
١٢/٤/٢٠١٧  
 سورة القمر

ذكرنا أن المحور األساسي لسورة القمر ھو معرفة هللا 
فََكْیَف خالل نذیره وعذابھ،لذلك نرى أن ھذه اآلیة(من 

كثیرا في  تكررت ﴾١٦َكاَن َعذَابِي َونُذُِر ﴿
السورة.وعذابھ كان شدیدا،ونذیره كان واضحا،لذلك 

 لماذا الكفر؟؟؟؟
فََكْیَف َكاَن السابقة لم یقل فقط (وإذا الحظنا في اآلیة 

ن عذابي أي كیف كا،﴾١٦َونُذُِر ﴿)،وإنما و(َعذَابِي 
لھؤالء الذین لم یستجیبوا للنذر.وكذلك كما جاء في 

بِیَن َحتَّٰى نَْبعََث سورة اإلسراء ( َوَما كُنَّا ُمعَذِّ
فالرسل جاءوا لیبشروا المؤمنین وینذرون ).١٥( َرسُوالً 

لكفار نبدأ بالنذارة في حدیثنا معھم.الكافرین،ومع ا  
َونَبِّئُْھْم أَنَّ اْلَماَء قِْسَمةٌ ونكمل السورة ووصلنا لآلیة (

ْحتََضٌر ﴿ وذكرنا أن الناقة فتنة  ﴾٢٨بَْینَُھْم كُلُّ ِشْرٍب مُّ
لھم،وھم من طلبوھا.ھم طلبوھا كآیة،ولكنھا أصبحت 

 بعد ذلك فتنة لھم.
طلبوھا.وماذا عن إبراھیم علیھ لماذا؟ ألنھم ھم من 

 السالم ھو كذلك طلب آیة من ربھ،وكذلك زكریا ؟
هللا علیم بذات الصدور،یعلم القصد من طلبھم،فإبراھیم 
وزكریا علیھما السالم طلبا اآلیة لتطمئن قلوبھم،وقوم 

 صالح طلبوھا تحدیا.وما نتعلمھ من ھذه اآلیة:



بك من الفتن،ما  أن نردد ھذا الدعاء (آللھم إنا نعوذ  -١
 ظھر منھا وما بطن).

ِكنَّكُْم فَتَنتُْم أَنفَُسكُمْ ( -٢  تتحدث وھذه اآلیة)١() ١٤( َولَٰ
 عن المنافق الذي یفتن نفسھ،كیف؟

بأنھ یطلب أشیاء لیست لھ،لذلك في الدنیا لما تأتینا 
األشیاء فھذا یعني أنھا بحدود استطاعتنا،ولكن لما نلح 

 ثمودنفتن بھ.وبالنسبة لقوم في طلب الشيء الدنیوي س
ذكرنا أن في طلبھم للناقة ھناك تبعات لطلبھم وعلیھم أن 

َونَبِّئُْھْم أَنَّ اْلَماَء قِْسَمةٌ بَْینَُھْم كُلُّ ِشْرٍب یتحملوھا،وھي (
ْحتََضٌر ﴿ فبعد أن كان الماء ملكا لھم كل یوم،اآلن  ﴾٢٨مُّ

قسمة بینھم،وبین الناقة.وماذا حصل لھم؟ صار  
﴾ ٢٩فَنَادَْوا َصاِحبَُھْم فَتَعَاَطى فَعَقََر ﴿( 	

وكأنھم تورطوا ھنا،ویریدون التخلص من ھذه 
موا منھا،ولكنھم ذه اآلیة لم تزد إیمانھم،وھم تأزالفتنة.فھ

 لم یستطیعوا أن یفعلوا شیئا،لماذا؟
ألنھا ناقة هللا،فھم رأوا بأعینھم كیف خرجت ھذه الناقة 

یعلمون أنھم لن  ومن الصخرة،وكانت عشراء.
یستطیعوا أن یمسوھا بسوء،ولكنھم یریدون التخلص 

