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 تفسير جزء عم

 
إلبن عثيمين



 
 حممد بن صاحل العثيمني  مقدمة  تفسري جزء عم 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمـِن الرَِّحيِم 

احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، ومن 
 شري  له، وأشهد أن حممدا  عبده ورسوله صل  اهلل عليه وعل  لله وصحبه يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال

 : وسلم تسليما  كثريا ، أما بعد

َيـَأيَُّها النَّاُس َقْد }: فإن كتاب اهلل عز وجل هو حبله املتني، وصراطه املستقيم، وصفه اهلل عز وجل بأوصاف عظيمة فقال جل وعال
 [. 471: النساء. ]{ْم َوَأنَزْلَنآ ِإَلْيُكْم ُنورا  مُِّبينا  َجآَءُكْم ُبْرَهاٌن مِّن رَّبُِّك

 [. 41، 41: املائدة. ]{َيْهِدى ِبِه اللَُّه َمِن اتََّبَع ِرْضَواَنُه ُسُبَل السََّلـِم* َقْد َجآَءُكْم مَِّن اللَِّه ُنوٌر َوِكَتـٌب مُِّبنٌي }: وقال تعاىل

 [. 17: يونس. ]{ْد َجآَءْتُكْم مَّْوِعَظٌة مَّن رَّبُِّكْم َوِشَفآٌء لَِِّما ِف  الصُُّدوِر َوُهًدى َوَرْحَمٌة لِّْلُمْؤِمِننَي َيَأيَُّها النَّاُس َق}: وقال عز وجل

 [. 98: النحل]. {َوَنزَّْلَنا َعَلْيَ  اْلِكَتـَب ِتْبَياًنا لُِّكلِّ َشْ ٍء َوُهًدى َوَرْحَمة  َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِمنَي }: وقال سبحانه وتعاىل

 [. 98: ص. ]{ِكَتـٌب َأنَزْلَنـُه ِإَلْيَ  ُمَبـَرٌك لَِّيدَّبَُّروْا َءاَيـِتِه َوِلَيَتَذكََّر ُأْوُلو االَْْلَبـِب }: وقال جل وعال

 [. 19: فصلت. ]{ الَّ َيْأِتيِه اْلَبـِطُل ِمن َبْيِن َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه َتنِزيٌل مِّْن َحِكيٍم َحِميٍد}: وقال سبحانه

 . «أما بعد، فإن خري احلديث كتاب اهلل، وخري اهلدي هدي حممد صل  اهلل عليه وسّلم»: وقال عليه الصالة والسالم

وقد اعتىن علماء اإلسالم ـ رمحهم اهلل تعاىل ـ بكتاب اهلل عز وجل أميا عناية، ومن وجوه هذه العناية تفسري القرلن وبيان معانيه، 
 . ألحكام والفوائد من لياته، عل  حسب ما لتاهم اهلل عز وجل من العلم واإلميان، والفهم والتقوىواستنباط ا

ومن هؤالء العلماء شيخنا العالمة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ـ رمحه اهلل رمحة واسعة وأسكنه فسيح جناته ـ فقد عقد اجملالس 
حكام منه، يف حله وترحاله، ومن هذه اجملالس اللقاء املسم  بلقاء الباب املفتوح، لتفسري كتاب اهلل عز وجل، واستنباط الفوائد واأل

  رمحه اهلل تعاىل   حيث منَّ اهلل عز وجل عل  فضيلته بإمتام تفسري جزء عم، وقدم بسورة الفاحتة، وقد عرضت عل  فضيلة شيخنا 
د تفريغه من األشرطة سوى سورة الفاحتة، وال خيف  أن املنقول إخراج هذا التفسري فوافق عل  ذل ، ولكنه مل يتمكن من مراجعته بع

 . من األشرطة ليس كاحملرر من حيث انتقاء األلفاظ، وحترير العبارة، والبعد عن التكرار، وغري ذل 

الذي نتكلم به  هذا الكالم(: عبس)وقد بيَّن الشيخ ـ رمحه اهلل ـ منهجه يف تفسري هذا اجلزء من القرلن فقال يف ختام تفسري سورة 
اخترنا هذا اجلزء ألنه يقرأ كثريا  يف : وقال رمحه اهلل. عل  هذه االيات ال نريد به البسط ولكن نريد به التوضيح املقرب للمعىن
. يهالتدبر ملعان: والثاين. التعبد هلل بتالوته: األمر األول: الصلوات، فيحسن أن يعرف معاين هذا اجلزء، والقرلن أنزل ألمور ثالثة

وال ميكن . {ِكَتـٌب َأنَزْلَنـُه ِإَلْيَ  ُمَبـَرٌك لَِّيدَّبَُّروْا َءاَيـِتِه َوِلَيَتَذكََّر ُأْوُلو االَْْلَبـِب }: قال اهلل تبارك وتعاىل. االتعاظ به: والثالث
َوِمْنُهْم ُأمِّيُّوَن اَل }: قال اهلل تعاىل ألحد أن يتذكر بالقرلن إال إذا عرف املعىن؛ ألن الذي ال يعرف املعىن مبنزلة الذي ال يقرأ، كما



إال قراءة، هلذا ينبغي : أي{  َوِإْن ُهْم ِإالَّ َيُظنُّوَن َيْعَلُموَن اْلِكَتـَب ِإالَّ َأَماِن َّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ َيُظنُّوَن ُأمِّيُّوَن اَل َيْعَلُموَن اْلِكَتـَب ِإالَّ َأَماِن َّ
معىن القرلن الكرمي حىت ينتفع به، وحىت يكون متبعا  الثار السلف، فإهنم كانوا ال يتجاوزون عشر ليات للمسلم أن حيرص عل  معرفة 

حري بطلبة العلم أن حيرصوا يف كل مناسبة إذا اجتمعوا بالعامة أن يأتوا بآية : وقال رمحه اهلل. حىت يتعلموها وما فيها من العلم والعمل
يكثر ترداده عل  العامة مثل الفاحتة، فإن  لو سألت عاميًّا بل الكثري من الناس عن معىن سورة  من كتاب اهلل يفسروهنا، السيما ما

 . الفاحتة مل يعرف شيئا  منها

بوضوح العبارة، ودقة املعىن، وتفسري القرلن بالقرلن، والبعد عن التكلف، إضافة إىل الوعظ   رمحه اهلل   وامتاز تفسري فضيلة الشيخ 
، وكف  به موعظة، فجمع رمحه اهلل تعاىل يف هذا التفسري بني بيان املعىن والوعظ بكتاب اهلل تعاىل، فجزاه اهلل عن بالقرلن الكرمي

اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء، وأعل  درجته يف املهديني، وأسكنه فسيح جناته إنه مسيع جميب، وصل  اهلل وسلم عل  نبينا حممد، 
 . وعل  لله وصحبه أمجعني

 بن ناصر السليمان فهد 

 

تفسري جزء 
 عم 

 حممد بن صاحل العثيمني  الفاتحة 

 . إهنا أول سورة نزلت كاملة: سورة الفاحتة مسيت بذل ؛ ألنه افتتح هبا القرلن الكرمي؛ وقد قيل

دم، وغري ذل ؛ ولذل  إهنا تشتمل عل  جممل معاين القرلن يف التوحيد، واألحكام، واجلزاء، وطرق بين ل: هذه السورة قال العلماء
 . «ُأمًّا»، واملرجع للشيء يسم  «أم القرلن»مسيت 

فال صالة ملن : وهذه السورة هلا مميزات تتميز هبا عن غريها؛ منها أهنا ركن يف الصلوات اليت هي أفضل أركان اإلسالم بعد الشهادتني
في بإذن اهلل؛ ألن النيب صل  اهلل عليه وسّلم قال للذي قرأ عل  إذا قرىء هبا عل  املريض ُش: مل يقرأ بفاحتة الكتاب؛ ومنها أهنا رقية

 . «وما يدري  أهنا رقية»: اللديغ، فربىء

وقد ابتدع بعض الناس اليوم يف هذه السورة بدعة، فصاروا خيتمون هبا الدعاء، ويبتدئون هبا اُلخطب ويقرؤوهنا عند بعض املناسبات، 
يعين اقرؤوا الفاحتة؛ وبعض الناس يبتدىء هبا يف خطبه، أو يف أحواله : «الفاحتة»: عا قال ملن حولهجتده مثال  إذا دعا، مث د: وهذا غلط

 . ـ وهذا أيضا  غلط؛ ألن العبادات مبناها عل  التوقيف، واالتِّباع

 { ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمـِن الرَِّحيِم }

باسم »: لق مبحذوف؛ وهذا احملذوف يقدَّر فعال  متأخرا  مناسبا ؛ فإذا قلتاجلار واجملرور متع: {بسم اهلل الرمحن الرحيم}: قوله تعاىل
 . «باسم اهلل لكل»: وأنت تريد أن تأكل؛ تقدر الفعل« اهلل

 . إنه جيب أن يكون متعلقا  مبحذوف؛ ألن اجلار واجملرور معموالن؛ والبد لكل معمول من عامل: قلنا

 : وقدرناه متأخرا  لفائدتني



 . التربك بتقدمي اسم اهلل عز وجل: ىلالفائدة األو

 . ال لكل باسم أحد متربكا  به، ومستعينا  به إال باسم اهلل عز وجل: احلصر؛ ألن تأخري العامل يفيد احلصر، كأن  تقول: والفائدة الثانية

 . بشروط وقدرناه فعال ؛ ألن األصل يف العمل األفعال، وهذه يعرفها أهل النحو؛ وهلذا ال تعمل األمساء إال

، أو قال صل  «ومن كان مل يذبح فليذبح باسم اهلل»: وقدرناه مناسبا ؛ ألنه أدّل عل  املقصود؛ وهلذا قال الرسول صل  اهلل عليه وسّلم
 . فخص الفعل. «عل  اسم اهلل»: اهلل عليه وسّلم

 . مساء تابعة لهاسم اهلل رب العاملني ال يسم  به غريه؛ وهو أصل األمساء؛ وهلذا تأيت األ: {اهلل}و

 . الذي يدل عل  السعة« َفْعالن»أي ذو الرمحة الواسعة؛ وهلذا جاء عل  وزن { الرمحن}و

فهنا رمحة هي صفته ـ . الدال عل  وقوع الفعل« فعيل»أي املوصل للرمحة من يشاء من عباده؛ وهلذا جاءت عل  وزن { الرحيم}و
امسان من : {الرمحن الرحيم}و. {الرحيم}ال الرمحة إىل املرحوم ـ دّل عليها ، ورمحة هي فعله ـ أي إيص{الرمحن}هذه دل عليها 

 . أي احلكم الذي تقتضيه هذه الصفة: أمساء اهلل يدالن عل  الذات، وعل  صفة الرمحة، وعل  األثر

اب، والسنة من إثبات الرمحة هلل والرمحة اليت أثبتها اهلل لنفسه رمحة حقيقية دل عليها السمع، والعقل؛ أما السمع فهو ما جاء يف الكت
 . فكل ما حصل من نعمة، أو اندفع من نقمة فهو من لثار رمحة اهلل: ـ وهو كثري جدا ؛ وأما العقل

هذا وقد أنكر قوم وصف اهلل تعاىل بالرمحة احلقيقية، وحّرفوها إىل اإلنعام، أو إرادة اإلنعام، زعما  منهم أن العقل حييل وصف اهلل 
 : ، والرد عليهم من وجهني«ألن الرمحة انعطاف، ولني، وخضوع، ورقة؛ وهذا ال يليق باهلل عز وجل»: بذل ؛ قالوا

منع أن يكون يف الرمحة خضوع، وانكسار، ورقة؛ ألننا جند من امللوك األقوياء رمحة دون أن يكون منهم خضوع، ورقة، : الوجه األول
 . وانكسار

زم الرمحة، ومقتضياهتا فإمنا هي رمحة املخلوق؛ أما رمحة اخلالق سبحانه وتعاىل فهي تليق بعظمته، أنه لو كان هذا من لوا: الوجه الثاين
 . وجالله، وسلطانه؛ وال تقتضي نقصا  بوجه من الوجوه

ة اهلل عز فإن ما نشاهده يف املخلوقات من الرمحة َبْينها يدل عل  رمح: إن العقل يدل عل  ثبوت الرمحة احلقيقية هلل عز وجل: مث نقول
وجل؛ وألن الرمحة كمال؛ واهلل أحق بالكمال؛ مث إن ما نشاهده من الرمحة اليت خيتص اهلل هبا ـ كإنزال املطر، وإزالة اجلدب، وما 

 . أشبه ذل  ـ يدل عل  رمحة اهلل

ا هلل إرادة حقيقية حبجة عقلية والعجب أن منكري وصف اهلل بالرمحة احلقيقية حبجة أن العقل ال يدل عليها، أو أنه حييلها، قد أثبتو
إن ختصيص بعض املخلوقات مبا تتميز به يدل عقال  عل  اإلرادة؛ وال ش  أن هذا : أخف  من احلجة العقلية عل  رمحة اهلل، حيث قالوا

: ة فيعرفه حىت العوامصحيح؛ ولكنه بالنسبة لداللة لثار الرمحة عليها أخف  بكثري؛ ألنه ال يتفطن له إال أهل النباهة؛ وأما لثار الرمح
 . «بفضل اهلل، ورمحته»: لقال« ِبَم مطرنا؟»: فإن  لو سألت عامّيا  صباح ليلة املطر



 هل البسملة لية من الفاحتة؛ أو ال؟ : مسألة

إال بقراءة  إهنا لية من الفاحتة، ويقرأ هبا جهرا  يف الصالة اجلهرية، ويرى أهنا ال تصح: يف هذا خالف بني العلماء؛ فمنهم من يقول
إهنا ليست من الفاحتة؛ ولكنها لية مستقلة من كتاب اهلل، وهذا القول هو احلق؛ ودليل : ومنهم من يقول. البسملة؛ ألهنا من الفاحتة

 . هذا النص، وسياق السورة

قسمت الصالة بيين وبني : قال اهلل تعاىل»: فقد جاء يف حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صل  اهلل عليه وسّلم قال: أما النص
أثىن علي : ، قال اهلل تعاىل{الرمحن الرحيم}: محدين عبدي، وإذا قال: قال اهلل تعاىل{ احلمد هلل رب العاملني}: فإذا قال: عبدي نصفني

هذا بيين : هلل تعاىل، قال ا{إياك نعبد وإياك نستعني}: مَّجدين عبدي، فإذا قال: ، قال اهلل تعاىل{مال  يوم الدين}: عبدي؛ فإذا قال
، وهذا كالنص عل  أن البسملة «هذا لعبدي؛ ولعبدي ما سأل: قال اهلل تعاىل{ اهدنا الصراط املستقيم}: وبني عبدي نصفني؛ وإذا قال

صليت خلف النيب صل  اهلل عليه وسّلم، وأيب بكر، وعمر، »: ليست من الفاحتة؛ ويف الصحيح عن أنس بن مال  رضي اهلل عنه قال
واملراد . «يف أول قراءة، وال يف لخرها{ بسم اهلل الرمحن الرحيم}ال يذكرون { احلمد هلل رب العاملني}ثمان؛ فكانوا يستفتحون بـوع

 . ال جيهرون؛ والتمييز بينها وبني الفاحتة يف اجلهر، وعدمه يدل عل  أهنا ليست منها

فاق؛ وإذا أردت أن توزع سبع االيات عل  موضوع السورة وجدت أن فالفاحتة سبع ليات باالت: أما من جهة السياق من حيث املعىن
احلمد }؛ ألن «قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني»: وهي االية اليت قال اهلل فيها{ إياك نعبد وإياك نستعني}: نصفها هو قوله تعاىل

: {إياك نعبد وإياك نستعني}: ثة؛ وكلها حق هلل عز وجلالثال: {مال  يوم الدين}الثانية؛ : {الرمحن الرحيم}واحدة؛ : {هلل رب العاملني
صراط الذين أنعمت }للعبد؛ { اهدنا الصراط املستقيم}قسم منها حق هلل؛ وقسم حق للعبد؛ : الرابعة ـ يعين الوسط ـ وهي قسمان

 . للعبد{ غري املغضوب عليهم وال الضالني}للعبد؛ { عليهم

ث األوىل؛ وثالث ليات للعبد وهي الثالث األخرية؛ وواحدة بني العبد وربه وهي الرابعة فتكون ثالث ليات هلل عز وجل وهي الثال
 . الوسط 

إن البسملة لية من الفاحتة لزم أن تكون االية السابعة طويلة عل  قدر ليتني؛ ومن املعلوم : مث من جهة السياق من حيث اللفظ فإذا قلنا
 . أن تقارب االيات يف الطول والقصر هو األصل

 . فالصواب الذي ال ش  فيه أن البسملة ليست من الفاحتة كما أن البسملة ليست من بقية السور

 { اْلَحْمُد للَِّه َربِّ اْلَعـَلِمنَي }

وصف احملمود بالكمال مع احملبة، والتعظيم؛ الكمال الذايت، والوصفي، والفعلي؛ فهو { احلمد}: {احلمد هلل رب العاملني}: قوله تعاىل
ألن جمرد وصفه بالكمال بدون حمبة، وال »: ؛ قال أهل العلم«احملبة، والتعظيم»ل يف ذاته، وصفاته، وأفعاله؛ والبد من قيد وهو كام

؛ وهلذا يقع من إنسان ال حيب املمدوح؛ لكنه يريد أن ينال منه شيئا ؛ جتد بعض الشعراء «ال يسم  محدا ؛ وإمنا يسم  مدحا : تعظيم
مث يأيت هلم بأوصاف عظيمة ال حمبة فيهم؛ ولكن حمبة يف املال الذي يعطونه، أو خوفا  منهم؛ ولكن محدنا لربنا عز  يقف أمام األمراء،

{ احلمد}يف « أل»وجل محد حمبة، وتعظيم؛ فلذل  صار البد من القيد يف احلمد أنه وصف احملمود بالكمال مع احملبة، والتعظيم؛ و
 . مدأي استغراق مجيع احملا: لالستغراق



املألوه ـ أي املعبود حّبا ، : اسم ربنا عز وجل؛ ال يسم  به غريه؛ ومعناه« اهلل»الالم لالختصاص، واالستحقاق؛ و{ هلل}: وقوله تعاىل
 . وتعظيما 

ء، اخللق، واملل ، والتدبري؛ فهو اخلالق، املال  لكل شي: هو من اجتمع فيه ثالثة أوصاف: «الرب»؛ {رب العاملني}: وقوله تعاىل
كل ما سوى اهلل فهو من العاَلم؛ وصفوا بذل ؛ ألهنم علم عل  خالقهم سبحانه وتعاىل؛ : قال العلماء: {العاملني}املدبر جلميع األمور؛ و

 . عل  قدرته، وحكمته، ورمحته، وعزته، وغري ذل  من معاين ربوبيته: ففي كل شيء من املخلوقات لية تدل عل  اخلالق

 : الفوائد

 . ؛ ألهنا دالة عل  االستغراق{احلمد}: يف قوله تعاىل« أل»إثبات احلمد الكامل هلل عز وجل، وذل  من : د االيةـ من فوائ 4

أن اهلل تعاىل مستحق خمتص باحلمد الكامل من مجيع الوجوه؛ وهلذا كان النيب صل  اهلل عليه وسّلم إذا أصابه ما يسره : ـ ومنها 9
 . «احلمد هلل عل  كل حال»: ؛ وإذا أصابه خالف ذل  قال«الصاحلاتاحلمد هلل الذي بنعمته تتم »: قال

هو االسم العَلم اخلاص به، والذي تتبعه مجيع « اهلل»تقدمي وصف اهلل باأللوهية عل  وصفه بالربوبية؛ وهذا إما ألن : ـ ومنها 3
 . األمساء؛ وإما ألن الذين جاءهتم الرسل ينكرون األلوهية فقط

 . {العاملني}: بوبية اهلل تعاىل جلميع العامل؛ لقوله تعاىلعموم ر: ـ ومنها 1

 { الرَّْحَمـِن الرَِّحيِم }

{ الرحيم}هو ذو الرمحة الواسعة؛ و{ الرمحن}صفة أخرى؛ و{ الرحيم}صفة للفظ اجلاللة؛ و{ الرمحن}: {الرمحن الرحيم}: قوله تعاىل
وحده لشمل « الرحيم»وحده، أو بـ« الرمحن»؛ ولو أنه جيء بـفعله{ الرحيم}وصفه؛ و{ الرمحن}هو ذو الرمحة الواصلة؛ فـ

 . بالفعل{ الرحيم}بالوصف؛ و{ الرمحن}الوصف، والفعل؛ لكن إذا اقترنا ُفسر 

 : الفوائد

هلل عز وجل؛ وإثبات ما تضمناه من الرمحة اليت هي الوصف، { الرمحن الرحيم}إثبات هذين االمسني الكرميني : ـ من فوائد االية 4
 . ن الرمحة اليت هي الفعلوم

: كأن سائال  يسأل{ رب العاملني}: أن ربوبية اهلل عز وجل مبنية عل  الرمحة الواسعة للخلق الواصلة؛ ألنه تعاىل ملا قال: ـ ومنها 9
 . {الرمحن الرحيم}: قال تعاىل« ما نوع هذه الربوبية؟ هل هي ربوبية أخذ، وانتقام؟ أو ربوبية رمحة، وإنعام؟»

 . {ِلِ  َيْوِم الدِّيِن َمـ}

هنا مبعىن اجلزاء؛ يعين أنه سبحانه وتعاىل { الدين}هو يوم القيامة؛ و{ يوم الدين}؛ و{اهلل}صفة لـ{ مال  يوم الدين}: قوله تعاىل
االية؛ وتارة يراد تارة يراد به اجلزاء، كما يف هذه « الدين»مال  لذل  اليوم الذي جيازى فيه اخلالئق؛ فال مال  غريه يف ذل  اليوم؛ و

 . أي كما تعمل ُتجازى« كما تدين ُتدان»: ، ويقال[1: الكافرون]{ لكم دينكم ويل دين}: به العمل، كما يف قوله تعاىل



 . «املال »أخص من « املل »، و{َمِل }: قراءة سبعية{ مال }: ويف قوله تعاىل

يسم  : مل  حقيقي؛ ألن من اخللق من يكون ملكا ، ولكن ليس مبال ويف اجلمع بني القراءتني فائدة عظيمة؛ وهو أن ملكه جل وعال 
 . كعامة الناس؛ ولكن الرب عز وجل مال  مل : ملكا  امسا  وليس له من التدبري شيء؛ ومن الناس من يكون مالكا ، وال يكون ملكا 

 : الفوائد

 .  ذل  اليوم تتالش  مجيع امللكيات، وامللوكإثبات مل  اهلل عز وجل، وملكوته يوم الدين؛ ألن يف: ـ من فوائد االية 4

 أليس مال  يوم الدين، والدنيا؟ : فإن قال قائل

[ 41: غافر]{ ملن املل  اليوم}: بل ؛ لكن ظهور ملكوته، وملكه، وسلطانه إمنا يكون يف ذل  اليوم؛ ألن اهلل تعاىل ينادي: فاجلواب
؛ يف الدنيا يظهر ملوك؛ بل يظهر ملوك يعتقد شعوهبم أنه ال مال  إال [41: غافر] {هلل الواحد القهار}: فال جييب أحد؛ فيقول تعاىل

 . أرحام تدفع، وأرض تبلع؛ وأن رهبم هو رئيسهم: هم؛ فالشيوعيون مثال  ال يرون أن هناك ربًّا للسموات واألرض؛ يرون أن احلياة

 . {يوم الدين مال }: إثبات البعث، واجلزاء؛ لقوله تعاىل: ـ ومن فوائد االية 9

 . حث اإلنسان عل  أن يعمل لذل  اليوم الذي ُيدان فيه العاملون: ـ ومنها 3

 { ِإيَّاَك َنْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعنُي }

 ال نعبد إال إياك؛ وكان: ؛ وُقدِّم عل  عامله إلفادة احلصر؛ فمعناه{نعبد}: مفعول به مقدم؛ وعامله: {إياك}؛ {إياك نعبد}: قوله تعاىل
أي نتذلل ل  أكمل ذّل؛ وهلذا جتد املؤمنني يضعون أشرف ما يف أجسامهم يف موط ء األقدام { نعبد}منفصال  لتعذر الوصل حينئذ؛ و

أنا أعطي  الدنيا كلها »: يسجد عل  التراب؛ متتل ء جبهته من التراب ـ كل هذا ذال  هلل؛ ولو أن إنسانا  قال: ذالًّ هلل عز وجل
 . املؤمن أبدا ؛ ألن هذا الذل هلل عز وجل وحده ما وافق« واسجد يل

لو مل يفعل املأمور به مل يكن : تتضمن فعل كل ما أمر اهلل به، وترك كل ما هن  اهلل عنه؛ ألن من مل يكن كذل  فليس بعابد« العبادة»و
تستلزم أن يقوم « العبادة»د يف مراده الشرعي؛ فـهو الذي يوافق املعبو: عابدا  حقًّا؛ ولو مل يترك املنهي عنه مل يكن عابدا  حقًّا؛ العبد

أي { وإياك نستعني}: اإلنسان بكل ما ُأمر به، وأن يترك كل ما ُنهي عنه؛ وال ميكن أن يكون قيامه هذا بغري معونة اهلل؛ وهلذا قال تعاىل
 جيمع بني العبادة، واالستعانة، أو التوكل يف طلب العون؛ واهلل سبحانه وتعاىل« االستعانة»ال نستعني إال إياك عل  العبادة، وغريها؛ و

 . مواطن عدة يف القرلن الكرمي؛ ألنه ال قيام بالعبادة عل  الوجه األكمل إال مبعونة اهلل، والتفويض إليه، والتوكل عليه

 : الفوائد

 . عمولتقدمي امل: ؛ ووجه اإلخالص{إياك نعبد}: إخالص العبادة هلل؛ لقوله تعاىل: ـ من فوائد االية 4

 . حيث قدم املفعول{ وإياك نستعني}: إخالص االستعانة باهلل عز وجل، لقوله تعاىل: ـ ومنها 9

إثبات املعونة من [ 9: املائدة]{ وتعاونوا عل  الرب والتقوى}: إخالص االستعانة باهلل وقد جاء يف قوله تعاىل: كيف يقال: فإن قال قائل



 . «تعني الرجل يف دابته، فتحمله عليها، أو ترفع له عليها متاعه صدقة»:  عليه وسّلمغري اهلل عز وجل، وقال النيب صل  اهلل

استعانة تفويض؛ مبعىن أن  تعتمد عل  اهلل عز وجل، وتتربأ من حول ، وقوت ؛ وهذا خاص باهلل عز : أن االستعانة نوعان: فاجلواب
جائزة إذا كان املستعان به حيًّا قادرا  عل  اإلعانة؛ ألنه ليس عبادة؛ وهلذا فهذه : وجل؛ واستعانة مبعىن املشاركة فيما تريد أن تقوم به

 [. 9: املائدة]{ وتعاونوا عل  الرب والتقوى}: قال اهلل تعاىل

 وهل االستعانة باملخلوق جائزة يف مجيع األحوال؟ : فإن قال قائل

كما لو : قادرا  عليها؛ وأما إذا مل يكن قادرا  فإنه ال جيوز أن تستعني بهال؛ االستعانة باملخلوق إمنا جتوز حيث كان املستعان به : فاجلواب
وكما لو استعان بغائب يف أمر ! استعان بصاحب قرب فهذا حرام؛ بل شرك أكرب؛ ألن صاحب القرب ال يغين عن نفسه شيئا ؛ فكيف يعينه

فهذا أيضا  شرك أكرب؛ ألنه ال يقدر أن يعينه وهو : مهمته يف بلدهال يقدر عليه، مثل أن يعتقد أن الوّلي الذي يف شرق الدنيا يعينه عل  
 . هناك

 هل جيوز أن يستعني املخلوق فيما جتوز استعانته به؟ : فإن قال قائل

األوىل أن ال يستعني بأحد إال عند احلاجة، أو إذا علم أن صاحبه ُيسر بذل ، فيستعني به من أجل إدخال السرور عليه؛ : فاجلواب
 . ي ملن طلبت منه اإلعانة عل  غري اإلمث والعدوان أن يستجيب لذل وينبغ

 . {اْهِدَنا الصَِّراَط اْلُمْسَتِقيَم }

؛ واملراد {الصراط}: ، وبالصاد اخلالصة{السراط}: بالسني: فيه قراءتان{ الصراط}: {اهدنا الصراط املستقيم}: قوله تعاىل
تسأل اهلل تعاىل { اهدنا الصراط املستقيم}: اية اإلرشاد، وهداية التوفيق؛ فأنت بقول هد« اهلداية»الطريق؛ واملراد بـ{ الصراط}بـ

 . أي الذي ال اعوجاج فيه{ املستقيم}علما  نافعا ، وعمال  صاحلا ؛ و

 : الفوائد

م؛ ألنه البد يف العبادة من جلوء اإلنسان إىل اهلل عز وجل بعد استعانته به عل  العبادة أن يهديه الصراط املستقي: ـ من فوائد االية 4
؛ ومن اتباع {وإياك نستعني}: ؛ ومن استعانة يتقوى هبا عل  العبادة؛ يدل عليه قوله تعاىل{إياك نعبد}: إخالص؛ يدل عليه قوله تعاىل
ل صل  اهلل عليه هو الشريعة اليت جاء هبا الرسو{ الصراط املستقيم}؛ ألن {اهدنا الصراط املستقيم}: للشريعة؛ يدل عليه قوله تعاىل

 . وسّلم

اليت : ألجل أن تتضمن طلب اهلداية: ؛ والفائدة من ذل {اهدنا}بالغة القرلن، حيث حذف حرف اجلر من : ـ ومن فوائد االية 9
جمرد  هداية علم وإرشاد؛ وهداية توفيق، وعمل؛ فاألوىل ليس فيها إال: هي هداية العلم، وهداية التوفيق؛ ألن اهلداية تنقسم إىل قسمني

{ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرلن هدًى للناس}: الداللة؛ واهلل عز وجل قد هدى هبذا املعىن مجيع الناس، كما يف قوله تعاىل
: البقرة]{ ذل  الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني}: ؛ والثانية فيها التوفيق للهدى، واتباع الشريعة، كما يف قوله تعاىل[491: البقرة]
أي { فهديناهم}[ 47: فصلت]{ وأما مثود فهديناهم فاستحبوا العم  عل  اهلدى}: د حيرمها بعض الناس، كما قال تعاىل؛ وهذه ق[9

 . بّينا هلم احلق، وَدَلْلناهم عليه؛ ولكنهم مل يوفقوا



وأن }: ما قال اهلل تعاىلمستقيم، ومعوج؛ فما كان موافقا  للحق فهو مستقيم، ك: أن الصراط ينقسم إىل قسمني: ـ ومن فوائد االية 3
 . ؛ وما كان خمالفا  فهو معوج[413: األنعام]{ هذا صراطي مستقيما  فاتبعوه

 . {ِصَراَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّآلِّنَي }

؛ والذين أنعم اهلل عليهم هم املذكورون يف قوله {املستقيم الصراط}: عطف بيان لقوله تعاىل{ صراط الذين أنعمت عليهم}: قوله تعاىل
. {ومن يطع اهلل والرسول فأولئ  مع الذين أنعم اهلل عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئ  رفيقا }: تعاىل
 [. 18: النساء]

 . يعمل به هم اليهود، وكل من علم باحلق ومل: {غري املغضوب عليهم}: قوله تعاىل

 . هم النصارى قبل بعثة النيب صل  اهلل عليه وسّلم، وكل من عمل بغري احلق جاهال  به: {وال الضالني}: قوله تعاىل

 . إحدامها ضم اهلاء؛ والثانية كسرها: قراءتان سبعيتان{ عليهم}: ويف قوله تعاىل

 : بغي القراءة هبا عند العامة لوجوه ثالثةواعلم أن القراءة اليت ليست يف املصحف الذي بني أيدي الناس ال تن

أن العامة إذا رأوا هذا القرلن العظيم الذي قد مأل قلوهبم تعظيمه، واحترامه إذا رأوه مرة كذا، ومرة كذا تنزل منزلته : الوجه األول
 . عندهم؛ ألهنم عوام ال ُيفرقون

 . عامة مبا ال يعرفونه؛ فيبق  هذا القارىء حديث العوام يف جمالسهمأن القارىء يتهم بأنه ال يعرف؛ ألنه قرأ عند ال: الوجه الثاين

أنه إذا أحسن العامي الظن هبذا القارىء، وأن عنده علما  مبا قرأ، فذهب يقلده، فرمبا خيط ء، مث يقرأ القرلن ال عل  : الوجه الثالث
 . قراءة املصحف، وال عل  قراءة التايل الذي قرأها، وهذه مفسدة

إن  ال حتدث قوما  »: ، وقال ابن مسعود رضي اهلل عنه«حدثوا الناس مبا يعرفون؛ أحتبون أن يكذب اهلل ورسوله»: ل عّليوهلذا قا
، وعمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه ملا مسع هشام بن حكيم يقرأ لية مل يسمعها عمر عل  «حديثا  ال تبلغه عقوهلم إال كان لبعضهم فتنة

، فلما قرأ قال النيب «اقرأ»: مه إىل النيب صل  اهلل عليه وسّلم، فقال النيب صل  اهلل عليه وسّلم هلشامالوجه الذي قرأها هشام خاص
: ، فلما قرأ قال النيب صل  اهلل عليه وسّلم«اقرأ»: ، مث قال النيب صل  اهلل عليه وسّلم لعمر«هكذا أنزلت»: صل  اهلل عليه وسّلم

سبعة أحرف، فكان الناس يقرؤون هبا حىت مجعها عثمان رضي اهلل عنه عل  حرف واحد حني ؛ ألن القرلن أنزل عل  «هكذا ُأنزلت»
تنازع الناس يف هذه األحرف، فخاف رضي اهلل عنه أن يشتد اخلالف، فجمعها يف حرف واحد ـ وهو حرف قريش؛ ألن النيب صل  

ى؛ فإذا كان عمر رضي اهلل عنه فعل ما فعل بصحايب، فما اهلل عليه وسّلم الذي نزل عليه القرلن ُبعث منهم؛ وُنسيت األحرف األخر
مادام العلماء متفقني عل  أنه ال جيب أن يقرأ اإلنسان بكل : واحلمد هلل! بال  بعامي يسمع  تقرأ غري قراءة املصحف املعروف عنده

 . قراءة، وأنه لو اقتصر عل  واحدة من القراءات فال بأس؛ فدع الفتنة، وأسباهبا

  :الفوائد

صراط الذين أنعمت }وهذا جممل؛ : {اهدنا الصراط املستقيم}: ذكر التفصيل بعد اإلمجال؛ لقوله تعاىل: ـ من فوائد االيتني 4



فإن النفس إذا جاء اجململ تترقب، وتتشوف للتفصيل، والبيان، فإذا جاء : وهذا مفصل؛ ألن اإلمجال، مث التفصيل فيه فائدة: {عليهم
 . وهي بيان أن الذين أنعم اهلل عليهم عل  الصراط املستقيم: مستعدة لقبوله متشوفة إليه؛ مث فيه فائدة ثانية هناالتفصيل ورد عل  نفس 

 . إسناد النعمة إىل اهلل تعاىل وحده يف هداية الذين أنعم عليهم؛ ألهنا فضل حمض من اهلل: ـ ومنها 9

 . عليهم؛ وقسم مغضوب عليهم؛ وقسم ضالون؛ وقد سبق بيان هذه األقسام انقسام الناس إىل ثالثة أقسام؛ قسم أنعم اهلل: ـ ومنها 3

إما اجلهل؛ أو العناد؛ والذين سبب خروجهم العناد هم املغضوب عليهم، وعل  رأسهم : وأسباب اخلروج عن الصراط املستقيم
هذا بالنسبة حلاهلم قبل البعثة ـ أعين اليهود؛ واالخرون الذين سبب خروجهم اجلهل كل من ال يعلم احلق، وعل  رأسهم النصارى؛ و

 . النصارى؛ أما بعد البعثة فقد علموا احلق، وخالفوه؛ فصاروا هم، واليهود سواًء ـ كلهم مغضوب عليهم

بالغة القرلن، حيث جاء التعبري عن املغضوب عليهم باسم املفعول الدال عل  أن الغضب عليهم حاصل من : ـ ومن فوائد االيتني 1
 . ىل، ومن أوليائهاهلل تعا

أنه يقدم األشد، فاألشد؛ ألنه تعاىل قدم املغضوب عليهم عل  الضالني؛ ألهنم أشد خمالفة للحق من الضالني؛ فإن املخالف : ـ ومنها 1
 . عن علم يصعب رجوعه خبالف املخالف عن جهل

لعظيمة؛ لكن هذا قطرة من حبر؛ ومن أراد التوسع وعل  كل حال السورة هذه عظيمة؛ وال ميكن ال يل، وال لغريي أن حييط مبعانيها ا
 . البن القيم رمحه اهلل« مدارج السالكني»يف ذل  فعليه بكتاب 

 

تفسري جزء 
 عم 

 حممد بن صاحل العثيمني  النبأ 

 { ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمـِن الرَِّحيِم }

* َأَلْم َنْجَعِل االَْْرَض ِمَهـدا  * ُثمَّ َكالَّ َسَيْعَلُموَن * َكالَّ َسَيْعَلُموَن * ْم ِفيِه ُمْخَتِلُفوَن الَِّذى ُه* َعِن النََّبِإ اْلَعِظيِم * َعمَّ َيَتَسآَءُلوَن }
* َوَبَنْيَنا َفْوَقُكْم َسْبعا  ِشَدادا  * َمَعاشا   َوَجَعْلَنا النََّهاَر* َوَجَعْلَنا الَّْيَل ِلَباسا  * َوَجَعْلَنا َنْوَمُكْم ُسَباتا  * َوَخَلْقَنـُكْم َأْزَوجا  * َواْلِجَباَل َأْوَتادا  

 . {َوَجنَّـٍت َأْلَفافا * لُِّنْخِرَج ِبِه َحّبا  َوَنَباتا  * َوَأنَزْلَنا ِمَن اْلُمْعِصَراِت َمآًء َثجَّاجا  * َوَجَعْلَنا ِسَراجا  َوهَّاجا  

 . البسملة تقدم الكالم عليها

{ الذي هم فيه خمتلفون. عن النبأ العظيم}: ل هؤالء، مث أجاب اهلل عز وجل عن هذا السؤال فقاليعين عم يتساء{ عم يتساءلون}
وهذا النبأ هو ما جاء به النيب صل  اهلل عليه ولله وسلم من البينات واهلدى، والسيما ما جاء به من األخبار عن اليوم االخر والبعث 

فمنهم من لمن به وصدق، ومنهم من كفر به : اء به النيب صل  اهلل عليه ولله وسلمواجلزاء، وقد اختلف الناس يف هذا النبأ الذي ج
وكذب، فبني اهلل أن هؤالء الذين كذبوا سيعلمون ما كذبوا به علم اليقني، وذل  إذا رأوا يوم القيامة يوم يأيت تأويله يقول الذين 

واجلملة الثانية توكيٌد لألوىل من { مث كال سيعلمون. كال سيعلمون}: نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا باحلق، وهلذا قال سبحانه هنا
حيث املعىن، وإن كانت ليست توكيدا  باعتبار اصطالح النحويني؛ ألنه ُفصل بينها وبني اليت قبلها حبرف العطف، والتوكيد ال ُيفصل 



 . اليقني الذي يشاهدونه عل  حسب ما أخربوا به واملراد بالعلم الذي توعدهم اهلل به هو علم. بينه وبني مؤكدة بشيء من احلروف

أي جعل اهلل األرض مهادا  ممهدة { أمل جنعل األرض مهادا }: مث بني اهلل تعاىل نعمه عل  عباده ليقرر هذه النعم فيلزمهم شكرها فقال
رخوة اليت ال ينتفعون هبا، ولكنها ممهدة للخلق ليست بالصلبة اليت ال يستطيعون حرثها، وال املشي عليها إال بصعوبة، وليست باللينة ال

أي جعلها اهلل تعاىل أوتادا  مبنزلة الوتد للخيمة حيث يثبتها { واجلبال أوتادا }. هلم عل  حسب مصاحلهم وعل  حسب ما ينتفعون به
ألوتاد قال علماء وهذه ا[. 41: فصلت]{ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها}: فتثبت به، وهو أيضا  ثابت كما قال تعاىل

إن هذه اجلبال هلا جذور راسخة يف األرض كما يرسخ جذر الوتد باجلدار، ولذل  جتدها صلبة قوية ال تزعزعها الرياح وهذا : األرض
أي أصنافا  ما بني ذكر وأنث ، وصغري وكبري، وأسود وأمحر، وشقي وسعيد إىل غري ذل  { وخلقناكم أزواجا }. من متام قدرته ونعمته

ا خيتلف الناس فيه، فهم أزواج خمتلفون عل  حسب ما أراده اهلل عز وجل واقتضته حكمته ليعترب الناس بقدرة اهلل تعاىل، وأنه قادر مم
أي { وجعلنا نومكم سباتا }. عل  أن جيعل هذا البشر الذين خلقوا من مادة واحدة ومن أب واحد عل  هذه األصناف املتنوعة املتباينة

فالنوم يقطع ما سبقه من التعب، ويستجد به اإلنسان نشاطا  للمستقبل، ولذل  جتد الرجل إذا تعب مث نام استراح قاطعا  للتعب، 
. {ومن لياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله}: وجتدد نشاطه، وهذا من النعمة وهو أيضا  من ليات اهلل كما قال اهلل تعاىل

أي جعل اهلل هذا الليل عل  األرض مبنزلة اللباس كأن األرض تلبسه ويكون جلبابا  هلا، وهذا ال { اسا وجعلنا الليل لب}[. 93: الروم]
يعرفه متام املعرفة إال إذا صعد فوق ظل األرض، وقد رأينا ذل  من االيات العجيبة إذا صعدت يف الطائرة وارتفعت وقد غابت 

أي { وجعلنا النهار معاشا }. فع جتد األرض وكأمنا كسيت بلباس أسودالشمس عن سطح األرض مث تبينت ل  الشمس بعد أن ترت
. معاشا  يعيش الناس فيه يف طلب الرزق عل  حسب درجاهتم وعل  حسب أحواهلم، وهذا من نعمة اهلل سبحانه وتعاىل عل  العباد

والسماء بنيناها بأيٍد وإنا }: وية كما قال تعاىلوهي السماوات السبع، وصفها اهلل تعاىل بالشداد ألهنا ق{ وبنينا فوقكم سبعا  شدادا }
يعين بذل  الشمس فهي سراج مضيء، وهي أيضا  ذات { وجعلنا سراجا  وهَّاجا }. أي بنيناها بقوة[. 17: الذاريات]{ ملوسعون

ا ظن  مبا يقرب منها، أي وقَّادة، وحرارهتا يف أيام الصيف حرارة شديدة مع بعدها الساحق عن األرض، فم{ وهاجا }. حرارة عظيمة
إذا اشتد احلر فأبردوا بالصالة، فإن »: مث إهنا تكون يف أيام احلر يف شدة حرها من فيح جهنم، كما قال النيب عليه الصالة والسالم

سني، يا رب، أكل بعضي بعضا ، فأذن هلا بنف: اشتكت النار إىل اهلل فقالت»: وقال عليه الصالة والسالم. «شدة احلر من فيح جهنم
ومع ذل  . «نفس يف الشتاء، ونفس يف الصيف، فأشد ما جتدون من الربد من زمهرير جهنم، وأشد ما يكون من احلر من فيح جهنم

فإن فيها مصلحة عظيمة للخلق فهي توفر عل  اخللق أمواال  عظيمة يف أيام النهار حيث يستغين الناس هبا عن إيقاد األنوار، وكذل  
منها تكون فيها فوائد كثرية، وكذل  إنضاج الثمار وغري هذا من الفوائد العديدة من هذا السراج الذي جعله الطاقة اليت تستخرج 
 . اهلل عز وجل لعباده

واملاء فيه رطوبة { وأنزلنا من املعصرات ماًء ثجَّاجا }: وملا ذكر السراج الوهاج الذي به احلرارة واليبوسة ذكر ما يقابل ذل  فقال
وهذا املاء أيضا  تنبت به األرض وحتيا به، فإذا انضاف إىل هذا ماء السماء وحرارة الشمس حصل يف هذا إنضاج للثمار وفيه برودة، 

يعين من السحاب، ووصفها اهلل بأهنا معصرات كأمنا تعصر هذا املاء عند نزوله { وأنزلنا من املعصرات}. ومنو هلا عل  أكمل ما يكون
أي { ماء ثجَّاجا }: هذا املاء يتخلل هذا السحاب وخيرج منه كما خيرج املاء من الثوب املعصور، وقولهعصرا ، كما يعصر الثوب، فإن 

أي لنخرج هبذا املاء الذي أنزل من السماء إىل األرض فتنبت األرض وخيرج اهلل به من { لنخرج به حبًّا ونباتا }. كثري التدفق واسعا 
أي بساتني ملتفا  بعضها إىل بعض، من كثرهتا وحسنها { وجنات ألفافا}.  والذرة وغريهااحلب جبميع أصنافه وأنواعه الرب والشعري

وهبائها حىت إهنا لتستر من فيها لكثرهتا، والتفاف بعضها إىل بعض، وهي األشجار اليت هلا ساق، فيخرج من هذا املاء الثجاج الزروع 
ه بواسطة استخراج املاء من باطن األرض؛ ألن املاء الذي يف باطن والنخيل واألعناب وغريها سواء خرج منه مباشرة أو خرج من

وقال تعاىل يف لية [. 99: احلجر]{ فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له خبازنني}: األرض هو من املطر كما قال تعاىل



 [. 94: الزمر. ]{فسلكه ينابيع يف األرض}: أخرى

 : عل  العباد ذكر حال اليوم االخر وأنه ميقات جيمع اهلل به األولني واالخرين فقال تعاىل وملا ذكر اهلل تعاىل ما أنعم به

* َسَرابا   َوُسيَِّرِت اْلِجَباُل َفَكاَنْت* َوُفِتَحِت السََّمآُء َفَكاَنْت َأْبَوبا  * َيْوَم ُينَفُخ ِف  الصُّوِر َفَتْأُتوَن َأْفَواجا  * ِإنَّ َيْوَم اْلَفْصِل َكاَن ِميَقـتا  }
ـَابا  * ِإنَّ َجَهنََّم َكاَنْت ِمْرَصادا   َجَزلًء * ِإالَّ َحِميما  َوَغسَّاقا  * الَّ َيُذوُقوَن ِفيَها َبْردا  َواَل َشَرابا  * لَّـِبِثنَي ِفيَهآ َأْحَقابا  * لِّلطَّـِغنَي َم

ـَاَيـِتَنا ِكذَّابا  َوَكذَُّب* ِإنَُّهْم َكاُنوْا اَل َيْرُجوَن ِحَسابا  * ِوَفـقا    . {َفُذوُقوْا َفَلن نَِّزيَدُكْم ِإالَّ َعَذابا * َوُكلَّ َشْ ٍء َأْحَصْيَنـُه ِكَتـبا  * وْا ِب

وهو يوم القيامة، ومسي يوم فصل ألن اهلل يفصل فيه بني العباد فيما شجر بينهم، وفيما كانوا { إن يوم الفصل كان ميقاتا }: قال تعاىل
، فيفصل بني أهل احلق وأهل الباطل، وأهل الكفر وأهل اإلميان، وأهل العدوان وأهل االعتدال، ويفصل فيه أيضا  بني أهل خيتلفون فيه

{ وما نؤخره إال ألجل معدود}: يعين موقوتا  ألجل معدود كما قال تعاىل{ كان ميقاتا }. اجلنة والنار، فريق يف اجلنة وفريق يف السعري
بشيء له أجل معدود وأنت ترى األجل كيف يذهب سريعا  يوما  بعد يوم حىت ينتهي اإلنسان إىل لخر وما ظن  [. 411: هود]

كل شيء { وما نؤخره إال ألجل معدود}: مرحلة، فكذل  الدنيا كلها تسري يوما  بعد يوم حىت تنتهي إىل لخر مرحلة، وهلذا قال تعاىل
يفزع الناس مث : األوىل: والنافخ املوكل فيها إسرافيل، ينفخ فيها نفختني{ اجا يوم ينفخ يف الصور فتأتون أفو}. معدود فإنه ينتهي

ويف االية { يوم ينفخ يف الصور فتأتون أفواجا }: يبعثون من قبورهم تعود إليهم أرواحهم، وهلذا قال هنا: يصعقون فيموتون، والثانية
و فوجا ، وهذه األفواج ـ واهلل أعلم ـ حبسب األمم كل أمة تدع  إىل إجياز باحلذف أي فتحيون فتأتون أفواجا ؛ فوجا  مع فوج أو يتل

كتاهبا لتحاسب عليه، فيأيت الناس أفواجا  يف هذا املوقف العظيم الذي تسوى فيه األرض فيذرها اهلل عز وجل قاعا  صفصفا  ال ترى فيها 
فتحت وانفرجت فتكون أبوابا  يشاهدها الناس بعد { ت أبوابا وفتحت السماء فكان}: عوجا  وال أمتا ، ويف هذا اليوم يقول اهلل عز وجل

أن كانت سقفا  حمفوظا  تكون يف ذل  اليوم أبوابا  مفتوحة، ويف هذا دليل عل  كمال قدرة اهلل عز وجل أن هذه السبع الشداد جيعلها 
{ يبصروهنم. وال يسأل محيم محيما . اجلبال كالعهن وتكون. يوم تكون السماء كاملهل}اهلل تعاىل يوم القيامة كأن مل تكن، تكون أبوابا  

أي أن اجلبال العظيمة الصماء ُتدك فتكون كالرمل مث تكون كالسراب تسري { وسريت اجلبال فكانت سرابا }[. 44ـ  9: املعارج]
الطغيان جماوزة احلد، وحد { قابا البثني فيها أح. للطاغني مئابا . إن جهنم كانت مرصادا }: قوله تعاىل. {وسريت اجلبال فكانت سرابا }

فمن جاوز حده ومل يعبد اهلل فهو الطاغي، [. 11: الذاريات. ]{وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون}: اإلنسان مذكور يف قوله تعاىل
بحانه وتعاىل عنهم الربد نف  اهلل س{ ال يذوقون فيها بردا  وال شرابا }. فجهنم كانت للطاغني مآهبم ومرجعهم وأهنم البثون فيها أحقابا 
االستثناء هنا منقطع عند النحويني ألن املستثىن { إال محيما  وغساقا }. الذي تربد به ظواهر أبداهنم، والشراب الذي تربد به أجوافهم

{ ملهل يشوي الوجوهيغاثون مباء كا}. ليس من جنس املستثىن منه، واملعىن ليس هلم إال هذا احلميم وهو املاء احلار املنتهي يف احلرارة
إن الغساق هو شراب مننت الرائحة : قال املفسرون{ وغساقا }[. 41: حممد. ]{وسقوا ماء محيما  فقطع أمعاءهم}[. 98: الكهف]

شديد الربودة، فيجمع هلم ـ والعياذ باهلل ـ بني املاء احلار الشديد احلرارة، واملاء البارد الشديد الربودة ليذوقوا العذاب من 
إن املراد بالغساق صديد أهل النار، وما خيرج من : من ناحية احلرارة، ومن ناحية الربودة، بل إن بعض أهل التفسري قالوا: حيتنيالنا

وعل  كل حال فاالية الكرمية تدل عل  أهنم ال يذوقون إال هذا الشراب الذي يقطع أمعاءهم . أجوافهم من الننت والعرق وغري ذل 
وإذا اجتمعت هذه األنواع من العذاب كان ذل  زيادة يف مضاعفة . بادهم من برودته، نسأل اهلل العافيةمن حرارته، ويفّطر أك

إن اهلل ال يظلم }: أي جيزون بذل  جزاء موافقا  ألعماهلم من غري أن يظلموا، قال اهلل تبارك وتعاىل{ جزاء وفاقا }. العذاب عليهم
مث بني وجه املوافقة أي موافقة هذا . فهذا اجلزاء موافق مطابق ألعماهلم[. 11: ونسي]{ الناس شيئا  ولكن الناس أنفسهم يظلمون

إهنم }فذكر احنرافهم يف العقيدة واحنرافهم يف القول، { وكذبوا بآياتنا ِكذَّابا . إهنم كانوا ال يرجون حسابا }: العذاب لألعمال فقال
ما هي إال حياتنا الدنيا منوت وحنيا }: نكرون احلساب، ينكرون البعث يقولونأي ال يؤملون أن حياسبوا بل ي{ كانوا ال يرجون حسابا 



فال يرجون حسابا  حياسبون به ألهنم ينكرون ذل ، هذه عقيدة قلوهبم، أما ألسنتهم فيكذبون يقولون هذا { وما يهلكنا إال الدهر
: هؤالء املكذبون رسل اهلل، كما قال عز وجلكذب، هذا سحر، هذا جنون، وما أشبه ذل  كما جاء يف كتاب اهلل ما يصف به 

وقال اهلل تعاىل عن املكذبني حملمد صل  اهلل [. 19: الذاريات]{ كذل  ما أت  الذين من قبلهم من رسول إال قالوا ساحر أو جمنون}
: الطور]{ ريب املنونأم يقولون شاعر نتربص به }وقالوا إنه شاعر [. 1: ص]{ وقال الكافرون هذا ساحر كذاب}: عليه ولله وسلم

ولوال أن اهلل ثبت [. 7: احلجر]{ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إن  جملنون لوما تأتينا باملالئكة إن كنت من الصادقني}[. 31
كما  أقدام الرسل وصربهم عل  قومهم ما صربوا عل  هذا األمر، مث إن قومهم املكذبني هلم مل يقتصروا عل  هذا بل لذوهم بالفعل

فعلوا مع الرسول عليه الصالة والسالم من األذية العظيمة بل لذوهم حبمل السالح عليهم، فمن كانت هذه حاله فجزاؤه جهنم جزاًء 
وكل }: قوله تعاىل. {وكذبوا بآياتنا كذابا . إهنم كانوا ال يرجون حسابا . جزاء وفاقا }: موافقا  مطابقا  لعمله كما يف هذه االية الكرمية

يشمل ما يفعله اهلل عز وجل من اخللق والتدبري يف الكون، ويشمل ما يعمله العباد من أقوال { كل شيء{ }ء أحصيناه كتابا شي
يعين كتبا ، وقد ثبت يف احلديث { كتابا }. أي ضبطناه باإلحصاء الدقيق الذي ال خيتلف{ أحصيناه}وأفعال، ويشمل كل صغري وكبري 

قادير كل شيء إىل أن تقوم الساعة، ومن مجلة ذل  أعمال بين لدم فإهنا مكتوبة، بل كل قول يكتب، الصحيح أن اهلل تعاىل كتب م
ودخل رجل عل  اإلمام . رقيب يعين مراقب، والعتيد يعين احلاضر[. 49: ق]{ ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد}: قال اهلل تعاىل

إن أنني املريض يكتب، : أبا عبداهلل إن طاووسا  وهو أحد التابعني املشهورين يقول يا: أمحد رمحه اهلل وهو مريض يئن من مرضه فقال له
فكيف بأقوال ال حّد هلا وال ممس  هلا، ألفاظ تترى طوال الليل . فتوقف رمحه اهلل عن األنني خوفا  من أن يكتب عليه أنني مرضه

ل  وإما علي ، من هّم بالسيئة فلم يعملها عاجزا  عنها فإهنا والنهار وال حيسب هلا احلساب، فكل شيء يكتب حىت اهلم يكتب إما 
هذا { فذوقوا فلن نزيدكم إال عذابا }. تكتب عليه، وإن هم هبا وتركها هلل فإهنا تكتب له، فال يضيع شيء كل شيء أحصيناه كتابا 

زيدكم إال عذابا  ولن خنفف عنكم بل وال نبقيكم ذوقوا العذاب إهانة وتوبيخا  فلن ن: األمر لإلهانة والتوبيخ، يعين يقال ألهل النار
ادعوا ربكم خيفف عنا يوما  من }: عل  ما أنتم عليه ال نزيدكم إال عذابا  يف قوته ومدته ونوعه، ويف لية أخرى أهنم يقولون خلزنة جهنم

 : تأمل هذه الكلمة من عدة أوجه[. 18: غافر]{ العذاب

. {اخسئوا فيها وال تكلمون}: ألن اهلل قال هلم. تعاىل وإمنا طلبوا من خزنة جهنم أن يدعوا هلمأهنم مل يسألوا اهلل سبحانه و: أوال 
 . فرأوا أنفسهم أهنم ليسوا أهال  ألن يسألوا اهلل ويدعوه إال بواسطة[. 419: املؤمنون]

ع أن تتحدث أو أن تتكلم بإضافة ربوبية اهلل ادعوا ربنا، ألن وجوههم وقلوهبم ال تستطي: ومل يقولوا{ ادعوا ربكم}: أهنم قالوا: ثانيا 
 . {ربكم}هلم أي بأن يقولوا ربنا، عندهم من العار واخلزي ما يرون أهنم ليسوا أهال  ألن تضاف ربوبية اهلل إليهم بل قالوا 

 . ألهنم ليسون نعوذ باهلل، ليسون من أن يرفع عنهم{ خيفف}: مل يقولوا يرفع عنا العذاب بل قالوا: ثالثا 

يوما  واحدا ، هبذا يتبني ما هم عليه من العذاب واهلوان { يوما  من العذاب}أهنم مل يقولوا خيفف عنا العذاب دائما ، بل قالوا : رابعا 
 . أعاذنا اهلل منها[. 11: الشورى]{ وتراهم يعرضون عليها خاشعني من الذل ينظرون من طرف خفي}والذل 

َجَزلًء مِّن رَّبَِّ  َعَطآًء * الََّيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغوا  َواَل ِكَذبا  * َوَكْأسا  ِدَهاقا  * َوَكَواِعَب َأْتَرابا  * َحَدلِئَق َوَأْعَنـبا  * ِإنَّ ِلْلُمتَِّقنَي َمَفازا  }
 . {ِحَسابا 

مثاين إذا ذكر فيه العقاب  ألن القرلن. {للطاغني مآبا . إن جهنم كانت مرصادا }: ذكر اهلل عز وجل ما للمتقني من النعيم بعد قوله
ذكر فيه الثواب، وإذا ذكر الثواب ذكر العقاب، وإذا ذكر أهل اخلري ذكر أهل الشر، وإذا ذكر احلق ذكر الباطل، مثاين حىت يكون 



يف القنوط سري اإلنسان إىل ربه بني اخلوف والرجاء؛ ألنه إن غلب عليه الرجاء وقع يف األمن من مكر اهلل، وإن غلب عليه اخلوف وقع 
ينبغي أن يكون اإلنسان يف عبادته لربه بني »: من رمحة اهلل، وكالمها من كبائر الذنوب، كالمها شر، قال اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل

لذل  جتد القرلن الكرمي يأيت هبذا وهبذا، ولئال متل النفوس من ذكر حال واحدة . «اخلوف والرجاء، فأيهما غلب هل  صاحبه
 . وهكذا، ألجل أن يكون اإلنسان حني يقرأ القرلن راغبا  راهبا ، وهذا من بالغة القرلن الكرمي. ب فيها دون ما يقابلهاواإلسها

املتقون هم الذين اتقوا عقاب اهلل، وذل  بفعل أوامر اهلل واجتناب نواهيه، وأحيانا  يأمر اهلل بتقواه، وأحيانا  يأمر { إن للمتقني مفازا }
فجمع [. 431: لل عمران]{ واتقوا اهلل لعلكم تفلحون واتقوا النار}: ساب، وأحيانا  يأمر بتقوى النار، قال اهلل تعاىلبتقوى يوم احل

فأمر بتقوى يوم احلساب، وكل [. 994: البقرة]{ واتقوا يوما  ترجعون فيه إىل اهلل}: بني األمر بتقواه واألمر بتقوى النار، وقال تعاىل
أن يتقي اإلنسان حمارم ربه فيقوم بطاعته وينتهي عن معصيته، فاملتقون هم الذين قاموا بأوامر اهلل : احد وهوهذا يدور عل  معىن و

. ، واملفاز هو مكان الفوز وزمان الفوز أيضا ، فهم فائزون يف أمكنتهم، وفائزون يف أيامهم{مفازا }واجتنبوا نواهي اهلل، هؤالء هلم 
األعناب مجع عنب وهي { وأعنابا }. أي بساتني أشجارها عظيمة وكثرية ومنوعة األشجار{ حدائق}، هذا نوع املفاز{ حدائق وأعنابا}

الكواعب مجع كاعب وهي اليت تبني ثديها ومل يتدل، بل برز وظهر كالكعب، { وكواعب أترابا}. من مجلة احلدائق لكنه خصها بالذكر
سن واحدة ال ختتلف إحداهن عن األخرى كربا  كما يف نساء الدنيا، ألهنا لو أي عل  { وأترابا }. وهذا أكمل ما يكون يف مجال الصدر

. اختلفت إحداهن عن األخرى كربا  فرمبا ختتل املوازنة بينهما، ورمبا تكون إحدامها حمزونة إذا مل تساوي األخرى، لكنهن أتراب
أهنار من ماء غري لسن }يكون للخمر وغريه، ألن اجلنة فيها  ورمبا. أي كأسا  ممتلئة، واملراد بالكأس هنا كأس اخلمر{ وكأسا  دهاقا }

ال يسمعون { ال يسمعون فيها لغوا }[. 41: حممد]{ وأهنار من لنب مل يتغري طعمه وأهنار من مخر لذة للشاربني وأهنار من عسل مصف 
، وال يكذب بعضهم بعضا ، ألهنم عل  سرر متقابلني أي وال كذبا  فال يكذبون{ وال كذابا }. يف اجلنة لغوا  أي كالما  باطال  ال خري فيه

أي أهنم جيزون هبذا جزاء من اهلل سبحانه وتعاىل عل  { جزاء من رب  عطاء}. قد نزع اهلل ما يف صدورهم من غل وجعلهم أخوانا 
سب وهو الكفاية أي أن هذا الكأس أي كافيا ، مأخوذة من احل{ حسابا }. أعماهلم احلسنة اليت عملوها يف الدنيا واتقوا هبا حمارم اهلل

 . كأس كاٍف ال حيتاجون معه إىل غريه لكمال لذته ومتام منفعته

الَّ َمْن َأِذَن َلُه َيْوَم َيُقوُمالرُّوُح َواْلَمَلـِئَكُة َصّفا  الَّ َيَتَكلَُّموَن ِإ* رَّبِّ السََّمـَوِت َواالَْْرِض َوَما َبْيَنُهَما الرَّْحَمـِن اَل َيْمِلُكوَن ِمْنُه ِخَطابا  }
ـَابا  * الرَّْحَمـُن َوَقاَل َصَوابا   ِإنَّآ َأنَذْرَنـُكْم َعَذابا َقِريبا  َيْوَم َينُظُر اْلَمْرُء َما َقدََّمْت َيَداُه * َذِلَ  اْلَيْوُم اْلَحقُّ َفَمن َشآَء اتََّخَذ ِإَل  َربِِّه َم

 . {با  َوَيُقوُل اْلَكاِفُر َيـَلْيَتِن  ُكنُت ُتَر

إمنا أمرت أن أعبد رب هذه }: فاهلل سبحانه وتعاىل هو رب كل شيء، قال اهلل تعاىل{ رب السماوات واألرض وما بينهما الرمحن}
فهو رب السماوات السبع الطباق، ورب األرض وهي سبع كما ثبت ذل  يف [. 84: النمل]{ البلدة الذي حرمها وله كل شيء
أي ما بني السماوات واألرض من املخلوقات العظيمة كالغيوم { وما بينهما}.  عليه وعل  لله وسلمالسنة عن رسول اهلل صل  اهلل

يعين أن الناس ال ميلكون { ال ميلكون منه خطابا }: وقوله. والسحب واألفالك وغريها مما نعلمه، ومما ال يعلمه إال اهلل سبحانه وتعاىل
صفًّا . أي صفوفا { واملالئكة صفًّا}وهو جربيل { يوم يقوم الروح}إال بإذن اهلل، وذل  اخلطاب من اهلل، وال يستطيع أحد أن يتكلم 

تنزل مالئكة السماء الدنيا فتحيط باخللق، مث مالئكة السماء الثانية من وراءهم، مث الثالثة »: بعد صف، ألنه كما جاء يف احلديث
ال يتكلمون إال من أذن له الرمحن وقال }. ذي خلقهم سبحانه وتعاىلصفوفا  ال يعلم عددهم إال ال.. وهكذا« والرابعة واخلامسة

إال من }[. 419: طه]{ وخشعت األصوات للرمحن فال تسمع إال مهسا }: أي ال يتكلمون مالئكة وال غريهم كما قال تعاىل{ صوابا 
موافقا  ملرضات اهلل سبحانه وتعاىل وذل  بالشفاعة  أي قال قوال  صوابا { وقال صوابا }. بالكالم فإنه يتكلم كما ُأذن له{ أذن له الرمحن

أي ذل  الذي أخربناكم عنه هو اليوم { ذل  اليوم احلق}. إذا أذن اهلل ألحد أن يشفع شفع فيما أذن له فيه عل  حسب ما ُأذن له



. نون إال من أت  اهلل بقلب سليماحلق، واحلق ضد الباطل أي الثابت الذي يقوم فيه احلق، ويقوم فيه العدل يوم ال ينفع مال وال ب
. أي من شاء عمل عمال  يؤوب به إىل اهلل ويرجع به إىل اهلل، وذل  العمل الصاحل املوافق ملرضاة اهلل تعاىل{ فمن شاء اختذ إىل ربه مآبا }

تشاءون إال أن يشاء اهلل رب  ملن شاء منكم أن يستقيم وما}: قيدهتا لية أخرى وهي قوله تعاىل{ فمن شاء اختذ إىل ربه مآبا }: وقوله
يعين أننا لنا اخليار فيما نذهب إليه ال أحد يكرهنا عل  شيء؛ لكن مع ذل  خيارنا وإرادتنا ومشيئتنا [. 98، 99: التكوير]{ العاملني

نفسه وعل  مشيئته بل وإمنا بني اهلل ذل  يف كتابه من أجل أن ال يعتمد اإلنسان عل  { وما تشاءون إال أن يشاء اهلل}راجعة إىل اهلل 
ال يقول اإلنسان أنا حر أريد ما شئت وأتصرف كما . يعلم أهنا مرتبطة مبشيئة اهلل، حىت يلجأ إىل اهلل يف سؤال اهلداية ملا حيب ويرض 

م أي خوفناكم من عذاب قريب وهو يو{ إنا أنذرناكم عذابا  قريبا }. شئت، نقول األمر كذل  لكن  مربوط بإرادة اهلل عز وجل
: النازعات]{ كأهنم يوم يروهنا مل يلبثوا إال عشية أو ضحاها}ويوم القيامة قريب، ولو بقيت الدنيا ماليني السنني فإنه قريب . القيامة

فهذا العذاب الذي أنذرنا اهلل قريب، ليس بني اإلنسان وبينه إال أن ميوت، واإلنسان ال يدري مىت ميوت قد يصبح وال ميسي، [. 11
: املرء{ يوم ينظر املرء ما قدمت يداه}. ال يصبح، وهلذا كان علينا أن حنزم يف أعمالنا، وأن نستغل الفرصة قبل فوات األوانأو ميسي و

: اإلسراء]{ اقرأ كتاب  كف  بنفس  اليوم علي  حسيبا }: أي كل امرىء ينظر ما قدمت يداه ويكون بني يديه ويعط  كتابه، ويقال
أي ليتين مل أخلق، أو ليتين مل أبعث، أو { يا ليتين كنت ترابا }: ما يرى من اهلول وما يشاهده من العذاب ويقول الكافر من شدة[. 41

حتتمل ثالثة { كنت ترابا }: إذا رأى البهائم اليت يقضي اهلل بينها مث يقول كوين ترابا  فتكون ترابا  يتمىن أن يكون مثل البهائم فقوله
 : معاٍن

 . ين كنت ترابا  فلم ُأخلق، ألن اإلنسان ُخلق من ترابيا ليت: املعىن األول

 . ياليتين كنت تراًبا فلم ُأبعث، يعين كنت تراًبا يف أجواف القبور: املعىن الثاين

ه ليتين كنت ترابا  أي كما كانت هذ: أنه إذا رأى البهائم اليت قض  اهلل بينها وقال هلا كوين ترابا  فكانت ترابا  قال: املعىن الثالث
البهائم ـ واهلل أعلم ـ وإىل هنا تنتهي سورة النبأ، وفيها من املواعظ واحلكم وليات اهلل عز وجل ما يكون موجبا  لإليقان واإلميان، 

 . نسأل اهلل أن ينفعنا وإياكم بكتابه، وأن جيعله موعظة لقلوبنا، وشفاء ملا يف صدورنا، إنه جواد كرمي

 

تفسري جزء 
 عم 

 ن صاحل العثيمني حممد ب النازعات 

 { ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمـِن الرَِّحيِم }

* َيْوَم َتْرُجُف الرَّاِجَفُة * َفاْلُمَدبَِّرِت َأْمرا  * َفالسَّـِبَقـِت َسْبقا  * َوالسَّـِبَحـِت َسْبحا  * َوالنَّـِشَطـِت َنْشطا  * َوالنَّـِزَعـِت َغْرقا  }
َقاُلوْا * َأِءَذا ُكنَّا ِعَظـما  نَِّخَرة  * َيُقوُلوَن َأِءنَّا َلَمْرُدوُدوَن ِف  اْلَحـِفَرِة * َأْبَصـُرَها َخـِشَعٌة * وٌب َيْوَمِئٍذ َواِجَفٌة ُقُل* َتْتَبُعَها الرَّاِدَفُة 

 . {َفِإَذا ُهم ِبالسَّاِهَرِة* َفِإنََّما ِهَ  َزْجَرٌة َوِحَدٌة * ِتْلَ  ِإذا  َكرٌَّة َخـِسَرٌة 

 . ة تقدم الكالم عليهاالبسمل

يعين املالئكة { والناشطات نشطا}. أي نزعا  بشدة{ غرقا}يعين املالئكة املوكلة بقبض أرواح الكفار تنزعها { والنازعات غرقا}
أشبه أو ما ( التكة)الربط الذي يسمونه عندنا : أي تسلها برفق كاألنشوطة، واألنشوطة: املوكلة بقبض أرواح املؤمنني، تنشطها نشطا 



ذل  من الكلمات، يعين يكون ربطا  حبيث إذا سللت أحد الطرفني انفكت العقدة هذا ينحل بسرعة وبسهولة، فهؤالء املالئكة املوكلة 
تسلها برفق، وسبب ذل  أن املالئكة املوكلة بقبض أرواح الكفار إذا دعت الروح إىل : بقبض أرواح املؤمنني تنشطها نشطا  أي

اخرجي أيتها النفس اخلبيثة اليت كانت يف اجلسد اخلبيث، اخرجي إىل : بح األوصاف تقول املالئكة لروح الكافراخلروج تناديها بأق
غضب اهلل، فتنفر الروح ال تريد أن خترج إىل هذا، وتتفرق يف اجلسد حىت يقبضوها بشدة، وينزعوها نزعا  يكاد يتمزق اجلسد منها من 

أخرجي يا أيتها النفس الطيبة : لين اهلل وإياكم منهم ـ فإن املالئكة إذا نزلت لقبضها تبشرهاأما أرواح املؤمنني ـ جع. شدة النزع
اليت كانت يف اجلسد الطيب أخرجي إىل رضوان اهلل، وما أشبه هذا من الكالم الذي يهون عليها أن تفارق جسدها الذي ألفته فتخرج 

قالت . «من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه، ومن كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءه»: بسهولة، وهلذا ملا قال النيب عليه الصالة والسالم
ليس ذل  ولكن املؤمن إذا حضره املوت ُبشر برضوان اهلل وكرامته فليس شيء أحب »: إنَّا لنكره املوت، فقال: يا رسول اهلل: عائشة

حظة يرى أنه سينتقل إىل دار أحسن من الدار اليت فارقها فيفرح كما ، ألنه يف تل  الل«إليه مما أمامه فأحب لقاء اهلل وأحب اهلل لقاءه
يفرح أحدنا إذا قيل له أخرج من بيت الطني إىل بيت املسلح القصر املشيد الطيب، فيفرح فيحب لقاء اهلل، والكافر ـ والعياذ باهلل ـ 

هي املالئكة تسبح بأمر { والساحبات سبحا}. اهلل لقاءهبالعكس إذا بشر بالغضب والعذاب فإنه يكره أن ميوت، يكره لقاء اهلل فيكره 
فاملعىن أهنا { كل يف فل  يسبحون}اهلل، أي تسرع فيه كما يسرع السابح يف املاء، وكما قال تعاىل عن الشمس والقمر والليل والنهار 

جلن، واجلن أقوى من البشر، انظر إىل تسبح بأمر اهلل عز وجل عل  حسب ما أراد اهلل سبحانه وتعاىل، وهم أي املالئكة أقوى من ا
قال عفريت من اجلن أنا لتي  به قبل أن تقوم من . يا أيها املأل أيكم يأتيين بعرشها قبل أن يأتوين مسلمني}: قوله تعاىل عن سليمان

يعين إذا [. 11ـ  39 :النمل]{ قال الذي عنده علٌم من الكتاب أنا لتي  به قبل أن يرتد إلي  طرف . مقام  وإين عليه لقوي أمني
قال هذا من فضل ريب ليبلوين َءَأشكر }يف احلال رله { فلما رله مستقّرا  عنده}مددت طرف  مث رجعته فقبل أن يرجع إلي  لتي  به 

الئكة إنه محلته املالئكة حىت جاءت به إىل سليمان من اليمن، وسليمان بالشام بلحظة فدل هذا عل  أن قوة امل: قال العلماء{ أم أكفر
أكرب بكثري من قوة اجلن، وقوة اجلن أكرب من بين لدم؛ ألنه ال يستطيع أحد من بين لدم أن يأيت بعرش ملكة سبأ من اليمن إىل الشام 

 أيضا  هي املالئكة تسبق إىل أمر اهلل عز{ فالسابقات سبقا }. قبل مدة طويلة، فاحلاصل أن املالئكة تسبح بأمر اهلل عز وجل مبا يأمرها به
عليها مالئكة غالظ }: وجل، وهلذا كانت املالئكة أسبق إىل أمر اهلل وأقوم بأمر اهلل من بين لدم، قال اهلل تعاىل يف وصف مالئكة النار

ومن عنده ال يستكربون عن عبادته وال }: وقال عز وجل[. 1: التحرمي. ]{شداد ال يعصون اهلل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
فهم سباقون إىل أمر اهلل عز وجل مبا يأمرهم ال يعصونه ما [. 91، 48: األنبياء]{ لليل والنهار ال يفترونيسبحون ا. يستحسرون

أيضا  وصف للمالئكة تدبر األمر، وهو { فاملدبرات أمرا }. أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لقوهتم وقدرهتم عل  فعل أوامر اهلل عز وجل
مالئكة تدبرها، فجربائيل موكل بالوحي يتلقاه من اهلل وينزل به عل  الرسل، وإسرافيل موكل  واحد األمور يعين أمور اهلل عز وجل هلا

بنفخ الصور الذي يكون عند يوم القيامة ينفخ يف الصور فيفزع الناس وميوتون، مث ينفخ فيه أخرى فيبعثون، وهو أيضا  من محلة 
ت موكل باألرواح، ومال  موكل بالنار، ورضوان موكل باجلنة، وعن العرش، وميكائيل موكل بالقطر وباملطر والنبات، ومل  املو

فهذه األوصاف كلها أوصاف للمالئكة عل  حسب . اليمني وعن الشمال قعيد موكل باألعمال، كلٌّ يدبر ما أمره اهلل عز وجل به
بحانه وتعاىل بشيء إال وله شأن عظيم إما يف أعماهلم، وأقسم اهلل سبحانه وتعاىل باملالئكة ألهنم من خري املخلوقات، وال يقسم اهلل س

متعلقة مبحذوف { يوم ترجف}هذه { تتبعها الرادفة. يوم ترجف الراجفة}: مث قال تعاىل. ذاته، وإما لكونه من ليات اهلل عز وجل
تان يف الصور، النفخة األوىل ، ومها النفخ{يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة}: والتقدير أذكر يا حممد وذّكر الناس هبذا اليوم العظيم

ترجف الناس ويفزعون مث ميوتون عن لخرهم إال من شاءاهلل، والنفخة الثانية يبعثون من قبورهم فيقوم الناس من قبورهم مرة واحدة، 
انقسم الناس  إذا رجفت الراجفة وتبعتها الرافدة[. 41، 43:: النازعات]{ فإمنا هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة}: قال اهلل تعاىل
{ أإذا كنا عظاما  خنرة قالوا تل  إذا  كرة خاسرة. يقولون إنا ملردودون يف احلافرة. أبصارها خاشعة. قلوب يومئذ واجفة}: إىل قسمني

يعين ذليلة ال تكاد حتدق أو تنظر بقوة ولكنه قد غضت { أبصارها خاشعة}. خائفة خوفا  شديدا : أي{ واجفة}وهذه قلوب الكفار 



: الشورى]{وتراهم يعرضون عليها خاشعني من الذل ينظرون من طرف خفي}: رهم ـ والعياذ باهلل ـ لذهلم قال اهلل تعاىلأبصا
زجرة من اهلل عز وجل يزجرون ويصاح هبم فيقومون من قبورهم قيام رجل واحد { فإذا هم بالساهرة. فإمنا هي زجرة واحدة}[. 11

: يس]{ إن كانت إال صيحة واحدة فإذا هم مجيع لدينا حمضرون}: قال اهلل تبارك وتعاىل عل  ظهر األرض بعد أن كانوا يف بطنها
فإمنا هي }: كل اخللق يف هذه الكلمة الواحدة خيرجون من قبورهم أحياء، مث حيضرون إىل اهلل عز وجل ليجازيهم، وهلذا قال[. 13

يعين أنَّ اهلل إذا أراد شيئا  [. 11: القمر]{ إال واحدة كلمح بالبصروما أمرنا }: وهذا كقوله تعاىل{ فإذا هم بالساهرة. زجرة واحدة
واهلل عز وجل ال يعجزه { إال واحدة كلمح بالبصر}مرة واحدة فقط فيكون وال يتأخر هذا عن قول اهلل حلظة ( كن: )إمنا يقول له

دليل عل  أن اهلل تعاىل عل  كل شيء قدير، شيء، فإذا كان اخللق كلهم يقومون من قبورهم هلل عز وجل بكلمة واحدة فهذا أدل 
وما كان اهلل ليعجزه من شيء يف السماوات وال يف األرض إنه }: وأن اهلل ال يعجزه شيء يف السماوات وال يف األرض كما قال تعاىل

 . {فإمنا هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة{ }كان عليما  قديرا 

َوَأْهِدَيَ  * َفُقْل َهل لََّ  ِإَل  َأن َتَزكَّ  * اْذَهْب ِإَل  ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغ  * اَداُه َربُُّه ِباْلَواِد اْلُمَقدَِّس ُطًوى ِإْذ َن* َهْل َأَتاَك َحِديُث ُموَس  }
َفَأَخَذُه اللَُّه َنَكاَل * َفَقاَل َأَنْا َربُُّكُم االَْْعَل  * اَدى َفَحَشَر َفَن* ُثمَّ َأْدَبَر َيْسَع  * َفَكذََّب َوَعَص  * َفَأَراُه االََْيَة اْلُكْبَرى * ِإَل  َربَِّ  َفَتْخَش  
 . {ِإنَّ ِف  َذِلَ  َلِعْبَرة  لَِّمن َيْخَش * االَِْخَرِة َواالُْْوَل  

ب يف واخلطا{ هل أتاك حديث موس }: مث قال تعاىل مبينا  ما جرى لألمم قبل حممد صل  اهلل عليه ولله وسلم، فقال اهلل تعاىل
للنيب صل  اهلل عليه ولله وسلم أو لكل من يتأت  خطابه ويصح توجيه { هل أتاك}: قوله.........................................
وهو ابن { حديث موس }( هل أتاك أيها اإلنسان: )، وعل  املعىن الثاين(هل أتاك يا حممد)اخلطاب إليه، ويكون عل  املعىن األول 

حممد صل  اهلل عليه ولله وسلم، : صالة والسالم أفضل أنبياء بين إسرائيل، وهو أحد أويل العزم اخلمسة الذين همعمران عليه ال
وإبراهيم، وموس ، وعيس ، ونوح عليهم الصالة والسالم، وقد ذكر هؤالء اخلمسة يف القرلن يف موضعني، أحدمها يف األحزاب يف 

والثاين يف قوله [. 7: األحزاب]{ قهم ومن  ومن نوح وإبراهيم وموس  وعيس  ابن مرميوإذ أخذنا من النبيني ميثا}: قوله تعاىل
وحديث [. 43: الشورى]{ شرع لكم من الدين ما وصَّ  به نوحا  والذي أوحينا إلي  وما وصينا به إبراهيم وموس  وعيس }: تعاىل

و نيب اليهود وهم كثريون يف املدينة وحوهلا يف عهد النيب موس  عليه الصالة والسالم ذكر يف القرلن أكثر من غريه؛ ألن موس  ه
هل أتاك حديث }: صل  اهلل عليه ولله وسلم، فكانت قصص موس  أكثر ما قص علينا من نبأ األنبياء وأمشلها وأوسعها ويف قوله

ه اهلل عز وجل نداًء مسعه بصوت نادا{ إذ ناداه ربه بالواد املقدس طوى}. تشويق للسامع ليستمع إىل ما جرى يف هذه القصة{ موس 
هو الطور، والوادي هو { بالواد املقدس}: وقوله[. 19: مرمي]{وناديناه من جانب الطور األمين وقربناه جنيًّا}: اهلل عز وجل، قال تعاىل

اذهب إىل فرعون }. دياسم للوا{ طوى}: وقوله. جمرى املاء، ومساه اهلل مقدسا  ألنه كان فيه الوحي إىل موس  عليه الصالة والسالم
{ قال يا أيها املال ما علمت لكم من إله غريي}فرعون كان مل  مصر، وكان يقول لقومه إنه رهبم األعل ، وأنه ال إله غريه { إنه طغ 

فادع  ما ليس له، وأنكر حق غريه وهو اهلل عز وجل، وأمر اهلل نبيه موس  عليه الصالة والسالم أن يذهب إىل فرعون وهذه هي 
[. 13: طه]{ اذهبا إىل فرعون إنه طغ }: الرسالة، وبني سبب ذل  وهو طغيان هذا الرجل ـ أعين فرعون ـ ويف سورة طه قال

وال منافاة بني االيتني وذل  أن اهلل تعاىل أرسل موس  أوال  مث طلب موس  صل  اهلل عليه ولله وسلم من ربه أن يشد أزره بأخيه 
: أي{ إنه طغ }: وقوله تعاىل. ة والسالم مع موس  فصار موس  وهارون كالمها مرسل إىل فرعونهارون فأرسل هارون عليه الصال

ألن : ومنه الطاغوت[. 44: احلاقة]{ إنا ملا طغ  املاء محلناكم يف اجلارية}: زاد عل  حده؛ ألن الطغيان هو الزيادة، ومنه قوله تعاىل
تفهام هنا للتشويق، تشويق فرعون أن يتزك  مما هو عليه من الشر والفساد، وأصل االس{ فقل هل ل  إىل أن تزك }. فيه جماوزة احلد

الذين ال يؤتون الزكاة وهم باالخرة هم . وويل للمشركني}: الزكاة النمو والزيادة، وتطلق مبعىن اإلسالم والتوحيد، ومنه قوله تعاىل
وأهدي  إىل }[. 41ـ  8: الشمس]{ د خاب من دساهاقد أفلح من زكاها وق}: ومنه قوله تعاىل[. 7، 1: فصلت]{ كافرون



أي فتخاف اهلل عز وجل عل  علم من ؛ ألن اخلشية { فتخش }. أي أدل  إىل رب  أي إىل دين اهلل عز وجل املوصل إىل اهلل{ رب 
ما أن اخلشية عن علم الفرق بينه. هي اخلوف املقرون بالعلم، فإن مل يكن علم فهو خوف جمرد، وهذا هو الفرق بني اخلشية واخلوف

وأما اخلوف فهو خوف جمرد ذعر حيصل لإلنسان ولو بال علم، وهلذا [. 99:: فاطر]{ إمنا خيش  اهلل من عباده العلماء}: قال اهلل تعاىل
خلشية قد خياف اإلنسان من شيء يتومهه، قد يرى يف الليلة الظلماء شبحا  ال حقيقة له فيخاف منه، فهذا ذعر مبين عل  وهم، لكن ا

هل ل  إىل أن تزك  وأهدي  إىل رب  }أي فذهب موس  عليه الصالة والسالم وقال لفرعون ما أمره اهلل به . تكون عن علم
وملا كان البشر ال يؤمنون وال يقبلون دعوى شخص أنه رسول إال بآية كما هو ظاهر أن اإلنسان ال يقبل من أحد دعوى إال { فتخش 

يعين أرى موس  فرعون االية { فأراه االية الكربى}: اىل مع كل رسول لية تدل عل  صدقه، وهنا قالببينة جعل اهلل سبحانه وتع
الكربى، فما هي هذه االية؟ االية أن معه عصا  من خشب من فروع الشجر كما هو معروف، فكان إذا وضعها يف األرض صارت حية 

ادا  إذا وضع عل  األرض صار حية تسع ، وإذا محل من األرض عاد يف تسع  مث حيملها فتعود عصا، وهذا من ليات اهلل أن شيئا  مج
 احلال فورا  إىل حاله األوىل عصا من مجلة العصي، وإمنا بعثه عليه الصالة والسالم هبذه االية، وبكونه يدخل يده يف جيبه فتخرج بيضاء

ض جعله اهلل لية، إمنا بعثه اهلل بالعصا واليد؛ ألنه كان يف بيضاء بياضا  ليس بياض الربص ولكنه بيا: من غري سوء أي من غري عيب، أي
قال أهل . زمن موس  السحر منتشرا  شائعا  فأرسله اهلل عز وجل بشيء يغلب السحرة الذين تصدوا ملوس  عليه الصالة والسالم

ر يعجز األطباء، وهو أنه كان ال ميسح ويف عهد عيس  صل  اهلل عليه ولله وسلم انتشر الطب انتشارا  عظيما ، فجاء عيس  بأم: العلم
مع أن { يربىء األكمه واألبرص}ذا عاهة إال برىء، إذا جيء إليه بشخص فيه عاهة أي عاهة تكون مسحه بيده مث برىء بإذن اهلل 

أنه حييي  الربص ال دواء له لكن هو يربىء األبرص بإذن اهلل عز وجل، ويربىء األكمه الذي خلق بال عيون، وأشد من هذا وأعظم
شد من ذل  وأبلغ أنه خيرج املوت  بإذن اهلل من قبورهم، يقف Hاملوت  بإذن اهلل، يؤت  إليه بامليت فيتكلم معه مث تعود إليه احلياة، و

عل  القرب وينادي صاحب القرب فيخرج من القرب حيًّا، هذا شيء ال ميكن ألي طب أن يبلغه، وهلذا كانت لية عيس  يف هذا الوقت 
أما رسول اهلل حممد صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم فقد أت  إىل العرب وهم : قال أهل العلم. بة متاما  ملا كان عليه الناسمناس

يتفاخرون يف الفصاحة، ويرون أن الفصاحة أعظم منقبة لإلنسان فجاء حممد صل  اهلل عليه ولله وسلم، هبذا القرلن العظيم الذي 
قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن عل  أن يأتوا مبثل هذا القرلن ال }: عن أن يأتوا مبثله، قال اهلل تعاىل أعجز أمراء الفصاحة، وعجزوا

حينئذ نقول إن . يعين لو كان بعضهم يعاون بعضا  فإهنم لن يأتوا مبثله[. 99: اإلسراء]{ يأتون مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا 
: يونس]{ وما تغين االيات والنذر عن قوم ال يؤمنون}الكربى ولكن مل ينتفع بااليات موس  عليه الصالة والسالم أرى فرعون االية 

فالذين ليس يف قلوهبم استعداد للهداية ال يهتدون ولو جاءهتم كل لية ـ { إمنا تنذر من اتبع الذكر وخشي الرمحن بالغيب}[. 414
إن رسولكم }، يعين قال ملوس  إن  لست رسوال  بل قال كذب اخلرب، وعص  األمر{ فكذب وعص }: والعياذ باهلل ـ وهلذا قال
أي توىل مدبرا  { مث أدبر يسع }. وعص  األمر فلم ميتثل أمر موس  ومل ينقد لشرعه[. 97: الشعراء]{ الذي أرسل إليكم جملنون

عما يريد منهم موس  حشر الناس أي مجعهم ونادى فيهم بصوت مرتفع ليكون ذل  أبلغ يف هنيهم { فحشر فنادى}. يسع  حثيثا 
اسم تفضيل من العلو، فانظر كيف استكرب هذا { األعل }يعين ال أحد فوقي ألن { فقال أنا ربكم األعل }. عليه الصالة والسالم

 يا قوِم}وكان يفتخر باألهنار واُلمل  الواسع يقول لقومه يف ما قال هلم { أنا ربكم األعل }: الرجل وادع  لنفسه ما ليس له يف قوله
، 14:: الزخرف]{ أليس يل مل  مصر وهذه األهنار جتري من حتيت أفال تبصرون أم أنا خري من هذا الذي هو مهني وال يكاد يبني

. فما الذي حصل؟ أغرقه اهلل عز وجل باملاء الذي كان يفتخر به، وأورث اهلل مل  مصر بين إسرائيل الذين كان يستضعفهم[. 19
يعين أنه نّكل به يف االخرة ويف األوىل، { نكال االخرة واألوىل}أخذه اهلل تعاىل أخذ عزيز مقتدر، { ألوىلفأخذه اهلل نكال االخرة وا}

