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الموضوع

اي آَيا الناس اعبدوا ربمك
األية  21من سورة البقرة

اي آَيا الناس اعبدوا ربمك اَّلي خلقمك واَّلين من قبلمك لعلمك تتقون
التفسير (البغوي)

قوَل تعاَل{ :اي آَيا الناس} قال ابن عباس ريض هللا عهنام" :اي آَيا الناس خطاب آهل مكة ،واي آَيا اَّلين آمنوا خطاب آهل
املدينة وهو هاهنا عام ال من حيث آنه ل يدخهل الصغار واجملانني".
{اعبدوا} وحدوا.
قال ابن عباس ريض هللا عهنامُ" :ك ما ورد يف القرآن من العبادة مفعناها التوحيد".
{ربمك اَّلي خلقمك} اخللق :اخرتاع اليشء عّل غي مثال س بق.
{واَّلين من قبلمك} آي وخلق اَّلين من قبلمك.
{لعلمك تتقون} ليك تنجوا من العذاب ،وقيل :معناه كونوا عّل رجاء التقوى بأن تصيوا يف سرت ووقاية من عذاب هللا ،وحمك هللا
من ورائمك يفعل ما يشاء كام قال{ :فقول َل قول لينا لعهل يتذكر آو َيىش} [-44طه] آي ادعواه اَل احلق وكوان عّل رجاء التذكر،
وحمك هللا من ورائه يفعل ما يشاء،
قال سيبويه(" :لعل) و(عىس) حرفا ترج وهام من هللا واجب".
ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -حمبة لقاء هللا تعاَل

من آحب لقاء هللا ,آحب هللا لقاءه  .ومن كره لقاء هللا  ,كره هللا لقاءه  .قال فأتيت عائشة فقلت :اي آم
املؤمنني ! مسعت آاب هريرة يذكر عن رسول هللا صّل هللا عليه وسّل حديثا  .ان َكن كذِل فقد هلكنا .
فقالت :ان الهاِل من هكل بقول رسول هللا صّل هللا عليه وسّل  .وما ذاك؟ قال :قال رسول هللا صّل
هللا عليه وسّل :من آحب لقاء هللا  ,آحب هللا لقاءه  .ومن كره لقاء هللا  ,كره هللا لقاءه  ,وليس منا آحد ال
وهو يكره املوت  .فقالت :قد قاَل رسول هللا صّل هللا عليه وسّل  .وليس ابَّلي تذهب اليه  .ولكن اذا
خشص البرص  ,وحرشج الصدر  ,واقشعر اجلدل  ,وتش نجت األصابع  .فعند ذِل  ,من آحب لقاء هللا ,
آحب هللا لقاءه  .ومن كره لقاء هللا  ,كره هللا لقاءه.
الراوي:آبو هريرة احملدث:مسّل املصدر:حصيح مسّل اجلزء آو الصفحة 2685:حمك احملدث:حصيح
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واشكروا َّلل
األية  172من سورة البقرة

اي آَيا اَّلين آمنوا لكوا من طيبات ما رزقنامك واشكروا َّلل ان كنمت اايه تعبدون
التفسير (البغوي)

قوَل تعاَل ( اي آَيا اَّلين آمنوا لكوا من طيبات ) حاللت ( ما رزقنامك )
عن آيب هريرة قال قال رسول هللا صّل هللا عليه وسّل :اي آَيا الناس ان هللا طيب ل يقبل ال الطيب وان هللا آمر املؤمنني مبا
آمر به املرسلني فقال " :اي آَيا الرسل لكوا من الطيبات واُعلوا صاحلا " (  - 51املؤمنون ) وقال ( اي آَيا اَّلين آمنوا لكوا من
طيبات ما رزقنامك ) ُث ذكر الرجل يطيل السفر آشعث آغرب ميد يده اَل السامء اي رب اي رب ومطعمه حرام ومرشبه حرام
وملبسهحرام وغذي ابحلرام فأىن يس تجاب َّلِل"
( واشكروا هلل ) عّل نعمه ( ان كنمت اايه تعبدون )
ُث بني احملرمات فقال ( انما حرم عليمك الميتة وادلم ولحم الخْنير وما آهل به لغي اَّلل فمن اضطر غي ابغ ول عاد فال اُث عليه
ان اَّلل غفور رحمي ).
ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -رمحة هللا تعاَل

ان هللا تعاَل خلق يوم خلق السموات واألرض مائة رمحةُ,ك رمحة طباق ما بني السامء واألرض,جفعل مهنا
يف األرض رمحة,فهبا تعطف الوادلة عّل ودلها,والوحش والطي بعضها عّل بعض,وآخر تسعا وتسعني,فاذا
َكن يوم القيامة آمكلها ِبذه الرمحة .
الراوي:سلامن الفاريس و آبو سعيد اخلدري احملدث:األلبان املصدر:حصيح اجلامع اجلزء آو الصفحة 1767:حمك احملدث:حصيح
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واَّلل بصي ابلعباد
األية  15من سورة آل ُعران

قل آؤنبئمك ِبي من ذلمك لَّلين اتقوا عند رِبم جنات َتري من َتِتا األِنار خادلين فهيا
وآزواج مطهرة ورضوان من اَّلل واَّلل بصي ابلعباد
التفسير (البغوي)

قوَل تعاَل ( قل آؤنبئمك ِبي من ذلمك لَّلين اتقوا عند رِبم جنات َتري من َتِتا األِنار خادلين فهيا وآزواج مطهرة ورضوان من
هللا ) قرآه العامة بكِس الراء  ،وروى آبو بكر عن عامص بضم الراء  ،وهام لغتان َكلعدوان والعدوان.
عن آيب سعيد اخلدري ريض هللا عنه قال :قال النيب صّل هللا عليه وسّل " ان هللا تبارك وتعاَل يقول ألهل اجلنة :اي آهل اجلنة
فيقولون :لبيك ربنا وسعديك واخلي لكه يف يديك  ،فيقول :هل رضيمت؟ فيقولون وما لنا ل نرىض اي رب وقد آعطيتنا ما مل تعط
آحدا من خلقك؟ فيقول :آل آعطيمك آفضل من ذِل؟ فيقولون :اي رب وآي َشء آفضل من ذِل؟ فيقول :آحل عليمك رضوان
فال آخسط عليمك بعده آبدا" .
ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -فاذا سألمت هللا فسلوه الفردوس

من آمن ابهلل ورسوَل  ،وآقام الصالة  ،وصام رمضان َ ،كن حقا عّل هللا آن يدخهل اجلنة  ،هاجر يف سبيل
هللا  ،آو جلس يف آرضه اليت ودل فهيا )  .قالوا :اي رسول هللا  ،آفال ننّب الناس بذِل ؟ قال :ان يف اجلنة
مائة درجة  ،آعدها هللا للمجاهدين يف سبيهل ُ ،ك درجتني ما بيهنام كام بني السامء واألرض  ،فاذا سألمت هللا
فسلوه الفردوس  ،فانه آوسط اجلنة  ،وآعّل اجلنة  ،وفوقه عرش الرمحن  ،ومنه تفجر آِنار اجلنة
الراوي:آبو هريرة احملدث:البخاري املصدر:حصيح البخاري اجلزء آو الصفحة 7423:حمك احملدث[:حصيح]
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ول تتمنوا ما فضل اَّلل به بعضمك عّل بعض
األية  32من سورة النساء

ول تتمنوا ما فضل اَّلل به بعضمك عّل بعض للرجال نصيب مما اكتس بوا وللنساء نصيب مما اكتسْب
واسألوا اَّلل من فضهل ان اَّلل َكن بك َشء علميا
التفسير (السعدي)

يهنى تعاَل املؤمنني عن آن يمتىن بعضهم ما فضل هللا به غيه من األمور املمكنة وغي املمكنة .فال تمتىن النساء خصائص الرجال
اليت ِبا فضلهم عّل النساء ،ول صاحب الفقر والنقص حاةل الغىن والكامل متنيا جمردا ألن هذا هو احلسد بعينه ،متين نعمة هللا
عّل غيك آن تكون ِل ويسلب اايها .وألنه يقتيض السخط عّل قدر هللا والخالد اَل الكسل واألمان الباطل اليت ل يقرتن
ِبا ُعل ول كسب .وامنا احملمود آمران :آن يسع العبد عّل حسب قدرته مبا ينفعه من مصاحله ادلينية وادلنيوية ،ويسأل هللا تعاَل
من فضهل ،فال يتك عّل نفسه ول عّل غي ربه .ولهذا قال تعاَل { :للرجال نصيب مما اكتس بوا } آي :من آعامهلم املنتجة
للمطلوب { .وللنساء نصيب مما اكتسْب } فك مهنم ل يناَل غي ما كس به وتعب فيه { .واسألوا اَّلل من فضهل } آي :من مجيع
مصاحلمك يف ادلين وادلنيا .فهذا كامل العبد وعنوان سعادته ل من يرتك العمل ،آو يتك عّل نفسه غي مفتقر لربه ،آو جيمع بني
األمرين فان هذا خمذول خاِس .وقوَل { :ان اَّلل َكن بك َشء علميا } فيعطي من يعلمه آهال َّلِل ،ومينع من يعلمه غي مس تحق.
ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية" ُ -ه األخرة و ُه ادلنيا

من َكنت األخرة َهه جعل اَّلل غناه يف قلبه ومجع َل مشهل وآتته ادلنيا وِه رامغة  ،ومن َكنت ادلنيا َهه
جعل اَّلل فقره بني عينيه وفرق عليه مشهل  ،ومل يأته من ادلنيا ال ما قدر َل
الراوي:آنس بن ماِل احملدث:األلبان املصدر:حصيح الرتمذي اجلزء آو الصفحة 2465:حمك احملدث:حصيح
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ما آصابك من حس نة فمن اَّلل
األية  79من سورة النساء

ما آصابك من حس نة فمن اَّلل وما آصابك من سيئة فمن نفسك
وآرسلناك للناس رسول وكف ابَّلل شهيدا
التفسير (ابن كثير)