 منھا.وماذا فعلوا؟
الفاء ھنا للسرعة،عكس ثم فیھا ) فَنَادَْوا(

تراخي،ووقت.أي أنھم لم یستمروا على حالھم،ألنھم لم 
أي ) فَنَادَْوایتحملوا األمر مع أنھم ھم من طلبوا. لذلك (

ا یعنى أنھم جمیعا كلھم مجتمعین نادوا شخص واحد،وھذ



لم یستطیعوا أن یفعلوا شيء بھذه الناقة.لذلك توجھت 
الشمس  أنظارھم لھذا الشخص وھو واحد،وفي سورة

أي ھذا ) ١٢إِِذ انبَعََث أَْشقَاَھا (یذكر لنا هللا صفاتھ (
ولماذا ذھبوا لھذا الشخص ،الذي نادوه كان أشقى القوم

 بالذات؟
وألنھ تعود على ھذا الشيء،فإذا قیل لھ  ھو شقي،ومجرم

اقتل مثال ھذه الناقة سیكون شيء عادي بالنسبة 
ربة الماء.ألنھ مع كثرة المعاصي لھ.فالمعصیة لدیھ كش

تكون ھناك غشاوة في العقل،فال یفكر.كمن ینوم التنویم 
المغناطیسي ویؤمر بفعل األشیاء،ویفعلھا بدون 

ذي یضبطنا،ولكن مع تفكیر.والعقل لنا مثل الضابط ال
كثرة المعاصي،ستكون ھناك غشاوة علیھ،كما مع ھذا 

یعوا فعل أي طالرجل الذي نادوه ،فكل القوم لم یست
شيء،إال ھذا الشقي،ألنھ ال توجد ذرة عقل لدیھ.والذنوب 

والمعاصي تغشي العقل،فترین من ینصح ھذا المغیب 
عقلیا مثل بعدم فعل المنكر،من قتل أو زنا،أو 

ت،ولكنھ ال یفكر.فكأن ال تحكم لدیھ على مخدرا
وھذا الشخص الشقي كان عكس قومھ،فھم عقلھ.

استخدموا عقولھم وعرفوا أنھ ال قدرة لدیھم.ومع أنھ 
أشقى القوم ،والمفروض أن یكون في السجن ،ولكن 

ألنھم یریدون استخدامھ.فھو غیر مسجون مثال.لذلك من 
تخدمھ الناس یفسد في األرض عقوبتھ أن یقتل كي ال یس

والنداء یكون للشيء ) فَنَادَْوا(ولمثل ھذھا ألفعال.



،أي كأن ھذا الشقي لم یكن معھم.وھم اجتمعوا البعید
وصاحب من الصحبة  )َصاِحبَُھمْ على ھذا الشقي. و(

أنھم تعاونوا  معھ على اإلثم والعدوان.مع  والرفقة،تبین
 بون،ولكنھم مذنیقوموا بالفعلأنھم ال جرأة لدیھم.ولم 

،ألنھم ھم من أمروه.مثل الشیطان لما یوسوس مثلھ
لإلنسان،ویجعلھ یفعل المعصیة،وھو ال یفعل شیئا،ولكن 

بنھایة النھار ھو یفرش عرشھ على الماء،والشیاطین 
أن یصلوا تأتیھ،وكل یعرض ما وسوس لبني آدم،إلى 

لفالن إلي أن جعلتھ یطلق  لمن منھم یقول أنا وسوست
بھ ویقربھ.لذلك یوم القیامة یخطب زوجتھ،فیدنیھ بجان

ْیطَاُن (الشیطان خطبة  ألھل النار،ویقول لھم  َوقَاَل الشَّ
َ َوَعَدُكْم َوْعَد اْلَحقِّ َوَوَعدتُُّكْم  ا قُِضَي اْألَْمُر إِنَّ هللاَّ لَمَّ

فَأَْخلَْفتُُكْم ۖ َوَما َكاَن لَِي َعلَْیُكم مِّن ُسْلطَاٍن إِالَّ أَن َدَعْوتُُكْم 
ا أَنَا فَ  اْستََجْبتُْم لِي ۖ تَلُوُمونِي َولُوُموا أَنفَُسُكم ۖ مَّ

