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 :بعد  و                         احلمد هللا وحده ، والصالة والسالم عىل نبينا حممد ، وعىل آله وصحبه وسلم 
،  حممد بن شامي بن مطاعن شيبة/ فضيلة الشيخ العالَّمة  عدة منالرسالة املفقد اطلعت عىل 

ً عىل ، فووهي رسالة يف تفسري آيات القرآن الكريم  جدهتا رسالة عظيمة مباركة يف باهبا ، ومشتملة
 :فوائد واستنباطات جليلة من خالل هذا التفسري املبارك لذا فإنني أويص بام ييل 

  :تها وتوزيعها عىل عموم املسلمني يف داخل هذه البالد وخارجها ؛ نرش هذه الرسالة وطباع
 . هبالتعم الفائدة 

  : وتعليمها للناس من خالل ، أويص أئمة املساجد ، وطلبة العلم بالعناية هبذه الرسالة
 .الدروس العلمية اليومية ، وقراءهتا عليهم 

  : والعالنية ، والتمسك بكتاب اهللا عز وجل أويص اجلميع بتقوى اهللا عز وجل يف الرس
ً للترشيع يف وتفسريه ؛ والرجوع إليه واملداومة عىل تالوته ، وتدبر آياته ، وتفهم معانيه  ليكون منهجا

 .احلياة ، وكذلك أويص بالتمسك بسنة النبي حممد صىل اهللا عليه وسلم ، وهديه والعمل هبام 
  .نا حممد ، وعىل آله وصحبه وسلم هذا وباهللا التوفيق وصىل اهللا عىل نبي

  كتبه

  القاضي باحملكمة اجلزئية بالطائف

  حممد بن سليمان املسعود/ د 

 هـ٢٤/٠٤/١٤٣٠
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:                                                                                                                           أما بعد            احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني 
فقد يرس اهللا يل كتابة هذا التفسري املوجز مع دروس من القرآن الكريم بحيث أن هذا التفسري مع 
ً منا يف تقوية صلة الناس بفهم القرآن  الدروس املسهلة يفهمها كل من يقرأها أو تقرأ عليه رغبة

باستطاعة خطيب وأن املطالع هلذا التفسري من كل القراء يستفيد منه ف. الكريم وتطبيقه والعمل به 
اجلمعة ، أو إمام املسجد ، أو الواعظ أن يستفيد من هذه الدروس يف خطبه ، أو دروسه ، أو كلامته ، 

 :وقد كان منهجنا  يف هذا الكتاب 
ً مما صححه أو حسنه بعض العلامء املعتربين ) أ   ً أو حسنا  .حترينا أن ال نخرج األحاديث إال صحيحا

 .يث أن املقصود فهم معنى اآلية اإلجياز يف التفسري بح) ب
ً باألدلة )  ج  .الدروس املفيدة التي حيتاجها الناس يف واقعهم وحياهتم مدعمة
ذكرنا رسائل كثرية من طبقات املجتمع وتلك الرسائل هي نداء للعودة للقرآن وفهمه والعمل )   د

ً من أساليب الق  .رآن يف الدعوة إىل اهللا به والدعوة إليه واإلنتهاء عن املنكرات وذكرنا بعضا
يب  ُ ٌ جم ً لوجهه الكريم وأن ينفع به كاتبه وقارئه  إنه سميع  .هذا وأسأل اهللا الكريم أن جيعله خالصا

  

  كتبه

  حممد بن شامي بن مطاعن شيبة

 هـ١٩/٠٤/١٤٣٠
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) §Ν tã tβθ ä9u !$|¡ tF tƒ ∩⊇∪ Ç tã Î*t6 ¨Ζ9$# ÉΟ‹Ïà yèø9 $# ∩⊄∪ “ Ï% ©!$# ö/ ãφ Ïµ‹ Ïù tβθ àÿÎ= tGøƒèΧ ∩⊂∪ �ξ x. tβθ çΗ s> ÷èu‹ y™ ∩⊆∪ ¢Ο èO �ξ x. 

tβθ çΗ s>÷è u‹ y™ ∩∈∪ óΟ s9 r& È≅ yèøgwΥ uÚ ö‘F{ $# #Y‰≈ yγ ÏΒ ∩∉∪ tΑ$t7 Ågø:$# uρ # YŠ$s?÷ρ r& ∩∠∪ ö/ä3≈ oΨ ø)n= yz uρ % [`≡uρø— r& ∩∇∪ $uΖ ù= yèy_ uρ 

ö/ ä3 tΒöθ tΡ $ Y?$t7 ß™ ∩∪ $uΖ ù=yè y_uρ Ÿ≅ ø‹ ©9$# $U™$t7 Ï9 ∩⊇⊃∪ $uΖ ù= yèy_uρ u‘$pκ ¨]9$# $ V©$yè tΒ ∩⊇⊇∪ $uΖ øŠ t⊥t/ uρ öΝ ä3 s% öθ sù $Yèö7 y™ # YŠ#y‰Ï© 

∩⊇⊄∪ $uΖ ù= yèy_ uρ % [`# u�Å  % [`$̈δ uρ ∩⊇⊂∪ $ uΖø9 t“Ρ r&uρ zÏΒ ÏN≡u� ÅÇ ÷èßϑ ø9 $# [ !$tΒ % [`$̄g wR ∩⊇⊆∪ yl Ì�÷‚ ãΖÏj9  Ïµ Î/ ${7 ym $ Y?$t7tΡ uρ 

∩⊇∈∪ BM≈ ¨Ζ y_uρ $ ¸ù$xÿø9 r& ∩⊇∉∪ (  

 
 هو ، الباهر العظيم اهلائل اخلرب عن يتساءلون إم !..؟ بينهم فيما املشركون يتساءل شيء أي عن

 اهللا وعبادة والبعث القيامة من فيه وما ، عليه أنزل الذي والقرآن ،r  اهللا رسول أنه r النيب به جاء ما
 فيه اختلف الذي – خلفه من وال ديهي بني من الباطل يأتيه ال الذي احلق وهو ، له شريك ال وحده

 صدق القيامة قامت إذا يقيناً يعلمون وسوف -  متحري متردد وشاك ومكذب مصدق بني ما املشركون
  . اليقني عني ذلك فريون علمهم يتأكد وسوف ، عنه إعراضهم ومغبة ، به أخرب وما القرآن هذا

 نجعلِ أَلَم ((:  عنهاسبحانه وتعاىل  اهللا قال البعث وعلى العظيمة اهللا قدرة على الدالئل ومن
  اخللق حيتاجه مما وغريها والزراعة للسكن صاحلة ساكنةً ، للخالئق ذلوالً دةًـممه أي )) مهادا رضاَأل
 وإناثاً ذكوراً )) أَزواجا ناكُمخلَقْو (( وتضطرب متيد أن من متسكها لألرض أي )) أَوتادا والْجِبالَ(( 

 ألبدانكم راحةً )) سباتا نومكُم وجعلْنا (( وعـالن فيبقى التناسل وليحصل باآلخر منهما كل ليستمتع
 السعي من لتتمكنوا مشرقاً )) معاشا النهار وجعلْنا (( كاللباس لكم ساتراً )) لباسا اللَّيلَ وجعلْنا ((

 سراجا وجعلْنا (( متقنة قوية مسوات عـسب )) شدادا سبعا فَوقَكُم وبنينا (( للمعاش فيه والكسب
اواجا (( املتوهج راجـكالس العامل مجيع على املنرية الشمس جعلنا )) هلْنزأَنو نم اترصعاًء الْمم 

 حباً املاء ذا لنخرج )) ونباتا حبا بِه لنخرِج (( نافعاً طهوراً منصباً ماًء السحاب من وأنزلنا )) ثَجاجا
 األشجار جمتمعة األغصان ملتفة غناء بساتني به وخنرج )) أَلْفَافًا وجنات (( للدواب ونباتاً منه تأكلون
  .     املختلفة واألشكال املتنوعة الثمار فيها
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  : هو وغريه العامل هز الذي العظيم اخلرب إن:  املسلم أخي *
 رضِاأل أَهلِ إِلَى نظَر اللَّه وإِنَّ ((:  r قوله  محار بن عياض حديث ويف ، r حممد النيب بعثة - أ

مهقَتفَم مهبرع همجعـوا اإل مقَايب نلِ مابِ أَهتقَالَ الْكا ومإِن كثْتعأل بكيلتب يلتأَبو بِك  ...
  .  مسلم رواه )) احلديث

 وإِني ((:  السابق عياض حديث ويف اإلميان إىل الشرك ظلمات من العامل r الرسول ذا اهللا أخرج فقد
لَقْتي خادبفَاَء عنح مكُلَّه مهإِنو مهتأَت نياطيالش مهالَتتفَاج نع ينِهِمد تمرحو هِملَيع ام لَلْتأَح 

ملَه مهترأَمرِكُوا أَنْ وشا بِي يم زِلْ لَمأُن ا بِهلْطَاناحلديث...  س ((  .  
 : r قال كما ؟ أنفسنا من إلينا أحب كان حىت وأحببناه،  تامة متابعة r الرسول هذا تابعنا أخي فهل

  أنس عن الشيخان رواه  )) أَجمعني والناسِ ووالده ولَده من إِلَيه أَحب أَكُونَ حتى أَحدكُم يؤمن ال ((
   .  
 عرِفأل إِني ((:  مسرة بن جابر حديث يف قال كما ، احلجارة بعض عليه تسلم r كان وإذا

  .  مسلم رواه )) نَاآل عرِفُهأل إِني أُبعثَ أَنْ قَبلَ علَي يسلِّم كَانَ بِمكَّةَ حجرا
  أنس عن الشيخان رواه )) ونحبه يحبنا جبلٌ هذَا ((:  r وقال ، r النيب تركه ملا اجلذع حن وقد
  .حمبته لتحقيق أنفسنا درسنا أخي يا فهل r ؟ التام التحقيق .  

 الْماُء يغِسلُه ال تاباك علَيك وأَنزلْت ((:   عياض حديث ويف ، العظيم القرآن هذا نزول ) ب(
هؤقْرا تمائقْظَانَ نيفبهذا )) إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم((  :تعاىل وقال.  مسلم رواه )) و 
 )) آخرِين بِه ويضع أَقْواماً الْقُرآن بِهذَا يرفَع اللَّه إِنَّ ((:  r قال كما آخرون ويوضع أقوام يرفع القرآن
   ؟ وأخالقاً ومعاملةً وسلوكاً واعتقاداً وفقهاً وعمالً تالوةً القرآن ذا قمنا هل أخي ولكن
  .  وعمالً علماً الكتاب ذا وليقوم ذلك يف ليدرسها نفسه إىل يعود كل
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 لتد الصنع حمكمة وهي ، اهللا خلقها اليت)  املخلوقات ( الكونية اآليات هذه يف أُنظر:  الشخص أيها *
 ، والنهار الليل ، وأصنافها املخلوقات ، الرواسي اجلبال ، املمهدة األرض ، العظيمة اهللا قدرة على
 وغري ، والنبات واملزارع احلقول ، واملياه األمطار ، املنرية املضيئة الشمس ، عمد بدون القوية واتاالسم
 ، حبمده هللا تسبح املخلوقات هذه أن مواعل طاعته يف واجتهد ، وحمبته اهللا خمافة من قلبك وامأل ، ذلك
 اللَّه رسولَ يا الْمفَردونَ وما : قَالُوا،  الْمفَردونَ سبق جمدانُ هذَا سريوا ((:  فقال جببل r النيب مر وملا
  .  هريرة أيب حديث من مسلم رواه )) والذَّاكرات كَثريا اللَّه الذَّاكرونَ:قَالَ، 
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) ¨β Î) tΠöθ tƒ È≅ óÁ xÿ ø9$# tβ% x. $\F≈ s)‹ ÏΒ ∩⊇∠∪ tΠ öθ tƒ ã‡ xÿΖãƒ † Îû Í‘θ �Á9$# tβθ è? ù' tFsù % [`#uθ øù r& ∩⊇∇∪ ÏM ys ÏGèùuρ â !$ yϑ ¡¡9$# 

ôM tΡ% s3 sù $\/≡uθ ö/ r& ∩⊇∪ ÏNu� Éi�ß™ uρ ãΑ$t7 Ågø:$# ôM tΡ% s3 sù $ ¹/#u� |  ∩⊄⊃∪ ¨β Î) zΟ ¨Ψ yγ y_ ôMtΡ% x. #YŠ$|¹ ó� É∆ ∩⊄⊇∪ t Éó≈ ©Ü=Ïj9 $ \/$t↔ tΒ 

∩⊄⊄∪ t ÏVÎ7≈ ©9 !$ pκ� Ïù $\/$s)ôm r& ∩⊄⊂∪ �ω tβθ è%ρä‹ tƒ $ pκ� Ïù #YŠ ö� t/ Ÿωuρ $ ¹/#u� Ÿ° ∩⊄⊆∪ �ωÎ) $VϑŠÏΗ xq $]%$¡¡ xî uρ ∩⊄∈∪ [ !#t“ y_ 

$»%$sù Íρ ∩⊄∉∪ öΝ åκ̈Ξ Î) (#θ çΡ$Ÿ2 Ÿω tβθ ã_ö� tƒ $ \/$|¡ Ïm ∩⊄∠∪ (#θ ç/ ¤‹ x. uρ $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ $ \/#¤‹ Ï. ∩⊄∇∪ ¨≅ ä. uρ > ó_ x« çµ≈ oΨ øŠ |Á ômr& 

$Y7≈ tGÅ2 ∩⊄∪ (#θ è%ρ ä‹sù  n=sù öΝ ä. y‰ƒ Ì“ ¯Ρ �ωÎ) $ ¹/#x‹ tã ∩⊂⊃∪ (  

 
 اهللا إال اليقني على وقته يعلم وال معدود بأجل مؤقت القيامة يوم وهو اخلالئق بني  الفصل يوم إن

 وفتحت) مجاعات( زمراً زمراً فتأتون البعث نفخة القرن يف u اسرافيل ينفخ يوم ،سبحانه وتعاىل 
 شيء أا للرائي فيخيل ، وسريت أماكنها من اجلبال ونسفت ، املالئكة منها ترتل طرقاً فكانت السماء
 مرجع الرسل كذبوا الذين املردة للطغاة فهي ومهيأة معدة  كانت جهنم نار إن ، الشي سراب وهي
 جهنم نار يف جيدون ال ، انتهاء وال هلا انقضاء ال طويلة دهوراً ماكثني فيها مقيمون وهم ، هلم اًودار
 اجتمع وما ، األمعاء يقطِّع حاراً ماًء إال ؛ العطش يطفئ طيباً شراباً وال ، احلرارة وختفيف إلطفاء برداً
 ، نتنه من يستساغ وال برده من يستساغ ال بارد فهو النار أهل وجروح ودمع وعرق وقيح صديد من

 حبجج وجحدوا ، واحلساب البعث ينكرون كانوا إم ؛ الدنيا يف ألعماهلم افقاًمو جزاًء العقوبة وهذه
 وكتبناه علمناه فقد العباد أعمال من شيء وكل ، r رسوله على أنزله وما خلقه على ودالئله اهللا

 إال منزيدك فلن العذاب من فيه أنتم ما النار أهل يا فذوقوا ، نقصان وال زيادة بال دقيقاً إحصاءاً عليهم
  .  عذابكم من نقصان وال ، أزواج شكله من وآخر جنسه من عذاباً
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 يقول ، أهلها إىل احلقوق أديت هل أخي فيا ، اخلالئق بنيسبحانه وتعاىل  اهللا يفصل القيامة يوم إن - ١
r هريرة أيب حديث يف  :)) نَّـلَتدؤ قُوقا إِلَى الْحهلأَه موي ةاميى الْقتح قَادي اةلشاِء للْحالْج 
نم اةاِء الشنوغريه مسلم رواه )) الْقَر  .  
 يوم الوفاء وإن ، متوت أن قبل يرام ما خري على بأدائها فقم العباد حقوق على نفسك حاسب اآلن فمن

:   هريرة أيب حديث يف r قال اـكم والسيئات باحلسنات ولكن والدنانري بالدراهم ليس القيامة
)) سلَيو ثَم ارينال  دومهرفَإِنْ د تكَان لَه اتنسذَ حأُخ نم هاتنسإِنْ حو لَم كُنت لَه اتنسلُوا حمح 

هلَيع نم هِمئَاتيصحيح ( الترمذي )) س . (  
 إِلَى أَعرابِي جاَء ((:  قال  العاص بن عمرو بن اهللا عبد حلديث ؛ فيه ينفخ قرن هو الصور - ٢
بِيالن r  َا : قَالم ورنٌ :قَالَ،  الصقَر فَخني يهصحيح ( الترمذي رواه )) ف . (  
 اللَّه خلَق لَما  ((:   هريرة أيب حديث يف r قاله ما صفتها ومن ، للطغاة مهيأة جهنم إن - ٣

 هلهاأل أَعددت ما وإِلَى إِلَيها فَانظُر النارِ إِلَى اذْهب (( وفيه ))... الْجنة إِلَى جِبرِيلَ أَرسلَ والنار الْجنةَ
  ) . صحيح(  وغريه الترمذي رواه )) احلديث..   بعضا بعضها يركَب هي فَإِذَا فيها
 فيها فَتهوِي جهنم شفريِ من لَتلْقَى الْعظيمةَ الصخرةَ إِنَّ ((:   نغزوا بن عتبة حديث يف r وقال

نيعبا ساما عمي وفْضا إِلَى تارِهلفظه وهذا والترمذي مسلم رواه )) قَر .  
  " .  للطغاة معدة فالنار"  الطغيان من العبد فليحذر
 الواجبات فعل"  اهلالك أسباب وترك ، النجاة أسباب بفعل ؛ جهنم نار من أهرب:  الشخص أيها - ٤

 رأَيت ما ((:   هريرة أيب حديث يف r قال وقد ، عينيك نصب ذلك واجعل " احملرمات وترك
  ) . حسن ( الترمذي رواه )) طَالبها نام الْجنة مثْلَ وال هارِبها نام النارِ مثْلَ
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) ¨βÎ) t É)−Fßϑ ù=Ï9 # ·—$xÿ tΒ ∩⊂⊇∪ t, Í← !#y‰ tn $ Y6≈ uΖôã r& uρ ∩⊂⊄∪ |= Ïã#uθ x. uρ $ \/#t� ø? r& ∩⊂⊂∪ $U™ ù( x. uρ $ ]%$ yδÏŠ ∩⊂⊆∪ �ω tβθ ãèyϑ ó¡ o„ 
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 هلم ، باجلنة وفوزاً اهللا عذاب من وجناةً مترتّهاً عنه اه ما وترك اهللا أمره ما بفعل اهللا اتقى ملن إن
 سن على النواهد اجلميالت العني احلور من زوجات وهلم ، األعناب وفيها األشجار أنواع هافي بساتني
 يسمعون وال ، البطون يف تؤمل وال العقول تغطي ال اليت الصافية اململوءة اخلمر من كؤوس وهلم ، واحد
 من سامل فيها ما كل بل ، القول من باطالً وال كذب وال إمث ال ، الفائدة عن عارياً الغياً كالماً اجلنة يف

 تقواهم على وكرمه بفضله منه هلم كان وعطاًء اهللا من جزاءهم للمتقني الذي وهذا ، والعيب النقص
 وسعت قد ، فيهما وما هلما املالك واألرض السموات رب أعطاهم الذي واجلزاء العطاء وهذا ، لرم
 واملالئكة u جربيل يقوم القيامة يوم ، إذنهب إال وكالمه خماطبته على أحد يقدر ال ، شيء كل رمحته
 الرمحن له أذن من إال ؛ شافعاً منهم أحد يتكلم فال ، له وإجالالً وذالً وخوفاً هللا خضوعاً صافني

 حق ألنه ؛ حمالة ال الكائن اليوم ذلك ،)  له املشفوع عن ورضاه للشافع اُهللا نَذأَ(  حقا وقال بالشفاعة
 والعمل النافع مانـباإلي إليه يهتدي وطريقاً مرجعاً ربه إىل اختذ والفالح اةالنج شاء فمن ، وصدق
  . الصاحل
 ، وشرها خريها كلها أعماله العبد على يعرض يوم ، بكم ونزوله القريب العذاب خوفناكم إنا
 فال!  تراباً كنت ليتين يا : يقول مصريه وقبح عمله سوء من الكافر يرى لما ذلك وعند ، أمامه فرياها
  . املؤمل املصري هذا إىل أصري وال ، أُعذّب وال أُحاسب
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 اهللا يسره ملن سهل فذلك، !  إليها فسارع ؛ واجلنات العظيم الفوز هلم التقوى أهل إن:  العبد أيها - ١

 مثْلُ والنار نعله شراك من مأَحدكُ إِلَى أَقْرب الْجنةُ ((:   مسعود ابن حديث يف r قال وقد عليه
كالبخاري رواه )) ذَل .  
  :  للمؤمن الشفاعة شروط - ٢
  . للشافع اهللا إذنُ •
  . له املشفوع عن رضاه •
 هلِإل شفَاعتي ((:   جابر حديث يف r قال اـ؛كم الكبائر ألهل r شفاعته ذلك يف دخلـوي

  .) صحيح ( حبان وابن والنسائي داود وأبو والترمذي امحد واهر  )) أُمتي من الْكَبائرِ
 ختفيف يف طالب أيب عمه يف r يشفع ولكن ، النار من روجـاخل يف تنفعهم فال للكفار اعةـالشف وأما
  - r - الـق ، هـدماغ اـمنهم يغلي النـنع له ، نار من احـضحض يف ويوضع ، عنه ذابـالع
  ) .صحيح( )) النارِ من سفَلِاأل الدرك في كَانَ أَنا ولَوال ((: 
 الزبيب ويف) أ( فيتامني العنب يف ويوجد ، زبيباً ويابساً رطباً يؤكل ، الفواكه أفضل من العنب - ٣

 البوتاسيوم  املعادن من العنب يف ويوجد ، اإلنزميات الطازجة والفواكه العنب يف ويوجد ،) ج( فيتامني
 األعصاب لوظائف هام فالبوتاسيوم ، والكربيت النحاس املعادن من الزبيب يف ويوجد ، والفوسفور
 ، اجللد خاليا لبناء والكربيت ، اهليموجلوبني لتكوين والنحاس ، العظام لبناء والفوسفور ، والعضالت

 يف -  اهللا بإذن - العنب ويفيد ، السموم من اجلسم لتطهري الريق على صباحاً العنب عصري وشرب
  . أعلم واهللا الروماتيزم ، اإلمساك ، املرارة حصى ، الكلى أمراض ، التنفسية املسالك أمراض مراضاأل
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 بعسر املوت عند الكفار أرواح ترتع املالئكة، ))  غَرقًا والنازِعات((  سبحانه وتعاىل اهللا أقسم

 فتنشطها ويسر وسهولة بلني املؤمنني أرواح تقبض املالئكة )) نشطًا والناشطَات (( ، وإغراق وعنف
  اهللا بأوامر األرض إىل ونزوهلا السماء إىل صعودها يف تسبح املالئكة )) سبحا والسابِحات (( ، برفق

 تتأخر وال أمرها كماسبحانه وتعاىل  اهللا بأوامر تسبق املالئكة )) سبقًا فَالسابِقَات (( ،سبحانه وتعاىل 
 العامل يف هللا أمر تدبر املالئكة )) أَمرا فَالْمدبرات (( ، اجلنة إىل املؤمنني بأرواح تسبق أا ذلك ومن

  .  سبحانه اهللا أمرها ،كما وغريه كاملطر
 تتبعها ، فيها مبن وتزلزل ، واجلبال األرض هلا ترجتف اليت األوىل النفخة إسرافيل ينفخ يوم اذكر

 حقرية ذليلة أصحاا أبصار ، خائفة اليوم ذلك يف فالقلوب ؛ قبورهم من اخلالئق فيبعث الثانية النفخة
  :   والبعث القيامة مستبعدين  الكفار يقول ، رأا اليت والاأله من منذهلة
ردبعد اهللا أحيانا فلئن!  وبالئها وتفتتها عظامنا خنور وبعد ! القبور يف نكون أن بعد احلياة إىل أن 
  .  العظمى اخلسارة فلنخسرن ؛ املوت

 اخلالئق فإذا واحدة صيحة ، نفخة u إسرافيل فينفخ ؛سبحانه وتعاىل  اهللا من أمر هو فإمنا
  . القضاء لفصلسبحانه وتعاىل  اهللا أحياهم قد باألرض
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 هم وهؤالء ، ونشاط برفق املوت عند أرواحهم ترتع ممن تكون أن اآلن من احرص:  العبد أيها - ١

 خروج يف  الرباء حديث يف r قال كما وتعب بعنف أرواحهم فترتع غريهم وأما ، املؤمنون
 فَينتزِعها ((:  فقال الكافر روح وأما )) السقَاِء في من الْقَطْرةُ تِسيلُ كَما تِسيلُ فَتخرج ((:  املؤمن روح
  ) صحيح ( وغريهم دـوأمح داود أبو رواه )) الْمبلُولِ الصوف من السفُّود ينتزع كَما-امللك يعين –
 :  كعب بن أيب قال وقد ،عز وجل  اهللا فاذكر واملوت القيامة جميء تذكر:  لمـاملس أخي - ٢
 جاَءت اللَّه اذْكُروا اللَّه اذْكُروا الناس أَيها يا ((:  فَقَالَ قَام اللَّيلِ ثُلُثَا ذَهب إِذَا r اللَّه رسولُ كَانَ

  ) . حسن ( الترمذي رواه  )) فيه بِما الْموت جاَء فيه بِما موتالْ جاَء الرادفَةُ تتبعها الراجِفَةُ
  r النيب عن  مسعود ابن فعن ، مخس عن السؤال عن لإلجابة ؛ القيامة ليوم استعد:  أخي - ٣
 أَفْناه فيم عمرِه عن خمسٍ عن لَيسأَ حتى ربه عند من الْقيامة يوم آدم ابنِ قَدم تزولُ ال ((:  قال أنه

نعو ابِهبش يمال فأَبه هالمو نم نأَي هبساكْت يمفو فَقَهاذَا أَنملَ وما عيمف ملصحيح( الترمذي رواه )) ع (
  . اهللا وفقك ، اهللا طاعة يف اخلمس هذه فاستغل
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عز وجل   اهللا وقال)  طوى ( املطهر بالواد ربه ناداه حني u موسى خبرب النيب أيها عتمس هل
 من نفسك به تطهر ما إىل جتيب أن لك هل له فقل!  وعىت وطغى مترد الذي فرعون إىل اذهب:  ملوسى
 اعم وترجع ، عذابه و نقمته فتخاف ؛ له شريك ال وحده ربك عبادة على وأدلُّك؟  والطغيان الكفر
  . باإلميان ويطمئن ويلني قلبك وخيضع ، الكفر من فيه أنت

 ومعجزة دليل وهي  )) مبِني ثُعبانٌ هي فَإِذَا عصاه فَأَلْقَى((  الكربى املعجزة له وأظهر موسى فأراه
 طاعة من موسى به أمره ما وخالف ، اهللا رسول أنه يف موسى فرعونُ فكذب ، u موسى صدق على
 دون أُعبد الذي فأنا!  األعلى ربكم أنا:  وناداهم قومه فجمع ، بالباطل احلق ليقابل أعرض مث ، اهللا

  . جهنم نار يف العذاب بأشد اآلخرة ويف ، بالغرق بإهالكه الدنيا يف منه اهللا فانتقم!  غريي
  . سبحانه وتعاىل  اهللا وخيشى ويرتجر يتعظ ملن وعظة عربة فرعون إهالك يف إن

 ،  البناء عالية جعلها.  منكم خلقاً أشد السماء بل ؟ السماء من خلقاً أعظم لناسا أيها أأنتم
 واألرض ، ارها وأنار ، حالكاً أسود مظلماً فجعله ليلها أغطش ، بالكواكب مزينة ، األرجاء مستوية
 وعيون أار من ، املاء منها وأخرج ، ومهدها ففرشها السماء خلق بعد ودحاها ، السماء قبل خلقها
 تضطرب لئال لألرض كاألوتاد وأثبتها اجلبال وأرسى ، للحيوانات املراعي فيها وأنبت ، وأودية وآبار
 أن إىل الدار يف وتركبوا تأكلوا اليت وألنعامكم إليه حتتاجون مبا لكم متاعاً كله ذلك وخلق ، ومتيل

  . األجل ينقضي
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 وغري والبحار واألنعام والدواب واجلبال واملياه واألشجار ، واألرض السماء من اهللا خلق ما كل إن - ١

 ممتناً ذلك ذكرسبحانه وتعاىل  اهللا ألن ؛ اإلباحة املنافع يف األصل ألن ؛ به ينتفع أن للمسلم فإن ؛ ذلك
  . )) ضرار وال ضرر ال ((:  r لقوله حمرمة فإا املضار وأما ، إباحته على فدل ؛ به
 عنr  اللَّه رسولُ نهى ((:  قال   عباس ابن حديث ويف ، حترميه على الشارع نص ما وحيرم 
  . مسلم رواه )) الطَّيرِ من مخلَبٍ ذي كُلِّ وعن السباعِ من نابٍ ذي كُلِّ
 الشيخان رواه )) هليةاأل الْحمرِ مِلُحو أَكْلِ عن نهى r اللَّه رسولَ أَنَّ ((:   عمر ابن حديث ويف
 )) اآلية...  ِبِه اللَّه لغيرِ أُهلَّ وما الْخنزِيرِ ولَحم والدم الْميتةُ علَيكُم حرمت ((:  عز وجل اهللا وقال. 
.  
 الدخان من يضرك ما واترك ، الطيبات من وكل ، واشكره النعمة هذه على اهللا امحد:  املسلم أخي فيا

  . احملرمات من وغريها ، واملفترات واملسكرات واخلمور واملخدرات ، والقات والشيشة
 نفسك تطهر أن وترغب تريد هل ، فالن يا:  فتقول ، الكرمي باألسلوب اهللا إىل ادع:  املسلم أخي - ٢
 هل:  األخوة أيها:  تقول أو! ؟ الظلم من أو ، الذنوب من أو ، احلرام من أو ، الربوية املعامالت من

 نصلح ، الذنوب هذه من اهللا إىل نتوب ، كذا فلنعمل ؟ الذنوب من نفوسنا تزكية يف اجلادة الرغبة عندنا
  . فرعون مع u موسى أُمر كما ، وهكذا عز وجل ؟ اهللا خنشى هل ، ربنا للقاء نستعد ، أعمالنا

