
(سورة األنبياء ٥٧) َوتَاهللَِّ أَلَِكيَدنَّ أَْصنَاَمُكْم بَْعَد أَْن تَُولُّوا ُمْدِبِريَن

(آية ٥٨) فََجَعَلُهْم ُجذَاذًا إاِلَّ َكِبيرًا َلُهْم َلَعلَُّهْم إَِليِْه يَرِْجُعوَن

واو القسم وتاهلل

تاهلل: قسم 

الم التوكيد ألكيدن
أكيدن: كيد

: توكيد  نَّ

عندما تكلم ابراهيم عليه السالم مع الناس ذكر بأن أصنامهم ثماثيل أي أصنامكم
ليسوا بشيء مميز 

وهنا عندما كان يذكرهم لنفسه ذكرهم باألصنام

األصنام: صنم، أي ليس له أي صفة حسنه الينفع واليضر 

مدبرين عن األصنام بعد أن تولوا مدبرين

ابراهيم عليه السالم جعل األصنام فجعلهم 

أي كسرا وقطعا، وكانت مجموعة في بيت واحد، فكسرها كلها (تفسير ُجذاذا
السعدي)

أي إال صنمهم الكبير، فإنه تركه ملقصد سيبينه، وتأمل هذا االحتراز اال كبيرا لهم
العجيب، فإن كل ممقوت عند اهلل، ال يطلق عليه ألفاظ التعظيم، إال على وجه 

إضافته ألصحابه، 
كما كان النبي صلى اهلل عليه وسلم إذا كتب إلى ملوك األرض املشركني 

يقول: " إلى عظيم الفرس " " إلى عظيم الروم " ونحو ذلك، ولم يقل " إلى 
} ولم يقل " كبيرا من أصنامهم "  العظيم " وهنا قال تعالى: { إاِلَّ َكِبيرًا َلُهْم ْ

فهذا ينبغي التنبيه له، واالحتراز من تعظيم ما حقره اهلل، إال إذا أضيف 
إلى من عظمه.(تفسير السعدي)

الى الصنم الذي تبقى “كبيرا لهم” لعلهم اليه يرجعون

ابراهيم عليه السالم كان يسعى لتعليم قومه التوحيد و اإلنابة الى واحد 
فقط.



فوائد اآلية : 
١. عندما نتكلم علينا أن نختار الكلمات املناسبة لكل شي، فاهلل تعالى قال “اال كبيرا لهم” ولم 
يقل “اال كبيرهم أو الكبير” ألن ال كبير اال اهلل تعالى فعلينا أن ال نعظم غير اهلل تعالى ولو في 

األلفاظ.  

(آية ٥٩) َقاُلوا َمْن فََعَل َهذَا ِبآلَِهِتنَا إِنَُّه مَلَِن الظَّامِلنَِي

فوائذ اآلية: 
إن الشرك لظلم عظيم. ١.
النبي صلى اهلل عليه وسلم، لم يكسر االصنام قبل فتح مكة، وهذا عمل املسؤول عن الدولة ٢.

االسالمية وليس على الناس هذا الفعل الذي قد يؤدي الى فنت كثيرة. 

(آية ٦٠) َقاُلوا َسِمْعنَا فَتًى يَذُْكرُُهْم يَُقاُل َلُه إِبْرَاِهيُم

كفار قومهقالوا

وذكروا األصنام باآللهه من فعل هذا بآلهتنا

اله: الذي تتعلق به ويكون قبلتك، وتعمظه وتخافه،… . 

رموا إبراهيم بالظلم الذي هم أولى به حيث كسرها ولم يدروا أن تكسيره لها إنه ملن الظاملني 
من أفضل مناقبه ومن عدله وتوحيده، وإنما الظالم من اتخذها آلهة، وقد 

رأى ما يفعل بها

وهذا حال الناس، ال يرون ذنوبهم بل يعظمون ذنوب اآلخرين. ألن اإلعتراف 
بالذنب شاق على النفس. 

الكفار قالوا

بعد أن تولى أكثر القوم الى إحتفالهم، سمع بعض قومه أن ابراهيم سيكيد سمعنا فتى 
أصنامهم.



(آية ٦١) َقاُلوا فَأْتُوا ِبِه َعَلى أَْعنُيِ النَّاِس َلَعلَُّهْم يَْشَهُدوَن

(آية ٦٢) َقاُلوا أَأَنَْت فََعْلَت َهذَا ِبآلَِهِتنَا يَا إِبْرَاِهيُم

فوائد اآلية: 
على الجميع أن يتبينوا قبل اتهام أحد أمر ما والحكم عليه. ١.

(آية ٦٣) َقاَل بَْل فََعَلُه َكِبيرُُهْم َهذَا فَاْسأَُلوُهْم إِْن َكانُوا يَنِْطُقوَن

يعيبهم ويذمهم، ومن هذا شأنه ال بد أن يكون هو الذي كسرها أو أن يذكرهم 
بعضهم سمعه يذكر أنه سيكيدها 

يقال له: ذكروه بالذم والتحقيريقال له ابراهيم

الكفار قالوا

} أي: بإبراهيمفاتوا به فلما تحققوا أنه إبراهيم { َقاُلوا فَأْتُوا ِبِه ْ

 أي بمرأى منهم ومسمععلى أعني الناس

يحضرون ما يصنع بمن كسر آلهتهم، وهذا الذي أراد إبراهيم وقصد أن لعلهم يشهدون
يكون بيان الحق بمشهد من الناس ليشاهدوا الحق وتقوم عليهم الحجة، 

كما قال موسى حني واعد فرعون: { َمْوِعُدُكْم يَْوُم الزِّينَِة َوأَْن يُْحَشَر النَّاُس 
} (تفسير السعدي)  ُضًحى ْ

وهذا مشيئة اهلل تعالى أن يكون صاحب الحق ظاهرا بني الجميع، فقرروا 
بألسنتهم ُخذالنهم. 