فكان عربة يف زمنه، وعربة فيما بعد زمنه إىل يوم القيامة، كل من قرأ كتاب اهلل وما صنع اهلل بفرعون فإنه يتخذ ذل  عربة يعترب به، 
إن يف ذل  لعربة ملن }. عظيم وهذا اجلربوت وهذا الطغيان فصار أهون عل  اهلل تعاىل من كل هنيوكيف أهلكه اهلل مع هذا املل  ال

أي فيما جرى من إرسال موس  إىل فرعون وحماورته إياه واستهتار فرعون به واستكباره عن االنقياد له عربة، { إن يف ذل { }خيش 



ن اهلل وتدبر ما حصل ملوس  مع فرعون والنتيجة اليت كانت هلذا وهلذا أي خيش  اهلل عز وجل، فمن كان عنده خشية م{ ملن خيش }
فإنه يعترب ويأخذ من ذل  عربة، والعرب يف قصة موس  كثرية ولو أن أحدا  انتدب جلمع القصة من االيات يف كل سورة مث يستنتج ما 

، ألن السور يف بعضها شيء ليس يف البعض االخر، حصل يف هذه القصة من العرب لكان جيدا ، يعين يأيت بالقصة كلها يف كل االيات
فإذا مجعها وقال مثال  يؤخذ من هذه القصة العظيمة العرب التالية مث يسردها، كيف أرسله اهلل عز وجل إىل فرعون؟ كيف قال هلما 

لصالة والسالم خرج من مع أنه مستكرب خبيث؟ وكيف كانت النتيجة؟ وكيف كان موس  عليه ا[. 11: طه]{ فقوال له قوال  لينا }
مصر خائفا  عل  نفسه يترقب كما خرج الرسول عليه الصالة والسالم من مكة يترقب، وصارت العاقبة للرسول عليه الصالة 
والسالم وملوس  عليه الصالة والسالم، لكن العاقبة للرسول صل  اهلل عليه وسّلم بفعله وأصحابه، عذب اهلل أعداءهم بأيديهم، 

 . بفعل اهلل عز وجل، فهي عرب يعترب هبا اإلنسان يصلح هبا نفسه وقلبه حىت يتبني األمر وعاقبة موس 

 َأْخَرَج* َواالَْْرَض َبْعَد َذِلَ  َدَحـَها * َوَأْغَطَش َلْيَلَها َوَأْخَرَج ُضَحـَها * َرَفَع َسْمَكَها َفَسوَّاَها * َأَءنُتْم َأَشدُّ َخْلقا  َأِم السََّمآُء َبَنـَها }
 . {َمَتـعا  لَُّكْم َوالَِْنَعـِمُكْم* َواْلِجَباَل َأْرَسـَها * ِمْنَها َمآَءَها َوَمْرَعـَها 

: هذا االستفهام لتقرير إمكان البعث؛ ألن املشركني كذبوا النيب صل  اهلل عليه ولله وسلم بالبعث وقالوا{ ءأنتم أشد خلقا  أم السماء}
اجلواب معلوم لكل أحد أنه السماء { ءأنتم أشد خلقا  أم السماء}: فيقول اهلل عز وجل[. 79: يس]{ من حييي العظام وهي رميم}

هذه اجلملة ال { بناها}[. 17: غافر]{ خللق السماوات واألرض أكرب من خلق الناس ولكن أكثر الناس ال يعلمون}: كما قال تعاىل
فاجلملة استئنافية لبيان { بناها}: مث يستأنف فيقول{ أم السماء}قوله تتعلق باليت قبلها، وهلذا ينبغي للقارىء إذا قرأ أن يقف عل  

: أي بناها اهلل عز وجل وقد بني اهلل سبحانه وتعاىل يف لية أخرى يف سورة الذاريات أنه بناها بقوة فقال{ بناها}عظمة السماء، 
يعين عن األرض ورفعه عز وجل بغري عمد كما قال اهلل رفعه { رفع مسكها فسواها}. {وإنا ملوسعون}أي بقوة { والسماء بنيناها بأيد}

أي جعلها مستوية، وجعلها تامة كاملة كما قال تعاىل يف { فسواها}[. 9: الرعد]{ اهلل الذي رفع السماوات بغري عمد تروهنا}: تعاىل
أي جعل  سويًّا تام اخللقة، : واكفس[. 7، 1: االنفطار]{ يا أيها اإلنسان ما غرك برب  الكرمي الذي خلق  فسواك}: خلق اإلنسان

وجعلنا الليل والنهار ليتني }: أغطشه أي أظلمه، فالليل مظلم، قال اهلل تعاىل{ وأغطش ليلها}. فالسماء كذل  سواها اهلل عز وجل
لعها وتغيب بينه بالشمس اليت خترج كل يوم من مط{ وأخرج ضحاها}[. 49: اإلسراء]{ فمحونا لية الليل وجعلنا لية النهار مبصرة

أخرج منها ماءها }: بني سبحانه هذا الدحو بقوله{ دحاها}أي بعد خلق السماوات واألرض { واألرض بعد ذل }. من مغرهبا
قل أِئنكم لتكفرون بالذي خلق األرض يف يومني وجتعلون له أندادا  }: وكانت األرض خملوقة قبل السماء كما قال اهلل تعاىل{ ومرعاها

مث استوى إىل السماء وهي . وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدَّر فيها أقواهتا يف أربعة أيام سواء للسائلني. ذل  رب العاملني
فاألرض خملوقة [. 49ـ  8: فصلت]{ فقضاهن سبع مساوات يف يومني. دخان فقال هلا ولألرض ائتيا طوعا  أو كرها  قالتا أتينا طائعني

أي جعلها راسية يف األرض { واجلبال أرساها}. إخراج املاء منها واملرع  كان بعد خلق السماواتمن قبل السماء لكن دحوها و
أي جعل اهلل تعاىل ذل  متاعا  لنا نتمتع به فيما نأكل ونشرب، وألنعامنا { متاعا  لكم وألنعامكم}. متس  األرض لئال تضطرب باخللق

 . أي مواشينا من اإلبل والبقر والغنم وغريها

 : ا ذكَّر اهلل عز وجل عباده هبذه النعم الدالة عل  كمال قدرته ذكرهم مبآهلم احلتمي الذي البد منه، فقال عز وجلومل

َفِإنَّ * َر اْلَحَيوَة الدُّْنَيا َوءاَث* َفَأمَّا َمن َطَغ  * َوُبرَِّزِت اْلَجِحيُم ِلَمن َيَرى * َيْوَم َيَتَذكَُّر اإِلنَسـُن َما َسَع  * َفِإَذا َجآَءِت الطَّآمَُّة اْلُكْبَرى }
 . {َفِإنَّ اْلَجنََّة ِهَ  اْلَمْأَوى* َوَأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َوَنَه  النَّْفَس َعِن اْلَهَوى * اْلَجِحيَم ِهَ  اْلَمْأَوى 

يعين أكرب من كل { الكربى}. سبقها وذل  قيام الساعة، ومساها طامة ألهنا داهية عظيمة تطم كل شيء{ فإذا جاءت الطامة الكربى}



هلذا اليوم الذي تكون فيه الطامة الكربى وهو اليوم الذي يتذكر فيه اإلنسان ما سع ، يتذكره { يوم يتذكر اإلنسان ما سع }. طامة
{ بنفس  اليوم علي  حسيبا  اقرأ كتاب  كف . وخنرج له يوم القيامة كتابا  يلقاه منشورا }: مكتوبا ، عنده يقرأه هو بنفسه قال اهلل تعاىل

إذا قرأه تذكر ما سع  أي ما عمل، أما اليوم فإننا قد نسينا ما عملنا، عملنا أعماال  كثرية منها الصاحل، ومنها [. 41، 43: اإلسراء]
كف  بنفس  }اللغو، ومنها السىيء، لكن كل هذا ننساه، ويف يوم القيامة يعرض علينا هذا يف كتاب ويقال اقرأ كتاب  أنت بنفس  

وُبرِّزت اجلحيم ملن }[. 11: النبأ]{ ويقول الكافر يا ليتين كنت ترابا }فحينئذ يتذكر ما سع  [. 41: اإلسراء]{ اليوم علي  حسيبا 
أظهرت جتيء تقاد بسبعني ألف زمام كل زمام فيه سبعون ألف مل  جيروهنا، إذا ألقي منها الظاملون مكانا  ضيقا  { برزت{ }يرى

ولثر . فأما من طغ }: دعوا هنال  ثبورا  تأيت ـ والعياذ باهلل ـ ملن يرى ويبصر فتنخلع القلوب ويشيب املولود وهلذا قالمقرنني 
هذان وصفان مها وصفا أهل النار، الطغيان وهو جماوزة احلد، وإيثار الدنيا عل  االخرة بتقدميها عل  االخرة وكوهنا أكرب { احلياة الدنيا

[. 11: الذاريات]{ وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون}: طغيان جماوزة احلد، وحد اإلنسان مذكور يف قوله تعاىلهم اإلنسان، وال
فمن جاوز حده ومل يعبد اهلل فهذا هو الطاغي ألنه جتاوز احلد، أنت خملوق ال لتأكل وتتنعم وتتمتع كما تتمتع األنعام، أنت خملوق 

مها متالزمان { ولثر احلياة الدنيا}. إن مل تفعل فقد طغيت هذا هو الطغيان أال يقوم اإلنسان بعبادة اهلللعبادة اهلل فاعبد اهلل عز وجل، ف
 فإن الطاغي عن عبادة اهلل مؤثر للحياة الدنيا ألنه يتعلل هبا عن طاعة اهلل، ويتله  هبا عن طاعة اهلل، إذا أذن الفجر لثر النوم عل 

أي هي مأواه، واملأوى هو املرجع واملقر { فإن اجلحيم هي املأوى}... ر اللغو عل  ذكر اهلل وهكذاالصالة، إذا قيل له أذكر اهلل لث
يعين خاف القيام بني يديه؛ ألن اإلنسان يوم القيامة سوف { وأما من خاف مقام ربه}وبئس املقر مقر جهنم ـ أعاذنا اهلل منها ـ 

قد سترهتا علي  »: ذا، عملت كذا كما جاء يف الصحيح، فإذا أقر قال اهلل لهيقرره اهلل عز وجل بذنوبه ويقول عملت كذا، عملت ك
أي عن هواها، والنفس أمَّارة بالسوء ال تأمر { وهن  النفس عن اهلوى}، هذا الذي خاف هذا املقام، «يف الدنيا وأنا أغفرها ل  اليوم

مطمئنة، وأمارة، ولوامة، وكلها يف القرلن، : سان ثالث نفوسولكن هناك نفس أخرى تقابلها وهي النفس املطمئنة؛ ولإلن. إال بالشر
:: الفجر]{ وادخلي جنيت. فادخلي يف عبادي. ارجعي إىل رب  راضية مرضية. يا أيتها النفس املطمئنة}: أما املطمئنة ففي قوله تعاىل

وأما [. 13: يوسف]{ رة بالسوء إال ما رحم ريبوما أبرىء نفسي إن النفس ألمَّا}: وأما األمَّارة بالسوء ففي قوله تعاىل[. 31ـ  97
واإلنسان حيس بنفسه هبذه األنفس؛ يرى [. 9، 4: القيامة]{ وال أقسم بالنفس اللوامة. ال أقسم بيوم القيامة}: اللوامة ففي قوله تعاىل

شر يفعله هذه نفس أمارة بالسوء، تأيت  يف نفسه أحيانا  نزعة خري حيب اخلري يفعله هذه هي النفس املطمئنة، يرى أحيانا  يف نفسه نزعة
بعد ذل  النفس اللوامة اليت تلومه عل  ما فعل فتجده يندم عل  ما فعل من املعصية، أو لوامة أخرى تلومه عل  ما فعل من اخلري، فإن 

عن .. عن حيايتكيف أصاحب هؤالء الذين صدوين : من الناس من قد يلوم نفسه عل  فعل اخلري وعل  مصاحبة أهل اخلري ويقول
فاللوامة نفس تلوم األمارة بالسوء مرة، وتلوم املطمئنة مرة أخرى، فهي يف احلقيقة نفس بني . عن هلوي، وما أشبه ذل .. شهوايت

 {فإن اجلنة هي املأوى}. نفسني تلوم النفس األمارة بالسوء إذا فعلت السوء، وتندم اإلنسان، وقد تلوم النفس املطمئنة إذا فعلت اخلري
: اجلنة هي دار النعيم اليت أعدها اهلل عز وجل ألوليائه فيها ما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر عل  قلب بشر، قال اهلل تعاىل

أعددت لعبادي »: هكذا جاء يف القرلن، وجاء يف احلديث القدسي[. 47: السجدة]{ فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني}
، هذه اجلنة يدركها اإلنسان قبل أن ميوت، إذا حضر األجل «، وال أذن مسعت، وال خطر عل  قلب بشرالصاحلني ما ال عني رأت

الذين }: أخرجي أيتها النفس املطمئنة إىل رضوان اهلل، وتبشر النفس باجلنة، قال اهلل تعاىل: ودعت املالئكة النفس للخروج قالت
فيبشر باجلنة { ادخلوا اجلنة مبا كنتم تعملون}يقولونه حني التويف [. 39: لالنح]{ تتوفاهم املالئكة طيبني يقولون سالم عليكم

من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه، ومن كره »: فتخرج روحه راضية متيسرة سهلة، وهلذا ملا حدث النيب عليه الصالة والسالم فقال
ليس األمر ذل  ـ كلنا يكره املوت مبقتض  الطبيعة ـ : ، قالكلنا يكره املوت: يا رسول اهلل: قالت عائشة« لقاء اهلل كره اهلل لقاءه

، وإن الكافر إذا بشر ـ والعياذ باهلل ـ مبا «ولكن املؤمن إذا بشر مبا يبشر به عند املوت أحب لقاء اهلل أحب املوت وسهل عليه
السفود من الشعر املبلول، والشعر  يسوؤه عند املوت كره لقاء اهلل وهربت نفسه تفرقت يف جسده حىت ينتزعوها منه كما ينتزع



املبلول إذا جر عليه السفود وهو معروف عند الغزالني يكاد ميزقه من شدة سحبه عليه هكذا روح الكافر والعياذ باهلل ـ تتفرق يف 
يدركها قبل  جسده ألهنا تبشر بالعذاب فتخاف، فاجلنة فيها ما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر عل  قلب بشر، واإلنسان قد

، وهذا ليس «يا رسول اهلل، واهلل إين ألجد ريح اجلنة دون أحد»: أن ميوت مبا يبشر به، وقد قال أنس بن النضر ـ رضي اهلل عنه ـ
، مث انطلق فقاتل (إن بعض الناس قد يدرك االخرة وهو يف الدينا: )معناه الوجدان الذوقي، وجدان حقيقي، قال ابن القيم رمحه اهلل

 . رضي اهلل عنه، فاحلاصل أن اجلنة فيها ما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر عل  قلب بشر وُقتل

َيَرْوَنَها  َكَأنَُّهْم َيْوَم* ِإنََّمآ َأنَت ُمنِذُر َمن َيْخَشـَها * ِإَل  َربَِّ  ُمنَتَهـَهآ * ِفيَم َأنَت ِمن ِذْكَراَها * َيْسَأُلوَنَ  َعِن السَّاَعِة َأيَّاَن ُمْرَسـَها }
 َلْم َيْلَبُثوْا ِإالَّ َعِشيَّة  َأْو ُضَحـَها 

يسأل  الناس عن الساعة قل إمنا }: يعين يسأل  الناس كما قال تعاىل يف لية أخرى{ يسألون { }يسألون  عن الساعة إيَّان مرسها}
تبعاد وإنكار وهذا كفر كما سأل املشركون سؤال اس: سؤال الناس عن الساعة ينقسم إىل قسمني[. 13: األحزاب]{ علمها عند اهلل

يستعجل هبا الذين ال يؤمنون هبا والذين لمنوا مشفقون }: النيب صل  اهلل عليه وسّلم عن الساعة واستعجلوها، وقد قال اهلل عن هؤالء
ل للنيب عليه الصالة وسؤال عن الساعة يسأل مىت الساعة ليستعد هلا وهذا ال بأس به، وقد قال رج. {منها ويعلمون أهنا احلق

، فالناس يسألون «املرء مع من أحب»: قال. حب اهلل ورسوله: ماذا أعددت هلا؟ قال»: يا رسول اهلل مىت الساعة؟ قال له: والسالم
هلذا النيب عليه الصالة والسالم ولكن ختتلف نياهتم يف هذا السؤال، ومهما كانت نياهتم ومهما كانت أسئلتهم فعلم الساعة عند اهلل و

قل إمنا علمها }: يعين أنه ال ميكن أن تذكر هلم الساعة، ألن علمها عند اهلل كما قال تعاىل يف لية أخرى{ فيَم أنت من ذكراها}: قال
وقد سأل جربيل عليه السالم وهو أعلم املالئكة، سأل النيب صل  اهلل عليه ولله وسلم وهو أعلم اخللق [. 13: األحزاب]{ عند اهلل

، يعين أنت إذا «ما املسؤول عنها بأعلم من السائل»: فقال له النيب صل  اهلل عليه ولله وسلم. أخربين عن الساعة: قال من البشر
كانت خافية علي  فأنا خافية علي، وإذا كان أعلم املالئكة وأعلم البشر ال يعلمان مىت الساعة فما بال  مبن دوهنما، وهبذا نعرف أن 

أن الساعة تكون يف كذا ويف كذا ويف زمن معني كله كذب، نعلم أنه كذب؛ ألنه ال يعلم مىت الساعة إال اهلل ما يشيعه بعض الناس من 
أي خيافها وهم املؤمنون، أما من أنكرها { من خيشاها}يعين ليس عندك علم منها ولكن  منذر { إمنا أنت منذر من خيشاها}. عز وجل

وهلذا نقول أنت ال تسأل [. 414: يونس]{ وما تغين االيات والنذر عن قوم ال يؤمنون}ه واستبعدها وكذهبا فإن اإلنذار ال ينفع في
مىت متوت وال أين متوت ألن هذا أمر ال حيتاج إىل سؤال أمر مفروغ منه والبد أن يكون ومهما طالت ب  الدنيا فكأمنا بقيت يوما  

ولكن السؤال الذي جيب أن يرد عل  النفس وجيب أن { إال عشية أو ضحاهاكأهنم يوم يروهنا مل يلبثوا }: واحدا  بل كما قال تعاىل هنا
ولست أريد عل  أي حال متوت هل أنت غين أو فقري، أو قوي أو ضعيف، أو ذو ! يكون لدي  جواب عليه هو عل  أي حال متوت؟

تستعد؛ ألن  ال تدري مىت يفَجُؤك  عيال أو عقيم، بل عل  أي حال متوت يف العمل، فإذا كنت تساءل نفس  هذا السؤال فالبد أن
املوت، كم من إنسان خرج يقود سيارته ورجع به حمموال  عل  األكتاف، وكم من إنسان خرج من أهله يقول هيئوا يل طعام الغداء أو 

فانظر االن . غتةالعشاء ولكن مل يأكله، وكم من إنسان لبس قيمصه وزر أزرته ومل يفكها إال الغاسل يغسله، هذا أمر مشاهد حبوادث ب
وفكر عل  أي حال متوت، وهلذا ينبغي ل  أن تكثر من االستغفار ما استطعت، فإن االستغفار فيه من كل هم فرج، ومن كل ضيق 

خمرج، حىت إن بعض العلماء يقول إذا استفتاك شخص فاستغفر اهلل قبل أن تفتيه، ألن الذنوب حتول بني اإلنسان وبني اهلدى واستنبط 
واستغفر اهلل . إنا أنزلنا إلي  الكتاب باحلق لتحكم بني الناس مبا أراك اهلل وال تكن للخائنني خصيما }: ول اهلل تبارك وتعاىلذل  من ق

والذين اهتدوا }: وهذا استنباط جيد، وميكن أيضا  أن يستنبط من قوله تعاىل[. 411، 411: النساء]{ إن اهلل كان غفورا  رحيما 
واالستغفار هو اهلدى، لذل  أوصيكم باملراقبة، وكثرة االستغفار، وحماسبة النفس حىت [. 47: حممد]{ واهمزادهم هدى ولتاهم تق

مل يلبثوا }أي يرون القيامة { كأهنم يوم يروهنا}. نكون عل  أهبة االستعداد خشية أن يفجُؤنا املوت ـ نسأل اهلل أن حيسن لنا اخلامتة ـ
وال إىل غروب الشمس، والضح  من طلوع الشمس إىل زواهلا، يعين كأهنم مل يلبثوا إال نصف العشية من الز{ إال عشية أو ضحاها



يوم، وهذا هو الواقع لو سألنا االن كم مض  من السنوات علينا؟ هل نشعر االن بأنه سنوات أو كأنه يوم واحد؟ ال ش  أنه كأنه يوم 
اته، ويوم مستقبل ال يدري أيدركه أو ال يدركه، ووقت حاضر هو يوم مض  فهذا قد ف: واإلنسان االن بني ثالثة أشياء. واحد

املسؤول عنه، وأما ما مض  فقد فات وما فات فقد مات، هل  عن  الذي مض ، واملستقبل ال تدري أتدركه أم ال، واحلاضر هو 
 . نا سعيدة إنه جواد كرمينسأل اهلل تعاىل أن حيسن لنا العاقبة، وأن جيعل عاقبتنا محيدة، وخامتت. الذي أنت مسؤول عنه

 

تفسري جزء 
 عم 

 حممد بن صاحل العثيمني  عبس 

 { ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمـِن الرَِّحيِم }

َوَما َعَلْيَ  * َفَأنَت َلُه َتَصدَّى * ْغَن  َأمَّا َمِن اْسَت* َأْو َيذَّكَُّر َفَتنَفَعُه الذِّْكَرى * َوَما ُيْدِريَ  َلَعلَُّه َيزَّكَّ  * َأن َجآَءُه االَْْعَم  * َعَبَس َوَتَولَّ  }
مَّْرُفوَعٍة * َف  ُصُحٍف مَُّكرََّمٍة * َفَمن َشآَء َذَكَرُه * َكالَّ ِإنََّها َتْذِكَرٌة * َفَأنَت َعْنُه َتَلهَّ  * َوُهَو َيْخَش  * َوَأمَّا َمن َجآَءَك َيْسَع  * َأالَّ َيزَّكَّ  
 . {ِكَراٍم َبَرَرٍة* َسَفَرٍة ِبَأْيِدى * مَُّطهََّرٍة 

 . البسملة تقدم الكالم عليها

أي كلح يف وجهه يعين استنكر الشيء { عبس}ومعىن . هذا العابس واملتويل هو رسول اهلل صل  اهلل عليه ولله وسلم{ عبس وتوىل}
رضي اهلل عنه، فإنه جاء إىل النيب صل  األعم  هو عبداهلل بن عمرو ابن أم مكتوم { أن جاءه األعم }. أعرض{ توىل}ومعىن . بوجهه

اهلل عليه ولله وسلم قبل اهلجرة وهو يف مكة، وكان عنده قوم من عظماء قريش يطمع النيب صل  اهلل عليه ولله وسلم يف إسالمهم، 
يه وسّلم فيهم شديدا  ـ ومن املعلوم أن العظماء واألشراف إذا أسلموا كان ذل  سببا  إلسالم من حتتهم وكان طمع النيب صل  اهلل عل

علمين مما علم  اهلل ويستقرىء النيب صل  : ـ فجاء هذا األعم  يسأل النيب صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم وذكروا أنه كان يقول
 اهلل عليه وعل  لله وسلم فكان النيب عليه الصالة والسالم يعرض عنه وعبس يف وجهه رجاًء وطمعا  يف إسالم هؤالء العظماء وكأنه
خاف أن هؤالء العظماء يزدرون النيب صل  اهلل عليه ولله وسلم إذا وجه وجهه هلذا الرجل األعم  وأعرض عن هؤالء العظماء، 

: واألمر الثاين. الرجاء يف إسالم هؤالء العظماء: األمر األول. فكان النيب عليه الصالة والسالم يف عبوسه وتوليه يالحظ هذين األمرين
صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم يف كونه يلتفت إىل هذا الرجل األعم  الذي هو حمتقر عندهم، وال ش  أن هذا  أال يزدروا النيب

اجتهاد من رسول اهلل صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم وليس احتقارا  البن أم مكتوم؛ ألننا نعلم أن النيب صل  اهلل عليه وسّلم ال يهمه 
: أي{ وما يدري }. اهلل، وأن الناس عنده سواء بل من كان أشد إقباال  عل  اإلسالم فهو أحب إليه إال أن تنتشر دعوته احلق بني عباد

أي يتطهر من الذنوب واألخالق اليت ال { يزك }أي لعل ابن أم مكتوم { لعله}. أي شيء يريب  أن يتزك  هذا الرجل ويقوي إميانه
يعين وما يدري  لعله يذكر أي يتعظ { أو يذكر فتنفعه الذكرى}. أن يلتفت إليه تليق بأمثاله، فإذا كان هذا هو املرجو منه فإنه أحق

يعين استغىن مباله لكثرته، واستغىن جباهه لقوته { أما من استغىن}. فتنفعه املوعظة فإنه رضي اهلل عنه أرج  من هؤالء أن يتعظ ويتذكر
يعين ليس علي  شيء إذا مل يتزك  هذا { وما علي  أال يزك } .أي تتعرض وتطلب إقباله علي  وتقبل عليه{ فأنت له تصدى}فهذا 

املستغين؛ ألنه ليس علي  إال البالغ، فبّيـن اهلل سبحانه وتعاىل أن ابن أم مكتوم رضي اهلل عنه أقرب إىل التزكي من هؤالء العظماء، 
يعين ليس { وما علي  أال يزك }. عليه منهم شيءوأن هؤالء إذا مل يتزكوا مع إقبال الرسول عليه الصالة والسالم عليهم فإنه ليس 

{ فأنت عنه تله . وهو خيش . وأما من جاءك يسع }: مث قال تعاىل. علي  شيء إذا مل يتزك  ألن إمثه عليه وليس علي  إال البالغ
صة إىل حضور جملس أي يستعجل من أجل انتهاز الفر{ وأما من جاءك يسع }. {فأنت له تصدى. أما من استغىن}: هذا مقابل قوله



أي تتله  عنه وتتغافل ألنه انشغل { فأنت عنه تله }. أي خياف اهلل عز وجل بقلبه{ وهو خيش }النيب صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم 
. هنا حرف ردع وزجر أي ال تفعل مثل ما فعلت{ كال}إن : يعين ال تفعل مثل هذا وهلذا نقول{ كال}. برؤساء القوم لعلهم يهتدون

تذكر اإلنسان مبا ينفعه { تذكرة}. أي االيات القرلنية اليت أنزهلا اهلل عل  رسوله صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم{ إهنا{ }ا تذكرةإهن}
أي فمن شاء ذكر ما نزل من املوعظة فاتعظ، ومن { فمن شاء ذكره}. وحتثه عليه، وتذكر له ما يضره وحتذره منه ويتعظ هبا القلب

فاهلل جعل لإلنسان اخليار [. 98: الكهف]{ وقل احلق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر}: اهلل تعاىلشاء مل يتعظ لقول 
خري شرعا  بني الكفر واإلميان بل هو مأمور باإلميان lقدرا  بني أن يؤمن ويكفر، أما شرعا  فإنه ال يرض  لعباده الكفر، وليس اإلنسان 

القدر هو خمري وليس كما يزعم بعض الناس مسري جمرب عل  عمله، بل هذا قول مبتدع ابتدعه  ومفروض عليه اإلميان، لكن من حيث
أي ذكر ما نزل من الوحي فاتعظ به، ومن شاء مل يذكره، واملوفق من وفقه اهلل عز { فمن شاء ذكره}. اجلربية من اجلهمية وغريهم

معظمة { مرفوعة مطهرة. يف صحف مكرمة}ضمنته هذه االيات أي أن هذا الذكر الذي ت{ مرفوعة مطهرة. يف صحف مكرمة}. وجل
السفرة املالئكة، ومسوا سفرة { بأيدي سفرة}. عند اهلل، والصحف مجع صحائف، والصحائف مجع صحيفة وهي ما يكتب فيه القول

السفرة : وقيل[. 1: اجلمعة]{ ا كمثل احلمار حيمل أسفار}: ألهنم كتبة مأخوذة من السََّفر أو من السَّْفِر وهو الكتاب كقوله تعاىل
الوسطاء بني اهلل وبني خلقه، من السفري وهو الواسطة بني الناس، ومنه حديث أيب رافع رضي اهلل عنه أن النيب صل  اهلل عليه ولله 

ألهنم كتبة  املهم أن السفرة هم املالئكة ومسوا سفرة. أي الواسطة« وكنت السفري بينهما»: وسلم تزوج ميمونة قبل أن حيرم قال
يكتبون، ومسوا سفرة ألهنم سفراء بني اهلل وبني اخللق، فجربيل عليه الصالة والسالم واسطة بني اهلل وبني اخللق يف النزول بالوحي، 

كرام }. والكتبة الذين يكتبون ما يعمل اإلنسان أيضا  يكتبونه ويبلغونه إىل اهلل عز وجل، واهلل تعاىل عامل به حني كتابته وقبل كتابته
كرام يف خلقتهم ألهنم عل  أحسن خلقة، وعل  أحسن ُخلق، وهلذا وصف اهلل املالئكة بأهنم كرام كاتبني .. كرام يف أخالقهم{ بررة

. يسبحون الليل والنهار ال يفترون. يعلمون ما تفعلون، وأهنم عليهم الصالة والسالم ال يستكربون عن عبادة اهلل وال يستحسرون
ا تأديب من اهلل عز وجل للخلق أال يكون مههم هًّما شخصيًّا بل يكون مههم هًّما معنويًّا وأال يفضلوا يف الدعوة إىل وهذه االيات فيه

صغري، اهلل شريفا  لشرفه، وال عظيما  لعظمته، وال قريبا  لقربه، بل يكون الناس عندهم سواء يف الدعوة إىل اهلل الفقري والغين، الكبري وال
أن جاءه . عبس وتوىل}: ، وفيها أيضا  تلطف اهلل عز وجل مبخاطبة النيب صل  اهلل عليه ولله وسلم فقال يف أوهلاالقريب والبعيد

ثالث مجل مل خياطب اهلل فيها النيب صل  اهلل عليه ولله وسلم ألهنا عتاب فلو وجهت إىل الرسول باخلطاب لكان فيه ما فيه { األعم 
كم للغائب كراهية أن خياطب النيب صل  اهلل عليه ولله وسلم هبذه الكلمات الغليظة الشديدة، فجعل احل{ عبس}لكن جاءت بالغيبة 

وألجل أال يقع مبثل ذل  من يقع من هذه األمة، واهلل سبحانه وتعاىل وصف كتابه العزيز بأنه بلسان عريب مبني، وهذا من بيانه، ويف 
األعم  واألعرج واألعمش، وقد كان العلماء يفعلون هذا، األعرج عن أيب  االيات أيضا  دليل عل  جواز لقب اإلنسان بوصفه مثل

وهكذا، قال أهل العلم واللقب بالعيب إذا كان املقصود به تعيني الشخص فال بأس به، وأما إذا ... هريرة، األعمش عن ابن مسعود
ني الشخص ـ تدعو احلاجة إليه، والثانية ـ إذا كان كان املقصود به تعيري الشخص فإنه حرام؛ ألن األول ـ إذا كان املقصود به تبي

ال تظهر الشماتة يف أخي  فريمحه اهلل »املقصود به التعيري ـ فإنه ال يقصد به التبيني وإمنا يقصد به الشماتة وقد جاء يف األثر 
 . «ويبتلي 

َكالَّ * ُثمَّ ِإَذا َشآَء َأنَشَرُه * ُثمَّ َأَماَتُه َفَأْقَبَرُه * ُثمَّ السَِّبيَل َيسََّرُه * ٍة َخَلَقُه َفَقدََّرُه ِمن نُّْطَف* ِمْن َأىِّ َشْ ٍء َخَلَقُه * ُقِتَل اإِلنَسـُن َمآ َأْكَفَرُه }
* َوِعَنبا  َوَقْضبا  * َفَأنَبْتَنا ِفيَها َحّبا  * َشّقا  ُثمَّ َشَقْقَنا االَْْرَض * َأنَّا َصَبْبَنا اْلَمآَء َصّبا  }ط* َفْلَينُظِر اإِلنَسـُن ِإَل  َطَعاِمِه * َلمَّا َيْقِض َمآ َأَمَرُه 
 . {مََّتـعا  لَُّكْم َوالَِْنَعـِمُكْم* َوَفـِكَهة  َوَأّبا  * َوَحَدلِئَق ُغْلبا  * َوَزْيُتونا  َوَنْخال  

ر أن معناها ُأهل ؛ ألن القتل يكون به إن معناها لعن، والذي يظه: تأيت يف القرلن كثريا  فمن العلماء من يقول{ قتل{ }قتل اإلنسان}
قتل فالن ما أسوأ خلقه، قتل فالن ما أخبثه وما أشبه : اهلالك وهو أسلوب تستعمله العرب يف تقبيح ما كان عليه صاحبه فيقولون مثال 



{ ما أكفره}لقوله فيما بعد املراد باإلنسان هنا الكافر خاصة، وليس كل إنسان : قال بعض العلماء{ قتل اإلنسان}: وقوله تعاىل. ذل 
يا لدم، »: أن اهلل يقول يقوم القيامة: وحيتمل أن يكون املراد باإلنسان اجلنس، ألن أكثر بين لدم كفار كما ثبت يف احلديث الصحيح

ن كل ألف م: يا رب، وما بعث النار؟ قال: فيقول. أخرج من ذريت  بعثا  إىل النار: لبي  وسعدي ، فيقول له اهلل عز وجل: فيقول
{ ما أكفره}. ، فيكون املراد باإلنسان هنا اجلنس وخيرج املؤمن من ذل  مبا دلت عليه النصوص األخرى«تسع مئة وتسعة وتسعني
إن هذا من باب : أي شيء أكفره؟ ما الذي محله عل  الكفر؟ وقال بعض العلماء: هنا استفهامية أي{ ما}قال بعض العلماء إن 

وإمنا كان كفر اإلنسان عظيما  ألن اهلل أعطاه عقال ، وأرسل إليه الرسل، وأنزل عليه الكتب وأمده بكل ! فرهالتعجب يعين ما أعظم ك
ما : استفهامية أي{ ما}والفرق بني القولني أنه عل  القول األول تكون . ما حيتاج إىل التصديق، ومع ذل  كفر فيكون كفره عظيما 

والكفر هنا !! عجبية يعين عجبا  له كيف كفر مع أن كل شيء متوفر لديه يف بيان احلق واهلدىالذي أكفره؟ وعل  القول الثاين تكون ت
ال ميكن أن ُيبعث الناس بعد أن كانت : يشمل كل أنواع الكفر، ومنه إنكار البعث فإن كثريا  من الكفار كذبوا بالبعث، وقالوا

من أي شيء }: وهلذا قال[. 79: يس]{ قال من حييي العظام وهي رميموضرب لنا مثال  ونسي خلقه }: عظامهم رميما  كما قال تعاىل
يعين أنت أيها اإلنسان كيف تكفر بالبعث؟ من أي شيء خلقت؟ أمل ختلق { من نطفة خلقه}: استفهام تقرير ملا يأيت بعده يف قوله{ خلقه

والنطفة هي يف { من نطفة خلقه}: وهلذا قال من العدم مل تكن شيئا  مذكورا  من قبل فوجدت وصرت إنسانا  فكيف تكفر بالبعث؟
أي { فقدره}األصل املاء القليل، واملراد به هنا ماء الرجل الدافق الذي خيرج من بني الصلب والترائب يلقيه يف رحم املرأة فتحمل 

حدثنا رسول اهلل صل  اهلل : لنطفة، مث علقة، مث مضغة، كما يف احلديث الصحيح عن ابن مسعود رضي اهلل عنه قا: جعله مقدرا  أطوارا 
إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوما  نطفة، مث يكون علقة مثل ذل ، مث يكون »: عليه وسلم وهو الصادق املصدوق فقال

ال  بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد، فوالذي: مضغة مثل ذل ، مث يرسل إليه املل  فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات
إله غريه إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، 

فاإلنسان . «وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها
طن أمه من الذي يقدره هذا التقدير؟ من الذي يوصل إليه ما ينمو به من الدم الذي يتصل به بواسطة السرة من دم أمه؟ إال مقدر يف ب

السبيل هنا مبعىن الطريق يعين يسر له الطريق ليخرج من بطن أمه إىل عامل املشاهدة، { مث السبيل يسره}: اهلل عز وجل، وهلذا قال
يسر له ثديي أمه يتغذى هبما، ويسر له بعد ذل  [. 41: البلد]{ وهديناه النجدين}: ذكره تعاىل يف قوله ويسر له أيضا  بعد ذل  ما

ما فتح له من خزائن الرزق، ويسر له فوق هذا كله وما هو أهم وهو طريق اهلدى والفالح وذل  مبا أرسل إليه من الرساالت، وأنزل 
أي جعله يف قرب، أي مدفونا  سترا  عليه وإكراما  واحتراما ؛ { فأقربه}. ارقة الروح للبدناملوت مف{ أماته}عليه من الكتب، مث بعد هذا 

ألن البشر لو كانوا إذا ماتوا كسائر امليتات جثثا  ترم  يف الزبال لكان يف ذل  إهانة عظيمة للميت وألهل امليت، ولكن من نعمة اهلل 
مث إذا }. أكرمه بدفنه: قال{ فأقربه}: ال ابن عباس رضي اهلل عنهما يف قوله تعاىلسبحانه وتعاىل أن شرع لعباده هذا الدفن، وهلذا ق

يعين أنه ال يعجزه { مث إذا شاء أنشره}: وقوله. أي بعثه يوم النشور ليجازيه عل  عمله{ أنشره}أي إذا شاء اهلل عز وجل { شاء أنشره
لكنها تفارقها يف بعض األشياء، ( مل)هنا مبعىن { ملا{ }ملا يقضي ما أمره كال}: عز وجل أن ينشره لكن مل يأِت أمر اهلل بعد وهلذا قال

ر، ويف واملعىن أن اهلل تعاىل مل يقِض ما أمره، أي ما أمر به كونا  وقدرا ، أي أن األمر مل يتم لنشر أو النشار هذا امليت بل له موعد منتظ
قًّا لوجدنا لباءنا االن، وهذا القول منهم حتدي مكذوب؛ ألن الرسل مل هذا رد عل  املكذبني بالبعث الذين يقولون لو كان البعث ح

مث قال عز وجل مذكرا  لإلنسان مبا أنعم اهلل عليه . تقل هلم إنكم تبعثون االن، ولكنهم قالوا هلم إنكم تبعثون مجيعا  بعد أن متوتوا مجيعا 
؟ ومن جاء به؟ وهل أحٌد خلقه؟ وينبغي لإلنسان أن يتذكر عند هذه أي فلينظر إىل طعامه من أين جاء. {فلينظر اإلنسان إىل طعامه}

إنا ملغرمون . لو نشاء جلعلناه حطاما  فظلتم تفكهون. أأنتم تزرعونه أم حنن الزارعون. أفرأيتم ما حترثون}: االية قول اهلل تبارك وتعاىل
ويسر احلصول عليه حىت كان طعاما  لنا؟ هو اهلل عز  من الذي زرع هذا الزرع حىت استوى[. 17، 11: الواقعة]{ بل حنن حمرومون
مث }يعين من السحاب { أنا صببنا املاء صبًّا}. أي بعد أن خنرجه حنطمه حىت ال تنتفعوا به{ لو نشاء جلعلناه حطاما }وجل، وهلذا قال 



كالرب والرز والذرة والشعري وغري ذل  { حبًّا}أي يف األرض { فأنبتنا فيها}. بعد نزول املطر عليها تتشقق بالنبات{ شققنا األرض شقًّا
حدائق { وحدائق غلبا }معروف { وخنال }معروف { وزيتونا }إنه القت املعروف : قيل{ وقضبا }معروف { وعنبا }من احلبوب الكثرية 

نبات معروف عند العرب األب { وأبًّا}يعين ما يتفكه به اإلنسان من أنواع الفواكه { وفاكهة}مجع حديقة، والغلب كثري األشجار 
 . يعين أننا فعلنا ذل  متعة لكم، يقوم هبا أودكم، وتتمتعون هبا أيضا  بالتفكه هبذه النعم{ متاعا  لكم وألنعامكم}ترعاه اإلبل 

 : مث ملا ذكر اهلل عز وجل اإلنسان حباله منذ خلق من نطفة حىت بقي يف الدنيا وعاش، ذكر حاله االخرة يف قوله

ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ * ِلُكلِّ اْمِرىٍء مِّْنُهْم َيْوَمِئٍذ َشْأٌن ُيْغِنيِه * َوَصـِحَبِتُه َوَبِنيِه * َوُأمِِّه َوَأِبيِه * َيْوَم َيِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن َأِخيِه * آَءِت الصَّآخَُّة َفِإَذا َج}
 . {ُأْوَلـِئَ  ُهُم اْلَكَفَرُة اْلَفَجَرُة* َتْرَهُقَها َقَتَرٌة * َغَبَرٌة  َوُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َعَلْيَها* َضـِحَكٌة مُّْسَتْبِشَرٌة * مُّْسِفَرٌة 

من أخيه شقيقه أو ألبيه { يوم يفر املرء من أخيه}يعين الصيحة العظيمة اليت تصخ االذان، وهذا هو يوم القيامة { فإذا جاءت الصاخة}
وهم أقرب { وبنيه}زوجته { وصاحبته}، واجلدات يفر من هؤالء كلهم األم واألب املباشر، واألجداد أيضا { وأمه وأبيه}أو ألمه 

يفر منهم لئال يطالبوه مبا فرط به يف حقهم من أدب وغريه، ألن : قال أهل العلم. ويفر من هؤالء كلهم. الناس إليه وأحب الناس إليه
كل إنسان مشتغل بنفسه ال { منهم يومئذ شأن يغنيهلكل امرىء }كل واحد يف ذل  اليوم ال حيب أبدا  أن يكون له أحد يطالبه بشيء 

قالت عائشة ـ رضي اهلل « إنكم حتشرون يوم القيامة حفاة، عراة، غرال »: ينظر إىل غريه، وهلذا ملا قال النيب عليه الصالة والسالم
، مث «من أن ينظر بعضهم إىل بعضاألمر أعظم »: ؟ قال النيب صل  اهلل عليه وسّلم«الرجال والنساء ينظر بعضهم إىل بعض»: عنها ـ

مسفرة من اإلسفار وهو الوضوح ألهنا وجوه املؤمنني ُتسفر { وجوه يومئذ مسفرة}: قّسم اهلل الناس يف ذل  اليوم إىل قسمني فقال
 أي قد بشرت باخلري ألهنا{ مستبشرة}يعين متبسمة، وهذا من كمال سرورهم { ضاحكة}عما يف قلوهبم من السرور واالنشراح 

أي شيء كالغبار؛ ألهنا ذميمة قبيحة { عليها غربة}يعين يوم القيامة { ووجوه يومئذ{ }سالم عليكم}تتلقاهم املالئكة بالبشرى يقولون 
الذين مجعوا بني الكفر والفجور، نسأل اهلل العافية، ونسأل اهلل تعاىل أن جيعلنا { أولئ  هم الكفرة الفجرة}أي ظلمة { ترهقها قترة}

 . هم مسفرة ضاحكة مستبشرة إنه جواد كرميممن وجوه

 

تفسري جزء 
 عم 

 حممد بن صاحل العثيمني  التكوير 

 { ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمـِن الرَِّحيِم }

َوِإَذا اْلِبَحاُر * ِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشَرْت َو* َوِإَذا اْلِعَشاُر ُعطَِّلْت * َوِإَذا اْلِجَباُل ُسيَِّرْت * َوِإَذا النُُّجوُم انَكَدَرْت * ِإَذا الشَّْمُس ُكوَِّرْت }
َوِإَذا * َوِإَذا السََّمآُء ُكِشَطْت * َوِإَذا الصُُّحُف ُنِشَرْت * ِبَأىِّ َذنٍب ُقِتَلْت * َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلْت * َوِإَذا النُُّفوُس ُزوَِّجْت * ُسجَِّرْت 

 . {َعِلَمْت َنْفٌس مَّآ َأْحَضَرْت* ُة ُأْزِلَفْت َوِإَذا اْلَجنَّ* اْلَجِحيُم ُسعَِّرْت 

 . تقدم الكالم عليها: البسملة

مجع الشيء بعضه إىل بعض ولّفه كما تكّور العمامة عل  الرأس، والشمس : هذا يكون يوم القيامة، والتكوير{ إذا الشمس كورت}
ا مجيعا  ويطوي بعضها عل  بعض فيذهب نورها، ويلقيها يف النار كتلة عظيمة كبرية واسعة يف يوم القيامة يكورها اهلل عز وجل فيلفه
أي حتصبون يف { إنكم وما تعبدون من دون اهلل حصب جهنم}: عز وجل إغاظة للذين يعبدوهنا من دون اهلل، قال اهلل تبارك وتعاىل



اء اهلل فإنه ال يلق  يف النار كما قال اهلل تعاىل ويستثين من ذل  من ُعبد من دون اهلل من أولي[. 89: األنبياء]{ أنتم هلا واردون}جهنم 
{ ال يسمعون حسيسها وهم يف ما اشتهت أنفسهم خالدون. إن الذين سبقت هلم منا احلسىن أولئ  عنها مبعدون}بعد هذه االية 

{ واكب انتثرتوإذا الك}. انكدرت يعين تساقطت كما تفسره االية الثانية{ وإذا النجوم انكدرت}[. 419، 414: األنبياء]
هذه اجلبال العظيمة الصلبة العالية الرفيعة تكون { وإذا اجلبال ُسريت}فالنجوم يوم القيامة تتناثر وتزول عن أماكنها [. 9: االنفطار]

عشراء،  العشار مجع{ وإذا العشار ُعطلت}[. 91: النبأ]{ وسّيرت اجلبال فكانت سرابا }: هباًء يوم القيامة وتسّير كما قال اهلل تعاىل
وهي الناقة احلامل اليت مت حلملها عشرة أشهر وهي من أنفس األموال عند العرب، وجتد صاحبها يرقبها ويالحظها، ويعتين هبا ويأوي 
إليها وحيف هبا يف الدنيا، لكن يف االخرة تعطل وال يلتفت إليها؛ ألن اإلنسان يف شأن عظيم مزعج ينسيه كل شيء كما قال اهلل تبارك 

وإذا }[. 37ـ  31: عبس]{ وصاحبته وبنيه لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه. وأمه وأبيه. يوم يفر املرء من أخيه}: وتعاىل
وما من دابة يف األرض وال طائر يطري جبناحيه إال }: الوحوش مجع وحش، واملراد هبا مجيع الدواب، لقول اهلل تعاىل{ الوحوش حشرت

حتشر الدواب يوم القيامة ويشاهدها الناس وُيقتص [. 39: األنعام]{ ب من شيء مث إىل رهبم حيشرونُأمم أمثالكم ما فرطنا يف الكتا
لبعضها من بعض، حىت إنه يقتص للبهيمة اجللحاء اليت ليس هلا قرن من البهيمة القرناء، فإذا اقتص من بعض هذه الوحوش لبعض 

البحار مجع حبر ومجعت { وإذا البحار ُسّجرت}وتعاىل إلظهار عدله بني خلقه  أمرها اهلل تعاىل فكانت ترابا ، وإمنا يفعل ذل  سبحانه
هذه البحار العظيمة إذا كان يوم القيامة فإهنا ُتسجر، أي توقد نارا ، . لعظمتها وكثرهتا، فإهنا متثل ثالثة أرباع األرض تقريبا  أو أكثر
{ وإذا النفوس زوجت}ن حبارها املياه العظيمة تسّجر حىت تكون نارا  تشتعل نارا  عظيمة وحينئذ تيبس األرض وال يبق فيها ماء؛ أل

النفوس مجع نفس، واملراد هبا اإلنسان كله، فتزّوج النفوس يعين ُيضم كل صنف إىل صنفه؛ ألن الزوج يراد به الصنف كما قال اهلل 
أي أصناف، وقال [. 19: ص]{ ولخر من شكله أزواج}: أي أصنافا  ثالثة وقال تعاىل[. 7: الواقعة]{ وكنتم أزواجا  ثالثة}: تعاىل
أي أصنافهم وأشكاهلم فيوم القيامة يضم كل شكل إىل مثله، أهل اخلري [. 99: الصافات]{ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم}: تعاىل

كل أمة تدع  إىل كتاهبا }لوحدها { وترى كل أمة جاثية}إىل أهل اخلري، وأهل الشر إىل أهل الشر، وهذه األمة يضم بعضها إىل بعض 
يعين شّكلت وُضم بعضها إىل بعض كل صنف إىل صنفه، { وإذا النفوس زوجت}إذا  [. 99اجلاثية ]{ اليوم جتزون ما كنتم تعملون

اهلل، املوؤدة هي األنث  تدفن حية، وذل  أنه يف اجلاهلية جلهلهم وسوء ظنهم ب{ وإذا املؤؤدة ُسئلت بأي ذنب ُقتلت}كل أمة إىل أمتها 
يتوارى من }وعدم حتملهم يعّير بعضهم بعضا  إذا أتته األنث ، فإذا ُبشِّر أحدهم باألثىن ظل وجهه مسودا  وهو كظيم، ممتل ء هًّما وغمًّا 

يعين إذا قيل ألحدهم نبشرك أن [. 18النحل ]{ من سوء ما بشر به أميسكه عل  هون أم يدسه يف التراب}يعين خيتفي منهم { القوم
جاء ل  بأنث  ـ ببنت ـ اغتم واهتم، وامتأل من الغم واهلم، وصار يفكر هل يبقي هذه األنث  عل  هون وذل؟ أو يدسها يف اهلل 

فمنهم من يدفن البنت وهي حية، إما قبل أن متيز أو بعد أن متيز، حىت . التراب ويستريح منها؟ فكان بعضهم هكذا، وبعضهم هكذا
فإذا أصاب حليته شيء من التراب نفضتـه عن حليته وهو حيفر هلا ليدفنها وال يكون يف قلبه هلا  إن بعضهم كان حيفر احلفرة لبنته

رمحة، وهذا يدل  عل  أن اجلاهلية أمرها سفال، فإن الوحوش حتنو عل  أوالدها وهي وحوش، وهؤالء ال حينون عل  أوالدهم، يقول 
هي ... كيف ُتسأل وهي املظلومة: هل أذنبت؟ فإذا قال قائل{ نب قتلتبأي ذ}تسأل يوم القيامة { وإذا املؤودة سئلت}: عز وجل

إهنا ُتسأل توبيخا  للذي وأدها، ألهنا ُتسأل أمامه : املدفونة، مث هي قد تدفن وهي ال متيز، ومل جير عليها قلم التكليف، فكيف تسأل؟ قيل
بأي : عل  لخر يف الدنيا فأتوا إىل السلطان إىل األمري فقال للمظلومبأي ذنب ُقِتْلِت أو ُقِتَلْت؟ نظري ذل  لو أن شخصا  اعتدى : فيقال

لكن من أجل التوبيخ للظامل، فاملوؤدة ُتسأل بأي ذنب قتلت . ذنب ضرب  هذا الرجل؟ وهو يعرف أنه معتدا  عليه ليس له ذنب
واعلم . صحيفة، وهي ما يكتب فيها األعمالالصحف مجع { وإذا الصحف نشرت}. توبيخا  لظاملها وقاتلها ودافنها نسأل اهلل العافية

أيها اإلنسان أن كل عمل تعمله من قول أو فعل فإنه يكتب ويسجل بصحائف عل  يد أمناء كرام كاتبني يعلمون ما تفعلون، يسجل 
يعين عمله يف عنقه { هوكل إنسان ألزمناه طائره يف عنق}: كل شيء تعمله فإذا كان يوم القيامة فإن اهلل سبحانه وتعاىل يقول يف كتابه

، كالمنا االن وحنن [41اإلسراء ]{ اقرأ كتاب  كف  بنفس  اليوم علي  حسيبا }مفتوحا  { وخنرج له يوم القيامة كتابا  يلقاه منشورا }



وهلذا قال النيب [. 49: ق]{ ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد}نتكلم يكتب، كالم بعضكم مع بعض يكتب، كل كالم يكتب 
، «من كان يؤمن باهلل واليوم االخر فليقل خريا  أو ليصمت»: ، وقال«من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه»: ليه الصالة والسالمع

ألن كل شيء سيكتب عليه، ومن كُثر كلُمه كُثر سقطه، يعين الذي ُيكثر الكالم يكثر منه السقط والزالت، فاحفظ لسان  فإن 
السماء فوقنا االن سقف حمفوظ قوي { وإذا السماء كشطت}. ا تقول وسوف تنشر ل  يوم القيامةالصحف سوف يكتب فيها كل م

أي [. 49: النبأ]{ وبنينا فوقكم سبعا  شدادا }: وقال تعاىل. أي بقوة[. 17:: الذاريات]{ والسماء بنيناها بأيد}: قال تعاىل. شديد
يكشط اجللد عند سلخ البعري عن اللحم يكشطها اهلل عز وجل مث يطويها جل  يف يوم القيامة تكشط يعين ُتزال عن مكاهنا كما. قوية

يعين كما يطوي [. 411: األنبياء]{ كطي السجل للكتب}[. 17: الزمر]{ والسموات مطويات بيمينه}: وعال بيمينه كما قال تعاىل
وعن احملي، فالسماء تكشط يوم القيامة ويبق  السجل الكتب، يعين الكاتب إذا فرغ من كتابته طوى الورقة حفظا  هلا عن التمزق 

يكون بدل السماء اليت فوقنا االن يكون [. 47: احلاقة]{ وحيمل عرش رب  فوقهم يومئذ مثانية}: األمر فضاء إال أن اهلل تعاىل يقول
أنا املل ، أين »: ويقولالذي فوقنا هو العرش؛ ألن السماء تطوى بيمني اهلل عز وجل يطويها بيمينه ويهزها وكذل  يقبض األرض 

وما وقودها الذي . ُتسعر أي توقد. اجلحيم هي النار، ومسيت بذل  لبعد قعرها وظلمة مرءاها{ وإذا اجلحيم سعرت}، «ملوك األرض
[. 1: ميالتحر]{ يا أيها الذين لمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا  وقودها الناس واحلجارة}: توقد به؟ وقودها الذي وقد به قال اهلل عنه

واحلجارة حجارة من ناٍر عظيمة شديدة االشتعال شديدة احلرارة، هذا . بدل ما توقد باحلطب والورق يكون الوقود الناس يعين الكفار
يعين ُقرِّبت { أزلفت}اجلنة دار املتقني فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر عل  قلب بشر { وإذا اجلنة أزلفت}تسعري جهنم 

كل هذا { وإذا اجلنة أزلفت}دار الكفار تسّعر، توقد، ودار املؤمنني تزّين وتقّرب . ت للمؤمنني، وانظر الفرق بني هذا وذاكوُزيِّن
وإذا . وإذا العشار عطلت. وإذا اجلبال سريت. وإذا النجوم انكدرت. إذا الشمس كورت}: يكون يوم القيامة، إذا قرأنا هذه االيات

وإذا . وإذا الصحف نشرت. بأي ذنب قتلت. وإذا املوؤدة سئلت. وإذا النفوس زوجت. ر سجرتوإذا البحا. الوحوش حشرت
ألن كلها يف ضمن الشرط . هذه اثنتا عشرة مجلة إىل االن مل يأت باجلواب{ وإذا اجلنة أزلفت. وإذا اجلحيم سعرت. الشماء كشطت

أي ما { علمت نفس ما أحضرت}: األشياء؟ قال اهلل تعاىلفاجلواب مل يأت بعد ماذا يكون إذا كانت هذه { إذا الشمس كورت}
يعين يكون حمضرا  أيضا  [. 31: لل عمران]{ يوم جتد كل نفس ما عملت من خري حمضرا  وما عملت من سوء}قدمته من خري وشر 

فس ما أحضرت من خري أو شر، فتعلم يف ذل  اليوم كل ن[. 31: لل عمران]{ تود لو أن بينها وبينه أمدا  بعيدا  وحيذركم اهلل نفسه}
نسينا الشيء الكثري ال من الطاعات وال من املعاصي، ولكن هذا لن . يف الدنيا نعلم ما نعمل من خري وشر لكن سرعان ما ننس 

: يذهب سدى كما نسيناه؟ بل واهلل هو باق، فإذا كان يوم القيامة أحضرته أنت بإقرارك عل  نفس  بأن  عملته، وهلذا قال تعاىل
فينبغي بل جيب عل  اإلنسان أن يتأمل يف هذه االيات العظيمة وأن يتعظ مبا فيها من املواعظ، وأن يؤمن { علمت نفس ما أحضرت}

 اهلل ال هبا كأنه يراها رأي عني؛ ألن ما أخرب اهلل به وعلمنا مدلوله فإنه أشد يقينا  عندنا مما شاهدناه بأعيننا أو مسعناه بأذاننا؛ ألن خرب
 قد ترى . صدق، لكن ما نراه أو نسمعه كثريا  ما يقع فيه الوهم يكذب،

ِذى ُقوٍَّة ِعنَد ِذى اْلَعْرِش * ِإنَُّه َلَقْوُل َرُسوٍل َكِرمٍي * َوالصُّْبِح ِإَذا َتَنفََّس * َوالَّْيِل ِإَذا َعْسَعَس * اْلَجَواِر اْلُكنَِّس * َفاَل ُأْقِسُم ِباْلُخنَِّس }
َوَما ُهَو ِبَقْوِل َشْيَطـٍن * َوَما ُهَو َعَل  اْلَغْيِب ِبَضِننٍي * َوَلَقْد َرَءاُه ِباالُُْفِق اْلُمِبنِي * َوَما َصـِحُبُكْم ِبَمْجُنوٍن * ٍع َثمَّ َأِمنٍي مَُّطـ* َمِكنٍي 
 . {َوَما َتَشآُءوَن ِإالَّ َأن َيَشآَء اللَُّه َربُّ اْلَعـَلِمنَي* َأن َيْسَتِقيَم  ِلَمن َشآَء ِمنُكْم* ِإْن ُهَو ِإالَّ ِذْكٌر لِّْلَعـَلِمنَي * َفأْيَن َتْذَهُبوَن * رَِّجيٍم 

نافية وليس كذل ، بل هي مثبتة للقسم ويؤت  هبا مبثل هذا { ال}قد يظن بعض الناس أن { فال أقسم}: قوله تعاىل{ فال أقسم باخلنس}
خانسة، وهي النجوم اليت ختنس، أي ترجع فبينما تراها يف أعل  األفق إذا هبا واخلنس مجع { أقسم باخلنس}فاملعىن . التركيب للتأكيد

راجعة إىل لخر األفق، وذل  واهلل أعلم الرتفاعها وُبعدها فيكون ما حتتها من النجوم أسرع منها يف اجلري حبسب رؤية العني، 
فأقسم اهلل هبذه النجوم . ليت تكنس أي تدخل يف مغيبهاهي ا{ الكنس}بالياء لكن حذفت الياء للتخفيف و( اجلواري)أصلها { اجلوار}



معناه أدبر، وذل  أن : يعين أقبل، وقيل{ عسعس}: معىن قوله{ والصبح إذا تنفس. والليل إذا عسعس}: مث أقسم بالليل والنهار فقال
وهو . و ليطابق ما بعده من القسمليوافق أ« أقبل»لكن الذي يظهر أن معناها . يف اللغة العربية تصلح هلذا وهذا{ عسعس}الكلمة 
وإمنا أقسم اهلل تعاىل هبذه املخلوقات لعظمها . فيكون اهلل أقسم بالليل حال إقباله، وبالنهار حال إقباله{ والصبح إذا تنفس}: قوله

: لنهار، قال اهلل عز وجلوكوهنا من لياته الكربى، فمن يستطيع أن يأيت بالنهار إذا كان الليل، ومن يستطيع أن يأيت بالليل إذا كان ا
قل أرأيتم إن جعل اهلل عليكم . قل أرأيتم إن جعل اهلل عليكم الليل سرمدا  إىل يوم القيامة َمن إله غري اهلل يأتيكم بضياء أفال تسمعون}

محته جعل لكم الليل ومن ر}[. 74: القصص. ]{النهار سرمدا  إىل يوم القيامة َمن إله غري اهلل يأتيكم بليل تسكنون فيه أفال تبصرون
فهذه املخلوقات العظيمة يقسم اهلل هبا لعظم املقسم عليه [. 73: القصص]{ والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

هو جربيل عليه الصالة والسالم، فإنه رسول اهلل إىل { لقول رسول كرمي}أي القرلن { إنه{ }إنه لقول رسول كرمي}: وهو قوله
[. 1: النجم]{ ذو مرة فاستوى}: ووصفه اهلل بالكرم حلسن منظره كما قال تعاىل يف لية أخرى. بالوحي الذي ينزله عليهم الرسل

ذي { }كرمي}: اخللق احلسن واهليئة اجلميلة، فكان جربيل عليه الصالة والسالم موصوفا  هبذا الوصف: املرة: قال العلماء{ ذو مرة}
وصفه اهلل تعاىل بالقوة العظيمة، فإن الرسول صل  اهلل عليه وسّلم رله عل  صورته اليت خلقه { قوة ذي{ }قوة عند ذي العرش مكني

أي عند صاحب العرش { عند ذي العرش}: اهلل عليها له ست مئة جناح قد سّد األفق كله من عظمته عليه الصالة والسالم، وقوله
رفيع الدرجات ذو العرش يلقي }: قال اهلل تعاىل. العاملني عز وجل وهو اهلل جل وعال، والعرش فوق كل شيء، وفوق العرش رب

أي ذو مكانة، أي أن جربيل عند اهلل ذو { مكني}: وقوله. فذو العرش هو اهلل[. 41: غافر]{ الروح من أمره عل  من يشاء من عباده
ِنَعم : فإن النعم لو نظرنا إليها لوجدنا أهنا قسمان مكانة وشرف، وهلذا خصه اهلل بأكرب النعم اليت أنزهلا اهلل عل  عباده، وهو الوحي

يستوي فيها البهائم واإلنسان، وهي متعة البدن األكل والشرب، والنكاح والسكن، هذه النعم يستوي فيها اإلنسان واحليوان، 
ا اإلنسان، وهي الشرائع اليت وِنعٌم أخرى خيتص هب. فاإلنسان يتمتع مبا يأكل، ومبا يشرب، ومبا ينكح، ومبا يسكن، والبهائم كذل 

من عمل صاحلا  من }أنزهلا اهلل عل  الرسل لتستقيم حياة اخللق، ألنه ال ميكن أن تستقيم حياة اخللق أو تطيب حياة اخللق إال بالشرائع 
امل بالصاحلات هو املؤمن الع[. 87: النحل]{ ذكر أو أنث  وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون

واهلل لو فتشت امللوك وأبناء امللوك، والوزراء وأبناء الوزراء، واألمراء . الذي له احلياة الطيبة يف الدنيا والثواب اجلزيل يف االخرة
، وأشرح وأبناء األمراء، واألغنياء وأبناء األغنياء، لو فتشتهم وفتشت من لمن وعمل صاحلا  لوجدت الثاين أطيب عيشة، وأنعم باال 

من عمل صاحلا  من ذكر أو أنث  وهو مؤمن فلنحيينه }: قال. صدرا ، ألن اهلل عز وجل الذي بيده مقاليد السموات واألرض تكفل
جتد املؤمن العامل للصاحلات مسرور القلب، منشرح الصدر، راضيا  بقضاء اهلل وقدره، إن أصابه خري شكر اهلل عل  ذل ، { حياة طيبة

ه صرب عل  ذل  واعتذر إىل اهلل مما صنع، وعلم أنه إمنا أصابه بذنوبه فرجع إىل اهلل عز وجل، قال النيب عليه الصالة وإن أصابه ضد
عجبا  للمؤمن إن أمره كله خري، وليس ذل  ألحد إال للمؤمن، إن أصابته سَّراء شكر، فكان خريا  له، وإن أصابته ضَّراء »: والسالم

النيب عليه الصالة والسالم، إذن أكرب نعمة أنزهلا اهلل عل  اخللق هي نعمة الدين الذي به قوام حياة ، وصدق «صرب فكان خريا  له
{ يقول يا ليتين قدمت حليايت}: اإلنسان يف الدنيا واالخرة، واحلياة احلقيقية هي حياة االخرة، والدليل قوله تعاىل يف سورة الفجر

حقيقة حياة االخرة، والذي يعمل لالخرة حييا حياة طيبة يف الدنيا، فاملؤمن العامل احلياة . فالدنيا ليست بشيء[. 91: الفجر]
قل إن اخلاسرين الذين }والكافر هو الذي خسر الدنيا واالخرة . حياة الدنيا، وحياة االخرة: للصاحلات هو الذي كسب احلياتني

. عل  ما ُكلف به{ أمني}أي هناك { مطاع مثَّ}[. 41: زمرال]{ خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة أال ذل  هو اخلسران املبني
تطيعه املالئكة ألنه ينزل باألمر من اهلل فيأمر املالئكة فتطيع، فله إمرة وله طاعة عل  : جربيل هو املطاع فمن الذي يطيعه؟ قال العلماء

وأطيعوا اهلل وأطيعوا }إمرة وطاعة عل  املكلفني مث الرسل عليهم الصالة والسالم الذين ينزل جربيل عليهم بالوحي هلم . املالئكة
 [. 89: املائدة. ]{الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أمنا عل  رسولنا البالغ املبني



أقسم اهلل عز وجل عل  أن هذا القرلن قول هذا الرسول { ذي قوة عند ذي العرش مكني. إنه لقول رسول كرمي}يف هذه االيات 
يل عليه الصالة والسالم، ويف لية أخرى بني اهلل سبحانه وتعاىل وأقسم أن هذا القرلن قول رسول كرمي بشري يف الكرمي امللكي جرب

فالرسول هنا [. 14ـ  39: احلاقة]{ وما هو بقول شاعر. إنه لقول رسول كرمي. فال أقسم مبا تبصرون وما ال تبصرون}: قوله تعاىل
ئكة وهو جربيل عليه الصالة والسالم، والرسول هناك رسول بشري وهو حممد عليه يف سورة التكوير رسول ملكي أي من املال
وهذا الوصف جلربيل، { إنه لقول رسول كرمي ذي قوة عند ذي العرش مكني}: هنا قال. الصالة والسالم، والدليل عل  هذا واضح

فال أقسم مبا تبصرون وما ال تبصرون إنه لقول }: الهناك ق. ألنه هو الذي عند اهلل، أما حممد عليه الصالة والسالم فهو يف األرض
فال أقسم }فأيهما أعظم قسما  { وال بقول كاهن}ردًّا لقول الكفار الذين قالوا إن حممدا  شاعر { رسول كرمي وما هو بقول شاعر

قسم مبا تبصرون وما ال فال أ}أو { والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كرمي ذي قوة. والليل إذا عسعس. اجلوار الكنس. باخلنس
كل األشياء إما نبصرها أو ال { مبا تبصرون وما ال تبصرون}، الثاين أعظم، ليس فيه شيء أعّم منه {تبصرون إنه لقول رسول كرمي

والصبح إذا . والليل إذا عسعس. فال أقسم باخلنس اجلوار الكنس}وهنا أقسم بااليات العلوية . إذن أقسم اهلل بكل شيء. نبصرها
 . هذه ليات علوية أفقية تناسب الرسول الذي ُأقسم عل  أنه قوله وهو جربيل؛ ألن جربيل عند اهلل{ نفست

 كيف يصف اهلل القرلن بأنه قول الرسول البشري، والرسول امللكي؟ : فإذا قال قائل

قول هذا بالنيابة، قول جربيل بالنيابة  نعم الرسول امللكي بّلغه إىل الرسول البشري، والرسول البشري بلغه إىل األمة، فصار: فنقول
ر وقول حممد بالنيابة، والقائل األول هو اهلل عز وجل، فالقرلن قول اهلل حقيقة، وقول جربيل باعتبار أنه بلغه حملمد، وقول حممد باعتبا

 . أنه بلغه إىل األمة

ما صاحبكم الذي : كأنه قال{ وما صاحبكم}: لأي حممد رسول اهلل صل  اهلل عليه وسّلم وتأمل أنه قا{ وما صاحبكم مبجنون}
تعرفونه وأنتم وإياه دائما ، بقي فيهم أربعني سنة يف مكة قبل النبوة يعرفونه، ويعرفون صدقه وأمانته، حىت كانوا يطلقون عليه اسم 

ناس عقال  بال ش  وأسّدهم يعين ليس جمنونا ، بل هو أعقل العقالء عليه الصالة والسالم، أكمل ال{ وما صاحبكم مبجنون}األمني 
أي البني الظاهر العايل، فإن الرسول عليه الصالة والسالم رأى جربيل عل  صورته { باألفق املبني}أي رأى جربيل { ولقد رله}. رأيا 

ي اليت يف غار مرة يف غار حراء، ومرة يف السماء السابعة ملا ُعرج به عليه الصالة والسالم، وهذه الرؤية ه: اليت ُخلق عليها مرتني
يعين عل  الوحي { عل  الغيب}يعين ما حممد صل  اهلل عليه وسّلم { وما هو}إذن حممد يف األرض { رله باألفق}حراء، ألنه يقول 

بالضاد أي ببخيل، فهو عليه الصالة والسالم ليس مبتهم يف الوحي وال باخل به، بل هو أشد الناس { بضنني}الذي جاءه من عند اهلل 
{ بظنني}ا أوحي إليه، يعلم الناس يف كل مناسبة، وهو أبعد الناس عن التهمة لكمال صدقه عليه الصالة والسالم، ويف قراءة بذال  مل

أي ليس بقول أحد من الشياطني، وهم الكهنة الذين { وما هو بقول شيطان رجيم}. مبتهم، من الظن وهو التهمة: بالظاء املشالة، أي
هنا مبعىن { إن{ }إن هو إال ذكر للعاملني. فأين تذهبون}. ي ويكذبون معه وخيربون الناس فيظنوهنم صادقنيتوحي إليهم الشياطني الوح

تأيت نافية، وتأيت شرطية، وتأيت خمففة « إن»أي أهنا تكون نافية ألن « (ما)فهي مبعىن ( إن)بعد ( إال)أنه إذا جاءت »: وهذه قاعدة( ما)
فهي نافية، أي ما هو أي القرلن الذي جاء به حممد صل  ( إن وبعدها إال)اين هو السياق فإذا جاءت من الثقيلة، والذي يبني هذه املع

، ذكر يشمل التذكري والتذّكر، فهو تذكري للعاملني، وتذكر هلم، أي أهنم {إال ذكر للعاملني}اهلل عليه وسّلم ونزل به جربيل عل  قلبه 
وما أرسلناك إال }: من ُبعث إليهم رسول اهلل صل  اهلل عليه ولله وسلم كما قال اهلل تعاىل( واملراد بالعاملني)يتذكرون به ويتعظون به 

فاملراد [. 4: الفرقان]{ تبارك الذي نزَّل الفرقان عل  عبده ليكون للعاملني نذيرا }: وقال تعاىل[. 417: األنبياء]{ رمحة للعاملني
هذه اجلملة بدل مما قبلها لكنها { ملن شاء{ }ملن شاء منكم أن يستقيم}ه ولله وسلم بالعاملني هنا من أرسل إليهم حممد صل  اهلل علي

وأما من ال يشاء االستقامة فإنه ال يتذكر هبذا القرلن وال « إال ذكر للعاملني ملن شاء منكم أن يستقيم»: أي( إال)بإعادة العامل وهي 



فاإلنسان الذي ال يريد [. 37: ق]{ قلب أو ألق  السمع وهو شهيدإن يف ذل  لذكرى ملن كان له }: ينتفع به كما قال تعاىل
 هل مشيئة اإلنسان باختياره؟ : االستقامة ال ميكن أن ينتفع هبذا القرلن، ولكن إذا قال قائل

و مل يكن كذل  فاهلل عز وجل جعل لإلنسان اختيارا  وإرادة، إن شاء فعل وإن شاء مل يفعل؛ ألنه ل. نعم مشيئة اإلنسان باخيتاره: نقول
مل تقم احلجة عل  اخللق الذين أرسلت إليه الرسل بإرسال الرسل، فما نفعله هو باختيارنا وإرادتنا، ولوال ذل  ما كان إلرسال الرسل 

 حجة علينا إذ أننا نستطيع أن نقول حنن ال نقدر عل  االختيار، فاإلنسان ال ش  فاعل باختياره، وكل إنسان يعرف أنه إذا أراد أن
د يذهب إىل مكة فهو باختياره، وإذا أراد أن يذهب إىل املدينة فهو باختياره، وإذا أراد أن يذهب إىل بيت املقدس فهو باختياره وإذا أرا
أن يذهب إىل الرياض فهو باختياره، أو إىل أي شيء أراده فهو باختياره ال يرى أن أحدا  أجربه عليه، وال يشعر أن أحدا  أجربه عل  

ذل  أيضا  من أراد أن يقوم بطاعة اهلل فهو باختياره ومن أراد أن يعصي اهلل فهو باختياره، فلإلنسان مشيئة ولكن نعلم علم ذل ، ك
ما نشاء شيئا  إال بعد أن يكون اهلل قد { وما تشاؤون إال أن يشاء اهلل}: اليقني أنه ما شاء شيئا  إال وقد شاءه اهلل من قبل، وهلذا قال

ولو شاء اهلل ما اقتتل الذين من بعدهم }: كما قال تعاىل. ئنا الشيء علمنا أن اهلل قد شاءه، ولوال أن اهلل شاءه ما شئناهشاءه، فإذا ش
فنحن إذا عملنا [. 913: البقرة]{ من بعد ما جاءهتم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من لمن ومنهم من كفر ولو شاء اهلل ما اقتتلوا

 . اختيارنا، ولكن نعلم أن هذه املشيئة واالختيار كانت بعد مشيئة اهلل عز وجل، ولو شاء اهلل ما فعلناالشيء نعمله مبشيئتنا و

 . إذن لنا حجة يف املعصية ألننا ما شئناها إال بعد أن شاءها اهلل: فإن قال قائل

ها باختيارنا، وهلذا ال ميكن أن نقول إن اهلل شاء كذا أنه ال حجة لنا ألننا مل نعلم أن اهلل شاءها إال بعد أن فعلناها، وفعلنا إيا: فاجلواب
إال بعد أن يقع، فإذا وقع فبأي شيء وقع؟ وقع بإرادتنا ومشيئتنا، هلذا ال يتجه أن يكون للعاصي حجة عل  اهلل عز وجل وقد أبطل 

ا من شيء كذل  كّذب الذين من قبلهم سيقول الذين أشركوا لو شاء اهلل ما أشركنا وال لباؤنا وال حرمن}: اهلل هذه احلجة يف قوله
فلوال أنه ال حجة هلم ما ذاقوا بأس اهلل، لَسِلموا من بأس اهلل، ولكنه ال حجة هلم فلهذا ذاقوا [. 419: األنعام. ]{حىت ذاقوا بأسنا

يه من املتاجر واملكاسب ما ال يوجد بأس اهلل، وكلنا نعلم أن اإلنسان لو ُذكر له أن بلدا  لمنا  مطمئنا ، يأتيه رزقه رغدا  من كل مكان، ف
يف البالد األخرى، وأن بلدا  لخر بلٌد خائف غري مستقر، مضطرب يف االقتصاد، مضطرب يف اخلوف واألمن، فإىل أيهما يذهب؟ 

وهكذا بالتأكيد سيذهب إىل األول وال ش ، وال يرى أن أحدا  أجربه أن يذهب إىل األول، يرى أنه ذهب إىل األول مبحض إرادته، 
هذه طريق جهنم وهذه طريق اجلنة، وبّين لنا ما يف اجلنة من النعيم، وما يف النار من : االن طريق اخلري وطريق الشر، فاهلل بّيـن لنا

فأيهما نسل ؟ بالقياس الواضح اجللي أننا سنسل  طريق اجلنة ال ش ، كما أننا يف املثال الذي قبل نسل  طريق البلد االمن . العذاب
لو أننا سلكنا طريق النار فإنه سيكون علينا العتب والتوبيخ واللوم، وُينادى علينا بالسفه، كما . يأتيه رزقه رغدا  من كل مكان الذي

ملن شاء }: لو سلكنا يف املثال األول طريق البلد املخوف املتزعزع الذي ليس فيه استقرار، فإن كل أحد يلومنا ويوخبنا، إذا  ففي قوله
تقرير لكون اإلنسان يفعل الشيء مبشيئته واختياره، ولكن بعد أن يفعل الشيء ويشاء الشيء نعلم أن اهلل قد شاءه من  {أن يستقيم

 قبل ولو شاء اهلل ما فعله، وكثريا  ما يعزم اإلنسان عل  شيء يتجه بعد العزمية عل  هذا الشيء ويف حلظة ما جيد نفسه منصرفا  عنه، أو
ألن اهلل مل يشأه، كثريا  ما نريد أن نذهب مثال  إىل املسجد لنستمع إىل حماضرة، وإذا بنا ننصرف بسبب أو بغري جيد نفسه مصروفا  عنه؛ 

سبب، أحيانا  بسبب حبيث نتذكر أن لنا شغال  فنرجع، وأحيانا  نرجع بدون سبب ال ندري إال وقد صرف اهلل تعاىل مهتنا عن ذل  
يعين اإلنسان يعزم عل  الشيء عزما  ( بنقض العزائم. )بنقض العزائم وصرف اهلمم: ب ؟ قالوهلذا قيل ألعرايب مب عرفت ر. فرجعنا

من نقض عزميته، ال يشعر، ما يشعر أن هناك مرجحا  أوجب أن يعدل عن العزمية األوىل بل مبحض إرادة اهلل !! مؤكدا  وإذا به ينتقض
به جيد نفسه منصرفا  عنه سواء كان الصارف مانعا  حسيًّا أو كان الصارف  يهم اإلنسان بالشيء ويتجه إليه متاما  وإذا( صرف اهلمم)

واالستقامة { ملن شاء منكم أن يستقيم}: فاحلاصل أن اهلل يقول. اختار اإلنسان أن ينصرف، كل هذا من اهلل عز وجل.. جمرد اختيار



لسابقة كانت الشرائع تناسب حال األمم زمانا  ومكانا  هي االعتدال، وال عدل أقوم من عدل اهلل عز وجل يف شريعته، يف الشرائع ا
وحاال ، وبعد بعثة الرسول عليه الصالة والسالم، كانت شريعته تناسب األمة اليت ُبعث النيب صل  اهلل عليه وسّلم إليها من أول بعثته 

لو متس  الناس به ألصلح اهلل . «ن ومكان وحالأن الدين اإلسالمي صاحل لكل زما»وهلذا كان من العبارات املعروفة . إىل هناية الدنيا
انظر مثال  اإلنسان يصلي أوال  قائما ، فإن عجز فقاعدا ، فإن عجز فعل  جنب، إذن الشريعة تتطور حبسب حال الشخص؛ ألن . اخللق

عدل إىل التيمم، فإن مل يوجد . جيب عل  احملدث أن يتطهر باملاء، فإن تعذر استعمال املاء لعجز أو عدم. الدين صاحل لكل زمان ومكان
وال تراب، أو كان عاجزا  عن استعمال التراب فإنه يصلي بال شيء، ال بطهارة ماء وال بطهارة تيمم، كل هذا ألن شريعة اهلل عز وجل 

الستقامة وضد ا{ أن يستقيم}: كلها مبنية عل  العدل، ليس فيها جور، ليس فيها ظلم، ليس فيها حرج، ليس فيها مشقة، وهلذا قال
احنراف إىل جانب اإلفراط والغلو، واحنراف إىل جانب التفريط والتقصري، وهلذا كان الناس يف دين اهلل عز وجل ثالثة : احنرافان
وسط بني اإلفراط والتفريط، : الثالث. طرفان ووسط، طرف غاٍل مبالغ متنطع متعنت، وطرف لخر مفّرط مقّصر مهمل: أشكال

هال  حبسب ما عنده من الغلو، أو من .. أما األول الغايل، والثاين اجلايف فكالمها هال . ذا هو الذي ُيحَمدمستقيم عل  دين اهلل ه
هل  املتنطعون، هل  املتنطعون، »: التقصري، وقد هن  النيب عليه الصالة والسالم عن الغلو واإلفراط والتعنت والتنطع حىت إنه قال

اق عل  النفس وفيه خروج عن دين اهلل عز وجل، كما أنه ذّم املفرطني املهملني وقال يف وصف ، ألن التنطع فيه إشق«هل  املتنطعون
ملن شاء }: فدين اهلل وسط بني الغايل فيه واجلايف عنه، وهلذا قال هنا[. 419: النساء]{ وإذا قاموا إىل الصالة قاموا كساىل}: املنافقني

يكون سريه سري استقامة عل  دين اهلل عز وجل واالستقامة كما تكون يف معاملة اخلالق عز ال مييل ميينا  وال مشاال ، { منكم أن يستقيم
وجل وهي العبادة تكون أيضا  يف معاملة املخلوق، فكن مع الناس بني طرفني، بني طريف الشدة والغلظة والعبوس، وطرف التراخي 

ينبغي أن »: من وجه، وهلذا قال الفقهاء ـ رمحهم اهلل ـ يف القاضيوالتهاون وبذل النفس واحنطاط الرتبة، كن حازما  من وجه، ولني 
فال يكون لينه يشطح به إىل الضعف، وال قوته إىل العنف، يكون بني ذل ، لينا  من . «يكون لينا  من غري ضعف، قويًّا من غري عنف

دائما  بالعبوس والشدة وإشعار نفسه بأنه فوق غري ضعف، قويًّا من غري عنف حىت تستقيم األمور، فبعض الناس مثال  يعامل الناس 
الناس وأن الناس حتته، وهذا خطأ، ومن الناس من حيط قدر نفسه ويتواضع إىل حد التهاون وعدم املباالة حبيث يبق  بني الناس وال 

يه ولله وسلم، فإنه عليه حرمة له، وهذا أيضا  خطأ، فالواجب أن يكون اإلنسان بني هذا وبني هذا كما هو هدي النيب صل  اهلل عل
وما }فيجمع اإلنسان هنا بني احلزم والعزم، واللني والعطف والرمحة . الصالة والسالم يشتّد يف موضع الشدة، ويلني يف موضع اللني

يئة اهلل عز جل، يعين ال ميكن أن تشاؤا شيئا  إال وقد شاءه اهلل من قبل، فمشيئة اإلنسان ما كانت إال بعد مش{ تشاؤون إال أن يشاء اهلل
حىت لو شئت واهلل تعاىل مل يشأ فإنه لن يكون، بل يقيض اهلل . لو شاء اهلل مل يشأ، ولو شاء اهلل أن ال يكون الشيء ما كان ولو شئته

ة بال إكراه، تعاىل أسبابا  حتول بين  وبينه حىت ال يقع، وهذه مسألة جيب عل  اإلنسان أن ينتبه هلا، أن يعلم أن فعله مبشيئته مشيئة تام
يعلم أنه ما شاء الشيء إال بعد أن شاء اهلل، وأن اهلل لو شاء أال يكون مل يشأه اإلنسان، أو شاءه . لكن هذه املشيئة مقترنة مبشيئة اهلل

ربوبية اهلل إشارة إىل عموم ربوبية اهلل، وأن { رب العاملني}: قال{ رب العاملني}اإلنسان ولكن حيول اهلل بينه وبينه بأسباب وموانع، 
من { ذكر للعاملني}فالعاملني األوىل { إن هو إال ذكر للعاملني}تعاىل عامة ولكن جيب أن نعلم أن العاملني هنا ليست كالعاملني يف قوله 

رب  فاملراد بالعاملني كل من سوى اهلل، فكل من سوى اهلل فهو عامل؛ ألنه ما مّث إال{ رب العاملني}ُأرسل إليهم الرسول، أما هنا 
ومربوب، فإذا قيل رب العاملني تعّيـن أن يكون املراد بالعاملني كل من سوى اهلل، كما قال اإلمام شيخ اإلسالم حممد بن عبدالوهاب 

 . «وكل ما سوى اهلل فهو عامل، وأنا واحد من ذل  العامل»: ـ رمحه اهلل ـ

ؤمن أن يقرأها بتدبر ومتهل، وأن يتعظ مبا فيها، كما أن واحلاصل أن هذه السورة سورة عظيمة، فيها تذكرة وموعظة ينبغي للم
الواجب عليه يف مجيع سور القرلن ولياته أن يكون كذل  حىت يكون ممن اتعظ بكتاب اهلل وانتفع به، نسأل اهلل تعاىل أن يعظنا وإياكم 

 . بكتابه وسنة رسوله صل  اهلل عليه ولله وسلم ولياته الكونية إنه عل  كل شيء قدير



 

تفسري جزء 
 عم 

 حممد بن صاحل العثيمني  االنفطار 

 { ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمـِن الرَِّحيِم }

يَأيَُّها * خََّرْت َعِلَمْت َنْفٌس مَّا َقدََّمْت َوَأ* َوِإَذا اْلُقُبوُر ُبْعِثَرْت * َوِإَذا اْلِبَحاُر ُفجَِّرْت * َوِإَذا اْلَكَواِكُب انَتَثَرْت * ِإَذا السََّمآُء انَفَطَرْت }
َوِإنَّ َعَلْيُكْم * َكالَّ َبْل ُتَكذُِّبوَن ِبالدِّيِن * ِف  َأىِّ ُصوَرٍة مَّا َشآَء َركََّبَ  * الَِّذى َخَلَقَ  َفَسوَّاَك َفَعَدَلَ  * اإِلنَسـُن َما َغرََّك ِبَربَِّ  اْلَكِرمِي 

 . {ا َتْفَعُلوَنَيْعَلُموَن َم* ِكَراما  َكـِتِبنَي * َلَحـِفِظنَي 

 . البسملة سبق الكالم عليها

[. 9، 4: االنشقاق]{ وأذنت لرهباوحقت. إذا السماء انشقت}: يعين انشقت كما قال اهلل تبارك وتعاىل{ إذا السماء انفطرت}
أي ُفجر { فجِّرت وإذا البحار}يعين النجوم صغريها وكبريها تنتثر وتتفرق وتتساقط ألن العامل انته ، { وإذا الكواكب انتثرت}

أي أخرج ما فيها من األموات حىت قاموا هلل عز وجل، فهذه األمور األربعة { وإذا القبور بعثرت}بعضها عل  بعض وملئت األرض 
علمت كل نفس ما قدمت وأخرت، : هنا نكرة لكنها مبعىن العموم إذ أن املعىن{ نفس{ }علمت نفس ما قدمت وأخرت}إذا حصلت 

اقرأ كتاب  كف  . عليها من الكتاب، فكل إنسان ألزمه اهلل طائره يف عنقه وخيرج له يوم القيامة كتابا  يلقاه منشورا وذل  مبا ُيعرض 
مال هذا الكتاب ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها، فيعلم اإلنسان ما : ويف ذل  اليوم يقول اجملرمون. بنفس  اليوم علي  حسيبا 
لدنيا قد نسي، لكن يوم القيامة يعرض العمل فتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، والغرض من هذا التحذير قدم وأخر، بينما هو يف ا

هو : املراد باإلنسان هنا قيل{ يا أيها اإلنسان}حتذير العبد من أن يعمل خمالفة هلل ورسوله؛ ألنه سوف يعلم بذل  وحياسب عليه، 
{ إن اإلنسان لظلوم كفار}نسان من حيث هو إنسان ظلوم جهول، ظلوم كفار اإلنسان من حيث هو إنسان؛ ألن اإل: الكافر، وقيل

ما غرك برب  }وخياطب اإلنسان من حيث هو إنسان بقطع النظر عن ديانته { يا أيها اإلنسان}: فيقول اهلل عز وجل[. 31: إبراهيم]
بل رمبا يوجد من ينكر اهلل عز وجل فما الذي  يعين أي شيء غرك باهلل حيث تكذبه يف البعث، تعصيه يف األمر والنهي،{ الكرمي
إشارة إىل اجلواب، وهو أن الذي غر اإلنسان كرم اهلل عز وجل { ما غرك برب  الكرمي}: إن قوله تعاىل: قال بعض العلماء! غرك؟

: ما غرك برب  الكرمي؟ اجلواب وإمهاله وحلمه، لكنه ال جيوز أن يغتر اإلنسان بذل  فإن اهلل ميلي للظامل حىت إذا أخذه مل يفلته، إذا 
خلق  من العدم، { الذي خلق }كرمه وحلمه هذا هو الذي غر اإلنسان وصار يتمادى يف املعصية يف التكذيب، يتمادى يف املخالفة 

أي جعل  مستوي اخللقة ليست يد أطول من يد، وال رجل أطول من رجل، وال أصبع أطول من { فسواك}وأوجدك من العدم، 
سب اليدين والرجلني، فتجد الطويل يف يد هو الطويل يف اليد األخرى، والقصري هو القصري، وهلم جرى، سّوى اهلل عز أصبع، حب

أي جعل  معتدل القامة، مستوي اخللقة لست { فعدَّل }ويف قراءة سبعية { فعَدل }وجل اإلنسان من كل ناحية من ناحية اخللقة 
{ يف أي صورة ما شاء ركب }عل  يديها ورجليها، أما اإلنسان فإنه خّصه اهلل هبذه اخلصيصة كالبهائم اليت مل تكن معّدلة بل تسري 

يعين اهلل ركب  يف أي صورة شاء، من الناس من هو مجيل، ومنهم من هو قبيح، ومنهم املتوسط، ومنهم األبيض، ومنهم األمحر، ومنهم 
ل  حسب مشيئته، ولكنه عز وجل شاء لإلنسان أن تكون صورته األسود، ومنهم ما بني ذل ، أي صورة يركب  اهلل عز وجل ع

