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 سورة الزلزلة 
 سورة الزلزلة :  

 ، وقيل : مدنية . مكية  
 قال اآللوسى: هي مكية يف قول ابن عباس وجماهد وعطاء، ومدنية يف قول مقاتل وقتادة. 

كاإلمام ابن    -ويبدو لنا أن القول بكوهنا مكية أرجح، ألن احلديث عن أهوال يوم القيامة، يكثر يف السور املكية، وألن بعض املفسرين
   ( الوسيط)اً .      لك خالفقد اقتصر على كوهنا مكية، ومل يذكر يف ذ -كثري

 أغراضها :  
مقصودها انكشاف األمور ، وظهور املقدور أمت ظهور ، وانقسام الناس يف اجلزاء يف دار البقاء إىل سعادة وشقاء ، وعلى  قال البقاعي :  

 قدر وصروفه.  ما أفاد من بديع ال ذلك دل امسها بتامل الظرف ومظروفه ، و 
وحضور الناس للحشر وجزائهم على أعماهلم  ،  إثبات البعث وذكر أشراطه وما يعرتي الناس عند حدوثها من الفزع  :    وقال ابن عاشور

 من خري أو شر ، وهو حتريض على فعل اخلري واجتناب الشر .  

نَساُن َما ََلَا ) ( َوقَ 2ثْ َقاََلَا )َجِت اْْلَْرُض أَ ( َوَأْخرَ 1ِإَذا زُْلزَِلِت اْْلَْرُض زِْلَزاََلَا ) )   ُث َأْخَباَرَها )3اَل اْْلِ ( ِبَِنَّ رَبََّك َأْوَحى ََلَا  4( يَ ْوَمِئٍذ ُُتَدِ 
 ( .  ( 8َشر اً يَ َرُه ) ِمثْ َقاَل َذرَّةٍ   ( َوَمن يَ ْعَملْ 7) ( َفَمن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َخُْياً يَ َرُه 6( يَ ْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس َأْشَتااتً لِ ُُيَْوا َأْعَماََلُْم ) 5)

------------- 
أي : إذا حركت األرض حتريكاً شديداً ، فاندك ما عليها من بناء وجبال حىت صارت قاعاً صفصفاً ال ترى  (  ِإَذا زُْلزَِلِت اْْلَْرُض زِْلَزاََلَا  )  

 فيها عوجاً وال أمتاً . 
 .  زاْلزالاةا السَّاعاِة شاْيءٌ عاِظيٌم(  ُقوا رابَُّكْم ِإنَّ هاا النَّاُس ات َّ َيا أاي   قال تعاىل : )

ب اُعهاا الرَّاِدفاُة(  . ي اْوما ت اْرُجُف الرَّاِجفاةُ قال جماهد : املراد من الزلزلة املذكورة يف هذه اآلية النفخة األوىل ، كقوله : ) • أي تزلزل يف النفخة  ت ات ْ
 ثقال . تخرج مواتها وهي األ األوىل ، مث تزلزل اثنياً ف

 نية . وقال آخرون : هذه الزلزلة هي الثانية ، بدليل أنه تعاىل جعل من لوازمها أهنا خترج األرض أثقاهلا ، وذلك إمنا يكون يف الزلزلة الثا  •

 قال ابن اجلوزي : ويف وقت هذه الزلزلة قوالن :  •

 ألكثرون . تكون يف الدنيا ، وهي من أشراط الساعة ، قاله اأحدمها :  
 أهنا زلزلة يوم القيامة ، قاله خارجة بن زيد  وآخرين . : والثاين 

 وهذا يكون عند النفخة الثانية وهي نفخت البعث .  أي : ألقت ما فيها من املوتى وأخرجت ، (  َوَأْخَرَجِت اْْلَْرُض أَثْ َقاََلَا   )
 . واأاْلقاْت ماا ِفيهاا واختاالَّْت( كما قال تعاىل : )  

ُ مُثَّ نُِفخا ِفيِه أُْخراى فا  الص ورِ وانُِفخا يف : ) تعاىلوقال    . ِإذاا ُهْم ِقيااٌم ي اْنظُُرونا( فاصاِعقا ماْن يف السَّمااوااِت واماْن يف اأْلاْرِض ِإالَّ ماْن شااءا اَّللَّ
 وقيل : أخرجت كنوزها ، وهو قول ضعيف . 

 جوفها ، وقيل : هي الكنوز ، وهذا ضعيف ، ألن إخراجها  تى الذين يفيعين املو   (اََلَا  َوَأْخَرَجِت اْْلَْرُض أَثْ قَ   ) قال يف التسهيل :   •
 للكنوز وقت الدجال . 

 تنبيه : 
 ر ( . واُحصِّلا ماا يف الص ُدو )   حال األرض يوم القيامة . فكيف هي حال صدوران !؟ ذهه
نَساُن َما ََلَا    )  لى ظهرها ، ماهلا زلزلت هذه الزلزلة وأخرجت  وهو مستقر ع اكنة اثبتة  قارة س   استنكر أمرها بعد ما كانت أي :  (  َوقَاَل اْْلِ

 ما يف بطنها . 
 وهذا قول اجلمهور ، كما يقول ابن عطية . 
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 .  بل هو عام يف حق املؤمن والكافر وقيل : 
ا يرى من  ؛ بل هو للتعجب ، مل، وهو ليس بسؤال  : ماهلا من شأنه الغفلة واجلهالة؛ يقول  أي اإلنسان الذي هو كنود جزوع ظلوم الذي 

 اليت مل تسمع هبا اآلذان ، وال تطلق هبا لسان ، وهلذا قال احلسن : إنه للكافر والفاجر معاً . العجائب 
 : قوله تعاىل ) وقال اإلنسان ما هلا ( فيه قوالن :   قال ابن اجلوزي •

 . أنه اسم جنس يعم الكافر واملؤمن أحدمها :  
 .  ة أنه الكافر خاصوالثاين : 

فإن األرض من مجلة الشهود الذين يشهدون  أي تشهد على العاملني مبا عملوا على ظهرها من خري وشر ،  (  َباَرَها  دِ ُث َأخْ يَ ْوَمِئٍذ ُتَُ   ) 
 على العباد أبعماهلم . 

 شر . ل عليها من خري أو  أي : أبن ربك َي حممد أمرها أبن تتزلزل وخترج أثقاهلا ، وخترب مبا عم(  ِبَِنَّ رَبََّك َأْوَحى ََلَا    )
 الباء سببية ، أي : حتدث بسبب إحياء هللا هلا ، أي : إذنه هلا أن خترب مبا ُعمل عليها من خري أو شر . 

ُث أاْخباراها مث قال: »أتدرون ما أخبارها« ؟ قالوا: هللا ورسوله أعلم. قال  قرأ رسول هللا )   عن أىب هريرة قال : »فإن  هذه اآلية ي اْوماِئٍذ حُتادِِّ
 ا ( . فهذه أخبارهعمل كذا وكذا يوم كذا وكذا.  مة مبا عمل على ظهرها، أبن تقول:تشهد على كل عبد وأ أخبارها أن  

التحديث من األرض على سبيل احلقيقة، أبن خيلق هللا فيها حياة وإدراكا، فتشهد مبا عمل عليها من عمل    -تعاىل  -والظاهر أن هذا 
 ( الوسيط )         من فعل ذلك.  صاحل أو طاحل، كما تشهد على 

 أي يرجعون عن موقف احلساب . (  يَ ْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس    )
 قال يف التسهيل : وصدر الناس : هو انصرافهم من موضع وردهم .  •
 أي : أنواعاً وأصنافاً ما بني شقي وسعيد ، مأمور به إىل اجلنة ، ومأمور به إىل النار . (  َأْشَتااتً  )  
نَّما وِْرداً( .    ىلا الرَّْْحاِن واْفداً اْلُمتَِّقنيا إِ ي اْوما َناُْشُر ال تعاىل : )ق    . واناُسوُق اْلُمْجرِِمنيا ِإىلا جاها
 .   (  فارِيٌق يف اجلْانَِّة وافارِيٌق يف السَِّعريِ  وقال تعاىل : )  

 فالصدر : االنصراف إىل اجلنة أو النار . 
 ي . بغوي ، وابن اجلوزي ، وابن جز وهذا اختيار ابن جرير ، وال 

ألن لفظة ) يصدرون ( هي مبعىن اخلروج من حمل اجتماعهم واالنصراف منه ، وكوهنم أشتااتً خمتلفني أنسب أن يكون ذلك االفرتاق بعد  
 انصرافهم من احملشر الذي وردوه إىل مأواهم من اجلنة أو النار . 

ُمْ وأن املعىن )    نة أو النار . : يروا جزاء أعماهلم وهو اجل  ( أي  لِِّرُياْوا أاْعمااهلا
 إىل أن املراد ابآلية هو أن يصدر الناس من خمارجهم من القبور إىل موقف احلساب . : وذهب بعض العلماء  

 وإليه ذهب ابن عطية ، والبيضاوي وغريهم . 
 ويريهم جزاؤهم موفوراً . أي : لرييهم هللا ما عملوا من السيئات واحلسنات ، ( لِ ُُيَْوا َأْعَماََلُْم )  
وهذا شامل عام للخري والشر كله ، ألنه إذا رأى مثقال الذرة اليت  (  َوَمن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َشر اً يَ َرُه  .ن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َخُْياً يَ َرُه مَ ) فَ  

 هي أصغر األشياء وجوزي عليها ، فما فوق ذلك من ابب أوىل وأحرى . 
 حياهتا . : النملة الصغرية يف ابتداء  والذرة •

نا كما قال تعاىل : )  ن اهاا واب اي ْ ُد ُكل  ن اْفٍس ماا عاِملاْت ِمْن خارْيٍ حُمْضاراً واماا عاِملاْت ِمْن ُسوٍء ت اواد  لاْو أانَّ ب اي ْ  .   ُه أاماداً باِعيداً (ي اْوما َتِا
 .   واواجاُدوا ماا عاِمُلوا حااِضراً (  وقال تعاىل : )
   .    ِمثْ قاالا ذارٍَّة ( ال ياْظِلمُ ِإنَّ اَّللَّا وقال تعاىل : )  
ٍم لِْلعاِبيِد( وقال تعاىل : )    . ماْن عاِملا صااحِلاً فاِلن اْفِسِه واماْن أاسااءا ف اعالاي ْهاا واماا راب كا ِبظاالَّ
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 . وهذا فيه الرتغيب يف فعل اخلري ولو قلياًل ، والرتهيب من فعل الشر ولو حقرياً  
 اً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ( رواه مسلم . املعروف شيئ: ) ال حتقرن من  فقد قال 

 : ) َي عائشة ! إَيك وحمقرات الذنوب ، فإن هلا من هللا طالباً ( . رواه أْحد   وقال 
 النار ولو بشق مترة ( . رواه أْحد . لعائشة : ) استرتي من  وقال 

 أخاه بوجه مبتسم.  معروف مهما صغر، ولو أن يلقى  ال ينبغي للمسلم أن يستصغر فعل ف
 ألن اإلنسان ال يدري أي أعماله أخلص هلل تعاىل، فإن العمل يعظم ابإلخالص هلل تعاىل واإلحسان. 

فغفر   قال ابن تيمية: ويف الصحيحني )إن امرأة بغيا رأت كلباً يف يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له موقها فسقته به
 بين إسرائيل(.   ني )أهنا كانت بغياً من بغاَيهلا( ويف لفظ يف الصحيح

قال: )بينما رجل ميشي يف طريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر هللا له فغفر    ويف الصحيحني عن أيب هريرة أن رسول هللا  
 له(. 

 بغي سقت كلباً يغفر هلا. فهذه سقت الكلب إبميان خالص كان يف قلبها فغفر هلا، وإال فليس كل 
فغفر له بذلك. فإن األعمال تتفاضل    ، فعله إذ ذاك إبميان خالص وإخالص قائم بقلبه    ، ا الذي َنَّى غصن الشوك عن الطريق  ك هذوكذل

  ، واألرض  وإن الرجلني ليكون مقامهما يف الصف واحداً وبني صالتيهما كما بني السماء    ،بتفاضل ما يف القلوب من اإلميان واإلخالص  
 له.   ن شوك عن الطريق يغفروليس كل من َنَّى غص

والناس يتفاضلون يف ذلك تفاضالً عظيماً. ...    ، بل حلقائقها اليت يف القلوب   ، واملقصود أن فضل األعمال وثواهبا ليس جملرد صورها الظاهرة
 )منهاج السنة(. 

ث  الميذ: لو أن أحداً مجع احلديمع أحد شيوخه فقال الشيخ للت  وسبب مجع صحيح البخاري أن اإلمام البخاري ملا كان يف شبابه جلس
 اليسرية بقلب البخاري فأخرج لنا اخلري الكثري.  الصحيح فتحركت هذه العبارة

ثني، ففعالْت هذه الكلمة ِفع ها يف نْفس اإلمام  لا وحمدِِّث الشام الربزايل أطلاقا كلمًة عابرة لتلميذه الذهيب، فقال له: إنَّ خطَّك يُشِبه خاطَّ احملدِِّ
ثني. قبالا على طلاب احلديث، حىت عُ الذهيب، فأ  دَّ رأًسا من رؤوس احملدِِّ
 الفوائد : 

 تقرير عقيدة البعث واجلزاء .  -1

 وجاءت على سبع طرق:  ، وقد تنوعت طرق إثبات البعث يف القرآن،  وقد ذكر هللا سبع طرق إلثبات البعث
 الطريقة اْلوىل: 

 : آَيت صرحية يف إثبات ذلك
ِإنَُّكمْ  )مُثَّ  تعاىل:  تُ ب ْ قال  اْلِقيااماِة  ي اْوما  )ي اْوما   تعاىل:  وقال  يُ ب ْعاثُونا(.  ي اْوما  خُتِْزِن  )واال  تعاىل:  ُ(.وقال  اَّللَّ عاثُ ُهُم  ي اب ْ )وااْلماْوتاى  تعاىل:  وقال    عاثُونا(. 

ْأانا أاوَّلا خا  نُِعيُدُه واْعداً عالاي ْ ناْطِوي السَّمااءا كاطايِّ السِِّجلِّ لِْلُكُتِب كاماا بادا ُعوثُونا.  ناا ِإانَّ ُكنَّا فااِعِلنيا ْلٍق  ُْم ماب ْ (.وقال تعاىل: )أاال ياُظن  أُولاِئكا أاهنَّ
 لِي اْوٍم عاِظيٍم. ي اْوما ي اُقوُم النَّاُس ِلرابِّ اْلعاالاِمنيا(. 

 وأمر نبيه أن يقسم به على املعاد: 
ْتِيناا السَّاعاُة قُ فقال تعاىل: )واقاالا الَِّذينا كافاُرو   نَُّكْم عااملِِ اْلغاْيِب(. ْل ب الاى وارايبِّ لاتاْأتِي ا ا ال َتا

 .)  وقال تعاىل: )واياْست اْنِبُئوناكا أاحاقٌّ ُهوا ُقْل ِإي وارايبِّ ِإنَُّه حلااقٌّ واماا أانْ ُتْم مبُْعِجزِينا
 ا عاِمْلُتْم واذاِلكا عالاى اَّللَِّ ياِسرٌي(. ُثنَّ مُثَّ لاتُ ن اب َُّؤنَّ مبا ُقْل ب الاى وارايبِّ لاتُ ب ْعا وقال تعاىل: )زاعاما الَِّذينا كافاُروا أاْن لاْن يُ ب ْعاثُوا 

 وذم هللا املكذبني ابملعاد: 
انُوا ُمْهتاِدينا(.  بُوا بِِلقااِء اَّللَِّ واماا كا  فقال تعاىل: )قاْد خاِسرا الَِّذينا كاذَّ
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ُوتُ  جاْهدا أامْيااهِنِْم ال ي ا وقال تعاىل: )واأاْقساُموا اِبَّللَِّ  ُ ماْن ميا  ب الاى واْعداً عالاْيِه حاقِّاً(.   ب ْعاُث اَّللَّ
 الطريقة الثانية: 

 التذكري بنشأة اإلنسان األوىل: 
. ُخِلقا ِمْن مااٍء دااِفٍق. خياْرُُج ِمْن بانْيِ الص ْلِب واالرتَّاا ْنسااُن ِممَّ ُخِلقا  لاقااِدٌر(.   ِئِب. ِإنَُّه عالاى راْجِعهِ قال تعاىل: )ف اْلي اْنظُِر اإْلِ

ْلقاُه قاالا ماْن حُيِْيي اْلِعظااما واِهيا راِميٌم. ُقْل حُيِْييهاا الَِّذي أا   ْنشاأاهاا أاوَّلا مارٍَّة واُهوا ِبُكلِّ خاْلٍق عاِليٌم(. وقال تعاىل: )واضارابا لاناا ماثاالً واناِسيا خا
 الطريقة الثالثة: 
 ات النبات على إحياء األموات: االستدالل إبنب

ِر راْْحاِت اَّللَِّ كاْيفا حُيِْيي اأْلاْرضا ب اْعدا ماْوهِتاا ِإنَّ ذاِلكا لاُمْحِيي اْلماْوتا   ى واُهوا عالاى ُكلِّ شاْيٍء قاِديٌر(. قال تعاىل: )فااْنظُْر ِإىلا آاثا
ًة فاِإذاا أانْ زاْلناا عا  ِيٍج. ذاِلكا أبِانَّ اَّللَّا ُهوا احلْاق  واأانَُّه حُيِْيي اْلماْوتاى  واراباْت واأانْ ب اتاْت ِمْن كُ لاي ْهاا اْلمااءا اْهت ازَّْت  وقال تعاىل: )وات اراى اأْلاْرضا هااِمدا لِّ زاْوٍج هبا

  اْلُقُبوِر(. واأانَُّه عالاى ُكلِّ شاْيٍء قاِديٌر. واأانَّ السَّاعاةا آتِياٌة ال راْيبا ِفيهاا واأانَّ اَّللَّا ي اب ْعاُث ماْن يف 
ت اراى اأْلاْرضا خااِشعاًة فاِإذاا أانْ زاْلناا عالاي ْهاا اْلمااءا اْهت ازَّْت واراباْت ِإنَّ الَِّذي أاْحيااهاا لا )واِمْن آَيا   وقال سبحانه:  إِنَُّه عالاى ُكلِّ  تِِه أانَّكا  ُمْحِيي اْلماْوتاى 
 شاْيٍء قاِديٌر(. 

 الطريقة الرابعة: 
 تباه إىل خلق السماوات: اإلشارة ولفت االن 

ْ ي اْعيا ِِباْلِقِهنَّ بِقااِدٍر عالاى أاْن حيُْ   عاىل:قال ت  ْ ي اراْوا أانَّ اَّللَّا الَِّذي خالاقا السَّمااوااِت وااأْلاْرضا واملا  ِييا اْلماْوتاى ب الاى ِإنَُّه عالاى ُكلِّ شاْيٍء قاِديٌر(. )أاواملا
 الطريقة اخلامسة: 

 العبث.  تنزيه هللا سبحانه عن
 فما فائدة األوامر والنواهي.   ،ء وال حساب وال بعث  فلو فرضنا أنه ال جزا

ِلُك  ُ اْلما ناا ال تُ ْرجاُعونا. ف ات اعااىلا اَّللَّ لاْقنااُكْم عاباثاً واأانَُّكْم ِإلاي ْ ُتْم أامنَّاا خا  احلْاق (. قال تعاىل: )أافاحاِسب ْ
ْنسااُن أاْن يُ   وقيل ال يبعث.  ، وال ينهى رْتاكا ُسدًى(. أي: ال يؤمر  وقال تعاىل: )أاحياْساُب اإْلِ

 الطريقة السادسة: 
 تنزيه هللا عن الظلم: 

 والكافر ال يعرف ربه أصاًل.   ،فاستوى املؤمن الذي ترك كثرياً من الشبهات خمافة ربه   ، فلو مل يكن هناك بعث ال استوى الناس  
  فااِسقاً ال ياْست اُوونا(. قال تعاىل: )أافاماْن كاانا ُمْؤِمناً كاماْن كاانا 

 الطريقة السابعة: 
 ذكر وقائع وأحداث يستدل هبا على البعث. 

 وقد ذكر يف سورة البقرة مخس قصص تدل على البعث: 
ت اْنظُُرونا. مُثَّ    ُكُم الصَّاِعقاُة واأانْ ُتمْ تْ املوضع األول: قصة بين إسرائيل اليت سبقت )واِإْذ قُ ْلُتْم َيا ُموساى لاْن نُ ْؤِمنا لاكا حاىتَّ ن اراى اَّللَّا جاْهراًة فاأاخاذا 

 اُكْم ِمْن ب اْعِد ماْوِتُكْم لاعالَُّكْم تاْشُكُرونا(. ب اعاثْ نا 
تِِه لاعالَُّكْم ت اْعِقُلونا(.   قوله تعاىلاملوضع الثاِن:   ُ اْلماْوتاى وايُرِيُكْم آَيا ِلكا حُيِْيي اَّللَّ  )ف اُقْلناا اْضرِبُوُه بِب اْعِضهاا كاذا

ُ ُموتُوا مُثَّ أاْحيااُهْم(.  ت ارا ِإىلا الَِّذينا خارا وضع الثالث: قوله تعاىل )أاملاْ امل ُُم اَّللَّ رِِهْم واُهْم أُلُوٌف حاذارا اْلماْوِت ف اقاالا هلا  ُجوا ِمْن ِدَيا
اِوياةٌ  ب ا عالاى ُعُروِشهاا قاالا أاّنَّ   املوضع الرابع: قوله تعاىل يف عزير وْحاره )أاْو كاالَِّذي مارَّ عالاى ق اْرياٍة واِهيا خا  ُ ُ   حُيِْيي هاِذِه اَّللَّ ْعدا ماْوهِتاا فاأامااتاُه اَّللَّ

 ِْحاارِكا   ي اتاسانَّْه وااْنظُْر ِإىلا فااْنظُْر ِإىلا طاعااِمكا واشارااِبكا ملاْ ِمائاةا عااٍم مُثَّ ب اعاثاُه قاالا كاْم لاِبْثتا قاالا لاِبْثُت ي اْوماً أاْو ب اْعضا ي اْوٍم قاالا باْل لاِبْثتا ِمائاةا عااٍم  
ا لاُه قاالا أاْعلامُ والِناْجعالاكا  ماً ف الامَّا ت ابانيَّ  أانَّ اَّللَّا عالاى ُكلِّ شاْيٍء قاِديٌر(.   آياًة لِلنَّاِس وااْنظُْر ِإىلا اْلِعظااِم كاْيفا نُ ْنِشزُهاا مُثَّ ناْكُسوهاا حلْا
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يْ ور إبراهيم )واِإْذ قاالا ِإب ْ املوضع اخلامس: قوله تعاىل يف طي ِئنَّ ق اْليب قاالا  رااِهيُم رابِّ أاِرِن كا ْ تُ ْؤِمْن قاالا ب الاى والاِكْن لِياْطما فا حُتِْيي اْلماْوتاى قاالا أاواملا
ْتِيناكا فاُخْذ أاْرب اعاًة ِمنا الطَّرْيِ فاُصْرُهنَّ إِلاْيكا مُثَّ اْجعاْل عالاى ُكلِّ جاباٍل ِمن ُْهنَّ ُجْزءاً    عازِيٌز حاِكيٌم(. ساْعياً وااْعلاْم أانَّ اَّللَّا  مُثَّ اْدُعُهنَّ َيا

 تكلم اجلمادات من آَيت هللا الدالة على قدرته وعلمه .  -2

ال  ل )  قا  يبَّ  النَّ  أنَّ  روى البخاري يف صحيحه من حديث أيب سعيد اخلُْدري ،   نَّ األرض خُترب يوم القيامة مبا فعل النَّاس عليهاأ -3
 ة ( . إنس وال شيء إالَّ شِهد له يوم القيام  يسمع صوتا املؤذِّن جنٌّ وال

القيامة يصدرون أشتااًت؛  أ -4 النَّاس يوم    -جعلنا هللا منهم- اجلنَّة   مجاعات متفارِِّقني حبسب أعماهلم، كلٌّ يتَّجه إىل مأواه؛ فأهلأي:  نَّ 
إليها، النَّار    يتَّجهون  الرَّْْحاِن واْفًدا ) إليها؛ قال تعاىل  يُساقون   -والعياذ ابهلل-وأهل  ِإىلا  اْلُمتَِّقنيا  نَّما   * ي اْوما َناُْشُر  اْلُمْجرِِمنيا ِإىلا جاها واناُسوُق 

 . (ِوْرًدا

 وإن شراً فشر .  أن كل إنسان سوف جيازى بعمله إن خرياً فخري -5

، قال تعاىل  خريًا  م يوم القيامة، إنيُري العبادا أعماهلا   تعاىلأنَّ هللا   -6 ُد ُكل  ن اْفٍس ماا عاِملاْت ِمْن خارْيٍ حُمْضارًا   ي اْوما  )  فخري، وإن شرًّا فشرِّ َتِا
ناُه أامادً  واماا عاِملاتْ  ن اهاا واب اي ْ  اً ( . ا باِعيدِمْن ُسوٍء ت اواد  لاْو أانَّ ب اي ْ

)َي  ل  أنَّه قا  -عزَّ وجلَّ    -ربِّه   فيما يرويه عن  عن النَّيب    أيب ذرِّ   ن حديث ويف احلديث القدسي الَّذي رواه مسلم يف صحيِحه م  
ا هي أعمالكم أُْحصيها  ها، فمان وجد خريًا، فليْحماد هللا  عبادي، إمنَّ  ه ( . ذلك، فال يلومنَّ إالَّ نفسا  ، ومان وجد غري لكم، مثَّ أوفِّيكم إَيَّ

  . الرتغيب يف فعل اخلري ولو قليالً  فيها غايةهذه اآلية قوله تعاىل ) فمن يعمل .... (  -7
دْ )   كما قال رسول هللا     ْراٍة، فاِإْن ملاْ َتِا ِلماٍة طايِّبا  ات َُّقوا النَّارا والاْو ِبِشقِّ متا  ة ( . فاِبكا

ًئا، والاوْ الا )   وقال   ي ْ ْعُروِف شا  ق ( . ت اْلقاى أاخااكا ِبواْجٍه طالْ  أانْ   حتاِْقرانَّ ِمنا اْلما
يْ هاا ِعناٌب،  أانَّ ِمْسِكيًنا )  ي رو و   هاا، فاجاعالا  اْستاْطعاما عااِئشاةا أُمَّ اْلُمْؤِمِننيا وابانْيا يادا بًَّة، فاأاْعِطِه ِإَيَّ ْنسااٍن: "ُخْذ حا ظُُر إِلاي ْهاا واي اْعجاُب،  ي انْ  ف اقاالاْت إِلِ

 ؟ ( .   رَّةٍ ِة ِمْن ِمثْ قااِل ذا يف هاِذِه احلْابَّ  ف اقاالاْت عااِئشاُة: »أات اْعجاُب كاْم ت اراى
 .  هيب من فعل الشر ولو كان حقريًاويف اآلية أيًضا: غاية التحذير والرت  -8
نُوِب فاِإنَّ هلااا ل )  كان يقو   لنيب احلارث بن الطفيل؛ أن عائشة رضي هللا عنها أخربته أن ا  عن عوف بن   ِك واحُماقَّرااِت الذ  ِمنا   َيا عااِئشاُة! ِإَيَّ

 اً ( .  طاالِباَّللَِّ 
ُكمْ ل )قاا  راُسولا اَّللَِّ   وعاْن عاْبِد اَّللَِّ ْبِن ماْسُعوٍد، أانَّ   ُنَّ جياْتاِمْعنا عالاى الرَُّجِل   ِإَيَّ نُوِب، فاِإهنَّ يُ ْهِلْكناُه« واِإنَّ راُسولا اَّللَِّ صالَّى   حاىتَّ واحُماقَّرااِت الذ 

عالاْيِه واسالَّما ضارابا  ما  هللاُ  ُنَّ  فاحاضارا صاِنيعُ ثااًل: كا هلا ٍة،  فاالا أاْرضا  ن ازالُوا  ق اْوٍم  ثاِل  واالرَُّجلُ  ما اِبْلُعوِد،  ف اياِجيءُ  ي اْنطاِلُق،  الرَُّجُل  فاجاعالا  يءُ   اْلقاْوِم،  جيِا
رًا، اِبْلُعوِد، حا  ُفوا ِفيها  ىتَّ مجااُعوا ساوااًدا، فاأاجَُّجوا انا  ا ( . واأاْنضاُجوا ماا قاذا

 . ربك ، سوف تشهد لك يف يوم حتتاج فيه الشهادة ، فازرع شهودك يف كل مكان    تذكر فيهااألماكن اليت  -9
 ك . يقيل: إذا عصيت هللا يف مكان فال تفارقه حىت تعمل فيه طاعة.. ليشهد لك..كما شهد عل -10

 .  هبا فاخرت أعمااًل يسرك لقاء هللا !!! * انه سيكون هناك لقاء بينك وبني عملك  أي :  م (لريوا أعماهل  ) -11

ير )   -12 خريا  ذرة  مثقال  يعمل  (  فمن  من  ه  احتقار شيء  وعدم  اخلريات  إىل  املسارعة  يف  عظيم  أصل  الشريف  القرآِن  السياق  هذا 
 ت . األعمال الصاحلا

ًبا ي اْعماْل ِمثْ قاالا ذارٍَّة خاريًا ي اراُه" هذا يف الدنيا.. أما يف اآلخرة : "ف الان يُ ْقبالا ِمْن أا ابدروا ابلعمل.. "فامان  -13  حاِدِهم مِّْلءُ اأْلاْرِض ذاها
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 سورة العادايت 
 سورة العادايت : 

 مكية ، وقيل مدنية .  
 وعدد آايهتا : 

 إحدى عشرة سورة .  
 أغراضها : 

ه  ليع  م أبن أكثر اخللق يوم الزلزلة هالك إليثار الفاِن من العز واملال على الباقي عند ذي اجلالل ، املدلولمقصودها إعال:    قال البقاعي
 ت واملقسم عليه وما عطف عليه ، وقد علم أن امسها أدل شيء على ذلك ملا هدى إليه القسم واملقسم عليه. أه   والعادَي   وابلقسم وه

ل غالية على املشركني واملنافقني، ويراد حتذير املسلمني ، وهي خصا بصاحبها إىل اخلسران يف اآلخرة  يذام  خصال تفض:    وقال ابن عاشور
 . ا منه
عظ الناس أبن وراءهم حساابً على أعماهلم بعد املوت ليتذكره املؤمن ويهدد به اجلاحد ، وأُكد ذلك كله أبن افتتح ابلقسم ، وأدمج يف  و و 

 احل احلجيج . ] تفسري ابن عاشور [  القسم التنويه ِبيل الغزاة أو رو 

) ُيَ ُمغِ ( فَالْ 2( فَاْلُموراَِيِت َقْدحاً ) 1َواْلَعاِداَيِت َضْبحاً ))   نَ ْقعاً )3اِت ُصْبحاً  بِِه  ِبِه ََجْعاً )( فَ َوَسطْ 4( فَأَثَ ْرَن  ِلَربِ ِه  5َن  نَساَن  ( ِإنَّ اْْلِ
َلَشِهيٌد )6َلَكُنوٌد ) َلَشِديٌد ) ( وَ 7( َوِإنَُّه َعَلى َذِلَك  ُْيِ  ِإَذا بُ ْعِثَر َما ِف اْلُقُبوِر )  ( 8ِإنَُّه ِِلُبِ  اخلَْ يَ ْعَلُم   َما ِف الصُُّدوِر  صِ لَ َوحُ (  9َأَفََل 

ُم َِّبِمْ 10) َِبٌُي )   ( ِإنَّ َرَّبَّ  ( .   (11يَ ْوَمِئٍذ خلَّ
-------------- 

 وهو اجلري السريع ، والضبح : هو صوت أنفاسها عند جريها . مجع عادية صفة للخيل من العْدو  ( َواْلَعاِداَيِت َضْبحاً ) 
 تعدو .   وهو الصوت الذي يسمع من الفرس حني حت ،وضب يقسم تعاىل ابخليل إذا أجريت يف سبيله فعدت 

 : صوت أنفاس اخليل إذا عدت . والضبح : هو اجلري السريع الشديد . والعدو: اخليل تعدو يف سبيل هللا . ابلعادايت فاملراد 
 ا . عدوه: أقسم سبحانه ِبيل الغزاة اليت تعدو َنو العدو وتضبح ضبحاً ، وهو صوت أنفاسها عند   قال أبو السعود

 و . ليت تعدو أي َتري بسرعة َنو العداجلمهور على أنه قسم خليل الغزاة يف سبيل هللا تعاىل ا  قال اآللوسي : 
 رر النار من األرض بوقع حوافرها على احلجارة من شدة اجلري . أي : فاخليل اليت خترج ش( فَاْلُموِراَيِت َقْدحاً   )

 . ها إذا جرت ، وهذا قول اجلمهور  وافر ر حبقال ابن اجلوزي : إهنا اخليل تُوري النا
 يغري .    اخليل تغري على األعداء وقت الصبح كما كان رسول هللا  أي : ( فَاْلُمِغُيَاِت ُصْبحاً  )

 اخليل تغري على العدو عند الصبح ، عن ابن عباس وأكثر املفسرين .  (  اِت ُصْبحاً فااْلُمِغريا  ):   قال القرطب 
 .    فاسااءا صابااُح اْلُمْنذارِينا(، ومنه قوله تعاىل : )راوا لياًل، وَيتون العدو صبحاً؛ ألن ذلك وقت غفلة الناسرة سا الغاوكانوا إذا أرادوا 

 خليل الغبار الكثيف لشدة العدو ، ويف مكان معرتك اجلنود . أي : فأاثرت ا ( فَأَثَ ْرَن ِبِه نَ ْقعاً  )
 . : النقع الغبار    نقعاً : أي هيِّجن ،  فأثرن  •

 . الغبار  واملعروف عند مجهور أهل اللغة واملفسرين أن النقع :  :  الشوكاين ل قا
 أي : فتوسطن به مجوع األعداء ، وأصبحن وسط املعركة . ( فَ َوَسْطَن بِِه ََجْعاً  )

على أعداء هللا ،    تسرع ليت  سبحانه وتعاىل أبقسام ثالثة على أمور ثالثة ، تعظيماً للمقسم به وهو خيل اجملاهدين يف سبيل هللا ، ا أقسم  
 وسط العدو فتصيبه ابلرعب والفزع . وتقدح النار حبوافرها ، وتغري على األعداء وقت الصباح فتثري الغبار ، وتت

يف    طهال رابيل الغزاة ملا فيها من املنافع الدينية ، والدنيوية ، واألجر ، والغنيمة ، وتنبيهاً على فضلها ، وفضوإمنا أقسم هللا ِب قال اخلازن :
 . سبيل هللا عزِّ وجلِّ  
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 أقسم تعاىل ابخليل ملا فيها من آَيته البارهة ، ونعمه الظاهرة ما هو معلوم للخلق . قال السعدي :  و 

 هي : وأما األمور اليت أقسم عليها ف
نَساَن ِلَربِ ِه َلَكُنوٌد    )  أي : أنه لنعم ربه لكفور جحود . ( ِإنَّ اْْلِ

 النعم .  ينسىئب و : يذكر املصا  قال اِلسن 
ابن عاشور  املوجودات  (  لربه    )وتقدمي  :    قال  أحق  الذي هو  للرب  الكنود أبنه كنود  لتشنيع هذا  الكنود  مبتعلق هذا  االهتمام  إِلفادة 

  . ك املشركني لشكر وأعظم ذلك شر اب
مل كفر النعم ، اليت قل من  ، وحيتامللة  واملراد ابإلنسان جنس اإلنسان من حيث هو ، ومعىن اآلية حيتمل اجلحود والكفر املخرج من   •

 .  واقاِليٌل ِمْن ِعبااِديا الشَُّكوُر( يشكرها ، كما قال تعاىل : )
( إىل هللا ، أي : وإن هللا على ذلك لشهيد ، ففيه الوعيد والتهديد الشديد َوِإنَّهُ قوله ) حيتمل عود الضمري يف  (  َوِإنَُّه َعَلى َذِلَك َلَشِهيٌد    )

 هللا عليم وشهيد .  ، أبن ه كنود ملن هو علي
كذا روى منصور عن جماهد ؛ وهو قول أكثر املفسرين ، وهو  د ،  ل ثناؤه على ذلك من ابن آدم لشهيأي وإن هللا عز وج :    قال القرطب

 ) التفسري ( .   عباس.قول ابن 
له ، أي ظاهر ذلك عليه يف أقواله  بلسان حا لشهيد  وحيتمل أن يعود الضمري على اإلنسان ، فيكون تقديره : إن اإلنسان على كونه كنوداً 

 وأفعاله . 
هو هللا تعاىل على معىن  يل :  وق( الضمري لإلنسان ، أي هو شاهد على نفسه بكنوده ،    واإِنَُّه عالاى ذاِلكا لاشاِهيدٌ   : )   قال ِف التسهيل

 التهديد . 

 احد . لى نسق و الكالم عواألول أرجح ، ألن الضمري الذي بعده اإلنسان ابتفاق ، فيجري 
 ورجحه : السيوطي ، والشوكاِن ، واأللوسي ، والشنقيطي . 

ُْيِ َلَشِديدٌ   )  أي كثري احلب للمال . (  ِديدٌ لاشا   أي : وإن اإلنسان حلب اخلري وهو املال )(    َوِإنَُّه ِِلُبِ  اخلَْ
،  ال هو شديد هلذا األمر وقوي له : إذا كان مطيعاً له، يقه هالك علي: واملعىن إنه حلب املال قويٌّ جمد يف طلبه وحتصيله ، مت  قال الشوكاين

 وإن اإلنسان من أجل حب املال لبخيل ، واألول أوىل . وقيل املعىن : 

 والقرطيب ، والشوكاِن ، واأللوسي . : ابن جرير ،    ورجح القول اْلول
 ألن عرف القرآن للفظة ) اخلري ( غالباً ما يراد به املال . 

 ) وهو أنه ِبيل من أجل حب املال ( البغوي ، وابن عطية ، والبيضاوي ، وابن عاشور .   ينالثا   القولورجح 
 وحجتهم يف ذلك : أن الشديد يف لغة العرب هو البخيل املمسك . 

 الالم يف قوله ) حلب اخلري ( للتعليل ، أي : من أجل حب املال لبخيل . وقالوا إن 
 ولني : مع بني القوذهب ابن كثري والسعدي إىل اجل

 : بااِن  أاْي واِإنَُّه حِلُبِّ اخلْارْيِ واُهوا اْلمااُل لاشاِديٌد، واِفيِه ماْذها ( واإِنَُّه حِلُبِّ اخلْارْيِ لاشاِديٌد  ) قوله تعاىل:   :   قال ابن كثُي
بَِّة لِْلمااِل   :  اَأَحُدمهَُ   . أانَّ اْلماْعىنا واِإنَُّه لاشاِديُد اْلماحا
ُهُاا صحيح حلاارِ واِإنَّهُ :  َوالثَّاين  يٌل ِمْن حماابَِّة اْلمااِل واِكالا  .   يٌص ِبِا

 .  ِإْن ت اراكا خارْياً(   املراد ابخلري هنا املال ، كقوله ) •

نهم خرياً كما  فيما بيدون املال  وهذا ألن الناس يعواِإذاا ماسَُّه اخلْارْيُ ماُنوعاً(  وقوله ) ِإْن ت اراكا خارْياً ( وله تعاىل : ) اخلري املال من ققال الرازي :  
ْ مياْساْسُهمْ راح وأذى احلرب سوءاً يف قوله )أنه تعاىل مسى ما ينال من اجل  ، يقال : فالن شديد ومتشدد . والشديد البخيل املمسك  (ملا

 واملعىن أن اإلنسان شديد احلب للمال ، فهو ذم حلبه واحلرص عليه .  ِف التسهيل :  قال
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  ، وعسى أن يكون شراً وحراماً ، ولكن الناس يعدونه خرياً ، فسماه هللا خرياً لذلك . خرياً ال  املمسى هللا قال ابن زيد : 

ٍة ِمنا اَّللَِّ اً ، فقال : ) ومسى اجلهاد سوء ْ مياْساْسُهْم ُسوٌء (فاانْ قالاُبوا بِِنْعما  [تفسري القرطيب]على ما يسميه الناس .   وافاْضٍل ملا
 ( يعود إىل اإلنسان .   إِنَُّه عالاى ذاِلكا لاشاِهيدٌ وا  قوله ) وهذا يقوي أن الضمري يف •

 فاإلنسان بطبعه حيب املال حباً عظيماً ويبخل به إال من عصمه ، فحب املال مغروس يف النفوس . 
 ىل )واِإنَُّه حِلُبِّ اخلْارْيِ لاشاِديٌد(. قال تعا

 وقال تعاىل )واحتُِب ونا اْلماالا ُحبًّا مجاًّا(. 
 كثريا يعين حيبون مجع املال ويولعون به ، يقال : جم املال يف احلوض إذا كثر واجتمع .   يأوي : البغ قال 

أنَّ راُسولا هللا   ابِن عباٍس رضي هللا عنهما  أنَّ   وعن  )لاْو  إالَّ  قاالا  فااُه  مياْألا  لاُه وااِدَيِن، والاْن  أْن يُكونا  ِمْن ذاهاٍب أحابَّ   البِن آداما وااِدَيً 
( ُمت َّفاٌق عليه.  واي اْتوبُ  لرت ااُب، ا  هللاُ عالاى ماْن اتابا

ْعُت راُسولا هللِا    ن أايبا ُهرايْ راةا وع : مسِا نْ ياا واطُوِل األامالِ  ي اُقوُل )الا ي ازاالُ  قاالا ِبرِي شااابًّ يف اثْ ن اتانْيِ يف ُحبِّ الد   متفق عليه  ( ق اْلُب اْلكا

: قاالا    عاْن أاناسٍ   . رواه البخاري   ()ياْكرباُ اْبُن آداما واياْكرباُ ماعاُه اثْ نااِن ُحب  اْلمااِل واطُوُل اْلُعُمرِ     راُسوُل هللاِ قاالا
 )اثنتان يكرُها ابن آدم: يكره املوت واملوت خري له من الفنت، ويكره قلة املال، وقلة املال أقل للحساب( رواه أْحد.   وقال  
 عة هللا وعن ذكره وشكره. طا عن  -حالالً ولو كان   -ذر هللا االشتغال ابملالوح

 ُلُكْم واالا أاْوالادُُكْم عان ِذْكِر اَّللَِّ وامان ي اْفعاْل ذاِلكا فاأُْولاِئكا ُهُم اخلْااِسُرونا(. كما قال تعاىل )َياي  هاا الَِّذينا آماُنوا الا تُ ْلِهُكْم أاْمواا
ي اُقوُل لاكا اْلُمخالَُّفونا  ناآ أاْمواالُنا ْعرااِب شا  ِمنا األا وقال سبحانه )سا  ا واأاْهُلوانا فااْست اْغِفْر لاناا(. غالات ْ

ستقبله  ييقول تعاىل مزهداً يف الدنيا ومرغباً يف اآلخرة ومنبهاً على ما هو كائن بعد هذه احلال وما  (  َما ِف اْلُقُبوِر    َأَفََل يَ ْعَلُم ِإَذا بُ ْعِثرَ )  
 .هم ونشرهم: أخرج هللا األموات من قبورهم حلشر أي (ِإَذا بُ ْعِثَر َما ِف اْلُقُبورِ أي هالِّ يعلم هذا املغرت ) ( مُ يَ ْعلَ  َأَفََل )اإلنسان من األهوال  

أي ظهر وابن ما فيها ، وما استرت يف الصدور من كمائن اخلري والشر ، فصار السر عالنية والباطن ظاهراً ،  (  َوُحصِ َل َما ِف الصُُّدوِر    )
 أعماهلم . لق نتيجة  لى وجوه اخل وابت ع

لاى السَّراائُِر(  قال تعاىل : )  . ي اْوما تُ ب ْ
آليتني بعضهما لبعض : أن بعثرة ما يف القبور إخراج لألجساد من بواطن األرض ، وحتصيل ما يف  ومناسبة ا  قال الشيخ ابن عثيمني : 

 الصدور إخراج ملا يف الصدور مما تكنه الصدور . 

