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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 نَ  إ نَّكَ ( 2) اْلَحك يم   َواْلُقرْآن  ( 1) يس َراط   َعَلى( 3) اْلُمرَْسل ينَ  َلم   ص 

يم   يلَ ( 4) ُمْسَتق  يز   َتْنز  يم   اْلَعز  رَ ( 5) الرَّح  ُتْنذ  رَ  َما َقْوًما ل   َفُهمْ  آبَاُؤُهمْ  ُأْنذ 

ُلونَ  مْ  َعَلى اْلَقْولُ  َحقَّ  َلَقدْ ( 6) َغاف  ُنونَ  َلا َفُهمْ  أَكَْثر ه  ا( 7) ُيْؤم   ف ي َجَعْلَنا إ نَّ

مْ  ه  يَ  أَْغَلاًلا أَْعَناق  نْ  َوَجَعْلَنا( 8) ُمْقَمُحونَ  َفُهمْ  اْلأَْذَقان   إ َلى َفه   بَيْن   م 

مْ  يه  ا أَيْد  نْ  َسدًّ مْ  َوم  ه  ا َخْلف  ُرونَ  َلا َفُهمْ  َفأَْغَشيَْناُهمْ  َسدًّ  َوَسَواء  ( 9) ُيبْص 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الشيخ محمد بن شامي شيبة    تفسير سورة يس

 - 2 -  

 

مْ  ْر  َلمْ  أَمْ  أَأَْنَذرَْتُهمْ  َعَليْه  ُنونَ  َلا ُهمْ ُتْنذ  َما( 10) ُيْؤم  رُ  إ نَّ كْرَ  اتَّبَعَ  َمن   ُتْنذ   الذ  

يَ  رْهُ  ب اْلَغيْب   الرَّْحَمنَ  َوَخش  رَة   َفبَش   يم   َوأَْجر   ب َمْغف   ( 11) كَر 

 

 التفسير : 

يس : من اخلروف املقطعة اليت استأثر هللا بعلمها  . يُقسم هللا هبذا القرآن ) والقرآن احلكيم ( 
 –أيها النيب  –احملكم يف ألفاظه ومعانيه ، ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ، إّنك 

ال التواء فيه  ملن املرسلني مّنا مبا أوحيناه إليك ، وإنك على منهج ودين قومي ، وصراط مستقيم
وال احنراف . وهذا القرآن هو ُمنّزل من هللا العزيز يف ملكه ، القاهر يف لكل من سواه ، املنتقم 

ممن خالفه وأعرض عنه ، الرحيم مبن اتب إليه واستغفره ؛ لتنذر هبذا القرآن قوماً مل أيت 
عن اإلميان ، ال يدرون  آابءهم نذير قبلك خيّوفهم عذاب هللا ونقمته ممن كفر به ، فهم غافلون

واحلق واهلدى . لقد وجب وحتّتم العذاب على أكثرهم يف أم الكتاب ، وقد قامت عليهم 
يف كفرهم وضالهلم ، إّّن جعلنا  ونمستمر احلجة ، فهم ال يصدقون وال يقبلون احلق ، بل 

أعال أعناق هؤالء الكفار أغالالً ، فُجمعت أيديهم مع أعناقهم ، فارتفعت رؤسهم إىل 
 ، فهو يف هذه احلالة  ملن كذب الرسول  ل  ث  ، وهذا م   حني قم  فصاروا مُ 

ال يستطيع أن يبسط يده إىل اخلري ، فكذا من أعرض وكّذب ابحلق ملّا جاءه ، فال يصل إىل 
اهلدى وال يناله . وجعلنا من بني أيديهم سّداً عن احلق ، ومن خلفهم سّداّ عن احلق فأغشينا 

حلق ، فهم ال ينتفعون خبري وال يهتدون إليه وال ينالونه ، بل ُحجبوا عنه بكل أبصارهم عن ا
قد ختم   إايهم ابلعذاب وعدم ختويفك ؛ ألن هللا طريق . ويستوي عند الكفار ختويفك 

عليهم ابلضاللة ، فهم ال يصّدقون وال يقبلون ، إّّنا ينتفع بتخويفك ويقبل منك املؤمنون ، 
الذين يؤمنون هبذا القرآن ، ويعملون به ، وخيافون هللا إذا كانوا يف اخللوة ، فبّشرهم أبن هللا 

 خرة بدخول اجلنة . يغفر ذنوهبم مبحوها ، ويُثيبهم أجراً واسعاً حسناً مجياًل ، وفوزاً يف اآل
  بعض الدروس من الآيات : 
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إّن هذا القرآن ُُمكم ، ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ، ولذلك ال جيوز أن  -1
 :  يف حديث أيب هريرة  ُيضرب بعض آايت القرآن ببعض ، وقد قال 

 وحيرم اجلدل يف القرآن ابلباطل .  .رواه أبو داود واحلاكم )صحيح( ( ُك ْفرُ ُُاْلق ْرآنُُِِفُُاْلِمَراءُ  )

، تكّلم به حقيقة ، والكالم صفة من صفات هللا ، حروفه ومعانية  القرآن كالم هللا  -2
فنؤمن بذلك ونثبت هذه الصفة بال متثيل ، نعقل أصل املعىن ، وأّما الكمال والكيفية 

ْثل ه   َليْسَ  ، وذلك على ما جاء يف قوله تعاىل :  فال يعلمها إال هللا   َوُهوَ  شَْيء   كَم 

يعُ  م  يرُ  السَّ  . وهذا هو مذهب أهل السنة واجلماعة .ُ[ 11:الشورى] ُ اْلبَص 

على العبد أن يكون متيقظاً ملا ينفعه حريصاً عليه ، ذم الغفلة عن احلق واهلدى ، وجيب  -3
، فعليه  وعلى راس ذلك كله دينه ، وعبادته ، وما تصح به عبادته وتُقبل به عند هللا 

يف حديث   أن يتعلم ذلك وال يبقى غافالً عنه ، وهذا من العلم الواجب ، وقد قال 
. وكما  البيهقي يف شعب اإلميان )صحيح(ابن ماجة و رواه ( ُم ْسِلمُ ُك ل َُُُِعَلىَُفرِيَضةُ ُاْلِعْلمَُُِطَلبُ : )  أنس 

َفع كََُُماَُعَلىُاْحِرصُْ: ) قال   .ُرواه مسلم(ُ احلديث...ُتَ ْعَجزَُُْوَلُُِِبّللََُُِواْسَتِعنُُْيَ ن ْ
إن الشخص يعرف نفسه ، فإنّه إذا كان يقبل النصيحة والتخويف من :ُأخيُاملسلمُ -4

عذاب هللا ، ويرتدع ويعود إىل هللا بذلك ، فهذا شخص مّتبع للقرآن ، خائف  من هللا 
  ، وال خياف من عذاب هللا وأما إذا كان ال يقبل النصح ، يف خلوته إذا كان وحده

إذا ُوعظ وذُّكر ، فهذا شخص متالعب غري متبع للقرآن ، وغالباً أنّه يكون ممن إذا خال 

 .ُُمبحارم هللا انتهكها
، فإن رأى أنه يستجيب للواعظ املنذر ، فليدرس كُل واحٍد مّنا نفسه أمام هذه املسألة 

فليبشر مبغفرة هللا له واألجر الكرمي ، وإن رأى أنه ال يستجيب فهو على خطر عظيم ، 
َُوَجلََُُعزَُُاّللََُُِإنَُُ: ) فوراً ، وليعد إىل ربه قبل املوت ، وقد قال  فليتب إىل هللا 
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َُتْطل عََُُحَّتُُالَلْيلُُِم ِسيءُ ُِليَ ت وبَُُِِبلنَ َهارُُِيََدهُ َُويَ ْبس طُ ُلنَ َهارُِاُم ِسيءُ ُِليَ ت وبَُُِِبلَلْيلُُِيََدهُ ُيَ ْبس طُ 

ُ      .        رواه مسلم من حديث أيب موسى ( َمْغِرِِبَاُِمنُُْالَشْمسُ 
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 ا ُموا َما َوَنكُْتبُ  اْلَمْوَتى ُنْحي ي َنْحنُ  إ نَّ  أَْحَصيَْناهُ  شَْيء   َوُكلَّ  َوآَثارَُهمْ  َقدَّ

 َجاَءَها إ ذْ  اْلَقْريَة   أَْصَحابَ  َمَثًلا َلُهمْ  َواْضر بْ ( 12) ُمب ين   إ َمام   ف ي

مُ  أَرَْسْلَنا إ ذْ ( 13) اْلُمرَْسُلونَ  ُبوُهَما اْثَنيْن   إ َليْه  ْزَنا َفكَذَّ ا َفَقاُلوا ب َثال ث   َفَعزَّ  إ نَّ

ْثُلَنا بَشَر   إ لَّا ْنُتمْ أَ  َما َقاُلوا( 14) ُمرَْسُلونَ  إ َليُْكمْ  نْ  الرَّْحَمنُ  أَْنَزلَ  َوَما م   م 

ُبونَ  إ لَّا أَْنُتمْ  إ نْ  شَْيء   ا يَْعَلمُ  َربَُّنا َقاُلوا( 15) َتكْذ  ( 16) َلُمرَْسُلونَ  إ َليُْكمْ  إ نَّ

ا َقاُلوا( 17) اْلُمب ينُ  اْلبََلاغُ  إ لَّا َعَليَْنا َوَما  َتْنَتُهوا َلمْ  َلئ نْ  ب ُكمْ  َتَطيَّرَْنا إ نَّ

ُكمْ  ُكمْ  َلَنْرُجَمنَّ نَّ ا َوَليََمسَّ نَّ  أَئ نْ  َمَعُكمْ  َطائ ُرُكمْ  َقاُلوا( 18) أَل يم   َعَذاب   م 

رُْتمْ    (19) ُمْسر ُفونَ  َقْوم   أَْنُتمْ  بَلْ  ُذك  

 

 التفسير : 

إّن حنن حنيي املوتى للبعث واجلزاء واحلساب ، ونكتب ما قدموا من األعمال يف حياهتم ، من 
من أجر مما تسببوا فيه ، سيئات وحسنات ، ونكتب ما اسُُتّ به من سننهم احلسنة أو السيئة 

