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 تفسَت سورة النبأ
 مقدمة :

ٌٔ مكية .  ىي سو
 امسها :

ٌٔ يلنبأ .  سو
 ٦ظبيت هبذي يالسم يف يؼبصاحف ٦كتب يلتفسري .

 عظيم فيها ٦ىو يلبعث .٦ظبيت بذلك لذكر يلنبأ يل
ْٔ عن يلسلف تسميتها ) عم يتساءلو٤ ( : ٦٦ 

فٞأمر نحٞا بنيٞو فصٞلا بنٞا يلظهٞر ٦يلعصٞر فاٞرن بنٞا يؼبرسٞ ٍ ٦عٞٞم  فعٞن عبٞا يلعزيٞز بٞن قٞي  قٞا٢ ) سٞألت ن سٞا٩ عٞن ماٞائ  ٞ ٌ يلنٞٞ  
٦ٔيه يلبيهاي .  يتساءلو٤ ( 
ٓكر من بينها : عم يتساءلو٤ ٦يؼبرس ٍ يف ٔكعة ( .كا٤ يارن يلنظائر يلسؤ   ٦عن يبن مسعْو ) ن٤ يلن    تني يف ٔكعة ٦

 أغراض السورة :
٦ٔي بعا بعث يلن  :  قال البقاعي ىا يلااللة علا ن٤ يو٣ يلايامة يلذ٨ كا وي ؾبمعني علا  فيو ، ٦ ا يف خ ٟ فيو مع يؼبؤمنني  ماصْو

 . ػبلق مع ن و حكيم قأْ علا ما يريا ْبرىم نحسن تابرياثبت ثباات٩ ال وبتمل شكا٩ ٦ال خ فا٩ بوجو ، أل٤ خالق ي
 ومن مقاصدىا :

ٌٔ علا ٦ ف خٞوٙ يؼبرٞركني يف شٞأ٤ يلاٞرم٤ ٦مٞا جٞاء بٞو فبٞا ىبٞالف معتاٞايلم ، ٦مٞن ٓلٞك وثبٞاٍ يلبعٞث ، ٦س٭ٞؤي٢٭  يشتملت ىذه يلسو
 ستهزيئهم .بعضهم بعضا٩ عن يلرن٨ يف ٦قوعو مستهزئني ابإلٮخبأ عن ٦قوعو .٦لاياىم علا ي

 ٦فيها وقامة يغبجة علا ومكا٤ يلبعث خبلق يؼبخلوقاٍ يليت ىي نعظم من خلق يإلٮ سا٤ بعا موتو ٦ابػبلق يأل٢٦ لإلٮ سا٤ ٦نحويلو .
 ٦ ف٭ يألىوي٢ يغبا لة عنا يلبعث من عذيً يلطاغني مع ماابلة ٓلك بو ف  عيم يؼبؤمنني .

ٔي٩ للذين جحا٦ي بو ٦يإلٮ  يباء وذل نهنم يعٞاقبو٤ بعٞذيً قريٞب قبٞل عٞذيً يٞو٣ يلبعٞث ٦نْمٞأ يف ٓلٞك ن٤ علٞم   تعٞاذل ٦ فةٮ يو٣ يغبرر و ذي
 ؿبيط بكل شيء ٦من صبلة يألشياء نعما٢ يلناٖ .

 رباثت عن جهنم يليت نعاىا   للكافرين ، ٦ما فيها من نلوي٤ يلعذيً يؼبهني .
  تعٞاذل ؽبٞم مٞن بٞر٦ً يلنعٞيم ، علٞا ارياٞة يلاٞرم٤ يف يعبمٞع بٞني )يل ىيٞب ٦بعا يغبايث عن يلكافرين ، رباثت عن يؼبتاني ، ٦ما نعٞا 

 تفسري  فة يلصفٌو [ . –٦يل غيب ( . ] تفسري يبن عاشٔو 
 تنبيو :

٫ٖ ق٬ا٬٢  . ق٬ٞا٬٢  ق٬ا٬٢ ن٬ب٭و ب٬ٰكر٫  :ع٬نٮ يٰبنٮ ع٬بَّا ٰٞبت٬ ٞيَّٞب٬ٰٞت ٮ  )َي٬ ٬ٔس٭و٬٢ يَّللَّٮ ق٬ٰا شٮ ٬ٓي يلرَّٰٞم ٭  ى٭ٞوْ٪ ٬٦يٰلو٬يقٮع٬ٞة٭  ش٬ ٍ٭ ٬٦ )ع٬ٞمَّ ي٬ٞت٬س٬ٞاء٬ل٭و٬٤( ٬٦ )وٮ ٬٦يٰلم٭ٰرس٬ٞ ٬
 ٍٰ  ٦ٔيه يل مذ٨ ( .( ك٭وٯٮ٬ٔ
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ِِ  ُىمْم ِفيمِو ُتََِْلُفموَن )ٕ( َعمِن النم بَمِ  اْلَعِيميِم )ٔ) َعمم  يَمَََسماءُلوَن ) َْرَض ( َأََلْ نَْ ٘( ُثُ  َكما  َسميَمْعَلُموَن )ٗ( َكما  َسميَمْعَلُموَن )ٖ( ال م َعممِ  اَْ
َعْلنَمما ََمممْوَمُ ْم ُسممَباد) )ٛ( َوَخَلْقنَمماُكْم َأْوَواًمما) )ٚ( َواْْلِبَمماَل َأْوَددا) )ِٙمَهممادا) ) ًَ َعْلنَمما الل ْيممَ  لَِباسمما) )ٜ( َو ًَ َعْلنَمما النم َهمماَر َمَعا مما) ٓٔ( َو ًَ ( َو

َنا فَمْوَقُ ْم َسْبعا) ِ َدادا) )ٔٔ) َعْلَنا ِسرَ ٕٔ( َوبَمنَميمْ ًَ ( لُِنْخرَِج ِبِو َحّبا) َوََمبَماد) ٗٔ( َوأَََزْلَنا ِمَن اْلُمْعِصَراِت َماء َثج اًما) )ٖٔاًا) َوى اًا) )( َو
ن اٍت أَْلَفافا) ٘ٔ) ًَ  ( .(  ٙٔ) ( َو

 [ . ٷٲ – ٲ] يلنبأ 
----------- 

ما، نْغمت يؼبيم يف يلنو٤ ٦حذفت نلف ما  ن٨ عن ن٨ شيء يسأ٢ كفأ مكة بعضهم بعضا٩؟ ٦ن ل ) عم ( عنٰ  ) َعم  يَمَََساءُلوَن (
 يالستفهامية، ٦لي  يؼبريْ ىنا ؾبْر يالستفها٣، ٦ومبا يؼبريْ تفخيم يألمر ٦تعظيمو، ٦قا كا٤ يؼبرركو٤ يتساءلو٤ عن يلبعث فيما بينهم،

ْٔي٩ عليهم: ٔي٩ ٦يستهزيء٩ فاا٢ تعاذل   ٦ىبوبو٤ فيو و كا
تفها٣ عن تساه٢ صباعة عن  بأ عظيم ، يفتتِا ترويق٫ مث لويل ؼبا سيذكر بعاه ، فهو من يفتتِا يلك ٣ ابالس:  قال ابن عا ور -

يلفويتح يلبايعة ؼبا فيها من نسلًو عزيز غري مألٟو ٦من ترويق بطرياة يإلٮصبا٢ مث يلتفصيل يحملصلة لتمكن يػبرب يآليت بعاه يف  ف  
 يلسامع نكمل سبكن.
 : يتساءلو٤ عن يػبرب يلعظيم يؼبفظع يلباىر ، ٦قا يختلف يف يؼبريْ ابلنبأ ىنا : ن٨) َعِن النم َبِ  اْلَعِييِم ( 

 ىو يلبعث بعا يؼبٍو ، ٦ىذي قو٢ يألكثر . قي  :
ٔسالو وليهم ،  ىو يلارم٤ ، ٦قيل : بعثة دمحم  وقي  : ٓكر بعاه ْالئل  والراًح اَول٦و ، ٦ٔجحو يبن كثري ، ٦قا٢ : أل و سبحا و 

ٌٔ علا وم  كا٤ يلبعث . يلاا
 ٓكر يؼبفسر٤٦ يف تفسري يلنبأ يلعظيم ث ثة ن٦جو ::  قال الراو  -
 :ن و ىو يلايامة ٦ىذي ىو يألقًر ٦يا٢ عليو ٦جوه  أحدىا : 

ي٬ٰٞعل٬م٭و٬٤ ) نحاىا : قولو  ٤ ٓلك ٦يلظاىر ن٤ يؼبريْ منو نهنم سيعلمو٤ ىذي يلذ٨ يتساءلو٤ عنو حني ال تنفعهم تلك يؼبعرفة ، ٦معلو٣ ن(  س٬
 .ىو يلايامة 
ٔي٩ علا صبيع يؼبمكناٍ باولو  واثَيها : لك ياتضي ن و  ( ي٬ٰٞو٬٣ ي٭نف٬خ٭ يفٮ يلصٔو) وذل قولو  ي٩ (ن٬دل٬ٰ قب٬ٰع٬لٮ يألٙٔ مهاْ) ن و تعاذل بني كو و قاْ ٦ٓ

ٔي٩ علا وقامة يلايامة ، ٦ؼبا كا٤ يلذ٨ نثبتو  ٌٔ ىو ىذه تعاذل ومبا قا٣ ىذه يؼباامة لبيا٤ كو و تعاذل قاْ   تعاذل ابلاليل يلعالي يف ىذه يلسو
 .يؼبسألة ثبت ن٤ يلنبأ يلعظيم يلذ٨ كا وي يتساءلو٤ عنو ىو يو٣ يلايامة 

ًٯ يلعاؼبني٬٣ ي٬ٞا٭و٣٭ يلناٖ لٮ ن٬ال ي٬ظ٭نُّ ن٭٦ٰل٬ئٮك٬ ن٬ َّٞه٭ٰم مَّبٰٞع٭وث٭و٬٤ * لٮي٬ٰٞو٫٣ ع٬ظٮيم٫ * ي٬ٞوٰ ) ن٤ يلعظيم يسم ؽبذي يليو٣ باليل قولو  واثلثها : ق٭ٰل )  :٦قولو   (ر٬
٦أل٤ ىذي يليو٣ نعظم يألشياء أل٤ ٓلك منتها فٜز يػبلق ٦خوفهم منو فكا٤ زبصيص يسم يلعظيم بو  ( ى٭و٬  ٬ٞب٬أ٪ ع٬ظٮيم٪ * ن٬ ت٭ٰم ع٬ٰنو٭ م٭ٰعرٮب٭و٬٤ 

 . الئاا٩ 
٨ يا٢ عليو قولو عز ٦جل "و٤ يو٣ يلفصلٮ كا٤ ٦يألظهر ن٤ سؤيؽبم ومبا كا٤ عن يلبعث ؛ قا٢ بعض علمائنا : ٦يلذ:  وقال القرطيب -

 مٮيااات٩" يا٢ علا نهنم كا وي يتساءلو٤ عن يلبعث.
ِِ  ُىْم ِفيِو ُتََِْلُفوَن (   ن٨ : يلذ٨ يختلفوي فيو ما بني شا٫١ يف قوعو ، ٦مكذً منكر غبصولو . ) ال 

ٔي اتما، كما حكاما بني( ى٭ٰم فٮيوٮ ـب٭ٰت٬لٮف٭و٬٤  ) يلذ٨  الَفسَت الوسيطًاء يف  - ياتٞ٭ن٬ا  ) سبحا و عنهم يف قولو  منكر لو و كا ي٬ وٮالَّ ح٬
وٮ٤ٰ ىٮ

ع٭ٞٞوثٮني٬  ٍ٭ ٬٦كب٬ٰيٞٞا ٬٦مٞٞا كب٬ٰٞٞن٭ دبٮ٬بٰٞ ْ يف شٞٞأ و، كمٞٞا حكٞٞا سٞٞبحا و عٞٞن بعضٞٞهم يف قولٞٞو( يلٞٞاُّ ٰيا مب٬٭ٞٞو ٞٞقّّ  ) . ٦مٞٞا بٞٞني مْٞٞ  ٬٦وٮٓي قٮيٞٞل٬ وٮ٤َّ ٬٦ٰعٞٞا٬ يَّللَّٮ ح٬
ٔٮ٨ م٬ا يلسَّاع٬ة٭، وٮ٤ٰ  ٬ظ٭نُّ وٮالَّ ظ٬نِّا ٬٦ما كب٬ٰن٭ دبٮ٭ٰست٬ٰٞياٮنٮني٬  ٬٦يلسَّاع٬ة٭ ال ٬ٰٔيب٬   ( .فٮيها قٞ٭ٰلت٭ٰم ما  ٬ٰا
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  فاؼبرركني دل يكو وي صبيعا٩ مطباني علا ن٤ يلبعث غري مٍ، بل كا٤ منهم مٞن ياٞر ابلبعٞث، ٦مٞنهم مٞن كٞا٤ يترٞكك يف نمٞره، ٦مٞنهم
٧ يار٤٦ ابلبعث، لكن يلبعث عناىم لو  فاٍ نخر، ٦نحايَ نخر غري يلبعث يلذ٨ يعتااه من كا٤ ينفيو ابلكلية، فطويئف يلنصأ 

٩ٌ ( ، ٦ىذي يفيا نهنم ي م٩ا م٬ٰعا٭٬ْ٦ ، فإهنم ياولو٤ ) ل٬ٰن سب٬٬سَّن٬ا يلنَّأ٭ وٮالَّ ن٬َيَّ ار٤٦ ابلبعث، لكن لو نىل يإلس ٣، ٦كذلك اويئف من يليهْو
  فة معينة عناىم .

ه٭ ل٬ٰلح٭ٰسَن٬ ( .نما يلذين يتركك ٰعت٭ وٮذل٬ ٬ّٔبٯٮ وٮ٤َّ رلٮ عٮٰنا٬  و٤ يف نمر يلبعث، فكما حكا   ماالتهم يف قولو ) ٬٦ل٬ئٮٰن ٔ٭جٮ
نٰٞه٬ا م٭نا٬ل٬ب٩ا ( ن٨: علا فٙر ن٤ ىنٞا١ بعثٞا٩، فهٞذ يٰٞر٩ي مٮ ا٤٬َّ خ٬ ٬جٮ ٍ٭ وٮذل٬ ٬ّٔبٯٮ أل٬ ْٰ ْٮ ٍْْٔ ي يلكٞافر ياٞو٢: ل٦ٞقا٢ حاكيا٩ عن بعضهم ) ٬٦ل٬ئٮٰن ٔ٭ ئن 

.  وذل ّٔب فإ و قا نكرم  يف يلا يا، فسيكرم  بكريمة نكرب منها يف يآلخٌر
نٰٞه٬ا ع٬م٭و٤ ( . نٰٞه٬ا ب٬ٰل ى٭ٰم مٮ ر٬ٌٮ ب٬ٰل ى٭ٰم يفٮ ش٬كٯ٫ مٮ َّْي٬١٬ٔ عٮٰلم٭ه٭ٰم يفٮ يآلخٮ  ٦قا٢ تعاذل ) ب٬لٮ ي

٬ً ل٬ن٬ا م٬ث٬ ٩  ا ٦ىنا١ اويئف تنفي يلبعث مطلاا٩، كما قا٢ تعاذل ) ٬٦ب٬ر٬ ي٬ ٬ٔمٮيم٪ * ق٭ٰل وب٭ٰيٮيه٬ا يلَّذٮ٨ ن٬ ر٬أ٬ى٬
ٰلا٬و٭ ق٬ا٬٢ م٬ٰن وب٭ٰيٮ يٰلعٮظ٬ا٬٣ ٬٦ىٮ ي٬ خ٬

 ٬٦ ٬سٮ
 ن٬٢َّ٦٬ م٬ر٫ٌَّ ٬٦ى٭و٬ بٮك٭لٯٮ خ٬ٰلق٫ ع٬لٮيم ( .

ي ش٬يٰ  نٰٞه٭ٰم ف٬ٞا٬ا٬٢ يٰلك٬افٮر٭٬٤٦ ى٬ذ٬ ب٭وي ن٤ٰ٬ ج٬اء٬ى٭ٰم م٭ٰنذٮٔ٪ مٮ ٬ٓلٮك٬ ٬ٰٔجع٪ ب٬عٮيا٪ ( .٦قا٢   سبحا و ٦تعاذل ) ب٬ٰل ع٬جٮ ن٬ا ٬٦ك٭نَّا تٞ٭ر٬ياب٩  تٰٞ ي مٮ يب٪ * ن٬ئٮذ٬  ء٪ ع٬جٮ
 فكا ت اائفة منهم تنكر يلبعث، فهذه ن٦جو يخت فهم يف يلنبأ يلعظيم علا تفسري يلنبأ يلعظيم أب و يلبعث بعا يؼبٍو .

ي٬ٰٞعٞل٬م٭و٬٤ ( أتكيا للرْٜ ٦يلزجر ٦يلتهايا ) ك  ( للرْٜ ٦يلزج) َكا  َسيَمْعَلُموَن . ُثُ  َكا  َسيَمْعَلُموَن (  ر ) سيعلمو٤ ( لايا ٦٦عيا )مث٭َّ ك٬ َّ س٬
عاقبٞٞة كفٞٞرىم ٦تكٞٞذيبهم حٞٞني ينٞٞز٢ هبٞٞم عٞٞذيً   يلعاجٞٞل يف يلٞٞا يا  يلياٞٞني ٦ابلاٞٞرم٤ ٦يؼبعٞٞاْ ، ٦نهنٞٞم سٞٞيعلمو٤ علٞٞم للمكٞٞذبني للرسٞٞو٢ 

غب٬ٰقٯٮ ف٬ٞه٬ٰل ل٬ن٬ا مٮٰن ش٭ف٬ع٬اء٬ ف٬ٞي٬ٰرف٬  ٦يآلجل يف يآلخٌر ، كما قا٢ تعاذل ) يٰو٬٣ َي٬ٰيتٮ  ٍٰ ٔ٭س٭ل٭ ٬ٔبٯٮن٬ا ابٮ ع٭وي ل٬ن٬ا أت٦ٰ٬ٮيل٭و٭ ي٬ٞا٭و٢٭ يلَّذٮين٬  ٬س٭وه٭ مٮٰن ق٬ٰٞبل٭ ق٬ٰا ج٬اء٬
ر٭٦ي ن٬ ٰٞف٭س٬ه٭ٰم ٬٦ب٬لَّ ع٬نٰٞه٭ٰم م٬ا ك٬ا ٭وي ي٬ٰٞفت٬ٞر٭  ُّْ ف٬ٞن٬ٰٞعم٬ل٬ غ٬يٰٞر٬ يلَّذٮ٨ ك٭نَّا  ٬ٰٞعم٬ل٭ ق٬ٰا خ٬سٮ  ٬٤٦ ( .ن٦ٰ٬  ٞ٭ر٬

ا٬لٮب٭و٬٤ ( . ي٬ٰٞعل٬م٭ يلَّذٮين٬ ظ٬ل٬م٭وي ن٨٬َّ م٭نٰٞا٬ل٬ب٫ ي٬ٞنٰٞ  ٦قا٢ تعاذل ) ٦س٬
ْي٩ ( . ري٩ ٬٦ن٬ق٬لُّ ع٬ا٬ ي٬ٰٞعل٬م٭و٬٤ م٬ٰن ن٬ٰبع٬ف٭ َن٬ ٮ ٬ٓي ٬ٔن٦ٰ٬ي م٬ا ي٭وع٬ا٭٬٤٦ ف٬س٬  ٦قا٢ تعاذل )ح٬َّتَّ وٮ

ر٭  ً٭ يأٰل٬شٮ ي ي٬ٰٞعل٬م٭و٬٤ غ٬اي٩ م٬نٮ يٰلك٬ذَّ  ( . ٦قا٢ تعاذل ) س٬
  ٔتو علا ما يراء من نمر يؼبعاْ ٦غريه ٔتو يلعظيمة علا خلق يألشياء يلغريبة ٦يألمٔو يلعجيبة يلايلة علا قا ١ٔ ٦تعاذل يبني قا ، شٜر تبا

 فاا٢ :
َْرَض ِمَهادا) ( ٌٔ ساكنة اثبتة مبسواة مفر٦شة ، فهذي يستفها٣ عل ) َأََلْ َنَْعِ  اَْ ا ٦جو يلتارير معناه : ن٤ ن٨ : فبهاٌ للخ ئق ٓلوال٩ ؽبم قا

   جعل ىذه يألٙٔ يلبسيطة مهيئة للناٖ كاؼبهاْ يلذ٨ يف شو و .
 .ٗ٦يؼبٮهاْ : يلوٮااء ٦يلفري 

٬ٙ م٬ٰهاي٩ ٬٦س٬ل٬ك٬ ل٬ك٭ٰم فٮيه٬ا س٭ب٭ ٩ ( .  كما قا٢ تعاذل )يلَّذٮ٨ ج٬ع٬ل٬ ل٬ك٭م٭ يأٰل٬ٰٔ
٬ٙ م٬ٰها  ي٩ ٬٦ج٬ع٬ل٬ ل٬ك٭ٰم فٮيه٬ا س٭ب٭ ٩ ل٬ع٬لَّك٭ٰم ت٬ٰٞهت٬ا٭٬٤٦ ( .٦قا٢ تعاذل ) يلَّذٮ٨ ج٬ع٬ل٬ ل٬ك٭م٭ يأٰل٬ٰٔ

٬ٙ ف٬ٞر٬ٰشن٬اى٬ا ف٬نٮٰعم٬ يٰلم٬اىٮا٭٬٤٦ ( .  ٦قا٢ تعاذل ) ٬٦يأٰل٬ٰٔ
٬ٙ فٮر٬يشا٩ .. ( .  ٦قا٢ تعاذل ) يلَّذٮ٨ ج٬ع٬ل٬ ل٬ك٭م٭ يأٰل٬ٰٔ

 ٙٔ حَّت سكنت ٦دل تضطًر .ن٨ : ٦جعلنا يعببا٢ ن٦اتْي٩ ثبتنا هبا يأل ) َواْْلَِباَل َأْوَددا) (
ْي٩ ( شبهها ابأل٦اتْ ألهنا سبسك يألٙٔ ن٤ سبيا . -  قا٢ يف يلتسهيل ) ٦يعببا٢ ن٦ٰ٬ات٬

ي٬ ن٤ٰ٬ سب٬ٮيا٬ بٮك٭ٰم ( .
ٙٮ ٬٦٬ٔيسٮ  كما قا٢ تعاذل ) ٦ن٬ٰلا٬ا يفٮ يأٰل٬ٰٔ

ي٬ ٬٦ن٬ ٰٞه٬ 
٬ٙ ٬٦ج٬ع٬ل٬ فٮيه٬ا ٬٦٬ٔيسٮ ٔي٩ ( .٦قا٢ تعاذل )٬٦ى٭و٬ يلَّذٮ٨ م٬اَّ يأٰل٬ٰٔ  ا

ن٬اك٭ٰم م٬اء٩ فٞ٭ر٬يات٩ ( . ٫ٍ ٬٦ن٬ٰسا٬يٰٞ ي٬ ش٬اـبٮ٬ا
 ٦قا٢ تعاذل )٬٦ج٬ع٬ٰلن٬ا فٮيه٬ا ٬٦٬ٔيسٮ

ْي٩  ) قال اَلوسي - ٔسينا يألٙٔ ابعببا٢ كما يرسي يلبيت ابأل٦اتْ  (٦يعببا٢ ن٦ٰ٬ات٬  .ن٨ كاأل٦اتْ ففيو تربيو بليغ نيضا٩ ٦يؼبريْ ن
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 . و عما...٦ال عماْ وٓي دل تٖر ن٦اتْقا٢ يألفوه: ٦يلبيت ال يبتَن يإلل
٦يلوتٞٞا : عْٞٞو غلٞٞيً شٞٞيئا٩ ، نسٞٞفلو ن٠ْ مٞٞن نعٞٞ ه ي٭ٞٞا٠ يف ،  ٦يأل٦اتْ : صبٞٞع ٦تٞٞا بفٞٞتح يلٞٞوي٦ ٦كسٞٞر يؼبثنٞٞاٌ يلفوقيٞٞة:  قممال ابممن عا ممور -

 يألٙٔ لت٭را بو ناناً يػبيمة ٦للخيمة ، ن٦اتْ كثرٌي علا قأ يتسٜا ْيئرلا.
 ا ن٦اتْ علا ارياة يلتربيو يلبليغ ن٨ كاأل٦اتْ.٦يإلٮخبأ عن يعببا٢ أبهن
ٔي٩ ٦وَناث٩ ليحصل بذلك يلتزي٦ُ بني يلذكر ٦يأل ثا ، ٦يس ) َوَخَلْقَناُكْم َأْوَواًا) ( ٓكو  .كن كل منهما وذل يآلخر ٦َي   بو ن٨ : ن نافا٩ 

ك٭ٰم ن٬٦ٰٕ٬    تٮوٮ ن٤ٰ٬ خ٬ل٬ق٬ ل٬ك٭ٰم مٮٰن ن٬ ٰٞف٭سٮ ٫ٍ لٮا٬ٰو٫٣ ي٬ٞت٬ٞف٬كَّر٭٬٤٦( .ٞع٬ ٞيجا٩ لٮت٬ٰسك٭ن٭وي وٮل٬يٰٞه٬ا ٬٦ج٬ كما قا٢ تعاذل )٬٦مٮٰن مَي٬ َي ٬ٓلٮك٬ آل٬ ٩ٌ ٬ٔ٬٦ضٰب٬ة٩ وٮ٤َّ يفٮ  َّْ ن٬ك٭ٰم م٬و٬  ل٬ ب٬ٞيٰٞ
ك٭ٰم ن٬٦ٰٕ٬يجا٩ ٬٦مٮن٬ يأٰل٬ ٰٞع٬ا٣ٮ ن٬٦ٰٕ٬يجا٩ ي٬ٰذ٬ٔ  ٙٮ ج٬ع٬ل٬ ل٬ك٭ٰم مٮٰن ن٬ ٰٞف٭سٮ ٍٮ ٬٦يأٰل٬ٰٔ  فٮيوٮ ( .ن٭ك٭ٰم ٦قا٢ تعاذل )ف٬ااٮر٭ يلسَّم٬ا٬٦ي

٦ٕيجا  ) قال أبو السعود - ٗٮ ٦يتسَنَّ يلتناسل٭. (ن ٓكري٩ ن٦ ن٭ ٰٞث٬ا ليسكن٬ كلّّ من يلصنفنيٮ وذل يآلخرٮ ٦ينتظم٬ نمر٭ يؼبعاشرٌٮ ٦يؼبعا  ن نافا٩ 
َعْلَنا ََمْوَمُ ْم ُسَباد) ( ًَ ٔيحة ٬ْ٦ع٬ة لكم ، لان٤٦ بو ٦تسكنو٤ . ) َو  ن٨ : جعلنا  وم٬كم 

يْ ٦يلسعي يف يؼبعايش  قال ابن كثَت -  .: ن٨ قطعا٩ للحركة لتحصل يلريحة من كثٌر يلْ 
ي تاٞل مٞن يالسٞتاال٢ خبلٞق يلنٞاٖ وذل يالسٞتاال٢ أبحٞويؽبم ٦خٞص منهٞا يغبالٞة يلٞيت ىٞي نقٞو٧٬ ( ٬٦ج٬ع٬ٰلن٬ا  ٬ٰٞوم٬ك٭ٰم س٭ب٬اات٩ ) قال ابن عا ور  -

ل٭و٬٤ من يلرعٔو دبٞا فيهٞا مٞن يلعٞرٌب أل٤ تٞابري  ظٞا٣ يلنٞو٣ ٦مٞا يطٞرن نحويؽبم يؼبعر٦فة شبها٩ ابؼبٍو يلذ٨ يعابو يلبعث ٦ىي حال ٌٔ ال ىب٬ ة متكر
 عليو من يلياظة نشبو حا٫٢ حبا٢ يؼبٍو ٦ما يعابو من يلبعث.

َعْلَنا الل ْيَ  لَِباسا) (   ًَ لتالب يف يلنهأ ،  ن٨ : جعلناه يغراكم بظ مو ، فيكو٤ لكم كاللباٖ يلذ٨ يس كم ، فتس وبو٤ فيو بعا عناء ي) َو
٬ٓي ي٬ٰٞغر٬ا ( ن٨ : يغرا يلكو٤ ٦يػبلياة بظ مو فيسكن فيو يلناٖ .  كما قا٢ تعاذل ) ٬٦يللَّٰيلٮ وٮ

قا٢ يلافا٢ : ن ل يللباٖ ىو يلريء يلذ٨ يلبسو يإل سا٤ ٦يتغطا بو ، فيكو٤ ٓلك مغطيا٩ لو ، فلما كٞا٤ يلليٞل يغرٞا يلنٞاٖ بظلمتٞو  -
 .فيغطيهم جعل لباسا٩ ؽبم 

 : ن٨ جعلنا يلليل لإلٮ سا٤ كاللباٖ لو ، فيجٕو ن٤ يكو٤ ٦جو يلربو ىو يلتغرية. قال ابن عا ور -
 ٦ربتو ث ثة معا٫٤ :

ن٤ يلليٞٞل سٞٞاتر لإلٮ سٞٞا٤ كمٞٞا يسٞٞ ه يللبٞٞاٖ ، فاإلٮ سٞٞا٤ يف يلليٞٞل ىبتلٞٞي برٞٞؤ٦ و يلٞٞيت ال يرتكبهٞٞا يف يلنهٞٞأ أل ٞٞو ال وبٞٞب ن٤ تريىٞٞا  أحممدىا :
                                     يألبصأ .     
ٔيحٞة لإلٮ سٞا٤ ٦كٞا٤ ؿبيطٞا٩  املعٌت الثاين : من معنيي ٦جو يلربو ابللباٖ : ن و يؼبراهبة يف يلرفق ابل َّب  ٦يؼب ءمة لريحتو ، فلما كٞا٤ يلليٞل 

 جبميع حويسو ٦نعصابو ش٭بو ابللباٖ يف ٓلك.
قاية ، فاللَّيل ياٞي يإلٮ سٞا٤ مٞن يألخطٞأ ٦يالعتٞايء عليٞو ، فكٞا٤ يلعًٞر ال يغٞري بعضٞهم علٞا : ن٤ ٦جو شبو ابللباٖ ىو يلو  املعٌت الثالث

ٌٔ  باحا٩ ٦لذلك وٓي غٮري عليهم يصّر يلرجل باومو باولو : َي  ٬ب٬اح٬اه.  بعض يف يلليل ٦ومبا تاع يلغا
َعْلَنا النم َهاَر َمَعا ا) (  ًَ  ٖ من يلتصٟر فيو ٦يلذىٞاً ٦يجمليء للمعاٗ .ن٨ : ٦جعلناه مررقا٩  ريي٩ ليتمكن يلنا) َو

ٞٞر٬  ٔٮ م٭ٰبصٮ ٞٞا ٰٞٞوَن٬ مي٬ٞٞة٬ يللَّٰيٞٞلٮ ٬٦ج٬ع٬ٰلن٬ٞٞا مي٬ٞٞة٬ يلنَّٞه٬ ٞٞا٬ٔ مي٬ٞت٬ٞٞٞنٰيٮ ف٬م٬ح٬ ٞٞنٮني٬ كمٞٞا قٞٞا٢ تعٞٞاذل ) ٬٦ج٬ع٬ٰلن٬ٞٞا يللَّٰيٞٞل٬ ٬٦يلنَّٞه٬ ٬ْ يلسٯٮ ٞٞوي ع٬ٞٞا٬ ٰٞٞم ٬٦لٮت٬ٰٞعل٬م٭ ٰٞٞن ٬ٔبٯٮك٭ ت٬ٞغ٭ٞٞوي ف٬ٰضٞٞ ٩ مٮ ٩ٌ لٮت٬ٞبٰٞ
٬ً ٬٦ك٭  ي ٩ ( .٬٦يغبٰٮس٬ا  لَّ ش٬ٰيء٫ ف٬صَّٰلن٬اه٭ ت٬ٰٞفصٮ

  ٦عظٞيم  عمٞٞٞو جعٞٞل يلليٞٞل ٦قتٞا٩ للنٞٞو٣ ٦يلنهٞٞأ ٦قٞٞٞتا٩ لطلٞب يؼبعٞٞاٗ كمٞٞا قٞٞا٢ تعٞاذل ) ق٭ٰٞٞل ن٬ٔ٬ن٬يٰٞٞٞت٭ٰم وٮ٤ٰ   ٌٔ ج٬ع٬ٞٞل٬ يَّللَّ٭ فمٞن ْالئٞٞل كمٞٞا٢ قٞٞا
ا٬ٔ س٬ٰرم٬اي٩ وٮذل٬ ع٬ل٬ٰيك٭م٭ يللَّٰيل٬ س٬ٰرم٬اي٩ وٮذل٬ ي٬ٰٞو٣ٮ يٰلاٮي٬ام٬ةٮ م٬ٰن وٮل٬و٪ غ٬يٰٞر٭  ي٬اء٫ ن٬ف٬  ت٬ٰسم٬ع٭و٬٤ . ق٭ٰل ن٬ٔ٬ن٬يٰٞت٭ٰم وٮ٤ٰ ج٬ع٬ل٬ يَّللَّ٭ ع٬ل٬ٰيك٭م٭ يلنَّٞه٬ ٰتٮيك٭ٰم بٮضٮ  ي٬ٰٞو٣ٮ يَّللَّٮ َي٬

ر٭٬٤٦ ( . ٰتٮيك٭ٰم بٮل٬ٰيل٫ ت٬ٰسك٭ن٭و٬٤ فٮيوٮ ن٬ف٬  تٞ٭ٰبصٮ  يٰلاٮي٬ام٬ةٮ م٬ٰن وٮل٬و٪ غ٬يٰٞر٭ يَّللَّٮ َي٬
نَممما فَممممْوقَ  ٔتفاعهٞٞٞا ٦وحكامهٞٞٞا ٦وتااهنٞٞٞا ، ٦تزيينهٞٞٞا ابلكويكٞٞٞب يلثويبٞٞٞت ُ ْم َسمممْبعا) ِ مممَدادا) ) َوبَمنَميمْ ( يعٞٞٞ  : يلسٞٞٞمويٍ يلسٞٞٞبع ، يف يتسٞٞٞاعها ٦ي

ٔيٍ ، ال فطٔو فيها ٦ال شاو٠ ٦ال خلل .  ٦يلسيا
ع٭و٬٤ ( . ن٬اى٬ا أبٮ٬ٰيا٫ ٬٦وٮَنَّ ل٬م٭وسٮ  كما قا٢ تعاذل )٬٦يلسَّم٬اء٬ ب٬ٞن٬ٞيٰٞ
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ٍٮ يغبٰ٭ب٭كٮ ( .٦قا٢ تعاذل ) ٬٦يلسَّم٬  ٬ٓي  اءٮ 
ن٬اى٬ا ٬ٕ٬٦يَّٞنَّاى٬ا ٬٦م٬ا ؽب٬٬ا مٮٰن فٞ٭ر٭٫ُ٦ ( .  ٦قا٢ تعاذل ) ن٬ف٬ٞل٬ٰم ي٬ٰٞنظ٭ر٭٦ي وٮذل٬ يلسَّم٬اءٮ ف٬ٰٞوق٬ٞه٭ٰم ك٬ٰيف٬ ب٬ٞن٬ٞيٰٞ
٫ٍ ف٬أٰ  ٰلقٮ يلرَّضٰب٬نٮ مٮٰن ت٬ٞف٬ا٦٭ ٫ٍ اٮب٬اقا٩ م٬ا ت٬ٞر٧٬ يفٮ خ٬ عٮ يٰلب٬ص٬ر٬ ى٬ٰل ت٬ٞر٧٬ مٮٰن ف٭ط٭و٫ٔ ( .٦قا٢ تعاذل )يلَّذٮ٨ خ٬ل٬ق٬ س٬ٰبع٬ ظب٬٬ا٬٦ي  جٮ

لٮ٬ا م٭ٰعرٮب٭و٬٤ ( .  ٦قا٢ تعاذل ) ٬٦ج٬ع٬ٰلن٬ا يلسَّم٬اء٬ س٬ٰافا٩ ؿب٬ٰف٭وظا٩ ٬٦ى٭ٰم ع٬ٰن مَي٬
َعْلَنا ِسَراًا) َوى اًا) (  ًَ  .ٔلا ن٨ : ٦جعلنا يف يلسماء يلرم ٬ كالسرُي يؼبتاا يؼبضيء ، فتعم يلكو٤ دبنافعها ٦بافئها ٦حري) َو

ٔي٩ ( . ي٬اء٩ ٬٦يٰلا٬م٬ر٬  ٭و  كما قا٢ تعاذل ) ى٭و٬ يلَّذٮ٨ ج٬ع٬ل٬ يلرَّٰم ٬ بٮ
ٔٮ م٭ٰبصٮ  ا ا٬ٔ مي٬ٞت٬ٞنٰيٮ ف٬م٬ح٬ٰوَن٬ مي٬ة٬ يللَّٰيلٮ ٬٦ج٬ع٬ٰلن٬ا مي٬ة٬ يلنَّٞه٬ ت٬ٞغ٭وي ف٬ٰض ٩ مٮٰن ٬ٔبٯٮك٭ٰم ٬٦لٮت٬ٰٞعل٬ ٦ٞقا٢ تعاذل )٬٦ج٬ع٬ٰلن٬ا يللَّٰيل٬ ٬٦يلنَّٞه٬ (ر٩ٌ٬ لٮت٬ٞبٰٞ ٬ً نٮني٬ ٬٦يغبٰٮس٬ا ٬ْ يلسٯٮ  م٭وي ع٬ا٬

: يلرٞٞم ، ٦ ٞٞفت بكوهنٞٞا سٞٞريجا، ألهنٞٞا كاؼبصٞٞبِا يف وبٞٞاءتو ؼبٞٞا حولٞٞو. ٦٦ ٞٞف :  الَفسممَت الوسمميطًمماء يف  - ٦يؼبٞٞريْ ابلسٞٞرُي يلوىُٞٞا
، مبالغة يف شاٌ بيائو ٦ؼبعا و، من يلوىأ  دبعَن شاٌ يلضياء.. -يفتح يلوي٦ ٦يؽباء -يلسرُي أب و ٦ىُا

.٦يلك ٣   علا يلتربيو يلبليغ، ٦يؼباصْو منو تاريب  فة يؼبربو وذل يألٓىا٤، ٦وال فالرم  نعظم من كل سرُي
ٔتنا ٦منتنا -: ٦ن رأَن ٦ن٦جاَن٨ن ٔلا ٦بيائها، ٦يليت ترر٠ علا  -باا ٕيىري مضيئا.. ىو يلرم  يؼبتوىجة من شاٌ حري يف يلسماء، سريجا 

ٔتو ، باا  .-تعاذل -ىذي يلكو٤ فتحو٢ ظ مو وذل  ٔو
ٔىا .) َوأَََزْلَنا ِمَن اْلُمْعِصَراِت (   ن٨ : ٦ن زلنا من يلسحاً يليت حا٤ ٦قت ومطا

 ( :يؼبعصريٍ ) ٦يختلف يلناٖ يف : قال ابن عطية  -
ٕيا بن نسلم ٦مااتل ٦قتاٌْ : ىي يلسمويٍ    .فاا٢ يغبسن بن نّب يغبسن ٦نّبٯ بن كعب ٦يبن جبري ٦
يلسٞحاً يلاٞااٌر ، ٦ىٞو مٞأخٓو مٞن يلعصٞر ، أل٤ يلسٞحاً ينعصٞر فيخُٞر  (يؼبعصٞريٍ  )٦يلربيع ٦يلضٞحا١  ٦قا٢ يبن عباٖ ٦نبو يلعالية 

 .منو يؼباء ٦ىذي قو٢ يعبمهٔو 
 ن٨ : مطري٩ غزيري٩ منصبا٩ .) َماء َثج اًما) ( 

  َّفهو ماأ كما قا٢ تعاذل ) ٬٦ن٬ ٰٞز٬ٰلن٬ا مٮن٬ يلس ٌٔ ٙٮ ( ٦قا٢ تعاذل ) ٦مع و زيلو عز ٦جل ىذي يؼباء بكثٌر ٦غزي نَّاه٭ يفٮ يأٰل٬ٰٔ ٫ٔ ف٬أ٬ٰسك٬ م٬اءٮ م٬اء٩ بٮا٬ا٬
لٮك٬ زب٭ٰر٬ج٭و٬٤ ( . ٩ٌ م٬ٰيتا٩ ك٬ذ٬ ٫ٔ ف٬أ٬ٰ ر٬ٰرَن٬ بٮوٮ ب٬ٰٞلا٬  ٬٦يلَّذٮ٨  ٬ٞز٬٢َّ مٮن٬ يلسَّم٬اءٮ م٬اء٩ بٮا٬ا٬

نسٞال٬و ، ٦منٞو قولٞ٭و عليٞوٮ يلصَّٞ ٌ٭ ٦يلسَّٞ ٣٭ ) نفضٞل٭ يغب٬ٞأٯٮ يلع٬ٞأُّ  ن٨ م٭نصبَّا٩ بكثر٫ٌ ، ياا٢٭ ثأَّ يؼباء٭ ن٨ سا٬٢ بكثٞر٫ٌ ٦ثجَّٞو ن٨ٰ  قال الراو  : -
ٍٮ ابلتلبيةٮ ٦ بُّ ْماءٮ يؽب٬ا٨ . ٔفع٭ يلصو  ٦يلثَّأُّ ( ن٨ : 

 ن٨ : لنخُر هبذي يؼباء يلكثري يلطيب يلنافع . ) لُِنْخرَِج ِبِو (
ٕٔ ٦غري ) َحّبا) (   ىا فبا َيكلو يلناٖ يأل عا٣ .٦ىو شامل عبميع يغببًو ، كالامح ٦يلرعري ٦يأل

 ن٨ : ٦لبُر يلنباٍ ، ٦ىو ما عاي يغببًو ما ينبت يف يألٙٔ ، كالنخيل ٦يلرما٤ ٦يألعناً ٦غريىا .) َوََمَباد) ( 
ٰنو٭ َي٬ٰك٭ل٭و٬٤ ( . بٯا٩ ف٬مٮ نٰٞه٬ا ح٬ ن٬اى٬ا ٬٦ن٬ٰخر٬ٰجن٬ا مٮ ت٬ة٭ ن٬ٰحي٬ٞيٰٞ يٰٞ ٙ٭ يٰلم٬  قا٢ تعاذل ) ٬٦مي٬ة٪ ؽب٬٭م٭ يأٰل٬ٰٔ

ري٩ ٦ق ٰنو٭ خ٬ضٮ ٬ٍ ك٭لٯٮ ش٬ٰيء٫ ف٬أ٬ٰخر٬ٰجن٬ا مٮ بٯا٩ م٭ت٬ٞر٬يكٮبا٩ ( . ا٢ تعاذل ) ٬٦ى٭و٬ يلَّذٮ٨ ن٬ ٰٞز٬٢٬ مٮن٬ يلسَّم٬اءٮ م٬اء٩ ف٬أ٬ٰخر٬ٰجن٬ا بٮوٮ  ٬ٞب٬ا ٰنو٭ ح٬ ُ٭ مٮ  لب٭ٰرٮ
ن اٍت أَْلَفافا) (   ًَ ٫ٍ ٬٦ح٬ٞبَّ ن٨ : بساتني ٦حايئق ملتفة أب وٜي يألشجأ ، كما قا٢ تعاذل ) ٬٦ ٬ٞزَّ ) َو نَّٞا ن٬ٞا بٞٮوٮ ج٬ ٰلن٬ا مٮٞن٬ يلسَّٞم٬اءٮ م٬ٞاء٩ م٭ب٬ا٬ٔكٞا٩ ف٬أ٬ ٰٞب٬ٞتٰٞ

يا ( .  يغب٬ٰصٮ
 الفوائد :

 ٦جًو يإليبا٤ ابلبعث ٦يعبزيء . -ٲ
 ما كا٤ عليو يلكفأ من يلتكذيب ابلعبث . -ٳ
 ن٤ يلبعث  بأ عظيم . -ٴ
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 لايا يؼبكذبني ابلبعث . -ٵ
 عنا يؼبٍو ، لكن ال فائاٌ من ىذي يلعلم .نهنم سيعلمو٤ حاياة يلبعث يلذ٨ يختلفوي فيو  -ٶ
ٌٔ يإلؽبية ٦يلعلم ٦يغبكمة علا يػبلق ٦وهباْ يآلَيٍ يلايلة علا ٦حاي يتو . -ٷ  مظاىٌر يلاا
 يمتنا٤   علا عباْه جبعل يألٙٔ مهاْي٩ . -ٸ
 بيا٤ يغبكمة من خلق يعببا٢ ، ٦ىي ن٤ تكو٤ ن٦اتْي٩ تثبت يألٙٔ . -ٹ
ٌٔ ، ٦يعببا٢ : . شيء خلاو   فهو غبكمة ن٤ كل  -ٺ فالنهأ : لتحصيل يؼبعاٗ ، ٦يلليل : للريحٞة ، ٦يلرم  : لإل ٞا

ٔيحٞة لألبٞاي٤ .  لتثبيت يألٙٔ ، ٦يلنو٣ : 
 يغبكمة من و زي٢ يؼبطر ، ٦ىي وخرُي ن وٜي يلنباٍ ٦يغببًو ٦يلثمأ . -ٱٲ
 وثباٍ يغبكمة ٦يلتعليل ألفعالو تعاذل . -ٲٲ
ٍٮ م٬اء٩ ث٬جَّاجا٩ ( .وثباٍ علو   لاولو تعاذل )٬٦ن٬ ٰٞز٬  -ٳٲ ر٬ي  ٰلن٬ا مٮن٬ يٰلم٭ٰعصٮ

َِت اْْلِبَماُل ٜٔ( َوُفََِحِت الس مَماء َفَ اََمْت أَبْممَوا)) )ٛٔ( يَمْوَم يُنَفُخ يف الصُّوِر فَمََْأُتوَن َأفْمَواًا) )ٚٔ) ِإن  يَمْوَم اْلَفْصِ  َكاَن ِميَقاد) ) ( َوُسمَتِّ
َهن  َٕٓفَ اََْت َسَرا)) ) ًَ ُِوُقوَن ِفيَهما بَممْردا) َوََل َ مَرا)) ٖٕ( ََلبِثِمَُت ِفيَهما َأْحَقما)) )ٕٕ( ِلْلط ماِغَُت َممً)) )َٕٔم َكاََمْت ِمْرَصمادا) )( ِإن   ( َل  يَم

يمممما) َوَغس ممماقا) )ٕٗ) مممَزاء ِوفَاقممما) )ٕ٘( ِإَل  ٛتَِ ًَ ممموَن ِحَسممما)) )ٕٙ(  ًُ بُوا ِ  َ ٕٚ( ِإَم ُهمممْم َكممماَُوا ََل يَمْر  ِ ا)) )( وََكممم  ِ ( وَُكممم   َ مممْيٍء ٕٛتِنَممما كِممم
َناُه ِكََا)) ) ا)) َٜٕأْحَصيمْ َِ ُِوُقوا فَمَلن َ زِيدَُكْم ِإَل  َع  ( .(  ٖٓ) ( َف

 [ . ٱٴ – ٸٲ] يلنبأ : 
------------- 

علم ا٦ْ ال يزيْ عليو ٦ال يناص منو ٦ال يىبرب تعاذل عن يو٣ يلفصل ٦ىو يو٣ يلايامة ن و مؤقت أبجل مع ) ِإن  يَمْوَم اْلَفْصِ  َكاَن ِميَقاد) ( 
 .٦قتو علا يلتعيني وال   

٬ٓلٮك٬ ي٬ٰٞو٣٪ م٬ٰره٭وْ٪ ( . ٖ٭ ٬٦ ٜ٪ ل٬و٭ يلنَّا ٬ٓلٮك٬ ي٬ٰٞو٣٪ ؾب٬ٰم٭و  كما قا٢ تعاذل ) 
 ٦قا٢ تعاذل ) وٮ٤َّ ي٬ٰٞو٬٣ يٰلف٬ٰصلٮ مٮيا٬اتٞ٭ه٭ٰم ن٬صٰب٬عٮني٬ ( .

ْ٭ ي٬ٰٞو٫٣  ر٭٬٤٦ ع٬ٰنو٭ س٬اع٬ة٩ ٬٦ال ت٬ٰست٬ٰٞااٮم٭و٬٤ ( . ٦قا٢ تعاذل ) ق٭ٰل ل٬ك٭ٰم مٮيع٬ا  ال ت٬ٰست٬ٰأخٮ
ٍٮ ي٬ٰٞو٫٣ م٬ٰعل٭و٫٣ ( . ٦قا٢ تعاذل ) يا٬ا رٮين٬ . ل٬م٬ٰجم٭وع٭و٬٤ وٮذل٬ مٮ  ق٭ٰل وٮ٤َّ يأٰل٦٬َّلٮني٬ ٬٦يآٰلخٮ

 . ًعلا من ن كر يلبعث ن٦ يستعجل يلعذي ْٔ  ٦يف ىذي 
  يفصل فيو بني خلاو ، ٦قا جعلو ٦قتا٩ ٦ميعاْي٩ لأل٦لني ٦يآلخرين .: ظبي يو٣ يلفصل أل٤   تعاذل قال القرطيب -

ٔىم . ) يَمْوَم يُنَفُخ يف الصُّوِر (  ن٨ : يو٣ ينفخ وسريفيل  فخة يلبعث لياو٣ يلناٖ من قبو
 ٔ .ىذي قو٢ يعبمهو يلار٤ يلذ٨ ينفخ فيو لبعث يلناٖ. ( يلصٔو  )٦

 اعاٍ صباعاٍ ، ٦نفويجا٩ صبع فُو ، ٦يلفُو يعبماعة من يلناٖ .ن٨ : فتجيئو٤ صب) فَمََْأُتوَن َأفْمَواًا) ( 
ل٭و٬٤ ( . َٮ وٮذل٬ ٬ٔهبٯٮٮٰم ي٬ٰٞنسٮ ي ٬ٓي ى٭ٰم مٮن٬ يأٰل٬ٰجا٬  كما قا٢ تعاذل ) ٬٦ ٭فٮخ٬ يفٮ يلصُّؤٮ ف٬إٮ

ٰعن٬اى٭ٰم صب٬ٰعا٩ ( .  ٦قا٢ تعاذل ) ٬٦ ٭فٮخ٬ يفٮ يلصُّؤٮ ف٬ج٬م٬
  ، ٦ىو اثبت ابلكتاً ٦يلسنة ٦يإلصبٜا .يف يآلية وثباٍ يلنفخ يف يلصٔو 

 : من ال َاب
ل٭و٬٤  َٮ وٮذل٬ ٬ٔهبٯٮٮٰم ي٬ٰٞنسٮ ي ٬ٓي ى٭ٰم مٮن٬ يأٰل٬ٰجا٬  ( . قولو تعاذل ) ٬٦ ٭فٮخ٬ يفٮ يلصُّؤٮ ف٬إٮ

ٙٮ وٮالَّ م٬ٰن ش٬اء٬ يَّللَّ٭  ٍٮ ٬٦م٬ٰن يفٮ يأٰل٬ٰٔ ٬ٓي ى٭ٰم قٮي٬ا٣٪ ي٬ٰٞنظ٭ر٭٬٤٦ ٦قا٢ تعاذل : ) ٬٦ ٭فٮخ٬ يفٮ يلصُّؤٮ ف٬ص٬عٮق٬ م٬ٰن يفٮ يلسَّم٬ا٬٦ي  ( .  مث٭َّ  ٭فٮخ٬ فٮيوٮ ن٭ٰخر٧٬ ف٬إٮ
 ٦قا٢ تعاذل ) ٬٦ ٭فٮخ٬ يفٮ يلصُّؤٮ ف٬ج٬م٬ٰعن٬اى٭ٰم صب٬ٰعا٩( .
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٩ٌ م٬ا ؽب٬٬ا مٮٰن ف٬ٞو٬ي٫٠ ( . ٦قا٢ تعاذل ) ا٬  ٬٦م٬ا ي٬ٰٞنظ٭ر٭ ى٬ؤ٭الءٮ وٮالَّ  ٬ٰيح٬ة٩ ٬٦يحٮ
 ومن السنة :

 فاا٢ : ما يلصٔو ؟ قا٢ : ) قر٤ ينفخ فيو ( . : جاء نعريّب وذل يلن   عن عبا   بن عمر٦ قا٢
ٔسو٢    ٔفع ليتا٩ ، مث ال يباا نحا وال  ٦عن عبا   بن عمر٦ قا٢ : قا٢  : ) مث ينفخ يف يلصٔو ف  يسمعو نحا وال ن غا ليتا٩ ٦

  عق ... مث ينفخ فيو نخر٧ فإٓي ىم قيا٣ ينظر٤٦ ( .
 ٤ علا ثبوتو .٦نصبع يؼبسلمو 

   النافخ يف الصور ىو إسرافي . 
 نصبع يلعلماء ن٤ يلذ٨ موكل بنفخ يلصٔو ىو وسريفيل .

 : عدد النفخات 
 اخَلف العلماء يف عدد النفخات على قولُت :

 نهنا  فختا٤ :  فخة يلصعق ٦ فخة يلبعث . القول اَول : 
٬ٓي ى٭ٰم قٮي٬ا٣٪ ي٬ٰٞنظ٭ر٭  ٦يا٢ ؽبذي قولو تعاذل: )٬٦ ٭فٮخ٬ يفٮ يلصُّؤٮ ف٬ص٬عٮق٬  ٙٮ وٮالَّ م٬ٰن ش٬اء٬ يَّللَّ٭ مث٭َّ  ٭فٮخ٬ فٮيوٮ ن٭ٰخر٧٬ ف٬إٮ ٍٮ ٬٦م٬ٰن يفٮ يأٰل٬ٰٔ  ٬٤٦(.م٬ٰن يفٮ يلسَّم٬ا٬٦ي

ي٬ة٩  م٭و٬٤ . ف٬  ي٬ٰست٬طٮيع٭و٬٤ ت٬ٰٞو ٮ ٩ٌ أت٬ٰخ٭ذ٭ى٭ٰم ٬٦ى٭ٰم ىب٬ٮصٯٮ ا٬ ٬ٓي ٦قا٢ تعاذل : )م٬ا ي٬ٰٞنظ٭ر٭٬٤٦ وٮالَّ  ٬ٰيح٬ة٩ ٬٦يحٮ ع٭و٬٤ . ٬٦ ٭فٮخ٬ يفٮ يلصُّؤٮ ف٬إٮ ٬٦ال وٮذل٬ ن٬ٰىلٮهٮٰم ي٬ٰٞرجٮ
ل٭و٬٤( . َٮ وٮذل٬ ٬ٔهبٯٮٮٰم ي٬ٰٞنسٮ ي  ى٭ٰم مٮن٬ يأٰل٬ٰجا٬

٩ٌ أت٬ٰخ٭ذ٭ى٭ٰم( . ىذه يلنفخة يأل٦ذل . ا٬  فاولو تعاذل : )م٬ا ي٬ٰٞنظ٭ر٭٬٤٦ وٮالَّ  ٬ٰيح٬ة٩ ٬٦يحٮ
 ٬ٓ ل٭و٬٤( ىذه ىي يلنفخة يلثا ية .٦قولو تعاذل : )٬٦ ٭فٮخ٬ يفٮ يلصُّؤٮ ف٬إٮ َٮ وٮذل٬ ٬ٔهبٯٮٮٰم ي٬ٰٞنسٮ ي  ي ى٭ٰم مٮن٬ يأٰل٬ٰجا٬

ٔبعو٤ شهري٩ ؟ قا٢:  ٦عن نّب ىريٌر ن٤ يلن   ٔبعني يوما٩ ؟ قا٢: نبيت . قالوي: ن : ن ٔبعو٤ ( قالوي: َي ناب ىريٌر قا٢ : ) ما بني يلنفختني ن
ٔبعو٤ سنة: قا٢: نبيت ( . متفق   عليونبيت . قالوي: ن

 نهنا ث َ  فخاٍ :  فخة يلفٜز ، ٦ فخة يلصعق ، ٦ فخة يلبعث .القول الثاين : 
ٙٮ وٮالَّ م٬ٰن ش٬  ٍٮ ٬٦م٬ٰن يفٮ يأٰل٬ٰٔ ٬ٜ م٬ٰن يفٮ يلسَّم٬ا٬٦ي رٮين٬( ٦يحتجوي : يف قولو تعاذل : )٬٦ي٬ٰٞو٬٣ يٞ٭نٰٞف٬خ٭ يفٮ يلصُّؤٮ ف٬ٞف٬زٮ ٬ْيخٮ  فخة ٦ىذه اء٬ يَّللَّ٭ ٬٦ك٭لّّ ن٬ت٬ٰٞوه٭ 

 يلفٜز .
ٍٮ ... ( ىذه  فخة يلصعق .  ٦قولو تعاذل : )٬٦ ٭فٮخ٬ يفٮ يلصُّؤٮ ف٬ص٬عٮق٬ م٬ٰن يفٮ يلسَّم٬ا٬٦ي

٬ٓي ى٭ٰم قٮي٬ا٣٪ ي٬ٰٞنظ٭ر٭٬٤٦( ىذه  فخة يلبعث .  ٦قولو تعاذل : )ف٬إٮ
 قالوي : و٤ يلفٜز مغاير للصعق ، ٦يلصحيح يأل٢٦ .

 . صاحب الصور مسَعد للنفخ 
ٔسو٢   عن نّب سعيا ق ) كيف ن عم ، ٦قا يلتام  احب يلار٤ٮ يلار٬٤ ، ٦حَن جبهتو ٦ن غا ظبعو ، ينتظر ن٤ يؤمر ن٤  ا٢ : قا٢ 
 ٦ٔيه يل مذ٨ . (ينفخ ، فينفخ 

 ن٨ : ي رات ٦فطٍر .) َوُفََِحِت الس َماء ( 
 ن٨ : ار٠ ٦مسالك لنز٢٦ يؼب ئكة .) َفَ اََْت أَبْمَوا)) ( 
ٰلغ٬م٬ا٣ٮ ٬٦ ٞ٭زٯٮ٬٢ يٰلم٬ ئٮك٬ة٭ ت٬ٰٞنزٮي ٩ ( .كما٢ تعاذل ) ٬٦ي٬ٞوٰ   ٬٣ ت٬ر٬اَّق٭ يلسَّم٬اء٭ ابٮ

. ) ٍٰ ٬ٓي يلسَّم٬اء٭ ي ٰٞف٬ط٬ر٬ ٬ٓي يلسَّم٬اء٭ يٰ ر٬اَّٰت ( ٦قا٢ تعاذل )وٮ  ٦قا٢ تعاذل )وٮ
َِت اْْلَِباُل (  ٔيسية اثبتة ال تتحر ) َوُسَتِّ  ١ .ن٨ : ٦سرٍي يعببا٢ يلعظيمة يلعالية بعا ن٤ كا ت 

ًٮ  ٭ٰنع٬ يَّللَّٮ يلَّذٮ٨ ن٬تٰٞا٬ن٬ ك٭لَّ  ي٬ سب٬٭رُّ م٬رَّ يلسَّح٬ا
٩ٌ ٬٦ىٮ  . ش٬ٰيء٫ وٮ َّو٭ خ٬بٮري٪ دبٮ٬ا ت٬ٰٞفع٬ل٭و٬٤ ( كما قا٢ تعاذل ) ٬٦ت٬ٞر٧٬ يعبٰٮب٬ا٬٢ رب٬ٰس٬بٞ٭ه٬ا ج٬امٮا٬

ري٭ يعبٰٮب٬ا٢٭ س٬رٰيي٩ ( . ٔي٩ . ٬٦ت٬سٮ  ٦قا٢ تعاذل )ي٬ٰٞو٬٣ سب٬٭ؤ٭ يلسَّم٬اء٭ م٬ٰو
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. ) ٍٰ ٬ ٬ٓي يعبٰٮب٬ا٢٭ س٭ريٯٮ  ٦قا٢ تعاذل ) ٬٦وٮ
ن٨ : ىبيل وذل يلناظر نهنا شيء ٦ليست بريء، ٦يؼبعَن : ن٤ يعببا٢ تذىب ابلكلية، ف  عني ٦ال نثر كما قا٢ تعاذل  ) َفَ اََْت َسَرا)) (

ٔ٭ى٬ا  ف٭ه٬ا ٬ّٔبٯٮ  ٬ٰسفا٩ . ف٬ٞي٬ذ٬  ق٬اعا٩  ٬ٰفص٬فا٩ . ال ت٬ٞر٧٬ فٮيه٬ا عٮو٬جا٩ ٬٦ال ن٬ٰمتا٩( .)٬٦ي٬ٰسأ٬لو ٬ك٬ ع٬نٮ يعبٰٮب٬ا٢ٮ ف٬ٞا٭ٰل ي٬ٰٞنسٮ
ٔٮ٩ٌ٬ٕ ( ن٨ : ابْية ظاىٌر لي  فيها معلم ألحا ، ٦ال مكا٤ ي  ٬ٙ اب٬ ٭ يعبٰٮب٬ا٬٢ ٬٦ت٬ٞر٧٬ يأٰل٬ٰٔ ٨ٔ نحاي٩ ، بل يػبلق  ٦ؽبذي قا٢ تعاذل )٬٦ي٬ٰٞو٬٣  ٭س٬ريٯٮ ٞوي

 هو٣ يآلية ن٤ يألٙٔ يآل٤ غري ابْية لوجْو يألشجأ ٦يألبنية ٦يعببا٢ ٦غريىا .كلهم ظاىر٤٦ لرهبم ال زبفا عليو منهٞم خافية ، ٦مف
ٓكر سبحا و نحوي٢ يعببا٢ بوجوه ـبتلفة ، ٦لكن يعبمع بينها ن٤  او٢ ::  قال الشوكاين -  ٦قا 
٬ْكَّة٩ ٦يحاٌ  )ن٦ٯ٢ نحويؽبا يال اكا١ ، ٦ىو قولو    ( .٬٦ضب٭ٮل٬تٮ يألٙٔ ٦يعببا٢ ف٬ا٭كَّت٬ا 

 ( .٬٦ت٬ك٭و٤٭ يعببا٢ كالعهن يؼبنفوٗ  )نحويؽبا ن٤ تصري كالعهن يؼبنفوٗ كما يف قولو  ٦اثين
ب٬اء مُّنب٬ٞثٯا٩  )٦اثلث نحويؽبا ن٤ تصري كاؽبباء ، ٦ىو قولو    ( .٬٦ب٭سَّتٮ يعببا٢ ب٬سٯا٩ * ف٬ك٬ا ٬ٰت ى٬

ٔيبع نحويؽبا : ن٤ تنسف ٦ربملها يلرَيِ ، كما يف قولو  ا٬ سب٬٭رُّ م٬رَّ يلسحاًس٬بٞ٭ه٬ا ج٬امٮا٬ ٬٦ت٬ٞر٧٬ يعببا٢ رب٬ٰ  )٦
 .(  ٩ٌ ٬٦ىٮ

 ٦خام  نحويؽبا ن٤ تصري سرياب٩ ن٨ : ال شيء ، كما يف ىذه يآلية.
َهن َم َكاََْت ِمْرَصادا) ( ًَ  ن٨ مر اٌ معاٌ . ) ِإن  

 : ٦يلر ا كل شي كا٤ نمامك . قال القرطيب -
 لمها ٦بعا قعرىا .٦جهنم يسم من نظباء يلنأ ، ظبيت بذلك عبهمتها ٦ظ 

ٌ يلعصاٌ يؼبخالفو٤ للرسل . ) ِلْلط اِغَُت (  ٦ىم يؼبْر
 يلطاغي : ىو من ذبا٦ٕ يغبا .

 ن٨ : مرجعا٩ ٦مصريي٩ ٦مأ٧٦ . ) َمً)) (
ٰأ٧٬٦ ( . ي٬ يٰلم٬

يم٬ ىٮ ٬ٌ يلاُّ ٰٞي٬ا ف٬إٮ٤َّ يعب٬ٰحٮ  كما قا٢ تعاذل )ف٬أ٬مَّا م٬ٰن ا٬غ٬ا . ٬٦مث٬ٞر٬ يغب٬ٰي٬ا
نَّم٭ ٬٦ال هب٬ٮا٭٬٤٦ ع٬نٰٞه٬ا ؿب٬ٮيصا٩ ( .٦قا٢ تعاذل   ) ن٭٦ل٬ئٮك٬ م٬ٰأ٬٦يى٭ٰم ج٬ه٬

ْ٭ ( . ا نَّم٬ ي٬ٰصل٬ٰو ٬ٞه٬ا ف٬بٮٰئ ٬ يٰلمٮه٬ ٫ً . ج٬ه٬ ي ٬٦وٮ٤َّ لٮلطَّاغٮني٬ ل٬ر٬رَّ م٬آ  ٦قا٢ تعاذل )ى٬ذ٬
ٔي٩ متتابعة ال هناي ) ََلبِِثَُت ِفيَها َأْحَقا)) (  ة ؽبا .ن٨ : ماكثني مايمني يف يلنأ ْىو

٦ىٞي ال تناطٞع ، كلمٞا مضٞا حاٞب جٞاء حاٞب ، أل٤ نحاٞاً  –يلٞاىٔو  –: ن٨ ماكثني يف يلنأ مٞا ْيمٞت يألحاٞاً قال القرطيب  -
 يآلخٌر ال هناية ؽبا .

 ٔي٩ ٦ماْي٩ اويلة ال تن ا٬ب، ٦يغبابة: يلاىر ٦يؼباٌ يلطويلة، ٦قيل: شبا و٤ سنة، ٦يؼبعَن مايمني فيها ْىو تهي ٦ال تناطع، ٦نحاااب٩ : صبع حٮ
 أل و ثبت يف يلارم٤ يف ث ثة مويبع نباية يلنأ ، فالنأ ال تفَن ٦ال يفَن نىلها .

 يف سورة النساء .
٬ٓلٮك٬ ع٬ل٬ا يَّللَّٮ ي٬سٮ  نَّم٬ خ٬الٮاٮين٬ فٮيه٬ا ن٬ب٬اي٩ ٬٦ك٬ا٬٤   ريي٩( .قا٢ تعاذل )٬٦ال لٮي٬ٰٞهاٮي٬ٞه٭ٰم س٬بٮي ٩ . وٮالَّ ا٬رٮيق٬ ج٬ه٬

 َحزاب .ويف سورة ا
 قا٢ تعاذل )وٮ٤َّ يَّلل٬َّ ل٬ع٬ن٬ يٰلك٬افٮرٮين٬ ٬٦ن٬ع٬اَّ ؽب٬٭ٰم س٬عٮريي٩( .

 ويف سورة اْلن .
٬ٔ ج٬ه٬نَّم٬ خ٬الٮاٮين٬ فٮيه٬ا ن٬ب٬اي٩( .  قا٢ تعاذل ) ٬٦م٬ٰن ي٬ٰٞعصٮ يَّلل٬َّ ٬ٔ٬٦س٭ول٬و٭ ف٬إٮ٤َّ ل٬و٭ َن٬

بٮثٮني٬ فٮيه٬ا ن٬ٰحا٬ااب٩  قال يف الَسهي   ة . حابة ن٦ حاب ٦ىي يؼباٌ يلطويلة من يلاىر غري ؿبا٦ْصبع (  ) ال٬
ٔىا :وقي  ٌ مث يختلف يف مااي  : وهنا ؿبا٦ْ
 نهنا شبا و٤ نلف سنة . فر٨٦ عن يلن   
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 ٦قا٢ يبن عباٖ : ث ثو٤ سنة . 
 ٦قيل ثلثمائة سنة .

 ٦علا يلاو٢ ابلتحايا : 
 .مخر وذل غري هناية  فاؼبعَن نهنم يباو٤ فيها نحاااب٩ ، كلما ي اضا حاب جاء

 و و كا٤ ياتضي ن٤ ماٌ يلعذيً تناضي ، مث  سخ باولو ) فذ٦قوي فلن  زياكم وال عذياب٩ ( ٦ىذي خطاً أل٤ يألخبأ ال تنسخ . وقي  :
تٮن٬ا(. وقي    َي٬ : معناه نهنم يباو٤ نحياَن٩  وقي : ىي يف عصاٌ يؼبؤمنني يلذين ىبرجو٤ من يلنأ، ٦ىذي خطأ ألهنا يف يلكفأ لاولو )٬٦ك٬ذَّب٭ويٰ ِبٮ

ي٩ ٦ال شرياب٩ ، مث يبا٢ ؽبم  ٜو مخر من يلعذيً .  ال يذ٦قو٤ فيها بْر
ٌٔ ىنا مع يلا٦ي٣ يألبا٨ يلذ٨ قامنا يآلَيٍ يلايلة عليو فمن ث ثة ن٦جو : قال الشنقيطي : -  ٦نما ٦جو يعبمع بني يألحااً يؼبذكو

ظهر عنا٨ لااللة ظاىر يلارم٤ عليو ىو ن٤ قولو )البثني فيها نحاااب٩( متعلق دبا بعاه ن٨ ٦ىو يلذ٨ ما٢ وليو يبن جرير ٦ىو يأل اَول:
ي٩ ٦ال شرياب٩ وال ضبيما٩ ٦غساقا٩ فإٓي ي اضت تلك يألحااً عذبوي أب وٜي نخر م ن ن وٜي البثني فيها نحاااب٩ يف حا٢ كوهنم ال يذ٦قو٤ فيها بْر

ي يلعذيً غري يغبميم ٦يلغسا٠ ، ٦يا٢ ؽبذي ت صروبو تعاذل أبهنم يعذبو٤ أب وٜي نخر من ن وٜي يلعذيً غري يغبميم ٦يلغسا٠ يف قولو )ى٬ذ٬
 ف٬ٰٞلي٬ذ٭٦ق٭وه٭ ضب٬ٮيم٪ ٬٦غ٬سَّا٠٪ ٬٦مخ٬ر٭ مٮٰن ش٬ٰكلٮوٮ ن٬٦ٰٕ٬ُي ( .

 ن٤ ىذه يألحااً ال تناضي نباي٩ . الثاين :
ضاء فإ٤ ٓلك ومبا فهم من مفهو٣ يلظٟر ٦يلتأبيا مصِر بو منطوقا ٦يؼبنطو٠ نَن لو سلمنا ْاللة قولو )نحاااب٩( علا يلتناىي ٦يال ا الثالث:

 ماا٣ علا يؼبفهو٣ كما تأر يف يأل و٢.
ه ظاىر يلارم٤ أل٤   قا٢ ٦كذبوي ِبَيتنا كذياب: ٦ىؤالء يلكفأ.  ٦قو٢ خالا بن معاي٤ ن٤ ىذه يآلية يف عصاٌ يؼبسلمني يْر

ُِوُقوَن ِفيَها بَمْردا) وَ  ي٩ لالوهبم ٦ال شرياب٩ ايبا٩ يتغذ٤٦ بو ٦يسكن عطرهم . ََل َ َرا)) () َل  َي  ن٨ : ال هبا٤٦ يف جهنم بْر
ٌ زبفف عنهم حر يلنأ .  ( قا٢ يف يلتسهيل ) الَّ ي٬ذ٭٦ق٭و٬٤ فٮيه٬ا ب٬ٰٞرْي٩ ٬٦ال٬ ش٬ر٬ياب٩  -  ن٨ : ال يذ٦قو٤ بر٦ْ

ْٔي٩  وقي   ٦يأل٢٦ نظهر .: يلرْب ىنا يلنو٣ ، وقي  : ال يذ٦قو٤ ماء اب
  : ٨ٕ ٦يعلٞٞم ن٤ يلاٞٞو٢ يأل٢٦ ن٦ذل أل ٞٞو وٓي نمكٞٞن ضبٞٞل يللفًٞٞ علٞٞا فاٞٞو٢ بعٞٞض يلعلمٞٞاء و٤ يؼبٞٞريْ ابلٞٞرْب يلنٞٞو٣ قٞٞو٢ بٞٞعيف ، ٦قٞٞا٢ يلٞٞري

ٌٔ ، ف  معَن غبملو علا يجملإ يلنأْ يلغريب .  يغباياة يؼبرهو
ي٩ )قولو  : قال الراو  - ، ٦ ( بْر ٌْٔ، ن٦ ٦جها٤ يأل٢٦ : ن و يلرْب يؼبعر٦ٟ ٔيٞح اب ٔيحٞة مٞن  يؼبريْ نهنم ال يذ٦قو٤ مع شاٌ يغبٞر مٞا يكٞو٤ فيٞو 

ْٔي٩  ْٔي٩ ، ٦ال ماء اب  .ظل يبنع من َنٔ ، ٦ال هبا٤٦ شرياب٩ يسكن عطرهم ، ٦يزيل يغبرقة عن بويانهم ، ٦يغبا ل ن و ال هبا٤٦ ىويء اب
 . طًر ٦يلعت ٦يلثاين : يلرْب ىهنا يلنو٣ ، ٦ىو قو٢ يألخفش ٦يلكسائي ٦يلفريء ٦ق

ٌٔ ، ف  معَن  ب . غبملو علا يجملإ يلنأْ يلغري٦يعلم ن٤ يلاو٢ يأل٢٦ ن٦ذل أل و وٓي نمكن ضبل يللفً علا يغباياة يؼبرهو
ٌٔ . ) ِإَل  ٛتَِيما) (  ٔي٩ ابلغا٩ يلغاية يف يغبري  يالستثناء مناطع ، ن٨ : ٦لكن يذ٦قو٤ ضبيما٩ ن٨ : ماء حا

 ي م٬اء٩ ضب٬ٮيما٩ ف٬ٞا٬طَّع٬ ن٬ٰمع٬اء٬ى٭ٰم ( .كما قا٢ تعاذل ) ٦س٭ا٭و 
ٍٰ م٭ٰرت٬ٞف٬اا٩ ( . ً٭ ٬٦س٬اء٬ اٰلم٭ٰهلٮ ي٬ٰروٮ٨ يٰلو٭ج٭وه٬ بٮٰئ ٬ يلرَّر٬ي  ك٬

 ٦قا٢ تعاذل )٬٦وٮ٤ٰ ي٬ٰست٬غٮيث٭وي يٞ٭غ٬اث٭وي دبٮ٬اء٫
( يؼبهل : كالر ا٘ يؼبذيً ن٦ كعكر ن٨ : يطلبوي يلرريً ليطفئ ما  ز٢ هبم من يلعطش يلرايا )يٞ٭غ٬اث٭  ) ٬٦وٮ٤ٰ ي٬ٰست٬غٮيث٭وي ( اٰلم٭ٰهلٮ وي دبٮ٬اء٫ ك٬

ٔيْ يلكافر ن٤ يرربو ٦قربو من ٦جهو شويه حَّت تساط جلاٌ ٦جهو فيو )بٮئٰ  ٔتو )ي٬ٰروٮ٨ يٰلو٭ج٭وه٬( ن٨ من حره ، وٓي ن  ٬ يلزيت من شاٌ حري
( ن٨ بئ  ىذي يلرريً يلذ٨ يفعل هبم ىذي ، ٦ىذي يألسلًو ) يغاثوي . ً٭  . ( يفيا ن و ال وغاثة ؽبم يلبتة .يلرَّر٬ي

موعهم ٦جر٦حهم ٦ىو يف غاية يلننت ٦يلكريىة  ) َوَغس اقا) (  .٦ىو ما يجتمع من  ايا نىل يلنأ ٦عرقهم ٦ْ
َزاء) ِوفَاقا) ( ًَ ٦ٔي وليو من ىذه يلعاوبة ٦فق نعماؽبم يلفاساٌ يليت كا وي يعملوهنٞا يف يلٞا يا كمٞا قٞا٢ تعٞاذل )   ) وٮ٤َّ يَّلل٬َّ ال ن٨ : ىذي يلذ٨  ا

٬ٖ ن٬ ٰٞف٭س٬ه٭ٰم ي٬ٰظلٮم٭و٬٤ ( . ٰيئا٩ ٬٦ل٬كٮنَّ يلنَّا ٬ٖ ش٬  ي٬ٰظلٮم٭ يلنَّا
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ًُوَن ِحَسا)) (  ٔي٩ (  ) ِإَم ُهْم َكاَُوا ََل يَمْر ٤٦ٕ فيها ٦وباسبو٤ ، كما قا٢ تعاذل ) بل ك٬ا ٭وي ال ي٬ٰٞرج٭و٬٤  ٭ر٭و ٔي٩ هبا ن٨ :دل يكو وي يعتاا٤٦ ن٤ مث ْي
٤َّ يلَّذٮين٬ ال ي٬ٰٞرج٭و٬٤ لٮا٬اء٬َن٬ ٦قا٢ تع  … ( .اذل ) ٮ

ا)) (   ِ بُوا ِ َ تِنَمما كِمم  ِ ٔسٞٞلنا ٦نعظمهٞٞا يلاٞٞرم٤ يلكٞٞرس يؼبنٞٞز٢ علٞٞا نفضٞٞل يلرسٞٞل دمحم ) وََكمم  ن٨ : ٦كٞٞذبوي ِبَيتنٞٞا يلرٞٞرعية يلٞٞيت ن زلناىٞٞا علٞٞا 
 ( ن٨ : تكذيبا٩ عظيما٩ .كِا)) )
 ىا ، ن٦ بتكذيبها ، ن٦ ابالستكبأ ٦يلعنا٦ْيلتكذيب ابآلَيٍ يلررعية : وما جب  . حْو
 من نقويؽبم ٦نعماؽبم ٦غريىا .وَُك   َ ْيٍء ( ) 

َناُه (   ن٨ : ببطناه ٦عاَْنه عاي٩ ْقياا٩ .) َأْحَصيمْ
 ن٨ : كتابة . ) ِكََا)) (

ً٭ ف٬ٞت٬ٞر٧٬ يٰلم٭ٰجرٮمٮني٬ م٭ٰرفٮاٮني٬ فبٮَّا فٮيوٮ ٬٦  ع٬ يٰلكٮت٬ا ٔ٭  ٬غٮري٩ٌ٬ ٬٦ال ك٬بٮري٩ٌ٬ وٮالَّ ن٬ٰحص٬اى٬ا كما قا٢ تعاذل )٦٬٦٭بٮ ْٮ ًٮ ال يٞ٭غ٬ا ي يٰلكٮت٬ا ي٬ٞا٭ول٭و٬٤ َي٬ ٬٦يٰٞل٬ت٬ٞن٬ا م٬ا٢ٮ ى٬ذ٬
ري٩ ٬٦ال ي٬ٰظلٮم٭ ٬ٔبُّك٬ ن٬ح٬اي٩ ( .  ٬٦٬٦ج٬ا٭٦ي م٬ا ع٬مٮل٭وي ح٬ابٮ
ن٬اه٭ يفٮ وٮم٬ا٫٣ م٭بٮني٫ ( .  ٦قا٢ تعاذل ) ٬٦ك٭لَّ ش٬ٰيء٫ ن٬ٰحص٬يٰٞ

ْي٩ ( .٦قا٢ تعاذل ) ٬٦ن٬  ٰيهٮٰم ٬٦ن٬ٰحص٬ا ك٭لَّ ش٬ٰيء٫ ع٬ا٬ ٬ٚ دبٮ٬ا ل٬ا٬ ا  ح٬
 ٦قا٢ تعاذل ) ي٬ٰٞو٬٣ ي٬ٞبٰٞع٬ثٞ٭ه٭م٭ يَّللَّ٭ صب٬ٮيعا٩ ف٬ٞيٞ٭ن٬ٞبٯٮئٞ٭ه٭ٰم دبٮ٬ا ع٬مٮل٭وي ن٬ٰحص٬اه٭ يَّللَّ٭ ٬٦ ٬س٭وه٭ ( .

ٕٮين٬ يٰلاٮٰسط٬ لٮي٬ٰٞو٣ٮ يٰلاٮي٬ام٬ةٮ ف٬  ت٭ٰظل٬م٭  ٬ٞ  بٮني٬ ( .٦قا٢ تعاذل ) ٬٦ ٬ض٬ع٭ يٰلم٬و٬ي ن٬ا هبٮ٬ا ٬٦ك٬ف٬ا بٮن٬ا ح٬اسٮ ٰر٫٢٬ْ ن٬ت٬ٞيٰٞ ثٰٞا٬ا٬٢ ح٬بَّة٫ مٮٰن خ٬  ٰف ٪ ش٬ٰيئا٩ ٬٦وٮ٤ٰ ك٬ا٬٤ مٮ
ا)) (  َِ ُِوُقوا فَمَلن َ زِيدَُكْم ِإَل  َع ٦ُٕي . ) َف  ن٨ : ياا٢ ألىل يلنأ ٦ٓقوي ما ن تم فيو ، فلن  زياكم وال عذياب٩ من جنسو ٦مخر من شكلو ن

 : لي  يف يلارم٤ علا نىل يلنأ مية ىي نشا من ىذه يآلية كلما يستغاثٞوي بنٜو من يلعذيً نغيثوي أبشا منو . نقال املفسرو 
 الفوائد :

 ن٤ يو٣ يلايامة ىو يو٣ يلفصل ، ن٨ للفصل بني يػب ئق . -ٲ
 ن٤ يو٣ يلايامة ؿباْ بوقت ؿباْ ، لكن ال يعلم نحا ٦قتو علا يلتعيني وال   . -ٳ
 .لصٔو وثباٍ يلنفخ اب -ٴ
 وثباٍ يلنفخة يلثا ية ٦ىي  فخة يلبعث . -ٵ
 ن٤ جهنم معاٌ عاااب٩ ٦جزيء للكافرين . -ٶ
 ن٤ من نظباء يلنأ جهنم . -ٷ
 ن٤ نىل يلنأ يلكفأ ـبلا٤٦ ابلنأ ال ىبرجو٤ منها . -ٸ
ٔيحة ؽبم . -ٹ  ن٤ نىل يلنأ ال 
 ن٤ شريً نىل يلنأ يغبميم ٦يلغسا٠ . -ٺ
 ؿبصاٌ ٦سيجز٤٦ عليها . ن٤ نعما٢ يلعباْ كافرىم ٦مؤمنهم كلها -ٱٲ
 وثباٍ علم   ابعبزئياٍ . -ٲٲ
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ا)) )ٖٗ( وََكْأسما) ِدَىاقما) )ٖٖ( وََكَواِعمَب أَتْمممَرا)) )ٕٖ( َحممَداِئَ  َوَأْعنَما)) )ٖٔ) ِإن  ِلْلُمَ ِقمَُت َمَفماوا) )  ِ ( ٖ٘( َل  َيْسممَمُعوَن ِفيَهما َلْاموا) َوََل كِمم
مممن ر بِّمممَ  َعطَممماء ِحَسممم مممَزاء مِّ نَمُهَمممما المممرْٛتَِن ََل َّيِْلُ ممموَن ِمْنمممُو ِخطَممما)) )ٖٙا)) )ًَ َْرِض َوَمممما بَميمْ ( يَممممْوَم يَمُقممموُم المممرُّوُح ٖٚ( َربِّ الس مممَماَواِت َواَْ

َن لَممُو الممرْٛتَُن َوقَمماَل َصممَوا)) ) ُِ َُلِممَ  اْليَمممْوُم اْ َمم ُّ َٖٛواْلَمَاِئَ ممُة َصممّفا) َل  يَمَََ ل ُممموَن ِإَل  َمممْن َأ َِ ِإَ  رَبِّممِو َمممً)) ) (  َمم ( ِإَّن  َٜٖفَمممن َ مماء اٗت 
ٍََِت ُكنُت تُمرَ  ا)) َقرِيبا) يَمْوَم يَنيُُر اْلَمْرُء َما َقد َمْت َيَداُه َويَمُقوُل اْلَ اِفُر َ  لَيمْ َِ ْرََّنُكْم َع َِ  ا)) ( .أََ

 [ . ٱٵ – ٲٴ] يلنبأ : 
-------------- 

ٔين بتبرري من ىم نىل للتبرري، فا تال من ترىيب يلكافرين جر٧ ىذ) ِإن  ِلْلُمَ ِقَُت (  ي يال تاا٢ علا عاٌْ يلارم٤ يف تعايب يإلٮ ذئ للمنذ٬
يلٞذين يتاٞوي   بفعٞل ِإن  ِلْلُمَ ِقمَُت ( دبا سي قو و وذل ترغيب يؼبتاني فيما ن٭عاَّ ؽبم يف يآلخٌر من كريمة ٦من س مة فبا ٦قع فيو نىٞل يلرٞر١ )

 ٦يجتناً  ويىيو . ن٦يمره
 . من يلوقاية ، ٦ىي : ن٤ هبعل يإل سا٤ لنفسو ٦قاية من عذيً   بفعل ن٦يمره ٦يجتناً  ويىيو ٌ  فالتاو٧ مأخٓو

ٔيف ، ٦قا جاء يف معناىا ماثٔ عاٌ عن يلسلف كلها ْيخلة ربت خذي يؼبعَن .  ٦ىذي من نصبع يلتعا
 لتنزيل ، ٦يلربا ابلاليل ، ٦يالستعايْ ليو٣ يلرحيل .قا٢ علي : يلتاو٧: يػبٟو من يعبليل ، ٦يلعمل اب -
 ٦قا٢ يبن مسعْو : حاياة تاو٧   : ن٤ يطٜا ف  يعصا ، ٦يذكر ف  ينسا ، ٦يركر ف  يكفر . -
 ، زبٞاٟ ٦قا٢ الق بن حبيب : يلتاو٧ ن٤ تعمل بطاعة   علا  ٔو من   ، ترجو ثويً   ، ٦ن٤ ت ١ معصية   علٞا  ٞٔو مٞن   -

 عااً   .
 قا٢ يبن يلايم : ٦ىذي من نحسن ما قيل يف حا يلتاو٧ . -

٨٦ٔ ن٤ عمر بن يػبطاً سأ٢ نّب بن كعب عن يلتاو٧ ؟ فاا٢ : ىل نخٞذٍ ارياا٩ ٓي شو١ ؟ قا٢ :  عم ، قا٢ : فما عملت ؟ قا٢ :  ٦
ٍٔ ، قا٢ : فذي١ يلتاو٧ .  ترمٍر ٦حذ

 قا٢ يبن يؼبعتز :
 ٦كبيٞٞرىا فهو يلتاا ريىاخل يلذ ًٞو  غ

 نٙٔ يلرو١ وبذٔ ما ير٧ كن مثل ماٗ فٞو٠ 
 و٤ يعببٞٞا٢ من يغبصا ال رباٞر٤  غٞرٌي 

٦ٕي ، فنجوي من يلنأ ، قا٢ يبن كثري مرجحا٩ يلاو٢ يأل٢٦ وقي  :متنزىا٩ ،  ) َمَفاوا) ( قي  : : أل و قا٢ بعاه ] حايئق [ ٦يغبايئق :  فا
 ىا .يلبساتني من يلنخيل ٦غري 

ل٬ يعب٬ٰنَّة٬ ف٬ٞا٬ٰا ف٬ا٬ٕ ( . ٔٮ ٬٦ن٭ْٰخٮ ٬ِ ع٬نٮ يلنَّا  قا٢ تعاذل )فم٬ٰن ٕ٭ٰحزٮ
ٮٰم ال يب٬٬سُّه٭م٭ يلسُّوء٭ ٬٦ال ى٭ٰم وب٬ٰز٬ ٭و٬٤ ( .

ي يَّللَّ٭ يلَّذٮين٬ يتَّٞا٬ٰوي دبٮ٬ف٬ا٬ٕلٮ  ٦قا٢ تعاذل ) ٬٦يٞ٭ن٬جٯٮ
٬ٓلٮك٬ ى٭و٬ يٰلف٬ٰوٕ٭ يٰلم٭بٮني٭ ( .٦قا٢ تعاذل ) ف٬أ٬مَّا يلَّذٮين٬ مم٬ن٭وي ٬٦ع٬مٮل٭وي يل ل٭ه٭ٰم ٬ٔبُّٞه٭ٰم يفٮ ٬ٔضٰب٬تٮوٮ  ٍٮ ف٬ٞي٭ٰاخٮ  صَّاغبٮ٬ا

ٔىا عظيمة ٦كثرٌي متنوعة .) َحَداِئَ  (   ن٨ : بساتني نشجا
 خص يألعناً ابلذكر ؼبزيتها ٦فضل شبرىا من بني يألشجأ .) َوَأْعَنا)) ( 

 . يلفتاٌ ينكعب ثايها ن٨ يستاير ٦يرتفع كالكعب اعب ، ىين٨ : ٦ ساء كويعب ، صبع ك) وََكَواِعَب ( 
 ن٨ : علا سن ٦يحاٌ ، سن ث َ ٦ث ثني .) أَتْمَرا)) ( 

 : صفات ا ور العُت 
ٔيٍ يف يػبيا٣ ، حٔو عني ، نبكأ ، عراب٩ .  كويعب ، نترياب٩ ، ماصو

ٔي٩ . ع٭ر٭اب٩ ن٬تٰٞر٬ياب٩ ( ا  . كما قا٢ تعاذل ) ف٬ج٬ع٬ٰلن٬اى٭نَّ ن٬ٰبك٬
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ََْشماء) (  ََْشْأََّنُىن  ِإ ى٭نَّ ( علٞا غٞري مٞذكٔو ، أل ٞو سٞبق مٞا يٞا٢ علٞيهن ٦ىٞي ) ِإَّن  َأ ن٨ :  سٞاء نىٞل يعبنٞة ، ٦نعٞاْ يلضٞمري يف قولٞو )ن٬ٰ ر٬ٰٞأَن٬
ى٭نَّ وٮٰ ر٬اء٩ ( ن٨ : و و عز ٦جل ن رأىن ، ن٨ : ن٦جاىن ٦خلاهن ) ََْشاء) (يلفٗر ، ٦معَن )وٮَنَّ ن٬ٰ ر٬ٰأَن٬  : خلاا٩ جاياي٩ . ن٨ ِإ

: يؼبريْ  ساء ب  م٣ْ ، ن٨ : خلاناىن خلاا٩ جاياي٩ ٦ىو يإلعاٌْ ، ن٨ :  وقي : يؼبريْ يغبٔو يلعني ، ن٨ : خلاناىنٯ من غري ٦الٌْ ،  قي 
 نعاَنىن وذل حا٢ يلرباً ٦كما٢ يعبما٢ .

ٔلا بعا ، ٦م) فَجَعْلَناُىن  أَْبَ ارا) (   ٔي٩ بعٞا ن٤  يلبكر ىي يليت دل تفتض بكا ٔي٩ ( ن٨ : يف يلنرٞأٌ يآلخٌٞر جعلنٞاىن نبكٞا ا عَن )ف٬ج٬ع٬ٰلن٬اى٭نَّ ن٬ٰبك٬
٦ٕجها عاٍْ بكري٩ .  كن ثيباٍ ، ٦قا يريْ بذلك يغبٔو يلعني فهن نبكأ ، فنساء يعبنة مهما جامعها 

ْٜ   ن٤ ياخل ٦قا جاء يف يغبايث ) ن٤ يمرنٌ عجٕو جاءٍ يلن   ٔسو٢   ! ن   يعبنٞة ؟ فاٞا٢ : َي ن٣ فٞ ٤، و٤ يعبنٞة ال فاالت َي 
ى٭نَّ وٮٰ ر٬اء٩ . ف٬ج٬ع٬  ، فإ٤   ياو٢ : ) وٮَنَّ ن٬ٰ ر٬ٰأَن٬ ، فولٯت تبكي، فاا٢ : نخرب٦ىا نهنا ال تاخلها ٦ىي عجٕو ٔي٩ ( .تاخلها عجٕو ا  ٰلن٬اى٭نَّ ن٬ٰبك٬

: يلعاشاة لز٦ج) ُعُر)) (  ٦ٕيجهن، ٦قا٢ يؼبرْب  ٦قا٢ يبن يألعريّب: يلع٬ر٦ً من يلنساء يؼبطيعة لز٦جها يؼبتحببة وليو.، هان٨ : متحبباٍ وذل ن
 ن٨ : علا سن ٦يحاٌ ٦مي ْ ٦يحا ، بناٍ ث َ ٦ث ثني سنة أَتْمَرا)) ( ) 
 ء ، ٦قٞٞا٢ تعٞٞاذل ) فٮٞٞي هٮنَّ ٦يغبكمٞٞة مٞٞن يإلخبٞٞأ ابسٞٞتويء نسٞٞناهنن نهنٞٞم لٞٞي  فٞٞيهن عجٞٞائز قٞٞا فٞٞاٍ حسٞٞنهن، ٦ال ٦الئٞٞا ال ي٬طٮٰاٞٞن٬ يلٞٞٚو

ٟٮ (  ٍ٭ يلطَّٰر ر٬ي ٦ٕيجهن ف  يطمحن وذل غريىم .أ  : ق٬ا ٮ  قصر٤ ارفهن علا ن
٤ غريىم ٦  ما ىن متربجاٍ ٦ال متطلعاٍ .  ٦ٕيجهن ف  ي٭ْر  قا٢ يغبسن : قصر٤ ارفهن علا ن
 ٦ٕيجهن ٦وعجاهبن هبم ال يرين نحاي٩ نحسن ٦ال نصبل من هم ف  ينظر٤ لغريىم ٦ال يبغني ٦يلطٟر يلبصر ٦يلنظر ، فهن لكما٢ ؿببتهن أل

 ) ٪ً ٟٮ ن٬تٰٞر٬ي ٍ٭ يلطَّٰر ر٬ي ٟٮ عٮني٪( ٦قا٢ تعاذل )٬٦عٮٰنا٬ى٭ٰم ق٬ا ٮ ٍ٭ يلطَّٰر ر٬ي حٔو  ٦قا٢ تعاذل )٦ح٭ؤ٪ عني(هبم باي ٩ كما قا٢ تعاذل )٬٦عٮٰنا٬ى٭ٰم ق٬ا ٮ
ٔيء، ٦يغب٬و٬ٔ: سعة يلعني مع شاٌ بيابها ٦سويْىا، ٦ىو غاية صباؽبا، ن٨:   ساء بيض ٦يسعاٍ يألعني. صبع حو

 .ن٨ : ٦كأٖ طبر فبلٌؤ  افية متتابعة  ) وََكْأسا) ِدَىاقا) (
  ْٮى٬اقا٩ ( ن٨ : مأل٧ ، ٦قيل :  افية ، ٦يأل٢٦ نشهر . قال يف الَسهي  ) ٬٦ك٬ٰأسا٩ 

 ن٨ : يف يعبنة .) َل  َيْسَمُعوَن ِفيَها ( 
 نو .يللغو : يلك ٣ يلباال يلذ٨ ال فائاٌ م) َلْاوا) ( 

ا)) (   ِ  ن٨ : ٦ال كذاب٩ من يلاو٢ ، أل٤ يعبنة ْئ يلس ٣ ، ٦كل ما فيها سادل من يلباال ٦يلناص .) َوََل ِك
يٯا٩ ( . ٔٮٰٕقٞ٭ه٭ٰم فٮيه٬ا ب٭ٰكر٩ٌ٬ ٬٦ع٬رٮ  كما قا٢ تعاذل )ال ي٬ٰسم٬ع٭و٬٤ فٮيه٬ا ل٬ٰغوي٩ وٮالَّ س٬ ما٩ ٬٦ؽب٬٭ٰم 

ٰثٮيما٩ . وٮالَّ قٮٞي ٩ س٬ٞ ما٩ س٬ٞ ما٩ ( . )وال( نْيٌ يسٞتثناء دبعَٞن ) لكٞن ( فاالسٞتثناء مناطٞع ، ن٨ : ال ٦قا٢ تعاذل ) ال ي٬ٰسم٬ع٭و٬٤ فٮيه٬ا  ل٬ٰغوي٩ ٬٦ال أت٬
 ( . ال    ي٬ٰسم٬ع٭و٬٤ فٮيه٬ا ل٬ٰغوي٩ وٮالَّ س٬ ما٩ ) يسمعو٤ فيها لغوي٩ ٦ال أتثيما٩ لكنهم يسمعو٤ فيها يلس ٣ كما قا٢ تعاذل

 بعض كما قا٢ تعاذل )رب٬ٮيَّٞتٞ٭ه٭ٰم فٮيه٬ا س٬ ٣٪( . يسلم بعضهم علا
٫ً . س٬ٞ ٣٪ ع٬ل٬ٰٞيك٭ٰم دبٮ٬ٞا  ٬ٞب٬ٞرٰ  ٰٞن ك٭ٞلٯٮ اب٬ ٞة٭ ي٬ٰٞاخ٭ل٭و٬٤ ع٬ل٬ٰٞيهٮٰم مٮ ٔٮ( . )٬٦ق٬ٞا٬٢ ؽب٬ٞ٭ٰم ٦تسلم عليهم يؼب ئكة كمٞا قٞا٢ تعٞاذل ) ٬٦يٰلم٬ ئٮك٬ ي ُت٭ٰ ف٬ٞنٮٰعم٬ ع٭ٰاٞ ٬ يلٞاَّ

ْٰخ٭ل٭وى٬ا خ٬الٮاٮين٬ ( .خ٬ز٬ ٬ٞتٞ٭ه٬ا س٬ ٣٪ ع٬ل٬ٰيك٭ٰم  ت٭ٰم ف٬ا  اٮبٰٞ
. ) يم٫ ًٯ٫ ٬ٔحٮ ٰن ٬ٔ  ٦يلًر يسلم عليهم كما قا٢ تعاذل )س٬ ٣٪ ق٬ٰٞوال٩ مٮ
 فاعبنة ْئ يلس ٣ فلي  فيها وال يلس ٣ يلتا٣ من صبيع يلوجوه .

ٔية أب٤ يلرريً يعبيا يكو٤ قلي ٩، ٢ْ علا كثرتو ْ. : .. قال البقاعي - تٞو باولٞو ٦ؼبا كا ت يلعاٌْ جا ة، ن٨ فبتلئٞ( ْىاقٞا٩ )لٞي ٩ علٞا جْو
يكٞأ  ٦ؼبا كا ت ؾبال  يػبمر يف يلا يا فبتلئة دبا ينغصها من يللغو ٦يلكذً وال عنا من ال مر٦ءٌ لو ف  ينغصو يلابيح، قا٢ َنفيا٩ عنهٞا مٞا

ي  لو معَن٩ نعم من ن٤ يكو٤ مهم ٩ لي  لٞو ن٨ لغطا٩ يستحق ن٤ يلغا أل و ل (لغوي٩ )ن٨ يعبنة يف ٦قت ما ( ال يسمعو٤ فيها)لذٌ يلسمع 
ُٔ ٦و٤ قل، ن٦ لو معَن ٦لكنو ال ي تب بو كبري فائاٌ  .معَن ن  ٩، ن٦ مستعم ٩ لي  لو معَن٩ موجْو يف يػبا
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 لٞك أل٤ نىٞٞل يلرٞريً يف يلٞا يا يتك ٦قيٞل يلضٞمري لمٞٞو٤ نهنٞا ترجٞٞع وذل يلكٞأٖ ، ن٨ ال هبٞر٨ بيٞٞنهم لغٞو يف يلكٞأٖ يلٞٞيت يرٞربوهنا ، ٦ٓ
 ابلباال ، ٦نىل يعبنة وٓي شربوي دل يتغري عالهم ، ٦دل يتكلموي .

َزاء) مِّن ر بَِّ  َعطَاء) ِحَسا)) (  ًَ ٕيىم   بو ٦نعطانبوه بفضلو ٦منٯو ٦وحسا و ٦ضبتٞو  )  ٓكرَنه جا س٬ااب٩ ( ن٨ :  ) ن٨ :ىذي يلذ٨  ع٬ط٬اء٩ حٮ
 كافيا٩ ٦يفيا٩ ساؼبا٩ كثريي٩ .

 عطيو حَّت ياو٢ حس  ، وقي  :كثريي٩   قي  :كافيا٩ ، ٦  قي  :اب٩ ( قولو تعاذل ) حسا  . 
 قا٢ يبن عاشٔو : ٦يعبزيء : وعطاء شيء عوبا٩ علا عمل. -

نَمُهَما الرْٛتَِن ( َْرِض َوَما بَميمْ ًٔ يلسمويٍ ٦يألٙٔ ٦ما فيهما ٦ما بينهما ، ) َربِّ الس َماَواِت َواَْ ٦ن و  ىبرب تعاذل عن عظمتٞو ٦ج لو ٦ن و 
ضبتو كل شيء .  يلرضبن يلذ٨ مشلت 

نٰٞه٭ٰم ش٬  ) ََل َّيِْلُ وَن ِمْنُو ِخطَا)) ( ٰٓ ٮوٮ ف٬مٮ ٍٮ ال ت٬ك٬لَّم٭  ٬ٰٞف ٪ وٮالَّ إبٮٮ اٮيّّ ن٨ :ال ياأ نحا علا يبتايء ـباابتٞو وال إبٓ ٞو كاولو تعاذل ) ي٬ٰٞو٬٣ َي٬ٰ
٬ٓي يلَّذٮ٨ ي٬ٰرف٬ع٭  ٰٓ ٮوٮ ( . ٬٦س٬عٮيا٪ ( . ٦قا٢ تعاذل )م٬ٰن  ه٭ وٮالَّ إبٮٮ  عٮٰنا٬

ٓكر ن٤ نحاي٩ من يػبلق ال يبكنو ن٤ ىبااب   يف شيء ن٦ يطالبو بريء قٔر ىذي يؼبعَن، ٦نكاه فاا٢ قال الراو  - : ٦يعلم ن و تعاذل ؼبا 
ئٮك٬ة٭  ٬فِّا ال٬ ي٬ٞت٬ك٬لَّم٭و٬٤ وٮالَّ م٬ٰن ن٬ٓٮ٬٤ ل٬  ِ٭ ٬٦يٰلم٬ ٬ ٔتبة، تعاذل )ي٬ٰٞو٬٣ ي٬ٞا٭و٣٭ يلر٦ُّ ٔي٩ ٦ لك أل٤ يؼب ئكة نعظم يؼبخلوقاٍ قا ٦ٓ ) و٭ يلرَّضٰب٬ن٭ ٬٦ق٬ا٬٢  ٬و٬ياب٩

ٌٔ ٦مكا ة، فبني نهنم ال يتكلمو٤ يف موقف يلايامة وج ال٩ لرهبم ٦خوفا٩ منو ٦خضوعا٩ لو، فكيف يكو٤ حا٢ غريىم.  ٦نكثر قا
 .يليو٣ يلرىيب ياف جربيل ٦يؼب ئكة مصطفني خاشعني  ن٨ : يف ٓلك ) يَمْوَم يَمُقوُم الرُّوُح َواْلَمَاِئَ ُة َصّفا) (

 ٰٓ ِ٭ فٮيه٬ا إبٮٮ ِ٭ يأٰل٬مٮني٭ ( ٦قا٢ تعاذل )ت٬ٞن٬ٞز٢َّ٭ يٰلم٬ ئٮك٬ة٭ ٬٦يلر٦ُّ  ٤ٮ ٬ٔهبٯٮٮٰم مٮٰن ك٭لٯٮ ن٬ٰمر٫ ( .٦يلر٦ِ ىو جربيل كما قا٢ تعاذل ) ٬ٞز٬٢٬ بٮوٮ يلر٦ُّ
   ٦عظم منزلتو ٦شرفو ، أل ٞو يؼبوكٞل ابغبٞي ، ٦عطٞف يؼب ئكٞة عليٞو مٞن ابً عطٞف  ٦خص جربيل ابلذكر من بني يؼب ئكة لاربو من

 يلعا٣ علا يػبا٘ .
  ، وقيم : نشٞريٟ يؼب ئكٞة ، وقيم  : جنٞٞا مٞن جنْٞو   ليسٞوي دب ئكٞة ،وقيم مل٬ك من يؼب ئكٞة ،  قي :٦قيل يف يؼبريْ ابلر٦ِ نقوي٢ :

  ]تفسري يلارا [نهنم بنو م٣ْ .
 ن٨ : ال نحا يتكلم منهم تعظيما٩ هلل ٦ىيبة منو .ل ُموَن ( ) َل  يَمََ َ 

ط٬ااب٩ ( . ٰنو٭ خٮ ٰلٮك٭و٬٤ مٮ  كما قا٢ تعاذل )ال يب٬
ٍ٭ لٮلرَّضٰب٬نٮ ف٬  ت٬ٰسم٬ع٭ وٮالَّ نب٬ٰسا٩ ( .  ٦قا٢ تعاذل ) ٬٦خ٬ر٬ع٬تٮ يأٰل٬ٰ و٬ي

َن َلُو الرْٛتَُن  ُِ ٰٓ ٮوٮ ( .( ن٨ : وال من ن٤ٓ لو يلرضبن س) ِإَل  َمْن َأ ٍٮ ال ت٬ك٬لَّم٭  ٬ٰٞف ٪ وٮالَّ إبٮٮ  بحا و ابلك ٣ فإ و يتكلم كاولو )ي٬ٰٞو٬٣ َي٬ٰ
 ن٨ حاا٩ . ٦من يغبق : ال ولو وال   . ) َوقَاَل َصَوا)) (

َُِلَ  اْليَمْوُم اْ َ ُّ (  ن٨ : يلكائن ال ؿبالة . ) 
 : ٦يف ٦ ف يليو٣ أب و حق ٦جوه 

 ق ، ٦ينامغ كل ابال .ن و وبصل فيو كل يغب أحدىا :
 ن٤ يغبق ىو يلثابت يلكائن ، ٦هبذي يؼبعَن ياا٢ و٤   حق ، ن٨ ىو اثبت ال هبٕو عليو يلفناء ٦يو٣ يلايامة كذلك فيكو٤ حاا٩ . واثَيها :
َي٣ يلا يا فأحوي٢ يػبلف ن٤ ٓلك يليو٣ ىو يليو٣ يلذ٨ يستحق ن٤ ياا٢ لو يو٣ ، أل٤ فيو تبلا يلسريئر ٦تنكرف يلضمائر ، ٦نما ن واثلثها :

. ] ٨ٕ  فيها مكتومة ، ٦يألحوي٢ فيها غري معلومة . ] تفسري يلري
َِ ِإَ  رَبِِّو َمً)) ( لك ابإليبا٤ ٦يلعمل يلصاحل . ) َفَمن َ اء اٗت َ  ن٨ :مرجعا٩ ٦ارياا٩ يهتا٨ وليٞو ٦منهجا٩ يبر بو ٦ٓ
ا)) َقرِيبا) ( َِ ْرََّنُكْم َع َِ ٔ ٞاكم ٦خوفناكم  ن٨:)أَِرَّنكم  لكفأ قريش يؼبنكرين للبعث يػبطاً  ) ِإَّن  أََ  يع  يو٣ يلايامة.)عِا)) قريبا( حذ

 ء .٦يإل ذئ: يإلخبأ حبصو٢ شيء تسوء عاقبتو، يف ٦قت يستطيع يؼبنذٔ فيو ن٤ هبنب  فسو يلوقٜو يف ٓلك يلري
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  . ٍ٫ٍ م  ظباه قريبا٩ لتأكا ٦قوعٞو ، ٦أل٤ كل ما ىو م
 : ٦٦ فو ابلاًر أل٤ كل مٍ قريب ، ن٦ أل٤ يلا يا علا مخرىا . سهي قال يف الَ -
 ٍ .ل ما ىو مٍ قريب ٦أل٤ مبانه يؼبو يع  عذيً يآلخٌر ، ٦قربو لتحااو فإ٤ ك : قال البيضاو  -

 يعٙر عليو صبيع نعمالو خريىا ٦شرىا ، قايبها ٦حايثها . ) يَمْوَم يَنيُُر اْلَمْرُء َما َقد َمْت َيَداُه (
 قا٢ يبن عاشٔو : ٦معَن  ظر يؼبرء ما قامت يايه : حصو٢ جزيء عملو لو . -

 متحسري٩ .( ) َويَمُقوُل اْلَ اِفُر 
ٍََِت ُكنُت تُمَرا)) ( )  لك حني عاين عذيً   َ  لَيمْ ن٨ : يْو يلكافر يومئذ ن و كا٤ يف يلائ يلا يا ترياب٩ دل ىبلق ٦ال خُر وذل يلوجْٞو ، ٦ٓ

 الو يلفاساٌ .٦ ظر وذل نعم
ومبا يْو ٓلك حني وبكم   بني يغبيويَنٍ يليت كا ت يف يلا يا فيفصل بينها حبكمو يلعا٢ يلذ٨ ال هبٔو حَّت و و لياضي للراٌ  وقي  :

ياب٩ (  ن٨ : كنت يعبماء من يلارَنء ، فإٓي فٝر من يغبكم بينها قا٢ ؽبا : كوين ترياب٩ فتصري ترياب٩ فعنا ٓلك ياو٢ يلكافر ) َي ليت  كنت تر 
ٔجع وذل يل يً .  حيويَن٩ فأ

ٙ٭ ٬٦ال ي٬ٰكت٭م٭و٬٤ يَّلل٬َّ ومث  ىِه اآلية :  ُّْ يلَّذٮين٬ ك٬ف٬ر٭٦ي ٬٦ع٬ص٬و٭ي يلرَّس٭و٬٢ ل٬ٰو ت٭س٬و٧َّ هبٮٮم٭ يأٰل٬ٰٔ   ح٬اٮيثا٩ ( .قولو تعاذل ) ي٬ٰٞوم٬ئٮذ٫ ي٬ٞو٬
ي٬  ت٬ٞه٬ا ك٬ا ٬تٮ يٰلا٬ابٮ  ة٬ ( .٦قو٢   عن يلكافر ) َي٬ ل٬يٰٞ

٧ٕ ، ٦قيل : سبَن ن٤ يكو٤  (٬٦ي٬ٞا٭و٢٭ يلكافر َيليت  ك٭نت٭ تٞ٭ر٬ياب٩  : ) قال يف الَسهي  - يتمَن ن٤ يكو٤ يو٣ يلايامة ترياب٩ ف  وباسب ٦ال هبا
٨٦ٔ ن٤ يلبهائم ربرر لياتص لبعضهم من بعض مث تْر ترياب٩ ، فيتمَن يلكافر ن٤ يكو٤ يف يلا يا ترياب٩ ن٨ دل ىبلق ، ياب٩ مثلها ، ٦ىذي ياوٯ٨ تر  ٦

 ٢ .يأل٦ 
ٌٔ نقيمت علا و ذئ منكر٨ رء يإلٮ سا٤٭ يلكافر يلذ٨ ياو٢ )َي ليت  كنت ترياب٩ ٦خ٭ص ابلذكر من عمو٣ يؼب قال ابن عا ور : - ( أل٤ يلسو
، ن٨ يؼبكلفني ابلرريئع ن حاً يلعاو٢ ، ن٨ يو٣ يتمَن يلكافر ن و دل ىبلق من يألحياء فض ٩ عنلبعث فكا٤ ٓلك ٦جو زبصيصو ابلذكري

١ٔ ٦ال حسٯاٖ أب٤ يكو٤ نقل ٔي١ لو ٦ىو يل يً يتمَن ن٤ يكو٤ غري ما لك تلهف شيء فبا ال وْ ٦تنا٣ علا ما قامت يايه من ، ٦ٓ
ٔفاات٩ وَن ؼببعوثو٤نئذي  ٦قا كا وي ياولو٤ ) ،يلكفر  ( فجعل   عااهبم ابلتحسر ٦سب  ن٤ يكو وي من جن  يل يً.كنا عظاما٩ ٦

ٓكر ٦ ف يلكافر يفهم منو ن٤ يؼبؤمن لي  كذلك أل٤ يؼبؤمن ٦و٤ عمل بعض يلسيئاٍ ٦توقع يلعااً علا سيئاتو فهو يرجو ن٤ تكو٤  ٦
 عاقبتو وذل يلنعيم ٦قا قا٢   تعاذل ) يو٣ ذبا كل  ف  ما عملت من خري ؿبضري٩ ( .

 الفوائد :
 فضل يلتاو٧ . -ٲ
 ٦ ف صبيل لنعيٞم يعبنٞة . -ٳ
 يلس ٣ ، ال فيو كذً ٦ال ك ٣ الغي . ن٤ يعبنة ْئ -ٴ
ٔنٍ ٦ال ن٤ٓ ظبعت ٦ال خطر علا قلب برر . -ٵ  ن٤ يف يعبنة ما ال عني 
 ٦من  عيم يعبنة يغبٔو يلعني ٦يغبايئق ٦يلبساتني . -ٶ
ًٔ يلسمويٍ ٦يألٙٔ ٦ما بينهما . -ٷ  ن٤   ىو 
 ن و ال نحا يتكلم يو٣ يلايامة وال من ن٤ٓ لو   . -ٸ
 لا باية يؼب ئكة حيث خص ابلذكٞر .بيا٤ فضيلة جربيل ع -ٹ
 ن٤ يو٣ يلايامة حق ٦كائن ال ؿبالة ٦ن ٞو قريب . -ٺ
 يعٙر علا يإل سا٤ يو٣ يلايامة نعمالو يغبسنة ٦يلسيئة كما قا٢ تعاذل : ) ينبأ يإل سٞا٤ يومئذ دبا قا٣ ٦نخر ( ٦قولو تعاذل : -ٱٲ

 ) ٦٦جا٦ي ما عملوي حابري٩ ( .
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 ن٤ يو٣ يلايامة قريب . -ٲٲ
 فر يتمَن ن٤ يكو٤ ترياب٬ من شاٌ يلعذيً .ن٤ يلكا -ٳٲ
 . يل غيب ابلعمل يلصاحل ٦يجتناً يلعمل يلسيئ يلفاسا -ٴٲ
 

 تفسَت سورة الناوعات

 مقدمة :
 ٦ىي مكيٯة ابالتفا٠ . قالو يبن عاشٔو .

 امسها :
ٕعاٍ ، ٦ىم يؼب ئكة . ٌٔ ابلاسم يإلؽبي ابلنا ٕعاٍ ، ٦ظبيت بذلك الفتتِا يلسو ٌٔ يلنا  سو

 لسورة :أغراض ا
 يشتملت علا وثباٍ يلبعث ٦يعبزيء ، ٦وبطا٢ وحالة يؼبرركني ٦قوعو ، ٦لويل يومو ٦ما يع ٨ يلناٖ حينئذ من يلوىل . -ٲ
 وبطا٢ قو٢ يؼبرركني يتعذٔ يإلٮحياء بعا ي عاي٣ يألجساْ .-ٳ
ٔسو٢    -ٴ ىم علا  ٌٔ عن اغيا٤ نىل مكة ٦سبْر ٓكرلم أبهنم نبعف من   ٦رباثت يلسو  كثري من ـبلوقاٍ   .٦

مممُف ٘( فَاْلُممممَدبَِّراِت َأْممممرا) )ٗ( فَالس ممماِبَقاِت َسمممْبقا) )ٖ( َوالس ممماْتَاِت َسمممْبحا) )ٕ( َوالن اِ مممطَاِت ََْشمممطا) )ٔ) َوالن اوَِعممماِت َغْرقممما) ) ًُ ( يَممممْوَم تَمْر
َفُة ) ًِ بَمُعَها الر اِدفَمُة )ٙالر ا َفمة  ٚ( تَمَمْ ًِ ٍِ َوا ا ُكن ما ٓٔ( يَمُقولُموَن أَئِن ما َلَممْرُدوُدوَن يف اْ َماِفَرِة )ٜ( أَْبَصمارَُىا َخاِ مَعة  )ٛ) ( قُملُموب  يَمْوَمِِم َِ ( أَئِم

َرة) ) َرة  َواِحَدة  )ٕٔ( قَاُلوا تِْلَ  ِإُا) َكر ة  َخاِسَرة  )ِٔٔعيَاما) َّنِ  ًْ َا ِىَي َو َُا ُىم ِ)لس اِىَرِة ( .ٖٔ( فَِ َّن   ( فَِ 
ٕعاٍ :  [ . ٵٲ – ٲ ] يلنا

----------- 
٦ِٔي بٞٞ  م٣ْ مٞٞن نجسٞٞاْىم كمٞٞا قٞٞا٢ تعٞٞاذل ) َوالن اوَِعمماِت َغْرقمما) (  ٰٞٞم ال ) ىٞٞي يؼب ئكٞٞة تنٜٞٞز ن ٞٞل٭ن٬ا ٬٦ى٭ ٍ٭ ت٬ٞو٬فَّٰٞتٞٞو٭ ٔ٭س٭ ٰٞٞو ٞٞا٬ك٭م٭ يٰلم٬ ٞٞاء٬ ن٬ح٬ ٬ٓي ج٬ حَّٞٞتَّ وٮ

٦ِٔي يلكفأ)َغْرقا) ( يٞ٭ف٬رٯٮا٭و٬٤ (   . ن٨ :  زعا٩ براٌ ٦عنف ، ٦ىذي ابلنسبة أل
٦ِٔ يلكافر ، فتجتذهبا باٌو من نقا ي جساه .  فاؼب ئكة تبالغ يف  ٜز 

٬ِ يلكفا: قال القرطيب  - ٦ٔي " : يؼب ئكة يليت تنزٜٮ ن ٍٮ ٕعا  ٔ .٦"يلنا
ٞٞم لويٞٞل قممال ابممن عا ممور - ٞٞما٩ مٞٞريْي٩ منٞٞو ربايٞٞق٭ مٞٞا بعٞٞاه مٞٞن يػبٞٞرب ٦يف ىٞٞذي يلاس٬ ٞٞم دبخلوقٞٞاٍ ٓيٍ  ٞٞفاٍ عظيمٞٞة ق٬س٬  : يبتٞٞائت ابلاس٬

 يؼباسم بو .
٦ِٔ يؼبٞؤمن تسٞيل كمٞا تسٞيل يلاطٌٞر مٞن يف ) َوالن اِ طَاِت ََْشمطا) (   ٦ِٔي يؼبٞؤمنني برفٞق ٦لٞني ٦يسٞر ٦سٞهولة ، فتخُٞر  ٦ىٞي يؼب ئكٞة تنٜٞز ن

 يلساا كما جاء يف حايث يلربيء يلطويل .
 ٦يلنٰرط ٦ىو يعبذً برفق ٦سهولة .

ح يف يؽبٞٞويء يف اريٞٞق فبرىٞٞا وذل مٞٞا نمٍٞٞر بٞٞو ، كمٞٞا تسٞٞبح يلطٞٞري يف يؽبٞٞويء ، يألفٞٞ ١ يف يلسٞٞماء ، ىٞٞي يؼب ئكٞٞة تسٞٞب) َوالس مماْتَاِت َسممْبحا) ( 
 تسبح مسرعة يف تنفيذ ن٦يمر   .

ل : ىي يؼب ئكة سبات يبن م٣ْ ابػبري ٦يلعموقي  ىي يؼب ئكة تسبق يلريااني ابلوحي وذل يأل بياء عليهم يلس ٣ ، ) فَالس اِبَقاِت َسْبقا) ( 
٦ِٔي يؼبؤمنني وذل يعبنة.وقي  : تسبق ب  م٣ْ وذل يلعمل يلصاحل فتكتبو ،  وقي  :يلصاحل ،   ىي يؼب ئكة تسبق أب
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ن٨ : يؼب ئكة تابر يلكو٤ أبمر   تعاذل ، فجربيل موكل ابلوحي ، ٦وسريفيل موكل ابلنفخ ابلصٔو ، ٦ميكائيل موكٞل فَاْلُمَدبَِّراِت َأْمرا) (  )
ٔبٞوي٤ موكٞل ابعبنٞة ، ٦مالٞك موكٞل ابلنٞأ ، ٦مٞنهم ضبلٞة يلعٞٗر ، ٦مٞنهم يؼبوكلٞو٤ ابؼبطر ٦يل ٦ِٔي ، ٦ نبٞاٍ ، ٦ملٞك يؼبٍٞو موكٞل باٞبض يأل

 حبفً يلعباْ ٦كتابة نعماؽبم .
كٞالرَيِ    رفها فيٞاه، ف  نحفً خ فا٩ نهنا يؼب ئكة ٦معناه نهنا تابر يألمٔو يليت سخرىا   تعاذل ٦  (يؼبابريٍ ) ٦نما :  قال ابن عطية -

 ٍ .٦يلسحاً ٦سائر يؼبخلوقا
٨ْٔ : فيٞٞو قٞٞوال٤ : نحٞٞانبا ،  قٞٞا٢ يلا٭ر٬ٞٞري٨ٯ : نصبعٞٞوي علٞٞا ن٤ يؼبٞٞريْ يؼب ئكٞٞة (فاؼبٞٞابريٍ ن٬ٰمٞٞري٩  )قولٞٞو تعٞٞاذل : :  قممال القممرطيب - ٦قٞٞا٢ يؼبٞٞا٦

.  يؼب ئكة ؛ قالو يعبمهٔو
 يم ؽبا ، ٦هلل ن٤ ياسم دبا شاء من ـبلوقاتو .فأقسم عز ٦جل ابؼب ئكة يف ن٦ افها يػبمسة ، ٦ىذي تعظ 
 . )ف٬ة٭  جويً يلاسم ؿبذ٦ٟ يا٢ عليو يلسيا٠ ٦ىو يلبعث ٦يلتااير : لتبعثن ، ٦علا ىذي يا٢ قولو تعاذل )ي٬ٰٞو٬٣ ت٬ٰٞرج٭ف٭ يلرَّيجٮ
ٓكرىا ، علا ن٤ يلايامة حقّّ. : قال القرطيب -  نقسم سبحا و هبذه يألشياء يليت 

ًُفُ  َفُة (  ) يَمْوَم تَمْر ًِ  يلريجفة يلنفخة يأل٦ذل يف يلصٔو ) فخة يلصعق( ليمٍو كل ـبلو٠ وال من شاء  .الر ا
٦يلرٯجف : ىو يالبطريً يلرايا ، ٦٭ فت يلنفخة دبا وباَ حبٞا٦ثها ، وٓ يرذبٞف هبٞا كٞل شٞيء ، ٦تضٞطًر يألٙٔ ، ن٨ تزلٞز٢ ٦يبٍٞو 

 من عليها .
بَمُعَها الر اِدَفُة (  ٔبعو٤ عاما٩ .ن٨ : تتبع) تَمَمْ ٔىم ، ٦بينهما ن  ها يلنفخة يلثا ية يف يلصٔو يؼبريْفة ؽبا لبعث يلناٖ من قبو

ٟ يأل٦ذل، ناؼبريْ ابلريْفة: يلنفف ْٟٔ فٞ ٤، وٓي  أتيت ٨ :خة يلثا ية، يليت تْر بعاىا، ٦فيها يبعٞث يؼبٞوتا إب٤ٓ   تعٞاذل، ياٞا٢: فٞ ٤ جٞاء 
 جاء يف نعاابو.

٬ٓي قا٢ تعاذل ) ٬٦ ٭فٮخ٬ يفٮ  ٙٮ وٮالَّ م٬ٰن ش٬اء٬ يَّللَّ٭ مث٭َّ  ٭فٮخ٬ فٮيوٮ ن٭ٰخر٧٬ ف٬إٮ ٍٮ ٬٦م٬ٰن يفٮ يأٰل٬ٰٔ  ى٭ٰم قٮي٬ا٣٪ ي٬ٰٞنظ٭ر٭٬٤٦ ( . يلصُّؤٮ ف٬ص٬عٮق٬ م٬ٰن يفٮ يلسَّم٬ا٬٦ي
َفة  ( ًِ ٍِ َوا  ن٨ : منزعجة من شاٌ ما تر٧ ٦تسمع . ) قُمُلوب  يَمْوَمِِ

: قلًو يؼبرركني ٔبو ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞايا، ٦يلفٜٞز يلٞذ٨ ال ياٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞيعٞ يىم يلرعٞب يلر ويٞٞٞٞٞٞٞٞٞيلذين ن كر٦ي يف يلا يا يلبعث ٦يعبزيء، فلمٞا بعث ٦يؼبريْ هبذه يلالًو ا
ٜ٭ يأٰل٬ٰكب٬ٞٞٞر٭ ٬٦ت٬ٞت٬ٞ -تعٞٞاذل -تكٞٞو٤ يف نمٞٞا٤ ٦يامئنٞٞا٤، كمٞٞا قٞٞا٢ -بفضٞٞل   ٦ضبتٞٞو -فأمٞٞا قلًٞٞو يؼبٞٞؤمنني فهٞٞي. فٜٞٞز .. ٞٞز٬ ل٬اَّٞٞاى٭م٭ : ال وب٬ٰٞٞز٭ ٞ٭ه٭م٭ يٰلف٬

ت٭ٰم ت٭وع٬ا٭٬٤٦. نٰٞ  يٰلم٬ ئٮك٬ة٭ ىذي ي٬ٰٞوم٭ك٭م٭ يلَّذٮ٨ ك٭
ف٬ة٪ ( ن٨ : خائفة ٦جلة ؛ قالو يبن عباٖ ٦عليو عامة يؼبفسرين. قال القرطيب - ً٪ ي٬ٰٞوم٬ئٮذ٫ ٬٦يجٮ  ) قٞ٭ل٭و
لة ٦حايٌٞر فبا عاينت من يألىوي٢ ٦ؼبا ت قبو من ن٨ : نبصٞأ ن ٞحاهبا ، ٦ومبا نبيفت وليها للم بسٞة ، ن٨ ٓلي ) أَْبَصارَُىا َخاِ َعة  ( 

يٯ٫ ( .
٫ٟ خ٬فٮ عٮني٬ مٮن٬ يلذ٢ُّٯٮ ي٬ٰٞنظ٭ر٭٬٤٦ مٮٰن ا٬ٰر  يلعذيً ٦يلنكا٢ كما قا٢ تعاذل ) ٬٦ت٬ٞر٬يى٭ٰم يٞ٭ٰعر٬ب٭و٬٤ ع٬ل٬يٰٞه٬ا خ٬اشٮ

 ن٨ : يؼبرركو٤ يؼبنكر٤٦ للبعث ٦يؼبعاْ ٦يغبساً .) يَمُقوُلوَن ( 
( ن٨ : يف يغبيٞاٌ  يف ا مافرةيالستفها٣ للتعجب ٦يالستبعاْ ٦يالسٞتغريً ، ن٨ : نئنٞا ؼبعٞٞا٤٦ْ ٦مرجوعٞو٤ ) وَن يف اْ َاِفَرِة ( ) أَئِن ا َلَمْرُدودُ 
 بعا يؼبٍو .

ٰرْ٭٦ْ٭٬٤٦ يفٮ يغبافٌر ( ن٨ : ياو٢ ىؤالء يؼبكذبو٤ يؼبنكر٤٦ للبعث ، وٓي قيل ؽبم و  قال القرطيب - كم تبعثو٤ ، قالوي منكرين ) ي٬ٞا٭ول٭و٬٤ ن٬وٮَنَّ ل٬م٬
ٰلاا٩ ج٬اٮياي٩  بٰٞع٭وث٭و٬٤ خ٬ ؟ ٦ىو كاوؽبم ) ن٬وٮَنَّ ل٬م٬ ٔجع فٞ ٤  متعجبني : ن ْر بعا موتنا وذل ن٢٦ يألمر ، فنعْو نحياء كما كنا قبل يؼبٍو ( ياا٢ : 

ٔجع من حيث جاء .  يف حافرتو ، ٦علا حافرتو ، ن٨ 
ٌ وذل يغبياٌ مٌر ن : يلعْو  خر٧ بعا مولم ٦ربوؽبم وذل عظا٣ ابلية.٦يؼبريْ ابغبافٌر

 يغبالة يلاايبة ، يع  يغبياٌ. (يغبافٌر  )٦يؼبريْ بٞ :  قال ابن عا ور -
َرة) ( ا ُكن ا ِعيَاما) َّنِ  َِ ٔميم .واملعٌت : ن٨ ابلية متفتتة لبرلا يلرما٢ ٦يلرَيِ ،  ) أَِئ  ن ْر وذل يغبياٌ بعا ن٤  رَن عظاما٩ ٦ىي 

بٰٞع٭وث٭و٬٤ خ٬ٰلاا٩ ج٬اٮياي٩ ( .كاولو تعاذل ع ٔ٭ف٬اات٩ ن٬وٮَنَّ ل٬م٬ ٬ٓي ك٭نَّا عٮظ٬اما٩ ٬٦  نهم ) ٬٦ق٬ال٭وي ن٬وٮ
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ت٭ٰم تٞ٭ر٬ياب٩ ٬٦عٮظ٬اما٩ ن٬ َّك٭ٰم ـب٭ٰر٬ج٭و٬٤ ( . نٰٞ ٬ٓي مٮتُّٰم ٬٦ك٭  ٦قولو تعاذل ) ن٬ي٬عٮا٭ك٭ٰم ن٬ َّك٭ٰم وٮ
 ( يؼبرركو٤ يؼبنكر٤٦ للبعث .) قَاُلوا 

 : يلرجعة للحياٌ بعا يؼبٍو و٤ كا ت حاا٩ .ن٨ ) تِْلَ  ( 
ٔجعة) ِإُا) َكر ة  َخاِسَرة (   . ن٨ : سنخسر فيها غاية يػبسري٤) َخاِسَرة  (  ن٨ : 

ٔىم ، قٞالوي : لٞو كٞا٤ ىٞذي  (تلك وٓي٩ كٌر خاسٌر  )ٓكر   تعاذل عنهم قوؽبم : قال ابن عطية :  - لك نهنٞم لتكٞذيبهم ابلبعٞث ، ٦و كٞا ٦ٓ
لك ؽبم وٓ ىي يلناحاا٩ ،  ٔجعتنا خاسٌر ٦ٓ  ٔ .لكا ت كرتنا ٦

َرة  َواِحَدة  (  ًْ َا ِىَي َو ن٨ : فإمبا ىي نمر من   مٌر ٦يحاٌ إلسريفيل لينفخ يف يلصٔو  فخة ٦يحاٌ ٦ىي  فخة يلبعث كما قا٢ تعاذل ) فَِ َّن 
ٰلب٬ص٬رٮ ( . ٌ٪ ك٬ل٬ٰمح٫ ابٮ ا٬  )٬٦م٬ا ن٬ٰمر٭َن٬ وٮالَّ ٬٦يحٮ

يٰٞن٬ا ؿب٭ٰض٬ر٭٬٤٦( .٦قا٢ تعاذل ٬ٓي ى٭ٰم صب٬ٮيع٪ ل٬ا٬ ٩ٌ ف٬إٮ ا٬   )وٮ٤ٰ ك٬ا ٬ٰت وٮالَّ  ٬ٰيح٬ة٩ ٬٦يحٮ
. ) ً٭ وٮ٤َّ يَّلل٬َّ ع٬ل٬ا ك٭لٯٮ ش٬ٰيء٫ ق٬اٮير٪  ٦قا٢ تعاذل )٬٦م٬ا ن٬ٰمر٭ يلسَّاع٬ةٮ وٮالَّ ك٬ل٬ٰمحٮ يٰلب٬ص٬رٮ ن٦ٰ٬ ى٭و٬ ن٬قٰٞر٬

٬ٓي  ل٭و٬٤ ( ن٨ : يسرعو٤ .٦قا٢ تعاذل ) ٬٦ ٭فٮخ٬ يفٮ يلصُّؤٮ ف٬إٮ َٮ وٮذل٬ ٬ٔهبٯٮٮٰم ي٬ٰٞنسٮ ي  ى٭ٰم مٮن٬ يأٰل٬ٰجا٬
َُا ُىم ِ)لس اِىَرِة (  يلساىٌر ٦جو يألٙٔ ، ن٨ : فإٓي ىم قيا٣ يف يحملرر علا ظهر يألٙٔ بعا ن٤ كا وي يف ابانها كما قا٢ تعاذل ) ف٬إٮمب٬َّا ) فَِ 

٬ٓي ى٭ٰم ي٬ٰٞنظ٭ر٭٦  ٌ٪ ف٬إٮ ا٬ ي٬ ٬ٰٕجر٬ٌ٪ ٬٦يحٮ
 ٬٤ ( .ىٮ
ٓكر جل ثناهه سهولة يلبعث عليٞو فاٞا٢ )فإمبٞا ىٮٞي ٬ٰٕجٌٞٞر ٦يحٞاٌ( ٧٦٬ٔ٦ يلضٞحا١ عٞن يبٞن عبٞاٖ  قال القرطيب -  )٪ٌ ا٬ ي٬ ٬ٰٕجر٬ٌ٪ ٬٦يحٮ

)ف٬إٮمب٬َّا ىٮ
، بعٞٞا مٞٞا كٞٞا وي يف بطنهٞٞا، قٞٞا٢ يلفٞٞرٯيء ( ن٨ علٞٞا ٦جٞٞو يألٙٔ ٞٞم( ن٨: يػب ئٞٞق نصبعٞٞو٤ )ابلسٞٞاىٌر ٬ٓي ى٭ : ظبيٞٞت هبٞٞذي قٞٞا٢:  فخٞٞة ٦يحٞٞاٌ )ف٬ٞٞإٮ

ٍٮ س٬ه٬ر؛ أل و ي٭ٰسه٬ر فيها خوفا٩ منها . ، دبعَن ٓي  يالسم؛ أل٤ فيها  ٬و٣ يغبيوي٤ ٦سهرىم، ٦يلعًر تسما يلف ٌ ٦٦جو يألٙٔ ساىٮٌر
 ٦يف "يلكراٟ" يألٙٔ يلبيضاء ن٨ يليت ال  باٍ فيها يؼبستوية ظبيٞت بٞذلك أل٤، ٦يلساىٌر قيل ٦جو يألٙٔ ٦يلف ٌ : وقال اَلوسي  -

ٔية يؼباء ٦يف باىا َنئمة   . ن٦ أل٤ سالكها ال ينا٣ خٟو يؽبلكة، يلسريً هبر٨ فيها من قوؽبم عني ساىٌر جا
 الفوائد :

ٔبو تعاذل . -ٲ  بيا٤ ن٤   تعاذل ياسم دبا شاء من ـبلوقاتو خب ٟ يلعبا ال هبٕو لو ن٤ ياسم بغري 
٦ِٔ يؼبؤمن تنٜز عنا يؼبٍو  زعا٩ سريعا٩ ال هبا -ٳ  من يألدل ما هباه يلكافر . بيا٤ ن٤ 
 بيا٤ ن٤ يؼب ئكة عباْ مكرمو٤ ـبلوقو٤ لطاعة   ٦تلبية ن٦يمره . -ٴ
 بيا٤ ن٤ قلًو يلكفأ يو٣ يلايامة تكو٤ خائفة من شاٌ نىوي٢ يو٣ يلايامة . -ٵ
 ن٤ يلكفأ ينكر٤٦ يلبعث ٦يستبعا٤٦ نمره . -ٶ
ٔىم . -ٷ ٌٔ   حيث بصيحة ٦يحاٌ ىبُر يلناٖ من قبو  عظم قا
 باٍ يلبعث ٦يعبزيء يو٣ يلايامة .وث -ٸ

ُْ ََّنَداُه رَبُّمُو ِ)لْمَواِد اْلُمَقمد ِط طُمو)  )٘ٔ) َىْ  أَدَك َحِديُث ُموَسى ) َ مُو َطاَمى )ٙٔ( ِإ َُْىمْب ِإَ  ِفْرَعمْوَن ِإ ( فَمُقمْ  َىم  ل مَ  ِإَ  َأن ٚٔ( ا
ممَر  )( فَممَأرَ ٜٔ( َوَأْىممِدَيَ  ِإَ  رَبِّممَ  فَمََْخَشممى )ٛٔتَمزَك ممى ) ِ َب َوَعَصممى )ٕٓاُه اآْليَمممَة اْلُ بمْ ( َفَحَشمممَر ٕٕ( ُثُ  َأْدبَمممَر َيْسممَعى )ٕٔ( َفَ مم
َْعَلى )ٖٕفَمَناَد  ) ُوَ  )ٕٗ( فَمَقاَل َأََّن رَبُُّ ُم اَْ َََ اَل اآْلِخَرِة َواَْ  ُ ُه اَّلل  َِ َرة) لَِّمن َِيَْشى ( .ٕ٘( فََأَخ َُِلَ  َلِعبمْ  ( ِإن  يف 

ٕعاٍ   [ . ٷٳ – ٶٲ: ] يلنا
---------------- 

 مع فرعو٤ ٦تكذيبو لو ٦عصيا و ، بل ٦يْعائو يلربوبية ، ٦ما حل بو من يلعاوبة : ٓكر تعاذل قصة موسا ) َىْ  أَدَك َحِديُث ُموَسى ( 
ٞٞاٮيث٭ م٭وس٬ٞٞا ( يػبطٞٞاً للنٞٞ   تسٞٞلية للنٞٞ   ٰٞٞل نات٬١٬ ح٬ مٞٞن يتٞٞأتا خطابٞٞو ، ن٨ : ىٞٞل ٦لكٞٞل  ، ٦لايٞٞاي٩ للمرٞٞركني . فاٞٞا٢ تعٞٞاذل ) ى٬

 جاء١ خرب موسا .
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 : يعلم ن٤ ٦جو يؼبناسبة بني ىذه يلاصة ٦بني ما قبلها من ٦جهني :قال الراو   -
ٞرٌَّ٪  اَول :  ٔىم علا و كأ يلبعٞث حَّٞت ي تهٞوي يف ٓلٞك يإل كٞأ وذل حٞا يالسٞتهزيء يف قٞوؽبم ) تٮٰلٞك٬ وٮٓي٩ ك٬ ن و تعاذل حكا عن يلكفأ و ري

، ٦بني ن و ربمل يؼبراة يلكثرٌي يف ْعٌو فرعو٤ ليكو٤ ٓلك كالتسلية  فذكر قصة موسا علي ٦كا٤ ٓلك يرق علا دمحم خاسٌر ( 
 . للرسو٢ 
ن٤ فرعو٤ كا٤ نقو٧ مٞن كفٞأ قٞريش ٦نكثٞر صبعٞا٩ ٦نشٞا شٞوكة ، فلمٞا سبْٞر علٞا موسٞا نخٞذه    كٞا٢ يآلخٌٞر ٦يأل٦ذل ، فكٞذلك  الثاين :

ىم عليك و٤ ن ر٦ي نخذىم   ٦جعلهم  كاال٩. ىؤالء يؼبرركو٤ يف  سبْر
 . ٦ىذي يػبطاً ترويق للمخااب يلسامع للتأمل يف ىذه يلاصة 
 ٦موسا بن عمري٤ ، نفضل ن بياء ب  وسريئيل ، ٦نحا ن٦رل يلعز٣ من يلرسل . -

ُْ ََّنَداُه رَبُّممُو (  ٔبٞٞو عٞٞز ٦جٞٞل  ٞٞايء ظبعٞٞو موسٞٞا ٦كلمٞٞو سٞٞبحا و ت) ِإ ٞٞا ن٨ : حٞٞني َنْيه  لَّٞٞم٬ يَّللَّ٭ م٭وس٬ كليمٞٞا٩ بٞٞ  ٦يسٞٞطة كمٞٞا قٞٞا٢ تعٞٞاذل ) ٬٦ك٬
 ت٬ٰكلٮيما٩ ( .
 يلوي٨ْ ؾبر٧ يلسيل ين يعببا٢ يلت ٢ .) ِ)ْلَواِد ( 

 يؼبطهر يؼبعظم .) اْلُمَقد ِط ( 
 ًو يلغرّب لسيناء .ن، ٦ىو أبسفل جبل يلطٔو يف يعب٦ن٦حا وليو فيو  ىو يسم للوي٨ْ يلذ٨ َن٧ْ   فيو  بيو موسا ) ُطو)  ( 

َُْىْب ِإَ  ِفْرَعْوَن (  ٔسلو وذل فرعو٤ ، ٦فرعو٤ ىو ملك مصر م ذي١ ، مث  أ علما٩ علا كل من ملك مصر كافري٩ .) ا  ن
َ ُو َطَاى (  ٭ ن٨ : ذبا٦ٕ يغبا يف يلكفر ٦يلتجرب ٦يلتكرب ٦يلتمْر يْعا يلربوبية ) ف٬ٞا٬ا٬٢ ن٬َن٬ ٬ٔبُّك٭م٭ يأٰل٬ٰعل٬ا ( ٦قا) ِإ ٢ ) ٬٦ق٬ا٬٢ فٮٰرع٬ٰو٤٭ َي٬ ن٬يُّٞه٬ا يٰلم٬أل٬

 م٬ا ع٬لٮٰمت٭ ل٬ك٭ٰم مٮٰن وٮل٬و٫ غ٬رٰيٮ٨ ( .
 ن٨ : فال لو .) فَمُقْ  ( 

 ن٨ : ىل لك ن٤ تتطهر من يلرر١ ٦يلكفر ابلتوحيا ٦يإليبا٤ .) َى  ل َ  ِإَ  َأن تَمزَك ى ( 
يئل . ن٤ قي  :قا٢ يف يلتسهيل ) ى٬ل لَّك٬ وذل ن٤٬ تزكا (  -  تتطهر من يلكفر ٦يلذ ًو ٦يلعيًو ٦يلٓر
 : تزكا تسلم . وقال بعضهم 
 تاو٢ ال ولو وال   ، ٦يأل٢٦ نعم . وقي  : 

ٔشا١ .) َوَأْىِدَيَ  (   ن٨ : نْلك ٦ن
 خالاك ٦مالكك ٦مابر١ ٦يؼبنعم عليك بسائر يلنعم .) ِإَ  رَبَِّ  ( 
 اجل ٦يآلجل .فتخاٟ   عز ٦جل ٦عاابو يلع) فَمََْخَشى ( 

ٔبٞك فتخرٞا ( ففٞي ىٞذي مٞن لطٞف  - قا٢ يبن يلايم : مث نمره ن٤ ىباابو أبلني خطٞاً فياٞو٢ لٞو ) ىٞل لٞك وذل ن٤ تزكٞا . ٦نىٞايك وذل 
 يػبطاً ٦لينو ٦جوه : 

ني ) نال أتكلٞو٤ ( ٦دل وخرُي يلك ٣ ـبُر يلعٙر ٦دل ىبُر ـبُٞر يألمٞر ٦يإللٞزي٣ ٦ىٞو نلطٞف ، ٦ ظٞريه قٞو٢ وبٞريىيم لضٞيفو يؼبكٞرم أحدمها :  
 يال كلوي .
ه وال كل نضبق جاىل . الثاين : ٌٔ ٦يلربكة يلزَيٌْ ، فعٙر عليو نمري٩ يابلو كل عاقل ٦ال يْر  قولو ) وذل ن٤ تزكا ( ٦يلتزكي ٦يلنماء ٦يلطها

 قولو ) تزكا ( ٦دل يال نٕكيك فأباٟ يلتزكية وذل  فسو ٦علا ىذي ىبااب يؼبلو١ . الثالث : 
قولو ) ٦نىايك ( ن٨ نكو٤ ْلي ٩ لك ٦ىاَْي٩ بٞني يٞايك، فنسٞب يؽباييٞة وليٞو ٦يلتزكٞي وذل يؼبخااٞب، ن٨ نكٞو٤ ْلٞي ٩ لٞك ٦ىٞاَْي٩  :الرابع 

 فتزكا ن ت كما تاو٢ للرجل : ىل لك ن٤ نْلك علا كنز أتخذ منو ما شئت ؟ ٦ىذي نحسن من قولو نعطيك .
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ٔبك اخلامس : ابه بن( فإ٤ يف ىذي ما يوجب ققولو )وذل  ٔبو فااره ٦خالاو يلذ٨ ن٦جاه ٦ : عموبو٢ ما ٢ْ عليو ٦ىو ن و ياعوه ٦يو لو وذل 
جنينا٩ ، ٦ غريي٩ ، ٦كبريي٩ ، ٦ماته يؼبلك ، ٦ىو  ٜو من خطاً يالستعطاٟ ٦يإللزي٣ كما تاو٢ ؼبن خُٞر عٞن ااعٞة سٞياه : نال تطيٞع سٞيا١ 

اب  ١ .٦موال١ ٦مالكك ؟ ٦تاو٢ للويلا نال تطيع ناب١ يلذ٨ 
قولٞٞو ) فتخرٞٞا ( ن٨ وٓي يىتٞٞايت وليٞٞو ٦عرفتٞٞو خرٞٞيتو أل٤ مٞٞن عٟٞٞر   خافٞٞو ٦مٞٞن دل يعرفٞٞو دل ىبفٞٞو فخرٞٞيتو تعٞٞاذل مار٦ ٞٞة  السممادط : 

 دبعرفتو ٦علا قأ يؼبعرفة تكو٤ يػبرية .
ًٔ ؟ ٦معلو٣ ن٤ ك السابع : ل عاقل يبأْ وذل قبو٢ ٓلك ن٤ يف قولو ) ىل لك ( فائاٌ لطيفة ٦ىي ن٤ يؼبعَن ىل لك يف ٓلك حاجة ن٦ ن

٦نَن يلاليل لك ٦يؼبرشٞا لٞك  ،٦ن ت يؼبتزكي  ،أل٤ يلايعي ومبا ياعو وذل حاجتو ٦مصلحتٞو ال وذل حاجة يلايعي فكأ و ياو٢ : يغباجة لك 
 وذل نعظم مصاغبك .

َر  ( لي ) فََأرَاُه اآْليََة اْلُ بمْ  ٩ ٦يبحا٩ علا  ا٠ ما جاء بو من عنا   ٦ىي يع  : فأظهر لو موسا مع ىذه يلاعٌو يغبق حجة قوية ٦ْ
 يلعصا ٦يليا ع مة علا  بوتو .

ٔيه يلع مة يلعظما ، ٦ىي يؼبعجٌز ، قا٢ يبن عباٖ : ىي يلعصا ، كما قا٢ تعاذل ) فألاا عصٞاه فٞإٓي ىٞي ثعبٞا٤ مبٞني ، قال القرطيب :  ن
 ٦ ٜز ياه فإٓي ىي بيضاء للناظرين ( .

 ٔسل   هبا موسا ٦ومبا كا ت ىاات٤ يآلي ٦نبا يلعصا ٦يليا ، أل٤ يلسحر كا٤ منترري٩ شائعا٩ م ٞذي١ ،  تا٤ من نعظم يآلَيٍ يليت ن
عوتو .  فأعطاه   عز ٦جل مَيٍ يبطل هبا كيا يلسحٌر يلذين تصا٦ي ؼبوسا عليو يلس ٣ ٦ْ

ِ َب (  ل٬ وٮل٬ٰيك٭ٰم ل٬م٬ٰجن٭و٤٪ ( . ن٨ : كذً ٦جحا ٦كفر بالبو دبا جاء بو موسا ٦قا٢ ) ق٬ا٬٢ وٮ٤َّ ) َفَ   ٬ٔس٭ول٬ك٭م٭ يلَّذٮ٨ ن٭ٰٔسٮ
٬ً ٬٦ن٬ ) َوَعَصى (  تٮن٬ا ك٭لَّه٬ا ف٬ك٬ذَّ ٔحو ، فكذً يػبرب ، ٦عصا يألمر كما قا٢ تعاذل عنو ) ٬٦ل٬ا٬ٰا ن٬ٔ٬يٰٞن٬اه٭ مَي٬  ىب٬ ( .ن٨ : نىب ن٤ ينااْ جبوي

ْٔ يغبٞٞق ، فرمٞٞا موسٞٞٞا  ا جٞٞاء بٞٞو موسٞٞا ن٨ : مث نعٞٞٙر عٞٞن يإليبٞٞٞا٤ دبٞٞ) ُثُ  َأْدبَمممَر َيْسممَعى (  ٦مضٞٞا يف عمٞٞٞل يلفسٞٞاْ ، ٦سٞٞعا يف 
ٰثلٮوٮ( ٦قا٢ ) وٮينٯٮ  ٰحر٫ مٮ ٰحرٮ٬١ َي٬ م٭وس٬ا . ف٬ٞل٬ن٬ٰأتٮي٬ٞنَّك٬ بٮسٮ ن٬ا بٮسٮ ن٬ا مٮٰن ن٬ٰٔبٮ ت٬ٞن٬ا لٮت٭ٰخرٮج٬ ئٰٞ ٔي٩ ( .ابلسحر ٦قا٢ )ن٬جٮ ٬ظ٭نُّك٬ َي٬ م٭وس٬ا م٬ٰسح٭و   أل٬

 ٨ : صبع قومو ، فناْ هبم بصٍو مرتفع .ن) َفَحَشَر فَمَناَد  ( 
َْعَلى (  ْٔ ؼبا جاء بٞو موسٞا مٞن ْعوتٞو لربٞو ، فٞزعم ) فَمَقاَل َأََّن رَبُُّ ُم اَْ يْعا ن و يلًر يلذ٨ ىو يألعلا ، يلذ٨ ال نحا فوقو ، ٦يف ىذي 

ًٔ لاومو .  ن و 
ُوَ (  َََ اَل اآْلِخَرِة َواَْ  ُ ُه اَّلل  َِ   تعاذل عاوبة يآلخٌر يف يلنأ ٦عاوبة يلا يا يف يلغر٠ .ن٨: فٞعاقبو  )فََأَخ

 اا٢:  كٯل ف ٤ بف ٤، وٓي ن٦قع بو عاوبة شاياٌ ذبعلو  كاال ٦عرٌب لغريه.ي
ه٭ ن٬ٰخذي٩ ٬٦بٮي ٩ ( .  كما قا٢ تعاذل ) ف٬ٞع٬ص٬ا فٮٰرع٬ٰو٤٭ يلرَّس٭و٬٢ ف٬أ٬خ٬ٰذَن٬

ه٭ ٬٦ج٭ن٭و٬ْه٭ ف٬ٞن٬ٞب٬ٰذَن٬   . ى٭ٰم يفٮ يٰلي٬مٯٮ ٬٦ى٭و٬ م٭لٮيم٪ (٦قا٢ تعاذل ) ف٬أ٬خ٬ٰذَن٬
: ٦معَن يلنكا٢ : وياٜا ن٧ٓ شايا علا يلغري من يلترهري بذلك حبيث يٞ٭ن٬كٯٮل ، ن٨ ي٬ٞرْ٭ ٦ي٬ٰصرٟٮ من يراىاه عٞن ن٤ قال ابن عا ور  -

 َييت دبثل ما عومل بو يؼبنكَّل بو ، فهو مرتق من يلنكو٢ ٦ىو يلنكو٘ ٦يؽبر٦ً .
ٞٞذ٬ه٭  ٞٞم٭ يأٰل٬  ٦قيٞٞل : )ف٬أ٬خ٬ ٰٞٞن وٮلٞٞو٫ غ٬ٞٞرٰيٮ٨ ( ٦قولٞٞو بعٞٞا ) ن٬َن٬ ٬ٔبُّك٭ ٰٞٞم مٮ ٞٞر٬ٌٮ ٬٦يأٰل٭٦ذل ( ن٨  كٞٞا٢ قولٞٞو ) مٞٞا ع٬لٮٰمٞٞت٭ ل٬ك٭ ٰعلٞٞا ( . قالٞٞو يبٞٞن يَّللَّ٭  ٬كٞٞا٬٢ يآٰلخٮ

 ، ٔبعو٤ سنة، قالو يبن عباٖ. ٦يؼبعَن: نمهلو يف يأل٦ذل، مث نخذه يف يآلخٌر  فعذبو بكلمتيو.عباٖ ٦ؾباىا ٦عكرمة. ٦كا٤ بني يلكلمتني ن
، ٦يؼبريْ ابأل٦ذل: يغبياٌ يلا يا يؼبريْ والراًح القول اَول : أن : يلائ يآلخٌر  ، ٦ٔجحو يبن كثري . ابآلخٌر

ر٬ٌٮ ٬٦يأل٦ذل٬ : ) قال ابن كثَت ه٭ يَّللَّ٭  ٬ك٬ا٬٢ يآلخٮ ٰنو٭ ي ٰتٮا٬ام٩ا ج٬ع٬ل٬و٭ بٮوٮ عٮبٰٞر٩ٌ٬ ٬٦ ٬ك٬  (ف٬أ٬خ٬ذ٬ ٞرٯٮْٮين٬ يفٮ يلٞاُّ ٰٞي٬ا، ن٨ٰ٬: ي ٰٞت٬ٞا٬م٬ يَّللَّ٭ مٮ ٬ٰمث٬الٮوٮ مٮن٬ يٰلم٭ت٬م٬ ٬٦ي٬ٰٞٞو٬٣ )اال٩ ألٮ
ٰرف٭وْ٭  ٔٮ ٬٦ي٬ٰٞو٬٣ يٰلاٮي٬ام٬ةٮ ال٬ يٞ٭ٰنص٬ر٭٬٤٦ ) ك٬م٬ا ق٬ا٬٢ ت٬ٞع٬اذل٬   (يٰلاٮي٬ام٬ةٮ بٮٰئ ٬ يلرٯٮٰفا٭ يٰلم٬  .  (٬٦ج٬ع٬ٰلن٬اى٭ٰم ن٬ئٮمَّة٩ ي٬ٰاع٭و٬٤ وٮذل٬ يلنَّا
يح٭ يفٮ م٬عٰ  ي ى٭و٬ يلصَّحٮ ٬ْ بٮا٬ٰولٮوٮ: ى٬ذ٬ ر٬ٌٮ ٬٦يأل٦ذل٬ )َن٬ يآٰلي٬ةٮ، ن٤٬َّ يٰلم٭ر٬ي ر٬ٌ٭ ن٨ٰ٬: ي ( ٬ك٬ا٬٢ يآلخٮ  . لاُّ ٰٞي٬ا ٬٦يآٰلخٮ

ت٬اه٭ يأٰل٭٦ذل٬ ٬٦يلثَّا ٮي٬ة٭. ٬٦قٮيل٬: ك٭ٰفر٭ه٭ ٬٦عٮٰصي٬ا ٭و٭. لٮك٬ ك٬لٮم٬ ْ٭ بٮذ٬  ٬٦قٮيل٬: يٰلم٭ر٬ي
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 . يح٭ يلَّذٮ٨ ال٬ ش٬كَّ فٮيوٮ يأٰل٢َّ٦٬٭  )يبن كثري(   ٬٦يلصَّحٮ
 . فيو ن٤ يلذ ًو ٦يلتكذيب سبب للعاوبة ٦يؽب ١ 

٩ ن٬خ٬ٰذَن٬ بٮذ٬ ٰبٮوٮ( .  كما قا٢ تعاذل )ف٬ك٭ ٯ
تٮن٬ا ف٬أ٬خ٬ذ٬ى٭م٭ يَّللَّ٭ بٮذ٭ ٭وهبٮٮٰم( . َي٬ ب٭وي ِبٮ ًٮ م٢ٮ فٮٰرع٬ٰو٬٤ ٬٦يلَّذٮين٬ مٮٰن ق٬ٰٞبلٮهٮٰم ك٬ذَّ ٰن  ٦قا٢ تعاذل )ك٬ا٬

( .٦قا٢ تعاذل )٬٦ك٬ٰم ق٬ص٬ٰمن٬   ا مٮٰن ق٬ٰٞري٬ة٫ ك٬ا ٬ٰت ظ٬الٮم٬ة٩ ٬٦ن٬ٰ ر٬ٰأَن٬ ب٬ٰٞعا٬ى٬ا ق٬ٰٞوما٩ مخ٬رٮين٬
. )  ٦قا٢ تعاذل )ف٬أ٬ٰىل٬ٰكن٬اى٭ٰم بٮذ٭ ٭وهبٮٮٰم ٬٦ن٬ٰ ر٬ٰأَن٬ مٮٰن ب٬ٰٞعاٮىٮٰم ق٬ٰٞرَن٩ مخ٬رٮين٬

 ٦قا٢ تعاذل )ف٬ك٬ذَّب٭وه٭ ف٬أ٬ٰىل٬ٰكن٬اى٭ٰم( .
ٍٮ ٬ٔهبٯٮٮ  َي ب٭وي ِبٮ  ٰم ف٬أ٬ٰىل٬ٰكن٬اى٭ٰم بٮذ٭ ٭وهبٮٮٰم( .٦قا٢ تعاذل )ك٬ذَّ

ٔٮٰٕقٞ٭ه٬ا ٬ٔغ٬اي٩ مٮٰن ك٭لٯٮ م٬ك٬ا٫٤ ف٬  ا  ٰتٮيه٬ ئٮنَّة٩ َي٬ ن٬ة٩ م٭ٰطم٬ ٬ً يَّللَّ٭ م٬ث٬ ٩ ق٬ٰٞري٬ة٩ ك٬ا ٬ٰت ممٮ ٟٮ ٦قا٢ تعاذل )٬٦ب٬ر٬ ٬ٖ يعبٰٞ٭وٜٮ ٬٦يػب٬ٰٰٞو ٞا يَّللَّ٭ لٮب٬ٞا ٬ٓيق٬ٞه٬ ٍٰ أبٮ٬ ٰٞع٭ٞمٮ يَّللَّٮ ف٬أ٬ ك٬ف٬ٞر٬
 ي٬ٰصن٬ٞع٭و٬٤( .دبٮ٬ا ك٬ا ٭وي 

َُِلَ  (   ما حاَ لفرعو٤ . ن٨ : و٤ يف) ِإن  يف 
َرة) لَِّمن َِيَْشى (   ؼبوعظة ؼبن يتعً ٦ىباٟ عااً   .) َلِعبمْ

 الفوائد :
ٔبو كفاحا٩ ب  ٦يسطة . -ٲ  وثباٍ مناجاٌ موسا لربو تعاذل ، ٦ن و كلمو 
ٔسل   . -ٳ ٔسو٢ من   ن٤ موسا 
 ررية وال ابإلس ٣ ، ن٨ ابلعمل برريئعو .تارير ن و ال تزكية للنف  يلب -ٴ
 ال ربصل يػبرية من يلعبا هلل وال بعا معرفة   . -ٵ
 يستعما٢ يغبكمة ٦يلرفق يف يلاعٌو وذل   . -ٶ
 ن٤ موسا نعطي يآلَيٍ يليت تا٢ علا  اقو من يلعصا ٦يليا . -ٷ
 شاٌ تكذيب فرعو٤ . -ٸ
 ى ١ يألمم ومبا بسبب كفرىا ٦تكذيبها . -ٹ
 إل سا٤ ن٤ يعترب ٦يتعً من يألمم يلساباة يليت نىلكها   بسبب كفرىا ٦تكذيبها .ن و هبب علا ي -ٺ

َلَها َوَأْخَرَج ُضَحاَىا )ٕٛ( رََفَع مَسَْ َها َفَسو اَىا )ٕٚ) أَأَََُْم َأَ دُّ َخْلقا) َأِم الس َماء بَمَناَىا ) َُِلَ  َدَحاَىا ٜٕ( َوَأْغَطَش لَيمْ َْرَض بَمْعَد  ( َواَْ
َها َماءَىا َوَمْرَعاَىا )( أَ ٖٓ) ََْمَعاِمُ ْم ( .ٕٖ( َواْْلَِباَل َأْرَساَىا )ْٖٔخَرَج ِمنمْ  ( َمََاعا) ل ُ ْم َوَِ

ٕعاٍ :   [ . ٴٴ – ٸٳ] يلنا
---------------- 

َأَ دُّ َخْلقا) َأِم نيها يلناٖ ) أَأَََُْم ( )ياو٢ تعاذل ؿبتجا٩ علا منكر٨ يلبعث يف وعاٌْ يػبلق بعا موتو  ) أَأَََُْم َأَ دُّ َخْلقا) أَِم الس َماء (
 .( يع  : بل يلسماء نشا منكم  الس َماء

ٔي٩ ٦  ٔىم وذل نمر معلو٣ عناىم ابؼبراىاٌ، ٦ىو ن٤ خلق يلسماء نعظم ٦نبلغ من خلاهم، ٦من كا٤ قاْ  يؼباصْو من يآلية يلكريبة لفت ن ظا
 نقأ. -لاهم ٦وعاْلم بعا مولم٦ىو خ -علا يألبلغ ٦يألعظم كا٤ علا ما ىو نقل منو

ٖٮ ال ي٬ٰٞعل٬م٭و٬٤ (   ٖٮ ٬٦ل٬كٮنَّ ن٬ٰكث٬ٞر٬ يلنَّا ٰلقٮ يلنَّا ٙٮ ن٬ٰكب٬ٞر٭ مٮٰن خ٬ ٍٮ ٬٦يأٰل٬ٰٔ  . كما قا٢ تعاذل ) ػب٬٬ٰلق٭ يلسَّم٬ا٬٦ي
 م٬ا ؽب٬٬ا مٮٰن فٞ٭ر٭٫ُ٦ ( .٦قا٢ تعاذل )ن٬ف٬ٞل٬ٰم ي٬ٰٞنظ٭ر٭٦ي وٮذل٬ يلسَّم٬اءٮ ف٬ٰٞوق٬ٞه٭ٰم ك٬ٰيف٬ ب٬ٞن٬ٞيٰٞن٬اى٬ا ٬ٕ٬٦يَّٞنَّاى٬ا ٬٦ 

ع٭و٬٤ ( . ن٬اى٬ا أبٮ٬ٰيا٫ ٬٦وٮَنَّ ل٬م٭وسٮ  ٦قا٢ تعاذل )٬٦يلسَّم٬اء٬ ب٬ٞن٬ٞيٰٞ
ثٰٞل٬ه٭ٰم ب٬ٞل٬ا ٬٦ى٭و٬ يػب٬ٰ َّ  ٫ٔ ع٬ل٬ا ن٤ٰ٬ ىب٬ٰل٭ق٬ مٮ ْٮ ٬ٙ بٮا٬ا ٍٮ ٬٦يأٰل٬ٰٔ  ٠٭ يٰلع٬لٮيم٭ ( .٦قا٢ تعاذل ) ن٬٦٬ل٬ٰي ٬ يلَّذٮ٨ خ٬ل٬ق٬ يلسَّم٬ا٬٦ي
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ٰلاا٩ ن٣٬ٮ يلسمآء ( ىذي توقيف قصا بو يالستاال٢ علا يلبعث فإ٤ يلذ٨ خلق يلسماء قأْ علا خلق  الَسهي قال يف  - ) ن٬ن٬ ت٭ٰم ن٬ش٬اُّ خ٬
 يألجساْ بعا فنائها .