لالضراب يعين مع هذا اخللق واإلمداد واإلعداد تكذبون بالدين أي باجلزاء، { كال{ }كال بل تكذبون بالدين}: أحسن الصور مث قال
وتكذبون أيضا  بالدين نفسه، : اء، ورمبا نقولوتقولون إن هي إال حياتنا الدنيا منوت وحنيا وما حنن مببعوثني، فتكذبون بالدين أي باجلز

أنه إذا كان »: فال تقّرون بالدين الذي جاءت به الرسل واالية شاملة هلذا وهذا؛ ألن القاعدة يف علم التفسري وعلم شرح احلديث
تأكيد { يعلمون ما تفعلون. كراما  كاتبني. وإن عليكم حلافظني}. «النص حيتمل معنيني ال ينايف أحدمها االخر فإنه ُيحمل عليهما



ما يلفظ من قول إال }: اإلنسان عليه حافظ حيفظه ويكتب كل ما عمل، قال اهلل تعاىل{ وإن عليكم حلافظني}« الالم»و« إن»مبؤكدين 
م فعل  كل إنسان حفظة يكتبون كل ما قال وكل ما فعل، وهؤالء احلفظة كرام ليسوا لئاما ، بل عنده[. 49: ق]{ لديه رقيب عتيد

إما { يعلمون ما تفعلون}من الكرم ما ينايف أن يظلموا أحدا ، فيكتبوا عليه ما مل يعمل، أو يهدروا ما عمل؛ ألهنم موصوفون بالكرم 
باملشاهدة إن كان فعال ، وإما بالسماع إن كان قوال ، بل إن عمل القلب يطلعهم اهلل عليه فيكتبونه كما قال النيب عليه الصالة 

، ألنه تركها هلل عز وجل «هم باحلسنة فلم يعملها كتبت حسنة، ومن هّم بالسيئة ومل يعملها كتبت حسنة كاملةمن »: والسالم
 . واألول يثاب عل  جمرد اهلم باحلسنة

ُثمَّ َمآ َأْدَراَك * َوَمآ َأْدَراَك َما َيْوُم الدِّيِن * ا ِبَغآِئِبنَي َوَما ُهَم َعْنَه* َيْصَلْوَنَها َيْوَم الدِّيِن * َوِإنَّ اْلُفجَّاَر َلِف  َجِحيٍم * ِإنَّ االَْْبَراَر َلِف  َنِعيٍم }
 . {َيْوَم اَل َتْمِلُ  َنْفٌس ِلَنْفٍس َشْيئا  َواالَْْمُر َيْوَمِئٍذ ِللَِّه* َما َيْوُم الدِّيِن 

أي نعيم { لفي نعيم}ل اخلري، املتباعدون عن الشر مجع بر وهم كثريوا فع{ إن األبرار}هذا بيان للنهاية واجلزاء { إن األبرار لفي نعيم}
لو يعلم امللوك، »: يف القلب، ونعيم يف البدن وهلذا ال جتد أحدا  أطيب قلبا ، وال أنعم باال  من األبرار أهل الرب، حىت قال بعض السلف

ا ويف االخرة، أما يف االخرة فاجلنة، وأما يف الدنيا ، وهذا النعيم احلاصل يكون يف الدني«وأبناء امللوك ما حنن فيه جلالدونا عليه بالسيوف
قلب فنعيم القلب وطمأنينته ورضاه بقضاء اهلل وقدره، فإن هذا هو النعيم احلقيقي، ليس النعيم يف الدنيا أن تترف بدنيًّا، النعيم نعيم ال

أي يوم اجلزاء { يوم الدين}يعين حيترقون هبا { يصلوهنا}أي يف نار حامية { لفي جحيم}الفجار هم الكفار ضد األبرار { وإن الفجار}
{ وما هم خبارجني منها}: أي لن يغيبوا عنها فيخرجوا منها كما قال اهلل تبارك وتعاىل{ وما هم عنها بغائبني}وذل  يوم القيامة 

هذا االستهفام للتفخيم { ما يوم الدين مث ما أدراك. وما أدراك ما يوم الدين}ألهنم خملدون هبا أبدا  ـ والعياذ باهلل ـ [. 37: املائدة]
يف يوم القيامة ال { يوم ال متل  نفس لنفٍس شيئا }والتعظيم يعين أي شيء أعلم  بيوم الدين؟ واملعىن أعلم هذا اليوم، وأقدره قدره 

لدنيا هناك أناس يأمرون من يف ا{ واألمر يومئذ هلل}: أحد ميل  ألحد شيئا  ال جبلب خري وال بدفع ضرر إال بإذن اهلل عز وجل لقوله
األمراء، والوزراء، والرؤساء، واالباء، واألمهات، لكن يف االخرة األمر هلل عز وجل، وال متل  نفس لنفس شيئا  إال بإذن اهلل، وهلذا 

مث موس ، مث كان الناس يف ذل  اليوم يلحقهم من الغم والكرب ما ال يطيقون، مث يطلبون الشفاعة من لدم، مث نوح، مث إبراهيم، 
واألمر }عيس  عليهم الصالة والسالم حىت تنتهي إىل نبينا صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم فيشفع بإذن اهلل فرييح اهلل العامل من املوقف، 

 . {يومئذ هلل

 أليس األمر هلل يف ذل  اليوم ويف غريه؟ : فإن قال قائل

لكن ظهور أمره يف ذل  اليوم أكثر بكثري من ظهور أمره يف الدنيا؛ ألن يف الدنيا بل  األمر هلل تعاىل يف يوم الدين وفيما قبله، : قلنا
. خيالف اإلنسان أوامر اهلل عز وجل ويطيع أمر سيده، فال يكون األمر هلل بالنسبة هلذا، لكن يف االخرة ليس فيه إال أمر هلل عز وجل

واملل  هلل يف الدنيا ويف االخرة، لكن يف ذل  اليوم يظهر [. 41: فرغا]{ ملن املل  اليوم هلل الواحد القهار}: وهذا كقوله تعاىل
 . ملكوت اهلل عز وجل وأمره، ويتبني أنه ليس هناك لمر يف ذل  اليوم إال اهلل عز وجل، واهلل أعلم وصل  اهلل وسلم عل  نبينا حممد

 

تفسري جزء 
 عم 

 حممد بن صاحل العثيمني  المطففين 

 { ْحَمـِن الرَِّحيِم ِبْسِم اللَِّه الرَّ}



* َأال َيُظنُّ ُأْوَلـِئَ  َأنَُّهْم مَّْبُعوُثوَن * َوِإَذا َكاُلوُهْم َأْو وََّزُنوُهْم ُيْخِسُروَن * الَِّذيَن ِإَذا اْكَتاُلوْا َعَل  النَّاِس َيْسَتْوُفوَن * َوْيٌل لِّْلُمَطفِِّفنَي }
 . {ِلَربِّ اْلَعـَلِمنَيَيْوَم َيُقوُم النَّاُس * ِلَيْوٍم َعِظيٍم 

 . البسملة تقدم الكالم عليها

كلمة ويل تكررت يف القرلن كثريا ، وهي عل  األصح كلمة وعيد يتوعد اهلل سبحانه وتعاىل هبا من خالف أمره، أو ارتكب { ويل}
طففون؟ هؤالء املطففون فسرهتم االيات فمن هؤالء امل{ ويل للمطففني}هنيه عل  الوجه املفيد يف اجلملة اليت بعدها فهنا يقول عز وجل 

{ إذا اكتالوا عل  الناس يستوفون}. {وإذا كالوهم أو وزنوهم خيسرون. الذين إذا اكتالوا عل  الناس يستوفون}: اليت بعدها فقال
أي هم الذين باعوا يعين إذا كالوا هلم { وإذا كالوهم أو وزنوهم}يعين اشتروا منهم ما يكال استوفوا منهم احلق كامال  بدون نقص 

فهؤالء يستوفون حقهم كامال ، وينقصون { خيسرون}الطعام كيال ، فإهنم إذا كالوا للناس أو باعوا عليهم شيئا  وزنا  إذا وزنوا نقصوا 
 مبنع ما جيب: يف طلب حقهم كامال  بدون مراعاة أو مساحمة، والبخل: حق غريهم، فجمعوا بني األمرين، بني الشح والبخل، الشح

عليهم من إمتام الكيل والوزن، وهذا املثال الذي ذكره اهلل عز وجل يف الكيل والوزن هو مثال، فيقاس عليه كل ما أشبه، كل من 
 طلب حقه كامال  ممن هو عليه ومنع احلق الذي عليه فإنه داخل يف االية الكرمية، فمثال  الزوج يريد من زوجته أن تعطيه حقه كامال  وال

ء من حقه، لكنه عند أداء حقها يتهاون وال يعطيها الذي هلا، وما أكثر ما تشكي النساء من هذا الطراز من األزواج ـ يتهاون يف شي
ها والعياذ باهلل ـ حيث إن كثريا  من النساء يريد منها الزوج أن تقوم حبقه كامال ، لكنه هو ال يعطيها حقها كامال ، رمبا ينقص أكثر حق

ملعروف وغري ذل ، إن ظلم الناس أشد من ظلم اإلنسان نفسه يف حق اهلل؛ ألن ظلم اإلنسان نفسه يف حق اهلل من النفقة والعشرة با
حتت املشيئة إذا كان دون الشرك، إن شاء اهلل غفر له، وإن شاء عاقبه عليه، لكن حق االدميني ليس داخال  حتت املشيئة البد أن يوىف، 

إن املفلس »: املفلس فينا من ال درهم عنده وال متاع، فقال: قالوا« من تعدون املفلس فيكم؟»: موهلذا قال النيب عليه الصالة والسال
من أميت من يأيت يوم القيامة حبسنات أمثال اجلبال ـ كثرية ـ فيأيت وقد ظلم هذا، وشتم هذا، وضرب هذا، وأخذ مال هذا، فيأخذ 

فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، مث  هذا من حسناته، وهذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن
، فنصيحيت هلؤالء الذين يفرطون يف حق أزواجهم أن يتقوا اهلل عز وجل فإن النيب صل  اهلل عليه وسّلم أوص  بذل  يف «طرح يف النار

اتقوا اهلل يف النساء فإنكم »: عرفة يف حجة الوداع، قال أكرب جممع شهده العامل اإلسالمي يف حياة الرسول عليه الصالة والسالم يف يوم
اتقوا اهلل يف النساء فإهنن عوان »: ، فأمرنـا أن نتقي اهلل تعاىل يف النساء وقال«أخذمتوهن بأمان اهلل واستحللتم فروجهن بكلمة اهلل

أة عند زوجها كذل  إن شاء طلقها وإن شاء أي مبنزلة األسرى ألن األسري إن شاء فكه الذي أسره وإن شاء أبقاه، واملر« عندكم
 أبقاها، فهي مبنزلة األسري عنده فليتق اهلل فيها، كذل  أيضا  جند بعض الناس يريد من أوالده أن يقوموا حبقه عل  التمام لكنه مفرط يف

به الرب، لكنه هو مضيع هلؤالء  حقهم، فرييد من أوالده أن يربوه ويقوموا حبقه، أن يربوه يف املال، ويف البدن، ويف كل شيء يكون
األوالد، غري قائم مبا جيب عليه حنوهم، نقول هذا مطفف، كما نقول يف املسألة األوىل يف مسألة الزوج مع زوجته إنه إذا أراد منها أن 

صر يف حقهم نقول هذا األب الذي أراد من أوالده أن يربوه متام الرب وهو مق« مطفف»تقوم حبقه كامال  وهو يبخس حقها نقول إنه 
وإذا كالوهم أو وزنوهم . ويل للمطففني الذين إذا اكتالوا عل  الناس يستوفون}: ونقول له تذكر قول اهلل تعاىل« مطفف»إن  

يعين أال يتيقن هؤالء ويعلموا علم اليقني؛ ألن الظن هنا مبعىن اليقني، والظن { أال يظن أولئ  أهنم مبعوثون}: مث قال تعاىل{ خيسرون
الذين }: فقال[. 11:: البقرة]{ الذين يظنون أهنم مالقوا رهبم وأهنم إليه راجعون}: عىن اليقني يأيت كثريا  يف القرلن مثل قوله تعاىلمب

: وهم يتيقنون أهنم مالقوا اهلل، لكن الظن يستعمل مبعىن اليقني كثريا  يف اللغة العربية، وهنا يقول عز وجل{ يظنون أهنم مالقوا رهبم
هذا اليوم عظيم { ليوم عظيم}أال يتيقن هؤالء أهنم مبعوثون أي خمرجون من قبورهم هلل رب العاملني {  يظن أولئ  أهنم مبعوثونأال}

عظيم يف طوله، يف أهواله، فيما حيدث فيه، يف كل [. 4: احلج]{ إن زلزلة الساعة شيء عظيم}: وال ش  أنه عظيم كما قال تعاىل
[. 41: املدثر]{ عل  الكافرين غري يسري}: كن هذا العظيم هو عل  قوم عسري، وعل  قوم يسري، قال تعاىلمعىن حتمله كلمة عظيم، ل



لكنه بالنسبة للمؤمنني ـ جعلنا اهلل منهم ـ يسري كأمنا يؤدي به صالة [. 9: القمر]{ يقول الكافرون هذا يوم عسر}: وقال تعاىل
كان ممن استحق هذه الوقاية العظيمة، وكان من الذين يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل  فريضة من سهولته عليه ويسره عليه، السيما إذا

يعين هذا اليوم العظيم هو { يوم يقوم الناس لرب العاملني}إال ظله، فهذا اليوم عظيم لكنه بالنسبة للناس يكون يسريا  ويكون عسريا  
س هلم نعال وال خفاف، عراة ليس عليهم ثياب ال ُقمص وال سراويل وال يقومون من قبورهم حفاة لي{ يوم يقوم الناس لرب العاملني}

كما بدأنا }: أزر وال أردية، غرال  أي غري خمتونني مبعىن أن القلفة اليت تقطع يف اخلتان تعود يوم القيامة مع صاحبها كما قال اهلل تعاىل
قدرته تعاىل، وأنه يعيد اخللق كما بدأهم، والقلفة إمنا قطعت يف ويعيده اهلل عز وجل لبيان كمال [. 411: األنبياء]{ أول خلق نعيده

الدنيا من أجل النزاهة عن األقذار؛ ألهنا إن بقيت فإنه ينحبس فيها شيء من البول وتكون عرضة للتلويث، لكن هذا يف االخرة ال 
يوم }: قد يكلف فيها امتحانا  كما قال تعاىل حاجة إليه؛ ألن االخرة ليست دار تكليف بل هي دار جزاء إال أن اهلل سبحانه وتعاىل

{ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إىل السجود وهم ساملون. يكشف عن ساق وُيدعون إىل السجود فال يستطيعون
يعين الذين ال مال البهم : فالناس يقومون عل  هذا الوصف حفاة، عراة، غرال ، ويف بعض األحاديث ُبهما  قال العلماء[. 13:: القلم]

معهم، ففي يوم القيامة ال مال يفدي به اإلنسان نفسه من العذاب يف يوم القيامة، ليس هناك ابن جيزي عن أبيه شيئا ، وال أب جيزي 
ن نسأل اهلل تعاىل أ[. 37: عبس]{ لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه}. عن ابنه شيئا ، وال صاحبة وال قبيلة كلٌّ يقول نفسي نفسي

 . يعيننا عل  أهواله وأن ييسره علينا

: وهو اهلل جل وعال، ويف هذا اليوم تتالش  مجيع األمالك إال مل  رب العاملني جل وعال، قال اهلل تعاىل{ لرب العاملني}: قال تعاىل
س مبا كسبت ال ظلم اليوم إن اهلل اليوم جتزى كل نف. ملن املل  اليوم هلل الواحد القهار. يوم هم بارزون ال خيف  عل  اهلل منهم شيئا }

 [. 47ـ  41: غافر]{ سريع احلساب

* الَِّذيَن ُيَكذُِّبوَن ِبَيْوِم الدِّيِن * َوْيٌل َيْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِِّبنَي * ِكَتـٌب مَّْرُقوٌم * َوَمآ َأْدَراَك َما ِسجِّنٌي * َكالَّ ِإنَّ ِكَتـَب اْلُفجَّاِر َلِف  ِسجِّنٍي }
َكالَّ * َكالَّ َبْل َراَن َعَل  ُقُلوِبِهْم مَّا َكاُنوْا َيْكِسُبوَن * ِإَذا ُتْتَل  َعَلْيِه َءاَيـُتَنا َقاَل َأَسـِطرُي االَْوَِّلنَي * ذُِّب ِبِه ِإالَّ ُكلُّ ُمْعَتٍد َأِثيٍم َوَما ُيَك

 . {ُثمَّ ُيَقاُل َهـَذا الَِّذى ُكنُتْم ِبِه ُتَكذُِّبوَن* اُلوْا اْلَجِحيِم ُثمَّ ِإنَُّهْم َلَص* ِإنَُّهْم َعن رَّبِِّهْم َيْوَمِئٍذ لََّمْحُجوُبوَن 

إذا وردت يف القرلن هلا معاٍن حسب السياق، قد تكون حرف ردع وزجر، وقد تكون { كال{ }كال إن كتاب الفجار لفي سجني}
لغة العربية ليس هلا معىن ذايت ال تتجاوزه، بل كثري من مبعىن حقًّا، وقد يكون هلا معاٍن أخرى يعينها السياق؛ ألن الكلمات يف ال

فتحتمل { كال إن كتاب الفجار لفي سجني}: الكلمات العربية هلا معاٍن ختتلف حبسب سياق الكالم، يف هذه االية يقول اهلل عز وجل
ين، وعل  كل حال فبني اهلل تعاىل يف الردع عن التكذيب بيوم الد: أن تكون مبعىن حقًّا إن كتاب الفجار لفي سجني، أو تكون مبعىن

إنه مأخوذ من السجن وهو الضيق، أي يف مكان ضيق، وهذا : هذه االية الكرمية أن كتاب الفجار يف سجني، والسجني قال العلماء
ال . دعوا هنال  ثبورا وإذا ألقوا منها مكانا  ضيقا  مقرنني }: املكان الضيق هو نار جهنم ـ والعياذ باهلل ـ كما قال اهلل تبارك وتعاىل

وجاء يف حديث الرباء بن عازب الطويل املشهور يف قصة احملتضر [. 41، 43الفرقان ]{ تدعوا اليوم ثبورا  واحدا  وادعوا ثبورا  كثريا 
« سفل اكتبوا كتاب عبدي يف السجني يعين ـ الكافر ـ يف األرض السابعة ال»: وما يكون بعد املوت أن اهلل سبحانه وتعاىل يقول

فسجني هو أسفل ما يكون من األرض الذي هو مقر النار نعوذ باهلل منها فهذا الكتاب يف سجني مث عظم اهلل عز وجل هذا السجني 
فاالستفهام هنا للتعظيم أي ما الذي أعلم  بسجني؟ وهل حبثت عنه؟ وهل سألت عنه حىت يبني ل ، { وما أدراك ما سجني}: بقوله

ة الشيء رفعة، وقد يكون لعظمة الشيء نزوال ، وهذا التعظيم يف سجني ليس لرفعته وعلوه ولكنه لسفوله والتعظيم قد يكون لعظم
فما { كال إن كتاب الفجار}: كتاب هذه ال تعود عل  سجني وإمنا تعود عل  كتاب يف قوله{ كتاب مرقوم}: ونزوله، مث قال تعاىل
د فيه وال ينقص وال يبدل وال يغّير، بل هذا مآهلم ومقرهم ـ والعياذ باهلل ـ يعين مكتوب ال يزا{ كتاب مرقوم}: هذا الكتاب فقال



الكالم من أول السورة { الذين يكذبون بيوم الدين}ويل سبق الكالم عليها يف أول هذه السورة { ويل يومئذ للمكذبني}أبد االبدين 
ن توعدهم اهلل بالويل؛ ألن هؤالء املكذبني بيوم الدين ال ميكن أن إىل لخرها كله يف يوم الدين واجلزاء، هؤالء الذين يكذبون بيوم الدي

ال يستقيم عل  شريعة اهلل إال من لمن بيوم الدين؛ ألن من مل يؤمن به وإمنا لمن باحلياة فقط، فهو ال يهتم مبا . يستقيموا عل  شريعة اهلل
واهلل يقرن اإلميان به باإلميان باليوم . تأكل األنعام والنار مثوى هلمورائها، وال يعمل لذل ، وإمنا يبق  كاألنعام يتمتعون ويأكلون كما 

فتؤمن باهلل مث تعمل لليوم االخر الذي هو املقر، فهؤالء ـ والعياذ . االخر دائما ؛ ألن اإلميان باهلل ابتداء واإلميان باليوم االخر انتهاء
أبدا ؛ ألن العمل مبين عل  عقيدة، فإذا مل يكن هناك عقيدة فكيف يعمل،  باهلل ـ كذبوا بيوم الدين، ومن كذب به ال ميكن أن يعمل له

يف { أثيم}يف أفعاله { معتد}: {إال كل معتد أثيم}أي ما يكذب بيوم الدين وينكره { وما يكذب به إال كل معتٍد أثيم}: وهلذا قال
املعنيان متقاربان فال ميكن أن يكذب بيوم الدين إال رجل معتد يف كسبه أي أن مآله إىل اإلمث، و{ أثيم}يف أفعاله { معتد}: أقواله، وقيل

يعين إذا تالها عليه أحد، وهو يدل عل  أن هذا { إذا تتل  عليه لياتنا}أثيم، لمث كاسب لالثام اليت تؤدي به إىل نار جهنم نعوذ باهلل 
مجع : أي هذه أساطري األولني وأساطري{ اطري األولنيقال أس}الرجل ال يفكر أن يتلو ليات اهلل ولكنها تتل  عليه فإذا تليت عليه 

هذا القرلن أساطري األولني، ومل ينتفع بالقرلن وهو أبلغ : أسطورة وهي الكالم الذي يذكر للتسلي وال حقيقة له وال أصل له، فيقول
[. 37: ق]{ ألق  السمع وهو شهيدإن يف ذل  لذكرى ملن كان له قلب أو }: الكالم وأشده تأثريا  عل  القلب حىت قال اهلل تعاىل

ألنه يكذب بيوم الدين، وما يكذب به إال كل معتٍد أثيم، فلم يكن مؤمنا  فلم يصل نور ليات اهلل عز وجل إىل قلبه، بل يراها مثل 
أساطري األولني أي ليست { كال بل}قال اهلل عز وجل . أساطري األولني اليت يتكلم هبا العجائز وليس هلا أي حقيقة وليس فيها أي جد

أي من األعمال السيئات؛ ألن األعمال { ما كانوا يكسبون}أي اجتمع عليها وحجبها عن احلق { ران عل  قلوهبم}ولكن هؤالء 
فمن اهتدى [. 47: حممد]{ والذين اهتدوا زادهم هدى ولتاهم تقواهم}: السيئات حتول بني املرء وبني اهلدى كما قال اهلل تعاىل

ع ما أمر اهلل به، وترك ما هن  اهلل عنه، وصدق مبا أخرب اهلل به، وفعل مثل ذل  فيما جاء عن رسول اهلل صل  اهلل عليه هبدي اهلل واتب
وعل  لله وسلم فال ش  أن قلبه يستنري وأنه يرى احلق حقًّا، ويرى الباطل باطال ، ويعظم ليات اهلل عز وجل، ويرى أهنا فوق كل 

 عليه وسّلم فوق كل هدي، هذا من أنار اهلل قلبه باإلميان، أما من تلطخ قلبه بأرجاس املعاصي كالم، وأن هدي حممد صل  اهلل
{ كال بل ران عل  قلوهبم ما كانوا يكسبون}. وأجناسها فإنه ال يرى هذه االيات حقًّا بل ال يراها إال أساطري األولني كما يف هذه االية

كال بل }: وجيوز أن تقول{ ران. كال بل}لخرين ال سكتة فيجوز عل  هذا أن تقول سكتة لطيفة عند بعض القراء وعند { بل}ويف 
كال إهنم عن رهبم يومئذ }. وهذه ال تغري املعىن سواء سكّت أم مل تسكت فاملعىن ال يتغري{ ران عل  قلوهبم ما كانوا يكسبون

حيجبون عن رؤية اهلل عز وجل كما ُحجبوا عن رؤية شريعته أي حقًّا إهنم عن رهبم حملجوبون، وذل  يف يوم القيامة فإهنم { حملجوبون
وهبذه االية استدل أهل السنة واجلماعة عل  ثبوت رؤية اهلل عز وجل، ووجه الداللة ظاهر فإنه ما . ولياته فرأوا أهنا أساطري األولني

ن هؤالء حمجوبون فإن األبرار غري حجب هؤالء يف حال السخط إال وقد مكن لألبرار من رؤيته تعاىل يف حال الرضا، فإذا كا
ورؤية اهلل عز وجل ثابتة بالكتاب، ومتواتر السنة، . حمجوبني، ولو كان احلجب لكل منهم مل يكن لتخصيصه بالفجار فائدة إطالقا 

: القيامة]{ رهبا ناظرةإىل . وجوه يومئذ ناضرة}: وإمجاع الصحابة واألئمة، ال إشكال يف هذا أنه تعاىل ُيرى حقًّا بالعني كما قال تعاىل
وقد فسر النيب صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم الزيادة بأهنا النظر [. 91: يونس]{ للذين أحسنوا احلسىن وزيادة}: وقال تعاىل[. 93

للذين }قوله واملزيد هنا هو مبعىن الزيادة يف [. 31: ق]{ هلم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد}: إىل وجه اهلل تعاىل، وكما يف قوله تعاىل
فإن نفي اإلدراك يدل عل  [. 413: األنعام]{ ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار}: وكما قال تعاىل{ أحسنوا احلسىن وزيادة

دل به السلف عل  رؤية اهلل، واستدل به اخللف عل  عدم رؤية اهلل، وال ش  أن jثبوت أصل الرؤية، وهلذا كانت هذه االية مما اس
فاحلاصل أن القرلن دل . يهم، ألن اهلل مل ينف هبا الرؤية وإمنا نف  اإلدراك، ونفي اإلدارك يدل عل  ثبوت أصل الرؤيةاالية دليل عل

إنكم سترون »عل  ثبوت رؤية اهلل عز وجل حقًّا بالعني، وكذل  جاءت السنة الصحيحة بذل  حيث قال النيب عليه الصالة والسالم 
إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة »: ، وقال عليه الصالة والسالم«ا  ليس دوهنا سحابربكم عيانا  كما ترون الشمس صحو



، وقد لمن بذل  الصحابة رضي اهلل عنهم والتابعون هلم بإحسان من سلف هذه األمة وأئمتها، وأنكر «البدر ال تضامون يف رؤيته
ن أن ُيرى بالعني، وإمنا املراد بالرؤية يف االيات هي رؤية القلب أي إن اهلل ال ميك: ذل  من ُحجبت عقوهلم وقلوهبم عن احلق فقالوا

اليقني، وال ش  أن هذا قول باطل خمالف للقرلن والسنة وإمجاع السلف، مث إن اليقني ثابت لغريهم أيضا  حىت الفجار يوم القيامة 
ة اهلل عز وجل واملناقشة يف أدلة الفريقني؛ ألن األمر وهلل سوف يرون ما ُوعدوا به حقًّا ويقيًنا، وليس هذا موضع اإلطالة يف إثبات رؤي

أي يصلوهنا يصلون { لصالوا اجلحيم}أي هؤالء الفجار { مث إهنم لصالوا اجلحيم}احلمد من الوضوح أوضح من أن يطال الكالم فيه، 
فيجتمع عليهم العذاب البدين واألمل { ه تكذبونهذا الذي كنتم ب}حرارهتا أو عذاهبا نسأل اهلل العافية، مث يقال تقريعا  هلم وتوبيخا  

وهلذا يقولون يا ليتنا نرد وال { هذا الذي كنتم به تكذبون}: البدين بصلي النار وكذل  العذاب القليب بالتوبيخ والتندمي حيث يقال
دوا لعادوا ملا هنوا عنه وإهنم بل بدا هلم ما كانوا خيفون من قبل ولو ر}: نكذب بآيات ربنا ونكون من املؤمنني، قال اهلل تعاىل

 [. 99: األنعام. ]{لكاذبون

َعَل  االََْرلِئِ  * ِإنَّ االَْْبَراَر َلِف  َنِعيٍم * َيْشَهُدُه اْلُمَقرَُّبوَن * ِكَتـٌب مَّْرُقوٌم * َوَمآ َأْدَراَك َما ِعلِّيُّوَن * َكالَّ ِإنَّ ِكَتـَب االَْْبَراِر َلِف  ِعلِّيِّنَي }
َوِمَزاُجُه * ِخَتـُمُه ِمْسٌ  َوِف  َذِلَ  َفْلَيَتَناَفِس اْلُمَتَنـِفُسوَن * ُيْسَقْوَن ِمن رَِّحيٍق مَّْخُتوٍم * َتْعِرُف ِف  ُوُجوِهِهْم َنْضَرَة النَِّعيِم * وَن َينُظُر

 . {َعْينا  َيْشَرُب ِبَها اْلُمَقرَُّبوَن* ِمن َتْسِنيٍم 

. يف اللغة العربية من أدوات التوكيد{ إن}ألن « بإن»هذه االية يذكر اهلل عز وجل خربا  مؤكدا { كال إن كتاب األبرار لفي عليني}
إن كتاب }: صار خربا  مؤكدا  فيقول اهلل عز وجل. إن الرجل قائم: الرجل قائم، هذا خرب غري مؤكد، فإذا قلت: فإن  إذا قلت

فكتاب الفجار يف سجني يف أسفل األرض، وكتاب األبرار يف عليني يف { جنيإن كتاب الفجار لفي س}وهذا مقابل { األبرار لفي عليني
وما }أعل  اجلنة، أي أهنم يف هذا املكان العايل قد ُكتب ذل  عند اهلل عز وجل قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة 

يعين أي شيء أدراك به فإنه عظيم قال . م والتعظيمأي ما الذي أعلم  ما عليون؟ وهذا االستفهام يراد به التفخي{ أدراك ما عليون
يشهده }أي أن كتاب األبرار كتاب مرقوم مكتوب ال يتغري وال يتبدل { إن كتاب األبرار}: هذا بيان لقوله{ كتاب مرقوم}: اهلل تعاىل
وكلما كان . اهلل سبحانه وتعاىل بطاعتهعند اهلل هم الذين تقربوا إىل { املقربون}يشهده أي حيضره، أو يشهد به املقربون، و{ املقربون

: وكلما كان اإلنسان أشد تواضعا  هلل كان أعز عند اهلل، وكان أرفع عند اهلل، قال اهلل تعاىل. اإلنسان أكثر طاعة هلل كان أقرب إىل اهلل
قربوا إىل اهلل تعاىل بصاحل األعمال، فاملقربون هم الذين ت[. 44: اجملادلة]{ يرفع اهلل الذين لمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات}

مجع بر، والرب كثري اخلري، كثري الطاعة، كثري اإلحسـان يف عبادة اهلل واإلحسان إىل عباد : األبرار{ إن األبرار}فقرهبم اهلل من عنده 
يشمـل نعيم البدن ونعيم  والنعيم هنا{ لفي نعيم}اهلل، فهؤالء األبرار الذين مّن اهلل عليهم بفعل اخلـريات، وترك املنكرات 

وفيها ما تشتهيه األنفس وتلذ األعـني وأنتـم فيهـا }: القلـب، أمـا نعيم البدن فال تسأل عنه فإن اهلل سبحانه وتعاىل قال يف اجلنة
[. 47 :السجدة]{ فال تعلم نفـٌس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاًء مبا كانوا يعملون}: وقال تعاىل[. 74: الزخرف]{ خـالـدون

يا أهل اجلنة خلود وال موت ويقال : وأمـا نعيم القلـب فـال تسأل عنه أيضا  فإهنم يقال هلم وقد شاهدوا املوت قد ذبح يقال هلم
إن لكم أن تنعموا فال تبأسوا أبدا ، وأن تصحوا فال مترضوا أبدا ، وأن تشبوا فال هترموا أبدا ، وكل : ادخلوها بسالم، ويقال هلم: هلم

ا يدخل السرور عل  القلب فيحصل هلم بذل  نعيم القلب ونعيم البدن، واملالئكة يدخون عليهم من كل باب يقولون هلم هذا مم
األرائ  مجع أريكة وهي { عل  األرائ }: جعلنا اهلل منهم، وقوله تعاىل[. 91: الرعد]{ سالم عليكم مبا صربمت فنعم عقىب الدار}

ع عليه مثل الظل، وهو من أفخر أنواع األسرة فهم عل  األرائ  عل  هذه األسرة الناعمة احلسنة السرير املزخرف املزّين الذي َوض
فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة }يعين ينظرون ما أنعم اهلل به عليهم من النعيم الذي ال تدركه األنفس االن { ينظرون}البهية 
ر يشمل حىت النظر إىل وجه اهلل، وجعلوا هذه االية من األدلة عل  ثبوت إن هذا النظ: وقال بعض العلماء[. 47: السجدة]{ أعني

أي حسن النعيم { يف وجوههم نضرة النعيم}أي تعرف أيها الناظر إليهم { تعرف يف وجوههم نضرة النعيم}رؤية اهلل عز وجل يف اجلنة 



جتدها نضرة، جتدها . جوههم غري وجوه الكادحني العاملنيوهباءه، أي التنعم، وأنتم تشاهدون االن يف الدنيا أن املنعمني املترفني و
حسنة، جتدها منعمة، فأهل اجلنة تعرف يف وجوههم نضرة النعيم أي التنعم والسرور؛ ألهنم أّسر ما يكون، وأنعم ما يكون، مث قال اهلل 

األبرار، يسقيهم اهلل عز وجل بأيدي اخلدم  يعين{ يسقون}: الضمري يف قوله{ يسقون من رحيق خمتوم}تعاىل يف بيان ما هلم من النعيم 
: الواقعة]{ ال يصدعون عنها وال ينزفون. بأكواب وأباريق وكأس من معني. يطوف عليهم ولدان خملدون}: الذين وصفهم اهلل بقوله

الف شراب أي من شراب خالص ال شوب فيه وال ضرر فيه عل  العقل، وال أمل فيه يف الرأس، خب{ يسقون من رحيق}[. 48، 47
أي بقيته ولخره مس  أي { ختامه مس . خمتوم}أما هذا فإنه رحيق خالص ليس فيه أي أذى . الدنيا فإنه يغتال العقل ويصدع الرأس

فهؤالء القوم األبرار ملا حبسوا أنفسهم عن املالذ اليت حرمها اهلل عليهم يف الدنيا . خبالف مخر الدنيا فإنه خبيث الرائحة. طّيب الريح
أي فليتسابق املتسابقون { فليتنافس املتنافسون}أي ويف هذا الثواب واجلزاء { ويف ذل  فليتنافس املتنافسون}. وها يوم القيامةأعط

نافسته أي سابقته سباقا  بلغ يب النفس، واملنافسة يف اخلري هي : يقال. سباقا  يصل هبم إىل حد النفس، وهو كناية عن السرعة يف املسابقة
عينا  . ومزاجه من تسنيم}: ىل طاعة اهلل عز وجل وإىل ما يرضي اهلل سبحانه وتعاىل، والبعد عما يسخط اهلل مث قال عز وجلاملسابقة إ

أي من عني رفيعة معىن وحسًّا، وذل  ألن أهنار : {من تسنيم}أي مزاج هذا الشراب الذي ُيسقاه هؤالء األبرار { يشرب هبا املقربون
والفردوس هو أعل  اجلنة، وأوسط اجلنة، وفوقه عرش الرب عز وجل كما ثبت ذل  عن رسول اهلل صل   اجلنة تفّجر من الفردوس،

عينا  }من املكان املسنَّم الرفيع العايل، وهو جنة عدن : اهلل عليه ولله وسلم، فهذا الشراب ميزج هبذا الطيب الذي يأيت من التسنيم أي
 . اه النابعة، واألهنار اجلارية يشرب هبا املقربونأي أن هذه العني واملي{ يشرب هبا املقربون

 ؟ هل هي إناء ُيحمل حىت يقال شرب باإلناء؟ {يشرب هبا}: ملاذا قال: وهنا سيقول قائل

فمن : إذن ملاذا مل يقل يشرب منها املقربون؟ واجلواب عن هذا اإلشكال من أحد وجهني. ألن العني والنهر ال ُيحمل. ال: فاجلواب
إن يشرب مبعىن يروى ضّمنت معىن يروى : ومنهم من قال. أي يشرب منها{ يشرب هبا}فمعىن ( من)مبعىن ( الباء: )ن قالالعلماء م
وهذا املعىن أو هذا الوجه أحسن من الوجه الذي قبله؛ ألن هذا الوجه يتضمن شيئني . أي يروى هبا املقربون{ يشرب هبا}فمعىن 

ضمَّن معىن أعل  من الشرب وهو الري، فكم { يشرب}أن الفعل : والثاين. عل  معناه األصلي إبقاء حرف اجلر: أوال : يرجحانه ومها
 . مبعىن يروى{ يشرب}من إنسان يشرب وال يروى، لكن إذا روي فقد شرب، وعل  هذا فالوجه الثاين أحسن وهو أن يضّمن الفعل 

َوِإَذا َرَأْوُهْم * َوِإَذا انَقَلُبوْا ِإَل  َأْهِلِهْم انَقَلُبوْا َفِكِهنَي * َوِإَذا َمرُّوْا ِبِهْم َيَتَغاَمُزوَن * ْا َيْضَحُكوَن ِإنَّ الَِّذيَن َأْجَرُموْا َكاُنوْا ِمَن الَِّذيَن َءاَمُنو}
َهْل * َعَل  االََْرلِئِ  َينُظُروَن * اْلُكفَّاِر َيْضَحُكوَن  َفاْلَيْوَم الَِّذيَن َءاَمُنوْا ِمَن* َوَمآ ُأْرِسُلوْا َعَلْيِهْم َحـِفِظنَي * َقاُلوْا ِإنَّ َهـُؤاَلِء َلَضآلُّوَن 

 . {ُثوَِّب اْلُكفَّاُر َما َكاُنوْا َيْفَعُلوَن

استهزاءا  وسخرية { من الذين لمنوا يضحكون}أي يف الدنيا { كانوا}أي قاموا باجلرم وهو املعصية واملخالفة { إن الذين أجرموا}
الفاعل يصح أن يكون إذا مر املؤمنون باجملرمني، أو إذا مر اجملرمون باملؤمنني، والقاعدة اليت ينبغي أن { اوإذا مرو}واستصغارا  هلم، 
أن االية إذا احتملت معنيني ال ينايف أحدمها االخر وجب محلها عل  املعنيني؛ ألن ذل  أعم، فإذا جعلناها لألمرين : تفهم يف التفسري

وا باملؤمنني وهم جلوس تغامزوا، وإذا مر املؤمنون باجملرمني وهم جلوس تغامزوا أيضا  فتكون شاملة أن اجملرمني إذا مر: صار املعىن
يعين يغمز بعضهم بعضا ، انظر إىل هؤالء سخرة { يتغامزون}. حال مرور اجملرمني باملؤمنني، وحال مرور املؤمنني باجملرمني: للحالني

يعين متفكهني مبا نالوه { انقلبوا فكهني}إذا انقلب اجملرمون إىل أهلهم { لهم انقلبوا فكهنيوإذا انقلبوا إىل أه}. واستهزاء واستصغارا 
من السخرية هبؤالء املؤمنني، فهم يستهزؤن ويسخرون ويتفكهون هبذا، ظنًّا منهم أهنم جنحوا وأهنم غلبوا املؤمنني، ولكن األمر 

، {قالوا إن هؤالء لضالون}أي رأى اجملرمون املؤمنني { إذا رأوهم{ }الونوإذا رأوهم قالوا إن هؤالء لض}: مث قال تعاىل. بالعكس



ضالون عن الصواب، متأخرون، متزمتون متشددون إىل غري ذل  من األلقاب، ولقد كان هلؤالء السلف خلف يف زماننا اليوم وما 
إنه متشدد متزمت، وفوق هذا : لون عن املستقيمإهنم رجعيون، إهنم متخلفون ويقو: قبله وما بعده، من الناس من يقول عن أهل اخلري

كذل  ما أت  الذين من قبلهم من رسول إال قالوا }: كله من قالوا للرسل عليهم الصالة والسالم إهنم سحرة أو جمانني، قال اهلل تعاىل
نال الرسل من ألقاب السوء فورثة الرسل من أهل العلم والدين سيناهلم من أعداء الرسل ما [. 19: الذاريات. ]{ساحر أو جمنون

والسخرية وما أشبه ذل ، ومن هذا تلقيب أهل البدع أهل التعطيل للسلف أهل اإلثبات بأهنم حشوية جمسمة مشبهة وما أشبه ذل  
ؤالء أي أن هؤالء اجملرمني ما بعثوا حافظني هل{ وما أرسلوا عليهم حافظني}من ألقاب السوء اليت ينفرون هبا الناس عن الطريق السوي 

اليوم يعين يوم القيامة، { فاليوم الذين لمنوا من الكفار يضحكون}: يرقبوهنم وحيكمون عليهم، بل احلكم هلل عز وجل مث قال تعاىل
فالذين لمنوا : متعلق بيضحكون، واملعىن{ من الكفار}خربه و{ يضحكون}مبتدأ و{ فالذين}الذين لمنوا يضحكون من الكفار فـ

فار، وهذا واهلل هو الضح  الذي ال بكاء بعده، أما ضح  اجملرمني باملؤمنني يف الدنيا فسيعقبه البكاء واحلزن يضحكون اليوم من الك
أي أن املؤمنني عل  األرائ  يف اجلنة، واألرائ  هي السرر الفخمة احلسنة النضرية { عل  األرائ  ينظرون}والويل والثبور 

ثواب، وينظرون أولئ  الذين يسخرون هبم يف الدنيا، ينظرون إليهم وهم يف عذاب اهلل أي ينظرون ما أعد اهلل هلم من ال{ ينظرون}
قال هل أنتم . قال قائل منهم إين كان يل قرين يقول أئن  ملن املصدقني أإذا متنا وكنا ترابا  وعظاما  أإنا ملدينون}: كما قال اهلل تعاىل

ة يعرض عليهم أن يطلعوا إىل قرينه الذي كان يف الدنيا ينكر البعث يقول ألصحابه يف اجلن[. 11ـ  14: الصافات]{ مطلعون
فأنت { تاهلل إن كدت لتردين ولوال نعمة ريب لكنت من احملضرين}: يف قعره وأصله قال له{ فاطلع فرله يف سواء اجلحيم}ويكذب به 

{ ثوب{ }هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون}: قال تعاىلمث . ترى أن املؤمنني يرون الكفار وهم يعذبون يف قعر النار واملؤمنون يف اجلنة
. هنا للتقرير أي أن اهلل تعاىل قد ثوب الكفار وجازاهم جزاء فعلهم يف الدنيا، وهو سبحانه وتعاىل حكم عدل{ هل}أي جوزي، و

اؤه عدل، فاحلمد هلل رب فحكمه دائر بني العدل والفضل، بالنسبة للذين لمنوا حكمه وجزاؤه فضل، وبالنسبة للكافرين حكمه وجز
 العاملني، وهبذا مت الكالم الذي يسره اهلل عز وجل عل  سورة املطففني نسأل اهلل تعاىل أن ينفعنا وإياكم به، وأن جيعلنا من املتعظني

 . إنه جواد كرمي. الواعظني

 

تفسري جزء 
 عم 

 حممد بن صاحل العثيمني  االنشقاق 

 { لرَِّحيِم ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمـِن ا}

يَأيَُّها اإِلنَسـُن * َوَأِذَنْت ِلَربَِّها َوُحقَّْت * َوَأْلَقْت َما ِفيَها َوَتَخلَّْت * َوِإَذا االَْْرُض ُمدَّْت * َوَأِذَنْت ِلَربَِّها َوُحقَّْت * ِإَذا السََّمآُء انَشقَّْت }
* َوَينَقِلُب ِإَل  َأْهِلِه َمْسُرورا  * َفَسْوَف ُيَحاَسُب ِحَسابا  َيِسريا  * ا َمْن ُأوِتَ  ِكَتـَبُه ِبَيِميِنِه َفَأمَّ* ِإنََّ  َكاِدٌح ِإَل  َربَِّ  َكْدحا  َفُمَلـِقيِه 

َبَل  ِإنَّ * ِإنَُّه َظنَّ َأن لَّن َيُحوَر * ِإنَُّه َكاَن ِف  َأْهِلِه َمْسُرورا  * َوَيْصَل  َسِعريا  * َفَسْوَف َيْدُعو ُثُبورا  * َوَأمَّا َمْن ُأوِتَ  ِكَتـَبُه َوَرلَء َظْهِرِه 
 . {َربَُّه َكاَن ِبِه َبِصريا 

 . البسملة تقدم الكالم عليها

فإذا }: وكقوله تعاىل[. 8: املرسالت]{ وإذا السماء ُفرجت}: انفتحت وانفرجت كقوله تعاىل: انشقت{ إذا السماء انشقت}
إذا  [. 38: الرمحن]{ فيومئذ ال يسأل عن ذنبه إنس وال جان. ء ربكما تكذبانفبأي أال. انشقت السماء فكانت وردة كالدهان

مبعىن استمعت وأطاعت أمر رهبا عز وجل أن تنشق فانشقت بينما هي كانت كما : أذنت{ وأذنت لرهبا}. فانشقاقها يوم القيامة



أي بقوة فهذه السماء [. 17: الذاريات]{ بنيناها بأيد والسماء}: قوية كما قال تعاىل[. 49: النبأ]{ سبعا  شدادا }وصفها اهلل تعاىل 
أي حق هلا أن تأذن، أي تسمع وتطيع؛ ألن الذي { وحقت}القوية العظيمة تنشق يوم القيامة تتشقق تتفرج بإذن اهلل سبحانه وتعاىل 

مث }: بتداء خلقها قال اهلل تبارك وتعاىلأمرها اهلل رهبا خالقها عز وجل، فتسمع وتطيع، كما أهنا مسعت وأطاعت يف ابتداء خلقها، ففي ا
فتأمل أيها االدمي البشر [. 44: فصلت]{ استوى إىل السماء وهي دخان فقال هلا ولألرض ائتيا طوعا  أو كرها  قالتا أتينا طائعني

يف .  انتهاء اخللقالضعيف كيف كانت هذه املخلوقات العظيمة تسمع وتطيع هلل عز وجل، هذه الطاعة العظيمة يف ابتداء اخللق ويف
ُحق هلا أن تأذن { وأذنت لرهبا وحقت. إذا السماء انشقت}يف انتهاء اخللق { ائتيا طوعا  أو كرها  قالتا أتينا طائعني}: ابتداء اخللق قال
ض اليت حنن هذه األر{ وإذا األرض مدت}. تأكيدا  الستماعها لرهبا وطاعتها لرهبا{ وأذنت لرهبا وحقت}: مث أعاد قال. تسمع وتطيع

أهنا كرة مدورة، وإن كانت جوانبها الشمالية واجلنوبية منفتحة قليال  ـ أي ممتدة قليال  ـ فهي : عليها االن هي غري ممدودة، أوال 
توية مث هي أيضا  معرجة فيها املرتفع جدا ، وفيها املنخفض، فيها األودية، فيها السهول، فيها الرمال، فهي غري مس: مدورة االن، ثانيا 
أي متد مدًّا واحدا  كمد األدمي يعين كمد اجللد، كأمنا تفرش جلدا  أو مساطا ، ُتمد حىت إن الذين { وإذا األرض مدت}لكن يوم القيامة 

عليها ـ وهم اخلالئق ـ ُيسمعهم الداعي، وينفذهم البصر، لكن االن ال ينفذهم البصر، لو امتد الناس عل  األرض لوجدت البعيدين 
جيمع اهلل تعاىل يوم القيامة األولني »: ال تراهم لكن يوم القيامة إذا ُمدت صار أقصاهم مثل أدناهم كما جاء يف احلديث منخفضني

أي جثث بين لدم تلقيها يوم القيامة، تلقي { وألقت ما فيها وختلت}. «واالخرين يف صعيد واحد، فيسمعهم الداعي، وينُفُذُهم البصر
ورهم هلل عز وجل، كما بدأهم أول خلق، أي كما خرجوا من بطون أمهاهتم خيرجون من بطون األرض، هذه اجلثث فيخرجون من قب

وأنت خرجت من بطن أم  حافيا ، عاريا ، أغرل إال أن بعض الناس قد خيلق خمتونا  لكن عامة الناس خيرجون من بطون أمهاهتم غرال  
نعال، عاريا  ليس علي  كساء، أغرل لست خمتونا ، وملا حّدث النيب عليه  كذل  خترج من بطن األرض يوم القيامة حافيا  ليس علي 

يا عائشة األمر أشد من أن »: الرجال والنساء مجيعا ، ينظر بعضهم إىل بعض؟ قال: يا رسول اهلل: الصالة والسالم بذل  قالت عائشة
واإلنسان إذا [. 37: عبس]{ هم يومئذ شأن يغنيهلكل امرىء من}، األمر شديد، كل إنسان الٍه عن نفسه «ينظر بعضهم إىل بعض

أذنت يعين { وأذنت لرهبا وحقت}تصور الناس يف ذل  الوقت جمرد تصور فإنه يرتعب وخياف، وإذا كان عاقال  مؤمنا  عمل هلذا اليوم، 
: مث قال عز وجل. ا  واحدا استمعت وأطاعت لرهبا وحقت فبعد أن كانت مدورة فيها املرتفع والنازل صارت كأهنا جلد ممتدة امتداد

يعين أن  تكدح كدحا  { إىل رب }: هو الساعي جبد ونوع مشقة وقوله: الكادح{ يا أيها اإلنسان إن  كادح إىل رب  كدحا }
يوصل  إىل رب ، كدحا  يوصل إىل اهلل، يعين أن منته  كدح  مهما كنت ينتهي إىل اهلل، ألننا سنموت وإذا متنا رجعنا إىل اهلل عز 

حىت { كادح إىل رب  كدحا }: وهلذا قال[. 19: النجم]{ وأن إىل رب  املنته }وجل، فمهما عملت فإن املنته  هو اهلل عز وجل 
: لكن الفرق بني املطيع والعاصي[. 91، 91: الغاشية]{ إن إلينا إياهبم مث إن علينا حساهبم}العاصي كادح كادًحا غايته اهلل عز وجل 

يرضاه اهلل، يصل به إىل مرضاة اهلل يوم القيامة، والعاصي يعمل عمال  يغضب اهلل، لكن مع ذل  ينتهي إىل اهلل عز  أن املطيع يعمل عمال 
إهنا تدل : الفاء يقول النحويون{ إن  كادح إىل رب  كدحا  فمالقيه}يعم كل إنسان مؤمن وكافر { يا أيها اإلنسان}: وجل إذا  قوله

وما يدري  لعل }وكل لت قريب [. 431: األنعام]{ إن ما توعدون الت}فأنت مالقيه عن قرب عل  الترتيب والتعقيب، يعين، 
وإذا شئت أن يتبني ل  أن مالقاة الرب عز وجل قريبة فانظر ما مض  من عمرك االن، لو مض  [. 47: الشورى]{ الساعة قريب

إذا  هو قريب، مث إذا مات اإلنسان، . أنه ساعة واحدةكل الذي مض  من أعمارنا ك. ل  مئة سنة كأمنا هذه السنوات ساعة واحدة
نه فالربزخ الذي بني احلياة الدنيا واالخرة قريب قريب كاللحظة، واإلنسان إذا نام نوما  هادئا  ولنقل نام أربعا  وعشرين ساعة، وقام فإ

الروح يف احلياة ميضي الوقت هبذه السرعـة، فما يقدر النوم بدقيقة واحدة مع أنه نام أربعا  وعشرين ساعة، فإذا كان هذا يف مفارقة 
بال  إذا كانت الروح بعد خروجها من البدن مشغولـة إما بنعيم أو جحيم، ستمر السنوات عل  اإلنسان كأهنا ال شيء، ألن امتداد 

لشمس مسافة حيس بأن الزمن يف حال يقظتنا ليس كامتداد الزمن يف حال نومنا، فاإلنسان املستيقظ من طلوع الشمس إىل زوال ا
. {قال كم لبثت قال لبثت يوما  أو بعض يوم}الوقت طويل، لكن لو كان نائما  ما كأهنا شيء، والذي أماته اهلل مئة عام مث بعثه 



لبثنا يوما  أو بعض : كم لبثتم؟ قالوا: وأصحاب الكهف لبثوا يف كهفهم ثالث مئة سنني وتسع سنني، فلما ُبعثوا قال بعضهم لبعض
م، وهذا يدل عل  أن اإلنسان يتعجب كيف تذهب السنوات عل  هؤالء األموات؟ نقول نعم، السنوات ما كأهنا إال دقيقة واحدة، يو

ألن حال اإلنسان بعد أن تفارق الروح بدنه سواء كانت مفارقة كلية أو جزئية غري حاله إذا كانت الروح يف البدن، فإذا كانت 
قة واملشاكل واهلواجيس والوساوس أشياء تطيل عليه الزمن، لكن يف النوم يتقلص الزمن كثريا ، يف املوت الروح يف البدن يعاين من املش

لبثنا يوما  أو بعض : يتقلص أكثر وأكثر، فهؤالء الذين ماتوا منذ سنني طويلة كأهنم مل ميوتوا إال اليوم لو بعثوا لقيل هلم كم لبثتم؟ قالوا
إلنسان فيها إشكال، ولكن ال إشكال يف املوضوع مهما طالت املدة بأهل القبور فإهنا قصرية، وهلذا يوم، وهذه مسألة قد يرد عل  ا

مث قسم اهلل عز وجل الناس عند مالقاته . الدالة عل  الترتيب والتعقيب، وما أسرع أن تالقي اهلل عز وجل( بالفاء)أي { فمالقيه}: قال
فسوف حياسب . فأما من أويت كتابه بيمينه}ه، ومنهم من يأخذ كتابه من وراء ظهره، منهم من يأخذ كتابه بيمين: تعاىل إىل قسمني
أي عامل جبد ونشاط وأن عمله هذا ينتهي إىل اهلل عز وجل كما قال اهلل { كادحا }ملا ذكر أن اإلنسان كادح إىل ربه { حسابا  يسريا 

، إشارة {فأما من أويت كتابه بيمينه}: ملا ذكر هذا قال[. 493: هود]{ وهلل غيب السموات واألرض وإليه يرجع األمر كله}: تعاىل
هنا فعل { أويت}و{ فأما من أويت كتابه بيمينه}إىل أن هؤالء العاملني منهم من يؤت  كتابه بيمينه، ومنهم من يؤت  كتابه من وراء ظهره 

. ال ندري، املهم أنه يعط  كتابه بيمينه أي يستلمه باليمىنمبين ملا مل يسم فاعله، فمن الذي يؤتيه؟ حيتمل أنه املالئكة، أو غري ذل  
أي حياسبه اهلل تعاىل بإحصاء عمله عليه، لكنه حساب يسري، ليس فيه أي عسر كما جاءت بذل  { فسوف حياسب حسابا  يسريا }

ذا، ويقر بذل  وال ينكر فيقول عملت كذا، عملت كذا، عملت ك: أن اهلل عز وجل خيلو بعبده املؤمن، ويقرره بذنوبه، فيقول: السنة
، وال ش  أن هذا حساب يسري يظهر فيه مّنة اهلل عل  العبد، وفرحه «قد سترهتا علي  يف الدنيا وأنا أغفرها ل  اليوم»: اهلل تعاىل

[. 91، 91: الغاشية]{ مث إن علينا حساهبم. إن إلينا إياهبم}: واحملاسب له هو اهلل عز وجل كما قال تعاىل. بذل  واستبشاره
ينقلب من احلساب إىل أهله يف اجلنة مسرورا ، أي مسرور القلب، وقد أخرب النيب عليه الصالة والسالم { وينقلب إىل أهله مسرورا }

أن أول زمرة تدخل اجلنة عل  صورة القمر ليلة البدر، مث هم بعد ذل  درجات، وهذا يدل عل  سرور القلب؛ ألن القلب إذا ُسر 
هؤالء هم األشقياء والعياذ باهلل، يؤت  كتابه وراء { ويصل  سعًيرا. فسوف يدعو ثبوًرا. وأما من أويت كتابه وراء ظهره}استنار الوجه 

إن من ال يؤت  كتابه : فقيل[. 91: احلاقة]{ وأما من أويت كتابه بشماله}ظهره وليس عن ميينه، ويف االية األخرى يف سورة احلاقة 
منهم من يؤت  كتابه بالشمال، ومنهم من يؤت  كتابه وراء ظهره، واألقرب واهلل أعلم أنه يؤت  كتابه : بيمينه ينقسم إىل قسمني

بالشمال، ولكن تلوى يده حىت تكون من وراء ظهره، إشارة إىل أنه نبذ كتاب اهلل وراء ظهره، فيكون األخذ بالشمال مث تلوى يده 
{ فسوف يدعو ثبورا }. عز وجل ومل يبال به، ومل يرفع به رأسا ، ومل ير مبخالفته بأسا إىل اخللف إشارة إىل أنه قد وىل ظهره كتاب اهلل 

واثبوراه يا وياله، وما أشبه ذل  من كلمات الندم واحلسرة، ولكن هذا ال ينفع يف ذل  اليوم؛ : أي يدعو عل  نفسه بالثبور، يقول
أي يصل  النار اليت تسعر { ويصل  سعًيرا}خرة فال عمل وإمنا هو اجلزاء ألنه انته  وقت العمل فوقت العمل، هو يف الدنيا، أما يف اال

إنه كان يف الدينا يف أهله مسرورا ، ولكن هذا السرور أعقبه الندم { إنه كان يف أهله مسرورا }به ويكون خملدا  فيها أبدا ، ألنه كافر 
جتد { كان يف أهله مسرورا }، وهذا {وينقلب إىل أهله مسرورا }يمينه واحلزن الدائم املستمر، واربط بني قوله تعاىل فيمن أويت كتابه ب

كان يف أهله }فرقا  بني السرورين، فسرور األول سرور دائم ـ نسأل اهلل أن جيعلنا منهم ـ وسرور الثاين سرور زائل، ذهب 
ا كانوا ينكرون البعث ويقولون ال بعث، أال يرجع بعد املوت، وهلذ: أي{ إنه ظن أن لن حيور}أما االن فال سرور عنده { مسرورا 
يعين أنه { إن ربه كان به بصريا }أي سيحور ويرجع { بل }: قال تعاىل{ إنه ظن أن لن حيور}من حييي العظام وهي رميم : ويقولون

 . سريجع إىل اهلل عز وجل الذي هو بصري بأعماله، وسوف حياسبه عليها عل  ما تقتضيه حكمته وعدله

َوِإَذا ُقِرىَء َعَلْيِهُم اْلُقْرَءاُن اَل * َفَما َلُهْم اَل ُيْؤِمُنوَن * َلَتْرَكُبنَّ َطَبقا  َعن َطبٍق * َواْلَقَمِر ِإَذا اتََّسَق * َوالَّْيِل َوَما َوَسَق * ُم ِبالشََّفِق َفاَل ُأْقِس}
ِإالَّ الَِّذيَن َءاَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّـِلَحـِت َلُهْم * َفَبشِّْرُهْم ِبَعَذاٍب َأِليٍم * َما ُيوُعوَن َواللَُّه َأْعَلُم ِب* َبِل الَِّذيَن َكَفُروْا ُيَكذُِّبوَن * َيْسُجُدوَن 



 . {َأْجٌر َغْيُر َمْمُنوٍن

هذه اجلملة مكونة من قسم، وُمقسم به، ومقسم . {لتركنب طبقا  عن طبق. والقمر إذا اتسق. والليل وما وسق. فال أقسم بالشفق}
هنا { ال}نفي، وليس كذل  بل هو إثبات و{ ال أقسم}قد يظن الظان أن معىن { ال أقسم بالشفق}: ه، وُمقِسم، فالقسم يف قولهعلي

فال أقسم }. {ال أقسم بيوم القيامة}. {ال أقسم هبذا البلد}جيء هبا للتنبيه، ولو حذفت يف غري القرلن الستقام الكالم وهلا نظائر مثل 
فيها للتنبيه، وأن القسم مثبت، أما املقِسم فهو اهلل عز وجل ( ال)إن : وكلها يقول العلماء. { أقسم مبا تبصرونفال}. {برب املشارق

 . فهو ُمْقِسم وُمْقَسم به، فهو سبحانه مقسم، أما املقَسم به يف هذه االية فهو الشفق وما عطف عليه

ق بال قسم؟ وكذل  يقسم النيب صل  اهلل عليه ولله وسلم عل  خربه ملاذا يقسم اهلل عل  خربه وهو سبحانه الصاد: فإن قال قائل
 وهو صادق بال قسم؟ 

إن القسم يؤكد الكالم، والقرلن الكرمي نزل باللسان العريب وإذا كان من عادهتم أهنم يؤكدون الكالم بالقسم صار هذا : قلنا
 . األسلوب جاريا  عل  اللسان العريب الذي نزل به القرلن

وإذا غابت هذه احلمرة خرج وقت املغرب ودخل وقت العشاء، . الشفق هو احلمرة اليت تكون بعد غروب الشمس{ بالشفق}: وقوله
إن : هذا قول أكثر العلماء وبعضهم قال إذا غاب البياض وهو يغيب بعد احلمرة بنحو نصف ساعة، لكن الذي عليه اجلمهور، ويقال

والليل }لشفق هو احلمرة وإذا غاب هذا الشفق فإنه يدخل وقت العشاء وخيرج وقت املغرب هو أن ا: أبا حنيفة رمحه اهلل رجع إليه
الليل معروف { والليل وما وسق}هذا أيضا  مقسم به معطوف عل  الشفق، يعين وأقسم بالليل وما وسق وهذان قسمان { وما وسق

جتتمع وخترج وتربز من جحورها وبيوهتا، وكذل  رمبا يشري أي ما مجع، ألن الليل جيمع الوحوش واهلوام وما أشبه ذل ، { وما وسق}
يعين إذا جتمع نوره ومت وكمل، وذل  { إذا اتسق}ومعىن . القمر معروف{ والقمر إذا اتسق}. إىل اجتماع الناس بعضهم إىل بعض

{ لتركنب طبقا  عن طبق}:  قال بعد ذل وبالقمر ألنه لية الليل، مث. أي ما مجع{ بالليل وما وسق}فأقسم اهلل عز وجل . يف ليايل اإلبدار
واخلطاب هنا جلميع الناس، أي لتركنب حاال  عن حال، وهو يعين أن األحوال تتغري فيشمل أحوال الزمان، وأحوال املكان، وأحوال 

 : األبدان، وأحوال القلوب

وم يكون فيه السرور واالنشراح وانبساط في[. 411: لل عمران]{ وتل  األيام نداوهلا بني الناس}أحوال الزمان تتنقل : األول
 : النفس، ويوم لخر يكون بالعكس، حىت إن اإلنسان ليشعر هبذا من غري أن يكون هناك سبب معلوم، ويف هذا يقول الشاعر

 ويوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر 

بالعكس بدون سبب لكن هكذا البد أن اإلنسان يركب وهذا شيء يعرفه كل واحد بنفسه تصبح اليوم فرحا  مسرورا  ويف اليوم الثاين 
 . طبقا  عن طبق

ل األمكنة ينزل اإلنسان هذا اليوم منزال ، ويف اليوم التايل منزال  لخر، وثالثا  ورابعا  إىل أن تنتهي به املنازل يف االخرة، وما قب: الثاين
أهلاكم }: ومسع أعرايب رجال  يقرأ قول اهلل تعاىل. بل هي مرحلة القبور ليست هي لخر املنازل. االخرة وهي القبور هي منازل مؤقتة

فاألعرايب بفطرته عرف أن وراء هذه القبور شيئا  يكون املصري إليه، « واهلل ما الزائر مبقيم»: فقال األعرايب{ التكاثر حىت زرمت املقابر
أن هذه الكلمة غلط « فالن تويف مث نقلوه إىل مثواه األخري»ئد ألنه كما هو معلوم الزائر يزور وميشي، وبه نعرف أن ما نقرؤه يف اجلرا

كبري ومدلوهلا كفر باهلل عز وجل كفر باليوم االخر، ألن  إذا جعلت القرب هو املثوى األخري فهذا يعين أنه ليس بعده شيء، والذي 



 . ما ناريرى أن القرب هو املثوى األخري وليس بعده مثوى، كافر، فاملثوى األخري إما جنة وإ

اهلل الذي خلقكم من ضعف مث جعل من بعد ضعف }: األبدان يركب اإلنسان فيها طبقا  عن طبق واستمع إىل قول اهلل تعاىل: الثالث
أول ما خيلق اإلنسان طفال  صغريا  ميكن أن [. 11: الروم]{ قوة مث جعل من بعد قوة ضعفا  وشيبة خيلق ما يشاء وهو العليم القدير

رجليه بيد واحدة من  وحتمله هبذه اليد ضعيف ا، مث اليزال يقوى رويدا  رويدا  حىت يكون شابا  جلدا  قويا ، مث إذا استكمل جتمع يديه و
مث  القوة عاد فرجع إىل الضعف، وقد شبه بعض العلماء حال البدن حبال القمر يبدو هالال  ضعيفا ، مث يكرب شيئا  فشيئا  حىت ميتل ء نورا ،

 . شيئـا  فشيئا  حىت يضمحل، نسأل اهلل أن حيسن لنا ولكم اخلامتةيعود ينقـص 

أحوال القلوب هي النعمة وهي النقمة، القلوب كل قلوب بين لدم بني أصبعني ! حال القلوب وما أدراك ما أحوال القلوب؟: الرابع
اللهم »: يه الصالة والسالم يف هذا احلديث قالمن أصابع الرمحن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أزاغه وإن شاء هداه، وملا حّدث النيب عل

، فالقلوب هلا أحوال عجيبة، تارة يتعلق القلب بالدنيا، وتارة يتعلق بشيء من الدنيا، تارة يتعلق «مقلب القلوب ثبت قليب عل  دين 
واملنازل ويكون ذل  أكرب مهه، تارة باملال ويكون املال أكرب مهه، تارة يتعلق بالنساء وتكون النساء أكرب مهه، تارة يتعلق بالقصور 

يتعلق باملركوبات والسيارات ويكون ذل  أكرب مهه، تارة يكون مع اهلل عز وجل دائما  مع اهلل يتعلق باهلل سبحانه وتعاىل، ويرى أن 
وأصحاب الدنيا هم الذين . الدنيا كلها وسيلة إىل عبادة اهلل، وإىل طاعة اهلل، فيستخدم الدنيا؛ ألهنا خلقت له وال تستخدمه الدنيا

لكن أصحاب االخرة هم الذين استخدموا الدنيا وخدمتهم الدنيا، ولذل  ال يأخذوهنا . خيدموهنا، هم الذين أتعبوا أنفسهم يف حتصيلها
هبا  إال عن طريق رض  اهلل، وال يصرفوهنا إال يف رض  اهلل عز وجل، فاستخدموها أخذا  وصرفا ، لكن أصحاب الدنيا الذين تعبوا

سهروا الليايل يراجعون الدفاتر، يراجعون الشيكات، يراجعون املصروفات، يراجعون املدفوعات، يراجعون ما أخذوا وما صرفوا، 
هؤالء يف احلقيقة استخدمتهم الدنيا ومل يستخدموها، لكن الرجل املطمئن الذي جعل اهلل رزقه كفافا  يستغين به عن الناس، وال يشق  

، هذا هو الذي خدمته الدنيا، هذه أحوال القلوب، وأحوال القلوب هي أعظم األحوال األربع، وهلذا جيب علينا مجيعا  به عن طاعة اهلل
أن نراجع قلوبنا كل ساعة كل حلظة أين صرفت أيها القلب؟ أين ذهبت؟ ملاذا تنصرف عن اهلل؟ ملاذا تلتفت ميينا  ومشاال ؟ ولكن 

م وغلب عل  كثري من الناس، حىت إنه ليصرف اإلنسان عن صالته اليت هي رأس ماله بعـد الشيطان جيري من ابن لدم جمرى الد
الشهادتني فتجده إذا دخل يف صالته ذهب قلبه ميينا  ومشاال ، حىت خيرج من صالته ومل يعقل منها شيئا ، والناس يصيحون يقولون 

أخي هل صالت  صالة إذا كنت من حني تكرب تفتح ل  باب اهلواجيس  يا: صالتنا ال تنهانا عن الفحشاء واملنكر أين وعد اهلل؟ فيقال
إنه ليس »: اليت ال هناية هلا، فهل أنت مصل؟ صليت جبسم  لكن مل تصل بقلب ، وقد جاء يف احلديث عن النيب عليه الصالة والسالم

ها، إذا  فالقلوب تركب طبقا  عن طبق مث حسب ما تعقل من« ل  من صالت  إال ما عقلت منها نصفها، ربعها، ثلثها، عشرها، مخسها
أي شيء مينعهم من اإلميان، وماذا عليهم لو لمنوا { ما هلم{ }وإذا قرىء عليهم القرلن ال يسجدون. فما هلم ال يؤمنون}: قال تعاىل

أتقتلون }: مؤمن لل فرعون باهلل واليوم االخر وأنفقوا مما رزقهم اهلل، أي شيء مينعهم من اإلميان، وأي شيء يضرهم إذا لمنوا، قال
: غافر]{ رجال  أن يقول ريب اهلل وقد جاءكم بالبينات من ربكم فإن ي  كاذبا  فعليه كذبه وإن ي  صادقا  يصبكم بعض الذي يعدكم

ال أي { وإذا قرىء عليهم القرلن ال يسجدون. فما هلم ال يؤمنون}: فأي شيء عل  اإلنسان إذا لمن؟ وهلذا قال موخبا  هلم[. 99
خيضعون هلل عز وجل فالسجود هنا مبعىن اخلضوع هلل، وإن مل تسجد عل  األرض لكن يسجد القلب ويلني ويذل إن كان األمر كذل  

وإن مل يكن قلب  كذل  ففي  شبٌه من املشركني الذين إذا [. 9: األنفال]{ إذا تليت عليهم لياته زادهتم إميانا }فأنت من املؤمنني 
ال يسجدون، ومن عالمات اخلضوع هلل عز وجل عند قراءة القرلن أن اإلنسان إذا قرأ لية سجدة سجد هلل ذال   قرىء عليهم القرلن

إن اإلنسان إذا مر بآية سجدة ومل يسجد كان : وقال. له وخضوعا ، وقد استدل بعض العلماء هبذه االية عل  وجوب سجود التالوة
ذا القول أعين القول بالوجوب هو مذهب أيب حنيفة واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية أهنا ليست بواجبة وإن كان ه: والصحيح. لمثا 

رمحه اهلل، لكن هذا قول مرجوح، وذل  أنه ثبت يف الصحيح عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ـ رضي اهلل عنه ـ أنه خطب الناس 



: قرأها من اجلمعة الثانية فمر هبا ومل يسجد فقال رضي اهلل عنهيوما  فقرأ سورة النحل فلما وصل لية السجدة نزل من املنرب فسجد، مث 
وسنته رضي . إن اهلل مل يفرض علينا السجود إال أن نشاء، وكان ذل  مبحضر من الصحابة ـ رضي اهلل عنهم ـ ومل ُينكر عليه أحد

يس بواجب، لكنه سنة مؤكدة، فإذا مررت بآية اهلل عنه من السنن اليت ُأمرنا باتباعها، وعل  هذا فالقول الراجح أن سجود التالوة ل
سجدة فاسجد يف أي وقت كنت يف الصباح، أو يف املساء، يف الليل، أو يف النهار، تكرب عند السجود، وإذا رفعت فال تكرب وال تسلم 

ملا كانت يف الصالة  هذا إذا سجدت خارج الصالة، أما إن سجدت يف الصالة فالبد أن تكرب إذا سجدت، وأن تكرب إذا هنضت؛ ألهنا
ملا ذكر سبحانه وتعاىل أهنم إذا { واهلل أعلم مبا يوعون. بل الذين كفروا يكذبون}: قال اهلل تعاىل. كان هلا حكم السجود يف الصالة

قرىء عليهم القرلن ال يسجدون بّيـن سبحانه وتعاىل أن سبب تركهم السجود هو تكذيبهم مبا جاءت به الرسل عليهم الصالة 
سالم، ألن كل من كان إميانه صادقا  فال بد أن ميتثل األمر، وأن جيتنب النهي، ألن اإلميان الصادق حيمل صاحبه عل  ذل ، وال جتد وال

شخصا  ينته  احملارم أو يترك الواجبات إال بسبب ضعف إميانه، وهلذا كان اإلميان عند أهل السنة واجلماعة هو التصديق املستلزم 
فمىت رأيت الرجل يترك الواجبات، أو بعضا  منها، أو يفعل احملرمات فاعلم أن إميانه ضعيف إذ لو كان إميانه قويا  ما  للقبول واإلذعان،

أي يف تركهم السجود كان ذل  بسبب { بل الذين كفروا يكذبون}: أضاع الواجبات وال انته  احملظورات، وهلذا قال تعاىل هنا
أي أنه سبحانه وتعاىل أعلم مبا يوعونه أي مبا جيمعونه يف صدورهم، وما جيمعونه { أعلم مبا يوعونواهلل }تكذيبهم ملا جاءت به الرسل 

من أمواهلم، وما جيتمعون عليه من منابذة الرسل وخمالفة الرسل، بل حماربة الرسل وقتاهلم، والكفار أعداء للرسل من حني بعث اهلل 
أي مبا جيمعون { واهلل أعلم مبا يوعون}ويكيدون هلم فتوعدهم اهلل تعاىل يف هذه االية  الرسل عليهم الصالة والسالم، وأهنم جيمعون هلم

أخربهم { فبشرهم بعذاب أليم}: من أقوال، وأفعال، وضغائن، وعداوات، وأموال ضد الرسل عليهم الصالة والسالم، مث قال
رسول صل  اهلل عليه ولله وسلم ولكل من يصح خطابه عام لل{ فبشرهم}: بالعذاب األليم الذي البد أن يكون، واخلطاب يف قوله

وانتظر إهنم }: فإنه داخل يف هذا، وأن نبشر كل كافر بعذاب أليم، فنحن نبشر كل كافر بعذاب أليم ينتظره، كما قال تعاىل
 لكن وال تصح أن هذه مبعىن{ إال{ }إال الذين لمنوا وعملوا الصاحلات هلم أجر غري ممنون}: مث قال[. 31: السجدة]{ منتظرون

تكون استثناء متصال ، ألن الذين لمنوا ليسوا من املكذبني يف شيء، بل هم مؤمنون مصدقون، وهذا هو االستثناء املنقطع، أي إذا كان 
 أي لكن الذين لمنوا وعملوا الصاحلات هلم أجٌر غري( لكن)بـ{ إال}املستثىن ليس من جنس املستنث  منه فهو استثناء منقطع وتقدر 

الذين لمنوا بقلوهبم، واستلزم إمياهنم قيامهم بالعمل الصاحل، هؤالء هم الذين ليس هلم عذاب وال ينتظرون العذاب هلم أجر غري . ممنون
 . ممنون

 ما هو العمل الصاحل؟ : فإن قيل

 : أن العمل الصاحل ما مجع شيئني: فاجلواب

هو اإلخالص هلل عز وجل ابتغاء مرضاته، وابتغاء ثوابه، وابتغاء النجاة من اإلخالص هلل تعاىل بأن يكون احلامل عل  العمل : األول
 . النار ال يريد اإلنسان بعمله شيئا  من الدنيا

أن يكون متبعا  فيه رسول اهلل صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم، أي أن يتبع اإلنسان رسول اهلل صل  اهلل عليه وسّلم يف عمله : الثاين
وما وجد سببه يف عهد . فما فعله النيب صل  اهلل عليه وسّلم مع وجود سببه فالسنة فعله إذا وجد سببه. ركا  ملا تركفعال  ملا فعل، وت

 . الرسول صل  اهلل عليه ولله وسلم ومل يفعله فإن السنة تركه

ة كثرية معلومة يف الكتاب أي غري مقطوع، بل هو مستمر أبد االبدين، وااليات يف تأبيد اجلن{ غري ممنون}أي ثواب { هلم أجر}
والسنة، فأجر االخرة ال ينقطع أبدا ، ليس كالدنيا فيه وقت تثمر األشجار ووقت ال تثمر، أو وقت تنبت األرض ووقت ال تنبت، 



تنبني للسيئات، نسأل اهلل تعاىل أن جيعلنا من املؤمنني العاملني بالصاحلات، اجمل{ وهلم رزقهم فيها بكرة وعشيا }واجلنة األجر فيها دائم، 
 . إنه جواد كرمي، وصل  اهلل وسلم عل  نبينا حممد، وعل  لله وأصحابه أمجعني

 

تفسري جزء 
 عم 

 حممد بن صاحل العثيمني  البروج 

 { ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمـِن الرَِّحيِم }

* ِإْذ ُهْم َعَلْيَها ُقُعوٌد * النَّاِر َذاِت اْلَوُقوِد * ُقِتَل َأْصَحـُب االُْْخُدوِد * وٍد َوَشـِهٍد َوَمْشُه* َواْلَيْوِم اْلَمْوُعوِد * َوالسََّمآِء َذاِت اْلُبُروِج }
لسََّمـَوِت َواالَْْرِض َواللَُّه الَِّذى َلُه ُمْلُ  ا* َوَما َنَقُموْا ِمْنُهْم ِإالَّ َأن ُيْؤِمُنوْا ِباللَِّه اْلَعِزيِز اْلَحِميِد * َوُهْم َعَل  َما َيْفَعُلوَن ِباْلُمْؤِمِننَي ُشُهوٌد 

 . {ْلَحِريِقِإنَّ الَِّذيَن َفَتُنوْا اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَنـِت ُثمَّ َلْم َيُتوُبوْا َفَلُهْم َعَذاُب َجَهنََّم َوَلُهْم َعَذاُب ا* َعَل  ُكلِّ َشْ ٍء َشِهيٌد 

 . البسملة تقدم الكالم عليها

أي صاحبة الربوج، والربوج مجع برج، وهو { ذات الربوج}هذه حرف قسم يعين يقسم تعاىل بالسماء الواو { والسماء ذات الربوج}
اجملموعة العظيمة من النجوم ومسيت بروجا  لعلوها وارتفاعها وظهورها وبياهنا، والربوج عند الفلكيني اثين عشر برجا  مجعت يف قول 

 : الناظم

زانفعقرٌب قوٌس فجدي وكـ ذا دلو وذي لخرها احليتان فهي اثنا عشر برجا ، ثالثة منها محٌل فثور فجوزاء فسرطان فأسٌد سنبلة مي
للربيع، وثالثة للصيف، وثالثة للخريف، وثالثة للشتاء، فيقسم اهلل تعاىل بالسماء ذات الربوج وله تعاىل أن يقسم مبا شاء من خلقه، 

من كان حالفا  »: شيء من املخلوقات لقول النيب صل  اهلل عليه وعل  لله وسلمأما حنن فال نقسم إال باهلل بأمسائه وصفاته، وال نقسم ب
اليوم { واليوم املوعود}: ، قوله تعاىل«من حلف بغري اهلل فقد كفر أو أشرك»: ولقوله عليه الصالة والسالم« فليحلف باهلل أو ليصمت

: عليه األدلة العقلية اليت تدل عل  أنه واقع حتما ، كما قال تعاىل املوعود هو يوم القيامة، وعد اهلل تعاىل به وبينه يف كتابه، ونصب
ذكر علماء التفسري يف الشاهد { وشاهد ومشهود}[. 411: األنبياء]{ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا  علينا إنَّا كنا فاعلني}

نهم حممد رسول اهلل صل  اهلل عليه وعل  لله واملشهود عدة أقوال جيمعها أن اهلل أقسم بكل شاهد وبكل مشهود، والشهود كثريون م
وسلم شهيدا  علينا، ومنهم هذه األمة شهداء عل  الناس، وأعضاء اإلنسان يوم القيامة تشهد عليه مبا عمل من خري وشر، ومن املالئكة 

ا يعرض فيه من األهوال فهو يوم القيامة وم{ املشهود}وأما { وشاهد}يشهدون يوم القيامة فكل من شهد حبق فهو داخل يف قوله 
قتل }. فأقسم اهلل بكل شاهد وبكل مشهود[. 413: هود]{ ذل  يوم جمموع له الناس وذل  يوم مشهود}: العظيمة كما قال تعاىل

هم { أصحاب األخدود}القتل هنا مبعىن اللعن، وهو الطرد واإلبعاد عن رمحة اهلل، و: يعين أهل ، وقيل{ قتل{ }أصحاب األخدود
أحرقوا املؤمنني بالنار، وقد وردت قصص متعددة يف هؤالء القوم منها شيء يف الشام، ومنها شيء يف اليمن، واملقصود أن  قوم كفار

هؤالء الكفار حاولوا باملؤمنني أن يرتدوا عن دينهم، ولكنهم عجزوا فحفروا أخدودا  ُحفرا  ممدودة يف األرض كالنهر ومجعوا احلطب 
أي { ذات الوقود}. يعين أن األخدود هي أخدود النار{ النار ذات الوقود}: هبا ـ والعياذ باهلل ـ وهلذا قالالكثري وأحرقوا املؤمنني 
يعين أن هؤالء الذين حفروا األخاديد وألقوا فيها املؤمنني كانوا ـ والعياذ باهلل ـ عندهم { إذ هم عليها قعود}. احلطب الكثري املتأجج

ؤالء البشر وهم قعود عليها عل  األسرة، فكهون كأن شيئا  مل يكن، وهذا من اجلربوت أن يرى قوة وجربوت يرون النار تلتهم ه
يعين هم شهود { وهم عل  ما يفعلون باملؤمنني شهود}. اإلنسان البشر تلتهمه النار وهو جالس عل  سريره يتفكه باحلديث وال يبايل

ه باملؤمنني، ولذل  استحقوا هذا الوعيد، بل استحقوا هذه العقوبة أن اهلل عل  ما يفعلون باملؤمنني أي حضور ال يغيب عنهم ما فعلو



أي ما أنكر هؤالء الذين سعروا النار { وما نقموا منهم إال أن يؤمنوا باهلل العزيز احلميد}. أهلكهم ولعنهم وطردهم وأبعدهم عن رمحته
وهذا اإلنكار أحق أن ينكر؛ ألن { إال أن يؤمنوا باهلل العزيز احلميد}ل إال أهنم لمنوا باهلل عز وج: بأجساد هؤالء املؤمنني إال هذا، أي

املؤمن باهلل العزيز احلميد جيب أن يساعد ويعان، وأن تسهل له الطرق، أما أن مينع ويردع حىت يصل احلد إىل أن حيرق بالنار فال ش  
هنم عبدوا من هو أهل للعبادة، وهو اهلل جل وعال، الذي أن هذا عدوان كبري، وليس هذا مبنكر عليهم، بل هم حيمدون عل  ذل ؛ أل

إال أن يؤمنوا باهلل العزيز }: وقوله. خلق اخللق ليقوموا بعبادته، فمن قام هبذه العبادة فقد عرف احلكمة من اخللق وأعطاها حقها
لئن رجعنا إىل }: كل أحد، وملا قال املنافقونالعزيز هو الغالب الذي ال يغلبه شيء، فهو سبحانه وتعاىل له الغلبة والعزة عل  { احلميد

[. 9: املنافقون]{ وهلل العزة ولرسوله وللمؤمنني ولكن املنافقني ال يعلمون}: قال اهلل تبارك وتعاىل{ املدينة ليخرجن األعز منها األذل
صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم أنه إذا مبعىن احملمود فاهلل سبحانه وتعاىل حممود عل  كل حال وكان من هدي النيب { احلميد}: وقوله

، وهذا هو «احلمد هلل عل  كل حال»: ، وإذا جاءه خالف ذل  قال«احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات»: gجاءه ما ُيسر به قا
مد عل  مكروه احلمد هلل الذي ال حي)أما ما يقوله بعض الناس « احلمد هلل عل  كل حال»الذي ينبغي لإلنسان أن يقول عند املكروه 

الذي ال : )أما أن تقول« احلمد هلل عل  كل حال»: فهذا خالف ما جاءت به السنة به، قل كما قال النيب عليه الصالة والسالم( سواه
فكأن  االن تعلن أن  كاره ما قدر اهلل علي ، وهذا ال ينبغي، بل الواجب أن يصرب اإلنسان عل  ما قدر اهلل ( حيمد عل  مكروه سواه

ليه مما يسوؤه أو ُيسره، ألن الذي قدره اهلل عز وجل هو رب  وأنت عبده، هو مالك  وأنت مملوك له، فإذا كان اهلل هو الذي قدر ع
علي  ما تكره فال جتزع، جيب علي  الصرب وأال تتسخط ال بقلب  وال بلسان  وال جبوارح ، اصرب وحتمل واألمر سيزول ودوام 

، فاهلل «واعلم أن النصر مع الصرب، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا »: عليه الصالة والسالم احلال من احملال، قال النيب
ونبلوكم بالشر واخلري }: عز وجل حممود عل  كل حال من السراء أو الضراء؛ ألنه إن قدر السراء فهو ابتالء وامتحان، قال اهلل تعاىل

فإذا أصبت [. 11: النمل]{ هذا من فضل ريب ليبلوين ءأشكر}: رش بلقيس بني يديه قالوملا رأى سليمان ع[. 31: األنبياء]{ فتنة
بالنعمة ال تأخذها عل  أهنا نعمة فتمرح وتفرح، هي نعمة ال ش  لكن اعلم أن  ممتحن هبا هل تؤدي شكرها أو ال تؤدي، إن أصابت  

هل تصرب أو ال تصرب، وإذا صربت واحتسبت األجر من اهلل فإن  ضراء فاصرب فإن ذل  أيضا  ابتالء وامتحان من اهلل عز وجل ليبلوك
 [. 41: الزمر]{ إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب}: اهلل يقول

أنه هو احلامد، فإنه سبحانه وتعاىل حيمد من يستحق احلمد، يثين عل  عباده من املرسلني { احلميد}: وجيوز أن يكون معىن قوله
والثناء عليهم محٌد هلم، فهو جل وعال حامد، وهو كذل  حممود، وقد ثبت عن النيب عليه الصالة والسالم أن اهلل واألنبياء والصاحلني، 

يرض  عن العبد يأكل األكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، ألنه لوال أن اهلل يسر ل  هذه األكلة والشربة ما حصلت 
اهلل يسألنا، أنتم تزرعونه أم حنن [. 11: الواقعة]{ يتم ما حترثون أأنتم تزرعونه أم حنن الزارعونأفرأ}: عليها، قال اهلل تبارك وتعاىل

لو »بعد أن خيرج وتتعلق به النفوس جيعله اهلل حطاما ، ومل يأت التعبري { لو نشاء جلعلناه حطاما }بل أنت يا ربنا : الزارعون؟ اجلواب
لو نشاء جلعلناه حطاما  }ه النفس مث يكون حطاما  أشد وقعا  عل  النفس من كونه ال ينبت أصال  ألن كونه ينبت وتتعلق ب« نشاء مل ننبته

أأنتم أنزلتموه من املزن أم حنن . أفرأيتم املاء الذي تشربون}: مث ذكر الشرب فقال{ فظلتم تفكهون إنا ملغرمون بل حنن حمرومون
يعين { فلوال تشكرون}أي ماحلا  غري عذب ال يستطيع اإلنسان أن يشربه { ه أجاجا لو نشاء جلعلنا}بل أنت يا ربنا : اجلواب{ املنزلون

، ألن كونه ينزل ولكن ال يشرب ال يطاق أشد من «لو نشاء مل ننزله من املزن»فهال تشكرون اهلل عل  ذل ، وهنا مل يأت التعبري 
 . حلكم الشيء الكثريكونه مل ينزل أصال  فتأملوا القرلن الكرمي جتدون فيه من األسرار وا

له وحده { الذي له مل  السماوات واألرض{ }الذي له مل  السماوات واألرض. وما نقموا منهم إال أن يؤمنوا باهلل العزيز احلميد}
مل  السماوات واألرض، ال ميلكها إال هو عز وجل، فهو ميل  السماوات ومن فيها، واألراضني ومن فيها، وما بينهما، وما فيها كل 

مثال  هذا البيت مل  لفالن، هذه السيارة مل  لفالن فهو : شيء مل  هلل وال يشاركه أحد يف ملكه، وما يضاف إلينا من املل  فيقال



مل  قاصر وليس ملكا  حقيقيا ؛ ألنه لو أن إنسان أراد أن يهدم بيته بدون سبب فال ميل  ذل ، ألن النيب صل  اهلل عليه وسّلم هن  
ولو أنه فعل حلجر القاضي عليه مبنعه من التصرف يف . لو أراد إنسان أن حيرق سيارته بدون سبب فال ميل  هذا عن إضاعة املال،

مطلع عز وجل عل  كل شيء، ومن : أي{ واهلل عل  كل شيء شهيد}ماله، مع أن اهلل منعه قبل، إذن ملكنا قاصر، واملل  التام هلل، 
إن }: من اإلحراق بالنار، وسوف جيازيهم، ولكن مع ذل  ومع فعلهم هذه الفعلة الشنيعة قالمجلته ما يفعله هؤالء الكفار باملؤمنني 

انظر إىل حلم اهلل عز وجل : قال بعض السلف{ الذين فتنوا املؤمنني واملؤمنات مث مل يتوبوا فلهم عذاب جهنم وهلم عذاب احلريق
 . {وا املؤمنني واملؤمنات مث مل يتوبواإن الذين فتن}: حيرقون أولياءه، مث يعرض عليهم التوبة يقول

{ ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. يوم هم عل  النار يفتنون}: مبعىن أحرقوا كما قال تعاىل{ فتنوا}: قال العلماء
 . فهؤالء أحرقوا املؤمنني وأحرقوا املؤمنات يف النار[. 41، 43: الذاريات]

أن االية شاملة للمعنيني مجيعا ، ألنه ينبغي أن نعلم أن القرلن الكرمي معانيه أوسع من : والصحيح. فتنوهم أي صدوهم عن دينهم: وقيل
دان أفهامنا، وأنه مهما بلغنا من الذكاء والفطنة فلن حنيط به علما ، والقاعدة يف علم التفسري أنه إذا كانت االية حتتمل معنيني ال يتضا

أي يرجعوا إىل اهلل { مث مل يتوبوا}. فتوا املؤمنني بصدهم عن سبيل اهلل، وفتنوهم باإلحراق أيضا  هم: فإهنا حتمل عليهما مجيعا ، فنقول
 . ألهنم أحرقوا أولياء اهلل فكان جزاؤهم مثل عملهم جزاء وفاقا { فلهم عذاب جهنم وهلم عذاب احلريق}

يائه، فال تستغرب إذا سلط اهلل عز وجل الكفار عل  املؤمنني أن اهلل سبحانه وتعاىل قد يسلط أعداءه عل  أول: يف هذه االيات من العرب
وقتلوهم وحرقوهم، وانتهكوا أعراضهم، ال تستغرب فلله تعاىل يف هذا حكمة، املصابون من املؤمنني أجرهم عند اهلل عظيم، وهؤالء 

الباقون هلم عربة وعظة فيما حصل  الكفار املعتدون أمل  هلم اهلل سبحانه وتعاىل ويستدرجهم من حيث ال يعلمون، واملسلمون
إلخواهنم، فمثال  حنن نسمع ما حيصل من االنتهاكات العظيمة، انتهاك األعراض، وإتالف األموال، وجتويع الصغار والعجائز، نسمع 

 سبحانه وتعاىل سبحان اهلل ما هذا التسليط الذي سلطه اهلل عل  هؤالء املؤمنني؟ نقول يا أخي ال تستغرب فاهلل: أشياء تبكي، فنقول
ضرب لنا أمثاال  فيمن سبق حيرقون املؤمنني بالنار، فهؤالء الذين سلطوا عل  إخواننا يف بالد املسلمني هذا رفعة درجات للمصابني، 

 . وتكفري السيئات، وهو عربة للباقني، وهو أيضا  إغراء هلؤالء الكافرين حىت يتسلطوا فيأخذهم اهلل عز وجل أخذ عزيز مقتدر

أهنم يؤمنون باهلل العزيز احلميد، وهذا : أن هؤالء الكفار مل يأخذوا عل  املسلمني بذنب إال شيئا  واحدا  وهو: هذه االيات من العرب ويف
ليس بذنب، بل هذا هو احلق، ومن أنكره فهو الذي ينكر عليه، نسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن ينصر املسلمني يف كل مكان، وأن يقينا 

 . وأن جيعل كيدهم يف حنورهم إنه عل  كل شيء قدير شر أعدائنا،

 : ويف االية إشارة إىل أن التوبة هتدم ما قبلها، ولكن التوبة ال تكون توبة نصوحا  مقبولة عند اهلل إال إذا اشتملت عل  شروط مخسة

وابه؛ ألن اإلنسان قد يتوب من اإلخالص هلل عز وجل بأن يكون احلامل لإلنسان عل  التوبة خوف اهلل عز وجل ورجاء ث: األول
الذنب من أجل أن ميدحه الناس، أو من أجل دفع مذمة الناس له، أو من أجل مرتبة يصل إليها، أو من أجل مال حيصل عليه، كل 

ن يريد احلياة من كا}: هؤالء ال تقبل توبتهم، ألن التوبة جيب أن تكون خالصة، وأما من أراد بعمله الدنيا فإن اهلل تعاىل يقول يف كتابه
 [. 41، 41: هود. ]{أولئ  الذين ليس هلم يف االخرة إال النار. الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهلم فيها وهم فيها ال يبخسون

الندم عل  ما حصل من الذنب مبعىن أال يكون اإلنسان كأنه مل يذنب، ال يتحسر وال حيزن، : من شروط كون التوبة نصوحا : الثاين
 . ندم، إذا ذكر عظمة اهلل ندم، كيف أعصي ريب وهو الذي خلقين ورزقين وهداين، فيندمالبد أن ي



أستغفر اهلل : أن يقلع عن الذنب فال تصح التوبة مع اإلصرار عل  الذنب، ألن التائب هو الراجع، فإذا كان اإلنسان يقول: الثالث
أستغفر اهلل من الغيبة، والغيبة ذكرك أخاك مبا يكره ولكنه يف : لو قال وأتوب إليه من أكل الربا، ولكنه اليزال يرايب فال تصح توبته،

كل جملس يغتاب الناس فال تصح توبته، كيف تصح وهو مصر عل  املعصية، فالبد أن يقلع، إذا تاب من أكل أموال الناس وقد سرق 
س إىل الناس، لو فرضنا أن شخصا  أدخل من هذا، وأخذ مال هذا خبداع وغش فال تصح توبته، حىت يرد ما أخذ من أموال النا

رد املراسيم إىل حدودها األوىل وإال فإن توبت  ال تقبل، : مراسيمه يف مل  جاره واقتطع جزًءا من أرضه وقال إين تائب، فنقول له
 . ألنه البد من اإلقالع عن الذنب الذي تاب منه

إن تاب وهو يف نفسه لو حصل له فرصة لعاد إىل الذنب فإن توبته ال تقبل، بل أن يعزم عزما  تاما  أال يعود إىل الذنب، ف: الشرط الرابع
 . البد أن يعزم عزما  أكيدا  عل  أال يعود

 : أن تكون التوبة يف وقت تقبل فيه التوبة، ألنه يأيت أوقات ال تقبل فيها التوبة، وذل  يف حالني: الشرط اخلامس

وليست التوبة للذين يعملون السيئات حىت إذا حضر }: ال تقبل لقول اهلل تبارك وتعاىل إذا حضره املوت فإن توبته: احلال األوىل
بعدما عاين املوت وشاهد العذاب يقول تبت فال ينفع هذا، ومثال واقع هلذه املسألة [. 49: النساء]{ أحدهم املوت قال إين تبت االن

يعين باهلل ومل يقل لمنت باهلل إذالال  لنفسه حيث كان حيارب بين { سرائيلقال لمنت بالذي لمنت به بنوا إ}أن فرعون ملا أدركه الغرق 
 إسرائيل عل  اإلميان باهلل، واالن يقول لمنت بالذي لمنوا به فكأنه جعل نفسه تابعا  لبين إسرائيل إىل هذا احلد بلغ به الذل ومع ذل 

إذا  إذا حضر [. 84: يونس]{ د عصيت قبل وكنت من املفسدينوق}تتوب، لالن تؤمن بالذي لمنت به بنوا إسرائيل { لالن}قيل له 
 املوت فإن التوبة ال تقبل، فالبد من املبادرة بالتوبة ألن  ال تدري يف أي وقت حيضرك املوت، أمل تعلم أن من الناس من نام عل  فراشه

  كرسي العمل يعمل مث محل من كرسي العمل أمل تعلم أن بعض الناس جلس عل! يف صحة وعافية مث محل من فراشه إىل سرير تغسيله؟
 . كل هذا واقع، لذا جيب أن تبادر بالتوبة قبل أن تغلق األبواب! إىل سرير الغسل؟

ال ينفع نفًسا إمياهنا }: إذا طلعت الشمس من مغرهبا، فإن الشمس إذا طلعت من مغرهبا ورلها الناس لمنوا لكن اهلل يقول: احلال الثانية
 [. 419: األنعام]{ قبل أو كسبت يف إمياهنا خريا  مل تكن لمنت من

ِإنَُّه ُهَو * ِإنَّ َبْطَش َربَِّ  َلَشِديٌد * ِبرُي ِإنَّ الَِّذيَن َءاَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّـِلَحـِت َلُهْم َجنَّـٌت َتْجِرى ِمن َتْحِتَها االَْْنَهـُر َذِلَ  اْلَفْوُز اْلَك}
َبِل الَِّذيَن * ِفْرَعْوَن َوَثُموَد * َهُل َأَتاَك َحِديُث اْلُجُنوِد * َفعَّاٌل لَِّما ُيِريُد * ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيُد * اْلَغُفوُر اْلَوُدوُد  َوُهَو* ُيْبِدىُء َوُيِعيُد 

 . {مَّْحُفوٍظِف  َلْوٍح * َبْل ُهَو ُقْرَءاٌن مَِّجيٌد * َواللَُّه ِمن َوَرلِئِهْم مُِّحيٌط * َكَفُروْا ِف  َتْكِذيٍب 

ملا ذكر عقاب اجملرمني ذكر { إن الذين لمنوا وعملوا الصاحلات هلم جنات جتري من حتتها األهنار ذل  الفوز الكبري}: مث قال تعاىل
يذكر فيه ثواب املؤمنني، وهذه هي الطريقة املتبعة فيما يراد به الترغيب والترهيب، والقرلن الكرمي مثاين، تذكر فيه املعاين املتقابلة، ف

عذاب أهل النار ونعيم أهل اجلنة، صفات املؤمنني وصفات الكافرين، من أجل أن يكون اإلنسان سائرا  إىل اهلل تعاىل بني اخلوف 
هم الذين { إن الذين لمنوا}. والرجاء، ويعرف نعمة اهلل عليه يف اإلسالم، ويعرف حكمة اهلل تعاىل يف وجود هؤالء الكافرين اجملرمني

اهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم االخر، والقدر خريه وشره فإن هذا هو اإلميان كما فسره النيب صل  اهلل عليه وعل  لله لمنوا ب
: ، وأما قوله«أن تؤمن باهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم االخر، والقدر خريه وشره»: وسلم حني سأله جربيل عن اإلميان فقال

فاملراد عملوا األعمال الصاحلة، واألعمال الصاحلة هي اليت بنيت عل  اإلخالص هلل، واتباع شريعة اهلل، فمن  {وعملوا الصاحلات}
أنا أغىن »: عمل عمال  أشرك به مع اهلل غريه فعمله مردود عليه؛ لقول النيب صل  اهلل عليه ولله وسلم فيما يرويه عن ربه أنه تعاىل قال



 . « أشرك فيه معي غريي تركته وشركهالشركاء عن الشرك من عمل عمال 

 وأما املتابعة لرسول اهلل صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم فإن من عمل عمال  ليس عل  شريعة اهلل فإنه باطل مردود، لقول النيب صل  اهلل
ي يعبد اهلل لكن يرائي الناس ، وبناء عل  ذل  تكون عبادة املرائي الذ«من عمل عمال  ليس عليه أمرنا فهو رد»: عليه وعل  لله وسلم

أي يظهر العبادة لرياه الناس فيمدحوه وهو ال يريد التقرب إىل الناس، يريد التقرب إىل اهلل لكن يريد أن ميدحه الناس عل  تقربه إىل 
مدحوه عل  ذكره اهلل وعبادته هلل فهذا مراٍء وعمله مردود أيضا ، كذل  من تكلم بكالم قرلن أو ذكر ورفع صوته ليسمعه الناس في

ا هلل فهذا أيضا  مراٍء، عمله مردوٌد عليه؛ ألنه أشرك فيه مع اهلل غريه، أراد أن ميدحه الناس عل  عبادة اهلل، أما من تعبد للناس فهذ
مشرك شرك أكرب يعين من قام يصلي أمام شخص تعظيما  له، ال هلل، وركع للشخص وسجد للشخص فهذا مشرك شركا  أكرب خمرج 

لة، وكذل  أيضا  من ابتدع يف دين اهلل ما ليس منه كما لو رتب أذكارا  معينة يف وقت معني فإن ذل  ال يقبل منه، حىت ولو عن امل
 عز كان ذكر اهلل لو كان تسبيحا ، أو حتميدا ، أو تكبريا ، أو هتليال  ولكنه رتبه عل  وجه مل ترد به السنة فإن ذل  ليس مقبوال  عند اهلل

مل عمال  ليس عليه أمر اهلل ورسوله، فاملهم أن اهلل اشترط مع اإلميان العمل الصاحل، وهبذا نعرف أنه ال ينبغي لنا أن نركز وجل؛ ألنه ع
حنن عل  العقيدة اإلسالمية وعل  كذا، وعل  كذا، وال نذكر العمل؛ ألن جمرد العقيدة ال يكفي البد من : دائما  عل  العقيدة، ونقول

تذكر أننا عل  العقيدة اإلسالمية ينبغي أن تقول ونعمل العمل الصاحل؛ ألن اهلل يقرن دائما  بني اإلميان املتضمن  عمل، فينبغي عندما
 للعقيدة وبني العمل الصاحل، حىت ال خيلو اإلنسان من عمل صاحل، أما جمرد العقيدة فال ينفع لو أن اإلنسان يقول أنا مؤمن باهلل لكن ال

؟ وهلذا كان القول الراجح من أقوال العلماء أن تارك الصالة كافر كفرا  خمرج عن امللة وقد بينا أدلة ذل  يف يعمل فأين اإلميان باهلل
وذل  { جنات جتري من حتتها األهنار}يعين عند اهلل { هلم{ }هلم جنات جتري من حتتها األهنار}. رسالة لنا صغرية، يغين عن إعادهتا هنا

فال }: اجلنات اليت فيها ما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر عل  قلب بشر، وهلذا قال اهلل تعاىل بعد البعث فإهنم يدخلون هذه
أعددت لعبادي »: وقال اهلل يف احلديث القدسي[. 47: السجدة]{ تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون
ألن فيها من النعيم ما ال يتصوره اإلنسان واهلل تعاىل يذكر يف . «قلب بشر الصاحلني ما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر عل 

خنل، ورمان، وفاكهة، وحلم طري، وعسل، ولنب، وماء، ومخر، لكن حقائق هذه األشياء ليست كحقائق ما يف الدنيا أبدا ، ألهنا : اجلنات
ا، ولكنها أعظم وأعظم بكثري مما تتصوره، فالرمان وإن كنا نعرف لو كانت حقائقها كحقائق ما يف الدنيا لكنا نعلم ما أخفي لنا من هذ

معىن الرمان، ونعرف أنه عل  شكل معني، وطعم معني، وذو حبات معينة، لكن ليس الرمان الذي يف االخرة كهذه فهو أعظم بكثري، 
ليس يف الدنيا شيء مما يف اجلنة إال : )نهماال من جهة احلجم، وال من جهة اللون، وال من جهة املذاق، كما قال ابن عباس رضي اهلل ع

أي من حتت أشجارها وقصورها { من حتتها}: قال العلماء{ جتري من حتتها األهنار}: وقوله. ، أما احلقائق فهي غري معلومة(األمساء فقط
بناء أخدود، ويف هذا يقول ابن القيم وإال فهي عل  السطح فوق، مث هذه األهنار جاء يف األحاديث أهنا ال حتتاج إىل حفر وال حتتاج إىل 

 : يف النونية

 أهنارها يف غري أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان 

حيث  األهنار يف املعروف عندنا حتتاج إىل حفر، أو إىل أخدود متنع من تسرب املاء ميينا  ومشاال ، لكن يف اجلنة ال حتتاج إىل أخدود، جتري
شاء بدون حفر، وبدون إقامة أخدود، واألهنار يف هذه االية ويف ليات كثرية جمملة لكنه فصلت يف  شاء اإلنسان، يعين يوجهها كما

مثل اجلنة اليت وعد املتقون فيها أهنار من ماء غري لسن وأهنار من لنب مل يتغري طعمه وأهنار من }: سورة القتال ـ سورة حممد ـ قال
الفوز }املشار إليه اجلنات وما فيها من النعيم { ذل { }ذل  الفوز الكبري}[. 41 :حممد]{ مخر لذة للشاربني وأهنار من عسل مصف 

يعين الذي به النجاة من كل مرهوب وحصول كل مطلوب؛ ألن الفوز هو عبارة عن حصول املطلوب وزوال املكروه، واجلنة { الكبري



 . ال املرض، وال السقم، وال اهلم، وال النصبكذل  فيها كل مطلوب، وقد زال عنها كل مرهوب، فال يذوقون فيها املوت، و

اعلموا أن اهلل شديد العقاب وأن اهلل غفور }: يعين أخذه بالعقاب شديد كما قال تعاىل{ بطش{ }إن بطش رب  لشديد}: مث قال تعاىل
حق ذل  فإن رمحة اهلل تعاىل فبطش اهلل يعين انتقامه وأخذه شديد عظيم ولكنه ملن يستحق ذل ، أما من ال يست[. 89: املائدة]{ رحيم

أوسع، ما أكثر ما يعفو اهلل عن الذنوب، ما أكثر ما يستر من العيوب، ما أكثر ما يدفع من النقم، وما أكثر ما جيري من النعم، لكن 
وكذل  }: ل  قوله تعاىل، وت«إن اهلل ليملي للظامل حىت إذا أخذه مل يفلته»: إذا أخذ الظامل مل يفلته كما قال النيب عليه الصالة والسالم
أي فيمن يستحق البطش، أما من ال { بطش رب }: ، وعل  هذا فنقول{أخذ رب  إذا أخذ القرى وهي ظاملة إن أخذه أليم شديد

 يعين أن{ إنه هو يبدىء ويعيد}يستحقه فإن اهلل تعاىل يعامله بالرمحة، ويعامله بالكرم، ويعامله باجلود، ورمحة اهلل تعاىل سبقت غضبه 
فهو الذي بدأ األشياء، وإليه تنتهي األشياء، األشياء منه { وهو الذي يبدأ اخللق مث يعيده}: األمر إليه ابتداء وإعادة وهذا كقوله تعاىل

 ومل يذكر ما الذي يبدؤه،{ يبدأ}وإليه يف كل شيء، اخللق من اهلل وإليه، الشرائع من اهلل وإليه، كل األمور من اهلل وإليه، وهلذا قال 
كل شيء، ويعيد كل شيء، فكل األمر بيده عز وجل، فاعرف أيها العبد من أين أنت، وأن  ابتدأت من عدم، واعرف { يبدأ}فمعناه 

يعين ذا املغفرة، واملغفرة ستر الذنب والعفو عنه { الغفور{ }وهو الغفور الودود}منتهاك وغايت ، وأن غايت  إىل اهلل عز وجل 
إن اهلل خيلو بعبده املؤمن يوم القيامة »: فقط بل ستره وعدم املؤاخذة عليه كما جاء يف احلديث الصحيحفليست املغفرة ستر الذنب 

، وُيذكر أن بين إسرائيل «قد سترهتا علي  يف الدنيا وأنا أغفرها ل  اليوم: ويقرره بذنوبه حىت يقرهبا ويعترف فيقول اهلل عز وجل
كتوبا  عل  باب بيته فضيحة وعارا ، لكننا حنن وهلل احلمد قد ستر اهلل علينا، فعلينا أن نتوب كانوا إذا أذنب الواحد منهم ذنبا  وجده م

مأخوذة من { الودود}. أي الساتر لذنوب عباده املتجاوز عنها{ وهو الغفور}: إىل اهلل ونستغفره من الذنب فتمح  لثاره، وهلذا قال
عىن ودود أنه حمبوب وأنه حاب، فهو يشمل الوجهني مجيعا ، قال اهلل تبارك الود، والود هو خالص احملبة فهو جل وعال ودود، وم

فهو جل وعال واد حيب [. 11: املائدة]{ يا أيها الذين لمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأيت اهلل بقوم حيبهم وحيبونه}: وتعاىل
لل ]{ قل إن كنتم حتبون اهلل فاتبعوين حيببكم اهلل}ؤه األعمال، وحيب األشخاص، وحيب األمكنة وهو كذل  أيضا  حمبوب حيبه أوليا

فكلما كان اإلنسان أتبع لرسول اهلل صل  اهلل عليه وسّلم كان أحب إىل اهلل، فهو جل وعال واد وهو أيضا  مودود، أي [. 34: عمران
اهلل قد تتعلق بشخص معني مثل قول أنه ِيحب وَيحب، ِيحب سبحانه وتعاىل األعمال وحيب العاملني، وحيب األشخاص يعين أن حمبة 

فبات الناس مث غدوا إىل « ألعطني الراية غدا  رجال  حيب اهلل ورسوله، وحيبه اهلل ورسوله»: الرسول عليه الصالة والسالم يف يوم خيرب
فدعا به فأت  فبصق يف  يشتكي عينيه: ؟ قالوا«أين علي بن أيب طالب»: رسول اهلل صل  اهلل عليه وسّلم كلهم يرجوا أن ُيعطاها فقال
الشاهد . «انفذ عل  رسل  حىت تنزل بساحتهم مث ادعهم إىل اإلسالم»: عينه فربأ كأن مل يكن به وجع يف احلال، مث أعطاه الراية وقال

ية صار يقرأ فهنا أثبت أن اهلل حيب هذا الرجل بعينه علي بن أيب طالب، وملا بعث عل  سر( حيب اهلل ورسوله وحيبه اهلل ورسوله: )قوله
فلما رجعوا إىل النيب صل  اهلل عليه وسّلم أخربوه بذل ، ألن عمله هذا وهو أنه { قل هو اهلل أحد}هلم يف الصالة وخيتم القراءة بـ

إهنا صفة اهلل وأنا أحب أن : ؟ فسألوه فقال«سلوه ألي شيء كان يصنع ذل »: غري معروف، فقال{ قل هو اهلل أحد}خيتم القراءة بـ 
، فهنا احملبة علقت بشخص معني حيبه اهلل، وقد تكون حمبة اهلل مبعينني «أخربوه إن اهلل حيبه»: فقال النيب صل  اهلل عليه وسّلم. هاأقرأ

{ إن اهلل حيب الذين يقاتلون يف سبيله صفًّا كأهنم بنيان مرصوص{ }إن اهلل حيب احملسنني{ }إن اهلل حيب املتقني}: بأوصافهم مثل
أحب البقاع إىل »ذا ليست يف شخص معني لكن يف شخص موصوف بصفة، كذل  حيب اهلل سبحانه وتعاىل األماكن ه[. 1: الصف]

، وأخرب النيب عليه الصالة والسالم أن مكة أحب البقاع إىل اهلل هذه احملبة متعلقة باألماكن فاهلل تعاىل ِيحب وَيحب «اهلل مساجدها
أي صاحب { ذو العرش{ }فعال ملا يريد. ذو العرش اجمليد}:  عظمته ومتام سلطانه يف قولهمث بني. {وهو الغفور الودود}: وهلذا قال

العرش، والعرش هو الذي استوى عليه اهلل عز وجل، وهو أعظم املخلوقات وأكربها وأوسعها، وقد جاء يف األثر أن السماوات السبع 
األرض، وأن فضل العرش عل  الكرسي كفضل الفالة عل  هذه  واألراضني السبع بالنسبة إىل الكرسي كحلقة ألقيت يف فالة يف



وإن فضل العرش عل  الكرسي كفضل الفالة عل  »احللقة، حلقة الدرع صغرية ألقيت يف فالة من األرض ليست بشيء بالنسبة هلا، 
ولقد أطلعين رجل . م يف أحجامها، إذن ال أحد يقدر سعته، وإذا كنا نشاهد من املخلوقات املشهودة االن التباين العظي«هذه احللقة

عل  صورة الشمس وصورة األرض، فوجدت أن األرض بالنسبة هلذه الشمس كنقطة غري كبرية يف صحن واسع كبري، وأهنا ال تنسب 
اب عنا إىل الشمس إطالقا، فإذا كان هذا يف األشياء املشهودة اليت تدرك بالتلسكوب وغريه فما بال  باألشياء الغائبة عنا ألن ما غـ

فاحلاصل أن العرش هو سقف املخلوقات كلها، [. 91: اإلسراء]{ وما أوتيتم من العلم إال قليال }: أعظم مما نشاهد قال اهلل تعاىل
فيها { اجمليد}: وقوله[. 1: طه]{ الرمحن عل  العرش استوى}: عرش عظيم استوى عليه الرمحن ـ جل وعال ـ كما قال تعاىل

فعل  القراءة األوىل تكون وصفا  للعرش، وعل  الثانية تكون وصفًّا للرب عز وجل، وكالمها صحيح فالعرش ( جمليُدا)و( اجمليِد)قراءتان 
كل ما يريده فإنه يفعله عز وجل؛ ألنه تام { فعال ملا يريد}. جميد، وكذل  الرب عز وجل جميد، وحنن نقول يف التشهد إن  محيد جميد

: الرعد]{ وإذا أراد اهلل بقوٍم سوًءا فال مرد له وما هلم من دونه من وال}حلكمه، وال راد لقضائه السلطان ال أحد ميانعه، ال معقب 
فكل ما يريده فإنه يفعله، لكن ملوك الدنيا وإن عظمت ملكيتهم ال يفعلون كل ما يريدون، ما أكثر ما يريدون مث يوجد مانع [. 44

ويف هذا دليل عل  أن مجيع ما وقع يف الكون فإنه { فعال ملا يريد}يرد ما أراده شيء مينع، أما الرب فهو ذو السلطان األعظم الذي ال 
إنه بإرادة اهلل عز وجل؛ ألن اهلل هو الذي خلقه فيكون واقعا  بإرادته، ولكن اهلل ال يريد شيئا  إال حلكمة، فكل ما يقع من أفعال اهلل ف

{ واهلل من ورائهم حميط. بل الذين كفروا يف تكذيب. فرعون ومثود. يث اجلنودهل أتاك حد}. حلكمة عظيمة قد نعلمها وقد ال نعلمها
يشمل كل من كفر باهلل ورسوله سواء كان من املشركني، أو من اليهود، أو النصارى أو غريهم؛ وذل  ألن اليهود { الذين كفروا}

نفعهم أدياهنم ألنه ـ أي النيب صل  اهلل عليه وسّلم ـ والنصارى االن وبعد بعثة الرسول صل  اهلل عليه وسّلم ليسوا عل  دين وال ت
خامت األنبياء فمن مل يؤمن به فليس عل  شيء من دينه، بل إن من مل يؤمن برسول واحد من الرسل فهو كافر جبميع الرسل، فمثال  من 

اليهود أهنم عل  دين وأهنم يتبعون التوراة مل يؤمن بنوح أنه رسول ولو لمن بغريه من األنبياء فإنه مكذب لغريه من الرسل، فإذا ادعت 
( باملسيحيني)أنتم كافرون مبوس  كافرون بالتوراة، وإذا ادعت النصارى الذين يسمون أنفسهم اليوم : اليت جاء هبا موس  نقول هلم
عجب أن هؤالء اليهود كذبتم أنتم كافرون بعيس ؛ ألنكم كافرون مبحمد عليه الصالة والسالم، وال: أهنم مؤمنون بعيس  قلنا هلم

والنصارى يكفرون مبحمد عليه الصالة والسالم مع أهنم جيدونه مكتوبا  عندهم يف التوراة واإلجنيل، يأمرهم باملعروف، وينهاهم عن 
 املنكر، وحيل هلم الطيبات، وحيرم عليهم اخلبائث، ويضع عنهم إصرهم واألغالل اليت كانت عليهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم،

ود كثري من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إميانكم }لكن العناد والكربياء واحلسد منعهم أن يؤمنوا مبحمد عليه الصالة والسالم 
يشمل كل من { بل الذين كفروا}: فاحلاصل أن قوله تعاىل[. 418: البقرة]{ كفارا  حسدا  من عند أنفسهم من بعد ما تبني هلم احلق

والذي نفس حممد بيده ال يسمع يب من هذه األمة »: ليهود والنصارى، وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالمكفر مبحمد حىت من ا
{ يف تكذيب}، كل الكفار يف تكذيب وقال «يعين أمة الدعوة يهودي وال نصراين مث ال يؤمن مبا جئت به إال كان من أصحاب النار

يعين أن اهلل تعاىل حميط هبم من كل جانب ال { واهلل من ورائهم حميط}ن كل جانب فجعل التكذيب كالظرف هلم يعين أنه حميط هبم م
يف لوح . بل هو قرلن جميد}. يشذون عنه ال عن علمه وال سلطانه وال عقابه، ولكنه عز وجل قد ميلي للظامل حىت إذا أخذه مل يفلته

أي ذو عظمة وجمد، ووصف القرلن بأنه جميد ال يعين أن { يدقرلن جم}أي ما جاء به الرسول عليه الصالة والسالم { بل هو{ }حمفوظ
اجملد وصف للقرلن نفسه فقط، بل هو وصف للقرلن، وملن حتمل هذا القرلن فحمله وقام بواجبه من تالوته حق تالوته، فإنه سيكون 

 عز وجل الذي هو أم الكتاب كما قال اهلل يعين بذل  اللوح احملفوظ عند اهلل{ يف لوح حمفوظ}: وقوله تعاىل. هلم اجملد والعزة والرفعة
وهذا اللوح كتب اهلل به مقادير كل شيء، ومن مجلة ما [. 38: الرعد]{ ميحو اهلل ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب}: تبارك وتعاىل

يناله أحد، حمفوظ عن ال { حمفوظ}كتب به أن هذا القرلن سينزل عل  حممد صل  اهلل عليه وسّلم فهو يف لوح حمفوظ، قال العلماء 
 : التغيري والتبديل، والتبديل والتغيري إمنا يكون يف الكتب األخرى؛ ألن الكتابة من اهلل عز وجل أنواع



 . الكتابة يف اللوح احملفوظ وهذه الكتابة ال تبدل وال تغري، وهلذا مساه اهلل لوحا  حمفوظا ، ال ميكن أن يبدل أو يغري ما فيه: النوع األول

الكتابة عل  بين لدم وهم يف بطون أمهاهتم، ألن اإلنسان يف بطن أمه إذا مت له أربعة أشهر، بعث اهلل إليه ملكا  موكال  باألرحام، : الثاين
بكتب رزقه، : فينفخ فيه الروح بإذن اهلل، ألن اجلسد عبارة عن قطعة من حلم إذا نفخت فيه الروح صار إنساًنا، ويؤمر بأربع كلمات

 . له، وشقي أو سعيدوأجله، وعم

كتابة حولية كل سنة، وهي الكتابة اليت تكون يف ليلة القدر، فإن اهلل سبحانه وتعاىل يقدر يف هذه الليلة ما يكون يف : النوع الثالث
 . فيكتب يف هذه الليلة ما يكون يف تل  السنة[. 1: الدخان]{ فيها يفرق كل أمر حكيم}: تل  السنة، قال اهلل تبارك وتعاىل

كتابة الصحف اليت يف أيدي املالئكة، وهذه الكتابة تكون بعد العمل، والكتابات الثالث السابقة كلها قبل العمل، لكن : النوع الرابع
الكتابة األخرية هذه تكون بعد العمل، يكتب عل  اإلنسان ما يعمل من قول بلسانه، أو فعل جبوارحه، أو اعتقاد بقلبه، فإن املالئكة 

يعلمون . كراما  كاتبني. وإن عليكم حلافظني. كال بل تكذبون بالدين}: فظ بين لدم أي حبفظ أعماهلم يكتبون قال اهلل تعاىلاملوكلني حب
وكل إنسان ألزمناه طائره يف عنقه }: فإذا كان يوم القيامة فإنه يعط  هذا الكتاب كما قال تعاىل[. 49ـ  8: االنفطار]{ ما تفعلون

يعين تعط  الكتاب [. 41، 43: اإلسراء]{ اقرأ كتاب  كف  بنفس  اليوم علي  حسيبا . كتابا  يلقاه منشورا  وخنرج له يوم القيامة
لقد أنصف  من جعل  حسيبا  عل  نفس ، وهذا صحيح أي إنصاف أبلغ : اقرأ وحاسب نفس ، قال بعض السلف: ويقال ل  أنت

بل أكرب إنصاف هو هذا، فيوم القيامة تعط  ! ا هو اإلنصاف؟من أن يقال للشخص تفضل هذا ما عملت حاسب نفس ، أليس هذ
هذا الكتاب منشورا  مفتوًحا أمام  ليس مغلقا ، تقرأ ويتبني ل  أن  عملت يف يوم كذا، يف مكان كذا، كذا وكذا، فهو شيء 

وأيديهم وأرجلهم مبا }بكذا نطقت : يقول اللسان{ يوم تشهد عليهم ألسنتهم}مضبوط ال يتغري، وإذا أنكرت فهناك من يشهد علي  
وقالوا جللودهم مل شهدمت }مشيت، بل يقول اجللد أيضا ، اجللود تشهد مبا ملست : بطشت، تقول الرجل: تقول اليد{ كانوا يعملون

ل فاألمر ليس باألمر اهلني ـ نسأ[. 94: فصلت]{ علينا قالوا أنطقنا اهلل الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون
ماء اهلل تعاىل أن يتوالنا وإياكم بعفوه ومغفرته ـ وإىل هنا ينتهي الكالم عل  هذه السورة العظيمة اليت ابتدأها اهلل تعاىل بالقسم بالس

فمن متس  هبذا القرلن العظيم فله اجملد والعزة والكرامة والرفعة، { بل هو قرلن جميد يف لوح حمفوظ}: ذات الربوج وأهناها بقوله
ننصح أمتنا اإلسالمية بادئني بأفراد شعوهبا أن يتمسكوا بالقرلن العظيم، ونوجه الدعوة عل  وجه أوكد إىل والة أمورها أن  وهلذا

يتمسكوا بالقرلن العظيم، وأن ال يغرهم البهرج املزخرف الذي يرد من األمم الكافرة اليت تضع القوانني املخالفة للشريعة، املخالفة 
صالح اخللق، أن يضعوها موضع التنفيذ، مث ينبذوا كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم، للعدل، املخالفة إل

وراء ظهورهم، فإن هذا واهلل سبب التأخر وال أظن أحدا  يتصور أن أمة هبذا العدد اهلائل تكون متأخرة هذا التأخر، وكأهنا إمارة يف 
التمس  هبذا القرلن العظيم، : سبب ذل  ال ش  معلوم هو أننا تركنا ما به عزتنا وكرامتنا وهو قرية بالنسبة للدول الكافرة، لكن

وذهبنا نلهث وراء أنظمة بائدة فاسدة خمالفة للعدل، مبنية عل  الظلم واجلور، فنحن نناشد والة أمور املسلمني مجيعا ، أناشدهم أن 
إىل كتاب اهلل تعاىل، وسنة رسوله صل  اهلل عليه وسّلم حىت يستتب هلم األمن يتقوا اهلل عز وجل، وأن يرجعوا رجوعا  حقيقيًّا 

واالستقرار، وحتصل هلم العزة واجملد والرفعة، وتطيعهم شعوهبم، وال يكون يف قلوب شعوهبم عليهم شيء؛ وذل  ألن اإلنسان إذا 
ألمور يريدون أن تذعن هلم الشعوب، وأن يطيعوا اهلل فيهم، أصلح ما بينه وبني ربه، أصلح اهلل ما بينه وبني الناس، فإذا كان والة ا

فليطيعوا اهلل أوال  حىت تطيعهم أممهم، وإال فليس من املعقول أن يعصوا مال  املل  وهو اهلل عز وجل، مث يريدون أن تطيعهم شعوهبم 
اهلل قرب الناس منه، فنسأل اهلل أن يعيد هلذه األمة  هذا بعيد جدًّا، بل كلما َبُعد القلب عن اهلل بعد الناس عن صاحبه، وكلما َقُرب من

اإلسالمية جمدها وكرامتها، وأن يذل أعداء املسلمني يف كل مكان، وأن يكبتهم، وأن يردهم عل  أعقاهبم خائبني، إنه عل  كل شيء 
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 حممد بن صاحل العثيمني  الطارق 

 { رَِّحيِم ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمـِن ال}

ُخِلَق ِمن * َفْلَينُظِر اإِلنَسـُن ِممَّ ُخِلَق * ِإن ُكلُّ َنْفٍس لَّمَّا َعَلْيَها َحاِفٌظ * النَّْجُم الثَّاِقُب * َوَمآ َأْدَراَك َما الطَّاِرُق * َوالسََّمآِء َوالطَّاِرِق }
 . {َفَما َلُه ِمن ُقوٍَّة َواَل َناِصٍر* َيْوَم ُتْبَل  السََّرلِئُر * نَُّه َعَل  َرْجِعِه َلَقاِدٌر ِإ* َيْخُرُج ِمن َبْيِن الصُّْلِب َوالتََّرلِئِب * مَّآٍء َداِفٍق 

 . البسملة سبق الكالم عليها

ابتدأاهلل عز وجل هذه السورة بالقسم، أقسم اهلل تعاىل بالسماء والطارق وقد يشكل عل  بعض الناس كيف { والسماء والطارق}
من حلف بغري اهلل فقد كفر أو »: حانه وتعاىل باملخلوقات مع أن القسم باملخلوقات شرك لقول النيب صل  اهلل عليه وسّلميقسم اهلل سب

فال جيوز احللف بغري اهلل ال باألنبياء، وال باملالئكة، . «من كان حالفا  فليحلف باهلل أو ليصمت»: ، وقال عليه الصالة والسالم«أشرك
 لوطن، وال بأي شيء من املخلوقات؟ وال بالكعبة، وال با

إن اهلل سبحانه وتعاىل له أن يقسم مبا شاء من خلقه، وإقسامه مبا يقسم به من خلقه يدل عل  : واجلواب عل  هذا اإلشكال أن نقول
سن ما رأيته تكلم عظمة اهلل عز وجل، ألن ِعظم املخلوق يدل عل  ِعظم اخلالق، وقد أقسم اهلل تعاىل بأشياء كثرية من خلقه، ومن أح

وهو كتاب جيد ينفع طالب العلم كثريا ، فهنا يقسم اهلل تعاىل ( التبيان يف أقسام القرلن)عل  هذا املوضوع ابن القيم رمحه اهلل يف كتابه 
: تعاىلبالسماء، والسماء هو كل ما عالك، فكل ما عالك فهو مساء، حىت السحاب الذي ينزل منه املطر يسم  مساًء، كما قال اهلل 

وإذا كان يطلق عل  كل ما عالك فإنه يشمل ما بني السماء واألرض [. 47: الرعد]{ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها}
فهو قسم ثان، أي أن اهلل أقسم بالطارق فما هو { والطارق}: وأما قوله. ويشمل السماوات كلها ألهنا كلها قد علت  وهي فوق 

هذا هو الطارق، والنجم هنا حيتمل أن { النجم الثاقب}: الذي يطرق أهله ليال  بل فسره اهلل عز وجل بقولهالطارق؟ ليس الطارق هو 
النجم الالمع، قوي اللمعان، ألنه يثقب الظالم : للجنس، وحيتمل أنه النجم الثاقب، أي( ال)يكون املراد به مجيع النجوم فتكون 

اهلل عز وجل الدالة عل  كمال قدرته، يف سريها وانتظامها، واختالف أشكاهلا واختالف  بنوره، وأيًّا كان فإن هذه النجوم من ليات
ولقد زينا السماء الدنيا مبصابيح }: وقال تعاىل[. 41: النحل]{ وعالمات وبالنجم هم يهتدون}: منافعها أيضا ، قال اهلل تبارك وتعاىل

: مث بني اهلل املقسم عليه بقوله. ء، ورجوما  للشياطني، وعالمات يهتدى هبافهي زينة للسما[. 1: املل ]{ وجعلناها رجوما  للشياطني
يعين ما كل نفس إال عليها حافظ من اهلل، وبني اهلل ( إال)مبعىن { ملا}هنا نافية يعين ما كل نفس، و{ إن{ }إن كل نفس ملا عليها حافظ}

هؤالء [. 49ـ  41: االنفطار]{ يعلمون ما تفعلون. اما  كاتبنيكر. وإن عليكم حلافظني}: سبحانه وتعاىل مهمة هذا احلافظ بقوله
اقرأ كتاب  كف  بنفس  اليوم علي  }: احلفظة حيفظون عل  اإلنسان عمله، ما له وما عليه، وجيده يوم القيامة كتابا  منشورا  يقول له

قوم به من فعل، سواء كان ظاهرا  كأقوال اللسان، هؤالء احلفظة يكتبون ما يقوم به اإلنسان من قول، وما ي[. 41: اإلسراء]{ حسيبا 
ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس }: وأعمال اجلوارح، أو باطنا  حىت ما يف القلب مما يعتقده اإلنسان فإنه يكتب عليه لقوله تعاىل

ق ]{ يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيدما . إذ يتلق  املتلقيان عن اليمن وعن الشمال قعيد. به نفسه وحنن أقرب إليه من حبل الوريد
له معقبات من بني يديه ومن خلفه }: هذا احلافظ حيفظ عمل بين لدم، وهناك حفظة لخرون ذكرهم اهلل يف قوله[. 49ـ  41

النظر  هنا لألمر، واملراد بالنظر هنا نظر االعتبار وهو( الالم){ فلينظر اإلنسان مما خلق}[. 44: الرعد]{ حيفظونه من أمر اهلل



بالبصرية، يعين ليفكر اإلنسان مما خلق؟ هل خلق من حديد؟ هل خلق من فوالذ؟ هل خلق من شيء قاٍس قوي؟ واجلواب عل  هذه 
وهو ماء الرجل، ووصفه اهلل تعاىل يف ليات أخرى بأنه ماء مهني ضعيف السيالن ليس كاملاء { خلق من ماء دافق}أنه : التساؤالت

اهلل تعاىل يف لية أخرى أنه نطفة أي قليل من املاء، هذا الذي خلق منه اإلنسان، والعجب أن خيلق اإلنسان من العادي املنطلق، ووصفه 
خيرج من }هذا املاء املهني، مث يكون قلبه أقس  من احلجارة ـ والعياذ باهلل ـ إال من أالن اهلل قلبه لدين اهلل، مث بني أن هذا املاء الدافق 

من بني صلب الرجل وترائبه أعل  صدره، وهذا يدل عل  عمق خمرج هذا املاء، وأنه خيرج من مكان مكني يف { بني الصلب والترائب
ولكن هذا خالف ظاهر اللفظ، . ترائب املرأة{ والترائب}أي صلب الرجل { خيرج من بني الصلب}: اجلسد، وقال بعض العلماء

{ إنه عل  رجعه لقادر}: مث قال تعاىل. رجل، ألن اهلل تعاىل وصفه بذل والصواب أن الذي خيرج من بني الصلب والترائب هو ماء ال
فالذي قدر عل  { يوم تبل  السرائر}وذل  يوم القيامة لقوله { لقادر}أي عل  رجع اإلنسان { عل  رجعه}. أي اهلل عز وجل{ إنه}

وهذا من باب االستدالل باحملسوس عل  املنظور املترقب،  أن خيلق اإلنسان من هذا املاء الدافق املهني، قادر عل  أن يعيده يوم القيامة،
ة وهو قياس عقلي، فإن اإلنسان بعقله يقول إذا كان اهلل قادرا  عل  أن خيلق اإلنسان من هذا املاء املهني وحيييه قادر عل  أن يعيده مر

اهلل عز وجل باملبدأ عل  املعاد ألنه قياس جلي وهلذا يستدل [. 97: الروم]{ وهو الذي يبدأ اخللق مث يعيده وهو أهون عليه}ثانية 
أي ختترب السرائر، وهي القلوب، فإن احلساب { يوم تبل  السرائر}: واضح، ينتقل العقل من هذا إىل هذا بسرعة وبدون كلفة، وقوله

عليه وعل  لله وسلم املنافقني يوم القيامة عل  ما يف القلوب، واحلساب يف الدنيا عل  ما يف اجلوارح، وهلذا عامل النيب صل  اهلل 
، فكان ال يقتلهم وهو يعلم أن فالًنا «ال يتحدث الناس أن حممدا  يقتل أصحابه»: معاملة املسلمني حيث كان ُيستأذن يف قتلهم فيقول

أفال يعلم }: وهذا كقولهأي ختترب { يوم تبل  السرائر}منافق، وفالًنا منافق، لكن العمل يف الدنيا عل  الظاهر ويوم القيامة عل  الباطن 
وهلذا جيب علينا العناية بعمل القلب أكثر من العناية بعمل [. 41، 8: العاديات]{ وحصل ما يف الصدور. إذا بعثر ما يف القبور

 اجلوارح، عمل اجلوارح عالمة ظاهرة، لكن عمل القلب هو الذي عليه املدار، وهلذا أخرب النيب عليه الصالة والسالم عن اخلوارج
حيقر أحدكم صالته مع صالهتم، وصيامه مع صيامهم ـ يعين أهنم جيتهدون يف األعمال الظاهرة لكن قلوهبم »: خياطب الصحابة يقول

: ، قال احلسن البصري رمحه اهلل«خالية والعياذ باهلل ـ ال يتجاوز اإلسالم حناجرهم، ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية
واإلميان إذا وقر يف القلب محل اإلنسان عل  العمل، ( بو بكر بصالة وال صوم، وإمنا سبقهم مبا وقر يف قلبه من اإلميانواهلل ما سبقهم أ)

 لكن العمل الظاهر قد ال حيمل اإلنسان عل  إصالح قلبه، فعلينا أن نعتين بقلوبنا وأعماهلا، وعقائدها، واجتاهاهتا، وإصالحها وختليصها
دع، واحلقد والبغضاء، وكراهة ما أنزل اهلل عل  رسوله وكراهة الصحابة رضي اهلل عنهم، وغري ذل  مما جيب من شوائب الشرك والب

 . تنزيه القلب عنه

وهي القوة اخلارجية، هو بنفسه ال يستطيع أن { وال ناصر}يعين يوم القيامة ما لإلنسان من قوة ذاتية { فما له من قوة}: مث قال تعاىل
{ فإذا نفخ يف الصور فال أنساب بينهم يومئذ وال يتساءلون}: ال أحد يستطيع أن يدافع عنه، قال اهلل تعاىليدافع عن نفسه، و

يف الدنيا يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا ، وحيتمي بعضهم ببعض، لكن يوم القيامة ال أنساب يعين ال قرابة، ال تنفع [. 414: املؤمنون]
 . القرابة وال يتساءلون

َفَمهِِّل * َوَأِكيُد َكْيدا  * ِإنَُّهْم َيِكيُدوَن َكْيدا  * َوَما هَو ِباْلَهْزِل * ِإنَُّه َلَقْوٌل َفْصٌل * َواالََْرِض َذاِت الصَّْدِع * َذاِت الرَّْجِع  َوالسََّمآِء}
 . {اْلَكـِفِريَن َأْمِهْلُهْم ُرَوْيدا 

: قال تعاىل{ فما له من قوة وال ناصر. يوم تبل  السرائر}إىل قوله ... هإىل لخر{ والسماء والطارق}بعد أن ذكر اهلل تعاىل اإلقسام 
: هذا هو القسم الثاين للسماء، والقسم األول ما كان يف أول السورة، فهناك قال{ واألرض ذات الصدع. والسماء ذات الرجع}
{ إنه لقول فصل. واألرض ذات الصدع. لرجعوالسماء ذات ا}: هنا قال{ النجم الثاقب. وما أدراك ما الطارق. والسماء والطارق}



واملناسبة بني القسمني ـ واهلل أعلم ـ أن األول فيه إشارة إىل الطارق الذي هو النجم، والنجم ُترم  به الشياطني الذين يسترقون 
قول فصل، فأقسم  السمع، ويف رمي الشياطني بذل  حفظ لكتاب اهلل عز وجل، أما هنا فأقسم بالسماء ذات الرجع أن هذا القرلن

عل  أن القرلن قول فصل، فصار القسم األول مناسبته أن فيه اإلشارة إىل ما حيفظ به هذا القرلن حال إنزاله، ويف القسم الثاين 
الرجع هو املطر، يسم  رجعا  ألنه يرجع ويتكرر، ومعلوم أن املطر { والسماء ذات الرجع}: اإلشارة إىل أن القرلن حياة، يعين يقال

الصدع هو االنشقاق يعين الشتقق خبروج النبات منه، فأقسم باملطر الذي هو سبب خروج { واألرض ذات الصدع}. حياة األرض به
النبات، وبالتشقق الذي خيرج منه النبات، وكله إشارة إىل حياة األرض بعد موهتا، والقرلن به حياة القلوب بعد موهتا، كما قال اهلل 

 . فسم  اهلل القرلن روحا  ألنه حتىي به القلوب[. 19: الشورى]{ حينا إلي  روحا  من أمرناوكذل  أو}: تبارك وتعاىل

أي { إنه}. أي ذات االنشقاق خلروج النبات منها{ واألرض ذات الصدع}. أي ذات املطر{ والسماء ذات الرجع}: يقول عز وجل
عز وجل، فهو الذي تكلم به وألقاه إىل جربيل عليه الصالة وصفه اهلل تعاىل بأنه قول فصل، وهو قول اهلل { لقول فصل}القرلن 

والسالم، مث نزل به جربيل عل  قلب النيب صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم، وقد أضاف اهلل القرلن قوال  إىل جربيل، وإىل حممد عليهما 
ـ  48: التكوير]{ مطاع مثَّ أمني. كنيذي قوة عند ذي العرش م. إنه لقول رسول كرمي}: الصالة والسالم، فقال تعاىل يف األول

وما هو بقول شاعر قليال  ما . إنه لقول رسول كرمي}: وقال يف الثاين إضافته إىل الرسول صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم[. 94
صل  اهلل عليه ففي األول أضاف القول إىل جربيل عليه الصالة والسالم، ألنه بلغه عن اهلل إىل حممد [. 14، 11: احلاقة]{ تؤمنون

. تعاىلوعل  لله وسلم، ويف الثاين أضافه إىل حممد صل  اهلل عليه وسّلم ألنه بلغه إىل الناس، وإال فإن الذي قاله ابتداًء هو اهلل سبحانه و
ا جند فصل يفصل بني احلق والباطل، وبني املتقني والظاملني، بل إنه فصل أي قاطع لكل من ناوأه وعاداه، وهلذ{ إنه لقول فصل}

املسلمني ملا كانوا جياهدون الكفار بالقرلن جندهم غلبوا الكفار، وقطعوا دابرهم، وقضي بينهم، فلما أعرضوا عن القرلن ُهزموا وأذلوا 
. بقدر ُبعدهم عن القرلن، وكلما أبعد اإلنسان عن كتاب اهلل ابتعدت عنه العزة، وابتعد عنه النصر حىت يرجع إىل كتاب اهلل عز وجل

أي ما هو باللعب والعبث واللغو، بل هو حق، كلماته كلها حق، أخباره صدق، وأحكامه عدل، وتالوته أجر، لو { هو باهلزل وما}
تاله اإلنسان كل أوانه مل ميل منه، وإذا تاله بتدبر وتفكر فتح اهلل عليه من املعاين ما مل يكن عنده من قبل، وهذا شيء مشاهد، اقرأ 

رأته وتدبرته حصل ل  من معانيه ما مل يكن حيصل ل  من قبل، كل هذا ألنه فصل وليس باهلزل، لكن الكالم القرلن وتدبره، كلما ق
يعين الكفار { إهنم{ }إهنم يكيدون كيدا }: مث قال تعاىل. اللغو من كالم الناس كلما كررته جمجته وكرهته ومللته أما كتاب اهلل فال

أي كيدا  عظيما ، يكيدون للرسول عليه الصالة والسالم، ويكيدون { يكيدون كيدا }ه وسلم املكذبني للرسول صل  اهلل عليه وعل  لل
مث ملن اتبعه، وانظر ماذا كانوا يفعلون باملؤمنني أيام كانوا يف مكة من التعذيب والتوبيخ والتشريد، هاجر املسلمون مرتني إىل احلبشة، 

ء اجملرمني، الذين لذوهم بكل كيد، وأعظم ما فعلوه بالنيب عليه الصالة والسالم هاجروا إىل املدينة كل ذل  فرارا  بدينهم من هؤال
حني اهلجرة حيث اجتمع رؤساؤهم وأشرافهم يتشاورون ماذا يفعلون مبحمد؟ فكلما ذكروا رأيا  نقضوه، قالوا هذا ال يصلح، حىت 

إين أرى أن ختتاروا عشرة شبان من قبائل متفرقة، : مأشار إليهم فيما ذكره أهل التاريخ الشيطان الذي جاء بصورة رجل وقال هل
وتعطوا كل واحد منهم سيفا  حىت يقتلوا حممدا  قتلة رجل واحد، فإذا فعلوا ذل  تفرق دمه يف القبائل، فلم تستطع بنو هاشم أن 

ستحسنوا هذا الرأي، وفعال  وهذا هو الذي يريدون، فأمجعوا عل  هذا الرأي وا. تقتص من القبائل كلها فريضخون إىل أخذ الدية
جلس الشبان العشرة ينتظرون خروج النيب صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم ليقتلوه، ولكن النيب صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم خرج 

لنا من وجع}: من الباب وهم جلوس ومل يشاهدوه، وذكر التاريخ أنه جعل يذر التراب عل  رؤوسهم إذالال  هلم، ويقرأ قول اهلل تعاىل
وال تتعجب كيف خرج النيب صل  اهلل عليه وعل  لله [. 8: يس]{ بني أيديهم سدًّا ومن خلفهم سدًّا فأغشيناهم فهم ال يبصرون

وسلم من بينهم ومل يشاهدوه، ال تعجب من هذا، فها هم قريش حني اختبأ النيب صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم يف الغار ملا خرج من 
اختبأ يف الغار ثالثة أيام ليخف عنه الطلب؛ ألن قريش صارت تطلبه، وجعلت ملن جاء به مئة بعري، وملن جاء به مع  مكة يريد املدينة



أيب بكر مئيت بعري، وهذه جائزة كبرية، فوقفوا عل  الغار الذي فيه النيب صل  اهلل عليه ولله وسلم وأبو بكر، وكلنا يعلم أن الغار 
يا : ف ُيرى، ولكنهم مل يروا النيب صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم، وال أبا بكر رضي اهلل عنه، فقالاملفتوح إذا كان فيه أحد فسو

هؤالء القوم . فاطمأن أبو بكر. «ال حتزن إن اهلل معنا، ما ظن  باثنني اهلل ثالثهما»: فقال. رسول اهلل لو نظر أحدهم إىل قدمه ألبصرنا
يف السمع، وال قصور يف البصر، وال قصور يف الذكاء، ولكن أعم  اهلل أبصارهم عن النيب  الذين وقفوا عل  الغار ليس عندهم قصور

صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم وصاحبه، فال تعجبوا أن خرج من بني هؤالء الشبان العشرة كما قال أهل التاريخ، وجعل يذر التراب 
: وقال اهلل تعاىل يف سورة األنفال. {سدًّا فأغشيناهم فهم ال يبصرونوجعلنا من بني أيديهم سدًّا ومن خلفهم }: عل  رؤوسهم ويقول

[. 31: األنفال]{ أو يقتلوك أو خيرجوك وميكرون وميكر اهلل واهلل خري املاكرين}يعين حيبسوك { وإذ ميكر ب  الذين كفروا ليثبتوك}
مهل وأمهل معنامها واحد يعين انتظر مبهلة وال { ويدا فمهل الكافرين أمهلهم ر}: مث قال عز وجل{ إهنم يكيدون كيدا  وأكيد كيدا }

ويف هذه االية هتديد لقريش، وتسلية . أي قليال ، ورويدا  تصغري رود أو إرواد، واملراد به الشيء القليل{ رويدا }تنتظر مبهلة طويلة، 
وجل، خرج النيب عليه الصالة والسالم  وحصل األمر كما أخرب اهلل عز. للرسول صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم، ووعد له بالنصر

مهاجرا  منهم، وحصل بينه وبينهم حروب، ويف السنة الثانية من اهلجرة ُقتل من صناديد قريش وكربائهم وزعمائهم حنو أربعة 
فاحتا  منصورا   وعشرين رجال ، منهم قائدهم أبو جهل، وبعد مثاين سنوات بل أقل من مثاين سنوات دخل النيب صل  اهلل عليه وسّلم مكة

؟ ألن «ما ترون أين فاعل بكم»: وهو ممس  بعضاديت باب الكعبة وقريش حتته قال هلم  كما جاء يف التاريخ   ظافرا ، حىت إنه قال 
إين أقول لكم كما قال »: فقال. أٌخ كرمي، وابن أخ كرمي: ؟ قالوا«ما ترون أين فاعل بكم»أمرهم أصبح بيده عليه الصالة والسالم، 

، وإمنا مّن عليهم «اذهبوا فأنتم الطلقاء[. 89: يوسف]{ ال تثريب عليكم اليوم يغفر اهلل لكم وهو أرحم الرامحني}: وسف ألخوتهي
 [. 39: األنفال]{ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف}: هذه املنة عليه الصالة والسالم ألهنم أسلموا، وقد قال اهلل تعاىل

اىل أن جيعلنا ممن يتلون كتاب اهلل حق تالوته، وأن ينفعنا به، وأن جيعله شفيعا  لنا يوم القيامة، إنه عل  كل شيء قدير، نسأل اهلل تع
 . وصل  اهلل وسلم عل  نبينا حممد وعل  لله وأصحابه أمجعني

 

تفسري جزء 
 عم 

 حممد بن صاحل العثيمني  األعلى 

 { يِم ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمـِن الرَِّح}

َسُنْقِرُئَ  َفاَل َتنَس  * َفَجَعَلُه ُغَثآًء َأْحَوى * َوالَِّذى َأْخَرَج اْلَمْرَع  * َوالَِّذى َقدََّر َفَهَدى * الَِّذى َخَلَق َفَسوَّى * َسبِِّح اْسَم َربَِّ  االََْعَل  }
* َوَيَتَجنَُّبَها االَْْشَق  * َسَيذَّكَُّر َمن َيْخَش  * َفَذكِّْر ِإن نََّفَعِت الذِّْكَرى * ُنَيسُِّرَك ِلْلُيْسَرى َو* ِإالَّ َما َشآَء اللَُّه ِإنَُّه َيْعَلُم اْلَجْهَر َوَما َيْخَف  * 

 . {ُثمَّ اَل َيُموُت ِفيَها َواَل َيْحَيا* الَِّذى َيْصَل  النَّاَر اْلُكْبَرى 

ليست من الفاحتة وال من البقرة، وال من لل عمران، وال من أي سورة البسملة سبق الكالم عليها، وإهنا لية من كتاب اهلل مستقلة 
 (. براءة)من القرلن، لكنها لية مستقلة تنزل يف ابتداء كل سورة سوى سورة 

اخلطاب هنا للرسول صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم، واخلطاب املوجه للرسول يف القرلن الكرمي عل  ثالثة { سبح اسم رب  األعل }
  :أقسام



 . أن يقوم الدليل عل  أنه خاص به فيختص به: القسم األول

 . أن يقوم الدليل عل  أنه عام فيعم: القسم الثاين

 . أن ال يدل دليل عل  هذا وال عل  هذا، فيكون خاصًّا به لفظا ، عامًّا له ولألمة حكما : القسم الثالث

وأرسلناك }: ومثاله أيضا  قوله تعاىل[. 9، 4: الشرح]{ نا عن  وزركووضع. أمل نشرح ل  صدرك}: قوله تبارك وتعاىل: مثال األول
 . فإن هذا من املعلوم أنه خاص بالنيب صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم[. 78: النساء]{ للناس رسوال 

إذا طلقتم النساء فطلقوهن  يا أيها النيب}: قوله تعاىل: ومثال الثاين املوجه للرسول عليه الصالة والسالم، وفيه قرينة تدل عل  العموم
يا أيها الذين لمنوا إذا »ومل يقل { يا أيها النيب}: فوجه اخلطاب أوال  للرسول عليه الصالة والسالم قال[. 4: الطالق]{ لعدهتن
ا عل  أن اخلطاب فدل هذ{ يا أيها النيب إذا طلقتم}: قال( يا أيها النيب إذا طلقت: )، ومل يقل{يا أيها النيب إذا طلقتم}: قال« طلقتم

 . املوجه للرسول عليه الصالة والسالم موجه له ولألمة

 . فهي كثرية جدا  يوجه اهلل اخلطاب للرسول عليه الصالة والسالم، واملراد اخلطاب له لفظا  وللعموم حكما : وأما أمثلة الثالث

ا ال يليق جبالله وعظمته، فإن التسبيح يعين التنزيه، يعين نزه اهلل عن كل م{ سبح{ }سبح اسم رب  األعل }: هنا يقول اهلل عز وجل
( السالم، القدوس)سبحان اهلل، يعين أنين أنزه اهلل عن كل سوء، عن كل عيب، عن كل نقص، وهلذا كان من أمساء اهلل تعاىل : إذا قلت

وجوه، وحياة املخلوق فيها نقص، احلياة ليس فيها نقص بوجه من ال: من صفات اهلل تعاىل: وأضرب أمثلة. ألنه منزه عن كل عيب
 [. 91: الرمحن]{ كل من عليها فان}أهنا ملحوقة بالفناء : وثانيا . ألهنا مسبوقة بالعدم فاإلنسان ليس أزليا : أوال 

 مسع اهلل عز وجل ليس فيه نقص يسمع كل شيء، حىت إن املرأة اليت جاءت تشتكي إىل النيب صل  اهلل عليه وسّلم واليت: مثال لخر
ذكر اهلل تعاىل قصتها يف سورة اجملادلة، كانت ُتحدث النيب صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم وعائشة يف احلجرة خيف  عليها بعض 

احلمد هلل الذي وسع : )وهلذا قالت عائشة[. 4: اجملادلة]{ قد مسع اهلل قول اليت جتادل  يف زوجها}: حديثها، واهلل تعاىل يقول يف كتابه
{ سبح}إذن معىن . ، إن املرأة اجملادلة لتشتكي إىل النيب صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم وإنه ليخف  علي بعض حديثها(مسعه األصوات

يعين مسم  رب ؛ ألن التسبيح { اسم رب }إن قوله : قال بعض املفسرين{ اسم رب  األعل }: وقوله. نزه اهلل عن كل عيب ونقص
سبح رب  ذاكرا  امسه، يعين ال تسبحه بالقلب فقط بل سبحه بالقلب واللسان، : أن معناهاليس لالسم بل هلل نفسه، ولكن الصحيح 

يعين سبح تسبيحا  مقرونا  باسم، [. 81: الواقعة]{ فسبح باسم رب  العظيم}: وذل  بذكر امسه تعاىل، ويدل هلذا املعىن قوله تعاىل
يكون باللسان، وقد يكون هبما مجيعا ، واملقصود أن يسبح هبما مجيعا  بقلبه  وذل  ألن تسبيح اهلل تعاىل قد يكون بالقلب، بالعقيدة، وقد

الرب معناه اخلالق املال  املدبر جلميع األمور، فاهلل تعاىل هو اخلالق، وهو املال ، وهو املدبر جلميع { رب }وقوله . الفظا  بلسانه
ولئن سألتهم من خلقهم }[. 91: لقمان]{ األرض ليقولن اهللولئن سألتهم من خلق السماوات و}األمور، واملشركون يقرون بذل  

أمن ميل  السمع واألبصار ومن خيرج احلي من امليت وخيرج }وأخرب اهلل سبحانه وتعاىل أهنم إذا سئلوا [. 97: الزخرف]{ ليقولن اهلل
ل ، وله التدبري، وله اخللق، لكن يعبدون معه فهم يقرون بأن اهلل له امل[. 34: يونس]{ امليت من احلي ومن يدبر األمر فسيقولون اهلل

إذن معىن الرب هو اخلالق، !! غريه، وهذا من اجلهل، كيف تقر بأن اهلل وحده هو اخلالق، املال ، املدبر لألمور كلها وتعبد معه غريه
يا أيها الناس اعبدوا }: يات الكثريةاملال ، املدبر جلميع األمور، وكل إنسان يقر بذل  يلزمه أن ال يعبد إال اهلل، كما تدل عليه اال

من { األعل }. يعين ال تعبدون غريه{ اعبدوا ربكم الذي خلقكم}: قال[. 94: البقرة]{ ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم



املثل وهلل }: فإن أكمل الصفات هلل عز وجل، قال تعاىل: علو صفة، وعلو ذات، أما علو الصفة: العلو، وعلو اهلل عز وجل نوعان
 [. 11: النحل]{ األعل 

يا اهلل أين يتجه؟ يتجه إىل السماء إىل فوق، فاهلل : فهو أن اهلل تعاىل فوق عباده مستو عل  عرشه، واإلنسان إذا قال: وأما علو الذات
، وهلذا كان إذا قرأهتا فاستشعر بنفس  أن اهلل عال بصفاته، وعال بذاته{ األعل }إذن . جل وعال فوق كل شيء مستو عل  عرشه

سبحان ريب األعل ، يتذكر بسفوله هو، ألنه هو االن نزل، فأشرف ما يف اإلنسان وأعل  ما يف اإلنسان هو : اإلنسان إذا سجد يقول
سبحان ريب األعل ، يعين أنزه ريب الذي هو فوق : وجهه ومع ذل  جيعله يف األرض اليت تداس باألقدام، فكان من احلكمة أن تقول

سبحان ريب األعل ، أن : ين نزلت أنا أسفل كل شيء، فتسبح اهلل األعل  بصفاته، واألعل  بذاته، وتشعر عندما تقولكل شيء، أل
يعين أوجد من العدم، كل { خلق{ }الذي خلق فسوى}: مث قال. رب  تعاىل فوق كل شيء، وأنه أكمل كل شيء يف الصفات

يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون اهلل لن خيلقوا }: اىلاملخلوقات أوجدها اهلل عز وجل، قال اهلل تبارك وتع
وهو مثل عظيم، كل الذين تدعون من دون اهلل لن [. 93: احلج]{ ذبابا  ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا  ال يستنقذوه منه

د من دون اهلل ومجيع السالطني ومجيع الرؤساء ومجيع املهندسني عل  أن خيلقوا ذبابا ، ولو اجتمعوا له، لو جيتمع مجيع االهلة اليت تعب
خيلقوا ذبابا  واحدا  ما استطاعوا إىل ذل  سبيال ، وحنن يف هذا العصر وقد تقدمت الصناعة هذا التقدم اهلائل لو اجتمع كل هؤالء 

يا  لليا  ما يستطيعون أن خيلقوا ذبابة، هذا االدمي االيل ما هو صنعوا لدم: اخللق أن خيلقوا ذبابا  ما استطاعوا، حىت لو أهنم كما يقولون
إال االالت تتحرك فقط، لكن ال جتوع، وال تعطش، وال حتتر، وال تربد، وال تتحرك إال بتحري ، الذباب ال ميكن أن خيلقه كل من 

عيس  عند اهلل كمثل لدم خلقه من تراب مث قال  إن مثل}سوى اهلل، فاهلل سبحانه وتعاىل وحده هو اخلالق ومباذا خيلق؟ بكلمة واحدة 
كلمة واحدة، اخلالئق كلها متوت [. 99: يس]{ إمنا أمره إذا أراد شيئا  أن يقول له كن فيكون}[. 18: لل عمران]{ له كن فيكون

فإمنا هي }. أخرجي فتخرج وتفىن وتأكلها األرض، وتأكلها السباع، وحترقها النريان، وإذا كان يوم القيامة زجرها اهلل زجرة واحدة
كل [. 13: يس]{ إن كانت إال صيحة واحدة فإذا هم مجيع لدينا حمضرون}[. 43: النازعات]{ زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة

إذن فاهلل عز وجل وحده هو اخلالق وال أحد . العامل من إنس وجن، ووحوش وحشرات وغريها كلها يوم القيامة حتشر بكلمة واحدة
يعين سوى ما خلقه عل  أحسن { فسوى}وقوله . واخللق ال يعسره وال يعجزه وهو سهل عليه ويكون بكلمة واحدة خيلق معه،

يف أي صورة ما شاء . الذي خلق  فسواك فعدل }: صورة، وعل  الصورة املتناسبة، اإلنسان مثال  قال اهلل تعاىل يف سورة االنفطار
ال يوجد يف اخلالئق شيء أحسن من خلقة اإلنسان، [. 1: التني]{ ان يف أحسن تقوميلقد خلقنا اإلنس}[. 9، 7: االنفطار]{ ركب 

كل { الذي خلق فسوى}هو تسوية اإلنسان { فسوى}: رأسه فوق، وقلبه يف الصدر، وعل  هيئة تامة، وهلذا أول من يدخل يف قوله
وخلق كل شيء فقدره }: ز وجل كما قال تعاىلقدر كل شيء ع{ والذي قدر فهدى}. شيء يسوى عل  الوجه الذي يكون الئقا  به

قدره يف حاله، ويف مآله، ويف ذاته، ويف صفاته، كل شيء له قدر حمدود، فاالجال حمدودة، واألحوال حمدودة، [. 9: الفرقان]{ تقديرا 
يشمل اهلداية { فهدى}: وقوله. {وخلق كل شيء فقدره تقديرا }: واألجسام حمدودة، وكل شيء مقدر تقديرا  كما قال تعاىل

قال ربنا . فمن ربكما يا موس }: أن اهلل هدى كل شيء ملا خلق له، قال فرعون ملوس : الشرعية، واهلداية الكونية، اهلداية الكونية
جتد كل خملوق قد هداه اهلل تعاىل ملا حيتاج إليه، فالطفل إذا خرج من بطن أمه [. 11، 18: طه]{ الذي أعط  كل شيء خلقه مث هدى

راد أن يرضع يهديه اهلل عز وجل إىل هذا الثدي يرتضع منه، وانظر إىل أدىن احلشرات النمل مثال  ال تصنع بيوهتا إال يف مكان مرتفع وأ
عل  ربوة من األرض ختش  من السيول تدخل بيوهتا فتفسدها، وإذا جاء املطر وكان يف جحورها، أو يف بيوهتا طعام من احلبوب خترج 

مس تنشره لئال يعفن، وهي قبل أن تدخره تأكل أطراف احلبة لئال تنبت فتفسد عليهم، هذا الشيء مشاهد جمرب به إذا طلعت الش
 . أنه هدى كل خملوق ملا حيتاج إليه: من الذي هداها لذل ؟ إنه اهلل عز وجل، وهذه هداية كونية أي

اهلل عز وجل حىت الكفار قد هداهم اهلل يعين بّيـن هلم، قال اهلل  أما اهلداية الشرعية ـ وهي األهم بالنسبة لبين لدم ـ فهي أيضا  بينها



وما }واهلداية الشرعية هي املقصود من حياة بين لدم [. 47: فصلت]{ وأما مثود فهديناهم فاستحبوا العم  عل  اهلدى}: تعاىل
جأ إليه يف مجيع أمورنا، إذا علمنا أنه هو وإمنا أخربنا اهلل بذل  ألجل أن نل[. 11: الذاريات]{ خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون

اخلالق بعد العدم وأصابنا املرض نلجأ إىل اهلل ألن الذي خلق  وأوجدك من العدم قادر عل  أن يصحح بدن ، إذا  اجلأ إىل رب ، 
ه اهلل عز وجل، وإذا اعتمد عليه، وال حرج أن تتناول ما أباح ل  من الدواء، لكن مع اعتقاد أن هذا الدواء سبب من األسباب جعل

شفيت هبذا السبب فالذي شفاك هو اهلل عز وجل، هو الذي جعل هذا الدواء سببا  لشفائ ، ولو شاء جلعل هذا الدواء سببا  هلالك ، 
شريعته حىت فإذا علمنا أن اهلل هو اخلالق فنحن نلجأ يف أمورنا كلها إىل اهلل عز وجل، إذا علمنا أنه هو اهلادي فإننا نستهدي هبدايته، ب

هذا وعد من اهلل سبحانه { إال ما شاء اهلل إنه يعلم اجلهر وما خيف . سنقرئ  فال تنس }. نصل إىل ما أعد لنا ربنا عز وجل من الكرامة
وتعاىل لرسوله صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم أنه يقرئه القرلن وال ينساه الرسول، وكان الرسول عليه الصالة والسالم يتعجل إذا 

مث إن علينا . فإذا قرأناه فاتبع قرلنه. إن علينا مجعه وقرلنه. ال حترك به لسان  لتعجل به}: اء جربيل ُيلقي عليه الوحي فقال اهلل لهج
فصار النيب صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم ينصت حىت ينتهي جربيل من قراءة الوحي مث يقرأه، وهنا [. 48ـ  41: القيامة]{ بيانه
: الرعد]{ ميحو اهلل ما يشاء ويثبت}يعين إال ما شاء أن تنساه فإن األمر بيده عز وجل { إال ما شاء اهلل.   فال تنس سنقرئ}: يقول
أمل تعلم أن اهلل له مل  السماوات . ما ننسخ من لية أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها أمل تعلم أن اهلل عل  كل شيء قدير}[. 38

ورمبا ُنّسي النيب صل  اهلل عليه ولله وسلم لية من كتاب [. 417، 411: البقرة]{ من ويل وال نصري واألرض وما لكم من دون اهلل
ما جيهر به : أي أن اهلل تعاىل يعلم اجلهر، واجلهر{ إنه يعلم اجلهر}: اهلل ولكنه سرعان ما يذكرها عليه الصالة والسالم، وقوله تعاىل

ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما }: أي ما يكون خفيًّا ال ُيظهر فإن اهلل يعلمه كما قال تعاىل{ وما خيف }. اإلنسان ويتكلم به مسموعا 
وهذا أيضا  وعد من اهلل عز وجل { ونيسرك لليسرى}. فهو يعلم عز وجل اجلهر ويعلم أيضا  ما خيف [. 41: ق]{ توسوس به نفسه

ون أموره ميسرة، والسيما يف طاعة اهلل عز وجل، وملا أخرب النيب لرسوله عليه الصالة والسالم أن ييسره لليسرى، واليسرى أن تك
عليه الصالة والسالم أنه ما من أحد من الناس إال وقد كتب مقعده من اجلنة، ومقعده من النار، كل بين لدم مكتوب مقعده من اجلنة 

هلل أفال ندع العمل ونتكل ـ يعين عل  ما كتب ـ يا رسول ا: )إن كان من أهل اجلنة، ومقعده من النار إن كان من أهل النار، قالوا
فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة، مث « اعملوا فكلٌّ ميسر ملا خلق له. ال»: قال

تج بالقدر عل  معاصي اهلل وهذا احلديث يقطع ُحجة من حي{ فأما من أعط  واتق  وصدق باحلسىن فسنيسرة لليسرى}: قرأ قوله تعاىل
هل « اعملوا فكلٌّ ميسر ملا خلق له»: وهذا ليس حبجة؛ ألن الرسول عليه الصالة والسالم قال. هذا مكتوب علي: فيعصي اهلل ويقول

أجربك عل  هل أحد جيربك عل  املعصية لو مل تردها؟ أبدا  ال أحد، وهلذا لو أن أحدا  . أحد حيجزك عن العمل الصاحل لو أردته؟ أبدا 
املعصية وأكره  عليها مل يكن علي  إمث، وال يترتب عل  فعل  هلا ما يترتب عل  فعل املختار هلا، حىت إن الكفر وهو أعظم الذنوب، 

 من كفر باهلل من بعد إميانه إال من ُأكره وقلبه مطمئن باإلميان ولكن من شرح بالكفر صدرا  فعليهم غضب من اهلل}: قال اهلل تعاىل فيه
إذن نقول اعمل أيها اإلنسان، اعمل اخلري وجتنب الشر، حىت ييسرك اهلل لليسرى وجينب  [. 411: النحل]{ وهلم عذاب عظيم

العسرى، فرسول اهلل صل  اهلل عليه وسّلم وعده اهلل بأن ييسره لليسرى فيسهل عليه األمور، وهلذا مل يقع النيب صل  اهلل عليه وعل  
يعين { فذكر إن نفعت الذكرى}: مث أمره تعاىل أن يذكر فقال. ال وجد له خمرجا  عليه الصالة والسالملله وسلم يف شدة وضن  إ

يعين يف حمل تنفع فيه الذكرى، وعل  هذا فتكون { إن نفعت الذكرى}ذكر الناس، ذكرهم بآيات اهلل، ذكرهم بأيام اهلل، عظهم، 
فع فال تذكر، ألنه ال فائدة من تذكري قوم نعلم أهنم ال ينتفعون، هذا ما قيل يف شرطية واملعىن إن نفعت الذكرى فذكر، وإن مل تن{ إن}

 . هذه االية

املعىن ذكر عل  كل حال، إن كان هؤالء القوم تنفع فيهم الذكرى فيكون الشرط هنا ليس املقصود به أنه ال : وقال بعض العلماء
ذكر بكل حال، والذكرى سوف : ينفع فيهم التذكري، فاملعىن عل  هذا القولُيذكر إال إذا نفعت، بل املعىن ذكر إن كان هؤالء القوم 



تنفع املؤمنني، وتنفع اُلمذكِّر أيضا ، فاملذكر منتفع عل  كل حال، واملذكر إن انتفع هبا فهو مؤمن، وإن مل ينتفع هبا فإن ذل  ال . تنفع
 . ينقص من أجر املذكر شيئا ، فذكر سواء نفعت الذكرى أم مل تنفع

 . إن ظن أن الذكرى تنفع وجبت، وإن ظن أهنا ال تنفع فهو خمري إن شاء ذكر وإن شاء مل يذكر: وقال بعض العلماء

البد من التذكري حىت وإن ظننت أهنا ال تنفع، فإهنا سوف تنفع  أنت، وسوف يعلم الناس أن هذا الشيء : ولكن عل  كل حال نقول
لو كان هذا حمرما  لذكَّر به العلماء، أو لو : ذا سكتَّ والناس يفعلون احملرم، قال الناسالذي ذكرت عنه إما واجب، وإما حرام، وإ

مث ذكر اهلل عز وجل من سيذكر . كان هذا واجبا  لذكَّر به العلماء، فالبد من التذكري والبد من نشر الشريعة سواء نفعت أم مل تنفع
 : فبني تعاىل أن الناس ينقسمون بعد الذكرى إىل قسمني{  ويتجنبها األشق. سيذكر من خيش }: ومن ال يتذكر فقال

من خيش  اهلل عز وجل، أي خيافه خوفا  عن علم بعظمة اخلالق جل وعال، فهذا إذا ذكر بآيات ربه تذكر كما قال تعاىل : القسم األول
فمن خيش  اهلل وخياف اهلل إذا [. 73: لفرقانا]{ والذين إذا ذكروا بآيات رهبم مل خيروا عليها صمًّا وعميانا }: يف وصف عباد الرمحن

 . ذكر ووعظ بآيات اهلل اتعظ وانتفع

هنا اسم تفضيل من الشقاء { األشق }أي يتجنب هذه الذكرى وال ينتفع هبا األشق  و{ ويتجنبها األشق }: فقال: أما القسم الثاين
[. 419: هود]{ وأما الذين سعدوا ففي اجلنة}[. 411: دهو]{ فأما الذين شقوا ففي النار}: وهو ضد السعادة كما يف سورة هود

فاألشق  املتصف بالشقاوة يتجنب الذكرى وال ينتفع هبا، واألشق  هو البالغ يف الشقاوة غايتها وهذا هو الكافر، فإن الكافر يذكر وال 
وهي { الكربى}يصل  النار املوصوفة بأهنا الذي { مث ال ميوت فيها وال حيىي. الذي يصل  النار الكربى}: ينتفع بالذكرى، وهلذا قال

أن نار الدنيا جزء من سبعني جزءا  »: نار جهنم؛ ألن نار الدنيا صغرى بالنسبة هلا، فقد صح عن النيب صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم
ا أشد ما يكون من نار الدنيا فإن ، أي أن نار االخرة فضلت عل  نار الدنيا بتسعة وستني جزءا ، واملراد بنار الدنيا كله«من نار االخرة

املعىن ال { ال ميوت فيها وال حيىي}مث إذا صالها { النار الكربى}: نار االخرة فضلت عليها بتسعة وستني جزءا  وهلذا وصفها بقوله
{ جلودا  غريهاكلما نضجت جلودهم بدلناهم }ميوت فيستريح، وال حيىي حياة سعيدة، وإال فهم أحياء يف الواقع لكن أحياء يعذبون 

يعين ليهلكنا ويرحينا من هذا العذاب { ليقض علينا رب }وهو خازن النار { ونادوا يا مال }كما قال اهلل عز وجل [. 11: النساء]
ال }: هذا معىن قوله[. 79: الزخرف]{ لقد جئناكم باحلق ولكن أكثركم للحق كارهون}: وال راحة ويقال هلم{ قال إنكم ماكثون}

 ألنه قد يشكل عل  بعض الناس كيف يكون اإلنسان ال حي وال ميت؟ واإلنسان إما حي وإما ميت؟ { وال حيىيميوت فيها 

ال ميوت فيها ميتة يستريح هبا، وال حيىي حياة يسعد هبا، فهو يف عذاب وجحيم، وشدة يتمىن املوت ولكن ال حيصل له، هذا هو : فيقال
 . {ىيمث ال ميوت فيها وال حي}: معىن قوله تعاىل

* ِإنَّ َهـَذا َلِف  الصُُّحِف االُْوَل  * َواالَِْخَرُة َخْيٌر َوَأْبَق  * َبْل ُتْؤِثُروَن اْلَحَيوَة الدُّْنَيا * َوَذَكَر اْسَم َربِِّه َفَصلَّ  * َقْد َأْفَلَح َمن َتَزكَّ  }
 . {ُصُحِف ِإْبَرِهيَم َوُموَس 

الفوز باملطلوب، والنجاة من : مأخوذ من الفالح، والفالح كلمة جامعة، وهو{ فلحأ{ }وذكر اسم ربه فصل . قد أفلح من تزك }
مأخوذة من التزكية وهو التطهري، { من تزك }: وقوله. املرهوب، هذا هو معىن الفالح فهي كلمة جامعة لكل خري، دافعة لكل شر
{ خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم}: البخل كما قال تعاىلومنه مسيت الزكاة زكاة؛ ألهنا تطهر اإلنسان من األخالق الرذيلة، أخالق 

يعين تطهر، ظاهره وباطنه، يتزك  أوال  من الشرك بالنسبة ملعاملة اهلل، فيعبد اهلل خملصا  له الدين، ال { تزك }إذن [. 413: التوبة]



تزك  يف اتباع . ذا وجه اهلل والدار االخرةيرائي، وال يسمع، وال يطلب جاها ، وال رئاسة فيما يتعبد به اهلل عز وجل، وإمنا يريد هب
 الرسول عليه الصالة والسالم حبيث ال يبتدع يف شريعته ال بقليل وال كثري، ال يف االعتقاد، وال يف األقوال وال يف األفعال، وهذا أعين

عل  الطريقة السلفية طريقة أهل السنة  التزكي بالنسبة للرسول عليه الصالة والسالم، وهو اتباعه من غري ابتداع ال ينطبق متاما  إال
واجلماعة الذين يؤمنون بكل ما وصف اهلل به نفسه يف كتابه، أو عل  لسان رسوله صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم، عل  الطريقة 

جاء به الشرع، خالفا  ملا  السلفية الذين ال يبتدعون يف العبادات القولية، وال يف العبادات الفعلية شيئا  يف دين اهلل، جتدهم يتبعون ما
يصنعه بعض املبتدعة يف األذكار املبتدعة، إما يف نوعها، وإما يف كيفيتها وصفتها، وإما يف أدائها كما يفعله بعض أصحاب الطرق من 

ما  طاهر القلب كذل  يتزك  بالنسبة ملعاملة اخللق حبيث يطهر قلبه من الغل واحلقد عل  إخوانه املسلمني فتجده دائ. الصوفية وغريهم
من }فـ. حيب إلخوانه ما حيب لنفسه ال يرض  ألحد أن ميسه سوء، بل يود أن مجيع الناس ساملون من كل شر، موفقون لكل خري

أي من تطهر ظاهره وباطنه، فتطهر باطنه من الشرك باهلل عز وجل، ومن الش ، ومن النفاق، ومن العداوة للمسلمني { تزك 
ا جيب أن يتطهر القلب منه، وتطهر ظاهره من إطالق لسانه وجوارحه يف العدوان عل  عباداهلل عز وجل، فال والبغضاء، وغري ذل  مم

يغتاب أحدا ، وال ينم عن أحد، وال يسب أحدا ، وال يعتدي عل  أحد بضرب، أو جحد مال أو غري ذل ، فالتزكي كلمة عامة تشمل 
يف حق : والثالث. يف حق الرسول: والثاين. يف حق اهلل: األول: هلا ثالث متعلقاتالتطهر من كل درن ظاهر أو باطن، فصارت التزكية 

يف حق الرسول يتزك  من االبتداع فيعبد اهلل عل  . يف حق اهلل تعاىل يتزك  من الشرك فيعبد اهلل تعاىل خملصا  له الدين. عامة الناس
يف معاملة الناس يتزك  من الغل واحلقد والعداوة والبغضاء، . والعمل مقتض  شريعة النيب صل  اهلل عليه وسّلم يف العقيدة، والقول،

إفشاء السالم الذي قال فيه الرسول : وكل ما جيلب العداوة والبغضاء بني املسلمني يتجنبه، ويفعل كل ما فيه املودة واحملبة ومن ذل 
أفشوا السالم : بوا، أفال أدلكم عل  شيء إذا فعلتموه حتاببتمال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا، وال تؤمنوا حىت حتا»: عليه الصالة والسالم

، فالسالم من أقوى األسباب اليت جتلب احملبة واملودة بني املسلمني وهذا الشيء مشاهد، لو مر ب  رجل ومل يسلم علي  صار «بينكم
ي  صار هذا كالرباط بينكما يوجب يف نفس  شيء، وإذا مل تسلم عليه أنت صار يف نفسه شيء، لكن لو سلمت عليه، أو سلم عل

، وأكثر الناس اليوم إذا «وتقرأ السالم عل  من عرفت ومن مل تعرف»: املودة واحملبة، وقد قال النيب عليه الصالة والسالم يف السالم
م خالصا  هلل، سلم يسلم عل  من يعرف، وأما من ال يعرفه فال يسلم عليه، وهذا غلط، ألن  إذا سلمت عل  من تعرف مل يكن السال

سلم عل  من عرفت ومن مل تعرف من املسلمني حىت تنال بذل  حمبة املسلمني بعضهم لبعض، ومتام اإلميان، والنهاية دخول اجلنة جعلنا 
 . اهلل من أهلها

ينطق فيه  ذكر اهلل، ولكنه ذكر سبحانه وتعاىل االسم من أجل أن يكون الذكر باللسان؛ ألنه: أي{ وذكر اسم ربه فصل }: وقوله
سبحان اهلل، واحلمد هلل، واهلل أكرب، فيذكر اسم اهلل، ويعين أيضا  ذكر اسم اهلل تعاىل بالتعبد له، ويدخل يف ذكر : باسم اهلل فيقول مثال 

بسم : أ وضوءه قالأنه إذا ابتد: وثانيا . ألن اإلنسان ال يتوضأ إال امتثاال  ألمر اهلل: اسم اهلل الوضوء، فالوضوء من ذكر اسم اهلل، أوال 
ومن . أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدا  عبده ورسوله، اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين: اهلل، وإذا انته  قال

ن يوم اجلمعة يا أيها الذين لمنوا إذا نودي للصالة م}: ذكر اهلل عز وجل خطبة اجلمعة، فإن خطبة اجلمعة من ذكر اهلل، لقول اهلل تعاىل
{ فصل }يعين اخلطيب يوم اجلمعة { وذكر اسم ربه}: وعل  هذا قال بعض العلماء[. 8: اجلمعة]{ فاسعوا إىل ذكر اهلل وذروا البيع

فهذه االية تشمل كل الصلوات اليت يسبقها ذكر، وما من صالة إال ويسبقها ذكر؛ ألن اإلنسان يتوضأ قبيل الصالة . أي صالة اجلمعة
 . سم اهلل مث يصليفيذكر ا

أهنا أعم من هذا، وأن املراد به كل ذكر السم اهلل عز وجل، أي كلما ذكر اإلنسان اسم اهلل اتعظ وأقبل إىل اهلل : لكن الصحيح
 .بل تؤثرون احلياة الدنيا}: مث قال تعاىل. والصالة معروفة هي عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبري، خمتتمة بالتسليم. وصل 

تأيت لإلضراب اإلبطايل، وتأي لإلضراب االنتقايل، أي أنه سبحانه { بل}هنا لإلضراب االنتقايل، ألن { بل{ }واالخرة خري وأبق 



 وتعاىل انتقل ليبني حال اإلنسان أنه مؤثر للحياة الدنيا ألهنا عاجلة، واإلنسان خلق من عجل، وحيب ما فيه العجلة، فتجده يؤثر احلياة
يف احلقيقة عل  وصفها دنيا، دنيا زمنا ، ودنيا وصفا ، أما كوهنا دنيا زمنا  فألهنا سابقة عل  االخرة فهي متقدمة عليها، الدنيا، وهي 

وأما كوهنا دنيا ناقصة فكذل  هو الواقع فإن الدنيا مهما طالت باإلنسان فإن أمدها الفناء، ومنتهاها الفناء، . والدنو مبعىن القرب
 : ان فإن عاقبتها الذبول، وهلذا ال يكاد مير ب  يوم يف سرور إال وعقبه حزن، ويف هذا يقول الشاعرومهما ازدهرت لإلنس

 فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر 

تأمل حال  يف الدنيا جتد أنه ال مير ب  وقت ويكون الصفو فيه دائما  بل البد من كدر، وال يكون السرور دائما  بل البد من حزن، 
االخرة خري من الدنيا وأبق ، خري مبا فيها من { واالخرة خري وأبق }. تكون راحة دائما  بل البد من تعب، فالدنيا عل  امسها دنيا وال

كذل  أيضا  هي أبق  من [. 19: احلجر]{ ال ميسهم فيها نصب وما هم منها مبخرجني}النعيم والسرور الدائم الذي ال ينغص بكدر 
صحف . إن هذا لفي الصحف األوىل}. دنيا كما أسلفنا قليل زائل مضمحل، خبالف بقاء االخرة فإنه أبد االبدينالدنيا؛ ألن بقاء ال
أي ما ذكر من كون اإلنسان يؤثر احلياة الدنيا عل  االخرة وينس  االخرة، وكذل  ما تضمنته االيات { إن هذا{ }إبراهيم وموس 
وهي صحف جاء هبا إبراهيم وموس  عليهما { صحف إبراهيم وموس }ل  هذه األمة أي السابقة ع{ يف الصحف األوىل}من املواعظ 