وكل شيء من أعمال العباد أحصيناه يف اللوح احملفوظ بكل دقٍة ووضوح ،  ، أو وزر 
 مبا عمل . وسنجزي كالً 

للكفار املكذبني لك مثالً أصحاب القرية ، حني جاءها الرسل  –أيها الرسول  –واضرب 
يدعوهنم إىل عبادة هللا ال شريك له ، فقد أرسلنا إليهم رسولني يدعوهنم إىل عبادة هللا دون 

هل القرية سواه ، فكّذبوا الرسولني ، فقّوينا أمر الرسولني برسول اثلث ، وقال الرسل الثالثة أل
: إّن هللا أرسلنا إليكم لتعبدوه دون سواه ، فرّد أهل القرية على الرسل وقالوا هلم : ما أنتم إال 

بشر مثلنا ومن جنسنا ، فبم تفضلوننا ؟ وإن هللا ما أنزل وحياً ، وإّنكم كذبة  يف دعواكم 
نا كذبة ، ولكنه سينصرّن الرسالة إلينا ، فقال الرسل هلم : إن هللا يعلم أّّن رسله إليكم  ولس

، والواجب علينا أن نبلغكم ما أُرسلنا به إليكم ، وقد بّلغناكم ، فقال أصحاب القرية عليكم 
للرسل : إّّن تشاءمنا بكم ، لئن مل ترتكوا دعوتنا لنرمجّنكم ابحلجارة ، وسوف ميسّنكم منا 

د  عليكم وهو معكم ، وإّّنا شديدة انتقاماً منكم ، فقال هلم رسل هللا : شؤمكم مردو  عقوبة  
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هو من معاصيكم وكفركم ابهلل وإعراضكم عنه ، فمن أجل أّّن ذكرّنكم ودعوّنكم إىل عبادة 
بل أنتم  هللا وإخالص العبادة له ، قابلتموّن ابلتشاؤم منا وهتديدّن ابلرجم والعذاب األليم ؟ 

 .  قوم متجاوزون للحد يف الكفر واملعاصي

      ات : بعض الدروس من الآي

 خلري عنك .ا: احرص على عدم انقطاع  أخيُاملسلمُ -1
ُوذلكُمباُيليُ: 
  إحياء سنن النيب  واحذر من زايدة اإلمث عليك بنشر البدع واملنكرات  ونشرها ،

ْسََلمُُِِفَُُسنََُُمنُْ: )  ،وقد قال  َُغْيُُِِمنُُْبَ ْعَدهُ ُِِبَاَُعِملََُُمنَُُْوَأْجرُ َُأْجر َهاُفَ َلهُ َُحَسَنةُ ُس َنةُ ُاْْلِ
ق صََُُأنُْ ْسََلمُُِِفَُُسنََُُوَمنَُُْشْيءُ ُأ ج ورِِهمُُِْمنُُْيَ ن ْ َُعِملََُُمنَُُْوِوْزرُ ُِوْزر َهاَُعَلْيهَُُِكانََُُُسيِ َئةُ ُس َنةُ ُاْْلِ
ق صََُُأنَُُْغْيُُِِمنُُْبَ ْعِدهُُِِمنُُِِْبَا ُ.    رواه مسلم ( َُشْيءُ َُأْوزَارِِهمُُِْمنُُْيَ ن ْ

 : احذر من سنن السوء ، كما يفعل أهل املنكر  أخي: أكثر من إحياء السنن !  أخي
ذ من بعدهم ذلك سنة يف نشر الرذيلة  ، والقنوات اليت تبّث املنكرات ، واجملالت ، فاختخ

 واحملرمات .
  ًأو اكتب لك كتاابً ّنفعاً ، أو صّور ذلك وانشر  اجعل لك صدقة جارية أو وقفا ،

ْنَسانُ َُماتَُُِإَذا: )  ل العلم ، فقد قا َُصَدَقةُ ُِمنُُِْإَلَُُثََلثَةُ ُِمنُُِْإَلَُُعَمل هُ َُعْنهُ ُانْ َقَطعَُُاْْلِ
تَ َفعُ ُِعْلمُ َُأوَُُْجارِيَةُ   .  رواه مسلم من حديث أيب هريرة ( َُلهُ ُيَْدع وَُصاِلحُ َُوَلدُ َُأوُُِْبهُُِي  ن ْ

 ربِّّ ولدك ليكون صاحلاً يدعو لك . 

 وكلما كان املسجد أبعد كان أفضل ؛ ألنه أبعد إليها  املساجد أكثر خطواتك إىل ،
 ممشى ، كما صّح بذلك احلديث ، فتكثُر ُخطاه . 

م إىل أحدّن شخص  النصح  واملوعظة والتذكري ، فال جيوز لنا أن نقابل : إذا قد   أيهاُالعاقل  -2
آذى الدعاة ورجال احلسبة  الناصح املذكِّر ابلتنّكر واإلساءة ، كما يفعل أعداء الرسل ، فمن

وهتّددهم وتوّعدهم ، فهو من أعداء دين هللا ، وعليه أن يتوب إىل هللا ، وإّنا علينا أن نشكر 
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الناصح ، أو ندعو له بظهر الغيب ، ونشّجعه على أعمال اخلري ، ونطلب منه املواصلة واجلد 
] ُ والتقوى البر َعَلى ُنواْ َوَتَعاوَ  واالجتهاد يف دعوته إىل هللا ، ونُعينه على ذلك ،

رواه ( َُمْظل وم اَُأوُُْظَاِلم اَُأَخاكَُُاْنص رُُْ: ) وندافع عنه من يؤذيه وننصره ، وقد قال ،  [ 2:  املائدة

 البخاري . 

هم أنصح اخللق للخلق ، فهم الصابرون على أذية قومهم ،   عليهم الصلاة والسلام إّن الرسل
الناصحون هلم ، الراغبون هلم يف اإلميان والعمل الصاحل ، الّدالون هلم على كل خري ، وكذلك 

، اصربوا وانصحوا واطلبوا ما  أنتم أيها الدعاة : اصربوا على قومكم ، ومن تدعوهنم إىل هللا 
، وخالطوا الناس صابرين  وكّثفوا دعوتكم للخلق إىل هللا عند هللا من الثواب العظيم ، 

َاِلطُ ُاَلِذيُاْلم ْؤِمنُ  : ) عليهم ، وقد قال  َُلُُاَلِذيُِمنَُُْأْجر اَُأْعَظمُ َُأَذاه مَُُْعَلىَُوَيْصِبُ ُالَناسَُُُي 

َاِلطُ  وكونوا أيها ُ. )صحيح( رواه أمحد والرتمذي وابن ماجة من حديث ابن عمر ( َُأَذاه مَُُْعَلىَُيْصِبُ َُوَلُُالَناسَُُُي 
رواه احلاكم ( ُحرمهُهللاُعلىُالنارُناُ ليُ ُناُ هيُ ُمنُكانُسهَلُ  : ) نني ، فقد قال الدعاة سهلني ليّ 

ُُُُ.ُ)صحيح(
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  َنْ  َوَجاء يَنة   أَْقَصى م  ب ُعوا َقْوم   يَا َقالَ  يَْسَعى َرُجل   اْلَمد  ( 20) اْلُمرَْسل ينَ  اتَّ

ب ُعوا  الَّذ ي أَْعُبدُ  َلا ل يَ  َوَما( 21) ُمْهَتُدونَ  َوُهمْ  أَْجرًا يَْسأَُلُكمْ  َلا َمنْ  اتَّ

ذُ ( 22) ُتْرَجُعونَ  َوإ َليْه   َفَطرَن ي نْ  أَأَتَّخ  َهةً  ُدون ه   م   َلا ب ُضر    الرَّْحَمنُ  ُير ْدن   إ نْ  آل 

ُذون   َوَلا َشيًْئا َشَفاَعُتُهمْ  َعن  ي ُتْغن    ُمب ين   َضَلال   َلف ي إ ًذا إ ن  ي( 23) ُيْنق 

يلَ ( 25) َفاْسَمُعون   ب َرب  ُكمْ  آَمْنتُ  إ ن  ي( 24)  َليْتَ  يَا َقالَ  اْلَجنَّةَ  اْدُخل   ق 

ي نَ  َوَجَعَلن ي َرب  ي ل ي َغَفرَ  ب َما( 26) يَْعَلُمونَ  َقْوم  ينَ  م   َوَما( 27) اْلُمكْرَم 

ه   َعَلى أَْنَزْلَنا نْ  َقْوم  ه   م  نْ  بَْعد  نَ  ُجْند   م  َماء   م  ا َوَما السَّ  إ نْ ( 28) ُمْنز ل ينَ  ُكنَّ

َدةً  َصيَْحةً  إ لَّا كَاَنتْ  ُدونَ  ُهمْ  َفإ َذا َواح    (29) َخام 

 

 التفسير : 

أهل القرية عزموا على  وجاء من مكان بعيد يف املدينة رجل يسعى مسرعاً ، ملّا وصله خرب أن
 قومي آمنوا ابلرسل واتّبعوا ما جاءوا به ،  قتل الرسل الثالثة ، وقال لقومه : اي

، وما  قومي ، اتبعوا من ال يطلبون منكم أجرة على إبالغ رسالتهم وهم على احلق واهلدى اي
أعمالكم ، إن  مينعين من عبادة ريب الذي خلقين ، وإليه ترجعون يوم القيامة ، فيجازيكم على

خرياً فخري ، وإن شراً فشّر  ؟ كيف أختذ من دون هللا معبودات أخرى ، وُأشرك معه غريه يف 
عبادته آهلة ال متلك يل نفعاً ، وال تدفع عين ضراً ؟ فهي ال متلك من األمر شيئاً ، إين إن 

ال آمنت بربكم  اختذهتا آهلة من دون هللا لفي ضالل واضح بنّي عن طريق احلق واهلدى ، إينّ 
، فامسعوا قويل . فوثبوا عليه فقتلوه . قيل له بعدما قتلوه : إله إال هو وحده ال شريك له 

ادخل اجلنة ! فدخلها ، وملّا وجد من كرامة هللا له  قال : اي ليت قومي يعلمون مبا غفر يل 
 هلم . وإتباعيريب و جعلين من املكرمني إبمياين وتصديقي الرسل 

األمر يف إهالك هللا إايهم بعده إىل إنزال جند من املالئكة لذلك ،  بل هم أحقر  وما احتاج
وأهون من أن يُنّزل عليم جند من السماء  بل هم أحقر وأهون من أن يُنّزل عليم جند من 
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أيسر علينا ، فما كان  وما كّنا مكاثرين إايهم ابجلموع فننزل مالئكة ؛ ألن األمر، السماء 
 هلم .هم إال بصيحة واحدة ، فإذا هم هلكى مّيتون ال حراك إهالكهم وأخذ

 
         بعض الدروس من الآيات : 

 ، : عرفت قصة هذا الرجل ، ولذلك إذا مسعت الداعية الناصح  أخيُاملسلم -1
 ُ:ُهلُنقول

  أيها األخوة ، هذا داعية إىل هللا فامسعوا قوله ، وعوا كالمه ، واتبعوا ما يقوله عن هللا
 .  ورسوله 

  أيها األخوة ، إّن الداعية ال يريد من أحٍد ماالً ، وإّّنا يريد اخلري لكم اخلري ، فطّبقوا
 ما جاء به من احلق واهلدى .