  . سلمنيامل من اهللا يف اإلخوة بعض ندعو فقد وأنت أنا أما
 إِنَّ (( العقوبة من ، والكفار والعصاة ، والظلمة للطغاة حصل مبا فلنعترب ؟ اهللا خنشى وأنت أنا هل - ٣

 أَنْ رجوأل إِني واللَّه ((:  r قال كما ، لربه الناس أخشى r كان وقد )) يخشى لمن لَعبرةً ذَلك في
  . مسلم رواه )) أَتقي بِما كُموأَعلَم للَّه أَخشاكُم أَكُونَ
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 األمساع على وتطُم!  داهية كل على تعلو  اليت الداهية ، الكربى الطامة وهي ، القيامة جاءت فإذا
 ، شر أو خريٍ من الدنيا يف عملها اليت أعماله مجيع اإلنسان يتذكر حينئذ ؛ واخلالئق والقلوب واألبصار
 يعمل فلم ؛ اآلخرة على الدنيا وقدم ومترد وجترب عىت من فأما بأبصارهم، عياناً فرأوها النار وأُظهرت
 عن نفسه وى ، سبحانه هيشخو ، اهللا يدي بني القيام خاف من وأما ، جهنم إىل مصريه فإن ؛ آلخرته
  . اجلنة إىل ومنقلبه مصريه فإن ؛ را طاعة وألزمها ، هواها

 ؟ ذكراها من أنت شيٍء أي يف.  ووقتها.  القيامة قيام موعد مىت:  الكفار -  النيب أيها - يسألك
 إال أحد يعلمه فال ، رسوها وساعة ، جميئها وقت علم وحده اهللا وإىل ، هلم لتذكره ا علم عندك فليس
  . آلخرته فعمل ؛ القيامة يوم خشي من وختوف تنذر أن مهمتك إمنا. جل وعال  اهللا

 ضحى أو يوم عشية إال دنياهم يف يلبثوا مل ؛ قبورهم من قاموا إذا القيامة قيام عند الكفار كأن
  .الدنيا يف حيام مدة الستقصارهم يوم؛
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 :  ريرةـه أيب ديثـح يف r قال وقد!  اآلخرة على الدنيا إيثار من ذرـاح:  املسلم أخي - ١
  ) .صحيح( ماجه ابن رواه )) متعلِّما أَو عالما أَو هواال وما اللَّه ذكْر الإِ فيها ما ملْعونٌ ملْعونةٌ الدنيا ((

 يومٍ في سار كَراكبٍ إِال الدنيا ومثَلُ مثَلي ما وللدنيا لي ما ((:   عباس ابن حديث يف r وقال
فائظَلَّ صتفَاس تحت ةرجةً شاعس نارٍ مهن ثُم را احكَهرتصحيح( واحلاكم امحد رواه )) و. (  

  . r اهللا رسول كان كما عينيك نصب واجعلها.  والفالح الفوز أردت إذا ؛ بآخرتك اهتم:  أخي فيا
 عن نفسه ى الذي هو ، القيامة يوم ربه يدي بني الوقوف من اخلائف إن ؟ ربنا مقام خناف هل - ٢

  أُيب حديث يف  r  قال وقد.  املوارد أوردها الذي اهلوى عن فسهن منا واحد كل فلْينه.  اهلوى
 :)) نم افخ لَجأَد نمو لَجلَغَ أَدزِلَ بنةَ إِنَّ أَال الْملْعس ةٌ اللَّهيةَ إِنَّ أَال غَاللْعس ةُ اللَّهنرواه )) الْج 

  ). صحيح( احلاكم
 سأل ملا احلديث ويف.  -عز وجل  – اهللا إال يعلمه ال)  الساعة مقيا وقت ( الساعة رسو علم إن - ٣

 )) السائلِ من بِأَعلَم عنها الْمسئُولُ ما ((:  r النيب قال ، الساعة وقت عنr  اهللا رسولَ u جربيلُ
  )صحيح(

  .  ذلك غري أم ..؟ تقواهو باهللا اإلميان مع صاحلةً أعماالً أعددنا هل ..؟ األعمال من هلا أعددنا ماذا لكن
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 ذلك وكان.  ليعلِّمه ؛ يسأله جاءه ملا ؛ األعمى عن وأعرض ، جبينه وقطب ، وجهه r النيب غير
  . قريش كفار كبار بعض بدعوة r النيب من انشغاالً
 ، يتعظ أنه يعلمك وما.  والسنة القرآن من تعلمه مبا يتطهر األعمى هذا أن ، النيب أيها خيربك وما
  .  منك الذكرى وتنفعه

 مقبالً ، له تتعرض فأنت ؛ اهللا وعبادة اإلميان عن ، قومه يف ومكانته ، وشرفه ، مباله استغىن من أما
  . وذنوبه كفره من يتطهر مل إن يضرك وال عليك وما ، عليه

 عنه تتشاغل فأنت ؛ عقابه من خائفاً ، ربه خاشياً ، دينه ليتعلم ؛ وراءك ساعياً جاءك من وأما
  . دينك عن ضنياملعر من بغريه

 شاء ممن غريك ا وينتفع ، لك عظة هذه فإن ، أخرى مرةً الفعل هذا مثل عنك يصدر فال!  كال 
  . القرآن مبواعظ يتعظ أن

 القدر عالية ، تعاىل اهللا عند مكرمة صحف يف مكتوبة ، عظات من فيها وما القرآنية اآليات وهذه
 ، r اهللا رسول إىل الوحي بتأدية سفراء مالئكة يديبأ كتبت ، والنقص والزيادة الدنس من مطهرة ،

  .  ويه أمره يف سبحانه له مطيعون بررة ، سبحانه وتعاىل اهللا على كرام وهم
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 عظة اآليات هذه يف املعاتبة هذه وكون ، القرآن هذا يف له ومعاتبته r حممد لرسوله اهللا حمبة - ١

:   ذر أيب ديثـح يف r اهللا رسول قال كما الناس القـوخن  ؟ نتعظ و نتذكر فهل ، وذكرى
 الترمذي رواه )) حسنٍ بِخلُقٍ الناس وخالقِ تمحها الْحسنةَ السيئَةَ وأَتبِع كُنت حيثُما اللَّه اتقِ ((

  .) حسن( واحلاكم
  . مشروع ، والبسمة اجلميل هبالوج املسلمني إىل االنبساط إن:  املسلم أخي - ٢

 فقد ، عظيم أجر على وحتصل ، بأخالقك لتسعهم  ؟ هلم باشاً ؟ إخوانك وجوه يف مبتسماً تكون فهل
 الترمذي رواه )) احلديث....  صدقَةٌ لَك أَخيك وجه في تبسمك  :))  ذر أيب حديث يف r قال
  ) . صحيح ( حبان وابن
.  r اهللا رسول بوصية مرحباً:  له فقل ، للعلم طالباً  جاء إمنا كان وإذا ، يكبأخ رحب:  أخي - ٣

 ((:   سعيد أيب حديث يف r اهللا رسول قال فقد.  بذلك علم وعندك مستفتياً كان إن وأفته
يكُمأْتيس امونَ أَقْوطْلُبي لْمفَإِذَا الْع موهمتأَيفَقُولُوا ر ما لَهبحرم امبحر ةيصولِ بِوسر لَّى اللَّهص اللَّه 

هلَيع لَّمسو موهاقْنحسن( ماجه ابن رواه )) و  . (موهاقْن  :موهلِّمع .  
  .  اعلم واهللا.  وغريهم والوضيع الشريف ، العلم إبالغ يف الناس بني يسوي أن العامل على - ٤
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  !  ورسوله باهللا وتكذيبه كفره أشد ما!  املكذب الكافر –سبحانه وتعاىل  – اهللا لعن

 وشقاوته ، وعمله ، ورزقه ، أجله درـفق]  مهني ماء[  نطفه من إنه ؟ خلقه شيء أي من
 ، احلياة سبابأ له ويسر ، أمه نـبط من خروجه سهل مث ، وموته حبياته يتعلق ما وكل ، وسعادته
 بعثه اهللا شاء إذا مث ، األرض يف ويدفن يقرب بأن وأمر توفاه مث ، عمله عليه سهالً بيناً اًريسي ديناً له وجعل
 إال ، عليه اهللا افترضه مبا ويأيت يقضي ال أحداً فإن ؛ وزجراً ردعاً!  كال ، واحلساب للجزاء موته بعد

  .  اهللا وفقه الذي القليل
 ، لونه يف وأنواعاً أصنافاً وجعله ، له خلقه الذي فمن.  طعامه إىل التفكر نظرة ناإلنسا فلينظر

   ؟ وذوقه ، وطعمه
 املاء فدخل األرض شققنا مث ، يج زوج كل من فأنبتت ؛ األرض على السحب من املاء صببنا أنا

 غذاًء وبرسيماً ، عنباً فيها وأنبتنا ، اإلنسان أغذية وكل ، احلبوب األرض يف فأنبتنا ؛ ا وسكن فيها
 من به يتفكه ما كل من وفاكهة ، األغصان ملتفة ، األشجار كثرية وحدائق ، وخنالً وزيتوناً ، للحيوان
 لكم منفعة ذلك وكل.  وغريها احلشائش من الدواب تأكله مما األرض أنبتت ما وهو وأبا ، الثمار

   كثرية نعم وهي ، وألنعامكم
 وحده وتعبدونه ؟ ا املنعم تشكرون فهل ، لـز وجـع اهللا إال حيصيه ال ما املنافع من اـوفيه 

  .  دينه عن وتعرضون ، أمره  ختالفون أم ؟ له شريك ال
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  .  ملعون فهو ولذلك ؛ يتفكر وال فيها ينظر ال فهو ، اهللا لنعم جحود الكافر إن:  العبد أيها - ١
 حامداً ، ربه على ويقبل ، عليه ا أنعم الذي اهللا ويشكر ، النعم هذه يف يتفكر الذي فهو ، املسلم أما
  . ذلك على فاحرص.  وذاكراً له
 أَو علَيها فَيحمده كْلَةَاأل يأْكُلَ أَنْ الْعبد عن لَيرضى اللَّه إِنَّ  ((:   أنس حديث يف r قال وقد 

برشةَ يبرالش محفَيها دهلَيمسلم رواه )) ع .  
  : القيامتني اآليات هذه يف -عز وجل  – اهللا ذكر:  العبد أيها - ٢

  . )) فَأَقْبره أَماته ثُم (( العبد موت وهي:  الصغرى القيامة:  األوىل -  أ
  . ))  هأَنشر شاَء إِذَا ثُم (( الكربى القيامة:  وهي واحلساب للجزاء بعثه:  الثانية - ب

 يركَّب ومنه الذَّنبِ عجب وهو واحدا عظْما إِال يبلَى إِال شيٌء نساناإل من ولَيسr : )) قال وقد
لْقالْخ موي ةاميهريرة أيب حديث من الشيخان رواه )) الْق .  
   ؟ به اهللا أمرنا ما بقضاء قمنا هل - ٣
 وأنت املوت يأتيك حىت ، عنه اهللا مااك تاركاً ، به اهللا أمرك ما بكل قائماً ونتك أن احرص:  أخي يا

  . املوفق واهللا.  ذلك على
 يوجد كما. الطازجة اخلضروات يف وكذلك)  اإلنزميات( ففيها ، للجسم كثرية فوائد فيها الفواكه - ٤
  ) . أ(  فيتامني إىل اجلسم حيوهلا يتال) الكارونني( مادة شكل على)  أ(  فيتامني واخلضروات الفواكه يف
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 أمه ومن ، خيهأ من هارباً املرء يفر يوم ، تصمها تكاد حىت اآلذان تصخ اليت القيامة جاءت فإذا

  .  اجلليل واخلطب العظيم اهلول من يرى ملا ؛ وأوالده وزوجته وأبيه
  .  غريه يف يفكر فال بنفسه تشغله حال منهم امرئ لكل
 ووجوه ، وسرور خري بكل مستبشرة ضاحكة فرحة،  مجيلة مضيئة القيامة يوم املؤمنني وجوه
 الكفرة هم املظلمة املغربة الوجوه هذه أصحابف.  وظلمة وحزن ، وذلة وسواد غبار عليها الكافرين

  . والباطل الضاللة طريق يف السائرون ، واهلدى للحق املعاندون ، ورسوله باهللا
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 حىت ، غريه عن تشغله مهوم يف ألنه ؛ وأوالده ، أقربائه من شخص كل هرب ؛ قامت إذا القيامة إن - ١
:  منهم واحد كل يقول ، الشفاعة إليهم طلب إذا ، والسالم الصالة عليهم الرسل من مالعز أويل إن

".  ولدتين اليت مرمي أسأله ال ، نفسي إال ، اليوم أسأله ال: "  يقول u عيسى إن حىت!  نفسي 
     ؟ الصاحل والعمل ، باإلميان اليوم لذلك استعددت و ؟ ذلك يف تفكرت هل:  العبد أيها فيا
  . ؟ العظيم املوقف لذلك يستعد فمن ، شديد القيامة يوم املوقف هول نإ - ٢

 يبعثُ قَالَ ((:  قال r اهللا رسول أن عنها اهللا رضي عائشة حديث يف جاء ما ، املوقف ذلك شدة ومن
اسالن موي ةاميفَاةً الْقاةً حرالً  عغُرةُ فَقَالَتشائع ففَكَي اتروكُلِّ { قَالَ بِالْعرِئٍ لام مهنم ذئموي 
  عنها اهللا رضي عائشة قالت:  لفظ ويف.  البخاري يف وبعضه)  صحيح ( النسائي رواه )) } يغنِيه شأْنٌ

 يهِمهم أَنْ من شدأَ الْأَمر فَقَالَ بعضٍ إِلَى بعضهم ينظُر والنساُء الرجالُ اللَّه رسولَ يا تـفَقُلْ ((: 
البخاري  )) ذَاك .  
 سعيد أيب حديث يف r قال كما ، اجلنة دخلوا إذا)  الوجوه يف(  اجلمال يف يتفاضلون املؤمنني إن - ٣
  :)) ُلأَو ةرملُ زخدةَ تنلَى الْجع ةوررِ صلَةَ الْقَمرِ لَيدةُ الْبالثَّانِيلَى وع ننِ لَوسكَبٍ أَحكَو 
يري داِء فمصحيح( وأمحد الترمذي )) احلديث.... الس .  (  
 والَّذين الْبدرِ لَيلَةَ الْقَمرِ صورة علَى الْجنةَ تدخلُ زمرة أَولُ ((:  r قوله  هريرة أيب حديث ويف

  . الشيخان رواه )) احلديث..  إِضاَءةً السماِء في دري كَوكَبٍ كَأَحسنِ آثَارِهم علَى
  . واسع اهللا فضل فإن ، األوائل من تكون أن اجتهد  ، أخي فيا
 القيامة يوم يأيت الكافر وإن.  والقلب والعمل الوجه يف والقبح ، العظيمة اخلسارة هو الكفر إن - ٤

 يوم آزر أَباه إِبراهيم يلْقَى ((:   هريرة أيب حديث يف r قال وقد ، والقترة الغربة وجهه وعلى
ةاميلَى الْقعو هجو رةٌ آزرةٌ قَترغَبتكون اليت النتائج للناس نبني أن فعلينا.  البخاري )) احلديث.... و 
 ، لعذابوا والنعيم ، واحملزنة املفرحة واألمور ، اهليئة ويف ، املصري يف ، واملسلم للكافر القيامة يوم

 وشرحه للناس ذلك ببيان الدعاة يقوم وهل.  والسنة القرآن يف ورد مما ذلك وغري ، والقبح واجلمال
  . املوفق واهللا ؟ اإلسالم إىل دعي من يتعظ حىت
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 النجوم وإذا.  ا فرمي ، بعض إىل بعضها ومجع ، ضوءها وذهب ولُفّت ، أظلمت الشمس إذا
 حىت وخفَّت ودكت ، مواقعها من ونسفت أماكنها عن سريت اجلبال وإذا.  وتناثرت تساقطت
  . املنفوش كالصوف أصبحت
 من لبعضها ليقتص مجعت وحوشال وإذا.  الشديد اهلول من وسيبت تركت احلوامل اإلبل وإذا
 روح كل وعادت ، بأجسادها قُرِنت النفوس وإذا.  تأجج ناراً فصارت ، أوقدت البحار وإذا.  بعض
  .   لقاتلها وتوبيخاً ديداً قتلت ذنب بأي سئلت ، حية دفنت اليت البنت وإذا.  جسدها إىل

 وإذا.  فيها ماذا لينظر ؛ هعلي وعرضت ، أعماله صحيفة إنسان كل فأُعطي نشرت الصحف وإذا
  .  ألهلها استعداداً ؛ وأُمحيت أُوقدت منجه نار وإذا.  وبدلت اُجتذبت السماء

  .  ألهلها استعداداً هلم وزينت أهلها إىل قُربت اجلنة وإذا
  .  هلا ذلك وأُحضر ، شر أو خري من قدمته ما نفسٍ كل تعلم احلني ذلك ففي:  كله ذلك جواب
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  و)  كورت الشمس إذا : ( فاقرأ نيـالع رأي كأنه القيامة يوم إىل رـتنظ أن أخي يا بـترغ إذا - ١
 يومِ إِلَى ينظُر أَنْ سره من (( :  عمر ابن حديث يف r لقوله ؛)   االنشقاق ( و)  االنفطار (

ةاميالْق هكَأَن أْينٍ ريع قْرإِذَا أْفَلْي سمالش ترإِذَا كُواُء ومالس تفَطَرإِذَا اناُء ومالس قَّتشرواه )) ان 
  ) . صحيح( والترمذي أمحد
 لذلك وخذ!  اآلن من واتعظ فاعترب.  الشديد اهلول من فيه وما!  العظيم املوقف ذلك وتأمل اقرأ

  .   اهللا وفّقك.  له ويأ عدته املوقف
 أيب حديث يف r قال كما ، القيامة يوم يكوران ولكنهما ، مسخران والقمر الشمس إن : خيأ - ٢

 أبو حدثنا( :  سلمة أبو وقال.  البخاري رواه )) الْقيامة يوم مكَوران والْقَمر الشمس  :))  هريرة
 ؟ ذنبهما ما:  احلسن فقال )) مةالقيا يوم مكوران ثوران والقمر الشمس ((:  قال r النيب عن هريرة
  ) . صحيح( الطيالسي داود وأبو البزار رواه) .   احلسن فسكت r اهللا رسول عن أحدثك إمنا:  فقال
  :  مسائل يتناول والوأد.  األوالد وأد حترمي - ٣
  . غريهم أو إناثاً أو ذكوراً كانوا سواًء األوالد قتل هو:  الوأد -  أ

 :قَالَ اللَّه عند أَكْبر الذَّنبِ أَي اللَّه رسولَ يا رجلٌ قَالَ (( : احلديث ويف.  نوبالذ كبائر من الوأد - ب
  . صحيح )) معك يطْعم أَنْ مخافَةَ ولَدك تقْتلَ أَنْ ثُم:  قَالَ أَي ثُم قَالَ،  خلَقَك وهو نِدا للَّه تدعو أَنْ
 رواه  )) ))  سئلَت الْموُءودةُ وإِذَا (( وهو الْخفي الْوأْد ذَلك ((:  فقال ، العزل عن r نيبال لَئس -ج

 والْقُرآنُ نعزِلُ كُنا ((:   جابر لقول ، الكراهة أحواله أقل ألن ، العزل أترك ، أخـي فيا.  مسلم
 لم:  فَقَالَ r اللَّه رسولِ عند الْعزلُ ذُكر ((:  قال  سعيد أيب حديث ويف.  الشيخان رواه )) ينزِلُ
 وهذا ومسلم داود وأبو الترمذي رواه )) خالقُها اللَّه إِال مخلُوقَةٌ نفْس لَيست فَإِنها أَحدكُم ذَلك يفْعلُ
  .  الترمذي لفظ
  .  حمرماً وأداً يعترب ، يوماً) ١٢٠( عدب أي ، فيه الروح نفخ بعد عمداً اجلنني إسقاط - د

  . حمرم ، يوماً أربعني من أقل كان لو حىت العار أو الفقر خوف اجل من ؛ مطلقاً اجلنني إسقاط - هـ
 بعض عند جائز ، وحنوه املرض أجل من أو ،) نطفة هو( لغرض ال ، يوماً أربعني قبل اجلنني إسقاط -و

  . أعلم واهللا.  وجالز وبإذن ، مباح بدواء ، العلماء
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  : والصيادلة واملمرضني األطباء إىل رسالة -ز
 ألن ، املعتربين العلم أهل من بفتوى إال ، يأتيكم من لكل احلمل إسقاط يف تساعدوا فال!  اهللا اتقوا

  . اهللا رمحكم!  فاحذروا ،"  والعدوان اإلمث يف تعاون"  ذلك يف واملساعدة ، احملرمة احلاالت يف إسقاطه
 كل واحرص ، اآلن من اجلنة فاطلب ، القيامة يوم) أزلفت( ألهلها تقرب اجلنة إن:  املسلم أخي - ٤

  .  ذلك على احلرص
  :   اجلنة صفات بعض وإليك* 
 الترمذي رواه )) ذَهبٍ من وساقُها إِال شجرةٌ الْجنة في ما ((:  r قوله  هريرة أيب حديث يف – أ
  ) .  صحيح (
 ذْفَراأل الْمسك طُهاومال ذَهبٍ من ولَبِنةٌ فضة من لَبِنةٌ ((:  قال اجلنة بناء عن r سئل ملا  – ب

 تبلَى ال يموت ال ويخلُد يبأَس ال ينعم دخلَها من الزعفَرانُ وتربتها والْياقُوت اللُّؤلُؤ وحصباؤها
  ) . صحيح ( الصحيح يف وبعضه ، وغريه الترمذي رواه.  )) شبابهم يفْنى وال بهمثيا
 ةاألم هذه من منها ثَمانونَ صف ومائَةُ عشرونَ الْجنة أَهلُ ((:  r قال:  قال  بريدة عن – ج

  ) . صحيح( ماجه وابن يوالترمذ أمحد رواه )) مِاألم سائرِ من وأَربعونَ
 أَهلُ ((:   عباس ابن حديث يف r قوله ، احلديث هذا يف لتدخل ؛ اآلن من أحسن ، أخي - د

ةنالْج نأل مم اللَّه هيأُذُن ناِء ماسِ ثَنا النريخ وهو عمسلُ يأَهارِ والن نم ألم هيأُذُن ناِء ماسِ ثَنالن راش 
وهو عمسصحيح( ماجه ابن رواه )) ي. (  
 مسعود ابن حديث يف r قال وقد)  أمورك كل يف هللا استسلم ( باإلسالم متسك ، أخــي  - هـ
  :)) هلُ ال إِنخدةَ ينإِال الْج فْسةٌ نملسوغريهم الشيخان رواه )) م .  

  
  
  
  
  
  
  



 

 

  تفسیر جزء عم  

٢٦  

] Iξ sù ãΝ Å¡ ø% é& Ä§ ¨Ζèƒø: $$Î/ ∩⊇∈∪ Í‘#uθ pg ø:$# Ä§̈Ψ ä3 ø9 $# ∩⊇∉∪ È≅ ø‹ ©9$# uρ #sŒ Î) }§yè ó¡ tã ∩⊇∠∪ Ëx ö6 �Á9$# uρ # sŒÎ) }§¤ÿ uΖ s? ∩⊇∇∪ … çµ ¯ΡÎ) 

ãΑöθ s)s9 5Αθ ß™ u‘ 5Οƒ Ì� x. ∩⊇∪ “ ÏŒ >ο §θ è% y‰ΖÏã “ÏŒ Ä¸ ö� yè ø9$# & Å3 tΒ ∩⊄⊃∪ 8í$sÜ•Β §Ν rO & ÏΒr& ∩⊄⊇∪ $tΒ uρ / ä3 ç6 Ïm$|¹ 

5βθ ãΖôf yϑ Î/ ∩⊄⊄∪ ô‰ s)s9 uρ çν#u u‘ È, èùW{ $$Î/ È Î7 çRùQ $# ∩⊄⊂∪ $ tΒuρ uθ èδ ’n? tã É= ø‹ tóø9 $# & ÏΨ ŸÒ Î/ ∩⊄⊆∪ $ tΒuρ uθ èδ ÉΑöθ s) Î/ 9≈ sÜø‹ x© 

5ΟŠÅ_ §‘ ∩⊄∈∪ tø r' sù tβθ ç7 yδ õ‹s? ∩⊄∉∪ ÷β Î) uθ èδ �ωÎ) Ö� ø. ÏŒ t ÏΗs>≈ yèù= Ïj9 ∩⊄∠∪ yϑ Ï9 u !$ x© öΝ ä3ΖÏΒ β r& tΛÉ)tGó¡ o„ ∩⊄∇∪ $ tΒuρ 

tβρâ !$t± n@ Hω Î) β r& u !$ t± o„ ª!$# �> u‘ š Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊄∪ [  

 
 ، بالليل وتضيء تظهر اليت ، أفالكها يف اجلوار ، بالليل وتظهر ، بالنهار ختتفي اليت بالنجوم فأقسم

 ضوءه تبني حىت وطلع ، نوره بدا إذا والصبح ، وذهب وأدبر ، الناس غشي حىت بظالمه أقبل إذا والليل
 لَتبليغُ ، r حممد على العاملني رب من ، u جربيل به نزل الذي نالقرآ هذا أن:  القسم جواب ،

 وله ، والفعل والبطش اخللق يف وشدة ، شديدة قوة ذو u وجربيل) .  u جربيل( كرمي رسول
 وتطيعه ، الوحي إبالغ يف ومتكني ، عز وجل اهللا على وكرم ، رفيعة ومرتلة عز وجل اهللا عند مكانه
  . الوحي على أمني ووه ، السماء يف املالئكة
 r حممد رأى ولقد.  الناس أعقل هو بل ، عقله ذهب قد مبجنون)  r حممد ( صاحبكم وما
   األفق سد وقد ، جناح ستمائة وله ، البني األعلى باألفق ، عليها اهللا خلقه اليت صورته على u جربيلَ

.  أحد لكل وبذله وبلغه نشره دق بل ، خبيل أو مبتهم عليه اهللا أنزله الذي الوحي على r حممد وما
 اهللا كالم بل ، رجيم شيطان بقول القرآن هذا وما.  r األمة ونصح األمانة وأدى ، الرسالة بلغ فقد
 ينبغي وما (( ذلك هلم ينبغي وال ، الشياطني محله على يقدر فال )) لَحافظُونَ لَه وإِنا (( حفظه الذي

ما لَهمونَ ويعطتسي (( .  
   وهلكتم ضللتم عنه ذهبتم إن إنكم ؟ به وتكذبون ، عنه وتعرضون ، القرآن هذا عن تذهبون فأين
 القرآن هذا بإتباع اهللا دين على االستقامة وحترى أراد ملن ، كلهم للعامل موعظة إال القرآن هذا ما
 ملشيئة تابعة فمشيئتكم ،  ذلك اهللا يشاء أن بعد إال ، دينه على االستقامة تشاءون وما.  r رسوله وسنة
  . وتعاىل سبحانه مبشيئته إال شيء العاملني يف يقع وال ، العاملني رب فهو ،؟  اهللا
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 ((:   يثحد بن عمرو لقول ، الصبح صالة يف ، األحيان بعض يف السورة ذه القراءة يسن - ١

تلَّيص لْفخ بِيلَّى الناللَّ صه هلَيع لَّمسو رالْفَج هتعمأُ فَسقْرفَلَا ي سِ أُقِْسمنارِ بِالْخوسِ الْجالْكُن  (( 
  . مسلم رواه
 لدى واتاالسم يف مطاع ، مكني ، شديدة قوة صاحب ، كرمي ، رسول) :  جربيل( امللك صفات - ٢

  . أمني ، املالئكة
  : القرآن يف جاءت ، القرآن إضافة - ٣
 املتكلم إىل إضافة وهي.  اآلية هذه وغري  )) الرحيمِ الرحمنِ من تنزِيلٌ ((عز وجل  اهللا إىل إضافته -  أ
 غري ( ومعانيه حروفه ، حقيقةً به وتكلم ، عز وجل اهللا من فهو.  إنشاًء – سواه دون - سبحانه به

  ) . خملوق
u  )…çµ جربيل إىل القرآن إضافة  - ب ¯ΡÎ) ãΑ öθ s)s9 5Αθ ß™u‘ 5Οƒ Ì�x. ∩⊇∪ “ ÏŒ >ο§θ è% y‰Ζ Ïã “ ÏŒ Ä ö̧�yèø9$# &Å3tΒ ( 

  . إنشاء إضافة وليست ، r حممد إىل  u جربيل بلغه فقد ، تبليغ إضافة وهي
 ما قَليالً شاعرٍ بِقَولِ هو وما) ٤٠( كَرِميٍ رسولٍ لَقَولُ إِنهr  )  حممد النيب إىل القرآن إضافة – ج
ؤونَتنحممد بلغه فقد ، تبليغ إضافة وهي ) م r األمة إىل  .  
 أُنزل كما r حممد وبلغه ،)  األمني ( r حممد على)  األمني(  جربيل به نزل ، اهللا كالم القرآن - ٤

 اهرو)   اللَّه كتاب الْحديث أَصدق فَإِنَّ بعد أما: (  r قال كما ، احلديث أصدق فالقرآن ، عليه
  . مسلم
 وبسنة ، به بالتمسك إال ، واآلخرة الدنيا يف وفوز فالح لنا ليس ؟ القرآن هذا عن تذهب أين ، أخي فيا

  . املوفق واهللا.  السنة وذه الكتاب ذا متسكه يف ، نفسه منا واحد كل فليدرس.  r اهللا رسول
 علْيِه ، العامل يف شيء يكون فال"  ، يكن مل يشأ مل وما ، كان شاء فما.  عز وجل اهللا مشيئة عموم - ٥

  " . مبشيئته إال وسفْله
 السميع وهو شيٌء كَمثْله لَيس (:  تعاىل قال كما ، جاءت كما ونمرها نثبتها ، تعاىل هللا صفة واملشيئة
ريصالْب ( .  
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 بعضها ، وتناثرت تساقطت الكواكب وإذا.   املالئكة لرتول ؛ أبواباً وفُتحت ، تشققت السماء إذا

 خلروج ؛ تراا بعثر القبور وإذا.  مباحلها عذا واختلط ، بعض يف بعضها فُجر البحار وإذا.  بعض عن
 األعمال من قدمت ما نفس كل علمت ذلك حني:  الشرط جواب ، واجلزاء احلساب ليوم فيها الناس
  . عليها اهللا أوجبه ما به تقم ومل تعمله فلم أخرته وما

