
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رعدالسورة 

 ( الرحيم الرمحن هللا بسم)

َن اْسَتَجابُوا ِلَرّبُِِِم اْْلُْسََن ِللَِّذي ﴿
َوالَِّذيَن َلَْ َيْسَتِجيُبوا َلُه َلْو َأنَّ ََلُْم َما ِف 
يًعا َوِمثْ َلُه َمَعُه ََلفْ َتَدْوا ِبِه  اْْلَْرِض َجَِ
ُأولَِئَك ََلُْم ُسوُء اْلَِْساِب َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم 

 ﴾( 81َوبِْئَس اْلِمَهاُد )
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 :الكلمات شرح
وآمنوا به، وصدقوا رسله، وعملوا مبا ِف  }لِلَِّذيَن اْسَتَجابُوْا ِلَرّبُِِِم{ 

 كتبه؛ فأولئك َلم 
  اجلنة}اْْلُْسََن{ 
  كفروا به تعاىل، و}َوالَِّذيَن{  

 ئكوعصوا رسله؛ فأول}ََلْ َيْسَتِجيُبوْا لَُه{ 
يعًا{     من مال وعقار}َلْو َأنَّ ََلُْم مَّا ِف اَْلْرِض َجَِ

  أضعافاً مضاعفة}َوِمثْ َلُه َمَعُه{ 
أنفسهم يوم القيامة من عذاب اجلحيم ويومئذ َل }َلَفْ َتَدْوْا بِِه{ 

 يقبل من أحدهم ملء اْلرض ذهباً 
يأخذهم تعاىل بذنوّبم َجيعها فال }ُأْولَِئَك ََلُْم ُسوُء اْلَِْساِب{  

 يغفر منها شيئاً }َوبِْئَس اْلِمَهاُد{ بئس الفراش. 
بِّي تعاىل أن الناس على قسمّي: مستجيب  املعَن اإلَجايل:

 لربه، فذكر ثوابه
 
 

، وغري مستجيب فذكر عقابه فقال: }لِلَِّذيَن اْسَتَجابُوا ِلَرّبُِِِم{ أي: 
انقادت قلوّبم للعلم واإلميان وجوارحهم لألمر والنهي، وصاروا 

موافقّي لرّبم فيما يريده منهم، فلهم }اْْلُْسََن{ أي: اْلالة اْلسنة 
 سن.والثواب اْل

فلهم من الصفات أجلها ومن املناقب أفضلها ومن الثواب العاجل 
واآلجل ما َل عّي رأت وَل أذن مسعت وَل خطر على قلب بشر، 

}َوالَِّذيَن ََلْ َيْسَتِجيُبوا َلُه{ بعد ما ضرب َلم اْلمثال وبّي َلم اْلق، َلم 
يًعا{ من ذهب اْلالة غري اْلسنة، ف  }َلْو َأنَّ ََلُْم َما ِف اْلْرِض َجَِ 

وفضة وغريها، }َوِمثْ َلُه َمَعُه َلفْ َتَدْوا بِِه{ من عذاب يوم القيامة ما تقبل 
 منهم وأىن َلم ذلك؟!!

}ُأولَِئَك ََلُْم ُسوُء اْلَِْساِب{ وهو اْلساب الذي يأيت على كل ما 
أسلفوه من عمل سيئ وما ضيعوه من حقوق هللا وحقوق عباده قد  

وقالوا: }يا ويلتنا ما َلذا الكتاب َل يغادر كتب ذلك وسطر عليهم 
صغرية وَل كبرية إَل أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا وَل يظلم ربك 
أحدا{ }و{ بعد هذا اْلساب السيئ }َمْأَواُهْم َجَهنَُّم{ اجلامعة لكل 
عذاب، من اجلوع الشديد، والعطش الوجيع، والنار اْلامية والزقوم 

ع ما ذكره هللا من أصناف العذاب }َوبِْئَس والزمهرير، والضريع وَجي
 اْلِمَهاُد{ أي: املقر واملسكن مسكنهم.