الصالة والسالم، وفيها من املواعظ ما تلني به القلوب وتصلح به األحوال، نسأل اهلل تعاىل أن جيعلنا ممن أويت يف الدنيا حسنة، ويف 
 . االخرة حسنة، ووقاه اهلل عذاب النار، إنه جواد كرمي

 

ء تفسري جز
 عم 

 حممد بن صاحل العثيمني  الغاشية 

 { ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمـِن الرَِّحيِم }

ِإالَّ ِمن لَّْيَس َلُهْم َطَعاٌم * ُتْسَق  ِمْن َعْيٍن َءاِنَيٍة * َتْصَل  َنارا  َحاِمَية  * َعاِمَلٌة نَّاِصَبٌة * ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َخـِشَعٌة * َهْل َأَتاَك َحِديُث اْلَغـِشَيِة }
 . {الَّ ُيْسِمُن َواَل ُيْغِن  ِمن ُجوٍع* َضِريٍع 

 . البسملة تقدم الكالم عليها

جيوز أن يكون اخلطاب موجه للرسول صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم وحده وأمته تبعا  له، وجيوز أن يكون { هل أتاك حديث الغاشية}
يا أيها الذين لمنوا هل أدلكم عل  جتارة تنجيكم من عذاب }: فهو كقوله تعاىل عاما  لكل من يتأت  خطابه، واالستفهام هنا للتشويق

هي الداهية { الغاشية}أي نبأها، و{ حديث الغاشية}. وجيوز أن يكون للتعظيم لعظم هذا احلديث عن الغاشية[. 41: الصف]{ أليم
يا أيها }: لن كثريا ، ووصفها بأوصاف عظيمة مثل قوله تعاىلالعظيمة اليت تغش  الناس، وهي يوم القيامة اليت حتدث اهلل عنها يف القر

يوم تروهنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات محل محلها وترى الناس . الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم
: هذا اليوم إىل قسمني فقال مث قسم اهلل سبحانه وتعاىل الناس يف[. 9، 4: احلج]{ سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اهلل شديد

{ وتراهم يعرضون عليها خاشعني من الذل ينظرون من طرف خفي}: أي ذليلة كما قال اهلل تعاىل{ خاشعة{ }وجوه يومئذ خاشعة}
وذل  أهنم : قال العلماء. عاملة عمال  يكون به النصب وهو التعب{ عاملة ناصبة}. فمعىن خاشعة يعين ذليلة[. 11: الشورى]

يوم القيامة جبر السالسل واألغالل، واخلوض يف نار جهنم، كما خيوض الرجل يف الوحل، فهي عاملة تعبة من العمل الذي  يكلفون
الكفار الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا : تكلف به يوم القيامة؛ ألنه عمل عذاب وعقاب، وليس املعىن كما قال بعضهم أن املراد هبا



. أي يومئذ تأيت الغاشية، وهذا ال يكون إال يوم القيامة{ وجوه يومئذ}: عا ، وذل  ألن اهلل قيد هذا بقولهوهم حيسبون أهنم حيسنون صن
أي تدخل { تصل  نارا  حامية}. إذن فهي عاملة ناصبة مبا تكلف به من جر السالسل واألغالل، واخلوض يف نار جهنم أعاذنا اهلل منها

ت من محوها أهنا فضلت عل  نار الدنيا بتسعة وستني جزًءا، يعين نار الدنيا كلها مبا فيها من أشد يف نار جهنم، والنار احلامية اليت بلغ
ما يكون من حرارة نار جهنم أشد منها بتسعة وستني جزًءا، ويدل  عل  شدة حرارهتا أن هذه الشمس حرارهتا تصل إلينا مع بعد ما 

غاية الربودة وتصل لنا هذه احلرارة اليت تدرك والسيما يف أيام الصيف، فالنار نار  بيننا وبينها، ومع أهنا تنفذ من خالل أجواء باردة
{ ليس هلم طعام إال من ضريع. تسق  من عني لنية}: حامية، وملا بني مكاهنم، وأهنم يف نار جهنم احلامية، بني طعامهم وشراهبم فقال

بالنسبة لشراهبم، ومع هذا ال يأيت هذا الشراب بكل سهولة، أو  أي شديدة احلرارة، هذا{ من عني لنية}أي هذه الوجوه { تسق }
وإن يستغيثوا ُيغاثوا مباء كاملهل يشوي الوجوه بئس }: كلما عطشوا سقوا، وإمنا يأيت كلما اشتد عطشهم واستغاثوا كما قال تعاىل

: يف أجوافهم قطعها، يقول عز وجلهذا املاء إذا قرب من وجوههم شواها وتساقط حلمها، وإذا دخل [. 98: الكهف]{ الشراب
إذن ال يستفيدون منه ال ظاهرا  وال باطنا ، ال ظاهرا  بالربودة بربد الوجوه، وال باطنا  [. 41: حممد]{ وسقوا ماًء محيما  فقطع أمعائهم}

 . {تسق  من عني لنية}: بالري، ولكنهم ـ والعياذ باهلل ـ يغاثون هبذا املاء وهلذا قال

 كيف تكون هذه العني يف نار جهنم والعادة أن املاء يطف ء النار؟ : فإذا قال قائل

أن أمور االخرة ال تقاس بأمور الدنيا، لو أهنا قيست بأمور الدنيا ما استطعنا أن نتصور كيف يكون، أليس الشمس : أوال : فاجلواب
صف اإلصبع أو ميل املسافة كيلو وثلث أو حنو ذل ، تدنو يوم القيامة من رؤوس الناس عل  قدر ميل، وامليل إما ميل املكحلة وهو ن

أيضا  حيشر الناس يوم القيامة يف . وحىت لو كان كذل  فإنه لو كانت االخرة كالدنيا لشوت الناس شيًّا، لكن االخرة ال تقاس بالدنيا
حيشرون يف [. 9: التحرمي]{ منورهم يسع  بني أيديهم وبأمياهن}مكان واحد، منهم من هو يف ظلمة شديدة، ومنهم من هو يف نور 

مكان واحد ويعرقون منهم من يصل العرق إىل كعبه، ومنهم من يصل إىل ركبتيته، ومنهم من يصل إىل ِحقويه، ومع ذل  هم يف مكان 
 . إذن أحوال االخرة ال جيوز أن تقاس بأحوال الدنيا. واحد

الذي جعل لكم من الشجر }: األخضر توقد منه النار كما قال تعاىل ها حنن االن جند أن الشجر. أن اهلل عل  كل شيء قدير: ثانيا 
الشجر األخضر َرِطب، ومع ذل  إذا ضرب بعضه ببعض، أو ضرب بالزند انقدح [. 91: يس]{ األخضر نارا  فإذا أنتم منه توقدون

يف النار وال يتناىف ذل  مع قدرة اهلل خرج منه نار حارة يابسة، وهو رطب بارد، فاهلل عل  كل شيء قدير، فهم يسقون من عني لنية 
 . عز وجل

إنه شجر ذو شوك عظيم إذا يبس ال : الضريع قالوا{ ال يسمن وال يغين من جوع. ليس هلم طعام إال من ضريع}: أما طعامهم فقال
ليس هلم طعام إال من هذا  فهم ـ والعياذ باهلل ـ يف نار جهنم. يرعاه وال البهائم، وإن كان أخضر رعته اإلبل ويسم  عندنا الشربق

{ ال يسمن}: الضريع، ولكن ال تظن أن الضريع الذي يف نار جهنم كالضريع الذي يف الدنيا فهو خيتلف عنه اختالفا  عظيما ، وهلذا قال
لعظيم، واملرارة، فال ينفعها يف باطنها فهو ال خري فيه ليس فيه إال الشوك، والتجرع ا{ وال يغين من جوع}فال ينفع األبدان يف ظاهرها 

 . والرائحة املنتنة اليت ال يستفيدون منها شيئا 

َوَأْكَواٌب * ِفيَها ُسُرٌر مَّْرُفوَعٌة * ِفيَها َعْيٌن َجاِرَيٌة * الَّ َتْسَمُع ِفيَها َلـِغَية  * ِفي َجنٍَّة َعاِلَيٍة * لَِّسْعِيَها َراِضَيٌة * ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ نَّاِعَمٌة }
 . {َوَزَراِبيُّ َمْبُثوَثٌة* َوَنَماِرُق َمْصُفوَفٌة * ٌة مَّْوُضوَع

أي ناعمة مبا أعطاها اهلل عز وجل من { وجوه يومئذ ناعمة}: مث ذكر اهلل عز وجل القسم الثاين من أقسام الناس يف يوم الغاشية فقال



عم، يفتح له باب إىل اجلنة فيأتيه من روحها السرور والثواب اجلزيل؛ ألهنا علمت ذل  وهي يف قبورها، فإن اإلنسان يف قربه ين
أي لعملها الذي عملته يف الدنيا راضية ألهنا وصلت به إىل هذا النعيم وهذا السرور وهذا { لسعيها راضية}ونعيمها، فهي ناعمة 

اجلنة هي { يف جنة عالية}. الفرح، فهي راضية لسعيها خبالف الوجوه األوىل فإهنا غاضبة ـ والعياذ باهلل ـ غري راضية عل  ما قدمت
 دار النعيم اليت أعدها اهلل عز وجل ألوليائه يوم القيامة، فيها ما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر عل  قلب بشر، قال اهلل تبارك

أفلح املؤمنون قد }: وقال تبارك وتعاىل[. 44: السجدة]{ فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون}: وتعاىل
{ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أولئ  هم الوارثون}: إىل قوله{ الذين هم يف صالهتم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون

جنة }فهم يف [. 74: الزخرف]{ وفيها ما تشتهيه األنفس وتلذ األعني وأنتم فيها خالدون}: وقال اهلل تعاىل[. 44، 41: املؤمنون]
العلو ضد السفول فهي فوق السماوات السبع، ومن املعلوم أنه يف يوم القيامة تزول السماوات السبع واألرضون وال يبق  إال { عالية

أي ال تسمع يف هذه { ال تسمع فيها الغية}. اجلنة والنار فهي عالية وأعالها ووسطها الفردوس الذي فوقه عرش الرب جل وعال
غية، بل كل ما فيها جد، كل ما فيها سالم، كل ما فيها تسبيح، وحتميد، وهتليل، وتكبري، يلهمون اجلنة قولة  الغية، أو نفسا  ال

التسبيح كما يلهمون النفس، أي أنه ال يشق عليهم وال يتأثرون به، فهم دائما  يف ذكر اهلل عز وجل، وتسبيح وأنس وسرور، يأيت 
فيها أهنار من ماء }وهذه العني بني اهلل عز وجل أهنا أهنار { فيها عني جارية} .بعضهم إىل بعض يزور بعضهم بعضا  يف حبور ال نظري له

أي جتري حيث { جارية}[. 41: حممد]{ غري لسن وأهنار من لنب مل يتغري طعمه وأهنار من مخر لذة للشاربني وأهنار من عسل مصف 
 : يم رمحه اهللأراد أهلها ال حتتاج إىل حفر ساقية، وال إقامة أخدود كما قال ابن الق

 أهنارها يف غري أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان 

عالية جيلسون عليها { فيها سرر مرفوعة}انظر للتقابل { وزرايب مبثوثة. ومنارق مصفوفة. وأكواب موضوعة. فيها سرر مرفوعة}
كواب مجع كوب وهو الكأس وحنوه األ{ وأكواب موضوعة}[. 11: يس]{ هم وأزواجهم يف ظالل عل  األرائ  متكئون}يتفكهون 

ومنارق }. يعين ليست مرفوعة عنهم، بل هي موضوعة هلم مىت شاءوا شربوا فيها من هذه األهنار األربعة اليت سبق ذكرها{ موضوعة}
باالتكاء  عل  أحسن وجه تلتذ العني هبا قبل أن يلتذ البدن{ مصفوفة}. النمارق مجع منرقة وهي الوسادة أو ما يتك ء عليه{ مصفوفة

منشورة يف كل مكان، وال تظن أن هذه النمارق، وهذه األكواب، وهذه { مبثوثة}الزرايب أعل  أنواع الفرش { وزرايب مبثوثة}. إليها
 الالسرر، وهذه الزرايب ال تظن أهنا تشبه ما يف الدنيا؛ ألهنا لو كانت تشبه ما يف الدنيا لكنا نعلم نعيم االخرة، ونعلم حقيقته لكنها 

إمنا األمساء واحدة [. 47: السجدة]{ فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون}: تشبهه لقول اهلل تعاىل
، فنحن ال نعلم حقيقة هذه النعم (ليس يف االخرة مما يف الدنيا إال األمساء فقط: )واحلقائق خمتلفة، وهلذا قال ابن عباس رضي اهلل عنهما

 .  اجلنة وإن كنا نشاهد ما يوافقها يف االسم يف الدنيا لكنه فرق بني هذا وهذااملذكورة يف

َفَذكِّْر * َوِإَل  االَْْرِض َكْيَف ُسِطَحْت * َوِإَل  اْلِجَباِل َكْيَف ُنِصَبْت * َوِإَل  السََّمآِء َكْيَف ُرِفَعْت * َأَفاَل َينُظُروَن ِإَل  اإِلِبِل َكْيَف ُخِلَقْت }
 . {ُثمَّ ِإنَّ َعَلْيَناِحَساَبُهْم * ِإنَّ ِإَلْيَنآ ِإَياَبُهْم * َفْيَعذُِّبُه اللَُّه اْلَعَذاَب االَْْكَبَر * ِإالَّ َمن َتَولَّ  َوَكَفَر * لَّْسَت َعَلْيِهم ِبُمَسْيِطٍر * آ َأنَت ُمَذكٌِّر ِإنََّم

وجوه خاشعة عاملة ناصبة : يامة، وبني أن الناس ينقسمون إىل قسمنيملا قرر اهلل عز وجل يف هذه السورة حديث الغاشية وهي يوم الق
وهذا { أفال ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت}: تصل  نارا  حامية، ووجوه ناعمة لسعيها راضية، وبني جزاء هؤالء وهؤالء، قال

ة، وعن الثواب والعقاب، أنكر عليهم إعراضهم االستفهام للتوبيخ، أي إن اهلل يوبخ هؤالء الذين أنكروا ما أخرب اهلل به عن يوم القيام
، عن النظر يف ليات اهلل تعاىل اليت بني أيديهم، وبدأ باإلبل؛ ألن أكثر ما يالبس الناس يف ذل  الوقت اإلبل، فهم يركبوهنا، وحيلبوهنا

يعين كيف { كيف خلقت}وهي األباعر  {أفال ينظرون إىل اإلبل}: ويأكلون حلمها، وينتفعون من أوبارها إىل غري ذل  من املنافع فقال



خلقها اهلل عز وجل، هذا اجلسم الكبري املتحمل، جتد البعري متشي مسافات طويلة ال يبلغها اإلنسان إال بشق األنفس وهي متحملة، 
يقوم إذا حُّمل وهو بارك وجتد البعري أيضا  حيمل األثقال وهو بارك مث يقوم يف محله ال حيتاج إىل مساعدة، والعادة أن احليوان ال يكاد 

لكن هذه اإلبل أعطاها اهلل عز وجل قوة وقدرة من أجل مصلحة اإلنسان، ألن اإلنسان ال ميكن أن حيمل عليها وهي قائمة لعلوها، 
رب أفال وهلم فيها منافع ومشا}: ولكن اهلل تعاىل يسر هلم احلمل عليها وهي باركة مث تقوم حبملها، وكما قال اهلل تعاىل يف سورة يس

أفال ينظرون إىل اإلبل كيف }: منافعها كثرية ال حتص ، وأهلها الذين ميارسوهنا أعلم منا بذل ، فلهذا قال[. 73: يس]{ يشكرون
وإىل السماء }. ومل يذكر سواها من احليوان كالغنم والبقر والظيب وغريها ألهنا أعم احليوانات نفعا  وأكثرها مصلحة للعباد{ خلقت

يعين وينظرون إىل السماء كيف رفعت مبا فيها من النجوم، والشمس، والقمر وغري هذا من االيات العظيمة اليت مل يتبني { كيف رفعت
كثري منها إىل االن، وال نقول إن هذه االيات السماوية هي كل االيات، بل لعل هناك ليات كبرية عظيمة ال ندركها حىت االن، 

رتفاع العظيم، ومع هذا فليس هلا عمد مع أن العادة أن السقوف ال تكون إال عل  عمد، أي رفعت هذا اال{ كيف رفعت}: وقوله
وإىل اجلبال كيف }[. 9: الرعد]{ اهلل الذي رفع السماوات بغري عمد تروهنا}لكن هذا السقف العظيم احملفوظ قام عل  غري عمد 

ملتباينات، اجلبال مكونة من أحجار كثرية وأنواع كثرية، فيها هذه اجلبال العظيمة اليت حتمل الصخور والقطع املتجاورات ا{ نصبت
املعادن املتنوعة وهي متجاورة ومع ذل  جتد مثال  هذا اخلط يف وسط الصخر جتده يشتمل عل  معادن ال توجد فيما قرب منه من هذا 

ونصبها جل وعال هبذا االرتفاع لتكون  كيف نصب اهلل هذه اجلبال العظيمة،( اجليولوجيا)الصخر، ويعرف هذا علماء طبقات األرض 
رواسي يف األرض لئال متيد بالناس، لوال أن اهلل عز وجل خلق هذه اجلبال ملادت األرض بأهلها، ألن األرض يف وسط املاء، املاء حميط 

لكن اهلل جعل هذه هبا من كل جانب، وما ظن  بكرة جتعلها يف وسط ماء سوف تتحرك وتضطرب، وتتدحرج أحيانا ، وتنقلب أحيانا  
اجلبال رواسي متس  األرض كما متس  األطناب اخليمة، وهي راسية ثابتة عل  ما حيصل يف األرض من األعاصري العظيمة اليت هتدم 

أهنا حتجب : البنايات اليت بناها االدميون لكن هذه اجلبال ال تتزحزح راسية ولو جاءت األعاصري العظيمة، بل إن من فوائدها
العظيمة البالغة اليت تنطلق من البحار، أو من غري البحار لئال تعصف بالناس، وهذا شيء مشاهد جتد الذين يف سفوح اجلبال  األعاصري

وحتتها يف األرض جتدهم يف مأمن من أعاصري الرياح العظيمة اليت تأيت من خلف اجلبل، ففيها فوائد عظيمة، وهي رواسي لو أن اخللق 
لسلة مثل هذه السلسلة من اجلبال ما استطاعوا إىل هذا سبيال  مهما بلغت صنعتهم، وقوهتم، وقدرهتم، اجتمعوا عل  أن يضعوا س

إن هذه اجلبال راسية يف األرض مبقدار علوها يف : وقد قال بعض العلماء. وطال أمدهم فإهنم ال يستطيعون أن يأتوا مبثل هذه اجلبال
خل األرض يف عمق يساوي ارتفاعه يف السماء، وليس هذا ببعيد أن ُيمّكن اهلل هلذا السماء، يعين أن اجلبل له جرثومة وجذر يف دا

وألق  يف األرض رواسي أن متيد }: اجلبل يف األرض حىت يكون بقدر ما هو يف السماء لئال تزعزعه الرياح فلهذا يقول اهلل عز وجل
وإىل األرض كيف }: يقول عز وجل[. 41، 41: النحل]{ وعالمات وبالنجم هم يهتدون. بكم وأهنارا  وسبال  لعلكم هتتدون

أي وانظروا كيف سطح اهلل هذه األرض الواسعة، وجعلها سطحا  واسعا  ليتمكن الناس من العيش فيه بالزراعة والبناء وغري { سطحت
تقر الناس عليها، لكن اهلل هذا، وما ظنكم لو كانت األرض صببا  غري مسطحة يعين مثل اجلبال يرق  هلا ويصعد لكانت شاقة، وملا اس

عز وجل جعلها سطحا  ممهدا  للخلق، وقد استدل بعض العلماء هبذه االية عل  أن األرض ليست كروية بل سطح ممتد لكن هذا 
يكور الليل عل  النهار }: االستدالل فيه نظر، ألن هناك ليات تدل عل  أن األرض كروية، والواقع شاهد بذل  فيقول اهلل عز وجل

والتكوير التدوير، ومعلوم أن الليل والنهار يتعاقبان عل  األرض، فإذا كانا مكورين لزم أن [. 1: الزمر]{ ور النهار عل  الليلويك
{ وألقت ما فيها وختلت. وإذا األرض مدت. وأذنت لرهبا وحقت. إذا السماء انشقت}: تكون األرض مكورة، وقال اهلل تبارك وتعاىل

وقد جاء يف احلديث أهنا يوم القيامة متد مد األدمي أي مد اجللد حىت ال يكون فيها { وإذا األرض مدت}: الفق[. 1ـ  4: االنشقاق]
{ إذا السماء انشقت}: جبال، وال أودية، وال أشجار، وال بناء، يذرها الرب عز وجل قاعا  صفصفا  ال ترى فيها عوجا  وال أمتا ، فقوله

يعين يوم القيامة فهي إذا  { إذا األرض مدت وألقت ما فيها وختلت}: هي االن غري منشقة إذا  قولهوالسماء ال تنشق إال يوم القيامة و
االن غري ممدودة، إذا  مكورة، والواقع احملسوس املتيقن االن أهنا كروية ال ش ، والدليل عل  هذا أن  لو سرت خبط مستقيم من هنا 



، تدور عل  األرض مث تأيت إىل النقطة اليت انطلقت منها، وكذل  بالعكس لو سرت من اململكة متجها  غربا  ألتيت من ناحية الشرق
 . متجها  حنو املشرق وجدت  راجعا  إىل النقطة اليت قمت منها من حنو املغرب، إذا  فهي االن أمر ال ش  فيه أهنا كروية

 ر عليها وهي كروية؟ إذا كانت كما ذكرت كروية فكيف تثبت املياه، مياه البحا: فإذا قال اإلنسان

الذي أمس  السماء أن تقع عل  األرض إال بإذنه ميس  البحار أن تفيض عل  الناس فتغرقهم، واهلل عل  : نقول يف اجلواب عن ذل 
أي حبست ومنعت من أن تفيض عل  الناس كالشيء الذي ُيسجر { وإذا البحار سجرت}: كل شيء قدير، قال بعض أهل العلم

نقول قدرة اهلل عز وجل أمسكت هذه البحار أن تفيض عل  أهل . حال القدرة اإلهلية ال ميكن لنا أن نعارض فيها، وعل  كل (يربط)
 . األرض فتغرقهم، وإن كانت األرض كروية

{ فذكر}اإلبل، والسماء، واجلبال، واألرض قال لنبيه صل  اهلل عليه ولله وسلم : مث قال عز وجل ملا بني من لياته هذه االيات األربع
 أمره اهلل أن يذكر ومل خيصص أحدا  بالتذكري، أي مل يقل ذّكر فالنا  وفالنا  فالتذكري عام، ألن الرسول صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم
ُبعث إىل الناس كافة، ذّكر كل أحد يف كل حال ويف كل مكان، فذكر النيب عليه الصالة والسالم، وذّكر خلفاؤه من بعده الذين 

{ فإن الذكرى تنفع املؤمنني}ال، : أمته يف العلم والعمل والدعوة، ولكن هذه الذكرى هل ينتفع هبا كل الناس؟ اجلوابخلفوه يف 
أما غري املؤمن فإن الذكرى تقيم عليه احلجة لكن ال تنفعه، ال تنفع الذكرى إال املؤمن، ونقول إذا رأيت قلب  ال [. 11: الذاريات]

فإذا ُذكرت ومل جتد من قلب  تأثرا  وانتفاعا  فاهتم نفس ، { وذكر فإن الذكرى تنفع املؤمنني}: اهلل يقوليتذكر بالذكرى فاهتمه، ألن 
يعين { إمنا أنت مذكر}. واعلم أن في  نقص إميان، ألنه لو كان إميان  كامال  النتفعت بالذكرى ، ألن الذكرى البد أن تنفع املؤمنني

{ ليس علي  هداهم ولكن اهلل يهدي من يشاء}إال مذكرا  مبلغا ، وأمااهلداية فبيد اهلل عز وجل، أن حممدا  عليه الصالة والسالم ليس 
: وقد قام صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم بالذكرى والتذكري إىل لخر رمق من حياته حىت أنه يف لخر حياته يقول[. 979: البقرة]
عليه الصالة والسالم، فذّكر صلوات اهلل وسالمه عليه منذ بعث وقيل له  ، حىت جعل يغرغر هبا«الصالة الصالة وما ملكت أميانكم»
إىل أن توفاه اهلل، مل يأل جهدا  يف التذكري يف كل موقف، ويف كل زمان عل  ما أصابه من األذى من قومه [. 9: املدثر]{ قم فأنذر}

أهل مكة من قومه الذين هم أقرب الناس إليه، والذين  ومن غري قومه، والذي قرأ التاريخ ـ السرية النبوية ـ يعرف ما جرى له من
كانوا يعرفونه، ويلقبونه باألمني يلقبونه بذل  ويثقون به حىت حّكموه يف وضع احلجر األسود يف الكعبة حينما هدموا الكعبة ووصلوا 

حلجر يف مكانه، حىت جاء النيب صل  اهلل إىل حد احلجر قالوا من ينصب احلجر، فتنازعوا بينهم كل قبيلة تقول حنن الذين نتوىل وضع ا
عليه وعل  لله وسلم وحكموه فيما بينهم وأمر أن يوضع رداء وأن متس  كل طائفة من هذه القبيلة أن ميس  كل واحد من هذه 

باألمني لكن ملا القبائل بطرف من هذا الرداء حىت يرفعوه، فإذا حاذوا حمله أخذه هو بيده الكرمية ونصبه يف مكانه، فكانوا يلقبونه 
أكرمه اهلل تعاىل بالنبوة انقلبت املعايري، فصاروا يقولون إنه ساحر وكاهن وشاعر وجمنون وكذاب، ورموه بكل سب، فالرسول عليه 

ي من إن  ال هتد}الصالة والسالم يذّكر وليس عليه إال التذكري، ومن هنا نأخذ أن اهلداية بيد اهلل، ال ميكن أن هندي أقرب الناس إلينا 
فال جتزع إذا ذّكرنا إنسانا  ووجدناه يعاند، أو خياصم، أو يقول أنا أعمل ما [. 11: القصص]{ أحببت ولكن اهلل يهدي من يشاء

ال هتل  نفس  إذا مل يؤمنوا، [. 3: الشعراء]{ لعل  باخع نفس  أال يكونوا مؤمنني}: قال اهلل تعاىل لنبيه. شئت، أو ما أشبه ذل 
يعين ليس ل  سلطة عليهم، وال سيطرة عليهم، السلطة هلل رب { لست عليهم مبصيطر}: رهم ليس علي  وهلذا قالإمياهنم هلم وكف

: قال العلماء{ فيعذبه اهلل العذاب األكرب. إال من توىل وكفر}. العاملني، أنت علي  البالغ بلغ، والسلطان والسيطرة هلل عز وجل
يف االية منقطع وليس مبتصل، والفرق بني املتصل واملنقطع أن املتصل يكون فيه املستثىن من هنا مبعىن لكن يعين أن االستثناء { إال}

لست عليهم مبصيطر إال من توىل وكفر فأنت )جنس املستنث  منه، واملنقطع يكون أجنبيًّا منه، فمثال  لو قلنا إنه متصل لصار معىن االية 
فمن توىل وكفر بعد أن . ن توىل وكفر بعد أن ذكرته فيعذبه اهلل العذاب األكربلكن م: وليس األمر كذل  بل املعىن( عليهم مصيطر



التويل يعين اإلعراض فال يتجه للحق، وال { إال من توىل وكفر}بلغه الوحي النازل عل  رسول اهلل صل  اهلل عليه وسّلم فإنه سيعذب 
يا أيها الذين لمنوا أطيعوا اهلل ورسوله وال تولوا }: قال اهلل تعاىل يقبل احلق، وال يسمع احلق، حىت لو مسعه بأذنه مل يسمعه بقلبه كما

: فهنا يقول عز وجل. أي ال ينقادون[. 94، 91: األنفال]{ وال تكونوا كالذين قالوا مسعنا وهم ال يسمعون. عنه وأنتم تسمعون
فيعذبه اهلل العذاب }عليه الصالة والسالم  أي استكرب ومل يقبل ما جاء به الرسول{ وكفر}أعرض، { توىل{ }إال من توىل وكفر}

ومل يذكر املفضل عليه يعين مل يقل األكرب من كذا فهو قد بلغ الغاية يف الكرب { األكرب}والعذاب األكرب يوم القيامة وهنا قال { األكرب
يا قد يبتل  املتويل املعرض بأمراض يف وهناك عذاب أصغر يف الدن. واملشقة واإلهانة، وكل من توىل وكفر فإن اهلل يعذبه العذاب األكرب

بدنه، يف عقله، يف أهله، يف ماله، يف جمتمعه، وكل هذا بالنسبة لعذاب النار عذاب أصغر، لكن العذاب األكرب إمنا يكون يوم القيامة 
عز وجل لو طالت به احلياة  أي مرجعهم، فالرجوع إىل اهلل مهما فر اإلنسان فإنه راجع إىل ربه{ إن إلينا إياهبم}: وهلذا قال بعدها

فاستعد يا أخي هلذه املالقاة [. 1: االنشقاق]{ يا أيها اإلنسان إن  كادح إىل رب  كدحا  فمالقيه}: راجع إىل اهلل، وهلذا قال تعاىل
وبينه  ما منكم من أحد إال سيكلمه ربه ليس بينه»: ألن  سوف تالقي رب ، وقد قال رسول اهلل صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم

ترمجان ـ مباشرة بدون مترجم يكلمه اهلل يوم القيامة ـ فينظر أمين منه فال يرى إال ما قدم، وينظر أشأم منه ـ يعين عل  اليسار ـ 
، كلنا سيخلو به ربه عز وجل يوم «فال يرى إال ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فال يرى إال النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق مترة

قد سترهتا علي  يف الدنيا »: فعلت كذا يف يوم كذا، حىت يقر ويعترف، فإذا أقر واعترف قال اهلل تعاىل: يامة ويقرره بذنوبه، يقولالق
، وكم من ذنوب سترها اهلل عز وجل، كم من ذنوب اقترفناها مل يعلم هبا أحد ولكن اهلل تعاىل علم هبا، فموقفنا «وأنا أغفرها ل  اليوم

وب أن نستغفر اهلل عز وجل، وأن نكثر من األعمال الصاحلة املكفرة للسيئات حىت نلق  اهلل عز وجل وحنن عل  ما من هذه الذن
وكيفية احلساب ليس مناقشة يناقش اإلنسان، ألنه لو يناقش : حناسبهم، قال العلماء{ مث إن علينا حساهبم}. يرضيه سبحانه وتعاىل

ساب هلكت، لو ناقش  يف نعمة من النعم كالبصر ال ميكن أن جتد أي شيء تعمله يقابل هل ، لو يناقش  اهلل عز وجل عل  كل ح
نعمة البصر، نعمة النفس، الذي خيرج ويدخل بدون أي مشقة، وبدون أي عناء، اإلنسان يتكلم وينام، يأكل ويشرب، ومع ذل  ال 

يذكر نعمة اهلل، لكن مادام يف عافية يقول هذا شيء طبيعي، حيس بالنفس، وال يعرف قدر النفس إال إذا أصيب مبا مينع النفس، حينئذ 
من نوقش احلساب »: لكن لو أنه أصيب بكتم النفس لعرف قدر النعمة، فلو نوقش هلل  كما قال النيب عليه الصالة والسالم لعائشة

ا أحد ويقرره بذنوبه فعلت كذا أما املؤمن فإن اهلل تعاىل خيلو به بنفسه ليس عندمه: ، لكن كيفية احلساب«عذب»أو قال « هل 
، أما الكفار فال حياسبون هذا «قد سترهتا علي  يف الدنيا وأنا أغفرها ل  اليوم»: فعلت كذا، فعلت كذا حىت إذا أقر هبا قال اهلل تعاىل

ا، وينادى عل  رؤوس احلساب ألنه ليس هلم حسنات متحو سيئاهتم لكنها حتص  عليهم أعماهلم، ويقررون هبا أمام العامل، وحيصون هب
ـ نعوذ باهلل من اخلذالن ـ وهبذا ينتهي الكالم عل  [. 49: هود]{ هؤالء الذين كذبوا عل  رهبم أال لعنة اهلل عل  الظاملني}األشهاد 

قرأ يف صاليت هذه السورة العظيمة وهي إحدى السورتني اللتني كان النيب صل  اهلل عليه وسّلم يقرأ هبما يف اجملامع الكبرية، فقد كان ي
والقرلن . ق}وكذل  يف صالة اجلمعة، ويقرأ أحيانا  يف العيدين { هل أتاك حديث الغاشية}و{ سبح اسم رب  األعل }العيدين 
، ويف اجلمعة سورة اجلمعة واملنافقني، ينوع مرة هذا، ومرة هذا، نسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن {اقتربت الساعة وانشق القمر}و{ اجمليد
 . ممن تكون وجوههم ناعمة لسعيها راضية، وأن يتوالنا بعنايته يف الدنيا واالخرة، إنه عل  كل شيء قديرجيعلنا 

 

تفسري جزء 
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 حممد بن صاحل العثيمني  الفجر 

 { ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمـِن الرَِّحيِم }

ِإَرَم َذاِت * َأَلْم َتَر َكْيَف َفَعَل َربَُّ  ِبَعاٍد * َهْل ِف  َذِلَ  َقَسٌم لِِّذى ِحْجٍر * ِإَذا َيْسِر  َوالَّْيِل* َوالشَّْفِع َواْلَوْتِر * َوَلياٍل َعْشٍر * َواْلَفْجِر }



* الَِّذيَن َطَغْوْا ِف  اْلِبَلـِد *  َوِفْرَعْوَن ِذى االَْْوَتاِد* َوَثُموَد الَِّذيَن َجاُبوْا الصَّْخَر ِباْلَواِد * الَِّت  َلْم ُيْخَلْق ِمْثُلَها ِف  اْلِبَلـِد * اْلِعَماِد 
 . {ِإنَّ َربََّ  َلِباْلِمْرَصاِد* َفَصبَّ َعَلْيِهْم َربَُّ  َسْوَط َعَذاٍب * َفَأْكَثُروْا ِفيَها اْلَفَساَد 

 . تقدم الكالم عليها: البسملة

وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا  كل هذه إقسامات بالفجر،{ والليل إذا يسر. والشفـع والوتر. وليـال عشر. والفجـر}
هو النـور الساطـع الذي يكون يف األفق الشرقي قرب طلوع { والفجر}الفجر : يسر، مخسة أشياء أقسم اهلل تعاىل هبا، األول

الفصول، الشمس، وبينـه وبني طلوع الشمس ما بني ساعة واثنتني وثالثني دقيقة، إىل ساعة وسبع عشرة دقيقة، وخيتلف باختالف 
فجر صادق، وفجر كاذب، : فأحيانا  تطول احلصـة مـا بني الفجر وطلوع الشمس، وأحيانا  تقصر حسب الفصول، والفجر فجران

 : واملقصود بالفجر هنا الفجر الصادق، والفرق بني الفجر الصادق والكاذب من ثالثة وجوه

ا  ولكنه طوال ، وأما الفجر الصادق يكون عرضا  ميتد من الشمال الفجر الكاذب يكون مستطيال  يف السماء ليس عرض: الوجه األول
 . إىل اجلنوب

أن الفجر الصادق ال ظلمة بعده، بل يزداد الضياء حىت تطلع الشمس، وأما الفجر الكاذب فإنه حيدث بعده ظلمة بعد : الفرق الثاين
 . أن يكون هذا الضياء، وهلذا مسي كاذبا ؛ ألنه يضمحل ويزول

أن الفجر الصادق متصل باألفق، أما الفجر الكاذب فبينه وبني األفق ظلمة، هذه ثالثة فروق لفاقية حسية يعرفها الناس : ثالثالفرق ال
 . إذا كانوا يف الرب، أما يف املدن فال يعرفون ذل ، ألن األنوار حتجب هذه العالمات

ة إىل فجر ساطع، وأقسم اهلل به ألنه ال يقدر عل  اإلتيان هبذا الفجر وأقسم اهلل بالفجر ألنه ابتداء النهار، وهو انتقال من ظلمة دامس
قل أرأيتم إن جعل اهلل عليكم الليل سرمدا  إىل يوم القيامة من إله غري اهلل يأتيكم بضياء }: إال اهلل عز وجل كما قال اهلل تبارك وتعاىل

إمساك الصائم، فإنه إذا طلع الفجر وجب : حكام شرعية، مثلوأقسم اهلل بالفجر ألنه يترتب عليه أ[ 74: القصص]{ أفال تسمعون
دخول وقت صالة الفجر، ومها : عل  الصائم أن ميس  إذا كان صومه فرضا  أو نفال  إذا أراد أن يتم صومه، ويترتب عليه أيضا 

لصالة أكثر مما نراعيه من حكمان شرعيان عظيمان، أمههما دخول وقت الصالة، أي أنه جيب أن نراعي الفجر من أجل دخول وقت ا
أجل اإلمساك يف حالة الصوم، ألننا يف اإلمساك عن املفطرات يف الصيام لو فرضنا أننا أخطأنا فإننا بنينا عل  أصل وهو بقاء الليل، 

ذا لو أن لكن يف الصالة لو أخطأنا وصلينا قبل الفجر مل نكن بنينا عل  أصل، ألن األصل بقاء الليل وعدم دخول وقت الصالة، وهل
اإلنسان صل  الفجر قبل دخول وقت الصالة بدقيقة واحدة فصالته نفل وال تربأ هبا ذمته، ومن َثمَّ ندعوكم إىل مالحظة هذه املسألة، 
أعين العناية بدخول وقت صالة الفجر، ألن كثريا  من املؤذنني يؤذنون قبل الفجر وهذا غلط، ألن األذان قبل الوقت ليس مبشروع 

، ويكون حضور الصالة إذا دخل وقتها، فلو «إذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم»: نيب صل  اهلل عليه وعل  لله وسلملقول ال
أذن اإلنسان قبل دخول وقت الصالة فأذانه غري صحيح جيب عليه اإلعادة، والعناية بدخول الفجر مهمة جدا  من أجل مراعاة وقت 

 . الصالة

عشر ذي احلجة، وأطلق عل  األيام ليايل، ألن اللغة العربية واسعة، قد تطلق { ليال عشر}يل املراد بـق{ وليال عشر}: وقوله تعاىل
ليال العشر األخرية من رمضان، أما عل  األول الذين { ليال عشر}الليايل ويراد هبا األيام، واأليام يراد هبا الليايل، وقيل املراد بـ

ما من »: حلجة، فألن عشر ذي احلجة أيام فاضلة قال فيها النيب صل  اهلل عليه وعل  لله وسلميقولون املراد بالليال العشر عشر ذي ا



وال اجلهاد يف سبيل اهلل إال رجل »: وال اجلهاد يف سبيل اهلل؟ قال: قالوا« أيام العمل الصاحل فيهن أحب إىل اهلل من هذه األيام العشر
 . «خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذل  بشيء

: إن األصل يف الليايل أهنا الليايل وليست األيام، وقالوا: إن املراد بالليال العشر هي ليال عشر رمضان األخرية، فقالوا: ا الذين قالواوأم
إنا أنزلناه يف ليلة مباركة إنا كنا }: ، وقال{خري من ألف شهر}أن ليال العشر األخرية من رمضان فيها ليلة القدر اليت قال اهلل عنها 

، وهذا القول أرجح من القول األول، وإن كان القول األول هو قول [1،  3: الدخان]{ فيها يفرق كل أمر حكيم. نذرينم
اجلمهور، لكن اللفظ ال يسعف قول اجلمهور، وإمنا يرجح القول الثاين أهنا الليايل العشر األواخر من رمضان، وأقسم اهلل هبا لشرفها، 

املسلمني خيتمون هبا شهر رمضان الذي هو وقت فريضة من فرائض اإلسالم وأركان اإلسالم، فلذل   وألن فيها ليلة القدر، وألن
ومن }: إن املراد به كل اخللق، فاخللق إما شفـع وإما وتر، واهلل عز وجل يقول: قيل{ والشفع والوتر}: وقوله. أقسم اهلل هبذه الليايل

ات إما شفع وإما وتر، فيكون املراد بالشفع والوتر كل ما كان خملوقا  من شفع والعباد[ 18: الذاريات. ]{كل شيء خلقنا زوجني
 . املراد بالشفع اخللق كلهم، واملراد بالوتر اهلل عز وجل: ووتر، وكل ما كان مشروعا  من شفع ووتر، وقيل

صح ( والشفع والَوْتر)صح ولو قلت ( لِوتروالشفع وا)يعين لو قلت ( الَوتر)و( والِوتر)واعلم أن قوله والوتر فيها قراءتان صحيحتان 
والَوْتر أو الِوتر هو اهلل لقول { ومن كل شيء خلقنا زوجني}أيضا ، فقالوا إن الشفع هو اخللق؛ ألن املخلوقات كلها مكونة من شيئني 

ينهما فلتكن لكل املعاين اليت حتتملها ، وإذا كانت االية حتتمل معنيني وال منافاة ب«إن اهلل وتر حيب الوتر»: النيب صل  اهلل عليه وسّلم
: قال تعاىل. االية، وهذه القاعدة يف علم التفسري أن االية إذا كانت حتتمل معنيني وأحدمها ال ينايف االخر فهي حممولة عل  املعنيني مجيعا 

يبدأ باملغرب وينتهي بطلوع الفجر فهو  أقسم اهلل أيضا  بالليل إذا يسري، والسري هو السري يف الليل، والليل يسري{ والليل إذا يسر}
ميشي زمنا  ال يتوقف، فهو دائما  يف سريان، فأقسم اهلل به ملا يف ساعاته من العبادات كصالة املغرب، والعشاء، وقيام الليل، والوتر 

:   ثلث الليل االخر فيقولوغري ذل ، وألن يف الليل مناسبة عظيمة وهي أن اهلل عز وجل ينزل كل ليلة إىل السماء الدنيا حني يبق
إن الثلث االخر من الليل وقت إجابة، فينبغي أن : وهلذا نقول« من يسألين فأعطيه، من يدعوين فأستجيب له، من يستغفرين فأغفر له»

إجابة  ينتهز اإلنسان هذه الفرصة فيقوم هلل عز وجل يتهجد ويدعو اهلل سبحانه مبا شاء من خري الدنيا واالخرة لعله يصادف ساعة
اخلطاب هنا { إرم ذات العماد. أمل تر كيف فعل رب  بعاد}لذي عقل، { هل يف ذل  قسم لذي حجر}. ينتفع هبا يف دنياه وأخراه

إرم ذات . كيف فعل رب  بعاد}لكل من يوجه إليه هذا الكتاب العزيز وهم البشر كلهم بل واجلن أيضا  أمل ترى أيها املخاطب 
ل هبم؟ وعاد قبيلة معروفة يف جنوب اجلزيرة العربية، أرسل اهلل تعاىل إليهم هودا  عليه الصالة والسالم فبلغهم يعين ما الذي فع{ العماد

أومل يروا أن اهلل الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا }: الرسالة ولكنهم عتوا وبغوا وقالوا من أشد منا قوة قال اهلل تعاىل
{ أومل يروا أن اهلل الذي خلقهم}: تخروا يف قوهتم ولكن اهلل بني أهنم ضعفاء أمام قوة اهلل وهلذا قالفهم اف[. 41: فصلت]{ جيحدون

أن اهلل الذي }ليبني ضعفهم وأنه جل وعال أقوى منهم، ألن اخلالق أقوى من املخلوق { الذي خلقهم}وعّبر ـ واهلل أعلم ـ بقوله 
فأرسلنا عليهم رحيا  صرصرا  يف أيام حنسات لنذيقهم عذاب اخلزي يف احلياة الدنيا . خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا جيحدون

والذي فعل اهلل بعاد أنه أرسل عليهم الريح العقيم سخرها عليهم [. 41، 41: فصلت. ]{ولعذاب االخرة أخزى وهم ال ينصرون
خاوية، فأصبحوا ال يرى إال مساكنهم، وهذا االستفهام  سبع ليال ومثانية أيام حسوما ، فترى القوى فيها صرع  كأهنم أعجاز خنل

الذي لفت اهلل فيه النظر إىل ما فعل هبؤالء يراد به االعتبار يعين اعترب أيها املكذب للرسول حممد صل  اهلل عليه وسّلم هبؤالء كيف 
هذه اسم للقبيلة، وقيل اسم للقرية، { إرم}: ولهوق[. 93: هود]{ وما هي من الظاملني ببعيد}: ُأذيقوا هذا العذاب، وقد قال اهلل تعاىل

ذات العماد اليت }: وقوله. وقيل غري ذل ، فسواء كانت اسم للقبيلة أو اسم للقرية فإن اهلل تعاىل نكل هبم نكاال  عظيما  مع أهنم أقوياء
أي مل يصنع مثلها يف البالد؛ ألهنا قوية { البالداليت مل خيلق مثلها يف }األبنية القوية { العماد}يعين أصحاب { مل خيلق مثلها يف البالد

مع أن الذي صنعها االدمي دليل { اليت مل خيلق مثلها يف البالد}: َمن أشد منا قوة؟ ويف قوله: وحمكمة، وهذا هو الذي غرهم وقالوا



، «يقال هلم أحيوا ما خلقتم»ين عل  أن االدمي قد يوصف باخللق فيقال خلق كذا، ومنه قول النيب عليه الصالة والسالم يف املصور
اخللق املنسوب إىل اهلل إجياد بعد عدم وحتويل وتغيري، أما اخللق . لكن اخللق الذي ينسب للمخلوق ليس هو اخللق املنسوب إىل اهلل

للبشر أن  هذا الباب من خشب، الذي خلق اخلشب اهلل، وال ميكن: املنسوب لغري اهلل فهو جمرد حتويل وتغيري، وأضرب لكم مثال 
خيلقوه، لكن البشر يستطيع أن حيول جذوع اخلشب وأغصان اخلشب إىل أبواب إىل كرسي وما أشبه ذل ، فاخللق املنسوب 

للمخلوق ليس هو اخللق املنسوب للخالق؛ ألن اخللق املنسوب للخالق إجياد من عدم وهذا ال يستطيعه أحد، واملنسوب للمخلوق 
ة إىل صفة، أما أن يغري الذوات مبعىن جيعل الذهب فضة، أو جيعل الفضة حديدا ، أو ما أشبه ذل  تغري وحتويل حيول الشيء من صف

مثود هم قوم صاحل ومساكنهم معروفة { ومثود الذين جابوا الصخر بالواد}: مث قال. فهذا مستحيل ال ميكن إال هلل وحده ال شري  له
ذكر اهلل أن مثود كانوا يف بالد احلجر ( الر)يف سورة [. 91: احلجر]{ نيولقد كذب أصحاب احلجر املرسل}: االن كما قال تعاىل

ال »: وهي معروفة مر عليها النيب صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم يف طريقه إىل تبوك وأسرع وقّنع رأسه صل  اهلل عليه وسّلم وقال
، هؤالء «كني فال تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصاهبمتدخلوا عل  هؤالء القوم املعذبني إال أن تكونوا باكني، فإن مل تكونوا با

: أي{ جابوا الصخر بالواد}: القوم أعطاهم اهلل قوة حىت صاروا خيرقون اجلبال والصخور العظيمة ويصنعون منها بيوتا  وهلذا قال
تعوا يف داركم ثالثة أيام، مث بعد الثالثة وادي مثود، وهو معروف، هؤالء أيضا  فعل اهلل هبم ما فعل من العذاب والنكال حيث قيل هلم مت

، األيام أخذهتم الصيحة والرجفة فأصبحوا يف ديارهم جامثني، فعلينا أن نعترب حبال هؤالء املكذبني الذين صار مآهلم إىل اهلالك والدمار
ل  اهلل عليه وعل  لله وسلم سأل اهلل تعاىل ولُيعلم أن هذه األمة لن ُتهل  مبا أهلكت به األمم السابقة هبذا العذاب العام، فإن النيب ص

أن ال يهلكهم بسنة بعامة ولكن قد هتل  هذه األمة بأن جيعل اهلل بأسهم بينهم، فتجري بينهم احلروب واملقاتلة، ويكون هالك بعضهم 
الفنت ما ظهر منها وما بطن،  عل  يد بعض، ال بشيء ينزل من السماء كما صنع اهلل تعاىل باألمم السابقة، وهلذا جيب علينا أن حنذر

وأن نبتعد عن كل ما يثري الناس بعضهم عل  بعض، وأن نلزم دائما  اهلدوء، وأن نبتعد عن القيل والقال وكثرة السؤال، فإ ذل  مما 
الفنت، هن  عنه النيب صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم، وكم من كلمة واحدة صنعت ما تصنعه السيوف الباترة، فالواجب احلذر من 

فرعون هو الذي أرسل اهلل إليه { وفرعون}. وأن نكون أمة متآلفة متحابة، يتطلب كل واحد منا العذر ألخيه إذا رأى منه ما يكره
موس  عليه الصالة والسالم، وكان قد استذل بين إسرائيل يف مصر، يذبح أبنائهم ويستحيي نسائهم، وقد اختلف العلماء يف السبب 

إن كهنته قالوا له إنه سيولد يف بين إسرائيل : فقال بعض العلماء! هذه الفعلة القبيحة، ملاذا يقتل األبناء ويبقي النساء؟الذي أدى به إىل 
 . رجل يكون هالك  عل  يده فصار يقتل األبناء ويستبقي النساء

هلا واستبقيت نسائها ذلت بال ش ، إنه فعل ذل  من أجل أن يضعف بين إسرائيل؛ ألن األمة إذا ُقتلت رجا: ومن العلماء من قال
فاألول تعليل أهل األثر، والثاين تعليل أهل النظر ـ أهل العقل ـ وال يبعد أن يكون األمران مجيعا  قد صارا علة هلذا الفعل، ولكن 

قطته وربته يف بقدرة اهلل عز وجل أن هذا الرجل الذي كان هالك فرعون عل  يده ترىب يف نفس بيت فرعون، فإن امرأة فرعون الت
( ما علمت لكم من إله غريي: )وقال هلم( أنا ربكم األعل : )بيت فرعون، وفرعون استكرب يف األرض وعال يف األرض وقال لقومه

: الزخرف]{ فاستخف قومه فأطاعوه}: قال اهلل تعاىل( وال يكاد يبني)يعين موس  ( أم أنا خري من هذا الذي هو مهني: )وقال هلم
افتخر باألهنار وهي [. 14: الزخرف]{ أليس يل مل  مصر وهذه األهنار جتري من حتيت أفال تبصرون}: ومه مقررا  هلموقال لق[. 11

أي ذي القوة، ألن جنوده كانوا له مبنزلة الوتد، والوتد تربط به حبال اخليمة فتستقر وتثبت، فله { ذي األوتاد}. املياه فأغرق باملاء
الطغيان جماوزة احلد ومنه { الذين طغوا يف البالد}. وكاهن وغري ذل  لكن اهلل سبحانه فوق كل شيء جنود أمم عظيمة ما بني ساحر

أي ملا زاد املاء محلناكم يف اجلارية يعين بذل  السفينة اليت صنعها نوح [. 44: احلاقة]{ إنا ملا طغ  املاء محلناكم يف اجلارية}: قوله تعاىل
الفساد : أي{ فأكثروا فيها الفساد}. زادوا عن حدهم واعتدوا عل  عباد اهلل: أي{ وا يف البالدطغ}عليه الصالة والسالم، فمعىن 

ولو أن أهل القرى لمنوا واتقوا لفتحنا عليهم }: املعنوي، والفساد املعنوي يتبعه الفساد احلسي، ودليل ذل  قول اهلل تبارك وتعاىل



: وهلذا قال بعض العلماء يف قوله تعاىل[. 81: األعراف]{ كانوا يكسبون بركات من السماء واألرض ولكن كذبوا فأخذناهم مبا
فأكثروا فيها }ال تفسدوها باملعاصي، وعل  هذا فيكون قوله : قالوا[. 11: األعراف]{ وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها}

بق من األمم أن اهلل تعاىل يدمر هؤالء املكذبني الفساد املعنوي، لكن الفساد املعنوي يتبعه الفساد احلسي، وكان فيما س: أي{ الفساد
عن لخرهم، لكن هذه األمة رفع اهلل عنها هذا النوع من العقوبة وجعل عقوبتها أن يكون بأسهم بينهم، يدمر بعضهم بعضا ، وعل  

نوب، يسلط اهلل بعضهم هذا فما حصل من املسلمني من اقتتال بعضهم بعضا ، ومن تدمري بعضهم بعضا  إمنا هو بسبب املعاصي والذ
الصب معروف أنه يكون من فوق، والعذاب الذي أت  { فصب عليهم رب }عل  بعض ويكون هذا عقوبة من اهلل سبحانه وتعاىل، 

السوط هو العصا الذي يضرب به، ومعلوم أن الضرب بالعصا نوع عذاب، لكن { سوط عذاب}هؤال من فوق من عند اهلل عز وجل 
ه اهلل تعاىل عل  عاد، ومثود، وفرعون، هل هو العصا املعروف الذي نعرف، أو أنه عصا عذاب أهلكهم؟ هل هذاالسوط الذي صب

نسأل اهلل تعاىل أن جيعل لنا فيما سبق من األمم عربة نتعظ هبا وننتفع هبا، ونكون طائعني . الثاين عصا عذاب أهلكهم وأبادهم: اجلواب
اخلطاب هنا للنيب صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم، أو لكل من { إن رب  لباملرصاد}. يرهلل عز وجل غري طاغني، إنه عل  كل شيء قد

يتوجه إليه اخلطاب، يبني اهلل عز وجل أنه باملرصاد لكل من طغ  واعتدى وتكرب، فإنه له باملرصاد سوف يعاقبه ويؤاخذه، وهذا املعىن 
م يسريوا يف األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر اهلل عليهم أفل}: له نظائر يف القرلن الكرمي منها قوله تبارك وتعاىل

ويا قوم ال جيرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود }: وكقول شعيب لقومه[. 41: حممد]{ وللكافرين أمثاهلا
واحدة يف املكذبني لرسله، املستكربين عن عبادته هو  فسنة اهلل سبحانه وتعاىل[. 98: هود]{ أو قوم صاحل وما قوم لوط منكم ببعيد

 . هلم باملرصاد، وهذه االية تفيد التهديد والوعيد ملن حاول، أو ملن استكرب عن عبادة اهلل، أو كذب خربه

َكالَّ َبل * مَّآ ِإَذا َما اْبَتَلـُه َفَقَدَر َعَلْيِه ِرْزَقُه َفَيُقوُل َربِّ  َأَهاَنِن َوَأ* َفَأمَّا اإِلنَسـُن ِإَذا َما اْبَتلـُه َربُُّه َفَأْكَرَمُه َوَنعََّمُه َفَيُقوُل َربِّ  َأْكَرَمِن }
 . {َوُتِحبُّوَن اْلَماَل ُحّبا  َجّما * َوَتْأُكُلوَنالتَُّراَث َأْكال  لَّّما  * َواَل َتَحاضُّوَن َعَل  َطَعاِم اْلِمْسِكنِي * الَّ ُتْكِرُموَن اْلَيِتيَم 

وأما إذا ما ابتاله فقدر عليه رزقه فيقول ريب . فأما اإلنسان إذا ما ابتاله ربه فأكرمه ونعمه فيقول رب أكرمن}: ال عز وجلمث ق
فُيبتل  اإلنسان [. 31: األنبياء]{ ونبلوكم بالشر واخلري فتنة}: االبتالء من اهلل عز وجل يكون باخلري وبالشر كما قال تعاىل{ أهانن

هلل عز وجل أيشكر أم يكفر، ويبتل  بالشر ليبلوه أيصرب أم يفجر، وأحوال اإلنسان دائرة بني خري وشر، بني خري يالئمه باخلري ليبلوه ا
كرمه ويسره، وبني شر ال يالئمه وال يسره، وكله ابتالء من اهلل، واإلنسان بطبيعته اإلنسانية املبنية عل  الظلم واجلهل إذا ابتاله ربه فأ

قال إمنا أوتيته عل  علم }: يعين أنين أهل لإلكرام وال يعترف بفضل اهلل عز وجل، وهذا كقوله تعاىل{ كرمنرب أ}ونعمه يقول 
ومل يعترف بفضل اهلل، وما أكثر الناس الذين هذه { إمنا أوتيته عل  علم عندي}: ملا ذكر بنعمة اهلل عليه قال[. 79: القصص]{ عندي

إن اهلل أكرمين بكذا : هذا إكرام من اهلل لنا؛ ألننا أهل لذل ، ولو أن اإلنسان قال: قالوا حاهلم إذا أكرمهم اهلل عز وجل ونعمهم،
أكرمين، يعين أنين أهل لإلكرام، كما يقول مثال  كبري القوم إذا : اعترفا  بفضله وحتدثا  بنعمته مل يكن عليه يف ذل  بأس، لكن إذا قال

فيقول ريب }يعين ضيق عليه الرزق { وأما إذا ما ابتاله فقدر عليه رزقه}.  أهل لذل أكرمين فالن؛ ألنين: نزل ضيفا  عل  أحدهم قال
يعين يقول إن اهلل تعاىل ظلمين فأهانين ومل يرزقين كما رزق فالنا ، ومل يكرمين كما أكرم فالنا ، فصار عند الرخاء ال يشكر، { أهانن

وهذا حال اإلنسان باعتباره إنسانا ، { ريب أهانن}ترض عل  ربه ويقول يعجب بنفسه ويقول هذا حق يل، وعند الشدة ال يصرب بل يع
أما املؤمن فليس كذل ، املؤمن إذا أكرمه اهلل ونّعمه شكر ربه عل  ذل ، ورأى أن هذا فضل من اهلل عز وجل وإحسان، وليس من 

ه رزقه صرب واحتسب، وقال هذا بذنيب، والرب باب اإلكرام الذي يقدم لصاحبه عل  أنه مستحق، وإذا ابتاله اهلل عز وجل وقدر علي
عز وجل مل يهين ومل يظلمين، فيكون صابرا  عند البالء، شاكرا  عند الرخاء، ويف االيتني إشارة إىل أنه جيب عل  اإلنسان أن يتبصر 

فقر، باملرض وما أشبه ذل ؟ يريد مين أن ملاذا ابتالين اهلل بال. ملاذا أعطاين اهلل املال؟ ماذا يريد مين؟ يريد مين أن أشكر: فيقول مثال 
يعين مل يعط  ما أعطاك { كال}: فليكن حماسبا  لنفسه حىت ال يكون مثل حال اإلنسان املبنية عل  اجلهل والظلم وهلذا قال تعاىل. أصرب



بل ال }: قال تعاىل مث. إكراما  ل  ألن  مستحق ولكنه تفضل منه، ومل يهن  حني قدر علي  رزقه، بل هذا مقتض  حكمته وعدله
يعين أنتم إذا أكرمكم اهلل عز وجل بالنعم ال تعطفون عل  املستحقني لإلكرام وهم اليتام ، فاليتيم هنا اسم جنس، { تكرمون اليتيم

ت أمه هو الذي مات أبوه قبل بلوغه من ذكر أو أنث ، وأما من مات: ليس املراد يتيما  واحدا  بل جنس اليتام ، واليتيم قال العلماء
يشمل الفقري من اليتام ، والغين من اليتام  ألنه ينبغي اإلحسان إليه وإكرامه ألنه انكسر قلبه بفقد { اليتيم}: فليس بيتيم، وقوله تعاىل

يعين ال حيض { وال حتاضون عل  طعام املسكني}. أبيه ومن يقوم مبصاحله، فأوص  اهلل تعاىل به حىت يزول هذا الكسر الذي أصابه
بعضا  عل  أن يطعم املسكني، وإذا كان ال حيض غريه فهو أيضا  ال يفعله بنفسه، فهو ال يطعم املسكني وال حيض عل  طعام  بعضكم

يف املسكني، ويف هذا إشارة إىل أنه ينبغي لنا أن نكرم األيتام، وأن حيض بعضنا بعضا  عل  إطعام املساكني؛ ألهنم يف حاجة، واهلل تعاىل 
ما يورثه اهلل العبد من املال، سواء ورثه عن ميت، أو { التراث{ }وتأكلون التراث أكال  ملا}. العبد يف عون أخيه عون العبد ما كان

باع واشترى وكسب، أو خرج إىل الرب وأت  مبا يأيت به من عشب وحطب وغري ذل ، فالتراث ما يرثه اإلنسان، أو ما يورثه اهلل 
أي عظيما ، وهذا هو طبيعة اإلنسان، لكن { وحتبون املال حبًّا جًّما}: ه أكال  ملا، وأما املال فقالاإلنسان من املال فإن بين لدم يأكلون

اإلميان له مؤثراته قد يكون اإلنسان بإميانه ال يهتم باملال وإن جاءه شكر اهلل عليه، وأدى ما جيب وإن ذهب ال يهتم به، لكن طبيعة 
 . ل يف هاتني االيتنياإلنسان من حيث هو كما وصفه اهلل عز وج

* َوِج َء َيْوَمِئٍذ ِبَجَهنََّم َيْوَمِئٍذ َيَتَذكَُّر اإِلنَسـُن َوَأنَّ  َلُه الذِّْكَرى * َوَجآَء َربَُّ  َواْلَمَلُ  َصّفا  َصّفا  * َكالَّ ِإَذا ُدكَِّت االَْْرُض َدّكا  َدّكا  }
اْرِجِع  ِإَل  َربِِّ  َراِضَية  * يَأيَُّتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة * َواَل ُيوِثُق َوَثاَقُه َأَحٌد * ٍذ الَّ ُيَعذُِّب َعَذاَبُه َأَحٌد َفَيْوَمِئ* َيُقوُل يَلْيَتِن  َقدَّْمُت ِلَحَياِت  

 . {َواْدُخِل  َجنَِّت * َفاْدُخِل  ِف  ِعَباِدى * مَّْرِضيَّة  

يذكر اهلل { وجيء يومئذ جبهنم يومئذ يتذكر اإلنسان وأىن له الذكرى. صفًّا صفًّا وجاء رب  واملل . كال إذا دكت األرض دكًّا دكًّا}
حىت ال ترى فيها عوجا  وال أمتا ، ُتدك اجلبال، وال بناء، وال أشجار، { إذا دكت األرض دكًّا دكًّا}سبحانه وتعاىل الناس بيوم القيامة 

يتذكر اإلنسان وأىن له }ُيسمعهم الداعي وينفذهم البصر يف هذا اليوم  متد األرض كمد األدمي، يكون الناس عليها يف مكان واحد
ولكن قد فات األوان، ألننا يف الدنيا يف جمال العمل يف زمن املهلة ميكن لإلنسان أن يكتسب { يقول يا ليتين قدمت حليايت. الذكرى

متاع يتمتع به [. 38: غافر]{ ن االخرة هي دار القراريا قوم إمنا هذه احلياة الدنيا متاع وإ}ملستقره، كما قال مؤمن لل فرعون 
اإلنسان كما يتمتع املسافر مبتاع السفر حىت ينتهي سفره، فهكذا الدنيا، واعترب ما يستقبل مبا مض ، كل ما مض  كأنه ساعة من هنار، 

ىل مكان لخر ليس مستقرًّا، إىل األجداث كأننا االن خملوقون، فكذل  ما يستقبل سوف مير بنا سريعا  وميضي مجيعا ، وينتهي السفر إ
مسع أعرايب رجال  [. 9، 4: التكاثر]{ حىت زرمت املقابر. أهلاكم التكاثر}: إىل القبور ومع هذا فإهنا ليست حمل استقرار لقول اهلل تعاىل

وفهم جيد يؤيده االيات الكثرية الصرحية  ، وهذا استنباط قوي(واهلل ما الزائر مبقيم والبد من مفارقة هلذا املكان: )يقرأ هذه االية فقال
وذكر اهلل سبحانه وتعاىل ما [. 41، 41: املؤمنون]{ مث إنكم يوم القيامة تبعثون. مث إنكم بعد ذل  مليتون}: يف ذل  كقوله تعاىل

يئه ـ عز وجل ـ ألن هذا اجمليء هو جم{ وجاء رب }أي صفًّا بعد صف، { وجاء رب  واملل  صفًّا صفًّا}: يكون يف هذا اليوم فقال
كل ما الفعل أسند إىل اهلل، وكل فعل يسند إىل اهلل فهو قائم به ال بغريه، هذه القاعدة يف اللغة العربية، والقاعدة يف أمساء اهلل وصفاته 

يث قالوا إنه جاء أسنده اهلل إىل نفسه فهو له نفسه ال لغريه، وعل  هذا فالذي يأيت هو اهلل عز وجل، وليس كما حرفه أهل التعطيل ح
أمر اهلل، فإن هذا إخراج للكالم عن ظاهره بال دليل، فنحن من عقيدتنا أن جنري كالم اهلل تعاىل، ورسوله صل  اهلل عليه وسّلم عل  

ال إن اهلل تعاىل جييء يوم القيامة هو نفسه، ولكن كيف هذا اجمليء؟ هذا هو الذي ال علم لنا به : ونقول. ظاهره وأن ال حنرف فيه
الرمحن عل  العرش }: ندري كيف جييء؟ والسؤال عن مثل هذا بدعة كما قال اإلمام مال  ـ رمحه اهلل ـ حني ُسئل عن قوله تعاىل

فأطرق مال  برأسه حىت عاله الرحضاء ـ يعين العرق ـ لشدة هذا السؤال عل  قلبه، ألنه سؤال عظيم سؤال [. 1: طه]{ استوى
االستواء غري جمهول، والكيف غري معقول، واإلميان به واجب، : )يريد السوء، مث رفع رأسه وقالمتنطع، سؤال متعنت أو مبتدع 



إن اهلل : ، الشاهد الكلمة األخرية ـ السؤال عنه بدعة ـ واعترب هذا يف مجيع صفات اهلل فلو سألنا سائل قال(والسؤال عنه بدعة
أنا أريد العلم ال أحب أن خيف  : هذا السؤال بدعة، قال: ده؟ نقوليعين لدم، كيف خلقه بي[. 71ص ]{ ملا خلقت بيدي}: يقول

حنن نسأل  أسئلة سهلة هل أنت أحرص عل  العلم من الصحابة رضي : علي شيء من صفات ريب فأريد أن أعلم كيف خلقه؟ نقول
سؤال أعلم بكيفية صفات اهلل عز وجل هل الذي وجهت إليه ال. اهلل عنهم؟ إما أن يقول نعم، وإما أن يقول ال، واملتوقع أن يقول ال

الرسول، إذا  الصحابة أحرص من  عل  العلم واملسؤول الذي يوجه إليه السؤال أعلم من : أم الرسول عليه الصالة والسالم؟ سيقول
جل وأعظم من أن الذي تسأله ومع ذل  ما سألوا؛ ألهنم يلتزمون األدب مع اهلل عز وجل، ويقولون بقلوهبم ورمبا بألسنتهم إن اهلل أ

ويف [. 441: طه]{ وال حييطون به علما }حتيط أفهامنا وعقولنا بكيفيات صفاته، واهلل عز وجل يقول يف كتابه يف األمور املعقولة 
يا أخي إلزم األدب، ال تسأل كيف خلق اهلل : فنقول[. 413: األنعام]{ ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار}: األمور احملسوسة

هذا بدعة، لو سأل كيف يد اهلل عز : ده؟ فإن هذا السؤال بدعة، وكذل  بقية الصفات لو سأل كيف عني اهلل عز وجل؟ قلنا لهلدم بي
{ وجاء رب }ملا قال هنا يف االية الكرمية . هذا بدعة وعلي  أن تلزم األدب، وأن ال تسأل عن كيفية صفات اهلل عز وجل: وجل قلنا

بدعة ـ هذه القاعدة التزموها ـ وكل إنسان يسأل عن كيفية صفات اهلل فهو مبتدع متنطع، سائل هذا : وسأل كيف جييء؟ نقول
والدليل . أن نؤمن بأن اهلل جييء لكن عل  أي كيفية اهلل؟ اهلل أعلم{ وجاء رب }عما ال ميكن الوصول إليه، فموقفنا من مثل هذه االية 

فنحن نعلم النفي وال نعلم اإلثبات، يعين نعلم أنه ال ميكن أن [. 44: الشورى] {ليس كمثله شيء وهو السميع البصري}: قوله تعاىل
هنا للعموم يعين مجيع املالئكة يأتون ( ال){ املل }: يأيت عل  كيفية إتيان البشر، ولكننا ال نثبت كيفيته وهذا هو الواجب علينا، وقوله

الئكة السماء الثانية وهلم جرا حييطون باخللق إظهارا  للعظمة، وإال فإن اخللق ينزلون وحييطون باخللق، تنزل مالئكة السماء الدنيا، مث م
يوم مشهود  ال ميكن أن يفروا ميينا  وال مشاال  لكن إظهارا  لعظمة اهلل وهتويال  هلذا اليوم العظيم، تنزل املالئكة حييطون باخللق، وهذا اليوم

فهو يوم عظيم ال ندركه االن وال [. 1: التكوير]{ وإذا الوحوش حشرت}يشهده املالئكة واإلنس واجلن واحلشرات وكل شيء 
األمر الثالث مما به اإلنذار يف هذا اليوم بعد أن عرفنا األمر األول وهو جميء اهلل، مث صفوف املالئكة . نتصوره ألنه أعظم مما نتصور

نة أنه يؤت  بالنار تقاد بسبعني ألف زمام كل زمام منها ومل يذكر اجلائي لكن قد دلت الس{ جيء يومئذ{ }وجيء يومئذ جبهنم}: قال
يقوده سبعون ألف مل ، وما أدراك ما قوة املالئكة؟ قوة ليست كقوة البشر، وال كقوة اجلن بل هي أعظم وأعظم بكثري، وهلذا ملا 

قال الذي عنده علم من . ي أمنيقبل أن تقوم من مقام  وإين عليه لقو}بعرش بلقيس { أنا لتي  به}قال عفريت من اجلن لسليمان 
ألن الرجل هذا دعا اهلل، : قال العلماء[. 11، 38: النمل]{ الكتاب أنا لتي  به قبل أن يرتد إلي  طرف  فلما رله مستقرًّا عنده

مام، كل زمام فحملته املالئكة من اليمن فجاءت به إىل سليمان يف الشام، فقوة املالئكة عظيمة، وهم جيرون هذه النار بسبعني ألف ز
جيره سبعون ألف مل ، إذا  هي عظيمة، هذه النار إذا رأت أهلها من مكان بعيد، مسعوا هلا تغيظا  وزفريا ، وليست كزفري الطائرات أو 

ز تكاد متي}: وقال اهلل عز وجل[. 9: املل ]{ كلما ألقي فيها فوج سأهلم خزنتها أمل يأتكم نذير}املعدات، زفري تنخلع منه القلوب، 
جميء الرب جل جالله، : تكاد تقطع من شدة الغيظ عل  أهلها، فلهذا أنذرنا اهلل تعاىل منها فهذه ثالثة أمور كلها إنذار{ من الغيظ

يعين إذا جاء اهلل يف يوم القيامة، وجاء املل  املالئكة { يومئذ يتذكر اإلنسان وأىن له الذكرى}. اإلتيان جبهنم: صفوف املالئكة، الثالث
ا  صفوفا ، وأحاطوا باخللق، وحصلت األهوال واألفزاع يتذكر اإلنسان، يتذكر أنه وعد هبذا اليوم، وأنه أعلم به من قبل الرسل صفوف

عليهم الصالة والسالم، وأنذروا وخوفوا، ولكن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه ال يؤمن ولو جاءته كل لية، حينئذ يتذكر لكن 
وأىن له االتعاظ فات ! أين يكون له الذكرى يف هذا اليوم الذي رأى فيه ما أخرب عنه يقينا ؟{ الذكرى وأىن له}يقول اهلل عز وجل 

{ الذين يؤمنون بالغيب}واإلميان عن مشاهدة ال ينفع ألن كل إنسان يؤمن مبا شاهد، اإلميان النافع هو اإلميان بالغيب ! األوان؟
: هلل عز وجل وعن اليوم االخر، يف ذل  اليوم يتذكر اإلنسان ولكن قال اهلل عز وجلفيصدق مبا أخربت به الرسل عن ا[. 3: البقرة]
يتمىن أنه { يا ليتين قدمت حليايت}: أي بعيد أن ينتفع هبذه الذكرى اليت حصلت منه حني شاهد احلق يقول اإلنسان{ أىن له الذكرى}

الدنيا انتهت وقضت، وليست احلياة الدنيا حياة يف الواقع، الواقع أهنا مهوم قدم حلياته وما هي حياته؟ أهي حياة الدنيا؟ ال واهلل، احلياة 



وأكدار، كل صفو يعقبه كدر، كل عافية يتبعها مرض، كل اجتماع يعقبه تفرق، انظروا ما حصل أين االباء؟ أين اإلخوان؟ أين 
 : األبناء؟ أين األزواج؟ هل هذه حياة؟ وهلذا قال بعض الشعراء احلكماء

إما املوت، وإما اهلرم، حنن نعرف : ب للعيش مادامت منغصة لذاته بادكار املوت واهلرم كل إنسان يتذكر أن مآله أحد أمرينال طي
أناسا  كانوا شبابا  يف عنفوان الشباب ُعّمروا لكن رجعوا إىل أرذل العمر، َيرُق هلم اإلنسان إذا رلهم يف حالة بؤس، حىت وإن كان 

عندهم، وعندهم من األهل ما عندهم، لكنهم يف حالة بؤس، وهكذا كل نسان إما أن ميوت مبكرا ، وإما أن عندهم من األموال ما 
لو }يعين هلي احلياة التامة { وإن الدار االخرة هلي احليوان}: ُيعّمر فريد إىل أرذل العمر فهل هذه حياة؟ احلياة هي ما بينه اهلل عز وجل

فيومئذ ال }: قال تعاىل. {أىن له الذكرى}يتمين لكن ال حيصل { يا ليتين قدمت حليايت}: ول هذايق[. 11: العنكبوت]{ كانوا يعلمون
أي ال يعذب عذاب اهلل { ال يعذِّب عذابه أحد وال يوِثُق َوثاقه أحد}األوىل : فيها قراءتان{ يعذِّب عذابه أحد، وال ُيوَثق وثاقه أحد

يعين يف { ال يعذَّب عذابه أحد وال ُيوَثق وثاقه أحد}: القراءة الثانية. أحد، بل هو أشدأحد، بل عذاب اهلل أشد، وال يوثق وثاق اهلل 
هذا اليوم ال أحد يعذب عذاب هذا الرجل، وال أحد يوثق وثاقه، ومعلوم أن هذا الكافر ال يعذب أحد عذابه يف ذل  اليوم، ألنه 

النار كأهنا السراب، والسراب هو ما يشاهده اإلنسان يف أيام الصيف يف ُيلق  عل  أهل النار يف املوقف العطش الشديد، فينظرون إىل 
شدة احلر من البقاع حىت خييل إليه أنه املاء، ينظرون إىل النار كأهنا سراب وهم عطاش، فيتهافتون عليها يذهبون إليها سراعا  يريدون 

أمل يأتكم رسل منكم يتلون عليكم ليات ربكم وينذرونكم }: أي شيء؟ يريدون الشرب، فإذا جاؤوها فتحت أبواهبا وقال هلم خزنتها
قد قامت عليكم احلجة فيوخبوهنم قبل أن يدخلوا النار، والتوبيخ عذاب قليب وأمل نفسي قبل أن [. 74: الزمر]{ لقاء يومكم هذا

ربنا . علينا شقوتنا وكنا قوما  ضالنيربنا غلبت }ويقولون . يذوقوا أمل النار، ويف النار يوخبهم اجلبار عز وجل توبيخا  أعظم من هذا
أبلغ [. 419ـ  411: املؤمنون]{ اخسئوا فيها وال تكلمون}: قال اهلل تعاىل وهو أرحم الرامحني{ أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظاملون

قد أخرب النيب صل  اهلل ال راحم هلم، و! يقوله أرحم الرامحني، فمن يرمحهم بعد الرمحن؟{ اخسئوا فيها وال تكلمون}من هذا اإلذالل 
عليه وعل  لله وسلم بأن أهون أهل النار عذابا  من عليه نعالن يغلي منهما دماغه، وال يرى أن أحدا  أشد منه عذابا  يرى أنه أشد 

أعل  البدن الناس عذابا  وهو أهوهنم عذابا ، وعليه نعالن يغلي منهما الدماغ، النعالن يف أسفل البدن والدماغ يف أعاله، فإذا كان 
ألهنم ـ { فيومئذ ال يعذب عذابه أحد وال يوثق وثاقه أحد}يغلي من أسفله، فالوسط من باب أشد ـ أجارنا اهلل وإياكم من النار ـ 

أدخلوه يف هذه السلسلة تغل أيديهم ـ نسأل [. 39: احلاقة]{ مث يف سلسلة ذرعها سبعون ذراعا  فاسلكوه}والعياذ باهلل ـ يوثقون 
يقول يا ليتين قدمت }إذن عل  اإلنسان أن يستعد قبل أن . افية ـ وال أحد يتصور االن ما هم فيه من البؤس والشقاء والعذاباهلل الع

 . {حليايت فيومئذ ال يعذب عذابه أحد وال يوثق وثاقه أحد

ارجعي { }رجعي إىل رب  راضية مرضيةيا أيتها النفس املطمئنة ا}: مث ختم اهلل تعاىل هذه السورة مبا يبهج القلب ويشرح الصدر فقال
اخرجي أيتها النفس املطمئنة، اخرجي إىل رمحة : يقال هذا القول لإلنسان عند النزع يف لخر حلظة من الدنيا، يقال لروحه{ إىل رب 

نيب صل  اهلل عليه من اهلل ورضوان، فتستبشر وتفرح، ويسهل خروجها من البدن، ألهنا بشرت مبا هو أنعم مما يف الدنيا كلها، قال ال
، سوط اإلنسان العصا القصري، موضع السوط يف اجلنة خري من الدنيا وما «ملوضع سوط يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها»: ولله وسلم

نيا فيها، وليست دنياك أنت، بل الدنيا من أوهلا إىل لخرها، مبا فيها من النعيم، واملل ، والرفاهية وغريها، موضع سوط خري من الد
وما فيها، فكيف مبن ينظر يف ملكه مسرية ألفي عام، ألفي سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه، نعيم ال ميكن أن ندركه بنفوسنا وال 

يعين املؤمنة االمنة، { النفس املطمئنة}[. 47: السجدة]{ فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاًء مبا كانوا يعملون}بتصورنا 
: ًسا أطمن من نفس املؤمن أبدا ، املؤمن نفسه طيبة مطمئنة، وهلذا تعجب الرسول صل  اهلل عليه وسّلم من املؤمن قالألن  ال جتد نف

، مطمئن راض «عجبا  ألمر املؤمن إن أمره كله خري، إن أصابته ضَّراء صرب فكان خريا  له، وإن أصابته سَّراء شكر فكان خريا  له»
د املصائب، وال يبطر عند النعم، بل هو شاكر عند النعم، صابر عند البالء، فتجده مطمئنا ، لكن بقضاء اهلل وقدره، ال يسخط عن



الكافر أو ضعيف اإلميان ال يطمئن، إذا أصابه البالء جزع وسخط، ورأى أنه مظلوم من قبل اهلل ـ والعياذ باهلل ـ حىت إن بعضهم 
ينظر إىل نفسه وإذا هو قليل املال، قليل العيال ليس عنده زوجة، ليس له قوم  ينتحر وال يصرب، وال يطمئن، بل يكون دائما  يف قلق،

أنا لست يف نعمة، ألن فالًنا عنده مال، عنده زوجات، عنده أوالد، عنده قبيلة حتميه، أنا ليس عندي، فال يرى هلل : حيمونه، فيقول
جند الناس االن يذهبون إىل كل مكان لريفهوا عن أنفسهم ليزيلوا  عليه نعمة، ألنه ضعيف اإلميان فليس مبطمئن، دائما  يف قلق، وهلذا

نة يف عنها األمل والتعب، لكن اليزيل ذل  حقاًّ إال اإلميان، اإلميان احلقيقي الذي يؤدي إىل الطمأنينة، فالنفس املطمئنة هي املؤمنة، مؤم
لو يعلم امللوك وأبناء امللوك ما حنن فيه جلالدونا عليه : قالالدنيا، لمنة من عذاب اهلل يوم القيامة، قال بعض السلف كلمة عجيبة 

بالسيوف، هل جتدون أنعم يف الدنيا من امللوك وأبنائهم، ال يوجد أحد أنعم منهم يف الظاهر يعين نعومة اجلسد، لكن قلوهبم ليست 
من احلر، ولكنه مؤمن، دنياه ونعيمه يف الدنيا  كقلوب املؤمنني، املؤمن الذي ليس عليه إال ثوب مرقع، وكوخ ال حيميه من املطر، وال

أفضل من امللوك وأبناء امللوك، ألن قلبه مستنري بنور اهلل، بنور اإلميان، وها هو شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه اهلل ـ حبس وأوذي 
اب باطنه فيه الرمحة وظاهره من قبله فضرب بينهم بسور له ب}: يف اهلل عز وجل، فلما أدخل احلبس وأغلقوا عليه الباب قال رمحه اهلل

ما يصنع أعدائي يب ـ أي شيء يصنعون ـ إن جنيت يف : )يقول هذا حتدثا  بنعمة اهلل ال افتخارا  مث قال[. 43: احلديد]{ العذاب
ليقني، هذه هذا هو ا( صدري ـ أي اإلميان والعلم واليقني ـ وإن حبسي خلوة، ونفيي ـ إن نفوه من البلد ـ سياحة وقتلي شهادة

الطمأنينة، واإلنسان لو دخل احلبس كان يفكر ما مستقبلي، ما مستقبل أوالدي، وأهلي، وقومي، وشيخ اإلسالم ـ رمحه اهلل ـ 
: الدخان]{ ال يذوقون فيها املوت إال املوتة األوىل}: ولعل هذا هو السر يف قوله تبارك وتعاىل. وصدق( جنيت يف صدري: )يقول
نة ال يذوقون فيها املوت إال املوتة األوىل، ومعلوم أن اجلنة ال موت فها ال أوىل وال ثانية، لكن ملا كان نعيم القلب يعين يف اجل[. 11

مبا أعطاك اهلل من النعيم { راضية}. ممتدا  من الدنيا إىل دخول اجلنة صارت كأن الدنيا واالخرة كلها جنة وليس فيها إال موتة واحدة
ادخلي يف : أي{ فادخلي يف عبادي}[. 99: اجملادلة]{ رضي اهلل عنهم ورضوا عنه}: وجل كما قال تعاىلعند اهلل عز { مرضية}

: عبادي الصاحلني، من مجلتهم، ألن الصاحلني من عباد اهلل الذين أنعم اهلل عليهم، الذين هم خري طبقات البشر، والبشر طبقاته ثالث
صراط الذين أنعمت . اهدنا الصراط املستقيم}الطبقات مذكورة يف سورة الفاحتة منعم عليهم، ومغضوب عليهم، وضالون، وكل هذه 

 . {غري املغضوب عليهم وال الضالني. عليهم

 . النبيون، والصديقون، والشهداء، والصاحلون: الذين أنعم اهلل عليهم وهم: الطبقة األوىل

علم احلق وخالفه، فكل من علم احلق وخالفه ففيه شبه من اليهود، وهم اليهود وأشباه اليهود من كل من { املغضوب عليهم}: والثانية
 . من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود: كما قال سفيان بن عيينة ـ رمحه اهلل ـ

وكل من فسد من : وهم النصارى الذين جهلوا احلق، أرادوه لكن عموا عنه، ما اهتدوا إليه، قال ابن عيينة{ الضالون}: والثالثة
 . ادنا ففيه شبه من النصارى؛ ألن العّباد يريدون اخلري يريدون العبادة لكن ال علم عندهم، فهم ضالونعّب

أي جنته اليت أعدها اهلل عز وجل ألوليائه، أضافها اهلل إىل نفسه { وادخلي جنيت}. أي الطبقة األوىل املنعم عليهم{ ادخلي يف عبادي}
بعنايته هبا جل وعال، واهلل سبحانه وتعاىل قد خلقها خلقا  غري خلق الدنيا، خلق لنا يف الدنيا فاكهة،  تشريفا  هلا وتعظيما ، وإعالما  للخلق

فال تعلم نفس ما أخفي }: وخنل، ورمان، ويف اجلنة فاكهة، وخنل، ورمان ولكن ما يف اجلنة ليس كالذي يف الدنيا أبدا ، ألن اهلل يقول
كان ما يف اجلنة كالذي يف الدنيا لكنا نعلم، إذا  هو مثله يف االسم، لكن ليس مثله يف احلقيقة ولو [. 47: السجدة]{ هلم من قرة أعني

فأضافها اهلل إىل نفسه للداللة عل  شرفها وعناية اهلل هبا، وهذا يوجب لإلنسان أن يرغب { ادخلي جنيت}: وال يف الكيفية وهلذا قال
اليت هي املساجد، ألن اهلل أضافها إىل نفسه، فكذل  يرغب يف هذه الدار اليت أضافها فيها غاية الرغبة، كما أنه يرغب يف بيوت اهلل 



لقد : دلين عل  عمل يدخلين اجلنة ويباعدين من النار، فقال: اهلل إىل نفسه، واألمر يسري، قال رجل للرسول صل  اهلل عليه وسّلم
وإنه ليسري عل  من يسره اهلل [. 491: لل عمران]{ قد فازفمن ُزحزح عن النار وُأدخل اجلنة ف}سألت عن عظيم، وهو عظيم، 

عليه، تعبد اهلل ال تشرك به شيئا ، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وذكر احلديث، فالدين واحلمد هلل يسري وسهل، لكن النفوس األّمارة 
حسنة، ويف االخرة حسنة، وقنا عذاب النار، ربنا ال بالسوء، والشهوات، والشبهات، هي اليت حتول بيننا وبني ديننا، ربنا لتنا يف الدنيا 

 . تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدن  رمحة، إن  أنت الوهاب

 

تفسري جزء 
 عم 

 حممد بن صاحل العثيمني  البلد 

 { ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمـِن الرَِّحيِم }

* َأَيْحَسُب َأن لَّن َيْقِدَر َعَلْيِه َأَحٌد * َلَقْد َخَلْقَنا اإِلنَسـَن ِف  َكَبٍد * َوَواِلٍد َوَما َوَلَد * ـَذا اْلَبَلِد َوَأنَت ِحلٌّ ِبَه* اَل ُأْقِسُم ِبَهـَذا اْلَبَلِد }
 . {َوَهَدْيَنـُه النَّْجَديِن* َتْيِن َوِلَسانا  َوَشَف* َأَلْم َنْجَعل لَُّه َعْيَنْيِن * َأَيْحَسُب َأن لَّْم َيَرُه َأَحٌد * َيُقوُل َأْهَلْكُت َماال  لَُّبدا  

 . تقدم احلديث عليها: البسملة

استفتاح الكالم وتوكيده، وليست نافية، ألن املراد إثبات القسم، يعين أنا أقسم هبذا البلد : لالستفتاح، أي{ ال{ }ال أقسم هبذا البلد}
فكل شيء حملوف به البد أن . شيء بذكر معظم عل  وجه خمصوصالقسم تأكيد ال{ أقسم}هذه تأيت هنا للتنبيه والتأكيد و( ال)لكن 

فمثال  الذين حيلفون بالالت والعزى هي معظمة عندهم، لكن هي يف . يكون معظما  لدى احلالف، وقد ال يكون معظًما يف حد ذاته
كر معظم عند احلالف عل  صفة فاحللف، أو القسم، أو اليمني املعىن واحد، هي تأكيد الشيء بذ. الواقع ليست عظيمة وال معظمة

البلد هنا { هبذا البلد}(. الباء){ ال أقسم هبذا البلد}الباء، والواو، والتاء، والذي يف االية الكرمية هنا : وحروف القسم هي. خمصوصة
منها رسول اهلل  مكة، وأقسم اهلل هبا لشرفها وعظمها، فهي أعظم بقاع األرض حرمة وأحب بقاع األرض إىل اهلل عز وجل، وهلذا بعث

ولكن حنن ال نقسم به، . صل  اهلل عليه وسّلم الذي هو سيد البشر صلوات اهلل وسالمه عليه، فجدير هبذا البلد األمني أن يقسم به
 ، أما اهلل«من حلف بغري اهلل فقد كفر أو أشرك»: كما قال النيب صل  اهلل عليه وسّلم. ألنه خملوق، وليس لنا احلق أن نقسم مبخلوق

أقسم هبذا البلد حال : قيل املعىن{ ال أقسم هبذا البلد وأنت حل هبذا البلد}عز وجل فإنه سبحانه يقسم مبا شاء، وهلذا أقسم هنا مبكة 
وأنت تستحل هذا البلد، فيكون : وقيل املعىن. كون  حاالًّ فيه، ألن حلول النيب صل  اهلل عليه وسّلم يف مكة يزيدها شرفا  إىل شرفها

اهلل تعاىل مبكة حال كوهنا حالًّ للرسول صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم، وذل  عام الفتح؛ ألن مكة عام الفتح ُأحلت للرسول إقسام 
وقد عادت حرمتها اليوم »: عليه الصالة والسالم ومل حتل ألحد قبله، وال حتل ألحد بعد ذل ، كما قال عليه الصالة والسالم