 فسرىا باولو :) بَمَناَىا ( 
ٔفع جرمها ٦نعلا سافها فوقكم ) ) رََفَع مَسَْ َها َفَسو اَىا (   لها مستوية ال تفا٦ٍ فيها ٦ال شاو٠ ٦ال فطٔو .ن٨ :جع َفَسو اَىا (ن٨ : 
ٔجاء ، مكللة ابلكويكب يف يلليلة يلظلماء. قال ابن كثَت -  : جعلها عالية يلبناء، بعياٌ يلفناء، مستوية يأل
. وقال القرطيب -  : ن٨ خلاها خلاا٩ مستوَي٩ ، ال تفا٦ٍ فيو ، ٦ال ش٭او٠ ، ٦ال ف٭ط٭ٔو

لٮ٬ا م٭ٰعرٮب٭و٬٤ ( .كما قا٢ تعاذل ) ٬٦ج٬ع٬ٰلن٬ا   يلسَّم٬اء٬ س٬ٰافا٩ ؿب٬ٰف٭وظا٩ ٬٦ى٭ٰم ع٬ٰن مَي٬
يْي٩ ( . ا٬ ن٬ا ف٬ٰٞوق٬ك٭ٰم س٬ٰبعا٩ شٮ  ٦قا٢ تعاذل ) ٬٦ب٬ٞن٬ٞيٰٞ

٬ٙ فٮر٬يشا٩ ٬٦يلسَّم٬اء٬ بٮن٬اء٩ .. ( .  قا٢ تعاذل ) يلَّذٮ٨ ج٬ع٬ل٬ ل٬ك٭م٭ يأٰل٬ٰٔ
٫ٍ ( .٦قا٢ تعاذل ) مث٭َّ يٰست٬ٞو٧٬ وٮذل٬ يلسَّم٬اءٮ ف٬س٬وَّ   يى٭نَّ س٬ٰبع٬ ظب٬٬ا٬٦ي
ٍٮ يغبٰ٭ب٭كٮ ( . ٬ٓي  ٦قا٢ تعاذل ) ٬٦يلسَّم٬اءٮ 

ٔتفٜا يلذ٨ بني سطح يلسماء يألسفل يلذ٨ يلينا ٦سطحها يألعلا  قال يف الَسهي  - ) ٬ٔف٬ع٬ ظب٬ٰك٬ه٬ا ( يلسمك : غلً يلسماء ٦ىو يال
ٔفعو ن و جعلو مسرٌي طبسمائة عا٣  يلسَّٰمك يلساف . وقي  :،  يلذ٨ يلي ما فوقها . ٦معَن 

َلَها (   ن٨ : جعل ليلها مظلما٩ حالكا٩ .) َوَأْغَطَش لَيمْ
 : ن٨ جعلو مظلما٩ ياا٢ : غطش يلليل وٓي نظلم . ٦نغطرو   . قال يف الَسهي  -

ٔىا مررقا٩ مضيئا٩ .) َوَأْخَرَج ُضَحاَىا (   ن٨ : ٦جعل هنا
 ا ، أل٤ يلضحا نكمل نجزيء يلنهأ يف يلنٔو ٦يلضوء.٦ومبا عرب عن يلنهأ ابلضح قال الراو  : -
 ٦نباٟ يلضُّحا وذل يلسماء كما نباٟ وليها يلليل ؛ أل٤ فيها سبب يلظ ٣ ٦يلضياء ٦ىو غر٦ً يلرم  ٦الوعها. قال القرطيب :٦ -
 يو يلناٖ لطلب معاشهم .فمن نعظم يلنعم جعل يلليل مظلما٩ ليسكن يلناٖ فيو ٦يس وبوي ، ٦يلنهأ مررقا٩ منريي٩ ليتصٟر ف 

ر٩ٌ٬ لٮ  ٔٮ م٭ٰبصٮ ا ا٬ٔ مي٬ٞت٬ٞنٰيٮ ف٬م٬ح٬ٰوَن٬ مي٬ة٬ يللَّٰيلٮ ٬٦ج٬ع٬ٰلن٬ا مي٬ة٬ يلنَّٞه٬ (.قا٢ تعاذل )٬٦ج٬ع٬ٰلن٬ا يللَّٰيل٬ ٬٦يلنَّٞه٬ ٬ً نٮني٬ ٬٦يغبٰٮس٬ا ٬ْ يلسٯٮ ت٬ٞغ٭وي ف٬ٰض ٩ مٮٰن ٬ٔبٯٮك٭ٰم ٬٦لٮت٬ٰٞعل٬م٭وي ع٬ا٬  ت٬ٞبٰٞ
ت٬ٞغ٭وي مٮٰن ف٬ٰضلٮوٮ ٬٦ل٬ع٬لَّك٭ٰم ت٬ٰرك٭ر٭٬٤٦( .٦قا٢ تعاذل )٬٦مٮٰن ٬ٔضٰب٬  ا٬ٔ لٮت٬ٰسك٭ن٭وي فٮيوٮ ٬٦لٮت٬ٞبٰٞ  تٮوٮ ج٬ع٬ل٬ ل٬ك٭م٭ يللَّٰيل٬ ٬٦يلنَّٞه٬

َُِلَ  (  َْرَض بَمْعَد   ن٨ : بعا خلق يلسماء ٦بنائها ٦تسويتها .) َواَْ
 نكثر يؼبفسرين . ن٨ : بسطها ٦مهٯاىا ، فالاحو : يلبسط ٦يلتمهيا ، ٦ىذي قو٢) َدَحاَىا ( 

نٰٞه٬ا م٬اءى٬ا ٬٦م٬ٰرع٬اى٬ا ٬٦يعبٰٮب٬ا٬٢ ن٬ٰٔس٬اى٬ا( كما فسرىا بذلك نيضا٩ يب ٬ُ مٮ ن كثري حيث قا٢ : ٦فسرىا بن عباٖ دبا جاء بعاىا ٦ىو قولو )ن٬ٰخر٬
نٰٞه٬ا م٬اءى٬ا ٬٦م٬ٰرع٬اى٬ا ٬٦يعبٰٮب٬ا٬٢ ن٬ٰٔس٬اى٬ا( . ٬ُ مٮ  يلاحي مفسر باولو )ن٬ٰخر٬

  ٙٮ صب٬ٮيعا٩ مث٭َّ : جاءٍ مإ  ال َيٍ تا٢ علا ن٤ خلق يألٙٔ كا٤ قبل يلسماء كما قا٢ تعاذل ) ى٭و٬ يلَّذٮ٨ خ٬ل٬ق٬ ل٬ك٭ٰم م٬ا يفٮ يأٰل٬ٰٔ
. ) ٫ٍ  يٰست٬ٞو٧٬ وٮذل٬ يلسَّم٬اءٮ ف٬س٬وَّيى٭نَّ س٬ٰبع٬ ظب٬٬ا٬٦ي

٬ٙ يفٮ ي٬ٞوٰ  لَّذٮ٨ خ٬ل٬ق٬ يأٰل٬ٰٔ ٬١٬ٔ ٦قا٢ تعاذل )ق٭ٰل ن٬وٮ َّك٭ٰم ل٬ت٬ٰكف٭ر٭٬٤٦ ابٮ ي٬ مٮٰن ف٬ٰٞوقٮه٬ا ٬٦اب٬
ًُّ يٰلع٬ال٬مٮني٬ . ٬٦ج٬ع٬ل٬ فٮيه٬ا ٬٦٬ٔيسٮ ٬ٓلٮك٬ ٬ٔ يْي٩  م٬نٰيٮ ٬٦ذب٬ٰع٬ل٭و٬٤ ل٬و٭ ن٬ٰ ا٬

ي٬ 
٫٣ س٬و٬يء٩ لٮلسَّائٮلٮني٬ . مث٭َّ يٰست٬ٞو٧٬ وٮذل٬ يلسَّم٬اءٮ ٬٦ىٮ ٬ٔ فٮيه٬ا ن٬قٰٞو٬يت٬ٞه٬ا يفٮ ن٬ٰٔب٬ٞع٬ةٮ ن٬َيَّ ن٬ا  ْ٭خ٬ا٤٪ ف٬ٞا٬ا٬٢ فٮيه٬ا ٬٦ق٬اَّ ٙٮ يٰئتٮي٬ا ا٬ٰوعا٩ ن٦ٰ٬ ك٬ٰرىا٩ ق٬ال٬ت٬ا ن٬ت٬ٞيٰٞ ؽب٬٬ا ٬٦لٮأٰل٬ٰٔ

 ا٬ائٮعٮني٬ ( .
ٕعاٍ تا٢ علا أتخر ْحو يألٙٔ ، فكيف يعبمع ؟  ٦يآلية ىنا يف يلنا

 ريٙ ن٦ال٩ غبحا و ٦تعاذل خلق يألٔ ٓىب نكثر يلعلماء وذل ن٤ خلق يألٙٔ متاا٣ علا خلق يلسماء ، ٦نما ْحوىا فمتأخر عنها ، فاهلل س
، مث يستو٧ وذل يلسماء فسويىن سبعا٩، مث ْحا يألٙٔ بعا ٓلك، ن٨: بسطها ٦مهاىا للسكن ، أب٤ نخُر منها يؼباء ٦يؼبرعا ،  ماحٌو

ٔساىا ابعببا٢ .  ٦ن
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٬ٓلٮك٬ ْحاىا ( ٦دل يال : ٦يألٙٔ بعا ٓلك خلاها ن٦ يبتانىا ن٦ ن رأىا  ٬ٙ ب٬ٰٞعا٬  ، ٦ومبا قا٢ ) ْحاىا ( ٦معَن قالوي : و٤   قا٢ ) ٬٦يأٰل٬ٰٔ
 يلاحو غري معَن يػبلق ، فاؼبتأخر ْحو يألٙٔ ، ٦ىو بسطها ٦سبهياىا ، ٦لي  خلاها ٦و راءىا .

٨ٕ، ٦يبن كثري، ٦يلسعا٨، ٦يلااظبي، ٦يلرنايطي ٦يلروكاين .  ٦هبذي قا٢ يبن عباٖ، ٦ٔجحو يبن جرير، ٦يلبغو٨، ٦يبن عطية، ٦يبن يعبو
 و٤ يألٙٔ خلات قبل خلق يلسماء ، ٦لكن ومبا ْحيت بعا خلق يلسماء . : ... قال ابن كثَت -

َها َماءَىا َوَمْرَعاَىا (  ن٨ : نخُر من يألٙٔ عيو٤ يؼباء يؼبتفجٌر ، ٦نجر٧ فيها يألهنأ ، ٦ن بت فيها يلكأل ٦يؼبرعا فبا َيكلو ) َأْخَرَج ِمنمْ
 . يلناٖ ٦يأل عا٣

 يعببا٢ يف يألٙٔ ، فهي مثبتة لألٙٔ . ن٨ : ثبت) َواْْلَِباَل َأْرَساَىا ( 
ي٬ ن٤ٰ٬ سب٬ٮيا٬ بٮك٭ٰم ( .

ٙٮ ٬٦٬ٔيسٮ  كما قا٢ تعاذل ) ٦ن٬ٰلا٬ا يفٮ يأٰل٬ٰٔ
ٔي٩ ( . ا ي٬ ٬٦ن٬ ٰٞه٬

٬ٙ ٬٦ج٬ع٬ل٬ فٮيه٬ا ٬٦٬ٔيسٮ  ٦قا٢ تعاذل )٬٦ى٭و٬ يلَّذٮ٨ م٬اَّ يأٰل٬ٰٔ
٫ٍ ٬٦ن٬ٰسا٬  ي٬ ش٬اـبٮ٬ا

ن٬اك٭ٰم م٬اء٩ فٞ٭ر٬يات٩ ( .٦قا٢ تعاذل )٬٦ج٬ع٬ٰلن٬ا فٮيه٬ا ٬٦٬ٔيسٮ  يٰٞ
ََْمَعاِمُ ْم (  ٦ٜٔ ٦يألشجأ، كل ٓلك منفعة للعباْ ٦رباياا٩ ) َمََاعا) ل ُ ْم َوَِ ن٨ : فعل ٓلك كلو، فأتبع يلعيو٤، ٦نجر٧ يألهنأ، ٦ن بت يلز

 . ؼبصاغبهم ٦مصاحل ن عامهم ٦مويشيهم
 . ٌيؼبتٜا ( يطلق علا ما ينتفع بو ما ( 

 الفوائد :
 ق يلسماء .عظم خل -ٲ
 ن٤ من حكم خلق يلسماء : وثباٍ نلوىية   ٦ن و يؼبستحق للعباٌْ ، ٦وثباٍ يلبعث . -ٳ

 فإ٤ كل عاقل يعلم ن٤ من قأ علا يلعظيم يعبليل فهو علا ما ٦ْ و بكثري نقأ ٦نقأ .
٫ٔ ع٬ل٬ا ن٤ٰ٬ ىب٬ٰ  ْٮ ٬ٙ بٮا٬ا ٍٮ ٬٦يأٰل٬ٰٔ ثٰٞل٬ه٭ٰم( فأخرب ن٤ يلذ٨ نبٜا يلسمويٍ ٦يألٙٔ علا ج لتهما فاا٢ تعاذل )ن٬٦٬ل٬ٰي ٬ يلَّذٮ٨ خ٬ل٬ق٬ يلسَّم٬ا٬٦ي ل٭ق٬ مٮ

ىا وذل حالتها يأل٦ذل . ٔميما٩ فرْي  ٍٔ  ٦عظم شأهنما ٦كرب نجسامهما ٦سعتهما ٦عجيب خلاهما نقأ علا ن٤ وبي عظاما٩ قا  ا
لٰ  ٙٮ ن٬ٰكب٬ٞر٭ مٮٰن خ٬ ٍٮ ٬٦يأٰل٬ٰٔ ٖٮ ال ي٬ٰٞعل٬م٭و٬٤( .٦قا٢ تعاذل يف موبع مخر )ػب٬٬ٰلق٭ يلسَّم٬ا٬٦ي ٖٮ ٬٦ل٬كٮنَّ ن٬ٰكث٬ٞر٬ يلنَّا  قٮ يلنَّا

 حكمة   يف خلق يلسما٦يٍ علا ىذي يؼبنظر يلبايع ٦حفظها . -ٴ
  عمة   إبخرُي يؼباء ٦يؼبرعا من يألٙٔ . -ٵ
 يغبكمة من خلق يعببا٢ ، ٦نهنا تثبت يألٙٔ . -ٶ
 ن٤ كل ما ىو موجْو يف يألٙٔ متٜا لنا ٦أل عامنا . -ٷ
 علا  عمو يلعظيمة .شكر    -ٸ
 ن٤ يلبااء يف ىذه يغبياٌ يلا يا قليل ، أل٤ ما ىو موجْو فيها متٜا يز٢٦ قريبا٩ . -ٹ
ٜ٪ ٬٦وٮ٤َّ  -ٺ ٌ٭ يلاُّ ٰٞي٬ا م٬ت٬ا ٔٮ ن٤ يؼبتٜا يغباياي يلكامل من كل ٦جو ىو متٜا يآلخٌر ، قا٢ تعاذل )َي٬ ق٬ٰٞو٣ٮ وٮمب٬َّا ى٬ذٮهٮ يغب٬ٰي٬ا ٔ٭ يٰلا٬ر٬ي ٬ْي ي٬ 

ر٬ٌ٬ ىٮ  ( .  يآٰلخٮ
َر  )  ًَاءِت الط ام ُة اْلُ بمْ َُا  ََساُن َما َسَعى )ٖٗ) فَِ  َِك ُر اْْلِ ( َوآثَمَر ٖٚ( فََأم ا َمن طََاى )ٖٙ( َوبُمّرَِوِت اْلَِْحيُم ِلَمن يَمَر  )ٖ٘( يَمْوَم يَمََ

َْمَيا ) ( فَِ ن  اْْلَن َة ِىَي اْلَمْأَو  َٓٗمَقاَم رَبِِّو َوََمَهى النم ْفَس َعِن اْْلََو  ) ( َوَأم ا َمْن َخافَ ٜٖ( فَِ ن  اْلَِْحيَم ِىَي اْلَمْأَو  )ٖٛاْ ََياَة الدُّ
َن ُمْرَساَىا )ٔٗ) ُِْكَراَىا )ٕٗ( َيْسأَُلوَََ  َعِن الس اَعِة َأ   ُر َمن َِيَْشاَىا ٗٗ( ِإَ  رَبَِّ  ُمنََمَهاَىا )ٖٗ( ِفيَم أَََت ِمن  ِِ َا أَََت ُمن ( ِإَّن 
 ( .(  ٙٗ) أََم ُهْم يَمْوَم يَمَرْوََمَها ََلْ يَمْلبَمُثوا ِإَل  َعِشي ة) َأْو ُضَحاَىا ( كَ ٘ٗ)

ٕعاٍ :   [ . ٷٵ – ٵٴ] يلنا
--------------- 

َر  (  اءِت الط ام ُة اْلُ بمْ ًَ َُا   ىو يو٣ يلايامة ، قا٢ يبن عباٖ : ظبيت بذلك ألهنا تطم علا كل نمر ىائل مفضع .  ) فَِ 



23 

 

: ٦يلطامة : يغباْثة، ن٦ يلوقعة يليت ت٬طٮمُّ، ن٨ تعلو ٦تغلب؛ دبعَن تفو٠ نمثاؽبا من  وعها حبيث يال مثلها يف  وعها، ن عا ور قال اب -
٤ ابلراٌ ٦يؽبو٢ وٓ ال ياا٢ مثلو وال يف يألمٔو يؼبهولة مث بولغ يف ترخيص ىو  ؽبا مأخٓو من ا٬مَّ يؼباء، وٓي غمر يألشياء ٦ىذي يلو ف يٓؤ

٤ٔ ىذه يغباْثة من يألىوي٢ .أب٤ ٦   فت بٞ ) يلكرب٧ ( فكا٤ ىذي ن ِر يلكلماٍ لتصوير ما ياا
ٔعة ٦يلريجفة ٦٦ فت ابلكرب٧ .  ٦يؼبريْ ابلطامة يلكرب٧ : يلايامة ٦قا ٦ فت أب٦ اٟ عاياٌ يف يلارم٤ مثل : يلصاخٯة ٦يلاا

ََساُن َما َسَعى ( َِك ُر اْْلِ ك٬ يٰلي٬ٰٞو٬٣ ع٬ل٬ٰيك٬ ن٨ : حينئذ٫ يتذكر  ) يَمْوَم يَمََ يبن م٣ْ صبيع عملو خريه ٦شره ٦ياا٢ لو )يقٰٞر٬ٰن كٮت٬اب٬ك٬ ك٬ف٬ا بٮن٬ٰٞفسٮ
يبا٩( .  ح٬سٮ

 يو٣ ياو٢ ) ي٬ٞا٭و٢٭ َي٬ ل٬يٰٞت٬ ٮ ق٬اَّٰمت٭ غبٮ٬ي٬ايتٮ ( .
هبا .ن٨ : جعلت يف يلربيٕ ، ظاىٌر لكل نحا قا ىيئت ألىلها ، ٦ي ) َوبُمرَِّوِت اْْلَِحيُم ِلَمن يَمَر  (  ستعاٍ ألخذىم ، منتظٌر ألمر 

 . ٦يعبحيم يسم من نظباء يلنأ ، ظبيت بذلك عبهمتها ٦شاٌ توقاىا ٦حرىا ٦بعا قعرىا 
 ن٨ : ذبا٦ٕ يغبا يف يلكفر ٦يلتكذيب ٦و كأ يلبعث .) فََأم ا َمن طََاى ( 

ٓكر يلطغيا٤ علا ويثأ يغبياٌ يلا يا أل٤ يلطغيا٤ قال ابن عا ور - ٓكر  : ٦ق٭اٯ٣  من نكرب نسباً ويثأ يغبياٌ يلا يا فلما كا٤ مسببا٩ عنو 
 عابو مريعاٌ لل تب يلطبيعي .

َْمَيا (   ن٨ : قامها علا نمر ْينو ٦نخريه .) َوآثَمَر اْ ََياَة الدُّ
ٛ٭  قال ابن عا ور - يآلخٌر ، فالك ٣ علا حذٟ  : ٦يؼبريْ ابغبياٌ يلا يا حظوظها ٦منافعها يػبا ة هبا ، ن٨ يليت ال ت٭رأك٭ها فيها حظو

 مضاٟ ، تاايره :  عيم يغبياٌ.
 . يثأ ن٤ معو  ٰبذي٩ لنعيم يآلخٌر  ٦يفهم من فعل يإلٮ

ٕمنا٩ ، فألهنا سا ٕمنا٩ ٦٦ فا٩، نما كوهنا ْ يا  ٔه علا يآلجل، مع ن٤ يلا يا علا يظبها ْ يا، فهي ْ يا  باة علا فاإل سا٤ مولع ابلعاجل ٦ويثا
 عليها، ٦نما كوهنا ْ يا َنقصة، فهذي ىو يلويقع، فإ٤ يلا يا مهما االت ابإل سا٤ فإ٤ نماىا يلفناء، ٦منتهاىا يلفناء . يآلخٌر فهي متاامة

يٰٞر٪ ٬٦ن٬بٰٞا٬ا( . ر٬ٌ٭ خ٬ ٬ٌ يلاُّ ٰٞي٬ا . ٬٦يآٰلخٮ  كما قا٢ تعاذل )ب٬ٰل تٞ٭ٰؤثٮر٭٬٤٦ يغب٬ٰي٬ا
٫ً ش٬اٮ  ي ر٬ٌٮ ( .٦قا٢ تعاذل ) ٬٦٬٦ٰيل٪ لٯٮٰلك٬افٮرٮين٬ مٮٰن ع٬ذ٬ ٬ٌ يلاُّ ٰٞي٬ا ع٬ل٬ا يآلخٮ بُّو٬٤ يغب٬ٰي٬ا  يا٫ . يلَّذٮين٬ ي٬ٰست٬حٮ

ر٬ٌٮ ( . ٦قا٢ تعاذل ) ٬ٌ يٰلاُّ ٰٞي٬ا ع٬ل٬ا يآلخٮ بُّويٰ يغب٬ٰي٬ا  ٬ٓلٮك٬ أبٮ٬ َّٞه٭م٭ يٰست٬ح٬
ٔنٖ كل خطيئة ، ٦نساٖ كل بلية ٦ؽبذي قا٢  ر٭٦ي ٦ن٬مٯٮل٭وي ما ي٬سرُّك٭ٰم ، ف فحب يلا يا  ويَّللَّ ما يلفٰار٬ ن٬ٰخر٬ا ع٬ل٬ٰيك٭ٰم . ٬٦لك ٯ ن٬ٰخرا ن٤ٰ٬ ) ن٬ٰبرٮ

ل٬ك٭ٰم ، ف٬ٞت٬ٞن٬اف٬س٭وى٬ا ك٬م٬ا ت٬ٞن٬اف٬س٭وى٬ا . ف٬ٞت٬ٰٞهلٮك٬ك٭ٰم   ٰتهم ( .متفق عليو تٞ٭ٰبس٬ط٬ يلاُّ ٰٞي٬ا ع٬ل٬ٰيك٭م كما ب٭سط٬ٰت ع٬ل٬ا م٬ٰن ك٬ا٬٤ ق٬ٞبٰٞ  ك٬م٬ا ن٬ٰىل٬ك٬
ٟ٭ ع٬ل٬ٰيك٭م قا٢  ا ٕي٬نته٬ا ( .متفق٪ عليو  ) وٮ٤َّ فبٮَّا ن٬خ٬  مٮٰن ب٬ٰٞعاٮ٨ م٬ا يٞ٭ٰفت٬ح٭ ع٬ل٬ٰيك٭ٰم مٮن ٬ٰٕىر٬ٌٮ يلاُّ ي٬ا ٬٦

ٔغب يف يآلخٌر يف مَيٍ كثرٌي . ٕىا فيها ٦  ٦قا ٣ٓ   تعاذل يلا يا يف يلارم٤ ٦
 . ٦قيل للا يا يلعاجلة لسرعة ي اضائها ٦ربوؽبا 
 يليت  عيرها يليت قبل يآلخٌر ، ٦ظبيت لا يا لسببني :قولو تعاذل ) يغب٬ٰي٬اٌ يلاُّ ٰٞي٬ا ( ىي ىذه يغبيا ٌ 

 ألهنا قبل يآلخٌر يف يلزمن . السبب اَول :
ٞر٬ٌٮ وٮالَّ ق٬لٮيٞل٪ ( السبب الثماين ٌٮ يلٞاُّ ٰٞي٬ا يفٮ يآٰلخٮ ٜ٭ يغب٬ٰي٬ٞا ٞا م٬ت٬ٞا ٔلٞا ابلنسٞبة لةخٌٞر . كمٞا قٞا٢ تعٞاذل )ف٬م٬ ٌ٭  : لٞاَنءلا ٦حاا  ٦قٞا٢ تعٞاذل )٬٦م٬ٞا يغب٬ٰي٬ٞا

ٜ٪ ( ٦قا٢  ر٬ٌٮ وٮالَّ م٬ت٬ا ٦ٔيه يل مٞذ٨ ، ٦قٞا٢  يلاُّ ٰٞي٬ا يفٮ يآٰلخٮ ) لو كا ت يلا يا تعا٢ عنا   جنِا بعوبٞة مٞا سٞاا منهٞا كٞافري٩ شٞربة مٞاء ( 
 . ٨ٔ ٦ٔيه يلبخا  ) ؼبوبع سٚو نحاكم يف يعبنة خري من يلا يا ٦ما فيها ( 

اثٞ٭ر٪ يفٮ يأٰل٬ٰمو٬ي٢ٮ ٬٦يأٰل٦ٰ٬الْٮ ك٬م٬ث٬لٮ قا٢ تعاذل مزىاي٩ يف يلا يا ) يٰعل٬م٭وي ن٬مب٬َّ  ن٬ك٭ٰم ٬٦ت٬ك٬ ٕٮين٬ة٪ ٬٦ت٬ٞف٬اخ٭ر٪ ب٬ٞيٰٞ ٰو٪ ٬٦ ٌ٭ يلاُّ ٰٞي٬ا ل٬عٮب٪ ٬٦ؽب٬  غ٬ٰيث٫ ن٬ٰعج٬ب٬ يٰلك٭فَّا٬ٔ ا يغب٬ٰي٬ا
ً٪ ش٬اٮيا٪  ي ر٬ٌٮ ع٬ذ٬ ٜ٭ يٰلغ٭ر٭٦ٔٮ ( . ٬ٞب٬ات٭و٭ مث٭َّ ي٬هٮيأ٭ ف٬ٞت٬ٞر٬يه٭ م٭ٰصف٬رٯي٩ مث٭َّ ي٬ك٭و٤٭ ح٭ط٬اما٩ ٬٦يفٮ يآٰلخٮ ٌ٭ يلاُّ ٰٞي٬ا وٮالَّ م٬ت٬ا ٔٮٰبو٬ي٤٪ ٬٦م٬ا يغب٬ٰي٬ا  ٬٦م٬ٰغفٮر٬ٌ٪ مٮن٬ يَّللَّٮ ٬٦
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ٍ٭ يأٰل٬  ٌٮ يلاُّ ٰٞي٬ا ك٬م٬اء٫ ن٬ ٰٞز٬ٰلن٬اه٭ مٮن٬ يلسَّم٬اءٮ ف٬اٰخت٬ٞل٬ط٬ بٮوٮ  ٬ٞب٬ا ًٰ ؽب٬٭ٰم م٬ث٬ل٬ يغب٬ٰي٬ا يما٩ ت٬ٰذٔ٭٦ه٭ ٦قا٢ تعاذل )٬٦يٰبرٮ ٙٮ ف٬أ٬ٰ ب٬ح٬ ى٬رٮ ِ٭ ٬٦ك٬ا٬٤ يَّللَّ٭ ع٬ل٬ا ك٭لٯٮ  ٰٔ يلرٯٮَي٬
ٔي٩ ( .  ش٬ٰيء٫ م٭ٰات٬اٮ

ر٬ٌ٬  ٜ٪ ٬٦وٮ٤َّ يآٰلخٮ ٌ٭ يلاُّ ٰٞي٬ا م٬ت٬ا ٔٮ ( .٦قا٢ سبحا و ٦تعاذل عن مؤمن فرعو٤ ن و قا٢ لاومو )َي٬ ق٬ٰٞو٣ٮ وٮمب٬َّا ى٬ذٮهٮ يغب٬ٰٞي٬ا ٔ٭ يٰلا٬ر٬ي ٬ْي ي٬ 
 ىٮ

ئ يآلخٌر ىي ْئ يالستارئ ٦يػبلْو .  ٦قا٢ يلارا  : متٜا : ن٨ يتمتع هبا قليل مث  تناطع ٦تز٢٦ . ٦ْ
٦ٔيه يل مذ٨  ٦قا٢   ) لو كا ت يلا يا تز٤ عنا   جنِا بعوبة ما ساا كافري٩ منها شربة ماء ( .
٦ٔيه يل مذ٨  ٦قا٢  ٓكر   ٦ما ٦ياله ... ( .  ) يلا يا ملعو ة ملعو٤ ما فيها وال 
٦ٔيه مسلم ) يلا يا سجن يؼبؤمن  ٦قا٢   ٦جنة يلكافر ( .
٦ٔيه يل مذ٨  ٦قا٢  ِٔي ٦تركها ( .  ) ما مثلي ٦مثل يلا يا وال كريكب يستظل ربت شجٌر مث 

٦ٔيه مسلم  ٦قا٢ يلن    )ما يلا يا يف يآلخٌر وال كما هبعل نحاكم و بعو يف يليم فلينظر دبا يرجع( . 
ضبو   : ما للا يا ابلنسٞبة لةخٌٞر  ٦ي٣ لٞذيلا ٦ عيمهٞا وال كنسٞبة يؼبٞاء يلٞذ٨ يعلٞق قا٢ يلنو٨٦  ٦ي٣ يآلخٌٞر ٦ْ يف قصٞر مٞالا ٦فنٞاء لٞذيلا ٦ْ

 ابإل بع وذل ابقي يلبحر .
 ن٨ : فإ٤ مصريه وذل يعبحيم ، ٦و٤ مطعمو من يلزقو٣ ، ٦مرربو من يغبميم .) فَِ ن  اْلَِْحيَم ِىَي اْلَمْأَو  ( 

ٰٔ (  ) َوَأم ا َمْن َخاَف َمَقاَم رَبِّوِ  ن٨ : خاٟ يلايا٣ بني يا٨   عز ٦جل، ٦خاٟ ح٭كم   فيو، فاستعا لذلك يلايا٣ كما قا٢ تعاذل )٬٦ن٬ٰ ذٮ
 بٮوٮ يلَّذٮين٬ ىب٬٬اف٭و٬٤ ن٤ٰ٬ وب٭ٰر٬ر٭٦ي وٮذل٬ ٬ٔهبٯٮٮٰم( .
 ٦قا٢ تعاذل ) ىب٬٬اف٭و٬٤ ٬ٔبَّٞه٭ٰم مٮٰن ف٬ٰٞوقٮهٮٰم ( .

ٔٮج٬ا٢٪ ال تٞ٭ٰلهٮيهٮٰم  اٌٮ ىب٬٬اف٭و٬٤ ي٬ٰٞوما٩ ت٬ٞت٬ٞا٬لَّب٭ فٮيوٮ يٰلا٭ ٦قا٢ تعاذل )  ٓٮٰكرٮ يَّللَّٮ ٬٦وٮق٬ا٣ٮ يلصَّ ٌٮ ٬٦وٮيت٬اءٮ يلزَّك٬ ً٭ ٬٦يأٰل٬ٰبص٬أ٭ ( .ذبٮ٬ا٬ٌٔ٪ ٬٦ال ب٬ٰٞيع٪ ع٬ٰن   ل٭و
ٔسو٢     : ) من خاٟ نْجل ٦من نْجل بلغ يؼبنٞز٢ ( . ٦قا٢ 

 : فضائ  اخلوف من هللا 
 نني .ن و من  فاٍ يؼبؤمأوَل) : 

 كما قا٢ تعاذل ) ف  زبافوىم ٦خافو٤ و٤ كنتم مؤمنني ( .  
 . : مِا   ن بياءه ٦ن٦لياءه علا خوفهم منو اثَيا) 
ٔىبا٩ ٦كا وي لنا خاشعني ( .  ٔغبا٩ ٦ ٔعو٤ يف يػبرييٍ ٦ياعو نا   قا٢ تعاذل ) وهنم كا وي يسا

 : ٦نثَن   علا م ئكتو براٌ خوفهم . اثلثا) 
 ) ٦ىم من خريتو مرفاو٤ ( . فاا٢ سبحا و 

 : ٦٦عا   يػبائفني ابعبنة . رابعا) 
ٔبو جنتا٤ ( .  كما قا٢ سبحا و ) ٦ؼبن خاٟ ماا٣ 

 : من خاٟ ىنا نمٮن يف يآلخٌر . خامسا) 
ن٬ا ٬٦٬٦ق٬اَن٬ ع٬ذ٬  ٬ً يلسَّم٭و٣ٮ ( .قا٢ تعاذل ) ق٬ال٭وي وٮَنَّ ك٭نَّا ق٬ٰٞبل٭ يفٮ ن٬ٰىلٮن٬ا م٭ٰرفٮاٮني٬ . ف٬م٬نَّ يَّللَّ٭ ع٬ل٬يٰٞ  ي

 : من أقوال السلف 
٠ٔ يػبٟو قلبا٩ وال خًر . ٔيين : ما فا  قا٢ نبو سليما٤ يلاي

ٕينة يلعباٌْ يػبٟو ، ٦ع مة يػبٟو قصر يألمل . ٕينة ، ٦  ٦قا٢ حاُت يأل م : لكل شيء 
ٔجل من يلنأ بعا نلف عا٣ ، َي ليت  كنت ٓلك يلرجل . قا٢ يغبسن : ىبُر   

ن خاٟ   ْلٯو يػبٟو علا كل خري .٦قا٢ يلفضيل : م  
٦يلايامة ٦يآلخٌر . ٦قا٢ بعض ن حابو : كنا  اخل علا يغبسن ، فما ىو وال يلنأ  
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ٓكر يؼبٍو يزىا يف يلفضو٢ . ٦قا٢ بعض يلعلماء : يػبٟو يبنع يلذ ًو ٦  
ٓكر يؼبوقف بني يا٨   . ٓكر يؼبٍو ، ٦  ٦قا٢ يلتيمي : شيئا٤ قطعا ع  لذٌ يلا يا : 
ٔجل ياو٢ : يألعما٢ خبويتيمها .  ٦قا٢  احل بن نضبا بن حنبل : كا٤ نّب وٓي ْعا لو 

ٔيءه . ٦ٔعو حَّت ي ١ جسر جهنم ٦  ٦قا٢ معآ بن جبل : و٤ يؼبؤمن ال يسكن 
ٔنيت نحاي٩ نشا خوفا٩ من  ٦قالت فاامة يمرنٌ عمر بن عبا يلعزيز : قا يكو٤ يف يلناٖ من ىو نكثر   ٌ ٦ ياما٩ من عمر ، ٦لكن ما 

ٔبو من عمر .  
ٓكر يآلخٌر يبو٢ ْما٩ .  ٦كا٤ سفيا٤ وٓي نخذ يف 

ياو٢ : نخاٟ ن٤ نسلب يإليبا٤ عنا يؼبٍو . –ضبو    –٦كا٤   
يشتكا اثبت يلبناين عينو فاا٢ لو يلطبيب : يبمن رل خصلة تربن عينك ، قا٢ : ما ىي ؟ قا٢ : ال تبك ، قا٢ : ٦ما خري يف عني ال 

 تبكي .
ِٔ ، ٦يذ٢ يلالب  قا٢ يلغزيرل عن يػبٟو : و و يامع يلرهويٍ ، ٦يكاٯٔ يللذيٍ ، فتصري يؼبعا ي يحملبوبة عناه مكر٦ىة ، ٦تتأًْ يعبوي

ٔقو يلكرب ٦يغباا ٦يغبسا ، ف  يكو٤ لو شغل وال يؼبريقبة ٦يحملاسبة .  ٦يستكني ، ٦يفا
ٔبع قال الفقيو السمرقند  :  ة نشياء ، فما ظنك دبن يعمل يلسيئة ؟من عمل يغبسنة وبتُا وذل خٟو ن

 خٟو عا٣ يلابو٢ ، أل٤   ياو٢ ) وٮمب٬َّا ي٬ٞت٬ٞا٬بَّل٭ يَّللَّ٭ مٮن٬ يٰلم٭تَّاٮني٬ ( . أوْلا :
 خٟو يلرَيء ، أل٤   ياو٢ ) ٬٦م٬ا ن٭مٮر٭٦ي وٮالَّ لٮي٬ٰٞعب٭ا٭٦ي يَّلل٬َّ ـب٭ٰلٮصٮني٬ ل٬و٭ يلاٯٮين٬ ( . والثاين :
غب٬ٰس٬ن٬ةٮ ف٬ٞل٬و٭ ع٬ٰرر٭ ن٬ٰمث٬اؽبٮ٬ا ( .خٟو ي والثالث :  لتسليم ٦يغبفً ، أل٤   ياو٢ )م٬ٰن ج٬اء٬ ابٮ
َّللَّٮ ع٬ل٬ٰيوٮ ت٬ٞو٬كَّلٰ  والرابع : ٨ٔ ن و ىل يوفق ؽبا ؟ لاو٢   تعاذل ) ٬٦م٬ا ت٬ٰٞوفٮياٮي وٮالَّ ابٮ  ت٭ ٬٦وٮل٬ٰيوٮ ن٭ ٮيب٭ ( .خٟو يػبذال٤ يف يلطاعة ، أل و ال يا
ٌٔ ابلسوء .ى النم ْفَس ( ) َوََمهَ   يألما

 عن يتبٜا ىويىا ٦ما ترتهيها من يلرهويٍ يحملرمة ٦يلربهاٍ ، ٦نعبمها بلجا٣ يلتاو٧ .) َعِن اْْلََو  ( 
 . ن٤ يتبٜا يؽبو٧ ب ٢ ٦سبب لله ١ 

ضبٞو   : ٦يتبٜٞا يؽبٞو٧ يف يلٞاَيَنٍ نعظٞم مٞن يتبٜٞا يؽبٞو٧ يف يلرٞهويٍ ، فٞإ٤ يأل٢٦ حٞا٢ يلٞذين كفٞر٦ي مٞن  قا٢ شيخ يإلس ٣ يبٞن تيميٞة 
 نىل يلكتاً ٦يؼبرركني .

يب٭وي ل٬ك٬ ف٬اٰعل٬ٰم ن٬مب٬َّا ي٬ٞتَّبٮع٭و٬٤ ن٬ٰىو٬يء٬ى٭ٰم ٬٦م٬ٰن ن٬ب٬لُّ فبٮَّنٮ يتَّٞب٬ع٬ ى٬   و٬يه٭ بٮغ٬رٰيٮ ى٭ا٩٧ مٮن٬ يَّللَّٮ ( .كما قا٢ تعاذل )ف٬إٮ٤ٰ دل٬ٰ ي٬ٰست٬جٮ
 ظ٬ل٬م٭وي ن٬ٰىو٬يء٬ى٭ٰم بٮغ٬رٰيٮ عٮٰلم٫ ( .٦قا٢ تعاذل ) ب٬لٮ يتَّٞب٬ع٬ يلَّذٮين٬ 

لُّو٬٤ أبٮ٬   ٰىو٬يئٮهٮٰم بٮغ٬رٰيٮ عٮٰلم٫ ( .٦قا٢ تعاذل )٬٦ق٬ٰا ف٬صَّل٬ ل٬ك٭ٰم م٬ا ح٬ر٬٣َّ ع٬ل٬ٰيك٭ٰم وٮالَّ م٬ا يٰبط٭رٮُٰٔت٭ٰ وٮل٬ٰيوٮ ٬٦وٮ٤َّ ك٬ثٮريي٩ ل٬ي٭ضٮ
لَّت٬ٞه٭ٰم ق٭ٰل وٮ٤َّ ى٭ا٧٬ يَّللَّٮ ى٭و٬ يؽٰب٭ا٧٬ ٬٦ل٬ئٮنٮ يتَّٞب٬ٰٞعت٬ ن٬ٰىو٬يء٬ى٭ٰم ب٬ٰٞعا٬ يلَّذٮ٨ ج٬ا٦قا٢ تعاذل )٬٦ل٬ٰن ت٬ٰٞرب٬ا ع٬ٰنك٬ يٰلي٬ٞه٭وْ٭ ٬٦ال يلنَّص٬  ء٬١٬ مٮٞن٬ ا٧٬ٔ ح٬َّتَّ ت٬ٞتَّبٮع٬ مٮ

ري٫ ( ٯ٫ ٬٦ال  ٬صٮ  . يٰلعٮٰلمٮ م٬ا ل٬ك٬ مٮن٬ يَّللَّٮ مٮٰن ٬٦رلٮ
 فاتبٜا يؽبو٧ ب ٢ :

ْ٭ وٮَنَّ ج٬ع٬  ٬ْي٦٭ لَّك٬ ع٬ٰن س٬بٮيلٮ يَّللَّٮ كما قا٢ تعاذل )َي٬  غب٬ٰقٯٮ ٬٦ال ت٬ٞتَّبٮعٮ يؽٰب٬و٧٬ ف٬ٞي٭ضٮ ٖٮ ابٮ ٙٮ ف٬اٰحك٭ٰم ب٬ٞنٰي٬ يلنَّا لٮيف٬ة٩ يفٮ يأٰل٬ٰٔ  ( . ٰلن٬ا٬١ خ٬
 ) ث َ مهلكاٍ : شح مطٜا ، ٦ىو٧ متبع ، ٦وعجاً يؼبرء بنفسو ( . ٦قا٢ 

ٔسٞولو ٦بغٞض  قا٢ شيخ يإلس ٣ يبن تيمية : فإ٤ من يلناٖ من يكو٤ حبو ٦بغضو ٔيْتو حبسب ؿببة  فسو ٦بغضٞها ال حبسٞب ؿببٞة   ٦ ٦و
ٔسولو ، ٦ىذي من  ٜو يؽبو٧ ، فإ٤ يتبعو يإل سا٤ فاا يتبع ىويه )٬٦م٬ٰن ن٬ب٬لُّ فبٮَّنٮ يتَّٞب٬ع٬ ى٬و٬يه٭ بٮغ٬رٰيٮ ى٭ا٩٧ مٮن٬    يَّللَّٮ ( .  ٦

، فإ٤ ٓلك قٞا ال يبلٞك ، ٦ومبٞا يٞ ٣ علٞا يتباعٞو ، كمٞا قٞا٢ تعٞاذل )َي٬  ال ي ٣ عليو –ىو يغبب ٦يلبغض يلذ٨ يف يلنف   –٦ ف  يؽبو٧ 
لَّك٬ ع٬  غب٬ٰقٯٮ ٬٦ال ت٬ٞتَّبٮعٮ يؽٰب٬و٧٬ ف٬ٞي٭ضٮ ٖٮ ابٮ ٙٮ ف٬اٰحك٭ٰم ب٬ٞنٰي٬ يلنَّا لٮيف٬ة٩ يفٮ يأٰل٬ٰٔ ْ٭ وٮَنَّ ج٬ع٬ٰلن٬ا٬١ خ٬  ٰن س٬بٮيلٮ يَّللَّٮ ( .٬ْي٦٭
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ٞو٬يه٭ ن٬ف٬أ٬ ٰٞت٬ ت٬ك٭ٞو٤٭ ٦ياا٢ ظبي يؽبو٧ ىو٧ أل و يهو٨ بصاحبو ، ٦  نكثر ما يستعمل يف يغبب يؼبذمو٣ كما قٞا٢ تعٞاذل )ن٬ٔ٬ن٬يٰٞت٬ م٬ٞنٮ يزب٬َّٞذ٬ وٮؽب٬ٞ٬و٭ ى٬
٬ٟ م٬ا٬ا٬٣ ٬ٔبٯٮوٮ ٬٦ ٬ٞه٬ا يلنَّٰٞف ٬ ع٬نٮ يؽٰب٬و٧٬ ( . ا  ع٬ل٬ٰيوٮ ٬٦كٮي ٩ ( ٦قا٢ تعاذل )٬٦ن٬مَّا م٬ٰن خ٬

٨ عويقبٞٞو ، ٦لٞٞيعلم يللبيٞٞب ن٤ مٞٞام  ٦ينبغٞٞي علٞٞا يؼبكلٞٞف ن٤ يتمٞٞر٤ علٞٞا ْفٞٞع يؽبٞٞو٧ يؼبٞٞأ مو٤ يلعويقٞٞب ، ليتمٞٞر٤ بٞٞذلك علٞٞا تٞٞر١ مٞٞا تٞٞٓؤ
ٍٔ عناىم دبنزلة يلعيش يلذ٨ ال با ؽبم منو .  يلرهويٍ يصري٤٦ وذل حالة ال يلتذ٤٦ هبا ٦ىم مع ٓلك ال يستطيعو٤ تركها ، ألهنا  ا

 : اْلو  مِموم َسباب 
ٔسولو .ن٤   جعل يؽبو٧ مضاْي٩ ؼبا ن زلأوَل) :   و علا 

 قا٢ تعاذل ) فإ٤ دل يستجيبوي لك فاعلم نمبا يتبعو٤ نىويءىم ( .
ٌٔ .اثَيا) :   ن٤   شبو نتبٜا يؽبو٧ أبخ  يغبيويَنٍ  و

ٌٔ ابلكلب كما قا٢ تعاذل ) ٦لكنو نخلا وذل يألٙٔ ٦يتبع ىويه فمثلو كمثل يلكلب ... ( .  ات
ٌٔ ابغبمر كما قا٢ تعاذل ) كأهنم ضبر مس ٌٔ ( .٦ات  تنفٌر . فٍر من قسو

 : ن٤ متبع يؽبو٧ لي  نى ٩ ن٤ يطٜا .اثلثا) 
ٓكرَن ٦يتبٞع ىويه ٦كا٤ نمره فراا٩ ( .  قا٢ تعاذل ) ٦ال تطع من نغفلنا قلبو عن 

 ن٤   جعل متبع يؽبو٧ دبنزلة عابا يلوثن .رابعا) : 
ٔنيت من يزبذ وؽبٞو ىٞٞويه ( .  قا٢ تعاذل ) ن

 يؽبو٧ من يؼبهلكاٍ . ن٤ يتبٜاخامسا) : 
ٔسو٢    ، ٦وعجاً يؼبرء بنفسو( . قا٢   )ث َ مهلكاٍ: ... نما يؼبهلكاٍ فهو٧ متبع ٦شح مطٜا

 ٦ليعلم يلعاقل ن٤ يؽبو٧ حظأ جهنم يحمليط هبا حوؽبا ، فمن ٦قع فيو ٦قع فيها .
٦ٔيه مسلم  قا٢   ) حفت يلنأ ابلرهويٍ ( .
ٔسل وليها جربيل ....يٓىب وذل يلنأ فا ظر وليهٞا ٦وذل مٞا نعٞاٍْ ألىلهٞا فيهٞا ، فٞإٓي ىٞي يركٞب بعضٞها ) ؼبا خلق   يعبنة ،  ٦قا٢  ن

ٔجع وليها ، فرجع وليها فإٓي ىي قا  بعضا٩ ، فرجع وليو فاا٢ : ٦عزتك ال يسمع هبا نحا فياخلها ، فأمر هبا فحفت ابلرهويٍ ، فاا٢ : ي
٦ٔيه يل مذ٨ . حفت ابلرهويٍ ، فرجع وليو فاا٢ : ٦عزتك  لاا خريت ن٤ ال ينجو منها نحا ( 

 :  من أقوال السلف يف ُم اْلو 
َٔ يلعبا قٌو يف با و ٦قلبو ٦لسا و .  قا٢ يبن يلايم : ـبالفة يؽبو٧ تو
 ٦قا٢ بعض يلسلف : يلغالب ؽبويه نشا من يلذ٨ يفتح يؼباينة ٦حاه .

 يف ـبالفتك وَيه .٦قا٢ برر يغبايف : يلب ء كلو يف ىوي١ ، ٦يلرفاء كلو 
ٍْٔ يلصويً فا ظر ىوي١ فخالفو .  ٦قا٢ بعض يغبكماء : وٓي ن

 ٦قا٢ يلفضيل : نفضل يألعما٢ خ ٟ يؽبو٧ .
 ٦قيل للحسن يلبصر٨ : َي ناب سعيا ، ن٨ يعبهاْ نفضل ؟ قا٢ : جهاْ ىوي١ .
ايتو يلذ٢ ٦يلصغأ ٦يغبرما٤ ٦يلب ء يؼبتبٜو حبسٞب مٞا يتبٞع ٦قا٢ يبن يلايم : لكل عبا بايية ٦هناية ، فمن كا ت باييتو يتبٜا يؽبو٧ كا ت هن

 من ىويه ، بل يصري لو يف ٓلك عذياب٩ يعذً بو يف قلبو .
 ٦قيل : للمهلب بن نّب  فٌر ، مب  لت ما  لت ؟ قا٢ : بطاعة يغبز٣ ٦عصيا٤ يؽبو٧ .

يعمٞٞي عٞٞن يغبٞٞق معرفٞٞة ٦قصٞٞاي٩ ، ٦اٞٞو٢ يألمٞٞل ينسٞٞي يآلخٌٞٞر  قٞا٢ يبٞٞن يلاٞٞيم : يتبٜٞٞا يؽبٞٞو٧ ٦اٞٞو٢ يألمٞٞل مٞٞاٌْ كٞٞل فسٞٞاْ ، فٞٞإ٤ يتبٜٞا يؽبٞٞو٧
 ٦يصا عن يالستعايْ ؽبا .       

ٔبة يلفتنة ، فإ٤ يؽبو٧ مكايا . ٨ٕ : وَي١ وَي١ ن٤ تغ  بعزمك علا تر١ يؽبو٧ ، مع ماا  ٦قا٢ يبن يعبو
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ٔنٍ ، ٦ال ن٤ٓ ظبعت ، ٦ال خطر علا قلب برر .يلائ يليت نعاىا   أل٦ليائو يلصاغبني ، فيها ما ال عني ) فَِ ن  اْْلَن َة (   
ٍ٭ يٰلم٬ٰأ٧٬٦  ٞ٭ز٭ال٩ ) ِىَي اْلَمْأَو  (  ٍٮ ف٬ٞل٬ه٭ٰم ج٬نَّا   دبٮ٬ا ك٬ا ٭وي ي٬ٰٞعم٬ل٭و٬٤(.ىي مأ٦يه ٦منالبو ٦مصريه، كما قا٢ تعاذل )ن٬مَّا يلَّذٮين٬ مم٬ن٭وي ٬٦ع٬مٮل٭وي يلصَّاغبٮ٬ا

٬ٟ م٬ا٬ا٬٣  ا نَّٞت٬ا٤ٮ ( .٦قا٢ تعاذل ) ٬٦لٮم٬ٰن خ٬  ٬ٔبٯٮوٮ ج٬
٬ٟ م٬ا٬ا٬٣ ٬ٔبٯٮوٮ ٬٦ ٬ٞه٬ا يلنف  ع٬نٮ يؽبو٧ ( . ا  قا٢ سهل : تر١ يؽبو٧ مٮفتِا يعبنة ؛ لاولو عز ٦جل ) ٬٦ن٬مَّا م٬ٰن خ٬

ٕما٤ ياْو يؽب٬و٧٬ يغبقَّ ، فنعٓو ابهلل من ٓلك يلزما٤. ٕما٤ ياْو يغبقُّ يؽبو٧ ، ٦سيأيت   ٦قا٢ عبا   بن مسعْو : ن تم يف 
َن ُمْرَساَىا (  ٬٤ م٭ٰرس٬اى٬ا( ن٨ : مَّت  ن٨ : يػبطاً للن  ) َيْسأَُلوَََ  َعِن الس اَعِة َأ   ، ن٨ : يسألو ك عن يلساعة ، يع  يلايامة )ن٬َيَّ

 ٦قوعها ٦ؾبيئها .
ٔعة ، فاالوي علا يعلم ن٤ يؼبرركني كا وي يسمعو٤ وثباٍ يلايامة ، ٦٦ فها ابأل٦ اٟ يؽبائلة ، مثل نهن قال الراو  : - ا اامة ٦ اخة ٦قا

٬٤ مرساىا ( فيحتمل ن٤ يكو٤ ٓلك علا سبيل يإليها٣ ألتباعهٞم ن و ال ن ل لذلك ، ٦وبتمل نهنم كا وي يسألو٤  سبيل يالستهزيء ) ن٬َيَّ
ل٭ هبٮ٬ا يلذين ال٬ يٞ٭ٰؤمٮن٭و٬٤ هبٮ٬ا ( .   يلرسو٢ عن ٦قت يلايامة يستعجاال٩، كاولو  ) ي٬ٰست٬ٰٞعجٮ

 ٨ٔ مَّت ٦قوعها وال   تعاذل .فالس  اعة ال يا
ُِْكَراَىا (   ن٨: لي  علمها وليك حَّت تذكرىا ؽبم، ألهنا من يلغيًو يليت يستأثر   بعلمها .) ِفيَم أَََت ِمن 

ىا ٦مرجعها وذل   عز ٦جل ، فهو يلذ٨ يعلم ٦قتها علا يلتعيني ، ال يعلم) ِإَ  رَبَِّ  ُمنََمَهاَىا (   و نحا سويه .ن٨ : مْر
 قا٢ تعاذل ) ق٭ٰل وٮمب٬َّا عٮٰلم٭ه٬ا عٮٰنا٬ ٬ّٔبٯٮ ( .

ه٭ عٮٰلم٭ يلساعة ( .   ٦قولو تعاذل ) وٮ٤َّ   عٮنا٬
   ٦يؼبريْ ابلساعة يلوقت يلذ٨ تاو٣ فيو يلايامٞة ، ٦ظبيٞت بٞذلك لسٞرعة يغبسٞاً فيهٞا ، ن٦ ألهنٞا تفجٞأ يلنٞاٖ يف سٞاعة ، فيمٍٞو يػبلٞق

 كلهم بصيحة ٦يحاٌ .
 : ٦يلساعة تطلق علا ث ثة معا٤ 

 : ٦ىي مٍو يإل سا٤ ، فمن ماٍ فاا قامت قيامتو ، لاخولو يف عادل يآلخٌر .الساعة الصار  
ٔسو٢    والساعة الوسطى ٦ٔتو عائرة قالت ) كا٤ يألعريً وٓي قاموي علا  سٞألوه  : ٦ىي مٍو نىل يلار٤ يلويحا ، ٦يؤيا ٓلك ما 

٦ٔيه مسٞلم .  عن يلساعة : مَّت يلساعة ؟ فنظر وذل نحاَ و سا٤ مٞنهم ، فاٞا٢ : و٤ يعٞش ىٞذي دل يأكٞو يؽبٞر٣ ، قامٞت علٞيكم سٞاعتكم ( 
 ن٨ : مولم ، ٦يؼبريْ ساعة يؼبخاابني .

ٔىم للحساً ٦يعبزيء . والساعة ال رب  :  ٦ىي بعث يلناٖ من قبو
  ٖ٭ ع٬ٞٞنٮ ٦وٓي نالاٞٞت يلسٞٞاعة يف يلاٞٞرم٤ ، فٞٞاؼبريْ هبٞٞا يلايامٞٞة يلكٞٞرب٧ كاولٞٞو ٞٞاع٬ةٮ ( ٦كاولٞٞو تعٞٞاذل )ي٬ٰسٞٞأ٬ل٭ك٬ يلنَّٞٞا تعٞٞاذل )ي٬ٰسٞٞأ٬لو ٬ك٬ ع٬ٞٞنٮ يلسَّ

 يلسَّاع٬ةٮ ( ٦كاولو تعاذل ) يقٰٞت٬ٞر٬ب٬تٮ يلسَّاع٬ة٭ ٬٦يٰ ر٬قَّ يٰلا٬م٬ر٭ ( .
 . فيو وثباٍ يلساعة ، ٦يؼبريْ هبا يلايامة . ٦ظبيت بذلك ألهنا تفجأ يلناٖ يف ساعة 

 فالساعة ح  :
 ذل )٬٦ن٤٬َّ يلسَّاع٬ة٬ متٮي٬ة٪ الَّ ٬ٰٔيب٬ فٮيه٬ا ( .كما قا٢ تعا

ٰتٮين٬ا يلسَّاع٬ة٭ ق٭ٰل ب٬ٞل٬ا ٬ٔ٬٦ّبٯٮ ل٬ت٬ٰأتٮي٬ٞنَّك٭ٰم ( .  ٦قا٢ تعاذل ) ق٬ا٬٢ يلَّذٮين٬ ك٬ف٬ر٭٦ي ال٬ أت٬
 ٦يلساعة ؽبا نشريٚ تا٢ علا قرهبا ٦ؾبيئها :

 والدلي  على ُل  :
 ا ( .قولو تعاذل ) ف٬ٞا٬ٰا ج٬اء ن٬ٰشر٬يا٭ه٬ 

٦ٔيه مسلم  ٦قا٢  ٔيلا ( .  يف حايث جربيل ) نخربين عن نما
 مسيت القيامة )لساعة : 
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 لسرعة يغبساً فيها ، ن٦ ألهنا تفجأ يلناٖ يف ساعة فيمٍو يػبلق كلهم بصيحة ٦يحاٌ . 
 . الساعة قريبة وأتيت باَة 

. )  قا٢ تعاذل )يقٰٞت٬ٞر٬ب٬تٮ يلسَّاع٬ة٭ ٬٦يٰ ر٬قَّ يٰلا٬م٬ر٭
 : ىبرب تعاذل عن يق يً يلساعة ٦فرٝي يلا يا ٦ي اضائها . كثَت  قال ابن

س٬ابٞ٭ه٭ٰم ٬٦ى٭ٰم يفٮ غ٬ٰفل٬ة٫ م٭ٰعرٮب٭و٬٤( . ٖٮ حٮ ٬ً لٮلنَّا  ٦قا٢ تعاذل )يقٰٞت٬ٞر٬
ستعا٤٦ من : ىذي تنبيو من   عز ٦جل علا يق يً يلساعة ٦ْ وىا ، ٦ن٤ يلناٖ يف غفلة عنها : ن٨ ال يعملو٤ ؽبا ، ٦ال ي قال ابن كثَت

 نجلها .
ل٭وه٭ س٭ٰبح٬ا ٬و٭ ٬٦ت٬ٞع٬اذل٬ ع٬مَّا ي٭ٰررٮك٭و٬٤( .  ٦قا٢ تعاذل )ن٬ت٬ا ن٬ٰمر٭ يَّللَّٮ ف٬  ت٬ٰست٬ٰٞعجٮ

 . الساعة أتيت باَة 
٬ٓي ج٬اء٬تٰٞه٭م٭ يلسَّاع٬ة٭ ب٬ٰٞغت٬ٞة٩ ق٬ال٭وي َي٬ ح٬  ر٬ يلَّذٮين٬ ك٬ذَّب٭وي بٮلٮا٬اءٮ يَّللَّٮ ح٬َّتَّ وٮ  ٰسر٬ت٬ٞن٬ا ع٬ل٬ا م٬ا ف٬ٞرَّٰان٬ا فٮيه٬ا ( .قا٢ تعاذل )ق٬ٰا خ٬سٮ
ٰتٮي٬ٞه٭م٭ يلسَّاع٬ة٭ ب٬ٰٞغت٬ة٩ ٬٦ى٭ٰم ال ي٬رٰ  ًٮ يَّللَّٮ ن٦ٰ٬ أت٬ ي ي٬ة٪ مٮٰن ع٬ذ٬ ٰتٮي٬ٞه٭ٰم غ٬اشٮ  ع٭ر٭٬٤٦( .٦قا٢ تعاذل )ن٬ف٬أ٬مٮن٭وي ن٤ٰ٬ أت٬

 . علم الساعة غيب َل يعلمو إَل هللا 
٬٤ م٭ٰرس٬اى٬ا ق٭ٰل وٮمب٬َّا عٮٰلم٭ه٬ا عٮٰنا٬ ٬ّٔبٯٮ ال هب٭٬لٯٮيه٬ا لٮو٬ٰقتٮه٬ا وٮالَّ ى٭و٬ ( .قا٢ تعاذل )ي٬ٰسأ٬لو ٬ك٬ ع٬نٮ يلسَّاع٬ةٮ ن٬   َيَّ

ٔسولو  قال ابن كثَت وٓي سئل عن ٦قت يلساعة ، ن٤ يْر علمها وذل   تعاذل ، فإ و ىو يلذ٨ هبليها لوقتها : ن٨ يعلم  : نمر تعاذل 
 ايا .جليٯة نمرىا ، ٦مَّت تكو٤ علا يلتح

ت٬ٞه٬اى٬ا( . ٓٮٰكر٬يى٬ا . وٮذل٬ ٬ٔبٯٮك٬ م٭نٰٞ ٬٤ م٭ٰرس٬اى٬ا . فٮيم٬ ن٬ٰ ت٬ مٮٰن   ٦قا٢ تعاذل )ي٬ٰسأ٬لو ٬ك٬ ع٬نٮ يلسَّاع٬ةٮ ن٬َيَّ
ىا ٦مرجعها وذل   عز ٦جل، فهو يلذ٨ يعلم ٦قتها علا يلتعيني . قال ابن كثَت  : ن٨ لي  علمها وليك، ٦ال وذل نحا من يػبلق، بل مْر

ٔسو٢   ٦ؽب : ما يؼبسؤ٢٦ عنها أبعلم من  قا٢ يلن   –كما يف حايث جربيل يلطويل   –عن ٦قت يلساعة  ذي ؼبا سأ٢ جربيل 
٦ٔيه مسلم .  يلسائل . 

ُِِر َمن َِيَْشاَىا (  َا أَََت ُمن  كا٢ .ن٨ : ومبا ن ت ـبٟو ٦ؿبذٔ من ىبرا يلايامة ٦ىبافها ؼبا فيها من يألىوي٢ ٦يلعذيً ٦يلن) ِإَّن 
   يلن .ٔمنذٔ للكل وال ن و خص دبن ىبرا ، أل و يلذ٨ ينتفع بذلك يإل ذي 

ٰلغ٬ٰيبٮ ٬٦ن٬ق٬ام٭وي يلصَّ ٬ٌ ( . ٔ٭ يلَّذٮين٬ ىب٬ٰر٬ٰو٬٤ ٬ٔبَّٞه٭ٰم ابٮ  كما قا٢ تعاذل )وٮمب٬َّا تٞ٭ٰنذٮ
ي٬ يلرَّضٰب٬ن٬ 

ٔ٭ م٬نٮ يتَّٞب٬ع٬ يلذٯٮٰكر٬ ٬٦خ٬رٮ ٰلغ٬ٰيبٮ ( ن٨ : ال يكو٤ يإل ذئ َنفعا٩ مفياي٩ وال ؼبن يتبع يلذكر ٦خري يلرضبن  ٦كما قا٢ تعاذل ) وٮمب٬َّا تٞ٭ٰنذٮ ابٮ
 ابلغيب .

 . أل٤ من ال ينتفع ابلريء فهو كاؼبعا٣٦ يف حاو 
ٔي٩ لكل مكلف؛ ٦ىو كاولو تعاذل ) وٮ  - ؛ ٦خ٬صَّ يإل ذئ دبن ىب٬ٰرا ، ألهنم يؼبنتفعو٤ بو، ٦و٤ كا٤ منذ ٔ٭ م٬نٮ قا٢ يلارا  : ن٨ ـبوٯٟٮ مب٬َّا ت٭نذٮ

ا٬ يلرضبن ابلغيب ( .
 يتبع يلذكر ٬٦خرٮ

 ن٨ : يو٣ ير٤٦ يلايامة ٦نىويؽبا ٦شايئاىا .) َكأََم ُهْم يَمْوَم يَمَرْوََمَها ( 
 يف يغبياٌ يلا يا .) ََلْ يَمْلبَمُثوا ( 

 وال ساعة من هنأ ، باأ عرية ن٦ بحاىا .) ِإَل  َعِشي ة) َأْو ُضَحاَىا ( 
 كثري : يستاصر٤٦ ماٌ يغبياٌ يلا يا ، حَّت كأهنا عناىم عرية يو٣ ، ن٦ بحا يو٣ .قا٢ يبن  

٫ٔ ... ( ن٨ : كأهنم يو٣ ي ا ٰ ي٬ٰٞلب٬ٞث٭وي وٮالَّ س٬اع٬ة٩ مٮٰن  ٬ٞه٬ راىا٦ و يف يآلخٌر دل يلبثوي يف يلا يا وال كما قا٢ تعاذل ) ك٬أ٬ َّٞه٭ٰم ي٬ٰٞو٬٣ ي٬ٞر٬٤٦ٰ٬ م٬ا ي٭وع٬ا٭٬٤٦ دل٬
 اعاٍ يألَي٣ ؼبا يراىا٦ و من يؽبو٢ يلعظيم ٦يلب ء يؼبايم .قأ ساعة من س

ر٬  ن٬ٞه٭ٰم ق٬ٰا خ٬سٮ ٔٮ ي٬ٞت٬ٞع٬ا٬ٔف٭و٬٤ ب٬ٞيٰٞ ا ٰ ي٬ٰٞلب٬ٞث٭وي وٮالَّ س٬اع٬ة٩ مٮن٬ يلنَّٞه٬ ب٭وي بٮلٮا٬اءٮ يَّللَّٮ ٬٦م٬ا ك٬ا ٭وي م٭ٰهت٬اٮين٬ ( .٦قا٢ تعاذل ) ٬٦ي٬ٰٞو٬٣ وب٬ٰر٭ر٭ى٭ٰم ك٬أ٤ٰ٬ دل٬   يلَّذٮين٬ ك٬ذَّ
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  ي٬ٰٞو٫٣ يعبمع بني ىذه يآلَيٍ ٦بني يآلَيٍ يألخر٧ يليت تا٢ علا نهنم قالوي خ ٟ ٓلك كاولو تعاذل ) ق٬ال٭وي ل٬بٮثٰٞن٬ا ي٬ٰٞوما٩ ن٦ٰ٬ ب٬ٰٞعض٬ ما
ْٯٮين٬( ٦كاولو تعاذل ) ٬٦ي٬ٰٞو٬٣ ت٬ٞا٭و٣٭ يلسَّاع٬ة٭ يٞ٭ٰبلٮ ٭ يٰلم٭ٰجرٮم٭و٬٤ م٬ا ل٬بٮث٭وي غ٬يٰٞر٬ س٬اع٬ة٫ ( ؟  فاٰسأ٢٬ٮ يٰلع٬ا

لك ن٤ بعضهم ياو٢: لبثنا يوما٩ ن٦ بعض يو٣، ٦بعضهم ياو٢: لبثنا ساعة، ٦بعضهم ياو٢:  ْلواب عن ىِاوا : دبا ٢ْ عليو يلارم٤؛ ٦ٓ
ٔجحهم عا ٩ ٦نمثلهم ارياة ىو من ياو٢ ن٤ ماٌ لبثهم يوما٩  ٔيكا٩ ٦ن لك  لبثنا عرري٩. ٦٦جو ْاللة يلارم٤ علا ىذي ن و ب٬ٞنيَّ ن٤ نقويىم وْ ٦ٓ

ٰٓ ي٬ٞا٭و٢٭ ن٬ٰمث٬ٞل٭ه٭ٰم ا٬رٮيا٬ة٩ وٮ٤ٰ ل٬بٮثٰٞت٭ٰم وٮال ي٬ٰٞوما٩ ( فا٢ ٓلك علا يخت ٟ نقويؽبم يف ماٌ لبثهم ٦يلعلم عنا  قولو تعا  ]قالو يلرنايطي[ . ذل ) وٮ
 يآلية يلتزىيا يف يلا يا . أفي 
 قا٢ يبن يلايم : ٦يكفي يف يلزىا يف يلا يا : 

نٮني٬ . مث٭َّ ج٬اء٬ى٭ٰم م٬ا ك٬ا ٭وي ي٭وع٬ا٭٬٤٦ . م٬ا ن٬ٰغَن٬ ع٬نٰٞه٭ٰم م٬ا ك٬ا ٭وي يب٭٬تَّٞع٭و٬٤ ( ٦قولو )٬٦ي٬ٰٞو٬٣ وب٬ٰ قولو تعاذل )ن٬ف٬ٞر٬ن٬ٰيت٬ وٮ٤ٰ م٬تَّٞعٰ  ر٭ر٭ى٭ٰم ك٬أ٤ٰ٬ دل٬ٰ ي٬ٰٞلب٬ٞث٭وي وٮالَّ ن٬اى٭ٰم سٮ
ن٬ٞه٭ٰم ( . ٔٮ ي٬ٞت٬ٞع٬ا٬ٔف٭و٬٤ ب٬ٞيٰٞ ا  س٬اع٬ة٩ مٮن٬ يلنَّٞه٬

أ٬ َّٞه٭ٰم ي٬ٰٞو٬٣ ي٬ٞر٬٤٦ٰ٬  ا٭و٬٤ ( ٦قولو )ك٬أ٬  ٦قولو ) ك٬ ٝ٪ ف٬ٞه٬ٰل يٞ٭ٰهل٬ك٭ وٮالَّ يٰلا٬ٰو٣٭ يٰلف٬اسٮ ٫ٔ ب٬  ا ٰ ي٬ٰٞلب٬ٞث٭وي وٮالَّ س٬اع٬ة٩ مٮٰن  ٬ٞه٬  َّٞه٭ٰم ي٬ٰٞو٬٣ ي٬ٞر٦ٰ٬ ٬ٞه٬ا دل٬ٰ ي٬ٰٞلب٬ٞث٭وي م٬ا ي٭وع٬ا٭٬٤٦ دل٬
يَّة٩ ن٦ٰ٬ ب٭ح٬اى٬ا ( .  وٮالَّ ع٬رٮ

م٭ يٰلم٭جٰ   رٮم٭و٬٤ م٬ا ل٬بٮث٭وي غ٬يٰٞر٬ س٬اع٬ة٫ ك٬ذ٬لٮك٬ ك٬ا ٭وي يٞ٭ٰؤف٬ك٭و٬٤ ( .٦قولو )٬٦ي٬ٰٞو٬٣ ت٬ٞا٭و٣٭ يلسَّاع٬ة٭ يٞ٭ٰاسٮ
ْٯٮين٬  نٮني٬ . ق٬ال٭وي ل٬بٮثٰٞن٬ا ي٬ٰٞوما٩ ن٦ٰ٬ ب٬ٰٞعض٬ ي٬ٰٞو٫٣ فاٰسأ٢٬ٮ يٰلع٬ا ٬ْ سٮ ٙٮ ع٬ا٬   ( .٦قولو )ق٬ا٬٢ ك٬ٰم ل٬بٮثٰٞت٭ٰم يفٮ يأٰل٬ٰٔ

ٰٓ ي٬ٞ قولو ) ي٬ٰٞو٬٣ يٞ٭نٰٞف٬خ٭ يفٮ يلصُّؤٮ ٬٦كب٬ٰر٭ر٭ يٰلم٭ٰجرٮ  ن٬ٞه٭ٰم وٮ٤ٰ ل٬بٮثٰٞت٭ٰم وٮالَّ ع٬ٰرري٩ . كب٬ٰن٭ ن٬ٰعل٬م٭ دبٮ٬ا ي٬ٞا٭ول٭و٬٤ وٮ اف٬ٞت٭و٬٤ ب٬ٞيٰٞ ٰٔقا٩ . ي٬ٞت٬خ٬ ا٭و٢٭ ن٬ٰمث٬ٞل٭ه٭ٰم ا٬رٮيا٬ة٩ مٮني٬ ي٬ٰٞوم٬ئٮذ٫ ٕ٭
 وٮ٤ٰ ل٬بٮثٰٞت٭ٰم وٮالَّ ي٬ٰٞوما٩ ( .

 الفوائد :
 عظم نمر يلساعة ، حيث نهنا تطم علا كل نمر ىائل مفضع . -ٲ
 يإل سا٤ يف يو٣ يلايامة يتذكر كل ما عملو من خري ن٦ شر .ن٤  -ٳ
 يغبث علا يلعمل يلصاحل يف ىذه يلا يا . -ٴ
 ٦جًو يالستعايْ ليو٣ يلايامة . -ٵ
 ن٤ يلناٖ يو٣ يلايامة مؤمن تاي يف يعبنة ، ٦كافر فاجر يف يلنأ . -ٶ
 فضل يػبٟو من   تعاذل . -ٷ
 ٣ٓ يؽبو٧ ، ٦فضل من خالف ىويه . -ٸ
 علا ـبالفة يؽبو٧ .ؾباىاٌ يلنف   -ٹ
 معرفة ن٤ يؽبو٧ عا٦ ، ٦ىذي من نعظم يألسباً يلايعية ؼبخالفتو . -ٺ
 وثباٍ يلساعة . -ٱٲ
 بيا٤ يستئثأ   تعاذل بعلم يلغيب ٦يلساعة . -ٲٲ
 ال يعلم مَّت يلساعة . ن٤ يلرسو٢  -ٳٲ
 ال يعلم يلغيب . ن٤ يلرسو٢  -ٴٲ
 ء   .ن و ال يتذكر ٦ال يستفيا من مويعً يلارم٤ وال من ىبرا لاا -ٵٲ
 قصر يغبياٌ يلا يا مهما االت . -ٶٲ
ٌٔ يغبياٌ يلا يا، ٦يف يغبايث )ؼبوبع سٚو نحاكم يف يعبنة خري من يلا يا ٦ما فيها(. -ٷٲ  حاا
ٕيْي٩ لةخٌر .  -ٸٲ  يلزىا يف يلا يا ٦يزبآىا 
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 تفسَت سورة عبس
 مقدمة :

 ٦ىي مكية .
 امسها :

 ٌٔ ٌٔ بسو  يلتفسري ٦يلسنة .يف يؼبصاحف ٦كتب  عب يشتهٍر تسمية ىذه يلسو
 علا عبوسو يف ٦جو يألعما . ٦ظبيت بذلك الفتتاحها هبذي يلو ف يلبرر٨ ٦ىو عتاً للن  

 أغراضها :
ٔسولو  -ٲ ٬ً يالستاريء ػبفيالا كٞي  يفيٞت يالىتمٞا٣٭ ابؼبهٞم منهٞا يف ابْ تعليم    ٕ ة بني مريتب يؼبصاحل ٦٦جو يلٞرن٨ م٭همٞا٩ مخٞر  ىيؼبوي

ٔجح .مسا٦َي٩ يف يألنب  ية ن٦ ن
ٌٔ وذل يخت ٟ يغبا٢ بني يؼبرركني يؼبعربني عن ىٞا٨ يإلٮسٞ ٣ ٦بٞني يؼبسٞلمني يؼبابلٞني علٞا تتبٞع مويقعٞو ، ٦قٞر٤ ٓلٞك ابلتٞذكري  -ٳ ٦يإلٮشا

ٔجتهم عنا   تعاذل .  إبكري٣ يؼبؤمنني ٦ظبوٯ ْ
ٔغب يف علمو . -ٴ  ٦يلثناء٭ علا يلارم٤ ٦تعليمو ؼبن 
لك كا٤ من نعظم ما ع  بو يلارم٤ من حيث ٦يالستاال٢٭ علا و -ٵ ثباٍ يلبعث ٦ىو فبا كا٤ ياعوىم وليو حني حضٔو يبن ن٣ مكتو٣ ٦ٓ

 و٤ و كأ يلبعث ىو يأل ل يأل يل يف تصميم يؼبرركني علا ٦جًو يإلعريٙ عن ْعٌو يلارم٤ تونبا٩ منهم أب و ياعو وذل يحملا٢ .
  []تفسري يبن عاشٔوااً يعباحاين. ا يعابها من ثويً يؼبتاني ٦عيلتذكري ابلساعة ٦يلتحذير من نىويؽبا ٦دب -ٶ

َْعَممى )ٔ) َعَبَس َوتَمَو   ) اءُه اَْ ًَ ِِّْكَر  )ٖ( َوَمما يُمْدرِيَ  َلَعل مُو يَمز ك مى )ٕ( َأن  ِ ك ُر فَمََنَفَعمُو الم ( فَأََمَت لَمُو ٘( َأم ما َممِن اْسمََمْاٌَت )ٗ( َأْو يَم
ماءَك َيْسمَعى )ْٚيمَ  َأَل  يَمز ك مى )( َوَما َعلَ َٙتَصد   ) ًَ ِِْكَرة  )ٓٔ( فَأََمَت َعْنمُو تَمَله مى )ٜ( َوُىمَو َِيَْشمى )ٛ( َوَأم ما َممن  ( ٔٔ( َكما  ِإَم َهما تَم

ََُكَرُه )  ( . ( ٙٔ)  َررَةٍ ( ِكَراٍم بمَ ٘ٔ( ِِبَْيِد  َسَفَرٍة )ٗٔ( م ْرُفوَعٍة مَُّطه َرٍة )ٖٔ( يف ُصُحٍف مَُّ ر َمٍة )َٕٔفَمن َ اء 
 [ . ٷٲ -ٲ] 
--------- 

 ن٨ :كلح ٦جهو ٦قطبو ٦نعٙر عنو . ) َعَبَس َوتَمَو   (
ٖ٭ بضم يلعني : تاطيب يلوجو ٦وظهأ يلغضب. قال ابن عا ور -  : يلع٭بو

َْعَمى (  اءُه اَْ ًَ ٔجل نعما ، جاء وذل يلن   ٦ىو عبا   بن ن٣ مكتو٣ ) َأن  لب منو ن٤ يعلمو فبا علمو   ، يستارئو ٦يط ، ٦ىو 
 ٦كا٤ منرغ ٩ يف ْعٌو من يطمع يف وس مهم من نشريٟ قريش .

 ، ٦نصبعوي علا ن٤ يألعما ىو يبن ن٣ مكتو٣ . : نصبع يؼبفسر٤٦ علا ن٤ يلذ٨ عب  ٦توذل ، ىو يلرسو٢  قال الراو  -
ٔسو٢    قال ابن كثَت : - يوما٩ ىبااب بعض عظماء قريش ٦قا امع يف وس مو، فبينما ىو كا٤   ٓكر غري ٦يحا من يؼبفسرين ن٤ 

ٔسو٢    ن٤ لو كف ساعتو تلك  ٦يلح عليو، ٦ْ٦ يلن   ىباابو ٦يناجيو وٓ نقبل يبن ن٣ مكتو٣ ٦كا٤ فبن نسلم قايبا٩، فجعل يسأ٢ 
ٔغبة يف ىاييتو، ٦عب  يف ٦جو يبن ن٣ مكتو٣ ٦نع ٙر عنو ٦نقبل علا يآلخر، فأ ز٢   تعاذل ليتمكن من ـباابة ٓلك يلرجل امعا٩ ٦

ٔيك لعلو يزكا( .  )عب  ٦توذل . ن٤ جاءه يألعما . ٦ما يا
ٌٔ فهو  { ترقياا٩ للن ء مايألع٦عرب عن يبن ن٣ مكتو٣ بٞ }قال ابن عا ور :  - ليكو٤ يلعتاً ملحوظا٩ فيو ن و ؼبا كا٤  احب ب٬ري

 ذل ي كسأ خااره.نجأ ابلعناية بو ، أل٤ مثلو يكو٤ سريعا٩ و
) ن٤ٰ٬ ج٬اء٬ه٭ يأل٬ٰعم٬ا ( عرب   تعاذل عن ىذي يلصحاّب يعبليل يلذ٨ ىو عبا   بن ن٣ مكتو٣ بلاب يكرىو يلناٖ مع  يقال الشنقيط -

أل٬ٰلا٬اً ( .  ن و قا٢ ) ٬٦ال ت٬ٞن٬اب٬ٞز٭٦ي ابٮ
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ٔه يف يإلقاي٣ علا قطع ك ٣ يلرسو٢  ٦يعبويً : ىو ما  بو عليو بعض يلعلماء من ن٤ يلسر يف يلتعبري عنو بلفً  يألعما لإلشعأ بعذ
 أل و لو كا٤ ير٧ ما ىو مرتغل بو مع  ناْيا يلكفأ ؼبا قطع ك مو .

كَّا ( ، ن٨ : ٦ما يعلمك ٦ىبرب١ َي دمحم لعل ىذي يألعما يلذ٨ عبست يف ٦جهو ) ل٬ع٬لَّو٭ ي٬ٞزَّ  يػبطاً للن  ) َوَما يُْدرِيَ  َلَعل ُو يَمز ك ى (  
 يتطهر ٦تزكو  فسو .

ِِّْكَر  (  ِ ك ُر فَمََنَفَعُو ال  ن٨ : لعلو يتعً فتنفعو يؼبوعظة .) َأْو َي
 ن٨ : ٦نما يلذ٨ يستغَن دبالو ٦قوتو جاىو ، فأعٙر عن يؼبوعظة . ) َأم ا َمِن اْسََمْاٌَت ( 
لو :   ع٬ن ىايك أب٤ نعٙر عن قبولو أل و نجاً قو٢ يلن   : فاؼبريْ بٞ ) من يستغَن ( ىنا : م٬ن عاٯ  فسو غنيا٩  قال ابن عا ور -

سا٩ ، باولو : ال ٦يلاماء... ىل تر٧ دبا نقو٢ ٦لي  يؼبريْ بٞ ) من يستغَن ( من ....."كناية عن ن و ال أبٖ بو يريا ٦لك  غري٭ ؿبتُا وليو".أب٬
 يستغَن ابؼبا٢ وٓ لي  يؼباا٣ يف ويثأ  احب ما٢ علا فاري.

 لاعوتو ٦عٙر يلارم٤ عليو ىو علا نشهر يألقوي٢ يؼبر٦ية عن سلف يؼبفسرين يلوليا بن يؼبغرٌي يؼبخز٦مي . ٨ تصا٧َّ يلن  ٦ىذي يلذ
 ن٨ : تتعٙر لو لعلو يهتا٨ . ) فَأَََت َلُو َتَصد   (

يى٭ٰم ( .ن٨ : ٦ما ن ت دبطالب بو وٓي دل وبصل لو ٕكاٌ ، كما قا٢ ) َوَما َعَلْيَ  َأَل  يَمز ك ى (   تعاذل ) ل٬ٰي ٬ ع٬ل٬ٰيك٬ ى٭ا٬
يبا٤ ما دل يكلفك   بو ،  ٦يؼبعَن : عا٣ تزكٯيو لي  ؿبموال٩ عليك ، ن٨ لست مؤيخذي٩ بعا٣ يىتايئو حَّت تزيا من يغب٘ر علا ترغيبو يف يإلٮ

ٔفق من   برسولو   . ٦ىذي 
ي٭سلموي فيسلم إبس مهم صبهٔو قريش ن٦ صبيعهم فكا٤ ْخو٢ يبن  ٔجا من ٓلك يجملل  ن٤ ٦يظهر ن٤ يلن  ...  قال ابن عا ور : -

ٔشٞاين ، ٦يناْيٞو ٦يكثٞر يلنٞايء ٦  ٔسو٢   يستا   ، علمٞ  ، ن غبِٞا فظهٍٞر ن٣ مكتو٣ قطعا٩ لسلك يغبايث ٦جعل ياو٢ للن ء ملسو هيلع هللا ىلص َي  يإلٮ
 يف ٠ يلنفر يجملتمعو٤لعلو لاطعو عليو ك مو ٦خريتو ن٤  يلكريىية يف ٦جو يلرسو٢ 

اءَك َيْسَعى (  ًَ  يف الب يلتطهر ٦يؼبوعظة .)َيْسَعى (  ن٨ : ٦نما من جاء١ ماب ٩ ) َوَأم ا َمن 
٭ٰمٞت٬عٮض  قال ابن عا ور -

: ٦يلسعي : شاٌ يؼبري ، ك٭ ٮ بو عن يغب٘ر علا يللااء فهو ماابل غبا٢ من يسٞتغَن أل٤ يسٞتغناءه يسٞتغناء يؼب
 من يلتصاٯ٨ لو.
 ن٨ : ىباٟ   يف قلبو .) َوُىَو َِيَْشى ( 

 ٦يؼبعَن : ن و جاء البا٩ للتزكية أل٤ ىبرا   من يلتاصري يف يالس شاْ .:  قال ابن عا ور -
 ن٨ : تتراغل عنو . ) فَأَََت َعْنُو تَمَله ى (

ٔسولو ن٤ ال ىبص ابإل ذئ ٦يحاي٩ ، بقال ابن كثَت :  - ل يسا٨٦ فيو بني يلرريف ٦يلضعيف ، ٦يلفاري ٦يلغ  ، ٦من ىهنا نمر   تعاذل 
    غة .٦يلساٌْ ٦يلعبيا ، ٦يلرجا٢ ٦يلنساء ، ٦يلصغأ ٦يلكبأ ، مث تعاذل يها٨ من يراء وذل  ريٚ مستايم ، ٦لو يغبكمة يلبالغة ٦يغبجة يلايم

 ن٨ : حاا٩ .) َكا  ( 
ٌٔ ، ن٦) ِإَم َها (   مَيٍ يلارم٤ ، يلكرس . ن٨ : ىذه يؼبوعظة ، ن٦ ىذه يلسو
ِِْكَرة  (  ىب٬ٰر٬ا ( . ٦قا٢ تعاذل )  ن٨ : موعظة يتعً هبا ٦يعترب من ٦فاو   كما قا٢ تعاذل )م٬ا ن٬ ٰٞز٬ٰلن٬ا ع٬ل٬ٰيك٬ يٰلا٭ٰرم٬٤ لٮت٬ٰرا٬ا وٮالَّ ت٬ٰذكٮر٩ٌ٬ لٮم٬نٰ ) َت

 ٬٦وٮ َّو٭ ل٬ت٬ٰذكٮر٬ٌ٪ لٮٰلم٭تَّاٮني٬ ( .
ََُكَرُه ( ٔحو فاتعً بذلك ، كما قا٢ تعاذل )ك٬ َّ وٮ َّو٭ ت٬ٰذكٮر٬ٌ٪ .  ) َفَمن َ اء  ٔه بالبو ٦لسا و ٦جوي ٓكر   تعاذل يف صبيع نمو ن٨ فمن شاء 
٬ٓك٬ر٬ه٭ ( .  ف٬م٬ٰن ش٬اء٬ 

ٔشاْيتو ٦توجيهاتو . ٦قيل يؼبعَن :  ن٨ فمن شاء من عباْ   يتعً ابلارم٤ ٦يستفاْ من و
ٓكره ف )٦يف قولو :  قال ابن عا ور - تعريض أب٤ موعظة يلارم٤ َنفعة لكل نحا ذبْر عن يلعناْ ٦يؼبكابٌر ، فمن دل يتعً هبا  (من شاء 

 فأل و دل يرأ ن٤ يتعً.
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٣ٕ بل صبيع يلارم٤ يف  حف مكرمة : ن٨ معظمة موقٌر ) يف ُصُحٍف مَُّ ر َمٍة ( ٌٔ ن٦ يلاصة ٦ك نبا مت   . ن٨ : ىذه يلسو
ْ هبا يلصحف يليت أبيا٨ يؼب ئكة ، ٦ىي يؼبستنسٞخة مٞن يللِٞو يحملفٞٛو ، ٦يؼبعَٞن ن٤ ىٞذه يآلَيٍ مثبتٞة يف ٦يلصحف صبع  حيفة ، ٦يؼبري
  حف مكرمة معظمة عنا   .

 ن٨ : عالية يلاأ ٦يؼبنزلة عنا   .) م ْرُفوَعٍة ( 
 من يلا   ٦يلزَيٌْ ٦يلناص .) مَُّطه َرٍة ( 

 ٰلن٬ا يلذٯٮٰكر٬ ٬٦وٮَنَّ ل٬و٭ غب٬٬افٮظ٭و٬٤ ( .كما قا٢ تعاذل ) وٮَنَّ كب٬ٰن٭  ٬ٞزَّ 
ٰلفٮوٮ ت٬ٰٞنزٮيل٪ مٮٰن ح٬كٮيم٫ ضب٬ٮيا٫ ( . ٰيوٮ ٬٦ال مٮٰن خ٬ ٰتٮيوٮ يٰلب٬ااٮل٭ مٮٰن ب٬ٞنٰيٮ ي٬ا٬  ٦قا٢ تعاذل ) ال َي٬

 ىم يؼب ئكة يلذين ىم سفريء بني   ٦بني عباْه . ) ِِبَْيِد  َسَفَرٍة (
 كري٣ يف نفعاؽبم ، كري٣ يف نخ قهم ، كري٣ يف خلاتهم .كرس حسن٪ شريف ،  ن٨ : خلاهم  ) ِكَراٍم ( 

  كما قا٢ تعاذل ) ى٬ٰل ن٬ات٬١٬ ح٬اٮيث٭ ب٬ٰيفٮ وٮبٰٞر٬يىٮيم٬ يٰلم٭ٰكر٬مٮني٬ (
ٔين مطيعني هلل كما قا٢ تعاذل ) ال ي٬ٰٞعص٭و٬٤ يَّلل٬َّ م٬ا ن٬م٬ر٬ى٭ٰم ٬٦ ) بَمَررٍَة    . ي٬ٰٞفع٬ل٭و٬٤ م٬ا يٞ٭ٰؤم٬ر٭٬٤٦ (( يف قلوهبم ٦نعماؽبم ، ن٨ : اب
 ٦من ىهنا ينبغي غبامل يلارم٤ ن٤ يكو٤ يف نفعالو ٦نقويلو علا يلسايْ ٦يلرشاْ .قال ابن كثَت :  -
لك كلو حفً من   لكتابو ، ن٤ جعل يلاريء فيو وذل يلرسل يؼب ئكة يلكري٣ يألقوَيء يألتاياء ، ٦دل هبعل للريااني قال السعد  :  - ٦ٓ

 سبي ٩ ، ٦ىذي فبا يوجب يإليبا٤ بو ٦تلايو ابلابو٢ .عليو 
 الفوائد :

ٔبو لو مستو٧ دل يبلغو سويه . أتْيب   عز ٦جل لنبيو  -ٲ  ، ٦قا بلغ بتأْيب 
لريء من يلوحي ، فاا قالت عائرة : ) لو كا٤ للرسو٢ ن٤ يكتم شيئا٩ من ٦حي   لكتم عتاً   لو  يستحالة كتما٤ يلرسو٢  -ٳ

 ٦توذل ( .يف عب  
 بيا٤ ن و ال ىبص نحا ابلاعٌو ٦يلتعلم . -ٴ
 ن٤ يؽبايية بيا   . -ٵ
ٔسلو . -ٶ  ن٤ يؼب ئكة ىي يلسفٌر بني   ٦بني 
 ن٤ يؼبؤمن ينبغي ن٤ يابل علا نىل يإليبا٤ ٦و٤ كا وي بعفاء ن٦ فاريء ، ٦من يألْلة علا ٓلك : -ٷ

هبم ابلغايٌ ٦يلعري  يريا٤٦ ٦جهو ... ( . قولو تعاذل : ) ٦ال تطْر يلذين ياعو٤ 
ََسمماُن َممما َأْكَفمَرُه )  ( ُثُ  َأَماتَممُو فَممَأقْمبَمَرُه ٕٓ( ُثُ  الس مِبيَ  َيس ممَرُه )ٜٔ( ِممن ُّْطَفممٍة َخَلَقممُو فَمَقممد رَُه )ٛٔ( ِمممْن َأ ِّ َ ممْيٍء َخَلَقممُو )ٚٔ) قَُِمَ  اْْلِ
َُا َ اء أَََشَرُه )ٕٔ) ََساُن ِإَ  َطَعاِمِو )ٖٕا َأَمَرُه )( َكا  َلم ا يَمْقِض مَ ٕٕ( ُثُ  ِإ َنا اْلَماء َصّبا) )ٕٗ( فَمْلَينيُِر اْْلِ ( ُثُ  َ َقْقَنا ٕ٘( َأَّن  َصبَمبمْ

َْرَض َ ّقا) ) َنا ِفيَهما َحبّما) )ٕٙاَْ ( م ََاعما) َٖٔوَأ)ّ) ) ( َوفَاِكَهمة) ٖٓ( َوَحمَداِئَ  ُغْلبما) )ٜٕ( َووَيْمَُموَّن) َوََّنْما) )ٕٛ( َوِعَنبما) َوَقْضمبا) )ٕٚ( فَأََبَمَمْ
ََْمَعاِمُ ْم   ( .(  ٕٖ) ل ُ ْم َوَِ

 [ . ٳٴ -ٸٲ] عب  : 
------------- 

ََساُن َما َأْكَفَرُه (   : لعن يإل سا٤ ، ٦ىذي عبن  يإل سا٤ يؼبكذً لكثٌر تكذيبو . ) ُقََِ  اْْلِ
 فيها ث ثة نقوي٢ :) َما َأْكَفَرُه (  

 فرياو يف كفري٤  عم  .ىي تعجب من و:  القول اَول
 : )ما( يستفهامية ن٨: ما يلذ٨ ضبلو علا يلكفر ؟ القول الثاين
 : ما نشا كفره ، ٦لعل ىذي نقرهبا لاولو قبل ) ق٭تٮل٬ يإٰلٮ س٬ا٤٭ ( . القول الثالث
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 عجيب من شاٌ كفر ىذي يإل سا٦٤ىذي ت...  تعليل إل راء يلاعاء عليو ْعاء يلتحاري ٦يلتهايا (ما نكفره)٦صبلة :  قال ابن عا ور -
ٔسال ... ٔتو علا وعاٌْ خلق يألجسا٣ بعا يلفناء، ٦إب و ٦معَن شاٌ يلكفر ن٤ كفره شايا ك٬مٯا٩ ٦كٰيفا٩، ٦مَّت٩، أل و كفر بوحاي ية  ، ٦باا

، ٦ن و مستمر ال يالع عنو مع ت يلرسو٢ ، ٦ابلوحي وليو                          كٔر يلتذكري ٦يإلٮ ذئ ٦يلتهايا.٦ن و كفر قو٨ أل و يعتااْ قو٨ ال يابل يلتزحِز
 )يلتفسري(

 مث بني تعاذل لو كيف خلاو من يلريء يغباري ٦ن و قأْ علا وعاْتو كما بانه فلينظر ؟ : 
ٔبو ؟) ِمْن َأ ِّ َ ْيٍء َخَلَقُو (   ن٨ : من ن٨ شيء خلق   ىذي يلكافر حَّت ينكر علا 

 يلنطفة يؼباء يلاليل ، ن٨ : من ماء قليل ، ٦ىو م  يلرجل ٦يؼبرنٌ .(  ) ِمن ُّْطَفٍة َخَلَقوُ 
يم٪ م٭بٮني٪ ( . ٬ٓي ى٭و٬ خ٬صٮ ٰ س٬ا٬٤ مٮٰن  ٭ٰطف٬ة٫ ف٬إٮ  كما قا٢ تعاذل ) خ٬ل٬ق٬ يإٰلٮ

ٯ٫ يب٭َٰن٬ . مث٭َّ ك٬ا٬٤ ع٬ل٬ا٬ة٩ ف٬خ٬ل٬ق٬ ف٬س٬و٧َّ . ف٬ج٬ع٬ل٬  ٰنو٭ يلز٦َّٰج٬نٰيٮ يلذَّك٬ر٬ ٬٦يأٰل٭ ٰٞث٬ا(. ٦قا٢ تعاذل )ن٬دل٬ٰ ي٬ك٭  ٭ٰطف٬ة٩ مٮٰن م٬ ٮ  مٮ
ٰٞرٮج٭ك٭ٰم اٮٰفٞ ٩ مث٭َّ لٮت٬ٞ  ٰٞن ع٬ل٬ا٬ٞة٫ مث٭َّ ىب٭ ٫ً مث٭َّ مٮٰن  ٭ٰطف٬ة٫ مث٭َّ مٮ ٰٞنك٭ٰم م٬ٰٞن يٞ٭ت٬ٞٞو٬ َّ ٦قا٢ تعاذل )ى٭و٬ يلَّذٮ٨ خ٬ل٬ا٬ك٭ٰم مٮٰن تٞ٭ر٬ي ل٭غ٭ٞوي ن٬ش٭ٞاَّك٭ٰم مث٭َّ لٮت٬ك٭و ٞ٭وي ش٭ٞي٭وخا٩ ٬٦مٮ بٰٞ

ل٭غ٭وي ن٬ج٬ ٩ م٭س٬مٯا٩ ٬٦ل٬ع٬لَّك٭ٰم ت٬ٰٞعاٮل٭و٬٤ ( .مٮٰن ق٬ٞ  ت٬ٞبٰٞ
 ٰبل٭ ٬٦لٮ
ٔي٩ :  طفة مث علاة مث مضغة ) فَمَقد رَُه (  ٕقو ٦عملو ٦شاي ٦سعيا ، ٦نيضا٩ قأ خلاو ناوي  .ن٨ : قأ نجلو ٦ٔ

ٕقو ٦نجلو ٦شاي ن٦ سعيا (  كما يف حايث يبن مسعْو قا٢   .) ... مث يرسل وليو يؼبلك فيكتب ٔ
٬ٔه٭ ( ٦فيو ٦جوه :  - ٨ٕ قولو تعاذل ) ف٬ٞا٬اَّ  قا٢ يلري

ٓكري٩ ن٦ ن ثا ٦سعياي٩ ن٦ شايا٩ . أحدىا : ٔي٩  طفة مث علاة وذل مخر خلاو ٦ ٔه ناوي  قا٢ يلفريء : قا
٫ً مث٭َّ مٮن  ُّ  واثَيها : ٬ٍ ابلذ٨ خ٬ل٬ا٬ك٬ مٮن تٞ٭ر٬ي ٔه علا يالستويء كما قا٢ ) ن٬ك٬ف٬ٰر  ٰطف٬ة٫ مث٭َّ س٬وَّي٬١ ٬ٔج٭ ٩ ( .قا٢ يلزجُا : يؼبعَن قا
٬ٔه٭ ت٬ٞاٰ  واثلثها :  اٮيري٩(.وبتمل ن٤ يكو٤ يؼبريْ ٦قأ كل عضو يف يلكمية ٦يلكيفية ابلاأ يل ئق دبصلحتو، ٦ ظريه قولو )٬٦خ٬ل٬ق٬ ك٭لَّ ش٬ٰيء ف٬ٞا٬اَّ

 فيها قوال٤ : ُثُ  الس ِبيَ  َيس َرُه () 
 بطن نمو ، ٦ٔجحو يبن جرير . ييسر عليو خر٦جو من القول اَول :

 بني لو اريق يػبري ٦يلرر . وقي  : 
ٔي٩ ( ن٨ بيناه لو ٦ن٦بحناه ٦سهلنا عليو علمو ، ٦ىذ   يٰٞن٬اه٭ يلسَّبٮيل٬ وٮمَّا ش٬اكٮري٩ ٬٦وٮمَّا ك٬ف٭و ٔه يبن كثري .كما قا٢ تعاذل ) وٮَنَّ ى٬ا٬  ي يختا

 معناه ث ثة نقوي٢ : ) مث٭َّ يلسبيل ي٬سَّر٬ه٭ ( ٦يف  قال يف الَسهي  -
 : يسر سبيل خر٦جو من بطن نمو .أحدىا 

ٔي٩ ( .واآلخر   يٰٞن٬اه٭ يلسبيل وٮمَّا ش٬اكٮري٩ ٬٦وٮمَّا ك٬ف٭و  : ن و سبيل يػبري ٦يلرر لاولو ) وٮَنَّ ى٬ا٬
٨ وذل يإليبا٤ ،  والثالث : حسبيل يلنظر يلسايا يؼبْؤ ل٬  واَول أًر ٬ٔه٭ ( لعطفو علا قولو ) مٮن  ُّٰطف٬ٞة٫ خ٬  ا٬و٭ ف٬ٞا٬اَّ

٦ٔحو .) ُثُ  َأَماَتُو (   ن٨ : مث بعا ن٤ نحياه عز ٦جل ما شاء من يلعمر نماتو بابض 
٨ٔ جسٞٞاه سٞٞ ي٩ ٦وكريمٞٞا٩ لٞٞو ٦ترٞٞريفا٩ ٦يح يمٞٞا٩ ، فٞٞابن م٣ْ يبٍٞٞو فياٞٞرب، كمٞٞا قٞٞا٢ سٞٞبحا و ٦تعٞٞاذل ) ن٬دل٬ٰ ) فَممَأقْمبَمَرُه (  ن٨ : جعلٞٞو ٓي قٞٞرب ، يٞٞوي
 ٬ٙ كٮف٬اات٩ . ن٬ٰحي٬اء٩ ؟٬٦ن٬ٰمو٬يات٩ ( .قب٬ٰع٬لٮ يأل٬ٰٔ 

ٔه مٞن يٞريه ٦تاتسٞمو ( مث٭َّ ن٬م٬ات٬و٭ ف٬أ٬قٰٞب٬ٞر٬ه٭  ) قال اَلوسي - ٧ٔ فيو جيفتو تكرمة لو ٦دل هبعلو مطر٦حا٩ علٞا يألٙٔ يسٞتاذ ن٨ جعلو ٓي قرب توي
 فنو ياا٢ قرب يؼبيت وٓي ْفنو بياهيلسبٜا ٦يلطري وٓي ظفٍر كسائر يغبيوي٤ ٦يؼبريْ من جعلو وٓي قرب نمره عز ٦جل با

 ن٨ نكرمو ابلافن ، ٦دل هبعلو كسائر يغبيويَنٍ ، يليت تكو٤ جيفها علا ٦جو يألٙٔ . قال السعد  :و  -
لااء :  قال ابن عا ور - ٤٦ يإلٮ قبأ ٤٦ْ يغبر٠ ابلنأ كما يفعل ؾبوٖ يؽبنا ، ٦ْ ٦يف يآلية ْليل علا ن٤ ٦جًو ْفن نمويٍ يلناٖ ابإلٮ
ٔي٤ ٤٦ْ ساف كما كا٤ يفعلو ؾبوٖ يلفٖر ٦كما كا٤ يفعلو نىل يعباىلية دبوتا يغبر٦ً  لسبٜا يلطري يف ساحاٍ يف يعببا٢ ؿبواة جبا

ٔيٍ يف يلفيايف وٓ ٦ٔهنم ابل يً  ٦يلغا  .ال يوي
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َُا َ اء أَََشَرُه (  ن٨ : مث مَّت شاء عز ٦جل بعثو ٦نحياه بعا موتو للحساً ٦يعبزيء . ) ُثُ  ِإ
ع٬ث٭و٬٤ ( .كما قا يٯٮت٭و٬٤ . مث٭َّ وٮ َّك٭ٰم ي٬ٰٞو٬٣ يٰلاٮي٬ام٬ةٮ تٞ٭بٰٞ ٬ٓلٮك٬ ل٬م٬  ٢ تعاذل ) مث٭َّ وٮ َّك٭ٰم ب٬ٰٞعا٬ 

 . ) فالنرٔو يطلق علا يلبعث كما يف يغبايث ) يغبما هلل يلذ٨ نحياَن بعا ما نماتنا ٦وليو يلنرٔو 
 ق   عليو يف  فسو ٦مالو ٦ما يف بو   عليو ن٨ : لي  يألمر كما ياو٢ يلكافر من ن و قا ن٧ْ ح ) َكا  (

 بل و و دل ياض ما نمره   بو ، ن٨ دل يْؤ ما فربو   عليو .  ) َلم ا يَمْقِض َما َأَمَرُه (
ََساُن ِإَ  َطَعاِمِو ( ما كا ت عظاما٩ ابلية ٦ترياب٩  فيو يمتنا٤ ٦فيو يستاال٢ إبحياء يلنباٍ من يؽباماٌ علا وحياء يألجسا٣ بعا ) فَمْلَينيُِر اْْلِ

 متمزقا٩ .
ٔيء ٓلك خالاا٩ عظيما٩ ٦مابري٩ حكيما٩    .ن٨ : فلينظر يإل سا٤ وذل اعامو ، ٦يتأمل فيو ، من نين ىو ، ما ىي نسبابو ٦مريحلو ، ليعلم ن٤ ٦

قٮوي٣ حياتو ، ٦كيف ىيأ لو نسباً يؼبعاٗ ، : ٦ىذي يلنظر  ظر يلالب ابلفكر ؛ ن٨ ليتابٰر كيف خ٬ل٬ق   اعام٬و يلذ٨ ىو  قال القرطيب -
 ليستعا هبا للمعاْ.

٬ٓلٮك٬ ل٬م٭ٰحيٮي يٰلم٬  ٬ٙ ب٬ٰٞعا٬ م٬ٰولٮ٬ا وٮ٤َّ  ٔٮ ٬ٔضٰب٬تٮ يَّللَّٮ ك٬ٰيف٬ وب٭ٰيٮي يأٰل٬ٰٔ  ٰوت٬ا ٬٦ى٭و٬ ع٬ل٬ا ك٭لٯٮ ش٬ٰيء٫ ق٬اٮير٪ (  .كما قا٢ تعاذل ) ف٬اٰ ظ٭ٰر وٮذل٬ ماث٬
َنا اْلَما  ن٨ : ن زلناه من يلسماء علا يألٙٔ بكثٌر . ء َصّبا) () َأَّن  َصبَمبمْ

َْرَض َ ّقا) (   ن٨ : مث شاانا يألٙٔ للنباٍ ) شاا٩ ( كثريي٩ فنبت ٦مبا ٦ظهر علا ٦جو يألٙٔ .) ُثُ  َ َقْقَنا اَْ
َنا ِفيَها َحّبا) (  ىذي شامل لسائر يغببًو علا يخت ٟ ن نافها . ) فَأََبَمَمْ

  و ارَي٩ ٦جافا٩ ، ٦ىو من نفضل ٦ن فع يلفويكو ، ٦ؽبذي خصو ابلذكر من بني يلفويكو .َيكلو ) َوِعَنبا) ( 
يئٮق٬ ٬٦ن٬ٰعن٬ااب٩ ( مع يلفر٠ يلراسع بني عنب يعبنة ٦عنب يلا يا . ٕي٩ . ح٬ا٬  كما قا٢ تعاذل ) وٮ٤َّ لٮٰلم٭تَّاٮني٬ م٬ف٬ا

 ريه .يلاضب : ىو يلعلف يلذ٨ أتكلو يلا٦يً من يلات ٦غ) َوَقْضبا) ( 
ما٩ ، ٦يسترفا بو .) َووَيْمَُوَّن) (  ٕيتها ن٭ْٰ  يلزيتو٤ من نفضل يألشجأ ٦نكثرىا بركة يؤكل شبرىا ، ٦يتخذ 
ٔابا٩ ٦سبري٩ ، ٦ىي من نفضل ٦نبر١ يألشجأ ، ٦قا قا٢ ) َوََّنْا) (  ) و٤ من يلرجر شٞجٌر مثلهٞا مثٞل يؼبٞؤمن ....ىٞي  يؤكل شبرىا بسري٩ ٦
 يلنخلة ( 
 ن٨ : بساتني فيها يألشجأ يلكثرٌي يؼبلتفة . َ  ُغْلبا) () َوَحَدائِ 

 . ٦نالق علا يغباياة حاياة إلحايقها دبن فيها، ف  يكاْ ير٧
 ٦خصت يغبايئق ابلذكر ألهنا مويبع يلتنزه ٦يالخ يٟ ، ٦ألهنا ذبمع ن نافا٩ من يألشجأ.:  قال ابن عا ور -

 ، ن٨ : ٦ن بتنا لكم فيها يألشجأ يؼبختلفة ٓيٍ يلفويكو ٦يلثمأ يؼبتنوعة . من يلثمأ كل ما يتفكو بو  :يلفاكهة ) َوفَاِكَهة) ( 
 يألً : يلكأل ٦يلعرب يلذ٨ ترعاه يلبهائم ٦يأل عا٣ ، الق ي و ابلفاكهة، ٦لاولو تعاذل ) م٬ت٬اع٩ا ل٬ك٭ٰم ٬٦ألٮ٬ ٰٞع٬امٮك٭ٰم ( .) َوَأ)ّ) ( 

ًٯ يؼبرعا عنا يبن قال يف الَسهي  -  عباٖ ٦يعبمهٔو . : أل
ََْمَعاِمُ ْم (   ن٨ : عيرة لكم ٦أل عامكم يف ىذه يلائ وذل يو٣ يلايامة . ) م ََاعا) ل ُ ْم َوَِ

 الفوائد :
 شاٌ كفر يلكافر ٦عناْه بتكذيبو . -ٲ
ه وذل نجلو . -ٳ ٕقو ٦كأل حياتو ٦حفً ٦جْو  يلعجب من كفر يلكافر بربو ٦ىو خلاو ٦ٔ
ٌٔ   ٦علمو ٦  -ٴ ٔسولو ٦لاائو .بيا٤ مظاىر قا  حكمتو ٦ىي ماتضية لإليبا٤ بو ٦ِبَيتو ٦
ٌٔ   علا يلبعث باء خلق يإل سا٤ من  طفة . -ٵ  ن٤ من نْلة قا
ٔي٩ . -ٶ ٔي٩ ٦ و  ن٤   قاٯٔ خلق يإل سا٤ ناوي
 تيسري   كل و سا٤ ؼبا خلق لو . -ٷ
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 ن٤ ْفن يؼبيت سنة كو ية شرعية . -ٸ
 وكري٣   لإل سا٤ باربه بعا موتو . -ٹ
  بني لإل سا٤ اريق يػبري ٦يلرر كما قا٢ تعاذل : ) وَن ىايناه يلنجاين ( .ن٤   -ٺ

اءِت الص اخ ُة ) ًَ َُا  ِو َوأَبِيمِو )ٖٗ( يَمْوَم يَِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن َأِخيِو )ٖٖ) فَِ  ٍِ َ مْأن  ٖٙ( َوَصماِحَبَِِو َوبَِنيمِو )ٖ٘( َوُأمِّ ُهْم يَمْوَمِِم منمْ ( ِلُ م ِّ اْممِرٍئ مِّ
ٍِ مُّْسِفَرة  )ٖٚ) يُمْاِنيوِ  ًُوه  يَمْوَمِِ َهما َغبَممَرة  )ٜٖ( َضاِحَ ة  مُّْسََمْبِشَرة  )ٖٛ( ُو ٍِ َعَليمْ ًُوه  يَمْوَمِِ ( ُأْولَِِمَ  ُىمُم ٔٗ( تَمْرَىُقَهما قَمََممَرة  )ٓٗ( َوُو

 ( .(  ٕٗ) اْلَ َفَرُة اْلَفَجَرُة 
 [ . ٳٵ – ٴٴ] عب  : 

-------------- 
ًَاءِت الص اخ    َُا  ن٨ : يلايامة ، ظبيت بذلك ألهنا تصخ يآلٓي٤ بصيحتها ٦نىويؽبا ، ٦تنزعأ ؽبا يألفئاٌ يومئذ٫ ، فبا ير٧ من  ُة () فَِ 

 يألىوي٢ ٦شاٌ يغباجة لسالف يألعما٢ .
مُّها ف   قال القرطيب : - تسمع وال ما ي٭ٰاع٬ا ٦يلصاخٯة : يلصيحة يليت تكو٤ عنها يلايامة ، ٦ىي يلنفخة يلثا ية ، ت٬ص٭خ يألظبٜا : ن٨ ت٭صٮ

 بو لألحياء.
 ن٨ : يريىم ٦يفر منهم ٦يبتعا منهم أل٤ يؽبو٢ عظيم ٦يػبطب جليل . ) يَمْوَم يَِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن َأِخيِو (
 ٦يفر منهم ألمٔو ث ثة :

نٰٞه٭ٰم ي٬ٰٞوم٬ئٮذ٫ ش٬ٰأ٤٪ يٞ٭ٰغنٮيوٮ ( . أوَل) :  ) لٮك٭لٯٮ يٰمرٮى٫ مٮ
ًٔ رل حق عنا ىذي .٦لعا٣ مطالبتو لو حب اثَيا) :   اوقو: َي 

ٔي٩ نما٣ وخوي و يف يلا يا، ٦فضح يف يآلخٌر فيخرا ن٤ ير٧ . الثالث :  ٦خٟو يلفضيحة فاا كا٤ مستو
 ٦ومبا يفر منهم الشتغالو بنفسو .يَمْوَم يَِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن َأِخيِو ... ( قا٢ يف يلتسهيل )  -

ٔه منهم لئ  يطالبوه ابلتبعٞاٍ وقي  : ح وأظهر و٤ فري ٞنٰٞه٭ٰم ي٬ٰٞوم٬ئٮٞذ٫ ش٬ٰٞأ٤٪ يٞ٭ٰغنٮيٞوٮ ( ن٨ ىٞو مرٞغو٢ برٞأ و  ى، لاولٞو ) لٮك٭ٞلٯٮ يمٞر  واَول أًر مٯٮ
ٓكر غريه ، ٦ي ظر قو٢ يأل بياء   ، يومئذ :  فسي  فسي . من يغبساً ٦يلثويً ٦يلعااً ، حَّت ال يسعو 

يوٮ ) وقال القرطيب - ٰرء٭ مٮٰن ن٬خٮ ٞنٰٞه٭ٰم ي٬ٰٞوم٬ئٮٞذ٫ ش٬ٰٞأ٤٪ يٞ٭ٰغنٮيٞوٮ(  ىيتفٝر لذلك ، الشتغالو بنفسو ؛ كمٞا قٞا٢ بعٞاه )لٮك٭ٞلٯٮ يمٞر  ( أل و الي٬ٰٞو٬٣ ي٬فٮرُّ يٰلم٬ مٯٮ
 ن٨ يرغلو عن غريه.

ٔي من مطالبتهم وَيه ، ؼبا بينهم من يلتَّبٮعاٍ . وقي  :  ومبا يفر حذ
 لئ  ير٬٦٬ي ما ىو فيو من يلراٌ. وقي  :
 و٤ عنو شيئا٩ .لعلمو نهنم ال ينفعو و ٦ال يغن وقي  :

: ياو٢ يألّ: ما ٦يسيت  دبالك، ٦يألبوي٤ ياوال٤ قصٍر يف برَن، ٦يلصاحبة تاو٢ ناعمت  يغبري٣، ٦فعلت ٦ نعت، ٦يلبنو٤  قال الراو  -
ٔشاتنا ... ٦يؼبريْ ن٤ يلذين كا٤ يؼبرء يف ْئ يلا يا يفر وليهم ٦يستجري هبم، فإ و يفر منهم يف   ْئ يآلخٌر .ياولو٤ : ما علمتنا ٦ما ن

ِو َوأَبِيِو (   يهًر من نقًر يلناٖ وليو ٦نحبهم وليو نمو ٦نبيو من شاٌ يلكًر ٦عظم يػبطب .) َوُأمِّ
ٔفياة عمره ، ٦سكنو يلذ٨ يسكن وليٞو يف يلٞا يا ٦يلٞيت وبفظهٞا ٦يصٞوهنا ، ٦ال يسٞمح ألعٞني ) َوَصاِحَبَِِو (  ٦ٕجتو يغببيبة  ن٨ : ٦يهًر من 

 ها يف يلا يا .يآلخرين ن٤ تنظر ولي
 ن٨ : ٦يهًر من نبنائو يلذين ىم فلذٌ كباه ٦شبٌر فؤيْه .) َوبَِنيِو ( 

ٍِ َ ْأن  يُمْاِنيِو ( ُهْم يَمْوَمِِ نمْ  ن٨ : ىو يف شغل شاغل عن غريه . ) ِلُ  ِّ اْمِرٍئ مِّ
: يألمر نعظم  ر بعضهم وذل بعض ؟ قا٢ ) و كم ربرر٤٦ حفاٌ عريٌ غرال٩ ، قالت عائرة : يلرجا٢ ٦يلنساء ينظ ٦لذلك ؼبا قا٢ يلن  

 من ن٤ ينظر بعضهم وذل بعض ( متفق عليو .
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  متفق عليو .٦يف حايث يلرفاعة ) ن٤ يلناٖ َيتو٤ وذل م٣ْ ٦ ِو ٦غرينبا من يأل بياء كل منهم ياو٢ :  فسي،  فسي، يٓىبوي وذل غري٨ (
ٍِ مُّْسِفَرة  (  ًُوه  يَمْوَمِِ  مضيئة ، قا علمت ماؽبا من يلفٕو ٦يلنعيم ، ٦ىي ٦جوه يؼبؤمنني .م٭ررقة  ن٨ : مستنرٌي ) ُو
ٌٔ فرحة من يلسر٦ٔ يف قلوهبم ، قا ظهر يلبرر علا ٦جوىهم ، ٦ىؤالء ىم نىل يعبنة . ) َضاِحَ ة  مُّْسََمْبِشَرة  (   ن٨ : مسر٦

 : وه أى  اْلنة  صفات ًو
 . البياض 

ضبة     ىم فيها خالا٤٦ ( .قا٢ تعاذل ) ٦نما يلذين يبيضت ٦جوىهم ففي 
 . َّنعمة 

ٔيبية ( .  قا٢ تعاذل ) ٦جوه يومئذ٫ َنعمة . لسعيها 
 . مسفرة 

 قا٢ تعاذل ) ٦جوه يومئذ٫ مسفٌر باحكة مستبرٌر ( .
 . هبية وٚتيلة 

هبا َنظٌر ( .  قا٢ تعاذل ) ٦جوه يومئذ٫ َنبٌر . وذل 
َها َغبَمَرة  ( ٍِ َعَليمْ ًُوه  يَمْوَمِِ  يف ٓلك يليو٣ عليها غبأ .ن٨ : ٦٦جوه  ) َوُو

 ن٨ سويْ . قَمََمَرة  (ن٨ : يعلوىا ٦تغراىا )  ) تَمْرَىُقَها قَمََمَرة  (
ٔي٩ ( . ) ُأْوَلَِِ  ُىُم اْلَ َفَرُة اْلَفَجَرُة ( ري٩ ك٬فَّا  ن٨ : يلكفٌٞر قلوهبم ، يلفجٌٞر يف نعماؽبم ، كما قا٢ تعاذل ) ٦ال ي٬لٮا٭٦ي وٮالَّ ف٬اجٮ

 الفوائد :
 اٌ يؽبو٢ يو٣ يلايامة يا٢ عليو فرئ يؼبرء من نقرابئو .بيا٤ ش -ٲ

 قال الشاعر :
ٍٔ من نىل ٦من ن٦اا٤  يو٣ يلايامة لو علمت هبولو      لفر

٠ٔ يلولاي٤ٞٞٞٞماء ؽبولو      ٦ترٞيب منو مفٞٞٞٞيو٣ تراات يلسٞ  ا
 ن٤ من نظباء يو٣ يلايامة يلصاخة . -ٳ
، قا٢ تعاذل ) ٬٦يتَّٞا٭وٰي ي٬ٰٞوما٩ تٞ٭ٰرج٬ع٭و٬٤ فٮيوٮ وٮذل٬ يَّللٯٮ مث٭َّ تٞ٭و٬ َّ ك٭لُّ  ٬ٰٞف ٫ مَّا ك٬س٬ب٬ٰت ٬٦ى٭ٰم ال٬  ينبغي يالستعايْ لذلك يليو٣ ابلعمل يلصاحل -ٴ

٬ ي٬ٰٞو٣٪ الَّ  ٬ٕقٰٞن٬اك٭م مٯٮن ق٬ٰٞبلٮ ن٤٬ َي٬ٰيتٮ َّا ٬ٔ
٬٦ال٬ خ٭لَّة٪ ٬٦ال٬ ش٬ف٬اع٬ة٪ ٬٦يٰلك٬افٮر٭٬٤٦ ى٭م٭  ب٬ٰٞيع٪ فٮيوٮ  ي٭ٰظل٬م٭و٬٤ ( ٦قا٢ تعاذل )َي٬ ن٬يُّٞه٬ا يلَّذٮين٬ مم٬ن٭وٰي ن٬ فٮا٭وٰي فبٮ

 يلظَّالٮم٭و٬٤ ( .
 شاٌ ىو٢ ٓلك يليو٣ حيث يفر يإل سا٤ من نقًر يلناٖ وليو . -ٵ
 ن٤ ٦جوه نىل يإليبا٤ يف ٓلك يليو٣ مسفٌر فرحة مستبرٌر . -ٶ
ٔي٩ علا يلوجو ٦وشريقا٩ لو ، ٦شبٌر يلكف -ٷ ٔي٩ علا يلوجو .شبٌر يإليبا٤ ٦يلتاو٧ تظهر يف يؼبوقف  و  ر ٦يلفجٔو تظهر ظلمة ٦سويْي٩ ٦غبا
 ومن  دتو :شاٌ يو٣ يلايامة ،  -ٸ

o . ٖن٤ يإل سا٤ يفر من نقًر يلنا 
o . نحا يف ٓلك يؼبوقف يلصعب ٌٔ  ن٤ يإل سا٤ ال ينظر وذل عو
o . ٧ٔ  تر يلناٖ كالسكا
o . تضع كل ٓيٍ ضبل ضبلها 
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 تفسَت سورة الَ وير
 مقدمة :

 ٦ىي مكية ابالتفا٠ .
 ا :امسه

 يلتكوير ، ٦بذلك ظبيت يف يؼبصاحف ٦كتب يلتفسري ٦يلسنة .
ىب بوهىا . َُا الش ْمُس ُكوَِّرتْ إ٦ظبيت بذلك الفتتاحها باولو تعاذل )  ( ن٨ : صبع بعضها وذل بعض مث لفت فرمي هبا ٦ٓ

ْٔ عن يلن   ٍٔ ( ٦ىذي ٦  . ٦ظبيت ً) وٓي يلرم  كو
٬ٓي يلسَّم٬ م٬ٰن س٬رَّ ) فعن يبن عمر . قا٢ : قا٢  ( ٬٦ )وٮ ٍٰ ٬ٓي يلرَّٰم ٭ ك٭وٯٮ٬ٔ  يٰلاٮي٬ام٬ةٮ ك٬أ٬ َّو٭ ٬ٰٔن٧٭ ع٬نٰي٫ ف٬ٰٞلي٬ٰٞار٬ٰن )وٮ

( ٬٦ ه٭ ن٤ٰ٬ ي٬ٰٞنظ٭ر٬ وٮذل٬ ي٬ٰٞو٣ٮ ٍٰ اء٭ ي ٰٞف٬ط٬ر٬
٬ٓي يلسَّم٬اء٭ يٰ ر٬اَّٰت(  ٦ٔيه يل مذ٨ . )وٮ

٫ٖ ق٬ا٬٢ ٦  . ق٬ا٬٢ َي٬ ٬ٔس٭و٬٢ يَّللَّٮ  ق٬ا٬٢ ن٬ب٭و ب٬ٰكر٫  : ع٬نٮ يٰبنٮ ع٬بَّا ٰبت٬ يَّٞب٬ٰٞت ٮ  ) ق٬ٰا شٮ ٬ٓي يلرَّٰم ٭   ش٬ ٍ٭ ٬٦ )ع٬مَّ ي٬ٞت٬س٬اء٬ل٭و٬٤( ٬٦ )وٮ ى٭وْ٪ ٬٦يٰلو٬يقٮع٬ة٭ ٬٦يٰلم٭ٰرس٬ ٬
 ٍٰ ٦ٔيه يل مذ٨ . ك٭وٯٮ٬ٔ  ) 

٨ٔ يف  حيحو ، ٦يل مذ٨ يف جامعو . ٍٔ ( كما ترجم ؽبا يلبخا  ٦عنو٤ ؽبا يلطرب٨ يف تفسريه ) وٓي يلرم  كو
  أغراضها :

 يشتملت علا ربايق يعبزيء  روبا٩ . -ٲ
 ٦علا وثباٍ يلبعث . -ٳ
 ٦علا يلتنويو برأ٤ يلارم٤ يلذ٨ كذبوي بو أل و ن٦عاىم ابلبعث . -ٴ
 ٦تنا٦لت )حاياة يلوحي( ٦ فة يلن  يلذ٨ يتلااه ، مث شأ٤ يلاو٣ يؼبخاابني هبذي يلوحي . -ٵ
َُا الش ْمُس ُكّوَِرْت ))   َُا النُّجُ ِٔإ َْت )ٕوُم اََ َدَرْت )( َوِإ َُا اْْلَِباُل ُسَتِّ َُا اْلِعَشاُر ُعطَِّلْت )ٖ( َوِإ َُا اْلُوُحوُش ُحِشَرْت )ٗ( َوِإ ( ٘( َوِإ

َرْت ) َُا اْلِبَحاُر ُسجِّ ًَْت )َٙوِإ َُا النمُُّفوُط ُووِّ َُا اْلَمْوُءوَدُة ُسَِِلْت )ٚ( َوِإ ٍََُب ُقََِلْت )ٛ( َوِإ َُا اٜ( ِبَِ ِّ  ( ٓٔلصُُّحُف َُِشَرْت )( َوِإ
َُا الس َماء ُكِشَطْت ) َُا اْْلَِحيُم ُسعَِّرْت )َٔٔوِإ َُا اْْلَن ُة أُْوِلَفْت )ٕٔ( َوِإ  ( .( َعِلَمْت ََمْفس  م ا َأْحَضَرْت ٖٔ( َوِإ

 [ . ٵٲ – ٲ] يلتكوير : 
-------------- 

َُا الش ْمُس ُكّوَِرْت )   لف فريما هبا ، ٦وٓي فعل هبا ٓلك ٓىب بوهىا .هبمع بعضها وذل بعض مث ت ن٨ : (ِإ
 ( ٔٮْ٭٬٤٦ ٦يف ٓلك وغاظة للذين عبا٦نبا من ٤٦ْ   كما قا٢ تعاذل ْ٭٤٦ٮ يَّللَّٮ ح٬ص٬ب٭ ج٬ه٬نَّم٬ ن٬ ت٭ٰم ؽب٬٬ا ٬٦ي  ( .وٮ َّك٭ٰم ٬٦م٬ا ت٬ٰٞعب٭ا٭٬٤٦ مٮن 
َُا النُُّجوُم اََ َدَرْت  ) ٔىا .ن٨ : تغرٍي ٦تناثٍر يف نف كها ٦  (َوِإ  تساقطت من يلسماء ، فذىب  و

ٍٰ كما قا٢ تعاذل ) ٬ٓي يٰلك٬و٬يكٮب٭ ي ت٬ٞث٬ٞر٬  ( . ٦قا٢ تعاذل ) فإٓي يلنجو٣ امست ( .٬٦وٮ
ٔساال٩ فا صبوي عليهم .  ٦يأل ل يف يال كائ يال صباً ، قا٢ يػبليل : ياا٢ ي كأ عليهم يلاو٣ وٓي جاه٦ي ن

َْت  ) َُا اْْلَِباُل ُسَتِّ ٍٔ .ن٨ : ن( َوِإ  مر   بتحريكها من مكاهنا فسا
ٍٮ يعبٰٮب٬ا٢٭ ف٬ك٬ا ٬ٰت س٬ر٬ياب٩ كما قا٢ تعاذل )   ٬  ( . ٬٦س٭ريٯٮ

ري٭ يعبٰٮب٬ا٢٭ س٬رٰيي٩ ٦قا٢ تعاذل )  ( ، ٦ىذي ن٢٦ حا٢ سبر هبا يعببا٢ يف ٓلك يليو٣ .٬٦ت٬سٮ
َُا اْلِعَشاُر ُعطَِّلْت  ) ر يلعاشر من ضبلها يليت ىي ن ف  نمويؽبم، قا ننبلها نىلها ٦تركوىا من ن٨ : ٦وٓي يلنو٠ يغبويمل يليت بلغت يلره (َوِإ

 ىو٢ٮ يؼبوقف .
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ٔىا ٦يغبويمل منها يليت قا ٦ لت يف ضبلها وذل يلرهر يلعاشر ٞ ٦يحالا عرريء  قال ابن كثَت - : ٦يؼباصْو ن٤ يلعرأ من يإلبل ٦ىي خيا
ٔغب شيء فيها دبا ْنبهم من يألمر يلعظيم ٦ال يزي٢ ٓلك يظبها حَّت تضع ٞ قا يشتغل يلناٖ عنها ٦  عن كفالتها ٦يال تفٜا هبا بعا ما كا وي ن

 يؼبفظع يؽبائل ، ٦ىو نمٞر يٞو٣ يلايامة ٦ي عااْ نسٞباهبا ٦٦قٜو ماامالا .
  من ٓلك ٦لي  شيء نحب وذل يلعًر من يلنو٠ يغبويمل ، ٦خواب يلعًر أبمر يلعرأ أل٤ نكثر ماؽبا ٦عيرها من يإلبل ، ٦يلغٙر

ٓىاً يألموي٢ ٦بط ٤ يألم ١ ، ٦يشتغا٢ يلناٖ أب فسهم كما قا٢ )يو٣ ال ينفع ما٢ ٦ال بنو٤ . وال من نتا   بالب سليم( ٦قا٢ 
. )  )٦لاا جئتموَن فري٧ْ كما خلاناكم ن٢٦ مٌر

َُا اْلُوُحوُش ُحِشَرْت )  ر٧ يلعباْ كما٢ عالو ، حَّت ن و ياتص للراٌ ن٨ : صبعت ليو٣ يلايامة ، لياتص   من بعضها لبعض ، ٦ي (َوِإ
 يعبماء من يلراٌ يلارَنء ، مث ياا٢ ؽبا : كوين ترياب٩ .

 . ٦يف ىذي وثباٍ حرر يلبهائم 
 ٦قا ٢ْ علا حرر يلبهائم عاٌ نْلة :

( . -ن  ٍٰ ر٬ ٗ٭ ح٭رٮ ٬ٓي يٰلو٭ح٭و  قولو تعاذل )٬٦وٮ
ٙٮ ٬٦ال ا٬ائٮ  -ً  ٬ْيبَّة٫ يفٮ يأٰل٬ٰٔ ٰن  ًٮ مٮٰن ش٬ٰيء٫ مث٭َّ وٮذل٬ ٬ٔهبٯٮٮٰم وب٭ٰر٬ر٭ ٦قولو تعاذل )٬٦م٬ا مٮ ٬ن٬اح٬ٰيوٮ وٮالَّ ن٭م٬م٪ ن٬ٰمث٬ال٭ك٭ٰم م٬ا ف٬ٞرَّٰان٬ا يفٮ يٰلكٮت٬ا  ٬٤٦( .ر٫ ي٬طٮري٭ جبٮ
٨ٔ فيما ينتطحا٤ ؟ قا٢ : قلت : ال ، قا٢ : لكن    ٦حايث نّب ٓٔ ) ن٤ يلن   -ُ  ٔن٧ شاتني ينتطحا٤ فاا٢ : َي ناب ٓٔ نتا

٨ٔ ٦سيا ٦ٔيه نضبا .يا  ضي بينهما ( 
 ( متفق عليو .ه أبظ فهاء يو٣ يلايامة نعظم ما كا ت ٦نظبنو تنطحو بار٦هنا ٦تطأيما ع  اقة يإلبل ٦يلبار ٦يلغنم ٦نهنا ذبحايث )٦  -ْ 
ٌْٔ يف قولو تعاذل ) يو٣ ينظر يؼبرء ما قامت يايه ٦ياو٢ يلكافر َي ليت  كنت ترياب٩ ( ٦ن٤   تعاذل هب -٥  مع يلوحوٗ مث ياتص يآلاثٔ يلوي

 اىا ياو٢ يلكافر ) َي ليت  كنت ترياب٩ ( .نمن بعضها لبعض ، مث ياو٢ ؽبا : كوين ترياب٩ ، فتكو٤ ترياب٩ ، فع
ءٮ  ) قولو  -٦  ٌٮ يٰلا٬ٰرَن٬ ٌٮ يعب٬ٰٰلح٬اءٮ مٮن٬ يلرَّا ٬ْ لٮلرَّا ٤ََّّْ يغبٰ٭ا٭و٠٭ وٮذل٬ ن٬ٰىلٮه٬ا ح٬َّتَّ يٞ٭ا٬ا ٦ٔيه مسلم . ل٬تٞ٭ؤ٬  ) 

ٌٮ يعب٬ٰٰلح٬اءٮ لٮلرَّ   : ٦ىي يعبماء يليت ال قر٤ ؽبا . ا
 يألافا٢يلتكليف من يآلْميني ٦كما يعاْ  نىلعاْلا يو٣ يلايامة كما يعاْ وىذي تصريح حبرر يلبهائم يو٣ يلايامة ٦ قا٢ يلنو٨٦ :  -ٕ 

ْٔ لفً يلرٜر ٦دل  ( ٦وٓيٓي يلوحوٗ حرٍر ٦و) قا٢   تعاذل ، ٦علا ىذي تظاىٍر ْالئل يلارم٤ ٦يلسنة ، ٦يجملا ني ٦من دل تبلغو ْعٌو  ٦
 ه .علا ظاىره عال ٦ال شٜر ٦جب ضبلو علا ظاىر  وجريئويبنع من 

 يلبهائم ال حساً عليها حساً حسناٍ ٦سيئاٍ ٦ومبا هبر٨ بينها يلاصا٘، ٦يغبكمة: ليظهر عا٢   حَّت يف يلبهائم . -ِ 
َرْت )  َُا اْلِبَحاُر ُسجِّ ٍٔ  (َوِإ ٔي٩ تتوقا، كاولو تعاذل ) -ا عظمهاعل-ن٨: ن٦قاٍ فصا ٔي٩ .٬٦يٰلب٬ٰحرٮ يٰلم٬ٰسج٭ؤٮ َن  ( ن٨: يؼبؤجأ َن

٦قيل ) سجٍر ( فجٍر ، ٦قيل : فجٯٍر ، ٦يلصحيح يأل٢٦ ، ٦يآلية ربتمل ىذه يؼبعاين كلها ، ٦يبكن يعبمع بينها علا ن٤ ىذه من 
 يؼبريحل يليت سبر هبا يلبحأ يف ٓلك يلزما٤ .

  ٓكر ما يكو٤ بعا يلبعث :٦ىذه يألحايَ تكو  ٤ قبل يلبعث ، مث 
ًَْت  ) َُا النمُُّفوُط ُووِّ  ن٨ : قر٤ كل  احب عمل مع  ظريه ، فجمع يألبرئ مع يألبرئ ، ٦يلفجأ مع يلفجأ . (َوِإ
٬ٓي يلنفوٖ ٕ٭٦ٯٮج٬ٰت قا٢ يف يلتسهيل )  -  فيو ث ثة نقوي٢ :  (٬٦وٮ

 .٦ُٕي ىي يأل وٜي ، فاؼبعَن جعل يلكافر مع يلكافر ٦يؼبؤمن مع يؼبؤمن  ن٤ يلتز٦يأ دبعَن يلتنويع أل٤ يأل :أحدىا 
 .٦ٕجت  فوٖ يؼبؤمنني بز٦جالم من يغبٔو يلعني  والثاين :

ٍْٔ وليها عنا يلبعث  والثالث : ٦ِٔي ٦يألجساْ ن٨  ح، ٦ٕ٦جت يأل ٨٦ٔ عن يلن   اَول ىو اًَر ٦عن عمر بن يػبطاً  ، أل و 
 ٖ .٦يبن عبا
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ٍََُب ُقََِلْت . َُا اْلَمْوُءوَدُة ُسَِِلْت َوإِ )   ن٨ : ٦وٓي سأ٢   يلبنت يؼبافو ة ٦ىي علا قيا يغبياٌ : ما يعبريبة يليت فعلتها حَّت ( ِبَِ ِّ 
 قيو يعباين يافنكٮ نىلك ، فياتلو كٮ هبذي يلافن ، ٦ىذي فيو تبكيت لااتلها ، ٦لويل للموقف يلذ٨ ي٭سأ٢ فيو يجمل  عليو ، فما ظنك دبا ي

 ؽبذه يعبناية يلبرعة ؟
ٌ علا ن٨ ٓ ب قتلت  قال ابن كثَت : - ٌ ىي يليت كا٤ نىل يعباىلية ياسوهنا يف يل يً كريىية يلبناٍ ، فيو٣ يلايامة تسأ٢ يؼبوء٦ْ يؼبوء٦ْ

 ليكو٤ ٓلك لاياي٩ لااتلها ، فإ و وٓي سئل يؼبظلو٣ فما ظن يلظادل وٓي٩ ؟
 أ٢ ] أب٨ ٓ ب قتلت [ ٦من يؼبعلو٣ نهنا لي  ؽبا ٓ ب ، ٦لكن ىذي فيو توبيخ ٦تاريع لااتليها .: فتسوقال الشيخ السعد  

  ( ْٯي٩ ٬٦ى٭و٬  ٦قا كا٤ نىل يعباىلية يافنو٤ يلبنت ٦ىي حية ـبافة يلفار ٦يلعأ كما قا٢ تعاذل أل٭ ث٬ا ظ٬لَّ ٬٦ٰجه٭و٭ م٭ٰسو٬ ر٬ ن٬ح٬ا٭ى٭ٰم ابٮ ٬ٓي ب٭رٯٮ ٬٦وٮ
ًٮ ن٬ال٬ س٬اء م٬ا وب٬ٰك٭م٭و٬٤  ي٬ٞت٬ٞو٬ي٧٬ٔ. ك٬ظٮيم٪  ك٭و٭ ع٬ل٬ا ى٭و٫٤ ن٣ٰ٬ ي٬ا٭سُّو٭ يفٮ يلتُّٞر٬ي ر٬ بٮوٮ ن٬يب٭ٰسٮ  ( .مٮن٬ يٰلا٬ٰو٣ٮ مٮن س٭وءٮ م٬ا ب٭رٯٮ
ْٯي٩ ٬٦ى٭و٬ ك٬ظٮيم٪ ٦قا٢ تعاذل )  ٬ً لٮلرَّضٰب٬نٮ م٬ث٬ ٩ ظ٬لَّ ٬٦ٰجه٭و٭ م٭ٰسو٬ ر٬ ن٬ح٬ا٭ى٭م دبٮ٬ا ب٬ر٬ ٬ٓي ب٭رٯٮ  ( .رَّأ٭ يفٮ يغبٰٮٰلي٬ةٮ ٬٦ى٭و٬ يفٮ يػبٰٮص٬ا٣ٮ غ٬يٰٞر٭ م٭بٮني٫ ن٬٦٬م٬ن يٞ٭ن٬ . ٬٦وٮ

َُا الصُُّحُف َُِشَرْت )  ن٨ : يلصحف يؼبرتملة علا ما عملو يلعاملو٤ من خري ٦شر ؛  رٍر ٦فرقت علا نىلها ، فآخذ كتابو بيمينو  (َوِإ
ٔيء ظهره .  ٦مخذ كتابو برمالو ن٦ من ٦

ت٬ٞب٬ت يؼب ئكة فيها قا٢ يلارا  : قولو تعاذل ) ٬٦  - ٍٰ ( ن٨ ف٭تحت بعا ن٤ كا ت مطوية ، ٦يؼبريْ  حف يألعما٢ يليت ك٬ ر٬ ٬ٓي يلصحف  ٭رٮ وٮ
ي ما فعل نىلها من خري ٦شر ، ت٭ٰطو٧٬ ابؼبٍو ، ٦تنرر يف يو٣ يلايامة ، فياف كل و سا٤ علا  حيفتو ، فيعلم ما فيها ، فياو٢ ) ما٢ٮ ىذ٬ 

ٔ٭ ٭  ٬غٮري٬  ْٮ ًٮ ال ي٭غا  ٩ٌ ٬٦ال٬ ك٬بٮري٩ٌ٬ وٮالَّ ن٬ٰحص٬اى٬ا ( .يٰلكٮتا
يبا٩ كما قا٢ تعاذل )  ك٬ يٰلي٬ٰٞو٬٣ ع٬ل٬ٰيك٬ ح٬سٮ ت٬اب٬ك٬ ك٬ف٬ا بٮن٬ٰٞفسٮ  ( .يقٰٞر٬نٰ ك٬
ي يٰلكٮت٬ا٦قا٢ تعاذل )  ً٭ ف٬ٞت٬ٞر٧٬ يٰلم٭ٰجرٮمٮني٬ م٭ٰرفٮاٮني٬ فبٮَّا فٮيوٮ ٬٦ي٬ٞا٭ول٭و٬٤ َي٬ ٬٦يٰٞل٬ت٬ٞن٬ا م٬ا٢ٮ ى٬ذ٬ ع٬ يٰلكٮت٬ا ٔ٭  ٬غٮري٩ٌ٬ ٬٦ال٬ ك٬بٮري٩ٌ٬ وٮالَّ ن٬ٰحص٬اى٬ا ٦٬٦٭بٮ ْٮ ًٮ ال٬ يٞ٭غ٬ا

ري٩ ٬٦ال٬ ي٬ٰظلٮم٭ ٬ٔبُّك٬ ن٬ح٬اي٩   ( .٬٦٬٦ج٬ا٭٦ي م٬ا ع٬مٮل٭وي ح٬ابٮ
٬ كٮت٬اب٬و٭ بٮي٬مٮينٮوٮ ف٬أ٭٦ٰل٬ٞئٮك٬ ي٬ٰٞار٬ه٭٬٤٦ كٮت٬اب٬ٞه٭ ٦قا٢ تعاذل )  ٫ٖ إبٮٮم٬امٮهٮٰم ف٬م٬ٰن ن٭٦يتٮ  ( .ٰم ٬٦ال٬ ي٭ٰظل٬م٭و٬٤ ف٬تٮي ٩ ي٬ٰٞو٬٣  ٬ٰاع٭و ك٭لَّ ن٭َن٬
٬ كٮت٬اب٬و٭ بٮي٬مٮينٮوٮ ف٬ٞي٬ٞا٭و٢٭ ى٬اه٭٣٭ يقٰٞر٬ه٭٦ي كٮت٬ابٮيٰو . ي٬ٰٞوم٬ئٮذ٫ تٞ٭ٰعر٬ب٭و٬٤ ال٬ زب٬ٰف٬ا مٮنك٭ٰم خ٬افٮي٬ة٪ ٦قا٢ تعاذل )  ( ف٬أ٬مَّا م٬ٰن ن٭٦يتٮ
٬ كٮت٬اب٬و٭ بٮي٬مٮينٮوٮ ٦قا٢ تعاذل ) ٬ٟ وب٭٬  .ف٬أ٬مَّا م٬ٰن ن٭٦يتٮ ريي٩ ف٬س٬ٰو س٬ااب٩ ي٬سٮ ٔي٩  .اس٬ب٭ حٮ ٬ كٮت٬اب٬و٭ ٬ٔ٬٦يء ظ٬ٰهرٮهٮ  .٬٦ي٬نا٬لٮب٭ وٮذل٬ ن٬ٰىلٮوٮ م٬ٰسر٭٦ ٬ٟ  .٬٦ن٬مَّا م٬ٰن ن٭٦يتٮ ف٬س٬ٰو
ٔي٩   ( .٬٦ي٬ٰصل٬ا س٬عٮريي٩  .ي٬ٰاع٭و ثٞ٭ب٭و

َُا الس َماء ُكِشَطْت )  ٕيلت ٦ زعت من مكاهنا . (َوِإ  ن٨ : ن
َُا اْلَِْحيُم ُسعِّ )   ن٨ : ن٦قا عليها فاستعٍر ٦يلتهبت يلتهااب٩ دل يكن ؽبا قبل ٓلك .( َرْت َوِإ
َُا اْْلَن ُة أُْوِلَفْت  )  ن٨ : قربت وذل نىلها يؼبتاو٤ . (َوِإ

 ( .٬٦ن٭ٰٕلٮف٬تٮ يعب٬ٰنَّة٭ لٮٰلم٭تَّاٮني٬ كما قا٢ تعاذل ) 
 ( .ا٫ ٬٦ن٭ٰٕلٮف٬تٮ يعب٬ٰنَّة٭ لٮٰلم٭تَّاٮني٬ غ٬يٰٞر٬ ب٬عٮي٦قا٢ تعاذل ) 
ٍٮ يلنَّعٮيمٮ ٦قا٢ تعاذل )  نَّا  ( .وٮ٤َّ لٮٰلم٭تَّاٮني٬ عٮنا٬ ٬ٔهبٯٮٮٰم ج٬
ٍٰ لٮٰلم٭تَّاٮني٬ ٦قا٢ تعاذل )  ٙ٭ ن٭عٮاَّ ٍ٭ ٬٦يأل٬ٰٔ ٔٮع٭ويٰ وٮذل٬ م٬ٰغفٮر٫ٌ٬ مٯٮن َّٔبٯٮك٭ٰم ٬٦ج٬نَّة٫ ع٬ٰرب٭ه٬ا يلسَّم٬ا٬٦ي  ( .٬٦س٬ا

 وٓي ٦قعت ىذه يألمٔو حينئذ٫ تعلم كل  ف  ما عملت ٦نحضر ٓلك ؽبا .ن٨ :  ( َعِلَمْت ََمْفس  م ا َأْحَضَرْت  )
ن٬ٞه٬ا ٬٦ب٬ٞيٰٞ كما قا٢ تعاذل )   ُّْ ل٬ٰو ن٤٬َّ ب٬ٞيٰٞ  ( .ن٬و٭ ن٬م٬اي٩ ب٬عٮياي٩ ي٬ٰٞو٬٣ ذب٬ٮا٭ ك٭لُّ  ٬ٰٞف ٫ مَّا ع٬مٮل٬ٰت مٮٰن خ٬رٰي٫ ؿبُّٰض٬ري٩ ٬٦م٬ا ع٬مٮل٬ٰت مٮن س٭و٬ء٫ ت٬ٞو٬

ري٩ ٬٦ال٬ ي٬ٰظلٮم٭ ٬ٔبُّك٬ ن٬ح٬اي٩ ٬٦٬٦ج٬ا٭٦ي م٬ ٦قا٢ تعاذل )   ( .ا ع٬مٮل٭وي ح٬ابٮ
يه٭ ٬٦ي٬ٞا٭و٢٭ يٰلك٬افٮر٭ َي٬ ل٬يٰٞت٬ ٮ ك٭نت٭ تٞ٭ر٬ياب٩ ٦قا٢ تعاذل ) ٰرء٭ م٬ا ق٬اَّم٬ٰت ي٬ا٬  ( .ي٬ٰٞو٬٣ ي٬نظ٭ر٭ يٰلم٬

 الفوائد :
 تارير مفصل عن مبا٨ْ يلايامة ٦خويتيمها . -ٲ



40 

 

، ٦وٓي يلسماء ي رات(.٦قا جاء يف يغبايث  )من سرٯه ن٤ ينظر وذل ٍٔ، ٦وٓي يلسٞماء ي فطٍر   يو٣ يلايامة فليارن وٓي يلرم  كو
 تبا٢ يألحوي٢ يف ٓلك يليو٣ ٦تغريىا . -ٳ
 من شاٌ ٓلك ن٤ يلناٖ منرغلو٤ عن نعز نمويؽبم ٦ىي يلنو٠ يغبويمل ، ؼبا ْىاىم من يألمر . -ٴ
 وثباٍ حرر يلوحوٗ . -ٵ
 ألخيأ ، ٦يألشرئ مع يألشرئ .ن و هبمع كل شكل مع  ظريه ، يألخيأ مع ي -ٶ
 ربرس قتل يلبنت خوفا٩ من يلعأ ن٦ يلفار . -ٷ
ٌٔ وذل يلطاعاٍ ٦يألعما٢ يلصاغباٍ حَّت هبا ٓلك يف  حيفتو يو٣ يلايامة . -ٸ  يؼبباْ
 وثباٍ يلنأ ٦يعبنة . -ٹ
 يو٣ يلايامة ينا٣ يؼبفٚر حينما ير٧ ن٤ عمره ٓىب ٦دل يستفا منو شيئا٩ بل بيعو ابؼبعا ي . -ٺ

َُا َعْسَعَس )ٙٔ( اْْلََواِر اْلُ ن ِس )َ٘ٔفَا ُأْقِسُم ِ)خْلُن ِس ))  َُا تَمنَمف َس )ٚٔ( َوالل ْيِ  ِإ َ ُو لََقْوُل َرُسوٍل َكِرمٍي )ٛٔ( َوالصُّْبِح ِإ ( ٜٔ( ِإ
ُِ  اْلَعْرِش َمِ ٍُت ) ُُفِ  اْلُمِبُِت )ْٕٕجُنوٍن )( َوَما َصاِحُبُ م ٔتَِ ٕٔ( ُمطَاٍع ُثَ  َأِمٍُت )ُِٕٓ  قُمو ٍة ِعنَد  ( َوَما ُىَو َعَلى ٖٕ( َوَلَقْد رَآُه ِ)َْ

يٍم )ٕٗاْلَاْيِب ِبَضِنٍُت ) َىُبوَن )ٕ٘( َوَما ُىَو بَِقْوِل َ ْيطَاٍن َرًِ ِْ ُِْكر  لِّْلَعاَلِمَُت )ٕٙ( فَأَْيَن َت ( ِلَمن َ اء ِمنُ ْم َأن ٕٚ( ِإْن ُىَو ِإَل  
ُ َربُّ اْلَعاَلِمَُت ( َومَ َٕٛيْسََِقيَم )  ( .ا َتَشاُؤوَن ِإَل  َأن َيَشاَء اَّلل 

  [ . ٺٳ -ٶٲ] يلتكوير : 
-------------- 
 ) ال ( للتنبيو ٦أتكيا يلاسم ، نقسٞم   ابلنجو٣ يؼبضيئة يليت زبتفي ابلنهأ ٦تظهر ابلليل . (َفَا ُأْقِسُم ِ)خْلُن ِس ) 
 ٓكر   يػبن  : ىي يلنجو٣ زبن  ن٨ : زب ٔىا ابلليل ، ٦منو ظبي يلريطا٤ ابػبناٖ ، أل و ىبن  ٦ىبتفي عنا  تفي ابلنهأ ، بعا ظهو

 ٦ىو جنب قا٢ )فالبنست( ن٨ : يختفيت . تعاذل، ٦يف حايث نّب ىريٌر حني لاي يلن  
ٔيلٞا . تست  يلظباء يف كناسهان٨ : يليت ذبر٨ ٦تسري مع يلرم  ٦يلامر مث تست  ٦قت غر٦هبا كما  (اْْلََواِر اْلُ ن ِس )   ٦مغا

َُا َعْسَعَس  ) واللي    يختلف يلسلف يف يؼبريْ بٞ) عسع  ( علا قولني :( ِإ
ىب ، ٦ٔجحو يبن جرير .  يلاو٢ يأل٢٦ : ن٨ نْبر ٦٦ذل ٦ٓ

 يلاو٢ يلثاين : ن٨ نقبل بظ مو ، ٦ٔجحو يبن كثري .
٬ٓي٦ؽبذي قا٢ بعاه )  واَول أظهر ،  ( . ت٬ٞن٬ٞفَّ ٬  ٬٦يلصُّٰبحٮ وٮ

َُا تَمنَمف َس  ) ِٮ ن٨ : وٓي نقبل ٦ي فلق ٦نباء ٦نسفر عاب يلليل كما قا٢ تعاذل ) ( َوالصُّْبِح ِإ ٰ ب٬ا  ( .ف٬الٮق٭ يإلٮ
ٔتو .  ٦وقسامو تعاذل هبذه يؼبخلوقاٍ يلعظيمة ، ؼبا فيها من يلااللة علا بايع حكمتو تعاذل ٦عظيم قا

َ ُو َلَقْوُل َرُسولٍ  )  جويً يلاس٬م ، ٦يؼبعَن : و٤ يلارم٤ تبليغ جربيل٬ نشٟر يؼب ئكة . ىذي ( ِإ
 . أل و معلو٣ معهْو ٌٔ ٓكر يف يلسو  فالضمري يف قولو ) و و ( يعْو وذل يلارم٤ يلكرس ، ٦و٤ دل يسبق لو 
 ( ِ٭ يأٰل٬مٮني٭ ع٬ل٬ا ق٬ٰٞلبٮ يؼبريْ ابلرسو٢ ىنا جربيل عليو يلس ٣ كما قا٢ تعاذل ٔٮين٬  ٬ٞز٬٢٬ بٮوٮ يلر٦ُّ ( فأبافو عز ٦جل وذل ك٬ لٮت٬ك٭و٬٤ مٮن٬ يٰلم٭نذٮ

ٌٔ يغباقة ) ، كما نبافو وذل يلن   أل و ىو يلويسطة بني   ٦بني يلرسو٢  جربيل  ٬٦م٬ا . وٮ َّو٭ ل٬ا٬ٰو٢٭ ٬ٔس٭و٫٢ ك٬رٮس٫ يف قولو يف سو
 ( ى٭و٬ بٮا٬ٰو٢ٮ ش٬اعٮر٫ ق٬لٮي ٩ م٬ا تٞ٭ٰؤمٮن٭و٬٤ 

ٌٔ كثري يػبري .ن٨ : شر  (َكِرمٍي )   يف حسن يألخ ٠ ٦يلصفاٍ ، صبيل يؼبنظر هبي يلصو
( ظاىر ىذه يآلية يتوىم منو يعباىل ن٤ يلارم٤ ك ٣ جربيل مع ن٤ يآلَيٍ يلارم ية  يقال الشنقيط - : قولو تعاذل ) ٮ َّو٭ ل٬ا٬ٰو٢٭ ٬ٔس٭و٫٢ ك٬رٮس٫

ٰره٭ ح٬َّتَّ ي٬ٰسم٬  ل٬ٰت مٮٰن ل٬ا٭٤ٰ ح٬كٮيم٫ خ٬بٮري٫( .مصرحة بكثٌر أب و ك ٣   كاولو )ف٬أ٬جٮ ت٭و٭ مث٭َّ ف٭صٯٮ ً٪ ن٭ٰحكٮم٬ٰت مَي٬ ( ٦كاولو )كٮت٬ا  ع٬ ك٬ ٬٣ يَّللَّ
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ٔسل  ٓكر يلرسو٢ أل و يا٢ علا ن٤ يلك ٣ لغريه لكنو ن ٦يعبويً ٦يبح من  ف  يآلية أل٤ يإليها٣ يغبا ل من قولو )و و لاو٢( يافعو 
ٔسو٢ ن٨ تبليغو  َيٌْ ٦ال  اص .بتبليغو فمعَن قولو  ٔسلو من غري   عمن ن

 . ٦ٓ مٮرٌٯ ( .ع٬لَّم٬و٭ ش٬اٮيا٭ يٰلا٭و٧٬ ن٨ : ىو قٌو عظيمة يف بطرو ٦فعلو )( ُِ  قُمو ٍة )  
ُِ  اْلَعْرِش )   ن٨ : عنا    احب يلعٗر يلعظيم .( ِعنَد 
ٔفيعة ٦٦جاىة .( َمِ ٍُت )   ن٨ : لو مكا ة عظيمة عنا   ، ٦منزلة 
 ب .٦يؼبكني يلذ٨ لو مكا ة ن٨ جاه ٦تاريالَسهي  :  قال يف -
 ن٨ : مطٜا نمره مسمٜو قولو يف يؼبأل يألعلا لوجاىتو ٦شرفو بني يؼب ئكة .( ُمطَاٍع ُثَ   )
٤ٕ يعبنة ليلة يؼبعرُي حَّت فتحها حملما :  قال ابن اْلوو  - ٔن٧ ما في ف٬مٮٰن ا٬اع٬ةٮ يؼب ئكة لو : ن و ن٬م٬ر٬ خا ٤ٕ فاخلها ٦ ها ، ٦نمر خا

 جهنم ففت٬ح لو عنها حَّت  ظر وليها .
 ن٨ : ٦ٓ نما ة عظيمة علا ما نهسبن عليو من يلوحي .( َأِمٍُت ) 
ٔسولو يلبرر٨ دمحمي٩  قال ابن كثَت : - ٔسولو يؼبلكي جربيل كما ٕكا عباه ٦ ٬٦م٬ا ) ٦ىذي عظيم جاي٩ ن٤ يلًر عز ٦جل يزكي عباه ٦

ب٭ك٭م دبٮ٬ٰجن٭و٫٤   .(  ٬احٮ
 : ٦يألمني يلذ٨ وبفً ما ع٭ها لو بو حَّت يؤْٯيو ٤٦ْ  اص ٦ال تغيري . قال ابن عا ور -
ٌٔ أب و : كرس ، قو٨ ، مكني عنا يلًر تعاذل ، مطٜا يف يلسمويٍ ، نمني ،  قال ابن القيم : - ٔسولو يؼبلكي يف ىذه يلسو ٦ ف   

ًٔ يلعاؼبني ، فناىيك هبذي يلسنا علوي٩ ٦ج لة فهذه طب   فاٍ تتضمن تزكية سنا يلارم٤ ، ٦ن و ظبٜا دمحم  من جربيل ، ٦ظبٜا جربيل من 
  : قو٢   سبحا و بنفسو تزكيتو .    

