
 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 تفسري سورة املزمل 

 مقدمة : 
 وهي مكية . 

يف بدء الوحي حيث كان يتزمل ثيابه ، فأمر هللا سبحانه أن يرتك التزمل وأن   مسيت السورة ابملزمل ، ألهنا تتحدث عن النيب   
 ينهض إىل دعوة الناس وتبليغ رسالة ربه . 

 ة : أغراض السور  -
مقصودها اإلعالم أبن حماسن األعمال تدفع األخطار واألوجال ، وختفف األمحال الثقال ، وال سيما الوقوف بني قال البقاعي :  

امل امللك  ،  يدي  الضالل  ظلل  وحمو   ، واألقوال  األفعال  لقبول  اإلله  نعم  فإنه   ، الليال  ظلمات  يفي  خدمته  يفي  والتجرد   ، تعال 
واملعني األعظم على الصرب واالحتمال ، ملا يرد من الكدورات يف دار الزوال ، والقلعة واالرحتال ، وامسها املزمل أدل ما فيها على 

 ل .هذا املقا
 عاشور : وقال ابن 

 اإِلشعار مبالطفة هللا تعاىل رسوله بندائه بوصفه بصفة تزمله .راضها : غأ
 .واشتملت على األمر بقيام النيب غالب الليل والثناء على طائفة من املؤمنني محلوا أنفسهم على قيام الليل 

 وعلى تثبيت النيب بتحمل إبالغ الوحي . 
 وإعطاِء الصدقات . واألمر إبدامة إقامة الصالة وأداء الزكاة  

 وأمره ابلتمحض للقيام مبا أمره هللا من التبليغ وأبن يتوكل عليه . 
 وأمره ابإِلعراض عن تكذيب املشركني . 

ل هللا له ابلنصر عليهم وأن جزاءهم بيد هللا .   وتكفُّ
 والوعيد هلم بعذاب اآلخرة .

 ووعظهم مما حّل بقوم فرعون ملا كذبوا رسول هللا إليهم . 
 وم القيامة ووصف أهواله .وذكر ي

 ونسخ قيام معظم الليل ابالكتفاء بقيام بعضه رعياً لألعذار املالزمة . 
 والوعد ابجلزاء العظيم على أفعال اخلريات .

 واملبادرة ابلتوبة وأدمج يف ذلك أدب قراءة القرآن وتدبُّره .
 وأن أعمال النهار ال يغين عنها قيام الليل .

 ه . عويصة وأساليب غامضة فعليك بتدبر  ويف هذه السورة مواضع
 
 
 
 
 



ْنُه قالِّياًل ) 2( ُقمِّ اللَّْيلا إَِّّلَّ قالِّيالً )1َيا أاي ُّهاا اْلُمزَّم ُِّل ))   ( إَِّّنَّ سانُ ْلقِّي 4( أاْو زِّْد عالاْيهِّ وارات ِّلِّ اْلُقْرآنا ت اْرتِّيالً )3( نِّْصفاُه أاوِّ انُقْص مِّ
ئاةا اللَّْيلِّ هِّيا أاشادُّ واْطءًا  5عالاْيكا ق اْوًَّل ثاقِّياًل ) شِّ ( وااذُْكرِّ اْسما راب ِّكا  7( إِّنَّ لاكا ِفِّ االن َّهاارِّ ساْبحاً طاوِّياًل )6واأاقْ واُم قِّياًل )( إِّنَّ َّنا
 ( . ( رابُّ اْلماْشرِّقِّ وااْلماْغرِّبِّ َّلا إِّلاها إَِّّلَّ ُهوا فااَّتَِّّْذُه واكِّياًل 8وات اب اتَّْل إِّلاْيهِّ ت اْبتِّيالً )

 [ .  9  –  1] املزمل : 
---------- 

 أي : أيها املتلفف بثيابه ، وأصله املتزمل وهو الذي تلفف وتغطى . ( أاي ُّهاا اْلُمزَّم ِّلُ َيا  )
 .  فيه أتنيس ومالطفة له  (اي أيها املزمل  ) وخطابه هبذا الوصف:    -
 ا . به أي تلفف هبأمجعوا على أن املراد ابملزمل النيب عليه السالم ، وأصله املتزمل ابلتاء وهو الذي تزمل بثيا:   قال الرازي-
 ويف خطابه هبذا االسم فائداتن : :  قال القرطيب-
املالطفة ؛ فإّن العرب إذا قصدت مالطفة املخاطب وترك املعاتبة مسوه ، ابسم مشتق من حالته اليت هو عليها ؛ ك "    :إحدامها  

النيّب   تراب" "    قول  أاب  اي  "قم  له :  فقال  الرتاب  جبنبه  لصق  وقد  انئم  وهو  فأاته   ، عنهما  رضي هللا  فاطمة  غاضب  حني  لعلي 
 طفًة له. إشعاراً له أنه غري عاتب عليه ، ومال

 حلذيفة : "قم اي نومان" " وكان انئماً مالطفًة له ، وإشعاراً ِلرتك العتب والتأنيب. وكذلك " قوله 
ْل ُقم" فيه أتنيٌس ومالطفٌة ؛ ليستشعر أنه غري عاتب عليه.  فقول هللا تعاىل حملمد  ا اْلُمزَّمِّ  : "َيأأي ُّهأ

فيه   والفائدة الثانية يشرتك  الفعل  من  املشتق  االسم  ألن  ؛  فيه  تعاىل  هللا  وذكر  الليل  قيام  إىل  ليتنبه  ليله  راقد  متزمل  لكل  التنبيه   :
 مع املخاطب كل من عمل ذلك العمل واتصف بتلك الصفة. 

ا سيلقى إىل املخاطب من  : افتتاح الكالم ابلنداء إذا كان املخاطب واحداً ومل يكن بعيداً يدل على االعتناء مب قال ابن عاشور-
 كالم. 

أو  وصف  من  غريه  إىل  العلم  االسم  من  يعدل  فال  املتكلم  عند  معروفاً  إذا كان  العلم  ى  املنادأ ابسم  يكون  أن  النداء  يف  واألصل 
 ، أبتِت  واي  ُبينِّ  اي   : حنو  وتقرب  تلطف  أو   ،  ) النيب  أيها  اي   ( حنو  وتكرمي  تعظيم  من  البلغاء  يقصده  لغرض  إالّ  قصد   إضافة  أو 

وقالوا اي أيها الذي نزل عليه الذكر إنك جملنون ( فإذا نودي املنادى بوصف هيئته من لِبسة أو ِجلسة أو ِضجعة كان    ) هتكم حنو  
النيب   قول  ومنه   ، وهليئته  إليه  والتحبب  به  التلطف  الغالب  يف  املسجد    املقصود  يف  مضطجعاً  وجده  وقد  طالب  أيب  بن  لعلي 

صخر  بن  الرمحان  لعأْبد  وقولِه   ، ن أْوماُن"  اي  "قم  اخلندق  يوم  اليمان  بن  حلذيفة  وقوله  تراب"  أأاب  "ُقم  جبنبه  املسجد  تراب  علق  وقد 
غريًة يف كمه "اي أاب ُهريرة".فنداء النيب ب  } اي أيها امل )  زمل { نداء تلطف وارتفاق ومثله قوله تعاىل الدوسي وقد رءاه حاماًل ِهرّة صأ

 ( . اي أيها املدثر 
أي : دع الزمل والتلفف ، وانشط لصالة الليل والقيام فيه ساعات يف عبادة ربك ، لتستعد   ،   قم للصالة فيه:  أي  (  ُقمِّ اللَّْيلا    )

 لألمر اجلليل واملهمة الشاقة ، أال وهي تبليغ دعوة ربك للناس . 
الرسول    عاشورقال ابن    - على  فرض  الذي  القيام  هذا  حكمة  ولعل   :   يقوي زكاء  سريرته  به  تزداد  أن  هو  رسالته  صدر  يف 

اجلأهد ،  مين  بلغ  حىت  فغطين   ( البخاري  حديث  يف  ورد  نزوله كما  عند  ضغطه  الوحي كما  ال حيرجه  حىت  الوحي  لتلقي  استعداده 
 هلذه احلكمة قوله تعاىل عقبه ) إان سنلقي عليك قوالً ثقيال ( . مث قال ) اقرأ ابسم رّبك ( احلديث ، ويدل 

ابلقيام فيه زايدة يف إشغال أوقاته ابإِلقبال   وقال رمحه هللا : وختصيص الليل ابلصالة فيه ألنه وقُت النوم عادة فأُمر الرسول    -
 لقائم فيه أقوى استعداداً لتلقي الفيض الرابين.على مناجاة هللا : وألن الليل وقت سكون األصوات واشتغال الناس فتكون نفس ا



 للنوم والراحة .  (  إَِّّلَّ قالِّيالً ) 
تعاىل  :    قال القرطيب- قأِلياًل  )  قوله  غري  (  ِإالَّ  الدوام  على  مجيعه  قيام  ألن  منه ؛  يسرياً  إال  الليل كله  صّل  أي   ، الليل  من  استثناء 

 ممكن ، فاستثىن منه القليل لراحة اجلسد.
ْنُه قالِّيالً  )  . أي : قم للصالة والعبادة نصف الليل، أو أقل من النصف قلياًل، أو أكثر من النصف  ( نِّْصفاُه أاوِّ انُقْص مِّ

 الضمري يف قوله ) عليه ( يعود إىل ) نصفه ( أي : او زد على نصفه قليالً يف حدود ما بني النصف إىل الثلثني . ( أاْو زِّْد عالاْيهِّ ) 
 : واملراد أن تكون هذه الساعات طويلة حبيث ال تقل عن ثلث الليل وال تزيد على الثلثني . قال ابن كثري-

 أو نقصان قليل ، ال حرج عليك يف ذلك . : أي أمرانك أن تقوم نصف الليل بزايدة قليلة وقال أيضاً 
 قيام الليل : عبادة جليلة ، عبادة عظيمة ، تدل على قوة اإلميان ، ورضا الرمحن . 

 قيام الليل : عالمة املتقني ، ودليل املخلصني .
 قيام الليل : عبادة حافظ عليها الصاحلون ، وترىب عليها اجملتهدون . 

 قوة اإلميان ورسوخ اليقني والشوق إىل لقاء رب العاملني . قيام الليل : عبادة تدل على 
 قيام الليل : مدرسة الزاهدين ، وخلوة العابدين ، وشرف الصاحلني . 

 قيام الليل : جتديد لإلميان ، وقمع للشيطان . 
 قيام الليل : من الطاعات اجلليلة والقرابت العظيمة . 

 فضله والثناء على أهله ، وتكاثرت األدلة على فضل هذه العبادة اجلليلة .جاءت النصوص الكثرية من الوحيني يف بيان 
 فمن فضائل قيام الليل : 

 أوًَّل : أن هللا تبارك وتعاىل مدح أهله . 
تعاىل )   يُنِفُقونأ قال  رأزأقْ نأاُهْم  ممَّا  وأ عاً  وأطأمأ ْوفاً  خأ ُْم  رأهبَّ يأْدُعونأ  اِجِع  ضأ اْلمأ عأِن  ُجُنوهُبُْم  اَفأ  قُ رَِّة .    ت أتأجأ ن  مِّ ُم  ُأْخِفيأ هلأ مَّا  ن أْفٌس  ت أْعلأُم  فأالأ 

ُلونأ  انُوا ي أْعمأ زأاء مبأا كأ  ( . أأْعنُيٍ جأ
 : تتجايف جنوهبم عن املضاجع : يعين بذلك قيام الليل وترك النوم واالضطجاع على الفرش الوطيئة .  قال ابن كثري

 يدعون رهبم خوفاً وطمعاً : أي خوفاً من وابل عقابِه وطمعاً يف جزيل ثوابِه .  
 ومما رزقناهم ينفقون : فيجمعون بني فعل القرابت الالزمة واملتعدية . 

 اثنيا : قيام الليل  من عالمات املتقني . 
حمسنني . كانوا قلياًل من الليل ما يهجعون .    إن املتقني يف جنات وعيون آخذين ما آاتهم رهبم إهنم كانوا قبل ذلك  قال تعاىل  

 .   وابألسحار هم يستغفرون 
 اثلثاً : قيام الليل : من صفات عباد الرمحن . أولياء هللا ومن أسباب دخول اجلنة . 

 يقول تعاىل يف وصف عباد الرمحن :
ِقيأاًما وأالَِّذينأ ي أُقو  وأالَِّذينأ يأِبيُتونأ لِرأهبِِّْم ُسجَّ )   انأ غأرأاًما ُلونأ رأب َّنأا اصْ ًدا وأ اهبأأا كأ نَّمأ ِإنَّ عأذأ هأ ابأ جأ ولأِئكأ ُُيْزأْونأ اْلُغْرفأةأ مبأا  أ  ...   ِرْف عأنَّا عأذأ

اًما ُمقأ رًّا وأ قأ ُسنأْت ُمْست أ ا حأ اِلِدينأ ِفيهأ ًما خأ الأ سأ يًَّة وأ ا حتِأ يُ لأقَّْونأ ِفيهأ ُوا وأ ربأ  ( .  صأ
 قام الليل ومن مل يقمه ، ممتدحاً صاحب القيام . رابعاً : وفرق تعاىل بني من 

تعاىل ي أْرجُ )    فقال  وأ اآْلِخرأةأ  ُر  حيأْذأ قأائِماً  وأ اِجداً  سأ اللَّْيِل  ء  آانأ قأاِنٌت  ُهوأ  الأ  أأمَّْن  وأالَِّذينأ  ي أْعلأُمونأ  الَِّذينأ  يأْستأِوي  ْل  هأ ُقْل  رأبِِّه  رأمْحأةأ  و 
 ( . ي أْعلأُمونأ 



 خامساً : قيام الليل  أفضل الصالة بعد الفريضة .
 ) أفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل ( رواه مسلم .  عن أيب هريرة . قال : قال 

طوع ابلنهار ، فلو أن شخصاً قال أيهما أفضل أصلى ركعتني تطوعاً هلل يف الظهر أو أي صالة التطوع ابلليل أفضل من صالة الت
 يف الليل قلنا يف الليل أفضل ، فهذا معىن احلديث : معناه التطوع املطلق ، أما التطوع املقيد فهو أفضل بوقته . 

 سادساً : من أسباب دخول اجلنة . 
قال    : قال   . سالم  بن  هللا  عبد  حديث  نيام  )    ففي  والناس  ابلليل  وصلوا   ، األرحام  وصلوا   ، الطعام  أطعموا   ! الناس  أيها 

 تدخلوا اجلنة بسالم ( رواه الرتمذي .
 سابعاً : قيام الليل سبب للنجاة من الفنت . 

 فالصالة عموماً ، وصالة الليل خصوصاً سبب من أسباب النجاة من الفنت . 
ماذا أُنزل الليلة من   ،سبحان هللا )استيقظ ليلة فقال   أن النيب    -هللا عنها  رضي   -عن أم سلمة  فقد جاء يف صحيح البخاري  

 ( .  يف اآلخرة كي يصلني فرب كاسية يف الدنيا عارية   الفنت؟! ماذا أنزل الليلة من اخلزائن ؟! من يوقظ صواحب احلجرات ؟!
 الفنت . تنبيه على أثر الصالة ابلليل يف الوقاية من و  ففي هذا احلديث دليل

 اتسعاً : هلم غرف ِف اجلنة . 
،    قال   السالم  وأفشى   ، الطعام  أطعم  ملن  هللا  أعدها   ، ظاهرها  من  وابطنها   ، ابطنها  من  ظاهرها  يرى  غرفاً  اجلنة  يف  إن   (

 وصلى ابلليل والناس نيام ( رواه أبو داود .
 عاشرًا  : بقيام الليل يدرك املصلي وقت النزول اإلهلي . 

كما جاء احلديث الصحيح عن أيب هريرة . قال :  ،  قت النزول اإلهلينعم ، إذا قام من الليل يف وقت السحر فإنه يدرك بذلك و 
) ينزل ربنا كلَّ ليلة إىل مساء الدنيا حني يبقى ثلث الليل األخري فيقول: من يدعوين فأستجيب له؟ من يسألين   قال رسول هللا  

 فأعطيه ؟ من يستغفرين فأغفر له ( متفق عليه  
 لليل بنِّعم الرجل . من يقوم ا  احلادي عشر :وصف النيب  

) نِعم الرجل عبد هللا لو كان يصلي من الليل ، قال سامل: فكان عبد  ففي صحيح البخاري عن ابن عمر قال: قال رسول هللا  
 هللا بعد ذلك ال ينام من الليل إال قلياًل ، ويف رواية إن عبد هللا رجل صاحل لو كان يصلي من الليل ( . 

 ضاه أن من كان يصلي من الليل يوصف بكونه نِعم الرجل . قال احلافظ ابن حجر : فمقت 
 الثاين عشر : قيام الليل من أسباب املغفرة والرمحة . 

هللا   رسول  قال   : قال  هريرة  أيب  عن  احلديث  يف  جاء  فان    كما  فصلت،  امرأته  أيقظ  مث  فصلى  الليل  من  قام  رجالً  هللا  )رحم 
رواه  امت من الليل فصلت مث أيقظت زوجها فصلى، فإن أىب نضحت يف وجهه املاء(  أبت نضح يف وجهها املاء، ورحم هللا امرأة ق

 أبو داود .

 الثالث عشر : من فضل قيام الليل أنه من مظان اإلجابة . 
هللا خرياً من أمر الدنيا واآلخرة اال أعطاه   عن جابر . قال : قال رسول هللا   رجل مسلم يسأل  ) إن يف الليل ساعة ال يوافقها 

 وذلك كل ليلة ( متفق عليه . 
 . طبقوا هذه العبادة اجلليلة يف صور ذكرها العلماء ، صور عجيبة تدل على حرصهم وقيامهم هبذه العبادة اقتداًء ابلنيب 

 متفق عليه. ما كان يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى وهو قاعد(  تدع قيام الليل، فإن النيب قالت عائشة )اي عبد هللا! ال 



  : وقرأ  أهله  أيقظ  الليل  آخر  من  إذا كان  حىت  الليل  يف  يصلي  عمر  ) كان  قال  عمر  ابن  عن  اإلمام  موطأ  يف  أأْهلأكأ وجاء  وأْأُمْر 
ا الأ نأْسأأُلكأ رِ  هأ ِة وأاْصطأربْ عألأي ْ  ( .  ْزقاً حنَُّْن ن أْرزُُقكأ وأاْلعأاِقبأُة لِلت َّْقوأى اِبلصَّالأ

وقال أبو عثمان النْهدي : تضيفت أاب هريرة سبعة أايم ] أي نزلت عليه ضيفاً [ فكان هو وزوجه وخادمه يقتسمون الليل أثالاثً، 
 الزوجة ثلثاً وخادمه ثلثاً وأبو هريرة ثلثاً . 

 يقتسمون الليل أثالاثً .  كان سليمان التيمي عنده زوجتان وكانوا
الليل  فقام  أخوه  فمات  علي،  وأخوه  هو  الليل  فاقتسم  أمه،  فماتت  أثالاثً،  وأمه  وأخوه  هو  الليل  يقتسم  صاحل كان  بن  واحلسن 

 بنفسه . 
تتهج أال  ال،  فقالت:  الفجر[  طلع  ]يعين  أسفران  فقالوا:  الليل  يف  فأيقظتهم  فباعها  جارية،  عنده  صاحل كان  بن  احلسن  دوا،  هذا 

 قالوا: ال نقوم إال إىل صالة الفجر، فجاءت إىل احلسن تبكي وتقول: ردين! لقد بعتين ألانس ال يصلون إال الفريضة، فرّدها. 
 كان حممد بن واسع إذا جّن عليه الليل يقوم ويتهجد ، يقول أهله : كان حاله كحال من قتل أهل الدنيا مجيعاً . 

الداراين كان يق أبو سليمان  اللهو يف اإلمام  أهل  من  ألذ  ليلهم  يف  أهل الليل  إن  ووهللا  الدنيا،  أحببت  ما  قيام الليل  وهللا لوال  ول: 
، وإنه لتمر ابلقلب ساعات يرقص فيه طرابً بذكر هللا فأقول : إن كان أهل اجلنة يف مثل ما أان فيه من النعيم إهنم لفي نعيم   هلوهم

 عظيم.
 رأى بعضهم حوراء يف نومه فقال هلا : زوجيين نفسِك قالت : اخطُبين إىل ريب وأمِهرين ، قال : ما مهُرِك ؟ قالت : طول التهجد  

 انم أبو سليمان الداراين فأيقظته حوراء وقالت : اي أاب سليمان ، تنام وأان أُرىبأ لك يف اخلدور من مخسمائة عام ؟
هد توقظه ابلليل وتقول : ذهب الليل ، وبني أيدينا طريق بعيد ، وزادان قليل ، وقوافل الصاحلني كانت امرأة حبيب بن حممد الزا

 ُقّدامنا وحنن قد بقينا ، وكانت تقول :
 اي راقدأ الليِل كم ترقُد             قم اي حبييب قد دان املوعدُ                                      

 وخذ من الليِل وأوقاتِه             وْرداً إذا ما هجعأ الرُّق دُ                                      
 من انمأ حىت ينقضي ليلُه           مل يبل غ املنزلأ أو ُيه دُ                                      
 قل ألويل األلباِب أهِل التقى       قأنطرُة العأْرِض لكم موعدُ                                      

 قال أبو الدرداء : صلوا ركعتني يف ظلم الليل لظلمة القبور .
 وقال أمحد بن حرب : عجبت ملن يعلم أن اجلنة تزين فوقأه ، والنار تضرم حتته ، كيف ينام بينهما .

اد بن أوس إذا دخل الفراش يتقلب على فراشه ال َيتيه النوم ، فيقول : اللهم إن النار أذهبت النوم ، فيقوم فيصلي حىت وكان شد
 يصبح . 

 وحني سألت ابنة الربيع بن خثيم أابها : اي أبتاه الناس ينامون وال أراك تنام ؟ قال : اي بنية إن أابِك خياف السيئات . 
 السحر يطلب رجاًل ، فقالوا : هو انئم ، قال : ما كنت أرى أن أحداً ينام يف السحر . ويروى أن طاووساً جاء يف 

 وقت السحر وقت القنوات ، وقت السهرات ، فاهلل املستعان .  –إال ما رحم ريب   –هللا املستعان : الناس اآلن وقت السحر 
 شه ، كان ال ينام الليل .وكان عبد هللا بن داود يقول : كان أحدهم إذا بلغ أربعني سنة طوى فرا

  ، الدنيا  على  حرصاً  وال  املوت  من  جزعاً  أبكي  ما   : قال  ؟  عامر  اي  يبكيك  ما   : فقيل   ، يبكي  جعل  احتضر  ملا  عامراً  أن  وذكر 
 ولكين أبكي على ظمأ اهلواجر وقيام الشتاء . 

 لنهار . كانت أم سليمان تقول له : من يرد هللا ال ينام الليل ، ألن من انم الليل ندم اب



 قال حممد بن املنكدر :  ما بقي من لذات الدنيا إال ثالث : قيام الليل ، ولقاء اإلخوان ، والصالة يف مجاع  ة . 
 وقال احلسن البصري : ما نعلم عماًل أشد من مكابدة الليل ونفقة هذا املال ، وإن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل . 

 أيها اإلخوة : 
إن قيا فودعها،    -كما قلت    -م الليل  وحيث  دنياه  ودافع  فأصلحها،  نفسه  جاهد  من  إال  يناهلا  ال  عظيمة،  وقربة   ، جليلة  عبادة 

رمحهم   –ودحر شيطانه فغلبه ، وردع هواه فجانبه ، ينبغي عليه أن يعمل ابألسباب اليت تعني على قيام الليل ، وقد ذكر علماؤان  
 :  ل أذكر بعضاً منهاهللا أسباب كثرية تعني على قيام اللي

 أي اقرأه على متهل ، فإنه يكون عوانً على فهم القرآن وتدبره . (  وارات ِّلِّ اْلُقْرآنا ت اْرتِّيالً  ) 
 ، قالت عائشة : كان يقرأ السورة فريتلها ، حىت تكون أطول من أطول منها .  وهكذا كان 

رسول هللا   قراءة  أنه سئل عن   : أنس  البخاري عن  بسم   ويف صحيح  ميد   ) الرحيم  الرمحن  هللا  بسم  قرأ )  مث  مداً  : كانت  فقال 
 هللا ، وميد الرمحن ، وميد الرحيم . 