ُث قال تعاَل خماطبا لرسوَل صّل هللا عليه وسّل " ما آصابك من حس نة مفن هللا " آي من فضل هللا ومنته ولطفه ورمحته " وما
آصابك من سيئة مفن نفسك " آي مفن قبكل ومن ُعكل آنت كام قال تعاَل " وما آصابمك من مصيبة فامب كسبت آيديمك ويعفو عن
كثي " قال احلسن البرصي " مفن نفسك " آي بذنبك وقال قتادة يف األية " مفن نفسك " عقوبة ِل اي ابن آدم بذنبك.
قال :وذكر لنا آن النيب صّل هللا عليه وسّل قال " ل يصيب رجال خدش عود ول عرثة قدم ول اختالج عرق ال بذنب وما يعفو
هللا آكرث" وهذا اَّلي آرسهل قتادة قد روي متصال يف الصحيح " واَّلي نفيس بيده ل يصيب املؤمن ُه ول حزن ول نصب حىت
الشوكة يشاكها ال كفر هللا عنه ِبا من خطاايه"
وكف ابهلل شهيدا " آي عّل آنه آرسكل وهو شهيد آيضا بينك وبيهنم وعامل مبا تبلغهم اايه ومبا يردون عليك من احلق كفرا وعنادا.
ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -فتنافسوها كام تنافسوها ،فِتلكمك كام آهلكِتم

واَّلل ما الفقر آخىش عليمك ،ولكين آخىش عليمك آن تبسط ادلنيا عليمك ،كام بسطت عّل من َكن قبلمك،
فتنافسوها كام تنافسوها ،فِتلكمك كام آهلكِتم
الراويُ:عرو بن عوف املزن احملدث:األلبان املصدر:حصيح ابن ماجه اجلزء آو الصفحة 3246:حمك احملدث:حصيح
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وابتغوا اليه الوس يل
األية  35من سورة املائدة

اي آَيا اَّلين آمنوا اتقوا اَّلل وابتغوا اليه الوس يل وجاهدوا يف سبيهل لعلمك تفلحون
التفسير (السعدي)

هذا آمر من هللا لعباده املؤمنني ،مبا يقتضيه الميان من تقوى هللا واحلذر من خسطه وغضبه ،وذِل بأن جيِتد العبد ،ويبذل غاية
ما ميكنه من املقدور يف اجتناب ما يسخطه هللا ،من معايص القلب واللسان واجلوارح ،الظاهرة والباطنة .ويس تعني ابهلل عّل
تركها ،لينجو بذِل من خسط هللا وعذابه.
{ وابتغوا اليه الوس يل } آي :القرب منه ،واحلظوة دليه ،واحلب َل ،وذِل بأداء فرائضه القلبيةَ ،كحلب َل وفيه ،واخلوف والرجاء،
والانبة والتوُك .والبدنيةَ :كلزَكة واحلج .واملركبة من ذِل َكلصالة وحنوها ،من آنواع القراءة واَّلكر ،ومن آنواع الحسان اَل اخللق
ابملال والعّل واجلاه ،والبدن ،والنصح لعباد هللا ،فك هذه األعامل تقرب اَل هللا .ول يزال العبد يتقرب ِبا اَل هللا حىت حيبه
هللا ،فاذا آحبه َكن مسعه اَّلي يسمع به ،وبرصه اَّلي يبرص به ،ويده اليت يبطش ِبا ،ورجهل اليت مييش [ِبا] ويس تجيب هللا
َل ادلعاء.
ُث خص تبارك وتعاَل من العبادات املقربة اليه ،اجلهاد يف سبيهل ،وهو :بذل اجلهد يف قتال الاكفرين ابملال ،والنفس ،والرآي،
واللسان ،والسعي يف نرص دين هللا بك ما يقدر عليه العبد ،ألن هذا النوع من آجل الطاعات وآفضل القرابت .وألن من قام
به ،فهو عّل القيام بغيه آحرى وآوَل { لعلمك تفلحون } اذا اتقيمت هللا برتك املعايص ،وابتغيمت الوس يل اَل هللا ،بفعل الطاعات،
وجاهدمت يف سبيهل ابتغاء مرضاته .والفالح هو الفوز والظفر بك مطلوب مرغوب ،والنجاة من ُك مرهوب ،حفقيقته السعادة
األبدية والنعمي املقمي.
ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -يقول هللا تعاَل :آان عند ظن عبدي يب

يقول هللا تعاَل :آان عند ظن عبدي يب  ،وآان معه حني يذكرن  ،وهللا َّلل آفرح بتوبة عبده من آحدمك جيد
ضالته ابلفالة  ،ومن تقرب ال شربا  ،تقربت اليه ذراعا  ،ومن تقرب ال ذراعا  ،تقربت اليه ابعا  ،وان
آقبل ال مييش  ،آقبلت اليه آهرول
الراوي:آبو هريرة احملدث:األلبان املصدر:حصيح اجلامع اجلزء آو الصفحة 8138:حمك احملدث:حصيح
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آل ساء ما يزرون
األية  31من سورة األنعام

قد خِس اَّلين كذبوا بلقاء اَّلل حىت اذا جاءهتم الساعة بغتة قالوا اي حِستنا عّل ما فرطنا فهيا
وُه حيملون آوزارُه عّل ظهورُه آل ساء ما يزرون
التفسير (البغوي)

( قد خِس اَّلين كذبوا بلقاء هللا ) آي :خِسوا آنفسهم بتكذيهبم املصي اَل هللا ابلبعث بعد املوت  ( ،حىت اذا جاءهتم الساعة
) آي :القيامة ( بغتة ) آي :جفأة  ( ،قالوا اي حِستنا ) ندامتنا  [ ،ذكر ] عّل وجه النداء للمبالغة  ،وقال سيبويه :كنه يقول :آيِتا
احلِسة هذا آوانك ( عّل ما فرطنا ) آي :قرصان ( فهيا ) آي :يف الطاعة  ،وقيل :تركنا يف ادلنيا من ُعل األخرة.
قال محمد بن جرير :الهاء راجعة اَل الصفقة  ،وذِل آنه ملا تبني هلم خِسان صفقِتم ببيعهم األخرة ابدلنيا قالوا :اي حِستنا عّل ما
فرطنا فهيا  ،آي :يف الصفقة [ فرتك ذكر الصفقة ] اكتفاء بقوَل ( قد خِس ) ألن اخلِسان امنا يكون يف صفقة بيع  ،واحلِسة شدة
الندم  ،حىت يتحِس النادم  ،كام يتحِس اَّلي تقوم به دابته يف السفر البعيد  ( ،وُه حيملون آوزارُه ) آثقاهلم وآَثهمم  ( ،عّل
ظهورُه ) قال السدي وغيه :ان املؤمن اذ آخرج من قربه اس تقبهل آحسن َشء صورة وآطيبه رحيا فيقول َل :هل تعرفين؟ فيقول:
ل فيقول :آان ُعكل الصاحل فاركبين  ،فقد طاملا ركبتك يف ادلنيا  ،فذِل قوَل عز وجل ( :يوم حنرش املتقني اَل الرمحن وفدا ) (
مرمي  ) 85 ،آي :ركباان  ،وآما الاكفر فيس تقبهل آقبح َشء صورة وآنتنه رحيا  ،فيقول :هل تعرفين؟ فيقول :ل  .فيقول :آان ُعكل
اخلبيث طاملا ركبتين يف ادلنيا فأان اليوم آركبك  ،فهذا معىن قوَل ( :وُه حيملون آوزارُه عّل ظهورُه آل ساء ما يزرون ) حيملون
قال ابن عباس :بئس امحلل محلوا.
ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -فان تؤخر تزدد احساان اَل احسانك

اي ع ل تمتن املوت فانك ان كنت حمس نا فان تؤخر تزدد احساان اَل احسانك خي ِل ،وان كنت مسيئا،
فان تؤخر فتس تعتب من اساءتك خي ِل ،فال تتمن املوت.
آن رسول اَّلل صّل اَّلل عليه وسّل دخل وعباس ع رسول اَّلل صّل اَّلل عليه وسّل يش تيك ،فمتىن عباس
املوت ،فقال َل رسول اَّلل صّل اَّلل عليه وسّل احلديث
الراوي:لبابة بنت احلارث آم الفضل احملدث:األلبان املصدر:آحاكم اجلنائز اجلزء آو الصفحة 12:حمك احملدث:عّل رشط البخاري
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ادعوا ربمك تَضعا وخفية
األية  55من سورة األعراف

ادعوا ربمك تَضعا وخفية انه ل حيب المعتدين
التفسير (البغوي)

( ادعوا ربمك تَضعا ) تذلال واس تاكنة  ( ،وخفية ) آي ِسا.
قال احلسن :بني دعوة الِس ودعوة العالنية س بعون ضعفا  ،ولقد َكن املسلمون جيِتدون يف ادلعاء وما يسمع هلم صوت  ،وان
َكن ال َهسا بيهنم وبني رِبم  ،وذِل آن هللا س بحانه يقول " :ادعوا ربمك تَضعا وخفية "  ،وان هللا ذكر عبدا صاحلا وريض فعهل
فقال " :اذ اندى ربه نداء خفيا " مرمي  ( . 3 -انه ل حيب املعتدين ) قيل :املعتدين يف ادلعاء  ،وقال آبو جملزُ :ه اَّلين يسألون
منازل األنبياء علهيم السالم.
وعن آيب نعامة آن عبد هللا بن مغفل مسع ابنه يقول :اللهم ان آسأِل القرص األبيض عن ميني اجلنة اذا دخلِتا  ،فقال :اي بين سل
هللا اجلنة وتعوذ من النار  ،فان مسعت رسول هللا  -صّل هللا عليه وسّل  -يقول " :انه س يكون يف هذه األمة قوم يعتدون يف
الطهور وادلعاء" .
وقيل :آراد به الاعتداء ابجلهر والصياح قال ابن جرجي :من الاعتداء رفع الصوت والنداء ابدلعاء والصياح.
وروينا عن آيب موىس قال ملا غزا رسول هللا  -صّل هللا عليه وسّل  -خيرب آرشف الناس عّل واد فرفعوا آصواهتم ابلتكبي  ،فقال
رسول هللا  -صّل هللا عليه وسّل  " :-آربعوا عّل آنفسمك  ،انمك ل تدعون آمص ول غائبا  ،انمك تدعون مسيعا قريبا "  .وقال
عطيةُ :ه اَّلين يدعون عّل املؤمنني فامي ل حيل  ،فيقولون :اللهم آخزُه اللهم العهنم.
ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -اللهم ِل امحلد آنت نور الساموات واألرض

اللهم ِل امحلد آنت نور الساموات واألرض ومن فهين وِل امحلد آنت قيام الساموات واألرض ومن فهين وِل
امحلد آنت مكل الساموات واألرض ومن فهين وِل امحلد آنت حق ووعدك حق واجلنة حق والنار حق
والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق ِل آسلمت وعليك تولكت وبك آمنت ُث ذكر قتيبة لكمة معناها وبك
خاَصت واليك حامكت اغفر ل ما قدمت وما آخرت وما آعلنت آنت املقدم وآنت املؤخر ل اَل ال آنت
ول حول ول قوة ال ابَّلل.
َكن النيب صّل اَّلل عليه وسّل اذا قام من الليل يِتجد ،يقول هذا احلديث.
الراوي:عبدهللا بن عباس احملدث:األلبان املصدر:حصيح النسايئ اجلزء آو الصفحة 1618:حمك احملدث:حصيح
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آولئك َكألنعام بل ُه آضل
األية  179من سورة األعراف