 وأُهل ذكر اجلوارح ؟ (  واُحصِّلا ماا يف الص ُدورِ  قوله ) لوب يف ل القأعما  مل خص قال الرازي : 

 ألعمال القلوب . ألن أعمال اجلوارح اتبعة اجلواب :  
واألصل يف    آمِثٌ ق اْلُبُه(ولذلك جعلها تعاىل هي األصل يف الذم فقال )،   القلوب ملا حصلت أفعال اجلوارح فإنه لوال البواعث واإلرادات يف 

 .   ْت قُ ُلوهُبُْم(لا واجِ فقال )  املدح
َِبُيٌ   ) ُم َِّبِْم يَ ْوَمِئٍذ خلَّ  ، وال يظلم مثقال ذرة . أوفر اجلزاء   ، وجمازيهم عليهمصنعون ويعملون جبميع ما كانوا ي : العاملأي (  ِإنَّ َرَّبَّ

ناا هِباا واِإْن كا ٌس شاْيئاً واناضاُع اْلماواازِينا اْلِقْسطا لِي اْوِم اْلِقيااماِة فاال ُتظْلاُم ن افْ قال تعاىل : )  ْرداٍل أات اي ْ بٍَّة ِمْن خا    .(    واكافاى بِناا حااِسِبنيا  انا ِمثْ قاالا حا
ا اْلِكتااِب ال ي ُ ال تعاىل : )  وق  ِبرياةً   رياًة واالغااِدُر صاغِ واُوِضعا اْلِكتااُب فارتااى اْلُمْجرِِمنيا ُمْشِفِقنيا ممَّا ِفيِه واي اُقولُونا َيا وايْ لات اناا مااِل هاذا ِإالَّ أاْحصااهاا    كا

 . (    واواجاُدوا ماا عاِمُلوا حااِضراً واال ياْظِلُم راب كا أاحاداً 
ألنه يوم اجلزاء ، بقصد الوعيد والتهديد ، فهو تعاىل عامل هبم يف ذلك اليوم    –يوم القيامة    –وإمنا خص علمهم هبم يف هذا اليوم   •

 وغريه . 

ريه ، ولكن املعىن أنه  وهو عامل هبم يف ذلك اليوم ويف غة ،  أي عامل ال خيفى عليه منهم خافي   ( ْم ي اْوماِئٍذ خلَّاِبرٌي  هبِِ م  راهبَُّ   ِإنَّ : )    قال القرطب
 جيازيهم يف ذلك اليوم. 
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ببواطن األمو   ،خلبري اسم من أمساء هللا ا • العليم  والضمائر    ر لى السرائاملطلع ع  )املطلع على بواطن األمور ودقائقها وخفياهتا(   رومعناه 
 وخفاَي األمور. 

 لظاهرة واخلفية. وا  ،: اخلبري العامل بدقائق األمور املعقولة واحملسوسة  قال ابن عاشور 
 اآلاثر املرتتبة على معرفتنا هلذا االسم:

ختفى عليه    ال   ،كل شيء  ألن هللا مطلع على    ، جيب على اإلنسان أن حيذر من كتم النفاق أو احلسد أو غريها من أمراض القلوب    أواًل: 
 خافية. 

فقال تعاىل )وإن حتسنوا وتتقوا فإن هللا كان مبا    ، ضبه  وأن نبتعد عن كل ما يسخطه ويغ  ،ولذلك أمران سبحانه أن نتقيه ونعمل مبا حيب  
 تعملون خبرياً(. 

 وقال تعاىل )واتقوا هللا إن هللا خبري مبا تعملون(. 
 خبرياً(.  مبا تعملون هللا كان   وقال سبحانه )وإن تلووا أو تعرضوا فإن 

 : وجوب مراقبة هللا تعاىل. اثنياً 
ومبن يفسد    ، بصري مبن يصلح حاله ابلغىن واملال    ،  مبن يستحق اهلداية منهم ممن ال يستحقها  بصري   ، : أن هللا خبري أبحوال عباده  اثلثاً 

ُ الرِِّْزقا لِِعبااِدِه لاب اغاْوا يف  ِبرٌي والاِكْن  اأْلاْرضِ  حاله بذلك )والاْو باساطا اَّللَّ ٍر ماا ياشااُء إِنَُّه بِِعبااِدِه خا  باِصرٌي(. يُ ن ازُِِّل بِقادا
ال    ، عامل مبا كان وما يكون وما سيكون وما مل يكن كيف كان سيكون ..    ،ني أبن هللا هو اخلبري العامل ببواطن األمور وخفياهتا  اليق  رابعًا: 

 وهذا هلل وحده ال يشاركه فيه أحد من خلقه.   ،اً دقيقاً  يفوته من العلم شيء وان كان صغرياً سر 
وهذا شأن أهل    ،سلم له يف مجيع شئونه مطلق التدبري   ،ا آمن العبد أبن هللا هو اخلبريفطامل  ،رضا العبد ابختيار ربه يف كل أمره    خامسًا:

 اليقني أهنم يسلمون له أمورهم ثقة يف كمال تدبريه. 
وِب ِعبااِدِه  قال تعاىل )واكافاى ِبرابِّكا ِبُذنُ   ، وما جيول يف صدورهم من خري أو شر   ، ده وأقواهلم  عمال عبابري عليم أباإلميان أبن هللا خ  سادسًا:

ِبريااً باِصرياً( فيوقن العبد أنه مكشوف أمام هللا   فرياقب هللا يف مجيع أحواله وخواطره وقلبه بتهذيب سره    ، ال ختفى على هللا منه خافية    ،خا
 لص أعماله هلل. خيو   ،ابطنه   وتطهري 
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 ة سورة القارع
 مقدمة : 

 سورة القارعة سورة مكية . 
 أغراضها :  

البقاعي :   الناس فيه إىل انج و قال  الدين بتصوير ثواِن أحواله يف مبدئه ومآله ، وتقسيم  قارعة  ال ا  وامسه  هالك ، مقصودها إيضاح يوم 
   واضح يف ذلك. 

وإثبات اجلزاء على األعمال ، وأن أهل األعمال الصاحلة    ،  ذُكر فيها إثبات وقوع البعث وما يسبق ذلك من أألهوال:    وقال ابن عاشور
 قعر جهنم .  املعتربة عند هللا يف نعيم ، وأهل األعمال السيئة اليت ال وزن هلا عند هللا يف

ُثوِث )( يَ ْوَم َيُكوُن النَّاُس َكاْلَفَراِش الْ 3( َوَما َأْدرَاَك َما اْلَقارَِعُة ) 2 ) َقارَِعةُ ( َما الْ 1) َعُة  اْلَقارِ )   ( َوَتُكوُن اجْلَِباُل َكاْلِعْهِن اْلَمنُفوِش  4َمب ْ
( ََنٌر  10( َوَما َأْدرَاَك َما ِهَيْه ) 9( فَأُمُُّه َهاِويٌَة )8ُه ) ينُ َوازِ ْت مَ  َخفَّ ( َوَأمَّا َمنْ 7( فَ ُهَو ِف ِعيَشٍة رَّاِضَيٍة )6( فََأمَّا َمن ثَ ُقَلْت َمَوازِيُنُه ) 5)

 ( .  ( 11َحاِمَيٌة )
----------------- 

 القارعة من أمساء يوم القيامة ، مسيت بذلك ألهنا تقرع الناس وتزعجهم أبهواهلا . ( اْلَقارَِعُة  )  
 وفيه تشويق إىل معرفة ما سيخرب به . ل ، مهو   افتتاحرعة [ االفتتاح بلفظ ] القا قال ابن عاشور : 

 امة والساعة ؛ كذا قال عامة املفسرين . قوله ) القارعة . ما القارعة ( أي القي وقال القرطب :

ُهُم القارعة ، واف اقاراهُتُمُ   هبم أمر فظيع . وقع إذا رة ؛ الفاقِ  وذلك أهنا تقرع اخلالئق أبهواهلا وأفزاعها ، وأهل اللغة يقولون : تقول العرب ق اراعات ْ
  : قال تعاىل  السَّما )كما  ف افازِعا ماْن يف  الص وِر  يُ ن ْفاُخ يف  دااِخرِينا(  واي اْوما  أات اْوُه  واُكلٌّ   ُ ماْن شااءا اَّللَّ ِإالَّ  اأْلاْرِض  وهلذا عظم أمرها  اوااِت واماْن يف 

 وفخمه فقال : 
 م والتفخيم ألمرها . يظ لتععناه ام ، وم ) ما ( لالستفها(  َما اْلَقارَِعُة    )
 ا أعلمك ما القارعة ، أمرها عظيم وهوهلا جسيم . تعظيم ألمرها بعد تعظيم ، أي : وم( َوَما َأْدرَاَك َما اْلَقارَِعُة  )  

 مث فسره بقوله : 
ُثوِث  )    أي :    هنم فراش مبثوثا هم فيه كأم ممحريهتهم من  وجميئ  أي : يف انتشارهم وتفرقهم وذهاهبم(  يَ ْوَم َيُكوُن النَّاُس َكاْلَفَراِش اْلَمب ْ

 منتشر ، يتطاير هنا وهناك . 
 ان الذي يتهافت يف النار ، ومسي فراشاً لتفرشه وانتشاره . الفراش هو احليو قال الزجاج : 

 ما اجلمع بني هذه اآلية وقوله تعاىل : ) خيرجون من األجداث كأهنم جراد منتشر ( ؟  •
 اجلمع : 
ن للجراد وجهة  ن كالفراش يتحريون ذهاابً وإَيابً ويف كل اَتاه ال وجهة هلم ، مث يكونون كاجلراد ، ألهنم يكونو ل الناس أ اأول ح  أن يكون
 تقصدها . 

تاِشٌر(واملبثوث املتفرق ، وقال يف موضع آخر )ل القرطب :  قا ُْم جارااٌد ُمن ْ ، مث  ل وجه  فأوِّل حاهلم كالفراش ال وجه له ، يتحريِّ يف ك  كاأاهنَّ
 . صده جلراد ، ألن هلا وجهاً تق ن كاكونو ي
 بعد صالبتها ومتكنها من األرض . (    َوَتُكوُن اجْلَِبالُ  )
 كالصوف املنفوش ، الذي بقي ضعيفاً جداً تطري به أدّن ريح . ( َكاْلِعْهِن اْلَمنُفوِش     )

 ته . أي : رجحت حسناته على سيئا ( فََأمَّا َمن ثَ ُقَلْت َمَوازِيُنُه ) 
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ِئنَُّة  َيا أاي َّ أي : يف عيشة كرمية يف اجلنة يرضاها لنفسه ، كما قال تعاىل : )   ( رَّاِضَيٍة     ِعيَشةٍ فَ ُهَو ِف   )  اْرِجِعي ِإىلا رابِِّك    . تُ هاا الن َّْفُس اْلُمْطما
نَّيِت   . فااْدُخِلي يف ِعبااِدي  .رااِضياًة مَّْرِضيًَّة    ( . وااْدُخِلي جا

 امة . يوم القين امليزايف اآلية إثبات  •

   وأدلة ثبوته ِف الكتاب والسنة : أواًل :  

ْيئاً واِإْن كاانا ِمثْ قاالا حابَّةٍ  واناضاُع اْلماواازِينا اْلِقْسطا قال تعاىل: ) ناا هِباا لِي اْوِم اْلِقيااماِة فاال ُتْظلاُم ن اْفٌس شا ْرداٍل أات اي ْ  .   ( ِمْن خا
اِوياةٌ   .واأامَّا ماْن خافَّْت ماواازِيُنُه   . ف اُهوا يف ِعيشاٍة رَّاِضياٍة  .ُه  ازِينُ  ماوا فاأامَّا مان ث اُقلاتْ وقال تعاىل: )  . (  فاأُم ُه ها
 . ( ُدونا الِ ما خا هانَّ يف جا  واماْن خافَّْت ماواازِيُنُه فاأُولاِئكا الَِّذينا خاِسُروا أانْ ُفساُهمْ .   فاماْن ث اُقلاْت ماواازِيُنُه فاأُولاِئكا ُهُم اْلُمْفِلُحونا وقال تعاىل: )
 ومن السنة : 

ن ، خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان يف امليزان : سبحان هللا  : ) كلمتان حبيبتان إىل الرْح  قال : قال رسول هللا    حديث أيب هريرة  
 . وحبمده ، سبحان هللا العظيم ( . متفق عليه  

 .  سلمه من ( رواامليزا هلل متأل واحلمد  ) ...  وحديث أيب مالك قال : قال  
 له كفتان حسيتان مشاهداتن ) حديث صاحب البطاقة ( .  ه ميزان حسيالدليل على أناثنياً : 

،  إن هللا سُيخالُِّص رجاًل من أميت على رؤوس اخلالئق يوم القيامة: ) : قال رسول هللا  ا رواه أْحد يف مسنده عن عبد هللا بن عمرو قال مل
البص ، كل سجل  وتسعني سجالً فينشر عليه تسعاً   له رمد   ،  : ال َي رب ؟ قال تبيت احلافظون ؟ أظلمتك ك: أتنكر من هذا شيئاً ، مث يقول 

، فتخرج له  ، ال ظلم اليوم عليك ؛ إن لك عندان حسنة واحدة: بالل، فيقو : ال َي رب؟ فيبهت الرجل ن فيقول : ألك عذر أو حسنة فيقول
فيها  أ بطاقة  أشهد  هللا:  إال  إله  ال  أنن  وأشهد  عب  ،  ورسولهحممداً  فيقولده  أحضروه،  فيقول:  رب ،  َي  هذه :  مع  البطاقة  هذه  وما  ؛ 

، فال يثقل  ، وثقلت البطاقة : فطاشت السجالت ، قال ، والبطاقة يف كفة : فتوضع السجالت يف كفة ، قال: إنك ال تظلم؟ فيقاللسجالت ا
 . ( مع اسم هللا شيء

 اختلف العلماء يف الذي يوزن على أقوال:  ًا: اثلث
 أن الذي يوزن األعمال نفسها.  :ل اْلول قو ال

 لطييب، وابن حجر. وإىل هذا ذهب ابن حزم، وا
 قال ابن حجر: والصحيح أن األعمال هي اليت توزن. 

 )واحلمد هللا متأل امليزان(.  لحديث السابق ل  -أ
 ( . ... ثقيلتان يف امليزان  ن على اللسان،  )كلمتان خفيفتا السابق   وحلديث أيب هريرة   -ب
 صرحيان يف وزن األعمال أنفسها.   ديثانذان احلا: هقالو 
بٍَّة ِمْن خارْ ولقوله تعاىل   -ج ْيئاً واِإْن كاانا ِمثْ قاالا حا ناا هِباا واكا )واناضاُع اْلماواازِينا اْلِقْسطا لِي اْوِم اْلِقيااماِة فاال ُتْظلاُم ن اْفٌس شا  فاى بِناا حااِسِبنيا(. داٍل أات اي ْ

 )أي: صاحب العمل(.  امل العي يوزن أن الذ  القول الثاين: 
 قال )إنه ليأيت الرجل العظيم السمني يوم القيامة ال يزن عند هللا جناح بعوضة(. متفق عليه   حلديث أيب هريرة. أن رسول هللا  -أ

 ان( رواه أْحد. يف ابن مسعود )إن ساقيه أثقل من جبل أحد يف امليز   ولقوله   -ب
 ل. ائف األعماأن الذي يوزن صح  القول الثالث: 

 وإىل هذا ذهب ابن عبد الرب، والقرطيب. 
وفيه ) ... وتوضع السجالت يف كفة والبطاقة يف كفة، فطاشت السجالت وثقلت البطاقة، فال يثقل مع اسم هللا شيء(    حلديث البطاقة

 رواه الرتمذي 
 أن اجلميع يوزن.  القول الرابع:
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 .ابز وغريهمكمي، وابن وإىل هذا ذهب ابن كثري، وابن أيب العز، وحافظ ح
 واردة يف ذلك: فثبت وزن األعمال والعامل وصحائف األعمال. قال ابن أيب العز بعدما ساق بعض النصوص ال 

ألن األحاديث اليت  أن العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يؤذن،    -وهللا أعلم    -وقال حافظ حكمي: الذي استظهر من النصوص  
 . افاة بينهاذلك وال منيف بيان القرآن قد وردت بكل 

ال منافاة بينها فاجلميع يوزن، ولكن االعتبار يف الثقل واخلفة يكون ابلعمل نفسه ال بذات    وقال الشيخ ابن ابز: اجلمع بني النصوص أنه 
 العامل وال ابلصحيفة. 

 وهذا القول هو الراجح. 
 ْلن الوزن يكون لألجسام؟عمال مع أهنا أعراض، رابعًا: كيف توزن اْل

 توزن. تعاىل يقلب األعراض يوم القيامة أجساماً مث   أبن هللا  اب بعضهم:جأ
قوله )واحلمد هلل متأل امليزان( فيه داللة على أن العمل نفسه وإن كان عرضاً قد قام ابلفاعل، حييله هللا يوم القيامة فيجعله    قال ابن كثُي:

 يف امليزان.  ذااتً يوضع
الوزن األجسام، فإن هللا يقلب  د يقول: األعمال أعراض ال تقبل الوزن، وإمنا يقبل  معانقول ملحد    فال يلتفت إىل  وقال ابن أيب العز:
 األعراض أجساماً. 

 خامسًا: هل هو ميزان واحد أم متعدد؟ 
 ُنُه ... (. زِيلاْت ماوااماْن ث اقُ ِقْسطا لِي اْوِم اْلِقيااماِة(، وقوله تعاىل )فا وردت نصوص تدل على أنه متعدد، كقوله تعاىل )واناضاُع اْلماواازِينا الْ 

 )كلمتان ثقيلتان يف امليزان(.  ووردت نصوص ابإلفراد، كقوله  
 والراجح أنه ميزان واحد، لكنه متعدد ابعتبار املوزون. 

إن  حملاسبة، فعمال، ألن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد اقال القرطيب: قال العلماء: إذا انقضى احلساب كان بعده وزن األ  سادسًا:
 كون اجلزاء حبسبها. حملاسبة لتقرير األعمال، والوزن إلظهار مقاديره ليا

 أعمال تثقل ِف امليزان : سابعاً : 

 حسن اخللق . أواًل : 
 لق (  رواه أبو داود . أثقل يف امليزان من حسن اخل: ) ما من شيء    عن أيب الدرداء قال : قال رسول هللا 

 حان هللا وحبمده . ، سب العظيم  قول : سبحان هللا اثنياً : 
 وحبمده ، سبحان هللا  تان حبيبتان إىل الرْحن ، خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان يف امليزان : سبحان هللاحلديث أيب هريرة السابق : ) كلم

 ه . متفق علي   العظيم ( 
 قول : احلمد هلل . اثلثاً : 

 يزان ( . رواه مسلم  متأل امل) احلمد هلل :   قال : قال رسول هللا ث أيب مالك األشعري ديحل
 أي : رجحت سيئاته على حسناته .   (َمَوازِيُنُه   َوَأمَّا َمْن َخفَّتْ ) 
 . أي : فأمه اليت يرجع إليها ويصري يف املعاد إليها هاوية ، وهي اسم من أمساء النار   ( فَأُمُُّه َهاِويٌَة ) 

 غريها .  مأوى له وإمنا قيل للهاوية أمه ألنه ال قال ابن جرير : 
 ما َيوي إىل أمه ، قاله ابن زيد . ومساها أماً ألنه َيوي إليها كوقال القرطب : 

 وهاوية اسم من أمساء النار ، مسيت هبا لغاية عمقها وبعد مهواها .  •

هذا    لم ، قال :ورسوله أع  : تدرون ما هذا ؟ قلنا : هللا  يب  ة ، فقال الن إذا مسع وجب  قال : ) كنا مع رسول هللا    عن أيب هريرة  
 ، فهو يهوي يف النار ، اآلن حىت انتهى إىل قعرها ( . رواه مسلم رمي به يف النار منذ سبعني خريفاً  حجرٌ 
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 معناه ساقط أبم رأسه يف انر جهنم . وقيل : 
 ه : ا مث فسرها بقولهذا تعظيم ألمره ( َوَما َأْدرَاَك َما ِهَيْه ) 
 الدنيا بسبعني ضعفاً . اللهب والسعري ، قد زاددت حرارهتا على حرارة انر  قوية حلر ديدة اأي : ش(    ََنٌر َحاِمَيةٌ ) 

 تنبيه : 
هناك قسم اثلث مل يذكر هنا ، وهم من تساوت حسناهتم وسيئاهتم ، وقد قيل : إهنم أصحاب األعراف ، فإهنم يقفون إىل ما شاء هللا  

 نة . ون إىل اجلر ، مث يصري على األعراف ، وهو سور أو حجاب بني اجلنة والنا 
 الفوائد : 

 أمساء يوم القيامة :  قيامة . أن القارعة من أمساء يوم ال  -1

 الساعة . 

تِياٌة ال راْيبا ِفيهاا  قال تعاىل : )    ( . ِإنَّ السَّاعاةا آلا
 يوم البعث . 
 .    اْلب اْعِث (تااِب اَّللَِّ ِإىلا ي اْومِ لاقاْد لاِبثْ ُتْم يف كِ   قال تعاىل : )

 ن . الدييوم 
ينِ تعاىل : )  ل قا  .   (  مااِلِك ي اْوِم الدِِّ

 يوم اِلسرة . 
 ( . واأاْنِذْرُهْم ي اْوما احلْاْسراِة  قال تعاىل : )  
 الدار اآلخرة . 
انُوا ي اْعلا  قال تعاىل : )  .   ُمونا(واِإنَّ الدَّارا اآْلِخراةا هلِايا احلْاي اوااُن لاْو كا

 يوم التناد . 
 .   ْيُكْم ي اْوما الت َّنااِد(خااُف عالا ِإِنِِّ أا   قال تعاىل : )
 دار القرار . 
 .   واِإنَّ اآْلِخراةا ِهيا دااُر اْلقارااِر( )  قال تعاىل : 

 يوم الفصل . 

بُونا( قال تعاىل : )  ُتْم بِِه ُتكاذِِّ ا ي اْوُم اْلفاْصِل الَِّذي ُكن ْ  . هاذا
 يوم اجلمع . 

 .   ( با ِفيِه واتُ ْنِذرا ي اْوما اجلْاْمِع ال رايْ  اىل : )تع قال
 يوم اِلساب 
ا ماا تُوعاُدونا لِ )   قال تعاىل :   . (    ي اْوِم احلِْساابِ هاذا

 يوم الوعيد . 
 .  (  وانُِفخا يف الص وِر ذاِلكا ي اْوُم اْلواِعيدِ قال تعاىل : ) 

 يوم اخللود . 
 . (  ُلودِ  ذاِلكا ي اْوُم اخلُْ اْدُخُلوهاا ِبساالمٍ قال تعاىل : )  

 يوم اخلروج . 
 . (    ي اْوُم اخْلُُروجِ ي اْوما ياْسماُعونا الصَّْيحاةا اِبحلْاقِّ ذاِلكا )    ل تعاىل : اق
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 الواقعة . 
 . (   ِإذاا واق اعاِت اْلوااِقعاةُ قال تعاىل : )  

 اِلاقة . 

 . ُة(  واماا أاْدرااكا ماا احلْااقَّ .   ماا احلْااقَّةُ .    احلْااقَّةُ ) 

 الطامة الكربى . 

 . (    امَُّة اْلُكرْباىلطَّ  اجااءاتِ  فاِإذااقال تعاىل : ) 
 الصاخة . 

 . (  الصَّاخَّةُ  فاِإذاا جااءاتِ ) 
 اآلزفة . 

 . (  أازِفاِت اآْلزِفاةُ قال تعاىل : )  
 القارعة . 

   .(    واماا أاْدرااكا ماا اْلقاارِعاةُ .   ماا اْلقاارِعاةُ .    اْلقاارِعاةُ ) 
 وم القيامة كثرية: وأسباب النجاة من كرب ي ،    ن كربه وأهوالهيت تنجيه ماألسباب ال فينبغي على املسلم أن يتذكر ذلك اليوم وأن يعمل  -2

 التنفيس عن املسلمني.  منها:
نْ ياا ن افَّسا   حلديث أيب هريرة. قال: قال رسول هللا   ُ عاْنُه ُكْرباًة ِمْن ُكراِب ي اْوِم الْ )ماْن ن افَّسا عاْن ُمْؤِمٍن ُكْرباًة ِمْن ُكراِب الد   ( .   ِقيااماةِ  اَّللَّ

 إنظار املعسر أو الوضع عنه.   ومنها:
 م . رواه مسلره أن ينجيه هللا من كرب يوم القيامة فلينظر معسر أو يضع عنه( )من س  قال  

 الوفاء ابلنذر، وإطعام الطعام لوجه هللا.  ومنها:
يماً واأاِسرياً. ِإمنَّاا نُْطِعُمُكْم ِلواْجِه اَّللَِّ الا نُرِيُد  لطَّعااما عالاى ُحبِِّه ِمْسِكيناً واياتِ ُمونا ا. وايُْطعِ ر ُه ُمْستاِطرياً  واخياااُفونا ي اْوماً كاانا شا قال تعاىل )يُوُفونا اِبلنَّْذرِ 

ُ شارَّ ذاِلكا اْلي ا ِمنُكْم جازااء واالا ُشُكوراً. ِإانَّ َناااُف ِمن رَّبِِّناا ي اْوماً عاُبوساً قامْ   ْضراًة واُسُروراً(. اُهْم نا ْوِم والاقَّ طارِيراً. ف اواقااُهُم اَّللَّ
 م القيامة . التحذير من أهوال يو  -3

 إثبات امليزان لوزن األعمال .  -4

 . شدة حرارة انر جهنم   -5
 سورة التكاثر 

 سورة التكاثر سورة مكية ، وهي مثان آَيت . 
 هور . : وهي مكية عند اجلم  قال ابن عاشور
  . م فيها خالفاً : هي مكية ال أعل   وقال ابن عطية

 ا : أمساؤه
 تفسري ، وهو االسم األكثر شهرة هلا . مسيت بسورة التكاثر يف معظم املصاحف ، وكتب ال

 ومسيت ) سورة أهلاكم ( بدون التكاثر ، وممن مساها بذلك : الطربي ، والقرطيب . 
 أغراضها : 

  : البقاعي  التصري قال  إل مقصودها  أشارت  مبا  اجلح  يوم  اهلالك  سبب  أن  من  العادَيت  ،    صورته الذي  .  مع يه  للمال  اجلمع  القارعة. 
 زوال ، وامسها واضح الداللة على ذلك. واإلخالد إىل دار ال 
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عاشور ابن  ،  :    وقال  به  والتكاثر  املال  إبيثار  اإلسالم  ودعوة  القرآن  دالئل  النظر يف  عن  اللهو  على  التوبيخ  على  والتفاخر  اشتملت 
 د على ذلك . من كان قبلهم ، وعلى الوعير كما صار  ا يف القبو ابألسالف وعدم اإلقالع عن ذلك إىل أن يصريو 

 ]تفسري ابن عاشور[ وحثهم على التدبر فيما ينجيهم من اجلحيم ، وأهنم مبعوثون ومسؤولون عن إُهال شكر املنعم العظيم .  

اْلَمَقاِبَر ) ( َحَّتَّ  1َأَْلَاُكُم التََّكاثُ ُر ))   تَ ْعَلُمونَ ( َكَلَّ َسوْ 2زُْرُُتُ  تَ ْعَلُموَن ) كَ ( ثَّ 3 )َف  تَ عْ 4َلَّ َسْوَف  َلْو  اْلَيِقنِي )( َكَلَّ  (  5َلُموَن ِعْلَم 
َا َعنْيَ اْلَيِقنِي ) 6َلََتَُونَّ اجلَِْحيَم )   ( .  ( 8( ثَّ لَُتْسأَُلنَّ يَ ْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيِم ) 7( ثَّ َلََتَُوهنَّ

----------------- 
   (  اْلَمَقاِبَر زُْرُتُُ  َحَّتَّ .   َأَْلَاُكُم التََّكاثُ رُ )  

الدنيا ونعيمها وزهرهتا عن طلب اآلخرة وابتغائها ، ومتادى بكم حىت جاءكم املوت وزرمت  يقول تع  قال ابن كثُي :  اىل : أشغلكم حب 
 املقابر ، أي صرمت من أهلها . 

 ر . يف املقاب  متم ودفنتمبكثرة املال والعدد عن طاعة هللا ، حىت   م املباهات: أي شغلك  وقال القرطب
 عليكم االشتغال به ألن اللهو شغل يصرف عن حتصيل أمٍر مهم . : أي شغلكم عما جيب  قال ابن عاشور و 
لاْقُت اجلِْنَّ وااأْلِ )فقد شغل التكاثر كثري من الناس وغفلوا عن احلكمة اليت خلقوا هلا  •  . ْنسا ِإالَّ لِي اْعُبُدوِن( واماا خا

 . اده فهو داخل يف التكاثر املذموم بنفع معبد غريه سوى طاعة هللا ورسوله وما يعود عليه  ه الع اثر بما يك: كل  قال ابن القيم 

ن قد يشتغل ابلشيء جبوارحه  ( أبلغ يف الذم مما لو قال : شغلكم ، لعدم التالزم بني اللهو واالشتغال ؛ ذلك أن اإلنساأاهْلااُكمُ قوله تعاىل : )
 . ول وإعراض ا اللهو ذه وقلبه غري اله به ، بينم

ر به سوى طاعة هللا من األموال واألوالد واألنصار واجلنود والعدد والعدة والعتاد ، وغري  وحذف متعلق التكاثر ليشمل كل ما يتكاث •
 ذلك . 

 .  ااًل واأاعاز  ن افاراً( ُر ِمْنكا ما أاانا أاْكث ا   كما قال تعاىل عن صاحب اجلنة أنه قال لصاحبه : )
اثُ رُ : ) تعاىل    : قوله   قيم قال ابن ال ، سوى طاعة هللا ورسوله ، وما يعود عليه بنفع معاده ، فهو  ر به العبد غريه( كل ما يكاثأاهْلااُكُم التَّكا

يث أو علم ، وال سيما إذا مل حيتج إليه ، والتكاثر  داخل يف هذا التكاثر ، فالتكاثر يف كل شيء من مال أو جاه أو رَيسة أو نسوة أو حد
اثر أن يطلب الرجل أن يكون أكثر من غريه ، وهذا مذموم إال فيما يقرب  والتكة املسائل وتفريعها وتوليدها ،  صانيف وكثر الكتب والتيف  

 إىل هللا ، فالتكاثر فيه منافسة يف اخلريات ومسابقة إليها . 
 عظم ضرراً. طراً وأفهو أشد خ  ة والرَيء؛  هللا ألجل املكاثرة والسمع م واجلهاد مما يتقرب به إىل والتكاثر حينما يكون ابلعل

  ذم التكاثر يف الدنيا يف غري طاعة هللا . وقد جاءت النصوص يف 
ْيئاً ِإنَّ َيا أاي  هاا النَّاُس ات َُّقوا رابَُّكْم وااْخشاْوا ي اْوماً ال جياْزِي وااِلٌد عاْن والاِدِه قال تعاىل : )  ُم   فاال ت اُغرَّنَّكُ َّللَِّ حاقٌّ  واْعدا اواال ماْولُوٌد ُهوا جااٍز عاْن وااِلِدِه شا

نْ ياا واال ي اُغرَّنَُّكْم اِبَّللَِّ اْلغاُروُر(  احلْايااُة     .الد 
ٌْو وازِيناٌة وات افااُخٌر  وقال تعاىل : ) نْ ياا لاِعٌب واهلا اثُ ٌر يف اأْلاْموااِل وااأْلاْوالدِ اْعلاُموا أامنَّاا احلْايااُة الد  ناُكْم واتاكا ياِهيُج  اْلُكفَّارا ن ابااتُُه مُثَّ جابا  غاْيٍث أاعْ كاماثاِل   ب اي ْ

اٌب شاِديٌد واماْغِفراٌة ِمنا اَّللَِّ واِرْضوااٌن واماا احلْا  نْ يا فارتاااُه ُمْصفارِّاً مُثَّ ياُكوُن ُحطااماً وايف اآْلِخراِة عاذا  . ا ِإالَّ ماتااُع اْلُغُروِر(  يااُة الد 
نْ ياا ماتااٌع واِإنَّ ا ِم ِإمنَّا َيا ق اوْ وقال تعاىل : )  .    اآْلِخراةا ِهيا دااُر اْلقارااِر( هاِذِه احلْايااُة الد 

(  : تعاىل  هللا  اَّللَِّ قال  ِذْكِر  عاْن  أاْوالدُُكْم  واال  أاْموااُلُكْم  تُ ْلِهُكْم  ال  آماُنوا  الَِّذينا  أاي  هاا  اخلْااسِ َيا  ُهُم  فاأُولاِئكا  ذاِلكا  ي اْفعاْل  واماْن    . ُرونا(  
من مالك   آدم مايل مايل قال : وهل لك َي ابن يقول ابن آدم وهو يقرأ )أهلاكم التكاثر( قال: )  أتيت النيب   قال أبيه عن مطرف عن

 مسلم .   واه( ر  كلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيتإال ما أ 
إمنا له من ماله ثالث ما أكل فأفىن  ) ، قال :    ، أن رسول هللا   هريرة  أيب  عنو  العبد مايل مايل ،  أو أعطى    ، أو لبس فأبلى  ، يقول 

 ( رواه مسلم . لناس  ب واتركه لوما سوى ذلك ، فهو ذاه  ،فاقتىن 

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17098
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17098
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17098
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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، ولن ميأل فاه إال الرتاب ،   ن دَيحب أن له وامن ذهب ، أ  َيً لو كان البن آدم واد )، أنه قال :  ، عن رسول هللا   مالك  بن   أنس  عنو 
 متفق عليه .  ( ب ب على من اتوهللا يتو 

 . متفق عليه   ( واحلرص على العمر  ، رص على املال يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان : احل)  :  رسول هللا   ال ققال :  ،  أنس عنو 
 . ك فإنك متوت وحدك ، وحتاسب وحدك  رى حول كثرة من ت   ل احلسن : ال يغرنكقاو 
ْتِيناا ف اْرداً ( و ) ا   ي اْوما ياِفر  املرءقال تعاىل )  كما    ُتُموانا فرادى) و   (  َيا  لتكاثر وهذا مينعك عن ا  (  وات اراْكُتْم مَّا خولناكم) إىل أن قال   (  لاقاْد ِجئ ْ

اخلازن  ، :    قال  واألعوان  واجلاه  ابملال  أبخ  واألقرابء   فالتفاخر  و تفاخر   ، املراتب  اإلس  مينع  به  بتحصيل  االشتغال  االشتغال  من  نسان 
 . اثرة ، واملفاخرة ابملال مذمومة السِّعادة األخروية اليت هي سعادة األبد ، ويدل على أن املك

اثر { " فقال "  م التك ية } أهلاكوهو يقرأ هذه اآل    ري عن أبيه قال : انتهيت إىل رسول هللا ما روي عن مطرف بن عبد هللا بن الشخ
 ( . يل وهل لك من مالك إال ما تصدقت فأمضيت أو أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت يقول ابن آدم مايل ما 

عمله فريجع أهله وماله  واحد يتبعه ماله وأهله و   يتبع امليت ثالثة فريجع اثنان ويبقى معه )    عن أنس بن مالك قال : قال رسول هللا  
 ( .   هويبقى عمل 

 تكاثر ابجلاه والشهرة والرائسات وثناء اخللق !! يف هذا اللون من التكاثر املذموم : اليدخل  ومما  

رب واملال ؛ فإذا نوزع الرَيسة  يف الرَيسة ، نرى الرجل يزهد يف املطعم واملشأقل منه  يف شيء  : ما رأينا الزهد    قال اْلمام الزهري رمحه للا 
 ادى . حامى عليها وع

وب املطلوب تعظيمها وطاعتها ، والتصرف فيها من حتصيل املنزلة يف قلوب  عيان املنتفع هبا ؛ فإن اجلاه ملك القلاأل  ملك املال    فكما أن
أو نسب أو قوة أو إعانة أو حسن صورة أو  اخللق ، وهو اعتقاد القلوب نعتاً من نعوت الكمال يف هذا الشخص ، إما من علم أو عبادة  

 هبم لطاعته ومدحه وخدمته وتوقريه . ر ما يعتقدون له من ذلك تذعن قلو الً ، فبقد الناس كام  غري ذلك مما يعتقده
من وأعظم خطراً  اللون من املكاثرة أشد فتكاً  النوع األول ؛ ذل   املكاثرة ابألموال واألوالد ممن  واحلقيقة أن هذا  ك أن أكثر  يدخل حتت 

وخوفاً من الذم ؛ وذلك    رضا الناس رجاء املدح   ى ما يوافق م كلها علصارت حركاهتخلوف مذمة الناس وحب مدحهم ، ف   الناس إمنا هلكوا 
 من املهلكات . 

كان بعض  علق هللا تعاىل الذم يف اآلية على التكاثر امللهي عن التزود لآلخرة ؛ لكن لو حصلت الكثرة من غري تكاثر مل يضر ، وقد   •
 كاثر كما ال خيفى . ة من غري تكوهنا حاصلالصحابة أهل كثرة يف املال أو الولد ومل تضرهم ؛ ل

 مىن اْلنسان العمل الصاحل : ِف موضعني يت •
 عند االحتضار . اْلول : 

ُهُم اْلماْوُت قاالا رابِّ اْرِجُعوِن( كما قال تعاىل : )    . حاىتَّ ِإذاا جااءا أاحادا
 ن يف النار . ا يكو عند موالثاين : 

(  : تعاىل  قال  انا واالَِّذينا كافاُروا  كما  ُْم  نَّ هلا جاها ف ايامُ ما ُر  عالاْيِهْم  يُ ْقضاى  ال  َناْزِي ُكلَّ كاُفورٍ   ِلكا  اهِباا كاذا عاذا ِمْن  ُهْم  عان ْ خُيافَُّف  واال  واُهْم  .    وتُوا 
 .  ( ... الَِّذي ُكنَّا ن اْعمالُ ياْصطارُِخونا ِفيهاا راب َّناا أاْخرِْجناا ن اْعماْل صااحِلاً غارْيا 

 رية . يف آَيت كثللهو واللعب قرن هللا تعاىل بني ا •
ْوٌ ماا احلْايا قال تعاىل ) و  نْ ياا ِإالَّ لاِعٌب واهلا  ( .  اُة الد 
ْوٌ وقال تعاىل )   نْ ياا لاِعٌب واهلا  ( .  ِإمنَّاا احلايااُة الد 
ٌْو وا ْعلاُموا أامنَّاا احلْايااُة وقال تعاىل ) ا نْ ياا لاِعٌب واهلا ناكُ الد  اث ُ زِيناٌة وات افااُخٌر ب اي ْ  . ... (   اِل وااألاْوالدِ ْموا ٌر يف األا ْم واتاكا

 والفرق بني اللهو واللعب : أن اللهو ابلقلب واللعب ابجلوارح . 

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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والتهديد ، أي سوف تعلمون عاقبة تكاثركم وتفاخركم    الزجر زَيدة يفوعيد إثر وعيد ،    ( ثَّ َكَلَّ َسْوَف تَ ْعَلُموَن    . َكَلَّ َسْوَف تَ ْعَلُموَن  )  
 م أهواله وشدائده . املوت وعاينتإذا نزل بكم 

 هنا زَيدة يف التخويف والتهديد والردع والزجر .  فالتكرار
 التهديد كرِّروا الكلمة مرتني. وكرِّر قوله: )كاال ساْوفا ت اْعلاُمونا( مرتني، ألن العرب إذا أرادت التغليظ يف التخويف و :   قال ابن جرير

   كرره للتأكيد : زجر وهتديد مث    وقال ابن جزي
 ن عطية ، والبيضاوي ، والشوكاِن  : ابن جرير ، والواحدي ، وابورجحه  
 ساعة . قيام ال( عند   مُثَّ كاالَّ ساْوفا ت اْعلاُمونا   ( هذا عند املوت ويف القرب ، وقوله )  كاالَّ ساْوفا ت اْعلاُمونا   إن قوله )وقيل : 
 : م لوجوه  ورجحه ابن القي  يف القرب ، والعلم الثاِن العلم األول عند املعاينة ونزول املوت ،  وقيل : 

 أحدها : أن الفائدة اجلديدة والتأسيس هي األصل . 
قرب وما بعده ذلك علماً يقينياً ، هو  الثاِن : أن هذا القول مطابق للواقع ، فإن احملتضر يعلم عند املعاينة حقيقة ما كان عليه ، مث يعلم يف ال 

 فوق العلم األول . 
 ملوت.والثاِن : عند نزول القرب. ل : العلم األول : يقع عند نزول ايق :   زين اجلو قال اب

 للردع والزجر والتهديد . (  َكَلَّ  )  
ل الصاحلة ،  ب ، ملا أهلاكم التكاثر ، ولبادرمت إىل األعماأي : لو تعلمون ما أمامكم علماً يصل إىل القلو   ( َلْو تَ ْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيِقنِي  )  

 ريكم إىل ما ترون . قيقي صدم العلم احلولكن ع
اب التكاثر ، والتفاخر :    ن اجلوزي قال  لاشاغالاكم ما تعلمون عن  يقيناً  لو تعلمون األمر علماً  وجواب "لو" حمذوف : وهو ما  ،    املعىن : 
 ذكران. 

 أي : أقسم وأوكد أنكم ستشاهدون اجلحيم عياانً ويقيناً .  ( َم َلََتَُونَّ اجلَِْحي)  
 نا للكفار . إن اخلطاب ه قيل : 

 نِّ أيها املشركون جهنم يوم القيامة، مث لرتوهنا عياان ال تغيبون عنها. لرتو قال ابن جرير : 
 : ابن جرير ، والقرطيب ، والشوكاِن .  ورجح هذا القول 

 .   ، فإن الوقوع يف الشيء يستلزم رؤيتهم هنا هو كناية عن الوقوع فيها قالوا : إن املقصود برؤية اجلحي
 جلميع الناس .  طاب : اخلوقيل 

 وي ، وابن عطية ، والبيضاوي . : البغ  ورجحه
 وتكون للكافرين داراً وللمؤمنني ممراً . 

َا َعنْيَ اْلَيِقنِي  )   ُمْ واراأى اْلُمْجرُِمونا النَّارا فاظان  العينية ، كما قال تعاىل : )أي : مث لرتوهنا رؤية حقيقية ابملشاهدة    ( ثَّ َلََتَُوهنَّ هاا واملْا  ُموااِقُعو وا أاهنَّ
 . عان ْهاا ماْصرِفاً(  ُدواجياِ 
حيصل ابلسمع بطريق    –علم اليقني    –وعني اليقني : هو األمر احلاصل برؤية العني ، وهو أعلى درجة من علم اليقني ، فإن هذا   •

 ة العني . فعني اليقني أعلى منه ألنه رؤياإلخبار ، 
 الدرجات ثالث: ف •

 ِعْلما اْلياِقنِي(، وهو العلم الثابت الراسخ الذي ال يداخله شك. ْو ت اْعلاُمونا  )كاالَّ لا كما قال تعاىل :  علم اليقني 
  ابملشاهدة. : قال تعاىل )مُثَّ لارتااُوهنَّاا عانْيا اْلياِقنِي(، وهذا ال يُتوصل إليه إالعني اليقني
ُوا حاق  اْلياِقنيِ حق اليقني ا هلا  البسة شيء. يتحقق إال مب  (، وهذا ال: قال تعاىل )ِإنَّ هاذا
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( وهلذا ملا اخرب هللا موسى: أنه قد فنت قومه، وأن السامري أضلهم، مل حيصل له من الغضب والكيفية    )ليس اخلرب كاملعاينة   قال    وقد
 د مشاهدة ذلك. والقاء األلواح، ما حصل له عن

 علم اليقني.  فهذا -وأان عندك ثقة   -مثال يوضح ذلك: قلت إن معي تفاحة  
 عني اليقني. فإن أخرجتها من جييب، فهذا 

 فإن أعطيتك لتأكلها فهذا حق اليقني. 
، أم اغرترمت به   فيه، ومل تستعينوا به على معاصيه عم به يف الدنيا، هل قمتم بشكره، وأديتم حق هللا الذي نن (  ثَّ لَُتْسأَُلنَّ يَ ْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيِم  )  

 ومل تقوموا بشكره ؟ 
 عام أم ال ؟ على قولني :  : اختلفوا هل هذا السؤال   وزيقال ابن اجل

 أنه خاص للكفار ، قاله احلسن . أحدها :  
 عام ، قاله قتادة . والثاين : 

  . وللمفسرين يف املراد ابلنعيم عشرة أقوال ، مث ذكرها رْحه هللا 
إذا مل يشكر فر يسأل توبي خللق ، فالكاوالصحيح أنه عام يف كل نعيم ، وعام يف مجيع اث قال ابن اجلوزي :   املنعم ، ومل يوحِّده ،    خاً 

 واملؤمن يسأل عن شكرها . 
اعة ؟  خرجكما من بيوتكما هذه السأ  ما ر ، قال :ذات يوم أو ليلة فإذا هو أبيب بكر وعم  خرج رسول هللا  )قال :     ةهرير   أيب عن

،  من األنصار  ألخرجين الذي أخرجكما ، قوموا . فقاموا معه ، فأتى رجالً  ، قاال : اجلوع َي رسول هللا ، قال : أما أان ، والذي نفسي بيده 
ملاء ، إذ  ستعذب لنا من اقالت : ذهب يأين فالن ؟    :   ، فقال هلا رسول هللا   وأهالً   ت : مرحباً  بيته فلما رأته املرأة قالفإذا هو ليس يف
مين ، فانطلق فجاءهم بعذق فيه    ما أجد اليوم أكرم أضيافاً   ، مث قال : احلمد هلل    ، وصاحبيه    فنظر إىل رسول هللا    ، جاء األنصاري  

وا من الشاة ومن ذلك  أكل. فذبح هلم ف: إَيك واحللوب    فقال له رسول هللا    ،وأخذ املدية    ،قال : كلوا من هذه  بسر ومتر ورطب ، ف
لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة ، أخرجكم    ،أليب بكر وعمر : والذي نفسي بيده    ذق ، فلما أن شبعوا ورووا ، قال رسول هللا  الع

 .  (ىت أصابكم هذا النعيم من بيوتكم اجلوع مث مل ترجعوا ح
 الفوائد : 

 شكره .  التحذير من مجع املال وتكثريه مع عدم -1

أي شغلتكم املفاخرة ، واملباهاة ، واملكاثرة بكثرة املال ، والعدد ، واملناقب عن طاعة هللا ربكم ، وما  (  : ) أهلاكم التكاثر  زن اخلاقال   -2
  غريه ، فينبغي للمؤمن العاقل أن يكون سعيه وشغله يف تقدمي األهم وهو ما  ينجيكم من سخطه ، ومعلوم أن من اشتغل بشيء أعرض عن

 .ه عزِّ وجلِّ يقربه من رب

 استغالل الدنيا ابألعمال الصاحلات قبل هجوم املوت عليه . ينبغي لإلنسان  -3

 ذم اللهو حبظوظ الدنيا عن ذكر هللا واآلخرة .  -4

 أن اللبث يف القبور يسري كلبث الزائر .  -5

هاذم اللذات ،  يكثر من ذكر  عة ربه ، أن  ال العلماء : ينبغي ملن أراد عالج قلبه وانقياده بسالسل القهر إىل طا: ق  قال القرطب -6
 .ومفرق اجلماعات ، وُمومت البنني والبنات ، ويواظب على مشاهدة احملتضارِين ، وزَيرة قبور أموات املسلمني

 ؛ فإن انتفع  ى فنت الشيطان وأعوانهه ، أن يستعني هبا على دواء دائه ، ويستصرخ هبا عل فهذه ثالثة أمور ، ينبغي ملن قسا قلبه ، ولزمه ذنب
و   ابإلكثار   ، املوت  ذكر  مشاهدة من  فإن  ؛  الذنب  دواعي  فيه  واستحكمت   ، قلبه  ران  عليه  وإن عظم   ، فذاك  قلبه  قساوة  به  اَنلت 

  ال يبلغه األول ؛ ألن ذكر املوت إخبار للقلب مبا إليه املصري ، وقائم له احملتضرين ، وزَيرة قبور أموات املسلمني ، تبلغ يف دفع ذلك ما  
 (  التفسري )      .ف والتحذيرمقام التخوي

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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   .ونعمة املال واجلاه والسلطان   ، ونعمة األمنأن اإلنسان سوف يسأل عن النعم اليت أنعم هللا هبا عليه كنعمة الطعام والشراب والصحة -7

 النار .  أن اجلحيم من أمساء -8

 احلث على شكر النعمة والتحذير من كفراهنا .  -9

قني مبا يف التكاثر والتفاخر من اآلفة لرتكوا التكاثر والتفاخر ، وهذا  حصل الي  ت على أنه لو ماء فإهنا دليف اآلية هتديد عظيم للعل -10
 .ال يكون عاماًل مث الويل لهيقتضي أن من مل يرتك التكاثر والتفاخر ال يكون اليقني حاصالً له فالويل للعامل الذي 

 سورة العصر 
 مقدمة : 

 اجلمهور . سورة العصر سورة مكية يف قول  •

 ضها : راأغ •

ثبات اخلسران الشديد ألهل الشرك ومن كان مثلهم من أهل الكفر ابإلسالم بعد أن بلغت دعوته ، وكذلك من تقلد  اشتملت على إ -1
 أعمال الباطل اليت حذر اإلسالم املسلمني منها . 