 خلقك الذي ؟ معصيته على وجترأت ربك عن أعرضت حىت خدعك شيء أي ، اإلنسان أيها يا
 شاء وإن ، خلقك أحسن لقد.  تكقام واعتدال ، تقومي أحسن يف وهيئتك ، قامتك يف سوياً فجعلك
 ، ذلك غري أو حيواناً أو ، نثىأُ أو ذكراً جعلك أو ، طولك أو قصرك بأن ، أراد رةصو أي يف كبركَّ
  .  وتعاىل  سبحانه شاء عما أحد يصرفه فال

 ممن ونقمته باهللا وجهلكم ، والبعث بالقيامة تكذيبكم ، واملعاصي الذنوب على حيملكم إمنا!  كال
  . عصاه

 ائووامل املعاصي تعملوا فال ، عليكم ويكتبوا أعمالكم حيفظون ، حفظة مالئكة عليكم وإن
 احلسنات من أعمالكم ويكتبون ، سبحانه وتعاىل اهللا عند كرام املالئكة وهؤالء.  بالطاعات صحائفكم
 أطلعهم ملا ؛ وتفصيل دقة بكل والعلن السر يف ، والسيئات احلسنات من تفعلونه ما يعلمون.  والسيئات

  .  أفعالكم من عليه اهللا
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 الشمس إِذَا فَلْيقْرأْ عينٍ رأْي كَأَنه الْقيامة يومِ إِلَى ينظُر أَنْ سره منr  :))  يقول:  املسلم أخي - ١

ترإِذَا كُواُء ومالس تفَطَرإِذَا اناُء ومالس قَّتشهذه آيات فتأمل ) .صحيح( والترمذي أمحد رواه )) ان 
  . اهللا رمحك!  السورة
 الوقوع من فلننتبه ، والسيئات احلسنات من نعمل ما علينا يكتبونً  مالئكة معنا إن:  اإلنسان أيها - ٢
 له كتبت ، يعملها فلم باحلسنة هم إذا العبد ألن ، حسنات ومهومنا وأعمالنا أقوالنا ولتكن!  الذنوب يف

 واحدة سيئة له كتبت ، فعملها بالسيئة هم وإن ، كثرية أضعاف إىل شراًع له كتبت عملها فإن ، حسنة
  ) . صحيح ( r عنه جاء كما ، حسنة له كتبت عز وجل هللا وتركها ، يعملها مل فإن ،

  . السيئات دون احلسنات عليهم وليمل ، الكاتبني الكرام من العبد فليستح
:   بسر بن اهللا عبد ديثـح يف r قال فقد ، باالستغفار كـصحيفت امأل:  املسلم يـأخ - ٣
  ) .صحيح( ماجه ابن رواه )) كَثريا استغفَارا صحيفَته في وجد لمن طُوبى ((
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 ، اهللا دين عن املعرضني وإن ، كرمي ومقام ، قيمم نعيم لفي عز وجل اهللا أطاعوا الذين املؤمنني إن
 وال ، حتماً سيدخلوا وهم.  واحلساب اجلزاء يوم حرها يذوقون ، جهنم نار لفي ، به املكذبني
  . )) النارِ من بِخارِجِني هم وما (( منها خيرجون
 ، شديد وهوله ، عظيم يوم إنه! ؟ اليوم ذلك ما أدراك ما مث ؟ واحلساب اجلزاء يوم ما أدراك وما

 واألمر  ، عنها شيٍء حتمل وال ، فيه هي مما خالصها وال ، نفس نفع على نفس تقدر ال اليوم ذلك ففي
  . اليوم ذلك أحد فيه ينازعه ال ، هللا كله
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 جيد الصاحل والشخص ،)  النعيم جنات يف ( املقيم النعيم على لتحصل األبرار من كن ، املسلم أخي - ١

:   هريرة أيب حديث يف r قوله يف جاء كما ،  الصاحل يبشر امللك أن حىت ، موته حني من اخلري
 وريحان بِروحٍ وأَبشرِي حميدةً اخرجِي الطَّيبِ الْجسد في كَانت الطَّيبةُ النفْس أَيتها اخرجِي ((
وبرِ رانَ غَيبإِذَا  (( نفسه احلديث ويف ،) صحيح(  ماجه ابن رواه )) احلديث....  غَضلُ كَانَ وجالر 

 بِحميمٍ وأَبشرِي ذَميمةً اخرجِي الْخبِيث الْجسد في كَانت الْخبِيثَةُ النفْس أَيتها اخرجِي قَالَ السوُء
  . )) احلديث....  أَزواج شكْله من وآخر وغَساقٍ
 بطاعة  ؛ النار من أنفسهم بإنقاذ أهليكم على ونبهوا ، النار من أنفسكم أنقذوا ، األخوة أيها  - ٢
 نِب مرةَ بنِي يا النارِ من أَنفُسكُم أَنقذُوا لُؤي بنِ كَعبِ بنِي يا ((:  r قال فقد ، معاصيه وترك اهللا

 أَنقذُوا مناف عبد بنِي يا النارِ من أَنفُسكُم أَنقذُوا شمسٍ عبد بنِي يا النارِ من أَنفُسكُم أَنقذُوا كَعبٍ
كُمفُسأَن نارِ ما الننِي يمٍ باشذُوا هقأَن كُمفُسأَن نارِ ما الننِي يب دبع طَّلذُوا بِالْمقأَن كُمفُسأَن نارِ مالن 

 )) لهابِبال سأَبلُّها رحما لَكُم أَنَّ غَير شيئًا اللَّه من لَكُم أَملك ال فَإِني النارِ من نفْسك أَنقذي فَاطمةُ يا
   .  هريرة أيب حديث من مسلم رواه
 يوم املقام ضيق من باهللا فاستعذ ، عظيم يوم فإنه ، البال على مةالقيا يوم اجعل ، الشخص أيها - ٣

:  قالت ، الليل قيام يفتتح r اهللا رسول كان مب سئلت ملا  عنها اهللا رضي عائشة حديث ففي ، القيامة
 ))ركَبا يرشع دمحيا ورشع حبسيا ورشلِّلُ عهيا ورشع رفغتسيو شاعقُولُ ريو ماللَّه ري اغْفنِي لداهو 

  ) .صحيح( ماجه وابن وأبوداود النسائي رواه )) الْقيامة يوم الْمقَامِ ضيقِ من بِاللَّه أَعوذُ وعافنِي وارزقْنِي
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 الناس من اكتالوا إذا الذين .  كالوا إذا وبالنقص ، استكالوا إذا بالزيادة يغشون ملن وعذاب هالك

 أولئك يعتقد أال.  الناس حقوق ينقصون ، هلم وزنوا أو للناس كالوا وإذا ، كامالً حقهم يستوفون ،
  . فيفهموتط أعماهلم على رم وجيازيهم ، القيامة يوم سيبعثون أم املطففون

  عراةً  حفاة ، قبورهم من الناس يقوم يوم ، واهلول الفزع كثري ، العظيم اليوم ذلك يف سيبعثون
 الباخسون يظن كما األمر فليس!  كال.  ارمني على ضنك ، حرج صعب ، شديد موقف يف ، غرالً

 األرض يف سجني يف ، النار أهل سجل يف ، اهللا عن املعرضني الظلمة الفجار كتاب فإن ، للحقوق
 وال فيه يزاد ال ، منه مفروغ ، مرقوم مسطور كتاب ؟ الكتاب هذا ما وأعلمك أخربك وما . السفلى
  .  النار أهل بأمساء ينقص

 يكذب وما ، واحلساب واجلزاء ، بالبعث يكذبون الذين  ، القيامة يوم للمكذبني وعذاب هالك
 آيات األثيم املعتدي هذا على تليت إذا.  للحد متجاوز ، اإلمث كثري ، ظامل معتد كل إال القيامة بيوم

 قلوم على غطى لكن ، زعم كما األمر ليس!  كال ، األولني وأباطيل حكايات هذه قال ، القرآن
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 هؤالء إن!  كال ، به واالهتداء ، ومعرفته احلق رؤية عن فحجبها ؛ والذنوب والتكذيب الكفر وغشاها
  .  هلم وإهانةً ، م نكايةً ، القيامة يوم يرونه فال ، رم عن حمجوبون الكفار
 فذوقوه ، حقيقة فإنه تكذبون به كنتم الذي هذا:  هلم يقال مث ، جهنم نار يف سيحرقون إم مث
  . جهنم نار يف كفركم نتيجة وجترعوا
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 غري يف أو احملاسبة يف أو الذرع أو العد أو الوزن أو ، الكيل يف التطفيف من احذر ، املسلم أيها - ١

 يوم والدمار والعذاب ، واهلالك الويل له -  غريه على بالنقص أو له بالزيادة -  املطفف أن واعلم.  ذلك
  .  القيامة
 عينيه نصب اآليات هذه فليجعل ، ذلك غري أو حماسباً أو ذراعاً أو وزاناً أو كياالً أحدنا كان إذا ولذلك

  . )) بِالْقسط والْميزانَ الْكَيلَ وأَوفُوا (( )) للْمطَفِّفني ويلٌ ((
  . ))  )٦( الْعالَمني لرب الناس يقُوم يوم) ٥( عظيمٍ ليومٍ ((  القيامة يوم أخي تذكر - ٢

 حتى الْخلْقِ من الْقيامة يوم الشمس نىتد ((:  يقول r اهللا رسول مسعت:  قال  املقداد فعن    
 الْميلَ أَم رضِاأل أَمسافَةَ بِالْميلِ يعنِي ما أَدرِي ما اللَّه فَو عامرٍ بن سلَيم قَالَ ميلٍ كَمقْدارِ منهم تكُونَ
 كَعبيه إِلَى يكُونُ من فَمنهم الْعرقِ في أَعمالهِم قَدرِ علَى اسالن فَيكُونُ قَالَ الْعين بِه تكْتحلُ الَّذي

مهنمو نكُونُ مإِلَى ي هيتكْبر مهنمو نكُونُ مإِلَى ي هيقْوح مهنمو نم هلْجِمي قرا الْعامرواه )) إِلْج 
  .  مسلم
 في أَحدهم يغيب حتى )) الْعالَمني لرب الناس يقُوم يوم  :))  )) عمر ابن حديث يف r وقال

هحشإِلَى ر افصأَن هيالبخاري رواه )) أُذُن .  
 يوم املقام ضيق من يتعوذ كان((  أنه r عنه ثبت فقد ، القيامة يوم املقام ضيق من باهللا تعوذ - ٣

  .   وغريه داود أبو رواه )) القيامة
:   هريرة أيب حديث يف r النيب قال كما ، العبد على خلطرها ؛ الذنوب من حيذر العاقل إن - ٤
 وإِنْ قَلْبه سقلَ وتاب واستغفَر نزع هو فَإِذَا سوداُء نكْتةٌ قَلْبِه في نكتت خطيئَةً أَخطَأَ إِذَا الْعبد إِنَّ ((

ادع ا زِيديهى فتح لُوعت هقَلْب وهانُ وي الرالَّذ ذَكَر لْ كَال((  اللَّهانَ بلَى رع ا قُلُوبِهِموا مكَان 
  ) . حسن(  ماجه وابن والنسائي والترمذي أمحد رواه ))))  يكِْسبونَ
  : نوعني على احلديث هذا يف فالعبد

  . قلبه يصقل فإنه ، ونزع واستغفر تاب لكنه ، سوداء نكتة قلبه يف فنكتت أذنب -  أ
 حىت القلب على فتراكمت ، الذنوب من وزاد ، يتب ومل ، سوداء نكتة قلبه يف فنكتت أذنب - ب

  .   الذنوب وترك ، والتوبة باالستغفار عليك أخي ولذا.  الران وهو ، تعلوه



 

 

  تفسیر جزء عم  

٣٥  

:   عنها اهللا رضي عائشة قالت وقد.  اآلثام عز وجل اهللا يقيك حىت ؛ واملأمث املغرم من باهللا استعذ - ٥
  . الشيخان رواه )) احلديث...  واملأمث املغرم من مايتعوذ أكثر r اهللا رسول كان(( 

  ) . والْمغرمِ الْمأْثَمِ من بِك أَعوذُ إِني اللَّهمr ) :   يقول؟  وكان
:   جرير حديث يف r قال اـكم ، القيامة يوم سبحـانه وتعاىل رم املؤمنني رؤية اتـإثب - ٦
)) كُمنَ إِنورتس كُمبا رنَ كَمورذَا ته رونَ ال الْقَمامضي تف هتيؤفَإِنْ ر متطَعتوا ال أَنْ اسلَبغلَى تع 

  .  الشيخان رواه )) يثاحلد...  فَافْعلُوا غُروبِها وقَبلَ الشمسِ طُلُوعِ قَبلَ ةصال
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] Hξ x. ¨β Î) |=≈ tGÏ. Í‘# t�ö/ F{ $# ’ Å∀s9 š ÍhŠ Ïk=Ïæ ∩⊇∇∪ !$ tΒuρ y71 u‘÷Š r& $tΒ tβθ •‹ Ïk=Ïã ∩⊇∪ Ò=≈ tGÏ. ×Πθ è% ó�£∆ ∩⊄⊃∪ çν ß‰ pκô¶ tƒ 

tβθ ç/ §� s)çR ùQ$# ∩⊄⊇∪ ¨β Î) u‘#t� ö/ F{ $# ’Å∀ s9 AΟ‹ ÏètΡ ∩⊄⊄∪ ’ n? tã Å7 Í←!# u‘F{ $# tβρã� ÝàΖ tƒ ∩⊄⊂∪ ß∃ Í� ÷ès? ’Îû óΟ ÎγÏδθ ã_ãρ nο u� ôØtΡ 

ÉΟŠÏè ¨Ζ9$# ∩⊄⊆∪ tβ öθ s) ó¡ç„  ÏΒ 9,‹ Ïm§‘ BΘθ çG÷‚ ¨Β ∩⊄∈∪ …çµ ßϑ≈ tF Åz Ô7 ó¡ ÏΒ 4 ’ Îû uρ y7 Ï9≡ sŒ Ä§ sù$uΖ oKu‹ ù= sù tβθ Ý¡ Ïÿ≈ oΨ tG ßϑ ø9$# ∩⊄∉∪ 

… çµã_#z– É∆uρ ÏΒ AΟŠÏ⊥ ó¡ n@ ∩⊄∠∪ $YΖøŠ tã Ü> u�ô³ o„ $ pκÍ5 šχθ ç/ §� s)ßϑ ø9$# ∩⊄∇∪ ¨β Î) š Ï%©! $# (#θ ãΒ t� ô_r& (#θ çΡ% x. zÏΒ t Ï% ©!$# 

(#θ ãΖ tΒ#u tβθ ä3 ys ôÒtƒ ∩⊄∪ # sŒ Î) uρ (#ρ”� tΒ öΝ ÍκÍ5 tβρâ“ tΒ$tó tGtƒ ∩⊂⊃∪ # sŒÎ) uρ (# þθ ç7n= s)Ρ$# #’n<Î) ÞΟ Îγ Î=÷δ r& (#θ ç7 n=s)Ρ $# t Îγ Å3 sù ∩⊂⊇∪ 

# sŒÎ) uρ öΝ èδ ÷ρr& u‘ (#þθ ä9$s% ¨β Î) Ï Iωàσ ¯≈ yδ tβθ —9!$ ŸÒ s9 ∩⊂⊄∪ !$tΒ uρ (#θ è=Å™ ö‘é& öΝ Íκö� n=tã t Ïà Ïÿ≈ ym ∩⊂⊂∪ tΠ öθ u‹ ø9$$sù t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ#u 

zÏΒ Í‘$¤ÿä3 ø9 $# tβθ ä3 ysôÒ tƒ ∩⊂⊆∪ ’ n? tã Å7 Í←!# u‘F{ $# tβρã� ÝàΖtƒ ∩⊂∈∪ ö≅ yδ z> Èhθ èO â‘$¤ÿ ä3 ø9$# $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθè= yè øÿtƒ ∩⊂∉∪ [  

 
 أعلمكم وما ، كرمية ومكانة لوع يف وكُتب لسج ، الصاحلني املخلصني املؤمنني كتاب إن!  كال

 املالئكة تشهده ، بأمسائهم اجلنة أهل فيه رقم قد ، كنونمو مسطور كتاب إنه ؟ علييني كتاب ما
  .  مساء كل من املقربون
 يف ينظرون ، اجلميلة األسرة على وهم ، مقيم نعيم لفي ، املخلصني اهللا بطاعة القائمني املؤمنني إن
 يف تعرف.  عز وجل اهللا وجه إىل وينظرون ، والفضل واخلري النعيم من عز وجل اهللا أعطاهم وما ملكهم

 املخصص اخلالص اجلنة مخر من يسقون.  والتنعم واجلمال واحلشمة ، والدعة الترفه صفة وجوههم
 يف املقيم النعيم هذا مثل إىل املتسابقون فليتسابق ذلك ويف.   مسك خلطه ، هو إال يفتحه فال ، لصاحبه

  .   اخلري وأعمال لطاعاتا
 منها يشرب عني:  هو والتسنيم.  وألذه الشراب أمجل من تسنيم له يقال شراب من ومزاجه

  .  مزجاً اليمني ألصحاب وتمزج ، صرفاً اهللا عباد من املقربون
 مروا وإذا ، وحيتقروم باملؤمنني ويستهزئون يسخرون كانوا ، بالكفر اإلجرام ارتكبوا الذين إنّ
 رجعوا ؛ بيوم إىل  ارمون هؤالء رجع وإذا ، باملؤمنني واستهزاًء احتقاراً بأعينهم تغامزوا باملؤمنني
 إن:  قالوا املؤمنني ارمون أولئك رأى وإذا ، باملؤمنني واستهزائهم وأحواهلم بأنفسهم معجبني فرحني
 بالرقابة اهللا يكلفهم ومل.  اإلسالم دين واعتناقهم دينهم بتركهم ؛ الصحيح الطريق عن لضالون هؤالء
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 يف يروم حينما ، الكفار من املؤمنون يضحك القيامة يوم ففي.  املؤمنني إعمال وحفظ ، عليهم
  . النار يف يعذبون وهم الكفار إىل  ينظرون اجلميلة األسرة على واملؤمنون العذاب
  .        به جوزوا نعم ؟ باملؤمنني الضحكو والسخرية الكفر من الدنيا يف فعلهم على الكفار جوزي هل
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 ويف.  عليني يف كتابه ليكون ؛ الصاحلني األبرار من يكون أن منا واحد كل ليحرص:  الناس أيها - ١

 علِّيني في عبدي كتاب ااكْتبو وجلَّ عز اللَّه فَيقُولُ ((:  املؤمن العبد يف r قال  الرباء حديث
وهيدأَعضِ إِلَى وي الْأَرا فَإِنهنم مهلَقْتا خيهفو مهيدا أُعهنمو مهرِجةً أُخارى تررواه )) احلديث.... أُخ 

  ) . صحيح(  خزمية وابن داود وأبو أمحد
 في إِنَّ ((:  r اهللا رسول قال:  قال  علي حديث يف جاء ما اجلنة يف هلم الصاحلني األبرار إنّ - ٢

ةنفًا الْجرى لَغرا يهورظُه نا مطُونِها بهطُونبو نا مورِهظُه فَقَام هإِلَي ابِيرفَقَالَ أَع نمل يا هولَ يسر 
قَالَ اللَّه يه نمل الْكَال أَطَابم مأَطْعا والطَّعم امأَدو اميلَّى الصصو لَّهلِ لبِاللَّي اسالنام ورواه )) ٌنِي 

 كَبِد فَزِيادةُ الْجنة أَهلُ يأْكُلُه طَعامٍ أَولُ وأَما ((:   أنس حديث يف r وقال) .  حسن( الترمذي
البخاري رواه )) احلديث...   احلُوت  .  
 هريرة أيب ديثـح يف r ولهـق ذلك ومن)  اخلري أعمال يف التسابق ( افسـالتن مشروعية - ٣
  :)) أَفَال كُملِّمئًا أُعيرِكُونَ شدت بِه نم قَكُمببِقُونَ سستو بِه نم كُمدعال بكُونُ وي دلَ أَحأَفْض 
كُمنإِال م نم عنثْلَ صا مم متعنلَى قَالُوا صا بولَ يسر ونَ قَالَ اللَّهحبسونَ تركَبتونَ ودمحتو ربكُلِّ د 
  .  مسلم رواه )) احلديث...  مرةً ثنيوثَال ثًاثَال ةصال
 اللَّه رسولَ يا الْمفَردونَ وما قَالُوا الْمفَردونَ سبق  :))  هريرة أيب حديث يف r قوله ذلك ومن
   مسلم رواه )) والذَّاكرات كَثريا اللَّه الذَّاكرونَ قَالَ
  .  ا القيام تستطيع طاعة كل ويف ، خري عمل كل يف شارك:  املسلم أخي
 العلم من حيملونه ملا ؛ والصاحلني والعلماء وبالدعاة باملؤمنني يستهزئون الذين أولئك إىل رسالة - ٤

 يوم فإن ، عز وجل اهللا إىل يتوبوا أن ، منهم ويسخرون ويضحكون ، اهللا بدين والتمسك ، واهلدى
 وهم ، ارمني الفجرة من املؤمنون فيضحك ، واجلزاء القضاء هناك يكون وسوف ، حمالة ال آت القيامة
  . العذاب يف يروم

  . خري  لكل والتوفيق اهلداية اهللا نسأل
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]  #sŒ Î) â !$uΚ ¡¡9$# ôM ¤)t±Σ$# ∩⊇∪ ôMtΡ ÏŒ r&uρ $ pκÍh5 t� Ï9 ôM ¤)ãm uρ ∩⊄∪ #sŒ Î) uρ ÞÚ ö‘ F{$# ôN£‰ ãΒ ∩⊂∪ ôMs) ø9r& uρ $ tΒ $ pκ� Ïù ôM ¯= sƒrBuρ 

∩⊆∪ ôM tΡÏŒ r&uρ $pκÍh5 t� Ï9 ôM ¤)ãm uρ ∩∈∪ $yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ ß≈ |¡ΡM} $# y7 ¨Ρ Î) îy ÏŠ% x. 4’n<Î) y7 În/ u‘ % [nô‰ x. ÏµŠÉ)≈ n=ßϑ sù ∩∉∪ $̈Βr' sù ôtΒ 

š† ÎAρé& … çµ t7≈ tGÏ. Ïµ ÏΨŠÏϑ u‹ Î/ ∩∠∪ t∃ öθ |¡ sù Ü= y™$ptä† $\/$|¡ Ïm # Z��Å¡ o„ ∩∇∪ Ü=Î= s)Ζtƒ uρ #’n<Î) Ï& Î# ÷δ r& #Y‘ρ ç�ô£ tΒ ∩∪ $ ¨Βr&uρ 

ôtΒ u’ ÎAρé& …çµ t7≈ tGÏ. u !#u‘ uρ  Íν Ì�ôγ sß ∩⊇⊃∪ t∃ öθ |¡ sù (#θ ãã ô‰tƒ #Y‘θ ç6 èO ∩⊇⊇∪ 4’n? óÁ tƒ uρ # ·��Ïèy™ ∩⊇⊄∪ … çµ ¯Ρ Î) tβ% x. þ’Îû Ï& Î# ÷δ r& 

#·‘ρ ç�ô£ tΒ ∩⊇⊂∪ …çµ ¯Ρ Î) £sß β r&  ©9 u‘θ çts† ∩⊇⊆∪ #’ n? t/ ¨β Î) … çµ−/ u‘ tβ% x. Ïµ Î/ #Z��ÅÁ t/ ∩⊇∈∪ [  

 
 وأطاعت لرا واستمعت ، القيامة يوم املالئكة لرتول أبواا وفتحت ، بالغمام تشققت السماء إذا

 وذل ، شيء كل قهر فقد ، ميانع ال الذي العظيم العاملني رب ألنه!  أمره تطيع أن هلا وحق ، أمره
 ترى ال مستوية وأصبحت ، اجللد ميد كما ومدت وفُرشت بسطت األرض وإذا.  شيء كل له وخضع
 ألمر وانقادت ، عنهم وختلت وغريهم األموات من بطنها يف ما وألقت ، جبالً وال بناًء وال مرتفعاً فيها
 معقب وال له راد وال أمره يطاع الذي العظيم نهأل!  تسمع أن هلا وحق ، أمرها فيما وأطاعته را

  . حلكمه
 عند وكسبك عملك وستجد ، ربك تلقى أن إىل جمتهد عامل كاسب ساعٍ إنك ، اناإلنس أيها يا
 فأُعطي اهللا وفق من فأما.  عنك ربك يرضي مما عملك فليكن ، فشر شراً وإن ، فخري خرياً إن ربك
 إىل ويرجع ، تعسري وال فيه نقاش ال يسرياً سهالً حساباً القيامة ومي حياسب فسوف ؛ بيمينه عمله كتاب
 ظهره وراء من بشماله عمله كتاب أُعطي الذي األشقى وأما.  مغتبطاً فائزاً فرحاً مسروراً اجلنة يف أهله
 بني فرحاً الدنيا يف كان إنه ، جهنم نار يف ويشوى وحيرق ، واخلسارة باهلالك وينادي يدعو فسوف ،

 ؛ اآلخرة يف أمامه مما خياف وال العواقب يف يفكر ال ، فيه هو مبا واإلعجاب والكرب األشر فرح أهله
 على وجيازيه سيبعثه اهللا إن بلى ، وجيازيه فيحاسبه اهللا إىل يرجع وال يبعث ال أنه اعتقد إنه.  هلا جلحوده
  . شيء منه عليه خيفى ال ، الهأعم على مطّلعاً ، حباله بصرياً كان فإنه ، وشرها خريها أعماله
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 أنا لكن ، )) وحقَّت لربها أَذنت (( واألرض )) وحقَّت لربها أَذنت (( السماء إنّ:  املسلم أخي - ١

   ؟ اهللا فأطعنا ، ونواهيه اهللا أوامر استمعنا هل ، وأنت
 الذي فهو ، وتعاىل سبحانه نعصيه وال اهللا نطيع أن ، أمجعني اخللق وعلى وعليك علي الواجب من إنه
 يف r قال وقد ، خطر على فهو شرد ومن ، أثابه ربه على أقبل فمن ، يعصى فال يطاع أن جيب

 )) أَهله علَى الْبعريِ شراد اللَّه علَى شرد من إِالَّ الْجنةَ يدخلُ كُلُّكُم أَال(( :   أمامه أيب حديث
  ) .  صحيح ( واحلاكم أمحد رواه
 حديث يف r قال فقد ذلك يف واجتهد ، اآلن من هلا واعمل) بآخرتك( باملعاد اهتم:  املسلم أيها - ٢
 بِه تشعبت ومن دنياه هم اللَّه كَفَاه الْمعاد هم واحدا هما الْهموم جعلَ من  : )) مسعود ابن

وممي الْهالِ فوا أَحينالد الِ لَمبي ي اللَّهف أَي هتيدأَو لَكحسن( ماجه ابن رواه )) ه . (  
 قال: قالت عنها اهللا رضي عائشة حلديث ، العرض:  اليسري واحلساب ، عذّب احلساب نوقش من - ٣

 فَسوف ((  : تعالَى اللَّه يقُولُ أَلَيس قُلْت الَتقَ عذِّب الْحساب نوقش منr  : )) اهللا رسول
باسحا يابسا حِسريقَالَ )) ي كذَل ضرالشيخان رواه )) الْع  .  

 اهللا رضي عائشة حلديث ، يسريا حساباً حاسبين اللهم:   األحيان بعض يف اَهللا اُدع ، املسلم أخي - ٤
 فَلَما )) يِسريا حسابا حاسبنِي اللَّهم ((:  تهصال بعضِ في يقُولُ r لنبِيا سمعت ((:  قالت عنها

فرصان ا قُلْتي بِين ا : اللَّهم ابسالْح ِسريأَنْ ((:  قَالَ الْي ظُرني يف ابِهتك زاوجته فَينع هإِن نم شوقن 
ابسالْح ويذئا مةُ يشائع لَكصحيح( امحد رواه )) احلديث ))... ه . (  
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$yϑ sù öΝ çλ m; Ÿω tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ ∩⊄⊃∪ # sŒÎ) uρ x— Ì�è% ãΝ Íκö� n= tã ãβ# uö� à) ø9$# Ÿω tβρß‰ àfó¡ o„ ) ∩⊄⊇∪ È≅ t/ t Ï% ©! $# (#ρã� xÿ x. 

