
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يسسورة 
 ( الرحيم الرمحن هللا بسم)
ْوتحى وحنحْكُتُب محا ﴿  ِإنَّا َنحُْن َُنِْي اْلمح

نحاُه  آثحارحُهْم وحُكلَّ شحْيٍء أحْحصحي ْ قحدَُّموا وح
 ﴾( 21ِف ِإمحاٍم ُمِبنٍي )

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 :الكلمات شرح

 .للحساب واجلزاء }ِإنَّا َنحُْن َُنِْيي اْلمحْوتحى{ 
ُموْا{   من عمل: خري أو شر؛ فنجازيهم عليه نكتب}وحنحْكُتُب محاح قحدَّ

ما سنوه من سنة حسنة أو سيئة؛ فإن هللا تعاىل جيزيهم }آثحارِِهْم{ 
 . عمن اتبعها بعدهم؛ ثواباً أو عقاباً 

نحاُه ِف ِإمحاٍم مُِّبنٍي{   .هو اللوح احملفوظ}وحُكلَّ شْيٍء أحْحصحي ْ
 : املعىن اإلمجايل

قوله تعاىل: }ِإنَّا َنحْ ُن َُنْ ِي اْلمح ْوتحى{ أل للبع جل واجل زاء }وحنحْكتُ ُب مح ا 
آثح ارحُهْم{  ُموا{ أل أولئك األموات أيام حياهتم من خري وش ر  }وح قحدَّ

اسُُت به  من سننهم احلسنة أو الس يئة. أل ونكتب آثارهم وهو ما 
ريه  ا }ِف ِإمح  اٍم ُمبِ  نٍي{ وه  و  }وحُك  لَّ شح  ْيٍء{ أل م  ن أعم  اة العب  اِفة ِو
الل  وح احملف  وظ  وس  نجزل ك  لً و  ا عم  ل. وِف ه   ا ا    اب تس  لية 

 لرسوة هللا صحلَّى هللاُ عحلحْيِه وحسحلَّمح.
ثهم بعد موهتم لنجازيهم على وقوله }ِإنَّا َنحُْن َُنِْيي اْلمحْوتحى{ أل: نبع

ُموا{ من ا ري والش ر  وه و أعم اام ال    األعماة  }وحنحْكُتُب محا قحدَّ
آثح   ارحُهْم{ وه   ي آث   ار ا    ري  عملوه   ا وباش   روها ِف ح   اة حي   اهتم  }وح

 .الشر وآثار

  ال  كانوا هم السبب ِف إجياِفها ِف حاة حياهتم وبعد وفاهتم  وتلك 
األعماة ال  نشأت من أقواام وأفعاام وأحواام  فكل خري عمل به 
أحد من الناس  بسبب علم العبد وتعليمه ونصحه  أو أمره 

ه عند املتعلمني  أو ِف  باملعروف  أو هنيه عن املنكر  أو علم أوِفع
كتب ينتفع هبا ِف حياته وبعد موته  أو عمل خريا  من صلة أو زكاة 
أو صدقة أو إحسان  فاقتدى به ِريه  أو عمل مسجدا  أو حمل من 
احملاة ال  يرتفق هبا الناس  وما أشبه ذلك  فإهنا من آثاره ال  تكتب 

 له  وك لك عمل الشر.
فله أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم وا ا: }من سن سنة حسنة 

القيامة  ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل هبا إىل يوم 
القيامة{ وه ا املوضع  يبني لك علو مرتبة الدعوة إىل هللا وااداية إىل 
سبيله بكل وسيلة وطريق موصل إىل ذلك  ونزوة ِفرجة الداعي إىل 

   وأشدهم جرما  وأعظمهم إمثا.الشر اإلمام فيه  وأنه أسفل ا ليقة
نحاُه ِف ِإمحاٍم ُمِبنٍي{  ريها }أْحصحي ْ }وحُكلَّ شحْيٍء{ من األعماة والنيات ِو
أل: كتاب هو أم الكتب وإليه مرجع الكتب  ال  تكون بأيدل 