 ٦يػبطاً ألىل مكة . يع  دمحمي٩ ،( َوَما َصاِحُبُ م ) 
ٕعموه  –ن٨ : لي  دبختل يلعال كما تزعمو٤ ، ٦ىم  (ِٔتَْجُنوٍن )  ن و لي  دبجنو٤ ، ٦ىم كآبو٤ ،  فهم يعلمو٤ –٦و٤ تفوىوي هبذي ٦

 ( .م٬ا ن٬ ت٬ بٮنٮٰعم٬ةٮ ٬ٔبٯٮك٬ دبٮ٬ٰجن٭و٫٤ ن٨ : يلذ٨ تعرفو و ٦تعرفو٤  اقو ٦نما تو ٦كما٢ عالو ، كما قا٢ تعاذل ) ( َوَما َصاِحُبُ م ٦ؽبذي قا٢ )
ُُفِ  اْلُمِبُِت  )  ٔهية يلن   (َوَلَقْد رَآُه ِ)َْ ، علا يؽبيئة يليت خلاو   عليها، عنا ما كا٤   لعبربي يؼباصْو هبذه يلرهية:  أل٢٦ مٌر

 قا سأ٢ جربيل ن٤ يريو  فسو، علا يؽبيئة يليت خلاو   تعاذل عليها. يتعبا يف غأ حريء، ٦كا٤  يلرسو٢ 
.  ٦يألفق: ىو يلفضاء يلويسع يلذ٨ يبا٦ للعني ما بني يلسماء ٦يألٙٔ

 يبح يلبني، يلذ٨ ال ترتبو معو يؼبرئياٍ.: ابألفق يلو ٦٨يؼببني: ٦ ف لألفق، ن
ٔن٧  احبكم دمحم  ٔتو يليت خلاو   عليها، ابألفق يلويبح يلبني، يلذ٨ ال تلتب  فيو يؼبرئياٍ، ٦ال ؾبا٢  ٦يؼبعَن: ٦٦  لاا  جربيل، بصو

 فيو لأل٦ىا٣ ٦يلتخي ٍ.
ٔن٧ جربيل. كذبوه ٦يستهزء٦ي بو، ٦أتكيا ن٤ ىذه  ربىم يلرسو٢ ٦يؼباصْو من يآلية يلكريبة يلْر علا يؼبرركني يلذين كا وي وٓي نخ أب و 
 ) يلوسيط ( .         يلرهية كا ت حاياة ٦يقعة، ال ؾبا٢ معها للتركيك ن٦ يللب .

ٌٔ يليت خلاو   عليها لو ستم قال ابن كثَت - ٔن٧ دمحم جربيل يلذ٨ َيتيو ابلرسالة عن   عز ٦جل علا يلصو ائة جنِا : يع  ٦لاا 
ٌٔ يف قولو تعاذل ) [)َف  املبُت] ٓ٭٦ مٮر٫ٌَّ . ع٬لَّم٬و٭ ش٬اٮيا٭ يٰلا٭و٧٬ ن٨ يلبني يلظاىر يلعارل ، ٦ىي يلرهية يأل٦ذل يليت كا ت ابألبطح ٦ىي يؼبذكو

أٰل٭ف٭قٮ يأٰل٬ٰعل٬ا . ف٬اٰست٬ٞو٧٬  ٬َْن٬ ف٬ٞت٬ا٬ذلَّ . ٬٦ى٭و٬ ابٮ ٬ً ق٬ٰٞوس٬نٰيٮ ن٦ٰ٬ ن٬ . مث٭َّ   .. ( ..َْٰن٬ ف٬ك٬ا٬٤ ق٬ا
) يؼببني ( ٦ ف يألفق ، ن٨ لألفق يلويبح يلبنيٯ ،٦يؼباصْو من ىذي يلو ف  عت يألفق يلذ٨ تريء٧ منو جربيل قال ابن عا ور:  -

ؼبرئي للن  عليهما يلص ٌ ٦يلس ٣ أب و نفق ٦يبح بنيٯ ال ترتبو فيو يؼبرئياٍ ٦ال يتخيل فيو يػبيا٢ ،  ٦ج٭علت تلك يلصفة ع مة علا ن٤ ي
٦ه من ٦قت يلصحة ، ٦قا ٬٦ ٬ف  مل٬ك ٦لي  خبيا٢ أل٤ يألخيلة يليت يتخيلها يجملا ني ومبا يتخيلوهنا علا يألٙٔ اتبعة٩ ؽبم علا ما تعْو

ٌٔ يؼباثر أب و علا ك٭رسي جال  بني يلسماء ٦يألٙٔ . يلن   ٔمه عنا  ز٢٦ سو ٬ل٬ك يلذ٨ 
 يؼب
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نمني نىل يلسماء ٦نىل يألٙٔ  ن٨ : ٦ما ىو علا ما ن٦حاه   وليو برحيح يكتم بعضو ، بل ىو  (َوَما ُىَو َعَلى اْلَاْيِب ِبَضِنٍُت ) 
ٓكر ٦ال ن ثا ، ٦ال حضر٨ ٦ال  ٔئي  ٦ال مره٦ٖ ، ٦ال  ٔبو يلب ٝ يؼببني ، فلم يرح بريء منو عن غ  ٦ال فاري ، ٦ال  ٔساالٍ  يلذ٨ بلغ 

 با٨٦ .
ٔسو٢  ٨ن« ٦ما ىوي : قال اآللوس -  :  «من « بضنني»وليو ٦غريه من يلغيًو  ي: علا ما ىبرب بو من يلوح٨ن« علا يلغيب

: ال يبخل ابلوحي، ٦ال ياصر يف يلتعليم ٦يلتبليغ، ٦منح كل ما ىو مستعا ٨: ببخيل، ن٨دبعَن يلبخل، ن -بكسر يلضاْ ٦فتحها -يلضن
 يَن٩ .زعمو٤ معرفتو وال إبعطائهم حلو لو من يلعلو٣، علا خ ٟ يلكهنة فإهنم ال يطلعو٤ غريىم علا ما ي

 . ٦قرن ) بظنني ( ن٨ : ٦ما دمحم علا ما ن ز٢ عليو من يلوحي دبتهم ابلكذً ، بل ىو  ا٠ْ نمني ، كما كا٤ يلاب بني قومو ابألمني 
من قرن ابلظاء فمعناه وليو من يلغيب ، ٦ىو يلوحي ، ٦  ين٨ ال يبخل أبْيء ما نلا ؛من قرن ابلضاْ فمعناه خبيل قال يف الَسهي  : -
وذل يلبخل ابلوحي بل يلموه  أب٤ يلكفأ دل ينسبوي دمحمي٩  ٌيلاريءن٨ ال يتهم علا يلوحي ، بل ىو نمني عليو . ٦ٔجح بعضهم ىذه  ؛متهم

 ك .فنفا عنو ٓل
يٍم )  ٔجيم ، توحيو شيااني  (َوَما ُىَو بَِقْوِل َ ْيطَاٍن َرًِ يعبن وذل شيااني يإل   ، ن٨ ال ياأ علا ن٨ : ٦ما ىذي يلارم٤ باو٢ شيطا٤ 

 ضبلو ٦ال يرياه ٦ال ينبغي لو . 
 ( عن ااعة   من يإل   ٦يعبن ٦يغبيويَنٍ ، قا٢ تعاذل ُٔ ٯ٫ ع٬ا٭٦ٯي٩ ش٬ي٬ااٮني٬ ٦يلريطا٤ : كل متمْر عاٍ خا ك٭لٯٮ  ٮ ٮ

لٮك٬ ج٬ع٬ٰلن٬ا لٮ ٬٦ك٬ذ٬
ي ب٬ٰٞعض٭ه٭ٰم وٮذل٬ ب٬ٰٞعض٫  ٔي٩  يإلٮ  ٮ ٬٦يعبٰٮنٯٮ ي٭وحٮ ٬ٟ يٰلا٬ٰو٢ٮ غ٭ر٭٦  ( .ٕ٭ٰخر٭

 . ٔجيم :  فة للريطا٤ ، فالرجيم فعيل دبعَن مفعو٢ ن٨ : و و مرجو٣ مطر٦ْ عن يػبري كلو 
ٌٔ ، ٦يلريطا٤ مرجو٣ ابلاو٢ ٦ابلفعل :   ٦يلرجم ن لو يلرمي ابغبجا

 ابلسب ٦يلرتم ٦يلذ٣ ٦يلحق بو كل قو٢ قبيح . )لقول :
صبو  ؛ ن٨ و)لفع  :  ٔجوما٩  ن٤  ٕينا يلسماء يلا يا دبصابيح ٦جعلناىا  ضبتٞو ، ٦يرجم ابلرهب كما قا٢ تعاذل ) ٦لاا  ه ٦نبعاه من  اْر

ْٔ ال يسمعو٤ وذل يؼبأل يألعلا ٦ياذفو٤ من ك ٕينا يلسماء يلا يا بزينة٫ يلكويكب ٦حفظا٩ من كل شيطا٤ ما ل للريااني ( ٦قا٢ تعاذل ) وَن 
ٔي٩ ٦ؽبم عذيً ٦ي ب   وال من خطف يػبطفة فأتبعو شهاً اثقب ( .جا ب ْحو

ٔيجم أل و يرجم يلناٖ ابلوسا٦ٖ .  وقي  :  ]تفسري يبن كثري[: ٦يأل٢٦ نشهر ٦ن ح .  قال ابن كثَتٔجيم دبعَن 
َىُبوَن )  ِْ ٔه ٦٦بوحو ٦بيا٤ كو و حاا٩ من عنا   . (فَأَْيَن َت  ن٨ : فأين تذىب عاولكم يف تكذيبكم ىذي يلارم٤ مع ظهو
ُِْكر  لِّْلَعاَلِمَُت  ) وال تذكري ٦موعظة  -يع  يلارم٤ يلكرس  -( َنفية دبعَن ) ما ( ألهنا جاءٍ بعاىا ) وال ( : ن٨ ما ىو  ) و٤ٰ  (ِإْن ُىَو ِإَل  

 للعاؼبني من يإل   ٦يعبن .
ٓٮٰكر٪ لٯٮلٰ كما قا٢ تعاذل )   ( .ع٬ال٬مٮني٬ ٬٦م٬ا ت٬ٰسأ٬ؽب٭٭ٰم ع٬ل٬ٰيوٮ مٮٰن ن٬ٰجر٫ وٮ٤ٰ ى٭و٬ وٮالَّ 
ٓٮٰكر٪ لٯٮٰلع٬ال٬مٮني٬ ٦قا٢ تعاذل )   ( .٬٦م٬ا ى٭و٬ وٮالَّ 
ٓٮٰكر٪ لٯٮٰلع٬ال٬مٮني٬ ٦قا٢ تعاذل )   ( . وٮ٤ٰ ى٭و٬ وٮالَّ 

 ٦جو تسميتو ابلذكر : و و ؿبتمل معنيني : يفقال ابن ًرير  -
ه  أحدمها ٓكٯر بو عباْه ، فعرفهم فيو حا٦ْ ٓكره ،  ٓكر من   جل  عو من حكمو .: ن و   ٦فريئضو ، ٦سائر ما ن٦ْ
ٓكر ٦شٟر ٦فخر ؼبن ممن بو ٦ ا٠ دبا فيو ، كما قا٢ جل ثناهه ) ٦و و لذكر لك ٦لاومك، يع  ن و شٟر بو شٟر لو  واآلخر : ن و 
 ٦لاومو .

ٓكري٩ : وقال الشيخ ابن عثيمُت -  ضبو   : ٦ظبي يلارم٤ 
 ؼبا فيو من يلتذكري ٦يؼبوعظة . أوَل) :
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ًٮ ؼبا فيو من يألخبأ يؼبابية ، ٦قصص يأل بياء يلغابٌر يؼبفياٌ للالب ، كما قا٢ تعاذل ) َيا) :اث ٭٦ٰرلٮ يأل٬ٰلب٬ا هٮٰم عٮبٰٞر٬ٌ٪ ألٯٮ  ( . ل٬ا٬ٰا ك٬ا٬٤ يفٮ ق٬ص٬صٮ
ٓكر نحوي٢ يلناٖ يف يعبزيء يو٣ يلايامة ، ٦نهنم يناسمو٤ وذل : فريق يف يعبنة ، ٦فريق يف اثلثا) :   يلسعري .ؼبا فيو من 
ٔفع شأهنم ، كما قا٢ تعاذل ) رابعا) : ٓكر يلعًر ٦ ٬ٟ ت٭ٰسأ٬ل٭و٬٤ ؼبا فيو من   (  ٬٦وٮ َّو٭ ل٬ذٮٰكر٪ لَّك٬ ٬٦لٮا٬ٰومٮك٬ ٬٦س٬ٰو

 ٓكر شريعة   ٦نحكامو من يأل٦يمر ٦يلنويىي . خامسا) :
ٔيْ يؽبايية فعليو هبذي  (ِلَمن َ اء ِمنُ ْم َأن َيْسََِقيَم )   يلارم٤ فإ و منجاٌ لو ٦ىايية ٦ال ىايية فيما سويه .ن٨ : من ن
ن٨ : ليست يؼبريئة موكولة وليكم فمن شاء يىتا٧ ٦من شاء بل ، بل ٓلك كلو َنتأ ؼبريئة   ( َوَما َتَشاُؤوَن ِإَل  َأن َيَشاَء اَّلل ُ )  

ًٔ يلعاؼبني .  تعاذل 
 ٟ فيهم .ن٨ : خالاهم ٦مالكهم ٦يؼبتصر ( َربُّ اْلَعاَلِمَُت ) 
  : صبع عادل٬ :العاملُت 
 مأخٓو من يلع٬ مة ، ألهنم ع٬لم٪ علا خالاهٮم ٦ ا عهم ، ٦ىذي ىو يلصحيح . قي  : 

 ٦علا ي فريْه ابؼبلك . توفإ٤ ىذي يػبلق يف كل فْر منو ، ٦يف كل جزء منو ، مية تا٢ علا ٦حٞاي ية   ٦علا عظم
 قا٢ يلراعر :

 ن٣ كيف هبحاه يعباحا٭      فويعجبا٩ كيف ي٭عصا يإللو٭  
 ٞا٭ ٞٞٞٞٞٞٞٞو ٦يحٞٞٞٞٞا٢ علا ن ٞٞٞٞتٞ  ة٪     ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞو ميٞٞٞٞٞٞٞٞيء٫ لٞٞل ش٦ٞٞٞٞٞيف ك

ًٮ ( . ٭٦رلٮ يأٰل٬ٰلب٬ا ٫ٍ ألٮ َي ٔٮ آل٬ ٟٮ يللَّٰيلٮ ٬٦يلنَّٞه٬ا ٙٮ ٬٦يٰختٮ  ٍٮ ٬٦يأٰل٬ٰٔ  قا٢ تعاذل ) وٮ٤َّ يفٮ خ٬ٰلقٮ يلسَّم٬ا٬٦ي
ً عن ٦جْو   فاا٢ : و٤ يلبعر ليا٢ علا يلبعري ، ٦و٤ نثر يألقاي٣ ليا٢ علا يؼبسري ، فسماء ٓيٍ نبرُي ، ٦نٙٔ ٦سئل بعض يألعري

 ٓيٍ فجُا ، ٦حبأ ٓيٍ نموُي نال يا٢ علا ٦جْو يللطيف يػببري .
٦ٔحك فيو من يآلَيٍ ما يبهر يلعاو٢ .  جسمك ٦

 ال عن علم ٦معرفة أبحويؽبم .مأخٓو من يلعٮلم ، أل٤ ىذي يػبلق ال يصأ و وقي  :
 الفوائد : 

 مرر٦عية يإلقسا٣ ابهلل تعاذل ٦نظبائو ٦ فاتو . -ٲ
 بيا٤  فة جربيل يلكمالية : يألما ة ، يلاٌو ، علو يؼبكا ة ، يلطاعة ، يلكر٣ . -ٳ

فاٍ ) و و لاو٢ قا٢ يبن يلايم ) ٦قا نثَن   سبحا و ٦تعاذل علا عباه جربيل يف يلارم٤ نحسن يلثناء ، ٦٦ فو أبجل يلص -ٴ
 ٔسو٢ كرس . ٨ٓ قٌو عنا ٨ٓ يلعٗر مكني . مطٜا مث نمني ( فهذي جربيل .

ٔفع مايئن قو٣ لٚو علا جناحو مث قلبها عليهم ، فهو قو٨ علا تنفيذ ما  ومن قوتو: ن و نقًر يؼب ئكة وليو ،  فمن كرمو على ربو : ن و 
َيٌْ ٦ال  اصا٤ ٦ال كتما٤ ، ٦قا صبع لو : ٦ىذي ياتضي  اقو ٦ صحو  ووصفو )َماَةيؤمر بو ،  ، ٦ولااهه وذل يلرسٞل ما نمر بو من غري 

 بني يؼبكا ة ٦يألما ة ٦يلاٌو ٦يلاًر من   ( .

 فبا يلمو بو يؼبرركو٤ .  بريءٌ يلرسو٢  -ٵ

 تعظيم يلارم٤ ٦وثباٍ قٌو سناه . -ٶ

ٔهية يلن   -ٷ  عبربيل . وثباٍ 

 وثباٍ ن٤ يلارم٤ ك ٣   تعاذل . -ٸ

ٓكر٧ ٦موعظة . -ٹ  ن٤ ىذي يلارم٤ 

 ن٤ مريئة يلعبا ربت مريئة   . -ٺ

ٔبوبية   تعاذل . -ٱٲ  وثباٍ 
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 تفسَت سورة اَلَفطار
 مقدمة :

 ٦ىي مكية ابالتفا٠ .
 امسها :
 ٌٔ َُا الس َماء اََفَطَرتْ ، ظبيت بذلك الفتتاحها باولو تعاذل ) يال فطأسو  عظم يلتفاسري .( ، ٦قا ظبيت هبذي يالسم يف يؼبصاحف ٦م ِإ

ْٔ تسميتها بذلك يف حايث يلن   ٌٔ ) وٓي يلسماء ي فطٍر ( ، ٦قا ٦  . ٦تسما سو
٬ٓ ) قا٢ تاا٣ حايث يبن عمر . قا٢ :  ( ٬٦ )وٮ ٍٰ ٬ٓي يلرَّٰم ٭ ك٭وٯٮ٬ٔ  يٰلاٮي٬ام٬ةٮ ك٬أ٬ َّو٭ ٬ٰٔن٧٭ ع٬نٰي٫ ف٬ٰٞلي٬ٰٞار٬ٰن )وٮ

اء٭ ي يلسَّم٬ م٬ٰن س٬رَّه٭ ن٤ٰ٬ ي٬ٰٞنظ٭ر٬ وٮذل٬ ي٬ٰٞو٣ٮ
٬ٓي يلسَّم٬اء٭ يٰ ر٬اَّٰت( ( ٬٦ )وٮ ٍٰ  ٦ٔيه يل مذ٨ . ي ٰٞف٬ط٬ر٬

ُّ  )ع٬ٰن ج٬ابٮر٫ ق٬ا٬٢ ٦  ر٬ٌ٬ ف٬ط٬و٬٢َّ ، ف٬ٞا٬ا٬٢ يلنَّ ٮ ٓ٪ ف٬ص٬لَّا يٰلعٮر٬اء يآلخٮ ٓ٭ ؟ ن٬ٰين٬ ك٭ٰنت٬ ع٬نٰ  ق٬ا٬٣ م٭ع٬ا ٓ٪ ؟ ن٬ف٬ٞتَّا٤٪ َي٬ م٭ع٬ا  س٬بٯٮحٮ يٰسم٬ ٬ٔبٯٮك٬  : ن٬ف٬ٞتَّا٤٪ َي٬ م٭ع٬ا
٬ٓي يلسَّم٬اء٭ ي ٰٞف٬ط٬ر٬ ،  يأل٬ٰعل٬ا ٦ٔيه يلنسائي .٬٦يلضُّح٬ا ، ٬٦وٮ  ٍ ؟ ( 

 أغراضها : 
ٔي٩ قال البقاعي :  - ىا يلتحذير من يالهنما١ يف يألعما٢ يلسيئة يغ ي ليو٣ يلاين يلذ٨ وباسب فيو  إبحسا٤ يلًر ٦كرمو ٦ سياَن٩  ماصْو

 ك .، ٦يظبها يال فطأ ن٢ْ ما فيها علا ٓل شيئا٩ علا يلناري ٦يلاطمري ، ٦ال تغ  فيو  ف  عن  ف  
ىا  وقال ابن عا ور - ٓكر نىوي٢ تتاامو : ماصْو ٦ويااٛ يؼبرركني للنظر يف يألمٔو يليت  رفتهم عن يالع يٟ ، وثباٍ يلبعث ، ٦

٦و ذئ ،  جزيء يألعما٢ خريىا ٦شرىا٦يإلع ٣ أب٤ يألعما٢ ؿبصاٌ . ٦بيا٤ ، بتوحيا   تعاذل ٦عن يلنظر يف ْالئل ٦قٜو يلبعث ٦يعبزيء 
 م .يلناٖ أب٤ ال وبسبوي شيئا٩ ينجيهم من جزيء   وَيىم علا سيئ نعماؽب

َُا الس َماء اََفَطَرْت ) َُا اْلَ َواِكُب اَََمثَمَرْت )ٔ) ِإ َرْت )ٕ( َوِإ َُا اْلِبَحاُر ُفجِّ َُا اْلُقُبوُر بُمْعِثَرْت )ٖ( َوِإ م ا َقد َمْت ( َعِلَمْت ََمْفس  ٗ( َوِإ
ََساُن َما َغر َك ِبَربَِّ  اْلَ ِرمِي )َ٘وَأخ َرْت ) ِِ  َخَلَقَ  َفَسو اَك فَمَعَدَلَ  )ٙ( َ  أَيمَُّها اْْلِ ( َكا  َبْ  ٛ( يف َأ ِّ ُصورٍَة م ا َ اء رَك َبَ  )ٚ( ال 

يِن ) بُوَن ِ)لدِّ ِِّ  ( يَمْعَلُموَن َما تَمْفَعُلوَن ( .َٔٔراما) َكاتِِبَُت )( كِ ٓٔ( َوِإن  َعَلْيُ ْم َ َاِفِيَُت )ُٜتَ 
 [ . ٳٲ – ٲ] يال فطأ : 

------------- 
َُا الس َماء اََفَطَرتْ )  ٰلغ٬م٬ا٣ٮ ٬٦ ( ٦قولو تعاذل )يلسَّم٬اء م٭نف٬طٮر٪ بٮوٮ ك٬ا٬٤ ٬٦ٰعا٭ه٭ م٬ٰفع٭وال٩ ن٨ : ي رات كاولو تعاذل ) (ِإ  ٞ٭زٯٮ٬٢ ٬٦ي٬ٰٞو٬٣ ت٬ر٬اَّق٭ يلسَّم٬اء ابٮ

ئٮك٬ة٭ ت٬نزٮي ٩   ( .يٰلم٬ ٬
َُا اْلَ َواِكُب اَََمثَمَرْت  ) ٍٰ ن٨ : تساقطت ، كاولو ) ( َوِإ ٬ٔ ٬ٓي يلنُّج٭و٣٭ ي ك٬ا٬  ( . ٬٦وٮ
َرْت )  َُا اْلِبَحاُر ُفجِّ  ن٨ : يختلطت ببعضها ٦ن بحت حبري٩ ٦يحاي٩ . (َوِإ
ٍٰ : )قال اَلوسي  - ٬ٓي يلبحأ ف٭جٯر٬ ٍٔ حبري٩ ٦يحاي٩  فتحت ٦شاات (٬٦وٮ  . جوي بها فزي٢ ما بينها من يلربّٕ ٦يختلط يلعذً ابإلجُا ٦ ا
َُا اْلُقُبوُر بُمْعِثَرْت  )  تبعثر أب٤ نخُر ما فيها من يألمويٍ ٦حرر٦ي للموقف . (َوِإ

 كما قا٢ تعاذل ) ٦نخرجت  يألٙٔ ن٬ثٰٞا٬اؽب٬٬ا ( .
: يالبعثرت٦معَن )   ا ً، ياا٢: بعثر يؼبتٜا وٓي قلب بعضو علا بعض.( ي الب٬ ابانها ظاىٮر٬ىا، ٦يلبعثٌر

ابِ  (َعِلَمْت ََمْفس  م ا َقد َمْت َوَأخ َرْت )  ن٨ وٓي حصل ىذي ينكرف يلغطاء ٦يز٢٦ ما كا٤ خفيا٩ ، ٦تعلم كل  ف  ما معها من يأل
 ٦يػبسري٤ .

ٍٰ يختلف يف معَن )  ( ؟مَّا ق٬اَّم٬ٰت ٬٦ن٬خَّر٬
 عمل يلصاحل، ٦يلذ٨ نخر ىو يلعمل يلسيئ.ن٤ يلذ٨ قا٣ ىو يل قي  :
 ن٤ يلذ٨ قا٣ ىو يلعمل يلصاحل يلذ٨ عملو يلرخص يف حياتو، ٦يلذ٨ نخر ىو يلعمل يلصاحل يلذ٨ يلحق يلرخص بعا فباتو. وقي  :
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ٍٰ ٦مثل ىذه يآلية قولو تعاذل )  ( .ع٬لٮم٬ٰت  ٬ٰٞف ٪ مَّا ن٬ٰحض٬ر٬
ن٬ٞه٬ا ٬٦ب٬ٞيٰٞن٬و٭ ن٬م٬اي٩ ب٬عٮيايي٬ٰٞو٬٣ ذب٬ٮا٭ ك٭لُّ  ٬ٰٞف ٫ مَّ ٦قولو تعاذل ) ُّْ ل٬ٰو ن٤٬َّ ب٬ٞيٰٞ  ( . ا ع٬مٮل٬ٰت مٮٰن خ٬رٰي٫ ؿبُّٰض٬ري٩ ٬٦م٬ا ع٬مٮل٬ٰت مٮن س٭و٬ء٫ ت٬ٞو٬
يه٭ ٬٦ي٬ٞا٭و٢٭ يٰلك٬افٮر٭ َي٬ ل٬يٰٞت٬ ٮ ك٭نت٭ تٞ٭ر٬ياب٩ ٦قولو تعاذل ) ي  ( .ٰو٬٣ ي٬نظ٭ر٭ يٰلم٬ٰرء٭ م٬ا ق٬اَّم٬ٰت ي٬ا٬
 ( .أ٭ يإٰلٮ س٬ا٤٭ ي٬ٰٞوم٬ئٮذ٫ دبٮ٬ا ق٬ا٬٣َّ ٬٦ن٬خَّر٬ يٞ٭ن٬ٞبَّ ٦قولو تعاذل )

ٔن٧ ما قبضت يايه ٦نيان ابلرااء يألبا٨ ٦يلعذيً يلسرما٨ ، ٦ىنا١ يفٕو يؼبتاو٤ قال السعد  :  ىنا١ يعض يلظادل علا يايو ، وٓي 
 يؼباامو٤ لصاحل يألعما٢ ابلفٕو يلعظيم ٦يلنعيم يؼبايم .

عن يؼبعصية، ٦يل غيب يف يلطاعة، ن٨ يعلم كل نحا يف ىذي يليو٣ ما قا٣، فلم ياصر فيو ٦ما نخر فاصر  يؼباصْو من ىذي يإلخبأ يلزجر٦ 
 فيو .

 .ليلتو عن َنفع : ن٤ يبن عمر كا٤ وٓي فاتتو يلعراء يف صباعة نحيا باية

 .وليها : ما ْخل ٦قت   ٌ حَّت نشتا٠ قا٢ عا٨
ٔبعني سنةصباعة م قا٢ يبن يؼبسيب : ما فاتت  يلص ٌ يف  .نذ ن

 .يلصلويٍ يػبم  يف صباعة فاا مأل يلرب ٦يلبحر عباٌْ : من حافً علاا٩ قا٢ نيض
٤ منذ ث ثني سنة وال ٦نَن يف يؼبسجا .  ٦قا٢ : ما ن٤ٓ يؼبٓؤ

 ٦يألعمش سبعني سنة دل تفتو تكبرٌي يإلحري٣ .
ٔبعني سنة وال ٦  ٤ لص ٌ يلظهر منذ ن ٔبيعة بن يزيا : ما ن٤ٓ يؼبٓؤ  نَن يف يؼبسجا ، وال ن٤ نكو٤ مريضا٩ ن٦ مسافري٩ .٦قا٢ 

ٌٔ يلسوء  قا٢ يلذى  يف يلسري: كا٤ عامر بن عبا قي  يصلي من الٜو يلرم  وذل يلعصر فينصٟر ٦قا ي تفخت ساقاه فياو٢: َي نما
 . ومبا خلات للعباٌْ

ََساُن )   بعا ٓلك ) ك٬ َّ ب٬ٰل ت٭ك٬ذٯب٭و٬٤ ابلاين ( .ن و يلكافر ، لاولو من  : أحدمها :فيو قوال٤  (َ  أَيمَُّها اْْلِ
 ن و يتنا٢٦ صبيع يلعصاٌ ٦ىو يألقًر ، أل٤ خصو٘ يلسبب ال ياِا يف عمو٣ يللفً . والثاين :

من  ن٨ : ما يلذ٨ خاعك ٦سو٢ لك يلباال حَّت تركت يلويجباٍ ٦نتيت ابحملرماٍ ، ٦يؼبعَن ما يلذ٨ نمنك (َما َغر َك بَِربَِّ  اْلَ ِرمِي ) 
 عاابو .

ىذي خطاً يلكفأ : ن٨ : ما يلذ٨ غرٯ١ ، ٦خاعك حَّت كفٍر بربك  (نيها يإل سا٤ م٬ا غ٬ر٬١َّ بٮر٬بٯك٬ يلكرس  َي : ) قال الشوكاين -
ٕقك ٦ن عم عليك بنعمو يليت ال تاأ علا جحا  يلكرس يلذ٨ تفضل عليك يف يلا يا إبكما٢ خلاك ٦حويسك ، ٦جعلك عاق ٩ فانبا٩ ، ٦ٔ

 ء منها.شي
 : ٓكر يؼبفسر٤٦ يف سبب ىذي يالغ ئ نقوي٢ 
 سبب غر٦ٔ يبن م٣ْ تسويل يلريطا٤ لو . أحدىا : 

 قا٢ يغبسن : غره ضباو ٦جهلو . واثَيها :
٢ لك ) قا٢ مااتل : غره عفو   عنو حني دل يعاقبو يف ن٢٦ نمره ، ٦قيل : للفضيل بن عياٙ : وٓي نقامك   يو٣ يلايامة ، ٦قا واثلثها :

١ٔ يؼبرخاٌ .  م٬ا غ٬ر٬١َّ بٮر٬بٯك٬ يلكرس ( مآي تاو٢ ؟ قا٢ : نقو٢ غرت  ستو
٦كذلك وجريء ٦ ف يلكرس ٤٦ْ غريه من  فاٍ   للتذكري بنعمتو علا يلناٖ ٦لطفو هبم فإ٤ يلكرس حايق :  قال ابن عا ور -

 ابلركر ٦يلطاعة.
ِِ  َخَلَقَ  )  ٓكر ىذه يألمٔو يلث ثة كالااللة علا رباق ٓلك يلكر٣ : ن٦ؽبا : يػبلق، ٦ىو  فاعلم ن و تعاذل ؼبا ٦ ف (ال   فسو ابلكر٣ 

، ٦ىو يلذ٨ قا٢ )ك٬ٰيف٬ ت٬ٰكف٭ر٭٬٤٦ ابهلل ( ٦ال شك ن و كر٣ ٦جْو أل٤ يلوجْو خري من يلعا٣، ٦يغبياٌ خري من يؼبٍو  ٬٦ك٭نت٭ٰم قولو )يلذ٨ خ٬ل٬ا٬ك٬
 نمويات فأحياكم( .
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 ٦يػب٬لق : يإلٮهب.  اْ علا ماائ ماصْو
٫ً مث٭َّ مٮن  ُّ متناسب يألعضاء كما قا٢ تعاذل ) ن٨  جعلك مستو٨ يػبلاة( َفَسو اَك )  لَّذٮ٨ خ٬ل٬ا٬ك٬ مٮن تٞ٭ر٬ي ٬ٍ ابٮ  .(ٰطف٬ة٫ مث٭َّ س٬وَّي٬١ ٬ٔج٭ ٩ ن٬ك٬ف٬ٰر
ل قويه ٦منافعو يلذيتية متعاْلة غري متفا٦تة يف ماثٔ : ٦يلتٰسوية : جعل يلريء سوَيٯ٩ ، ن٨ قويبا٩ سليما٩ ، ٦من يلتسوية جع قال ابن عا ور -

ٔي١ ن٦ يإلٮحساٖ ن٦  رأ يكبريٟ يؼبزُي ن٦ ندل فيو ،  ْ قيامها بوظائفها حبيث وٓي يختل بعضها تطر٠ يػبلل وذل يلباية فنرأ  اص يف يإلٮ
 فالتسوية جامعة ؽبذي يؼبعَن يلعظيم .

( ن٨ جعلك سو  وقال الراو  : - ٫ً مث٭َّ مٮن  ُّٰطف٬ة٫ قولو )ف٬س٬وَّي٬١ ٬ٍ ابلذ٨ خ٬ل٬ا٬ك٬ مٮن تٞ٭ر٬ي َي٩ سادل يألعضاء تسمع ٦تبصر، ٦ ظريه قولو )ن٬ك٬ف٬ٰر
: سوي١ ن٨ سخر لك يؼبكوَنٍ نصبع، ٦ما جعلك مسخري٩ لريء منها، مث ن طق لسا ك ابلذكر، ٦قلبك قال ُو النونمث٭َّ س٬وَّي٬١ ٬ٔج٭ ٩( 

٦ٔحك ابؼبعرفة، ٦سر١ ابإل  يبا٤، ٦شرفك ابألمر ٦يلنهي، ٦فضلك علا كثري فبن خلق تفضي ٩ .ابلعال، ٦
 ن٨ : جعلك معتا٢ يػبلاة منتصب يلاامة يف نحسن يؽبيئاٍ ٦يألشكا٢ .( فَمَعَدَلَ  ) 
ٌٔ يلوجو ، ف  تفا٦ٍ  قال ابن عا ور - بني : ٦يلتعايل : يلتناسب بني نجزيء يلبا٤ مثل تناسب يلياين ، ٦يلرجلني ، ٦يلعينني ، ٦ و

 متزي٦جها ، ٦ال براعة يف ؾبموعها .
 من يلصٔو ، ٦ن٨ شكل من يألشكا٢ .( يف َأ ِّ ُصورٍَة  )
ٔتك ، بفضلو ٦كرمو ( م ا َ اء رَك َبَ  )  ٔتك ٦شكلك ، ٦قا سو٧ خلاتك ٦عاٯ٢ قامتك ٦حسٯن  و ن٨ : كيفما شاء عز ٦جل ٔكب  و

 عليك .
 .للرْٜ ٦يلزجر ٦يلوعيا ٦يلتهايا (  َكا    )
يِن )  بُوَن ِ)لدِّ ِِّ لاٯٮينٮ  ) بل ( لإلبريً يال تاارل ، ن٨ : مع ىذي يػبلق ٦يإلعايْ ٦يإلمايْ )( َبْ  ُتَ  ( ن٨ : تكذبو٤ ٦تنكر٤٦ ت٭ك٬ذٯٮب٭و٬٤ ابٮ

 يلاين ٦ىو يعبزيء ٦يلبعث ٦يغبساً .
٤٦ٕ هبا ٦وباسبو٤ عليه  ا .٦ظبي يو٣ يلاين أل٤ يلناٖ ياي و٤ فيو أبعماؽبم ، ن٨ : هبا

 ٦يلاين يف يلارم٤ يطلق علا معنيني :
 : دبعَن يعبزيء كما يف قولو تعاذل ) مالك يو٣ يلاين ( . اَول

 ٦كما قا٢ تعاذل ) وَن ؼباينو٤ ( ن٨ : جملزيو٤ .
 ٦كما قا٢ تعاذل ) يومئذ يوفيهم   ْينهم يغبق ( ن٨ : جزيء نعماؽبم .

ت٭ٰم غ٬يٰٞر٬ م٬ ٦قا٢ تعاذل ) ْٮقٮني٬ .  اٮينٮني٬ ف٬ٞل٬ٰوال وٮ٤ٰ ك٭نٰٞ ت٭ٰم  ٬ا نٰٞ ع٭و ٬ٞه٬ا وٮ٤ٰ ك٭  ( ن٨ : غري ؾبزيني أبعمالكم ٦ؿباسبني عليها . ت٬ٰٞرجٮ
 ( ن٨ : و٤ يعبزيء علا يألعما٢ لويقع حاياة . ٬٦وٮ٤َّ يلاٯٮين٬ ل٬و٬يقٮع٪ ٦قا٢ تعاذل )

ٔبيت لكم  والثاين  يإلس ٣ ْينا٩ ( .: يلعمل ، كما يف قولو تعاذل ) لكم ْينكم ٦رل يلاين ( ٦قولو ) ٦
 ن٨ : ٦و٤ عليكم غبافظني من يؼب ئكة وبفظو كم ٦وبصو٤ نعمالكم .( َوِإن  َعَلْيُ ْم َ َاِفِيَُت  )

ٰيوٮ ٬٦مٮٰن خ٬ٰلفٮوٮ وب٬ٰف٬ظ٭و ٬و٭ مٮٰن ن٬ٰمرٮ يَّللَّٮ  )كما قا٢   سبحا و:  ٍ٪ مٮٰن ب٬ٞنٰيٮ ي٬ا٬  ( .ل٬و٭ م٭ع٬اٯٮب٬ا
 ك .هنا عليوبفظو٤ عليك نعمالك ٦وبصو ٦ 
يع  يؼب ئكة ، وبفً كلَّ و سا٤ ملكا٤ ، نحانبا عن يبينو يكتب يػبري ، ٦يآلخر عن مشالو  (٦و٤َّ عليكم غبافٮظٮني٬  : ) قال املاورد  -

 يكتب يلرر.
 ن٨ : ٨٦ٓ نخ ٠ كريبة ، ٦ فاٍ ضبياٌ .(  ِكَراما) ) 

 و .ؼبآي نيت بصفة يلكري٣ للم ئكة؟ أل٤ يلكرس يستحيا من
٦ٔي ٦يستحيوي منهم .( َكاتِِبَُت )   ن٨ : يكتبو٤ صبيع نعمالكم ٦نقويلكم ، فاحذ

ٰيوٮ ٬ٔقٮيب٪ ع٬تٮيا٪ قا٢ تعاذل )  ً٭ مٮن ق٬ٰٞو٫٢ وٮالَّ ل٬ا٬  ( . م٬ا ي٬ٰٞلفٮ
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ل٭ ع٬ل٬ٰيك٭م ح٬ف٬ظ٬ة ( . ْٮهٮ ٬٦يٞ٭ٰرسٮ  ٦قا٢ تعاذل ) ٬٦ى٭و٬ يلااىر ف٬ٰٞو٬٠ عٮب٬ا
ٔىم عليو . (يَمْعَلُموَن َما تَمْفَعُلوَن )   ن٨ : يعلمو٤ فعلكم ابؼبراىاٌ ، ٦نقويلكم ابلسمٜا ، ٦صبيع نحويلكم دبا نعلمهم   ٦نقا
ٔبعة٭ ن٦ اٟ ىي: يغبفً، ٦يلكر٣، ٦يلكتابة، ٦يلعلم دبا يعلمو يلناٖ،  قال ابن عا ور : - ٦نجر٨ علا يؼب ئكة يؼبوكٯلني إبحصاء نعماؽبم ن

ٓكٍر بعاه  فاٍ  ٦يبتاى منها بو ف يغبفً أل و يلغٙر يلذ٨ سبق ألجلو يلك ٣ يلذ٨ ىو وثباٍ يعبزيء علا صبيع يألعما٢، مث 
 ث َ هبا كما٢ يغبفً ٦يإلٮحصاء ٦فيها تنويو٪ برأ٤ يؼب ئكة يغبافظني .

لويل للمجرمني ٦لطف ٦يف تعظيم يلكتبة ابلثناء عليهم تعظيم ألمر يعبزيء ٦ن و عنا   من ج ئل يألمٔو ، ٦فيو و ذئ ٦ :  قال النسفي -
 .للمتاني

 الفوائد :
 بيا٤ نحايَ تسبق يو٣ يلايامة . -ٲ
 يو٣ يلايامة تعلم يلنف  ما قامت ٦ما نخٍر من نعما٢ . -ٳ

 ينبغي يالستعايْ للايامة ابلعمل يلصاحل . -ٴ

ٔه بربو ٦كرمو ، ٦تفريطو يف حاو . -ٵ  توبيخ يإل سا٤ علا جهلو ٦يغ ي

 ٦جًو يإليبا٤ ابؼب ئكة . -ٶ

ٔىم . وثباٍ بعث -ٷ  يلناٖ من قبو

 ن٤ يلتكذيب بيو٣ يلاين سبب ابلتكذيب ابلبعث . -ٸ

 وثباٍ يؼب ئكة يلذين يكتبو٤ يألعما٢ . -ٹ

 ٦جًو يإليبا٤ ابؼب ئكة ، ٦ن٤ ؽبم ٦ظائف ياومو٤ هبا . -ٺ

َبْمَراَر َلِفي ََِعيٍم ))  َْ ِحيٍم )ِٖٔإن  ا ًَ َها ِبَاائِِبَُت )٘ٔيِن )( َيْصَلْوََمَها يَمْوَم الدِّ ٗٔ( َوِإن  اْلُفج اَر َلِفي  ( َوَما َأْدرَاَك َما ٙٔ( َوَما ُىْم َعنمْ
يِن ) يِن )ٚٔيَمْوُم الدِّ ٍِ َّلِلِ  ٛٔ( ُثُ  َما َأْدرَاَك َما يَمْوُم الدِّ َْمُر يَمْوَمِِ ََمْفس  لِّنَمْفٍس َ ْيِا) َواَْ  ( ( . ٜٔ) ( يَمْوَم ََل َ٘تِْلُ  

 [ . ٺٲ – ٴٲ:  يال فطأ] 
--------------- 

َبْمَرارَ )   َْ  يألبرئ صبع ب٬ر ، ٦يلرب كثري يلطاعة ، كثري يػبري ٦يإلحسا٤ ، ؿبسن يف عباٌْ   ، ٦ؿبسن وذل عباٌْ   .(  ِإن  ا
ٔبو ، ن٨  اقو ٦٦  لو دبا عها لو من يألمر ابلتاو٧. قال ابن عا ور -   : ٦ومبا ظبي يلتايٯ ب٬ٞرٯي٩ أل و ب٬ٞرَّ 

َّللٯٮ ٬٦يٰلي٬ٰٞو٣ٮ لَّ ٦قا قا٢ تعاذل )  َّ م٬ٰن مم٬ن٬ ابٮ ًٮ ٬٦ل٬ٞكٮنَّ يٰلربٮ ٰغرٮ َّ ن٤٬ تٞ٭و٬لُّويٰ ٦٭ج٭وى٬ك٭ٰم قٮب٬ل٬ يٰلم٬ٰررٮ٠ٮ ٬٦يٰلم٬ ًٮ ٬٦يلنَّبٮيٯٮني٬ ٬٦مت٬ا  ٰي ٬ يٰلربٮ رٮ ٬٦يٰلم٬ةئٮك٬ةٮ ٬٦يٰلكٮت٬ا يآلخٮ
٦٬ٓٮ٨ يٰلا٭ٰرىب٬ ٬٦يٰلي٬ٞت٬ام٬ا ٬٦يٰلم٬س٬اكٮني٬  ٬ٓي ع٬  يٰلم٬ا٬٢ ع٬ل٬ا ح٭بٯٮوٮ  ا٬ٌ ٬٦يٰلم٭وف٭و٬٤ بٮع٬ٰهاٮىٮٰم وٮ ًٮ ٬٦ن٬ق٬ا٬٣ يلصَّ ٬ٌ ٬٦مت٬ا يلزَّك٬ اى٬ا٭٦يٰ ٬٦يٰبن٬ يلسَّبٮيلٮ ٬٦يلسَّآئٮلٮني٬ ٬٦يفٮ يلرٯٮق٬ا

ق٭وي ٬٦ن٭٦ل٬ٞئٮك٬ ى٭م٭ يٰلم٭تَّٞا٭  ٖٮ ن٭٦ل٬ٞئٮك٬ يلَّذٮين٬  ٬ا٬ ني٬ يٰلب٬ٰأ  ( .و٬٤ ٬٦يلصَّابٮرٮين٬ يفٮ يٰلب٬ٰأس٬اء ٦يلضَّرَّيء ٬٦حٮ
  عيم معنو٨ : ٦ىو  عيم يلالب ، ٦ عيم حسي : ٦ىو  عيم يلبا٤ يف جناٍ يلنعيم .( َلِفي ََِعيٍم  )

) ٦ال ربسب ن٤ قولو تعاذل ) و٤ يألبرئ لفي  عيم . ٦و٤ يلفجأ لفي جحيم ( ماصٔو علا  عيم يآلخٌر ٦جحيمها فاط ،  قال ابن القيم :
ٔىم يلث ثة كذلك : نع  ْ ئ يلارئ ، فهؤالء يف  عيم ، ٦ىؤالء يف جحيم .بل يف ٦ْ ئ يلربّٕ ٦ْ  ئ يلا يا ٦ْ

 وى  العِاب إَل عمِاب القلب ؟؟ وى  النعيم إَل َعيمم القلب ؟؟
 ٦ن٨ عذيً نشا من يػبٟو ٦يؽبم ٦يغبز٤ ٦بيق يلصأ ٦وعريبو عن   ٦يلائ يآلخٌر ٦تعلاو بغري   ٦ي اطاعو عن   ؟ ( .

 يلفجأ : صبع فاجر ، ٦ىم نىل يلكفر ٦يلفجٔو .( اْلُفج اَر  َوِإن   ) 
، ٦يؼبريْ بٞ ) يلفجٯأ ( ىنا : يؼبرركو٤، ألهنم يلذين ال يغيبو٤ عن يلنأ  قال ابن عا ور : - ٦يلفاجر : يؼبتصف ابلفجٔو ٦ىو با يلرب٦ٔ

لك ىو يػبلْو ، ٦كبن نىل يلسنة ال  عتاا يػبلْو يف يلنأ لغري   يلكافر .ارفة عني ٦ٓ
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ِحيٍم )  ًَ  عبهمتها ٦ظلمتها ٦بعا قعرىا . يسم من يلنأ ، ظبيت بذلك (َلِفي 

 ياخلوهنا ٦يغمر٤٦ فيها ٦يااسو٤ حرىا من كل جهة ٦من كل جا ب .(  َيْصَلْوََمَها) 
 قا٢ يبن عاشٔو : ٦ ٬ٰلي٭ يلنأ : م٬ ُّ حرٯىا للجسم . 
٤٦ٕ هبا ٦وباسبو٤ عليها .( ن٨ : يو٣ يعبزيء يو٣ يلايَمْوَم الدِّيِن  )  يامة، ٦ظبي يو٣ يلاين أل٤ يلناٖ ياي و٤ فيو أبعماؽبم، ن٨ : هبا
َها ِبَاائِِبَُت )   ن٨ : نهنم مايمو٤ فيها وقامة نباية ال ىبرجو٤ عنها نباي٩ .( َوَما ُىْم َعنمْ

ٌٔ يلنساء ، قا٢ تعاذل )٬٦ال لٮي٬ٰٞهاٮي٬ٞه٭ٰم س٬بٮي ٩ . وٮالَّ  ريي٩( .كما قا٢ تعاذل يف سو ٬ٓلٮك٬ ع٬ل٬ا يَّللَّٮ ي٬سٮ نَّم٬ خ٬الٮاٮين٬ فٮيه٬ا ن٬ب٬اي٩ ٬٦ك٬ا٬٤    ا٬رٮيق٬ ج٬ه٬
ٌٔ يألحزيً  قا٢ تعاذل )وٮ٤َّ يَّلل٬َّ ل٬ع٬ن٬ يٰلك٬افٮرٮين٬ ٬٦ن٬ع٬اَّ ؽب٬٭ٰم س٬عٮريي٩( .،  ٦يف سو

ٌٔ يعبن ، قا٢ تعاذل ) ٬٦م٬ٰن ي٬ٰٞعصٮ يَّلل٬َّ ٬ٔ٬٦س٭ول٬و٭ ف٬إٮ٤َّ ل٬و٭  نَّم٬ خ٬الٮاٮين٬ فٮيه٬ا ن٬ب٬اي٩( .٦يف سو ٬ٔ ج٬ه٬  َن٬
٤٦ عليه وقي  :  ا .نهنم البا ٦نهنم سرْي

يِن )  ) ما ( ل ستفها٣ يف يؼبوبعني ، ٦ىو للتعظيم ٦يلتفخيم ، ن٨ : ٦ما نعلمك ما ىو يو٣ يلاين ، ىو يو٣ عظيم ( َوَما َأْدرَاَك َما يَمْوُم الدِّ
 مطرير ، شره مستطري .ال كاألَي٣ ، يو٣ اويل ، يو٣ عبوٖ ق

 أتكيا لعظمة ٓلك يليو٣ ، ن٨ : مث ما نعلمك ما ىو يو٣ يلاين ؟( ُثُ  َما َأْدرَاَك َما يَمْوُم الدِّيِن  )
٬ٔي٬١ م٬ا ي٬ٰٞو٣٭ يلاين( ن٨ : يو٣ يعب قال الشوكاين : - ٬ٔي٬١ م٬ا ي٬ٰٞو٣٭ يلاين . مث٭َّ م٬ا ن٬ْٰ زيء ، ٦يغبساً ، مث عظم سبحا و ٓلك يليو٣ فاا٢ )٬٦م٬ا ن٬ْٰ

ٔعة(  ٬ٔي٬١ م٬ا يلاا ٔعة . ٬٦م٬ا ن٬ْٰ ٔعة . م٬ا يلاا ٔه ، ٦تفخيما٩ لرأ و ، ٦تٞهوي ٩ ألمره ، كما يف قولو )يلاا ٔه تعظيما٩ لاٞا )يغباقة . م٬ا يغباقة . ٦كرٯ
َي٩ ما يو٣ يلاين. ٬ٔي٬١ م٬ا يغباقة( ٦يؼبعَن: ن٨ٯ شيء جعلك ْي  ٬٦م٬ا ن٬ْٰ

ىذي تفسري ليو٣ يلاين ، ن٨ : يو٣ ال سبلك  ف  لنف  ن٨ شيء مهما كا٤  غريي٩ ن٦ كبريي٩ ، قلي ٩  ( ََمْفس  لِّنَمْفٍس َ ْيِا)  يَمْوَم ََل َ٘تِْل ُ  )
 كا٤ ن٦ كثريي٩ ، من جلب  فع ن٦ ْفع بر ن٦ غري ٓلك .

 ن٨ لن٬فعها .٦معَن ) ال سبلك  ف  لنف  شيئا٩ ( ال تاأ  ف  علا شيء ألجل  ف  نخر٧ ،  قال ابن عا ور : -
ٍِ َّلِلِ  )  َْمُر يَمْوَمِِ ٕعو فيو نحا . ( َواَْ  ال ينا
 كما قا٢ ) لٯٮم٬نٮ يؼبلك يليو٣ َّللٮَّٮ يلويحا يلاهأ . يليو٣ ذبز٧ ك٭لُّ  ٬ٰٞف ٫ دبٮ٬ا ك٬س٬ب٬ٰت ال٬ ظ٭ٰلم٬ يليو٣ ( .  

 ٦قولو تعاذل ) يؼبلك يومئذ هلل وبكم بينهم ( .
 يغبق للرضبن ( .٦قا٢ سبحا و ) يؼبلك يومئذ  
 . ) فاألمر ٦يؼبلك يو٣ يلايامة هلل تعاذل كما قا٢ تعاذل ) مالك يو٣ يلاين 
  لك عا٣ يف يلا يا ٦يآلخٌر ، ٦ومبا نبيف ًٔ يلعاؼبني ، ٦ٓ زبصيص يؼبلك بيو٣ يلاين ال ينفيو عما عايه ، أل و قا تاا٣ يإلخبأ أب و 

 يتكلم نحا وال إبٓ و كما قا٢ تعاذل ) يو٣ ياو٣ يلر٦ِ ٦يؼب ئكة  فا٩ ال يتكلمو٤ وذل يو٣ يلاين أل و ال ياعي نحٞا ىنالك شيئا٩ ٦ال
 وال من ن٤ٓ لو يلرضبن ٦قا٢  وياب٩ ( .   

 الفوائد :
 حكم   يف نىل يؼبوقف وٓ ىم ما بني  ا٠ْ فهو يف  عيم ، ٦فاجر كافر يف جحيم . -ٲ
 بيا٤ عظم يو٣ يلاين ٦ن و يو٣ عظيم . -ٳ

١ٔ ٦تعاذل . ن٤ نعظم  عيم نىل -ٴ ٔهية   تبا  يعبنة 

يلارب ٦يف ن٤  عيم يألبرئ يكو٤ يف يلا٦ٔ يلث ثة : يف يلا يا ٦يف يلارب ٦يف يآلخٌر ، ٦جحيم ٦عذيً يلفجأ يف يلا٦ٔ يلث ثة : يف يلا يا ٦يف  -ٵ
 يآلخٌر .

 عظم ٦ىو٢ يو٣ يلايامة . -ٶ

 يف يو٣ يلايامة ال تنفع شفاعة ٦ال خلة . -ٷ
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ٔهية   تعاذل .نعظم جحيم ٦عذيً نى -ٸ  ل يلنأ عا٣ 

 .ن٤ يؼبلك ٦يلتصٟر يو٣ يلايامة هلل تعاذل  -ٹ
 

 تفسَت سورة املطففُت
 مقدمة :

ٌٔ مكية .  ٦ىي  سو
 امسها :

 يؼبطففني ، ىذي يالسم يلذ٨ ظبيت بو يف يؼبصاحف ٦كتب يلتفسري .
 لايا للذين يبخسو٤ يؼبكيا٢ ٦يؼبيزي٤ .( ٦ىو ٦عيا ٦  ٬٦ٰيل٪ لٯٮٰلم٭ط٬فٯٮفٮني٬ ٦ظبيت بذلك الفتتاحها باولو تعاذل )

ٌٔ ) ٦يل للمطففني ، ٦جاء ىذي يف ك ٣ يلصحابة :  ٦ظبيت بسو
٫ٖ ، ق٬ا٬٢ ع ُّ  )نٮ يٰبنٮ ع٬بَّا ٖٮ ك٬ٰي ٩ ، ف٬أ٬ ٰٞز٬٢٬ يَّللَّ٭ س٭ٰبح٬ا ٬و٭ : }٬٦ٰيل٪ لٮٰلم٭ط٬فٯٮ  ل٬مَّا ق٬اٮ٬٣ يلنَّ ٮ فٮني٬{ ف٬أ٬ٰحس٬ن٭وي يٰلك٬ٰيل٬ يٰلم٬اٮين٬ة٬ ك٬ا ٭وي مٮٰن ن٬ٰخب٬ثٮ يلنَّا

٬ٓلٮ   ك ( .ب٬ٰٞعا٬ 
٨ٔ يف  حيحو ، ٦يل مذ٨ يف جامعو .  ٦هبذي يالسم عنو٤ ؽبا يلطرب٨ يف تفسريه ، ٦كذلك ترجم ؽبا يلبخا

 أغراضها :
٤ٕ ٦تفظيعو أب و ربيل علا نكل ما٢ يلناٖ يف حا٢ يؼبعاملة نخذي٩  -ٲ ٦وعطاء ، ٦ن٤  يشتملت علا يلتحذير من يلتطفيف يف يلكيل ٦يلو

 ٓلك فبا سيحاسبو٤ عليو يو٣ يلايامة .
ٕٮي٬هم علا نعماؽبم ٦ن٤ يألعما٢ ؿبصاٌ عنا   . -ٳ م ليفصل بينهم ٦ليجا هبٯ  لويل ٓلك يليو٣ أب و ٦قٟو عنا 
 يلوعيا للذين يكذٯبو٤ بيو٣ يعبزيء ٦يلذين يكذٯبو٤ أب٤ يلارم٤ منز٢ من عنا   . -ٴ
 ٓكر  ٔو من  عيمهم .ٓكر حا٢ يألبرئ ٦  -ٵ
ٌٔ يلكريبة دبويقف نىل يلرااء ٦يلض ٢ يلكفٌر يلفجأ من عباْ يلرضبن يألخيأ حيث كا وي يهزء٤٦ منهم يف يلا يا ، -ٶ  ٦ختمت يلسو

  فة يلصفٌو [ . –٦يسخر٤٦ عليهم إليباهنم ٦  حهم . ] تفسري يبن عاشٔو 
َُا َٔوْي   لِّْلُمطَفِِّفَُت ))  يَن ِإ ِِ َُا َكاُلوُىْم َأو و وََُوُىْم ُِيِْسُروَن )ٕاْكََاُلوْا َعَلى الن اِط َيْسََمْوُفوَن )( ال  ( َأََل َيُينُّ ُأوَلَِِ  أََم ُهم ٖ( َوِإ

ُعوثُوَن )  ( ( . ٙ) ( يَمْوَم يَمُقوُم الن اُط ِلَربِّ اْلَعاَلِمَُت ٘( لِيَمْوٍم َعِييٍم )ٗم بمْ
 [  ٷ – ٲ] يؼبطففني : 

-------------- 
ٕجر ٦لايا ٦٦عيا )( َوْي   لِّْلُمطَفِِّفَُت )    ( يلتطفيف : يلبخ  ٦يلناص يف يؼبكيا٢ ٦يؼبيزي٤ ، ٦ؽبذي فسره باولو :لٯٮٰلم٭ط٬فٯٮفٮني٬ ٦يل كلمة 
َُا اْكََاُلوْا َعَلى الن اِط َيْسََمْوُفوَن  ) يَن ِإ ِِ  ( َيخذ٤٦ حاهم اتما٩ ٦يفيا٩ .ٰوف٭و٬٤ ي٬ٰست٬ٞ ن٨ : وٓي يكتالوي أل فسهم ٦تاابوي من يلناٖ )( ال 
 ٟ "علا" دبعَن "من" يف قو٢ يؼبفسرين ٦يللغويني.،  ن٨ : من يلناٖ (يلذين وٓي يكتالوي علا يلناٖ  )قولو تعاذل : :  قال ابن اْلوو  -
َُا َكاُلوُىْم َأو و وََُوُىْم ُِيِْسُرونَ  ) ٕ وي ؽبم )(  َوِإ ٤ٕ ٦يناصو و ٦يعطو٤ يلناٖ  ر٭٬٤٦ ىب٭ٰسٮ ن٨ : وٓي كالوي للناٖ ن٦ ٦ ( ن٨ : يبخسو٤ يلكيل ٦يلو

٤ٕ لغريىم .  حاهم َنقصا٩، فجمعوي بني يلرح يف الب حاهم كام ٩ ب  مساؿبة، ٦يلبخل دبنع ما هبب عليهم من وسبا٣ يلكيل ٦يلو
٤ٕ  ٦يؼبعَن: ى ١ شايا، ٦عذيً نليم، للمطففني، ٦ىم يلذين يبخسو٤:  الَفسَت الوسيطقال يف  - حاو٠ يلناٖ يف حاليت يلكيل ٦يلو

٦ما يربههما، ٦من مظاىر ٓلك نهنم وٓي يش ٦ي من يلناٖ شيئا حر وي علا ن٤ َيخذ٦ي حاوقهم منهم كاملة غري مناو ة، ٦وٓي ابعوي ؽبم 
ر٭٬٤٦ ن ٤ٕ ن٦ ما يربههما ىب٭ٰسٮ ٨.٤ٕشيئا، عن اريق يلكيل ن٦ يلو  : يناصو٤ يف يلكيل ن٦ يلو

 يؼبيزي٤ ٦نخسره، وٓي  اصو، ٦دل يتمو كما ياتضيو يلعا٢ ٦يلاسط.ياا٢: خسر ف ٤ 
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ر٭٬٤٦ ) ٦( ي٬ٰست٬ٰٞوف٭و٬٤ )  ٦يلتعبري باولو يا٢ علا حر هم يلرايا فيما يتعلق حباوقهم. ٦ونباؽبم يلرنيع غباو٠ غريىم، وٓ يستيفاء ( ىب٭ٰسٮ
ر٭ ،  يلريء، نخذه ٦يفيا اتما، فالسني ٦يلتاء فيو للمبالغة ٤ٕ ٦ما يربههما.٦نما ىب٭ٰسٮ ٌٔ علا يلغري يف حاليت يلكيل ٦يلو  ٬٤٦ فمعناه وياٜا يػبسا

ٖٮ ي٬ٰست٬ٰٞوف٭و٬٤ يف قولو ) - ٬ٓي يٰكت٬ال٭وٰي ع٬ل٬ا يلنَّا ( قا ياا٢ : و و ال عيب علا من نخذ حاو ٦يفيا٩ ؟ فياا٢ : و٤ يلوعيا يف يآلَيٍ علا  يلَّذٮين٬ وٮ
 يف حا٢ يإلعطاء يبخسو٤ ٦يناصو٤ ، فهؤالء متوعا٤٦ ابلعذيً يلعظيم .يجملمٜو ، فهم يف حا٢ يألخذ يستوفو٤ ، ٦ 

 . ٤ٕ ٦غري ٓلك  يف ىذي ٦جًو يلعا٢ فيما لو ٦ما عليو يف يلكيل ٦يلو
ٰلاٮٰسطٮ كما قا٢ تعاذل ) ٰيل٬ ٬٦يٰلمٮيز٬ي٬٤ ابٮ  (  ٬٦ن٦ٰ٬ف٭ويٰ يٰلك٬
لاٮسٰ ٦قا٢ تعاذل ) ٕٮ ٭ويٰ ابٮ يٰٞر٪ ٬٦ن٬ٰحس٬ن٭ أت٦ٰ٬ٮي ٩ ٬٦ن٦ٰ٬ف٭وي يٰلك٬ٰيل٬ وٮٓي كٮٰلت٭ٰم ٬٦ ٬ٓلٮك٬ خ٬ ٖٮ يٰلم٭ٰست٬اٮيمٮ    ( .ط٬ا

ٓكر   عن شعيب ن و قا٢ لاومو ) ف ٬ٖ ن٬ٰشي٬اءى٭مٰ ٦ مرىم علا ما كا وي يبخسو٤  أ٦ٰ٬ف٭وٰي يٰلك٬ٰيل٬ ٬٦يٰلمٮيز٬ي٬٤ ٬٦ال٬ ت٬ٰٞبخ٬س٭وٰي يلنَّا ( . ٦نىلكهم    ٦ْ
 يلناٖ يف يؼبيزي٤ ٦يؼبكيا٢ .

٦وٓي كا٤ ىذي ٦عياي٩ علا يلذين يبخسو٤ يلناٖ ابؼبكيا٢ ٦يؼبيزي٤ فالذ٨ َيخذ نمويؽبم قهري٩ ٦سرقة ن٦ذل هبذي يلوعيا من :  قال السعد  -
 يؼبطففني .

 ٦ومبا توعا   يؼبطففني هبذي يلوعا يلرايا أل٤ حاو٠ يػبلق مبنية علا يؼبراحة .
 ويل : ٦يل للمطففني ، ٦يل لكل نبٌز ؼبٌز .: قا٢ بعض يلعلماء : سوات٤ يف يلارم٤ بانات ابلفائدة 

 يأل٦ذل يف نموي٢ يلناٖ .
 ٦يلثا ية يف نعريٙ يلناٖ .

٨ٔ ، ن٨ : نال يتيان ن٦لئك يؼبطففو٤ .( َأََل يَُينُّ ُأوَلَِِ  )   ) نال ( يؽبمٌز ل ستفها٣ يإل كا
اؽبم، يف يالج يء علا يلتطفيف، كأهنم ال ىب٭ٰطر٤٦ يلتطفيف : قولو تعاذل )ن٬ال ي٬ظ٭نُّ ن٦لئك( و كأ ٦تعجب عظيم من ح قال القرطيب -

 بباؽبم ، ٦ال ىب٭٬مٯٮنو٤ زبمينا٩ ) ن٬ َّٞه٭ٰم مَّبٰٞع٭وث٭و٬٤ ( مسؤ٦لو٤ عما يفعلو٤.
.٤ٕ  ٦يلظن ىنا دبعَن يلياني ؛ ن٨ نال ي٭وقن ن٦لئك ، ٦لو نيانوي ما  اصوي يف يلكيل ٦يلو

ْ ، ن٨ و٤ كا  وقي  : وي ال يستيانو٤ ابلبعث ، فه  ظنُّوه ، حَّت يتابر٦ي ٦يبحثوي عنو ، ٦َيخذ٦ي ابألحٚو ) لٮي٬ٰٞو٫٣ ع٬ظٮيم٫ ( يلظن دبعَن يلْ 
 شأ و ، ٦ىو يو٣ يلايامة.

ُعوثُوَن )  ٔىم نحياء بعا مولم .( أََم ُهم م بمْ  ن٨ : ـبرجو٤ من قبو
 ير شره مستطري .ن٨ : ليو٣ يلايامة ، ٦ىو عظيم عسري عبوٖ قمطر ( لِيَمْوٍم َعِييٍم  )
 . ٦ ف يو٣ يلايامة بٞ ) عظيم ( ابعتبأ عظمة ما ياع فيو من يألىوي٢ 

ٖ٭ يتَّٞا٭وي ٬ٔبَّك٭ٰم وٮ٤َّ ٬ٰٕلز٬ل٬ة٬ يلسَّاع٬ةٮ ش٬ٰيء٪ ع٬ظٮيم٪ كما قا٢ تعاذل ) ع٬ة٫ ع٬مَّا ن٬ٰٔب٬ع٬ٰت ٬٦ت٬ض٬ع٭ ك٭ . َي٬ ن٬يُّٞه٬ا يلنَّا ٍٮ ضب٬ٰل٫ ي٬ٰٞو٬٣ ت٬ٞر٦ٰ٬ ٬ٞه٬ا ت٬ٰذى٬ل٭ ك٭لُّ م٭ٰربٮ ٬ٓي لُّ 
٬ً يَّللَّٮ ش٬اٮيا٪  ي ٬ٖ س٭ك٬ا٧٬ٔ ٬٦م٬ا ى٭م بٮس٭ك٬ا٧٬ٔ ٬٦ل٬كٮنَّ ع٬ذ٬  ( .ضب٬ٰل٬ه٬ا ٬٦ت٬ٞر٧٬ يلنَّا

ن٨ : ياومو٤ حفاٌ عريٌ غرال٩ يف موقف  عب حُر بيق بنك علا يجملر٣ ، ٦يغراىم من نمر    ( .يَمْوَم يَمُقوُم الن اُط ِلَربِّ اْلَعاَلِمَُت  )
٬ٓي ى٭م قٮي٬ا٣٪ ي٬نظ٭ر٭٬٤٦ ا تعجز يلاو٧ ٦يغبويٖ عنو ، قا٢ تعاذل )تعاذل م ٬ٓي ى٭م مٯٮن٬ ( . ٦قا٢ تعاذل )مث٭َّ  ٭فٮخ٬ فٮيوٮ ن٭ٰخر٧٬ ف٬إٮ ٬٦ ٭فٮخ٬ يفٮ يلصُّؤٮ ف٬إٮ

ل٭و٬٤  َٮ وٮذل٬ ٬ٔهبٯٮٮٰم ي٬نسٮ ي  ( .يأٰل٬ٰجا٬
 لتهايا :: ٦يعلم ن و سبحا و صبع يف ىذه يآلية ن ويعا٩ من ي قال الراو  -
 فاا٢ ن٦ال٩ : ) ٬٦ٰيل٪ لٯٰلم٭ط٬فٯفٮني٬ ( ٦ىذه يلكلمة تذكر عنا  ز٢٦ يلب ء . 
 مث قا٢ اث يا٩ : ) ن٬ال ي٬ظ٭نُّ ن٭٦ٰل٬ئٮك٬ ( ٦ىو يستفها٣ دبعَن يإل كأ . 
( ٦يلريء يلذ٨ يستعظمو   ال شك ن و يف غاية يلعظمة .   مث قا٢ اثلثا٩ ) لٮي٬ٰٞو٫٣ ع٬ظٮيم٫
ٔيب  ًٯ يلعاؼبني (  ٦فيو  وعا٤ من يلتهايا :مث قا٢   عا٩ : ) ي٬ٰٞو٬٣ ي٬ٞا٭و٣٭ يلناٖ لٮر٬
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 : كوهنم قائمني مع غاية يػبرٜو ٦هناية يلذلة ٦يال كسأ . أحدمها 
اب٩ للعاؼبني . والثاين :  ن و ٦ ف  فسو بكو و 

 : بعض أحوال الناط عند قيامهم لرب العاملُت 
ٔشحو وذل ن صاٟ نٓ يو ( . متفق عليو ) يو٣ ياو٣ يلناٖ لًر يلعاؼب  قا٢   ني حني يغيب نحاىم يف 
 ) َي نيها يلناٖ و كم ربرر٤٦ وذل   حفاٌ عريٌ غرال٩ كما بانَن ن٢٦ خلق  عياه ( . متفق عليو   ٦قا٢ 

ٔج ٩ قا٢ : َي      ، كيف وبرر يلكافر علا ٦جهو ؟ قا٢  ) نلي  يلذ٨ نمراه علا يلرجلني  يف يلا يا قأْ علا ن٤ ٦عن ن   ن٤ 
 يبريو علا ٦جهو يو٣ يلايامة ( .

ٔيعا٩ ٦يلجمهم حَّت يبلغ مٓيهنم(.  ٦قا٢   )يعر٠ يلناٖ يو٣ يلايامة حَّت يذىب عرقهم يف يألٙٔ سبعني ٓ
  فمنهم من ( قيا٣ يلناٖ ليو٣ يلايامة للحساً ٦حررىم ليو٣ يؼبعاْ علا نشكا٢ ٦ن نا يوم يقوم الناط لرب العاملُت) قولو تعاذل ،ٟ

ٕٮَْٰن٬  ) وبرر نعما ٦نبكم ٦ن م كما قا٢ تعاذل ب٬ٰت  نَّم٭ ك٭لَّم٬ا خ٬ ى٭ٰم ٬٦كب٬ٰر٭ر٭ى٭ٰم ي٬ٰٞو٬٣ يٰلاٮي٬ام٬ةٮ ع٬ل٬ا ٬٦ج٭وىٮهٮٰم ع٭ٰمي٩ا ٬٦ب٭ٰكم٩ا ٬٦ ٭مِّا م٬ٰأ٬٦يى٭ٰم ج٬ه٬
 ( . س٬عٮري٩ي

ٌٔ يلرجل، كما قا٢ عليو يلص ٌ ٦يل  ٌٔ يلرجا٢ ٣ س ٦منهم من وبرر مثل يلنملة يف  و ) وبرر يؼبتكرب٤٦ يو٣ يلايامة نمثا٢ يلذٔ يف  و
 ( .يطؤىم يلناٖ أبقايمهم 

ي٩ عنا   ٌٔ ف ٤ بن ف ٤  مكتًو علا ىذي يلعلم ٦يللويء -٦ىو يلغأْ-لويء  وستو٦منهم من وبرر معاْو  . ن٨: يليت غأ فيها؛ : ىذه غا
ٔقبتو ٦ىو ما ع يلزكاٌ  . ٦منهم من وبرر ٦حية تطو٠ 

 . ٦منهم من وبرر ملبيا٩ قائ ٩: لبيك يللهم لبيك ٦ىم يلذين ماتوي يف يغبأ 
  . : نبيض يلياين ٦يعببهة من ماثٔ يلوبوء ن٨؛ ٦منهم من وبرر نغر ؿبج ٩  

ٔيح يؼبسك ٦ىم يلرهايء . وبها   ٦منهم من وبرر ٦جر٦حو تنٟز ْما٩ لوهنا لو٤ يلا٣ ٦
 ٔىم .ظبي يو٣ يلايامة بذلك من نجل قيا٣ يل  ناٖ من قبو

 الفوائد :
 ربرس يلتطفيف يف يؼبكيا٢ ٦يؼبيزي٤ . -ٲ

 ٦جًو يلعا٢ يف كل شيء . -ٳ
 ن٤ سبب يلكفر ٦يلتكذيب ٦يلوقٜو فيما حر٣   ىو عا٣ يإليبا٤ ابلبعث . -ٴ
 عظم يو٣ يلايامة ، حيث ياو٣ يلناٖ لًر يلعاؼبني للفصل بينهم . -ٵ

 احل .ن٤ يإليبا٤ ابليو٣ يآلخر نعظم ْيفع للعمل يلص -ٶ

 وثباٍ يلبعث . -ٷ

ٔبوبية   يلعامة . -ٸ  وثباٍ 
ٍُت ))  ُت  )َٚكا  ِإن  ِكََاَب الُفج اِر َلِفي ِسجِّ ِبَُت )ٜ( ِكََاب  م ْرُقوم  )ٛ( َوَما َأْدرَاَك َما ِسجِّ ِِّ ٍِ لِّْلُمَ  بُوَن ٓٔ( َوْي   يَمْوَمِِ ِِّ يَن ُيَ  ِِ ( ال 

ِِّ ٔٔبِيَمْوِم الدِّيِن ) َو ِلَُت )ُٕٔب بِِو ِإَل  ُك ُّ ُمْعٍََد أَثِيٍم )( َوَما ُيَ  َلى َعَلْيِو آَ تُمَنا قَاَل َأَساِطَُت اَْ َُا تُمَمْ ( َكا  بَْ  رَاَن َعَلى قُمُلوهِبِم ٖٔ( ِإ
ٍِ ل َمْحُجوبُوَن )ٗٔم ا َكاَُوا َيْ ِسُبوَن ) ِِ  ُكنَُم بِِو َٙٔلَصاُلوا اْلَِْحيِم ) ( ُثُ  ِإَم ُهمْ ٘ٔ( َكا  ِإَم ُهْم َعن ر هبِِّْم يَمْوَمِِ ا ال  َِ ( ُثُ  يُمَقاُل َى

بُوَن  ِِّ  ( .ُتَ 
 [ . ٸٲ – ٸ] يؼبطففني : 

-------------- 
 . للرْٜ ٦يلزجر ٦يلوعيا ٦يلتهايا( َكا  )  
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ُتٍ )   ن٨ و٤ مصريىم ٦مأ٦يىم لفي سجني ٦ىو يلضيق . ( ِإن  ِكََاَب الُفج اِر َلِفي ِسجِّ
٦ٔيية عطاء ٦قتاٌْ . ال الراو  :ق -  فاألكثر٤٦ علا ن و يألٙٔ يلسابعة يلسفلا ، ٦ىو قو٢ يبن عباٖ يف 
 . كتاً دبعَن مكتًو ، ٦ ) يلفجأ ( صبع فاجر ، ٦ىم يلكفٌر ن حاً يلفجٔو يؼبكذبو٤ ابلبعث 
ُتٍ )  ٦مأ٦يىم مكا٤ بيق بنك مظلم موحش ، يف  ) سجني ( مأخٓو من يلسجن ٦ىو يغبب  ٦يلتضييق ، ن٨ : و٤ مصريىم ( َلِفي ِسجِّ

 نسفل يلنأ يف يألٙٔ يلسفلا .
ه٭ ن٬ٰسف٬ل٬ س٬افٮلٮني٬ كما قا٢ تعاذل ) َْٰن٬ ٬ْ  ( .مث٭َّ ٬ٔ
ٔي٩ ٦قا٢ تعاذل ) ٬ْع٬ٰوي ى٭ن٬الٮك٬ ثٞ٭ب٭و نٰٞه٬ا م٬ك٬اَن٩ ب٬يٯٮاا٩ م٭ا٬رَّ ٮني٬  ٬ٓي ن٭ٰلا٭وي مٮ  ( .٬٦وٮ

 ٦ِٔ  يلكافر ) يكتبوي كتابو يف سجني ( .٦يف حايث يلربيء يلطويل يف قبض 
ني٫ : قولو تعاذل ) قال ابن عا ور - جٯٮ ٔٮ ل٬فٮي سٮ ٬ً يلف٭جَّا با٩ كٰتبو يف  ( ك٬ َّ وٮ٤َّ كٮت٬ا ٦ىو تعريض ابلتهايا للمطففني أب٤ يكو٤ عملهم موجٮ

 كتاً يلفجأ .
ُت  )   ما سجني ، بيق عظيم ، ٦عذيبو نليم .تعظيم ٦تفخيم ألمره ، ن٨ : ٦ما نعلمك ( َوَما َأْدرَاَك َما ِسجِّ
 ن٨ كتاً مذكٔو فيو نعماؽبم يػببيثة . (ِكََاب  م ْرُقوم    )

ً٪ م٬ٰرق٭و٣٪ )  يلتفسري يلوسيط قا٢ يف  يؼبكتًو كتابة ٦يبحة بينة تربو يػبط.  ٦يؼبرقو٣:« كتاً يلفجأ»خرب ؼببتان ؿبذ٦ٟ يعْو وذل ( كٮتا
. ياا٢: ٔ  ٔقما، ن قم ف ٤يلظاىر يف يلثًو يؼبنسُو  : ع مة يعٟر هبا.٨يلكتاً، وٓي جعل لو 

ً٪ م٬ٰرق٭و٣٪ بيا٤ ا٩ ٦يبح ا٩ يلكتابة، يفهم  احبو ما فيو فهم كتاً بنيٯ   -: كتاً يلفجا٨ٔن -: ٦ىو٨ ن ال خفاء معو ٦ال يلتباٖ. فاولو: كٮتا
 ٦تفسري لكتاً يلفجأ، ٦ىو ْيوي٤ يلرر يعبامع ألعماؽبم يلسيئة.

ً٪ مَّٰرق٭و٣٪   )هي  قال يف الَس -  . مسطٔو بني يلكتابني ٦ىو كتاً جامع يكتب فيو نعما٢ يلريااني ٦يلكفأ: ن٨  (كٮت٬ا
ٔي١ ما سجني٦لي  تفسريي٩ لاولو تعاذل ) قال ابن كثَت :  -  ( ٦ومبا ىو تفسري ؼبا كتب ؽبم من يؼبصري وذل سجني ، ن٨ مرقو٣ ٦ما نْ

 يناص منو نحا . مكتًو مفر٦ٝ منو ال يزيْ فيو نحا ٦ال 
ِبَُت )  ِِّ ٍِ لِّْلُمَ  مأ للمكذبني ، مث بيٯنهم باولو : (َوْي   يَمْوَمِِ  ن٨ : ى ١ ٦ْ
بُوَن بِيَمْوِم الدِّينِ  ) ِِّ يَن ُيَ  ِِ  ن٨: يلذين يكذبو٤ بيو٣ يلايامة يلذ٨ ياي٤ فيو يلناٖ أبعماؽبم ٦يعتاا٤٦ يستحالة ٦قوعو ٦ال يصاقو٤ بو.(  ال 

 ٦ظبا   تعاذل يو٣ يلايامة ) يو٣ يلاين ( أل و يليو٣ يلذ٨ ياين فيو يلناٖ أبعماؽبم ، و٤ خريي٩ فخري ٦و٤ شري٩ فرر . : قال ابن القيم
ُِِّب بِوِ  )  ن٨ : بيو٣ يلاين ٦ينكر ٦قوعو .(  َوَما يَُ 
٣ٔ   ٦متعا وذل يغبري٣ ، ( معَد : ِإَل  ُك ُّ ُمْعٍََد أَثِيٍم  )  كثري يإلمث .ن٨  أثيم : علا ؿبا

 : ) معتا ( يف نفعالو ) نثيم ( يف نقويلو .وقي  
ٔسلو ابلتكذيب ، ٦يعتا٦ي علا ْالئل يغبق فلم ينظر٦ي فيها ن٦ دل يعملوي هبا. قال ابن عا ور : -  ألهنم يعتا٦ي علا   ابإلشري١ ، ٦علا 
ٍ ٦يعبريئم ، ٦لذلك نعابو باولو : ) ٦ما يكذً بو وال كل معتا٫ فالتكذيب بيو٣ يعبزيء ىو منرأ يإلقاي٣ علا يلسيئا  وقال رٛتو هللا : -

نثيم وٓي تتلا عليو مَيتنا قا٢ نسااري يأل٦لني ( ن٨ ن٤ تكذيبهم بو جهل حبكمة   تعاذل يف خلق يلناٖ ٦تكليفهم وٓ يغبكمة من خلق 
 يلناٖ تاتضي ربسني نعماؽبم ٦حفً  ظامهم .

 ِ ٦َنىية عن يلفساْ.فلذلك جاءلم يلرريئع ممٌر ابلص 
ٔتب ؽبم يعبزيء علا نعماؽبم يلصاغبة ابلثويً ٦يلكريمة، ٦علا نعماؽبم يلسيئة ابلعذيً ٦يإلىا ة، كل علا حسب عملو : فلو ننبل يػبالق ٦ 

ت٭ٰم ن٬مب٬َّا خ٬ تاوس ـبلوقاتو ٦ننبل جزيء يلصاغبني ٦يؼبفساين ، دل يكن ٓلك من حكمة يػبلق ، قا٢ تعاذل ) بٰٞ ن٬ا ال ن٬ف٬ح٬سٮ ل٬ٰان٬اك٭ٰم ع٬ب٬ثا٩ ٬٦ن٬ َّك٭ٰم وٮل٬يٰٞ
 ( . ف٬ٞت٬ٞع٬اذل٬ يَّللَّ٭ يٰلم٬لٮك٭ يغب٬ٰقُّ .  تٞ٭ٰرج٬ع٭و٬٤ 

َلى َعَلْيوِ  ) َُا تُمَمْ  ن٨ : تارن عليو .(  ِإ
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 يلررعية يؼبنزلة .( آَ تُمَنا  )
َو ِلَُت )  ٌٔ ، ن٨ : خريفالم ٦حكاَيل( قَاَل َأَساِطَُت اَْ  م يليت تذكر للتسلي ، ٦ال حاياة ؽبا ٦ال ن ل .يألسااري صبع نسطو
ٌٔ ٦ىي يلاصة ، ٦يألكثر ن٤ يريْ يلاصة يؼبخ عة يليت دل تاع . قال ابن عا ور : -  ٦يألسااري : صبع نسطو
 يئل .يكذً بو ٦يظن بو يلسوء فيعتاا ن و مفتعل ؾبمٜو من كتب يأل٦  ن٨ وٓي ظبع ك ٣   تعاذل من يلرسو٢  قال ابن كثَت : -

ي ٩ كما قا٢ تعاذل )  ٰل٬ا ع٬ل٬ٰيوٮ ب٭ٰكر٩ٌ٬ ٬٦ن٬ ٮ ني٬ يٰكت٬ٞت٬ٞب٬ٞه٬ا ف٬هٮي٬ سب٭
 ( .٬٦ق٬ال٭وي ن٬س٬ااٮري٭ يأٰل٦٬َّلٮ

ي وٮالَّ ن٬س٬ااٮري٭ ٦قا٢ تعاذل )  ٞذ٬ ي وٮ٤ٰ ى٬ ٞذ٬ تٞ٭ن٬ا ق٬ال٭ويٰ ق٬ٰا ظب٬ٮٰعن٬ا ل٬ٰو  ٬ر٬اء ل٬ا٭ٰلن٬ا مٮٰثل٬ ى٬ ل٬ا ع٬ل٬ٰيهٮٰم مَي٬ ٬ٓي تٞ٭تٰٞ  (. يأل٦َّلٮني٬ ٬٦وٮ
٬ٓي ن٬ ز٬٢٬ ٬ٔبُّك٭ٰم ق٬ال٭ويٰ ن٬س٬ااٮري٭ يأل٦٬َّلٮني٬ ٦قا٢ تعاذل ) ٬ٓي قٮيل٬ ؽب٬٭م مَّا  ( .٬٦وٮ

ٕعموي ٦ال كما قالوي ن٤ ىذي يلارم٤ نسااري يأل٦لني . (َكا    )  ن٨ : لي  كما 
 لإلبريً يال تاارل .( َبْ  ) 
٦ومبا حجب قلوهبم عن يإليبا٤ بو ما عليها من يلرين يلذ٨ قا لب  قلوهبم من كثٌر يلذ ًو  ( ْ ِسُبونَ رَاَن َعَلى قُمُلوهِبِم م ا َكاَُوا يَ ) 

 ٦يػبطاَي.
 . ٔهية يغبق ٦يال اياْ لو  يلرين : ىو يغبجاً يلكثيف يؼبا ع للالب من 
 قا٢ يلارا  : كذي قا٢ يؼبفسر٤٦ : ىو يلذ ب علا يلذ ب حَّت يسوْٯ يلالب . -

ي يلذ ًو قلبو.٦قا٢ ؾباىا :   ىو يلرجل ي٭ٰذ ب يلذ ب ، فيحيط يلذ ب بالبو ، مث يذ ب يلذ ب فيحيط يلذ ب بالبو ، حَّت تٞ٭غ٬رٯٮ
ٌٔ يلباٌر ) بلا م٬ن ك٬س٬ب٬ س٬يٯٮئ٬ة٩ ( .  ٦قا٢ ؾباىا نيضا٩ : ىي مثل يآلية يليت يف سو
٦يلرين يع ٨ قلًو يلكافرين ، م ، فذلك يلرَّٰين٭ عليها. ٦كبوه عن يلفريء ؛ قا٢ : ياو٢ كثٍر يؼبعا ي منهم ٦يلذ ًو ، فأحاات بالوهب

 ٦يلغيم لألبرئ ، ٦يلغني للماربني .
 ( ب٭و٬٤ قولو تعاذل ٍٔ ىذه يلذ ًو حجااب٩ مَّا ك٬ا ٭وي ي٬ٰكسٮ ( ن٨ : يلذ٨ كا وي يكسبو٤ من يلذ ًو يؼب يكم بعضها علا بعض ، فصا

هبم  . بينهم ٦بني قلوهبم ، ٦بينهم ٦بني خالاهم ٦
 فاؼبعصية سبب للطبع علا يلالب ، ٦سبب للمعصية بعاىا ، ٦سبب لعما يلبصائر .

٬ٝ يَّللَّ٭ قٞ٭ل٭وب٬ٞه٭مٰ قا٢ تعاذل ) ف  ( . ل٬مَّا ٬ٕيغ٭وي ن٬ٕ٬ي
ٕيٍْ ، حَّت تعلو قلبو ، فذلك  ٦قا٢  ٕيْ  يء يف قلبو ، فإ٤ اتً ٦ ٜز ٦يستغفر  ال قلبو ، فإ٤  )و٤ يؼبؤمن وٓي نٓ ب كا ت  كتة سْو

ٓكر   يف قولو ) ك  بل  ب٭و٬٤ يلري٤ يلذ٨   (.٬ٔي٬٤ ع٬ل٬ا قٞ٭ل٭وهبٮٮم مَّا ك٬ا ٭وي ي٬ٰكسٮ
 قا٢ يلتيمي : و٤ يلرجل ليصيب يلذ ب يف يلسر فيصبح ٦عليو مذلتو .
 كا٤ بعض يلسلف ياو٢ : يللهم نعزَن بطاعتك ٦ال تذلنا دبعصيتك .

ٔبعني سنة .  ظر بعض يلعباْ وذل    ، فتأمل ؿباسنو ، فأيت يف  منامو ٦قيل لو : لتجا٤ غبها بعا ن
 ٦سفيا٤ بن عيينة حر٣ فهم يلارم٤ أل و قبل يلصٌر من يلويرل .

٧ٔ ٓلك يف خ٭لق ْيبيت ٦يمرنيت .  قا٢ بعض يلسلف : وين ألعصي   ، فأ
 يؼبعا ي تضييع يألعمأ هبا غبها يو٣ ياو٢ ) َي ليت  قامت غبيايت ( .

ٔن  : ١ٔ َٔ يلذ٢ وْماهنا قا٢ يبن يؼببا ٬ً     ٦قا ي٭و ٬ً سبيت٭ يلالو  يت٭ يلذ و
ا                    ك٬ عٰصياهن٭ ًٮ     ٦خري٪ لنفسٮ ٌ٭ يلالو ًٮ حيا  ٦تر١٭ يلذ و

ٖٮ لٮي٭ذٮيا٬ه٭ٰم ب٬ٞ يؼبعا ي سبب لكل ب ء كما قا٢ تعاذل ) ْ٭ يفٮ يٰلب٬ٞرٯٮ ٬٦يٰلب٬ٰحرٮ دبٮ٬ا ك٬س٬ب٬ٰت ن٬ٰياٮ٨ يلنَّا ع٭و٬٤ ظ٬ه٬ر٬ يٰلف٬س٬ا (  ٰعض٬ يلَّذٮ٨ ع٬مٮل٭وي ل٬ع٬لَّه٭ٰم ي٬ٰٞرجٮ
 ) ٦ما منع قو٣ ٕكاٌ نمويؽبم وال منعوي يلاطر من يلسماء ( . ٦قا٢ 

يب٬ة٫ ف٬بٮم٬ا ك٬س٬ب٬ٰت ن٬ٰياٮيك٭ٰم ٬٦ي٬ٰٞعف٭و ع٬ٰن ك٬ثٮري٫ ٦سبب لز٦ي٢ يلنعم كما قا٢ تعاذل )   ( . ٬٦م٬ا ن٬ ٬اب٬ك٭ٰم مٮٰن م٭صٮ
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 ٢ ب ء وال بذ ب ( .٦قا٢ بعض يلسلف ) ما  ز 
ٔعها    فإ٤ يؼبعا ي تزيل يلنعم   قا٢ يلراعر : وٓي كنت يف  عمة فا

ْٮ سريع٭ يلنٯٮام                ًُّ يلعبا ْٮ    فر ًٯٮ يلعبا  ٦ح٭ٰطها بطاعة ٔ
٧ٔ    لتبصر٬ ماث٬ٔ من قا ظلٰم                 ٦سافٰر بالبك بني يلو

ٍِ َكا  ِإَم ُهْم َعن ر هبِِّْم يمَ )   بيا٤ لسوء مصريىم يو٣ يلايامة.(( ل َمْحُجوبُوَن  ْوَمِِ
هبم ٦خالاهم .و٤ ىؤالء يلفجأ سيكو و٤ يو٣ يلايامة ا٩ : حان٨  ٔهية   ؿبجوبو٤ عن 
 ٦يف ىذه يآلية ْليل علا ن٤ يؼبؤمنني ير٦ و عز ٦جل يومئذ٫ .قال الشافعي :  -

 ٦ىو يستاال٢ دبفهو٣ يآلية .٦ىذي يلذ٨ قالو يإلما٣ يلرافعي يف غاية يغبسن ، 
 عذيً يغبجاً نعظم ن وٜي يلعذيً ، ٦لذٌ يلنظر وذل ٦جهو نعلا يللذيٍ . قال ابن تيمية : -
فعذيً يغبجاً من نعظم ن وٜي يلعذيً يلذ٨ يعذً هبا نعايءه ، ٦لذٌ يلنظر وذل ٦جو   يلكرس نعظم ن وٜي وقال ابن القيم :  -

 ءه .يللذيٍ يليت ينٞعم هبا ن٦ليا
ٔهية يلرضبن من نىل يلنريي٤ . (ُثُ  ِإَم ُهْم َلَصاُلوا اْلَِْحيِم )   ن٨ : مث مع ىذي يغبرما٤ عن 
ٔجني منها قال القرطيب  - ٕموىا ، ٦ؿب فو٤ فيها غري خا ي٩ غ٬يٰٞر٬ى٬ا   ): ن٨ م  ٰلن٬اى٭ٰم ج٭ل٭ْو ى٭مٰ   (ك٭لَّم٬ا  ٬ضٮج٬ٰت ج٭ل٭وْ٭ى٭ٰم ب٬اَّ ٕٮَْٰن٬  ك٭لَّم٬ا خ٬ب٬ٰت 

 ( .س٬عٮريي٩ 
 ؽبم ، ن٨ تاو٢ ؽبم خز ة جهنم علا ٦جو يلتوبيخ ٦يلتاريع . (ُثُ  يُمَقاُل  ) 
بُوَن )  ِِّ ِِ  ُكنَُم بِِو ُتَ  ا ال  َِ كنتم تاولو٤ ال بعث ٦ال حساً ، ن٨ : ياا٢ ؽبم ٓلك علا ٦جو يلتاريع ٦يلتوبيخ ٦يلتصغري ٦يلتحاري  ( َى

 ٦ال عااً ٦ال ثويً .
 يلعذيً يؼبعنو٨ يؼبنصب علا يلالًو . ٦ىذي يلاو٢ من 

 الفوائد :
 بيا٤ كتاً يلفجأ ٦ن و يف سجني . -ٲ
 يلويل ٦يلتهايا للمكذبني بيو٣ يلايامة . -ٳ

 وقد ًاءت آ ت وأحاديث فيها الَهديد )لوي  من بعض اَعمال :كلمة ] ٦يل [ معناه يلوعيا ٦يلتهايا ،  -ٴ

o شايا ( .: قا٢ تعاذل ) ٦٦يل للكافرين من عذيً  ال فار 
o قا٢ تعاذل ) ٦يل لكل نفا١ نثيٞم ( . اَفاك اَثيم : 
o ٓكر   ( . القاسية قلوهبم  : قا٢ تعاذل ) فويل للااسية قلوهبٞم من 
o قا٢ تعاذل ) ٦يل للمطففني ( . الِين ينقصون امل يال : 
o قا٢ تعاذل ) ٦يل لكل نبٌز ؼبٌز ( . اْلماو واللماو : 
o ٔسو٢   ال ِاب من أً  أن يضح  الناط  : )٦يل للذ٨ وباَ فيكذً ليضحك بو يلاو٣ ٦يل لو ٦يل لو(. : قا٢ 
o ٔسو٢    الِين يَساىلون يف غس  أعضاء الوضوء  ) ٦يل لألعاٞاً من يلٞنأ ( . : قا٢ 
 ن٤ يلكفأ ياولو٤ عن يلارم٤ ن و نسااري يأل٦لني . -ٵ
٨ وذل ن٤ يك -ٶ لك يْؤ  و٤ يلالب عليو يلري٤ . يلتحذير من يلذ ًو ٦يإل رئ عليها ، ٦ٓ

ٔهية يؼبؤمنني لرهبم يو٣ يلايامة . -ٷ  وثباٍ 

ٔهيتهم لرهبم تعاذل . -ٸ  ن٤ من عذيً يلكفأ يو٣ يلايامة عا٣ 

ٔهية   تعاذل . -ٹ  ن٤ نعظم  عيم نىل يعبنة 
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 وثباٍ يلنأ . -ٺ
َبْمَراِر َلِفي ِعلِّيَُِّت ))  َْ َبْمَراَر َلِفي ٕٔ( َيْشَهُدُه اْلُمَقر بُوَن )ٕٓ( ِكََاب  م ْرُقوم  )ٜٔيُّوَن )( َوَما َأْدرَاَك َما ِعلِّ َٛٔكا  ِإن  ِكََاَب ا َْ ( ِإن  ا

َرَاِئِ  يَنيُُروَن )ََِٕٕعيٍم ) ًُوِىِهْم ََْضَرَة الن ِعيِم )ٖٕ( َعَلى اَْ ( ِخََاُمُو ِمْس   َويف ٕ٘( ُيْسَقْوَن ِمن ر ِحيٍ  ت َُْوٍم )ٕٗ( تَمْعِرُف يف ُو
ُو ِمن َتْسِنيٍم )ِٕٙلَ  فَمْليَمََمَناَفِس اْلُمََمَناِفُسوَن )َُ  ًُ  (( ٕٛ) ( َعْينا) َيْشَرُب هِبَا اْلُمَقر بُوَن ٕٚ( َوِمَزا
 [ . ٹٳ – ٹٲ] يؼبطففني :  

---------------- 
َبْمَراِر )   َْ ٬ً يأٰل٬بٰٞر٬ ياو٢ تعاذل ) ك  ( ن٨ : حاا٩ ) و٤  ( َكا  ِإن  ِكََاَب ا ٔٮ كٮت٬ا ( كتاً دبعَن مكتًو ، ٦يألبرئ صبع بر ، ٦ىم يؼبؤمنو٤  ي

 يؼبتبعو٤ أل٦يمر   ٦يجملتنبو٤ لنويىيو كثري٦ يػبري ٦يإلحسا٤ .
 ن٨ : و٤ مصريىم ٦مآؽبم يف مكا٤ عا٢ مرتفع ، ٦ىو نعلا يعبنة يف يلسماء يلسابعة . (َلِفي ِعلِّيَُِّت ) 
ٔفيع ٦مكا٤ ٦سيع ، ٦ؾبل  كرس ، فيو نلوي٤ يلنعيم .تع( َوَما َأْدرَاَك َما ِعلِّيُّوَن  )  ظيم ٦تفخيم ألمره ، ن٨ : ٦ما نعلمك ما عليو٤ ، منز٢ 
ٔٮ ل٬فٮي عٮلٯٮيٯٮني٬ توكيا لاولو )( ِكََاب  م ْرُقوم  )  ٬ً يأٰل٬بٰٞر٬ي ( ن٨ : أتكيا ؼبا كتب ؽبم من يؼبصري وذل عليني ) مرقو٣ ( ن٨ : مكتًو  ك٬ َّ وٮ٤َّ كٮت٬ا
 يتغري ٦ال يتبا٢ ٦ال يزيْ فيو ٦ال يناص منو . ال
ٔي٩ لو .( َيْشَهُدُه اْلُمَقر بُوَن )    ن٨ : وبضره يؼباربو٤ عنا   من يؼب ئكة ٦يلنبيني ٦ساْيٍ يؼبؤمنني ، تنويها٩ هبذي يلكتاً ٦وشها
٦ِٔي يأل بياء ٦يلصاياني ٦يلرهايء .قال السعد  :  -  من يؼب ئكة يلكري٣ ٦ن
َبْمَراَر َلِفي ََِعيٍم  ِإن   ) َْ  . تاا٣ شرحها( ا
َرَاِئِ  يَنيُُروَن )  وذل ما نعا   ؽبم من يلنعيم ، ٦نع ه يلنظر وذل ٦جو    ) ينيرون (ن٨ علا يلفٗر يؼبزينة ابلفٗر يغبسا٤  (َعَلى اَْ

 يلكرس .
٨ٕ : قولو تعاذل ) -   ثة ن٦جو :ففيو ث( ع٬ل٬ا يأٰل٬ٔ٬يئٮكٮ ي٬نظ٭ر٭٬٤٦ قا٢ يلري

 ينظر٤٦ وذل ن وٜي  عمهم يف يعبنة من يغبٔو يلعني ٦يلولاي٤ ، ٦ن وٜي يألاعمة ٦يألشربة ٦يؼب ب  ٦يؼبريكب ٦غريىا . أحدىا :
 قا٢ مااتل : ينظر٤٦ وذل عا٦ىم حني يعذبو٤ يف يلنأ . والثاين :

 وٓي يشتهوي شيئا٩  ظر٦ي وليو فيحضرىم ٓلك يلريء يف يغبا٢ .والثالث : 
ٔيبع : ٦ىو   ٦يعلم ن٤ ىذه يأل٦جو يلث ثة من ابً ن وٜي جن  ٦يحا ٦ىو يؼبنظٔو وليو ، فوجب ضبل يللفً علا يلكل، ٦ىبطر ببارل تفسري 

ٟ٭ يفٮ ٦٭ج٭وىٮهٮٰم  ٬ٰضر٬ٌ٬ يلنعيم هبم ٦يتأكا ىذي يلتأ٦يل دبا و و قا٢ بعا ىذه يآلية ) ت٬ٰٞعرٮ نظر يؼبار٤٦ ( ٦يل نشٟر من يلكل ٦ىو نهنم ينظر٤٦ وذل 
ٔهية   تعاذل علا ما قا٢ ظٮر٬ٌ٪ ( ٦فبا يؤكا ىذي يلتأ٦يل ن و هبب يالبتايء بذكر نعظم  ابلنضٌر ىو  ر٬ٌ٪ . وذل ٬ٔبٞٯه٬ا َن٬ : ) ٦٭ج٭وه٪ ي٬ٰٞوم٬ئٮذ٫ َنَّبٮ
ٔهية   تعاذل .  يللذيٍ ، ٦ما ىو وال 

ًُوِىِهْم ََْضَرَة الن ِعيِم )  وٓي  ظٍر وليهم يف ٦جوىهم  ضٌر يلنعيم ن٨  فة يل يفة ٦يغبرمة ٦يلاعٞة ٦يلرَيسة فبا ن٨ : تعٟر  (تَمْعِرُف يف ُو
 ىم فيو من يلنعيم يلعظيم .

ٔي٩ ٦حسنا٩ ٦هبجة . قال السعد  : -  فإ٤ تويرل يللذيٍ ٦يؼبسريٍ ، ٦يألفرِي يكسب يلوجو  و
ٔنيتهم عرفت نهنم نىل يلنعمة بسبب ما تر٧ : قال الراو  -  يف ٦جوىٞٞٞٞٞهم من يلاريئن يلايلة علا ٓلك مث يف تلك يلاريئن قوال٤:يؼبعَن وٓي 

ر٬ٌ٪ ( .أحدمها   : ن و ما يراىا يف ٦جوىهم من يلضحك ٦يالستبرأ ، علا ما قا٢ تعاذل ) ٦٭ج٭وه٪ ي٬ٰٞوم٬ئٮذ٫ مُّٰسفٮر٬ٌ٪ . باحكة مُّٰست٬ٰٞبرٮ
يغبسن ٦يلبياٙ ما ال يصفو ٦ي ف ، ٦تفسري يلنضٌر : قا سبق عنا قولو ) قا٢ عطاء و٤   تعاذل يزيا يف ٦جوىهم من يلنٔو ٦  والثاين :
ر٬ٌ٪ ( .  َنَّبٮ

 ن٨ : يساو٤ من طبر يعبنٞة ، ٦يلرحيق من نظباء يػبمر . (ُيْسَقْوَن ِمن ر ِحيٍ  ت َُْوٍم  )
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يق٫ ـب٬ٰت٭و٫٣  )قال املاورد  :  -  . ن و يػبمر يف قو٢ يعبمهٔو( ... ي٭سا٬ٰو٬٤ مٮن ٬ٔحٮ
ٔحيق  )قال اخلاون :  - يع  ختم علا ٓلك يلرريً ٦منع من ن٤ سبسو  (ـبتو٣  )يع  يػبمر يلصٯافية يلطٯيبة يلبيضاء ( يساو٤ من 

 يأليا٨ وذل ن٤ يفك ختمو يألبرئ.
 قيل : يؼبعَن وٓي شربوي ىذي يلرحيق ففَن ما يف يلكأٖ ، يلبتم ٓلك خباُت يؼبٰسك.( ِخََاُمُو ِمْس    )

 ـبتو٣ ن٨ ختمت ٦منعت عن ن٤ يبسها ماٖ وذل ن٤ ي٬ٞف٭كَّ ختامها يألبرئ.٦قيل : 
٦يؼبختو٣ فسره   أب٤ ختامو مسك ، ٦قرى ختامو أبلف بعا يلتاء ، ٦خاسبو أبلف بعا يػباء ٦بفتح يلتاء ٦كسرىا :  قال يف الَسهي  -

 ٦يف معناه ث ثة نقوي٢ : 
يلطابع عليو ، فاؼبعَن ن و ختم علا فم يإلَنء يلذ٨ ىو فيو ابؼبسك ، كما ىبتم علا نفويه نحاىا ن و من يػبتم علا يلريء ، دبعَن جعل 
 .م ية يلا يا ابلطني وٓي قصا حفظها ، ٦ يا تها 

ٔيئحة يؼبسك ٦لذتو   ًٔ عنا مخر شربو   .يلثاين ن و من ختم يلريء ن٨ سبامو ، فمعناه : خاُت شربو مسك ن٨ هبا يلرا
ُٔ عن يشتاا٠ يللفًيلثالث ن٤ معناه مزيج  . و مسك ن٨ مُز يلرريً ابؼبسك ، ٦ىذي خا

 ٦يلرحيق: يسم للخمر يلطيبة يلصافية يػبالية من كل ما يكأ ن٦ يذىب يلعال.: يلتفسري يلوسيط جاء يف  -
 يؼبسا٦ْ يلذ٨ دل سبسو يا قبل نيا٧ ىؤالء يألبرئ. ٦٨يؼبختو٣: ن

تام٭و٭ مٮٰسك٪ )  ٦قولو هبم -ا٩ نيض -: ن٤ ىؤالء يألبرئ من  فالم٨ ق. ن فة اث ية للرحي( خٮ من طبر ايبة  -بفضلو ٦كرمو -نهنم يسايهم 
من  فالا  -ا٩ نيض -بيضاء لذيذٌ، خالصة من كل كأ.. ىذه يػبمر ـبتو٣ علا وَنئها خباُت، حبيث دل سبسها يا قبل نيايهم. ٦ىذه يػبمر

هبا هبا يف هناية شرهبا ما يربو يؼبسك يف ج ٌ يلريئحة.ن٤ شا  ْو
َُِلَ  فَمْليَمََمَناَفِس اْلُمََمَناِفُسوَن )  ن٨ : ٦يف مثل ىذي يغبا٢ فليتفاخٞر يؼبتفاخر٤٦ ٦ليتباىا ٦يكاثر ٦يستبق وذل مثلو يؼبستباو٤ كاولو  (َويف 

 تعاذل ) ؼبثل ىذي فليعمل يلعاملو٤ ( .
 يغبث علا يلتناف  علا يألعما٢ يلصاغباٍ للحصو٢ علا  عيم يعبناٍ .

 : ٦قا جاءٍ مَيٍ كثرٌي ربث علا يلتناف  علا يلعمل يلصاحل ٦يؼبساباة وليو 
 ( . س٬ابٮا٭وي وٮذل٬ م٬ٰغفٮر٫ٌ٬ مٮٰن ٬ٔبٯٮك٭مٰ قا٢ تعاذل ) 
ٔٮع٭وي وٮذل٬ م٬ٰغفٮر٫ٌ٬ مٮٰن ٬ٔبٯٮك٭مٰ ٦قا٢ تعاذل )   ( . ٬٦س٬ا
ي ف٬ٰٞلي٬ٰٞعم٬لٮ يٰلع٬امٮل٭و٬٤ ٦قا٢ تعاذل )   ( . لٮمٮٰثلٮ ى٬ذ٬

ت٬ٞن٬افٮس٭و٬٤ ذل ) ٦قا٢ تعا ٬ٓلٮك٬ ف٬ٰٞلي٬ٞت٬ٞن٬اف٬ ٮ يٰلم٭  ( . ٬٦يفٮ 
ٍٮ ٬٦ى٭ٰم ؽب٬٬ا س٬ابٮا٭و٬٤ ٦قا٢ تعاذل )  ر٬ي ٔٮع٭و٬٤ يفٮ يػب٬ٰيٰٞ  ( . ن٭٦ل٬ئٮك٬ ي٭س٬ا

٦يؼبنافسٞة تتضمن مساباة ٦يجتهاْي٩ ٦حر ا٩ ، ٦ىي من شٟر يلنف  ٦علو يؽبمٞة ٦كرب يلاأ ... كما كا٤ ن حاً  قال ابن القيم : -
 يتنافسو٤ يف يػبري ٦يفِر بعضهم ببعض ابش يكهٞم فيو ، بل حض بعضهم بعضا٩ عليو مع تنافسهم فيو ( . ٔسو٢   

َي٤ ٦يتنافسا٤ يف مرباتو ٦يتساباا٤ وذل ؿبابو ، فسيانبا يعجبو ٓلك منهما إ  أن قال :  ) ٦يؼبتنافسا٤ كعباين بني يا٨ سيانبا يتبا
 ب يآلخر ٦وبربو علا مرباٌ سياه ( .٦وبثهما عليو ، ٦كل منهما وب

ٔنيت٬ يلرجل ينافسك يف يلا يا فنافسو يف يآلخٌر . -  قا٢ يغبسن : وٓي 
ْٔ : و٤ يستطعت نال يسباك وذل   نحا فافعل . -  ٦قا٢ ٦ىيب بن يلو
ز و ٓلك . - ٔج ٩ ظبع أبحا ناٜو هلل منو ، كا٤ ينبغي لو ن٤ وب٭  ٦قا٢ بعض يلسلف : لو ن٤ 
ٔج ٩ ظبع برجل٫ ناٜو هلل منو فا صٜا قلبو فماٍ دل يكن ٓلك بعجب .٦قا٢  -  غريه : لو ن٤ 
ٔنيت نحاي٩ يرربل وال دمحم بن ٦يسع ،  - ٔنيت يف يؼبنا٣ مناَْي٩ ينا٨ْ : نيها يلناٖ ! يلرحيل يلرحيل ، فما  ٔجل ؼبالك بن ْينأ :  فصِا قا٢ 
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 مالك ٦غري عليو .
 ة حجها عنا ْفع يلناٖ من عرفة : لي  يلسابق يليو٣ من سبق بو بعريه ، ومبا يلسابق من غ٭فٮر لو .                            ٦قا٢ عمر بن عبا يلعزيز يف حج -
ُو ِمن َتْسِنيٍم )  ًُ ( ن٨ : من شريً من عني تسما )تسنيم( مٮن ت٬ٰسنٮيم٫ ن٨ : ما يبُز بو ٦ىبلط ىذي يلرحيق يلذ٨ يساا منو يألبرئ )( َوِمَزا
٦ٖ يف نعلا يعبنة ، ٦ىو نفضل شريً نىل يعبنة .تن  بع من يلفْر
 ن٨ : ىي عني يف يعبنة يرًر منها يؼباربو٤  رفا٩ .( ر بُوَن مَعْينا) َيْشَرُب هِبَا اْلُمقَ ) 
 . : تسنيم يسم لعني يف يعبنة يرًر منها يؼباربو٤  رفا٩ ، ٦يبُز منو يلرحيق يلذ٨ يرًر منو يألبرئ قال يف الَسهي  -
 . ( معَن ) ير٧٦ ( فعا٨ ابلباء  قولو تعاذل )يرًر هبا( ن٨: يرربو٤ منها ٦يرتو٤٦، ٦ؽبذي قا٢ )هبا( ٦دل يال )منها( فضمن )يرًر

 ٦قيل : و٤ يلباء دبعَن ) من ( ٦يكو٤ يؼبعَن : عينا٩ يرًر منها .. .
لا شريً نىل يعبنة يرًر منها  رفا٩ ب  خلط يؼباربو٤ ٦يرتو٤٦ ٦يؼبعَن  : ن٤ ىذه يلعني يؼبسماٌ ) تسنيم ( ٦يليت  بعها ٦شريهبا نفضل ٦نع

 منها ، بينما سبُز مزجا٩ لألبرئ ٦ىم ن حاً يليمني ابلرحيق.
 الفوائد :

 يلثناء علا يألبرئ ٦بيا٤ ما نعا يللهم ؽبم من يلنعيم . .ٲ

 ن٤ يعبنة يف يلعلو . .ٳ

 بيا٤ شيء من  عيم يألبرئ يف يعبنة . .ٴ
 ا يألعما٢ يلصاغباٍ للحصو٢ علا  عيم يعبناٍ .يغبث علا يلتناف  عل .ٵ

يَن آَمُنوا َيْضَحُ وَن ))   ِِ َرُموا َكاَُوْا ِمَن ال  ًْ يَن َأ ِِ َُا َمرُّوْا هِبِْم يَمََمَااَمُزوَن )ِٜٕإن  ال  َُا اََقَلُبوْا ِإَ  َأْىِلِهُم اََقَلُبوْا َفِ ِهَُت ٖٓ( َوِإ ( َوِإ
َُا رََأْوُىْم قَاُلو ٖٔ) ِِيَن آَمُنوْا ِمَن اْلُ ف اِر َيْضَحُ وَن )ٖٖ( َوَما ُأْرِسُلوا َعَلْيِهْم َحاِفِيَُت )ٕٖا ِإن  َىُؤََلء َلَضالُّوَن )( َوِإ ( ٖٗ( فَاْليَمْوَم ال 

َرَاِئِ  يَنيُُروَن )  ( ( . ٖٙ) ( َىْ  ثُموَِّب اْلُ ف اُر َما َكاَُوا يَمْفَعُلوَن َٖ٘عَلى اَْ
 [ . ٷٴ -ٺٳ] يؼبطففني : 

--------------- 
يَن آَمُنوا َيْضَحُ وَن )   ِِ َرُموا َكاَُوْا ِمَن ال  ًْ يَن َأ ِِ ىبرب تعاذل عن يجملرمني كا وي يف يلائ يلا يا يضحكو٤ من يؼبؤمنني ، ن٨  ( ِإن  ال 

 يستهزئو٤ هبم ٦وبتار٦هنم .
  ْْياىم .هبم يؼبرركو٤ من نىل مكة ٦خا ة  ناقولو تعاذل ) نجرموي ( يؼبري 
ٔتكاً يعب٭ر٣ ٦ىو يإلمث يلعظيم ، ٦نعظم يإلٮجري٣ يلرر١ ابهلل . قال ابن عا ور -  : ٦يإلٮجري٣ : ي
َُا َمرُّوْا هِبِْم يَمََمَااَمُزوَن )    ن٨ : ٦وٓي مر٦ي ابؼبؤمنني يتغامز٤٦ عليهم ن٨ ؿبتارين ؽبم . (َوِإ
 يلغمز : دبعَن يلعيب ، ياا٢ غمزه : ن٨ عابو ، ٦ما  وقي  :٦يرري٤٦ أبعينهم ، يغمز بعضهم بعضا٩ ،  ) يَمََمَااَمُزوَن ( قي  : قولو تعاذل

 يف ف ٤ غ٬ٰمٌز ن٨ عيب .
َُا اََقَلُبوْا ِإَ  َأْىِلِهُم اََقَلُبوْا َفِ ِهَُت  )  ؽبم ي البوي وليها فاكهني ن٨ مهما البوي  (َوِإ ٔجع ىؤالء يجملرمو٤ وذل منا ن٨ : ٦وٓي ي الب ن٨ 

 ع ىذي ما شكر٦ي  عمة   عليهم ، بل يشتغلوي ابلاو٣ يؼبؤمنني وبار٦هنم ٦وبسا٦هنم .٦جا٦ي ، ٦م
٬ٓي ي البوي  : ) قال الشوكاين - ن٨ : معجبني دبا ىم فيو متلذٓين بو ،  (ي البوي فاكهني  )من ؾبالسهم  (وذل ن٬ٰىلٮهٮٰم ) ن٨ : يلكفأ  (٬٦وٮ

 ستهزيء هبم ، ٦يلسخرية منهم.يتفكهو٤ بذكر يؼبؤمنني ، ٦يلطعن فيهم ، ٦يال
مهم. قال ابن عا ور - ٔجع يلذين نجرموي وذل بيولم ٦خل٬صوي مع نىلهم رباثوي نحاْيث يلفكاىة معهم بذكر يؼبؤمنني ٦ٓ  : ٦يؼبعَن ٦وٓي 
هنم قا جاءىم كتاً ٦ىذي نشا ما يكو٤ من يالغ ئ ، نهنم صبعوي بني غاية يإلساءٌ ، مع يألمن يف يلا يا ، حَّت كأقال السعد  :  -

 ٦عها من   نهنم نىل يلسعاٌْ .
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َُا رََأْوُىْم قَاُلوا ِإن  َىُؤََلء َلَضالُّوَن )  ٔن٧ يلكفأ يؼبؤمنني قالوي : و٤ ىؤالء لتائهو٤ عن يغبق ٦يلصويً ٦ليسوي علا ىا٧ .َوِإ  ( ن٨ : ٦وٓي 
٬ٓي ٬ٔن٦ٰ٬ى٭ٰم )  قال الشوكاين - ٔن٧ يلكفأ يؼب (٬٦وٮ يف يتباعهم دمحمي٩ ، ٦سبسكهم دبا  (ق٬ال٭وٰي وٮ٤َّ ى٬ؤ٭ال٬ء ل٬ض٬الُّو٬٤  )سلمني يف ن٨ مكا٤ ن٨ : وٓي 

ٔن٧ يؼبسلمو٤ يلكافرين قالوي ىذي يلاو٢ ، ٦يأل٦ٯ٢ ن٦ذل   .جاء بو ، ٦تركهم يلتنعم يغبابر ، ٦هبٕو ن٤ يكو٤ يؼبعَن : ٦وٓي 
 ن٤ يؼبؤمنني بالو٤ ، يف يء علا   ، ٦ذبرهي علا يلاو٢ عليو ب  علم .٦قا حكموي أل فسهم نهنم نىل يؽبا٧ ، ٦ قال السعد  :  -
ن٨ : ٦ما بعث ىؤالء يجملرمو٤ حافظني علا ىؤالء يؼبؤمنني ما يصأ منهم من نعماؽبم ٦نقويؽبم ٦ال كلفوي  (َوَما ُأْرِسُلوا َعَلْيِهْم َحاِفِيَُت ) 

 . هبم ؟ ف٬لٮم٬ يشٞتغلوي هبم ٦جعلوىم  صب نعينهم ؟
ضبنا ٦ن ت خري يلريضبني . فازبذسب ٔبنا ممنا فاغفر لنا ٦ي وىم كما قا٢ تعاذل ) يخسٞئوي فيها ٦ال تكلمو٤ . و و كا٤ فريق من عبا٨ْ ياولو٤ 

ٓكر٨ ٦كنتم منهم تضحكو٤ . وين جزيتهم يليو٣ دبا  رب٦ي نهنم ىم يلفائز٤٦ ( .  سخرَي٩ حَّت ن سوكم 
ِِيَن آَمُنواْ )  ( يعبزيء من جن  يلعمل ، ٦كما ياين يؼبرء ياي٤ ، فكما بحك يجملرمو٤ ٦يلكفأ من ِمَن اْلُ ف اِر َيْضَحُ وَن  فَاْليَمْوَم ال 

 يؼبؤمنني يف يلا يا فإ٤ يؼبؤمنني يضحكو٤ منهم يو٣ يلايامة جزيء ٦فاقا٩ .
٦يؼبعَن : ن٤ يؼبؤمنني يف ٓلك يليو٣  (لكفأ ي٬ٰضح٬ك٭و٬٤ مٮن٬ ي )يؼبريْ ابليو٣ : يليو٣ يآلخر  (فاليو٣ يلذين ءيم٬ن٭وٰي : )  قال الشوكاين -

 ا .يضحكو٤ من يلكفأ حني ير٦هنم نٓالء مغلوبني قا  ز٢ هبم ما  ز٢ من يلعذيً ، كما بحك يلكفأ منهم يف يلا ي
َرَاِئِ  يَنيُُروَن )  هبم يلكرس (َعَلى اَْ   .ن٨ : وذل ما نعا   ؽبم من يلنعيم ، ٦ينظر٤٦ وذل ٦جو 
٨ٕ يلكفأ علا ما كا وي ياابلو٤ بو يؼبؤمنني من يالستهزيء ٦يلتنايص ن٣ ال ، يع  قا  (َىْ  ثُموَِّب اْلُ ف اُر َما َكاَُوا يَمْفَعُلوَن  ) ن٨ : ىل جو

٦ٕي ن٦فر يعبزيء ٦نسبو ٦نكملو .  جو
 ليم حكيم . عم ثوبوي ما كا وي يفعلو٤ عاال٩ من   ٦حكمة ٦  ع  قال الشيخ السعد  : -

 الفوائد :
 يلتنايا ابإلجري٣ ابجملرمني . .ٲ
 بيا٤ ما كا٤ عليو يؼبرركو٤ يف مكة من يالستهزيء ابؼبؤمنني . .ٳ

 بيا٤ ن٤ يؼبؤمنني سري٤٦ يؼبرركني يف يعبحيم ٦يضحكو٤ منهم ٦ىم يف  عيمهم ٦يؼبرركو٤ يف جحيمهم . .ٴ

 ن٤ يعبزيء من جن  يلعمل . .ٵ

 وثباٍ يلبعث ٦يغبساً ٦يعبزيء . .ٶ

 ايا يلكفأ أبهنم سيلاو٤ عاقبة سخريتهم .ل .ٷ

 ن٤ يالستهزيء ٦يلسخرية ابلصاغبني من سنن يؼبكذبني ٦يلكفأ . .ٸ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 

 

 
 

 تفسَت سورة اَلَشقاق
 : مقدمة

 ٦ىي مكية ابالتفا٠ .
 امسها :

ٌٔ يال راا٠ ، ٦بذلك كتبت يف يؼبصاحف ٦كتب يلتفسري .  سو
٬ٓي يلسَّم٬اء ي ٦من نظبائها : ) ٍْٔ ىذه يلتسمية يف ك ٣ يلن  ر٬اَّٰت ( وٮ ، كما يف يغبايث يؼبتاا٣ ) من سره ن٤ ينظر وذل يو٣  حيث ٦

 يلايامة ... ٦ : وٓي يلسماء ي رات ( .
ٔبوي٤   عليهم : ٍْٔ يف ك ٣ يلصحابة   كما ٦

٬ٓي يلسَّم٬اء٭ يٰ ر٬اَّتٰ  يفٮ   س٬ج٬ٰاَن٬ م٬ع٬ يلنَّ ٮ فعن نّب ىريٌر . قا٢ )  ٰسمٮ ٬ٔبٯٮك)وٮ ٦ٔيه مسلم . ( ٬٦ )يقٰٞر٬نٰ ابٮ  ) 
 أغراضها :

 يبتائت بو ف نشريٚ يلساعة ٦حلو٢ يو٣ يلبعث ٦يخت ٟ نحوي٢ يػبلق يومئذ بني نىل  عيم ٦نىل شااء .   
ٕقو ٦معاشو، لياا٣ آلخرتو ما يرتهي من  احل ن٦ ااحل،    ٦من خري  رباثت عن مصري يإل سا٤، يلذ٨ يكا ٦يتعب يف ربصيل نسباً ٔ

 . ن٦ شر
 توبيخ يؼبرركني علا عا٣ ويباهنم ابهلل ، مع ٦بِو مَيتو ٦سطٜو بريىينو ، ٦بررلم ابلعذيً يألليم يف ْئ يعبحيم .   
َُا الس َماء اََشق ْت ))   َا َوُحق ْت )ِٔإ ََْت ِلَرهبِّ ُِ َْرُض ُمد ْت )ٕ( َوَأ َُا اَْ َا َوُحق ْت )ْٗت )( َوأَْلَقْت َما ِفيَها َوَٗتَل  ٖ( َوِإ ََْت ِلَرهبِّ ُِ ( ٘( َوَأ

َ َ  َكاِدح  ِإَ  رَبَِّ  َكْدحا) َفُمَاِقيِو ) ََساُن ِإ ( َويَنَقِلُب ٛ( َفَسْوَف ُُيَاَسُب ِحَسا)) َيِسَتا) )ٚ( فََأم ا َمْن ُأويتَ ِكََابَُو بَِيِميِنِو )َٙ  أَيمَُّها اْْلِ
َ ُو َكاَن يف َأْىِلِو َمْسُرورا) ٕٔ( َوَيْصَلى َسِعَتا) )ٔٔ( َفَسْوَف َيْدُعو ثُمُبورا) )َٓٔوَأم ا َمْن ُأويتَ ِكََابَُو َورَاء َظْهرِِه )( ِٜإَ  َأْىِلِو َمْسُرورا) ) ( ِإ

َ ُو َظن  َأن ل ن َُيُوَر )ٖٔ)  ( ( .٘ٔ) ( بَمَلى ِإن  رَب ُو َكاَن بِِو َبِصَتا) ٗٔ( ِإ
 . [ ٲٶ-ٲ] يال راا٠ : 
-------------- 

َُا الس َماء اََشق ْت )   ن٨ : تصاعت ٦ي فطٍر ٦ي فرجت ويذيَن٩ بايا٣ يلساعة .( ِإ
٩ٌ ك٬الاٯٮى٬ا٤ٮ كما قا٢ تعاذل ) ٬ْ ٰٔ ٬ٓي يٰ ر٬اَّتٮ يلسَّم٬اء٭ ف٬ك٬ا ٬ٰت ٬٦  ( . ف٬إٮ
ٍٰ ٦قا٢ تعاذل ) ٬ٓي يلسَّم٬اء٭ ي ٰٞف٬ط٬ر٬  ( . وٮ
ٰلغ٬م٬ا٣ٮ ٬٦ ٞ٭زٯٮ٬٢ يٰلم٬ ئٮك٬ة٭ ت٬ٰٞنزٮي ٩ ٬٦ي٬ٰٞو٬٣ ت٬ر٬اَّق٭ ٦قا٢ تعاذل )   ( . يلسَّم٬اء٭ ابٮ

َا َوُحق ْت )   ََْت ِلَرهبِّ ُِ لك يو٣ يلايامة . (َوَأ  ن٨ يستمعت لرهبا ٦نااعت نمره فيما نمرىا بو من يال راا٠ ٦ٓ
ما ن٤ٓ   لريء وٓ و لن  ح : ث يلصحي٦يف يغباي -٦اببو اًر -يستمعت. ياا٢: ن٤ٓ لو، دبعَن يستمع لو إب غاء ات٣ ( نٓ ت)  معَن

 ٤ .يتغَن ابلارم
٢ لو كل شيء . (َوُحق ْت )   ن٨ : ٦حق ؽبا ن٤ تطيع نمره أل و يلعظيم يلذ٨ ال يبا ع ٦ال يغالب ، بل قهر كل شيء ٦ٓ

ٰيئا٩ ن٤ٰ٬ ي٬ٞا٭و٬٢ ل٬و٭ ك٭ٰن ف٬ٞي٬ك٭و٤٭ قا٢ تعاذل ) ٬ْ ش٬ ٬ٓي ن٬ٔ٬ي  ( . وٮمب٬َّا ن٬ٰمر٭ه٭ وٮ
٬ٓي ق٬ض٬ا ن٬ٰمري٩ ف٬إٮمب٬َّا ي٬ٞا٭و٢٭ ل٬و٭ ك٭ٰن ف٬ٞي٬ك٭و٤٭ عاذل )٦قا٢ ت  ( . س٭ٰبح٬ا ٬و٭ وٮ

َْرُض ُمد ْت )  َُا اَْ  ن٨ : بسطت ٦فرشت ٦٦سعت . (َوِإ
ٍٔ مستوي:  قال يف الَسهي  - ٕي٢ ما عليها من يعببا٢ حَّت  ا  ة .ن٨ 
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: بسطها، ٦ظاىر ىذي نهنا ي٭زي : وقال ابن عا ور - ٢ ما عليها من جبا٢ كما يب٭ا يألْس فتز٢٦ ي ثناءيتو كما قا٢ تعاذل ٦م٬اٯ يألٙٔ
ٔىا قاعا٩  فصفا٩ ال تر٧ فيها عوجا٩ ٦ال نمتا٩( .  )٦يسألو ك عن يعببا٢ فال ينسفها ّٔب  سفا٩ فيذ

٢ٕ ٦بر٦ٕ نجزيء من ابانها وذل سطح  ها.٦من معاين يؼباٯ ن٤ يكو٤ َنشئا٩ عن يتسٜا مساحة ظاىرىا بترااها ابلزال
 ن٨ : نلات ما يف بطنها من يألمويٍ ٦زبلت عنهم . (َوأَْلَقْت َما ِفيَها َوَٗتَل ْت ) 

 كما قا٢ تعاذل ) ٬٦ن٬ٰخر٬ج٬تٮ يألٙٔ ن٬ثٰٞا٬اؽب٬٬ا ( .
. ) ٍٰ ٬ٓي يلابٔو بٞ٭ٰعثٮر٬  ٦قا٢ تعاذل ) ٬٦وٮ
 ٦قا٢ تعاذل ) ٬٦بٞ٭ٰعثٮر٬ م٬ا يفٮ يلابٔو ( .

 ألٙٔ كٮف٬اات٩ * ن٬ٰحي٬اءي٩ ٦نمويات ( .٦قا٢ تعاذل ) ن٬دل٬ٰ قب٬ٰع٬لٮ ي
لك بعا  فخ يلصٔو كما قا٢ تعاذل )  ل٭و٬٤ ٦ٓ َٮ وٮذل٬ ٬ٔهبٯٮٮٰم ي٬ٰٞنسٮ ي ٬ٓي ى٭ٰم مٮن٬ يأٰل٬ٰجا٬  ( . ٬٦ ٭فٮخ٬ يفٮ يلصُّؤٮ ف٬إٮ

تكلفت نقصا جهاىا يف يػبلو ، كما  فاؼبعَن ٦خلت غاية يػبلو حَّت دل يبق يف ابانها شيء كأهنا ( ٬٦زب٬٬لَّتٰ ) ٦نما قولو : :  قال الراو  -
 ياا٢ : تكر٣ يلكرس ، ٦ترحم يلرحيم.

 ن٨ نخرجت نمويلا ، ٦زبلت عنهم.٦قيل : 
َا َوُحق ْت )  ََْت ِلَرهبِّ ُِ  تاا٣ ، ٦ىذي توكيا الستماعها لرهبا ٦ااعتها لو .( َوَأ

ا ألهنا ال زب قال ابن عا ور : ٓٮ٤ لرهبٯ ٔتاها ٦يؼبعَن : ٦ىي ؿباوقة أب٤ أت٬ٰ ٕما٤  ٔتو ٦و٤ عظم ظبكها ٦يشتاٯ خ٬لاها ٦اا٢  ُر عن سلطا٤ قا
ٕيؽبا.  فما ٓلك كلو وال من تااير   ؽبا ، فهو يلذ٨ وٓي شاء ن

من  يلنجا٦ٌيعلم ن٤   دل يسق ىذه يألخبأ جملْر يإلخبأ ، بل يلغاية وع ٣ يلعباْ دبا ىم  ائر٤٦ وليو ترغيبا٩ ٦ترىيبا٩ ، ليأخذ٦ي أبسباً  -
 يلعذيً ٦يلفٕو بعظيم يلثويً .

ََساُن (   يػبطاً لإل سا٤ من مؤمن ٦كافر .) َ  أَيمَُّها اْْلِ
( ٨ٕ   ففيو قوال٤ :َي٬ ن٬يُّٞه٬ا يإٰلٮ س٬ا٤٭ (  قا٢ يلري

 ن٤ يؼبريْ جن  يلناٖ كما ياا٢ : نيها يلرجل ، ٦كلكم ٓلك يلرجل ، فكذي ىهنا . اَول : القول
ٔجل بعينو ، ٦ىهنا فيو قوال٤ : ن٤ يؼبوالقول الثاين :   ريْ منو 

ٔشاْ عباْه ٦ربمل يلضٔر من يلكفأ ، فأبرر فإ ك تلاا    ن٤ يؼبريْ بو دمحم  اَول : ٔساالٍ   ٦و ؛ ٦يؼبعَن ن ك تكِا يف وب ٝ 
 هبذي يلعمل ٦ىو غري بائع عناه .

، ٦يإل رئ علا يلكفر، ٦يألقًر ه يف الب يلا يا، ٦ويذيء يلرسو٢ قا٢ يبن عباٖ: ىو ن٭ّبٯ بن خلف، ٦كاحو جاه ٦يجتهاْ والثاين : 
٬ كتابو ٬٦  ٬ كتابو بٮي٬مٮينٮوٮ ( ) ٬٦ن٬مَّا م٬ٰن ن٭٦يتٮ لك ن و ؿبمو٢ علا يعبن  أل و نكثر فائاٌ ، ٦أل٤ قولو  ) ف٬أ٬مَّا م٬ٰن ن٭٦يتٮ ٬ٔيء ظ٬ٰهرٮهٮ ( كالنوعني لو، ٦ٓ

 . ال يتم وال وٓي كا٤ جنسا٩ 
ن٨ : و ك سٜا وذل   ، ٦عامل أب٦يمره ٦ ويىيو ، ٦متاًر وليو وما  يلكِا : يلسعي ٦يلعمل ، ٦يؼبعَن :( َكاِدح  ِإَ  رَبَِّ  َكْدحا)   ِإَ  َ  )

 ابػبري ٦وما ابلرر .
ت٬ٞه٬ان٨ : حَّت تنتهي وذل   كما قا٢ تعاذل )( َفُمَاِقيِو )  نٰٞ ب٬ٞه٭ٰم ( ٦قا٢ تعاذل ) ٬٦ن٤٬َّ وٮذل٬ ٬ٔبٯٮك٬ يٰلم٭ ن٬ا وٮَي٬ س٬اب٬ٞه٭ . وٮ٤َّ وٮل٬يٰٞ ن٬ا حٮ  م ( .مث٭َّ وٮ٤َّ ع٬ل٬يٰٞ

 :فم قيو 
) قا٢ جربيل : َي دمحم عش ما شئت فإ ك ميت ، ٦نحبب من شئت فإ ك  ت قي ما عملت من خري ن٦ شر . كما قا٢  قي  : 

ٔقو ، ٦يعمل ما شئت فإ ك م قيو ( .  مفا
ٕيك بعملك وقي  : ٔبك فيجا  ٦يكافئك علا سعيك . ن٨ فم قي 

ٓكر لااء يلعبا لربو كثري يف يلارم٤ . ٔجح ، أل٤   ٦ىذي ن
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٫ٍ كاولو تعاذل )   ( . م٬ن ك٬ا٬٤ ي٬ٰٞرج٭و لٮا٬اء يَّللَّٮ ف٬إٮ٤َّ ن٬ج٬ل٬ يَّللَّٮ آل
أ٬ ُّويٰ هبٮ٬ ٦قولو تعاذل )  ٌٮ يلاُّ ٰٞي٬ا ٬٦يٰام٬ غب٬ٰيا  ( . او٤٬َّ يلَّذٮين٬ ال٬ ي٬ٰٞرج٭و٬٤ لٮا٬اءَن٬ ٬ٔ٬٦ب٭ويٰ ابٮ

ٔسو٢    - ٔبو لي  بينو ٦بينو ترصبا٤ ، فينظر نيبن منو ف  ير٧  ٦عن عا٨ بن حاُت . قا٢ : قا٢  ) ما منكم من نحا وال سيكلمو 
 وال ما قا٣ ، ٦ينظر نشأ٣ منو ف  ير٧ وال ما قا٣ ، ٦ينظر تلااء ٦جهو ف  ير٧ وال يلنأ ، فاتاوي يلنأ ٦لو برق سبٌر ( متفق عليو .

 ن٨ : فأما من نعطي كتاً عملو بياه يليمَن تكريبا٩ لو ، ٦ىو يؼبؤمن .( فََأم ا َمْن ُأويتَ ِكََابَُو بَِيِميِنِو  )
 : ٦ومبا جاءٍ ىذه يآلية علا يعتبأ تاسيم يلناٖ يومئذ بني نتاياء ٦مرركني. قال ابن عا ور -

ٟٔ من ن٤ يليا يليمَن تتنا٢٦ يألشياء يلزكية ٦ىذي يف ٦يلكٮتاً :  حيفة يألعما٢ ، ٦جعل ويتاهه وَيه بيمينو شعا ٔي٩ للسعاٌْ لٮما ىو متعا
ٔتكز يف يلنفوٖ ن٤ يلربكة يف يعبا ب  غريٌز يلبرر  رأ عن كو٤ يعبا ب يأليبن من يعبسا نقأ ٦نبأ للفعل يلذ٨ يتعلق يلعز٣ بعملو فا

نا٩ ، ٦٦ظبوي باىا ابلر وي يلربكة ٦يلسعاٌْ يب٭  ؤ٣ فكا ت بركة يليمني فبا ٦بعو   تعاذل يف ن ل فطر يلناٖ .يأليبن حَّت ظب٬
 :يف يآلية فضل يليا يليمَن يف يآلخٌر ٦تلاي يلكتب هبا، ٦نما فضلها يف يلا يا  -

 . : ) ال يعطي نحاكم وال بيمينو ٦ال َيخذ وال بيمينو ( فاا قا٢ يلن  
ٓكره بيمينو ٦ىو يبو٢، ٦ال  ٦قا٢   و ( .يتمسح من يػب ء بيمين) ال يبسٯن نحاكم 
 ، فاليا يليمَن مفضلة، ٦قا قا٢ يلن   ) ال َيكلن نحاكم برمالو ٦ال يرربن هبا فإ٤ يلريطا٤ َيكل برمالو ٦يرًر هبا ( ٦قا٢ 

ن يف تنعلو ماء٩ مث َن٢٦ فضلو من عن يبينو، ٦كا٤ وبب يلتيم )يأليبنو٤ يأليبنو٤( فكل ما ىو علا يليمني لو فضل، ٦قا شًر يلن  
ٔه ٦يف شأ و كلو.  ٦ترجلو ٦اهو

 ن٨ : سه ٩ ب  تعسري ، ن٨ ال وباق عليو صبيع نعمالو ، فإ٤ من حوسب كذلك ىلك . (َفَسْوَف ُُيَاَسُب ِحَسا)) َيِسَتا) ) 
ً علا يلطاعة ٦يتجا٦ٕ : ٦يغبساً يليسري ىو ن٤ تعٙر عليو نعمالو، ٦يعٟر ن٤ يلطاعة منها ىذه، ٦يؼبعصية ىذه، مث يثا قال الراو  -

عن يؼبعصية فهذي ىو يغبساً يليسري أل و ال شاٌ علا  احبو ٦ال مناقرة ، ٦ال ياا٢ لو : دل فعلت ىذي ٦ال يطالب ابلعذٔ فيو ٦ال 
 ابغبجة عليو .

 ري .: ىو ن٤ تعٙر عليو سيئاتو ، مث يغفرىا   ، فهو يغبساً يليس قال املفسرون -
ٔه   بذ وبو ، حَّت وٓي ظن يلعبا ن و قا ىلك ، قا٢   تعاذل : وين قا س لا ٦ىو يل قال السعد  : و  - عٙر يليسري علا   فيار

 عليك يف يلا يا ٦نَن نس ىا لك يليو٣ .
ٔسو٢    ٔسو٢   ،  عن عائرة . قالت : ظبعت  ما  ياو٢ يف بعض   تو ) يللهم حاسب  حسااب٩ يسريي٩ ، فلما ي صٟر قلت : َي 

٦ٔيه نضبا .  يغبساً يليسري ؟ قا٢ : ن٤ ينظر يف كتابو فيتجا٦ٕ لو عنو ، و و من  وقش يغبساً َي عائرة يومئذ ىلك ( 
 . ً٦يف يآلية وثباٍ يغبسا 
o : تعريف ا ساب 

 : يلعاْ . لاة

 يا ٜ   عباْه علا نعماؽبم ، ٦تاريرىم عليها .و رعا) : 

o  ٦ىو اثبت ابلكتاً ٦يلسنة ٦يإلصبٜا. 

س٬اب٬ٞه٭ٰم( . ن٬ا حٮ ب٬ٞه٭ٰم . مث٭َّ وٮ٤َّ ع٬ل٬يٰٞ ن٬ا وٮَي٬  قا٢ تعاذل : )وٮ٤َّ وٮل٬يٰٞ
ريي٩( . س٬ااب٩ ي٬سٮ ٬ٟ وب٭٬اس٬ب٭ حٮ ينٮوٮ . ف٬س٬ٰو ٬ كٮت٬اب٬و٭ بٮي٬مٮ  ٦قا٢ تعاذل : )ف٬أ٬مَّا م٬ٰن ن٭٦يتٮ

 ٦نما من يلسنة : 
ااب٩ يسريي٩ ( فاالت عائرة : ) ما يغبساً يليسري ؟ قا٢ : ) ن٤ ينظر ياو٢ يف بعض   تو : ) ... يللهم حاسب  حس فاا كا٤ يلن  

٦ٔيه نضبا ، ٦قا٢ يأللباين : وسناْه جيا .  يف كتابو فيتجا٦ٕ عنو ( . 
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 ٦نصبع يؼبسلمو٤ علا ثبٍو يغبساً يو٣ يلايامة .
o . يسَثٌت من الِين َل ُياسبون من يدخلون اْلنة باَت حساب وَل عِاب 

ٔنيت نميت ٦معهم سبعو٤ نلفا٩ ياخلو٤ يعبنة ب   حني . ن٤ يلن  كما جاء يف يلصحي قا٢ ) عربت عليٯ يألمم ... يغبايث ٦فيو : ٦
هبم يتوكلو٤ ( .  حساً ٦ال عذيً ، ٦ىم يلذين ال يس قو٤ ، ٦ال يكتو٤٦ ، ٦ال يتطري٤٦ ، ٦علا 

o . يشم  ا ساب حىت اْلن 
٤٦ٔ كاإل   .  ألهنم مكلفو٤ مأمو

 يلكافر ياخل يلنأ ابالتفا٠ .٦لذلك يعب  
نَّم٬ ك٬ثٮريي٩ مٮن٬ يعبٰٮنٯٮ ٬٦يإٰلٮٰ  ٮ ... ( . ٬ٰٔنَن٬ عبٮ٬ه٬ ٬ٓ  كما قا٢ تعاذل )٬٦ل٬ا٬ٰا 

ٔٮ (. ْٰخ٭ل٭وي يفٮ ن٭م٬م٫ ق٬ٰا خ٬ل٬ٰت مٮٰن ق٬ٰٞبلٮك٭ٰم مٮن٬ يعبٰٮنٯٮ ٬٦يإٰلٮٰ  ٮ يفٮ يلنَّا  ٦قا٢ تعاذل )ق٬ا٬٢ ي
 ب نكثر يلعلماء :٦ياخل مؤمنهم يعبنة كما ىو مذى

ٖٮ  ٞ٭ز٭ال٩( . ٍ٭ يٰلفٮٰر٦ٰ٬ْ ٍٮ ك٬ا ٬ٰت ؽب٬٭ٰم ج٬نَّا  لعمو٣ قولو تعاذل )وٮ٤َّ يلَّذٮين٬ مم٬ن٭وي ٬٦ع٬مٮل٭وي يلصَّاغبٮ٬ا
. ) نَّٞت٬ا٤ٮ ٬ٟ م٬ا٬ا٬٣ ٬ٔبٯٮوٮ ج٬ ا  ٦لاولو تعاذل )٬٦لٮم٬ٰن خ٬
ل٬ه٭ٰم ٬٦ال ج٬ا٤ّّ(  ثٰٞه٭نَّ وٮٰ  ٪ ق٬ٞبٰٞ ٰ ي٬ٰطمٮ  .٦لاولو تعاذل )دل٬

o : صفة حساب املؤمن 

ٔه بذ وبو ، مث يس ىا ٦يغفرىا . ٔبو ٦يار  ىبلو بو 

ٔسو٢    عن يبن عمر  ٔه بذ وبو ،  قا٢ : ظبعت  ٔبو عز ٦جل ، حَّت يضع عليو كنفو ، فيار ياو٢ ) ي٭اَن٬ يؼبؤمن يو٣ يلايامة من 
ًٔ ! نعٟر ، قا٢ : فإين قا س لا عليك   يف يلا يا ، ٦وين نغفرىا لك يليو٣ ( متفق عليو .فياو٢ : ىل تعٟر ؟ فياو٢ : ن٨ 

:٦مع ٓلك ، فإ و سبحا و يضع عليو س ه ، حبيث ال يريه نحا ، ٦ال يسمعو نحا ، ٦ىذي من فضل    قال الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا
١ٔ جبنايتك نما٣ يلناٖ ٦و٤ ظبح عنك ، ففيو شيء من يلفضيحة  ، لكن وٓي كا٤ ٓلك ٦حا١ ، فإ٤ علا يؼبؤمن ، فإ٤ يإل سا٤ وٓي قر

 ٓلك س  منو عليك .
o . وأما ال فار فيحاسبون حساب تقريع وتوبيخ ، وليس حماسبة حسنات وسيِات 

ٔه٦ٖ يػب ئق ، ىؤالء يلذين كذبوي علا   ( . ٧٬ْ هبم علا   كما يف حايث يبن عمر يلسابق ٦فيو ) ... ٦نما يلكفأ ٦يؼبنافاو٤ في٭نا
o . وىو عسَت عليهم 

ريي٩ كما قا٢ تعاذل )   ( .يٰلم٭ٰلك٭ ي٬ٰٞوم٬ئٮذ٫ يغب٬ٰقُّ لٮلرَّضٰب٬نٮ ٬٦ك٬ا٬٤ ي٬ٰٞوما٩ ع٬ل٬ا يٰلك٬افٮرٮين٬ ع٬سٮ
ر٪ ٦قا٢ تعاذل ) ي ي٬ٰٞو٣٪ ع٬سٮ ٜٮ ي٬ٞا٭و٢٭ يٰلك٬افٮر٭٬٤٦ ى٬ذ٬  ( .مُّٰهطٮعٮني٬ وٮذل٬ يلاَّي

ٌْٔ وال نتا ٌْٔ ٦ال ٦ي  هبا ) نحصاه   ٦ سوه ( . ٦ومبا كا٤ يغبساً شاياي٩ ، أل و ال يٜا شا
o . وأول ما ُياسب عليو العبد من حقوق هللا : الصاة 

ٔسو٢    غبايث نّب ىريٌر  : ) ن٢٦ ما وباسب عليو يلعبا يو٣ يلايامة يلص ٌ ، فإ٤  لحت  لح سائر عملو ، ٦و٤  قا٢ : قا٢ 
٦ٔيه يل مذ٨  فساٍ فسا سائر عملو ( . 

o ط يف الدماء .وأول ما يقضى فيو بُت النا 
 : ) ن٢٦ ما ياضا بني يلناٖ يو٣ يلايامة يف يلاماء ( . متفق عليو من حايث يبن مسعْو . لاولو 

o :  الِين َل ُياسبون 
 يلسبعني يلذين ياخلو٤ يعبنة بغري حساً ٦ال عذيً .

ٔسو٢    لفا٩ ياخلو٤ يعبنة بغري حساً ٦ال ) عربت عليٯ يألمم ... مث عربت علي نميت ٦معهم سبعو٤ ن كما يف يلصحيحني قا٢ 
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هبم يتوكلو٤ ( .  عذيً ... ىم يلذين ال يس قو٤ ٦ال يكتو٤٦ ٦ال يتطري٤٦ ٦علا 
o : ُيسأل العبد عن ك   يء ، ومن أىم اَمور اليت ُيسأل عنها 

 : يلكفر ٦يلرر١ . أوَل) 
ْ٭  ت٭ٰم ت٬ٰٞعب٭ا٭٬٤٦ . مٮٰن  ر٭٬٤٦( .كما قا٢ تعاذل )٬٦قٮيل٬ ؽب٬٭ٰم ن٬ٰين٬ م٬ا ك٭نٰٞ ت٬صٮ  ٤٦ٮ يَّللَّٮ ى٬ٰل ي٬ٰٞنص٭ر٭٦ ٬ك٭ٰم ن٦ٰ٬ ي٬ٞنٰٞ

 : ما عملو يف يلا يا . اثَيا) 
 كما قا٢ تعاذل )ف٬ٞو٬ٔ٬بٯٮك٬ ل٬ن٬ٰسأ٬ل٬نَّٞه٭ٰم ن٬صٰب٬عٮني٬ . ع٬مَّا ك٬ا ٭وي ي٬ٰٞعم٬ل٭و٬٤( .

ٔسو٢    ٌٕ . قا٢ : قا٢  ره فيم نفناه ، ٦عن علمو فيما عمل بو ، ٦عن ) لن تز٢٦ قاما عبا يو٣ يلايامة حَّت يسأ٢ عن عم ٦عن نّب بر
٦ٔيه يل مذ٨ .  مالو من نين يكتسبو ٦فيم ن فاو ، ٦عن جسمو فيما نب ه ( 

 : يلنعيم يلذ٨ يتمتع بو . اثلثا) 
ٌٔ يلتكاثر:  ( )سو  (.ٹقا٢ تعاذل )مث٭َّ ل٬ت٭ٰسأ٬ل٭نَّ ي٬ٰٞوم٬ئٮذ٫ ع٬نٮ يلنَّعٮيمٮ

 : يلعهْو ٦يؼبويثيق . رابعا) 
ٰلع٬ٰهاٮ وٮ٤َّ يٰلع٬ٰها٬ ك٬ا٬٤ م٬ٰسؤ٭٦ال٩( . كما قا٢  تعاذل ) ٬٦ن٦ٰ٬ف٭وي ابٮ
 : يلسمع ٦يلبصر ٦يلفؤيْ . خامسا) 

٬ْ ك٭لُّ ن٭٦ل٬ئٮك٬ ك٬ا٬٤ ع٬ٰنو٭ م٬ٰسؤ٭٦ال٩( كما قا٢ تعاذل   .)٬٦ال ت٬ٰٞاف٭ م٬ا ل٬ٰي ٬ ل٬ك٬ بٮوٮ عٮٰلم٪ وٮ٤َّ يلسَّٰمع٬ ٬٦يٰلب٬ص٬ر٬ ٬٦يٰلف٭ؤ٬ي
o  ساب :قواعد عامة يف ا 

 : يلعا٢ يلتا٣ يف يغبساً . أوَل) 
. ) ٌٔ  قا٢ تعاذل ) و٤   ال يظلم مثاا٢ ٓ

يٰٞر٪ لٮم٬نٮ يتَّٞا٬ا ٬٦ال ت٭ٰظل٬م٭و٬٤ ف٬تٮي ٩( ٦قا٢ تعاذل  ر٬ٌ٭ خ٬ ٜ٭ يلاُّ ٰٞي٬ا ق٬لٮيل٪ ٬٦يآٰلخٮ  .) ق٭ٰل م٬ت٬ا
 ري يلناٌر يلصغرٌي يليت تكو٤ يف ظهر يلنويٌ .(: يلناَقَتا) ىو يػبيط يلذ٨ يكو٤ يف شق يلنويٌ .    ) )فَيا)         
 : ال يؤيخذ نحا جبريٌر نحا . اثَيا) 

٬ٔ ن٭ٰخر٧٬ ( . ٕٮ٬ٌٔ٪ ٦ٮٰٕ  قا٢ تعاذل ) ٬٦ال ت٬زٮٔ٭ ٬٦ي
ٕٮ٬ٌٔ٪ ٦ٮ  وٮ ٬٦م٬ٰن ب٬لَّ ف٬إٮمب٬َّا ي٬ضٮلُّ ع٬ل٬يٰٞه٬ا ٬٦ال ت٬زٮٔ٭ ٬٦ي ٬ٔ ن٭ٰخر٧٬ ( .٦قا٢ تعاذل )م٬نٮ يٰىت٬ا٧٬ ف٬إٮمب٬َّا ي٬ٰٞهت٬اٮ٨ لٮن٬ٰٞفسٮ ٰٕ 

ٌ جبرمها ٦معاقٮبة إبشبها .  ن٨ ال تؤخذ  ف  بذ ب غريىا ، بل كل  ف  مأخٓو
ٔي٩ [ ن٨ فرحا٩ مغتبطا٩ دبا نعطاه   عز ٦جل (َويَنَقِلُب ِإَ  َأْىِلِو َمْسُرورا) )  ف٬أ٬مَّا م٬ٰن كما قا٢ تعاذل )، ن٨ يرجع وذل نىلو يف يعبنة ] مسر٦

٬ كٮت٬اب٬و٭ بٮ  س٬ابٮي٬وٰ .  ي٬مٮينٮوٮ ف٬ٞي٬ٞا٭و٢٭ ى٬اه٭٣٭ يقٰٞر٬ن٦ي كٮت٬ابٮي٬وٰ ن٭٦يتٮ ي٬ة٫  . وٮينٯٮ ظ٬ن٬ٰٞنت٭ ن٬ينٯٮ م٭ ٫٠ حٮ ٬ْي ٮي٬ة٪ .  يفٮ ج٬نَّة٫ ع٬الٮي٬ة٫  . ف٬ٞه٭و٬ يفٮ عٮير٬ة٫ ٬ٔيبٮ ا  ك٭ل٭وي .  ق٭ط٭وفٞ٭ه٬
٣ٮ يػب٬ٰالٮي٬ةٮ   ( . ٬٦يٰشر٬ب٭وي ى٬نٮيئا٩ دبٮ٬ا ن٬ٰسل٬ٰفت٭ٰم يفٮ يأٰل٬َيَّ

 يختلف يف يؼبريْ ابألىل ىنا ؟(  ٬٦ي٬نا٬لٮب٭ وٮذل٬ ن٬ٰىلٮوٮ و تعاذل ) قول 
 من حٔو يلعني يللوييت نعاىن   سبحا و ٦تعاذل للمؤمن.ن٨  قي  :
ن٤ ْخو٢ يعبنة علا مريحل، فهنا١ قو٣ يسباو٤ وذل  فإ و من يؼبعلو٣وذل ٦ٓيو من نىل يلص ِ يلذين سباوه يف يعبنا٤، ٨ ن  وقي  :
 . ، ٦قو٣ يتأخر٤٦يعبنا٤

 ٣ ( .) و٤ فاريء يؼبهاجرين ياخلو٤ يعبنة قبل يألغنياء خبمسمائة عا كما قا٢ يلن    
 ( . ن٭٦ٰل٬ئٮك٬ يٰلم٭ا٬رَّب٭و٬٤  .٬٦يلسَّابٮا٭و٬٤ يلسَّابٮا٭و٬٤ ) ٦كما قا٢ سبحا و 
ٌٔ يلامر ليلة يلبأ، مث يلذين ي ٦كما قا٢ يلن    ٕمٌر تاخل يعبنة علا  و ٨ٔ يف يلسماء وباءٌ (  فا٢ ) ن٢٦  لوهنم علا نشا كوكب ْ

 ٓلك علا ن٤ ْخو٢ يعبنا٤ علا مريحل.
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ٔيئو ٦يعطا كتابو هبا كذلك وىا ة لو ، كما قا٢ تعاذل ) (َوَأم ا َمْن ُأويتَ ِكََابَُو َورَاء ظَْهرِِه )   ٔيء ظهره تثَن ياه وذل ٦ ٬٦ن٬مَّا ن٨ : برمالو من ٦
٬ كٮت٬اب٬و٭  الٮوٮ م٬ٰن ن٭٦يتٮ م٬  ( . بٮرٮ

 ( ٦دل يذكر يلظهر ، ٦ىنا قا٢ ) م٬الٮوٮ ٬ كتابو بٮرٮ ٌٔ يغباقة ) ٬٦ن٬مَّا م٬ٰن ن٭٦يتٮ  ، فاختلف يلعلماء يف يعبمع : (َورَاء ظَْهرِِه قا٢ تعاذل يف سو
ٔيء ظهره . فقي  :  ال منافاٌ بني يآليتني ، فالكافر يؤتا كتابو برمالو من ٦

 هٔو يؼبفسرين ، كالطرب٨ ، ٦يلبغو٨ ، ٦يلبيضا٨٦ ، ٦يبن كثري ، ٦يلااظبي ، ٦يلسعا٨ ٦يستظهره يلرنايطي .٦هبذي قا٢ صبع من يلسلف ٦صب
٨ٕ يف تفسريه . وقي  : ىب وذل ىذي يؼبسلك يلري ٔيء ظهره، ٦ٓ  بعضهم يعطا كتابو برمالو، ٦بعضهم من ٦
 ٨ٕ عن قو٣ .ن٤ يلكافر يتحو٢ ٦جهو يف قفاه ، فيارن كتابو كذلك ، حكاه يلري وقي  :

٬ كٮت٬اب٬و٭ ٬ٔ٬٦يء٬ ظ٬ٰهرٮهٮ( يآلية ، ىذه يآلية يلكريبة تا٢ علا ن٤ من دل يعط كتابو بيمينو  قال الشيخ الشنقيطي - ن و : قولو تعاذل ) ٬٦ن٬مَّا م٬ٰن ن٭٦يتٮ
  ٬ ٔيء ظهره ٦قا جاءٍ مية يفهم منها ن و يؤاته برمالو ٦ىي قولو تعا٢ ) ٬٦ن٬مَّا م٬ٰن ن٭٦يتٮ الٮوٮ ف٬ٞي٬ٞا٭و٢٭ َي٬ ل٬يٰٞت٬ ٮ ( ، ٦يعبويً يعطاه ٦ م٬ كٮت٬اب٬و٭ بٮرٮ

ٔيء ظهره فيأخذ هبا كتاب ٔيء ظهره ؛ أل٤ يلكافر تغل يبناه وذل عناو ٦ذبعل يسريه ٦  و .ظاىر ٦ىو ن و ال منافاٌ بني نخذه برمالو ٦ويتائو ٦
٬ٍ  ٔ كما قا٢ تعاذل )ن٨ : فسٟو ينا٨ْ ابلثبٔو ٦يؽب ١ ٦يػبسا( َفَسْوَف يَْدُعو ثُمُبورا) )   ت٬ ٮ دل٬ٰ ن٭٦ م٬الٮوٮ ف٬ٞي٬ٞا٭و٢٭ َي٬ ل٬يٰٞ ٬ كٮت٬اب٬و٭ بٮرٮ ٬٦ن٬مَّا م٬ٰن ن٭٦يتٮ

س٬ابٮي٬وٰ .  كٮت٬ابٮي٬وٰ  ٔٮ م٬ا حٮ ي٬ة٬ .  ٬٦دل٬ٰ ن٬ْٰ ت٬ٞه٬ا ك٬ا ٬تٮ يٰلا٬ابٮ  ( . َي٬ ل٬يٰٞ
  ٔيه .٦يؼبعَن ن و ؼبا ن٦يت كتابو من غري يبينو علم ن و من نىل يلنأ فياو٢ : ٦يثبو 
 . ٦يلثبٔو : يؽب ١ ٦سوء يغبا٢ ٦ىي كلمة ياوؽبا من ٦قع يف شااء ٦تع 
 ن٨ : ربيط بو يلسعري من كل جا ب ٦يالب علا عذيهبا . (َوَيْصَلى َسِعَتا)  )

ريي٩ قا٢ تعاذل )  ٍٰ م٬صٮ نَّم٬ ٬٦س٬اء٬  ( . ٬٦ ٭ٰصلٮوٮ ج٬ه٬
 ( . ٬٦س٬ي٬ٰصل٬ٰو٬٤ س٬عٮريي٩ ٦قا٢ تعاذل ) 
٬ً ٬٦ت٬ٞو٬ذلَّ .  ٰص ى٬ا وٮالَّ يأٰل٬ٰشا٬اال ي٬ ٦قا٢ تعاذل )  ( . يلَّذٮ٨ ك٬ذَّ

َ ُو َكاَن يف َأْىِلِو َمْسُرورا) )  ن٨ : ال ىبطر يلبعث علا ابلو، ٦ال يفكر يف يلعويقب ٦ال ىباٟ فبا نمامو، فأعابو ٓلك يلفِر يليسري يغبز٤  (ِإ
 يلطويل .