 إثبات َناة وفوز الذين آمنوا وعملوا الصاحلات والداعني منهم إىل احلق .  لىوع -2

   [تفسري ابن عاشور]عوة احلق . ية النفس ودس على تزكضيلة النفى ف وعل -3

العلوم ما مجعت، فقد روى عن الشافع  :يقال اآللوس القرآن غري هذه السورة    ي وهي على قصرها مجعت من  أنه قال: لو مل ينزل من 
 .كفت الناس، ألهنا مشلت مجيع علوم القرآنل

  أنه قال: كان الرجالن من أصحاب رسول هللا    -صحبة ت له  وكان  -حذيفة  الشعب عن أىب وأخرج الطرباِن يف األوسط، والبيهقي يف  
 ة . ارقاملف عند : ي أإذا التقيا مل يتفرقا، حىت يقرأ أحدُها على اآلخر، سورة »والعصر« مث يسلم أحدُها على اآلخر ...  

نَساَن َلِفي ُخْسٍر ) 1َواْلَعْصِر ) )   ( .   (3اِت َوتَ َواَصْوا اِبِْلَقِ  َوتَ َواَصْوا اِبلصَّرْبِ )صَّاِلَِ َعِمُلوا الَن آَمُنوا وَ ( ِإالَّ الَِّذي2( ِإنَّ اْْلِ

-------------- 
نَساَن َلِفي ُخْسٍر    .  َواْلَعْصرِ )   خري وشر ، فأقسم تعاىل بذلك على أن اإلنسان    فيه حركات بين آدم من   العصر الزمان الذي يقع  (ِإنَّ اْْلِ

 سارة وهالك . لفي خسر ، أي خ
 وإمنا أقسم ابلدهر ألن فيه عربة للناظر من مرور الليل والنهار على تقدير ال ينخرم .  قال ابن اجلوزي :

والنهار على تقدير األدوار ، وتعاقب الظالم  ن جهة مرور الليل  أقسم سبحانه ابلعصر ، وهو الدهر ، ملا فيه من العرب م  وقال الشوكاين :
 على توحيده . ل ، و الصانع عز وجك داللة على  والضياء ، فإن يف ذل 

 فيه ثالثة أقوال : ر ( والعص : قوله تعاىل )  قال ابن جزي 
 ه . منا وتر أهله وماللعصر كأ صالة ا  الذي تفوته :  األول أنه صالة العصر أقسم هللا هبا لفضلها ، قال رسول هللا  

 . الثاِن أنه العشيِّ أقسم به كما أقسم ابلضحى 
 . ن  نه الزما الثالث أ 

 ( هذا جواب القسم .  نساانا لاِفي ُخْسرٍ ِإنَّ اإْلِ  قوله ) •

 واملراد ابإلنسان من حيث هو لفي خسران ونقصان وهالك .  •

 . داه ، ووفقه لإلميان والعمل الصاحل يف نفسه وأمر غريه به ه، إال من رْحه هللا فر  اسان خ اإلنسان من حيث هو إنسقال ابن القيم : 

فاستثىن من جنس اإلنسان عن اخلسران الذين آمنوا بقلوهبم بكل ما جيب اإلميان به من اإلميان ابهلل ومالئكته وكتبه  (  وا  آَمنُ ِذيَن   الَّ ِإالَّ )  
 ر والقدر خريه وشره ، وبكل ما جيب اإلميان به من الغيوب املاضية واملستقبلة ، وضده الكفر . ورسله واليوم اآلخ

 ل الصاحلات من واجبات ومستحبات . وا األعماأي : وعمل (    ِِلَاتِ َوَعِمُلوا الصَّا) 
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 اداً، فعالً للطاعات وتركاً للمنهيات. أي أوصى بعضهم بعضاً بلزوم احلق والتمسك به، قوالً وفعالً واعتق(  َوتَ َواَصْوا اِبِْلَقِ   ) 
وعلى املصائب واألقدار، وأذى من  يات،  املنهلى ترك  عات، وعأي : أوصى بعضهم ببعض ابلصرب، على فعل الطا(  َوتَ َواَصْوا اِبلصَّرْبِ  )  

 يؤذي ممن َيمرونه ابملعروف وينهونه عن املنكر . 
 1فائدة :  

ووقت العمل الصاحل الذي به النجاة والسعادة يف  على أُهيته ، ألن الوقت هو عمر اإلنسان  وإقسام هللا عز وجل ابلوقت والزمان يدل  
 الدنيا واآلخرة . 

(بيان عظيم فضل هللا على اإلنسان : )ن ، و متنا مقام االاىل يف بقول تع  .   واساخَّرا لاُكُم الشَّْمسا وااْلقامارا داائِبانْيِ واساخَّرا لاُكُم اللَّْيلا واالن َّهاارا
   .راً(   ُشُكو أاراادا   واُهوا الَِّذي جاعالا اللَّْيلا واالن َّهاارا ِخْلفاًة ِلماْن أاراادا أاْن ياذَّكَّرا أاوْ ويقول تعاىل : )

 وأقسم هللا به يف مطالع سور عديدة : 
اِر ِإذاا َتاالَّى( .   وااللَّْيِل ِإذاا ي اْغشاىقال تعاىل : )  . والايااٍل عاْشٍر(  .  ْجرِ وااْلفا وقال تعاىل : ) . واالن َّها

 . ( . ه ..ا أبالابه فيموعن شب  : ) لن تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن أربع : عن عمره فيما أفناه ،  وقال 
: ) اغتنم مخساً قبل مخس : حياتك قبل موتك ، وصحتك قبل مرضك ، وفراغك قبل شغلك ، وشبابك قبل هرمك ،    وقال النيب  
 فقرك ( . رواه احلاكم  وغناك قبل 

 والوقت من خصائصه   •

 أنه سريع االنقضاء .   أواًل :
هذه احلياة الدنيا فهو قصري ، ما دام املوت هو هناية كل حي ،    ان يفاإلنسال عمر  ومهما ط فهو مير مرِّ السحاب ، وجيري جري الريح ،  

 ورحم هللا الشاعر إذ يقول : 
 سواٌء قصريه والطويل وإذا كان آخر العمر مواتً             ف

املرسلني نوح   الط   حيكى عن شيخ  قبل  بعد أكثر من ألف سنة عاشها  ليتوفاه  فوفان وبأنه جاءه ملك املوت    : كيفسأله  عده ، 
 وجدت الدنيا ؟ فقال : كدار هلا ابابن ، دخلت من أحدُها وخرجت من اآلخر . 

 والوقت ما مضى منه ال يعود وال يعوض .  اثنياً :
 كل ساعة تنقضي ، وكل حلظة متر ، ليس يف اإلمكان استعادهتا . ميضي ، و فكل يوم 

أان خلق جديد ، وعلى عملك شهيد ، فتزود مين ، فإِن إذا    آدم ! ابن    دي : َيال وينا ولذلك قال احلسن : ما من يوم ينشق فجره ، إ
 مضيت ال أعود إىل يوم القيامة . 

 ويقول الشاعر : 
 ليوم والشهر ره        على سفر يفنيه ابوما املرء إال راكب ظهر عم

 يبيت ويضحي كل يوم وليلة          بعيداً عن الدنيا قريباً إىل القرب 
 ى تفريطه يف وقته : ان علاإلنس يندم  موضعني ويف •

 عند االحتضار . اْلول : 
ُهُم اْلماْوُت قاالا رابِّ اْرِجُعونِ قال تعاىل : ) ٌة ُهوا قاائُِلهاا واِمْن وارااِئِهْم ب اْرزاٌخ  ي أا لاعالِِّ .  حاىتَّ ِإذاا جااءا أاحادا ِلما ِإىلا  ْعماُل صااحِلاً ِفيماا ت اراْكُت كاالَّ ِإهنَّاا كا

عا ْوِم ي ُ ي ا   . (  ثُونا ب ْ
 عند دخول النار . والثاين : 

نَّما ال يُ ْقضاى عالاْيِهْم ف اياُموتُوا واالقال تعاىل : ) ُر جاها ُْم انا ِلكا َناْزِي ُكلَّ كاُفورٍ واالَِّذينا كافاُروا هلا اهِباا كاذا ُهْم ِمْن عاذا واُهْم ياْصطارُِخونا  .     خُيافَُّف عان ْ
ْ نُ عامِّرُْكْم ماا ي اتاذاكَُّر ِفيِه ماْن تاذاكَّرا واجااءاُكُم النَِّذيُر  صااْعمالْ ناا ن ا أاْخرِجْ ِفيهاا راب َّناا    (. حِلاً غارْيا الَِّذي ُكنَّا ن اْعماُل أاواملا
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 غي احلذر من اآلفات القاتلة للوقت ، وهي : نبوي •
 الغفلة .  

ُْم قُ ُلوٌب ال ي اْفقاُهونا هِباا  راْأانا جِلا والاقاْد ذا )   تعاىل:   وقد حذر القرآن منها، حىت إنه ليجعل أهلها حطب جهنم، قال  ْنِس هلا ِثرياً ِمنا اجلِْنِِّ وااأْلِ نَّما كا ها
ُْم أاْعنُيٌ ال يُ ْبِصُرونا هِباا  ُْم آذااٌن ال ياْسماُعونا هِباا أُولاِئكا كااأْلانْ عااِم باْل ُهْم أاضال  أُولاِئكا ُهُم اْلغااِفُلو  واهلا  . نا(واهلا

 سويف . لتوا
 جل من عبد القيس : أوصنا ؟ قال : احذروا سوف . لر   قيل

 وقال آخر : سوف جند من جنود إبليس . 
طر وصم غداً ، قال : وهل تضمن يل أن أعيش إىل        م ، فقال األمري : أف      ر أبنه صائدعا أحد األمراء رجاًل صاحلاً إىل الطعام ، فاعتذ

 الغد ؟ 
 يش إىل الفجر  إذا جنِّ ليٌل هل تع      ي     ت  در ى فإن الت زود من الت ق

 فكم من س ليم م ات من غري علة           وكم من سقيم عاش حيناً من الدهر 
 جت أكفانُه وهو ال يدري نُس  ح ضاحكاً           وقدوكم من فىت مُيسي وُيصب

 . ريكم وداننراُهكم  على دقال احلسن : أدركت أقواماً كانوا على أوقاهتم أشد منكم حرصاً 
 وقال عمر بن عبد العزيز : إن الليل والنهار يعمالن فيك ، فاعمل فيهما . 

 وقيل : من عالمة املقت إضاعة الوقت . 
 .  ف إن مل تقطعه قطعك وقيل : الوقت كالسي

 ي . وقال ابن مسعود : ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت مشسه ، نقص فيه أجلي ومل يزد فيه عمل
عبد قيس على جمموعة من الناس وهم يتحدثون ، فقالوا له : اجلس معنا ، فقال هلم : أمسكوا الشمس عن     عامر بن عبد الصاحلال  مرِّ 

 املسري . 
  املبلول ابملاء ( وال َيكل اخلبز اجلاف بدون فٍت ، فقالت له موالته : أما تشتهي أكل اخلبز ؟   شرب الفتيت ) اخلبز وكان داود الطائي ي

 مضغ اخلبز وشرب الفتيت قدر مخسني آية .   ت بنيد وجدا : لقفقال هل
 : أثقل الساعات عليِّ ساعٌة آكل فيها .   وقال اخلليل بن أْحد

 . ، يف النعيم املقيم ، ومادة معيشته الضنك يف العذاب األليم ، وهو مادة حياته األبدية ره يف احلقيقة و عم: وقت اإلنسان ه قال ابن القيم 
 إمنا أنت أَيم ، كلما ذهب يوم ذهب بعضك . !  بن آدم   ا: َي وقال احلسن 

عملك شهيد ، وإذا ذهبُت عنك مل أرجع إليك ،    : ما من يوم ميرِّ على ابن آدم إال وهو يقول : َي ابن آدم ، أان يوم جديد ، وعلى وقال
م ما شئت .   فقدِِّ
 تقطعه قطعك، واألخرى: نفسك إن مل  إن مل لوقت كالسيف  رفني: إحداُها: ا: صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى ح  وقال الشافعي

 تشغلها ابحلق شغلتك ابلباطل . 
 : ال تقعدوا فارغني فإن املوت يطلبكم .   وقال شعبة

 : تنبيه 
 لعصر هو الوقت املعروف آخر النهار قبل غروب الشمس . إىل أن املراد اب  :  ذهب بعض العلماء  

 العصر املذكور ابألحاديث النبوية يراد به هذه الوقت وال يراد به الزمان والدهر . لفظ شرعية ، فإن الق يف األدلة ال املراد عند اإلط ه ألن
 خلطاب . فيكون تفسري اآلية ابملعهود املعروف من ا
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 2فائدة :  

 .اإلميان ومنزلته العظيمة، حيث بدأ به وجعله أول واجب على اخللق ضلف

حىت تؤمنوا، وال تؤمنوا حىت حتابوا، أو ال أدلكم   ال تدخلون اجلنة   ل : ا ق  أن النيب      ةيث أيب هرير روى مسلم يف صحيحه من حد
 م . م بينكحتاببتم؟ افشوا السال  إذا فعلتموه   يءعلى ش

 ولإلميان ابهلل فضائل :  •
 .الدفع عنهم شرور الدنيا واآلخرة أواًل: 

افِ كما قال تعاىل )ِإنَّ اَّللَّا    . ا (  ُع عاِن الَِّذينا آماُنو يُدا
 .العظيم جراأل اثنيًا: 

 اً ( . اْلُمْؤِمِننيا أاْجراً عاِظيم قال تعاىل )وساْوفا يُ ْؤِت اَّللُِّ 
 .لة العرش هلماستغفار املالئكة وْح اثلثًا: 

ْولاُه يُسابُِّحونا حِباْمِد راهبِِّْم وا   ( .  ا ِذينا آماُنو ُرونا لِلَّ يُ ْؤِمُنونا بِِه واياْست اْغفِ قال تعاىل )الَِّذينا حياِْمُلونا اْلعاْرشا واماْن حا
 .: مواالة هللا هلم، وال يُذال من وااله هللارابعاً 

ُ وايل  الَِّذينا آمانُ قال تعاىل )  ا ( . و اَّللِّ
 .أمر املالئكة بتثبيتهم خامسًا:

ِة أاِنِِّ ماعاكُ   . (  ا  ث ابُِّتوا الَِّذينا آماُنو ْم ف ا قال تعاىل )ِإْذ يُوِحي راب كا ِإىلا اْلماآلِئكا
 .العزة  سادسًا:

َّللَِّ اْلِعزَّةُ    ( . والِراُسوِلِه والِْلُمْؤِمِنني قال تعاىل )وا
 .معية هللا هلم  سابعًا:

  ( . أانَّ اَّللِّا ماعا اْلُمْؤِمِنني وا قال تعاىل ) 
 .: الرفعة يف الدنيا واآلخرةاثمناً 

ُ الَِّذي اِعْلما دا وتُوا الْ  أُ ينا نا آماُنوا ِمنُكْم واالَّذِ قال تعاىل )ي اْرفاِع اَّللَّ  ت ( . راجا
 .أن القرآن إمنا هو هدى هلم وشفاء  اتسعًا:

 ء ( . واِشفاالَِّذينا آماُنوا ُهًدى قال تعاىل )ُقْل ُهوا لِ 
 .الود الذي جيعله هللا سبحانه هلم عاشرًا: 

ُُم الرَّ اِت سايا قال تعاىل )ِإنَّ الَِّذينا آماُنوا واعاِمُلوا الصَّاحِلا   اً ( . ْْحاُن ُودِّ ْجعاُل هلا
 3فائدة :  

 رطني : العمل دائماً يقيده ابلصاحل ، ألن العمل ال يقبل إال إذا كان صاحلاً ، والصاحل ال يتحقق إال بش

 أن يكون خالصاً هلل تعاىل . اْلول : 
ينا ُحن افااءا واماا أُِمُروا ِإالَّ لِي اْعُبُدوا اَّللَّا خُمْلِ كما قال تعاىل : )   .   ( ِصنيا لاُه الدِِّ

 عليه . : ) إمنا األعمال ابلنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى ( . متفق   ولقوله
 فيه غريي تركته وشركه ( . رواه مسلم عن الشرك ، من عِمل عماًل أشرك معي : ) قال تعاىل : أان أغىن الشركاء  ولقوله 

 املتابعة . والثاين : 
 يه ( . متفق عل  ل عمالً ليس عليه أمران فهو رد: ) من عم لقوله 
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( : تعاىل  قوله  الشرطني  الداللة على  ُه َّللَِّ واُهوا حمُْ وجيمع  أاْسلاما واْجها ممَّْن  ِديناً  أاْحساُن  وااختَّاذا اَّللَُّ واماْن  ِنيفاً  إِبْ رااِهيما حا ِملَّةا  إِبْ رااِهيما  ِسٌن واات َّباعا   
ِلياًل(    . خا
ُه َّللَِّ  ب الاى وقوله : )  .   ِسٌن ( واُهوا حمُْ ماْن أاْسلاما واْجها

 .   ِبِعبااداِة رابِِِّه أاحاداً(فاماْن كاانا ي اْرُجوا ِلقااءا رابِِِّه ف اْلي اْعماْل عاماالً صااحِلاً واال يُْشرِْك وقوله تعاىل : )
 وعملوا الصاحلات جبوارحهم .  (َوَعِمُلوا الصَّاِِلَاِت  ) 

 3فائدة :  
 ( .   رْبِ اِبلصَّ  اصاْواوات اوا .  وااصاْوا اِبحلْاقِِّ وات ا قوله ) 

  . ودعا الناس إليه ، فقد حتمل أمراً عظيماً ، وقام مقام الرسل يف الدعوة إىل هللا ألن من قام بدين اإلسالم 

، ويثوروا  أوهامهم ومألوفاهتممن أهوائهم و   ، ذلك أن أصحاب الدعوة إىل هللا يطلبون إىل الناس أن يتحرروا والدعوة إىل هللا حتتاج إىل صرب
ند  هم ، ومعبودات أابئهم ، وعادات أقوامهم ، وامتيازات طبقاهتم ، وينزلوا عن بعض ما ميلكون إىل إخواهنم ، ويقفوا ع سفلى شهوات أنع

ة ، وحياربون دعاهتا بكل  حدود هللا فيما أمر وهنى ، وأحل وحرم ، وأكثر الناس ال يؤمنون هبذه الدعوة اجلديدة ، فلهذا يقاوموهنا بكل قو 
 نفراً ، وأقوى نفوذاً ، وأوسع سلطاانً .  وأعز  م أكثر ماالً ، مدلني أبهنسالح 

: )سيف ال ينبو ،    ا كما قال علي  وا ابلصرب يف وجه القوة الضاربة ، فالصرب هندعاة احلق إال أن يعتصموا ابليقني ، ويتسلح  مفليس أما 
 ومطية ال تكبو ، وضياء ال خيبو( . 

 يف :  تمثل لصرب عليها ت أمر هللا اب أن مشاق الدعوة إىل هللا اليت  •

 تتمثل يف إعراض اخللق عن الداعية . أواًل :  
 ُكلَّماا داعاْوهُتُْم واِإِنِِّ .  ف الاْم يازِْدُهْم ُدعااِئي ِإالَّ ِفرااراً    . رابِّ ِإِنِِّ داعاْوُت ق اْوِمي لاْياًل واهناااراً  الا قا حيث قال مناجياً ربه : )  رأينا ذلك مع نوح  

ُمْ لِت اغْ  ُوا اْسِتْكبااراً صاابِ جاعاُلوا أا  ِفرا هلا ُْم واأاصار وا وااْستاْكربا  .  ( عاُهْم يف آذااهِنِْم وااْست اْغشاْوا ثِيااهبا
 وتتمثل متعب الدعوة يف أذى الناس ابلقول والفعل . اثنياً : 

لاُونَّ يف أاْموااِلُكْم وا قال تعاىل : ) ِثرياً واِإن تاْصربُواْ وات ات َّقُ ْلِكتا  أُوتُواْ ا نا الَِّذينا أانُفِسُكْم والاتاْسماُعنَّ مِ لاتُ ب ْ واْ فاِإنَّ  ابا ِمن ق اْبِلُكْم واِمنا الَِّذينا أاْشراُكواْ أاًذى كا
 ( . ذاِلكا ِمْن عاْزِم األُُمورِ 

 وتتمثل مشاق الدعوة كذلك يف طول الطريق واستبطاء النصر . اثلثاً : 
للمتقني  العاقبة  النص  فقد جعل هللا  لدعاة احلق ، وكتب  النصر ال يتحقق بني عشية  من    ر  املؤمنني ، ولكن هذا  رسله وأتباعهم وورثتهم 
 عد ليل طويل . وضحاها وال تشرق مشسه إال ب 

ُْم قاْد ُكِذبُواْ جااءُهمْ  الر ُسُل واظان واْ حاىتَّ ِإذاا اْست اْيأاسا يقول تعاىل : )  ( . ِن اْلقاْوِم اْلُمْجرِِمنيا ناا عا راد  أباْسُ اء واالا ي ُ ناْصُرانا ف اُنجِّيا مان نَّشا  أاهنَّ
 4فائدة :  

م ، وبيان ذلك أن املراتب أربعة ، وابستكماهلا حيصل  يف هذه السورة لكفته  : لو فكر الناس كلهم قال الشافعي   قال ابن القيم : 
 للشخص غاية كماله : 

 صربه على تعلمه والعمل به وتعليمه . الرابعة  :  سنه .  من ال حي تعليمه ثة :  الثالعمله به . الثانية : ق . معرفة احلإحداها : 
 فذكر تعاىل األربعة يف هذه السورة . 

لوا  ، )إال الذين آمنوا( وهم الذين عرفوا احلق وصدقوا به ، فهذه مرتبة . )وعمالسورة ابلعصر أن كل أحد يف خسر  يف هذه وأقسم سبحانه  
ى . )وتواصوا ابحلق( وصى به بعضهم بعضاً تعليماً وإرشاداً ، فهذه اثلثة .  ه أخر ن احلق ، فهذمبا علموه م   الصاحلات( وهم الذين عملوا

 وا على احلق ووصى بعضهم بعضاً ابلصرب وعلى الثبات ، فهذه مرتبة رابعة . )وتواصوا ابلصرب( صرب 
  لغريه . الشخص كاماًل يف نفسه ، مكمالً  وهذا هناية الكمال ، فإن الكمال أن يكون 
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األربعة يكون   فباألمرين األولني يكمل العبد نفسه ، وابألمرين األخريين يكمل غريه ، وبتكميل األمورالشيخ السعدي رمحه للا : ل قا
 العبد قد سلم من اخلسارة وفاز ابلربح العظيم . 

 5فائدة :  
 خلقه إال هذه السورة لكفتهم . لو ما أنزل هللا حجة على قال الشافعي :  

،  على ذلك ه السورة كافية للخلق يف احلث على التمسك بدين هللا ابإلميان والعمل الصاحل والدعوة إىل هللا والصرب هللا : أن هذومراده رْحه 
 وليس مراده أن هذه السورة كافية للخلق يف مجيع الشريعة . 

  هبذه الصفات األربع :   تصافهران ، وذلك اب نفسه من اخلسرأها فال بد أن يسعى إىل ختليص  العاقل البصري إذا مسع هذه السورة أو قألن 
 التواصي ابلصرب .  –  التواصي ابحلق  –  العمل الصاحل –اإلميان  

مع غريه فإن هللا أخرب أن مجيع الناس خاسرون إال من كان يف نفسه مؤمناً صاحلاً ، و  -أي الشافعي   -وهو كما قال ْلسَلم : قال شيخ ا
 لصرب . موصياً ابحلق موصياً اب

 6:    فائدة
 وجوب التواصي ابحلق والتواصي ابلصرب بني املسلمني . 

 7فائدة :  
مجيع الناس إال من كان آتياً هبذه األشياء األربعة ، وهي   لك ألنه تعاىل حكم ابخلسار علىهذه اآلية فيها وعيد شديد ، وذ :    قال الرازي 

النجاة ، فدل ذلك ع  والتواصي ابحلق والتواصي ابلصرب اإلميان والعمل الصاحل   يلزم املكلف   معلقة   لى أن  مبجموع هذه األمور وإنه كما 
الدعاء إىل الدين والنصيحة واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ، وأن حيب له ما    حتصيل ما خيص نفسه فكذلك يلزمه يف غريه أمور ، منها 

ابملعروف والثاِن النهي عن املنكر ، ومنه    األمر  ليه ، واألولاِن الثبات عن األول الدعاء إىل هللا ، والثحيب لنفسه ، مث كرر التواصي ليضم
 .عيويب هللا من أهدى إيلوقال عمر : رحم  (    وانه عاِن املنكر واصرب)  قوله  

 8فائدة :  
 .دلت اآلية على أن احلق ثقيل ، وأن احملن تالزمه ، فلذلك قرن به التواصي

 9دة :  فائ
اإلميان ابلقلب، وهو مع ذلك اترك للفرائض   الصاحل، وفيه رد على من يقول: إن  من العمل في، بل البد اإلميان ابلقلب ال يك  أن

 .هللا تعاىل حدودومرتكب للمحرمات، معتد على 
 ورة اَلمزة س

   سورة اهلمزة سورة مكية .
 وهي تسع آَيت . 

 أغراضها : 
 ، وعن صفات هؤالء .  ستهزاء فعل السفهاءرية واالخدراء ، وابلسنتقاص ، واالز ناس ، ابلطعن واال وقد حتدثت عن الذين يعيبون ال 

اَك َما اِْلَُطَمُة  ( َوَما َأْدرَ 4 لَيُنَبَذنَّ ِف اِْلَُطَمِة ) ( َكَلَّ 3( ََيَْسُب َأنَّ َماَلُه َأْخَلَدُه ) 2َوَعدََّدُه )  ( الَِّذي ََجََع َماالً 1َوْيٌل لِ ُكلِ  مُهََزٍة لَُّمَزٍة ) 
َا َعَلْيِهم مُّْؤَصَدٌة ) 7 َتطَِّلُع َعَلى اْْلَْفِئَدِة ) الَِّت  ( 6وَقَدُة ) اَّللَِّ اْلمُ ( ََنُر  5)  ( 9َدٍة )( ِف َعَمٍد ُّمَُّدَّ 8( ِإهنَّ

------------------- 
 .   ي: وعيد، ووابل، وشدة عذابأ ( َوْيٌل  ) 
الذي  ويطعن عليهم ابإلشارة والفعل، واللماز:  لناس،  الذي يعيب ا   له، فاهلماز: يهمز الناس بفعله، ويلمزهم بقو   الذي (    ُكلِ  مُهََزٍة لَُّمَزةٍ ) ل ِ 

 ه . يعيبهم بقول
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ومنهم من يلمزك يف الصدقات فإن أعطوا منها رضوا )    واللمز: ابللسان، كما قال هللا تعاىل ابلفعل.  فاهلمز:  قال الشيخ ابن عثيمني :  
ه يسخر من الناس بفعله إما أن يلوي وجهه، أو يعبس بوجهه. أو ابإلشارة لفعل يعين أن. فاهلمز اب  (   ها إذا هم يسخطونوإن مل يعطوا من

 ن . هلمز يكون ابلفعل، واللمز ابللساشبه ذلك، فايشري إىل شخص، انظروا إليه ليعيبه أو ما أ
ٍف ماِهنيٍ كما قال تعاىل : )   .  ماشَّاٍء بِناِميٍم( ُهاَّازٍ .   واال ُتِطْع ُكلَّ حاالَّ

للمز ، وصيغة  هو على اجلملة الذي يعيب الناس وَيكل أعراضهم ، واشتقاقه من اهلمز واة (   لُِِّكلِّ ُهُازاٍة ل مازا وْيلٌ  )    : قوله ن جزي  قال اب
،  لعني : ابلعكس . وقيل : اهلمز ابليد واهلمز يف احلضور ، واللمز يف الغيبة ، وقيل  فعلة للمبالغة ، واختلف يف الفرق بني الكلمتني فقيل : ا

، وقيل يف  ة بن خلف، وقيل : ُها سواء . ونزلت السورة يف األخنس بن شريق ألنه كان كثري الوقيعة يف الناس وقيل : يف أميابللسان واللمز 
 .   الوليد بن املغرية . ولفظها مع ذلك على العموم يف كل من اتصف هبذه الصفات

 كل من اتصف هبذه الصفة . فاآلية عامة يف  
 : (   واْيٌل ِلُكلِّ ُهُازاةٍ  بقوله: )   املعىن واختلف يف:    رقال ابن جري

. وقال آخرون  فقال بعضهم: عين بذلك: رجل من أهل الشرك بعينه، فقال بعض م  منهم:  ن قال هذا القول: هو مجيل بن عامر اجلُماِحيِّ
 ق . هو األخنس بن شري 

هذا املوصوف هبا، سبيله سبيله  ة اليت وصف  من كان ابلصف ة ملزة، كلِّ  أن يقال: إن هللا عمِّ ابلقول كلِّ ُهز والصواب من القول يف ذلك:  
 ) الطربي ( .         .كائنا من كان من الناس

 عضال ، تذهب احلسنات ، وتسبب الشحناء واخلصومات ، وتفرح الشيطان .  ة مرض الغيب •
 رك أخاك مبا يكره ( . رواه مسلمبقوله : ) الغيبة ذك وقد عرفها النيب  

 أخيك وهو يكرهه ، وهو غائب فإنه غيبة . ته يف  عل ذكر ل أو ف فكل قو 
 اً به . يتكلم فيه جبرح وذم ، أو يقلده يف حركاته ومشيه مستهرت كأن 

 لقد جاءت النصوص الكثرية اليت تدل على حرمة الغيبة وأهنا من الكبائر : 
ما أاِخيْن َياُْكلا ُكْم ب اْعضاً أاحيُِب  أاحادُُكْم أا واال ي اْغتاْب ب اْعضُ قال تعاىل :)  .  كارِْهُتُموُه واات َُّقوا اَّللَّا ِإنَّ اَّللَّا ت اوَّاٌب راِحيٌم( ِه ماْيتاً فا حلْا

 .  عاْنُه ماْسُؤواًل( واال ت اْقُف ماا لاْيسا لاكا بِِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمعا وااْلباصارا وااْلُفؤاادا ُكل  أُولاِئكا كاانا ىل : )وقال تعا 
 فيه أسكنه هللا ردغة اخلبال حىت خيرج مما قال ( . رواه أبو داود   مؤمن ما ليس  ) من قال يف :  وقال النيب 

 من صديد وقيح والعياذ ابهلل [ ل النار عصارة أهردغة اخلبال : ] 
اً ،  كما أكلته حيليه يوم القيامة فيقال له : كله ميتاً  قال : ) من أكل حلم أخيه يف الدنيا قرب إ  أن رسول هللا    وعن أيب هريرة  

 . رواه أبو يعلى وابن حبان بسند صحيح  فيكلح ويصيح ( فيأكله  
 دكم هذا يف شهركم هذا( . متفق عليه حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يف بل: )إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم   وقال 

 فاحذروا الغيبة معاشر املسلمني : 
 كل اِلسنات . ت  فالغيبة

: "ِإنَّ اْلُمْفِلسا ِمْن أُمَّيِت  أاتاْدُرونا ماا اْلُمْفِلُس" قاالُوا اْلُمْفِلُس ِفيناا ماْن الا ِدْرهاما لاُه  " :قاالا   لا اَّللَِّ  أانَّ راُسو   عاْن أايب ُهرايْ راةا   واالا ماتااعا، ف اقاالا
ٍة واِصيااٍم وا َياْيت ي اْوما اْلِقيا  ا وا اماِة ِبصاالا َياْيت قاْد شاتاما هاذا ا وا ا واأاكالا ما قاذافا هاذا زاكااٍة وا ا ِمْن حاسانااتِِه  الا هاذا ا ف ايُ ْعطاى هاذا ا واضارابا هاذا سافاكا داما هاذا

ا مِ  ُهْم فاطُرِ واهاذا  مسلم . رواه   "ارِ حاْت عالاْيِه مُثَّ طُرِحا يف النَّ ْن حاسانااتِِه فاِإْن فاِنياْت حاسانااتُُه ق اْبلا أاْن يُ ْقضاى ماا عالاْيِه أُِخذا ِمْن خاطااَيا
 وهي من أسباب عذاب القرب . 

أما أحدُها فكان ال يستنزه من  ابن وما يعذابن يف كبري :  بقربين فقال : إهنما ليعذ  كما جاء يف حديث ابن عباس قال : ) مرِّ النيب  
 ) ابلغيبة ( . بوله ، وأما اآلخر فكان ميشي ابلنميمة ( وجاء يف رواية  
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 وهي ذنب عظيم كبُي . 
: حسبك من صفية كذا وكذا ، قال بعض الرواة : يعين قصرية ، فقال : لقد قلت كلمة لو مزجت    نيب  ) قلت لل   شة قالت :عائعن  
 اء البحر ملزجته ( . رواه أبو داود مب

 وهي من أسباب دخول النار . 
ق  د ما بني املشر يف النار أبعها يهوي هبا  إن العبد ليتكلم ابلكلمة ما يتبني ما في: )قال  أن رسول هللا      كما يف حديث أيب هريرة

 . (واملغرب 
 رواه مالك ( . هللا له هبا سخطه إىل يوم يلقاه  ، يكتبُ ما بلغتظن أن تبلغا   ما كان يوإن الرجل ليتكلم ابلكلمة من سخط هللاويف رواية : )

 وهي سبب للعذاب قبل اآلخرة . 
يف ح قال ،  مالك  بن  أنس عنديث  كما   : هللا   قال  عرج   ):    رسول  مررت  ملا  وجوههم يب  َناس خيمشون  من  أظفار  هلم  بقوم 
 .  (حلوم الناس ويقعون يف أعراضهم  فقلت : من هؤالء َي جربيل ؟ قال : هؤالء الذين َيكلون   ،وصدورهم 

هللا   ، يتبعه لمني، وال تتبعوا عوراهتم، فإنه من يتبع عورة أخي ، ال تغتابوا املسمن بلسانه ومل يدخل اإلميان قلبه آَي معشر من  ) :    قال  
 .  ( عورته، حىت يفضحه يف بيته

 مه. إن مل تفرحه فال تغمه، وإن مل متدحه فال تذ: إن مل تنفعه فال تضره، و منك ثالث قال حيي بن معاذ : ليكن حظ املؤمن  
 عروف الكرخي فقال له : اذكر القطن إذا وضع على عينيك . جل عند مواغتاب ر 

 فأتفرغ لذم الناس . أحداً ؟ فقال : لست عن نفسي راضياً  وقيل للربيع بن خثيم : ما نراك تغتاب
لبلدة أدركت هبذه ا هلم عيوب ، و أقواماً ليس هلم عيوب فعابوا الناس فصارت    –يعين املدينة    –وقال اإلمام مالك : أدركت هبذه البلدة  

 ت هلم عيوب ، فسكتوا عن عيوب الناس فنسيت عيوهبم . أقواماً كان
، قد كشف الريح عن بعض عورته ، كنتم تسرتون عليه ؟ قالوا : نعم . قال :  لو أديتم على رجل انئم أرأيتمصحابه : ذكر أن عيسى قال أل

الرجل فتذكرونه أبسوأ ما فيه ؟ فأنتم    : أليس يذكر عندكم  البقية ؟ قال !! كيف نكشف  ل كنتم تكشفون البقية ، قالوا : سبحان هللا  ب
 تكشفون بقية الثوب عن عورته . 

 مث ذكر صفات هذا اهلما اللماز :  •

يف إنفاقه  ليس له رغبة  ال هم له سوى مجع املال وتعديده والغبطة به، و من صفة هذا اهلماز اللماز، أنه  أي :    (الَِّذي ََجََع َماالً َوَعدََّدُه  )  
 ك . ق اخلريات وصلة األرحام، وَنو ذلطر  يف

 .، ومل يؤد حق هللا فيه، ولكنه مجعه فأوعاه وحفظهومل ينفقه يف سبيل هللامجع ماال وأحصى عدده،   : الذي  قال ابن جرير
عد أخرى؛ شغًفا به  مرة ب  -د ه  أي: ع  -ديده  على احلطِّ من أقدار الناس هو مجُعه املال، وتع  أي إنَّ الذي حيمله  : ل بعض املفسرينقا

ُ لِيُ عاذِِّهباُ  )  تعاىل  –واه، قال  ًذا إبحصائه؛ ألنَّه ال يرى عزًّا وال شرفًا وال جمًدا يف سوتلذ ُدُهْم ِإمنَّاا يُرِيُد اَّللَّ ْم هِباا يف  فاالا تُ ْعِجْبكا أاْموااهُلُْم واالا أاْوالا
نْ ياا وات اْزهاقا   ن ( . اِفُرو  واُهْم كا أانْ ُفُسُهمْ  احلْايااِة الد 

رهم، وعبد اخلميصة، إْن أُعطي رضي،  ، وعبُد الدالدينار بدُ تاِعس عل )  قا   روى البخاري  يف صحيحه من حديث أيب هريرة أنَّ النيب  
 ط ( . ساخِ  وإن مل يُعطا 

وهو إعجابه مبا مجع من املال ، وظنه أن    وإمنا وصفه هللا تعاىل هبذا الوصف ألنه جيري جمرى السبب ، والعلة يف اهلمز واللمز ل الرازي :  اق
 الفضل فيه ألجل ذلك فيتنقص غريه . 

 جبهله . ( ََيَْسُب ) 
 . ، وخيرب الدَير، وأن الرب يزيد يف العمر البخل يقصف األعمار  يدر أن  ه الدار، ومله املال خيلده يف هذ  ن مجعيظن أ  أي   (ُه َأْخَلَدهُ َأنَّ َمالَ )
 ه يف احلياة الدنيا ، وغفلته عن اآلخرة . اً يف طول أمل فكان ماله سبب •
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،  ت لدنيا ال ميو أصبح لفرط غفلته وطول أمله ؛ حيسب أن ماله تركه خالداً يف ا  : حيتمل أن يكون املعىن طول املال أمله ، حىت قال الرازي
هُ وإمنا قال : ) م قد ملال ضمن له اخللود وأعطاه األمان من املوت ، وكأنه حك( ومل يقل : خيلده ، ألن املراد حيسب هذا اإلنسان أن اأاْخلادا

 فرغ منه ، ولذلك ذكره على املاضي . 
:  ، والتقديرالالم واقعة يف جواب القسم  (َذنَّ ِف اِْلَُطَمةِ نبَ لَيُ كما حسب )( أي ليس األمر كما زعم وال  َكَلَّ )    ( َذنَّ ِف اِْلَُطَمِة  َكَلَّ لَيُنبَ )  

 هذا الذي مجع ماالً فعدده يف احلطمة وهي اسم من أمساء النار ألهنا حتطم من فيها . بذن يف احلطمة ، أي ليلقنيِّ وهللا لين
 ده إىل النار . بل صار زانه سيخلده ، يعدده ويظن أ ، فلم ينفعه ماله الذي كان جيمعه و النبذ اإللقاء على سبيل اإلهانة  و  •

 ر كان يعتقد أنه من أهل الكرامة . دال على اإلهانة ؛ ألن الكاف : وإمنا ذكره بلفظ النبذ ال قال الرازي 

 استعماله يف إلقاء ما يكره .  : والنبذ : اإللقاء والطرح ، وأكثر  قال ابن عاشور
 أهنا ، أي : وما أعلمك ما احلطمة . ل وتعظيم لشتفخيم وهتوي   (َوَما َأْدرَاَك َما اِْلَُطَمُة  ) 
 املستعرة املتأججة ، اليت وقودها الناس واحلجارة .  (  ََنُر اَّللَِّ اْلُموَقَدةُ ) 
 وعذاهبا . م إىل القلوب ، وذلك من شدة حرها جساأي تنفذ من األ ( الَِّت َتطَِّلُع َعَلى اْْلَْفِئَدِة )  

  :جرير ابنُ  قال
ُ
 ب . القلو ها وواهاُجها على أي اليت يطَّلع أمل

ا تدخل يف أجوافهم حىت تصلا إىل صدورهم، وتطَّلع على أ  ي : الزخمشر   وقال فئدهتم، وهي أوساُط القلوب، وال شيءا يف بدن  يعين أهنَّ
الفؤاد،   من  ألطُف  َتاإلنسان  أشد   أبد وال  منه  ا 

ً
ميسه، مل أًذى  واستولْت   ّن  جهنم،  انُر  عليه  اطَّلعْت  إذا  أن خيصَّ  ! عليه؟ فكيف  وجيوز 

ا مواطُن الكفر والعقائد الفاسدة والنيَّات اخلبيث   ة . األفئدة؛ ألهنَّ
 تون . ، وهم ال ميو حال من ميوت  اد مات صاحبه ، فأخرب أهنم يف ئدة ؛ ألن األمل إذا صار إىل الفؤ خص األف: و   قال ابن اجلوزي

َا  )    أي : النار . ( ِإهنَّ
 أي : مطبقة حمبوسون فيها قد أيسوا من اخلروج منها .  ( َعَلْيِهم مُّْؤَصَدٌة ) 
 أعلم كيفية تعذيبه إَيهم هبا .  هللاون بعمد يف النار ، وأهنم يعذب أي  قال ابن جرير : (  ِف َعَمٍد ُّمَُّدََّدٍة  ) 

 قيود يف أرجلهم ؛ قاله أبو صاحل . وقيل : يف أعناقهم .   أغالل ملمددة ماد اإن العا وقيل : 
 ويف املعىن قوالن :  تسهيل : قال ِف ال

ل والثقاف كما تثقف أبواب البيوت ابلعمد ،  أن أبواب جهنم أغلقت عليهم ، مث مدت على أبواهبا ُعُمٌد تشديداً يف األغال   أحدمها : 
 وهو على هذا متعلق مبؤصدة . 