طبعا ھو سیأخذ  )٢() ٢٢(بُِمْصِرِخُكْم َوَما أَنتُم بُِمْصِرِخيَّ 
ذنوب كل ھؤالء،وكذلك من أذنبوا ألنھم اتبعوه.وھذا 

یكون ضابط لنا ،ونرى یعني أن هللا أعطانا العقل،كي 
ھناك من یترأسھم سواء  ھذه الظاھرة في المدارس،مثل

البنات،أو األوالد،وھذا الذي یتزعمھم ھو ال یفعل 
لذلك نعلم شیئا،ولكنھ یستغل األوالد ضعیفي الشخصیة،

أبناءنا أال یستمعوا لمثل ھؤالء،وأال یخافوا منھم،أو من 
نسأل هللا أن یحفظ أبناءنا.وتھدیداتھم.  



ھو اعتاد ھذا ھو أشقى القوم ،.وكما ذكرنا ) َصاِحبَُھمْ و(
على فعل الذنوب،وألنھ إذا لم تستح فافعل ما 

شئت،والحیاء شعبة من شعب اإلیمان.أي أستحي من 
فعل الخطأ.لذلك نرى أن اإلنسان بدایة فعلھ للمعصیة 

یستحي من الناس،ولكنھ بعد أن یتعود علیھا،یجاھر 
ویقال لھ أنت شجاع،وھذا یحدث بھا،وال یستحي.

ل لھ أصحابھ،كیف أنت خصوصا مع األوالد حین یقو
تستحي مثل النساء،وال ترافق البنات،مثال یجب أن 

یكون لدیك صدیقات،ویؤثرون علیھ ونجده ینساق  یكون
نسأل هللا   یعتبرونھا قوة وشجاعة!!!! وراءھم.ألنھم

لشجاعة ال تكون بھذا،وإنما بقول وفعل والقوة واالعافیة.
صلى هللا علیھ وسلم حین عرف الشدید  الحق،والرسول

 قال:
ھل تَْدُروَن ما الشَِّدیدُ ؟ قُْلنا : الرجُل یَْصَرعُ الرجَل . (

د:الشَِّدیدَ كلَّ الشَِّدی قال : ِإنَّ   
)٣(. الغََضبِ  عندَ  نفَسھُ  یَْمِلكُ  الذي الرجلُ   

وھنا یبین لنا كیف نتعامل مع اآلیات في حیاتنا،مع أنھا 
ر بھكذا مواقف في حیاتنا.قصة،ولكننا نم  

 	.وبعد أن نادوا صاحبھم،ماذا فعل؟
وھنا كذلك الفاء للسرعة والمباشرة،فبعد أن ) فَتَعَاَطى (

أي بذل نفسھ ،أي أعطى نفسھ  )فَتَعَاَطى (نادوه 
بمعنى كل ما تطلبونھ سأفعلھ بسرعة،ووافق على طلبھم.

لفعل  (بضم الطاء،وكسر الالم) لكم.وتخیلي ھو طلب



المعصیة،وھذا یجعلھ یتجرأ أكثر على فعلھا،لذلك 
ة قكانت لدیھ طری صلى هللا علیھ وسلم، سبحان هللا النبي

عن غزوة  الذین خلفوا ٣في التأدیب،مثل ال
یوما.وھذا  ٤٠تبوك،وأدبھم بأن لم یتكلم معھم أحد ل

أن من یرتكب المعصیة ال یشجع علیھا،مثل  ،المفروض
ن یوضح لھ أنھ أخطأ،كي ال قصة الشقي ھذا،إنما یجب أ

 یتمادى في الخطأ.
 وبعد أن انقاد الشقي ألمر القوم،ماذا فعل؟

،ولقصة ھابیل  ونذھب لسورة المائدة،﴾٢٩فَعَقََر ﴿( 
 وقابیل

بَا قُْربَانًا فَتُقُبَِّل ( َواتُْل َعلَْیِھْم نَبَأَ اْبنَْي آدََم بِاْلَحّقِ إِْذ قَرَّ
قَبَّْل ِمَن اْآلَخِر قَاَل َألَْقتُلَنََّك ۖ قَاَل إِنََّما ِمْن أََحِدِھَما َولَْم یُتَ 