  هذا الداعية مما ذكره عن هللا أيها األخوة ، أّن سوف أسري على ما مسعته من 
من حترمي الراب يف البطاقة الفالنية ، وحترمي شرب الدخان والشيشة ،  ورسوله 

، وفتح القنوات اليت تنشر الكفر والفسوق والنظر إىل القنوات اليت تنشر الرذيلة 
أّن فتارك  لذلك كله من ث عن هذه األحكام الشرعية ، فأّما وغري ذلك ، فقد حتدّ 

 اآلن ، وعائد  إىل هللا من الساعة ، 
 . أيها األخوة ، إننا مسعنا احلق ، فإن أبينا فنحن وهللا يف ضالل مبني 

: هل نقول كلمة احلق وال خناف يف هللا لومة الئم ، حىت وإن حصل لك ما  أيهاُاملسلمُ -2
َُأْفَضلُ ُ: ) يف حديث أيب أمامة  ؟ وقد قال  حصل هلذا الرجل الداعية إىل هللا 

 . رواه أمحد وابن ماجة )صحيح((  َجائِرُ ُس ْلطَانُ ُِعْندََُُحق ُ َُكِلَمةُ ُُاْلَِْهادُِ

من الدعاة والعلماء ، تعاون مع كل من يفعل الخير  :أخيُُ -3

وجمعيات البر الخيرية ، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم ، والمصلحين 

ومكاتب الدعوة إلى هللا ، وغير ذلك ، وساندها بالدعم المعنوي 

،  المفيدة أمام المجرمين ، وساندها بالمال والكتابة والدفاع عنها 
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 َعَلى َوَتَعاَوُنواْ     ، وزرها وشارك في أعمالها بنفسك إن تيسر ذلك 

 . [ 2:  املائدة] ُ والتقوى البر
 

 بَاد   َعَلى َحْسرَةً  يَا مْ  َما اْلع  نْ  يَأْت يه  ( 30) يَْسَتْهز ُئونَ  ب ه   كَاُنوا إ لَّا رَُسول   م 

نَ  َقبَْلُهمْ  أَْهَلكَْنا كَمْ  يََرْوا أََلمْ  مْ  أَنَُّهمْ  اْلُقُرون   م  ُعونَ  َلا إ َليْه   ُكل   َوإ نْ ( 31) يَْرج 

ا يع   َلمَّ  َوأَْخَرْجَنا أَْحيَيَْناَها اْلَميَْتةُ  الْأَرْضُ  َلُهمُ  ة  َوآيَ ( 32) ُمْحَضُرونَ  َلَديَْنا َجم 

ْنَها ْنهُ  َحبًّا م  يَها َوَجَعْلَنا( 33) يَأُْكُلونَ  َفم  نْ  َجنَّات   ف  يل   م  رَْنا َوأَْعَناب   َنخ   َوَفجَّ

يَها نَ  ف  يَأُْكُلوا( 34) اْلُعُيون   م  نْ  ل  َلْتهُ  َوَما َثَمر ه   م  مْ  َعم  يه   يَْشُكُرونَ  أََفَلا أَيْد 

َها الْأَْزَواجَ  َخَلقَ  الَّذ ي ُسبَْحانَ ( 35) مَّا ُكلَّ نْ  اْلأَرْضُ  ُتْنب تُ  م  مْ  َوم  ه   أَْنُفس 

ا مَّ يْلُ  َلُهمُ  َوآيَة  ( 36) يَْعَلُمونَ  َلا َوم  ْنهُ  َنْسَلخُ  اللَّ َهارَ  م   ُمْظل ُمونَ  ُهمْ  َفإ َذا النَّ

يرُ  َذل كَ  َلَها ل ُمْسَتَقر    َتْجر ي َوالشَّْمسُ ( 37) يز   َتْقد   َواْلَقَمرَ ( 38) اْلَعل يم   اْلَعز 

رَْناهُ  يم   كَاْلُعْرُجون   َعادَ  َحتَّى َمَناز لَ  َقدَّ ي الشَّْمسُ  َلا( 39) اْلَقد   أَنْ  َلَها يَْنبَغ 

يْلُ  َوَلا اْلَقَمرَ  ُتْدر كَ  َهار   َساب قُ  اللَّ  ( 40) ُحونَ يَْسبَ  َفَلك   ف ي َوُكل   النَّ

 

 التفسير : 

إذا رأوا العذاب ، ما أيتيهم من رسول إال كّذبوه يوم القيامة اي حسرة الناس وندامتهم 
 به ، وجحدوا ما جاء به من احلق .  أواواستهز 

أمل ينظر الكفار ويتعظوا مبن أهلك هللا قبلهم من املكذبني للرسل ، فلم يكن هلم رجعة  إىل 
كل األمم اليت أهلكها هللا واآلتية ، سُتبعث مث وحُتضر للحساب ، فيجازيهم هذه الدنيا ؟ وإّن  

اهلامدة ال وداللة  هلم وبرهان هلؤالء الكفار على إحياء املوتى وبعثهم ، األرض امليتة  أبعماهلم .
والثمار ، وأخرجنا منها احلبوب  شيء فيها من النبات ، أنزلنا عليها املاء فتحيا بنبات الزروع

يت أيكلون منها ، وجعلنا يف األرض احلدائق من النخيل واألعناب ، وجعلنا فيها األهنار ال
ذلك ليأكلوا من مثره ، وليس  السارحة اجلارية اليت ينبع ماؤها من األرض ، وخلق هللا 

أليديهم فيه عمل ، بل هو من رمحة هللا تعاىل هبم ، ال حبوهلم وال قوهتم ، فهالّ يشكرون هللا 
 .نعمه اليت ال تعّد وال حُتصى ؟  على
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تنزّه وتتقّدس هللا الذي خلق األصناف كلها من الزروع والثمار والنبات واألشجار واحلبوب 
 ومن الناس ، فجعلهم ذكوراً وإّناثً ، ومن خملوقات متنوعة كثرية ال يعرفوهنا .

فإذا الناس يف  فُيقبل الليل،  ذهبيقدرة هللا العظيمة الليل ، يصرم هللا منه النهار ف ىعل وداللة  
ظلمٍة شديدة . وداللة  على قدرة هللا العظيمة أّن الشمس جتري ملستقرها الذي قّدره هللا هلا ) 

مستقّرها حتت العرش ( ، وهذا تقدير هللا العزيز الذي ال يُغالب ، العليم بكل شيء ، ومن 
زل ينزهلا ، فُيستدل به على ُمضي الداللة على قدرته سبحانه أن القمر قّدر هللا سريه منا

الشهور ، فيطلع يف أول ليلة من الشهر صغرياً هالالً ، مث يزداد نوره يف الليلة الثانية ويرتفع 
مث كلما ارتفع زاد ضوءه حىت يكتمل نوره يف الليلة الرابعة عشرة ، مث يشرع يف النقص  منزلة ،

 س املنحين العتيق .آخر الشهر ، حىت يصري مثل عذق النخلة الياب ىلإ
، بل لكل منهما حد ال يتعداه ، وال يقف دونه ، وال ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر 

الليل سابق النهار ، فيدخل فيه قبل وقته ، فلكٍل منهما وقت معلوم هو له وليس لآلخر ، 
وكلهم ) الليل ، والنهار ، والشمس ، والقمر ( يدورون يف فلك معلوم منّظم ، فكل  يف مداره 

م مداراهتا ونظامها ، وهو الذي قّدر ذلك كله ، فال ، فلك كفلكة املغزل ، وهللا جّل وعال يعل
 إله إال هو وال رّب سواه .