 تقديره : هم موثوقون يف عمد .   موثوقون مغلولون يف العمد ، فاجملرور على هذه يف موضع خرب مبتدأ مضمر  مأهنواآلخر : 
 الفوائد :  

 التحذير من الغيبة والنميمة .  -1

 املال ال يطيل عمره . أن اإلنسان مهما مجع من املال فإن هذا  -2

 التنفري من احلرص على املال ومجعه وتعديده .  -3

 خللود جبمع املال . رور ظن اهل والغن اجلأن م -4

 أن من أمساء النار احلطمة .  -5

 شدة انر جهنم .  -6

راً ت الاظَّى(  كما قال تعاىل : ) ْرُتُكْم انا اِمياٌة(  وقال تعاىل : )  . فاأاْنذا ٌر حا  . انا
 فظاعته .بيان شدة عذاب النار و  -7
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 سورة الفيل 
 :  مقدمة 

 سورة الفيل سورة مكية . 

 أغراضها :  •

أو أظهر غضبه عليهم  الكعبة أبن  التذكريتضمنت   -1 اه ممن أرادوا به سوءاً  فعذهبم ألهنم ظلموا بطمعهم يف هدم    حرام هللا وأن هللا ْحا
 يداً . مسجد إبراهيم وهو عندهم يف كتاهبم ، وذلك ما مساه هللا ك

 حوله .  اليت نصبوها هبم تذكرة لقريش أبن فاعل ذلك هو رب ذلك البيت وأن ال حظ فيه لألصنام   وليكون ما حل -2

 يف عام والدته . لك أصحاب الفيل عند هللا إذ أه أو تذكريهم مبا ظهر من كرامة النيب  ريش  قوتنبيه  -3

من يكيد لبيته ألحاق  أبن يدفع كيد من يكيد    أبن هللا يدفع عنه كيد املشركني ، فإن الذي دفع كيد  ومن وراء ذلك تثبيت النيب   -4
ُهْم يف تاْضِليٍل(  )هبذا قوله :  ودينه ، ويشعر   لرسوله   . أاملاْ جياْعاْل كاْيدا

َتلُب قبائلهم عليه    وأن ال تُغر املشركني قُوهُتم ووفرة عددهم وال يوهن النيب  أبن هللا غالب على أمره ،  ومن وراء ذلك كله التذكري   -5
 هلك هللا من هو أشد منهم قوة وأكثر مجعاً . ] تفسري ابن عاشور [فقد أ

فَ َعلَ تَ َر َكيْ   َألَْ )   اْلِفيِل )َف  ََيَْعْل َكْيَدُهمْ 1 رَبَُّك ِبَِْصَحاِب  َأَلْ  َتْضِليٍل )  (  َأاَببِيَل ) 2ِف  َطُْياً  َعَلْيِهْم  َوَأْرَسَل  تَ ْرِميِهم ِبَِجارَةٍ 3(   مِ ن  ( 
يٍل )   ( .   (5َجَعَلُهْم َكَعْصٍف مَّْأُكوٍل )( فَ 4ِسجِ 

--------------------- 
تَ رَ َألَْ ) فَ َعلَ  َكْيفَ   اْلِفيلِ   ِبَِْصَحاِب  رَبَُّك  ع  (     وتعلم  يبلغك َي حممد  أمل   : ابلعني  أي  مشاهد  يقيناً كأنه  العظيم  لماً  ذا صنع هللا  ما  ؛ 

 أبصحاب الفيل الذين قصدوا االعتداء على البيت احلرام . 
 ، ولكل من يصلح له اخلطاب .  واالستفهام للتقرير ، واخلطاب للنيب  •

م ، وعرفتم موضع ِمنَّيِت عليكم ،  رأيت  أي قد، ولكنه عام ؛ أي أمل تروا ما فعلُت أبصحاب الفيل ،   اب للنيب  اخلط: و  قرطبال  قال •
 فما لكم ال تؤمنون ؟ 

،  فيها ليالً   ، فجاء رجل من كنانة وتغوطصنعاء، وأراد أن يصرف إليها احلجيجبرهة ملك اليمن بىن كنيسة بقال املفسرون : روي أن أ  •
جبيش كبري على أفيال، يتقدمهم فيل هو  أبرهة، وحلف أن يهدم الكعبة، وجاء مكة    ، فغضبابلنجاسة احتقاراً هلااهنا  خ جدر ولط
مع  ،  هللا على جيش أبرهة طيوراً سوداً ، وأرسل  وجربوته   باً من مكة فرِّ أهلها إىل اجلبال، خوفاً من جنده ، فلما وصل قريظم الفيلة أع

س الرجل وخيرج من  ، فكان احلجر يدخل يف رأه وحجران يف رجليه، فرمتهم الطيور ابحلجارةمنقار   حجار، حجر يف كل طائر ثالثة أ
 . ، وكانت قصتهم عربة للمعتربين  حىت أهلكهم هللا ودمرهم عن آخرهمريميه جثة هامدة ، دبره ف

 م لوجهني : ريهم من األم: ومل يتكرر يف القرآن ذكر إهالك أصحاب الفيل خالفاً لقصص غ  ابن عاشورقال  •

  . أن إهالك أصحاب الفيل مل يكن ألجل تكذيب رسول من هللاأحدمها :  
  : )واثنيهما   : تعاىل  قوله  يف  احملكي  بقوهلم  عند هللا كغرورهم  هلم  مبكانة  غروراً  املشركون  منه  يتخذ  ال  واِعمااراةا أا أن  احلْااجِّ  ِسقااياةا  جاعاْلُتْم 

 . اْلي اْوِم اآْلِخِر(  اِبَّللَِّ وا ماْن آمانا اْلماْسِجِد احلْارااِم كا 
 .  ْم ال ي اْعلاُمونا( انُوا أاْولِيااءاُه ِإْن أاْولِيااُؤُه ِإالَّ اْلُمت َُّقونا والاِكنَّ أاْكث اراهُ ْسِجِد احلْارااِم واماا كا واُهْم ياُصد ونا عاِن اْلما وقوله : )

حاب الفيل ، الذين كانوا قد عزموا على هدم  م من أصفيما صرف عنهعلى قريش ،    هذه من النعم اليت امنت هللا هباقال ابن كثُي :   •
صارى ،  هم ، وأضل عملهم ، وارِّدهم بشر خيبة ، وكانوا قوماً نيو أثرها من الوجود ، فأابدهم هللا وأرغم آانفهم ، وخيب سع الكعبة وحم

ب اإلرهاص والتوطئة ملبعث رسول هللا  كان هذا من ابواثن ، ولكن  وكان دينهم إذا ذاك أقرب حاالً مما كان عليه قريش من عبادة األ
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    على احلبشة خلرييتكم    –َي معشر قريش    –، ولسان حال القدر يقول : مل ننصركم  ولد على أشهر األقوال  ، فإنه يف ذلك العام
 ياء . خامت األنب يانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النيب األمي حممد عليهم ، ولكن ص 

 . رين ه من جنوده ، والظاهر أنه فيل واحد ، وهو قول األكث: أبرهة بن الصباح احلبشي ومن كان معوأصحاب الفيل   وقال أبو حيان :

 أقوال متكاذبة .  ي وقيل : ألف فيل ، وهمثانية فيلة ، وقيل : اثنا عشر فيالً ،  وقال الضحاك : 

 يلة ، فلما أخربوا مبا رأوا هلكوا . شرذمة قل  أمريهم يف أحد منهم إال   وكان العسكر ستني ألفاً ، مل يرجع
 أي : مكرهم يف هدم الكعبة وانتهاك احلرمة . ( ُهْم َعْل َكْيدَ َأَلْ َيَْ )  
 م . أي : تضييع وخسارة ، فخاب سعيه  (ِف َتْضِليٍل  ) 

ا على هدم الكعبة وحمو أثرها من الوجود  وا عزمو يل الذين كانصرف عنهم أصحاب الف   ،هذه من النعم اليت امنت هللا هبا على قريش فيها
 هم وخيب سعيهم وأضل أعماهلم . فأابدهم هللا وأرغم آانف

 عبة . كيدهم : مكرهم وتدبريهم السيئ يف السر والعلن لصد الناس عن احلرم وسعيهم هلدم الك  •

يصرح أنه يهدم  مره كان ظاهراً ، فإنه كان  اه كيداً وأقيل : فلم مس  اعلم أن الكيد هو إرادة مضرة ابلغري على اخلفية ، إن:    قال الرازي
عم ، لكن الذي كان يف قلبه شر مما أظهر ، ألنه كان يضمر احلسد للعرب ، وكان يريد صرف الشرف احلاصل هلم بسبب  البيت ؟ قلنا : ن

 .عبة منهم ومن بلدهم إىل نفسه وإىل بلدتهالك

عليهم ،    دهموا أضل كيدهم ، فلم يصلوا إىل ما أرادوا من ختريب البيت ، بل رجع كيراد وإبطال ما أ  ي تضييع وخسار ،: أ   قال اخلازن 
 ت . فخربت كنيستهم ، واحرتق

ا يف أثر بعض ، وهي طيور سود حبرية أمثال اخلطاطيف ، كل طري حيمل ثالثة  أي : مجاعات متتالية بعضه(  َوَأْرَسَل َعَلْيِهْم َطُْياً َأاَببِيَل )  
 اثنان يف رجليه . يف منقاره و   أحجار ، واحد

يٍل  )   السجيل : الشديد الصلب ، وهي حجارة من سجيل حمرِّق حىت حتجر ، مكتوب على كل حجر اسم    ( تَ ْرِميِهم ِبَِجارٍَة مِ ن ِسجِ 
 صاحبه . 

آية من آَيت هللا    شمته ، فكانت سرت قائمه وه أي : كزرع دخلته ماشية فأكلت عصفه ، أي : ورقه ، وك(  َعْصٍف مَّْأُكوٍل  َفَجَعَلُهْم كَ )  
 تعاىل . 

 رع إذا أكلته الدواب ، فرمت به من أسف ، شبه تقطع أوصاهلم بتفرق أجزائه  ب الفيل كورق الز أي جعل هللا أصحا قال القرطب : 
على  حته  ت أطرافه وطر أبرجلها وأكلوالعصف إذا دخلته البهائم فأكلته داسته  ة ... ورق الزرع وهو مجع عاْصف ف  والعص:   قال ابن عاشور 

  . أصحاب الفيل بعد تلك النضرة والقوة كيف صاروا متساقطني على األرض هالكني يل حلال وهذا متث،  اً األرض بعد أن كان أخضر َينع

 الفوائد : 
 عما يالقيه من ظلم كفار قريش .  تسلية رسول هللا  -1

 .   تذكري قريش بفعل هللا عز وجل ختويفاً هلم وترهيباً  -2

 هزمية مل يعرف مثلها . هة وجيشه هزمية أبر  -3

 بريه خللقه وبطشه أبعدائه . مظاهر قدرة هللا تعاىل يف تد  -4

 ب . طحاهبم الفيل معهم للبطش والتخريإمنا أضيف أمر القصة إىل الفيل واشتهرت به ؛ الص -5

ريش ابلطاعة وقالوا :  فوس ودانت لق حرمته يف النوملا انتشر يف العرب ما صنع هللا تعاىل جبيش الفيل ، هتيبوا احلرم وأعظموه وزادت   -6
 .   هم كيد عدوهم ، فزادوهم تشريفاً وتعظيماً أهل هللا ، قاتل عنهم وكفا

التفسري ، أن حا -7 العام الذي ولد فيه رسول اَّللِّ  والذي عليه األكثرون من علماء السري والتواريخ وأهل  الفيل ، كان يف  ،    دث 
 .     ابقية للنيب  ليكون اترخيا ابرزا ، وكرامة
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 سورة قريش 
 : مقدمة 

 ف . بال خالعند مجاهري العلماء . وقال ابن عطية :  ةسورة قريش مكي 

 أغراضها :  •

هلبتوحيد هللا تعاىل ابلربوبية    أمر قريش  -1 بنعمِة أن هللا مكِّن هلم السري يف األرض للتجارة برحليت الشتاء والصيف ال خيشون  تذكرياً  م 
 عادَيً يعُدو عليهم . 

ومبا أهلم الناس  مَّار الكعبة ، قر يف نفوس العرب من حرمتهم ألهنم سكِّان احلرِّم وعُ وأمِّنهم من املخاوف ِلما و ن اجملاعات نه أمنهم مأبو -2
 اق اجملاورة كبالد احلبشة . من جلب املرية إليهم من اآلف

ْ ي اراْوا أاانَّ وردِّ القبائل فال يغري على بلدهم أحد ، قال تعاىل : )  ِة اَّللَِّ  ناً وايُ تاخاطَُّف النَّاسُ حاراماً آمِ  جاعاْلناا  أاواملا ْوهِلِْم أافاِباْلبااِطِل يُ ْؤِمُنونا وابِِنْعما  ِمْن حا
 .  الناس وعطفاً منهم .  ] تفسري ابن عاشور [  ( فأكسبهم ذلك مهابة يف نفوس   ْكُفُرونا يا 
 مناقب قريش .  •

 م ( . ِمْن باىِن هااشِ  وااْصطافااِن ْن ِكنااناةا وااْصطافاى ِمْن قُ راْيٍش باىِن هااِشٍم راْيًشا مِ اْصطافاى ق ُ مْسااِعيلا وا ْن والاِد إِ ِإنَّ اَّللَّا اْصطافاى ِكنااناةا مِ  )    قال  
 . قريش(  )األئمة من     وقال  

 .  أي: من شروط إمام املسلمني الذي هو اإلمام األعظم الذي حيكم بالد املسلمني كلها  
 .(  الدين  ما أقاموا مة من قريش ئاأل )  ويف رواية  

 ( .  خري نساٍء ركنب اإلبل، صاحل نساء قريش، أحناه على ولد يف صغر، وأرعاه على زوج يف ذات يده )  ل، قال  ويف نسائهم فض
) ِْلِ )   قُ َرْيٍش  ِإيََلِفهِ 1يََلِف   )( َوالصَّْيِف  َتاء  الشِ  رِْحَلَة  فَ ْليَ ْعبُ 2ْم  هَ (  َربَّ  اْلبَ ْيتِ ُدوا  )َذا  الَّ 3  أَ ذِ (  مِ ني  مِ ْن   جُ   ْطَعَمُهم  َوآَمنَ ُهم   وٍع 

 ( .   (4) َخْوفٍ 
----------------- 

يََلِف ق ُ )  َتاء َوالصَّْيفِ   ِإيََلِفهِ  َرْيٍش  ِْلِ  ل : ثالثة أقوا(  إليالف) يف الم (   ْم رِْحَلَة الشِ 
يش. وما قد  أصحاب الفيل لتبقى قر أي أهلك هللاف قريش،  يالل إلأهنا موصولة مبا قبلها، املعىن: فجعلهم كعصف مأكو   القول اْلول : 

 ر . مهو والصيف هذا قول الفرِّاء واجل ألفوا من رحلة الشتاء، 
ر َنو  ليهم ، وذكأي : فعل ذلك إليالف قريش، أي : ليألفوا اخلروج وال جيرتأ ع          ورة األوىل ... صلة ابلس       ورة مت    ذه الس         ه  :   قال الفراء

ِف قُ راْيشٍ واملعىن : فجعلهم كعصف مأكول )  :   قال الزجاج و   .. قتيبة . ن  ابهذا   يالا أهلك هللا أصحاب الفيل لتبقى قريش ، وما    ( أي :إِلِ
 ) فتح القدير ( .   قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف .

ة ، فقال فجعلهم كعصف صنع ابحلبش مبا    نعمته عليهم  ذكر أهل مكة عظيم   فقيل هي متعلقة مبا قبلها وذلك أن هللا تعاىل  :    قال اخلازن 
 ف . وما ألفوا من رحلة الشتاء والصي  قى قريش ،مأكول إليالف قريش ، أي هلك أصحاب الفيل لتب

 الرِّحلتني يف، ألهنم كانوا يفاملعىن: فليعبد هؤالء ربِّ هذا البيت إليالفهم رحلة الشتاء والص  ا ،  أنِّ معناها متِّصل مبا بعده  القول الثاين :
 م . قول النِّحويني الذي ترتضي أقواهلوهذا الوجه  َنن أهل حرم هللا فال يتعرِّض هلم، قال الزِّجِّاج: ، وإذا عرض هلم عارض قالوا: آمنني

، كأن  الالم الم التعجب  أن تكون هذه الالم غري متعلقة ، ال مبا قبلها وال مبا بعدها ، قال الزجاج : قال قوم : هذه    القول الثالث :
دة األواثن ، وهللا تعاىل يؤلف مشلهم ويدفع   وانغماساً يف عباجبوا إليالف قريش ، وذلك ألهنم كل يوم يزدادون غياً وجهالً : اع  املعىن

قولك لزيد وما  اآلفات عنهم ، وينظم أسباب معايشهم ، وذلك ال شك أنه يف غاية التعجب من عظيم حلم هللا وكرمه ، ونظريه يف اللغة  
 . تنا إَيه وهذا اختيار الكسائي وكرام نا به ولزيد صنع
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ك عندان أن يقال: إن هذه الالم مبعىن التعجب. وأن معىن الكالم: اعجبوا إليالف  والصواب من القول يف ذلفقال :    ورجحه الطربي
لبيت، الذي  هذا اليعبدوا ربِّ  وآمنهم من خوف، ف  الشتاء والصيف، وتركهم عبادة ربِّ هذا البيت، الذي أطعهم من جوع،رحلة  قريش  

لتعجب من  لوها يف الكالم للتعجب اكتفوا هبا دليال على اأطعمهم من جوع، وآمنهم من خوف. والعرب إذا جاءت هبذه الالم، فأدخ
 ا . إظهار الفعل الذي جيلبه

حاهلم    يضاً لتفرقوا وصار يمهم وأ األقطار تعظ  ا أرادوا ، لرتك أهلواعلم أن وجه النعمة واملنة فيه أنه لو مت ألصحاب الفيل م:    قال الرازي
قوله   يف  املذكور  اليهود  األ)  كحال  يف  ًاوقطعناهم  أمما يكون    (  رض  أن  من  النعمة  يف  أدخل  واحد  مكان  يف  الواحدة  القبيلة  واجتماع 

 .  االجتماع من قبائل شىت 
 على قريش وتيسريه هلم ما كانوا  يل هللان أجل تسهواملعىن : م  الرجل األمر وإالفاً ،معىن ) اإليالق ( اإللف واالعتياد ، يقال : ألف   •

( أي : يف رحليت الشتاء  رِْحلاةا الشِّتااء واالصَّْيِف  إىل اليمن ، ويف الصيف إىل الشام ، كما قال تعاىل : )   َيلفونه من الرحلة يف الشتاء
،  وُسكان حرمه : هؤالء جريان بيت هللا    يقولون   س كانوا النا   ، ألنابألطعمة والثياب  ، وَيتون والصيف ، حيث كانوا يسافرون للتجارة

 فال تؤذوهم وال تظلموهم . 
َتاء َوالصَّْيفِ   )  . قال املفسرون : كانت لقريش رحلتان رحلة ابلشتاء إىل اليمن ألن اليمن أدفأ وابلصيف إىل الشأم  (  رِْحَلَة الشِ 

 ن : ه جواابيف؟ ففياء والصالشت رحلة  ىن يف تذكريهمفما املعفإن قيل :   قال املاوردي
 .هل احلرم ، فذكرهم ذلك ليعلموا نعمته عليهم يف أمنهم مع خوف غريهمأهنم كانوا يف سفرهم آمنني من العرب ألهنم أ  أحدمها :

 ن . ا يكسبون فيتوسعون ويطعمون ويصلو ألهنم كانو  الثاين : 
الشتاء إىل اليمن ألهنا أدفأ ، ورحلة يف الصيف إىل  حلة يف  للتجارة : ر   م رحلتان يف كل عام رون كانت هلوقال األكث  : ...   قال اخلازن
ان احلرم وادَيً جمدابً ال زرع فيه ، وال ضرع ، وكانت قريش تعيش بتجارهتم ورحلتهم ، وكانوا ال يتعرض هلم أحد بسوء ، وكانوا  الشام ، وك

بيته وكانت العرب تكرمهم وتعيقولون قريش سكان حرم هللا ووال  الم لذلك ، فلو زهم ، وتعظمهة  رحلتان مل يكن هلم مقام مبكة ولوال  ال 
 م . ف إىل اليمن والشا يت مل يقدروا على التصرف ، فشق عليهم االختالاألمن جبوار الب 

 هم هللا إىل شكر هذه النعمة العظيمة فقال : دفأرش
  آمناً . تاً اً آمناً وبيجعل هلم حرم أي : فليوحدوه ابلعبادة كما (  فَ ْليَ ْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلبَ ْيتِ ) 

رابَّ ه: )  قال السمرقندي  البيت  ف اْلي اْعُبُدواْ  ألفوا رحلة    ( ذا  العبادة ، كما  البيت ، كفاهم مؤونة اخلوف واجلوع ، فليألفوا  ألن رب هذا 
 .   الشتاء والصيف

، والثاِن جلب نفع ، وهو ما ذكره يف  ل  يف سورة الفي، وهو ما ذكره  سمني أحدُها : دفع ضر  وذلك أن اإلنعام على ق  ...   قال اخلازن : 
إنه تعاىل ملا  هذه السِّورة ، وملا دفع   النفع ، وُها نعمتان عظيمتان أمرهم ابلعبودية ، وأداء الشكر ، وقيل  هللا عنهم الضِّر ، وجلب هلم 

 .رب هذا البيت كفاهم أمر الرِّحلتني أمرهم أن يشتغلوا بعبادة
ب : الذل واخلضوع ، وقيل للعبد ) عبد (  خضعوا وذلوا هلل سبحانه وتعاىل ، وأصل العبادة يف لغة العر : ا ( أيواْعُبدُ ف اْلي ا قوله تعاىل : ) •

الذل    لذله وخضوعه لسيده ، فالعبادة : الذل واخلضوع على وجه احملبة اخلاصة ، فال تكفي احملبة دون الذل واخلضوع ، وال يكفي 
 واخلضوع دون احملبة . 

 املتصرف .  الك ق املهو اخلالوالرب :  •

 جوب عبادة هللا وحده وترك الشرك . ففي هذا و  •

ْيئاً( )تعاىل :   قال  .   وااْعُبُدوا اَّللَّا واال ُتْشرُِكوا ِبِه شا
 . ونا(  ِمْن ق اْبِلُكْم لاعالَُّكْم ت ات َّقُ )َيا أاي  هاا النَّاُس اْعُبُدوا رابَُّكُم الَِّذي خالاقاُكْم واالَِّذينا وقال تعاىل :  

ُعوا وااْسُجُدو ):    تعاىلوقال    . ا وااْعُبُدوا رابَُّكْم واافْ عاُلوا اخلْارْيا لاعالَُّكْم تُ ْفِلُحونا( َيا أاي  هاا الَِّذينا آماُنوا ارْكا
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   . فااْسُجُدوا َّللَِّ وااْعُبُدوا(  )وقال تعاىل :  
ْيِن إِ ُه وااِبْلوا  ت اْعُبُدوا ِإالَّ ِإَيَّ ب كا أاالَّ واقاضاى را )وقال تعاىل :    .  ( سااانً حْ اِلدا
 . ْد واُكْن ِمنا الشَّاِكرِينا(  باِل اَّللَّا فااْعبُ )وقال تعاىل :  
ا اْلب اْيِت( )وقال تعاىل :      .ف اْلي اْعُبُدوا رابَّ هاذا

ْتِياكا اْلياِقنُي(    بَّكا حاىتَّ وااْعُبْد را ) وأمر تعاىل بعبادته حىت املوت فقال تعاىل :   . َيا
لاْقُت اجلِْنَّ وااأْلِْنسا ِإالَّ لِي اْعُبُدوِن(  )  تعاىل كما قال تعاىل : بل الناس ما خلقوا إال لعبادة هللا  . واماا خا

 وأمر هللا هبا مجيع رسله : 
 وشعيب ، وغريهم .   ، وصاحل ،قال هود   ذلك وك إِلاٍه غارْيُُه ( ماا لاُكْم ِمْن   اْعُبُدوا اَّللَّا )كما قال نوح لقومه : 

 سواًل هلذا الغرض : وأخرب هللا أنه أرسل يف كل أمة ر 
   . ( والاقاْد ب اعاثْ ناا يف ُكلِّ أُمٍَّة راُسوالً أاِن اْعُبُدوا اَّللَّا وااْجتاِنُبوا الطَّاُغوتا )قال تعاىل :  

 ى العبادة : عليه بني يدي حثه عل العبد بنعم هللا ويف هذا ينبغي تذكري 
ُة َيا ماْرمياُ )كما قال تعاىل :     اْلماالِئكا قاالاِت  اْلعاالاِمنيا واِإْذ  ِلرابِِّك وااْسُجِدي  .     ِإنَّ اَّللَّا اْصطافااِك واطاهَّراِك وااْصطافااِك عالاى ِنسااِء  اقْ ُنيِت  َيا ماْرمياُ 

(  واارْكاِعي ماعا الرَّاكِ    .ِعنيا
ْ ناْشرا )وقال تعاىل :    . واِإىلا رابِّكا فااْرغاْب( .   ذاا ف اراْغتا فااْنصابْ فاإِ ) قال بعد ذلك:  ( ...  واواضاْعناا عاْنكا ِوْزراكا .  كا را ْح لاكا صادْ أاملا
ْدكا ياِتيماً فاآواى  ) وقال تعاىل :   ْ جيِا ً ف اهاداى    . أاملا ْر  فاأامَّا اْلياِتيما فاالا   . فاأاْغىنا    واواجاداكا عااِئالً   . واواجاداكا ضااالِّ ْر    .  ت اْقها واأامَّا    . واأامَّا السَّاِئلا فاالا ت ان ْها

 ( . رابِّكا فاحادِِّثْ بِِنْعماِة  
 ومن ذلك حديث األقرع واألبرص واألعمى الذين ابتالهم هللا . 

 مع أهنم يف واد غري ذي زرع .  ( الَِّذي َأْطَعَمُهم مِ ن ُجوٍع )  
هم وكان غريهم  رض هلم أحد ، وال يغري عليهم أحد ال يف سفرهم ، وال يف حضر عآمنني ال يت   كانوا يسافرونأي :  ف (  مِ ْن َخوْ   نَ ُهمَوآمَ )  

ْ ي اراْواْ أاانَّ جاعاْلناا حاراماً ءاِمناً ) ال َيمنون من الغارة يف السفر واحلضر ، وهذا معىن قوله   ( .   أاوا ملا
 بعد شدة خوف . هم بعد شدة جوع ، وآمنهم  أي : هذا اإلله الذي أطعم

 ه بئس الضجيع ( . من اجلوع فقال : ) اللهم إِن أعوذ بك من اجلوع ، فإن لنيب وقد استعاذ ا
 فرغد الرزق واألمن من اخلوف من أكرب النعم الدنيوية املوجبة لشكر هللا تعاىل . قال السعدي : 

 ؟ اجلواب فيه فوائد :  (عٍ مِّن ُجو ما الفائدة يف قوله : )قال الرازي : 

 .    اْلغاْيثا ِمْن ب اْعِد ماا ق اناطُوا (واُهوا الَِّذي يُ ن ازِِّلُ شديد ، ومنه قوله تعاىل : )  ر اجلوع ى أن أم يه علالتنبأحدها : 
 : ) من أصبح آمناً يف سربه ( احلديث .   وقوله 

 يعرفوا قدر النعمة احلاضرة .  تذكريهم احلالة األوىل الرديئة املؤملة ، وهي اجلوع حىت واثنيها :  
 : من األ  عمةعلى عظم نومما يدل  •

ُ ماثاالً ق اْرياًة  قوله تعاىل : ) ْتِيهاا رِْزقُ هاا راغاداً ِمْن ُكلِّ ماكااٍن فاكافاراْت أبِانْ ُعِم اَّللَِّ فاأاذااق اهاا اَّللَُّ واضارابا اَّللَّ ِئنًَّة َيا خلْاْوِف   لِبااسا اجْلُوِع وااكااناْت آِمناًة ُمْطما
انُوا ياْصن اُعونا(     .مباا كا

ا ب الاداً : )  وقال تعاىل   .   آِمناً وااْرُزْق أاْهلاُه ِمنا الثَّمارااِت( واِإْذ قاالا إِبْ رااِهيُم رابِّ اْجعاْل هاذا

ره ، بل صرِّح يف دعائه  حينما طلب من ربه تعاىل الرزق من الثمرات لذريته ، مل يكن حصول الرزق هلم مقصوداً لذاته يف نظ  وإبراهيم 
 
ُ
امل الرزق  يكون  عأن  هلم علىعطاى هلم  العبادات  وانً  الطاعات  أداء  تعاىل عن    وإقامة  قال   ،(  : ذلك  لاعالَُّهْم  دعائه  الثَّمارااِت  ِمنا  وااْرزُقْ ُهْم 

 .   ياْشُكُرونا(
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 اء العبادات وإقامة الطاعات . وفيه دليل على أن حتصيل منافع الدنيا إمنا هو لُيستعان هبا على أد وقال اخلازن : 

 م وبينها من فتنة الكدح لالكتساب. فر أسباب االنقطاع إىل العبادة، وانتفاء ما حيول بينهصود تو واملق  عاشور:وقال ابن 

 إذا أعطي نعمة فعليه أن يشكر ربه ويعبده ويقوم حبقه . فاإلنسان   •

ا ِمْن فاْضِل رايبِّ لِ قال تعاىل عن سليمان : ) ُلواِن أاأاْشُكُر أاْم أاكْ قاالا هاذا ِرمٌي(منَّاا ياْشُكُر لِن اْفِسِه واماْن كافارا فاِإنَّ را  فاإِ شاكارا  وامانْ ُفُر  ي اب ْ  .   يبِّ غايِنٌّ كا
 : ) نعم املال الصاحل للرجل الصاحل ( . رواه أْحد   وقد قال 

 .   ُكوُر(واقاِليٌل ِمْن ِعبااِديا الشَّ ولألسف قليل من يشكر ، كما قال تعاىل : ) 
 تنبيه : 

 الرزق . سبب لألمن و  التوحيد وعبادة هللا 
ْ ي اْلِبُسوا إِ قال تعاىل )  ُُم األاْمُن واُهم م ْهتاُدونا  الَِّذينا آماُنوا واملا ُم ِبظُْلٍم أُْولاِئكا هلا  ( . ميااهنا

ُْم(  (   .ِبظُْلٍم( املراد ابلظلم هنا الشركم )  توحيدهِإميااهنا
 الفوائد : 

 ل هللا تعاىل على قريش وإنعامه عليها . اضبيان إف  -1

انه وتعاىل يذكر الناس بنعمه، مث بعد أن يذكرهم بنعمه يطلب  سبحفاهلل  هللا عليه بني يده حثاً على العبادة ،  العبد بنعم  يشرع تذكري   -2
أن تفعل كذا وكذا، فاهلل سبحانه  أان فعلت لك كذا وكذا فبناًء عليه عليك    -وهلل املثل األعلى--منهم طاعته سبحانه وتعاىل، فمثالً  

 .رب هذا البيتخوف، فمن مث طلب منهم أن يعبدوا وع، وآمنهم من أطعمهم من ج ى قريش بنعم: أنعم عل
 .  دلة على ذلك كثرية يف كتاب هللاواأل
، أي: خذ (    الشَّاِكرِينا فاُخْذ ماا آت اي ُْتكا واُكْن ِمنا  )فاء  فلهذا االصط   (  َيا ُموساى ِإِنِِّ اْصطافاي ُْتكا عالاى النَّاِس ِبرِساااليت واِبكاالِمي )    قال تعاىل  

 .ما آتيتك بقوة
ي  َيا ماْرمياُ اقْ ُنيِت ِلرابِِّك وااْسُجِدي واارْكاعِ )    ، مث َييت التكليف (     اَّللَّا اْصطافااِك واطاهَّراِك وااْصطافااِك عالاى ِنسااِء اْلعاالاِمنيا َيا ماْرمياُ ِإنَّ )    وقال تعاىل 
 ( .   ماعا الرَّاِكِعنيا 
ْ ناْشرا )    وقال تعاىل  فاِإذاا  )  كل هذه نعم، فعلى ذلك    (    أانقاضا ظاْهراكا * واراف اْعناا لاكا ِذْكراكا راكا * واواضاْعناا عانكا ِوْزراكا * الَِّذي  ْح لاكا صادْ أاملا

 ( .  ف اراْغتا فاانصاْب * واِإىلا رابِّكا فااْرغابْ 
ْ  )    وقال تعاىل  ْدكا أاملا ْر  فاأامَّا الْ )  لذلك    (  اِئاًل فاأاْغىنا داكا عا داى * واواجا ضااالًّ ف اها  ياِتيًما فاآواى * واواجاداكا  جيِا ْر * واأامَّا السَّاِئلا فاال ت ان ْها ياِتيما فاال ت اْقها

ِة رابِّكا فاحادِِّثْ   ( .  * واأامَّا بِِنْعما
ك وقال ألحدهم: كأِن بك  مللم املا أاته  ر فيه الثالثة: األبرص واألعمى واألقرع، كذلك يف حديث الرسول عليه الصالة والسالم الذي ذك

فرزقك  وأقرع  فأغناك هللا،  عليهم    فقرياً  بنعم هللا  الناس  العبد  فيذكر  سفري،  يف  هبا  أتبلغ  شاة  من  هل  مجياًل،  شعراً  منهم هللا  يطلب  مث 
 .   التكاليف

ن كانوا فقراء جائعني،  بعد أ  أطعمهمفني، و وا خائأن كانوا متفرقني، وأمنهم بعد أن كانهللا تعاىل على قريش أبن مجعهم بعد    امنت -3
النعم العظيمة واملنن الكثرية أن يشكروا هللا تعاىل حق شكره؛ ومن متام الشكر وأوجبه حتقيق عبادة    فكان الواجب عليهم َتاه هذه
 ه . واع الطاعات والقرابت له ال لغري اخلالق وحده، وصرف مجيع أن 

 وجوب عبادة هللا وترك عبادة من سواه .  -4
 غري هللا .  حترمي عبادة -5
 .   لعبادة له وطاعته واجتناب نواهيهن بشكرها وذلك إبخالص اأن دوام هذه النعم وبقاءها إمنا يكو   -6
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الَِّذينا آماُنوا ِمنُكْم واعاِمُلوا الصَّاحِلااِت لاياْستاخْ  ) و قاالا ت اعااىلا    ُ ِدين اُهُم  ما ِلِهْم والايُ ينا ِمن ق ابْ ِلفان َُّهم يف األاْرِض كاماا اْستاْخلافا الَّذِ عادا اَّللَّ ُْم  نانَّ هلا كِِّ
ًئا وامان كافارا  الَّذِ  ْوِفِهْم أاْمًنا ي اْعُبُدونايِن الا يُْشرُِكونا يب شاي ْ لان َُّهم مِّن ب اْعِد خا ُْم والايُ بادِِّ  :. وقاالا ت اعااىلا ن (  كا ُهُم اْلفااِسُقو ب اْعدا ذاِلكا فاأُْولائِ ي اْرتاضاى هلا
نَُّكْم والا راب كُ  ذَّنا ْذ َتاا واإِ  ﴿  د ( . ِئن كافاْرمُتْ ِإنَّ عاذاايب لاشاِديْم لاِئن شاكاْرمُتْ ألازِيدا

 .  النعم يكون ابلقلب والقول والفعل أن شكر هذه   -7
 ( .    ْفِسهِ وامان ياْشُكْر فاِإمنَّاا ياْشُكُر لِن ا  )  قاالا ت اعااىلا  

ُلوا آلا دااُوو   )وقاالا ت اعااىلا   ر ( . ِليٌل مِّْن ِعبااِديا الشَُّكو قا دا ُشْكرًا وا اْعما
 .   لنعم إمنا يكون ابملعاصي والذنوبهذه ا  وذهاب  
ْ ت ارا ِإىلا الَِّذينا بادَّلُواْ نِْعماةا اَّللِِّ ُكْفرًا واأاحال واْ ق اْوماُهْم داارا   )قاالا ت اعااىلا   نَّما   *  اْلب اواارأاملا  ر ( . قارااياْصلاْوهنااا وابِْئسا الْ جاها
ُه، قاالاْت عااِئشاُة: َيا راُسولا هللِا   هللِا  كاانا راُسولُ  :ت نها قاالعااِئشاةا رضي هللاُ ع  الصحيحني ِمن حاِديِث  يفو  ِإذاا صالَّى قااما حاىتَّ ت افاطَّرا رِْجالا

ا واقاْد ُغِفرا   ؟ أاتاْصناُع هاذا : َيا لاكا ماا ت اقادَّما ِمْن ذانِْبكا واماا َتااخَّرا  ؟ . اً فاالا أاُكوُن عاْبًدا شاُكور أا عااِئشاُة،   ف اقاالا
 أن أعظم الضرورَيت يف حياة اإلنسان : الطعام .   -8
 أن أعظم الضرورَيت هلناء العيش : األمن .   -9

 ء عليه هبا وصرفها يف مرضاته . وجوب الشكر على النعم ، وشكرها ْحد هللا عليها والثنا -10

 عظم النعم . ن اخلوف من أاإلطعام من اجلوع والتأمني م -11

 حل التجارة .  -12
 از السفر والتنقل للتجارة . جو  -13

 سورة املاعون 
 مقدمة : 

 . مسيت هذه السورة يف كثري من املصاحف وكتب التفسري ) سورة املاعون ( لورود لفظ املاعون فيها دون غريها 
 راضها : غأ •

ن إطعام املسكني ،  قاره واإلمساك عالضعيف واحت   االعتداء علىمن مقاصدها التعجب من حال من كذبوا ابلبعث وتفظيع أعماهلم من  
 [تفسري ابن عاشور]واإلعراض عن قواعد اإلسالم من الصالة والزكاة ألنه ال خيطر بباله أن يكون يف فعله ذلك ما جيلب له غضب هللا وعقابه . 

يِن ))   ( الَِّذيَن ُهْم  4( فَ َوْيٌل لِ ْلُمَصلِ نَي )3طََعاِم اْلِمْسِكنِي )ضُّ َعَلى  ( َواَل َيَُ 2)    اْلَيِتيمَ ( َفَذِلَك الَِّذي َيدُعُّ 1َأرَأَْيَت الَِّذي يَُكذِ ُب اِبلدِ 
 . (    (7وَن )( َوََيْنَ ُعوَن اْلَماعُ 6( الَِّذيَن ُهْم يُ َراُؤوَن )5َعن َصََلهِتِْم َساُهوَن ) 

-------------------- 
 ذي يكذب ابلدين ، وهو املعاد واجلزاء والثواب . ىل : أرأيت َي حممد التعا   يقول ( يِن َأرَأَْيَت الَِّذي يَُكذِ ُب اِبلد ِ )  

يِن  )  قال الشوكاين :   ُب اِبلدِِّ لقصد التعجب من حال من يكذب  أو لكل من يصلح له ، واالستفهام    ( لرسول هللا  أاراأاْيتا الَِّذي يُكاذِِّ
 ة . ساب يف اآلخر اجلزاء واحل ن ، والرؤية : مبعىن املعرفة ، والدين :ابلدي 

... وذلك ألن إقدام اإلنسان على الطاعات وإحجامه عن احملظورات إمنا يكون للرغبة يف الثواب والرهبة عن العقاب ، فإذا   ي :قال الراز 
 واملعاصي . فثبت أن إنكار القيامة كاألصل جلميع أنواع الكفر  من املشتهيات واللذات ،  كان منكراً للقيامة مل يرتك شيئاً  

أبن اإلميان ابلبعث واجلزاء هو الوازع احلق الذي يغرس يف النفس جذور اإلقبال على األعمال الصاحلة حىت    وهذا إيذان  ل ابن عاشور :اق
ت حىت  اخلري بدون كلفة وال احتياج إىل آمر وال إىل خمافة ممن يقيم عليه العقواب  يصري ذلك هلا خلقاً إذا شبت عليه ، فزكت وانساقت إىل

 اء ابلفحشاء واألعمال النِّكراء . أمن الرقباء جختلى بنفسه و إذا ا
 أي هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه وال يطعمه وال حيسن إليه . (  َفَذِلَك الَِّذي َيدُعُّ اْلَيِتيَم  ) 
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 ، وقيل :  ثون الصغريكانوا ال يورِِّ ما سبق أهنم  واملعىن : أنه يدفع اليتيم عن حقه دفعاً عنيفاً ليأخذ ماله ، وقد بينا في:    قال ابن اجلوزي
 ه . يدفع اليتيم إبعاداً له ، ألنه ال يرجو ثواب إطعام

 .  عن ماله وحقوقه ، وهذا أشدِّ ي يدفعه بعنف ، وهذا الدفع حيتمل أن يكون عن إطعامه ، واإلحسان إليه أو : أ   قال ابن جزي 
 .من مات أبوه وهو صغرياليتيم :  و 
 ذير من ظلمه وقهره . رْحة اليتيم والتح ى يعة ابحلث علوقد جاءت الشر  •
 ب . أكل مال اليتيم من كبائر الذنو ف

لُوا اخلْاِبيثا اِبلطَّيِِّب واال ُْم ِإىلا أاْموااِلُكْم ِإنَُّه كاانا ُحوابً كاِبري كما قال تعاىل )واآتُوا اْلي اتااماى أاْموااهلاُْم واال ت ات ابادَّ  .   (  اً  َتاُْكُلوا أاْموااهلا
راً واساياْصلاْونا ساِعري نَّ الَِّذي اىل  )إِ وقال تع  اً ( . نا َياُْكُلونا أاْمواالا اْلي اتااماى ظُْلماً ِإمنَّاا َياُْكُلونا يف بُطُوهِنِْم انا

ُلغا أاُشدَّ  اْلياِتيِم ِإالَّ اِبلَّيِت هِ وقال تعاىل )واال ت اْقرابُوا ماالا   ه ( . يا أاْحساُن حاىتَّ ي اب ْ
 .. وذكر منها: وأكل مال اليتيم( متفق عليهملوبقات: .. السبع ا )اجتنبوا   ل  وقا

 ه . : امنا خص مال اليتيم، ألن الطمع فيه، لقلة مراعيه وضعف مالك   قال ابن اجلوزي
 لب . العطف على اليتيم سبب للني الق 

 رواه أْحد م املسكني( س اليتيم وأطعح رأ ني قلبك فامس)إذا أحببت أن يل  يشكو قسوة قلبه؟ فقال له الرسول   فقد جاء رجل إىل النيب 

 ة . كافل اليتيم ِف اجلن
 .)أان وكافل اليتيم يف اجلنة كهذا، وأشار ابلسبابة والوسطى وفرج بينهما( متفق عليه فقال  

ْيِن وا لُونا ياْسأا قال تعاىل )   ( .   وااْلماسااِكنِي وااْبِن السَِّبيلِ  اماى  وااْلي اتا األاقْ راِبنيا كا مااذاا يُنِفُقونا ُقْل ماا أانفاْقُتم مِّْن خارْيٍ فاِلْلوااِلدا
  ( تعاىل  اْلُقرْ وقال  واِبِذي  ِإْحساااًن  ْيِن  وااِبْلوااِلدا ًئا  شاي ْ بِِه  ُتْشرُِكواْ  واالا  اَّللَّا  اجْلُنُ وااْعُبُدواْ  وااجلْااِر  اْلُقْرىبا  ِذي  وااجلْااِر  وااْلماسااِكنِي  وااْلي اتااماى  ِب  ىبا 

 ل ( . اْبِن السَِّبيجلانِب وا ِب ابِ واالصَّاحِ 
رواه أبو يعلى والطرباِن وأْحد خمتصراً    ة (من ضم يتيماً بني مسلمني يف طعامه وشرابه حىت يستغين عنه وجبت له اجلن )    وقال النيب  

 ي . ن كما قال احلافظ املنذر د حسسناإب

 .  وبخ سبحانه من ل يكرم يتيًما
 .   ( ياِتيما ونا الْ  ُتْكرِمُ  باْل الا الَّ كا  )  :فقال تعاىل  
 .  وقرن دعَّه وهو قهره وظلمه ابلتكذيب بيوم الدين  
 .   ( فاذاِلكا الَِّذي يادُع  اْلياِتيما  ) :فقال سبحانه  
 .   ًدا منهموهنى للا صفوة خلقه أن يقهر أح 
 ر ( . فاأامَّا اْلياِتيما فاالا ت اْقها   ) فقال تعاىل  
 .   ، وهنى عن قرَّبا إال ابِلسىنأمواَلم   ِبفظ وقد أمر للا 
ُلغا أاُشدَّ واالا ت اْقرابُوا ماالا اْلياِتيِم ِإالَّ اِبلَّيِت ِهيا أا  ) قال تعاىل   ه ( . ْحساُن حاىتَّ ي اب ْ

 م . من أمواَل يتوىل شيًئا ف أن  الضعي لنب  وهنى ا  ، وال يتوىل أمواَلم إال القوي اْلمني
، ِإِنِِّ أارااكا ضاِعيًفا، واِإِنِِّ أُِحب  لاكا ماا أُِحب  لِن اْفِسي، ال َتاامَّرانَّ عالاى اثْ نانْيِ، واال )  فقال   َّ ماالا ياِتي "َيا أاابا ذارٍِّ  م ( رواه مسلم . ت اوالَّنيا