ولقد ذرآان لجهَّن كثيا من الجن والنس لهم قلوب ل يفقهون ِبا ولهم آعني ل يبرصون ِبا
ولهم آذان ل يسمعون ِبا آولئك َكألنعام بل ُه آضل آولئك ُه الغافلون
التفسير (السعدي)

يقول تعاَل مبينا كرثة الغاوين الضالني ،املتبعني ابليس اللعني :ولقد ذرآان آي :آنشأان وبثثنا لجهَّن كثيا من الجن والنس صارت
الهبامئ آحسن حاةل مهنم .لهم قلوب ل يفقهون ِبا آي :ل يصل الهيا فقه ول عّل ،ال جمرد قيام احلجة.
ولهم آعني ل يبرصون ِبا ما ينفعهم ،بل فقدوا منفعِتا وفائدهتا.
ولهم آذان ل يسمعون ِبا سامعا يصل معناه اَل قلوِبم .آولئك اَّلين ِبذه األوصاف القبيحة َكألنعام آي :الهبامئ ،اليت فقدت العقول،
وهؤلء آثروا ما يفىن عّل ما يبق  ،فسلبوا خاصية العقل.
بل ُه آضل من الهبامئ ،فان األنعام مس تعمل فامي خلقت َل ،ولها آذهان ،تدرك ِبا ،مَضهتا من منفعِتا ،فَّلِل َكنت آحسن حال
مهنم.
آولئك ُه الغافلون اَّلين غفلوا عن آنفع األش ياء ،غفلوا عن الميان ابَّلل وطاعته وذكره .خلقت هلم األفئدة واألسامع واألبصار،
لتكون عوان هلم عّل القيام بأوامر اَّلل وحقوقه ،فاس تعانوا ِبا عّل ضد هذا املقصود .فهؤلء حقيقون بأن يكونوا ممن ذرآ اَّلل جلهَّن
وخلقهم لها ،خفلقهم للنار ،وبأعامل آهلها يعملون .وآما من اس تعمل هذه اجلوارح يف عبادة اَّلل ،وانصبغ قلبه ابلميان ابَّلل وحمبته،
ومل يغفل عن اَّلل ،فهؤلء ،آهل اجلنة ،وبأعامل آهل اجلنة يعملون.
ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -آكرثوا ذكر هاذم الَّلات

آكرثوا ذكر هادم الَّلات :املوت ؛ فانه لم يذكره آحد يف ضيق من العيش ال وسعه عليه  ،و ل ذكره يف سعة
ال ضيقها عليه
الراوي:آنس بن ماِل و آبو هريرة احملدث:األلبان املصدر:حصيح اجلامع اجلزء آو الصفحة 1211:حمك احملدث:حسن
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واذ زين لهم الش يطان آُعالهم
األية  48من سورة األنفال

واذ زين لهم الش يطان آُعالهم وقال ل غالب لمك اليوم من الناس وان جار لمك
فلما تراءت الفئتان نكص عّل عقبيه وقال ان بريء منمك ان آرى ما ل ترون ان آخاف
التفسير (السعدي)

واذ زين لهم الش يطان آُعالهم} حس هنا يف قلوِبم وخدعهم.
{وقال ل غالب لمك اليوم من الناس} فانمك يف عدد وعدد وهيئة ل يقاوممك فهيا محمد ومن معه.
{وان جار لمك} من آن يأتيمك آحد ممن َّتشون غائلته ،ألن ابليس قد تبدى لقريش يف صورة ِساقة بن ماِل بن جعشم املدجلي،
وَكنوا َيافون من بين مدجل لعداوة َكنت بيهنم .فقال هلم الش يطان :آان جار لمك ،فاطمأنت نفوسهم وآتوا عّل حرد قادرين.
{فلما تراءت الفئتان} املسلمون والاكفرون ،فرآى الش يطان جربيل عليه السالم يزع املالئكة خاف خوفا شديدا و {نكص عّل
عقبيه} آي :وَل مدبرا.
{وقال} ملن خدعهم وغرُه{ :ان بريء منمك ان آرى ما ل ترون} آي :آرى املالئكة اَّلين ل يدان ألحد بقتاهلم{ .ان آخاف اَّلل}
آي :آخاف آن يعاجلين ابلعقوبة يف ادلنيا {واَّلل شديد العقاب} ومن احملمتل آن يكون الش يطان ،قد سول هلم ،ووسوس يف
صدورُه آنه ل غالب هلم اليوم من الناس ،وآنه جار هلم ،فلام آوردُه مواردُه ،نكص عهنم ،وتربآ مهنم ،كام قال تعاَل{ :مكثل
الش يطان اذ قال لالنسان اكفر فلما كفر قال ان بريء منك ان آخاف اَّلل رب العالمني فاكن عاقبِتما آِنما يف النار خادلين فهيا
وذِل جزاء الظالمني}
ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -الاميان ابلقدر

لو آن هللا عذب آهل سامواته وآهل آرضه لعذِبم وهو غي ظالم هلم  ،ولو رمحهم لاكنت رمحته هلم خيا من
آعاملهم  ،ولو آنفقت مثل آحد ذهبا يف سبيل هللا ما قبهل هللا منك حىت تؤمن ابلقدر  ،فتعّل آن ما آصابك
مل يكن ليخطئك  ،وما آخطأك مل يكن ليصيبك  ،ولو مت عّل غي هذا دلخلت النار
الراوي:آيب بن كعب و زيد بن َثبت احملدث:األلبان املصدر:حصيح اجلامع اجلزء آو الصفحة 5244:حمك احملدث:حصيح

11
الموضوع

فنذر اَّلين ل يرجون لقاءان يف طغياِنم يعمهون
األية  11من سورة يونس

ولو يعجل اَّلل للناس الرش اس تعجالهم ابلخي لقيض الهيم آجلهم
فنذر اَّلين ل يرجون لقاءان يف طغياِنم يعمهون
التفسير (البغوي)

قوَل عز وجل ( :ولو يعجل هللا للناس الرش اس تعجاهلم ابخلي ) قال ابن عباس :هذا يف قول الرجل عند الغضب ألههل وودله:
لعنمك هللا  ،ول ابرك فيمك  .قال قتادة :هو دعاء الرجل عّل نفسه وآههل وماَل مبا يكره آن يس تجاب  .معناه :لو يعجل هللا الناس
اجابة دعاهئم يف الرش واملكروه اس تعجاهلم ابخلي  ،آي :كام حيبون اس تعجاهلم ابخلي  ( ،لقيض الهيم آجلهم ) قرآ ابن عامر ويعقوب:
" لقىض " بفتح القاف والضاد  ( ،آجلهم ) نصب  ،آي :ألهكل من دعا عليه وآماته  .وقال األخرون " :لقيض " بضم القاف
وكِس الضاد " آجلهم " رفع  ،آي :لفرغ من هالكهم وماتوا مجيعا.
وقيل :اِنا نزلت يف النَض بن احلارث حني قال " :اللهم ان َكن هذا هو احلق من عندك فأمطر علينا جحارة من السامء " األية (
األنفال  ) 32 -يدل عليه قوَل عز وجل ( :فنذر اَّلين ل يرجون لقاءان ) ل َيافون البعث واحلساب  ( ،يف طغياِنم يعمهون )
.
عن هامم بن منبه  ،آنه مسع آاب هريرة يقول :قال رسول هللا صّل هللا عليه وسّل " :اللهم ان اَّتذت عندك عهدا لن َّتلفنيه  ،فامنا
آان برش فيصدر مين ما يصدر من البرش  ،فأي املؤمنني آذيته  ،آو ش متته  ،آو جدلته  ،آو لعنته فاجعلها َل صالة وزَكة وقربة ،
تقربه ِبا اليك يوم القيامة" .
ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -ل َتقرن من املعروف شيئا

اتق هللا  ،ول َتقرن من املعروف شيئا  ،ولو آن تفرغ من دلوك يف اانء املستسقي  ،وآن تلق آخاك
ووهجك اليه منبسط  ،واايك واس بال الزار  ،فان اس بال الزار من المخيل  ،ول حيهبا هللا  ،وان امرؤ
ش تمك وعيك بأمر ليس هو فيك  ،فال تعيه بأمر هو فيه  ،ودعه يكون وابَل عليه  ،وآجره ِل  ،ول
تسْب آحدا
الراوي:جابر بن سلمي احملدث:األلبان املصدر:حصيح اجلامع اجلزء آو الصفحة 98:حمك احملدث:حصيح
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الموضوع

ان الحس نات يذهْب السيئات
األية ان الحس نات يذهْب السيئات من
سورة هود

وآقم الصالة طريف الهنار وزلفا من الليل ان الحس نات يذهْب السيئات ذِل ذكرى لَّلاكرين

التفسير (السعدي)

يأمر تعاَل ابقامة الصالة َكمل { طريف الهنار } آي :آوَل وآخره ،ويدخل يف هذا ،صالة الفجر ،وصالات الظهر والعرص { ،وزلفا
من الليل } ويدخل يف ذِل ،صالة املغرب والعشاء ،ويتناول ذِل قيام الليل ،فاِنا مما تزلف العبد ،وتقربه اَل هللا تعاَل.
{ ان الحس نات يذهْب السيئات } آي :فهذه الصلوات امخلس ،وما آحلق ِبا من التطوعات من آكرب احلس نات ،وِه :مع آِنا
حس نات تقرب اَل هللا ،وتوجب الثواب ،فاِنا تذهب السيئات ومتحوها ،واملراد بذِل :الصغائر ،كام قيدهتا األحاديث الصحيحة
عن النيب صّل هللا عليه وسّل ،مثل قوَل" :الصلوات امخلس ،وامجلعة اَل امجلعة ،ورمضان اَل رمضان ،مكفرات ملا بيهنن ما
اجتنبت الكبائر" ،بل كام قيدهتا األية اليت يف سورة النساء ،وِه قوَل تعاَل { :ان َتتنبوا كبائر ما تهنون عنه نكفر عنمك سيئاتمك
وندخلمك مدخال كرميا }
ذِل لعل الشارة ،لك ما تقدم ،من لزوم الاس تقامة عّل الرصاط املس تقمي ،وعدم جماوزته وتعديه ،وعدم الركون اَل اَّلين
ظلموا ،واألمر ابقامة الصالة ،وبيان آن احلس نات يذهْب السيئات ،امجليع { ذكرى لَّلاكرين } يفهمون ِبا ما آمرُه هللا به ،وِناُه
عنه ،وميتثلون لتكل األوامر احلس نة املمثرة للخيات ،ادلافعة للرشور والسيئات ،ولكن تكل األمورَ ،تتاج اَل جماهدة النفس،
والصرب علهيا.
ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -ولعن املؤمن كقتهل