الكفار قالوا

} أي: ءأنت فعلت هذا فحني حضر الناس وأحضر إبراهيم قالوا له: { أَأَنَْت فََعْلَت َهذَا ْ
التكسير (تفسير السعدي)

وهذا استفهام تقرير، أي: فما الذي جرأك، وما الذي أوجب لك اإلقدام على بآلهتنا يا ابراهيم
هذا األمر؟ (السعدي) 

فقال إبراهيم والناس شاهدون قال

بل لم أفعل هذابل 



فوائد اآلية:
سورة األنبياء تبني لنا دور األنبياء فقط تذكير بآيات اهلل ولم يُرسلوا كي يزيدوا عدد متبعيهم ١.

ويُجبروا الناس على اتباعهم. 
الشركاء دائما ما يكونوا ُمتشاكسني، واألكبر واألقوى هو الذي يفوز في النهاية وهذا الذي ٢.

أراد ابراهيم عليه السالم أن يٌفهم قومه. 
الرشد أي تعليم الناس على أساس مستواهم العقلي، نسأل اهلل الرشد. ٣.
من الرشد أن تعطي الناس املجال أن يتفكروا بأنفسهم في أغالطهم، وال تقل لهم أخطائهم ٤.

فال يقبلونها ويفرون من النصيحة. 
االسالم ضد االتباع العمياني سواء اآلباء أو املجتمع. ٥.

(آية ٦٤) فَرََجُعوا إَِلى أَنْفُِسِهْم فََقاُلوا إِنَُّكْم أَنْتُُم الظَّامِلُوَن

} أي: كسرها غضبا عليها، ملا عبدت معه، وأراد أن فعله كبيرهم هذا  { بَْل فََعَلُه َكِبيرُُهْم َهذَا ْ
تكون العبادة منكم لصنمكم الكبير وحده، وهذا الكالم من إبراهيم، املقصد 

منه إلزام الخصم وإقامة الحجة عليه

فاسألوهم إن كانوا 
ينطقون

} وأراد األصنام املكسرة اسألوها  ولهذا قال: { فَاْسأَُلوُهْم إِْن َكانُوا يَنِْطُقوَن ْ
لم كسرت؟ والصنم الذي لم يكسر، اسألوه ألي شيء كسرها، إن كان 

عندهم نطق، فسيجيبونكم إلى ذلك، وأنا وأنتم، وكل أحد يدري أنها ال تنطق 
وال تتكلم، وال تنفع وال تضر، بل وال تنصر نفسها ممن يريدها بأذى.

} أي: ثايت عليهم عقولهم، ورجعت إليهم أحالمهم، فرجعوا الى أنفسهم { فَرََجُعوا إَِلى أَنْفُِسِهْم ْ
وعلموا أنهم ضالون في عبادتها، وأقروا على أنفسهم بالظلم والشرك،

} فحصل بذلك املقصود، ولزمتهم الحجة فقالوا إنكم أنتم الظاملون { فََقاُلوا إِنَُّكْم أَنْتُُم الظَّامِلُوَن ْ
بإقرارهم أن ما هم عليه باطل وأن فعلهم كفر وظلم، ولكن لم يستمروا على 

هذه الحالة.



فوائد اآلية: 

كالم الحق يجعل املرء يرجع الى فطرته السليمة التي هي التوحيد.وهذا حال الكفار أنهم ١.
يَقرون أنهم على الباطل ولكن يغطون الحق الذي عرفوه بتكذيبه.

سحرة فرعون ملا رأوا اآليات صدقوا مع اهلل فهداهم اهلل الى االيمان والشهداة ولكن هؤالء ٢.
الكفار ملا عرفوا الحق لم يصدقوا في اتباعه فقط سعوا الى تكذيبه. 

(آية ٦٥) ثُمَّ نُِكُسوا َعَلى رُُءوِسِهْم َلَقْد َعلِْمَت َما َهؤاَُلِء يَنِْطُقوَن

فوائد اآلية: 
 الفعل متعدي، “نُكسوا” أي كأنهم ملا جاءهم الحق أجبرهم على تنزيل رؤسهم. “على ١.

رؤسهم” أي قوة الحق كان على رؤسهم فجعلهم ينكسون رؤسهم. وهذا قوة الحق.  
الذين ال يريدون أن يقبلوا الحق يُجادلون فيه كما قال هؤالء الكفار “لقد علمت ما هؤالء ٢.

ينطقون” 
(آية ٦٦) َقاَل أَفَتَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ َما اَل يَنْفَُعُكْم َشيْئًا واََل يَُضرُُّكْم

فوائد اآلية: 
العبادة والتعلق تكون اللضار النافع فقط.١.

نكس: َقلَّبَه - تزيل الرأس (يبني الذل واإلنكسار) - تنكيس األعالم (أي ثم نُكسوا 
تنزيلها)

} أي: انقلب األمر عليهم، وانتكست عقولهم  ولكن { نُِكُسوا َعَلى رُُءوِسِهْم ْ
وضلت أحالمهم،

لقد علمت ما هؤالء 
ينطقون

} فكيف تهكم بنا وتستهزئ  فقالوا إلبراهيم  { َلَقْد َعلِْمَت َما َهؤاَُلِء يَنِْطُقوَن ْ
بنا وتأمرنا أن نسألها وأنت تعلم أنها ال تنطق؟ 

ابراهيم عليه السالم قال

فقال إبراهيم - موبخا لهم ومعلنا بشركهم على رءوس األشهاد، ومبينا عدم أفتعبدون من دون اهلل
استحقاق آلهتهم للعبادة-: 

ما ال ينفعكم شيئا وال 
يضركم 

} فال نفع وال دفع. { أَفَتَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ َما اَل يَنْفَُعُكْم َشيْئًا واََل يَُضرُُّكْم ْ



في الدعوة يجب علينا أن نُبنَي الحقائق التي تُرى بالعني (رؤية اآليات الكونية) قبل اظهارها ٢.
شفويا (سمع اآليات الشرعية).