 ا من مل يتغىن ابلقرآن ، ُيهر به ( رواه البخاري . ) ليس من  وعن أيب هريرة . قال : قال 
قال ) يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل ، كما كنت ترتل يف الدنيا ، فإن منزلتك عند   وعن عبدهللا بن عمرو . عن النيب  

 آخر آية تقرؤها ( رواه أبو داود .
ليحمل شدة الوحي ، ويف هذا إمياء إىل    أبهنا هتيئُة نفس النيب    ...تعليل لألأمر بقيام الليل    (  إَِّّنَّ سانُ ْلقِّي عالاْيكا ق اْوًَّل ثاقِّيالً   )

ر عليه ذلك   . أن هللا يأسَّ
 اختلف العلماء يف املراد بقوله ) قوالً ثقياًل ( . و 
 : أي ثقيل عند نزوله ، واملراد الوحي . فقيل 

ةأ أُمِّ اْلُمْؤِمِننيأ   اٍم    -عنها    رضى هللا  -عأْن عأاِئشأ أألأ رأُسولأ اَّللَِّ    أأنَّ احلْأاِرثأ ْبنأ ِهشأ ْتِيكأ اْلوأْحُى   سأ ْيفأ َيأ الأ ايأ رأُسولأ اَّللَِّ كأ ف أقأ
اَّللَِّ   رأُسوُل  الأ  ْتِييِن   ف أقأ َيأ أأْحيأاانً  اجلْأرأِس    »  لأِة  ْلصأ صأ عألأىَّ    -ِمْثلأ  ُه  دُّ أأشأ وأأأْحيأاانً   -وأُهوأ   ، قأالأ  ا  مأ عأْنُه  عأْيُت  وأ قأْد  وأ عأىنِّ  ُم  ف أيُ ْفصأ

يلأ  ثَُّل  لُِّميِن ي أتأمأ ف أُيكأ رأُجاًل  لأُك  اْلمأ ي أْنزِ   يفأأأعِ     رأأأيْ ُتُه  ْد  وألأقأ عنها  هللا  رضى  ُة  عأاِئشأ قأالأْت   .  » ي أُقوُل  ا  يف مأ اْلوأْحُى  عألأْيِه  ِديِد   ُل  الشَّ ْوِم  اْلي أ
صَُّد عأرأقاً  ت أفأ ِبينأُه لأي أ ِإنَّ جأ ْفِصُم عأْنُه وأ ِْد ، ف أي أ  ( رواه البخاري ومسلم .   اْلربأ

  : وفيه  ... احلديث  قال )  اثبت  زيد بن  رأُسولِِه    وعن  عألأى  ت أعأاىلأ  وأ ت أبأارأكأ   ُ اَّللَّ ىتَّ   ي فأِخذِ وأفأِخُذُه عألأى    فأأأنْ زألأ  حأ عألأىَّ  ف أث أُقلأْت   ،
لَّ ) غأرْيُ أُوىِل الضَّرأِر (  ي ذِ  ِخْفُت أأْن ت أُرضَّ فأخِ  ُ عأزَّ وأجأ  رواه البخاري . ، مُثَّ ُسّرِىأ عأْنُه ، فأأأنْ زألأ اَّللَّ

 ثقيل يف تكاليفه إال من يسرها هللا عليه ، أي ثقيل العمل به على املكلفني . وقيل : 
 .  (وإهنا لكبرية إال على اخلاشعني   )اىل يف شأن الصالة : كما قال تع

 واختار ابن جرير أنه ثقيل من الوجهني .
 يقول لبالل ) أرحنا اي بالل ابلصالة ( .  لكن هو يسري على من وفقه هللا ، وكان  -

ئاةا اللَّْيلِّ  )  شِّ  أي ساعاته وأوقاته ، وكل ساعة منه تسمى انشئة .  ( إِّنَّ َّنا
ة الليل أي أوقاته وساعاته ، ألن أوقاته تنشأ أّواًل فأواًل ؛ يقال : نشأ الشيء ينشأ : إذا ابتدأ ئقال العلماء : انش:  قال القرطيب-

 وأنشأها . وأنشأه هللا فنشأ ، ومنه نشأت السحابة إذا بدأت ئ وأقبل شيئاً بعد شيء ، فهو انش 
 اختلف يف املراد بناشئة هللا : 

 فقيل : مجيع الليل ، فجميع ساعات الليل تسمى انشئة . 



 واختار هذا القول أهل اللغة ومجهور املفسرين . 
 فقد اختاره : الفراء ، والزجاج ، وابن جرير ، والواحدي ، والبغوي ، وابن تيمية ، وابن كثري ، والقرطيب . 

 لنوم . وقيل : القيام بعد ا
 اختاره اإلمام أمحد ، والزخمشري ، والسعدي . 

ووصف الصالة ابلناشئة ألهنا أنشأها املصلي فنشأت بعدأ هدأة الليل فأشبهت السحابة اليت تتنشأ من األفق :    قال ابن عاشور
  )لنوم ، وفسر ابن عباس  بعد صحو ، وإذا كانت الصالة بعد نوم فمعىن النْشء فيها أقوى ، ولذلك فسرهتا عائشة ابلقيام بعد ا

 بصالة الليل كلها.( انشئة الليل 
واأاقْ واُم قِّيالً   ) جبملة      (  هِّيا أاشادُّ واْطءاً  مرتبطة  فهي  فيه  ابلقيام  الليل  زمن  لتخصيص  الليل    ) تعليل  ألن (  قم  الليل  قم  أي   ،

  . انشئته أشد وْطًأ وأقوم قيالً 
  : ،  أي  واللسان  القلب  بني  مواطأة  ألنه  أشد   ، النهار  قيام  من  ونفعها  القراءة  أداء  يف  للخاطر  أمجع  فهي   ، التالوة  على  وأمجع 

 وقت انتشار الناس ولغط األصوات وأوقات املعاش . 
ْطءاً قوله تعاىل )  - دُّ وأ طأً { بفتح الواو وسكون الطاء بعدها مهزة ، والوطء : أصله وضع الرجل ِهيأ أأشأ ( قرأ مجهور العشرة } وأ

وُيوز أن يكون الوطء مستعاراً حلالة صالة   أشد وقعاً ، وهبذا فسره جابر بن زيد والضحاك وقاله الفراء.  واملعىن :  ألرض ،على ا
 الليل وأثرها يف املصلي ، أي أشد أثر خري يف نفسه وأرسخ خرياً وثواابً ، وهبذا فسره قتادة . 

و  الواو  بكسر   ) ِوطاًء   ( وحده  عمرو  وأبو  عامر  ابن  ومدهاوقرأه  الطاء  ليواطئوا ،    فتح   ( تعاىل  قال   ، واملالءمة  الوفاق   : والِوطاء 
  ) هللا  ما حرم  لله دوء    واملعىن :عدة  معانيها  وتفه  م  ابأللفاظ  النطق  بني  أي   ، والقلب  اللسان  بني  ابملصلي  أوفق  صالة الليل  أن 

 ابن عاشور [ .  الذي حيصل يف الليل وانقطاع الش واغل وحباصل هذا فسر جماهد . ] تفسري
األصوات    قال القرطيب  - ألن  ؛  الصواب  على  واستمرارا  استقامة  أشد  أي  ؛  ابلنهار  منها  أقوم  ابلليل  القراءة  ( أي  ِقيالً  وأأأقْ وأُم   (

زمان   ؛ ألنه  للقول  وأثبت  أصوب للقراءة  أي :  وجماهد  قتادة  قال   ، يقرؤه  ما  املصّلي  على  يضطرب  فال  ساكنة ،  والدنيا   ، هادئة 
 ُم ِقياًل" أي أشد استقامة لفراغ البال ابلليل.التفهم ، وقال أبو علي :أأقْ وأ 

املزيد   وقال ابن عاشور  - على  وأعون   ، اآلايت  بعض  نسيان  من  والسالمة  القرآن  تذكر  على  أعون  الليل  صالة  أن   : فاملعىن   :
 من التدبر. 

 ) أفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل ( رواه مسلم .  ولذلك قال   -
 : إمنا فضلت صالة الليل على صالة النهار :  قال ابن رجب رمحه هللا -

 ألهنا أبلغ يف اإلسرار وأقرب إىل اإلخالص . 
جماهدة   إليه  النفس  ميل  مع  النوم  فرْتك   ، ابلنهار  التعب  من  والراحة  النوم  حمل  الليل  فإن   ، النفوس  على  أشق  الليل  صالة  وألن 

 عظيمة .
 إنه تنقطع الشواغل ابلليل ، وحيضر القلب ، ويتواطأ هو واللسان والفهم . وألن القراءة يف صالة الليل أقرب إىل التدبر ، ف 

 وألن التهجد من الليل أفضل أوقات التطوع ابلصالة ، وأقرب ما يكون العبد من ربه . 
 أي إن لك يف النهار تصرفاً وتقلباً واشتغاالً طوياًل يف شؤونك . ( إِّنَّ لاكا ِفِّ االن َّهاارِّ ساْبحاً طاوِّيالً  )

اِتك واشتغااًل بشواغلك فال تستطيُع أن تتفرغأ    ) ِإنَّ لأكأ يف   قال أبو السعود  - اً طأوِيالً ( أي : تقلباً وتصرفاً يف مهمَّ ْبحأ النهار سأ



اعي .  للعبادِة فعليكأ هبا يف الليِل وهذا بياٌن للداعي اخلارجي إىل  قياِم الليِل بعدأ بياِن ما يف نفِسه من الدَّ
 .  : سبحاً أي تقلباً فيما ُيب وهلذا مسي السابح ساحباً لتقلبه بيديه ورجليه قال املربد -
 : والسْبح : اجلري والدوران ، ومنه السابح يف املاء ؛ لتقلبه بيديه ورجليه. وقال القرطيب -

 .   أي : أكثر من ذكره جبميع أنواع الذكر واذكر اسم ربك ( )
 وهذه اآلية فيها فضل ذكر هللا تعاىل ، وللذكر فضائل عظيمة : -

 أنه يورث العبد ذكر هللا له .  منها : 
 ( . فأاذُْكُروين أأذُْكرُْكْم )  قال تعاىلكما 

 قال ابن القيم : ولو مل يكن يف الذكر إال هذه وحدها لكفى هبا فضاًل وشرفاً . 
 ) قال تعاىل : من ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي ، ومن ذكرين يف مأٍل ذكرتُه يف مأٍل خري منهم ( متفق عليه .  وقال 

 أنه سبب لنزول السكينة وغشيان الرمحن .  ومنها :
قوله   يف  هريرة  أيب  حديث  يف  الرمحة    كما  وغشيتهم   ، املالئكة  حفتهم  إال  فيه  هللا  يذكرون  جملس  يف  قوم  يقعد  ال  ونزلت  )   ،

 عليهم السكينة ، وذكرهم هللا فيمن عنده ( رواه مسلم . 
 أنه غرس اجلنة .  ومنها :

أمتك مين السالم ، وأخربهم أن اجلنة طيبة الرتبة ،   ئ ) لقيت ليلة اسري يب إبراهيم اخلليل فقال : اي حممد ، أقر   كما يف قوله  
 واحلمد هلل ، وال إله إال هللا ، وهللا أكرب ( رواه الرتمذي . عذبة املاء ، وأهنا قيعان ، وأن غراسها : سبحان هللا ، 

 أن دوام ذكر الرب يوجب األمان من نسيانه وهو سبب شقاء العبد .  ومنها :
( تعاىل  قال   ، ومصاحلها  نفسه  نسيان  يوجب  سبحانه  الرب  نسيان  ُهمْ فإن  أأنْ ُفسأ اُهْم  فأأأْنسأ اَّللَّأ  نأُسوا  الَِّذينأ  تأُكونُوا كأ ُهُم  وأال  أُولأِئكأ   

اِسُقونأ   ( .  اْلفأ
 أن الذكر يعدل عتق الرقاب ونفقة األموال .  ومنها :

)من قال يف يوم مائة مرة: ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد ، وهو على كل شيء قدير، كانت    كما قال  
متفق  ..(  .وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حىت ميسي  له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، وحميت عنه مائة سيئة،

 عليه . 

 أن العبد ال حيرز نفسه من الشيطان إال بذكر هللا .  ومنها :
كما يف احلديث ) ... وآمركم أن تذكروا هللا تعاىل، فإن مثل ذلك رجل خرج العدو يف أثرِه سراعاً، حىت أتى إىل حصن حصني،  

 كذلك العبد ال حيرز نفس ه من الشيطان إال بذك ر هللا ... ( رواه الرتمذي . فأح رز نفسه منهم ،  
 قال ابن القيم : فلو مل يكن يف الذكر إال هذه اخلصلة الواحدة ، لكان حقيقاً ابلعبد أن ال يفرت لسانه من ذكر هللا تعاىل . 

 ه ... ، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك ( . وكما يف احلديث السابق )من قال يف يوم مائة مرة : ال إله إال هللا وحد
 أن سيد املرسلني كان كثري الذكر .  ومنها :

 يذكر هللا على كل أحيانه ( رواه مسلم .  كما يف حديث عائشة قالت ) كان رسول هللا 
 فيه . أن جمالس الذكر جمالس املالئكة ، فليس من جمالس الدنيا هلم جملس إال جملس يذكر هللا  ومنها :

 ، السكينة  عليهم  ونزلت   ، الرمحة  وغشيتهم   ، املالئكة  حفتهم  إال  فيه  هللا  يذكرون  جملس  يف  قوم  يقعد  )ال  حديث  يف  سبق  كما 
 وذكرهم هللا فيمن عنده ( رواه مسلم . 



قال    : قال   . هريرة  أيب  حديث  يف  الذكر    وكما  أهل  يلتمسون  الطرق  يف  يطوفون  سيارة  ُفُضالً  مالئكة  هلل  إن  وجدوا )  فإذا   ،
 قوماً يذكرون هللا تناّدوا : هلموا إىل حاجتكم ، قال : فيحفوهنم أبجنحتهم إىل السماء الدنيا ... ( رواه مسلم . 

 أن هللا يباهي ابلذاكرين مالئكته .  ومنها :
نذكر هللا وحنمده خرج على حلقة من أصحابه ، فقال : ما أجلسكم ؟ قالوا : جلسنا    كما يف حديث معاوية ) أن رسول هللا  

هُتمة  استحلفكم  مل  إين  أما   : قال   ، ذاك  إال  أجلسنا  ما  وهللا   : قالوا  ؟  ذاك  إال  أجلسكم  ما  آهلل   : قال   ، لإلسالم  هداان  ما  على 
 لكم ، ولكنه أاتين جربيل فأخربين : أن هللا تبارك وتعاىل يباهي بكم املالئكة ( رواه مسلم . 

 ة حىت إنه ليفعل مع الذكر ما ال يطيق فعله بدونه . أن الذكر يعطي الذاكر قو  ومنها :
النيب   أن   ( احلديث  يف  ثالاثً   كما  وحيمدا   ، وثالثني  ثالاثً  مضاجعهما  أخذا  إذا  ليلة  يسبحا كل  أن  وعلياً  فاطمة  ابنته  علم 

 ( متفق عليه .  ذلك وقال : إنه خري لك من خادم وثالثني ، ويكربا أربعاً وثالثني ، ملا سألته اخلادم ، فعلمها 
 قال ابن القيم : قيل : إن من داوم على ذلك وجد قوة يف بدنه مغنية عن خادم . 

 أن كثرة ذكر هللا أمان من النفاق .  ومنها :
اىلأ يُ رأاُؤونأ النَّاسأ وأال يأْذُكُرونأ اَّللَّأ قال تعاىل يف املنافقني   ِإذأا قأاُموا ِإىلأ الصَّالِة قأاُموا ُكسأ  ( . ِإالَّ قأِليالً وأ

 من النفاق .  ئ وقال كعب : من أكثر ذكر هللا بر 
 أن العبادات إمنا شرعت لذكر هللا .  ومنها :
 أنه من أحب األعمال إىل هللا .  ومنها :

 رجالً بقوله ) ال يزال لسانك رطباً من ذكر هللا ( رواه الرتمذي . كما أوصى 
 أنه سبب الشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل .  ومنها :

 فإن العبد البد أن يتكلم ، فإن مل يتكلم بذكر هللا تعاىل ، وذكر أوامره ، تكلم هبذه احملرمات أو بعضها . 
 ِف ذكر هللا تعاىل : من أقوال السلف  -

 قال أبو الدراء : لكل شيء جالء ، وإن جالء القلوب ذكر هللا . 
 وقال معاذ : ما عمل العبد عماًل أجنى له من عذاب هللا من ذكر هللا . 

 وقال ابن عباس : الشيطان جامث على قلب ابن آدم ، فإذا سها وغفل وسوس ، فإذا ذكر هللا خنس . 
 كر هللا برأ من النفاق . وقال كعب : من أكثر من ذ 

 وقال ابن تيمية : الذكر للقلب مثل املاء للسمك ، فكيف يكون حال السمك إذا فارق املاء . 
 وقال ابن القيم : الذكر ابب احملبة وشارعها األعظم وصراطها األقوم . 

 وقال : من أراد أن ينال حمبة هللا فليلهج بذكره .
 الغفلة واهلوى ، وجالؤه الذكر والتوبة .  وقال : وكل شيء له صدأ ، وصدأ القلب

 وعن عكرمة : أن أاب هريرة كان يسبح كل يوم اثين عشر ألف تسبيحة ويقول : أسبح بقدر ذنويب . 
 وقال ابن السماك : رأيت مسعراً يف النوم ، فقلت : أي العمل وجدت أنفع ؟ قال : ذكر هللا . 

سنني   أربع  هشْيماً  صحبت   : حنبل  بن  أمحد  بني وقال  التسبيح  وكان كثري   ، له  هيبة  مرتني  إال  شيء  عن  سألته  ما   ، مخس  أو 
 احلديث ، يقول بني ذلك : ال إله إال هللا ، ميد هبا صوته . 

 ئة ألف مرة . اوقال رايح القيسي : يل نيف وأربعون ذنباً ، قد استغفرت لكل ذنب م



 شيئاً أكثر من ذكره . وقالت رابعة العدوية لصاحل املري : اي صاحل ، من أحب 
 وعن ابن عون قال : ذكر الناس داء ، وذكر هللا دواء . 

 وعن ميمون بن سياه قال : إذا أراد هللا بعبده خرياً : حبب إليه ذكره . 
 وعن ذي النون املصري : ما طابت الدنيا بذكره ، وال طابت اآلخرة إال بعفوه ، وال طابت اجلنان إال برؤيته . 

 وانقطع إليه وتفرغ لعبادته إذا فرغت من أشغ الك ، وما حتتاج إليه من أمور .   أي :( لاْيهِّ ت اْبتِّيالً وات اب اتَّْل إِّ )
تُّل : االنقطاع ِإىل هللا يف فاملراد ابلتبتل هنا : االنقطاع للعبادة ،  به.  العبادة وِإخالص النّية انقطاعاً خيتصّ  فالت َّب أ

فاملراد به االنقطاع عن الزواج واالمتناع عن   وأما التبتل املنهي عنه كما جاء عن النيب   أنه هنى عثمان بن مظعون عن التبتل ، 
 طيبات احلياة الدنيا وما أابحه هللا فيها . 

القرطيب- بتلة؛    قال  بتة  صدقة  وهذه  بأتلة،  ب أّتًة  :طلقها  قوهلم  ومنه  قطعته،  أي  الشيء  بتلت  يقال:  عن  :  منقطعة  ابئنة  أي 
الناس،  عن  النقطاعه  متبّتل؛  للراهب  ويقال  تعاىل،  هللا  إىل  النقطاعها  البتول  مرمي  ومنه  ابلكلية؛  عنها  ملكه  ُقِطع  أي  صاحبها؛ 

 وانفراده ابلعبادة.
 ومدبره واملتصرف فيه . أي : رب مشرق الشمس والكواكب ومغرهبا ، خالقه ومالكه  ( رابُّ اْلماْشرِّقِّ وااْلماْغرِّبِّ   ) 

 واملشرق واملغرب : اسم جنس يشمل املشارق واملغارب كلها . 
 أي : ال معبود حبق إال هو سبحانه وتعاىل .  (َّلا إِّلاها إَِّّلَّ ُهوا  ) 

و  نعمه،  وعظيم  صفاته  وكمال  لكماله  تعاىل،  له  والتأله  والطاعة  العبادة  أنواع  مجيع  تكون  أن  تتعني  الذي  احلق  اإلله  لكون  فهو 
ما  لكون  ابطلة،  سواه  ما  فعبادة  ابطل،  تعاىل  هللا  سوى  ما  وكل  نواهيه،  جمتنباً  أوامره  ممتثال  لربه،  عبداً  يكون  أن  مستحقا  العبد 

 سوى هللا خملوقاً انقصاً مدبراً فقرياً من مجيع الوجوه، فلم يستحق شيئا من أنواع العبادة.
ابأللوهية، وذلك من قوله )ال إله إال هو( هذه مجلة تفيد احلصر وطريقة النفي واإلثبات هذه يف هذه اآلية خيرب هللا أبنه منفرد    -

 من أقوى صيغ احلصر. 
 ففيها نفي استحقاق غري هللا العبادة، وإثبات استحقاق األلوهية والعبودية هلل تعاىل. 

حيُِ قال ابن رجب  - أأالَّ  ت أْقتأِضي   ،ُ اأَّللَّ ِإالَّ  إِلأهأ  الأ  ق أْول:  حمأأبَِّتِه  :  متأأاِم  ِمْن  وأ اًء.  وأرأجأ ْوفًا  وأخأ حمأأبًَّة  يُطأاُع،  األَِّذي  ُهوأ  لأهأ  اأإْلِ فأِإنَّ  ِسوأاُه،  بَّ 
ًئا ممَّ  ي ْ رِهأ شأ ُ، أأْو كأ ًئا ممَّا يأْكرأُه اأَّللَّ ي ْ بَّ شأ ْن أأحأ ا يأْكرأُهُه، فأمأ ُة مأ رأاهأ بُُّه، وأكأ ا حيُِ بُُّه اأَّللَُّ حمأأبَُّة مأ ْ يأْكُمْل ت أْوِحيُدُه وأالأ ِصْدقُُه يف ق أْولِِه: الأ إِلأهأ  ا حيُِ  ملأ
بَُّه ممَّ  ا أأحأ مأ ُ، وأ بُُّه اأَّللَّ ُه ممَّا حيُِ رِهأ ا كأ ْرِك اأخلْأِفيِّ حِبأْسِب مأ انأ ِفيِه ِمْن األشِّ ُ، وأكأ عُ ِإالَّ اأَّللَّ ُُم ات َّب أ طأ اَّللَّأ  ا يأْكرأُهُه. قأالأ ت أعأاىل )ذأِلكأ أبِأهنَّ ا أأْسخأ وا مأ

ُم(.  اهلأ رُِهوا رِْضوأانأُه فأأأْحبأطأ أأْعمأ  وأكأ
 : فضائل كلمة التوحيد -

، واِلِّاْجلِّهاا خُ  ْركِّ ، واب ارااءٌة مِّْن االش ِّ ُة ااحلْاق ِّ ، واشاهااداُة ااحلْاق ِّ واداْعوا صِّ  لِّقا ااْْلاْلُق.أوًَّل: واهِّيا كالِّماُة ااإْلِّْخالا
ا قأالأ ت أعأ  مأ ْعُبُدون(. كأ ْنسأ ِإالَّ لِي أ لأْقُت اجلِْنَّ وأاإْلِ ا خأ مأ  اىلأ )وأ

لاْت االرُُّسُل واأُْنزِّلاْت ااْلُكُتبُ   اثنياً: واِلِّاْجلِّهاا ُأْرسِّ
ْلنأا ِمْن ق أْبِلكأ ِمْن رأُسوٍل ِإالَّ نُوِحي إِلأْيِه أأنَُّه ال إِلأهأ ِإالَّ أأانأ   ا أأْرسأ مأ  فأاْعُبُدون(. قأالأ ت أعأاىلأ )وأ

اُء ِمْن ِعبأاِدِه أأْن أأْنِذُروا أأنَُّه ال إِلأ  ْن يأشأ ةأ اِبلرُّوِح ِمْن أأْمرِِه عألأى مأ الِئكأ ّزُِل اْلمأ  هأ ِإالَّ أأانأ فأات َُّقوِن(. وقال تعاىل )يُ ن أ
األ ُسورأِة  يف  األن َّعأِم  ِمْن  ِعبأاِدِه  عألأى  دأ  عأدَّ ا  مأ أأوَُّل  اأآْليأُة  ِذِه  عألأى وأهأ  ُ اأَّللَّ أأنْ عأمأ  ا  مأ نأةأ:  ي ْ ُعي أ اِْبُن  قأالأ  ا  هِلأذأ وأ األنَّْحِل،  ُسورأة  ى  مَّ ُتسأ األَّيِت  نِّعأِم 

اأ  أِلأْهِل   ُ اأَّللَّ ِإالَّ  إِلأهأ  الأ  ِإنَّ  وأ  ،ُ اأَّللَّ ِإالَّ  إِلأهأ  الأ  عأرَّف أُهْم  أأْن  ِمْن  أأْعظأمأ  ًة  نِْعمأ اأ اأْلِعبأاِد  اِء  اْلمأ دأاُر جلْأنَِّة كأ ْت  أُِعدَّ ا  وأأِلأْجِلهأ نْ يأا;  األدُّ أِلأْهِل  ْلبأارِِد 



مأ  انأ ِمْن أأْهِل دأاِر األث َّوأاِب، وأ ا كأ هأ مأاتأ عألأي ْ ْن قأاهلأأا وأ اِب، يف اأآْلِخرأِة، فأمأ دأاُر اأْلِعقأ ا األث َّوأاِب وأ ِمْن أأْجِلهأ اب، وأ انأ ِمْن أأْهِل اأْلِعقأ ا كأ ْن رأدَّهأ
دأُمُه. أُِمرأْت  الُُه وأ ْن قأاهلأأا ُعِصمأ مأ اِد، فأمأ  األرُُّسُل اِبجلِْهأ

 اثلثاً: هي َثااُن ااجلْانَّةِّ. 
لأ اأجلْأنَّة(. رواه أبو داود.  قال  ِمِه دأخأ الأ انأْت آِخرأ كأ ْن كأ  )مأ

 رابعاً: وهي َناااٌة مِّْن االنَّارِّ. 
عأ األنَّيبَّ  ُد أأ  )مسِأ ُه ُمْسِلمٌ ُمؤأذِّاًن ي أُقوُل: أأْشهأ رَّجأ رأجأ ِمْن األنَّاِر(. خأ الأ خأ ُ، ف أقأ  ْن الأ إِلأهأ ِإالَّ اأَّللَّ