šχθ ç/ Éj‹s3 ãƒ ∩⊄⊄∪ ª! $# uρ ãΝ n= ÷æ r& $yϑ Î/ šχθ ããθ ãƒ ∩⊄⊂∪ Ν èδ ÷� Åe³ t7sù A>#x‹yè Î/ AΟŠÏ9 r& ∩⊄⊆∪ �ωÎ) t Ï%©! $# (#θ ãΖ tΒ# u 

(#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$# öΝ çλm; í� ô_r& ç�ö� xî ¥βθ ãΨ ôϑ tΒ ∩⊄∈∪ [  

 
 وما والدواب النجوم من مجع وما بالليل وأُقسم ، الشمس غروب بعد األفق يف اليت باحلُمرة فأُقسم

 مث موت مث فحياة ، حال بعد حاالً لتمرن ، واستوى وأبدر نوره مت إذا بالقمر وأقسم ، بظالمه غطاه
  . األحوال من ذلك وغري شيخوخة مث وشباب ، فقر بعد وغىن غىن مث وفقر ، وجزاء بعث

  ؟ سواه دون وعبادته ، وحدانيته وجوب على قائمة واألدلة ، اإلميان من الكفار مينع فماذا
 سجيتهم من الكفار بل ؟ يطيعون وال يذلُّون وال ، يسجدون ال القرآن عليهم قُرئ إذا وماهلم
 يف ويضمرون ، صدورهم يف يكتمون مبا أعلم واهللا.   للحق واملخالفة ، هللا واملشاقة ، والعناد التكذيب
 املؤمنون لكن.  جهنم نار يف هو  الذي املوجع املؤمل بالعذاب فبشرهم ، والتكذيب الكفر من قلوم
 فضالً ، منقوص وال مقطوع غري واآلخرة الدنيا يف أجر فلهم ؛  الصاحلة األعمال وعملوا ورسوله باهللا
  .  سبحانه منه وتكرماً ونعمة اهللا من
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 أقبل إذا. ؟  اهللا معصية على ، الوقت من ذلك غري أو ، الشفق وقت تكون أن احذر ، املسلم أخي - ١

 على هو هل ؟ اهللا طاعة يف هو هل ؟ هو عمل أي على ، نفسه منا واحد كل فليسأل الفجر إىل الليل
   ؟ مباح عمل يف هو هل ؟ اهللا معصية
 وإن ،؟  اهللا إىل ليتب و ، فوراً فليتركها اهللا معصية يف كان وإن ،  اهللا يحمدفل  اهللا طاعة يف كان فإن
  . عليه شيء فال مباح يف كان
 فصل املغرب أذن إذا بل ، لك تيسر ما الليل من فصل ، الليل لصالة وقت كله الليل إن ، أخي يا بل

 قَبلَ صلُّوا قَالَ ثُم ركْعتينِ مغرِبِالْ قَبلَ صلُّوا ((:  r لقوله ، شئت إن املغرب صالة قبل ركعتني
  . حنوه وللبخاري ، داود ابو رواه )) سنةً الناس يتخذَها أَنْ خشيةَ شاَء لمن ركْعتينِ الْمغرِبِ

 ١٣/١٤/١٥ البيض األيام صيام فتذكر ، بدراً فيها القمر يكون اليت الليايل دخلت إذا ، املسلم أخي - ٢
 ثَةَثَال الشهرِ من صمت إِذَا ذَر أَبا يا ((:  r اهللا رسول قال:  قال  ذر أيب حلديث ، الشهر من
  ) .صحيح( والنسائي الترمذي رواه )) عشرةَ وخمس عشرةَ وأَربع عشرةَ ثَثَال فَصم أَيامٍ
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 ، القضاء لفصلً  موعدا هللا جعله الذي القيامة بيوم وأقسم ، العظام النجوم ذات بالسماء أقسم

 األخدود أصحاب لُعن) .  عرفة يوم( ومشهود)  اجلمعة يوم(  بالشاهد وأقسم ، واحلساب واجلزاء
 تلك يف أوقدوها اليت النار ، املؤمنني فيها ووضعوا ناراً ومألوها األرض يف حفرةً حفروا الذين) بنجران(

 باملؤمنني يفعلون ما على وهم ، املؤمنني عذاب ينظرون النار حافة على قعود هم إذ ،  للمؤمنني احلفرة
 باهللا إميام إال عليهم شيء أي عابوا وما ، االحتراق من باملؤمنني حيل ما يبصرون ، شهود التعذيب من

 بكل عامل ، شيء كل على  مطلع وهو ، غريه دون واألرض السموات ملك له الذي اهللا ، له وطاعتهم
  . ؟ ويطيعه يوحده من ويعذب ، به اإلميان ينكر فكيف ، شيء كل على شهيد ، شيء

 من يتوبوا مل مث ، عقيدم أجل من بالنار وأحرقوهم دينهم عن واملؤمنات املؤمنني فتنوا الذين إن
 بِخارِجِني هم وما ((  أبداً فيها خالدين فيها حبرقهم ، القيامة يوم جهنم عذاب فلهم ؛ الشنيع اجلرم هذا
نارِ مالن (( .  

 ، املقيم النعيم يف ، األار حتتها من جتري جنات هلم ، الصاحلة األعمال وعملوا باهللا آمنوا الذين إنّ
  ] .  املرهوب من والنجاة املطلوب على احلصول[  الكبري والفوز
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: يلي مبا اليوم هذا من ستفدتا فهل ،)  اجلمعة يوم ( بالشاهد اهللا أَقسم:  املسلم أخي - ١ 
:   أنس حديث يف r قال اـكم ، اجلمعة وليلة اجلمعة يوم r النيب على الصالة من اإلكثار -  أ

 رواه )) عشراً عليه اُهللا صلّى صالةً علي صلّى فمن اجلمعة وليلةَ اجلُمعة يوم يعل الصالةَ أكثروا ((
  ) .حسن( السنن يف البيهقي

  الصالة انتهاء إىل اإلمام يصعد أن مابني -  أو – املغرب قبل ساعة آخر: وهي اإلجابة ساعة تنماغ - ب
  . r النيب عن ذلك لثبوت ، اجلمعة يوم يف الكهف سورة قراءة -ج
   ؟ حاجاً تكن مل إن عرفة يوم صمت فهل ،)  عرفة يوم ( باملشهود اهللا اقسم - د 

 الَّتي السنةَ يكَفِّر أَنْ اللَّه علَى أَحتِسب عرفَةَ يومِ صيام  :))  قتادة أيب حديث يف r قال فقد
لَهةَ قَبنالسي والَّت هدعمسلم رواه )) ب .  
 املؤمنني عذبوا للذين سبحانه اهللا عرضها فقد ، هللاً  عاصيا الشخص كان مهما معروضة التوبة إن - ٢

 يبسطُ وجلَّ عز اللَّه إِنَّ ((:   موسى أيب حديث يف r قال فقد ، ؟ اهللا إىل نتوب فهل ، وفتنوهم
هدلِ يبِاللَّي وبتيِسيُء لارِ مهطُ النسبيو هدارِ يهبِالن وبتيِسيُء للِ مى اللَّيتح طْلُعت سمالش نم 

  . مسلم رواه )) مغرِبِها
  : األخدود  حديث

 كَبِر فَلَما ساحر لَه وكَانَ قَبلَكُم كَانَ فيمن ملك كَانَ ((:  قال r اهللا رسول أن   صهيب نع
 طَرِيقه في فَكَانَ يعلِّمه ماغُال إِلَيه فَبعثَ السحر أُعلِّمه ماغُال إِلَي فَابعثْ كَبِرت قَد إِني للْملك قَالَ

 فَإِذَا إِلَيه وقَعد بِالراهبِ مر الساحر أَتى إِذَا فَكَانَ فَأَعجبه مهكَال وسمع إِلَيه فَقَعد راهب سلَك ذَاإِ
 خشيت وإِذَا ليأَه حبسنِي فَقُلْ الساحر خشيت إِذَا فَقَالَ الراهبِ إِلَى ذَلك فَشكَا ضربه الساحر أَتى

لَكنِي فَقُلْ أَهسبح راحا السمنيفَب وه كى إِذْ كَذَللَى أَتع ةابد ةيمظع قَد تسبح اسفَقَالَ الن موالْي 
لَمأَع راحلُ آلسأَفْض أَم باهلُ الرذَ أَفْضا فَأَخرجفَقَالَ ح مكَانَ إِنْ اللَّه ربِ أَماهالر بأَح كإِلَي نم 

 فَأَخبره الراهب فَأَتى الناس ومضى فَقَتلَها فَرماها الناس يمضي حتى الدابةَ هذه فَاقْتلْ الساحرِ أَمرِ
 فَال ابتليت فَإِنْ ستبتلَى وإِنك أَرى ما أَمرِك من بلَغَ قَد يمن أَفْضلُ الْيوم أَنت بني أَي الراهب لَه فَقَالَ
 للْملك جليس فَسمع دواِءاأل سائرِ من الناس ويداوِي برصواأل كْمهاأل يبرِئ مالْغال وكَانَ علَي تدلَّ
 أَحدا أَشفي ال إِني فَقَالَ شفَيتنِي أَنت إِنْ أَجمع لَك هاهنا ما فَقَالَ كَثرية ايابِهد فَأَتاه عمي قَد كَانَ
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 فَجلَس الْملك فَأَتى اللَّه فَشفَاه بِاللَّه فَآمن فَشفَاك اللَّه دعوت بِاللَّه آمنت أَنت فَإِنْ اللَّه يشفي إِنما
 ربي قَالَ غَيرِي رب ولَك قَالَ ربي قَالَ بصرك علَيك رد من الْملك لَه فَقَالَ يجلس كَانَ كَما لَيهإِ

كبرو اللَّه ذَهفَأَخ لْ فَلَمزي هذِّبعى يتلَّ حلَى دال عال فَجِيَء مِالْغفَقَالَ مِبِالْغ لَه الْمكل أَي ينب لَغَ قَدب 
نم رِكحا سم رِئباأل تهاأل كْموصرلُ بفْعتلُ وفْعتي فَقَالَ وي ال إِنفا أَشدا أَحمي إِنفشي اللَّه ذَهفَأَخ 
لْ فَلَمزي هذِّبعى يتلَّ حلَى دبِ عاهبِ فَجِيَء الراهيلَ بِالرفَق لَه جِعار نع ينِكى دا فَأَبعارِ فَدئْشبِالْم 

عضفَو ارئْشي الْمفْرِقِ فم هأْسر قَّهى فَشتح قَعو قَّاهش يسِ جِيَء ثُملبِج كليلَ الْمفَق لَه جِعار نع 
ينِكى دفَأَب عضفَو ارئْشي الْمفْرِقِ فم هأْسر فَشقَّه ى بِهتح قَعو قَّاهش ال جِيَء ثُميلَ مِبِالْغفَق لَه جِعار 

نع ينِكى دفَأَب هفَعفَرٍ إِلَى فَدن نم ابِهحوا فَقَالَ أَصباذْه لِ إِلَى بِهبكَذَا كَذَا جوا ودعفَاص لَ بِهبالْج 
 اكْفنِيهِم اللَّهم فَقَالَ الْجبلَ بِه فَصعدوا بِه فَذَهبوا فَاطْرحوه وإِالَّ دينِه عن جعر فَإِنْ ذُروته بلَغتم فَإِذَا
 قَالَ أَصحابك فَعلَ ما الْملك لَه فَقَالَ الْملك إِلَى يمشي وجاَء فَسقَطُوا الْجبلُ بِهِم فَرجف شئْت بِما

 فَإِنْ الْبحر بِه فَتوسطُوا قُرقُورٍ في فَاحملُوه بِه اذْهبوا فَقَالَ أَصحابِه من نفَرٍ إِلَى فَدفَعه اللَّه يهِمكَفَانِ
عجر نع ينِهإِالَّ دو فُوهوا فَاقْذبفَذَه فَقَالَ بِه ماللَّه نِيهِما اكْفبِم ئْتش كَفَأَتفَان ةُ بِهِمينفرِقُوا السفَغ 
 لَست إِنك للْملك فَقَالَ اللَّه كَفَانِيهِم قَالَ أَصحابك فَعلَ ما الْملك لَه فَقَالَ الْملك إِلَى يمشي وجاَء

 ثُم جِذْعٍ علَى وتصلُبنِي واحد صعيد في الناس تجمع قَالَ هو وما قَالَ بِه آمرك ما تفْعلَ حتى بِقَاتلي
 إِذَا فَإِنك ارمنِي ثُم مِالْغال رب اللَّه بِاسمِ قُلْ ثُم الْقَوسِ كَبِد في السهم ضع ثُم كنانتي من سهما خذْ

لْتفَع كنِي ذَللْتقَت عمفَج اسي النف يدعص داحو هلَبصلَى وجِذْعٍ ع ذَ ثُما أَخمهس نم هتاننك ثُم 
عضو مهي السف دسِ كَبالْقَو مِ قَالَ ثُمبِاس اللَّه بلَامِ رالْغ ثُم اهمر قَعفَو مهي السف هغدص عضفَو هدي 

 مِالْغال بِرب آمنا مِالْغال بِرب آمنا مِالْغال بِرب آمنا الناس فَقَالَ فَمات السهمِ موضعِ في صدغه في
يفَأُت كليلَ الْمفَق لَه تأَيا أَرم تكُن ذَرحت قَد اللَّهلَ وزن بِك كذَرح قَد نآم اسالن ربِاأل فَأَموددخ 

 اقْتحم لَه قيلَ أَو فيها فَأَحموه دينِه عن يرجِع لَم من وقَالَ النريانَ وأَضرم فَخدت السكَك اهأَفْو في
 فَإِنك اصبِرِي هأُم يا مالْغال لَها فَقَالَ فيها تقَع أَنْ فَتقَاعست لَها صبِي ومعها امرأَةٌ جاَءت حتى فَفَعلُوا

  .  مسلم رواه )) الْحق علَى
 يف يطلبه ما كل على حيصل(  الكبري الفوز على حيصل سوف ، الصاحلات عمل الذي املؤمن إن - ٣

 ذا واهتم ، عليه للحصول واسع ، الفوز هذا أخي فاطلب ،)  منه خياف ما كل من وينجو ، اجلنة
  .  االهتمام غاية األمر
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 وهو.  موم بعد ويبعثهم ويعيدهم ، العدم من اخللق يبدئ هو إنه ، لشديد وانتقامه ربك أخذ إن
 على العايل العرش صاحب وهو ، إليهم املتحبب ، املستغفرين املؤمنني عباده لذنوب املغفرة كثري سبحانه
 وال لقضائه راد ال ، يشاء ما فعلي ، وعظمته جبالله يليق ما على العرش على استوى قد ، اخلالئق مجيع
  . حلكمه معقب

 وهم ، األرض يف وأفسدوا الرسل كذّبوا الذين ، الطغاة اجلنود حديث - النيب أيها – بلغك هل
 ، اهللا لرسل تكذيب يف الكفار بل ، رسله وحاربوا باهللا كفروا الذين مثود وقوم ، وقومه فرعون

 على وسيجازيهم ، قهره وحتت قبضته يف فهم ، م حميط واهللا.    والبعث ، القيامة وبيوم ، وبالقرآن
 ديه ومتسك به وآمن أخذه فمن ، ومبارك ودعوته ومعانيه حروفه يف عظيم القرآن هذا بل.  كفرهم

  .  هلك عنه أعرض ومن ، جنا
 ناإِ (( الشياطني ومن والتحريف والتبديل والنقص الزيادة من وحفظ ، احملفوظ اللوح يف كُتب

نحا ننزلْن ا الذِّكْرإِنو ظُونَ لَهافلَح ((  .  
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 اللَّه إِنَّ ((:   موسى أيب حديث يف r اهللا رسول قال فقد ، الظلم من احذر:  العاقل أيها - ١

  . يخانالش رواه )) يفْلته لَم أَخذَه إِذَا حتى للظَّالمِ لَيملي
 إىل يؤدي طريق كل وليسلك ، ونقمته وأخذه،  سبحانه وتعاىل اهللا لغضب التعرض عن العبد فليبتعد
  .  )) انتقَامٍ ذُو عزِيز واللَّه (( شديد اهللا أخذ فإن ، اهللا عذاب من النجاة
 ، عباده لذنوب لغفورا هو"   الكرمي اهللا إال الذنوب يغفر ال فإنه ، االستغفار من نكثر أن علينا إن - ٢

 اغْفر رب قَالَ إِذَا عبده من لَيعجب ربك إِنَّ ((:   علي حديث يف r قال وقد"  ألوليائه املتودد
  ) .صحيح( الترمذي رواه )) غَيرك الذُّنوب يغفر ال إِنه ذُنوبِي لي
٣ - ظَمذلك ومن ، به العناية فيجب ، القرآن هذا شأن ع  :  
  . به واالستشفاء ، به والعمل ، وفقهه ، تعبداً قراءته – أ

 والوقت واملال اجلهد وبذل ، تبليغه من مينع من ضد والوقوف ، ومحايته يبلغه من ومساعدة تبليغه_ ب
:   فقال ، باملوقف نفسه يعرض r اهللا رسول كان  جابر قال وقد ، االستطاعة حسب ، ذلك يف
 ماجه وابن الترمذي رواه )) ربي مكَال أُبلِّغَ أَنْ منعونِي قَد قُريشا فَإِنَّ قَومه إِلَى يحملُنِي لٌرج أَال ((
  ) .صحيح(
  .  خلقه إىل احلبيب:   ومعناه الودود:  اهللا أمساء من - ٤

 هذه فنثبت ، اللاجل ونعوت الكمال لصفات  املستحق املمجد:  ومعناه ، اـيد:  اهللا أمساء ومن
 كَمثْله لَيس (( متثيل بال ، تعاىل اهللا إىل والكيف الكمال ونفوض ، املعىن أصل نعلم ، تعاىل هللا األمساء

  .  )) الْبصري السميع وهو شيٌء
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  . النرية الكواكب من فيها وما بالسماء أُقسم
 إال نفس كلُّ إنْ.  بنوره الظالم يثقب الذي املضيء النجم إنه ؟ الطارق ما النيب أيها خيربك وما
 فلينظر.  وأقواهلا أفعاهلا ويكتب ، أعماهلا وحيصي ، اآلفات من وحيميها حيرسها ، اهللا من حافظ وعليها
 ؛ املرأة ومن الرجل من دافقاً خيرج مين من خلق ، أصله ضعف على تنبيه ؟ خلق يءش أي من اإلنسان
 اهللا إن.  املرأة وصدر الرجل ظهر من) املين( الدافق املاء هذا خيرج ، سبحانه اهللا بإذن الولد منهما فيتولد
 اليوم ذلك ويف ، ياتوالن العقائد وتعلم السرائر، تخترب اليوم ذلك ، وحسابه املوت بعد بعثه على قادر
 وينقذه يفكه ناصر وال ، اهللا عذاب نفسه عن ا يدفع قوة من ، والبعث بالقيامة املكذب هلذا ليس

  . العذاب من وخيلصه
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  :  أصناف على وهم ، مالئكة بالعبد وكل قدسبحانه وتعاىل  اهللا إن - ١
 أَمرِ من يحفَظُونه خلْفه ومن يديه بينِ من معقِّبات لَه((  : تعاىل الق كما ، اآلفات من حيفظ صنف -  أ

السنني من عليك مضى كم انظر ولذلك ، العبد على اهللا فضل من وهذا ، اهللا)  بأمر ( مبعىن  )) اللَّه ، 
 جاء فإذا ، سبحانه هللا بأمر حمفوظ فأنت ، جسمك أو عينك يف تصب ومل ، وجهك على تسقط فلم
  . العبد عن املالئكة هؤالء ختلى ، وقضاه كتبه الذي ، العبد على اهللا قدر
 قَولٍ من يلْفظُ ما(( :  تعاىل قال كما ، وسيئاته وحسناته ، وأقواله أعماله العبد على يكتب صنف - ب
  . )) تفْعلُونَ ما يعلَمونَ*  بِنيكَات كراما ((:  تعاىل وقال )) عتيد رقيب لَديه إِال
 الْجِن من  قَرِينه بِه وكِّلَ وقَد إِال أَحد من منكُم ما ((:  r قال كما ، املالئكة من قرين صنف  -ج

هقَرِينو نال مالْمكَةمسلم[  )) ئ  .[  
 أو وشقي وعمله وأجله رزقه فُيكتب – أمه بطن يف والعبد – كلمات بأربع فيؤمر يبعث صنف - د

  .  املالئكة من ذلك وغري النطفة على يوماً ١٢٠ مضي بعد وذلك ، سعيد
 نرتكب فال ، اهللا من نستحي أن وعلينا ، اآلفات من حفظك الذي ، واشكره اهللا امحد:  العبد أيها فيا

 قرين من ولنحذر.  ربه إىل ويعود ويستغفر اهللا إىل فليتب أحدنا أذنب وإذا.   علينا فتكتب ، الذنوب
 حديث يف؟  قال كما ،  امللك ملّة له حصل إذا العبد اهللا وليحمد)  الشياطني من: (  لفظ يف ألنه ؛ اجلن
 وتكْذيب ربِالش فَإِيعاد الشيطَان لَمةُ فَأَما لَمةً وللْملَك آدم بِابنِ لَمةً للشيطَان إِنَّ ((: ؟  مسعود ابن

قا بِالْحأَمةُ ولَم لَكالْم ادرِ فَإِيعيبِالْخ يقدصتو قبِالْح نفَم دجو كذَل لَمعفَلْي هأَن نم اللَّه دمحفَلْي اللَّه 
نمو دجىاأل ورذْ خوعتفَلْي بِاللَّه نم طَانيجِيمِ الشالر أَ ثُمطَانُ (( قَريالش كُمدعي الْفَقْر كُمرأْميو 

  ] .صحيح الترمذي[  )) يةَاآل))  .. بِالْفَحشاِء
 لواٌء غَادرٍ لكُلِّ يرفَع   : )) عمر ابن حديث يف r قال وقد ، السوء ونية الغدر من احذر - ٢

  .  أعلم واهللا )) السرائر تبلَى يوم((  القيامة يوم وهذا]  مسلم [ )) نفُال بنِ نفُال غَدرةُ هذه فَقيلَ
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 هذا إن ، والزروع بالنباتات وتتشقق تتصدع اليت باألرض وأقسم ، األمطار ذات بالسماء وأقسم

 ولعباً هلواً  القرآن وليس ، والضالل واهلدى ، والباطل احلق بني فيفصل ، عدل وحكم حق لقول القرآن
 ، خفية م وميكرون ، وللمؤمنني؟  للنيب يكيدون الكفار إن.  الباطل إليه يتطرق ال وحق جد وه بل ،

  .  كيدهم وأُحبط مكرهم فأُبطل ، وأمضى وأشد أخفى هو ومبا ، بكيدي كيدهم أقابل وأنا
 نقمةوال العذاب من م أحل ماذا وسترى قليالً أمهلهم ، هلم تتعجل وال الكفار - النيب أيها-  فأنظر

  . واهلالك
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  : ولذا ، فصل قولٌ القرآن - ١
 قال ولذا)  القلوب اختالف أو ، أقوم هي لليت ويهدي ، وحق فصل أنه يف ( فيه االختالف جيوز ال -  أ
r  جندب حديث يف  : )) ُءواآنَ اقْرا الْقُرم لَفَتائْت كُمفَإِذَا قُلُوب اخملَفْتوا ته فَقُومنرواه )) ُع 

  .الشيخان
 في يماروا فَال ((:   جهيم أيب حديث يف r قال فقد ، بالباطل القرآن يف اادلة جتوز ال - ب

آناًء فَإِنَّ الْقُرري مف آنالْقُر صحيح( امحد رواه )) كُفْر.(  
 مبا لذلك يتنبهوا أن املؤمنني فعلى ، القرآن خالف إىل دعوم يف للمؤمنني يكيدون الكافرين إنّ - ٢
  :يلي
 يف مما ذلك وغري ، ومعاملةً وأخالقًا وعقيدةً وحتاكماً وتطبيقاً ودعوةً وعمالً علماًً القرآن ذا التمسك •

 ولَا فيه تغلُوا ولَا الْقُرآنَ اقْرُءوا ((:   شبل بن الرمحن عبد حديث يف r قال كما.  القرآن
  ) .صحيح( أمحد رواه )) بِه تستكْثروا ولَا بِه تأْكُلُوا ولَا عنه تجفُوا
 (( اإلسالم ألهل يكيدون كما للكافرين يكيد وأنه ، املؤمنني وعباده ، كتابه ناصر اهللا بأن العلم •

يدأَكا ودالطارق[ )) كَي. [  
 ولأَئمة ولرسوله ولكتابِه للَّه قَالَ لمن قُلْنا النصيحةُ دينال(( :  r قال كما ، القرآن هلذا النصيحة •

نيملسالْم هِمتامعالداري متيم حديث من مسلم رواه )) و   .  
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’s+ ô© F{$# ∩⊇⊇∪ “ Ï% ©!$# ’n? óÁ tƒ u‘$̈Ζ9$# 3“ u�ö9 ä3 ø9$# ∩⊇⊄∪ §Ν èO Ÿω ßNθ ßϑ tƒ $ pκ� Ïù Ÿω uρ 4z� øts† ∩⊇⊂∪ [  

 
 وقدراً ذاتاً األعلى هو ، واإلجالل والتعظيم والتقديس باالحترام إال يذكر فال ، ربك اسم نزه
 ما فعل إىل وهداه شيء كل قدر والذي.  اهليئات أحسن يف خلقه فسوى شيء كل خلق الذي.  وقهراً
 العشب من ، للدواب املرعى صنوف مجيع أخرج والذي.  والسعادة الشقاوة للمكلف وبني.  له قدره
  . متغرياً هشيماً خضرته بعد فجعله ، وغريها والنبات

 ؛ تنساه فإنك ، إياه ينسيك أن اهللا شاء ما إال ، تنساه وال فتحفظه ، القرآن الرسول أيها سنقرئك
 لشريعة ونيسرك.  السماء يف وال األرض يف خافيه عليه ختفى وال ، خيفى وما اجلهر يعلم سبحانه ألنه
  . كلها شؤونك يف ، فيه عسر ال ميسر أمر كل وإىل ، السهلة سالماإل

 اهللا خيشى من سيتعظ.  الذكرى نفعت إذا ؛ اهللا إىل وادعهم وعظهم ، القرآن ذا الناس فذكّر
 سوف املعرض الشقي هذا.  اهللا عن معرض شقي كل واملواعظ الذكرى وسيتجنب ، مالقيه أنه ويعلم
 الشقاء بل ، تنفعه حياةً حيىي وال ، فيستريح النار يف ميوت ال مث.  القيامة يوم نمجه نار يف ويحرق يصلى
  .  له مالزم
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  :  يلي كما وذلك ، )) علَىاأل ربك اسم سبحِ (( عز وجل هللا سبح ، املسلم أخي - ١
 r كان((  أنه  حذيفة حديث يفو ، والسجود الركوع يف ، الصالة يف الواجب التسبيح -  أ

  . مسلم رواه)) " األعلى ريب سبحان" سجوده يف يقول وكان ،" العظيم ريب سبحان" ركوعه يف يقول
 سبوح:  وسجوده ركُوعه في يقُولُ كَانَ r اللَّه رسولَ أَنَّ ((:  عنها اهللا رضي عائشة حديث ويف

وسقُد بال رالْمكَةئ وحِووابوداود مسلم رواه )) الر .  
 الْجبروت ذي سبحانَ ((:  ركوعه يف يقول r النيب مسع أنه  مالك بن عوف حديث ويف

لَكُوتالْماِء ورِيبالْكو ةظَمالْعصحيح( داود ابو رواه )) و .(  
 ركُوعه في يقُولَ أَنْ يكْثر وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي كَانَ ((:  عنها اهللا رضي عائشة حديث ويف

هودجسو كانحبس ما اللَّهنبر كدمبِحو ماللَّه ري اغْفلُ لأَوتآنَ يالشيخان رواه )) الْقُر .  
  :  ذلك ومن ، املسنون التسبيح - ب
 أَنَّ ((:   عباس ابن حلديث ، األعلى ريب سبحان:  قال   )) علَىاأل ربك اسم سبح (( قرأ إذا •

بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسأَ إِذَا كَانَ وقَر )) حبس ماس كبلَىاأل رانَ : قَالَ )) عحبس يبلَىاأل رع (( 
  ) .صحيح( داود أبو رواه
  ]٤٠-  ٣٦: القيامة[ )) الْموتى يحيِي أَنْ علَى بِقَادرٍ ذَلك أَلَيس (( قرأ إذا •

 علَى بِقَادرٍ ذَلك أَلَيس (( قَرأَ إِذَا وكَانَ بيته فَوق يصلِّي رجلٌ كَانَ ((:  حلديث ؛ بلى سبحانك:  قال
 علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولِ من سمعته الَفَقَ ذَلك عن فَسأَلُوه فَبلَى سبحانك قالَ )) الْموتى يحيِي أَنْ

لَّمسصحيح( داود أبو رواه )) و . (  
 وحني يصبِح حني قَالَ من  :))  هريرة أيب حديث يف r قال كماعز وجل  هللا التسبيح كثرة •

 ما مثْلَ قَالَ أَحد إِلَّا بِه جاَء مما بِأَفْضلَ الْقيامة يوم أَحد تيأْ لَم مرة مائَةَ وبِحمده اللَّه سبحانَ يمِسي
  . مسلم رواه )) علَيه زاد أَو قَالَ
 ثًاثَال اللَّه وحمد ثنيوثَال ثًاثَال ةصال كُلِّ دبرِ في اللَّه سبح من (( حلديث ، الصلوات دبر التسبيح•
ثَالونيث ركَبو ثَال ثًاثَال اللَّهونيث كلةٌ فَتعسونَ تعستقَالَ وو اممت ائَةال الْم إِال إِلَه اللَّه هدحال و رِيكش 
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لَه لَه لْكالْم لَهو دمالْح وهلَى وٍء كُلِّ عيش يرقَد ترغُف اهطَايإِنْ خو تكَان ثْلَم دبرِ زحرواه )) الْب 
  .   هريرة أيب حديث من مسلم
 ماذَا اللَّه سبحانَ ((:  r قال كما ، ذلك وغري واإلنكار ، العظيم األمر وعند ، التعجب عند التسبيح •

  . ةسلم أم عن البخاري رواه )) الْخزائنِ من فُتح وماذَا الْفتنِ من اللَّيلَةَ أُنزِلَ
 )) احلديث...  جزتها بِئْسما اللَّه سبحانَ(( :  عليها اهللا جنّاها إن الناقة تنحر أن نذرت لليت r وقال
  .   حصني بن عمران مسلم رواه
  .  رضي اهللا عنهم أصحابه وجوه يف ذلك يعرف حىت يسبح ، فأنكره شيئاً مسع إذا r وكان
 ولَا يسروا ((:  r قال فقد.  املسلم أيها ، الناس على عقدهت فال ، ميسر سهل الدين هذا إن - ٢

  . البخاري رواه )) تنفِّروا وال وبشروا تعسروا
 اهللا خياف شخص فهذا ، يتعظ أنه وجد فمن ؟ والسنة بالقرآن وعظت إذا تتعظ هل ، املسلم أخي - ٣
  .  نفسه منا واحد كل فليدرس – العافية اهللا نسأل – شقي فهذا ، يتعظ ال ومن ، عذابه وحيذر ،
 ، أهلها هم الذين ، النار أهل هم الصنف هذا ، حيىي وال فيها ميوت فال ، جهنم نار يف يعذب الذي - ٤

 لَاو فيها يموتونَ لَا فَإِنهم أَهلُها هم الَّذين النارِ أَهلُ أَما  ((:   سعيد أيب حديث يف r قال كما
  .  مسلم رواه) ) احلديث....  يحيونَ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  تفسیر جزء عم  

٥٥  

] ô‰s% yx n=øù r& tΒ 4’ª1t“ s? ∩⊇⊆∪ t� x. sŒuρ zΟ ó™ $#  ÏµÎn/ u‘ 4’©? |Á sù ∩⊇∈∪ ö≅t/ tβρã� ÏO÷σ è? nο 4θ uŠ ysø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9$# ∩⊇∉∪ äο t� Åz Fψ$# uρ ×� ö�yz 

#’s+ ö/ r& uρ ∩⊇∠∪ ¨β Î) # x‹≈ yδ ’Å∀ s9 É# ßs�Á9$# 4’n<ρW{$# ∩⊇∇∪ É# çtà¾ tΛÏδ≡t� ö/ Î) 4 y›θ ãΒ uρ ∩⊇∪ [  

 
 ربه اسم وذكر ،؟  رسوله على اهللا أنزل ما وتابع ، واملعاصي الشرك من نفسه طهر من فاز قد