(آية ٦٧) أُفٍّ َلُكْم َومِلَا تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ أَفَاَل تَْعِقُلوَن

أف لكم وملا تعبدون من 
دون اهلل

أف: يبني غضبه هلل ألنهم لم يفهموا الهدف من كسر األصنام!

وملا: و + ل + ما (ليس لهم أي صفة كمال + غير عاقلني)

تعبدون: (عبد) فعل مضارع، يبني االستمرار في العبادة 

} أي: ما أضلكم  تفسير السعدي: { أُفٍّ َلُكْم َومِلَا تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ ْ
وأخسر صفقتكم، وما أخسكم، أنتم وما عبدتم من دون اهلل 



فوائد اآلية: 
أف لكم: ال تُستخدم هذه الكلمة للوالدين “والتقل لهما أف”، أي ُكن صبورا معهم. ١.
كما في الحديث: ليس منا من لم يرحم صغيرناو يؤقر كبيرنا. ٢.
َ لهم ابراهيم عليه السالم الوالء والبراء = وهو امام املوحدين٣. بنَيَّ
الصديقني يبينون صدقهم في كالمهم. ٤.
دون اهلل: كل ما هو يُعبد هو من دون اهلل تعالى و اهلل هو األعلى. ٥.
أفال تعقلون: العقل يتبع ما قال اهلل والرسول وهؤالء هم أولوا األلباب الذين مدحهم اهلل في ٦.

القرآن. 
متبعني شهواتهم يُغطون صوت العقل والعلم. ٧.
التقوى هو الحرب بني الهوى والعقل. والفائز هو العقل.٨.

(آية ٦٨) َقاُلوا َحرُِّقوهُ َوانُْصُروا آلَِهتَُكْم إِْن ُكنْتُْم فَاِعلنَِي

أفال: استفهام أفال تعقلون 

تعقلون: تستخدمون عقولكم لفهم الصواب من الخطاء

تفسير السعدي: إن كنتم تعقلون عرفتم هذه الحال، فلما عدمتم العقل، 
وارتكبتم الجهل والضالل على بصيرة، صارت البهائم، أحسن حاال منكم.

قالوا: الُكفار قالوا حرقوه

حرِّقوه: انتقاما منه 

تفسير السعدي: فحينئذ ملا أفهمهم، ولم يبينوا حجة، استعملوا قوتهم في 
} أي: اقتلوه  معاقبته، فـ { َقاُلوا َحرُِّقوهُ َوانُْصُروا آلَِهتَُكْم إِْن ُكنْتُْم فَاِعلنَِي ْ

أشنع القتالت، باإلحراق.



فوائد اآلية: 

أصحاب الباطل، ملا ال يبقى لهم حجة، يستعملون قوتهم في معاقبة صاحب الحق. ١.

من نقص العقل أن يظنوا أن اله يحتاج الى أحد أن ينصره. ٢.

أعداء االسالم الينامون بل يخططون لهدم الدين وأصحاب الحق هم أحق بهذا الجد ٣.
واالجتهاد في نصرة الدين، واهلل متم دينه ولو كره الكافرون.

علينا األخذ بهذا الكتاب بقوة وكما قال تعالى “إن اهلل يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا”٤.

(آية ٦٩) ُقْلنَا يَا نَاُر ُكوِني بَرًْدا َوَساَلًما َعَلى إِبْرَاِهيَم

وانصروا آلهتكم، إن كنتم 
فاعلني

تفسير السعدي: غضبا آللهتكم، ونصرة لها. فتعسا لهم تعسا، حيث عبدوا 
من أقروا أنه يحتاج إلى نصرهم، واتخذوه إلها.

اهلل تعالى قالُقلنا

يا ناُر: منادىيا نار

اهلل تعالى قادر أن يُنادى أي شيء



فوائد اآلية:
عدم األخذ باالسباب في املواقف الصعبة، اذا خفت على نفسك من التعلق بها من عمل ١.

الصديقني.
قول حسبنا اهلل ونعم الوكيل يبني كمال التوكل على اهلل. و أيضا هذا يُستخدم في املواقف ٢.

الصعبة.
كما قال النبي صلى اهلل عليه وسلم عن املتوكلني، انهم انهم ال يأخذون باالسباب العظيمة، ٣.

لخشية التعلق عليها. 
للمتوكلني اهلل تعالى يغير طبيعة االشياء واالسباب، واالسباب التي تأتي بها اهلل ال تكون ٤.

عادية طبيعية. 
كما قال تعالى “أنا عند ظن عبدي بي”، فيكون كما يظن به املتوكلني عليه حق التوكل، ٥.

فيكون لهم ِنعم الوكيل بانتصارهم وحفظهم. 
هناك أسباب في األرض تعمل كما خلقها اهلل وأمرها من البداية، مثال النار تحرق، السماء ٦.

تحفظ، االرض خاشعة للناس. ولكن للموتكلني الذين اليقفون عند باب االسباب وشعارهم في 
الحياة “حسبنا اهلل ونعم الوكيل”، يُغير اهلل هذه االسباب بسبب توكلهم العظيم عليه. 

مع التوكل، كل شيء ممكن، حتى الجبل يقدر على رفعه.٧.

هذه اآلية اهلل تعالى يتكلم، مع أي شيء أي حد في وقت الذي يريده ويقول ما يريد. ٨.

“نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للموقني” فوائد النار في الحياة: ١. تذكرة لنا بنار اآلخرة ٢. ٩.
االستفادة منها في أمور الدنيا

كوني: “كن فيكون” يستخدمها اهلل للمتوكلني.١٠.

قال املفسرون: عندما ألقي في النار وهو في السالسل، النار حرقت السالسل ولم تلمس ١١.
ابراهيم بأي أذى بل كانت بردا وسالما عليه. 

كوني: كن فيكونكوني برداً وسالماً

بردا: باردة ال حارة 

سالما: واذا كانت فقط بردا لتجمد منها وأُذي، ولكن قال تعالى سالما، ال 
أذى والمكروه فيه.