ليس عّل رجل نذر فامي ل ميكل  ،ولعن املؤمن كقتهل  ،ومن قتل نفسه بيشء عذب به يوم القيامة  ،ومن
حلف مبل سوى السالم َكذاب فهو كام قال  ،ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتهل
الراويَ:ثبت بن الضحاك احملدث:األلبان املصدر:حصيح اجلامع اجلزء آو الصفحة 5404:حمك احملدث:حصيح
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الموضوع

وما آغين عنمك من اَّلل
األية  67من سورة يوسف

وقال اي بين ل تدخلوا من ابب واحد وادخلوا من آبواب متفرقة وما آغين عنمك من اَّلل من َشء
ان الحمك ال َّلل عليه تولكت وعليه فليتوُك المتولكون
التفسير (البغوي)

( وقال ) هلم يعقوب ملا آرادوا اخلروج من عنده ( اي بين ل تدخلوا من ابب واحد وادخلوا من آبواب متفرقة ) وذِل آنه خاف
علهيم العني; ألِنم َكنوا آعطوا جامل وقوة وامتداد قامة  ،وَكنوا ودل رجل واحد  ،فأمرُه آن يتفرقوا يف دخوهلم لئال يصابوا ابلعني
 ،فان العني حق  ،وجاء يف األثر " :ان العني تدخل الرجل القرب  ،وامجلل القدر" .
وعن ابراهمي النخعي :آنه قال ذِل ألنه َكن يرجو آن يروا يوسف يف التفرق  .واألول آحص.
ُث قال ( :وما آغين عنمك من هللا من َشء ) معناه :ان َكن هللا قىض فيمك قضاء فيصيبمك جممتعني كنمت آو متفرقني  ،فان املقدور
َكئن واحلذر ل ينفع من القدر ( ان احلمك ) ما احلمك ( ال هلل ) هذا تفويض يعقوب آموره اَل هللا ( عليه تولكت ) اعمتدت (
وعليه فليتوُك املتولكون ).
ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -وكونوا عباد اَّلل اخواان

ل َتاسدوا  ،ول تناجشوا  ،ول تباغضوا  ،ول تدابروا  ،ول يبع بعضمك عّل بيع بعض  ،وكونوا عباد اَّلل
اخواان املسّل آخو املسّل  ،ل يظلمه ول َيذَل  ،ول حيقره التقوى ههنا ويشي اَل صدره ثالث مرات
حبسب امرئ من الرش آن حيقر آخاه املسّل ُ ،ك املسّل عّل املسّل حرام  ،دمه  ،وماَل  ،وعرضه ويف
رواية :قال رسول اَّلل صّل اَّلل عليه وسّل :فذكر حنو حديث داود  ،وزاد  ،ونقص ومما زاد فيه ان اَّلل ل
ينظر اَل آجسادمك  ،ول اَل صورمك  ،ولكن ينظر اَل قلوبمك وآشار بأصابعه اَل صدره
الراوي:آبو هريرة احملدث:مسّل املصدر:حصيح مسّل اجلزء آو الصفحة 2564:حمك احملدث:حصيح

14
الموضوع

وجادلهم ابليت ِه آحسن
األية  125من سورة النحل

ادع اَل سبيل ربك ابلحمكة والموعظة الحس نة وجادلهم ابليت ِه آحسن
ان ربك هو آعّل بمن ضل عن سبيهل وهو آعّل ابلمهتدين
التفسير (السعدي)

آي :ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم وَكفرُه اَل سبيل ربك املس تقمي املش متل عّل العّل النافع والعمل الصاحل { ابلحمكة } آيُ :ك
آحد عّل حسب حاَل وفهمه وقوَل وانقياده.
ومن احلمكة ادلعوة ابلعّل ل ابجلهل والبداءة ابألُه فاألُه ،وابألقرب اَل األذهان والفهم ،ومبا يكون قبوَل آمت ،وابلرفق واللني ،فان
انقاد ابحلمكة ،وال فينتقل معه ابدلعوة ابملوعظة احلس نة ،وهو األمر والهنىي املقرون ابلرتغيب والرتهيب.
اما مبا تش متل عليه األوامر من املصاحل وتعدادها ،والنواِه من املضار وتعدادها ،واما بذكر اكرام من قام بدين هللا واهانة من مل
يقم به.
واما بذكر ما آعد هللا للطائعني من الثواب العاجل واألجل وما آعد للعاصني من العقاب العاجل واألجل ،فان َكن [املدعو] يرى
آن ما هو عليه حق .آو َكن داعيه اَل الباطل ،فيجادل ابليت ِه آحسن ،وِه الطرق اليت تكون آدع لس تجابته عقال ونقال.
ومن ذِل الاحتجاج عليه ابألدةل اليت َكن يعتقدها ،فانه آقرب اَل حصول املقصود ،وآن ل تؤدي اجملادةل اَل خصام آو مشامتة
تذهب مبقصودها ،ول َتصل الفائدة مهنا بل يكون القصد مهنا هداية اخللق اَل احلق ل املغالبة وحنوها.
وقوَل { :ان ربك هو آعّل بمن ضل عن سبيهل } عّل السبب اَّلي آداه اَل الضالل ،وعّل آعامَل املرتتبة عّل ضاللته وس يجازيه
علهيا.
{ وهو آعّل ابلمهتدين } عّل آِنم يصلحون للهداية فهداُه ُث من علهيم فاجتباُه.
ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -فان صاحهبا سدد و قارب  ،فارجوه

ان لك َشء رشة (نشاطا ورغبة فيه) ،ولك رشة فرتة  ،فان صاحهبا سدد و قارب  ،فارجوه  ،وان آشي
اليه ابألصابع  ،فال تعدوه.
الراوي:آبو هريرة احملدث:األلبان املصدر:حصيح اجلامع اجلزء آو الصفحة 2151:حمك احملدث:حصيح
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الموضوع

وقل رب ارمحهما مَك ربيان صغيا
األية  24من سورة الِساء

واخفض لهما جناح اَّلل من الرمحة وقل رب ارمحهما مَك ربيان صغيا
التفسير (البغوي)

(واخفض هلام جناح اَّلل ( آي :آلن جانبك هلام واخضع  .قال عروة بن الزبي :لن هلام حىت ل متتنع عن َشء آحباه ( من الرمحة
( من الشفقة ( وقل ريب ارمحهام كام ربيان صغيا ( آراد :اذا َكان مسلمني.
قال ابن عباس :هذا منسوخ بقوَل " :ما َكن للنيب واَّلين آمنوا آن يس تغفروا للمرشكني " ( التوبة .) 13 -
عن آيب ادلرداء قال :قال رسول هللا صّل هللا عليه وسّل " :الوادل آوسط آبواب اجلنة حفافظ ان شئت آو ضيع" .
وعن عبد هللا بن ُعرو عن النيب صّل هللا عليه وسّل قال " :رضا هللا يف رضا الوادل وخسط هللا يف خسط الوادل" .
وعن آيب هريرة ريض هللا عنه قال :قال رسول هللا صّل هللا عليه وسّل " :رمغ آنف رجل ذكرت عنده فّل يصل عل ورمغ آنف
رجل آىت عليه شهر رمضان فّل يغفر َل ورمغ آنف رجل آدرك آبويه الكرب فّل يدخاله اجلنة" .
ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -فليقل خيا آو ليصمت

من َكن يؤمن ابهلل واليوم األخر ؛ فليكرم ضيفه  ،ومن َكن يؤمن ابهلل واليوم األخر ؛ فليقل خيا آو ليصمت
 ،ومن َكن يؤمن ابهلل واليوم األخر ؛  ،فليكرم جاره
الراوي:عبدهللا بن ُعرو احملدث:األلبان املصدر:حصيح الرتغيب اجلزء آو الصفحة 2566:حمك احملدث:حصيح
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الموضوع

س يجعل لهم الرمحن ودا
األية  96من سورة مرمي

ان اَّلين آمنوا وُعلوا الصالحات س يجعل لهم الرمحن ودا
التفسير (البغوي)

قوَل عز وجل ( :ان اَّلين آمنوا وُعلوا الصاحلات س يجعل هلم الرمحن ودا ) آي :حمبة  .قال جماهد :حيهبم هللا وحيبهبم اَل عباده
املؤمنني.
عن آيب هريرة عن رسول هللا صّل هللا عليه وسّل آنه قال " :اذا آحب هللا العبد قال جلربائيل :قد آحببت فالان فأحبه فيحبه
جربائيل ُث ينادي يف آهل السامء :ان هللا عز وجل قد آحب فالان فأحبوه فيحبه آهل السامء ُث يوضع َل القبول يف األرض  ،واذا
آبغض العبد" .
قال ماِل :ل آحس به ال قال يف البغض مثل ذِل.
قال هرم بن حيان :ما آقبل عبد بقلبه اَل هللا عز وجل ال آقبل هللا بقلوب آهل الميان اليه  ،حىت يرزقه مودهتم.
ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -املتحابون يف هللا

املتحابون يف هللا يف ظل العرش يوم ل ظل ال ظهل  ،يغبطهم مباكِنم النبيون والشهداء.
[ ُث ] قال [ الراوي ] [ :خفرجت فأتيت ] عبادة بن الصامت حفدثته حبديث معاذ  ،فقال [ عبادة بن
الصامت ] :مسعت رسول هللا صّل هللا عليه وسّل يقول  ،عن ربه تبارك وتعاَل :حقت حمبيت عّل املزتاورين
يف  ،وحقت حمبيت عّل املتحابني يف  ،وحقت حمبيت عّل املتناحصني يف  ،وحقت حمبيت عّل املتباذلني يف
 [ ،و ] ُه عّل منابر من نور ؛ يغبطهم النبيون والصديقون [ مباكِنم ].
الراوي:معاذ بن جبل احملدث:األلبان املصدر:حصيح املوارد اجلزء آو الصفحة 2129:حمك احملدث:حصيح
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الموضوع

فال تس تعجلون
األية  37من سورة األنبياء

خلق النسان من َعل سأريمك آاييت فال تس تعجلون
التفسير (البغوي)