 :مثرات املسارعة لالستجابة ْلوامر هللا
 .اَلستجابة سبيل إىل الرشاد وإجابة الدعاء -8
 .املستجيب حي؛ فعلى قدر اَلستجابة تكون اْلياة -2
 .طريق اَلستجابة اجلنة -3
 :املستجيب وهداية هللا -4
 .اَلستجابة عالمة لإلميان -5
 .سالمة العبد من حيلولة هللا بينه وبّي قلبه -6
 .تأخري اَلستجابة ْلمر هللا ورسوله من صفات املنافقّي -7
اَلستجابة ْلوامر هللا سبحانه جناة ِف الدنيا واآلخرة من هول يوم  -1

 . القيامة

 : عواقب عدم اَلستجابة هلل
 املعاصي هي سبب التعاسة والشقاء.  -8
 املعاصي سبب حرمان الرزق.  -2
 املعاصي سبب صوت القلب وقسوته. -3
 املعاصي سبب بعض اخللق للعاصي. -4 
 املعاصي سبب لنسيان العلم. -5 
 لعمر. املعاصي سبب لضياع ا -6 

 1املعاصي سبب لرد الدعاء.  -7
 َل صغرية مع إصرار وَل كبرية مع استغفار.  -1
 سوء اخلامتة من نتائج املداومة على العمل السيئ. -9

 :رحلة صاحب سوء الدار
تبدأ رحلة صاحب سوء الدار معها ِف آخر ْلظاته من  -8

الدنيا حّي يرى ِف احتضاره ملك املوت؛ فينزع روحه بشدة 
 . تتقطعحىت

حّي يرى مالئكة غالظا سود الوجوه يأخذون روحه  -2
 فيضعوهنا ِف مسوح غليظ

 .حّي تُلقى روحه من السماء إىل اْلرض -3
 حّي يفنت ِف قربه فيضرب مبرزبة من حديد -4
 حّي يفرش قربه من النار، ويفتح له باب إىل النار -5
قبيح  حّي ميثل له عمله السيئ ِف صورة رجل قبيح الوجه -6

 .الثياب مننت الريح، يبشره مبا يسوءه من العذاب والنكال
 :كيف تكون من أهل اجلنة

أداء مناسك اْلج و -4 الزكاة 3-الصالة-2- لصوما -8
النهي عن -7- اْلمر باملعروف -6- قراءة القرأن-5-العمرة
إماطة اْلذى عن اآلخرين و -9-مساعدة اآلخرين-1-املنكر

-82- غض البصر-88- فاراإلستغ -81- عن الطريق
 . اإلبتعاد عن احملرمات
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 :الفوائد 
 بيان وعد هللا للمستجيبّي له باإلميان والطاعة وهي اجلنة. -8
 ميان والطاعة.بيان وعيد هللا ملن يستجب له باإل -2
بش    رى لل    ذين اس    تجابوا إىل دع    وة هللا ف     منوا ب    ه وص    دقوا  -3

 برسالة رسوله، فلهم العاقبة اْلسَن.
تندي   د وإن   ذار لل   ذين َل يس   تجيبوا: ف    ن َل   م س   وء اْلس   اب  -4

ومأواهم جهِنم وبئست هي من مضجع ومه اد. وأن مص ريهم م ن 
َل  ان عل  يهم  الس  وء واَل  ول لي  ا ل  و ك  ان َل  م م  ا ِف اْلرض ومثل  ه

 أن يفدوا به أنفسهم!.
آثار الذنوب واملعاص ي وعواقبه ا الض يق واَل م واْل زن والغ م  -5

واْلس  ى واللوع  ة، يق  ول س  بحانه وتع  اىل: َوَم  ْن َأْع  َرَض َع  ن ِذْك  ِرى 
 [824فَِ نَّ َلُه َمِعيَشًة َضنكاً ]طه:

آث   ار ال   ذنوب واملعاص   ي وعواقبه   ا حرم   ان ال   رزق، وحرم   ان  -6
 قسمّي: حرمانه أصالً ووجودًا، وحرمانه بركة ونورًا. الرزق على

املؤمن الطائع جيزى ِف اآلخرة بأحسن الثواب، وله حسن  -7
امل ب ِف اجلنة والرضوان، فكذلك الكافر العاصي له سوء 