تفسير السعدي: فانتصر اهلل لخليله ملا ألقوه في النار وقال لها: { ُكوِني 
} فكانت عليه بردا وسالما، لم ينله فيها أذى، وال  بَرًْدا َوَساَلًما َعَلى إِبْرَاِهيَم ْ

أحس بمكروه.

على ابراهيم



للمتوكل اذا نزل أي مصيبه وأزمات للجميع، ال يمسه هو شيء.١٢.

(آية ٧٠) َوأَرَاُدوا ِبِه َكيًْدا فََجَعْلنَاُهُم اأْلَْخَسِريَن

فوائد اآلية: 
القوم أخذوا بكل األسباب لقتله حرقا، ولكن أءمن مكان إلبراهيم كانت النار. ١.
لو اجتمعت األمة أن يضروك، لم يضروك اال بما كتبه اهلل لك، واذا أجتمعوا على أن ينفعوك، ٢.

لم ينفعوك اال بما كتبه اهلل لك. 
أصحاب الباطل، ولو طال بهم الزمن بمحاربة الحق لم يقدروا عليه بل كانوا هم األخسرين٣.

يْنَاهُ َوُلوطًا إَِلى اأْلَرِْض الَِّتي بَارَْكنَا ِفيَها لِْلَعامَلنَِي (آية ٧١) َونَجَّ

القوم ارادتهم كانت موته بأشنع موتهوأرادوا به كيدا

} حيث عزموا على إحراقه، تفسير السعدي: { َوأَرَاُدوا ِبِه َكيًْدا ْ

فجعلناهم: اهلل جعلهمفجعلناهم األخسرين

األخسرين: في الدنيا واآلخرة - قال تعالى األخسرين وليس خاسرين! 

تفسير السعدي: 
} أي: في الدنيا واآلخرة، كما جعل اهلل خليله  { فََجَعْلنَاُهُم اأْلَْخَسِريَن ْ

وأتباعه، هم الرابحني املفلحني.

يناهُ ولوطاً ى (رَفَعَ - َخَلَص - أنقذ من الخطر)+ نا (اهلل تعالى -للتعظيم) ونجَّ ونجيناهُ: نَجَّ
+ هُ (ابراهيم عليه السالم)

ولوطاً: ابن أخ ابراهيم عليه السالم 

} وذلك أنه لم يؤمن به من قومه إال لوط  يْنَاهُ َوُلوطًا ْ تفسير السعدي: { َونَجَّ
عليه السالم قيل: إنه ابن أخيه، فنجاه اهلل، وهاجر



فوائد اآلية: 
كان ابراهيم من بره لوالده، يدعوا له كثيرا في حياته، حتي أوحى اهلل اليه أنه عدو هلل فمن ١.

صديقيته أنه تبرأ منه. 
من الواجب الهجرة إذا أحس املرء بفتنة دينه. من ترك بلد سوء، صحبة سوء، مكان سوء،٢.

 . …
االنسان يكون مباركا باالعمال الصالحة وااليمان والعلم. ٣.

سورة األنبياء 05-03-2017

(سورة األنبياء 72) َوَوَهبْنَا َلُه إِْسَحاَق َويَْعُقوَب نَاِفَلًة وَُكالًّ َجَعْلنَا َصالِِحنَي

إلى األرض التي باركنا 
فيها للعاملني

الى األرض: أرض الشام

باركنا فيها: (بَرََك: برك الجمل) اهلل تعالى بارك فيها - كثيٌر من الخير 
والزيادة والنماء

للعاملني: (عاَلم) جميع العاملني ليس فقط الناس بل الجميع  

في األرض الشام: 
يُهلك الدَّجال  ١.
ينزل عيسى عليه السالم ٢.
أرض املَحَشر ٣.
كثيرا من األنبياء كانوا فيها ٤.
فيها بيت املقدس٥.

} أي: الشام،  تفسير السعدي: { إَِلى اأْلَرِْض الَِّتي بَارَْكنَا ِفيَها لِْلَعامَلنَِي ْ
فغادر قومه في " بابل " من أرض العراق، { َوَقاَل إِنِّي ُمَهاِجٌر إَِلى َربِّي إِنَُّه 
} ومن بركة الشام، أن كثيرا من األنبياء كانوا فيها، وأن  ُهَو اْلَعِزيزُ اْلَحِكيُم ْ

اهلل اختارها، مهاجرا لخليله، وفيها أحد بيوته الثالثة املقدسة، وهو بيت 
املقدس.



ووهبنا له اسحاق 
ويعقوب نافلة

ووهبنا: العطية الخالية من األعواض واألغراض

في القرآن األطفال واألزواج ذُكروا كهبة. أي عطاء -

له: إلبراهيم

إسحاق ويعقوب:اسحاق ابن ابراهيم من سارة، و يعقوب 
ابن اسحاق، حفيد ابراهيم (حفيد من “َحفََد”: أي خادم - ُمعني 

، أي على الحفدة االعتناء وخدمة األجداد)

ابراهيم عليه السالم، هو أول من بدأ ضيافة الضيف، ولبس -
املالبس الداخلية. 

اسحاق هو “الغالم العليم” الذي بُشر به ابراهيم عليه -
السالم.  

واسماعيل عليه السالم هو “الغالم الحليم” -

نافلة: (نَفََل) ما زاد على النصيب - زاد عن الحق - زاد عن 
الفرض

تفسير السعدي: 
} ابن إسحاق  } حني اعتزل قومه { إِْسَحاَق َويَْعُقوَب ْ { َوَوَهبْنَا َلُه ْ

} بعدما كبر، وكانت زوجته عاقرا، فبشرته املالئكة  { نَاِفَلًة ْ
} ويعقوب، هو إسرائيل،  بإسحاق، { َوِمْن َورَاِء إِْسَحاَق يَْعُقوَب ْ
الذي كانت منه األمة العظيمة، وإسماعيل بن إبراهيم، الذي 

كانت منه األمة الفاضلة العربية، ومن ذريته، سيد األولني 
واآلخرين.