 

 بعض الدروس من الآيات : 

قبل أن تدخل يف عامل  وطاعة رسوله  : اهتم بنفسك ، قم عليها بطاعة هللا  أيهاُالعبد -1
،  األموات ، وقبل يوم القيامة ، قبل احلسرة والندم ملن أعرض عن ربه . فتفرغ لعبادة هللا 

ُاّللََُُِإنَُ قال : ) عن النيب  أعطها وقتاً واجعل حياتك طاعًة هلل ، ففي حديث أيب هريرة 
ُش ْغَل ُُيََدْيكََُُمَلْتُ ُتَ ْفَعلَُُْوِإَلُُفَ ْقَركََُُوَأس دَُُِغن َُُصْدَركََُُأْمَلُُِْلِعَباَدِتُُتَ َفرَغُُْآَدمَُُاْبنَُُيَُُيَ ق ولُ ُتَ َعاَلُ

 .رواه الرتمذي وابن ماجة )صحيح( ( ُفَ ْقَركََُُأس دََُُولَُْ
هللا يوم القيامة ! كّلنا ُُمضرون عند هللا ، حىت أن العرق يكونون فيه  ىلتذكر أخي الرجوع إ -2

ُأ ْدنَِيتُُْاْلِقَياَمةُُِيَ ْومُ َُكانَُُُِإَذاوفيه :  )  يف حديث املقداد  على قدر أعماهلم ، كما قال 
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ه مَُُْأْعَماِلِِمُُِْبَقْدرَُُِرقُِاْلعَُُِفُُفَ َيك ون ونَُُالَشْمسُ ُفَ َتْصَهر ه مُْ:ُ)ُُوفيه قال (ُاْلِعَبادُُِِمنُُْالَشْمسُ  َُمنَُُْفِمن ْ

هُ  ه مَُُْعِقبَ ْيهُُِِإَلَُُيَْخ ذ  هُ َُمنَُُْوِمن ْ ه مُُْر ْكبَ تَ ْيهُُِِإَلَُُيَْخ ذ  هُ َُمنَُُْوِمن ْ ه مُُِْحْقَوْيهُُِِإَلَُُيَْخ ذ  ُِإْْلَام اُي  ْلِجم هُ َُمنَُُْوِمن ْ

  .رواه مسلم والرتمذي واللفظ له (ُُِإْْلَام اُي  ْلِجم هُ َُأيُُِْفيهُُِِإَلُُبَِيِدهُُِي ِشيُ ُُاّللََُُِرس ولَُُفَ َرأَْيتُ 
لة على عظمة هللا العظيمة ) إحياء األرض ، إخراج احلبوب اإّن ما عندك من النعم هي الدّ   -3

كل ذلك من فضل هللا ،   والعيون ( والثمار ، البساتني الغّناء من النخيل واألعناب ، واألهنار
فيها حول أو قوة ، لكن نعرف كيف جنلس على املائدة وأنكل احلبوب  وليس يل ولك

، والتفكر يف قدرة هللا العظيمة  والفواكه والرطب والعنب ، لكن أين الشكر والعبادة هلل 
،  عليه ءوشكره وذكره والثنا، ؟ حىت خيرج العبد ابلنتيجة ) القيام يف عبادة هللا دون سواه 

على مرضاته ، ودعائه وُمبة لقائه ، وغري ذلك من الطاعات ، وترك وُمبته وخوفه واإلقبال 
احملرمات ( وإذا وقع أحدّن يف الذنب اتب وندم  واستغفر ، بل أيها املسلم ، كيف ننعم 

ُاْلَقْرنَُُاْلتَ َقمََُُقدُُْاْلَقْرنَُُِوَصاِحبُ َُأنْ َعمُ َُكْيفَُ: ) يف حديث أيب سعيد  وقد قال الرسول 
ْذنََُُواْسَتَمعَُ ف خُ ُِِبلنَ ْفخُُِي  ْؤَمرُ َُمَّتُُاْْلِ َُوَسَلمََُُعَلْيهُُِاّلَلُ َُصَلىُالَنِب َُُِأْصَحابَُُِعَلىُثَ ق لََُُذِلكََُُفَكَأنَُُفَ يَ ن ْ

 . رواه الرتمذي وغريه )صحيح(( ُتَ وََكْلَناُاّللََُُِعَلىُاْلوَِكيلُ َُونِْعمَُُاّلَلُ َُحْسب  َناُق ول واَُِل مُُْفَ َقالَُ
أخي ، الكواكب كالشمس والقمر ، تسري فيما قّدر هللا هلا ، بل إن الشمس تسجد بني  -4

َُهِذهَُُِتْذَهبُ ُأَْينََُُتْدِريَُهلَُُْذر ُ َُأِبَُُيَُ قال له : ) أن النيب  يدي رهبا ، ويف حديث أيب ذر 
َُِلَاُِقيلََُُقدُُْوََكَأََّنَاَُِلَاُفَ ي  ْؤَذنُ ُالسُّج ودُُِِفُُْأِذنُ فَ َتْستََُُتْذَهبُ َُفِإََّنَاَُقالََُُأْعَلمُ َُوَرس ول هُ ُاّلَلُ ُق  ْلتُ َُقالَُ

رواه ( َُِلَاُم ْستَ َقرُ َُوَذِلكَُُاّللََُُِعْبدُُِِقَراَءةُُِِفُُقَ َرأَُُث ََُُقالََُُمْغِرِِبَاُِمنُُْفَ َتْطل عُ ُِجْئتَُُِحْيثُ ُِمنُُْاْرِجِعي

. فإذا الكواكب والكون كله يف طاعة وعبادة هلل ، لكن اإلنس واجلن هم الذين الشيخان 
. فليذّكر كل واحد مّنا نفسه بطاعة ربه ! وليذّكر أخاه ، وليذّكر غريهم حيتاجون إىل التذكري 

       . وهللا املستعان .
            ُ
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   ا َلُهمْ  َوآيَة يََّتُهمْ  َحَمْلَنا أَنَّ نْ  َلُهمْ  َوَخَلْقَنا( 41) اْلَمْشُحون   اْلُفْلك   ف ي ُذر    م 

ْثل ه   يخَ  َفَلا ُنْغر ْقُهمْ  َنَشأْ  َوإ نْ ( 42) يَْركَُبونَ  َما م   ُيْنَقُذونَ  ُهمْ  َوَلا َلُهمْ  َصر 

ا َرْحَمةً  إ لَّا( 43) نَّ ين   إ َلى َوَمَتاًعا م  يلَ  َوإ َذا( 44) ح   بَيْنَ  َما اتَُّقوا َلُهمُ  ق 

يُكمْ  ُكمْ  َخْلَفُكمْ  َوَما أَيْد  مْ  َوَما( 45) ُتْرَحُمونَ  َلَعلَّ نْ  َتأْت يه  نْ  آيَة   م   آيَات   م 

مْ  ينَ  َعْنَها كَاُنوا إ لَّا َرب  ه  ُقوا َلُهمْ  ق يلَ  َوإ َذا( 46) ُمْعر ض  ا أَْنف  مَّ هُ  َرزََقُكمُ  م   اللَّ

ينَ  َقالَ  ذ  ينَ  كََفُروا الَّ ذ  لَّ مُ أَُنْط  آَمُنوا ل  هُ  يََشاءُ  َلوْ  َمنْ  ع   إ لَّا أَْنُتمْ  إ نْ  أَْطَعَمهُ  اللَّ

ينَ  ُكْنُتمْ  إ نْ  اْلَوْعدُ  َهَذا َمَتى َويَُقوُلونَ ( 47) ُمب ين   َضَلال   ف ي ق  ( 48) َصاد 

َدةً  َصيَْحةً  إ لَّا يَْنُظُرونَ  َما ُمونَ  َوُهمْ  َتأُْخُذُهمْ  َواح  ص    َفَلا( 49) يَخ 

يُعونَ  يَةً  يَْسَتط  مْ  إ َلى َوَلا َتْوص  ُعونَ  أَْهل ه   ( 50) يَْرج 

  

 التفسير : 
ت قوم رايّ وداللة واضحة على قدرة هللا العظيمة واستحقاقه العبادة دون سواه ، أّّن محلنا ذُ  

يف سفينة نوح  اململوءة ابألزواج من كل صنف من أصناف  -ممن جّنينا من الغرق  -نوح 
للبشر من مثل سفينة نوح من السفن ما يركبون ، وإن نشأ نغرق الذين وخلقنا املخلوقات ، 

مهم إىل يف السفن فال ُمغيث هلم وال هم يُنقذون مما أصاهبم من اهلالك ، إال أن نرمحهم وُنسلِّ 
 وقت مسّمى ومعلوم عند هللا ال يتجاوزونه . 

الكفر واملعاصي يف الدنيا ،  وإذا قيل للكفار : اجعلوا ما بينكم وبني عذاب هللا وقاية ، برتك
واحذروا عذاب اآلخرة ، فآمنوا ابهلل واتّبعوا رسوله ، لعل هللا أن يرمحكم ابتقائكم ، ويؤمّنكم 
من عذابه ، فإهنم يُعرضون وال يقبلون ، وإذا قيل للكفار : أنفقوا على الفقراء واملساكني من 

كيف نُطعم من   املؤمنني من الفقراء : املسلمني ، من رزق هللا الذي آاتكم . قال الكفار عن
 انبٍة للصواب ، وبُعدٍ لو يشاء هللا ألطعمه ، وألغناه من رزقه ؟ فما أنتم أيها املؤمنون إال يف مُ 

 واضح عن احلق .
مىت املوعد الذي تقوم فيه القيامة ، إن  :  –منكرين للبعث مستبعدين وقوعه  –ويقول الكفار 

أّن هناك قيامًة وبعثاً ؟ ما ينتظر الكفار املكذبون ابلقيامة إال  كنتم صادقني أيها املؤمنون
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نفخة اسرافيل ، أتخذهم وهم يف خصوماهتم يف أمور الدنيا ، فال يستطيع أحدهم أن يوصي 
أحداً بشيء ، وال يقدر أحدهم على الرجوع إىل أهله ، بل يهلكون  مجيعاً يف أسواقهم 

 ومزارعهم وشوارعهم وغريها .
          