 اْلساب، وسوء العذاب، وسوء الدار، وسوء املهاد.
سوء العذاب يوم القيامة يودون لو أهنم ملكوا اْلرض  -1
أَجعها ليقدموها فداء َلم من سوء العذاب؛ إليقافه أو ختفيفه، ب

 ولكن َل يقيهم شيء إَل ما عملوا ِف الدنيا لو كانوا عملوا صاْلا
أمهية اإلميان والعمل الصاحل، وأن العاقل يسعى لنجاته ّبما  -9

 ما دام ِف الدنيا 
إن سوء املعتقد وسوء القول وسوء العمل أسباب لسوء  -81

ب وسوء الدار وامل ب؛ ولذا ف ن أهل السوء يوم القيامة اْلسا
يتمنون أهنم َل يعملوا سوء ِف الدنيا، أو أن أعماَلم َل حتص 

عليهم ﴿ يَ ْوَم ََتُِد ُكلُّ نَ ْفٍس َما َعِمَلْت ِمْن َخرْيٍ ُُمَْضًرا َوَما َعِمَلْت 
نَ َها َوبَ يْ َنُه َأَمًدا بَ  ِعيًدا ﴾ ]آل عمران: ِمْن ُسوٍء تَ َودُّ َلْو َأنَّ بَ ي ْ

31.] 
 

رابط املوضوع: 
http://www.alukah.net/sharia/0/59974/

﴿ يَ ْوَم ََل  توعد هللا تعاىل أهل الكفر والعصيان بسوء الدار -88
اِر ﴾ ]غافر:  َفُع الظَّاِلِمَّي َمْعِذرَتُ ُهْم َوََلُُم اللَّْعَنُة َوََلُْم ُسوُء الدَّ يَ ن ْ

52.] 
يرتبط حسن املقام ِف القرب وِف اآلخرة لسن العمل ِف  -82

الدنيا، كما أن عذاب القرب وعذاب النار مرتبطان بسوء العمل ِف 
 فلينظر كل عبد ما وضع ِف حرثه.الدنيا؛ إذ الدنيا حرث اآلخرة، 

 :أسباب سوء اخلامتة -83
العقيدة إذ شاّبا شيٌء من اَلحنراف استوجبت ضالل صاحبها  -8

وزيغه عن طريق اْلِق، ومن َل يسلك سبيل اْلِق فلن ُيكتب له 
 .الفالح أبداً 

اإلعراض عن هللا تعاىل، مبا فيه من اَلستنكاف عن لزوم اجلادة  -2
 .للشريعةوعدم التسليم 

يظهر للناس مبظهر الصالح واَلستقامة ولزوم العبادة، بينما  -3
يُناقض باطنه هذه الوضاءة اإلميانِية، فتكون هذه اَلزدواجِية سبباً ِف 

 .خامتة السوء،
 تسويف التوبة وتأجيل اْلوبة اغرتاراً بطول اْلمل -4

إن اإلنسان لو صرف حياته كلها، وماله كله، وضحى بأهله  -84
وولده ونفسه َلتقاء ذلك السوء املرتاكم ِف اآلخرة ملا كان ذلك  
كثريا من أجل النجاة من عذاب أبدي هذا وصفه.. فكيف وهللا 
تعاىل أرحم بعباده مما يظنون، فلم يكلفهم ما َل يطيقون، من بذل 
اْلنفس واْلهل واْلوَلد واْلموال، وإمنا أمرهم ب قامة دينه، 

ظيم شعائره، والتزام أوامره، واحملافظة على والوقوف عند حدوده، وتع
فرائضه، واَلنتهاء عن نواهيه، فمن حقق ذلك جنا من السوء يوم 
القيامة، ونال الفوز العظيم، وحاز حسن الثواب وحسن امل ب، 
ورضا الرمحن؛ فا للهم استعملنا فيما يرضيك، وجنبنا ما يسخطك، 

وء العذاب وسوء وباعد بيننا وبّي سوء اْلساب وسوء الدار وس
 املهاد وامل ب، إنك مسيع الدعاء.

 . وصحبه وسلم وصلى هللا على ُممد وعلى اله   هللا اعلم
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 81االية  الرعدفوائد من تفسري سورة 

 هتدى وَل تباع
 وَل تنسونا من صاحل دعائكم
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ها
َ
 (عزمي إبراهيم عزيز) أعد