قوَل عز وجل ( :خلق النسان من َعل ) اختلفوا فيه  ،فقال قوم :معناه آن بنيته وخلقته من العجل وعلهيا طبع  ،كام قال ( :وَكن
النسان َعول ) ( الِساء.) 11 :
قال سعيد بن جبي والسدي :ملا دخلت الروح يف رآس آدم وعينه نظر اَل مثار اجلنة فلام دخلت جوفه اش ِتى الطعام  ،فوثب
قبل آن تبلغ الروح اَل رجليه َعال اَل مثار اجلنة  ،فوقع فقيل " :خلق النسان من َعل "  ،واملراد ابلنسان آدم وآورث آولده
العجل  ،والعرب تقول لَّلي يكرث منه اليشء :خلقت منه  ،كام تقول العرب :خلقت يف لعب  ،وخلقت من غضب  ،يراد املبالغة
يف وصفه بذِل  ،يدل عّل هذا قوَل تعاَل " :وَكن النسان َعول" .
وقال قوم :معناه خلق النسان يعين آدم من تعجيل يف خلق هللا اايه  ،ألن خلقه َكن بعد [ خلق ] ُك َشء يف آخر الهنار يوم
امجلعة  ،فأِسع يف خلقه قبل مغيب الشمس.
قال جماهد :فلام آحيا الروح رآسه قال اي رب اس تعجل ِبلقي قبل غروب الشمس  .وقيل :بِسعة وتعجيل عّل غي ترتيب خلق
سائر األدميني من النطفة والعلقة واملضغة وغيها.
وقال قوم :من َعل  ،آي :من طني  ،قال الشاعر :والنبع يف الصخرة الصامء منبتة والنخل ينبت بني املاء والعجل
( سأريمك آاييت فال تس تعجلون ) [ نزل هذا يف املرشكني ] َكنوا يس تعجلون العذاب ويقولون :آمطر علينا جحارة من السامء ،
وقيل :نزلت يف النَض بن احلارث فقال تعاَل ( :سأريمك آاييت ) آي :مواعيدي فال تس تعجلون  ،آي فال تطلبوا العذاب من قبل
وقته  ،فأراُه يوم بدر  ،وقيلَ :كنوا يس تعجلون القيامة.
ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -عليمك ابلصدق

عليمك ابلصدق فان الصدق َيدي اَل الرب وان الرب َيدي اَل اجلنة وما يزال الرجل يصدق ،ويتحرى الصدق
حىت يكتب عند هللا صديقا واايمك والكذب فان الكذب َيدي اَل الفجور ،وان الفجور َيدي اَل النار ،وما
يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حىت يكتب عند هللا كذااب
الراوي:عبدهللا بن مسعود احملدث:األلبان املصدر:حصيح الرتمذي اجلزء آو الصفحة 1971:حمك احملدث:حصيح
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الموضوع

اي آَيا اَّلين آمنوا ل تتبعوا خطوات الش يطان
األية  21من سورة النور

اي آَيا اَّلين آمنوا ل تتبعوا خطوات الش يطان ومن يتبع خطوات الش يطان فانه يأمر ابلفحشاء والمنكر
ولول فضل اَّلل عليمك ورمحته ما زَك منمك من آحد آبدا ولكن
التفسير (السعدي)

وملا ِنى عن هذا اَّلنب ِبصوصهِ ،نى عن اَّلنوب ُعوما فقال { :اي آَيا اَّلين آمنوا ل تتبعوا خطوات الش يطان } آي :طرقه
ووساوسه ،وخطوات الش يطان ،يدخل فهيا سائر املعايص املتعلقة ابلقلب ،واللسان والبدن .ومن حمكته تعاَل ،آن بني احلمك،
وهو :الهنىي عن اتباع خطوات الش يطان.
واحلمكة وهو بيان ما يف املهنىي عنه ،من الرش املقتيض ،وادلاعي لرتكه فقال { :ومن يتبع خطوات الش يطان فانه } آي :الش يطان
{ يأمر ابلفحشاء } آي :ما تس تفحشه العقول والرشائع ،من اَّلنوب العظمية ،مع ميل بعض النفوس اليه.
{ والمنكر } وهو ما تنكره العقول ول تعرفه .فاملعايص اليت ِه خطوات الش يطان ،ل َّترج عن ذِل ،فهنىي هللا عهنا للعباد،
نعمة منه علهيم آن يشكروه ويذكروه ،ألن ذِل صيانة هلم عن التدنس ابلرذائل والقباحئ ،مفن احسانه علهيم ،آن ِناُه عهنا ،كام
ِناُه عن آُك السموم القاتل وحنوها،
{ ولول فضل اَّلل عليمك ورمحته ما زَك منمك من آحد آبدا } آي :ما تطهر من اتباع خطوات الش يطان ،ألن الش يطان يسع ،
هو وجنده ،يف ادلعوة الهيا وَتسيهنا ،والنفس مياةل اَل السوء آمارة به ،والنقص مس تول عّل العبد من مجيع هجاته ،والميان غي
قوي ،فلو خل وهذه ادلواعي ،ما زَك آحد ابلتطهر من اَّلنوب والسيئات والامنء بفعل احلس نات ،فان الزَكء يتضمن الطهارة
والامنء ،ولكن فضهل ورمحته آوجبا آن يزتَك منمك من تزَك.
وَكن من دعاء النيب صّل هللا عليه وسّل " :اللهم آت نفيس تقواها ،وزكها آنت خي من زَكها ،آنت ولهيا ومولها " ولهذا قال:
{ ولكن اَّلل يزّك من يشاء } من يعّل منه آن يزَك ابلزتكية ،ولهذا قال { :واَّلل مسيع علمي }
ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -ما من مولود ال يدل عّل الفطرة

ما من مولود ال يدل عّل الفطرة  .فأبواه َيودانه وينرصانه ويرشَكنه  ،فقال رجل :اي رسول هللا ! آرآيت لو
مات قبل ذِل ؟ قال :هللا آعّل مبا َكنوا عاملني  .ويف حديث ابن مني :ما من مولود يودل ال وهو عّل املل
 .ويف رواية آيب بكر عن آيب معاوية :ال عّل هذه املل  ،حىت يبني عنه لسانه  .ويف رواية آيب كريب عن
آيب معاوية :ليس من مولود يودل ال عّل الفطرة  .حىت يعرب عنه لسانه
الراوي:آبو هريرة احملدث:مسّل املصدر:حصيح مسّل اجلزء آو الصفحة 2658:حمك احملدث:حصيح
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اي ليتين اَّتذت مع الرسول سبيال
األية  27من سورة الفرقان

ويوم يعض الظالم عّل يديه يقول اي ليتين اَّتذت مع الرسول سبيال
التفسير (البغوي)

( ويوم يعض الظامل عّل يديه ) آراد ابلظامل عقبة بن آيب معيط  ،وذِل آن عقبة َكن ل يقدم من سفر ال صنع طعاما فدعا اليه
آرشاف قومه  ،وَكن يكرث جمالسة النيب  -صّل هللا عليه وسّل  -فقدم ذات يوم من سفر فصنع طعاما فدعا الناس ودعا رسول
هللا  -صّل هللا عليه وسّل  ، -فلام قرب الطعام قال رسول هللا  -صّل هللا عليه وسّل  " :-ما آان بأُك طعامك حىت تشهد آن
ل اَل ال هللا وآن رسول هللا " فقال عقبة :آشهد آن ل اَل ال هللا وآن محمدا رسول هللا  ،فأُك رسول هللا  -صّل هللا عليه وسّل
 من طعامه  ،وَكن عقبة صديقا أليب بن خلف  ،فلام آخرب آيب بن خلف قال َل :اي عقبة صبأت قال :ل وهللا ما صبأت  ،ولكندخل عل رجل فأىب آن يأُك طعايم ال آن آشهد َل  ،فاس تحييت آن َيرج من بييت ومل يطعم  ،فشهدت َل فطعم  ،فقال :ما آان
ابَّلي آرىض عنك آبدا ال آن تأتيه فتزبق يف وهجه  ،ففعل ذِل عقبة  ،فقال عليه السالم " :ل آلقاك خارجا من مكة ال علوت
رآسك ابلس يف " فقتل عقبة يوم بدر صربا  .وآما آيب بن خلف فقتهل النيب  -صّل هللا عليه وسّل  -يوم آحد بيده.
وقال الضحاك :ملا بزق عقبة يف وجه رسول هللا  -صّل هللا عليه وسّل  -عاد بزاقه يف وهجه فاحرتق خداه  ،وَكن آثر ذِل فيه
حىت املوت  .وقال الشعيب َكن عقبة بن آيب معيط خليل آمية بن خلف فأسّل عقبة  ،فقال آمية :وهجىي من وهجك حرام آن
ابيعت محمدا  ،فكفر وارتد  ،فأنزل هللا  -عز وجل  " :-ويوم يعض الظامل " يعين :عقبة بن آيب معيط بن عبد مشس بن مناف "
عّل يديه " ندما وآسفا عّل ما فرط يف جنب هللا  ،وآوبق نفسه ابملعصية والكفر ابهلل بطاعة خليهل اَّلي صده عن سبيل ربه.
قال عطاء :يأُك يديه حىت تبلغ مرفقيه ُث تنبتان ُ ،ث يأُك هكذا  ،لكام نبتت يده آلكها َتِسا عّل ما فعل  ( .يقول ايليتين اَّتذت
) يف ادلنيا  ( ،مع الرسول سبيال ) ليتين اتبعت محمدا  -صّل هللا عليه وسّل  ، -واَّتذت معه سبيال اَل الهدى  .قرآ آبو ُعرو:
" اي ليتين اَّتذت " بفتح الياء  ،واألخرون ابساكِنا.
ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -آتدرون ما املفلس?