 بعض الدروس من الآيات : 

إّن يف السفن والبواخر آية وداللة على قدرة هللا العظيمة ، فهي جتوب البحار مبا ينفع  -1
هللا نوحاً وقومه يف السفينة اليت محل فيها من كلِّ  الناس ، حلملهم ولبضائعهم ، وقد جّنى

أصناف املخلوقات ، فهل نتفّكر يف ذلك ونشكر هللا على نعمة السفينة اليت حُتمل أرزاقنا 
فيها وتنقلها إلينا من عامٍل بعيد ، أبرخص أجرة نقل ؟  بل وكم يّسر هللا من املواصالت  

واتَ  َوإ نْ  ،  كالسيارات والطائرات وغريها : إبراهيم سورة]ُ ُتْحُصوَها لا هللا ن ْعَمةَ  ُعدُّ

 .  [18:  النحل وسورة ، 34
 : ولذا أخي كلما ذكرت السفن وما لديك من مواصلات 

 . اشكر هللا ابلقلب واللسان واجلوارح 
 . أكثر من ذكر هللا وطاعته ، والسعي يف مرضاته 
  املواصالت )غرق السفينة ، اعلم أّن هللا لو شاء ألهلكين وإاّيك يف إحدى هذه

الطائرة ، انقالب أو تصادم السيارات ، وغريها ( فن ينقذّن إال هللا برمحته  سقوط
لوال أن هللا رمحك  إنك كلما ركبت املواصالت ، فأنت معّرض للمخاطرسبحانه ؟ 

، فاذكر دعاء السفر إذا كنت مسافراً ، وتذّكر كم من الناس خرج من بيته يف 
 يف الطريق ) يف حادث ( فهل كنت مستعداً للموت يف كل حلظة ؟  سيارته فمات

: إذا أصبحت فال تنتظر املساء ، وإذا أمسيت فال تنتظر الصباح ، وقد قال  أخي
  البن عمر  ( :ُْنْ َياُِفُُك ن  . رواه البخاري( َُسِبيلُ َُعاِبرُ َُأوَُُْغرِيبُ َُكأََنكَُُُالدُّ

  وتيّسر لك أن سيارة ، سفينة ، طائرة أو غريها () دابة ، إذا ركبت املواصالت
توجهت به ، غري ُيسّبح ) يصلي ( على راحلته حيثما  تصلي فافعل ، فقد كان 
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َلةََُُفاْستَ ْقَبلَُُنَ َزلَُُاْلَفرِيَضةََُُأرَادََُُفِإَذا )ُأنه ال يصلي عليها املكتوبة رواه الشيخان من (ُُاْلِقب ْ

 ُ. حديث جابر 
أحدّن  : اتق الدنيا اليت تعيش فيها اليوم ، فاجعلها يف طاعة هللا ، وليحذر أيهاُالشخصُ -2

 أن جيعلها يف معصية هللا .
 إلُأعمالُاخليُوالطاعةُ:ومنُالعقلُواحلكمةُاملبادرةُُ

 فقد قال  قبل الفتن :  يف حديث أيب هريرة  ( :َُكِقَطعُُُِِفتَ ن اُِِبْْلَْعَمالَُُِِبِدر وا
ُِبَعَرضُ ُِديَنهُ ُيَِبيعُ َُكاِفر اَُُوي ْصِبحُ ُم ْؤِمن اُُي ِْسيَُأوَُُْكاِفر اَُُوُي ِْسيُم ْؤِمن اُالَرج لُ ُي ْصِبحُ ُاْلم ْظِلمُُِالَلْيلُِ

نْ َياُِمنُْ  .رواه مسلم ( ُالدُّ
 فقد قال  قبل المشاغل ، وعلامات الساعة :  يف حديث ابن عباٍس

ُ(ُ:ُشغلكُقبلُوفراغك) وقال .ُُ)صحيح(رواه احلاكم  يف حديث أيب هريرة  ( :
َخانََُُأوَُُْمْغِرِِبَاُِمنُُْالَشْمسُُِط ل وعَُُِستًّاُِِبْْلَْعَمالَُُِِبِدر وا َُخاَصةََُُأوُُْالَدابَةََُُأوُُْالَدَجالََُُأوُُْالدُّ

 .ُرواه مسلمُ(ُاْلَعاَمةَُُِأْمرََُُأوَُُْأَحدِك مُْ

َُلوُْ: )  يف حديث أنس  : اتق اآلخرة ابلعمل له من اليوم ، وقد قال  أيهاُالعبدُ -3

ت مَُُْقِليَل َُُلَضِحْكت مَُُْأْعَلمُ َُماُتَ ْعَلم ونَُ َُوَماُزاد : ) . ويف حديث أيب ذر رواه الشيخان ( َُكِثي اَُُوَلَبَكي ْ

ُ.   رواه ابن حبان والرتمذي )حسن((  اّللَُُِِإَلََُُتَْأر ونَُُالصُّع َداتُُِِإَلَُُوخَلََرْجت مُُْاْلف ر شَُُِعَلىُِِبلنِ َساءُُِتَ َلَذْذت ُْ
  َخ نَ  ُهمْ  َفإ َذا الصُّور   ف ي َوُنف  مْ  إ َلى اْلأَْجَداث   م  ُلونَ  َرب  ه   يَا َقاُلوا( 51) يَْنس 

نْ  بََعَثَنا َمنْ  َويَْلَنا َنا م  ( 52) اْلُمرَْسُلونَ  َوَصَدقَ  الرَّْحَمنُ  َوَعدَ  َما َهَذا َمْرَقد 

َدةً  َصيَْحةً  إ لَّا كَاَنتْ  إ نْ  يع   ُهمْ  َفإ َذا َواح   َلا َفاْليَْومَ ( 53) ُمْحَضُرونَ  َلَديَْنا َجم 

 اْلَجنَّة   أَْصَحابَ  إ نَّ ( 54) َتْعَمُلونَ  ُكْنُتمْ  َما إ لَّا ُتْجَزْونَ  َوَلا َشيًْئا َنْفس   ُتْظَلمُ 

َلال   ف ي َوأَْزَواُجُهمْ  ُهمْ ( 55) َفاك ُهونَ  ُشُغل   ف ي اْليَْومَ   اْلأَرَائ ك   َعَلى ظ 

ك ُئونَ  يَها َلُهمْ ( 56) ُمتَّ نْ  َقْوًلا َسَلام  ( 57) يَدَُّعونَ  َما َوَلُهمْ  َفاك َهة   ف   رَب    م 

يم      (58) َرح 
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 التفسير : 

قبورهم إىل رهبم مسرعني  ونُفخ يف الصور نفخة البعث ، فعادت األرواح ابألبدان ، وقاموا من
 قبورّن اليت كّنا راقدين فيها؟  يف مشيهم. قال الكفار : اي هالكنا ! من أخرجنا من

فُيجابون : هذا ما وعد الرمحن من البعث واحلساب ، وقد أخرب به رسل هللا وصدقوا فيما 
عهم ُُمضرون ما كانت إال نفخة واحدة ينفخها إسرافيل يف القرن ، فإذا هم مجي أخربوا به .

للجزاء واحلساب ، ففي يوم القيامة  ال ُتظلم نفس  شيئاً من عملها ، وال جُتزون إال مبا عملت 
 من خري أو شر .

أصحاب اجلنة يف يوم القيامة مشغولون عن غريهم مبا هم فيه من النعيم املقيم ، فيما ال  إنّ 
، هم عجبون بذلك النعيم عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر . وهم فرحون مُ 

 وأزواجهم يف ظالل األشجار ، على األسرة متكئون ، يف ألذ عيٍش وأطيبه .
ألصحاب اجلنة فاكهة من مجيع أنواعها وصنوفها ، وهلم ما يطلبون من املالذ وما يشتهون 

 منها ، وحيييهم رهبم فيسلم عليهم ، الذي رمحهم ابلنجاة من النار والفوز ابجلنة . 
 

 

 

 بعض الدروس من الآيات :

:  يف حديث ابن عمر  إن يوم القيامة سوف أييت ، فاستعّد له ! ويف ذلك اليوم يقول  -1
 .رواه الشيخان ( ُأ ذ نَ ْيهَُُِأْنَصافُُِِإَلَُُرْشِحهُُِِفَُُأَحد ه مُُْيَ ق ومُ ُ)
 .فمن الآن أخي ، جد  واجتهد في طلب الجنة والنجاة من النار  

َُواَلِذيُ: ) يف حديث زيد بن أرقم  إّن أهل اجلنة يف نعيم مقيم مع زوجاهتم ، وقد قال  -2
َُلهُ ُفَ َقالََُُقالََُُواْلَِْماعَُُِوالَشْهَوةَُُِواْلَمْشَربُُِاْلَمْطَعمُُِِفُُرَج لُ ُِماَئةُُِق  َوةََُُلي  ْعَطىَُأَحَده مُُِْإنَُُبَِيِدهُُِنَ ْفِسي

َُعَرقُ َُأَحِدِهمَُُْحاَجةُ ُُُاّللََُُِرس ولُ ُفَ َقالََُُقالَُُاحْلَاَجةُ َُلهُ َُتك ونُ َُوَيْشَربُ َُيَْك لُ ُياَلذَُُِفِإنَُُاْليَ ه وِديُُّ
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الطرباين يف الكبري وابن حبان بنحوه أمحد و رواه ُ(َُضم رََُُقدُُْاْلَبْطنُ َُفِإَذاُاْلِمْسكُُِرِيحُُِِمْثلُ ُج ل وِدِهمُُِْمنُُْيَِفيضُ 

 .ُ)صحيح(

واجتهد يف ترك الفضول من الدنيا ، وأتّمل ما جاء يف : تذّكر اآلخرة واجلنة !  أخيُاملسلم -3
ُاّللََُُِرس ولُ ُفَ َرآهُ َُِبِبَُُعَلىََُتَاثِيلُ ُِفيهُُِِسْتُ ُِقَرامُ َُلَناَُكانَُُقالت : ) رضي هللا عنهاحديث عائشة 

ر ِنَُُفِإنَهُ ُانْ َزِعيهُُِفَ َقالََُُوَسَلمََُُعَلْيهُُِاّلَلُ َُصَلى نْ َياُي ذَكِ   . رواه الرتمذي ومسلم بنحوه (  الدُّ
سرّة : أهل اجلنة عندهم الزوجات احلسان ، الظل الظليل ، الفواكه املتنوعة ، األ   أخي -4

اجلميلة ، الشباب ، اجلمال ، الّسكن املريح ، البهجة والفرح والسرور ، اللحوم ، املطاعم 
، يف  ينظرون إلى وجه هللا الكريم إن همواملشارب ، وغريها من امللذات ، 

اجلنة ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر ، فهل نشمِّر هلذه اجلنة ؟ 
 فاجتهد من اآلن يف طلبها . 