  .  اهللا وجه  ابتغاء ؛ أوقاا يف الصلوات وصلى ، أحيانه كل على
.  الدنيا من وأبقى خري رةواآلخ ، الباقية على وتفضلوا ، اآلخرة على الدنيا احلياة تقدمون بل
 الصحف يف العظات من فيها وما كلها) سبح( سورة إن.  يبقى ما على يفىن ما العاقل يؤثر فكيف
  . إليهما اهللا أوحاها اليت موسى وصحف إبراهيم صحف يف فهي ، السابقة
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 بعيداً الشخص كان وكلما ، املعاصي بترك هو إمنا)  اتطهريه ( النفوس تزكية إنّ:  الشخص أيها - ١
 لنفسه تدنيساً أكثر كان ، الذنوب يف وقوعاً أكثر كان وكلما.  لنفسه تطهرياً أكثر كان ، الذنوب عن

  . املتدنسني من أو املتطهرين من هو هل ، نفسه منا واحد كل فليعرف ، وإيباقها
  :  املسلم أخي فيا
 اللَّه كَتبها يعملْها فَلَم بِسيئَة هم من ((:  احلديث ويف ، عز وجل اهللا ألمر امتثاالً املعاصي عن ابتعد -  أ

لَه هدنةً عنسلَةً حعز وجل  هللا تركها إذا هذا.  البخاري رواه )) احلديث... كَام .  
 نكتت خطيئَةً أَخطَأَ إِذَا الْعبد نَّإِ ((:  r لقوله) واستغفر وتب واترك انزع( املعصية يف وقعت إن - ب
 حديث من الترمذي رواه )) احلديث...  قَلْبه سقلَ وتاب واستغفَر نزع هو فَإِذَا سوداُء نكْتةٌ قَلْبِه في
  ) . حسن(؟  هريرة أيب
 سيئَةً عملْت إِذَا ((:   ذر أيب حديث يف r لقوله ، متحها حسنة فأتبعها سيئة عملت إذا -ج

  . احلسنات بفعل نفسك عن السيئات مبحو فاشتغل) . صحيح( أمحد رواه )) تمحها حسنةً فَأَتبِعها
 أمام ( الشهادة يف أو)  وحدك ( الغيب يف كنت سواء ، منه فاستحِ!    اهللا إنه ، تعصِ من إىل انظر - د

  ) . املراقبة(  بك عامل ، عليك مطلع فإنه)  الناس
  : أخـــي - ٢
 حديث يف r قال وقد ، قليل الدنيا يف املقام فإن ، اآلخرة حساب على بالدنيا االهتمام من احذر -  أ

 راح ثُم شجرة تحت استظَلَّ كَراكبٍ إِلَّا الدنيا في أَنا ما للدنيا وما لي ما ((:   مسعود ابن
كَهرتصحيح ( ماجه وابن والترمذي أمحد رواه )) او . (  

 فَرق همه الدنيا كَانت من  :))  ثابت بن زيد حديث يف r قال وقد.  لآلخرة مهك اجعل - ب
اللَّه هلَيع هرلَ أَمعجو هفَقْر نيب هينيع لَمو هأْتي نا مينا إِال الدم بلَ كُته نمو تةُاآل كَانرخ هتنِي عمج 
اللَّه لَه هرلَ أَمعجو اهني غف قَلْبِه هتأَتا وينالد يهةٌ وماغالدنيا من فخذ) . صحيح( ماجه ابن رواه )) ر 
  . الراكب كزاد
 إِلَّ فيها ما ملْعونٌ ملْعونةٌ االدني  :))  هريرة أيب حديث يف r قال كما إا ، الدنيا اعرف -ج

كْرذ ا اللَّهماال ووه ا أَومالع ا أَولِّمعتحسن( ماجه ابن رواه )) م. (  
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  ) : يغشى إذا والليل ( و)  وضحاها والشمس ( و)  سبح( قراءة - ٣
 صلَّيت لَوالفَ ((:   ملعاذ r لقوله ، وحنوها والعصر الظهر يف ، القراءة يف وسطاً قراءا تعترب -  أ

  . البخاري رواه )) يغشى إِذَا واللَّيلِ وضحاها والشمسِ ربك اسم بِسبحِ
 حديثُ أَتاك وهلْ علَىاأل ربك اسم بِسبحِ الْجمعة وفي الْعيدينِ في يقْرأُ r اللَّه رسولُ كَانَ (( - ب

ةياشإِذَا:  قَالَ الْغو عمتاج يدةُ الْععمالْجي ومٍ فوي داحأُ وقْرا يا بِهِمضي أَيال فنِالصيمسلم رواه )) ت .  
 اسم بِسبحِ الْوِترِ في يقْرأُ كَانَ(( :   أبزى وابن وعائشة عباس وابن كعب بن أيب حديث يف - ج
كبلَاأل رقُلْ ىعا وا يهونَ أَيرقُلْ الْكَافو وه اللَّه دصحيح( وغريه أمحد رواه )) أَح. (  
 عمرو بن عبداهللا حديث يف r قال فقد.  حبقها فخذها ، الدنيا أمور من شيء على حصلت إذا - د
  :)) اينةٌ الدلْوةٌ، حرضخ نذَها فَمأَخ قِّهبورك بِح لَه يها،ف برضٍ ووختيما مف تهته اشنفْس 

سلَي لَه موي ةاميار إال الْقصحيح( الكبري يف الطرباين رواه )) الن . (  
 ما فآثر ، بدنياه أضر آخرته أحب ومن ، بآخرته أضر ، إليها وركن ، دنياه أحب من أن اعلم -  هـ
  !  . اهللا رمحك.  يفىن ما على يبقى
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 اليوم ذلك يف وجوه.  وتعمهم ، بأهواهلا الناس تغشى اليت ، القيامة خرب - النيب أيها– جاءك هل

 ؛ فيه نفع ال ولكن ، فيه وتعبت ، كثرياً عمالً عملت.  األعمال من قدمته ما لقبح ؛ حقرية ذليلة
 وغلياا حرها اشتد قد عنيٍ من باًشرا تسقى ، احلر شديدة بنارٍ وحترق تصلى ، ويه اهللا أمر ملخالفته
 منه يسمن ال ، احلار املننت اخلبيث الشوك ذي النار شجر من إال طعام النار يف هلم ليس.  الغاية بلغ حىت
 ، الدنيا يف الصاحل لعملها ؛ النعيم اثر عليها يرى ، مجيلة حسنة يومئذ وجوه.  جوع به يندفع وال ، آكله
 باملاء سارحة عني فيها.  لغو كلمة اجلنة يف تسمع ال.  ية رفيعة جنة يف.  به فرحة اآلخرة يف راضية
 أقداح اجلنة ويف.  السمك مرتفعة ، الفرش كثرية ، ناعمة ، عالية سرر اجلنة يف.  اللذيذ الزالل العذب

 بعض إىل ضهابع صف قد ، الوسائد اجلنة ويف.  أهلها من أرادها ملن مهيأة معدة ، للشرب ؛ هلا عرى ال
 ، اجللوس أراد ملن وهنا هنا بثّت قد ، مجيلة بسط اجلنة ويف.  التنظيم يف ومجاالً ، للجلوس وراحةً يئةً ،

  .         مكان كل يف مهيأة كثرية فهي
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  هريرة أيب حديث يف r قال وقد.  احلرارة شديدة فإا ، جهنم نار من احذر ، املسلم أيها - ١
 :)) كُمارن هذي هالَّت دوقي ناب مٌء آدزج نم نيعبًءا سزج نم رح منهقَالُوا،  ج  :اللَّهإِنْ و تةً كَانيلَكَاف 
.  مسلم رواه )) حرها مثْلُ اكُلُّه جزًءا وستني بِتسعة علَيها فُضلَت فَإِنها : قَالَ اللَّه رسولَ يا 
  : العمل لقبول يشترط - ٢

  .؟  هللا اإلخالص -  أ
  .؟  اهللا لرسول املتابعة - ب
 ، التفصيل باب من ولكن املتابعة يف يدخل وهذا.  اآلخرة به يريد بل ، الدنيا بعمله يريد ال أن -ج

  .  االبتداع يف وقع ، خالفه على بل ، اهللا رسول يتابع مل وإن ، الشرك يف وقع خيلص مل إن فالعبد
  ) . عز وجل هللا عباداتك(  أعمالك كل يف واملتابعة اإلخالص على املسلم أخي فاحرص
 الْجنةَ تلج زمرة أَولُ ((:   هريرة أيب حديث يف r قال كما ،)  الوجوه مجال ( اجلنة اطلب - ٣

مهتورلَى صع ةوررِ صلَ الْقَمرِ ةَلَيدالشيخان رواه )) احلديث... الْب  .  
 درجتينِ كُلِّ بين ما درجة مائَةُ الْجنة في ((:  الصامت بن عبادة حديث ويف ، الدرجات ورفع
  ) . حصحي( وأمحد الترمذي رواه )) احلديث...  درجةً هاأَعال والْفردوس والسماِء رضِاأل بين كَما
 وجيحانُ وسيحانُ والنيلُ الْفُرات الْجنة من أَنهارٍ أَربعةُ فُجرت (( : هريرة أيب حديث يف r قال - ٤
  ) .حسن( أمحد رواه ))
   ؟ مشمر من فهل ، املقيم والنعيم ، التامة الراحة اجلنة يف - ٥

  . الدار تلك إىل ومشّر ، اهللا شاء إن قل
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 السماء وإىل.  العظيمة اهللا قدرة على داللة ففيه ، وتركيبها اإلبل خلق عجيب إىل ينظرون أفال

.  ثابتاً قوياً نصباً األرض على نصبت كيف اجلبال وإىل.  أعمدة بال حمفوظ سقف وهي ، رفعت كيف
  .  ريهموغ الناس عليها ليعيش ؛ مفروشة ممهدةً فكانت ، بسطت كيف األرض وإىل

 به أُرسلت ما وبكل) املخلوقات(  والكونية)  القرآن(  الشرعية اهللا بآيات – النيب أيها – فذكر
 اإلميان عن أعرض من لكن.  اإلميان على مكرِهاً وال جببار عليهم لست ، البالغ عليك فإمنا ، الناس إىل
 علينا إن مث.  وعودم رجوعهم النار نإ.  جهنم نار يف الشديد العذاب اهللا فيعذبه ، بالرسالة وكفر ،

  . فشر شراً وإن ، فخري خرياً إن ، الالئق اجلزاءً  كال فنجازي ، القيامة يوم الناس حساب
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  : ومنها) املخلوقات هذه( الكونية اهللا آيات يف أنظر:  العبد أيها - ١

 فيها وما ، للضعيف وانقياده ، والشدة والقوة اخللق بديع من هافي وما اإلبل إىل وأنظر مرتلك من أخرج
 ويشرب بل ، مجال وفيها ، األثقال وحتمل ، بوبرها وينتفع ، حلمها ويؤكل ، لبنها فيشرب ، املنافع من
 أبواهلا من يشربوا باإلبل يلحقوا أن أمرهم r الرسول أن العرنيني حديث ويف ، األمراض لبعض بوهلا
 بوهلا مع لبنها ويشرب.  صحيح حديث وهو ، صحوا حىت فشربوا ، مرضى كانوا ألم ، ااوألب
  .  الكبد أمراض لبعض
 إليه بالنظر األمر ورد الذي ، العجيب اخللق هذا وتأمل ، اجلبال وإىل األرض وإىل السماء إىل أنظر - ٢
  . اإلميان عندنا ديزي حىت اإلهلي األمر هذا فلنطبق.  القرآن يف كثرية آيات يف

  . رفعت كيف السماء وإىل ، خلقت كيف اإلبل إىل ننظر حىت بنا أخرجوا:  يقول السلف بعض كان
  . واحدة مرةً ولو ، ذلك تفعل أن حاول
  :   يلي مبا الناس ذكّر ، الداعية أيها - ٣

  .  )) وعيد يخاف من بِالْقُرآن فَذَكِّر ((  القرآن -  أ
    وخلق ، اإلبل خلق يف تفكروا ، الناس أيها:  للناس قل) . املخلوقات( الكونية اهللا ياتبآ ذكر - ب

  . املخلوقات من ذلك وغري ، أنفسكم وخلق ، واجلبال األرض وخلق ، السماء     
  . حتصى وال تعد ال اليت عباده على اهللا بنعم ذكِّر -ج
   ؟ منه يذهب فأين ، عليه مطلع اهللا وأن ، العبد على اإلهلية بالرقابة ذكِّر - د

  .؟  ليعبدون إِال؟  أجله من  خلقوا مبا اخللق ذكّر- هـ
  . العظيمة وقدرته اهللا بعظمة ذكّر -و
      ذلك يف وما وبالقيامة ، وعصى أعرض ملن النار من وحمذراً ، للمؤمنني باجلنة مبشراً ، ذكِّر -ز

  . التذكري من ذلك وغري.  احلسرات من املوقف    
 منهج هو ، العامل يف أحد على ختفى وال أحد كل يراها اليت واجلبال واألرض السماء خلق إنّ - ٤

 على متفق العامل فإن ،  اإلميان زيادة إىل اخللق من كثري ودعوة ، اإلسالم دين إىل اخللق من كثري لدعوة
"  األلوهية توحيد على به مستدالً ، لقرآينا املنهج هذا باستعمال الداعية فليقم.  خلقها الذي هو اهللا أن
 السماء خلق كان وقد"  له شريك ال وحده يعبد أن جيب الذي هو ، العامل ذا باخللق املتفرد إن
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 أَهلِ من رجلٌ جاَء ((:   أنس قال ولذلك ، املتقدمني من العقالء عند عظيماً خلقاً اجلبال واألرض
ةيادفَقَالَ الْب  :اي دمحا مانأَت ولُكسر معا فَزلَن كأَن معزأَنَّ ت اللَّه لَكسالَ، ق أَر : قدقَالَ،  ص  :نفَم 
لَقاَء خمقَالَ ، الس: قَالَ،  اللَّه  :نفَم لَقاأل خضقَالَ،  ر: قَالَ،  اللَّه  :نفَم بصن هذالَ هلَ الْجِبعجو 
؟  أَرسلَك آللَّه الْجِبالَ هذه ونصب رضاأل وخلَق السماَء خلَق فَبِالَّذي :قَالَ،  اللَّه : قَالَ،  جعلَ ما فيها
:  قَالَ،  صدق : قَالَ،  ولَيلَتنا يومنا في صلَوات خمس علَينا أَنَّ رسولُك وزعم:  قَالَ،  نعم:  قَالَ ،

:  قَالَ،  أَموالنا في زكَاةً علَينا أَنَّ رسولُك وزعم :قَالَ،  نعم:  قَالَ؟ ،  بِهذَا أَمرك آللَّه أَرسلَك فَبِالَّذي
قدي : قَالَ،  صفَبِالَّذ لَكسأَر آللَّه كرذَا أَمقَالَ ؟ ، بِه  :معقَالَ،  ن  :معزو ولُكسا أَنَّ رنلَيع موص 
 : قَالَ،  نعم : قَالَ ؟ ، بِهذَا أَمرك آللَّه أَرسلَك فَبِالَّذي : قَالَ،  صدق:  قَالَ،  سنتنا في رمضانَ شهرِ
معزو ولُكسا أَنَّ رنلَيع جح تيالْب نم طَاعتاس هإِلَي قَالَ،  بِيلًاس  :قدقَالَ،  ص  :لَّى ثُمي : قَالَ،  والَّذو 
ثَكعب قال بِالْح أَزِيد هِنلَيال عو قُصأَن نهنفَقَالَ م بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسو  :نلَئ قدص لَنخدلَي 
  . مسلم رواه )) الْجنةَ

 يقولوا حىت الكفار بقتال اهللا أمر دـوق.  فقط يدعو هو وإمنا ، الناس على مسيطراً ليس يةالداع إنّ - ٥
 لَا قَالُوا فَإِذَا اللَّه إِلَّا إِلَه لَا يقُولُوا حتى الناس أُقَاتلَ أَنْ أُمرت  ((:  r قال كما ،)   اهللا  إال  إله ال(  
إِلَّا إِلَه وا اللَّهمصع يمن ماَءهمد مالَهوأَما إِلَّا وقِّهبِح مهابسحلَى وع ايب عن الشيخان رواه )) اللَّه 

  .   جابر عن الزبري أيب حديث من مسلم ورواه ،  هريرة
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 من والفرد والزوج ، لفضلها ؛ احلجة ذي عشر وليايل ، وأشرق أضاء إذا ، يوم كل بفجر أُقسم

 لُبٍ لذي قسماً ، ذُكر وما الفجر من به أقسمت ما يف هل.  بظالمه ذهب إذا والليل ، صنف كل
  . له شريك ال وحده له عابداً ربه إىل فيعود ؟ العظيمة اهللا بقدرة ويذكره صاحبه يدل ، نير وعقلٍ
 صرصرٍ بريح اهللا فأهلكهم؟  هوداً رسوهلم كذبوا ملا ، بعاد ربك فعل ماذا – النيب أيها – تعلم أمل
  . عاتية

 أهلها وقوة ، بنائها يف مثلها يخلق مل اليت ، املرتفع القوي البناء ذات إرم مدينة أهل مـوه
 ملا ودمرناهم أهلكناهم ،  هلم بيوتاً وحنتوها ، القرى بوادي الصخور قطعوا الذين ومثود،  وشدم
 ، عليه وتعينه أمره له تشد اليت ، القوية اجليوش ذي وفرعون.  الناقة عقرواو صاحلاً رسوهلم كذبوا
  . وقومه دمرناه
 يف واإلفساد الذنوب من واإلكثار الرسل بتكذيب األرض يف طغوا)  وفرعون ومثود عاد(  األمم فهؤالء
 يرصد ربك إن.  وأبادهم فدمرهم ، عقوبته م وأحل ، العذاب من رجزاً ربك عليهم فأنزل ، األرض
  . واآلخرة الدنيا يف ، بسعيه كالً وجيازي ، خلقه أعمال
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  : أمور أربعة يف املؤكد القسم هذا يتأملوا بأن) النرية العقول( األلباب أصحاب إىل سالةر - ١
  :  وجوه من وذلك ، الفجر -  أ

  r النيب أخرب اليت)  الفجر قرآن ( الفجر كصالة ، اهللا رأم كما بالفجر املتعلقة العبادة أدينا هل:  منها -
  . بالفجر؟ املتعلق الواجب أديت فهل ، املنافقني على الصالة أثقل أا ، الصحيح احلديث يف   
  ) .الصباح أذكار( الفجر بعد اليوم كأذكار ؟ يوم كل الفجر يف املندوبة بالعبادات قمنا هل:  ومنها -
  . املعاش يف بالسري وللخلق ولك يل ، املنافع من الفجر طلوع يف ما املتأمل:  ومنها -
  . العجيبة اهللا قدرة على الدالة ، العظيمة اآليات من فيه وما ، الفجر انبالج:  ومنها -
  :  r قال وقد) :  احلجة ذي عشر ( ا والعناية العشر الليايل - ب

 وال اللَّه رسولَ يا:  فَقَالُوا،  الْعشرِ يامِاَأل هذه من اللَّه إِلَى أَحب نفيهِ الصالح الْعملُ أَيامٍ من ما ((
ادي الْجِهبِيلِ فس ولُ فَقَالَ،  اللَّهسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسال:  وو ادي الْجِهبِيلِ فس لٌ إِال اللَّهجر 

جرخ فِْسهبِن هالمو فَلَم جِعري نم كء ذَليصحيح( الترمذي رواه )) بِش. (  
  . ذلك على واحرص ، احلجة ذي عشر يف الصاحلة األعمال من كثرياً اعمل ، أخي فيا
 قال وقد.  الوتر صالة ذلك ومن.  ا القيام فأحسن ، وتر أو شفع هي عبادة فكل:  والوتر الشفع -  ج
r )) َّاللَّ إِنه روِت بحي روا الْوِترتا أَولَ يأَه آنالْقُر (( علي حديث من أبوداود رواه  )صحيح . (
  .   سبحانه خلقه للذي العظيمة القدرة فيه تأمل إالّ ، بك مير والوتر الشفع من اهللا خلق مما شيء من وما
   ؟ داتالعبا من ، الليل هذا يف قدمت فماذا:  يسرِ إذا الليل - د

 ايب عن مسلم رواه )) اللَّيلِ جوف في ةُالصال الْمكْتوبة ةالصال بعد ةالصال أَفْضلُ (( : r قال وقد
  .     هريرة
 أعماله فإن ، وكُلِّف قصر أو عمره طال مهما ، الدنيا هذه يف عاش إذا العبد أن اعلم ، املسلم أيها - ٢

 ذلك على واجلزاء والقول العمل رصد وليتذكر!    وفعله قوله يف لنفسه منا حدوا كل فلينتبه.  مرصودة
  . منه انتهى صاحل غري كان وما ، عملَه صاحلاً كان فما ، وسكناته حلركاته رقابة يف أحدنا يعيش حىت ؛
  :     عمل كل عند ، عينيك نصب اآليات هذه  -أخي - اجعل 

  .  )) قَدموا ما ونكْتب((   )) عتيد رقيب لَديه إِال قَولٍ من يلْفظُ ما((  )) رصادلَبِالْم ربك إِنَّ ((
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# sŒÎ) ÏM ©. ßŠ Ù⇓ ö‘F{ $# % y. yŠ % y. yŠ ∩⊄⊇∪ u !% ỳ uρ y7•/ u‘ à7 n= yϑ ø9$# uρ $ yÿ|¹ $yÿ |¹ ∩⊄⊄∪ u ü“(% É` uρ ¥‹ Í× tΒöθ tƒ zΟ ¨Ψ yγpg ¿2 4 
7‹ Í× tΒöθ tƒ ã� �2x‹ tGtƒ ß≈ |¡ΡM}$# 4’̄Τr& uρ ã& s! 2”t� ø. Ïe%!$# ∩⊄⊂∪ ãΑθ à) tƒ Í_tGøŠ n=≈ tƒ àM øΒ £‰s% ’ÎA$u‹ ptÎ: ∩⊄⊆∪ 7‹ Í× tΒöθ u‹ sù �ω 
Ü> Éj‹ yèãƒ ÿ… çµ t/#x‹ tã Ó‰ tnr& ∩⊄∈∪ Ÿω uρ ß, ÏOθ ãƒ ÿ… çµs%$rO uρ Ó‰ tnr& ∩⊄∉∪ $pκçJ −ƒ r'̄≈ tƒ ß§ øÿ̈Ζ9$# èπ̈Ζ Í× yϑ ôÜßϑ ø9 $# ∩⊄∠∪ û ÉëÅ_ ö‘$# 4’n<Î) 

Å7 În/ u‘ ZπuŠ ÅÊ#u‘ Zπ ¨Š ÅÊó� £∆ ∩⊄∇∪ ’Í? ä{ ÷Š$$ sù ’Îû “ Ï‰≈ t6 Ïã ∩⊄∪ ’Í? ä{ ÷Š$# uρ  ÉL̈Ζ y_ ∩⊂⊃∪ [  

   
 ملرتليت أكرمنِ ريب فيقول ، باخلريات ونعمه ، باملال رمهـفأك ، ربه امتحنه ما إذا اإلنسان فأما

 كما األمر فليس!  كال.  عليه هلواين أهاننِ ريب فيقول ، رزقه عليه فضيق ، اختربه ما إذا وأما،  عنده
 رزقكم مما تكفلونه وال اليتيم تكرمون ال ولكنكم.  إهانةً التضييق وليس ، تكرمياً اإلعطاء فليس.  يرى
 أكالً املرياث وتأكلون.  كفالته و إليه واإلحسان ، املسكني إطعام على بعضاً عضكمب حيض وال ، اهللا

 . كثرياً حباً املال وحتبون.  حرام أو حالل من ، حصل جهة أي من  شديداً ملّــاً وتلمونه ، كثرياً
  .  كلياً مرتفع عليها يبق فلم ، شديدة زلزلةً وزلزلت ، قوية حركةً األرض حركت إذا!  حقاً

 بنار القيامة يوم وجيء.  صف بعد صفاً صافّون واملالئكة ، العباد بني القضاء لفصل ربك وجاء
 قدمت ليتين يا:  اآلمث هذا يقول.  ذلك عند التذكر ينفعه وال ، ذنوبه تذكر العبد رآها فإذا ، جهنم
 ملن أحد اهللا عذاب مثل يعذِّب ال القيامة فيوم.  الباقية احلياة هلذه) ريب طاعة( الصاحل والعمل اإلميان
  .  عنه وأعرض به كفر ملن ، اهللا إيثاق مثل ووثقاً قبضاً أشد أحد وليس ، عصاه

 باإلميان املطمئنة ، العذاب من اليوم اآلمنة املؤمنة النفس أيتها يا:  باإلميان املطمئنة للنفس ويقال
 هلا اهللا أعده مبا نفسها يف راضيةً ، جنته يف لعباده أعد وما ، وثوابه ربك إىل ارجعي ، وحمبته وذكره باهللا
 جنيت وادخلي ، املتقني املؤمنني عبادي مجلة يف فادخلي ، وأرضاها عنها اهللا ورضي اهللا عن رضيت قد ،

  . أبدا بعده عليكم أسخط فال رضواين عليكم أُحلّ ، املقيم النعيم دار
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 ، ذلك على هللا شاكرين حنن فهل.  واختبار ابتالء هي ، وغريها واألوالد والصحة كالغىن النعم إن - ١

   ؟ شاكرين غري أننا أمعز وجل  اهللا طاعة يف النعم هذه فنضع
 ، استدراج فذلك ، معصيته على مقيم ، هللا عاص العبد أن مع ، الدنيا من العبد يعط قد اهللا أن واعلم
 يحب ما معاصيه علَى الدنيا من الْعبد يعطي اللَّه رأَيت إِذَا  ((:   عامر بن عقبة يف r قال كما

  ) .صحيح( الشعب يف والبيهقي أمحد رواه )) استدراج هو فَإِنما
  . ال أم يصرب هل ، للعبد ابتالء هي ، واألمراض كالفقر املصائب وإن
 اهللا فإن.  هلواين علي ضيق أو ، ومكانيت عنده ملرتليت ريب علي أنعم إمنا:  يقول أن العبد ليحذر!  لكن
  .  اهللا رمحك هذا فافهم.  يحب من إال الدين يعط وال ، يحب ال ومن يحب من الدنيا يعطي
  :  يلي كما باأليتام عناية لك هل ، املسلم أخي - ٢
 ذه وتذكريهم ، اليتيم إىل اإلساءة من مترهيبه و ، ذلك يف ووعظهم اليتيم إكرام على الناس حض -  أ

 يف فيكرم ، وكسوته إطعامه جمرد من أوسع لليتيم اإلكرام وإن )) الْيتيم تكْرِمونَ ال بلْ كَالَّ ((  اآلية
 اليتيم إكرام من كوحظُّ يحظِّ وما.  شيء كل ويف ،  الدراسة مقاعد ويف النفقة ويف القول ويف الس

  . ؟
 هكَذَا الْجنة في الْيتيمِ وكَافلُ أَنا ((:   سعد بن سهل حديث يف r قال فقد:  اليتيم كفالة - ب

  . وغريه البخاري رواه )) والْوسطَى السبابة بِإِصبعيه وقَالَ
  ! . اهللا وفـــقك.  يتيماً واكفل ، غريها أو الرب مجعيات إىل اذهب ؟ يتيماً كفلت فهل 
  : يلي مبا عليهم وأوسع ، باملساكني اعنت - ٣
  . إليهم واإلحسان املساكني إطعام على الناس حض -  أ

 والْمسكنيِ رملَةاأل علَى الساعي ((:   هريرة أيب حديث يف r قال فقد ، املسكني أطعم - ب
داهجي كَالْمبِيلِ فس مسلم رواه )) احلديث...  اللَّه  .  