ُ ِمَن اْلُمتَِّقیَن ( َّl٢٧یَتَقَبَُّل ا(  
َعْت لَھُ نَْفسُھُ وھنا یبین أنھ لم یكن لیقتل أخاه،ولكن ( فََطوَّ

،فھو لم یقتلھ بسرعة، ولكنھ أقنع ) ٣٠( قَتَْل أَِخیِھ فَقَتَلَھُ 
فترة ،فنفسھ زینت لھ فعلھ،وصار حوار  .أخذنفسھ بذلك

بینھ وبین نفسھ.أما في حال الشقي،لم یوجد ھذا 
الحوار،وإنما بسرعة استجاب لطلبھم.وفي حال ابني آدم 

كانت ھي أول سابقة للقتل في التاریخ،وھذا یبین أن 
الغیر معتاد على فعل المعصیة،ضمیره سیؤنبھ،عكس 

ھما قیل لھ أنھا من تعود علیھا،ال یحس بأثر الذنب،م
حرام.ألن القلب میت.مثال على ذلك من تعود سماع 

أنھا ال  الموسیقى في كل األوقات،فلما تذكرین لھ



تجوز،وتذكرین لھ األحادیث،یقول لك ھذا فن،وأنا لم 
أفعل شیئا،أنا فقط أستمع لھا.فیعطي المبررات 

وطبعا ھذا كما ذكرنا لمن تعود علیھا،عكس من لم لفعلھ.
َھھُ َھَواهُ  (یجده شیئا غریبا.یتعود س أََرأَْیَت َمِن اتََّخذَ إِلَٰ

ھواه،من  من اتبع، )٤() ٤٣(أَفَأَنَت تَكُوُن َعلَْیِھ َوِكیالً 
 الصعب أن یسمع لك.

حسن،ألنھ البدایة ھذا شيء  لذلك اإلحساس بالذنب من
متى ما تمادینا فیھ،یكون ،ألنھ یجعلنا ال نتمادى فیھ
.صعب الخروج منھ  

ألمرھم،ماذا فعل؟ صحاحبھم  وبعد أن انقاد  
أي قتل،ولكن بطریقة مختلفة،وتكون بقطع  )فَعَقَرَ (

وفي نفس أي قطع أطراف الناقة،ثم قتلھا. األطراف،
فَعَقَُروَھا فَدَْمدََم َعلَْیِھْم السورة سابقا جاءت نفس الكلمة (

اَھا ( تبین  )٢٩،وألن في اآلیة ( )١٥َربُُّھم بِذَنبِِھْم فََسوَّ
) تبین ١٥أن المنفذ ھنا ھو الشقي،أما في اآلیة (

اشتراكھم معھ في جریمتھ،ألنھم ھم من أمروه 
بذلك،فكأنھم ھم كذلك من عقروھا،لذلك جاءت بصیغة 

ثم یذكر لنا هللا: الجمع.  
أي أن عذابھ ألیم  ﴾٣٠فََكْیَف َكاَن َعذَابِي َونُذُِر ﴿(

تكرار ھذه اآلیة  ونالحظوشدید،ونذره واضح وعظیم.
في السورة،فسابقا لما ذكر نا قصة نوح،وبعد أن جاء 

فََكْیَف َكاَن َعذَابِي َونُذُِر ثم ذكر اآلیة (ذكر العذاب،
دَِّكٍر ﴿(﴿  وكذلك،﴾١٧َولَقَْد یَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللِذّْكِر فََھْل ِمن مُّ



بعد أن ذكر لھم العذاب،ثم كرر ذكر   مع قوم عاد
).أي أن قوم نوح ٢٢) و(٢١ابقتین في اآلیة (اآلیتین الس

وعاد،جاءھم العذاب ثم ذكرت اآلیتین متتالیتین .أما في 
قوم ثمود اختلف،لماذا؟ ألنھم ھم من طلبوا اآلیة،وخافوا 