 :  ـكـــن ذلـوم

  أكثر من ) ال حول وال قوة إال ابهلل ( فقد قال  حلازم بن حرملة ( : َُُِمنَُُْأْكِثرَُُْحازِمُ ُي

 .  رواه ابن ماجة )صحيح((  اْْلََنةُُِك ن وزُُُِِمنَُُْفِإََّنَاُِِبّللَُُِِإَلُُق  َوةََُُوَلَُُحْولََُُلُُقَ ْولُِ
  تبّوأ لك منزالً من اجلنة ! كما قال  يف حديث أيب هريرة ( : َُُْأخ اُزَارََُُأوَُُْمرِيض اَُعادََُُمن

 .  رواه الرتمذي وابن ماجة )حسن(( َُمْنزِل ُُاْْلََنةُُِِمنَُُْوتَ بَ َوْأتَََُُمَْشاكََُُوطَابَُُِطْبتََُُأنُُْم َنادُ ََُنَداهُ ُاّللَُُِِفَُُلهُ 
  اغرس لك خنالً يف اجلنة ! كما قال  يف حديث جابر ( :ُُُْاْلَعِظيمُُِاّللَُُِس ْبَحانََُُقالََُُمن

 .رواه الرتمذي وابن حبان واحلاكم )صحيح( ( ُاْْلََنةُُِِفََُُنَْلةُ َُلهُ ُغ ِرَستَُُْوِبَْمِدهُِ
  اطلب اجلنة ! فقد قال  يف حديث أيب سعيد ( :ُُْْسََلمَُُِرِبًُُِِّبّللََُُِرِضيتُ َُقالََُُمن َُوِِبْْلِ

ُ.  رواه أبو داود واحلاكم )صحيح( ( ُاْْلََنةُ َُلهُ َُوَجَبتَُُْرس ول َُُومب َحَمدُ ُِدين ا
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 َلا أَنْ  آَدمَ  بَن ي يَا إ َليُْكمْ  أَْعَهدْ  أََلمْ ( 59) اْلُمْجر ُمونَ  أَيَُّها اْليَْومَ  َواْمَتاُزوا 

َراط   َهَذا اْعُبُدون ي َوأَن  ( 60) ُمب ين   َعُدو   َلُكمْ  إ نَّهُ  الشَّيَْطانَ  َتْعُبُدوا  ص 

يم   ْنُكمْ  أََضلَّ  َوَلَقدْ ( 61) ُمْسَتق  لًّا م  ب  ُلونَ  َتُكوُنوا أََفَلمْ  كَث يرًا ج  ه  ( 62) َتْعق   َهذ 

ت ي َجَهنَّمُ  ( 64) َتكُْفُرونَ  ُكْنُتمْ  ب َما اْليَْومَ  اْصَلْوَها( 63) ُتوَعُدونَ  ُكْنُتمْ  الَّ

مْ  َعَلى َنْخت مُ  اْليَْومَ  ه  ُمَنا أَْفَواه  مْ  َوُتكَل   يه   كَاُنوا ب َما أَْرُجُلُهمْ  َوَتْشَهدُ  أَيْد 

ُبونَ  مْ  َعَلى َلَطَمْسَنا َنَشاءُ  َوَلوْ ( 65) يَكْس  َراَط  َفاْسَتبَُقوا أَْعُين ه   َفأَنَّى الص  

ُرونَ  مْ  َعَلى َلَمَسْخَناُهمْ  َنَشاءُ  َوَلوْ ( 66) ُيبْص  يًّا اْسَتَطاُعوا َفَما َمكَاَنت ه   ُمض 

ُعونَ  َوَلا  ( 67) يَْرج 

 

 التفسير : 

 منفردين. ومتّيزوا اليوم )يوم القيامة( أيها اجملرمون ابلكفر واملعاصي ، وانفصلوا عن املؤمنني 
أمل آخذ عليهم العهد يف ما جاءتكم به الرسل ، أن ال تعبدوا الشيطان ، وال تطيعوه يف 
سواي معصييت واإلشراك يب ؟ إنه لكم عدو  بنّي العداوة ، وأن اعبدوين مفردين العبادة يل دون 

 ، فهذا هو الطريق املوصل إىل رضواين وإىل اجلنة .
ولقد أضل الشيطان خلقاً كثرياً من البشر ، فأين عقولكم اليت تفكرون هبا ، حىت تنتهوا عن 

هذه ّنر جهنم اليت وعد هللا كل كافر ، وحذرتكم منها الرسل ، فادخلوا ّنر  الضالل ؟ .
 ركم .جهنم واحرتقوا حبّرها جزاًء لكم على كف

اليوم ) يوم القيامة ( خنتم على أفواه الكفار ، فال يقدرون على الكالم ، وإّّنا تتكلم أيديهم مبا 
مبا مشت إليه من املعاصي واخلطيئات . ولو نشاء فعلت من الذنوب ، وتشهد أرجلهم عليهم 

م هللا ألعمينا أبصارهم فابتدروا متسابقني على الصراط احلق ، فكيف يستطيعون وقد أعماه
عمى العني والبصرية ، فال يبصرون احلق ، وال يهتدون إليه ، ولو نشاء لغرّيّن خلقهم 

وجلعلناهم خلقاً ممسوخاً وأقعدّنهم ، فال يستطيعون املضي إىل األمام أو الرجوع إىل الوراء ، 
 . بل يلزمون حاالً واحداً 
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 : بعض الدروس من الآيات 

: إّن الشيطان حريص على إغوائنا مجيعاً ، إال من وفق هللا من عباد هللا أيها العباد  -1
( كما أخرب ُالَدمََُُِمَْرىُآَدمَُُاْبنُُِِمنََُُْيِْريفهو )املخلصني ، فيا أخي ، احذر منه كل احلذر ! 

ر من االستعاذة ابهلل من الشيطان عندما ميّسك طائف  منه حىت تكون حذراً ، وأكثِّ  النيب 
 .منه 

ُاّلَلُ ُيَ ق ولُ : ) يف حديث أيب سعيد  إّن الشيطان قد أضّل كثراً من البشر ، وأتمل قوله  -2
ُالَنارُُِبَ ْعثُ َُوَماَُقالَُُالَنارُُِبَ ْعثََُُأْخرِجُُْفَ يَ ق ولُ َُيَدْيكَُُِفَُُواخْلَْيُ َُوَسْعَدْيكََُُلبَ ْيكَُُفَ يَ ق ولُ ُآَدمُ ُيَُُتَ َعاَلُ
 (ََحَْلَهاََُحْلُ َُذاتُُِك لَُُُُّوَتَضعُ ُالَصِغيُ َُيِشيبُ َُفِعْنَدهُ َُوِتْسِعيََُُوِتْسَعةُ ُِماَئةُ ُِتْسعَُُأَْلفُ ُك ل ُُُِِمنَُُْقالَُ

 . رواه الشيخان( ُأَْلف اَُوَمْأج وجََُُيَْج وجََُُوِمنُُْرَج َل ُُِمْنك مَُُْفِإنَُُأَْبِشر واُ) احلديث وفيه
 : إّن العبد تشهد عليه أعضاؤه ، كما يف هذه اآلية ، وكما يف حديث أنس  أخيُاملسلم

َُأْعَلمُ َُوَرس ول هُ ُاّلَلُ ُق  ْلَناَُقالََُُأْضَحكُ ُِممََُُتْدر ونََُُهلُُْفَ َقالََُُفَضِحكَُُُُاّللََُُِرس ولُُِِعْندَُُك َناقال : )
َاطََبةُُِِمنَُُْقالَُ ْرِنَُُألََُُْرب ُُِيَُُيَ ق ولُ ُرَبَهُ ُاْلَعْبدُُُِم  ُُفَ يَ ق ولُ َُقالَُُبَ َلىُيَ ق ولُ َُقالَُُالظُّْلمُُِِمنَُُْتِ  ُأ ِجيزُ َُلَُُفِإن ِ
اُِإَلُُنَ ْفِسيَُعَلى اَُعَلْيكَُُاْليَ ْومَُُبِنَ ْفِسكََُُكَفىُُفَ يَ ق ولُ َُقالَُُِمنِ َُُشاِهد  ُش ه ود اُاْلَكاتِِبيََُُوِِبْلِكَرامَُُِشِهيد 
ََلىُث ََُُقالَُُِبَِْعَماِلهُُِفَ تَ ْنِطقُ َُقالَُُاْنِطِقيُِْلَرَْكانِهُُِفَ ي  َقالُ ُِفيهَُُِعَلىُفَ ي ْخَتمُ َُقالَُ َنهُ ُُي  َُقالَُُاْلَكََلمَُُِوَبْيَُُبَ ي ْ

اُفَ يَ ق ولُ  . وعلى ذلك ، إذا دعت أحدّن نفسه رواه مسلم ( ُأ ََنِضلُ ُك ْنتُ ُُفَ َعْنك نََُُوس ْحق اَُلك نَُُب  ْعد 
مل املعصية ، أو دعاه الشيطان إىل ذنب أبي عضٍو من أعضاء بدنه ، األّمارة ابلسوء إىل ع
مْ  َعَلى َنْخت مُ  اْليَْومَ  فليتذّكر هذه اآلية :  ه  وليتذّكر هذا احلديث ، وإنّه   أَْفَواه 

ُ.  سوف تشهد عليه جوارحه . وهللا املستعان

     ُ
 

  ْرْهُ  َوَمن ُلونَ  أََفَلا اْلَخْلق   ف ي ُنَنك  ْسهُ  ُنَعم   ْمَناهُ  َوَما( 68) يَْعق  ْعرَ  َعلَّ  الش  

ي َوَما كْر   إ لَّا ُهوَ  إ نْ  َلهُ  يَْنبَغ  رَ ( 69) ُمب ين   َوُقرْآن   ذ  ُيْنذ  قَّ  َحيًّا كَانَ  َمنْ  ل   َويَح 
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ينَ  َعَلى اْلَقْولُ  ر  ا يََرْوا أََوَلمْ ( 70) اْلكَاف  ا َلُهمْ  َخَلْقَنا أَنَّ مَّ َلتْ  م  يَنا َعم   أَيْد 

ْلَناَها( 71) َمال ُكونَ  َلَها َفُهمْ  أَْنَعاًما ْنَها َلُهمْ  َوَذلَّ ْنَها رَُكوُبُهمْ  َفم   يَأُْكُلونَ  َوم 

يَها َوَلُهمْ ( 72) عُ  ف  نْ  َواتََّخُذوا( 73) يَْشُكُرونَ  أََفَلا َوَمَشار بُ  َمَناف  ه   ُدون   م   اللَّ