فوائد اآلية: 

الهجرة (أي الترك واإلعتزال) واجبة من صاحب السوء، أرض السوء، بعد نصيحتهم، ألن 1.
البقاء معهم فتنة إليمان املرء. 

الكفر واملعاصي تنقص بركة األرض والرزق، وااليمان والعمل الصالح تزيد بركتها.2.

من ترك شيئا هلل عوضه اهلل خيرا منه، ابراهيم عليه السالم ترك أرض السوء والكفر وعوضه 3.
اهلل أرض طيبة، زوجة طيبة، ذريٌة صالحة

علينا في معاملة الناس باالحسان (نافلة) واالعطاء أكثر من حقوقهم. 4.

القرآن والسنة، هما دعوة إلحياء القلوب واالبدان والكفر واملعصية يُميتان األبدان والقلوب 5.
نعوذ باهلل من الُخذالن. 

صالح األبناء واألزواج ليس من اآلباء بل هم ُمجرد سبب، بل جعل أحٌد ما صالحا من أفعال 6.
اهلل وهو الذي يأتي باالسباب، نسأل اهلل أن يجعلنا أسباب صالح ذُرياتنا آمني يا رب 

العاملني. 
الصالح من أفعال اهلل، فعلينا طلب الصالح ألنفسنا (يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 7.

أصلح لي شأني كله وال تكلني الى نفسي طرفة عني)
ملاذا يجب أن نصلح؟؟ كي نكون ُمستحقني ملجاورة اهلل تعالى في الجنة. واملجاهدة للصالح 8.

في الدنيا أسهل، واذا لم نصلح في الدنيا، نمر بتطهير في القبر والنار نعوذ باهلل من 
عذابه. 

وُكالً جعلنا 
صالحني

وُكالً: أي ابراهيم، اسحاق ويعقوب.

جعلنا: (هذا من أفعال اهلل) اهلل سبحانه وتعالى هو الذي 
جعلهم 

صالحني: (صالح) َصَلحَ، تعديل - أزال فساده 

- درجة الصالحني أقل من درجة النبوة، ولكن ذكر اهلل تعالى 
صالحهم للتذكير بأنهم، لم ينسوا الحقوق األساسية، من 

الصلوات الواجبة وحق الناس بل أقاموها بأكمل وجه. 

} من إبراهيم وإسحاق ويعقوب  تفسير السعدي: { وَُكاَل ْ
} أي: قائمني بحقوقه، وحقوق عباده { َجَعْلنَا َصالِِحنَي ْ



 من أسباب التأخير في الصالح، أن نعمل النوافل وننسى الحقوق األساسية علينا. من 9.
الصلوات الواجبة وحقوق الزوج واألبناء والبيت.

سورة األنبياء 09-03-2017

اَلِة  ًة يَْهُدوَن ِبأَْمرِنَا َوأَْوَحيْنَا إَِليِْهْم ِفْعَل اْلَخيْرَاِت َوإَِقاَم الصَّ (آية ٧٣) َوَجَعْلنَاُهْم أَِئمَّ
َوإِيتَاَء الزََّكاِة وََكانُوا َلنَا َعاِبِديَن

وجعلناهم أئمة 
يهدون بأمرنا

وجعلناهم: جعلنا جميعهم (ابراهيم، اسحاق و يعقوب)

) تََقدََّم - قصده - توجه اليه. أئمة: (إمام => أمَّ

يهدون بأمرنا: (هدى) - يهدون الناس بأمر اهلل تعالى، أي ال 
يتبعوون أهوائهم وأهواء الغير بل يتبعون دين اهلل في كل األمور 

- هؤالء األئمة، ملا اختبروا وصبروا مع اليقني بوعود اهلل وتركوا الظلم 
بأنواعها، كانوا سبب هداية الناس بأمر اهلل وشرعه.

تفسير السعدي: 
ومن صالحهم، أنه جعلهم أئمة يهدون بأمره، وهذا من أكبر نعم اهلل 

على عبده أن يكون إماما يهتدي به املهتدون، ويمشي خلفه 
السالكون، وذلك ملا صبروا، وكانوا بآيات اهلل يوقنون.

} أي: يهدون الناس بديننا، ال يأمرون بأهواء  وقوله: { يَْهُدوَن ِبأَْمرِنَا ْ
أنفسهم، بل بأمر اهلل ودينه، واتباع مرضاته، وال يكون العبد إماما 

حتى يدعو إلى أمر اهلل.



وأوحينا اليهم

فعل الخيرات ١.

وإقام ٢.
الصالة

وإيتاء الزكاة٣.

وأوحيانا إليهم: (الوحي: اإللهام) اهلل أوحى الى هؤالء األئمة 
(ابراهيم، اسحاق ويعقوب)

والوحي هو االلهام الذي ال يقدر املرء انكاره فيكون واضحا -
جدا.(وحي للنحل، لألنبياء، ألم موسى، لألرض،…)

فعل الخيرات: هم يعملون بالخيرات التي توحى اليهم ويدعون 
الناس اليها

الخيرات: (خير) شامل لجميع الخيرات، من حقوق الناس وحقوق 
العباد.

وإقام الصالة: أفضل األعمال بينك وبني اهلل - وهذا أيضا وحي 
من اهلل لهم أن يقيموا الصالة

وإيتاء الزكاة: أفضل األعمال بينك وبني الناس - بوحي من اهلل 
يعطون الزكاة

- فانظروا الى أفضل الناس، أن اهلل هو الذي أوحى إليهم فعل 
الخيرات فكيف بباقي العباد؟ فلماذا العجب

} يفعلونها  تفسير السعدي: { َوأَْوَحيْنَا إَِليِْهْم ِفْعَل اْلَخيْرَاِت ْ
ويدعون الناس إليها، وهذا شامل لجميع الخيرات كلها، من حقوق 

} هذا من باب  إِيتَاَء الزََّكاِة ْ اَلِة َو إَِقاَم الصَّ اهلل، وحقوق العباد.{ َو
عطف الخاص على العام، لشرف هاتني العبادتني وفضلهما، وألن 

من كملهما كما أمر، كان قائما بدينه، ومن ضيعهما، كان ملا 
سواهما أضيع، وألن الصالة أفضل األعمال، التي فيها حقه، 

والزكاة أفضل األعمال، التي فيها اإلحسان لخلقه.