آتدرون ما املفلس ?  .قالوا املفلس فينا اي رسول اَّلل من ل درُه َل ول متاع  .قال رسول اَّلل صّل اَّلل
عليه وسّل :املفلس من آميت من يأيت يوم القيامة بصالته وصيامه وزَكته  ،ويأيت قد ش مت هذا  ،وقذف هذا
 ،وآُك مال هذا  ،وسفك دم هذا  ،ورضب هذا  ،فيقعد فيقتص هذا من حس ناته  ،وهذا من حس ناته
 ،فان فنيت حس ناته قبل آن يقتص ما عليه من اخلطااي آخذ من خطاايُه فطرح عليه ُ ،ث طرح يف النار.
الراوي:آبو هريرة احملدث:األلبان املصدر:حصيح الرتمذي اجلزء آو الصفحة 2418:حمك احملدث:حصيح
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ولتعّل آن وعد اَّلل حق
األية  13من سورة القصص

فرددانه اَل آمه ّك تقر عيهنا ول َتزن ولتعّل آن وعد اَّلل حق ولكن آكرثُه ل يعلمون
التفسير (السعدي)

{ فرددانه اَل آمه } كام وعدانها بذِل { ّك تقر عيهنا ول َتزن } حبيث انه ترىب عندها عّل وجه تكون فيه آمنة مطمئنة ،تفرح
به ،وتأخذ األجرة الكثية عّل ذِل { ،ولتعّل آن وعد اَّلل حق } فأريناها بعض ما وعدانها به عياان ،ليطمنئ بذِل قلهبا ،ويزداد
امياِنا ،ولتعّل آنه س يحصل وعد اَّلل يف حفظه ورسالته { ،ولكن آكرثُه ل يعلمون } فاذا رآوا السبب متشوشا ،شوش ذِل
امياِنم ،لعدم علمهم الاكمل ،آن اَّلل تعاَل جيعل احملن الشاقة والعقبات الشاقة ،بني يدي األمور العالية واملطالب الفاضل ،فاس متر
موىس عليه الصالة والسالم عند آل فرعون ،يرتىب يف سلطاِنم ،ويركب مراكهبم ،ويلبس مالبسهم ،وآمه بذِل مطمئنة ،قد
اس تقر آِنا آمه من الرضاع ،ومل يستنكر مالزمته اايها وحنوها علهيا.
وتأمل هذا اللطف ،وصيانة نبيه موىس من الكذب يف منطقه ،وتيسي األمر ،اَّلي صار به التعلق بينه وبيهنا ،اَّلي ابن للناس
آنه هو الرضاع ،اَّلي بسببه يسمهيا آما ،فاكن الالكم الكثي منه ومن غيه يف ذِل لكه ،صدقا وحقا.
ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -روح املؤمن وروح الاكفر

اذا حَض املؤمن آتته مالئكة الرمحة حبريرة بيضاء ،فيقولون :اخريج راضية مرضيا عنك ،اَل روح هللا
ورحيان ،ورب غي غضبان ،فتخرج كطيب رحي املسك ،حىت انه ليناوَل بعضهم بعضا ،حىت يأتون به ابب
السامء ،فيقولون :ما آطيب هذه الرحي اليت جاءتمك من األرض ! فيأتون به آرواح املؤمنني ،فلهم آشد فرحا
به من آحدمك بغائبه يقدم عليه ،فيسألونه :ماذا فعل فالن ؟ ماذا فعل فالن ؟ فيقولون :دعوه فانه َكن يف
مغ ادلنيا ،فاذا قال :آما آاتمك ؟ قالوا :ذهب به اَل آمه الهاوية وان الاكفر اذا احتَض آتته مالئكة العذاب
مبسح ،فيقولون :اخريج ساخطة مسخوطا عليك اَل عذاب هللا عز وجل ،فتخرج كنَت رحي جيفة حىت
يأتون به ابب األرض ،فيقولون :ما آنَت هذه الرحي ! حىت يأتون به آرواح الكفار
الراوي:آبو هريرة احملدث:األلبان املصدر:السلسل الصحيحة اجلزء آو الصفحة 1309:حمك احملدث:اس ناده حصيح
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ليجزي اَّلل الصادقني بصدقهم
األية  24من سورة األحزاب

ليجزي اَّلل الصادقني بصدقهم ويعذب المنافقني ان شاء آو يتوب علهيم ان اَّلل َكن غفورا رحميا
التفسير (السعدي)

{ ليجزي اَّلل الصادقني بصدقهم } آي :بسبب صدقهم ،يف آقواهلم ،وآحواهلم ،ومعاملِتم مع اَّلل ،واس تواء ظاهرُه وابطهنم ،قال
اَّلل تعاَل { :هذا يوم ينفع الصادقني صدقهم لهم جنات َتري من َتِتا األِنار خادلين فهيا آبدا } األية.
آي :قدران ما قدران ،من هذه الفَت واحملن ،والزلزل ،ليتبني الصادق من الاكذب ،فيجزي الصادقني بصدقهم { ويعذب المنافقني
} اَّلين تغيت قلوِبم وآعامهلم ،عند حلول الفَت ،ومل يفوا مبا عاهدوا اَّلل عليه.
{ ان شاء } تعذيهبم ،بأن مل يشأ هدايِتم ،بل عّل آِنم ل خي فهيم ،فّل يوفقهم.
{ آو يتوب علهيم } بأن يوفقهم للتوبة والانبة ،وهذا هو الغالب ،عّل كرم الكرمي ،ولهذا خمت األية ابمسني دالني عّل املغفرة،
والفضل ،والحسان فقال { :ان اَّلل َكن غفورا رحميا } غفورا َّلنوب املِسفني عّل آنفسهم ،ولو آكرثوا من العصيان ،اذا آتوا
ابملتاب { .رحميا } ِبم ،حيث وفقهم للتوبةُ ،ث قبلها مهنم ،وسرت علهيم ما اجرتحوه.
ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -لقاء املؤمنني

ان املؤمن اذا لقي املؤمن فسّل عليه وآخذ بيده فصاحفه تناثرت خطاايهام كام يتناثر ورق الشجر
الراوي:حذيفة بن الامين احملدث:األلبان املصدر:السلسل الصحيحة اجلزء آو الصفحة 52/1:حمك احملدثَ:ل شواهد يرىق ِبا اَل الصحة
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ونكتب ما قدموا وآَثرُه
األية  12من سورة يس

اان حنن حنِي الموىت ونكتب ما قدموا وآَثرُه وُك َشء آحصيناه يف امام مبني
التفسير (البغوي)

( اان حنن حنِي املوىت ) :عند البعث  ( ،ونكتب ما قدموا ) من األعامل من خي ورش  ( ) ،وآَثرُه ) آي :ما س نوا من س نة
حس نة آو سيئة.
قال النيب  -صّل هللا عليه وسّل  " :-من سن يف السالم س نة حس نة يعمل ِبا من بعده َكن َل آجرها ومثل آجر من ُعل ِبا
من بعده  ،من غي آن ينقص من آجورُه شيئا  ،ومن سن يف السالم س نة سيئة َكن عليه وزرها ووزر من ُعل ِبا من بعده
 ،من غي آن ينقص من آوزارُه شيئا" .
وقال قوم :قوَل " :ونكتب ما قدموا وآَثرُه " آي :خطاُه اَل املسجد.
عن آنس  -ريض هللا عنه  -قال " :آرادت بنو سلمة آن يتحولوا اَل قرب املسجد  ،فكره رسول هللا  -صّل هللا عليه وسّل -
آن تعرى املدينة  ،فقال :اي بين سلمة آل َتتس بون آَثرمك ؟ فأقاموا" .
وعن آيب موىس قال :قال النيب  -صّل هللا عليه وسّل  " :-آعظم الناس آجرا يف الصالة آبعدُه فأبعدُه ممىش  ،واَّلي ينتظر
الصالة حىت يصلهيا مع المام آعظم آجرا من اَّلي يصل ُث ينام" .
قوَل تعاَل ( وُك َشء آحصيناه ) حفظناه وعددانه وبيناه  ( ،يف امام مبني ) وهو اللوح احملفوظ.
ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -ان هللا كره لمك قيل وقال

ان هللا تعاَل حرم عليمك :عقوق األمهات  ،و وآد البنات  ،و منعا وهات  ،وكره لمك :قيل و قال  ،وكرثة
السؤال  ،و اضاعة املال
الراوي:املغية بن شعبة احملدث:األلبان املصدر:حصيح اجلامع اجلزء آو الصفحة 1749:حمك احملدث:حصيح

23
الموضوع

ان الخاِسين اَّلين خِسوا آنفسهم وآهلهيم يوم القيامة
األية  15من سورة الزمر

فاعبدوا ما شئمت من دونه قل ان الخاِسين اَّلين خِسوا آنفسهم وآهلهيم يوم القيامة
آل ذِل هو الخِسان المبني
التفسير (الطبري)

وقوَل ( :قل ان الخاِسين اَّلين خِسوا آنفسهم ) يقول تعاَل ذكره :قل اي محمد هلم :ان الهالكني اَّلين غبنوا آنفسهم ,وهلكت
بعذاب هللا آهلوُه مع آنفسهم ,فّل يكن هلم اذ دخلوا النار فهيا آهل ,وقد َكن هلم يف ادلنيا آهلون.
وبنحو اَّلي قلنا يف ذِل قال آهل التأويل.
*ذكر من قال ذِل:
وعن ابن عباس ,قوَل ( :قل ان الخاِسين اَّلين خِسوا آنفسهم وآهلهيم يوم القيامة ) قالُ :ه الكفار اَّلين خلقهم هللا للنار ,وخلق
النار هلم ,فزالت عهنم ادلنيا ,وحرمت علهيم اجلنة ,قال هللا :خِس ادلنيا واألخرة.
وقال ابن زيد ,يف قوَل ( :قل ان الخاِسين اَّلين خِسوا آنفسهم وآهلهيم يوم القيامة ) قال :هؤلء آهل النار ,خِسوا آنفسهم يف
ادلنيا ,وخِسوا األهلني ,فّل جيدوا يف النار آهال وقد َكن هلم يف ادلنيا آهل.
وعن جماهد ,قال :غبنوا آنفسهم وآهلهيم ,قالَ :يِسون آهلهيم ,فال يكون هلم آهل يرجعون الهيم ,وَيِسون آنفسهم ,فهيلكون يف
النار ,فميوتون وُه آحياء فيخِسوِنام.
وقوَل ( :آل ذِل هو الخِسان المبني ) يقول تعاَل ذكره :آل ان خِسان هؤلء املرشكني آنفسهم وآهلهيم يوم القيامة ,وذِل هالكها
هو اخلِسان املبني ,يقول تعاَل ذكره :هو الهالك اَّلي يبني ملن عاينه وعلمه آنه اخلِسان.
ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -لن ينجو آحد منمك بعمهل

قاربوا وسددوا  ،وآبرشوا  ،واعلموا آنه لن ينجو آحد منمك بعمهل  ،ول آان  ،ال آن يتغمدن هللا برمحة منه
وفضل
الراوي:آبو هريرة و جابر بن عبدهللا احملدث:األلبان املصدر:حصيح اجلامع اجلزء آو الصفحة 4297:حمك احملدث:حصيح

24
الموضوع

آنطقنا اَّلل اَّلي آنطق ُك َشء
األية  21من سورة فصلت

وقالوا لجلودُه لم شهدمت علينا قالوا آنطقنا اَّلل اَّلي آنطق ُك َشء وهو خلقمك آول مرة واليه ترجعون
التفسير (ابن كثير)