اهلل تعاىل هبذا البلد مقيدا  مبا إذا كانت حالًّ للرسول صل  اهلل عليه وسّلم عـام الفتـح؛ ألهنـا يف  ، فيكون إقسام«كحرمتها باألمس
ذل  اليـوم تزداد شرفا  إىل شرفها، حيث ُطهِّرت من األصنام وهزم املشركون، وفتحت عليهم بالدهم عنوة، وصارت هذه البلد 

كانت بـالد شرك صـارت بالد توحيد، وبعد أن كانت بالد عناد صارت بالد  بعد أن كانت بلد كفر صارت بالد إميان، وبعد أن
 يعين وأقسم بالوالد وما ولد، فمن املراد بالوالد ومن املراد بالولد؟ { ووالد وما ولد}. إسالم، فأشرف حال ملكة كانت عند الفتح

لغري ( ما)للعقالء، و( من)ووالد ومن ولد، ألن : أي( نم)مبعىن ( ما)املراد بالوالد لدم، وبالولد بنو لدم وعل  هذا تكون : قيل
 . العقالء



املراد بالوالد وما ولد كل والد وما ولد، اإلنسان والبهائم وكل شيء، ألن الوالد واملولود كالمها من ليات اهلل عز وجل، : وقيل
ل  كمال قدرة اهلل عز وجل، هذا الولد السوي خيرج من كيف خيرج هذا املولود حيًّا سويًّا مسيعا  بصريا  من نطفة من ماء، فهذا دليل ع

كذل  احلشرات وغريها خترج ضعيفة هزيلة، مث تكرب [. 77: يس]{ أومل ير اإلنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبني}نطفة 
الالم هنا واقعة يف { يف كبد لقد خلقنا اإلنسان}والصحيح أن هذه عامة تشمل كل والد وكل مولود . إىل ما شاء اهلل تعاىل من حد

: مؤكدة بثالثة مؤكدات، وهي{ لقد خلقنا اإلنسان}تزيد اجلملة تأكيدا  أيضا  فتكون مجلة ( قد)جواب القسم، لتزيد اجلملة تأكيدا ، و
 : فيها معنيان{ يف كبد}اإلنسان اسم جنس يشمل كل واحد من بين لدم { خلقنا اإلنسان}. القسم، والالم، وقد

والبهائم . يف استقامة، يعين أنه خلق عل  أكمل وجه يف اِلخلقة، مستقيما  ميشي عل  قدميه، ويرفع رأسه، وبدنه معتدال : األول املعىن
. {لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي}: بالعكس الرأس عل  حذاء الدبر، أما بنو لدم فالرأس مرتفع أعل  البدن، فهو كما قال تعاىل

 [. 1: التني]

مكابدة األشياء ومعاناهتا، وأن اإلنسان يعاين املشقة يف أمور الدنيا، ويف طلب الرزق، ويف إصالح احلرث وغري { كبد}املراد بـ: وقيل
ويعاين أيضا  معاناة أشد مع نفسه وجماهدهتا عل  طاعة اهلل، واجتناب معاصي اهلل، وهذا اجلهاد الذي هو أشق من معاناة طلب . ذل 

 . ذا ابتلي اإلنسان ببيئة منحرفة وصار بينهم غريبا ، فإنه سيجد املشقة يف معاناة نفسه، ويف معاناة الناس أيضا الرزق، والسيما إ

 أفال ميكن أن تكون االية شاملة للمعنيني؟ : فإن قال قائل

ا عل  املعنيني، ألن القرلن بل ، وهكذا ينبغي إذا وجدت يف الكتاب العزيز لية حتتمل معنيني وليس بينهما مناقضة فامحله: فاجلواب
[. 999: البقرة]{ واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء}: فمثال ، قوله تعاىل. أمشل وأوسع، فإن كان بينهما مناقضة فانظر الراجح

يني مجيعا  هنا ال ميكن أن حتمل االية عل  املعن. هو الطهر: هو احليض، وقيل: ؟ قيل(القرء)مجع قرء بفتح القاف فما هو ( قروء)
يصح أن تكون االية شاملة للمعنيني أي { لقد خلقنا اإلنسان يف كبد}: فهنا نقول. للتناقض، لكن اطلب املرجح ألحد القولني وخذ به

أن اإلنسان يف نفسه وقوته يظن أن : أي{ أحيسب أن لن يقدر عليه أحد}. يف معاناة ملشاق األمور{ يف كبد}يف حسن قامة واستقامة، و
در عليه أحد، ألنه يف عنفوان شبابه وقوته وكربيائه وغطرسته، فيقول ال أحد يقدر علي، أنا أعمل ما شئت، ومنه قوله تبارك لن يق
أومل يروا أن اهلل الذي خلقهم هو أشد }: قال اهلل تعاىل. {فأما عاد فاستكربوا يف األرض بغري احلق وقالوا من أشد منا قوة}: وتعاىل

إذا ، فاإلنسان يف حال صحته وعنفوان شبابه يظن أنه ال يقدر عليه أحد، حىت الرب عز وجل يظن أنه ال [. 41: فصلت]{ منهم قوة
أي { يقول}. يقدر عليه، وهذا ال ش  بالنسبة للكافر، أما املؤمن فإنه يعلم أن اهلل قادر عليه، وأنه عل  كل شيء قدير فيخاف منه

: يقول اهلل عز وجل. ماال  كثريا  يف شهواته ويف ملذاته: أي{ أهلكت ماال  لبدا }رزق له يقول اإلنسان أيضا  يف حال غناه وبسط ال
أيظن هذا أنه ال يراه أحد يف تبذيره املال، وصرفه يف ما ال ينفع، وكل هذا هتديد لإلنسان أن يتغطرس، وأن { أحيسب أن مل يره أحد}

هذه ثالث نعم من . {وهديناه النجدين. ولسانا  وشفتني. أمل جنعل له عينني}: تعاىل قال اهلل. يستكرب من أجل قوته البدنية، أو كثرة ماله
يعين يبصر هبما ويرى فيهما، وهاتان العينان تؤديان إىل القلب ما نظر إليه اإلنسان، فإن { أمل جنعل له عينني}أكرب النعم عل  اإلنسان 

هلل كان غامنا ، وإذا نظر إىل ما يباح له فإنه ال حيمد وال يذم ما مل يكن هذا النظر نظر نظرة حمرمة كان لمثا ، وإن نظر نظرا  يقربه إىل ا
لسانا  ينطق به، وشفتني يضبط هبما النطق، وهذه من نعم اهلل { ولسانا  وشفتني}. مفضيا  إىل حمظور شرعي فيكون لمثا  هبذا النظر

 نفسه، ولوال هذا ما استطاع، لو كان ال يتكلم فكيف يعرب عما ما يف العظيمة، ألنه هبذا اللسان والشفتني يستطيع أن يعرب عما يف
ولكن من نعمة اهلل أن جعل له . قلبه؟ كيف يعلم الناس مبا يف نفسه؟ اللهم إال بإشارة تتعب، يتعب املشري ويتعب الذين أشري إليهم

يأيت النطق من هواء يكون من الرئة خيرج : عجائب قدرته لسانا  ناطقا ، وشفتني يضبط هبما النطق، وهذا من نعمة اهلل، وهو أيضا  من



من خمارج معينة، إن مر بشيء صار حرفا ، وإن مر بشيء لخر صار حرفا  لخر، وهو هواء واحد من خمرج واحد، لكن مير بشعريات 
ا هبواء يندفع من الرئة ومع ذل  فتجد مثال  الباء والشني كله. دقيقة يف احللق، ويف الشفتني، ويف اللثة هذه الشعرات تكون احلروف

أي بينا : قيل{ وهديناه النجدين}. ختتلف باختالف ما متر عليه يف هذا الفم، وخمارج احلروف املعروفة، هذا من متام قدرة اهلل عز وجل
جندان الرتفاعهما فوق دللناه عل  ما به غذاؤه وهو الثديان؛ فإهنما { هديناه النجدين}: القول الثاين. له طريق اخلري، وطريق الشر

الصدر، فهداه اهلل تعاىل وهو رضيع ال يعرف، فمن حني أن خيرج وتضعه أمه يطلب الثدي، والذي أعلمه اهلل عز وجل، فبني اهلل عز 
ويف بطن أمه يتغذى عن طريق السرة؛ ألنه ال يستطيع أن يتغذى . وجل منته عل  هذا اإلنسان من حني أن خيرج يهتدي إىل النجدين

ن غري هذا، فلو تغذى عن طريق الفم الحتاج إىل بول وغائط، وكيف ذل ؟ لكنه عن طريق السرة يأتيه الدم من دم أمه وينتشر يف م
 . عروقه حىت حييا إىل أن يأذن اهلل تعاىل بإخراجه

ُثمَّ َكاَن * َأْو ِمْسِكينا  َذا َمْتَرَبٍة * َيِتيما  َذا َمْقَرَبٍة * ٌم ِف  َيْوٍم ِذى َمْسَغَبٍة َأْو ِإْطَعا* َف ُّ َرَقَبٍة * َوَمآ َأْدَراَك َما اْلَعَقَبُة * َفاَل اقَتَحَم اْلَعَقَبَة }
ـَاَيـِت* ُأْوَلـِئَ  َأْصَحـُب اْلَمْيَمَنِة * ِمَن الَِّذيَن َءاَمُنوْا َوَتَواَصْوْا ِبالصَّْبِر َوَتَواَصْوْا ِباْلَمْرَحَمِة  َنا ُهْم َأْصَحـُب َوالَِّذيَن َكَفُروْا ِب

ـََمِة   . {َعَلْيِهْم َناٌر مُّْؤَصَدُة* اْلَمْش

يعين هال اقتحم العقبة؟ واالقتحام هو { فال اقتحم العقبة{ }أهلكت ماال  لبدا }أي اإلنسان الذي كان يقول { فال اقتحم العقبة}
أن اقتحام هذه العقبة شاق عل  النفوس، ال يتجاوزه أو  هي الطريق يف اجلبل الوعر وال ش { العقبة}و. التجاوز مبشقة يسم  اقتحاما 

ما : هذا االستفهام للتشويق والتفخيم أيضا ، يعين{ وما أدراك ما العقبة}. ال يقوم به إال من كان عنده نية صادقة يف جتاوز هذه العقبة
يتيما  ذا . أو إطعام يف يوم ذي مسغبة. ف  رقبة}قوله  بينها اهلل يف{ فال اقتحم العقبة}الذي أعلم  شأن هذه العقبة اليت قال اهلل عنها 

وف  الرقبة « هي ف  رقبة»: هي خرب ملبتدأ حمذوف والتقدير{ ف  رقبة}: فقوله{ مث كان من الذين لمنوا. أو مسكينا  ذا متربة. مقربة
 : له معنيان

نوا يف ملكه فيعتقهم، أو كانوا يف مل  غريه فيشتريهم فكها من الرق، حبيث يعتق اإلنسان العبيد اململوكني سواء كا: املعىن األول
 . ويعتقهم

واألسري رمبا ال يفكه العدو إال بفدية مالية، . ف  رقبة من األسري، فإن فكاك األسري من أفضل األعمـال إىل اهلل عز وجل: املعىن الثاين
ميان باهلل عز وجل بأن خيلف عليه ما أنفق، وأن يثيبه عل  ما ورمبا تكون هذه الفدية فدية باهظة كثرية ال يقتحمها إال من كان عنده إ

ذي جماعة شديدة، ألن الناس قد : أي{ إطعام يف يوم ذي مسغبة}هذه للتنويع يعين وإما { أو{ }أو إطعام يف يوم ذي مسغبة}. تصدق
م يأكل اإلنسان وال يشبع، وهذا قد وقع يصابون باجملاعة الشديدة، إما لقلة احلاصل من الثمار والزروع، وإما ألمراض يف أجسامه

أن الناس يأكلون وال يشبعون، يأكل الواحد مأكل العشرة وال يشبع، وميوتون . فيما نسمع عنه يف البالد النجدية ورمبا يف غريها أيضا 
األشجار، وال تنبت أو قلة احملصول حبيث ال تثمر . من اجلوع يف األسواق ويتساقطون يف األسواق من اجلوع، هذه من املساغب

اليتيم هو من مات أبوه قبل أن يبلغ { يتيما }. الزروع، فيقل احلاصل وحتصل املسغبة، وميوت الناس جوعا ، ورمبا يهاجرون عن بالدهم
ملا يظنه بعض  وكذل  لو ماتت أمه فإنه ال يكون يتيما ، خالفا . فإن بلغ فإنه ال يكون يتيما ؛ ألنه بلغ وانفصل. سواًء كان ذكرا  أم أنث 

. العامة، أن اليتيم من ماتت أمه وهذا ليس بصحيح، فاليتيم من مات أبوه؛ ألنه إذا مات أبوه مل يكن له كاسب من اخللق يكسب له
ذا قرابة من اإلنسان ألنه إذا كان يتيما  كان له حظ من اإلكرام والصدقات، وإذا كان قريبا  ازداد حظه من ذل ؛ { ذا مقربة}: وقوله

. نه يكون واجب الصلة، فمن مجع هذين الوصفني اليتم والقرابة فإن اإلنفاق عليه من اقتحام العقبة إذا كان ذل  يف يوم ذي مسغبةأل
: املتربة. هو الذي ال جيد قوته وال قوت عياله: ، املسكني{مسكينا  ذا متربة}أو إطعام يف يوم ذي مسغبة : يعين{ أو مسكينا  ذا متربة}



أنه فقري : ليس عنده إال التراب، فاملعىن: ومعلوم أنه إذا قيل عن الرجل. أنه مسكني ليس بيديه شيء إال التراب: ب، واملعىنمكان الترا
مث كان من الذين لمنوا وتواصوا بالصرب وتواصوا }. جدا  ليس عنده طعام، وليس عنده كساء، وليس عنده مال فهو مسكني ذو متربة

وقد . مث هو بعد ذل  ليس حمسنا  عل  اليتام  واملساكني فقط، بل هو ذو إميان، لمن بكل ما جيب اإلميان به :يعين{ مث كان{ }باملرمحة
اإلميان أن تؤمن باهلل، ومالئكته، وكتبه، »: بني الرسول صل  اهلل عليه وسّلم الذي جيب اإلميان به، فقال حني سأله جربيل عن اإلميان

صرب : أوص  بعضهـم بعضا  بالصرب، والصرب ثالثة أنواع: أي{ وتواصوا بالصرب}: وقوله. «ه وشرهورسله، واليوم االخر، والقدر خري
الصرب عل  طاعة اهلل، : عل  طاعة اهلل، وصرب عن معصية اهلل، وصرب عل  أقدار اهلل املؤملة، فهم صابرون متواصون بالصرب هبذه األنواع

وقد اجتمعت هذه األنواع الثالثة، يف الرسل عليهم الصالة والسالم . هلل املؤملةمث الصرب عن معصية اهلل، مث الصرب عل  أقدار ا
وأتباعهم، فها هو الرسول عليه الصالة والسالم صابر عل  طاعة اهلل، جياهد يف سبيل اهلل، ويدعو إىل اهلل، ويؤذى ويعتدى عليه 

صابر عن معصية اهلل، ال ميكن أن يغدر بأحد، وال أن بالضرب، حىت هم املشركون بقتله وهو مع ذل  صابر حمتسب، وهو أيضا  
كذل  صابر عل  أقدار اهلل، كم أوذي يف اهلل عز وجل من . يكذب أحدا ، وال أن خيون أحدا ، وهو أيضا  متق هلل تعاىل بقدر ما يستطيع

فيضعه عل  ظهره، وهو ساجد عليه  أجل طاعته، أليست قريش قد لذوه حىت إذا رأوه ساجدا  حتت الكعبة أمروا من يأيت بسال ناقة
ويوسف عليه الصالة والسالم، صرب عل  أقدار اهلل فقد ُألقي يف البئر يف غيابة اجلب، . وهو صابر يف ذل  كله! الصالة والسالم؟

  بعضهم أوص: أي{ وتواصوا باملرمحة}: وقوله. وأوذي يف اهلل بالسجن، ومع ذل  فهو صابر حمتسب مل يتضجر ومل ينكر ما وقع به
فهو يرحم لباَءه، وأمهاته، وأبناَءه، وبناته، . بعضا  أن يرحم االخر، ورمحة اإلنسان للمخلوقات تكون يف البهائم وتكون يف الناطق

ويرحم كذل  سائر البشر، وهو أيضا  يرحم احليوان البهيم فريحم ناقته، وفرسه، . وإخوانه، وأخواته، وأعمامه، وعماته، وهكذا
{ أولئ }. «ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء»: رته، وشاته، وغري ذل ، وقد قال النيب عليه الصالة والسالمومحاره، وبق

أصحاب اليمني، الذين ُيؤتون كتاهبم يوم القيامة بأمياهنم، فمن أويت كتابه : أي{ أصحاب امليمنة}أي هؤالء املوصوفون هبذه الصفات 
هم }جحدوا هبا : أي{ والذين كفروا بآياتنا}: مث قال عز وجل. ريا  وينقلب إىل أهله مسرورا بيمينه فسوف حياسب حسابا  يس

لصح لكن هذا . والذين كفروا بآياتنا أصحاب املشئمة: الضمري هنا جاء للتوكيد، ولو قيل يف غري القرلن: {هم{ }أصحاب املشئمة
أي عليهم نار مغلقة، ال خيرجون منها وال يستطيعون، { م نار مؤصدةعليه}. الشمال أو الشؤم: يعين{ املشئمة}. من باب التوكيد

 . نسأل اهلل أن جيعلنا من الذين لمنوا، وعملوا الصاحلات، وتواصوا بالصرب، وتواصوا باملرمحة إنه مسيع جميب

 

تفسري جزء 
 عم 

 حممد بن صاحل العثيمني  الشمس 

 { ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمـِن الرَِّحيِم }

َواالَْْرِض َوَما َطَحـَها * َوالسََّمآِء َوَما َبَنـَها * َوالَّْيِل ِإَذا َيْغَشـَها * َوالنََّهاِر ِإَذا َجلَّـَها * َواْلَقَمِر ِإَذا َتلـَها * َوالشَّْمِس َوُضَحـَها }
 . {َوَقْد َخاَب َمن َدسَّـَها* ن َزكَّـَها َقْد َأْفَلَح َم* َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها * َوَنْفٍس َوَما َسوَّاَها * 

 . البسملة تقدم الكالم عليها

أقسم اهلل تعاىل بالشمس وضحاها وهو ضؤها ملا يف ذل  من االيات العظيمة الدالة عل  كمال قدرة اهلل سبحانه { والشمس وضحاها}
عض الناس، فإذا طلعت الشمس فكم توفر عل  العامل من فإن يف هذه الشمس من االيات ما ال يدركه ب. وتعاىل، وكمال علمه ورمحته

طاقة كهربائية؟ توفر لالف املاليني، ألهنم يستغنون هبا عن هذه الطاقة، وكم حيصل لألرض من حرارهتا، من نضج الثمار، وطيب 



يتعلق يف علم الفل  وعلم األرض األشجار، ما ال يعلمه إال اهلل عز وجل، وحيصل فيها فوائد كثرية ال أستطيع أن أعدها؛ ألن غالبها 
 . واجليولوجيا لكنها من ليات اللهالعظيمة

 . إذا تالها يف السري: قيل. {والقمر إذا تالها}

إذا تالها يف اإلضاءة، ومادامت االية حتتمل هذا وهذا فإن القاعدة يف علم التفسري أن االية إذا احتملت معنيني ال تعارض : وقيل
إذا تالها يف السري؛ ألن القمر يتأخر كل يوم عن : فنقول. ا مجيعا ، ألن األخذ باملعنيني مجيعا  أوسع للمعىنبينهما وجب األخذ هبم

. الشمس، فبينما جتده يف أول الشهر قريبا  منها يف املغرب، إذا هو يف نصف الشهر أبعد ما يكون عنها يف املشرق، ألنه يتأخر كل يوم
إذا غابت بدأ ضوء القمر السيما يف الربع الثاين إىل هناية الربع الثالث فإن ضوء القمر يكون بينا   أو إذا تالها يف اإلضاءة، ألهنا

إذا مض  سبعة أيام إىل أن يبق  سبعة أيام يكون الضوء قويًّا، وأما يف السبعة األوىل واألخرية فهو ضعيف، وعل  كل : يعين. واضحا 
فأقسم اهلل تعاىل بالشمس ألهنا لية النهار، وبالقمر ألنه . ب ضوء الشمس كما هو ظاهرحال فإن إضاءة القمر ال تكون إال بعد ذها

إذا جل  األرض وبينها ووضحها؛ ألنه هنار تتبني { والنهار إذا جالها}متقابالت، { والليل إذا يغشاها. والنهار إذا جالها}. لية الليل
حىت يكون كالعباءة املفروشة عل  شيء من األشياء، وهذا يتضح جليا  فيما  إذا يغطي األرض{ والليل إذا يغشاها}به األشياء وتتضح 

إذا غابت الشمس وأنت يف الطائرة جتد أن األرض سوداء حتت ، ألن  أنت االن تشاهد الشمس الرتفاع ، لكن األرض اليت حتت  
. والسماء وما بناها}. {والليل إذا يغشاها}: حيث غربت عليها الشمس جتدها سوداء كأهنا مغطاة بعباءة سوداء وهذا معىن قوله

والسماء وبنائها؛ ألن : هنا مصدرية أي{ ما}إن : قال املفسرون{ والسماء وما بناها}. السماء واألرض متقابالت{ ...واألرض
ما }: ل تبارك وتعاىلالسماء عظيمة بارتفاعها وسعتها وقوهتا، وغري ذل  مما هو من ليات اهلل فيها، وكذل  بناؤها بناء حمكم، كما قا

. {مث ارجع البصر كرتني ينقلب إلي  البصر خاسئا  وهو حسري. ترى يف خلق الرمحن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور
األرض وما سواها حىت كانت مستوية، وحىت كانت ليست لينة جدا ، وليست قوية : يعين{ واألرض وما طحاها}[. 1، 3: املل ]

مناسبة للخلق عل  حسب ما تقوم به حوائجهم، وهذا من نعمة اهلل سبحانه وتعاىل عل  عباده أن سوى هلم األرض  صلبة جدا ، بل هي
نفس هنا وإن كانت واحدة { ونفس وما سواها}. وجعلها بني اللني واخلشونة إال يف مواضع لكن هذا القليل ال حيكم به عل  الكثري

يعين سواها ِخلقة وسواها فطرة، سواها خلقة حيث خلق كل شيء عل  الوجه الذي { اهاوما سو}يعين كل نفس . لكن املراد العموم
هداه ملصاحله، : أي[. 11: طه]{ مث هدى}أي خلقه املناسب له { الذي أعط  كل شيء خلقه}: قال اهلل تعاىل. يناسبه ويناسب حاله

فأقم وجه  للدين حنيفا  فطرة اهلل }: لتوحيد كما قال تعاىلوكذل  سواه فطرة وال سيما البشر فإن اهلل جعل فطرهتم هي اإلخالص وا
بدأ بالفجور قبل التقوى مع { فجورها وتقواها}أي اهلل عز وجل أهلم هذه النفوس { فأهلمها}[. 31: الروم. ]{اليت فطر الناس عليها

يقابل التقوى، والتقوى طاعة اهلل،  الفجور هو ما{ فجورها وتقواها}. مراعاة لفواصل االيات: أن التقوى ال ش  أفضل، قالوا
وإن كان الفاجر خصَّ عرفا  بأنه من ليس بعفيف، لكن هو شرعا  يعم كل من خرج عن . فالفجور معصية اهلل، فكل عاص فهو فاجر

فق للفطرة؛ ألن وأهلامها تقواها هو املوا. واملراد الكفار[.7: املطففني]{ كال إن كتاب الفجار لفي سجني}: طاعة اهلل كما قال تعاىل
واهلل [. 1: الصف]{ فلما زاغوا أزاغ اهلل قلوهبم}: الفجور خارج عن الفطرة، لكن قد يلهمه اهلل بعض النفوس الحنرافها لقوله تعاىل

من  فاز باملطلوب وجنا: أي{ قد أفلح{ }قد أفلح من زكاها}. تعاىل ال يظلم أحًدا، لكن من علم منه أنه ال يريد احلق أزاغ اهلل قلبه
: النجم]{ فال تزكوا أنفسكم}: من زك  نفسه، وليس املراد بالتزكية هنا التزكية املنهي عنها يف قوله: أي{ من زكاها}املرهوب، 

وقد خاب من }. أن يزكي نفسه بإخالصها من الشرك وشوائب املعاصي، حىت تبق  زكية طاهرة نقية: املراد بالتزكية هنا[. 39
املهال  واملعاصي، وهذا حيتاج إىل دعاء اهلل سبحانه وتعاىل أن يثبت اإلنسان عل  طاعته، وعل  القول أي من أرداها يف { دساها

وإذا سأل  }: فعلي  دائما  أن تسأل اهلل الثبات والعلم النافع، والعمل الصاحل فإن اهلل تعاىل قال. الثابت يف احلياة الدنيا ويف االخرة



 [. 491: البقرة. ]{داع إذا دعان فليستجيبوا يل وليؤمنوا يب لعلهم يرشدونعبادي عين فإين قريب أجيب دعوة ال

ِهْم َفَكذَُّبوُه َفَعَقُروَها َفَدْمدَم َعَلْيِهْم َربُُّهْم ِبَذنِب* َفَقاَل َلُهْم َرُسوُل اللَِّه َناَقَة اللَِّه َوُسْقَيـَها * ِإِذ انَبَعَث َأْشَقـَها * َكذََّبْت َثُموُد ِبَطْغَواَهآ }
 . {َواَل َيَخاُف ُعْقَبـَها* َفَسوَّاَها 

مثود اسم قبيلة ونبيهم صاحل عليه الصالة والسالم، وديارهم يف احلجر معروفة يف طريق الناس، { كذبت مثود{ }كذبت مثود بطغواها}
كما قال . ادة اهلل وحده ال شري  لهونبيهم صاحل عليه الصالة والسالم كغريه من األنبياء يدعوهم إىل عب. هؤالء كذبوا نبيهم صال حا

دعاهم إىل عبادة اهلل وحده ال [. 91: األنبياء]{ وما أرسلنا من قبل  من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون}: اهلل تعاىل
وقد قال . هم لبنا  يف اليوم الثاينشري  له، وأعطاه اهلل سبحانه لية تدل عل  نبوته وهي الناقة العظيمة اليت تشرب من البئر يوما  وتسقي

لقوله . إنه كلما جاء إنسان وأعطاها من املاء بقدر أعطته من اللنب بقدره، ولكن الذي يظهر من القرلن خالف ذل : بعض العلماء
ثاين، ولكن مل فالناقة تشرب من البئر يوما ، مث تدر اللنب يف اليوم ال[. 411: الشعراء]{ هلا شرب ولكم شرب يوم معلوم}: تعاىل

إذ }. بسبب كوهنا طاغية كذبت الرسول: أي بطغياهنا وعتوها، والباء هنا للسببية، أي{ كذبت مثود بطغواها}: تنفعهم هذه االية
أي { أشقاها}. انطلق بسرعة: يعين{ انبعث}و. هذا بيان للطغيان الذي ذكره اهلل عز وجل وذل  حني انبعث أشقاها{ انبعث أشقاها
أي ذروا { ناقة اهلل وسقياها}: فقال هلم صاحل. أعالهم يف الشقاء ـ والعياذ باهلل ـ يريد أن يقضي عل  هذه الناقة: أيأشق  مثود 

يعين اتركوا الناقة ال تقتلوها وال تتعرضوا هلا [. 73: األعراف]{ فذروها تأكل يف أرض اهلل}: ناقة اهلل، لقوله تعاىل يف لية أخرى
إن  لست برسول، وهكذا كل الرسل الذين أرسلوا إىل : كذبوا صاحلا  وقالوا: أي{ فكذبوه}. بالعكس بسوء ولكن كانت النتيجة

. {كذل  ما أت  الذين من قبلهم من رسول إال قالوا ساحر أو جمنون}: كما قال اهلل تعاىل. أقوامهم يصمهم أقوامهم بالعيب
إنه ساحر، كذاب، جمنون، : ا قيل للرسول عليه الصالة والسالمكل الرسل قيل هلم هذا ساحر أو جمنون، كم[. 19: الذاريات]

شاعر، كاهن، ولكن ألقاب السوء اليت يلقبها األعداء ألولياء اهلل ال تضرهم، بل يزدادون بذل  رفعة عند اهلل سبحانه وتعاىل، وإذا 
: يعين{ فدمدم عليهم رهبم}. حصل به اهلالكعقروا الناقة عقرا  : أي{ فعقروها}: فيقول عز وجل. احتسبوا األجر أثيبوا عل  ذل 
بسبب ذنوهبم؛ ألن اهلل سبحانه وتعاىل ال : أي{ بذنبهم}. أي أطبقت عليها التراب: دمدمت البئر: أطبق عليهم فأهلكهم كما تقول

ظهر الفساد يف الرب }: يظلم الناس شيئا  ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فالذنوب سبب للهالك والدمار والفساد لقول اهلل تبارك وتعاىل
وإذا أردنا أن هنل  قرية }: وقال تعاىل[. 14: الروم]{ والبحر مبا كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون

: نوقال اهلل تعاىل خياطب أشرف اخللق وخري القرو[. 41: اإلسراء. ]{أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمريا 
فاإلنسان يصاب باملصائب من [. 411: لل عمران. ]{أو ملا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أىن هذا قل هو من عند أنفسكم}

عمها باهلالك حىت مل يبق منهم أحد وأصبحوا : أي{ فسواها}. بسبب ذنبهم: أي{ فدمدم عليهم رهبم بذنبهم}: عند نفسه، وهلذا قال
أن اهلل ال خياف من عاقبة هؤالء الذين عذهبم، وال خياف من تبعتهم، ألن له املل  وبيده : يعين{ ال خياف عقباهاو}. يف ديارهم جامثني

أما اهلل . كل شيء، خبالف غريه من امللوك لو انتصروا عل  غريهم، أو عاقبوا غريهم جتدهم يف خوف خيشون أن تكون الكرة عليهم
خياف عاقبة من عذهبم، ألنه سبحانه وتعاىل له املل  كله، واحلمد كله، فسبحانه وتعاىل ما ال : أي. عز وجل فإنه ال خياف عقباها

 . أعظمه، وما أجل سلطانه

 

تفسري جزء 
 عم 

 حممد بن صاحل العثيمني  الليل 



 { ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمـِن الرَِّحيِم }

* َوَصدََّق ِباْلُحْسَن  * َفَأمَّا َمْن َأْعَط  َواتََّق  * ِإنَّ َسْعَيُكْم َلَشتَّ  * َوَما َخَلَق الذََّكَر َواالُْنَث   *َوالنََّهاِر ِإَذا َتَجلَّ  * َوالَّْيِل ِإَذا َيْغَش  }
 . {  َعْنُه َماُلُه ِإَذا َتَردَّىَوَما ُيْغِن* َفَسُنَيسُِّرُه ِلْلُعْسَرى * َوَكذََّب ِباْلُحْسَن  * َوَأمَّا َمن َبِخَل َواْسَتْغَن  * َفَسُنَيسُِّرُه ِلْلُيْسَرى 

 . البسملة تقدم الكالم عليها

. أقسم اهلل سبحانه وتعاىل بالليل إذا يغش  يعين حني يغش  األرض ويغطيها بظالمه، ألن الغشاء مبعىن الغطاء{ والليل إذا يغش }
هو مقدمة طلوع الشمس، والشمس هي لية النهار إذا ظهر وبان، وذل  بطلوع الفجر الذي هو النور الذي : أي{ والنهار إذا جتل }

هنا مصدرية، ( ما)يعين وَخْلق الذكر واألنث  عل  أحد التفسريين الذي جعل { وما خلق الذكر واألنث }. كما أن القمر لية الليل
وتعاىل أقسم خبلق الذكر  يكون اهلل سبحانه: فعل  املعىن األول. والذي َخَلق الذكر واألنث  وهو اهلل عز وجل عل  التفسري االخر

{ لشىت}يعين إن عملكم { إن سعيكم لشىت}. يكون اهلل تعاىل أقسم بنفسه، ألنه هو الذي خلق الذكر واألنث : وعل  الثاين. واألنث 
 . أي ملتفرق تفرقا  عظيما 

عي متضاد صاحل وسىيء، فتناسب الليل ضد النهار، الذكر ضد األنث ، الس: فاهلل عز وجل أقسم بأشياء متضادة عل  أشياء متضادة
فاملعىن أن اختالف الليل والنهار والذكر واألنث  أمر ظاهر ال خيف ، فكذل  أعمال . املقسم به واملقسم عليه، وهذا من بالغة القرلن

ل، واهلل يهدي من يشاء العباد متباينة متفاوتة، منها الصاحل، ومنها الفاسد، ومنها ما خيلط صاحلا  وفاسدا ، كل ذل  بتقدير اهلل عز وج
فأما من }. {فسنيسره لليسرى. وصدق باحلسىن. فأما من أعط  واتق }: إىل صراط مستقيم، مث فّصل هذا السعي املتفرق فقال

صدق : أي{ وصدق باحلسىن}. اتق  ما أمر باتقائه من احملرمات{ واتق }. أعط  ما أمر بإعطائه من مال، أو جاه، أو علم: أي{ أعط 
. ة احلسىن وهي قول اهلل عز وجل، وقول رسوله صل  اهلل عليه وسّلم، ألن أصدق الكالم، وأحسن الكالم كالم اهلل عز وجلبالقول

أن من أعط  واتق ، وصدق باحلسىن، فسييسره اهلل عز وجل لليسرى يف أموره كلها، : هنا للتحقيق أي: السني{ فسنيسره لليسرى}
وكلما كان اإلنسان . يسر الناس عمال  هو من اتق  اهلل عز وجل، من أعط  واتق  وصدق باحلسىنيف أمور دينه ودنياه، وهلذا جتد أ
وكلما كان اإلنسان أبعد عن اهلل [. 1: الطالق. ]{ومن يتق اهلل جيعل له من أمره يًسرا}: قال تعاىل. أتق  هلل كانت أموره أيسر له

استغىن عن اهلل عز وجل، ومل يتق ربه، بل { واستغىن}فلم يعط ما أمر بإعطائه { وأما من خبل}: كان أشد عسرا  يف أموره وهلذا قال
. بالقولة احلسىن، وهي قول اهلل تعاىل ورسوله صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم: أي{ وكذب باحلسىن}. رأى أنه يف غىن عن رمحة اهلل

. نعم: جند أن الكفار تيسر أمورهم فيقال: لإلنسان فيقولييسر للعسرى يف أموره كلها، ولكن قد يأيت الشيطان { فسنيسره للعسرى}
ومن يرد أن يضله جيعل صدره ضيقا  حرجا  كأمنا يصعد يف }: قد تيسر أمورهم، لكن قلوهبم تشتعل نارا  وضيقا  وحرجا  كما قال تعاىل

: ضا  وبال عليهم لقول اهلل تعاىل فيهممث ما ينعمون به فهو تنعيم جسد فقط، ال تنعيم روح، مث هو أي[. 491: األنعام. ]{السماء
إن اهلل »: وقال النيب صل  اهلل عليه وسّلم[. 493، 499: األعراف. ]{سنستدرجهم من حيث ال يعلمون وأملي هلم إن كيدي متني}

: هود. ]{م شديدوكذل  أخذ رب  إذا أخذ القرى وهي ظاملة إن أخذه ألي}: وتال قوله تعاىل. «ليملي للظامل حىت إذا أخذه مل يفلته
وقد ذكروا عن ابن حجر . وهؤالء عجلت هلم طيباهتم يف حياهتم الدنيا، ومع ذل  فإن هذه الدنيا جنة هلم بالنسبة لالخرة[. 419

وكان قاضي القضاة مبصر، أنه مر ذات يوم وهو عل  عربته جتره البغال ( فتح الباري)العسقالين شارح البخاري بالشرح الذي مساه 
يبيع السمن والزيت، ومن املعلوم أن الذي يبيع السمن والزيت تكون ثيابه وسخة وحاله : وله، مر برجل يهودي مسان يعينوالناس ح

، فكيف أنا أكون هبذه احلال وأنت هبذه «الدنيا سجن املؤمن، وجنة الكافر»: إن نبيكم يقول: سيئة فأوقف العربة وقال البن حجر
أنا يف سجن بالنسبة ملا أعد اهلل للمؤمنني من الثواب والنعيم، ألن الدنيا بالنسبة لالخرة ليست : ديهةاحلال؟ فقال له ابن حجر عل  الب



فأنت : ، وأما أنت أيها اليهودي«ملوضع سوط يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها»بشيء كما قال النيب صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم 
أشهد أن ال إله إال : مت عل  الكفر فاقتنع بذل  اليهودي وصار ذل  سببا  يف إسالمه وقاليف جنة بالنسبة ملا أعد ل  من العذاب إن 

 . اهلل، وأن حممًدا رسول اهلل

هل  أي شيء يغين املال؟ ال : أي. يعين أي شيء يغين عنه ماله إذا خبل به وتردى هو{ وما يغين عنه ماله إذا تردى}: مث قال عز وجل
 . يغين شيئا 

َوَسُيَجنَُّبَها االَْْتَق  * الَِّذى َكذََّب َوَتَولَّ  * اَل َيْصَلـَهآ ِإالَّ االَْْشَق  * َفَأنَذْرُتُكْم َنارا  َتَلظَّ  * َوِإنَّ َلَنا َلالَِْخَرَة َواالُْوَل  * ْيَنا َلْلُهَدى ِإنَّ َعَل}
 . {َوَلَسْوَف َيْرَض * ِإالَّ اْبِتَغآَء َوْجِه َربِِّه االَْْعَل  * َمٍة ُتْجَزى َوَما الََِحٍد ِعنَدُه ِمن نِّْع* الَِّذى ُيْؤِت  َماَلُه َيَتَزكَّ  * 

هدى البيان واإلرشاد فإن اهلل تعاىل : واملراد باهلدىهنا. فيه التزام من اهلل عز وجل أن يبني للخلق ما يهتدون به إليه{ إن علينا للهدى}
إنا أوحينا إلي  كما أوحينا إىل نوح والنبيني من }: عل  اهلل حجة وهذا يف قوله تعاىلالتزم عل  نفسه بيان ذل  حىت ال يكون للناس 

فال [. 411: النساء. ]{رسال  مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس عل  اهلل حجة بعد الرسل}: إىل أن قال[. 413: النساء]{ بعده
ولُيعلم أن اهلدى { إن علينا للهدى}وجل بأن يبني اهلدى لإلنسان  ميكن للعقل البشري أن يستقل مبعرفة اهلدى، ولذل  التزم اهلل عز

 : نوعان

 . فهذا ال يقدر عليه إال اهلل. ـ هدى التوفيق 4

 . من الرسل عليهم الصالة والسالم، ومن العلماء: ـ هدى إرشاد وداللة، فهذا يكون من اهلل، ويكون من اخللق 9

أما هداية التوفيق فهي إىل [. 19: الشورى. ]{وإن  لتهدي إىل صراط مستقيم}: لله وسلمكما قال اهلل لنبيه صل  اهلل عليه وعل  
: القصص]{ إن  ال هتدي من أحببت ولكن اهلل يهدي من يشاء}: اهلل ال أحد يستطيع أن يوفق شخصا  إىل اخلري كما قال اهلل تعاىل

بني ما يلزم الناس يف العقيدة، وما . ا أن اهلل تعاىل بني كل شيءوجدن{ إن علينا للهدى}وإذا نظرنا إىل هذه االية الكرمية [. 11
حىت قال أبو ذر رضي اهلل . يلزمهم يف العبادة، وما يلزمهم يف األخالق، وما يلزمهم يف املعامالت، وما جيب عليهم اجتنابه يف هذا كله

وقال رجل من املشركني . يف السماء إال ذكر لنا منه علما لقد تويف رسول اهلل صل  اهلل عليه ولله وسلم وما طائر يقلب جناحيه : عنه
حىت لداب قضاء احلاجة علمها النيب صل  اهلل : يعين. أجل علمنا حىت اخلراءة: علمكم نبيكم حىت اخلراءة، قال: لسلمان الفارسي

[. 3: املائدة.]{ت لكم اإلسالم دينا اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضي}: عليه وسّلم أمته، ويؤيد هذا قوله تعاىل
 : األوىل متقدمة عل  االخرة يف الزمن، لكنه يف هذه االية أخرها لفائدتني. لنا االخرة واألوىل: يعين{ وإن لنا لالخرة واألوىل}

 . معنوية: الفائدة األوىل

 . لفظية: الفائدة الثانية

يف الدنيا هناك رؤساء، وهناك ملوك، وهناك أمراء . ة يظهر فيها مل  اهلل تعاىل متاما أما املعنوية فألن االخرة أهم من الدنيا، وألن االخر
فلهذا قدم [. 41: غافر]{ ملن املل  اليوم هلل الواحد القهار}ميلكون ما أعطاهم اهلل عز وجل من املل ، لكن يف االخرة ال مل  ألحد 

 . ذكر االخرة من أجل هذه الفائدة املعنوية



 . أواخر االيات كلها لخرها ألف: فهي مراعاة الفواصل يعين: اللفظية أما الفائدة

 فما الفرق؟ { إن علينا للهدى وإن لنا لالخرة واألوىل}: إن اهلل سبحانه وتعاىل قال: فإن قيل

وإن لنا لالخرة }: ذا قالالفرق أن اهلدى التزم اهلل تعاىل ببيانه وإيضاحه للخلق، أما املل  فهو هلل مل  االخرة واألوىل، وهل: اجلواب
تشتعل، وهلا { تلظ }. يعين هبا نار االخرة{ نارا }خوفتكم : يعين{ فأنذرتكم{ }فأنذرتكم ناًرا تلظ }: مث قال عز وجل{ واألوىل

 يعين الذي قدرت له{ إال األشق }ال حيترق هبا : يعين{ ال يصالها{ }ال يصالها إال األشق }. أوصاف كثرية يف القرلن والسنة
{ وأما الذين سعدوا ففي اجلنة}: وقوله[. 411: هود]{ فأما الذين شقوا ففي النار}: والشقاوة ضد السعادة لقوله تعاىل. الشقاوة

الذي }: مث بني هذا بقوله. الذي مل تكتب له السعادة، هذا هو الذي يصل  النار اليت تلظ : فاملراد باألشق  يعين[. 419: هود]
ال : قال. إن  ستبعث: فهذا كذب اخلرب ومل يصدق، قيل له.  مقابل اخلرب، والتويل يف مقابل األمر والنهيالتكذيب يف{ كذب وتوىل

يعين { توىل}. هذا تكذيب. ما يكون: سيكون كذا وكذا، قال: قيل له. ليس هناك جنة ونار: قال. هناك جنة ونار: قيل له. أبعث
واألتق  { األتق }جينب هذه النار اليت تلظ  : أي{ وسيجنبها}. هذا هو الشقيأعرض عن طاعة اهلل، وأعرض عما جاءت به رسله، ف

يعطي ماله من يستحقه عل  وجه يتزك  : يعين{ الذي يؤيت ماله يتزك }. الذي اتق  اهلل تعاىل حق تقاته: اسم تفضيل من التقوى يعين
[. 413: التوبة. ]{يهم هبا وصل عليهم إن صالت  سكن هلمخذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزك}: يتطهر به، قال اهلل تعاىل: به، أي
يفيد أنه ال يبذر وال يبخل، وإمنا يؤيت املال عل  وجه يكون به التزكية، وضابط ذل  ما ذكره اهلل يف { الذي يؤيت ماله يتزك }: فقوله

جند بعض الناس يعطيه اهلل ماال ، ولكنه [. 17: رقانالف. ]{والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقتروا وكان بني ذل  قواما }سورة الفرقان 
ونرى بعض الناس قدر اهلل عليه الرزق وضيق عليه بعض الشيء، . يبخل يقتر حىت الواجب عليه لزوجته وأوالده وأقاربه ال يقوم به

يشتري سيارة فخمة  بيت فالن وفالن، أو من أجل أن: ومع هذا يذهب يتدين من الناس من أجل أن يكمل بيته حىت يكون مثل
والواجب عل  اإلنسان أن يكون إنفاقه . أفرط: والثاين. قصر: األول. كسيارة فالن وفالن، وكال املنهجني والطريقني منهج باطل

 . حبسب حاله

 هل جيوز أن يتدين اإلنسان ليتصدق؟ : فإن قال قائل

ين ليس باألمر اهلني، فاإلنسان إذا مات وعليه دين فإن نفسه ألن الصدقة تطوع، والتزام الّدين خطر عظيم، ألن الد. ال: فاجلواب
وقد كان النيب صل  اهلل عليه . معلقة بدينه حىت يقض  عنه، وكثري من الورثة ال يهتم بدين امليت، جتده يتأخر مياطل ورمبا ال يوفيه

وأخرب صل  اهلل عليه . «صلوا عل  صاحبكم»: وعل  لله وسلم إذا قدمت إليه جنازة سأل هل عليه دين له وفاء؟ فإن قالوا ال، قال
وما }: وعل  لله وسلم أن الشهادة يف سبيل اهلل تكفر كل شيء إال الدين، فالدين أمره عظيم، ال جيوز لإلنسان أن يتهاون به مث قال

حىت يعطيه مكافأة،  يعين أنه ال يعطي املال مكافأة عل  نعمة سابقة من شخص فليس ألحد عليه فضل{ ألحد عنده من نعمة جتزى
فهو ال ينفق إال طلب وجه اهلل، أي طلب الوصول إىل دار . {إال ابتغاء وجه ربه األعل }: ولكنه يعطي ابتغاء وجه اهلل وهلذا قال

يعين سوف يرضيه اهلل عز وجل مبا يعطيه من الثواب الكثري وقد بني { ولسوف يرض }. كرامة اهلل اليت يكون هبا رؤية اهلل عز وجل
مثل الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهلل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل يف كل سنبلة مائة حبة واهلل يضاعف ملن يشاء }: اهلل ذل  يف قوله
 . نسأل اهلل أن جيعلنا من هؤالء الربرة األطهار الكرام، إنه عل  كل شيء قدير[. 914: البقرة]{ واهلل واسع عليم

 

تفسري جزء 
 عم 

 د بن صاحل العثيمني حمم الضحى 



 { ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمـِن الرَِّحيِم }

َأَلْم َيِجْدَك * َوَلَسْوَف ُيْعِطيَ  َربَُّ  َفَتْرَض  * َوَلالَِْخَرُة َخْيٌر لََّ  ِمَن االُْوَل  * َما َودََّعَ  َربَُّ  َوَما َقَل  * َوالَّْيِل ِإَذا َسَج  * َوالضَُّح  }
 . {َوَأمَّا ِبِنْعَمِة َربَِّ  َفَحدِّْث* َوَأمَّا السَّآِئَل َفاَل َتْنَهْر * َفَأمَّا اْلَيِتيَم َفاَل َتْقَهْر * َوَوَجَدَك َعآِئال  َفَأْغَن  * َوَوَجَدَك َضآالًّ َفَهَدى * ى َيِتيما  َفآَو

 . البسملة تقدم الكالم عليها

الليل إذا غط  األرض وسدل عليها ظالمه، : أي{ والليل إذا سج }اء هو أول النهار، وفيه النور والضي{ الضح { }والضح }
أي ما { ما ودع  رب }. الليل إذا يغش  وفيه الظلمة: الضح  وفيه الضياء والنور، والثاين: فأقسم اهلل تعاىل بشيئني متباينني أوهلما

عليه وعل  لله وسلم، وهلذا اختاره اهلل ألعظم  وما أبغض، بل أحب اخللق إليه فيما نعلم حممد صل  اهلل: أي{ وما قل }ترك  
: الرساالت، وأفضل األمم، وجعله خامت النبيني، فال نيب بعده صل  اهلل عليه ولله وسلم، يقول عز وجل لنبيه صل  اهلل عليه وسّلم

لذي قال له صل  اهلل عليه وعل  فعني اهلل تعاىل تكأله وترعاه وحتميه وحتفظه وهو ا[. 19: الطور]{ واصرب حلكم رب  فإن  بأعيننا}
فما تركه اهلل عز وجل بل أحاطه بعلمه، ورمحته، [. 948: الشعراء]{ الذي يراك حني تقوم وتقلب  يف الساجدين}لله وسلم 

خرة ولال}[. 1: الشرح. ]{ورفعنا ل  ذكرك}: كما قال يف السورة اليت تليها. وعنايته وغري ذل  مما يقتضي رفعته يف الدنيا واالخرة
هي اليوم الذي يبعث فيه الناس، ويأوون إىل مثواهم األخري { االخرة}هذه اجلملة مؤكدة بالالم، الم االبتداء و{ خري ل  من األوىل

من الدنيا، وذل  ألن االخرة : أي{ ولالخرة خري ل  من األوىل}إىل اجلنة أو إىل النار، فيقول اهلل لنبيه صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم 
ا ما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر عل  قلب بشر، وموضع سوط أحدنا يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها، كما جاء ذل  فيه

وهلذا ملا خري اهلل نبيه صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم يف مرضه بني أن يعيش يف الدنيا . عن رسول اهلل صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم
إن »: اهلل، اختار ما عند اهلل، كما أعلن ذل  صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم يف خطبته حيث قال وهو عل  املنرب ما يعيش وبني ما عند

، فبك  أبو بكر رضي اهلل عنه «عبدا  من عباد اهلل خريه اهلل بني أن يعيش يف الدنيا ما شاء اهلل أن يعيش وبني ما عنده فاختار ما عنده
علم . يبكي من هذا، ولكنه رضي اهلل عنه كان أعلم الناس برسول اهلل صل  اهلل عليه وعل  لله وسلموتعجب الناس من بكائه كيف 

ولسوف }. أن املخري هو الرسول صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم، وأنه اختار ما عند اهلل وهو االخرة، وأن هذا إيذان بقرب أجله
تدل عل  حتقق الشيء لكن بعد مهلة { سوف}وهي موطئة للقسم، والالم هذه أيضا  للتوكيد { ولسوف{ }يعطي  رب  فترض 

أي يعطي  ما يرضي  فترض ، ولقد أعطاه اهلل ما يرضيه صل  اهلل عليه وسّلم، فإن اهلل تعاىل يبعثه يوم القيامة { يعطي  رب }وزمن 
فإذا كان .  يستطيعون الوصول إىل ما وصل إليهمقاما  حممودا ، حيمده فيه األولون واالخرون، حىت األنبياء وأولو العزم من الرسل ال

يوم القيامة، وعظم الكرب والغم عل  اخللق، وضاقت عليهم األمور طلب بعضهم من بعض أن يلتمسوا من يشفع هلم إىل اهلل عز 
، وموس ، وعيس ، وجل فيأتون إىل لدم، مث نوح، مث إبراهيم، مث موس ، مث عيس ، هؤالء مخسة أوهلم أبو البشر، ونوح، وإبراهيم

وهؤالء األربعة عليهم الصالة والسالم من أويل العزم، كلهم يعتذرون عن الشفاعة للخلق حىت تصل إىل النيب صل  اهلل عليه وسّلم 
فيقوم ويشفع، وال ش  أن هذا عطاء عظيم مل ينله أحد من اخللق، مث بني اهلل سبحانه وتعاىل نعمه عليه السابقة حىت يستدل هبا عل  

واالستفهام هنا للتقرير، يعين قد وجدك اهلل تعاىل يتيما  فأواك، يتيما  من األب، ويتيما  من { أمل جيدك يتيما  فآوى}: فقال. النعم الالحقة
 األم، فإن أباه تويف قبل أن يولد، وأمه توفيت قبل أن تتم إرضاعه، ولكن اهلل تعاىل تكفل به ويسر له من يقوم بتربيته والدفاع عنه،

لسبب لفظي، وسبب { فآوى}وجاء التعبري ـ واهلل أعلم ـ بـ{ يتيما  فآوى}: وقوله. حىت وصل إىل الغاية اليت أرادها اهلل عز وجل
( فآواك)فإنه لو كان التعبري : فألجل أن تتوافق رؤوس االيات من أول السورة، وأما السبب املعنوي: أما السبب اللفظي. معنوي

هلل عليه وعل  لله وسلم واألمر أوسع من ذل ، فإن اهلل تعاىل لواه، ولوى به، لوى به املؤمنني فنصرهم اختص اإليواء به صل  ا
أي غري عامل؛ ألن النيب صل  اهلل عليه { وجدك ضاال { }ووجدك ضاال  فهدى}. وأيدهم، ودفع عنهم بل دافع عنهم سبحانه وتعاىل



وما كنت }: وقال[. 443: النساء]{ وعلم  ما مل تكن تعلم}: ي، كما قال تعاىلوسّلم مل يكن يعلم شيئا  قبل أن ينزل عليه الوح
هو }فهو صل  اهلل عليه وسّلم مل يكن يعلم شيئا  بل هو من األميني [. 19: العنكبوت]{ تتلو من قبله من كتاب وال ختطه بيمين 

وصل إىل هذه الغاية العظيمة بالوحي الذي أنزله اهلل عليه، ال يقرأ وال يكتب، لكن [. 9: اجلمعة]{ الذي بعث يف األميني رسوال  منهم
ومل يأت التعبري ـ واهلل أعلم ـ فهداك، ليكون هذا أمشل وأوسع فهو قد هدى عليه الصالة والسالم، { فهدى}فعلم وعلَّم وهنا قال 

أي وجدك فقريا  ال { ك عائال  فأغىنووجد}. إذا  فهدى أي فهداك وهدى ب . وهدى اهلل به، فهو هاد مهدي عليه الصالة والسالم
وما أكثر ما غنم املسلمون [. 91: الفتح]{ وعدكم اهلل مغامن كثرية تأخذوهنا}: أي أغناك وأغىن ب  قال اهلل تعاىل{ فأغىن}متل  شيئا  

اهتدوا هبديه، واتبعوا من الكفار حتت ظالل السيوف، غنائم عظيمة كثرية كلها بسبب هذا الرسول الكرمي عليه الصالة والسالم حني 
سنته فنصرهم اهلل تعاىل به وغنموا من مشارق األرض ومغارهبا، ولو أن األمة اإلسالمية عادت إىل ما كان عليه السلف الصاحل لعاد 

طع النصر إليهم، والغىن، والعزة، والقوة ولكن مع األسف أن األمة اإلسالمية يف الوقت احلاضر كل منها ينظر إىل حظوظ نفسه بق
وال خيف  عل  من تأمل الوقائع اليت حدثت أخريا  أهنا يف احلقيقة إذالل . النظر عما يكون به نصرة اإلسالم أو خذالن اإلسالم

للمسلمني، وأهنا سبب لشر عظيم كبري يترقب من وراء ما حدث، والسيما من اليهود والنصارى الذين هم أولياء بعضهم لبعض كما 
وهم أعين اليهود [. 14: املائدة]{ ها الذين لمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعضيا أي}: قال اهلل تعاىل

ولكن سينصر اهلل تعاىل . والنصارى متفقون عل  عداوة املسلمني، كل ال يريد اإلسالم، وال يريد أهل اإلسالم، وال يريد عز اإلسالم
وتل  األيام نداوهلا بني }: صر دينه وكتابه، وإن حصل عل  املسلمني ما حيصل فإن اهلل يقولدينه مهما كانت األحوال، فاهلل تعاىل نا

فرمبا يأيت اليوم الذي جياهد فيه املسلمون اليهود حىت خيتىبء اليهودي حتت الشجر فينادي الشجر يا [.411: لل عمران]{ الناس
ولكن املسلمني حيتاجون إىل قيادة حكيمة عليمة . ما ذل  عل  اهلل بعزيزمسلم، يا عبداهلل هذا يهودي حتيت، فيأيت املسلم ويقتله، و

بأحكام الشريعة قبل كل شيء، ألن القيادة بغري االستفادة بنور الشريعة عاقبتها الوبال، مهما علت ولو علت إىل أعل  قمة فإهنا 
.  بالعصبية، وال بالوطنية وال بغري ذل ، باإلسالم فقطاهلداية باإلسالم، بنور اإلسالم، ال بالقومية، وال. سوف تنزل إىل أسفل قعر

فاإلسالم وحده هو الكفيل بعزة األمة، لكن حتتاج إىل قيادة حكيمة تضع األشياء مواضعها، وتتأىن يف األمور وال تستعجل، ال ميكن أن 
بحانه وتعاىل ال يغري سنته، فهذا نيب اهلل عليه يصلح الناس بني عشية وضحاها، ومن أراد ذل  فإنه قد أراد أن يغري اهلل سنته، واهلل س

الصالة والسالم بقي يف مكة ثالث عشرة سنة ينزل عليه الوحي، ويدعو إىل اهلل باليت هي أحسن، ومع ذل  يف النهاية خرج من مكة 
ة ويف نوم بني عشية وضحاها، هذا خائفا  خمتفيا  مل تتم الدعوة يف مكة، فلماذا نريد أن نغري األمة اليت مض  عليها قرون وهي يف غفل

األمة حتتاج إىل عالج رفيق هادىء يدعو باليت هي أحسن، األمة اإلسالمية حتتاج بعد الفقه يف دين . سفه يف العقل، وضالل يف الدين
نظر بعيد، ألن النتائج قد ال اهلل واحلكمة يف الدعوة إىل اهلل، حتتاج إىل العلم بالواقع والفطنة واخلربة، ونظر يف األمور اليت حتتاج إىل 

تتبني يف شهر، أو شهرين، أو سنة، أو سنتني، لكن العاقل يصرب وينظر ويتأمل حىت يعرف، واألمور حتتاج أيضا  إىل عزم وتصميم 
منها واهلل وصرب؛ ألنه البد من هذا البد من عزم يندفع به اإلنسان، والبد من صرب يثبت به اإلنسان وإال لفاتت األمور أو فات كثري 

 . املستعان

، فإذا كان اهلل لواك يف يتم  فال تقهر اليتيم، بل أكرم {أمل جيدك يتيما  فآوى}هذا يف مقابلة { فأما اليتيم فال تقهر}: قال عز وجل
غ منكسر اليتيم، واإلحسان إىل اليتام  وإكرامهم من أوامر الشريعة ومن حسنات الشريعة، ألن اليتيم الذي مات أبوه قبل أن يبل

اخلاطر، حيتاج إىل جرب، حيتاج إىل من يسليه، وإىل من يدخل عليه السرور السيما إذا كان قد بلغ سنًّا يعرف به األمور كالسابعة 
أول ما يدخل يف { وأما السائل فال تنهر{ }ووجدك ضاال  فهدى}هذا يف مقابل { وأما السائل فال تنهر}والعاشرة وما أشبه ذل  

ل عن الشريعة عن العلم ال تنهره؛ ألنه إذا سأل  يريد أن تبني له الشريعة وجب علي  أن تبينها له لقول اهلل تبارك السائل، السائ
ال تنهره إن هنرته نفرته، مث إن  إذا [. 497: لل عمران]{ وإذ أخذ اهلل ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه}: وتعاىل



وقه؛ ألنه مل يأت يسأل إال أنه يعتقد أن  فوقه، إذا هنرته وهو يشعر أن  فوقه أصابه الرعب واختلفت حواسه، هنرته وهو يعتقد أن  ف
ورمبا ال يفقه ما يلقي إلي  من السؤال، أو ال يفقه ما تلقيه إليه من اجلواب، وقس نفس  أنت لو كلمت رجال  أكرب من  منزلة مث 

كرك وعقل ، هلذا ال تنهر السائل، ورمبا يدخل يف ذل  أيضا  سائل املال، يعين إذا هنرك ضاعت حواس ، ومل تستطع أن ترتب ف
إذا عرفت أن السائل يف العلم إمنا يريد التعنت، وأخذ رأي  : جاءك سائل يسأل  ماال  فال تنهره، لكن هذا العموم يدخله التخصيص
يا فالن اتق اهلل : لمت ذل  فهنا ل  احلق أن تنهره، وأن تقولوأخذ رأي فالن وفالن حىت يضرب لراء العلماء بعضها ببعض، فإذا ع

أتريد إن أفتاك الناس مبا حتب سكّت، وإن أفتوك مبا ال حتب ذهبت ! أتلعب بدين اهلل؟! أمل تسأل فالنا  كيف تسألين بعدما سألته؟
سأل  املال غين فل  احلق أن تنهره ول  وكذل  سائل املال إذا علمت أن الذي . هذا ال بأس، ألن هذا النهر تأديب له!. تسأل؟

خمصوص فيما إذا اقتضت املصلحة أن ينهر فال بأس { السائل فال تنهر}احلق أيضا  أن توخبه عل  سؤاله وهو غين، إذا  هذا العموم 
.  جيدك يتيما  فآوىأمل}نعمة اهلل تعاىل عل  الرسول صل  اهلل عليه وسّلم اليت ذكرت يف هذه االيات ثالث { وأما بنعمة رب  فحدث}

كنت يتيما  فآواين اهلل، كنت ضاال  فهداين : حدث بنعمة اهلل قل. وهبذه الثالث تتم النعم{ ووجدك عائال  فأغىن. ووجدك ضاال  فهدى
ذل  افتخارا   اهلل، كنت عائال  فأغناين اهلل، لكن حتدث هبا إظهارا  للنعمة وشكرا  للمنعم، ال افتخارا  هبا عل  اخللق؛ ألن  إذا فعلت

 . أما إذا قلت أو إذا ذكرت نعمة اهلل علي  حتدثا  بالنعم، وشكرا  للمنعم فهذا مما أمر اهلل به. عل  اخللق كان هذا مذموما 

هذه كلمات يسرية عل  هذه السورة العظيمة، وما نقوله حنن أو غرينا من أهل العلم فإنه ال يستوعب ما دل عليه القرلن من املعاين 
 . يمة، نسأل اهلل أن يرزقنا الفهم يف دين اهلل، والعمل مبا علمنا إنه عل  كل شيء قديرالعظ

 

تفسري جزء 
 عم 

 حممد بن صاحل العثيمني  الشرح 

 { ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمـِن الرَِّحيِم }

ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرا  * َفِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرا  * َوَرَفْعَنا َلَ  ِذْكَرَك * َرَك الَِّذى َأنَقَض َظْه* َوَوَضْعَنا َعنَ  ِوْزَرَك * َأَلْم َنْشَرْح َلَ  َصْدَرَك }
 . {َوِإَل  َربَِّ  َفاْرَغْب* َفِإَذا َفَرْغَت َفانَصْب * 

 . البسملة تقدم الكالم عليها

هذا االستفهام يقول العلماء إنه { أمل نشرح ل  صدرك}: قال اهلل سبحانه وتعاىل مبينا  نعمته عل  نبيه حممد صل  اهلل عليه وسّلم
يقّدر بأن املعىن { أمل نشرح ل }ففي قوله . استفهام تقرير، واستفهام التقرير يرد يف القرلن كثريا ، ويقّدر الفعل بفعل ماٍض مقرون بقد
م التقرير فإنه يقدر بفعل ماٍض مقرون قد شرحنا ل  صدرك؛ ألن اهلل يقرر أنه شرح له صدره، وهكذا مجيع ما مير ب  من استفها

بقد، أما كونه يقدر بفعل ماٍض؛ فألنه قد مت وحصل، وأما كونه مقرونا  بقد؛ فألن قد تفيد التحقيق إذا دخلت عل  املاضي، وتفيد 
قد }:  قوله تعاىلقد هذه للتقليل، لكن يف( قد جيود البخيل: )التقليل إذا دخلت عل  املضارع، وقد تفيد التحقيق، ففي قول الناس

نوسعه، وهذا الشرح شرح : أي{ أمل نشرح ل  صدرك}: يقول اهلل تعاىل. هذه للتحقيق وال ش [. 11: النور]{ يعلم ما أنتم عليه
معنوي ليس شرحا  حسيًّا، وشرح الصدر أن يكون متسعا  حلكم اهلل عز وجل بنوعيه، حكم اهلل الشرعي وهو الدين، وحكم اهلل 

ملصائب اليت حتدث عل  اإلنسان؛ وذل  ألن الشرع فيه خمالفة للهوى فيجد اإلنسان ثقال  يف تنفيذ أوامر اهلل، وثقال  يف القدري وهو ا
اجتناب حمارم اهلل، ألنه خمالف هلوى النفس، والنفس األمارة بالسوء ال تنشرح ألوامر اهلل وال لنواهيه، جتد بعض الناس تثقل عليه 

ومن الناس من ختف عليه الصالة بل [. 419: النساء]{ وإذا قاموا إىل الصالة قاموا كساىل}: اىل يف املنافقنيالصالة كما قال اهلل تع



، إذا  فالشرع فيه ثقل عل  النفوس، «جعلت قرة عيين يف الصالة»: يشتاق إليها ويترقب حصوهلا كما قال النيب عليه الصالة والسالم
شياء حمرمة عليه كالزنا وشرب اخلمر وما أشبه ذل  فتثقل عليه، ومن الناس من ينشرح كاجتناب احملرمات، فبعض الناس يهوى أ

هيت : صدره لذل  ويبتعد عما حرم اهلل، وانظر إىل يوسف عليه الصالة والسالم ملا دعته امرأة العزيز بعد أن غلقت األبواب وقالت
معاذ اهلل، استعاذ : هيت ل ، قال: ، غلقت األبواب، وقالتل  وهتيأت له بأحسن ملبس وأحسن صورة، واملكان لمن أن يدخل أحد

ولقد }: بربه ألن هذه حال حرجة، شاب وامرأة العزيز، ومكان خاٍل ولمن، واإلنسان بشر رمبا تسّول له نفسه أن يفعل وهلذا قال
سبعة يظلهم اهلل »: له وسلم أنه قالويف الصحيح عن النيب صل  اهلل عليه وعل  ل[. يوسف]{ مهت به وهم هبا لوال أن رأى برهان ربه

إمام عادل، وشاب نشأ يف طاعة اهلل، ورجل قلبه معلق باملساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال، : يف ظله يوم ال ظل إال ظله
اله ما تنفق ميينه، إين أخاف اهلل، ورجالن حتابا يف اهلل اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مش: فقال

فشرح « رجل دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال إين أخاف اهلل»: ، والشاهد من هذا قوله«ورجل ذكر اهلل خاليا  ففاضت عيناه
الصدر للحكم الشرعي معناه قبول احلكم الشرعي والرضا به وامتثاله، وأن يقول القائل مسعنا وأطعنا، وأنت بنفس  أحيانا  جتد قلب  

حا  للعبادة تفعلها بسهولة وانقياد وطمأنينة ورضا، وأحيانا  بالعكس لوال خوف  من اإلمث ما فعلت، فإذا كان هذا االختالف يف منشر
 . الشخص الواحد فما بال  باألشخاص

مئنا  إليه، وأما انشراح الصدر للحكم القدري، فاإلنسان الذي شرح اهلل صدره للحكم الكوين جتده راضيا  بقضاء اهلل وقدره، مط
أنا عبد، واهلل رب يفعل ما يشاء، هذا الرجل الذي عل  هذه احلال سيكون دائما  يف سرور ال يغتم وال يهتم، هو يتأمل لكنه ال : يقول

ه عجبا  ألمر املؤمن إن أمره كل»: يصل إىل أن حيمل هًّما أو غمًّا وهلذا جاء يف احلديث الصحيح أن النيب عليه الصالة والسالم قال
، إذا  شرح الصدر يعين «خري، وليس ذل  إال للمؤمن، إن أصابته ضراء صرب فكان خريا  له، وإن أصابته سراء شكر فكان خريا  له

ر من توسعته وهتيئته ألحكام اهلل الشرعية والقدرية، ال يضيق بأحكام اهلل ذرعا  إطالقا ، ونبينا حممد صل  اهلل عليه وسّلم له احلظ األوف
ذا جتده أتق  الناس هلل، وأشدهم قياما  بطاعة اهلل، وأكثرهم صربا  عل  أقدار اهلل، ماذا فعل الناس به حني قام بالدعوة؟ وماذا ذل ، وهل

يصيبه من األمراض؟ حىت إنه يوع  كما يوع  الرجالن منا يعين من املرض يشدد عليه يعين كرجلني منا، فعن عبداهلل بن مسعود 
: يا رسول اهلل إن  توع  وعكا  شديدا ، قال: ت عل  رسول اهلل صل  اهلل عليه وسّلم وهو يوع ، فقلتدخل: رضي اهلل عنه قال

وحىت أنه شدد عليه عند النزع عند املوت عليه الصالة والسالم حىت يفارق الدنيا وهو . «أجل، إين أوع  كما يوع  رجالن منكم»
جود شيء يصرب عليه، أما الشيء اليسري البارد فال صرب عليه، هلذا جند األنبياء أكثر أصرب الصابرين، والصرب درجة عالية ال تنال إال بو

إن بني اجلملتني تنافر، اجلملة : قد يقول قائل{ أمل نشرح ل  صدرك ووضعنا عن  وزرك}. الناس بالء مث الصاحلني األمثل فاألمثل
مبعىن قد شرحنا { أمل نشرح}عل  التقرير الذي قلت وهو أن لكن بناء { وضعنا}والثانية فعل ماض { نشرح}األوىل فعل مضارع 

أي { وزرك}وضعناه أي طرحناه وعفونا وساحمنا وجتاوزنا عن  { ووضعنا عن  وزرك}يكون عطف ووضعنا عطفه عل  نظريه ومثيله 
فإتعاب غريه من باب أوىل،  يعين أقضه ولمله؛ ألن الظهر هو حمل احلمل، فإذا كان هناك محل يتعب الظهر{ الذي أنقض ظهرك}إمث  

ألن أقوى عضو يف أعضائ  للحمل هو الظهر، وانظر للفرق بني أن حتمل كيسا  عل  ظهرك أو حتمله بني يدي  بينهما فرق، فاملعىن 
فتحا  مبينا  ليغفر إنا فتحنا ل  }: أن اهلل تعاىل غفر للنيب صل  اهلل عليه وسّلم وزره وخطيئته حىت بقي مغفورا  له، قال اهلل تبارك وتعاىل

وقيل للنيب صل  اهلل عليه وسّلم وهو يقوم الليل ويطيل القيام حىت تتورم [. 9، 4: الفتح. ]{اهلل ل  ما تقدم من ذنب  وما تأخر
 ، إذا  مغفرة«أفال أكون عبدا  شكورا »: أتصنع هذا، وقد غفر اهلل ل  ما تقدم من ذنب  وما تأخر، فقال: قدماه أو تتفطر قيل له

الذنوب املتقدمة واملتأخرة ثابتة بالقرلن والسنة، وهذا من خصائص الرسول عليه الصالة والسالم، ال أحد من الناس يغفر له ما تقدم 
وما تأخر إال الرسول صل  اهلل عليه وسّلم، أما غريه فيحتاج إىل توبة من الذنب، وقد يغفر اهلل له سبحانه وتعاىل بدون توبة ما دون 

ووضعنا عن  وزرك الذي }: ن الرسول عليه الصالة والسالم جنزم بأنه قد ُغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهلذا قالالشرك، لك



هذه االية وما سقناه شاهدا  هلا يدل عل  أن الرسول صل  اهلل عليه وسّلم قد يذنب فهل النيب صل  اهلل : فإن قال قائل. {أنقض ظهرك
نعم، وال ميكن أن نرد النصوص جملرد أن نستبعد وقوع الذنب منه صل  اهلل عليه ولله وسلم، وحنن ال : عليه وسّلم يذنب؟ فاجلواب

نقول الشأن أال يذنب اإلنسان بل الشأن أن يغفر لإلنسان، هذا هو املهم أن يغفر له، أما أن ال يقع منه الذنب فقد قال النيب عليه 
، البد من خطيئة لكن هناك أشياء ال ميكن أن تقع من األنبياء مثل «طائني التوابونكل بين لدم خطاء، وخري اخل»: الصالة والسالم

الكذب واخليانة، فإن هذا ال ميكن أن يقع منهم إطالقا ، ألن هذا لو فرض وقوعه لكان طعنا  يف رسالتهم وهذا شيء مستحيل، 
الة، فالرسالة إمنا وجدت لتتميم مكارم األخالق كما قال وسفاسف األخالق من الزنا وشبهه هذا أيضا  ممتنع، ألنه ينايف أصل الرس

، فاحلاصل أن اهلل سبحانه وتعاىل وضع عن حممد صل  اهلل عليه «إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق»: صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم
لرسول عليه الصالة والسالم فكيف وعل  لله وسلم وزره، وبني أن هذا الوزر قد أنقض ظهره أي أقضه وأتعبه، وإذا كان هذا وزر ا

 بأوزار غريه، أوزارنا تقض ظهورنا وتنقضها وتتعبها، ولكن كأننا مل حنمل شيئا ، وذل  لضعف إمياننا وبصريتنا وكثرة غفلتنا، نسأل اهلل
أذنب ذنبا  صار عنده كذباب أن يعاملنا بالعفو، يف بعض االثار أن املؤمن إذا أذنب ذنبا  صار عنده كاجلبل فوق رأسه وإن املنافق إذا 

وقع عل  أنفه فقال به هكذا، يعين أنه ال يهتم، فاملؤمن هتمه خطاياه وتلحقه اهلم حىت يتخلص منها بتوبة واستغفار، أو حسنات جليلة 
رض  متحو لثار هذه السيئة، وأنت إذا رأيت من قلب  الغفلة عن ذنوب  فاعلم أن قلب  مريض، ألن القلب احلي ال ميكن أن ي

 : باملرض، ومرض القلوب هي الذنوب كما قال عبداهلل بن املبارك رمحه اهلل

رأيت الذنوب متيت القلوب وقد يورث الذل إدماهناوترك الذنوب حياة القلوب وخري لنفس  عصياهنا فيجب علينا أن هنتم بأنفسنا 
ذا صرفوا، وماذا أنفقوا، وماذا كسبوا، فإن جتار االخرة ينبغي وأن حناسبها، وإذا كان التجار ال ينامون حىت يراجعوا دفاتر جتارهتم، ما

أن يكونوا أشد اهتماما ؛ ألن جتارهتم أعظم، فتجارة أهل الدنيا غاية ما تفيدهم إن أفادهتم هو إتراف البدن فقط، عل  أن هذه التجارة 
قطاع طريق، أو سراق صار أشد قلقا ، :  بلده خماوفيلحقها من اهلم والغم ما هو معلوم، وإذا خسر يف سلعة اهتم لذل ، وإذا كان يف

تؤمنون باهلل ورسوله . يا أيها الذين لمنوا هل أدلكم عل  جتارة تنجيكم من عذاب أليم}لكن جتارة االخرة عل  العكس من هذا 
نات جتري من حتتها يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم ج. وجتاهدون يف سبيل اهلل بأموالكم وأنفسكم ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون

تنجي من العذاب، ويغفر اهلل هبا الذنوب، ويدخل هبا اجلنات، جنات عدن أي جنات إقامة، ومساكن [. 49ـ  41: الصف]{ األهنار
جنتان من ذهب لنيتهما وما »: طيبة يف جنات عدن، مساكن طيبة يف بنايتها ويف مادة البناء، كما قال النيب عليه الصالة والسالم

، واهلل لو يبق  اإلنسان يف سجدة منذ بلغ إىل أن ميوت لكان هذا مثنا  قليال  بالنسبة إىل هذه «وجنتان من فضة لنيتهما وما فيهما فيهما،
لنار، الغنيمة العظيمة، ولو مل يكن إال أن ينجو اإلنسان من النار لكف ، أحيانا  اإلنسان يفكر يقول ليتين مل أولد أو يكفيين أن أجنو من ا

ليتين شجرة تعضد، ليت أمي مل تلدين، ألن اإلنسان يظن أنه لمن ألنه يصلي، ويصوم، : ا هو عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يقولوه
ويتصدق، وحيج ويرب الوالدين وما أشبه ذل ، لكن قد يكون يف قلبه حسيكة تؤدي إىل سوء اخلامتة، ـ والعياذ باهلل ـ كما قال النيب 

يعين مدة قريبة ملوته ما هو إال ذراع يف « إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع» :صل  اهلل عليه وسّلم
: العمل؛ ألن عمله كله هباء، هو يعمل بعمل أهل اجلنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار كما جاء يف احلديث الصحيح، لكن قوله

ليس معناه أن عمله أوصله إىل قريب من اجلنة، وإمنا املعىن حىت ال يبق  عليه إال مدة قليلة يف « حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع»
إن الرجل »: لكن هذا فيما إذا كان عمل اإلنسان للناس كما قال عليه الصالة والسالم« مث يعمل بعمل أهل النار فيدخلها»احلياة 

، واإلنسان إذا مر عل  مثل هذه النصوص خياف عل  نفسه، خياف من «ل النارليعمل بعمل أهل اجلنة فيما يبدو للناس وهو من أه
: رفع ذكر الرسول عليه الصالة والسالم ال أحد يش  فيه؛ أوال { ورفعنا ل  ذكرك}. الرياء، خياف من العجب، خياف من اإلذالل

 .  اهلل، أشهد أن حممد رسول اهللأشهد أن ال إله إال: ألنه يرفع ذكره عند كل صالة يف أعل  مكان وذل  يف األذان



 . يرفع ذكره يف كل صالة فرضا  يف التشهد، فإن التشهد مفروض، وفيه أشهد أن ال إله إال اهلل، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله: ثانيا 

ة البد فيها من يرفع ذكره عند كل عبادة، كل عبادة مرفوع فيها ذكر الرسول صل  اهلل عليه وسلم، وذل  ألن كل عباد: ثالثا 
اإلخالص هلل تعاىل، واملتابعة للرسول عليه الصالة والسالم، ومن املعلوم أن املتابع للرسول صل  اهلل عليه وعل  : شرطني أساسيني مها

 . لله وسلم سوف يستحضر عند العبادة أنه متبع فيها رسول اهلل صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم فهذا من رفع ذكره

هذا بشارة من اهلل عز وجل للرسول صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم ولسائر األمة، { إن مع العسر يسرا . العسر يسرا  فإن مع}: قوله
وجرى عل  الرسول عليه الصالة والسالم عسر حينما كان مبكة يضيق عليه، ويف الطائف، وكذل  أيضا  يف املدينة من املنافقني فاهلل 

ين كما شرحنا ل  صدرك، ووضعنا عن  وزرك، ورفعنا ل  ذكرك، وهذه نعم عظيمة كذل  هذا يع{ فإن مع العسر يسرا }: يقول
لن يغلب عٌسر »: قال ابن عباس عند هذه االية{ إن مع العسر يسرا . فإن مع العسر يسرا }العسر الذي يصيب  البد أن يكون له يسر 

توجيه كالمه أن العسر مل : قال أهل البالغة.  واليسر ذكر مرتني، وتوجيه كالمه ـ رضي اهلل عنه ـ مع أن العسر ذكر مرتني«يسرين
العسر األول أعيد يف الثانية بال، فال هنا للعهد الذكري، وأما يسر { إن مع العسر يسرا . فإن مع العسر يسرا }يذكر إال مرة واحدة 

ة التعريف فالثاين هو األول إال ما ندر، وإذا كرر االسم أنه إذا كرر االسم مرتني بصيغ: فإنه مل يأت معرفا  بل جاء منكرا ، والقاعدة
مرتني بصيغة التنكري فالثاين غري األول، ألن الثاين نكرة، فهو غري األول، إذا  يف االيتني الكرميتني يسران وفيهما عسر واحد، ألن 

جل، وخربه جل وعال أكمل األخبار صدقا ، هذا الكالم خرب من اهلل عز و{ فإن مع العسر يسرا }العسر كرر مرتني بصيغة التعريف 
صل قائما ، فإن مل تستطع : ووعده ال خيلف، فكلما تعسر علي  األمر فانتظر التيسري، أما يف األمور الشرعية فظاهر، ففي الصالة

نب ، ويف فقاعدا ، فإن مل تستطع فعل  جنب، فهذا تيسري، إذا شق علي  القيام اجلس، إن شق علي  اجللوس صل وأنت عل  ج
الصيام إن قدرت وأنت يف احلضر فصم، وإن مل تقدر فأفطر، إذا كنت مسافرا  فأفطر، يف احلج إن استطعت إليه سبيال  فحج، وإن مل 
: تستطع فال حج علي ، بل إذا شرعت يف احلج وأحصرت ومل تتمكن معه من إكمال احلج فتحلل، وافسخ احلج واهِد لقول اهلل تعاىل

إذا  كل عسر حيدث لإلنسان يف العبادة جيد التسهيل [. 481: البقرة]{ العمرة هلل فإن أحصرمت فما استيسر من اهلديوأمتوا احلج و}
كذل  يف القضاء والقدر، يعين تقدير اهلل عل  اإلنسان من مصائب، وضيق عيش، وضيق صدر وغريه ال ييأس، فإن مع . واليسر

: أن يكون اإلنسان فقريا  فتضيق عليه األمور فييسر اهلل له الغىن، مثال لخر: ا  حسيًّا، مثلالعسر يسرا ، والتيسري قد يكون أمرا  ظاهر
إنسان مريض يتعب يشق عليه املرض فيشفيه اهلل عز وجل، هذا أيضا  تيسري حسي، هناك تيسري معنوي وهو معونة اهلل اإلنسان عل  

لعسري، وصار هذا األمر العسري الذي لو نزل عل  اجلبال لدكها، صار مبا الصرب هذا تيسري، فإذا أعان  اهلل عل  الصرب تيسر ل  ا
أعان  اهلل عليه من الصرب أمرا  يسريا ، وليس اليسر معناه أن ينفرج الشيء متاما  فقط، اليسر أن ينفرج الكرب ويزول وهذا يسر 

. أمرا  سهال  عليه، نقول هذا ألننا واثقون بوعد اهللحسي، وأن يعني اهلل اإلنسان عل  الصرب حىت يكون هذا األمر الشديد العسري 
أي إذا فرغت من أعمال  فانصب لعمل لخر، يعين اتعب لعمل لخر، ال جتعل الدنيا تضيع { فإذا فرغت فانصب وإىل رب  فارغب}

يفوت عل  اإلنسان  علي ، وهلذا كانت حياة اإلنسان العاقل حياة جد، كلما فرغ من عمل شرع يف عمل لخر، وهكذا؛ ألن الزمن
يف حال يقظته ومنامه، وشغله وفراغه، يسري وال ميكن ألحد أن ميس  الزمن، لو اجتمع اخللق كلهم ليوقفوا الشمس حىت يطول 

النهار ما متكنوا، فالزمن ال ميكن ألحد أن ميسكه، إذا  اجعل حيات  حياة جد، إذا فرغت من عمل فانصب يف عمل لخر، إذا فرغت 
نياعلي  بعمل االخرة، فرغت من عمل االخرة اشتغلت بأمر الدنيا فإذا قضيت الصالة يوم اجلمعة فانتشر يف األرض من عمل الد

يعين وأنتم { يا أيها الذين لمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة}وابتِغ من فضل اهلل، وصالة اجلمعة يكتنفها عمالن دنيويان 
فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض . هلل وذروا البيع ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمونفاسعوا إىل ذكر ا}مشتغلون يف دنياكم 
فإذا فرغنا من شغل اشتغلنا يف لخر، وإذا فرغنا منه اشتغلنا يف لخر وهكذا ينبغي أن يكون [. 41، 8: اجلمعة]{ وابتغوا من فضل اهلل



 . اإلنسان دائما  يف جد

 . اجلد يف كل حيايت لتعبت ومللتلو أنين استعملت : فإذا قال قائل

إن استراحت  لتنشيط نفس  وإعادة النشاط يعترب شغال  وعمال ، يعين ال يلزم الشغل باحلركات ففراغ  من أجل أن تنشط : قلنا
ت منها يعين إذا عملت األعمال اليت فرغ{ وإىل رب  فارغب}. للعمل االخر يعترب عمال ، املهم أن جتعل حيات  كلها جدًّا وعمال 

ونصبت يف األخرى، فارغب إىل اهلل عز وجل يف حصول الثواب، ويف حصول األجر، ويف اإلعانة كن مع اهلل عز وجل قبل العمل 
إىل }فائدة بالغية { إىل رب  فارغب}: ويف قوله. وبعد العمل، قبل العمل كن مع اهلل تستعينه عز وجل، وبعده ترجو منه الثواب

وهي مقدمة عليها، وتقدمي املعمول يفيد احلصر، يعين إىل اهلل ال إىل غريه فارغب يف مجيع ( ارغب)عراب بـمتعلقة من حيث اإل{ رب 
أمورك، وثق بأن  مىت علقت رغبت  باهلل عز وجل فإنه سوف ييسر ل  األمور، وكثري من الناس تنقصهم هذه احلال أي ينقصهم أن 

نسأل اهلل سبحانه . ثري من أعماهلم؛ ألهنم مل يكن بينهم وبني اهلل تعاىل صلة يف أعماهلميكونوا دائما  راغبني إىل اهلل، فتجدهم خيتل ك
 . وتعاىل أن جيعلنا ممتثلني ألوامره، مصدقني بأخباره، إنه عل  كل شيء قدير

 

تفسري جزء 
 عم 

 حممد بن صاحل العثيمني  التين 

 { ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمـِن الرَِّحيِم }

ِإالَّ * ُثمَّ َرَدْدَنـُه َأْسَفَل َسـِفِلنَي * َلَقْد َخَلْقَنا اإِلنَسـَن ِف  َأْحَسِن َتْقِومٍي * َوَهـَذا اْلَبَلِد االَِْمنِي * َوُطوِر ِسيِننَي *  َوالزَّْيُتوِن َوالتِّنِي}
 . {َأَلْيَس اللَُّه ِبَأْحَكِم اْلَحـِكِمنَي* ا ُيَكذُِّبَ  َبْعُد ِبالدِّيِن َفَم* الَِّذيَن َءاَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّـِلَحـِت َفَلُهْم َأْجٌر َغْيُر َمْمُنوٍن 

 . البسملة تقدم الكالم عليها

بالتني، والزيتون، وبطور سينني، وهذا البلد : إقسام اهلل تعاىل هبذه األشياء األربعة{ وهذا البلد األمني. والتني والزيتون وطور سينني}
معروف، وأقسم اهلل هبما { والزيتون}هو الثمر املعروف، { والتني}ن السورة مكية فاملشار إليه قريب وهو مكة، األمني يعين مكة، أل

وهذا }. أقسم اهلل به ألنه اجلبل الذي كلم اهلل عنده موس  صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم{ وطور سينني}ألهنما يكثران يف فلسطني، 
 . كة ألهنا أحب البقاع إىل اهلل، وأشرف البقاع عند اهلل عز وجلأقسم اهلل به أعين م{ البلد األمني

أرض فلسطني اليت فيها األنبياء، ولخر أنبياء بين إسرائيل { والتني والزيتون}أقسم اهلل هبذه الثالثة، ألن األول : قال بعض أهل العلم
اهلل تعاىل إىل موس  حوله، وأما البلد األمني فهو مكة  هو عيس  بن مرمي عليه الصالة والسالم، وبطور سينني ألنه اجلبل الذي أوح 

أي طور الربكة ألن اهلل تعاىل { وطور سينني}: ومعىن قوله: قال العلماء. الذي بعث اهلل منه حممدا  صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم
سم عليه، أقسم اهلل تعاىل أنه خلق هذا هو املق{ لقد خلقنا  اإلنسان يف أحسن تقومي}. وصفه أو وصف ما حوله بالوادي املقدس

القسم، والالم، وقد، أقسم اهلل أنه خلق اإلنسان : اإلنسان يف أحسن تقومي، وهذه اجلملة اليت فيها املقسم عليه مؤكدة بثالثة مؤكدات
ن من بين لدم فطرة وقصدا ، ألنه ال يوجد أحد من املخلوقات أحس{ يف أحسن تقومي}يف أحسن هيئة وِخلقة و{ يف أحسن تقومي}

مث رددناه }: قوله{ لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي}: خلقة، فاملخلوقات األرضية كلها دون بين لدم يف اخللقة، ألن اهلل تعاىل قال
كم من ومن}: هذه الردة اليت ذكرها اهلل عز وجل تعين أن اهلل تعاىل يرد اإلنسان أسفل سافلني ِخلقة كما قال اهلل تعاىل{ أسفل سافلني



فكلما ازدادت السن يف اإلنسان تغري إىل أردأ يف القوة اجلسدية، ويف اهليئة اجلسدية، ويف نضارة [. 71: النحل]{ يرد إىل أرذل العمر
الوجه وغري ذل  يرد أسفل سافلني، وإذا قلنا إن أحسن تقومي تشمل حىت الفطرة اليت جبل اهلل اخللق عليها، والعبادة اليت تترتب أو 

 عل  هذه الفطرة، فإن هذا إشارة إىل أن من الناس من تعود به حاله ـ والعياذ باهلل ـ إىل أن يكون أسفل سافلني بعد أن كان يف تتبىن
{ إال الذين لمنوا وعملوا الصاحلات فلهم أجر غري ممنون}: األعل  والقمة من اإلميان والعلم، واالية تشمل املعنيني مجيعا  مث قال تعاىل

يعين إال املؤمنني الذين لمنوا وعملوا الصاحلات فإهنم ال يردون إىل أسفل السافلني، { مث رددناه أسفل سافلني}: ناء من قولههذا استث
غري مقطوع، وال ممنون به { غري ممنون}أي ثواب { فلهم أجر}: وقوله. ألهنم متمسكون بإمياهنم وأعماهلم، فيبقون عليها إىل أن ميوتوا

صاحله ملعىن القطع، وصاحلة ملعىن املنة، فهم هلم أجر ال ينقطع، وال مين عليهم به، يعين أهنم إذا استوفوا هذا { ونممن}أيضا  فكلمه 
 األجر ال مين عليهم فيقال أعطيناكم وفعلنا وفعلنا، وإن كانت املنة هلل عز وجل عليهم باإلميان والعمل الصاحل والثواب، كلها مّنة من