 .  وإطعام اْليتام سبب لدخول اجلنة 
 اً ( . اما عالاى ُحبِِّه ِمْسِكيًنا واياِتيًما واأاِسري ونا الطَّعا ِعمُ وايُطْ  ) عاىل قال ت 

 ه يتيم .  وعلى خوان روى البخاري يف األدب املفرد: أن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنهما كان ال َيكل طعاًما إال 
 .  ومن أراد تليني قلبه فليطعم املسكني، وليمسح رأس اليتيم 

https://www.alukah.net/sharia/0/70492
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، وااْمساْح راْأسا اْلياِتيم( رواه أْحد . يالِ  ْدتا أانْ )ِإْن أارا   قال ، فاأاْطِعِم اْلِمْسِكنيا  نيا ق اْلُبكا
 م : وأطيب املال ما ُأعطي منه اليتي

ا اْلماالا خاِضراةٌ )  قال  ُسِلم ماا أاْعطى ِمنُه املِْسِكني، والياِتيم، وابْ  ُحْلواٌة، فاِنْعما صااِحب ِإنَّ هاذا
 ل ( . نا السَِّبيامل

 .  ع االعتداء على مال اليتيم من كبائر الذنوبوعد الشار 
ُْم واالا ت ات ابادَّلُوا اخلْاِبيثا اِبلطَّيِِّب واالا َتاُْكلُ   ) قال تعاىل  ُْم ِإىلا أاْموااِلُكْم ِإنَُّه كاانا ُحواًب كاِبري واآتُوا اْلي اتااماى أاْموااهلا  اً ( . وا أاْموااهلا

 .... ( . منها: أاْكُل مااِل اْلياِتيِم  وذكر  ت : وِبقاا مُ السَّْبعا الْ اْجتاِنُبوا )   وقال 
 ر . سبيل للنجاة من الكروب واخلطوب واملزالق واملخاط  واْلنفاق على اليتيم
ٍم ِذي ماْسغاباٍة * ياِتيًما ذاا ماْقراباٍة * أاْو ِمْسِكيًنا  وْ عااٌم يف ي ا  * أاْو ِإطْ قاباةا * واماا أاْدرااكا ماا اْلعاقاباُة * فاك  راق اباةٍ : )فاالا اقْ تاحاما اْلعا قال هللا يف كتابه العزيز

 ة ( . ذاا مارْتابا 
 . والعناية   حق الضعيفني : اليتيم واملرأة من أوىل اِلقوق ابلرعاية  ولقد جعل النب  

ْرأا   جُ اللَُّهمَّ ِإِنِِّ أُحارِِّ )   عاْن أايب ُشراْيٍح اخْلُزااِعيِّ ، قاالا : قاالا راُسوُل هللِا    ة ( . حاقَّ الضَِّعيفانْيِ : حاقَّ اْلياِتيِم ، واحاقَّ اْلما
 :   ، وجهابذة العلملصغاٍر عاشوا حياة اليتم، ونفع هللا هبم، وأصبحوا من علماء األمة من النماذج املشرقة  •
  قلة من العيش، وضيق من احلال، يقول: كنت يتيًما يفأمه يف  يف حجر  اإلمام الشافعي رْحه هللا، فقد أابه وهو دون العامني، فنشأ   -

وقد حفظ القرآن، وجالس العلماء، حىت    حجر أمي، ومل يكن معها ما تعطي املعلم، وكان املعلم قد رضي مين أن أْخلفه إذا قام. 
 .ساد أهل زمانه 

قر وفاقة، فحضنته أمه وأدبته، وأحسنت تربيته، قال  حياة ف  ومنهم اإلمام أْحد بن حنبل مات والده وهو ْحل يف بطن والدته، وعاش -
مث نصلي أان وإَيها ما شئنا من    رْحه هللا: كانت أمي توقظين قبل الفجر بوقت طويل وعمري عشر سنني، وتدفئ يل املاء يف الشتاء، 

يف  الفجر  معي صالة  لتصلي  موحش  مظلم  بعيد  طريق  يف  املسجد  إىل  يب  تنطلق  مث  التهجد،  معي حىت  املسجد  صالة  وتبقى   ،
 .منتصف النهار تنتظر فراغي من طلب العلم وحفظ القرآن

ف شيخ، وصنف كتابه الصحيح، وغريه من الكتب  ومنهم اإلمام البخاري صاحب الصحيح، فقد نشأ يتيًما يف صغره، وقرأ على أل -
 .النافعة 

 ذ . فبصرب األمهات وجهادهن خرج هؤالء العلماء األفذا
 . أوىل أنه بنفسه ال يطعم املسكني ، ومن ابب وال حيث غريه على إطعام املسكني وال حيض (ى َطَعاِم اْلِمْسِكنِي   َعلَ َواَل ََيُضُّ ) 

 فعاًل بتأكيد .  واحلض : احلث ، وهو أن تطلب غريك
 م . وهذا غاية البخل ، ألنه يبخل مباله ومبال غريه ابإلطعا    قال اخلازن :

 كاانا ِمنا الَِّذينا آماُنوا وات اوااصاْوا اِبلصَّرْبِ وات اوااصاْوا  هبا وأن ذلك من صفات املؤمنني كما قال تعاىل ) مُثَّ   التواصيو   ويف اآلية احلث على الرْحة
ناةِ 17)  اِبْلماْرْحااةِ   ( .  ( أُْولاِئكا أاْصحااُب اْلماْيما

 . ( ويف الدعاء ) اللهم إِن أسألك فعل اخلريات وترك املنكرات وحب املساكني 
 ملساكني والصدقة عليهم وإطعامهم وأن ذلك من عالمات اإلميان ابآلخرة . ذا فضل السعي على اويف ه •

 أنه كاجملاهد ِف سبيل للا : 
ِبيِل هللاِ )    قاالا : قاالا راُسوُل هللِا    ةا  عاْن أايب ُهرايْ را  اْلُمجااِهِد يف سا   -ُبُه قاالا ياُشك  اْلقاْعنايب   أاْحسِ وا   -  السَّاِعي عالاى األاْرمالاِة وااْلِمْسِكنِي كا

اْلقاائِِم الا ي اْفرُتُ واكاالصَّائِِم الا يُ ْفطِ   ر ( متفق عليه . كا
 عظيم واألجر الكبري يف السعي على األرملة واملسكني . فهذا احلديث دليل على الفضل ال 

د يف دفعة ؛ وذلك أنه قام لألرملة مقام زوجها الذي سلبها إَيه  واجملاهائم  واملراد أن هللا تعاىل جيمع له ثواب الصائم والق  :قال ابن هبُية  
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فأنفق هذا فضل قوته ، وتصدق جبالاِده ؛ فكان نفعه    القدر ، وأرضاها عن رهبا ، وقام على ذلك املسكني الذي عجز عن قيامه بنفسه ؛ 
 .  إذا ] يكافئ [ الصوم والقيام واجلهاد ". انتهى 

 . َّبم    وصية النب  
 م ( . وأوصاِن أن أحب املساكني وأن أدنو منه ، وال أنظر إىل من فوقي ، أن أنظر إىل دوِن لدرداء )أوصاِن رسول هللا ل أبو ا قا

 ساكني . أوصى ِبب امل أن النب  
 رواه أْحد .   )) إذا صليت فقل: اللهم إِن أسألك فعل اخلريات، وترك املنكرات، وحب املساكني  قال  

 ملساكني . اجلنة ادخل أن أكثر من ي
ِب اجلْانَِّة فاِإذاا عاامَُّة ماْن داخالاهاا الْ )  قاالا راُسوُل اَّللَِّ   : أُسااماةا ْبِن زاْيٍد قاالا  عن -  ( متفق عليه .   ماسااِكنيُ ُقْمُت عالاى ابا
  . كانا يسأل ربَّه حبَّ املساكني   رسولا هللا  كتابا سفياُن الثوري  إىل بعِض إخوانِِه: "عليكا ابلفقراِء واملساكنِي والدنوِِّ منهُم؛ فإنَّ  -
 .إلطعامها إَيهم "أم املساكني" وكانت تدعى يف اجلاهلية.زينب بنت خزمية بن احلارث اهلاللية -

 مث فسره بقوله تعاىل :  ( ٌل لِ ْلُمَصلِ نَي فَ َويْ )  
 وقتها . ن لأي املضيعون هلا ، التاركو  (   الَِّذيَن ُهْم َعن َصََلهِتِْم َساُهونَ )  
الوعيد ابلويل هناخ • إليهم  توجه  الذين  املصلني  ... تلف يف  أمر    ا  ، ويتساهلون يف  أدائها  الذين يسهون عن  : على أهنم  واجلمهور 

 ا . عليهاحملافظة 
 احلمد هلل الذي قال عن صالهتم ومل يقل يف صالهتم . قال عطاء :  •
 اس . ائء النال ألجل ر أي يعملون األعم  (الَِّذيَن ُهْم يُ َراُؤوَن  )  

حمدوا  ، واملراد إظهار العبادة لقصد رؤية الناس هلا فيالرَيء بكسر الراء وختفيف التحتانية واملد ، وهو مشتق من الرؤية   :  قال ابن حجر 
 . بصر اسة ال ، والرَيء حبع، واملراد هبا َنو ما يف الرَيء لكنها تتعلق حباسة السم، والسمعة بضم املهملة وسكون امليم مشتقة من مسعصاحبها 

حانه أن الرَيء  إن هللا حذران من الرَيء يف األقوال واألفعال يف كثري من آَيت القرآن الكرمي ، وبني لنا سبف:   يف اآلية التحذير من الرَيء •
 حيبط األعمال الصاحلات . 

 .   حمبط للعمل فالرايء
قا قال هللا تعاىل )َيا أاي  هاا الَِّذينا آماُنوا ال تُ بْ  ءا النَّاِس واال يُ ْؤِمُن اِبَّللَِّ وااْلي اْومِ  اِتُكمْ ِطُلوا صادا  ر ( . اآْلخِ  اِبْلمانِِّ وااأْلاذاى كاالَِّذي يُ ْنِفُق ماالاُه رائا

اِدُعُهْم واِإذاا قااُموا ِإىلا الصَّالِة قااُموا ُكسااىلا وقال سبح   ( . ُكُرونا اَّللَّا ِإالَّ قاِليالً سا واال ياذْ النَّا  يُ رااُؤونا انه )ِإنَّ اْلُمنااِفِقنيا خُيااِدُعونا اَّللَّا واُهوا خا
م ومصانعة، وهلذا يتخلفون كثريًا عن الصالة اليت ال يُرون  : ال إخالص هلم وال معاملة مع هللا، بل إمنا يشهدون الناس تقية هلقال ابن كثُي

 .الغلس فيها غالًبا كصالة العشاء يف وقت العتمة وصالة الصبح يف وقت 
: قاالا راُسوُل اَّللَِّ  أاىِب    عانْ و  : أاانا أاْغىنا الش راكااِء عاِن الشِّْرِك ما   ُهرايْ راةا قاالا ت ابااراكا وات اعااىلا  ُ أاْشراكا ِفيِه ماعِ )قاالا اَّللَّ ي غارْيِي ت اراْكتُُه  ْن عاِملا عاماالً 

 ه ( رواه مسلم . واِشرْكا 
  . قني هو من صفات املنافو 

  ( . ُكُرونا اَّللَّا ِإالَّ قاِليالً رااُؤونا النَّاسا واال ياذْ ي ُ   ني )ىل يف املنافققال تعا
ُُكْم إِلاٌه وااِحٌد فامان كاانا ي اْرُجو لِقااء رابِِِّه ف اْلي اْعماْل عاماالً صااحِلًا وقال سبحانه وتعاىل )ُقْل ِإمنَّاا أاانا باشاٌر مِّثْ ُلُكْم يُ  اداِة   بِِعبا رِكْ واال يُشْ   وحاى ِإيلاَّ أامنَّاا ِإهلا

 اً ( . رابِِّه أاحاد
ُْم ِمنا اَّللَِّ  ا هلا ْ ياُكونُوا حياْتاِسُبو وقال جل شأنه )وابادا  ن ( . ماا ملا

 .هذه اآلية: عملوا أعماالً توُهوا أهنا حسنات فإذا هي سيئاتقال جماهد يف معىن 
 .وقصتهم  ه آيتهمهل الرَيء، هذوقال سفيان الثوري يف هذه اآلية: ويل ألهل الرَيء، ويل أل
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  . هدد تعاىل املرائنيو 
. الَِّذينا ُهْم عاْن صا  ْن اُعونا اْلمااُعو  الهِتِْم سااُهونا الَِّذينا ُهْم يُ رااُؤونا قال سبحانه موضًحا عقوبة املرائني يوم القيامة )ف اواْيٌل لِْلُمصالِّنيا  ن ( . واميا

 ه . ملى عليه يوم القيامة املرائي بعأول من يقض
ْعُت راُسولا اَّللَِّ  ىِب ُهرا عاْن أا  ِهدا فاُأيتا بِِه ف اعارَّفاُه نِعاماُه ف اعاراف اهاا قاالا فاماا  ي اُقوُل )ِإنَّ أاوَّلا النَّاِس يُ ْقضاى ي اْوما اْلِقيااماِة عالاْيِه راُجٌل اْسُتشْ   يْ راةا قال: مسِا

أُِمرا بِِه فاُسِحبا عالاى واْجِهِه  الا كاذا ْشِهْدُت. قا عاِمْلتا ِفيهاا قاالا قاات اْلُت ِفيكا حاىتَّ اْستُ  ْبتا والاِكنَّكا قاات اْلتا ألاْن يُ قاالا جارِيٌء. ف اقاْد ِقيلا. مُثَّ 
ُه واق اراأا اْلُقْرآنا فاأُِتىا بِِه ف اعارَّفاُه نِعاماُه ف اعا حاىتَّ أُْلِقىا   عاِمْلتا ِفيهاا قاالا ت اعالَّْمُت اْلِعْلما واعالَّْمُتُه واق اراْأُت  فاماا    راف اهاا قاالا يف النَّاِر واراُجٌل ت اعالَّما اْلِعْلما واعالَّما

حاىتَّ  ْجِهِه  ِحبا عالاى وا تا اْلِعْلما لِيُ قاالا عااملٌ. واق اراْأتا اْلقاْرآنا لِيُ قاالا ُهوا قاارٌِئ. ف اقاْد ِقيلا مُثَّ أُِمرا بِِه فاسُ ِفيكا اْلُقْرآنا. قاالا كاذاْبتا والاِكنَّكا ت اعالَّمْ 
ُ عالاْيِه واأاْعطااُه ِمْن أاْصنااِف اْلمااِل ُكلِِّه فاأُِتىا ِبِه ف ا  ِبيٍل  أُْلِقىا يف النَّاِر. واراُجٌل واسَّعا اَّللَّ ُه ف اعاراف اهاا قاالا فاماا عاِمْلتا ِفيهاا قاالا ماا ت اراْكُت ِمْن سا عارَّفاُه نِعاما

واْجِهِه مُثَّ أُْلِقىا يف    ْقُت ِفيهاا لاكا قاالا كاذاْبتا والاِكنَّكا ف اعاْلتا لِيُ قاالا ُهوا جاوااٌد. ف اقاْد ِقيلا مُثَّ أُِمرا بِِه فاُسِحبا عالاى أانْ فا ِفيهاا ِإالَّ   حتُِب  أاْن يُ ن ْفاقا 
 .النَّاِر( رواه مسلم

 .  أن للا يفضح املرائني 
ُ بِ  بِِه، وامانْ  اَّللَُّ عا مساَّعا )ماْن مساَّ    مسرة . قال : قال    كما يف حديث  ه ( .  يُ رااِئي يُ رااِئي اَّللَّ

:  مساَّعا هللا بِِه ( أي : فضحه يوم القيامة ، ومعىن )من راءى( أي )  ) مسَّعا ( بتشديد امليم ، ومعناه : أشهر عمله للناس رَيًء  :    قال النووي 
 ته على رؤوس اخلالئق . هر سرير  به ( أي : أظ من أظهر للناس العمل الصاحل ليعظم عندهم ) راءى هللا 

 .  يقال للمرائني يوم القيامة: اذهبوا اطلبوا الثواب ُّمن كنتم تراءون َلم
يقول )إذا مجع هللا األولني واآلخرين ليوم القيامة، ليوم ال ريب فيه، اندى مناٍد: من   مسعت رسول هللا  عن أيب سعيد بن أيب فضالة قال:  

 .وابه من عنده، فإن هللا أغىن الشركاء عن الشرك( رواه الرتمذيليطلب ثله هلل أحداً ف كان أشرك يف عم 
 .   علينا خافه النب  

ف عليكم عندي من املسيح الدجال؟ قالوا: بلى، قال: الشرك اخلفي، يقوم الرجل فيصلي  عن أيب سعيد مرفوعاً )أال أخربكم مبا هو أخو 
 .ه أْحدفيزين صالته ملا يرى من نظر رجل( روا

 .   ةخل اجلن ال يد
ن الدنيا مل  )من تعلم علماً مما يبتغى به وجه هللا تعاىل ال يتعلمه إال ليصيب به عرضاً م قال: قال النيب    -رضي هللا عنه   -عن أيب هريرة  

 .جيد عرف اجلنة يوم القيامة( رواه أبو داود
 .  ليس له ِف اآلخرة نصيب 

ناء والدين والرفعة والتمكني يف األرض، فمن عمل منهم عمل اآلخرة مة ابلسبشر هذه األ)   عن أيب بن كعب قال: قال رسول هللا  
 .للدنيا مل يكن له يف اآلخرة من نصيب( رواه اْحد

 : من أقوال السلف
 .عن شداد بن أوس قال عند موته: إن أخوف ما أخاف عليكم: الرَيء، الشهوة اخلفية

 .قال سهل: ال يعرف الرَيء إال خملص
 .مل يكن هلل فربكته منزوعة وكل ما ابن القيم: وقال

 .وكان الثوري يقول: كل شيء أظهرته من عملي فال أعده شيئاً 
 .م منهوعن عبدة قال: إن أقرب الناس من الرَيء آمنه

 .وقال الربيع بن خثيم: كل ما ال يراد به وجه يضمحل
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رائي يزوِّر التواقيع على اسم امللك ليأخذ الرباطيل لنفسه  ق .. املبعظمة اخلال قال ابن رجب: ما ينظر املرائي إىل اخللق يف عمله إال جلهله  
 .هم الزائد اسم امللك لريوج والبهرج ما جيوز إال على غري الناقدويوهم أنه من خاصة امللك وهو ما يعرفه ابلكليه ... نقش املرائي على الدر 

 .   خالصقال ابن القيم: أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس ابإل
: كل نفس خيرج يف غري ما يقرب إىل هللا، فهو حسرة على العبد يف معاده، ووقفة له يف طريق سريه، أو نكسة إن استمر، أو  رْحه هللا وقال

 .   طع بهحجاب إن انق 
 س . وحقيقة الرَيء طلب ما يف الدنيا ابلعبادة ، وأصله طلب املنزلة يف قلوب النا:  قال القرطيب و 

 : ل  لة، وإذا ُفصل رجع إىل ثالثة أصو رَيء حب اجلاه واملنز أصل ال  اعلم أن وقال ابن قدامة : 
 .   أواًل: حب لذة احلمد

 .  اثنياً: الفرار من أمل الذم 
 .  دي الناس اثلثاً: الطمع فيما يف أي

دح،  رجاء املاس،  وقال: واعلم أن أكثر الناس إمنا هلكوا خلوف مذمة الناس، وحب مدحهم، فصارت حركاهتم كلها على ما يوافق رضى الن
 .  وخوفاً من الذم، وذلك من املهلكات

رصون على إخفائها أعظم ما حيرص  وقال: ومل يزل املخلصون خائفني من الرَيء اخلفي، جيتهدون يف خمادعة الناس عن أعماهلم الصاحلة، وحي
 .  الصهم إبخالناس على إخفاء فواحشهم، كل ذلك رجاء أن خيلص عملهم ليجازيهم هللا تعاىل يف القيامة  

ه  وقال: ومن الدواء النافع )يف عالج الرَيء( أن يعود نفسه إخفاء العبادات، وإغالق األبواب دوهنا، كما نغلق األبواب دون الفواحش، فإن 
 ن ( . خمتصر منهاج القاصديء يف الرَيء مثل إخفاء األعمال. ... )ال دوا

رأيت القليل من املتعلمني عليه أمارة النجابة؛ ألن أمارة النجابة طلب  لمني، ف تعقال ابن اجلوزي يف صيد اخلاطر: مث َتملت العلماء واملو 
ء مكان، أو ليصري قاضي بلد، أو قدر ما يتميز به عن أبناء  العلم للعمل به، ومجهورهم يطلب منه ما يصريه شبكة للكسب إما ليأخذ قضا

 .   جنسه، مث يكتفي
أنه   النافع  العلم  ابن رجب: ومن عالمات  فالتباعد عن ذلك  دل صاحبيوقال  الرائسة والشهرة واملدح  الدنيا وأعظمها  ه على اهلرب من 

 .  واالجتهاد يف جمانبته من عالمات العلم النافع 
ن غري قصد واختيار كان صاحبه يف خوف شديد من عاقبته حبيث أنه خيشى أن يكون مكراً واستدراجاً كما  فإذا وقع شيء من ذلك م

 .   ى نفسه عند اشتهار امسه وبعد صيتهذلك عل كان اإلمام أْحد خياف 
يفرت عن حماسبة  وقال الذهيب: ينبغي للعامل أن يتكلم بنية وحسن قصد، فإن أعجبه كالمه فليصمت، وإن أعجبه الصمت فلينطق، وال  

 .   نفسه فإهنا حتب الظهور والثناء
 .عبادة، وال يكونن ُهك أن حتدث به الناس ث هلل حدوقال أبو قالبة أليوب السختياِن: َي أيوب إذا أحدث هللا لك علًما فأ

م؟!! كلهم يقول: لنفسي. غري  ويف ترمجة ابن جريج: قال الوليد بن مسلم سألت األوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جريج: ملن طلبتم العل
 .   أنَّ ابن جريج فإنَّه قال: طلبته للناس

لت: ما أحسن الصدق، واليوم تسأل الفقيه الغيب ملن طلبت العلم؟ فيبادر ويقول:  " ق  رب:تعليًقا على هذا اخل  -رْحه هللا    -قال الذهيب  
ا طلبه للدنيا، وَي قلة ما عرف منه   .   طلبته هلل، ويكذب إمنَّ

 .   هللا بن املعتز: علم املنافق يف قوله، وعلم املؤمن يف عمله وقال عبد
 .فاه هللا ما بينه وبني الناس، ومن تزين مبا ليس فيه شانه هللاك  نفسه،قال عمر بن اخلطاب: من خلصت نيته يف احلق، ولو على  

 .   يه شيئاً وكان من دعاء عمر: اللهم اجعل عملي كله صاحلاً واجعله لوجهك خالصاً وال َتعل ألحد ف 
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الناس وابتغاء اجلاه واملنزلة عندهم، ورجائهم للضر والنفع منهم: ال يكون   القيم: العمل ألجل  البتة، بل جاهل    ف من عار وقال ابن  هبم 
 .  بشأهنم، وجاهل بربه، فمن عرف الناس أنزهلم منازهلم، ومن عرف هللا أخلص له أعماله وأقواله 

وجحده، وقع يف ابطل ُمقابل ملا أعرض عنه من احلق وجحده، حىت يف األعمال، من رغب  وقال: إن كل من أعرض عن شيء من احلق  
ابلعمل لوجوه اخللق، فرغب عن العمل ملن ضاره ونفعه وموته وحياته وسعادته بيده، فابتليا ابلعمل ملن  ه هللا  عن العمل لوجه هللا وحده ابتال

 .   ال ميلك له شيئاً من ذلك
 .  اله يف طاعة هللا ابتُليا إبنفاقه لغري هللا وهو راغموكذلك من رغب عن إنفاق م

القل الناس وذمهم: عالمة انقطاع  التعلق به  م  ب وخلوهوقال: الوقوف عند مدح  ن هللا وأنه مل تباشره روح حمبته ومعرفته ومل يذق حالوة 
 .   والطمأنينة إليه

 ب من ابب اإلشراك ابلنفس . الرَيء من ابب اإلشراك ابخللق ، والعج:   الفرق بني الرَيء والعجب •

ة أو اهلبة كاإلانء والدلو والفأس وَنو ذلك مما  اريوجه الععطاء الشيء الذي ال يضر إعطاؤه على  إمينعون  :  أي  (    َوََيْنَ ُعوَن اْلَماُعونَ )  
 مينعون املاعون فكيف مبا هو أكثر منه .  –لشدة حرصهم    –جرت العادة ببذله ، فهؤالء  

 .   ح، وامللوما ال مينع كاملاء   اسم ملا يتعاوزه الناس بينهم : من الدلو ، والفأس ، والقدر ( املاعون  ) ال أكثر املفسرين ق:  قال الشوكاين 
 أي : ال أحسنوا عبادة رهبم وال أحسنوا إىل خلقه حىت وال إبعارة ما ينتفع به . :   قال ابن كثُي

 بخل وقلة املنفعة للناس . ) ومينعون املاعون ( وصف هلم ابلقال ِف التسهيل : 

هناية البخل قال العلماء ويستحب أن يستكثر  يف  هبا  ومعىن اآلية الزجر عن البخل هبذه األشياء القليلة احلقرية ، فإن البخل :   وقال اخلازن
 ب . الرجل يف بيته مما حيتاج إليه اجلريان فيعريهم ويتفضل عليهم وال يقتصر على الواج

 1فائدة :  
 ن كذب ابلدين واجلزاء . الويل مل

 وفيه وجوب اإلميان بيوم الدين ، وهو من عقائد املسلمني . 

 2فائدة :  
ابلدين ، َتد فيه هذه األخالق القبيحة ، واألعمال السيئة ، وإمنا ذلك ألن الدين حيمل صاحبه على  ذب  ذي كانظر ال:    قال ابن جزي 

 م . فار وأحواهلمقصود الكالم ذمِّ الكفعل احلسنات . وترك السيئات ف
عاشور ابن  ....    وقال  النفس:  يف  يغرس  الذي  احلق  الوازع  هو  واجلزاء  ابلبعث  اإِلميان  أبن  إيذان  اجذو   وهذا  األعمال  ر  على  إلقبال 

 الصاحلة حىت يصري ذلك هلا خلقاً إذا شبت عليه 
 3فائدة :  

 ني ؟ خص من صفات املكذب بيوم الدين الذي يدع اليتيم وعدم إطعام املسك املاذ
،  ني  ملسكجبلت النفوس على أال تبدل إال بعوض ، وال تكف إال عن خوف ، فاخلوف مأمون من جانيب اليتيم وا:    قال ابن عاشور

سان  واجلزاء غري مأمول منهما ، فلم يبق دافع لإلحسان إليهما ، وال رادع عن اإلساءة هلما إال اإلميان بيوم الدين واجلزاء ، فيحاسب اإلن
  . الذرة من اخلري على مثقال

 4فائدة :  
 بهم . وحي  ، من فوائد السعي يف نفع املساكني أن اإلنسان يشكر هللا على ما أنعم هللا عليه من اخلري 

  ( . )اللهم إِن أسألك فعل اخلريات ... وحب املساكني قال ويف احلديث 
 :علم أن حمبة املساكني هلا فوائد كثريةقال ابن رجب : ا

 .ب إخَلص العمل هللمنها: أهنا توج



 41 

 .ألن نفعهم يف الدنيا ال يرجى غالباً  ، ألن اإلحسان إليهم حملبتهم ال يكون إال هلل تعاىل 
 .تزيل الكرْب   هناا: أومنه

 .كما سبق عن رؤساء قريش واألعراب  ،ألن املستكرب ال يرضى جمالسة املساكني 
 .ومنها: أنه يوجب صَلح القلب وخشوعه

وامسح رأس    ،فقال له: إن أحببتا أن يلني قلُبك فأطعم املسكني    ،قسوة قلبه    أن رجاًل شكى إىل رسول هللا  ففي حديث أيب هريرة )
 .د أْحواه  اليتيم( ر 

 . وتعظم عنده نعمة هللا  ،  ومنها: أن جمالسة املساكني توجب رضى من َيالسهم برزق للا عز وجل
عن ذلك فقال تعاىل )واال    وقد هنى هللا عز وجل نبيه    ، زينتهم وما هم فيه  وجمالسة األغنياء توجب التسخط ابلرزق ومد العني إىل  

ن اْيكا ِإىلا ماا مات َّ  ُدَّنا عاي ْ بِ ْعنا متا ِفيِه وارِْزُق رابِّكا خارْيٌ واأابْ قاى( وقال  ا  نْ ياا لِن اْفِتن اُهْم  ُهْم زاْهراةا احلْايااِة الد  ِمن ْ وال    ،)انظروا إىل من دونكم    ِه أاْزوااجاً 
 م ( . فإنه أجدر أن ال تزدروا نعمة هللا عليك ، تنظروا إىل من فوقاكم  

 .أوصى ِبب املساكني ومنها: أن النب  
 م ( . وأوصاِن أن أحب املساكني وأن أدنو منه ، وال أنظر إىل من فوقي ،أن أنظر إىل دوِن   الدرداء )أوصاِن رسول هللا بو ال أ ق

اله جيالس األغ بن عبد  يزال يف غم  وكان عون  ومسكناً    ، نياء فال  وطعاماً  ومركباً  لباساً  يرى من هو أحسن منه  يزال  فرتكهم    ، ألنه ال 
 .احفاسرت وجالس املساكني  

 .ويروى أن داود كان جيالس املساكني ويقول: مسكني بني مساكني 
 5فائدة :  

 فضل إطعام الطعام . 
 م . وقد مدح للا املطعمني للطعا

واياِتيماً واأاِسري فقال تعاىل )وايُْطعِ  ُ شارَّ ذاِلكا  ف اوا ىل )فقال تعا  :مث ذكر تعاىل جزيل ما أاثهبم عليهاً ( . ُمونا الطَّعااما عالاى ُحبِِّه ِمْسِكيناً  قااُهُم اَّللَّ
 اً ( . اْلي اْوِم والاقَّاُهْم ناْضراًة واُسُرور 

 وهو من أفضل خصال اْلسَلم . 
: )ُتْطِعُم الطَّعااما، وات اْقراأُ السَّالاما عا  نَّ راُجالً ساأالا النَّيبَّ أا عاْن عاْبِد اَّللَِّ ْبِن عاْمرٍو   ْ ت اْعرِ ى مانْ لا أاي  اإِلْسالاِم خارْيٌ قاالا  متفق عليه  ( ف عاراْفتا واماْن ملا

 ة . وهو من أسباب النجاة من كرب يوم القيام
ْم ِلواْجِه اَّللَِّ ال نُرِيُد  ْطِعُمكُ كاانا شار ُه ُمْستاِطرياً. وايُْطِعُمونا الطَّعااما عالاى ُحبِِّه ِمْسِكيناً واياِتيماً واأاِسرياً. ِإمنَّاا نُ   قال تعاىل )يُوُفونا اِبلنَّْذِر واخياااُفونا ي اْوماً 

ُ شارَّ ذاِلكا اْلي اْوِم ِمْنُكْم جازااًء واال ُشُكوراً. ِإانَّ َناااُف ِمْن رابِِّناا ي اْوماً عاُبوساً قاْمطارِيراً. ف اواقااُهُم   اً ( . والاقَّاُهْم ناْضراًة واُسُرور اَّللَّ
 ة . من أسباب دخول اجلن

 ي . الطعام، ... تدخلوا اجلنة بسالم( رواه الرتمذسالم، وأطعموا فشوا ال)َي أيها الناس: أ  قال  
 6فائدة :  

 التحذير للذين يتهاونون ابلصالة ويتكاسلون عنها كحال املنافقني . 
 7ئدة :  فا

 املؤمن جيمع إخالصاً هلل ونفعاً للمخلوق . 
 8فائدة :  

 املنافق ال إخالص وال نفع ، ألنه ال يؤمن ابآلخرة . 
   9ة  فائد 
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 وخطره . الرَيء  ذم
 10فائدة  

 الثناء على الكرم ، وذم البخل ، وذم قسوة القلب وعدم رْحة اليتيم واملسكني . 

 سورة الكوثر 
 مقدمة : 

 مكية عند األكثر ، وقيل مدنية .   سورة الكوثر سورة
 أغراضها :  •
 أبنه أعطي اخلري الكثري يف الدنيا واآلخرة .  اشتملت على بشارة النيب  .1

 شكر هللا على ذلك ابإلقبال على العبادة . ه أبن ير وأم .2

هللا تعاىل ألهنم أبغضوا    وأن ذلك هو الكمال احلق ال ما يتطاول به املشركون على املسلمني ابلثروة والنعمة وهم مغضوب عليهم من  .3
 رسوله ، وغضب هللا برُت هلم إذا كانوا مبحل السخط من هللا . 

 ذلك ال أثر له يف كمال اإلنسان .   ] تفسري ابن عاشور [    ، ألناً وأن انقطاع الولد الذكر ليس برت  .4

َناَك اْلَكْوثَ َر ))    ( .  ( 3انَِئَك ُهَو اْْلَْبََتُ )( ِإنَّ شَ 2( َفَصلِ  ِلَربِ َك َواْْنَْر )1ِإَنَّ َأْعطَي ْ
------------ 

َناَك اْلَكْوثَ َر  )   ْوث ارا  أاعْ ِإانَّ )    حممد    يقول تعاىل لنبيه (  ِإَنَّ َأْعطَي ْ نااكا اْلكا  الكثري ، والفضل الغزير الذي من مجلته هنر الكوثر  ري أي اخل  (   طاي ْ
 يف اجلنة . 
فع رأسه مبتسماً فقال : إنه أنزلت علي سورة آنفاً ، فقرأ : بسم هللا الرْحن الرحيم .  إغفاءة فر   قال : ) أغفى رسول هللا    عن أنس  

 .  رواه مسلم  يف اجلنة عليه خري كثري ... ( و هنر أعطانيه ريب قال : هفإان أعطيناك الكوثر حىت ختمها ،  
 وهذا هو الصحيح : أن الكوثر هنر يف اجلنة . 

الطربي  ا:    قال  اَّللَِّ  واأاْوىلا هاِذِه  أُْعِطياُه راُسولا  الَِّذي  الن َّْهِر  اْسُم  ُهوا   : قاالا  ماْن  ق اْوُل  ِعْنِدي ،  اِبلصَّوااِب  ُ  اجلْانَّ يف    ألاقْ وااِل  اَّللَّ ، واصافاُه  ِة 
ثْ راِة ، ِلِعظاِم قاْدرِ  ِلكا  يف ذاِلكا ، لِت اتاابُِع األاْخبااِر عاْن راُسوِل اَّللَِّ   واِإمنَّاا قُ ْلناا ذاِلكا أاْوىلا األاقْ واالِ ه ، اِبْلكا  .أبِانَّ ذاِلكا كاذا

 .هنر يف اجلنة  الكوثر  وذهب أكثر املفسرين ، كما حكاه الواحدي إىل أن:  وقال الشوكاين 
  معدل عنه . فال : لكن ثبت ختصيصه ابلنهر من لفظ النيب   وقال ابن حجر 

 .   تكلم تعاىل عن نفسه بضمري العظمة ، ألنه سبحانه وتعاىل هو العظيم ) وهو العلي العظيم ( إَن ... (  قوله )  •

 النعم الكثري :  هللا أعطاه والنيب  •

عطيت  وأ،  وطهوراً  ، وجعلت يل األرض مسجداً نصرت ابلرعب مسرية شهر  :من األنبياء قبليهن أحد مل يعط  أعطيت مخساً : )  كقوله  
 عامة( . متفق عليه وأحلت يل الغنائم ، وكان النيب يبعث إىل قومه خاصة ، وبعثت إىل الناس  ،  الشفاعة 

ن ذلك النهر الذي تقدمت صفته ، فأخلص لربك صالتك  خرة وم أي : كما أعطيناك اخلري الكثري يف الدنيا واآل (  بِ َك َواْْنَْر  َفَصلِ  ِلرَ   ) 
 [  قاله ابن كثري ]ه ال شريك له . اعبده وحده ال شريك له ، واَنر على امسه وحداملكتوبة والنافلة وَنرك ، ف

ُ عالا كان املشركون يصلو :    قال ِف التسهيل : صلِّ لربك وحده، واَنر  ْيِه وا ن مكاًء وتصدية، وينحرون لألصنام فقال هللا لنبيه صالَّى اَّللَّ سالَّم ا
 ص . حيد واإِلخاللوجهه ال لغريه، فيكون ذلك أمراً ابلتو 

 ن . وهو قول عامة املفسري  : قوله ) واَنر ( املراد َنر البدن ،  قال الرازي 
له له دون األواثن ،  رك اجعفاجعل صالتك كلها لربك خالصاً دون ما سواه من األنداد واآلهلة ، وكذلك َنمعىن ذلك ،  قال الطربي :  

 كفء له ، وخصك به من إعطائك إَيك الكوثر .   شكراً له على ما أعطاك من الكرامة واخلري الذي ال
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ابت ، وألن الصالة تتضمن اخلضوع يف القلب واجلوارح  خص هاتني العبادتني ابلذكر ؛ ألهنما أفضل العبادات وأجل القر قال السعدي :  
 دية . ع العبو هلل ، وتنقله يف أنوا 

 ج للمال الذي جبلت النفوس على حمبته والشح به . وإخرا  أبفضل ما عند العبد ، من األضاحي   ويف النحر تقرب إىل هللا
 فالصالة والذبح من أجل العبادات .  •

ِلكا أُِمْرُت واأاانا أاوَُّل اْلُمْسِلِمنيا(    كا لاهُ ال شارِي.   نُُسِكي واحماْياايا واممااايت َّللَِّ رابِّ اْلعاالاِمنيا ُقْل ِإنَّ صااليت وا قال تعاىل : )  . واِبذا
 ل أخرى ضعيفة : أقوا اآلية يف معىن   قيل •

   : ،  قيل  الصالة  اليسرى يف  على  اليمىن  اليد  :  املراد وضع  النح وقيل  إىل  يديه  يرفع  أن  الصالة  املراد  افتتاح  عند  :  ،ر  املراد  وقيل  إن 
 املراد صالة العيد وَنر النسك بعد الصالة . وقيل :  مبىن ، ر البدن ابلصالة صالة الغداة مبزدلفة وَن

ُهَو اْْلَْبََتُ نَّ شَ إِ   ) ملنقطع ذكره ،  ل خري ، وهو األذل ا( املقطوع من كاْْلَْبََتُ ( أي مبغضك وذامك َي حممد هو )َشانَِئكَ أي )(    انَِئَك 
 مقطوع النسل واألثر والذكر ، واملقطوع عن كل خري . 

ي مقطوع عنها وألنه ال يُذكر ِإال ذكر ابللعنة، ِبالف  ن هذا الكافر هو األبرت وِإن كان له أوالد، ألنه مبتور من رْحة هللا أ تعاىل أأخرب  ف
فهو    بر، مقرون بذكر هللا تعاىل، واملؤمنون من زمانه ِإىل يوم القيامة أتباعهفِإن ذكره خالد إىل آخر الدهر، مرفوع على املآذن واملنا  النيب  
 ه . لوالد هلم صلوات هللا وسالمه عليكا

 واختلف فيمن نزلت : 
 العاص بن وائل .  نزلت يف قيل : 
 وانقطع أمره مبوته .  : يف أيب جهل يف الرد عليه إذ قال : إن حممداً أبرت ، أي : ال ولد له ، فإذا مات اسرتحنا منه ،  وقيل
 : يف عقبة بن أيب معيط .  وقيل

اآلية عامة يف كل من أبغض    ، والبيضاوي ، وابن كثري ، وأبو السعود ، واآللوسي ، والسعدي ، إىل أنن عطية  وذهب ابن جرير ، واب
 .   رسول هللا  

ُهوا األاقال  األاذال  ،    َّللَِّ  ُسوِل اْن يُ قاالا : ِإنَّ اَّللَّا ت اعااىلا ِذْكرُُه أاْخرباا أانَّ ُمْبِغضا را واأاْوىلا األاقْ وااِل يف ذاِلكا ِعْنِدي اِبلصَّوااِب أا   قال ابن جرير : 
قاِطُع عاِقُبُه ، فاذا   .  نه ِلكا ِصفاُة ُكلِّ ماْن أابْ غاضاُه ِمنا النَّاِس ، واِإْن كااناِت اآلياُة ن ازالاْت يف شاْخٍص بِعايْ اْلُمن ْ

فيعمِّ خريي الدنيا واآلخرة ، أو الذي ال  م ،  ى العمو أي : إن مبغضك هو املنقطع عن اخلري عل  ( شاانِئاكا ُهوا األبرت    ) إن  لشوكاينوقال ا  
، وال ينايف ذلك كون سبب    يبقى ذكره بعد موته ، وظاهر اآلية العموم ، وأن هذا شأن كل من يبغض النيبِّ  عقب له ، أو الذي ال  

 .بن وائل ، فاالعتبار بعموم اللفظ ال ِبصوص السبب ، كما مرِّ غري مرِّة النزول هو العاص
 لك ممن ذكر وغريهم . ) إن شانئك هو األبرت ( يعين عدوك ، وهذا يعم مجيع من اتصف بذ  ابن كثُي قال و 
 وتقوية له .  ويف هذا تثبيت لقلب النيب  •

 الفوائد : 
 .   بيان إكرام هللا لرسوله  -1

 2فائدة :  
التك وذبيحتك، فإن املشركني كانوا يعبدون األصنام  لص له ص: أي أخ-رْحه هللا تعاىل   -قال ابن كثري    ر ( فاصالِّ ِلرابِّكا وااَْنا   ) اىل قوله تع

 ويذحبون هلا 
الدالتان على    : أمره هللا أن جيمع بني هاتني العبادتني العظيمتني، وُها الصالة والنسك -رْحه هللا تعاىل    -ال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ق

هللا، وإىل عدته وأمره، وفضله، وخلفه، عكس حال أهل الكرب  لب إىل  القرب والتواضع واالفتقار وحسن الظن، وقوة اليقني، وطمأنينة الق
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عانة الفقراء  ة وأهل الغين عن هللا الذين ال حاجة يف صالهتم إىل رهبم يسألونه إَيها، والذين ال ينحرون له خوفًا من الفقر، وترًكا إلوالنفر 
 .وإعطائهم، وسوء الظن منهم برهبم 

 3فائدة :  
امتثاال ألم ده قد قجي  املتتبع لسريته   قيام  العبادتني خري  اْلُمزَّمِّلُ  ) :ر ربهام هباتني  أاي  هاا  قاِليالً  * َيا  ِإالَّ  اللَّْيلا  ِمْنُه   * قُِم  انْ ُقْص  أاِو  ِنْصفاُه 

نُ ْلِقي عالاْيكا ق اْواًل ثاِقيالً  * ْو زِْد عالاْيِه واراتِِِّل اْلُقْرآنا ت اْرتِيالً أا  * قاِليالً  ِإنَّ لاكا يف الن َّهااِر ساْبحاً   * واأاقْ واُم ِقيالً ِشئاةا اللَّْيِل ِهيا أاشاد  واْطئاً ِإنَّ انا  * ِإانَّ سا
[، فقد كان يقوم الليل حىت تتفطر قدماه كما يف حديث أم املؤمنني عائشة  8 -1املزمل:  ]  (  ِتيالً وااذُْكِر اْسما رابِّكا وات اب اتَّْل ِإلاْيِه ت ابْ  * طاِويالً 

قوم من الليل حىت تتفطر قدماه فسألته مل تصنع هذا َي رسول هللا وقد غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك  كان ي  ا: أن نيب هللا  عنهرضي هللا
 اً . الا ٌأِحب أْن أاُكونا عاْبًدا شاُكور وما َتخر؟ قال: )أافا 

 .   شني أقرنني يذحبهما بيده كما يف حديث أنس  بيضحي بك  وكان 
 4فائدة :  

 نحر له . بشكر هذه النعمة ، ابلصالة له وال أمر هللا نبيه  

 5فائدة :  
 َتكيد اإلخالص يف العبادات كلها ال سيما الصالة والنحر . 

 6فائدة :  
 .   دفاع هللا تعاىل عن نبيه  

 7فائدة :  
وائل السهمي كان له العديد من األوالد فلم يكن يظن أن   ول الكرمي سيكون أبرت، مع أنِّ العاص بن تم الرس يش  أثبتت األَيم أن كل من

 .ينقطع ذكره
 ورة الكافرون س

 مقدمة : 
 سورة الكافرون سورة مكية . 