.  خامساً: وهي أاْحساُن ااحلْاسانااتِّ
يُ بأاِعُدين ِمْن األنَّ  رُِّبيِن ِمنأ اأجلْأنَِّة، وأ اًل يُ قأ ! عألِّْميِن عأمأ : )قُ ْلُت: ايأ رأُسولأ اأَّللَِّ :قأالأ أأبُو ذأرٍّ نأًة، فأِإهنَّأا    اِر، قأالأ سأ ْل حأ يِّئأًة فأاْعمأ ِإذأا عأِمْلتأ سأ

ُن اأحلْأسأ  نأاِت؟ قأالأ ِهيأ أأْحسأ ُ ِمنأ اأحلْأسأ ، الأ إِلأهأ ِإالَّ اأَّللَّ  نأات(. عأْشُر أأْمثأاهِلأا قُ ْلُت: ايأ رأُسولأ اأَّللَِّ
مياانِّ ِفِّ ااْلقاْلبِّ   . سادساً: واهِّيا ُُتاد ُِّد ماا ُدرِّسا مِّنا ااإْلِّ

(.   كما يف اأْلُمْسنأِد أأنَّ األنَّيبَّ  : ُقولُوا: الأ إِلأهأ ِإالَّ اأَّللَّ ْيفأ جُنأدُِّد ِإميأان أنأا؟ قأالأ دُِّدوا ِإميأانأُكْم قأالُوا كأ اِبِه )جأ  قأالأ أِلأْصحأ
، ف الاْو ُوزِّناْت االسَّما   اءِّ وااِْلاْرضِّ راجاحاْت ِبِِّّنَّ. سابعاً: واهِّيا االَِّتِّ َّلا ي اْعدِّهلُاا شاْيٌء ِفِّ ااْلواْزنِّ

األنَّيب   عأْن  عأْمرٍو  ْبِن  اأَّللَِّ  عأْبِد  عأْن  اأْلُمْسنأِد  يف  ا  مأ ْبعأ   كأ األسَّ اوأاِت  مأ األسَّ فأِإنَّ   ،ُ اأَّللَّ ِإالَّ  إِلأِه  ِبالأ  آُمُركأ  ْوتِِه:  مأ ِعْندأ  اِلبِْنِه  قأالأ  نُوًحا  )أأنَّ 
 .) ُهنَّ الأ إِلأهأ ِإالَّ اأَّللَّ ت ْ مأ ٍة قأصأ مأ هأ ٍة ُمب ْ ْلقأ ْبعأ ُكنَّ يف حأ  وأاأْلأرأِضنيأ األسَّ

ِفيِه أأْيًضا عأْن عأْبِد اأَّللَِّ بْ  ى    ِن عأْمرٍو. عأْن األنَّيب  وأ ى!    )أأنَّ ُموسأ : ايأ ُموسأ ًئا أأذُْكُركأ ِبِه وأأأْدُعوكأ ِبِه، قأالأ ي ْ : ايأ رأبُّ عألِّْميِن شأ قأالأ
: ُقْل الأ إِلأهأ ِإالَّ اأَّللَُّ  ا. قأالأ ذأ ! ُكلُّ ِعبأاِدكأ ي أُقوُلونأ هأ : ايأ رأبِّ ُ، قأالأ ُصُّيِن ِبِه.  ُقْل الأ إِلأهأ ِإالَّ اأَّللَّ ًئا ختأ ي ْ ، ِإمنَّأا أُرِيُد شأ : الأ إِلأهأ ِإالَّ أأْنتأ . ف أقأالأ

إِ  وأالأ  ٍة،  يف ِكفَّ ْبعأ  األسَّ وأاأْلأرأِضنيأ  غأرْيِي  عأاِمرأُهنَّ  وأ ْبعأ  األسَّ اوأاِت  مأ األسَّ أأنَّ  لأْو  ى!  ُموسأ ايأ   : هِبِنَّ قأالأ الأْت  مأ ٍة،  يف ِكفَّ  ُ اأَّللَّ ِإالَّ  ِإالَّ    لأهأ  إِلأهأ  الأ 
.)  اأَّللَّ

 اثمناً: واهِّيا أاْفضاُل االذ ِّْكرِّ. 
(. رواه الرتمذي.  ُل األذِّْكِر الأ إِلأهأ ِإالَّ اأَّللَّ ْرُفوع )أأْفضأ اِبٍر اأْلمأ ِديِث جأ ا يف حأ مأ  كأ

 اتسعاً: ومن أعظم فضائلها:
نْيِ عأْن أأيب ُهرأيْ رأةأ   لأُه اأحلْأْمُد وأُهوأ عألأى   عأْن األنَّيب    ما جاء يف األصَِّحيحأ رِيكأ لأُه، لأُه اأْلُمْلُك وأ ُه الأ شأ ُ وأْحدأ ْن قأالأ )الأ إِلأهأ ِإالَّ اأَّللَّ مأ

عأْشِر   عأْدُل  لأُه  انأْت  رٍَّة كأ مأ ِمائأةأ  قأِديٌر،  ْيٍء  شأ ْيطأاِن ُكلِّ  األشَّ ِمْن  ِحْرزًا  لأُه  انأْت  وأكأ يِّئأٍة،  سأ ِمائأُة  عأْنُه  يأ  حمُِ نأٍة، وأ سأ حأ ِمائأُة  لأُه  وأُكِتبأ  رِقأاٍب، 
ٌد عأِملأ أأْكث أرأ ِمْن ذأِلك(.  اءأ ِبِه، ِإالَّ أأحأ لأ ممَّا جأ ْ َيأِْت أبِأْفضأ ، وأملأ ىتَّ مُيِْسيأ ُه ذأِلكأ حأ  ي أْومأ

ا أأْيًضا ِفيِهمأ ، عأْن األنَّيب  وأ لأِد ِإمْسأاِعيل(.  عأْن أأيب أأيُّوبأ ْن أأْعتأقأ أأْرب أعأةأ أأنْ ُفٍس ِمْن وأ مأ انأ كأ رَّاٍت كأ ْن قأاهلأأا عأْشرأ مأ  قال )مأ
 هاا شااءا. عاشرًا: وامِّْن فاضاائِّلِّهاا أاَّنَّاا ت اْفتاُح لِّقاائِّلِّهاا أابْ واابا ااجلْانَّةِّ االثَّماانِّياةِّ ياْدُخُل مِّْن أاي ِّ 

ر. قأالأ رأُسوُل اأَّللَِّ   ِديِث ُعمأ ا يف حأ مأ ٍد ي أت أوأضَّأُ   كأ ُه الأ   ،ف أُيْسِبُغ اأْلُوُضوءأ   ،)مأا ِمْنُكْم ِمْن أأحأ ُ وأْحدأ ُد أأْن الأ إِلأهأ ِإالَّ اأَّللَّ مُثَّ ي أُقوُل: أأْشهأ
رِيكأ لأهُ  ًدا عأْبُدُه وأرأُسولُهُ  ،شأ ُد أأنَّ حُمأمَّ ُه ُمْسِلم ٌ  ، وأأأْشهأ ْت لأُه أأبْ وأاُب اأجلْأنَِّة"( أأْخرأجأ  ِإالَّ فُِتحأ

نْيِ عأْن ُعبأادأةأ عأْن األنَّيبِّ   ًدا عأْبُدُه وأرأُسولُُه،  وأيف األصَِّحيحأ رِيكأ لأُه، وأأأنَّ حُمأمَّ ُه الأ شأ ُ وأْحدأ ُد أأْن الأ إِلأهأ ِإالَّ اأَّللَّ ْن قأالأ أأْشهأ   وأأأنَّ   قأال )مأ
قٌّ  قٌّ وأأأنَّ األنَّارأ حأ ْرميأأ وأُروٌح ِمْنُه، وأأأنَّ اأجلْأنَّةأ حأ ا ِإىلأ مأ اهأ ُتُه أأْلقأ ِلمأ ى عأْبُد اأَّللَِّ وأكأ ْت لأُه َثأأانِيأةأ أأبْ وأاٍب ِعيسأ ْن يف اأْلُقُبوِر فُِتحأ عأُث مأ  وأأأنَّ اأَّللَّأ ي أب ْ

ا شأ   اء(. ِمنأ اأجلْأنَِّة يأْدُخُل ِمْن أأيِّهأ
فاختذه ( .فااَّتَِّّْذُه واكِّيالً  )   ابلتوكل  فأفرده  ابلعبادة  أفردته  هو، كما  إال  إله  ال  الذي  واملغارب  املشارق  يف  املتصرف  املالك  هو  أي 



 .(فاعبده وتوكل عليه)وكياًل، كما قال تعاىل: 
 الفوائد :

 احلث على قيام الليل . -1

 استحباب ترتيل القرآن وتدبره وترك العجلة .-2

 أن الوحي حني نزوله يكون ثقيالً ، وسبب شدة نزول الوحي : -3
 قيل : أن الكالم العظيم له مقدمات تؤذن بتعظيمه لالهتمام به . 

 وقيل : إمنا كان شديداً عليه ليستجمع قلبه فيكون أوعى ملا يسمع .
 وفائدة هذه الشدة : ما يرتتب على املشقة من زايدة الزلفى والدرجات .

 : ) أفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل (.    ل أفضل من صالة النهار ، واملقصود التطوع املطلق ، لقوله أن صالة اللي-4

 مشروعية ذكر هللا من صالة ودعاء واستغفار وتسبيح وغريها . -5

 مشروعية االنقطاع إىل هللا يف كل أمر من أمور الدنيا . -6

 ربوبية هللا سبحانه وتعاىل . -7

 وحدانية هللا تعاىل . إثبات -8
ْ عالاى ماا ي اُقوُلونا وااْهُجْرُهْم هاْجرًا َجاِّياًل ) )   ْلُهْم قالِّياًل )10وااْصربِّ يْ ناا أانكااَّلً  11( واذاْرينِّ وااْلُمكاذ ِّبِّنيا ُأوِلِّ الن َّْعماةِّ واماه ِّ ( إِّنَّ لادا

يماً ) ( إَِّّنَّ أاْرساْلناا 14ْوما ت اْرُجُف اِْلاْرُض وااجلِّبااُل واكااناتِّ اجلِّبااُل كاثِّيباً مَّهِّياًل )( ي ا 13( واطاعااماً ذاا ُغصٍَّة واعاذااابً أالِّيماً )12واجاحِّ
ُه أاْخذًا وابِّياًل )15إِّلاْيُكْم راُسوًَّل شااهِّدًا عالاْيُكْم كاماا أاْرساْلناا إِّىلا فِّْرعاْونا راُسوًَّل ) فاكاْيفا   ( 16( ف اعاصاى فِّْرعاْوُن الرَُّسولا فاأاخاْذَّنا

يباً )   ( . ( السَّمااء ُمنفاطٌِّر بِّهِّ كاانا واْعُدُه ماْفُعوًَّل 17ت ات َُّقونا إِّن كافاْرُُتْ ي اْوماً َياْعاُل اْلوِّْلداانا شِّ
 [ .  18 -10] املزمل : 

----------- 
ْ عالاى ماا ي اُقوُلونا  )   ابلصرب على ما يقوله ممن كّذبه من سفهاء قومه من قوهلم: ساحر، شاعر،   َيمر هللا تعاىل رسوله  (  وااْصربِّ

 جمنون . 
ا ي أُقوُلونأ ( أي : من األذى والسّب واالستهزاء ، وال جتزع من قوهلم ، وال متتنع من دعائهم .  قال القرطيب ) -  واصرب على مأ

ا ي أُقوُلونأ كما قال تعاىل ) انأ دأاُوودأ ذأا اأْلأْيِد إِنَُّه أأوَّابٌ  ( . وقال تعاىل )فأاْصربْ عألأى مأ ا ي أُقوُلونأ وأاذُْكْر عأْبدأ  ( .  اْصربْ عألأى مأ
 وإمنا أمره ابلصرب ألمور :  •

 ) واعلم أن النصر مع الصرب ( .  ألن ابلصرب ينتصر اإلنسان كما قال   أوًَّل :
 أن الصرب فيه رفع للدرجات وتكفري للسيئات .  اثنياً :
انُوا ِِبايتِنأا يُوِقُنونأ وابلصرب مع اليقني تنال اإلمامة يف الدين كما قال تعاىل )  اثلثاً : ُوا وأكأ ربأ ا صأ ًة ي أْهُدونأ أبِأْمرانأ لأمَّ ُهْم أأئِمَّ عأْلنأا ِمن ْ  (    وأجأ
 وليكون قدوة لغريه .  رابعاً :

 واهلجر الرتك . وأمره أن يهجرهم هجراً مجياًل ،  (  وااْهُجْرُهْم هاْجرًا َجاِّيالً  ) 
ىتَّ واهلجر اجلميل : هو اهلجر يف ذات هللا كما قال تعاىل )    قال الطربي :- ُهْم حأ تِنأا فأأأْعِرْض عأن ْ ُوُضونأ يف آايأ ِإذأا رأأأْيتأ الَِّذينأ خيأ وأ

ْيطأاُن فأالأ ت أْقُعْد ب أْعدأ الذِّكْ  نَّكأ الشَّ ِإمَّا يُنِسي أ ِديٍث غأرْيِِه وأ ُوُضوْا يف حأ ْوِم الظَّاِلِمنيأ خيأ عأ اْلقأ  ( .  رأى مأ
 . وهو الذي ال عتاب معه :  قال ابن كثري-



 وقد اختلف العلماء هل هذه اآلية منسوخة أم ال ؟  -
 : إهنا منسوخة .  فقيل

 منهم غريها . وانسخها آية السيف يف سورة براءة ، أمر بقتاهلم حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن حممداً رسول هللا ال يقبل 
 : أهنا ليست مبنسوخة ، وهذا األصح . وقيل

الرازي  - )  :    قال  ونظريه   ، املكافأة  وترك  واإلغضاء  املدارة  مع  األفعال  يف  وخيالفهم  وهواه  بقلبه  ُيانبهم  أن  اجلميل  واهلجر 
توىل   مَّن  عأمَّ  فأأأْعرأضأ   ) اجلاهلني  عأِن  وأأأْعِرض   ) ِعْظُهْم  وأ ُهْم  عأن ْ آية  فأأأْعِرْض  قبل  نزلت  إمنا  اآلية  هذه   : املفسرون  قال   ) ذِْكرانأ  عأن 

يف   النسخ  يرد  فال  القبول  إىل  أدعى  يكون  فيما  هللا  إبذن  األخذ  هو  ذلك  بل   : آخرون  وقال   ، ابلقتال  ابألمر  نسخت  مث  القتال 
 وهذا أصح.مثله 

 غضبه شيء : مث قال تعاىل متهدداً لكفار قومه ومتوعداً وهو العظيم الذي ال يقوم ل -
أي : اتركين واملكذبني فأان أتوىل عقاهبم وعذاهبم ، وال تشغل نفسك هبم ، وهذا وعيد شديد وهتديد أكيد (  وااْلُمكاذ ِّبِّنيا    واذاْرينِّ   )

 . للمكذبني للرسول 
الن َّْعماةِّ )   رزقه    (   ُأوِلِّ  من  هلم  هللا  وسع  حني  طغوا  الذين   ، أمهلهم  فال  أمهلتهم  وإن  منهم  فسأنتقم   ، األموال  أصحاب   : أي 

 .  (كال إن اإلنسان ليطغى . أن رآه استغىن    )قال تعاىل : وأمدهم من فضله ، كما  
هم ب  ) أويل النَّعمة ( توبيخاً هلم أبهنم كذبوا لغرورهم وبطرهم بسعة حاهلم ، وهتديداً هلم أبن الذي قال  قال ابن عاشور : - فأ ووصأ

املال   ووفرة  العيش  سعة  ون  يعدُّ ألهنم كانوا   ، ابلتهكم  تعريض  الوصف  هذا  ويف   ، التنعم  ذلك  عنهم  سيزيل   ) واملكذبني  ذرين   (
آم الذين  يعرّيون  وكانوا   ، هبم كمااًل  مروا  وإذا  يضحكون  ءامنوا  الذين  من  أجرموا كانوا  الذين  إن   ( تعاىل  قال  ابخلصاصة  نوا 

 يتغامُزون اآلايت ( ، وقال تعاىل ) والذين كفروا يتمتعون وَيكلون كما أتكل ( . 
ْلُهْم قالِّيالً  ) ِل اْلكأ أي : أمهلهم وأنظرهم قلياًل من الوقت ، كما قال تعاىل )  (  واماه ِّ هِّ ْيداً  اِفرِينأ أأْمهِ فأمأ  ( . ْلُهْم ُروأ

اٍب غأِليظٍ  )فاهلل تبارك وتعاىل ميهل وال يهمل كما قال تعاىل    ( .  منُأتُِّعُهْم قأِلياًل مُثَّ نأْضطأرُُّهْم ِإىلأ عأذأ
ْيُث الأ ي أْعلأُمونأ وقال تعاىل )  ْن حأ نأْستأْدرُِجُهم مِّ تِنأا سأ بُوْا ِِبايأ ذَّ ِتنٌي  وأأُ .  وأالَِّذينأ كأ ْيِدي مأ ُْم ِإنَّ كأ  ( . ْمِلي هلأ
ْيُث الأ ي أْعلأُمونأ وقال تعاىل )  ْن حأ نأْستأْدرُِجُهم مِّ ا احلْأِديِث سأ ذُِّب هِبأذأ ن يُكأ مأ ْرين وأ  ( . فأذأ

من    - التحذير  هذا  سبيل   االنشغالويف  والصد عن  ورد احلق  والكرب  واألشر  البطر  اإلنسان على  حتمل  قد  ومجعها وأهنا  ابألموال 
اثُ ُر هللا كما قال تعاىل ) اِبرأ . أأهْلأاُكُم التَّكأ قأ ىتَّ ُزْرُُتُ اْلمأ  ) والكرْب بطر احلق وغْمط الناس ( رواه مسلم .  . ( وقال  حأ

 مث توعدهم مبا عنده من العذاب فقال : 
يْ ناا )  أي عندان جاهزاً معداً . (  إِّنَّ لادا
 وهي القيود ، فاألنكال مجع ِنكل ، وهو القيد من احلديد . (  أانكااَّلً  )
يماً  )  وهي النار املضطرمة حيرقون هبا .  (  واجاحِّ
خيرج    (  واطاعااماً ذاا ُغصَّةٍ   ) وال  يدخل  فال  احللق  يف  ينشب  وطعام كريه   : احللق   ، أي  يف  الغّص  ألثر  اسم   : الغني  بضم  والُغصَّة 

 وهو تردد الطعام والشراب يف احللق حبيث ال يسيغه احللق من مرض أو حزن وعأربة. 
 . وذلك ملرارته وبشاعته وكراهة طعمه ورحيه اخلبيث املننت :   قال السعدي -
 ن األنكال القيود.: فاألنكال مقابل كفراهنم بنعمة الصحة واملقدرة أل قال ابن عاشور -

 واجلحيم : وهو انر جهنم مقابل ما كانوا عليه من لذة االستظالل والتربد. 



 والطعام : ذو الُغصة مقابل ما كانوا منهمكني فيه من أطعمتهم اهلنيئة من الثمرات واملطبوخات والصيد.
 اللذة. والعذاب األليم : مقابل ما يف النعمة من مالذ البشر ، فإن األمل ضد 

 أي : عذاابً مؤملاً موجعاً حسياً لألبدان ومعنوايً للقلوب . ( واعاذااابً أالِّيماً  )
  ( تعاىل  غأرْيأهأ قال  ُجُلوداً  ْلنأاُهْم  بأدَّ ُجُلوُدُهْم  ْت  نأِضجأ ا  راً ُكلَّمأ انأ ُنْصِليِهْم  ْوفأ  سأ تِنأا  ِِبايأ ُروْا  فأ الَِّذينأ كأ لِيأُذوُقوْا  ِإنَّ  انأ ا  اَّلّلأ كأ ِإنَّ  ابأ  اْلعأذأ

ِكيماً   ( .  عأزِيزاً حأ

قِ  وأ ا  ِفيهأ أُِعيُدوا  ا  هأ ِمن ْ ُْرُجوا  خيأ أأن  أأرأاُدوا  ا  النَّاُر ُكلَّمأ ْأوأاُهُم  فأمأ ُقوا  فأسأ الَِّذينأ  )وأأأمَّا  تعاىل  ِبِه قال  الَِّذي ُكنُتم  النَّاِر  ابأ  عأذأ ُذوُقوا  ُْم  هلأ يلأ 
ذِّبُونأ ( .   ُتكأ

ا وأالأ حيأْىيعاىل )وقال ت ُوُت ِفيهأ نَّمأ الأ ميأ هأ ن َيأِْت رأبَُّه جُمْرِماً فأِإنَّ لأُه جأ  ( .  إِنَُّه مأ
ى  وقال تعاىل ) ْشأ ن خيأ ُر مأ يأذَّكَّ ى. سأ ا اأْلأْشقأ ن َّبُ هأ ي أتأجأ ا وأالأ حيأْىيأ .   الَِّذي يأْصلأى النَّارأ اْلُكرْبأى .  وأ ُوُت ِفيهأ  ( .  مُثَّ الأ ميأ

ابن كثري : أي ال ميوت فيسرتيح وال حييا حياة تنفعه ، بل هي مضرة عليه ، ألن بسببها يشعر ما يعاقب به من أليم العذاب قال  
 وأنواع النكال . 

رأةأ الزَّقُّومِ )  جأ  . ... ( .  طأعأاُم اأْلأثِيمِ .  ِإنَّ شأ

اِلٍك قأالأ  رأُسوُل اَّللَِّ    : عأْن أأنأِس ْبِن مأ ِة ف أُيْصبأُغ يف   )   قأالأ  نْ يأا ِمْن أأْهِل النَّاِر ي أْومأ اْلِقيأامأ اُل ايأ    يُ ْؤتأى أبِأنْ عأِم أأْهِل الدُّ غأًة مُثَّ يُ قأ ب ْ النَّاِر صأ
دِّ  يُ ْؤتأى أبِأشأ ُقوُل الأ وأاَّللَِّ ايأ رأبِّ . وأ رَّ ِبكأ نأِعيٌم قأطُّ ف أي أ ْل مأ رْياً قأطُّ هأ ْل رأأأْيتأ خأ نْ يأا ِمْن أأْهِل اجلْأنَِّة ف أُيْصبأُغ   النَّاِس بُ ْؤساً يف   اْبنأ آدأمأ هأ الدُّ

غأًة يف  ب ْ ُقوُل الأ وأاَّللَِّ ايأ   صأ ٌة قأطُّ ف أي أ رَّ ِبكأ ِشدَّ ْل مأ ْل رأأأْيتأ بُ ْؤساً قأطُّ هأ رَّ يب اجلْأنَِّة ف أيُ قأاُل لأُه ايأ اْبنأ آدأمأ هأ ا مأ بُ ُؤٌس قأطُّ وأالأ رأأأْيُت    رأبِّ مأ
ًة قأطُّ شِ   ( رواه مسلم . دَّ

)يؤتى ابملوت على شكل كبش أملح فينادي مناد: اي أهل اجلنة، فيشرئبون وينظرون،    وعن أيب هريرة . قال : قال رسول هللا  
ل : فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم ، هذا املوت ، وكلهم قد رآه ، مث ينادي : اي أهل النار ، فيشرئبون وينظرون ، فيقو 

هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم ، هذا املوت ، وكلهم قد رآه ، فيذبح ، مث يقول : اي أهل اجلنة خلود فال موت ، واي أهل النار  
 خلود فال موت ( متفق عليه . 

،   (  ي اْوما ت اْرُجُف اِْلاْرُض وااجلِّباالُ   ) القيامة  يوم  يف  العظيم  اهلول  من   ، اجلبال  وسائر  هي  عليها  مبن  وهتتز  األرض  تتزلزل  يوم  أي 
   الرجفة الزلزلة والزعزعة الشديدةو 

ِت اأْلأْرُض رأّجاً  كما قال تعاىل ) إذا زلزلت األرض زلزاهلا ( . وقال تعاىل ) ِت اجْلِبأاُل بأّساً . ِإذأا ُرجَّ ُبسَّ  ( .   وأ
 ( تعاىل  رأّجاً   وقال  اأْلأْرُض  ِت  ُرجَّ بأّساً .    ِإذأا  اجْلِبأاُل  ِت  ُبسَّ ثّاً   وأ ب أ ُمن ْ بأاًء  هأ انأْت  على   (   فأكأ الدالة  اآلية كأخواهتا  وهذه   : ابن كثري  قال 

 وصريورهتا كالعهن املنفوش . –أي قلعها  –زوال اجلبال عن أماكنها يوم القيامة ، وذهاهبا وتسيريها ونسفها  
تأكُ قال تعاىل ) ُفوشِ وأ ن ْ اْلِعْهِن اْلمأ  ( .  وُن اجْلِبأاُل كأ

ابِ وقال تعاىل ) حأ رَّ السَّ ُرُّ مأ ًة وأِهيأ متأ اِمدأ ا جأ بُ هأ ت أرأى اجْلِبأالأ حتأْسأ  ( .  وأ
ْوراً وقال تعاىل ) اُء مأ مأ ُوُر السَّ رْياً .  ي أْومأ متأ تأِسرُي اجْلِبأاُل سأ  ( .  وأ
انأ وقال تعاىل ) أِت اجْلِبأاُل فأكأ ُسريِّ رأاابً وأ  ( .  ْت سأ
أتْ وقال تعاىل ) ِإذأا اجْلِبأاُل ُسريِّ  ( .   وأ

 ت الصم الصالب . ياساالر ( واكااناتِّ اجلِّبااُل  )
أي : تصري اجلبال ككثبان الرمال ، بعد ما كانت حجارة صماء ، مث إهنا تنسف نسفاً فال يبقى منها شيء إال    (   كاثِّيباً مَّهِّيالً )  



 .والكثيب القطعة العظيمة من الرمل جتتمع حمدودبة ذهب ، 
 .  ( تاً ويسألونك عن اجلبال فقل ينسفها ريب نسفاً فيذرها قاعاً صفصفاً ال ترى فيها عوجاً وال أم ) كما قال تعاىل : 

 مهياًل ( رخواً ليناً ينثر بعضه على بعض بعد أن كانت حجارة صلبة صماء اثبتة . ) 
 فإن قيل مل مل يقل : وكانت اجلبال كثباانً مهيلة ؟ قلنا : ألهنا أبسرها جتتمع فتصري كثيباً واحداً مهياًل .  -

أي بعثنا   ( إان أرسلنا إليكم    ) يقول تعاىل خماطباً لكفار قريش ، واملراد سائر الناس :    (   عالاْيُكمْ إَِّّنَّ أاْرساْلناا إِّلاْيُكْم راُسوًَّل شااهِّدًا    )
 شاهداً على أعمالكم ، يشهد عليكم مبا يصدر منكم من الكفر والعصيان .  أي حممد  (رسواًل   ) لكم اي أهل مكة 

بعث  (   كاماا أاْرساْلناا إِّىلا فِّْرعاْونا راُسوَّلً   ) موسى  أي كما  وهو  العظام  الرسل  أولئك  من  رسوالً   ، اجلبار  فرعون  الطاغية  ذلك  على  نا 
 بن عمران .