ال يؤذون باملن كما جيري ذل  يف أمور الدنيا، إذا أحسن إلي  أحد من الناس فرمبا يؤذي  مبنه علي ، : به، أي اهلل لكن ال مين عليهم
انتقل اهلل تعاىل من { فما يكذب  بعد بالدين}: مث قال اهلل تبارك وتعاىل. فعلت ب ، أعطيت  وما أشبه ذل : يف كل مناسبة يقول

أي شيء يكذب  أيها اإلنسان بعد : أي{ فما يكذب  بعد بالدين}:   وجه املقابلة واخلطاب قالالكالم عل  وجه الغيبة إىل الكالم عل
أي مبا أمر اهلل به من الدين، وهلذا كلما نظر اإلنسان إىل نفسه وأصله وخلقته، وأن اهلل اجتباه وأحسن خلقته، { بالدين}هذا البيان 

وهذا { أليس اهلل بأحكم احلاكمني}: مث قال. صديقا  بكتابه ومبا أخربت به رسلهوأحسن فطرته فإنه يزداد إميانا  باهلل عز وجل، وت
االستفهام للتقرير يقرر اهلل عز وجل أنه أحكم احلاكمني، وأحكم هنا اسم تفضيل وهو مأخوذ من احلكمة، ومن احلكم، فاحلكم 

لبالغة هي حكمة اهلل عز وجل فهو سبحانه وتعاىل أحكم األكرب األعظم الذي ال يعارضه شيء هو حكم اهلل عز وجل، واحلكمة العليا ا
نسأل اهلل تعاىل أن يرزقنا العلم بكتابه، وسنة رسوله صل  اهلل عليه وعل  . احلاكمني قدرا  وشرعا ، وله احلكم، وإليه يرجع األمر كله

 . لله وسلم، إنه عل  كل شيء قدير

 

تفسري جزء 
 عم 

 حممد بن صاحل العثيمني  العلق 

 { ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمـِن الرَِّحيِم }

 . {َعلََّم اإِلنَسـَن َما َلْم َيْعَلْم* الَِّذى َعلََّم ِباْلَقَلِم * اْقَرْأ َوَربَُّ  االَْْكَرُم * َخَلَق اإِلنَسـَن ِمْن َعَلٍق * اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّ  الَِّذى َخَلَق }

 . البسملة تقدم الكالم عليها

هذه االيات { علم اإلنسان ما مل يعلم. الذي علم بالقلم. اقرأ وربـ  األكرم. خلق اإلنسان من علق. م رب  الذي خلقاقرأ باس}
أول ما نزل عل  الرسول عليه الصالة والسالم من القرلن الكرمي، نزلت عليه وهو يتعبد يف غار حراء وكان رسول اهلل صل  اهلل عليه 

وحي أنه يرى الرؤيا يف املنام، فتأيت مثل فلق الصبح يعين حيدث ما يصدق هذه الرؤيا، وأول ما كان وعل  لله وسلم أول ما بدء بال
يرى هذه الرؤيا يف ربيع األول فبقي ستة أشهر يرى مثل هذه الرؤيا ويراها جتيء مثل فلق الصبح، ويف رمضان نزل الوحي الذي يف 

أن الرؤيا الصاحلة جزء »وزمن الوحي ثالث وعشرون سنة، وهلذا جاء يف احلديث اليقظة، واملدة بني ربيع األول ورمضان ستة شهور، 
، ملا كان يرى هذه الرؤيا اليت جتيء مثل فلق الصبح ُحبب إليه اخلالء، يعين أن خيلو بنفسه ويبتعد «من ستة وأربعني جـزءا  من النبوة

خيلو به هذا الغار الذي يف جبل حراء وهو غار يف قمة اجلبل ال عن هذا اجملتمع اجلاهلي، فرأى عليه الصالة والسالم أن أحسن ما 
يكاد يصعد إليه اإلنسان القوي إال مبشقة، فكان يصعده عليه الصالة والسالم ويتحنث، يتعبد هلل عز وجل مبا فتح اهلل عليه يف هذا 



ب، مث ينزل ويتزود ملثلها من أهله، ويرجع ويتحنث الغار الليايل ذوات العدد، يعين عدة ليال، ومعه زاد أخذه يتزود به من طعام وشرا
يعين « ما أنا بقارىء»ومعىن « ما أنا بقارىء»: هلل عز وجل، إىل أن نزل عليه الوحي وهو يف هذا الغار، أتاه جربيل وأمره أن يقرأ فقال

ءة، إذ أنه صل  اهلل عليه وسّلم كان لست من ذوي القراءة، وليس مراده املعصية ألمر جربيل، لكنه ال يستطيع، ليس من ذوي القرا
{ هو الذي بعث يف األميني رسوال  منهم}: وقال تعاىل[. 19: األعراف]{ فآمنوا باهلل ورسوله النيب األمي}: أميًّا كما قال اهلل تعاىل

رته إىل هذه الرسالة، فكان ال يقرأ وال يكتب، وهذا من حكمة اهلل أنه ال يقرأ وال يكتب، حىت تتبني حاجته وضرو[. 9: اجلمعة]
وما كنت تتلو من قبله من كتاب وال ختطه بيمين  إذا  الرتاب }: وحىت ال يبق  لشاك ش  يف صدقه، وقد أشار اهلل إىل هذه يف قوله

ان من خلق اإلنس. اقرأ باسم رب  الذي خلق}فغطه مرتني أو ثالثا ، مث قال له « ما أنا بقارىء»: قال له[. 19: العنكبوت]{ املبطلون
مخس ليات نزلت فرجع هبا النيب صل  اهلل عليه وسّلم يرجف { علم اإلنسان ما مل يعلم. الذي علم بالقلم. اقرأ ورب  األكرم. علق

فؤاده من اخلوف والفزع حىت أت  إىل خدجية، وحديث الوحي وابتداءه موجود يف أول صحيح البخاري من أحب أن يرجع إليه 
قيل معناه متلبسا  بذل ، وقيل مستعينا  بذل ، يعين اقرأ { باسم رب }: قوله{ اقرأ باسم رب  الذي خلق} :فلريجع يقول اهلل عز وجل

ه، مستعينا  باسم اهلل؛ ألن أمساء اهلل تعاىل كلها خري، وكلها إعانة يستعني هبا اإلنسان، ويستعني هبا عل  وضوئه، ويستعني هبا عل  أكل
دون أن يقول باسم اهلل ألن املقام مقام ربوبية وتصرف وتدبري لألمور { باسم رب }: عون، وقالويستعني هبا عل  مجاعه فهي كلها 

الذي }. إال أنه عليه الصالة والسالم قد رباه اهلل تعاىل تربية خاصة ورباه كذل  ربوبية خاصة{ باسم رب }: وابتداء رسالة فلهذا قال
اهلل خالق كل شيء وهو عل  }: وقال تعاىل[. 9: الفرقان]{ ء فقدره تقديرا وخلق كل شي}: أي خلق كل شيء كما قال تعاىل{ خلق

فما من شيء يف السماء وال يف األرض، من خفي وظاهر، وصغري وكبري إال وهو خملوق هلل عز وجل [. 19: الزمر]{ كل شيء وكيل
لو ذكر املفعول لتقيد الفعل به، لو قال خلق  وحذف املفعول إشارة للعموم؛ ألن حذف املفعول يفيد العموم، إذ{ خلق}: وهلذا قال

خلق اإلنسان من }: مث قال. وأطلق صار عامًّا فهو خالق كل شيء جل وعال{ خلق}كذا تقيد اخللق مبا ذكر فقط، لكن إذا قال 
ومحلناهم يف الرب والبحر ولقد كرمنا بين لدم }: خص اهلل تعاىل خلق اإلنسان تكرميا  لإلنسان وتشريفا  له؛ ألن اهلل تعاىل يقول{ علق

أي { خلق اإلنسان}فلهذا نص عل  خلق اإلنسان [. 71: اإلسراء]{ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم عل  كثري ممن خلقنا تفضيال 
مجع، أو اسم مجع علقة، كشجر اسم مجع شجرة، والعلق عبارة عن دودة محراء من الدم صغرية وهذا هو املنشأ { من علق}ابتدأ خلقه 

 . لذي به احلياة؛ ألن اإلنسان دم لو تفرغ من الدم هلل ا

وقد بني اهلل عز وجل أنه خلق اإلنسان من علق، ولكنه يتطور، وبني يف ليات أخرى أنه خلق اإلنسان من تراب، ويف ليات أخرى 
ماء مهني، ويف هذه االية خلقه من طني، ويف ليات أخرى من صلصال كالفخار، ويف ليات أخرى من ماء دافق، ويف ليات أخرى من 

 من علق فهل يف هذا تناقض؟ 

ليس هناك تناقض، وال ميكن أن يكون يف كالم اهلل تعاىل، أو ما صح عن رسوله صل  اهلل عليه وسّلم شيء من التناقض أبدا ، : اجلواب
ه سبحانه وتعاىل يذكر أحيانا  مبدأ اخللق من لكن[. 99: النساء]{ ولو كان من عند غري اهلل لوجدوا فيه اختالفا  كثريا }: فإن اهلل يقول

وجه، ومبدأ اخللق من وجه لخر، فخلقه من تراب؛ ألن أول ما خلق اإلنسان من التراب مث صب عليه املاء فكان طينا  مث استمر مدة 
قه عز وجل حلما ، وعظما ، فكان محئا  مسنونا ، مث طالت مدته فكان صلصاال ، يعين إذا ضربته بيدك تسمع له صلصلة كالفخار، مث خل

واخللق االخر من بنيه أول منشئهم من نطفة، وهي املاء املهني وهي املاء الدافق، هذه . وعصبا  إىل لخره، هذا ابتداء اخللق املتعلق بآدم
ن دما  علقة، مث تبدأ بالنمو النطفة تبق  يف الرحم أربعني يوما ، مث تتحول شيئا  فشيئا  وبتمام األربعني تتقلب بالتطور والتدريج حىت تكو

والثخونة وتتطور شيئا  فشيئا ، فإذا متت مثانني يوما  انتقلت إىل مضغة ـ قطعة من حلم بقدر ما ميضغه اإلنسان ـ وتبق  كذل  أربعني 
م، فينفخ فيه الروح، يوما  فهذه مائة وعشرون يوما ، وهي باألشهر أربعة أشهر، بعد أربعة أشهر يبعث اهلل إليه املل  املوكل باألرحا

فتدخل الروح يف اجلسد بإذن اهلل عز وجل، والروح ال نستطيع أن نعرف كنهها وحقيقتها ومادهتا، أما اجلسد فأصله من التراب، مث 



ويسألون  عن الروح قل الروح من أمر ريب }يف أرحام النساء من النطفة، لكن الروح ال نعرف من أي جوهر هي؟ وال من أي مادة 
فينفخ املل  الروح يف هذا اجلنني فيبدأ يتحرك، ألن مناءه األول كنماء األشجار [. 91: اإلسراء]{ أوتيتم من العلم إال قليال وما 

بدون إحساس، بعد أن تنتفخ فيه الروح يكون لدميا  يتحرك، وهلذا إذا سقط احلمل من البطن قبل أربعة أشهر دفن يف أي مكان من 
تكفني، وال صالة عليه، وال يبعث؛ ألنه ليس لدميًّا، وبعد أربعة أشهر إذا سقط جيب أن يغسل، ويكفن،  األرض، بدون تغسيل، وال

ويصل  عليه، ويدفن يف املقابر؛ ألنه صار إنسانا ، ويسم  أيضا ؛ ألنه يوم القيامة سيدع  بامسه، ويعق عنه، لكن العقيقة عنه ليست يف 
عد خروجه، عل  كل حال هذا اجلنني يف بطن أمه يتطور حىت يكون بشرا ، مث يأذن اهلل عز وجل التأكيد كالعقيقة عمن بلغ سبعة أيام ب

 . له بعد املدة اليت أكثر ما تكون عادة تسعة أشهر فيخرج إىل الدنيا

 : وهبذه املناسبة أبني أن لإلنسان أربع دور

 . يف بطن أمه: الدار األوىل

 . يف الدنيا: الدار الثانية

 . يف الربزخ: لثةالدار الثا

 . يف اجلنة أو النار وهي املنته : الدار الرابعة

اقرأ باسم رب  }تكرار لألوىل لكن هل هي توكيد أو هي تأسيس؟ الصحيح أهنا تأسيس وأن األوىل { اقرأ{ }اقرأ ورب  األكرم}
يتعلق بالشرع، فاألوىل مبا يتعلق بالقدر،  قرنت مبا{ اقرأ ورب  األكرم الذي علم بالقلم}قرنت مبا يتعلق بالربوبية، و{ الذي خلق

والثانية مبا يتعلق بالشرع، ألن التعليم بالقلم أكثر ما يعتمد الشرع عليه، إذ أن الشرع يكتب وحيفظ، والقرلن يكتب وحيفظ، والسنة 
 . تكتب وحتفظ، وكالم العلماء، يكتب وحيفظ، فلهذا أعادها اهلل مرة ثانية

َأَرَءْيَت ِإن َكاَن َعَل  * َعْبدا  ِإَذا َصلَّ  * َأَرَأْيَت الَِّذى َيْنَه  * ِإنَّ ِإَل  َربَِّ  الرُّْجَع  * َأن رََّءاُه اْسَتْغَن  * َلَيْطَغ   َكالَّ ِإنَّ اإِلنَسـَن}
َناِصَيٍة َكـِذَبٍة َخاِطَئٍة * َكالَّ َلِئن لَّْم َينَتِه َلَنْسَفعا  ِبالنَّاِصَيِة * َيَرى  َأَلْم َيْعَلم ِبَأنَّ اللََّه* َأَرَءْيَت ِإن َكذََّب َوَتَولَّ  * َأْو َأَمَر ِبالتَّْقَوى * اْلُهَدى 

 . {َكالَّ اَل ُتِطْعُه َواْسُجْد َواْقَتِرب* َسَنْدُع الزََّباِنَيَة * َفْلَيْدُع َناِدَيُه * 

أن تكون مبعىن حقًّا كما يف هذه االية : عل  عدة معاين منهايف القرلن الكرمي ترد { كال{ }كال إن اإلنسان ليطغ }: قال اهلل تعاىل
اإلنسان هنا ليس شخصا  { أن رله استغىن. إن اإلنسان ليطغ }مبعىن حقًّا، يعين أن اهلل تعاىل يثبت هذا إثباتا  ال مرية فيه { كال}فـ

، من الطغيان وهو جماوزة احلد، إذا رأى أنه استغىن معينا ، بل املراد اجلنس، كل إنسان من بين لدم إذا رأى نفسه استغىن فإنه يطغ 
عن رمحة اهلل طغ  ومل يباِل، إذا رأى أنه استغىن عن اهلل عز وجل يف كشف الكربات وحصول املطلوبات صار ال يلتفت إىل اهلل وال 

ى أنه استغىن بالكسوة نسي العري، يبايل، إذا رأى أنه استغىن بالصحة نسي املرض، وإذا رأى أنه استغىن بالشبع نسي اجلوع، إذا رأ
وهكذا فاإلنسان من طبيعته الطغيان والتمرد مىت رأى نفسه يف غىن، ولكن هذا خيرج منه املؤمن، ألن املؤمن ال يرى أنه استغىن عن 

أنه إن وكله اهلل إىل اهلل طرفة عني، فهو دائما  مفتقر إىل اهلل سبحانه وتعاىل، يسأل ربه كل حاجة، ويلجأ إليه عند كل مكروه، ويرى 
نفسه وكله إىل ضعف وعجز وعورة، وأنه ال ميل  لنفسه نفعا  وال ضًّرا، هذا هو املؤمن، لكن اإلنسان من حيث هو إنسان من طبيعته 

ن إىل إ}مث قال عز وجل مهددا  هذا الطاغية [. 79: األحزاب]{ ومحلها اإلنسان إنه كان ظلوما  جهوال }: الطغيان، وهذا كقوله تعاىل
أي املرجع يعين مهما طغيت وعلوت واستكربت واستغنيت فإن مرجع  إىل اهلل عز وجل، كما قال اهلل تبارك وتعاىل { رب  الرجع 



وإذا كان املرجع إىل اهلل [. 91ـ  93: الغاشية]{ إن إلينا إياهبم مث إن علينا حساهبم. إال من توىل وكفر فيعذبه اهلل العذاب األكرب}
رمبا نقول إنه أعم { إن إىل رب  الرجع }: ور فإنه ال ميكن ألحد أن يفر من قضاء اهلل أبدا ، وال من ثواب اهلل وعدله، وقولهيف كل األم

من الوعيد والتهديد يعين أنه يشمل الوعيد والتهديد، ويشمل ما هو أعم فيكون املعىن أن إىل اهلل املرجع يف كل شيء يف األمور 
واألمور الكونية املرجع فيها إىل [. 18: النساء]{ فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهلل والرسول}لكتاب والسنة الشرعية التحاكم إىل ا

فال رجوع للعبد إال إىل اهلل، كل األمور ترجع إىل اهلل عز وجل، يفعل ما [. 8: األنفال]{ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم}اهلل 
ولو }: روب والفنت والشرور فإن اهلل هو الذي قدرها، لكنه قدرها حلكمة كما قال اهلل تعاىليشاء، حىت ما حيصل بني الناس من احل

شاء اهلل ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءهتم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من لمن ومنهم من كفر ولو شاء اهلل ما اقتتلوا 
يكون فيها هتديد هلذا اإلنسان الذي طغ  حني رأى نفسه { رب  الرجع  إن إىل}إذن [. 913: البقرة]{ ولكن اهلل يفعل ما يريد

عبدا  إذا . أرأيت الذي ينه }: مث قال. مستغنيا  عن ربه، وفيها أيضا  ما هو أمشل وأعم وهو أن املرجع إىل اهلل تعاىل يف كل األمور
بدا  إذا صل ، ففي االية ناهي ومنهي، فالناهي هو يعين أخربين عن حال هذا الرجل وتعجب من حال هذا الرجل الذي ينه  ع{ صل 

طاغية قريش أبو جهل، وكان يسم  يف قريش أبا احلكم؛ ألهنم يتحاكمون إليه، ويرجعون إليه فاغتر بنفسه، وشرق باإلسالم ومات 
وأما املنهي . اه أبا احلكمعل  الكفر كما هو معروف، هذا الرجل مساه النيب صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم أبا جهل ضد تسميتهم إي

إن حممدا  يصلي عند الكعبة أمام الناس، يفنت : أبو جهل قيل له{ عبدا  إذا صل }فهو حممد صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم وهو العبد 
اذا تفعل؟ لقد هنيت  فلم: الناس ويصدهم عن أصنامهم ولهلتهم، فمر به ذات يوم وهو ساجد فنه  النيب عليه الصالة والسالم، وقال

واهلل لئن : فانتهره النيب عليه الصالة والسالم فرجع، مث قيل أليب جهل إنه أي حممدا  صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم مازال يصلي فقال
 رأيته ألطأن عنقه بقدمي، وألعفرن وجهه بالتراب، فلما رله ذات يوم ساجدا  حتت الكعبة وأقبل عليه يريد أن يرب بيمينه وقسمه، ملا
أقبل عليه وجد بينه وبينه خندقا  من النار وأهواال  عظيمة، فنكص عل  عقبيه وعجز أن يصل إىل رسول اهلل صل  اهلل عليه وعل  لله 

وأنه { أمل يعلم بأن اهلل يرى}وسلم، هذا العبد الذي ينه  عبدا  إذا صل  يتعجب من حاله كيف يفعل هذا؟ وهلذا جاء يف لخر االيات 
يعين أخربين أيها املخاطب إن كان هذا الساجد حممد صل  اهلل عليه وسّلم { أرأيت{ }أرأيت إن كان عل  اهلدى}: لسيجازيه مث قا

هنا مبعىن الواو يعين وأمر بالتقوى، ولكن الصحيح أهنا عل  { أو}قال بعض املفسرين { أو أمر بالتقوى}. عل  اهلدى فكيف تنهاه عنه
ن عل  اهلدى فيما فعل من السجود والصالة، أو أمر غريه بالتقوى؛ ألن النيب صل  اهلل عليه وعل  لله باهبا للتنويع، يعين أرأيت إن كا

يعين يرى املنهي وهو الساجد حممدا  صل  اهلل عليه { أمل يعلم بأن اهلل يرى}. وسلم يأمر بالتقوى بال ش  فهو صاحل بنفسه مصلح لغريه
يرى سبحانه وتعاىل علما  { أمل يعلم بأن اهلل يرى}لعبد الطاغية الذي ينه  عبدا  إذا صل  وعل  لله وسلم االمر بالتقوى ويرى هذا ا

ورؤية، فهو سبحانه يرى كل شيء مهما خفي ودق، ويعلم كل شيء مهما بعد، ومهما كثر أو قل، فيعلم االمر والناهي ويعلم املصلي 
نسان بعمله، واملقصود من هذا هتديد الذي ينه  عبدا  إذا صل ، والساجد، ويعلم من طغ ، ومن خضع هلل عز وجل، وسيجازي كل إ

فهذا هتديد هلذا الرجل الذي كان ينه  رسول اهلل . وبيان أن اهلل تعاىل يعلم حباله، وحال من ينهاه، وسيجازي كالًّ منهما مبا يستحق
اىل يراه ويعلمه، وهو سبحانه وتعاىل حميط بعمله، صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم عن الصالة، يعين أمل يعلم هذا الرجل أن اهلل تع

هذه مبعىن حقًّا، وحيتمل أن { كال{ }كال لئن مل ينته لنسفعن بالناصية}: مث قال. فيجازيه عليه إما يف الدنيا، وإما يف الدنيا واالخرة
لنسفعن }وعل  لله وسلم، أو مبعىن حقًّا تكون للردع، أي لردعه عن فعله السىيء الذي كان يقوم به جتاه رسول اهلل صل  اهلل عليه 

واهلل لئن مل ينته لنسفعن بالناصية، وحذف جواب الشرط وبقي جواب : جواب لقسم مقدر والتقدير{ لنسفعن}مجلة { بالناصية
 : فيتهالقسم، ألن هذه هي القاعدة يف اللغة العربية أنه إذا اجتمع قسم وشرط فإنه حيذف جواب املتأخر، قال ابن مال  يف أل

واهلل لئن : والقسم مقدر قبله إذ تقديره{ لئن}واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزموهنا املتأخر هو الشرط 
يف الناصية للعهد الذهين، واملراد : فيها أي( الـ)مقدم الرأس و{ الناصية}أي لنأخذن بشدة و{ لنسفعن}مل ينته لنسفعن، ومعىن 



أيب جهل الذي توعد النيب صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم عل  صالته وهناه عنها، أي لنسفعن بناصيته، وهل املراد  بالناصية هنا ناصية
بدر األخذ بالناصية يف الدنيا، أو يف االخرة جير بناصيته إىل النار؟ حيتمل هذا وهذا، حيتمل أنه يؤخذ بالناصية وقد أخذ بناصيته يف يوم 

يعرف اجملرمون }: ملشركني، وحيتمل أن يكون يؤخذ بناصيته يوم القيامة فيقذف يف النار كما قال اهلل تعاىلحني قتل مع من قتل من ا
وإذا كانت االية صاحلة ملعنيني ال يناقض أحدمها االخر فإن الواجب محلها عل  [. 14: الرمحن]{ بسيماهم فيؤخذ بالنواصي واألقدام

قررناه سابقا  وهو أن االية إذا كانت حتتمل معنيني ال ينايف أحدمها االخر فالواجب األخذ املعنيني مجيعا  كما هو املعروف والذي 
ناصية بدل من الناصية األوىل، وهي بدل نكرة من معرفة، وهي جائزة يف اللغة { ناصية كاذبة خاطئة}: قوله تعاىل. باملعنيني مجيعا 

أي أهنا موصوفة { كاذبة{ }كاذبة خاطئة}ة للوصف االيت بعدها وهو قوله من أجل أن يكون ذل  توطئ{ ناصية}: العربية وإمنا قال
بالكذب، وال ش  أن من أكرب ما يكون كذبا  ما حيصل من الكفار الذين يدعون أن مع اهلل أهلة أخرى، فإن هذا أكذب القول وأقبح 

 ء، اخلاط ء من ارتكب اخلطأ عمدا ، واملخط ء من أي مرتكبة للخطأ عمدا ، وليعلم أن هناك فرقا  بني خاط ء وخمط{ خاطئة}الفعل، 
أي املذنبون ذنبا  عن [. 37: احلاقة]{ ال يأكله إال اخلاطئون}: ارتكبه جهال ، والثاين معذور، واألول غري معذور، قال اهلل تبارك وتعاىل

فعلت، ومثل ذل  القاسط واملقسط، القاسط  فقال اهلل قد[. 991: البقرة]{ ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}: عمد، وقال تعاىل
وأما القاسطون }: وقال تعاىل[. 8: احلجرات]{ وأقسطوا إن اهلل حيب املقسطني}: هو اجلائر، واملقسط هو العادل، قال اهلل تعاىل

يعين إن كان صادقا   الالم هنا للتحدي،{ فليدع ناديه}. أي مرتكبة لإلمث عمدا { خاطئة}إذا  [. 41: اجلن]{ فكانوا جلهنم حطبا 
وعنده قوة، وعنده قدرة فليدع ناديه، والنادي هو جمتمع القوم للتحدث بينهم والتخاطب والتفاهم واالستئناس بعضهم ببعض، وكان 

يه، أبو جهل معظًما يف قريش، وله نادي جيتمع الناس إليه فيه، ويتكلمون يف شؤوهنم فهنا يقول اهلل عز وجل إن كان صادقا  فليدع ناد
{ سندع الزبانية}. وهذا ال ش  أنه حتدي، كما تقول لعدوك إن كان ل  قوم فتقدم وما أشبه ذل  من الكلمات الدالة عل  التحدي

يعين عندنا من هم أعظم من نادي هذا الرجل وهم الزبانية مالئكة النار، وقد وصف اهلل مالئكة النار بأهنم غالظ شداد، غالظ يف 
ال يعجزون { ويفعلون ما يؤمرون}بل ميتثلون كل ما أمرهم اهلل به [. 1: التحرمي]{ ال يعصون اهلل ما أمرهم}وة الطباع، شداد يف الق

{ ويفعلون ما يؤمرون}وأهنم يف متام القدرة { ال يعصون اهلل ما أمرهم}عن ذل  فوصفهم بوصفني أهنم يف متام االنقياد هلل عز وجل 
يكون للعجز، وإما أن يكون للمعصية، فمثال  الذي ال يصلي الفرض قائما  قد يكون للعجز، وقد  وعدم تنفيذ أمر اهلل عز وجل إما أن

يكون للعناد فهو ال ينفذ أمر اهلل، لكن املالئكة الذين عل  النار ليس عندهم عجز، بل عندهم قوة وقدرة، وليس عندهم استكبار عن 
فإن { سندع الزبانية}: ية ال ميكن هلذا وقومه وناديه أن يقابلوهم أبدا  وهلذا قالاألمر، بل عندهم متام التذلل واخلضوع، هؤالء الزبان

إهنا حمذوفة اللتقاء الساكنني، ألن الواو ساكنة واهلمزة مهزة الوصل ساكنة، وإذا التق  : ؟ قلنا{سندع}أين الواو يف قوله : قال قائل
 : حذف، قال ابن مال  رمحه اهلل يف ألفيته ساكنان فإنه إن كان احلرف صحيحا  كسر، وإن كان غري صحيح

إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن لينا  فحذفه استحقيعين إذا التق  ساكنان إن كان احلرف األول صحيحا  ليس من حروف 
ومل }:  قوله تعاىلألن مل إذا دخلت عل  الفعل جزمته كما يف{ مل يكْن}وأصلها { مل يكن الذين كفروا}: العلة كسر مثل قوله تعاىل

لكن هنا التق  ساكنان، وكان األول حرفا  صحيحا  فكسر، أما إذا كان األول حرف لني، يعين حرف من حروف { يكن له كفوا  أحد
 . {سندع الزبانية}العلة فإنه حيذف كما يف هذه االية 

أي ال تطع هذا الذي ينهاك { ال تطعه}: طاب يف قولهما قيل يف األوىل اليت قبلها واخل{ كال}يقال يف { كال ال تطعه واسجد واقترب}
عن الصالة، بل اسجد وال تبايل به، وإذا كان اهلل هن  نبيه صل  اهلل عليه وسّلم أن يطيع هذا الرجل فهذا يعين أنه جل وعال سيدافع 

صالة، لكن عرب بالسجود عن الصالة عنه، يعين افعل ما تؤمر وال يهمن  هذا الرجل، واسجد هلل عز وجل، واملراد بالسجود هنا ال
أي اقترب من اهلل عز وجل؛ ألن الساجد أقرب { واقترب}: وقوله. ألن السجود ركن يف الصالة ال تصح إال به، فلهذا عرب به عنها

، «دأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساج»: ما يكون من ربه كما قال ذل  رسول اهلل صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم حيث قال



أال وإين هنيت أن أقرأ القرلن راكعا  أو ساجدا ، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا »: وقال عليه الصالة والسالم
 . ، أي حري أن يستجاب لكم«فيه من الدعاء َفَقِمٌن أن يستجاب لكم

له عليه الصالة والسالم من الوحي، مث اختتمها بالسجود سورة عظيمة ابتدأها اهلل تعاىل مبا مّن به عل  رسو( العلق)هذه السورة 
واالقتراب من اهلل عز وجل، نسأل اهلل تعاىل أن يرزقنا القيام بطاعته والقرب منه، وأن جيعلنا من أوليائه املتقني، وحزبه املفلحني، 

 . وعباده الصاحلني، إنه عل  كل شيء قدير

 

تفسري جزء 
 عم 

 يمني حممد بن صاحل العث القدر 

 { ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمـِن الرَِّحيِم }

َتَنزَُّل اْلَمَلـِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها ِبِإْذِن َربِِّهم مِّن * َلْيَلُة اْلَقْدِر َخْيٌر مِّْن َأْلِف َشْهٍر * َوَمآ َأْدَراَك َما َلْيَلُة اْلَقْدِر * ِإنَّا َأنَزْلَنـُه ِف  َلْيَلِة اْلَقْدِر }
 . {َسَلـٌم ِهَ  َحتَّ  َمْطَلِع اْلَفْجِر* َأْمٍر  ُكلِّ

 . البسملة تقدم الكالم عليها

يعود إىل القرلن، وذكر اهلل تعاىل { أنزلناه}الضمري هنا يعود إىل اهلل عز وجل، واهلاء يف قوله { إنا أنزلناه{ }إنا أنزلناه يف ليلة القدر}
اىل العظيم الذي ال شيء أعظم منه، واهلل تعاىل يذكر نفسه أحيانا  بصيغة العظمة مثل هذه ألنه سبحانه وتع{ إنا أنزلناه}نفسه بالعظمة 
إنا }: ومثل قوله تعاىل[. 8: احلجر]{ إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون}: ومثل قوله تعاىل{ إنا أنزلناه يف ليلة القدر}االية الكرمية 

إين }وأحيانا  يذكر نفسه بصيغة الواحد مثل [. 44: يس]{ شيء أحصيناه يف إمام مبني حنن حني املوت  ونكتب ما قدموا ولثارهم وكل
وذل  ألنه واحد عظيم، فباعتبار الصفة يأيت ضمري العظمة، وباعتبار [. 41: طه]{ أنا اهلل ال إله إال أنا فاعبدين وأقم الصالة لذكري

ضمري املفعول به وهي اهلاء يعود إىل القرلن وإن مل يسبق له ذكر؛ ألن هذا  {أنزلناه}: والضمري يف قوله. الوحدانية يأيت ضمري الواحد
 أمر معلوم، وال ميتري أحد يف أن املراد بذل  إنزال القرلن الكرمي، أنزله اهلل تعاىل يف ليلة القدر فما معىن إنزاله يف ليلة القدر؟

شهر رمضان الذي }: يف رمضان ال ش  يف هذا ودليل ذل  قوله تعاىل ابتدأنا إنزاله يف ليلة القدر، وليلة القدر: الصحيح أن معناها
شهر رمضان الذي أنزل فيه }فإذا مجعت هذه االية أعين [. 491: البقرة]{ أنزل فيه القرلن هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان

، وهبذا نعرف أن ما اشتهر عند بعض العامة من أن ليلة تبني أن ليلة القدر يف رمضان{ إنا أنزلناه يف ليلة القدر}: إىل هذه االية{ القرلن
القدر هي ليلة النصف من شهر شعبان ال أصل له، وال حقيقة له، فإن ليلة القدر يف رمضان، وليلة النصف من شعبان كليلة النصف 

م فيها فهو أحاديث ضعيفة من رجب، ومجادى، وربيع، وصفر، وحمرم وغريهن من الشهور ال ختتص بشيء، حىت ما ورد يف فضل القيا
ال تقوم هبا حجة، وكذل  ما ورد من ختصيص يومها وهو يوم النصف من شعبان بصيام فإهنا أحاديث ضعيفة ال تقوم هبا حجة، لكن 

فضائل األعمال، أو الشهور، أو األماكن : بعض العلماء ـ رمحهم اهلل ـ يتساهلون يف ذكر األحاديث الضعيفة فيما يتعلق بالفضائل
وهذا أمر ال ينبغي، وذل  ألن  إذا سقت األحاديث الضعيفة يف فضل شيء ما، فإن السامع سوف يعتقد أن ذل  صحيح، وينسبه 
إىل الرسول عليه الصالة والسالم وهذا شيء كبري، فاملهم أن يوم النصف من شعبان وليلة النصف من شعبان ال خيتصان بشيء دون 

ص بفضل قيام، وليلة النصف ليست ليلة القدر، ويوم النصف ال خيتص بصيام، نعم شهر شعبان سائر الشهور، فليلة النصف ال ختت
ثبتت السنة بأن النيب صل  اهلل عليه وسّلم يكثر الصيام فيه حىت ال يفطر منه إال قليال  وما سوى ذل  مما يتعلق بصيامه مل يثبت عن 

صوم ثالثة أيام من كل شهر وأن تكون يف الثالث عشر، والرابع عشر،  النيب صل  اهلل عليه وسّلم إال ما لسائر الشهور كفضل



 . واخلامس عشر، وهي أيام البيض

أي ذو شرف ( فالن ذو قدر عظيم، أو ذو قدر كبري)القدر هو الشرف كما يقال : من العلماء من قال{ يف ليلة القدر}: وقوله تعاىل
إنا أنزلناه يف ليلة مباركة إنا كنا }: ر، ألنه يقدر فيها ما يكون يف السنة لقول اهلل تعاىلاملراد بالقدر التقدي: كبري، ومن العلماء من قال

 . أي يفصل ويبني[. 1، 3: الدخان]{ فيها يفرق كل أمر حكيم. منذرين

السنة من والصحيح أنه شامل للمعنيني، فليلة القدر ال ش  أهنا ذات قدر عظيم، وشرف كبري، وأنه يقدر فيها ما يكون يف تل  
هذه اجلملة هبذه الصيغة يستفاد منها التعظيم { وما أدراك ما ليلة القدر}: مث قال جل وعال. اإلحياء واإلماتة واألرزاق وغري ذل 

[. 49، 47: االنفطار]{ وما أدراك ما يوم الدين مث ما أدراك ما يوم الدين}: والتفخيم، وهي مطردة يف القرلن الكرمي، قال اهلل تعاىل
فهذه الصيغة تعين { القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة}[. 3ـ  4: احلاقة]{ احلاقة ما احلاقة وما أدراك ما احلاقة}: ال تعاىلوق

ليلة }: أي ما أعلم  ليلة القدر وشأهنا وشرفها وعظمها، مث بني هذا بقوله{ وما أدراك ما ليلة القدر}: التفخيم والتعظيم فهنا قال
ليلة القدر }: اجلواب{ وما أدراك ما ليلة القدر}: وهذه اجلملة كاجلواب لالستفهام الذي سبقها، وهو قوله{ من ألف شهر القدر خري

أي من ألف شهر ليس فيه ليلة القدر، واملراد باخلريية هنا ثواب العمل فيها، وما ينزل اهلل تعاىل فيها من اخلري { خري من ألف شهر
تنزل }: ولذل  كان من قامها إميانا  واحتسابا  غفر له ما تقدم من ذنبه، مث ذكر ما حيدث يف تل  الليلة فقالوالربكة عل  هذه األمة، 

أي تنزل شيئا  فشيئا ؛ ألن املالئكة سكان السموات، والسموات سبع فتتنزل املالئكة إىل األرض شيئا  فشيئا  { املالئكة والروح فيها
يف األرض عنوان عل  الرمحة واخلري والربكة، وهلذا إذا امتنعت املالئكة من دخول شيء كان ذل  حىت متأل األرض، ونزول املالئكة 

دليال  عل  أن هذا املكان الذي امتنعت املالئكة من دخوله قد خيلو من اخلري والربكة كاملكان الذي فيه الصور، فإن املالئكة ال تدخل 
إذا كانت ممتهنة يف فراش أو خمدة، فأكثر العلماء عل  أهنا جائزة، وعل  هذا فال متتنع  بيتا  فيه صورة، يعين صورة حمرمة؛ ألن الصورة

هو { والروح}. املالئكة من دخول املكان، ألنه لو امتنعت لكان ذل  ممنوعا ، فاملالئكة تتنزل يف ليلة القدر بكثرة، ونزوهلم خري وبركة
أي بأمره، واملراد به اإلذن الكوين؛ ألن إذن اهلل ـ أي { بإذن رهبم}: وقوله تعاىلجربيل عليه السالم خصه اهلل بالذكر لشرفه وفضله، 

أي ما مل [. 94: الشورى]{ شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهلل}: إذن كوين، وإذن شرعي، فقوله تعاىل: أمره ـ ينقسم إىل قسمني
{ بإذن رهبم}لكنه ليس بإذن اهلل الشرعي، وإذن قدري كما يف هذه االية  يأذن به شرعا ، ألنه قد أذن به قدرا ، فقد شرع من دون اهلل،

مبعىن الباء أي بكل أمر مما يأمرهم اهلل به، وهو مبهم ال نعلم ما هو، لكننا نقول { من}قيل إن { من كل أمر}: أي بأمره القدري وقوله
اجلملة هنا مكونة من مبتدأ وخرب، واخلرب فيها مقدم، { هي سالم}. إن تنزل املالئكة يف األرض عنوان عل  اخلري والرمحة والربكة

أي هذه الليلة سالم، ووصفها اهلل تعاىل بالسالم، لكثرة من يسلم فيها من االثام وعقوباهتا، قال النيب صل  اهلل « هي سالم»: والتقدير
. مغفرة الذنوب ال ش  أهنا سالمة من وبائها وعقوباهتا، و«من قام ليلة القدر إميانا  واحتسابا  غفر له ما تقدم من ذنبه»: عليه وسّلم

 . أي تتنزل املالئكة يف هذه الليلة حىت مطلع الفجر، أي إىل مطلع الفجر، وإذا طلع الفجر انتهت ليلة القدر{ حىت مطلع الفجر}

 لخره؟  سبق أن قلنا إن ليلة القدر يف رمضان، لكن يف أي جزء من رمضان أيف أوله، أو وسطه، أو: تنبيه

إهنا يف : إن النيب صل  اهلل عليه وسّلم اعتكف العشر األول، مث العشر األوسط حتريا  لليلة القدر، مث قيل له: نقول يف اجلواب عل  هذا
لة ويف أي ليلة منها؟ اهلل أعلم قد تكون يف لي. العشر األواخر فاعتكف العشر األواخر، إذا  فليلة القدر يف العشر األواخر من رمضان

 إحدى وعشرين، أو يف ليلة الثالثني، أو فيما بينهما، فلم يأت حتديد هلا يف ليلة معينة كل عام، وهلذا أري النيب صل  اهلل عليه وسّلم
ليلة القدر ليلة إحدى وعشرين ورأى يف املنام أنه يسجد يف صبيحتها يف ماء وطني، فأمطرت السماء تل  الليلة أي ليلة إحدى 

النيب صل  اهلل عليه وسّلم يف مسجده، وكان مسجده من عريش ال مينع تسرب املاء من السقف، فسجد النيب صل  وعشرين، فصل  



اهلل عليه وسّلم صباحها أي يف صالة الفجر يف املاء والطني، ورأى الصحابة رضي اهلل عنهم عل  جبهته أثر املاء والطني، ففي تل  
، «يف الوتر من العشر األواخر»: ، ويف رواية«التمسوها يف العشر األواخر»: ذل  قالالليلة كانت يف ليلة إحدى وعشرين، ومع 

أرى رؤياكم قد تواطأت يف السبع األواخر، »: ورلها الصحابة ذات سنة من السنني يف السبع األواخر، فقال صل  اهلل عليه وسّلم
أما يف بقية األعوام فهي يف كل العشر، فليست معينة، ولكن  ، يعين يف تل  السنة،«فمن كان متحريها فليتحرها يف السبع األواخر

يف هذا العام ليلة سبع وعشرين، ويف العام الثاين ليلة إحدى وعشرين، ويف العام الثالث ( مثال )أرجاها ليلة سبع وعشرين، وقد تكون 
 : وإمنا أهبمها اهلل عز وجل لفائدتني عظيمتني.. ليلة مخس وعشرين وهكذا

بيان الصادق يف طلبها من املتكاسل، ألن الصادق يف طلبها ال يهمه أن يتعب عشر ليال من أجل أن يدركها، : ألوىلالفائدة ا
 . واملتكاسل يكسل أن يقوم عشر ليال من أجل ليلة واحدة

 . كثرة ثواب املسلمني بكثرة األعمال؛ ألنه كلما كثر العمل كثر الثواب: الفائدة الثانية

ود أن أنبه إىل غلط كثري من الناس يف الوقت احلاضر حيث يتحرون ليلة سبع وعشرين يف أداء العمرة، فإن  يف ليلة وهبذه املناسبة أ
سبع وعشرين جتد املسجد احلرام قد غص بالناس وكثروا، وختصيص ليلة سبع وعشرين بالعمرة من البدع، ألن رسول اهلل صل  اهلل 

مل خيصصها أي ليلة سبع وعشرين بعمرة يف قوله، فلم يعتمر ليلة سبع وعشرين من رمضان مع عليه وسّلم مل خيصصها بعمرة يف فعله، و
أنه يف عام الفتح ليلة سبع وعشرين من رمضان كان يف مكة ومل يعتمر، ومل يقل لألمة حتروا ليلة سبع وعشرين بالعمرة، وإمنا أمر أن 

تبني خطأ كثري من الناس، وبه أيضا  يتبني أن الناس رمبا يأخذون دينهم كابرا  نتحرى ليلة سبع وعشرين بالقيام فيها ال بالعمرة، وبه ي
عن كابر، عل  غري أساس من الشرع، فاحذر أن تعبد اهلل إال عل  بصرية، بدليل من كتاب اهلل، أو سنة رسوله صل  اهلل عليه وسّلم 

 . أو عمل اخللفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم

 : رة الكرمية فضائل متعددة لليلة القدرويف هذه السو

 . أن اهلل أنزل فيها القرلن الذي به هداية البشر وسعادهتم يف الدنيا واالخرة: الفضيلة األوىل

 . {وما أدراك ما ليلة القدر}: ما يدل عليه االستفهام من التفخيم والتعظيم يف قوله: الفضيلة الثانية

 . شهر أهنا خري من ألف: الفضيلة الثالثة

 . أن املالئكة تتنزل فيها، وهم ال ينزلون إال باخلري والربكة والرمحة: الفضيلة الرابعة

 . أهنا سالم، لكثرة السالمة فيها من العقاب والعذاب مبا يقوم به العبد من طاعة اهلل عز وجل: الفضيلة اخلامسة

 . وم القيامةأن اهلل أنزل يف فضلها سورة كاملة تتل  إىل ي: الفضيلة السادسة

من قام ليلة »: ومن فضائل ليلة القدر ما ثبت يف الصحيحني من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صل  اهلل عليه وسّلم قال
مني فيها، يعين إميانا  باهلل ومبا أعد اهلل من الثواب للقائ« إميانا  واحتسابا »: ، فقوله«القدر إميانا  واحتسابا  ُغفر له ما تقدم من ذنبه

وهذا حاصل ملن علم هبا ومن مل يعلم، ألن النيب صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم مل يشترط العلم هبا يف . واحتسابا  لألجر وطلب الثواب



 . وهبذا انته  الكالم عل  سورة القدر. حصول هذا األجر

 

تفسري جزء 
 عم 

 حممد بن صاحل العثيمني  البينة 

 { ْحَمـِن الرَِّحيِم ِبْسِم اللَِّه الرَّ}

ِفيَها ُكُتٌب َقيَِّمٌة * َرُسوٌل مَِّن اللَِّه َيْتُلو ُصُحفا  مَُّطهََّرة  * َلْم َيُكِن الَِّذيَن َكَفُروْا ِمْن َأْهِل اْلِكَتـِب َواْلُمْشِرِكنَي ُمنَفكِّنَي َحتَّ  َتْأِتَيُهُم اْلَبيَِّنُة }
َوَمآ ُأِمُروْا ِإالَّ ِلَيْعُبُدوْا اللََّه ُمْخِلِصنَي َلُه الدِّيَن ُحَنَفآَء َوُيِقيُموْا الصََّلوَة * اْلِكَتـَب ِإالَّ ِمن َبْعِد َما َجآَءْتُهُم اْلَبيَِّنُة َوَما َتَفرََّق الَِّذيَن ُأوُتوْا * 

 . {َوُيْؤُتوْا الزََّكوَة َوَذِلَ  ِديُن الَقيَِّمِة

 . البسملة تقدم الكالم عليها

وهم اليهود { أهل الكتاب}يعين ما كان الكفار من { مل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني منفكني}: عز وجليقول اهلل 
والنصارى، مسوا بذل  ألن صحفهم بقيت إىل أن بعث النيب صل  اهلل عليه وسّلم مع ما فيها من التحريف والتبديل والتغيري، ولكن 

املشركون هم عبدة األوثان من كل جنس من بين إسرائيل { واملشركني}اة، والنصارى هلم اإلجنيل هم أهل الكتاب، فاليهود هلم التور
والبينة ما يبني به { حىت تأتيهم البينة}أي تاركني ملا هم عليه من الشرك والكفر ومنفكني عنه { منفكني}ومن غريهم، مل يكن هؤالء 

، فكل ما بان «البينة عل  املدعي»: بينة، وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالماحلق يف كل شيء، فكل شيء يبني به احلق فإنه يسم  
وهذا الرسول هو النيب { رسول من اهلل}به احلق فهو بينة، ويكون يف كل شيء حبسبه، فما هي البينة اليت ذكرها اهلل هنا؟ البينة قال 

تعظيما  له؛ { رسول}رشي صلوات اهلل وسالمه عليه، وجاء بصيغة النكرة صل  اهلل عليه وسّلم حممد رسول اهلل ابن عبداهلل اهلامشي الق
يعين أن اهلل أرسله إىل العاملني { رسول من اهلل}ألنه عليه الصالة والسالم جدير بأن يعظم التعظيم الالئق به من غري نقص وال غلو 

تبارك الذي نزل الفرقان عل  عبده ليكون }: وقال[. 78: اءالنس]{ وأرسلناك للناس رسوال }: بشريا  ونذيرا ، قال اهلل تبارك وتعاىل
فهو حممد عليه الصالة والسالم مرسل من عند اهلل بواسطة جربيل عليه الصالة والسالم؛ ألن جربيل [. 4: الفرقان]{ للعاملني نذيرا 

يعين يقرأ لنفسه وللناس، { صحفا  مطهرةيتلو }. هو رسول رب العاملني إىل رسله موكل بالوحي ينزل به عل  من شاء اهلل من عباده
أي منقاة من الشرك، ومن رذائل األخالق، ومن { مطهرة}مجع صحيفة وهي الورقة أو اللوح أو ما أشبه ذل  مما يكتب به { صحفا }

ىن أي مكتوبات قيمة، فكتب مجع كتاب، مبع: كتب{ كتب قيمة}أي يف هذه الصحف { فيها}كل ما يسوء، ألهنا نزيهة مقدسة 
مكتوب، واملعىن أن يف هذه الصحف مكتوبات قيمة كتبها اهلل عز وجل، ومن املعلوم أن اإلنسان إذا تصفح القرلن وجده كذل ، 

وجده يتضمن كتبا  أي مكتوبات قيمة، انظر إىل ما جاء به القرلن من توحيد اهلل عز وجل، والثناء عليه، ومحده وتسبيحه جتده مملوءا  
يف القرلن من وصف النيب صل  اهلل عليه وسّلم ووصف أصحابه املهاجرين واألنصار ووصف التابعني هلم بإحسان،  بذل ، انظر إىل ما

انظر إىل ما جاء به القرلن من األمر بالصالة، والزكاة، والصيام، واحلج، وغري ذل  من األخالق الفاضلة جتد أن كل ما جاء به 
إذا  أخرب اهلل يف هذه االية أنه ال ميكن أن ينف  هؤالء الكفار من . {فيها كتب قيمة}ريه القرلن فهو قيم بنفسه، وكذل  هو مقيم لغ

: أهل الكتاب واملشركني حىت تأتيهم البينة، فلما جاءهتم البينة هل انفكوا عن دينهم، عن كفرهم وشركهم؟ اجلواب قال اهلل تعاىل
يعين ملا جاءهتم البينة اختلفوا، منهم من لمن، ومنهم من كفر، فمن { بينةوما تفرق الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءهتم ال}

النصارى من لمن مثل النجاشي مل  احلبشة، ومن اليهود من لمن أيضا  مثل عبداهلل بن سالم ـ رضي اهلل عنه ـ فمنهم من لمن، 
إلميان، ومن مل يكن كذل  وفق للكفر، كذل  أيضا  من ومنهم من كفر، فمن علم اهلل منه أنه يريد اخلري، ويريد الدين هلل لمن ووفق ل



املشركني من لمن، وما أكثر املشركني من قريش الذين لمنوا، فصار الناس قبل بعثة الرسول عليه الصالة والسالم مل يزالوا عل  ما هم 
وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما } :عليه من الكفر حىت جاءهتم البينة، مث ملا جاءهتم البينة تفرقوا واختلفوا كما قال تعاىل

 [. 411: لل عمران]{ جاءهم البينات وأولئ  هلم عذاب عظيم

َن َءاَمُنوْا َوَعِمُلوْا ِإنَّ الَِّذي*  اْلَبِريَِّة ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا ِمْن َأْهِل اْلِكَتـِب َواْلُمْشِرِكنَي ِف  َناِر َجَهنََّم َخـِلِديَن ِفيَهآ َأْوَلـِئَ  ُهْم َشرُّ}
َجَزلُؤُهْم ِعنَد َربِِّهْم َجنَّـُت َعْدٍن َتْجِرى ِمْن َتْحِتَها االَْْنَهـُر َخـِلِديَن ِفيَهآ َأَبدا  رِِّضَ  اللَُّه * الصَّـِلَحـِت ُأْوَلـِئَ  ُهْم َخْيُر اْلَبِريَِّة 
 . {َعْنُهْم َوَرُضوْا َعْنُه َذِلَ  ِلَمْن َخِشَ  َربَُّه

بني اهلل تعاىل يف هذه االية بيانا  مؤكدا  { إن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني يف نار جهنم خالدين فيها أولئ  هم شر الربية}
أي يف النار اليت تسم  جهنم، ومسيت جهنم، لبعد قعرها { يف نار جهنم}إن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني ( إن)بـ

اسم من أمساء النار، { جهنم}وأيًّا كان فإنه أعين لفظ . إنه اسم أعجمي عربته العرب: وذ من اُلجهمة، وقيلوسوادها، فهو مأخ
{ إن الذين كفروا}: هنا بيان لإلهبام، أعين إهبام اإلسم املوصول يف قوله{ من{ }إن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني}: وقوله

، واألمر كذل ، فإن اليهود والنصارى كفار حني مل يؤمنوا برسول (اليهود والنصارى)وهم  وعل  هذا فيقتضي أن أهل الكتاب كفار
إهنم مؤمنون باهلل واليوم االخر، ويدعون ملوتاهم بالرمحة وما أشبه ذل  من : اهلل حممد صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم، وإن قالوا

ؤمنون باهلل واليوم االخر المنوا مبحمد صل  اهلل عليه وسّلم، بل المنوا برسلهم، العبارات اليت يتزلفون هبا فإهنم كاذبون، إذ لو كانوا ي
الذين يتبعون الرسول }ألن النيب صل  اهلل عليه وسّلم قد وجد وصفه يف التوراة واإلجنيل كما قال اهلل تبارك وتعاىل يف سورة األعراف 

يل يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم النيب األمي الذي جيدونه مكتوبا  عندهم يف التوراة واإلجن
يا بين إسرائيل إين رسول اهلل إليكم مصدقا  ملا بني }بل إن عيس  صل  اهلل عليه وسّلم قال لبين إسرائيل [. 417: األعراف]{ اخلبائث

: لما جاء هذا الرسول الذي بشر به عيس  بالبينات، قالواف[. 1: الصف]{ يدي من التوراة ومبشرا  برسول يأيت من بعدي امسه أمحد
. هذا سحر مبني، وكذبوه ومل يتبعوه إال نفرا  قليال  من اليهود والنصارى، فقد لمنوا مبحمد صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم واتبعوه

اليهود والنصارى )من بين لدم من أي شر اخلليقة؛ ألن الربية هي اخلليقة، وعل  هذا فيكون الكفار { أولئ  هم شر الربية}
: األنفال]{ إن شر الدواب عند اهلل الذين كفروا فهم ال يؤمنون}: وقد بني اهلل ذل  متاما  يف قوله( شر اخلالئق)شر الربية ( واملشركني

م ولو أمسعهم لتولوا وهم إن شر الدواب عند اهلل الصم البكم الذين ال يعقلون، ولو علم اهلل فيهم خريا  ألمسعه}: وقال تعاىل[. 11
فهؤالء الكفار من اليهود والنصارى واملشركني هم شر الربية عند اهلل عز وجل، وإذا كانوا هم شر الربية [. 99: األنفال]{ معرضون

وثق النيب فلن نتوقع منهم إال كل شر، ألن الشرير ينبثق منه الشر، وال ميكن أبدا  أن حنسن الظن هبم، قد نثق بالصادقني منهم كما 
صل  اهلل عليه وسّلم باملشرك، عبداهلل بن أريقط، حني استأجره ليدله عل  طريق اهلجرة، لكن غالبهم ومجهورهم ال يوثق منهم، ألهنم 

إن الذين لمنوا وعملوا الصاحلات }: شر، وملا ذكر اهلل حكم هؤالء الكفار من اليهود والنصارى واملشركني ذكر حكم املؤمنني فقال
والقرلن الكرمي مثاين تثىن فيه املعاين، فيؤت  باملعىن وما يقابله، ويأيت بأصحاب النار وأصحاب اجلنة، ويأيت { هم خري الربية أولئ 

بآيات الترهيب وليات الترغيب، وهلم جرا، ألجل أن يكون اإلنسان سائرا  إىل اهلل عز وجل بني اخلوف والرجاء، ولئال ميل، فإن 
يع املواضيع ال ش  أنه يعطي النفس قوة واندفاعا ، خبالف ما لو كان الكالم عل  وترية واحدة، فإن اإلنسان قد تنويع األساليب وتنو
فخري خلق اهلل عز وجل هم الذين لمنوا وعملوا { إن الذين لمنوا وعملوا الصاحلات أولئ  هم خري الربية}ميل وال تتحرك نفسه 

ومن يطع اهلل والرسول فأولئ  مع الذين أنعم اهلل عليهم من النبيني والصديقني }:  يف قولهالصاحلات، وهم عل  طبقات أربع بينها اهلل
طبقة النبوة، وأعل  طبقات النبوة طبقة : هذه الطبقات األربع هي طبقات املؤمنني أعالها[. 18: النساء]{ والشهداء والصاحلني

: وقيل. إهنم ُأولوا العلم: الشهداء، قيل: الطبقة الثالثة. بكر رضي اهلل عنه الرسالة، مث بعد النبوة الصديقية، وعل  رأس الصديقني أبو
يني إهنم الذين قتلوا يف سبيل اهلل، واالية حتتمل املعنيني مجيعا  بدون مناقضة، والذي ينبغي ملفسر القرلن أن االية إذا كانت حتتمل معن



م أولوا العلم، وهم الذين قتلوا يف سبيل اهلل، وكلهم مرتبتهم عالية فوق سائر بدون مناقضة أن حيملها عل  املعنيني مجيعا ، فالشهداء ه
وهم أدىن الطبقات، فالذين لمنوا وعملوا الصاحلات عل  اختالف طبقاهتم هم { والصاحلني}: املتبعني للرسل إال الصديقني؛ قال تعاىل

وهنا قدم { جزاؤهم عند رهبم جنات جتري من حتتها األهنار}هم فقال خري الربية، أي خري ما خلق اهلل عز وجل من الربايا، مث بني جزاء
اهلل الثناء عل  املؤمنني الذين عملوا الصاحلات عل  ذكر جزائهم، ألن ثناء اهلل عليهم أعظم مرتبة وأعل  منقبة، فلذل  قدمه عل  

مجعها الختالف أنواعها، { جنات{ }تها األهنارجزاؤهم عند رهبم جنات عدن جتري من حت}اجلزاء الذي هو جزاؤهم يف يوم القيامة 
، وإىل هذا «جنتان من ذهب لنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة لنيتهما وما فيهما»إن اجلنات : ألن النيب صل  اهلل عليه وسّلم قال

ومن دوهنما }:  قـالمث ذكـر أوصاف هاتـني اجلنتني، مث[. 11: الرمحن]{ وملن خاف مقام ربه جنتان}: يشري قول اهلل تعاىل
فلهم جنـات واجلنات اليت ذكرها اهلل تعاىل جزاء للمؤمنني العاملني الصاحلات هي عبارة عن منازل [. 19: الرمحن]{ جنتان

عظيمـة أعدهـا اهلل عز وجل للمؤمنني املتقني، فيها ما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر عل  قلب بشر، وال ميكن إلنسان يف 
ليس يف اجلنة مما يف الدنيا )دنيا أن يتصور كيف نعيم االخرة أبدا ، ألنه أعل  وأجل مما نتصور، قال ابن عباس رضي اهلل عنهما هذه ال

العدن مبعىن اإلقامة يف املكان وعدم النزوح عنه، ومن { جنات عدن}: ، لكنها احلقائق ختتلف اختالفا  عظيما ، قال عز وجل(إال األمساء
ل اجلنة أن كل واحد منهم ال يطلب حتوال  عما هو عليه من النعيم، ألنه ال يرى أن أحدا  أكمل منه، وال حيس يف قلبه أنه متام نعيم أه

أي ال يبغون حتوال  عما [. 419: الكهف]{ ال يبغون عنها حوال }: يف غضاضة بالنسبة ملن هو أرق  منه وأكمل قال اهلل تبارك وتعاىل
جتري من }نعهم مبا أعطاهم فال جيدون أحدا  أكمل نعيما  منهم، وهلذا مس  اهلل تعاىل هذه اجلنات جنات عدن هم عليه ألن اهلل قد أق

من حتت قصورها وأشجارها وإال فهو عل  سطحها وليس أسفل، إمنا هو من حتت هذه القصور : قال العلماء{ من حتتها{ }حتتها األهنار
مثل اجلنة اليت وعد املتقون فيها أهنار من ماء }: فقال( حممد)وجل هنا جمملة فصلها يف سورة واألشجار، واألهنار اليت ذكرها اهلل عز 

وقد جاء يف االثار من [. 41: حممد]{ غري لسن وأهنار من لنب مل يتغري طعمه وأهنار من مخر لذة للشاربني وأهنار من عسل مصف 
 أن النهر جيري عل  سطح األرض يتوجه حيث وجهه اإلنسان، وال حيتاج وصف هذه األهنار أهنا جتري بغري أخدود وبغري خنادق مبعىن

 : إىل شق خنادق، وال إىل بناء أخدود متنع سيالن املاء ميينا  ومشاال ، ويف هذا يقول ابن القيم ـ رمحه اهلل ـ يف كتابه النونية

ي ماكثني فيها أبدا ، ال ميوتون، وال ميرضون، وال أ{ خالدين فيها أبدا }أهنارها من غري أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان 
رضي اهلل عنهم ورضوا }يبأسون، وال يأملون، وال حيزنون، وال ميسهم فيها نصب، فهم يف أكمل النعيم دائما  وأبدا  ـ أبد االبدين ـ 

وينظرون إىل اهلل تبارك وتعاىل  وهذا أكمل نعيم أن اهلل تعاىل يرض  عنهم، فيحل عليهم رضوانه فال يسخط بعده أبدا ، بل{ عنه
بأعينهم كما يرون القمر ليلة البدر ال يشكون يف ذل ، وال ميترون يف ذل ، وال يتضامون يف ذل ، أي ال ينضم بعضهم إىل بعض 

ملن  أي ذل  اجلزاء{ ذل  ملن خشي ربه}: مث قال عز وجل. لرييه االخر، بل كل إنسان يراه يف مكانه حسب ما أراد اهلل عز وجل
إمنا }: خشي اهلل عز وجل، واخلشية هي خوف اهلل عز وجل املقرون باهليبة والتعظيم وال يصدر ذل  إال من عامل باهلل كما قال تعاىل

أي العلماء بعظمته وكمال سلطانه، فاخلشية أخص من اخلوف، ويتضح [. 99: فاطر]{ خيش  اهلل من عباده العلماء إن اهلل عزيز غفور
إذا خفت من شخص ال تدري هل هو قادر علي  أم ال؟ فهذا خوف، وإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر : باملثال الفرق بينهما

وهبذا متت هذه السورة العظيمة ومت ما تيسر لنا من الكالم عل  تفسريها، ونسأل اهلل أن جيعلنا ممن يتلون كتاب . علي  فهذه خشية
 . اهلل حق تالوته إنه عل  كل شيء قدير

 

فسري جزء ت
 عم 

 حممد بن صاحل العثيمني  الزلزلة 



 { ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمـِن الرَِّحيِم }

* َح  َلَها ِبَأنَّ َربََّ  َأْو* َيْوَمِئٍذ ُتَحدُِّث َأْخَباَرَها * َوَقاَل اإِلنَسـُن َما َلَها * َوَأْخَرَجِت اأَلْرُض َأْثَقاَلَها * ِإَذا ُزْلِزَلِت االَْْرُض ِزْلَزاَلَها }
 . {َوَمن َيْعـَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشّرا  َيَرُه* َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيرا  َيَرُه * َيْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس َأْشَتاتا  لُِّيَرْوْا َأْعَمـَلُهْم 

 . البسملة تقدم الكالم عليها

يوم . يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم}: اهلل تعاىل يف قولهاملراد بذل  ما ذكره { إذا زلزلت األرض زلزاهلا}
{ تروهنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات محل محلها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اهلل شديد

ترى الناس سكارى وما هم }: ذا يقول اهلل عز وجليعين الزلزال العظيم الذي مل يكن مثله قط، وهل{ زلزاهلا}: وقوله[. 9، 4: احلج]
يعين من شدة ذهوهلم وما أصاهبم جتدهم كأهنم سكارى، وما هم بسكارى بل هم صحاة، لكن لشدة اهلول صار اإلنسان { بسكارى

نفخ يف الصور  أصحاب القبور، فإنه إذا: املراد هبم{ وأخرجت األرض أثقاهلا}. كأنه سكران ال يدري كيف يتصرف، وال كيف يفعل
فصعق من يف السموات ومن يف األرض إال من شاء اهلل، مث نفخ فيه أخرى، فإذا هم قيام ينظرون، خيرجون من قبورهم لرب العاملني 

اإلنسان املراد به اجلنس، { وقال اإلنسان ماهلا}[. 1: املطففني]{ يوم يقوم الناس لرب العاملني}: عز وجل كما قال اهلل تبارك وتعاىل
: فيقول[. 9: احلج]{ سكارى}: ما هلا؟ أي شيء هلا هذا الزلزال؟ وألنه خيرج وكأنه كما قال اهلل تعاىل: يعين أن اإلنسان البشر يقول

أي خترب عما فعل الناس عليها من { حتدث أخبارها}أي يف ذل  اليوم إذا زلزلت { يومئذ}. ما الذي حدث هلا وما شأهنا؟ لشدة اهلول
ثبت عن النيب صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم أن املؤذن إذا أذن فإنه ال يسمع صوته شجر، وال مدر، وال حجر، وال  خري أو شر، وقد

شيء إال شهد له يوم القيامة، فتشهد األرض مبا صنع عليها من خري أو شر، وهذه الشهادة من أجل بيان عدل اهلل عز وجل، وأنه 
عملوه، وإال فإن اهلل تعاىل بكل شيء حميط، ويكفي أن يقول لعباده جل وعال عملتم كذا  سبحانه وتعاىل ال يؤاخذ الناس إال مبا

مث مل تكن }: لكن من باب إقامة العدل وعدم إنكار اجملرم؛ ألن اجملرمني ينكرون أن يكونوا مشركني، قال اهلل تعاىل.. وعملتم كذا
ألهنم إذا رأوا أهل التوحيد قد خلصوا من العذاب وجنوا منه أنكروا [. 93 :األنعام]{ فتنتهم إال أن قالوا واهلل ربنا ما كنا مشركني

الشرك لعلهم ينجون، ولكنهم خيتم عل  أفواههم، وتكلم األيدي، وتشهد األرجل واجللود واأللسن كلها تشهد عل  اإلنسان مبا 
{ يومئذ حتدث أخبارها}: وقوله. ندم يف ذل  الوقتعمل، وحينئذ ال يستيطع أن يبق  عل  إنكاره بل يقر ويعترف، إال أنه ال ينفع ال

بأن رب  أوح  }: قوله. {إذا زلزلت األرض زلزاهلا وأخرجت األرض أثقاهلا وقال اإلنسان ما هلا}: هو جواب الشرط يف قوله تعاىل
قدير إذا أمر شيئا  بأمر فإنه أي بسبب أن اهلل أوح  هلا، يعين أذن هلا يف أن حتدث أخبارها، وهو سبحانه وتعاىل عل  كل شيء { هلا

مث استوى إىل السماء وهي دخان فقال هلا ولألرض إئتيا طوعا  أو }: البد أن يقع، خياطب اهلل اجلماد فيتكلم اجلماد كما قال اهلل تعاىل
هو كائن إىل يوم اكتب ما : ربِّ وماذا أكتب؟ قال: وقال اهلل تعاىل للقلم اكتب، قال[. 44: فصلت]{ كرها  قالتا أتينا طائعني

فاهلل عز وجل إذا [. 11: يس]{ اليوم خنتم عل  أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم مبا كانوا يكسبون}: وقال اهلل تعاىل. القيامة
عين ي{ يومئذ}: قوله{ يومئذ حتدث أخبارها بأن رب  أوح  هلا}: وجه الكالم إىل شيء ولو مجادا  فإنه خياطب اهلل ويتكلم وهلذا قال

أي مجاعات متفرقني، يصدرون كل يتجه إىل مأواه، فأهل اجلنة ـ جعلنا اهلل منهم { يصدر الناس أشتاتا }. يومئذ تزلزل األرض زلزاهلا
ال . ونسوق اجملرمني إىل جهنم وردا . يوم حنشر املتقني إىل الرمحن وفدا }ـ يتجهون إليها، وأهل النار ـ والعياذ باهلل ـ يساقون إليها 

فيصدر الناس مجاعات وزمرا  عل  أصناف متباينة ختتلف اختالفا  [. 97ـ  91: مرمي]{ لكون الشفاعة إال من اختذ عند الرمحن عهدا مي
لريوا }[. 94: اإلسراء]{ انظر كيف فضلنا بعضهم عل  بعض ولالخرة أكرب درجات وأكرب تفضيال }: كبريا  كما قال اهلل تعاىل

اتا  فريوا أعماهلم، يريهم اهلل تعاىل أعماهلم إن خريا  فخري، وإن شًّرا فشر، وذل  باحلساب وبالكتاب، يعين يصدرون أشت{ أعماهلم
 فيعط  اإلنسان كتابه إما بيمينه، وإما بشماله، مث حياسب عل  ضوء ما يف هذا الكتاب، حياسبه اهلل عز وجل، أما املؤمن فإن اهلل تعاىل



فعلت كذا، وفعلت كذا وكذا، وفعلت كذا، حىت يقر ويعترف، فإذا رأى أنه هل ، قال اهلل عز : خيلو به وحده ويقرره بذنوبه ويقول
، وأما الكافر ـ والعياذ باهلل ـ فإنه ال يعامل هذه املعاملة بل ينادى «إين قد سترهتا علي  يف الدنيا، وأنا أغفرها ل  اليوم»: وجل

هذا مضاف { لريوا أعماهلم}: وقوله[. 49: هود]{ ال لعنة اهلل عل  الظاملنيهؤالء الذين كذبوا عل  رهبم أ}عل  رؤوس األشهاد 
واملضاف يقتضي العموم وظاهره أهنم يرون األعمال الصغري والكبري وهو كذل ، إال ما غفره اهلل من قبل حبسنات، أو دعاء أو ما 

فريى اإلنسان عمله، [. 441: هود]{ كرى للذاكرينإن احلسنات يذهنب السيئات ذل  ذ}أشبه ذل  فهذا ميح  كما قال اهلل تعاىل 
: اإلسراء]{ اقرأ كتاب  كف  بنفس  اليوم علي  حسيبا }: يرى عمله القليل والكثري حىت يتبني له األمر جليًّا ويعط  كتابه ويقال

. ، وأنه سوف حياسب عليهوهلذا جيب عل  اإلنسان أن ال يقدم عل  شيء ال يرضي اهلل عز وجل؛ ألنه يعلم أنه مكتوب عليه[. 11
أي إنسان يعمل مثقال ذرة فإنه : شرطية تفيد العموم، يعين{ من{ }ومن يعمل مثقال ذرة شًّرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خريا  يره}

: الذرةصغار النمل كما هو معروف، وليس املراد ب: يعين وزن ذرة، واملراد بالذرة{ مثقال ذرة}سرياه، سواء من اخلري، أو من الشر 
الذرة املتعارف عليها اليوم كما ادعاه بعضهم، ألن هذه الذرة املتعارف عليها اليوم ليست معروفة يف ذل  الوقت، واهلل عز وجل ال 

إن اهلل ال يظلم مثقال ذرة وإن ت  }: خياطب الناس إال مبا يفهمون، وإمنا ذكر الذرة ألهنا مضرب املثل يف القلة، كما قال اهلل تعاىل
ومن املعلوم أن من عمل ولو أدىن من الذرة فإنه سوف جيده، لكن ملا كانت الذرة مضرب املثل يف [. 11: النساء]{ ة يضاعفهاحسن

 . {فمن يعمل مثقال ذرة خريا  يره}القلة قال اهلل تعاىل 

 : العلم يفيد أن الذي يوزن هو األعمال، وهذه املسألة اختلف فيها أهل{ مثقال ذرة}: وقوله تبارك وتعاىل

 . إن الذي يوزن العمل: فمن العلماء من قال

 . إن الذي يوزن صحائف األعمال: ومنهم من قال

 . إن الذي يوزن هو العامل نفسه: ومنهم من قال

ل ألن تقدير االية فمن يعمل عمال  مثقا{ فمن يعمل مثقال ذرة}إن الذي يوزن هو العمل فاستدل هبذه االية : ولكل دليل، أما من قال
كلمتان حبيبتان إىل الرمحن، خفيفتان عل  اللسان، ثقيلتان يف امليزان »: واستدلوا أيضا  بقول النيب صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم. ذرة

 . «سبحان اهلل وحبمده، سبحان اهلل العظيم

 . لكن يشكل عل  هذا أن العمل ليس جسما  ميكن أن يوضع يف امليزان بل العمل عمل انته  وانقض 

 : وجياب عن هذا بأن يقال

عل  املرء أن يصدق مبا أخرب اهلل تعاىل به ورسوله صل  اهلل عليه وسّلم من أمور الغيب، وإن كان عقله قد حيار فيه، ويتعجب : أوال 
قول ويقول كيف يكون هذا؟ فعليه التصديق ألن قدرة اهلل تعاىل فوق ما نتصور، فالواجب عل  املسلم أن يسلم ويستسلم وال ي

 . كيف؟ ألن أمور الغيب فوق ما يتصور

أن اهلل تعاىل جيعل هذه األعمال أجساما  توضع يف امليزان وتثقل وختف، واهلل تعاىل قادر عل  أن جيعل األمور املعنوية أجساما ، كما : ثانيا 
يا أهل اجلنة فيشرئبون : نار فيقالصح عن النيب صل  اهلل عليه وسّلم يف أن املوت يؤت  به عل  صورة كبش ويوقف بني اجلنة وال

نعم، هذا املوت، مع أنه يف صورة كبش : هل تعرفون هذا؟ فيقولون: يا أهل النار فيشرئبون ويطلعون فيقال هلم: ويطلعون ويقال



هل اجلنة خلود وال يا أ: هذا املوت فيذبح أمامهم ويقال: ليس جسما  ولكن اهلل تعاىل جيعله جسما  يوم القيامة، فيقولون( معىن)واملوت 
 . موت، ويا أهل النار خلود وال موت، وهبذا يزول اإلشكال الوارد عل  هذا القول

انظر إىل عمل  : إن الذي يوزن هو صحائف األعمال فاستدلوا حبديث صاحب البطاقة الذي يؤت  يوم القيامة به، ويقال: أما من قال
يا : ظيمة، فإذا رأى أنه قد هل  أيت ببطاقة صغرية فيها ال إله إال اهلل فيقولفتمد له سجالت مكتوب فيها العمل السىيء، سجالت ع

إن  ال تظلم شيئا ، مث توزن البطاقة يف كفة، والسجالت يف كفة، فترجح هبن : رب ما هذه البطاقة مع هذه السجالت؟ فيقال له
 . ف األعمالالبطاقة وهي ال إله إال اهلل قالوا فهذا دليل عل  أن الذي يوزن هو صحائ

إن الذي يوزن هو العامل نفسه فاستدلوا حبديث عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه أنه كان ذات يوم مع النيب صل  : وأما الذين قالوا
اهلل عليه وعل  لله وسلم فهبت ريح شديدة، فقام عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه فجعلت الريح تكفئه؛ ألنه حنيف القدمني 

مما تضحكون؟ أو مما تعجبون؟ والذي نفسي بيده إن ساقيه يف »: عل الناس يضحكون، فقال النيب صل  اهلل عليه وسّلموالساقني، فج
 . وهذا يدل عل  أن الذي يوزن هو العامل« امليزان أثقل من أحد

عض الناس يوزن هو أن الذي يوزن العمل، ولكن رمبا يكون بعض الناس توزن صحائف أعماله، وب: نأخذ بالقول األول: فيقال
 . بنفسه

عل  هذا القول أن الذي يوزن هو العامل هل ينبين هذا عل  أجسام الناس يف الدنيا وأن صاحب اجلسم الكبري العظيم : فإن قال قائل
 يثقل ميزانه يوم القيامة؟ 

إنه ليأيت الرجل العظيم »: ليه وسّلم قالال ينبين عل  أجسام الدنيا، فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن رسول اهلل صل  اهلل ع: فاجلواب
وهذا عبداهلل بن [. 411: الكهف. ]{فال نقيم هلم يوم القيامة وزنا }اقرؤا : ، وقال«السمني يوم القيامة ال يزن عند اهلل جناح بعوضة

و عدمه، ثقله يوم القيامة مبا كان ، فالعربة بثقل اجلسم أ«إن ساقيه يف امليزان أثقل من أحد»: مسعود يقول النيب عليه الصالة والسالم
 . {ومن يعمل مثقال ذرة شًّرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خريا  يره}: يقول عز وجل. معه من أعمال صاحلة

وهذه السورة كلها التحذير والتخويف من زلزلة األرض، وفيها احلث عل  األعمال الصاحلة، وفيها أن العمل ال يضيع مهما قل، 
نسأل اهلل تعاىل أن خيتم لنا باخلري والسعادة . قال ذرة، أو أقل فإنه البد أن يراه اإلنسان ويطلع عليه يوم القيامةحىت لو كان مث

 . والصالح والفالح، وأن جيعلنا ممن حيشرون إىل الرمحن وفدا  إنه عل  كل شيء قدير

 

تفسري جزء 
 عم 

 حممد بن صاحل العثيمني  العاديات 

 { لرَّْحَمـِن الرَِّحيِم ِبْسِم اللَِّه ا}

َوِإنَُّه * ِإنَّ اإِلنَسـَن ِلَربِِّه َلَكُنوٌد * َفَوَسْطَن ِبِه َجْمعا  * َفَأَثْرَن ِبِه َنْقعا  * َفاْلُمِغرَيِت ُصْبحا  * َفامُلوِرَيـِت َقْدحا  * َواْلَعـِدَيـِت َضْبحا  }
ِإنَّ َربَُّهم ِبِهْم َيْوَمِئٍذ * َوُحصَِّل َما ِف  الصُُّدوِر * َأَفاَل َيْعَلُم ِإَذا ُبْعِثَر َما ِف  اْلُقُبوِر * َلَشِديٌد  َوِإنَُّه ِلُحبِّ اْلَخْيِر* َعَل  َذِلَ  َلَشِهيٌد 

 . {لََّخِبرٌي



 . البسملة تقدم الكالم عليها

أو ( واخليل العاديات)اخليل يعين هذا قسم، والعاديات صفة ملوصوف حمذوف فما هو هذا املوصوف؟ هل املراد { والعاديات ضبحا }
( واإلبل العاديات)إن املوصوف هي اإلبل، والتقدير : فمنهم من قال: ؟ يف هذا قوالن للمفسرين(واإلبل العاديات)املراد اإلبل يعين 

لسورة مكية، وأنه ليس يف ويعين هبا اإلبل اليت تعدوا من عرفة إىل مزدلفة، مث إىل مىن، وذل  يف مناس  احلج، واستدلوا هلذا بأن هذه ا
 . مكة جهاد عل  اخليل حىت يقسم هبا

واخليل العاديات معلومة للعرب ( واخليل العاديات)أما القول الثاين جلمهور املفسرين وهو الصحيح فإن املوصوف هو اخليل والتقدير 
ل اإلسالم، أما بعد اإلسالم فاخليل تعدوا عل  حىت قبل مشروعية اجلهاد، هناك خيل تعدو عل  أعدائها سواء حبق أو بغري حق فيما قب

الضبح ما { ضبحا }: والعادي اسم فاعل من العدو وهو سرعة املشي واالنطالق، وقوله{ والعاديات}: يقول اهلل تعاىل. أعدائها حبق
فاملوريات }. يسمع من أجواف اخليل حني تعدوا بسرعة، يكون هلا صوت خيرج من صدورها، وهذا يدل عل  قوة سعيها وشدته

املوريات من أورى أو وري مبعىن قدح، ويعين بذل  قدح النار حينما يضرب األحجار بعضها بعضا ، كما هو مشهور عندنا يف { قدحا 
حجر املرو، فإن  إذا ضربت بعضه ببعض انقدح، هذه اخليل لقوة سعيها وشدته، وضرهبا األرض، إذا ضربت احلجر ضرب احلجر 

أي اليت تغري عل  عدوها يف الصباح، وهذا { فاملغريات صبحا }. قدح نارا ، وذل  لقوهتا وقوة سعيها وضرهبا األرضاحلجر الثاين مث ي
أحسن ما يكون يف اإلغارة عل  العدو أن يكون يف الصباح ألنه يف غفلة ونوم، وحىت لو استيقظ من الغارة فسوف يكون عل  كسل 

هبذه اخليول أحسن وقت لإلغارة وهو الصباح، وكان النيب صل  اهلل عليه وسّلم ال يغري عل  وعل  إعياء، فاختار اهلل عز وجل للقسم 
وهو الغبار { نقعا }أي أثرن هبذا العدو، وهذه اإلغارة { فأثرن به}. قوم يف الليل بل ينتظر فإذا أصبح إن مسع أذان كف وإال أغار
أي توسطن { فوسطن به}. عدوها يف األرض، وصار هلا غبار من الكر والفرالذي يثور من شدة السعي، فإن اخليل إذا سعت إذا اشتد 

أي مجوعا  من األعداء أي أهنا ليس هلا غاية، وال تنتهي غايتها إال وسط األعداء، وهذه غاية ما يكون من منافع { مجعا }هبذا الغبار 
أقسم اهلل تعاىل . «يل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامةاخل»: اخليل، مع أن اخليل كلها خري، كما قال النيب صل  اهلل عليه وسّلم

أما املقسم . هبذه العاديات ـ هبذه اخليل اليت بلغت الغاية ـ وهو اإلغارة عل  العدو وتوسط العدو، من غري خوف وال تعب وال ملل
أي أن جنس اإلنسان، إذا مل يوفق للهداية فإنه واملراد باإلنسان هنا اجلنس، { إن اإلنسان لربه لكنود}: عليه فهو اإلنسان فقال

: وقيل[. 79: األحزاب]{ ومحلها اإلنسان إنه كان ظلوما  جهوال }: أي كفور لنعمة اهلل عز وجل كما قال اهلل تبارك وتعاىل{ لكنود}
وأن جنس اإلنسان لوال هداية اهلل لكان  املراد باإلنسان هو الكافر، فعل  هذا يكون عامًّا أريد به اخلاص، واألظهر أن املراد به العموم،

كنودا  لربه عز وجل، والكنود هو الكفر، أي كافر لنعمة اهلل عز وجل، يرزقه اهلل عز وجل فيزداد هبذا الرزق عتوا  ونفورا ، فإن من 
عز وجل، جيحد نعمة اهلل، وال الناس من يطغ  إذا رله قد استغىن عن اهلل، وما أكثر ما أفسد الغىن من بين لدم فهو كفور بنعمة اهلل 

يعود عل  اهلل، أي أن اهلل تعاىل : الضمري قيل{ إنه{ }وإنه عل  ذل  لشهيد}. يقوم بشكرها، وال يقوم بطاعة اهلل ألنه كنود لنعمة اهلل
 . يشهد عل  العبد بأنه كفور لنعمة اهلل

 . ر نعمة اهلل عز وجلإنه عائد عل  اإلنسان نفسه، أي أن اإلنسان يشهد عل  نفسه بكف: وقيل

والصواب أن االية شاملة هلذا وهذا، فاهلل شهيد عل  ما يف قلب ابن لدم، وشهيد عل  عمله، واإلنسان أيضا  شهيد عل  نفسه، لكن 
هم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيدي}: قد يقر هبذه الشهادة يف الدنيا، وقد ال يقر هبا فيشهد عل  نفسه يوم القيامة كما قال تعاىل

كتب عليكم }اخلري هو املال كما قال اهلل تعاىل { حلب اخلري لشديد}أي اإلنسان { وإنه}[. 91: النور]{ وأرجلهم مبا كانوا يعملون
فاخلري هو املال، واإلنسان حبه للمال أمر . إن ترك ماال  كثريا : أي[. 491: البقرة]{ إذا حضر أحدكم املوت إن ترك خريا  الوصية



وال تكاد جتد أحدا  يسلم من احلب الشديد للمال، أما احلب مطلق [. 91: الفجر]{ وحتبون املال حبًّا جًّما}:  تعاىلظاهر، قال اهلل
احلب فهذا ثابت لكل أحد، ما من إنسان إال وحيب املال، لكن الشدة ليست لكل أحد، بعض الناس حيب املال الذي تقوم به الكفاية، 

فاملهم أن كل إنسان فإنه حمب للخري أي للمال، . الناس يريد أكثر، وبعض الناس يريد أوسع وأوسع ويستغين به عن عباداهلل، وبعض
أفال يعلم إذا بعثر ما }: لكن الشدة ختتلف، وخيتلف فيها الناس من شخص الخر، مث إن اهلل تعاىل ذكَّر اإلنسان حاال  البد له منها فقال

نشر وأظهر فإن الناس خيرجون من : أي{ إذا بعثر ما يف القبور}. أي يتيقن{ أفال يعلم}ل فيعمل لذل ، وال يكن مهه املا{ يف القبور
{ إن كانت إال صيحة واحدة فإذا هم مجيع لدينا حمضرون}قبورهم لرب العاملني، كأهنم جراد منتشر، خيرجون مجيعا  بصيحة واحدة 

أعمال القلب كالتوكل، والرغبة، والرهبة، واخلوف، والرجاء أي ما يف القلوب من النيات، و{ وحصل ما يف الصدور}[. 13: يس]
: الطارق]{ فما له من قوة وال ناصر. يوم تبل  السرائر}: وهنا جعل اهلل عز وجل العمدة ما يف الصدور كما قال تعاىل. وما أشبه ذل 

ملسلم حقًّا، لكن يف االخرة العمل عل  ما يف ألنه يف الدنيا يعامل الناس معاملة الظاهر، حىت املنافق يعامل كما يعامل ا[. 41، 8
القلب، وهلذا جيب علينا أن نعتين بقلوبنا قبل كل شيء قبل األعمال؛ ألن القلب هو الذي عليه املدار، وهو الذي سيكون اجلزاء عليه 

ور إخراج لألجساد من بواطن ومناسبة االيتني بعضهما لبعض أن بعثرة ما يف القب{ وحصل ما يف الصدور}: يوم القيامة، وهلذا قال
األرض، وحتصيل ما يف الصدور إخراج ملا يف الصدور، مما تكنه الصدور، فالبعثرة بعثرة ما يف القبور عما تكنه األرض، وهنا عما يكنه 

ومل يقل { هبم}ري بالعباد خلبري، وجاء التعب: أي: أي إن اهلل عز وجل هبم{ إن رهبم هبم يومئذ خلبري}. الصدر، والتناسب بينهما ظاهر
أن كل : أي{ إن اإلنسان}أنه أعاد الضمري عل  اإلنسان باعتبار املعىن، ألن معىن : مع أن اإلنسان مفرد، باعتبار املعىن، أي( به)

وفيما ألنه يوم اجلزاء، واحلساب، وإال فإن اهلل تعاىل عليم خبري يف ذل  اليوم { إن رهبم هبم يومئذ}إنسان، وعلق العلم بذل  اليوم 
 . قبله، فهو جل وعال عامل مبا كان، وما يكون لو كان كيف يكون

هذا هو التفسري اليسري هلذه السورة العظيمة، ومن أراد البسط فعليه بكتب التفاسري اليت تبسط القول يف هذا، وحنن إمنا نشري إىل 
 . يتلون كتاب اهلل حق تالوته، إنه عل  كل شيء قديرنسأل اهلل تعاىل اهلداية والتوفيق، وأن جيعلنا ممن . املعاين إشارة موجزة

 

تفسري جزء 
 عم 

 حممد بن صاحل العثيمني  القارعة 

 { ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمـِن الرَِّحيِم }

َفَأمَّا َمن * َوَتُكوُن اْلِجَباُل َكاْلِعْهِن اْلَمنُفوِش * ُثوِث َيْوَم َيُكوُن النَّاُس َكاْلَفَراِش اْلَمْب* َوَمآ َأْدَراَك َما اْلَقاِرَعُة * َما اْلَقاِرَعُة * اْلَقاِرَعُة }
 . {َناٌر َحاِمَيٌة* َوَمآ َأْدَراَك َما ِهَيْه * َفُأمُُّه َهاِوَيٌة * َوَأمَّا َمْن َخفَّْت َمَوِزيُنُه * َفُهَو ِف  ِعيَشٍة رَّاِضَيٍة * َثُقَلْت َمَوِزيُنُه 

 . البسملة تقدم الكالم عليها

ويوم ينفخ يف }: اليت تقرع القلوب وتفزعها وذل  عند النفخ يف الصور، كما قال تعاىل: اسم فاعل من قرع، واملراد{ القارعة}
فهي تقرع القلوب بعد قرع [. 97: النمل]{ الصور ففزع من يف السموات ومن يف األرض إال من شاءاهلل وكل أتوه داخرين

ما }: يمة ال نظري هلا قبل ذل ، وهي من أمساء يوم القيامة، كما تسم  الغاشية، واحلاقة، وقولهاألمساع، وهذه القارعة هي قارعة عظ
هذا زيادة يف التفخيم { وما أدراك ما القارعة}ما هي القارعة اليت ينوه عنها؟ : هنا استفهام مبعىن التعظيم والتفخيم يعين{ ما{ }القارعة

يوم }: ن هذه القارعة؟ أي ما أعظمها وما أشدها، مث بني مىت تكون؟ فقال جل وعالوالتعظيم والتهويل، يعين أي شيء أعلم  ع
قال . أهنا تكون يف ذل  الوقت، يوم يكون الناس كالفراش املبثوث حني خيرجون من قبورهم: أي{ يكون الناس كالفراش املبثوث



تتزاحم عند وجود النار يف الليل وهي ضعيفة وتكاد متشي يكونون كالفراش املبثوث، والفراش هو هذه الطيور الصغرية اليت : العلماء
. بدون هدي، وتتراكم ورمبا لطيشها تقع يف النار وهي ال تدري، فهم يشبهون الفراش يف ضعفه وحريته وتراكمه وسريه إىل غري هدى

لو تصورت هذا املشهد خيرج [. 7: القمر]{ خيرجون من األجداث كأهنم جراد منتشر}: يعين املنتشر، فهو كقوله تعاىل{ املبثوث}و
الناس من قبورهم عل  هذا الوجه لتصورت أمرا  عظيما  ال نظري له، هؤالء العامل من لدم إىل أن تقوم الساعة كلهم خيرجون خروج 

أكلته رجل واحد يف لن واحد من هذه القبور املبعثرة يف مشارق األرض ومغارهبا، ومن غري القبور كالذي ألقي يف جلة البحر، و
أما . احليتان، أو يف فلوات األرض، وأكلته السباع، أو ما أشبه ذل ، كلهم سيخرجون مرة واحدة، يصولون وجيولون يف هذه األرض

: املبعثر أي{ املنفوش}. القطن: وقيل. الصوف{ العهن{ }كالعهن املنفوش}اجلبال وهي تل  اجلبال العظيمة الراسية الصلبة فتكون 
د أن كانت صلبة قوية راسخة تكون مثل العهن الصوف، أو القطن املبعثر ـ سواء نفشته بيدك أو باملنداف فإنه أن هذه اجلبال بع