 إال يهمه وال ، ربه أحدنا فينسى ؛ العبودية درجة ، والدنيا والدينار للدرهم حبك يصل أن هانتب - ٤
 الْخميصة وعبد الدرهمِ وعبد الدينارِ عبد تعس  :))  هريرة أيب حديث يف r قال وقد.  املال

  .البخاري رواه )) احلديث..  انتقَش فَلَا شيك وإِذَا انتكَسو تعس سخطَ يعطَ لَم وإِنْ رضي أُعطي إِنْ
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 )  القيامة يوم اخلالئق بني للفصل جييء(  وعظمته جبالله يليق ما علىعز وجل  هللا ايء صفة إثبات - ٥
   )) الْبصري ميعالس وهو شيٌء كَمثْله لَيس ((  تشبيه وال حتريف وال تعطيل وال متثيل بال اإلثبات وهذا
 زِمامٍ كُلِّ مع زِمامٍ أَلْف سبعونَ لَها يومئذ بِجهنم يؤتى  ((:   مسعود ابن حديث يف r قال - ٦

  . مسلم رواه )) يجرونها ملَك أَلْف سبعونَ
 سبحانه معاصيه واجتناب ، r رسوله وطاعة وطاعته ، له شريك ال وحده بعبادته ربك ارضِ - ٧

  . )) مرضيةً راضيةً ((  عنك لريضى
 يا؟  نادماً يقول ، الندم وقبل ، األوان فوات قبل!  أسرع!  أسرع ، متوت أن قبل اآلن من ذلك وليكن
  .؟  لحياتي قَدمت لَيتنِي
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 ، احلرام البلد ذا وساكن حالٌّ -  النيب أيها - وأنت ،) املكرمة مكة( احلرام البلد ذا أُقسم

 ، وتعب وشدة نصبٍ يف اإلنسان خلقنا لقد.  وولده آدم ومنهم ، أوالد من ولده وما والد بكل وأُقسم
   ؟ أحد يقهره وال عليه يقوى ال أنه اإلنسان أيظن.  فيها عيشتهم وطلب ومتاعبها الدنيا مصائب يكابد

 ؟ أحد يره مل أنه يظن هل ، r حممد الرسول عداوة على كثرياً ماالً أنفقت:  اإلنسان ذلك يقول
 يف عما به فيعرب ، به ينطق ولساناً ؟ ما يبصر عينني له جنعل أمل.  عمله على وسيجازيه يراه اهللا إن بل

 العقبة جتاوز فهال ؟ الشر وطريق اخلري طريق له وبينا ؟ وغريه الكالم على ما يستعني وشفتني ؟  نفسه
 من يتيما جماعة ذي يومٍ يف إطعام أو ، رقبة عتق هو ،  فخم أمر إنه! ؟ العقبة جتاوز ما أدراك وما ؟

 املؤمنني من العقبة متجاوز كان مث ، فقره من باألرض لصق حىت حاجته اشتدت قد مسكيناً أو ، القرابة
 هم الصفات هذه أهل ، بالناس الرمحة وعلى بالصرب املتواصني ، نواهيه عن املنتهني ، اهللا بأوامر القائمني
((  مغلقة مطبِقة نار عليهم ، الشمال أصحاب هم ، ا وكذبوا بآياتنا كفروا والذين.  اليمني أصحاب

  .))  رِالنا من بِخارِجِني هم وما
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 وأهتم ، الدنيا أمر نفسك على فهون ، متاعب كلها احلياة فهذه  ، كبد يف خلقت:  اإلنسان أيها - ١

 وتكديس والدرهم الدينار وراء حبثاً وإرهاق ومشقة كد يف الناس من الكثري لترى وإنك.  اآلخرة بأمر
  :   ولذلك الدنيا حطام أجل من اآلخرة مورأ من كثرياً ليضيع إنه حىت ، األرصدة

  . ولوكفافاً احلالل الرزق من تيسر ما على احلصول سبيل يف األسباب ابذل •
 ((:   عمرو بن اهللا عبد حديث يف r قال وقد ، الرزق من عليه حتصل الذي الشيء بذلك اقنع •

قَد أَفْلَح نم لَمأَس زِقركَفَافًا و هعقَنال وا لَّهبِم اهمسلم رواه )) آت .  
 النافعة املفيدة النتيجة فإن ، باهللا واستعن ، منها وأكثر ، عليها واصرب ، ا واهتم ، اآلخرة أمور كابد •
. ))  يةاآل..  واألرضِ السماِء كَعرضِ عرضها وجنة ربكُم من مغفرة إِلَى سابِقُوا ((:  تعاىل قال.  هلا

  . )) للْمتقني أُعدت واألرض السماوات عرضها وجنة ربكُم من مغفرة إِلَى وسارِعوا : ((وقال تعاىل 
  )) . اآلية...  يهجعونَ ما اللَّيلِ من قَليال كَانوا: (( وقال تعاىل 

  :  مبايلي وذلك ، العقبة اقتحم ، العاقل أيها - ٢
:   هريرة أيب حديث يف r قال فقد ، ذلك فافعل ، الرق من مؤمنة رقبة تعتق أن لك تيسر إن -  أ

)) نم قتةً أَعقَبةً رملسم قتأَع وٍ بِكُلِّ اللَّهضع هنا موضع نارِ مى النتح هجفَر جِهالشيخان رواه )) بِفَر .  
 لتتصدق ؛ وااعة الفقر فيها ينتشر اليت املناطق ويف ، واجلوع الفقر أوقات يف فقراءال عن احبث  - ب
 الصدقَةُ ((:   عامر بن سلمان حديث يف r قال وقد)  معدم مسكني( أو)  قرابتك من يتيم( على
 والنسائي والترمذي امحد رواه )) صلَةٌو صدقَةٌ اثْنتان الرحمِ ذي علَى والصدقَةُ صدقَةٌ الْمسكنيِ علَى

  ) . صحيح(
  ) . ويه أمره يف طاعته( عز وجل باهللا اإلميان حقق - ج 
 ،)  املعاصي وعن املصائب وعلى  ،  اهللا طاعة على فالن يا اصرب(  بالصرب وغريك نفسك أوصِ  - د 

  . استطاعتك حدود يف بالصرب فأوصه شخصاً وجدت وكلما
 أوصه وجدته فمن)  املسلمني بني وبالتراحم ، والضعيف واملسكني اليتيم رمحة( لتراحمبا أَوصِ - هـ
  . استطاعتك حسب

 عند القيامة يوم فائزاً ويكون ، بيمينه كتابه فيأخذ ، اليمني أصحاب من أنه:  العقبة اقتحم من نتيجة -و
  . اهللا
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 إذا والنهار ، غروا بعد الشمس تال إذا والقمر ، الضحى وقت ارها يف وضوئها بالشمس أُقسم

 فتظلم تغيب حني وغطاها الشمس غشي إذا والليل ، الوضوح غاية وضحت حىت الشمس وجالّ أضاء
 صاحلةً ممهدةً فراشاً وجعلها بسطها اوم واألرض ، عمد بال املرتفع البناء وبانيها والسماء ، اآلفاق
 قد.  والضالل واهلدى الشر وطريق اخلري طريق هلا فبني ؛ خلقتها فأحسن اهللا خلقها ونفس ، للمعاش
 يف نفسه أدخل من وخسئ خسر وقد ، اهللا طاعة على وأقامها واملعاصي اآلثام من طهرها من فاز

  .  والرذائل الذنوب
 قام حني ، باهللا والكفر والبغي الطغيان من عليه كانوا ما بسبب u صاحلاً رسوهلم مثود كذبت

  :     u صاحل اهللا رسول هلم فقال ، الناقة فقتل ، مترداً وأكثرهم القبيلة أشقى
 يوم شرب ولكم يوم شرب هلا فإن ؛ شرا على أو عليها تعتدوا وال ، بسوء اهللا ناقة متسوا ال
 نازلة العقوبة وجعل فدمرهم عليهم اهللا فغضب ؛ الناقة وقتلوا u اًصاحل رسوهلم فكذّبوا ، معلوم
  . أحد منهم يفلت فلم ، مجيعاً عليهم

  . شيء كل على القادر ، يغالَب ال الذي العزيز سبحانه فهو ، هلم عذابه عاقبة اهللا خياف وال
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  ؟ الضحى توق النوافل من شيئاً تؤدي هل ، املسلم أخي - ١
  . فضالً هلا فإن ، الضحى صالة على أدلك إين
 ثَمانِي وصلَّى فَاغْتسلَ مكَّةَ فَتحِ يوم بيتها دخلَ r النبِي إِنَّ ((:  عنها اهللا رضي هانئ أم قالت وقد 

اتكَعر فَلَم ال أَرقَطُّ ةًص فا أَخهنم رغَي هأَن متي الركُوع ودجالسالشيخان رواه ))و .  
 أَولِ من لي اركَع آدم ابن ((:   قال أنهعز وجل  اهللا عن r اهللا رسول عن  ذر أيب حديث ويف

  ) .صحيح( الترمذي رواه )) آخره أَكْفك ركَعات أَربع النهارِ
 ذر أيب عن احلديث يف جاء عما وجتزئ ، ركعتان وأقلها)  مثىن مثىن( ألكثرها حد ال الضحى وصالة
 أنه r قال  :)) بِحصلَى يال كُلِّ عىسم نم كُمدقَةٌ أَحدفَكُلُّ ص ةبِيحسقَةٌ تدكُلُّ صو ةيدمحت 
 صدقَةٌ الْمنكَرِ عن ونهي دقَةٌص بِالْمعروف وأَمر صدقَةٌ تكْبِرية وكُلُّ صدقَةٌ تهليلَة وكُلُّ صدقَةٌ

زِئجيو نم كذَل انتكْعا رمهكَعري نى محمسلم روه )) الض       .  
  .   الضحى ركعتا  أخي يا تفوتك فال  
 يهودانِه فَأَبواه الْفطْرة علَى يولَد إِال مولُود من ما ((:  r قال كما ، الفطرة على يولد املولود إن - ٢
أَو انِهرصني أَو انِهسجما يكَم جتنةُ تهِيمةً الْبهِيماَء بعملْ جونَ هسحا تيهف ناَء معدرواه )) ج 

  . الشيخان
 ، الولد يربيان ناللذا مها والوالدان ، املستقيمة الفطرة على مولودون فإم ، أوالدك يف اهللا اتق ، أخي
 يريب أو  ؟ مستقيماً نقياً ولد كما ، معاصيه وترك وطاعته وعبادته اهللا توحيد على أوالدنا نريب فهل
   ؟ ربه  عن واإلعراض اهللا معصية على ولده أحدنا
 أمه ( أبويه باستقامة يستقيم ولدال أن فالغالب ، يمجسانِه أَو ينصرانِه أَو يهودانِه فَأَبواه!  ننتبه أن نريد
  . االحنراف على وبتربيته)  وأبيه أمه ( أبويه باحنراف وينحرف ، االستقامة على وبتربيته) وأبيه
 أو ؟ اهللا وطاعة اخلري طرق نسلك هل لكن.  واضحان والشر اخلري طريق إن:  العبــد أيها - ٣

   ؟ اهللا ومعصية الشر طرق نسلك
 رأيته ومن.  الذنوب من نفسه بتطهري الفالح عن منا واحد كل يبحث.  ياتكحل وانتبه نفسك اعرف
  .  اخلسة العن الطهارة عن العاقل فليبحث.  واخلسة الرذيلة يف نفسه يغمس هو فإمنا الذنوب يف يقع
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٤ - عز وجل  اهللا ادع :)) ماللَّه فِْسي آتا ناهقْوا تكِّهزو تأَن ريخ نم كَّاهاز تا أَنهيلال ووماوه (( 
  . مسلم رواية من  أرقم بن زيد حديث يف r عنه ذلك لثبوت

 كل فعلى.  عمله يف يعملون من أشقى أو ، أسرته أشقى أو ، جمتمعه أشقى يكن فال!  العبد ليحذر - ٥
 من أتقى نفليك ، القنوات أهل من كان فمن ، وعمله وأسرته جمتمعه أتقى ليكون  يعمد أن شخص
 أهل أشقى يكن وال.  وعلم وصدق اهللا إىل ودعوة ، لألمة نافع كل يبث ، قناته يف للناس يرسل
 أو أسره أو عمل يف شخص كل وهكذا.  وحنوها ومتثيل وطرب وغناء وحمرم فساد كل فيبث ، القنوات
  . اهللا عن وأبعدهم أشقاهم تكن ال ، هللا أتقاهم تكون أن احرص.  ذلك غري أو جمتمع
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 واألنثى الذكر خلق والذي ، ونوره بضيائه جتلى إذا والنهار ، بظالمه اخلليقة غطى إذا بالليل أُقسم

 ما بذل من فأما ، وباطل وحق شر أو خري من ، متنوعة ملختلفة أعمالكم إن – سبحانه اهللا وهو –
 على اهللا بثواب وصدق ، نواهيه واجتناب أوامره بفعل اهللا اتقىو ، منه وأنفق املال من عليه وجب
 عن واستغىن ، عليه اهللا أوجب مبا خبل من وأما.  واآلخرة الدنيا يف للخري فسنيسره ؛ عليه وخلفه أعماله
 تردى إذا ماله مينعه وما.  وآخرته دنياه يف للشر فسنيسره ؛ القيامة يوم واحلساب باجلزاء وكذّب ، ربه
 حىت ؛ الكتب وإنزال الرسل بإرسال وتوضيحه اهلدى بيان علينا إن . شيئا عنه يغين فال ، جهنم نار يف

  .))  السبِيلِ قَصد اللَّه وعلَى ((   جلياً واضحاً يكون
 يدخلها ال) جهنم نار( تتوهج ناراً فأنذرتكم.  أحد فيها يشركنا ال لنا ملك واألوىل اآلخرة وإنّ
 رسل بقلبه كذب الذي ، اهللا معصية يترك وال اهللا بطاعة يعمل فال ، اهللا دين عن املعرض إال ا وحيرق

  . اهللا بطاعة العمل عن وأعرض ، اهللا
 الذي ، معصيتة عن وانتهى ربه بطاعة قام الذي ، النقي التقي ، يدخلها فال النار عن وسيزحزح

 عليها يكافئه أن يريد يد عنده ألحد وليس.  ياملعاص من به ويتطهر ربه طاعة يف ويصرفه ماله يعطي
 من وسريضى.  وقهراً وقدراً ذاتاً األعلى ربه من للثواب طلباً ماله ينفق أن إال ، معروفه مقابل ويعطيه
  . اآلخرة الدار يف وتعاىل سبحانه اهللا وبرؤية ، ربه به يكرمه مبا النعيم جنات يف الصفات ذه اتصف
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  :  قسمني إىل تنقسم ، واإلنس اجلن من املكلفني أعمال إن:  املسلم أيها - ١
 على ترجع اليت املفيدة هي فهذه  ) r ولرسوله عز وجل هللا طاعات ( خري أعمال:  األول القسم -  أ

 اهللا طاعة ( مفيدة نافعة أعمالنا تكون أن نسعى وأنت أنا فهل.  واآلخرة الدنيا يف بالنفع صاحبها
 تعرف العاقل أيها وأنت ؟ الوقت ذلك يف يعمل ماذا:  نفسه منا كل يسأل وقت كل ففي ؟)  رسولهو

  :  تشمل ، بعملها حتقيقها يطلب اليت اآليات هذه يف كما الصاحلة واألعمال.  نفسك
 لنفقةوا الزكاة من عليك اهللا أوجب ما اآلن من مالك من املسلم أخي يا فأنفق ، اهللا سبيل يف اإلنفاق •

 من تمرة بِعدلِ تصدق من ) :  هريرة أيب حديث يف r قال فقد ، مالك من وتصدق ، وغريها
 أَحدكُم يربي كَما لصاحبِه يربيها ثُم بِيمينِه يتقَبلُها اللَّه وإِنَّ الطَّيب إِال اللَّه يقْبلُ وال طَيبٍ كَسبٍ

  . البخاري رواه)  الْجبلِ مثْلَ تكُونَ حتى لُوهفَ
 في زوجينِ أَنفَق من ((:  r قال كما ، اجلنة خزنة لتدعوك ؛ اهللا سبيل يف) صنفني( زوجني أنفق بل

  .  الشيخان رواه )) احلديث...  خير هذَا اللَّه عبد يا الْجنة أَبوابِ من نودي اللَّه سبِيلِ
  ) . نواهيه عن واالنتهاء اهللا أوامر فعل ( التقوى •
  . عز وجل اهللا من اخللف وطلب ، الصاحل العمل على واجلزاء الثواب من اهللا أعد مبا التصديق •
 إىل فليتب) معاصي( شراً عمله كان إن ، وقت كل يف أحدنا فلينظر:  شر أعمال:  الثاين القسم - ب
  . بالطاعات الذنوب عن بدالً ليستبدل أو ، فوراً عاجالً اهللا
 توعي ولَا تصدقي ((:  عنها اهللا رضي ألمساء r قال فقد ، متسك وال وتصدق مالك من أنفق - ٢

  .  متسكي ال:  توعي ال ومعىن.  الشيخان رواه )) علَيك فَيوعى
 ، مكافأةً أو ثناًء منه تطلب وال ، اهللا لوجه أعطه وإمنا ، تعطيه ممن جزاء إىل تنظر فال تصدقت إذا - ٣
  . )) علَىاأل ربه وجه ابتغاَء إِال (( وآذاك شتمك لو حىت أعطه بل ، إليك أحسن قد ألنه أو
 يدخلُونَ أُمتي كُلُّ((:   هريرة أيب حديث يف r قال وقد.  اجلنة من أىب من هو الشقي إن - ٤

 فَقَد عصانِي ومن الْجنةَ دخلَ أَطَاعنِي من:  قَالَ،  يأْبى ومن اللَّه رسولَ يا: ، قَالُوا  أَبى من إِال الْجنةَ
  .   البخاري رواه )) أَبى
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 – الزوال قبيل إىل رمح قيد وارتفاعها الشمس طلوع من ، النهار أول:  وهو -  بالضحى أُقسم

 تركك ما ، بظالمه العامل غطى إذا والليل ، األرض يف الضياء ونشر البهي النور من الضحى هذا يف وما
 أيها – لك خري اآلخرة وللدار.  وأدناك أحبك بل ، أبغضك وال عنك ختلى وال – نيبال أيها – ربك
 من اآلخرة الدار يف نعطيك وسوف.  لألخرى وانظر الدنيا يف فازهد ، الفانية الدار هذه من - النيب
 وحفظك ومحاك وحرسك ورعاك فآواك ، أبوك مات قد يتيماً جيدك أمل.  يرضيك ما والكرامة النعيم

 ، تعلم تكن مل ما وعلمك فهداك ، علماً وال كتاباً وال ديناً تعرف ال ضاالً ووجدك ؟ سوء كل نم
 من آتاك مبا وقنعك ، سواه عمن فأغناك فقرياً ووجدك ،)  للعاملَني رمحةً( لرسالته واختارك ووفقك
 بل ، تنهره فال السائل وأما . الرحيم كاألب له وكن إليه أحسن بل ، وتهنه تذله فال اليتيم فأما.  الرزق
 والرسالة والوحي اإلميان من ربك بنعمة وأما.  حاجته يف معه وكن ، القول يف له ولن تيسر ما أعطه
 اخللق وعلّم ، هللا الشكر من وأكثر ذلك وانشر  فحدث ، حتصى وال تعد ال اليت النعم من وغريها والعلم
  .  بفضله واعترافاً هللا تعبداً
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 هداك الذي فمن.   حتصى وال تعد ال اليت النعم من أوالك ما على واشكره اهللا امحد ، املسلم أيها - ١
.  عز وجل  اهللا إنه ؟ ورعاك حفظك الذي ومن ؟ رباك الذي ومن ؟)  اإلسالم دين( الدين هذا إىل
   ؟ النعم وهذه اإلحسان هذا قابلت ماذا لكن
:   هريرة أيب حديث يف r قال فقد ؟ معروفاً إليك أسدى من وشكرت ، يهاعل اهللا شكرت هل

  ) .صحيح( ابوداود رواه )) الناس يشكُر لَا من اللَّه يشكُر ال ((
 r قال كما فيها فكن الدنيا وأما ، دائماً عينيك نصب واجعلها ، وأبقى خري فهي ، باآلخرة اهتم - ٢
 :)) ي كُنف يناالد ككَأَن غَرِيب أَو ابِربِيلٍ ععمر ابن عن البخاري رواه )) س  .  
 الناسِ أَشكَر تكُن قَنِعا وكُن  :))  هريرة ايب حديث يف r قال وقد ، اهللا آتاك مبا القناعة الزم - ٣

  )  .صحيح( الشعب يف والبيهقي ماجه ابن رواه )) احلديث... 
 السبابة بِإِصبعيه وقَالَ هكَذَا الْجنة في الْيتيمِ وكَافلُ أَنا ((: احلديث ففي ، إليه نوأحس اليتيم احترم - ٤

  . البخاري رواه )) والْوسطَى
 - وحنوه كاملال احلاجة سائل وهذا -  استطعت ما يسرياً شيئاً تعطيه لو حىت  ترده وال السائل أعط - ٥

 رواه )) محرق بِظلْف ولَو السائلَ ردوا ((:  عنها اهللا رضي السكن بنت اءحو حديث يف r قال وقد
  . ترده وال فأجبه العلم سأل ومن) . صحيح( والنسائي أمحد
 بن اهللا عبد حديث يف r قال وقد.  عليك اهللا نعمة أثر ولير ، اخلريات من عليك اهللا بنعمة حتدث - ٦

  ) .حسن(  الترمذي رواه )) عبده علَى نِعمته أَثَر يرى أَنْ يحب لَّهال إِنَّ ((:    عمرو
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 أمل ؟ وحكمة إمياناً وملئه بشقِّه صدرك نطهر أمل ؟ واسعاً رحباً فسيحاً وجنعله صدرك لك ننور أمل
 ؟ واإلميان العلم لتلقي وحمبة وفرحاً سروراً فامتأل قلبك على نزلناهأ الذي للقرآن مستوعباً صدرك جنعل

 ثقيالً محالً فكان ظهرك أثقل الذي ، تأخر وما ذنبك من تقدم ما لك فغفرنا ، وزرك عنك وحططنا
 ومع ، سهولة الشدة ومع يسراً اليسر مع فإن.   معي ذُكرت إال أُذكَر فما ، ذكرك لك ورفعنا.  عليك
 الدنيا أمور من فرغت فإذا) .  يسرين عسر يغلب ولن(  يسرين الواحد اليسر مع إن.  افرج الضيق

 ، سواه دون وحده عنده فيما راغباً تضرع ربك وإىل.  االجتهاد غاية ربك طاعة يف فاجتهد ، وأشغاهلا
  . ذلك يف له خملصاً
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 صدرِي فَفَرجu  جِبرِيلُ فَنزلَ بِمكَّةَ وأَنا سقْفي فُرِج ((:  قال r النيب أن الصحيح احلديث يف - ١
ثُم لَهاِء غَسبِم مزمز اَء ثُمج تبِطَس نبٍ مذَه ئلتمةً مكْما حانإِميا وغَهي فَأَفْررِي فدص ثُم قَهأَطْب  ...

 ويقول يدعو r وكان ، تأخر وما ذنبه من تقدم ما له اهللا غفر قد r والنيب.  البخاري رواه )) احلديث
 :)) ماللَّه ري اغْفي ليئَتطي خلهجي وافرإِسي ورِي فا أَممو تأَن لَمأَع ي بِهنم ماللَّه ري اغْفي لجِد 

 موسى أيب حديث من الشيخان رواه )) احلديث. ... عندي ذَلك وكُلُّ وعمدي وخطَئي وهزلي
 .  
  : أمورك تعسرت إذا ، املسلم أخي - ٢
 وقد"  يسرين عسر يغلب لن:"  ذهنك يف اجلملة هذه وامحل ، اثنان واليسر واحد العسر أن اعلم -  أ

  مسعود ابن عن للبيهقي الشعب يف وجاء )) يسرينِ عسر يغلب لَن ((:  مرسالً احلسن عن جاء
  .»  معه يدخل حىت اليسر جلاء جحر يف دخل العسر أن لو «:  عليه موقوفاً

 :يدعو r النبِي كَانَ(( :  قال  عباس ابن حديث ويف.  أمرك ييسر أن عز وجل اهللا ادع - ب
بي رنال أَعو نعت لَينِي عرصانال وو رصنت لَيع كُرامو ال يلو كُرمت لَينِي عداهو رسيو ايده إِلَي 
  . )) إِلَي الْهدى ويسر ((:  لفظ ويف) . صحيح( ابوداود رواه )) احلديث... 
 استغفروا فَقُلْت ((:  تعاىل اهللا قال وقد.  واالستغفار إليه اللَّجأَ وأكثر عز وجل اهللا على توكّل -ج

كُمبر ها كَانَ إِنلِ* غَفَّارسراَء يمالس كُملَيا عاررداآليات ))  م .  
 قَبلَ خمسا اغْتنِمr  :))   قال وقد.  عز وجل اهللا طاعة يف الفراغ أوقات استغل ، املسلم أخي - ٣

 عباس ابن حديث يف r وقال)   صحيح ( احلاكم رواه )) شغلك قَبلَ وفَراغَك (( ومنها )) خمسٍ
  :))  انتمونٌ نِعبغا ميهِمف ريكَث ناسِ مةُ النحاغُ الصالْفَروغريه البخاري رواه )) و .  

 لباس عند فراغك واغتنم ، الطريق عن األذى وإزالة ، وغريه بالتسبيح الشارع يف وأنت فراغك اغتنم 
 علَى يسبحr   كان ((:  ولذا ، ذلك وغري وسفرك ونزولك السيارة يف ركوبك وعند ، وخلعه ثوبك
 رواه )) الْمكْتوبةَ علَيها يصلِّي ال أَنه غَير ((:  وجاء ، يصلي:  يسبح )) وجهه كَانَ حيثُ راحلَته ظَهرِ

  .  الشيخان
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 ويف ، واحتسب واصرب ، اهللا ندع لك خري هذا فإن ، حتزن فال وحاجةً فقراً املوضوع كان إذا - ٤
 فَاقَةً تزدادوا أَنْ حببتمأل اللَّه عند لَكُم ما تعلَمونَ لَو ((:  قال r أنه  عبيد بن فضالة حديث
  ) . صحيح( الترمذي رواه )) وحاجةً
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 يف ينبتان ومها ، الزيت منه يستخرج الذي:  والزيتون ، فاكهة:  التني – والزيتون بالتني أُقسم
 وهذا -؟  موسى عليه اهللا كلم الذي – الطور وجبل –) فلسطني -املباركة األرض( األصلي موطنهما

 واعتدال وشكل صورة أحسن يف اإلنسان خلقنا لقد) املكرمة مكة( آمناً كان دخله من الذي البلد
 باهللا آمنوا الذين إال  ، القيامة يوم والنار واخلسة السفول إىل باهللا كفر إن رددناه مث.  تركيب وحسن
 يا – حيملك فما.  منغص وال منقوص وال مقطوع غري أجر فلهم  ؛ الصاحلة األعمال وعملوا ورسله
 ،؟  رسوله وسنة اهللا كتاب يف هذا عرفت وقد ، واحلساب واجلزاء بالبعث التكذيب على – آدم ابن
 للحساب القيامة جعل الذي اهللا أليس.  بعثك على قادر فهو ، تقومي أحسن يف خلقك اهللا وأن

  . بلى ؟ احلاكمني بأحكم ، واجلزاء الظامل من واالنتصاف
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 التني ويستعمل ،)   أ(   فيتامني واخلضروات الفواكه يف يوجد حيث ، املفيدة الفواكه من التني إن - ١

 للسعال أيضاً ويستعمل.  ومساًء صباحاً ويشرب ماء يف اجلاف التني ينقع بأن ، اإلمساك حلاالت
 ويساعد ، طعام وجبة كل قبل كوب مبعدل افاجل التني منقوع يشرب بأن ، التنفسي اجلهاز والتهابات
  .التني عن الطب أهل بعض ذكره ما بعض هذا.  الدم وتنقية ، البول إدرار يف بشربه اجلاف التني منقوع
 وطرد ، اإلمساك عالج يف يفيد الزيتون زيت من صباحاً يوم كل واحدة ملعقة شرب ، الزيتون - ٢

 الزيتون زيت خلط إذا.  التساقط وذهب ناعماً أصبح زيتونال بزيت الشعر دهن إذا.  املرارة حصاة
 احلبة بزيت الزيتون زيت خلط إذا.  اهللا بإذن يفيد فإنه ، فركاً البواسري به ودهن السوداء احلبة بزيت

 السوداء احلبة بزيت املخلوط الزيتون بزيت املفاصل فرك.  اهللا بإذن تذهب فإا األورام به وفُرك السوداء
 به ويدهن الزيتون زيت ويؤكل.  اهللا بإذن الظهر أوجاع ومن ، النساء عرق ومن ، الروماتيزم من يفيد
 رواه )) مباركَة شجرة من فَإِنه بِه وادهنوا الزيت كُلُوا ((:  أُسيد أيب حديث يف r لقوله ،

  ) .صحيح( وأمحد الترمذي
  : واعلم اهللا فاتق ، فاضل آمن بلد أا علمفا مكة دخلت إذا ، املسلم أخي - ٣
 حديث يف r قال،  احلسنات من فأكثر ، الفاضل والزمان الفاضل املكان يف تضاعف احلسنات أن •

 وابن أمحد رواه )) سواه فيما ةصال أَلْف مائَة من أَفْضلُ الْحرامِ الْمسجِد في ةٌوصال ((:   جابر
  . الصحيح على مكة حرم مجيع يف املضاعفة وهذه.  مكة حرم يف الصالة من فأكثر) . حصحي( ماجه
 والزمان املكان يف تعظم الذنوب ألنّ ؛ الذنوب يف تقع وال ، ذلك غري أو فعلٍ أو بقولٍ أحداً تؤذ ال •

:  مكة عن r قال كما ، واحلشائش والشجر احليوان حىت فيه أمن قد ، أمن احلرم هذا وألن ؛ الفاضلني
  . الشيخان رواه )) احلديث...  صيدها ينفَّر وال شجرها يعضد وال هاخال يختلَى ال ((
 أن أما.  جتده حىت وتعرفها ، صاحبها عن تبحث أن:  بشرط إال مكة حرم من اللقطة تأخذ ال •

.  البخاري رواه )) احلديث..  لمنشد إِال تهالُقَطَ تحلُّ وال ((:  r قال وقد.  حيل فال لتتملكها تأخذها
  . أعلم واهللا.  طيب أمر فهذا ، لذلك املعد األمانات مكان يف وسلمتها أخذا إذا لكن
 اهللا دين ترك فإذا)  الصاحل والعمل اإلميان(  اهللا بدين بالتمسك هي إمنا اإلنسان هلذا الكرامة أن اعلم - ٤
 ذا التمسك يف الكرامة متطلباً أخي فكن ) . احليوانات من أضلّ(  سفولال درجات أقصى يف فهو ،

  . اجلميع اهللا وفق.  اهللا إىل ودعوةً وإصالحاً وصدقاً وعمالً علماً ، الدين
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 دمٍ من آدم ذرية من اإلنسان خلق.  كله العامل خلق الذي ربك اسم بذكر مبتدئاً -حممد يا – اقرأ

 الذي.  ويشرفك سيكرمكو ، وإحسانه كرمه يف أحد يساويه وال يوازيه ال الذي وربك اقرأ.  غليظ
 ابن إن ، حقاً.  العلم إىل اجلهل من فنقله ، يعلمه مامل اإلنسان علم.  بالقلم واخلط الكتابة عباده علم
 ربك إىل إن.  إميانه ضعف من وهذا ، ماله وكثر استغىن قد نفسه رأى إذا) احلد يتجاوز( ليطغى آدم

 حىت جرمية اهللا طاعة وهل ؟ اهللا طاعة عن ينهى ذيال أرأيت.  ماله على وسيحاسبه ، واملصري العودة
 على كان من وكذا - ؟  حممداً ينهى - جهل أبو:  هنا وهو ، هللا الصالة عن العبد ينهى ؟ عنها ينهى

 الطريق وعلى ، اهللا هدى على تنهاه الذي العبد هذا كان إن ظنك يف.  هللا الطاعة عن  ينهى ممن شاكلته
   ؟ تتوعده فكيف ، اهللا بتقوى غريه يأمر تنهاه الذي كان أو ، واآلخرة الدنيا دةسعا إىل املوصل املستقيم

 إذا حاله يكون فكيف ، عنه وأعرض بالدين كذب قد الناهي هذا كان إن – النيب أيها – أرأيت
 فيه هو عما يرجع مل لئن!  كال ؟ عليها وسيجازيه أعماله يرى اهللا بأن الناهي هذا يعلم أمل ؟ ربه لقي
 يف خاطئة ، قوهلا يف كاذبة ناصية.  جهنم إىل بناصيته لنأخذه اهللا دين وحماربة رسولنا وأذية الشقاوة من

 الغالظ العذاب مالئكة سندع!   ينصروه أن وهيهات ، لنصرته جملسه رجال ذلك عند فليدع.  أفعاهلا
 فال.  الكافر هذا اعتقد كما مراأل فليس!  كال ؟ ورجاله ناديه أم أحزبنا ، يغلب من يعلم حىت ؛ الشداد
  . التقرب من وأكثر لربك وصلِّ.  والصالة العبادة على املداومة من عنه ينهاك فيما تطعه
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  :  املسلم أيها - ١
 ، بالقرآن ماهراً تكون حىت ؛ شيء كل على مقدماً القرآن قراءة تعلم وليكن)  اقرأ ( القراءة تعلم -  أ