فََكْیَف َكاَن َعذَابِي أن یمسوھا بسوء،لذلك جاءت اآلیة( 
سَّْرنَا َولَقَْد یَ وھناك فاصل بینھا وبین اآلیة ( ﴾٣٠َونُذُِر ﴿

دَِّكٍر ﴿ ) ٣٠،فقدم اآلیة ( ﴾٣٢اْلقُْرآَن ِللِذّْكِر فََھْل ِمن مُّ
) ٣١) وبینھما بین العذاب في اآلیة (٣٢وأخر اآلیة (

ألنھم رأوا اآلیة العظیمة التي طلبوھا،فھم ینطبق علیھم 
اْقتََربَِت السَّاَعةُ َوانَشقَّ اْلقََمُر ما جاء في بدایة السورة (

ْستَِمرٌّ ﴿﴾ َوإِن یَ ١﴿ ﴾ ٢َرْوا آیَةً یُْعِرُضوا َویَقُولُوا ِسْحٌر مُّ
ْستَِقرٌّ ﴿ . ﴾٣َوَكذَّبُوا َواتَّبَعُوا أَْھَواَءھُْم َوكُلُّ أَْمٍر مُّ  

إِنَّا أَْرَسْلنَا َعلَْیِھْم َصْیَحةً َواِحدَةً وقوم ثمود عذابھم (
؟م.وماذا فعل هللا بھ ﴾٣١فََكانُوا َكَھِشیِم اْلُمْحتَِظِر ﴿  

ھنا تفید التوكید،وھي تعظیم ) إِنَّا() وَعلَْیِھمْ  إِنَّا أَْرَسْلنَا(
) تفید أنھ شيء َعلَْیِھمْ من الفعل أرسل،و( )أَْرَسْلنَا�،و(

نزل علیھم،ومستعل علیھم  فال یستطیعون الفرار 
وعلیھم أي قوم ثمود،  وماذا أرسل هللا علیھم ؟.منھ 	

أي صیحة من السماء،فرجفت األرض ) َصْیَحةً َواِحدَةً (
تخیلي صیحة واحدة فقط أھلكتھم. بسببھا،وأھلكوا.  

 لذلك ھم أخذتھم الصیحة،والرجفة.ومن أین أتت الرجفة؟
من الصیحة التي صاح فیھا  لصوتھذا یعني أن ا

رجفت اإلرض منھا ،وأھلكوا. تخیلي صیحة  وجبریل،



كانت كافیة إلھالكھم.فصیحة من   واحدة فقط
ماء،ورجفة في األرض،وارتجفت األرض منھا،فما الس

 بالك بمن كان على األرض!!!!!
وكل ھذا بسبب ما فعلوه وتكبرھم .ولو رجعنا لقوم عاد 

في السورة،ھم تكبروا كذلك ،وعذابھم كانت الریح 
لثمانیة أیام.أما ھؤالء قوم ثمود فعذابھم أشد ألنھم ھم من 

احدة وجعلتھم لذلك عذابھم كان صیحة و اآلیة،طلبوا 
یھتزون،وھذا یبین أن كل قوم لما یرتكبون المعاصى 

فإن العقوبة التي تأتیھم تكون مناسبة لنوع 
ب أن ھذا یبین حكمة هللا وعدلھ الذي یجمعصیتھم.و

 نؤمن بھم.فھو ما یناسبھم.
	وبعد أن أرسل هللا علیھم الصیحة،ماذا حصل لھم؟

	 ﴾٣١فََكانُوا َكَھِشیِم اْلُمْحتَِظِر ﴿(
أي قوم ثمود،فھنا یعطینا هللا صورة حسیة تبین ) فََكانُوا(

ا كیف أھلكوا وعذبوا بالصیحة.فھم لما أھلكوا صارو
كما وھو من الفعل ھشم،أي أتلف وكسر،وفتت.) َكَھِشیمِ (

الزجاج لما یتفتت لقطع صغیرة،ھذا ما حصل لھم،وھذا 
،تصوري ھم بشر وتفتتوا كما من صیحة واحدة

،والمحتظر ھنا ) َكَھِشیِم اْلُمْحتَِظرِ ( الھشیمالزجاج.،وھذا 
-١من الفعل حظر، وحظر تحتمل معنیین:

حبس،وحجز،ومنع.لذلك نقول حظیرة الحیوانات،أي ١
مكان محبوس فیھ الحیوانات.وكذلك لما نقول حظر 

 التجول أي منع التجول.