 أغراضها :  •
َتي عليه  اشتملت  الذي  النيب  الغرض  يوافقهم  أن  من  الكفار  الكفر    يس  من  عليه  هم  مما  الف ابل يف شيء  احلال  قول  يف  املؤكد  صل 

   [تفسري ابن عاشور ]واالستقبال ، وأن دين اإلسالم ال خيالط شيئاً من دين الشرك .   
 أمساؤها :  •

 . "اإلخالص " :، وبسورة"الكافرون " :تسمى بسورة
اِفُرونا ُقْل َيا أاي  ها ): قرأ يف ركعيت الطواف بسوريت اإلخالص  أن رسول هللا    فعن جابر    ُ أاحادٌ ُقْل هُ )و   (ا اْلكا صحيح ابن ماجه؛    ( وا اَّللَّ

 .من العمل الذي يعمله الكافرون، وهي آِمراة إبخالص العمل هللفهذه السورة فيها الرباءة من كلِّ معبود سوى هللا، و 
اِفُرو )    ف ُ أاحادٌ )  فيها إخالص العمل، و  ن ( ُقْل َيا أاي  هاا اْلكا  ة . واملعرف فيها إخالص القول  (   ُقْل ُهوا اَّللَّ

النيبِّ   لقول  الشرك؛  من  براءة  أكمل  على  النوم  للموت، حُسن  أًخا  النوم  اقرأ لنوفل   وملا كان  اِفُرو )   :  اْلكا أاي  هاا  َيا  ( ُقْل  على    ن  َناْ  مث 
 ك ( رواه الرتمذي . خامتتها؛ فإهنا براءة من الشر 
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اَل أَنُتْم َعاِبُدوَن َما  ( وَ 4( َواَل َأََن َعاِبٌد مَّا َعَبدُتُّْ )3( َواَل أَنُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد ) 2 )ُبُدونَ َأْعُبُد َما تَ عْ   ( اَل 1ُقْل اَي أَي َُّها اْلَكاِفُروَن )   ) 
 ( .  ( 6( َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَ ِديِن ) 5َأْعُبُد )

---------------- 
 .  اخلطاب للنيب  (  ُقلْ ) 
 ا ابهلل وال برسوله .  يؤمنو الذين مل ( ِفُروَن اَي أَي َُّها اْلَكا) 
 .   من اآلهلة واألواثن اآلن ( اَل َأْعُبُد َما تَ ْعُبُدوَن ) 
 اآلن . ( نُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد َواَل أَ ) 
 فيما أستقبل . ( َواَل َأََن َعاِبٌد مَّا َعَبدُتُّْ ) 
 ون . فيما تستقبل  ( َواَل أَنُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد ) 
 وهو الكفر والشرك ، وال أوافقكم عليه .  (  مْ ِديُنكُ  َلُكمْ )  
 عنه .  وهو اإلميان والتوحيد ، فال أحيد(  َوِلَ ِدينِ   )

ابن جرير قد علم أهنم ال    ، يف أشخاص أبعياهنم من املشركني  ألن اخلطاب من هللا كان لرسول هللا    ، وإمنا قيل ذلك كذلك  :  قال 
وأن ذلك غري    ،وحدِّثوا به أنفسهم  ،أن يؤيسهم من الذي طمعوا فيه   فأمر نبيه    ،علمه  سابق منهلم ذلك يف ال  وسبق  ،يؤمنون أبداً  

أبداً   ، من الطمع يف إمياهنم  وآيس نيب هللا    ، يف وقت من األوقات   ، منهمكائن منه وال   فكانوا كذلك مل يفلحوا ومل    ،ومن أن يفلحوا 
 ) تفسري ابن جرير ( .   لك كافراً.ض قبل ذوهلك بع  ، لسيفإىل أن قتل بعضهم يوم بدر اب  ،ينجحوا 

 ، وابن عطية .    ، والبغوي معاِن، والس  ، والواحدي  ، والثعليب  ، والنحاس  واختاره أيضاً الزجاج
َواَل أَنُتْم  فيما أستقبل )(  ا َعَبدُتُّْ ِبٌد مَّ َواَل َأََن َعان ) اآل (  َواَل أَنُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبدُ )  من اآلهلة واألواثن اآلن   ( اَل َأْعُبُد َما تَ ْعُبُدونَ )فاملعىن :  

 فيما تستقبلون .  (َعاِبُدوَن َما َأْعُبدُ 
 ذاً : فاملراد ابلكافرين قوم خمصوصون بقرينة سبب النزول ، وألن يف الكفار من آمن . إ

 وهذا اختيار ابن جرير كما تقدم . 
 ورة لكل كافر . إىل أن اخلطاب يف الس  وذهب آخرون

 ن تيمية . تيار اب وهذا اخ
 وهو ظاهر اللفظ . 

 : يف الكفار من آمن بعد ذلك ؟  فإن قيل 
، فإذا أسلموا مل يتناوهلم ذلك ألهنم حينئذ مؤمنون ال  كفار وإن أسلموا فيما بعد فهو خطاب هلم ما داموا كفاراً طاب جلنس القيل : اخل

 ب . اباطن فيتناوهلم اخلطال كافرون وإن كانوا منافقني فهم كافرون يف
 سم أطماعهم فيه . أنه لتأكيد األمر ، وح -  ِف وجه تكرار الرباءة من اجلانبني ِف السورة   -ب بعض العلماء ذه •

 ورجحه الشوكاِن . 
 1فائدة :  

 النفصال التام عن كل ما هم عليه . يف هذا إعالن الرباءة وا
 .   أانْ ُتْم بارِيُئونا ممَّا أاْعماُل واأاانا بارِيءٌ ممَّا ت اْعماُلونا( ُلُكمْ يل عاماِلي والاُكْم عاما واِإْن كاذَّبُوكا ف اُقْل كما قال تعاىل : )  

 2  فائدة :
ما بعث إال للمنع من الكفر فكيف َيذن فيه ، ولكن املقصود منه   فإن قيل : فهل يقال : إنه أذن هلم يف الكفر ؟ قلنا : كال ، فإنه 

 أحد أمور : 
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ُتْم(ه : )، كقول   : أن املقصود منه التهديدأحدها  ُلوا ماا ِشئ ْ  .   اْعما
 ( ألِن ال أرفضه .  وايلا ِدينِ هلالك خرياً لكم ) ( فكونوا عليه إن كان ا  لاُكْم ِديُنُكمْ واثنيها : )  

 3فائدة :  
اِفُرونا ب )  ابه هلم ر بذلك من عند هللا ، وخط( ويف قوله ) قل ( دليل على أنه مأمو   ُقْل َيا أاي  هاا اْلكااِفُرونا )  :    قال ابن حيان ( يف  َيا أاي  هاا اْلكا

 رذال هبم دليل على أنه حمروس من عند هللا تعاىل ال يبايل هبم . ة أيديهم مع ما يف الوصف من األانديهم ، ومكان بسط

 4فائدة :  
اِفُرونا : )   قال ابن عاشور يراد إبالغه إىل الناس بوجه خاص منصوص    نه كالمالهتمام مبا بعد القول أب ( افتتاحها ب ) قل ( ل  ُقْل َيا أاي  هاا اْلكا

مأمور إببالغه ، والسور املفتتحة ابألمر ابلقول مخس سور ) قل أوحي ( اجلن ، وسورة   فيه على أنه مرسل بقول يبلغه وإال فالقرآن كله 
 ويذ نفسه . وله لتع غه ، واملعوذاتن لقول يقالكافرون ، وسورة اإلخالص ، واملعوذاتن ، فالثالث األول لقول يبلِِّ 

 5فائدة :  
 وجوب الرباءة من الكفار . 

 6فائدة :  

 ثالثة أشياء : ابلقلب ، واللسان ، واجلوارح . أن الرباءة من الكفر تكون ب 

 : وهو كراهة الكفر وأهله ، وبغضهم ومتين زواهلم ، واعتقاد بطالن الكفر وتركه .   براءة القلب
 ل ، ألنه ال يتصور فيه اإلكراه ، ألن عمل القلب خفي . األحوا الزم ، وال يسقط حبال من وحكمه : فرض

 لسان على أن عبادة غري هللا ابطلة . : وهو التصريح ابل  براءة اللسان 
 وحكمه : واجب . 

 . ونا(  واِإْذ قاالا ِإبْ رااِهيُم أِلابِيِه واق اْوِمِه إِنَّيِن ب ارااءٌ ممَّا ت اْعُبدُ لقوله تعاىل : )
اِفُرونا  ُقْل َيا  )ولقوله تعاىل :    ... ( .  الا أاْعُبُد ماا ت اْعُبُدونا  . أاي  هاا اْلكا

كافاْرانا  َّللَِّ  ت اْعُبُدونا ِمْن ُدوِن ا ممَّا قاْد كااناْت لاُكْم أُْسواٌة حاساناٌة يف ِإبْ رااِهيما واالَِّذينا ماعاُه ِإْذ قاالُوا ِلقاْوِمِهْم ِإانَّ بُ راآُء ِمْنُكْم وا براهيم : )ولقوله تعاىل عن إ 
اواُة وااْلب اْغضااءُ أاباداً  ناُكُم اْلعادا ن اناا واب اي ْ ا ب اي ْ  .   ( ِبُكْم وابادا

 وتكون ابجلهاد وإزالة الكفر والكافرين وقتاهلم ، وهي مرتبطة ابلقدرة واملصلحة . 
ُ ن اْفساً ِإالَّ ال يُكالِّفُ ويسقط مع اإلكراه وعدم االستطاعة ، لقوله تعاىل : )  .   هاا(ُوْسعا    اَّللَّ

 7فائدة :  
 ة . خ قال بعض املفسرين  إن هذه السورة منسو 

 الوا : إن السورة حمكمة . وخالفهم عامة املفسرين وق
فإهنم  : " وقد قال طائفة من املفسرين إن هذه السورة منسوخة أي فيما ظنوها دلت عليه من ترك القتال ؛    –رْحه هللا    –  قال ابن تيمية

 .  ه ابلقتال ابملدينة ويل دين ( تضمن ترك القتال ، ومعلوم أن هللا مل َيمر نبيه مبكة ابلقتال ، بل إمنا أمر دينكم  ظنوا أن قوله ) لكم

زائي ،  : املعىن : لكم جزاؤكم ويل ج مبيناً معناها : " ومعىن ) لكم دينكم ويل دين ( جزاء دينكم ، ويل جزاء ديين ... وقيل  وقال القرطب 
 .  ألن الدين اجلزاء  

؛ العتق  ادهم أن ه  ذه اآلي  ة اقتض  ت  اب  ن الق  يم : "وق  د غل  ط يف الس  ورة خالئ  ق وظنوه  ا منس  وخة ، وظن  وا أهن  ا منس  وخة  ي  ة الس  يف وق  ال
س خ يف التقري ر هل م عل ى دي نهم ، وظ ن آخ رون أهن ا خمصوص ة مب ن يق رون عل ى دي نهم وه م أه ل الكت اب ، وك ال الق ولني غل ط حم ض ، ف ال ن

 حمكمة عمومها نص حمفوظ .بل هي  السورة وال ختصيص ،
 ألن النسخ خالف الظاهر ، فال يصار إليه إال عند الضرورة . " واألوىل أن تفسر مبا ال تكون عليه منسوخة ؛ وقال اْللوسي :
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 ورة النصرس
 مقدمة : 

 سورة النصر سورة مدنية . 
 جاء نصر هللا والفتُح ( . مسيت هذه السورة يف كالم السلف ) سورةا إذا 

 . بخاري : ) أن عائشة قالت : ملا نزلت سورة إذا جاء نصر هللا والفتح ( احلديثا روى ال  
 . يف املصاحف ويف معظم التفاسري ) سورة النصر ( لذكر نصر هللا فيها ، فسميت ابلنصر املعهود عهداً ذكرَيً  ومسيت 

 أغراضها :  •
دخول خالئق كثرية يف اإلسالم بفتح وبدونه إن كان نزوهلا عند  بشارة ب ند هللا أو بفتح مكة ، والالغرض منها الوعد بنصر كامل من ع -1

 قوليه .  دما قال ابن عباس يف أحمن خيرب ك  منصرف النيب 

 إىل اآلخرة .  واإلمياء إىل أنه حني يقع ذلك فقد اقرتب انتقال رسول هللا  -2

نفسه اخلوف أن يكون منه تقصري يقتضيه حتديد القوة   تلج يف ة عليه بعدها يف شيء مما خيووعده أبن هللا غفر له مغفرة اتمة ال مؤاخذ -3
سابُِّحونا  كي الذي وصفه هللا تعاىل يف املالئكة بقوله )يُ كية حبيث يكون قد ساوى احلد امللُهته امللاإلنسانية الذي ال يفي مبا تطلبه  

 .  فسري ابن عاشور [ .    ] ت اللَّْيلا واالن َّهاارا ال ي اْفرُتُونا( 

 وحثه على لزوم التسبيح حبمد هللا واستغفاره .  يذان بقرب وفاته  اإل ها :فموضوع
 رواه أْحد   .: نُعيت إىل نفسي فإِن مقبوض تلك السنة (  ) ملا نزلت : إذا جاء نصر هللا والفتح قال رسول هللا قال   عن ابن عباس  

سه، فقال: مل يادخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال  د يف نفأشياخ بدر، فكأن بعضهم واجا   عن ابن عباس قال ) كان عمر يُدخلين مع
م ذات يوم فأدخله معهم، فما ُرؤيُت أنه دعاِن فيهم يومئذ إال لرُييهم فقال:ما تقولون يف قول هللا، عز  عمر : إنه ممن قد علمتم فدعاه

مد  )ِإذاا جااءا ناْصُر اَّللَِّ وااْلفاْتحُ  وجل : ستغفره إذا نصران وفُتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيًئا، فقال  هللا ون (فقال بعضهم:أمران أن َنا
)ِإذاا جااءا ناْصُر اَّللَِّ وااْلفاْتُح(    :أعلمه له، قال   ابن عباس؟ فقلت:ال. فقال: ما تقول؟ فقلت:هو أجُل رسول هللا  يل: أكذلك تقول َي  

 ري . نَُّه كاانا ت اوَّااًب( فقال عمر بن اخلطاب:ال أعلم منها إال ما تقول ( رواه البخاْرُه إِ ْمِد رابِّكا وااْست اْغفِ فذلك عالمة أجلك )فاسابِّْح حِبا 

 ( .  ( 3ابً ) تَ وَّا اْستَ ْغِفْرُه ِإنَُّه َكانَ ( َفَسبِ ْح ِبَْمِد رَبِ َك وَ 2( َورَأَْيَت النَّاَس َيْدُخُلوَن ِف ِديِن اَّللَِّ َأفْ َواجاً ) 1ِإَذا َجاء َنْصُر اَّللَِّ َواْلَفْتُح ) )  
--------------------- 

 نه لك على األعداء من كفار قريش وغريهم . عو (   ِإَذا َجاء َنْصُر اَّللَِّ )  
 ه    .  8فتح مكة ، وكان يف رمضان سنة (  َواْلَفْتُح   )

 جس واألصنام . من الر  ني وأذل به الكافرين ، وطهِّر هللا به بيته فهذا الفتح هو الفتح األعظم الذي أعز هللا به املؤمن
ر األعداء وغلبهم واالستعالء عليهم، والفتح هو فتُح مساكن األعداء، ودخول  فإن النصر هو التأييد الذي يكون به قه : قال الشوكاين 

 م . منازهل
 واملراد ابلفتح هنا فتح مكة قواًل واحداً . قال ابن كثُي :  

 . اآلية هو فتح مكة   يف  ابلفتح ومل خيتلف أهل التأويل أن املراد  ابن عاشور :  قال

 قلبية ، وحيتمل أهنا بصرية . ، والرؤية  ( أيها الرسول واراأاْيتا ) 
 غري قتال .  أي : ورأيت الناس يدخلون يف دين هللا مجاعات كثرية ، فيسلمون من   ( النَّاَس َيْدُخُلوَن ِف ِديِن اَّللَِّ َأفْ َواجاً )  

 ر اجلاهلية . ذهاب أموهذا كناية عن انتشار اإلسالم ، و 
وكانت العرُب تلوم إبسالمهم  :   يف صحيحه ِمن حديث عمرو بن سلمة الذي قال والناس: هم العرب عامَّة؛ للحديث الذي رواه البخاري 

 م . ْت وقعة أهل الفتح ابدر كل  قوٍم إبسالمهالفتح، فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نيبٌّ صادٌق، فلما كان
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ينا ِعْندا اَّللَِّ هو اإلسالم ، لقوله تعاىل : ) :  ودين هللا تاِغ غارْيا اإْل ولقوله : )  ْسالُم(اإْل  ِإنَّ الدِِّ  .  ْسالِم ِديناً ف الاْن يُ ْقبالا ِمْنُه( واماْن ي اب ْ
 شيء قدير .  على كل جز ، فإنه تعاىل هو الذي نصرك على أعدائك ، وهوأي نزه ربك عن كل ما ال يليق ، ومنها الع  (َفَسبِ حْ ) 
اً له مثنياً عليه ، واصفاً له ابلكمال مع احملبة والتعظيم قارانً جامعاً بني تسبيحه تعاىل  ( أي : ملتبساً حبمده ، أي : حامد  ِبَْمِد رَبِ كَ )  

 وْحده بقولك : سبحان هللا وحبمده . 
 ي اطلب منه املغفرة توبة منك إليه . أ( َواْستَ ْغِفْرُه  ) 

 .   (  وااْست اْغِفِر اَّللَّا ِإنَّ اَّللَّا كاانا غاُفورًا رَِّحيًما تعاىل ) كما قال 
نْبِ   ك ( . قال تعاىل )وااْست اْغِفْر ِلذا

  ( . وقال سبحانه )فاسابِّْح حِباْمِد رابِّكا وااْست اْغِفْرُه ِإنَُّه كاانا ت اوَّاابً 
 .فر هللا يف اليوم مائة مرة( رواه مسلم)أِن ألستغ  وقال  
 .البخاري إِن ألستغفر هللا وأتوب إليه يف اليوم أكثر من سبعني مرة( رواه )وهللا  وقال  
 .مسلم( رواه وَّلاُه واآِخراُه واعاالانِي اتاُه واِسرَّهُ كاانا ي اُقوُل يف ُسُجوِدِه )اللَُّهمَّ اْغِفْر يل ذاْنيب ُكلَُّه ِدقَُّه واِجلَُّه واأا   أاىِب ُهرايْ راةا أانَّ راُسولا اَّللَِّ   عن

اْغِفْر يل خاِطيئايِت واجاْهِلي واِإسْ   وكان   يا واعاْمِدي واجاْهِلي  يقول )رابِّ  اْغِفْر يل خاطااَيا اللَُّهمَّ   ، ِمىنِّ ِبِه  أاْعلاُم  أاْنتا  أاْمرِي ُكلِِّه، واماا  راايف يف 
ُم، واأاْنتا اْلُمؤاخُِّر، واأاْنتا عالاى ُكلِّ شاْيٍء  ا أاخَّْرُت واماا أاْسراْرُت واماا أاْعلاْنُت، أاْنتا اْلُمقادِِّ ُت واما ِعْنِدي، اللَُّهمَّ اْغِفْر يل ماا قادَّمْ   واهاْزيل، واُكل  ذاِلكا 
 .قاِدير( متفق عليه

 ويفرح بتوبتهم .  ،يتوب على التائبني(  ِإنَُّه َكاَن تَ وَّاابً )  
 ه التوبة الواسعة الكثرية العظيمة . من صفت  واب من أمساء هللا تعاىل ، يدل على أنه تعاىل والت 

 1فائدة :  
، اللَُّهمَّ اْغِفْر  يُْكِثُر أاْن ي اُقولا يف رُُكوِعِه واُسُجوِدِه )ُسْبحااناكا اللَُّهمَّ راب َّناا واحِباْمدِ   أاهنَّاا قاالاْت )كاانا النَّيب     -ضى هللا عنها  ر   -عاْن عااِئشاةا   كا
 .متفق عليه  ُقْرآن.يل( ي اتاأاوَُّل الْ 

صاالاًة ب اْعدا أاْن ن ازالاْت عالاْيِه )ِإذاا جااءا ناْصُر اَّللَِّ وااْلفاْتُح( ِإالَّ ي اُقوُل ِفيهاا )ُسْبحااناكا راب َّناا      قاالاْت )ماا صالَّى النَّيب    -رضى هللا عنها    -وعنها  
 ،  .اللَُّهمَّ اْغِفْر يل( متفق عليهواحِباْمِدكا
ُوتا   انا راُسوُل اَّللَِّ  الاْت كا وعنها )قا  «. قاالاْت قُ ْلُت َيا راُسولا اَّللَِّ ماا  يُْكِثُر أاْن ي اُقولا ق اْبلا أاْن ميا  »ُسْبحااناكا واحِباْمِدكا أاْست اْغِفُركا واأاتُوُب ِإلاْيكا

ِلمااُت الَّيِت أارااكا أاحْ  ِذِه اْلكا : ُجِعلاْت يل عا ها ثْ ت اهاا ت اُقوهلُاا قاالا  رواه مسلم. ِإىلا آِخِر الس وراةِ  وااْلفاْتُح( يف أُمَّيِت ِإذاا راأايْ تُ هاا قُ ْلتُ هاا ِإذاا جااءا ناْصُر اَّللَِّ   الاماةٌ دا

 رواه أْحد   .( فإِن مقبوض تلك السنة  ىل نفسي : نُعيت إ  ملا نزلت : إذا جاء نصر هللا والفتح قال رسول هللا قال : ) عن ابن عباس  
 2فائدة :  
 : نُعيت إىل نفسي فإِن مقبوض تلك السنة (   سول هللا ر ابن عباس قال : ) ملا نزلت : إذا جاء نصر هللا والفتح قال ر تقدم أث

 نعي إليه .  وهكذا قال جماهد وأبو العالية والضحاك وغري واحد ؛ أهنا أجل رسول هللا 
عبا ابن  بعضهم  عن  فكأن  بدر،  أشياخ  يُدخلين مع  قال:كان عمر  يا واجاد يف س  مل  فقال:  نفسه،  فقال  د  مثله؟  أبناء  ولنا  معنا  خل هذا 

فقال:ما تقولون يف قول هللا، عز  عمر:إ  لرُييهم  إال  فيهم يومئذ  أنه دعاِن  ُرؤيُت  فما  فأدخله معهم،  يوم  نه ممن قد علمتم فدعاهم ذات 
مد  )ِإذاا جااءا ناْصرُ  :وجل ال يل:  ستغفره إذا نصران وفُتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيًئا، فقهللا ون اَّللَِّ وااْلفاْتُح(فقال بعضهم:أمران أن َنا

)ِإذاا جااءا ناْصُر اَّللَِّ وااْلفاْتُح( فذلك    :أعلمه له، قال   أكذلك تقول َي ابن عباس؟ فقلت:ال. فقال: ما تقول؟ فقلت:هو أجُل رسول هللا  
 ما تقول. رواه البخاري نَُّه كاانا ت اوَّااًب( فقال عمر بن اخلطاب:ال أعلم منها إال ْرُه إِ مة أجلك )فاسابِّْح حِباْمِد رابِّكا وااْست اْغفِ عال

اعلم أنك إذا فتحت مكة وهي قريتك اليت أخرجتك ، ودخل الناس يف دين هللا أفواجاً ، فقد فرغ شغلنا بك يف    وعلى هذا التفسُي :
 من الدنيا ، ولسوف يعطيك ربك فرتضى . خري لك  دنيا فتهيأ للقدوم علينا والوفود إلينا ، فاآلخرة ال
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 تفسُي آخر : 
: إذا فتح هللا عليك َي حممد الفتوحات ، ومنها فتح مكة ، وجاء الناس   آخر للسورة ، وهو تفسريها على ظاهرها : واملعىن  اك تفسري وهن

  ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل . حانك هللاعات فسبح حبمد ربك واستغفره ، أي : فصلِّ وقل : سب يدخلون يف دين هللا مجاعات مجا

من أنه قد أمران إذا فتح هللا علينا املدائن واحلصون أن َنمد    فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر  : فالذي    قال ابن كثُيولذلك  
ت الضحى  مكة وق  يوم فتح  ح صحيح ، وقد ثبت له شاهد من صالة النيب  هللا ونشكره ونسبحه ، يعين نصلي ونستغفره ، معىن ملي

وهلذا أقام فيها إىل آخر شهر رمضان قريباً من تسعة عشر يوماً يقصر الصالة ويفطر هو   مثان ركعات ، فقال قائلون : مل ي اْنو اإلقامة مبكة ، 
 أن يصلي  تح بلداً نت صالة الفتح ، قالوا : فيستحب ألمري اجليش إذا فومجيع اجليش ، وكانوا َنواً من عشرة آالف ، قال هؤالء : وإمنا كا

 فيه أول ما يدخله مثاِن ركعات . 
 3فائدة :  
 الفضل يستلزم مزيداً من الشكر .  أن مزيد

 كما يف هذه السورة . 
( وقال تعاىل : ) نااكا اْلكاْوث ارا    .ِإانَّ أاْعطاي ْ
يِت لِرابِِّك وااْسُجِدي واارْكاِعي  َيا ماْرمياُ اقْ نُ .    اْصطافااِك عالاى ِنسااِء اْلعاالاِمنيا راِك وا ُة َيا ماْرمياُ ِإنَّ اَّللَّا اْصطافااِك واطاهَّ واِإْذ قاالاِت اْلماالِئكا )وقال تعاىل :  
  )  . ماعا الرَّاِكِعنيا
ْدكا ياِتيماً فاآواى )وقال تعاىل :    ...( . أاملاْ جيِا
 ت . مثان ركعا  حيوم الفت وصلى نبينا 

 4فائدة :  
 يشرع االستغفار عند ختام األعمال . 

ْيُث أافااضا النَّاُس  جل املواقف وأفضلها فقال : ) وفده وحجاج بيته أبن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات وهو أأمر هللا مُثَّ أاِفيُضوا ِمْن حا
 . وااْست اْغِفُروا اَّللَّا ِإنَّ اَّللَّا غاُفوٌر راِحيٌم( 

 .  وااْلُمْست اْغِفرِينا اِبأْلاْسحااِر( ل ، فقال : ) وبعد قيام اللي
 ن الصالة استغفر ثالاثً ... ( .  كان إذا سلم م  السالم من الصالة ، يف الصحيح : ) أن النيب  وبعد 

 هذه السورة ) واستغفره ( . وأمره ابالستغفار بعد أداء الرسالة ، واقرتاب أجله ، فقال يف آخر 
 . أستغفرك وأتوب إليك ... ( . ويف ختام اجمللس : ) ..

 5فائدة :  
 عمال الصاحلة ابالستغفار : ختم األ احلكمة من

 .فع العجب ورؤية النفسد
 ى التوفيق هلذه العبادة . شكراً عل

يليق    إن أرابب البصائر أشد ما يكونون استغفاراً عقيب الطاعات ، لشهودهم تقصريهم فيها ، وترك القيام هلل هبا كماقال ابن القيم :  
 جبالله وكربَيئه . 

ق، ال كمن يرى أنه قد أكمل العبادة،  فرغ من عبادة، أن يستغفر هللا عن التقصري، ويشكره على التوفي، كلما  : ينبغي للعبد قال السعدي و 
 .ق ألعمال أخرومن هبا على ربه، وجعلت له حمال ومنزلة رفيعة، فهذا حقيق ابملقت، ورد الفعل، كما أن األول، حقيق ابلقبول والتوفي

 6فائدة :  
 .عِده من هللا تعاىل تكرَّر يف أكثر من موضع على اختالف املواضبيح حبمهذا القول أو األمر ابلتس
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 : ك إذا ضاق صدر  
 ن ( . فاسابِّْح حِباْمِد رابِّكا واُكْن ِمنا السَّاِجِدي * والاقاْد ن اْعلاُم أانَّكا ياِضيُق صاْدُركا مباا ي اُقولُونا ) قال تعاىل 

 : ن  عند الصرب على ما َيكرو 
ِء اللَّْيِل فاسابِّْح واأاطْ        لا طُ ونا واسابِّْح حِباْمِد رابِّكا ق ابْ         عالاى ماا ي اُقولُ ْصربْ  فاا )  قال تعاىل   اِر لاعالَّكا         ُلوِع الشَّْمِس واق اْبلا ُغُروهِباا واِمْن آانا راافا الن َّها

 ى ( . ت اْرضا 
 ب ( . رابِّكا ق اْبلا طُُلوِع الشَّْمِس واق اْبلا اْلُغُرو ْمِد فااْصربْ عالاى ماا ي اُقولُونا واسابِّْح حِبا  )  ىلوقال تعا 

 ء : لتسبيح ِف الصباح واملساا 
ِثريًا  )  قال سبحانه وتعاىل    ( . ِصيالً واسابُِّحوُه بُْكراًة واأا  * َيا أاي  هاا الَِّذينا آماُنوا اذُْكُروا اَّللَّا ِذْكرًا كا
ْبكااكا ابِ واسابِّْح حِباْمِد رابِِّ   ) وقال تعاىل    ر ( . ْلعاِشيِّ وااإْلِ
 ه . أفضل ما جاء العبد ب 
فضل  مان قال حني ُيصبح وحني مُيسي: سبحان هللا وحبمده، مائة مرٍة، مل َيِت أحٌد يوم القيامة أب)    قال: قال النيب     هريرة  عن أيب  

 ه ( متفق عليه . مما جاء به، إال أحد قال مثل ما قال أو زاد علي 
 لكَلم : وهو أفضل ا

 .هللا ملالئكته: سبحان هللا وحبمده( رواه مسلم)أفضل الكالم ما اصطفى   قال  
 .ن هللا العظيم( متفق عليه)كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إىل الرْحن، ثقيلتان يف امليزان: سبحان هللا وحبمده، سبحا  وقال  
 .سبب حملو اخلطااي والذنوب وهي

ُه والاْو كااناْت ِمْثلا زاباِد اْلباحْ مانْ ل ) ا قاا راُسولا اَّللَِّ  أانَّ  عاْن أاىِب ُهرايْ راةا   ر ( متفق عليه   قاالا ُسْبحاانا اَّللَِّ واحِباْمِدِه ِِف ي اْوٍم ِمائاةا مارٍَّة ُحطَّْت خاطااَيا
 .)من قال سبحان هللا العظيم وحبمده غرست له َنلة يف اجلنة( رواه الرتمذي  وقال  

 7  فائدة :
 تغفار ألمور : ع بني تسبيح هللا وحبمده واالس اجلم

 :ليكون كالطابع على عمله ِف آخر عمره  -أ
تا   عن عائشة رضي هللا عنها قالت: "كان رسول هللا   إن  كلَّم بكلماٍت"، فسألُته عن الكلمات، فقال: )إذا جلس جملًسا أو صلَّى، 

ان كفارًة له: سبحانك اللهم وحبمدك، ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب  بغري ذلك ك  إن تكلمتكلم ِبرٍي كان طابًعا عليهنَّ إىل يوم القيامة، و 
 .الصحيحة  إليك( 

إله إال أنت، أستغفرك وأتوب  )    ، قال: قال رسول هللا  وعن أيب سعيٍد اخلدري   اللهم وحبمدك، ال  ت اواضَّأ مث قال: سبحانك  مان 
 ة ( . م القيام إىل يو  ٍع، فلم يكسر إليك، كتب يف رق مث طبع بطاب

 ه . ليكون فيه تشبه ابملأل اْلعلى، وما هو ُمقبل علي  -ب
ْولا   ) قال تعاىل   وا ( . ُه يُسابُِّحونا حِباْمِد راهبِِّْم وايُ ْؤِمُنونا ِبِه واياْست اْغِفُرونا لِلَِّذينا آمانُ الَِّذينا حياِْمُلونا اْلعاْرشا واماْن حا

  . عاىلللا ت   دايد من حمبة ليكون فيه االز   -ج
  ( . ِإنَّ اَّللَّا حيُِب  الت َّوَّاِبني ه )لقوله سبحان 
 .  يستمر ويزداد عند حصول التسبيح ِبمد للا واستغفاره  ليكون فيه تعليم َلذه اْلمة، وإشارة إىل أن النصر َلذا الدين  -د
نَّكُ  ﴿ :فقد قال سبحانه   ازِيدا  م ( . لاِئْن شاكاْرمُتْ ألا
ق اْوِم اْست اْغِفُروا رابَُّكْم مُثَّ تُوبُوا ِإلاْيِه يُ ْرِسِل السَّمااءا عالاْيُكْم ِمْدراارًا وايازِدُْكْم قُ وَّ  د ) هو ى لسان ال سبحانه علوق   م ( . ًة ِإىلا قُ وَِّتكُ واَيا
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الفة أمر هللا ما حدث،  مة من خمن حدث من األومل يزاْل ناْصُر هللا مستمرًّا، حىت وصل اإلسالم إىل ما مل يصل إليه دين من األدَين، إىل أ 
 .فابتالهم هللا بتفر ق الكلمة، وتشت ت األمر، فحصل ما حصل 

 .   فيهم، والثاين: وجود االستغفار   جعل َلا أمانني من عذابه؛ أحدمها: وجوده  ليكون فيه تنبيه َلذه اْلمة ِبن للا تعاىل -ه
ُْم وا واماا كا  ) قال تعاىل  هبا ُ لِيُ عاذِِّ ُْم واُهْم ياْست اْغِفُرو  أاْنتا انا اَّللَّ هبا ُ ُمعاذِِّ  ن ( . ِفيِهْم واماا كاانا اَّللَّ
األمان األول قد ينقضي زمانه عن قريب، وأنه ينبغي لألمة املواظبُة على األمان الثاِن، واالجتهاد  فمجيء نصر هللا والفتح كان مشعرًا أبن   

فهو    وكل خطاب للنيب   خاصة؛ ألن أمر الرئيس أدعى إىل امتثال أتباعه،   لنيب  بذلك، بتوجيه اخلطاب فيه إىل افيه، وأكد هلم األمر 
 .متهخطاٌب أل 

 8فائدة :  
 أن النصر من عند هللا فال يطلب من غريه . 

 ( .   واماا النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعْنِد اَّللَّ كما قال تعاىل ) 
 أاالا ِإنَّ ناْصرا اَّللَِّ قارِيب ( .  وقال تعاىل )

 هلي : اإلميان ، ونصر هللا ابلقيام أبوامره واجتناب نواهيه : لنصر اإلوشروط ا
ناا ناْصُر اْلُمْؤِمِننيوا  قال تعاىل )    ( . كاانا حاقًّا عالاي ْ

اماُكمْ ْن ت اْنُصُروا اَّللَّا ي اْنُصرُْكْم وايُ ث ابِّْت أا وقال تعاىل ) إِ   ( .  ْقدا
 9فائدة :  

ُ ماا ت اقادَّما ِمْن ذانِْبكا واماا َتااخَّرا وايُِتمَّ    زل على نبيه )ِإانَّ ف اتاْحناا لاكا ف اْتحاً ُمِبيناً. هللا أنمن ربه املغفرة مع أن    كيف طلب النيب   لِي اْغِفرا لاكا اَّللَّ
(؟  تاُه عالاْيكا  نِْعما

 .من ابب َتكيد املغفرةإن هذا   قيل:
 .حمض عبادة  : إن هذا االستغفار منه وقيل

 .إن هذا من تواضعه  وقيل:
 .لربه، ورجحه الشيخ ابن عثيمني سول هللا أن هذا من ابب كمال التذلل من ر   وقيل:
 تنبيه : 

شيئاً يف صالته من أجل التعليم مع أنه ميكن أن    ب ضعيف، إذ كيف يشرع النيب  هذا جوا؟    إن هذا من ابب تعليم األمة   من يقول 
  ( . يعلم الناس ابلقول. )ابن عثيمني
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 سورة املسد 
 : ة مد مق

 سورة املسد سورة مكية . 
 أغراضها :  •

 [ ]تفسري ابن عاشور.   ى انتصارها لزوجها ، وبغضها النيب زجر أيب هلب على قوله : تباً أهلذا مجعتنا ؟ ووعيده على ذلك ، ووعيد امرأته عل

( ِف ِجيِدَها  4( َواْمَرأَتُُه مَحَّاَلَة اِْلََطِب ) 3ْصَلى ََنراً َذاَت ََلٍَب )يَ ( سَ 2( َما َأْغىَن َعْنُه َمالُُه َوَما َكَسَب )1تَ بَّْت َيَدا َأيب ََلٍَب َوَتبَّ ) )  
 ( .  ( 5َحْبٌل مِ ن مََّسٍد ) 

-------------------- 
 سبب النزول : 
ابن عباس   النيب    عن  أن   ( :  أرأيتم فقال :  قريش  إليه  فاجتمعت   ، فنادى : َي صباحاه   ، البطحاء فصعد اجلبل  إىل    إن   خرج 

هلب :  حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم مصدقي ؟ قالوا : نعم ، قال : فإِن نذير لكم بني يدي عذاب شديد ، فقال أبو  
 أهلذا مجعتنا ؟ تباً لك ، فأنزل هللا : تبت يدا أيب هلب وتب ( . رواه البخاري  

 ( أي وقد تب حتقق خسارته وهالكه . َوَتبَّ ب وضل عمله وسعيه )هل أي خسرت وخابت يدا أيب  ( تَ بَّْت َيَدا َأيب ََلٍَب َوَتبَّ )  
عبد املطلب ، وكنيته : أبو عتبة ، وإمنا مسي ب ) أيب هلب ( إلشراق وجهه    ، وامسه : عبد العزى بن   وأبو هلب هو أحد أعمام النيب   •

 ري األذية له . كث  ،  ، شديد التنقص له   ووضاءته ، وكان شديد البغض والعداوة والكراهة للنيب 

،  ، والناس جمتمعون عليه  هللا تفلحوايف اجلاهلية يف سوق ذي اجملاز وهو يقول : قولوا ال إله إال  رأيت النيب  ):  عن أيب ربيعة الديلي قال
 واه أْحدر . ( بو هلبأ : هذا عمه ، فسألت عنه فقالوا، يتبعه حيث ذهب : إنه صابئ كاذب ووراءه رجل أحول وضيء الوجه ذا غديرتني يقول 

ِلكا مباا قادَّماْت أاْيِديُكْم واأانَّ اَّللَّا  ذا وهذا دعاء عليه ، وإمنا خص التباب ابليدين ؛ ألن العمل أكثر ما يكون هبما ، كما قال تعاىل : )  •
ٍم لِْلعاِبيِد(   اُه  وقال تعاىل : ) لاْيسا ِبظاالَّ تايِن ُكْنُت تُ رااابً( ي اُقوُل الْ وا ي اْوما ي اْنظُُر اْلماْرءُ ماا قادَّماْت يادا اِفُر َيا لاي ْ إنه أخذ حجراً لريمي به   وقيل : ،   كا

 .  رسول هللا 
قق هالكه وخيبته وخسرانه فعالً ، فلم يربح ، وهذا إخبار من هللا مبصريه وهنايته ، وأهنا التباب واهلالك واخليبة واخلسران ،  أي : حت(  َوَتبَّ )

 فر . ك وقد مات أبو هلب على ال
 األول دعاء ، والثاِن خرب ، كما يقول الرجل : أهلكك هللا وقد أهلكك ، وجعلك هللا صاحلاً وقد جعلك . راء : قال الف

ا أايب هلااٍب  ) يف قوله  :   قال املاوردي   : وجهان ( يادا
 .{ أي نفسك ك: يعين نفس أيب هلب ، وقد يعرب عن النفس ابليد كما قال تعاىل } ذلك مبا قدمت يداأحدمها  

 .أي عمل أيب هلب ، وإمنا نسب العمل إىل اليد ألنه يف األكثر يكون هبا ثاين : ال
 . نه وتلهِّب وجنته وقيل إنه كين أاب هلب حلُس

 فإن قيل : كيف كناه هللا عز وجل ، ويف الكنية نوع تعظيم؟ :   قال ابن اجلوزي
 .فعنه جواابن

 ! هبذا االسم وفيه معىن الشرك؟ى ، فكيف يذكره هللاأنه إن صح أن امسه عبد الُعزَّ   أحدمها :
 .أن كثرياً من الناس اشتهروا بكناهم ، ومل يعرف هلم أمساء والثاين : 

 .قيل : مسي ابللَّهب حلسنه ، وإشراق وجهه( أايب هلااٍب )  عاىل  قوله ت   قال القرطب : 
 أبيب هلب عند العلماء ملعان أربعة :   ، وإمنا كناه هللا ل وقد ظن قوم أن يف هذا دلياًل على تكِنية املشرك ؛ وهو ابط

 .هللا يف كتابه العبودية إىل صنم أنه كان امسه عبد العزى ، والُعزَّى : صنم ، ومل يضف اْلول :  
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 .أنه كان بكنيته أشهر منه ابمسه ؛ فصرح هبا الثاين : 
ا مل يكن بُدٌّ من اإلخبار عنه ، ولذلك دعا هللا  رف إىل األنقص ؛ إذش أن االسم أشرف من الكنية ، فحطه هللا عز وجل عن األ  الثالث : 

ويدلك على شرف االسم على الكنية : أن هللا تعاىل يُسامَّى وال يُكىنَّ ، وإن كان ذلك  ،    همتعاىل األنبياء أبمسائهم ، ومل ياْكِن عن أحد من
 .لظهوره وبيانه ؛ واستحالة نسبة الكنية إليه ، لتقدِّسه عنها

 .ة اليت اختارها لنفسهعاىل أراد أن حيقق نسبته ؛ أبن يدخله النار ، فيكون أاب هلا ؛ حتقيقاً للنسب ، وإمضاء للفأل والطري أن هللا ت  الرابع :
 أي : ما دفع عنه العذاب ماله الذي كان جيمعه عنده .  (  َما َأْغىَن َعْنُه َمالُهُ )  
 اجلاه ومن الولد وغري ذلك . ذي يظنه على شيء من لأي : وما كسب من العمل ا( َوَما َكَسبَ )

  ذلك . واملعىن : أنه مل ينفعه ماله الذي مجعه ، وال ما كسبه من عمل وولد وغري
 أي : أوالده ، فاملعىن : ما أغىن ماله وما أغىن عنه ولده . (  واماا كاسابا فالكثري قالوا يف قوله ) •

 ن زرع وماشية ومرياث وَتارات . فيه كل ما اكتسبه م ل إن الكسب عام فيدخل فيه الولد ويدخوقيل : 
 .   ذي عمله معادَيً به رسول هللا ينفعه العمل السيئ ال  ملراد ابلكسب هنا العمل ، أي : مل إن اوقيل : 

:   سول هللا  ، وقد قال ر ه وولد  ( ما أغىن عنه ماله)، فكأنه قال بنوه  ( ما كسب) وقال كثري من املفسرين : املراد ب   : ...  قال ابن عطية
 ه . من عمل يده وإن ولد الرجل من كسب ما كسب الرجل خري 

 أي : ذات شرر وهلب وإحراق شديد .   (َذاَت ََلٍَب  َسَيْصَلى ََنراً ) 
لى الكفر ومل تنفعه قرابته  عمات    ملا كفر وعاند وجحد احلق ، فهو ابلنار ، وكذا أبو طالب عم النيب    مل تنفعه قرابته من النيب   •

(ل هللا يف أيب طالب : )، وقد أنز  من النيب   .   إِنَّكا ال هتاِْدي ماْن أاْحب اْبتا

انُوا أُويل قُ ْرىبا ِمْن ب اْعِد ما : )   ل هللا على نبيه  وقد أنز  ُْم أاْصحااُب  ماا كاانا لِلنَّيبِّ واالَِّذينا آماُنوا أاْن ياْست اْغِفُروا لِْلُمْشرِِكنيا والاْو كا ُْم أاهنَّ ا هلا ا ت ابانيَّ
 . يِم(  اجلْاحِ 

،  ، وأسلم اثنان، فبقي اثنان منهم على الكفردرك اإلسالم منهم أربعة ، أ عشرة  فأعمام النيب  قال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه للا :  
 فالكافران : أبو هلب ، وأبو طالب ، واللذان أسلما ُها : العباس وْحزة . 

  : وجهان(انراً ذاتا هلااٍب   قوله ) يف  :   ملاوردياقال 
  : مرينأاآلية تشتمل على   وهذه

 .: وعيد من هللا حق عليه بكفرهأحدمها  
 .إخبار منه تعاىل أبنه سيموت على كفره ، وكان خربه صدقاً ، ووعيده حقاً  الثاين : 

وانً لزوجها على كفره  ء قريش ، وهي أم مجيل ، وامسها أروى بنت أمية ، وكانت عاكانت زوجته من سادات نس (َواْمَرأَتُُه مَحَّاَلَة اِْلََطِب  ) 
 عوانً عليه يف عذابه يف انر جهنم . وجحوده وعناده ، فلهذا تكون يوم القيامة 

 .   ، وكانت شديدة العداوة لرسول هللا   كانت تضع الشوك يف طريق رسول هللا   (مَحَّاَلَة اِْلََطِب  قوله )
لمكثار :   الناس : حيمل احلطب بينهم ، أي يوقد بينهم النائرة ، ويقال لكانت متشي ابلنميمة ، يقال : للمشاء ابلنمائم املفسد بني  وقيل :

 هو حاطب ليل . 
 ويف وصفها حبمالة احلطب أربعة أقوال : قال ِف التسهيل : 

 .  أهنا حتمل حطباً وشوكاً فتلقيه يف طريق النيب أحدها :  
 بني الناس ، أي : يوقد بينهم انر العداوة ابلنمائم .  ن ذلك عبارة عن مشيها ابلنميمة ، يقال :فالن حيمل احلطبأ الثاين : 
 أنه عبارة عن سعيها ابملضرة على املسلمني ، يقال : فالن حيِطب على فالن إذا قصد اإلضرار به .  الثالث : 
 أنه عبارة عن ذنوهبا وسوء أعماهلا . الرابع : 
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ا  :خلقال  )    ازن  تعاىل  احلطب  قوله  الشِّو :  قيل    ( ْحالة  رسول هللا  كانت حتمل  فتطرحه يف طريق   ، ابللِّيل  والعضاه  ، واحلسك    ك 
 . وأصحابه لتؤذيهم بذلك وهي رواية عن ابن عباس 

 ؟  إهنا كانت من بيت العز والشرف فكيف يليق هبا ْحل احلطب  : فإن قلت
ل احلطب بنفسها ، وحيتمل أهنا كانت  ت مع كثرة ماهلا ، وشرفها يف هناية البخل واخلسة ، فكان حيملها ِبلها على ْح نقلت حيتمل أهنا كا 

 . وال ترى أهنا تستعني يف ذلك أبحد بل تفعله هي بنفسها  لك لشدِّة عداوهتا لرسول هللا تفعل ذ
  عنقها حبل من ليف قد فتل فتالً شديداً تعذب به يوم القيامة . يفأي :  ( ِف ِجيِدَها َحْبٌل مِ ن مََّسٍد  ) 
لت : والالت والعزى ألنفقنها يف عداوة حممد ، فاعقبها هللا منها حبالً يف  الدة فاخرة من جوهر ، فقا قال بعض العلماء : كانت هلا ق  •

 جيدها من مسد النار . 