وقالوا جللودُه مل شهدمت علينا آي لموا آعضاءُه وجلودُه حني شهدوا علهيم فعند ذِل آجابِتم األعضاء " قالوا آنطقنا هللا اَّلي
آنطق ُك َشء وهو خلقمك آول مرة" آي فهو ل َيالف ول ميانع واليه ترجعون.
عن آنس بن ماِل ريض هللا عنه قال حضك رسول هللا صّل هللا عليه وسّل ذات يوم وتبسم فقال صّل هللا عليه وسّل " آل
تسألون عن آي َشء حضكت ؟ " قالوا اي رسول هللا من آي َشء حضكت ؟ قال صّل هللا عليه وسّل " َعبت من جمادةل
العبد ربه يوم القيامة يقول آي ريب آليس وعدتين آن ل تظلمين ؟ قال بّل فيقول فان ل آقبل عل شاهدا ال من نفيس فيقول
هللا تبارك وتعاَل آوليس كف يب شهيدا وابملالئكة الكرام الاكتبني ؟ قال فيدد هذا الالكم مرارا قال فيخمت عّل فيه وتتلكم آرَكنه
مبا َكن يعمل فيقول بعدا لمك وحسقا عنكن كنت آجادل" ،وعن آىب سعيد اخلدري ريض هللا عنه عن النيب صّل هللا عليه وسّل
قال " اذا َكن يوم القيامة عرف الاكفر بعمهل جفحد وخامص فيقول هؤلء جيانك يشهدون عليك فيقول كذبوا فيقول آهكل
وعشيتك فيقول كذبوا فيقول احلفوا فيحلفون ُث يصمِتم هللا تعاَل وتشهد علهيم آلسنِتم ويدخلهم النار"
عن رافع آيب احلسن قال وصف رجال حجد قال فيشي هللا تعاَل اَل لسانه فيبو يف مفه حىت ميله فال يس تطيع آن ينطق بلكمة
ُث يقول ألرابه لكها تلكمي واشهدي عليه فيشهد عليه مسعه وبرصه وجدله وفرجه ويداه ورجاله صنعنا ُعلنا فعلنا وقد تقدم آحاديث
كثية وآَثر عند قوَل تعاَل يف سورة يس " اليوم خنمت عّل آفواههم وتلكمنا آيدَيم وتشهد آرجلهم مبا َكنوا يكس بون" مبا آغىن عن
اعادته ههنا .وعن جابر بن عبد هللا ريض هللا عهنام قال ملا رجعت اَل رسول هللا صّل هللا عليه وسّل هماجرة البحر قال " آل
َتدثون بأعاجيب ما رآيمت بأرض احلبشة ؟ " فقال فتية مهنم بّل اي رسول هللا بيامن حنن جلوس اذ مرت علينا َعوز من َعائز
رهابيهنم َتمل عّل رآسها قل من ماء مفرت بفىت مهنم جفعل احدى يديه بني كتفهيا ُث دفعها خفرت عّل ركبتهيا فانكِست قلِتا فلام
ارتفعت التفتت اليه فقالت سوف تعّل اي غدر اذا وضع هللا الكريس ومجع األولني واألخرين وتلكمت األيدي واألرجل مبا َكنوا
يكس بون فسوف تعّل كيف آمري وآمرك عنده غدا ؟ قال يقول رسول هللا صّل هللا عليه وسّل " صدقت صدقت كيف يقدس
هللا قوما ل يؤخذ لضعيفهم من شديدُه"
ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -آمضن لمك اجلنة

امضنوا ل س تا من آنفسمك آمضن لمك اجلنة :اصدقوا اذا حدثمت  ،وآوفوا اذا وعدمت  ،وآدوا اذا ائمتنمت  ،واحفظوا
فروجمك وغضوا آبصارمك  ،وكفوا آيديمك
الراوي:عبادة بن الصامت احملدث:األلبان املصدر:السلسل الصحيحة اجلزء آو الصفحة 1470:حمك احملدث:حصيح مبجموع طرقه
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الموضوع

فما بكت علهيم السماء واألرض
األية  29من سورة ادلخان

فما بكت علهيم السماء واألرض وما َكنوا منظرين
التفسير (البغوي)

( مفا بكت علهيم السامء واألرض ) وذِل آن املؤمن اذا مات تبيك عليه السامء واألرض آربعني صباحا  ،وهؤلء مل يكن يصعد هلم
ُعل صاحل فتبيك السامء عّل فقده  ،ول هلم عّل األرض ُعر صاحل فتبيك األرض عليه.
عن آنس بن ماِل  ،عن النيب  -صّل هللا عليه وسّل  -آنه قال " :ما من عبد ال َل يف السامء ابابن ابب َيرج منه رزقه  ،وابب
يدخل فيه ُعهل  ،فاذا مات فقداه وبكيا عليه " وتال " مفا بكت علهيم السامء واألرض" .
قال عطاء :باكء السامء محرة آطرافها.
قال السدي :ملا قتل احلسني بن عل بكت عليه السامء  ،وباكؤها محرهتا.
( وما َكنوا منظرين ) مل ينظروا حني آخذُه العذاب لتوبة ول لغيها.
ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -من قرير العني

ان املؤمن حني يْنل به املوت ويعاين ما يعاين ود آِنا قد خرجت وهللا حيب لقاءه وان املؤمن يصعد بروحه
اَل السامء فتأتيه آرواح المؤمنني فيس تخربونه عن معارفهم من آهل األرض فاذا قال تركت فالان يف ادلنيا
آَعهبم ذِل واذا قال ان فالان قد فارق ادلنيا قالوا ما يجء بروح ذاك الينا وقد ذهب بروحه اَل آرواح آهل
النار وان املؤمن جيلس يف قربه ويسأل من ربك فيقول ريب هللا ويقال من نبيك فيقول نيب محمد صّل هللا
عليه وسّل فيقال ما دينك فيقول ديين السالم فيفتح َل ابب يف قربه فيقال انظر اَل جملسك من قرير العني
فيبعثه هللا يوم القيامة كمنا َكنت رقدة واذا َكن عدو هللا ونزل به املوت ويعاين ما يعاين ود آِنا ل َّترج آبدا
وهللا يبغض لقاءه واذا آجلس يف قربه يقال من ربك قال ل آدري قال ل دريت ويفتح َل ابب يف قربه ابب
من آبواب هجَّن ُث يَضب رضبة يسمعها خلق هللا ال الثقلني ُث يقال من كام ينام املهنوش قال قلت اي آاب
هريرة وما املهنوش قال ِنش ته ادلواب واحليات ُث يضيق عليه قربه حىت رآيت آاب هريرة نصب يده ُث كفأها
ُث ش بك حىت َّتتلف آضالعه
الراوي:آبو هريرة احملدث:ابن جرير الطربي املصدر:مس ند ُعر اجلزء آو الصفحة 502/2:حمك احملدث:اس ناده حصيح
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الموضوع

واعلموا آن فيمك رسول اَّلل
األية  7من سورة احلجرات

واعلموا آن فيمك رسول اَّلل لو يطيعمك يف كثي من األمر لعنمت ولكن اَّلل حبب اليمك الميان وزينه يف
قلوبمك وكره اليمك الكفر والفسوق والعصيان آولئك ُه الراشدون
التفسير (السعدي)

آي :ليكن دليمك معلوما آن رسول هللا صّل هللا عليه وسّل ،بني آظهرمك ،وهو الرسول الكرمي ،البار ،الراشد ،اَّلي يريد بمك اخلي
وينصح لمك ،وتريدون ألنفسمك من الرش واملَضة ،ما ل يوافقمك الرسول عليه ،ولو يطيعمك يف كثي من األمر لشق عليمك وآعنتمك،
ولكن الرسول يرشدمك ،وهللا تعاَل حيبب اليمك الميان ،ويزينه يف قلوبمك ،مبا آودع هللا يف قلوبمك من حمبة احلق وايثاره ،ومبا ينصب
عّل احلق من الشواهد ،واألدةل ادلاةل عّل حصته ،وقبول القلوب والفطر َل ،ومبا يفعهل تعاَل بمك ،من توفيقه لالانبة اليه ،ويكره
اليمك الكفر والفسوق ،آي :اَّلنوب الكبار ،والعصيانِ :ه ما دون ذِل من اَّلنوب مبا آودع يف قلوبمك من كراهة الرش ،وعدم
ارادة فعهل ،ومبا نصبه من األدةل والشواهد عّل فساده ،وعدم قبول الفطر َل ،ومبا جيعهل هللا من الكراهة يف القلوب َل{ آولئك }
آي :اَّلين زين هللا الميان يف قلوِبم ،وحببه الهيم ،وكره الهيم الكفر والفسوق والعصيان { ُه الراشدون } آي :اَّلين صلحت
علوهمم وآعامهلم ،واس تقاموا عّل ادلين القومي ،والرصاط املس تقمي. ،وضدُه الغاوون ،اَّلين حبب الهيم الكفر والفسوق والعصيان،
وكره الهيم الميان ،واَّلنب ذنهبم ،فاِنم ملا فسقوا طبع هللا عّل قلوِبم ،وملا { زاغوا آزاغ اَّلل قلوِبم } وملا مل يؤمنوا ابحلق ملا جاءُه
آول مرة ،قلب هللا آفئدهتم.
ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -لوددان آان قد رآينا اخواننا

السالم عليمك دار قوم مؤمنني  ،واان ان شاء اَّلل تعاَل بمك لحقون ُ ،ث قال :لوددان آان قد رآينا اخواننا ،
قالوا :اي رسول اَّلل آولس نا اخوانك ؟ قال :آنمت آحصايب  ،واخوان اَّلين يأتون من بعدي  ،وآان فرطمك عّل
احلوض  ،قالوا :اي رسول اَّلل كيف تعرف من مل يأت من آمتك ؟ قال :آرآيمت لو آن رجال َل خيل غر حمجل
بني ظهران خيل دُه ِبم  ،آمل يكن يعرفها ؟ قالوا :بّل  ،قال :فاِنم يأتون يوم القيامة غرا حمجلني  ،من آثر
الوضوء  ،قال :آان فرطمك عّل احلوض ُ ،ث قال :ليذادن رجال عن حويض  ،كام يذاد البعي الضال  ،فأاندَيم:
آل هلموا فيقال :اِنم قد بدلوا بعدك  ،ومل يزالوا يرجعون عّل آعقاِبم  ،فأقول :آل حسقا  ،حسقا.
آىت رسول هللا صّل هللا عليه وسّل املقربة فسّل عّل املقربة  ،فقال احلديث.
الراوي:آبو هريرة احملدث:األلبان املصدر:حصيح ابن ماجه اجلزء آو الصفحة 3494:حمك احملدث:حصيح
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الموضوع