شوك،مثل األسالك الشائكة التي توضع في بعض -٢
م لمس ھذه األشواك،وممنوع وكأنھ یخبرك عداألماكن.

 االقتراب منھا.والمعنى األول یفید كذلك.
أي أن ھؤالء الذین اغتروا ) َكَھِشیِم اْلُمْحتَِظرِ (

بقوتھم،بصیحة واحدة صاروا ھشیما،ومحتظر،أي 
ممنوع االقتراب منھم.مثال من یمرض،أو یصاب 

بالنسبة لھؤالء ال  بحادث الناس تذھب لھ لتساعده،ولكن
.فھؤالء األقویاء أصبحوا أحد یستطیع عمل أي شيء لھم

َولَقَْد یَسَّْرنَا اْلقُْرآَن  كان عذاب قوم ثمود.(ھذا مفتتین.و
دَِّكٍر ﴿ وھنا جاء ذكر القرآن،أي  ﴾ ٣٢ِللِذّْكِر فََھْل ِمن مُّ

 نحتاج أن یأتینا العذاب أن هللا یسر لنا القرآن لنتذكر،وال
وھنا أو ننتظر أن تحصل لنا مصیبة،كي نتعلم.،لنتذكر

یبین لنا فعل هللا أنھ ھو یسر لنا القرآن،وفقط هللا ھو 
یا (الذي ییسر األمور،كما جاء في الحدیث 

أخبرني بعَمٍل یُدِخلُني الجنَّةَ  ا�َِّ  رسولَ 
النَّاِر ، قاَل : لقد سألتَني َعن عظیٍم  من ویباِعدُني

ُ  یسََّرهُ  من على لیسیرٌ  وإنَّھُ  ، وال  ا�ََّ  علَیِھ ، تعبدُ  ا�َّ
كاةَ ، وتصوُم  تشِرْك ِبِھ شیئًا ، وتُقیُم الصَّالةَ ، وتُؤتي الزَّ

..) إلى آخر الحدیثرمضاَن ، وتحجُّ البیتَ  	
اإلسالم تصعب  ي إن لم ییسر هللا لھم،فحتى أركانأ

ھو فقط  المیسر بأن ییسر لنا األقدار لیسھل  علیھم.فا�
هللا  ییسرھا  العلم،،الرزق وحتى األوامر والنواھي علینا

	 لي،فال أعتمد على الناسمثال،أو ذكائي،أو علمي.



وھنا یذكر لنا أن هللا یسر لنا القرآن،ولیس المدرس،أو 
 ذكائي.فقط هللا.وما ھو الواجب علینا؟

 ییسر لنا القرآن  من ھو ھأنأن نعتمد فقط على هللا،
،وأنا تعلمت  ،فال أقول ال أستطیع ھو صعبویفتحھ لنا

،ال،هللا ھو باإلنجلیزیة،أو اللغة العربیة صعبة على
ویقول ،من یتكلم العربیةالمیسر،وسبحان هللا ھناك من 

ولكنھ ال یفھم فیھا،ویفھم كل ما ھو صعب فیھ الشعر،
،لماذا؟ القرآن  

من ال یعرف اللغة العربیة  وھناكألن هللا لم ییسره لھ.
فا� جعل من ،وهللا یسر لھم القرآن.لغتھ األم وھي لیست

نسأل .كل ھذه الكتب الوجودة ،جعل فقط القرآن میسر
ولماذا یسر هللا لنا القرآن؟هللا أن ییسر لنا كل أمورنا.  