ٔي٩  ُيَم  ::  قال الراو  - ن٨ منعما٩ مس وبا٩ من يلتعب أبْيء يلعباْيٍ ٦يحتما٢ مراة يلفريئض من يلص ٌ  ن و كا٤ يف نىلو مسر٦
ابقيا٩ ٦يلصو٣ ٦يعبهاْ مااما٩ علا يؼبعا ي ممنا٩ من يغبساً ٦يلثويً ٦يلعااً ال ىباٟ   ٦ال يرجوه فأبالو   بذلك يلسر٦ٔ يلفاين غما٩ 

ٔي٩ يف نىلو فجعلو   يف ال يناطع ، ٦كا٤ يؼبؤمن يلذ٨ ن٦يت كتابو بيمينو متا يا٩ من يؼبعا ي غري ممن من يلعذيً ٦دل يكن يف ْ ياه مسر٦
ٔي٩ ْيئما٩ ال ينفذ . ٔي٩ فأبالو   تعاذل ابلغم يلفاين سر٦  يآلخٌر مسر٦

٬ٓي ي البوي وذل ن٬ٰىلٮهٮٰم ي البوي ف٬  الثاين : ٔي٩( كاولو ) ٬٦وٮ كٮهٮني٬ ( ن٨ متنعمني يف يلا يا معجبني دبا ىو عليو من ن٤ قولو ) وٮ َّو٭ ك٬ا٬٤ يفٮ ن٬ٰىلٮوٮ م٬ٰسر٭٦
ٔي٩ دبا ىم عليو من يلكفر ابهلل ٦يلتكذيب ابلبعث يضحك فبن ممن بو  يلكفر فكذلك ىهنا وبتمل ن٤ يكو٤ يؼبعَن ن و كا٤ يف نىلو مسر٦

 ) يلا يا سجن يؼبؤمن ٦جنة يلكافر ( . ٦ ا٠ ابغبساً ، ٦قا قا٢ 
  نىل يعبنة ابؼبخافة ٦يغبز٤ ٦يلبكاء ٦يلرفاة يف يلا يا ، فأعابهم بو يلنعيم ٦يلسر٦ٔ يف يآلخٌر ، ٦قرن قو٢   ٦ ف  قال ابن ويد : -

٬ً يلسمو٣ ( قا٢ : ٦٦ ف نىل يلن ي ك فيها  أ ابلسر٦ٔ يف يلا ياتعاذل ) وٮَنَّ ك٭نَّا ق٬ٰٞبل٭ يف ن٬ٰىلٮن٬ا م٭ٰرفٮاٮني٬ * ف٬م٬نَّ   ع٬ل٬يٰٞن٬ا ٬٦٬٦ق٬اَن٬ ع٬ذ٬ ٦يلضحٮ
ٔي٩ ( .  ٦يلتفكو فاا٢ ) وٮ َّو٭ ك٬ا٬٤ يف ن٬ٰىلٮوٮ م٬ٰسر٭٦

ٌٔ يؼبطففني. قال ابن عا ور -  : ٦يال ا ً : يلرجٜو وذل يؼبكا٤ يلذ٨ جيء منو ، ٦قا تاا٣ قريبا٩ يف سو
٦ٕجة ٦نبناء ٦قريبة .  ٦يألىل : يلعررٌي من 

َ ُو َظن  َأن ل ن َُيُورَ )   ا ن و ال يرجع وذل   ٦ال يعياه بعا موتٞو . ن٨ : كا٤ يعتا ( ِإ
 ٦يلظن يطلق كثريي٩ دبعَن يلياني .
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 ( . ٬ٔ٬٦ن٧ يٰلم٭ٰجرٮم٭و٬٤ يلنَّا٬ٔ ف٬ظ٬نُّوي ن٬ َّٞه٭ٰم م٭و٬يقٮع٭وى٬ا ٬٦دل٬ٰ هب٬ٮا٭٦ي ع٬نٰٞه٬ا م٬ٰصرٮفا٩ كما يف قولو تعاذل )
ع٭و٬٤ يلَّذٮين٬ ي٬ظ٭نُّو٬٤ ن٬ َّٞه٭ٰم م٭ ق٭و ٬ٔهبٯٮٮ ٦قا٢ تعاذل )  ( . ٰم ٬٦ن٬ َّٞه٭ٰم وٮل٬ٰيوٮ ٬ٔيجٮ

 : ىو يلرجٜو ، ٦منو قولو  وا ور  ) يع  : من يلرجٜو وذل يلناصا٤ بعا يلزَيٌْ .) يللهم وين نعٓو بك من يغبٔو بعا يلكٔو 
ٔبو ٦ياف بني يايو كما قا٢ تعاذل )( بَمَلى  ) ًٯٮ يلٰ ن٨ : بلا سريجع وذل  ٖ٭ لٮر٬  ( . ع٬ال٬مٮني٬ ي٬ٰٞو٬٣ ي٬ٞا٭و٣٭ يلنَّا
ٔبو كا٤ بو بصريي٩ يف يلا يا خبريي٩ أبعمالو ، ؿبصيا٩ ؽبا ، ٦سيحاسبو عليها يف يآلخٌر .( ِإن  رَب ُو َكاَن بِِو َبِصَتا) )   ن٨ : و٤ 

 الفوائد :
 تارير عاياٌ يلبعث ٦يعبزيء ٦بيا٤ مااماتو يف ي ا ً يلكو٤ . -ٲ
ٔبٞو . -ٳ  بيا٤ حتمية لااء يإل سا٤ 

 سي قي ما عملو من خري ن٦ شر .ن٤ يإل سا٤  -ٴ

 . وفضيلة ٦قباٌ من نعطي كتابو بيمين -ٵ
 ففي ىذه يآلية بيا٤ ن٤ من نعطي كتابو بيمينو سٟو وباسب حسااب٩ يسريي٩ .

ٔيبية . يف جنة عالية (  . ٦من نعطي كتابو بيمينو سياو٢ من فرحو : ) ىاه٣ يقره٦ي كتابيو . وين ظننت نين م ٠ حسابيو . فهو يف عيرة 
 ى ١ من نعطي كتابو برمالو . -ٶ

 ففي ىذه يآلية ن٤ من نعطي كتابو برمالو فسٟو يصيح ٦ياعو ابلثبٔو ٦يلويل .
ماليو ٦جاء يف مية نخر٧ ن و سياو٢ من حز و ) فياو٢ َي ليت  دل ن٦ٍ كتابيٞو . ٦دل نْٔ ما حسابيو . َي ليتها كا ت يلاابية . ما نغَن ع  

 . ىلك ع  سلطا يو ( .
 ٤ يلتكذيب ابلبعث سبب للعذيً ٦يؽب ١ .ن -ٷ

َُا ات َسَ  )ٚٔ( َوالل ْيِ  َوَما َوَسَ  )َٙٔفَا ُأْقِسُم ِ)لش َفِ  ) )  ( ٕٓ( َفَما َْلُْم ََل يُمْؤِمُنوَن )ٜٔ( لَََمرَْكُُب  طََبقا) َعن طََبٍ  )ٛٔ( َواْلَقَمِر ِإ
َُا قُِرَئ َعَلْيِهُم اْلُقْرآُن ََل َيْسُجدُ  بُوَن )ٕٔوَن )َوِإ ِِّ ِِيَن َكَفُروْا ُيَ  ُ َأْعَلُم ٔتَا يُوُعوَن )ٕٕ( َبِ  ال  اٍب أَلِيٍم )ٖٕ( َواَّلل  َِ ْرُىم ِبَع ( ٕٗ( فَمَبشِّ

ُر ََمُْنوٍن  ر  َغيمْ ًْ ِِيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الص اِ َاِت َْلُْم َأ  ( .ِإَل  ال 
 . [ ٕ٘ -ٙٔاَلَشقاق :  ]

----------------- 
نقسم   يف ىذي يؼبوبع ِبَيٍ يلليل ، فأقسم ابلرفق يلذ٨ ىو بايٞة  ٔو يلرم  يلذ٨ ىو مفتتح  قا٢ يلسعا٨ :( َفَا ُأْقِسُم ِ)لش َفِ   )

 يلليل .
٦ٔيه مسلم. فالرفق : ىو يغبمٌر بعا غر٦ً يلرم ، ٦قا قا٢   )٦٦قت يؼبغًر ما دل يغب يلرفق( 

 .: ىو يغبمٌر يليت تباا يف يألفق بعا غر٦ً يلرٯم  ، ٦ىو مذىب عامة يلعلماء  ٦نكثر يؼبفسرين:  قال اخلاون -
معطٟو علا ما قبلو ، فهو من صبلة يؼباسم ٦ ) ما ( مو ولة ، ن٨ : ٦يلذ٨ ٦سق ، ن٨ : ٦يلذ٨ بم ٦صبع   (َوالل ْيِ  َوَما َوَسَ  ) 

٦يً ٦٦حوٗ ٦ىوي٣ ٦ظلمة ٦غري ٓلك .  ٦حو٧ من قبم ٦ْ
لك ن٤ يللٯيل وٓي نقبل ن٧٦ كل  (٦يللٯيل ٦ما ٦سق  : ) قال اخلاون - ن٨ صبع ٦بم ما كا٤ منترري٩ ابلنهأ من يػبلق ٦يلا٦يً ٦يؽبوي٣ ٦ٓ

 . شيء وذل مأ٦يه
َُا ات َسَ   ) ٔه ٦نبأ . (َواْلَقَمِر ِإ  ن٨ : وٓي يجتمع ٦يستو٧ ، ن٨ ن و تكامل  و
لك ن قال السعد  : - ٔه ، ٦ٓ ٔي٩ إبباي  حسن ما يكو٤ ٦نكثر منافع .ن٨ يمتأل  و

: نقسم ابغبمٌر يليت تظهر يف يألفق يلغرّب، بعا غر٦ً يلرم ، ٦ابلليل ٦ما يضمو ربت جناحو من ٨ ن: الَفسَت الوسيط ًاء يف  -
ٔه، ٦يكتمل بياهه، ٦ أ بأ  -تعاذل -ـبلوقاٍ ٦عجائب ال يعلمها وال    متأللئا. ي٩ ٦ابلامر وٓي ما يجتمع  و
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 حاال٩ بعا حا٢ . قا٢ ىذي  بيكم . : ىذي جويً يلاسم ، قا٢ يبن عباٖ( ُُب  طََبقا) َعن طََبٍ  لَََمرْكَ ) 
، مث يكو٤ ٦لياي٩ ٦اف ٩ ٦فبيزي٩،  قال الشيخ السعد  : - ٔي٩ متعاٌْ ٦نحويال٩ متباينة من يلنطفة وذل يلعلاة وذل يؼبضغة وذل  فخ يلر٦ِ ن٨ ناوي

ٔية علا يلعبا ْيلة مث هبر٨ عليو قلم يلتكليف، ٦يألم ٧ٕ أبعمالو، فهذه يلطبااٍ يؼبختلفة يعبا ٞر ٦يلنهي، مث يبٍو بعا ٓلك، مث يبعث ٦هبا
 علا ن٤   ٦حاه ىو يؼبعبْو يؼبوحا يؼبابر لعباْه حبكمتو ٦ضبتٞو، ٦ن٤ يلعبا فاري عاجز، ربت تابري يلعزيز يلرحيم .

ابق ( ن٨ حاال٩ بعا حا٢ ، فأ٢٦ نابا٠ يإل سا٤ كو و  طفة مث علاة مث مضغة مث جنينا٩  : قولو تعاذل ) ل كنب اباا٩ عن وقال ابن القيم -
ٔبيعا٩ مث فطميا٩ مث  حيحا٩ ن٦ مريضا٩ غنيا٩ ن٦ فاريي٩ معا  ن٦ مبتلا وذل صبيع نحوي٢ يإل سا٤ يؼبختلفة عليو وذل ن٤ ي٩ مث  يبٍو مث  مث مولْو

 ذل يعبنة ن٦ يلنأ ، فاؼبعَن ل كنب حاال٩ بعا حا٢ ٦منزال٩ بعا منز٢ ٦نمري٩ بعا نمر .يبعث مث يوقف بني يا٨   تعاذل مث يصري و
 قولو تعاذل ) ل كنب٭ اباا٩ عن ابق ( قال املاورد  : -

ٔبيع ٦شيخا٩ بعا شاً . اَول :  حاال٩ بعا حا٢ ، فطيما٩ بعا 
ٔخاء ، ٦غَن بعالثاين  ٔخاء بعا شاٌ ، ٦شاٌ بعا  ا فار ، ٦فاري٩ بعا غَن ، ٦ حة بعا سام ، ٦ساما٩ بعا  حة ، قالو : نمري٩ بعا نمر ، 
 يغبسن.
ٔتفعوي يف يآلخٌر ، ٦قو٣ كا وي مرتفعني يف يلا يا فاتضعوي يف يآلخٌر . الثالث :  منزلة بعا منزلة ، قو٣ كا وي يف يلا يا متضعني فا
 عم ٩ بعا عمل ، يعمل يآلخر عمل يأل٢٦ . رابعا) :

 بعا يأل٦ذل . يآلخٌر خامسا) :
 : شاٌ بعا شاٌ ، حياٌ مث مٍو مث بعث مث جزيء ، ٦يف كل حا٢ من ىذه شاٌ .سادسا) 

 ( ا٬ب٬ٞا٩ا ع٬ٰن ا٬ب٬ق٫  يف قولو تعاذل َّ َّ ( ابلفتح، ٦يلاريءٌ يلثا ية( ل٬ت٬ٞرٰك٬نب٭ َّ ( ابلضم قريءات٤: يلاريءٌ يأل٦ذل: ) ل٬ت٬ٞرٰك٬نب٬  . ) ل٬ت٬ٞرٰك٬نب٭
َّ( قا٢ فريق من يلعلماء: و٤ يؼبخااب هبذه يآلية ىو يلن  )ل٬ت٬ٞرٰك٬  ٦قو٢ من قا٢ فاؼبعَن ل كنب َي دمحم حاال٩ بعا حا٢، ٦لتتغري٤ بك ، نب٬

 ٢ :صبلة نقوي -يغبا٢ بعا يغبا٢-يألمٔو حاال٩ بعا حا٢، ٦للعلماء يف ىذه 
ن٬دل٬ٰ ت٬ٞر٦ٰ٬ي ك٬ٰيف٬  ) اء، وذل ظباء ٦يستا٢ ؽبذي يلاو٢ باولو تعاذل٦تنتال من ظب -٦ىذي يف يؼبعرُي-ل كنب َي دمحم ظباء٩ بعا ظباء  : القول اَول 

٫ٍ اٮب٬اق٩ا   يع : اباا٩ عن ابق.،  فسماء بعا ظباء( خ٬ل٬ق٬ يَّللَّ٭ س٬ٰبع٬ ظب٬٬و٬ي
َّ ا٬ب٬ٞا٩ا ع٬ٰن ا٬ب٬ق : ) القول الثاين ضعف، ٦يف حا٫٢ قو٨، يف حا٢ َي دمحم! لتتغري٤ نحويلك من حا٫٢ وذل حا٢ فأ ت يف حا٫٢ مست ( ل٬ت٬ٞرٰك٬نب٬

ٰا٬١ ي٬تٮيم٩ا ف٬آ٧٬٦ * ٬٦٬٦ج٬ا٬١٬ ب٬االِّ ف٬ٞه٬ا٧٬ * ٬٦٬٦ج٬ا٬١٬ ع٬ائٮ ٩ ف٬أ٬ٰغَن٬ ) فاري، ٦يف حا٢ غ ، كما قا٢   سبحا و ٦تعاذل فتغرٍي نحويلك  (ن٬دل٬ٰ هب٬ٮ
 َي دمحم.

َّ ا٬ب٬ٞا٩ا ع٬ٰن ا٬ب٬ق٫  : ) ثوالقول الثال  . ٤ منزلة بعا منزلة ٦شرفا٩ بعا شٟر ٦قربة وذل   سبحا و ٦تعاذل بعا قربة، ن٨: لتعلو (  ل٬ت٬ٞرٰك٬نب٬
يستفها٣ ياصا بو يلتوبيخ ن٨ فما ؽبؤالء يؼبرركني ال يؤمنو٤ ابهلل ، ٦ال يصاقو٤ ابلبعث بعا يؼبٍو ، بعا ٦بِو  (َفَما َْلُْم ََل يُمْؤِمُنوَن )  

 يلاالئل ٦قيا٣ يلربيىني علا ٦قوعو .
َُا )   ن٨ : ال ىبضعو٤ للارم٤ ٦ال يناا٤٦ْ أل٦يمره ٦ ويىيو . (قُِرَئ َعَلْيِهُم اْلُقْرآُن ََل َيْسُجُدوَن َوِإ

 ال يصلو٤ .وقي  : 
   ٦ىذي يؼبوبع ثبت ن٤ يلن    ٔسو٢ يف ) وٓي يلسماء ي رات ( ٦) يقرن ابسم  سجا فيو ، فعن نّب ىريٌر قا٢ ) سجاَن مع 

٦ٔيه مسلم  . ٔبك يلذ٨ خلق ( 
بُوَن  ) ِِّ ِِيَن َكَفُروْا يَُ  ىم . (َبِ  ال   ن٨ : من سجيتهم يلتكذيب ٦يلعناْ ٦يؼبخالفٞة للحق ، فهذي ىو سبب عا٣ ويباهنم ٦عا٣ سجْو
ٕيهم أبعماؽبم، فهو سبحا و ي (َواَّلل ُ َأْعَلُم ٔتَا يُوُعوَن )  علم ما هبمعو٤ ن٨ : دبا يعملو و ٦ينو٦ و سري٩، فاهلل يعلم سرىم ٦جهرىم ٦سيجا

ٔىم من يلكيا للحق ٦يلعاي٦ٌ لو ٦ألىلو .  ٦يضمر٤٦ يف  ا٦
 مع فيو ، مث شٜا وا قو علا صبع  قال ابن عا ور يعاء : جعل يلريء ٦عاء ٦يلوعاء بكسر يلوي٦ يلظٟر أل و هب٭ : ٦ن ل معَن يإلٮ
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٦يف يغبايث ) ال ت٭وعي في٭وعي   عليكٮ ( ٦يستعمل يف  يألشياء لئ  تفٍو فصأ مرعري٩ ابلتاتري ، ٦منو قولو تعاذل ) ٦صب٬٬ع فأ٦عا (
يعاء يستلز٣ يإلٮخفاء فهو ىنا ؾبإ مرسل .  ىذه يآلية يف يإلٮخفاء أل٤ٯ يإلٮ

اٍب أَلِيٍم  ) َِ ْرُىم بَِع ٌٔ ؽبم . (فَمَبشِّ  ن٨ فبررىم علا كفرىم ٦ب ؽبم بعذيً مؤدل موجٞع ، ٦يجعل ٓلك دبنزلة يلبرا
ٌٔ يف موبع يإل ذئ لكم ابلكفأ . قال بعض العلماء :  ٦٦بع يلبرا
 ( . ٓ٭٠ٰ وٮ َّك٬ ن٬ٰ ت٬ يٰلع٬زٮيز٭ يٰلك٬رٮس٭ كما قا٢ تعاذل )
ٰره٭ بٮ ٦قا٢ تعاذل ) ٓ٭ ٬ٰٞيوٮ ٬٦ٰقري٩ ف٬ٞب٬رٯٮ ٰعه٬ا ك٬أ٤٬َّ يفٮ ن٭ ٰ ي٬ٰسم٬ ي٩ ك٬أ٤ٰ٬ دل٬ تٞ٭ن٬ا ٬٦ذلَّ م٭ٰست٬ٰكربٮ ل٬ا ع٬ل٬ٰيوٮ مَي٬ ٬ٓي تٞ٭تٰٞ ٫ً ن٬لٮي٬٦وٮ ي  ( . م٫ ع٬ذ٬
٫ً ن٬لٮيم٫ ٦قا٢ تعاذل ) ٦  ي ٰرى٭ٰم بٮع٬ذ٬  ( . يلَّذٮين٬ ي٬ٰكنٮز٭٬٤٦ يلذَّى٬ب٬ ٬٦يٰلفٮضَّة٬ ٬٦ال يٞ٭ٰنفٮا٭و ٬ٞه٬ا يفٮ س٬بٮيلٮ يَّللَّٮ ف٬ٞب٬رٯٮ

ِِيَن آَمُنوْا  )  بالوهبم .( ِإَل  ال 
 ن٨ : عملوي يألعما٢ يلصاغباٍ .( َوَعِمُلوْا الص اِ َاِت ) 

  اغبا٩ وال برراني : يإلخ ٘ ، ٦يؼبتابعة . ٦ال يكو٤ يلعمل
  :  ٦٦ فت نعما٢ يػبري ابلصاغباٍ ، أل٤ هبا تصلح نحوي٢ يلعبا ، ٦نمٔو ْينو ٦ْ ياه .    قال السعد 
ر  )  ًْ  ن٨ : ثويً .( َْلُْم َأ
 لا  فسو.٦ظبي يلثويً نجري٩ تربيها٩ لو أبجٌر يألجري، أل٤   بكرمو ٦فضلو تكفل هبذي يلثويً ٦ن٦جبو ع 
ُر ََمُْنوٍن )  ٔنٍ ٦ال ن٤ٓ ظبعت ٦ال خطر علا قلب برر .قا٢ تعاذل ) (َغيمْ ع٬ط٬اء٩ ن٨ غري ماطٜو ، بل ىو نجر ْيئم مستمر فبا ال عني 

ني٬ ( .٦قا٢ تعاذل ) غ٬يٰٞر٬ ؾب٬ٰذ٭٫ٓ٦  نٰٞه٬ا دبٮ٭ٰخر٬جٮ  ( . ال يب٬٬سُّه٭ٰم فٮيه٬ا  ٬ص٬ب٪ ٬٦م٬ا ى٭ٰم مٮ
 الفوائد :

 ٤ مابل علا نحوي٢ ٦نىوي٢ حاال٩ بعا حا٢ ٦ىوال٩ بعا ىو٢ وذل ن٤ ينتهي وذل جنة ن٦ َنٔ .بيا٤ ن٤ يإل سا -ٲ
ٔي٩ علا من دل يؤمن بعا ظهٔو ىذه  قال ابن القيم : )بيا٤ ن٤ عا٣ ويبا٤ يإل سا٤ بربو نمر يستاعي يلعجب ) فما ؽبم ال يؤمنو٤ (  -ٳ و كا

 يآلَيٍ يؼبستلزمٞة ؼبالوؽبا نتٞم يستلزي٣ ( .

   تعاذل دبا ىبفيو ٦يكنٞو يإل سا٤ يف قلبو .علم   -ٴ

 عليو . ينبغي علا يإل سا٤ ن٤ وبمل يف قلبو يإليبا٤ ٦يػبري ٦عا٣ يغباا ٦يغبسا أل٤   يعلم ما يف يلالب ٦مطلع-ٵ
 

 تفسَت سورة الربوج
 مقدمة

 ٦ىي مكية ابتفا٠ .
 امسها :

ٌٔ يلرب٦ُ ، ظبيت بذلك يف يؼبصاحف ٦كتب يلتفسري .  سو
 يت بذلك الفتتاحها باسم   ابلسماء ٓيٍ يلرب٦ُ .ظب

ٌٔ يلسماء ٓيٍ يلرب٦ُ ، جاء ٓلك يف ك ٣ يلصحابة .  ٦من نظبائها : سو
لسَّم٬اءٮ  ن٤٬َّ ٬ٔس٭و٬٢  ٮ  ) ع٬ٰن ن٬ّبٮ ى٭ر٬يٰٞر٬ٌ٬  ر٬ٌٮ ابٮ ٍٮ يٰلبٞ٭ر٭٦ُٮ  -ك٬ا٬٤ ي٬ٰٞار٬ن٭ يفٮ يٰلعٮر٬اءٮ يآٰلخٮ ٬ٓي ٔٮ  ٬٦يلسَّم٬اءٮ  -ي٬ٰٞع ٮ  ٦ٔيه نضبا .٬٦يلطَّا  ) ٠ 

٬ا مٮن٬ يلسُّو٬  ك٬ا٬٤ ي٬ٰٞار٬ن٭ يفٮ  ن٤٬َّ ٬ٔس٭و٬٢ يَّللَّٮ )ع٬ٰن ج٬ابٮرٮ ٰبنٮ ظب٬٭ر٬ٌ٬ 
ٍٮ يٰلبٞ٭ر٭٦ُٮ ٬٦كب٬ٰوٮنبٮ ٬ٓي ٔٮ٠ٮ ٬٦يلسَّم٬اءٮ  لسَّم٬اءٮ ٬٦يلطَّا  ٦ٔيه نبو ْي٦ْٔ(. يلظُّٰهرٮ ٬٦يٰلع٬ٰصرٮ ابٮ

 أغراض السورة :
ي٩ من َنٔ يبتائت نغريٙ ىذه يلسو  -ٲ ٌٔ بضًر يؼبثل للذين فتنوي يؼبسلمني دبكة أبهنم مٮثل٭ قو٣ فتنوي فرياا٩ فبن ممن ابهلل فجعلوي نخا٦ْ

يبا٤ من شاٌ يلتعذيب يل ذ٨ دل لتعذيبهم ليكو٤ يؼبث٬ل تثبيتا٩ للمسلمني ٦تصبريي٩ ؽبم علا ن٧ٓ يؼبرركني ٦تذكريىم دبا جر٧ علا سلفهم يف يإلٮ
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 ٓلك عن ْينهم . ينلهم مثلو ٦دل يصاىم
 يلتعريض للمسلمني بكريمتهم عنا   تعاذل . -ٳ
٦بًر يؼبثل باو٣ فرعو٤ ٦بثمْو ٦كيف كا ت عاقبة نمرىم ما كذَّبوي يلرسل ، فحصلت يلعرٌب للمرركني يف فتنهم يؼبسلمني ، ٦يف تكذيبهم  -ٴ

 .٦يلتنويو برأ٤ يلارم٤. ] تفسري يبن عاشٔو [  يلرسو٢ 
َُاِت )  ُْخُدوِد )ٖ( َوَ اِىٍد َوَمْشُهوٍد )ٕ( َواْليَمْوِم اْلَمْوُعوِد )ٔاْلبُمُروِج )َوالس َماء  َُاِت اْلَوُقوِد )ٗ( ُقََِ  َأْصَحاُب اَْ ُْ ُىْم ٘( الن اِر  ( ِإ

َها قُمُعود  ) ُهْم ِإَل  أَ ٚ( َوُىْم َعَلى َما يَمْفَعُلوَن ِ)ْلُمْؤِمِنَُت ُ ُهود  )َٙعَليمْ ِِ  َلُو ُمْلُ  ٛن يُمْؤِمُنوا ِ)َّللِ  اْلَعزِيِز اْ َِميِد )( َوَما ََمَقُموا ِمنمْ ( ال 
َْرِض َواَّلل ُ َعَلى ُك ِّ َ ْيٍء َ ِهيد  ) اٜالس َماَواِت َواَْ َِ َهن َم َوَْلُْم َع ًَ اُب  َِ يَن فَمََمُنوا اْلُمْؤِمِنَُت َواْلُمْؤِمَناِت ُثُ  َلَْ يَمَُوبُوا فَمَلُهْم َع ِِ ُب ( ِإن  ال 

 ( ( ٓٔ)  اْ َرِي ِ 
 [ . ٱٲ – ٲ] يلرب٦ُ : 

------------- 
َُاِت اْلبُمُروِج )   ياسم تعاذل ابلسماء ٦بر٦جها ٦ىي يلنجو٣ يلعظا٣ . (َوالس َماء 
٢ٕ يلرم  ٦يلامر ، ٦يلكويكب يؼبنتظمة يف سريىا ، علا نكمل ترتيب ، ٦ ظا٣ ْ قال  السعد   - ٢ٕ يؼبرتملة علا منا ي٢ ن٨ ٓيٍ يؼبنا

ٌٔ   ٦ضبتو ٦سعة علمو ٦حكمتو .  علا كما٢ قا
ي يهم ، يلذ٨ ال يبكن  ( َواْليَمْوِم اْلَمْوُعودِ )  ٦ىو يو٣ يلايامة ، يلذ٨ ٦عا   يػبلق ن٤ هبمعهم فيو ، ٦يضم فيو ن٦ؽبم ٦مخرىم ، ٦قا يهم ٦ْ

 ن٤ يتغري ، ٦ال ىبلف   يؼبيعٞاْ .
 نىل يألٙٔ ن٤ هبتمعوي فيو.قا٢ يبن عباٖ : ٦٭عٮا نىل٭ يلسماء ٦ 

 ىو يو٣ يلايامة ابتفا٠ .  قال ابن عطية -
ن٬ا وٮَنَّ ك٭نَّا ف٬اعٮلٮني٬ كما قا٢ تعاذل ) ٰنَن٬ ن٬٢َّ٦٬ خ٬ٰلق٫  ٭عٮيا٭ه٭ ٬٦ٰعاي٩ ع٬ل٬يٰٞ  ( . ك٬م٬ا ب٬ا٬

أل٤   ٦عا بوقوعو قا٢ تعاذل ) ٓلك يليو٣  ٦نما مناسبة يلاسم ابليو٣ يؼبوعْو فأل و يو٣ يلايامة ابتفا٠ نىل يلتأ٦يل قال ابن عا ور : -
يباء وذل ٦عيا ن حاً يلاصة يؼباس٬م علا مضموهنا ، ٦٦عيا نمثاؽبم يؼبعرَّٙ هب  م.يلذ٨ كا وي يوعا٤٦ ( مع ما يف يلا٬سم بو من وْمُا يإلٮ

 ٦قا كا وي يوعا٤٦ بو يف يلا يا فهو يليو٣ يؼبوعْو بو كل من يلفرياني : -
  حق يؼبؤمنني ) ال٬ وب٬ٰز٭ ٞ٭ه٭م٭ يلفٜز يألكرب ٬٦ت٬ٞت٬ٞل٬اَّاى٭م٭ يؼب ئكة ىذي ي٬ٰٞوم٭ٞك٭م٭ يلذ٨ ك٭نت٭ٰم ت٭وع٬ا٭٬٤٦ (.كما قا٢ تعاذل يف

ٰٔى٭ٰم ىب٬٭وب٭ويٰ ٬٦ي٬ٰٞلع٬ب٭ويٰ حَّت ي٭ ٬ق٭ويٰ ي٬ٰٞوم٬ه٭م٭ يلذ٨ ي٭وع٬ا٭٬٤٦ ( .   ٦  حق يلكفأ ) ف٬ذ٬
ي م٬ا ٬٦ع٬ا٬ يلرضبن ٬٦ ٬ا٬٠٬ يؼبرسلو٤ ( .٦سيع فو٤ بذلك عنا يلبعث حينما ياولو٤ ) ق٬    ال٭ويٰ َي ٦يلنا م٬ن ب٬ٞع٬ث٬ٞن٬ا مٮن مَّٰرق٬اٮَن٬ ى٬ذ٬

ٕيٍ ك  يلفرياني علا عملهم ] يلرنايطي [ .  فاليو٣ يؼبوعْو ىو يو٣ يلايامة يؼبوعْو بو جملا
 : من أمساء يوم القيامة 
o  : ٔيئهم برّٕ وذل يو ) ... يو٣ يلبعث . قا٢ تعاذل  ( .٣ يبعثو٤ ٦من ٦
o  : ( .ىذي ما توعا٤٦ ليو٣ يغبساً ) يو٣ يغبساً . قا٢ تعاذل 
o  : ( .مالك يو٣ يلاين ) يو٣ يلاين . قا٢ تعاذل 
o  : و٤ يو٣ يلفصل كا٤ ميااات٩ يو٣ يلفصل . قا٢ تعاذل (. ) 
o  : ٦ فخ يف يلصٔو ٓلك يو٣ يلوعيا يو٣ يلوعيا . قا٢ تعاذل (. ) 
o  : لك يو٣ مرهْو ) يو٣ مرهْو . قا٢ تعاذل  ( .ٓلك يو٣ ؾبمٜو لو يلناٖ ٦ٓ
o  : ( .قل وين نخاٟ و٤ عصيت ّٔب عذيً يو٣ عظيم ) يو٣ عظيم . قا٢ تعاذل 
o  : ( .عايم  ) ٦ال يزي٢ يلذين كفر٦ي يف مرية منو حَّت أتتيهم يلساعة ن٦ َيتيهم عذيً يو٣يو٣ عايم . قا٢ تعاذل 
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o  : ( .عليكم يو٣ يلتناْ  ) ٦َي قو٣ وين نخاٟيو٣ يلتناْ . قا٢ تعاذل 
 يختلف يلعلماء يف يؼبريْ ابلراىا ٦يؼبرهْو :( َوَ اِىٍد َوَمْشُهوٍد ) 

 : يلراىا يو٣ يعبمعة ٦يؼبرهْو يو٣ عرفة .فقي  
َّللَّٮ ش٬هٮياي٩ يلراىا   لاولو تعاذل ) وقي  :  ( ٦يؼبرهْو يو٣ يلايامة . ٬٦ك٬ف٬ا ابٮ
ٔيتو ، ٦يؼبوقي  :   رهْو يو٣ يلايامة .يلراىا م٣ْ ٦صبيع ٓ

 ٦قيل : يلراىا يو٣ عرفة ، ٦يو٣ يعبمعة ، ٦يؼبرهْو يو٣ يلايامة .
٦يختأ قو٣ من نىل يلعلم يلعمو٣، فاالوي: كل ما يصلح ن٤ يطلق عليو شاىا فهو شاىا، ٦كل ما يصلح ن٤ يطلق عليو مرهْو فهو 

ضبو   تعاذل، فعلا ٓلك: ، ٦ىذي يختيأ يبن جرير يلطرب٨  ياخل يف لفً )يلراىا( يغبجيأ يلذين يرها٤٦ يغبأ، ٦يؼبصلو٤  مرهْو
يلذين يرها٤٦ يعبمع، ٦يؼبصلو٤ يلذين يرها٤٦ يألعياْ، ٦ياخل يف لفً )يلراىا( يلراىا يلذ٨ تثبت بو يلاعا٧٦، ٦عمو٣ يأل بياء 

ضبو   تع عليهم يلص ٌ ٦يلس ٣، ٦نمة دمحم  اذل يف مويان متعاٌْ، فتجاه ْيئما٩ هبنح وذل ، ٦ىذي يؼبسلك يسلكو يبن جرير يلطرب٨ 
 ٣ .يلاو٢ ابلعمو 

،  قال الشيخ دمحم رٛتو هللا : - ٓكر علماء يلتفسري يف يلراىا ٦يؼبرهْو عاٌ نقوي٢ هبمعها: ن٤   نقسم بكل شاىا ٦بكل مرهْو
عضاء يإل سا٤ يو٣ يلايامة ترها عليو دبا عمل من شهياي٩ علينا، ٦منهم ىذه يألمة شهايء علا يلناٖ ، ٦ن ٦يلرهْو كثري٤٦ : منهم دمحم 

 ٦شاىا( ٦نما قولو : يؼبرهْو فهو يو٣ يلايامة .)خري ٦شر، ٦يؼب ئكة يرها٤٦ يو٣ يلايامة، فكل من شها حبق فهو ْيخل يف قولو : 
ُْخُدوِد  ) ً٭ ٦مرهْو علا ن و ) ىذي جويً يلاسم ، فأقسم عز ٦جل ابلسماء ٓيٍ يلرب٦ُ ، ٦براىا (ُقََِ  َأْصَحاُب اَْ ق٭تٮل٬ ن٬ٰ ح٬ا

 ن٨ : لعن ن حاً يألخا٦ْ ، ٦صبعو نخاْيا ، ٦ىي يغبفر من يألٙٔ .  ( يأٰل٭ٰخا٭٦ْٮ 
، كاػبنا : ٦ىو يغبفٌر يلعظيمة يؼبستطيلة يف يألٙٔ  ٠ .٦يألخا٦ْ

، مث نبرموىا ابل : ىم قو٣ من يلكفأ يلساباني، حفر٦ي حفري مستطيلة يف يألٙٔ نأ، مث نلاوي فيها يؼبؤمنني، يلذين ٦ن حاً يألخا٦ْ
 . خالفوىم يف كفرىم، ٦نبوي وال وخ ٘ يلعباٌْ هلل تعاذل ٦حاه

: يؼباتولني، ف٦ٞ  ؛ ألهنم ىم يلذين حفر٦ه، فهم يلاتلة يلظلمة، ٦لي  يؼباصْو ً٭ يأل٭ٰخا٭٦ْٮ ) نالق عليهم ن حاً يألخا٦ْ ، لعن  (ق٭تٮل٬ ن٬ٰ ح٬ا
.  يلذين خا٦ي يألخا٦ْ

ٔي٦ْىم ن٤ يرجعوي عن ْينهم فأبوي عليهم فحفر٦ي ؽبم ٦ىذي خ - رب عن قو٣ كفأ عما٦ي وذل من عناىم من يؼبؤمنني ابهلل عز ٦جل فاهر٦ىم ٦ن
ٔي٦ْىم فلم يابلوي فاذفوىم فيها . ي٩ يسعر٦هنا بو ، مث ن ٔي٩ ٦ن٦ْي ؽبا ٦قْو ي٩ ٦نججوي فيو َن  يف يألٙٔ نخا٦ْ

ٔبة هلل قال السعد  : -  ْ ( .قتل ن حاً يألخا٦  ٦غبزبو يؼبؤمنني ، ٦ؽبذي لعنهم   ٦نىلكهم ٦توعاىم فاا٢: ) ٦ىذي غاية يحملا
فيكف تسلط نىل يلكفر  (٬٦ل٬ٰن هب٬ٰع٬ل٬ يَّللَّ٭ لٮٰلك٬افٮرٮين٬ ع٬ل٬ا يٰلم٭ٰؤمٮنٮني٬ س٬بٮي ٩  ) قا ياو٢ قائل: و٤   سبحا و ٦تعاذل قا٢ يف كتابو يلكرس -

 وىم يف يلنأ؟ علا ىؤالء يؼبؤمنني ٦قذف
 ( ٬٦ل٬ٰن هب٬ٰع٬ل٬ يَّللَّ٭ لٮٰلك٬افٮرٮين٬ ع٬ل٬ا يٰلم٭ٰؤمٮنٮني٬ س٬بٮي ٩ )  ن٤ يؼبريْ ابلسبيل يؼبنفي يف قولو تعاذل : ٦لعل نقًر يألجوبة:ألىل يلعلم نجوبة علا ٓلك
ض٬ة٪  )قا٢   سبحا و ٦تعاذل ، ف  يستطيع يلكافر ن٤ يصل حبجتو وذل قلب مؤمن نباي٩، بل كما يلسبيل وذل يلالًو ابغبجأ ٬ْيحٮ ح٭جَّتٞ٭ه٭ٰم 

ً٪ ش٬اٮي ي   ا(.عٮٰنا٬ ٬ٔهبٯٮٮٰم ٬٦ع٬ل٬ٰيهٮٰم غ٬ض٬ب٪ ٬٦ؽب٬٭ٰم ع٬ذ٬
وٮ٤َّ يلَّذٮين٬ ي٬ٰكف٭ر٭٬٤٦ ) نما يلسبيل علا يألباي٤ فاا  يل من بعض يؼبرسلني عليهم يلص ٌ ٦يلس ٣، بل قتل بعضهم، قا٢   سبحا و ٦تعاذل 

ٍٮ  َي٬ ٖٮ ِبٮ ٰلاٮٰسطٮ مٮن٬ يلنَّا ٫ً ن٬لٮيم٫ يَّللَّٮ ٬٦ي٬ٰٞاتٞ٭ل٭و٬٤ يلنَّبٮيٯٮني٬ بٮغ٬رٰيٮ ح٬قٯ٫ ٬٦ي٬ٰٞاتٞ٭ل٭و٬٤ يلَّذٮين٬ َي٬ٰم٭ر٭٬٤٦ ابٮ ي ٰرى٭ٰم بٮع٬ذ٬ فأفاٍْ يآلية ن٤ ىنا١ ن بياء قتلوي بغري ( ف٬ٞب٬رٯٮ
 ق .ح

يث٬اق٬ٞه٭ٰم ٬٦ك٭ٰفرٮىٮمٰ )  ٦نيا ٓلك قولو تعاذل هٮٰم مٮ ٍٮ يَّللَّٮ ٬٦ق٬ٰٞتلٮهٮم٭ يأل٬ ٰبٮي٬اء٬ بٮغ٬رٰيٮ ح٬قٯ٫  ف٬بٮم٬ا  ٬ٰٞاضٮ َي٬  ( .ِبٮ
 يختلف يف يؼبريْ أب حاً يألخا٦ْ ؟ 
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ْٔ يف  حيح مسلم من حايث  هيب .  فاا٢ بعضهم : ىو ما ٦
ر٪ ف٬ٞل٬   )ق٬ا٬٢  ع٬ٰن  ٭ه٬ٰيب٫ ن٤٬َّ ٬ٔس٭و٬٢ يَّللَّٮ  ل٬ك٭ٰم ٬٦ك٬ا٬٤ ل٬و٭ س٬احٮ ٬ ق٬ا٬٢ لٮٰلم٬لٮكٮ وٮينٯٮ ك٬ا٬٤ م٬لٮك٪ فٮيم٬ٰن ك٬ا٬٤ ق٬ٞبٰٞ ٍ٭ ف٬ابٰٞع٬ٰث وٮذل٬َّ غ٭ ٬ما٩  مَّا ك٬ربٮ ٰ ق٬ٰا ك٬ربٮ

ٰحر٬ . ف٬ٞب٬ٞع٬ث٬ وٮل٬ٰيوٮ غ٭ ٬ما٩ يٞ٭ع٬لٯٮم٭و٭ ف٬ك٬ا٬٤ يفٮ  ٬ٓي ن٬ت٬ا يل ن٭ع٬لٯٮٰمو٭ يلسٯٮ ٬ٓي س٬ل٬ك٬ ٬ٔيىٮب٪ ف٬ٞا٬ع٬ا٬ وٮل٬ٰيوٮ ٬٦ظب٬ٮع٬ ك٬ ٬م٬و٭ ف٬أ٬ٰعج٬ب٬و٭ ف٬ك٬ا٬٤ وٮ لرَّيىٮبٮ ا٬رٮياٮوٮ وٮ ر٬ م٬رَّ ابٮ سَّاحٮ
ر٬ ف٬ٞا٭ٰل ح٬  يت٬ يلسَّاحٮ ٬ٓي خ٬رٮ ٬ٓلٮك٬ وٮذل٬ يلرَّيىٮبٮ ف٬ٞا٬ا٬٢ وٮ ر٬ ب٬ر٬ب٬و٭ ف٬ر٬ك٬ا  ٬ٓي ن٬ت٬ا يلسَّاحٮ يت٬ ن٬ٰىل٬ك٬ ف٬ٞا٭ٰل ح٬ب٬س٬ ٮ  ين٬ٰىلٮ  ب٬س٬ ٮ ٬٦ق٬ٞع٬ا٬ وٮل٬ٰيوٮ ف٬إٮ ٬ٓي خ٬رٮ  . ٬٦وٮ

لٮك٬ وٮٰٓ  ن٬م٬ا ى٭و٬ ك٬ذ٬ ر٭ . ف٬ٞب٬ٞيٰٞ ر٭ ن٬ٰفض٬ل٭ ن٣٬ٮ يلرَّيىٮب٭ ن٬ٰفض٬ل٭  يلسَّاحٮ ٬ٖ ف٬ٞا٬ا٬٢ يٰلي٬ٰٞو٬٣ ن٬ٰعل٬م٭ ملسَّاحٮ ٬ْيبَّة٫ ع٬ظٮيم٬ة٫ ق٬ٰا ح٬ب٬س٬تٮ يلنَّا ف٬أ٬خ٬ذ٬ ح٬ج٬ري٩  ن٬ت٬ا ع٬ل٬ا 
رٮ ف٬اقٰٞت٭ٰل ى٬ذٮهٮ يلاَّي ٖ٭ ف٬أ٬ت٬ا ف٬ٞا٬ا٬٢ يللَّه٭مَّ وٮ٤ٰ ك٬ا٬٤ ن٬ٰمر٭ يلرَّيىٮبٮ ن٬ح٬بَّ وٮل٬ٰيك٬ مٮٰن ن٬ٰمرٮ يلسَّاحٮ ٖ٭ . ف٬ٞر٬م٬اى٬ا ف٬ٞا٬ت٬ٞل٬ه٬ا ٬٦م٬ض٬ا يلنَّا ا٬ يلنَّا بَّة٬ ح٬َّتَّ يب٬ٰضٮ

ت٬ٞل٬ا ف٬إٮ٤ٮ يبٰٞت٭لٮيت٬ ف٬ ٬  بٞ٭ ٬َّ  ٨ٰ يلرَّيىٮب٬ ف٬أ٬ٰخب٬ٞر٬ه٭ ف٬ٞا٬ا٬٢ ل٬و٭ يلرَّيىٮب٭ ن٬  تٞ٭بٰٞ  ت٬ا٭٢َّ ع٬ل٬اَّ . ٬٦ك٬ا٬٤ ن٬ٰ ت٬ يٰلي٬ٰٞو٬٣ ن٬ٰفض٬ل٭ مٮَنٯٮ . ق٬ٰا ب٬ٞل٬غ٬ مٮٰن ن٬ٰمرٮ٬١ م٬ا ن٧٬ٔ٬ ٬٦وٮ َّك٬ س٬
٬٦ْٰيءٮ ف٬س٬مٮع٬ ج٬لٮي ٪ لٮٰلم٬لٮكٮ ك٬ا٬٤ ق٬  ٬ٖ مٮٰن س٬ائٮرٮ يأل٬ ٬٘ ٬٦ي٭ا٬ي٦ٮ٧ يلنَّا يَي٬ ك٬ثٮري٫ٌ٬ ف٬ٞا٬ا٬٢ م٬ا ى٬ا ى٭ن٬ا ل٬ك٬ يٰلغ٭ ٣٬٭ يٞ٭رٰبٮى٭ يأل٬ٰكم٬و٬ ٬٦يأل٬بٰٞر٬ ه٭ هبٮ٬ا٬ ٰا ع٬مٮا٬ ف٬أ٬ات٬

ت٬ ٮ  َّللَّٮ ف٬ر٬ف٬اه٭ يَّللَّ٭ ف٬أ٬ت٬ا  ين٬ح٬اي٩ وٮمب٬َّا ي٬ٰرفٮ  يال٬ ن٬ٰشفٮ  وٮينٯٮ  :ف٬ٞا٬ا٬٢  . ن٬صٰب٬ع٭ وٮ٤ٰ ن٬ٰ ت٬ ش٬ف٬يٰٞ ٍ٭ يَّلل٬َّ ف٬ر٬ف٬ا٬١ . ف٬آم٬ن٬ ابٮ ٬ْع٬ٰو َّللَّٮ  يَّللَّ٭ ف٬إٮ٤ٰ ن٬ٰ ت٬ مم٬ٰنت٬ ابٮ
َّْ ع٬ل٬ : يٰلم٬لٮك٬ ف٬ج٬ل٬ ٬ وٮل٬ٰيوٮ ك٬م٬ا ك٬ا٬٤ هب٬ٰلٮ ٭ ف٬ٞا٬ا٬٢ ل٬و٭ يٰلم٬لٮك٭  ًّّ غ٬رٰيٮ  :. ق٬ا٬٢  ٬ّٔبٯٮ  :ٰيك٬ ب٬ص٬ر٬١٬ ق٬ا٬٢ م٬ٰن ٬ٔ ه٭  ٬ّٔبٯٮ  : ق٬ا٬٢  ٬٦٨ل٬ك٬ ٬ٔ ٬ٔ٬٦بُّك٬ يَّللَّ٭ . ف٬أ٬خ٬ذ٬

٢٬َّْ ع٬لا يٰلغ٭ ٣٬ٮ ف٬جٮ  ٰلغ٭ ٣٬ٮ ف٬ٞا٬ا٬٢ ل٬و٭ يٰلم٬لٮك٭ ن٬ يف٬ٞل٬ٰم ي٬ٞز٢ٰ٬ يٞ٭ع٬ذٯٮب٭و٭ ح٬َّتَّ  ٰحرٮ٬١ م٬ا تٞ٭رٰبٮى٭ ي بٞ٭ ٬َّ  ٨ٰ ء٬ ابٮ ٬٘ ٬٦ت٬ٰٞفع٬ل٭ ٬٦ت٬ٰٞفع٬ل٭ . ق٬ٰا ب٬ٞل٬غ٬ مٮٰن سٮ أل٬ٰكم٬و٬ ٬٦يأل٬بٰٞر٬
٢٬َّْ ع٬ل٬ا يلرَّيىٮبٮ ف٬جٮ  ف٬ٞا٬ا٬٢ وٮينٯٮ  ْٮينٮك٬ . ف٬أ٬ىب٬ يال٬ ن٬ٰشفٮا ن٬ح٬اي٩ وٮمب٬َّا ي٬ٰرفٮا يَّللَّ٭ . ف٬أ٬خ٬ذ٬ه٭ ف٬ٞل٬ٰم ي٬ٞز٢ٰ٬ يٞ٭ع٬ذٯٮب٭و٭ ح٬َّتَّ  ٰع ع٬ٰن  لرَّيىٮبٮ ف٬اٮيل٬ ل٬و٭ ئٰجٮ ء٬ ابٮ
ٰلمٮ  ٔٮ ف٬ٞو٬ب٬ع٬ يٰلمٮٰئر٬ا٬ٔ يفٮ ف٬ا٬ع٬ا ابٮ اَّاه٭  ئر٬ا وٮ ف٬ر٬اَّو٭ ح٬َّتَّ ٬٦ق٬ع٬ شٮ ْٮينٮك٬ . ف٬أ٬ىب٬ ف٬ٞو٬ب٬ع٬ يمث٭َّ جٮ  م٬ٰفرٮ٠ٮ ٬ٰٔنسٮ ٰع ع٬ٰن  ٬لٮي ٮ يٰلم٬لٮكٮ ف٬اٮيل٬ ل٬و٭ ئٰجٮ ء٬ جبٮ
اَّاه٭ مث٭َّ جٮ  يٰلمٮٰئر٬ا٬ٔ يفٮ  وٮ ف٬ر٬اَّو٭ بٮوٮ ح٬َّتَّ ٬٦ق٬ع٬ شٮ ٰٓى٬ب٭وي ء٬ ابٮ يم٬ٰفرٮ٠ٮ ٬ٰٔنسٮ ف٬ٞع٬و٭ وٮذل٬  ٬ٞف٬ر٫ مٮٰن ن٬ٰ ح٬ابٮوٮ ف٬ٞا٬ا٬٢ ي ْٮينٮك٬ . ف٬أ٬ىب٬ ف٬ا٬ ٰع ع٬ٰن  ٰلغ٭ ٣٬ٮ ف٬اٮيل٬ ل٬و٭ ئٰجٮ

ْٮينٮوٮ ٬٦وٮالَّ  ٬٦ٰٔت٬و٭ ف٬إٮ٤ٰ ٬ٔج٬ع٬ ع٬ٰن  ٓ٭ ٬ٓي ب٬ٞل٬ٰغت٭ٰم  ي ف٬اٰ ع٬ا٭٦ي بٮوٮ يعب٬ٰب٬ل٬ ف٬إٮ ٰكفٮنٮيهٮٰم نى٬ب٭وي بٮوٮ ف٬ص٬عٮا٭٦ي بٮوٮ يعب٬ٰب٬ل٬ ف٬ٞا٬ا٬٢ يللَّه٭مَّ ف٬اٰار٬ح٭وه٭ ف٬ذ٬ بٮوٮ وٮذل٬ ج٬ب٬لٮ ك٬ذ٬ي ٬٦ك٬ذ٬
ا وٮذل٬ يٰلم٬لٮكٮ ف٬ٞا٬ا٬٢ ل٬و٭ يٰلم٬لٮك٭ م٬ا ف٬ٞع٬ل٬ ن٬ٰ ح٬اب٭ك٬ ق٬  دبٮ٬ا ٰئت٬ . ف٬ٞر٬ج٬ف٬ هبٮٮم٭ يعب٬ٰب٬ل٭ ف٬س٬ا٬ط٭وي ٬٦ج٬اء٬ يب٬ٰرٮ ف٬ٞع٬و٭ وٮذل٬  ٬ٞف٬ر٫ مٮنٰ شٮ  ا٬٢ ك٬ف٬ا ٮيهٮم٭ يَّللَّ٭ . ف٬ا٬

ٰٓى٬ب٭وي بٮوٮ ف٬اضبٰٮل٭وه٭ يفٮ  ْٮينٮوٮ ٬٦وٮالَّ ف٬اٰقذٮف٭وه٭ . ف٬ذ٬ى٬ب٭وي بٮوٮ ف٬ٞا٬ا٬٢ يللَّه٭مَّ  ن٬ٰ ح٬ابٮوٮ ف٬ٞا٬ا٬٢ ي ٰئت٬ . نقٞ٭ٰرق٭و٫ٔ ف٬ٞت٬ٞو٬سَّط٭وي بٮوٮ يٰلب٬ٰحر٬ ف٬إٮ٤ٰ ٬ٔج٬ع٬ ع٬ٰن  ٰكفٮنٮيهٮٰم دبٮ٬ا شٮ
ٍٰ هبٮٮم٭ يلسَّفٮين٬ة٭ ف٬ٞغ٬رٮق٭وي ٬٦ج٬  ا وٮذل٬ يٰلم٬لٮكٮ ف٬ٞا٬ا٬٢ ل٬و٭ يٰلم٬لٮك٭ م٬ا ف٬ٞع٬ل٬ ن٬ٰ ح٬اب٭ك٬ ق٬ا٬٢ ك٬ف٬ا ٮيهٮم٭ يَّللَّ٭ . ف٬ٞا٬ا٬٢ لٮٰلم٬لٮكٮ وٮ َّ ف٬اٰ ك٬ف٬أ٬  يك٬ ل٬ٰست٬ بٮا٬اتٮلٮ اء٬ يب٬ٰرٮ

٬ٖ يفٮ ؟ ح٬َّتَّ ت٬ٰٞفع٬ل٬ م٬ا مم٭ر٭٬١ بٮوٮ . ق٬ا٬٢ ٬٦م٬ا ى٭و٬  ا٫ ٬٦ت٬ٰصل٭ب٭  ق٬ا٬٢ ذب٬ٰم٬ع٭ يلنَّا ٰذ٫ٜ مث٭َّ خ٭ٰذ س٬ٰهما٩ مٮٰن كٮن٬ا ٬يتٮ   ٮ  ٬عٮيا٫ ٬٦يحٮ   مث٭َّ ب٬عٮ يلسَّٰهم٬ يفٮ  ع٬ل٬ا جٮ
ٖٮ مث٭َّ ق٭لٰ  بٮاٮ يٰلا٬ٰو ٰٔمٮ ٮ  : ك٬ ًٯٮ يٰلغ٭ ٣٬ٮ . مث٭َّ ي ٰسمٮ يَّللَّٮ ٬ٔ ٬ٓلٮك٬ ق٬ٞت٬ٰٞلت٬ ٮ  ابٮ ٬ٓي ف٬ٞع٬ٰلت٬  ٬ٖ يفٮ  ف٬إٮ َّك٬ وٮ ا٫ ٬٦ ٬ل٬ب٬و٭ ع٬ل٬  . ف٬ج٬م٬ع٬ يلنَّا ٰذ٫ٜ مث٭َّ ن٬خ٬ذ٬  ٬عٮيا٫ ٬٦يحٮ ا جٮ

ًٯٮ يٰلغ٭ ٣٬ٮ . مث٭َّ ٬ٔم٬اه٭ ف٬ٞو٬ق٬ع٬ يلسَّٰهم٭ يفٮ   س٬ٰهما٩ مٮٰن كٮن٬ا ٬تٮوٮ مث٭َّ ٬٦ب٬ع٬ يلسَّٰهم٬ يفٮ  ٰسمٮ يَّللَّٮ ٬ٔ ٖٮ مث٭َّ ق٬ا٬٢ ابٮ بٮاٮ يٰلا٬ٰو   ٭ٰاغٮوٮ يفٮ   ٭ٰاغٮوٮ ف٬ٞو٬ب٬ع٬ ي٬ا٬ه٭ يفٮ  ك٬
٬ٍ ف٬ٞا٬ا٬٢ يلنَّ  ا ًٯٮ يٰلغ٭ ٣٬ٮ م٬ٰوبٮعٮ يلسَّٰهمٮ ف٬م٬ ًٯٮ يٰلغ٭ ٣٬ٮ مم٬نَّا بٮر٬ ٖ٭ مم٬نَّا بٮر٬ ٔ٭ ق٬ٰا ٬٦يَّللَّٮ  ا ا٬ يٰلم٬لٮك٭ ف٬اٮيل٬ ل٬و٭ ن٬ٔ٬ن٬ٰيت٬ م٬ا ك٭ٰنت٬ رب٬ٰذ٬

ًٯٮ يٰلغ٭ ٣٬ٮ . ف٬أ٭تٮ مم٬نَّا بٮر٬
ٔ٭٬١ ق٬اٰ  أل٭ٰخا٭٦ْٮ يفٮ   ٬ٞز٬٢٬ بٮك٬ ح٬ذ٬ ٖ٭ . ف٬أ٬م٬ر٬ ابٮ ك٬كٮ  مم٬ن٬ يلنَّا ْٮينٮوٮ ف٬أ٬ضٰب٭وه٭ فٮيه٬ا . ن٦ٰ٬ قٮيل٬ ن٬فٰٞو٬يهٮ يلسٯٮ ٰع ع٬ٰن  ٍٰ ٬٦ن٬ٰبر٬٣٬ يلنٯٮري٬ي٬٤ ٬٦ق٬ا٬٢ م٬ٰن دل٬ٰ ي٬ٰٞرجٮ ف٬خ٭اَّ

 ّّ ٍٮ يٰمر٬ن٬ٌ٪ ٬٦م٬ع٬ه٬ا  ٬ ٮ ٰم . ف٬ٞف٬ع٬ل٭وي ح٬َّتَّ ج٬اء٬  ٦ٔيه مسلم (. ف٬إٮ َّكٮ ع٬ل٬ا يغب٬ٰقٯٮ  ٨ربٮٮ َي٬ ن٭مَّوٮ ي ٰ : ؽب٬٬ا ف٬ٞت٬ٞا٬اع٬س٬ٰت ن٤ٰ٬ ت٬ٞا٬ع٬ فٮيه٬ا ف٬ٞا٬ا٬٢ ؽب٬٬ا يٰلغ٭ ٣٬٭  ل٬و٭ يقٰٞت٬حٮ
ية، ٦  سبحا و ٦تعاذل نعل  م .٦من يلعلماء من قا٢: و٤ ن حاً يألخا٦ْ يف ب ْ قبري٤ يليت علا يغبا٦ْ بني يليمن ٦يلسعْو

َُاِت اْلَوُقوِد  )  ن٨ : يلنأ يلعظيمة يؼبتأججة ٓيٍ يغبطب ٦يللهب . (الن اِر 
 ي٩ ي٭لاا ) يلوقْو ( بفتح يلوي ٦ يسم ما ت٭وقا بو يلنأ من حطب ٦ فط ٦كبوه ، ٦معَن ) ٓيٍ يلوقْو ( نهنا ال ىبما ؽببها أل٤ ؽبا ٦قْو

 فيها كلٯما خبت. ] قالو يبن عاشٔو [ .
َها قُمُعود   ) ُْ ُىْم َعَليمْ      ن٨ : حني ىم جلوٖ حو٢ يلنأ ، يترفو٤ إبحري٠ يؼبؤمنني . (ِإ
 ٓكر ٓلك نحا نمٔو ث ثة :: يلغٙر من  قال الراو  -
 وما ٦ فهم باسٌو يلالب وٓ كا وي عنا يلتعذيب ابلنأ حابرين مراىاين لو . 
 ٦وما ٦ فهم ابعبا يف تارير كفرىم ٦ابالهم حيث حضر٦ي يف تلك يؼبويان يؼبنفٌر ٦يألفعا٢ يؼبوحرة . 

إ٤ يلكفأ ومبا حضر٦ي يف ٓلك يؼبوبع امعا٩ يف ن٤ ىؤالء ٦وما ٦ ف ن٦لئك يؼبؤمنني يؼباتولني ابعبا ْينهم ٦يإل رئ علا حاهم ، ف
ٔىم ٦يحترموي من ـبالفتهم ، مث و٤ ن٦لئك يؼبؤمنني دل يلتفتوي وليهم ٦باوي مصرين علا ْينهم يغبق  . يؼبؤمنني وٓي  ظر٦ي وليهم ىابوي حضو
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ْو علا حافة يألخاْيا ينظر٤٦ ٦يراىا٤٦ ما وباَ من عذيً للمؤمنني ن٨ : ن٤ يلكفأ قع (َوُىْم َعَلى َما يَمْفَعُلوَن ِ)ْلُمْؤِمِنَُت ُ ُهود  ) 
 ٦يستمتعو٤ ابلنظر وليهم ٦ىو يعذبو٤ ، ٦ىذي من قسٌو قلوهبم ٦ ٜز يلرضبة منها ٦جرب٦لم .

ُهْم ِإَل  َأن يُمْؤِمُنوا ِ)َّللِ  اْلَعزِيِز اْ َِميِد )  وال ويباهنم ابهلل يلعزيز يلذ٨ ال يضا٣ من الٓ جبنابو  ن٨ : ٦ما كا٤ ؽبم عناىم ٓ با٩  (َوَما ََمَقُموا ِمنمْ
ٔه .  يؼبنيع يغبميا يف صبيع نحويلو ٦نفعالو ٦شرعو ٦قا

ٔٮىٮٰم بٮغ٬رٰيٮ ح٬قٯ٫ وٮالَّ ن٤ٰ٬ ي٬ٞا٭ول٭وي ٬ٔبُّٞن٬ا يَّللَّ٭ كما قا٢ تعاذل ) ْٮَي٬  ( .يلَّذٮين٬ ن٭ٰخرٮج٭وي مٮٰن 
؟ ٦ما ٓ ب  بينا دمحم  فعلا ٓلك: قا يبتلا شخص فيسجن ٦ياو٢: لي  - ؼبا قا٢  عليَّ ٓ ب، فال: ٦ما ٓ ب ن حاً يألخا٦ْ

ٰٓ يب٬ٰك٭ر٭ بٮك٬ يلَّذٮين٬ ك٬ف٬ر٭٦ي لٮيٞ٭ٰثبٮت٭و٬١ ن٦ٰ٬ ي٬ٰٞاتٞ٭ل٭و٬١ ن٦ٰ٬ ىب٭ٰرٮج٭و٬١ ٬٦يب٬ٰك٭ر٭٬٤٦ ٬٦يب٬ٰك٭ر٭ يَّللَّ٭ ٬٦يَّللَّ٭ )  يلكفأ ن٦ كما حكا   ماالتهم يٰٞر٭ يٰلم٬اكٮرٮين٬ ٬٦وٮ  ؟ (   خ٬
 ؟ ( يقٰٞتٞ٭ل٭وه٭ ن٦ٰ٬ ح٬رٯٮق٭وه٭ )  وٓي قا٢ لو قومو ما ٓ ب وبريىيم 

ٖ٪ ي٬ٞت٬ط٬هَّر٭٬٤٦  ) ما ٓ ب لٚو ٦قا قا٢   سبحا و ٦تعاذل ٫ٚ مٮٰن ق٬ٰٞري٬تٮك٭ٰم وٮ َّٞه٭ٰم ن٭َن٬ ٬ً ق٬ٰٞومٮوٮ وٮالَّ ن٤ٰ٬ ق٬ال٭وي ن٬ٰخرٮج٭وي م٬٢ ل٭و ؟ فلي  ( ف٬م٬ا ك٬ا٬٤ ج٬و٬ي
 ب وال يإليبا٤ ابهلل سبحا و ٦تعاذل.ؽبؤالء صبيعا٩ ٓ 

 يسم من نظباء   متضمن للعٌز يلكاملة .( اْلَعزِيِز ) 
 يسم من نظباء   تعاذل ، يا٢ علا ن٤ لو سبحا و يغبما كلو ، ٦ىو ٦ ف يحملمْو بصفاٍ يلكما٢ مع يحملبة ٦يلتعظيم . (اْ َِميِد ) 

 ق يغبما بفعالو .يغبميا ىو يحملمْو يلذ٨ يستح  قال اخلطايب :
ٔه  .  وقال ابن كثَت :  يغبميا : ن٨ يحملمْو يف صبيع نفعالو ٦نقويلو ، ٦شرعو ٦قا

ًٯٮ يلعاؼبنيفيجب يإليبا٤ أب٤   ىو يؼبستحق للحما علا يإلا ٠ ، كما قا٢ تعاذل )    ( .يغبما هلل ٔ
ٔه قا٢ تعاذل ) ني٬ ت٭ٰظهٮر٭٬٤٦ ٬٦ل٬و٭ يفهو سبحا و ضبيا يف نقويلو ٦نفعالو ٦شرعو ٦قا يٯا٩ ٬٦حٮ ٙٮ ٬٦ع٬رٮ ٍٮ ٬٦يأٰل٬ٰٔ  ( . غب٬ٰٰما٭ يفٮ يلسَّم٬ا٬٦ي

ر٬ٌٮ ٬٦ل٬و٭ يغبٰ٭ٰكم٭ ٬٦وٮل٬ٰيوٮ تٞ٭ٰرج٬ع٭و٬٤ ٦لو يغبما يف يأل٦ذل ٦يآلخٌر قا٢ تعاذل )  ( . ل٬و٭ يغب٬ٰٰما٭ يفٮ يأٰل٭٦ذل٬ ٬٦يآٰلخٮ
َْرِض )  ِِ  َلُو ُمْلُ  الس َماَواِت َواَْ  اا٩ ٦عبياي٩ يتصٟر فيهم دبا شاء .ن٨ : خل (ال 
  فإ٤ قا٢ قائل : يبن م٣ْ يبلك ؟ فاعبويً : ن٤ ملكنا لي  ملكا٩ عاما٩ ، فملكي لي  ملك لك ، ٦ملكك لي  ملكا٩ رل ، مث كبن ال

ٔيْ يإل سا٤ ن٤ وبر٠ مالو فإ و ىذي فبنٜو ٦ال هبٕو ، فمل ك غري   قا ر مبلك يلتصٟر فيها ، فتصرفنا ؿبا٦ْ حسب يلرريعة ، فلو ن
 ٦غري شامل .

 : ٦يلفائاٌ من ويبا نا أب٤ هلل ملك يلسمويٍ ٦يألٙٔ يفيا فائاتني عظيمتني 
: يلربا باضاء   ، ٦ن٤   لو قضا عليك مربا٩ ف  تع ٙ ، ٦لو قضا عليك فاري٩ ف  تا ٙ ، أل ك ملكو يتصٟر  الفائدة اَو 

 فيك كما يراء ..
 ربا بررعو ٦قبولو ٦يلايا٣ بو .، أل ك ملكو .يل الفائدة الثاَية :

ٙٮ ) قال ابن عا ور - ٍٮ ٬٦يأٰل٬ٰٔ ( لزَيٌْ تارير ن٤ ما  اموه منهم لي  من شأ و ن٤ ينام بل ىو حايق أب٤ يب٭اح٭وي  يلَّذٮ٨ ل٬و٭ م٭ٰلك٭ يلسَّم٬ا٬٦ي
ًٯ حايق أب٤ يؤمن بو ألجل  فاتو يليت تاتضي عباْتو ٦ بذ٬ ما ٰلٮكهم ، ٦ما عايه  بو ألهنم ممنوي بر عايه أل و ينص٭ر مويليو ٦يثيبهم ٦أل و يب٬
لك منهم شيئا٩ فياو٧ يلتعجيب منهم هبذي.  بعيف يلعٌز ال يضر ٦ال ينفع ٦ال يب٬

ُ َعَلى ُك ِّ َ ْيٍء َ ِهيد  )    .ن٨: ال يغيب عنو شيء يف صبيع يلسمويٍ ٦يألٙٔ ٦ال زبفا عليو خافية (َواَّلل 
تذييل بوعيا للذين يزبذ٦ي يألخا٦ْ ٦بوعا يلذين ع٭ذبوي يف جنب   ، ٦٦عيا ألمثا٢ ن٦لئك من كفأ قريش ٦غريىم : قال ابن عا ور  -

 من كل من تصا٦َّٰي أل٧ٓ يؼبؤمنني ٦٦عا يؼبسلمني يلذين عذهبم يؼبرركو٤ مثل ب ٫٢ ٦عمأ ٦ ٭هيب ٦ظب٭٬يَّة .
 ، ظبع صبيع يأل ويٍ خفيها ٦جليها ... .  يلرهيا : ن٨ يؼبطلع علا صبيع يألشياء وقال السعد  :

يَن فَمََمُنوا اْلُمْؤِمِنَُت َواْلُمْؤِمَناِت )  ِِ  ٦منو قولو تعاذل ) ي٬ٰٞو٬٣ ى٭ٰم ع٬ل٬ا يلنأ يٞ٭ٰفت٬ٞن٭و٤ ( . ن٨ : نحرقوي . (ِإن  ال 
ٔىم٬ ٦يلاينا٬ٔ ، وٓي قولو تعاذل ) و٤َّ يلذين ف٬ٞت٬ٞن٭وٰي يؼبؤمنني ٦يؼبؤمناٍ ( ن٨ ح٬رَّقوىم  قال القرطيب : - ابلنأ ، ٦يلعًر تاو٢ : ف٬نت ف ٤٪ يلا
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تو.  نْخلو يلكٔو ، لينظر جْو
و٤ كا ت ىذه يآلية يف ن حاً يألخا٦ْ فالفتنة ىنا دبعَن يإلحري٠ ، ٦و٤   (وٮ٤َّ يلذين ف٬ٞت٬ٞن٭وٰي يؼبؤمنني ٦يؼبؤمناٍ  ) قال يف الَسهي  -

تعذيب، ٦ىذي نظهر لاولو : مث دل يتوبوي، أل٤ ن حاً يألخا٦ْ دل يتوبوي بل ماتوي علا كفرىم . كا ت يف كفأ قريش فالفتنة دبعَن يحملنة ٦يل
يإلس ٣ هببُّ ما  : ٦نما قريش فمنهم من نسلم ٦اتً ، ٦يف يآلية ْليل علا ن٤ يلكافر وٓي نسلم يغفر لو ما فعل يف حا٢ كفره لاولو 

 .قبلو 
 عما فعلوي ٦يناموي علا ما نسلفوي .ن٨ :دل يالعوي  (ُثُ  ََلْ يَمَُوبُوا )
َهن َم )  ًَ اُب  َِ  ن٨ فلهم عذيً جهنم يؼبخز٨ بكفرىم . (فَمَلُهْم َع
اُب اْ َرِيِ  )  َِ ٕيئا علا عذيً كفرىم دبا نحرقوي يؼبؤمنني .٦ؽبم يلعذيً يحملر٠ إبحريقهم يؼبؤمنني ،  (َوَْلُْم َع  ن٨ ٦ؽبم يف يآلخٌر عذيً 
 ي ظر٦ي وذل ىذي يلكر٣ ٦يعبْو ، قتلوي ن٦لياءه ٦نىل ااعتو ، ٦ىو ياعوىم وذل يلتوبة .  قال ا سن البصر  : -

 الفوائد :
ٔىيب ـبيف ، يو٣ ال مْر لو . -ٲ  وثباٍ يو٣ يلايامة ٦ن و يليو٣ يؼبوعْو ، يو٣ 

 سنة يالبت ء يف ىذه يغبياٌ للصاغبني . -ٳ
ٕما٤ ىو ويباهنم برهبم .  -ٴ  ن٤ سبب تعذيب يؼبؤمنني يف كل 

ٔبنا ؼبا جاءتنا ا قا٢ سحٌر فرعو٤ لفرعو٤ :كم  ( .) ٦ما تنام منٯا وال ن٤ ممنا ِبَيٍ 
٤ٯ يف ملتنا ٦قا٢ تعاذل :  ٔبنا ن٦ لتعْو  ( .) ٦قا٢ يلذين كفر٦ي لرسلهم لنخرجنكم من ن

ٔبنا    ٔىم بغري حق وال ن٤ ياولوي   ( .٦قا٢ تعاذل : ) يلذين نخرجوي من َْي
 يعذبو٤ يؼبؤمنني .يلتهايا ٦يلوعيا للذين  -ٵ
 وثباٍ يسم يغبميا من نظباء   . -ٶ

 ومعناه :وثباٍ يسم من نظباء   ٦ىو يلرهيا ،  -ٷ
 ) ىو يلذ٨ ال يغيب عنو شيء ( . قال اخلطايب :

 ) يلرهيا : ن٨ يؼبطلع علا صبيع يألشياء ، ظبع صبيع يأل ويٍ خفيها ٦جليها ... ( .  وقال السعد  :
 
ِِيَن آمَ )   َُِلَ  اْلَفْوُو اْلَ ِبَُت )ِإن  ال  ََْمَهاُر  َْ ن ات  َٕتِْر  ِمن َٖتََِْها ا ًَ  (( ُٔٔنوا َوَعِمُلوا الص اِ َاِت َْلُْم 
 [ .ٲٲ] يلرب٦ُ :  

----------- 
يَن آَمُنوا )  ِِ  بالوهبم .( ِإن  ال 

 تحباٍ ، ٦يلعمل يلصاحل ال يكو٤  اغبا٩ وال برراني :ن٨ : ٦عملوي يألعما٢ يلصاغباٍ من ٦يجباٍ ٦مس (َوَعِمُلوا الص اِ َاِت ) 
 )ومبا يألعما٢ ابلنياٍ ٦ومبا لكل يمرى٫ ما  و٧( متفق عليو. : ن٤ يكو٤ خالصا٩ هلل، قا٢  الشرط اَول
ْٔ ( متفق عليو . ن٤ يكو٤ متابعا٩ للن ، قا٢  الشرط الثاين :  ) من عمل عم ٩ لي  عليو نمرَن فهو 

ن  )  ًَ ٔه يؼبلتفة ذبن يلايخل فيو ، ٦جاء وا ٠ يعبنة علا يلبستا٤  يعبناٍ صبع (ات  َْلُْم  جنة ، ٦يعبنة يف لغة يلعًر : يلبستا٤ ، أل٤ نشجا
٬ً يعب٬ٰنَّةٮ يف يلارم٤ يف قولو ) ى٭ٰم ك٬م٬ا ب٬ٞل٬ٰوَن٬ ن٬ٰ ح٬ا نَّٞت٬و٭ ٬٦ى٭و٬ ظ٬ادلٮ٪ ( ن٨ يلبستا٤ ، ٦يف قولو ) وٮَنَّ ب٬ٞل٬ٰوَن٬ ٬ْخ٬ل٬ ج٬ وٮ ٬٦  ( . لٮن٬ٰٞفسٮ

ٔنٍ ٦ال ن٤ٓ ظبعت ٦ال خطر علا قلب برر .  ٦نما يف يال ط ِ : فهي يلائ يليت نعاىا   أل٦ليائو ، فيها ما ال عني 
 . ن٤ يإليبا٤ ٦يلعمل يلصاحل سبب لاخو٢ يعبنة ، ٦قا جاء ىذي يف مَيٍ كثرٌي 

ٍٮ ن٭٦ قا٢ تعاذل ) ً٭ يعب٬ٰنَّةٮ ى٭ٰم فٮيه٬ا خ٬الٮا٭٬٤٦ ٬٦يلَّذٮين٬ مم٬ن٭وي ٬٦ع٬مٮل٭وي يلصَّاغبٮ٬ا  ( . ل٬ئٮك٬ ن٬ٰ ح٬ا
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ٖٮ  ٞ٭ز٭ال٩ ٦قا٢ تعاذل ) ٍ٭ يٰلفٮٰر٦ٰ٬ْ نَّا ٍٮ ك٬ا ٬ٰت ؽب٬٭ٰم ج٬  ( . وٮ٤َّ يلَّذٮين٬ مم٬ن٭وي ٬٦ع٬مٮل٭وي يلصَّاغبٮ٬ا
ٍٮ ٬٦ن٬ٰخب٬ٞت٭وي وٮذل٬ ٬ٔهبٯٮٮٰم ٦قا٢ تعاذل ) ً٭ يعب٬ٰنَّةٮ ى٭ٰم فٮيه٬ا خ٬الٮا٭٬٤٦ وٮ٤َّ يلَّذٮين٬ مم٬ن٭وي ٬٦ع٬مٮل٭وي يلصَّاغبٮ٬ا ا  (  ن٭٦ل٬ئٮك٬ ن٬ٰ ح٬
٤ٰٓٮ ٦قا٢ تعاذل ) ٫ٍ ذب٬ٰرٮ٨ مٮٰن رب٬ٰتٮه٬ا يأٰل٬ ٰٞه٬أ٭ خ٬الٮاٮين٬ فٮيه٬ا إبٮٮ نَّا ٍٮ ج٬ ل٬ يلَّذٮين٬ مم٬ن٭وي ٬٦ع٬مٮل٭وي يلصَّاغبٮ٬ا  ( . ٬ٔهبٯٮٮٰم رب٬ٮيَّٞتٞ٭ه٭ٰم فٮيه٬ا س٬ ٣٪  ٬٦ن٭ْٰخٮ
٫ٍ ذب٬ٰرٮ٨ مٮٰن رب٬ٰتٮه٬ا يأٰل٬ ٰٞه٬أ٭ خ٬الٮاٮين٬ فٮيه٬ا ن٬ب٬اي٩ ٬٦يلَّذٮ ٦قا٢ تعاذل ) ل٭ه٭ٰم ج٬نَّا ٍٮ س٬ن٭ٰاخٮ  (  ين٬ مم٬ن٭وي ٬٦ع٬مٮل٭وي يلصَّاغبٮ٬ا

 ٔبنا   مث يستااموي تتنز٢ عليهم يؼب ئكة نال زبافوي ٦ال  ن٤ ْخو٢ يعبنة نعظم برر٧ ٦نعظم نمنية ، كما قا٢ تعاذل ) و٤ يلذين قالوي 
 ز وي ٦نبرر٦ي ابعبنة يليت كنتم توعا٤٦ ( . ٦قا٢ تعاذل ) ٦برر يؼبؤمنني أب٤ ؽبم من   فض ٩ كبريي٩ ( .رب

  )ٔبو جنتا٤( مث قا٢ تعاذل )٦من ٦ْهنما جنتا٤ قولو تعاذل )جناٍ( ْليل علا ن٤ يعبناٍ ن وٜي ، كما قا٢ تعاذل )٦ؼبن خاٟ ماا٣ 
 ، ٦جنتا٤ من ٓىب م يتهما ٦ما فيهما( . )جنتا٤ من فضة م يتهما ٦ما فيهما ٦قا٢ 

ََْمَهاُر )  َْ ٔىا ، قا٢ يبن يلايم : ٦ىذي يا٢ علا نمٔو : (َٕتِْر  ِمن َٖتََِْها ا  ن٨ من ربت نشجا
ٔية ال ٦يقفة .  الثاين:٦جْو يألهنأ فيها .  أحدىا :  ٔىم ٦بساتينهم كما ىو يؼبعهْو يف نهن الثالثة :نهنا جا  أ يلا يا .نهنا ربت غرفهم ٦قصو
 ( ٫ دل٬ٰ ي٬ٞت٬ٞغ٬يَّٞ ٦ىذه يألهنأ جاء تسميتها يف قولو تعاذل أ٪ مٮٰن ل٬نب٬ ن٫ ٬٦ن٬ ٰٞه٬ أ٪ مٮٰن م٬اء٫ غ٬رٰيٮ مسٮ ٰر ا٬ٰعم٭و٭ م٬ث٬ل٭ يعب٬ٰنَّةٮ يلَّيتٮ ٦٭عٮا٬ يٰلم٭تَّٞا٭و٬٤ فٮيه٬ا ن٬ ٰٞه٬

ٔٮبٮني٬ ٬٦ن٬ ٰٞه٬أ٪ مٮٰن ع٬  ٫ٌ لٮلرَّا أ٪ مٮٰن طب٬ٰر٫ ل٬ذَّ  ( . س٬ل٫ م٭ص٬فٯا٩ ٬٦ن٬ ٰٞه٬
ٌٔ ؼبا نعاه   عز ٦جل للذين ممنوي ٦عملوي يلصاغباٍ من يعبناٍ ٦يألهنأ .( ِلَ  ) ُ  يإلشا

 ( يلذ٨ ال فٕو نكرب منو ، ٦ال  عيم نعظم منو .يٰلك٬بٮري٭ يلفٕو : ىو يلنجِا ٦يلف ِ ٦يلظفر ابؼبطلًو ٦يلنجاٌ من يؼبرىًو )( اْلَفْوُو اْلَ ِبَُت )
 :الفوائد 

 فضل يإليبا٤ ابهلل .-ٲ
 البا مع يإليبا٤ من يلعمل يلصاحل . -ٳ
 ن٤ يإليبا٤ قو٢ ٦عمل . -ٴ
 ن٤ يإليبا٤ ابهلل ٦عملوي يلصاغباٍ من نسباً ْخو٢ يعبنة . -ٵ
 وثباٍ يعبناٍ . -ٶ
 من  عيم يعبنة ٦جْو يألهنأ . -ٷ
 ْخو٢ يعبنة فٕو عظيم . -ٸ
َ ُو ُىَو يُمْبِدُئ َويُِعيُد )ِٕٔإن  َبْطَش رَبَِّ  َلَشِديد  ) )  ُُو اْلَعْرِش اْلَمِجيُد )ٗٔ( َوُىَو اْلَاُفوُر اْلَوُدوُد )ٖٔ( ِإ ( فَمع ال  لَِّما يُرِيُد ٘ٔ( 
(ٔٙ ). 

 [ . ٷٲ – ٳٲ] يلرب٦ُ : 
-------------- 

ٔسلو (ِإن  َبْطَش رَبَِّ  َلَشِديد   )  ٦خالفوي نمره لرايا ، فإ و تعاذل ٦ٓ يلاٌو يلذ٨ ما شاء   ن٨ : و٤ بطرو ٦ي تاامو من نعايئو يلذين كذبوي 
 كا٤ كما شاء يف ؼبح يلبصر ن٦ ىو نقًر .

ه٭ ن٬لٮيم٪ ش٬اٮيا٪ كما قا٢ تعاذل )  ي٬ ظ٬الٮم٬ة٪ وٮ٤َّ ن٬ٰخذ٬
٬ٓي ن٬خ٬ذ٬ يٰلا٭ر٧٬ ٬٦ىٮ لٮك٬ ن٬ٰخذ٭ ٬ٔبٯٮك٬ وٮ  ( . ٬٦ك٬ذ٬

 ْ .علا كو٤ بطرو تعاذل شاياي٩ ببطر٬نٰيٮ ب٬ط٬ر٬ه٭ما بفرعو٤ ٦شبو ل ستاال٢   فاػبطاً للن : ...  قال ابن عا ور -
 ة .لبطش يألخذ باٌو ٦سرع: ي قال يف الَسهي  -
٦بطش   يرمل تعذيبو وَيىم يف جهنم ٦يرمل ما قبلو فبا ياع يف يآلخٌر ٦ما ياع يف يلا يا قا٢ تعاذل ) يو٣  بطش قال ابن عا ور :  -

 ٦تثبيت لو. أل٤ بطش   ابلذين فتنوي يؼبؤمنني فيو  صر للن   ( ٦٦جو يػبطاً للن   يلبطرة يلكرب٧ وَن منتامو٤

َ ُو ُىَو يُمْبِدُئ َويُِعيُد )   ٔتو يلتامة ) (ِإ  ن٨ : يبعث بعا يؼبٍو . (َويُِعيُد ) ( ن٨ : ىبلق يبتايء٩ يُمْبِدُئ ن٨ : من قوتو ٦قا
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 ( . مث٭َّ ي٭عٮيا٭ه٭ مث٭َّ وٮل٬ٰيوٮ تٞ٭ٰرج٬ع٭و٬٤  يَّللَّ٭ ي٬ٰٞبان٭ يػب٬ٰٰلق٬ كما قا٢ تعاذل ) 
 ( .٬٦ى٭و٬ يلَّذٮ٨ ي٬ٰٞبان٭ يػب٬ٰٰلق٬ مث٭َّ ي٭عٮيا٭ه٭ ٬٦ى٭و٬ ن٬ٰىو٤٬٭ ع٬ل٬ٰيوٮ ٦قا٢ تعاذل ) 

ن٭ يػبلق مث٭َّ ي٭عٮيوقي   ٔجح لاولو ) وٮ َّو٭ ي٬ٰٞبا٬  ا٭ه ( .: يباى يلبطش ٦يعياه ن٨ يبطش هبم يف يلا يا ٦يآلخٌر ، ٦يأل٢٦ نظهر ٦ن
 فيو قوال٤ : (و و ىو يٞ٭ٰباٮى٭ ٦يعيا٭  )لو تعاذل : قو  قال ابن اْلوو  -

.  نحانبا : يباى يػبلق ٦يعياىم ، قالو يعبمهٔو
 ٦يلثاين : يباى يلعذيً يف يلا يا علا يلكفأ مث يعياه عليهم يف يآلخٌر

 ابؼبولا ٦يؼبٍو ، مث ابلبعث.قيل : يباى يػبلق ٦يعياه ، كالزٜٔ ٦يلنباٍ ٦يإل سا٤  قال الشنقيطي : -
ي٩ غ٬يٰٞر٬ى٬ا ٰلن٬اى٭ٰم ج٭ل٭ْو لٮي٬ذ٭٦ق٭وٰي يلعذيً ( ٦يف  ٦قيل : يبان يلكفأ ابلعذيً ٦يعياه عليهم ، ٦يستا٢ ؽبذي باولو ) ك٭لَّم٬ا  ٬ضٮج٬ٰت ج٭ل٭وْ٭ى٭ٰم ب٬اَّ

٨ ٕكالا والَّ وٓي كا٤ يو٣ يلايامة ، وال بطح ؽب ا باٜا قرقر ، مث َييت هبا ن٦فر ما تكو٤ ظبنا٩ فتطؤه يغبايث ) ما من  احب وبل ال يْؤ
خبفافها فتسنت عليو كما مر عليو نخريىا نعيا عليو ن٦ؽبا ، حَّت ياضي بني يػب ئق فري٧ مصريه وما وذل جنة ، ٦وما وذل َنٔ ( وذل مخر 

أل و يكثر يف يلارم٤ كاولو تعاذل ) ق٭ٰل ى٬ٰل مٮن  يغبايث يف  احب يلبار ٦يلغنم ٦يلذىب ، ٦لكن يلذ٨ يظهر ٦  تعاذل نعلم ىو يأل٢٦ ،
ن٭ يػبلق مث٭َّ ي٭عٮيا٭ه٭ ( . ن٭ يػبلق مث٭َّ ي٭عٮيا٭ه٭ ( ٦قولو ) ق٭لٮ   ي٬ٰٞبا٬  ش٭ر٬ك٬آئٮك٭ٰم مَّن ي٬ٰٞبا٬

 قا٢ يلسعا٨ : يلغفٔو : يلذ٨ دل يز٢ يغفر يلذ ًو ٦يتًو علا كل من يتًو . (َوُىَو اْلَاُفوُر  )
 يم :قا٢ يبن يلا

 ٦ىو يلغفٔو فلو نتا باريهبا      من غري شر١ بل من يلعصيا٤
 ألاته ابلغفري٤ ملء قريهبا       سبحا و ىٞو ٦يسٞع يلغفري٤ 

ع٬ة٫ متضمٞن للمغفٌر يلويسعة كما قا٢ تعاذل ) ٓ٭٦ ٬ٔضٰب٬ة٫ ٬٦يسٮ ٓ٭٦( ، ٦قا٢ تعاذل ) ف٬إٮ٤ٰ ك٬ذَّب٭و٬١ ف٬ٞا٭ٰل ٬ٔبُّك٭ٰم  ( ٦قا٢ تعاذل ) يلرَّضٰب٬ةٮ  ٬ٔ٬٦بُّك٬ يٰلغ٬ف٭ؤ٭ 
ع٬ٰت ك٭لَّ ش٬ٰيء٫ ٦ضب٬   ( . يتٮ ٬٦سٮ

ٔسو٢    قا٢ )ياين يؼبؤمن يو٣  ٦يؼبغفٌر : ىي س  يلذ ب عن يػبلق، ٦يلتجا٦ٕ عن عاوبتو، كما يف حايث يبن عمر يف يؼبناجاٌ ن٤ 
ٔبو عز ٦جل حَّت يضع كنفو  ٔه بذ وبو، فياو  -ن٨ س ه ٦ضبتو-يلايامة من  ٢: نتعٟر ٓ ب كذي؟ نتعٟر ٓ ب كذي؟ فياو٢:  عم، ن٨ فيار

ٔن٧ يف  فسو ن و ىلك، قا٢  : س لا عليك يف يلا يا ٦نَن نغفرىا لك يليو٣(  ٔه بذ وبو، ٦ ٨ٔ ٦مسلم .ّٔب، حَّت وٓي قر  ٦ٔيه يلبخا

 ٦منو ظبي يؼبغفر ، ٦ىو يلبيضة يليت توبع علا يلرنٖ تس ه ٦تايو يلسها٣ .
 علا معرفتنا هبذي يالسم : يآلاثٔ يؼب تبة 

ضبتو لعباْه ٦غفري و لذ وهبم . أوَل) :  ؿببة   ٦ضباه ٦شكره علا 
ْٔين عن   تعاذل ٦يؼبسرفني علا ن فسهم ، فمهما عظمت ٓ ًو يلعبا فإ٤ مغفٌر   ٦ضبتو نعظم   اثَيا) : فتح ابً يلرجاء ٦يؼبغفٌر للرا

ٔبك ٦يسع يؼبغفٌر ( ا٩ مث٭َّ يٰىت٬ا٧٬، ٦قا تكفل   ابؼبغفٌر ؼبن اتً ) كما قا٢ تعاذل ) و٤  ٬ً ٬٦مم٬ن٬ ٬٦ع٬مٮل٬  ٬اغبٮ ( ، بل من  ٬٦وٮينٯٮ ل٬غ٬فَّأ٪ لٮم٬ٰن ات٬
ه ٦كرمو ن٤ تعها أب٤ يبا٢ سيئاٍ يؼبذ بني وذل حسناٍ قا٢ تعاذل عن يلتائبني ) ا٩ ف٬أ٭ فضلو ٦جْو ٬ً ٬٦مم٬ن٬ ٬٦ع٬مٮل٬ ع٬م٬ ٩  ٬اغبٮ ٦ل٬ئٮك٬ وٮالَّ م٬ٰن ات٬

يما٩  ٔي٩ ٬ٔحٮ ٫ٍ ٬٦ك٬ا٬٤ يَّللَّ٭ غ٬ف٭و  ( . يٞ٭ب٬اٯٮ٢٭ يَّللَّ٭ س٬يٯٮئ٬الٮٮٰم ح٬س٬ن٬ا
٬٦وٮينٯٮ ل٬غ٬فَّأ٪ لٮم٬ٰن : يإلكثأ من يألعما٢ يلصاغبة ٦يغبسناٍ ألهنا من نسباً يغبصو٢ علا مغفٌر   للسيئاٍ يلسالفة قا٢ سبحا و ) اثلثا) 

٬ً ٬٦مم٬ن٬ ٬٦ع٬مٮل٬  ٬اغبٮ   ( . ا٩ مث٭َّ يٰىت٬ا٧٬ات٬
ٔي٩ للذ ًو ال يع  ن٤ يسٟر يؼبسلم يف يػبطاَي ٦يلذ ًو ٦يتجرن علا معصية   تعاذل حبجة ن٤    رابعا)  ٔي٩ ٦غفا : و٤ كو و سبحا و غفو

ٔحيم ، أل٤ يؼبغفٌر ال تكو٤ وال برر٦اها ٦ي تفاء موي عها قا٢ سبحا و )و ٔي٩   ٤ٰ ت٬ك٭و ٭وي  ٬اغبٮٮني٬ ف٬إٮ َّو٭ غفٔو   ( .ك٬ا٬٤ لٮأٰل٦٬َّيبٮني٬ غ٬ف٭و
: سؤي٢   عز ٦جل هبذي يالسم يلكرس مغفٌر يلذ ًو ٦٦قاية شرىا ، أل و سبحا و ٦حاه يلذ٨ يبلك غفري٤ يلذ ًو ، ٦ال يبلك  خامسا) 

 ٓلك نحا سويه .
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ٔيلم ٦يالىتاي سادسا)  ء هبا٨ يلارم٤ يلكرس يلذ٨ َيمر ابلعفو عن : ؾباىاٌ يلنف  علا يلتخلق خبلق يلصفح عن يلناٖ ٦س  نخطائهم ٦عو
ٖٮ يلناٖ ٦ماابلة يلسيئة ابغبسنة ، قا٢ سبحا و يف ٦ ف يؼبتاني ) ٦   ( . يٰلع٬افٮني٬ ع٬نٮ يلنَّا

٦ْ يلويْ ألحبابو كما قا٢ تعاذل )( اْلَوُدوُد )   ٦ْ يلذ٨ وببو ن حابو ، ؿببة ال يربهها شيء ، ٦ىو تعاذل يلْو ٌ  بُّو ٬و٭ وب٭ٮبُّٞه٭ٰم ٬٦وب٭ٮ يلْو ( ٦يؼبْو
 ىي يحملبة يلصافية .

 فيو قريءات٤ :] اجمليد [ ن٨  احب يلعٗر يلعظيم يلعارل علا صبيع يػب ئق  (ُُو اْلَعْرِش اْلَمِجيُد ) 
 علا ن و  فة للًر عز ٦جل ، ٦يجملا سعة يأل٦ اٟ ٦عظمتها .الرفع : 
 ظمتو ن و ٦سع يلسمويٍ ٦يألٙٔ .علا ن و  فة للعٗر ، ن٨ يلعٗر يلعظيم يلذ٨ من عواْلر : 

 ٦خص   يلعٗر ابلذكر لعظمتو ٦أل و نخص يؼبخلوقاٍ ابلاًر منو . قال السعد  :
 . ٍفهو عٗر عظيم ، ٦ٓ قويئم ربملو يؼب ئكة ، ٦ىو كالابة علا يلعادل ، ٦ىو ساف ىذه يؼبخلوقا 
 : ىِا العرش وصفو هللا ِبوصاف عييمة 

ًٔ يلعٗر يلعظيم ( .كما يف قولو   وصفو )لعيمة :  )٦ىو 
ًٔ يلعٗر يلكرس ( .  ووصفو ِبَو كرمي :  كما يف قولو ) 

ٔجاٍ ٦ٓ يلعٗر  ( . و٘تدح سبحاَو ِبَو ُو العرش ٔفيع يلا  : كما قا٢ تعاذل ) 
ٔبك فوقهم يومئذ شبا ية ( . وأخرب سبحاَو أن للعرش ٛتلة  : كما يف قولو تعاذل ) ٦وبمل عٗر 

: كما قا٢ تعاذل ) ٦ىو يلذ٨ خلق يلسمويٍ ٦يألٙٔ يف ستة  كان على املاء قب  أن ِيل  السموات واَرضوأخرب سبحاَو أن عر و  
 نَي٣ ٦كا٤ عرشو علا يؼباء ( .

كما يف قولو ) ال زبري٦ي بني يأل بياء ، فإ٤ يلناٖ يصعاو٤ فأكو٤ ن٢٦ من ي٭فيق، فإٓي موسا مخذ باائمة من   أن للعرش قوائم وأخرب 
 ٗ .. ( .قويئم يلعر 

٦ٖ فإ و ٦سط يعبنة ٦نعلا يعبنة ٦فوقو عٗر  كما قا٢   أن العرش فوق الفردوط كما أخرب النيب  ) وٓي سألتم   فاسألوه يلفْر
. ٨ٔ ٦ٔيه يلبخا  يلرضبن ( 

ود العرش وقب  خل  السموات واَرض كما اخرب  ن٤ ىبلق ) و٤   كتب مااْير يػب ئق قبل  فاا٢  أن الَقدير كان بعد ًو
٦ٔيه مسلم .  يلسمويٍ ٦يألٙٔ خبمسني نلف سنة ٦كا٤ عرشو علا يؼباء ( 

ٔيْ لاضائو . (فَمع ال  لَِّما يُرِيُد )    ن٨ : يفعل ما يراء ، ٦وبكم ما يريا ، ال معاب غبكمو ٦ال 
 ن٨ ال يبتنع عليو شيء يرياه .  قال القرطيب :

 الفوائد :
 شاٌ بطش   . -ٲ
 ن .لايا للكافري -ٳ
 تسلية للمؤمنني . -ٴ
 و٤   تعاذل خلق يػبلق مث يبعثهم . -ٵ
 وثباٍ يلبعث . -ٶ
 وثباٍ يظبني من نظباء   : يلغفٔو ٦يلرحيم . -ٷ
 وثباٍ عٗر يلرضبن . -ٸ
ٌٔ   تعاذل علا فعل ما يريا .  -ٹ  كما٢ قا
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ِِيٍب )ٛٔ( ِفْرَعْوَن َوَٙتُوَد )َٚٔىْ  َأَدَك َحِديُث اْْلُُنوِد ))  ِِيَن َكَفُروا يف َتْ  يط  )ٜٔ( َبِ  ال  ( َبْ  ُىَو قُمْرآن  ٕٓ( َواَّلل ُ ِمن َورَائِِهم حمُِّ
يد  )  ( ( . ٕٕ ) ( يف َلْوٍح حم ُْفوظٍ َّٕٔمِ 

 [ . ٳٳ -ٸٲ] يلرب٦ُ : 
---------- 

رب يعبمٜو يلكافٌر يلذين ذبنا غبًر يلرسل ٦يأل بياء ؟ ىل بلغك يستفها٣ للترويق ، ن٨ ىل بلغك َي دمحم خ (َىْ  َأَدَك َحِديُث اْْلُُنوِد ) 
 ما نحل   هبم من يلبأٖ ، ٦ما ن ز٢ عليهم من يلنامة ٦يلعذيً ؟ 

جنا ما ىنالك مهز٣٦  )٦نالق علا يألمم يليت ذبمعت ؼباا٦مة يلرسل كاولو تعاذل ،  صبع جنا ٦ىو يلعسكر يؼبتجمع للاتا٢ (يعبنْو  )٦
( ( .    من يألحزيً  )يبن عاشٔو

 يؤ سو بذلك ٦يسليو .  قال القرطيب :
 ، ٦فيو لايا لاومو يلذين كذبوه ، ٦فيو تاوية لعزمو . ففيو تسلية للن   -

 مث بني تعاذل من ىم ، فاا٢ : 
٤٦ٔ فكابر ٦عا ا ٦يْعا يلربوبية ٦يألل( ِفْرَعْوَن )  ٔسل   وليو  بيو موسا ٦نخاه ىا ه ابلغر٠، ىو ملك مصر يلذ٨ ن وىية، ٦نىلكو   ٦جنْو

٦ٔيحهم للحر٠ كما قا٢ تعاذل ) ًٮ فأجساْىم للغر٠ ٦ن ي ل٭وي م٬٢ فٮٰرع٬ٰو٬٤ ن٬ش٬اَّ يٰلع٬ذ٬ يٯا٩ ٬٦ي٬ٰٞو٬٣ ت٬ٞا٭و٣٭ يلسَّاع٬ة٭ ن٬ْٰخٮ  (.يلنَّأ٭ يٞ٭ٰعر٬ب٭و٬٤ ع٬ل٬يٰٞه٬ا غ٭ا٭٦ٯي٩ ٬٦ع٬رٮ
٬ٔك٬و٭ يٰلغ٬ر٠٬٭ ق٬ا٬٢ مم٬ٰنت٭ ن٬ َّو٭ ال وٮل٬و٬ ٬٦ج٬ا٬٦َٰٕن٬ بٮب٬ ٮ وٮٰسريئيل٬ يٰلب٬حٰ ٦قا٢ تعاذل )  ٬ٓي ن٬ْٰ وٮالَّ يلَّذٮ٨ مم٬ن٬ٰت بٮوٮ ر٬ ف٬أ٬تٰٞب٬ٞع٬ه٭ٰم فٮٰرع٬ٰو٤٭ ٬٦ج٭ن٭وْ٭ه٭ ب٬ٰٞغيا٩ ٬٦ع٬ٰا٦ي٩ ح٬َّتَّ وٮ

 ( . ب٬ٞن٭و وٮٰسريئيل٬ ٬٦ن٬َن٬ مٮن٬ يٰلم٭ٰسلٮمٮني٬ 
ا٩ ٬٦وٮذل٬ شب٬٭و٬ْ ن٬ ٦ىم قو٣       احل ) (َوَٙتُوَد )   ( مساكنهم مشا٢ يعبزيٌر يف يلع ، يؼبعر٦فة يآل٤ دبايئن  احل ، كذبوي  اغبا٩ خ٬اى٭ٰم  ٬اغبٮ

 ٦عار٦ي يلناقة فأىلكهم   ابلصيحة ٦يلصاعاة .
ٌٔ ٦و٤ كا وي من يؼبتاامني. ٦نمر فرعو٤ :قال القرطيب  - كا٤   ومبا خص فرعو٤ ٦شبْو ؛ أل٤ شبْو يف ب ْ يلعًر ، ٦قصتهم عناىم مرهو

ٔي٩ عنا نىل يلكتاً ٦غريىم ، ٦كا٤ من يؼبتأخرين يف يؽب ١ ؛ فا٢ٯ هبما علا نمثاؽبما يف يؽب ١ .  مرهو

٦ىو با٢ من يعبنْو ، ٦يؼبريْ بفرعو٤ ىو ٦قومو ، ٦يؼبريْ بثمْو : يلاو٣ يؼبعر٦فو٤ ، ٦يؼبريْ حبايثهم ما ( فٮٰرع٬ٰو٬٤ ٬٦شب٬٭و٬ْ  : ) قال الشوكاين -
ٓكرىا يف غري موبع ، ٦يقتصر ٦قع منهم من ي ٌٔ قا تكرٯٔ يف يلكتاً يلعزيز  لكفر ٦يلعناْ ، ٦ما ٦قع عليهم من يلعذيً ، ٦قصتهم مرهو

٢ٯ هبما علا نمثاؽبما.  علا يلطائفتني الشتهأ نمرنبا عنا نىل يلكتاً ، ٦عنا مرركي يلعًر ، ٦ْ
يٍب )  ِِ ِِيَن َكَفُروا يف َتْ   تمرين علا يلتكذيب ٦يلعناْ، ال تنفع فيو يآلَيٍ ٦ال ذبا٨ لايو يلعظاٍ .ن٨ : ال يزيلو٤ مس (َبِ  ال 
ٰنز٢ وليو ٦ابلبعث. قال ابن عا ور : -

٭
ٔه من يؼباا٣ وٓ يلتااير : نهنم يف تكذيب ابلن  ملسو هيلع هللا ىلص ٦ابلوحي يؼب  ٦ح٭ذٟ متعلٯق يلتكذيب لظهو

يط  )   ٰلك٬افٮرٮين٬ قأْ عليهم قاىر ال يفوتو و ٦ال يعجز٦ و كما قا٢ تعاذل ) ن٨ : ىو  (َواَّلل ُ ِمن َورَائِِهم حمُِّ وٮ٤َّ ( ٦قا٢ تعاذل )  ٬٦يَّللَّ٭ ؿب٭ٮيط٪ ابٮ
ْٮ   ( . ٬ٔبَّك٬ ل٬بٮاٰلمٮٰر ٬ا

 ففيو يلوعيا يلرايا للكافرين من عاوبة من ىم يف قبضتو ٦ربت تابريه . قال السعد  : -
 ؿبُّٮيط٪ ( فيو ٦جوه : ٦  مٮن ٬ٔ٬٦يئٮهٮمٰ )  قال الراو  -

ٔيئو فسا عليو مسلكو ، ف  هبا مهراب٩ ، ياو٢  أحدىا : ٕتو ، كاحملاٚ وٓي نحيط بو من ٦ ٔه عليهم ٦نهنم يف قبضتو ٦حو ن٤ يؼبريْ ٦ ف يقتاي
١ ، فليسوي يفوتو   تعاذل : فهو كذي يف قبضيت ٦نَن قأْ علا وى كهم ٦معاجلتهم ابلعذيً علا تكذيبهم وَي١ ف  ذبٜز من تكذيبهم وَي

ٍْٔ يال تاا٣ منهم .  وٓي ن
٬ٚ   هبٮ٬ا ( ٦قولو ) ٬٦وٮ  واثَيها : ٔ٭٦يٰ ع٬ل٬يٰٞه٬ا ق٬ٰا ن٬ح٬ا ٰٓ قٞ٭ٰلن٬ا ل٬ك٬ وٮ٤َّ ن٤ يكو٤ يؼبريْ من ىذه يإلحااة قًر ى كهم كاو٢ تعاذل ) ٦نخر٧ دل٬ٰ ت٬ٰٞااٮ

٬ٚ ابلناٖ ( ٦قولو ) ٬٦ظ٬نُّويٰ ن٬ َّٞه٭ٰم  ا ٔفوي يؽب ١ .٬ٔبَّك٬ ن٬ح٬ ٔفة يؽب ١ ، ياو٢ : فهؤالء يف تكذيبك قا شا ٌٔ عن مرا يط٬ هبٮٮٰم( فهذي كلو عبا  ن٭حٮ
 ن٤ يكو٤ يؼبريْ ٦  ؿبيط أبعماؽبم ، ن٨ عادل هبا ، فهو مر ا بعااهبم عليها .واثلثها : 
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 من عنا   من يلوحي يلعظيم يؼبعلو٣ . ن٨ : ما جاء بو يلرسو٢ ( َبْ  ُىَو ) 

يد   )  ( . ال َيتيو يلباال من بني يايو ٦ال من خلفو تنزيل من حكيم ضبيا) ن٨ يلكرس يلعظيم يلذ٨ ( أ  : قُمْرآن  َّمِ 
قا٢ بعض يلعلماء : معَن يجمليا ىو كتاً شريف ، نشٟر من كل كتاً ، عارل يلطباة فيما بني يلكتب يإلؽبية يف يلنظم ٦يؼبعَن ، ٦سيع 

يلوجوه ، كثري يلربكاٍ ، جزيل يؼبربٯمٍ ، ٦يسع يأل٦ اٟ ٦عظيمها ، متناه٫ يف يلرٟر ٦يلكر٣ ٦يلربكة ، لكو و بياَن٩ يؼبعاين عظيمها ، كثري 
 ؼبا شرعو   لعباْه من نحكا٣ يلاين ٦يلا يا .

 . قولو ) يجمليا (  ستفيا ن٤ من سبسك بو َن٢ يجملا ٦يلعظمة 
 ا٤ ٦جو كو و ؾبيا : ٦فبا ٦ ف بو يلارم٤ :يلثناء علا ىذي يلارم٤ أب و ؾبيا ، ٦قا سبق بي 

( كما قا٢ تعاذل : العزيز : ً٪ ع٬زٮيز٪  .) ٬٦وٮ َّو٭ ل٬كٮت٬ا
٬َ ، ٦ال يستطيع ن٤ يغريه ، ن٦ يزيا فيو ن٦ يناص منو ، ٦عاس يلنظري منيع من يلبا ال ، ٦معناه : ن٨ منيع من يلريطا٤ ، ال هبا وليو سبي ٩

ٔيْه بتحريف ن٦ سوء  ، ٦يبتنع علا يلناٖ ن٤ ياولوي مثلو ، فهو غالب ٦قاىر . ٦من كل من ن
، أل و قال ابن عطية :  - ٔيء عليو، ٦ىو ؿبفٛو من   تعاذل  بصحة٦٦ ف تعاذل يلكتاً ابلعٌز  .معا يو فبتنع يلطعن فيو، ٦يإلٕ

 .)وٮ َّو٭ ل٬ا٭ٰرم٤٪ ك٬رٮس٪( قا٢ تعاذل : ال رمي : 
لك ن٤ فيو يلبيا٤ ٦يؽبا٧ ٦يغبكمة ، ٦ىو معظم عنا   تعاذل .٦معناه : يلكرس يظبو جامع ؼبا وبم  ا ، ٦ٓ

 : كرس ؼبا فيو من كرس يألخ ٠ ٦معارل يألمٔو .  وقي 
ٔئو . تفسري يلارا  :  وقي   ٷٲٳ/ٸٲ: أل و يكرٯ٣ حافظو ، ٦يعظم قا
ٔه .( يف َلْوٍح )   ن٨ : يف لِو كتب   فيو كل شيء قضاه ٦قا
٬٦وٮ َّو٭ يفٮ ن٭٣ٯٮ ن٨ : ىو يف يؼبأل يألعلا ؿبفٛو من يلزَيٌْ ٦يلناص ٦يلتحريف ٦يلتبايل ٦يلتغيري ٦تطا٢٦ يلريااني كما قا٢ تعاذل ) (حم ُْفوٍظ ) 

يٰٞن٬ا ل٬ع٬لٮيّّ ح٬كٮيم٪  ًٮ ل٬ا٬  (  يٰلكٮت٬ا
ٔه عنا   تعاذل . قال الشيخ السعد  : - ٔفعة قا  ٦ىذي يا٢ علا ج لة يلارم٤ ٦جزيلتو ، ٦
 فوائد :ال
 ٦يؼبؤمنني . تسلية يلن   -ٲ

ٔسلو تسلية للن  ٦ربذيري٩ للمكذبني من نمتو . -ٳ  يلتذكري باصص يؼبكذبني ٦ما نحل   هبم من يلعاوابٍ ؼبا عصوي 
 يلوعيا يلرايا للكفٌر يؼبكذبني ٦ن٤   ؿبيط هبم . -ٴ
 عظمة يلارم٤ ٦علو منزلتو . -ٵ

 ن و مكتًو يف يللِو يحملفٛو . -ٶ

 .وثباٍ يللِو  -ٷ
 

 تفسَت سورة الطارق
 : مقدمة

٠ٔ مكية . ٌٔ يلطا  سو
 امسها :

٠ٔ ، ٦هبذي ظبيت يف يؼبصاحف ٦كتب يلتفسري ٦يلسنة . ٌٔ يلطا  سو
٠ٔ ، ٦ىو يلنجم يلذ٨ يطلع لي ٩ .  ٦ظبيت بذلك الفتتاحها باسم   ابلسماء ٦يلطا

٠ٔ ، ٦قا جاء ٓلك يف ك ٣ يلصحابة ٔ  ٌٔ يلسماء ٦يلطا  بوي٤   عليهم .٦من نظبائها : سو
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لسَّم٬اءٮ  ن٤٬َّ ٬ٔس٭و٬٢  ٮ  ) ع٬ٰن ن٬ّبٮ ى٭ر٬يٰٞر٬ٌ٬  ر٬ٌٮ ابٮ ٍٮ يٰلبٞ٭ر٭٦ُٮ  -ك٬ا٬٤ ي٬ٰٞار٬ن٭ يفٮ يٰلعٮر٬اءٮ يآٰلخٮ ٬ٓي ٔٮ  -ي٬ٰٞع ٮ  ٦ٔيه نضبا .٬٦يلسَّم٬اءٮ ٬٦يلطَّا  ) ٠ 
٬ا مٮن٬ يلسُّو٬  ك٬ا٬٤ ي٬ٰٞار٬ن٭ يفٮ  ن٤٬َّ ٬ٔس٭و٬٢ يَّللَّٮ )ع٬ٰن ج٬ابٮرٮ ٰبنٮ ظب٬٭ر٬ٌ٬ 

ٍٮ يٰلبٞ٭ر٭٦ُٮ ٬٦كب٬ٰوٮنبٮ ٬ٓي ٔٮ٠ٮ ٬٦يلسَّم٬اءٮ  لسَّم٬اءٮ ٬٦يلطَّا   ٦ٔيه نبو ْي٦ْٔ(. يلظُّٰهرٮ ٬٦يٰلع٬ٰصرٮ ابٮ
 أغراضها :

 وثباٍ وحصاء يألعما٢ ٦يعبزيءٮ علا يألعما٢ . -ٲ
 ٦وثباٍ ومكا٤ يلبعث بناض ما نحالو يؼبرركو٤ ببيا٤ ومكا٤ وعاٌْ يألجسا٣ . -ٳ
 برأ٤ يلارم٤ .٦يلتنويو  -ٴ
ٓكر فيو من يلبعث أل٤ وخبأ يلارم٤ بو ؼبٯا يستبعا٦ه ٦موٯىوي علا يلناٖ أب٤ ما فيو غري  ا٠ . ٦لايا٭ يؼبرركني يلذين  -ٵ ٦ ا٠ ما 

 .َن٦هي يؼبسلمني 
 ٦٦عاه أب٤   منتصر لو غري بعيا . ٦تثبيت يلن   -ٶ
َها َحاِفظ  )ٖ( الن ْجُم الث اِقُب )ٕط اِرُق )( َوَما َأْدرَاَك َما الٔ) َوالس َماء َوالط اِرِق )  ََساُن ِمم  ٗ( ِإن ُك ُّ ََمْفٍس ل م ا َعَليمْ ( فَمْلَينيُِر اْْلِ

ِعِو َلَقاِدر  )ٚ( َِيُْرُج ِمن بَمُْتِ الصُّْلِب َوالَم َراِئِب )ٙ( ُخِلَ  ِمن م اء َداِفٍ  )ُ٘خِلَ  ) ًْ َ ُو َعَلى َر َلى ٛ( ِإ ( َفَما َلُو ِمن ٜالس َرائُِر )( يَمْوَم تُمبمْ
ٍة َوََل ََّنِصٍر   ( .(  ٓٔ) قُمو 
 : ٠ٔ  [ . ٱٲ -ٲ] يلطا

------------ 
٠ٔ ( معطٟو علا يلسماء . ) َوالس َماء َوالط اِرِق ( ١ٔ ٦تعاذل ابلسماء ٦ما جعل فيها من يلكويكب يلنرٌي ) ٦يلطا  ياسم تبا

٠ٔ ألهنما من ـبلوقاتو يلباىٌر ، ٦ؼبا فيهما من يآلَيٍ يلظاىٌر ، ٦يإلقسا٣ هبما ٦يلاسم من ار٠ أتكيا يلك ٣ ، ٦نقسم    ابلسماء ٦ابلطا
 ْليل علا عظمة شأهنما ٦عظمة خالاهما .

٠ٔ ن لو يف يللغة ما يطر٠ لي ٩ .  ٦يلطا
٠ٔ  ) قال ابن عطية - ٔىم يلذ٨ َييت لي ٩ ، ٦ىو يسم جن  لكل ما يظهر ٦َييت لي ٩ ، ٦منو هن (٦يلطا ٔسو٢   ملسو هيلع هللا ىلص يلناٖ من نسفا ا 

 ن٤ َييت يلرجل نىلو ار٦قا٩ ، ٦منو ار٠٦ يػبيا٢ ، ٦قا٢ يلراعر : 
ٔي٩   . َي َنئم يلليل مغ ي٩ أب٦لو... و٤ يغبويَْ قا تطرقن نسحا

ٓكر يلسماء ٦يلرم  ٦يلامر أل٤ نحويؽبا يف نش:  قال الراو  - هبا عجيبيعلم ن و تعاذل نكثر يف كتابو   ة .كاؽبا ٦سريىا ٦مطالعها ٦مغا
٠ٔ ، مث فسره باولو : ) َوَما َأْدرَاَك َما الط اِرُق (  تعظيم ٦تفخيم لو ، ن٨ : ٦ما نعلمك ما يلطا

٠ٔ ،  ) الن ْجُم الث اِقُب ( ٔه ٦ىبر٠ يلسمويٍ فينفذ حَّت ير٧ يألٙٔ .بيا٤ ٦تفسري للطا  ن٨ : يؼبضيء يلذ٨ يثاب  و
 ٦يلصحيح ن و يسم جن  يرمل سائر يلنجو٣ يلثويقب .:  قال السعد  -

ٔقا٩ أل و ومبا ير٧ ابلليل ٦ىبتفي ابلنهأ ، ٦يؤياه ما جاء يف يغبايث يلصحيح : ) هنا ن٤ يطر٠ يلرجل نىلو ار٦قا٩ ( ن٨  ٦ظبي يلنجم اا
 َيتيهم فجأٌ ابلليل .

٠ٔ: يلنجم، يسم جن  ظبا بذلك أل و يطر٠ ل :قال القرطيب  - ي ، ٦منو يغبايث: هنا يلن  ملسو هيلع هللا ىلص ن٤ يطر٠ يؼبسافر نىلو لي .. يلطا
ٔقا. ياا٢: ار٠ ف ٤، وٓي جاء لي .. ٦ن ل يلطر٠: يلا٠، ٦منو ظبيت يؼبطرقة، فسما قا ا يلليل  ٦يلعًر تسما كل قا ا يف يلليل اا

ٔقا، الحتياجو يف يلو و٢ وذل يلا ضب ٦يف يغبايث: نعٓو بك من٠ ... اا ٔقا يطر٠ خبري َي  ٠ٔ يلليل ٦يلنهأ، وال اا  ن .اوي
ٔي٩ يف يلليل. قال ابن عا ور : - ٠ٔ بيتا٩ جبامع كو و ظهو  ش٭بو الٜو يلنجم لي ٩ بطر٠٦ يؼبسافر يلطا

َها َحاِفظ  (  .ىذي جويً يلاسم ، ن٨ :كل  ف  عليها من   وبرسها من يآلفاٍ  ) ِإن ُك ُّ ََمْفٍس ل م ا َعَليمْ
ٰلفٮوٮ وب٬ٰف٬ظ٭و ٬و٭ مٮٰن ن٬ٰمرٮ يَّللَّٮ ( .  ٰيوٮ ٬٦مٮٰن خ٬ ٍ٪ مٮٰن ب٬ٞنٰيٮ ي٬ا٬  كما قا٢ تعاذل ) ل٬و٭ م٭ع٬اٯٮب٬ا

 .٦وبفً نعماؽبا 
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 كما قا٢ تعاذل )٬٦وٮ٤َّ ع٬ل٬ٰيك٭ٰم غب٬٬افٮظٮني٬ . كٮر٬يما٩ ك٬اتٮبٮني٬ . ي٬ٰٞعل٬م٭و٬٤ م٬ا ت٬ٰٞفع٬ل٭و٬٤ ( .
ًٔ يلعٌز سبحا و ابلسما ٬ٓي ى٬و٧٬( فياسم  ٠ٔ يلذ٨ يف يلسماء ٦ىو: يلنجم، ٦قا نقسم   ابلنجم يف مَيٍ نخر )٬٦يلنَّٰجمٮ وٮ ء، ٦ياسم ابلطا

ياسم   بذلك علا ن٤ كل  ف  عليها حافً علا يلوجهني يؼبتاامني، فإٓي يعتااٍ ىذي يؼبعتاا يستاامت سريرتك، ٦ لح حالك، 
 ر يألعما٢ ٦يألقوي٢ .٦حفظت لسا ك، و٤ علمت ن٤ عليك حافظا٩ يسط

ٔ ا عليها من   قال ابن القيم : - ٦يؼباسم عليو ىهنا حا٢ يلنف  يإل سا ية ، يالعتناء هبا ٦وقامة يغبفظٞة عليها ، ٦وهنا دل ت ١ ، بل ن
ما تكتسب من وبفً عليها نعماؽبا ٦وبصيها ، فأقسم سبحا و ن و ما من  ف  وال عليها حافً من يؼب ئكة وبفً عملها ٦قوؽبا ٦وبصر 

 خري ٦شر .
٧ٕ عليها دبا يستحاو من ثويً ن٦ عااً.  ٦يؼباصْو من يآلية يلكريبة: ربايق تسجيل نعما٢ يإل سا٤ عليو، ٦ن و سيحاسب عليها ٦سيجا

ََساُن ِمم  ُخِلَ    -قا خلاو  خلاو   ؟ ن٨ : فلينظر يإل سا٤  ظر يعتبأ ٦تفكر من ن٨ شيء  ( ُخِلَ  ِمن م اء َداِف ٍ . ) فَمْلَينيُِر اْْلِ
ٔحم يأل ثا. -تعاذل ٔتو، من ماء متافق، ىبُر باٌو ٦سرعة من يلرجل، ليصب يف   باا

ٔشاْ لو وذل يالع يٟ ابؼبعاْ ، أل٤ من قأ علا يلبايءٌ فهو قأْ علا ففي ىذي :  تنبيو لإل سا٤ علا بعف ن لو يلذ٨ خلق منو ، ٦و
 يإلعاٌْ بطريق يأل٦ذل .

 ذل ) ٬٦ى٭و٬ يلَّذٮ٨ ي٬ٰٞبان٭ يػب٬ٰٰلق٬ مث٭َّ ي٭عٮيا٭ه٭ ٬٦ى٭و٬ ن٬ٰىو٤٬٭ ع٬ل٬ٰيوٮ ( .كما قا٢ تعا
 قولو )فلينظر( ن٨  ظر يلفكر ٦يالستاال٢ ليعلم ن٤ يلذ٨ يبتان ن٢٦ خلاو من  طفة قأْ علا وعاْتو.  قال ابن القيم : -
٦ٯ٢ نمره ٦سنتو يأل٦ذل ، حَّت يعلم ن٤ من ن رأه قأْ علا وعاْتو : ٦جو يالتصا٢ دبا قبلو تو ية يإل سا٤ ابلنظر يف ن قال القرطيب -

ٰلٮي علا حافظو وال ما يسره يف عاقبة نمره.  ٦جزيئو ؛ فيعمل ليو٣ يإلعاٌْ ٦يعبزيء ، ٦ال يب٭
يلرجل ) ٬٦يلتَّٞر٬يئٮبٮ ( ٦ىي عظا٣  أ ن٨ : ىبُر ىذي يؼباء ) مٮن ب٬ٞنٰيٮ يلصُّٰلبٮ ( ٦ىي عظا٣ ظهر ) َِيُْرُج ِمن بَمُْتِ الصُّْلِب َوالَم َراِئِب (  

 يؼبرنٌ ، فسبحا٤ يلعليم يػببري .
٦ىذي يؼباء يلايفق من  فاتو ن و ىبُر من بني  لب يلرجل، ٦من بني تريئب يؼبرنٌ، حيث ىبتلط يؼباءي٤، ٦يتكو٤ منهما يإل سا٤ يف ن٨ : 

  ٌٔ  . -تعاذل -مريحلو يؼبختلفة باا
ُ٭ مٮن ب٬ٞنٰيٮ يلصُّٰلبٮ ٬٦يلتَّٞر٬يئٮبٮ ( ٦دل يالب : ىبُر من يلصلب  ٦وبتمل ن٤ يؼبريْ ابل يئب ٔه ، أل و قا٢ )ىب٬ٰر٭ تريئب يلرجل نيضا٩ ن٨ : عظا٣  ا

 ٦يل يئب .
يْ يؼبؤمن علم قال ابن عا ور - ْمُا يلتعليم ٦يلعرٌب باقائق يلتكوين ليستياً يعباىل يلكافر ٦يْز ا٩ : ٦ن٭انب يف ٦ ف ىذي يؼباء يلايفق إلٮ

 ٦ياينا٩.
ِعِو َلَقاِدر  ( ًْ َ ُو َعَلى َر ، ٦وعاْتو  ) ِإ ٔجعو يف يآلخٌر ن٨: يلذ٨ ن٦جا يإل سا٤ من ماء ْيفق ىبُر من ىذي يؼبوبع يلصعب ، قأْ علا 
 للبعث ٦يلنرٔو ٦يعبزيء .

ٔ٪ قولو ) قال ابن القيم: - ْٮ ٔجعو وذل يو٣ يلايامة، كم (وٮ َّو٭ ع٬ل٬ا ٬ٰٔجعٮوٮ ل٬ا٬ا  ا ىو قأْ علا خلاو من ماء٫ ىذي شأ و.ن٨: علا 
ْٮٔ٪ ( فيو قوال٤ :: قولو )  قال ابن كثَت -  وٮ َّو٭ ع٬ل٬ا ٬ٰٔجعٮوٮ ل٬ا٬ا

ٔجع ىذي يؼباء يلايفق وذل ماره يلذ٨ خُر منو لاأْ علا ٓلك . أحدمها :  علا 
ٔجع ىذي يإل سا٤ يؼبخلو٠ من ماء ْيفق ، ن٨ : وعاْتو ٦ب والقول الثاين عثو وذل يلائ يآلخٌر لاأْ ، أل٤ من قأ علا يلباء : و و علا 

ٔه يبن جرير .  قأْ علا يإلعاٌْ ، ٦يختا
٨ٕ ٦قا٢ : ٦يرها لو قولو ) ي٬ٰٞو٬٣ تبلا يلسريئر( ن٨ ن و قأْ علا بعثو يو٣ يلايامة.  ٦ٔجح ىذي يلاو٢ يلري

 ٦ٔجحو يبن جرير ، ٦يلثعل  ، ٦يلارا . ٦ٔجحو يلروكاين ٦قا٢ :
َلى الس َرائُِر ( ) يَمْومَ   ي٩ ، ٦قا جاء يف يغبايث  تُمبمْ ن٨ : يو٣ يلايامة تبلا فيو يلسريئر ، ن٨ تظهر ٦تبا٦ ٦يباا يلسر ع  ية ٦يؼبكنو٤ مرهْو
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ٌٔ ف ٤ بن ف ٤ ( .  ) يرفع لكل غأْ لويء ياا٢ ىذه غا
ل٬  ٬ٓي بٞ٭ٰعثٮر٬ م٬ا يفٮ يٰلا٭ب٭ؤٮ . ٬٦ح٭صٯٮ  م٬ا يفٮ يلصُّا٭٦ٔٮ ( .ياو٢ تعاذل )ن٬ف٬  ي٬ٰٞعل٬م٭ وٮ
 ٦قا٢ تعاذل )  ى٭ن٬الٮك٬ ت٬ٞبٰٞل٭وي ك٭لُّ  ٬ٰٞف ٫ م٬ا ن٬ٰسل٬ف٬ٰت ( .

ل٬ا يلسَّر٬يئٮر٭ ( : ٦يف يلتعبري عن يألعما٢ ابلسر لطيفة ، ٦ىو ن٤  يقول اْلمام ابن القيم - ضبو   تعاذل يف تفسري قولو تعاذل ) ي٬ٰٞو٬٣ تٞ٭بٰٞ
ٔي٩ ٦وشريقا٩ ٦حياءي٩ ، ٦من كا ت يألعما٢  تائأ يلسريئر يلباانة  ؛ فمن كا ت سريرتو  اغبة كا٤ عملو  اغبا٩ ، فتبا٦ سريرتو علا ٦جهو  و

ٔتو ، فتبا٦ سريرتو علا ٦جهو سويْي٩ ٦ظلمة ٦شينا٩ ، ٦و٤ كا٤ يلذ٨ يبا٦ عليو  يف سريرتو فاساٌ كا٤ عملو اتبعا٩ لسريرتو ، ال يعتبأ بصو
 فيو٣ يلايامة تبا٦ عليو سريرتو ، ٦يكو٤ يغبكم ٦يلظهٔو ؽبا .يلا يا ومبا ىو عملو ال سريرتو 

٬ٍ يلريء وٓي يختربت٬    ل٬ا يلسَّر٬يئٮر٭ ( ن٨ : زبترب ، ٦قا٢ مااتل : تظهر ٦تبا٦ ، ٦بلو و ليظهر لك ٦قا٢ نيضا٩ يف تفسري قولو تعاذل ) ي٬ٰٞو٬٣ تٞ٭بٰٞ
 ابانو ، ٦ما خفي منو .

  ، ٦يلسريئر ما نسر يف يلالًو من يلعاائا ٦يلنياٍ ، ٦ما نخفا من يألعما٢ .تبلا يلسريئر ( ن٨ زبترب قال الراو  ) -
فيو من  ويَيه ٦عاائاه. قال ابن عا ور : - ره يإلٮ سا٤ ٦ىب٭  ) يلسريئر ( صبع سريٌر ٦ىي ما ي٭سٮ
  ، ٔىا ٦سبييز يلصاحل منها عن يلفاسا ، ٦ىو كناية عن يغبساً عليها ٦يعبزيء ٦بلو٭ يألعما٢ يلظاىٌر ٦يألقوي٢ ٦ب٬ٰٞلو يلسريئر ، يختبا

 مستفاْ بااللة يلفحو٧ من بلو يلسريئر.
ٓلك  ٦يلسريئر صبع سريٌر ، ٦ىي سريئر   يليت بينو ٦بني عباه يف ظاىره ٦ابانو هلل ؛ فاإليبا٤ من يلسريئر، ٦شريئعو من يلسريئر، فتخترب 

يها من مضيعها ، ٦ما    كا٤ هلل فبا دل يكن لو .يليو٣ ، حَّت يظهر خريىا من شرىا ، ٦مْؤ
ٕينا٩ يف يلوجوه ، ٦شينا٩ فيها . -   قا٢ عبا   بن عمر : يبا٨   يو٣ يلايامة كل سر فيكو٤ 
ٔىا ، ٦وظهأ ماتضيالا من يلثويً ٦يلعااً ، ٦يغبما ٦يلذ٣ .   ٦يؼبعَن : زبترب يلسريئر إبظها
 يلسريٌر ؛ ح ٌٔ يث وهنا ؿبط  ظر   عز ٦جل ٦عليها مائ يلابو٢ عناه سبحا و ٦حسب فبا سبق يتبني لنا عٮظ٬م٭ شأ٤ يلالب ٦خطو

  حها ٦فساْىا يكو٤ حسن يػباسبة ٦سوهىا ، ٦كلما  لحت يلسريٌر سبت يألعما٢ يلصاغبة ٦ٕكت ٦لو كا ت قليلة ، ٦يلعك  من 
 يلذ٨ يفسر لنا تفو٠ُّ ن حاً دمحم  ٓلك يف قلة بركة يألعما٢ حينما تفسا يلسريٌر ٦يصيبها من يآلفاٍ ما يصيبها ، ٦ىذي ىو

علا غريىم فبن جاء بعاىم فبن قا يكو٤ نكثر من بعض يلصحابة عباٌْ ٦قرابٍ ؛ حيث و٤ نساٖ يلتفابل بني يلعباْ عنا   عز 
 ٦جل ىو ما ٦قر يف يلالب من سريٌر  اغبة مطاباة ؼبا ظهر يف يلع  ية من نعما٢ ٦نقوي٢ .

 ٢ : نقًر يلناٖ وذل يلرَيء ممنهم منو .عن عباٌ بن نّب لبابة قا 
ٓكره .  ٦قا٢ نضبا : اوىب ؼبن نطبل   

 ٦قا٢ نيًو : ٦  ما  ا٠ عبا٪ وال سرٯه ن٤ ال يرعر دبكا و .
 ٦قا٢ سفيا٤ بن عيينة : وَيكم ٦يلرهٌو يػبفية ؟ قالوي : ٦ما ىي ؟ قا٢ : يلذ٨ وبب ن٤ يبِا علا يػبري .

 لنية يلصاغبة ، ، فإ٤ يلرَيء ال ياخل يلنية .٦قا٢ عكرمة : نكثر٦ي من ي
ٔتفع مثل مالك ، لي  لو كثري   ٌ ٦ال  يا٣ ، وال ن٤ تكو٤ لو سريٌر . ٔنيت نحاي٩ ي ١ٔ : ما   قا٢ يبن يؼببا

ٔمه يلناٖ . ٨ٔ : كل شيء من عملي نظهرتو ال نعاه شيئا٩ ، لعجز نمثالنا عن يإلخ ٘ وٓي   قا٢ يلثو
 ما  ا عن   مثل الب يحملاما ٦الب يلرفعة . ٦قا٢ سعيا بن يغبايْ :

ضبو   تعاذل قا٢ : وٓي ٦يفات يلسريٌر يلع  ية فذلك يلعا٢ ، ٦وٓي كا ت يلسريٌر نفضل من يلع  ية فذلك يلفضل ، ٦  وٓي  ٦عن يبن عيينة 
 كا ت يلع  ية نفضل من يلسريٌر فذلك يعبٔو .

٦ٕجتو ٦ال غريىا . قا٢ عبا   بن ْي٦ْ يػب٭ر٬ٰي  : كا وي  يستحبو٤ ن٤ يكو٤ للرجل خبيئة من عمل  احل ، ال تعلم بو 
ٕيْه من خبإ ٦يحا قا٢ : لعلهم يعرفوين في٭حابوين ، فأكو٤ فبن نعيش باي  .  ٦كا٤ دمحم بن يوسف يأل بهاين ال ير ٨ 



81 

 

ٍْ ن٤ يػبلق تعلموي ىذي يلعلم _ ياصا علمو _ علا ن٤ ال ينسب  “  .ورلٯ حٟر منو ٦قا٢ يلرافعي : ٦ْ
 قا٢ يبن عباٖ : ومبا وبفً يؼبرء علا قأ  يتو .

 ٦قا٢ وبيي بن نّب كثري :  تعلموي يلنية فإهنا نبلغ من يلعمل .
ٔبعني يوما٩ وال ظهٍر ينابيع يغبكمة من قلبو ٦لسا و .  ٦قا٢ مكحو٢ : ما نخلص عبا قط ن

ٔم ٩ يثالو ٦ال ينفعو .٦قا٢ يبن يلايم :  يلعمل بغري وخ ٘ ٦ال يقتايء كاؼبس  افر يبأل جريبو 
ُٔ منو ن٨ ال ياأ ن٤ ) وَل َّنصر ( ن٨ يف  فسو ) من قوة ( ن٨ : يإل سا٤ يو٣ يلايامة فمالو ( ) َفَما َلُو ِمن قُمو ٍة َوََل ََّنِصٍر ( )  ن٨ خا

 يناذ  فسو من عذيً   ٦ال يستطيع لو نحا ٓلك .
ٔه يف يلا يا وما باٌو يإل سا٤ ن٦ بنصٌر غريه لو نخربه   ن و يعامها يو٣ يلايامة.: يلضمري لإل سا٤ قال يف الَسهي  -  ، ٦ؼبا كا٤ ْفع يؼبكا

 قا٢ تعاذل ) يو٣ ال سبلك  ف  لنف  شيئا٩ ٦يألمر يومئذ٫ هلل ( .
 ٦قا٢ تعاذل ) يو٣ ال يغ  موذل٩ عن موذل٩ شيئا٩ ٦ال ىم ينصر٤٦ ( .

 ٔ .٦ال ينفع يف ٓلك يليو٣ يالعتذي
ٔلم ٦ؽبم يللعنة ٦ؽبم سوء يلائ ( .  قا٢ تعاذل ) يو٣ ال ينفع يلظاؼبني معذ

ُٔ ٦ىو   قال ابن القيم : - نخرب سبحا و عن حا٢ يإل سا٤ يو٣ يلايامة ن و غري فبتنع من عذيً   ، ال باٌو منو ٦ال باٌو من خا
اٌو من ينصٞره، ٦ك نبا معا٣٦ يف حاو، ٦ ظريه قولو تعاذل  ) ال ي٬ٰست٬طٮيع٭و٬٤ يلتاجر، فإ٤ يلعبٞا وٓي ٦قع يف شاٌ فإما ن٤ يافعها باوتو، ن٦ ب

هٮٰم ٬٦ال ى٭ٰم مٮنَّا ي٭ٰصح٬ب٭و٬٤ ( .   ٬ٰصر٬ ن٬ ٰٞف٭سٮ
ِع ( ًْ َُاِت الر  ١ٔ ٦تعاذل ابلسماء ٓيٍ يؼبطر ، يلذ٨ يرجع علا يلعباْ حينا٩ بعا حني ،  ) َوالس َماء  يلرجع  : قال ابن عباطياسم   تبا

 يؼبطر .
ٔجعا٩ ابؼبصأ ، أل و يرجع كل عا٣ ن٦ أل و يرجع :  قال يف الَسهي  - ٍٮ يلرجع ( يؼبريْ ابلرجع عنا يعبمهٔو يؼبطر ٦ظباه  ٬ٓي ) ٦يلسمآء 

 وذل يألٙٔ .
َُاِت الص دِْع ( َْرِض  ١ٔ ٦تعاذل ابألٙٔ يليت تتصٜا ٦تنرق ، فيخُر منها يلنباٍ ٦يألشجأ  ) َواَْ ٕىأ .ياسم تبا  ٦يأل

َ ُو (   ن٨ : يلارم٤ .) ِإ
ٕه . ) َلَقْول  َفْص   (  ن٨ : حق ٦ ا٠ ، بنيٯ ٦يبح ، فا ل بني يغبق ٦يلباال ، قا بلغ يلغاية يف بيا و ٦ترريعو ٦وعجا

  .ن٨ : لي  فيو شيء من يللهو ٦يلباال ٦يلعبث ، بل ىو جا كلو ، أل و ك ٣ نحكم يغباكمني ) َوَما ُىَو ِ)ْْلَْزِل (
. بل ىو جا كلو، فيجب علا كل عاقل، ن٤ يتبع ىايه، ٦ن٤ ي٤ ٦  ن٨ : ىذي يلارم٤، لي  فيو شائبة من شويئب يؽبز٢ ن٦ يللعب ن٦ يؼبزِي

 .يستجيب ألمره ٦هنيو
ْٔ بليغ، علا ن٦لئك يؼبرركني يعباىلني، يلذين ٦ فوي يلارم٤، أب و  ز٢ علا يلرسو٢  أل و ىبربىم أب٤  ليهز٢ بو، ٦يف ىذه يآلَيٍ يلكريبة 

لك نمر تستبعاه  فوسهم يؼبطموسة  ) يلوسيط ( .   .يألمويٍ سيعا٤٦ْ وذل يغبياٌ مٌر نخر٧، ٦ٓ
ن٨ يبكر٤٦ ابلناٖ يف ( ىبرب تعاذل عن يلكافرين أبهنم يكذبو٤ ٦يصا٤٦ عن سبيلو فاا٢ ) وهنم يكيا٤٦ كياي٩  ) ِإَم ُهْم َيِ يُدوَن َكْيدا) (
 ٤ ، ٦وذل تكذيب يلرسو٢ .ْعولم وذل خ ٟ يلارم

ٰٓ يب٬ٰك٭ر٭ بٮك٬ يلَّذٮين٬ ك٬ف٬ر٭٦ي لٮيٞ٭ٰثبٮت٭و٬١ ن٦ٰ٬ ي٬ٰٞاتٞ٭ل٭و٬١ ن٦ٰ٬ ىب٭ٰرٮج٭و٬١ ٬٦يب٬ٰك٭ر٭٬٤٦ ٬٦يب٬ٰك٭  يٰٞر٭ يٰلم٬اكٮرٮين٬ ( .كما قا٢ تعاذل )٬٦وٮ  ر٭ يَّللَّ٭ ٬٦يَّللَّ٭ خ٬
 ي٬ٰرع٭ر٭٬٤٦ ( . ٦قا٢ تعاذل ) ٬٦م٬ك٬ر٭٦ي م٬ٰكري٩ ٬٦م٬ك٬ٰرَن٬ م٬ٰكري٩ ٬٦ى٭ٰم ال

 : ٦يلكيا : وخفاء ق٬صا يلضر ٦وظهأ خ فو . قال ابن عا ور -
إلظهأ يغبق ٦لو كره يلكافر٤٦ ، ٦لافع ما جاء٦ي بو من يلباال ، ٦يعلم هبذي من يلغالب ، فإ٤ يآلْمي نبعف ٦نحار من  ) َوَأِكيُد َكْيدا) (

 ن٤ يغالب يلاو٨ يلعليم يف كياه .
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ٔجهم هبذه  قال بعض العلماء - : و٤ من كيا   سبحا و ٦تعاذل: ن و يباىم يف اغياهنم، ٦يباىم يف يلنعيم، ٦ينعم عليهم ابلنعم، ٦يستا
ه٭  ي٬ ظ٬الٮم٬ة٪ وٮ٤َّ ن٬ٰخذ٬

٬ٓي ن٬خ٬ذ٬ يٰلا٭ر٧٬ ٬٦ىٮ لٮك٬ ن٬ٰخذ٭ ٬ٔبٯٮك٬ وٮ ؽبم نبويً   ن٬لٮيم٪ ش٬اٮيا٪ ( يفتحيلنعم حَّت وٓي نخذىم دل يفلتهم، كما قا٢ تعاذل ) ٬٦ك٬ذ٬
، مث يساطو٤ ساطة ينتام   فيها منهم سبحا و ٦تعاذل .  يلنعم ٦ياذٟ يف قلوهبم يلغر٦ٔ

 . ٦يف ىذي ن٤   تعاذل ال يو ف ابؼبكر ٦يلكيا ٦يػباٜي وال علا ٦جو يؼباابلة يف حق يلكائاين ٦يؼباكرين ٦يؼبخاْعني 
 كما يف ىذه يآلية .

ْٮع٭و٬٤ يَّلل٬َّ   ٬٦يلَّذٮين٬ مم٬ن٭وي ٬٦م٬ا ىب٬ٰا٬ع٭و٬٤ وٮالَّ ن٬ ٰٞف٭س٬ه٭ٰم ٬٦م٬ا ي٬ٰرع٭ر٭٬٤٦ ( . ٦قولو تعاذل ) ىب٭٬ا
ل٬ٰوي وٮذل٬ ش٬ي٬ااٮينٮهٮٰم ق٬ال٭وي وٮَنَّ م٬ع٬ك٭ٰم وٮ  ٬ٓي خ٬ ٬ٓي ل٬ا٭وي يلَّذٮين٬ مم٬ن٭وي ق٬ال٭وي مم٬نَّا ٬٦وٮ ى٭ هبٮٮٰم ٬٦يب٬٭اُّى٭ٰم يفٮ مب٬َّا كب٬ٰن٭ م٭ٰست٬ٰٞهزٮئ٭و٬٤ . يَّللَّ٭ ي٬ٰست٬ٰٞهزٮ ٦قولو تعاذل )٬٦وٮ

 ا٭ٰغي٬اهنٮٮٰم ي٬ٰٞعم٬ه٭و٬٤ ( .
 ٦قولو تعاذل )٬٦يب٬ٰك٭ر٭٬٤٦ ٬٦يب٬ٰك٭ر٭ يَّللَّ٭ ( .

 ٦قولو تعاذل )٬٦م٬ك٬ر٭٦ي م٬ٰكري٩ ٬٦م٬ك٬ٰرَن٬ م٬ٰكري٩ ٬٦ى٭ٰم ال ي٬ٰرع٭ر٭٬٤٦ ( .
 : فصفاٍ   تناسم وذل ث ثة نقسا٣ 

 ال كما٢ فيها ، فهي فبتنعة يف حق   تعاذل . وٓي كا ت يلصفة  اصا٩  القسم اَول :
 كاؼبٍو ، ٦يعبهل ، ٦يلنسيا٤ ، ٦يلعجز ٦كبوىا .

 وٓي كا ت يلصفة كماال٩ ال  اص فيها فإ٤   يو ف هبا مطلاا٩ . القسم الثاين :
ٌٔ ٦كبوىا .    كاغبياٌ ، ٦يلعلم ، ٦يلسمع ، ٦يلعٌز ، ٦يلاا

  يف حا٢ ، ٦ اصا٩ يف حا٢ .وٓي كا ت يلصفة كماال٩  القسم الثالث :
٢ يليت دل تكن جائٌز يف حق   تعاذل ٦ال فبتنعة علا سبيل يإلا ٠ ، بل ي٭فصٯل فيها : فتجٕو يف يغبا٢ يليت تكو٤ كماال٩ ، ٦سبتنع يف يغبا

 تكو٤  اصا٩ .
لك كاؼبكر ، ٦يلكيا ، ٦يػباٜي ، فهذه  فاٍ تكو٤ كماال٩ وٓي كا ت يف ماابلة من يعاملو  ٤ يلفاعل دبثلها ، ألهنا حينئذ تا٢ علا ن٤ ٦ٓ

ٓكرىا يف ماابلة م ن فاعلها قأْ علا ماابلة عا٦ه دبثل فعلو ن٦ نشا ، ٦ؽبذي دل يذكرىا   تعاذل من  فاتو علا سبيل يإلا ٠ ، ٦ومبا 
ٔسلو دبثلها .  يعاملو و ٦

٬ٓي كاولو تعاذل )٬٦يب٬ٰك٭ر٭٬٤٦ ٬٦يب٬ٰك٭ر٭ يَّللَّ٭( ٦قولو )وٮ َّٞه٭ٰم  ْٮع٭ه٭ٰم( ٦قولو )٬٦وٮ ْٮع٭و٬٤ يَّلل٬َّ ٬٦ى٭و٬ خ٬ا ٰياي٩( ٦قولو )وٮ٤َّ يٰلم٭ن٬افٮاٮني٬ ىب٭٬ا ٰياي٩ . ٬٦ن٬كٮيا٭ ك٬ ي٬كٮيا٭٬٤٦ ك٬
ل٬ٰوي وٮذل٬ ش٬ي٬ااٮينٮهٮٰم ق٬ال٭وي وٮَنَّ م٬ع٬ك٭ٰم وٮمب٬َّا كب٬ٰن٭ م٭ٰست٬ٰٞهزٮئ٭و٬٤ . يَّللَّ٭ ي٬ٰست٬ٰٞهزٮى٭ هبٮٮٰم ٬٦يب٬٭اُّى٭    ا٭ٰغي٬اهنٮٮٰم ي٬ٰٞعم٬ه٭و٬٤(.ٰم يفٮ خ٬

  ي٬ا ٬ٞت٬ك٬ ٦نما يػبيا ة ف  يو ف هبا مطلاا٩ ألهنا  فة ٣ٓ مطلاا٩ ، ٦لذلك دل يذكر   ن و خا٤ من خا وه ، فاا٢ تعاذل ) ٬٦وٮ٤ٰ ي٭رٮيا٭٦ي خٮ
نٰٞه٭ٰم ( .٦دل يال فخاهنم . ] يلاويعا يؼبثلا  [ .    ف٬ٞا٬ٰا خ٬ا ٭وي يَّلل٬َّ مٮٰن ق٬ٰٞبل٭ ف٬أ٬ٰمك٬ن٬ مٮ

ِ  اْلَ اِفرِيَن (    ن٨ : ن ظرىم ٦ال تستعجل ؽبم يال تاا٣ ٦يلعذيً .) َفَمهِّ
 ن٨ : ن ظرىم قلي ٩ ، ٦س ٧ ما ٓي نحل هبم من يلعذيً ٦يلنكا٢ ٦يلعاوبة ٦يؽب ١ .) َأْمِهْلُهْم ُرَوْيدا) ( 

ٔيجهم من حيث ال يعلمو٤ ٦يإلم ء ؽبم .  فكيا سبحا و ٦تعاذل ؽبم يستا
٫ً ( . كما ٫ً غ٬لٮي ي  قا٢ تعاذل ) مب٭٬تٯٮع٭ه٭ٰم ق٬لٮي ٩ مث٭َّ  ٬ٰضط٬رُّى٭ٰم وٮذل٬ ع٬ذ٬

ٰياٮ٨  ٔٮج٭ه٭ٰم مٮٰن ح٬ٰيث٭ ال ي٬ٰٞعل٬م٭و٬٤ . ٬٦ن٭ٰملٮي ؽب٬٭ٰم وٮ٤َّ ك٬ َيتٮن٬ا س٬ن٬ٰست٬ٰا  م٬تٮني٪ ( .٦قا٢ تعاذل ) ٬٦يلَّذٮين٬ ك٬ذَّب٭وي ِبٮ
 ٰياٮ٨ م٬تٮني٪ ( .٦قا٢ تعاذل )٬٦ن٭ٰملٮي ؽب٬٭ٰم وٮ٤َّ ك٬ 

ري٭ ( . ٔٮ ٬٦بٮٰئ ٬ يٰلم٬صٮ ًٮ يلنَّا ي  ٦قا٢ تعاذل )٬٦م٬ٰن ك٬ف٬ر٬ ف٬أ٭م٬تٯٮع٭و٭ ق٬لٮي ٩ مث٭َّ ن٬ٰبط٬رُّه٭ وٮذل٬ ع٬ذ٬
 الفوائد :

 ن٤ هلل تعاذل ن٤ ياسم دبا شاء من ـبلوقاتو ، ٦لي  للمخلو٠ ن٤ ياسم وال ابهلل . -ٲ
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 تارير ن٤ نعما٢ يلعباْ ؿبصية ؿبفوظة . -ٳ
٨ بو وذل ن و ال ياو٢ ٦ال يفعل وال ما فيو خري لو .ي -ٴ لك يْؤ  نبغي علا يإل سا٤ ن٤ يسترعر ن٤ كل ك مو ٦فعلو ؿبفٛو عليو ، ٦ٓ
 عظمة   تعاذل ٦حكمتو حيث جعل علا كل  ف  من وبفظها . -ٵ
 وثباٍ يؼب ئكة ، ٦ن٤ لكل مل٬ك ٦ظيفة . -ٶ
 من نْلة يلبعث  ظر يإل سا٤ ٦تفكره يف ن لو . -ٷ
ٔىا ٦يلتنويع يف ْاللتها . تارير -ٸ  عاياٌ يلبعث ٦تكري
 ن٤ يو٣ يلايامة تظهر فيو يلسريئر ٦تبا٦ . -ٹ
 يغبذٔ من نمريٙ يلالًو : كالنفا٠ ٦يغبسا ٦يلغل ٦يلرَيء ٦حب يلثناء ٦الب يحملماٌ . -ٺ
 ٦جًو مريقبة يإل سا٤ لالبو . -ٱٲ
 يغبث علا يإلخ ٘ ٦حسن يلنية . -ٲٲ
 َن ر . ن و لي  لإل سا٤ يو٣ يلايامة قٌو ٦ال -ٳٲ
 وثباٍ علم   يلويسع . -ٴٲ
 ن٤ لي  لإل سا٤ يو٣ يلايامة قٌو ٦ال َن ر . -ٵٲ
 وثباٍ ن٤ يلارم٤ قو٢ فصل لي  فيو من يلباال شيء . -ٶٲ
 يلثناء علا يلارم٤ يلعظيم . -ٷٲ
 يغب٘ر ٦يالىتما٣ ابلارم٤ ت ٦ٌ ٦حفظا٩ ٦عم ٩ . -ٸٲ
 ن٤   يبكر ابؼبكذبني . -ٷٲ -ٹٲ
 يغبذٔ من مكر   . -ٺٲ
ُٔي ؽبم ليأخذىم نخذ عزيز ماتأ .ن٤ ومها٢   -ٱٳ   للعصاٌ ٦يؼباكرين ومبا ىو يستا
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 مقدمة :
ٌٔ يألعلا مكية .  سو

 أمساؤىا :
ٌٔ يألعلا ، ٦بذلك كتبت يف يؼبصاحف ٦كتب يلتفسري .  سو

 عن كل  ا  . ( ٦ىو تنزيو   س٬بٯٮحٮ يٰسم٬ ٬ٔبٯٮك٬ يأٰل٬ٰعل٬ا٦ظبيت بذلك الفتتاحها باولو تعاذل )
ٔبك يألعلا ، ٦قا جاء ٓلك يف يلسنة يف ك مو  ٌٔ سبح يسم   ٦ك ٣ ن حابو . ٦من نظبائها : سو

ٔٮ ) ق٬ا٬٢  ع٬ٰن ج٬ابٮر ٓ٭ ٰبن٭ ج٬ب٬ل٫ يأل٬ٰ ص٬ا ٬ م٭ع٬  ٨ُّ  ٬لَّا م٭ع٬ا ٬ٟ ٬ٔج٭ل٪ مٮنَّا ف٬ص٬لَّا ف٬أ٭ٰخربٮ ٓ٪ ع٬ٰنو٭ ف٬ٞا٬ا٬٢ وٮ َّو٭ م٭ن٬افٮق٪. أل٬ٰ ح٬ابٮوٮ يٰلعٮر٬اء٬ ف٬ط٬و٬٢َّ ع٬ل٬ٰيهٮٰم ف٬اٰ ص٬ر٬ ا
٬ْخ٬ل٬ ع٬ل٬ا ٬ٔس٭و٢ٮ يَّللَّٮ  ٬ٓلٮك٬ يلرَّج٭ل٬  ٭  ف٬ٞل٬مَّا ب٬ٞل٬غ٬  ٓ٪ ف٬ٞا٬ا٬٢ ل٬و٭ يلنَّ ٮ ٬ٖ ف٬اقٰٞر٬نٰ :   ف٬أ٬ٰخب٬ٞر٬ه٭ م٬ا ق٬ا٬٢ م٭ع٬ا ٬ٓي ن٬فب٬ٰت٬ يلنَّا ٓ٭ وٮ ن٬ت٭رٮيا٭ ن٤ٰ٬ ت٬ك٭و٬٤ ف٬ٞتَّاَن٩ َي٬ م٭ع٬ا

لرَّٰم ٮ ٬٦ب٭  ٬ٓي ي٬ٰٞغر٬ ابٮ . ٬٦يللَّٰيلٮ وٮ ٰسمٮ ٬ٔبٯٮك٬ ٦ٔيه مسلم .ح٬اى٬ا. ٬٦س٬بٯٮحٮ يٰسم٬ ٬ٔبٯٮك٬ يأل٬ٰعل٬ا. ٬٦يقٰٞر٬نٰ ابٮ  ا ( 
ري٫ ق٬ا٬٢ ٦  ًٮ )س٬بٯٮحٮ يٰسم٬ ٬ٔبٯٮك٬ يأل٬ٰعل٬ا( ٬٦  ي٬ٰٞار٬ن٭ يفٮ  ك٬ا٬٤ ٬ٔس٭و٢٭ يَّللَّٮ   ) ع٬نٮ يلنُّٰٞعم٬ا٤ٮ ٰبنٮ ب٬رٮ ٰينٮ ٬٦ ٮ يعبٰ٭م٭ع٬ةٮ  ي٬  يٰلعٮيا٬ ة( )ى٬ٰل ن٬ات٬١٬ ح٬اٮيث٭ يٰلغ٬اشٮ

 ٦ٔيه مسلم .
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 أغراضها :
ٌٔ وذل ٦حاي يتو ال فريْه خبلق يإلٮ سا٤ ٦خلق ما يف يألٙٔ فبا فيو بااهه . -ٲ  يشتملت علا تنزيو   تعاذل ٦يإلٮشا
 ٦علا أتييا يلن  ٦تثبيتو علا تلاي يلوحي . -ٳ
هبم ، ٦ي٭عٙر عنهم نىل يلراا٦ٌ يلذين ي٭ؤثر٤٦ يغبياٌ ٦ن٤   معطيو شريعة ظبحة ٦كتااب٩ يتذك -ٴ ر بو نىل يلنفوٖ يلزكية يلذين ىبرو٤ 

 يلا يا ٦ال يعبأ٤٦ ابغبياٌ يألباية .
لك كلو لوين ؼبا يلااه من وعريٙ يؼبرركني . ] تفسري يبن عاشٔو [  -ٵ  ٦ن٤ ما ن٦حي وليو ي٭صاٯٮق٭و ما يف كتب يلرسل من قبلو ٦ٓ
َْعَلى )َسبِِّح اسْ )  ِِ  َخَلَ  َفَسو   )َٔم رَبَِّ  اَْ ِِ  َقد َر فَمَهَد  )ٕ( ال  ِِ  َأْخَرَج اْلَمْرَعى )ٖ( َوال  ( ٘( َفَجَعَلُو ُغثَاء َأْحَو  )ٗ( َوال 

َ ُو يَمْعَلُم اْْلَْهَر َوَما َِيَْفى )َٙسنُمْقِرُؤَك َفَا تَنَسى ) ِِّْكَر  )ُٛرَك لِْلُيْسَر  )( َوَُمَيسِّ ٚ( ِإَل  َما َ اء اَّلل ُ ِإ َِكِّْر ِإن َم َفَعِت ال ِ ك ُر ٜ( َف ( َسَي
َْ َقى )َٓٔمن َِيَْشى ) َر  )ٔٔ( َويَمَََجنم بُمَها اَْ ِِ  َيْصَلى الن اَر اْلُ بمْ ( َقْد َأفْمَلَح َمن تَمزَك ى ٖٔ( ُثُ  ََل َّيُوُت ِفيَها َوََل َُيَِْت )ٕٔ( ال 

ََُكَر اْسَم رَ ٗٔ) َْمَيا )٘ٔبِِّو َفَصل ى )( َو ر  َوأَبْمَقى )ٙٔ( بَْ  تُمْؤثُِروَن اْ ََياَة الدُّ ُوَ  )ٚٔ( َواآْلِخَرُة َخيمْ ا َلِفي الصُُّحِف اَْ َِ ( ٛٔ( ِإن  َى
 ( ( . ٜٔ) ُصُحِف ِإبْمَراِىيَم َوُموَسى 

 [ . ٺٲ -ٲ] يألعلا : 
------------- 

َْعَلى )   ٦لكل من يصلح لو ، ن٨ : سبحا٤ ّٔب يألعلا . ػبطاً للن  ي (َسبِِّح اْسَم رَبَِّ  اَْ
 . ٦يلًر : ىو يلسيا يؼبابر يؼبتصٟر 

 قولو تعاذل ) يألعلا ( ن٨ : يألعلا من كل شيء جبميع ن وٜي يلعلو .
 ٦معَن تسبيح   : تنزيهو عن يلناائص ٦يلعيًو ٦عن مراهبة يؼبخلوقني .

و يؼبتضمن تنزيو يلًر سبحا و ٦تعاذل عن  فاٍ يلناص ، ٦عما ياولو يلظاؼبو٤ ، ٦فبا ال يليق بو : َيمر تعاذل بتسبيح قال ابن كثَت -
 سبحا و ٦تعاذل ٦من يلناائص ٦يلابائح .

لك قولو:  يالفتتِا أبمر يلن  : قال ابن عا ور  - ٌٔ ٦خريي٩ لو ٦ٓ ٤ أب و سي٭لاي وليو عابو برا ٔبو ابلاو٢، يٓؤ سنارئك )أب٤ يسبح يسم٬ 
 يآلَيٍ كما سيأيت ففيو بريعة يسته ٢. ( تنساف 

 .   ٦يػبطاً للن
   ٦ ح من ؾبمٜو يلطر٠ ن٤ يلن ْكم، ٦ؼبا  زلت (س٬بٯٮحٮ يٰسم٬ ٬ٔبٯٮك٬ يأل٬ٰعل٬ا )  ؼبا  زلت ٰسمٮ ٬ٔبٯٮك٬ )  قا٢: يجعلوىا يف سجو ف٬س٬بٯٮٰح ابٮ

 ٦ٔيه نبو ْي٦ْ . قا٢: ) يجعلوىا يف ٔكوعكم ( (يٰلع٬ظٮيمٮ 
 فيو وثباٍ علو   تعاذل ، ٦علو   يناسم وذل قسمني :

 علو ٓيٍ ، ٦علو قأ .
 علو ٓيٍ : ) ن٤   فو٠ ظبويتو مستو علا عرشو ابئن من خلاو ( .

ٔه ٦شأ و عا٢ .   ٦علو يلاأ : ن٨ قا
 ي٩ معنوَي٩ ( .متفق عليو بني نىل يلسنة ٦نىل يلباعة ) فكلهم يؤمنو٤ أب٤   تعاذل عا٢ علو  علو والقدر

، فيثبتو نىل يلسنة ٦يعبماعة ، ٦ال يثبتو نىل يلبٜا ، ٦يغبق مذىب نىل يلسنة ٦ن٤   عا٢ بذيتو ٦يألْلة كثرٌي جاي٩ علا  وأما العلو الِايت
 علوه سبحا و ٦تعاذل .
 : تنوعت ْاللة يلارم٤ علا علو   سبحا و ٦تعاذل : فمن القرآن ال رمي
هبم من فوقهم ( .:  الَصريح )لفوقية  كاولو تعاذل ) ٦ىو يلااىر فو٠ عباْه ( ٦قولو تعاذل ) ىبافو٤ 

 ) فيعُر يلذين ابتوي فيكم (  : كاولو تعاذل ) تعُر يؼب ئكة ٦يلر٦ِ وليو ( ٦قولو  الَصريح )لعروج إليو
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 : كاولو تعاذل ) وليو يصعا يلكلم يلطيب ( . الَصريح )لصعود إليو
 : كاولو تعاذل ) ٦ىو يلعلي يلعظيم ( ٦قولو سبحا و ) ٦ىو يلعلي يلكبري ( . ملطل الَصريح )لعلو ا

 : كاولو تعاذل ) تنزيل يلكتاً من   يلعزيز يغبكيم ( ٦قولو  ) تنزيل من يلرضبٞن يلرحيم ( . الَصريح بَنزي  ال َاب إليو
ماء ( ، ٦معَن ] يف [ وما ن٤ يكو٤ معناىا ] علا [ ن٦ ن٤ يكو٤ يؼبريْ كاولو تعاذل ) ننمنتم من يف يلس  الَصريح ِبَو سبحاَو يف السماء :

 ابلسماء يلعلو .
 ) ينز٢   كل ليلة حني يباا ثلث يلليل يآلخر ( . : قا٢  سبحاَو ك  ليلة الَصريح بنزولو

 ٦يألحاْيث كثرٌي يف ٓلك :
ه : سبحا٤ ّٔب يألعلا .ياو٢ يف ) نال أتمنوين ٦نَن نمني من يف يلسماء ( . ٦كا٤  كاولو    سجْو

٦ٔيه مسلم . ٔية حينما سأؽبا : نين   ؟ قالت : يف يلسماء .   ٦نقر يعبا
 ٢ْ علا ٓلك : فإ٤ يلعلو  فة كما٢ ٦يلسفل  فة  اص ، فوجب هلل تعاذل  فة يلعلو ٦تنزيهو عن باه . والعق 

ٔية فطرية  وأما الفطرة ٌٔ يالذباه كبو : فاا ْلت علا علو   تعاذل ْاللة بر٦ ٔبو وال ٦جا يف قلبو بر٦ ، فما من ْٜي ن٦ خائف فٜز وذل 
 يلعلو .