يسأَل من يف السماوات واألرض
األية  29من سورة الرمحن

يسأَل من يف السماوات واألرض ُك يوم هو يف شأن
التفسير (السعدي)

آي :هو الغين بذاته عن مجيع خملوقاته ،وهو واسع اجلود والكرم ،فك اخللق مفتقرون اليه ،يسألونه مجيع حواجئهم ،حباهلم ومقاهلم،
ول يس تغنون عنه طرفة عني ول آقل من ذِل ،وهو تعاَل { ُك يوم هو يف شأن } يغين فقيا ،وجيرب كسيا ،ويعطي قوما ،ومينع
آخرين ،ومييت وحيِي ،ويرفع وَيفض ،ل يشغهل شأن عن شأن ،ول تغلطه املسائل ،ول يربمه احلاح امللحني ،ول طول مسأةل
السائلني ،فس بحان الكرمي الوهاب ،اَّلي ُعت مواهبه آهل األرض والساموات ،وع لطفه مجيع اخللق يف ُك األانت واللحظات،
وتعاَل اَّلي ل مينعه من العطاء معصية العاصني ،ول اس تغناء الفقراء اجلاهلني به وبكرمه ،وهذه الش ئون اليت آخرب آنه تعاَل ُك
يوم هو يف شأنِ ،ه تقاديره وتدابيه اليت قدرها يف األزل وقضاها ،ل يزال تعاَل ميضهيا وينفذها يف آوقاهتا اليت اقتضته حمكته،
وِه آحاكمه ادلينية اليت ِه األمر والهنىي ،والقدرية اليت جيرَيا عّل عباده مدة مقاهمم يف هذه ادلار ،حىت اذا متت [هذه] اخلليقة
وآفناُه هللا تعاَل وآراد تعاَل آن ينفذ فهيم آحاكم اجلزاء ،ويرَيم من عدَل وفضهل وكرثة احسانه ،ما به يعرفونه ويوحدونه ،نقل
امللكفني من دار الابتالء والامتحان اَل دار احليوان.
ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -فاذا ما سألمت هللا فسلوه الفردوس

اجلنة مائة درجة ُك درجة مهنا ما بني السامء واألرض وان آعالها الفردوس وان آوسطها الفردوس وان
العرش عّل الفردوس مهنا تفجر آِنار اجلنة فاذا ما سألمت هللا فسلوه الفردوس
الراوي:معاذ بن جبل احملدث:األلبان املصدر:حصيح ابن ماجه اجلزء آو الصفحة 3512:حمك احملدث:حصيح
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الموضوع

لم تقولون ما ل تفعلون
األية  2من سورة الصف

اي آَيا اَّلين آمنوا لم تقولون ما ل تفعلون
التفسير (البغوي)

"اي آَيا اَّلين آمنوا مل تقولون ما ل تفعلون" ،قال املفِسون :ان املؤمنني قالوا :لو علمنا آحب األعامل اَل هللا  -عز وجل  -لعملناه
ولبذلنا فيه آموالنا وآنفس نا  .فأنزل هللا  -عز وجل  " :-ان هللا حيب اَّلين يقاتلون يف سبيهل صفا " فابتلوا بذِل يوم آحد فولوا
مدبرين فأنزل هللا تعاَل " مل تقولون ما ل تفعلون"
وقال محمد بن كعب :ملا آخرب هللا تعاَل رسوَل  -صّل هللا عليه وسّل  -بثواب شهداء بدر [ قالت الصحابة ] لنئ لقينا بعده قتال
لنفرغن فيه وسعنا ففروا يوم آحد فعيُه هللا ِبذه األية
وقال قتادة والضحاك :نزلت يف [ شأن ] القتال َكن الرجل يقول :قاتلت ومل يقاتل وطعنت ومل يطعن ورضبت ومل يَضب فْنلت
هذه األية قال ابن زيد :نزلت يف املنافقني َكنوا يعدون النرص للمؤمنني وُه َكذبون.
ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -ان آحب األعامل اَل هللا ما دام وان قل

اي آَيا الناس  ،خذوا من األعامل ما تطيقون  ،فان هللا ل يمل حىت تملوا  ،وان آحب األعامل اَل هللا ما
دام وان قل.
آن النيب صّل هللا عليه وسّل َكن حيتجر حصيا ابلليل فيصل  ،ويبسطه ابلهنار فيجلس عليه  ،جفعل
الناس يثوبون اَل النيب صّل هللا عليه وسّل فيصلون بصالته حىت كرثوا  ،فأقبل فقال :احلديث.
الراوي:عائشة آم املؤمنني احملدث:البخاري املصدر:حصيح البخاري اجلزء آو الصفحة 5861:حمك احملدث[:حصيح]
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فأما من آويت كتابه بيمينه
األية  19من سورة احلاقة

فأما من آويت كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه
التفسير (ابن كثير)

َيرب تعاَل عن سعادة من يؤىت كتابه يوم القيامة بميينه وفرحه بذِل وآنه من شدة فرحه يقول لك من لقيه " هاؤم اقرءوا كتابيه"
آي خذوا اقرءوا كتابيه ألنه يعّل آن اَّلي فيه خي وحس نات حمضة ألنه ممن بدل هللا سيئاته حس نات
قال عبد الرمحن بن زيد معىن " هاؤم اقرءوا كتابيه " آي ها اقرءوا كتابيه وؤم زائدة كذا قال والظاهر آِنا مبعىن هامك وقد قال ابن
آىب حامت حدثنا برش بن مطر الواسطي حدثنا يزيد بن هارون آخربان عامص األحول عن آيب عامثن قال :املؤمن يعط كتابه بميينه
يف سرت من هللا فيقرآ سيئاته فلكام قرآ سيئة تغي لونه حىت مير حبس ناته فيقرؤها فيجع اليه لونه ُث ينظر فاذا سيئاته قد بدلت
حس نات قال فعند ذِل يقول هاؤم اقرءوا كتابيه.
وعن عبد هللا بن عبد هللا بن حنظل غس يل املالئكة قال ان هللا يوقف عبده يوم القيامة فيبدي آي يظهر سيئاته يف ظهر
حصيفته فيقول َل آنت ُعلت هذا فيقول نعم آي رب فيقول َل ان مل آفضحك به وان قد غفرت ِل  .فيقول عند ذِل هاؤم اقرءوا
كتابيه " ان ظننت آن مالق حسابيه " حني جنا من فضيحته يوم القيامة
وقد تقدم يف الصحيح حديث ابن ُعر حني س ئل عن النجوى فقال مسعت رسول هللا صّل هللا عليه وسّل يقول " يدن هللا
العبد يوم القيامة فيقرره بذنوبه لكها حىت اذا رآى آنه قد هكل قال هللا تعاَل ان سرتهتا عليك يف ادلنيا وآان آغفرها ِل اليوم ُث
يعط كتاب حس ناته بميينه وآما الاكفر واملنافق فيقول األشهاد هؤلء اَّلين كذبوا عّل رِبم آل لعنة هللا عّل الظاملني" .
ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -من حوسب يوم القيامة عذب

من حوسب يوم القيامة عذب  .قالت عائشة :آوليس يقول هللا فسوف حياسب حسااب يسيا ؟ قال :ليس
ذِل ابحلساب  ،وامنا ذِل ابلعرض  ،ولكن من نوقش احلساب َيكل
الراوي:عائشة آم املؤمنني احملدث:األلبان املصدر:حصيح اجلامع اجلزء آو الصفحة 6220:حمك احملدث:حصيح
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وللخرة خي ِل من األوَل
األية  4من سورة الضح

وللخرة خي ِل من األوَل
التفسير (ابن كثير)

وللخرة خي ِل من األوَل ولدلار األخرة خي ِل من هذه ادلار ولهذا َكن رسول هللا صّل هللا عليه وسّل آزهد الناس يف
ادلنيا وآعظمهم لها اطراحا كام هو معلوم ابلَضورة من سيته وملا خي " عليه السالم يف آخر ُعره بني اخلدل يف ادلنيا اَل آخرها
ُث اجلنة وبني الصيورة اَل هللا عز وجل اختار ما عند هللا عّل هذه ادلنيا ادلنية
عن عبد هللا هو ابن مسعود قال :اضطجع رسول هللا صّل هللا عليه وسّل عّل حصي فأثر يف جنبه فلام استيقظ جعلت آمسح
جنبه وقلت اي رسول هللا صّل هللا عليه وسّل آل آذنتنا حىت نبسط ِل عّل احلصي شيئا فقال رسول هللا صّل هللا عليه وسّل
" ما ل ولدلنيا امنا مثل ومثل ادلنيا كراكب ظل َتت جشرة ُث راح وتركها " ورواه الرتمذي وابن ماجه من حديث املسعودي به
وقال الرتمذي حسن حصيح.
ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -واُعل هلل ابلشكر واليقني

كنت رديف رسول هللا صّل هللا عليه وسّل فقال ل :اي غالم – آو اي بين – آل آعلمك لكامت ينفعك هللا
ِبن؟ .فقلت :بّل  ،فقال :احفظ هللا حيفظك  ،احفظ هللا َتده آمامك  ،تعرف اَل هللا يف الرخاء يعرفك
يف الشدة  ،اذا سألت فاسأل هللا  ،واذا اس تعنت فاس تعن ابهلل  ،فقد جف القّل مبا هو َكئن  ،فلو آن
اخللق لكهم مجيعا آرادوا آن [ينفعوك بيشء مل يقسمه هللا ِل؛ مل يقدروا عليه  ،وان آرادوا آن] يَضوك بيشء
مل يقضه هللا عليك؛ مل يقدروا عليه  ،واُعل هلل ابلشكر واليقني  ،واعّل آن يف الصرب عّل ما تكره خيا كثيا
 ،وآن النرص مع الصرب  ،وآن الفرج مع الكرب  ،وآن مع العِس يِسا
الراوي:ابن عباس احملدث:القرطيب املفِس املصدر:تفسي القرطيب اجلزء آو الصفحة 335/8:حمك احملدث:حصيح

دعاء

اعّل! ان العجز معدن النداء،
وان الحتياج منبع ادلعاء.
فيا ريب واي خالقي واي ماليك!
جحيت عند ندايئ حاجيت.
وعديت عند دعايئ فاقيت
ووس يليت انقطاع حيليت
وكْني َعزي
ورآس مال آمال وآليم
وشفيعي حبيبك ورمحتك
فاعف عين واغفر ل وارمحين
اي هللا ،اي رمحن ،اي رحمي

مت حبمد هللا
وآخر دعواان آن امحلد هلل رب العاملني
وصل اللهم وسّل عّل س يدان محمد
وعّل آَل وحصبه آمجعني