  : العلماء  بعض  حممد  قال  ألن   ، والرسل  األمم  سائر  بني  من  ابلذكر  وموسى  فرعون  خص  به   وإمنا  واستخفوا  مكة  أهل  آذاه 
 . “ ألنه ولد فيهم ، كما أن فرعون ازدرى مبوسى وآذاه ألنه راّبه 

عليه السالم ، ألن اجلامع بني حال أهل مكة وحال أهل مصر   قال ابن عاشور :  - واختري هلم ضرب املثل بفرعون مع موسى 
على  والتعاظم  التكرب  من  نفوسهم  ميأل  وما   ، هللا  غري  عبادة  من  عليه  هم  ما  جمموع  هو  الرسول  دعوة  عن  اإِلعراض  سبب  يف 

ال مثلهم  أن  بزعمهم  إليهم  املبعوث  لنا   الرسول  وقوُمهما  مِثلنا  لبشرين  أنؤمن  فقالوا   ( بقوله  عنهم  تعاىل  هللا  حكى  ِمثله كما  يطيع 
أنزل  لوال   ( قالوا  أهنم  عنهم  هللا  حكى  وقد   ) عظيم  القريتني  من  رجل  على  القرءان  هذا  نُ ّزِل  لوال   ( مكة  أهل  قال  وقد   ) عابدون 

ْوا ُعتُ ّواً كبرياً ( ، وقد تكرر يف القرآن ضرب املثل بفرعون أليب جهل وهو علينا املالئكة أو نرى ربّنا لقد استكربوا يف أنفسهم وع ت أ
 واملؤلبني عليه وأشد صناديد قريش كفراً. زعيم املناوين للنيب 

حممداً    (   ف اعاصاى فِّْرعاْوُن الرَُّسولا   ) قريش  اي  عصيتم  ، كما  أمره  وعصى   ، به  يؤمن  ومل  مبوسى  فرعون  فكذب   : وكذبتم   أي 
 برسالته . 

ُه أاْخذًا وابِّيالً   ) الأ اآْلِخرأِة وأاأْلُوىلأ أي : شديداً بليغاً، وذلك إبغراقه يف البحر مع قومه، كما قال تعاىل )  (  فاأاخاْذَّنا ُ نأكأ ُه اَّللَّ ذأ ( فأأأخأ
ُهْم يف اْليأمِّ وأُهوأ ُمِليٌم ) وقال تعاىل   ُه وأُجُنودأُه ف أن أبأْذانأ ْذانأ  ( . فأأأخأ

 . ك ال حمالة ئيف اآلية التنبيه على أنه سيحيق هبؤالء ما حاق أبولقال بعض العلماء : 
مقتدر ،    قال ابن كثري : - عزيز  أخذ  هللا  أخذه  حيث   ، فرعون  أصاب  ما  فيصيبكم   ، الرسول  هذا  تكذبوا  أن  أنتم  فاحذروا  أي 

الأ اآْلِخرأِة وأاأْلُوىلأ  كما قال تعاىل ) ُ نأكأ ُه اَّللَّ ذأ ( وأنتم أوىل ابهلالك والدمار إن كذبتم ، ألن رسولكم أشرف وأعظم من موسى فأأأخأ
 بن عمران .

بِيالً )   قال الشوكاين   - ُه أأْخذاً وأ ْذانأ أي : شديداً ثقياًل غليظاً ، واملعىن : عاقبنا فرعون عقوبة شديدة غليظة ابلغرق ؛ وفيه (  فأأأخأ
 ختويف ألهل مكة أنه سينزل هبم من العقوبة مثل ما نزل به ، وإن اختلف نوع العقوبة.

يباً فاكاْيفا ت ات َُّقونا إِّن كافاْرُُتْ ي اْوماً َياْعاُل اْلوِّ   ) أي : كيف حيصل لكم الفكاك واألمان من يوم هذا الفزع العظيم إن كفرُت   (   ْلداانا شِّ
شيباً  ) الولدان  ُيعل  من    ( يوماً   ، النار  بعث  أخرج   (  : آلدم  تعاىل  هللا  يقول  حني  وذلك   ، وبالبله  وزالزله  أهواله  شدة  من   : أي 

 كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون ، فيشيب هناك كل وليد ( .  
( تعاىل  عأِظيمٌ قال  ْيٌء  شأ اعأِة  السَّ زأْلزألأةأ  ِإنَّ  رأبَُّكْم  ات َُّقوا  النَّاُس  ا  أأي ُّهأ ت أرأوْ .    ايأ  ذأاِت ي أْومأ  ُع ُكلُّ  تأضأ وأ عأْت  أأْرضأ ا  عأمَّ ُمْرِضعأٍة  ُل ُكلُّ  تأْذهأ هنأأا 

ِديدٌ  ابأ اَّللَِّ شأ لأِكنَّ عأذأ ارأى وأ ا ُهم ِبُسكأ مأ ارأى وأ ت أرأى النَّاسأ ُسكأ ا وأ  ( .  محأٍْل محأْلأهأ
إِ وقال تعاىل ) اٌل الَّ تُ ْلِهيِهْم جِتأارأٌة وأالأ ب أْيٌع عأن ذِْكِر اَّللَِّ وأ اُر رِجأ لَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب وأاأْلأْبصأ قأ اِة خيأأاُفونأ ي أْوماً ت أت أ إِيتأاء الزَّكأ ِة وأ  ( . قأاِم الصَّالأ



رُُّه ُمْستأِطرياً وقال تعاىل يف وصف األبرار ) انأ شأ  ( . يُوفُونأ اِبلنَّْذِر وأخيأأاُفونأ ي أْوماً كأ
 ألرض سبعني ذراعاً ، ويلجمهم حىت يبلغ آذاهنم ( رواه مسلم .) يعرق الناس يوم القيامة حىت يذهب عرقهم يف ا وقال 

 قال القحطاين رمحه هللا : 
 يوم القيامة لو علمتأ هبوله                     لفررت من أهٍل ومن أوطانِ 
 يوٌم تشققت السماء هلوله                      وتشيب منه مفارق الولدان 

 يوم عبوس قمطريٌر شرُه                       يف اخللِق منتشٌر عظيم الشأنِ 
 وأسباب النجاة من كرب يوم القيامة كثرية :  -

 : التنفيس عن املسلمني . منها
ا نفس هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر هللا عليه حلديث  ) من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدني

 ( .  يف الدنيا واآلخرة
 : إنظار املعسر أو الوضع عنه .  ومنها

 ) من سره أن ينجيه هللا من كرب يوم القيامة فلينظر معسر أو يضع عنه ( رواه مسلم   قال 
 : الوفاء ابلنذر ، وإطعام الطعام هلل .  ومنها

هللا ال     ) قال تعاىل  ابلنذر وخيافون يوماً كان شره مستطرياً ، ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسرياً . إمنا نطعكم لوجه 
 م ( . نريد منكم جزاء وال شكوراً . إان خناف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً . فوقاهم هللا شر ذلك اليو 

 مث زاد يف وصفه وهْوله فقال :  
.   ه ( نفاطٌِّر بِّ السَّمااء مُ   ) العصيب  الرهيب  اليوم  ذلك  هول  من  ومتصدعة  متشققة  السماء   : السماء   أي  إذا   ( تعاىل  قال  كما 

قَّتْ انفطرت ( وقال تعاىل ) اء انشأ مأ  ( .  ِإذأا السَّ
ظنك   قال الرازي   - فما   ، فيه  تنفطر  وقوهتا  عظمها  على  السماء  وأن   ، أيضاً  ابلشدة  لليوم  وصف  وهذا   ) ِبِه  ِطٌر  ُمنفأ اء  مأ السَّ  (

قَّْت  بغريها من اخلالئق ، ونظريه قوله  ) ِإذأا السماء انفطرت ( وقال تعاىل )   اء انشأ مأ اء فأِهيأ ( وقال تعاىل )  ِإذأا السَّ مأ قَِّت السَّ وأانشأ
ئِ   ( .  ٍذ وأاِهيأةٌ ي أْومأ

االنفطار : االنشقاق ، والضمري اجملرور يعود على اليوم ، أي : تتفطر السماء بسبب شدته وهوله ، وحيتمل أن يعود على هللا   -
 أن تنفطر أبمره وقدرته . واألول أظهر . 

ابن عاشور- ت  قال  وصعودهم كما  املالئكة  لنزول  السماء  يف  حيدث  الذي  التشقق   : واالنفطار  تعرج :   ( تعاىل  قوله  يف  قدم 
رعباً   املهددين  يزيد  ذلك  ألن  أحواله  هتويل  يف  زايدة  اليوم  ذلك  يف  السماء  انفطار  وذكر   ، املعارج  سورة  يف   ) إليه  والروح  املالئكة 

 وإن مل يكن انفطار السماء من آاثر أعماهلم وال لأه أثر يف زايدة نكاهلم. 
 أي كان وعد هذا اليوم مفعواًل أي واقعاً ال حمالة ، وكائناً ال حميد عنه .  (كاانا واْعُدُه ماْفُعوًَّل   ) 

مبج هللا  وعد  أي كان   : املعىن  ويكون  هللا  إىل  الضمري  يعود  أن  ،يوميكن  حمالة  ال  واقعاً  القيامة  يوم  هللا    ء  ذكر  ُير  مل  وإن  وههنا 
 تعاىل ولكنه حسن عود الضمري إليه لكونه معلوماً . 

 ي : هذه السورة وهذه اآلايت يف ذكر القيامة وأهواهلا وأحواهلا ؟أإن هذه (  )
)  (   تذكرة )   تعاىل  قال  . كما  املؤمنون  هبا  وينزجر  املتقون  هبا  اْلُمْؤِمِننيأ  يتذكر  ُع  تأنفأ الذِّْكرأى  فأِإنَّ  ذأكِّْر  )وأ تعاىل  وقال  مأن (  ُر  يأذَّكَّ سأ

ى  ْشأ  ( . خيأ



أي فمن شاء اختذ طريقاً يتقرب به إىل هللا عز وجل ، وذلك بطاعة هللا سبحانه وتعاىل والعمل   ( سبيالً فمن شاء اَّتذ إىل ربه    )
 مبا شرع . 

 وفيه إثبات املشيئة للعبد وأنه ليس جمبوراً على أفعاله .  -
 الفوائد :

 وجوب الصرب يف الدعوة إىل هللا على أذى اخللق . -1

 التهديد الشديد للكافرين .-2

 موال والغىن غالباً ما يكونون أعداء لدعوة الرسل .أن أصحاب األ-3

 أن هللا ميهل الظامل وال يهمله . -4

 بيان شيء من عذاب النار . -5

 شدة أهوال يوم القيامة ، وميثل ذلك :-6

 ترجف األرض وتتزلزل . ▪

 اجلبال القوية الصلبة تكون رمالً جمتمعاً .  ▪

 يكون الولدان شيباً .  ▪

 السماء تنشق بسبب أهواله .  ▪

 .  إثبات رسالة حممد -7

 شدة عقاب هللا للجبارين . -8

 ُيب على اإلنسان أن يتقي ذلك اليوم الرهيب ابإلميان والعمل الصاحل . -9

 أن هذا القرآن الذي فيه ذكر القيامة وأهواهلا ، وذكر األمم املاضية وإهالكها ، عربة وتذكر ملن أراد أن يتذكر . -10
يُ قاد ُِّر اللَّْيلا وااإِّنَّ رابَّكا ي اْعلاُم أانَّكا ت اقُ )    ُ لن َّهاارا عالِّما أان لَّن  وُم أاْدَنا مِّن ثُ لُثايِّ اللَّْيلِّ وانِّْصفاُه واثُ ُلثاُه واطاائِّفاٌة م ِّنا الَّذِّينا ماعاكا وااَّللَّ

اْلُقْرآنِّ عالِّما أان ساياُكوُن مِّنُكم مَّْرضا  ت اياسَّرا مِّنا  ت اُغونا مِّن  ُُتُْصوُه ف اتاابا عالاْيُكْم فااقْ راُؤوا ماا  ي اب ْ ى واآخاُرونا ياْضرِّبُونا ِفِّ اِْلاْرضِّ 
ةا واآُتوا ال ت اياسَّرا مِّْنُه واأاقِّيُموا الصَّالا يُ قااتُِّلونا ِفِّ سابِّيلِّ اَّللَِّّ فااقْ راُؤوا ماا  زَّكااةا واأاْقرُِّضوا اَّللَّا ق اْرضاً حاساناً واماا فاْضلِّ اَّللَِّّ واآخاُرونا 

كُ  انُفسِّ يمٌ تُ قاد ُِّموا ِلِّ  ( .  م م ِّْن خارْيٍ ُتاُِّدوُه عِّندا اَّللَِّّ ُهوا خارْيًا واأاْعظاما أاْجرًا وااْست اْغفُِّروا اَّللَّا إِّنَّ اَّللَّا غاُفوٌر رَّحِّ
 [ .  20] املزمل : 

---------- 
أي : إن ربك اي حممد يعلم أنك تقوم  (  ائِّفاٌة م ِّنا الَّذِّينا ماعاكا  إِّنَّ رابَّكا ي اْعلاُم أانَّكا ت اُقوُم أاْدَنا مِّن ثُ ُلثايِّ اللَّْيلِّ وانِّْصفاُه واثُ ُلثاُه واطا )  

 أقل من ثلثي الليل ، واترة تقومون نصفه ، واترة ثلثه . :  أي  ( أأْدَنأ ِمن ثُ لُثأِي اللَّْيلِ  مع أصحابك للتهجد والعبادة ) 
رون على املواظبة على ما أمركم به من ولكن ال تقدأي اترة هكذا واترة هكذا وذلك كل من غري قصد منكم  :    قال ابن كثري  -

 قيام الليل ألنه يشق عليكم . 
ُ يُ قاد ُِّر اللَّْيلا واالن َّهاارا  )  أي اترة يعتدالن واترة َيخذ هذا من هذا وهذا من هذا . ( وااَّللَّ

 : أي يعلم مقادير الليل والنهار على حقائقها ، وأنتم تعلمون ابلتحّري واالجتهاد الذي يقع فيه اخلطأ.  قال القرطيب-
فإّن   (  عالِّما أان لَّن ُُتُْصوهُ   ) ؛  أصح  واألّول   ، الليل  قيام  تطيقوا  لن  أي   : وقيل   ، به  والقيامأ  ذلك  حقائق  معرفة  تطيقوا  لن   : أي 

 قيام الليل ما فُرض كله قط . 



زايدة وال نقصان ، نظراً الختالف وامل هللا عز وجل أن لن تستطيعوا إحصاء وضبط هذا الوقت واملواظبة عليه من غري  عىن : علم 
 تقدير الليل والنهار ، أي : لن تستطيعوا تقديره ، ولن تطيقوا قيامه على التمام . 

 التوبة لغة : الرجوع ، أي : فرجع بكم وخفف عنكم بنسخ وجوب قيام الليل إىل استحبابه .  ( ف اتاابا عالاْيُكمْ ) 
أي : فصلوا ما تيسر لكم من صالة الليل ، وعرب عن الصالة ابلقراءة ألن القراءة أحد أجزاء   (  فااقْ راُؤوا ماا ت اياسَّرا مِّنا اْلُقْرآنِّ   ) 

ِبيالً  الصالة ، وهذا كقوله تعاىل )أ الصالة ، وألن قراءة القرآن من أعظم أركان   الأِتكأ وأالأ خُتأاِفْت هِبأا وأابْ تأِغ بأنْيأ ذأِلكأ سأ ْر ِبصأ (  الأ جتأْهأ
 أي : ال جتهر بقراءتك وال ختافت هبا . 

 مث بني سبحانه وتعاىل احلكمة يف نسخ وجوب قيام الليل فقال تعاىل : 
 ( أي : قد أضعفه املرض عن قيام الليل .عالِّما أان ساياُكوُن مِّنُكم مَّْرضاى  )
 أي : يسافرون يف األرض ، والضرب يف األرض هو السري والسفر فيها . ( واآخاُرونا ياْضرِّبُونا ِفِّ اِْلاْرضِّ  )

ت اُغونا مِّن فاْضلِّ اَّللَِّّ )   اخللق ، فخفف هللا عنهم .  أي : يطلبون من رزق هللا الواسع ليستغنوا عن ( ي اب ْ
( أي : وآخرون أيضاً منكم ُياهدون العدو فيقاتلوهنم يف نصرة دين هللا ، فرمحكم هللا فخفف واآخاُرونا يُ قااتُِّلونا ِفِّ سابِّيلِّ اَّللَِّّ    )  

 عنكم ووضع عنكم فرض قيام الليل .
سبيل    - يف  لطلب الرزق والقتال  والسفر  املرض   : الثالثة  األعذار  إىل فهذه  الوجوب  من  قيام الليل  ختفيف حكم  أسباب  من  هللا 

 االستحباب .
أن   قال القرطيب   - عليهم  ويشّق   ، الليل  قيام  عليهم  ويّشق   ، املريض  منهم  اخلأْلق  فإن   ، الليل  قيام  ختفيف  علة  سبحانه  بنّي   :

 تفوهتم الصالة ، واملسافر يف التجارات قد ال يطيق قيام الليل ، واجملاهد كذلك ، فخّفف هللا عن الكل ألجل هؤالء. 
ْنُه   )  فعلوا ما تيسر لكم من صالة الليل ، واقرءوا يف صالتكم ما تيسر من القرآن.( أي : فافااقْ راُؤوا ماا ت اياسَّرا مِّ
ةا  )  إقامة الصالة أداؤها أبركاهنا وسننها وهيئاهتا يف أوقاهتا ، يقال : قام الشيء أي دام وثبت . (  واأاقِّيُموا الصَّالا
يكفي فيها جمرد اإلتيان بصورهتا الظاهرة ، فإقام    أو َيتون الصالة ، ألنه ال،    مل يقل : يفعلون الصالة  قال الشيخ السعدي : •

ما  وتدبر   ، فيها  القلب  حضور  وهو   ، روحها  إبقامة  ابطناً  وإقامتها   ، وشروطها  وواجباهتا  أركاهنا  إبمتام  ظ اهراً  إقامتها   ، الصالة 
 يقوله ويفعله منها . 

 وأقيم وا الصالة ( وقوله تعاىل ) واملقيمني الصالة ( . مل َيمر هللا ابلصالة إال بلفظ اإلقامة ، كق وله تعاىل )  •
إقامة الصالة ليس جمرد أداؤها ، وإمنا املراد إقامتها إبدائها بتدبر وحضور قلب وخشوع ، وهذه هي الصالة اليت قال هللا عنها   •

 ) وأقم الصالة إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر ( . 
هني حكم  علق  اآلية  هذه  يف  هللا  بوصف   فإن  املعلق  واحلكم   (  ، أداؤها  فقط  وليس  إقامتها  بشرط  واملنكر  الفحشاء  عن  الصالة 

يزول  وهبذا   ، واملنكر  الفحشاء  عن  فتنهاه  فيه  تؤثر  ما  قدر  على  لصالته  العبد  إقامة  قدر  فعلى   ) بنقصه  وينقص  بزايدته  يزيد 
 . هتم عن الفحشاء واملنكراإلشكال الذي يورده البعض : وهو أن كثري من املصلني ال تنهاهم صال

 هي نصيب مقدر شرعاً يف مال معني يصرف لطائفة خمصوصة. :  أي : وأعطوا الزكاة ملستحقيها ، والزكاة( واآُتوا الزَّكااةا )  
تزكي املال:    بذلكومسيت   صاحب املال،    ألهنا  احلسد   وتزكي  من  الفقري  نفس  وتطهر  والبخل ،  الشح  من  الغين  نفس  وتطهر   ،

 والضغينة ، وتسد حاجة اإلسالم واملسلمني . 
 خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا ( . )   كما قال تعاىل

 ( رواه مسلم .  ما نقصت صدقة من مال)   وقال 



 الزكاة  كقوله تعاىل ) وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة ( . كثرياً ما يقرن هللا تبارك وتعاىل بني الصالة   •
املخلوقني   قيل : إىل  اإلحسان  من  هو  واإلنفاق   ، ومتجيده  عليه  والثناء  توحيده  على  مشتملة  وهي  وعبادته  هللا  حق  الصالة  إن 

 لق . ابلنفع املتعدي إليهم ، وسعادة العبد دائرة بني األمرين : إخالصه ملعبوده ، وسعيه يف نفع اخل
 الصالة رأس العبادات البدنية ، والزكاة رأس العبادات املالية .  وقيل :
 الصالة طهارة للنفس والبدن ، والزكاة طه ارة للمال .  وقيل :

 أي تصدقوا يف وجوه الرب واإلحسان ابتغاء وجهه .  (  ً واأاْقرُِّضوا اَّللَّا ق اْرضاً حاسانا  ) 
أي من ذا الذي ينفق يف سبيل هللا حىت يبِدله هللا ابألضعاِف ،    ومّسي قرضاً ؛ ألن القرض أخرج السرتداد البدلقال القرطيب :    -

 . الكثرية
 لك ملكه ، واخللق عبيده، حثاً وترغيباً فيه . وقال بعض العلماء : ومسي اإلنفاق قرضاً حسناً هلل تعاىل، مع أن املال ماله، وامل -
يعود   - ماله  عني  أن  علم  مىت  الباذل  ألن   ، البذل  على  هلا  وبعثاً  للنفوس  حثاً   ، حسناً  قرضاً  اإلنفاق  ذلك  مسى   : القيم  ابن  قال 

لغ يف طيب قلبه ومساحة  إليه وال بد طّوعت له نفسه بذله ، وسهل عليه إخراجه ، فإن علم أن املستقرض ملّي ويّف حمسن كان أب
نفسه ، فإن علم أن املستقرض يتجر له مبا اقرتضه وينميه له ويثمره حىت يصري أضعاف ما بذله كان ابلقرض أمسح وأمسح ، فإن  
علم أنه مع ذلك كله يزيده من فضله وعطائه أجراً آخر من غري جنس القرض ، وأن ذلك األجر حظ عظيم وعطاء كرمي فإنه ال  

 رضه إال آلفة يف نفسه من البخل والشح أو عدم الثقة ابلضمان ، وذلك من ضعف إميانه . يتخلف عن ق
 : قال بعض العلماء : القرض ال يكون حسناً حىت ُيمع أوصافاً عشرة قوله تعاىل ) حسناً ( :  -

ال يقبل   )وقال عليه الصالة والسالم  (إن هللا طيب ال يقبل إال الطيب  )األول : أن يكون من احلالل قال عليه الصالة والسالم 
 ( . هللا صالة بغري طهور ، وال صدقة من غلول 

ُموْا اخلبيث ِمْنُه تُنِفُقونأ ) والثاين : أن يكون من أكرم ما ميلكه دون أن ينفق الرديء ، قال هللا تعاىل   ( .  وأالأ ت أيأمَّ
و   و به  تتصدق  أن   : :  الثالث  تعاىل  بقوله  املراد  وهو  احلياة  ترجو  أبن  إليه  وحتتاج  حتبه  حبه) أنت  على  املال  )  وبقول    (  وآتى 

ُحّبهِ  على  الطعام  يُْطِعُمونأ  والسالم    (وأ الصالة  عليه  وقال  التأويالت  أحد  أتمل )  على  شحيح  صحيح  وأنت  تعطي  أن  الصدقة 
 ( . ولفالن كذا  العيش ، وال متهل حىت إذا بلغت الرتاقي قلت لفالن كذا

 . والرابع : أن تصرف صدقتك إىل األحوج األوىل أبخذها ، ولذلك خص هللا تعاىل أقواماً أبخذها وهم أهل السهمان 
رْيٌ لَُّكمْ  ا الفقراء ف أُهوأ خأ تُ ْؤتُوهأ ا وأ ِإن خُتُْفوهأ  ( .  اخلامس : أن تكتم الصدقة ما أمكنك ألنه تعاىل قال : }وأ

 ( .  الأ تُ ْبِطُلوْا صدقاتكم ابملن واألذى )ا مناً وال أذى ، قال تعاىل السادس : أن ال تتبعه 
قال   ، كما  ترائي  وال  هللا  وجه  هبا  تقصد  أن   : يرضى)  السابع  ْوفأ  لأسأ وأ  * األعلى  رأبِّه  وأْجِه  ابتغاء  .  ِإالَّ  مذموم (  املرائي  وألن 

 .   ابالتفاق
ُْنن ) ل من الدنيا ، والدنيا كلها قليلة ، وهذا هو املراد من قوله تعاىل  الثامن : أن تستحقر ما تعطي وإن كثر ، ألن ذلك قلي  وأالأ متأ

 .يف أحد التأويالت  (  تأْستأْكِثرُ 
بُّونأ   ( .  التاسع : أن يكون من أحب أموالك إليك ، قال تعاىل : }لأن ت أنأاُلوْا الرب حىت تُنِفُقوْا ممَّا حتُِ

ابلعكس يف نظرك ، فرتى الفقري كأن هللا تعاىل أحال عليك رزقه العاشر : أن ال ترى عز نفسك وذل ال  فقري ، بل يكون األمر 
ا)الذي قبله بقوله  ا ِمن دأابٍَّة يف األرض ِإالَّ عألأى هللا رِْزقُ هأ مأ وترى نفسك حتت دين الفقري ، فهذه أوصاف عشرة إذا اجتمعت   (  وأ

 الغيب :   .            ] مفاتيحكانت الصدقة قرضاً حسناً  



 : القرض احلسن ُيمع أموراً ثالثة :  وقال ابن القيم
 أحدها : أن يكون من طيب ماله ال من رديئه وخبيثه . 