 1فائدة :  
 .  آية ظاهرة على نبوته 

راً ذااتا هلااٍب ياصْ سا : ): ويف هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة ، فإنه منذ نزل قوله تعاىلقال العلماء قال ابن كثُي :    . لاى انا
ْبٌل مِّن مَّسادٍ   .وااْمراأاتُُه ْحاَّالاةا احلْاطاِب  ا أن يؤمنا ، وال واحد منهما ال ظاهراً م( فأخرب عنهما ابلشقاء وعدم اإلميان ، مل يقيض هليف ِجيِدهاا حا

 وة الظاهرة . النب وال ابطناً ، ال مسراً وال معلناً ، فكان هذا من أقوى األدلة الباهرة على

ىل النار وكاان  ا وذلك أن هللا سبحانه أخرب عن مصري أيب هلب وامرأته   ويف هذه السورة داللة واضحة على نبوة نبينا حممد :   قال الثعلب
علم    بل داما على كفرُها حىت   هللا  فلم حيملهما ذلك على اظهار اإلميان حىت يكذاب رسول    من أحرص الناس على تكذيب النيب  

 ق . أن وعيد هللا سبحانه إَيُها وإخباره عن مصريُها إىل النار حق وصد
داللة على صحة نُبوَّة نبينا عليه الصالة والسالم ، ألنه أخرب هبذا املعىن أنه وزوجته ميواتن على الكفر ، فكان    ا ويف هذ:    قال ابن اجلوزي

  ، غري أن هللا علم أهنما ال يسلمان ابطناً وال متعلقاً يف الرد على رسول هللا   إذ لو قاال أبلسنتهما : قد أسلمنا ، لوجد الكفار ،  ك كذل
 .ظاهراً ، فأخربه بذلك

مرأته مل يهلكا ، وأخرب أهنما سيعذابن يف  يف هذه السورة آية ظاهرة من آَيت هللا ، فإن هللا أنزل هذه السورة وأبو هلب وا  وقال السعدي :
 أهنما ال يسلمان ، فوقع كما أخرب عامل الغيب والشهادة .  النار وال بد ، ومن الزم ذلك 

 2فائدة :  
أنه كان يالطفهم ما دام    واب  ؟ واجل (ت ابَّْت ياداآ أايب هلاابٍ )مع قومه يف مكة مالطفاً حليماً ، فكيف جاء به عمه هبذا الدعاء   لقد كان  

أبت الا ت اْعُبِد    َي )، كان يالطف أابه  كما وقع من إبراهيم عليه السالم ،  ، كان هذا الدعاء يف حمله ، فلما يئس من ذلك يطمع يف إسالمهم
ِْتكا فاتبعين أاْهِدكا ِصرااطاً   َي )،  ( الشيطان   ا لاُه  )فلما يئس منه تربأ منه كما قال تعاىل    (ساِوَيًِّ   أبت ِإِنِِّ قاْد جاآءاِن ِمنا العلم ماا ملاْ َيا ف الامَّا ت ابانيَّ
ِليمٌ هٌ تارباَّأا ِمْنُه ِإنَّ إِبْ رااِهيما ألاوَّا  أانَُّه عاُدوٌّ َّللَِّ   ( .  حا

 3فائدة :  
ا وااْمراأاتاُه فاِفيِه أانَّ اأْلاْنساابا الا ِعرْباةا هِباا باْل صااِحُب الشَّراِف ياُكوُن ذام ُه عالا   لاْيسا يف اْلُقْرآِن ذام  ماْن كافارا ِبِه :  قال ابن تيمية   ِه إالَّ هاذا ى  اِبمسِْ

ٍة ُمب ا  )  عاْن اْلوااِجِب أاْعظاما . كاماا قاالا ت اعااىلا  هِ ختاال فِ  اُب َيا ِنسااءا النَّيبِّ ماْن َياِْت ِمْنُكنَّ ِبفااِحشا  .   اآْلياةا  ( يِّناٍة ُيضااعاْف هلااا اْلعاذا
 4  فائدة :

 أن األموال واألوالد ال تنفع املشرك يوم القيامة . 

ًئا واأُولاِئكا ُهْم واُقوُد النَّارِ كافاُروا لا   الَِّذينا  قال تعاىل ) إن ي ْ ُهْم أاْموااهُلُْم واالا أاْوالاُدُهم مِّنا اَّللَِّ شا  ( .   ن تُ ْغيِنا عان ْ
فاُع مااٌل واال ب اُنونا ِإالَّ ماْن أاتاى اَّللَّا ِبقاْلٍب ساِليوقال تعاىل )    م ( . ي اْوما ال ي ان ْ
ُْم يف اخلريات بال الَّ ياْشُعُرو مْ ا منُِد هُ أاحياْساُبونا أامنَّا وقال تعاىل )    ن ( .  بِِه ِمن مَّاٍل واباِننيا نُساارُِع هلا
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 ى ( . أاْوالادُُكْم ابليت تُ قارِِّبُُكْم ِعنداانا زلف  وقوله )واماآ أاْموااُلُكْم واالا 
ُْم خارْيٌ ألانْ فُ  َّ الذين كافاُروا أامنَّاا مُنِْلي هلا اٌب م ِهني ِسِهْم ِإمنَّا وقوله )واالا حياْسانبا ُْم عاذا ُْم ليزدادوا ِإمْثااً واهلا   ( . ا مُنِْلي هلا

 ه ( . هالاكا عاينِّ ُسْلطاانِي .الِيْه  ماا أاْغىنا عاينِّ ما ويقول الكافر يوم القيامة )  
 5فائدة :  

 أن هداية التوفيق بيد هللا ال ميلكها أحد سواه . 
 . ب اْبتا والاِكنَّ اَّللَّا ي اْهِدي ماْن ياشااُء واُهوا أاْعلاُم اِبْلُمْهتاِدينا(  ي ماْن أاحْ إِنَّكا ال هتاْدِ كما قال تعاىل : )  

ثبت له  واِإنَّكا لات ا وأما قوله تعاىل )
ُ
هذه    هو اهلدى مبعناه العام، وهو البيان واإليضاح. وقد بني    هنا ْهِدي ِإىلا ِصرااٍط م ْستاِقيٍم( فاهلدى امل

 .   حىت تركها ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك  ة البيضاء احملاجَّ 
 6:  فائدة  

 لنيب أو صاحل ال تنفعه ما دام مشركاً .   الرجل، فقرابة أن العربة ابلعمل الصاحل  
ٍر واأُنْ ثاى واجاعاْلنا )قال تعاىل :   لاْقنااُكْم ِمْن ذاكا ِبريٌ ُكْم ُشُعوابً واق ابااِئلا لِ ا َيا أاي  هاا النَّاُس ِإانَّ خا    .(  ت اعااراُفوا ِإنَّ أاْكراماُكْم ِعْندا اَّللَِّ أاتْ قااُكْم ِإنَّ اَّللَّا عاِليٌم خا

فاأُو وقال تعاىل : )  تُ قارِِّبُُكْم ِعْنداانا زُْلفاى ِإالَّ ماْن آمانا واعاِملا صااحِلاً  الضِّعْ لا واماا أاْموااُلُكْم واال أاْوالدُُكْم اِبلَّيِت  ُْم جازااءُ  ِف مباا عاِمُلوا واُهْم يف  ِئكا هلا
 . اْلُغرُفااِت آِمُنونا( 

 رع به نسبه ( . رواه مسلم : ) من بطأ به عمله مل يس  وقال 
 : ) إن هللا ال ينظر إىل صوركم وال إىل أجسادكم ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم ( . رواه مسلم  وقال 

(  يه )حني أنزل عل   قال رسول هللا    :قال    وعن أيب هريرة     : ) َي معشر قريش ! اشرتوا أنفسكم من هللا ال واأاْنِذْر عاِشرياتاكا اأْلاقْ راِبنيا
 عنك من هللا شيئاً ( . متفق عليه .  أغين عنكم من هللا شيئاً ، ... َي فاطمة بنت حممد ، سليين ما شئت ، ال أغين 

 7:  فائدة  
 .تقم هللا لنبيِّه منه نمات شر ميتة، وا أبو هلب 
ليدفناه فيصااب ابملرض، فرتكاه ثالاًث  فمات، وخاف ابناه أن يقرتاب منه   : بعد غزوة بدر بعدة لياٍل، أصيب مبرض العدسة  ن إسحاققال اب

كما عليه، فأخرجوه  ن؟ ادفنا أابكما! فقاال: َنشى من هذه القرحة، فقال: أان أعي  حىت أننت، فقال رجل من قريش: وحْيكما، أال تستحيان 
،    فأسندوه إىل جدار مث رموه ابحلجارةفوهللا ما غسلوه إال قذفًا ابملاء من بعيد، ما يْدنون منه، مث احتملوه إىل أعلى مكة،    إىل الصحراء،

  . وإىل جهنم وبئس املصري
 8فائدة :  

 ابلنار .   ، والشهادة له والمرأتهبيان حكم هللا هبالك أيب هلب  
 سورة اْلخَلص 

 مقدمة : 
 .   سورة اإلخالص سورة مكية 

 أغراضها :  •
 إثبات وحدانية هللا .  -1

 داثت . وأنه ال يقصد يف احلوائج غريه ، وتنزيهه عن مسات احمل -2

 وإبطال أن يكون له ابن .  -3

 [ تفسري ابن عاشور ] .   يكون املولود إهلاً مثل عيسى    أنوإبطال  -4

 سورة اإلخالص مسيت بذلك :  •
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 خلصت يف وصف الرْحن . وألهنا أشرك االعتقادي والعملي ، للها من األهنا ختلص قائ 
اْلثُي: ابن  تعا   قال  ِصفة هللا  خاِلصة يف  ا  ألهنَّ بذلك  ومسِّيات  مسِّيات  عز وجل،  هلل  التوحيد  أخلاص  قد  هبا  الالفظ  ألن  أو  وتقدَّس،   ىل 

 .عزَّ وجل  كلمة اإلخالص؛ ألن الالفظ هبا قد أخلص التوحيد هلل  -ال إله إالَّ هللا  -كذلك 
  : تسميتها بسورة اإلخالص ثالثة أوجهويف :  وقال املاوردي 

 .ألن يف قراءهتا خالصاً من عذاب هللا :   حدهاأ
 .ألن فيها إخالص هلل من كل عيب ومن كل شريك وولد ، قاله عبد هللا ابن املبارك الثاين : 
 .: ألهنا خالصة هلل ليس فيها أمر وال هني الثالث 

 :   امن فضائله •

 قراءهتا تعدل ثلث القرآن . 

 ه البخاري . ي بيده إهنا لتعدل ثلث القرآن ( رواقال : ) والذي نفس أيب سعيد اخلدري أن النيب  حلديث 
 ( : ) إهنا تعدل ثلث القرآن ( رواه مسلم .   قال يف ) قل هو هللا أحد وحلديث أيب هريرة أن النيب 

 وحبها سبب حملبة للا للعبد : 
اِبِه يف صاالاتِِه ف اياْختِ   ب اعاثا   اِئشاةا )أانَّ النَّيبَّ  عا ن عاْن  ع ُعوا ذاكاُروا    -ُم ِب  راُجالً عالاى سارِيٍَّة، واكاانا ي اْقراأُ ألاْصحا ُ أاحاٌد{ ف الامَّا راجا }ُقْل ُهوا اَّللَّ

َأْخرِبُوُه َأنَّ اَّللََّ    واأاانا أُِحب  أاْن أاقْ راأا هِباا ف اقاالا النَّيب   ذاِلكا فاساأالُوُه ف اقاالا ألاهنَّاا ِصفاُة الرَّْْحاِن    ف اقاالا ساُلوُه ألاىِّ شاْيٍء ياْصناعُ   ذاِلكا لِلنَّيبِّ  
 .( متفق عليهَيُِبُّهُ 

 وحبها سبب لدخول اجلنة : 
}ُقْل    -افْ ت اتاحا ِب  ْم يف الصَّالاِة ممَّا ي اْقراأُ ِبِه   ماْسِجِد قُ بااٍء، واكاانا ُكلَّماا افْ ت اتاحا ُسوراًة ي اْقراأُ هِباا هلاُ كاانا راُجٌل ِمنا األاْنصااِر ي اُؤم ُهْم يف   أاناٍس    عن

ُ أاحاٌد{ حاىتَّ ي اْفرُغا ِمن ْهاا مُثَّ ي اْقراأُ ُسوراًة أُْخراى ماعاهاا، واكاانا ياْصناُع ذاِلكا يف ُكلِّ را  ابُُه ف اقاالُوا ِإنَّكا ت اْفتاِتُح هِباِذِه الس  كْ ُهوا اَّللَّ وراِة مُثَّ  عاٍة فاكالَّماُه أاْصحا
ُتْم أاْن أاُؤمَُّكْم ِبذاِلكا ف اعاْلُت  ب ا رِِكهاا ِإْن أاحْ  حاىتَّ ت اْقراأا أِبُْخراى فاِإمَّا أاْن ت اْقراأا هِباا واِإمَّا أاْن تاداعاهاا وات اْقراأا أِبُْخراى ف اقاالا ماا أاانا بِتااالا ت اراى أاهنَّاا َُتْزُِئكا  ب ْ
انُوا ي اراْونا أانَُّه ِمْن أاْفضالِ واِإْن كارِْهُتْم ت اراْكُتكُ  ُهُم النَّيب  ْم واكا ُوُه اخلْارباا ف اقاالا َيا ُفالاُن ماا    ِهْم واكارُِهوا أاْن ي اُؤمَُّهْم غارْيُُه ف الامَّا أااتا ن اُعكا أاْن ت اْفعالا ماا  مياْ أاْخربا

َها َأْدَخَلَك اجْلَنَّ  راْكعاٍة ف اقاالا ِإِنِِّ أُِحب  هاا ف اقاالا  الس وراِة يف ُكلِِّ َياُْمُركا بِِه أاْصحااُبكا واماا حياِْمُلكا عالاى لُُزوِم هاِذهِ   ( رواه البخاري .  ة ُحبَُّك ِإايَّ
 وقراءهتا تكفي من الشر : 

 عليه .  ه ( متفقكانا إذاا أواى إىل ِفراِشِه قرأاها مع املعوذتنِي وماساحا ما استطاعا ِمنا جسدِ    يبَّ ن الة ) أن عْن عائش
 ب : أنَّ الدعاَء َّبا مستجا: مْن فضائلَهاو 

عا رجالً يصلِّي ياْدُعو يقوُل: اللُهمَّ إِن أسأُلك أبِن أشهاُد أن ال إله إال أنتا األ  أنَّ النيبَّ )   عن بريدة حاُد الصِّمُد الذي ملْ يلْد ومل يُولد،  مسِا
: "والذي نْفسي بيِدِه لقْد   ب ( رواه الرتمذي . ، الَِّذي إذا ُسِئلا به أعطى، وإذا ُدِعيا بِه أجاسألاُه ابمِسِه األعظما ومل يكن له كفًوا أحٌد، قالا

 :من الشرور إبذن للا وُتفظه صاحبها  وُترس 
ناا أاانا أاُقوُد بِراُسوِل اَّللَِّ    )   يِنِّ قاالا ها عاْن ُعْقباةا ْبِن عااِمٍر اجلُْ  : )   ( َيا ُعْقباُة ُقلْ : )رااِحلاتاُه يف غاْزواٍة، ِإْذ قاالا   ب اي ْ (  َيا ُعْقباُة ُقلْ فااْستاماْعُت، مُثَّ قاالا

( : ُ أاحادٌ اُقْل ُهوا فااْستاماْعُت، ف اقااهلااا الثَّالِثاةا، ف اُقْلُت: "ماا أاقُوُل؟"، ف اقاالا تاماهاا، مُثَّ ق اراأا  (َّللَّ  ماعاُه  واق اراْأتُ   (ُقْل أاُعوُذ ِبرابِّ اْلفالاقِ ) ف اقاراأا الس وراةا حاىتَّ خا
تاماهاا، مُثَّ ق اراأا   ئي  رواه النسا .( ِلِهنَّ أاحادٌ ماا ت اعاوَّذا مبِثْ ق اراْأُت ماعاُه حاىتَّ خاتاماهاا، مُثَّ قاالا )و  ( ُقْل أاُعوُذ ِبرابِّ النَّاسِ ) حاىتَّ خا

 فائدة : 
 ( وحاصله :   17/103) ى يخ اإلسالم ابن تيمية يف الفتاو كره شاختلف العلماء يف معىن ) إهنا تعدل ثلث القرآن ( : وأقرب األقوال ما ذ 

 أن القرآن اشتمل على ثالث مقاصد أساسية : 
 العملية اليت هي موضوع علم الفقه واألخالق .  األوامر والنواهي املتضمنة لألحكام والشرائعاْلول : 
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 أممهم .  م معالقصص واألخبار املتضمنة ألحوال الرسل عليهم الصالة والسالوالثاين : 
 علم التوحيد ، وهو ما جيب على العباد من معرفة هللا أبمسائه وصفاته . والثالث : 

 ت عليه إمجااًل ، صح أن يقال إهنا تعدل ثلث القرآن . لوملا كانت سورة اإلخالص قد تضمنت هذا العلم وأصوله ، واشتم
 : تعدل ثلث القرآن "   ( حادٌ ْل ُهوا هللا أا قُ )" :  واختلف يف معىن قوله   وقال ابن جزي :

 . إن ذلك يف الثواب ، أي ملن قرأها من األجر مثل أجر من قرأ ثلث القرآن   فقيل :
ته من املعاِن والعلوم ؛ وذلك أن علوم القرِآن ثالثة : توحيد وأحكام وقصص ، وقد اشتملت هذه السورة على  ن : إن ذلك فيما تضم وقيل

 . عتبار ، وهذا أظهر وعليه ْحل ابن عطية احلديثث القرآن هبذا االالتوحيد فهي ثل
 ومعىن ) تعدل ثلث القرآن : يف اجلزاء ال يف اإلجزاء ( .  •

 َي حممد انسب لك ربك ؟ فأنزل هللا ) قل هو هللا أحد .. ( .  شركني قالوا للنيب ملوجاء يف سبب نزوهلا : أن ا •

ُ َأَحٌد ))   ( .  ( 4( َوَلْ َيُكن لَُّه ُكُفواً َأَحٌد ) 3َلْ يَِلْد َوَلْ يُوَلْد )  (2 الصََّمُد )( اَّللَُّ 1ُقْل ُهَو اَّللَّ
---------------- 

َأَحٌد  )    ُ أواًل ، ولكل من يصلح للخطاب ، أي : قل أيها الرسول : هو هللا أحد ، أي : واحد ال    للرسول    باخلطا(  ُقْل ُهَو اَّللَّ
 ىل املنفرد يف ربوبيته وألوهيته وأمسائه وصفاته . مثيل له ، فهو تعا شريك له وال شبيه له وال 

نه لألمة ، فإن من أساليب الكالم البليغ أن يُفتتح  ابتداء الكالم ب     ) قل ( يدل على أُهية مضمونه ، ولفت األذهان إليه ، وإعال و  •
 ابملؤكدات ، أو بفعل أمر ، مثل : ) اعلم ( أو ) قل ( كما هنا . 

 علم على الرب ، وهو أصل األمساء احلسىن . ( للااالسم الشريف ) و  •
 ومعناه : املألوه املعبود حبق حمبة وتعظيماً ، وذاًل وخضوعاً ، وخوفاً ورجاء .

 عرف أحد تسمى به ال يف اجلاهلية وال يف اإلسالم ، وهو خمتص ابهلل لفظاً ومعىن .يوال 
 مى به أحد .أي أن هذا اللفظ ال يصح أن يس لفظاً :

 ي أن الصفة اليت تضمنها هذا االسم وهي اإلهلية ال يصلح شيء منها للمخلوق .أ ومعىن :
 :  إنه االسم األعظم . قال بعض العلماء

جبمي ع الص فات ، ه ذا دلي ل نظ ري عل ى أن لف ظ اجلالل ة ) هللا ( ه و االس م األعظ  م ، أي أن ه ذه األمس اء مجيع اً ترج ع إلي  ه  فألن ه يوص  
 فظاً ومعىن .ل
 إليه لفظاً : أي أن أمساء هللا َتيت بعده وال َييت بعد شيء منها كما سبق يف اآلَيت احلديث .معىن ترجع  •
 أن هذا االسم يتضمن صفة اإلهلية وهي أوسع الصفات ، وهذه الصفة ترجع إليها مجيع الصفات . ومعىن ترجع إليه معىن : أي •
 أنه مشتق . والراجحق اختلف هل هو مشتق أم غري مشتو
أقوى  نشيخ حافظ حكمي رْحه هللا : واختلفوا يف اشتقاقه على أقوال أقواها أنه مشتق من أله َيله إالهة ، فأص ل االسم اإلله ، ومقال ال  

إل ه ( ومعن  اه ذو  األدل ة علي ه قول  ه تع اىل ) وه و هللا يف الس  ماوات ويف األرض ( م ع قول  ه ع ز وج ل ) وه  و ال ذي يف الس ماء إل  ه ويف األرض
 يت ال تنبغي إال له .األلوهية ال

ُُكمْ ورد اسم األحد يف هذه السورة فقط ، وورد اسم الواحد يف عدة آَيت ، كقوله تعاىل : ) • فاآِمُنوا اِبَّللَِّ  وقال تعاىل : )ِإلاٌه وااِحٌد(    واِإهلا
رْياً لاُكْم ِإمنَّا  ُ ِإلاٌه وااِحٌد ( واُرُسِلِه واال ت اُقولُوا ثاالثاٌة انْ ت اُهوا خا ِن اْلُمْلُك اْلي اْوما َّللَِّ اْلوااِحِد اْلقاهَّاِر(وقال تعاىل : ) ا اَّللَّ  .   ِلما

 ، حبيث ال يشاركه فيها مشارك .   تاملتوحد جبميع الكماالمعىن ) األحد ( 
 ومعىن ) الواحد ( هو الفرد الذي مل يزل وحده بال شريك . 
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هو ، وحده ال شريك له يف ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاله ، فهو الواحد    ة هللا تعاىل ، الذي ال إله إال: إثبات وحداني   ففي هذه اآلية 
 . الذي ليس له ند وال نظري وال شبيه وال مثيل 

 فاهلل أحد يف ذاته وصفاته ، ويف ربوبيته ، ويف ألوهيته .  •

ُُكْم إِلاٌه وااِحٌد ال ِإلاها ِإالَّ قال تعاىل : )  . ُهوا الرَّْْحاُن الرَِّحيُم(  واِإهلا
ُ اْلوااِحُد اْلقاهَّاُر( وقال تعاىل : )  .  واماا ِمْن ِإلاٍه ِإالَّ اَّللَّ

( بد وحده ويفرد ابلعبادة ، فقال : )عوقد بني سبحانه أبنه مل َيمر إال أبن ي  اً وااِحداً ال إِلاها ِإالَّ ُهوا  .  واماا أُِمُروا ِإالَّ لِي اْعُبُدوا ِإهلا
 القرآن براهني قاطعة على وحدانيته وذلك يف القرآن كثري جداً أوضحها أربعة براهني: وقد أقام هللا يف ِف التسهيل:   قال

 دات مل ميكن أن يكون واحداً منها شريك له . ألنه إذا ثبت أن هللا تعاىل خالق جلميع املوجو   كاماْن ال خياُْلُق(  أافاماْن خياُْلقُ : قوله : )  اْلول
ُ لافاسادااتا (  لاْو كاانا ِفيِهماا قوله : ) :  والثاين     .  آهِلاٌة ِإالَّ اَّللَّ

بْ ت اغاْوا ِإىلا ِذي اْلعاْرِش ساِبياًل(   ُقْل لاْو كاانا ماعاُه آهِلاٌة كاماا ي اُقولُونا ِإذاً قوله : )والثالث :     .الا
 .  ُهْم عالاى ب اْعٍض ( ٍه مباا خالاقا والاعاال ب اْعضُ واماا كاانا ماعاُه ِمْن إِلاٍه ِإذاً لاذاهابا ُكل  ِإلا والرابع : )

  أحد ( . رواه أْحد . هللا  : قل هو : َي حممد ! انسب لنا ربك ؟ فقال هللا   عن أيب بن كعب : ) أن املشركني قالوا للنيب 
 : وقد بنيِّ سبحانه أبنه مل َيمر إال أبن يعبد وحده ويفرد ابلعبادة   •

اً وااِحدفقال )واماا أُِمُروا إِ   و ( . اً ال إِلاها ِإالَّ هُ الَّ لِي اْعُبُدوا ِإهلا
 .  وكفِّر وضل من اختذ إهلاً سواه أو معه 

   .  نَّ اَّللَّا ُهوا اْلماِسيُح اْبُن ماْرمياا( إِ قال تعاىل )لاقاْد كافارا الَِّذينا قاالُوا  
ِلُث ثا   د ( .  ِإلاٌه وااحِ الثاٍة واماا ِمْن ِإلاٍه ِإالَّ وقال سبحانه )لاقاْد كافارا الَِّذينا قاالُوا ِإنَّ اَّللَّا اثا

 .  اخلفض و وكيف يعبد غريه، وهللا سبحانه قد تفرد ابخللق واإلجياد والرزق واإلمداد والبسط والقبض، والرفع 
ُْم ناْصراً    ( . ن  واال أانْ ُفساُهْم ي اْنُصُرو قال تعاىل )أايُْشرُِكونا ماا ال خياُْلُق شاْيئاً واُهْم خُيْلاُقونا. واال ياْستاِطيُعونا هلا

 .  رسوله إىل اليمن أن يبدأ أواًل بدعوهتم إىل توحيد هللا وقد أمر الرسول  
معاذاً إىل اليمن ... قاله له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم    كما يف حديث ابن عباس قال )بعث النيب  

 .( متفق عليه....   أن يوحدوا هللا
ُ الصََّمُد )    هو السيد الذي قد كاُملا يف ُسؤداِدِه ، أو : الذي تصمد إليه اخلليقة كلها وتقصده يف مجيع حاجاهتا . : الصمد   ( اَّللَّ

 ( .   مُثَّ ِإذاا ماسَُّكُم الض ر  فاِإلاْيِه َتاْأاُرونا  ) كما قال تعاىل 
يُب اْلُمْضطارَّ ِإذاا داعااهُ وقال تعاىل )    ( .  واياْكِشُف الس وءا  أامَّن جيُِ

هُ تعاىل )   وقال  ( .  واِإذاا ماسَُّكُم اْلض ر  يف اْلباْحِر ضالَّ مان تاْدُعونا ِإالَّ ِإَيَّ
  ( تعاىل  مان  وقال  لا ي ُ ُقْل  ِذِه  ها ِمْن  أاَنااانا  لَِّئْن  واُخْفياًة  تاضار عاً  تاْدُعوناُه  وااْلباْحِر  اْلرباِّ  ظُُلمااِت  مِّن  الشَّاِكرِينا ناجِّيُكم  ِمنا  ُ  63)  ناُكونانَّ  اَّللَّ ُقِل   )

 ن ( . يُ ناجِّيُكم مِّن ْهاا واِمن ُكلِّ كاْرٍب مُثَّ أانُتْم ُتْشرُِكو 
 هو الباقي الذي ال يفىن ، وكلها صحيحة . وقيل : ال َيكل وال يشرب ، و هو الذي ليس أبجوف وقيل : 

 ربنا سبحانه وتعاىل .  من هذه األقوال يصح أن يوصف به وال منافاة بني مجيع هذه األقوال ، فإن كل ما سبق 
 ه . ل ن كل شيء ، وهذا من صفات كمافهو الذي ليس أبجوف وال َيكل وال يشرب ، وهو كذلك سبحانه ، الغين ع 

ُذ والِيِّاً فااِطِر السَّمااوااِت وااأْلاْرِض واُهوا يُْطِعُم كما قال سبحانه : )  .   واال يُْطعاُم (ُقْل أاغارْيا اَّللَِّ أاختَِّ
نسا ِإالَّ لِي اْعُبُدوِن : )وقال تعاىل   لاْقُت اجلِْنَّ وااإْلِ  ( .   ِإنَّ اَّللَّا ُهوا الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَِّة اْلماِتنيُ   .ْطِعُموِن  ماا أُرِيُد ِمن ُْهم مِّن رِِّْزٍق واماا أُرِيُد أان يُ  . واماا خا
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يقاٌة كااانا َياُْكالِن    ماا اْلماِسيحُ ية عيسى بقوله ) وقد رد هللا على النصارى الذين قالوا إبهل اْبُن ماْرمياا ِإالَّ راُسوٌل قاْد خالاْت ِمْن ق اْبِلِه الر ُسُل واأُم ُه ِصدِِّ
 .   ما (ا الطَّعا 

 فدلت اآلية على أن اإلله احلق ينبغي أن يكون مستغنياً عن الطعام والشراب . 
الذي قد كمل يف أنواع الشرف والسؤدد ، فصفات السؤدد    د انتهى سؤدده ، فهذا حق ، فهو ومن قال : إن الصمد هو السيد الذي ق

 كلها كاملة له سبحانه ، ال يشاركه يف هذا شيء من خملوقاته . 

واْجُه رابِّكا ُذو اجلْاالِل  واي اب ْقاى  .    ُكل  ماْن عالاي ْهاا فاانٍ ال : إن الصمد هو الباقي الذي ال يفىن ، فهذا حق ال مرية فيه ، قال تعاىل : )قومن  
 . ْكرااِم(  وااإلِْ 

 اآلاثر اإلميانية هلذا االسم :  •

 احلاجات وتفريج الكرابت .  حمبة هللا تعاىل ، الذي تصمد له اخلالئق وهترع إليه يف قضاءأواًل : 
 قدرته . إفراده سبحانه وحده ابلتوكل والتعلق وتفويض األمور إليه سبحانه والثقة يف كفايته و اثنياً : 
 ألنه سبحانه الكامل يف سؤدده وأمسائه وصفاته . ه وإجالله وْحده والثناء عليه ، تعظيمه سبحان اثلثاً : 
 م والتوسل به إليه . يدعاؤه سبحانه هبذا االسم العظرابعاً :  

لة شيء  ه الكامال، واألحديَّة تنفي مماثمل يذكرُها هللا إالَّ يف هذه السورة؛ فالصَّمدية تُثبت ل   -)األحد(، )والصمد(    -وهذان االمسان   •
 .له يف ذلك

 أي : مل يتخذ ولداً . (  َلْ يَِلْد  )  
: " عيسى ابن هللا " واليهود يف قوهلم : " عزيز ابن هللا " والعرب يف قوهلم :    هذا ردِّ على كل من جعل هلل ولداً فمنهم النصارى يف قوهلمو

 ) ابن جزي ( .            .   دلرباهني يف القرآن على نفي الول" املالئكة بنات هللا " وقد أقام هللا ا
 وقد نفى هللا سبحانه عن نفسه الولد : 

ْ تاُكْن لاُه صااِحباٌة( باِديُع السَّمااوااِت وااأْلاْرضِ كما قال تعاىل  )  .   أاّنَّ ياُكوُن لاُه والاٌد واملا
ْيئاً ِإدِّاً  .واقاالُوا اختَّاذا الرَّْْحاُن والاداً وقال تعاىل  ) ُتْم شا اً   . لاقاْد ِجئ ْ ر  اجْلِبااُل هادِّ اُد السَّمااوااُت ي ات افاطَّْرنا ِمْنُه واتانشاق  اأْلاْرُض واختِا رَّْْحاِن  ل أان داعاْوا لِ  .تاكا

 ( . واماا يانباِغي لِلرَّْْحاِن أان ي اتَِّخذا والاداً  .والاداً  
ُ إِلاٌه وااحِ وقال تعاىل )    .  ُه والاٌد (ٌد ُسْبحااناُه أاْن ياُكونا لا ِإمنَّاا اَّللَّ
ْ ياُكْن لاُه شارِيٌك يف وقال تعاىل ) ْ ي اتَِّخْذ والاداً واملا   اْلُمْلِك( واُقِل احلْاْمُد َّللَِّ الَِّذي ملا

(  : تعاىل  اَّللَِّ وقال  اْبُن  اْلماِسيُح  النَّصااراى  واقاالاِت  اَّللَِّ  اْبُن  ُعزايْ ٌر  اْلي اُهوُد  أبِافْ وا واقاالاِت  ق اْوهُلُْم  ذاِلكا  ق اْبُل    ِمْن  الَِّذينا كافاُروا  ق اْولا  ُيضااِهُئونا  اِهِهْم 
ُ أاّنَّ يُ ْؤفاُكونا(    . قاات الاُهُم اَّللَّ

 . ي اتَِّخْذ والاداً(  لسَّمااوااِت وااأْلاْرِض واملاْ الَِّذي لاُه ُمْلُك ا.  ت ابااراكا الَِّذي ن ازَّلا اْلُفْرقاانا عالاى عاْبِدِه لِياُكونا لِْلعاالاِمنيا ناِذيراً )  : وقال تعاىل
ُ ِمن والاٍد واماا كاانا ماعاُه ِمْن إِلاهٍ وقال تعاىل )    ( .  ماا اختَّاذا اَّللَّ
 ( .  واأانَُّه ت اعااىلا جاد  رابِِّناا ماا اختَّاذا صااِحباًة واال والاًدا)    وقال تعاىل

دم ومل يكن له ذلك، وشتمين ومل يكن له ذلك، أما شتمه  : )قال تعاىل: كذبين ابن آ  قال  ومن ادعى أن هلل ولداً فقد شتمه ، كما  
 د، ومل يكن يل كفواً أحد(. رواه البخاري . لإَيي فقوله: اختذ هللا ولداً، وأان أألحد الصمد، مل ألد ومل أو 

 وهللا منزه عن الولد ألمور متعددة:  •
 كل األحوال.   بد أن يكون اململوك مبايناً له يف  واملالك ال ،ألنه مالك كل شيء   أواًل: 
ْ تاُكْن لاُه صااِحباٌة(.   كما ذكر هللا ذلك يف سورة األنعام   ،واالبن إمنا يكون غالباً ممن له زوجة  ، أنه ليس له زوجة  اثنيًا:   )أاّنَّ ياُكوُن لاُه والاٌد واملا
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ألنه احلي الذي ال   ،وجل ليس حباجة إىل ذلك  والرب عز   ،النوع ابستمرار النسل   أي: بقاء ، أن الولد إمنا يكون ملن حيتاج للبقاء  اثلثًا: 
 ميوت. 

وقد أشار إىل ذلك بقوله )سبحانه هو   ، وهللا سبحانه وتعاىل غين ،ه وأموره ن رابعاً: أن االبن إمنا حيتاج إليه والده ليساعده ويعينه على شؤو 
 الغين(. ... ]قاله الشيخ ابن عثيمني[.

فعلى هذا إجياد الولد إمنا   ،يه يف الكرب ورجاء االنتفاع مبعونته حال عجز األب عن أمور نفسه إن الولد إمنا يتخذ للحاجة إل   لرازي:قال ا
فإذا كان كل ذلك حمال كان إجياد الولد عليه سبحانه وتعاىل حمااًل واعلم أنه تعاىل حكى   ، الفقر والعجز واحلاجة يصح على من يصح عليه

  ، واحتج عليهم هبذه احلجة وهي أن كل من يف السموات واألرض عبد له  ، ألوالد قوهلمكثرية عن هؤالء الذين يضيفون إليه ا  يف مواضع
رُْتُون ماا كاانا َّللَِّ أان ي اتَّخِ  ،له كن فيكون  وأبنه إذا قضى أمراً فإمنا يقول  ذا ِمن والاٍد  وقال يف مرمي )ذلك ِعيساى ابن ماْرمياا ق اْولا احلق الذي ِفيِه ميا

ْيئاً ِإدِّاً تاكااُد  راً فاِإمنَّاا ي اُقوُل لاُه ُكن ف اياُكون( وقال أيضاً يف آخر هذه السورة )واقاالُوا اختذ الرْحن والاداً * لاقا سبحانه ِإذاا قضى أامْ  ُتْم شا ْد ِجئ ْ
اً * أان دا  ر  اجلبال هادِّ ي للرْحن أان ي اتَِّخذا والاداً * ِإن ُكل  مان يف السموات  عاْوا للرْحن والاداً * واماا يانباغِ السموات ي ات افاطَّْرنا ِمْنُه واتانشاق  األرض واختِا

 واألرض ِإالَّ آيت الرْحن عاْبداً(. 
 : قد أقام هللا الرباهني يف القرآن على نفي الولد   زي :جوقال ابن 

 : شيء فال يتخذ ولداً أن الوالد إمنا يتخذ ولداً للحاجة إليه ، وهللا ال يفتقر إىل  
اناُه ُهوا الغين   ) وله وإىل هذا أشار بق  ( . قاالُواْ اختذ هللا والاداً ُسْبحا

 ة . و بنأن مجيع اخللق عباد هللا والعبودية تنايف ال 
 اً ( . ِإن ُكل  مان يف السماوات واألرض ِإالَّ آيت الرْحن عاْبد )وإىل هذا أشار بقوله تعاىل   

 : يتخذ زوجة فال يكون له ولد  ولد إال ملن له زوجة ، وهللا تعاىل مل  أنه ال يكون له 
ْ تاُكْن لَُّه صا  )وإىل هذا اإلشارة بقوله تعاىل    ( . بة ح أّن ياُكوُن لاُه والاٌد واملا

، وما كان  ل مولود حادث أي : مل يكن له والد ، فهو سبحانه األول الذي ليس قبله شيء ، والوالدة تستلزم احلدوث ، فك  (َوَلْ يُوَلْد )   
ال هناية ،  ب  كما قال تعاىل ) كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام ( ، وهللا هو األول بال بداية ، واآلخر  حمداثً فهو يفىن

 م ( . وا األاوَُّل وااآلِخُر واالظَّاِهُر وااْلبااِطُن واُهوا ِبُكلِّ شاْيٍء عاِليكما قال تعاىل ) هُ 
ْ يُولادْ )ياِلْد{ على قوله :    مل قدم قوله : }ملاْ إن قيل    قال الرازي :    ا مع أن يف الشاهد يكون أوالً مولوداً ، مث يكون والداً ؟ اجلواب : إمن  ( واملا

د عزير ابن هللا وقالت  وقعت البداءة أبنه مل يلد ، ألهنم ادعوا أن له ولداً ، وذلك ألن مشركي العرب قالوا : املالئكة بنات هللا وقالت اليهو 
 م . ن هللا ومل يدع أحد أن له والداً فلهذا السبب بدأ ابألهالنصارى املسيح اب 

 دية والوحدانية لكمال غناه . مَتكيد للص  ( َلْ يَِلْد َوَلْ يُوَلْد فقوله )
ْ ياِلدْ فكمال أحديته وصمديته )   . عند العجز ويبقى نسله   ألن الوالد حمتاج إىل الولد ابخلدمة والنفقة ويعينه ( ملا
ْ يُولادْ )  . ( ألنه لو ولد لكان مسبوقاً بوالد  واملا
يِّاً( ، فقال : )ه، وقد نفى هللا عن نفسه املكافئ ت مجيع صفا  : ال يكافئه أحد يفأي( َوَلْ َيُكن لَُّه ُكُفواً َأَحٌد )    .  هاْل ت اْعلاُم لاُه مسِا

 ه : السورة تضمنت نفي الشريك جبميع أنواع فهذه 

 ) هللا أحد ( . فقد نفى عن نفسه أنواع الكثرة بقوله 
 ونفى عن نفسه أنواع االحتياج بقوله ) هللا الصمد ( . 

 ) هللا الصمد ( .   ونفى عن نفسه املشاهبة واجملانسة بقوله
 ونفى عن نفسه احلدوث بقوله ) ومل يلد ( . 

 حد ( . ونفى عن نفسه األنداد واألشباه بقوله ) ومل يكن له كفواً أ
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 أغراضها : 
 ك . هر الداللة على ذلا كل ما انفلق عنه اخللق الظاهر والباطن ، وامسها ظ  ودها االعتصام من شر      مقص سورة الفلق  : يقاعقال الب 

يُ ت َّقاى شره من املخلوقات الشريرة ، واألوقاتِت اليت يكثر  كلمات للتعوذ ابهلل من شر ما    والغرض منها تعليم النيب  وقال ابن عاشور : 
فعلَّم هللا نبيئه هذه املعوذة ليتعوذ هبا ، وقد   ، لشر ، واألحوال اليت يسرت أفعال الشر من ورائها لئال يُرمى فاعلوها بتبعاهتا فيها حدوث ا
 وَيمر أصحابه ابلتعوذ هبما ، فكان التعوذ هبما من سنة املسلمني.  كان يتعوذ هبذه السورة وأختها   ثبت أن النيب  

 فضلها : 
ْ ت ارا )    قاالا راُسوُل اَّللَِّ  :  عااِمٍر قاالا  عاْن ُعْقباةا ْبنِ  ْ يُ را ِمثْ ُلُهنَّ قاط  )ُقْل أاُعوُذ ِبرابِّ اْلفالاِق( وا )ُقْل أاُعوُذ ِبرابِِّ آأاملا لاةا ملا ٍت أُْنزِلاِت اللَّي ْ اس (   النَّ َيا
 رواه مسلم . 