 علَيه وهو فيه ويتتعتع الْقُرآنَ يقْرأُ والَّذي الْبررة الْكرامِ السفَرة مع بِالْقُرآن الْماهرr  :))  لقوله
اقش لَه انرعنها اهللا رضي  عائشة حديث من الشيخان رواه )) أَج. .  
) بالكتابة( الرمسي العلم فإن ، بالكتابة حتتاج ما وتقيد العلم تكتب أن تستطيع حىت الكتابة تعلم - ب

  .  عكس وال واللفظي الذهين العلم يستلزم
 الذي العبد أيها عينيك نصب اآليات هذه اجعل )) استغنى رَآه أَنْ*  لَيطْغى نسانَاإل إِنَّ كَال((  - ٢

 أصحاب األغنياء من أنه جيد ، الطغيان من كثري إىل الناظر وإن.  الطغيان من حتذر حىت ؛ املال اهللا آتاك
 وتقوم احملرمات تبيع اليت والفنادق ، األغنياء ميلكها املنكرات تنشر اليت الفضائية فالقنوات ، األموال
 املنكر على املعينة الوسائل فيها توجد اليت والبيوت ، األغنياء ميلكها ، خمتلطني والنساء الرجال بتشغيل
 ، لألغنياء هي إسراف فيها اليت واملشارب املطاعم وكذلك اإلسراف فيها اليت البسوامل ، األغنياء ميلكها
  . الطغيان واتركوا أموالكم يف اهللا اتقوا األغنياء أيها فيا.  ذلك وغري
 عن وينهى باملنكر يأمر ممن ، بالعكس تكن وال ، املنكر عن وانه باملعروف مر:  املسلم أيها - ٣

 قول عن وينهى ، اهللا لوجه االحتساب عن وينهى ، الصدقة عن وينهى ، الصالة عن فينهى ، املعروف
 ويأمر ، واملعازف باملوسيقى يأمر ، بالتمثيل ويأمر ، العلم طلب عن ينهى ، اخلري عن ينهى ، احلق كلمة

 عروفامل عن والنهي باملنكر واألمر.  ذلك وغري ، واملخدرات الدخان بشرب يأمر ، الربوية باملعامالت
 عباس ابن حديث يف كما جهل بأيب يتشبه ال وحىت ، هذا من املسلم فليحذر.  وبالفعل بالقول يكون
 و قَالَ (( : قاللٍ أَبهج  :نلَئ تأَيا ردمحلِّي مصي دنع ةبلَى طَأَنَّأل الْكَعع هقنلَغَ،  عفَب بِيالن r 
  .  البخاري رواه )) ئكَةُالْمال خذَتهأل فَعلَه لَو:  فَقَالَ
 واقْرأْ انشقَّت السماُء إِذَا في r النبِي مع سجدنا(( :  الـق  رةـريـه أيب ديثـح يف - ٤
  .  مسلم رواه )) ربك بِاسمِ
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 الشرف من القدر ليلة ما النيب أيها أعلمك وما) .  رمضان شهر يف(  القدر ليلة يف القرآن أنزلنا إنا

 املالئكة ترتّل يكثر.  لشرفها شهر ألف عبادة من اهللا عند أفضل فيها العبادة القدر ليلة ؟ والفضل واملرتلة
 سالم هي.   امالع ذلك يف اهللا قضاه أمر بكل - رم بإذن - فيرتلون ، الليلة هذه يف جربيل ومعهم
 يف القرآن اقرأ.  الفجر مطلع إىل سوءاً فيها يعمل شيطان وال،  فيها شر ال ، كلها وبركة وخري وأمن

 ، الدعاء من أكثر ، القدر ليلة حتر ، الصائمني فطّر ، التراويح على حافظ ، رمضان يف انفق ، رمضان
الفطر عند اُدع  .  
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 ((:   عباس ابن حديث يف r لقوله ، األواخر العشر وتر يف ، رمضان شهر يف القدر ليلة - ١

 )) تبقَى خامسة في تبقَى سابِعة في تبقَى تاسعة في الْقَدرِ لَيلَةَ رمضانَ من واخرِاأل الْعشرِ في الْتمسوها
  . البخاري رواه
 الَّتي اللَّيلَةُ هي  :))  كعب بن أيب عن ورد ملا ، وعشرين سبع ليلة األوتار من يلالليا أرجى - ٢

  .  مسلم رواه) ) وعشرِين سبعٍ لَيلَةُ هي بِقيامها r اللَّه رسولُ أَمرنا
  . مسلم رواه )) لَها شعاع ال بيضاَء يومها صبِيحة في الشمس تطْلُع أَنْ ((:  عالماا من - ٣
 القدر ليلة متحرياً رمضان من األواخر العشر يف املسجد يف واالعتكاف العبادة يف االجتهاد يشرع - ٤
 وجلَّ عز اللَّه توفَّاه حتى رمضانَ من واخراأل الْعشر يعتكفr ))  كان وقد األواخر السبع ويف الوتر يف
ثُم كَفتاع هاجوأَز نم هدع(( :  أيضاً وعنها.  عنها اهللا رضي عائشة حديث من الشيخان أخرجه )) ب
  . الشيخان رواه )) الْمئْزر وشد وجد أَهلَه وأَيقَظَ اللَّيلَ أَحيا الْعشر دخلَ إِذَا r اللَّه رسولُ كَانَ
 من r النيب عن ذلك لثبوت )) عني فَاعف الْعفْو تحب كَرِمي عفُو إِنك هماللَّ ((:  الدعاء يشرع •

  ) . صحيح( وأمحد والترمذي النسائي عند عنها اهللا رضي عائشة حديث
  . فيها العبادة ونوع ، األواخر بالعشر اعنت:  أخي  
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 الواضحة احلجة تأتيهم حىت كفرهم عن منتهني واملشركني الكتاب أهل من الكفار يكن مل
 الصحف هذه يف ، الباطل من مطهرة صحفاً يقرأ)  r حممد ( اهللا رسول وهي ، كتبهم يف املذكورة
 تفرق وما.  اخلري على وداللة ورشد هدى كلها بل ، خطأ فيها ليس معتدلة مستقيمة كتب املطهرة
 يعرفون كانوا أم مع رسالته فجحدوا ، بعثته بعد من إال؟  حممد رسالة صحة يف والنصارى اليهود
 ، له شريك ال وحده اهللا ليعبدوا إال الكتاب أهل أُمر وما))  بِه كَفَروا عرفُوا ما جاَءهم فَلَما (( ذلك

 دين هو وذلك الزكاة ويؤتوا الصالة ويقيموا ، اهللا توحيد إىل الشرك عن مائلني ، له العبادة وإخالص
  . )) سواه ديناً اهللا يقبل ال الذي اإلسالم دين((  املعتدلة  املستقيمة امللة

 اليت اخلليقة شر هم أولئك ، فيها خالدين جهنم نار مآهلم واملشركني بالكتا أهل من الكفار إنّ
سبحانه  اهللا برأها اليت اخلليقة خري هم أولئك الصاحلات وعملوا آمنوا الذين إن.  عز وجل اهللا برأها
 يموالنع الدائمة اإلقامة جنات رم عند القيامة يوم جزاؤهم.  سبحانه اهللا عند وأكرمهم وأفضلهم وتعاىل
  ))  بِمخرجِني منها هم وما((   خروج وال انقطاع بال أبداً فيها خالدين األار حتتها من جتري ، املقيم
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 الفضل من  منحهم فيما عنه ورضوا ، منهم ذلك فقبل ؛ الصاحلة وأعماهلم إميام بسبب عنهم اهللا رضي
  . نواهيه واجتناب أوامره بفعل ، واتقاه اهللا فخا ملن  الكرمي اجلزاء ذلك.  املقيم والنعيم العميم
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 علَى الْيهود افْترقَت  :))  هريرة أيب حديث يف r قال وقد ، واالختالف الفرقة من احلذر - ١

 علَى أُمتي وتفْترِق فرقَةً وسبعني ثنتينِ أَو إِحدى علَى النصارى وتفَرقَت فرقَةً وسبعني ثنتينِ أَو إِحدى
 فرقة أن ذكر  مالك بن عوف حديث ويف) . صحيح( السنن أصحاب رواه )) فرقَةً وسبعني ثثَال

 فيا) . يحصح( ماجه ابن رواه.  النار يف والباقية -األمة وهذه والنصارى اليهود من - اجلنة يف واحدة
  ! .   احذر املسلم أخي
 وهم اللَّه أَمر يأْتيهم حتى ظَاهرِين أُمتي من طَائفَةٌ يزالُ ال ((:  r قال  املغرية حديث ويف

 r النيب عليه ماكان مثل على كان من:  هم املنصورة الطائفة وهذه.  الشيخان رواه )) ظَاهرونَ
  .  وأصحابه

 غُسل مهما العني جنس يطهر ال املاء أن كما( النار تطهرهم ال ولذلك ، اخلالئق شر هم الكفار إن - ٢
  ) .  به
((   علَيك أَقْرأَ أَنْ أَمرنِي اللَّه إِنَّ ((:   كعب بن أليب r اهللا رسول قال:  قال؟  أنس عن  - ٣
لَم كُني ينوا الَّذكَفَر نلِ مأَه تانِي قَالَ  )) ابِالْكمسقَالَ و معكَى نالشيخان رواه )) فَب  .  
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 ، الساعة لقيام قوياً رجاً ويرجها يهزها الذي بالزلزال الشديدة احلركة رضاأل حركت إذا

.  ذاهالً أمرها اإلنسان واستنكر ، ذلك عن وختلت والكنوز املوتى من جوفها يف ما األرض وأخرجت
 مبا أخبارها عن تحدث القيامة يوم ؟ وزلزلة اضطراب إىل سكون من وغيرها أصاا الذي ما فاألرض
 فحدثت خترب أن أمرها اهللا ؛ألن أهله على بذلك شاهدةً ، شر أو خري من ظهرها على لعاملونا عمل
 ليروا ؛ وسعيد شقي مابني ، أصنافاً احلساب موقف عن يرجعون القيامة يوم.  هلا اهللا ألوامر امتثاالً
 الذر من ذرة وزن يعمل فمن.  شر أو خري من عملوه ما على ويجازوا ، الدنيا يف عملوها اليت أعماهلم
 اهللا عند عقابه جيد ، شراً) صغرية منلة( ذرة وزن يعمل ومن ،  اهللا عند ثوابه جيد ، خرياً) النمل( الصغار

  . عنه اهللا يتجاوز أن إال
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 كان فإذا ، اًيسري الشيء كان لو حىت شيئاً املعروف من حتقر وال باحلسنات اشتغل:  املسلم أخي - ١

 ماذا:  تقل وال.  والكبري الصغري وأعط ، منه وهذا منه هذا فأعط ، ماء أو بسكويت أو مثالً متر معك
 من البخاري رواه )) تمرة بِشق ولَو النار اتقُوا ((:  r قال فقد.  تافه شيء هذا أو  ؟ التمرة تعين

 طَيبة بِكَلمة ولَوr  :))  لقوله ، طيبة كلمة فقل ، يءش معك ما كان وإذا. ؟  حامت بن عدي حديث
 أَنْ ولَو الْمستسقي إِناِء في دلْوِك من تفْرِغَ أَنْ ولَو شيئًا الْمعروف من تحقرنَّ ال ((:  r وقال.  ))

كَلِّمت اكأَخ كهجوو هِسطٌ إِلَيبناحلديث...  م (( أمحد رواه )صحيح . (وقال r  :)) نَّ الرقحةٌ تارج 
  : يلي مبا تصدق كله هذا ومن.  ظلفها:  شاة فرسن.  الشيخان رواه )) شاة فرسن ولَو لجارتها

  .   مترة نصف -  أ
  .      طيبة كلمة -ب
  .  املستسقي إناء يف تصبه ماء -ج
  . إليه منبسطٌ ووجهك أخاك تلقى - د

  .   واحلسنات اخلري سبل من ذلك وغري ، شاة ظلف - هـ
 ومسألة ، م ال صغرية هذه أحدنا يقل وال ، وصغريها كبريها الذنوب من املسلم أخي يا احلذر - ٢

 إِياك عائشةُ يا ((: عنها اهللا رضي لعائشة r قال وقد.  كله اإلمث عن يبتعد بل ، خالف وفيه سهلة
اتقَّرحمالِاأل وما فَإِنَّ علَه نم ا اللَّهبوقال) .  صحيح ( ماجة وابن والنسائي أمحد رواه )) طَال r يف 

 قَومٍ كَمثَلِ الذُّنوبِ محقَّرات مثَلُ فَإِنما الذُّنوبِ، ومحقَّرات إِياكُم  :))  سعد بن سهل حديث
 محقَّرات وإِنَّ خبزهم، بِه أَنضجوا ما حملُوا حتى بِعود، ذَا وجاَء عود،بِ ذَا فَجاَء واد، بطْن نزلُوا

  ) . صحيح( الشعب يف والبيهقي الكبري يف والطرباين أمحد رواه )) تهلكْه صاحبها بِها يأْخذْ متى الذُّنوبِ
  :  املسلم أخي فتأمل
 الطعام به فتنضج ، عوداً عوداً الصغري احلطب مجع لو كما ، لكه حىت العبد على جتتمع قد الصغائر إن
  .  اهللا وفقك!  لنفسك فانتبه. 
 األرض فتكون ، احلسنات يعمل ممن فلنكن ، علينا أو لنا تشهد سوف األرض أن اعلم ، أخي - ٣

  . علينا شاهدةً األرض فتكون الذنوب نعمل وال.  له شاهدةً
  .  وشهادا األرض يف فكّر ، أخي
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 توري اليت فاخليل.  اجلري ذلك من صهيلٌ فلها اهللا سبيل يف للجهاد مسرعةً تعدو اليت باخليل أُقسم

 الغبار فهيجن ، صباحاً اهللا أعداء على تغري اليت فاخليل.  اهللا سبيل يف للجهاد عدوها أثناء حبوافرها النار
 لربه اإلنسان إنّ.  القتال يشتد حيث املعركة يف العدو وسط بالفرسان اخليل فدخلت ، اهللا أعداء على

 وتصرفاته بعمله نفسه على لشهيد ، ربه نِعم وإنكاره جحده على وإنه ، عليه تعاىل نعمه جيحد ، لكفور
 واجلزاء للبعث قربه من أُخرج إذا وراءه الذي ما اإلنسان يعلم أفال) مجاً حباً(  لشديد املال حلب وإنه. 

 عليه خيفى ال ، عباده أعمال يعجبم لعاملٌ رم إن.  سراً كان مما الصدور يف ما وأُظهر وأُبرز ، واحلساب
  . القيامة يوم عليها ومجازيهم ، شيء منها
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 الْخيلُ ((:   البارقي عروة حديث يف r قال وقد ، اهللا سبيل يف اجلهاد يف مهمة مكانة للخيل - ١

قُودعي ما فيهاصون ريمِ إِلَى الْخوي ةامياأل الْقرج منغالْمأن أمكنك إن أخي يا ولذا.  الشيخان رواه )) و 
 يف r قال كما ، العظيم األجر من ذلك يف ملا ، فافعل  مسعةً وال رياًء ال ، اهللا سبيل يف خيالً لك تريب

 أَجر لَه الَّذي فَأَما زروِ رجلٍ وعلَى ستر ولرجلٍ أَجر لرجلٍ ثَةلثَال الْخيلُ ((:   هريرة أيب حديث
 أَو الْمرجِ من ذَلك طيلها في أَصابت فَما روضة أَو مرجٍ في فَأَطَالَ اللَّه سبِيلِ في ربطَها فَرجلٌ

ةضوالر تكَان لَه اتنسح لَوا وهأَن تا قَطَعلَهيط تنتفًا فَاسرش نِ أَوفَيرش تا كَاناثُهوا أَرهآثَارو 
اتنسح لَه لَوا وهأَن تررٍ مهبِن ترِبفَش هنم لَمو رِدا أَنْ يهيقسكَانَ ي كذَل اتنسح احلديث... لَه (( 

  .  حسنات وه احلديث هذا يف للخيل واألثر والرعي والشرب الروث حىت.  الشيخان  رواه
 اليت – اهللا من -  بالنعم يتنعم فتراه.  بذلك نفسه على شاهد وهو ، ربه لنعم جحود الناس أكثر إن - ٢
 واإلسراف احملرمات يف املال فينفق ، عز وجل اهللا معصية يف النعم هذه جيعل ولكنه ، حتصى وال تعد ال

 بل.  اهللا حرم ما إىل النظر يف البصر نعمة علوجي ، اهللا حرم ما مساع يف السمع نعمة وجيعل ، والتبذير
 نعم يف اهللا ولْيتق ، املوضوع هلذا كلنا فلينتبه.  اهللا رحم من إال طغياناً أكثر كان ماالً أكثر كان كلما
  . اهللا معصية يف جيعلها وال  اهللا طاعة يف ولْيجعلها ، عليه اهللا
 اعمل(  ينتظرنا الذي ما ندري ال فإننا!  املوت قبل لنفسك انتبه ، العاقل أيها ، اإلنسان أيها - ٣

 لَو واللَّه ((:   انس حديث يف r يقول) .  خطيئتك على ابك ، احملرمات جتنب ، الصاحلات
 (( : درداءـال أيب ديثـح ويف.  الشيخان رواه  )) كَثريا ولبكَيتم قَليال لَضحكْتم أَعلَم ما تعلَمونَ

لَخومتجإِلَى ر اتدعونَ الصأَرجإِلَى ت حسن( واحلاكم الترمذي رواه )) اللَّه. (  
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 أدراك وما!   هوهلا أشد وما!  القارعة أعظم وما ، الشديد اهلول من فيها ملا القلوب تقرع مةالقيا

 وفزعهم وجميئهم وذهام وتفرقهم انتشارهم يف الناس يكون القيامة يوم!  العظيمة األهوال من فيها ما
 ثقلت من فأما.  اثروالتن التمزق يف شرع الذي كالصوف اجلبال وتكون.  وهناك هنا املنتشر كالفراش
 من وأما.  ا رضي قد النعيم جنات يف هنيئة عيشة يف فهو ، سيئاته على حسناته برجحان موازينه
.  قعرها إىل به وي اليت اهلاوية هي إليها تؤويه اليت فأمه ، حسناته على سيئاته برجحان موازينه خفت
  . شدا احلرارة يف بلغت قد موقدة مستعرة نار هي!  صاحبها ا يهوي اليت اهلاوية ما أعلمك وما
  

  
 تذهب حىت السيئات من ولْتتب.  امليزان ليترجح ؛ احلسنات من اإلكثار على لتحرص:  العبد أيها - ١

  ) . القيامة يوم ميزانك يف تفكر(  حسنات وتبدل
 بنار فكيف.  ال ؟ حتملها تستطيع هل ، طبخامل يف عندك اليت النار يف وانظر) جهنم نار( من احلذر  - ٢

 من جزٌء ناركُم   :))  هريرة أيب حديث يف r قال وقد،  ؟ وعصاه اهللا عن أعرض ملن جهنم
نيعبًءا سزج نارِ من منهيلَ جا قولَ يسر إِنْ اللَّه تةً كَانيقَالَ لَكَاف لَتفُض هِنلَيع عسبِتة نيتسًءا وزج 
نثْلُ كُلُّها مهرالشيخان رواه )) ح .  
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 طلب عن الدنيا وحب به والتباهي واألوالد األموال يف التكاثر ، تعاىل اهللا طاعة عن أشغلكم

 مث.  يبقى عما يفىن مبا باالنشغال تفعلوا أن لكم يسوغ هكذا ما.  القبور إىل وانتقلتم متم حىت ، اآلخرة
 تعلمون أنكم لو ، حقاً.  اآلخرة عن بالدنيا انشغالكم يف خطأكم القبور دخلتم إذا تعلمون سوف كال
 ذلك كمشغل وملا ، وأوالدكم أموالكم بكثرة تفاخرمت ملا اآلخرة عن بالتكاثر االنشغال عاقبة اليقني علم
 لتسألُن مث ، ارتياب بال يقيناً حقيقةً ولترونها.  بأعينكم جهنم نار لترونَّ.  لآلخرة والعمل اهللا طاعة عن
  . ؟ ال أم طاعته يف وجعلتموه ذلك على اهللا شكرمت هل ، وتلذذمت به تنعمتم ما كل عن القيامة يوم
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 يأيت حىت عز وجل اهللا طاعة عن والدنيا واألوالد باألموال االنشغال من حنذر أن علينا:  املسلم أيها - ١

 احلديث يف اليت اخلمس واغتنم ، املوت قبل املال هذا واغتنم ، لآلخرة الدنيا هذه اغتنم ولذلك.  املوت
 وغناك ، سقَمك قَبلَ وصحتك ، هرمك قَبلَ شبابك:  خمسٍ قَبلَ خمسا اغْتنِمr  :))  قال كما ،

 ابن عن الشعب يف والبيهقي احلاكم رواه )) موتك قَبلَ وحياتك ، شغلك قَبلَ وفَراغَك ، فَقْرِك قَبلَ
 من لَه إِنما مالي مالي الْعبد يقُولُ ((:   هريرة أيب حديث يف r وقال) . صحيح(  عباس

هالا ثٌثَال مى أَكَلَ مفَأَفْن أَو لَى لَبِسفَأَب طَى أَوى أَعنا فَاقْتمى ووس كذَل وفَه بذَاه ارِكُهتاسِ ولنل (( 
  . صدقتك وأمضِ تصدق:   أخي.  )) فَأَمضى تصدق أَو ((:  رواية ويف.  مسلم رواه
 الرجل حديث ويف.  عز وجل اهللا طاعة على فلنحرص.  عيمالن هذا عن مسئولون إننا ، أخي - ٢

 ((:  r فقال ، فأكلوا النخل من بعذق وجاءهم هلم فذبح وعمر وأبوبكر r النيب زاره الذي األنصاري
 ترجِعوا لَم ثُم لْجوعا بيوتكُم من أَخرجكُم الْقيامة يوم النعيمِ هذَا عن لَتسأَلُن بِيده نفِْسي والَّذي

 قال كما عنه نسأل وسوف ، النعمة من النفس طيب إن بل.  مسلم رواه )) النعيم هذَا أَصابكُم حتى
r  :)) ال أْسى بنبِالْغ نمقَى لةُ اتحالصو نمقَى لات ريخ نى منالْغ يبطفْسِ والن ني معرواه )) مِالن 
 الْقيامة يوم عنه يسأَلُ ما أَولَ إِنَّ ((:   هريرة أيب حديث يف r وقال) . صحيح( وأمحد ماجة ابن

 الترمذي رواه )) الْبارِد الْماِء من ونروِيك جِسمك لَك نصح أَلَم لَه يقَالَ أَنْ النعيمِ من الْعبد يعنِي
  ) . صحيح( واحلاكم

  . عنه مسئولون حنن اجلسم وصحة البارد املاء
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 الذين إال ، رسله ويطع باهللا يؤمن مل إن وهالك خسارة لفي اإلنسان إن) الدهر( كله بالزمان أُقسم

 باحلق بعضاً بعضهم وأوصى)  ومتابعة بإخالص ( الصاحلة األعمال وعملوا r رسوله واتبعوا باهللا آمنوا
 جبميع بالصرب بعضاً بعضهم وأوصى)  r ورسوله عنه اهللا ى ما وترك r ورسوله به اهللا أمر ما فعل (

 كاملرض املصائب(  املؤملة اهللا أقدار على وصرب اهللا معصية عن وصرب اهللا طاعة على وصرب ، أنواعه
  ) .   وغريه

  
  :  نوعني أحد على وقتك يف أنت:  اإلنسان أيها - ١
 وساعتك يومك يف تفكر ولذلك الربح أعظم رابح فأنت ، عز وجل اهللا طاعة يف تشتغل أن إما •

 ساعاتك فامأل)  موتك قَبلَ وحياتك(  فاغتنمه وقتك هو كله العمر وإن.  تنفقها أين ودقيقتك
  . واحلسنات بالطاعات

  . خسارة يف فهو كذلك كان فمن ، سبحانه وتعاىل اهللا طاعة بغري تشتغل أن وإما •
   ؟ خاسر أو رابح هو هل كان نإ أحدنا يعرف أما 
  : اخلسارة من سلم حفظها فمن ، مسائل أربع حقّق - ٢
  .    الصادق اإلميان -  أ 
  . واجلوارح بالقلب الصاحل العمل -ب
  ، كذا اعمل أخي يا:  دائماً وكن ، باحلق واألهل الناس أوصِ  -ج
  . حق وكل ، الضيف أكرم ، الصالة على حافظ ، كذا اعمل أخي يا 
 رسول أوصى وقد.  الذنوب عن اصرب ، الطاعة على اصرب ، املصيبة على أخي اصرب:  بالصرب أَوصِ - د 
  . الشيخان رواه ))  الْحوضِ علَى تلْقَونِي حتى فَاصبِروا ((:  فقال أصحابه r اهللا
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 ويتنقص الناس يزدري ، بفعله ملّاز ولكل ، للمسلمني ومغتاب بقوله مهّاز لكل والدمار اهلالك

 مجعه الذي ماله أن يعتقد.  الدهر حلوادث كثّره بل ، منه اهللا حق يؤد ومل وأحصاه املال مجع الذي.  م
 ما كل حتطم اليت النار يف فليطرحن.  ويزعم يظن كما مراأل ليس.  ميوت فال احلياة يف خالداً سيجعله
 اليت.  اهللا ألعداء أُوقدت اليت اهللا نار هي ، العظيم اهلول ذات احلطمة هذه ما أعلمك وما.  فيها يلقى
 ممدة بعمد يعذبون فهم ، منها خيرجون فال ، مغلقة مطبقة عليهم إا.  وحرقها حبرارا القلوب إىل تصل
  .  النار يف

  
 لو حىت)   يكره مبا أخاك ذكرك:  الغيبة(  هلم الّلمز ومن للمسلمني الغيبة من لتحذر ، املسلم أيها - ١

 سئل ملا  هريرة أيب حديث يف r قال فقد.  غيبة فذلك يكره وهو فالن سيارة عن بكالم تكلمت
 تقُولُ ما فيه كَانَ إِنْ قَالَ أَقُولُ ما أَخي في كَانَ إِنْ أَفَرأَيت قيلَ رهيكْ بِما أَخاك ذكْرك ((:  الغيبة عن
فَقَد هتبإِنْ اغْتو لَم كُني يهف فَقَد هتهالـوق.  وأبوداود مسلم رواه )) ب r أنس ديثـح يف   :

 يا ِءهؤال من فَقُلْت وصدورهم وجوههم يخمشونَ نحاسٍ من أَظْفَار لَهم بِقَومٍ مررت بِي عرِج لَما ((
  ) . صحيح( أبوداود رواه  )) أَعراضهِم في ويقَعونَ الناسِ لُحوم يأْكُلُونَ الَّذين ِءهؤال قَالَ جِبرِيلُ
 حديث يف r قال وقد.  املغتاب وحذّر ، استطعت إن اغتابه ممن املؤمن أخاك احمِ:  املسلم أخي - ٢

 يوم لَحمه يحمي ملَكًا اللَّه بعثَ قَالَ أُراه منافقٍ من مؤمنا حمى من ((:   أبيه عن اجلهين أنس بن معاذ
ةاميالْق نارِ من منهج نمى وما رملسٍء ميبِش رِيدي هنيش بِه بحهس لَى اللَّهرِ عجِس منهى جتح جرخي 

  ) . حسن( داود أبو رواه )) قَالَ مما
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 جعل فقد.  وأهلكهم دمرهم لقد ؟ العذاب من الفيل بأصحاب ربك فعله ما علمك إىل ينته أمل
 من حبجارة الطيور تلك ترميهم ، متتابعة مجاعات يف طرياً عليهم وأرسل.  وهالك خسارة يف كيدهم
 راثته مث البهائم أكلته إذا املفتت اليابس البقل وورق الزرع كورق اهللا فجعلهم.  حتجر حىت مطبوخ طني

  . وداسته
  

  
 مكة إن بل ، منه اهللا ينتقم وسوف الحمالة هالك فإنه) الكعبة( اهللا لبيت يكد من إن ، اإلنسان أيها - ١

 فال ، البلد هذا فليحترم ، احلرام اهللا بلد يف أنه فليعلم مكة دخل من ولذا ، آمن حرم فهي؟  اهللا حرمها
 وأهلها ملكة كاد إن أنه ولْيعلم ، احلشائش على وال الشجر على وال احليوان على وال الناس على يعتد
 اللَّه إِنَّ ((:  مكة فتح يوم r قال وقد.  عز وجل اهللا فليتق.  واهلالك باخلسارة عليه عائد كيده فإن

سبح نكَّةَ عيلَ ملَّطَ الْفسهِا ولَيع ولَهسر نِنيمؤالْمالشيخان رواه )) احلديث....  و .  
 ولْيبلِّغْ مسِبِاأل كَحرمتها الْيوم حرمتها عادت ثُم نهارٍ من ساعةً فيها لي أَذنَ وإِنما ((:  r وعنه

داهالش بائالشيخان رواه )) الْغ .  
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 متاجرين الشام إىل الصيف ورحلة اليمن إىل الشتاء رحلة ألفوا فقد ، واجتماعهم قريش إليالف اعجبوا
   ؟ النعمة هذه شكروا فهل.  أسفارهم يف آمنني

 جل اهللا) . الكعبة( البيت ذا شرفهم الذي حبقه وقياماً له شكراً ، له شريك ال الكعبة هذه رب فليعبدوا
  .  له شريك ال وحده بالعبادة فليفردوه ، باألمن عليهم وتفضل جوع من أطعمهم الذي وعال
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 ،))  ويسقنيِ يطْعمنِي هو والَّذي (( سبحانه اهللا هو اجلوع من أطعمنا الذي إن:   املسلم أيها - ١

 النار أهل طعام عن تعاىل قال اـكم النار يف العذاب من اآلخرة يف وهو الدنيا يف صائبامل من واجلوع
  .)) جوعٍ من يغنِي وال يسمن ال ((

  :  للعــــــــبد ويشرع
 على امنت اهللا ألن ؛ العبد على واجب وهذا.  اجلوع من أطعمه الذي سبحانه وتعاىل هللا يشكر أن -  أ

  . وتعاىل سبحانه واملنة الفضل لهف.  بذلك عباده
 إِني اللَّهم  :))  هريرة أيب حديث يف r قال كما ، اجلوع من باهللا االستعاذة للعبد يشرع - ب

 ابوداود هروا )) الْبِطَانةُ بِئْست فَإِنها الْخيانة من بِك وأَعوذُ الضجِيع بِئْس فَإِنه الْجوعِ من بِك أَعوذُ
  ) .صحيح(  ماجه وابن والنسائي