 الثاين : أن خيرجه طيبة به نفسه اثبتة عند بذله ابتغاء مرضاة هللا .
 الثالث : أن ال مين به وال يؤذي  . 

ُكم م ِّْن    )   انُفسِّ ألنفسكم يف دار   -أيها املؤمنون    -أي : وما تقدموا    (   خارْيٍ ُتاُِّدوُه عِّندا اَّللَِّّ ُهوا خارْيًا واأاْعظاما أاْجراً واماا تُ قاد ُِّموا ِلِّ
أو  صيام  أو  صالة  من  هللا  بطاعة  عمل  أو  اخلري،  وجوه  يف  نفقة  من  ذلك  غري  أو  هللا  سبيل  يف  تنفقوهنا  نفقة  أو  صدقة  من  الدنيا 

خلري يف طلب ما عند هللا، جتدوه عند هللا يوم القيامة يف معادكم هو خرياً لكم مما قدمتم يف الدنيا،  حج ، أو غري ذلك من أعمال ا
 وأعظم منه ثواابً، أي ثوابه أعظم من ذلك الذي قدمتموه لو مل تكونوا قدمتموه . 

 .  أي : اطلبوا املغفرة من ذنوبكم يغفرها لكم ربكم(  وااْست اْغفُِّروا اَّللَّا  )
 تغفار يكون على وجهني : وطلب االس
 : طلب املغفرة بلفظ : اللهم اغفر يل ، أو أستغفر هللا .  الوجه اِلول
 : طلب املغفرة ابألعمال الصاحلة اليت تكون سبباً لذلك . الوجه الثاين

 وجوب االستغفار من الذنوب كلها . ويف اآلية 
 لقوله ) فاستغفروين أغفر لكم ( .

 ك ( .واستغفر لذنب اىل )وقال تع
 اً ( . استغفر هللا إن هللا كان غفوراً رحيم ) و وقال تعاىل

  ( . سبح حبمد ربك واستغفره إنه كان تواابً ه ) فوقال سبحان
 ) أين ألستغفر هللا يف اليوم مائة مرة ( رواه مسلم .  وقال 
 ) وهللا إين ألستغفر هللا وأتوب إليه يف اليوم أكثر من سبعني مرة ( رواه البخاري .  وقال 

 مهما عظمت ذنوب اإلنسان فإن هللا يغفرها ملن اتب . 
 ة ( . ربك واسع املغفر   ) إن قال تعاىل

 واِلنبياء وأهل الفضل يطلبون املغفرة من هللا . 
 ت ( . خل بييت مؤمناً وللمؤمنني واملؤمنارب اغفر يل ولوالدي وملن د ح ) قال تعاىل عن نو 

 ن ( . أطمع أن يغفر يل خطيئيت يوم الدي ل ) والذي وقال اخللي
 ه ( . رب إين ظلمت نفسي فاغفر يل فغفر ل ى )وقال موس

 ومدح املستغفرين . 
 ر ( . املستغفرين ابألسحا ) و فقال تعاىل

 كان يكثر من اَّلستغفار .   والنيب 
 ) وهللا إين ألستغفر هللا وأتوب إليه يف اليوم أكثر من سبعني مرة ( رواه البخاري .  قال 

 ولالستغفار فوائد : 
 : تكفري السيئات ورفع الدرجات . أوَّلً 

 .   ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه مث يستغفر هللا ُيد هللا غفوراً رحيماً  قال تعاىل 



 ويف احلديث القدسي ) قال هللا : من يستغفرين فأغفر له .. ( متفق عليه .
 وتقدم قوله تعاىل يف احلديث القدسي ) فاستغفروين أغفر لكم ( رواه مسلم . 

 ني . : سبب لسع ة الرزق واإلمداد ابملال والبن اثنياً 
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً وميددكم أبموال وبنني وُيعل   قال تعاىل عن نوح أنه قال لقومه  

 .  لكم جنات وُيعل أهناراً  
 : سبب حلصول القوة يف البدن . اثلثاً 

 .  واي قوم استغفروا ربكم مث توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدراراً ويزدكم قوة إىل قوتكم وال تتولوا جمرمني   قال هود لقومه 
 : سبب لدفع املصائب ورفع البالاي .  رابعاً 

 . وما كان هللا معذهبم وهم يستغفرون  قال تعاىل  
 : سبب لبياض القلب .  خامساً 

   رواه أمحد تة سوداء يف قلبه ، فإن اتب ونزع واستغفر صقل قلبه ( . ) إن املؤمن إذا أذنب كانت نك قال 
 من أقوال السلف : 

 .  “طوىب ملن وجد يف صحيفته استغفاراً كثرياً  ”:  قال بعض العلماء
 : يطلب من الصبيان االستغفار ويقول : إنكم مل تذنبوا . وكان ابن عمر

 : إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم ، فأما داؤكم فالذنوب ، وأما دواؤكم فاالستغفار    وقال قتادة

يٌم )   ر الرحيم ( . يغفر الزالت واخلطيئات وكل ذلك من فضله ورمحته تعاىل ) تقدم معىن الغفو  ( إِّنَّ اَّللَّا غاُفوٌر رَّحِّ
التقصري  قال السعدي :   من  خيلو  ال  العبد  أن  وذلك  فائدة كبرية،   ، واخلري  الطاعة  أفعال  على  احلث  بعد  ابالستغفار  األمر  ويف 

الليل  آانء  يذنب  العبد  فإن   ، ابالستغفار  ذلك  برتقيع  فأمر   ، انقص  وجه  على  يفعله  أو   ، أصاًل  يفعله  ال  أن  إما  به،  أمر  فيما 
 والنهار، فمىت مل يتغمده هللا برمحته ومغفرته فإنه هالك.

 الفوائد :
وحده أو عليه وعلى سائر    وقد اختلف العلماء هل كان فرضاً على النيب  أن قيام الليل كان فرضاً يف أول األمر مث نسخ ،  -1

 اِلمة ؟

 .  : كان فرضاً على النيب   فقيل
 واختاره القرطيب . : كان فرضاً عليه وعلى عموم األمة ،  وقيل

 واختلف ما الناسخ ؟ 
 .  (إن ربك يعلم أنك تقوم أدَن من ثلثي الليل ...  ) : الناسخ قوله تعاىل :  فقيل
 .  (علم أن لن حتصوه فتاب عليكم  ) : أن الناسخ هو قوله تعاىل :  وقيل
 : إنه منسوخ حبديث : ) مخس صلوات يف اليوم والليلة ، فقال السائل : هل علي غريها ؟ قال : ال إال أن تطوع ( .   وقيل

 وأصحابه يقومونه من الليل هتجداً .  بيان ما كان الرسول -2

 نسخ وجوب قيام الليل وبقاء استحبابه . -3

 وجوب إقامة الصالة وإيتاء الزكاة . -4



وجوه اخلري، وشبه هللا سبحانه وتعاىل البذل من أجله ابلقرض، ألن املقرض يستويف قرضه بكل حال، فضل الصدقة واإلنفاق يف  -5
غين  وجل  عز  الرب  أن  املعلوم  فمن  ،وإال  بوفائها  وعال  جّل  التزم  أي   ، عليه  قرضاً  األعمال  هذه  جعل  وتعاىل  سبحانه  هللا  فكأن 

 عن العاملني ال حيتاج إىل قرض . 

 ل على عباده ، حيث يرغبهم ويشوقهم إىل البذل يف سبيله ، وأهنم سيجازون على ذلك أضعافاً مضاعفة . بيان فضل هللا عز وج-6

 أن القرض ال يقبل إال إذا كان حسناً . -7

 أن هللا ال يقبل قرضاً ليس حبسن . -8

 إن عمل خرياً أو صاحلاً فسوف ُيده أمامه يوم القيامة أضعافاً مضاعفاً . -9

 اإلكثار منه وخاصة بعد العبادات . فضيلة االستغفار واستحباب-10
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 تفسري املدثر 

 مقدمة : 
 . وهي مكية 

 حكى االتفاق على ذلك ابُن عطية والقرطيب . 
 أمساؤها :

 ( .   َيا أاي ُّهاا اْلُمدَّث ِّرُ يف قوله تعاىل ) مسيت ابملدثر الفتتاحها هبذا الوصف الذي وصف به النيب   
 أغراض السورة :  -

 واألمر إببالغ دعوة الرسالة .  ابتدأت السورة بتكرمي النيب 
  وصفت يوم القيامة الرهيب وأنذرت املشركني هبول البعث . مث

تلك    قصة  عن  حتدثت  وفرياً    قيشالمث  مااًل  هللا  منحه  الذي  النعم   زةوعالفاجر  هذه  قابل  لكنه  العيش  يف  له  وبسط  البنني  من 
 . ابجلحود 

 ركني عن التذكرة واإلميان . شوختمت السورة ببيان سبب إعراض امل
ْ )2( ُقْم فاأانذِّْر )1َيا أاي ُّهاا اْلُمدَّث ُِّر ))   ُْنن تاْستاْكثُِّر ) 5( واالرُّْجزا فااْهُجْر ) 4 )( واثِّيااباكا فاطاه ِّرْ 3( وارابَّكا فاكارب ِّ ( والِّراب ِّكا 6( واَّلا َتا

( ْ رٌي )8( فاإِّذاا نُقِّرا ِفِّ النَّاُقورِّ )7فااْصربِّ رٍي  9( فاذالِّكا ي اْومائٍِّذ ي اْوٌم عاسِّ  ( . ( عالاى اْلكاافِّرِّينا غارْيُ ياسِّ
 [ .  10 -1] املدثر : 

------------ 
 أي : أيها املتغطي بقطيفته . ( أاي ُّهاا اْلُمدَّث ِّرُ َيا  )

: والدِّاثر : بكسر الدال : الثوب الذي يُلبس فوق الثوب الذي يُلبس مباِشراً للجسد الذي يسمى شعاراً ويف    قال ابن عاشور -
ر ( .   احلديث ) األنصار ِشعأار والناُس ِداثأ

 .   أمجعوا على أن املدثر هو رسول هللا  قال الرازي :-
حباله ، وعرب عنه بصفته ، ومل يقل : اي حممد ، واي فالن ،  مالطفة يف اخلطاب من الكرمي إىل احلبيب إذ اند:    قال القرطيب- اه 

 .ليستشعر اللني واملالطفة من ربه  
 ( .  اي أيها املدثر )واختلف الناس يف أول ما نزل من كتاب هللا تعاىل فقال جابر بن عبد هللا وأبو سلمة والنخعي وجماهد هو

الرَّمْحأِن    أأيُب   عن عأْبِد  ْبُن  ةأ  لأمأ ارِ ) سأ األأْنصأ اَّللَِّ  عأْبِد  ْبنأ  اِبرأ  جأ قأالأ  يَّ أأنَّ  الأ -  ف أقأ اْلوأْحِى  فأرْتأِة  عأْن  حُيأدُِّث  أأانأ   يف   -وأُهوأ  نأا  »ب أي ْ ِديِثِه  حأ
الَّ  لأُك  اْلمأ فأِإذأا  بأصأرِى  ف أرأف أْعُت  اِء،  مأ السَّ ِمنأ  ْواتً  صأ ْعُت  مسِأ ِإْذ  اءأين أأْمِشى  جأ عألأى ُكْرسِ   ِذى  اِلٌس  جأ رأاٍء  وأاألأْرِض،  يٍّ حِبِ اِء  مأ السَّ بأنْيأ   

ُلوين  زأمِّ ف أُقْلُت  ْعُت  ف أرأجأ  ، ِمْنُه  ِمىأ  ف أُرِعْبُت  فأحأ فأاْهُجْر(  )وأالرُّْجزأ  ق أْولِِه  ِإىلأ  فأأأْنِذْر(  ُقْم   * ثُِّر  اْلُمدَّ ا  أأي ُّهأ )ايأ  ت أعأاىلأ   ُ اَّللَّ فأأأنْ زألأ  وأْحُى  الْ . 
ت أتأابأعأ   ( . وأ

 اقرأ ابسم ربك الذي خلق ( ألمور :  ) وقال واجلمهور هو  
ا بُِدئأ ِبِه رأُسوُل اَّللَِّ  حلديث  أواًل :   ةأ أُمِّ اْلُمْؤِمِننيأ أأهنَّأا قأالأْت أأوَُّل مأ انأ الأ ي أرأى ُرؤْ   ِمنأ اْلوأْحِى الرُّْؤايأ الصَّاحِلأُة يف   عأاِئشأ ايأ  الن َّْوِم ، فأكأ

نَُّث فِ  تأحأ ُْلو بِغأاِر ِحرأاٍء ف أي أ انأ خيأ اءأْت ِمْثلأ ف ألأِق الصُّْبِح ، مُثَّ ُحبِّبأ إِلأْيِه اخلْأالأُء ، وأكأ ِد ق أْبلأ    اللَّيأايلأ   -وأُهوأ الت َّعأبُُّد    -يِه  ِإالَّ جأ ذأوأاِت اْلعأدأ
مُثَّ   ، ِلكأ  ِلذأ زأوَُّد  ي أت أ وأ  ، أأْهِلِه  ِإىلأ  ي أْنزِعأ  يف   أأْن  وأُهوأ  احلْأقُّ  اءأُه  جأ ىتَّ  حأ  ، ا  ِلِمْثِلهأ ت أزأوَُّد  ف أي أ  ، ِدُيأةأ  خأ ِإىلأ  لأُك   ي أْرِجُع  اْلمأ اءأُه  فأجأ  ، ِحرأاٍء  غأاِر 



ين  ذأ فأأأخأ  « قأالأ   .  » ارٍِئ  ِبقأ أأانأ  مأا   « قأالأ   . اقْ رأْأ  الأ  لأيِن   ف أغأطَّيِن   ف أقأ أأْرسأ مُثَّ   ، اجلْأْهدأ  ِمىنِّ  ب ألأغأ  ىتَّ  .   حأ ارٍِئ  ِبقأ أأانأ  ا  مأ قُ ْلُت   . اقْ رأْأ  الأ  ف أقأ
ين ذأ لأيِن   ف أغأطَّيِن   فأأأخأ ىتَّ ب ألأغأ ِمىنِّ اجلْأْهدأ ، مُثَّ أأْرسأ ين   الثَّانِيأةأ حأ ذأ ارٍِئ . فأأأخأ لأيِن   ف أغأطَّيِن   ف أقأالأ اقْ رأْأ . ف أُقْلُت مأا أأانأ ِبقأ الأ   الثَّالِثأةأ ، مُثَّ أأْرسأ ف أقأ

عأ هِبأا رأسُ  انأ ِمْن عألأٍق * اقْ رأْأ وأرأبُّكأ األأْكرأُم( « ف أرأجأ لأقأ اإِلْنسأ لأقأ * خأ  متفق عليه  ( ... ي أْرُجُف فُ ؤأاُدهُ  وُل اَّللَِّ )اقْ رأْأ اِبْسِم رأبِّكأ الَِّذى خأ
 نه مل يقرأ قبل ذلك شيئاً . ( صريح يف أئ اثنياً : قوله ) ما أان بقار 

 اثلثاً : أن األمر ابلقراءة يف الرتتيب قبل األمر ابإلنذار . 
 ( فإنه قال   ) املدثر  أيها  اي   ( قبل  أواًل  امللك  نزول  تقدم  أنه  يف  صريح  به  احتج  الذي  جابر  حديث  يف  أن   : فأِإذأا  رابعاً  رِى  بأصأ ف أرأف أْعُت   ،

اءأين  لأُك الَِّذى جأ رأاءٍ   اْلمأ اِء وأاألأْرِض ، ف أُرِعْبُت ِمْنهُ   حبِ مأ اِلٌس عألأى ُكْرِسىٍّ بأنْيأ السَّ  ... ( .  جأ
 فأول ما أنزل من القرآن ) اقرأ ابسم ربك الذي خلق ( وأول سورة نزلت بعد فتور الوحي سورة املدثر .

أي : مشر عن ساق العزم وأنذر الناس ، وهبذا حصل اإلرسال ، ينذر مجيع الناس أن من كفر وطغى وعصى فهو   (   ُقْم فاأانذِّرْ   )
 ابلنار ، وهو أيضاً مبشر ملن آمن وصدق ابجلنان . 

ْيٍء وأِكيٌل قال تعاىل )  ( . ِإمنَّأا أأنتأ نأِذيٌر وأاَّلّلُ عألأى ُكلِّ شأ
ْلنأاكأ ِإالَّ وقال تعاىل )  ا أأْرسأ مأ نأِذيراً وأ راً وأ  ( .  ُمبأشِّ

ا النَّاُس ِإمنَّأا أأانأ لأُكْم نأِذيٌر مُِّبنيٌ وقال تعاىل )  ( .  ُقْل ايأ أأي ُّهأ
نأِذيراً وقال تعاىل )  راً وأ ُمبأشِّ اِهداً وأ ْلنأاكأ شأ ا النَّيبُّ ِإانَّ أأْرسأ  ( . ايأ أأي ُّهأ

افًَّة لِّ وقال تعاىل ) ْلنأاكأ ِإالَّ كأ ا أأْرسأ مأ لأِكنَّ أأْكث أرأ النَّاِس الأ ي أْعلأُمونأ وأ نأِذيراً وأ  ( .  لنَّاِس بأِشرياً وأ
 واإلنذار اإلخبار املقرون ابلتخويف . -
 وقد أمره هللا أن يبدأ ابإلنذار بعشريته األقربني كما قال تعاىل ) وأنذر عشريتك األقربني ( .  -

هللا   رسول  قال   : قال  جابر  عن  ومسلم  البخاري  من  و   أخرج  صواتً  مسعت  أمشي  أان  فبينا   (  : الوحي  فرتة  عن  حيدث  هو 
: ) فجثثت    السماء ، فرفعت رأسي ، فإذا امللك الذي جاءين حبراء جالساً على كرسي بني السماء واألرض ( قال رسول هللا 

هللا فأنزل  فدثروين،  زملوين،  زملوين  فقلت:  فرجعت  فرقاً،  و   )   منه   . فأنذر  قم   . أيها املدثر  . والرجز اي  فطهر  وثيابك   . فكرب  ربك 
 فاهجر( . متفق عليه  

 ( أي فزعت .   فجثثت ( : أي فتوره وأتخره .       )   فرتة الوحي) 
 أي عظمه ابلتوحيد ، وخصه ابلتقديس والتمجيد ، وأفرده ابلعظمة والكربايء .  ( وارابَّكا فاكارب ِّْ  )

للنيب    قال بعض العلماء  - تنبيهاً  ابإلنذار  األمر  بعد  اجلملة  هذه  ذكرت  وإمنا   :   نواصي فإن  ابلكفار،  االكرتاث  عدم  على 
 أبحد من اخللق .  اخلالئق بيد اجلبار ، فال ينبغي أن يبايل الرسول 

فمعىن    ابن عاشور قال    -  : (    : فكربِّ  توحيده (  وربَّك  فيشمل  النقائص  عن  تنزيهه  يشمل  وهذا   ، التعظيم  بصفات  رّبك  ِصف 
 ابإلهلية وتنزيهه عن الولد ، ويشمل وصفه بصفات الكمال كلها. 

أن   املعىن  هذا  ويشمل   ، وتعليماً  تسبيحاً  بقولك  وكربه   : اعتقادك  يف  : كربه   ) ) كربِّ  هذه ومعىن  قال  إذا  ألنه  أكرب"  "هللا   : يقول 
 الكلمة أفاد وصف هللا أبنه أكرب من كل كبري ، أي أجّل وأنزه من كل جليل ، ولذلك جعلت هذه الكلمة افتتاحاً للصالة. 

 اختلف العلماء يف املراد ابلثياب هنا :  ( واثِّيااباكا فاطاه ِّرْ  )
 . : اغسل ثيابك وطهرها من النجاسات ، فقد كان املشركون ال يتطهرون من النجاسات  فقيل

 وهو قول ابن زيد ، وابن سريين .  



 واختاره الطربي ، واجلصاص ، والزخمشري ، وأبو حيان ، وأبو السعود ، والشوكاين . 
 حممل صحيح .  ألن األصل يف الكالم حيمل على حقيقته ، وال ُيوز العدول به عنها وله فيها 

 : وهذا القول الذي قاله ابن سريين وبن زيد يف ذلك أظهر معانيه .   قال ابن جرير-
: الظاهر أنه أمر بتطهري الثياب من النجاسات ، ألن طهارة الثياب شرط يف صحة الصالة ، ويقبح أن تكون   وقال أبو حيان-

 ثياب املؤمن جنسة . 
 اآلاثم ، والعرب تقول للنقي من الذنوب واآلاثم : طاهر الثياب . : كن طاهراً من املعاصي والذنوب و  وقيل

 حكاه ابن عطية ، واأللوسي عن اجلمهور . 
القيم ابن  العمل   قال  إصالح  ابلطهارة  واملراد  القلب  ههنا  ابلثياب  املراد  أن  على  بعدهم  ومن  السلف  من  املفسرين  ومجهور   :

 واألخالق . 
 الوفاء : طاهر الثياب وتقول للغادر والفاجر : دنس الثياب .والعرب تقول يف وصف الرجل ابلصدق و 

 وال مانع من القولني . 
 ( الرجز : األصنام ، فأمر برتكها والرباءة منها ومما نسب إليها من قول أو عمل . واالرُّْجزا فااْهُجْر )

 : واهلجر : ترك املخالطة وعدم االقرتاب من الشيء.  قال ابن عاشور-
 واهلجر هنا كناية عن ترك التلبس ابألحوال اخلاصة أبنواع الرجز لكل نوع مبا يناسبه يف عرف الناس.

 واألمر هبجر الرجز يستلزم أن ال يعبد األصنام وأن ينفي عنها اإلهلية.
 الرجز السخط والعذاب . وقيل :

 عذاب املؤدية إليه . أي : اهجر أسباب ال
 ألن لفظ ) الرجز ( ورد يف القرآن مبعىن العذاب .

 جب لك العذاب من األعمال واألقوال. و واملعىن اترك كل ما أ:   قال اْلازن-
 الذنوب واملعاصي .  وقيل :

 والراجح القول الثاين .
خيرج عن املعىن ، إذ هو من اختالف التنوع ، وهو تفسري ألن تفسري السلف للرجز مبعىن األواثن أو املعاصي ، فهذا التفسري ال  

 بالزم املعىن ، ألن األواثن واملعاصي سبب للعذاب ففسر اللفظ بالزمه . 
 : قوله ) الرجز ( هي األواثن وهو تفسري ابلالزم ألهنا تؤدي إىل الرجز وهو العذاب .  قال ابن حجر

ُْنن تاْستاْكثِّرُ  )  يف معناها : اختلف العلماء  (  واَّلا َتا
 . : ال تعط العطية تلتمس أكثر منها  فقيل 

 . أي ال تعِط مالكأ مصانعًة لُتعطى أكثر منه، هذا قول أكثر املفسرين :قال البغوي-
 أي ينبغي أن يسدي اإلنسان املعروف أايً كان لوجه هللا وابتغاء مرضاته ، ال ألجل أن يرد عليه أكثر من ذلك. :وقال ابن كثري-
إليه    قال السعدي - أحسنت  من  واجعل   ، هللا  من  أجرك  واطلب  إحسانك  عندهم  وأْنسأ  أمكنك  مهما  الناس  إىل  أحسن  بل   :

 وغريه على حد سواء .
 تستكثره ، واختاره ابن جرير .: ال متنن بعملك على ربك  وقيل

رأبِّكأ :    قال ابن جرير عألأى  ُْنْن  متأ وأالأ   : ذأِلكأ  ْعىنأ  مأ  : قأالأ  ْن  مأ ق أْوُل  ذأِلكأ  يف  اِبلصَّوأاِب  ِعْنِدي  األأقْ وأاِل  ِذِه  هأ تأْستأْكِثرأ  وأأأْوىلأ  أأْن  ِمْن   



. لأكأ الصَّاِلحأ  عأمأ
 ستكثر من اخلري .) وال متنن ... ( أي : ال تضعف أن ت وقيل :

بعد أن ذكر أقوااًل كثرية يف اآلية : فأظهرها قول ابن عباس : ال تعط لتأخذ أكثر مما أعطيت من املال ؛ يقال :   قال القرطيب  -
 مننت فالانً كذا أي أعطيته. 