َهةً  ُهمْ  آل  يُعونَ  َلا( 74) ُيْنَصُرونَ  َلَعلَّ  ُجْند   َلُهمْ  َوُهمْ  َنْصَرُهمْ  يَْسَتط 

ا َقْوُلُهمْ  يَْحُزْنكَ  َفَلا( 75) ُمْحَضُرونَ  رُّونَ  َما َنْعَلمُ  إ نَّ    (76) ُيْعل ُنونَ  َوَما ُيس 

 

 التفسير : 

ومن نُطِّل عمره حىت يهرم ، فإّّن نرّده إىل الضعف يف عقله وبدنه بعد قّوته ، وإىل العجز بعد 
النشاط حىت يكون كالطفل ، أفال يتفكرون بعقوهلم ، أّن من فعل هذا فهو قادر  على بعثهم 

رسولنا ؟ وأهّنم ُخلقوا لدار أخرى ال زوال هلا وال ُميد عنها ، وهي الدار اآلخرة ؟ وما عّلمنا 
الشعر ، فليس بشاعر وال يصلح له أن يكون شاعراً ، وال هو من طبعه وال حيبه ،  ُممد 

بلّته ،  وإّّنا علمناه ذكر يتذّكر به أصحاب األلباب ، وقرآن واضح جلي ، قد وال تقتضيه جِّ
،  ُبنّي فيه كل ما فيه سعادة الدنيا واآلخرة ، لِّيخوِّف هبذا القرآن كل حي على وجه األرض

وإّّنا ينتفع بنذارة القرآن من كان حي القلب ، نريِّّ البصرية سليم الفطرة ، وهو حجة على 
أومل ير الناس أّّن خلقنا هلم لقيام احلجة بذلك. الكفار ، فمن كفر به كتب عليه عذابه ونقمته 

عليهم ، فهم متصرفون فيها ، ال متتنع   ؟هذه األنعام ، وسخرّنها ملنافعهم وملكناهم إاّيها 
وال تتأّّب منهم .وجعلناها ُمذللًة مقهورة هلم ، فمنها ما يركبون يف األسفار وحيملون عليه 

ما أيكلون إذا شاءوا ، وهلم فيها منافع ، من الصوف والوبر األثقال إىل حيث شاءوا ، ومنها 
لذي سخر أفال يشكرون هللا ا وغري ذلك ، ومشارب من ألباهنا وأبواهلا للتداوي وحنو ذلك .

 ذلك كله هلم ، فيعبدونه حق عبادته وحده ال شريك له ؟ .
واختذ الكفار معبودات من األصنام وغريها ، يعبدوهنا من دون هللا ؛ لتنصرهم وتقّرهبم إىل هللا 

زلفى . إّن تلك املعبودات اليت عبدوها ال تقدر على نصر من عبدها ، بل هي أضعف وأحقر 
 أنفسها ، فكيف تنصر غريها  ؟ .وأذل ، فال تقدر على نصر 
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وهذه املعبودات من األصنام واألواثن ُمشورة مموعة يوم القيامة عند حساب عابديها ؛ 
 ليكون أبلغ يف حزهنم وزايدة يف حسرهتم .

تكذيب الكفار لك ، وُمشاقّتهم لدينك ، واالستهزاء بك ، فنحن  –أيها النيب  –فال حيزنك 
 . ، وسنجازيهم على ذلك نعلم ما يسرون وما يعلنون

  

 : بعض الدروس من الآيات

 

ُاْغَتِنمُُْ: ) أييت اهلرم ، كما قال : اغتنم أايم شبابك يف طاعة هللا قبل أن  أخيُاملسلمُ -1

 .رواه احلاكم )صحيح( (  احلديث...َُهَرِمكَُُقَ ْبلََُُشَباَبكَُ:ََُُخْسُ ُقَ ْبلَََُُخْس ا
 
 

 وهذا الاغتنام فيه فوائد منها :
  أن متأل وقت الشباب مبا يكون لك ذخراً عند هللا  من األعمال الصاحلة ، فتحصل

َعةُ  : ) على أن يُظلك هللا يف ظله ، كما قال  ُِإَلُُِظلََُُلُُيَ ْومَُُِظلِ هُُِِفُُاّلَلُ ُي ِظلُّه مَُُْسب ْ

  .الشيخان  رواه( رَبِ هُُِِعَباَدةُُِِفَُُنَشأََُُوَشابُ ُ:ُ)ُوذكر منهم...ُِظلُّهُ 

  أن ُيكتب لك إذا أصبحت يف حال الشيخوخة من األجر ، ما كنت تعمله يف وقت
اُيَ ْعَملُ َُكانََُُُماُِمْثلُ َُلهُ ُك ِتبََُُُسافَ رََُُأوُُْاْلَعْبدُ َُمِرضَُُِإَذا: )  الصحة ، كما قال  ُم ِقيم 

 . رواه البخاري( َُصِحيح ا

 ال يصلح له الشعر ، وليس بشاعر . ه أنّ  -2
 وهنا أمــــور : 

  عدم االشتغال ابلشعر حىت يغلب على الشخص ، وقد قال ُيشرع  يف حديث أيب
 .رواه الشيخان ( ُِشْعر اَُُيَْتِلئََُُأنُُِْمنَُُْخْيُ ُيَرِيهُُِقَ ْيح اُالَرج لَُُِجْوفُ َُُيَْتِلئََُُْلَنُْ: )  هريرة 
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  لقوله  الشخص ؛ُيشرع أخذ ما كان من الشعر حكمة ، حبيث ال يغلب على  يف
ْعرُُِِمنُُِْإنَُ : )  حديث ُأيبّ   .  رواه البخاري( ُِحْكَمةُ ُالشِ 

  ُيشرع إعمال الشعر يف الدعوة إىل هللا  ، والرد على الكفار وأهل البدع واملنكرات ،
َُأوُُْي  َفاِخرُ َُماُاْلق د سُُِِبر وحَُُِحَسانَُُي  َؤيِ دُ ُاّللََُُِإنَُ : ) ، وقد قال  ومدح هللا ورسوله 

 .  رواه الرتمذي وغريه )صحيح(( ُُاّللََُُِرس ولَُُِعنُُْي  َناِفحُ 

البن رواحة : تقول الشعر يف حرم هللا ، وبني يدي  لعمر ملّا قال عمر  وقد قال 
رواه ( ُالنَ ْبلَُنْضحُُِِمنُُِْفيِهمَُُْأْسرَعُ ُفَ َلِهيَُُع َمرُ ُيََُُعْنهُ َُخل ُُِ: ) ؟ فقال النيب  رسوله 

 .الرتمذي )صحيح( 

  ما جاء عنه  َُكانَُ: ) رضي هللا عنهامن االستشهاد ابلشعر ، فمن ذلك قول عائشة

 .  رواه الرتمذي )صحيح(( ُت  َزوِ دُُِلََُُْمنُُِِْبْْلَْخَبارَُُِوَيَْتِيكََُُويَ ق ولُ َُويَ َتَمَثلُ َُرَواَحةَُُاْبنُُِِبِشْعرُُِيَ َتَمَثلُ 

َُأَلَُُلِبيدُ َُكِلَمةُ ُُالَشاِعرُ َُقاَِلَاَُكِلَمةُ َُُأْصَدقُ  : ) يف حديث أيب هريرة  ومن ذلك قوله 

 . ويف حديث جندب بن عبد هللا  رواه الشيخان( ُاحلديث...َُِبِطلُ ُاّللَََُُخََلَُُماَُشْيءُ ُك لُُّ
 .رواه الشيخان ( َُلِقيتَُماُاّللََُُِسِبيلَُُِوِفَُُدِميتُُِِإْصَبعُ ُِإَلُُأَْنتَُُِهلُُْقال : )

رواه الشيخان من حديث الرباء بن (ُُاْلم طَِلبَُُْعْبدُُِاْبنُ َُأَنََُُكِذبَُُُْلُُالَنِبَُُُّأَنَُ:ُ)ُُيوم حنني وقال 

 .ُعازب 
أو وقع له اتفاقاً من غري قصد الشعر ، ألّن الشعر  إّنا متّثل به النيب ، ففي هذا كله 

 هو : الكالم املوزون املقّفى قصداً .
  كثري من الشعراء يذّمون الدهر ويسبونه يف أشعارهم ، فعلى الشعراء أن يتنّبهوا لذلك

ُاْبنُ ُي  ْؤِذيِنُُُاّلَلُ َُقالَُُ: )  فيما يرويه عن ربه ، وقد قال   ، وأن يّتقوا هللا 

 رواه الشيخان من حديث أيب هريرة ( َُوالنَ َهارَُُالَلْيلَُُأ قَ لِ بُ ُاْْلَْمرُ ُبَِيِديُالَدْهرُ َُوَأَنَُُالَدْهرََُُيس بُُُّآَدمَُ

َبةَُُيََُُأَحد ك مُُْيَ ق وَلنََُُفََلُ : )يف لفظ عند مسلم. و   .(احلديث...ُالَدْهرَُُِخي ْ
ُ
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  . : إن ما عندك من األنعام هي نعم عظيمة ، لكن أين شكر هذه النعم ؟  أخيُاملسلم -3
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  ْا اْلإ ْنَسانُ  يَرَ  أََوَلم نْ  َخَلْقَناهُ  أَنَّ يم   ُهوَ  َفإ ذَا ُنْطَفة   م  ( 77) ُمب ين   َخص 

يَ  َمَثًلا َلَنا َوَضَربَ  َظامَ  ُيْحي ي َمنْ  َقالَ  َخْلَقهُ  َوَنس  يَ  اْلع  يم   َوه   ُقلْ ( 78) رَم 

يَها ذ ي ُيْحي  لَ  أَْنَشأََها الَّ  َلُكمْ  َجَعلَ  الَّذ ي( 79) َعل يم   َخْلق   ب ُكل    َوُهوَ  َمرَّة   أَوَّ

نَ  َجر   م  ْنهُ  أَْنُتمْ  َفإ َذا َنارًا اْلأَْخَضر   الشَّ  َخَلقَ  الَّذ ي أََوَليْسَ ( 80) ُتوق ُدونَ  م 

َماَوات   ر   َوالْأَرْضَ  السَّ ْثَلُهمْ  يَْخُلقَ  أَنْ  َعَلى ب َقاد   اْلَعل يمُ  اْلَخلَّاقُ  َوُهوَ  بََلى م 

َما( 81)  الَّذ ي َفُسبَْحانَ ( 82) َفيَُكونُ  ُكنْ  َلهُ  يَُقولَ  أَنْ  َشيًْئا أَرَادَ  إ َذا أَْمُرهُ  إ نَّ

ه    ( 83) ُتْرَجُعونَ  َوإ َليْه   شَْيء   ُكل    َمَلُكوتُ  ب يَد 

ُ
 التفسير : 

أومل ير اإلنسان املنكر للقيامة والبعث بعد املوت ، أّن خلقناه من نطفة ، ) مين ( إىل أن 
جعلناه رجالً قواّيً ، فإذا هو يتحّول إىل جاحد شديد اخلصومة لنا ، واضح اجلدال واملعاندة . 