 اللَّهم  :))  هريرة أيب حديث يف r قال كما ، تشبع ال نفس من باهللا االستعاذة للعبد يشرع -ج
 رواه )) يسمع ال دعاٍء ومن تشبع ال نفْسٍ ومن يخشع ال قَلْبٍ ومن ينفَع ال علْمٍ من بِك أَعوذُ إِني

  ) . صحيح( واحلاكم ماجة وابن والنسائي أبوداود
 عليه وحنافظ األمن هذا على اهللا نشكر فهل.  العظيمة النعم من اخلوف من األمن إن:  اإلنسان أيها - ٢
  :يلي مبا
  .  ذلك وغري وأهلينا وطرقنا بيوتنا يف اخلوف من آمننا الذي سبحانه وتعاىل اهللا نشكر أن -  أ

 ، أمن الطاعات فإن.  احملرمات وترك ، هللا الطاعات بفعل األمن هذا على للمحافظة نسعى أن - ب
  . ورعب خوف واحملرمات

 وتعاونوا ((:  تعاىل قال وقد.   املسلمني بني اخلوف إشاعة يف يسعون الذين على القضاء يف التعاون -ج
   )) والْعدوان اإلثْمِ علَى تعاونوا وال والتقْوى الْبِر علَى
  .  املوفق واهللا.  واملخدرات اإلجرام تكافح اليت اجلهات مع التعاون ذلك ومن
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 اليتيم يقهر الذي هو املكذِّب فذلك.  واحلساب اجلزاء بيوم يكذب الذي -النيب أيها -  أرأيت

 إطعام على غريه وال نفسه يشجع وال حيظ وال.  العقوبة خياف فال باجلزاء يكذب ألنه ؛ حقه لمهويظ
 بتأخريها ساهون صالم عن هم الذين ، للمصلني واهلالك الشديد فالعذاب.  إليهم واإلحسان املساكني

 فيها جيب مما ذلك وغري وتدبرها وخشوعها وواجباا وأركاا شروطها ببعض اإلخالل أو وقتها عن
.  بإعارته ضرر ال ما إعارة ومينعون.  فيها هللا خيلصون وال الناس بأعماهلم يراءون هم الذين.  وآثارها

  .  باإلعارة حىت خلقه إىل حيسنوا ومل ، رم عبادة حيسنوا مل فهم
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  : يلي مبا باليتامى اهتم ، املسلم أخي - ١
 علَيكُم أُحرج إِني ((:   هريرة أيب حديث يف r قال وقد ، ظلمهم وعدم حقوقهم مإعطائه •

قنِ حيفَيعيمِ الضتالْي أَةرالْمحسن ( احلاكم رواه )) و . (  
  . العظيم الثواب من الثواب يف ملا وتعليمه بكفالته اليتيم إىل أحسن •
  . واحملتاجني واألرامل واملساكني الفقراء إطعام على وحثّ وغريك نفسك شجع - ٢
 علَيكُم أَخاف ما أَخوف إِنَّ ((:   لبيد بن حممود حديث يف r قال وقد ، الرياء من احلذر - ٣

كراأل الشرغا قَالُوا صمو كراأل الشرغا صولَ يسر اُء قَالَ اللَّهيصحيح( أمحد رواه )) الر. (  
 مجاعة مع أدائها ويف أركاا ويف طهارا يف بصالتك اعنت ، أخي ، بالصالة العناية وبوج - ٤

 الفحشاء عن تنا وهل.  وخشوعها وواجباا وشروطها بأركاا)  الذَّكَر على ( املساجد يف املسلمني
  ؟ واملنكر

 يف العلم أهل أقوال من اراملخت هو وهذا.  املستعري طلبه إذا ، إعارته يف ضرر ال ما إعارة وجوب - ٥
  . واجب ترك على إال يكون ال والذّم ، العارية مانع ذم قد عز وجل اهللا ألن ؛) الوجوب(  اإلعارة
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 فأخلص ؛ الكثري اخلري أعطيناك فكما.  كثري خري عليه راً اآلخرة يف – النيب أيها – أعطيناك إنا
 هو ، واحلق اهلدى من به جئت ما ومبغض مبغضك إنّ.  وحده هللا واذبح ، هللا طاعة وكل الصالة لربك
 رؤوس على ذكرك اهللا أبقى فقد – النيب هاأي – أنت أما.  أثره وبتر خريه قُطع الذي األذلّ األبتر

  . القيامة يوم إىل األشهاد
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  :  يلي كما وهو ، اجلنة يف الكوثر هو راً r للنيب بأن اإلميان - ١
 أَعلَم ورسولُه هاللَّ فَقُلْنا الْكَوثَر ما أَتدرونَ ((:   أنس حديث يف r قال كما كثري خري عليه •

  . مسلم رواه )) احلديث...  كَثري خير علَيه وجلَّ عز ربي وعدنِيه نهر فَإِنه قَالَ
 أنس حلديث ، اللؤلؤ وحصباؤه أذْفَر مسك وتربته اللؤلؤ قباب وحافتاه شقاً يشق ومل جيري ر هو •
 أنه r قال  :)) يتطأُع الْكَوفَإِذَا ثَر وه رهرِي نجي لَمو قشا يقفَإِذَا ش اهافَتح اببلُؤِ قاللُّؤ 

تبري فَضدإِلَى بِي هتبرفَإِذَا ت وكَةٌ هسةٌ مرإِذَا ذَفو اهصح لُؤوروى) صحيح( أمحد رواه )) اللُّؤ 
  . البخاري رواه ))  الْمجوف الدر قباب حافَتاه  ((:  رواية ويف.  بنحوه الشيخان

 نهر الْكَوثَر  :))  عمر ابن حديث يف r لقوله ، والياقوت الدر على وجمراه ذهب من حافتاه •
 من أَحلَى وماؤه كالْمس من أَطْيب تربته  والْياقُوت الدر علَى ومجراه ذَهبٍ من حافَّتاه الْجنة في

  ) . صحيح( ماجه وابن والترمذي أمحد رواه )) الثَّلْجِ من وأَبيض الْعسلِ
 من أَبيض ماؤه  :))  أنس حديث يف الكوثر عن r قال كما ، اجلُزر كأعناق أعناقها طري ترده •

 إِنها اللَّه رسولَ يا بكْرٍ أَبو قَالَ: قَالَ،  الْجزرِ أَعناقِ مثْلُ ناقُهاأَع طَير ترِده الْعسلِ من وأَحلَى اللَّبنِ
  ) . صحيح( بنحوه وللحاكم أمحد رواه )) منها أَنعم أَكَلَتها :قَالَ، فَ لَناعمةٌ
 إِنا (( تعاىل قوله عن سئلت ملّا -  عنها اهللا رضي- عائشة قالت كما ، السماء جنوم كعدد آنيته •

اكنطَيأَع ثَر((:  قالت )) الْكَو رهن هيطأُع كُمبِيلَّى نص اللَّه هلَيع لَّمسو ئَاهاطش هلَيع رد فوجم هتآنِي 
ددومِ كَعجالبخاري رواه )) الن  .  
  .  فيه خري ال بترأ حقري سافل فهو ، وأبغضه r حممد كره من كل إن - ٢
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 من تعبدون ما أعبد ال ، رسوله وكذبوا ، باهللا كفروا الذين أيها يا:  للكفار – النيب أيها – قل
 عابدون أنتم وال.  غريه من وأبرأ شريك ال وحده ريب أعبد وإمنا.  وغريها كاألصنام ، الباطلة اآلهلة
 وحده اهللا عابد أنا بل ، مستقبالً عبدمت ما عابد أنا وال.  غريه معه تعبدون بل ، له شريك ال وحده ريب
 من عليه أنتم الذي دينكم لكم.  له شريك ال وحده ريب مستقبالً عابدون أنتم وال.  ومستقبالً حاالً

  .  سبحانه وتعاىل اهللا ألقى حىت أبداً أتركه فال ، احلق اإلسالم ديين ويل.  الباطل الدين وهو ، الشرك
  

  
 وأهله الشرك من يتربأ مل فمن ، اهللا إال إله ال شروط من وهذا ، وأهله الشرك من الرباءة وجوب - ١

  . األكرب الكفر كافر هو بل ، مبؤمن فليس
  :  يف )) أَحد اللَّه هو قُلْ (( و ))  الْكَافرونَ أَيها يا قُلْ  ((بـ القراءة يسن - ٢
  .  مسلم رواية من  جابر حديث يف r عنه ذلك لثبوت ، الطواف ركعيت •
  .  مسلم رواه ،  هريرة أيب حديث من r عنه ذلك لثبوت ، الفجر ركعيت •
  ) .صحيح( أمحد رواه ،  عمر ابن حديث يف r عنه ذلك يء ؛ املغرب بعد الركعتني •
 رواه )) الشرك من براَءةٌ فَإِنها تختمها حتى الْكَافرونَ أَيها يا فَقُلْ ضجعكم أَخذْت إِذَا ((: r قال •

  ) .صحيح( والترمذي داود وأبو أمحد
 الترمذي رواه ،  عباس ابن حديث يف كما ، القرآن ربع تعدل  )) الْكَافرونَ أَيها يا قُلْ ((- ٣
  ) .    حسن(
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 دين يف يدخلون الناس ورأيت ، مكة تحوف أعدائك على -رسولنا يا – لك اهللا نصر جاء إذا
 تاب ملن تواباً كان إنه ، املغفرة منه واطلب ، والعيوب النقائص عن اهللا فرتّه ؛ مجاعات مجاعات اإلسالم

  . وأناب إليه
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 وقال )) الْكَافرونَ كَرِه ولَو ورِهن متم واللَّهr  )) ورسوله دينه ناصر اهللا أن اعلم ، املسلم أخي - ١

 قيام من اليوم نراه وما] . ٤٠:التوبة[ )) اآلية...  كَفَروا الَّذين أَخرجه إِذْ اللَّه نصره فَقَد ((:   تعاىل
 لقا كما ، الصليب فيه يكسر الذي اليوم يأيت فسوف ؛ اإلسالم وحماربة)  بالتنصري ( الصليبية األمم
 حكَما مريم ابن فيكُم ينزِلَ أَنْ لَيوشكَن بِيده نفِْسي والَّذي ((:   هريرة أيب حديث يف r النيب

 تكُونَ حتى أَحد يقْبلَه ال حتى الْمالُ ويفيض الْجِزيةَ ويضع الْخنزِير ويقْتلَ الصليب فَيكِْسر عدال
  .  الشيخان رواه )) فيها وما الدنيا من خيرا الْواحدةُ السجدةُ

 أَنْ يكْثرr  النبِي كَانَ (( فقد ، والسجود الركوع يف والتحميد التسبيح من أكثر:  املسلم أخي - ٢
 رواه )) الْقُرآنَ يتأَولُ لي اغْفر اللَّهم مدكوبِح ربنا اللَّهم سبحانك : وسجوده ركُوعه في يقُولَ

  .  عنها اهللا رضي عائشة حديث من الشيخان
 r اهللا رسول كان وإذا )) يل اغفر رب (( )) يل أغفر اللهم (( االستغفار من أكثر:  املسلم أخي - ٣

  . البخاري رواه )) مرةً سبعني من أَكْثَر الْيومِ في يهإِلَ وأَتوب اللَّه لَأَستغفر إِني واللَّه ((:  يقول
 عز اللَّه إِلَى توبأل إِني ((:   أنس حديث يف r قال وقد ،عز وجل  اهللا إىل التوبة من لنكثر - ٤

  ) . صحيح(  أمحد رواه )) مرة سبعني اليومٍ في وجلَّ
  " ذلك من أكثر أو ةمر سبعني اليوم يف لنتب"
 كَلمتانr :  )) قال وقد ، اللسان على خفيف فهو ، أوقاتك كل يف والتحميد التسبيح من أكثر - ٥

انيفَتفلَى خع اناللِّس انيلَتي ثَقف انيزالْم انتبِيبنِ إِلَى حمحانَ الرحبس يمِ اللَّهظانَ الْعحبس اللَّه 
مبِحوههريرة أيب حديث من الشيخان رواه ))  د  .  
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 ورسوله باهللا بكفره هالكه وحتقق ، بذاته هو وخسر وسعيه عمله وضلّ ، هلب أيب يد وخابت خسرت
 ناراً سيدخل.  وسخطه اهللا عذاب عنه ويرد حيميه ولن ، وكسبه ماله عنه دفع ما.  r اهللا رسول وأذية

 والشوك احلطب حتمل كانت اليت وامرأته.  ظيمع وهلب شديد توقُّد ذات وهي،  وحيرق ا يصطلي
 نار يف ناراً عليها يلتهب الليف من حبل عنقها يف ، معه تعذّب سوف ، له أذيةً r النيب طريق يف وتلقيه
  . جهنم
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 ، بالفعل أو بالقولوعال جل  اهللا إىل الدعاة أذية وحترمي ، والسالم الصالة عليهم الرسل أذية حترمي - ١

 املسلمني أذية وحترمي ، عموماً اخلريية واألعمال املنكر عن والنهي باملعروف باألمر القائمني أذية وحترمي
 احلديث ويف ، باحملاربة اهللا يبارزون أم يعلموا أن واملؤمنني الدعاة يؤذون الذين وعلى.  واملعاهدين
 يف البيهقي رواه )) احلديث...  بالْحرب بارزنِي فَقَد ولياً لي عادى من (( :  تعاىل اهللا يقول القدسي
 إجرامهم من هؤالء فليتب.  حقري سافلٌ مهزوم فهو باحلرب اهللا آذنه من وإنّ) . صحيح( الكربى السنن

  . الذنوب من فيه هم عما وليقلعوا رم اهللا وليستغفروا
 عرضهما صاحبهما حيفظهما مل إذا اليدين فإن!  الذنوب يف لوقوعا من يديك احفظ ، املسلم أيها - ٢

 مدرِك الزنا من نصيبه آدم ابنِ علَى كُتب  :))  هريرة أيب حديث يف r قال وقد ، للمخاطر
كالَةَ ال ذَلحم اننيا فَالْعماهزِن ظَراأل النوانا ذُنماهاال زِناعمتانُ ساللِّسو اهالالْكَ زِنم دالْيا واهزِن 

طْشاحلديث....  الْب (( النيب ورأى.  مسلم رواه r ًفقال ، ليديه إال له اُهللا غَفر قد رجال r  :)) ماللَّه 
هيديلو رمسلم رواه )) فَاغْف .  

  . بالذنوب ملطختان ويداه القيامة يوم يأيت أن أحدنا فليحذر 
*  لَيطْغى اإلنسانَ إِنَّ كَال ((!  الطغيان يف فتقع ؛ والكسب باملال االغترار من احذر:  املسلم أيها - ٣
 ، جهنم نار صاحبه استحق إذا اهللا عذاب العبد عن يدفع ال والكسب املال أن واعلم )) استغنى رآه أَنْ

 آدم ابن يا  ((:   أمامة أيب حديث يف r قال كما فأنفق ، لغريك وال عليك ال لك مالك واجعل
كذُلَ أَنْ إِنبلَ تالْفَض ريخ أَنْ لَكو ِسكَهمت رش ال لَكال وتلَى مع أْ كَفَافدابو نولُ بِمعت دالْيا ولْيالْع 
ريخ نم دفْلَى الْيمسلم رواه )) الس  .  
 ، عز وجل اهللا معصية يف الزوج طاعة واحذري ، صاحلة امرأةً كوين ، املرأة هاأيت: املرأة إىل رسالة - ٤

 الدعاة أذية واحذري. عز وجل  اهللا معصية يف خملوقٍ أي طاعة واحذري ، ذلك على ومساعدته
 جهنم نار من نفسك جناة يف واسعي.  ذلك غري أو كالم أو بقولٍسبحانه وتعاىل  اهللا إىل والداعيات

...  رعيتها عن ومسئُولَةٌ زوجِها بيت في راعيةٌ والْمرأَةُ ((:  r قال فقد.  لكـوأه بيتك وقي
  . البخاري رواه )) احلديث

 الدعاة يؤذون فالذين ، جهنم نار يف به يعذب قد فإنه بشيء عز وجل هللا معصيةً عمل من - ٥
 يوم حبباهلم بربطهم ، عملهم جزاء هلم اهللا لعذاب يستعدوا أن عليهم ، وضرم بربطهم والصاحلني
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 ولهـق ، ذلك على يدل اـومم.  )) مثْلُها سيئَةٌ سيئَة وجزاُء((  عليهم تلتهب نار من يـوه ، القيامة
r  :))  َّأَنو نلَ مقَت هفْسٍء نيبِش ذِّبع ي بِهارِ فمسلم رواه )) احلديث...  الن  .  
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 وهو ، أحد فيها يشاركه ال وحده لعبادةل املستحق ، باأللوهية املتفرد اهللا هو – الرسول أيها -  قل
))  الْبصري السميع وهو شيٌء كَمثْله لَيس (( هـوصفات أمسائه يف أحد وهو ، سواه دون بالربوبية املتفرد

 ، احلوائج يف إليه يصمد الذي ، وأفعاله صفاته مجيع يف الكامل سؤدده إليه انتهى قد الذي السيد اهللا. 
 وال ولد له ليس ، خلقه بعد الباقي ، يطْعم وال يطْعم الذي وهو ، حاجاا قضاء يف اخلالئق وتقصده

 ، شبيه وال نظري وال نِد وال مثل له وليس.  إليه حمتاج ريهـوغ ، غريه عن استغىن قد ، صاحبة وال والد
 السميع وهو شيٌء كَمثْله لَيس (( ، وصفاته أمسائه يف وال أُلوهيته يف وال ربوبيته يف وال ذاته يف ال

ريصالْب ((  .  
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 اهللا رضي عائشة حديث ويف ؟ ا تقرأ أن حتب هل ، أخي فيا) .  الرمحن صفة : ( السورة هذه - ١

 أَحد اللَّه هو بِقُلْ فَيختم تهِمصال في صحابِهأل رأُيقْ وكَانَ سرِية علَى رجال بعثَ r النبِي أَنَّ ((:  عنها
 صفَةُ نهاأل فَقَالَ، فَسأَلُوه،  ذَلك يصنع شيٍء يأل سلُوه : فَقَالَ  rللنبِي ذَلك ذَكَروا رجعوا فَلَما

 بعض ويف.  الشيخان رواه )) يحبه اللَّه أَنَّ أَخبِروهr   :النبِي قَالَفَ،  بِها أَقْرأَ أَنْ أُحب وأَنا الرحمنِ
  . البخاري )) ركْعة كُلِّ في ذَلك يصنع وكَانَ ((:  احلديث ألفاظ
  !  فلنقرأها  ، القرآن ثلث تعدل السورة هذه - ٢
 سعيد أيب حديث من البخاري رواه )) الْقُرآن ثُلُثَ عدلُلَت إِنها بِيده نفِْسي والَّذي (( : r قال فقد
 . ا من أخي تعجز فالقال وقد!  قراء r ألصحابه  :)) جِزعأَي كُمدأَ أَنْ أَحقْرثُلُثَ ي آني الْقُرف 

لَةلَي  ،قفَش كذَل هِملَيقَالُوا عا : ونأَي يقطي كا ذَلولَ يسا رفَقَالَ ، للَّه  :اللَّه داحالْو دمثُلُثُ الص آنالْقُر 
  . البخاري رواه ))
 قَرأَ من ((:  اجلهين أنس بن معاذ حديث يف r لقوله ، مرات عشر)  أَحد اللَّه هو قُلْ(  اقرأ - ٣

 أمحد رواه )) احلديث...  الْجنة في قَصرا لَه هاللَّ بنى مرات عشر يختمها حتى أَحد اللَّه هو قُلْ
  ) .صحيح(
 r اللَّه رسولَ أَنَّ ((:  قال أبيه عن بريدة حلديث ،)  األعظم اهللا اسم(  السورة هذه يف - ٤
عمال سجقُولُ ري مي اللَّهإِن أَلُكي أَسأَن دهأَش كأَن تأَن إِلَ ال اللَّهإِال ه تاأل أَندح دمي الصالَّذ لَم دلي 
لَمو ولَدي لَمو كُني ا لَهكُفُو دفَقَالَ،  أَح  :لَقَد أَلْتس مِبِاال اللَّهي سلَ إِذَا الَّذئس طَى بِهإِذَا أَعو يعد بِه 

ابصحيح( السنن أهل رواه )) أَج  . (ذا فلندع ـاءالدعــ!  
 هو قُلْ يقْرأُ رجال فَسمعr  النبِي مع أَقْبلْت: ( ؟  هريرة أبو قال وقد ،)  أَحد اللَّه هو قُلْ(  اقرأ - ٥
اللَّه دأَح اللَّه دمولُ فَقَالَ،  الصسر اللَّه r  :تبجو ا قُلْتمو تبجةُ : قَالَ،  ونترمذيال رواه)  الْج 

  ).صحيح( والنسائي
  .  )) الْكَافرونَ أَيها يا قُلْ((  تفسري يف )) الْكَافرونَ أَيها يا قُلْ (( مع قراءا مرت - ٦
 كُلَّ فراشه إِلَى أَوى إِذَا كَانَ  rالنبِي أَنَّ (( : عنها اهللا رضي عائشة حديث ويف.  النوم عند قراءا - ٧
لَةلَي جعم هكَفَّي فَثَ ثُما نيهِمأَ فا فَقَريهِمقُلْ ف وه اللَّه دأَح وذُ قُلْ وأَع بالْفَلَقِ بِر وذُ قُلْ وأَع باسِ بِرالن 
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ثُم حسما يا بِهِمم طَاعتاس نم هدسأُ جدبا يلَى بِهِمع هأْسر هِهجوا وملَ وأَقْب نم هدسلُ جفْعي كذَل 
  . البخاري رواه )) مرات ثَثَال
 ثالث والفجر املغرب وبعد ، واحدة مرة املفروضة الصلوات بعد))  أَحد اللَّه هو قُلْ((  قراءة - ٨

  .  مرات
 يف))  الْكَافرونَ أَيها اي قُلْ((  و)  سبح ( وقراءة ، الوتر ركعة يف))  أَحد اللَّه هو قُلْ((  قراءة - ٩

  .   بثالث أوتر إن ، الوتر يف األخرية قبل الركعتني
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 الليل من فَلَقَه الذي ، الصبح برب وأحتصن أستجري و وألتجئ وأعتصم أعوذ -الرسول أيها- قل

)) قاحِ فَالبمن املخلوقات مجيع شر من ، سبحانه وتعاىل اهللا وهو )) اإلص حيوان ومن.  وغريها ومجاد 
 زوجته على الزوج لعطف ؛ العقد يف ينفثن الالّيت السواحر شر ومن.  فيه ما وشر ، أظلم إذا الليل شر
  .  وذهاا النعمة لزوال ؛ حسده أظهر إذا حاسد شر ومن.  الشرور من ذلك وغري عنها صرفه أو
   

  
 عامر بن عقبة حديث ويف.  أحد اهللا هو قل و الناس وسورة رةالسو ذه تعوذ:  املسلم أخي - ١
 النيب أن r قل (( و )) الفلق برب أعوذ قل (( و )) أحد اهللا هو قل (( عقبة يا  ((:   قال 
  . )صحيح(  النسائي رواه ))  أحد مبثلهن تعوذ ما )) الناس برب أعوذ
 قال r النيب أن  عقبة ديثـحل ؛ ما ألواس قمت وكلما منت كلما)املعوذتان( ما رأـاق - ٢
 يا  )) الناس برب أعوذ قل (( و )) الفلق برب أعوذ قل (( قرئتا سورتني خري أعلمك أال عقبة يا (( :

 والنسائي أمحد رواه  ))  مبثلهما مستعيذ استعاذ وال سائل سأل ما وقمت منت كلما ما اقرأ عقبة
  ) . حسن(
  ) . ذلك مر وقد ( أحد اهللا هو قل عم النوم عند قراءما - ٣
  .  مرات ثالث واملغرب الفجر وبعد ، واحدة مرة املفروضة الصلوات بعد) والناس الفلق(  ما اقرأ - ٤
 يقرأ مث ، لالغتسال يكفي ماء يف حجرين بني وتدق ، سدر من ورقات سبع تؤخذ:  للمسحور - ٥

 منه ويشرب ، عليه وينفث)  الكرسي آية(  و)  الناس(  و ) الفلق (و)  احد اهللا هو قل (  املاء على
 العني أصابه من ا يرقى وكذلك.  لذلك جيد فإنه ، بالباقي ويغتسل ، حسوات ثالث املريض

  . أعلم واهللا). احلسد(
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 املتصرف الناس ملك ، ومالكهم وخالقهم الناس برب وأحتصن وأعتصم أعوذ -الرسول أيها– قل

 الذي ، لإلنسان املوسوس الشيطان شر من ، سواه ندو وحده حبق الناس معبود ، وحاكمهم فيهم
 والشبهات بالشك الناس قلوب يف يوسوس الذي.  تعاىل اهللا ذُكر إذا القلب عن ويتأخر خيتفي

  .   واإلنس اجلن شياطني من ، والفجور والشهوات
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 قال فقد)  والناس الفلق(  السورتني اتني وتعوذ ، الرجيم الشيطان من باهللا استعذ:  املسلم أخي - ١
r  :)) الاذَ وعتيذٌ اسعتسا مهِمثْلصحيح )) بِم  .  
 قَرأْت فَإِذَا (( : تعاىل لقوله ، الرجيم الشيطان من باهللا استعذ القرآن قرأت إذا:  املسلم أخي - ٢

  )) . الرجِيمِ نالشيطَا من بِاللَّه فَاستعذْ الْقُرآنَ
 هريرة أيب حديث يف r قال وقد!  تعاىل هللا ذاكراً فكن)  اهللا ذكر من يهرب(  خينس الشيطان إن - ٣
  :)) َّطَانَ إِنيإِذَا الش عماَء سدال النبِالصالَ ةأَح اطٌ لَهرى ضتال ح عمسي هتوفَإِذَا ص كَتس 

عجر سوسمسلم رواه )) احلديث. .. فَو  .  
 أُغْوِي أَبرح ال رب يا وعزتك قَالَ الشيطَانَ إِنَّ ((:  r قال وقد!  هللا مستغفراً كن:  املسلم أخي - ٤

كادبا عم تامد مهاحوي أَرف سـأَجمهقَالَ اد بي الرتزعـال وجيوالُ ال لأَز رأَغْف لَها مم 
  ) . حسن(  واحلاكم أمحد رواه  )) استغفَرونِي

.  الشيطان من التحريش فإن.  املسلمني من أحد وبني بينك التحريش قبول من املسلم أخي احذر - ٥
 بِالْعر جزِيرة في الْمصلُّونَ يعبده أَنْ أَيِس قَد الشيطَانَ ِنَّإ ((:   جابر حديث يف r قال وقد

نلَكي ورِيشِ فحالت مهنيمسلم رواه )) ب .  
 ، ذلك وغري زوجتك إتيان وعند شرابك وعلى بيتك ودخول طعامك على اهللا سم:  املسلم أخي - ٦

...  علَيه اللَّه اسم يذْكَر لَا أَنْ الطَّعام يستحلُّ الشيطَانَ إِنَّ (( : حذيفة حديث يف r قال وقد
  .  مسلم رواه )) احلديث
 الشيطَانَ وجنب الشيطَانَ جنبنِي اللَّهم اللَّه بِاسمِ أَهلَه يأْتي حني يقُولُ أَحدهم أَنَّ لَو أَما (( : r وقال

  .  البخاري رواه )) أَبدا شيطَانٌ هيضر لَم ولَد قُضي أَو ذَلك في بينهما قُدر ثُم رزقْتنا ما
 تعس تقُلْ ال ((:  r قال فقد ، اهللا بسم:  قل ولكن.  شيء لك حصل إذا ، الشيطان تعس:  تقل ال- ٧

 فَإِنك اللَّه سمِبِ قُلْ ولَكن بِقُوتي ويقُولُ الْبيت مثْلَ يكُونَ حتى تعاظَم ذَلك قُلْت إِذَا فَإِنك الشيطَانُ
  ) .صحيح( وغريه داود أبو رواه )) الذُّبابِ مثْلَ يكُونَ حتى تصاغَر ذَلك قُلْت إِذَا
 ،كما طريق بكل له قعد فقد ، العبد إهالك على حريص) الوسواس(  الشيطان إن:  املسلم أخي - ٨

  .  الرجيم الشيطان من به واالستعاذة اهللا إىل وءباللج وعلينا!  معه االجنراف فلنحذر.  r النيب أخرب
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 واإلفساد األرض يف الفساد يف سعيهم وأكثر!  أكثرهم فما ، اإلنس شياطني من لنحذر:  املسلم أخي  
 وغريهم املنافقون به يقوم وما ، واإلفساد الفساد من اهلدامة الفضائية القنوات به تقوم ما نرى وحنن! 
 احلذر وأخذنا ، يريدون وماذا ، هؤالء وعينا فهل.  اتمع يف والذنوب لةالرذي نشر يف يسعى نـمم

  . ))  والناسِ الْجِنة من*  الناسِ صدورِ في يوسوِس الَّذي((  ؟ منهم
  
  
  
  
  
  

   أمجعني وصحبه آله وعلى حممد نبينا على وسلم ا وصلى
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n  
  جزء عم

  الصفحة  م السورة اس  م  الصفحة  اسم السورة  م

  ٨١  القدر  ٢٠  ١  النبأ  ١

  ٨٣  البینة  ٢١  ٨  النازعات  ٢

  ٨٦  الزلزلة  ٢٢  ١٤  عبس  ٣

  ٨٨  العادیات  ٢٣  ٢٠  التكویر  ٤

  ٩٠  القارعة  ٢٤  ٢٥  االنفطار  ٥

  ٩١  التكاثر  ٢٥  ٢٩  المطففین  ٦

  ٩٣  العصر  ٢٦  ٣٦  االنشقاق  ٧

  ٩٤  الھمزة  ٢٧  ٤٠  البروج  ٨

  ٩٥  الفیل  ٢٨  ٤٥  الطارق  ٩

  ٩٦  قریش  ٢٩  ٤٩  األعلى  ١٠

  ٩٨  الماعون  ٣٠  ٥٥  الغاشیة  ١١

  ١٠٠  الكوثر  ٣١  ٦٠  الفجر  ١٢

  ١٠٢  الكافرون  ٣٢  ٦٥  البلد  ١٣

  ١٠٣  النصر  ٣٣  ٦٧  الشمس  ١٤

  ١٠٥  المسد  ٣٤  ٧٠  اللیل  ١٥

  ١٠٨  اإلخالص  ٣٥  ٧٢  الضحى  ١٦

  ١١١  الفلق  ٣٦  ٧٤  الشرح  ١٧

  ١١٢  الناس  ٣٧  ٧٧  التین  ١٨

  ١١٥  الفھرس    ٧٩  العلق  ١٩
  