 وُمبأاٌح ألُمَِّته ، لكْن الأ أْجرأ هلم فيه .  وعلى هذا القول هو خاصُّ ابلنيبِّ 
الشرك   قال ابن عاشور   - أهل  ُخلق  من  العطية كثري  يف  املّن  أن  الرجز  هبجر  األمر  على   ) تستكثر  متنن  وال   ( عطف  مناسبة   :

بطريق   منها  واإِلكثار  ابلصدقة  األمر  يقتضي  هنياً  الرجز  أهل  أخالق  عن  هناه  الرجز  هبجر  هللا  أمره  : فلما  قال  فكأنه  الكناية 
ما   على  ندامة  إليك  تتطرق  أو   ، فيه  االزدايد  عن  فتمسك  أعطيته كثرياً  ما  تعّد  ال  أي   ، متنن  وال  الصدقة  من  وأُكثر  وتصدق 

 أعطيت.
 واملّن : تذكري املنِعم املنعأمأ عليه إبنعامه. 

 واالستكثار : عّد الشيء كثرياً ، أي ال تستعظم ما تعطيه. 
 ولربك وحده دون سواه فاصرب على كل ما تلقاه يف سبيل إبالغ رسالتك ونشر دعوتك دعوة اخلري والكمال .  (  اْصربِّْ والِّراب ِّكا فا  )

 وإمنا أمره ابلصرب ألمور : 
 ) واعلم أن النصر مع الصرب ( .  ألن ابلصرب ينتصر اإلنسان كما قال   أوًَّل :
 أن الصرب فيه رفع للدرجات وتكفري للسيئات .  اثنياً :
انُوا ِِبايتِنأا يُوِقُنونأ وابلصرب مع اليقني تنال اإلمامة يف الدين كما قال تعاىل )  اثلثاً :  ُوا وأكأ ربأ ا صأ ًة ي أْهُدونأ أبِأْمرانأ لأمَّ ُهْم أأئِمَّ عأْلنأا ِمن ْ ( وأجأ

 فالشبهات تواجه ابليقني ، والشهوات تواجه ابلصرب . 
 وليكون قدوة لغريه .  رابعاً :

-  ( : لِرأبِّكأ فأاْصربْ قال الثعاليب  الِيِف    (   وأ وأاِت وعألأى تأكأ هأ عأِن الشَّ ، وعلى العبادِة وأ أذأى الكفاِر  اُه فاْصربْ على  لوجِه ربِّكأ وطألأِب رضأ أي : 
بُ وَّة .   الن ُّ

 ني وعلى مشاّق الدعوة.على حتمل ما يلقاه من أذى املشرك هذا تثبيت للنيبء  قال ابن عاشور : 
 والصرب : ثبات النفس وحتملها املشاق واآلالم وحنوها. 

هبا تزكية رسوله    : فهذه ست وصااي أوصى هللا هبا رسوله    قال ابن عاشور   - يف مبدإ رسالته وهي من جوامع القرآن أراد هللا 
 وجعلها قدوة ألمته. 

 الناقور : الصور ، أي فإذا نفخ يف الصور ، نفخة البعث والنشور .  (  فاإِّذاا نُقِّرا ِفِّ النَّاُقورِّ  )
ريٌ  )  أي : فذلك اليوم يوم شديد هائل . ( فاذالِّكا ي اْومائٍِّذ ي اْوٌم عاسِّ

 اليوم ابلعسري ابعتبار ما حيصل فيه من العسر على احلاضرين فيه . ووصف  -
( تعاىل  عأِظيمٌ قال  ْيٌء  شأ اعأِة  السَّ زأْلزألأةأ  ِإنَّ  رأبَُّكْم  ات َُّقوا  النَّاُس  ا  أأي ُّهأ ذأاِت .    ايأ  ُع ُكلُّ  تأضأ وأ عأْت  أأْرضأ ا  عأمَّ ُمْرِضعأٍة  ُل ُكلُّ  تأْذهأ ت أرأْوهنأأا  ي أْومأ 

ِديدٌ محأٍْل محأْلأ  ابأ اَّللَِّ شأ لأِكنَّ عأذأ ارأى وأ ا ُهم ِبُسكأ مأ ارأى وأ ت أرأى النَّاسأ ُسكأ ا وأ  ( .  هأ
اِة خيأأاُفونأ ي أْوم وقال تعاىل ) إِيتأاء الزَّكأ ِة وأ إِقأاِم الصَّالأ اٌل الَّ تُ ْلِهيِهْم جِتأارأٌة وأالأ ب أْيٌع عأن ذِْكِر اَّللَِّ وأ لَُّب ِفيِه اْلُقُلوبُ رِجأ قأ اُر اً ت أت أ  ( .  وأاأْلأْبصأ

رُُّه ُمْستأِطرياً وقال تعاىل يف وصف األبرار ) انأ شأ  ( . يُوفُونأ اِبلنَّْذِر وأخيأأاُفونأ ي أْوماً كأ
اءُلونأ  وقال تعاىل ) ِئٍذ وأالأ ي أتأسأ ُهْم ي أْومأ ن أ ابأ ب أي ْ وِر فأالأ أأنسأ  ( . فأِإذأا نُِفخأ يف الصُّ



ارِعأُة قال تعاىل ) ا اْلقأارِعأُة   . اْلقأ ارِعأُة  .مأ ا اْلقأ ا أأْدرأاكأ مأ مأ ثُوِث  . وأ ب ْ رأاِش اْلمأ اْلفأ اْلِعْهِن الْ  .ي أْومأ يأُكوُن النَّاُس كأ تأُكوُن اجْلِبأاُل كأ نُفوِش وأ  (  مأ
( تعاىل  الدِّينِ وقال  ي أْومأ  الدِّينِ .    يأْصلأْوهنأأا  ي أْوُم  ا  مأ أأْدرأاكأ  ا  مأ الدِّينِ .    وأ ي أْوُم  ا  مأ أأْدرأاكأ  ا  مأ وأاأْلأْمُر  .    مُثَّ  ْيئاً  شأ ْفٍس  لِّن أ ن أْفٌس  ِْلُك  متأ الأ  ي أْومأ 

ِئٍذ َّلِلَِّ   ( .  ي أْومأ
اءِت الطَّامَُّة وقال تعاىل ) عأى .  اْلُكرْبأى فأِإذأا جأ ا سأ اُن مأ نسأ ُر اإْلِ ن ي أرأى . ي أْومأ ي أتأذأكَّ بُ ّرِزأِت اجلْأِحيُم ِلمأ  ( . وأ
ُة وقال تعاىل ) اءِت الصَّاخَّ ْرُء ِمْن أأِخيِه  .فأِإذأا جأ ِه وأأأبِيِه   . ي أْومأ يأِفرُّ اْلمأ بأِنيِه  .وأأُمِّ اِحبأِتِه وأ صأ ُهْم ي أْومأ   .وأ ن ْ  (   ْأٌن يُ ْغِنيهِ  ِئٍذ شأ ِلُكلِّ اْمرٍِئ مِّ

 يعرق الناس يوم القيامة حىت يذهب عرقهم يف األرض سبعني ذراعاً ، ويلجمهم حىت يبلغ آذاهنم ( رواه مسلم . )  ل وقا
 قال القحطاين رمحه هللا : 

 يوم القيامة لو علمتأ هبوله                     لفررت من أهٍل ومن أوطانِ 
 يوٌم تشققت السماء هلوله                      وتشيب منه مفارق الولدان 

 يوم عبوس قمطريٌر شرُه                       يف اخللِق منتشٌر عظيم الشأنِ 
 وأسباب النجاة من كرب يوم القيامة كثرية :  -

 : التنفيس عن املسلمني . منها
الدنيا نفس هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر هللا  من نفس عن مؤمن كربة من كرب  )  حلديث الباب  

 عليه يف الدنيا واآلخرة
 : إنظار املعسر أو الوضع عنه .  ومنها

 م . ) من سره أن ينجيه هللا من كرب يوم القيامة فلينظر معسر أو يضع عنه ( رواه مسل  قال 
 : الوفاء ابلنذر ، وإطعام الطعام هلل .  ومنها

قال تعاىل ) يوفون ابلنذر وخيافون يوماً كان شره مستطرياً ، ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسرياً . إمنا نطعكم لوجه 
 ك اليوم ... ( . هللا ال نريد منكم جزاء وال شكوراً . إان خناف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً . فوقاهم هللا شر ذل

رٍي    )  :    ( عالاى اْلكاافِّرِّينا غارْيُ ياسِّ تعاىل  قال  والبوار، كما  اهلالك  وأيقنوا   ، خري  من كل  يئسوا  قد  ألهنم   ، عليهم  سهل  غري   : أي 
 .  (يقول الكافرون هذا يوم عسري)

احلساب ويعطون كتبهم بشمائلهم وتسود عسري ( عسر ذلك اليوم على الكافرين ألهنم يناقشون يف  : قوله تعاىل )    قال الرازي -
يف  يناقشون  ال  ألهنم  يسري  عليهم  فإنه  املؤمنون  وأما  األشهاد  رؤوس  على  فيفتضحون  جوارحهم  وتتكلم  زرقاً  وحيشرون  وجوههم 

للجميع نفسه كذلك  يف  ألنه  ابلعسر  تعاىل  هللا  وصفه  إمنا  يكون  أن  وحيتمل   ، املوازين  ثقال  الوجوه  بيض  وحيشرون  من   احلساب 
املؤمنني والكافرين على ما روى أن األنبياء يومئذ يفزعون ، وأن الولدان يشيبون إال أنه يكون هول الكفار فيه أشد ، فعلى القول  
حيسب   الثاين  القول  وعلى   ، يسري  وغري  عسري  الكافرين  على   : أنه  املعىن  فإن  عأِسرٌي{  }ي أْوٌم   : قوله  على  الوقف  حيسن  ال  األول 

 عىن أنه يف نفسه عسري على الكل مث الكافر خمصوص فيه بزايدة خاصة وهو أنه عليه غري يسري . الوقف ألن امل
 الفوائد :  

 أن مهمة الرسول هي اإلنذار .  -1

 ور وال مخول . خأن اجلدية والنشاط والعمل هي طابع املسلم ، فال كسل وال -2

 بيان أول ما أنزل من القرآن بعد فرتة الوحي ، وهي سورة املدثر . -3

اقرأ ابسم ربك الذي خلق . خلق اإلنسان من علق . اقرأ وربك األكرم . الذي علم ابلقلم .   )وأما أول ما أنزل على اإلطالق :  



 .  (علم اإلنسان ما مل يعلم  
 وجوب تعظيم هللا . -4

 وجوب طهارة القلب من اآلاثم واملعاصي ، وطهارة البدن والثوب من النجاسات . -5

 يعجب اإلنسان بعمله فيستكثره . حترمي العجب ، أن -6

 وجوب الصرب على ما يصاب به اإلنسان من أذى الناس . -7

 أن اإلنسان ينبغي أن ُيعل صربه وطاعته كلها هلل . -8

 إثبات النفخ يف الصور ] وقد سبق مباحثه [ . -9

 .  (يقول الكافرون هذا يوم عسري   )أن يوم القيامة يوم شديد على الكفار ، كما قال تعاىل :  -10

11-  : تعاىل  قال  ، كما  املؤمنني  على  يسري  القيامة  يوم  حيزنون    ) أن  هم  وال  عليهم  خوف  :    ( فال  سبحانه  الفزع   ) وقال  حيزهنم  ال 
 .   ( األكرب 

 إثبات يوم القيامة وشدته . -12
يدًا )ذاْرينِّ واماْن  )   ْهِّيدًا )13( وابانِّنيا ُشُهوداً )12( واجاعاْلُت لاُه مااًَّل ممَُّْدودًا )11خالاْقُت واحِّ ( ُثَّ ياْطماُع أاْن 14( واماهَّدتُّ لاُه َتا

تِّناا عانِّيدًا )15أازِّيدا ) َيا ( ُثَّ قُتِّلا  19( ف اُقتِّلا كاْيفا قادَّرا )18( إِّنَُّه فاكَّرا واقادَّرا ) 17( ساُأْرهُِّقُه صاُعودًا )16( كاالَّ إِّنَُّه كاانا ِلِّ
ْحٌر يُ ْؤث اُر )23( ُثَّ أاْدب ارا وااْستاْكرباا )22( ُثَّ عاباسا واباسارا )21( ُثَّ ناظارا )20كاْيفا قادَّرا ) ( إِّْن هاذاا 24( ف اقاالا إِّْن هاذاا إَِّّلَّ سِّ

هاا تِّْسعاةا .  ( لاوَّاحاٌة ل ِّْلباشارِّ  28( َّلا تُ ْبقِّي واَّلا تاذاُر )27ماا أاْدرااكا ماا ساقاُر )( وا 26( ساُأْصلِّيهِّ ساقارا )25إَِّّلَّ ق اْوُل اْلباشارِّ ) عالاي ْ
 ( . عاشارا 

 [ .  30 – 11] املدثر : 
----------- 

يداً   ) ، كقول  (  ذاْرينِّ واماْن خالاْقُت واحِّ الشديد  والوعيد  األكيد  التهديد  حتمل  وهي كلمة   ، اتركين  أي   : :  ذرين  تعاىل  ذرين   )ه 
ْيُث الأ ي أْعلأُمونأ . وقوله تعاىل )  (واملكذبني أويل النعمة ومهلهم قلياًل  ْن حأ نأْستأْدرُِجُهم مِّ ا احلْأِديِث سأ ذُِّب هِبأذأ ن يُكأ مأ ْرين وأ  ( .  فأذأ

املعىن : أي دعين اي حممد وهذا الشقي ، الذي خرج من بطن أمه وحده ال مال له وال ولد ، وال حول له وال مدد ، وال عرية ،  
رَّة ()  بل وال ثياب ، قال تعاىل  ا خلقناكم أأوَّلأ مأ مأ ُتُموانأ فرادى كأ ْد ِجئ ْ لأقأ  .  وأ

 واملعىن : ذرين وحدي معه فأان أجزيك يف االنتقام منه عن كل منتقم .  إن قوله تعاىل ) وأِحيداً ( يرجع إىل الرّب تعاىل وقيل :
 وقيل : كان يُدعأى وحيداً . 

 : هذه اآلايت نزلت يف الوليد بن املغرية ، املعاند للحق ، املبارز هلل ولرسوله ابحملاربة واملشاقة.  قال املفسرون-
القرطيب- بن  :    قال  الوليد  أنه  على  خلقهواملفسرون  مثل  خلقوا  الناس  وإن كان   ، املخزومّي  ابلذكر ،    املغرية  ُخّص  وإمنا 

ى الوحيد يف قو   مه . الختصاصه بكفر النعمة وإيذاء الرسول عليه السالم ، وكان يسمَّ
 .   : أمجعوا على أن املراد ههنا الوليد بن املغرية قال الرازي  -
م  قال ابن عاشور   - يف  غريه  : املنفرد عن  والوحيد  فعيل  :  وهو   ، قصة  أو  شهرة  أو   ، الكالم  سياق  عليه  يدل  مما  حال  أو  كان 

ُرم وعأِلم ، إذا انفرد.   من وُحد من ابب كأ
وسعة  الولد  وهي كْثرُة  طبقته  من  لغريه  جتتمع  مل  له  مزااي  ابجتماع  وتفرده  لتوحده  ابلوحيد  قريش  يف  يلقب  املغرية  بن  الوليد  وكان 



قب ِمن  أبيه  وجمد  وجمده   ، بلقب  املال  اشتهر  فلما   ، سفيان  وأيب  جهل  أيب  من  أسّن  ألنه كان  أمورهم  يف  قريش  مرجعأ  وكان   ، له 
 الوحيد كان هذا الكالم إمياء إىل الوليد بن املغرية املشتهر به.

 ألن املال الكثري إذا عدد فإنه ميتد تعديده . أي : واسعاً كثرياً  (  واجاعاْلُت لاُه مااًَّل ممَُّْدوداً  )
 الذي يكون له مدد َييت من اجلزء بعد اجلزء على الدوام . هو  وقيل : املال املدود

 : وهو الكثري املمدود عدده أو مساحته .  قال الطربي-
َييت    وقال الواحدي- مدد  له  ويكون   ، والتجارة  والضرع  والنماء كالزرع  ابلزايدة  له  ميد  ما  يكون  أن  تفسري املمدود  يف  واألوىل   :

 شيئاً بعد شيء . 
 : واألظهر أنه إشارة إىل ما ال ينقطع رزقه بل يتواىل كالزرع والضرع والتجارة .  وقال القرطيب-
 وجعلت له أيضاً :  -

 وجعلت له أوالداً ذكوراً . أي : ( وابانِّنيا  )
 أي : حاضرين عنده على الدوام ، يتمتع هبم ويقضي هبم حوائجه .  (  ُشُهوداً ) 

قال جماهد : ال يغيبون ، أي : حضوراً عنده ال يسافرون يف التجارات ، بل مواليهم وأجراؤهم يتولون ذلك عنهم وهم قعود عند 
نْ يأا  النعمة وهو إقامتهم عنده . قال تعاىل )أبيهم ، يتمتع هبم ويتمّلى هبم ، وهذا أبلغ يف ُنونأ زِينأُة احلْأيأاِة الدُّ اُل وأاْلب أ  ( .  اْلمأ

 : فقوله تعاىل ) شهوداً ( فيها قوالن  -
هو    قيل :   وكان  ومعيشة  لطلب كسب  مفارقته  إىل  حمتاجني  فما كانوا  أغنياء  ألهنم كانوا  ألبتة  يفارقونه  ال  مبكة  معه  حضوراً  بنني 

 نساً هبم طيب القلب بسبب حضورهم . مستأ
 ُيوز أن يكون املراد من كوهنم شهوداً أهنم رجال يشهدون معه اجملامع واحملافل .  وقيل :

البقاعي- قال  :    قال   ، الذكر  الولد  أحب  وكان   ، الولد  املال  بعد كثرة  النفس  إليه  ميتد  ما  أول  وملا كان (    وبنني)  وملا كان 
أي حضوراً (  شهوداً )  االحتياج إىل فراقهم ولو زمناً يسرياً شاقاً ، وكان ألزمهم له وأغناهم عن الضرب يف األرض نعمة أخرى قال  

نتشار اخلدم وقوة األعوان، وهم مع حضورهم يف الذروة من احلضور بتمام العقل وقوة احلذق، معه لغناه عن األسفار بكثرة املال وا
احملافل   وصدور  اجملالس  أعيان  فهم  ذلك  ومع   ، ومتتع بلقياهم  وجدهم  أرادهم  حيثما  عليه  االطالع  يزيدهم  مبا  املعرفة  غاية  يف  فهم 

 .  كأنه ال شاهد هبا غريهم
ْهِّيداً   ) أي : مكنته من الدنيا وأسباهبا حىت انقادت له مطالبه، فأعطاه هللا من صنوف املال واألاثث وغري ذلك،   (   واماهَّدتُّ لاُه َتا

 وحصل له ما يشتهي ويريد . 
عند    قال الرازي - الكمال  هو  واجتماعهما   ، واجلاه  املال  نعميت  عليه  فأمتمت  قومه  يف  والرايسة  العريض  اجلاه  له  وبسطت  أي   :

 . أهل الدنيا ، وهلذا املعىن يدعى هبذا فيقال أدام هللا متهيده أي بسطته وتصرفه يف األمور 
البقاعي- ملك:    وقال  إىل  له  مجعت  أبن  الرائسة  يف  وهيأت  وبسطت  وطأت  ،    أي  القلوب  منها  اليت  املعاين  ملك  األعيان 

وأطلت عمره ، وأزلت عنه موانع الرغد يف العيش ، ووفرت أسباب الوجاهة له حىت دان لذلك الناس ، وأقام ببلده مطمئناً يرجع 
 . إىل رأيه األكابر 

 مع هذه النعم واإلمدادات :  (  ُثَّ  )
 اختلف العلماء يف معناها :  ( ياْطماُع أاْن أازِّيدا  )

 : يطمع أن أزيده يف الدنيا زايدة على ما هو فيه من املال والبنني مع كفره يب .  فقيل



قيل : إنه كان يقول إن كان حممد صادقاً فما خلقت اجلنة إال يل ، ونظريه قوله    ، : يطمع أن أزيده يف اآلخرة ويدخل اجلنة    وقيل
فأ  لأداً ( . تعاىل ) أأف أرأأأْيتأ الذى كأ االً وأوأ َّ مأ قأالأ أُلوتأنيأ  رأ ِبايتنا وأ

-    ( لفظ   : العلماء  بعض  أنت    ُثقال  مث  وأكرمتك  وأطعمتك  داري  أنزلتك   : لصاحبك  تقول  ، كما  والتعجب  لإلنكار  هنا   )
 تشتمين . 

،    قال الرازي- تشتمين  أنت  مث  وأسقيتك  وأطعمتك  داري  أنزلتك   : لصاحبك  تقول  التعجب كما  معناه  ههنا   ) مث   ( لفظ   :
ُروْا ِبرأهبِّْم ي أْعِدلُ  فأ عألأ الظلمات والنور مْثَّ الذين كأ لأقأ السموات واألرض وأجأ  ونأ ( . ونظريه قوله تعاىل ) احلمد َّللَِّ الذى خأ

 طمع ، بل األمر خبالف مقصوده ومطلوبه .( أي : ليس األمر كما كاالَّ )
الَّ ( حىت افتقر   قال الرازي - الَّ ( وهو ردع له عن ذلك الطمع الفاسد قال املفسرون ومل يزل الوليد يف نقصان بعد قوله ) كأ : ) كأ

 ومات فقرياً.
تِّناا عانِّيدًا  ) َيا القرآن الكرمي وما جاء فيه من اآلايت البينات واحلجج ( أي : ألنه معاند للحق ، جاحد ِبايت هللا وهي إِّنَُّه كاانا ِلِّ

 الواضحات والرباهني الساطعات ، مكذب لرسوله ، ومل يكفه أنه أعرض عنها وتوىل ، بل جعل حيارهبا ويسعى يف إبطاهلا . 
للتمويه أبنه سحر ، أو شعر ، أو  وعناده : هو حماولته الطعن يف القرآن وحتيله  ،    والعنيد : الشديد العناد وهو املخالفة للصواب  -

 . ] قاله ابن عاشور [ .   كالم كهانة ، مع حتققه أبنه ليس يف شيء من ذلك
 وأمحله عذاابً شاقاً نفسياً وبدنياً ، حسياً ومعنوايً يف الدنيا واآلخرة . أكلفه( أي : سساُأْرهُِّقُه صاُعودًا )

 واختلف يف معىن صعوداً :
 فيه الكفار سبعني خريفاً . : جبل يف جهنم يصعد  فقيل

 . عذاابً ال راحة فيه  وقيل :
 . سأغشيه عقبة شاقة املصعد وهو مثل ملا يلقى من الشدائد : قال البيضاوي -
 سأكلفه مشقة من العذاب ال راحة له فيها. :  وقال البغوي-
إنه    وقال الشوكاين-  : وقيل املعىن   . ال يطاق  الذي  الصعب  العذاب  من  يلقاه  مثل ملا  وهو   ، العذاب  من  مشقة  أي : سأكلفه 

 .  يكلف أن يصعد جباًل من انر ، واإلرهاق يف كالم العرب : أن حيمل اإلنسان الشيء الثقيل
 ب الشاق لبعده عن اإلميان ، ألنه :  ( أي : إمنا أرهقناه صعوداً ، أي قربناه من العذا إِّنَُّه فاكَّرا واقادَّرا  )
 أي : تروى يف نفسه وأتمل ماذا يقول يف القرآن ومباذا يصفه .  (  فكر )
 أي : تروى يف ذلك .  (  وقدر )

" أي هيأ الكالم يف نفسه ، والعرب تقول : قّدرت الشيء   يعين الوليد فكر يف شأن النيّب    قال القرطيب :  - رأ والقرآن و "قأدَّ
هللا العزيز العليم    )إذا هيأته ، وذلك أنه ملا نزل   إىل قوله : } إِلأْيِه املصري { مسعه الوليد يقرؤها فقال :  (  حم* تأنزِيُل الكتاب ِمنأ 

ن كالم اجلّن ، وإن له حلأالوة ، وإن عليه لُطالوة ، وإن أعاله ملِثمر ، وإن وهللا لقد مسعت منه كالماً ما هو من كالم اإلنس وال م
بأا الوليُد لتأصبوّن قريش كلها. ،  أسفله ملِغدق ، وإنه ليعلو وال يُ ْعلأى عليه ، وما يقول هذا بشر  فقالت قريش : صأ

يناً؟ فقال له : ما يل أراك حزيناً ، فقال له : وما وكان يقال للوليد رحيانة قريش ؛ فقال أبو جهل : أان أكفيكموه فمضى إليه حز 
أيب   ابن  على  وتدخل   ، حممد  زينت كالم  أنك  ويزعمون  سنك  على كرب  هبا  يعينونك  نفقة  لك  ُيمعون  قريش  وهذه  أحزن  ال  يل 

وصاحب حممد  إىل ِكسر  أحتاج  أان   : وقال   ، وتكرب  الوليد  فغضب  ؛  طعامهما  فضل  من  لتنال  قحافة  أيب  وابن  فأنتم كبشة   ، ه 
ُنق؟ قالوا : ال  تعرفون قدر مايل ، واّلالت والُعّزى ما يب حاجة إىل ذلك ، وإمنا أنتم تزعمون أن حممداً جمنون ، فهل رأيتموه قّط خيأ