دَِّكرٍ للذكر( ْر (ولم یقل للحفظ وإنما للذكر) فََھْل ِمن مُّ َوذَّكِ
ْكَرٰى تَنفَُع اْلُمْؤِمنِیَن ( وھذا یعني أننا )٦( )٥٥فَِإنَّ الذِّ

ننسى،والقرآن یذكرنا،ویسره هللا لنا لنتذكر،وإن تذكرنا 
 وھو رأس األمر، فسنشكر هللا،كیف؟

القرآن للقراءة،أو الحفظ،وإنما للذكر  هللا بالعمل،فلم ییسر
ل وھو رأس األمر،ومتى ما تذكرنا فستتحسن ك

،وھو أفضل شيء،وتصوري أن ،لذلك سبحان هللا أمورنا
 أقرأ القرآن،ولكنني ال أتذكر!!! إذا ال فائدة من قراءتي.

ما أحتاجھ ،وینفعني،ومھم لصالح دیني ب ویذكرني 
ودنیاي،أي ال یذكرني بشيء ال ینفعني. وأحیانا نقرأ 

نحن في المنزل وال نفھم،ولكن نفھم بمجالس العلم،وھذا 



 فَاْذكُُرونِي أَْذكُْركُمْ العلم،وهللا یقول ( مجالس من بركة
وفي الحدیث ،)٧() ١٥٢(َواْشكُُروا ِلي َوَال تَْكفُُروِن 

هللا: یقولُ  القدسي  
م في ذكَرنِي ،وإنْ  نفِسي في ذكرتُھ فینفِسھ ذكَرنِي إنْ ( 
)٨( )مٍأل خیٍر ِمنھم في ذكرتُھ ألٍ   

یذكرك،والدنیا ال تخیلي ال ترین هللا،وتذكرینھ،وھو 
تسوى شيء بدون ذكر هللا،وذكر هللا دواء،وذكر غیر هللا 

 ٢٤داء.مثال ال تستطیعین أن تمدحي إنسان 
ِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوُب ألن ( ساعة،ستملین، َّlأََال بِِذْكِر ا

فال نحتاج للذھاب للطبیب النفسي،و العالج  )٩()٢٨(
أصابنا فبسبب عدم ذكرنا  معروف ،وھو ذكر هللا،وما

�.وفقط نذكر الزوج،واألبناء،وأم الزوج وما فعلوا 
لنا.و(س) وما فعلت لي،وھذا ما یمرضنا،وإذا ذھبنا 
للطبیب النفسي یخبرنا أننا یجب أن ال نكتم مشاعرنا 

ومشاكلنا،ویجب أن نقولھا للناس،وفي النھایة أقول كل 
 مشاكلي للناس،وأحرج نفسي!!!

،فقط إن ذكرتھ،ستعالجین نفسك.وكل ما ولكن مع هللا
َولَقَْد یَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللِذّْكِر  ذكرناه سابقا ھو شرح لآلیة (

دَِّكٍر ﴿ فیبین لنا منافع الذكر.والمؤمنین  ﴾ ٣٢فََھْل ِمن مُّ
َ إِالَّ ،أما المنافقین (ال ھم یذكرون هللا كثیرا َّlیَْذكُُروَن ا

حرموا أنفسھم من أفضل شيء في فھم )١٠() ١٤٢( قَِلیالً 
الدنیا.ونحن لو داومنا على ذكر هللا في الیوم واللیلة، 

لصافحتنا المالئكة،وكذلك سنسعد ألن ذكر هللا ھو بلسم 



طیب إال بذكر هللا،كما أن الجنة ال .والدنیا ال تلحیاتنا
تطیب إال برؤیة هللا.الدنیا ال طعم لھا بدون ذكر 

یا ال طعم لھا اآلن،وبالسابق هللا.ونسمع من یقول الدن
بق كان ھناك ذكر هللا،أما اكانت أفضل،فنجیبھ ألن بالس

فقط نذكر الناس،وما فعلوا،وماذا أرسلوا من رسائل  اآلن
عبر الموبایل.وعدم ذكر هللا كذلك یأتي من الذنوب،لذلك 

	نستغفر هللا.والقرآن ھو أعظم ما نذكر بھ هللا.
دَِّكٍر ﴿( أي ھل من متعض؟؟  ﴾٣٢فََھْل ِمن مُّ  
ا من تقرأ القرآن،إن تذكرت فسوف تتعظ.وفي سورة ی 