يي ، أبن أخذ عظماً رميماً وقال : من حيُ مثالً للقيامة والبعث وضرب ذلك املخاصم اجلاحد 
العظام وهي رميم ؟ وتناسى أنه خملوق من ماٍء مهني ، فالقادر على خلقه األول هو القادر 

على بعثه ، قل حُييي العظام وهي رميم الذي أنشأها أول مرة ، فاإلعادة أهون من اإلنشاء من 
العدم ، وهو جّل وعال عليم  بكل خلقه ، ال خيفى عليه منهم خافية ، الذي أخرج هذه النار 
احلارة اليابسة من الشجر األخضر الرطب فإذا هم يوقدون منه النار ، فهو قادر على إخراج 
الشيء من ضده ، وعلى إحياء اخللق بعد موهتم ، أو ليس هللا الذي خلق السموات واألرض 

وما فيهما وما بينهما من املخلوقات ، قادر  على أن خيلق مثلهم من ابب أوىل ؟ وإعادهتم بعد 
كما خلقهم أول مرة ؟ بلى ! إنه لقادر ، فهو اخلاّلق لكل ما شاء خلقه ، العليم موهتم  

مبخلوقاته ، ال خيفى عليه منهم شيء يف األرض وال يف السماء ، إّّنا أمره سبحانه إذا أراد 
شيئاً أن يقول له كن فيكون ، عقِّب كلمة كن ، فال ُيستنكر عليه أن حييي املوتى ويبعثهم بعد 

 سبحانه .م القيامة ، فما أسهل ذلك وأهونه عليه ! موهتم يو 
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نكرون للبعث وغريهم من الذين يصفونه ابلعجز والنقص 
ُ
فتنزّه وتقّدس هللا عما يقول امل

وُيشركون به يف عبادته ، فهو املالك لكل شيء ، املتصرف يف كل شيء ، ال شريك له يف 
وأمسائه وصفاته ، وإله تُرجعون أيها العباد ، شئتم أم أبيتم ، وسُيجازي كالً  ربوبيته وإالهيته

 بعمله إن خرياً فخري ، وإن شراً فشر .
 

 بعض الدروس من الآيات : 

 
: إّّنا أّن و أنت من نطفة )مين( فلم  يُعرض الكثري مّنا عن طاعة ربه ، ويقع  أيهاُالشخصُ -1

يف الذنوب واملعاصي ، بال حياء من هللا الذي خلقه من نطفة من ماء مهني ؟ وأين نذهب 
وحنن لن نعجز هللا ، بل حنن عائدون إليه ؟ وقد جاء يف احلديث القدسي ، عندما بصق 

َُوَقدُُْت  ْعِجز ِنَُُأّنَُُآَدمَُُاْبنَُُاّلَلُ َُقالَُ: ) قال ، مث ضع عليها إصبعه يوماً يف كفه فو  النيب 
َُفَجَمْعتََُُوئِيدُ ُِمْنكََُُوِلْلَْرضُُِب  ْرَدْينَُُِبْيََُُمَشْيتََُُوَعَدْلت كََُُسَويْ ت كَُُِإَذاَُحَّتَُُهِذهُُِِمْثلُُِِمنَُُْخَلْقت كَُ
 .رواه أمحد وابن ماجة )صحيح( ( ُالَصَدَقةَُُِأَوانُ َُوَأّنََُُأَتَصَدقُ ُق  ْلتَُُالَتَاِقيَُُبَ َلَغتُُِْإَذاَُحَّتَُُوَمنَ ْعتَُ

ما أسهل بعث اخللق على هللا ! وما أهونه عليه ! ويف حديث الرجل الذي أمر بنيه إذا  -2
، يف يوم كثري اهلواء ،  وا نصفه يف البحر ونصفه يف الربمات أن حيّرقوه مث يسحقوه ، مث يذرُ 

، فأمر هللا تعاىل البحر فجمع ما فيه ، وأمر الرب فجمع ما فيه ، مث قال له : كن ففعلوا ذلك 
ماَُحلكُعلىُماُصنعتُ؟ُقالُ:ُُمافتكُ،ُوأنتُأعلمُ،ُ، فإذا هو رجل  قائم ، فقال له : ) 

 . ب سواه، ولا ر لا إله إلا هللا  .رواه الشيخان ( فماُتَلفاهُأنُغفرُلهُ
 إن  هللا تعالى بقدرته العظيمة : -3

  ُرج النار احلارة اليابسة من الشجر األخضر الرطب ، واملاء رج الشيء من ضده ، خيُ خي
مرّكب من عناصر ّنريّة ، فهو مرّكب من اأُلكسيجني الذي يساعد على االشتعال ، 

األكسيجني ، ( ذراتن من اهليدروجني وذرة من H2Oومن اهليدروجني املشتعل )
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فتأّمل أن املاء البارد الرطب يف تركيبه ، من عناصر حرارية ّنريّة ، فال إله إال هللا وال 
 رّب سواه ! وهذا اإلخراج لشيء من ضده يف األمور املشاهدة .

   : وخُيرج الشيء من ضده يف كثري من األمور املعنوية ، كما قال تعاىل أَنْ  َوَعَسى 

بُّوا فإن العبد قد يرى الشيء شراً يف ظاهره ، ولكن    َلُكمْ  شَر   ُهوَ وَ  َشيًْئا ُتح 
له وهو شر له يف احلقيقة ،  خرياً   عظيم ، وكذا العكس فقد يرى الشيءله فيه خري

 ومن ذلك ما حصل ملرمي ، فقد كانت ترى أّن محلها فيه ما فيه أمام الناس حىت قالت

 : تُّ  َليَْتن ي يَا أخرب أهّنا حامل ) برمحٍة  ولكّن هللا   الآية...َهَذا َقبْلَ  م 
 . وغري ذلك . وهللا أعلم،  للناس (

  ما ُيصيب املؤمن من شيء فهو خري له ، سواء من النعم أو من املصائب ، كما قال
 ( :َُُُْلهُ َُخْي اَُفَكانََُُصَبََُُضَراءُ َُأَصابَ ْتهُ َُوِإنَُُْلهُ َُخْي اَُفَكانََُُشَكرََُُسَراءُ َُأَصابَ ْتهُ ُِإن ) رواه

 .مسلم 
فليصرب العبد وليحتسب ! وليتوّكل على هللا ، وليسّلم أمره هلل ، وليتفّكر يف قدرة هللا 

ُ. ؟  ق العليم أال يعلم من خلق وهو اخلالّ  ،  العظيمة
ُ

َُمنُْ : ) يف حديث أيب هريرة  : أكثر من تسبيح هللا وتنزيهه ، وقد قال  أخيُاملسلمُ -4
ُِبهَُُِجاءََُُمَاُِبَِْفَضلَُُاْلِقَياَمةُُِيَ ْومََُُأَحدُ َُيَْتُُِلََُُْمَرةُ ُِماَئةََُُوِبَْمِدهُُِاّللَُُِس ْبَحانَُُُي ِْسيَُوِحيَُُي ْصِبحُ ُِحيََُُقالَُ
 . مسلم رواه ( َُعَلْيهُُِزَادََُُأوَُُْقالََُُماُِمْثلََُُقالََُُأَحدُ ُِإَلُ

رواه أبو داود وغريه (  اْْلَْعَلىَُربِ َُُس ْبَحانَُُس ج وِدهَُُِوِفُُاْلَعِظيمَُُِربِ َُُس ْبَحانَُُر ك وِعهُُِِفُُيَ ق ولُ )  وكان 

 .)صحيح( 
َُوس ج وِدهُُِر ك وِعهُُِِفُُيَ ق ولََُُأنُُْي ْكِثرُ ُُالَنِبَُُُّكانَُقالت : ) رضي هللا عنهاويف حديث عائشة   

 .رواه الشيخان ( ُِلُُاْغِفرُُْالَله مََُُوِبَْمِدكَُُرَبَ َناُالَله مَُُس ْبَحاَنكَُ
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َُربُُُّق دُّوسُ ُس بُّوحُ َُوس ج وِدهُُِر ك وِعهُُِِفُُيَ ق ولُ َُكانَُُُُاّللََُُِرس ولََُُأنَُُقالت : ) رضي هللا عنها هلاو  

 . رواه مسلم( َُوالرُّوحُُِاْلَمََلِئَكةُِ
َلةُ ُُاّللََُُِرس ولَُُِمعَُُق ْمتُ  قال : ) ويف حديث عوف بن مالك  ُيَ ق ولُ ُ:ُ)ُ... احلديث وفيهَُلي ْ

ُس ج وِدهُُِِفَُُقالَُُث َُُِقَياِمهُُِِبَقْدرَُُِسَجدَُُث ََُُواْلَعَظَمةَُُِواْلِكْبَِيءَُُِواْلَمَلك وتُُِاْْلََب وتُُِِذيُس ْبَحانَُُر ك وِعهُُِِفُ

ُُ.ُُُرواه أبو داود والنسائي والرتمذي يف الشمائل )صحيح(( َُذِلكَُُِمْثلَُ
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