علي جرّبتم  فهل  أنه كّذاب  فتزعمون   : قال   ، وهللا  ال   : قالوا  قّط؟  بشعر  نطق  رأيتموه  فهل   ، شاعر  أنه  وتزعمون   : قال   ، ه  واَّللَِّ 
وهللا. ال   : قالوا  قط؟  رأيتموه    كذابً  فهل  وختاجلاً  أسجاعاً  للكهنة  رأينا  ولقد   ، قط  تكّهن  رأيتموه  فهل  أنه كاهن  فتزعمون   : قال 

ى الصادق األمني من كثرة صدقه. كذلك؟ قالوا : ال واَّللَِّ ، وكان النيّب  مَّ  ُيسأ
مث عبس ، فقال : ما هو إال ساحر! أما رأيتموه يفرق بني الرجل وأهله  فقالت قريش للوليد : فما هو؟ ففّكر يف نفسه ، مث نظر ، 

رأ { يف نفسه ماذا ميكنه أن يقول فيهما.  قأدَّ رأ { أي يف أمر حممد والقرآن } وأ  وولده ومواليه؟! فذلك قوله تعاىل : } إِنَُّه فأكَّ
إن هذا إال سحر يؤثر . إن هذا إال    ) لتقدير الذي هو قوله   أي : لعن أشد اللعن وأهلك كيف قدر ذلك ا  ( ف اُقتِّلا كاْيفا قادَّرا    )

 .   (قول البشر 
رأ ( أي : لعن وعذب كيف قدر ، أي : على أّي حال قدر ما قدر من الكالم ، كما يقال يف   قال الشوكاين- ْيفأ قأدَّ ) ف أُقِتلأ كأ

 الكالم : ألضربنه كيف صنع ، أي : على أّي حال كانت منه. 
 أن قُتل مبعىن لعن .   صح عن ابن عباس 

 ( أتكيد ملا قبله ، أي : مث لعن وأهلك . ُثَّ قُتِّلا كاْيفا قادَّرا ) 
 ( أي : ترّوى ، أي أعاد النظر والرتوي .ُثَّ ناظارا )
 ( أي : قبض بني عينيه وقطب . ُثَّ عاباسا )
 ( أي :زاد يف العبوس وكلح وجهه نفرة من احلق وكراهة للحق وبغضاً له .  واباسارا )

 قال بعض العلماء : البسور تقطيب الوجه وهو أشد من العبوس .  -
 رجع على عقبه ودبره ، وتوىل ببدنه . :   أي ( ُثَّ أاْدب ارا )

 ( أي : تعاظم بقلبه عن االنقياد للقرآن .وااْستاْكرباا ) 
 : بعد أن فّكر وقّدر . أي (   ف اقاالا  )
ا  )  أي : القرآن . ( إِّْن هاذا

ْحٌر يُ ْؤث اُر  )   ا إَِّّلَّ ق اْوُل اْلباشارِّ   . إَِّّلَّ سِّ ، بل    (   إِّْن هاذا األخيار  البشر  أيضاً كالم  وليس   ، البشر  بل كالم  هللا ،  هذا كالم  ما   : أي 
كالم األشرار منهم والفجار ، من كل كاذب سحار ، فتباً له ، ما أبعده من الصواب ، وأحراه ابخلسارة والتباب ، فما حقه إال 

 العذاب الشديد ، وهلذا قال تعاىل :  
 أعذبه فيها وأغمره فيها من مجيع جهاته . ( أي : سساُأْصلِّيهِّ ساقارا   )
 ( هذا هتويل ألمرها وتفخيم ، مث فسر ذلك بقوله : واماا أاْدرااكا ماا ساقاُر  )
ُر  ) )َّلا تُ ْبقِّي واَّلا تاذا الكل  على  أتيت  بل   ، عصباً  تذر  وال  حلماً  تبقي  ال   : أي  انأ (  ُنْصِليِهْم  ْوفأ  سأ تِنأا  ِِبايأ ُروْا  فأ الَِّذينأ كأ ا ِإنَّ  راً ُكلَّمأ

ابأ  اْلعأذأ لِيأُذوُقوْا  ا  غأرْيأهأ ُجُلوداً  ْلنأاُهْم  بأدَّ ُجُلوُدُهْم  ْت  اجلسد   نأِضجأ ُيدد  لكن  مقيم  عذاب  يف  بل  فيها  ميوتون  ال  النار  أهل  ألن   )
 ليعذب دائماً .

اد ، أو ال تبقي على شيء ، وال  : أي ال تبقي شيئاً يلقى فيها إال أهلكته ، وإذا هلك مل تذره هالكاً حىت يع  قال الزخمشري   -
 تدعه من اهلالك ، بل كل ما يطرح فيها هالك ال حمالة . 

 وقال عطاء : ال تبقي من فيها حياً وال تذره ميتاً. ،  قال السدّي : ال تبقي هلم حلماً وال تذر هلم عظماً :  قال الشوكاين-
  . عين وأعرض عين صّد ك : وقيل : مها لفظان مبعىن واحد ، كررا للتأكيد كقول



 :اختلف العلماء يف املراد ( لاوَّاحاٌة ل ِّْلباشارِّ )
 . : أي تلوح وتظهر ألنظار الناس من مسافات بعيدة لعظمها وهوهلا  قيل

  : تعاىل  يرى    ) كقوله  ملن  اجلحيم  يف   ( وبرزت  القرطيب  ورجحه  عياانً  يروهنا  حىت  عام  مخسمائة  مسرية  من  هلم  تلوح   : احلسن  قال 
ر هنا املراد الناس ( . تفسريه   وكذلك الرازي . ) وعلى هذا فالبأشأ

التفسري    وقيل هذا  فعلى   ، الظاهرة  اإلنسان  جلدة  وهي  بشرة  مجيع  فالبشر   ، وتسوده  وتغريه  اجللد  حترق   : أي   ، ر  للبأشأ لواحة   :
 معىن ) لواحة ( تغري اجللد وحترقه . 

 وهذا قول اجلمهور . 
أبو حيان- )    قال  لِّ :  ٌة  رِ لأوَّاحأ ،   (  ْلبأشأ هلا  مسودة   ، للجلود  حمرقة   ، للبشرات  مغرية  معناه   ، واجلمهور  وجماهد  عباس  ابن  قال 

رة ، وتقول العرب ال حت النار الشيء إذا أحرقته وسودته .   والبشر مجع بأشأ
 أي : ظهر ، واملعىن : أهنا تظهر للبشر.  :  قال الشوكاين-

ن يرى ) قال احلسن : تلوح هلم جهنم حىت يروهنا عياانً كقوله  بُ ّرزأِت اجلحيم ِلمأ  ( . وأ
ِر  )وقيل : معىن   ٌة لّْلبأشأ  أي : مغرية هلم ومسّودة.  ( لأوَّاحأ

 . فسرين قال جماهد : والعرب تقول : الحه احلر والربد والسقم واحلزن : إذا غريه ، وهذا أرجح من األّول ، وإليه ذهب مجهور امل
ِر   )  قال اِللوسي- ٌة لّْلبأشأ  د .قال ابن عباس وجماهد وأبو رزين واجلمهور أي مغرية للبشرات مسودة للجلو ( لأوَّاحأ

 . والبشر مجع بشرة وهي ظاهر اجللد
هاا تِّْسعاةا عاشارا  )  عليها مالئكة غالظ   )   أي : على سقر مالئكة يقال هلم اخلزنة عدهتم تسعة عشر ملكاً ، كما قال تعاىل (  عالاي ْ

 .  (شداد ال يعصون هللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون  
رأ : )  قال البغوي- ا ِتْسعأةأ عأشأ هأ  ا . أي: على النار تسعة عشر من املالئكة، وهم خزنته( عألأي ْ
ع:    قال الشوكاين- تسعة   : وقيل   . هم خزنتها  عشر من املالئكة  تسعة  النار  يقول على   : أصناف قال املفسرون  من  صنفاً  شر 

  . املالئكة . وقيل : تسعة عشر صفاً من صفوفهم . وقيل : تسعة عشر نقيباً مع كل نقيب مجاعة من املالئكة ، واألّول أوىل 
تعاىل    - هللا  ؛ كما قال  عنها  تعجز  فالعبارة  مجلتهم  وأما   ، والنقباء  الرؤساء  هم   ، ر  عأشأ التسعة  هؤالء  أن  إىل  العلماء  بعض  ذهب 

مأ  ( )وأ  واختار هذا القرطيب . ا ي أْعلأُم ُجُنودأ رأبِّكأ ِإالَّ ُهوأ
 ، والصحيح األول وهو ظاهر القرآن وهللا على كل شيء قدير وهو قول األكثر .   وقيل : تسعة عشر ِصنفاً من املالئكة

صفاً    قال ابن جزي   - عشر  تسعة   : وقيل   ، ملكاً  عشرة  تسعة  هم   : فقيل   ، جهنم  خزنة  الزابنية  يعين   ) رأ  عأشأ ِتْسعأةأ  ا  هأ عألأي ْ  (  :
 من املالئكة ، واألول أشهر . 

 الفوائد :
 أن هللا هو اخلالق . -1

 أن املال والغىن واألوالد سبب يف الضيعان غالباً إال من سلمه هللا . -2

 اند يف آايت هللا يريد صرفها عن الناس . من أشد الناس كفراً من يع-3

 شدة عذاب طاغية قريش الوليد بن املغرية .-4

 أن سقر اسم من أمساء النار . -5

 شدة عذاب النار ، حيث ال ترتك شيئاً من اللحم والعصب إال أهلكته .-6



 أن خزنة جهنم تسعة عشر . -7

 أن القرآن كالم هللا وليس كالم البشر . -8

 .  ( ... فأبلغه مأمنه حىت يسمع كالم هللا ...  ) قال تعاىل : 
 التهديد الشديد ملن قال أن القرآن كالم البشر ، وأن مأواه سقر .-9

ناًة ل ِّلَّذِّينا كافاُروا لِّياسْ )   ُْم إَِّّلَّ فِّت ْ ئِّكاًة واماا جاعاْلناا عِّدََّتا الَّذِّينا ُأوُتوا اْلكِّتاابا واي اْزداادا الَّذِّينا ت اْيقِّنا  واماا جاعاْلناا أاْصحاابا النَّارِّ إَِّّلَّ ماالا
مَّراٌض   قُ ُلوِبِِّّم  الَّذِّينا ِفِّ  اْلكِّتاابا وااْلُمْؤمُِّنونا والِّي اُقولا  أُوُتوا  الَّذِّينا  با  ي اْراتا واَّلا  إِّميااَّنً  ماثاالً آماُنوا  ا  ِبِّاذا  ُ أاراادا اَّللَّ مااذاا  وااْلكاافُِّرونا 

 ُ ( 32( كاالَّ وااْلقامارِّ )31مان ياشااُء واي اْهدِّي مان ياشااُء واماا ي اْعلاُم ُجُنودا راب ِّكا إَِّّلَّ ُهوا واماا هِّيا إَِّّلَّ ذِّْكراى لِّْلباشارِّ )كاذالِّكا ُيضِّلُّ اَّللَّ
( لِّمان شااء مِّنُكْم أان ي ات اقادَّما أاْو 36شارِّ )( ناذِّيرًا ل ِّْلبا 35( إَِّّنَّاا إلاِّْحداى اْلُكرباِّ )34( واالصُّْبحِّ إِّذاا أاْسفارا )33وااللَّْيلِّ إِّْذ أاْدب ارا )

 ( . ي اتاأاخَّرا 
 [ .   37  –  31] املدر :  

------------ 
 أي خزاهنا . (  واماا جاعاْلناا أاْصحاابا النَّارِّ  ) 
ئِّكاةً   ) هل : اي معشر قريش ،  أي زابنية غالظاً شداداً ، وذلك رداً على مشركي قريش حني ذكر عدد اخلزنة فقال أبو ج  ( إَِّّلَّ ماالا

  : تعاىل  هللا  فقال   ، فتغلبوهنم  منهم  لواحد  منكم  عشرة  يستطيع كل  مالئكة    )أما  إال  النار  أصحاب  جعلنا  شديدي   (وما  أي 
 اخللق ال يقاومون وال يغالبون . 

 : واعلم أنه تعاىل إمنا جعلهم مالئكة لوجوه :  قال الرازي  -
املعذبني ، ألن اجلنسية مظنة الرأفة والرمحة ، ولذلك بعث الرسول املبعوث إلينا من جنسنا ليكون أحدها : ليكونوا خبالف جنس  

 له رأفة ورمحة بنا . 
 واثنيها : أهنم أبعد اخللق عن معصية هللا تعاىل وأقواهم على الطاعات الشاقة . 

 .   واثلثها : أن قوهتم أعظم من قوة اجلن واإلنس
( فاملراد أهلها الكفار الذين ال خيرجون منها إال يف هذا املوضع ) أصحاب النار ( أي :   كل ما ورد ) أصحاب النار   -

 .املالئكة اخلزنة  
ناًة ل ِّلَّذِّينا كافاُروا  ) ُْم إَِّّلَّ فِّت ْ أي : إمنا ذكران عدهتم أهنم تسعة عشر اختباراً للناس لنعلم من يصدق ممن يكّذب ،    (  واماا جاعاْلناا عِّدََّتا

ُنوا ِإميأاانً هذا قوله بعد ذلك )  ويدل على ي أْزدأادأ الَِّذينأ آمأ ْيِقنأ الَِّذينأ أُوتُوا اْلِكتأابأ وأ  (   لِيأْست أ
: وما جعلنا عدهتم إال لعذاب الذين كفروا وعقاهبم يف النار كما قال تعاىل ) يوم هم على النار يفتنون ( أي :    وحيتمل أن املعىن

 يعّذبون .
على سبيل   -وإمنا جعل هللا اخلرب عن عدة خزنة جهنم فتنة للكافرين ، لتكذيبهم بذلك وقول بعضهم ألصحابه    قال الطربي : -

 . أان أكفيكموهم   -االستهزاء 
 : : هذا العدد إمنا صار سبباً لفتنة الكفار من وجهني   قال الرازي-

 تضى لتخصيص هذا العدد ابلوجود ؟األول : أن الكفار يستهزئون ، يقولون : مل مل يكونوا عشرين ، وما املق
الثاين : أن الكفار يقولون هذا العدد القليل كيف يكونون وافني بتعذيب أكثر خلق العامل من اجلن واإلنس من أول ما خلق هللا  



 إىل قيام القيامة ؟  
الالم للتعليل ، أي : ليتيقن أهل الكتاب من صدق حممد ، وأن هذا القرآن من عند هللا ، إذ   (  لِّياْست اْيقِّنا الَّذِّينا ُأوُتوا اْلكِّتاابا   )

 ُيدون هذا العدد يف كتبهم املنزلة . 
 إن قيل :ما وجه أتثري إنزال هذا املتشابه يف استيقان أهل الكتاب ؟ اجلواب : من وجوه : قال الرازي : -
أن هذا العدد ملا كان موجوداً يف كتاهبم ، مث إنه عليه السالم أخرب على وفق ذلك من غري سابقة دراسة وتعلم ، فظهر    أحدها : 

 من أهل الكتاب يزدادون به إمياانً .  أن ذلك إمنا حصل بسبب الوحي من السماء فالذين آمنوا مبحمد 
الكت  واثنيها : فأهل   ، حمرفني  واإلجنيل كاان  التوراة  ما كانوا أن  ولكنهم   ، القدر  هذا  هو  الزابنية  عدد  أن  فيهما  يقرأون  اب كانوا 

قوي إمياهنم بذلك  يعولون على ذلك كل التعويل لعلمهم بتطرق التحريف إىل هذين الكتابني ، فلما مسعوا ذلك من رسول هللا  
 واستيقنوا أن ذلك العدد هو احلق والصدق . 

 .   أي : ويزداد املؤمنون تصديقاً ابهلل ورسوله ، مبا يشهدون من صدق أخبار نبيهم  (  آماُنوا إِّميااَّنً واي اْزداادا الَّذِّينا  )
 فزايدهتم إمياهنم من وجهني : 

 وموافقتها ملا جاء به األنبياء قبله .  مبا يهدون من صدق أخبار نبيهم حممد  أوًَّل :
 ورسوله ، ويتلقون ذلك ابلتسليم والقبول . من كوهنم يسارعون يف تصديق ما جاء عن هللا  الثاين :

ُنوا ِإميأاانً : )  وقال البقاعي- ي أْزدأادأ الَِّذينأ آمأ بتصديق ما مل يعلموا وجه حكمته ال سيما مع افتتان غريهم به وكثرة كالمهم فيه ، (  وأ
 فإن اإلميان مبثل ذلك يكون أعظم.

 معتقد أهل السنة واجلماعة : ويف اآلية أن اإلميان يزيد وينقص كما هو  -
ْزدأاُدوا ِإميأاانً مَّعأ ِإميأاهِنِمْ كما قال تعاىل ) ِكينأةأ يف قُ ُلوِب اْلُمْؤِمِننيأ لِي أ  ( .  ُهوأ الَِّذي أأنزألأ السَّ

ْبِشُرونأ  وقال تعاىل ) ُنوْا ف أزأادأهْتُْم ِإميأاانً وأُهْم يأْست أ  ( . فأأأمَّا الَِّذينأ آمأ
تُُه زأادأهْتُْم ِإميأاانً إِ وقال تعاىل ) و   ( .  ذأا تُِليأْت عألأْيِهْم آايأ

ْوُهْم ف أزأادأُهْم ِإميأاانً وقال تعاىل )  ُُم النَّاُس ِإنَّ النَّاسأ قأْد مجأأُعوْا لأُكْم فأاْخشأ  ( .  الَِّذينأ قأالأ هلأ
با الَّذِّينا ُأوُتوا اْلكِّتاابا وااْلُمْؤمُِّنونا   ) يشك أهل الكتاب واملؤمنون يف عددهم ، وهذا أتكيد ملا قبله ، ألنه    أي : وال  (  واَّلا ي اْراتا

 ملا ذكر اليقني نفى عنهم الشك .
ا ماثاالً   وااْلكاافُِّرونا   والِّي اُقولا الَّذِّينا ِفِّ قُ ُلوِبِِّّم مَّراضٌ   ) ُ ِبِّاذا الذين   (   مااذاا أاراادا اَّللَّ حرية  زايدة  يف  سبباً  ذلك  يكون  أن  وألجل   : أي 

قلوهب )يف  املنافقون  وهم   ، والنفاق  الشك  مرض  ليقولوا    وااْلكاافُِّرونا م   ، املكذبون  اجلاحدون  ا ماثاالً )(  ُ ِبِّاذا :   (  مااذاا أاراادا اَّللَّ أي 
 يقولون : ما احلكمة من ذكر هذا هاهنا ؟ 

ُقولأ الَِّذينأ يف قُ ُلوهِبِم مَّرأضٌ قوله تعاىل )  - لِي أ  كثر املفسرين . ( أي : املنافقني ، وهذا قول أ وأ
بعد   - ابملدينة  املستقبل  يف  يظهرون  الذين  املنافقون  وليقول  معناه   : قلت   ، مكية  والسورة  املدينة  يف  ظهر  النفاق   : قلت  فإن 

 اهلجرة والكافرون مبكة . 
 املرض أطلق يف القرآن على ثالثة معاين :  -

 مرض النفاق ، كما قال تعاىل ) يف قلوهبم مرض ( أي : نفاق .  اِلول :
ِدينأةِ : التحري وضعف اإلميان ، كما قال تعاىل ) الثاين  ( .  لأِئن ملَّْ يأنتأِه اْلُمنأاِفُقونأ وأالَِّذينأ يف قُ ُلوهِبِم مَّرأٌض وأاْلُمْرِجُفونأ يف اْلمأ

قُ ْلنأ ق أْواًل مَّْعُروفاً قال تعاىل ) : مرض الشهوة وامليل إىل النساء ، كما  الثالث رأٌض وأ عأ الَِّذي يف ق أْلِبِه مأ ْوِل ف أيأْطمأ ْعنأ اِبْلقأ ْضأ  ( .  فأالأ ختأ



ُ مان ياشااُء واي اْهدِّي مان ياشااءُ   ) أي : من مثل هذا وأشباهه يتأكد اإلميان يف قلوب أقوام، ويتزلزل عند آخرين،   (   كاذالِّكا ُيضِّلُّ اَّللَّ
 مة البالغة واحلجة الدامغة . وله احلك

ودينه    قال السعدي :- إميانه  يف  وزايدة  حقه  يف  رمحة  رسوله  على  أنزل  ما  جعل   ، هللا  هداه  أنزله  فمن  ما  جعل   ، أضله  ومن   ،
 على رسوله زايدة شقاء عليه وحرية وظلمة يف حقه . 

 أي : ما يعلم عددهم وكثرهتم إال هو تعاىل ، لئال يتوهم متوهم أمنا هم تسعة عشر فقط .  ( واماا ي اْعلاُم ُجُنودا راب ِّكا  )
 وقد جاءت األحاديث الكثرية يف كثرة عدد املالكة : 

 يف البيت املعمور : ) ... يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ( . رواه مسلم   قال 
 إال وعليه ملك ساجد أو قائم ( .  : ) إين ألمسع أطيط السماء ، ما فيها موضع شرب   وقال 

 أي : ما هذه النار اليت وضعها لكم اجلبار إال موعظة وتذكرة للخلق ليخافوا ويطيعوا .  ( واماا هِّيا إَِّّلَّ ذِّْكراى لِّْلباشارِّ  ) 
ا هِ  مأ   ( إىل ماذا يعود ؟ فيه قوالن : يأ الضمري يف قوله ) وأ

 أنه عائد إىل سقر ، واملعىن وما سقر وصفتها إال تذكرة للبشر .  اِلول : 
 ورجحه الطربي ، وأبو حيان ، والبغوي . 

 ألن اآلايت تتحدث عن النار . 
ا ِهيأ  : )  قال البغوي- مأ ِر  )  يعين سقر ( وأ  .  إال تذكرة وموعظة للناس ( ِإال ذِْكرأى لِْلبأشأ

 ف النار . أنه عائد إىل هذه اآلايت يف وصوالثاين : 
 كال مبعىن حقاً ، أو مبعىن ) أال ( االستفهامية .   ( كال )

الَّ ( صلة للقسم ، التقدير أي والقمر.  قال الفراء ) كأ
الَّ ( .   وقيل : املعىن حقاً والقمر ؛ فال يوقف على هذين التقديرين على ) كأ

يقاوم    أنه  زعم  من  يقول  األمر كما  ليس  أي  ؛  جهنم  زأنة  خأ يقاومون  أهنم  زعموا  للذين  ردًّا  عليها ، وجعلها  الوقف  الّطربّي  وأجاز 
 خزنة النار. 

 أقسم تعاىل ابلقمر .  ( والقمر )
 أي وىّل بظلمته ذاهباً .  (  والليل إذ أدبر )
 أي وابلصبح إذا أضاء .  (  والصبح إذا أسفر )
ِئٍذ مُّْسِفرأة ( أي مضيئة. ويف احل   ديث ) أسفروا ابلفجر( ومنه قوله ) ُوُجوٌه ي أْومأ

-  ( ابلقمر  تعاىل  رأ أقسم  أأْسفأ ِإذأا  وأالصُّْبِح  أأْدب أرأ  ِإْذ  على كمال   وأاللَّْيِل  الدالة  الباهرة  العظيمة  اآلايت  من  فيها  ملا  ربوبيته   ( 
 وعلمه وحكمته وعنايته خبلقه .

 أي : إن النار إلحدى العظائم الطامة واألمور اهلامة .  (  إَّنا إلحدى الكرب )
 وقيل : الضمري يعود على القيامة ، واختاره ابن القيم .

 وقيل : إنه عائد على عدة خزنة جهمك التسعة عشر . 
 قوله تعاىل ) الذي يصلى النار الكربى ( . واألرجح األول ، وقد جاء وصف النار ابلكربى يف 

 واختاره أبو حيان . فقال : الظاهر أن الضمري يف ) إهنا ( عائد على النار . 
ى اْلُكربأِ  : )  قال البغوي-  . يعين أن سقر إلحدى األمور العظام، وواحد الكرب: كربى  (ِإهنَّأا إلْحدأ



 ا . أي النار اليت سقر دركة من دركاهت (  إهنا: )  قال البقاعي-
 أي هي إنذار للخلق ليتقوا رهبم . (  نذيرًا للبشر )

 وقد أمر هللا ابتقائها يف آايت كثرية : 
اِفرِينأ فقال تعاىل ) ْت لِْلكأ  ( .  وأات َُّقوا النَّارأ الَّيِت أُِعدَّ
ُكْم وأ وقال تعاىل ) ُنوا قُوا أأنْ ُفسأ ا الَِّذينأ آمأ ارأةُ ايأ أأي ُّهأ ا النَّاُس وأاحلِْجأ ُقوُدهأ راً وأ  ( .  أأْهِليُكْم انأ
راً ت ألأظَّىوقال تعاىل ) ْرُتُكْم انأ  ( .  فأأأْنذأ
رأ وقال تعاىل )  ى اْلُكربأِ   .   وأالصُّْبِح ِإذأا أأْسفأ ْحدأ . نذيراً للبشر (  قال احلسن البصري : وهللا ما أُنذر العباد بشيء قط أدهى   ِإهنَّأا إلأِ

 منها . 
 ) اتقوا النار ولو بشق مترة فمن مل ُيد فبكلمة طيبة ( متفق عليه .  وقال 

 واتقاء النار يكون : بفعل أوامر هللا واجتن اب نواهي ه .. 
 ) استعيذوا ابهلل من عذاب جهنم ( متفق عليه .  كما قال ابَّلستعاذة منها . وأمر 
 يقول يف صالته ) اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم ( متفق عليه .  وكان 

انأ غأرأاماً كما قال تعاىل )  ، ومن صفات عباد هللا اخلوف منها اهبأأا كأ نَّمأ ِإنَّ عأذأ هأ ابأ جأ  ( .   وأالَِّذينأ ي أُقوُلونأ رأب َّنأا اْصِرْف عأنَّا عأذأ
 هناك أعمال تنجي من النار منها :  -

 قال تعاىل ) الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ( . اإلميان ابهلل :  
 ) الصيام ُجنة يستجن به من النار ( رواه أمحد . قال والصيام : 

 ) من صام يوماً يف سبيل هللا ابعد هللا وجهه عن النار سبعني خريفاً ( متفق عليه .   وقال 
 ) ال يلج النار رجل بكى من خشية هللا حىت يعود اللنب يف الضرع ( رواه الرتمذي .  قال  والبكاء من خشية هللا :  

ت اجلنة : اللهم أدخله اجلنة ، وال استجار رجل مسلم ) ما سأل أحد هللا ثالاثً إال قال  كما قال  واَّلستجارة ابهلل من النار : 
 من النار ثالاثً إال قالت النار : اللهم أجره مين ( . 