ذَا اْلقُْرآَن َعلَٰى َجبٍَل لََّرأَْیتَھُ ( الحشریخبرنا هللا لَْو أَنَزْلنَا َھٰ
ۚ ِ َّlْن َخْشیَِة ا ًعا ّمِ تََصدِّ ھذا الجبل  ،) ٢١(َخاِشعًا مُّ

ُر ِمْنھُ َوإِنَّ ِمَن اْلِحَجاَرِة لَ ( الجماد یخشع.وكذلك َما یَتَفَجَّ
اْألَْنَھاُر ۚ َوإِنَّ ِمْنَھا لََما یَشَّقَُّق فَیَْخُرُج ِمْنھُ اْلَماُء ۚ َوإِنَّ 

ۗ ِ َّlفالكفار ھم ة)١١() ٧٤(ِمْنَھا لََما یَْھبِطُ ِمْن َخْشیَِة ا،
أسوأ من ھذه الحجارة،والجبل،قلوبھم أقسى من 

نھار،ویفید الحجر،ألن منھا ما یتفجر ویتشقق منھ األ
الناس،أما ھذا الكافر قلبھ ال یفتح للقرآن،لذلك النار أولى 

ِ َوَما بھ.و( َّlأَلَْم یَأِْن ِللَِّذیَن آَمنُوا أَن تَْخَشَع قُلُوبُُھْم ِلِذْكِر ا
بطأ نزلت ھذه اآلیة بعدما است،)١٢() ١٦( نََزَل ِمَن اْلَحقِّ 

سنوات هللا قلوب الصحابة،بمعنى أنتم عشر 
صلون،ولكن ھناك شيء ثاني،وھو مؤمنین،وت

قلوبھم،أین ھي؟ وھذا ما یریده هللا،أن تكون قلوبنا كلھا 
.�	



أي ألم یحن الوقت لھم،وھم آمنوا ) أَلَْم یَأِْن ِللَِّذیَن آَمنُوا(
ِ َوَما ولیسوا بكفار،ولكن ( َّlأَن تَْخَشَع قُلُوبُُھْم ِلِذْكِر ا

معنى إذا ذكر هللا وجلت قلوبھم ب) ١٦( نََزَل ِمَن اْلَحقِّ 
ُ َوِجلَْت قُلُوبُُھْم َوإِذَا ( َّlإِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذیَن إِذَا ذُِكَر ا

 تُِلیَْت َعلَْیِھْم آیَاتُھُ َزادَتُْھْم إِیَمانًا َوَعلَٰى َربِِّھْم یَتََوكَّلُونَ 
لقلبك لیخشع لذكر هللا؟ الوقت ،ألم یحن  )١٣() ٢(  

یریدنا أن نكون على نفس الوتیرة،بل یرید أن  وهللا ال
َولَقَْد یَسَّْرنَا اْلقُْرآَن  (یرقینا دائما،والذكر یرقینا،ویرفعنا.

دَِّكٍر ﴿ ذكر هللا أساس كل طمأنینة  ﴾٣٢ِللِذّْكِر فََھْل ِمن مُّ
وطاعة في الدنیا،وإن لم أذكر هللا،فلن أطیعھ،فلیس 

األھوال،والمصائب،وإنما الحذر ھو ما یبعدك عن 
ذكرك �،وطاعتك �،ھو ما ینجیك،ویسعدك.فمھما كنت 

ذكیة وحكیمة،خذي الحذر،ولكن الزمي معھ ذكر 
والذاكرات. هللا.نسأل هللا أن نكون من الذاكرین هللا كثیرا  

 والحمد� رب العالمین.
	

إبراھیم-٢           الحدید-١  
٣-  

األلباني الراوي 	:	 	| خصفةخصفة أو ابن  لمحدثا 	
		 /خالصة حكم المحدث صحیح لغیره.٨٨٦المصدر صحیح الترغیب/الرقم  	

نالفرقا -٤  
الراوي:معاذ بن جبل/المصدر صحیح الترمذي/المحدث األلباني/ -٥  

٢٦١٦الرقم :/  
 خالصة حكم المحدث:صحیح
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