ِِ  َخَل َ  )   ن٨ خلق يػبلياة ٦ن٦جاىا من يلعا٣ ، ٦سو٧ كل ـبلو٠ يف نحسن يؽبيئاٍ . ( ال 
 ىذي يرمل نمٔو : (َفَسو   ) 

 سو٧ كل ـبلو٠ يف نحسن يؽبيئاٍ ٦نسبها . أوَل) :
ٰ س٬ا٤٭ م٬ا غ٬ر٬١َّ بٮر٬بٯٮك٬ يٰلك٬رٮسٮ َي٬ ن٬ كما قا٢ تعاذل )  ( . يفٮ ن٨٬ٯٮ  ٭و٫ٌ٬ٔ م٬ا ش٬اء٬ ٬ٔكَّب٬ك٬  . يلَّذٮ٨ خ٬ل٬ا٬ك٬ ف٬س٬وَّي٬١ ف٬ٞع٬ا٬ل٬ك٬  . يُّٞه٬ا يإٰلٮ
 ( . مث٭َّ ك٬ا٬٤ ع٬ل٬ا٬ة٩ ف٬خ٬ل٬ق٬ ف٬س٬و٦٧َّقا٢ تعاذل )
وٮ ٦قا٢ تعاذل )  ( . مث٭َّ س٬وَّيه٭ ٬٦ ٬ٞف٬خ٬ فٮيوٮ مٮٰن ٔ٭٦حٮ

 سو٧ بني خلاو يف يإلحكا٣ ٦يإلتاا٤ . يا) :اثَ
ِِ  َقد َر )  ٬ٔه٭ ت٬ٰٞااٮيري٩ ن٨ : قاٯٔ مااْير كل شيء كما قا٢ تعاذل ) (َوال   ( . ٬٦خ٬ل٬ق٬ ك٭لَّ ش٬ٰيء٫ ف٬ٞا٬اَّ

يألشياء قبل ن٤ تكو٤ : ما سبق بو يلعلم ٦جر٧ بو يلالم فبا ىو كائن وذل يألبا ، ٦ن و عز ٦جل قأ مااْير يػب ئق ٦ما يكو٤ من  القدر
ٔىا . ٢ٕ ، ٦علم سبحا و نهنا ستاع يف ن٦قاٍ معلومة عناه سبحا و ٦علا  فاٍ ـبصو ة ، فهي تاع علا حسب ما قا  يف يأل

٦ٔيه مسلم . قا٢   ) و٤   كتب مااْير يػب ئق قبل ن٤ ىبلق يلسما٦يٍ ٦يألٙٔ خبمسني نلف سنة ( 
  ٔبعة نمو  ٔ :٦يإليبا٤ ابلاأ ال يتم وال أب

 أوَل) : اْلّيان بعلم هللا الشام  .
رل يألبا٨ ما كا٤ ٦ما يكو٤ من  غري ، ٦كبري ، ٦ظاىر ، ٦ابان فبا يكو٤ من نفعالو  ن٦ معناه : يإليبا٤ أب٤   تعاذل قا علم بعلمو يأل

 نفعا٢ ـبلوقاتو .
 دلي  ىِه املرتبة :

 يلرهاٌْ ( .قا٢ تعاذل : ) ىو   يلذ٨ ال ولو وال ىو عادل يلغيب ٦ 
 ٦قا٢ تعاذل : ) لتعلموي ن٤   علا كل شيء قاير ٦ن٤   قا نحاٚ بكل شيء علما٩ ( .

 اثَيا) : أن هللا كَب يف اللوح احملفوظ ك   يء .
مكتًو  ٦معناه : يإليبا٤ أب٤   تعاذل كتب يف يللِو يحملفٛو مااْير كل شيء حَّت تاو٣ يلساعة ، فما من شيء كا٤ ن٦ يكو٤ وال ٦ىو

 ماأ قبل ن٤ يكو٤ .
 ودلي  ىِه املرتبة :
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 قولو تعاذل  ) ما ن اً من مصيبة يف يألٙٔ ٦ال يف ن فسكم وال يف كتاً من قبل ن٤  ربنىا ( .
ٔسو٢    ياو٢ : ) كتب   مااْير يػب ئق قبل ن٤ ىبلق يلسما٦يٍ ٦يألٙٔ خبمسني نلف سنة  عن عبا   بن عمر٦ قا٢ : ظبعت 

٦ٔيه مسلم . ٦كا٤  عرشو علا يؼباء ( . 
 وىناك آية فيها دلي  ل ا املرتبَُت :

 قا٢ تعاذل ) ندل تعلم ن٤   يعلم ما يف يلسماء ٦يألٙٔ و٤ ٓلك يف كتاً و٤ ٓلك علا   يسري ( .
 اثلثا) : ك   يء ٔتشيِة هللا .

ْو ، ٦ال عا٣ معا٣٦ من  غري ، ٦كبري ، ٦ظاىر ، ٦ابان ، يف ٦معناه : يإليبا٤ دبريئة   ٦نهنا عامة يف كل شيء ، فما ٦جا موج
 يلسمويٍ ٦يألٙٔ وال دبريئة   سويء كا٤ ٓلك من فعلو تعاذل ن٣ من فعل ـبلوقاتو 

 ودلي  ىِه املرتبة :
 قولو تعاذل ) ٦يفعل   ما يراء ( .
 رابعا) : أن هللا خال  ك   يء .
٦ن و خالق كل شيء من  غري ، ٦كبري ، ٦ظاىر ، ٦ابان ، ٦ن٤ خلاو شامل ألعيا٤ ىذه يؼبخلوقاٍ ٦معناه : يإليبا٤ خبلق   تعاذل ، 

 ٦ فالا ٦ما يصأ عنها من نقوي٢ ٦نفعا٢ ٦ماثٔ .
 دلي  ىِه املرتبة :

ٔه تاايري٩ ( .  قا٢ تعاذل : ) ٦خلق كل شيء فاا
 ٦قا٢ تعاذل ) ٦  خلاكم ٦ما تعملو٤ ( .

 لرباء ابلاضاء ٦يلاأ ، فإ٤ يلربا ابلاضاء ٦يلاأ يوجب يلاناعة دبا ماته   كما قا٢ ٦لذلك من نعظم يلنعم ي  قا نفلح من (
٦ٔيه مسلم ٠ٕ كفافا٩ ، ٦قنعو   دبا ماته (   نسلم ، ٦ٔ

نعظم فبا كا ت ، يلثالثة : قا٢ عمر : ما ن ابت  مصيبة وال ٦جاٍ فيها ث َ  عم ، يأل٦ذل : نهنا دل تكن يف ْي  ، يلثا ية : نهنا دل تكن 
 ن٤   يعطي عليها يلثويً يلعظيم ٦يألجر يلكرس .

 ٦قا قيل : يلاناعة كنز ال يفَن .
 : فمن فوائد اْلّيان )لقدر 

  تكميل يإليبا٤ ابهلل أوَل) :

   . عز ٦جل ٞ فاإليبا٤ بو من سبا٣ يإليبا٤ ابهلل ٞ -عز ٦جل  -فإ٤ يلاأ قأ   

  يستكما٢ ألٔكا٤ يإليبا٤  : اثَي)ا

   . ٓكره بمن يإليبا٤ يف حايث جربيل  أل٤ يلن 

  مطمئن٩ا ن٤ يإل سا٤ يباا  : اثلث)ا

ٔبي ٦يامأ٤ ٦عٟر ن٤ ما ن ابو دل يكن و و ال يبكن ن٤ يغري   : ليخطئو، ٦ما نخطأه دل يكن ليصيبو، ٦قا قلنا أل و وٓي علم ن٤ ىذي من   
ي،  يلريء عما ٦قع    . يتحو٢ ، فالذ٨ ٦قع ال يبكن ن٤ يتغري ن٦ ( لو )   : ف  ربا٢٦، ٦ال تفكر، ٦ال تال نبا٩

  .  ن٤ ىذي من سبا٣ يإليبا٤ بربوبية  : رابع)ا

اب٩ يستسلم ٔبي ابهلل  ٔه ٦يامأ٤ وليو ٦ىذي يربو يلفائاٌ يأل٦ذل، أل٤ يإل سا٤ وٓي     . لاضائو ٦قا

ٔيء  -عز ٦جل  -    يكرف لإل سا٤ حكمة ٦جو يغباياةو٤ يإليبا٤ ابلاأ علا   : خامس)ا ٔه من خري ن٦ شر، ٦يعٟر بو ن٤ ٦ فيما ياا
ٔن٨   . فنكرىو ٦ىو خري لنا ٦زبي تو من ىو نعظم ٦نعلم، ٦ؽبذي كثري٩ي ما  فعل يلريء ن٦ كثري٩ي ما ياع يلريء تفكريه فأحياَن٩ يراىا يإل سا٤ 

ف َن٩ قا  ٦ما نكثر ما  سمع ن٤  . ه، فإٓي حصل ما حصل ٦جا ن٤ يػبري يف عا٣ حا٦َ ٓلك يلريءيريا يلعني ن٤   يعسر عليو نمر٩ي
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فهو   . نقلعت، ٦فاتو يلسفر، فإٓي ابلطائٌر وبصل عليها حاَْ حجز يف يلطائٌر يلف  ية علا ن و سيسافر، مث َييت فيجا ن٤ يلطائٌر قا
ك٭تٮب٬ ع٬ل٬ٰيك٭م٭  )    تعاذل ز٤، لكن عناما ياع يغباَْ يعٟر ن٤ ىذي خري لو، ٦ؽبذي قا٢فيها ٦٦جا نهنا نقلعت وب عناما حضر ن٦ال٩ لريكب

يٰٞئ٩ا ٬٦ى٭و٬  يٰلاٮت٬ا٢٭ ٬٦ى٭و٬ ك٭ٰره٪ لَّك٭ٰم ٬٦ع٬س٬ا ن٤٬ يٰٞر٪ لَّك٭ٰم ٬٦ع٬س٬ا ن٤٬ رب٭ٮبُّويٰ ش٬ ئ٩ا ٬٦ى٭و٬ خ٬ يٰٞ  ٤ ( .ت٬ٰٞعل٬م٭و  ش٬رّّ لَّك٭ٰم ٬٦يَّللَّ٭ ي٬ٰٞعل٬م٭ ٬٦ن٬ ت٭ٰم ال٬  ت٬ٰكر٬ى٭ويٰ ش٬
ٔشاه ؼبا خلق لو ٦ق٭اٯٔ لو .( فَمَهَد  )    ن٨ : فها٧ كل ـبلو٠ ٦ن

ٰلا٬و٭ مث٭َّ ى٬ا٦٧٬ىذه ىي يؽبايية يلعامة ، كما قا٢ تعاذل )   ( . ق٬ا٬٢ ٬ٔبُّٞن٬ا يلَّذٮ٨ ن٬ٰعط٬ا ك٭لَّ ش٬ٰيء٫ خ٬

 ( .نعطا ك٭لَّ ش٬يء٫ خ٬ٰلا٬و٭ مث٭َّ ىا٧  ٦قا٢ تعاذل )
 يلنمل ال وبفر جحره وال يف مرتفع من يألٙٔ خرية يلسيو٢ ، ٦ياخر يف يلصيف قوتو للرتاء .فسبحا٤ من ىا٧ 

 سبحا٤ من ىا٧ يلبعري ، يضل  احبو يف ٦سط يلصحريء ، فيهايو وذل يلطريق ، ٦وذل مويبع يؼباء .
  سبحا٤ من ىا٧ يلنحل يصنع يلعسل يؼبصفا .

ٔي٩ ٦يسره ؼبا خلق لو خبلق يؼبيو٢ ٦يإلؽباماٍ فوجو كل ٦يحا منها و (فها٧ : )  قال اَلوسي - ذل ما يصأ عنو ٦ينبغي لو ابعا٩ ن٦ يختيا
ا ٦ صب يلاالئل ٦ي زي٢ يآلَيٍ فلو تتبعت نحوي٢ يلنبااتٍ ٦يغبيويَنٍ لرنيت يف كل منها ما ربأ فيو يلعاو٢ ٦تضيق عنو ْفاتر يلناو٢ ٦نم

٢ٕ ٦ىيهاٍ ن٤ وبيط هبا بعا أبنبعا ٦ نبعا منو مث نففو٠ ٓلك دبريحل ٦ فنو٤ ىايَيتو سبحا و ٦تعاذل لإل سا٤ علا يػبصو٘  لٟو من يؼبنا
ٌٔ ٦يلتحرير ٦ال يكاْ يعلمها وال يللطيف يػببري   .فلك يلعبا

ٔىا ؽبا ، فاهلل ؼبا قاٯٔ لإلٮ سا٤ ن٤ يكو٤ قاب:  قال ابن عا ور -  ٩ للنطق ٦يؼبعَن  ق٬اٯٔ يألشياء٬ كلها فهايىا وذل نْيء ٦ظائفها كما قاٯ
ل لو ما خ٭لق لو ، ٦ؼبَّا ق٬أ يلبار٬ٌ للأَّ 

صٯٮ نؽبمها يلر٬ٰعي ٦ٔٮشٰب٬ا٬٤ ٦يلعٮلم ٦يلصناعة دبا ٬٦ى٬ب٬و من يلعال ٦مالٍ يعبسا ىايه٭ الستعما٢ فكره ؼبا وب٭
ت٬أَّ بذلك للحالب ، ٦ؼبٯا قأ يلنحل إل تُا يلعس٬ل نؽبمها ن٤ ترعا يلنَّٔو ٦يلثمأ ٦نؽبم

ها بناء يعبٮٰبح ٦خ َيه يؼبساسة يليت تضع ٦لاىا لٮ
 فيها يلعسل.

ِِ  َأْخَرَج اْلَمْرَعى )  ٦ٜٔ . (َوال   ن٨ : من صبيع  نٟو يلنبااتٍ ٦يلز
 ٦يؼبرعا : يلنباٍ يلذ٨ ترعاه يلسويئم .

ٔابا٩ .( َفَجَعَلُو  )  بعا ن٤ كا٤ خضري٩ 
 َي٩ .ن٨ ىريما٩ َيبسا٩ متكسري٩ بعا ن٤ كا٤ غضا٩ ار  (ُغثَاء ) 

 ٦يلغثاء : ىو يلياب  من يلنبت.
 ( ن٨ : كالليل يألسْٞو يلبهيم . ف٬أ٬ٰ ب٬ح٬ٰت ك٬الصَّرٮسٮ ن٨ : نسْو بعا ن٤ كا٤ نخضر كما قا٢ تعاذل ) (َأْحَو  ) 
كما قا٢    للن  ، ن٨ : سنارئك َي دمحم يلارم٤ ف  تنساه ، ٦ىذي ٦عا منو تعاذل ٦تطمني يػبطاً للن   (َسنُمْقِرُؤَك َفَا تَنَسى  )

ن٬ا صب٬ٰع٬و٭ ٬٦قٞ٭ٰرم ٬و٭ تعاذل )   ( . وٮ٤َّ ع٬ل٬يٰٞ
؛ أل و كا٤ نميا٩ ال يكتب ، ٦كا٤  ٦عاه   ن٤ يارئو يلارم٤ ف  ينساه ، ٦يف ٓلك معجٌز لو  ذي خطاً للن  قا٢ يف يلتسهيل : ى

كا٤ وبر١   ويآلية : فإ  ( ال٬ رب٭٬رٯٮ١ٰ بٮوٮ لٮس٬ا ٬ك) يآلية كاولو معَن  وقي  :مع ٓلك ال ينسا ما نقرنه جربيل عليو يلس ٣ من يلارم٤ ، 
 . بو لسا و وٓي نقرنه جربيل ، خوفا٩ ن٤ ينساه فضمن   لو ن٤ ال ينساه

ٍٮ م٬ا  ٬ٰٞنس٬ ) وال ( نْيٌ يستثناء ، ن٨ : وال ما شاء   ن٤ ينسيك وَيه فبا ينسخ ، قا٢ تعاذل )  (ِإَل  َما َ اء اَّلل ُ  ) ه٬ا َن٬ٰ ٰخ مٮٰن مي٬ة٫ ن٦ٰ٬  ٞ٭ٰنسٮ
ٰثلٮه٬ا نٰٞه٬ا ن٦ٰ٬ مٮ ٬رٰي٫ مٮ  ( . خبٮ

 ٦يؼباصْو هبذي ن٤ بعض يلارم٤ ينساه يلن  وٓي شاء   ن٤ ينساه.
ٔفعت من يلصا٦ٔ سباما٩، ٦لي  من  أ يلن   ثبت ن٤ يلن   ْٔ يف   سي بعض يآلَيٍ يليت  فاط بل من عمو٣ نمة دمحم، كما ٦
!( لم بسنا حسن عن حذيفة قا٢ حيح مس ٌٔ يألحزيً كا ت يف اوؽبا مثل يلباٌر ، ٦باي منها ىذي يلاأ،  )و٤ سو فنسخت من يلصا٦ٔ

ٓكرين مية كيت ٦كيت من  ٦نيضا٩ قا ينسا يلنسيا٤ يؼبعتاْ، كما قا٢  )ومبا نَن برر ن سا كما تنسو٤ (، ٦قا٢: )يرحم   ف َن٩! لاا ن
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ٌٔ كيت ٦كيت، كنت ن سي  ها( .تسو
لك  وعا٤: قال ابن عا ور -  ) وال ما شاء   ( ٦ٓ

يؼبسلمني أب٤ ال يارن٦ه  ي ١ قريء٬تو فأمر يلن   نمره أب٤ ٦ىو نظهرنبا ن٤   وٓي شاء  سخ ت ٦ٌ بعض ما ن ز٢ علا يلن   أحدمها :
 ٦يؼبسلمو٤. حَّت ينساه يلن  

٨٦ٔ عن عمر ن و قا٢ ) كا٤ فيما ن ىا ، ٦ن و كا٤ فيما ن ز٢ : ال ٦ىذي مثل ما  صبونبا ( قا٢ عمر : لاا قرنَن٬ ٕ يا فا  ز٢ يلريخ٭ ٦يلريخة وٓي 
 ت٬رغبوي عن مابئكم فإ٤َّ كفري٩ بكم ن٤ ترغبوي عن مابئكم .

ٌٔ يلباٌر . ها ( يف سو  ٦ىذي ما نشري وليو باولو تعاذل ) ن٦  نسها ( يف قريءٌ من قرن : )  ٞ٭ٰنسٮ
  سياَن٩ موقتا٩ كرأ٤ عويٙٔ يغبافظة يلبررية مث يايض   لو ما يذكره بو. ٙر  سيا و للن  : ما يع النوع الثاين

٨ٔ عن عائرة قالت : ) ظبع يلن   ٓك٬ر٬ينٮ كذي ٦كذي مية٩   ففي " حيح يلبخا ٔج ٩ يارن من يلليل ابؼبسجا فاا٢ : يرضبو   لاا ن
ٌٔ كذي ٦كذي ، ٦  خ٬ٰت؟ نساطتهن ن٦ كنت ن سيت٭ها من سو ٔسو٢   ملسو هيلع هللا ىلص نساط مية يف قريءتو يف يلص ٌ فسألو نّب٬ٯ بن كعب ن٭ سٮ فيو ن٤ 

 فاا٢ : " سيت٭ها".
نٞ٭ٰارٮئ٭ك٬ ف٬  ت٬ٰٞنس٬ا وٮال م٬ا ش٬اء٬ يَّللَّ٭ ( يآلية.قال  الشنقيطي  - ينسا من يلارم٤  ىذه يآلية يلكريبة تا٢ علا ن٤ يلن   : قولو تعاذل ) س٬
٦قا جاءٍ مَيٍ كثرٌي تا٢ علا حفً يلارم٤ من يلضيٜا كاولو تعاذل ) ال رب٭٬رٯٮ١ٰ بٮوٮ لٮس٬ا ٬ك٬ لٮت٬ٰٞعج٬ل٬ بٮوٮ وٮ٤َّ ع٬ل٬يٰٞن٬ا  -شاء   ن٤ ينساه  ما

 صب٬ٰع٬و٭ ٬٦قٞ٭ٰرم ٬و٭ (  ٦قولو ) وٮَنَّ كب٬ٰن٭  ٬ٞزَّٰلن٬ا يلذٯٮٰكر٬ ٬٦وٮَنَّ ل٬و٭ غب٬٬افٮظ٭و٬٤ ( .
لارم٤ ٦و٤ كا٤ ؿبفوظا من يلضيٜا فإ٤ بعضو ينسخ بعضا٩ ٦و ساء    بيو بعض يلارم٤ يف حكم يلنسخ فإٓي ن ساه مية ٦يعبويً : ن٤ ي

 فكأ و  سخها ٦ال با ن٤ َييت خبري منها ن٦ مثلها .
ٰثلٮ  نٰٞه٬ا ن٦ٰ٬ مٮ ٬رٰي٫ مٮ ٍٮ خبٮ ه٬ا َن٬ٰ  ه٬ا ( .كما  ِر بو تعاذل يف قولو ) م٬ا  ٬ٰٞنس٬ٰخ مٮٰن مي٬ة٫ ن٦ٰ٬  ٞ٭ٰنسٮ

ٰلن٬ا مي٬ة٩ م٬ك٬ا٬٤ مي٬ة٫ ٬٦يَّللَّ٭ ن٬ٰعل٬م٭ دبٮ٬ا يٞ٭ن٬ٞزٯٮ٢٭ ( . ٬ٓي ب٬اَّ  ٦قولو تعاذل ) ٬٦وٮ
 ٦نشأ ىنا لعلمو حبكمة يلنسخ باولو ) وٮ َّو٭ ي٬ٰٞعل٬م٭ يعب٬ٰٰهر٬ ٬٦م٬ا ىب٬ٰف٬ا ( .

ٓكره يلرنايطي ٦ن٤ معَن ) وال ما شاء   ( يؼبريْ بو  سيا٤ منسّو  يلت ٦ٌ ٦يغبكم ٤٦ْ غريه ، ٓىب وليو يغبسن ٦قتاٌْ ٦ىذي يلذ٨ 
 ٦مااتل ٦ٔجحو يلطرب٨ ، ٦قا٢ بو يلسمرقنا٨ ، ٦يلسمعاين ، ٦يلزـبرر٨ ، ٦نّب يلسعْو .

: ٦يلاو٢ يلذ٨ ىو ن٦ذل ابلصويً عنا٨ قو٢ من قا٢ : معَن ٓلك : ف  تنسا وال ن٤  راء كبن ن٤  نسيكو بنسخو  قال الطرب  -
ٔفعو . ٦ 
ىب بع ض يلعلماء وذل ن٤ يالستثناء يف يآلية حاياي ، ٦ن٤ يلنسيا٤ يلذ٨ نفاْه يالستثناء ىو يلذ٨ يعابو يلتذكر ، ال يلنسيا٤ يلتا٣ يلذ٨ ٦ٓ

 ىو ؿبو يلريء من يلذىن ابلكلية .
٦علا ىذي يلاو٢ ياخل يف  ٦يكو٤ معَن يآلية : سنارئك ف  تنسا وال ما شاء   ن٤ تنساه ، مث يذكر١ بو بعا ، وما بنفسك ٦وما بغري١ ،

 متعلق يلنسيا٤ بعض يلارم٤ يحملكم .
٨ٕ ، ٦يلبيضا٨٦ ، ٦يلارا  ، ٦يلروكاين ٦غريىم . ٓكره يلري  ٦هبذي قا٢ : يلزجُا ، ٦يلااظبي ، ٦

 ٦يستا٢ ىؤالء :
ٔسو٢    ٦ٔيه يلريخا٤ عن عائرة قالت ) ظبع  ٌٔ ابلليل فاا٢ : يرضبو   ، دبا  ٓكرين كذي ٦كذي مية ، كنت  ٔج ٩ يارن يف سو لاا ن

ٌٔ كذي ٦كذي ( .  ن سيتها من سو
٦ٔيه يلريخا٤   قا٢ ) ومبا نَن برر ن سا كما تنسو٤ ( . عن عبا   ن٤ يلن   –نيضا٩  –٦دبا 

َ ُو يَمْعَلُم اْْلَْهَر َوَما َِيَْفى)  ال زبفا عليو خافية يف يألٙٔ ٦ال يف  ( ن٨ : ىو تعاذل عادل دبا هبهر بو يلعباْ ٦ما ىبوفو و من يألقوي٢ ، ِإ
 يلسماء .
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 ( .وٮ َّو٭ ي٬ٰٞعل٬م٭ يعب٬ٰٰهر٬ مٮن٬ يٰلا٬ٰو٢ٮ ٬٦ي٬ٰٞعل٬م٭ م٬ا ت٬ٰكت٭م٭و٬٤  كما قا٢ تعاذل )
ر٬٤٦ُّ ٬٦م٬ا تٞ٭ٰعلٮن٭و٬٤  ٦كاولو تعاذل )  ( .ي٬ٰٞعل٬م٭ م٬ا ت٭سٮ

ُرَك لِْلُيْسَر   ) يلو ٦ رٜر لك شرعا٩ سه ٩ ظبحا٩ مستايما٩ عاال٩ ال يعوجُا فيو ٦ال حُر ٦ال :  سهل عليك نفعا٢ يػبري ٦نقو ن٨  (َوَُمَيسِّ
 عسر .

ر٭٬١ لٮٰلي٭ٰسر٧٬ ففي قولو تعاذل )  ( قوال٤ : قيل :  سهل عليك نفعا٢ يػبري .٬٦ ٞ٭ي٬سٯٮ
  وفاك للرريعة ٦ىي يغبنيفية يلسهلة يلسمحة . وقي  :

 علا سنارئك ، ٦ما بينهما يع يٙ. معطٟو( ٬٦ ٞ٭ي٬سٯر٭٬١ لليسر٧  : ) قال الشوكاين -
 قا٢ مااتل : ن٨ هنوٯ٤ عليك عمل يعبنة.

 ٦قيل :  وفاك للطرياة يليت ىي نيسر ٦نسهل.
 ٦قيل : للرريعة يليسر٧ ، ٦ىي يغبنيفية يلسهلة.

٧ يف يلاين ٦يلا يا يف كلٯ ٦قيل : هنوٯ٤ عليك يلوحي حَّت ربفظو ٦تعمل بو ، ٦يأل٦ذل ضبل يآلية علا يلعمو٣ ، ن٨ :  وفاك للطرياة يليسر 
 نمر من نمونبا يليت تتوجو وليك.

 : ٦يلتيسري : جعل يلعمل يسريي٩ علا عاملو. قال ابن عا ور -
  ٰر رلٮ ن٬ٰمرٮ  ) ْعٌو موسا عليو يلس ٣ك ، ْعاء   عز ٦جل، ٦من ٓل٧ ٦من نسباً يلتيسري لليسر ٔٮ٨ * ٬٦ي٬سٯٮ ِٰ رلٮ  ٬ٰا ًٯٮ يٰشر٬ ٨ ( .٬ٔ 
َِكِّرْ  ) ِِّْكَر   َف ، ٦من ىاىنا يؤخذ يألًْ يف  رر يلعلم ف  يضعو عنا غري نىلو،  قال ابن كثَت (ِإن َم َفَعِت ال ٓكر حيث تنفع يلتذكٌر : ن٨ 

 كما قا٢ علي : ما ن ت دبحاٯَ قوما٩ حايثا٩ ال تبلغو عاوؽبم وال كا٤ فتنة لبعضهم .
  ٓكره يبن كثري يف معناه ىو يؼبناسب ٦يلظاىر لةية .ىنا١ ك ٣ كثري للمفسرين حو٢ معَن ىذه يآلية ، ٦يعتاا  ن٤ ما 
ٔي٩ هبا ، بل ىو قال السعد  :  - ٦مفهو٣ يآلية ن و و٤ دل تنفع يلذكر٧ ، أب٤ كا٤ يلتذكري يزيا يف يلرر ، ن٦ يناص من يػبري دل تكن مأمو

 منهي عنها ، فالذكر٧ يناسم يلناٖ فيها قسمني : منتفعو٤ ٦غري منتفعني .
 نخر٧ يف يآلية : نقوي٢
ن٨ ٦يلرْب ٦ىو قو٢ يلفريء ٦يلنحاٖ ٦يعبرجاين  ( س٬ر٬يبٮيل٬ ت٬اٮيك٭م٭ يغب٬ٰرٯ )  ن٨ و٤  فعت يلذكر٧ ٦و٤ دل تنفع كاولو ا٩ يف يلك ٣ حذف:  قي 

 .. ٦ٔجحو يلروكاين .. ٦غريىم
 نهنا دبعَن )وٓ( ٦وتيا٤ )و٤( دبعَن )وٓ( مذىب يلكوفيني خ فا للبصريني.: وقي  

ٓكر ابؼبهم يلذ٨ فيو يلنفع ٤٦ْ ما ال  فع فيو. ( وٮ٤ٰ  ٬ٞف٬ع٬تٮ يلذٯٮٰكر٧٬) ن٤ معَن  : قي و  ٔشاْ وذل يلتذكري ابألىم ن٨   يإل
بعا ن٤ يكٔر يلذكر٧ تكريير تاو٣ بو حجة   علا خلاو مأمٔو ابلتذكري عنا ظن يلفائاٌ  بااء يآلية يلكريبة علا ظاىرىا ٦ن و  :وقي  

 ، ٦ٔجحو يلرنايطي . عا٣ يلفائاٌ ف  يؤمر بريء ىو عادل ن و ال فائاٌ فيو أل٤ يلعاقل ال يسعا وذل ما ال فائاٌ فيونما وٓي علم 
    ٔسو٢  يتخولنا ابؼبوعظة ـبافة يلسآمة علينا ( متفق عليو . قا٢ يبن مسعْو : كا٤ 
  ٦ىذي مسلك يأل بياء عموما٩ ٦منهم:  بينا دمحم . 

ٔسو٢   قا٢ يلعرابٙ بن سا ٔفت منها يلعيو٤ ( ٔية  ) خُر علينا  ٦ٓ ،  . فوعظنا موعظة بليغة، ٦جلت منها يلالًو
ًٔ يلعٌز قا  ٢ ) ٦كا٤ موسا عليو يلص ٌ ٦يلس ٣ يعً ب  وسريئيل، فوعظهم مٌر موعظة حَّت بكوي منها ٦يخضلت غباىم باموعهم، ٦

هٮٰم ق٬ٰٞوال٩ ب٬   ً .فاؼبوعظة مسنو ة، لكن ينبغي نال يكثر يف يلوع( لٮيغ٩ا ٬٦عٮٰظه٭ٰم ٬٦ق٭ٰل ؽب٬٭ٰم يفٮ ن٬ ف٭سٮ
 :يلذكر٧ ترتمل علا ث َ حكم 

 خر٦ُ فاعلها من عهاٌ يألمر هبا. اَو :
 ٔجاء يلنفع ؼبن يوعً هبا . الثاَية:
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٩ٌ٬ٔ وٮذل٬ ٬ٔبٯٮك٭ٰم ٬٦ل٬ع٬لَّه٭ٰم    ُقوَن ( .يَمَم  ٦بني   تعاذل ىاتني يغبكمتني باولو تعاذل ) ق٬ال٭وي م٬ٰعذٮ
 ٦بنيٯ يأل٦ذل منها باولو تعاذل ) ف٬ٞت٬ٞو٢٬َّ ع٬نٰٞه٭ٰم ف٬م٬ا ن٬ٰ ت٬ دبٮ٬ل٭و٫٣ ( .

ٝ٭ ( .  ٦قولو تعاذل ) وٮ٤ٰ ع٬ل٬ٰيك٬ وٮال يٰلب٬ 
 : وقامة يغبجة علا يػبلق .الثالثة

ٖٮ  ٔٮين٬ لٮئ٬  ي٬ك٭و٬٤ لٮلنَّا رٮين٬ ٬٦م٭ٰنذٮ  ع٬ل٬ا يَّللَّٮ ح٭جَّة٪ ب٬ٰٞعا٬ يلرُّس٭ل ( .٦بينها   تعاذل باولو ) ٔ٭س٭ ٩ م٭ب٬رٯٮ
ن٬ا ٬ٔس٭وال٩ ( . ٫ً مٮٰن ق٬ٰٞبلٮوٮ ل٬ا٬ال٭وي ٬ٔبَّٞن٬ا ل٬ٰوال ن٬ٰٔس٬ٰلت٬ وٮل٬يٰٞ ي  ٦باولو ) ٬٦ل٬ٰو ن٬َنَّ ن٬ٰىل٬ٰكن٬اى٭ٰم بٮع٬ذ٬

ِ ك ُر )   ن٨ : سيتعً ٦ينتفع ابلذكر٧ . (َسَي
ٔ٭ م٬ٰن ىب٬ٰر٬اى٬ايايو ، كما قا٢ تعاذل ) ن٨ : يلذ٨ ىباٟ   ٦قيامو بني (َمن َِيَْشى )   ( . وٮمب٬َّا ن٬ٰ ت٬ م٭ٰنذٮ
َْ َقى  )  ن٨ : ٦يرفضها ٦يبتعا عن قبو٢ يؼبوعظة يلكافر يؼببالغ يف يلراا٦ٌ . (َويَمَََجنم بُمَها اَْ
لتاييا دبا سبق يف علم  ؛ أل٤ ىنا١  ا٢ فريق من نىل يلعلم: يؼبريْ ابألشاا: يلكافر يلذ٨ سبق يف علم   ن و سيمٍو علا يلكفر، ٦يق -

ٓكرىم يلرسو٢ عليو يلص ٌ ٦يلس ٣ تذكر٦  ٔي٩، ٦ؼبا  ٔي٩ ي تفعوي ابلذكر٧، فالصحابة كا وي كفا  ي .كفا
ِِ  َيْصَلى الن اَر اْلُ بمَْر   )  ن٨ : يلذ٨ ياخل َنٔ جهنم يؼبستعٌر يلعظيمة يلفضيعة .( ال 
 آلخٌر ، ٦يلصغر٧ َنٔ يلا يا ( .) يلنأ يلكرب٧ َنٔ ي قال ا سن : -
  ظبيت كرب٧ : ألهنا بوعفت علا َنٔ يلا يا بتسعة ٦ستني جزءي٩ كما قا٢  َنٔكم يليت توقا٤٦ عليها جزء من سبعني جزءي٩ من (

 َنٔ جهنم ( .
٧ ابلنظر وذل غريىا من َنٔ جهنم، ىي َنٔ جهنم ٦ظباىا كرب٧ ابلنظر وذل َنٔ يلا يا، ٦قيل : ظباىا كرب ( يلنأ يلكرب٧ قا٢ يف يلتسهيل )  -

ٔسو٢    َنٔكم ىذه يليت توقا٤٦ )  فإهنا تتفابل، ٦بعضها نكرب من بعض ٦ك  يلاولني  حيح . وال ن٤ يأل٢٦ نظهر . ٦يؤياه قو٢ 
 جزءي٩ من سبعني جزءي٩ من َنٔ جهنم

 فيس يح من يلعذيً . (ُثُ  ََل َّيُوُت ِفيَها  )
 تنفعو . حياٌ (َوََل َُيَِْت ) 
 ( .ال ياضا عليهم فيموتوي ٦ال ىبفف عنهم من عذيهبا  كما قا٢ تعاذل )  

ن٬ا ٬ٔبُّك٬ ق٬ا٬٢ وٮ َّك٭ٰم م٬اكٮث٭و٬٤ ٦قا٢ تعاذل ) ٦ٰ٬ْي َي٬ م٬الٮك٭ لٮي٬ٰٞاضٮ ع٬ل٬يٰٞ  ( . ٬٦َن٬
ٍ٭ فٮ ٦قا٢ تعاذل )  ٍٮ ٬ٔبَّو٭ ؾب٭ٰرٮما٩ ف٬إٮ٤َّ ل٬و٭ ج٬ه٬نَّم٬ ال يب٬٭و  ( . يه٬ا ٬٦ال وب٬ٰي٬ وٮ َّو٭ م٬ٰن َي٬ٰ

ٌٔ كبش، فيوقف علا قنطٌر بني يعبنة ٦يلنأ، ٦ينا٧ْ: َي نىل يعبنة! ىل تعرفو٤ ىذي؟ فيررئبو٤ فينظر٤٦، )  ٦قا٢  يؤتا ابؼبٍو يف  و
، فيذبح يؼب ، ٦ينا٧ْ: َي نىل يلنأ! ىل تعرفو٤ ىذي؟ فيررئبو٤ فينظر٤٦، ٦ياولو٤:  عم ىذي يؼبٍو ٍو علا قنطٌر فياولو٤:  عم ىذي يؼبٍو

ٰٔى٭ٰم ي٬ٰٞو٬٣ يغب٬ٰٰسر٬ٌٮ ) قولو تعاذل  بني يعبنة ٦يلنأ ، مث ت  يلن    ( متفق عليو .٬٦ن٬ ذٮ
٦ٔيه مسلم . ٦قا٢   ) نما نىل يلنأ يلذين ىم نىلها ، فإهنم ال يبوتو٤ فيها ٦ال وبيو٤ ( 

يلة( َقْد َأفْمَلَح َمن تَمزَك ى )   . ٦اتبع ما ن ز٢   علا يلرسو٢  ن٨ : اهر  فسو من يألخ ٠ يلٓر
 ٦يلف ِ : يلفٕو ابؼبطلًو ٦يلنجاٌ من يؼبرىًو .
 ٦من نسباً يلتزكية : غض يلبصر ٦حفً يلفُر .

٬ٓلٮك٬ ن٬ٰٕك٬ا ؽب٬٭ٰم قا٢ تعاذل )  ٔٮىٮٰم ٬٦وب٬ٰف٬ظ٭وي فٞ٭ر٭٦ج٬ه٭ٰم   ( . ق٭ٰل لٮٰلم٭ٰؤمٮنٮني٬ ي٬ٞغ٭ضُّوي مٮٰن ن٬ٰبص٬ا
ٔجعوي .٦منها : يلرجٜو وٓي   قيل لكم ي

ع٭وي ى٭و٬ ن٬ٰٕك٬ا ل٬ك٭مٰ قا٢ تعاذل )  ع٭وي ف٬أٰجٮ  ( . ٬٦وٮ٤ٰ قٮيل٬ ل٬ك٭م٭ ئٰجٮ
ٌٔ يلليل .  ٦سيأيت يلك ٣ ي٤ شاء   عن تزكية يلنف  يف سو
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ََُكَر اْسَم رَبِّوِ  )  ( أب وٜي يلذكر من تسبيح ٦ربميا ٦لليل ٦تكبري ٦قريءٌ قرم٤ ٦غريىا . َو
 : فصلا يلصلويٍ يػبم  يف ن٦قالا ٦غريىا من يلصلويٍ . ( ن٨ف٬ص٬لَّا 

َْمَيا  ) ْكم . (َبْ  تُمْؤثُِروَن اْ ََياَة الدُّ  ن٨ : تااموهنا علا نمر يآلخٌر ٦تبا٦هنا علا ما فيو  فعكم ٦  حكم يف معاشكم ٦معا
ٔيا بذلك يلكفأ ، فاؼبعَن : نهنم يؤثر٤٦ يلا يا علا يآل:  قال ابن اْلوو  -  خٌر ، ألهنم ال يؤمنو٤ هبا.و٤ ن

ٔيا بو يؼبسلمو٤ ، فاؼبعَن : يؤثر٤٦ يالستكثأ من يلا يا علا يالستحسا٤ من يلثويً.  ٦و٤ ن
 ( ىي ىذه يغبياٌ يليت  عيرها يليت قبل يآلخٌر ،  يلاُّ ٰٞي٬اٌ يغب٬ٰي٬اقولو تعاذل ): ومسيت لدَيا لسببُت 

 : ألهنا قبل يآلخٌر يف يلزمن . السبب اَول
ٔلا ابلنسبة لةخٌر . كما قا٢ تعاذل ) سبب الثاينال ر٬ٌٮ وٮالَّ ق٬لٮيل٪ : لاَنءلا ٦حاا ٌٮ يلاُّ ٰٞي٬ا يفٮ يآٰلخٮ ٜ٭ يغب٬ٰي٬ا ٌ٭ ٦قا٢ تعاذل ) ( ف٬م٬ا م٬ت٬ا ٬٦م٬ا يغب٬ٰي٬ا

 ٪ٜ ر٬ٌٮ وٮالَّ م٬ت٬ا ٦ٔيه يل مذ٨ ، ٦قا٢ )لو كا ت يلا يا تعا٢ عنا   جنِا بعوبة ما سا ( ٦قا٢  يلاُّ ٰٞي٬ا يفٮ يآٰلخٮ  ا منها كافري٩ شربة ماء( 
. ٨ٔ ٦ٔيه يلبخا  ) ؼبوبع سٚو نحاكم يف يعبنة خري من يلا يا ٦ما فيها ( 

ر  َوأَبْمَقى )  ن٨ ثويً   يف يلائ يآلخٌر خري من يلا يا ٦نباا ، فإ٤ يلا يا ْي ية فا ية ، ٦يآلخٌر شريفة ابقية ، فكيف يؤثر  (َواآْلِخَرُة َخيمْ
 اقل ما يفَن علا ما يباا ، ٦يهتم دبا يز٢٦ عنو قريبا٩ ٦ي ١ يالىتما٣ بائ يلبااء ٦يػبلا .ع

 ( .٦لةخٌر خري لك من يأل٦ذل قا٢ تعاذل ) 
 ا ( .٦يآلخٌر خري ؼبن يتا ٦قا٢ تعاذل )

 ٦قا٢ تعاذل ) ٦لائ يآلخٌر خري ٦لنعم ْئ يؼبتاني ( .
ٔجاٍ ٦نكرب٦قا٢ سبحا و )   ( . تفضي ٩ ٦لةخٌر نكرب ْ

 :  ٔنٖ كل خطيئة. قال الشيخ السعد ، ٦ال يبيع لذٌ ساعة ب حة يألبا، فحب يلا يا  ٧ْٔ علا يألجْو  فاؼبؤمن يلعاقل ال ىبتأ يأل
ٌٔ يلا يا )  ن٬ك٭ٰم ٬٦ ياو٢ تعاذل مبينا٩ حاا ٕٮين٬ة٪ ٬٦ت٬ٞف٬اخ٭ر٪ ب٬ٞيٰٞ ٰو٪ ٬٦ ٌ٭ يلاُّ ٰٞي٬ا ل٬عٮب٪ ٬٦ؽب٬ اثٞ٭ر٪ يفٮ يأٰل٬ٰمو٬ي٢ٮ ٬٦يأٰل٦ٰ٬الْٮ ك٬م٬ث٬لٮ غ٬ٰيث٫ ن٬ٰعج٬ب٬ يٰعل٬م٭وي ن٬مب٬َّا يغب٬ٰي٬ا ت٬ك٬

ً٪ ش٬اٮيا٪ ٬٦م٬ٰغفٮر٬ٌ٪  ي ر٬ٌٮ ع٬ذ٬ ٌ٭ يلاُّ ٰٞي٬ا وٮالَّ م٬ت٬  يٰلك٭فَّا٬ٔ  ٬ٞب٬ات٭و٭ مث٭َّ ي٬هٮيأ٭ ف٬ٞت٬ٞر٬يه٭ م٭ٰصف٬رٯي٩ مث٭َّ ي٬ك٭و٤٭ ح٭ط٬اما٩ ٬٦يفٮ يآٰلخٮ ٔٮٰبو٬ي٤٪ ٬٦م٬ا يغب٬ٰي٬ا ٜ٭ يٰلغ٭ر٭٦ٔٮ مٮن٬ يَّللَّٮ ٬٦  ( . ا
ٙٮ ف٬أ٬ ٰ ٦قا٢ تعاذل ) ٍ٭ يأٰل٬ٰٔ ٌٮ يلاُّ ٰٞي٬ا ك٬م٬اء٫ ن٬ ٰٞز٬ٰلن٬اه٭ مٮن٬ يلسَّم٬اءٮ ف٬اٰخت٬ٞل٬ط٬ بٮوٮ  ٬ٞب٬ا ًٰ ؽب٬٭ٰم م٬ث٬ل٬ يغب٬ٰي٬ا ِ٭ ٬٦ك٬ا٬٤ يَّللَّ٭ ع٬ل٬ا ك٭لٯٮ ٬٦يٰبرٮ يما٩ ت٬ٰذٔ٭٦ه٭ يلرٯٮَي٬ ب٬ح٬ ى٬رٮ
ٔي٩   ( . ش٬ٰيء٫ م٭ٰات٬اٮ

ٔٮ َٞي٬ ق٬ٰٞو٣ٮ وٮمب٬َّا ى٬ذٮهٮ يغب٬ٰ تعاذل عن مؤمن فرعو٤ ن و قا٢ لاومو )٦قا٢ سبحا و ٦  ٔ٭ يٰلا٬ر٬ي ٬ْي ي٬ 
ر٬ٌ٬ ىٮ ٜ٪ ٬٦وٮ٤َّ يآٰلخٮ ٌ٭ يلاُّ ٰٞي٬ا م٬ت٬ا  ( .ي٬ا
ئ يآلخٌر ىي ْئ يالستارئ ٦يػبلْو .   ٦قا٢ يلارا  : متٜا : ن٨ يتمتع هبا قليل مث تناطع ٦تز٢٦ . ٦ْ

٦ٔيه يل مذ٨ .) لو كا ت يلا  ٦قا٢   يا تز٤ عنا   جنِا بعوبة ما ساا كافري٩ منها شربة ماء ( 
٦ٔيه يل مذ٨ . ٦قا٢  ٓكر   ٦ما ٦ياله ... (   ) يلا يا ملعو ة ملعو٤ ما فيها وال 
٦ٔيه مسلم . ٦قا٢   ) يلا يا سجن يؼبؤمن ٦جنة يلكافر ( 
٦ٔيه يل مذ٨ .) ما مثلي ٦مثل يلا يا وال كريكب يستظل ربت ش ٦قا٢  ِٔي ٦تركها (   جٌر مث 

٦ٔيه مسلم  ٦قا٢ يلن    )ما يلا يا يف يآلخٌر وال كما هبعل نحاكم و بعو يف يليم فلينظر دبا يرجع( 
٦ي٣ لذيلا ٦ عيمها وال كنسبة يؼباء ي ٦ي٣ يآلخٌر ٦ْ ضبو   : ما للا يا ابلنسبة لةخٌر يف قصر مالا ٦فناء لذيلا ٦ْ ذ٨ يعلق لقا٢ يلنو٨٦ 

 ابإل بع وذل ابقي يلبحر .
٦ٔيية ) ٦عا  فسك من نىل يلابٔو ( . ٦قا٢  ٨ٔ ٦يف  ٦ٔيه يلبخا  البن عمر ) َي يبن عمر كن يف يلا يا كأ ك غريب  ن٦ عابر سبيل ( 

ٔباه ، كن يف يلا يا كأ  ىذه ٦ ية يلن   ك غريب ن٦ عابر سبيل ٦عا البن عمر ، ٦ىي يف يلويقع ٦ ية لو ٦لألمة من بعاه هنع هللا يضر ٦ن
ضبو   يف معَن يغبايث ) ال تركن  وذل يلا يا ٦ال تتخذىا ٦انا ، ٦ال رباٯَ  فسك بطو٢   فسك من نىل يلابٔو ، قا٢ يإلما٣ يلنو٨٦ 

 يلبااء فيها ٦ال ابالعتناء هبا ، ٦ال تتعلق منها وال دبا يتعلق بو يلغريب يف غري ٦انو ( .
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 : من أقوال السلف 
 :  يلا يا قنطره فاعرب٦ىا ٦ال تعمر٦ىا . موسا  ٦قا٢

ٔي٩ . ٦قا٢ عيسا  ٔي٩ تلكم يلا يا ف  تتخذ٦ىا قري  أل حابو : من ٓي يلذ٨ يب  علا مُو يلبحأ ْي
ْٕيْ عطرا٩ حَّت ياتلو . ْٕيْ شراب٩ ي ًٔ ماء يلبحر ، كلما ي  ٦قا٢ : مثل االب يلا يا كمثل شا

ْٔيء علا نىل يلر ٔيكم ذبمعو٤ ما ال أتخذ٤٦ ، ٦تبنو٤ ما ال تسكنو٤، ٦تؤمٯلو٤ ما ال ٦قا خُر نبو يلا ٔمىم يف تٟر فاا٢ ؽبم: مارل ن ا٣ ٦
ٔي٩ ، فجعل ي ٔي٩ ، ٦بيولم قبو ٔي٩ ، ٦نملهم غر٦ لناٖ أتخذ٤٦ ، لاا صبعت يألقوي٣ يليت قبلكم ٦نمٯنٰت ، فما ىو وال قليل حَّت ن بح صبعهم بو

ُٔ يؼب  سجا .يبكو٤ حَّت ظبع  ريجهم من خا
ٓكر يلا يا . ٔنيت يإلما٣ نضبا بن حنبل    ٦قا٢ نبو ْي٦ْ  ٦ىو من ت ميذ يإلما٣ نضبا بن حنبل : ما 
 ٦قا٢ يبن يلايم : ال تاخل ؿببة   يف قلب فيو حب يلا يا وال كما ياخل يعبمل يف سم يإلبٌر .

٦ُٕ ، ٦يلسري يف البها كالسري يف يلسباحة فيها كالسباحة يف   -ن٨ كثرٌي يلسبٜا  - نٙٔ مسبعة ٦قا٢ : يلا يا كامرنٌ بغي ال تثبت مع 
 غاير يلتمسِا .

ا)  َِ ٔبع . ( ِإن  َى  يؼبرأ وليو ما تاا٣ من قولو ) قا نفلح من تزكا ... ( وخل يآلَيٍ يأل
٦موسا يلكليم ، ٦نبا نفضل ن٦رل يلعز٣ ن٨ : : و٤ معَن ىذي يلك ٣ مذكٔو يف يلصحف يأل٦ذل يؼبتاامة يليت ن زؽبا   علا وبريىيم يػبليل ، 

 . بعا دمحم 
 ٦ىذي يختيأ يبن جرير ، ٦يبن كثري .

ٌٔ : ...  قال ابن عطية - ٌٔ وذل معاين يلسو ٌٔ وذل ىذين يػبربين "  ،٦قا٢ سعيا بن جبري عن يبن عباٖ : يإلشا ٕيا : يإلشا ٦قا٢ يبن 
ٔجح لاًر يؼبرأ وليو هبذيوف ِ من تزكا " ٦ويثأ يلناٖ للا يا مع فضل يآلخٌر  ٌٔ ترجع وذل كل ٦قيل : و٤ ،  عليها ، ٦ىذي ىو يأل يإلشا

.ٌٔ ٓكر يف ىذه يلسو  ما 
ٔبع مَيٍ: ن٨ ( و٤ ىذي  : ) وقال اخلاون - ٓكر من قولو قا نفلح من تزكا وذل ىنا ، ٦ىو ن ن٨ يلكتب  (لفي يلصحف يأل٦ذل )  يلذ٨ 

ٓكر يف  ا .تلك يلصحف ف ِ من تزكا ٦يؼبصلي ٦ويثأ يلا يا ٦و٤ يآلخٌر خري ٦نبا يؼبتاامة يليت  زلت قبل يلارم٤ ، 
ُوَ   ) ٓكرَنه من ف ِ من تزكا، ٦من ويثأكم يغبياٌ يلا يا علا٨ : ن (َلِفي الصُُّحِف اَْ ، لكائن ٦اثبت ٦مذكٔو يف  و٤ ىذي يلذ٨  يآلخٌر

علا ىذين يلنبيني يلكريبني، ليعلما يلناٖ ما يشتملت عليو من  -حا وسب -يلصحف يأل٦ذل، يليت ىي  حف وبريىيم ٦موسا، يليت ن زؽبا
  ()يلوسيط    مْيً ٦نحكا٣ ٦مويعً.

٨٦ٔ ن٤ بعض يلرسل قبل وبريىيم ن زل ت ٦يؼبريْ ابأل٦لية يف ٦ ف يلصحف سبق يلزما٤ ابلنسبة وذل يلارم٤ ال يليت دل يسباها غريىا أل و قا 
 ( يف قولو : ) ٦ن و نىلك عاْي٩ يأل٦ذل ( .عليو  حف فهو كو ف ) عاْ ابأل٦ذل 

١ٔ يلناٖ :  ن٨ دل ينسخ ىذي قط يف شٜر من يلرريئع فهو يف يأل٦ذل ٦يف يألخرييٍ ، ٦ ظري ىذي قو٢ يلن  :  قال ابن عطية - و٤ فبا نْ
 .من ك ٣ يلنبٌو يأل٦ذل :  وٓي دل تستحي فا نع ما شئت 

ٔيٌ يليت ن زؽبا   علا موسا (  حف و ُصُحِف ِإبْمَراِىيَم َوُموَسى)  بريىيم : ىي ما ن زلو   علا  بيو ٦خليلو ، ٦ حف موسا : ىي يلتو
 بن  عمري٤ .

ٔين ، ٦ىي مصاحل يف كل  ٦وبريىيم ٦موسا : نبا نشٟر يؼبرسلني بعا دمحم  ، فهذه ن٦يمر يف كل شريعة ، لكوهنا عائاٌ وذل مصاحل يلاي
 ٕما٤ ٦مكا٤ .

 الفوائد :
 سبيح   ٦تنزيهو عما ال يليق بو .٦جًو ت -ٲ
 وثباٍ علو   تعاذل . -ٳ
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 ن٤ يػبالق ىو   . -ٴ

 ن٤   قأ يألشياء ٦علم هبا . -ٵ

 ٦جًو يإليبا٤ ابلاأ . -ٶ

٬ٙ ب٬ٰٞعا٬ م٬وٰ من  عمة   وخرُي يلنباٍ من يألٙٔ ، قا٢ تعاذل )  -ٷ ٔٮ ٬ٔضٰب٬تٮ يَّللَّٮ ك٬ٰيف٬ وب٭ٰيٮي يأٰل٬ٰٔ ٬ٓلٮك٬ ل٬م٭ٰحيٮي يٰلم٬ٰوت٬ا ف٬اٰ ظ٭ٰر وٮذل٬ ماث٬ لٮ٬ا وٮ٤َّ 
 ( . ٬٦ى٭و٬ ع٬ل٬ا ك٭لٯٮ ش٬ٰيء٫ ق٬اٮير٪ 

 وثباٍ علم   يلرامل ، فإ٤   يعلم ما هبهر بو يإل سا٤ ٦ما يسره . -ٸ

ٔسولو  -ٹ  بعا٣  سيا٤ يلارم٤ .  عمة   علا 

 ينبغي للعبا ن٤ يسأ٢   ٦ْما٩ ن٤ ييسر لو عمل يػبري . -ٺ

لك حني ير٧ ن٤ يلذكر٧ مفياٌ .ينبغي للايعية  -ٱٲ  ن٤ ينظر نفضل يأل٦قاٍ للتذكري ، ٦ٓ

 وثباٍ يلنأ . -ٲٲ

 ن٤ يلكافر يف يلنأ ـبلا ال يبٍو ٦ال وبي . -ٳٲ

لك ابلتخلي ابإليبا٤ ٦يألعما٢ يلصاغبة ، ٦تر١ يؼبعا ي . -ٴٲ  ن٤ من نسباً يلف ِ ن٤ يزكي يإل سا٤  فسو ٦ٓ
  أعيم الوعيد من رضي )لدَيا واطمأن هبا :وقد توعد هللا٣ٓ من ياا٣ يلا يا علا يآلخٌر ،  -ٵٲ

ٔبوي قا٢ تعاذل : ) ابغبياٌ يلا يا ٦يامأ وي هبا ٦يلذين ىم عن مَيتنا غافلو٤ . ن٦لئك مأ٦يىم يلنأ دبا كا وي  و٤ يلذين ال يرجو٤ لااءَن ٦
 . يكسبو٤ (

 
 تفسَت سورة الاا ية

 مقدمة :
 ٦ىي مكية ابالتفا٠ .

 أمساؤىا :
ٌٔ يلغاشية  ، هبذي كتبت يف يؼبصاحف ٦كتب يلتفسري . سو

ي٬ةٮ ) ٦ظبيت بذلك الفتتاحها باولو تعاذل   ( ٦ىي يو٣ يلايامة حيث تغرا يلناٖ يو٣ يلايامة . ى٬ٰل ن٬ات٬١٬ ح٬اٮيث٭ يٰلغ٬اشٮ
 ( ٌٔ ي٬ةٮ ٦من نظبائها : سو ٔسو٢   ى٬ٰل ن٬ات٬١٬ ح٬اٮيث٭ يٰلغ٬اشٮ  .  ( ٦قا جاءٍ ىذه يلتسمية يف ك ٣  حابة 

ري٫ ق٬ا٬٢ ف ٰينٮ ٬٦يفٮ  ي٬ٰٞار٬ن٭ يفٮ  ك٬ا٬٤ ٬ٔس٭و٢٭ يَّللَّٮ   )  ع٬نٮ يلنُّٰٞعم٬ا٤ٮ ٰبنٮ ب٬رٮ ي٬  يٰلعٮيا٬ ًٮ )س٬بٯٮحٮ يٰسم٬ ٬ٔبٯٮك٬ يأل٬ٰعل٬ا( ٬٦ )ى٬ٰل ن٬ات٬١٬ ح٬اٮيث٭ يٰلغ٬اشٮ ة ( يعبٰ٭م٭ع٬ةٮ 
 ٦ٔيه مسلم .
 أغراضها :

ٌٔ علا لويل يو٣ يلايامة ٦ما  -ٲ فيو من عااً قو٣ مروىة٫ حالت٭هم ، ٦من ثويً قو٣ َنعمة٫ حالتهم ٦علا ٦جو يإلٮصبا٢ يشتملت ىذه يلسو
 يؼبرىٯٮب ن٦ يؼبرغب .

يباء وذل ما يبني ٓلك يإلٮصبا٢ كلو ابإلٮ كأ علا قو٣ دل يهتا٦ي بااللة -ٳ ؽبية  ٦يإلٮ ه ابإلٮ ٫ٍ من خلق   ٦ىي  صب نعينهم ، علا تفْر ـبلوقا
 يؼبهاْ ىم يؼبرركو٤ .فيعلم يلسامعو٤ ن٤ يلفريق 

 ٦علا ومكا٤ وعاْتو بعض ـبلوقاتو خلاا٩ جاياي٩ بعا يؼبٍو يو٣ يلبعث . -ٴ
 علا يلاعٌو وذل يإلٮس ٣ ٦ن٤ ال يعبأ إبعريبهم . ٦تثبيت يلن   -ٵ
ٕيهم علا كفرىم ٦وعريبهم . ] تفسري يبن عاشٔو [ . -ٶ ٔيجعو٤ وذل   فهو ؾبا ٔيءىم يلبعث فهم   ٦ن٤ ٦

ٍِ َخاِ َعة  )َٔحِديُث اْلَااِ َيِة ) َىْ  َأَدكَ )   ًُوه  يَمْوَمِِ ِصَبة  )ٕ( ُو ( ل ْيَس ٘( ُتْسَقى ِمْن َعُْتٍ آََِيٍة )ٗ( َتْصَلى ََّنرا) َحاِمَية) )ٖ( َعاِمَلة  َّن 
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ًُوٍع َْٙلُْم َطَعام  ِإَل  ِمن َضرِيٍع )  (( ََل ُيْسِمُن َوََل يُمْاٍِت ِمن 
 [ . ٸ -ٲ] يلغاشية : 
------------ 

يالسٞتفها٣ للترويق وذل يسٞتمٜا يػبرب ، ٦للتنبيو ٦يلتفخيم من شأهنا ، ن٨ ىل جاء١ َي دمحم خرب يلغاشية  (َىْ  َأَدَك َحِديُث اْلَااِ َيِة ) 
 يلعظيمة : ٦ىي يلايامة ؟

َٔ يلعظيمة .ظبيت غاشية ألهنا تغرا يػب ئق أبىويؽبا ٦شايئاىا ، ٦تغمهم دبا فيها من يقال املفسرون :  - ٔه ٦يلكوي  ؼبكا
٦ىذي بعيف  ( ٦تغرا ٦٭ج٭وى٬ه٭م٭ يلنأ ) ىي يلايامة ألهنا تغرا صبيع يػبلق ، ٦قيل : ىي يلنأ من قولو ( يلغاشية قال يف الَسهي  )  -

ٓكر بعا ٓلك قسمني : نىل يلراا٦ٌ ٦نىل يلسعاْ  ٌ .أل و 
 ا نحاٚ ابلريء من صبيع جهاتو فهو غاٗ لو ، ٦يلايامة كذلك من ٦جوه :ومبا ظبيت يلايامة هبذي يالسم ، أل٤ م قال الراو  : -

ًٮ   ( .اَول  ي ي٬ة٪ مٯٰن ع٬ذ٬ ٰتٮي٬ٞه٭ٰم غ٬اشٮ ن٭ويٰ ن٤٬ أت٬  : نهنا تْر علا يػبلق بغتة ٦ىو كاولو تعاذل ) ن٬ف٬أ٬مٮ
 : نهنا تغرا يلناٖ صبيعا٩ من يأل٦لني ٦يآلخرين. والثاين 

 اٖ ابألىوي٢ ٦يلرايئانهنا تغرا يلن والثالث :
ٍِ َخاِ َعة  )  ًُوه  يَمْوَمِِ  ن٨ : ٦جوه٪ يف ٓلك يليو٣ ٓليلة خابعة مهينة من يػبز٨ ٦يلفضيحة ٦ىي ٦جوه يلكفأ ٦يؼبكذبني . (ُو
يٯ٫ كما قا٢ تعاذل )  

٫ٟ خ٬فٮ عٮني٬ مٮن٬ يلذ٢ُّٯٮ ي٬ٰٞنظ٭ر٭٬٤٦ مٮٰن ا٬ٰر  ( . ٬٦ت٬ٞر٬يى٭ٰم يٞ٭ٰعر٬ب٭و٬٤ ع٬ل٬يٰٞه٬ا خ٬اشٮ
ٓٮ يجملرمو٤ َن٬كٮس٭ويٰ ٔ٭ه٭٦س٬ه٭م ( .٢ تعاذل ) ٦قا  ٬٦ل٬ٰو تر٧ وٮ
  ، لك من  فاٍ يؼبكلف يؼبريْ ابلوجوه ن حاً يلوجوه ٦ىم يلكفأ، باليل ن و تعاذل ٦ ف يلوجوه أبهنا خاشعة عاملة َن بة، ٦ٓ

 لكن يػبرٜو يظهر يف يلوجو فعلاو ابلوجو لذلك .

 عبري عن يلكل ابلبعض، ٦خصت يلوجوه ابلذكر، ألهنا نشٟر نعضاء يإل سا٤، ٦ألهنا ىي يليت ٦يؼبريْ ابلوجوه: ن حاهبا، من ابً يلت
. ن : ٦جوه يف يو٣ قيا٣ يلساعة، تكو٤ خاشعة ٓليلة، تبا٦ عليها ماثٔ يؽبوي٤ ٦يال تكاٖ ٨تظهر عليها يآلاثٔ يؼبختلفة من حز٤ ن٦ فِر
عٮني٬ مٮن٬ يلذ٢ُّٯٮ .٦يػبز٨، كما قا٢ تعاذل: ٬٦ت٬ريى٭ٰم يٞ٭ٰعر٬ب٭و٬٤ ع٬ل٬يٰ   ) يلوسيط ( .       ها خاشٮ

ِصَبة   ) قيل : و٤ ىذي يو٣ يلايامة ، ن٨ : نهنا يف ٓلك يليو٣ تعمل من يألعما٢ ما فيو  صب ٦تعب من جر يلس سل ٦يألغ ٢  (َعاِمَلة  َّن 
 يلثايلة ٦يػبوٙ يف يلعذيً يف َنٔ جهنم .

 يؼبريْ بو ىنا: يلعمل يلرا٠ يؼبهني.يسم فاعل من يلعمل، ٦ ( عامٮل٬ة٪ )  فاولو
ب٬ة٪ )  ٦قولو ينصب  صبا، وٓي تعب يف عملو تعبا  -كفِر  -من يلنٯصب، دبعَن: يلتعب ٦يإلعياء ياا٢:  صب ف ٤ بكسر يلصاْ( َن ٮ
 شاياي.

َيٌْ توبيخ ألىل يلنأ، ألهنم ؼبا تركوي يف يلا يا يػبرٜو هلل تعاذل ..  ٦يلعمل لصاحل، ٦  ٦يف ىذه يلصفاٍ  مثر٦ي متع يلا يا علا ثويً يآلخٌر
ٔيحة.  ) يلوسيط ( .           كا٤ جزيهىم يو٣ يلايامة، يإلٓال٢، ٦يلعمل يلرا٠ يؼبهني يلذ٨ ال تعابو 

ي٩ كما قا٢ تعاذل )  لعمل: يلصعْو يف يلنأفمن ىذي ي  ( . س٬أ٭ٰٔىٮا٭و٭  ٬ع٭ْو
٬ْخ٬ل٬ٰت ن٭مَّة٪ ل٬ع٬ن٬ٰت ن٭ٰخت٬ٞه٬ا   ) باً ٦ت عن، كما قا٢ تعاذليلت عن يلايئم بني نىل يلنأ، فهم ْيئما٩ يف س٦منو :    ( .ك٭لَّم٬ا 

ْٰع٭  ذل )لصيِا ٦يلعويل ٦يلاعاء علا ن فسهم ابؽب ١، كما قا٢   سبحا و ٦تعا٦منو ي ي ٬٦ي ا٩  ( . وي ثٞ٭ب٭و٩ٔي ك٬ثٮري٩يٞال ت٬ٰاع٭وي يٰلي٬ٰٞو٬٣ ثٞ٭ب٭و٩ٔي ٬٦يحٮ
ٔه يبن جرير ، ٦يبن تيمية ، ٦يبن عاشٔو .٦ىذي يلاو٢ ) ن٤ يؼبريْ يو٣ يل  ايامة ( عاملة يف يلنأ َن بة فيها  يختا

ِصَبة  عن يبن عباٖ )  ( تعمل ٦تنصب يف يلنأ . َعاِمَلة  َّن 
 ٦عن يغبسن ن و قا٢ : دل تعمل يف يلا يا فأعملها يف يلنأ .

 نأ .٦عن قتاٌْ : تكرٍب يف يلا يا عن ااعة   فأعملها ٦ن صبها يف يل
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ب٬ة٪ : ) قال السعد  - رُّ علا ٦جوىها ، ٦تغرا ٦جوىهم يلنأ ، ٦ىذي ىو يلصويً يؼباطٜو بو ؛ (  ع٬امٮل٬ة٪ َنَّ ٮ ن٨ : اتعبة يف يلعذيً ، ذب٭
لك يالحتما٢   -يلا يا ن٨ يؼبريْ هبا عاملة يف-أل و قياه ابلظٟر ، ٦ىو يو٣ يلايامة ، ٦أل٤ يؼباصْو ىنا بيا٤ ٦ ف نىل يلنأ عموما٩ ، ٦ٓ

 ا .جزء قليل من نىل يلنأ ابلنسبة وذل نىلها ؛ ٦أل٤ يلك ٣ يف بيا٤ حا٢ يلناٖ عنا غريا٤ يلغاشية ، فلي  فيو تعٙر ألحويؽبم يف يلا ي
اال٩  و٤ ىذي يلعمل ٦ىذي يلنصب يكو٤ يف يلا يا، فأ حاً ىذه يلوجوه يػباشعة عملوي نعماال٩ ٦ن فاوي نمويال٩ اائلة، ٦عملوي نعم وقي  :

 ألهنا دل تكن خالصة هلل . كبري٩ٌ يف ْ ياىم ٦لكنهم دل ينتفعوي هبذه يألعما٢،
ث٭و٩ٔي كما قا٢ تعاذل )   ( .٬٦ق٬اٮٰمن٬ا وٮذل٬ م٬ا ع٬مٮل٭وي مٮٰن ع٬م٬ل٫ ف٬ج٬ع٬ٰلن٬اه٭ ى٬ب٬اء٩ م٬نٰٞ

ع٬ٰن س٬بٮيلٮ يَّللَّٮ ف٬س٬ي٭نفٮا٭و ٬ٞه٬ا مث٭َّ ت٬ك٭و٤٭ ع٬ل٬ٰيهٮٰم ح٬ٰسر٩ٌ٬ مث٭َّ يٞ٭ٰغل٬ب٭و٬٤ ٬٦يلَّذٮين٬ ك٬ف٬ر٭٦ي وٮذل٬ وٮ٤َّ يلَّذٮين٬ ك٬ف٬ر٭٦ي يٞ٭ٰنفٮا٭و٬٤ ن٬ٰمو٬يؽب٬٭ٰم لٮي٬ص٭ا٦ُّي  ) ٦كما قا٢ تعاذل 
نَّم٬ وب٭ٰر٬ر٭٬٤٦   ( .ج٬ه٬

ٍٰ بٮوٮ يلرٯٮيح٭ يفٮ ي٬ٞوٰ )  ٦كما قا٢ تعاذل  ٫ْ يٰشت٬اَّ ٔ٭٬٤٦ فبٮَّا ك٬س٬ب٭وي ع٬ل٬ا ش٬ٰيء٫ م٬ث٬ل٭ يلَّذٮين٬ ك٬ف٬ر٭٦ي بٮر٬هبٯٮٮٰم ن٬ٰعم٬اؽب٭٭ٰم ك٬ر٬م٬ا  ( .٫٣ ع٬ا ٮف٫ ال ي٬ٰٞااٮ
 ن٨ : قا ي تها حرىا ٦غلياهنا .( َتْصَلى ََّنرا) َحاِمَية) ) 
ٌٔ .( ُتْسَقى ِمْن َعُْتٍ آََِيٍة  )  ن٨ : تساا من عني ابلغة يلغاية يف يغبري

ن٬ٞه٬ا ٬٦ب٬ٞنٰي٬ ضب٬ٮيم٫ م٫٤ كما قا٢ تعاذل )  ( . ي٬ط٭وف٭و٬٤ ب٬ٞيٰٞ
ٔٮب٭و٬٤ ع٬ل٬ٰيوٮ مٮن٬ يغب٬ٰمٮيمٮ قا٢ تعاذل )٦  ٬ً يؽبٰٮيمٮ .  ف٬ر٬ا ٔٮب٭و٬٤ ش٭ٰر  ( . ف٬ر٬ا

ٍٰ م٭ٰرت٬ٞف٬اا٩ ٦قا٢ تعاذل ) ً٭ ٬٦س٬اء٬ اٰلم٭ٰهلٮ ي٬ٰروٮ٨ يٰلو٭ج٭وه٬ بٮٰئ ٬ يلرَّر٬ي  ك٬
 ( . ٬٦وٮ٤ٰ ي٬ٰست٬غٮيث٭وي يٞ٭غ٬اث٭وي دبٮ٬اء٫

 ( . ن٬ٰمع٬اء٬ى٭مٰ ٬٦س٭ا٭وي م٬اء٩ ضب٬ٮيما٩ ف٬ٞا٬طَّع٬ ٦قا٢ تعاذل )
 ( ن٨ : لي  ؽبم يف يلنأ اعا٣ َيكلو و . ل ْيَس َْلُْم َطَعام   )
ٌٔ ، مننت يلريئحة ، كثري يلرو١ ، ينرب يف يغبلق كما ( ِإَل  ِمن َضرِيٍع  ) وال اعاما٩ من بريع ، ٦ىو شجر يف يلنأ ، خبيث شايا يؼبري

ياب٩ قا٢ تعاذل )  ٬ٓي غ٭صَّة٫ ٬٦ع٬ذ٬  ( . ن٬لٮيما٩  ٬٦ا٬ع٬اما٩ 
ٔجح :  قال يف الَسهي  - ٔبعة نقوي٢ : نحانبا ن و شو١ ياا٢ لو يلربو٠ ٦ىو سم قاتل ٦ىذي ن ابً يللغة ييف يلضريع ن ألقوي٢ ؛ أل٤ ن

 . ٓكر٦ه ٦أل٤ يلن  ملسو هيلع هللا ىلص قا٢ : يلضريع شو١ يف يلنأ
ًُوٍع )   ماصْو ، ٦ال ينافع بو ؿبذ٦ٔ .ن٨ : ال وبصل بو  (ََل ُيْسِمُن َوََل يُمْاٍِت ِمن 
لك ن٤ يؼباصْو من يلطعا٣ نحا نمرين: وما ن٤ يسا جٜو  احبو ٦يزيل عنو نؼبو، ٦وما ن٤ يسمن با و من يؽبزي٢،  قال السعد  : - ٦ٓ

ٌٔ ٦يلننت ٦يػبسة .  ٦ىذي يلطعا٣ لي  فيو شيء من ىذين يألمرين ، بل ىو اعا٣ يف غاية يؼبري
  يغبميم ، ٦اعامهم يلضريع ٦يلزقو٣ .فمسكنهم يلنأ ، ٦شريهبم 
 : ٦ىو:  ايا نىل ( ٬٦ال ا٬ع٬ا٣٪ وٮالَّ مٮٰن غٮٰسلٮني٫ )  ٦يف يآلية يألخر٧(  ل٬ٰي ٬ ؽب٬٭ٰم ا٬ع٬ا٣٪ وٮالَّ مٮٰن ب٬رٮيع٫ )  كيف قيل ىنا  ف ن قال قائ

 ؟ يلنأ، ن٦ غسالة نىل يلنأ، فكيف يوفق بني ىذه يآلَيٍ
، فمن يلكفأ من لي  ؽبم اعا٣ وال من بريعو٤ ىذ : قال بعض العلماء - ،٦كفأ مخر٤٦ لي  ؽبم اعا٣٪ وال من  ي ؿبمو٢٪ علا يلتنٜو

 . غسلني
ي ذل )كما قا٢ سبحا و ٦تعا فأىل يلنأ يتفا٦تو٤ يف يلعذيً  ل٭وي م٬٢ فٮٰرع٬ٰو٬٤ ن٬ش٬اَّ يٰلع٬ذ٬  ً ( .٬٦ي٬ٰٞو٬٣ ت٬ٞا٭و٣٭ يلسَّاع٬ة٭ ن٬ْٰخٮ
ٓكر   ٔٮ  وٮ٤َّ  ه )٦كما قا٢ جل  ١ٰٔٮ يأل٬ٰسف٬لٮ مٮن٬ يلنَّا  ( . يٰلم٭ن٬افٮاٮني٬ يفٮ يلاَّ
ٓكر ٦  ا٭٦ ه )كما قا٢ جل  ًٮ دبٮ٬ا ك٬ا ٭وي يٞ٭ٰفسٮ ي ياب٩ ف٬ٰٞو٬٠ يلع٬ذ٬ ى٭ٰم ع٬ذ٬ ٕٮَْٰن٬  ٤( .يلَّذٮين٬ ك٬ف٬ر٭٦ي ٬٦ ٬ا٦ُّي ع٬ٰن س٬بٮيلٮ يَّللَّٮ 
ٔسو٢  ! نبو اا ٦كما قا٢ يلن    ىو يف  لب كا٤ وبواك ٦يرعا١ ٦يبنعك فهل  فعتو بريء، قا٢: )  عمؼبا سألو يلعباٖ ٦قا٢: َي 

١ٔ يألسفل من يلنأ ( بحضِا من َنٔ يغلي منهما ْماغو فالت ىذه يلنصو٘ علا ن٤ نىل يلنأ يتفا٦تو٤  ،  ، ٦لوال نَن لكا٤ يف يلا
 يف يلعذيً.
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 ٦يف ٦قت مخر يلغسلني . في ٦قت معني اعامهم يلضريعف ،و٤ يألاعمة تتنٜو :  وقال بعض العلماء -
 ( ؟ ٦ال اعا٣ وال من غسلني) ٦قا٢ يف يغباقة  (لي  ؽبم اعا٣ وال من بريع  ) فإ٤ قيل : كيف قا٢ ىنا ٦ؽبذي قا٢ يف يلتسهيل :  -

 ٢  .فاعبويً : ن٤ يلضريع لاو٣ ٦يلغسلني لاو٣ ، ن٦ يكو٤ نحانبا يف حا٢ ٦يآلخر يف حا
 الفوائد :

 امة ٦ىي يلغاشية ألهنا تغرا يلناٖ أبىويؽبا .وثباٍ يسم من نظباء يلاي -ٲ

 بيا٤ شاٌ ىو٢ يو٣ يلايامة . -ٳ

 ن٤ يلكفأ يعذبو٤ يف يلنأ ٦يتعبو٤ أب وٜي يلعذيً يف يلنأ علا عك  يعبنة فإهنا ال  صب فيها ٦ال تعب . -ٴ

 ن٤ يلناٖ يو٣ يلايامة فرياا٤ نشاياء ٦سعايء . -ٵ

 بيا٤ شيء من عذيً جهنم . -ٶ
 ( . س٭ا٭وي م٬اء٩ ضب٬ٮيما٩ ف٬ٞا٬طَّع٬ ن٬ٰمع٬اء٬ى٭مٰ أ يؼباء يغبأ كما قا٢ تعاذل ) ٦ ن٤ من شريً نىل يلن -ٷ

ٌٔ جهنم . -ٸ  يلتنبيو وذل شاٌ حري
٬ٍ يلزَّقُّو٣ٮ ن٤ من اعا٣ نىل يلنأ يلضريع، ٦من اعامهم نيضا٩ يلزقو٣ كما قا٢ تعاذل ) -ٹ اٰلم٭ٰهلٮ ي٬ٰٞغلٮي يفٮ يٰلب٭ط٭  ا٬ع٬ا٣٭ يأٰل٬ثٮيمٮ  وٮ٤َّ ش٬ج٬ر٬  ( .و٤ٮ ك٬

 ن٤ اعا٣ نىل يلنأ ال فائاٌ منو ٦ال وبصل بو يؼباصْو . -ٺ

 
ِعَمة  ))   ٍِ َّن  ًُوه  يَمْوَمِِ ن ٍة َعالَِيٍة )ٜ( ِلَسْعِيَها رَاِضَية  )ُٛو ًَ ارِيَة  )ٔٔ( َل  َتْسَمُع ِفيَها ََلِغَية) )ٓٔ( يف  ًَ ( ِفيَها ُسُرر  ٕٔ( ِفيَها َعُْت  

ُثوثَة  ٘ٔ( َوََّنَاِرُق َمْصُفوَفة  )ٗٔوَعة  )ماب  م ْوضُ ( َوَأْكوَ ٖٔم ْرُفوَعة  )  ( ( . ٙٔ) ( َوَورَايبُّ َمبمْ
 [ . ٷٲ – ٹ] يلغاشية : 

--------- 
ِعَمة  )  ٍِ َّن  ًُوه  يَمْوَمِِ ٓكر   تعاذل حا٢ يألشاياء ثَن بذكر يلسعايء أل٤ يلارم٤ مثاين ، تثَن فيو يألحكا٣ ٦يلاصص ، ٦ليعيش  (ُو ؼبا 

ٍِ ) يؼبسلم بني يل غيب ٦يل ىيب فاا٢ :  ًُوه  يَمْوَمِِ  . ن٨ : يو٣ يلايامة( ُو
ِعَمة  )    ن٨ يعٟر يلنعيم فيها ، ٦ومبا حصل ؽبا ٓلك بسعيها . (َّن 
ٍٔ ٦جوىهم ، ٦سر٦ي غاية يلسر٦ٔ . قال السعد  : -  ن٨ : قا جٍر عليهم  ضٌر يلنعيم ، فنضٍر نبايهنم ، ٦يسٞٞتنا
، نكثر فبا كا ت تتوقع ٦ترجو.ن٨  (ا رَاِضَية  ِلَسْعِيهَ )  ٔيبية، ألهنا قا ٦جاٍ من يلثويً عليو يف يآلخٌر  : لعملها يلذ٨ عملتو يف يلا يا 

ٔبا خالا  و .فاؼبريْ ابلسعي: يلعمل يلذ٨ كا٤ يعملو يإل سا٤ يف يلا يا، ٦يسعا بو من نجل يغبصو٢ علا 
ٔيبية عن ىذي يؼباابل ٦شاكٌر ؽبذي يؼباابل، كما قا٢ يلن  نهنا لثويً سعيها ٦للمااب  :القول الثاين ) ياو٢    ل يلذ٨ نخذتو لسعيها 

ٔبنا! ٦ىل فو٠ ما نعطيتنا؟ ندل تبيض ٦جوىنا، ندل ذبر  ٕياكم؟! فياولو٤: َي  َن من يو٣ يلايامة ألىل يعبنة: َي نىل يعبنة! ىل تريا٤٦ شيئا٩ ن
 ٔبويين ف  نسخط عليكم نباي٩ ( يغبايث. يلنأ، فياو٢   سبحا و: نحل عليكم

ن ٍة )  ًَ ٔنٍ ٦ال ن٤ٓ ظبعت( يف  ف٬  ت٬ٰٞعل٬م٭  ٬ٰٞف ٪ م٬ا ٦ال خطر علا قلب برر ) يعبنة : ىي يلائ يليت نعاىا   أل٦ليائو ، فيها ماال عني 
٫ ج٬ز٬يء٩ دبٮ٬ا ك٬ا ٭وي ي٬ٰٞعم٬ل٭و٬٤  ي٬ ؽب٬٭ٰم مٮٰن قٞ٭رٌَّٮ ن٬ٰعني٭

 ( . ن٭ٰخفٮ
ٔفيعة يؼبنزلة فو٠ يلسما٦يٍ يف نعلا عليني ٦سافها عٗر يلرضبن ، ٦ىي عالية ن٨ : عظيمة يلاأ .( الَِيٍة عَ )   ن٨ : 
 ) يفٮ ج٬نَّة٫ ع٬الٮي٬ة٫ ( ن٨ مرتفعة ، ألهنا فو٠ يلسمويٍ ح٬ٰسب ما تاا٣. قال القرطيب -

 فيها خالا٦.٤٦قيل : عالية يلاأ ، أل٤ فيها ما ترتهيو يأل ف  ٦ت٬ٞل٬ذٯ يألعني ٦ىم 
 ن٨ : ال تسٞمع يف يعبنة يليت ىم فيها كلمة لغو ن٦ سب ن٦ فحش ، ٦يللغو يلك ٣ يلساقط يلذ٨ ال فائاٌ فيو . (َل  َتْسَمُع ِفيَها ََلِغَية)  )

يٯا٩ كما قا٢ تعاذل )  ٔٮٰٕقٞ٭ه٭ٰم فٮيه٬ا ب٭ٰكر٩ٌ٬ ٬٦ع٬رٮ  ( . ال ي٬ٰسم٬ع٭و٬٤ فٮيه٬ا ل٬ٰغوي٩ وٮالَّ س٬ ما٩ ٬٦ؽب٬٭ٰم 



97 

 

ٰثٮيم٪ ٦قا٢ تعاذل )   ( . ي٬ٞت٬ٞن٬ا٬ٕع٭و٬٤ فٮيه٬ا ك٬ٰأسا٩ ال ل٬ٰغو٪ فٮيه٬ا ٬٦ال أت٬
ٰثٮيما٩ ٦قا٢ تعاذل )  ( . وٮالَّ قٮي ٩ س٬ ما٩ س٬ ما٩ .  ال ي٬ٰسم٬ع٭و٬٤ فٮيه٬ا ل٬ٰغوي٩ ٬٦ال أت٬

ئ جا ٦حاياة ف  ك ٣ فيها وال لفائاٌ أل٤ يلنفوٖ : ٦يللغو : يلك ٣ يلذ٨ ال فائاٌ لو ، ٦ىذي تنبيو علا ن٤ يعبنة ْ قال ابن عا ور -
 فيها زبلصت من يلناائص كلها ف  يلذٯ ؽبا وال يغباائق ٦يلسمو يلعالي ٦يػب٭ل٭اي ، ٦ال ينطاو٤ وال ما يزيا يلنفوٖ تزكية.

ارِيَة  )   ًَ ٔية يليت يفجر٦هنا ٦يصرفوهنا   (ِفيَها َعُْت   ٔي٦ْي .  ىذي يسم جن  ، ن٨ : فيها يلعيو٤ يعبا  كيف شاه٦ي ٦نَن ن
ٔية: يليت ال يناطع ماهىا.  فاؼبريْ ابلعني ىنا: جن  يلعيو٤، ٦ابعبا
 ( . ع٬ٰينا٩ فٮيه٬ا ت٭س٬مَّا س٬ٰلس٬بٮي ٩ منها : عني يلتسنيم ، ٦يلكافٔو ، ٦يلسلسبيل كما قا٢ تعاذل )

ً٭ هبٮ٬ا يٰلم٭ .  ٬٦مٮز٬يج٭و٭ مٮٰن ت٬ٰسنٮيم٫ ٦قا٢ تعاذل )  ( . ا٬رَّب٭و٬٤ ع٬ٰينا٩ ي٬ٰرر٬
 صبع سرير ، ٦ىي يجملال  يؼبرتفعة يف ٓيلا ، ٦دبا عليها من يلفٗر يلوايئة .( السرر : ِفيَها ُسُرر  م ْرُفوَعة  )  
  : ٔبو من يلنعيم ٦يؼبلك فيها، ٦يلحق صبيع ٓلك قا٢ يبن جرير : صبع سرير، مرفوعة لري٧ يؼبؤمن وٓي جل  عليها صبيع ما خوٯلو  ٦يلسٔر
 .ه بصر 
ابهبا . (وَعة  مَوَأْكَواب  م ْوضُ  ) ٔيْىا من ن  يع  ن٦يين يلرًر معاٌ مر اٌ ؼبن ن

 ٦يألكويً  : صبع ك٭ًو بضم يلكاٟ ، ٦ىو وَنء للخ٬مر لو سا٠ ٦ال عر٦ٌ لو.
ٔبو٤ حا يالستطاعة م( موبوعة٪  )٦  .ن تنا٢٦ يػبمر : ن٨ ال ترفع من بني نيايهم كما ت٭رفع م ية يلرريً يف يلا يا وٓي بلغ يلرا
 ا .٦معَن موبوعة : حابٌر معاٌ برريهب 

ٌٔ عن يإلَنء يلذ٨ ترًر فيو يػبمر. ن٦  . ٦ىو عبا : ٦يف يعبنة نكويً كثرٌي قا ٦بعت بني نيا٧ نىلها، حبيث ٨يألكويً صبع كًو
 ( .) يلوسيط             عناء يف يغبصو٢ عليها. ٨يرربو٤ من يػبمر يليت ٦بعت فيها، ٤٦ْ ن٤ هبا٦ي ن

 ن٨ : ٦سائا من يغبرير ٦يإلسترب٠ ٦غرينبا ، فبا ال يعلمو وال   ، ٦قا  فت للجلوٖ ٦يالتكاء عليها . (َوََّنَاِرُق َمْصُفوَفة   )
ٔيْ يعبال  ن٤ هبل  ٦جاىا.  ٦مصفوفة : ن٨ ج٭عل بعضها قريبا٩ من بعض  فا٩ ، ن٨ نينما ن

رقة بضم يل: قال ابن عا ور  - ٠ٔ  صبع مب٭ ٔيء مضمومة ٦ىي يلوساٌْ يليت ي٬تكيلنَّما  عليها يعبال  ٦يؼبضطجع٭. ئنو٤ ٦سكو٤ ميم بعاىا 
 . فجمعت بني لذٌ يالتكاء وليها ٦صبا٢ يلصف ٦حسن يل تيب 

٠ٔ: صبع مبرقة : ٦يف يعبنة ٨ ، ٦ىي يلوساٌْ يلصغرٌي يليت يتكئ عليها يعبال  ٦يؼبضجع. ن-بضم يلنو٤ ٦سكو٤ يؼبيم ٦بم يلريء -٦يلنما
 ) يلوسيط ( .    ، حبيث هباىا يعبال  قريبة منو يف كل ٦قت. صبي ٩  ا٩ ، قا  ف بعضها وذل جا ب بعض  ف ائا كثرٌي٦س
ُثوثَة  )   ٔيّب ( َوَورَايبُّ َمبمْ ٔيْ يعبلوٖ عليها .:  يلبسط ، ٦معَن مبثوثة:  يلز  ن٨ ىاىنا ؼبن ن

ٔيْ يعبلوٖ عليها .٦يؼبعَن : ٦بسط صبيلة فاخٌر مفرقة مبسواة يف يجملال  ى  هنا ٦ىهنا ؼبن ن
 الفوائد :

 ن٤ ٦جوه نىل يعبنة حسنة  ضٌر . -ٲ

ٓكر  عيم نىل يعبنة . -ٳ ٓكر عذيً نىل يلنأ   ن٤ يلارم٤ مثاين ، وٓي 

ٔي٩ ٦منزال٩ . -ٴ  علو يعبنة قا

 بيا٤ شيء من  عيم يعبنة . -ٵ

 ن٤  عيم يعبنة من كل شيء ، من يؼباء ٦يألكل ٦يلفٗر ٦غريىا . -ٶ

ٔبو من يلنعيم ٦يؼبلك فيها ٦يلحق صبيع ٓلك بصره .كا ت يلسٔر  -ٷ  مرفوعة ، لري٧ يؼبؤمن وٓي جل  عليها صبيع ما خوٯلو 
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ِبِ  َكْيَف ُخِلَقْت ) ) َْرِض كَ ٜٔ( َوِإَ  اْْلَِباِل َكْيَف َُِصَبْت )ٛٔ( َوِإَ  الس َماء َكْيَف رُِفَعْت )َٚٔأَفَا يَنيُُروَن ِإَ  اْْلِ ْيَف ( َوِإَ  اَْ
َِكِّر  )ُٕٓسِطَحْت ) َا أَََت ُم َِكِّْر ِإَّن  َْكبَمَر ٖٕ( ِإَل  َمن تَمَو   وََكَفَر )ٕٕ( ل ْسَت َعَلْيِهم ٔتَُصْيِطٍر )ٕٔ( َف اَب اَْ َِ بُُو اَّلل ُ اْلَع ِِّ ( فَميُمَع

َنا ِإَ بَمُهْم )ٕٗ) َنا ِحَسابَمُهْم ٕ٘( ِإن  ِإلَيمْ  ( .( ُثُ  ِإن  َعَليمْ
 [ .ٷٳ -ٸٲشية : ] يلغا

-------------- 
ِبِ  َكْيَف ُخِلَقْت  )  ٔتو ٦عظمتو يالستفها٣ للتاريع ٦يلتوبيخ ،  (َأَفَا يَنيُُروَن ِإَ  اْْلِ ياو٢ تعاذل ممري٩ عباْه ابلنظر يف ـبلوقاتو يلايلة علا قا
ِبِ  َكْيَف ُخِلَقتْ ) بها غريب ، فإهنا يف غاية يلاٌو ٦يلراٌ ٦ىي مع ٓلك تلني للحمل يلثايل فإهنا خلق عجيب ٦تركي ( َأَفَا يَنيُُروَن ِإَ  اْْلِ

 ٦تنااْ للاائا يلضعيف ٦تؤكل ٦ينتفع بوبرىا ٦يرًٞٞر لبنها ، ٦ بهوي بذلك أل٤ يلعًٞر غالب ٦ْيهبم كا ت يإلبل . 
حبملو سويه ٦ىو علا قوتو غاية يف يال اياْ. ٦يف يعبمل مَيٍ ٦عرب ؼبن أتمل لي  يف يغبيوي٤ ما ياو٣ من يلرب١٦ ...  قال ابن عطية : -

ٔنسها من فم يغبجر ، ٦كا٤  ٌٔ جٍر بزما٣ َنقة فتبعتها حَّت ْخلت يغبجر فربكت يلناقة ٦نٓ ت  قا٢ يلثعل  يف بعض يلتفاسري : و٤ فأ
 .: يخرجوي بنا وذل يلكناسة حَّت  نظر وذل يإلبل كيف خلات  وسريح يلاابي ياو٢ أل حاب

ٓكر يإلبل ن٦ال٩ ، ألهنا كثرٌي يف يلعًر ، ٦دل ي٬ٞر٦٬٭ي يلفٮيلة ، فنبههم جل ثناهه علا عظيم من خ٬ٰلاو ؛ قا ٓهلل للصغري ...  وقال القرطيب - مث 
١ٔ ، فينهض بثايل ضبلو ، ٦لي  ٓلك يف شيء من يغبيوي٤ غريه ه ٦ي٭نيخو ٦ينهضو ٦وبمل عليو يلثايل من يغبٮمل ٦ىو اب ٔيىم ،  ، ياْو فأ

ٔتو.عظيما٩ من خ٬   لاو ، مسخري٩ لصغري من خلاو ؛ ياؽبم بذلك علا توحياه ٦عظيم قا
  ضبو   تعاذل علا ٓلك باولو: :  ف ن قي ؼبآي م٭ثل ابإلبل ٦دل يبثل مث ٩ ابلفيل ٦ىو نعظم خلاا٩ من يعبمل؟ فأجاً يغبسن يلبصر٨ 

ٔه، نما و٤ يلفيل دل يكن معر٦فا٩ عنا يلعًر كمعرفتهم لإلبل، ٦قا٢ نيضا٩: مث و ٤ يلفيل كاػبنزير، ال يؤكل غبمو، ٦ال يركب ظهره، ٦ال وبلب ْ
 يلناقة، فيحلب لبنها، ٦يركب ظهرىا، ٦يؤكل غبمها، فوجو يال تفٜا ابعبما٢ نكرب دبريحل من يال تفٜا ابلفيل،

لكل بعيف ، ٦ ربىا علا حض علا يلنظر يف خلاتها ؼبا فيها من يلعجائب يف قولا ، ٦ي اياْىا مع ٓلك  قال يف الَسهي  : -
ٔيْ ابإلبل يل سحاً يلعطش ، ٦كثٌر يؼبنافع يليت فيها من يلركًو ٦يغبمل عليها ، ٦نكل غبومها ٦شًر نلباهنا ، ٦نبويؽبا ٦غري ٓلك . ٦قيل : ن

ٓكره ؼبا فيو من يلعجائب ، ٦ىذي بعيا ٦ومبا ضبل قائلة عليو مناسبتها للسماء ٦يألٙٔ ٦يعببا٢ ، ٦يلصحيح ن٤ يؼبريْ يغبيوي٤ يؼبعر٦ٟ ، ٦ومب ا 
 يلعًر بو وٓ كا ت معايرتهم يف يلغالب منو ، ٦ىو نكثر يؼبويشي يف ب ْىم . ٦العتناء

ٔفع   بناءىا ٦نعلا ظبكها ب  عما ٦ال ْعائم . (َوِإَ  الس َماء َكْيَف رُِفَعْت )   ن٨ : ٦وذل يلسماء يلبايعة يحملكمة ، كيف 
ٍٮ بٮغ٬رٰيٮ ع٬م٬ا٫ ت٬ٞر٦ٰ٬ ٬ٞه٬ايَّللَّ٭ يلَّ  قا٢ تعاذل )  . ( ذٮ٨ ٬ٔف٬ع٬ يلسَّم٬ا٬٦ي
 . )ن٬ف٬ٞل٬ٰم ينظر٦ي وٮذل٬ يلسمآء ف٬ٰٞوق٬ٞه٭ٰم ك٬ٰيف٬ ب٬ٞن٬ٞيٰٞن٬اى٬ا( ٦قا٢ تعاذل

٬ٓلٮك٬ آل٬  ن٬تٮك٭ٰم ٬٦ن٬ٰلو٬ي ٮك٭ٰم وٮ٤َّ يفٮ  ٟ٭ ن٬ٰلسٮ ٙٮ ٬٦يٰختٮ  ٍٮ ٬٦يأٰل٬ٰٔ تٮوٮ خ٬ٰلق٭ يلسَّم٬ا٬٦ي ٫ٍ لٮٰلع٬الٮمٮني٬(٦قا٢ تعاذل )٬٦مٮٰن مَي٬  َي
عٮ يٰلب٬ص٬ر٬ ى٬ٰل ت٬ٞر٬ ٦قا٢  ٫ٍ ف٬أٰجٮ ٰلقٮ يلرَّضٰب٬نٮ مٮٰن ت٬ٞف٬ا٦٭ ٫ٍ اٮب٬اقا٩ م٬ا ت٬ٞر٧٬ يفٮ خ٬ عٮ يٰلب٬ص٬ر٬ ك٬رَّت٬ٞنٰيٮ تعاذل )يلَّذٮ٨ خ٬ل٬ق٬ س٬ٰبع٬ ظب٬٬ا٬٦ي ٧ مٮٰن ف٭ط٭و٫ٔ مث٭َّ ئٰجٮ

ري٪  ئا٩ ٬٦ى٭و٬ ح٬سٮ ا٬لٮٰب وٮل٬ٰيك٬ يٰلب٬ص٬ر٭ خ٬اسٮ  (.ي٬ٞنٰٞ
ٰٓ ٮوٮ(. ٙٮ وٮالَّ إبٮٮ ك٭ يلسَّم٬اء٬ ن٤ٰ٬ ت٬ٞا٬ع٬ ع٬ل٬ا يأٰل٬ٰٔ  ٦قا٢ تعاذل )٬٦يب٭ٰسٮ

ٔ٭ ع٬ٰن ق٬ٰٞو٫٣ ال يٞ٭ٰؤمٮن٭و٬٤(. ٦قا٢ تعاذل  ٍ٭ ٬٦يلنُّذ٭ ٙٮ ٬٦م٬ا تٞ٭ٰغ ٮ يآٰلَي ٍٮ ٬٦يأٰل٬ٰٔ ٬ٓي يفٮ يلسَّم٬ا٬٦ي  )ق٭لٮ يٰ ظ٭ر٭٦ي م٬ا
ٰ ي٬ٰٞنظ٭ر٭٦ي يفٮ م٬ل٬ك٭  (.٦قا٢ تعاذل )ن٬٦٬دل٬ ٙٮ ٍٮ ٬٦يأٰل٬ٰٔ ٍٮ يلسَّم٬ا٬٦ي  و

ٔيسخا. وبما يألٙٔ من ٨ ن (َوِإَ  اْْلَِباِل َكْيَف َُِصَبْت )  : كيف ٦جاٍ هبذي يلوبع يلباىر أب٤  صبت علا ٦جو يألٙٔ  صبا اثبتا 
 يالبطريً ٦يلتزلز٢.

٩ْي )قا٢ تعاذل )  ٬ٙ مٮه٬ا ٩ْيٷن٬دل٬ٰ قب٬ٰع٬لٮ يأل٬ٰٔ  ( . ( ٬٦يعبٰٮب٬ا٬٢ ن٦ٰ٬ات٬
ْي٩ ( شبهها ابأل٦اتْ ألهنا سبسك يألٙٔ ن٤ سبيا .  قا٢ يف يلتسهيل ) ٦يعببا٢ ن٦ٰ٬ات٬
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ي٬ ن٤ٰ٬ سب٬ٮيا٬ بٮك٭ٰم ( .٦ 
ٙٮ ٬٦٬ٔيسٮ  قا٢ تعاذل ) ٦ن٬ٰلا٬ا يفٮ يأٰل٬ٰٔ

ٔي٩ ( . ا ي٬ ٬٦ن٬ ٰٞه٬
٬ٙ ٬٦ج٬ع٬ل٬ فٮيه٬ا ٬٦٬ٔيسٮ  ٦قا٢ تعاذل )٬٦ى٭و٬ يلَّذٮ٨ م٬اَّ يأٰل٬ٰٔ

ن٬اك٭ٰم م٬اء٩ فٞ٭ر٬يات٩ ( .٦قا٢ تعاذل )٬٦ج٬ع٬لٰ  ٫ٍ ٬٦ن٬ٰسا٬يٰٞ ي٬ ش٬اـبٮ٬ا
 ن٬ا فٮيه٬ا ٬٦٬ٔيسٮ

َْرِض َكْيَف ُسِطَحْت )  كيف سويت ٦فرشت ٦بسطت بطرياة ذبعل يلناٖ يتمكنو٤ من يال تفٜا خبريىا، ٦من يالستارئ ٨ :  ن (َوِإَ  اَْ
  ت يلاطعة منها كالسطح يف ومكا٤ يال تفٜا هبا.عليها، ٦ىذي ال ينايف كوهنا كر٦ية، أل٤ يلكٌر وٓي يشتا عظمها.. كا

 ٬٦وٮذل٬ يألٙٔ ك٬ٰيف٬ س٭طٮح٬ت( ن٨ : بسطت، ٦يلسطح : بسط يلريء، ياا٢ لظهر يلبيت وٓي كا٤ مستوَي٩ : سطح .) قال الشوكاين -

٬ٙ فٮر٬يشا٩ ٬٦يلسَّم٬اء٬ بٮن٬اء٩  كما قا٢ تعاذل  ( . )يلَّذٮ٨ ج٬ع٬ل٬ ل٬ك٭م٭ يأٰل٬ٰٔ
(.قا٢ تعاذل )٬٦ ٦  ٬ٙ  ى٭و٬ يلَّذٮ٨ م٬اَّ يأٰل٬ٰٔ

ى٬ا(  َْٰن٬ ٬ٙ م٬ا٬  .٦قا٢ تعاذل )٬٦يأٰل٬ٰٔ
٬ٙ م٬ٰهاي٩(   .٦قا٢ تعاذل )يلَّذٮ٨ ج٬ع٬ل٬ ل٬ك٭م٭ يأٰل٬ٰٔ
٬ٙ ف٬ٞر٬ٰشن٬اى٬ا ف٬نٮٰعم٬ يٰلم٬اىٮا٭٬٤٦(   .٦قا٢ تعاذل )٬٦يأٰل٬ٰٔ

ٔنيتها من نعظمقال ابن القيم - مَيٍ فاارىا ٦بايعها، خلاها سبحا و فريشا٩ ٦مهاْي٩  : ٦وٓي  ظٍر وذل ىذه يألٙٔ ٦كيف خلات؟ 
للها لعباْه  فيو ْليل علا ن و لو كا ت يألٙٔ غري مبسواة، كأ٤ تكو٤ غري مستاٌر ن٦ مضطربة لكا٤ يف ٓلك مراة ٦تعب....  ٦ٓ

ٔنسو   - ٔيكب عليو ،  ٦يلسماء يليت فو٠  ، ٦يعببل يلذ٨ ذباىو ، ٦يألٙٔ فنبو يلبا٨٦ علا يالستاال٢ دبا يراىاه من بعريه يلذ٨ ىو 
ٌٔ خالق ٓلك ٦ ا عو ، ٦ن و يلًر يلعظيم ، يػبالق يؼبالك يؼبتصٟر ، ٦ن و يإللو يلذ٨ ال يستحق يلعباٌْ سويه .  يليت ربتو علا قا

  ٦خصت قأْ علا بعثهم بعا يؼبٍو ٦يغبساً ، ف هنم لو َيروا إ  ك  ُل  َير اعَبار وتف ر ، َيقنوا أن هللا الِ  خلقها
ٔبعة ابلذكر ألهنا يراىا٦هنا ْيئما٩ أبعينهم .  ىذه يأل

َِكِّرْ )  ٔسلت بو وليهم . (َف  ن٨ : فذكر َي دمحم يلناٖ ٦خوفهم دبا ن
َِكِّر   ) َا أَََت ُم  ن٨ : لي  لك وال ٓلك ، فلي  عليك ىايية يلناٖ ، ٦ومبا ن ت منذٔ ٦مذكر ٦يؽبايية بيا   . (ِإَّن 
 ن٨ : لست دبتسلط عليهم ، ٦ال قاىر ؽبم حَّت ذبربىم علا يإليبا٤ . (م ٔتَُصْيِطٍر ل ْسَت َعَلْيهِ  )
 : فمهمة يلرسو٢ ىي يلتبليغ ٦يإل ذئ فاط 

 ( . وٮ٤ٰ ي٭وح٬ا وٮرل٬َّ وٮالَّ ن٬مب٬َّا ن٬َن٬  ٬ذٮير٪ م٭بٮني٪ قا٢ تعاذل ) 
ريي٩ ٬٦ ٬ذٮيري٩ ٦قا٢ تعاذل ) غب٬ٰقٯٮ ب٬رٮ  ( . ٬٦وٮ٤ٰ مٮٰن ن٭مَّة٫ وٮالَّ خ٬  فٮيه٬ا  ٬ذٮير٪ وٮَنَّ ن٬ٰٔس٬ٰلن٬ا٬١ ابٮ
ٖ٭ وٮمب٬َّا ن٬َن٬ ل٬ك٭ٰم  ٬ذٮير٪ م٭بٮني٪ ٦قا٢ تعاذل )  ( . ق٭ٰل َي٬ ن٬يُّٞه٬ا يلنَّا
 ( . ت٬ٞب٬ا٬١٬ٔ يلَّذٮ٨  ٬ٞز٬٢َّ يٰلف٭ٰرق٬ا٬٤ ع٬ل٬ا ع٬ٰباٮهٮ لٮي٬ك٭و٬٤ لٮٰلع٬ال٬مٮني٬  ٬ذٮيري٩ ٦قا٢ تعاذل )

 وال يلب ٝ ( . ٦قا٢ تعاذل ) و٤ عليك

 ٦قا٢ سبحا و ) ٦ما علا يلرسو٢ وال يلب ٝ يؼببني ( .
 ٦قا٢ تعاذل ) ٦ما ن ت عليهم جببأ ( .

 ن٨ : لكن من توذل عن يلطاعة ٦كفر ابهلل . (ِإَل  َمن تَمَو   وََكَفَر  ) 
ذل عن يلوعً ٦يلتذكري )ف٬ٞيٰٞع٬ذٯب٭و٭   يلعذيً يألكرب( ٦ىو ) وٮالَّ م٬ن توذل ٬٦ك٬ف٬ر٬ ( ىذي يستثناء مناطع ، ن٨ : لكن من تو  قال الشوكاين -

عذيً جهنم يلايئم ، ٦قيل: ىو يستثناء متصل من قولو) ف٬ذ٬كٯٰر( ن٨: فذكر كلٯ نحا وال من ي اطع امعك عن ويبا و ، ٦توذل فاستحقٯ 
 واَّول أو .يلعذيً يألكرب ، 

َْكبَمرَ  ) اَب اَْ َِ ُ اْلَع بُُو اَّلل  ِِّ  ٦ىو عذيً جهنم يلايئم ن٨ : يلرايا يلايئم ، ( فَميُمَع
َنا ِإَ بَمُهْم  )  ن٨ : مرجعهم ٦منالبهم ، ٦يآلية لايا . (ِإن  ِإلَيمْ
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َنا ِحَسابَمُهْم  ) ٕيهم هبا و٤ خريي٩ فخري ٦و٤ شري٩ فرر .( أ  : ُثُ  ِإن  َعَليمْ  كبن كباسبهم علا نعماؽبم ٦قبا
 . ً٦يف ىذي وثباٍ يغبسا 

 الفوائد :
 تارير عاياٌ يلبعث ٦يعبزيء ابلاعٌو وذل يلنظر وذل يألْلة يؼبوجبة وذل يإليبا٤ بو . -ٲ

 يلاعٌو وذل يلنظر وذل يإلبل ٦يف خلاتها ٞ ٦كا ت يإلبل كثرٌي عنا يلعًر ٞ فاإلبل ـبلوقة عجيبة تستحق يلتفكر يف خلاها ٦يف  فالا . -ٳ

٦يإلبل كذلك تعٟر يلطريق ، ٦غري  -ماء٩ ماغبا٩ ربو٢ يف بطنها ماء٩ حلو ٦عذً ٦وٓي شربت  -فهي من نكثر يغبيويَنٍ  ربي٩ علا يؼباء 
 ٓلك من يلصفاٍ .

ٔفعت : -ٴ  ْعاَن   وذل يلتفكر وذل يلسماء كيف 
 .. آلَيٍ لاو٣ يتفكر٤٦ ( .و٤ يف خلق يلسمويٍ ٦يألٙٔ ٦يخت ٟ يلليل ٦يلنهأ ٦يلفلك يليت ذبر٨ يف يلبحر .كما قا٢ تعاذل ) 

 ً ( .بالو٤ يف خلق يلسمويٍ ٦يألٙٔ ٦يخت ٟ يلليل ٦يلنهأ آلَيٍ أل٦رل يأل اذل )٦قا٢ تع
٣ يؼبعربني عن ٓلك فاا٢ )  ٦جعلنا يلسماء سافا٩ ؿبفوظا٩ ٦ىم عن مَيلا ٦قا نثَن سبحا و علا يؼبتفكرين يف خلق يلسمويٍ ٦يألٙٔ ٦ٓ

 ٤ ( .معربو 
 وللجبال منافع :بتا٩ ال يتزلز٢ . من منافع يعببا٢ نهنا  صب علا ٦جو يألٙٔ  صبا٩ اث -ٵ

 ن٤ يلثلأ يساط عليها فيباا يف قللها حام ٩ لرريً يلناٖ وذل  فاْه .

ٔيٍ ٦يلكهٟو ٦يؼبعاقل يليت دبنزلة يغبصو٤ ٦يلا ٜ ٦ىي نيضا٩ نكنا٤ للناٖ ٦يغبيوي٤ .  ٦من منافعها ما يكو٤ يف حصوهنا ٦قللها من يؼبغا

ٔى  ا لألبنية علا يخت ٟ ن نافها .٦من منافعها : ما  نحت من نحجا

 ٦من منافعها : ما يوجا فيها من يؼبعا٤ْ علا يخت ٟ ن نافها .

٦ٔيسي يلسفينة . ٦ٔيسي دبنزلة  ٓكره   يف كتابو ن٤ جعلها لألٙٔ ن٦اتْي٩ تثبتها ، ٦  ٦من منافعها : ما 
   ٦حاه .ن٤ يلايعي وذل   مهمتو يلاعٌو وذل   ٤٦ْ ىايية يلالًو فإهنا وذل  -ٶ

 وثباٍ يلبعث ٦يلنرٔو . -ٷ

 وثباٍ يغبساً . -ٸ

 سورة الفجر
 مقدمة :

ٌٔ مكية . - ٌٔ يلفجر سو  سو
 أمساؤىا :

ٌٔ يلفجر ، ٦كتبت يف يؼبصاحف ٦كتب يلسنة ٦يلتفسري .  يظبها سو
 ( . ٬٦يٰلف٬ٰجرٮ ٦ظبيت بذلك الفتتاحها باولو تعاذل )

 : أغراضها
٬ً يؼبثل ؼبرركي نى -ٲ هبم دبث٬ل عاْ ٦شبْو ٦قحٍو من يألغريٙ بر ٔسالة   .و٣ فرعو٤ ٦و ذي٬ٔىم بعذيً يآلخٌرل مكة يف وٰعريبهم عن قبو٢ 
 مع ٦عاه اببمح ٢ نعايئو . ٦تثبيت٬ يلن   -ٳ
 بيا٤ سنة   تعاذل يف يبت ء يلعباْ يف ىذه يغبياٌ ، ابػبري ٦يلرر ، ٦يلغَن ٦يلفار ، ٦ابيعة يإل سا٤ يف حبو يلرايا للما٢ . -ٴ
ع مة علا ن٤   نكرمهم ٦ن٤ ما فيو يؼبؤمنو٤ من يػبصا ة  ا٬٢ غر٦ٔ يؼبرركني من نىل مكة وٓ وبسبو٤ ن٤ ما ىم فيو من يلنعيم٦وبط  -ٵ

 ع مة علا ن٤   نىاهنم .
ٕيْلم وال حر ٞا٩ علا يلتكثر منها .  -ٶ  ٦نهنم نباعوي شكر   علا يلنعمٞة فلما يويسٞوي ببعضها يلضعفاء ٦ما 
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، ٦يلنف  يلكريبة يػبرٌي .   ٓكر يلا  -ٷ   ئ يآلخٌر ٦نىويؽبا ٦شايئاىا، ٦ي اسا٣ يلناٖ يو٣ يلايامة، وذل سعايء ٦نشاياء ٦بيا٤ مآ٢ يلنف  يلرريٌر
،  فٌو يلتفاسري[   ]تفسري يبن عاشٔو

َُا َيْسِر )ٖ( َوالش ْفِع َواْلَوْتِر )ٕ( َولََياٍل َعْشٍر )َٔواْلَفْجِر ))   ِِ  ِحْجٍر )ٗ( َوالل ْيِ  ِإ َُِلَ  َقَسم  لِّ ( أَََلْ تَمَر َكْيَف فَمَعَ  رَبَُّ  ٘( َىْ  يف 
َُاِت اْلِعَماِد )ِٙبَعاٍد ) ابُوا الص ْخَر ِ)ْلَواِد )ٛ( ال يِت َلَْ ُِيَْلْ  ِمثْمُلَها يف اْلِبَاِد )ٚ( ِإرََم  ًَ يَن  ِِ َْوَدِد )ٜ( َوَٙتُوَد ال  ُِ  اَْ ( ٓٔ( َوِفْرَعْوَن 

ِِيَن َطاَ  اٍب )م( َفَصب  َعَلْيِهْم رَبَُّ  سَ ٕٔ( فََأْكثَمُروا ِفيَها اْلَفَساَد )ْٔٔوا يف اْلِبَاِد )مال  َِ  ( ( .ٗٔ) ( ِإن  رَب َ  لَِباْلِمْرَصاِد ْٖٔوَط َع
 [ . ٵٲ – ٲ] يلفجر : 

------------- 
٦هلل تعاذل ن٤ ياسم دبا شاء من ـبلوقاتو ؼبا فيها من يلااللة علا عظمتو ، نما يلوي٦ حٟر قسم ) ٦يلفجر ( ىو يؼباسم بو ، ( َواْلَفْجِر )  

 يؼبخلو٠ ف  هبٕو ن٤ ياسم وال ابهلل ) ٦يلفجر ( ىو يلصبح .
لك مذكر ابلب ٦ِٔي وذل يألجساْ بعا يلنو٣، ٦ٓ ، حيث تعْو يأل ، ٦من ـبلوقاتو يلعظيمة يلظاىٌر عث، نقسم   بو أل و من مَيٍ   يلباىٌر

 ٦تاً يغبياٌ يف يلكو٤ بعا يلسكو٤ ٦يلظلمة ٦ينترر يلنٔو .
: نقسم   تعاذل بو ؼبا وبصل بو من ي اضاء يلليل ٦ظهٔو يلضوء، ٦ي ترأ يلناٖ ٦سائر يغبيويَنٍ من يلطري ٦يلوحوٗ يف  قال الراو  -

ٔىم، ٦فيو عرٌب ؼبن أتمل، ٦ىذي لك مراكل لنرٔو يؼبوتا من قبو ٕي٠، ٦ٓ ( ٦قا٢ يف موبع مخر،   الب يألٔ ٬ٓي ن٬ٰسف٬ر٬ كاولو )٦يلصبح وٮ
. ) ( ٦سبِا يف مية نخر٧ بكو و خالاا٩ لو، فاا٢ )ف٬الٮق٭ يإل بِا ٬ٓي ت٬ٞن٬ٞفَّ ٬  )٦يلصبح وٮ

ٔتو فيما ن٦جا من  ظا٣ ي٭ظاىر بعضو بعضا٩ :  وقال ابن عا ور - ٕما٤ من حيث و٤ بعضها ْالئل بايع  نع   ٦سعةٮ قا  يلا٬س٬م هبذه يأل
 من ٓلك ٦قت٬ يلفجر يعبامع بني ي تهاء ظلمة يلليل ٦يبتايء  ٔو يلنهأ ، ٦٦قت يلليل يلذ٨ سبحضت فيو يلظلمة.

  ٦قيل نقوي٢ نخر٧ يف يؼبريْ ابلفجر ، فايل : يؼبريْ   ٌ يلفجر ، ٦قيل : يؼبريْ يلنهأ كلو . -
) ما من نَي٣ يلعمل يلصاحل نحب وذل   فيهن من ىذه  لعظيم فضلها ، قا٢  يؼبريْ هبا عرر ٨ٓ يغبجة ، نقسم   هبا( َولََياٍل َعْشٍر ) 

ٔجل خُر بنفسو ٦مالو ٦دل ير  جع من يألَي٣ ، يع  عرر ٨ٓ يغبجة ، قالوي : ٦ال يعبهاْ يف سبيل   ؟ قا٢ : ٦ال يعبهاْ يف سبيل   ، وال 
. ٨ٔ ٦ٔيه يلبخا  ٓلك بريء ( 

 ٔ .ىي عرر ٨ٓ يغبجة عنا يعبمهو ( ع٬ٰرر٫  ٬٦ل٬يا٫٢  ) الَسهي قال يف  -
 ىي عرر ٨ٓ يغبجة يف قو٢ صبهٔو يؼبفسرين. (٬٦ل٬يا٫٢ ع٬ٰرر٫  : ) وقال الشوكاين -
يختلف يلعلماء يف يؼبريْ ابلرفع ٦يلوتر علا نقوي٢ ، قيل : يلرفع يو٣ يلنحر ، ٦يلوتر يو٣ عرفة ، ٦قيل : يلرفع يػبلق  (َوالش ْفِع َواْلَوْتِر ) 

 ٦يلوتر   ، ٦قيل : يلص ٌ يؼبكتوبة منها شفع ٦منها ٦تر .
: ٦يلصويً من يلاو٢ ن٤ ياا٢ : و٤   نقسم ابلرفع ٦يلوتر ، ٦دل ىبصص  وعا٩ من يلرفع ٦ال من يلوتر ٬٤٦ْ  ٜو خبرب٫ ٦ال  قال الطرب 

 وٮ ىذي ، لعمو٣ قس٬موٮ بذلك .عال ، ٦مل شفع ٦٦تر فهو فبا نقسم بو فبا قا٢ نىل يلتأ٦يل ن و ْيخل٪ يف ق٬س٬م
٦ُٕ ٦وما فْر ، ن٦ ىو نقسم ابػبالق  ٦عليو فاؼبعَن : ٦نقسم ابلز٦ُ ٦يلفْر من كل شيء ، فكأ و تعاذل نقسم بكل شيء ، أل٤ يألشياء وما 

ٓكر ٦ن ثا شفع .  ٦يػبلق ، فإ٤   تعاذل ٦يحا ٦تر ٦يؼبخلوقاٍ 
 تنبيو :

 فع: صبيع يؼبخلوقاٍ، ٦ابلوتر:   تعاذل يلويحا يلصما.من ير٧ ن٤ يؼبريْ ابلرمن يلعلماء : 
ٔجح بعض يلعلماء ىذي يلاو٢ فاا٢ ما ملخصو: ٦يلويقع ن٤ نقًر يألقوي٢ عنا٨ ن٤ يؼبريْ ابلوتر، ىو   تعاذل،  -٦  نعلم- ٦قا 

، ن و ال يوجا كائن  ا٩ .. أل و ثبت علمي و٤   ٦تر وبب يلوتر ، ٦ما سويه شفع:  للحايث موجْو دبعَن يلوتر قط، حَّت يغبصاٌ يلصغرٌي
ٌٔ ؽبا  ويٌ ٦ؿبيط ٔيٍ، ٦يلذ ٦ؽبذي كا٤ يلاو٢ أب٤ يلوتر ىو  ، ٦أب٤ يلرفع: صبيع ...  فإ و ثبت ن٤ كل كائن صباْ ن٦ غريه مكو٤ من ٓ

  .يؼبخلوقاٍ.. ىو يلريجح، ٦ىو يألعم يف يؼبعَن
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َُا َيْسِر )  حو ابن كثَت وقال :نقبل بظ مو،  ن٨: وٓي سأ ن٨: (َوالل ْيِ  ِإ فإ٤ يلفجر ىو ( ٦يلفجر)و٤ ىذي نثبت، أل و يف ماابلة  وًر
 وقبا٢ يلنهأ، فيكو٤   عز ٦جل نقسم ابلليل وٓي نقبل بظ مو ٦ابلفجر وٓي نقبل بضيائو .

٬ٓي ي٬ٰسرٮ ٦قيل : )   ( ن٨ : ٓىب ٦ٔجحو يف يلتسهيل .٬٦يللَّٰيلٮ وٮ
 كثر يؼبفسرين : معَن "ي٬ٰسرٮ٨" : سأ فذىب.٦قا٢ ن:  قال القرطيب

ِِ  ِحْجٍر  ) َُِلَ  َقَسم  لِّ ٓكر من يألشياء قسم مانع لذ٨ لب ٦عال ؟ يالستفها٣ تارير٨ ٦يلفخامة من شأ٤ يألمٔو  (َىْ  يف  ن٨ : فيما 
ال علم ن٤ ما نقسم   بو من ىذه يألمٔو يؼباسم هبا ، كأ و ياو٢ : ن٤ ىذي يلاسم عظيم عنا ٨٦ٓ يلعاو٢ ٦يأللباً ، فمن كا٤ ٓي لب ٦ع

ٔبوبيتو . الئل تا٢ علا توحياه ٦  ٦يألشياء فيها عجائب ، ٦ْ
 ع .جر يلعال ظبي بو أل و يبنع عن يلوقٜو فيما ال ينبغي كما ظبي عا ٩ ٦هنية أل و يعال ٦يبنيغبٮ ٦ 
 . ٦جويً يلاسم ؿبذ٦ٟ ، ٦تاايره لت٭جإ٭٤ٯ أبعمالكم 
ٓكره بعاه من نخذ عاْ ٦شبْو ٦فرعو٤ .( ليأخذ٤ٯ   يلكفأ ) ٦جويً يلاسم ؿبذ٦ٟ ٦ىو :  الَسهي قال يف  -  ٦يا٢ علا ٓلك ما 
  (  ٰجر٫ قولو  تعاذل  ( عال ٦لب ، ٦ن ل يغبجر يؼبنع ، ٦ظبي يلعال حجري٩ أل و يبنع عن يلسفو .لٯٮذٮ٨ حٮ
ٰجر٫  : ) قال الشوكاين - عال ٦لبٯ علم ن٤ ما نقسم   بو من ىذه يألشياء حايق أب٤ ياسم  فمن كا٤ ٓي،  ن٨ : عال ٦لبٯ  (لٯذٮ٧ حٮ

ٰجر٫ ) قا٢ يغبسن  ( ٬٦وٮ َّو٭ ل٬ا٬س٬م٪ لَّٰو ت٬ٰٞعل٬م٭و٬٤ ع٬ظٮيم٪ ) بو ، ٦مثل ىذي قولو   ن٨ : لذ٨ حلم. (لٯذٮ٧ حٮ
الئل تا٢ علا ٦يؼبعَن و٤ من كا٤ ٓي لب ، ٦عال علم ن٤ ما نقسم   عزٯ ٦جلٯ بو من ىذ :وقال اخلاون  - ه يألشياء فيو عجائب ، ٦ْ

ٔبوبيتو  فهو حايق أب٤ ياسم بو لااللتو علا خالاو.،  توحياه ، ٦
ٔجني (  َكْيَف فَمَعَ  رَبَُّ  ِبَعادٍ )بالبك ٦بصريتك (  َأَلَْ تَمرَ ( ) َأَلَْ تَمَر َكْيَف فَمَعَ  رَبَُّ  بَِعاٍد  ) ٔين خا ين عتاْ جبا ٦ىؤالء كا وي متمْر

مرىم ٦جعلهم نحاْيث ٦عربي٩ ، ٦ىؤالء عاْي٩ يأل٦ذل ، ٦ىم يلذين بعث   فيهم مكذبني لرس لو جاحاين لكتبو ، فذكر   كيف نىلكهم ٦ْ
ي٩  فكذبوه ٦خالفوه فأقباه   من بني نظهرىم ٦من ممن منهم ، ٦نىلكهم بريح  ر ر٫ عاتية ، سخرىا عليهم سبع ليا٢ ٦شبا ية نَي٣  ىْو

ٓكر    قصتهم يف يلارم٤ يف غري ما موبع ليعترب دبصرعهم يؼبؤمنني . حسوما٩ ، ٦قا 
لك أل٤ نخبأ عاْ  (ندل تر : )  قال الراو  - ندل تعلم أل٤ ٓلك فبا ال يصح ن٤ يريه يلرسو٢ ٦ومبا نالق لفً يلرهية ىهنا علا يلعلم ، ٦ٓ

 ر .٦شبْو ٦فرعو٤ كا ت مناولة ابلتويت
ٕجري٩ للكفأ عن يإلقامة علا مثل ما ن٧ْ وذل ى ١ عاْ ٦شبْو ٦يؼباصْو من :  قال ابن عا ور - ٓكر   تعاذل حكايتهم ن٤ يكو٤ 

 ٦فرعو٤ ٦قومو ، ٦ليكو٤ بعثا٩ للمؤمنني علا يلثباٍ علا يإليبا٤.
ٔهية يلالب ، ٦يػبطاً للن ٯ  (ندل تر : )  قال الشوكاين - ٔبك بعاْ ، ٦ىذه يلرهية   ملسو هيلع هللا ىلص ، ن٦ لكلٯ من ن٨ : ندل ينتو علمك وذل ما فعل 

ٔىم متصلة باَئ يلعًر ، ٦كا وي يسمعو٤ من نىل يلكتاً نمر فرعو٤. ٔي٩ عنا يلعًر ؛ أل٤ َْي  يصلح لو ، ٦قا كا٤ نمر عاْ ٦شبْو مرهو
َُاِت اْلِعَماِد )  ٕماهنم خلاة ٦نقويىم بطرا٩ . ألهنم كا وي يسكنو٤ بيٍو يلرعر يليت ترفع ابألعماٌ يلرايْ ، ٦قا كا وي نشا (ِإرََم   يلناٖ يف 

 . : ٓيٍ يلاوٯٌ ٦يلراٯٌ ، مأخٓو من قٌو يألعماٌ (ٓيٍ يلعماْ  )٦معَن 
) لاولا ٦شالا ، ن٨ قا نىلك   قوما٩ ىم نشا من يلاو٣ يلذين كذبو١ قا٢ تعاذل  (ٓيٍ يلعماْ  )٦٦٭ فت عاْ بٞ :  قال ابن عا ور -

ن٦ دل يسري٦ي يف يألٙٔ فينظر٦ي كيف كا٤ عاقبة  )٦قا٢  (ن قريتك يليت نخرجتك نىلكناىم ف  َن ر ؽبم ٦كأين من قرية ىي نشا قٌو م
 ( .يلذين كا وي من قبلهم كا وي ىم نشا منهم قٌو 

٣ٔ  )٦قا٢ صبهٔو يؼبفسريين : قا٢ يبن عطية :  -  ن .ماينة ؽبم عظيمة كا ت علا ٦جو يلاىر ابليم (و
 ن٨ : يلابيلة يليت دل ىبلق مثلها يف ب ْىم لاولم ٦شالم ٦عظٞم تركيبهم . (ِمثْمُلَها يف اْلِبَاِد  ال يِت ََلْ ُِيَْل ْ ) 
ٔيا ابػبلق خلق نجساْىم فاا ٔ٭٨٦ نهنم كا وي اٮويال٩ شايْي٩ نقوَيء، ٦كا وي نىل عال ٦تابري، ٦يلعًر تضًر يؼبثل :  قال ابن عا ور - ٦ن

 لٟ  فبطر٦ي يلنعمة.أبح ٣ عاْ، مث فساٍ اباعهم اب
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ن٨ دل ىبلق مثل يلابيلة يف يلب ْ : قوٯٌ ٦شاٯٌ ، ٦عظم نجساْ ، ٦او٢ قامة ؛ عن ،  يلضمري يف "مٮثلها" يرجع وذل يلابيلة:  قال القرطيب -
 يغبسن ٦غريه.

ٰٓك٭ر٭٦ي )  ن٨ : يف صبيع يلبلاي٤ يف يلاٌو ٦يلراٌ ، كما قا٢ ؽبم  بيهم ىْو قال السعد  :  - ٰٓ ج٬ع٬ل٬ك٭ٰم خ٭ل٬ف٬اء٬ مٮٰن ب٬ٰٞعاٮ ق٬ٰٞو٣ٮ  ٭و٫ِ ٬٦ي وٮ
ٰٓك٭ر٭٦ي مالء٬ يَّللَّٮ ل٬ع٬لَّك٭ٰم تٞ٭ٰفلٮح٭و  ٬ْك٭ٰم يفٮ يػب٬ٰٰلقٮ ب٬ٰسط٬ة٩ ف٬ا  ٤ ( .٬ٕ٬٦ي

ثٰٞل٭ه٬ا يفٮ يلب ْ )  قال يف الَسهي  - ٔبعمائة  فة للابيلة ألهنم كا وي نعظم يلناٖ نجساما٩ ياا٢ : كا٤ او ( يليت دل٬ٰ ىب٭ٰل٬ٰق مٮ ٢ يلرجل منهم ن
ٜٔي . ن٦  فة للماينة ٦ىذي نظهر لاولو يف يلب ْ ٦ألهنا كا ت نحسن مايئن يلا ي  ا .ٓ

 ( ٔي٩ يف يألٙٔ ٦عتوي٩ ٦ذبربي٩ ٦تكذيبا٩ ؽبْو ، كما قا٢ تعاذل ي٦ْي هبذه يلنعمة وال يستكبا ٙٮ بٮغ٬رٰيٮ لكنهم دل يْز ْ٪ ف٬اٰست٬ٰكب٬ٞر٭٦ي يفٮ يأٰل٬ٰٔ ف٬أ٬مَّا ع٬ا
نٰٞه٭ٰم قٞ٭و٩ٌَّ ٬٦ يغب٬ٰ  ٰ ي٬ٞر٦ٰ٬ي ن٤٬َّ يَّلل٬َّ يلَّذٮ٨ خ٬ل٬ا٬ه٭ٰم ى٭و٬ ن٬ش٬اُّ مٮ َيتٮن٬ا هب٬ٰح٬ا٭٬٤٦ قٯٮ ٬٦ق٬ال٭وي م٬ٰن ن٬ش٬اُّ مٮنَّا قٞ٭و٩ٌَّ ن٬٦٬دل٬  ( . ك٬ا ٭وي ِبٮ

 ىم .٦حيث كا وي يفتخر٤٦ ٦يتعاظمو٤ باولم نىلكهم   أبلطف يألشياء ٦ىي يلريح يلعايم ٦جعلهم عرٌب لغري 
ْ٪ ف٬أ٭ٰىلٮك٭وي بٮرٮيح٫  ٬ٰر ٬ر٫ ع٬اتٮي٬ة٫ قا٢ تعاذل ) إ٭ لب٬ٰ .  ٬٦ن٬مَّا ع٬ا أ٬ َّٞه٭ٰم ن٬ٰعج٬ ٫٣ ح٭س٭وما٩ ف٬ٞت٬ٞر٧٬ يٰلا٬ٰو٬٣ فٮيه٬ا  ٬ٰرع٬ا ك٬ ل٫ س٬خَّر٬ى٬ا ع٬ل٬ٰيهٮٰم س٬ٰبع٬ ل٬ي٬ا٫٢ ٬٦شب٬٬ا ٮي٬ة٬ ن٬َيَّ

 ( . خ٬ا٦ٮي٬ة٫ 
ٰلن٬ا ع٬ل٬ٰيهٮٰم ٦قا٢ تعاذل ) ر٬ٌٮ ن٬خٰ ف٬أ٬ٰٔس٬ ً٭ يآٰلخٮ ي ٌٮ يلاُّ ٰٞي٬ا ٬٦ل٬ع٬ذ٬ ٬ً يػبٰٮٰز٨ٮ يفٮ يغب٬ٰي٬ا ي ٫ٍ لٮن٭ذٮيا٬ه٭ٰم ع٬ذ٬ ٫٣ كب٬ٮس٬ا  ( . ز٧٬ ٬٦ى٭ٰم ال يٞ٭ٰنص٬ر٭٬٤٦ ٔٮوبا٩  ٬ٰر ٬ري٩ يفٮ ن٬َيَّ
ٰٓ ن٬ٰٔس٬ٰلن٬ا ع٬ل٬ٰيهٮم٭ يلرٯٮيح٬ يٰلع٬اٮيم٬ ٦قا٢ تعاذل ) ٫ْ وٮ ٔ٭ مٮٰن ش٬ٰيء٫ ن٬ت٬ .  ٬٦يفٮ ع٬ا  ( . ٰت ع٬ل٬ٰيوٮ وٮالَّ ج٬ع٬ل٬ٰتو٭ ك٬الرَّمٮيمٮ م٬ا ت٬ذ٬
ٔٮ ٦قا٢ تعاذل ) ٰلت٭ٰم بٮوٮ  ٙ٪ فب٭ٰطٮر٭َن٬ ب٬ٰل ى٭و٬ م٬ا يٰست٬ٰٞعج٬ ٔٮ ٔٮبا٩ م٭ٰست٬ٰٞابٮل٬ ن٦ٰ٬ْٮي٬تٮهٮٰم ق٬ال٭وي ى٬ذ٬ي ع٬ا ً٪ ن٬لٮيم٪ ف٬ٞل٬مَّا ٬ٔن٦ٰ٬ه٭ ع٬ا ي ت٭ا٬مٯٮر٭ ك٭لَّ ش٬ٰيء٫ أبٮ٬ٰمرٮ .  يح٪ فٮيه٬ا ع٬ذ٬

لٮك٬ قب٬ٰزٮ٨ يٰلا٬ٰو٬٣ يٰلم٭ٰجرٮمٮني٬ ٬ٔهبٯٮ٬ا ف٬   ( . أ٬ٰ ب٬ح٭وي ال يٞ٭ر٧٬ وٮالَّ م٬س٬اكٮنٞ٭ه٭ٰم ك٬ذ٬
ا٩ ٦ىم قو٣  احل كما قا٢ تعاذل )( َوَٙتُوَد )   ( . ٬٦وٮذل٬ شب٬٭و٬ْ ن٬خ٬اى٭ٰم  ٬اغبٮ
ابُوا الص ْخَر ِ)ْلَواِد )  ًَ يَن  ِِ ٬٦ك٬ا ٭وي بوي٨ْ يلار٧ ، ؼبا نعطاىم   من قٌو قا٢ تعاذل ) ن٨ : يلذين قطعوي  خر يعببا٢ ، ٦كبتوي بيوات٩  (ال 

ت٭و٬٤ مٮن٬ يعبٰٮب٬ا٢ٮ بٞ٭ي٭وات٩ ممٮنٮني٬   ( . ي٬ٰٞنحٮ
ٌٔ ، ٦" يلوي٨ْ " ما بني يعببلني  (جابوي يلصخر ) ٦:  قال ابن عطية - يتهم قا كبتوي بيولم يف حجا معناه خرقوه ٦كبتوه ، ٦كا وي يف ن٦ْ

 ( .جابوي يلصخر ابلويْ  )ىذي قو٢ كثري من يؼبفسرين يف معَن  ٦و٤ دل يكن فيو ماء ،
 ٦كا ت مساكنهم يف يغبجر بني يغبجإ ٦تبو١ .

ت٭و٬٤ مٮن٬ يعببا٢ بٞ٭ي٭وات٩ ممٮنٮني٬  )٦قا قا٢ تعاذل : ...  قال القرطيب - رجو٤ يلصخٔو ، ٦ينابو٤ يعببا٢ ، ٦هبعلوهنا ( ٬٦ك٬ا ٭ويٰ ي٬ٰٞنحٮ ٦كا وي لاوٯلم ىب٭
 أل فسهم. بيوات٩ 
  (  ْٮ قولو تعاذل ٰلو٬ي  ( ن٨ : بوي٨ْ يلار٧ ، ٦ي٨ْ يغبجر مشا٢ يعبزيٌر .ابٮ
  ٦قا كذبوي       احل  ، ٔسلها   ؽبم مية وجابة لطلبهم ، ٦قا نىلكهم   ابلصيحة ٦يلصاعاة ٦يلرجفة ، ٦عار٦ي يلناقة يليت ن

 نجويفهم . يحة شاياٌ قطعت قلوهبم يف نعما٠   ِا هبم جربيل 
ًٮ يؽٰب٭و٤ٮ دبٮ٬ا ك٬ كما قا٢ تعاذل )  ي تٰٞه٭ٰم  ٬اعٮا٬ة٭ يٰلع٬ذ٬ يٰٞن٬اى٭ٰم ف٬اٰست٬ح٬بُّوي يٰلع٬م٬ا ع٬ل٬ا يؽٰب٭ا٧٬ ف٬أ٬خ٬ذ٬ ب٭و٬٤ ٬٦ن٬مَّا شب٬٭وْ٭ ف٬ٞه٬ا٬  ( . ا ٭وي ي٬ٰكسٮ
ٔٮىٮٰم ج٬اشبٮٮني٬ ٦قا٢ تعاذل ) ٬ْي تٰٞه٭م٭ يلرَّٰجف٬ة٭ ف٬أ٬ٰ ب٬ح٭وي يفٮ   ( . ف٬أ٬خ٬ذ٬

لطَّاغٮي٬ةٮ ا٢ تعاذل )٦ق  ( . ف٬أ٬مَّا شب٬٭وْ٭ ف٬أ٭ٰىلٮك٭وي ابٮ
ٔسل   وليو  بيو موسا عليو يلس ٣ ، ٦ىو نعظم يلفريعنة جرنٌ علا   حيث يْعا يلربوبية ٦يأللوىية ( َوِفْرَعْوَن  ) ملك مصر ، يلذ٨ ن

 ( . ٰم مٮٰن وٮل٬و٫ غ٬رٰيٮ٨م٬ا ع٬لٮٰمت٭ ل٬ك٭ ( ٦قا٢ ) ف٬ٞا٬ا٬٢ ن٬َن٬ ٬ٔبُّك٭م٭ يأٰل٬ٰعل٬افاا٢ )
َْوَدِد )   يختلف يلعلماء يف تفسري يأل٦اتْ ىنا ؟( ُِ  اَْ

 يأل٦اتْ يعبنْو يلذين يرا٤٦ نمره . فقي  : 
 نخراً ن٦ حايا ي٭ثبٯتها يف يألٙٔ كا٤ يعذً هبا يلناٖ .وقي  : 
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ْقولو تعاذل ) قال القرطيب :  - ٓٮ٨ يأٰل٦ٰ٬ات٬  ٦يلعساكر ٦يعبمٜو ٦يعبيوٗ يليت تراٯ ملكو ؛ قالو يبن عباٖ. ن٨ يعبنْو(  ٬٦فٮٰرع٬ٰو٬٤ 
 ٦قيل : كا٤ يعذً يلناٖ ابأل٦اتْ ، ٦يراىم هبا وذل ن٤ يبوتوي ؛ ذبربي٩ منو ٦ع٭تٞ٭وٯي٩.

م ، ن٦ لتعذيبو ابأل٦ات:  وقال أبو السعود - ؽبٮ ا يف منا  ْ .٦ ف٬ بذلك٬ لكثٌر جنوْٮه ٦خيامٮهم يليت يضرب٭وهن٬
هبم ٦خيامهم يليت كا وي يضربوهنا ، وٓي  زلوي ، ٦قيل معناه ( ٦فرعو٤ ٨ٓ يأل٦اتْ  : ) ونوقال اخلا - ه ٦كثٌر مضا ظبي بذلك لكثٌر جنْو

ٔيسخ يأل٦ات  ْ .٦قيل ظبي بذلك أل و كا٤ يعذً يلناٖ ابأل٦اتْ ، ٨ٓ يؼبلك كما قيل يف ظل ملك 
يَن طََاْوا يف اْلِبَاِد  )  ِِ ٕي يغبا  (ال   فخالفوي نمر   ٦عتوي ٦ذبرب٦ي .ن٨ :ذبا٦
.: قال الراو   - ٓكرىم ، ٦ىذي ىو يألقًر  وبتمل ن و يرجع يلضمري وذل فرعو٤ خا ة أل و يليو ، ٦وبتمل ن٤ يرجع وذل صبيع من تاا٣ 
  يف ْينهم ٦ْ ياىم .: ىذي يلو ف عائا وذل عاْ ٦شبْو ٦فرعو٤ ٦من تبعهم ، فإهنم اغوي يف ب ْ   ، ٦م٦ٓي عباْ   وقال السعد  -
ٔين عاْ ٦شبْو ٦فرعو٤ ( يلذين اغوي يف يلب ْ  )٦قولو :  قال ابن عا ور - ٦هبٕو ن٤ يكو٤  عتا٩ ،  هبٕو ن٤ يكو٤ شام ٩ عبميع يؼبذكو

بلاىم ؛ ٦ؼبا كا٤  ٦يلطغيا٤ شاٯٌ يلعصيا٤ ٦يلظلم ٦معَن اغياهنم يف يلب ْ ن٤ كل نمة من ىؤالء ا٬غوي يف…  لفرعو٤ أل٤ يؼبريْ ىو ٦قومو
ٔبي يألقوي٣ كا٤ اغياهنم يف بلاىم قا ن٦قع يلطغيا٤ يف يلب ْ أل٤ فساْ يلبعض م ل وذل فساْ يعبميع بس٬نٯٮ ئبلاىم من صبلة يلب ْ ن٨ ن

 .سنن يلسوء 
ٔبة( فََأْكثَمُروا ِفيَها اْلَفَساَد )  ]تفسري يلرسل ٦ ا يلناٖ عن سبيل   .  ٦ىو يلعمل ابلكفر ٦ش٭ع٬بوٮ، من صبيع نجناٖ يؼبعا ي، ٦سعوي يف ؿبا

 يلسعا٨[
اٍب ( َِ ىا عن يلاو٣ يجملرمني. ) َفَصب  َعَلْيِهْم رَبَُّ  َسْوَط َع ٔجزي٩ من يلسٞٞماء ٦نحل هبم عاوبة ال يْٞر  ن٨ : ن ز٢ عليهم 

ٌٔ وذل ن٤ ما نحلو هبم يف يلا يا من يلعذيً يلعظيم ىو اب قال الشوكاين : - ٓكر يلسٚو وشا لنسبة وذل ما نعاٯه ؽبم يف يآلخٌر كالسٚو ، ٦
 وٓي قي  وذل سائر ما يعذً بو.

ٓكر يلسٚو للااللة علا شاٌ ما  ز٢ هبم ، ٦كا٤ يلسٚو عناىم ىو هناية ما يعذً بو.  ٦قيل : 
 .٦كا٤ يلعذيً يلذ٨ ن اً ىؤالء عذياب٩ مفاجئا٩ قابيا٩ :  قال ابن عا ور -

ٔلم يلريح كل مطري فأما عاْ فرن٦ي عاٙٔ يلريح فحسبوه  .عاٙٔ مطر فما لبثوي حَّت ناا
 .٦نما شبْو فاا نخذلم يلصيحة

ٔيعهم وال ٦قا نحاٚ هبم  .٦نما فرعو٤ فحسبوي يلبحر منحسري٩ فما 
٨ٕ ك ٩ بسعيو يف يلا يا  ) ِإن  رَب َ  لَِباْلِمْرَصاِد ( قال ابن عباط :  ،  ٦يآلخٌريسمع ٦ير٧ ، يع  ير ا خلاو فيما يعملو٤ ، ٦هبا

 ٦سيعٙر يػب ئق كلهم عليو فيحكم فيهم بعالو ، ف  يفلت منهم نحا .
ٔبك لباؼبر اْ للمكذبني ال ىبفا عليو نمرىم ، فيكو٤ تثبيتا٩ للن:  قال ابن عا ور - ٦ال ربسنب يَّللَّ غاف ٩  )كاولو    ٦يؼبعَن : و٤ 

تثبيتا٩ لو ٦٦عاي٩ ابلنصر ، ٦تعريضا٩ للمعا اين  ارير٨ ، ٦يؼبخااب بو يلن  ت( ندل تر  )فاالستفها٣ يف قولو ( ، عما يعمل يلظاؼبو٤ 
ٔسل   ق٭صا منو تاريب ٦قو  ٜ ٓلك ابإلٮ ذئ دبثلو فإ٤ ما ف٭عل هبذه يألمم يلث َ موعظة ٦و ذئ للاو٣ يلذين ف٬ٞع٬لوي مثل فعلهم من تكذيب 

 ٦توقع حلولو.
٬ٖ ، ٦وٓي  ٭سي  يارٯًٮ وذل يألٓىا٤ٮ  أل٤ يلتذكري ابلنظائر ٦يستحض٬أ يألمثا٢ يألمر يلغريب يلوقٜو ، أل٤ ب٭عا يلعها حبا٦َ نمثالو ينسيو يلنا

ٖ٭ ٦قوعو ، فالتذكري يزيل يالستبعا  ْ .يستبع٬ا يلنا
 الفوائد :

 فضل يلليارل يلعرر من ن٢٦ ٨ٓ يغبجة ، حيث ن٤   نقسم هبا كما يف ىذه يآلَيٍ .-ٲ
ٔسو٢    ٦من فضائلها : ن٤ يلعمل : ) ما يلعمل يلصاحل يف نَي٣ يلعرر نفضل من يلعمل يف  يلصاحل فيها نفضل من غريه كما٢ قا٢ 

 ٨ٔ ٦ٔيه يلبخا ٔجل خُر ىباار بنفسو ٦مالو ٦دل يرجع بريء (    ىٞذه ، قالٞوي : ٦ال يعبهاْ ؟ قا٢ : ٦ال يعبهاْ وال 
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ٌٔ   يف وى ١ يألمم يلفا ية ٦يلرع-ٳ  ًو يلظاؼبة .بيا٤ مظاىر قا
٦ٕي٢ يلنعم ٦حلو٢ يلنام .-ٴ  ن٤ يؼبعا ي ٦يلفساْ سبب يف 

ٍٰ أبٮ٬ كما قا٢ تعاذل ) ٔٮٰٕقٞ٭ه٬ا ٬ٔغ٬اي٩ مٮٰن ك٭لٯٮ م٬ك٬ا٫٤ ف٬ك٬ف٬ر٬ ٰتٮيه٬ا  ئٮنَّة٩ َي٬ ٬ً يَّللَّ٭ م٬ث٬ ٩ ق٬ٰٞري٬ة٩ ك٬ا ٬ٰت ممٮن٬ة٩ م٭ٰطم٬ ٬ٖ يعبٰ٭ ٬٦ب٬ر٬ ٬ٓيق٬ٞه٬ا يَّللَّ٭ لٮب٬ا وٜٮ  ٰٞع٭مٮ يَّللَّٮ ف٬أ٬
ٟٮ دبٮ٬ا ك٬ا ٭وي ي٬ٰصن٬ٞع٭و٬٤   ( . ٬٦يػب٬ٰٰو

ٔٮ٠ٰٕٮ ٬ٔبٯٮك٭ٰم ٬٦يٰشك٭ر٭٦ي ل٬و٭ ٦قا٢ تعاذل ) ٬ا٫٢ ك٭ل٭وي مٮٰن 
نَّٞت٬ا٤ٮ ع٬ٰن يب٬ٮني٫ ٬٦مشٮ نٮهٮٰم مي٬ة٪ ج٬ ًّّ غ٬ف٭ؤ٪ ل٬ا٬ٰا ك٬ا٬٤ لٮس٬ب٬أ٫ يفٮ م٬ٰسك٬ ٌ٪ ا٬يٯٮب٬ة٪ ٬ٔ٬٦ ٰلن٬ا .  ب٬ٰٞلا٬ ف٬أ٬ٰعر٬ب٭وي ف٬أ٬ٰٔس٬

٫ٔ ق٬لٮيل٫ ع٬ل٬ٰيهٮ  ٰا ٬٦٬ٓييت٬ٰ ن٭ك٭ل٫ طب٬ٰط٫ ٬٦ن٬ٰثل٫ ٬٦ش٬ٰيء٫ مٮٰن سٮ نَّٞت٬ٞنٰيٮ  ٬نَّٞت٬ٰٞيهٮٰم ج٬ ٰلن٬اى٭ٰم جبٮ  ٬٦ب٬اَّ
 ( . ٰم س٬ٰيل٬ يٰلع٬رٮ٣ٮ
بٰٞن٬اى٬ ٦قا٢ تعاذل )  س٬ااب٩ ش٬اٮياي٩ ٬٦ع٬ذَّ ن٬اى٬ا حٮ ياب٩  ٭ٰكري٩ ٬٦ك٬أ٬يٯٮٰن مٮٰن ق٬ٰٞري٬ة٫ ع٬ت٬ٰت ع٬ٰن ن٬ٰمرٮ ٬ٔهبٯٮ٬ا ٬٦ٔ٭س٭لٮوٮ ف٬ح٬اس٬بٰٞ  ( . ا ع٬ذ٬
ب٭ ٦قا٢ تعاذل ) ٙٮ ٬٦ل٬كٮٰن ك٬ذَّ ٫ٍ مٮن٬ يلسَّم٬اءٮ ٬٦يأٰل٬ٰٔ ا ب٭و٬٤ ٬٦ل٬ٰو ن٤٬َّ ن٬ٰىل٬ يٰلا٭ر٧٬ مم٬ن٭وي ٬٦يتَّٞا٬ٰوي ل٬ف٬ت٬ٰحن٬ا ع٬ل٬ٰيهٮٰم ب٬ٞر٬ك٬ ى٭ٰم دبٮ٬ا ك٬ا ٭وي ي٬ٰكسٮ  ( . وي ف٬أ٬خ٬ٰذَن٬
ئٮني٬ ف٬ٞل٬مَّا ع٬ت٬ٰٞوي ع٬ٰن م٬ا  ٞ٭ه٭وي ٦قا٢ تعاذل ) ٩ٌ خ٬اسٮ ٬ْ  ( . ع٬ٰنو٭ قٞ٭ٰلن٬ا ؽب٬٭ٰم ك٭و ٭وي قٮر٬
٩ ن٬خ٬ٰذَن٬ بٮذ٬ ٰبٮوٮ ٦قا٢ تعاذل )  ( . ف٬ك٭ ٯ
ي٬ة٩ لٮا٬ٰو٫٣ ي٬ٰٞعل٬م٭و٬٤ ٦قا٢ تعاذل ) ٬ٓلٮك٬ آل٬  ( . ف٬تٮٰلك٬ بٞ٭ي٭وتٞ٭ه٭ٰم خ٬ا٦ٮي٬ة٩ دبٮ٬ا ظ٬ل٬م٭وي وٮ٤َّ يفٮ 

 
َُا َما ابْمَََاُه رَ )   ََساُن ِإ َُا َما ابْمَََاُه فَمَقَدَر َعَلْيِو رِْوَقُو فَميَمُقوُل َريبِّ َأَىاََِن ٘ٔبُُّو فََأْكَرَمُو َوََمع َمُو فَميَمُقوُل َريبِّ َأْكَرَمِن )فََأم ا اْْلِ ( َوَأم ا ِإ
( َوٖتُِبُّوَن اْلَماَل ُحبّا) ٜٔوَن الَمَُّراَث َأْكا) ل ّما) )( َوأَتُْكلُ ٛٔ( َوََل َٖتَاضُّوَن َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِ ُِت )ٚٔ( َكا  بَ  َل  ُتْ رُِموَن اْلَيَِيَم )ٙٔ)

 ( ( .ٕٓ)َٚتّا) 
 [ . ٱٳ -ٶٲ] يلفجر : 

------------- 
ََسانُ )   يؼبريْ جن  يإل سا٤ .(  فََأم ا اْْلِ
َُا َما ابْمَََاُه رَبُُّو  ) ٔبو ٦يختربه .( ِإ  ن٨ : وٓي ما يمتحنو 

ن٬ا تٞ٭ٰرج٬ع٭و٬٤ ابػبري ٦يلرر كما قا٢ تعاذل )٦يالبت ء يالختبأ ، ٦يكو٤  لرَّرٯٮ ٬٦يػب٬ٰرٰيٮ فٮتٰٞن٬ة٩ ٬٦وٮل٬يٰٞ  ( . ٬٦ ٬ٞبٰٞل٭وك٭ٰم ابٮ
 ابألموي٢ ٦يأل٦الْ ٦يلصحة ٦غري ٓلك .(  فََأْكَرَمُو َوََمع َموُ ) 
 علا سبيل يلتباىي ٦يلتفاخر .(  فَميَمُقولُ  )
 عليو ٦يعٟ  هبا ، يظن ن٤ ىذي يإلكري٣ ٦يلتنعيم يلا يو٨ وكري٣ من   لو فيغ  بذلك ، ن٨ : فبا٢ ن٤ يركر  عمة  ( َريبِّ َأْكَرَمِن  )

٤٦ٔ ن و قا٢ ) ٔيجا٩ لو كما قا٢ تعاذل عن قا ق٬ا٬٢ وٮمب٬َّا ن٭٦تٮيت٭و٭ ع٬ل٬ا عٮٰلم٫ ٦ن و ومبا ن٦يت ٓلك أل و نىل لو ، ٦ما علم ن٤ ٓلك قا يكو٤ يستا
 ( . عٮٰناٮ٨

ٍٮ ب٬ٰل ال ي٬ٰرع٭ر٭٬٤٦ .  س٬ب٭و٬٤ ن٬مب٬َّا مب٭ٮاُّى٭ٰم بٮوٮ مٮٰن م٬ا٫٢ ٬٦ب٬نٮني٬ ن٬وب٬ٰ ٦قا٢ تعاذل ) ٜ٭ ؽب٬٭ٰم يفٮ يػب٬ٰيٰٞر٬ي ٔٮ  ( .  ٭س٬ا
َُا َما ابْمَََاُه فَمَقَدَر َعَلْيِو رِْوَقُو )  ٕقو ٦عطاءه .( َوَأم ا ِإ  ن٨ : ٦وٓي ما يمتحنو فضيق عليو ٔ
 فف ٦عا٣ يلربا باضائو .علا سبيل يلتضجر ٦يلتأ(  فَميَمُقولُ ) 
ٔه ، ٦يعتاا ن٤ ٓلك وىا ة لو .( َريبِّ َأَىاََِن )    مع با٩ علا قضاء   ٦قا
 ٦ىذه  فة يلكافر يلذ٨ ال يؤمن ابلبعث : ٦ومبا يلكريمة عناه ٦يؽبوي٤ بكثٌر يغبً يف يلا يا ٦قٮلتو.قال القرطيب :  -

 ٦توفياو ، يؼبؤْٯ٨ وذل حً يآلخٌر ، ٦و٤ ٦سَّع عليو يف يلا يا ضبٮاه ٦شكره. فأما يؼبؤمن فالكريمة عناه ن٤ يكرمو   بطاعتو
دبا ياو٢ جبهلو : لو دل نستحقَّ ىذي .. قلت : يآليتا٤  فة كل كافر. ٦كثري من يؼبسلمني يظنٯ ن٤ ما نعطاه   لكريمتو ٦فضيلتو عنا   ، ٦

 وي و علا  .٦كذي و٤ ق٬ٞ َّ عليو يظنٯ ن٤ ٓلك ؽب،  دل يعطنيو  
ّب نىا   ٦يعبويً من ٦جهني : قال يف الَسهي  : -  دل ن كر   علا يإل سا٤ قولو ّٔب نكرم  ٦ٔ
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: ن٤ يإل سا٤ ياو٢: ّٔب نكرم  علا ٦جو يلفخر بذلك ٦يلكرب، ال علا ٦جو يلركر ٦ياو٢: ّٔب نىا   علا ٦جو يلتركي من  أحدمها 
 ر. ، فأ كر عليو ما ياتضيو ك مو من ٓلك، فإ٤ يلويجب عليو ن٤ يركر علا يػبري ٦يصرب علا يلر  ٦قلة يلصرب ٦يلتسليم لاضاء 

٠ٕ ألعايئو ،  واآلخر ٠ٕ فيها كريمة ، ٦تضيياو وىا ة ٦لي  يألمر كذلك؛ فإ٤   قا يبسط يلر : ن٤ يإل سا٤ يعترب يلا يا فجعل بسط يلر
ٔ يلا يا ٦يلغفلة عن يآلخٌر ، ٦ىذي يإل كأ من ىذي يلوجو علا يؼبؤمن . ٦نما يلكافر فإمبا يعترب ٦يضياو علا ن٦ليائو فأ كر   عليو يعتبا

 يلا يا أل و ال يصا٠ ابآلخٌر ، ٦ير٧ ن٤ يلا يا ىي يلغاية فأ كر عليو ما ياتضيو ك مو من ٓلك .
َيٌْ يلا ي:  قال ابن اْلوو  -  ا ، ٦يؽبوي٤ قٮلَّت٭ها .٦يعلم ن٤ من ال يؤمن ابلبعث ، فالكريمة عناه 
٦ىذه  فة يلكافر يلذ٨ ال يؤمن ابلبعث: ٦ومبا يلكريمة عناه ٦يؽبوي٤ بكثٌر يغبً يف يلا يا ٦قلتو. فأما يؼبؤمن فالكريمة :  وقال القرطيب -

، ٦و٤ ٦سع عليو يف يلا يا ضباه ٦شكره. قلت: يآليت ٨ وذل حً يآلخٌر ا٤  فة كل كافر. ٦كثري عناه ن٤ يكرمو   بطاعتو ٦توفياو، يؼبْؤ
دبا ياو٢ جبهلو: لو دل نستحق ىذي دل يعطينو     .من يؼبسلمني يظن ن٤ ما نعطاه   لكريمتو ٦فضيلتو عنا  ، ٦

ا ىذه فأما يإل سا٤ فإ و ال يهمو وال يلا يا ٦لذيلا ٦شهويلا ، فإ٤ ٦جا يلريحة يف يلا يا ياو٢ : ّٔب نكرم  ، ٦و٤ دل هب قال الراو  : -
ر٬ٌٮ ى٭ٰم غافٮل٭و٬٤ ) يلريحة ياو٢ : ّٔب نىا   ، ٦ ظريه قولو تعاذل يف  فة يلكفأ  ٌٮ يلاُّ ٰيا ٬٦ى٭ٰم ع٬نٮ يآٰلخٮ  ( ي٬ٰٞعل٬م٭و٬٤ ظاىٮري٩ مٮن٬ يغب٬ٰيا

يٰٞر٪ يٰام٬أ٤٬َّ بٮوٮ ٬٦وٮ  )٦قا٢  ٫ٟ ، ف٬إٮ٤ٰ ن٬ اب٬و٭ خ٬ ٰر ٖٮ م٬ٰن ي٬ٰٞعب٭ا٭ يَّلل٬َّ ع٬لا ح٬ ن٬ة٪ ي ٰٞا٬ل٬ب٬ ع٬لا ٬٦ٰجهٮوٮ ٬٦مٮن٬ يلنَّا  :٦ىذي خطأ من ٦جوه  (٤ٰ ن٬ اب٬ٰٞتو٭ فٮتٰٞ
يف  ا٩ ن٤ سعاٌْ يلا يا ٦شاا٦لا يف ماابلة ما يف يآلخٌر من يلسعاٌْ ٦يلراا٦ٌ كالاطٌر يف يلبحر ، فاؼبتنعم يف يلا يا لو كا٤ شاي أحدىا :

 .يآلخٌر فذي١ يلتنعم لي  بسعاٌْ 
ما يوسع علا يلعصاٌ ٦يلكفٌر ،  ي٩ فإ و تعاذل كثري ، يف يلا يا ٦حصو٢ يآلال٣ يف يلا يا ال يا٢ علا يالستحاا٠ ن٤ حصو٢ يلنعمة  واثَيها : 

ُٔي ٦يؼبكر ، ٦قا يضيق علا يلصاياني ألبايْ ما  وما أل و يفعل ما يراء ٦وبكم ما يريا ، ٦وما وبكم يؼبصلحة ، ٦وما علا سبيل يالستا
ٕيٌ  ٓكرَن ، ف  ينبغي للعبا ن٤ يظن ن٤ يؼبتنعم ال ينبغي ن٤ يغفل عن يلعاقبة ، فاألمٔو خبويتيمها ، ٦يلفاري ٦يحملتُا ال  واثلثها :ن٤ ٓلك جملا

فع يآلفاٍ ٦يآلال٣ يليت ال حا ؽبا ٦ال حصر ، ف   ينبغي ن٤ يغفل عما َّللٯ عليو من يلنعم يليت ال حا ؽبا من س مة يلبا٤ ٦يلعال ٦يلاين ٦ْ
 ا٩ .فسو ابإلىا ة مطلاينبغي ن٤ ياضي علا  

يؼبرتهياٍ ٦يللذيٍ  عب عليها يال اطٜا عنها ٦عا٣ يالستغري٠  ن٤ يلنف  قا نلفت ىذه يحملسوساٍ ، فمَّت حصلت ىذه ورابعها :
ية يَّللٯ فكا٤ ٦جاي٤ يلا يا ٔجعت شاءٍ ن٣ نبت وذل يَّللٯ ، ٦يشتغلت بعبْو  فيها ، نما وٓي دل وبصل لإل سا٤ شيء من ىذه يحملسوساٍ 

 ٍ .سببا للحرما٤ من يَّللٯ ، فكيف هبٕو يلاضاء ابلراا٦ٌ ٦يإلىا ة عنا عا٣ يلا يا ، مع ن٤ ٓلك نعظم يلوسائل وذل نعظم يلسعاْي
ضبة منا من بعا بريء  قال ابن عا ور - ٔية علا غري حكمة قا٢ تعاذل ) ٦لئن نٓقناه  : ٦ىذي يلتوىم يستلز٣ ظنهم نفعا٢   تعاذل جا

ٔجعت وذل ّٔب و٤ رل عناه للحسَن فلننبئن يلذين كفر٦ي دبا عملوي ٦لنذيانهم من عذيً مستو لياولن ى ذي رل ٦ما نظن يلساعة قائمة ٦لئن 
 غليً ( .