 امللئكة  وهو اللوح احملفوظ.
 هل ميكن أحداً أن حييي ميِ تا ؟

بأن هللا تعاىل هو وحده ال ل  ِمن أصوة االعتقاِف الصحيح : اإلميان
حييي ومييت , ومن اِفَّعى أن ِري هللا تعاىل قاِفر على اإلحياء واإلماتة 
فقد كفر   بل إن املشركني ِف جاهليتهم مل يعتقدوا ذلك ِف أصنامهم 

 وآاتهم .
فل يست يع أحٌد من البشر أن يدَّعي أنه قاِفر على إحياء املوتى   

وتى من الرسل واألنبياء والعظماء فليحيهم ومن اِفعى ذلك فها هم امل
 إن كان صاِفقاً ِف ِفعواه !

  فل ينق ع ثواهبا حىت بعد املوت أربعة تستمر فيها األجور
على عباِفه   ووت أصحاهبا  وه ا من فضل هللا تعاىل ورمحته الواسعة

أن املسلم يست يع أن يعمل من األعماة ِف حياته ما يستمر معها 
 :   وال ينق ع بعد موتهاألجر والثواب

من مات مراب ا ِف سبيل هللا  فمن مات وهو ملزم ساحة  -2
احلرب  ومرابط ِف الثغور لل ب عن املسلمني  ولفتح البلِف 
ونشر اإلسلم  فإن أجره مستمر ال ينق ع؛  فاملرابط ِف سبيل 

ِف ِف سبيل هللا عمله عظيم وأجره أعظم  فقد ب ة نفسه للجها
 .هللا  ولنشر ِفينه  فناة ه ا األجر الدائم

من علم علما أجرل له عمله ما عمل به: ومن علم علما  -1
وعلمه ِريه مث مات فيجرل عليه ثوابه مد ة ِفوام العمل به بعده  
كالدعوة إىل هللا تعاىل  وتعليم الناس ا ري ونشر العلم النافع 

 .بينهم
جيرل له ما وجدت  أل وإنسان من تصد ق بصدقة فأجرها  -3

ة بقاء العني  تصد ق بصدقة جارية كوقف فيجرل له أجره مد 
ريها من األعماة  املتصد ق هبا  كحفر اآلبار  وبناء املساجد ِو

 .الصاحلة ال  جيرل أجرها ما جرت وال تنق ع بإذن هللا تعاىل
 -ورجل ترك ولدا صاحلا يدعو له  أل إنسان ترك ولدًا  -4

فهو يدعو له بالرمحة واملغفرة  فدعاؤه أسرع    -و أنثىذكرا أ
قبوال من ِفعاء البعيد  فإذا عمل الولد الصاحل أعمااًل صاحلة 
فإن لوالديه الل ين أحسنا تربيته وتعليمه مثل أجره ِفون أن 
ينقص من أجره شيء  وه ه صدقة جارية يوفق اا الفقري 

 والغين.
العب         د  م         ا ه         ي األعم         اة الس         يئة ال           يفعله         ا

 ؟ فتحبط أعماله الصاحلة
م         ن األص         وة املق         ررة عن         د أه         ل الس         نة واجلماع         ة أن 
األعم        اة ال تُقب        ل م        ع الكف        ر   وال يب له        ا كلَّه        ا ِ         رُي 

  الكفر .