خالف  ح على كوهنما من القرآن، وردٌّ على مان نسب إىل ابن مسعود بياُن ِعظام فضل هاتني السورتني، وفيه دليل واض  : فيه  ي قال النوو 
 ه . هذا، وفيه أن لفظة )قل( من القرآن اثبتة من أول السورتني بعد البسملة، وقد أمجعت األمة على هذا كل

ناا أاُقوُد بِراُسوِل هللِا   ) لا قاا وعنه .  أاْن أارْكاْب مارْكابا    الا ت ارْكاُب َيا ُعْقباُة ؟ فاأاْجلاْلُت راُسولا هللاِ يف ن اقاٍب ِمْن تِْلكا النِّقااِب ِإْذ قاالا : أا  ب اي ْ
ًة ، وان ازاْلُت ، واراِكبا راُسوُل هللِا ، مُثَّ قاالا : أاالا ت ارْكاُب َيا ُعقْ  راُسوِل هللِا  قاالا :   ، مُثَّ باُة ؟ فاأاْشفاْقُت أاْن ياُكونا ماْعِصياًة ، ف ان ازالا واراِكْبُت ُهن اي ْها
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 بِرابِّ اْلفالاِق ، واُقْل أاُعوُذ ِبرابِّ النَّاِس ، فاأُِقيماِت الصَّالاُة ، ف ات اقادَّما ف اقاراأا  أاالا أُعالُِّمكا ُسوراتانْيِ ِمْن خارْيِ ُسوراتانْيِ ق اراأا هِبِماا النَّاُس ؟ فاأاقْ راأاِن ُقْل أاُعوذُ 
 ت ( رواه النسائي . فا راأاْيتا َيا ُعْقباةا ْبنا عااِمٍر ؟ اقْ راأْ هِبِماا ُكلَّماا منْتا واُقمْ يْ كا   هِبِماا ، مُثَّ مارَّ يب ، ف اقاالا :

ُ عان ْهاا ، قاالاتْ   عاْن عااِئشاةا و  ُ أاحاٌد واابِ   كاانا راُسوُل هللِا   ) ، راِضيا اَّللَّ يًعا مُثَّ مياْساُح  لْ ِإذاا أاواى ِإىلا ِفرااِشِه ن افاثا يف كافَّْيِه بُِقْل ُهوا اَّللَّ ُمعاوِِّذاتانْيِ مجِا
اُه ِمْن جاساِدِه قاالاْت عااِئشاُة ف ا   ه ( رواه البخاري . لامَّا اْشتاكاى كاانا َياُْمُرِن أاْن أافْ عالا ذاِلكا بِ هِبِماا واْجهاُه واماا ب الاغاْت يادا

 اإِلنساِن، حىت نزلْت )املعوِِّذااتِن(، فلما نزلتا أخذ هبما، وترك ما   اجلانِّ، وعنيِ نا كان يتعوُذ مِ   أن النيب )  وعن أيب سعيد اخلدري  
 ا ( . ِسواُه

ُ عان ْها   عاْن عااِئشاةا ،و  ُفُث ف الامَّا اْشتادَّ وا   أانَّ راُسولا هللِا  ا )  راِضيا اَّللَّ قْ راأُ عالاْيِه  ُعُه ُكْنُت أا جا كاانا ِإذاا اْشتاكاى ي اْقراأُ عالاى ن اْفِسِه اِبْلُمعاوِِّذااِت واي ان ْ
ِتها   ا ( رواه البخاري . واأاْمساُح بِياِدِه راجااءا ب اراكا

ااتن السوراتن االستعاذة من الشرور كلها أبوجز لفظ وأمجعه وأدله على املراد، وأعمه استعاذًة، حبيث مل يبق  : تضمَّنت ه قال ابن القيم 
 ا . منه فيهم  شرٌّ من الشرور إال دخل حتت الشر املستعاذ

( َوِمن َشرِ  َحاِسٍد ِإَذا  4ِمن َشرِ  الن َّفَّااَثِت ِف اْلُعَقِد ) ( وَ 3( َوِمن َشرِ  َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب )2( ِمن َشرِ  َما َخَلَق )1ُقْل َأُعوُذ ِبَربِ  اْلَفَلِق ) ) 
 . (    (5َحَسَد )

---------------------- 
 ألتجئ وأعتصم برب الصبح الذي ينفلق عنه الليل .  ي : قل َي حممدأ ( ْل َأُعوُذ ِبَربِ  اْلَفَلِق قُ  )

 ري يف صحيحه ، وابن جرير وابن كثري . لق : الصبح ، واختار هذا القول البخافال قال بن عباس : 
انبثاق نور الصبح بعد شدة الظلمةقال املفسرون :   ، فكما أن    ، كاملثل جمليء الفرج بعد الشدة  سبب ختصيص الصبح ابلتعوذ : أن 

 سان يكون منتظراً لطلوع الصباح ؛ فكذلك اخلائف يرتقب جميء النجاح . اإلن
وسبب ختصيصه يف التعوذ أن القادر على إزالة    .... أراد ابلفلق الصبح ، وهو قول األكثرين    ( الفلق  قل أعوذ برب    ) وله  : ق   قال اخلازن 

، وقيل إن طلوع الصبح كاملثال جمليء الفرج ، كما أن اإلنسان    تعيذ ما خيافه ، وخيشاهسالعامل قادر على أن يدفع عن امل  هذه الظلمة عن
 .  ف يرتقب جميء النجاح ينتظر طلوع الصِّباح ، فكذلك اخلائ

هو  و الصبح الذي هو مبدأ ظهور النور    ومن هاهنا تعلم السر يف االستعاذة برب الفلق يف هذا املوضع فإن الفلق ....    قال ابن القيم : 
وعسكر املفسدين يف الليل فيأوي كل خبيث وكل مفسد وكل لص وكل قاطع طريق إىل سرب أو كن أو غار  الذي يطرد جيش الظالم  

برب  يستعيذوا  أن  عباده  تعاىل  فأمر هللا  أمكنتها وحماهلا  إىل  انتشرت ابلليل  اليت  إىل أحجرهتا والشياطني  اهلوام  يقهر    وَتوي  الذي  النور 
 (  بدائع الفوائد ).     ا ذكر سبحانه يف كل كتاب أنه خيرج عباده من الظلمات إىل النورويقهر عسكرها وجيشها وهلذ  الظلمة ويزيلها

 : قيل : الفلق هو اخللق .   وقيل أقوال أخر 
هللا فالق احلب والنوى ( أي : الذي خلق    الق اإلصباح ( وقال تعاىل : ) إن: هو كل ما انفلق عن شيء ، كما قال تعاىل : ) ف  وقيل

 .   وشق احلب والنوى
 .  : واد يف جهنم أو شجرة فيها ، أو هو اسم من أمساء جهنم  وقيل

 وهذا القول األخري ضعفه ابن تيمية لثالثة أمور : 
 .   ه نقل عن النيب ب أن هذا ال يعرف أواًل :  
 نم والفلق . هسم ال يدل عليه ، فال صلة بني جأن وضع االاثنياً : 
 .   ال حكمة يف ختصيص ربوبية هللا هبااثلثاً : 
 هذا املستعاذ به ، وهو رب الفلق . ( ِبرابِّ اْلفالاقِ قوله )



 63 

صف آخر  رب  الفلق : هو هللا ، ألنه الذي خلق أسبابا ظهور الصبح ، وختصيص وصف هللا أبنه رب الفلق دون و :    قال ابن عاشور
،  النجدة ، وبُعد االستغاثة واشتداد آالم املرضى  لليل من لصوص ، وسباع ، وذوات مسوم ، وتعذر السري ، وُعسراألن شراً كثرياً حيدث يف  

 .أهل الضاللة الليل إله الشر  حىت ظن بعض
م أبن خلق هلم هل من الشر كما أَنى أهل األرض كلواملعىن : أعوذ بفالق الصبح مانجاًة من شرور الليل ، فإنه قادر على أن ينجيين يف اللي

 ) التحرير ( .            . لإِلجابةالصبح ، فُوصفا هللا ابلصفة اليت فيها متهيدٌ 
 هذا هو املستعاذ منه األول يف هذه السورة . (   ِمن َشرِ  َما َخَلقَ )  

اىل ، ومن ذلك شر النفس ،  عام ، ومن كل شر مؤٍذ خلقه هللا تأي من شر مجيع املخلوقات من اإلنس واجلن والدواب واهلو ومعىن اآلية :  
 من شرور أنفسنا ( .   : ) ونعوذ ابهلل  كما قال النيب  

( أنه عام يف كل املخلوقات ، ولكن هذا الظاهر غري مراد ، ألنه من األعيان أعياانً ال شر فيه  قا ِمن شارِِّ ماا خالا وظاهر قوله تعاىل : )  •
 كاملالئكة واجلنة . 

 أي من شر كل خملوق فيه شر . (  قا ِمن شارِِّ ماا خالا فمعىن اآلية ) 
 أي من شر الليل إذا أظلم واشتد ظالمه .  ( ا َوَقَب َوِمن َشرِ  َغاِسٍق ِإذَ )  

 املستعاذ منه الثاِن يف هذه السورة . هذا هو 
التخصيص بعد التعميم    ( من ابب ِمن شارِِّ ماا خالاقا ه )وهذا واملستعاذ منه الثالث والرابع كلها داخلة ضمن املستعاذ منه األول وهو قول •

 ائها . لعظم ضرر هذه األشياء الثالثة وشدة خف

ِت ...    عام يف كل شىء فما فائدة تكرار   ( قا  اىل : )ِمْن شارِِّ ماا خالا قوله تعقال بعض العلماء :   • واِمْن شارِِّ غااِسٍق ... واِمْن شارِِّ الن َّفَّااثا
 . عها بني الناسليدل به على أن هذه الثالثة من شر الشرور على الناس لكثرة وقو   ،هو ختصيص بعد تعميم : جوا، دواِمْن شارِِّ حااسِ 

 .ر أعظم أنواع الشرتنبيهاً على أن هذه الشرو :  قال الرازي 
 أي من شر الليل إذا أظلم واشتد ظالمه .  :  ومعىن اآلية  

 رين ، ومعىن ) وقوبه ( دخوله . وتفسري الغاسق ابلليل هذا قول أكثر املفس
 الغسق إىل الليل دلياًل عليه .  ةضاف إف ( ِق اللَّْيلِ لشَّْمِس ِإىلا غاسا أاِقِم الصَّالةا ِلُدلُوِك اا قال تعاىل : ) مك

 الغاسق هو البارد ومن الغاسق الليل ، ألنه أبرد من النهار . وقال الزجاج : 
 ذي ابهلل من شره، فإنه الغاسق إذا وقب(. و ر إىل القمر، فقال: َي عائشة! تعنظ  وقد روى الرتمذي عن عائشة )أن النيب 

عرب إمنا تعرف ابلغسق غسق الليل ، فكأن النيب  يتكلم بلسان العرب ، وال  غاسق هو القمر ، ولكن النيب  وظاهر هذا احلديث أن ال 
 مسا دليالً على النهار . جعل القمر دليالً على الليل ، كما جعل هللا تعاىل يف آَيت كثرية الش 

كابر ،  سباع من آجامها واهلوام من مكاهنا ، ويهجم السارق واملألن يف الليل خترج الوإمنا أمر أن يتعوذ من شر الليل  العلماء :    قال بعض 
 ويقع احلريق ويقل فيه الغوث . 

ألن الليل هو حمل    ذا أقبل بظلمته ودخل يف كل شيء ،هللا ابالستعاذة من شر الغاسق إذا وقب وهو الليل إ  وإمنا أمر وقال ابن القيم :  
: ) إذا أقبل   واملفسدة ، وهلذا قال    ن واهلوام وغريها من األرواح الشريرة واخلبيثة املؤذية الظالم ، وفيه تتسلط وتنتشر شياطني اإلنس واجل 

 فخلوهم ... ( . متفق عليه . عشاء الليل فكفوا صبيانكم ، فإن الشياطني تنتشر حينئٍذ ، فإذا ذهب ساعة من ال
 السحر.  اليت يستعن على سحرهن ابلنفث يف العقد اليت يعدهنا علىأي : من شر السواحر ال ( ن َشرِ  الن َّفَّااَثِت ِف اْلُعَقِد مِ وَ ) 

 دينهن . أن املراد ابلنفااثت النساء السواحر ، وخص النساء ابلذكر ألن السحر فيهن أكثر لضعف عقوهلن و فالقول اْلول :  
ِت يف اْلُعقادِ الن َّفَّ املراد ب )وقيل :   ر ، وهذا القول أمشل ، إذ يشمل الرجال والنساء واإلنس  أي األرواح اخلبيثة اليت تنفث لعقد السح  (ااثا

 واجلن ، واختاره ابن القيم . 
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  مث : ) من عقد عقدة    ها ، وقد قال  والنفث هو النفخ مع ريق ، وهو دون التفل ، والعقد : عقد اخليوط اليت يعقدهنا وينفثن في •
 نفث فيها فقد سحر ( .  

 هذا هو املستعاذ منه الرابع ، وهو شر احلاسد إذا حسد . ( ن َشرِ  َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد َومِ ) 
 واحلاسد هو الذي يكره اخلري للغري ، ورمبا سعى مبنع ذلك أو زواله عنهم مبا يستطيع من األسباب . 

ابهلل من شره    سعى يف زواهلا مبا يقدر عليه من األشياء ، فاحتيج إىل االستعاذةيتمىن زوال النعمة عن احملسود ، فهو الذي ياِلاسد :  
 وإبطال كيده . 

 اسد العائن ، ألنه ال تصدر العني إال من حاسد شرير الطبع خبيث النفس . ويدخل يف احلقال السعدي : 
 د ابلفعل . سان أن شره يتحقق إذا حصل منه احل( بي واِمن شارِِّ حااِسٍد ِإذاا حاسادا قوله ) •

  ئ ه برتتيب مقدمات الشر ، ومباد( أي : إذا أظهر ما يف نفسه من احلسد وعمل مبقتضا  دا واِمن شارِِّ حااِسٍد ِإذاا حاسا : قوله )  قال اآللوسي
 األضرار ابملسحود قواًل وفعاًل . 

يل : ما خال جسد من حسد لكن  ق وقد  منه أحد إال من عصمه هللا ،  واحلسد داء عضال ، ومرض عام منتشر ، ال يكاد يسلم   •
 الكرمي خيفيه واللئيم يبديه . 

 سف . سن البصري : أحيسد املؤمن ؟ قال : ما أنساك إخوة يو وقيل للح
ال يرتتب عليه  وَتمل تقييده سبحانه شر احلاسد بقوله ) إذا حسد ( ألن الرجل قد يكون عنده حسد ، ولكن خيفيه و وقال ابن القيم :  
مل أخاه إال مبا جيب ، فهذا ال يكاد خيلو منه أحد قلبه وال بلسانه وال بيده ، بل جيد يف قلبه شيئاً من ذلك ، وال يعا بأذى بوجه ما ، ال  

 ال من عصمه هللا .... . إ
 م السالم . ما خال جمتمع من التغاير ، إال ما كان يف جانب األنبياء والرسل عليهقال الذهب رمحه للا : 

 د ثالث مراتب : ساحلوقال رمحه للا : 
 لسان واجلوارح ، فهذا احلسد املذموم  . أن حيسد ويقوم مبقتضاه من األذى ابلقلب وال  أحدها :
ين استصحاب عدم النعمة ، فهو يكره أن حيدث هللا لعبده نعمة ، بل حيب أن يبقى على حاله من جهله أو فقره أو ضعفه أو  : مت والثاين  

ألول حسد على شيء  فهو يتمىن دوام ما هو فيه من نقص وعيب ، فهذا حسد على شيء مقدر، وا  شتات قلبه عن هللا أو قلة دينه ، 
، وعدو عباده، وممقوت عند هللا وعند الناس، وال يسود أبداً، فإن الناس ال يسودون عليهم إال من  حمقق، وكالُها حاسد عدو نعمة هللا

 دونه ابختيارهم أبداً إال قهراً . و فأما عدو نعمة هللا عليهم فال يسيريد اإلحسان إليهم، 
عنه ، فهذا ال أبس به وال يعاب صاحبه ، بل    أن يكون له مثل حال احملسود من غري أن تزول النعمة   حسد الغبطة ، وهو متين  والثالث : 

 هذا قريب من املنافسة ) ويف ذلك فليتنافس املتنافسون ( . 
،  فهو يقضي هبا  آاته هللا ماالً وسلطه على هلكته يف احلق ، ورجل آاته هللا احلكمة ،   ال حسد إال يف اثنتني : رجل)  ويف الصحيح قال
احلامل لصاحبه عليه كرب نفسه ، وحب خصال اخلري ، والتشبه أبهلها ، والدخول يف مجلتهم ، فهذا  ( فهذا حسد غبطة ،  ويعلمها الناس

 ما . ال يدخل يف اآلية بوجه 
 مباحث احلسد :  •

 احلسد :  فتعريأواًل :  
البغض والكراهة ملا يراه  ر شيخ اإلسالم ابن تيمية رْحه هللا أن احلسد هو  هو متين زوال نعمة احملسود وإن مل حيصل للحاسد مثلها ، واختا

 من حسن حال احملسود . 
 : خطر احلسد وسبب حترميه :   اثنياً 

 أنه من صفات اليهود .   أواًل :
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ِثرٌي مِّنْ قال تعاىل ) كما  ُُم احلْاق  اراً حاساًدا مِّْن ِعنِد أانُفِسِهم مِّن ب اْعدِ ي ارُد وناُكم مِّن ب اْعِد ِإميااِنُكْم ُكفَّ  أاْهِل اْلِكتااِب لاوْ   وادَّ كا ا هلا  ( .   ماا ت ابانيَّ
ُ مِ وكما يف قوله تعاىل ) ُهُم اَّللَّ  ( .   ْن فاْضِلهِ أاْم حياُْسُدونا النَّاسا عالاى ماا آاتا

 اإليذاء وتعد على املسلم .  أنه من اثنياً :
ُلوا هُبْتااانً واِإمْثاً ُمِبيناً ِننيا وااْلُمْؤِمنااِت ِبغارْيِ ماا اْكتاسابُ واالَِّذينا يُ ْؤُذونا اْلُمْؤمِ قال تعاىل )   ( .   وا ف اقاِد اْحتاما

 هنى عنه .  أن النيب  اثلثاً :
 ه . ي حتاسدوا ، وال تدابروا ( متفق عل) ال تباغضوا ، وال   قال 

 ق بني عباده . أنه اعرتاض على قضاء هللا وقدره وحكمته يف تقسيمه األرزا   رابعاً :
نْ ياا  ) قال بعض السلف : َتملت هذه اآلية  ت اُهْم يف احلْايااِة الد  ن اُهم مَِّعيشا  . ( فرتكت احلسد . .. َناُْن قاساْمناا ب اي ْ

 احلاسد إال ابهلم والغم .  ال يعود على  خامساً : 
 ل : هلل در احلسد ما أعدله .... عاد على صاحبه فقتله . ي وقد ق

 و لنعم هللا . أنه عد سادساً :
دو نعمة هللا، وعدو عباده، وممقوت عند هللا تعاىل، وعند الناس. وال يسود أبدا، وال يواسى فإن الناس ال  ع. فاحلاسد  : ..   قال ابن القيم 
لبالء واملصائب  ا عدو نعمة هللا عليهم فال يسوِّدونه ابختيارهم أبدا إال قهرا يعدونه من امم إال من يريد اإلحسان إليهم. فأيسوِّدون عليه

 بغضونه وهو يبغضهم. اليت ابتالهم هللا هبا. فهم ي
 أن احلسد سبب إليقاع العداوة والبغضاء بني الناس . سابعاً : 
 حسد آدم لشرفه .   ن صفات إبليس لعنه هللا فهو الذيأنه كبرية من الكبائر ، وم اثمناً : 

 فضل السالمة من احلسد :  •
 إلميان . أن تركه من عالمة كمال ا  أواًل :

 أفضل ؟ قال ) املؤمن النقي القلب ، ليس فيه غل وال حسد ( رواه ابن ماجه . : أي املؤمنني  فقد سئل رسول هللا 
 أن هللا أثىن على األنصار بذلك . اثنياً : 

مياانا ِمْن ق اْبِلِهْم حيُِب ونا ماْن هااجارا ِإلا أُ واالَِّذينا ت اب اوَّ قال تعاىل )  ُدونا يف ُصُدورِِهْم حااجا وا الدَّارا وااإْلِ  أوتوا ( .  ًة ممَّاْيِهْم واال جيِا
 من أقوال السلف يف احلسد :  •

 بقيت. فما أطول عمرك.فقال: تركُت احلسد له :    قال األصمعي: رأيت أعرابياً أتى عليه مائة وعشرين سنة، فقلت
   يه إال زوال النعمة.وقال معاوية: كل إنسان أقدر على أن أرضيه، إال احلاسد، فإنه ال يرض

   : ما رأيت ظاملاً أشبه مبظلوم من احلاسد: غم دائم ونفس متتابع. وقال عمر بن عبد العزيز 
 من فضله.  ى ما آاتهم هللالصفته؟ فقيل: كان ال حيسد الناس ع، رجالً عند العرش فغبطه، فقال: ما  سى  وقيل رأى مو 

ُ بِِه يف السَّمااِء ، واقاالا ب اْعُض السَّلاِف : احلْاساُد أاوَُّل   ُ بِِه يف اأْلاْرِض ،    ، ي اْعيِن حاسادا إبِْليسا آِلداما    ذاْنٍب ُعِصيا اَّللَّ واأاوَُّل ذاْنٍب ُعِصيا اَّللَّ
 . داما أِلاِخيِه حاىتَّ ق ات الاُه  ي اْعيِن حاسادا اْبِن آ
ُل ِمْن  : واقاْد قاالا ُمعااِوياُة    ياِصلا إىلا اْلماْحُسوِد .  احلْاساِد ، ي اْقُتُل احلْااِسدا ق اْبلا أانْ لاْيسا يف ِخصااِل الشَّرِِّ أاْعدا

 وقال البنه : َي بين ! إَيك واحلسد ، فإنه يتبني فيك قبل أن يتبني يف عدوك . 
: قلت :  ، قال   لون يسرياً ويؤجرون كثرياً خربِن عن أعمال من كان قبلنا ؟ قال : كانوا يعم أبن دينار قال : قلت أليب بشر :    وعن سفيان

 .   ومل ذاك ؟ قال : لسالمة صدورهم
 وقيل للحسن : أحيسد املؤمن ؟ قال : ال أم لك ، أنسيت إخوة يوسف ، لكن الكرمي خيفيه واللئيم يبديه . 
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؟  جلنة، ألنه إن كان من أهل اجلنة فكيف أحسده على الدنيا وهي حقرية يف ار الدنيام: ما حسدت أحداً على شيء من أ ينوقال ابن سري 
 لى أمر الدنيا وهو يصري إىل النار . وإن كان من أهل النار فكيف أحس ده ع

 قال الشاعر : 
 . كل العداواة قد تُرجاى إماتتها      إال عداوةا من عاداك من حسِد 

 شبه ابملظلوم من احلاسد . أوقال اخلليل بن أْحد : ال شيء 
 سد ، فانه ال يرضيه إال زوال نعمتك .  وقال بعض احلكماء : كل أحد ميكن أن ترضيه إال احلا

حسرة ال  اسد ، حزن الزم ، ونفس دائم ، وعقل هائم ، و  ل األصمعي : مسعت أعرابياً ، يقول : ما رأيت ظاملاً أشبه مبظلوم من احلوقا
 تنقضي . 

ن  وإَيك واحلرص ، فإنه أخرج آدم م  ة ... ( أول ذنب عصيا هللا به مث قرأ ) وإذ قلنا للمالئك   ههللا : إَيك والكرْب ، فإن   وقال عون بن عبد
 م ابحلق ( . وإَيك واحلسد ، فإمنا قتل ابن آدم أخاه حني حسده مث قرأ ) واتل عليهم نبأ ابين آد اجلنة مث قرأ ) اهبطوا منها ( 

 رز احلاسد ربه من مخسة أوجه :  قال بعض العلماء : اب
،  : أنه ضن بفضله والثالث   قسمت هكذا ؟  : مل: سخط لقسمته كأنه يقول لربه  اين والثقد أبغض كل نعمة قد ظهرت على غريه ،  أوَلا :

:    واخلامس،  ال النعمة عنهو ، ألنه يريد خذالنه وز ويل هللا  خذل  والرابع : ،  ، وهو يبخل بفضل هللايعين أن ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء
 أع ان ع دوه يعين إبليس لعنه هللا .  

 نه يصل إىل احلاسد مخس عقوابت قبل أن يصل إىل احملسود مكروه : يء من الشر أضر من احلسد ، ألقال بعض العلماء : ليس ش •
 غم ال ينقطع .  أوَلا :

 .  مصيبة ال يؤجر عليها  والثاين : 
 .  مذمة ال حيمد عليها  والثالث : 
 يسخط عليه الرب .   والرابع :

 تغلق عليه أبواب التوفيق .  واخلامس : 
إذا ظهر حسده بفعل أو قول ، وذلك أبن حيمله احلسد على إيقاع الشر ابحملسود ،  علماء : احلاسد ال يضر إال  قال ال  :  قال القرطب

باع مساوئه ويطلب عاثارات واحلسد أوِّل ذنب ُعِصي هللا به يف السماء ، وأول  ،    دت فال ت اْبِغ . . ." احلديث: " ِإذا حاسا   قال  ه ،  في ات ْ
 واحلاسد ممقوت مْبغوض مطرود ملعون. ل ،  آداما ، وحسد قابيُل هابي دا إبليس ذنب ُعِصي به يف األرض ، فحسا 

وجعل خامتة ذلك احلسد تنبيًها على ِعظامه، وكثرة   ( خالاقا   ا ِمْن شارِِّ ما ) : ع الشرور، فقالأن يتعوَّذ من مجي  وأمر نبي ه    وقال رمحه للا : 
 ه . ضرر 

 : أوجه  : ابرزا احلاسد ربه من مخسة   قال بعض اِلكماء
 أنه أبغض كل نعمة ظهرت على غريه.  أحدها :  

 أنه ساخط لقسمة ربه ، كأنه يقول : مل قسمت هذه القسمة؟   واثنيها :
 فضل هللا يؤتِيه من يشاء ، وهو يبخال بفضل هللا.  نأنه ضادَّ فعل هللا ، أي إ  ثها : واثل 

 . ة عنهم: أنه خذل أولياء هللا ، أو يريد خذالهنم وزوال النعم ورابعها 
 أنه أعان عدوِّه إبليس. :  سهاوخام

جازاعاً وغماً ، وال ينال يف    وبغضاء ، وال ينال يف اخللوة إالوقيل : احلاسد ال ينال يف اجملالس إال ندامة ، وال ينال عند املالئكة إال لاعنة  
 للقرطيب ( . جلامع  ) ا            اآلخرة إال ُحْزانً واحرتاقاً ، وال ينال من هللا إال بعداً ومقتاً.
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النسفي و  أنه  واالستعاذة من شر هذه األشياء بعد االستعاذة من شرِِّ ما خلق، إشعاٌر أبن شرَّ هؤالء أشد   : قال  ، وختم ابحلسد ليعلم 
 ل . وهو أول ذنٍب ُعِصي هللا به يف السماء من إبليس، ويف األرض ِمن قابي ،شر ها

إىل االستعاذة من شرِِّ كل خملوقاته على العموم، مث ذكر بعض الشرور    لق إرشاد رسوله  رة الف ذكر هللا سبحانه يف سو   :  وقال الشوكاين
ومزيد ضرِِّه، وهو الغاسق، والنفااثت، واحلاسد، فكأن هؤالء ملا فيهم من مزيد الشر،    اندراجه حتت العموم لزَيدة شره،  على اخلصوص مع

 . ر  حقيقون إبفراد كل واحد منهم ابلذك
 الفوائد : 

  ر  جل وعال، واالستعاذة به من شرو وأمَِّته وتربيتهم على االعتصام ابهلل   ثبات وتقرير توحيداي الربوبية واأللوهية؛ بتعليم النيب حممٍد  إ-1
 .خلقه 

، ومن كلِّ سوٍء ومكروهٍ -2    .أنَّ هللا جل وعال هو الكايف واحلافظ للعبد من شرِِّ كلِّ ذي شرٍِّ
ن  تبارك وتعاىل من الشرور الظاهرة واخلفية، ويكون ذلك بقراءة املعوذات، واليت منها سورة الفلق، وغريها م   عتصام ابهللالتحص ن واال-3

 .   تة عن نبينا حممد  ب األذكار واألدعية الصحيحة الثا
 كغريه من البشر إىل االعتصام ابهلل واللجوء إليه .   حاجة الرسول -4
 ق فيه شر . وجوب االستعاذة من كل خملو -5
 مشروعية االستعاذة برب الفلق من الليل إذا أقبل بظالمه . -6
 .   مشروعية االستعاذة برب الفلق من شر السواحر-7
 أن السحر من أعظم الذنوب . -8

 وجوب االلتجاء إىل هللا . -9

 حترمي احلسد . -10

 أن احلاسد إذا مل يعمل حبسده فال شيء عليه . -11
 سورة الناس 

 مقدمة : 
 ية وقيل مدنية . الناس قيل مكسورة 

 أغراضها :  
يف نفوس الناس    ي وإفساد إرشاده للناس ، ويلق  يب  ألن يتعوذ ابهلل ربه من شر الوسواس الذي حياول إفساد عمل الن  إرشاد النيب  

 اإلعراض عن دعوته . 

 ه ، ومتمم دعوته حىت تعمِّ الناس . الوسواس علي ويف هذا األمر إمياء إىل أن هللا تعاىل معيذه من ذلك فعاصمه يف نفسه من تسلط وسوسة

سواس ، ومع السالمة منه  و هو حظهم من قابلية التعرض إىل ال ويتبع ذلك تعليم املسلمني التعوذ بذلك ، فيكون هلم من هذا التعوذ ما  
 .  مبقدار مراتبهم يف الزلفى .  ] تفسري ابن عاشور [ 

من شرِِّ اخللق الباطن، وامسها دال على ذلك؛ ألن اإلنسان مطبوع على الشر،    ابإلله احلق  سورة الناس مقصودها االعتصام :قال البقاعي
 ع . وأكثر شره ابملكر واخلدا 
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( ِمَن  5) النَّاسِ  ( الَِّذي يُ َوْسِوُس ِف ُصُدورِ 4( ِمن َشرِ  اْلَوْسَواِس اخْلَنَّاِس )3( ِإَلِه النَّاِس ) 2( َمِلِك النَّاِس )1) ُقْل َأُعوُذ ِبَربِ  النَّاسِ )  
 ( .  ( 6اجْلِنَِّة َو النَّاِس ) 

----------------------- 
النَّاِس  )   ِبَربِ   َأُعوُذ  الكرمي أعوذ وأأي  (  ُقْل  الرسول  أيها  أمورهم ، وراعي    ئتج ل : قل  الناس ( أي : مبربيهم ومصلح  برب  وأعتصم ) 

 شؤوهنم . 
سورة الفلق تعو ذ من شرور املخلوقات من حيوان وانس ، وسورة الناس تعوِّذ  لفلق إال أن  شاهبت فاحتتها فاحتة سورة ا :    قال ابن عاشور 

 ياطني. من شرور خملوقات خفيِّة وهي الش
 واملقصود مشوله أمته ، كالقول يف نظريه من سورة الفلق سواء.  ويف املقول ، ويف أن اخلطاب للنيبء   والقول يف األمر ابلقول ،

 صرفاً كامالً . تألمرهم ملكاً اتماً ، واملتصرف يف شؤوهنم  أي : املالك  (َمِلِك النَّاِس  )  
 وحده الذي خلقهم وأوجدهم يف احلياة .  وعبودية واخلضوع والطاعة ، ألنه هالذي يدين له الناس ابل (ِإَلِه النَّاِس  )  
 ثالث صفات من صفات الرب عز وجل :  هذه 

وإهله ، فجميع األشياء خملوقة له مملوكة عبيد له ، فأمر املستعيذ أن يتعوذ ابملتصف   ل شيء ومليكهالربوبية ، وامللك ، واإلهلية ، فهو رب ك
 الوسواس اخلناس . هبذه الصفات من شر 

 : رب الناس ومالكهم ومعبودهم .  و فاملستعاذ به ه

ا منه إال إليه ، وال معبود لنا غريه ، فال  وال ملجأ لن وإذا كان وحده هو ربنا وملكنا وإهلنا فال مفزع لنا يف الشدائد سواه ،قال ابن القيم :  
 ال عليه . إريه وال خيضع لسواه ، وال يتوكل ينبغي أن يدعى وال خياف وال يرجى وال حيب سواه ، وال يذل لغ

 : فعنه جواابنمل خص الناس هاهنا أبنه رهبم، وهو رب كل شيء؟ : فإن قيل ( ُقْل أاُعوُذ ِبرابِّ النَّاسِ )  وقال ابن اجلوزي :

 ألهنم معظمون متميزون على غريهم .  أحدمها :
ملك  م ، وملا كان يف الناس ملوك قال تعاىل : )ه، ليعلم أنه هو الذي يعيذ من شر  ألنه ملا أمر ابالستعاذة من شرِّهم أعلم أنه رهبموالثاين : 

 من يعبد غريه قال تعاىل ) إله الناس ( . فيهم  ( وملا كان الناس 
 استغاثتهم لسيدهم ، وتسميتهم لذلك.  املستعاذ منه الوسوسة وهي خمصوصة ابلناس ، فناسبن : أ  عض العلماءقال ب

 : لكنه ههنا ذكر أنه رب الناس على التخصيص وذلك لوجوه  و أنه تعاىل رب مجيع احملداثت ، :  وقال الرازي 
وسوس إىل الناس برهبم الذي ميلك عليهم  يل : أعوذ من شر املأن االستعاذة وقعت من شر املوسوس يف صدور الناس فكأنه ق  أحدها :

 . مرهم أ اهم خطب بسيدهم وخمدومهم ووايل أمورهم وهو إهلم ومعبودهم كما يستغيث بعض املوايل إذا اعرت 
 . أن أشرف املخلوقات يف العامل هم الناس    واثنيها :
 يقول : َي رب َي ملكي َي إهلي. نسان هذه صار كأنه أن املأمور ابالستعاذة هو اإلنسان ، فإذا قرأ اإل  واثلثها :

ستعاذة وقعت من شرِّ ما يوسوس يف  الاته للداللة على شرفهم ، ولكون امع أنه ربِّ مجيع خملوق  (ربِّ الناس ) وإمنا قال    وقال الشوكاين :
 صدورهم.

يف الناس من يعبد غريه ، فذكر أنه إهلهم   يذكر أنه ماِلُكُهم ، و ألن يف الناس ملوكاً (  ماِلِك الناس * إله الناس    ) إمنا قال  :    وقال القرطب 
 إليه ، دون امللوك والعظماء.  ومعبودهم ، وأنه الذي جيب أن يُستعاذ به ، ويُ ْلجأ 

وغفل وسوس ،  هذا هو املستعاذ منه ، قال ابن عباس : الشيطان جامث على قلب ابن آدم ، فإذا سهى    ( ن َشرِ  اْلَوْسَواِس اخْلَنَّاِس  مِ )  
  خنس . وإذا ذكر هللا

 احلركة والصوت اخلفي . فالوسواس : هو الشيطان ، وأصل الوسوسة  •
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من أحد من بين آدم إال وله قرين يزين له الفواحش ، وال َيلوه جهداً يف اخلبال ،    الشيطان املوكل ابإلنسان ، فإنه موهو اقال ابن كثُي : 
 واملعصوم من عصمه هللا . 

: ) إن الشيطان جيري من ابن آدم    فاء مداخله وجماريه يف اإلنسان ، كما قال النيب  ان ومسي ابلوسواس لدقة وخوُوصف الشيط •
 م ( . متفق عليه جمرى الد

خينس ، إذا توارى واختفى بعد ظهوره ، وهكذا حال الشيطان مع العبد ، فإن غفل العبد عن الذكر أقبل عليه    سواخلناس : من خن •
، واستعاذ  ر فيه أنواع الوساوس، من تزيني األعمال السيئة وغري ذلك، وإذا ذكر العبد ربه  ورجله وجثم على قلبه، وبذ الشيطان ِبيله  

 وتصاغر واختفى .  من الشيطان اَننس الشيطان وتوارىبه 

 ( اخلناس هو الشيطان ، ويف تسميته بذلك وجهان : ِمن شارِِّ اْلواْسوااِس اخلْانَّاسِ : ) قال املاوردي  

 ( يعين النجوم الختفائها بعد الظهور . فاال أُْقِسُم اِبخْلُنَّسِ اء ، ومنه قوله تعاىل : )ألنه كثري االختف: حدمها  أ
 واخلنس الرجوع .   ،ألنه يرجع عن ذكر هللا  الثاين : 

تة ،  لى اإلنسان ِف مسارِّة وخماف وتسمية هذه الطوارق املنكرة ، وتلك الواردات املضلِّة ، ابلوسواس ، ألهنا تدخل ع  قال بعض العلماء : 
 ..   ن حيضرها عقله ، أو تشهدها حواسهصدره ، دون أ  وتلقاه من وراء عقله ، وِف غفلة من ضمريه .. إهنا توسوس له ، وهتمس يف 

 وهذا واضح إذا كان هذا الوسواس من ذات اإلنسان نفسه ، ومن نزغات شيطانه. 
ن بينه وبني من يوسوس له ، مبعزل عن أعني الناس ، وعن  ني اإلنس ، فإن الوسوسة تكو أما إذا كان هذا الوسواس من شيطان من شياط

 ا املنكر الذي يدعو إليه . ذهذا السوء الذي يوسوس به ، وال هأمساعهم ، حىت ال يروا وال يسمعوا  
منه ومن أنفع  اإلكثار من االستعاذة ابهلل    وعالج وسوسته بثالثة أشياء . واحدها : اإلكثار من ذكر هللا . واثنيها :   قال ِف التسهيل : 

 .   شيء يف ذلك قراءة هذه السورة . واثلثها : خمالفته والعزم على عصيانه
 : مث بيِّنه مكانه من اإلنسان فقال   •
 أي الذي يلقي لشدة خبثه يف قلوب البشر صنوف الوساوس واألوهام .  ( الَِّذي يُ َوْسِوُس ِف ُصُدوِر النَّاِس )  

 يته ، فتجتمع فيه الوساوس والواردات مث تلج إىل القلب . : مجع صدر ؛ وهو ساحة القلب وب  والصدور 
الصدور ، مع أهنا تكون ِف اآلذان   إشارة   وِف جعل الوسوسة يف  (ُصُدوِر النَّاِس    الَِّذي يُ واْسِوُس يف   )ه تعاىل  وِف قول  قال بعض العلماء : 

،  وأهنا ال حتدث أثرها السيِّء إال إذا أخذت مكاهنا من الصدور،  ، دون أن تشعر هبا اآلذانالصدور إىل أن هذه الوسوسة إمنا تتدسس إىل  
فإن كثريا من وساوس السوء تطرقها ، مث ال َتد هلا من أصحاهبا أذان صاغية ،    منها موقعا .. على خالف اآلذان ،أي القلوب ، ووقعت  

 « » من « هنا بيانية ، تكشف عن وجه الوسواس اخلناس ، وهو  تعاىل : » ِمنا اجْلِنَِّة واالنَّاسِ أكفان الريح! وقوله    فتسقط ميتة ، وتدرج يف 
 ، أو عامل اجلن .   ساان ، أو شيطاان .. من عامل اإلنأنه إما أن يكون إنس

 وشرور الشيطان كثرية ال حتصى ، وأقواها وأشدها َتثرياً الوسوسة .  •

ة اليت هي مبادئ اإلرادة ، فإن القلب  سعمها فساداً ، وهي الوسو وأشدها شراً  ، وأقواها َتثرياً ، وأووصفه أبعظم صفة  قال ابن القيم :  
الذنب بباله ، فيصوره لنفسه ومينيه ويشهيه ، فيصري شهوة ، ويزينها له وحيسنها ،    رلشر واملعصية ، فيوسوس إليه وخيط يكون فارغاً من ا

 ليه ... . وخييلها له يف خياله حىت متيل نفسه إ

د عليه ، مينعه جبهده أن  أنه قعد البن آدم بطرق اخلري كلها ، فما من طريق من طرق اخلري إال والشيطان مرصومن شره    وقال رمحه للا : 
 . . .يسلكه . 

يقدر على ذلك    وسوسة الشيطان يف قلب اإلنسان أنواع كثرية ، منها : إفساد اإلميان والتشكيك يف العقائد ، فإن ملقال ِف التسهيل :  
، فإن سلم من  اعات ليحبطهاعليه الرَيء يف الط  يقدر على ذلك ثبطه عن الطاعات ، فإن مل يقدر على ذلك أدخل أمره ابملعاصي ، فإن مل 
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، والغضب ، حىت يقود اإلنسان إىل  د، واحلقوقد يف القلب انر احلسدي  ، ومن ذلك أنهليه العجب بنفسه، واستكثار عمله ل ع خذلك أد
 األعمال وأقبح األحوال . شر 

قراءة    كذة ابهلل منه ومن أنفع شيء يف ذله بثالثة أشياء : واحدها : اإلكثار من ذكر هللا . واثنيها : اإلكثار من االستعاوعالج وسوست
 هذه السور . اثلثها : خمالفته والعزم على عصيانه . 

 اإلنس .  س اترة يكون من اجلن ، واترة يكون من لبيان املوسوس ، وأن املوسو (    النَّاسِ ِمَن اجْلِنَِّة وَ )  
 :   َلذاويدل أي : أن الذي يوسوس يف صدور الناس نوعان : شياطني جن ، وشياطني إنس ،  

ْنِس وااجلِْنِِّ يُ ال تعاىل : )قلكل نيب عدواً ، كما    لأن هللا أخرب أنه جع  ِلكا جاعاْلناا ِلُكلِّ نايبِّ عاُدوِّاً شايااِطنيا اأْلِ ب اْعُضُهْم ِإىلا ب اْعٍض  واكاذا وِحي 
 . وسوس أن يكون مسترتاً عن البصر  ووحي الشياطني ال يكون إال ابلوسوسة ، وليس من شرط امل فا اْلقاْوِل ُغُروراً ( زُْخرُ 

ثاِل الشَّْيطااِن ِإْذ قاالا ِلإْلِْنسااِن اْكُفْر (وكقوله تعاىل : )  وبني من قيل له .  فإن هذا يقتضي حضوراً ومشاهدة بني من قال  كاما
ول هللا ، وهل لإلنس من جن ؟  : َي رس( فقلتهل تعوذت ابهلل من شياطني اجلن واإلنس ؟ : )  قال يل رسول هللا  وعن أيب ذر قال :  

 . : ) نعم ، هم شر من شياطني اجلن ( . رواه أْحد   قال
طان اجلنِّ ، فيوسوس  أما شي   (ِمنا اجلنة والناس    )وإنسي ، فقال    مث بنيِّ سبحانه الذي يوسوس أبنه ضرابن : جين ،  : ...  قال الشوكاين

فق ، فيوقع يف الصدر من كالمه الذي  شالناس أنه يرى نفسه كالناصح امل  يف صدور الناس ، وأما شيطان اإلنس ، فوسوسته يف صدور 
 ن ( . واجلشياطني اإلنس   ) أخرجه خمرج النصيحة ما يوقع الشيطان فيه بوسوسته ، كما قال سبحانه 

اإلنس واإلنسي أيضا  فاجلين يوسوس يف صدور  ،  بيان للذي يوسوس وأهنما نوعان إنس وجن  (  والناس  من اجلنة  )  قوله  قال ابن القيم :  
فإن الوسوسة هي اإللقاء اخلفي يف القلب وهذا مشرتك بني اجلن واإلنس وإن  ،  إنس وجن  :  فاملوسوس نوعان  ..  ي .نسيوسوس إىل اإل

 دم  ال حيتاج إىل تلك الواسطة ألنه يدخل يف ابن آدم وجيري منه جمرى اللقاء اإلنسي ووسوسته إمنا هي بواسطة األذن واجلينكان إ
لاْقناا اإْلِ ة نفس اإلنسان له، كما قال تعاىل : )س ومن سوسة شياطني اإلنس: وسو  •  . ْنساانا وان اْعلاُم ماا تُ واْسِوُس بِِه ن اْفُسُه(والاقاْد خا

ني اجلن ، وذلك أِن إذا تعوذت ابهلل ذهب عين شيطان اجلن ، وشيطان  : إن شياطني اإلنس أشد علي من شياط  مالك بن دينار   وقال
 عياانً .   اإلنس جييئين فيجرِن إىل املعاصي

 والوسواس كما يكون من اجلن يكون من اإلنس . قال السعدي :  
   تنبيه : 

يعوُذون برجال  )اهم رجااًل يف قوله تعاىل  ، كما مسَّ ِجنَّتهم وانسهم ، فسمى اجلن هاهنا انساً   يوسوس يف صدور الناس  وقيل يف معىن اآلية : 
، كما يوسوس  وعلى هذا القول يكون الوسواس موسوساً للجن ،  ءهذا قول الفرا(  ن اجلنماستاماعا نفر  )راً بقوله تعاىل  ومساهم نف   ( من اجلن
 .   لإلنس

 ن : ويف معىن اآلية وجها (  والناس ) ....    :  قال اخلازن
ن ،  جل ، فقيل من أنتم قالوا أانس من ا ني اجلن واإلنس ، ويدل عليه قول بعض العرب جاء قوم من اجلن أن الناس لفظ مشرتك ب   أحدمها : 

سوس للجن كما  فعلى هذا يكون معىن اآلية ؛ أن الوسواس اخلناس يو   ( يعوذون برجال من اجلن    )وقد مساهم هللا تعاىل رجاالً يف قوله  
 .يوسوس لإلنس

  أن شيطان اجلن قد يوسوس لإلنسان  ناس قد يكون من اجلنة ، وهم اجلن وقد يكون من اإلنس ، فكما : أن الوسواس اخل   الوجه الثاين
نس  اترة ، وخينس أخرى ، فكذلك شيطان اإلنس قد يوسوس لإلنسان كالنِّاصح له فإن قبل زاد يف الوسوسة ، وإن كره السامع ذلك اَن

 .  نس مجيعاً وانقبض فكأنه تعاىل أمر أن يستعاذ به من شر اجلن واإل
مت ِبالف تقدمي اإلنس على اجلن يف قوله تعاىل  لهنا ألهنم أصل الوسواس كما ع  (س  النا  )على  (  اجلنة    )وُقدم    قال ابن عاشور :

خُمالطة لألنبياء من الشياطني ، ألن هللا عصم أنبياءه من    ألن ُخبثاء الناس أشد   ( وكذلك جعلنا لكل نيبء عدواً شياطني اإلنس واجلن  )
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الغاو إن عبادي ليس لك عل  )سلط الشياطني على نفوسهم قال تعاىل  ت اتبعك من  أراد إبالغ وحيه     ( ن  ي يهم سلطان إال من  فإن هللا 
وإْذ    )د هلم لضعف خطره ، قال تعاىل  ألنبيائه فزكِّى نفوسهم من خبث وسوسة الشياطني ، ومل يعصمهم من حلاق ضر الناس هبم والكي

اة من كل ما يقطع  جولكنه ضمن لرسله الن  ( املاركني    ثبتوك أو يقتلوك أو خيرجوك وميكرون وميكر هللا وهللا خريميكر بك الذين كفروا لي
 .إبالغ الرسالة إىل أن يتم مراد هللا

له من  هنم خمتلفون عنا وال نراهم كما قال تعاىل ) إنه يراكم هو وقبيوقدم سبحانه اجلِنة على الناس ، ألهنم هم أصل الوسواس ، إذ إ  •
 حيث ال تروهنم ( . 
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