الفوائد:  

األسباب جميعها فقط امتحان واختبار لنا، وال تنفع وال يضروا بذاتهم، بل كل شيء بأمر ١.
اهلل تعالى. فعلينا األخذ باالسباب مع كمال التوكل على اهلل.  

اهلل تعالى أختار النبي صلى اهلل عليه وسلم (قدمه) ليكون إمام العاملني واملرسلني، ومن ٢.
األسباب الذي أختاره اهلل تعالى “أنك لعلى ُخُلٍق عظيم”، “ما زاغ البصر وما طغى”. 

وإختيار اهلل ليس كما يظنه الناس ألنه هو العليم الحكيم.  

 أحيانا نسوء الظن ببعض أطفالنا أنهم ال يصلحون لإلمامة والدعوة ولكن اهلل هو الذي٣.
 يختار الذين يخدمون دينه بعلمه لقلوبهم وأخالقهم سبحان اهلل، فعلينا حسن الظن

  بالجميع.

 اإلمامة ذُكرت في القرآن; بأن الذين يختارهم اهلل تعالى لإلمامة هم الذين صبروا ويوقنون٤.
َا َصبَُروا وََكانُوا ِبآيَاِتنَا ًة يَْهُدوَن ِبأَْمرِنَا ملَّ  بآيات اهلل. (سورة السجدة ٢٤:َوَجَعْلنَا ِمنُْهْم أَِئمَّ
 يُوِقنُوَن) => علينا بالصبر (الصبر بالتصبر) و اليقني (يأتي مع زيادة اإليمان ومعرفة

  تفاصيل اآليات)

وكانوا لنا 
عابدين

وكانوا لنا عابدين: حالهم (عابدين) من قبل أن يوحوا األعمال 
الخيرات فبسبب عمل قلوبهم أوحى اهلل اليهم الخيرات 

لنا: قدم اهلل “لنا” على “عابدين” أي إخالصهم سبق عبادة قلبهم 
“العبادة” 

إذا قيل عابدين لنا أي لنا ولغيرنا ولكن تقديم “لنا” يبني الحصر -
أي لنا وحدنا ال غير.

وهنا يبني إذا املرء كان عابدا هلل يوحي اهلل اليه فعل الخيرات-

عابدين: (عبد) مطيعٌ 

} أي: مديمني  } أي: ال لغيرنا { َعاِبِديَن ْ تفسير السعدي: { وََكانُوا َلنَا ْ
على العبادات القلبية والقولية والبدنية في أكثر أوقاتهم، فاستحقوا 
أن تكون العبادة وصفهم، فاتصفوا بما أمر اهلل به الخلق، وخلقهم 

ألجله.



 وأيضا االمامة في القرآن ذكرت، إلبراهيم عليه السالم. وأن اهلل يبتلي املرء قبل اختياره٥.
 لإلمامة، وإذا نجح في هذه االختبارات يستحق اإلمامة. والظلم من أسباب نزع االمامة من

ُهنَّ َقاَل إِنِّي َجاِعُلَك لِلنَّاِس إِِذ ابْتََلى إِبْرَاِهيَم َربُُّه ِبَكلَِماٍت فَأَتَمَّ  املرء. (سورة البقرة ١٢٤: َو
 إَِماًما) => علينا بالصبر في هذه اإلبتالءات واليقني بوعد اهلل يسهل علينا الصبر.

 الصبر + اليقني + اإلبتالءات = اإلمامة => الظلم هو سبب نزع اإلمامة-

  اإلمام، ال يتبع هواه بل يتبع أوامر اهلل تعالى ودينه في كل األمور خصوصا هداية الناس.٦.

 األم هي إمام في بيتها، فعليها هداية أطفالها بأمر اهلل و شرعه (فتأمر وتنهى بأمر اهلل،…٧.
 اهلل يحب التوابني، اهلل يحب املتطهرين، اهلل يحب الصادقني،اهلل يحب إقامة الصالة،…) فال

  تتبع هواها وما تحب وتكره.

 اذا الشخص رأى نفسه سابقا بالخيرات هذا من وحي اهلل له، بعلمه بقلبه ونيته، فعلينا أن٨.
 ال نعجب بأنفسنا اذا كنا نعمل الخيرات ألن أصال التوفيق من اهلل تعالى.

  أقسام الناس: ١. ظالم لنفسه ٢. مقتصد ٣. سابٌق بالخيرات بإذن اهلل تعالى-

 العابدين املخلصني هم الذين يوحي اهلل اليهم األعمال الخيرات، فعلينا أن نكون عبيد٩.
  مطيعني مخلصني هلل تعالى.

 علينا أن نكون عبيد اهلل في كل أحوالنا عند الكالم والصمت واملعامالت والنوم واالستيقاذ١٠.
 واملشي والتفكير => أي نكون كما يحب اهلل أن نكون بكل خطوة.

سورة األنبياء  12-03-2017 & 16-03-2017

يْنَاهُ ِمَن اْلَقْريَِة الَِّتي َكانَْت تَْعَمُل اْلَخبَاِئَث  (آية ٧٣) َوُلوطًا آتَيْنَاهُ ُحْكًما َوِعْلًما َونَجَّ
إِنَُّهْم َكانُوا َقوَْم َسوٍْء فَاِسِقنَي



ولوطا آتيناه 
حكما وعلما

ولوطا: تنب أخ ابراهيم عليه السالم وكان اسم أبيه هاران

آتيناه: عطاء بسهولة ويسر 

حكما: (١.َحَكَم: لجام وهو الذي يمنع الفرس من أن يتبع هواه باألكل والعض ٢. 
منعه مما يريد) - أي الِحكمة والُحكم وهو قول الشيء من غير اتباع الهوى

لوط عليه السالم ذهب مع ابراهيم عليه السالم الى الشام في منطقة اسمها -
“السدوم”، وهي في األردن البحر امليت.