ٕعم ال يف ىذي ٦ال يف ىذي ، فإ٤   تعاذل يعطي يؼبا٢ من وبب ٦من ال وبب ، ٦يضيق علا من وبٞب (  َكا    )  ن٨ : لي  يألمر كما 
 ٦ومبا يؼبائ يف ٓلك علا ااعٞة   يف كل من يغبالني : وٓي كا٤ غنيا٩ أب٤ يركر   علا ٓلك ، ٦و٤ كا٤ فاريي٩ أب٤ يصرب . ٦من ال وبٞب ،

٬ٓك٬ر٫ ٬٦ن٭ ٰٞث٬ا ٬٦ج٬ع٬ٰلن٬اك٭ٰم ش٭ع٭ فالرأ٤ كل يلرأ٤ يف توفيق   للعبا كما قا٢ تعاذل )  ٖ٭ وٮَنَّ خ٬ل٬ٰان٬اك٭ٰم مٮٰن  واب٩ ٬٦ق٬ٞب٬ائٮل٬ لٮت٬ٞع٬ا٬ٔف٭وي وٮ٤َّ َي٬ ن٬يُّٞه٬ا يلنَّا
 ( . ن٬ٰكر٬م٬ك٭ٰم عٮٰنا٬ يَّللَّٮ ن٬تٰٞا٬اك٭مٰ 

ٕيقكم ، ٦و٤   يعطي يلا يا من وبب ٦من ال وبب ، ٦ال يعطي يلاين وال  ٦قا قا٢  ) و٤   قسم بينكم نخ قكم كما قسم بينكم نٔ
٦ٔيه نضبا .  من نحب ( 

ٔي٤ ن٨ لي  يأل (ك  : ) قال اخلاون  - مر كذلك ، ن٨ دل نبتلو ابلغَن لكريمتو ، ٦دل نبتلو ابلفار ؽبوي و ، فأخرب ن٤ يإلكري٣ ٦يإلىا ة ال يا٦
٠ٕ ٦قلتو ، ٦لكن يلغَن ٦يلفار بتااير   جلٯ ج لو ٦حكمتو فاا يوسع علا يلكافر ال لكريمتو ، ٦يضيق علا يؼبؤ  من علا يؼبا٢ ، ٦سعة يلر

و حكمة   تعاذل ، ٦ومبا يكر٣ يؼبرء بطاعتو ، ٦يهينو دبعصيتو ، ٦قا يوسع علا يإل سا٤ من ن ناٟ يؼبا٢ ال ؽبوي و ، لكن ألمر يقتضت
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 ليختربه ، نيركر ن٣ يكفر ، ٦يضيق عليو ليختربه ، نيصرب ن٣ يضجر ، ٦يالق.
بطا٢ ٓلك كاولو :  قال ابن عا ور - ٜٔ ؽبم يف يػبرييٍ بل ال نوبسبو٤ نمبا مباىم بو م) ٦قا تكٔر يف يلارم٤ يلتعٙر إلٮ ن ما٢ ٦بنني  سا

 ( .يرعر٤٦ 
 ٦قا تضمن ىذي يلوى٬م ن وال٩ ي بَن عليها ، ٦ىي : و كأ يعبزيء يف يآلخٌر ، ٦و كأ يغبياٌ يلثا ية ، ٦توىم ٦ْي٣ يألحوي٢.

ليو ، فأ تم ال تكرمو و بل لينو و ، ٦ىذي يا٢ علا يلذ٨ فاا نابه ٦كاسيو ، ٦يحتُا وذل جرب خااره ٦يإلحسا٤ و (َب  َل  ُتْ رُِموَن اْلَيَِيَم ) 
 عا٣ يلرضبة يف قلوبكم ٦عا٣ يلرغبة يف يػبري .

 . ٦يف يآلية تعظيم حق يليتيم ٦ترغيب يف وكريمو ، ٦قا عظم   حق يليتيم 
ي٬ ن٬ٰحس٬ن٭ فاا٢ تعاذل )

لَّيتٮ ىٮ  ( . ٬٦ال ت٬ٰٞار٬ب٭وي م٬ا٬٢ يٰلي٬تٮيمٮ وٮالَّ ابٮ
ٔي٩ ٬٦س٬ي٬ٰصل٬ٰو٬٤ س٬عٮريي٩ وٮ ٦قا٢ تعاذل )  ( . ٤َّ يلَّذٮين٬ َي٬ٰك٭ل٭و٬٤ ن٬ٰمو٬ي٬٢ يٰلي٬ٞت٬ام٬ا ظ٭ٰلما٩ وٮمب٬َّا َي٬ٰك٭ل٭و٬٤ يفٮ ب٭ط٭وهنٮٮٰم َن٬

 ) نَن ٦كافل يليتيم يف يعبنة ىكذي ، ٦نشأ ابلسبابة ٦يلوسطا ٦فرُٯ بينهما شيئا٩ ( متفق عليو . ٦قا٢ 
 يع  ال َيمر٤٦ ابإلحسا٤ وذل يلفاريء ٦يؼبساكني ، ٦وبث بعضهم علا بعض يف ٓلك . (اِم اْلِمْسِ ُِت َوََل َٖتَاضُّوَن َعَلى َطعَ ) 

 ٦يؼبسكني ىو يحملتُا يلذ٨ ال هبا كفايتو ن٦ ال هبا شيئا٩ ، ٦ىو يلفاري ، ٦ظبي مسكينا٩ أل٤ يلفار نسكنو ٦نٓلو .
 

َيٌْ ؼبذلتهم، ألهنم ال يطعمو٤، ٦ال وبضو٤ غريىم عليو، ألهنم قو٣  ٦ فا يغبض علا واعامهم،  فا إلاعامهم من ابً ن٦ذل، ٦يف ٓلك 
 خلت قلوهبم من يلرضبة ٦يلعطف.

  ( ٦دل يال : ٦ال تطعمو٤ يؼبسكني ، ٦يغبكمة  ٬٦ال٬ رب٬٬ابُّو٬٤ ع٬ل٬ا ا٬ع٬ا٣ٮ يٰلمٮٰسكٮنيٮ قولو تعاذل )–  ن٤ كل و سا٤ يستطيع  –٦  نعلم
٤٦ٔ علا واعا٣ يؼبسكني أب فسهم لفارىم .يغبث علا واعا٣ يؼبسكني ،   لكن قا يكو٤ ىنا١ يلكثري من يلناٖ ال ياا

  .يغبض علا يألمر ىو يل غيب فيو ، ٦من ال وبض غريه علا نمر ف  يفعلو ىو ، كأ و ٣ٓ ل ١ اعا٣ يؼبسكني:  قال يف الَسهي  -
  ٰفع٬ ٦سااة .:  لالٯة يالك يَ ابؼبساكني ال ينفعوهنم ٦لو  قال ابن عا ور -
 ) يل يَ ( يؼبرييَ ) نك ٩ ؼبا ( ن٨ :من ن٨ جهة حصل ؽبم من ح ٢ ن٦ حري٣ .( َوأَتُْكُلوَن الَمَُّراَث َأْكا) ل ّما)  )
٦َٔ عن يلغري. ٦يؼبريْ ابألكل مطلق يال:  ًاء يف الَفسَت الوسيط - ٔٓيئلهم يؼبتعاٌْ. ٦يل يَ: ىو يؼبا٢ يؼبو يلة اثلثة من  ، بيا٤ لٓر  تفٜا

٦َٔ عن غريكم،  ٨ :ن...  ٦خص يألكل ابلذكر، أل و يرمل معظم ٦جوه يلتصرفاٍ يؼبالية ٦من  فاتكم يلابيحة ن كم أتكلو٤ يؼبا٢ يؼبو
، حبيث ال ت كو٤ منو شيئا، ٦ال تفرقو٤ بني ما ىو ح ٢ ن٦ حري٣، ٦ال بني ما وبما ٦ما ال وبما، بل أتخذ٤٦ حاوقكم ي٩ شايا نك ٩ 

 كم من يلنساء ٦يلصبيا٦.٤حاو٠ غري 
  َ٦يللم : يعبمع ٦يللف ، ٦يلتااير : نك ٩ ٓي دلٯ ٦ىو ن٤ َيخذ يف يؼبرييَ  صيبو ٦ صيب غريه ، أل٤ يلعًر كا وي ال يعطو٤ من يؼبريي

 ن ثا ٦ال  غريي٩ بل ينفْر بو يلرجا٢
ٌٔ وذل ن٤ يحملبة يلطبيعية  ن٨ : حبا٩ كثريي٩ مع يغب٘ر ٦يلرره ، (َوٖتُِبُّوَن اْلَماَل ُحّبا) َٚتّا)  ) ٦ و حاوقو ، ٦يف ىذي ٣ٓ ؽبم ، ٦فيو وشا ٦ال تْؤ

 للما٢ ال أبٖ هبا .
 الفوائد :

 ن٤   ىبترب عباْه ابلسريء ٦يلضريء .-ٲ
 قلة  رب يإل سا٤ .-ٳ
 ن٤ يلسعة يف يلا يا ليست ماياسا٩ لربا   . -ٴ
 سب ، ٦و٤ جاءتو  عمة شكر   .يؼبوفق من ٦فاو   ، فإ٤ ن يب دبصيبة  رب ٦يحت -ٵ
 ٣ٓ وىا ة يليتيم . -ٶ



108 

 

ٔعاية يليتيم ٦يلعطف عليو . -ٷ  فضل 
 فضل واعا٣ يلطعا٣ ، ٦ن و من نفضل يلارابٍ .-ٸ
 حب يؼبا٢ مغر٦ٖ يف يلنفوٖ . -ٹ
 فضل من ٦قي يلرح ٦يلبخل . -ٺ
َْرُض دَّكا) دَّكا) ))   َُا دُك ِت اَْ اء رَبَُّ  َٕٔكا  ِإ ًَ ََساُن َوَأَّن  َلُو َٕٕواْلَمَلُ  َصّفا) َصّفا) )( َو َِك ُر اْْلِ ٍِ يَمََ ٍِ ّتََهن َم يَمْوَمِِ يَء يَمْوَمِِ ( َوًِ

ِِّْكَر  ) ٍََِت َقد ْمُت ِ ََيايت )ٖٕال ابَُو َأَحد  )ٕٗ( يَمُقوُل َ  لَيمْ َِ ُِِّب َع ٍِ َل  يُمَع ( َ  أَيم َُمَها النم ْفُس ٕٙ)( َوََل يُوِثُ  َواَثَقُو َأَحد  ٕ٘( فَميَمْوَمِِ
ِعي ِإَ  رَبِِّ  رَاِضَية) م ْرِضي ة) )ٕٚاْلُمْطَمِِن ُة ) ن يِت ٜٕ( فَاْدُخِلي يف ِعَباِد  )ٕٛ( اْرًِ ًَ  ( ( . ٖٓ) ( َواْدُخِلي 
 [ . ٱٴ – ٲٳ] يلفجر : 

-------------- 
َْرُض دَّكا) دَّكا) )  َُا دُك ِت اَْ ن٨ كا (   اذل عٞما ياٞع يو٣ يلايامة من يألىٞوي٢ يلعظيمٞة ٦يلكر٦ً يلراياٌ ، فاا٢ تعاذل )ىبرب تع (َكا  ِإ

َْرُض دَّكا) دَّكا) حاا٩ )  َُا دُك ِت اَْ ٔىم لرهبم .( ِإ  ن٨ : ٦ائت ٦مهاٍ ٦سويت يألٙٔ ٦يعببا٢ ٦قا٣ يػب ئق من قبو
ًَاء رَبَُّ  )   لفصل يلاضاء بني خلاو . (َو
 يء هلل وثباات٩ يليق جب لو من غري ربريف ٦ال تعطيل ٦من غري سبثيل ٦ال تربيو .٦فيو وثباٍ يجمل 
 ٦يؼب ئكة هبيئو٤ بني يايو  فوفا٩ . (َواْلَمَلُ  َصّفا) َصّفا) ) 
ن٨  فا٩ بعا  ف ، كل ظباء هبيء م ئكتها  فا٩ ، وبيطو٤ دبن ٦ْهنم من يػبلق ، ٦ىذه يلصفٟو  فٟو خضٜو قال السعد  :  -
٢  للملك يعببأ . ٦ٓ
ٍِ ّتََهن َم )  يَء يَمْوَمِِ ىا يؼب ئكة ابلس سل . (َوًِ  تاْو

ٍٕ يعبحيم للغا٦ين ( . ٕلفت يعبنة للمتاني ٦بر  كما قا٢ تعاذل ) ٦ن
ٔسو٢    ٕما٣ سبعو٤ نلف ملك هبر٦هنا ( . ٦قا٢  ٕما٣ مع كل   ) يؤتا جبهنم يومئذ٫ ؽبا سبعو٤ نلف 

ضٌر يومئذ قا٢  ٦ومبا قال ابن عا ور : - ٌٔ ٦عيا يلذين دل يتذكر٦ي ٦وال فإ٤ يعبنة نيضا٩ ؿب٭ ٓكر جهنم أل٤ يؼباصْو يف ىذه يلسو يقتصر علا 
ٍٕ يعبحيم للغا٦ين ( . ٕلفت يعبنة للمتاني ٦بر  تعاذل ) ٦ن

ََساُن )   َِك ُر اْْلِ ٍِ يَمََ  ما قامو من خري ن٦ شر . (يَمْوَمِِ
ِِّْكَر  )   كيف تنفعو يلذكر٧ .ن٨ ٦  (َوَأَّن  َلُو ال
ٕماهنا .قال السعد  :  - ىب   فاا فاٍ ن٦يهنا ٦ٓ
 ىنا١ َنْما٩ متحسري٩ .( يَمُقوُل ) 
ٍََِت َقد ْمُت ِ ََيايت )  ْٕيْ من يلطاعاٍ و٤ كا٤ اائعا٩. (َ  لَيمْ  يع  ينا٣ علا ما كا٤ سلف منو من يؼبعا ي و٤ كا٤ عا يا٩، ٦يْو لو كا٤ ي
ر٬ٌٮ. ( ق٬اَّٰمت٭ غبٮ٬ي٬ايتٮ  يت َي ل ) قال الثعاليب -  قا٢ يعبمهٔو : معناه غبيايت يلباقيةٮ يريا٭ يف يآلخٮ
 َي ليت  قامت غبيايت : يلباقية يلايئمة ٦عم ٩  اغبا٩ . قال السعد  : -

ٍ٭ م٬ع٬ يلرَّ كما قا٢ تعاذل )  ت٬ ٮ يزب٬َّٰذ ٰيوٮ ي٬ٞا٭و٢٭ َي٬ ل٬يٰٞ  ( . س٭و٢ٮ س٬بٮي ٩ ٬٦ي٬ٰٞو٬٣ ي٬ٞع٬ضُّ يلظَّادلٮ٭ ع٬ل٬ا ي٬ا٬
 فيو ٦جها٤ : (ليت  ق٬اَّٰمت٭ غبٮ٬ي٬ايتٮ  ي٬ٞا٭و٢٭ َي)  قال يف الَسهي  -
 .ن و يريا يغبياٌ يف يآلخٌر فاؼبعَن : َي ليت  قاٯمت عم ٩  اغبا٩ لةخٌر :  أحدمها 
ن٨ ر ، ) فال ٣ علا ىذي كاولو كتبت لعرر من يلرهن و يريا يغبياٌ يلا يا فاؼبعَن : َي ليت  قاٯمت عم ٩  اغبا٩ ٦قت حيايت ، :  واآلخر 

 ( . يف حيايت. فال ٣ دبعَن يف



109 

 

ابَُو َأَحد  )  َِ ُِِّب َع ٍِ َل  يُمَع  ن٨ : لي  نحاي٩ نشا عذياب٩ من تعذيب   فبن عصاه . (فَميَمْوَمِِ
برهبم ، ٦ىذي يف حق يجملرمني من يػب ئق ٦يلظاؼبني ، ٦نما من ممن ن٨ ٦لي  نحاي٩ نشا ٦ثاا٩ من يلزاب ية ؼبن كفر  (َوََل يُوِثُ  َواَثَقُو َأَحد   )

ٔسلو فياا٢ لو :  ابهلل ٦يامأ٤ بو ٦ ا٠ 
ٔه، يليت نيانت بوعاه ٦ثويبو . (َ  أَيم َُمَها النم ْفُس اْلُمْطَمِِن ُة )  ٓكر   يلساكنة وذل حبو، يليت قٍر عينها ابهلل، يلريبية باضاء   ٦قا  وذل 
هبا، فأخبتت لذلك، قالو ؾباىا ٦غريه. ٦قا٢ يبن عباٖ: ن٨ يؼبطمئنة بثويً ( يٰلم٭ٰطم٬ئٮنَّة٭ )القرطيب قال  - يلساكنة يؼبوقنة، نيانت ن٤   

ما  : يلريبية باضاء  ، يليت علمت ن٤ ما نخطأىا دل يكن ليصيبها، ٦ن٤ . ٦عنو يؼبؤمنة. ٦قا٢ يغبسن: يؼبؤمنة يؼبوقنة. ٦عن ؾباىا نيضا٩ 
ٔفة يليت ال ،  ٦قا٢ يبن كيسا٤: يؼبطمئنة ىنا: يؼبخلصة،  ن اهبا دل يكن ليخطئها. ٦قا٢ مااتل: يآلمنة من عذيً   قا٢ يبن عطاء: يلعا
، يؼبصاقة ابلبعث ابإليبا٤يؼبطمئنة ٦قيل:  (يلَّذٮين٬ مم٬ن٭وي ٬٦ت٬ٰطم٬ئٮنُّ قٞ٭ل٭وبٞ٭ه٭ٰم بٮذٮٰكرٮ يَّللَّٮ )تصرب عنو ارفة عني. ٦قيل: يؼبطمئنة بذكر   تعاذل بيا و 

، ٦عنا يلبعث، ٦يو٣ يعبمع.  ٕيا: يؼبطمئنة ألهنا برٍر ابعبنة عنا يؼبٍو نهنا عامة يف كل  ف  مؤمن ـبلص والصحيح ٦يلثويً. ٦قا٢ يبن 
 ع .اائ
ِعي ِإَ  رَبِِّ   ) ٔه ٦ثويبو ٦ما نعاه لعباْه يف جنتو . (اْرًِ  ن٨ : وذل جوي
هبا ٦عما نعا ؽبا من يلنعيم .ن٨ ( رَاِضَية) )   : يف  فسها عن 
 ن٨ : قا اهنع هللا يضر بسبب ويباهنا ٦عملها يلصاحل .( م ْرِضي ة) ) 

يٰٞر٭ يٰلرب٬ٮيَّةٮ كما قا٢ تعاذل ) ٍٮ ن٭٦ل٬ئٮك٬ ى٭ٰم خ٬ ٍ٭ ع٬ٰا٫٤ .  وٮ٤َّ يلَّذٮين٬ مم٬ن٭وي ٬٦ع٬مٮل٭وي يلصَّاغبٮ٬ا نَّا ذب٬ٰرٮ٨ مٮٰن رب٬ٰتٮه٬ا يأٰل٬ ٰٞه٬أ٭ خ٬الٮاٮين٬  ج٬ز٬يه٭ى٭ٰم عٮٰنا٬ ٬ٔهبٯٮٮٰم ج٬
ي٬ ٬ٔبَّو٭ 

٬ٓلٮك٬ لٮم٬ٰن خ٬رٮ يه٬ا ن٬ب٬اي٩ ٬ٔبٮي٬ يَّللَّ٭ ع٬نٰٞه٭ٰم ٬ٔ٬٦ب٭وي ع٬ٰنو٭ 
 ( . فٮ

يه٬ا ٬ٔبٮي٬ يَّللَّ٭ ع٬نٰٞه٭ٰم ٬ٔ٬٦ب٭ ٦قا٢ تعاذل ) ٦ 
٫ٍ ذب٬ٰرٮ٨ مٮٰن رب٬ٰتٮه٬ا يأٰل٬ ٰٞه٬أ٭ خ٬الٮاٮين٬ فٮ ل٭ه٭ٰم ج٬نَّا ٬ً يَّللَّٮ ى٭م٭ ي٭ٰاخٮ ٰز ً٭ يَّللَّٮ ن٬ال وٮ٤َّ حٮ ٰز وي ع٬ٰنو٭ ن٭٦ل٬ئٮك٬ حٮ

 ( . يٰلم٭ٰفلٮح٭و٬٤ 
 ن٨ : يف عايْىم ٦يف صبليت .( فَاْدُخِلي يف ِعَباِد  )  

ية يػبا ة ية ىنا يلعبْو  . ٦يؼبريْ ابلعبْو
ن يِت ) ًَ ٔه ٦عنا قيامو من قرب.٦ىذي ياا٢ ؽبا عنا يالحتضأ، ٦يف يو٣ يلايامة نيضا٩، ك (َواْدُخِلي   ما ن٤ يؼب ئكة يبرر٤٦ يؼبؤمن عنا يحتضا

ت٭ٰم ت٭وع٬ا٭٬٤٦ وٮ٤َّ يلَّذٮين٬ ق٬ال٭وي ٬ٔبُّٞن٬ا يَّللَّ٭ مث٭َّ يٰست٬ٞا٬ام٭وي ت٬ٞت٬ٞن٬ٞز٢َّ٭ ع٬ل٬ٰيهٮم٭ يٰلم٬ ئٮك٬ة٭ ن٬الَّ زب٬٬اف٭وي ٬٦ال رب٬ٰز٬ قا٢ تعاذل ) نٰٞ عب٬ٰنَّةٮ يلَّيتٮ ك٭ ر٭٦ي ابٮ كب٬ٰن٭ ن٦ٰ٬لٮي٬اه٭ك٭ٰم  .  ٭وي ٬٦ن٬ٰبرٮ
ر٬ٌٮ ٬٦ل٬ك٭ٰم فٮيه٬ا م٬ا ت٬ٰرت٬هٮي ن٬ ٰٞف٭س٭ك٭ٰم ٬٦ل٬ك٭ٰم فٮيه٬ا م٬ا ت٬اَّع٭و٬٤  ٌٮ يلاُّ ٰٞي٬ا ٬٦يفٮ يآٰلخٮ  ( . يفٮ يغب٬ٰي٬ا

 الفوائد :
 بيا٤ شيء من نىوي٢ يلايامة . -ٲ
 وثباٍ ؾبيء   تعاذل وثباات٩ يليق جب لو .-ٳ
 خضٜو يؼب ئكة لرهبا .-ٴ
 ٦عيا يلكفأ ٦يؼبكذبني جبهنم . -ٵ
 يو٣ يلايامة ينا٣ يلكافر . -ٶ
 ينبغي لإل سا٤ ن٤ يستغل يلا يا ابلطاعاٍ قبل فويٍ يأل٦ي٤ . -ٷ
 وٓي ماٍ يإل سا٤ ي اطع عملو يلذ٨ من كسبو . -ٸ
 ن٤ يآلخٌر ْئ حساً ال ْئ عمل .-ٹ
 فضل عظيم ؼبن ممن ابهلل ٦نيان بو . -ٺ
 .وثباٍ يلايامة  -ٱٲ
 وثباٍ يعبنة ٦يلنأ . -ٲٲ
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 وثباٍ يعبزيء علا يألعما٢ . -ٳٲ
ية هلل .-ٴٲ  فضل يلعبْو
 

 سورة البلد
 مقدمة :

ٌٔ مكية . ٌٔ يلبلا سو  سو
 أمساؤىا :

ٌٔ يلبلا ، ٦هبذي كتبت يف يؼبصاحف ٦كتب يلتفسري .  يظبها سو
 ٦ظبيت بذلك ، أل٤   تعاذل نقسم يف ن٦ؽبا ابلبلا يغبري٣ .

 أغراضها :
 هبا . ٦بركتو فيها ٦علا نىلها . حٍو من يألغريٙ يلتنويو دبكة . ٦دب٭اا٣ يلن   -ٲ
ٔىم يلبعث . ٦ما كا وي عليو من يلتفاخر يؼببالغ فيو ، ٦ما ننبلوه من شكر يلنعمة علا  -ٳ ٣٬ٓ سرٌي نىل يلرر١ . ٦و كا ٦يلتخلص٬ وذل 

ٔشاْ  يبا٤ ٦نخ قو .يغبويٖ ، ٦ عمة يلنطق ، ٦ عمة يلفكر ، ٦ عمة يإلٮ  فلم يركر٦ي ٓلك ابلبذ٢ يف سبل يػبري ٦ما فراوي فيو من خصا٢ يإلٮ
ٌٔ يؼبوقنني .   -ٴ [٦٦عيا٬ يلكافرين ٦برا  ]تفسري يبن عاشٔو
ا اْلبَمَلِد ))   َِ ا اْلبَمَلِد )ََٔل ُأْقِسُم هِبَ َِ َٖ( َوَواِلٍد َوَما َوَلَد )ٕ( َوأَََت ِح ٌّ هِبَ ( َأَُيَْسُب َأن ل ن يَمْقِدَر َعَلْيِو َٗساَن يف َكَبٍد )( َلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ

نَمُْتِ )ٚ( َأَُيَْسُب َأن َلْ  يَمَرُه َأَحد  )ٙ( يَمُقوُل َأْىَلْ ُت َماَل) لَُّبدا) )َ٘أَحد  )  ( َوَىَديْمَناُه الن ْجَدْينِ ٜ( َوِلَساَّن) َوَ َفََمُْتِ )ٛ( أَلَْ َنَْع  ل ُو َعيمْ
(ٔٓ) . ) 

 [ . ٱٲ -ٲ:  ] يلبلا
------------ 

ا اْلبَمَلِد )  َِ ) ال ( ل ستفتِا ٦يلتنبيو ٦توكيا يلاسم ، ٦يؼبعَن : نقسم هبذي يلبلا ، ٦يؼبريْ ابلبلا مكة ن٣ يلار٧ ، إبصبٜا يؼبفسرين ( ََل ُأْقِسُم هِبَ
. ] ٨ٕ  ] حكاه يلري

َيٌْ يف   يلترويق، ٦)ال نقسم ( معناه: نقسم.يبتائت ابلاسم تروياا٩ ؼبا يْر بعاه ٦نايلت صبلة يلاسم 
) ٦  و ك ػبري نٙٔ   ٦نحب نٙٔ   وذل   ، ٦لوال  نقسم   تعاذل هبا لررفها ٦عظمها ، فهي نحب نٙٔ   وذل   كما قا٢ 

٦ٔيه يل مذ٨ .  نين نخرجت منك ما خرجت ( 
نا٩ ( . : فإ٤   تعاذل جعلها حرما٩ ممنا٩ ، فاا٢قال الراو   - ٬ْخ٬ل٬و٭ ك٬ا٬٤ ءيمٮ  يف يؼبسجا يلذ٨ فيها ) ٬٦م٬ن 

 ٦جعل ٓلك يؼبسجا قبلة ألىل يؼبرر٠ ٦يؼبغًر ، فاا٢ ) ٬٦ح٬ٰيث٭ م٬ا ك٭نت٭ٰم ف٬ٞو٬لُّويٰ ٦٭ج٭وى٬ك٭ٰم ش٬ٰطر٬ه٭ ( .
 ٦شٟر ماا٣ وبريىيم باولو ) ٦يزبذ٦ي مٮن مَّا٬ا٣ٮ وبريىيم م٭ص٬لِّا( . 

أُّ يلبيت( .٦نمر يلناٖ حبأ ٓلك يلبيت  َّللَّٮ ع٬ل٬ا يلناٖ حٮ  فاا٢ ) ٬٦
ٖٮ ٬٦ن٬ٰمنا٩ ( .  ٰٓ ج٬ع٬ٰلن٬ا يلبيت م٬ث٬اب٬ة٩ لٯلنَّا  ٦قا٢ يف يلبيت )٬٦وٮ

ٰيئا٩ ( . ٰٓ ب٬ٞوَّٰنَن٬ إلبريىيم م٬ك٬ا٬٤ يلبيت ن٤٬ الَّ ت٭ٰررٮ١ٰ ّبٮ ش٬  ٦قا٢ ) ٬٦وٮ
ٰتٮني٬ مٮن ك٭لٯ ف٬أٯ ع٬ميٮق٫ (  . ٦قا٢ ) ٦علا ك٭لٯ ب٬امٮر٫ َي٬

ٕيئو ، فهذه يلفضائل ٦نكثر منها ؼبا يجتمعت يف مكة ال جر٣ نقسم   تعاذل هبا .  ٦حر٣ فيو يلصيا ، ٦جعل يلبيت يؼبعمٔو إب
ا اْلبَمَلِد  ) َِ  ، ٦يلتااير :نقسم هبذي يلبلا حا٢ كو ك َي دمحم ) حل هبذي يلبلا ( ن٨ : وبل يلوي٦ حالية ، ٦يػبطاً للن  ( َوأَََت ِح ٌّ هِبَ

لك ساعة من هنأ كما يف يغبايث قا٢  ) و٤ ىذي يلبلا حرمو   يو٣ خلق يلسما٦يٍ ٦يألٙٔ ، فهو حري٣  لك ن٤ تااتل فيو ، ٦ٓ
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 حبرمة   تعاذل وذل يو٣ يلايامة ، ... ٦ومبا نحلت رل ساعة من هنأ ... ( متفق عليو .
 اال٩ فيو ، ن٨ : ساكنا٩ ؿب ٩ غري ؿبر٣ .ن٨ : حا٢ كو ك ح ن٤ يؼبعَن ) ٦ن ت حل هبذي يلبلا (وُيَم  

ي يٰلب٬ٞل٬اٮ )  قال يف الَسهي  - لّّ هبٮ٬ذ٬  يف معناىا ث ثة نقوي٢ :(  ٬٦ن٬ ت٬ حٮ
ٌٔ  زلت ٦يلن  :  أحدىا   .دبكة  ن٤ يؼبعَن ن ت حا٢ هبذي يلبلا ن٨ ساكن ، أل٤ يلسو
يك يلكفأ مع ن٤ مكة :  واآلخر  لٯ تستحل حرمتك ٦يٓؤ ال وبل فيها قتل  يا ٦ال برر ٦ال قطع شجر ، ٦علا ىذي قيل : ال ن٤ معَن حٮ

 فيو وٓيية .  لحاكنقسم يع  ال نقسم هبذي يلبلا ٦ن ت ت
 ن٤ معَن حل ح ٢ هبٕو لك يف ىذي يلبلا ما شئت من قتالك يلكفأ ٦غري ٓلك فبا ال هبٕو لغري١، ٦ىذي ىو يألظهر لاولو :  الثالث

مو   يو٣ خلق يلسمويٍ ٦يألٙٔ ، دل وبل ألحا قبلي ٦ال وبل ألحا بعا٨ ، ٦ومبا نحل رل ساعة من هنأ يع  و٤ ىذي يلبلا حري٣ حرٯ  )
 ( .باتل يبن خطل ٦ىو متعلق أبستأ يلكعبة  يو٣ فتح مكة ، ٦يف ٓلك يليو٣ نمر 

ٌٔ مكية ٦فتح مكة كا٤ عا٣ شبا ية من يؽبجٌر ف ن قي   ؟ : و٤ يلسو
 .عا بفتح مكة كما تاو٢ ؼبن تعاه ابلكريمة : ن ت مكر٣ يع  فيما يستابل فاعبويً : ن٤ ىذي ٦  
ٌٔ علا ىذي ما ية  زلت يو٣ يلفتح ، ٦ىذي بعي   ف .٦قيل : و٤ يلسو
 يلوي٦ عاافة ، ن٨ : نقسم ابلويلا ٦ما ٦لا .( َوَواِلٍد َوَما َوَلَد ) 

 ٦قا يختلف يف يؼبريْ ابلويلا ٦ما ٦لا ؟
ٔيتو :٬٦م٬ا ٬٦ل٬ا٬  ،م٣ْ  يلويلا قي  :  ٔه ؾباىا ٦نبو  احل . ٓ  ، ٦يختا

ٔيت و٤ )٬٦يلٮا٫( ىو وبريىيم  وقي  :  و .)٬٦م٬ا ٬٦ل٬ا٬( يأل بياء من س لة وبريىيم، فكل يلذين جاء٦ي بعاه من ٓ
 . يلويلا وبريىيم، )٬٦م٬ا ٬٦ل٬ا٬( وظباعيل ٦مث نقوي٢ نخر وقي  :

ضبو   تعاذل يلعمو٣،  ه .: ٦٦يلا ٦يلذ٨ ٦لا فاا٢: و٤   نقسم بكل ٦يلا ٦ما ٦لا، فإ٤ )ما( ىنا دبعَن يلذ٨، فاؼبعَن ٦يختأ يلطرب٨ 
٦ىذي يلذ٨ ٓىب وليو ؾباىا ٦ن حابو حسن قو٨ ، أل و تعاذل ؼبا نقسم أب٣ يلار٧ ٦ىي يؼبساكن ، نقسم بعاه  قال ابن كثَت :  -

 ابلساكن ٦ىو م٣ْ نبو يلبرر ٦٦لاه .
نقسم هبم ...  ن٨ ٦ما  ٬س٬ل من ٦لاه (٬٦م٬ا ٬٦ل٬ا٬ ). م٣ْ  (٬٦٬٦يلٮا٫ )ل ؾباىا ٦قتاٌْ ٦يلضحا١ ٦يغبسن ٦نبو  احل : ق : قال القرطيب -

 .ألهنم ن٬عجب٭ ما خلق   تعاذل علا ٦جو يألٙٔ ؛ ؼبا فيهم من يلتٯٮبيا٤ ٦يلنطق ٦يلتابري ، ٦فيهم يأل بياء ٦يلاُّعاٌ وذل   تعاذل
 -تعاذل -٦يلصويً من يلاو٢ يف ٓلك، ما قالو يلذين قالوي: و٤   تعاذل نقسم بكل ٦يلا ٦٦لاه، أل٤  جحا٩ يلعمو٣ : مر  وقال الطرب  -

عم كل ٦يلا ٦ما ٦لا، ٦غري جائز ن٤ ىبص ٓلك وال حبجة هبب يلتسليم ؽبا من خرب ن٦ عال. ٦ال خرب خبصو٘ ٓلك، ٦ال برىا٤ هبب 
 و .ميلتسليم لو خبصو و، فهو علا عمو 

ََساَن يف َكَبٍد )  ٔقا و منذ لبلاو يف بطن نمو وذل ٦فاتو  ىذي جويً يلاسم ،( َلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ ن٨ : خلانا يإل سا٤ يف  صب ٦تعب ال يفا
ٔقو .  اب اضاء عمره ، مث يكابا شٞايئا يآلخٌر ، مث وما وذل  عيم ال  صب معو ٦ال تعب ، ٦وما وذل جحيم ال يفا

ب٬  ) قولو : يقال اآللوس - ٰ سا٬٤ يفٮ ك٬ : يف تعب ٦مراة، فإ و ال يزي٢ يااسا فنو٤ يلرايئا من ٦قت  فخ يلر٦ِ وذل ٨ نا ( ل٬ا٬ٰا خ٬ل٬ٰان٬ا يإٰلٮ
 حني  زعها.
 يكابا يلركر علا يلسريء ٦يكابا يلصرب علا يلضريء. -ٔبا   عنهما -٦عن يبن عمر

 و منكبا علا ٦جهو.٦قيل: لاا خلاناه منتصب يلاامة ٦يقفا، ٦دل قبعل
ٔنسو وذل قامي نمو. ٔنسو يف بطن نمو، فإٓي ن٤ٓ لو يف يػبر٦ُ قلب   ٦قيل: جعلناه منتصبا 

 . ٦ىذه يألقوي٢ بعيفة ال يعو٢ عليها، ٦يلصحيح يأل٢٦. 
فعلو. ٦ن لو من كبا كبا: يلراٌ ٦يلتعب ٦يؼبراة، من يؼبكاباٌ للريء، دبعَن ربمل يؼبرا٠ ٦يؼبتاعب يف : يلالَفسَت الوسيط ًاء يف  -
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، مث يتسع فيو فاستعمل يف كل تعب ٦مراة تنا٢ يإل سا٤. -بز ة اًر -يلرجل  فهو نكبا، وٓي ن يبت كباه ابؼبٙر
معها..  ٦يؼبعَن: لاا خلانا يإل سا٤ ؽبذه يلرايئا ٦يآلال٣، يليت ىي من ابيعة ىذه يغبياٌ يلا يا، ٦يليت ال يزي٢ يكاباىا ٦ينوء هبا، ٦يتفاعل

تنتهي حياتو، ٦ال فر٠ يف ٓلك بني غَن ن٦ فاري، ٦حاكم ن٦ ؿبكو٣ ٦ احل ن٦  احل.. فالكل هباىا ٦يكابا ٦يتعب، من نجل بلٝو حَّت 
 يلغاية يليت يبتغيها.

   ٦يف يآلية تسلية للن . ٔبو ٦خالاو لك بطاعة  ٌٔ وذل ن٤ علا يإل سا٤ ن٤ يسعا وذل ما فيو سعاْتو يف عاجلو ٦مجلو ، ٦ٓ  ٦وشا
 ن٨ : نيظن ىذي يإل سا٤ يلكافر يؼبخٞلو٠ يف كبا ن و ال نحا ياهره ٦يغلبو ؟(  َُيَْسُب َأن ل ن يَمْقِدَر َعَلْيِو َأَحد  أَ )  
ن٨ : ياو٢ ىذي يلكافر يؼبغ  باوتو : ن فات ماال٩ م يكما٩ بعضو علا بعض من كثرتو ، ٦ىو ومبا نىلكو يف ( يَمُقوُل َأْىَلْ ُت َماَل) لَُّبدا) )  

 يلباال ، فيفتخر بذلك ، فهو يفتخر يف وفنائو يؼبا٢ يلكثري يف شهويتو ٦يف غري ٦جهو .
 ٦)يللب٬ا ( صبع ل٭ٰباٌ ٦ىو ما تلبٯا ، ن٨ : كثر ٦يجتمع .

يلنا٣  ٦ظبا   يإل فا٠ يف يلرهويٍ ٦يؼبعا ي وى كا٩ أل و ال ينتفع يؼبنفق دبا ن فق ، ٦ال يعْو وليو من و فاقو وال قال السعد  : -
ٌٔ ٦يلتعب ٦يلالة .  ٦يػبسا

 ن٨ : نيظن يف فعلو ىذي ن٤   ال يريه ٦ال وباسبو علا يلصغري ٦يلكبري ؟ . (َأَُيَْسُب َأن َل ْ يَمَرُه َأَحد  ) 
ٔمه   ٦حفً عليو نعمالو ٦٦كل بو يلكري٣ يلكاتبني لكل ما عملو من خري ٦شر .  بل قا 

نَمُْتِ )   ن٨ : ندل قبعل لو عينني يبصر هبما ؟ ( َأََلْ َنَْع  ل ُو َعيمْ
 ينطق بو فيعرب عما يف بمريه . (َوِلَساَّن)  )
 يستعني هبما علا يلك ٣ ٦نكل يلطعا٣ ٦صباال٩ لوجهو ٦فمو . (َوَ َفََمُْتِ ) 
 ٦يالقتصأ علا يلعينني ألهنما ن فع يؼبراعر ٦أل٤ يؼبعلَّل و كأ ظنو و٤ دل يره نحا."  قال ابن عا ور -
 ٓٮٰكر يلرفتني مع يللسا٤ أل٤ يإلٮاب ة ربصل هبما معا٩ ف  ينطق يللسا٤ با٤٦ يلرٯفتني ٦ال تنطق يلرفتا٤ با٤٦ يللسا٦.٤ 
 ن٨ : ٦بينا لو اريق يػبري ٦يلرر .( َوَىَديْمَناُه الن ْجَدْيِن ) 

ٰ س٬ا٬٤ مٮ ٦ ظري ىذه يآلية قولو تعاذل : )  قال ابن كثَت :  ل٬ٰان٬ا يإٰلٮ ريي٩ وٮَنَّ خ٬ ت٬لٮيوٮ ف٬ج٬ع٬ٰلن٬اه٭ ظب٬ٮيعا٩ ب٬صٮ ٫ُ  ٬ٞبٰٞ يٰٞن٬اه٭ يلسَّبٮيل٬ وٮمَّا .  ٰن  ٭ٰطف٬ة٫ ن٬ٰمر٬ا وٮَنَّ ى٬ا٬
ٔي٩   ( . ش٬اكٮري٩ ٬٦وٮمَّا ك٬ف٭و

 ٬٦وٮ َّك٬ )  اذليؽبايية ىنا: ىايية يلااللة ال ىايية يلتوفيق، فاا تاا٣ ن٤ يؽبايية ىاييتا٤: ىايية يلااللة، ٦يبلكها يلبرر إب٤ٓ  ، قا٢ تع
٫ٚ م٭ٰست٬اٮيم٫  ر٬ي  ( . ل٬ت٬ٰٞهاٮ٨ وٮذل٬  ٮ

٫ْ  ٦قا٢ تعاذل ) ا  ( .وٮمب٬َّا ن٬ٰ ت٬ م٭نذٮٔ٪ ٬٦لٮك٭لٯٮ ق٬ٰٞو٫٣ ى٬
ٔبك فتحصل علا يػبري، فاؽبايية ىنا ىايية يلااللة، يبلكها يلبرر إب ( ٬٦ن٬ٰىاٮي٬ك٬ وٮذل٬ ٬ٔبٯٮك٬ ف٬ٞت٬ٰخر٬ا٦قا٢ تعاذل )   ٤ٓ ن٨: نْلك علا عباٌْ 

 هبم.
 ( . وٮ َّك٬ ال ت٬ٰٞهاٮ٨ م٬ٰن ن٬ٰحب٬ٰٞبت٬ ٬٦ل٬كٮنَّ يَّلل٬َّ ي٬ٰٞهاٮ٨ م٬ٰن ي٬ر٬اء٭   )نما ىايية يلتوفيق ف  يبلكها وال   سبحا و ٦تعاذل، قا٢ تعاذل

ظهٍر يلربيىني، جع   يلاالئل، ٦قربت يغبجأ، ٦  : سبيل يػبري ٦يلرر: ألهنما ؼبا ٦بحت٨ ن -قا٢ بعض يلعلماء: ٦كأهنما ومبا ظبيا قباين
 كالطريق يؼبرتفعة يلعالية، يف نهنا ٦يبحة لذ٨٦ يألبصأ.

ٔيبها، ٦لي  سلو١  ٌٔ يرق معها يلسلو١، ٦ال يصرب عليها وال من جاىا  فسو ٦ ٌٔ وذل ن٤ يف كل منهما ٦عو ن٦ ومبا ظبيا بذلك، لإلشا
 ) يلوسيط ( .      ٦ن عب، ٦نحُو وذل يعبها. اريق يلرر أبىو٤ من سلو١ يػبري، بل يلغالب ن٤ يكو٤ اريق يلرر، نشق

 . خص ىذه يألعضاء يلث ثة ، ألهنا نكثر يألعضاء حركة ٦نكثرىا كسبا٩ لألعما٢ 
: ٦يالقتصأ علا يلعينني ألهنما ن فع يؼبراعر ٦أل٤ يؼبعلَّل و كأ ظنو و٤ دل يره نحا ، ٦ٓٮٰكر يلرفتني مع يللسا٤ أل٤  قال ابن عا ور -

اب ة رب  صل هبما معا٩ ف  ينطق يللسا٤ با٤٦ يلرٯفتني ٦ال تنطق يلرفتا٤ با٤٦ يللسا٤.يإلٮ
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 الفوائد :
 عظمة مكا ة مكة . -ٲ
 ن٤   ن٤ ياسم دبا شاء من خلاو . -ٳ
ٔيحة يف ىذه يلا يا ، بل ىي ْئ يلتعب . -ٴ  ن و ال 
 ن٤   ال يعجزه شيء لكما٢ علمو ٦قوتو . -ٵ
 اأ عليو .ن٤ من ع ماٍ يلكافر ظنو ن٤   ال ي -ٶ
 يلويجب و فا٠ يؼبا٢ يف ااعة   . -ٷ
 ن٤ من ن فق مالو يف يحملرماٍ ففيو شبو من يلكفأ . -ٸ
 ن٤   قا نقا٣ يغبجة علا كل نحا، حيث نعطاه يألعضاء يليت يستطيع ن٤ يفهم هبا ٦يعال هبا ن٦يمر  . -ٹ
 ٦جًو  ٟر يألعضاء يف ااعة   . -ٺ

ُِ  َمْساََبٍة )ٖٔ( َف ُّ َرقَمَبٍة )ٕٔ( َوَما َأْدرَاَك َما اْلَعَقَبُة )َٔٔفَا اقْمَََحَم اْلَعَقَبَة ))   َُا َمْقَربٍَة )ٗٔ( َأْو ِإْطَعام  يف يَمْوٍم  ( َأْو ٘ٔ( يََِيما) 
َربٍَة ) َُا َمَمْ يَن آَمُنوا َوتَمَواَصْوا ِ)لص رْبِ َوتَمَواَصْوا ِ)ْلَمْرٛتََ ِٙٔمْسِ ينا)  ِِ ِِيَن  ٛٔ( ُأْوَلَِِ  َأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة )ِٚٔة )( ُثُ  َكاَن ِمَن ال  ( َوال 

 ( ( . ٕٓ) ( َعَلْيِهْم ََّنر  مُّْؤَصَدة  َٜٔكَفُروا ِ َ تَِنا ُىْم َأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة )
 [ . ٱٳ – ٲٲ] يلبلا : 

------------- 
 جبل يف جهنم .(  يلعابة )ن٨ ْخل (  يقتحم يلعابةف  عن يبن عمر يف قولو تعاذل )  (َفَا اقْمَََحَم اْلَعَقَبَة ) 

ٕيا ) ف  يقتحم يلعابة  ن٨ فه  سلك يلطريق يليت فيها يلنجاٌ ٦يػبري .(  قا٢ يبن 
ابة من يلعلماء من قا٢: و٤ يؽبمٌز ىنا ؿبذ٦فة، ٦ىي: نف  يقتحم يلعابة، ٦يؼبعَن: بعا و عامنا عليو نف  عمل نعماال٩ ياتحم هبا ىذه يلع

ٕىا.٦ي  تجا٦
 .-: ؾباىاٌ يلنف ، ٦قسرىا علا ـبالفة ىويىا ٦شهولا، ٦ضبلها علا يلاو٢ ٦يلفعل يلذ٨ يربا   تعاذل اؼبريْ هبا ىناف

٦شفتني. ٦ىايناه يلنجاين. فه  بعا كل ىذه يلنعم، فعل ما يربينا، أب٤ جاىا  فسو ٦ىويه،  ٦يؼبعَن: لاا جعلنا لإل سا٤ عينني ٦لساَن٩ 
 الو يف فك يلرقاً، ٦واعا٣ يليتاما ٦يؼبساكني.٦أب٤ قا٣ م

 ن٨ فه  ن فق مالو يلذ٨ ن فاو يف عاي٦ٌ دمحم ، ى  ن فاو القتحا٣ يلع٬ا٬بة فيأمن! .قال القرطيب :  -
 يالقتحا٣ يلاخو٢ يف يألمر يلرايا .

 ( يٰلع٬ا٬ب٬ة٬ قولو تعاذل ) يختلف يلعلماء يف يؼبريْ ابلعابة ؟ 
ٕىا، ٦يلكافر يساط فيها.ىي عابة يو٣ يلا قي  :  يامة، يبرىا ٦ياطعها كل شخص، يؼبؤمن ياتحمها ٦يتجا٦
ٕه ٦يبر عليوريلصريا ىي وقي  : ، فهذي  ، ٦يلناٖ يبر٤٦ عليو حبسب يألعما٢ ، ٦يلكافر يساط فيو ، ٦يلصريٚ عابة نيضا٩  ، فاؼبؤمن يتجا٦

 قو٢ قو٨.
يف يلصعْو علا ىذي  -ن٨: ىذي يلكافر-ن٨: سأتعبو  ( س٬أ٭ٰٔىٮا٭و٭  ٬ع٭و٩ْي )  و تعاذلو٤ يلعابة جبل يف يلنأ، ٦ىو يؼبذكٔو يف قول وقي  :

ٔىاقو.  يعببل، مع ن و يف َنٔ، ٦يضاٟ وذل عذيبو يف يلنأ و
ٔي١ ٦ما نعلمك ما يقتحا٣ يلعابة ، ٦فيو تعظيم لرأهنا ٦لويل ، مث فسرىا باولو  (َوَما َأْدرَاَك َما اْلَعَقَبُة )   تعاذل :ن٨ ٦ما نْ
ن٨ :فكها من يلر٠ ، بعتاها ن٦ مساعالا يف نْيء كتابتها ، ( َف ُّ َرقَمَبٍة ن٨ : يألعما٢ يليت ذبعلك تتجا٦ٕ ىذه يلعابة )  (َف ُّ َرقَمَبٍة  )

 ٦من ابً ن٦ذل فكا١ يألسري يؼبسلم عنا يلكفأ .
ٔنٖ ٦عني٫ ٦٦جو٫ ، ٦ويثأ لفً يلرقبة ىنا أل٤   : ٦يلرقبة مريْ هبا يإل سا٤ ، من وا ٠ يسم يعبزء علا قال ابن عا ور - كلو مثل وا ٠ 
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ٔقبتو. ٔقبتو أل و يف يلغالب يوث٬ق من   يؼبريْ ٓيٍ يألسري ن٦ يلعبا ٦ن٢٦ ما ىبطر بذىن يلناظر لويحا من ىؤالء ، ىو 
 وذل يغبرية ٜٔ  ٦ىذه يآلية ن ل من ن و٢ يلترريع يإلٮس مي ٦ىو تروُّٟ يلرا

ٔسو٢    قا٢ عن نّب ىريٌر   )نيبا يمرى مسلم نعتق يمرن٩ مسلما٩ يستناذ   بكل عضو منو عضوي٩ من يلنأ(. متفق عليو : قا٢ 
 ٦لل مذ٨ ) ٦نيبا يمرى مسلم نعتق يمرنتني مسلمتني كا تا فكاكو من يلنأ ( .

ُِ  َمْسَاَبٍة )   اجة نشا يلناٖ حاجة .ن٨ : ؾباعة شاياٌ ، أب٤ يطعم ٦قت يغب (َأْو ِإْطَعام  يف يَمْوٍم 
 ٦واعا٣ يلطعا٣ فضيلة ، ٦ىو مع يلسَّغ٬ب يلذ٨ ىو يعبٜو نفضل.

 قا٢ بعض يلعلماء : ٦قيا يإلاعا٣ بيو٣ يجملاعة ، أل٤ وخرُي يؼبا٢ فيو نشا علا يلنف  . -

ٌٔ نثال علا يلنف  ٦ن٦جب لألجر ، ٦ىو ك:  قال الراو  -  ( ٦متا يؼبا٢ علا حبو) اولو ٦يعلم ن٤ وخرُي يؼبا٢ يف ٦قت يلاحط ٦يلضر٦
 ( . ٬٦ي٭ٰطعٮم٭و٬٤ يلطعا٣ علا ح٭بٯوٮ مٮٰسكٮينا٩ ) ٦قا٢ 

ٕمن يجملاعة  قال ابن عا ور : - ْٮ  ٕمن يجملاعة يرتا شحهم ابؼبا٢ خرية يمتاي ٦٦جو زبصيص يليو٣ ٨ٓ يؼبسغبة ابإلٮاعا٣ فيو ن٤ يلناٖ يف 
٤٦ يلعابة مصاعا متفا٦تة.٦يالحتيُا وذل يألقويٍ ، فاإلٮاعا٣ يف ٓلك يلزمن ن  فضل ، ٦ىو يلعابة ٦ْ

َُا َمْقَربٍَة )    ن٨ ٓي قريبة منك . [ُا مقربة  ن٨ : ناعم يف مثل ىذي يليو٣ يتيما٩ ] (يََِيما) 
 ٦يف يغبايث : ) يلصاقة علا ٨ٓ يلرحم  اقة ٦ لة ( .

 .  ٦يليتيم : يلرخص يلذ٨ لي  لو نً ، ٦ىو ٤٦ْ يلبلٝو
 ٣ ن و مظنة قلة يلربع لصغر سنو ٦بعف عملو ٦فاا من يعولو ٦غبيائو من يلتعٙر لطلب ما وبتاجو ، فلذلك ٦٦جو زبصيصو ابإلٮاعا

ٔغب يف واعامو ٦و٤ دل يصل حا يؼبسكنة ٦يلفار ٦٦ ف بكو و )ٓي ماربة( ن٨ ماربة من يؼبطعٮم أل٤ ىذي يلو ف يؤكا واعامو أل٤ يف  
 ٬ٓ  ي ماربة  لة للرحم.كو و يتيما٩ وغاثة لو ابإلٮاعا٣ ، ٦يف كو و 

 : وقد ًاءت آ ت ٖتث على الرف  )ليَيم 
 ( .ف٬أ٬مَّا يٰلي٬تٮيم٬ ف٬  ت٬ٰٞاه٬ٰر قا٢ تعاذل ) 
 م ( .ك٬ َّ ب٬ل ال ت٭ٰكرٮم٭و٬٤ يٰلي٬تٮي٦قا٢ تعاذل )
ُّ يٰلي٬تٮي ٦قا٢ تعاذل )  لاٯٮينٮ * ف٬ذ٬لٮك٬ يلَّذٮ٨ ي٬ا٭ ً٭ ابٮ  م ( .ن٬ٔ٬ن٬ٰيت٬ يلَّذٮ٨ ي٭ك٬ذٯٮ

َربٍَة  ) َُا َمَمْ  ن٨ : فاريي٩ مافعا٩ ال اا٩ ابل يً من فاره ٦بره ، ٦ىو كناية عن شاٌ يلفار ٦يلبؤٖ . (َأْو ِمْسِ ينا) 
 . ٦يف ىذي ْليل علا عظم ىذه يألعما٢ 
يَن آَمُنوا)   ِِ ٔحهم . ( ُثُ  َكاَن ِمَن ال   ن٨ : ممنوي بالوهبم ٦عملوي يلصاغباٍ جبوي
   يبا٤ شراا٩ ل  تفٜا هبذه يلطاعاٍ ٦جب كو و مااما٩ عليها ، فما يلسبب يف ن٤   تعاذل نخره عنها باولو ) مث٭َّ  : ؼبا كا٤ يإلف ن قي

وه :ك٬ا٬٤ مٮن٬ يلذين ءيم٬ن٭ويٰ ( ؟   واْلواب : من ًو
 ن٤ ىذي يل يخي يف يلذكر ال يف يلوجْو ، كاولو : أحدىا:

 جاهو٤ من ساْ مث ساْ نبوه.. مث قا ساْ قبل ٓلك 
ٓكر ن و ساْ نبوه كذلك يف يآلية .  دل يْر باولو : مث ساْ نبوه يلتأخر يف يلوجْو ، ٦ومبا يؼبعَن ، مث ي

.  واثَيها:  ن٤ يكو٤ يؼبريْ، مث كا٤ يف عاقبة نمره من يلذين ممنوي ٦ىو ن٤ يبٍو علا يإليبا٤ فإ٤ يؼبويفاٌ شٚر
، فعنا بعضهم ن و يثاً علا  مث ممن بعا ٓلك دبحما   قبل ويبا و دبحما : ن٤ من نتا هبذه يلاًر تاراب وذل   تعاذلواثلثها 

٨٦ٔ : ن٤ حكيم بن حزي٣ بعا ما نسلم قا٢ لرسو٢    ) وَن كنا َنيت أبعما٢ يػبري يف يعباىلية  تلك يلطاعاٍ ، قالوي : ٦يا٢ عليو ما 
 : نسلمت علا ما قامت من يػبري ( . فهل لنا منها شيء ؟ فاا٢ 
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 : يؼبعَن مث كا٤ من يلذين يؤمنو٤ أب٤ ىذي َنفع ؽبم عنا   تعاذل . رابعهاو 
ٔفعة ؿبلو. عطف علا يؼبنفيٯ ب . (مث٭َّ ك٬ا٬٤ مٮن٬ يلذين ءيم٬ن٭ويٰ : )  قال الشوكاين - ٔتبة يإليبا٤ ٦  ٦جاء بثم للااللة علا تريخي 

 ٦فيو ْليل علا ن٤ ىذه يلاًر ومبا تنفع مع يإليبا٤.
 عَن : مث كا٤ من يلذين ممنوي أب٤ ىذي َنفع ؽبم.٦قيل يؼب

 ٦قيل يؼبعَن : ن و نتا هبذه يلاًر لوجو  .
ٔه يؼبؤؼبة . (َوتَمَواَصْوا ِ)لص رْبِ  )  علا ااعة   ، ٦عن معصيتو ، ٦علا نقاي
  ِ ٍٮ ٬٦ت٬ٞو٬ي ٬ٰوي  وٮالَّ يلَّذٮين٬ مم٬ن٭وي ر٫ *٬٦يٰلع٬ٰصرٮ * وٮ٤َّ يإلٮ س٬ا٬٤ ل٬فٮي خ٭سٰ  )فالتوي ي ابلصرب من شيم نىل يإليبا٤ ٦يلص  (٬٦ع٬مٮل٭وي يلصَّاغبٮ٬ا

لصَّرٰبٮ  )ن٨: ن٦ ا بعضهم بعضا٩ ابلصرب،  غب٬ٰقٯٮ ٬٦ت٬ٞو٬ي ٬ٰوي ابٮ  ( .ابٮ
ٰ  ٦قا٢ تعاذل عن لاما٤ ) ٟٮ ٬٦يٰ و٬ ع٬نٮ يٰلم٭نك٬رٮ ٬٦يٰ ربٮ ٰلم٬ٰعر٭٦  ما٤ يو ي ٦لاه ابلصرب .فلا( َي٬ بٞ٭ ٬َّ ن٬قٮمٮ يلصَّ ٬ٌ ٬٦ٰنم٭ٰر ابٮ

للخلق من وعطاء ؿبتاجهم ، ٦تعليم جاىلهم ، ٦يلايا٣ دبا وبتٞاجو٤ وليو من صبيع يلوجوه ، ٦مساعالم علا يؼبصاحل  (َوتَمَواَصْوا ِ)ْلَمْرَٛتَِة ) 
 يلاينية ٦يلا يوية .

٦ٔيه نبو ْي٦ْ . قا٢  ضبوي من يف يألٙٔ يرضبكم من يف يلسماء (   ) ي
 ومبا يرحم   من عباْه يلرضباء ( متفق عليو .)  ٦قا٢ 
٦ٔيه نضبا . ٦قا٢  ضبك   (  ضبتها   ) ٦يلراٌ و٤ 

ضبوي يليتيم ٦يؼبسكني ، ٦يستكثر٦ي من فعل يػبري ابلصاقة ٦كبوىا.قال الشوكاين :  -  فإهنم وٓي فعلوي ٓلك 
يبا٤ ، فإ٤ : ٦خص ابلذكر من ن٦ اٟ يؼبؤمنني توي يهم ابلصرب قال ابن عا ور -  ٦توي يهم ابؼبرضبة أل٤ ٓلك نشٟر  فالم بعا يإلٮ

لك من يلصرب ، ٦يؼبرضبة م ١   ِ يعبامعة يإلس مية ق ا٢ يلصرب م ١ يألعما٢ يلصاغبة كلها ألهنا ال زبلو من كبح يلرٯهٌو يلنفسا ية ٦ٓ
ضباء بينهم ( .  تعاذل ) 

عن يتصافهم ابؼبرضبة أل٤ من يو ي ابؼبرضبة ىو يلذ٨ ع٬ر٬ٟ قا٬ٔىا ٦فضلها، فهو يفعلها  ٦يلتوي ي ابلرضبة فضيلة عظيمة، ٦ىو نيضا٩ كناية
قبل ن٤ ي٭و ي هبا ، كما تاا٣ يف قولو تعاذل )٦ال ربضو٤ علا اعا٣ يؼبسكني( ٦فيو تعريض أب٤ نىل يلرر١ ليسوي من نىل يلصرب ٦ال من 

قوال٩ فبن ْعا وذل يَّللَّ ٦عمٞل  اغبا٩ ٦قا٢ و   من يؼبسلمني( وذل قولو )٦ما يلااىا  نىٞل يؼبرضبة ، ٦قا  ٭ِر بذلك يف قولو تعاذل )٦من نحسن
 ( .٬٦ال رب٬٬ابُّو٬٤ ع٬ل٬ا ا٬ع٬ا٣ٮ يٰلمٮٰسكٮنيٮ .  ك٬ َّ ب٬ٰل ال ت٭ٰكرٮم٭و٬٤ يٰلي٬تٮيم٬ وال يلذين  رب٦ي( ٦قولو )

 ذه يلصفاٍ يعبليلة ىم ن حاً يليمني ، ٦ىذي عنوي٤ يلسعاٌْ ٦ع متها.ن٨ : ىؤالء يؼبو وفو٤ هب (ُأْوَلَِِ  َأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة ) 
ِِيَن َكَفُروا ِ َ تَِنا )  ضبوي عباْ  . (َوال  ٔىم، فلم يصاقوي ابهلل ، ٦ال ممنوي بو ٦ال عملوي  اغبا٩، ٦ال  ٔيء ظهو  ن٨: يلذين  بذ٦ي ىذه يألمٔو ٦
 لرما٢ .ن٨ ن حاً ي (ُىْم َأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة ) 
  ٔقة يؽبائلة بني نىل يعبنة ٦نىل يلنأ ، ٦بني قر٤ سبحا و بني يألبرئ ٦يلفجأ علا ارياة يلارم٤ يف يل غيب ٦يل ىيب لبيا٤ يؼبفا

 يلسعايء ٦يألشاياء .
 ن٨ : عليهم َنٔ مطباة مغلاة . ( َعَلْيِهْم ََّنر  مُّْؤَصَدة  ) 

 الفوائد :
ٔبعة نمٔو :بيا٤ ن٤ عابة عذيً   يو٣ يلايا -ٲ  مة تاتحم أب

ٔسولو ، ٦يلتوي ي ابلصرب . ٔقبة ، ٦واعا٣ يف يو٣ ٨ٓ مسغبة ، ٦ويبا٤  ا٠ْ ابهلل ٦  فك 
ٍْٔ  صو٘ يف فضل ٓلك : -ٳ  فضل عتق يلرقبة ، ٦قا ٦

ٔسو٢    عن نّب ىريٌر   متفق عليو  ) نيبا يمرى نعتق يمرن مسلما٩ يستناذ   بكل عضو منو عضوي٩ من يلنأ ( .  قا٢ : قا٢ 
 ٦لل مذ٨  ) ٦نيبا يمرى مسلم نعتق يمرنتني مسلمتني كا تا فكاكو من يلنأ ( .
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 ٦ألّب ْي٦ْ  ) ٦نيبا يمرنٌ نعتات يمرنٌ مسلمة كا ت فكاكها من يلنأ ( .
 فضيلة يلتوي ي ابلصرب . -ٴ

 ٦قا جاءٍ مَيٍ تا٢ علا ٓلك :
 ة ( .توي وي ابؼبرضبممنوي ٦توي وي ابلصرب ٦  نمث كا٤ من يلذيقا٢ تعاذل ) 
 و٤ يإل سا٤ لفي خسر . وال يلذين ممنوي ٦عملوي يلصاغباٍ ٦توي وي ابغبق ٦توي وي ابلصرب ( .٦يلعصر . ٦قا٢ تعاذل ) 
 ك ( .قم يلص ٌ ٦نمر ابؼبعر٦ٟ ٦ي و عن يؼبنكر ٦ي رب علا ما ن ابنب   َي٦قا٢ لاما٤ ) 

 . ن٤ يلناٖ يناسمو٤ يو٣ يلايامة وذل سعيا ٦شاي -ٵ
ٓكر ن حاً يلنأ . -ٶ ٓكر ن حاً يعبنة   من نساليب يلارم٤ ن و وٓي 
 

 تفسَت سورة الشمس
 مقدمة :

ٌٔ مكية . ٌٔ يلرم  سو  سو
 أمساؤىا :

ٌٔ يلرم  ، ظبيت بذلك يف يؼبصاحف ٦كتب يلتفسري .  سو
 ( . ٬٦يلرَّٰم ٮ ٬٦ب٭ح٬اى٬اظبيت بذلك الفتتاحها باسم   ابلرم  يؼبنرٌي يف قولو تعاذل ) 
ٌٔ ) يلرم  ٦بحاىا ( جاء ىذي يف ك ٣ يلن    . ٦من نظبائها سو

لرَّٰم ٮ ٬٦ب٭ح٬اى٬ا. ٬٦س٬بٯٮحٮ يٰسم٬ ٬ٔبٯٮك٬ )  للمعآ ففي حايث جابر قا٢ : قا٢  ٬ٖ ف٬اقٰٞر٬ٰن ابٮ ٬ٓي ن٬فب٬ٰت٬ يلنَّا ٓ٭ وٮ  ن٬ت٭رٮيا٭ ن٤ٰ٬ ت٬ك٭و٬٤ ف٬ٞتَّاَن٩ َي٬ م٭ع٬ا
ٰسمٮ  ٬ٓي ي٬ٰٞغر٬ يأل٬ٰعل٬ا. ٬٦يقٰٞر٬نٰ ابٮ . ٬٦يللَّٰيلٮ وٮ ٦ٔيه مسلم .٬ٔبٯٮك٬  ا ( 

 أغراضها :
ٌٔ يل غيب يف يلطاعاٍ ٦يلتحذير من يؼبعا ي:  قال الراو  -  .يؼباصْو من ىذه يلسو
ي٩ إبشريكهم   لايا٭ يؼبرركني أبهنم يوشك ن٤ يصيبهم عذيً إبشريكهم ٦تكذيبهم برسالة دمحم :  وقال ابن عا ور - كما ن اً شبْو
ٔسو٢   ٦ع  يلذ٨ ْعاىم وذل يلتوحيا . توٯٮىم علا 

ٓكر من نحويؽبا ما ىو ْليل علا بايع  نع   تعاذل يلذ٨ ال يرأكو فيو غريه ، فهو  ٦ق٭اٯٮ٣ لذلك أتكيا يػبرب ابلا٬سم أبشياء معظمة ٦
ؽبية ٦خا ة نحوي٢ يلنفوٖ ٦مر  يتبها يف مسالك يؽبا٧ ٦يلض ٢ ٦يلسعاٌْ ٦يلرااء . ْليل علا ن و يؼبنفْر ابإلؽبية ٦يلذ٨ ال يستحق غريه يإلٮ

 ] تفسري يبن عاشٔو [ .
َُا َتَاَىا )ٔ) َوالش ْمِس َوُضَحاَىا ) َىا )ٕ( َواْلَقَمِر ِإ ًَا  َُا  َُا يَمْاَشاَىا )ٖ( َوالنم َهاِر ِإ َْرِض ٘( َوالس َماء َوَما بَمَناَىا )ٗ( َوالل ْيِ  ِإ ( َواَْ

ََمْفٍس َوَما َسو اَىا )َٙوَما َطَحاَىا )  ( .(  ٓٔ) ( َوَقْد َخاَب َمن َدس اَىا ٜ( َقْد َأفْمَلَح َمن وَك اَىا )ٛ( فََأْْلََمَها ُفُجوَرَىا َوتَمْقَواَىا )ٚ( َو
 [ .ٱٲ – ٲ] يلرم  : 
-------------- 

ٔىا ، أل٤ بوء يلرم  يلظ) َوالش ْمِس َوُضَحاَىا (    اىر ىو يلنهأ .ياسم   تعاذل ابلرم  ٦هنا
 ا٬ٔ م ي٬ٞت٬ٞنٰيٮ ٦ومبا نباٟ يلضحا وليها ، أل٤ يلرم  ىي سبب يلنهأ ، ٦ىي مية يلنهأ يؼببصٌر كما قا٢ تعاذل )٬٦ج٬ع٬ٰلن٬ا يللَّٰيل٬ ٬٦يلنَّٞه٬

ت٬ٞغ٭وي ف٬ٰض ٩ مٮٰن ٬ٔبٯٮك٭ٰم ٬٦  ر٩ٌ٬ لٮت٬ٞبٰٞ ٔٮ م٭ٰبصٮ ا ي ٩ ( .ف٬م٬ح٬ٰوَن٬ مي٬ة٬ يللَّٰيلٮ ٬٦ج٬ع٬ٰلن٬ا مي٬ة٬ يلنَّٞه٬ ٬ً ٬٦ك٭لَّ ش٬ٰيء٫ ف٬صَّٰلن٬اه٭ ت٬ٰٞفصٮ نٮني٬ ٬٦يغبٰٮس٬ا ٬ْ يلسٯٮ  لٮت٬ٰٞعل٬م٭وي ع٬ا٬
َُا َتَاَىا (  ن٨ : ٦نقسم ابلامر وٓي سطع مضيئا٩ ، ٦تبع يلرم  االعا٩ بعا غر٦هبا . ) َواْلَقَمِر ِإ

َىا ( ًَا  َُا   ا ٦كرفها للناظرين .ا يلرم  ٦نظهرىن٨ : ٦نقسم ابلنهأ وٓي جل ) َوالنم َهاِر ِإ
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ىا) : ٦قولويقا٢ يآللوس، : جلا يلرم  ٦نظهرىا ٦كرفها للناظرينن٨قال يف الوسيط :  - ي ج٬ َّ ٔٮ وٓٮ : جلا يلنهأ يلرم ، ٨ن (٬٦يلنَّها
ٔه.٨ : ن ٧ٕ كاإلسناْ يف كبو:  ا٣ هنا  نظهرىا، فإهنا تنجلي ٦تظهر وٓي ي بسط يلنهأ، ٦مضا منو ماٌ، فاإلسناْ ؾبا

 يلاو٢ يلصحيح ، ن٤ مرجع يلضمري يف قولو تعاذل ) ج ىا ( يعْو وذل يلرم  . ٦ىذي
٨ٕ ، ٦يبن تيمية ، ٦يأللوسي ، ٦يلااظبي ، ٦يبن عاشٔو .  ٦ٔجحو يبن جرير ، ٦يلري

 يعْو وذل يلظلمة ، ٦يؼبعَن : وٓي كرف يلظلمة . وقي  :
 . ٦ٔجحو : يلفريء ، ٦يلزجُا ، ٦يلبغو٨ ، ٦يلويحا٨ ، ٦يلروكاين

َُا يَمْاَشاَىا (  وٓي يغرا يلرم  حَّت تغيب فتظلم يآلفا٠ .ن٨ : ٦نقسم ابلليل  ) َوالل ْيِ  ِإ
فتعاقب يلظلمة ٦يلضياء ، ٦يلرم  ٦يلامر ، علا ىذي يلعادل ، اب تظا٣ ٦وتاا٤ ٦قيا٣ ؼبصاحل يلعباْ ، نكرب ْليل علا  قال السعد  :  -

 ، ٦ن و يؼبعبْو ٦حاه ، يلذ٨ كل معبْو سويه ابال . ن٤   بكل شيء عليم ، ٦علا كل شيء قاير
ع٭و٬٤ ( ٦قا٢) َوالس َماء َوَما بَمَناَىا(  ن٬اى٬ا أبٮ٬ٰيا٫ ٬٦وٮَنَّ ل٬م٭وسٮ  ن٨ : نقسم ابلسماء ، ٦يلذ٨ بناىا ىو   عز ٦جل كما قا٢ تعاذل )٬٦يلسَّم٬اء٬ ب٬ٞن٬ٞيٰٞ

يْي٩ ( . ا٬ ن٬ا ف٬ٰٞوق٬ك٭ٰم س٬ٰبعا٩ شٮ  تعاذل )٬٦ب٬ٞن٬ٞيٰٞ
 . فأقسم   ابلسماء ، ٦بنفسو يلكريبة ، ٦تكو٤ ) ما ( ىنا مو ولة 

 ٦ٔجح ىذي يلاو٢ : يلسمعاين ، ٦يبن تيمية ، ٦يبن يلايم ، ٦نبو يلسعْو ، ٦يأللوسي ، ٦يلااظبي .
ٔية ، ن٨ : ٦يلسماء ٦بنياهنا يلعظيم .  ٦قيل : و٤ ) ما ( مصا

٣ٕ ، ٦من يؼبفسرين من نجإ ضبلها علا يؼبعنيني يؼبو  ٔية ، منهم يلطرب٨ ، ٦يبن عطية ، ٦يبن كثري ٦قا٢ : ٦ك نبا مت  ولية ٦يؼبصا
 ٦يلروكاين .

  ( ٰلاا٩ ن٣٬ٮ يلسَّم٬اء٭ ب٬ٞن٬اى٬ا ( مث فسر ٓلك فاا٢ )٬ٔف٬  بناىا٦معَن ٔفعها ٦جعلها سافا٩ ؿبفوظا٩ كما قا٢ تعاذل )ن٬ن٬ ٰٞت٭ٰم ن٬ش٬اُّ خ٬ ع٬ ( خلاها ٦
 .ظب٬ٰك٬ه٬ا ف٬س٬وَّيى٬ا ( 

َْرِض َوَما َطَحاَىا (  ن٨ ٦نقسم ابألٙٔ ٦من بسطها من كل جا ب ، ٦ىو   تعاذل . ) َواَْ
 ن٨ ماىا ٦٦سعها فتمكن يػبلق حينئذ٫ من يال تفٜا هبا جبميع ن٦جو يال تفٜا . قال السعد  : -

٬ٙ ف٬ٞر٬ٰشن٬اى٬ا ف٬نٮٰعم٬ يٰلم٬اىٮا٭٬٤٦( .  كما قا٢ تعاذل )٬٦يأٰل٬ٰٔ
ن٨: ٦ ف  ٦يلذ٨ سويىا، ٦ىو   تعاذل ٦معَن )سويىا( ن٨: خلاها سوية مستايمة علا يلفطٌر يلاويبة كما قا٢ ا َسو اَىا ( ) َوََمْفٍس َومَ 

ل٬ك٬ . يفٮ ن٨٬ٯٮ  ٭و٫ٌ٬ٔ  ٰ س٬ا٤٭ م٬ا غ٬ر٬١َّ بٮر٬بٯٮك٬ يٰلك٬رٮسٮ . يلَّذٮ٨ خ٬ل٬ا٬ك٬ ف٬س٬وَّي٬١ ف٬ٞع٬ا٬  ب٬ك٬ ( . م٬ا ش٬اء٬ ٬ٔكَّ تعاذل )َي٬ ن٬يُّٞه٬ا يإٰلٮ
ٔىا ٦تاويىا ، ن٨ بني ٓلك ؽبا ٦ىايىا وذل ما قأ ؽبا . ) فََأْْلََمَها ُفُجوَرَىا َوتَمْقَواَىا ( ٔشاىا وذل فجو  ن٨ : ن

) يعملوي فكل ميسر ؼبا خلق لو ، نما من كا٤ من نىل يلسعاٌْ ، فييسر لعمل نىل يلسعاٌْ ، ٦نما من كا٤ من نىل يلراا٦ٌ ،  قا٢ 
 ىل يلراا٦ٌ ( .فييسر لعمل ن

 . ٔتو تعاذل ، ٦بايع حكمتو ٦سعة علمو ٦ضبتو ٔيٍ تنبيو وذل عظيم قا  ٦وقسا٣   ابؼبذكو
٦كل من يلرم  ، ٦يلامر ٦يلسماء ٦يألٙٔ ، ٦ ف  يإلٮ سا٤ ، من نعظم ـبلوقاٍ   ٓيات٩ ٦معَن٩ يلايلة علا بايع :  قال ابن عا ور -

ٔتو.  حكمتو ٦قو٨ٯ قا
 ا ، ٦ت٭لو يلامر يلرم  ٦يلنهأ ، ٦يلليل من ن٠ْ يلنظا٣ يلذ٨ جعلو   تعاذل.٦كذلك كل من يلضح

ىذي جويً يلاسم ) قا ن٬فٰٞل٬ح٬ م٬ن ٬ٕكَّاى٬ا ( ن٨ : قا نفلح من ٕكا  فسو بطاعة   ) َقْد َأفْمَلَح َمن وَك اَىا . َوَقْد َخاَب َمن َدس اَىا ( 
يئل ، كم ٬ٓك٬ر٬ يٰسم٬ ٬ٔبٯٮوٮ ف٬ص٬لَّا ( .٦اهرىا من يألخ ٠ يلا يئة ٦يلٓر  ا قا٢ تعاذل ) ق٬ٰا ن٬فٰٞل٬ح٬ م٬ٰن ت٬ٞز٬كَّا . ٬٦

 .)ٕٕحِز عن يلنأ ٦نْخل يعبنة فاا فا  ٦يلف ِ : يلفٕو ابؼبطلًو ٦ىو يلنجاٌ، ٦يلنجاٌ من يؼبرىًو ٦ىو يلنأ كما قا٢ تعاذل )فمن 
ٓكر يعبميلن ل يلزكاٌ يلنموٯ ٦يلزَيٌْ، ٦منو ٕكا يلز : قال القرطيب -  . ٜٔ: وٓي كثر ٬ٔيٰٞع٭و، ٦منو تزكية يلاابي للراىا؛ أل و يرفعو ابلتعايل، ٦
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ٔفعها.  فمصطنع يؼبعر٦ٟ ٦يؼببأْ وذل نعما٢ يلربٮ ، ش٬ه٬ر  فسو ٦
ٔقني. ا للم٭ٰعتفٮني ، ٦توقا يلنأ يف يلليل للطا ٬ٜ يألٙٔ ، ليرتهر مكاهن٭ ٔتفا  ٦كا ت نجويْ يلعًر تنز٢ يلرُّاب ٦ي

 يللئا٣ تنز٢ يأل٦ٰ٬الُ ٦يألاريٟ ٦يألىضا٣ ، ليخفا مكاهنا عن يلطالبني. ٦كا ت
 فأ٦لئك ع٬لَّوي ن فسهم ٬ٕ٦كَّوىا ، ٦ىؤالء نخف٬وي ن فسهم ٬ْ٦سُّوىا.

يٯ يؼبكا٤ ، ٬ٕمٮر٭ يؼبر٦ءٌ ، غامض يلرخص ، َنك  يلرنٖ بركًو يؼبعا ي.
 ٦كذي يلفاجر نباي خ٬فٮ

نفلح من ٕكاىا ٦قا خاً من ْساىا ( ٦يؼبعَن قا نفلح من كربىا ٦نع ىا بطاعة   ٦نظهرىا ، ٦قا  قا٢ تعاذل ) قا:  قال ابن القيم -
خسر من نخفاىا ٦حارىا ٦ غرىا دبعصية   ، ٦ن ل يلتاسية يإلخفاء ، ٦منو قولو تعاذل ) ياسو يف يل يً ( فالعا ي ياٖ  فسو يف 

٧ٔ من يػبلق من سوء ما َييت بو ، قا ي امع عنا  فسو ، ٦ي امع عنا   ، ٦ي امع عنا يػبلق ، فالطاعة ٦يلرب  يؼبعصية ٦ىبفي مكاهنا ٦يتوي
 تكرب يلنف  ٦تعزىا ٦تعليها حَّت تصري نشٟر شيء ٦نكربه ٦نٕكاه ٦نع ه .

     ا بعظيم ـبلوقاتو علا ف ِ من كما ىنينبغي للمسلم ن٤ يسعا يف تزكية  فسو ، كما قا٢ تعاذل : )ق٬ٰا ن٬فٰٞل٬ح٬ م٬ن ٬ٕكَّاى٬ا( .فاا نقسم
 . ٕكا  فسو 

 ٦تزكية يلنفوٖ من كرب٧ ماا ا يلرساالٍ يإلؽبية ٦بعث يلرسل.
ٰٓى٬ٰب وٮذل٬ فٮٰرع٬ٰو٬٤ وٮ َّو٭ ا٬غ٬ا * ف٬ٞا٭ٰل ى٬ٰل ل٬ك٬ وٮذل٬ ن٤ٰ٬ ت٬ٞز٬كَّا * ٬٦ن٬ٰىاٮي٬ك٬ وٮذل٬ ٬ٔبٯٮك٬ ف٬ٞت٬ٰخر٬ا(. فاا قا٢   تعاذل ؼبوسا   : )ي

تٮوٮ ٬٦يٞ٭ ٦قا٢ تعاذل ل٭و ع٬ل٬ٰيهٮٰم م٬َي٬ هٮٰم ي٬ٞتٰٞ ٰٓ ب٬ٞع٬ث٬ فٮيهٮٰم ٬ٔس٭وال٩ مٮٰن ن٬ ٰٞف٭سٮ ٬ً ٬٦يغبٰٮٰكم٬ة٬ ٬٦وٮ٤ٰ ك٬ا ٭وي مٮٰن  )ل٬ا٬ٰا م٬نَّ يَّللَّ٭ ع٬ل٬ا يٰلم٭ٰؤمٮنٮني٬ وٮ ز٬كٯٮيهٮٰم ٬٦يٞ٭ع٬لٯٮم٭ه٭م٭ يٰلكٮت٬ا
٫٢ م٭بٮني٫(.  ق٬ٰٞبل٭ ل٬فٮي ب٬ ٬

٭  ٦قا٢  ٦ٔيه نضبا.)وٮمب٬َّا ب٭عٮٰثت٭ ألٮ  ) ٠ٮ  سب٬ٯٮم٬  ٬الٮح٬ يأٰل٬ٰخ ٬
 ٦  ىو يلذ٨ يتوذل تزكية يلناٖ.

 قا٢ تعاذل )٦لوال فضل   عليكم ٦ضبتو ما ٕكا منكم ... (.
 ٦قا٢ تعاذل: )ب٬لٮ يَّللٯ٭ يٞ٭ز٬كٯٮي م٬ن ي٬ر٬اء٭ ٬٦ال٬ ي٭ٰظل٬م٭و٬٤ ف٬تٮي ٩(.

 . ٦ؽبذي هنا   يلعبا ن٤ يزكي  فسو
 اذل: )ف٬ ٬ تٞ٭ز٬كُّوي ن٬ ف٭س٬ك٭ٰم ى٭و٬ ن٬ٰعل٬م٭ دبٮ٬نٮ يتَّٞا٬ا(.كما قا٢ تع  
 : بعض وسائ  تزكية النفس 

 غض البصر عن احملرمات وحفظ الفرج.
بٮ  ٬ٓلٮك٬ ن٬ٰٕك٬ا ؽب٬٭ٰم وٮ٤َّ يَّلل٬َّ خ٬ ٔٮىٮٰم ٬٦وب٬ٰف٬ظ٭وي فٞ٭ر٭٦ج٬ه٭ٰم   ا ي٬ٰصن٬ٞع٭و٤(.ري٪ دبٮ٬ قا٢ تعاذل )ق٭ل لٯٮٰلم٭ٰؤمٮنٮني٬ ي٬ٞغ٭ضُّوي مٮٰن ن٬ٰبص٬ا

 .قولو )٦وبفظوي فر٦جهم( 
 ٦حفً يلفُر يكو٤ أبمرين:

 يبنعو من يلزَن. -ن
هٮٰم ن٦ٰ م٬ا م٬ل٬ك٬ٰت ن٬يٰب٬ا ٞ٭ه٭ٰم ف٬إٮ َّٞه٭  هٮٰم ح٬افٮظ٭و٬٤. وٮالَّ ع٬ل٬ا ن٬٦ٰٕ٬يجٮ  ٰم غ٬يٰٞر٭ م٬ل٭ومٮني٬(.كما قا٢ تعاذل: )٬٦يلَّذٮين٬ ى٭ٰم لٮف٭ر٭٦جٮ

ٌٔ حبفظو من يال كرا -ً  ٟ نما٣ يلناٖ.٦ات
٦ٕجتك ن٦ ما ملكت يبينك(. كما قا٢  ٔتك وال من   )يحفً عو

 )لَزكية يُِاق طعم اْلّيان.
ٔسو٢  ٦ٔيه يلطربيين ٦ ححو يأللباين. ث َ من فعلهن فاا ا٬عٮم ا٬ٰعم يإليبا٤)  قا٢  ٓكر منها: )٦ٕكٯا  فسو(  ٦ ، 

ات اْلنة العلى ًزاء من تزكى.  ودًر
ٍ٭ ع٬ٰا٫٤ ذب٬ٰرٮ٨ مٮٰن رب٬ٰتٮه٬ا قا٢ تعاذل )٬٦م٬ٰن َي٬ٰ  ٍ٭ يٰلع٭ ٬ * ج٬نَّا ٬ٔج٬ا ٍٮ ف٬أ٭٦ل٬ئٮك٬ ؽب٬٭م٭ يلاَّ ٬ٓلٮك٬ ج٬ز٬يء٭ تٮوٮ م٭ٰؤمٮن٩ا ق٬ٰا ع٬مٮل٬ يلصَّاغبٮ٬ا يأٰل٬ ٰٞه٬أ٭ خ٬الٮاٮين٬ فٮيه٬ا ٬٦
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 ا ( .م٬ٰن ت٬ٞز٬كَّ 
 والصدقة الواًبة واملسَحبة من سب  تزكية النفس.

ق٬ة٩ ت٭ط٬هٯٮر٭ى٭ٰم ٬٦تٞ٭ز٬كٯٮيهٮٰم هبٮ٬ا(.)خ٭ تعاذل ياو٢     ٰذ مٮٰن ن٬ٰمو٬يؽبٮٮٰم  ٬ا٬
 واسَحضار قربو َما تزّكى بو النفوط. -ً  وعا  -ومراقبة هللا 
ٔجل: ٦ما تزكية يلنف ؟ فاا٢: )ن٤ يعلم ن٤    بل فسٯر يلن   ٦ٔيه يلطربيين  -عز ٦جل  -تزكية يلنف  بو؛ فاا سألو  معو حيث كا٤( 

 و يأللباين٦ حح
 من تزكية النفس اْلعراض عن خطوات الشيطان .و 

ٍٮ يلرَّٰيط٬ا٤ٮ  ٍٮ يلرَّٰيط٬ا٤ٮ ٬٦م٬ٰن ي٬ٞتَّبٮٰع خ٭ط٭و٬ي ٰلف٬ٰحر٬اءٮ ٬٦يٰلم٭ٰنك٬رٮ ٬٦ل٬ٰوال ف٬ٰضل٭ يَّللَّٮ كما قا٢ تعاذل ) َي٬ ن٬يُّٞه٬ا يلَّذٮين٬ مم٬ن٭وي ال ت٬ٞتَّبٮع٭وي خ٭ط٭و٬ي ف٬إٮ َّو٭ َي٬ٰم٭ر٭ ابٮ
ٰنك٭ٰم مٮٰن ن٬ح٬ا٫ ن٬ب٬اي٩ ( .ع٬ل٬يٰ   ك٭ٰم ٬ٔ٬٦ضٰب٬ت٭و٭ م٬ا ٬ٕك٬ا مٮ

 والدعاء سبب قو   صول الَزكية.
يٰٞر٭ م٬ٰن ٬ٕكَّاى٬ا، ن٬ٰ ت٬ ٬٦لٮيُّٞ  فاا كا٤ يلن   ي ت٬ٰٞاو٬يى٬ا، ٬ٕ٬٦كٯٮه٬ا ن٬ٰ ت٬ خ٬ ٍٮ  ٬ٰٞفسٮ ى٬ا( ياعو هبذه يلاعويٍ ٦يعلٯٮمها ن حابو: )يلله٭مَّ م  ٦ٔيهه٬ا ٬٦م٬ٰوال٬

 مسلم.
ًٔ نعط  ٦جاء عنا يإلما٣ نضبا عن عائرة ) نهنا فااٍ يلن   من مضجعو فلمستو بياىا ، فوقعت عليو ٦ىو ساجا ٦ىو ياو٢ : 

  فسي تاويىا ، ٦ٕكها ن ت خري من ٕكاىا ، ن ت ٦ليها ٦موالىا ( .
 . ( ٦قا قا٢ تعاذل ) ٦لوال فضل   عليكم ٦ضبتو ما ٕكا منكم من نحا نباي٩ 

ْٔيئة كل حبسبو ، ؼبا ن٨  ٔىا ٦ٓ بها ، ٦ما فيها من نخ ٠  ٠ٕ من يراء ابلتوبة ٦يلرجٜو وليو ، ٦يزكي يلنفوٖ من شركها ، ٦فجو لوال ىو ير
يو يف مهالك يلض ٢ ٦يلغي .(  ٦لكن   يزكي من يراء) حصل نحا لنفسو ٕكاٌ ٦ال خري   ن٨ من خلاو ، ٦يضل من يراء ٦يْر

 و يلذ٨ يتوذل يلناٖ ٦يزكيهم .ففيو ن٤   سبحا و ى
ر٭٬٤٦ ( .  قا٢ تعاذل  )م٬ن ي٬ٰٞهاٮ يَّللٯ٭ ف٬ٞه٭و٬ يٰلم٭ٰهت٬اٮ٨ ٬٦م٬ن ي٭ٰضلٮٰل ف٬أ٭٦ٰل٬ٞئٮك٬ ى٭م٭ يػب٬ٰاسٮ

ٔٮين٬ ٬٦ن٬ ز٬٢٬ م٬ع٬ه٭م٭ يٰلكٮ  رٮين٬ ٬٦م٭نذٮ ٩ٌ ف٬ٞب٬ٞع٬ث٬ يَّللٯ٭ يلنَّبٮيٯٮني٬ م٭ب٬رٯٮ ا٬ ٖ٭ ن٭مَّة٩ ٬٦يحٮ ٖٮ ( .٦قا٢ تعاذل  )ك٬ا٬٤ يلنَّا غب٬ٰقٯٮ لٮي٬ٰحك٭م٬ ب٬ٞنٰي٬ يلنَّا ٬ً ابٮ  ت٬ا
 ٦قا٢ تعاذل : )ب٬لٮ يَّللٯ٭ يٞ٭ز٬كٯٮي م٬ن ي٬ر٬اء٭ ٬٦ال٬ ي٭ٰظل٬م٭و٬٤ ف٬تٮي ٩ ( .

 ٦ؽبذي هنا   يلعبا ن٤ يزكي  فسو ، كما قا٢ تعاذل : )ف٬ ٬ تٞ٭ز٬كُّوي ن٬ ف٭س٬ك٭ٰم ى٭و٬ ن٬ٰعل٬م٭ دبٮ٬نٮ يتَّٞا٬ا ( .
 إل سا٤ من عاٌ ن٦جو :٦يلتزكية مهمة ل 

نقسم يف كتابو نحا عرر قسما٩ علا ف ِ من ٕكا  فسو ٦علا خسري٤ من ننبل  –٦ىو يغبق ٦قولو يلصا٠  –: ن٤   عز ٦جل  أوَل) 
 ٓلك، قا٢ تعاذل ) ٦يلرم  ٦بحاىا ... ( .

ٍٮ ف٬أ٭٦ل٬ئٮك٬ ؽب٬٭  نا٩ ق٬ٰا ع٬مٮل٬ يلصَّاغبٮ٬ا ٰتٮوٮ م٭ٰؤمٮ ٬ٓلٮك٬ ٦قا٢ تعاذل )٬٦م٬ٰن َي٬ ٍ٭ ع٬ٰا٫٤ ذب٬ٰرٮ٨ مٮٰن رب٬ٰتٮه٬ا يأٰل٬ ٰٞه٬أ٭ خ٬الٮاٮين٬ فٮيه٬ا ٬٦ نَّا ٍ٭ يٰلع٭ل٬ا .ج٬ ٬ٔج٬ا م٭ يلاَّ
 ج٬ز٬يء٭ م٬ٰن ت٬ٞز٬كَّا ( .

جا بها، : ن٤ يلنف  من نشا نعايء يإل سا٤ يلايخليني ألهنا تاعو وذل يلطغيا٤ ٦ويثأ يغبياٌ يلا يا، ٦سائر نمريٙ يلالب ومبا تنرأ من  اثَيا) 
ٔسو٢    ٦لذلك كا٤  يستعيذ ابهلل من شٞرىا كثريي٩، كما يف خطبة يغباجة ، ٦كما يف حايث نّب ىريٌر عنا يبن نّب حاُت قا٢ ظبعت 

ٔىا ٦تاويىا ( فاا٢ : يللهم مٍ  فسي تاويىا ٦ٕكها ن ت خري من ٕكاىا ن ت ٦ليها ٦موالىا ( . ٦يف يؼبسنا   لا يارن ) فأؽبمها فجو
ٔشا٨ ٦ق  شر  فسي ( . مذ٨ ن و ٦يل    علم حصني بن عبيا ن٤ ياو٢ ) يللهم نؽبم  
، قال ابن القيم :  - ٦قا يتفق يلسالكو٤ علا يخت ٟ ارقهم ٦تباين سلوكهم علا ن٤ يلنف  قااعة بني يلالب ٦بني يلو و٢ وذل يلًر

 .هبا  ٦ن و ال ياخل عليو سبحا و ٦ال يو ل وليو وال بعا وماتتها ٦يلظفر
ٔفني : ي تها سفر يلطالبني وذل يلظفر أب فسهم . -  قا٢ بعض يلعا
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 ن٤ يلتزكية اريق يعبنة . اثلثا) :
ي٬ يٰلم٬ٰأ٧٬٦ ( فه

٬ٟ م٬ا٬ا٬٣ ٬ٔبٯٮوٮ ٬٦ ٬ٞه٬ا يلنَّٰٞف ٬ ع٬نٮ يؽٰب٬و٧٬ . ف٬إٮ٤َّ يعب٬ٰنَّة٬ ىٮ ا  ي و٤ٓ شٚر لاخو٢ يعبنة .قا٢   تعاذل )٬٦ن٬مَّا م٬ٰن خ٬
إل سا٤ ؿبب للكما٢ فينبغي لٞو ن٤ يعمل علا وكما٢  فسو بتزكيتها ٦تربيتها، فهذه يلنف  تصاً ابألعريٙ يليت تصاً هبا ن٤ يرابعا) :

يْ يلبا٤ من يلطاقاٍ  َْٕيْ من يػبري كما يْز ٔعاية، ٦ؿبتاجة كذلك وذل متابعة ل  يألباي٤، فهي ؿبتاجة وذل تغذية ْيئمة ٦ؿبتاجة وذل 
. ٟٔ  ٦يؼبعا
٣ٕ٪ بني يلسلو١ ٦يالعتااْ : فالسلو١ يلظاىر٭ مرتبط٪  ن٤ خامسا) : ٫َ يف يألخ ٠ٮ ومبا ىو من  اص  ىنا١ ت  ٟٮ ْٮ يلباان ، فأ٨ُّ يكبري ابالعتاا

 يإليبا٤ يلباان .
يبا٤ ما يف يلالب من يإليبا٤ ، ف  يتصٔو مع كما٢ يإل قا٢ يبن٭ تيميو :  وٓي  اصت يألعما٢٭ يلظاىرٌ٭ يلويجبة٭ ، كا٬٤ ٓلك لناص -

 ت٭عا٣ يألعما٢٭ يلظاىرٌ٭ يلويجبة٭ . يلويجب يلذ٨ يف يلالب ، ن٤
 مستايما٩ حكم علا يلباان بذلك . ٦ياو٢ يلرااب  : يألعما٢٭ يلظاىرٌ٭ يف يلرٜر ْليل٪ علا ما يف يلباان فإٓي كا٤ يلظاىر٭ منخرما٩ ن٦ -
 :  عويمل تزكية يلنف 

 ؿباسبة يلنف  . أوَل) :
ٟ٪ ع٬ل٬ا ؿب٭٬اس٬ب٬تٮه٬ا؛ ف٬ ٬ ت٬ٞزٰك٭و ٬٦ال٬ ت٬ٰطه٭ر٭ ٬٦ال٬ ت٬ٰصل٭ح٭ ن٬ٰلب٬ٞتَّة٬ وٮالَّ وٮ  قال ابن القيم : - ا٬ٔت٬ٞه٬ا م٬ٰوق٭و : "وٮ٤َّ دبٮ٭ح٬اس٬ب٬تٮه٬ا. ق٬ا٬٢ يغب٬ٰس٬ن٭ ٤َّ ٬ٕك٬ات٬ٞه٬ا ٬٦ا٬ه٬

ٍ٭ بٮك٬لٮم٬  ْٰ وٮ: م٬ا ن٬ٔ٬ ي؟ م٬ا رلٮ يٰلم٭ٰؤمٮن٬ ٬٦يَّللَّٮ ال٬ ت٬ٞر٬يه٭ وٮالَّ ق٬ائٮم٩ا ع٬ل٬ا  ٬ٰٞفسٮ ٍ٭ هبٮ٬ذ٬ ْٰ ي؟ م٬ا ن٬ٔ٬ ُٮ ك٬ذ٬ ي ٬٦ـب٬ٰر٬ ٍ٭ دبٮ٬ٰاخ٬لٮ ك٬ذ٬ ْٰ ٍ٭ أبٮ٬ٰكل٬ة٫؟ م٬ا ن٬ٔ٬ ْٰ ي؟ م٬ا ن٬ٔ٬ ةٮ ك٬ذ٬
". ف٬بٮم٭ح٬اس٬ب٬تٮه٬ا ي٬طَّلٮع٭ ع٬ل٬ا ع٭ي٭وهبٮ٬ا  ٣ٮ ي مٮن٬ يٰلك٬ ٬ ي. ٬٦كب٬ٰو٭ ى٬ذ٬ ي؟ ٬٦يَّللَّٮ ال٬ ن٬ع٭وْ٭ وٮذل٬ ى٬ذ٬ ه٬ا، ف٬ٞ ٬٦ؽبٮ٬ذ٬ ه٬ا". ٦يلتوبة وذل ٬٦ ٬ٞا٬ائٮصٮ حٮ ن٭و٭ يلسَّٰعي٭ يفٮ وٮٰ  ٬

ي٭ٰمكٮ
 ح٭و٤(.  ٦يإلَنبة وليو جاٌْ يلتزكية، ياو٢   تعاذل: )٬٦ت٭وب٭وي وٮذل٬ يَّللَّٮ صب٬ٮيع٩ا ن٬يُّٞه٬ا يٰلم٭ٰؤمٮن٭و٬٤ ل٬ع٬لَّك٭ٰم تٞ٭ٰفلٮ 

 تر١ يحملرماٍ . اثَيا) :
 يناقضه٭ا ، ٦ال يكو٤٭ يلرجل٭ متزكيا٩ والٯ مع تر١ يلررٯٮ ، فإ َّو يا  ٭ يلنف  َّت ي٭زي٬٢ عنها ماقا٢ يبن٭ تيمية : يلنف ٭ ٦يألعما٢٭ ال تزكوي ح -

 . ابلفجٔو ٦يؼبعصية ٦ياسيها ، قا٢ يبن٭ قتيبو : ْسَّاىا ن٨ نخفاىا
ٔيءىا  يلامها ْيئما٩، فإ و وٓي دل يتهمها يإل سا٤ نغوتو ٦قاْتو وذل يلتهلكة، فأ ت ـبري يف يلوجهة : اثلثا)  يليت ترتضيها لنفسك، فإٓي سٍر ٦

ٔيء ٓلك، فهي كالطفل  ٍٔ بك وذل نسفل سافلني، ٦و٤ قالا ن ت ٦امحت هبا وذل يؼبريتب يلعالية ي ااٍْ لك ٦ ٦نالات ؽبا يلزما٣ سا
 سباما٩ كما ياو٢ يلبصري٨: 
ْٔيىا ٦نباا) َوَقْد َخاَب َمن َدس اَىا (   ىا ابؼبعا ي ٦نىاهنا ٦ْ سها .ن٨ : ٦قا خسر من نخفاىا ٦نطبلها ٦ن

 الفوائد :
ٌٔ يإلؽبية يف يآلَيٍ يليت نقسم هبا يلًر تعاذل . -ٲ  بيا٤ مظاىر يلاا
 ن٤   ياسم دبا شاء من خلاو . -ٳ
 ن٤ من نعظم مَيٍ   : يلرم  ، ٦يلامر ، ٦يلليل ، ٦يلنهأ ، ٦يلسماء ، ٦يألٙٔ . -ٴ
 . ن٤   ىو يلذ٨ يبني لإل سا٤ اريق يػبري ٦يلرر -ٵ
 ن٤ يلف ِ يكو٤ بتزكية يلنف  . -ٶ
 علا يإل سا٤ ن٤ وب٘ر علا تزكية  فسو . -ٷ
 فضل ااعة   . -ٸ
 ن٤ من ْٖ  فسو ابؼبعا ي ٦يلكفر فهو يػباسر .  -ٹ
 خطر يلذ ًو ٦يؼبعا ي . -ٺ
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َبْت َٙتُوُد ِبطَْاَواَىا )  ِ ُِ اَبَمَعَث َأْ َقاَىا )ٔٔ) َك بُوُه فَمَعَقُروَىا َفَدْمَدَم َعَلْيِهْم َٖٔة اَّللِ  َوُسْقَياَىا )( فَمَقاَل َْلُْم َرُسوُل اَّللِ  ََّنقَ ٕٔ( ِإ  ِ ( َفَ 
َِبِهْم َفَسو اَىا ) َِ  ( َوََل َِيَاُف ُعْقَباَىا ( .ٗٔرَبمُُّهم ِب

 [ .ٶٲ -ٲٲ] 
-------- 

َبْت َٙتُوُد (   ِ ٔسوؽبم ٦ىو  احل عليو يلس ٣ . ) َك  ىبرب تعاذل عن شبْو نهنم كذبوي 
 . ن٨ بسبب ما كا وي عليو من يلطغيا٤ ٦يلبغي َواَىا () ِبطَاْ 

 . ٦قا٢ صبهٔو يؼبتأ٦لني يلباء سببية ، ٦يؼبعَن كذبت شبْو بنبيها بسبب اغياهنا ٦كفرىاقال ابن عطية :  -
ٔسوؽبا بطغياهنا (كذبت شبْو بطغويىا   )قال ابن اْلوو  :  -  يب.٦يؼبعَن : ن٤ يلطغيا٤ ضبلهم علا يلتكذ،  ن٨ : كذبت 

ٔىم بو من يلعذيً ،: )بٮط٬ٰغو٬يى٬ا ( وقي   ٔسوؽبم فيما ن ذ  :  يلطغو٧ يسم لعذيهبم يلذ٨ نىلكوي بو ، ٦يؼبعَن كذبت بعذيهبا ن٨ دل يصاقوي 
ٔعة ( ن٨ ابلعذيً يلذ٨ حل هبا . ْ٪ ابلاا  ٦يا٢ علا ىذي يلتأ٦يل قولو تعاذل ) ك٬ذَّب٬ٰت شب٬٭وْ٭ ٬٦ع٬ا

 ٓكره يؼبفسر٤٦   –يلتوحيا فكذبوه ، مث سألوه مية فأخُر   ؽبم َنقة عظيمة من  ٜا يعببل  ٦كا٤  بيهم  احل ياعوىم وذل  –كما 
ٔىم  بيهم ن٤ يبسوىا بسوء ، ٦لكنهم سبا٦ْي يف يلكفر ، ٦عبوي يف اغياهنم يعمهو٤ ، ٦آتمر٦ي علا قتل يلناقة .  ٦حذ

 ٦كا وي ىم يلذين سألوي  اغبا٩ ن٤ َيتيهم ِبية.
 م نهنم قالوي )فأتنا ِبية و٤ كنت من يلصاْقني(.قا٢ تعاذل عنه

ْٮقٮني٬(. ي٬ة٫ وٮ٤ ك٭نت٬ مٮن٬ يلصَّا ٍٮ ِبٮ ٌٔ يلرعريء )ف٬ٰأ  ٦يف سو
ر٩ٌ٬ ف٬ظ٬ل٬م٭وي هبٮ٬ا(. ن٬ا شب٬٭و٬ْ يلنَّاق٬ة٬ م٭ٰبصٮ  ٦قا٢ تعاذل )٬٦مت٬ٞيٰٞ

 بو فأخُر ؽبم منها َنقة علا ما سألوي.ٔ  ن٤ قو٣ شبْو البوي من  احل مية َنقة زبُر من  خٌر عينوىا، فاعا  احل : ن٨ 
ٔسولو يلذ٨  ( مبصٌر)  : ن٨ بينة ذبعلهم يبصر٤٦ يغبق ٦يبحا٩ ال لب  فيو، ْيلة علا ٦حاي ية من خلاها ٦ ا٠  ن٨ ن٤ ىذه يآلية مبصٌر

 نجيب ْعاهه فيها.
ٔىم من يلتعٙر ؽبا بسوء :  ٦حذ

ق٬ة٭ يَّللَّٮ ل٬ قا٢ تعاذل عنو )  ً٪ ق٬رٮيب٪ ٬٦َي٬ ق٬ٰٞو٣ٮ ى٬ذٮهٮ َن٬ ي ٙٮ يَّللَّٮ ٬٦ال٬ سب٬٬سُّوى٬ا بٮس٭وء٫ ف٬ٞي٬ٰأخ٭ذ٬ك٭ٰم ع٬ذ٬ ٔ٭٦ى٬ا أت٬ٰك٭ٰل يفٮ ن٬ٰٔ  ( . ك٭ٰم مي٬ة٩ ف٬ذ٬
٤٦ مصر٤٦  ٦لعل يلايعي لصاحل لنهيهم عن يلتعٙر ؽبا مع نهنم دل ي٭ظهر٦ي ما يا٢ علا ٓلك : ىو معرفة       احل  ن٤ يلاو٣ متمْر

لك قا ي افعهم وذل قتلها ، ألهنا مية ْيلة علا  اقو ٦حجة قائمة عليهم ، ٦ىم خصو٣ لو ٦لاعوتو ، ٦يػبصم ال وبب علا كفرىم ، ٦ٓ
 ظهٔو حجة خصمٞٞو .

 لكنهم آتمر٦ي ٦اغوي ٦يتفاوي علا قتل يلناقة .
٬ٓلٮك٬ ٬٦ٰعا٪ غ٬   ٫٣ ٔٮك٭ٰم ث٬ ٬ث٬ة٬ ن٬َيَّ ٬ْي (.كما قا٢ تعاذل )ف٬ٞع٬ا٬ر٭٦ى٬ا ف٬ٞا٬ا٬٢ سب٬٬تَّٞع٭وي يفٮ  ٫ً  يٰٞر٭ م٬ٰكذ٭٦

ْٮمٮني٬(. ٌٔ يلرعريء )ف٬ٞع٬ا٬ر٭٦ى٬ا ف٬أ٬ٰ ب٬ح٭وي َن٬  ٦قا٢ تعاذل يف سو
 ٦يلذ٨ توذل قتلها نشااىم كما قا٢ تعاذل :

ُِ اَبَمَعَث َأْ َقاَىا (   نشاا يلابيلة  ٦ىو قائ بن سالف عاقر يلناقة . : هنض ن٨ ) ِإ
ٔئيسا٩ مطاعا٩ ( .٦كا٤ ىذي يلرجل عزيزي٩ فيهم ،  ) قال ابن كثَت : -  شريفا٩ يف قومو ،  سيبا٩ 

ٔي٩ . يع   احل  ) فَمَقاَل َْلُْم َرُسوُل اَّللِ  (  ؿبذ
٦عرب عنو بعنوي٤ يلرسالة ويذيَن٩ بوجًو ااعتو ٦بياَن٩ لغاية عتوىم ٦سباْيهم يف يلطغيا٤  ىو  احل  (٬ٔس٭و٢ٮ    )قال اَلوسي :  -

ق٬ة٭    )عاذل يف قولو سبحا و ٦ىو يلسر يف وبافة يلناقة وليو ت  ( .َن٬
٦ٔي َنقة   ن٤ سبسوىا بسوء ، ٦ىي يلناقة يليت البوىا مية ؽبم فأخرجها   ؽبم من  خٌر  ماء ٦جعلها مية ٦حجة  ) ََّنقََة اَّللِ  ( ن٨ : يحذ
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ق٬ة٭ يَّللَّٮ ل٬ك٭مٰ  ً٪  عليهم ، قا٢ تعاذل عن  احل ن و قا٢ ؽبم )٬٦َي٬ ق٬ٰٞو٣ٮ ى٬ذٮهٮ َن٬ ي ٙٮ يَّللَّٮ ٬٦ال سب٬٬سُّوى٬ا بٮس٭وء٫ ف٬ٞي٬ٰأخ٭ذ٬ك٭ٰم ع٬ذ٬ ٔ٭٦ى٬ا أت٬ٰك٭ٰل يفٮ ن٬ٰٔ مي٬ة٩ ف٬ذ٬
 ق٬رٮيب٪ ( .

٦ٔي َنقة   ٦ومبا قا٢ ؽبم ٓلك ؼبا عٟر منهم نهنم قا عزموي علا عارىا ٦ومبا نبافها وذل   تعاذل : ن٨  (َنقة    : ) قال اخلاون  - ٓ
 لررفها كبيت  .

 ن٨ : ال تعتا٦ي عليها يف ساياىا ، فإ٤ ؽبا شًر يو٣ ٦لكم شًر يو٣ معلو٣ . ) َوُسْقَياَىا (
ً٭ ي٬ٰٞو٫٣ ع٬ظٮ كما قا٢ تعاذل )  ي ً٭ ي٬ٰٞو٫٣ مَّٰعل٭و٫٣ * ٬٦ال٬ سب٬٬سُّوى٬ا بٮس٭وء٫ ف٬ٞي٬ٰأخ٭ذ٬ك٭ٰم ع٬ذ٬ ٰر ً٪ ٬٦ل٬ك٭ٰم شٮ ٰر ق٬ة٪ ؽب٬َّا شٮ  ( .يم٫ ى٬ذٮهٮ َن٬

 . ٦يؼبعَن : ال تتعرَّبوي ليو٣ شرهبا،  ياىا : شرهبا من يؼباءساقال املفسرون :  -
بُوُه   ِ  ن٨ : كذبوي  بيهم يف نمر يلناقة .( ) َفَ 

 ن٨ : قتلوىا . فَمَعَقُروَىا () 
  وٮ٤ٰ ك٭ٰنت٬ مٮن٬ يٰلم٭ٰرس٬لٮني٬ ( .ف٬ٞع٬ا٬ر٭٦ي يلنَّاق٬ة٬ ٬٦ع٬ت٬ٰٞوي ع٬ٰن ن٬ٰمرٮ ٬ٔهبٯٮٮٰم ٬٦ق٬ال٭وي َي٬  ٬الٮح٭ يٰئتٮن٬ا دبٮ٬ا ت٬عٮا٭َن٬ كما قا٢ تعاذل ) 

. ) ٫ً ٬ٓلٮك٬ ٬٦ٰعا٪ غ٬يٰٞر٭ م٬ٰكذ٭٦  ٫٣ ٔٮك٭ٰم ث٬ ث٬ة٬ ن٬َيَّ ٬ْي  ٦قا٢ تعاذل )ف٬ٞع٬ا٬ر٭٦ى٬ا ف٬ٞا٬ا٬٢ سب٬٬تَّٞع٭وي يفٮ 
 ( مع ن٤ يلذ٨ توذل عارىا ٦يحا؟ر٦ىا : ؼبآي قا٢ )فعاف ن قال قائ 

  و كا٤ بربا يلباقني.ومبا يبيف يلعار وذل يلكل، أل قال القرطيب: -
ٔئيسهم قائ بن سالف، ٦كا٤ فعلو ٓلك ابتفا٠ صبيعهم، فلهذي  سب يلفعل وذل صبيعهم   وقال ابن كثَت: - ٦كا٤ يلذ٨ توذل قتلها منهم 

 كلهم.
لعظيمة: ن تم فعلتم  : ٦يعلم ن و نسنا يلعار وذل صبيعهم، أل و كا٤ برباىم مع ن و ما ابشره وال بعضهم، ٦قا ياا٢ للابيلة يوقال الراو  -

 كذي مع ن و ما فعلو وال ٦يحا منهم.
: ٦ماصاىم من  يٯتهم وى ١ يلنٯاقة ن٤ يزيلوي مية  احل عليو يلسٯ ٣ لئ  يزيا عاْ يؼبؤمنٮني بو، أل٤ٯ مراىاٌ مية  بوءتو وقال ابن عا ور -

رهبا، ٦أل٤ٯ يف ساؼبة بينهم تثري يف  فوٖ كثري منهم يالستاال٢ علا  اقو ٦يالستئناٖ لذلك  بسكٍو كربيئهم ٦تاريرىم ؽبا علا مرعاىا ٦شٮ
م مستخفٯ  و٤ بوعياه يعتايئهم عليها ويذيَن٩ منهم بتحفزىم لإلبرئ بصاحل عليو يلسٯ ٣ ٦دبن ممن بو بعا٬ ٓلك ٦ليٞ٭ر٭٦ي  اغبا٩ عليو يلسٯ ٣ نهنٯ

 وٓ قا٢ ؽبم )٦ال سبسوىا بسوء فيأخذكم عذيً نليم(.
َِبِهْم () َفَدْمَدَم َعلَ   َِ مرىم عن مخرىم بسبب وجريمهم ٦اغياهنم . ْيِهْم رَبمُُّهم ِب  ن٨ : فأىلكهم   ٦ْ
اج - : معَن ْما٣ نابق عليهم يلعذيً ، ياا٢: ْمامت علا يلريء وٓي نابات عليو ، ٦ياا٢: َنقة مامومة ، ن٨ قا نلبسها  قال الًز

ٍٔ يإلابا٠ قلت ْمامت عليو .  يلرحم ، فإٓي كر
 ن٤ يكو٤ معَن فاما٣ عليهم ، فسو٧ عليهم يألٙٔ أب٤ نىلكهم فجعلهم ربت يل يً . ٦هبٕو 

ٕلة عليهم علا يلسويء . ) َفَسو اَىا (  ن٨ : فجعل يلعاوبة َن
لك ن٤ ى كهم كا٤ بصيحة  : قال الراو  - و٤ فسرَن يلامامة ابإلابا٠ ٦يلعمو٣، كا٤ معَن )فسو٧( يلامامة عليهم ٦عمهم هبا، ٦ٓ

. جربيل  ، ٦تلك يلصيحة نىلكتهم صبيعا٩، فاستٍو علا  غريىم ٦كبريىم، ٦و٤ فسرَنىا ابلتسوية ، كا٤ يؼبريْ فسو٧ عليهم يألٙٔ
 ن٨ : تبعتها ، ٦كيف ىباٟ من ىو قاىر ال ىبُر عن قهره ٦تصرفو ـبلو٠ ، حكيم يف كل ما قضاه ٦شرعو ؟ ) َوََل َِيَاُف ُعْقَباَىا (  
ٔه ؽبم ٦ىو علا يغباياة ، ٦يلصحيح يأل٢٦ . سو٢ ٦هبٕو عْو يلضمري للر    ن٨ : ن و ال ىباٟ عاقبة و ذي
 ٦يف يؼبرأ وليو ث ثة نقوي٢.:  قال ابن اْلوو  -

 ن و   عز ٦جل ، فاؼبعَن : ال ىباٟ   من نحا ت٬بٮع٬ة٩ يف وى كهم ، ٦ال ىبرا عا  ما  نع ، قالو يبن عباٖ ، ٦يغبسن. أحدىا :
 ن و يلذ٨ عارىا ، فاؼبعَن : ن و دل ىبف عا ٬ ما  نع ، ٦ىذي مذىب يلضحا١ ٦يلسا٨ ، ٦يبن يلسائب. والثاين :

 فعلا ىذي يف يلك ٣ تااس ٦أتخري ، تاايره : وٓ ي بعث نشااىا ٦ىو ال ىباٟ عاباىا.
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 . : ن و       احل دل ىبف عاباىا ، حكاه يلزجُاوالثالث 
 شبْو ٤٦ْ ٌٔ  قال ابن القيم :غريىم من يألمم يؼبكذبة ،  ٓكر يف ىذه يلسو

 من ابً يلتنبيو ابألَْن علا يألعلا ، فإ و دل يكن يف يألمم يؼبكذبة نخف ٓ با٩ ٦عذياب٩ منهم ( .   -٦  نعلم  -) قا٢ شيخنا : ىذي 
 الفوائد :

 يلتحذير من يلطغيا٤ ٦ىو يإلسريٟ يف يلرر ٦يلفساْ . -ٲ
 امر مفسا ٦موجب لله ١ يف يلا يا ٦يلعذيً يف يآلخٌر .ن٤ يلطغيا٤ يف يلرر ٦يلفساْ م -ٳ

٩ ن٬خ٬ٰذَن٬ بٮذ٬ ٰبٮوٮ ( .  كما قا٢ تعاذل )ف٬ك٭ ٯ
ًٮ ( .  ٦قا٢ تعاذل )ف٬أ٬خ٬ذ٬ى٭م٭ يَّللَّ٭ بٮذ٭ ٭وهبٮٮٰم ٬٦يَّللَّ٭ ش٬اٮيا٭ يٰلعٮا٬ا
 م٬ٰهلٮكٮهٮٰم م٬ٰوعٮاي٩ ( .٦قا٢ تعاذل )٬٦تٮٰلك٬ يٰلا٭ر٧٬ ن٬ٰىل٬ٰكن٬اى٭ٰم ل٬مَّا ظ٬ل٬م٭وي ٬٦ج٬ع٬ٰلن٬ا لٮ 

ٔٮٰٕقٞ٭ه٬ا ٬ٔغ٬اي٩ مٮٰن ك٭لٯٮ م٬ك٬ا٫٤ ف٬  ٰتٮيه٬ا  ن٬ة٩ م٭ٰطم٬ئٮنَّة٩ َي٬ ٬ً يَّللَّ٭ م٬ث٬ ٩ ق٬ٰٞري٬ة٩ ك٬ا ٬ٰت ممٮ ٟٮ دبٮ٬ا  قا٢ تعاذل )٬٦ب٬ر٬ ٬ٖ يعبٰ٭وٜٮ ٬٦يػب٬ٰٰو ٬ٓيق٬ٞه٬ا يَّللَّ٭ لٮب٬ا ٍٰ أبٮ٬ ٰٞع٭مٮ يَّللَّٮ ف٬أ٬ ك٬ف٬ر٬
 ( . ك٬ا ٭وي ي٬ٰصن٬ٞع٭و٬٤ 

ٔٮ٠ٰٕٮ ٬ٔبٯٮك٭ٰم ٬٦يشٰ  ٬ا٫٢ ك٭ل٭وي مٮٰن 
نَّٞت٬ا٤ٮ ع٬ٰن يب٬ٮني٫ ٬٦مشٮ نٮهٮٰم مي٬ة٪ ج٬ ٰلن٬ا ٦قا٢ تعاذل )ل٬ا٬ٰا ك٬ا٬٤ لٮس٬ب٬أ٫ يفٮ م٬ٰسك٬ ًّّ غ٬ف٭ؤ٪ . ف٬أ٬ٰعر٬ب٭وي ف٬أ٬ٰٔس٬ ٌ٪ ا٬يٯٮب٬ة٪ ٬ٔ٬٦ ك٭ر٭٦ي ل٬و٭ ب٬ٰٞلا٬

٬نَّٞ  ٰلن٬اى٭ٰم جبٮ  ٬٦ب٬اَّ
٫ٔ ق٬لٮيل٫ ( .ع٬ل٬ٰيهٮٰم س٬ٰيل٬ يٰلع٬رٮ٣ٮ ٰا ٬٦٬ٓييت٬ٰ ن٭ك٭ل٫ طب٬ٰط٫ ٬٦ن٬ٰثل٫ ٬٦ش٬ٰيء٫ مٮٰن سٮ نَّٞت٬ٞنٰيٮ   ت٬ٰٞيهٮٰم ج٬

بٰٞن٬اى٬  س٬ااب٩ ش٬اٮياي٩ ٬٦ع٬ذَّ ن٬اى٬ا حٮ ياب٩  ٭ٰكري٩ ( .٦قا٢ تعاذل ) ٬٦ك٬أ٬يٯٮٰن مٮٰن ق٬ٰٞري٬ة٫ ع٬ت٬ٰت ع٬ٰن ن٬ٰمرٮ ٬ٔهبٯٮ٬ا ٬٦ٔ٭س٭لٮوٮ ف٬ح٬اس٬بٰٞ  ا ع٬ذ٬
ب٭وي ف٬أ٬  ٦قا٢ تعاذل )٬٦ل٬وٰ  ٙٮ ٬٦ل٬كٮٰن ك٬ذَّ ٫ٍ مٮن٬ يلسَّم٬اءٮ ٬٦يأٰل٬ٰٔ ا ب٭و٬٤ ( .ن٤٬َّ ن٬ٰىل٬ يٰلا٭ر٧٬ مم٬ن٭وي ٬٦يتَّٞا٬ٰوي ل٬ف٬ت٬ٰحن٬ا ع٬ل٬ٰيهٮٰم ب٬ٞر٬ك٬ ى٭ٰم دبٮ٬ا ك٬ا ٭وي ي٬ٰكسٮ  خ٬ٰذَن٬

٩ٌ خ٬ا ٬ْ ئٮني٬ ( .٦قا٢ تعاذل )ف٬ٞل٬مَّا ع٬ت٬ٰٞوي ع٬ٰن م٬ا  ٞ٭ه٭وي ع٬ٰنو٭ قٞ٭ٰلن٬ا ؽب٬٭ٰم ك٭و ٭وي قٮر٬  سٮ
ي٬ة٩ لٮا٬ٰو٫٣ ي٬ٰٞعل٬م٭و٬٤ ( . ٬ٓلٮك٬ آل٬  ٦قا٢ تعاذل )ف٬تٮٰلك٬ بٞ٭ي٭وتٞ٭ه٭ٰم خ٬ا٦ٮي٬ة٩ دبٮ٬ا ظ٬ل٬م٭وي وٮ٤َّ يفٮ 

 وما كِبوا بو :اغيا٤ قو٣ شبْو ، فاا كذبوي ،  -ٴ
 ن٦ال٩ : كذبوي ابلعذيً يلذ٨ ٦عاىم بو  بيهم  احل .

 ٰوي ع٬ٰن ن٬ٰمرٮ ٬ٔهبٯٮٮٰم ٬٦ق٬ال٭وي َي٬  ٬الٮح٭ يٰئتٮن٬ا دبٮ٬ا ت٬عٮا٭َن٬ وٮ٤ٰ ك٭ٰنت٬ مٮن٬ يٰلم٭ٰرس٬لٮني٬ ( .كما قا٢ تعاذل ) ف٬ٞع٬ا٬ر٭٦ي يلنَّاق٬ة٬ ٬٦ع٬ت٬ٞ 
 اث يا٩ : ٦كذبوي ابلبعث ٦يلايامة . 

ٔٮع٬ةٮ ( . ٰلا٬ا ْ٪ ابٮ  كما قا٢ تعاذل )ك٬ذَّب٬ٰت شب٬٭وْ٭ ٬٦ع٬ا
 اثلثا٩ : ٦كذبوي برسالة  احل .

ت٭ٰم بٮوٮ ك٬افٮر٭٬٤٦ ( . كما قا٢ تعاذل ) ق٬ا٬٢  لَّذٮ٨ مم٬نٰٞ  يلَّذٮين٬ يٰست٬ٰكب٬ٞر٭٦ي وٮَنَّ ابٮ
 م .٦يلتخفيف عنو ، وٓ كذبت قبل قريش شبْو ٦غريىا من يألم تسلية يلرسو٢ -ٵ
 ن٤ يلريبي ابؼبعصية ٦يؼبوياي عليها دبنزلة يلفاعل . -ٶ
 ن معو .ن٤ عذيً   لثمْو عمٯ صبيعهم وال       اغبا٩ ٦من مم -ٷ
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 تفسَت سورة اللي 
 : مقدمة
ٌٔ مكية يف قو٢ يعبمهٔو . ٦ىي  سو

 أمساؤىا :
ٌٔ يلليل ، ظبيت بذلك يف يؼبصاحف ٦معظم كتب يلتفسري .  سو
٬ٓي ي٬ٰٞغر٬ا٦ظبيت بذلك الفتتاحها ابلاسم يإلؽبي ابلليل يف قولو تعاذل )  ( . ٬٦يللَّٰيلٮ وٮ

( ٌٔ  ( . ٬ٓي ي٬ٰٞغر٬ا٬٦يللَّٰيلٮ وٮ ٦من نظبائها : سو
ٍْٔ ىذه يلتسمية عن يلن    . ٦قا ٦
لرَّٰم ٮ ٬٦ب٭ح٬اى٬ا. ٬٦س٬بٯٮحٮ يٰسم٬ ٬ٔبٯٮك٬ كما تاا٣ يف حايث معآ ) ٬ٖ ف٬اقٰٞر٬ٰن ابٮ ٬ٓي ن٬فب٬ٰت٬ يلنَّا ٓ٭ وٮ ٰسمٮ ن٬ت٭رٮيا٭ ن٤ٰ٬ ت٬ك٭و٬٤ ف٬ٞتَّاَن٩ َي٬ م٭ع٬ا  يأل٬ٰعل٬ا. ٬٦يقٰٞر٬ٰن ابٮ

٬ٓي  . ٬٦يللَّٰيلٮ وٮ  ( .اي٬ٰٞغر٬ ٬ٔبٯٮك٬
 أغراضها :

 يحتٍو علا بيا٤ شٟر يؼبؤمنني ٦فضائل نعماؽبم ٦مذمة يؼبرركني ٦مسا٦يهم ٦جزيء كل . -ٲ
 ٦ن٤   يها٨ يلناٖ وذل يػبري فهو هبز٨ يؼبهتاين خبري يغبياتني ٦يلضالني بعك  ٓلك . -ٳ
ٔسولو  -ٴ ٔسل  ذكر٧ من كا٤ شايا٩ فيكو٤ جزيهه يلنأ يلكرب٧ للتذكري ابهلل ٦ما عناه فينتفع من ىبرا فيفلح٭ ٦ي٬صاٟ عن يل ٦ن و ن

ٌٔ   تعاذل ٦بايع  نعو  ٌٔ وذل ْالئل قا مأ يف ٓلك يإلٮشا  .٦ن٦لئك ىم يلذين  اىم عن يلتذكر ويثأ حب ما ىم فيو يف ىذه يغبياٌ، ٦نْ٭
)  )تفسري يبن عاشٔو

َُا يَمْاَشى )  َُا َٕتَل ى )ٔ) َوالل ْيِ  ِإ ََُثى )( َومَ ٕ( َوالنم َهاِر ِإ ِ َكَر َواَْ ( ٘( فََأم ا َمن َأْعَطى َواتم َقى )ٗ( ِإن  َسْعَيُ ْم َلَشىت  )ٖا َخَلَ  ال
ُرُه لِْلُيْسَر  )َٙوَصد َق ِ)ْ ُْسٌَت ) ِ َب ِ)ْ ُْسٌَت )ٛ( َوَأم ا َمن ٓتََِ  َواْسََمْاٌَت )ٚ( َفَسنُمَيسِّ ُرُه لِْلُعْسَر  )ٜ( وََك َوَما يُمْاٍِت  (ٓٔ( َفَسنُمَيسِّ
َُا تَمَرد    ( . ( ٔٔ)  َعْنُو َمالُُو ِإ

 [ . ٲٲ – ٲ] يلليل : 
------------ 

َُا يَمْاَشى (   ) يلوي٦ ( ٦ي٦ يلاسم  ، ياسم   تعاذل ابلليل وٓي غطا يألٙٔ ٦يػبلياة بظ مو .) َوالل ْيِ  ِإ
َُا َٕتَل ى (  وٓي ذبلا ٦ي كرف بضيائو ٦وشريقو .٦ياسم تعاذل نيضا٩ ابلنهأ  ) َوالنم َهاِر ِإ

: يعلم ن و تعاذل نقسم ابلليل يلذ٨ َي٨٦ فيو كل حيوي٤ وذل مأ٦يه ٦يسكن يػبلق عن يالبطريً ٦يغراىم يلنو٣ يلذ٨ جعلو  قال الراو  -
٦ٔيحهم ، مث نقسم ابلنهأ وٓي ذبلا ، أل٤ يلنهأ وٓي جاء ي كرف بضوئو ما كا٤ ٔيحة ألبايهنم ٦غذيء أل يف يلا يا من يلظلمة ، ٦جاء    

ٔىا ٦يؽبوي٣ من مكامنها ، فلو كا٤ يلاىر كلو لي ٩ لتعٞذٔ يؼبعاٗ ٦لو كا٤ كلو   يلوقت يلذ٨ يتحر١ فيو يلناٖ ؼبعاشهم ٦تتحر١ يلطري من ن٦كا
ٔي٩ لبطلت يلريحة ، لكن يؼبصلحٞة كا ت يف تعاقبهٞما علا ما قا٢ سبحا و ) ٬٦ى٭و٬ يلذ٧ ج٬ع٬ل٬ يلليل  ٰلف٬ة٩ (  ) ٦سخر لكم يلليل هنا ٦يلنهأ خٮ

 ٦يلنهأ ( .
ٔتو،  قال ابن عا ور - : ٦يف يلاسم ابلليل ٦ابلنهأ يلتنبيو علا يالعتبأ هبما يف يالستاال٢ علا حكمة  ظا٣   يف ىذي يلكو٤ ٦بايع قا

 ٦ ، يٍ فتعمها ظلمتو ف  ٦خص ابلذكر ما يف يلليل من يلااللة من حالة غريا و يعبا ٮب يلذ٨ يغراه من يألٙٔ يغرا فيو من يؼبوجْو
ٔه علا يألٙٔ كذلك. يٍ ٦ظهو  تبا٦ للناظرين، أل٤ ٓلك نقو٧ نحويلو، ٦خص ابلذكر من نحوي٢ يلنهأ حالة ذبليتو عن يؼبوجْو

ََُثى (  ِ َكَر َواَْ يغبيويَنٍ ٦يلنبااتٍ، ٦ىو    )ما( مو ولة، ن٨: ٦نقسم ابلذ٨ خلق يلذكر ٦يأل ثا من يإل   ٦يعبن ٦سائر) َوَما َخَلَ  ال
 تعاذل .

 فأقسم بنفسو يلكريبة سبحا و يؼبو وفة بكو و خالق يلذكر ٦يأل ثا .



125 

 

  ٔتو يف ىذي يلكو٤ يلفسيح يلذ٨ هبر٨ فيو كل شيء ٦يف ىذه يألقسا٣ تنبيو يلعباْ وذل عظيم  نع   يف مَيتو ، ٦بايع حكمتو ٦قا
 .اب تظا٣ ابلغ ، دبا وباق مصاحل يػبلق 

ٓكري٩ ٦ن ثا ليباا يلنٜو ٦ال يضمحل ، قال السعد  :  - ٦كما٢ حكمتو يف ٓلك ن٤ خلق من كل  نف من يغبيويَنٍ يليت يريا وبااءىا 
١ٔ   نحسن يػبالاني .  ٦قاْ ك ٩ منهما وذل يآلخر بسلسلة يلرهٌو ، ٦جعل ك ٩ منهما مناسبا٩ لةخر فتبا

ٔية ، ٦يؼبعَن : ٦خٰلق٭ يلذكر ٦يأل ثا .٦قيل : )٬٦م٬ا خ٬ل٬ق٬ يلذَّك٬ر٬ ٬٦يأٰل٭    ث٬ا ( و٤ ) ما ( مصا
 ىذي جويً يلاسم ، ن٨ : نعما٢ يلعباْ يليت يكتسبوىا متضاٌْ ٦متخالفة فمن فاعل خريي٩ ٦من فاعل شري٩ .) ِإن  َسْعَيُ ْم َلَشىت  ( 

 . ٦يلسعي : ىو يلعمل يلذ٨ يهتم بو  احبو ٦هبتها فيو 
 ٔه، ٦بنفسو ٦ىو يلذ٨ خلق يلذكر ٦يأل ثا،  فأقسم سبحا و ابلليل وٓي غري يػبلياة بظ مو، ٦ابلنهأ وٓي اب٤ ٦ظهر ٦نباء يألٙٔ بنو

ىم ـبتلفة ، متنوعة ٦متفرقة، فعامل خريي٩ ، ٦عامل شري٩ .  نقسم علا ن٤ سعي يلعباْ ٦نعماؽبم ٦يىتمامالم ٦جهْو
٦ٔيه مسلم .) كل يلناٖ يغا٦ فبائع  فسو فمعتاها ن٦ موب كما قا٢   اها( 

ٔبا   ٦بعضها يف سخطو:  قال ابن عطية -  . فأخرب تعاذل ماسما٩ ن٤ نعما٢ يلعباْ شَّت ، ن٨ مف قة جاي٩ بعضها يف 
 تنبيو :

٦بني يؼباسم بو ٦جويً يلاسم تناسب ، فاهلل نقسم أبشياء متضاٌْ من يلليل ٦يلنهأ ٦يلذكر ٦يأل ثا علا نشياء متضاٌْ ، ٦ىي نفعا٢ 
 عباْ يغبسنة ٦يلابيحة .يل

 ن٨ : نعطا ما نمر إبخريجو من يلنفااٍ يلويجبة ٦يؼبستحبة كالزكاٌ ٦يإل فا٠ علا يألىل ٦يأل٦الْ ٦سائر يلصاقاٍ . ) فََأم ا َمن َأْعَطى (
 ن٨ : ٦يتاا   يف نمره . ) َواتم َقى (

 يختلف يلعلماء يف معناىا : ) َوَصد َق ِ)ْ ُْسٌَت (
ليلو قولو تعاذل )لٮلَّذٮين٬ ن٬ٰحس٬ن٭و  فايل : ن٨ ي  ا٠ بٞ ) ال ولو وال   ( ٦ما ْلت عليو من يلعاائا يلاينية ٦ما ترتب عليها من يعبزيء ، ٦ْ

. ) ٪ٌ ٬ْ ٕٮَي٬  يغبٰ٭ٰسَن٬ ٬٦
 ابػبلف ، كما قا٢ تعاذل )٬٦م٬ا ن٬ ٰٞف٬ٰات٭ٰم مٮٰن ش٬ٰيء٫ ف٬ٞه٭و٬ ىب٭ٰلٮف٭و٭ ( .وقي  : 

 ( .... و٣ يصبح فيو يلعباْ وال ينز٢ ملكا٤ فياو٢ نحانبا  يللهم نعط منفاا٩ خلفا٩ من ي ) ما ٦قا٢  
ٔسو٢    ْٔيء قا٢: قا٢  ب٬ٞت٬ٞيٰٞه٬ا ملكا٤ يناَْي٤ بصٍو يسمعو خلق   كلهم وال  عن نّب يلا ) ما من يو٣ غربت فيو مشسو وال ٦جب٬نٰٞ

ر٭ه٭ لٮٰلي٭ٰسر٧٬  يلثالني: يللهم نعط منفا٩ا خلف٩ا، ٦نعط فبسك٩ا تلف٩ا". نٞ٭ي٬سٯٮ غبٰ٭ٰسَن٬ ف٬س٬ ٦ن ز٢   يف ٓلك يلارم٤ )ف٬أ٬مَّا م٬ٰن ن٬ٰعط٬ا ٬٦يتَّٞا٬ا ٬٦ ٬ا٬٠َّ ابٮ
ر٭ه٭ لٮٰلع٭ٰسر٧٬( . نٞ٭ي٬سٯٮ غبٰ٭ٰسَن٬ ف٬س٬ ٬ً ابٮ  ٬٦ن٬مَّا م٬ٰن خب٬ٮل٬ ٬٦يٰست٬ٰٞغَن٬ ٬٦ك٬ذَّ

 .لثويً ؾبم ٩ يألجر ٦ي (يغبسَن  )٦قا٢ كثري من يؼبفسرين :  قال ابن عطية -
ُرُه ِلْلُيْسَر ( ن٨:  يسر لو نمره، ٦قبعلو مسه ٩ عليو كل خري، ميسري٩ لو تر١ كل شر، أل و نتا أبسباً يلتيسري فيسر   لو ٓلك،  )َفَسنُمَيسِّ

٦قا٢ تعاذل )٦م٬ٰن ي٬ٞتَّقٮ يَّلل٬َّ هب٬ٰع٬ٰل ل٬و٭ ـب٬ٰر٬جا٩ . ٬٦ي٬ٰٞرٕ٭ٰقو٭  أل٤ من جزيء يغبسنة يغبسنة بعاىا ، قا٢ تعاذل )٦م٬ٰن ي٬ٞتَّقٮ يَّلل٬َّ هب٬ٰع٬ٰل ل٬و٭ مٮٰن ن٬ٰمرٮهٮ ي٭ٰسري٩(
. ) ب٭  مٮٰن ح٬ٰيث٭ ال وب٬ٰت٬سٮ

 . ٦" يليسر٧ " يغبا٢ يغبسنة يؼبربية يف يلا يا ٦يآلخٌر ، ٦" يلعسر٧ " : يغبا٢ يلسيئة يف يلا يا ٦يآلخٌر:  قال ابن عطية -
 سنة بعاىا ، ٦من جزيء يلسيئة يلسيئة بعاىا .من ثويً يغبسنة يغبقال بعض السلف :  -
ر٭ه٭ لليسر٧ ( ن٨  رشاه ألسباً يػبري ٦يلص ِ ، حَّت يسهل عليو فعلها.قا٢ بعض يلعلماء :  - نٞ٭ي٬سٯٮ  ) ف٬س٬
 يا٣ بو ..ن٨ : ٦نما يلذ٨ خبل دبا ماته   من يؼبا٢ ، فمنع حق   فيو ، ٦دل يام دبا نمره   ابلاَوَأم ا َمن ٓتََِ  () 

 .٦يلبخل  فة ٓميمة ٦قبيحة 
ر٭ه٭ لٮٰلع٭ٰسر٧٬ ( . نٞ٭ي٬سٯٮ غبٰ٭ٰسَن٬ ف٬س٬ ٬ً ابٮ  قا٢ تعاذل )٬٦ن٬مَّا م٬ٰن خب٬ٮل٬ ٬٦يٰست٬ٰٞغَن٬ ٬٦ك٬ذَّ
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 وىو من صفات املنافقُت .
ٰلم٭ٰنك٬رٮ ٬٦ي٬ٞ  ٍ٭ ب٬ٰٞعض٭ه٭ٰم مٮٰن ب٬ٰٞعض٫ َي٬ٰم٭ر٭٬٤٦ ابٮ ٟٮ ٬٦ي٬ٰٞابٮض٭و٬٤ ن٬ٰياٮي٬ٞه٭ٰم ( .قا٢ تعاذل )يٰلم٭ن٬افٮا٭و٬٤ ٬٦يٰلم٭ن٬افٮا٬ا ٰٞو٬٤ ع٬نٮ يٰلم٬ٰعر٭٦  نٰٞه٬

 َل ُيب هللا من يبخ  .
ك٭ٰم ٬٦يَّللَّ٭ ال وب٭ٮبُّ ك٭لَّ ـب٭ٰت٬ا٫٢ ف٬خ٭و٫ٔ  ٬ٖ ابٮ  قا٢ تعاذل )لٮك٬ٰي  أت٬ٰس٬ٰوي ع٬ل٬ا م٬ا ف٬ات٬ك٭ٰم ٬٦ال ت٬ٰٞفر٬ح٭وي دبٮ٬ا مات٬ َي٬ٰم٭ر٭٬٤٦ يلنَّا ٰلب٭ٰخلٮ ٬٦م٬ٰن ي٬ٞت٬ٞو٢٬َّ يلَّذٮين٬ ي٬ٰٞبخ٬ل٭و٬٤ ٬٦

ُّ يغب٬ٰمٮيا٭ ( .  ف٬إٮ٤َّ يَّلل٬َّ ى٭و٬ يٰلغ٬ ٮ
 وأخرب تعا  أن من وقي  ح َفسو فقد أفلح .

وٮ ف٬أ٭٦ل٬ئٮك٬ ى٭م٭ يٰلم٭ٰفلٮح٭و٬٤ ( .  فاا٢ تعاذل )٬٦م٬ٰن ي٭و٬٠ ش٭حَّ  ٬ٰٞفسٮ
 وىو من صفات أى  النار .

٦ٔيه نضبا .) و٤ نىل يلنأ كل جعظر٨ جويٛ مستكرب  قا٢   صبٜا منٜا ( 
 وىو  ر ما يف الًر  .

٦ٔيه نضبا . كما قا٢   ) شر ما يف يلرجل شح ىالع ٦جنب خالع ( 
 منو . واسَعاُ النيب 

ٔسو٢    يتعٓو ياو٢ : يللهم وين نعٓو بك من يلكسل ٦نعٓو بك من يعبنب ٦نعٓو بك من يؽبر٣ ٦نعٓو بك من  عن ن   قا٢ ) كا٤ 
 عليو .يلبخل ( متفق 

ٔسو٢    ٔقم قا٢ ) كا٤  ٕيا بن ن ياو٢ : يللهم وين نعٓو بك من يلعجز ٦يلكسل ٦يعبنب ٦يلبخل ٦يؽبر٣ ٦عذيً يلارب ، يللهم مٍ  ٦عن 
 فسي تاويىا ، ٦ٕكها ن ت خري من ٕكاىا ن ت ٦ليها ٦موالىا ، يللهم وين نعٓو بك من علم ال ينفع ، ٦من قلب ال ىبرع ، ٦من  ف  ال 

٦ٔيه مسلم .تربع   ، ٦من ْعٌو ال يستجاً ؽبا ( 
 داء . ومساه النيب 

ٔسو٢    ٦ْٰن من يلبخل ؟ بل سياكم عمر٦ بن  قا٢  لو ، قا٢ : ٦ن٨ ْيء٫ ن ) من سياكم َي ب  سلمة ؟ قلنا : جاُّ بن قي  وال نَن  ٭بخٯٮ
٨ٔ يف يألًْ يؼبفْر . ٦ٔيه يلبخا  يعبمِو ( 

 واملائ ة تدعو على املمس  .
) ما من يو٣ يصبح فيو يلعباْ وال ملكا٤ ينزال٤ فياو٢ نحانبا : يللهم نعط منفاا٩ خلفا٩ ، ٦ياو٢ يآلخر : يللهم نعط فبسكا٩ تلفا٩ (  ا٢ ق

 متفق عليو .
 وىو من تصدي  الشيطان .

ٰلف٬ٰحر٬اءٮ ٬٦يَّللَّ٭ ي٬عٮا٭ك٭  َي٬ٰم٭ر٭ك٭ٰم ابٮ  ٰم م٬ٰغفٮر٩ٌ٬ مٮٰنو٭ ٬٦ف٬ٰض ٩ ( .قا٢ تعاذل )يلرَّٰيط٬ا٤٭ ي٬عٮا٭ك٭م٭ يٰلف٬ٰار٬ ٬٦
 وىو سبب لليلم .

ٔمهم( قا٢   متفق عليو  .)يتاوي يلظلم ... ٦يتاوي يلرح، فإ٤ يلرح نىلك من كا٤ قبلكم، ضبلهم علا ن٤ سفكوي ْماءىم ٦يستحلوي ؿبا
يتو جا با٩ ، ٦دل ير  فسو مفتاٌر غاية يالفتاأ وذل ) َواْسََمْاٌَت ( ٔبو ، ف ١ عبْو  هبا . عن 

ِ َب ِ)ْ ُْسٌَت (  ن٨ :كذً ابعبزيء يف يلائ يآلخٌر . ) وََك
 فبخل دبالو لسوء ظنو ابؼبعبْو ، كما قا٢ بعضهم : منع يؼبوجْو ، سوء ظن ابؼبعبْو .

ُرُه لِْلُعْسَر  ( لو نفعا٢ يؼبعا ي كما تاا٣  ن٨ للحالة يلعسٌر ، ٦يػبصا٢ يلذميمة ، أب٤ يكو٤ ميسري٩ للرر نينما كا٤ ، ٦مايضا٩  ) َفَسنُمَيسِّ
 يف يغبايث ) ما من يو٣ يصبح فيو يلعباْ .... ( .

 قا٢ بعض يلعلماء : ن٨ فسنعسر عليو نسباً يػبري ٦يلص ِ حَّت يصعب عليو فعلها. -
رٯي٩ ٬٦ع٬ ٬ ٮي٬ة٩( قا٢ يلعلماء : ثبت هبذه يآلية ٦باولو ) ٬٦فبَّا ٬ٕ٬ٔقٰٞن٬اى٭ٰم يٞ٭ٰنفٮا٭و٬٤( ٦قولو )يلذين يٞ٭نٰ  قال القرطيب : - فٮا٭و٬٤ ن٬ٰمو٬يؽب٬٭ٰم ابلليل ٦يلنهأ سٮ
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ٔٓؽبا . ٣ٔ يألخ ٠ ، ٦يلبخل من ن  وذل غري ٓلك من يآلَيٍ ن٤ يعبْو من مكا
ت٬ٞه٭ٰم ٬٦ن٬ٰبص٬ا٬ٔى٭ٰم ك٬م٬  قال ابن كثَت - ر٭ه٭ لٮٰلع٭ٰسر٧٬ ( ن٨: لطريق يلرر، كما قا٢ تعاذل ) ٬٦ ٞ٭ا٬لٯٮب٭ ن٬ٰفئٮا٬ نٞ٭ي٬سٯٮ ٔ٭ى٭ٰم : ) ف٬س٬ ن٭وي بٮوٮ ن٬٢َّ٦٬ م٬ر٫ٌَّ ٬٦ ٬ذ٬ ا دل٬ٰ يٞ٭ٰؤمٮ

٨ٕ من قصا يػبري ابلتوفيق لو، ٦من ق ا صا يلرر يفٮ ا٭ٰغي٬اهنٮٮٰم ي٬ٰٞعم٬ه٭و٬٤ ( ، ٦يآلَيٍ يف ىذي يؼبعَن كثرٌي ْيلة علا ن٤   عز ٦جل؛ هب٭
:  ابػبذال٤. ٦كل ٓلك باأ م٭ااٯٔ، ٦يألحاْيث يلايلة علا ىذي يؼبعَن كثرٌي

ٔسو٢  ، ن عمل علا ما فٝر منو ن٦ علا نمر مؤتنف؟ قا٢: "بل علا نمر قا ف٭ٝر منو ،  عن نّب بكر ) قا٢ : قلت لرسو٢    : َي 
٦ٔيه نضبا . ٔسو٢  ؟ قا٢: كل ميسر ؼبا خلق لو (   قا٢ : ففيم يلعمل٭ َي 

ٔسو٢    ٌٕ، فا ٦عن علي قا٢: كنا مع  ا٢: ما منكم من نحا وال ٦قا ك٭تب ماعاه من يعبنة ٦ماٞعاه من يلنأ؟ يف ب٬اٮيع يلغ٬ٰرق٬ا يف جنا
ٔسٞو٢  ، نف   تكل؟ فاا٢ : يعملوي، فكل ميسر ؼبا خلق لو". قا٢: مث قرن ) ف٬أ٬مَّا م٬ٰن ن٬ٰعط٬ا ٬٦يتَّٞا٬ا ٬٦ ٬ا٬٠َّ  ر٭ه٭ فاالوي: َي  نٞ٭ي٬سٯٮ غبٰ٭ٰسَن٬ ف٬س٬  ابٮ

٨ٔ . لٮٰلع٭ٰسر٧٬ :لٮٰلي٭ٰسر٧٬  وذل قولو  ٦ٔيه يلبخا  ) 
؟ قا٢: " فيما قا ف٭ر٬ٝ منو، ٔنيت ما  عمل فيو؟ نيف نمر قا ف٭ٝر ن٦ مبتان ن٦ مبتٜا ٔسو٢  ، ن فاعمل  ٦عن يبن ع٭م٬ر: قا٢ : ) قا٢ عمر: َي 

٦ٔيه  .إ و يعمل للرااء (َي يبن يػبطاً، فإ٤ ك٭  م٭ي٬سَّر، نما من كا٤ من نىل يلسعاٌْ فإ و يعمل للسعاٌْ، ٦نما من كا٤ من نىل يلرااء ف
 نضبا ٦يل مذ٨ 

ٔسو٢   ، ن عمل ألمر قا فٝر منو، ن٦ ألمر  ستأ فو؟ فاا٢: ألمر قا فٝر منو ، فاا٢ سريقة : فف يم ٦عن جابر بن عبا   ن و قا٢ ) َي 
ٔسو٢    ٩ٓي ؟ فاا٢  ٦ٔيه مسلم . يلعمل و  : كل عامل م٭ي٬سَّر لعملو ( 

٦يؼبتأمل يف ىذه يآلَيٍ يلكريبة يريىا، ٦قا ٦ فت يؼبؤمنني يلصاْقني بث َ  فاٍ ىي صبٜا كل خري، :  سيطالَفسَت الو ًاء يف  -
ٔتب علا ٓلك توفياهم -تعاذل -٦نساٖ صبيع يلفضائل: ٦ فهم ابلسخاء، ٦ابػبٟو من   ، ٦ابلتصايق بكل ما هبب يلتصايق بو، ٦

 سعاٌْ.للخصلة يغبسَن.. يليت تنتهي هبم وذل يلفٕو ٦يل
، ٦يلتكذيب بكل ما  -نيضا -٦٦ ف نىل يلفسو٠ ٦يلفجٔو بث َ  فاٍ، ىي نساٖ يلب ء، ٦منبع يلفساْ، نال ٦ىي: يلبخل، ٦يلغر٦ٔ

ٔتب  علا ٓلك ليئتهم للخصلة يلعسر٧، يليت تو لهم وذل سوء يؼبصري، ٦شايا يلعااً.. -سبحا و -هبب يإليبا٤ بو.. ٦
َُا تَمَرد   (  ) َوَما يُمْاٍِت َعْنُو َمالُوُ   خل جهنم ، ) إُا ترد  ( يلذ٨ ناغاه ٦يستغَن بو ٦خبل بو ) مالو (  ٦ما يافع عنوِإ ن٨ ىلك ٦ماٍ ٦ْ

 فإ و ال يصحب يإل سا٤ وال عملو يلصاحل .
٨ٕ : ) وٓي تر٧َّْ ( ٦فيو قوال٤ . -  قا٢ يبن يعبو

 : وٓي ساط فيها . وٓي تر٧َّْ يف جهنم ، قالو يبن عباٖ ، ٦قتاٌْ ، ٦يؼبعَن أحدمها :
 وٓي ماٍ ف ٧َّْ يف قربه ، قالو ؾباىا . والثاين :

  ي٬ٰو ( ٦كما قا٢ فاؼبا٢ يلذ٨ ال ينفاو بطاعة   ال ينفع  احبو كما قا٢ تعاذل عن يلكافر ) م٬ا ن٬ٰغَن٬ ع٬ ٯٮ م٬الٮي٬ٰو . ى٬ل٬ك٬ ع٬ ٯٮ س٭ٰلط٬ا ٮ
٬ْه٭ . وب٬ٰ  ٔ٭ سبحا و ) يلَّذٮ٨ صب٬٬ع٬ م٬اال٩ ٬٦ع٬اَّ ٬ٔي٬١ م٬ا يغبٰ٭ط٬م٬ة٭ . َن٬ ب٬ذ٤٬َّ يفٮ يغبٰ٭ط٬م٬ةٮ . ٬٦م٬ا ن٬ْٰ يَّللَّٮ  س٬ب٭ ( ن٨: يظن ) ن٤٬َّ م٬ال٬و٭ ن٬ٰخل٬ا٬ه٭  . ك٬ َّ ل٬يٞ٭نٰٞ

ٌ٭ ( فهو سينبذ يف يغبطمة، ن٨: يف يلنأ يؼبوقاٌ، ٦مالو سياذٟ بو نيضا٩ معو يف يغبطمة .  يٰلم٭وق٬ا٬
 فريجع يثنا٤، ٦يباا ٦يحا . -يع : وذل يلارب- ثة: نىلو، ٦مالو، ٦عملو ) يتبع يؼبيت ث ٦قا٢ يلن  

لَّيتٮ تٞ٭ا٬رٯٮب٭ك٭ٰم عٮٰنا٬َن٬ ٕ٭ٰلف٬ا وٮالَّ م٬ٰن مم٬ن٬ ٬٦ع٬مٮل٬  ٰعفٮ دبٮ٬ا ع٬مٮل٭وي ٦قا٢   سبحا و ) ٬٦م٬ا ن٬ٰمو٬يل٭ك٭ٰم ٬٦ال ن٦ٰ٬الْ٭ك٭ٰم ابٮ ٬٦ى٭ٰم يفٮ   ٬اغبٮ٩ا ف٬أ٭٦ٰل٬ئٮك٬ ؽب٬٭ٰم ج٬ز٬يء٭ يلضٯٮ
ٍٮ ممٮن٭و٤ ( .  يٰلغ٭ر٭ف٬ا

 الفوائد :
ٔتو ٦علمو يؼبوجبة لربوبيتو يؼباتضية لعباْتو ٦حاه ٤٦ْ سويه . -ٲ  بيا٤ عظمة   ٦قا
 تارير يلاضاء ٦يلاأ ٦ن٤ كل و سا٤ ميسر ؼبا خلق لو من سعاٌْ ن٦ شااء . -ٳ
 وَما يدل على ُل  :ن٤ يؼبا٢ ال ينفع  احبو يو٣ يلايامة وال من ن فاو يف ااعة   ،  -ٴ
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ٰيئا٩ ٬٦ن٭٦ل٬ئٮك٬ ى٭  ٬ ع٬نٰٞه٭ٰم ن٬ٰمو٬يؽب٭٭ٰم ٬٦ال ن٦ٰ٬الْ٭ى٭ٰم مٮن٬ يَّللَّٮ ش٬ ين٬ ك٬ف٬ر٭٦ي ل٬ٰن تٞ٭ٰغ ٮ
ٔٮ ( .قا٢ تعاذل )وٮ٤َّ يلَّذٮ  ٰم ٬٦ق٭وْ٭ يلنَّا

 س٬لٮيم٫ ( . ٦قا٢ تعاذل ) ي٬ٰٞو٬٣ ال ي٬ٞنٰٞف٬ع٭ م٬ا٢٪ ٬٦ال ب٬ٞن٭و٬٤ . وٮالَّ م٬ٰن ن٬ت٬ا يَّلل٬َّ بٮا٬ٰلب٫ 
٬ٓي ت٬ٞر٧َّْ٬ ( .  ٦قا٢ تعاذل ) ٬٦م٬ا يٞ٭ٰغ ٮ ع٬ٰنو٭ م٬ال٭و٭ وٮ

 ٦قا٢ تعاذل عن يلكافر ) م٬ا ن٬ٰغَن٬ ع٬ ٯٮ م٬الٮي٬ٰو . ى٬ل٬ك٬ ع٬ ٯٮ س٭ٰلط٬ا ٮي٬ٰو ( .
 : ) َي يبن م٣ْ ، و ك و٤ تبذ٢ يلفضل خري لك ، ٦و٤ سبسكو شر لك ( . ٦قا٢ 

 ٣ٓ يلبخل . -ٵ
 وَما يدل على ُل  : ميسر لفعل ااعة نخر٧ ، ٦فعل يؼبعصية يافع وذل معصية نخر٧ ، ن٤ فعل يلطاعة  -ٶ

ى٭ٰم ت٬ٰٞاو٬يى٭ٰم ( . ٬ْى٭ٰم ى٭ا٩٧ ٬٦مات٬ ٦ٰي ٬ٕي  قولو تعاذل )٬٦يلَّذٮين٬ يٰىت٬ا٬
٬ٝ يَّللَّ٭ قٞ٭ل٭وب٬ٞه٭ٰم ( .  ٦قولو تعاذل ) ف٬ٞل٬مَّا ٬ٕيغ٭وي ن٬ٕ٬ي

َنا لَْلُهَد  ) ُوَ  ) ( َوِإن  ٕٔ) ِإن  َعَليمْ ْرُتُ ْم ََّنرا) تَمَلي ى )ٖٔلََنا َلْْلِخَرَة َواَْ َِ َْ َقى )ٗٔ( فَأََ ِ َب ٘ٔ( ََل َيْصمَاَىا ِإَل  اَْ ِِ  َك ( ال 
َتْمَقى )َٙٔوتَمَو   ) َْ ِِ  يُمْؤيت َماَلُو يَمََمزَك ى )ٚٔ( َوَسُيَجنم بُمَها ا ََحٍد ِعنَدُه ِمن َِّْعَمٍة ٛٔ( ال  ِو رَبِِّو ُٜٕٔتَْز  )( َوَما َِ ًْ ( ِإَل  اْبََِااء َو
َْعَلى )  ( .( ٕٔ)( َوَلَسْوَف يَمْرَضى ٕٓاَْ
 [ . ٲٳ – ٳٲ] يلليل : 

------------- 
َنا لَْلُهَد  (  ن٨ : و٤ علينا ن٤  بني للناٖ اريق يؽبا٧ من اريق يلض لة ، ٦ وبح سبيل يلرشا من سبيل يلغي . ) ِإن  َعَليمْ

ٰينٮ ( .كما قا٢ تعاذل يٰٞن٬اه٭ يلنَّٰجا٬   ) ٬٦ى٬ا٬
ٔي٩ ( . يٰٞن٬اه٭ يلسَّبٮيل٬ وٮمَّا ش٬اكٮري٩ ٬٦وٮمَّا ك٬ف٭و  ٦قا٢ تعاذل ) وٮَنَّ ى٬ا٬

ُوَ  (  ن٨ : يعبميع ملكنا ٦نَن يؼبتصٟر فيهما . ) َوِإن  لََنا َلْْلِخَرَة َواَْ
ر٬ٌ٭ ٬٦يأٰل٭٦ذل٬ ( فاػبلق   خلاو ٦يألمر نمره سبحا و ٦تعاذل .كما قا٢ تعاذل ) ف٬لٮلَّوٮ يآٰلخٮ

ٌ٭ يلاُّ ٰٞي٬ا وٮالَّ  ي٬ٔ ٦قا٣ يآلخٌر مع نهنا متأخٌر من حيث يلزمن ألنبيتها ، فهي يلائ يغباياية كما قا٢ تعاذل )٬٦م٬ا ى٬ذٮهٮ يغب٬ٰي٬ا  ؽب٬ٰو٪ ٬٦ل٬عٮب٪ ٬٦وٮ٤َّ يلاَّ
ي٬ يغب٬ٰي٬ٞو٬ي٤٭ ل٬ٰو ك٬ا ٭وي ي٬ٰٞعل٬م٭و٬٤ ( .