ق            اة اب            ن الق            يم رمح            ه هللا :   وحمب             ات األعم            اة 
ومفس            داهتا أكث            ر م            ن أن  ص            ر ول            يس الش            أن ِف 

ه وحيب        ه العم       ل إن       ا الش       أن ِف حف         العم       ل         ا يفس       د
 ( [ .21  ] الوابل الصيب )
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 : لفوائدا
بيان أن ال نوب تقيد صاحبها و وة بينه وبني فعل ا ري أو  -2

 قبوة احلق.
بيان أن من سن سنة حسنة أو سيئة يعمل هبا بعده جيزى هبا   -1

 عمله ال ل باشره بيده. كما جيزى على
تقرير عقيدة القضاء والقدر وأن كل شيء ِف كتاب املقاِفير  -3

فيه بني واضح ال  املعرب عنه باإلمام. ومعىن املبني أل أن ما كتب
 جيهل منه شيء.

تقريرا ربانيا بأن هللا سوف حييي الناس بعد موهتم وأنه يسجل  -4
تبعات بعد موهتم  عليهم مجيع ما فعلوه ِف حياهتم وخلفوه من

 تسجيل ِفقيقا وواضحا.
ِ ِه اآْليحِة اْلكحرميحِة  -5  أحْشيحاءح: ثلثةذحكحرح جحلَّ وحعحلح ِف هح

ًدا ذحِلكح ُمتحكحلِ ًما عحْن ن حْفِسِه ِبِصيغحِة  : أحنَُّه حُيِْيي اْلمحْوتحى  ُمؤحكِ  اأْلحوَّةح
 الت َّْعِظيِم.

نْ يحا.الثَّاِنح: أحنَُّه يحْكُتُب محا قح  ُموا ِف ِفحاِر الدُّ  دَّ
: أحنَُّه يحْكُتُب آثحارحُهْم.  الثَّاِلجلح

الناس ِف رحلتهم خاسرون إال ال ين آمنوا وعملوا  -6
 الصاحلات وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب.

فكن ذلك الرجل املبارك ِف حله وترحاله   كالغيجل أينما وقع 
 .نفع
خزائنها بالفرائض والنوافل باِفر األيام بالعمل الصاحل  وأمأل  -7

ة خاوية  قبل أن تباِفرك هي ووٍت أو عجز  وقبل أن جتدها فاِر
ْمُت حِلحيحاِت {الفجر  .14تقوة :}يا لحْيتحيِن قحدَّ

األعماة الصاحلة هي ما كانت موافقة للشرع   ويكون  -1
 .صاحبها ُُملصاً لربه تبارك وتعاىل

 ؟ ما هي األعماة الصاحلات -9
 وتوحيده بالعباِفة. ن باهللاإلميا -2
 .الصلة لوقتها -1
 

 حج مربور . -3
 .بر الوالدين -4
 .اِف ِف سبيل هللااجله -5
 .حلب ِف هللا والبغض ِف هللا -6
 .قراءة القرآن -7
 .املداومة على ال اعات وإن قلَّت -1
 .أِفاء األمانة -9
 .العفو عن الناس -21
 .الصدق ِف احلديجل -22
 .النفقة ِف سبيل هللا -21
 أن يسلم املسلمون من لسانه ويده . -23
 .إطعام ال عام -24
 .لى من عرفت ومن مل تعرفإفشاء السلم ع -25
 تدع الناس من الشر فإهنا صدقة تصدق هبا على نفسك . -26
 .أفضل العباِفة العمل على مرضاة الرب ِف كل وقت -27

 :شروط قبوة األعماة الصاحلة
 االتباع ال االبتداع -3- اإلخلص املناِف للشرك -1-اإلميان: -2

 :من الصفات البارزة للصاحلني
اجتناب  -1-: والرسوة صلى هللا عليه وسلماالستجابة هلل -2

األمر باملعروف والنهي عن املنكرواملسارعه  -3-:الكبائر
 :تلوة آيات هللا ِف صلة الليل -4-للخريات

 اآلثار ا  رية لل نوب ِف الدُّنيا
 . الفساِف ِف األرض-2
 نزوة الع اب اإلاي -1
 حبط األعماة ِف الدُّنيا-3
 .قساوة القلب-4
 . وصحبه وسلم وصلى هللا على حممد وعلى اله اعلم .... وهللا
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