قرية سدوم لم يكن لهم الهة كقوم نوح، بل كانوا يعبدون شهوتهم وهذا أعظم من -
ذلك. 

الُحُكم يحتاجه لوط عليه السالم ألن القرية كلها تعل الخبائث فمع وقت االنسان -
الذي ليس له حكم قد يقع في هذه املعصة مع رؤيته دائما.

وعلما: ١. الفاصل بني الشيئني ٢. علم يُنصب في الطريق يهتدي به (كل ما هو 
ظاهر، والعالِم كالَعَلم، ظاهٌر ُمبني بني الناس الذين ليس لهم علم) ٣. سيد القوم 

دائما في القرآن ذُكر قبل العلم، “رحمة” أو “حكمة” لضرورة هذه الصفتني قبل -
العلم، أي الذي له علم يجب أن يكون رحيما حكيما.

خطوات دعوة لوط عليه السالم: -
يدعوهم إلى عبادة اهلل١.
وينهاهم عما هم عليه من الفواحش٢.

ألن معرفة اهلل تعالى يسهل على الناس أن ال يتبعوا الشهوات ويتبعوا ما يحبه اهلل، 
والناس الذين ليس لهم العلم باهلل ال يسمعون الى النصائح التي تأتي فقط لعدم 
اتباع الشهوات.=> ولكن لم يتبعه أحد، وهذا ال يعني أنه لم يكن يتبع اإلسلوب 

املناسب، بل قال اهلل تعالى أنه دعاهم بالحكمة والعلم والتابعني ليسوا دليال على 
صحة طريقة الداعي. 

تفسير السعدي: 
هذا ثناء من اهلل على رسوله (لوط) عليه السالم بالعلم الشرعي، والحكم بني الناس، 
بالصواب والسداد، وأن اهلل أرسله إلى قومه، يدعوهم إلى عبادة اهلل، وينهاهم عما 

هم عليه من الفواحش، فلبث يدعوهم، فلم يستجيبوا له، فقلب اهلل عليهم ديارهم 
} كذبوا الداعي، وتوعدوه باإلخراج،  وعذبهم عن آخرهم ألنهم { َقْوَم َسْوٍء فَاِسِقنَي ْ

ونجى اهلل لوطا وأهله، فأمره أن يسري بهم ليال، ليبعدوا عن القرية، فسروا ونجوا، 
من فضل اهلل عليهم ومنته.



ونجيناه من القرية 
التي تعمل 

الخبائث

ونجيناه: (نّجى) اهلل سبحانه وتعالى نّجى لوط (نجاة الرسول سبب 
لنجاة أتباعه)

من القرية: (َقِرَي: ُقرى الضيف - متصل - قرار - كل شيء في طريق 
واحد - اجتمع) - أي نجيناه من القرية بسبب الذنوب

- زوجة لوط لم تخنة بالعمل الخبائث، بل كانت تُشجع الناس على هذا 
الفعل => وهذا اإلختبار األخير في مجىء املالئكة كان أصعب اختبار 
َل بني املؤمن واملنافق والكافر. فبني نفاق هذه املرأة التي كانت  الذي فَصَّ

تحت نبي من أنبياء اهلل الصالحني.

التي كانت تعمل: (لم يقل تعالى “تعمل الخبائث”) وهذا يبني أنهم 
انوا يعملون الخبائث بال توقف وباإلصرار.

تعمل: كانت الخبائث عملهم 

الخبائث: (خبث: نجس - شوائب - فسد - ثقل)

إنهم كانوا قوم 
سوء فاسقني

إنهم كانوا: قوم لوط كانوا

قوم: (قام - يقوم: جماعة من الناس يقومون بها)

١. سوء: (صفتهم) ساء: وهو ما يَُغم اإلنسان - نقص - عيب - -
فساد

٢. فاسقني: (فََسَق) َخَرَج - انفصل -
والفاسق هو الذي انفصل من إيمانه وفطرته الطاهرة.-

=> أنهم كذبوا الداعي وكفروا.

- ذكر اهلل تعالى حال القرية التي فسدت بذنوب الناس ومن ثُم القوم 
الذين كانوا قوم سوء فاسقني بعملهم هذا.



الفوائد: 

قرية سدوم الواقعة اآلن في بحر امليت، ال مخلوقات حيه فيه وهذا يبني آثار الذنوب التي ١.
تقتل الطبيعة وتفسدها.

اهلل تعالى قبل إعطائه الرسالة، آتاه العلم والحكم => ونتيجة أي نعمة يجب أن تكون الشكر ٢.
=> والشكر هو العمل والعبادة

الشخص الذي عليه أن ينصح ويدعوا أناس يتبعون أهوائهم يجب أن يكون له ١. حكما ٣.
(عدم اتباع الهوى وهو كامللجم) واملرء من غير الحكمة قد يضر أكثر مما يُصلح => وذكر 

الحكمة قبل العلم وهذا من لوازم دعوة من يتبعون األهوائهم ٢. علما 
قد يكون لنا علم كثير ولكن من غير الحكمة، نكون سبب في كره الناس للدين والصالح، ٤.

بسبب التعامل بالهوى. 
العالم، يكون ظاهر مبينا بني الناس، فهو الذي ال يشتكي، ال يتدخل في االمور التي ال ٥.

تعنيه، وهو غريب بني الناس ال يعمل ما يعمل الجاهلون. وهذه مسئولية عظيمة على طالب 
العلم بالعمل بهذا العلم.