ر٬ٌ٬ ؽب٬ٮ  يآٰلخٮ
ٰلٮك٭  ٬ٰٞف ٪ لٮن٬ٰٞف ٫ ش٬ٰيئا٩ ٬٦يأٰل٬ٰمر٭ ي٬ٰٞوم٬ئٮذ٫ ٦قا  َّللٮَّٮ ( . مها نيضا٩ أل٤ فيها يظهر سبا٣ ملك   عز ٦جل كما قا٢ تعاذل )ي٬ٰٞو٬٣ ال سب٬

ْرُتُ ْم ََّنرا) تَمَلي ى (  َِ ٔي٩ تتوىأ ٦تستعر ٦ترتعل ٦ىي َنٔ يآلخٌر .) فَأََ ٔتكم َن  ن٨ : فخوفتكم ٦حذ
 ن٨ : ال ياخلها ٦يغمر فيها ٦يااسي حرىا .( ) ََل َيْصمَاَىا 
َْ َقى (  يلكافر يلراي ، مث فسره باولو : ) ِإَل  اَْ

ِ َب (  ِِ  َك  بالبو .) ال 
ٔحو ٦نٔكا و .) َوتَمَو   (   عن يلعمل جبوي

ٔسو٢  ! ٦من َيىب؟ قا٢: من نااع  ْخل يعب قا٢   متفق عليو نة، ٦من عصاين فاا نىب( )كل نميت ياخلو٤ يعبنة وال من نىب؟ قالوي َي 

   ى٬ا وٮالَّ يأٰل٬ٰشا٬ا ( ٦من يؼبعلو٣ ن٤ ىنا١ مسلمو٤ ياخلو٤ يلنأ ، كما قا٢ يلن ٤٦ٔ من يؼبفل ؟ فذكر  قولو تعاذل )ال٬ ي٬ٰصٞ ٬ ) نتا
ىذي، ٦سفك ٣ْ ىذي، فيأخذ ىذي  ن٤ يؼبفل  من َييت يو٣ يلايامة بص ٌ ٦ يا٣ ٦ٕكاٌ ٦حأ، ٦َييت ٦قا شتم ىذي، ٦بًر ىذي، ٦نكل ما٢
 من حسناتو، ٦ىذي من حسناتو، فإ٤ فنيت حسناتو ن٭خذ من سيئالم فطرحت عليو، مث اِر يف يلنأ ( .

ٍٰ لٮٰلك٬افٮرٮين٬ ( .ح٭و٬٤ * ٬٦ ٦قا٢ تعاذل) َي٬ ن٬يُّٞه٬ا يلَّذٮين٬ مم٬ن٭وي ال أت٬ٰك٭ل٭وي يلرٯٮاب٬ ن٬ٰبع٬اف٩ا م٭ض٬اع٬ف٬ة٩ ٬٦يتَّٞا٭وي يَّلل٬َّ ل٬ع٬لَّك٭ٰم تٞ٭ٰفلٮ   يتَّٞا٭وي يلنَّا٬ٔ يلَّيتٮ ن٭عٮاَّ
م٩ا ( فكيف  وجو ىذه يآلية ؟ ٬ٓلٮك٬ ي٬ٰٞلق٬ ن٬اث٬  ٦قا٢ تعاذل ) ٬٦ال ي٬ٰٞز ٭و٬٤ ٬٦م٬ٰن ي٬ٰٞفع٬ٰل 

 للعلماء يف ىذي نجوبة:
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ٔي٩ ٦يحاٌ، ٦ىي ْٔكاٍ، فهنا١ َنٔ معاٌ للكافرين، ٦َنٔ نقل  منها معاٌ للمسلمني يلعصاٌ يلذين دل يتب يأل٢٦ : ن٤ يلنأ  ريي٤، ٦ليست َن
ْٔ يف حايث يلرسو٢   .   عز ٦جل عليهم عبريئمهم، فهم ياخلو٤ يلنأ ماْي٩ مث ىبرجو٤ منها وذل يعبنا٤ علا ما ٦

يؼبؤمن فهو ٦و٤ ْخلها ف  ىبلا ٦يلثاين: ن٤ يؼبريْ باولو  )ال ي٬ٰص ى٬ا وٮالَّ يأل٬ٰشا٬ا(، ن٨: )ال يص ىا( ـبلاي٩ فيها خالاي٩ وال يلكافر، نما 
)... ٌٔ  فيها، لاو٢   كما يف يغبايث يلااسي: ) نخرجوي من يلنأ من قا٢: ال ولو وال  ، ٦يف قلبو من يػبري ما يز٤ ٓ

َتْمَقى ( َْ  ن٨ ٦سنزحِز عن يلنأ يلتاي يلناي . ) َوَسُيَجنم بُمَها ا
 . ْ منو نبو بكر نصبع يؼبفسر٤٦ منا علا ن٤ يؼبري:  قال الراو  -
ٓكر غري ٦يحا من يؼبفسرين ن٤ ىذه يآلَيٍ  زلت يف نّب بكر يلصايق، قال ابن كثَت :  - ، حَّت و٤ بعضهم حكا يإلصبٜا من  قا 

نَّٞبٞ٭ه٬ا يألتٰٞا٬  ا يلَّذٮ٨ يؼبفسرين علا ٓلك. ٦ال شك ن و ْيخل فيها، ٦ن٦ذل يألمة بعمومها، فإ٤ لفظها لفً يلعمو٣، ٦ىو قولو تعاذل ) ٦س٬ي٭ج٬
ه٭ مٮٰن  ٮٰعم٬ة٫ ذب٭ٰز٧٬ ( ٦لكنو ماا٣ يألمة ٦ساباهم يف صبيع ىذه يأل٦ اٟ ٦سائر ي أل٦ اٟ يغبمياٌ؛ فإ و كا٤ يٞ٭ٰؤيتٮ م٬ال٬و٭ ي٬ٞت٬ٞز٬كَّا ٬٦م٬ا ألح٬ا٫ عٮٰنا٬

َن ري ب ٔيىم ٦ْ ٔسو٢  ، فكم من ْ ٩ْي بذيال٩ ألمويلو يف ااعة مواله، ٦ صٌر  ٔبو يلكرس، ٦دل يكن ألحا  ايا٩ا تاي٩ا كريبا٩ جوي ذؽبا يبتغاء ٦جو 
 من يلناٖ عناه منٯة٪ وبتُا وذل ن٤ يكافئو هبا، ٦لكن كا٤ فضلو ٦وحسا و علا يلساْيٍ ٦يلرهساء من سائر يلابائل؛ ٦ؽبذي قا٢ لو عر٦ٌ بن

، ٦كا٤ يلصايق قا نغلً لو يف  : نما ٦  لوال يا لك كا ت عنا٨ دل نجز١ هبا ألجبتك-٦ىو سيا ثايف، يو٣  لح يغبايبية-مسعْو 
ه٭ مٮٰن  ٮٰعم٬ة٫ ذب٭ٰ  ٔهساء يلابائل، فكيف دبن عايىم؟ ٦ؽبذي قا٢ ) ٬٦م٬ا ألح٬ا٫ عٮٰنا٬ ز٧٬ وٮال يبٰتٮغ٬اء٬ يؼباالة، فإٓي كا٤ ىذي حالو مع ساْيٍ يلعًر ٦

ٔسو٢    ٬ٟ ي٬ٰٞرب٬ا ( ٦يف يلصحيحني ن٤  ٬ْع٬تو خ٬ز٬ ٬ة٭ يعبنة: َي عبا  ، ىذي  قا٢ ) من ٬٦ٰجوٮ ٬ٔبٯٮوٮ يألٰعل٬ا ٬٦ل٬س٬ٰو ٦ٕجني يف سبيل    ن فق 
ٔجٞو ن٤ تكو٤ منهم (  ٌٔ فهل ياعا منها كلها نحا؟ قا٢: " عم، ٦ن ٔسو٢  ، ما علا من ي٭اعا منها بر٦ خري" ، فاا٢ نبو بكر: َي 

 متفق عليو .
 . فيو ن و كلما كا٤ يإل سا٤ هلل نتاا كا٤ عن يلنأ نبعا 

 يلتاي باولو : مث فسر
ِِ  يُمْؤيت َماَلُو يَمََمزَك ى ( ٔبو ليزكي  فسو ٦مالو ٦ما ٦ىبو   من ْين ٦ْ يا . ) ال   ن٨ : يصٟر مالو يف ااعة 

ٓكر سبحا و  فة يألتاا فاا٢ : قال الشوكاين  - ل يف ؿب (يتزكا  )ن٨ : يعطيو ، ٦يصرفو يف ٦جوه يػبري ، ٦قولو  (يلذ٧ يٞ٭ٰؤتٮا م٬ال٬و٭  )مث 
َيء ٦ال ظبعة  .  صب علا يغبا٢ من فاعل يؤيت ، ن٨ : حا٢ كو و يطلب ن٤ يكو٤ عنا   ٕكيا٩ ال يطلب 

  فالنف  تزكو ٦تنجو من يلبخل ٦يلرح ، ٦يؼبا٢ يزكو ٦ينمو ٦يزيا كما قا٢ . ٦ٔيه مسلم  ) ما  اصت  اقة من ما٢ ( 
ََحٍد ِعنَدُه ِمن َِّْعَمٍة ُٕتَْز  (  لي  بذلو مالو يف مكافأٌ من نسا٧ وليو معر٦فا٩ فهو يعطي يف ماابلة ٓلك ، ٦ومبا وذل ْفعو  ن٨ : ) َوَما َِ

 ٓلك :
َْعَلى (  ِو رَبِِّو اَْ ًْ  ن٨ : وال وخ  ا٩ هلل عز ٦جل ٦رباياا٩ لرباه ٦البا٩ لرهية ٦جهو يلكرس يف جناٍ يلنعيم .) ِإَل  اْبَِاَاء َو
ٔي٩ ( .كما قا٢ تعاذل ) وٮمب٬َّا  ٭ٰطعٮم٭   ك٭ٰم لٮو٬ٰجوٮ يَّللَّٮ ال  ٭رٮيا٭ مٮٰنك٭ٰم ج٬ز٬يء٩ ٬٦ال ش٭ك٭و

٧ٕ عليها حَّت ياصا إبيتاء ما يؤيت من مالو  : قال الشوكاين - ٦معَن يآلية : ن و لي  ألحا من يلناٖ عناه  عمة من شأهنا ن٤ هبا
ٕيلا   .ؾبا

ؤيت مالو يتزكا ال يؤتيو مكافأٌ علا ىاية ن٦  عمة سالفة ، أل٤ ٓلك هبر٨ يعلم ن و تعاذل بني ن٤ ىذي : يأل٬تاا يلذ٨ ي:  قال الراو  -
 ؾبر٧ نْيء يلاين ، ف  يكو٤ لو ْخل يف يستحاا٠ مزيا يلثويً بل ومبا يستحق يلثويً وٓي فعلو ، ألجل ن٤   نمره بو ٦حثو عليو.

ه٭ مٮن  ٯٮٰعم٬ة٫ ذبز٧ ( ن٨ ال قال يف الَسهي  -  يفعل يػبري جزيء علا  عمة ن عم هبا عليو نحا فيما تاا٣ ، بل يفعلو يبتايء ) ٬٦م٬ا أل٬ح٬ا٫ عٮنا٬
٨٦ٔ ن٤ سبب يآلية ن٤ ناب  خالصا٩ لوجو   ، ٦قيل : يؼبعَن ال ياصا جزيء من نحا يف يؼبستابل علا ما يفعل ، ٦يأل٢٦ نظهر ٦يؤياه ما 

 تاامة فنفا   قوؽبم .بكر يلصايق ؼبا نعتق ب ال٩ قالت قريش : كا٤ لب ٢ عناه يا م
 . هبب ن٤ تكو٤ كل يألعما٢ لوجو   تعاذل 
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 ٬٦يلَّذٮين٬  ٬ب٬ٞر٭٦ي يبٰتٮغ٬اء٬ ٬٦ٰجوٮ ٬ٔهبٯٮٮٰم .. ( .كما قا٢ تعاذل )
ت٭ٰم مٮ  ٖٮ ف٬  ي٬ٰٞرب٭وي عٮٰنا٬ يَّللَّٮ ٬٦م٬ا مت٬ٞيٰٞ ٔٮاب٩ لٮي٬ٰٞربٞ٭و٬ يفٮ ن٬ٰمو٬ي٢ٮ يلنَّا ت٭ٰم مٮٰن  ٫ٌ ت٭رٮيا٭٬٤٦ ٬٦ٰجو٬ يَّللَّٮ ف٬أ٭٦ٰل٬ئٮك٬ ى٭م٭ يٰلم٭ٰضعٮف٭و٬٤ ( .٦قا٢ تعاذل ) ٬٦م٬ا مت٬ٞيٰٞ  ٰن ٬ٕك٬ا

ٖٮ  ٫ِ ب٬ٞنٰي٬ يلنَّا ٫ٟ ن٦ٰ٬ وٮٰ   ق٬ة٫ ن٦ٰ٬ م٬ٰعر٭٦ يٰٞر٬ يفٮ ك٬ثٮري٫ مٮٰن قب٬ٰو٬يى٭ٰم وٮالَّ م٬ٰن ن٬م٬ر٬ بٮص٬ا٬ ٍٮ يَّللَّٮ ف٬س٬  ٦قا٢ تعاذل )ال خ٬ ٬ٓلٮك٬ يبٰتٮغ٬اء٬ م٬ٰرب٬ا ٬ٟ ٬٦م٬ٰن ي٬ٰٞفع٬ٰل  ٰو
  ٞ٭ٰؤتٮيوٮ ن٬ٰجري٩ ع٬ظٮيما٩ ( .

 ٦قا٢ تعاذل ) ٬٦م٬ا تٞ٭ٰنفٮا٭و٬٤ وٮالَّ يبٰتٮغ٬اء٬ ٬٦ٰجوٮ يَّللَّٮ ( .
ٔي٩ ( .  ٦قا٢ تعاذل )وٮمب٬َّا  ٭ٰطعٮم٭ك٭ٰم لٮو٬ٰجوٮ يَّللَّٮ ال  ٭رٮيا٭ مٮٰنك٭ٰم ج٬ز٬يء٩ ٬٦ال ش٭ك٭و

 يلصفاٍ .ن٨ : ٦لسٟو يربا من يتصف هبذه  ) َوَلَسْوَف يَمْرَضى (  
 . علا ن٤ ىذه يآلَيٍ يلكريبة  زلت يف شأ٤ سياَن نىب بكر يلصايق  -كما تاا٣   – ٦نكثر يؼبفسرين 
ٓكر ن٤ ىذه يآلَيٍ  زلت يف نىب بكر يلصايق.. فاا كا٤ يعتق يلعجائز من يلنساء وٓي نسلمن،  - قا٢ يإلما٣ يبن جرير ما ملخصو: ٦

ٔجاال جلايء ٦ير ٧ يلضعفة من يلعبيا فيعتاهم، فاا٢ ٔي١ تعتق نَنسا بعفاء، فلو ن ك تعتق  ياومو٤  -: نشايء٨ن -لو نبوه: َي بَن، ن
ٔيا ما عنا  ، فنزلت ىذه يآلَي٨ فاا٢ نبو بكر: ن معك، ٦يبنعو ك، ٦يافعو٤ عنك.  ٍ .نبت.. ومبا ن

لك ن٤ يعطيو نبعاٟ ما ن فق.قال القرطيب :  -  ن٨ سٟو يعطيو يف يعبنة ما يٰربا ؛ ٦ٓ
 الفوائد :

ٔسل يلرسل ، ٦ن ز٢ يلكتب ، فأاب٤ يلطريق ، ٦ن٦بح يلسبيل . -ٲ  بيا٤ ن٤   متكفل بطريق يؽبا٧ ، فأ
ٔيْنبا ن٦ وحاينبا فليطلب ٓلك من   . -ٳ  بيا٤ ن٤ هلل تعاذل ٦حاه يلا يا ٦يآلخٌر ، فمن ن
 يلتحذير من َنٔ جهنم ، ٦نهنا تتلظا ٦تتوقا . -ٴ
 إليبا٤ ابهلل فإ٤ مأ٦يه َنٔ جهنم .ن٤ من كذً ابلرسو٢ ٦نعٙر عن ي -ٵ
 وَما يدل لِل  أيضا) :ن٤ يلتاو٧ من نسباً يلنجاٌ من يلنأ ،  -ٶ

ٔبك حتما٩ ماضيا٩ مث  نجي يلذين يتاوي . . ( . ْٔىا كا٤ علا   قولو تعاذل ) ٦و٤ منكم وال ٦ي
 فضل يإل فا٠ يف سبيل   . -ٷ

 
 تفسَت سورة الضحى

 مقدمة :
ٌٔ مكية .  ٦ىي سو

 :أمساؤىا 
ٌٔ يلضحا ، ظبيت بذلك يف يؼبصاحف ٦كتب يلتفسري .  سو

 ٦ظبيت ابسم فاربتها حيث نقسم   ابلضحا .

 أغراضها :
ٕعموي ن٤ ما َييت من يلوحي للن   .ٲ  .قا ي اطع عنو  وبطا٢ قو٢ يؼبرركني وٓ 
ٌٔ اب٤ يآلخٌر خري لو من يأل٦ذل علا معنيني يف يآلخٌر ٦يأل٦ذل . ٦ن و سيعطيو .ٳ ٕيْه برا لك يغيً يؼبرركني ٦ ٔباه ، ٦ٓ  . ٔبو ما فيو 
ٓكره   دبا حفٯو بو من نلطافو ٦عنايتو يف  باه ٦يف فتوتو ٦يف ٦قت يكتهالو ٦نمره ابلركر علا تلك يلنعم دبا يناسبها من  فع  .ٴ مث 

  لعبياه ٦ثناء علا   دبا ىو نىلو . ] تفسري يبن عاشٔو [ .
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َُ َٔوالضَُّحى )) ُوَ  )ٖ( َما َود َعَ  رَبَُّ  َوَما قَمَلى )ٕا َسَجى )( َوالل ْيِ  ِإ ر  ل َ  ِمَن اَْ ( َوَلَسْوَف يُمْعِطيَ  رَبَُّ  ٗ( َوَلْْلِخَرُة َخيمْ
َو  )٘فَمََمْرَضى ) َدَك َضاَّل) فَمَهَد  )ٙ( َأَلَْ ََيِْدَك يََِيما) فًَ ًَ َدَك َعاِئا) فََأْغٌَت )ٚ( َوَو ًَ ( َوَأم ا الس ائَِ  ٜيَم َفَا تَمْقَهْر )( فََأم ا اْليََِ ٛ( َوَو
َهْر )  ( .(ٔٔ( َوَأم ا بِِنْعَمِة رَبَِّ  َفَحدِّْث )َٓٔفَا تَمنمْ

 [ . ٲٲ -ٲ] 
--------- 

٧ٔ شيطا ك وال قا تركك فا ز٢   :  عن جناً قا٢ : ) يشتكا يلن   فلم يام ليلو ن٦ ليلتني ، فأتت يمرنٌ فاالت : َي دمحم ، ما ن
 لضحا ٦يلليل وٓي سجا ( متفق عليو٦ي
ٔتفٜا يلرم  وذل  َوالضَُّحى)  ( ن٨ : نقسم ابلضحا ، فهو قسم من   تعاذل بوقت يلضحا يلذ٨ فيو ي ترأ يلضياء ٦يغبركة ، ٦ىو من ي

 يلز٦ي٢ ، ٦قيل يؼبريْ ابلضحا يلنهأ كلو ، ٦يأل٦ذل ن٦ذل  .
 ا( ٦جها٤ : : ألىل يلتفسري يف قولو ) ٦يلضح قال الراو  -

 : ن٤ يؼبريْ ابلضحا ٦قت يلضحا ٦ىو  أ يلنهأ حني ترتفع يلرم  ٦تلاي شعاعها . أحدمها
 : يلضحا ىو يلنهأ كلو باليل ن و جعل يف ماابلة يلليل كلو .  واثَيها

ٌٔ يأل - ٰتٮي٬ٞه٭ٰم أب٬ٰس٭ن٬ا عريٟ )٦ؽبذي قا٢ يلارا  : ٦يؼبريْ بو يلنهأ ؛ لاولو ) ٦يلليل وٓي سجا ( فاابلو ابلليل ، ٦يف سو ن٬ف٬أ٬مٮن٬ ن٬ٰىل٭ يٰلا٭ر٧٬ ن٤٬ َي٬
ئٮم٭و٬٤  ٰتٮي٬ٞه٭ٰم أب٬ٰس٭ن٬ا ب٭ح٩ا ٬٦ى٭ٰم ي٬ٰٞلع٬ب٭و٬٤  .ب٬ٞي٬اات٩ ٬٦ى٭ٰم َن٬ ٔي٩ .ن٬٦٬ ن٬مٮن٬ ن٬ٰىل٭ يٰلا٭ر٧٬ ن٤٬ َي٬  ( ن٨ هنا

  : فلفً يلضحا ٦قع يف يلارم٤ علا وا قني يثنني 
ٓكر مااب ٩ لليل ، كاولو تعاذل )٦نغطش ليلها ٦نخُر بحاىا( . فالضحا ىنا يلنهأ كلو . : عا٣ يريْ بو يلنهأ   اَول لك وٓي   كلو ، ٦ٓ
لك وٓي دل ياابل بذكر يلليل ، كاولو تعاذل ) كأهنم يو٣ ير٦هنا دل يلبثوي وال عرية ن٦ بحاىا ( .  واآلخر  : خا٘ يريْ بو ن٢٦ يلنهأ ، ٦ٓ

َُا َسَجى)  : سكن ٦نظلم ٦يْؽبم . ( ن٨َوالل ْيِ  ِإ
 كما قا٢ تعاذل : ) ٦يلليل وٓي يغرا ( ٦قولو تعاذل : ) ٦يلليل وٓي يغراىا ( .

ن٤ يلضحا ٦قت٭ ي بثا٠  ٔو يلرم  فهو ويباء وذل سبثيل  ز٢٦ يلوحي ٦حصو٢  (يلضحا ٦يلليل  )٦مناسبة يلاسم بٞ :  قال ابن عا ور -
 ابلارم٤ ، ٦ىو يلوقت يلذ٨ كا٤ ي٬سمع فيو يؼبرركو٤ قريءت٬و من بيولم يلاريبة من بيتو ن٦ من يالىتايء بو ، ٦ن٤ يلليل ٦قت قيا٣ يلن  ملسو هيلع هللا ىلص

 ٦لذلك ق٭يا } يلليل { بظ٬ٟر } وٓي سجا {.،  يؼبسجا يغبري٣
 ( .قم يلليل وال قلي ٩  صفو ن٦ ي اص منو قلي ٩  )قا٢ تعاذل  فلعل ٓلك ٦قت قيا٣ يلن  

ٔبك( ن٨: ما تركك منذ يعتَن بك )٦ما قلا( ن٨ : ٦ما نبغضك منذ نحبك .َعَ  رَبَُّ  َوَما قَمَلىَما َود  ) عك   ( ىذي جويً يلاسم )ما ٦ْ
ٔبو ٦ق ه ، فنفا عز ٦جل ن٤ يكو٤ تر١  عو  ْٔ علا من قا٢ من يؼبرركني ؼبا نبطا عليو جربيل قالوي : ٦ْ ٦قا سبق يف سبب يلنز٢٦ ، ن و 

 ٦نبغضو .  بيو 
ُوَ  ) ر  ل َ  ِمَن اَْ ٔسو٢   َوَلْْلِخَرُة َخيمْ ٕىا يلناٖ يف يلا يا ٦نعظمهم ؽبا  ( ن٨: ٦للائ يآلخٌر خري لك من ىذه يلائ ، ٦ؽبذي كا٤  ن

ٌٔ من سريتو، ٦ؼبا خري  ٌٔ ياريحا٩ كما ىو معلو٣ ابلضر٦ وذل   عز  يف مخر عمره بني يػبلا يف يلا يا وذل مخرىا مث يعبنة، ٦بني يلصري٦
 ٦جل ، يختأ ما عنا   علا ىذه يلا يا يلا ية .

 ( ن٨ يف يلائ يآلخٌر يعطيو حَّت يربيو يف نمتو، ٦فيما نعاه لو من يلكريمة، ٦من صبلتو هنر يلكوثر .َوَلَسْوَف يُمْعِطيَ  رَبَُّ  فَمََمْرَضى)
خو٢ يلناٖ يف ْين ٦قا نعطاه   من يػبري يلعاجل : يلتمكني لاينو ، ٦يلتأييا لو  ٕىو٠ يلباال ،٦ْ ٦ صره علا نعايئو ، ٦ظهٔو يغبق ، ٦

   نفويجا٩ .
. ٦ْٔ  ٦نعطاه من يػبري يآلجل م  ىبطر علا اب٢ : من يلرفاعة يلكرب٧ ٦يؼباا٣ يحملمْو ٦يغبوٙ يؼبو

 . ٦ىذي يلعطاء يرمل يلا يا ٦يآلخٌر 
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حو : ٨ٕ ، ٦يلروكاين وًر ٨ْٔ ، ٦يلري  ، ٦يأللوسي ، ٦يبن عاشٔو ، ٦يلسعا٨ . نبو حيا٤ ، ٦يؼبا٦
خو٢ يلناٖ يف  ٦ىو ٦عا ٦يسع يلرمو٢ ؼبا نعطيو يلن  قال ابن عا ور :  - من يلنصر ٦يلظفر أبعايئو يو٣ بأ ٦يو٣ فتح مكة ، ٦ْ

 يلاين نفويجا٩ ، ٦ما ف٭تح علا يػبلفاء يلريشاين ٦من بعاىم من نقطأ يألٙٔ شرقا٩ ٦غراب٩ .
َو َأََلْ ََيِدْ  ) ٔسولو دمحم ( َك يََِيما) فًَ َو  ):  قا٢ تعاذل يعاْ  عمو علا عباه ٦ لك ن٤ نابه تويف ٦ىو ضبل يف بطن  (َأََلْ ََيِْدَك يََِيما) فًَ ٦ٓ

و نمو ، مث توفيت نمو ممنة ٦لو من يلعمر ست سنني ، مث كا٤ يف كفالة جاه عبا يؼبطلب وذل ن٤ تويف ٦لو من يلعمر شبا٤ سنني ، فكفلو عم
ٔبعني سنة من عمره . ٔنٖ ن ٔه ٦يوقره ٦يكرف عنو ن٧ٓ قومو بعا ن٤ يبتعثو   علا   نبو االب ، مث دل يز٢ وبواو ٦ينصره ٦يرفع من قا

َدَك َضاَّل) فَمَهَد ) ًَ ٨ٔ ما يلكتاً ٦ال يإليبا٤ فعلمك ما دل تكن تعلم ، ٦٦فاك ألحسن يألعما٢ ٦يألخ ٠ .( َوَو  ن٨ ٦جا١ ال تا
ً٭ ٬٦ال٬ يإٰلٮيب٬ا٤٭ ٬٦ل٬كٮن ج٬ع٬ٰلن٬اه٭ ذل : )كما قا٢ تعا ٔٮ٨ م٬ا يٰلكٮت٬ا ن٬ا وٮل٬ٰيك٬ ٔ٭٦حا٩ مٯٮٰن ن٬ٰمرٮَن٬ م٬ا ك٭نت٬ ت٬ٰا يٰٞ ٔي٩  َّٰٞهاٮ٨ بٮوٮ م٬ٰن  َّر٬اء مٮٰن  ٬٦ك٬ذ٬لٮك٬ ن٦ٰ٬ح٬  ٭و

ْٮَن٬   ...( .عٮب٬ا
٬ً ٬٦يغبٰٮٰكم٬ة٬ ٬٦ ٦قا٢ تعاذل : )  ( .ع٬لَّم٬ك٬ م٬ا دل٬ٰ ت٬ك٭ٰن ت٬ٰٞعل٬م٭ ٬٦ن٬ ز٬٢٬ يَّللٯ٭ ع٬ل٬ٰيك٬ يٰلكٮت٬ا

ٌٔ عن يلتوقيف يف نمر  قال يف الَسهي  - : ) ٦٦جا١ باال٩ فها٧ ( ن٨ ٦جا١ باال٩ عن معرفة يلرريعة فهاي١ وليها ، فالض ٢ عبا
٨ٔ ما يلكتاً ٦ال يإليبا٤ ( ٦ىذي ىو يألظهر ٦ىو  ٔه يبن عطية يلاين حَّت جاءه يغبق من عنا   ، فهو كاولو ) ما كنت تا يلذ٨ يختا

ن ٦غريه ، ٦معناه ن و دل يكن يعٟر تفصيل يلرريعة ٦فر٦عها حَّت بعثو   ، ٦لكنو ما كفر ابهلل ٦ال نشر١ بو أل و كا٤ معصوما٩ من ٓلك م
 قبل يلنبٌو ٦بعاىا.
 ٦ىنا١ نقوي٢ نخر٧ :

 : )٦٦جا١ باال٩ ( ن٨ : يف قو٣ ب ٢ ، فهايىم   بك . قي 
 ١ باال٩ ( عن يؽبجٌر ، فهايىم   بك .: ) ٦٦جا وقي 
ٓكر١. وقي  ، فأ ي يلار ني ٦يلر٦ِ  : ) باال٩ ( ن٨ َنسيا٩ شأ٤ يالستثناء حني سئلت عن ن حاً يلكهف ٦ٓ
 : ٦٦جا١ االبا٩ لابلتو فهاي١ وليها ؛ بيا و ) قا  ر٧ تالب ٦جهك يف يلسماء ( . وقي 

َدَك َعاِئا) فََأْغٌَت ) ًَ ٕقو   من غَن يلنف  ٦يلاناعة ، ن٨ : كنت فا (َوَو ريي٩ ٓي عيا٢ فأغنا١   عمن سويه ، ٦نعظم من ٓلك ٦نىم ما ٔ
 يليت ىي كنز ال يفَن ، فالاناعة تاطع يلطمع فيما سويه .

 ٦لكن نحسن وليو ٦تلطف بو . ن٨ : كما كنت يتيما٩ فآ٦ي١   ف  تاهر يليتيم ، ن٨ ال تذلو ٦تنهره ٦لينو( فََأم ا اْلَيَِيَم َفَا تَمْقَهْر )
 : ٦خص يليتيم أل و ال َن ر لو غري   تعاذل ، فغلً يف نمره ، بتغليً يلعاوبة علا ظاؼبو . قال القرطيب -
َهْر  ) ٔي٩ ٦ال متكربي٩ ٦ال فظا٩ علا يلضعفاء من عباْ   .( َوَأم ا الس ائَِ  َفَا تَمنمْ  ن٨ : ف  تكن جبا

 يؼبستعطي :فاؼبريْ ابلسائل ىنا 
 أل٤ يلغالب يف يستعما٢ ىذي يللفً ) سائل ( ىو من يريا يؼبا٢ .

( فناسب  ( ٬٦ن٬مَّا يلسَّائٮل٬ ف٬ ٬ ت٬ٞنٰٞه٬رٰ ٺ( ف٬أ٬مَّا يٰلي٬تٮيم٬ ف٬ ٬ ت٬ٰٞاه٬ٰر )ٹ٬٦٬٦ج٬ا٬١٬ ع٬ائٮ ٩ ف٬أ٬ٰغَن٬ )٦أل٤ يلسيا٠ ياتضي ىذي يؼبعَن حيث ياو٢ تعاذل ) 
 خبلق يلعطاء ٦يلبذ٢ ، متذكري٩  عمة   عليو فيما نعطاه . لغَن بعا يلفار ن٤ يتخلق يمتنا٤   علا  بيو اب

ٔي٩ حبسن يػبلق مع يؼبتعلم ٦مباشرتو ابإلكري٣  قال السعد  - : ٦ياخل يف ىذي يلسائل للما٢ ٦يلسائل للعلم ، ٦ؽبذي كا٤ يؼبعلم مأمو
 ؼبن كا٤ يسعا يف  فع يلعباْ ٦يلب ْ . ٦يلتحنن عليو فإ٤ يف ٓلك معو ة لو علا ماصاه ٦وكريما٩ 

 ن٨ : كما كنت عائ ٩ فاريي٩ فأغنا١   فحاَ بنعمة   عليك .(  َوَأم ا بِِنْعَمِة رَبَِّ  َفَحدِّثْ ) 
ٔبك فحاَ ( ٦يف ىذي يلتحايث يؼبأمٔو بو قوال٤ : قال ابن القيم : -  ) ٦نما بنعمة 

ٓكر يلنعمة ٦يإلخبأ هبا  أحدمها ٌٔ: : ن و  ٓكر من يلنعم عليك يف ىذه يلسو ٦قولو : ن عم   علي بكذي ٦كذي ، قا٢ مااتل : يع  يشكر ما 
من جرب يليتيم ٦يؽبا٧ بعا يلض ٢ ٦يلغَن بعا يلعيلة، ٦يلتحاَ بنعمة   شكر، كما يف حايث جابري٩ مرفوعا٩: )من  نع وليو معر٦ٟ 
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 وٓي نثَن عليو فاا شكره ٦و٤ كتمو فاا كفره( . فليجز بو ، فإ٤ دل هبا ما هبز بو فليثن فإ و
ٔسالتو ٦تعليم يألمة ، قا٢ ؾباىا : ىي يلنبٌو ، قا٢  والقول الثاين : ن٤ يلتحاَ بنعمة يؼبأمٔو بو يف ىذه يآلية : ىو يلاعٌو وذل   ٦تبليغ 

ٔسلت بو ٦حاَ ابلنبٌو يليت مات١   ، ٦قا٢ يلكل  : ىو يل : ن و يعم يلنوعني وٓ كل  والصوابارم٤ نمره ن٤ يارنه ، يلزجُا : ن٨ بلغ ما ن
ٔىا من شكرىا .  منهما  عمة مأمٔو بركرىا ٦يلتحاَ هبا ٦وظها

: فإ٤ يلتحاَ بنعمة   ْٜي لركرىا ، ٦موجب لتحبيب يلالًو علا من ن عم هبا ، فإ٤ يلالًو ؾببولة علا  قال الشيخ السعد  -
 ؿببة يحملسن .

ٔىا بينهم ، ٦يلظاىر يلنعمة علا يلعمو٣ من غري :  قال الشوكاين - ٔىا للناٖ ، ٦وشها نمره سبحا و ابلتحاَ بنعم   عليو ، ٦وظها
 زبصيص بفْر من نفريْىا ، ن٦  ٜو من ن ويعها .

 الفوائد :
 بيا٤ علو يؼباا٣ يحملما٨ ٦شٟر مكا و . -ٲ

 مرر٦عية يلتذكري ابلنعم ٦يلنام ضب ٩ للعبا علا يلصرب ٦يلركر . -ٳ

 ومن ىِه العطا  :يلكثري من يلنعم ،  لاا نعطا    بيو دمحم  -ٴ

o  ٨ٔ من حايث جابر ٔسو٢    ما نخرجو يلبخا : ) نعطيت طبسا٩ دل يعطهن نحا قبلي :  صٍر ابلرعب مسرٌي  قا٢ : قا٢ 
ٔي٩ ، ٦نحلت رل يلغنائم ٦دل ربل ألحا قبلي ، ٦نعطيت يلرف اعة ، ٦كا٤ يلن  يبعث وذل قومو شهر ، ٦جعلت رل يألٙٔ مسجاي٩ ٦اهو

 خا ة ٦بعثت وذل يلناٖ عامة ( .

o ( : ن٬ا٬١ س٬ٰبعا٩ مٯٮن٬ يٰلم٬ث٬اينٮ ٬٦يٰلا٭ٰرم٬٤ يٰلع٬ظٮيم٬ ٦من ٓلك يلارم٤ ٦يلسبع يؼبثاين ، كما قا٢ تعاذل  ( .٬٦ل٬ا٬ٰا مت٬ٞيٰٞ

o ( : ن٬ا٬١ يٰلك٬ٰوث٬ٞر٬ ٦من ٓلك يلكوثر ، قا٢ تعاذل  ( .وٮَنَّ ن٬ٰعط٬يٰٞ

o يؼباا٣ يحملمْو . ٦من ٓلك 

 والَحديث يشم  :مرر٦عية يلتحايث ابلنعم ،  -ٵ

o . ٓكر يلنعم ، ٦يإلخبأ هبا ، ٦قولو : ن عم   علي بكذي ٦كذي 

o . ٔسالتو ٦تعليم يألمة  ٦يرمل يلاعٌو وذل   ٦تبليغ 

ٔه . -ٶ ْٔه بكلمة ايبة ترِر  ا  ربرس هنر يليتيم ٦ٕجره بعنف ، بل و٤ ٦جا يإل سا٤ نعطاه ن٦ 

 
 تفسَت سورة الشرح

 مقدمة :
 ٦ىي مكية .
 أمساؤىا :

ٌٔ يلرِر ، ٦بذلك كتبت يف معظم يؼبصاحف ٦كتبت يف بعض كتل يلتفسري .  يظبها سو
ِٰ ل٬ك٬  ٬ٰا٬١٬ٔ ٦ظبيت بذلك دبصأ يلفعل يلويقع يف ن٦ؽبا من قولو تعاذل )  ٰ  ٬ٰرر٬  . ( ٦يػبطاً للرسو٢  ن٬دل٬

ٌٔ ندل  رِر ، ٦  ٍْٔ ىذه يلتسمية يف ك ٣ يلصحابة كابن عباٖ ٦يلزبري ٦عائرة .٦من نظبائها : سو  قا ٦
 ، ٤ٕ ٦هبذي يالسم عنو ت يف كثري من كتب يلتفسري كتفسري يلطرب٨ ، ٦يلثعل  ، ٦يلزـبرر٨ ، ٦يلارا  ، ٦يلكل  ، ٦يلنسفي ، ٦يػبا

 ٦يلروكاين ، ٦يأللوسي .

 : أغراضها
ٓكر عناية   تعاذل لرسولو  .ٲ ٔه لينف  عنو،  يحتٍو علا  ٕيلة يلغم ٦يغبُر عنو، ٦تفسري ما عسر عليو، ٦ترريف ق٬ٰا بلطف   لو ٦و
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ٔجة ليعلم ن٤ يلذ٨  ٌٔ سبيل يغبق ٦ترفيع يلا ٌٔ يلضحا تثبيتا٩ لو بتذكريه سالف عنايتو بو ٦وَن فمضموهنا شبيو أب و حجة علا مضمو٤ سو
 .اة يلتارير دبا يعملو يلن  يبتانه بنعمتو ما كا٤ لياطع عنو فضلو، ٦كا٤ ٓلك بطري

٦نتبع ٓلك بوعاه أب و كلما عٙر لو عسر فسيجا من نمره يسري٩ كانً   تعاذل يف معاملتو فليتحمل متاعب يلرسالة ٦يرغب وذل    .ٳ
 عو و . ] يبن عاشٔو [ 

ِِ  أَََقَض ٕ( َوَوَضْعَنا َعنَ  ِوْوَرَك )َٔأَلَْ ََْشَرْح َلَ  َصْدَرَك ))  ُِْكَرَك )َٖظْهَرَك )( ال  ( ِإن  ٘( فَِ ن  َمَع اْلُعْسِر ُيْسرا) )ٗ( َوَرفَمْعَنا َلَ  
َُا فَمَرْغَت فَاََصْب )َٙمَع اْلُعْسِر ُيْسرا) )  ( (ٛ( َوِإَ  رَبَِّ  فَاْرَغْب )ٚ( فَِ 

 [ . ٹ -ٲ يلرِر]
---------- 

ٔه؛ كذلك جعل يع  : وَن شرحنا لك  ا( َأَلَْ ََْشَرْح َلَ  َصْدَرَك )  ٔحيبا٩ ٦يسعا٩، ٦كما شِر    ا َنه ٦جعلناه فسيحا٩  ١ٔ، ن٨  و
 شرعو فسيحا٩ ٦يسعا٩ ظبحا٩ سه ٩ .
 ٦ىذي يستفها٣ تارير ٦يمتنا٤ .

ٔه ، ٦توسيعو حَّت قا٣ دبا قا٢ بو من يلاعٌو ، ٦قأ علا ما قأ عليو من ضبل ٦يؼبريْ : يالمتنا٤ عليو :  قال الشوكاين -  بفتح  ا
 . نعباء يلنبوٯٌ ، ٦حفً يلوحي
 ٦شِر يلصأ معنو٨ :

ىب يعبمهٔو وذل ن٤ شِر يلصأ يؼبذكٔو ىو تنويره ابغبكمة ٦توسيعو لتلاي ما يوحا وليو .قال ابن عطية :  - ٦ٓ 

 من ٓلك مرتني : ٦قيل : و و شِر حسي ، دبا ٦قع لو 
٦ٔيه مسلم -ن  يف  غره ؼبا كا٤ مس بعا٩ يف ب  سعا . 
٨ٔ ٦مسلم .لي -ً ٦ٔيه يلبخا  لة نسر٨ بو يف مكة بني يا٨ يإلسريء . 
ٓكر يلصأ ٦دل يذكر يلالب ؟ قال الراو  -  : دل 

ٖ٭ يفٮ ) ٦يعبويً : أل٤ ؿبل يلوسوسة ىو يلصأ علا ما قا٢  ٕيلة تلك يلوسوسة ٦وبايؽبا با٦يعي يػبري ىي يلرِر ، (  ٭ا٭٦ٔٮ يلناٖ يٞ٭و٬ٰسوٮ فإ
 صأ ٤٦ْ يلالبف  جر٣ خص ٓلك يلرِر ابل

 . ٔه ٦يوسعو  و٤ من نعظم  عم   علا يلعبا ن٤ يرِر    ا

٣ٮ ف٬ٞه٭و٬ ع٬ل٬ا  ٭و٫ٔ مٯٮن َّٔبٯٮوٮ كما قا٢ تعاذل : ) ٬ِ يَّللَّ٭  ٬ٰا٬ٔه٭ لٮإٰلٮٰس ٬  ( . ن٬ف٬م٬ن ش٬ر٬
ٓٮٰكرٮ يَّللَّٮ(ف٬ٞو٬يٰ ٦يؼبعَن : ىل يستو٨ ىذي ٦من ىو قاسي يلالب بعيا من يغبق ، ٦ؽبذي قا٢ تعاذل بعاىا ) ي٬ةٮ قٞ٭ل٭وبٞ٭ه٭ٰم مٮٰن  ف  تلني عنا  ل٪ لٮٰلا٬اسٮ

 ٓكره ، ٦ال زبرع ٦ال تعي ٦ال تفهم .
لَّو٭ هب٬ٰع٬ٰل  ٬ٰا٬ٔه٭ ب٬يٯٮاا٩ ح٬ ٦قا٢ تعاذل ) ِٰ  ٬ٰا٬ٔه٭ لٮإلٮٰس ٣ٮ ٬٦م٬ٰن ي٭رٮْٰ ن٤ٰ٬ ي٭ضٮ  . عَّا٭ يفٮ يلسَّم٬اءٮ(ر٬جا٩ ك٬أ٬مب٬َّا ي٬صَّ ف٬م٬ٰن ي٭رٮْٮ يَّللَّ٭ ن٤ٰ٬ ي٬ٰٞهاٮي٬و٭ ي٬ٰرر٬

ِٰ  ٬ٰا٬ٔه٭ لٮإلٮٰس ٣ٮ قا٢ يبن كثري : )  ( ن٨ ييسره لو ٦ينرطو ٦يسهلو ، ٦لذلك فهذه ع ماٍ علا يػبري .ف٬م٬ٰن ي٭رٮْٮ يَّللَّ٭ ن٤ٰ٬ ي٬ٰٞهاٮي٬و٭ ي٬ٰرر٬
 ٦يلربا باضاء   .وٓي٩ : ي ررِي يلصأ ن٤ يوسع   قلب يإل سا٤ لابو٢ نحكا٣   ٦ن٦يمره ابلابو٢ ٦يإلٓعا٤ 

ِٰ ل٬ك٬  ٬ٰا٬١٬ٔ : ) كما قا٢ تعاذل فبتنا٩ علا  بيو  ٬١٬ٔ  .ن٬دل٬ٰ  ٬ٰرر٬ ٓٮٰكر٬١٬  .يلَّذٮ٨ ن٬ ا٬ض٬ ظ٬ٰهر٬١٬  .٬٦٬٦ب٬ٰعن٬ا ع٬نك٬ ٦ٮٰٕ ( شرحنا لك ٬ٔ٬٦ف٬ٰٞعن٬ا ل٬ك٬ 
ٔحيبا٩ ٦يسعا٩ . َنه ٦جعلناه فسيجا٩  ١ٔ : ن٨  و   ا

وسع ٦ن٤ يرِر    أ يإل سا٤ ، ٦لذلك علا يؼبسلم ن٤ يسعا يف ن٤ يعٟر يألسباً يليت تعني علا ٦و٤ من نعظم ع ماٍ يػبري ن٤ ي
ٔه ، ٦ال تالاو يؽبمو٣ ، ٦ال تزعجو يلغمو٣ .  ىذي يألمر ، لياو٣ هبا ٦يطباها ٦يعمل هبا ، ليعيش سعياي٩ منررحا٩  ا

ضبو   بعض يألسباً يؼبعينة علا ي ررِي ٓكر يبن يلايم  ضبو   : ٦قا   يلصأ ، فاا٢ 
َيْتو يكو٤ ي ررِي  أ  احبو .فمنها الَوحيد ،   فأعظم ي ررِي يلصأ يلتوحيا ، ٦علا حسب كمالو ٦قوتو ٦
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ضبو   ، فإ٤ يلتوحيا من نعظم نسباً ٓلك ، فاغبياٌ يلسعياٌ ٦يلريحة ٦يالامئنا٤ يف يلتوحيا ، ٦كلما كم٭ل توحيا يإل سا٤  ٦ ا٠ 
ٔيحتو  ، ٦ أ عيرو ايبا٩ . ٕيٍْ 
ن٨ يلذين دل ىبلطوي )ويباهنم( ن٨ توحياىم )بظلم( ن٨ يلَّذٮين٬ مم٬ن٭وي ٬٦دل٬ٰ ي٬ٰٞلبٮس٭وي وٮيب٬ا ٬ٞه٭ٰم بٮظ٭ٰلم٫ ن٭٦ل٬ئٮك٬ ؽب٬٭م٭ يأٰل٬ٰمن٭ ٬٦ى٭ٰم م٭ٰهت٬ا٭٬٤٦( قا٢ تعاذل : )

 خٌر .برر١ )ن٦لئك ؽبم يألمن( يف يلا يا ٦يآلخٌر )٦ىم مهتا٤٦( يف يلا يا ٦يآل
 مهتا٤٦ يف يلا يا علا اريق يغبق ، ساؼبو٤ من يلرر١ ٦يلباعة ، ٦مهتا٤٦ يف يآلخٌر لطريق يعبنة .

٦توبع  –كب ٢   –، كا٤ نحاىم يعذً   عم ؛ يلتوحيا  ٔو ياذفو   يف قلب يلعبا ، ٦ؽبذي ؼبا نسلموي يلصحابة ٦يتبعوي يلرسو٢ 
ْ : نحا نحا نحا ، و و يلتوحيا ٦يإليبا٤ حينما زبالط براشتو يلالًو .يلصخٌر علا جساه لريجع عن ْينو ف  يرجع   ، بل يْر

لك يلصحاّب يعذً أب وٜي يلعذيً ٦ال يرجع عن ْينو . ٦ٓ 
ق٬ا٬٢ ٦ن٦لئك يلسحٌر يلذين ممنوي ابهلل مع موسا ، حينما ْخل يلتوحيا ٦يإليبا٤ يف قلوهبم ممنوي ، فتوعاىم فرعو٤ أب وٜي يلعذيً ٦يؽب ١ )

٭ق٬طٯٮع٬نَّ ن٬ٰياٮي٬ك٭ٰم ٬٦ن٬  ٰحر٬ ف٬أل٬ ٬٤٬ٓ ل٬ك٭ٰم وٮ َّو٭ ل٬ك٬بٮري٭ك٭م٭ يلَّذٮ٨ ع٬لَّم٬ك٭م٭ يلسٯٮ ت٭ٰم ل٬و٭ ق٬ٰٞبل٬ ن٤ٰ٬ م ٭ ٬لٯٮب٬ٞنَّك٭ٰم يفٮ ج٭ذ٭٦ٜٮ يلنَّٰخلٮ ٬٦ل٬ت٬ٰٞعل٬م٭نَّ مم٬نٰٞ ٫ٟ ٬٦أل٬ ٰٔج٭ل٬ك٭ٰم مٮٰن خٮ 
ياب٩ ٬٦ن٬بٰٞا٬ا(  . ن٬يُّٞن٬ا ن٬ش٬اُّ ع٬ذ٬

اب٩ ٦عا من  رب ابعبنة ،مآي كا٤  ٕيو ٦يعوبو ، ن٤ لو  اب٩ سيجا  جويهبم ، ٦مآي قالوي ؟ نجابوي وجابة يؼبؤمن يؼبوحا يلذ٨ يعلم ياينا٩ ن٤ لو 
٦ْي ٦قالوي ) ٍٮ ٬٦يلَّذٮ٨ ف٬ط٬ر٬َن٬ ف٬اٰقضٮ م٬افها ت يلا يا يف  ظرىم فْر ٬ٌ  ق٬ال٭وي ل٬ٰن  ٞ٭ٰؤثٮر٬١٬ ع٬ل٬ا م٬ا ج٬اء٬َن٬ مٮن٬ يٰلب٬ٞيٯٮن٬ا ٫ٙ وٮمب٬َّا ت٬ٰٞاضٮي ى٬ذٮهٮ يغب٬ٰي٬ا ن٬ٰ ت٬ ق٬ا

يٰٞر٪ ٬٦ن٬بٰٞا٬ا.  يلاُّ ٰٞي٬ا ٰحرٮ ٬٦يَّللَّ٭ خ٬ َن٬ ٬٦م٬ا ن٬ٰكر٬ٰىت٬ٞن٬ا ع٬ل٬ٰيوٮ مٮن٬ يلسٯٮ  .( وٮَنَّ مم٬نَّا بٮر٬بٯٮن٬ا لٮي٬ٰٞغفٮر٬ ل٬ن٬ا خ٬ط٬اَي٬
٬ٌ يلاُّ ٰٞي٬ا ف٬اٰقضٮ م٬ا فجويً ويباين ، جويً من يوقن ابعبنة ٦ابلثويً ٦يلعااً ) ٫ٙ وٮمب٬َّا ت٬ٰٞاضٮي ى٬ذٮهٮ يغب٬ٰي٬ا  (.ن٬ٰ ت٬ ق٬ا

ٔه فعليو ن٤ هبتها يف ربايق يلتوحيا . ٔيْ ن٤ يرِر    ا  فمن ن
٠ٕ بياه ال بيا نحا من يلعاؼبني .  أل٤ يؼبوحا ال ىبرا يلفار ، ؼبآي ؟ أل و يعلم ن٤   ىو يلغ  ، ٦ىو يؼبعطي ، ٦يلر

ٓ٭٦ يٰلا٭وٌَّٮ يٰلم٬تٮني٭( وٮ٤َّ قا٢ تعاذل : )   .يَّلل٬َّ ى٭و٬ يلرََّّٕي٠٭ 

٫٠ ٬٦ل٬ن٬ٰجزٮي٬نَّ يلَّذٮين٬  ٬ب٬ٞر٭٦ي ن٬ٰجر٬ى٭ٰم أبٮ٬ٰحس٬نٮ م٬ا ك٬ا ٭وي ي٬ٰٞعم٬ ٦قا٢ تعاذل : )   .ل٭و٬٤( م٬ا عٮٰنا٬ك٭ٰم ي٬ٞنٰٞف٬ا٭ ٬٦م٬ا عٮٰنا٬ يَّللَّٮ اب٬
ٖ٭ ن٬ ٰٞت٭م٭ يٰلف٭ ٦قا٢ تعاذل : )  ُّ يغب٬ٰمٮيا٭( َي٬ ن٬يُّٞه٬ا يلنَّا  .ا٬ر٬يء٭ وٮذل٬ يَّللَّٮ ٬٦يَّللَّ٭ ى٭و٬ يٰلغ٬ ٮ

ٔجل منكم ، ما  ف  ىباٟ يلفار ، ٦ال ىبرا من زبويف يعباىلني ) َي عبا٨ْ لو ن٤ ن٦لكم ٦مخركم ٦و سكم ٦جنكم كا وي علا نتاا 
  اص من ملكي وال كما يناص يؼبخيط وٓي نْخل يلبحر ( .

ق٭ٰل وٮ٤َّ ٬ّٔبٯٮ ي٬ٰٞبس٭ط٭ يلرٯٮ٬٠ٰٕ لٮم٬ٰن ي٬ر٬اء٭ مٮٰن نفاو يف ااعة   ، ٦ما ياربو وذل جناٍ عا٤ ، ؼبآي ؟ أل و يعلم )يؼبوحا ال يبخل دبالو ، بل ي
) ٕٮقٮني٬ يٰٞر٭ يلرَّي ٔ٭ ل٬و٭ ٬٦م٬ا ن٬ ٰٞف٬ٰات٭ٰم مٮٰن ش٬ٰيء٫ ف٬ٞه٭و٬ ىب٭ٰلٮف٭و٭ ٬٦ى٭و٬ خ٬ ْٮهٮ ٬٦ي٬ٰٞااٮ يلذ٨ يريا لو يلريطا٤ ٦ىبوفو  ٦يعلم ن٤ يلبخل من ٦سوسة يلريطا٤ عٮب٬ا

ٰلف٬ٰحر٬اءٮ ٬٦يَّللَّ٭ ي٬عٮا٭ك٭ٰم م٬ٰغفٮر٩ٌ٬ مٮٰنو٭ ٬٦ف٬ٰض ٩ ٬٦يَّللَّ٭ ٬٦ من يلفار ، كما قا٢ تعاذل : ) َي٬ٰم٭ر٭ك٭ٰم ابٮ ع٪ ع٬لٮيم٪( يلرَّٰيط٬ا٤٭ ي٬عٮا٭ك٭م٭ يٰلف٬ٰار٬ ٬٦ فلتوحياه يصا٠ يسٮ
ًٔ يلعاؼبني ، ٦يكذً يتخويف يلريطا٤ يلذ٨  ىو عا٦ مبني . بك ٣ 

، ٦ال ؼبا٢، ٦ال ؼبركز، فهو يعمل هلل، ٦لذلك ذباه يع ، ٦ال لثناء، ٦ال لرهٌر مل يؼبوحا منرِر يلصأ، أل و ىبلص يف عباْتو، ال يعمل ؼبِا
 يلطاعاٍ نما٣ يلناٖ ، ن٦ كا٤ لوحاه ، ف  يبارل ابلناٖ .
 فهو  ريط يف يلعباٌْ لوحاه ن٦ نما٣ يلناٖ خب ٟ يؼبريئي .

 وحا منرِر يلصأ ، أل و يعلم ن٤ ما ن ابو من مصيبة ن٦ ب ء نهنا من عنا   ، ٦ن٤ قضاء   كلو خري.يؼب
 يف يغبايث : ) عجبا٩ ألمر يؼبؤمن و٤ نمره كلو لو خري ، و٤ ن ابتو سريء شكر فكا٤ خريي٩ لو ، ٦و٤ ن ابتو بريء  رب فكا٤ خريي٩ لو ( .

ٔفع٫ يعلم ن٤ يؼبصائب من عنا   ،  ٔحم بعباْه من يؼبرنٌ بطفلها ، ٦ي٤ ىذه يؼبصائب ؽبا حكم ، من تكفري٫ للسيئاٍ ، ٦ ٦ن٤   ن
ٔجاٍ ، ٦نىم من ٓلك ىو يلربا باضاء   ، فلي  للعبا ن فع من يلربا باضاء   ) يٰٞر٪ ل٬ك٭ٰم ٬٦ع٬س٬ا للا ٰيئا٩ ٬٦ى٭و٬ خ٬ ٬٦ع٬س٬ا ن٤ٰ٬ ت٬ٰكر٬ى٭وي ش٬

 .٬٦ى٭و٬ ش٬رّّ ل٬ك٭ٰم ٬٦يَّللَّ٭ ي٬ٰٞعل٬م٭ ٬٦ن٬ ٰٞت٭ٰم ال ت٬ٰٞعل٬م٭و٬٤( ن٤ٰ٬ رب٭ٮبُّوي ش٬ٰيئا٩ 
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 فاالستس ٣ لاضاء   ٦ن٦يمره ٦نحكامو من نعظم نسباً ي ررِي يلصأ .
ٔه .  يؼبوحا منرِر يلصأ ، ؼبآي ؟ أل و يعلم ن٤ كل شيء يف ىذي يلكو٤ أبمر   ٦قا

ا٩ مٮنٰ ٦قا قا٢ تعاذل : ) ي٬ا٩ٌ ا٬يٯٮب٬ة٩ ٬٦ل٬ن٬ٰجزٮي٬ٞنَّٞه٭ٰم ن٬ٰجر٬ى٭ٰم أبٮ٬ٰحس٬نٮ م٬ا ك٬ا ٭وي م٬ٰن ع٬مٮل٬  ٬اغبٮ  .ي٬ٰٞعم٬ل٭و٬٤(  ٬ٓك٬ر٫ ن٦ٰ٬ ن٭ ٰٞث٬ا ٬٦ى٭و٬ م٭ٰؤمٮن٪ ف٬ٞل٬ن٭ٰحيٮي٬ٞنَّو٭ ح٬
 ومنها : العلم ، ف َو يشرح الصدر ويوسعو حىت ي ون أوسع من الدَيا .

٦َٔ عن يلرسو٢  ٔه ، كيف ال ٦ىو يلعلم يلذ٨ جاء عن اريق يلوحي .يرِر   عم ، فإ٤ يلعلم يلررعي يؼبو  يلصأ ٦يفتحو ٦ينو
ٔبو ٦وبذٔ منو يو ، ٦يعٟر يحملرماٍ فيجتنبها ، ٦يعٟر عا٦ه يلريطا٤ ٦مايخلو فيحا ،  فالعلم يلررعي  ٔو ، أل٤ بو يعلم حق   تعاذل فيْؤ

 ٦لذلك : فايو ٦يحا نشا علا يلريطا٤ من نلف عابا .
ٕٮْٰينٮ عٮٰلما٩()كما قا٢ تعاذل :  ًٯٮ  () ٦قا٢ تعاذل : ٬٦ق٭ٰل ٬ٔ ٫ٍ ا ٬ٔج٬ ٬ْ ٰنك٭ٰم ٬٦يلَّذٮين٬ ن٭٦ت٭وي يٰلعٮٰلم٬  : )من سلك  ٦ياو٢  ي٬ٰٞرف٬عٮ يَّللَّ٭ يلَّذٮين٬ مم٬ن٭وي مٮ

 ارياا٩ يلتم  بو علما٩ سهل   بو ارياا٩ وذل يعبنة( . 
، ٦ابلعلم يعٟر يغباو٠ ٦يلويجباٍ ، ٦ابلعلم يعٟر مالو ٦ما عليو ، ٦ابلعلم  ) فبالعلم يعٟر يؼبسلم كيف يصلي ، ٦ابلعلم يعٟر كيف وبأ

ما ال  ريه عنا  يف مأكلو ٦مرربو ٦ملبسو ٦يف كل شؤ٤٦ حياتو فيتبعو ، ٦ؽبذي  ر٧ من نىل يلعلم يف يتبٜا يلن   يعٟر ىا٨ يلن  
 غريىم يلذين ال يتعلمو٤ .

ٔسها ٦ال يتعلمها ففاتتو كثري من يلسنن . لن  فر٠ بني و سا٤ وٓي جاء يصلي ابق   ٌ ي  ٦عمل مثلها ، ٦بني و سا٤ ال يا
حَّت ابؼبستحباٍ ، ٦بني و سا٤ مخر ٓىب ليحأ ففاتتو كثري من يلسنن  فر٠ بني و سا٤ وٓي ٓىب للحأ ابق  فة حجة يلن  

 ٦يؼبستحباٍ ] كما ىو حا٢ كثري من يؼبسلمني [ .
 َيكل ٦كيف يتوبأ ٦كيف يغتسل ، ٦بني و سا٤ ال يعٟر ٓلك وال قلي ٩ . يلن   فر٠ بني و سا٤ يعٟر كيف كا٤

ْٔ عن يلن   ْٔ عن يلن  فر٠ بني و سا٤ وٓي جاء للنو٣ ابق يلذكر يلوي ٓكأ عنا يلنو٣،  ، ٦بني و سا٤ مخر ينا٣ ٦ال يعٟر ما ٦ من يأل
 نلي  ىذي من يغبرما٤ ؟ بلا .
 ي٩ ، ٦فاتو كثري من يلسنن ٦يؼبستحباٍ .فمن حر٣ يلعلم حر٣ خريي٩ كثري 

فالعلم من نعظم نسباً ي ررِي يلصأ ، كيف ال يكو٤ كذلك ٦ىو يسمع ابلليل ٦يلنهأ يآلَيٍ ٦يألحاْيث ، كيف ال يكو٤ كذلك 
 ٦ىذه يجملال  ىي ؾبال  يؼب ئكة ، فيها تتنز٢ يلرضباٍ ، ٦تغفر يلزالٍ .

ٔسو٢    ٦ؽبذي قبا يلعلماء يلراب يو٤ يؼبتبعو٤ ٔىم، ٦يسعة قلوهبم، مستبرٌر ٦جوىهم، ٦ ا٠  وٓ قا٢ :  للكتاً ٦يلسنة منررحة  ا٦
 )من يْر   بو خريي٩ يفاو يف يلاين( .

 ومنها : اْلَّنبة إ  هللا سبحاَو وتعا  وحمبَو ب   القلب واْلقبال عليو والَنعم بعبادتو .
  رغا٢ بطاعتو ٦حبو من نعظم نسباً ي ررِي يلصأ . عم ، فإ٤ يإلقبا٢ علا   تعاذل ٦ؿببتو ٦يال
 ٦ ا٠ من قا٢ : و٤ ٓلك ثويً عاجل .

 ٦ؽبذي كا٤ يبن تيمية ياو٢ : و٤ يف يلا يا جنة من دل ياخلها دل ياخل جنة يآلخٌر .
ٔبو سبحا و ٦تعاذل ، ٦يؼبأسٔو من نسره ىويه .  ٦كا٤ ياو٢ : يحملبوٖ من حب  قلبو عن 

ٔفني  ياو٢ : مساكني نىل يلا يا ، خرجوي منها ٦ما ٓيقوي نايب ما فيها ، قيل : ٦ما نايب ما فيها ؟ قا٢ : ؿببة   ٦كا٤ بعض يلعا
ٓكر٭ه .  ٦معرفت٭و ٦

 ٦قا٢ مخر : و و لتمر ابلالب ن٦قاٍ يرقص فيها اراب٩ .
 ٦قا٢ مخر : و و لتمر ّب ن٦قاٍ نقو٢ : و٤ كا٤ نىل يعبنة يف مثل ىذي وهنم لفي عيش ايب .

ٌر عني فمحبة   ، ٦يإلَنبة وليو ، ٦يلسكو٤ وليو ، ٦وفريْه ابػبٟو ٦يلرجاء ٦يلتوكل ىو جنة يلا يا ، ٦يلنعيم يلذ٨ ال يربهو  عيم ، ٦ىو ق
ٔفني .  يحملبني ، ٦حياٌ يلعا
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يقا٢ تعاذل : ) ٰتٮي٬ك٭م٭ يٰلع٬ذ٬   .ً٭ مث٭َّ ال تٞ٭ٰنص٬ر٭٬٤٦( ٬٦ن٬ ٮيب٭وي وٮذل٬ ٬ٔبٯٮك٭ٰم ٬٦ن٬ٰسلٮم٭وي ل٬و٭ مٮٰن ق٬ٰٞبلٮ ن٤ٰ٬ َي٬
ْٮ( ٦قا٢ تعاذل : ) ٰر عٮب٬ا ب٭وي وٮذل٬ يَّللَّٮ ؽب٬٭م٭ يٰلب٭ٰرر٧٬ ف٬ٞب٬رٯٮ ٬ٍ ن٤ٰ٬ ي٬ٰٞعب٭ا٭٦ى٬ا ٬٦ن٬َن٬  .٬٦يلَّذٮين٬ يٰجت٬ٞن٬ٞب٭وي يلطَّاغ٭و

ُكره على ك  حال ويف ك  موطن .  ومنها : دوام 
ٓكره   ، ٦يعبزيء من جن  يلع ٓكر    ٓكركم ( . عم ، فإ٤ من  ٓكر٦ين ن  مل ) فا

 ٦لو دل يكن ابلذكر وال ىذه ٦حاىا لكفا .
( ٦قا قا٢ تعاذل : ) ً٭  .يلَّذٮين٬ مم٬ن٭وي ٬٦ت٬ٰطم٬ئٮنُّ قٞ٭ل٭وبٞ٭ه٭ٰم بٮذٮٰكرٮ يَّللَّٮ ن٬ال بٮذٮٰكرٮ يَّللَّٮ ت٬ٰطم٬ئٮنُّ يٰلا٭ل٭و

ٓكر   فاا٢ : ) ي٬ةٮ ٦قا ىاْ   من قسا قلبو عن  ٓٮٰكرٮ يَّللَّٮ ( ف٬ٞو٬ٰيل٪ لٮٰلا٬اسٮ  .قٞ٭ل٭وبٞ٭ه٭ٰم مٮٰن 
قا٢ يبن مسعْو : يالب قلبك يف ث َ مويان : عنا ظبٜا يلارم٤ ، ٦يف ؾبال  يلذكر ، ٦يف ن٦قاٍ يػبلٌو ، فإ٤ دل ذباه يف ىذه يؼبويان 

 فاسأ٢   ن٤ يبا١ بالب فإ و ال قلب لك .
ٌٔ يلالب ابلذكر ٦يػبرية ، ٦خريبو ابألمن ٦يلغفلة .  ٦عما

 ٦لو دل يكن يف يلذكر وال ن و ياضي علا يلايل ٦يلاا٢ ، ٦علا يلك ٣ يلفاحش ٦يلباال .
 أل٤ يإل سا٤ ال با ن٤ يتكلم ، فإ٤ دل يتكلم بذكر   تكلم ابلغيبة ٦يلنميمة ٦غريىا .

ٓكر   علا كل حا٢، ٦مويساٌ يألّ يف يؼبا٢  . ٦قا٢ علا: نشا يألعما٢ ث ثة: وعطاء يغبق من  فسك، ٦
ٔبنا ، فيارن . ٓكرَن   ٦كا٤ عمر ياو٢ ألّب موسا :

 ٦قا٢ عو٤ بن عبا   : ؾبال  يلذكر شفاء يلالًو .
ٓكره . ٔيْ   بعباه خريي٩ حبب وليو   ٦قا٢ ميمو٤ : وٓي ن

فعهم ٔتا ّي نو من املال واْلاه والنفع )لبدن وأَواع اْلحسان .  ومنها : اْلحسان إ  اخلل  َو
 نسباً ي ررِي يلصأ ، فإ٤ يلكرس منرِر يلصأ مبسواا٩ مراتحا٩ .٦ىذي من نعظم 

ٔسو٢    ٔجلني عليهما جبتا٤ من حايا ، من ثايهما وذل تريقيهما ، مث ٩ للبخيل ٦يؼبتصا٠ : ) ٦قا بًر  مثل يؼبنفق ٦يلبخيل كمثل 
في بنا و ٦تع –ن٦ ٦فٍر  –ف  ينفق وال سبغت يؼبنفق  فأما  فو نثره ، ٦نما يلبخيل ف  يريا ن٤ ينفق شيئا٩ وال لزقت كل علا جلاه حَّت زب٭

 حلاة مكاهنا ، فهو يوسعها ٦ال تتسع ( . اتبعو يغبسن عن اا٦ٖ يف يعببتني .
 ٦ىذي جزيء يحملسن ، كما قا٢ تعاذل : ) ٦ىل جزيء يإلحسا٤ وال يإلحسا٤ ( .

ٌ٪ ٦قا٢ تعاذل : ) ٬ْ ٕٮَي٬  ٦نعظم  عمة ن٤ يرِر    أ يإل سا٤ .  (لٮلَّذٮين٬ ن٬ٰحس٬ن٭وي يغبٰ٭ٰسَن٬ ٬٦
ا٬ٌ(٦قا٢ تعاذل : ) ٬ٕقٰٞن٬اى٭ٰم يٞ٭ٰنفٮا٭و٬٤( .  ى٭ا٩٧ لٮٰلم٭تَّاٮني٬ ٦قا٢ تعاذل : ) ٬٦ن٬قٮيم٭وي يلصَّ ٬ٌ ٬٦مت٭وي يلزَّك٬ ٰلغ٬ٰيبٮ ٬٦ي٭اٮيم٭و٬٤ يلصَّ ٬ٌ ٬٦فبٮَّا ٬ٔ  .يلَّذٮين٬ يٞ٭ٰؤمٮن٭و٬٤ ابٮ

بني يلص ٌ ٦يلزكاٌ يف يلارم٤ ، أل٤ يلص ٌ متضمنة يإلخ ٘ للمعبْو ، ٦يلزكاٌ ٦يلنفاة متضمنة يإلحسا٤ : صبع  قال السعد  رٛتو هللا
 علا عبياه ، فعنوي٤ سعاٌْ يلعبا وخ  و للمعبْو ، ٦سعيو يف  فع يػبلق.

، ٦ؽبذي ؼبا كا٤ يلبخيل ؿببوسا٩ عن يإلحسا٤، فبنوعا٩ عن يلرب ٦يػبري، كا٤ جزيهه من جن  عملو ، ف هو بيق يلصأ، فبنٜو من يال ررِي
، كثري يؽبم ٦يلغم ٦يغبز٤، ال يكاْ تاضا لو حاجة، ٦ال يعا٤ علا مطلًو .   غري يلنف ، قليل يلفِر

ًٔ ق  شح  فسي ، فايل لو : نما تاعو بغري ىذه يلاعٌو ؟  ٦كا٤ عبا يلرضبن بن عٟو يطٟو ابلبيت ٦لي  لو ْنً وال ىذه يلاعٌو : 
 ت٭ شح  فسي فاا نفلحت .فاا٢ : وٓي ٦قي

  ٦يظهر عيب يؼبرء يف يلناٖ خبلو *** ٦يسٞ ه عنهم صبيعا٩ سخاهه

٧ٔ كل عيب فالسخاء غطاهه تغط أبثٞويً  يلسٞخاء فإ   *** ن
ًٔ ، قا٢ : ألين  يقول ابن القيم ٨ٔ ؼبا يزبذتك خلي ٩ ؟ قا٢ : ال َي  ٔنيت٭ يلعطاء٬ : ظبعت يبن تيمية ياو٢ : ن٦حا   وذل وبريىيم : نتا

 نحب وليك من يألخذ .
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لٮي٬ٰٞغفٮر٬ ل٬ك٬ يَّللَّ٭ م٬ا ت٬ٞا٬ا٬٣َّ ن٨ : حططنا عنك ضبلك يلثايل ، ٦ن زلنا عنك ٓ بك ، ٦غفرَن لك ، كما قا٢ تعاذل : ) (َوَوَضْعَنا َعنَ  ِوْوَرَك )  
٬ٓ ٰبٮك٬ ٬٦م٬ا أت٬٬خَّر٬ ٬٦ي٭تٮمَّ  ٮٰعم٬ت٬و٭ ع٬ل٬ٰيك٬ ٬٦ي٬ٰٞهاٮي٬ك٬  ٮ  ٰن   .ر٬ياا٩ م٭ٰست٬اٮيما٩( مٮ

ٔسو٢   ٦قا غفر   لك ما تاا٣ من ٓ بك ٦ما أتخر ؟  ٦كا٤  ياو٣ يلليل حَّت تتفطر قاماه ، فاالت لو عائرة : دل تفعل ٓلك َي 
ٔي٩ ( . متفق عليو  فاا٢ : نف  نحب ن٤ نكو٤ عباي٩ شكو

ِِ  أَََقَض َظْهَرَك )  ٔسولو ن٨ : يلذ٨ نثال ظهر١ ٦مؼبو ، فامنت (ال   هبذي .    علا 
ُِْكَرَك )  ١ٔ ٦جعلنا لك يلثناء يغبسن يلعارل يلذ٨ دل يصل وليو نحا من يػبلق .( َوَرفَمْعَنا َلَ    ن٨ : نعلينا قا

ٔسو٢    ٓكر معو  يت ، كما يف يلاخو٢ يف يإلس ٣ ، ٦يف يآلٓي٤ ، ٦يإلقامة ، ٦يػبطب ، ٦غري ٓلك من يألمٔو يل ف  يذكر   وال 
ٔسولو دمحم  ٓكر   . نعلا   هبا 

ٔسو٢   . قال َّماىد - ٬ٍ معي : نشها ن٤ ال ولو وال   ، ٦نشها ن٤ دمحمي٩  ٓ٭كٮٰر ٰٓك٬ر٭ وال   : ال ن٭
ٓكره يف يلا يا ٦يآلخٌر ، فلي  خطيب ٦ال م٭ترها ٦ال  احب٭   ٌ وال ينا٨ْ هبا : نشها ن٤ ال ولو وال   وقال قَادة ٔفع     : ، 

ٔسو٢   .  ٦نشها ن٤ دمحمي٩ 
 : ُكره ِبمور  وقد رفع هللا 

 .٬٦وٮ َّو٭ ل٬ذٮٰكر٪ ل٬ك٬ ٬٦لٮا٬ٰومٮك٬ (ويتاهه يلارم٤ ٦و زيلو عليو ، كما قا٢ تعاذل : )
 نخذ   يؼبيثا٠ علا يلناٖ ن٤ يؤمنوي بو وٓي بعث ٦ىم نحياء .

 . ال ينعاا ألحا وس ٣ وال ابالع يٟ برسالتو 
ٯٮ (ز ٦جل ٦م ئكتو يصلو٤ علا يلن  يلكرس )  ع  .وٮ٤َّ يَّلل٬َّ ٬٦م٬ ئٮك٬ت٬و٭ ي٭ص٬لُّو٬٤ ع٬ل٬ا يلنَّ ٮ

 يظبو يذكر يف خطبو .

ٓٮٰكر٬١٬ { يع  : ابلتأٓين:  قال الشوكاين - ٓكرَن١ يف يلكتب يؼبنزلة علا يأل بياء قبلو ، ،  قا٢ ؾباىا : } ٬ٔ٬٦ف٬ٰٞعن٬ا ل٬ك٬  ٦قيل يؼبعَن : 
ٌٔ بو٦ن .،  مرَنىم ابلبرا ٓكر١ عنا يؼب ئكة يف يلسماء ، ٦عنا يؼبؤمنني يف يألٙٔ ٔفعنا   ٦قيل : 

ٔفع يلذكر، ٦كذلك نمره ابلص  ، فكل ٦يحا منها من نسباً  ٌ ٦يلظاىر ن٤ ىذي يلرفع لذكره يلذ٨ يمنتٯ   بو عليو يتنا٢٦ صبيع ىذه يألمٔو
ٔه ملسو هيلع هللا ىلص ن٬اٮيع٭ويٰ   ٬٦ن٬اٮيع٭ويٰ )عن   عزٯ ٦جلٯ ن٤ من  لٯا عليو، ٦يحاٌ  لا   عليو هبا عرري٩، ٦نمر   بطاعتو كاولو  ٦يلس ٣ عليو، ٦وخبا

 ٦غري ٓلك. (وب٭ٰبٮٰبك٭م٭   ق٭ٰل وٮ٤ ك٭نت٭ٰم رب٭ٮبُّو٬٤   فاتبعوين)٦قولو  (٬٦م٬ا ءياتكم يلرسو٢ ف٬خ٭ذ٭٦ه٭ ٬٦م٬ا هناكم ع٬ٰنو٭ فا تهوي)٦قولو  ( يلرسو٢
ٔبني ، ٦جعل   لو من لسا٤ يلصا٠ ، ٦يلذكر يغبسن ، ٦يلثناء يلصاحل ما دل هبعلو ألحا م ٓكره يعبليل يلسمويٍ ٦يأل ن ٦ابعبملة فاا مأل 

ٓ٭٦ يلفضل يلعظيم  )عباْه ،  لا عليو يؼبصلو٤ بكل لسا٤ يللَّهم  لٯ ٦سلم عليو ٦علا ملو عاْ ما   (٬ٓلٮك٬ ف٬ٰضل٭   يٞ٭ٰؤتٮيوٮ م٬ن ي٬ر٬اء ٦  
ٕما  ٤ .        ) فتح يلااير ( .يف كل 
 فائدة :

يٰٞر٪ ٬٦ال٬ ع٬م٬ل٪ :  قال ابن تيمية ٜ٭ يلنَّٰسلٮ يلَّذٮ٨ ال٬ ي٭ول٬ا٭ ل٬و٭ خ٬ { ن٨ٰ٬ م٭ٰبغٮض٭ك ٬٦يأٰل٬بٰٞت٬ٞر٭ يٰلم٬ٰاط٭و يٰٞر٪ ٬٦ال٬ ٬٦ق٬ٰٞول٭و٭ }و٤َّ ش٬ا ٮئ٬ك٬   ٬الٮح٪ ف٬ ٬ ي٬ٞت٬ٞو٬لَّا٭ ع٬ٰنو٭ خ٬
: م٬نٰ  اٮ ق٬ٰٞوم٩ا هب٬ٰلٮس٭و٬٤ ٬٦هب٭ٰل٬ ٭ ول٬ٰيهٮٰم ف٬ٞا٬ا٬٢ ٰلم٬ٰسجٮ : و٤َّ ابٮ ٫ٗ ٬ّبٮ ب٬ٰكرٮ ٰبنٮ ع٬يَّا ٖ٭ ول٬ٰيوٮ. ٬٦ل٬كٮنَّ ن٬ٰىل٬  ع٬م٬ل٪  ٬الٮح٪. قٮيل٬ ألٮ ٖٮ ج٬ل٬ ٬ يلنَّا ج٬ل٬ ٬ لٮلنَّا

ٓٮٰكر٭ى٭ٰم ٬٦ن٬ٰىل٬ يٰلبٮٰاع٬ةٮ يب٬٭وت٭  ٤٬َّ ن٬ٰىل٬ يلسُّنَّةٮ ن٬ٰحي٬ٰٞوي م٬ا ج٬اء٬ بٮوٮ يلرَّس٭و٢٭ يلسُّنَّةٮ يب٬٭وت٭و٬٤ ٬٦وب٬ٰي٬  ٓٮٰكر٭ى٭ٰم؛ ألٮ ٍ٭  يب٪ مٮٰن ق٬ٰٞولٮوٮ:  و٬٤ ٬٦يب٬٭و ف٬ك٬ا٬٤ ؽب٬٭ٰم  ٬صٮ
ن٬ٞئ٭وي م٬ا ج٬اء٬ بٮوٮ يلرَّس٭و٢٭  ٬لَّا يَّللَّ٭ ع٬ل٬ٰيوٮ ٬٦س٬لَّم٬ ف٬ك٬ا٬٤  { ٬٦ن٬ٰىل٬ يٰلبٮٰاع٬ةٮ ش٬ ٓٮٰكر٬١٬ يب٪ مٮٰن ق٬ٰٞولٮوٮ: }و٤َّ ش٬ا ٮئ٬ك٬ ى٭و٬ يأٰل٬بٰٞت٬ٞر٭{ ؽب٬٭  }٬ٔ٬٦ف٬ٰٞعن٬ا ل٬ك٬  ٰم  ٬صٮ

ئ٩ا فبٮَّا ج٬اء٬ بٮوٮ يلرَّس٭و٢٭  يٰٞ ٬ٔ ن٬يُّٞه٬ا يلرَّج٭ل٭ مٮٰن ن٤ٰ٬ ت٬ٰكر٬ه٬ ش٬ ٬ٔ يغب٬ٰذ٬ ٬ٰجلٮ ى٬و٬ي١ ن٦ٰ٬ ي ٰتٮص٬ا٩ٔي لٮم٬ٰذى٬بٮك ن٦٬ٰ  ف٬اغب٬ٰذ٬ َّْه٭ ألٮ لريخك ن٦ يشتغالك  ن٦ٰ٬ ت٬ٞر٭
 (ٹٳٳ/ٷٲ)ؾبمٜو يلفتا٧٦ يلا يا . ابلرهويٍ ن٦ 

ٔ و حَّت لو ْخل ( ِإن  َمَع اْلُعْسِر ُيْسرا) .  فَِ ن  َمَع اْلُعْسِر ُيْسرا) )  ٌٔ عظيمة ن و كلما ٦جا عسر ٦ عوبة ، فإ٤ يليسر يصاحبو ٦ياا برا
 يلعسر جحر بب لاخل عليو يليسر فأخرجو .
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ٔخاء ، ٦مع يلكًر فُرن( ف٬إٮ٤َّ م٬ع٬ يلعسر ي٭ٰسري٩ )  قال الشوكاين - ٦يف ىذي ٦عا منو سبحا و ،  ٨ : و٤ مع يلضياة سعة ، ٦مع يلراٯٌ 
 ) فتح يلااير ( .           أب٤ كل عسري يتيسر ، ٦كل شايا يهو٤ ، ٦كل  عب يلني.

 . س٬ي٬ٰجع٬ل٭ يَّللَّ٭ ب٬ٰٞعا٬ ع٭ٰسر٫ ي٭ٰسري٩(كما قا٢ تعاذل : )
٬ٖ ٦قا٢ تعاذل : ) ٬ٓي يٰست٬ٰٞيأ٬  . يلرُّس٭ل٭ ٬٦ظ٬نُّوي ن٬ َّٞه٭ٰم ق٬ٰا ك٭ذٮب٭وي ج٬اء٬ى٭ٰم( ح٬َّتَّ وٮ
ٰتٮك٭ٰم م٬ث٬ل٭ يلَّذٮين٬ خ٬ل٬ٰوي مٮٰن ق٬ٰٞبلٮك٭ٰم م٬سَّتٰٞه٭م٭ يٰلب٬ٰأس٬ ٦قا٢ تعاذل : ) ت٭ٰم ن٤ٰ٬ ت٬ٰاخ٭ل٭وي يعب٬ٰنَّة٬ ٬٦ل٬مَّا َي٬ بٰٞ ٕ٭ٰلزٮل٭وي ح٬َّتَّ ي٬ٞا٭و٬٢ يلرَّس٭و٢٭ ٬٦ ن٣ٰ٬ ح٬سٮ يلَّذٮين٬ اء٭ ٬٦يلضَّرَّيء٭ ٬٦

)  . مم٬ن٭وي م٬ع٬و٭ م٬َّت٬  ٬ٰصر٭ يَّللَّٮ ن٬ال وٮ٤َّ  ٬ٰصر٬ يَّللَّٮ ق٬رٮيب٪
 : ) ٦و٤ يلفُر مع يلكًر ، ٦و٤ مع يلعسر يسري٩ ( . ٦كما قا٢ يلن  

يلغٙر تارير معناىا يف يلنفٖو  ٦يكو٤ ( ٬٦ٰيل٪ ي٬ٰٞوم٬ئٮذ٫ لٯٰلم٭ك٬ذٯبٮني٬ ) يعبملة يلثا ية تكريري٩ لأل٦ذل ، كما كٔر قولو  : قال بعض العلماء -
ٕيا ٕيا   . ٦سبكينها يف يلالًو ، كما يكٔر يؼبفْر يف قولك : جاءين 

٣ٔٮ ، يٮعج٬ٰل يعج٬ٰل ؛ ( وٮ٤َّ م٬ع٬ يلعسر ي٭ٰسري٩  ) كٔر فاا٢ : مث قال القرطيب - ٣ٔٮ يٮ ، فاا٢ قو٣ : ىذي يلتكرير أتكيا للك ٣ ؛ كما ياا٢ : يٮ
٬ٟ ت٬ٰٞعل٬م٭و٬٤ ك٬ َّ   )قا٢   تعاذل  ٬ٟ ت٬ٰٞعل٬م٭و٬٤ * مث٭َّ ك٬ َّ س٬ٰو لك لإلاناً ٦يؼببالغة ،  ٦ ظريه يف تكرئ يعبويً : ب٬لا ب٬لا ، ال ، ال( س٬ٰو ٦ٓ. 

: ٦صبلة ) و٤ مع يلعسر يسري٩ ( مؤكاٌ عبملة ) فإ٤ مع يلعسر يسري٩ ( ٦فائاٌ ىذي يلتأكيا ربايق ياريْ ىذي يلوعا  قال ابن عا ور -
 ٦من يؼبأر ن٤ يؼباصْو من أتكيا يعبملة يف مثلو ىو أتكيا يغبكم يلذ٨ تضمنو يػبرب.أل و خرب عجيب ،  ٦تعميمو

 :تنبيو 
 ٦ "يلي٭سر" مذكٔو بلفً يلتنكري ، فا٢ علا ن٤ يلعسر ٦يحا ، ٦يليسر يثنا٤.قا٢ بعض يلعلماء : 

 قا٢ يبن مسعْو ، ٦يبن عباٖ يف ىذه  يآلية  : لن يغلب ع٭ٰسر يسرين.
نبا٩ ، فالثاين غري يأل نبا٩ فأ فق ْ ٍٔ يثنتني ، كاولك : وٓي كسبت ْ ٍٰ  ٬كٮر٩ٌ٬ مث نعاْلا بنكٌر  ا ٬ٓك٬ر٬ ٢٦ ، ٦وٓي قا٢ يلفريء : يلعًر وٓي 

ٔىم ، فالثاين ىو يأل٢٦. نبا٩ فأ فق يلا  نعاْلا معرفة ، فهي كاولك : وٓي كسبت ْ
٬ٓك٬ر٬ يلع٭ٰسر ابأللف ٓٮٰكر٬ه ، فصأ يؼبعَن : و٤ مع يلعسر يسرين. ٦كبو ىذي قا٢ يلزجُا :  ٕيْ يؼبسري ( .     ٦يل ٣ ، مث ث٬َٞنَّ   ( 

ب  - : ٦من لطائف نسرئ يق ي٤ يلفُر ابشتايْ يلكًر ؛ ن٤ يلكًر وٓي يشتا ٦عظم ٦تناىا ٦جا يإلَيٖ من كرفو من جهة قال ابن ًر
ابػب ئق ٦تعلق ابػبالق ، يستجاً   لو ٦كرف عنو ، فإ٤ يلتوكل ىو قطع يؼبخلو٠ ٦٦قع يلتعلق ابػبالق ٦حاه ، ٦من ي اطع عن يلتعلق 

يالسترريٟ ابليأٖ من يؼبخلوقني ، كما قا٢ يإلما٣ نضبا ، ٦يلتوكل من نعظم يألسباً يليت تطلب هبا يغبويئأ ، فإ٤   تعاذل يكفي من 
، قا٢ يلفضيل : ٦  لو يئست من يػبلق حَّت ال تريا منهم شيئا٩ ألعطا١  ه٭و٬ ح٬ٰسب٭و٭(٬٦م٬ٰن ي٬ٞت٬ٞو٬كَّٰل ع٬ل٬ا يَّللَّٮ ف٬ٞ توكل عليو كما قا٢ تعاذل : )

 موال١ كل ما تريا .

  فوائد البا  ولطائفها: 
 تذكر يلعبا بذ وبو ، فردبا اتً ٦ٔجع منها وذل   .منها : 
ٔقتها .ومنها :   ٦ٕي٢ غفلة يلالًو ٦حا٦َ 

ٔنٖ يلذابً من خرية   فيغفر لو .قا٢ بعض يلسلف : و٤ يلعبا ليمٙر ف  يذكر ٓ وبو فيخُر منو مثل 
لك نحب وذل   من كثري من ااعاٍ يلطائعني .ومنها :  لو لو ، ٦ٓ  ي كسأ يلعبا هلل عز ٦جل ٦ٓ
لك من نعظم فويئا يلبومنها :   ء ، ٦قا ٣ٓ من ال نهنا توجب للعبا بالبو يلرجٜو وذل   ، ٦يلوقٟو ببابو ٦يلتضٜر لو ٦يالستكا ة ، ٦ٓ

ًٮ ف٬م٬ا يٰست٬ك٬ا ٭وي لٮر٬هبٯٮٮٰم ٬٦م٬ا ي٬ٞت٬ض٬رَّع٭و٬٤( يستكني لو عنا يلرايئا، قا٢ تعاذل: ) ي ٰلع٬ذ٬ ى٭ٰم ابٮ ٰلن٬ا وٮذل٬ ن٭م٬م٫ مٮٰن ٦قا٢ تعاذل: )٬٦ل٬ا٬ٰا ن٬خ٬ٰذَن٬ ٬٦ل٬ا٬ٰا ن٬ٰٔس٬
ٰلب٬ٰأس٬اءٮ ٬٦يلضَّرَّيءٮ ل٬ع٬لَّ  ى٭ٰم ابٮ  .ه٭ٰم ي٬ٞت٬ض٬رَّع٭و٬٤(ق٬ٰٞبلٮك٬ ف٬أ٬خ٬ٰذَن٬

لك ماا٣ عظيم جاي٩ .ومنها :   ن٤ يلب ء يو ل وذل قلبو لذٌ يلصرب عليو ٦يلربا بو ، ٦ٓ
ٔجب[ومنها :   ن٤ يلب ء ياطع قلب يؼبؤمن عن ياللتفاٍ وذل ـبلو٠ ٦يوجب لو يإلقبا٢ علا يػبالق ٦حاه .]قالو يبن 
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َُا فَمَرْغتَ )   : ( يختلف يلعلماء فيها فَاََصبْ  فَِ 
 فايل : وٓي فرغت من نمر ْ يا١ فا صب يف عمل مخرتك .
ٔه : يبن جرير ، ٦يلنحاٖ ، ٦يبن تيمية ، ٦يبن كثري .  ٦يختا

٬ٓي ف٬ٞر٬ٰغت٬ ف٬اٰ ص٬بٰ : )  قال ابن تيمية - ٌٮ ٬٦وٮذل٬ ٬ٔبٯٮك ف٬أٰغ٬ٰب. ( ف٬إٮ ٬ْ ٬ٓي ف٬ٞر٬ٰغت مٮٰن ن٬ٰشغ٬ا٢ٮ يلاُّ ٰٞي٬ا ف٬اٰ ص٬ٰب يفٮ يٰلعٮب٬ا ي ن٬ٰشه٬ر٭ يٰلا٬ٰول٬نٰيٮ.  قٮيل٬: و ٬٦ى٬ذ٬
: م٬ا ل٬ك٭ٰم ت٬ٰٞلع٬ب٭و٬٤؟ ق٬ال٭و  ٬ُ شريح يٰلا٬ابٮي ع٬ل٬ا ق٬ٰٞو٫٣ مٮٰن يغب٬ٰاكَّةٮ ي٬ٰٞو٬٣ عٮيا٫ ٬٦ى٭ٰم ي٬ٰٞلع٬ب٭و٬٤ ف٬ٞا٬ا٬٢ : ن٬٦٬ ٬٦خ٬ر٬ ٝ٭؟ ٬٦ت٬ ٬ ق٬ٰٞولو  ي: وَنَّ ت٬ٞف٬رَّٰغن٬ا ق٬ا٬٢ ٔٮ ي ن٭مٮر٬ يٰلف٬ا هبٮ٬ذ٬

٬ٓي ف٬ٞر٬ )ت٬ٞع٬اذل٬   ( . ٰغت٬ ف٬اٰ ص٬بف٬إٮ
ٌٮ، ٬٦ق٭ٰم وٮل٬يٰٞه٬ا  ٬ : ن قال ابن كثَت - ٬ْ ئٮا٬ه٬ا، ف٬اٰ ص٬ٰب يفٮ يٰلعٮب٬ا ٬ٓي ف٬رغت مٮٰن ن٭م٭ؤٮ يلاُّ ٰٞي٬ا ٬٦ن٬ٰشغ٬اؽبٮ٬ا ٬٦ق٬ط٬ٰعت٬ ع٬ ٬ ، ٬٦ن٬ٰخلٮٰص ٨ٰ وٮ ٬ٝ يٰلب٬ا٢ٮ ٔٮ يط٩ا ف٬ا رٮ

ي يٰلا٬بٮيلٮ  يفٮع٭و٭ يأٰل٬ٰخب٬ٞث٬ا٤ٮ  ق٬ٰٞولٮوٮ  لٮر٬بٯٮك٬ يلنٯٮيَّة٬ ٬٦يلرَّٰغب٬ة٬. ٬٦مٮٰن ى٬ذ٬ ، ٬٦ال٬ ٬٦ى٭و٬ ي٭ا٬ ٬ٰضر٬ٌٮ ا٬ع٬ا٫٣ ٬ٌ حبٮ ٬٦ق٬ٰٞول٭و٭  ، يفٮ يغب٬ٰاٮيثٮ يٰلم٭تَّٞف٬قٮ ع٬ل٬ا  ٮحَّتٮوٮ: "ال٬  ٬ ٬
  :ٌ٭ ٬٦ح٬ض٬ر٬ يٰلع٬ر٬اء٭، ف٬اٰبا٬ء٭٦ي ابلع٬ر٬ا ٬ٓي ن٭قٮيم٬تٮ يلصَّ ٬  ء .وٮ
٬ٓي ف٬ٞر٬ٰغت٬ ف٬  ٦قا٢ يلسعا٨ : ) - ٬٦وٮذل٬  )ن٨: وٓي تفرغت من نشغالك، ٦دل يبق يف قلبك ما يعوقو، فاجتها يف يلعباٌْ ٦يلاعاء. (اٰ ص٬ٰب ف٬إٮ

هبم ٦عن ، ن٨: نعظم يلرغبة يف وجابة ْعائك ٦قبو٢ عباْيتك ( ف٬أٰغ٬ٰب ) ٦حاه ( ٬ٔبٯٮك٬  ٦ال تكن فبن وٓي فرغوي ٦تفرغوي لعبوي ٦نعربوي عن 
 ٓكره، فتكو٤ من يػباسرين.

 ىنا١ نقوي٢ نخر٧ :٦ 
 وٓي فرغت من يلفريئض فا صب يف قيا٣ يلليل . قي  :

 وٓي فرغت من   تك ) فا صب ( ن٨ ابلغ يف يلاعاء ٦سلو حاجتك .وقي  : 
ٔبك .وقي  :   وٓي فرغت من جهاْ عا١٦ ، فا صب لعباٌْ 

قبل علا عمل مخر حبيث يعمر ن٦قاتو كلها ابألعما٢ ٦يختأ يبن عاشٔو يلعمو٣ فاا٢ : يؼبعَن وٓي نسبمت عم ٩ من مها٣ يألعما٢ ؛ فأ
 يلعظيمة .

ٔغب يف سائر يألعما٢ ما تلتمسو ْينا٩ ٦ْ يا ٦ صٌر علا (  َوِإَ  رَبَِّ  فَاْرَغبْ )  ٔغب ، ن٨ : فاذبو ٦ي ٔبك ٦حاه ٤٦ْ غريه فا ن٨ : وذل 
ٔبك .  يألعايء وذل 

 الفوائد :
ٔه ٦م -ٲ ٔسولو من شِر  ا ٓكره .بيا٤ ما نكر٣   بو  ٔفع   غفٌر ٓ وبو ٦

 بيا٤ ن٤ ي ررِي  أ يؼبؤمن للاين ٦يتساعو لتحمل يأل٧ٓ يف سبيل    عمة عظيمة . -ٳ

 وَما يدل على ُل  :ن٤ بعا يلراٌ َييت ابلفُر ،  -ٴ

٬ٖ يلرُّس٭ل٭ ٬٦ظ٬نُّوي ن٬ َّٞه٭ٰم ق٬ٰا ك٭ذٮب٭وي ج٬اء٬ى٭ٰم  ٬ٰصر٭َن٬ (قولو تعاذل : ) ٬ٓي يٰست٬ٰٞيأ٬  . ح٬َّتَّ وٮ
ٰتٮك٭ٰم م٬ث٬ل٭ يلَّذٮين٬ خ٬ل٬ٰوي مٮٰن ق٬ٰٞبلٮك٭ٰم م٬سَّتٰٞه٭م٭ يٰلب٬ٰأس٬ ا٢ تعاذل : )٦ق ت٭ٰم ن٤ٰ٬ ت٬ٰاخ٭ل٭وي يعب٬ٰنَّة٬ ٬٦ل٬مَّا َي٬ بٰٞ ٕ٭ٰلزٮل٭وي ح٬َّتَّ ي٬ٞا٭و٬٢ يلرَّس٭و٢٭ ٬٦يلَّذٮين٬ ن٣ٰ٬ ح٬سٮ اء٭ ٬٦يلضَّرَّيء٭ ٬٦

( مم٬ن٭وي م٬ع٬و٭ م٬َّت٬  ٬ٰصر٭ يَّللَّٮ ن٬ال وٮ٤َّ  ٬صٰ   .ر٬ يَّللَّٮ ق٬رٮيب٪
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 سمورة الَُتتفسَت 
 مقدمة :

ٌٔ يلتني مكية .  سو
 أمساؤىا :

ٌٔ يلتني ، ٦هبذي كتبت يف يؼبصاحف ٦معظم كتب يلتفسري .  سو
 ٦ظبيت بذلك أل٤   نقسم يف مطلعها ابلتني .

 ٦من نظبائها ) ٦يلتني ٦يلزيتو٤ ( جاءٍ ىذه يلتسمية يف ك ٣ يلصحابة .
َّ  ) ٰلب٬ٞر٬يءي فعن  لتٯٮنيٮ ٬٦يلزَّيٰٞت٭و٤ٮ  ن٤٬َّ يلنَّ ٮ  ( متفق عليو . ك٬ا٬٤ يفٮ س٬ف٬ر٫ ف٬ٞا٬ر٬ن٬ يفٮ يٰلعٮر٬اءٮ يفٮ وٮٰحا٧٬ يلرَّٰكع٬ت٬ٞنٰيٮ ابٮ

 أغراضها :

ٌٔ علا يلتنبيو أب٤ خلق يإل سا٤ علا يلفطٌر يؼبستايمة، ليعلموي ن٤ يإلس ٣ ىو ي٢، كما قا٢ يف يآل .ٲ ية يألخر٧: يحتٍو ىذه يلسو
٬ٖ ع٬ل٬يٰٞه٬ا() ٬ٍ يَّللَّٮ يلَّيتٮ ف٬ط٬ر٬ يلنَّا . ٦ن٤ ما ىبالف ن ولو ابأل الة ن٦ يلتحريف فساْ ٦ب ٢ ، ٦متبعي  ف٬أ٬قٮٰم ٬٦ٰجه٬ك٬ لٮلاٯٮينٮ ح٬نٮيفا٩ فٮٰطر٬

 ما ىبالف يإلس ٣ نىل ب لة .

 ٦يلتعريض ابلوعيا للمكذبني ابإلس ٣ . .ٳ

ٌٔ ابألمٔو يؼباسم هبا  .ٴ ٔبعة ويباء٩ وذل ن٤ يإلس ٣ جاء مصاقا٩ ؽبا ٦نهنا مرأكة ن وؽبا أل و٢ ْين يإلس ٣ .٦يإلشا  وذل ناوئ يلرريئع يأل

 ٦يلتنويو حبسن جزيء من يتبع يإلس ٣ يف ن ولو ٦فر٦عو . .ٵ

[٦مشلت يالمتنا٤ علا يإل سا٤ خبلاو علا نحسن  ظا٣ يف جثما و ٦ فسو .  .ٶ  ]تفسري يبن عاشٔو

َِمُِت )ٕ( َوُطوِر ِسيِنَُت )ٔز يْمَُوِن )َوالَُِِّت َوال)  ا اْلبَمَلِد اَْ َِ ََساَن يف َأْحَسِن تَمْقِومٍي )ٖ( َوَى ( ُثُ  َرَدْدََّنُه َأْسَفَ  َساِفِلَُت ٗ( َلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ
ُر ََمُْنوٍن )٘) ر  َغيمْ ًْ ِِيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص اِ َاِت فَمَلُهْم َأ يِن )( فَ ٙ( ِإَل  ال  ُبَ  بَمْعُد ِ)لدِّ ِِّ ُ ِبَِْح َ َٚما ُيَ   ( . (ِٛم اْ َاِكِمَُت )م( أَلَْيَس اَّلل 

 [ . ٹ-ٲ] يلتني : 
---------- 

 نبا يؼبعر٦فا٤ ، يلتني فاكهة ٦يلزيتو٤ ما يستخُر منو يلزيت . ( َوالَُِِّت َوالز يْمَُونِ ) 
 . جرنبا ٦شبرنبا ، ٦أل٤ سلطاهنما يف نٙٔ يلرا٣ ؿبل  بٌو عيسا بن مرس نقسم هباتني يلرجرتني لكثٌر منافع شقال السعد  :  -
( قا٢ نكثر يؼبفسرين : ىو يلتني يلذ٨ َيكلو يلناٖ ) ٦يلزيتو٤ ( يلذ٨ يعصر٤٦ منو يلزيت ، ٦ومبا  ٬٦يلتٯٮنيٮ ٬٦يلزَّيٰٞت٭و٤ٮ )  قال الشوكاين : -

 فيها نعظم عرٌب لااللتها علا من ىيأىا لذلك ، ٦جعلها علا ماائ يللامة .نقسم ابلتني ؛ أل و فاكهة ـبلصة من شويئب يلتنغيص ، ٦ 

ف٬ا٤ٮ ع٬ل٬ٰيهٮم٬ا مٮن ٠٬ٔ٬٦ٮ يعبنة  )٦ومبا نقسم   ابلتني ، أل و كا٤ سٮ  م٣ْ يف يعبنة ؛ لاولو تعاذل :  قال القرطيب - ٠ٔ يلتني. (ىب٬ٰصٮ  ٦كا٤ ٦
ر يلريئحة ، سهل يعب٬َٰن ، علا قأ يؼبضغة.٦قيل : نقسم بو ليبني ٦جو يؼبٮنة يلعظما فيو   ؛ فإ و صبيل يؼبنظر ، ايب يؼبخرب٬ ،  ٬رٮ

 (ي٭وق٬ا٭ مٮن ش٬ج٬ر٫ٌ٬ مُّب٬ا٬ٔك٬ة٫ ٬ٕيٰٞت٭و ٬ة٫  )٦نقسم ابلزيتو٤ أل و م٬ثَّل بو وبريىيم يف قولو تعاذل 
يستصبحو٤ بو ، ٦ياي٧٬٦ بو ن٦ْيء يعبٟو ٦يلار٦ِ ٦ىو نكثر ن٭ْ٭٣ نىل يلرا٣ ٦يؼبغًر ؛ يصطبٮغو٤ بو ، ٦يستعملو و يف ابيخهم ، ٦ 

.  ٦يعبريحاٍ ، ٦فيو منافع كثرٌي
ْٯىٮنوي بو فإ و من شجٌر مبأكة   .٦قا٢ عليو يلس ٣ :  كلوي يلزيت ٦ي

 ، ٦ ) سينني ( يلباعة . جبل يلطٔو يلذ٨ كلم   عليو موسا (  َوُطوِر ِسيِنُتَ  )
 يلذ٨ كلم   موسا عليو ، قالو كعب يألحبأ يف يألكثرين. فالطٔو  يعببل: ... قال ابن اْلوو  -
١ٔ ، فهو من وبافة يؼبو ٟو وذل يلصفة ، ٦قيل : معناه ٦ٓ يلرجر .قال يف الَسهي  :  -  معَن سينني مبا

اٮ ٦ومبا نقسم هبذي يعببل ؛ أل و ابلرا٣ ، ٦ىي يألٙٔ يؼبااسة ، كما يف قولو ) قال الشوكاين : - ٬ٰٔكن٬ا  وٮذل٬ يٰلم٬ٰسجٮ يأٰل٬ٰقص٬ا يلَّذٮ٨ اب٬
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ٰول٬و٭(  . .٦نعظم بركة حلت بو ، ٦٦قعت عليو تكليم   ؼبوسا ح٬
َِمُِت )  ا اْلبَمَلِد اَْ َِ ، فأقسم   بو أل و نشٟر يلباٜا ٦نحبها وذل   ، فهو يلبلا يألمني يلذ٨  ٦ىو مكة يؼبكرمة ٦ؿبل  بٌو دمحم ( َوَى

نا٩(اذل: )َيمن من ْخلو كما قا٢ تع ٬ْخ٬ل٬و٭ ك٬ا٬٤ ممٮ ٖ٭ مٮٰن ح٬ٰوؽبٮٮٰم(٦قا٢ تعاذل: ) ٬٦م٬ٰن   .ن٬٦٬دل٬ٰ ي٬ٞر٦ٰ٬ي ن٬َنَّ ج٬ع٬ٰلن٬ا ح٬ر٬ما٩ ممٮنا٩ ٬٦يٞ٭ت٬خ٬طَّف٭ يلنَّا
 .مكة ، ظبي يألمني أل٤ من ْخلو كا٤ ممنا٩  (يلبلا يألمني ) ٦:  قال ابن عا ور -

ٔىا ٦ي بعث منها نفضل يأل بياء ٦نشرفهم .فأقسم   تعاذل هبذه يؼبويبع يؼبااسة يل  يت يختا
ينٮني٬ ٬٦ى٬ذ٬ : ...  قال ابن تيمية - لتٯٮنيٮ ٬٦يلزَّيٰٞت٭و٤ٮ ٬٦ا٭ؤٮ سٮ ٬ٓلٮك٬ أبٮ٬ٰقس٬ا٣ٮ ع٬ظٮيم٬ة٫ ابٮ ي٬ يٰلم٬و٬يبٮع٭ ٬٦ن٬ٰيض٩ا ف٬إٮ َّو٭ س٭ٰبح٬ا ٬و٭ ن٬ٰقس٬م٬ ع٬ل٬ا 

ي يٰلب٬ٞل٬اٮ يأٰل٬مٮنيٮ. ٬٦ىٮ
نٰٞ  ٔٮين٬.يلَّيتٮ ج٬اء٬ مٮ رٮين٬ ٬٦م٭ٰنذٮ ءٮ يلرُّس٭ل٬ م٭ب٬رٯٮ يح٭ ٬٦م٭وس٬ا ٬٦ن٬ٰٔس٬ل٬ يَّللَّ٭ هبٮ٬ا ى٬ؤ٭ال٬  ه٬ا ؿب٭٬مَّا٪ ٬٦يٰلم٬سٮ

ََساَن يف َأْحَسِن تَمْقِوميٍ )  ٌٔ ٦شكل منتصب  ( َلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ ىذي ىو يؼباسم عليو ، ٦ىو ن و سبحا و ٦تعاذل خلق يإل سا٤ يف نحسن  و
 ألعضاء حسنها .يلاامة سو٨ ي
 ( .يفٮ ن٨٬ٯٮ  ٭و٫ٌ٬ٔ مَّا ش٬اء ٬ٔكَّب٬ك٬  .يلَّذٮ٨ خ٬ل٬ا٬ك٬ ف٬س٬وَّي٬١ ف٬ٞع٬ا٬ل٬ك٬  .َي٬ ن٬يُّٞه٬ا يإٰلٮ س٬ا٤٭ م٬ا غ٬ر٬١َّ بٮر٬بٯٮك٬ يٰلك٬رٮسٮ قا٢ تعاذل : )

 فسرين.٦ىو يعتايلو ٦يستويء شبابو ؛ كذي قا٢ عامة يؼب (يف ن٬ٰحس٬نٮ ت٬ٰٞاوٮس٫  : ) قال القرطيب -
٬ٓلٮق ، ٦يا ٦ن ابع يابض هبا. با٩ علا ٦جهو ، ٦خلاو ىو مستوَي٩ ، ٦لو لسا٤   ٦ىو نحسن ما يكو٤ ؛ أل و خلق كل شيء م٭ٰنك٬

ي متكلم٩ا ظبيع٩ا بصري٩ي مابر٩ي حكيم لي  هلل تعاذل خلق نحسن من يإل سا٤، فإ٤ : ال ابن العريبق - ٩ا قا٩ْٔي مريا٩
 ا٩ .  خلاو حيِّا عاؼب

ٌٔ مصريه وذل يلنأ و٤ دل يطع   ٦يتبع يلرسو٢  (ُثُ  َرَدْدََّنُه َأْسَفَ  َساِفِلَُت )    . ن٨ وذل يلنأ ، مث بعا ىذي يغبسن ٦يلنضا
  ْٔه وذل يؽبر٣ كما قا٢ بعضهم .وذل  (ُثُ  َرَدْدََّنُه َأْسَفَ  َساِفِلَُت ) فاؼبريْ باولو  نسفل سافلني يف يلنأ بسبب كفره ، ال ن٤ يؼبريْ 

ح ىِا القول :   يبن تيمية ، ٦يبن كثري ، ٦يبن يلايم ، ٦يبن عاشٔو .وًر

.  ( ن٬ٰسف٬ل٬ س٬افٮلٮني٬ ) ٬٦يفٮ ق٬ٰٞولٮوٮ قال ابن تيمية :  ٤ٮ  ق٬ٰٞوال٬
 قٮيل٬: يؽٰب٬ر٣٬٭.

ً٭ ب٬ٰٞعا٬   ي ٍٮ ٬٦قٮيل٬: يٰلع٬ذ٬  . يٰلم٬ٰو
٬ْلَّٰت ع٬ل٬ٰيوٮ يآٰلي٬ة٭ ق٬ٰطع٩ا. ف٬إٮ َّو٭ ج٬ع٬ل٬و٭ يفٮ ن٬ٰسف٬لٮ س٬افٮلٮني٬ والَّ يٰلم٭ٰؤمٮنٮني٬. ٬٦يل  ي ى٭و٬ يلَّذٮ٨  ً٭ يفٮ ن٬ٰسف٬لٮ ٬٦ى٬ذ٬ ٍٮ يٞ٭ع٬ذَّ : ف٬اٰلك٬افٮر٭ ب٬ٰٞعا٬ يٰلم٬ٰو ٖ٭  ٬ٰٞوع٬ا٤ٮ نَّا

ُّْ وذل٬ ن٬ٰسف٬لٮ س٬افٮ س٬افٮلٮني٬ ٬٦يٰلم٭ٰؤمٮن٭ يفٮ عٮلٯٮيٯٮني٬. ٬٦ن٬مَّ  و٧٬ يٰلم٭ٰؤمٮنٮني٬ ي٬ٰٞهر٣٬٭ ف٬ٞيٞ٭ر٬ . ف٬إٮ َّو٭ ل٬ٰي ٬ ك٭لُّ م٬ٰن سٮ ٔٮ ا يٰلا٬ٰو٢٭ يأٰل٢َّ٦٬٭ ف٬فٮيوٮ  ٬ظ٬ر٪ لٮني٬. ب٬ٰل ك٬ثٮري٪ مٮٰن يٰلك٭فَّا
 ٬٦ك٬ثٮري٪ مٮٰن يٰلم٭ٰؤمٮنٮني٬ ي٬ٰٞهر٣٬٭ ٬٦وٮ٤ٰ ك٬ا٬٤ ح٬ا٢٭ يٰلم٭ٰؤمٮ 

ٍ٭ ق٬ٰٞبل٬ يؽٰب٬ر٣٬ٮ ًٮ ح٬ا٢٭ يٰلم٭ٰؤمٮنٮ ن٬ٰحس٬ن٭ يب٬٭و  ن٬ٰحس٬ن٬ ح٬اال٩ مٮٰن يٰلك٬افٮرٮ ف٬ك٬ذ٬لٮك٬ يفٮ يلرَّب٬ا
نٮ يفٮ يؽٰب٬ر٣٬ٮ

. ٔٮ ب٬عٮيف٪ ٰلك٭فَّا يص٭و٭ ابٮ رٮ يٰلع٭م٭رٮ ٬٦زب٬ٰصٮ ُّْ وذل٬ ن٬ٰسف٬لٮ س٬افٮلٮني٬ يفٮ مخٮ  مٮٰن ح٬ا٢ٮ يٰلك٬افٮرٮ ف٬ج٭عٮل٬ يلرَّ
ح ىِا القول ابن كثَت َْٰنه٭ ن٬ٰسف٬ل٬ سافٮلٮني٬ )فاا٢ :  وًر ٬ْ ي ( نمث٭َّ ٬ٔ ٔٮ، ق٬ال٬و٭ ؾب٭٬اىٮا٪ ٬٦ن٬ب٭و يٰلع٬الٮي٬ةٮ ٬٦يغب٬ٰس٬ن٭ ٬٦يٰبن٭ ٬ٰٕيا٫ ٬٦غ٬يٰٞر٭ى٭ٰم، مث٭َّ ب٬ٰٞعا٬ ى٬ذ٬ ٨ٰ وٮذل٬ يلنَّا

ٔٮ وٮ٤ٰ دل٬ٰ ي٭طٮعٮ يَّلل٬َّ ٬٦ي٬ٞتَّبٮعٮ يلرُّس٭ل٬ ٬٦  ري٭ه٭ وٮذل٬ يلنَّا ٍٮ يغبٰ٭ٰسنٮ ٬٦يلنَّض٬ا٬ٌٔٮ م٬صٮ ا : وٮالَّ يلَّذٮين٬ مم٬ن٭وي ٬٦ع٬مٮل٭وي يلصَّاغبٮ ي ق٬ا٬٢  .ؽبٮ٬ذ٬
٫ٖ ٬٦عٮٰكرٮ  ٨٦ٔ ى٬ذ٬ي ع٬نٮ يٰبنٮ ع٬بَّا ٢٬ٓٮ يٰلع٭م٭رٮ، ٦ َْٰنه٭ ن٬ٰسف٬ل٬ سافٮلٮني٬ ن٨ٰ٬ وٮذل٬ ن٬ٰٔ ٬ْ َّْ ٬٦ق٬ا٬٢ ب٬ٰٞعض٭ه٭ٰم مث٭َّ ٬ٔ وٮذل٬  م٬ة٬ ح٬َّتَّ ق٬ا٬٢ عٮٰكرٮم٬ة٭: م٬ٰن صب٬٬ع٬ يٰلا٭ٰرم٬٤ دل٬ٰ يٞ٭ر٬

ْ٭ ل٬م٬ا ح٬س٭ن٬ يٰستٮثٰٞن٬اء٭ يٰلم٭ٰؤمٮنٮ  ٬ٓلٮك٬ يٰبن٭ ج٬رٮير٫، ٬٦ل٬ٰو ك٬ا٬٤ ى٬ذ٬ي ى٭و٬ يٰلم٭ر٬ي ٢٬ٓٮ يٰلع٭م٭رٮ، ٬٦يٰخت٬ا٬ٔ  يب٭ بعضهم، ٦ومبا يؼبريْ ن٬ٰٔ ٤٬َّ يؽٰب٬ر٬٣٬ ق٬ٰا ي٭صٮ ٬ٓلٮك٬ ألٮ ني٬ مٮٰن 
ٓكرَنه  )يلتفسري(.    ما 

٢ٓٔ يلعمر .وقي    : يؼبريْ بذلك ن
 ٔجحو : يبن جرير ، ٦يلزجُا ، ٦يلويحا٨ ، ٦يلبغو٨ .٦ 
ِِيَن آَمُنوا )   بالوهبم ٦نلسنتهم .( ِإَل  ال 
 ن٨ : ٦عملوي يألعما٢ يلصاغباٍ من يألقوي٢ ٦يلويجباٍ ٦يؼبستحباٍ .( َوَعِمُلوا الص اِ َاِت ) 

 ابعة للرريعة .٦يلعمل يلصاحل ال يكو٤  اغبا٩ وال برراني : يإلخ ٘ هلل تعاذل ، ٦يؼبت
ي٤٦ْ ٔىم ، بل يْز ٤٦ وذل نسفل سافلني يو٣ يلايامة ، ٦ال تاب٭ح  و  ٦يالستثناء متصل : يستثَن يؼبؤمنو٤ من جن  يإل سا٤ ، فإهنم ال ي٭ْر
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 حسنا٩ وذل حسنهم ، ٦هبجة وذل هبجتهم .
ٔسوخا٩ أل٤ عمل يلصاغباٍ من نحسن يلتاوس بعا  (٦عملوي يلصاغباٍ)٦ع٭طف : قال ابن عا ور - ؾبيء يلرريعة ألهنا تزيا يلفطٌر 

َيٌْ يلفضائل من نحاسنها ىا وذل فضلها مث يهايها وذل  ٣ٔ  ، ٦يف يغبايث ٦ينسحب يإلٮيبا٤ علا يألخ ٠ فرْي : "ومبا بعثت ألسبم مكا
 يألخ ٠".

ٌٔ فهذي للثناء علا يؼبؤمنني أب٤ ويباهنم ابعث ؽبم علا يلعمل يلصاحل ٦  (٦عملوي يلصاغباٍ)فكا٤ عطف  ٓلك حا٢ يؼبؤمنني حني  ز٢٦ يلسو
 يلعطف عطف  فة كاشفة.

ُر ََمُْنوٍن )  ر  َغيمْ ًْ ن٨ : غري ماطٜو ، بل لذيٍ متويفٌر ، ٦نفرِي متويتٌر ، ٦ عم متكاثٌر يف نبا ال يز٢٦ ، ٦ عيم ال وبو٢ ، نكلها  (فَمَلُهْم َأ
لك يف جناٍ يػبلا .  ْيئم ٦ظلها ، ٦ٓ

 و سبحا و تكفل بو ٦يلتز٣ بو ؽبم تفض ٩ ٦كرما٩ .٦ظبي يلثويً نجري٩ ؛ أل  

٦يؼبمنو٤ : يلذ٨ يب٭نٯ علا يؼبأج٭ٔو بو ، ن٨ ؽبم نجر ال يروبو كأ ، ٦ال كأ ن٤ يبنٯ علا م ،للتعظي (نجر٪ )٦تنوين :  قال ابن عا ور -
 . يلذ٨ يعطاه باو٢ : ىذي نجر١ ، ن٦ ىذي عطاه١

ينِ )  ُبَ  بَمْعُد ِ)لدِّ ِِّ ُِِّب َ )  ( َفَما يَُ  يِن َي يبن م٣ْ )(  َفَما ُيَ  ن٨ ابعبزيء يف يؼبعاْ ، ٦لاا علمت يلبانٌ ٦عرفت ن٤ من قأ ( بَمْعُد ِ)لدِّ
 علا يلبانٌ فهو قأْ علا يلرجعة بطريق يأل٦ذل ، فأ٨ شيء وبملك علا يلتكذيب ابؼبعاْ ٦قا عرفت ىذي .

يػبطاً لإل سا٤ يلكافر ، ٦يالستفها٣ للتاريع ٦يلتوبيخ ، ٦ولزي٣ يغبجة ، ن٨ : وٓي عرفت (  م٬ا ي٭ك٬ذٯب٭ك٬ ب٬ٰٞعا٭ ابلاين: ) ف قال الشوكاين -
 نيها يإل سا٤ ن٤   خلاك يف نحسن تاوس ، ٦ن و يرْٯ١ نسفل سافلني ، فما وبملك علا ن٤ تكذً ابلبعث ٦يعبزيء؟ 

عبزيء ٦يؼبعاْ بعا ىذي يلبيا٤ ٦ىذي يلربىا٤ فتاو٢ و ك ال ن ح يلاولني ن٤ ىذي خطاً لإل سا٤ ن٨ فما يكذبك اب:  قال ابن القيم -
ٔتك لعلمت ن٤ يلذ٨ خلاك نقأ علا ن٤ يعيا١ بعا موتك ٦ينرئك خلاا٩ جاياي٩  تبعث ٦ال رباسب ٦لو تفكٍر يف مبان خلاك ٦ و

نت  طفة من ماء مهني كيف ٦ن٤ ٓلك لو نعجزه ألعجزه ٦نعياه خلاك يأل٢٦ ٦نيضا٩ فإ٤ يلذ٨ كمل خلاك يف نحسن تاوس بعا ن٤ ك
يليق بو ن٤ ي كك سا٧ ال يكمل ٓلك ابألمر ٦يلنهي ٦بيا٤ ما ينفعك ٦يضر١ ٦ال تنال لائ ىي نكمل من ىذه ٦هبعل ىذه يلائ ارياا٩ 

 . لك وليها فحكمة نحكم يغباكمني أتىب ٓلك ٦تاضي خ فو
حكم يغباكمني يلذ٨ ال هبٕو ن٤ يظلم نحاي٩ ، ٦من عالو ن٤ يايم يلايامة فينتصف ن٨ : نما ىو ن(  أَلَْيَس اَّلل ُ ِبَِْحَ ِم اْ َاِكِمُتَ )  

 للمظلو٣ يف يلا يا فبن ظلمو .
 الفوائد :

 فضل يلتني علا سائر يلفويكو . -ٲ
 فضل يلزيتو٤ علا غريه من يأل٣ْ . -ٳ

ٔسالة عيسا ، ٦موسا ، ٦دمحم -ٴ  .  فضل ىذه يؼبويبع يلث َ يليت ظهٍر فيها يلرساالٍ يلث َ : 
 بيا٤ شٟر مكة ٦حرمتها . -ٵ

ٌٔ ٦نقو٣ تعايل . -ٶ  بيا٤ فضل   علا يإل سا٤ يف خلاو يف نحسن  و

ٌٔ   علا يلبعث . -ٷ  وثباٍ قا

 سوء مصري يإل سا٤ يلكافر . -ٸ

 فضل يإليبا٤ . -ٹ

 فضل يلعمل يلصاحل . -ٺ

 يالجتهاْ يف و  ِ يلعمل . -ٱٲ

 ن٤  عيم يعبنة غري ماطٜو . -ٲٲ
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 و :ومن ح م  نحكم يغباكمني ،  -ٳٲ

o . ن٤ ال ي ١ يػبلق سا٧ ال يؤمر٤٦ ٦ال ينهو٤ ٦ال يثابو٤ 

o . ) ٔبك نحاي٩  ٦من حكمو : ) ٦ال يظلم 
 

 تفسَت سمورة العل 
 مقدمة

ٌٔ مكية ابتفا٠ . ٌٔ يلعلق سو  سو
ٌٔ  زلت يف يلارم٤ كما ثبت يف يألحاْيث يلصحيحة يلويبحة ، ٦ ز٢ ن٦ؽبا بغأ حريء علا يلن    . ٦ىي ن٢٦ سو

 ا :أمساؤى
ٌٔ يلعلق ، حيث كتبت يف يؼبصاحف ٦بعض كتب يلتفسري .  سو

 ٦ظبيت بذلك لوقٜو لفً يلعلق يف ن٦يئلها .
( ٌٔ ٰسمٮ ٬ٔبٯٮك٬ يلَّذٮ٨ خ٬ل٬ق٬ ٦من نظبائها : سو ْٔ ىذي يف ك ٣ يلن   يقٰٞر٬نٰ ابٮ  ، ٦ك ٣ ن حابو . ( ، ٦قا ٦

٬ٓي ن٬فب٬ٰت٬ يلنَّ ٦قا تاا٣ حايث جابر ) َي  ٓ٭ وٮ ٬ٓي ي٬ٰٞغر٬ م٭ع٬ا . ٬٦يللَّٰيلٮ وٮ ٰسمٮ ٬ٔبٯٮك٬ لرَّٰم ٮ ٬٦ب٭ح٬اى٬ا. ٬٦س٬بٯٮحٮ يٰسم٬ ٬ٔبٯٮك٬ يأل٬ٰعل٬ا. ٬٦يقٰٞر٬ٰن ابٮ ٬ٖ ف٬اقٰٞر٬ٰن ابٮ ا ( ا
 ٦ٔيه مسلم .
 أغراضها :

 يلك ٣ يلارمين ٦ت ٦تو وٓ كا٤ ال يعٟر يلاريءٌ من قبل . تلاني دمحم  -ٲ

  يلذ٨ نؽبم يلبرر يلعلم ابلكتابة قأْ علا تعليم من يراء يبتايء٩ .٦يإليباء٭ وذل ن٤ علمو بذلك ميسر أل٤   -ٳ

 ٦ويباء وذل ن٤ نمتو ستصري وذل معرفة يلاريءٌ ٦يلكتابة ٦يلعلم . -ٴ

يٍ ٦خا ة خلاو يإل سا٤ خلاا٩ عجيبا٩ مستخرجا٩ من علاة ، فذلك مبان يلنظر . -ٵ  ٦توجيهو وذل يلنظر يف خلق   يؼبوجْو

 ٦تعٙر ليصاه عن يلص ٌ ٦يلاعٌو وذل يؽبا٧ ٦يلتاو٧ .  ٦لايا من كذٯً يلن  -ٶ

ٔسولو . ٦وع ٣ يلن   -ٷ  ن٤   عادل أبمر من ينا٦ه و ٦ن و قامعهم ٦َن ر 

[ ٦تثبيت يلرسو٢  -ٸ  ما جاء من يغبق ٦يلص ٌ ٦يلتاًر وذل  ، ٦ن٤ ال يعبأ باٌو نعايئو أل٤ قٌو   تاهرىم . ]يبن عاشٔو

ِِ  َخَلَ  )اقْمَرْأ ِ)ْسِم ) ََساَن ِمْن َعَلٍ  )ٔرَبَِّ  ال  َْكَرُم )ٕ( َخَلَ  اْْلِ ِِ  َعل َم ِ)ْلَقَلِم )ٖ( اقْمَرْأ َورَبَُّ  اَْ ََساَن َما ََلْ يَمْعَلْم ٗ( ال  ( َعل َم اْْلِ
(٘). ) 
 [ . ٶ -ٲ] 

-------- 
ِِ  َخَل َ ) ٔسولو ن٤ يا (اقْمَرْأ ِ)ْسِم رَبَِّ  ال  ٔبو )َيمر تعاذل  ِِ  َخَل َ رن ابْائ٩ قريءتو بذكر يسم  ن٨ خلق يػبلق كلو ، فلم يذكر مفعو٢  (ال 

٬ٔه٭ ت٬ٰٞااٮيري٩()خلق( ليعم كل شيء كما قا٢ تعاذل :)  .٬٦خ٬ل٬ق٬ ك٭لَّ ش٬ٰيء٫ ف٬ٞا٬اَّ
 .أل٤ يلكفأ كا وي يعلمو٤ ن و يػبالق ٤٦ْ ن نامهم (يلذ٨ خلق  )٦ومبا قا٢ تعاذل :  قال ابن اْلوو  -

 ٦  عز ٦جل ْيئما٩ يبني علا يستحااقو للعباٌْ أب و يػبالق ٦ن٤ يآلؽبة يليت يعباىا يؼبرركو٤ ال تستطيع يػبلق .
  .ن٬ف٬م٬ٰن ىب٬ٰل٭ق٭ ك٬م٬ٰن ال ىب٬ٰل٭ق٭ ن٬ف٬  ت٬ذ٬كَّر٭٬٤٦( كما قا٢ تعاذل : )
ْ٭٤٦ٮ يَّللَّٮ ل٬ٰن ىب٬ٰل٭ ٦قا٢ تعاذل :) ً٭ ش٬ٰيئا٩ ال ي٬ٰست٬ٰٞناٮذ٭٦ه٭ مٮٰنو٭ ب٬ع٭ف٬ يلطَّالٮب٭ وٮ٤َّ يلَّذٮين٬ ت٬ٰاع٭و٬٤ مٮٰن  اب٩ ٬٦ل٬وٮ يٰجت٬م٬ع٭وي ل٬و٭ ٬٦وٮ٤ٰ ي٬ٰسل٭بٰٞه٭م٭ يلذُّاب٬ ٓ٭اب٬ ا٭وي 
) ً٭  .٬٦يٰلم٬ٰطل٭و
ْ٭٦ ٮوٮ ب٬لٮ يلظَّالٮم٭و٬٤ يفٮ ب٬ ٫٢ م٭بٮ ٦قا٢ تعاذل : ٬ٓي خ٬ل٬ق٬ يلَّذٮين٬ مٮٰن  ي خ٬ٰلق٭ يَّللَّٮ ف٬أ٬ٔ٭٦ينٮ م٬ا  .ني٫( ) ى٬ذ٬
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ْ٭٦ ٮوٮ مؽبٮ٬ة٩ ال ىب٬ٰل٭ا٭و٬٤ ش٬ٰيئا٩ ٬٦ى٭ٰم ىب٭ٰل٬ا٭و٬٤(٦قا٢ تعاذل : )   .٬٦يزب٬َّذ٭٦ي مٮٰن 
ٙٮ (٦قا٢ تعاذل :  ٬ٓي خ٬ل٬ا٭وي مٮن٬ يأٰل٬ٰٔ ْ٭٤٦ٮ يَّللَّٮ ن٬ٔ٭٦ينٮ م٬ا  .)ق٭ٰل ن٬ٔ٬ن٬يٰٞت٭ٰم ش٭ر٬ك٬اء٬ك٭م٭ يلَّذٮين٬ ت٬ٰاع٭و٬٤ مٮٰن 

ٔحم   هبا يلعباْ ، ٦ن٢٦  عمة ن عم   هبا ىذه يآلَيٍ قال ابن كثَت :  - ضبة  يػبم  ن٢٦ شيء  ز٢ من يلارم٤ يلكرس ، ٦ىنٯ ن٢٦ 
ٔى( فلم يز٢ بو حَّت  عليهم ، فإهنا  زلت يف مبا٨ْ يلنبٌو ، وٓ جاء جربيل وذل يلن   ابلرسالة ٦نمره ن٤ يارن ، فاعتذٔ ٦قا٢ : )ما نَن باا

 .قرن ، فأ ز٢   ىذه يآلَيٍ 
 . ٦يف ىذي شٟر للعلم ٦نىلو 

ٌٔ ن زؽبا   يف كتابو يلالم ، فذكر فيها ما منَّ بو علا يإل سا٤ من تعليمو ما دل يعلم ، فذكر فيها فضلو قال ابن القيم :  - و٤ ن٢٦ سو
لك يا٢ علا شٟر يلتعليم ٦يلعلم ، فاا٢ تعاذل ) ٰسمٮ بتعليمو ٦تفضيلو يإل سا٤ دبا علمو وَيه ٦ٓ خ٬ل٬ق٬ يإٰلٮ س٬ا٬٤ مٮٰن  .٬ٔبٯٮك٬ يلَّذٮ٨ خ٬ل٬ق٬  يقٰٞر٬ٰن ابٮ

ٰلا٬ل٬مٮ  .يقٰٞر٬ٰن ٬ٔ٬٦بُّك٬ يأٰل٬ٰكر٣٬٭  .ع٬ل٬ق٫  ٌٔ ( ع٬لَّم٬ يإٰلٮ س٬ا٬٤ م٬ا دل٬ٰ ي٬ٰٞعل٬مٰ  .يلَّذٮ٨ ع٬لَّم٬ ابٮ ٓكر خلاو  ابألمرفافتتح يلسو ابلاريءٌ يلناشئة عن يلعلم ٦
ٔبك م يإل سا٤فاا٢ يلذ٨ خلق  ٦عموما٩  خصو ا٩  عومن بني يؼبخلوقاٍ ؼبا  يإل سا٦٤خص يألكر٣، ن علق يقرن ٦ من عجائبو ٦مَيتو  ن٦ْ

ٓكر ىنا  ًٔ سويه ٦ ضبتو ٦ي و ال ولو غريه ٦ال  ٔتو ٦علمو ٦حكمتو ٦كما٢  ٔبوبيتو ٦قا خلاو من علق لكو٤ يلعلاة مبان  مبانيلايلة علا 
فعل من يلكر٣ ٦ىو كثٌر ٦ىو يأل يألكر٣عن  فسو أب و  يألمر ابلاريءٌ ـبربي٩  نعاْق مث يلنطفة فهي مبان تعلق يلتخلي وليهايليت ي تالت  يألاوئ
 يألكر٣حا ن٦ذل بذلك منو سبحا و فإ٤ يػبري كلو بيايو ٦يػبري كلو منو ٦يلنعم كلها ىو موليها ٦يلكما٢ كلو ٦يجملا كلو لو فهو نيػبري ٦ال 

ٓكر تعليمو عموما٩  ،حاا٩  ٓكر تعليم  (علم ابلالم يلذ٨) :فاا٢ ٦خصو ا٩  مث   خصو ا٩  يإل سا٤فهذي ياخل فيو تعليم يؼب ئكة ٦يلناٖ مث 
يٍ كلها جبميع نفاشتملت ىذه يلكلماٍ علا  (علم يإل سا٤ ما دل يعلم: )فاا٢  ٔبعة:فا٤ يلوجْو لو مريتب  نقسامها و معطا يؼبوجْو   ن

ٔجية يؼبالو٢ عليها باولو  :إحداىا  . (خلق)مرتبتها يػبا
  (.ما دل يعلم يإل سا٤علم )يلذىنية يؼبالو٢ عليها باولو  :تبة الثاَيةاملر 

٣ٕ يلتعليم ابلالم فإ٤ يلكتابة فٜر  (يلذ٨ علم ابلالم)فاػبطية مصِر هبا يف قولو ، يللفظية ٦يػبطية  :املرتبة الثالثة والرابعة ٦يللفظية من لوي
فهو يػبالق ،  و سبحا و ىو معطيها خبلاو ٦تعليمو ن٦ ، يتب يلوجْو كلها فاشتملت ىذه يلكلماٍ علا مر ، يلنطق ٦يلنطق فٜر يلتصٔو 

ُٔ فبخلاو ٦جا ، يؼبعلم  ٔه ٦خلاو  ن٦٦كل لفً يف يللسا٤  ، ٦كل علم يف يلذىن فبتعليمو حصل، ٦كل شيء يف يػبا خط يف يلبنا٤ فباا
ٔتو ٦بريىني حكمتو ال ولو وال ىو يلرضبن يلرحيم  . ٦تعليمو ٦ىذي من مَيٍ قا

ََساَن ِمْن َعَل ٍ ) ن٨ : خلق يإل سا٤ يلبايع يلركل يلذ٨ ىو نشٟر يؼبخلوقاٍ من يلعلاة ، ٦ىي قطعة من يلا٣ غليظة كا ت  (َخَلَ  اْْلِ
ٍٔ وذل علاة تعلق جبائ يلرحم . ٔبعني يوما٩ يأل٦ذل يف يلرحم ، مث تطو  يف يأل

 . يؼبريْ ابإل سا٤ ىنا : بنو م٣ْ ، ٦ال ياخل فيهم م٣ْ 
 . ٦دل ياخل م٣ْ يف يإل سا٤ ىنا أل و دل ىبلق من علاة ٦ومبا خلق من اني:  قال ابن ًز  -
 . ٍ٦ىذي زبصيص بعا تعميم ، لرٟر يإل سا٤ من بني سائل يؼبخلوقا 

 : خص يإل سا٤ ابلذكر ترريفا٩ لو . قال القرطيب -

 شرفها ، ٦نحسنها خلاو٦ومبا خص يإل سا٤ ابلذكر من بني سائر يؼبخلوقاٍ أل و ن:  قال اخلاون -

: ٦خص خلق يإل سا٤ ابلذكر من بني يؼبخلوقاٍ أل و يؼبطَّْر يف ماا٣ يالستاال٢ ؛ وٓ ال ي٬غف٭ل٭ نحا من يلناٖ عن  وقال ابن عا ور -
ك٭ٰم ن٬ف٬  تٞ٭ٰبصٮ  فسو ٦ال ىبلو من ن٤ ىبطر لو خاار يلبحث عن يلذ٨ خلاو ٦ن٦جاه ، ٦لذلك قا٢ تعاذل : ) ٦فيو تعريض ر٭٬٤٦( ٬٦يفٮ ن٬ ٰٞف٭سٮ

  بتحميق يؼبرركني يلذين بلوي عن توحيا   تعاذل مع ن٤ ْليل يلوحاي ية قائم يف ن فسهم .
 ٦وبتمل مريْه بذلك ٦جهني :قال املاورد  :  -

 : ن٤ يبني قأ  عمتو علا يإل سا٤ أب٤ خلاو من علاة مهيئة حَّت  أ برري٩ سوَي٩ ٦عاق ٩ متميزي٩.أحدمها 
 لها . و كما  ال يإل سا٤ من حا٢ وذل حا٢ حَّت يستكمل ، كذلك  الك من يعبهالة وذل يلنبٌو حَّت تستكمل ؿبن الثاين :
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َْكَرُم  ) ٔبك يلعظيم يلكرس ، يلذ٨ ال يسا٦يو ٦ال ياي يو كرس ، ٦قا ٢ْ علا كرمو ن و علم يلعباْ ما دل  (اقْمَرْأ َورَبَُّ  اَْ ن٨ : يقرن َي دمحم ٦
 يعلموي .

 عاذل ) يألكر٣ ( يلذ٨ يفعل يلريء ٦ال ينتظر يلريء ٦ال ينتظر يؼباابل ، كذي فسره بعض يلعلماء ، يفعل يؼبعر٦ٟ ٦ال ينتظر قولو ت
 جزيء٩ من نحا .

 ." يألكر٣" : كثري يلكر٣ ، ٦يسع يإلحسا٤ وذل خلاو 
  ٦يلكر٣ كثٌر يػبري ، ٦يػبري كلو منو عز ٦جل ، كما قا٢ . ) ٦يػبري كلو بيايك ( : 

 . من نظباء   يغبسَن٣ األكر ف
ضبو   - ْٮل٭و٭ فٮيوٮ  " :قا٢ يػبطاّب  ٕٮيوٮ ك٬رٮس٪ ، ٬٦ال٬ يٞ٭ع٬ا   . ٬ظٮري٪ ، ٬٦ق٬ٰا ي٬ك٭و٤٭ يأٰل٬ٰكر٣٬٭ دبٮ٬ٰعَن٬ يٰلك٬رٮس ى٭و٬ ن٬ٰكر٣٬٭ يأٰل٬ٰكر٬مٮني٬ ، ال٬ يٞ٭و٬ي
ضبو   - ف٬ة٪ ت٬ا٭٢ُّ  ": ٦قا٢ نبو حيا٤  ٰٓ ك٬ر٬م٭و٭ يأٰل٬ٰكر٣٬٭ :  ٮ  ، وٮ

لنٯٮع٬مٮ يلَّيتٮ ال٬ رب٭ٰص٬ا ، ٬٦وب٬ٰل٭م٭  ع٬ل٬ا يٰلم٭ب٬ال٬غ٬ةٮ يفٮ يٰلك٬ر٣٬ٮ  يٞ٭ٰنعٮم٭ ابٮ
 ي٬زٮيا٭ ع٬ل٬ا ك٭لٯٮ ك٬ر٫٣٬

 ة .ع٬ل٬ا يعب٬ٰاينٮ ، ٬٦ي٬ٰٞاب٬ل٭ يلتَّٰٞوب٬ة٬ ، ٬٦ي٬ٞت٬ج٬ا٬٦ٕ٭ ع٬نٮ يلسَّيٯٮئ٬ 
ضبو   -  ْ .ا، كثري يلكر٣ ٦يإلحسا٤، ٦يسع يعبو ن٨ : كثري يلصفاٍ ٦يسعه  :٦قا٢ يلسعا٨ 
ضبو   - ٔحيم . فهو ؿبسن وذل عباه مع غناه عنو، يريا بو " :٦قا٢ يبن يلايم  يػبري، ٦يكرف عنو يلضر،    سبحا و غَن كرس ، عزيز 

ضبة منو ، بل  يتكثر هبم من قلة ، ٦ال ليعتز هبم من فهو سبحا و دل ىبلق خلاو ل ، ٦وحساَن٩  ال عبلب منفعة وليو من يلعبا، ٦ال لافع مضٌر
ٕقوه  .قٌو ، ٦ال لينفعوه، ٦ال ليافعوي عنو  ٓلة ، ٦ال لري

غاية يلكرس وعطاهه يلريء من غري الب يلعوٙ ، فمن الب يلعوٙ فلي  بكرس ، ٦لي  يؼبريْ ن٤ يكو٤ يلعٙو عينا٩ : ٦  قال اخلاون -
٦تعاذل ع هه ٦شأ و يتعاذل عن الب يلعوٙ ٦يستحيل ٓلك يف ٦ فو أل و نكر٣  بل يؼبِا ٦يلثٯويً عوٙ ٦  سبحا و ٦جلَّ ج لو

 ة .يألكرمني ، ٦قيل يألكر٣ ىو يلذ٨ لو يالبتايء يف كل كر٣ ٦وحسا٤ ٦قيل ىو يغبليم عن جهل يلعباْ ف  يعجل عليهم ابلعاوب

  ضبة للعاؼبني .٦من كرمو يلعظيم ن٤ ن ز٢ يلارم٤ يلكرس ، ٦بعث دمحمي٩  عمة علا يلعباْ ، ٦ 

 ٣ .يلكرس، يألكر : من ماثٔ يإليبا٤ ابظبيو سبحا و 
ه ٦ عمو يليت ال تعا ٦ال ربصا ، ٦يلسعي : أوَل)  وذل ربايق ىذه يحملبة ، بركره سبحا و ابلالب  ؿببتو سبحا و ٦تعاذل علا كرمو ٦جْو

ِٔ، ٦وفريْه ٦حاه ٌٔ  يربي   سبحا و، ٦ؾباىاٌ يلنف  يف تر١ ماابلعباٌْ، ٦ن٤ ال يكو٤ من يلعبا وال ما  ٦يللسا٤ ٦يعبوي يسخطو ، ٦يؼبباْ
 ل .وذل يلتوبة عنا يلوقٜو فيما ال يربيو عز ٦ج

ه حيث : مع كثٌر معا ي عباْه ، وال -عز ٦جل  -يغبياء منو سبحا و ٦يلتأًْ معو  : اثَي)ا   . ن و دل يبنع عنهم عطاءه ٦كرمو ٦جْو
َٔ يف قلب ي ٔجاء٩ ،٦ىذي يلكر٣ يلعظيم يو ي عما يسخطو سبحا و ٦تعاذل لعبا يؼبؤمن حياء ٦ي كسا٩ٔي ، ٦خوف٩ا ٦   .٦بعا٩

منو ٦حاه سبحا و، أل و يلكرس يلذ٨ ال هناية لكرمو،  يلتعلق بو ٦حاه سبحا و، ٦يلتوكل عليو ٦تفويض يألمٔو وليو، ٦الب يغباجاٍ اثلث)ا:
يلعاٌْ ، ٦لو   غبي يلذ٨ ال يبٍو ، خب ٟ يؼبخلو٠ يلذ٨ يغلب عليو يلرح يفيألٙٔ ٦ال يف يلسماء، ي ٦يلاأْ يلذ٨ ال يعجزه شيء يف

ال٬  ٬٦ت٬ٞو٬كَّٰل ع٬ل٬ا يغب٬ٰيٯٮ يلَّذٮ٨ )٦لكن عجزه وبو٢ ٤٦ْ ٓلك . قا٢   تعاذل كا٤ كريب٩ا فإ٤ كرمو ؿبا٦ْ ، ٦فا٤ بفنائو ، ٦قا يريا يلتكر٣ علا غريه
ي ٰلع٬زٮيزٮ ٬٦ت٬ٞو٬كَّٰل ع٬ل٬ا ي و ٦قا٢ سبحا ٍ( يب٬٭و  َٔ قٌو يلرجاء، ٦يلطمع يف كرمو ٦ضبتو ، ٦قطع يلرجاء من يؼبخلو٠م( يلرَّحٮ  .٦ىذي يو

  عز ٦جل كرس وبب من عباْه يلكرماء يلذين يفُر  يلتخلق خبلق يلكر٣، ٦يلتحلي بصفة يعبْو ٦يلسخاء علا عباْ   تعاذل، فإ٤ : رابع)ا
  .. ٦خلق يلكر٣ يلذ٨ وببو   تعاذل لهوفني٦يغيث هبم يؼب   هبم كًر يحملتاجني،

يلكر٣ ابعباه ٦يلكر٣ ابلعلم، ٦يلكر٣ ابلنف  ٦يعبْو هبا  مث و٤ يلكر٣ يؼبطلًو من يلعبا ال يتوقف علا يلكر٣ ابؼبا٢ فحسب، ٦ومبا ياخل فيو
 .يف سبيل  

يغباجة ٦وحسا٤ يلظن بو تعاذل، فإ٤ أتخري ،  قأ ىذه٦الب يغباجاٍ منو سبحا و، مهما كا٤  -عز ٦جل  -كثٌر ْعاء     : خامس)ا
ه، بل و٤ منعو سبحا و قضاء حاجة عباه يؼبؤمن ، ىي يف ن٦ منع وجابة يلاعاء ، ٦قضاء يغباجة : ال ٓيتو   ياِا يف كر٣   سبحا و ٦جْو
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يف ْينو ن٦ ْ ياه، ٦  سبحا و دبنو ٦كرمو ٦ضبتو ى ١ لو  كرم٩ا منو سبحا و ٦ضبة، وٓ قا يكو٤ يف قضاء يغباجة يليت يلح يلعبا يف قضائها
ٔىا عليو لو حصلت لو ال يستجيب لو ، ؼبا يعلم  . من بر

٭كر٣٬ : من نكرمو   تعاذل ابإليبا٤ ٦يؽبا٧ ، ٦لو كا٤ فاري٩ي مبتلا : سادس)ا
٦يؼبها٤ : من نىا و   تعاذل ابلكفر ٦يلفسو٠ ٦يلعصيا٤ ،  . يؼب

ا ل٬و٭ مٮٰن م٭ٰكرٮ  ني )ٓي ما٢ ٦بن ا ،٦لو كا٤ غني٩ا ٦٦جيه٩   ) كتاً يلنهأ يألظبا ( .     ٣ ( .٬٦م٬ٰن ي٭هٮنٮ يَّللَّ٭ ف٬م٬
َّللٮَّٮ يأٰل٬ظٰب٬اء٭ يغبٰ٭ٰسَن٬  ) : دباتضا نظبائو يغبسَن سبحا و : سؤيلو هبا ، ٦يلتوسل وليو هبا ، كما قا٢ تعاذل ٦من نىم ما ينبغي يلعمل بو ، ٬٦

ْٰع٭وه٭ هبٮ٬ا  يتو سبحا و ، ٦سبا٣ يلفار وليوف٬ا  . ( ٦ىذي من سبا٣ عبْو
ِِ  َعل َم ِ)ْلَقَلِم )    ن٨ : علم يلعباْ يلكتابة ٦يػبط ابلالم . (ال 
 ( نخر٧ ، قا٢ سبحا و ٌٔ ٓكر يف سو ، فالبيا٤ بياَن٤ : بيا٤ ابلالم ، ٦بيا٤ ابللسا٤ ع٬لَّم٬و٭ يٰلب٬ٞي٬ا٬٤( .  ٰ س٬ا٬٤ خ٬ل٬ق٬ يإٰل ٦ىذي يالمتنا٤ 

ٔيٍ . ١ٔ وما ابلالم ٦وما ابللسا٤ ، ٦يلتحق بذلك يإلشا  فاألشياء يليت تبني هبا ما يف  فسك ٦ما يف  ا

قا٢ قتاٌْ : يلالم  عمة من   عزٯ ٦جلٯ عظيمة ، لوال ٓلك دل يام ْين ، ، ٦  ا٢ يلزجُا : علم يإل سا٤ يلكتابة ابلالم: ق قال الشوكاين -
 ٦دل يصلح عيش.
رمو أب و علم عباْه مادل يعلموي ، ٦ الهم من ظلمة يعبهل وذل  ٔو يلعلم ، ٦ بو علا فضل علم يلكتابة ؼبا فيو من يؼبنافع فا٢ٯ علا كما٢ ك

لة والٯ يلعظيمة يليت ال وبيط هبا والٯ ىو ، ٦ما ٦ْٯ ت يلعلو٣ ، ٦ال قياٍ يغبكم ، ٦ال ببطت نخبأ يأل٦ٯلني ٦ماااللم ، ٦ال كتب   يؼبنز 
 ، ٦لوال ىي ما يستاامت نمٔو يلاين ، ٦ال نمٔو يلا يا ، ٦ظبي قلما٩ أل و يالم ن٨ : ياطع.ابلكتابة 

  يف يألحاْيث يف يلنهي عن تعلم يإل سا٤ يلكتابة فهي بعيفة جاي٩ ، بل بعضها ْٔ فالتعليم ابلالم منة من   علا خلاو ، نما يلوي
 موبٜو .

 : ٦نعظم ٦سيلة للعلم ىي يلالم  
فإ و تعاذل نخرجو من بطن نمو ال يعلم شيئا٩ ، ٦جعل لو يلسمع ٦يلبصر ٦يلفؤيْ ٦بسر لو نسباً يلعلم ، فعلمو ( ََساَن َما ََلْ يَمْعَلْم َعل َم اْْلِ ) 

ٔي٩ . ٤٦ٔ ؽبا علا جزيء ٦ال شكو  يلارم٤ ٦علمو يغبكمة ٦علمو ابلالم ، فللو يغبما ٦يؼبنة يلذ٨ ن عم علا عباْه هبذه يلنعمة يليت ال ياا
ٰ ي٬ٰٞعل٬مٰ : ) قال ابن ًز  -  وبتمل ن٤ يريا هبذي يلتعليم لكل شيء علا يالا ٠، ٦قيل: أل٤ يإل سا٤ ىنا سياَن دمحم  (ع٬لَّم٬ يإل سا٤ م٬ا دل٬

 ٦يألظهر ن و جن  يإل سا٤ علا يلعمو٣ .
٬ٌ ل٬ع٬لَّك٭ٰم ت٬ٰرك٭ر٭٬٤٦(٬٦يَّللَّ٭ ن٬ٰخر٬ج٬ك٭ٰم مٮٰن ب٭ط٭و٤ٮ ن٭مَّه٬اتٮك٭ٰم ال ت٬ٰٞعل٬م٭و٬٤ كما قا٢ تعاذل : )  .ش٬ٰيئا٩ ٬٦ج٬ع٬ل٬ ل٬ك٭م٭ يلسَّٰمع٬ ٬٦يأٰل٬ٰبص٬ا٬ٔ ٬٦يأٰل٬ٰفئٮا٬

 ىذه يآلَيٍ يػبم  ىي ن٢٦ ما تنز٢ من يلارم٤ .
ٰثل٬ مٮن٬ يٰلو٬ٰحيٮ يلرُّٰهَي٬  ٰن ع٬ائٮر٬ة٬ ن٭٣ٯٮ يٰلم٭ٰؤمٮنٮني٬ ن٬ َّٞه٬ا ق٬ال٬ٰت )ن٢َّ٦٬٭ م٬ا ب٭اٮى٬ بٮوٮ ٬ٔس٭و٢٭ يَّللَّٮ ع ٍٰ مٮ ، ف٬ك٬ا٬٤ ال٬ ي٬ٞر٧٬ ٔ٭ٰهَي٬ وٮالَّ ج٬اء٬ يلصَّاغبٮ٬ة٭ يفٮ يلنَّٰٞو٣ٮ

ر٬يء٫ ف٬ٞي٬ٞت٬ح٬نَّث٭ فٮيوٮ  ٔٮ حٮ ، مث٭َّ ح٭بٯٮب٬ وٮل٬ٰيوٮ يػب٬ٰ ٬ء٭، ٬٦ك٬ا٬٤ ىب٬ٰل٭و بٮغ٬ا ٬ٜ  -٬٦ى٭و٬ يلتَّٞع٬بُّا٭  -ف٬ٞل٬قٮ يلصُّٰبحٮ ْٮ ق٬ٰٞبل٬ ن٤ٰ٬ ي٬ٰٞنزٮ ٍٮ يٰلع٬ا٬ ٬٦٬ٓي  ٬ ْ٭  يللَّي٬ارلٮ وٮذل٬ ن٬ٰىلٮوٮ، ٬٦ي٬ٞت٬ٞز٦٬َّ
ر٬يء٫، ف٬ج٬اء٬  ٔٮ حٮ ٰثلٮه٬ا، ح٬َّتَّ ج٬اء٬ه٭ يغب٬ٰقُّ ٬٦ى٭و٬ يفٮ غ٬ا ْ٭ لٮمٮ ع٭ وٮذل٬ خ٬اٮهب٬ة٬، ف٬ٞي٬ٞت٬ٞز٦٬َّ ، مث٭َّ ي٬ٰٞرجٮ لٮك٬ ٔٮى٫ »ه٭ يٰلم٬ل٬ك٭ ف٬ٞا٬ا٬٢ يقٰٞر٬ٰن. ق٬ا٬٢ لٮذ٬ ق٬ا٬٢ «. م٬ا ن٬َن٬ بٮا٬ا

، مث٭َّ ن٬ٰٔس٬ل٬ ٮ ف٬أ٬خ٬ذ٬ينٮ ف٬ٞغ٬طَّ ٮ ح٬َّتَّ ب٬ٞل٬ » . ف٬أ٬خ٬ذ٬ينٮ ف٬ٞغ٬طَّ ٮ يلثَّا ٮي٬ة٬ ح٬َّتَّ ب٬ٞل٬غ٬ مٮَنٯٮ يعب٬ٰٰها٬، مث٭َّ ن٬ٰٔس٬  غ٬ مٮَنٯٮ يعب٬ٰٰها٬ ٔٮى٫ ل٬ ٮ ف٬ٞا٬ا٬٢ ف٬ٞا٬ا٬٢ يقٰٞر٬نٰ. قٞ٭ٰلت٭ م٬ا ن٬َن٬ بٮا٬ا
. ف٬أ٬خ٬ذ٬ينٮ ف٬ٞغ٬طَّ ٮ يلثَّالٮث٬ة٬، مث٭َّ  ٔٮى٫ ٰ س٬ا٬٤ مٮٰن ع٬ل٬ق٫ * يقٰٞر٬ٰن ٬ٔ٬٦بُّك٬ يقٰٞر٬ٰن. ف٬ٞا٭ٰلت٭ م٬ا ن٬َن٬ بٮا٬ا ٰسمٮ ٬ٔبٯٮك٬ يلَّذٮ٨ خ٬ل٬ق٬ * خ٬ل٬ق٬ يإلٮ  ن٬ٰٔس٬ل٬ ٮ ف٬ٞا٬ا٬٢ )يقٰٞر٬ٰن ابٮ

 ... ( متفق عليو . ف٬ٞر٬ج٬ع٬ هبٮ٬ا ٬ٔس٭و٢٭ يَّللَّٮ «. يأل٬ٰكر٣٬٭(
 الفوائد :

 تارير يلوحي يإلؽبي ٦وثباٍ يلنبٌو يحملماية . -ٲ

 ز٢ من يلارم٤ .ىذه يآلَيٍ ن٢٦ ما   -ٳ

   خالق كل شيء . -ٴ

ٌٔ   علا يلبعث . -ٵ  وثباٍ قا
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 يمتنا٤   علا يإل سا٤ بتعليمو يلعلم . -ٶ

 يلكتابة ؟ فإ٤ قيل : ؼبآي دل يتعلم يلن  
عو لو يف يعبويً : ٓلك حَّت يكو٤ بعثتو نكمل يف يإلعجإ ، فهو    نمي ٦مع ٓلك يتلو عليهم ىذي يلكتاً يلعزيز فبا علمو   ٦صب

ٔه .   ا
 بيا٤ شٟر يلعلم . -ٷ

ٌٔ يلعلق ، فذكر فيها ما منَّ بو علا يإل سا٤ من تعليمو ما دل يعلم . ٌٔ ن زؽبا يف كتابو سو  قا٢ يبن يلايم : و٤ ن٢٦ سو
 ٓكر بعض يلعلماء ن٤ يألق ٣ ث ثة :  -ٸ

 يلالم يلذ٨ خلاو   ن٢٦ ما خلق ، فاا٢ لو : يكتب .

ٰيهٮٰم ي٬ٰكتٞ٭ب٭و٬٤(يلذين يكتبو٤ نعما٢ يلعباْ ، كما قا٢ تعاذل : ) يلالم يلذ٨ مع يؼب ئكة  .ب٬ٞل٬ا ٬٦ٔ٭س٭ل٭ن٬ا ل٬ا٬
 يلالم أبيا٨ يلعباْ يكتبو٤ بو .

 ن٤ من نظباء يألكر٣ . -ٹ
 وثباٍ  فة يلكر٣ . -ٺ

 ن٤ من كر٣   تعليم يلكتابة .  -ٱٲ

ََساَن لََيْطَاى ))  َعى )ٚ( َأن ر آُه اْسََمْاٌَت )َٙكا  ِإن  اْْلِ ًْ َهى )ٛ( ِإن  ِإَ  رَبَِّ  الرُّ ِِ  يَمنمْ َُا َصل ى )ٜ( َأرَأَْيَت ال  ( َأرَأَْيَت ٓٔ( َعْبدا) ِإ
ِ َب َوتَمَو   )ٕٔ( َأْو أََمَر ِ)لَم ْقَو  )ِٔٔإن َكاَن َعَلى اْْلَُد  ) ِِن َلْ  يَنََِو لََنْسَفعا) ( َكا  لَ ٗٔ( َأَلَْ يَمْعَلْم ِبَِن  اَّلل َ يَمَر  )ٖٔ( َأرَأَْيَت ِإن َك

بٍَة َخاِطٍَِة )ِ٘ٔ)لن اِصَيِة ) ُِ  ( .(ٜٔ( َكا  ََل ُتِطْعُو َواْسُجْد َواقْمًَتِْب )ٛٔ( َسَندُْع الز َ)ََِيَة )ٚٔ( فَمْلَيدُْع ََّنِديَو )ٙٔ( ََّنِصَيٍة َكا
 [ . ٺٲ – ٷ] يلعلق : 

------------- 
ْٜ ، ٦قيل :  (َكا  ) ٕجر ٦ٔ  دبعَن حاا٩ . كلمة 
ََساَن لََيْطَاى)  ىبرب تعاذل عن يإل سا٤ ن و ٦ٓ فِر ٦نشر ٦بطر ٦اغيا٤ ، ٦يتجا٦ٕ يغب ٢ وذل يغبري٣ ، ٦يغبق وذل يلباال ، ٦سبب  ( ِإن  اْْلِ

 ٓلك :
ٔن٧  فسو غنيا٩ ٦يبح ٓي ثر٦ٌ ٦ما٢ ٦نشر ٦بطر .( َأن ر آُه اْسََمْاٌَت  )  ن٨ : من نجل ن٤ 
 عن اغيا و بسبب غناه كرأ٤ يإلٮ سا٤. ئ٦يؼبعَن : ن٤ ما قالو نبو جهل َنش:  رقال ابن عا و  -

للجن  ، ن٨ من ابع يإل سا٤ ن٤ يطغا وٓي نح ٯ من  فسو يالستغناء ، ٦يل ٣ مفياٌ يالستغري٠ يلعريف ، ن٨  (يإل سا٤ ) ٦يلتعريف يف 
 نغلب يلناٖ يف ٓلك يلزما٤ وال من عصمو خ٭لاو ن٦ ْينو.