يتأخر   ) أو  يتقدم  فاملراد   (   ملن شاء منكم أن   ، ويردها  ويويل  عنها  يتأخر  أو   ، للحق  ويهتدي  النذارة  يقبل  أن  شاء  ملن  أي 
 نه . ابلتقدم والتأخر السبق إىل اخلري والتخلف ع

 قال الطربي : يقول تعاىل : نذيراً للبشر ملن شاء منكم أيها الناس أن يتقدم يف طاعة هللا أو يتأخر يف معصية هللا . 
واخلري   قال ابن عاشور  - اإلميان  عن  يتأخر  أن  وملن شاء   ، هبا  لينتذر  واخلري  اإِلميان  إىل  يتقدم  أن  شاء  ملن  نذير  إهنا   : واملعىن   :

بنذارهت يرعوي  ما  فال  قبول  عن  وهو كناية  اإِلميان  إىل  الداعي  جهة  إىل  ميشي  املخاطب  فكأنَّ  اإلمام  جهة  إىل  مشي  التقّدم  ألن  ا 
 يدعو إليه ، وبعكسه التأخر . 

 عة إىل اخلريات كما يف احلديث ) من بطأ به عمله مل يسرع به نسبه ( رواه مسلم . ر ويف هذا املسا -
 يتأخرون حىت يؤخرهم هللا ( رواه مسلم . ويف احلديث ) ال يزال قوم 

 الفوائد :
 بيان احلكمة من جعل عدد الزابنية تسعة عشر واإلخبار عنهم بذلك .-1

 أن اإلميان يزيد وينقص ، وهذا معتقد أهل السنة واجلماعة . -2

 .  (ويزداد الذين آمنوا إمياانً   ) قال تعاىل : 



 .  ( ليزدادوا إمياانً مع إمياهنم  ) وقال تعاىل : 
 .  (والذين اهتدوا زادهم هدى  ) وقال تعاىل : 

 ، بل ويزداد إميانه بذلك .  أن املؤمن يؤمن ويسلِّم بكل ما صح وأخرب به النيب -3

 أن عدد املالئكة كثري جداً .-4

 .  (وما يعلم جنود ربك إال هو   ) قال تعاىل : 
 يف البيت املعمور : ) ... يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ( . رواه مسلم   وقال 
 : ) إين ألمسع أطيط السماء ، ما فيها موضع شرب إال وعليه ملك ساجد أو قائم ( .    وقال 

 أن اهلداية واإلضالل بيد هللا . -5

 أن اإلنسان ينبغي أن يسأل هللا اهلداية ، ألن اهلداية بيد هللا . -6

 النار ذكر وعربة للناس لريجعوا إىل رهبم . أن -7

 أن النار إحدى الدواهي الكبرية والبالاي اخلطرية . -8

 أن جهنم إنذار وحتذير للبشر ليتقوا رهبم . -9

 أن هللا أرسل الرسل وأنزل الكتب وحذر وأنذر ، مث بعد ذلك من شاء اتقى هللا وأطاعه ، ومن شاء أتخر وعصى وجترب . -10

( ماا سالاكاُكْم 41( عانِّ اْلُمْجرِّمِّنيا )40( ِفِّ جانَّاٍت ي اتاسااءُلونا )39( إَِّّلَّ أاْصحاابا اْليامِّنيِّ )38ا كاساباْت راهِّيناٌة ) ُكلُّ ن اْفٍس بِّا )  
ْ ناُك مِّنا اْلُمصال ِّنيا )42ِفِّ ساقارا ) ْ ناُك نُْطعُِّم اْلمِّْسكِّنيا )43( قااُلوا ملا ُوُض ماعا اْْلا 44( واملا ( واُكنَّا ُنكاذ ُِّب 45ائِّضِّنيا )( واُكنَّا َنا

َّنا اْلياقِّنُي )46بِّي اْومِّ الد ِّينِّ ) ُْم عانِّ التَّْذكِّراةِّ ُمْعرِّضِّنيا )48( فاماا تانفاُعُهْم شافااعاُة الشَّافِّعِّنيا )47( حاَّتَّ أااتا ُْم مُحٌُر 49( فاماا هلا ( كاأاَّنَّ
ُهْم أان يُ ْؤتاى ُصُحفاً مُّناشَّراًة ) ( باْل  51( ف ارَّْت مِّن قاْسواراٍة )50مُّْستانفِّراٌة ) راةا 52يُرِّيُد ُكلُّ اْمرٍِّئ م ِّن ْ ( كاالَّ بال َّلا َياااُفونا اِْلخِّ

ُ ُهوا أاْهُل الت َّْقواى واأاْهُل اْلماْغفِّرا 55( فامان شااء ذاكاراُه )54( كاالَّ إِّنَُّه تاْذكِّراٌة )53)  ( . ةِّ ( واماا ياْذُكُرونا إَِّّلَّ أان ياشااءا اَّللَّ
 [ .  56 – 38] املدثر : 

------------------ 
 خيرب تعاىل أن كل نفس مبا كسبت رهينة أي متعلقة بعملها يوم القيامة .   ( ُكلُّ ن اْفٍس بِّاا كاساباْت راهِّيناةٌ   )
الذين َيخذون كتبهم أبمياهنم ويكونون أي : إال فريق السعداء املؤمنني فإهنم انجون من النار ، واملراد هبم  ( إَِّّلَّ أاْصحاابا اْليامِّنيِّ  )

 عن ميني الرمحن .
 فإهنم ال يرهتنون بذنوهبم ، بل يفكون مبا أحسنوا من أعماهلم ، واختلف يف تعيينهم. (ِإالَّ أصحاب اليمني  )قال الشوكاين  -

، فقيل   هم املالئكة  ،    وقيل  :  ،  وقيل  : املؤمنون  أوالد املسلمني  ،    وقيل : :  ميني آدم  احلّق ،  وقيل  الذين كانوا عن  أصحاب   :
 هم الذين اختارهم هللا خلدمته .  وقيل : : هم املعتمدون على الفضل دون العمل ،  وقيل

-    ( تعاىل  قال  ، كما  بعمله  ُيازى  عامل  بل كل   ، أبعماهلم  ُيازون  ال  أهنم  معناه  ي أرأُه  وليس  رْياً  خأ ذأرٍَّة  الأ  ِمثْ قأ ْل  ي أْعمأ ن  ن .  فأمأ مأ وأ
رّاً ي أرأهُ  الأ ذأرٍَّة شأ ْل ِمثْ قأ  ( .   ي أْعمأ

 . أي : يف جنات قد حصل هلم مجيع مطلوابهتم ، ومتت هلم الراحة والطمأنينة ( ِفِّ جانَّاٍت  )
مجع  - على    واجلنات  اجلنة  إطالق  وجاء   ، فيه  الداخل  جتن  امللتفة  أشجاره  ألن   ، البستان   : العرب  لغة  يف  واجلنة   ، يف  جنة  البستان 

ابأ اجلْأنَّةِ القرآن يف قوله ) ا ب ألأْوانأ أأْصحأ مأ ُهْم كأ ْفِسِه  ( أي البستان ، ويف قوله ) ِإانَّ ب ألأْوانأ ن َّتأُه وأُهوأ ظأاملٌ لِن أ لأ جأ دأخأ  ( .  وأ
 لى قلب بشر . وأما يف االصطالح : فهي الدار اليت أعدها هللا ألوليائه ، فيها ماال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر ع



-  ( تعاىل  مفردة كقوله  أتيت  أحياانً   ) جنات  يف  تعاىل )  نَّةٍ وقوله  وأجأ رَّبُِّكْم  ن  مِّ ْغِفرأٍة  مأ ِإىلأ  اِبُقوا  فإفرادها    سأ  ، أتيت جمموعة  وأحياانً   )
ن َّتأانِ وأ ابعتبار اجلنس ، ومجعها ابعتبار النوع ، ألن اجلنة ، وقد ذكر هللا يف آخر سورة الرمحن أربعة أنواع ) امأ رأبِِّه جأ قأ افأ مأ ْن خأ (  ِلمأ

ن َّتأاِن مث قال ) ا جأ ِمن ُدوهِنِمأ  ( واألوليان أشرف . وأ
 أي : من متام الراحة والطمأنينة أقبلوا يتساءلون فأفضت هبم احملادثة ابلسؤال عن اجملرمني . ( ي اتاسااءُلونا ) 

 رفات وأولئك يف الدركات قائلني هلم :  أي يسألون اجملرمني وهم يف الغ  ( عانِّ اْلُمْجرِّمِّنيا  )
 أي : أّي شيء أدخلكم فيها ؟ وأبي ذنب استحققتموها ؟   ( ماا سالاكاُكْم ِفِّ ساقارا  )

 املقصود من السؤال زايدة التوبيخ والتخجيل ، واملعىن ما حبسكم يف هذه الدركة من النار ؟  -
 .   الذي يستحقُّ صاحُبه العذابأ والنكالأ اجملرُم مرتكُب اجلرميِة، واجلرميُة: الذنُب  -

ْ ناُك مِّنا اْلُمصال ِّنيا  )  أي :مل نك من املصلني يف الدنيا لرب العاملني . ( قااُلوا ملا
فذكروا أول سبب لدخوهلم سقر وهو ترك الصالة املفروضة ، اليت عمود الدين ، وأعظم أركان اإلسالم بعد الشهادتني ، وأول ما  

 د يوم القيامة ، وفرضت أول ما فرضت مخسني صالة . حياسب عليه العب
ناُك نُْطعُِّم اْلمِّْسكِّنيا   )  ْ ،    (   واملا املالية  العبادات  أهم  من  والزكاة   ، هللا  آاتهم  مبا  خبالً  احملتاجني  للفقراء  الزكاة  خنرج  نك  ومل   : أي 

 الكرمي .  موض عاً يف القرآن 82وأعظم العبادات بعد الصالة ، وهي قرينة الصالة يف حنو 
 .  وهذان ُيب أن يكوان حممولني على الصالة الواجبة ، والزكاة الواجبة ألن ما ليس بواجب ، ال ُيوز أن يعذبوا على تركه -

ُوُض ماعا اْْلاائِّضِّنيا   ) أي : خنوض ابلباطل وجنادل به احلق ، ونرد به احلق ، من رمي الرسول ابلسحر والشعر والكهانة    (  واُكنَّا َنا
 ن .واجلنو 

 : اخلوض هو كثرة الكالم مبا ال ينبغي من الباطل وشبهه .  قال ابن جزي  -
 ومن هنا ينبغي للمسلم أن حيذر من اخلوض يف الباطل من القيل والقال والغيبة والنميمة وحنو ذلك . -

 أي : نكذب بيوم الدين وهو يوم اجلزاء واملعاد . (  واُكنَّا نُكاذ ُِّب بِّي اْومِّ الد ِّينِّ  )
ِإنَّ الدِّينأ لأوأاقِ والدين يطلق على معنيني : األول على اجلزاء كقوله تعاىل ) مالك يوم الدين ( وقوله تعاىل )    - ع ( . ويطلق على وأ

 العمل كقوله تعاىل ) لكم دينكم ويل الدين ( . 
 مل نكن من املؤمنني ألن أهل اإِلميان اشتهروا أبهنم أهل الصالة ، وأبهنم يف أمواهلم حق فكأهنم قالوا : ألان   قال ابن عاشور :   -

معلوم للسائل واحملروم ، وأبهنم يؤمنون ابآلخرة وبيوم الدين ويصدقون الرسل وقد مجعها قوله تعاىل يف سورة البقرة )هدى للمتقني 
نفقون والذين يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك وابآلخرة هم يوقنون ( الذين يؤمنون ابلغيب ويقيمون الصالة ومما رزقناهم ي

. 
َّنا اْلياقِّنيُ  )  .  (واعبد ربك حىت َيتيك اليقني   )أي : حىت جاءان املوت ، كقوله تعاىل :   (  حاَّتَّ أااتا

وأاْعُبْد    ) حلياة اآلخرة .. ومنه قوله تعاىل  ومّسى املوت يقينا ، ألنه عند املوت يعاين احملتضر حقيقة ما كان يكذب به ، من أمور ا
ْتِيأكأ اْليأِقنُي  ىتَّ َيأ  ( . رأبَّكأ حأ

روى أن أم العالء األنصارية ، قالت : » ملّا قدم املهاجرون املدينة ، اقرتعت األنصار على سكناهم ، فصار لنا من املهاجرين ، 
يف   » مظعون  بن  عثمان  اَّلّل    »  رسول  فجاه   ، توَّف  مث   ، فمرض   ، السائب،   السكىن  أاب  عليك  اَّلّل  رمحة   «  : فقلت  فدخل، 

:   : » وما يدريك أن اَّلّل قد أكرمه ؟ « فقلت : ال ، واَّلّل ما أدرى!! فقال النيب   أن قد أكرمك اَّلّل! فقال النيب  فشهاديت
وإين   ، ربه  من  اليقني  أاته  فقد  هو  أما  له  »  الرسول    ألرجو  فقول   !  » بكم  وال  يب  يفعل  ما  اَّلّل  رسول  وأان  أدرى  ما  واَّلّل   ، اخلري 



الكرمي : » أما هو فقد أاته اليقني من ربه ، يشري إىل أن عثمان بن مظعون ، هو الذي يعرف املصري الذي صار إليه ، بعد أن 
 مات ، وكشف عن عينيه الغطاء .. 

ألن   (   فِّعِّنيا فاماا تانفاُعُهْم شافااعاُة الشَّا  )  ، فيه  شافع  شفاعة  القيامة  يوم  تنفعه  ال  فإنه  الصفات  هذه  مبثل  متصفاً  من كان   : أي 
ا لأنأا  ) الشفاعة إمنا تنجح إذا كان احملل قاباًل ، فأما من واَف هللا كافراً يوم القيامة فإن له النار ال حمالة خالداً فيها كما قال تعاىل فأمأ

اِفِعنيأ  يٍم وأالأ صأ .  ِمن شأ  ( أي : قريب . ِديٍق محِأ
( تعاىل  يُطأاُع  وقال  ِفيٍع  شأ وأالأ  يٍم  محِأ ِمْن  لِلظَّاِلِمنيأ  ا  . مأ  ) الظاملون  هم  والكافرون   ( تعاىل  قال  الكافرين كما  هنا  ابلظاملني  واملراد   )

 وع له . ففي يوم القيامة ال شفيع هلم ، ألن من شرط الشفاعة أن يكون هللا راضياً عن الشفع وعن املشف 
 تنبيه : 

 يف أيب طالب أن خيفف عنه العذاب ؟ فإن قيل ما اجلواب عن حديث شفاعة النيب 
  : أما  فاجلواب  النار،  من  اإلخراج  هبا  املراد  اآلية،  يف  فاملنفعة املنفية  يف احلديث،  معىن املنفعة  خيتلف عن  اآلية  يف  معىن املنفعة  أن 

 فاملراد هبا منفعة أخرى، وهي التخفيف من العذاب. املنفعة املثبتة يف احلديث، 
 وممن قال هبذا القول: ابن تيمية، وأمحد القرطيب، وابن كثري، وابن أيب العز. 

هِ  اعأِتِه يف عأمِّ فأ شأ ْن يأْستأِحقُُّه، كأ اِب عأمَّ ِْفيِف اْلعأذأ اعأُة يف ختأ فأ اِدُس: الشَّ ابُُه.  أأيب طأاقال ابن أيب العز: الن َّْوُع السَّ فأ عأْنُه عأذأ ِلٍب أأْن خُيأفَّ
فأ  ا ت أن ْ ْد قأالأ ت أعأاىلأ )فأمأ ا الن َّْوِع: فأِإْن ِقيلأ: ف أقأ ذأ (. مُثَّ قأالأ اْلُقْرُطيبُّ يف التَّْذِكرأِة ب أْعدأ ذِْكِر هأ اِفِعنيأ اعأُة الشَّ فأ  ُعُهْم شأ

مأ  ُعُه يف اخْلُُروِج ِمنأ النَّاِر، كأ فأ يأْدُخُلونأ اجلْأنَّةأ. )شرح الطحاوية(. ِقيلأ لأُه: الأ ت أن ْ ا وأ هأ ُْرُجونأ ِمن ْ ، الَِّذينأ خيأ ِدينأ اةأ اْلُموأحِّ ُع ُعصأ فأ  ا ت أن ْ
ُمْعرِّضِّنيا  ) التَّْذكِّراةِّ  ُْم عانِّ  والنصائح  فاماا هلا البليغة  املواعظ  من  فيه  وما   ، وآايته  القرآن  عن  معرضني  املشركني  هلؤالء  فما   : أي   )

 واإلرشادات . 
ُْم عأِن التَّْذِكرأِة ُمْعرِِضنيأ ( تفريع للتعجيب من إصرارهم على اإِلعراض عن ما فيه تذكرة على قوله :    قال ابن عاشور   - ا هلأ : ) فأمأ

معرضني ، لئال خيتص  عنها   : يقال  أن   : حنو  بضمري  يؤتى  أن  دون  الظاهر  التذكرة  ابسم  وجيء   ،  ) للبشر  ذِْكرى  إالّ  هي  وما   {
ر ، بل املقصود التعميم إِلعراضهم عن كل تذكرة وأعظمها تذكرة القرآن كما  اإِلنكار وا لتعجيب إبعراضهم عن تذكرة اإِلنذار بسقأ

 هو املناسب لإِلعراض قال تعاىل : ) إْن هو إالّ ذِْكر للعاملني ( . 
ُْم )  أي : يف إعراضهم ونفورهم الشديد عن التذكرة واملوعظة . ( كاأاَّنَّ

ُْم : )  قال القرطيب - أأهنَّ  .   أي كأن هؤالء الكفار يف فرارهم من حممد ( كأ
 أي : كأهنم يف نفارهم محر وحش نفرت بعضها من بعض . ( مُحٌُر مُّْستانفِّراٌة ) 
 إثبات جلهالتهم ألن احلمر من جاهل احليوان جداً .:  قال ابن عطية-
: واحلُمر : مجع محار ، وهو احلمار الوحشي ، وهو شديد النفار إذا أحس بصوت القانص وهذا من تشبيه   قال ابن عاشور  -

 املعقول ابحملسوس. 
 أي : هربت ونفرت من األسد من شدة الفزع .  (  ف ارَّْت مِّن قاْسواراةٍ  )

هربوا منه ، كما يهرب احلمار    ا حممداً  قال ابن عباس : احلمر الوحشية إذا عاينت األسد هربت كذلك هؤالء املشركني إذا رأو 
 د .من األس

 . إثبات جلهالتهم ألن احلمر من جاهل احليوان جداً  (كأهنم محر مستنفرة : )   قال ابن عطية-
شبههم يف إعراضهم ونفورهم عن القرآن حبمر رأت األسد أو الرماة ففرت منه وهذا من بديع القياس والتمثيل   قال ابن القيم : -



فإن القوم يف جهلهم مبا بعث هللا به رسوله كاحلمر وهي ال تعقل شيئا فإذا مسعت صوت األسد أو الرامي نفرت منه أشد النفور  
اهلدى  عن  نفروا  فإهنم  هلؤالء  الذم  غاية  معىن   وهذا  املستنفرة  وحتت  ويعقرها  يهلكها  عما  احلمر  وحياهتم كنفور  سعادهتم  فيه  الذي 

أبلغ من النافرة فإهنا لشدة نفورها قد استنفر بعضها بعضا وحضه على النفور فإن يف االستفعال من الطلب قدرا زائدا على الفعل 
 فاملعىن أن القسورة استنفرها ومحلها على النفور ببأسه وشدته .  اجملرد فكأهنا تواصت ابلنفور وتواطأت عليه ومن قرأها بفتح الفاء

ْسورة ، وكذا قال سعيد بن جبري وعكرمة وجماهد وقتادة  :    قال القرطيب  - قال بعض أهل اللغة : إن القسورة الرامي ، ومجعه القأ
ْيسان : القْسورة : هم الّرماة والصيادون .   والضحاك وابن كأ

 بههم ابحلمر النافرة مذمة هلم وهتجيناً . قال بعض العلماء : ش -
قال صاحب "الكشاف" : ويف تشبيههم ابحلمر شهادة عليهم ابلبله ، وال ترى مثل نفار محري الوحش ، وإطرادها يف العدو إذا  -

 خافت من شيء. 
ُهْم أان يُ ْؤتاى ُصُحفاً مُّناشَّراةً   ) ن ْ أنزل    (  باْل يُرِّيُد ُكلُّ اْمرٍِّئ م ِّ عليه كتاابً كما  ينزل  أن  املشركني  هؤالء  من  واحد  يريد كل  بل   : أي 

رة : املفتوحة املقرؤة ، أي ال نكتفي بصحيفة مطوية ال نعلم ما كتب فيها . ،  على النيب   واملنشَّ
هللا    قال املفسرون: إن كفار قريش قالوا:    قال البغوي- رأس كل رجل منا كتاب منشور من هللا   لرسول  ليصبح عند 

 .أنك لرسوله نؤمر فيه ابتباعك 
للرسول    قال ابن جزي و   - قالوا  أهنم  وذلك   ، بعد  تطو  مل  طرية كما كتبت  أي  مطوية  غري  منشورة   : منتشرة  ومعىن   :  ال  :

 فالن نؤمر بتباعك .  نتبعك حىت أتيت كل واحد منا بكتاب من السماء فيه من رب العاملني إىل فالن بن
ا أُويتأ ُرُسُل اَّللِّ قال تعاىل عنهم )   ىتَّ نُ ْؤتأى ِمْثلأ مأ اءهْتُْم آيأٌة قأالُوْا لأن ن ُّْؤِمنأ حأ ِإذأا جأ لأن ن ُّْؤِمنأ لِرُِقيِّكأ ( . وقال تعاىل أيضاً عنهم )  وأ وأ

نأا ِكتأاابً ن َّْقرأُؤهُ  ّزِلأ عألأي ْ ىتَّ تُ ن أ  ( .   حأ
احلق وققال السعدي :  - تبني  اليت  البينات  جاءت  ألهنم  األليم،  العذاب  يروا  حىت  يؤمنوا  مل  آية  جاءهتم كل  لو  فإهنم   ، د كذبوا 

 . وتوضحه ، فلو كان فيهم خري آلمنوا 
ُت رأبِّكأ الأ يُ ْؤِمُنونأ كما قال تعاىل ) ِلمأ قَّْت عألأْيِهْم كأ ابأ األألِيمأ .   ِإنَّ الَِّذينأ حأ ىتَّ ي أرأُوْا اْلعأذأ اءهْتُْم ُكلُّ آيأٍة حأ لأْو جأ  ( . وأ

 كلمة ردع وزجر ، أي : ليس هلم ما طلبوا ، وما قصدوا بذلك إال التعجيز ، ولو أتوا صحفاً منشرة ما آمنوا . (  كاالَّ )
راةا    ) م بوقوعها ، فال خيافون ما فيها من األهوال والنكال ، ولو  ( أي : إمنا أفسدهم عدم إمياهنم هبا وتكذيبهبال َّلا َياااُفونا اِْلخِّ

 خافوها ما جرى منهم ما جرى . 
 أي : حقاً . ( كاالَّ   )

 أي : القرآن . ( إِّنَُّه ) 
 ( أي : تذكري وموعظة .تاْذكِّراٌة ) 

عليه   أنزل  لوال  وقالوا   ( تعاىل  الكتاب   آايتقال  عليك  أنزلنا  أان  يكفهم  مل  أو  مبني  نذير  أان  وإمنا  هللا  عند  اآلايت  إمنا  قل  ربّه  من 
 يتلى عليهم إنَّ يف ذلك لرمحة وذكرى لقوم يؤمنون ( . 

 أي : فمن شاء من الناس اتعظ مبا فيه ، وانتفع هبداه . (  فامان شااء ذاكاراهُ  )
أي : ما يتعظون به إال أن يشاء هللا هلم اهلدى فيتذكروا ويتعظوا ، فمشيئة املخلوق اتبعة ملشيئة    (  واماا ياْذُكُرونا إَِّّلَّ أان ياشااءا اَّللَُّ )

 هللا . 
 ى بفعل أوامره واجتناب نواهيه ، واملسارعة إىل طاعته . شهو سبحانه أهٌل أن يتقىأ وخُياف وخُيأ  ( أي :ُهوا أاْهُل الت َّْقواى  )



 ي :  هو سبحانه أهٌل أن يغفر ذنوهبم إذا هم فعلوا ذلك ، وال يعاقبهم عليها مع توبيخهم فيها . أ (واأاْهُل اْلماْغفِّراةِّ ) 
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