ُر إاِلَّ أُوُلو اأْلَْلبَاِب ٦. يُؤِْتي اْلِحْكَمَة َمْن يََشاُء َوَمْن يُؤَْت اْلِحْكَمَة فََقْد أُوِتيَ َخيْرًا َكِثيرًا َوَما يَذَّكَّ
(سورة البقرة 269) => والحكمة ال تأتي بالتعلم بل هي عطاء و هبة من اهلل تعالى => 

فعلينا أن نسأل اهلل الحكمة كما سأله نبيه ابراهيم عليه السالم: رَبِّ َهْب لِي ُحْكًما َوأَْلِحْقِني 
الِِحنَي (سورة الشعراء 83) ِبالصَّ

اهلل تعالى مع علمه الكامل بقوم لوط وعلمه بكفرهم حتى بعد ارسال النبي اليهم، لم يمنع ٧.
العلم عنهم. وهذا درس لنا أن النستسلم في دعوة الناس وعدم ردهم واستجابتهم ليس 

بسبب لتوقف التذكر والدعاء لهم. 
من عاشر قوما أربعني يوما أصبح مثلهم، فعلينا أن نعاشر الصالحني املتقني.٨.
الذنوب تؤثر على املباني، والقرى واملدن فيسبب فسادها. فعلينا باإلستغفار الدائم. ٩.

تشجيع الناس للذنوب سبب في الدخول في العذاب معهم => الساكت عن الحق شيطان ١٠.
أخرس.

علينا أن نخجل عند عمل الذنوب من الجدران التي تحوطنا وهم شهداء صامتني، ولو شاء ١١.
اهلل لحطموا من يعصي اهلل تعالى.



سورة األنبياء 16-03-2017

الِِحنَي  (آية ٧٥) َوأَْدَخْلنَاهُ ِفي رَْحَمِتنَا إِنَُّه ِمَن الصَّ

وأدخلناه في رحمتنا

إنه من 
الصالحني

وأدخلناه: اهلل أدخل لوطا في رحمته بنجاته من القوم املجرمني 

في: استغراق

رحمتنا: رحمة خاصة

رحمة عامة هي في أمور الدنيا-
 رحمة خاصة، كل ما يختص باآلخرة مثل اإليمان، العلم، العمل الصالح.-

إنه : توكيد - لوط عليه السالم

من: واحٌد من الصاحني

وقال تعالى: إنه من الصالحني، أي ليس الوحيد الصالح بل كثير من الصالحني الذين يدخلون الجنة وهو -
واحد منهم.

الصالحني: (ال: االستغراق) - صالحني (َصُلحَ: كان ذا خير ومناسبا - فَُضَلت - عفَّت - صارت حسنة وزال 
عنها الفساد) وضده “طالح” 

َصُلحت قلوبهم ١.

َصُلَحت اعمالهم ٢.

َصُلحت اقوالهم٣.

َصُلَحت أحوالهم ٤.

فأصلح اهلل فاسدهم٥.

الصالح => سبب لدخول العبد في رحمة اهلل تعالى
الفساد => سبب لحرمان العبد من رحمة اهلل تعالى 

وهذا دليل على أن األنبياء مع ارتفاع درجتهم ومقامهم على الصالحني، ما زالوا من الصالحني.-
من غير الصالح، ال يدخل أحدا الجنة.-
كل ما زاد الصالح كل ما زاد نصيبك من رحمة اهلل، -

ٍد، َعْن أَِبي، ُهَريْرَةَ َقاَل َقاَل  ، َعِن ابِْن َعْوٍن، َعْن ُمَحمَّ ُد بُْن امْلُثَنَّى، َحدَّثَنَا ابُْن أَِبي َعِديٍّ حديث: َحدَّثَنَا ُمَحمَّ
النَِّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم " َليَْس أََحٌد ِمنُْكْم يُنْجِيِه َعَمُلُه " . َقاُلوا واَلَ أَنَْت يَا رَُسوَل اهللَِّ َقاَل " واَلَ أَنَا إاِلَّ أَْن 

َدِنيَ اهللَُّ  َدِنيَ اهللَُّ ِمنُْه ِبَمْغِفرٍَة َورَْحَمٍة " . َوَقاَل ابُْن َعْوٍن ِبيَِدِه َهَكذَا َوأََشاَر َعَلى رَأِْسِه " واَلَ أَنَا إاِلَّ أَْن يَتََغمَّ يَتََغمَّ
ِمنُْه ِبَمْغِفرٍَة َورَْحَمٍة "

تفسير السعدي:
} التي من دخلها، كان من اآلمنني، من جميع املخاوف، النائلني كل خير وسعادة،  { َوأَْدَخْلنَاهُ ِفي رَْحَمِتنَا ْ
وبر، وسرور، وثناء، وذلك ألنه من الصالحني، الذين صلحت أعمالهم وزكت أحوالهم، وأصلح اهلل فاسدهم، 

والصالح هو السبب لدخول العبد برحمة اهلل، كما أن الفساد، سبب لحرمانه الرحمة والخير، وأعظم الناس 
صالحا، األنبياء عليهم السالم ولهذا يصفهم بالصالح، وقال سليمان عليه السالم: { َوأَْدِخْلِني ِبرَْحَمِتَك ِفي 

الِِحنَي ْ}. ِعبَاِدَك الصَّ



الفوائد: 
من أسباب التأخر في عمل الخير والتقدم في طريق الوصول الى رضا اهلل تعالى هو ١.

الصحبة الفاسدة. فعلينا أن نرى من نصاحب. فمن رحمة اهلل أن ينجينا من صحبة السوء. 
العجب والحسد ليس لهما مكان في قلب املؤمن ألن املؤمن يعلم أن ال أحد يدخل الجنة ٢.

بعمله، بل برحمة اهلل تعالى.
من آثار الدخول في رحمة اهلل “األمن واألمان”.وأيضا من آثار زيادة اإليمان باهلل “األمن ٣.

واألمان” من جميع املخاوف.
الصالح من لوازم الدخول في رحمة اهلل تعالى ودخول الجنة. ٤.
وقال تعالى: إنه من الصالحني، أي ليس الوحيد الصالح بل كثير من الصالحني الذين ٥.

يدخلون الجنة.=> وهذا يمحي الحسد والعجب من قلب املؤمن.
كل ما زاد الصالح كل ما زاد نصيبك من رحمة اهلل.٦.