٬ٓي ن٬ ٰٞع٬ٰمن٬ا ع٬ل٬ا يإٰل عاذل : )كما قا٢ ت ٬ا ٮبٮوٮ (٬٦وٮ َن٧٬٬ جبٮ ٬ٙ ٬٦  . ٰ س٬ا٤ٮ ن٬ٰعر٬
٫ٔ م٬ا ي٬ر٬اء٭(٦قا٢ تعاذل : ) ٙٮ ٬٦ل٬كٮٰن يٞ٭ن٬ٞزٯٮ٢٭ بٮا٬ا٬ ْٮهٮ ل٬ب٬ٞغ٬ٰوي يفٮ يأٰل٬ٰٔ ٔن٧  فسو  ٬٦ل٬ٰو ب٬س٬ط٬ يَّللَّ٭ يلرٯٮ٬٠ٰٕ لٮعٮب٬ا فهذي ْنً يإل سا٤ ، يبان يف يلطغيا٤ وٓي 

 ا٩ عن يلناٖ .مستغني
( ٦قا٢ تعاذل :  ِ٪ ف٬خ٭ؤ٪ ٍ٭ ع٬ ٯٮ وٮ َّو٭ ل٬ف٬رٮ ٬ٓى٬ب٬ يلسَّيٯٮئ٬ا  .)٬٦ل٬ئٮٰن ن٬ٓ٬قٰٞن٬اه٭  ٬ٰٞعم٬اء٬ ب٬ٰٞعا٬ ب٬رَّيء٬ م٬سَّٰتو٭ ل٬ي٬ٞا٭ول٬نَّ 
ه٭ ن٬ٰجر٪ ع٬ظٮيم٪( )يلتغا٦قا٢ تعاذل : )   (ٶٲبن:وٮمب٬َّا ن٬ٰمو٬يل٭ك٭ٰم ٬٦ن٦ٰ٬الْ٭ك٭ٰم فٮتٰٞن٬ة٪ ٬٦يَّللَّ٭ عٮٰنا٬
٬ٓي م٬ َّ يإٰلٮ ٦قا٢ تعاذل : ) ي٬ م٬ا ك٬ا٬٤ ي٬ٰاع٭و وٮل٬ٰيوٮ مٮٰن ق٬ٞ ٬٦وٮ

٬ٓي خ٬وَّل٬و٭  ٮٰعم٬ة٩ مٮٰنو٭  ٬سٮ ٬ْع٬ا ٬ٔبَّو٭ م٭نٮيبا٩ وٮل٬ٰيوٮ مث٭َّ وٮ يْي٩ لٮي٭ضٮلَّ ع٬ٰن ٰ س٬ا٬٤ ب٭رّّ  ٰبل٭ ٬٦ج٬ع٬ل٬ َّللٮَّٮ ن٬ٰ ا٬
 .س٬بٮيلٮوٮ (

ر٭٬٤٦(مصر قا٢ : )٦فرعو٤ ؼبا نغناه   ٦ملٯكو   ن٬ل٬ٰي ٬ رلٮ م٭ٰلك٭ مٮٰصر٬ ٬٦ى٬ذٮهٮ يأٰل٬ ٰٞه٬أ٭ ذب٬ٰرٮ٨ مٮٰن رب٬ٰيتٮ ن٬ف٬  تٞ٭ٰبصٮ
 .َي٬ ق٬ٰٞو٣ٮ

٤٦ٔ ؼبا ن عم   عليو قا٢ : )  . وٮمب٬َّا ن٭٦تٮيت٭و٭ ع٬ل٬ا عٮٰلم٫ عٮٰناٮ٨(٦قا
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 ٦يألب٘ر ٦يألقٜر ؼبا ماتنبا   ماال٩ جحاي  عم   عليهما .
ٔي٩  ٦كا٤ شها ب  عامر بن لؤ٨ ٦ىو حليف ر٦ بن عٟوعن عم ٔسو٢    با  ناب عبياٌ بن يعبرِي بعث ٔسو٢    )ن٤ نخربه مع 

ٔسو٢    ٔسو٢    فويفوي   ٌ يلفجر مع عبياٌ نّب باا٣٦ يأل صأ ٦ظبعت يلبحرين دبا٢ من يلبحرين وذل  ي صٟر فلما  لا 

ٔسو٢   ٔمىم مث قا٢: نظنكم ظبعتم ن٤ فتعربوي لو فتبسم  ٔسو٢  . قا٢:  يلبحرين قا٣ بريء من عبياٌ ناب حني  ، فاالوي نجل َي 
قبلكم  كما بسطت علا من كا٤ عليكم ما يلفار نخرا عليكم ٦لك  نخرا عليكم ن٤ تبسط يلا يا فو  فأبرر٦ي ٦نملوي ما يسركم

 متفق عليوفتنافسوىا كما تنافسوىا ٦للككم كما نىلكتهم( . 
ٔس  يف غنم أبفسا ؽبا من ح٘ر يؼبرء علا يؼبا٢ ٦يلرٟر لاينو ( . ٦قا٢   : ) ما ٓئبا٤ جائعا٤ ن

٦علة ىذي يػب٭لق ن٤ يالستغناء رباَ  احب٬و  فس٭و أب و غري ؿبتُا وذل غريه ٦ن٤ غريه ؿبتُا فري٧  فسو نعظم من نىل :  قال ابن عا ور -
ٔه أب و يغباجة ٦ال يزي٢ ٓلك يلتوىم يرب ٕٜ يزعو من ْين ن٦ تفكري  حيح فيطغا علا يلناٖ لرعو و يف  فسو حَّت يصري خلاا٩ حيث ال ٦ي

ٌ ال ىباٟ أبسهم أل٤ لو ما يافع بو يالعتايء من ألمةٮ س حح٫ ٦خامم٫ ٦نعوي٤ ٦ع٭فاٌ ٦منتفعني دبالو من شركاء ٦عما٢ ٦ن٭جريء فهو يف عز 
 فسية عظيمة من يألخ ٠ ٦علم يلنف .فاا بينت ىذه يآلية حاياة٩  ،  عنا  فسو

 ٦ بهت علا يغبذٔ من تغلغلها يف يلنف .
ب :  - لفساْ ْين يؼبسلم ابغب٘ر علا يؼبا٢ ٦يلرٟر يف يلا يا ، ٦ن٤ فساْ يلاين بذلك لي   ىذي مثل عظيم بربو يلن  قال ابن ًر

ٔبني ابات يف يلغنم ، قا غاً عنها ٔ   عاهىا لي ٩ ، فهما َيك ٤ يف يلغنم ٦يف سا٤ فيها .با٤٦ فساْ يلغنم بذئبني جائعني با
 ن٤ ح٘ر يؼبرء علا يؼبا٢ ٦يلرٟر لاينو لي  أبقل من وفساْ يلذئبني ؽبذه يلغنم . فأخرب يلن  

 فهذي يؼبثل يلعظيم يتضمن غاية يلتحذير من شر يغب٘ر علا يؼبا٢ ٦يلرٟر يف يلا يا .
ٌٔ يا٢ علا مِا قال الراو  :  -  يلعلم، ٦مخرىا علا مذمة يؼبا٢ ، ٦كذي بذلك مرغبا٩ يف يلاين ٦يلعلم، ٦منفري٩ عن يلا يا ٦يؼبا٢.ن٢٦ يلسو
َعى )   ًْ  ن٨ وذل   يؼبصري ٦يؼبرجع ، ٦سيحاسبك علا مالك من نين صبعتو ٦فيما  رفتو .( ِإن  ِإَ  رَبَِّ  الرُّ

 ٦يآلية لايا ٦٦عيا ؽبذي يلطاغية .

ٔبك يلرجعا ) لة ٦صبقال ابن عا ور :  - ن٨ مرجع يلطاغي وذل   ، ٦ىذي    مع بة بني يؼباامة ٦يؼباصا ٦يػبطاً للن ( و٤ وذل 
٦تثبيت لو ، ن٨ ال وبز ك اغيا٤ يلطاغي فإ٤ مرجعو ورلٯ ،  موعظة ٦لايا علا سبيل يلتعريض ؼبن يسمعو من يلطغاٌ ، ٦تعليم للن ء 

٦ىي موعظة للطاغي أب٤ غناه ال يافع عنو يؼبٍو ، ( و٤ جهنم كا ت مر اْي٩ للطاغني مئااب٩  )٦مرجع يلطاغي وذل يلعذيً قا٢ تعاذل 
ٔجٜو وذل   كاولو  ٔبك كاحا٩ فم قيو  )٦يؼبٍو :  ِْ وذل   ( .َي نيها يإل سا٤ و ك كا

٨ٔ مآي ي ٔه ٦ال يا ٔبُّو من يلعويقب ف  ي٬ٰٞز٬ْهٮ بغَن٩ ٦فيو معَن مخر ٦ىو ن٤ يستغناءه غري حاياي أل و مفتار وذل   يف نىم نمو ه وليو  صريٯٮ
ٕه، ٦ىو يالحتيُا وذل يؼبرجٜو وليو، ٦أتكيا يػبرب بٞ )و٤( مريعا فيو يؼبعَن يلتعريضي  (يلرجعا)ٕيئف يف ىذه يغبياٌ فيكو٤ :  مستعم ٩ يف ؾبا

 أل٤ معظم يلطغاٌ ينسو٤ ىذه يغباياة حبيث ي٭نزَّلو٤ منزلة من ينكرىا.
َهىَأرَأَيْ )  ِِ  يَمنمْ  ن٦ لكل من يصلح لو . يػبطاً للن  (  َت ال 
ٔيا بو نبو جهل وٓ قا٢ قوال٩ يريا بو هني يلن  ( يلذ٨ ينها  ) ٦:  قال ابن عا ور - ن٤ يصلي يف يؼبسجا يغبري٣  يتفاوي علا ن و ن

ٔنيت دمحمي٩ يصلي يف يلكعبة ألا٬   ٤َّ علا عناو.أفاا٢ يف َنْيو : لئن 
ٔيْ   فهو لايا يتضمن يلنهي عن ن٤ يصلي يف يؼبسجا يغبري٣ ٦دل ير٬٦ ن و هناه مرافهة. باولو ٓلك ن٤ يبل٭غ وذل يلن  فإ و ن

َُا َصل ى )  عن يلص ٌ عنا يلكعبة . ، فأبو جهل ينها يلرسو٢  يؼبريْ بو  بينا  ( َعْبدا) ِإ
 ، ٦يآلية تعم كل منهي . فالناىي ىو نبو جهل ، ٦يآلية تعم كل َنىي ، ٦يؼبنهي ىو دمحم 

ٔسو٢   :  قال اَلوسي -  ل .٦يلناىي ىو يللعني نبو جه ٦دل ىبتلف يؼبفسر٤٦ كما قا٢ يبن عطية يف ن٤ يلعبا يؼبصلي ىو 
 .   زلت يف نّب جهل لعنو  ٌٔ  ٦ىذه يآلية وذل مخر يلسو
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ٔنيت دمحمي٩ يصلي عنا يلكعبة ألاأ٤ علا عن يبن عباٖ  ٦ٔيه  عناو ، فبلغ يلن   قا٢ : ) لئن  فاا٢ : لو فعلو ألخذتو يؼب ئكة ( . 
 ٨ٔ  يلبخا
ٔنيتو يفعل ٓلك أل ىل يعفر دمحم ٦جهو بني نظهركم؟ قا٢ فايل  عم؛ فاا٢: ٦يل ٍ نبو جهل ) قا٢ قا٢ ىريٌر نّب ٦عن اأ٤ ٦يلعز٧ لئن 

ٔقبتو ن٦ ألعفر٤ ٦جهو يف ٔسو٢    يل يً، علا  ٕعم قا٢: فأتا  ٔقبتو، قا٢: فما فجئهم منو وال ٦ىو ينكص  ٦ىو يصلي  ليطأ علا 
َْن م   لو : ٔسو٢    بي  ٦بينو ػبناقا٩ من َنٔ ٦ىوال٩ ٦نجنحة، فاا٢ علا عابيو ٦يتاي بيايو، قا٢: فايل لو: ما لك؟ فاا٢: و٤

٨ٔ يف حايث يؼب ئكة عضوي٩ عضوي٩. الختطفتو  ٔمه ن٤ ليطغا يإل سا٤ و٤ ك  ن٦ شيء بلغو:) ىريٌر نّب قا٢: فأ ز٢   عز ٦جل ال  ا
ٔنيت يلرجعا ٔبك وذل و٤ يستغَن ٔنيت  لا وٓي عباي٩  ينها يلذ٨ ن ٔنيت ابلتاو٧ نمر ن٦ يؽبا٧ علا كا٤  و٤ ن ناب  يع  - ٦توذل كذً  و٤ ن
 ( .تطعو ال ك   يلزاب ية سنٜا َنْيو فليٜا خاائة كآبة   يةَن ابلنا ية لنسفعا٩  ينتو دل لئن ك   ير٧   أب٤ يعلم ندل -جهل 

  ية ؛ ألهنا نفضل ما يو ف بو يلبرر ، ٦قا ٦ ف    بيو ية يف  قولو ) عباي٩ وٓي  لا ( نالق عليو يسم يلعبْو يف ٦ ف يلعبْو
 نعلا يؼبااماٍ .

 يف فعلو ٦نمره .(  َعَلى اْْلَُد  ىذي يلعبا يؼبصلي )(  ِإن َكانَ ىي للعبا وٓي  لا ) ( نيها يلنا َأرَأَْيتَ )  ( َأرَأَْيَت ِإن َكاَن َعَلى اْْلَُد ) 
 ن٨ : نمر غريه ابلتاو٧ ٦ن ت تزجره ٦تتوعاه علا   تو . ( َأْو َأَمَر ِ)لَم ْقَو ) 
 ا نعجب ىذي!.فما نبلهك نيها يلغ  يلذ٨ تنها من ىذه ن٦ افو، عبا مطيع مهتا منيب، ْٜي وذل يؽبا٧ ٦يلرشاْ، ٦م 
ِ َب َوتَمَو    ) ٔنيت َي دمحم ) يػبطاً للن   ( َأرَأَْيَت ِإن َك ِ بَ ، ن٨ : ن  ببا و .( َوتَمَو   ( ىذي يلناىي ابغبق بالبو )ِإن َك
َ يَمَر  ) ٕي(  َأََلْ يَمْعَلْم ِبَِن  اَّلل   و علا فعلو ن٦فر يعبزيء.ن٨ : نما علم ىذي يلناىي ؽبذي يؼبهتا٨ ن٤   يريه ٦يسمع ك مو ٦سيجا
ْ يَنََوِ ) ياو٢ تعاذل متوعاي٩ ٦متهاْي٩  ( َكا  َلِِن َل ْ يَنََوِ )   ن٨ : دل يرجع عما ىو فيو من يلراا٠ ٦يلعناْ ٦يلتكذيب . ( َكا  َلِِن َل 
 لرنٖ .شعر ماامة يوالناصية : ن٨ : لنأخذ٤ٯ بنا يتو نخذي٩ عنيفا٩ ، (  لََنْسَفعا) ِ)لن اِصَيةِ ) 
 . ٌقولو تعاذل ) لنسفعا٩ ( يلسفع : يعبذً باٌو ٦شا 

٦يلنا ية ماا٣َّ شعر يلرنٖ ، ٦يألخذ من يلنا ية نخذ٭ من ال ي٭ ١ لو سب٬٬كُّن٪ من ،  ٦يلسٰفع : يلابض يلرايا جب٬ٰذً: قال ابن عا ور -
ٔنٖ نحا والٯ لضربو ن٦ ج يال ف ٍ فهو كناية عن نخذه وذل يلعذيً ، ٦فيو وٓال٢ ألهنم كا وي ال يابضو٤  رٯه .علا شعر 

 : فاآلية ٦و٤ كا ت يف نّب جهل فهي عظة للناٖ ، ٦لايا ؼبن يبتنع ن٦ يبنع غريه عن يلطاعة . قال القرطيب -
بٍَة َخاِطٍَِة )  ُِ  يع  : َن ية نّب جهل كآبة يف ماامها خاائة يف نفعاؽبا .( ََّنِصَيٍة َكا

ٌٔ وذل صبيع يإل سا٦.٤يلنا ية شعر ماا٣ يلرنٖ ، ٦   قا يعربٯ هبا عن صبلة يإل سا٤ ، كما ياا٢ ىذه َن ية مبأكة وشا
 ن٨ قومو ٦عرريتو ، ن٨ لياعوىم ٦يستنصرىم ، ٦يألمر للتحا٨ .(  فَمْلَيدُْع ََّنِديَو )

تمع فيو يلاو٣.  ٦يلنا٨ْ : يسم للمكا٤ يلذ٨ هب٬
ٔه ٦ىم نىل َنْيو فرْٯ   عليو أب٤  تعجيز أل٤ ناب جهل ىاٯْ يلن  لل (فليٜا َنْيو  )٦ال٣ يألمر يف  قال ابن عا ور : - بكثٌر ن صا

 نمره باعٌو َنْيو فإ و و٤ ْعاىم ليسط٭وي علا يلن  ملسو هيلع هللا ىلص ْعا   م ئكة فأىلكوه.
ٔه فلم ياا٣ نحا منهم علا ٦ىذه يآلية معجٌز خا ة من معجزيٍ يلارم٤ فإ و ربا٧ ناب جهل هبذي ٦قا ظبع نبو جهل يلارم٤ ٦  ظبعو ن صا

 مع ن٤ يلك ٣ يلهب ضبيتو. يلسطو علا يلرسو٢ 
 ٦ىم م ئكة يلعذيً حَّت يعلم من يغلب حزبنا ن٣ حزبو .(  َسَندُْع الز َ)ََِيةَ )  
علا من  يالسمً تطلق ىذي ٦يلزاب ية ىم يؼب ئكة من خز ة جهنم ، ٦ىم نعظم يؼب ئكة خلاا٩ ٦نشاىم بطرا٩ ، ٦يلعر :  قال املاورد  -

 .يشتا بطرو 
ٔسو٢    عن يبن عباٖ  يصلي عنا يؼباا٣ فمرٯ بو نبو جهل بن ىرا٣ ، فاا٢ : َي دمحم ، ندل نهنك عن ىذي ؟ ٦توعاه  قا٢ : ) كا٤ 

ٔسو٢    .  فَمْلَيدُْع ََّنِديَو ) َْي٩ ، فأ ز٢  ٦ي تهره ، فاا٢ : َي دمحم ، أب٨ شيء لاْين ؟ نما ٦  وين ألكثر ىذي يلوي٨ْ َن فأغلً لو 

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=8101#docu#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=8101#docu#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=8101#docu#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=8101#docu#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=8101#docu#docu
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٦ٔيه يل مذ٨ . ( َسَنْدُع الز َ)ََِيةَ   قا٢ يبن عباٖ : لو ْعا َنْيو ألخذتو م ئكة يلعذيً من ساعتو ( 
 كلمة ْٜٔ ٦ٕجر ألّب جهل .( َكا  ) 
من يؼباي٦مة علا يلعباٌْ ٦كثرلا ، ٦ ل حيث شئت ٦ال تبالو فإ٤   يع  : َي دمحم ال تطعو فيما ينها١ عنو (  ََل ُتِطْعُو َواْسُجْد َواقْمًَتِبْ ) 

 ( يف يلسجْو ٦كثٌر ن وٜي يلطاعاٍ ٦يلارابٍ . َواقْمًَتِبْ لربك )(  َواْسُجدْ حافظك ٦َن ر١ ٦ىو يعصمك من يلناٖ )
٦ٔيه مس ٦يف يغبايث قا٢  ٔبو ٦ىو ساجا فأكثر٦ي من يلاعاء ( .   لم: ) نقًر ما يكو٤ يلعبا من 

   يرٜر سجْو يلت ٦ٌ عنا ىذه يآلية ، فاا ثبت يف  حيح مسلم من حايث نّب ىريٌر قا٢ : ) سجاَن مع يلن  يف " وٓي يلسماء
ٔبك يلذ٨ خلق " ( .   ي رات " ٦ " يقرن ابسم 

 الفوائد :
 ن٤ يإل سا٤ وٓي يستغَن عن يػبلق تكرب ٦اغا ، ٦ىذي غالبا٩ . -ٲ

 ياَن٩ يف يؼبسجا يغبري٣ .ابؼب ئكة ع  صٌر   لرسولو  -ٳ

 تسجيل لعنة   علا فرعو٤ يألمة نّب جهل . -ٴ

 تنبيو لإل سا٤ ن٤ يتذكر ن٤   مطلع عليو ٦يريه . -ٵ

 
 سورة القدرتفسَت 

 مقدمة :
ٌٔ مكية . ٌٔ يلاأ سو  سو

 أمساؤىا :
ٌٔ يلاأ ، ٦هبذي عرفت ٦كتبت يف يؼبصاحف ٦كتب يلتفسري ٦كتب يلسنة .  يظبها سو

 :أغراضها 
 يلتنويو بفضل يلارم٤ ٦عظمتو إبسناْ و زيلو وذل   تعاذل . -ٲ

 ٦يلْر علا يلذين جحا٦ي ن٤ يكو٤ يلارم٤ منزال٩ من   تعاذل . -ٳ

ٔفع شأ٤ يلوقت يلذ٨ ن ز٢ فيو ٦ ز٢٦ يؼب ئكة يف ليلة و زيلو . -ٴ ٦ 

]تفسري يبن ني علا ربنيٯ ليلة يلاأ ابلايا٣ ٦يلتصا٠ . ٦تفضيل٭ يلليلة يليت تويفق ليلة٬ و زيلو من كل عا٣ ، ٦يستتبع ٓلك ربريض يؼبسلم -ٵ
]  عاشٔو

َلِة اْلَقْدِر ))  َلُة اْلَقْدِر )ِٔإَّن  أَََزْلَناُه يف لَيمْ ْن أَْلِف َ ْهٍر )ٕ( َوَما َأْدرَاَك َما لَيمْ ر  مِّ َلُة اْلَقْدِر َخيمْ ُِْن ٖ( لَيمْ ( تَمنَمز ُل اْلَمَاِئَ ُة َوالرُّوُح ِفيَها ِبِِ
 ( . (٘( َسَام  ِىَي َحىت  َمْطَلِع اْلَفْجِر )ٗهبِِّم مِّن ُك ِّ َأْمٍر )رَ 

 [ . ٶ] يلاأ : 
--------- 

َلِة اْلَقْدرِ )  ٔٮ وٮَنَّ ن٬ ز٬ٰلن٬اه٭ يفٮ ىبرب تعاذل ن و ن ز٢ يلارم٤ يف ليلة يلاأ ، ٦ىي يلليلة يؼببأكة يليت قا٢   عز ٦جل )  ( ِإَّن  أَََزْلَناُه يف لَيمْ  (  ل٬يٰٞل٬ةٮ يٰلا٬ٰا
ٔمضا٤ كما قا٢ تعاذل )  . ش٬ٰهر٭ ٬ٔم٬ض٬ا٬٤ يلَّذٮ٨ ن٭ٰ زٮ٬٢ فٮيوٮ يٰلا٭ٰرم٤٭ (٦ىي ليلة يلاأ ، ٦ىي يف شهر 

مث  ز٢ مفص  حبسب يلوقائع يف    يلارم٤ صبلة ٦يحاٌ من يللِو يحملفٛو وذل بيت يلعٌز من يلسماء يلا يا ن ز٢ :قال ابن عباط وغَته -
ٔسو٢   ث  . ) يبن كثري ( .  َ ٦عررين سنة علا 

  : يلنز٢٦ علا نقوي٢ نشهرىا قوال٤ ٦قا يختلف يلعلماء يف ىذي
ليلة يلاأ صبلة٩ ٦يحاٌ ، مث  ز٢ بعا ٓلك منجَّما٩  : ٦ىو قو٢ يألكثر : ن٤ يلارم٤ قا  ز٢ من يللِو يحملفٛو وذل يلسماء يلا ياالقول اَول 



152 

 

 . يف ث َ ٦عررين سنة
٦ٔيه يبن جرير  جاء عن يبن عباٖ ) ن٤ يلارم٤ ن ز٢ من يللِو يحملفٛو صبلة وذل بيت يلعٌز يف يلسماء يلا يا ( ٦ىذي يألثر عن يبن عباٖ 

 ٦يغباكم ، ٦قا  ححو غري ٦يحا منهم : يغباكم ٦نبو شامة ٦يلزٔكري ٦يلسيواي ٦يبن حجر .
ٔسو٢     حسب يلوقائع . مث  ز٢ مفرقا٩ علا 

 .٦يلوقائع ٦حاجاٍ يلناٖ اٍ ـبتلفة حسب يغبويَْٞو زي٢ يلارم٤ يف ليلة يلاأ، مث  ز٢ بعا ٓلك منجَّما يف ن٦ق : ن و يبت٭اى ول الثاينالق
  . ٦بو قا٢ يلتابعي يعبليل يلرع  
  لكنو معلو٣ ، قا٢ يبن ِإَّن  أَََزْلَناهُ ) قولو ٌٔ ٓكر يف يلسو عطية : يلضمري يف )ن زلناه( للارم٤ ٦و٤ دل  ( ن٨ : يلارم٤ يلكرس ، ٦دل يسبق لو 

ٓكره لااللة يؼبعَن عليو .  يتاا٣ 

 : يلضمري يف ن زلناه للارم٤ ، ٢ْٯ علا ٓلك سيا٠ يلك ٣ ، ٦يف ٓلك تعظيم للارم٤ من ث ثة ن٦جو : قال يف الَسهي  -

ٓكر بمريه ٤٦ْ يظبو يلظاىر ْاللة علا شهرتو ٦يالستغناء عن تسميتأحدىا :   و .ن و 
 ن و يختأ إل زيلو نفضل يأل٦قاٍ .الثاين : 
 ن٤   نسنا و زيلو وذل  فسو ٦يف كيفية ن زيلو .الثالث : 

 ٦يف بمري يلعظمة ٦وسناْ يإلٮ زي٢ وليو ترريف عظيم للارم٤.:  وقال ابن عا ور -
تيا٤ بضمري يلارم٤ ٤٦ْ يالسم يلظاىر ويباء وذل ن و حابر يف نٓىا٤ يؼبسلمني  لراٌ وقباؽبم عليو فكو٤ يلضمري ٤٦ْ سبق معاْ ويباء ٦يف يإلٮ

 وذل شهرتو بينهم.
 ٦قولو )وَن( بمري يعبمع يعْو وذل   تعاذل، ٦  تعاذل يذكر  فسو بضمري يعبمع لااللتها علا يلتعظيم كما ىنا، ٦كما يف قولو تعاذل 

ن٬ا يٰلم٬صٮري) وٮ َّ ٮ ن٬َن٬ يَّللَّ٭ ال ذكر  فسو سبحا و بصيغة يإلفريْ لااللتها علا يلتوحيا كما يف قولو تعاذل ) ( ٦قا يوٮَنَّ كب٬ٰن٭ كب٭ٰيٮي ٬٦مب٭ٮيت٭ ٬٦وٮل٬يٰٞ
 ( . وٮل٬و٬ وٮالَّ ن٬َن٬ ف٬اٰعب٭ٰاينٮ ٬٦ن٬قٮمٮ يلصَّ ٬ٌ لٮذٮٰكرٮ٨

   ليلة يلاأ ( ظبيت بذلك :قولو تعا ( 

ٕي٠ ٦يآلجا٢ ٦حويَْ يلعا٣ فقي  :   .أل٤   ياأ فيها يألٔ
(كما قا٢ تعاذل : )  . فٮيه٬ا يٞ٭ٰفر٠٬٭ ك٭لُّ ن٬ٰمر٫ ح٬كٮيم٫

 ٦عزيه يلنو٨٦ للعلماء حيث  أ ك مو فاا٢ : قا٢ يلعلماء : ظبيت ليلة يلاأ ؼبا تكتب فيها يؼب ئكة من يألقائ .
يٍ شٟر .وقي  :   ظبيت بذلك ألهنا ليلة عظيمة ٦ٓ

 .٦قوؽبم لف ٤ قأ عنا   ، ن٨ : منزلة ٦شٟر 
يٰٞر٪ مٮٰن ن٬ٰلفٮ ش٬ٰهر٫( ٦يا٢ لذلك قولو تعاذل : ) ٔٮ خ٬ ل٬ة٭ يٰلا٬ٰا  .ل٬يٰٞ

ٔي٩ عظيما٩ .وقي  :   ظبيت بذلك ألهنا تكسب من نحياىا قا
 : ) من قا٣ ليلة يلاأ ويباَن٩ ٦يحتسااب٩ غفر لو ما تاا٣ من ٓ بو ( . ٦يا٢ لذلك قولو 

  ٦يحاٌ من يللِو يحملفٛو وذل بيت يلعٌز يف يلسماء يلا يا ، مث  ز٢ مفرقا٩ حسب يلوقائع ٦معَن و زيلو يف ليلة يلاأ : ن٨ ن و  ز٢ صبلة
 يف ث َ ٦عررين سنة ، كما تاا٣ 

 : يغبكمة من  ز٦لو منجما٩ 

 . تثبيت قلب يلن  أوَل) : 
لٮك٬ ٬٦ق٬ا٬٢ يلَّذٮين٬ ك٬ف٬ر٭٦ي ل٬ٰوال  ٞ٭زٯٮ٬٢ ع٬ل٬ٰيوٮ يٰلا٭ٰرم٤٭ صب٭ٰل٬ة٩ ٬٦ كما قا٢ تعاذل : ) ٩ٌ ك٬ذ٬ ا٬ ٬١٬ْ ٬ٔ٬٦تَّٰٞلن٬اه٭ ت٬ٰٞرتٮي ٩(  ( يع  كذلك  زلناه مفرقا٩ ) يحٮ   .لٮنٞ٭ث٬ٞبٯٮت٬ بٮوٮ فٞ٭ؤ٬ي

 ن٤ يسهل علا يلناٖ حفظو ٦فهمو ٦يلعمل بو .اثَيا) : 
 تنريط يؽبمم لابو٢ ما  ز٢ من يلارم٤ ٦تنفيذه .اثلثا) : 
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ٔجة يلكما٢رابعا) :  ُٔ يف يلترريع حَّت يصل وذل ْ  . يلتا
َلُة اْلَقْدِر  ) ٔىا ، ن٨ فإ٤ شأهنا جليل ٦خطرىا عظيم . (َوَما َأْدرَاَك َما لَيمْ  تفخيما٩ لرأهنا ٦تعظيما٩ لاا
ْن أَْلِف َ ْهٍر )  ر  مِّ َلُة اْلَقْدِر َخيمْ ن٨ تعا٢ْ يف فضلها نلف شهر ، فالعمل يلذ٨ ياع فيها خري من يلعمل يف نلف شهر خالية منها ، ]  (لَيمْ

ٔبعة نشهر [ . ٴٹنلف شهر : ٦ماائ   سنة ٦ن
 قا٢ كثري من يؼبفسرين : ن٨ يلعمل فيها خري من يلعمل يف نلف شهر لي  فيها ليلة يلاأ.

،  قا٢ ؾباىا : قيامها ٦يلعمل فيها خري من قيا٣ نلف شهر ٦ يامها لي  فيها ليلة يلاأ ، ٦ىذي قو٢ قتاٌْ ، ٦يختيأ يلفريء ، ٦يبن قتيبة
ٕيْ يؼبسري(   .    ٦يلزجُا  ( 

ىي ليلة خصها   تعاذل بفضل عظيم ٦جعلها نفضل }من نلف شهر{ ال ليلة قأ فيها ، ٦قالو ؾباىا ٦غريه ، :  قال ابن عطية -
ٔن٧ دمحم عليو يلس ٣ نعما٢ نمتو فتاا رىا ،  ٦خصت ىذه يألمة هبذه يلفضيلة ؼبا 

لو يلعاو٢ ، حيث منٯ تعاذل علا ىذه يألمة يلضعيفة يلاٌو ٦يلاو٧، بليلة يكو٤  ٦ىذي فبا تتحري فيو يأللباً ، ٦تناىشقال السعد  :  -
ٔجل عمر اويل  يفا٩ ٦شبا ني سنة.  يلعمل فيها ياابل ٦يزيا علا نلف شهر، عمر 

ٔسو٢    عن نّب ىريٌر  ١ٔ، فيو ليلة خري من نلف شهر من حر٣ خريىا فاا حر٣ قا٢ : قا٢  ٔمضا٤ مبا ٦ٔيه ( . : )قا جاءكم شهر 
 نضبا 
 . ٦قا٢ بعض يلعلماء : نخفاىا   تعاذل عن عباْه ليجا٦ي يف يلعمل ٦ال يتكلوي علا فضلها ٦ياصر٦ي يف غريىا:  قال ابن عطية -
ٔيكها، كما نخفا ساعة يعبم:  قال ابن اْلوو  - ٔمضا٤ ا٬م٬عا٩ منهم يف وْ عة، فأما يغبكمة يف وخفائها فليتحاق يجتهاْ يلعباْ يف ليارل 

 ٦ساعة يلليل، ٦يظبو يألعظم، ٦يلص ٌ يلوسطا، ٦يلورلُّ يف يلناٖ.
ٔيٌْ٭ ن٤ يكٔر يؼبسلمو٤ حسنالم يف ليا٢ كثرٌي توخيا٩ ؼبصاْفة ليلة يلاأ كما نخفيت ساعة٭ :  وقال ابن عا ور - ٦حكمة وخفاء تعيينها و

 يإلٮجابة يو٣ يعبمعة.
ن٨ : يكثر تنز٢ يؼب ئكة يف ىذه يلليلة لكثٌر بركتها ، ٦يؼب ئكة يتنزلو٤ مع تنز٢ يلربكة ٦يلرضبة كما يتنزلو٤ (  اتَمنَمز ُل اْلَمَاِئَ ُة َوالرُّوُح ِفيهَ ) 

 عنا ت ٦ٌ يلارم٤ ، ٦وبيطو٤ حبلق يلذكر .
يلوحي كما قا٢ تعاذل: ٦نما يلر٦ِ : فايل يؼبريْ بو ىنا جربيل، فيكو٤ من ابً عطف يلعا٣ علا يػبا٘، ؼبكا تو بينهم، ٦أل و يألمني علا 

ِ٭ يأٰل٬مٮني٭ ) ٔٮين٬( .   ٬ٞز٬٢٬ بٮوٮ يلر٦ُّ  .ع٬ل٬ا ق٬ٰٞلبٮك٬ لٮت٬ك٭و٬٤ مٮن٬ يٰلم٭ٰنذٮ
 ٦زبصيصو ابلذكر لزَيٌْ شرفو كأ و تعاذل ياو٢ يؼب ئكة يف كفة ٦يلر٦ِ يف كفة.،  ٦يأل ح ن٤ يلر٦ِ ىهنا جربيل قال الراو  : -

 ن .يل عليو يلصٯ ٌ ٦يلسٯ ٣ قالو نكثر يؼبفسرييع  جرب ( ٦يلر٦ِ  : ) وقال اخلاون -

ٓكره بعا ْخولو يف يؼب ئكة : قال الشوكاين  - : ٦يلر٦ِ ىو جربيل عنا صبهٔو يؼبفسرين ، ن٨ تنز٢ يؼب ئكة ٦معهم جربيل ، ٦٦جو 
 يلتعظيم لو ، ٦يلترريف لرأ و .

 :تنبيو 
 : يفٮ يٰلا٭ٰرم٤ علا عاٌَّ ن٦جو( يلر٦ِ جاءٍ كلمة ) ٬ 

 حي : ٔتعٌت القرآن والو : الروح 
٦ٔحا من نمرَن ) ٦ ٦منو قولو تعاذل   يع  يلارم٤.  :يبن كثري قا٢ ( كذلك ن٦حينا وليك 

: يلوحي :يلارا  قا٢ ه (ينز٢ يؼب ئكة ابلر٦ِ من نمر و ) ٦كبوه قولو سبحا   .يلر٦ِ
 . من عباده اْلُمؤمِنُتَ  اْلُقو ة والثبات والنصرة ال يِت يُمَؤيّد هبَا من َ اءَ : الث اين 

يب٬ا٤ ٦نياىم بٮر٦ِ مٮنٰ ) ك٬م٬ا ق٬ا٬٢     و ( .ن٭٦ل٬ئٮك٬ كتب يفٮ قٞ٭ل٭وهبم يإٰلٮ
رْبِي  ًِ  . الث اِلث 



154 

 

) ٦ِٔ يٰلا٭اٖ ق٬ا٬٢ ت٬ٞع٬اذل٬  ٬٦ى٭و٬  ( من ك٬ا٬٤ عا٦ي عبربيل ف٬إٮ َّو٭  زلو علا ق٬ٰٞلبك) ٬٦ق٬ا٬٢ ت٬ٞع٬اذل٬  (  ز٢ بٮوٮ يلرٯ٦ِ يأٰلمني علا ق٬ٰٞلبك) ك٬ا٬ٰولٮو ت٬ٞع٬اذل٬   
٦ِٔ يٰلا٭اٖ  ( . قل  زلو 

 .اخْلَاِمس اْلَمِسيح اْبن َمْرميَ 
٦ِٔ مٮٰنو٭ ) ق٬ا٬٢ ت٬ٞع٬اذل٬  يح عٮيس٬ا يٰبن م٬ٰرس٬ ٬ٔس٭و٢   ٦كلمتو ن٬ٰلا٬اى٬ا وٮذل٬ م٬ٰرس٬ ٦  ( . وٮمب٬َّا يٰلم٬سٮ

ُِْن َرهبِِّم)  ن٤ يؼب ئكة تلك يلليلة يف يألٙٔ نكثر من  فنز٦ؽبم ااعة هلل ، ٦يف يغبايث عن يلن   ن٨ : أبمره تعاذل ؽبم ابلنز٢٦ ،(  ِبِِ
 عاْ يغبصا .

ٕي٠ ٦غري ٓلك ،   (مِّن ُك ِّ َأْمٍر )  ٔه يف تلك يلسنة من يآلجا٢ ٦يألٔ ن٨ بكل نمر فبا َيمرىم   تعاذل بو ، ٦من نجل كل نمر قضاه   ٦قا
( فٮيه٬ا يٞ٭فٰ كما قا٢ تعاذل : )  .ر٠٬٭ ك٭لُّ ن٬ٰمر٫ ح٬كٮيم٫

 ٟ) من ( دبعَن يلباء .
 قيل : و٤ ) من ( دبعَن يل ٣، ن٨: لكل نمر، ٦قيل: ىي دبعَن يلباء ، ن٨: بكل نمر.قال الشوكاين :  -
لك لكثٌر خريىا .( َسَام  ِىَي )   ن٨ ساؼبة من كل مفة ٦شر ، ٦ٓ
 : ... ٦يف معَن يلس ٣ قوال٤:قال ابن اْلوو  -

 : ن و ال وباَ فيها ْيء ٦ال ي٭رس٬ل فيها شيطا٤، قالو ؾباىا.اأحدمه
 : ن٤ معَن يلس ٣: يػبري ٦يلربكة، قالو قتاٌْ.والثاين

 ن٨ مبانىا من غر٦ً يلرم  ، ٦منتهاىا يلفجر .( َحىت  َمْطَلِع اْلَفْجِر ) 
 ٦قا جاء يف يغبايث : ) من قا٣ ليلة يلاأ ويباَن٩ ... ( .

 ٔفائدة : 
 القدر يف رمضان .ليلة 

ٔٮ( لاولو تعاذل : )  ( .ش٬ٰهر٭ ٬ٔم٬ض٬ا٬٤ يلَّذٮ٨ ن٭ٰ زٮ٬٢ فٮيوٮ يٰلا٭ٰرم٤٭ ٦قولو تعاذل : )وٮَنَّ ن٬ ٰٞز٬ٰلن٬اه٭ يفٮ ل٬يٰٞل٬ةٮ يٰلا٬ٰا
 ٕفائدة : 
 ليلة شريفة ٦فابلة، ٦من فضائلها: ليلة يلاأ

. أوَل):  قيامها سبب ؼبغفٌر يلذ ًو
 ويباَن٩ ٦يحتسااب٩ غفر لو ما تاا٣ من ٓ بو( متفق عليو. )من قا٣ ليلة يلاأ قا٢ 
 ن ز٢ فيها يلارم٤. اثَيا):

 قا٢ تعاذل )وَن ن زلناه يف ليلة يلاأ(.
 نهنا مبأكة. اثلثا):

 قا٢ تعاذل )وَن ن زلناه يف ليلة مبأكة(.
  ز٢٦ يؼب ئكة ٦يلر٦ِ فيها. رابعا):

 قا٢ تعاذل )تنز٢ يؼب ئكة ٦يلر٦ِ فيها(.
 نهنا س ٣ وذل مطلع يلفجر. مسا):خا

 قا٢ تعاذل )س ٣ ىي حَّت مطلع يلفجر(.
٣٪ ىي( قا٢: ساؼبة ال يستطيع يلريطا٤ ن٤ يعمل فيها سوءي٩ ن٦ يعمل فيها ن٧ٓ.  عن ؾباىا يف قولو )س٬ ٬

 ٖفائدة : 
ٓكرىا يغبافً يبن حجر يف فتح يلبا  ٨ٔ.يختلف يلعلماء يف ربايا ليلة يلاأ علا نقوي٢ كثرٌي 
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ٔىا.٦  ٔمضا٤، ٦مكاىا ن٦ات  يلاو٢ يلريجح. نهنا يف يلعرر يأل٦يخر من 
ٔجاىا عنا يعبمهٔو ليلة سبع ٦عررين.  قا٢ يبن حجر: ٦ن

 يلاليل علا ن٤ ن٦اتٔ يلعرر مكا:
ٔسو٢    ٦ٔيية: حايث عائرة قالت: قا٢  ٨ٔ ٦مسلم ٦يف  ٦ٔيه يلبخا ٔمضا٤(.  )يف يلوتر من  )ربر٦ي ليلة يلاأ يف يلعرر يأل٦يخر من 

 يلعرر يأل٦يخر(.
ٔسو٢    ٦ٔيه مسلم ٦غبايث يبن عمر ٞربي   عنهماٞ قا٢: قا٢  ٔهَيكم يف يلعرر يأل٦يخر فاالبوىا يف يلوتر منها(.   ٧ٔ  )ن

 ٦مكا ىذه يأل٦اتٔ ليلة سبع ٦عررين، يألْلة:
 ] احب يلسر[ ال يركو٤ نهنا ليلة سبع ٦عررين.]يحملاَ يؼبلهم[ ٦حذيفة بن يليما٤ -هنع هللا يضر  -كا٤ عمر بن يػبطاً 

 ٗفائدة : 
 ا  مة من إخفائها :

  ٦قا٢ بعض يلعلماء : نخفاىا   تعاذل عن عباْه ليجا٦ي يف يلعمل ٦ال يتكلوي علا فضلها ٦ياصر٦ي يف غريىا:  قال ابن عطية -
ٔيكها، كما نخفا ساعة يعبمعة، فأما يغبكمة يف وخفائها فليتحاق يجتهاْ يلعباْ يف:  قال ابن اْلوو  - ٔمضا٤ ا٬م٬عا٩ منهم يف وْ  ليارل 

 ٦ساعة يلليل، ٦يظبو يألعظم، ٦يلص ٌ يلوسطا، ٦يلورلُّ يف يلناٖ.
ٔيٌْ٭ ن٤ يكٔر يؼبسلمو٤ حسنالم يف ليا٢ كثرٌي توخيا٩ ؼبصاْفة ليلة يلاأ كما نخفيت ساعة٭ :  وقال ابن عا ور - ٦حكمة وخفاء تعيينها و

 بة يو٣ يعبمعة.يإلٮجا
قا٢ يغبافً يبن حجر يف يلفتح: قا٢ يلعلماء: يغبكمة يف وخفاء ليلة يلاأ، ليحصل يالجتهاْ يف يلتماسها، خب ٟ ما لو عينت ؽبا 

 القتصر عليها.
 ٘فائدة : 

 عامات ليلة القدر : 
ٔيلا نهنا تطلع يلرم  يف  جاء يف  حيح مسلم عن نّب بن كعب: )ن٤ يلن     بيحة يومها بيضاء ال شعٜا ؽبا(.نخرب نما

٦ٔيه يبن  ٦جاء يف حايث يبن عباٖ عن يلن   ٌْٔ، تصبح يلرم  يومها ضبريء بعيفة(.  ٌٔ ٦ال اب قا٢: )ليلة يلاأ ليلة الاة ال حا
 خزيبة 

ُكر بعض العلماء عامات أخر  :   َيٌْ يلنٔو يف تلك يلليلة ، امأ ينة يلالب ٦ي ررِي يلصأ من يؼبؤمن .و
 بعض العامات اليت َل أص  ْلا :

ٓكر يلطرب٨ عن قو٣ ن٤ يألشجأ يف تلك يلليلة تساط وذل يألٙٔ مث تعْو وذل منابتها ٦ن٤ كل شيء يسجا فيها .قال ا افظ :  ٦ 
 ٓكر بعضهم ن٤ يؼبياه يؼباغبة تصبح يف ليلة يلاأ حلٌو ، ٦ىذي ال يصح .

 قبومها ، ٦ىذي ال يصح .ٓكر بعضهم ن٤ يلك ً ال تنبح فيها ٦ال تر٧ 
 ٙفائدة : 

 سبب رفع علمها:
ٔٮ، ف٬ٞت٬ ٬ح٬ا ٬ٔج٭ ٤٬ٮ مٮن٬ يٰلم٭ٰسلٮمٮني٬ ف٬ٞا٬ا٬٢  جاء يف حايث عباٌْ )ن٤٬َّ ٬ٔس٭و٬٢ يَّللَّٮ  ل٬ةٮ يٰلا٬ٰا ٭ بٮل٬يٰٞ ٬ُ ىب٭ٰربٮ ٔٮ، »خ٬ر٬ وٮينٯٮ خ٬ر٬ٰجت٭ أل٭ٰخربٮ٬ك٭ٰم بٮل٬يٰٞل٬ةٮ يٰلا٬ٰا

٨ٔ. ٬٦وٮ َّو٭ ت٬ ٬ح٬ا ف٭ ٤٬٪  ٦ٔيه يلبخا يٰٞر٩ي ل٬ك٭م٭ يٰلت٬مٮس٭وى٬ا يفٮ يلسَّٰبعٮ ٬٦يلتٯٮٰسعٮ ٬٦يػب٬ٰٰم (   ٬٦ف٭ ٤٬٪ ف٬ٞر٭فٮع٬ٰت ٬٦ع٬س٬ا ن٤ٰ٬ ي٬ك٭و٬٤ خ٬
ٔفعت بسبب يؼبخا مة.  فهذي يفيا نهنا 
يتٞ٭ه٬ا ف٬اٰلت٬مٮس٭وى٬ا يفٮ ق٬ا٢ )ن٭ٔٮيت٭ ل٬  ن٤٬َّ ٬ٔس٭و٬٢ يَّللَّٮ  -هنع هللا يضر  -٦جاء يف  حيح مسلم ع٬ٰن ن٬ىبٮ ى٭ر٬يٰٞر٬ٌ٬  ٔٮ مث٭َّ ن٬يٰٞا٬ظ٬ ٮ ب٬ٰٞعض٭ ن٬ٰىلٮي ف٬ٞن٭سٯٮ يٰٞل٬ة٬ يٰلا٬ٰا

 يٰلع٬ٰررٮ يٰلغ٬و٬يبٮرٮ(.
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وما ن و وبمل علا يلتعاْ، ن٦ يكو٤ يؼبعَن: نياظ  بعض نىلي فسمعت ت حي يلرجلني فامت ألحجز بينهما فنسيتها ل شتغا٢  واْلمع:
 هبما.

، أل و قا٢ بعا ىذي: فالتمسوىا يف يلتاسعة   قولو )فرفعت( قا٢ يبن ٔفعت ابلكلية من يلوجْو ٔفع علم تعيينها لكم، ال نهنا  كثري: ن٨ 
 ٦يلسابعة ٦يػبامسة.

ٕيا خريي٩ ٦ن٦ذل منو، أل و متحاق فيو، لكن يف يلرفع خري مرجو الستلزيمو مزيا  ٦قولو )٦عسا ن٤ يكو٤ خريي٩( ن٨ ٦و٤ كا٤ عا٣ يلرفع ن
 و سببا٩ لزَيٌْ يالجتهاْ يف يلتماسها.يلثويً، لكو 
ٔجائها  ٦قا٢ يبن كثري : ٦عسا ن٤ يكو٤ خريي٩: يع  عا٣ تعيينها لكم، فإهنا وٓي كا ت مبهمة يجتها ا هبا يف يبتغائها يف صبيع ؿبا٢ٯٮ 

ضت يغبكمة وهبامها لتعم يلعباٌْ صبيع فكا٤ نكثر للعباٌْ، خب ٟ ما وٓي علموي عينها فإهنا كا ت يؽبمم تتاا ر علا قيامها فاط. ٦ومبا يقت
ٔسو٢    ٔمضا٤ حَّت توفاه   عز  يلرهر يف يبتغائها، ٦يكو٤ يالجتهاْ يف يلعرر يألخري نكثر ٦ؽبذي كا٤  يعتكف يلعرر يأل٦يخر من 

٦ٕيجو من بعاه.   (تفسري يبن كثري) ٦جل مث يعتكف ن
 ب يف يلعاوبة يؼبعنوية ن٨ يغبرما٤.قا٢ يلاابي عياٙ: فيو ن٤ يؼبخا مة مذمومة، ٦نهنا سب

 ٚفائدة : 
 وثباٍ علو   ، لاولو تعاذل : ) وَن ن زلناه ( .

 ٦علو   اثبت ابلكتاً ٦يلسنة ٦وصبٜا يلسلف .
 . ٬٦ى٭و٬ يٰلع٬لٮيُّ يٰلك٬بٮري٭(. ٦قا٢ تعاذل : )٬٦ى٭و٬ يٰلع٬لٮيُّ يٰلع٬ظٮيم٭( قا٢ تعاذل : )
 . ذٮ٨  ٬ٞز٬٢َّ يٰلف٭ٰرق٬ا٬٤ ع٬ل٬ا ع٬ٰباٮهٮ (ت٬ٞب٬ا٬١٬ٔ يلَّ ٦قا٢ تعاذل : )

 ٛفائدة : 
 يستحباً الب ليلة يلاأ .

 ٜفائدة : 
 فضل يلعباٌْ يف ليلة يلاأ حيث تعا٢ْ نلف شهر .

 ٓٔفائدة : 
ٌٔ يلاخا٤ ، ٦من بركتها كثٌر  ز٢٦ يؼب ئكة .  ن٤ ليلة يلاأ مبأكة كما يف سو

 ٔٔفائدة : 
 ؽبم يكو٤ أبمر   تعاذل .وثباٍ يؼب ئكة ، ٦و٤  ز٦ 

 ٕٔفائدة : 
 ن٤ يلر٦ِ يسم عبربيل .

 
 سورة البينةتفسَت 

 مقدمة :
ٌٔ مكية يف قو٢ يعبمهٔو . ٌٔ يلبينة سو  سو

 أمساؤىا :
ٌٔ يلبينة ، ٦ىذي يالسم ىو يلذ٨ يشتهٍر بو ٦كتبت يف يؼبصاحف ٦يف بعض كتب يلتفسري .  سو

٦ْٔ ىذي يللفً يف مفتتحها   .٦ظبيت بذلك لو
 ( ٌٔ ٍْٔ ىذه يلتسمية عن يلن   دل٬ٰ ي٬ك٭نٮ يلَّذٮين٬ ك٬ف٬ر٭٦ي٦من نظبائها : سو  . ( .٦قا ٦
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«.  ٬ٞع٬ٰم »  ل٬ك٬ ق٬ا٬٢ ق٬ا٬٢ ٬٦ظب٬َّاَنٮ «. ن٤ٰ٬ ن٬قٰٞر٬ن٬ ع٬ل٬ٰيك٬ )دل٬ٰ ي٬ك٭نٮ يلَّذٮين٬ ك٬ف٬ر٭٦ي(  وٮ٤َّ يَّلل٬َّ ن٬م٬ر٬ينٮ  )أل٭ىب٬ٯٮ ٰبنٮ ك٬ٰعب٫  ق٬ا٬٢ ٬ٔس٭و٢٭ يَّللَّٮ  :ع٬ٰن ن٬ ٬ ٫ ق٬ا٬٢ 
 ا ( متفق عليو .ق٬ا٬٢ ف٬ٞب٬ك٬ 

 أغراضها :
 . توبيخ يؼبرركني ٦نىل يلكتاً علا تكذيبهم ابلارم٤ ٦يلرسو٢  -ٲ
 ٦يلتعجب من تناقض حاؽبم وٓ ىم ينتظر٤٦ ن٤ أتتيهم يلبينة فلما نتتهم يلبينة كفر٦ي هبا . -ٳ

 َْي٤ يليت ىم عليها .٦تكذيبهم يف يْعائهم ن٤   ن٦جب عليهم يلتمسك ابأل -ٴ

 ٦٦عياىم بعذيً يآلخٌر . -ٵ

 ٦يلتسجيل عليهم أبهنم شر يلربية . -ٶ

 ٦يلثناء علا يلذين ممنوي ٦عملوي يلصاغباٍ . -ٷ

ٔبا   عنهم ٦وعطائو وَيىم ما يربيهم . -ٸ  ٦٦عاىم ابلنعيم يألبا٨ ٦

من قبل ٦ما فيو من فضل  ليت جاء هبا يلرسو٢ ٦زبلل ٓلك تنويو ابلارم٤ ٦فضلو علا غريه ابشتمالو علا ما يف يلكتب يإلالىية ي -ٹ
َيٌْ .  ٦)  )تفسري يبن عاشٔو

. « ٬ٞع٬ٰم »ق٬ا٬٢ ٬٦ظب٬َّاَنٮ ل٬ك٬ ق٬ا٬٢ «. ن٤ٰ٬ ن٬قٰٞر٬ن٬ ع٬ل٬ٰيك٬ )دل٬ٰ ي٬ك٭نٮ يلَّذٮين٬ ك٬ف٬ر٭٦ي( وٮ٤َّ يَّلل٬َّ ن٬م٬ر٬ينٮ )أل٭ىب٬ٯٮ ٰبنٮ ك٬ٰعب٫  ق٬ا٬٢ ٬ٔس٭و٢٭ يَّللَّٮ  : ع٬ٰن ن٬ ٬ ٫ ق٬ا٬٢  -ٺ
 ا ( متفق عليو .ق٬ا٬٢ ف٬ٞب٬ك٬ 
وٮ ع٬ٰن أت٬ٰىٮيلو ؽبٮ٬ذٮهٮ يلنٯٮٰعم٬ة ٬٦وٮٰعط٬ائٮوٮ ى٬ذٮهٮ يٰلم٬ٰنزٮل٬  : قال النوو  ة . ٬٦يلنٯٮٰعم٬ة فٮيه٬ا مٮٰن ٬٦ٰجه٬نٰيٮ: ن٬ح٬انب٬ا  ن٬مَّا ب٭ك٬اه٭ه٭ ف٬ٞب٭ك٬اء س٭ر٭٦ٔ ٬٦يٰستٮٰصغ٬أ لٮن٬ٰٞفسٮ

: ب٬ ك٬ٰو و م٬ٰنص٭و ٩ا ع٬ل٬ٰيوٮ بٮع٬ٰينٮوٮ  ا مٮٰن ن٬ٰ ح٬ابك ق٬اال٬ : يٮقٰٞر٬ٰن ع٬ل٬ا ٬٦يحٮ ، ن٦ٰ٬ ق٬ا٬٢ ؟ م٬ٰعن٬اه٭  ٬صَّ ع٬ل٬يَّ بٮع٬ٰي ٮ : ٬٦ظب٬َّاينٮ ي ق٬ا٬٢ ٍٰ ، ٬٦ؽبٮ٬ذ٬ ٰل ظب٬َّا١، ف٬ٞت٬ٞز٬يي٬ا٬
ٯ  ر٬يء٬ٌ يلنَّ ٮ

ٔٮٰكو٭ فٮيه٬ يلنٯٮٰعم٬ة . ٬٦يلثَّاينٮ قٮ ا ن٬ح٬ا٪ مٮٰن يلنَّاٖ . ٬٦قٮيل٬: وٮمب٬َّا ب٬ك٬ا خ٬ٰوف٩ا مٮٰن ت٬ٰٞاصٮريه يفٮ ش٭ٰكر ى٬ذٮهٮ ؛ ف٬إٮ َّٞه٬ا م٬نٰٞا٬ب٬ة ع٬ظٮيم٬ة ل٬و٭ دل٬ٰ ي٭ر٬ا
٭ ٭و٫٢ ٬٦ق٬ٞو٬يعٮا ٬٦  ٬ا ج٬امٮع٬ة ألٮ

٬ َّٞه٬ا م٬ع٬ ٬٦ج٬ا٬ٕلٮ ٰلاٮر٬يء٬ٌٮ ف٬ألٮ ٰختٮص٬أم٭هٮمَّاٍ ع٬ظٮيم٬ة، ٬٦ك٬ا٬٤ يغب٬ٰا٢ ي٬ٰٞات٬ يلنٯٮٰعم٬ة . ٬٦ن٬مَّا زب٬ٰصٮيص ى٬ذٮهٮ يلسُّو٬ٌٔ ابٮ  . ضٮي يالٮ
يَن َكَفُروا ِمْن َأْىِ  اْلِ ََاِب َواْلُمْشرِِكَُت ُمنَف َُِّت َحىت  أَتْتِيَمُهُم اْلبَميَِّنُة ))   ِِ ُلو ُصُحفا) مَُّطه َرة) )ََٔلْ َيُ ِن ال  ( ِفيَها ُكَُب  ٕ( َرُسول  مَِّن اَّللِ  يَمَمْ

يَن ُأوتُ ٖقَميَِّمة  ) ِِ اءتْمُهُم اْلبَميَِّنُة )( َوَما تَمَفر َق ال  ًَ يَن ُحنَمَفاء ٗوا اْلِ ََاَب ِإَل  ِمن بَمْعِد َما  ( َوَما أُِمُروا ِإَل  لِيَمْعُبُدوا اَّلل َ ُتِْلِصَُت َلُو الدِّ
َُِلَ  ِديُن اْلَقيَِّمِة ) يَن َكَفُروا ِمْن َأْىِ  َ٘ويُِقيُموا الص َاَة َويُمْؤُتوا الز َكاَة َو ِِ َهن َم َخاِلِديَن ِفيَها ُأْوَلَِِ  ( ِإن  ال  ًَ اْلِ ََاِب َواْلُمْشرِِكَُت يف ََّنِر 

ُر اْلرَبِي ِة )ُٙىْم َ رُّ اْلرَبِي ِة ) ِِيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص اِ َاِت ُأْوَلَِِ  ُىْم َخيمْ ن اُت َعْدٍن َٕتِْر  ِمن َٖتَِْ ٚ( ِإن  ال  ًَ َزاُؤُىْم ِعنَد َرهبِِّْم  ًَ َها ( 
َُِلَ  ِلَمْن َخِشَي رَب ُو ) ُهْم َوَرُضوا َعْنُو  ُ َعنمْ ََْمَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبَدا) ر ِضَي اَّلل  َْ  ( .(ٛا

 [ ٹ-ٲ] يلبينة 
-------------- 

ِِيَن َكَفُروا ِمْن َأْىِ  اْلِ ََابِ )  ٧ٔ . ( ََلْ َيُ ِن ال   ن٨ يليهْو ٦يلنصا
 ٌ يأل٦اث٤ ٦يأل نا٣ .من عبا (َواْلُمْشرِِكَُت ) 
 عن كفرىم ٦ب ؽبم يلذ٨ ىم عليو ، ن٨ ال يزيلو٤ يف غيهم ٦ب ؽبم ٦ال يزياىم مر٦ٔ يأل٦قاٍ وال كفري٩ .( ُمنَف َُِّت ) 
  ٦ي   تعاذل دل يذكر نهنم منفكني عن مآي ، لكنو معلو٣ ، وٓ يؼبريْ ىو يلكفر يلذ٨ كا وي عليو ، فصأ يلتااير : دل يكن يلذين كفر

 منفكني عن كفرىم حَّت أتتيهم يلبينة يليت ىي يلرسو٢ .

 ٧ٔ : يؼبسيح يبن   ، كما قا٢  كل من نىل يلكتاً ٦عباٌ يأل٦اث٤ ٦يأل نا٣ مرركو٤ ، أل٤ يليهْو قالوي : عزير يبن   ، ٦قالت يلنصا
٬ٓلٮك٬ ق٬ٰٞوؽب٭٭ٰم أبٮ٬فٰٞو٬يىٮهٮٰم ي٭ض٬اىٮئ٭و٬٤ ق٬ٰٞو٬٢ يلَّذٮين٬ ك٬ف٬ر٭٦ي مٮٰن ق٬ٰٞبل٭ ق٬ات٬ٞل٬ه٭م٭ ٬٦ق٬ال٬تٮ يٰلي٬ٞه٭وْ٭ ع٭ز٬يٰٞر٪ يٰبن٭ يَّللَّٮ ٬٦ق٬ال٬تٮ يلنَّص٬ا٧٬ٔ يتعاذل : ) يح٭ يٰبن٭ يَّللَّٮ  ٰلم٬سٮ

 . يَّللَّ٭ ن٬َنَّ يٞ٭ٰؤف٬ك٭و٬٤(
لٮث٭ ث٬ ث٬ة٫ (٦قا٢ تعاذل : )  .ل٬ا٬ٰا ك٬ف٬ر٬ يلَّذٮين٬ ق٬ال٭وي وٮ٤َّ يَّلل٬َّ اث٬
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 ن٨ : وذل ن٤ أتتيهم يغبجة يلويبحة ٦يلربىا٤ يلسااع من   يليت يتبني هبا يغبق ( بَميَِّنُة َحىت  أَتْتِيَمُهُم الْ ) 
 . ٦ىذه حكاية غباؽبم يف ٓلك يلزما٤ ، ألهنم ينتظر٤٦ بعث    مخر يلزما٤ ، ٦لكنهم ؼبا بعث يف قوي فيو 

    ٓكر ٓلك علا ٦جو يلتوبيخ ال ٦جو حاياة مآؽبم نهنم ىذه يآلية قا٢ بعض يلعلماء : وهنا من ن عب يآلَيٍ ، ٦يعبويً : ن٤ تعاذل 
 يسلمو٤ .

 مث فسر تلك يلبينة فاا٢ : 
 نفضل يلرسل عليهم يلس ٣ ، ٦ىو سيا ٦لا م٣ْ ٦ال فخر . ، فهو  ٦ىو دمحم ( َرُسول  مَِّن اَّللِ  ) 

هبم .، أل و يبني للعباْ ما   ٦وا ٠ يلبينة عليو كإا ٠ يلنٔو ٦يلسرُي عليو   ز٢ وليهم من 
ٖٮ م٬ا  ٞ٭زٯٮ٬٢ وٮل٬ٰيهٮٰم ٬٦ل٬ع٬لَّه٭ٰم ي٬ٞت٬ٞف٬كَّر٭٬٤٦ كما قا٢ تعاذل )  ٬ لٮلنَّا  ( . ٬٦ن٬ ز٬ٰلن٬ا وٮل٬ٰيك٬ يلذٯٮٰكر٬ لٮتٞ٭ب٬ٞنيٯٮ

ً ، قبل ن٤ يبعث ، ن٨ : يستنصر٤٦ بو علا مرركي يلعر  ٦قا نخرب   عن نىل يلكتاً نهنم كا وي يستفتحو٤ علا يلعًر دبحما 
ٔه ؼبا ىو مكتًو عناىم يف كتبهم ، فيتبعو و بزعمهم .  ٦يتحر٤٦ ظهو

ً٪ مٯٮٰن عٮناٮ يَّللَّٮ م٭ص٬اٯٮ٠٪ لٯٮم٬ا م٬ع٬ه٭ٰم ٬٦ك٬ا ٭وٰي مٮن ق٬ٰٞبل٭ ي٬ٰست٬ٰٞفتٮح٭و٬٤ ع٬ل٬ا يلَّذٮين٬  كما قا٢ تعاذل ) ٦  ك٬ف٬ر٭٦ٰي ف٬ٞل٬مَّا ج٬اء٬ى٭م مَّا ع٬ر٬ف٭ويٰ  ل٬مَّا ج٬اء٬ى٭ٰم كٮت٬ا
 ( . ٦يٰ بٮوٮ ف٬ٞل٬ٰعن٬ة٭ يَّللَّ ع٬ل٬ا يٰلك٬افٮرٮين٬ ك٬ف٬ر٭ 

ٔسو٢ ن٤ يتبعوه قا٢ تعاذل )  َّللَّٮ ج٬ٰها٬ ن٬يٰب٬اهنٮٮٰم ل٬ئٮن ج٬اءى٭ٰم  ٬ذٮير٪ لَّي٬ك٭و ٭نَّ كما نخرب عن يؼبرركني نهنم ي٭اسمو٤ ن و وٓي ب٭عث فيهم  ٬٦ن٬ٰقس٬م٭وي ابٮ
٬ْى٭ٰم وٮالَّ  ٞ٭ف٭و٩ٔي ن٬ٰىا٧٬ مٮٰن وٮٰحا٧٬ يأل٭م٬مٮ ف٬ٞل٬مَّا ج٬اءى٭   ( .ٰم  ٬ذٮير٪ مَّا ٬ٕي
 ىذي معَن يآلية عنا بعض يؼبفسرين .

ًٮ قا٢ يلبغو٨: ) - ٧ٔ ( دل٬ٰ ي٬ك٭نٮ يلَّذٮين٬ ك٬ف٬ر٭٦ي مٮٰن ن٬ٰىلٮ يٰلكٮت٬ا منتهني عن كفرىم ( م٭نٰٞف٬كٯٮني) ٦ىم عباٌ يأل٦اث٤ (٬٦يٰلم٭ٰررٮكٮني٬ )٦ىم يليهْو ٦يلنصا
، ن٨: ي فصل : لغة٦شركهم، ٦قا٢ نىل يل ٰتٮي٬ٞه٭م٭ يٰلب٬ٞيٯٮن٬ة٭ ) ٕيئلني منفصلني، ياا٢: فككت يلريء فا فكَّ لفظو مستابل ٦معناه  (ح٬َّتَّ أت٬

ي  عاىم وذل يإليبا٤. فهذه   ناتىم ابلارم٤ فبنيَّ ؽبم ب اللم يؼبابي، ن٨: حَّت نتتهم يلبينة، يغبجة يلويبحة، يع : ؿبما٩ ٦جهالتهم ٦ْ
   من يلفرياني، نخرب نهنم دل ينتهوي عن يلكفر حَّت ناتىم يلرسو٢ فاعاىم وذل يإليبا٤ فآمنوي فأ اذىم   من يعبهل ٦يلض لة.يآلية فيمن ممن 

 )يلتفسري(
ٔسو٢ . ل٬ وليهم   ٦قيل : معَن يآلية : دل يكن ىؤالء ٦ىؤالء م ٦كني حَّت ي٭رسٮ

 ( ن٨ : اليؤمر ٦ال ينها . ا٧٩ن٬وب٬ٰس٬ب٭ يإلٮ س٬ا٤٭ ن٤٬ يٞ٭تٰٞر٬١٬ س٭ فهي كاولو تعاذل ) 
 ٦ىذي يختيأ يبن تيمية .

ٔه يبن جرير ٦ىو :   ٦ىنا١ قو٢ اثلث يختا
 ٦يلتصايق بنوبتو حَّت بعث، فلما بعث تفرقوي فيو. حَّت ب٭عث، ن٨: دل يكو وي منفكني عن دمحم  ن٤ يؼبعَن: دل يكو وي مكذبني دبحما 

 حَّت ب٭عث ، فلمَّا بعث تفرقوي فيو . فأ اتٔكني  فة دمحم قا٢ يبن كيسا٤ : "معناه : دل يكن ىؤالء يلك
: ٦ن٦ذل يألقوي٢ يف ٓلك ابلصحة ن٤ ياا٢ : معَن ٓلك دل يكن يلذين كفر٦ي من نىل يلكتاً ٦يؼبرركني مف قني يف نمر دمحم  قال ابن ًرير

ٔسو٢ من   ، ٦قو  ٔسوال٩ وذل خلاو  ٔسا٢   وَيه  لو ) منفكني ( يف ىذي يؼبوبع عنا٨ من ي فكا١ يلريئني حَّت أتتيهم يلبينة ، ٦ىي و
ٕي٢(  (    و )ؤ ف قولٞٞٞٞا٩ لو، ٦يستُٞا وذل خرب يكو٤ سبامٞٞيحتنحٞانبا من يآلخر؛ ٦لذلك  ٞٞٞٞلح بغري خرب، ٦لو كا٤ دبعَن: )ما 

    ل ) ٦ىي  كٌر علا يلبينة ، ٦ىي معرفة كما قي
 
ٔسو٢   ، ببعثو   ، فاا٢ : حَّت َيتيهم بيا٤٭ ن(  مر دمحم ن و 

 : يارن  حفا مطهٌر من يلباال . ، ياو٢(        ) وَيه وليهم ، مث ترجم عن يلبينة ، فاا٢ : تلك يلبينة
ٔقوي  ٔه يلنحاٖ نيضا٩ ، ٦قا٢ : " ٦معَن يلاو٢ يلثاين دل يكن يلكفأ متفرٯٮقني وال من بعا ن٤ جاءىم يلرسو٢ ؛ ألهنم فا ما عناىم من  ٦يختا

ٕيئلني ( الحتُا وذل خرب(     ٤ )فكفر٦ي بعا يلبيا٤ ، ٦ىذي يلاو٢ يف يلعربية ن٦ذل ؛ أل  فة يلن   ، ٦لكٰن  لو كا٤ دبعَن ) 
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ٔقو .  يكو٤ من ي فكَّ يلريء من يلريء ن٨ فا
ٔسو٦٢قا تاا٣ يختيأ يبن تيمية :  ل٬ وليهم   . دل يكن ىؤالء ٦ىؤالء م ٦كني حَّت ي٭رسٮ

لك ن٤ يكو٤ يؼبريْ : دل يكن ىؤالء يلاو٣ منفكني  قال ابن عطية - ٓكر يلاولني : ٦يتجو يف معَن يآلية قو٢ اثلث ابٜٔ يؼبعَن ، ٦ٓ بعا ن٤ 
ٔي٩ تاو٣ عليهم بو يغبجة ، ٦تتم علا من ممن يلنعمة ، فكأ و قا٢ ٔسوال٩ منذ ٔتو ٦ ظره ؽبم حَّت يبعث وليهم  ي : ما كا و  من نمر   تعاذل ٦قا

  .لي كوي سا٧ ، ٦ؽبذي يؼبعَن  ظائر يف كتاً   تعاذل
 تنبيو :
 ؟  ( دل٬ٰ ي٬ك٭نٮ يلذين ك٬ف٬ر٭٦يٰ مٮٰن ن٬ٰىلٮ يلكتاً ٦يؼبرركني) ما يلفائاٌ يف تااس نىل يلكتاً يف يلكفر علا يؼبرركني ؟ حيث قا٢ ٖ : 

 :يعبويً : ن٤ يلوي٦ ال تفيا يل تيب ، ٦مع ىذي ففيو فويئا 
٤٦ ابلذكر  ا :أحدى ٌٔ ما ية فكأ٤ نىل يلكتاً ىم يؼباصْو  .ن٤ يلسو

ٔىم علا يلكفر نقبح  واثَيها : ٔلم علا معرفة  ا٠ دمحم نُت ، فكا٤ و ري  .نهنم كا وي علماء ابلكتب فكا ت قا
ٔيبعها : نهنم لكوهنم علماء نشٟر نهنم لكوهنم علماء ياتا٨ غريىم هبم فكا٤ كفرىم ن  ٩ لكفر غريىم ، فلهذي قاموي يف يلذكر ٦  واثلثها :

 من غريىم فااموي يف يلذكر.
ُلو )    يارن .( يَمَمْ
ن٨ : ؿبفوظة من قراب٤ يلريااني ال يبسها وال يؼبطهر٤٦ ألهنا نعلا ما يكو٤ من يلك ٣ ، ٦مطهٌر من يلزَيٌْ ٦يلناصا٤ ( ُصُحفا) مَُّطه َرة) ) 

ٰيوٮ ٬٦ال مٮٰن خ٬ٰلفٮوٮ ت٬ٰٞنزٮيل٪ مٮٰن ح٬كٮيم٫ ضب٬ٮيا٫( ٦يلتبايل ٦يلتغيري ٦يلباال كما قا٢ تعاذل : ) ٰتٮيوٮ يٰلب٬ااٮل٭ مٮٰن ب٬ٞنٰيٮ ي٬ا٬  . ال َي٬
 .وٮَنَّ كب٬ٰن٭  ٬ٞزَّٰلن٬ا يلذٯٮٰكر٬ ٬٦وٮَنَّ ل٬و٭ غب٬٬افٮظ٭و٬٤( ٦قاتل تعاذل : )

كتاً ، أل و عليو يلس ٣ كا٤ نميا٩ ال يكتب : ن٨ يارن ما تتضمن يلصحف من يؼبكتًو ، يتلوىا عن ظهر قلبو ال عن   قال القرطيب -
 ٦ال يارن .

 ن٨ : يف يلصحف يؼبطهٌر ) كتب ( مكتوابٍ ٦نحكا٣ .( ِفيَها ُكَُب  ) 
 فك٭ت٭ب دبعَن نحكا٣ ٦نخبأ مكتوبة ، ٦ىي ما تتضمنو مَيٍ يلارم٤ .

ٔىا  اْقة ، ٦نحكامها مستايمة عاْلة ، كما قا٢ تعاذل : ) (قَميَِّمة  )  ٰاقا٩ ٬٦ع٬ٰاال٩ (٬٦ فأخبا ن٨ :  اقا٩ يف يألخبأ ،  سب٬َّٰت ك٬لٮم٬ت٭ ٬ٔبٯٮك٬  ٮ
 ٦عاال٩ يف يألحكا٣ .

َّ   )يلكتب ىنا : دبعَن يألحكا٣ ؛ قا٢   عز ٦جل  : قال القرطيب -  دبعَن حكم. (ك٬ت٬ب٬   أل٬ٰغلٮنب٬
ٓٮ ه مث قضا ابلرجم ٦  ألقضٮني بينكما بكتاً   ":  ٦قا٢  ٔي٩ يف يلكتاً، ٦لي   ؛ فاؼبعَن ألقضني بينكما حبكم    كر يلرجم مسطو
 تعاذل.

 ٦قيل : يلكتب يلايمة : ىي يلارم٤ ؛ فجعلو كتبا٩ أل و يرتمل علا ن وٜي من يلبيا٤.
فيها كتب  )قا٢  : يؼبريْ ابلصحف يلارياي  يليت يكتب فيها يلارم٤ ، ٦يؼبريْ ابلكتب " يألحكا٣ " يؼبكتوبة فيها ، ٦ومبا قال الصاو  -

 أل٤ يلارم٤ صبع شبٌر كتب   يؼبتاامة. . (قيمة 
اءتْمُهُم اْلبَميَِّنُة )  ًَ يَن ُأوُتوا اْلِ ََاَب ِإَل  ِمن بَمْعِد َما  ِِ ٧ٔ وال من بعا ما جاءلم يلبينة ٦ىي  (َوَما تَمَفر َق ال  ن٨ : ٦ما يختلف يليهْو ٦يلنصا
ة يحملماية متفاني علا ي تظأ    يف مخر يلزما٤ ، ٦ن و يلن  يػباُت للنبويٍ ، فلما جاءىم تفرقوي فآمن ٦كتابو ، وٓ كا وي قبل يلبعث دمحم 

 بعض ٦كفر بعض .
يٰلب٬ٞيٯٮن٬ة٭ ، ي٬ٰٞع ٮ : مٮٰن ب٬ٰٞعاٮ م٬ا  ، ف٬ك٬ذَّب٭وي بٮوٮ ، وٮالَّ مٮٰن ب٬ٰٞعاٮ م٬ا ج٬اء٬تٰٞه٭م٭  ٬٦م٬ا ت٬ٞف٬ر٬٠َّ يٰلي٬ٞه٭وْ٭ ٬٦يلنَّص٬ا٧٬ٔ يفٮ ن٬ٰمرٮ ؿب٭٬مَّا٫  : ن٨ : قال ابن ًرير -

ٍٰ ى٬ؤ٭ال٬ءٮ يٰلي٬ٞه٭و٬ْ ٬٦يلنَّص٬ا٧٬ٔ }يٰلب٬ٞيٯٮن٬ة٭{. ي٬ٰٞع ٮ : ب٬ٞي٬ا٬٤ ن٬ٰمرٮ ؿب٭٬مَّا٫، ن٬ َّو٭ ٬ٔس٭و٢٪ إبٮٮٰٔس٬ا٢ٮ يَّللَّٮ  ه٭ وٮذل٬ خ٬ٰلاٮوٮ؛ ي٬ٞا٭و٢٭ : ف٬ٞل٬مَّا ب٬ٞع٬ث٬و٭ يَّللَّ٭ ت٬ٞف٬رَّق٭وي فٮيوٮ، ج٬اء٬  وٮَيَّ
ّّ.ف٬ك٬  ٬ً بٮوٮ ب٬ٰٞعض٭ه٭ٰم ، ٬٦مم٬ن٬ ب٬ٰٞعض٭ه٭ٰم ، ٬٦ق٬ٰا ك٬ا ٭وي ق٬ٰٞبل٬ ن٤ٰ٬ يٞ٭بٰٞع٬ث٬ غ٬يٰٞر٬ م٭ٰف ٬ٮقٮني٬ فٮيوٮ ن٬ َّو٭  ٬ ٮ  ذَّ
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خصٯ نىل يلكتاً ابلتفريق ٤٦ْ غريىم ، ٦و٤ كا وي ؾبموعني مع يلكافرين ؛ ألهنٰم مظنو٤ هبم عٮلم ؛ فإٓي تفرٯقوي كا٤ :  قال القرطيب -
 فبن ال كتاً لو نْخل يف ىذي يلو ف. غريىم

ي، ف٬ٞل٬مَّا ب٭عٮث٬ ت٬ٞف٬رَّق٭ :  قال الشوكاين - ًٮ ؾب٭ٰت٬مٮعٮني٬ ح٬َّتَّ ب٬ٞع٬ث٬ يَّللَّ٭ ؿب٭٬مَّا٩ ر٭٬٤٦: دل٬ٰ ي٬ٞز٢ٰ٬ ن٬ٰىل٭ يٰلكٮت٬ا وي يفٮ ن٬ٰمرٮهٮ ٬٦يٰخت٬ٞل٬ف٭وي، ف٬آم٬ن٬ بٮوٮ ق٬ا٬٢ يٰلم٭ف٬سٯٮ
٬ َّٞه٭ٰم ك٬ا ٭وي ن٬ ب٬ٰٞعض٭ه٭ٰم ٬٦ك٬ف٬ر٬ مخ٬ر٭٬٤٦. ٬٦خ٬  ثٰٞل٬ه٭ٰم يفٮ يلتَّٞف٬ر٠ُّٮ ب٬ٰٞعا٬ ؾب٬ٮيءٮ يٰلب٬ٞيٯٮن٬ةٮ ألٮ ، ٬٦وٮ٤ٰ ك٬ا٬٤ غ٬يٰٞر٭ى٭ٰم مٮ ًٮ ٬ٓي ت٬ٞف٬رَّق٭وي ك٬ا٬٤ صَّ ن٬ٰىل٬ يٰلكٮت٬ا ، ف٬إٮ ٰىل٬ عٮٰلم٫

ي يٰلو٬ٰ فٮ  ل٬ يفٮ ى٬ذ٬ ٬ً ل٬و٭ ن٭ْٰخٮ َّٰن ال٬ كٮت٬ا
 . غ٬يٰٞر٭ى٭ٰم فبٮ

 رناعة حاؽبم ، فإ و يعلمو٤  بوتو ٦ اقو عليو يلص ٌ ٦يلس ٣ ، فجحْو يلعادل نقبح من و كأ يعباىل ٦نفْر نىل يلكتاً ابلذكر ل
 يلغافل .

  تفرقوي حساي٩ منهم حملما ( : مٮٰن عٮٰناٮ يَّللَّٮ م٭ص٬اٯٮ٠٪ لٮم٬ا ٦للعًر علا ما ماتىم   من فضلو كما قا٢ تعاذل ٪ً ٬٦ل٬مَّا ج٬اء٬ى٭ٰم كٮت٬ا
بٮٰئس٬م٬ا يٰشت٬ٞر٦ٰ٬ي بٮوٮ ن٬ ٰٞف٭س٬ه٭ٰم .  ل٬ا يٰلك٬افٮرٮين٬  ٭وي مٮٰن ق٬ٰٞبل٭ ي٬ٰست٬ٰٞفتٮح٭و٬٤ ع٬ل٬ا يلَّذٮين٬ ك٬ف٬ر٭٦ي ف٬ٞل٬مَّا ج٬اء٬ى٭ٰم م٬ا ع٬ر٬ف٭وي ك٬ف٬ر٭٦ي بٮوٮ ف٬ٞل٬ٰعن٬ة٭ يَّللَّٮ ع٬ م٬ع٬ه٭ٰم ٬٦ك٬ا

ْٮهٮ (ن٤ٰ٬ ي٬ٰكف٭ر٭٦ي دبٮ٬ا ن٬ ٰٞز٬٢٬ يَّللَّ٭ ب٬ٰٞغيا٩ ن٤ٰ٬ يٞ٭ن٬ٞزٯٮ٬٢ يَّللَّ٭ مٮ   . ٰن ف٬ٰضلٮوٮ ع٬ل٬ا م٬ٰن ي٬ر٬اء٭ مٮٰن عٮب٬ا
ن٬ٞه٭ٰم (٦قا٢ تعاذل : )  . ف٬م٬ا يٰخت٬ٞل٬ف٭وي وٮالَّ مٮٰن ب٬ٰٞعاٮ م٬ا ج٬اء٬ى٭م٭ يٰلعٮٰلم٭ ب٬ٰٞغيا٩ ب٬ٞيٰٞ

ٯ ب، نتتهم يلبينة يلويبحة: ن٨  (وٮالَّ مٮن ب٬ٰٞعاٮ م٬ا ج٬آء٬تٰٞه٭م٭ يلبينة: قولو تعاذل ) قال القرطيب - ن٨ يلارم٤ مويفاا٩ ؼبا يف نيايهم  و دمحم ٦يؼبع ٮ
لك نهنم كا وي ؾبتمعني علا  بوٯتو؛ فلما بعٮث جحا٦ي  بوٯتو ٦تفرٯقوي، فمنهم من كفر: بغيا٩ ٦حساي٩، ٦منهم من ، من يلكتاً بنعتو ٦ فتو ٦ٓ

ن٬ٞه٭مٰ )ممن؛ كاولو تعاذل   ( .٬٦م٬ا تفرقوي وٮالَّ مٮن ب٬ٰٞعاٮ م٬ا ج٬آء٬ى٭م٭ يلعلم ب٬ٰٞغيا٩ ب٬ٞيٰٞ
 تنبيو :

ٌٔ وذل قولو "ق٬ٞيٯٮم٬ة٪" : حكمها فيمن ممن من نىل يلكتاً ٦يؼبرركني.  قا٢ يلعلماء : مٮن ن٦ٯ٢ يلسو
 ) يلارا  ( .    ٦قولو : "٦ما تفر٠" : حكمو فيمن دل يؤمن من نىل يلكتاً بعا قيا٣ يغبجأ.

 الفوائد :
 ن٤ نىل يلكتاً كفأ . -ٲ
ٔسا٢ يلرس -ٳ  ل .ن٤   قا ن ذٔ يلناٖ إب
ٔسالة يلن   -ٴ  . وثباٍ 
 ، فآمن بعضهم ٦كفر نكثرىم حساي٩ ٦بغيا٩ . ن٤ نىل يلكتاً دل يتفرقوي حَّت بعث يلن   -ٵ

 بيا٤ ن٤ يلاَيَنٍ يلساباة لإلس ٣ ٦يليت عا رتو منحرفة يختلط فيها يغبق ابلباال . -ٶ

ٔسو٢ -ٷ ٌٔ خا ة كا وي منتظرين يلبعثة يحملماية ، فلما بعث   ممن بعضهم ٦كفر بعضهم .    ن٤ نىل يلكتاً بصو

 ٦للعًر علا ما ماتىم   من فضلو . سبب تفر٠ يلذين ن٦توي يلكتاً بعا ؾبيء يلبينة وليهم ىو يغبسا حملما  -ٸ

بٮٰئس٬م٬ا يٰشت٬ٞر٦ٰ٬ي بٮوٮ .  وٮ ف٬ٞل٬ٰعن٬ة٭ يَّللَّٮ ع٬ل٬ا يٰلك٬افٮرٮين٬ ٬٦ك٬ا ٭وي مٮٰن ق٬ٰٞبل٭ ي٬ٰست٬ٰٞفتٮح٭و٬٤ ع٬ل٬ا يلَّذٮين٬ ك٬ف٬ر٭٦ي ف٬ٞل٬مَّا ج٬اء٬ى٭ٰم م٬ا ع٬ر٬ف٭وي ك٬ف٬ر٭٦ي بٮ كما قا٢ تعاذل : )
ْٮهٮ (ن٬ ٰٞف٭س٬ه٭ٰم ن٤ٰ٬ ي٬ٰكف٭ر٭٦ي دبٮ٬ا ن٬ ٰٞز٬٢٬ يَّللَّ٭ ب٬ٰٞغيا٩ ن٤ٰ٬ يٞ٭ن٬ٞزٯٮ٬٢ يَّللَّ٭ مٮٰن ف٬ٰضلٮوٮ ع٬ل٬ا م٬ٰن ي٬ر٬اء٭ مٮٰن عٮب٬   . ا

 
َ تُْ )   َُِلَ  ِديُن اْلَقيَِّمِة )َوَما ُأِمُروا ِإَل  لِيَمْعُبُدوا اَّلل   ( . (ِ٘لِصَُت َلُو الدِّيَن ُحنَمَفاء َويُِقيُموا الص َاَة َويُمْؤُتوا الز َكاَة َو

 [ . ٶ] يلبينة : 
---------- 

 يف سائر يلرريئع .( َوَما أُِمُروا ) 
 ( َ  ن٨ : ليذلوي هلل ٦ىبضعوي لو .( ِإَل  لِيَمْعُبُدوا اَّلل 
 ة يلعًر : يلذ٢ ٦يػبضٜو ، ٦قيل للعبا ) عبا ( لذلو ٦خضوعو لسياه ، فالعباٌْ : يلذ٢ ٦يػبضٜو علا ٦جو يحملبة ٦ن ل يلعباٌْ يف لغ
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ي٩ عن ؿببة    خا ة ، ف  تكفي يحملبة ٤٦ْ يلذ٢ ٦يػبضٜو ، ٦ال يكفي يلذ٢ ٦يػبضٜو ٤٦ْ يحملبة، أل٤ يإل سا٤ وٓي كا٤ ٓلو متجْر
بو ىلك، ٦وٓي كا ت ؿببة خالصة ال خٟو معها ، فإ٤ يحملب يلذ٨ ي٭ايخلو خٟو وبملو ي٭بغض يلذ٨ ىو يذ٢ لو، ٦من نبغض ٔ 

ٔي٩ ال تنبغي ، ٦  عز ٦جل ال يليق بو شيء من ٓلك . ) قالو يلرنايطي (  يلاال٢ علا ن٤ يسيء يألًْ ، ٦يرتكب نمو

 طلق علا يؼبتعبا بو )ابلنسبة ألفعا٢ يلعباْ ( ٦ىي : فالعباٌْ تطلق علا معنيني : نحانبا : يلتعبا ، يع  يلتذلل هلل كما سبق ، ٦ت
ٔحية .  يسم جامع لكل ما وببو   ٦يرباه من يألقوي٢ ٦يألعما٢ يلباانة ٦يلظاىٌر يلالبية ٦يعبوي

 : ٦يف ىذه يآلية ٦جًو عباٌْ   عز ٦جل ، ٦قا جاءٍ يلنصو٘ يآلمٌر بذلك 

 . وي بٮوٮ ش٬ٰيئا٩ (٬٦يٰعب٭ا٭٦ي يَّلل٬َّ ٬٦ال ت٭ٰررٮك٭ قا٢ تعاذل : )
ٰينٮ وٮٰحس٬اَن٩ ( ٦قا٢ تعاذل : ) ٰلو٬يلٮا٬ ه٭ ٬٦ابٮ  .٬٦ق٬ض٬ا ٬ٔبُّك٬ ن٬الَّ ت٬ٰٞعب٭ا٭٦ي وٮالَّ وٮَيَّ
ٰينٮ وٮٰحس٬اَن٩(٦قا٢ تعاذل : ) ٰلو٬يلٮا٬  . ق٭ٰل ت٬ٞع٬ال٬ٰوي ن٬ٰتل٭ م٬ا ح٬ر٬٣َّ ٬ٔبُّك٭ٰم ع٬ل٬ٰيك٭ٰم ن٬الَّ ت٭ٰررٮك٭وي بٮوٮ ش٬ٰيئا٩ ٬٦ابٮ

 .)َي٬ ن٬يُّٞه٬ا يلَّذٮين٬ مم٬ن٭وي ئٰك٬ع٭وي ٬٦يٰسج٭ا٭٦ي ٬٦يٰعب٭ا٭٦ي ٬ٔبَّك٭ٰم ٬٦يفٰٞع٬ل٭وي يػب٬ٰيٰٞر٬ ل٬ع٬لَّك٭ٰم تٞ٭ٰفلٮح٭و٬٤( تعاذل :  ٦قا٢
  .ف٬اٰسج٭ا٭٦ي َّللٮَّٮ ٬٦يٰعب٭ا٭٦ي( ٦قا٢ تعاذل : )
رٮين٬( ٦قا٢ تعاذل : ) يٰٞر٭ يلنَّا ٮ  .ب٬لٮ يَّللَّ٭ م٬ٰوالك٭ٰم ٬٦ى٭و٬ خ٬

  .ب٬لٮ يَّلل٬َّ ف٬اٰعب٭ٰا ٬٦ك٭ٰن مٮن٬ يلرَّاكٮرٮين٬( ٢ تعاذل : )٦قا
( ٦قا٢ تعاذل : ) ي يٰلب٬ٰٞيتٮ ًَّ ى٬ذ٬   .ف٬ٰٞلي٬ٰٞعب٭ا٭٦ي ٬ٔ

ٰتٮي٬ك٬ يٰلي٬اٮني٭( ٦نمر تعاذل بعباْتو حَّت يؼبٍو ، فاا٢ تعاذل : )   .٬٦يٰعب٭ٰا ٬ٔبَّك٬ ح٬َّتَّ َي٬
( كما قا٢ تعاذل : )  بل يلناٖ ما خلاوي وال لعباٌْ   تعاذل ،   .٬٦م٬ا خ٬ل٬ٰات٭ يعبٰٮنَّ ٬٦يأٰلٮٰ  ٬ وٮالَّ لٮي٬ٰٞعب٭ا٭٤٦ٮ

ٔسلو ، كما قا٢  ِو لاومو : )  ٦كذلك قا٢ ىْو ، ٦ احل ، ٦شعيب ، ٦غريىم . يٰعب٭ا٭٦ي يَّلل٬َّ م٬ا ل٬ك٭ٰم مٮٰن وٮل٬و٫ غ٬يٰٞر٭ه٭(٦نمر   هبا صبيع 
ٔسوال٩ ؽبذي ي ٔسل يف كل نمة   لغٙر : ٦نخرب ن و ن

٬ٍ (قا٢ تعاذل : )  .٬٦ل٬ا٬ٰا ب٬ٞع٬ثٰٞن٬ا يفٮ ك٭لٯٮ ن٭مَّة٫ ٬ٔس٭وال٩ ن٤٬ٮ يٰعب٭ا٭٦ي يَّلل٬َّ ٬٦يٰجت٬نٮب٭وي يلطَّاغ٭و
٬ْتٮوٮ ٬٦ال ي٬ٰست٬ ٦٦ ف م ئكتو بذلك، فاا٢ تعاذل: ) ٭٬٤٦ ع٬ٰن عٮب٬ا ٙٮ ٬٦م٬ٰن عٮٰنا٬ه٭ ال ي٬ٰست٬ٰكربٮ ٍٮ ٬٦يأٰل٬ٰٔ ر٭٬٤٦(٬٦ل٬و٭ م٬ٰن يفٮ يلسَّم٬ا٬٦ي  .ٰحسٮ

ينَ )   ن٨ : قا اين جبميع عباْيلم يلظاىٌر ٦يلباانة ٦جو   . ( ُتِْلِصَُت َلُو الدِّ
 . ٦يف ىذي ٦جًو يإلخ ٘ هلل تعاذل 

ْٰع٭وه٭ ـب٭ٰلٮصٮني٬ ل٬و٭ يلاٯٮين٬ قا٢ تعاذل : ) ا٫ ٬٦ي ٰلاٮٰسطٮ ٬٦ن٬قٮيم٭وي ٦٭ج٭وى٬ك٭ٰم عٮٰنا٬ ك٭لٯٮ م٬ٰسجٮ ن٬ك٭ٰم ت٬ٞع٭وْ٭٬٤٦(  ق٭ٰل ن٬م٬ر٬ ٬ّٔبٯٮ ابٮ  .ك٬م٬ا ب٬ا٬
ْٰع٭وي يَّلل٬َّ ـب٭ٰلٮصٮني٬ ل٬و٭ يلاٯٮين٬ ٬٦ل٬ٰو ك٬رٮه٬ يٰلك٬افٮر٭٬٤٦( ٦قا٢ تعاذل : )   .ف٬ا

غب٬ٰقٯٮ ف٬اٰعب٭اٮ يَّلل٬َّ ـب٭ٰلٮصا٩ ل٬و٭ يلاٯٮين٬( ٦قا٢ تعاذل : ) ٬ً ابٮ  .وٮَنَّ ن٬ ٰٞز٬ٰلن٬ا وٮل٬ٰيك٬ يٰلكٮت٬ا
(  ق٭لٮ يَّلل٬َّ ٦قا٢ تعاذل : ) ْٮي ٮ  .ن٬ٰعب٭ا٭ ـب٭ٰلٮصا٩ ل٬و٭ 
ٍ٭ ن٤ٰ٬ ن٬ٰعب٭ا٬ يَّلل٬َّ ـب٭ٰلٮصا٩ ل٬و٭ يلاٯٮين٬( ٦قا٢ تعاذل :) ٰر  .ق٭ٰل وٮينٯٮ ن٭مٮ
ًٯٮ يٰلع٬ال٬مٮني٬( ٦قا٢ تعاذل : ) ْٰع٭وه٭ ـب٭ٰلٮصٮني٬ ل٬و٭ يلاٯٮين٬ يغب٬ٰٰما٭ َّللٮَّٮ ٬ٔ   .ى٭و٬ يغب٬ٰيُّ ال وٮل٬و٬ وٮالَّ ى٭و٬ ف٬ا

 ) ومبا يألعما٢ ابلنياٍ ٦ومبا لكل يمرى ما  و٧ ( . متفق عليو:  ٦قا٢ 
٦ٔيه يلنسائي  ٦قا٢   : ) و٤   ال يابل من يلعمل وال ما كا٤ خالصا٩ ٦يبتغي بو ٦جو   ( . 
٦ٔيه مسلم ٦قا٢   : ) قا٢ تعاذل : من عمل عم ٩ نشر١ فيو معي غري٨ تركتو ٦شركو ( . 

ٔسو٢  قا٢ : ) و٤ نخٟو ما نخاٟ عليكم يلرر١ يأل غر ، قالوي: ٦ما يلرر١ يأل غر ؟ قا٢: يلرَيء ،    ٦عن ؿبمْو بن لبيا ن٤ 
 ٦ٔيه نضباياو٢   عز ٦جل وٓي جز٧ يلناٖ أبعماؽبم : يٓىبوي وذل يلذين كنتم تريء٤٦ يف يلا يا فا ظر٦ي ىل ذبا٤٦ عناىم جزيء ( . 
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 : فضائ  اْلخاص 

 ذ ًو .ن و سبب ؼبغفٌر يلأوَل) : 
٨ٔ ٦مسلم .  ٦يلاليل قصة يؼبرنٌ يلزي ية يليت سات يلكلب فغفر   ؽبا ، ٦يلاصة عنا يلبخا

ية يف ىذه يللحظة ، فمنها : نهنا دل تعملو يبتغاء يألجر من نحا قال ابن القيم  ضبو   : فتأمل ما قا٣ يف قلبها من حاائق يإليبا٤ ٦يلعبْو
جزيء ن٦ شيئا٩ ، ٦ن و دل يرىا نحا وال   ٦ىذي يا٢ عليو ظاىر يغبايث ، ٦نهنا نتعبت  فسها يف ساايتها ؽبذي ألهنا تعطي كلبا٩ ف  تنتظر منو 

يلكلب فنزلت يف يلبئر مع نهنا يمرنٌ مث مألٍ خفها ابؼباء ٦ضبلتو بفيها مث سات ىذي يلكلب يغباري ، فتأمل ما قا٣ يف قلبها من نسرئ 
 غباائق يف قلبها : نحرقت ن وئ ىذي يلاأ من يلتوحيا ما تاا٣ منها من يلبغاء ٦يلزَن فغفر   ؽبا .يإلخ ٘ ، فعنا ما سبت ىذه ي

 ن و يصٟر يلفتنة عن يلالب .اثَيا) : 
 ( : ف  تز٢٦ يلفتنة عن يلالب وال وٓي كا٤ ْين يلعبا كلو هلل عز ٦جل . ٱٷ/ٲقا٢ يإلما٣ يبن تيمية يف يلفتا٧٦ )  -

ْٮَن٬ من فتنة يؼبرنٌ وال ابإلخ ٘ هلل تعاذل ، قا٢ تعاذل : ) ما قبا ٦يوسف  ٬ٟ ع٬ٰنو٭ يلسُّوء٬ ٬٦يٰلف٬ٰحر٬اء٬ وٮ َّو٭ مٮٰن عٮب٬ا ك٬ذ٬لٮك٬ لٮن٬ٰصرٮ
 . يٰلم٭ٰخل٬صٮني٬(

عزيز ٦خريتو من   عز ٦جل ؛ كا٤ نقو٧ من صبا٢ يمرنٌ يل ( : فإ٤ قٌو وخ ٘ يوسف ٲٷٴ/ٱٲقا٢ يبن تيمية يف يلفتا٧٦ )  -
 ٦حسنها ٦حبو ؽبا .

ية هلل تعاذل .اثلثا) :   ن و بو تكمل يلعبْو
يتو .ٹٺٲ/ٱٲقا٢ يإلما٣ يبن تيمية يف يلفتا٧٦ ) -  ( : ٦كلما قو٨ وخ ٘ يلعبا كملت عبْو

ٔجة عنا   تعاذل لذلك يلعبا، ٦  ٔتفعت يؼبنزلة ٦يلا ؽبذي كا٤ من نبٕر أل٤ ابإلخ ٘ تابل يألعما٢ ٦ترفع وذل  ، ٦كلما قبل يلعمل ي
ٔتفعوي عن يلناٖ ٦ن بحوي يف نعارل عليني ... .   فاٍ يؼباربني ٦يلساباني عنا   ىو وخ  هم هلل ، فباإلخ ٘ ي

 ن و سبب الستغناء يلالب عن يلناٖ .رابعا) : 
مواله يلذ٨ ال يعبا وال وَيه ، ٦ال  قا٢ يإلما٣ يبن تيمية يف يلفتا٧٦ : ال يستغ  يلالب عن صبيع يؼبخلوقاٍ وال أب٤ يكو٤   ىو -

 يستعني وال بو ، ٦ال وبب وال لو ، ٦ال يبغض وال لو .
 ن و سبب ؼبضاعفة يغبسناٍ .خامسا) : 

٨ٔ  ٦يلاليل ن٤ يلن   ٦ٔيه يلبخا  قا٢ : ) يغبسنة بعرر نمثاؽبا وذل سبع مائة بعف ... ( . 
ب :  -  ٦بكما٢ ٦قٌو يإلخ ٘ يف ٓلك يلعمل . ٦مضاعفة يألجر حبسب كما٢ يإلس ٣ ،قال ابن ًر

ٔسو٢    ٔجة ( .  ٦عن نّب قا٢ : قا٢  : )   ٌ يلرجل تطوعا٩ حيث ال يريه يلناٖ تعا٢   تو علا نعني يلناٖ خبم  ٦عررين ْ
 ٦ٔيه يبن ماجو ٦ ححو يأللباين 

 ن و سبب لابو٢ يلاعاء .سادسا) : 
لغأ ٦فيها نهنم قالوي : يللهم و٤ كنا فعلنا ٓلك يبتغاء ٦جهك فافُر عنا ما كبن فيو ، ففُر   ٦يلاليل علا ٓلك قصة يلث ثة يلذين ْخلوي ي

٨ٔ ٦مسلم .  عنهم ، ٦يلاصة معر٦فة ٦ىي عنا يلبخا
 ن و سبب للنصر علا يألعايء .سابعا) : 

ٔسو٢    غبايث سعا     لم ٦وخ  هم ( . : ) ومبا ينصر   ىذه يألمة بضعيفها ، باعولم ٦  قا٢ : قا٢ 
 ن و ينجي يلعبا من يلنأ يو٣ يلايامة .اثمنا) : 

٨ٔ  لاو٢ يلن   ٦ٔيه يلبخا  : ) فإ٤   حر٣ علا يلنأ من قا٢ ال ولو وال   يبتغي هبا ٦جو   ( . 
من يلاائلني ال ولو وال   ؛ فإ٤ ( : فإ٤ يإلخ ٘ ينفي نسباً ْخو٢ يلنأ ، فمن ْخل يلنأ ٲٷٳ/ٱٲقا٢ يبن تيمية يف يلفتا٧٦ ) -

 ٓلك ْليل ن و دل وباق وخ  ها يحملر٣ لو علا يلنأ .
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 : من أقوال السلف يف اْلخاص 

 يؼبخلص من يكتم حسناتو كما يكتم سيئاتو .قال بعض السلف : 
 لي  علا يلنف  شيء نشق من يإلخ ٘ ، أل و لي  ؽبا فيو  صيب .قال سه  بن عبد هللا : 

 نعز شيء يف يلا يا يإلخ ٘ ، ٦كم نجتها يف وسااٚ يلرَيء يف قل  ٦كأ و ينبت فيو علا لو٤ مخر .وسف بن ا سُت : وقال ي
 كل ما ال يريْ بو ٦جو   يضمحل .وقال الربيع بن خثيم : 

 وٓي نخلص يلعبا ي اطعت عنو كثٌر يلوسا٦ٖ ٦يلرَيء .وقال أبو سليمان الداراين : 
 بًر يلسياٚ نىو٤ علينا من يلنية يلصاغبة .:  وقال َعيم بن ٛتاد

 تعلموي يلنية فإهنا نبلغ من يلعمل .وقال ُيي بن أيب كثَت : 
 زبليص يلنية من فساْىا نشا علا يلعاملني من او٢ يالجتهاْ .وقال يوسف بن أسباط : 

ٔبعني يوما٩ ؛ وال ظهٍر ينابيع يغبكمة من قلبو ٦لوقال م حول :   سا و .ما نخلص عبا قط ن
ٔم ٩ يثالو ٦ال ينفعو .وقال ابن القيم :   يلعمل بغري وخ ٘ ٦ال يقتايء كاؼبسافر يبأل جريبو 

 : ُج من إخاص السلف  َّنا

 ما علم يلربيع متطوعا٩ يف مسجا قومو وال مٌر ٦يحاٌ .
مبا ابٍ قائما٩ علا ناريفو ، ٦كل ٓلك ٦كا٤ منصٔو بن يؼبعتمر وٓي  لا يلغايٌ نظهر يلنراٚ أل حابو فيحاثهم ٦يكثر وليهم ، ٦لعلو و

 ليخفي عليهم يلعمل .
 ٦كا٤ عبا يلرضبن بن نّب ليلا يصلي فإٓي ْخل عليو يلايخل َن٣ علا فريشو .

ْٜ يؼبرنٌ  بيها، فإٓي علم نين مبت سل  فسو  ٦ٕجتو : كا٤ هبيء فياخل يف فريشي، مث ىباْع  كما زبا ٦حسا٤ بن نّب سنا٤ تاو٢ عنو 
 ياو٣ فيصلي .فخُر ، مث 

كا٤ علي بن يغبسني وبمل جريً يػببز علا ظهره ابلليل ، فيتصا٠ بو ٦ياو٢ : و٤  اقة يلسر تطفئ غضب قال أبو ٛتزة الثمايل : 
 يلًر عز ٦جل .

٤٦ٔ من نين كا٤ معاشهم ، فلما ماٍ علي بن يغبسني فاا٦ي ما كا وعن دمحم بن إسحاق :  وي كا٤ َنٖ من نىل يؼباينة يعيرو٤ ال يا
 يؤتو٤ بو يف يلليل .

 ٦نقا٣ عمر٦ بن قي  عررين سنة  ائما٩ ما يعلم بو نىلو .
 كا٤ وبريىيم يلنخعي وٓي قرن يف يؼبصحف فاخل ْيخل غطاه .قال ابن اْلوو  : 

 و٤ كا٤ يلرجل ليبكي عررين سنة ٦يمرنتو ال تعلم بو .وقال دمحم بن واسع : 
ٍْ ن٤ يػبلق تعلموي ىذيوقال الشافعي :   علا ن٤ ال ينسب ورل حٟر منو . –ياصا علمو  –يلعلم  ٦ْ

 ن٨ ما ئلني من يلرر١ وذل يلتوحيا .( ُحنَمَفاء ) 
 وقامة يلص ٌ نْيهىا أبٔكاهنا ٦سننها ٦ىيئالا يف ن٦قالا ، ياا٢ : قا٣ يلريء ؛ ن٨ ْي٣ ٦ثبت .( َويُِقيُموا الص َاَة ) 
، فإقا٣ يلص ٌ ؛ وقامتها دل يال : يفعلو٤ يلص ٌ ، نقال السعد  :  - ٔلا يلظاىٌر ٦ َيتو٤ يلص ٌ ، أل و ال يكفي فيو ؾبْر يإلتيا٤ بصو

٦ٔحها، ٦ىو حضٔو يلالب فيها ، ٦تابر ما ياولو ٦يفعلو منها .  ظاىري٩ إبسبا٣ نٔكاهنا ٦٦يجبالا ٦شر٦اها، ٦وقامتها ابانا٩ إبقامة 

 عاذل : ) ٦نقيموي يلص ٌ ( ٦قولو تعاذل : ) ٦يؼبايمني يلص ٌ ( .دل َيمر   ابلص ٌ وال بلفً يإلقامة ، كاولو ت 

 ( : ٬٦ن٬قٮمٮ وقامة يلص ٌ لي  ؾبْر نْيهىا ؛ ٦ومبا يؼبريْ وقامتها أبْيئها بتابر ٦حضٔو قلب ٦خرٜو ، ٦ىذه ىي يلص ٌ يليت قا٢   عنها
فإ٤   يف ىذه يآلية علق حكم هني يلص ٌ عن يلفحراء ٦يؼبنكر برٚر وقامتها ٦لي   رٮ (يلصَّ ٬ٌ وٮ٤َّ يلصَّ ٬ٌ ت٬ٞنٰٞه٬ا ع٬نٮ يٰلف٬ٰحر٬اءٮ ٬٦يٰلم٭ٰنك٬ 
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فاط نْيهىا ) ٦يغبكم يؼبعلق بو ف يزيا بزَيْتو ٦يناص بناصو ( فعلا قأ وقامة يلعبا لص تو علا قأ ما تؤثر فيو فتنهاه عن يلفحراء 
ْٔه يلبعض :  ( َويُمْؤُتوا الز َكاَة ) ٦ىو ن٤ كثري من يؼبصلني ال تنهاىم   لم عن يلفحراء ٦يؼبنكر ٦يؼبنكر ، ٦هبذي يز٢٦ يإلشكا٢ يلذ٨ يو

 ن٨ ٦يعطوي يلزكاٌ ؼبستحايها من يلفاريء ٦يؼبساكني ٦غريىم .
 ( : خ٭ٰذ مٮٰن ن٬ٰمو٬يؽبٮٮٰم  ٬ا٬ق٬ة٩ ت٭ط٬هٯٮر٭ى٭ٰم ٬٦تٞ٭ز٬كٯٮيهٮٰم ٦ظبيت بذلك ألهنا تزكي  احب يؼبا٢ ، كما قا٢ تعاذل)هبٮ٬ا ٬٦ ٬لٯٮ ع٬ل٬ٰيهٮٰم. 

 ٦تزكي  احب يؼبا٢ من يلبخل ٦يلرح ، ٦تزكي فيو يلكر٣ ٦يإليبا٤ .

 ( : ١ٔ ٦تعاذل بني يلص ٌ ٦يإل فا٠ ٦يلزكاٌ ، كاولو تعاذل  : ٬٦ن٬قٮيم٭وي يلصَّ ٬ٌ ٬٦مت٭وي يلزَّك٬ا٬ٌ(كثريي٩ ما يار٤   تبا
لا توحياه ٦يلثناء عليو ٦سبجياه ، ٦يإل فا٠ ىو من يإلحسا٤ وذل يؼبخلوقني ابلنفع و٤ يلص ٌ حق   ٦عباْتو ، ٦ىي مرتملة عقي  : 

ه ، ٦سعيو يف  فع يػبلق .  يؼبتعا٨ وليهم ، ٦سعاٌْ يلعبا ْيئٌر بني يألمرين : وخ  و ؼبعبْو
ٔنٖ يلعباْيٍ يؼبالية .وقي  :  ٔنٖ يلعباْيٍ يلبا ية ، ٦يلزكاٌ   يلص ٌ 
ٌٔ للنفوقي  :  ٌٔ للما٢ .يلص ٌ اها    ٦يلبا٤ ، ٦يلزكاٌ اها

َُِلَ  ِديُن اْلَقيَِّمةِ )   ن٨ يلاين يؼبستايم يؼبو ل وذل جناٍ يلنعيم ، ٦ما سويه فطر٠ مو لة وذل يعبحيم .(  َو
 الفوائد :

 ٦جًو عباٌْ   ٦حاه . -ٲ
 ربرس يلرر١ . -ٳ
 ن٤ ن٢٦ ٦يجب علا يؼبكلف ىو عباٌْ   . -ٴ
 ٦جًو يإلخ ٘ هلل . -ٵ
 ء .ربرس يلرَي -ٹ
 فضل وقامة يلص ٌ ٦ننبيتها . -ٺ
 فضل يلزكاٌ ٦مكا تها . -ٱٲ
٣ يلبخل . -ٲٲ  حث يإلس ٣ علا يلكر٣ ٦ٓ

 ن٤ يإليبا٤ قو٢ ابللسا٤ ٦عمل ابألٔكا٤ ٦يعتااْ ابعبنا٤ . -ٳٲ

ْٮين٭ يٰلا٬يٯٮم٬ةٮ( ٬٦م٬ا ن٭مٮر٭٦ي وٮالَّ لٮي٬ٰٞعب٭ا٭٦ي يَّلل٬َّ ـب٭ٰلٮصٮني٬ ل٬و٭ يلاٯٮين٬ ح٭ن٬ٞف٬اء٬ ٬٦ي٭اٮيم٭وي يلصَّ لاولو تعاذل : ) ٬ٓلٮك٬  ا٬ٌ ٬٦  .٬ٌ ٬٦يٞ٭ٰؤت٭وي يلزَّك٬
 فجعل عباٌْ   تعاذل ٦وخ ٘ يلالب ٦وقا٣ يلص ٌ ٦ويتاء يلزكاٌ كلو من يلاين .

 
َهن َم َخاِلِديَن ِفيَها ُأْوَلَِِ  ُىْم َ رُّ  ًَ يَن َكَفُروا ِمْن َأْىِ  اْلِ ََاِب َواْلُمْشرِِكَُت يف ََّنِر  ِِ ِِيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص اِ َاِت ٙاْلرَبِي ِة ) ِإن  ال  ( ِإن  ال 

ُر اْلرَبِي ِة ) ُ عَ ُٚأْوَلَِِ  ُىْم َخيمْ ََْمَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبَدا) ر ِضَي اَّلل  َْ ن اُت َعْدٍن َٕتِْر  ِمن َٖتََِْها ا ًَ َزاُؤُىْم ِعنَد َرهبِِّْم  ًَ ُهْم َوَرضُ (  َُِلَ  وا َعْنُو منمْ
 ( . (ِٛلَمْن َخِشَي رَب ُو )

 [ . ٹ – ٷ] يلبينة : 
----------- 

َهن َم َخاِلِديَن ِفيَها )   ًَ يَن َكَفُروا ِمْن َأْىِ  اْلِ ََاِب َواْلُمْشرِِكَُت يف ََّنِر  ِِ ىبرب تعاذل عن حا٢ يلفجأ من كفٌر نىل يلكتاً ( ِإن  ال 
ٔٮ ج٬ه٬نَّم٬ خ٬الٮاٮين٬ فٮيه٬ازلة ٦ن بياء   يؼبرسلة؛ نهنم يو٣ يلايامة: )٦يؼبرركني يؼبخالفني لكتب   يؼبن  ( ما كثني ال وبولو٤ عنها ٦ال يز٦لو٤.يفٮ َن٬

 ن٨ شر يػبلياة يليت برنىا   ٦خلاها .(  ُأْوَلَِِ  ُىْم َ رُّ اْلرَبِي ةِ ) 
 م ن٦ ن٦جاىم بعا يلعا٣ .٦]يلربية[ صبيع يػبلق ، أل٤   تعاذل برنىقال ابن عطية :  -

٦ومبا كا وي كذلك ألهنم بلوي بعا تلبسهم أبسباً يؽبا٧ ، فأما نىل يلكتاً فأل٤ لايهم كتااب٩ فيو ىا٧ ٦ ٔو  قال ابن عا ور : -
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٦ما  ا٠ دمحم فعالوي عنو ، ٦نما يؼبرركو٤ فألهنم علا يغبنيفية فأْخلوي فيها عباْ يأل نا٣، مث وهنم ن ر٦ي علا ْينهم بعا ما شاىا٦ي  
لك فبا دل يرأكهم فيو غريىم ، فاا يجتنبوي أل فسهم من حيث كا وي  جاء بو يلارم٤ من يإلعجإ ٦يإل باء دبا يف كتب نىل يلكتاً ، ٦ٓ

٠ يلعااً نى ٩ لنوي٢ يػبري ، فحسرلم علا ن فسهم يو٣ يلايامة نشا من حسٌر عايىم فكا٤ يلفرياا٤ شري٩ من يلوثنيني ٦يلزَنْقة يف يستحاا
 ال فيما يرجا منهم من يالق يً .

يَن آَمُنوا )  ِِ  بالوهبم ٦ اقوي . (ِإن  ال 
 ن٨ : ٦عملوي يألعما٢ يلصاغباٍ من ٦يجباٍ ٦مستحباٍ ، ٦يلعمل يلصاحل ال يكو٤  اغبا٩ وال برراني : (َوَعِمُلوا الص اِ َاِت ) 

 ألعما٢ ابلنياٍ ٦ومبا لكل يمرى ما  و٧( . متفق عليو: )ومبا ي ن٤ يكو٤ خالصا٩ هلل، قا٢ الشرط اَول : 
٦ٔيه مسلم ، لاولو ن٤ يكو٤ متابعا٩ للن  الشرط الثاين :   . )ْٔ  : )من عمل عم ٩ لي  عليو نمرَن فهو 

ُر اْلرَبِي ِة( )  ٔفعُأْوَلَِِ  ُىْم َخيمْ ٌٔ يلبعيا تعظيما٩ ؽبم ٦  ة لرأهنم.ن٨: ن٦لئك ىم خري يػبلياة، ٦نشأ وليهم إبشا
٦ٕي بنعيم يلا يا ٦يآلخٌر . قال السعد   : ألهنم عبا٦ي   ٦عرفوه ، ٦فا

َزاُؤُىْم ِعنَد َرهبِِّْم )   ن٨ : ثويهبم عنا خالاهم ٦مالكهم .( ًَ
ن اُت َعْدٍن )  ٔحيل بعاىا ٦ال ربو٢ ( ًَ ، كما قا٢ تعاذل : ن٨ : جناٍ وقامة ، ياا٢ : عا٤ يف يؼبكا٤ : ن٨ نقا٣ بو ، فهو مكا٤ وقامة ال 
و٬ال٩( )   .خ٬الٮاٮين٬ فٮيه٬ا ال ي٬ٞبٰٞغ٭و٬٤ ع٬نٰٞه٬ا حٮ
 : ىذي يف مَيٍ كثرٌي ْٔ  ن٤ يإليبا٤ ٦يلعمل يلصاحل سبب لاخو٢ يعبنة ، ٦قا ٦

ً٭ يعب٬ٰنَّةٮ ى٭ٰم فٮيه٬ا خ٬الٮا٭٬٤٦(قا٢ تعاذل :) ا  . ن٭٦ل٬ئٮك٬ ن٬ٰ ح٬
ٖٮ  ٞ٭ز٭ال٩( وٮ٤َّ يلَّذٮين٬ مم٬ن٭وي ٬٦ع٬مٮل٭و ٦قا٢ تعاذل :) ٍ٭ يٰلفٮٰر٦ٰ٬ْ نَّا ٍٮ ك٬ا ٬ٰت ؽب٬٭ٰم ج٬  .ي يلصَّاغبٮ٬ا
ً٭ يعب٬ٰنَّةٮ ى٭ٰم فٮيه٬ا خ٬الٮ ٦قا٢ تعاذل :) ا ٍٮ ٬٦ن٬ٰخب٬ٞت٭وي وٮذل٬ ٬ٔهبٯٮٮٰم ن٭٦ل٬ئٮك٬ ن٬ٰ ح٬  .ا٭٬٤٦(وٮ٤َّ يلَّذٮين٬ مم٬ن٭وي ٬٦ع٬مٮل٭وي يلصَّاغبٮ٬ا
ل٬ يلَّذٮين٬ مم٬ن٭وي ٬٦ ٦قا٢ تعاذل :) ٤ٰٓٮ ٬ٔهبٯٮٮٰم رب٬ٮيَّٞتٞ٭ه٭ٰم فٮيه٬ا٬٦ن٭ْٰخٮ ٫ٍ ذب٬ٰرٮ٨ مٮٰن رب٬ٰتٮه٬ا يأٰل٬ ٰٞه٬أ٭ خ٬الٮاٮين٬ فٮيه٬ا إبٮٮ نَّا ٍٮ ج٬  . س٬ ٣٪(  ع٬مٮل٭وي يلصَّاغبٮ٬ا
٫ٍ ذب٬ٰرٮ٨ مٮٰن رب٬ٰتٮه٬ا يأٰل٬ ٰٞه٬أ٭ خ٬ ٦قا٢ تعاذل :) نَّا ل٭ه٭ٰم ج٬ ٍٮ س٬ن٭ٰاخٮ  .الٮاٮين٬ فٮيه٬ا ن٬ب٬اي٩(٬٦يلَّذٮين٬ مم٬ن٭وي ٬٦ع٬مٮل٭وي يلصَّاغبٮ٬ا

 : ومن أمساء اْلنة 

 أوَل) : اْلنة .
 ٦ىو يالسم يلعا٣ يؼبتنا٢٦ لتلك يلائ ، ٦ما يشتملت عليو من ن وٜي يلنعيم ٦يللذٌ ٦يلبهجة ٦يلسر٦ٔ .

٫ٍ ذب٬ٰرٮ٨ مٮٰن رب٬ٰتٮه٬ا يأٰل٬ ٰٞه٬أ٭ خ٬الٮاٮين٬ فٮيه٬ا ن٬ب٬اي٩ قا٢ تعاذل : ) ل٭ه٭ٰم ج٬نَّا  . ( س٬ن٭ٰاخٮ
أ٭ (٦قا٢ تعاذل : )  ٫ٍ ذب٬ٰرٮ٨ مٮٰن رب٬ٰتٮه٬ا يأٰل٬ ٰٞه٬ ٍٮ ن٤٬َّ ؽب٬٭ٰم ج٬نَّا رٮ يلَّذٮين٬ مم٬ن٭وي ٬٦ع٬مٮل٭وي يلصَّاغبٮ٬ا  . ٬٦ب٬رٯٮ

 اثَيا) : دار السام .
 فهي يلساؼبة من كل بلية ٦مفة ٦مكر٦ه .

٬ْئ٭ يلسَّ ٣ٮ عٮٰنا٬ ٬ٔهبٯٮٮٰم ٬٦ى٭و٬ ٬٦لٮ قا٢ تعاذل : )   .يُّٞه٭ٰم دبٮ٬ا ك٬ا ٭وي ي٬ٰٞعم٬ل٭و٬٤( ؽب٬٭ٰم 
( ٦قا٢ تعاذل : ) ٫ٚ م٭ٰست٬اٮيم٫ ر٬ي ٔٮ يلسَّ ٣ٮ ٬٦ي٬ٰٞهاٮ٨ م٬ٰن ي٬ر٬اء٭ وٮذل٬  ٮ ٬ْي  .٬٦يَّللَّ٭ ي٬ٰاع٭و وٮذل٬ 

 اثلثا) : دار اخللد .
 .ع٬ط٬اء٩ غ٬يٰٞر٬ ؾب٬ٰذ٭٫ٓ٦(٦ظبيت بذلك أل٤ نىلها ال يظعنو٤ عنها نباي٩ ، كما قا٢ تعاذل : )

ريي٩(٢ تعاذل : )٦قا يٰٞر٪ ن٣ٰ٬ ج٬نَّة٭ يػبٰ٭ٰلاٮ يلَّيتٮ ٦٭عٮا٬ يٰلم٭تَّٞا٭و٬٤ ك٬ا ٬ٰت ؽب٬٭ٰم ج٬ز٬يء٩ ٬٦م٬صٮ  .ق٭ٰل ن٬ٓ٬لٮك٬ خ٬
 رابعا) : دار املقامة .

 ألهنم مايمو٤ فيها نباي٩ ، ال يبوتو٤ ٦ال يتحولو٤ منها نباي٩ .
٬ْي٬ٔ يقا٢ تعاذل حكاية عن نىلها ) ( يلَّذٮ٨ ن٬ح٬لَّن٬ا  ٪ً  .ٰلم٭ا٬ام٬ةٮ مٮٰن ف٬ٰضلٮوٮ ال يب٬٬سُّن٬ا فٮيه٬ا  ٬ص٬ب٪ ٬٦ال يب٬٬سُّن٬ا فٮيه٬ا ل٭غ٭و
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 خامسا) : ًنة املأو  .
ٍ٭ يٰلم٬ٰأ٧٬٦  ٞ٭ز٭ال٩ دبٮ٬ا ك٬ا ٭وي ي٬ٰٞعم٬ل٭و٬٤( قا٢ تعاذل : ) ٍٮ ف٬ٞل٬ه٭ٰم ج٬نَّا   .ن٬مَّا يلَّذٮين٬ مم٬ن٭وي ٬٦ع٬مٮل٭وي يلصَّاغبٮ٬ا

ي٬ يٰلم٬ٰأ٧٬٦( ف٬ ٦قا٢ تعاذل : ) 
  .إٮ٤َّ يعب٬ٰنَّة٬ ىٮ
 سادسا) : ًنات عدن .

 ن٨ جناٍ وقامة ، ياا٢ ع٬ا٬٤٬ ابؼبكا٤ ن٨ نقا٣ بو .
ٰلغ٬ٰيبٮ وٮ َّو٭ ك٬ا٬٤ ٬٦ٰعا٭ه٭ م٬ٰأتٮيٯا٩( قا٢ تعاذل : ) ٬ْه٭ ابٮ ٍٮ ع٬ٰا٫٤ يلَّيتٮ ٬٦ع٬ا٬ يلرَّضٰب٬ن٭ عٮب٬ا نَّا   .ج٬

٬ٓلٮك٬ يٰلف٬ٰوٕ٭ يٰلع٬ظٮيم٭(٬٦م٬س٬اكٮن٬ ا٬يٯٮب٬ ٦قا٢ تعاذل : )  ٍٮ ع٬ٰا٫٤  نَّا  . ة٩ يفٮ ج٬
 سابعا) : دار ا يوان .

 ن٨ ىي يلائ يليت ال تنغيص فيها ٦ال  فاْ ، ٦ال تفَن ٦ال تناطع .
ي٬ يغب٬ٰي٬ٞو٬ قا٢ تعاذل : )

ر٬ٌ٬ ؽب٬ٮ ي٬ٔ يآٰلخٮ ٌ٭ يلاُّ ٰٞي٬ا وٮالَّ ؽب٬ٰو٪ ٬٦ل٬عٮب٪ ٬٦وٮ٤َّ يلاَّ  .ي٤٭ ل٬ٰو ك٬ا ٭وي ي٬ٰٞعل٬م٭و٬٤( ٬٦م٬ا ى٬ذٮهٮ يغب٬ٰي٬ا
 اثمنا) : الفردوط .

 يلبستا٤ يلذ٨ هبمع كل ما فيو يلبساتني .
ٖٮ  ٞ٭ز٭ال٩( قا٢ تعاذل : ) ٍ٭ يٰلفٮٰر٦ٰ٬ْ نَّا ٍٮ ك٬ا ٬ٰت ؽب٬٭ٰم ج٬  .وٮ٤َّ يلَّذٮين٬ مم٬ن٭وي ٬٦ع٬مٮل٭وي يلصَّاغبٮ٬ا
٬ٖ ى٭ٰم فٮ ٦قا٢ تعاذل : )  .يه٬ا خ٬الٮا٭٬٤٦( يلَّذٮين٬ ي٬رٮث٭و٬٤ يٰلفٮٰر٦ٰ٬ْ

ََْمَهاُر )  َْ ٔىا يألهنأ .( َٕتِْر  ِمن َٖتََِْها ا  ن٨ ذبر٨ من ربت سكاهنا ٦قصو
٫ دل٬ٰ ي٬ٞت٬ٞغ٬يَّٞ ٦ىذه يألهنأ بينها   باولو : ) أ٪ مٮٰن ل٬نب٬ ن٫ ٬٦ن٬ ٰٞه٬ أ٪ مٮٰن م٬اء٫ غ٬رٰيٮ مسٮ ٫ٌ م٬ث٬ل٭ يعب٬ٰنَّةٮ يلَّيتٮ ٦٭عٮا٬ يٰلم٭تَّٞا٭و٬٤ فٮيه٬ا ن٬ ٰٞه٬ أ٪ مٮٰن طب٬ٰر٫ ل٬ذَّ ٰر ا٬ٰعم٭و٭ ٬٦ن٬ ٰٞه٬

) ٰن ع٬س٬ل٫ م٭ص٬فٯا٩
أ٪ مٮ ٔٮبٮني٬ ٬٦ن٬ ٰٞه٬  . لٮلرَّا

 ن٨ : ب  ي فصا٢ ٦ال ي اضاء ٦ال فرٝي .( َخاِلِديَن ِفيَها أَبَدا) ) 
 -ن٨: مايمني فيها وقامة نباية ال ربو٢ ٦ال تز٢٦، ف  يبوتو٤ ٦ال يفنو٤ ٦ال ىبرجو٤ منها. 

 يػبلا ٦يػبلْو يلبااء يلايئم يلذ٨ ال يناطع. النسفي:قال  -
: يلبااء يلايئم يلذ٨ ال ي اطٜا لو.وقال ابن اْلوو  -  : ٦يػبلْو
 :٦جاءٍ يآلَيٍ يلكثرٌي خبلْو نىل يعبنة ابعبنة 

٫ٍ ذب٬ٰرٮ٨ مٮٰن رب٬ٰتٮ  ل٭ه٭ٰم ج٬نَّا ٍٮ س٬ن٭ٰاخٮ  ه٬ا يأٰل٬ ٰٞه٬أ٭ خ٬الٮاٮين٬ فٮيه٬ا ن٬ب٬اي٩(.فاا٢ تعاذل )٬٦يلَّذٮين٬ مم٬ن٭وي ٬٦ع٬مٮل٭وي يلصَّاغبٮ٬ا
أ٭  ٍ٪ ذب٬ٰرٮ٨ مٮٰن رب٬ٰتٮه٬ا يأٰل٬ ٰٞه٬ نَّا ٰاقٞ٭ه٭ٰم ؽب٬٭ٰم ج٬ ْٮقٮني٬  ٮ ي ي٬ٰٞو٣٭ ي٬ٞنٰٞف٬ع٭ يلصَّا  خ٬الٮاٮين٬ فٮيه٬ا ن٬ب٬اي٩(.٦قا٢ تعاذل )ق٬ا٬٢ يَّللَّ٭ ى٬ذ٬

ا٩  َّللَّٮ ٬٦ي٬ٰٞعم٬ٰل  ٬اغبٮ ٫ٍ ذب٬ٰرٮ٨ مٮٰن رب٬ٰتٮه٬ا يأٰل٬ ٰٞه٬أ٭ خ٬الٮاٮين٬ فٮيه٬ا ن٬ب٬اي٩(. ٦قا٢ تعاذل )٬٦م٬ٰن يٞ٭ٰؤمٮٰن ابٮ نَّا ٰلو٭ ج٬  ي٭ك٬فٯٮٰر ع٬ٰنو٭ س٬يٯٮئ٬اتٮوٮ ٬٦ي٭ٰاخٮ
ي٬ يَّللَّ٭  ين٬ يتَّٞب٬ٞع٭وى٭ٰم إبٮٮٰحس٬ا٫٤ ٬ٔبٮ

ٔٮ ٬٦يلَّذٮ رٮين٬ ٬٦يأٰل٬ٰ ص٬ا ٫ٍ ذب٬ٰرٮ٨ رب٬ٰت٬ٞه٬ا   ع٬نٰٞه٭مٰ ٦قا٢ تعاذل )٬٦يلسَّابٮا٭و٬٤ يأٰل٦٬َّل٭و٬٤ مٮن٬ يٰلم٭ه٬اجٮ نَّا ٬ٔ٬٦ب٭وي ع٬ٰنو٭ ٬٦ن٬ع٬اَّ ؽب٬٭ٰم ج٬
٬ٓلٮك٬ يٰلف٬ٰوٕ٭ يٰلع٬ظٮيم٭(.  يأٰل٬ ٰٞه٬أ٭ خ٬الٮاٮين٬ فٮيه٬ا ن٬ب٬اي٩ 

٦ٔيه مسلم. ٦قا٢   )من ياخل يعبنة ينعم ٦ال ييأٖ، ال تبلا ثياب٭و، ٦ال يفَن شبابو( 
، ٦و٤ لكم ن٤ تربوي ف  لرموي نباي٩، ٦و٤ لكم ي٩ نباي٩، ٦و٤ لكم ن٤ ربيوي ف  سبوتوي نبا)يناْ مناْ: و٤ لكم ن٤ تصحوي ف  تساموي  ٦قا٢ 

٦ٔيه مسلم.  ن٤ تنعموي ف  تيأسوي نباي٩( 
)وٓي ْخل نىل يعبنة يعبنة، ٦نىل يلنأ يلنأ، فيؤتا ابؼبٍو علا شكل كبش فيذبح، فياا٢: َي نىل يعبنة خلْو ف  مٍو ... (  ٦قا٢ 

 .متفق عليو
٦ي من ي اطٜا يللذيٍ يف يلا يا أل٤ صبيع يللذيٍ يف خالاين فيها ....  : ٦قولو ) قال ابن عا ور - ( يح يٖ مٮن ت٬ٞو٬ىُّم يال اطٜا دبا تعْو

لك ينغصها عنا يؼبنعم عليو.  يلا يا معربة للز٦ي٢ ٦ٓ
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، أل و نعظم يلنعيم، أل٤ نكرب ما ينكا يللذيئذ، ٦  - ٓكر من  عيم يعبنة يػبلْو ٕيئلة ٦ ٕيئل عنها، ٦نهنا  ينغص يللذيٍ، ن٤ يعلم  احبها ن و 
 عنو، فكل  عيم بعاه مٍو فلي  بنعيم، ٦يلنعيم وٓي تيان  احبو يال تاا٢ عنو  أ غما٩، كما قا٢ بعض يلرعريء:

 نحب ليارل يؽبجر ال فرحا٩ هبا ... عسا يلاىر َييت بعاىا بو ا٢ٮ 
٧ٔ كل ٦   ل٫ معابا٩ بز٦ي٢ٮ ٦نبغض٭ نَي٣ يلو ا٢ أل   ... ن

، ٦لذي كا٤ يلن   : ىا٣ٓ يللذيٍ، أل٤ من  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فالفكٌر ابلز٦ي٢ تكأ يللذيٍ يغبابٌر ، ٦ياا٢ للمٍو ٓكر يؼبٍو َيمرىم ن٤ يكثر٦ي من 
 أ غبطتهمتذكره باعت عليو لذتو يليت ىو فيها، أل و ياطعها، ٦ؽبذي قا٢ )خالاين فيها( ال يز٢٦ عنهم ٓلك يلنعيم فتتك

ُهْم )  ُ َعنمْ  دبا قاموي بو من مريبيو ٦ااعتو ، فابل نعماؽبم .( ر ِضَي اَّلل 
ٔبا   عنهم نعظم من ْخو٢ يعبنة . ٦ 

٫ٍ ذب٬ٰرٮ٨ مٮن رب٬ٰتٮه٬ا يأل٬ ٰٞه٬أ٭ خ٬الٮاٮين٬ فٮيه٬ا ٬٦م٬س٬اكٮن٬ ا٬ قا٢ تعاذل )  نَّا ٍٮ ج٬ ن٬ا ٔٮٰبو٬ي٤٪ مٯٮن٬ يَّللَّٮ ن٬ٰكب٬ٞر٭ ٬٦ع٬ا٬ يَّللَّ٭ يٰلم٭ٰؤمٮنٮني٬ ٬٦يٰلم٭ٰؤمٮ ٍٮ ع٬ٰا٫٤ ٬٦ نَّا يٯٮب٬ة٩ يفٮ ج٬
 ( . ٬ٓلٮك٬ ى٭و٬ يٰلف٬ٰوٕ٭ يٰلع٬ظٮيم٭ 

هبم  ٔبا   عنهم نكرب ٦نجل ٦نعظم فبا ىم فيو من يلنعيم، فإ٤  عيمهم دل يطب وال برهية  ( ن٨:  ٔٮٰبو٬ي٤٪ مٯٮن٬ يَّللَّٮ ن٬ٰكب٬ٞر٭ ٔبوي و عليهم،  )٬٦ ٦
ًٔ يألٙٔ ٦يلسما٦يٍ، نكرب من  عيم يعبناٍ.٦أل و يلغاية ي  ليت نمَّها يلعابا٤٦، ٦يلنهاية يليت سعا كبوىا يحملبو٤، فربا 

٨ٔ سعيا نّبعن  ٔسو٢    يػبا ٔبنا ٦سعايك ، قا٢ : " و٤   عز ٦جل ،  ، ن٤  ياو٢ ألىل يعبنة : َي نىل يعبنة ، فياولو٤ : لبيك 
ٔبيتم ، فياولو٤ : ٦ما لنا ال  ربا ، ٦قا نعطيتنا ما دل تعط نحاي٩  من خلاك ، فياو٢ : نال نعطيكم  ٦يػبري بني يايك ، فياو٢ : ىل 

ٔب ًٔ ، ٦ن٨ شيء نفضل من ٓلك ؟ فياو٢ : نحل عليكم   ( متفق عليو  ويين ، ف  نسخط عليكم بعاه نباي٩ نفضل من ٓلك ؟ قالوي : َي 
 :بعض أسباب رضا هللا عن العبد يف الدَيا واآلخرة 

 يإليبا٤ ابهلل ٦يلعمل يلصاحل. أوَل):
يٰٞر٭ يٰلرب٬ٮيَّةٮ * ج٬ز٬يه٭ى٭ٰم عٮٰنا٬ ٬ٔهبٯٮٮمٰ  ٍٮ ن٭٦ل٬ئٮك٬ ى٭ٰم خ٬ ٍ٭ ع٬ٰا٫٤ ذب٬ٰرٮ٨ مٮٰن رب٬ٰتٮه٬ا يأٰل٬ ٰٞه٬أ٭ خ٬الٮاٮين٬ فٮيه٬ا  قا٢ تعاذل )وٮ٤َّ يلَّذٮين٬ م٬م٬ن٭وي ٬٦ع٬مٮل٭وي يلصَّاغبٮ٬ا نَّا ج٬

ي٬ ٬ٔبَّو(.
٬ٓلٮك٬ لٮم٬ٰن خ٬رٮ ي٬ يَّللَّ٭ ع٬نٰٞه٭ٰم ٬ٔ٬٦ب٭وي ع٬ٰنو٭  ي ٬ٔبٮ  ن٬ب٬ا٩

 بذ٢ يلنف  هلل تعاذل ٦لرسولو، ٦يلذً عن ْينو، ٦يعبهاْ يف سبيلو. اثَيا):
ي٬ يَّللَّ٭ ع٬نٮ  ٰٓ يٞ٭ب٬ايٮع٭و ٬ك٬ رب٬ٰت٬ يلرَّج٬ر٬ٌٮ ف٬ٞع٬لٮم٬ م٬ا يفٮ قٞ٭ل٭وهبٮٮٰم ف٬أ٬ ٰٞز٬٢٬ يلسَّكٮين٬ة٬ ع٬ل٬ٰيهٮٰم ٬٦ن٬اث٬ قا٢ تعاذل )ل٬ا٬ٰا ٬ٔبٮ ٰم ف٬ٰٞتحا٩ ق٬رٮيبا٩(.يٰلم٭ٰؤمٮنٮني٬ وٮ  هب٬

 يلربيءٌ من يلرر١ ٦يؼبرركني ٦وظهأ عاي٦لم. اثلثا):
َّللَّٮ ٬٦يلٰ  ء٬ى٭ٰم ن٦ٰ٬ ن٬بٰٞن٬اء٬ى٭ٰم ن٦ٰ٬ وٮٰخو٬ي ٬ٞه٭ٰم ن٬ قا٢ تعاذل )ال ذب٬ٮا٭ ق٬ٰٞوما٩ يٞ٭ٰؤمٮن٭و٬٤ ابٮ َّْ يَّلل٬َّ ٬ٔ٬٦س٭ول٬و٭ ٬٦ل٬ٰو ك٬ا ٭وي ماب٬ ا ٬٤٦ُّْ م٬ٰن ح٬ رٮ يٞ٭و٬ي ري٬ت٬ٞه٭ٰم ن٭٦ل٬ئٮك٬  ي٬ٰٞو٣ٮ يآٰلخٮ ٦ٰ ع٬رٮ

٫ٍ ذب٬ٰرٮ٨ مٮٰن رب٬ٰ  ل٭ه٭ٰم ج٬نَّا ً٭ ك٬ت٬ب٬ يفٮ قٞ٭ل٭وهبٮٮم٭ يأٰلٮيب٬ا٬٤ ٬٦ن٬يَّا٬ى٭ٰم بٮر٭٫ِ٦ مٮٰنو٭ ٬٦ي٭ٰاخٮ ٰز يه٬ا ٬ٔبٮي٬ يَّللَّ٭ ع٬نٰٞه٭ٰم ٬ٔ٬٦ب٭وي ع٬ٰنو٭ ن٭٦ل٬ئٮك٬ حٮ
تٮه٬ا يأٰل٬ ٰٞه٬أ٭ خ٬الٮاٮين٬ فٮ

٬ً يَّللَّٮ ى٭م٭ يٰلم٭ٰفلٮح٭و٤(. ٰز  يَّللَّٮ ن٬ال وٮ٤َّ حٮ
ن٤   وبل عليهم : ؽبم نكرب يلنعيم ٦نفضلو ٦ىو -عن يلذين يتصفوي ابلصفاٍ يلساباة يف يآلية  -قا٢ يلريخ عبا يلرضبن بن سعا٨  -

ٔجاٍ، حبيث  ٔفيع يلا هبم دبا يعطيهم من ن وٜي يلكريماٍ، ٦٦يفر يؼبثوابٍ، ٦جزيل يؽبباٍ، ٦ ٔبوي و ف  يسخط عليهم نباي٩، ٦يربو٤ عن 
 ال ير٤٦ فو٠ ما نعطاىم موالىم غاية، ٦ال فوقو هناية.

 يلكلمة يلطيبة. رابعا):
 َٔ ٔبوي٤    -ملسو هيلع هللا ىلص  -ن  ن٤ يل -هنع هللا يضر  -عن ب ٢ بن يغبا ، ما يظن ن٤ تبلغ ما بلغت، -عز ٦جل -قا٢ )و٤ يلرجل ليتكلم ابلكلمة من 

٦ٔيه يل مذ٨. ٔبوي و وذل يو٣ يلايامة(   يكتب   عز ٦جل لو هبا 
 يإلحسا٤ ٦يلصاقة. خامسا):

رٮين٬ ٬٦  ٫ٍ ذب٬ٰرٮ٨ قا٢ تعاذل )٬٦يلسَّابٮا٭و٬٤ يأٰل٦٬َّل٭و٬٤ مٮن٬ يٰلم٭ه٬اجٮ ي٬ يَّللَّ٭ ع٬نٰٞه٭ٰم ٬ٔ٬٦ب٭وي ع٬ٰنو٭ ٬٦ن٬ع٬اَّ ؽب٬٭ٰم ج٬نَّا ين٬ يتَّٞب٬ٞع٭وى٭ٰم إبٮٮٰحس٬ا٫٤ ٬ٔبٮ
ٔٮ ٬٦يلَّذٮ رب٬ٰت٬ٞه٬ا يأٰل٬ٰ ص٬ا

٬ٓلٮك٬ يٰلف٬ٰوٕ٭ يٰلع٬ظٮيم(.  يأٰل٬ ٰٞه٬أ٭ خ٬الٮاٮين٬ فٮيه٬ا ن٬ب٬اي٩ 
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ٔيْ   ن٤ يبتليهم، فبعث وليهم قا٢ )و ن٤ يلن   -هنع هللا يضر  -٦يف حايث نّب ىريٌر  ، ٦نعما، فأ ، ٦نقٜر ٤ ث ثة يف ب  وسريئيل: نب٘ر
ٔبي عنك، ٦سخط علا  احبيك(. متفق عليو« ملكا٩   يغبايث، ٦يف مخره: قا٢ يؼبلك لألعما: نمسك مالك، فإمبا يبتليتم، فاا 

 ضبا   ٦شكره علا يلنعم. سادسا):
  لريبا عن يلعبا ن٤ َيكل يألكلة فيحماه عليها ..... ( .) و٤   حايث ن   قا٢ : قا٢ كما يف 
 ٔبا يلويلاين. سابعا):

ٔبي   عنهما عن يلن   ٦ٔيه يل مذ٨ -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن عبا   بن عمر٦  ٔبا يلويلا ٦سخط يلًر يف سخط يلويلا(  ٔبا يلًر يف   قا٢ )
ٔه. اثمنا):  يلربا باضاء   ٦قا

ٔبي فلو يلربا، ٦من سخط فلو  يلن  ن٤  عن ن    قا٢ )و٤ عظم يعبزيء مع عظم يلب ء، ٦و٤   وٓي نحب قوما٩ يبت ىم، فمن 
٦ٔيه يل مذ٨.  يلسخط( 

 . يستعما٢ يلسوي١ دسعا):
٦ٔيه نضبا. عائرة اهنع هللا يضر ن٤ يلن  عن   )  قا٢ )يلسوي١ مطهٌر للفم، مرباٌ للًر
  ٧٦ٔ يإلما٣ يل مذ٨ يف سننو من حايث عائرة اهنع هللا يضر: ن٤ يلن  ينبغي للعبا ن٤ يسعا وذل  ٔبا  ، ٦لو كا٤ ٓلك بسخط يلناٖ؛ 

ٔبا يلناٖ بسخط   ٦كلو   وذل يلناٖ(. ٔبا   بسخط يلناٖ كفاه   مؤ ة يلناٖ، ٦من يلتم    قا٢ )من يلتم  
 ، ٦ؼبا نعطاىم من يلكريمة .فيما منحهم من يلفضل يلعظيم ( َوَرُضوا َعْنُو ) 
 يعبزيء يغبسن .( َُِلَ  )  
 ن٨ : خاٟ   ٦يتااه حق تاويه ، ٦ع٬ب٬ا٬ه٭ كأ و يريه ، ٦علم ن و و٤ دل يره فإ و يريه .(  ِلَمْن َخِشَي رَب وُ ) 

 ٦يػبرية نخص من يػبٟو ، أل٤ فيها تعظيما٩ للمخٟو منو .
 .   ٦يف ىذي فضل خرية 

 فضائ  خشية هللا:  

 ْخو٢ يعبنة . أوَل) :

أ٭ خ٬ ٞٞٞٞٞٞٞٞٞج٬ز٬يه٭ى٭ٰم عٮنا٬ ٬ٔهبٯٮٮ كما يف ىذه يآلية )  ٍ٭ ع٬ٰا٫٤ ذب٬ٰرٮ٨ مٮن رب٬ٰتٮه٬ا يأٰل٬ ٰٞه٬ نَّا يه٬ا ن٬ب٬اي٩ َّٔبٮي٬ يَّللَّ٭ ع٬نٰٞه٭ٰم ٬ٔ٬٦ب٭ ٰٞٞٞٞٞٞٞم ج٬
٬ٓلٮك٬ لٮم٬ٰن ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞالٮاٮين٬ فٮ وي ع٬ٰنو٭ 

ي٬ ٬ٔبَّو٭ 
 ( . خ٬رٮ

ٰلغ٬ٰيبٮ ٬٦ج٬اء٬ بٮا٬ٰلب٫ م٭نٮيب٫ ) ي٬ يلرَّضٰب٬ن٬ ابٮ
٬ٓلٮك٬ ي٬ٰٞو٣٭ يػبٰ٭ل٭وْٮ )ٴٴ٦قا٢ سبحا و ) م٬ٰن خ٬رٮ  ٫٣ ْٰخ٭ل٭وى٬ا بٮس٬ ٬ يٰٞن٬ا ٵٴ( ي ( ؽب٬٭ٰم م٬ا ي٬ر٬اء٭٬٤٦ فٮيه٬ا ٬٦ل٬ا٬

 م٬زٮيا ( .
ٔسو٢    عن يبن عبا٦ٖ   ( ت من خرية  ، ٦عني ابتت ربٖر يف سبيل  عينا٤ ال سبسهما يلنأ: عني بك٢ ) ياو  قا٢: ظبعت 

 ٦ٔيه يل مذ٨ .
ٔبو ابلغيب لو مغفٌر ٦نجر كبري . اثَيا) :  من خريو 

ٰلغ٬ٰيبٮ ؽب٬٭ٰم م٬ٰغفٮر٬ٌ٪ ٬٦ن٬ٰجر٪ ك٬بٮري٪( قا٢ تعاذل )   .وٮ٤َّ يلَّذٮين٬ ىب٬ٰر٬ٰو٬٤ ٬ٔبَّٞه٭ٰم ابٮ
 ن٤   مِا من ىبافو ابلغيب . اثلثا) :

ٰلغ٬ٰيبٮ ؽب٬٭ٰم م٬ٰغفٮر٬ٌ٪ ٬٦ن٬ٰجر٪ ك٬بٮري٪(  )قا٢ تعاذل  .وٮ٤َّ يلَّذٮين٬ ىب٬ٰر٬ٰو٬٤ ٬ٔبَّٞه٭ٰم ابٮ
ٰلغ٬ٰيبٮ ٬٦ج٬اء٬ بٮا٬ٰلب٫ م٭نٮيب٫ ٦قا٢ تعاذل )  ي٬ يلرَّضٰب٬ن٬ ابٮ

 ( . م٬ٰن خ٬رٮ
ل٭و٬ َّك٭م٭ يَّللَّ٭ بٮر٬ٰيء٫ مٮن٬ يلصَّ ٦قا٢ تعاذل ) َي٬  ٰلغ٬ٰيبٮ  ن٬يُّٞه٬ا يلَّذٮين٬ مم٬ن٭وي ل٬ي٬ٞبٰٞ ٔٮم٬اح٭ك٭ٰم لٮي٬ٰٞعل٬م٬ يَّللَّ٭ م٬ٰن ىب٬٬اف٭و٭ ابٮ  ( . ٰياٮ ت٬ٞن٬ال٭و٭ ن٬ٰياٮيك٭ٰم ٬٦

 ىم نىل من ينتفع يإل ذئ . رابعا) :
ٰلغ٬ٰيبٮ ٬٦ن٬ق٬ام٭وي يلصَّ ٬ٌ ٬٦م٬ٰن ت٬ٞز٬كَّا ف٬إٮمب٬َّا ي٬ٞت٬ٞز٬كَّ قا٢ تعاذل )  ٔ٭ يلَّذٮين٬ ىب٬ٰر٬ٰو٬٤ ٬ٔبَّٞه٭ٰم ابٮ وٮ وٮمب٬َّا تٞ٭ٰنذٮ  ( .ا لٮن٬ٰٞفسٮ
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ٌٔ ٦ينتفعو٤ هبا، نىل يػبرية َّللٯ ابلغيب، ن٨: يلذينقا٢ يلسعا٨ :  ىبرو و يف حا٢ يلسر ٦يلع  ية،  ن٨: ىؤالء يلذين يابلو٤ يلنذي
ىا ىبرا  مل دبا٦شر٦اها ٦نٔكاهنا ٦٦يجبالا ٦خروعها، أل٤ يػبرية َّللٯ تستاعي من يلعبا يلع ٦يؼبرها ٦يؼبغيب، ٦نىل وقامة يلص ٌ، حبا٦ْ

ٔتكابو يلعذيً، ٦يلص ٌ تاعو وذل  ر .يػبري، ٦تنها عن يلفحراء ٦يؼبنك من تضييعو يلعااً، ٦يؽبًر فبا ىبرا من ي
 من ع ماٍ يؼبتاني . خامسا) : 
ٓٮٰكري٩ لٮٰلم٭تَّاٮني٬ قا٢ تعاذل )  ي٬اء٩ ٬٦ ن٬ا م٭وس٬ا ٬٦ى٬أ٭٬٤٦ يٰلف٭ٰرق٬ا٬٤ ٬٦بٮ ٰلغ٬ٰيبٮ ٬٦ى٭ٰم مٮن٬ يلسَّاع٬ةٮ م٭ٰرفٮا٭و٬٤ ٞر٬ يلَّذٮين٬ ىب٬ٰ .  ٬٦ل٬ا٬ٰا مت٬ٞيٰٞ  ( . ٰو٬٤ ٬ٔبَّٞه٭ٰم ابٮ

ٰلغ٬ٰيبٮ قا٢ يلسعا٨ )  ٔعو٤ عما  ن٨: ىبرو و يف حا٢ غيبتهم، ٦عا٣ (يلَّذٮين٬ ىب٬ٰر٬ٰو٬٤ ٬ٔبَّٞه٭ٰم ابٮ مراىاٌ يلناٖ ؽبم، فمع يؼبراىاٌ ن٦ذل، فيتو
،  ن٨: خائفو٤ ٦جلو٤، لكما٢ معرفتهم برهبم،٤ ( م٭ٰرفٮا٭و  ى٭ٰم مٮن٬ يلسَّاع٬ةٮ ) ٬٦  حر٣، ٦ياومو٤ دبا نلز٣ فجمعوي بني يإلحسا٤ ٦يػبٟو

ٌْٔ علا  ا .شيء ٦يحا ٦مو ٟو ٦يح ٦يلعطف ىنا من ابً عطف يلصفاٍ يؼبتغايريٍ، يلوي
 من نسباً يلنجاٌ . سادسا) :
 ب ، ٦يلاصا يف يلفار ٦يلغَن ( .) ث َ منجياٍ : خرية   يف يلسر ٦يلع  ية ، ٦يلعا٢ يف يلربا ٦يلغض قا٢ 
ٔنٖ كل خري، ٦يلرٞأ٤ يف يػبرٞية٨ : و٤ ٦قا٢ يؼبنا٦  -  ب .تعاذل من ىبافو ابلغي يف يلغيب ؼباحٞو خرية يَّللٯ 
ٞر؛ علا خرية يلعلن يف يغبايث ، فااٯ٣ عليو يلص ٌ ٦قاٯمها يلرسو٢ ٦قا٢ :  - ٔجٞة أل٤ تاو٧ يَّللٯ فيو نعلا ْ ٦يلس ٣ يػبرية يف يلسٯٮ

ٔجة يؼبريقبة، ٦خريتو فيهما من يلعلن؛ ؼبا ىباٟ ٔهية يلناٖ، ٦ىذه ْ ٔتكاً كل منهي من شًو   ٔ .ربثو علا فعل كل مأمو ٦  سبنع من ي
ٔبو بذلك .  ن٤ يلن   سابعا) :  كا٤ ياعو 

٦ٔيه نضبا كا٤ ياعو هبؤالء يلكلماٍ: ...، يللهم وين نسألك خريتك يف يلغيب ٦يل  ففي حايث عمأ . )ن٤ يلن    رهاٌْ( . 
ب - : ... فإ٤ نكثر يلناٖ ير٧ ن و ىبرا   يف يلع  ية ٦يف يلرهاٌْ ، ٦لكن يلرأ٤ يف خريتو يف يلغيب وٓي غاً عن  قال ابن ًر

ٓكر يآلَيٍ يؼبتاامة .  نعني يلناٖ ٦قا مِا   من ىبافو ابلغيب ... مث 
 من يلذين يظلهم   يف ظلو . اثمنا) :
 ة يظلهم   يف ظلو يو٣ ال ظل وال ظلو: ... ٦ٔجل ْعتو يمرنٌ ٓيٍ منصب ٦صبا٢ فاا٢ وين نخاٟ  (. متفق عليو )سبع قا٢ 

 . ٦خرية   يف يلسر ٦يلع  ية ىي يلو ية يلن   دسعا) : 
يف يلليل ٦يلنهأ، يف يلغيب ؼبعآ )يتق   حيثما كنت( ن٨ : يف يلسر ٦يلع  ية، حيث يري١ يلناٖ ٦حيث ال ير٦ ك،  فاا قا٢ 

 ٦يلرهاٌْ، يف كل ٦قت ٦علا كل حا٢ .
 نشا يلناٖ خرية هلل . لاا كا٤ يلن   عا را) :

ٔسو٢    فاا جاء يف يلصحيحني من حايث نّب ىريٌر ٔفعها  قا٢: قا٢  )وين أل الب وذل نىلي فأجا يلتمٌر ساقطة علا فريشي، فأ
 لايها( .آلكلها، مث نخرا ن٤ تكو٤  اقة فأ

 ِ .يلفٕو ٦يلف  ا اد  عشر :
 ( . ٬٦م٬ٰن ي٭طٮعٮ يَّلل٬َّ ٬ٔ٬٦س٭ول٬و٭ ٬٦ىب٬ٰش٬ يَّلل٬َّ ٬٦ي٬ٞتَّٰٞاوٮ ف٬أ٭٦ل٬ئٮك٬ ى٭م٭ يٰلف٬ائٮز٭٬٤٦  قا٢ تعاذل ) 
 ِ .: يؽبايية ٦يلص ثاين عشر ال
َّللَّٮ ٬٦يٰلي٬ٞ   )قا٢ تعاذل  ا٬ يَّللَّٮ م٬ٰن مم٬ن٬ ابٮ ا٬ٌ ٬٦دل٬ٰ ىب٬ٰش٬ وٮالَّ يَّلل٬َّ ف٬ٞع٬س٬ا ن٭٦ل٬ئٮك٬ ن٤ٰ٬ ي٬ك٭و ٭وي مٮن٬ وٮمب٬َّا ي٬ٰٞعم٭ر٭ م٬س٬اجٮ ٬ٌ ٬٦مت٬ا يلزَّك٬ رٮ ٬٦ن٬ق٬ا٬٣ يلصَّ ٬ ٰو٣ٮ يآٰلخٮ

 ( . يٰلم٭ٰهت٬اٮين٬ 
 يؼبتجْر من يلعال ىبرا  ::  الثالث عشر
ٌٔ ن٦ نشا قسٌو ٦و٤ من يغبجأ  قا٢ تعاذل ) ٌ ؼبا يتفجر منو يألهنأ ٦و٤ منها ؼبا يراق فيخُر مث قست قلوبكم من بعا ٓلك فهي كاغبجا

 ٤ ( .منو يؼباء ٦و٤ منها ؼبا يهبط من خرية   ٦ما   بغافل عما تعملو 
 ٤ ( .لو ن زلنا ىذي يلارم٤ علا جبل لرنيتو خاشعا متصاعا من خرية   ٦تلك يألمثا٢  ضرهبا للناٖ لعلهم يتفكر٦  ٦قا٢ تعاذل )
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سعْو : و٤ يؼبؤمن ير٧ ٓ وبو كأ و قاعا ربت جبل ىباٟ ن٤ ياع عليو، ٦و٤ يلفاجر ير٧ ٓ وبو كذابً مرَّ علا ن فو ٦قا٢ عبا   بن م
 فاا٢ بو ىكذي .

ٕعم ن٤ ٬ٔس٭و٢ٮ ي عن  ٍٮ ، ٦ ا فٮع٫ ، ق٬ا٬٢ : ك٬ا٬٤ يٰبنٮ ع٭م٬ر٬ وٓي جل  ؾب٬ٰلٮس٩ا دل يام ح٬َّتَّ ي٬ٰاع٭و٬ عبلسائو هبٮ٬ذه يٰلك٬لٮم٬ كا٤ ياعو هبن   َّللَّٮ َن٬
يك٬ ، ٬٦مٮٰن ا٬اع٬تٮك٬ م٬ا تٞ٭ب٬ٞلٯٮغ٭ن٬ا بٮوٮ ج٬نَّٞ  ن٬ٞن٬ا ٬٦ب٬ٞنٰي٬ م٬ع٬ا ٮ ٰم ل٬ن٬ا مٮٰن خ٬ٰري٬تٮك٬ م٬ا رب٬٭و٢٭ ب٬ٞيٰٞ  ... ( .ت٬ك٬ عبلسائو ؛يٰقسٮ

 الفوائد :
 ن٤ يلنأ مأ٧٦ كل كافر . -ٲ
 ن٤ من ماٍ علا يلكفر فهو ـبلا يف َنٔ جهنم . -ٳ
 ن٤ يلكافر شر يلناٖ . -ٴ
 يإليبا٤ ٦يلعمل يلصاحل .فضل  -ٵ
 ن٤ يإليبا٤ ٦يلعمل يلصاحل سبب لاخو٢ يعبنة . -ٶ
 يغب٘ر علا ن٤ يكو٤ يلعمل  اغبا٩ ، ابإلخ ٘ ٦يؼبتابعة . -ٷ
 وثباٍ يعبنة ٦ عيمها ألىل يإليبا٤ . -ٸ
 ن٤ يف يعبنة نهنأ . -ٹ
 ن٤ نىل يعبنة ـبلا٤٦ فيها نباي٩ ، ٦يف يغبايث ) من ياخلها ينعم ٦ال ييأٖ ( . -ٺ
 يلربا هلل وثباات٩ يليق جب لو .وثباٍ  -ٱٲ
 فضل يػبٟو من   . -ٲٲ

 