وبست اجلبال بسا  فكانت هباء }يكون خفيفا  يتطاير مع أدىن ريح، وقد قال اهلل تعاىل يف ليات أخرى أن اجلبال تكون هباء منبثًّا 
فأما من ثقلت موازينه فهو يف عيشة راضية، وأما }. {وتكون اجلبال كالعهن املنفوش}: عال هناوقال جل و[. 1، 1: الواقعة]{ منبثًّا

 : قسم اهلل تعاىل الناس إىل قسمني. {نار حامية. وما أدراك ما هي. من خفت موازينة فأمه هاوية

زينه وهو الذي رجحت سيئاته عل  من خفت موا: والثاين. من ثقلت موازينه وهو الذي رجحت حسناته عل  سيئاته: القسم األول
العيشة مأخوذة من { فأما من ثقلت موازينه فهو يف عيشة راضية}: حسناته، أو الذي ليس له حسنة أصال  كالكافر، يقول اهلل تعاىل

وليست مصدرا ،  بقي وحيي زمنا  طويال ، والعيشة هنا عل  وزن فعلة فهي هيئة: عاش الرجل زمنا  طويال ، أي: العيش وهو احلياة، يقال
 : املصدر الدال عل  الوحدة أن تقول عيشة، وأما إذا قلت ِعْيَشة فهي فعلة تدل عل  اهليئة، كما قال ابن مال  رمحه اهلل

. مرضية: إهنا اسم فاعل مبعىن اسم املفعول، أي: قيل{ راضية}. أنه يف حياة طيبة راضية: وفعلة ملرة كَجلسٍة وفعلة هليئة كِجلسة املعىن
أهنا عيشة طيبة ليس فيها نكد، وليس فيها صخب، : إهنا اسم فاعل من باب النسبة أي ذات رض ، وكال املعنيني واحد، واملعىن: قيلو

هذا العيش ال ميسهم فيها نصب وما هم منها . وليس فيها نصب، كاملة من كل وجه، وهذا يعين العيش يف اجلنة جعلنا اهلل منهم
إما أنه الكافر { وأما من خفت موازينه}. خيافون، يف أنعم عيش، وأطيب بال، وأسر حال فهي عيشة راضيةمبخرجني، ال حيزنون، وال 

الذي ليس له أي حسنة، ألن حسنات الكافر جيازى هبا يف الدنيا وال تنفعه يف االخرة، أو أنه مسلم ولكنه مسرف عل  نفسه وسيئاته 
الذي يقصده اهلاوية، واهلاوية من أمساء النار،يعين أنه مآله إىل نار جهنم ـ والعياذ باهلل  :أم هنا مبعىن مقصوده، أي{ فأمه هاوية}. أكثر
 . ـ

وإذا كانت االية حتتمل معنيني ال . نسأل اهلل السالمة. أنه يلق  يف النار عل  أم رأسه: أم الدماغ، واملعىن: إن املراد باألم هنا: وقيل
يرم  يف النار عل  أم رأسه، وأيضا  ليس له مأوى وال مقصد : فإنه يؤخذ باملعنيني مجيعا  فيقال يترجح أحدمها عل  االخر وال يتنافيان

هذا من باب التفخيم والتعظيم هلذه اهلوية، يسأل ما هي؟ أتدري ما هي؟ إهنا لشيء عظيم، إهنا نار { وما أدراك ما هيه}. إال النار
إذا تأملت . «إهنا فضلت عل  نار الدنيا بتسعة وستني جزءا »: عليه الصالة والسالم حامية يف غاية ما يكون من احلمو، وقد قال النيب

نار الدنيا كلها سواء نار احلطب، أو الورق، أو البتغاز أو أشد من ذل  فإن نار جهنم مفضلة عليها بتسعة وستني جزءا  نسأل اهلل 
 : لناس ال خيرجون عن حالنيويف هذه االية التخويف والتحذير من هذا اليوم وأن ا. العافية

 . إما رجل رجحت حسناته، أو رجل رجحت سيئاته

 وفيها أيضا  دليل عل  أن يوم القيامة فيه موازين، وقد جاء يف بعض النصوص أنه ميزان فهل هو واحد أو متعدد؟ 



وتوزن فيه حسنات فالن وفالن، وتوزن  إنه واحد وإمنامجع باعتبار املوزون، ألنه يوزن فيه احلسنات والسيئات،: قال بعض أهل العلم
 . فيه حسنات هذه األمة واألمة األخرى، فهو جمموع باعتبار املوزون ال باعتبار امليزان، وإال فامليزان واحد

 . إهنا موازين متعددة، لكل أمة ميزان، ولكل عمل ميزان فلهذا مجعت: وقال بعض أهل العلم

ـ لكنه مجع باعتبار املوزون عل  حسب األعمال، أو عل  حسب األمم، أو عل  حسب واألظهر ـ واهلل أعلم أنه ميزان واحد 
 . األفراد

ويف هذه االية دليل عل  أن اإلنسان إذا تساوت حسناته وسيئاته فإنه قد سكت عنه يف هذه االية، ولكن بني اهلل تعاىل يف سورة 
ه األعراف، وذكر اهلل تعاىل يف سورة األعراف ما جيري بينهم وبني األعراف أهنم ال يدخلون النار وإمنا حيبسون يف مكان يقال ل

نسأل اهلل عز وجل أن جيعلنا ممن . املؤمنني، وأهنم إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا ال جتعلنا مع القوم الظاملني
 . ررجحت حسناته عل  سيئاته، وأن يغفر لنا، ويعاملنا بعفوه، إنه عل  كل شيء قدي

 

تفسري جزء 
 عم 

 حممد بن صاحل العثيمني  التكاثر 

 { ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمـِن الرَِّحيِم }

* َلَتَرُونَّ اْلَجِحيَم * نِي َكالَّ َلْو َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيِق* ُثمَّ َكالَّ َسْوَف َتْعَلُموَن * َكالَّ َسْوَف َتْعَلُموَن * َحتَّ  ُزْرُتُم اْلَمَقاِبَر * َأْلَهـُكُم التَّكَّاُثُر }
ـَُلنَّ َيْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيِم* ُثمَّ َلَتَرُونََّها َعْيَن اْلَيِقنِي   . {ُثمَّ َلُتْس

 . البسملة تقدم الكالم عليها

ومعىن { اكم التكاثرأهل}: هذه اجلملة مجلة خربية خيرب اهلل عز وجل هبا العباد خماطبا  هلم يقول{ أهلاكم التكاثر حىت زرمت املقابر}
أي شغلكم حىت هلومت عن ما هو أهم من ذكر اهلل تعاىل والقيام بطاعته، واخلطاب هنا جلميع األمة إال أنه خيصص مبن شغلتهم { أهلاكم}

يا لدم، }: ةأمور االخرة عن أمور الدنيا وهم قليل، وإمنا نقول هم قليل ألنه ثبت يف الصحيحني أن اهلل تبارك وتعاىل يقول يوم القيام
من كل ألٍف تسع مئة : وما بعث النار؟ قال: أخرج من ذريت  بعثا  إىل النار، قال: لبي  وسعدي  واخلري يف يدي ، فيقول: فيقول

إذا مل يكن من بين لدم إال واحدا  من األلف من أهل اجلنة ! ، واحد يف اجلنة والباقي يف النار، وهذا عدد هائل«وتسعة وتسعني
ن أهل النار، إذا  فاخلطاب بالعموم يف مثل هذه االية جار عل  أصله، ألن الواحد من األلف ليس بشيء بالنسبة إليه، وأما والباقون م

فهو يشمل التكاثر باملال، والتكاثر بالقبيلة، والتكاثر باجلاه، والتكاثر بالعلم، وبكل ما ميكن أن يقع فيه التفاخر، { التكاثر}: قوله
فاإلنسان قد يتكاثر مباله فيطلب أن يكون [. 31: الكهف]{ أنا أكثر من  ماال  وأعز نفرا }: حب اجلنة لصاحبهويدل لذل  قول صا

 : أكثر من االخر ماال  وأوسع جتارة، وقد يتكاثر اإلنسان بقبيلته، يقول حنن أكثر منهم عددا ، كما قال الشاعر

إذا كان هؤالء : فمثال . ص ؛ ألهنم كانوا فيما سبق يعدون األشياء باحلص ولست باألكثر منهم حص  وإمنا العزة للكاثرأكثر منهم ح
 : حصاهم عشرة لالف، واالخرون حصاهم مثانية لالف صار األول أكثر وأعز، فيقول الشاعر

بالعلم  لست باألكثر منهم حص  وإمنا العزُة للكاثر كذل  يتكاثر اإلنسان بالعلم، فتجده يكاثر عل  غريه بالعلم لكن إن كان



فيتكاثرون يف هذه . وهذا هو الغالب عل  بين لدم التكاثر. الشرعي فهو خري، وإن كان بالعلم غري الشرعي فهو إما مباح وإما حمرم
يعين إىل أن زرمت املقابر، يعين إىل أن ُمتم، فاإلنسان جمبول { حىت زرمت املقابر}: وقوله. األمور عما خلقوا له من عبادة اهلل عز وجل

  التكاثر إىل أن ميوت، بل كلما ازداد به الِكرب ازداد به األمل، فهو يشيب يف السن ويشب يف األمل، حىت إن الرجل له تسعون عل
أنكم : أي. هذا هو معىن االية الكرمية. سنة مثال  جتد عنده من االمال وطول األمل ما ليس عند الشاب الذي له مخس عشرة سنة

 . ة إىل أن متمتلهومت بالتكاثر عن االخر

أنا قبيليت أكثر من : حىت أصبحتم تتكاثرون باألموات كما تتكاثرون باألحياء، فيأيت اإلنسان فيقول{ حىت زرمت املقابر}إن معىن : وقيل
عىن وامل. قبيلت  وإذا شئت فاذهب إىل القبور عد القبور منا، وعد القبور منكم فأينا أكثر؟ لكن هذا قول ضعيف بعيد من سياق االية

استدل به عمر بن عبدالعزيز ـ رمحه اهلل ـ عل  أن { حىت زرمت املقابر}: وقوله. األول هو الصحيح أنكم تتكاثرون إىل أن متوتوا
أهلاكم التكاثر }: الزائر البد أن يرجع إىل وطنه، وأن القبور ليست بدار إقامة، وكذل  يذكر عن بعض األعراب أنه مسع قارىء يقرأ

وهذا هو . واهلل لنبعثن: ، ألن الزائر كما هو معروف يزور ويرجع، فقال«واهلل ما الزائر مبقيم واهلل لنبعثن»: فقال{ ابرحىت زرمت املق
، إن هذا «إنه انتقل إىل مثواه األخري»: يقول عن الرجل إذا مات. وهبذا نعرف أن ما يذكره بعض الناس االن يف اجلرائد وغريها. احلق

القبور ليس هي املثوى اخلري، بل لو أن اإلنسان اعتقد مدلول هذا اللفظ لصار كافرا  بالبعث، والكفر بالبعث كالم باطل وكذب؛ ألن 
ردة عن اإلسالم، لكن كثًيرا من الناس يأخذون الكلمات وال يدرون ما معناها، ولعل هذه موروثة عن امللحدين الذين ال يقرون 

ارة، فال يقال عن القرب إنه املثوى األخري؛ ألن املثوى األخري إما اجلنة، وإما النار يف يوم بالبعث بعد املوت، هلذا جيب جتنب هذه العب
ارتدعوا عن هذا التكاثر، : مبعىن الردع يعين{ كال}إن : قيل{ مث كال سوف تعلمون. كال سوف تعلمون}: مث قال اهلل تعاىل. القيامة
. سوف تعلمون عاقبة أمركم إذا رجعتم إىل االخرة، وأن هذا التكاثر ال ينفعكم: أي{ سوف تعلمون}إهنا مبعىن حقًّا، ومعىن : وقيل

يفتخر به ـ : مايل ومايل ـ يعين: يقول ابن لدم»وقد جاء يف احلديث عن النيب صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم فيما رواه مسلم 
والباقي تاركه لغريك وهذا هو احلق، أموالنا اليت « وليس ل  من مال  إال ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت

وإما أن نتركها لغرينا ال . إما أن نأكلها فتفىن، وإما أن نلبسها فتبل ، وإما أن نتصدق هبا فنمضيها وتكون أمامنا يوم القيامة. بني أيدينا
سوف تعلمون عاقبة أمركم بالتكاثر الذي : أي{ كال سوف تعلمون}. ميكن أن خيرج املال الذي بأيدينا عن هذه القسمة الرباعية

حقًّا لو : يعين{ كال لو تعلمون علم اليقني}: وهذه اجلملة تأكيد للردع مرة ثانية، مث قال{ مث كال سوف تعلمون}أهلاكم عن االخرة 
نيا،ولو علمتم علم اليقني تعلمون علم اليقني لعرفتم أنكم يف ضالل، ولكنكم ال تعلمون علم اليقني، ألنكم غافلون الهون يف هذه الد

هذه اجلملة مستقلة ليست { لترون{ }مث لتروهنا عني اليقني. لترون اجلحيم}: مث قال تعاىل. لعرفتم أنكم يف ضالل ويف خطأ عظيم
ون وحنن نسمع كثريا  من األئمة يصلون فيقول{ كال لو تعلمون علم اليقني}: وهلذا جيب عل  القارىء أن يقف عند قوله« لو»جواب 

وهذا الوصل إما غفلة منهم ونسيان، وإما أهنم مل يتأملوا االية حق التأمل، وإال لو تأملوها { كال لو تعلمون علم اليقني لترون اجلحيم}
صار رؤية اجلحيم مشروطة « كال لو تعلمون علم اليقني لترون اجلحيم»حق التأمل لوجدوا أن الوصل يفسد املعىن ألنه إذا قال 

ينبه ويقول « كال لو تعلمون علم اليقني لترون اجلحيم»ليس بصحيح، لذل  جيب التنبه والتنبيه هلذا من مسع أحد يقرأ  بعلمهم، وهذا
: ألهنا رأس لية، واملشروع أن يقف اإلنسان عند رأس كل لية، وثانيا : يا أخي هذا الوصل يوهم فساد املعىن، فال تصل وقف، أوال : له

مجلة مستأنفة ال صلة هلا مبا قبلها، وهي مجلة { لترون اجلحيم}إذا  «  لو تعلمون علم اليقني لترون اجلحيمكال»أن الوصل يفسد املعىن 
هي « ترون»إن الالم موطئة للقسم، ومجلة : واهلل لترون اجلحيم، وهلذا يقول املعربون يف إعراهبا: قسمية، فيما قسم مقدر والتقدير

تأكيد لرؤيتها، { مث لتروهنا عني اليقني}اسم من أمساء النار { اجلحيم}و« واهلل لترون اجلحيم»جواب القسم، والقسم حمذوف والتقدير 
ومىت ترى؟ ُترى يوم القيامة، يؤت  هبا ُتجر بسبعني ألف زمام، كل زمام جيره سبعون ألف مل ، فما ظن  هبذه النار ـ والعياذ باهلل ـ 

م، كل زمام جيره سبعون ألف مل ، واملالئكة عظام شداد فهي نار عظيمة ـ أعاذنا اهلل إهنا نار كبرية عظيمة ألن فيها سبعني ألف زما



مث يف ذل  الوقت يف ذل  املوقف العظيم تسألن عن النعيم، واختلف العلماء رمحهم اهلل يف : يعين{ مث لتسألن يومئذ عن النعيم}. منها
 راد املؤمن والكافر؟ هل املراد الكافر، أو امل{ لتسألن يومئذ عن النعيم}: قوله

أن املراد املؤمن والكافر كل يسأل عن النعيم، لكن الكافر يسأل سؤال توبيخ وتقريع، واملؤمن يسأل سؤال تذكري، : والصواب
خرج رسول اهلل : والدليل عل  أنه عام ما جرى يف قصة النيب صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم، وأيب بكر وعمر، فعن أيب هريرة قال

اجلوع، يا : قاال« ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟»: اهلل عليه وسّلم ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأيب بكر وعمر، فقالصل  
فقاموا معه، فأت  رجال  من األنصار، فإذا هو ليس يف « ألخرجين الذي أخرجكما، قوموا! وأنا، والذي نفسي بيده»: قال! رسول اهلل

ذهب يستعذب لنا من املاء، : قالت« أين فالن؟»: فقال هلا رسول اهلل صل  اهلل عليه وسّلم! وأهال ! مرحبا : قالتبيته، فلما رأته املرأة 
فانطلق : احلمد هلل، ما أحد اليوم أكرم أضيافا  مين، قال: إذ جاء األنصاري فنظر إىل رسول اهلل صل  اهلل عليه وسّلم وصاحبه، مث قال

« واحللوب! إياك»: كلوا من هذه، وأخذ املدية، فقال له رسول اهلل صل  اهلل عليه وسّلم: ورطب، فقالفجاءهم بعذق فيه ُبسر ومتر 
: فذبح هلم، فأكلوا من الشاة، ومن ذل  العذق، وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا، قال رسول اهلل صل  اهلل عليه وسّلم أليب بكر وعمر

ويف . «القيامة، أخرجكم من بيوتكم اجلوع، مث مل ترجعوا حىت أصابكم هذا النعيملتسألن عن هذا النعيم يوم ! والذي نفسي بيده»
وهذا دليل عل  .«هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد، ورطب طيب، وماء بارد»: رواية أخرى

تذكري بنعمة اهلل عز وجل عليه حىت يفرح، ويعلم أن الذي ولكن خيتلف السؤال، سؤال املؤمن سؤال . أن الذي ُيسأل املؤمن والكافر
سؤال  أنعم عليه يف الدنيا ينعم عليه يف االخرة، مبعىن أنه إذا تكرم بنعمته عليه يف الدنيا تكرم عليه بنعمته يف االخرة، أما الكافر فإنه

 . ًنا عل  طاعته، إنه عل  كل شيء قديرنسأل اهلل تعاىل أن يستعملنا يف طاعته، وأن جيعل ما رزقنا عو. توبيخ وتندمي

 

تفسري جزء 
 عم 

 حممد بن صاحل العثيمني  العصر 

 { ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمـِن الرَِّحيِم }

 . {َتَواَصْوْا ِبالصَّْبِرِإالَّ الَِّذيَن َءاَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّـِلَحـِت َوَتَواَصْوْا ِباْلَحقِّ َو* ِإنَّ اإِلنَسـَن َلِف  ُخْسٍر * َواْلَعْصِر }

 . البسملة تقدم الكالم عليها

إن املراد به لخر النهار، ألن لخر النهار : أقسم اهلل تعاىل بالعصر، والعصر قيل{ إن اإلنسان لفي خسر. والعصر}: يقول اهلل عز وجل
 . ه وعل  لله وسلم بذل الفضل  كما مساها النيب صل  اهلل علي: أفضله، وصالة العصر تسم  الصالة الوسط ، أي

وهذا هو األصح أقسم اهلل به ملا يقع فيه من اختالف األحوال، وتقلبات األمور، ومداولة األيام بني الناس . إن العصر هو الزمان: وقيل
ورخاء، فالعصر هو الزمان الذي يعيشه اخللق، وختتلف أوقاته شدة . وغري ذل  مما هو مشاهد يف احلاضر، ومتحدث عنه يف الغائب

إن اإلنسان }: أقسم اهلل به عل  قوله. وحربا  وسلما ، وصحة ومرضا ، وعمال  صاحلا  وعمال  سيئا  إىل غري ذل  مما هو معلوم للجميع
فهنا لو « كل»كلمة « ال»واإلنسان هنا عام، ألن املراد به اجلنس، وعالمة اإلنسان الذي يراد به العموم أن حيل حمل { لفي خسر

يف خسران : ومعىن االية الكرمية أن اهلل أقسم قسما  عل  حال اإلنسان أنه يف خسر أي. نسان يف خسر لكان هذا هو املعىنكل إ: قيل
القسم، : وهذه اجلملة مؤكدة بثالث مؤكدات، األول. ونقصان يف كل أحواله، يف الدنيا ويف االخرة إال من استثىن اهلل عز وجل

للظرفية فكأن اإلنسان منغمس « يف»وذل  أن ( خلاسر: )ليكون أبلغ من قوله{ لفي خسر}وأت  بقوله ( الالم: )والثالث( إّن: )والثاين



استثىن اهلل . {إال الذين لمنوا وعملوا الصاحلات وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب}. يف اخلسر، واخلسران حميط به من كل جانب
 : سبحانه وتعاىل هؤالء املتصفني هبذه الصفات األربع

أن تؤمن »: اإلميان الذي ال خياجله ش  وال تردد مبا بينه الرسول صل  اهلل عليه وسّلم حني سأله جربيل عن اإلميان قال: الصفة األوىل
وشرح هذا احلديث يطول وتكلمنا عليه يف مواطن كثرية، . «باهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم االخر، وتؤمن بالقدر خريه وشره

أن  تؤمن هبذه األشياء وكأن  : مبعىن. ا هبذه األصول الستة هم املؤمنون، ولكن جيب أن يكون إميانا  ال ش  معه وال ترددفالذين لمنو
 : والناس يف هذا املقام ثالثة أقسام. تراها رأي العني

 . مؤمن خالص اإلميان؛ إميانا  ال ش  فيه وال تردد: القسم األول

  .كافر جاحد منكر: والقسم الثاين

والناجي من هؤالء القسم األول الذي يؤمن إميانا  ال تردد فيه، يؤمن بوجود اهلل، وربوبيته، وألوهيته، وبأمسائه . متردد: والقسم الثالث
وصفاته عز وجل، ويؤمن باملالئكة وهم عامل غييب خلقهم اهلل تعاىل من نور، وكلفهم بأعمال منها ما هو معلوم، ومنها ما ليس مبعلوم، 

وكله : يل عليه الصالة والسالم مكلف بالوحي ينزل به من عند اهلل إىل األنبياء والرسل، وميكائيل مكلف بالقطر والنبات يعينفجرب
. موكل بالنار، ورضوان موكل باجلنة: موكل بالنفخ بالصور، ومال : وإسرافيل. اهلل عل  املطر وكل ما يتعلق باملطر وعل  النبات

لم أمسائهم وال نعلم أعماهلم أيضا ، لكن جاء يف احلديث عن النيب صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم أنه ما من ومن املالئكة من ال نع
، كذل  نؤمن بالكتب اليت أنزهلا اهلل عل  الرسل عليهم «موضع أربع أصابع يف السماء إال وفيه مل  قائم هلل أو راكع، أو ساجد

اهلل علينا، نؤمن هبم بأعياهنم، والذين مل يقصهم علينا نؤمن هبم إمجاال ؛ ألن اهلل مل يقص  الصالة والسالم، ونؤمن بالرسل الذين قصهم
واليوم االخر هو يوم [. 79: غافر]{ منهم من قصصنا علي  ومنهم من مل نقصص علي }: علينا مجيع أنباء الرسل، قال اهلل تعاىل

أقدامهم : فاحلفاة يعين الذين ليس عليهم نعال وال خفاف أي. ، هبما البعث يوم خيرج الناس من قبورهم للجزاء حفاة، عراة، غرال 
الذين ليس معهم مال حيشرون كذل ، وملا حدث النيب : والبهم. الذين مل ُيختنوا: الذين ليس عليهم ثياب، والغرل: عارية، والعراة

أي « األمر أعظم من ذل »: ينظر بعضهم إىل بعض؟ قاليا رسول اهلل الرجال والنساء : عليه الصالة والسالم بأهنم عراة قالت عائشة
ومن اإلميان باليوم االخر اإلميان بكل ما : قال شيخ اإلسالم رمحه اهلل. من أن ينظر بعضهم إىل بعض، ألن الناس كل مشغول بنفسه

باالختبار الذي يكون للميت إذا : أخرب به النيب صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم مما يكون بعد املوت، فيجب أن تؤمن بفتنة القرب أي
دفن وتوىل عنه أصحابه، فإنه يأتيه ملكان يسأالنه عن ربه، ودينه، ونبيه، وتؤمن كذل  بأن القرب إما روضة من رياض اجلنة، وإما 

أن »خل يف قولنا أي أن فيه العذاب أو الثواب، وتؤمن كذل  باجلنة والنار وكل ما يتعلق باليوم االخر فإنه دا. حفرة من حفر النار
جيب أن تؤمن بأن اهلل تعاىل قدر كل شيء وذل  أن اهلل خلق القلم فقال : تقدير اهلل عز وجل يعين: والقدر« تؤمن باهلل واليوم االخر

فاإلميان  إذا . فجرى يف تل  الساعة مبا هو كائن إىل يوم القيامة. اكتب ما هو كائن إىل يوم القيامة: وماذا أكتب؟ قال: قال. اكتب: له
{ وعملوا الصاحلات}: أما قوله. يشمل اإلميان باألصول الستة اليت بينها الرسول عليه الصالة والسالم{ إال الذين لمنوا}: يف قوله
من صالة، وزكاة، وصيام، وحج، وبر للوالدين، وصلة األرحام وغري ذل  فلم يقتصروا عل  : أهنم قاموا باألعمال الصاحلة: فمعناه

 : هي اليت اشتملت عل  شيئني{ الصاحلات}يف القلب بل عملوا وأنتجوا وجمرد ما 

 . اإلخالص هلل عز وجل: األول



 . املتابعة للرسول عليه الصالة والسالم: والثاين

وعل  لله  قال اهلل تبارك وتعاىل يف احلديث القدسي الذي يرويه النيب صل  اهلل عليه. وذل  أن العمل إذا مل يكن خالصا  هلل فهو مردود
فلو قمت تصلي مراءاة للناس، . «أنا أغىن الشركاء عن الشرك، من عمل عمال  أشرك فيه معي غريي تركته وشركه»: وسلم قال اهلل

فالعمل مردود حىت وإن كان . أو تصدقت مراءاة للناس، أو طلبت العلم مراءاة للناس، أو وصلت الرحم مراءاة للناس أو غري ذل 
كذل  االتباع لو أن  عملت عمال  مل يعمله الرسول عليه الصالة والسالم وتقربت به إىل اهلل مع اإلخالص هلل فإنه  .صاحلا  يف ظاهره

إذا  العمل الصاحل ما مجع . «من عمل عمال  ليس عليه أمرنا فهو رد»: ال يقبل من  ألن النيب صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم قال
صار بعضهم : أي{ وتواصوا باحلق}. املتابعة للرسول صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم: والثاين. لاإلخالص هلل عز وج: األول: وصفني

يا أخي قم : أوصاه وقال. يعين كل واحد منهم يوصي االخر إذا رله مفرطا  يف واجب. هو الشرع: واحلق. يوصي بعضا  باحلق
م، فهم مل يقتصروا عل  نفع أنفسهم بل نفعوا أنفسهم وغريهم، يا أخي اجتنب احلرا: بالواجب، إذا رله فاعال  حملرم أوصاه قال

 : يوصي بعضهم بعضا  بالصرب، والصرب حبس النفس عما ال ينبغي فعله، وقسمه أهل العلم إىل ثالثة أقسام: أي{ وتواصوا بالصرب}

 . صرب عل  طاعة اهلل: القسم األول

 . صرب عن حمارم اهلل: القسم الثاين

 .  عل  أقدار اهللصرب: القسم الثالث

ال يذهب إىل املسجد يقول أصلي يف البيت وأديت : الصرب عل  الطاعة، كثري من الناس يكون فيه كسل عن الصالة مع اجلماعة مثال 
كثري من الناس إذا رأى زكاة ماله كثرية . يا أخي أصرب نفس ، احبسها كلفها عل  أن تصلي مع اجلماعة: الواجب فيكسل فقال له

يا أخي اصرب نفس  عل  أداء الزكاة، وهكذا : فيقال له. ُأخرج هذا املال الكثري، أو أتركه وما أشبه ذل . ل وصار يترددشح وخب
أكثر عباد اهلل جتد أن [. 11: البقرة]{ وإهنا لكبرية إال عل  اخلاشعني}: بقية العبادات فإن العبادات كما قال اهلل تعاىل يف الصالة

ة، فهم يتواصون بالصرب عل  الطاعة، كذل  الصرب عن املعصية بعض الناس مثال  جتره نفسه إىل أكساب حمرمة إما العبادات عليهم ثقيل
بعض . اصرب يا أخي أصرب نفس  ال تتعامل عل  وجه حمرم: بالربا، وإما بالغش، وإما بالتدليس أو بغري ذل  من أنواع احلرام فيقال له

يا أخي اصرب نفس  عن هذا : ساء جتده ماشيا  يف السوق وكل ما مرت امرأة أتبعها بصره فيقال لهالناس أيضا  يبتل  بالنظر إىل الن
 . الشيء

ويتواصون عل  أقدار اهلل، يصاب اإلنسان مبرض يف بدنه، يصاب اإلنسان بفقد شيء من ماله، يصاب اإلنسان بفقد أحبته فيجزع 
هذا أمر مقدر واجلزع ال يفيد شيئا ، واستمرار احلزن ال يرفع احلزن، إنسان ويتسخط ويتأمل فيتواصون فيما بينهم، اصرب يا أخي 

إن هلل ما »: يا أخي اصرب، قدر أن هذا االبن مل ُيخلق، مث كما قال الرسول عليه الصالة والسالم إلحدى بناته: امتحن مبوت ابنه نقول
األمر كله هلل، فإذا أخذ اهلل تعاىل ملكه كيف تعتب . «بأخذ، وله ما أعط ، وكل شيء عنده بأجل مسم ، فمرها فلتصرب ولتحتس

 . عل  رب ؟ كيف تتسخط

 أي أنواع الصرب أشق عل  النفوس؟ : فإن قيل

هذا خيتلف، فبعض الناس يشق عليه القيام بالطاعة وتكون ثقيلة عليه جدا ، وبعض الناس بالعكس الطاعة هينة عليه، لكن : فاجلواب
قة كبرية، وبعض الناس يسهل عليه الصرب عل  الطاعة، والصرب عن املعصية، لكن ال يتحمل الصرب عل  ترك املعصية صعب، شاق مش



ومن الناس من يعبد اهلل عل  حرف فإن }: املصائب، يعجز حىت إنه قد تصل به احلال إىل أن يرتد ـ والعياذ باهلل ـ كما قال اهلل تعاىل
إذا  نأخذ من [. 44: احلج]{ عل  وجهه خسر الدنيا واالخرة ذل  هو اخلسران املبنيأصابه خري اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب 

هذه السورة أن اهلل سبحانه وتعاىل أكد بالقسم املؤكد بإن، والالم أن مجيع بين لدم يف خسر، واخلسر حميط هبم من كل جانب، إال من 
 . باحلق، والتواصي بالصرباإلميان، والعمل الصاحل، والتواصي : اتصف هبذه الصفات األربع

كفتهم موعظة وحثا  عل  : يعين. «لو مل ينزل اهلل عل  عباده حجة إال هذه السورة لكفتهم»: قال اإلمام الشافعي ـ رمحه اهلل ـ
يعة، وليس مراده أن هذه السورة كافية للخلق يف مجيع الشر. التمس  باإلميان والعمل الصاحل، والدعوة إىل اهلل، والصرب عل  ذل 

لكن كفتهم موعظة، فكل إنسان عاقل يعرف أنه يف ُخسر إال إذا اتصف هبذه الصفات األربع، فإنه سوف حياول بقدر ما يستطيع أن 
 . نسأل اهلل أن جيعلنا من الراحبني املوفقني، إنه عل  كل شيء قدير. يتصف هبذه الصفات األربع، وإىل ختليص نفسه من اخلسران

 

تفسري جزء 
 عم 

 حممد بن صاحل العثيمني  مزة اله

 { ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمـِن الرَِّحيِم }

اُر َن* َوَمآ َأْدَراَك َما اْلُحَطَمُة * َكالَّ َلُينَبَذنَّ ِف  اْلُحَطَمِة * َيْحَسُب َأنَّ َماَلُه َأْخَلَدُه * الَِّذى َجَمَع َماال  َوَعدََّدُه * َوْيٌل لُِّكلِّ ُهَمَزٍة لَُّمَزٍة }
 . {ِف  َعَمٍد مَُّمدََّدِة* ِإنََّها َعَلْيِهم مُّْؤَصَدٌة * الَِّت  َتطَِّلُع َعَل  االَْْفِئَدِة * اللَِّه اْلُموَقَدُة 

 . البسملة تقدم الكالم عليها

وت وعيد ملن اتصف وهي كلمة وعيد، أي أهنا تدل عل  ثب{ ويل}يف هذه السورة يبتدىء اهلل سبحانه وتعاىل بكلمة { ويل لكل مهزة}
كل من صيغ { لكل مهزة ملزة}. اسم لواٍد يف جهنم ولكن األول أصح{ ويل}إن : إىل لخره، وقيل{ مهزة ملزة}. هبذه الصفات

 العموم، واهلمزة واللمزة وصفان ملوصوف واحد، فهل مها مبعىن واحد؟ أو خيتلفان يف املعىن؟ 

 . بل لكل واحد منهما معىن غري املعىن االخر: وقال بعضهم. ين أن اهلمزة هو اللمزةإهنما لفظان ملعىن واحد، يع: قال بعض العلماء

أنه إذا دار األمر بني أن تكون الكلمة مع األخرى مبعىن واحد، أو لكل : ومث قاعدة أحب أن أنبه عليها يف التفسري وغري التفسري وهي
لكلمتني مبعىن واحد صار يف هذا تكرار ال داعي له، لكن إذا جعلنا كل كلمة معىن، فإننا جنعل لكل واحدة معىن، ألننا إذا جعلنا ا

. بالفعل: فاهلمزة: أن بينهما فرق ا{ لكل مهزة ملزة}واحدة هلا معىن صار هذا تأسيًسا وتفريق ا بني الكلمتني، والصحيح يف هذه االية 
{ ن أعطوا منها رضوا وإن مل يعطوا منها إذا هم يسخطونومنهم من يلمزك يف الصدقات فإ}: باللسان، كما قال اهلل تعاىل: واللمز

أو ما أشبه ذل ، أو باإلشارة يشري . فاهلمز بالفعل يعين أنه يسخر من الناس بفعله إما أن يلوي وجهه، أو يعبس بوجهه[. 19: التوبة]
عض الناس ـ والعياذ باهلل ـ مشغوف بعيب إىل شخص، انظروا إليه ليعيبه أو ما أشبه ذل ، فاهلمز يكون بالفعل، واللمز باللسان، وب

، 41: القلم]{ هَّماز مشاء بنميم. وال تطع كل حالَّف مهني}: البشر إما بفعله وهو اهلمَّاز، وإما بقوله وهو اللمَّاز، وهذا كقوله تعاىل
اء، فهو خبيل ال يعطي جيمع املال هذه أيضا  من أوصافه القبيحة مجاع مناع، جيمع املال، ومينع العط{ الذي مجع ماال  وعدده}[. 44

معىن التعديد يعين اإلحصاء يعين لشغفه باملال كل مرة يذهب إىل الصندوق ويعد، يعد الدراهم يف الصندوق : وقيل{ وعدده}. ويعدده
تردد عليه ويعدده، يف الصباح، ويف لخر النهار يعدها، وهو يعرف أنه مل يأخذ منه شيئا  ومل يضف إليه شيئا  لكن لشدة شغفه باملال ي



يعين أكثر تعداده لشدة شغفه وحمبته له خيش  أن يكون نقص، أو يريد أن يطمئن زيادة عل  ما { عدده}وهلذا جاءت بصيغة املبالغة 
 . سبق فهو دائما  يعدد املال

د، ألن إعداد املال لنوائب أي جعله ُعدة له يعين ادخره لنوائب الدهر، وهذا وإن كان اللفظ حيتمله لكنه بعي{ عدده}وقيل معىن 
الدهر مع القيام بالواجب بأداء ما جيب فيه من زكاة وحقوق ليس مذموما ، وإمنا املذموم أن يكون أكرب هم اإلنسان هو املال، يتردد 

عين يظن ي{ حيسب أن ماله أخلده}. مجعه للمستقبل قول ضعيف: إليه ويعدده، وينظر هل زاد، هل نقص، فالقول بأن املراد عدده أي
هذا الرجل أن ماله سيخلده ويبقيه، إما جبسمه وإما بذكره، ألن عمر اإلنسان ليس ما بقي يف الدنيا، بل عمر اإلنسان حقيقة ما خيلده 

أخلد ذكره أو أطال : أي{ حيسب أن ماله أخلده}: بعد موته، ويكون ذكراه يف قلوب الناس وعل  ألسنتهم، فيقول يف هذه االية
أخبل من فالن، : فيقال. فإن أهل األموال إذا مل ُيعرفوا بالبذل والكرم فإهنم خيلدون لكن بالذكر السىيء. ليس كذل  عمره، واألمر

تردع هذا : هنا يسميها العلماء حرف ردع أي{ كال{ }كال لينبذن يف احلطمة}: وأخبل من فالن ويذكر يف اجملالس ويعاب، وهلذا قال
وكالمها صحيح، هذا الرجل لن خيلده « يعين حقا  لينبذن»وحيتمل أن تكون مبعىن حقًّا . أو عن حسبانهالقائل أو هذا احلاسب عن قوله 

{ لينبذن يف احلطمة}. ماله، ولن خيلد ذكراه، بل سينس  ويطوى ذكره، ورمبا يذكر بالسوء لعدم قيامه مبا أوجب اهلل عليه من البذل
أن الالم جلواب القسم : وإذا قلنا. يطرح طرحا : أي« واهلل لينبذن يف احلطمة»دير الالم هذه واقعة يف جواب القسم املقدر، والتق

ومثل هذا كثري يف القرلن الكرمي، أي تأكيد الشيء باليمني، . صارت هذه اجلملة مؤكدة بالالم، ونون التوكيد، والقسم احملذوف
ما الذي ُينبذ هل هو صاحب املال أو املال؟ { لينبذن}: وقوله. نهواهلل تعاىل يقسم بالشيء تأكيدا  له وتعظيما  لشأ. والالم، والنون

: يدفعون، وهنا يقول: أي[. 43: الطور]{ يوم يدَّعون إىل نار جهنم دعًّا}: كالمها ينبذ، أما صاحب املال فإن اهلل يقول يف لية أخرى
{ وما أدراك ما احلطمة}: فما هي؟ قال اهلل تعاىلتفتته وتكسره : أي يطرح يف احلطمة، واحلطمة هي اليت حتطم الشيء، أي« ينبذ»

وأضافها اهلل سبحانه وتعاىل إىل نفسه؛ ألنه . هي نار اهلل املوقدة: هذا اجلواب أي{ نار اهلل املوقدة}وهذه الصيغة للتعظيم والتفخيم 
حق أن ُيعذب هبا، إذا  هي نار عدل نار حيرق اهلل هبا من يست: أي. يعذب هبا من يستحق العذاب فهي عقوبة عدل وليست عقوبة ظلم

ألن اإلحراق بالنار قد يكون ظلما  وقد يكون عدال ، فتعذيب الكافرين يف النار ال ش  أنه عدل، وأنه ُيثىن به عل  . وليست نار ظلم
ة ملزة، عل  حطمة، ومهز{ مهزة ملزة}مع فعل هذا الفاعل { احلطمة}: وتأمل قوله. الرب عز وجل حيث عامل هؤالء مبا يستحقون

األفئدة مجع { اليت تطلع عل  األفئدة}. املسّجرة املسعرة: أي{ نار اهلل املوقدة}وزن واحد ليكون اجلزاء مطابقا  للعمل حىت يف اللفظ 
ني أهنا تصل إىل القلوب ـ والعياذ باهلل ـ من شدة حرارهتا، مع أن القلوب مكنونة يف الصدور وبينها وب: واملعىن. فؤاد وهو القلب

احلطمة وهي نار اهلل املوقدة أي عل  : أي{ إهنا عليهم}. اجللد الظاهر ما بينها من الطبقات لكن مع ذل  تصل هذه النار إىل األفئدة
عام يشمل { لكل مهزة}اهلمَّاز واللمَّاز اجلمَّاع للمال املناع للخري، وأعاد الضمري بلفظ اجلمع مع أن املرجع مفرد باعتبار املعىن، ألن 

كلما أرادوا أن خيرجوا }مغلقة، مغلقة األبواب ال ُيرج  هلم فرج ـ والعياذ باهلل ـ : أي{ مؤصدة}مجيع اهلمَّازين ومجيع اللمَّازين 
يرفعون إىل أبواهبا حىت يطمعوا يف اخلروج مث بعد ذل  يركسون فيها ويعادون فيها، كل هذا لشدة التعذيب؛ : يعين{ منها أعيدوا فيها

ن إذا طمع يف الفرج وأنه سوف ينجو وخيلص يفرح، فإذا أعيد صارت انتكاسة جديدة، فهكذا يعذبون بضمائرهم ألن اإلنسا
تأمل االن لو أن إنساًنا كان يف حجرة أو يف سيارة . وأبداهنم، وعذاب أهل النار مذكور مفصل يف القرلن الكرمي والسنة النبوية

فهم ـ والعياذ باهلل ـ . مغلقة ماذا يكون؟ يف حسرة عظيمة ال ميكن أن مياثلها حسرةاتقدت النريان فيها وليس له مهرب، األبواب 
أن هذه النار مؤصدة، وعليها أعمدة ممدة أي ممدودة عل  مجيع النواحي : أي{ يف عمد ممددة}هكذا يف النار، النار عليهم مؤصدة 

 . والزوايا حىت ال يتمكن أحد من فتحها أو اخلروج منها

سبحانه وتعاىل ذل  علينا وبينه لنا يف هذه السورة ال جملرد أن نتلوه بألسنتنا، أو نعرف معناه بأفهامنا، لكن املراد أن حنذر حك  اهلل 
عيب الناس بالقول، وعيب الناس بالفعل، واحلرص عل  املال حىت كأن اإلنسان إمنا خلق للمال ليخلد : من هذه األوصاف الذميمة



ونعلم أن من كانت هذه حاله فإن جزاءه هذه النار اليت هي كما وصفها اهلل، احلطمة، تطلع عل  األفئدة، له، أو خيلد املال له، 
 . نسأل اهلل تعاىل أن جيرينا منها، وأن يرزقنا اإلخالص يف القول والعمل واالستقامة عل  دينه. مؤصدة، يف عمد ممدة

 

تفسري جزء 
 عم 

 حممد بن صاحل العثيمني  الفيل 

 { ْسِم اللَِّه الرَّْحَمـِن الرَِّحيِم ِب}

* َتْرِميِهم ِبِحَجاَرٍة مِّن ِسجِّيٍل * َوَأْرَسَل َعَلْيِهْم َطْيرا  َأَباِبيَل * َأَلْم َيْجَعْل َكْيَدُهْم ِف  َتْضِليٍل * َأَلْم َتَر َكْيَف َفَعَل َربَُّ  ِبَأْصَحـِب اْلِفيِل }
 . {َفَجَعَلُهْم َكَعْصٍف مَّْأُكوِل

 . البسملة تقدم الكالم عليها

خياطب اهلل تعاىل النيب صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم، أو خياطب كل من يصح توجيه { أمل تر كيف فعل رب  بأصحاب الفيل}
يكون  اخلطاب إليه، فعل  األول يكون خطاب النيب صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم خطاب له ولألمة؛ ألن أمته تابعة له، وعل  الثاين

اخلطاب عام له وألمته، ابتداًء، وعل  كلٍّ فإن اهلل تعاىل يقرر ما فعل سبحانه وتعاىل بأصحاب الفيل، وأصحاب الفيل هم أهل اليمن 
الذين جاؤوا هلدم الكعبة بفيل عظيم أرسله إليهم مل  احلبشة، وسبب ذل  أن مل  اليمن أراد أن يصد الناس عن احلج إىل الكعبة، 

ز وجل فبىن بيتا  يشبه الكعبة، ودع  الناس إىل حجه ليصدهم عن حج بيت اهلل فغضب لذل  العرب، وذهب رجل منهم بيت اهلل ع
إىل هذا البيت الذي جعله مل  اليمن بدال  عن الكعبة وتغوَّط فيه، ولطخ جدرانه بالقذر، فغضب مل  اليمن غضبا  شديدا ، وأخرب 

وكان معه ستة فيلة لتساعده فجاء مل  اليمن جبنوده ليهدم الكعبة عل  زعمه، : العظيم قيل مل  احلبشة بذل  فأرسل إليه هذا الفيل
ولكن اهلل سبحانه حافظ بيته، فلما وصلوا إىل مكان يسم  املغمَّس وقف الفيل وحرن، وأىب أن يتجه إىل الكعبة فزجره سايسه ولكنه 

مكة وقف، وهذه لية من ليات اهلل عز وجل، مث بقوا حىت أرسل اهلل عليهم  أىب، فإذا وجهوه إىل اليمن انطلق يهرول، وإن وجهوه إىل
قال { ترميهم حبجارة من سجيل. وأرسل عليهم طريا  أبابيل. أمل جيعل كيدهم يف تضليل}طريا  أبابيل ترميهم حبجارة من سجيل 

وهو الطني املشوي؛ ألنه يكون أصلب، { سجيلمن }مجاعات متفرقة، كل طري يف منقاره حجر صلب : يعين{ طريا  أبابيل}: العلماء
فجعلهم كعصف }وهذا احلجر ليس كبريا ، بل هو صغري يضرب الواحد من هؤالء مع رأسه وخيرج من دبره ـ والعياذ باهلل ـ 

 . كزرع أكلته الدواب ووطئته بأقدامها حىت تفتت: أي{ مأكول

اىل فيها ما فعل بأصحاب الفيل وأن كيدهم صار يف حنورهم، وهكذا كل من هذا جممل هذه السورة العظيمة اليت بني اهلل سبحانه وتع
أراد احلق بسوء فإن اهلل تعاىل جيعل كيده يف حنره، وإمنا مح  اهلل عز وجل الكعبة عن هذا الفيل مع أنه يف لخر الزمان سوف ُيسلط 

اب الفيل مقدمة لبعثة الرسول حممد صل  اهلل عليه عليها رجل من احلبشة يهدمها حجرا  حجرا  حىت تتساوى باألرض ألن قصة أصح
أما يف لخر الزمان فإن أهل البيت إذا أهانوه وأرادوا فيه بإحلاد بظلم، ومل يعرفوا قدره . وعل  لله وسلم اليت يكون فيها تعظيم البيت

ة أن حيترزوا من املعاصي والذنوب حينئذ يسلط اهلل عليهم من يهدمه حىت ال يبق  عل  وجه األرض، وهلذا جيب عل  أهل مكة خاص
نسأل اهلل تعاىل أن حيمي ديننا وبيته احلرام من كيد كل كائد، إنه عل  كل شيء . والكبائر، لئال ُيهينوا الكعبة فيذهلم اهلل عز وجل

 . قدير

 



تفسري جزء 
 عم 

 حممد بن صاحل العثيمني  قريش 

 { ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمـِن الرَِّحيِم }

 . {الَِّذى َأْطَعَمُهم مِّن ُجوٍع َوَءاَمَنُهم مِّْن خْوٍف* َفْلَيْعُبُدوْا َربَّ َهـَذا اْلَبْيِت * ِإيَلـِفِهْم ِرْحَلَة الشَِّتآِء َوالصَّْيِف * يَلـِف ُقَرْيٍش إِل}

 . البسملة تقدم الكالم عليها

فيها بيان منة اهلل عز وجل عل  أهل مكة مبا فعل بأصحاب الفيل  هذه السورة هلا صلة بالسورة اليت قبلها، إذ أن السورة اليت قبلها
وهو إال فهم مرتني يف السنة، ( عل  قريش)الذين قصدوا مكة هلدم الكعبة، فبني اهلل يف هذه السورة نعمة أخرى كبرية عل  أهل مكة، 

ـف مبعىن اجلمع والضم، ويراد به التجارة اليت واإلل{ إال فهم رحلة الشتاء والصيف. إليلف قريش}مرة يف الصيف ومرة يف الشتاء، 
كانوا يقومون هبا مرة يف الشتاء، ومرة يف الصيف، أما يف الشتاء فيتجهون حنو اليمن للمحصوالت الزراعية فيه، وألن اجلو مناسب، 

مناسبة اجلو البارد، فهي نعمة وأما يف الصيف فيتجهون إىل الشام ألن غالب جتارة الفواكه وغريها تكون يف هذا الوقت يف الصيف مع 
من اهلل سبحانه وتعاىل عل  قريش يف هاتني الرحلتني؛ ألنه حيصل منها فوائد كثرية ومكاسب كبرية من هذه التجارة، أمرهم اهلل أن 

ة، أي فبسبب شكرا  له عل  هذه النعمة، والفاء هذه إما أن تكون فاء السببي{ فليعبدوا رب هذا البيت}: يعبدوا رب هذا البيت قال
هاتني الرحلتني ليعبدوا رب هذا البيت، أو أن تكون فاء التفريع، وأيًّا كان فهي مبنية عل  ما سبق، أي فبهذه النعم العظيمة جيب 

عن اهلل أن يتعبد اإلنسان هلل يتذلل له بالسمع والطاعة، فإذا بلغه . عليهم أن يعبدوا اهلل، والعبادة هي التذلل هلل عز وجل حمبة وتعظيما 
مسعنا ولمنا، عل  وجه احملبة والتعظيم، فباحملبة يقوم اإلنسان بفعل األوامر، : مسعنا وأطعنا، وإذا بلغه خرب قال: ورسوله أمر قال

وبالتعظيم يترك النواهي خوفا  من هذا العظيم عز وجل، هذا معىن من معاين العبادة، وتطلق العبادة عل  نفس املتعبد به، وقد حّدها 
إن العبادة اسم جامع لكل ما حيبه اهلل ويرضاه، من األقوال، واألعمال : اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه اهلل ـ هبذا املعىن فقال شيخ

وطهر بييت }: يعين به الكعبة املعظمة، وقد أضافها اهلل تعاىل إىل نفسه يف قوله تعاىل{ رب هذا البيت}: وقوله. الظاهرة، والباطنة
وإضافة الربوبية إليه عل  سبيل { رب هذا البيت}: وهنا أضاف ربوبيته إليه قال[. 91: احلج]{  والركع السجودللطائفني والقائمني
أضاف اهلل البيت إليه تشريفا  وتعظيما ، إذا  خصص البيت بالربوبية مرة، وأضافه إىل نفسة { طهر بييت للطائفني}التشريف والتعظيم 

{ وله كل شيء}: وبعدها قال{ إمنا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها}: ية ثانية قالمرة أخرى تشريفا  وتعظيما ، ويف ل
إمنا أمرت أن أعبد }: ، ولكل مقام صيغة مناسبة، ففي قوله{وله كل شيء}: احتراز من أن يتوهم واهم بأنه رب البلدة وحدها فقال

ة بيان عموم ملكه، لئال يدعي املشركون أنه رب للبلدة فقط، أما مناسب[. 84: النمل]{ رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء
هذه صفة للرب، إذا  { الذي{ }الذي أطعمهم من جوع ولمنهم من خوف}: هنا فاملقام مقام تعظيم للبيت فناسب ذكره وحده قوله

رب »: ألن  لو وصلت فقلت {الذي أطعمهم}: مث تقول{ فليعبدوا رب هذا البيت}فمحلها النصب، وهلذا حيسن أن تقف فتقول 
الذي أطعمهم من جوع }. صفة للبيت، وهذا بعيد من املعىن وال يستقيم به املعىن« الذي»لظن السامع أن « هذا البيت الذي أطعمهم

طعام بني اهلل نعمته عليهم، النعمة الظاهرة والباطنة، فإطعامهم من اجلوع وقاية من اهلالك يف أمر باطن، وهو ال{ ولمنهم من خوف
وقاية من اخلوف يف األمر الظاهر؛ ألن اخلوف ظاهر، إذا كانت البالد حموطة بالعدو، وخاف { ولمنهم من خوف}الذي يأكلونه، 

لمن مكان يف األرض هو مكة، ولذل  { ولمنهم من خوف}أهلها وامتنعوا عن اخلروج، وبقوا يف مالجئهم، فذكرهم اهلل هبذه النعمة، 
حش حشيشها، وال ُتلتقط ساقطتها، وال يصاد صيدها، وال يسف  فيها دم، وهذه اخلصائص ال توجد يف البالد ال ُيقطع شجرها، وال ُي

األخرى حىت املدينة، حمرمة وهلا حرم، لكن حرمها دون حرم مكة بكثري، حرم مكة ال ميكن أن يأتيه أحد من املسلمني مل يأهتا وال مرة 
. مكة حيرم حشيشه وشجره مطلقا ، وأما حرم املدينة فرخص يف بعض شجره للحرث وحنوهإال حمرما ، واملدينة ليست كذل ، حرم 



صيد مكة حرام وفيه اجلزاء، وصيد املدينة ليس فيه اجلزاء، فأعظم مكان لمن هو مكة، حىت األشجار لمنة فيه، وحىت الصيود لمنة 
ست صيودا  حترم، لكن اهلل تعاىل رحم العباد وأذن هلم أن يذحبوا فيه، ولوال أن اهلل تعاىل يسر عل  عباده لكان حىت البهائم اليت لي

: العنكبوت]{ أو مل يروا أنا جعلنا حرما  لمنا  ويتخطف الناس من حوهلم}: وهذه النعمة ذكرهم اهلل هبا يف قوله. وينحروا يف هذا املكان
ا أنعم اهلل عليهم يف هذا البيت العظيم، ويف األمن من فهذه السورة كلها تذكري لقريش مب! يعين أفال يشكرون اهلل عل  هذا؟[. 17

 . اخلوف، ويف اإلطعام من اجلوع

 ما واجب قريش حنو هذه النعمة؟ وكذل  ما واجب من حّل يف مكة االن من قريش أو غريهم؟ : فإذا قال قائل

إذا كثرت املعاصي يف احلرم فاخلطر عل  أهله أكثر من وهلذا . الواجب الشكر هلل تعاىل بالقيام بطاعته، بامتثال أمره واجتناب هنيه: قلنا
ومن يرد فيه بإحلاد بظلم }: اخلطر عل  غريهم، ألن املعصية يف مكان فاضل أعظم من املعصية يف مكان مفضول، وهلذا قال اهلل تعاىل

والواجب عل  املرء أن .  عمن أحلدفتوعد اهلل تعاىل من أراد فيه أي من هم به فيه بإحلاد فضال [. 91: احلج]{ نذقه من عذاب أليم
يذكر نعمة اهلل عليه يف كل مكان، ال يف مكة فحسب، فبالدنا ـ وهلل احلمد ـ اليوم من لمن بالد العامل، وهي من أشد بالد العامل 

لرب والتقوى، وعل  األمر أطعمنا اهلل تعاىل من اجلوع، ولمننا من اخلوف، فعلينا أن نشكر هذه النعمة، وأن نتعاون عل  ا. رغدا  وعيشا 
باملعروف والنهي عن املنكر، وعل  الدعوة إىل اهلل عل  بصرية وتأٍن وتثبت، وأن نكون إخوة متآلفني، والواجب علينا والسيما عل  

احلق لإلنسان  طلبة العلم إذا اختلفوا فيما بينهم أن جيلسوا للتشاور، وللمناقشة اهلادئة اليت يقصد منها الوصول إىل احلق، ومىت تبني
. وجب عليه اتباعه، وال جيوز أن ينتصر لرأيه؛ ألنه ليس مشرعا  معصوما  حىت يقول إن رأيه هو الصواب، وأن ما عداه هو اخلطأ

وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قض  اهلل ورسوله أمرا  أن يكون هلم اخلرية من }الواجب عل  اإلنسان املؤمن أن يكون كما أراد اهلل منه، 
أما كون اإلنسان ينتصر لرأيه ويصر عل  ما هو عليه، ولو [. 31: األحزاب]{ أمرهم ومن يعص اهلل ورسوله فقد ضل ضالال  مبينا 

إنا وجدنا أباءنا عل  أمة وإنا عل  لثارهم }: تبني له أنه باطل فهذا خطأ، وهذا من دأب املشركني الذين أبوا أن يتبعوا الرسول وقالوا
نسأل اهلل أن يدمي علينا نعمة اإلسالم، واألمن يف األوطان، وأن جيعلنا إخوة متآلفني عل  كتاب اهلل وسنة [. 99: فالزخر]{ مهتدون

 . رسول اهلل صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم، إنه عل  كل شيء قدير

 

تفسري جزء 
 عم 

 حممد بن صاحل العثيمني  الماعون 

 تفسير سورة الماعون 

ِ ا} ِحيِم بِْسِم َّللاه ْحَمـِن الره  { لره

يِن } ُب بِالدِّ الهِذيَن هُْم َعن َصلَـتِِهْم * فََوْيٌل لِّْلُمَصلِّيَن * َوالَ يَُحضُّ َعلَى طََعاِم اْلِمْسكِيِن * فََذِلَك الهِذى يَُدعُّ اْليَتِيَم * أََرَءْيَت الهِذى يَُكذِّ

 . {وَن اْلَماُعونَ َويَْمنَعُ * الهِذيَن هُْم يَُرآُءوَن * َساهُوَن 

 . البسملة تقدم الكالم عليها

الخطاب هل هو للرسول صلى َّللا عليه وسلم ألنه الذي أنزل عليه { أرأيت{ }أرأيت الذي يكذب بالدين}: يقول َّللا تبارك وتعالى

أرأيت الذي }إليه الخطاب،  عام لكل من يتوجه{ أرأيت الذي}: القرآن؟ أو هو عام لكل من يتوجه إليه الخطاب؟ العموم أولى فنقول

أوءاباؤنا . أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا لمبعوثون}: أي بالجزاء، وهؤالء هم الذين ينكرون البعث ويقولون{ يكذب بالدين

: هؤالء يكذبون بيوم الدين أي[. 17: يس]{ من يحيي العظام وهي رميم}: ويقول القائل منهم[. 61، 61: الصافات]{ األولون

 : فجمع بين أمرين{ وال يحض على طعام المسكين. فذلك الذي يدع اليتيم}. بالجزاء



عدم الرحمة باأليتام الذين هم محل الرحمة؛ ألن األيتام هم الذين مات آباؤهم قبل أن يبلغوا، وهم محل الشفقة : األمر األول

لكن هذا ـ . هذا وردت النصوص بفضل اإلحسان إلى األيتامول. والرحمة؛ ألنهم فاقدون البائهم فقلوبهم منكسرة يحتاجون إلى جابر

ا}: يدفعه بعنف، ألن الدع هو الدفع بعنف كما قال َّللا تعالى: أي{ يدع اليتيم}والعياذ باهلل ـ  : الطور]{ يوم يدعون إلى نار جهنم دع ً

 . ء يحتقره ويدفعه بشدة فال يرحمهدفعاً شديداً، فتجد اليتيم إذا جاء إليه يستجديه شيئاً، أو يكلمه في شي: أي[. 61

فالمسكين الفقير المحتاج إلى الطعام ال يحض هذا الرجل { وال يحض على طعام المسكين}ال يحثون على رحمة الغير : األمر الثاني

 . و قاسي القلبإذاً ليس فيه رحمة ال لأليتام وال للمساكين، فه. على إطعامه؛ ألن قلبه حجر قاٍس، فقلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة

الذين }هذه كلمة وعيد وهي تتكرر في القرآن كثيراً، والمعنى الوعيد الشديد على هؤالء، : ويل{ فويل للمصلين}: ثم قال عز وجل

غافلون عنها، ال يقيمونها : أي{ عن صالتهم ساهون}هؤالء مصلون يصلون مع الناس أو أفراداً لكنهم { هم عن صالتهم ساهون

يؤخرونها عن الوقت الفاضل، ال يقيمون ركوعها، وال سجودها، وال قيامها، وال قعودها، ال يقرأون ما يجب فيها  على ما ينبغي،

من قراءة سواء كانت قرآناً أو ذكراً، إذا دخل في صالته هو غافل، قلبه يتجول يميناً وشماالً، فهو ساٍه عن صالته، وهذا مذموم، 

أما الساهي في صالته فهذا ال ياُلم، والفرق بينهما أن الساهي في . تهاون بها ال شك أنه مذمومالذي يسهو عن الصالة ويغفل عنها وي

ولهذا وقع السهو من رسول َّللا صلى َّللا . الصالة معناه أنه نسي شيئاً، نسي عدد الركعات، نسي شيئًا من الواجبات وما أشبه ذلك

، ومع ذلك «جعلت قرة عيني في الصالة»: ته بل إنه قال عليه الصالة والسالمعليه وعلى آله وسلم، وهو أشد الناس إقباالً على صال

أما الساهي عن صالته فهو متعمد للتهاون في . سهى في صالته ألن السهو في الشيء معناه أنه نسي شيئًا على وجه ال يالم عليه

فإنهم ال شك عن صالتهم ساهون فيدخلون في هذا صالته، ومن السهو عن الصالة أولئك القوم الذين يدعون للصالة مع الجماعة، 

أيضاً إذا فعلوا الطاعة فإنما يقصدون بها التزلف إلى { الذين هم يرآءون. الذين هم عن صالتهم ساهون. فويل للمصلين}. الوعيد

أن يقول الناس ما  الناس، وأن يكون لهم قيمة في المجتمع، ليس قصدهم التقرب إلى َّللا عز وجل، فهذا المرائي يتصدق من أجل

هؤالء يراءون، فأصل العبادة هلل، لكن . أكرمه، هذا المصلي يحسن صالته من أجل أن يقول الناس ما أحسن صالته وما أشبه ذلك

أما من يصلي ألجل الناس . يريدون مع ذلك أن يحمدهم الناس عليها، ويتقربون إلى الناس بتقربهم إلى َّللا، هؤالء هم المراءون

. ه يصلي بين يدي الملك مثالً أو غيره يخضع له ركوعاً، أو سجوداً فهذا مشرك كافر قد حرم َّللا عليه الجنة ومأواه الناربمعنى أن

كما قال َّللا . وهذا يقع كثيراً في المنافقين. لكن هذا يصلي هلل مع مراعاة أن يحمده الناس على عبادته، على أنه عابد هلل عز وجل

انظر إلى هذا الوصف إذا [. 641: النساء]{ ى الصالة قاموا كسالى يراءون الناس وال يذكرون َّللا إال قليالً وإذا قاموا إل}: تعالى

فهل الذين { الذين هم يراؤن}: وهنا يقول َّللا عز وجل. يراءون الناس. قاموا إلى الصالة قاموا كسالى، إذاً هم عن صالتهم ساهون

عون مثلهم؟ يعني إنسان يقرأ قرآنًا هل . ويجهر بالقراءة ويحسن القراءة، ويحسن األداء والصوت من أجل أن يقال ما أقرأه يسم 

ع «من سمهع سمهع َّللا به، ومن راءى راءى َّللا به»نعم كما جاء في الحديث، : يكون مثل الذي يرائي؟ الجواب ، المعنى من سم 

فيمدحوه على عبادته، ومن راءى كذلك راءى َّللا به، : الناس فضحه َّللا وبين للناس أن الرجل ليس مخلصاً، ولكنه يريد أن يسمعه

ع الناس سوف يفضحه َّللا، وسوف يتبين أمره إن عاجالً أم آجالً  : أي{ ويمنعون الماعون}. فاإلنسان الذي يرائي الناس، أو يسم 

أنا محتاج إلى دلو، أو محتاج إلى إناء : ليقو. يمنعون ما يجب بذله من المواعين وهي األواني، يعني يأتي اإلنسان إليهم يستعير آنية

 : ومنع الماعون ينقسم إلى قسمين. فهذا أيضاً مذموم. أشرب به، أو محتاج إلى مصباح كهرباء وما أشبه ذلك، فيمنع

 . قسم يأثم به اإلنسان: القسم األول

 . قسم ال يأثم به، لكن يفوته الخير: القسم الثاني

إنسان جاءه رجل : مثال ذلك. م بمنعه، وما لم يجب بذله فإن اإلنسان ال يأثم بمنعه لكن يفوته الخيرفما وجب بذله فإن اإلنسان يأث

لو : أعطني ماًء أشربه، فإن لم أشرب مت، فبذل اإلناء له واجب يأثم بتركه اإلنسان، حتى إن بعض العلماء يقول: مضطر يقول

 . ه ويجب عليه بذل ما طلبهمات هذا اإلنسان فإنه يضمنه بالدية، ألنه هو سبب موت

فيجب على المرء أن ينظر في نفسه هل هو ممن اتصف بهذه الصفات أو ال؟ إن كان ممن اتصف بهذه الصفات قد أضاع الصالة 

وسها عنها، ومنع الخير عن الغير فليتب وليرجع إلى َّللا، وإال فليبشر بالويل ـ والعياذ باهلل ـ وإن كان قد تنزه عن ذلك فليبشر 

الخير، والقرآن الكريم ليس المقصود منه أن يتلوه اإلنسان، ليتعبد هلل تعالى بتالوته فقط، المقصود أن يتأدب به ولهذا قالت عائشة ب

وفقنا َّللا . ُخلقه يعني أخالقه التي يتخلق بها يأخذها من القرآن. «إن النبي صلى َّللا عليه وسل م كان خلقه القرآن»: رضي َّللا عنها

 . إنه على كل شيء قدير. الخير والصالح في الدنيا واالخرةلما فيه 

 

تفسري جزء 
 عم 

 حممد بن صاحل العثيمني  الكوثر 



 { ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمـِن الرَِّحيِم }

 . {ِإنَّ َشاِنَئَ  ُهَو االَْْبَتُر* َفَصلِّ ِلَربَِّ  َواْنَحْر * ِإنَّآ َأْعَطْيَنـَ  اْلَكْوَثَر }

 . تقدم الكالم عليها البسملة

واملكي هو الذي نزل قبل هجرة النيب صل  اهلل عليه وسّلم إىل املدينة سواء نزل يف مكة، . إهنا مدنية: هذه السورة قيل إهنا مكية، وقيل
راجح من أقوال أو يف املدينة، أو يف الطريق يف السفر، فكل ما نزل بعد اهلجرة فهو مدين، وما نزل قبلها فهو مكي، هذا هو القول ال

يف اللغة العربية هو اخلري : الكوثر{ إنا أعطيناك الكوثر}: العلماء، يقول اهلل عز وجل خماطبا  النيب صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم
ظيم الذي فمن ذل  النهر الع. وهكذا كان النيب صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم أعطاه اهلل تعاىل خريا  كثريا  يف الدنيا واالخرة. الكثري

يف اجلنة والذي يصّب منه ميزابان عل  حوضه املورود صل  اهلل عليه وسّلم، ماؤه أشد بياضا  من اللنب، وأحل  مذاقا  من العسل، 
ولنيته . ، وهذا احلوض يف القيامة يف عرصات القيامة يرده املؤمنون من أمة النيب صل  اهلل عليه وسّلم(وأطيب رائحة من املس )

اء كثرة وحسنا ، فمن كان واردا  عل  شريعته يف الدنيا كان واردا  عل  حوضه يف االخرة، ومن مل يكن واردا  عل  كنجوم السم
ومن اخلريات الكثرية اليت أعطيها النيب صل  اهلل عليه وسّلم يف الدنيا ما ثبت يف الصحيحني من . شريعته فإنه حمروم منه يف االخرة
ُنصرت بالرعب مسرية : أعطيت مخسا  مل ُيعطهن أحدا  من األنبياء قبلي»: نيب صل  اهلل عليه وسّلم قالحديث جابر رضي اهلل عنه أن ال

شهر، وجعلت يل األرض مسجدا  وطهورا ، فأميا رجال  من أميت أدركته الصالة فليصل، وأعطيت الشفاعة، وأحلت يل املغامن، وكان 
هذا من اخلري الكثري، ألن بعثه إىل الناس عامة يستلزم أن يكون أكثر األنبياء . «ةالنيب يبعث إىل قومه خاصة وُبعثت إىل الناس عام

اتباعا  وهو كذل  فهو أكثرهم أتباعا  عليه الصالة والسالم، ومن املعلوم أن الدال عل  اخلري كفاعل اخلري، والذي دل هذه األمة 
وعل  هذا فيكون للرسول عليه الصالة والسالم من أجر كل واحد من العظيمة اليت فاقت األمم كثرة هو حممد صل  اهلل عليه وسّلم، 

ومن حيصي األمة إال اهلل عز وجل، ومن اخلري الذي أعطيه يف االخرة املقام احملمود، ومنه الشفاعة العظم ، فإن الناس يف . أمته نصيب
إىل لدم، مث نوح، مث إبراهيم، مث موس ، مث عيس  عليه يوم القيامة يلحقهم من الكرب والغم ما ال يطيقون، فيطلبون الشفاعة، فيأتون 

الصالة والسالم حىت تصل إىل النيب صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم فيقوم ويشفع، ويقضي اهلل تعاىل بني العباد بشفاعته، وهذا مقام 
إذا  الكوثر يعين اخلري [. 78: اإلسراء]{ عس  أن يبعث  رب  مقاما  حممودا }: حيمده عليه األولون واالخرون وداخل يف قوله تعاىل

الكثري، ومنه النهر الذي يف اجلنة، فالنهر الذي يف اجلنة هو الكوثر ال ش ، ويسم  كوثرا  لكنه ليس هو فقط الذي أعطاه اهلل نبيه 
شكرا  هلل عل  هذه { واحنرفصل لرب  }: حممًدا صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم من اخلري، وملا ذكر منته عليه هبذا اخلري الكثري قال

النعمة العظيمة، أن تصلي وتنحر هلل، واملراد بالصالة هنا مجيع الصلوات، وأول ما يدخل فيها الصالة املقرونة بالنحر وهي صالة عيد 
بالنحر، تقرب إليه : أي{ واحنر}صلوات العيد واجلمعة . الصلوات املفروضة والنوافل{ فصل لرب }األضح  لكن االية شاملة عامة 

والنحر خيتص باإلبل، والذبح للبقر والغنم، لكنه ذكر النحر، ألن اإلبل أنفع من غريها بالنسبة للمساكني، وهلذا أهدى النيب صل  اهلل 
وتصدق . عليه وسّلم يف حجة الوداع مائة بعري، وحنر منها ثالثة وستني بيده، وأعط  علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه الباقي فنحرها

يع أجزائها إال بضعة واحدة من كل ناقة، فأخذها وجعلت يف قدر، فطبخها فأكل من حلمها، وشرب من مرقها، وأمر بالصدقة حىت جبم
ل  جبالهلا وجلودها عليه الصالة والسالم، واألمر يف االية أمر له ولألمة، فعلينا أن خنلص الصالة هلل، وأن خنلص النحر هلل كما ُأمر بذ

أي { شانئ { }إن شانئ  هو األبتر}: هذا يف مقابل إعطاء الكوثر قال{ إن شانئ  هو األبتر}عليه وسّلم مث قال نبينا صل  اهلل 
[. 9: املائدة]{ وال جيرمنكم شنئان قوم أن صدوكم عن املسجد احلرام أن تعتدوا}: مبغض ، والشنئان هو البغض، ومنه قوله تعاىل

ال حيملنكم بغضهم عل  ترك العدل : أي[. 9: املائدة]{ جيرمنكم شنئان قوم عل  أال تعدلواوال }. ال حيملنكم بغضهم أن تعتدوا: أي
اسم تفضيل من بتر مبعىن قطع، يعين هو : األبتر{ هو األبتر}يعين مبغض  { إن شانئ }: فشانئ  يف قوله{ اعدلوا هو أقرب للتقوى}



مد أبتر، ال خري فيه وال بركة فيه وال يف اتباعه، أبتر ملا مات ابنه حم: املنقطع من كل خري، وذل  أن كفار قريش يقولون. األقطع
حممد أبتر، ال يولد له، ولو ولد له فهو مقطوع النسل، فبني اهلل عز وجل أن األبتر هو مبغض الرسول : القاسم رضي اهلل عنه قالوا

حياته ندامة عليه، وإذا كان هذا يف مبغضه فهو أيضا  يف الذي ليس فيه بركة، و. عليه الصالة والسالم فهو األبتر املقطوع عن كل خري
فمن أبغض شريعة الرسول عليه الصالة والسالم، أو أبغض شعرية من شعائر اإلسالم، أو أبغض أي طاعة مما يتعبد به . مبغض شرعه

وال [. 8: حممد]{ اهلل فأحبط أعماهلمذل  بأهنم كرهوا ما أنزل }: الناس يف دين اإلسالم فإنه كافر، خارج عن الدين لقول اهلل تعاىل
حبوط للعمل إال بالكفر، فمن كره فرض الصلوات فهو كافر ولو صل ، ومن كره فرض الزكاة فهو كافر ولو صل ، لكن من 

 . وفرق بني من استثقل الشيء ومن كره الشيء. استثقلها مع عدم الكراهة فهذا فيه خصلة من خصال النفاق لكنه ال يكفر

السورة تضمنت بيان نعمة اهلل عل  رسوله صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم بإعطائه اخلري الكثري، مث األمر باإلخالص هلل عز  إذا  هذه
وجل يف الصلوات والنحر، وكذل  يف سائر العبادات، مث بيان أن من أبغض الرسول عليه الصالة والسالم، أو أبغض شيئا  من شريعته 

 . ري فيه وال بركة فيه، نسأل اهلل العافية والسالمةفإنه هو األقطع الذي ال خ

 

تفسري جزء 
 عم 

 حممد بن صاحل العثيمني  الكافرون 

 { ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمـِن الرَِّحيِم }

َلُكْم * َواَل َأنُتْم َعـِبُدوَن َمآ َأْعُبُد * آ َعاِبٌد مَّا َعَبدتُّْم َواَل َأَن* َواَل َأنُتْم َعـِبُدوَن َمآ َأْعُبُد * اَل َأْعُبُد َما َتْعُبُدوَن * ُقْل يَأيَُّها اْلَكـِفُروَن }
 . {ِديُنُكْم َوِلَ  ِديِن

 . البسملة تقدم الكالم عليها

وكان النيب صل  اهلل عليه { قل هو اهلل أحد}و{ قل يا أيها الكافرون}هذه السورة هي إحدى سوريت اإلخالص، ألن سوريت اإلخالص 
أ هبما يف ُسنة الفجر ويف سنة املغرب، ويف ركعيت الطواف ملا تضمنتاه من اإلخالص هلل عز وجل، والثناء عليه بالصفات وسّلم يقر

وهذا يشمل كل كافر سواء { يا أيها الكافرون}يناديهم يعلن هلم بالنداء { قل يا أيها الكافرون}. {قل هو اهلل أحد}الكاملة يف سورة 
كل كافر جيب أن تناديه بقلب  أو بلسان  إن . اليهود، أو من النصارى، أو من الشيوعيني أو من غريهمكان من املشركني، أو من 

وال . وال أنا عابد ما عبدمت. وال أنتم عابدون ما أعبد. ال أعبد ما تعبدون. قل يا أيها الكافرون}كان حاضرا  لتتربأ منه ومن عبادته 
وال أنتم }ال أعبد الذين تعبدوهنم، وهم األصنام : أي{ ال أعبد ما تعبدون}مرتني مرتني ُكررت اجلمل عل  { أنتم عابدون ما أعبد

ال }« من»ألن اسم املوصول إذا عاد إىل اهلل فإنه يأيت بلفظ « من»مبعىن { ما أعبد}: هنا يف قوله« ما»وهو اهلل، و{ عابدون ما أعبد
وال أنتم عابدون . وال أنا عابد ما عبدمت}. ال أعبد أصنامكم وأنتم ال تعبدون اهللأنا : يعين{ وال أنتم عابدون ما أعبد. أعبد ما تعبدون

{ وال أنا عابد ما عبدمت}. فعل{ ال أعبد ما تعبدون}قد يظن الظان أن هذه مكررة للتوكيد، وليس كذل  ألن الصيغة خمتلفة { ما أعبد
 إذا  القول بأنه كرر للتوكيد ضعيف، إذا  ملاذا هذا التكرار؟ . ة كاألوىلاسم، والتوكيد البد أن تكون اجلملة الثاني« عابدون»و« عابد»

يف احلال، : أي{ ال أعبد ما تعبدون}يف املستقبل، فصار { وال أنا عابد ما عبدمت}االن : أي{ ال أعبد ما تعبدون}: قال بعض العلماء
بدليل أنه عمل، . عل  احلال، واسم الفاعل يدل عل  االستقباليعين يف املستقبل؛ ألن الفعل املضارع يدل { وال أنا عابد ما عبدمت}

وال أنا عابد ما }. يعين االن{ وال أنتم عابدون ما أعبد}االن { ال أعبد ما تعبدون}واسم الفاعل ال يعمل إال إذا كان لالستقبال، 



 . يعين يف املستقبل{ وال أنتم عابدون ما أعبد}يعين يف املستقبل { عبدمت

وعل  هذا فيكون يف هذا ! مع أهنم قد يؤمنون فيعبدون اهلل؟{ وال أنتم عابدون ما أعبد}: عل  هذا القول إيراد كيف قال لكن أورد
 . القول نوع من الضعف

فيكون اخلطاب ليس . خياطب املشركني الذين َعِلم اهلل تعاىل أهنم لن يؤمنوا{ وال أنتم عابدون ما أعبد}: وأجابوا عن ذل  بأن قوله
 . مًّا، وهذا مما يضعف القول بعض الشيءعا

 : فعندنا االن قوالن

 . إهنا توكيد: األول

 . إهنا يف املستقبل: والثاين

وال أنا عابد }. ال تعبدون اهلل: أي{ وال أنتم عابدون ما أعبد}. ال أعبد األصنام اليت تعبدوهنا: أي{ ال أعبد ما تعبدون}: القول الثالث
يف العبادة يعين ليست عباديت كعبادتكم، وال عبادتكم كعباديت، فيكون هذا نفي للفعل ال : أي{ بدون ما أعبدوال أنتم عا. ما عبدمت

لكنه نفي للعبادة أي ال أعبد كعبادتكم، وال تعبدون أنتم كعباديت، ألن عباديت خالصة هلل، . للمفعول به، يعين ليس نفًيا للمعبود
 . وعبادتكم عبادة شرك

. هذا الفعل{ ال أعبد ما تعبدون وال أنتم عابدون ما أعبد}واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه اهلل ـ أن قوله : القول الرابع
يف القبول، مبعىن ولن أقبل غري عباديت، : أي{ وال أنتم عابدون ما أعبد. وال أنا عابد ما عبدمت}. فوافق القول األول يف هذه اجلملة

واجلملة الثانية عائدة عل  القبول والرضا، يعين ال . فتكون اجلملة األوىل عائدة عل  الفعل. ذل  لن تقبلواولن أقبل عبادتكم، وأنتم ك
 . ال تعبدون اهلل وال ترضون بعبادته. أعبده وال أرضاه، وأنتم كذل 

نأخذ أن القرلن الكرمي ليس فيه شيء وهذا القول إذا تأملته ال يرد عليه شيء من اهلفوات السابقة، فيكون قوال  حسنا  جيدا ، ومن هنا 
إن يف القرلن شيئا  مكررا  بدون فائدة لكان يف القرلن ما هو : ألننا لو قلنا. مكرر لغري فائدة إطالقا ، ليس فيه شيء مكرر إال وله فائدة

ويل يومئذ }رسالت ويف سورة امل{ فبأي لالء ربكما تكذبان}لغو، وهو منزه عن ذل ، وعل  هذا فالتكرار يف سورة الرمحن 
تكرار لفائدة عظيمة، وهي أن كل لية مما بني هذه االية املكررة، فإهنا تشمل عل  نعم عظيمة، ولالء جسيمة، مث إن فيها { للمكذبني

 . {ويل يومئذ للمكذبني}ويكرر عليه { فبأي لالء ربكما تكذبان}من الفائدة اللفظية التنبيه للمخاطب حيث يكرر عليه 

ويل ديين، فأنا برىء من دينكم، وأنتم بريؤون . الذي أنتم عليه وتدينون به{ لكم دينكم{ }لكم دينكم ويل دين}: وجلمث قال عز 
 . من ديين

وهذه السورة نزلت قبل فرض اجلهاد؛ ألنه بعد اجلهاد ال يقر الكافر عل  دينه إال باجلزية إن كانوا من أهل : قال بعض أهل العلم
 . لراجح أو من غريهموعل  القول ا. الكتاب

ولكن الصحيح أهنا ال تنايف األمر باجلهاد حىت نقول إهنا منسوخة، بل هي باقية وجيب أن نتربأ من دين اليهود والنصارى واملشركني، 
ا الرباءة يف كل وقت وحني، وهلذا نقر اليهود والنصارى عل  دينهم باجلزية، وحنن نعبد اهلل، وهم يعبدون ما يعبدون، فهذه السورة فيه



والتخلي من عبادة غري اهلل عز وجل، سواء يف املعبود أو يف نوع الفعل، وفيها اإلخالص هلل عز وجل، وأن ال نعبد إال اهلل وحده ال 
 . وإىل هنا ينتهي ما تيسر من الكالم عل  هذه السورة. شري  له

 

تفسري جزء 
 عم 

 حممد بن صاحل العثيمني  النصر 

 { لرَّْحَمـِن الرَِّحيِم ِبْسِم اللَِّه ا}

 . {َفَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّ  َواْسَتْغِفْرُه ِإنَُّه َكاَن َتِوَبا* َوَرَأْيَت النَّاَس َيْدُخُلوَن ِف  ِديِن اللَِّه َأْفَوجا  * ِإَذا َجآَء َنْصُر اللَِّه َواْلَفْتُح }

 . البسملة تقدم الكالم عليها

النصر هو تسليط اهلل اإلنسان عل  عدوه حبيث { نصر اهلل}اب للنيب صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم، اخلط{ إذا جاء نصر اهلل والفتح}
يتمكن منه وخيذله ويكبته، والنصر أعظم سرور حيصل للعبد يف أعماله، ألن املنتصر جيد نشوة عظيمة، وفرحا  وطربا ، لكنه إذا كان 

أي أن عدوه مرعوب منه إذا كان بينه « نصرت بالرعب مسرية شهر»: سّلم أنه قالحبق فهو خري، وقد ثبت عن النيب صل  اهلل عليه و
وبينه مسافة شهر، والرعب أشد شيء يفت  بالعدو، ألن من حصل يف قلبه الرعب ال ميكن أن يثبت أبدا ، بل سيطري طريان الريح 

النصر، وعطفه عل  النصر مع أن الفتح من النصر  معطوف عل { والفتح}أي نصر اهلل إياك عل  عدوك { إذا جاء نصر اهلل}: فقوله
أي يف ليلة القدر فجربيل [. 1: القدر]{ تنزل املالئكة والروح فيها}: تنويه بشأنه، وهو من باب عطف اخلاص عل  العام، كقوله تعاىل

، وهو فتح مكة، وكان فتح مكة يف الفتح املعهود املعروف يف أذهانكم: يف الفتح للعهد الذهين، أي( ال)من املالئكة وخصه لشرفه، و
رمضان من السنة الثامنة للهجرة، وسببه أن النيب صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم ملا صاحل قريش يف احلديبية يف السنة السادسة ـ 

ل خرج الصلح املشهور ـ نقضت قريش العهد فغزاهم النيب صل  اهلل عليه وسّلم وخرج إليهم من املدينة بنحو عشرة لالف مقات
فلم يفاجأهم إال وهو حميط هبم ودخل مكة يف العشرين من رمضان، من السنة الثامنة « اللهم عمي أخبارنا عنهم»: خمتفيا  وقال

للهجرة، مظفرا  منصورا  مؤيدا ، حىت إنه يف النهاية اجتمع إليه كفار قريش حول الكعبة فوقف عل  الباب وقريش حتته ينتظرون ما 
يا معشر قريش، ما تظنون أين فاعل بكم؟ وهو الذي كان قبل مثان سنوات هاربا  منهم وكانوا االن : يت الباب وقاليفعل، فأخذ بعضاد

فإين أقول لكم كما قال يوسف : خريا ، أخ كرمي وابن أخ كرمي، قال: ما تظنون أين فاعل بكم؟ قالوا: يف قبضته وحتت تصرفه، قال
اذهبوا فأنتم الطلقاء، فعف  عنهم عليه الصالة والسالم، هذا الفتح [. 89: يوسف]{ هلل لكمال تثريب عليكم اليوم يغفر ا}ألخوته 

أي بينا  عظيما  واضحا ، وملا حصل عرف الناس مجيعا  أن [. 4: الفتح]{ إنا فتحنا ل  فتحا  مبينا }: مساه اهلل فتحا  مبينا ، فقال تعاىل
أي مجاعات بعد أن { يدخلون يف دين اهلل أفواجا }ريش واتباعه قد انقض  فصار الناس العاقبة حملمد صل  اهلل عليه وسّلم وأن دور ق

 كانوا يدخلون فيه أفرادا ، وال يدخل فيه اإلنسان يف بعض األحوال إال خمتفيا ، صاروا يدخلون يف دين اهلل أفواجا ، وصارت الوفود ترد
يقول اهلل عز وجل إذا رأيت هذه العالمة ( عام الوفود)حىت مسي العام التاسع عل  النيب عليه الصالة والسالم يف املدينة من كل جانب 

فسبح حبمد رب  }كان املتوقع أن يكون اجلواب فاشكر اهلل عل  هذه النعمة وامحد اهلل عليها ولكن { فسبح حبمد رب  واستغفره}
كان املتوقع فاشكر [. 91، 93: اإلنسان]{ اصرب حلكم رب ف. إنا حنن نزلنا علي  القرلن تنزيال }: وهذا نظري قوله تعاىل{ واستغفره

إيذانا  بأنه سوف ينال أذًى بواسطة إبالغ هذا القرلن ونشره بني { فاصرب حلكم رب }: رب  عل  هذا التنزيل وقم حبقه، ولكن قال
لفتح فقد قرب أجل  وما بقي علي  إال عند التأمل تتبني احلكمة فاملعىن أنه إذا جاء نصر اهلل وا{ فسبح حبمد رب  واستغفره}األمة 

. تنزيه اهلل تعاىل عما ال يليق جبالله: والتسبيح. أي سبحه تسبيحا  مقرونا  باحلمد{ فسبح حبمد رب }التسبيح حبمد رب  واالستغفار 



فأمره اهلل تعاىل . له املغفرةيعين اسأ{ واستغفره}امجع بني التنزيه وبني احلمد . هو الثناء عليه بالكمال مع احملبة والتعظيم: واحلمد
 : بأمرين

 . التسبيح املقرون باحلمد: األمر األول

وهذا غاية ما يريد . واملغفرة ستر اهلل تعاىل عل  عبده ذنوبه مع حموها والتجاوز عنها. واالستغفار هو طلب املغفرة. االستغفار: والثاين
لن يدخل أحد »: غمده اهلل برمحته هل ، وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالمالعبد، ألن العبد كثري الذنب حيتاج إىل مغفرة إن مل يت

ألن عمل  هذا لو أردت أن جتعله يف . «وال أنا إال أن يتغمدين اهلل برمحته»: وال أنت يا رسول اهلل؟ قال: قالوا« منكم اجلنة بعمله
 : وضا  تدخل به اجلنة؟ وهلذا قال بعض العارفني يف نظم لهمقابلة نعمة من النعم، نعمة واحدة ألحاطت به النعم، فكيف يكون ع

إنه كان }إذا كان بشكري نعمة اهلل نعمة علي له يف مثلها جيب الشكرفكيف بلوغ الشكر إال بفضله وإن طالت األيام واتصل العمر
 . ةمل يزل عز وجل توابا  عل  عباده، فإذا استغفرته تاب علي ، هذا هو معىن السور: أي{ توابا 

لكن السورة هلا مغزى عظيم ال يتفطن له إال األذكياء، وهلذا ملا مسع عمر بن اخلطاب ـ رضي اهلل عنه ـ أن الناس انتقدوه يف كونه 
ُيدين عبداهلل بن عباس ـ رضي اهلل عنهما ـ مع صغر سنه وال يدين أمثاله من شباب املسلمني، وعمر ـ رضي اهلل عنه ـ من أعدل 

يبني للناس أنه مل حياِب ابن عباس يف شيء، فجمع كبار املهاجرين واألنصار يف يوم من األيام ومعهم عبداهلل بن عباس  اخللفاء أراد أن
أمرنا : حىت ختم السورة ففسروها حبسب ما يظهر فقط، فقال بعضهم{ إذاجاء نصر اهلل والفتح}ما تقولون يف هذه السورة : وقال هلم

يا أمري : ما تقول ياابن عباس قال: فقال. ال ندري، ومل يقل بعضهم شيئا : رنا وفتح علينا، وقال بعضهمأن حنمد اهلل ونستغفره إذا نص
ورأيت }فتح مكة فذاك عالمة أجل ، { إذا جاء نصر اهلل والفتح}: املؤمنني هو أجل رسول اهلل صل  اهلل عليه وسّلم، أعلمه اهلل له

فتبني . «واهلل ما أعلم منها إال ما تعلم»: فقال عمر{ مد رب  واستغفره إنه كان توابا فسبح حب. الناس يدخلون يف دين اهلل أفواجا 
 . بذل  فضل ابن عباس ومتيزه، وأن عنده من الذكاء واملعرفة مبراد اهلل عز وجل

كثر أن يقول يف ركوعه ملا نزلت هذه السورة جعل رسول اهلل صل  اهلل عليه وسّلم الذي هو أشد الناس عبادة هلل وأتقاهم هلل جعل ي
سبحان  اللهم ربنا وحبمدك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا يف : فنقول. «سبحان  اللهم ربنا وحبمدك، اللهم اغفر يل»: وسجوده

 . أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا عل  القوم الكافرين

 

تفسري جزء 
 عم 

 حممد بن صاحل العثيمني  المسد 

 { رَّْحَمـِن الرَِّحيِم ِبْسِم اللَِّه ال}

ِف  ِجيِدَها َحْبٌل مِّن * َواْمَرَأُتُه َحمَّاَلَة اْلَحَطِب * َسَيْصَل  َنارا  َذاَت َلَهٍب * َمآ َأْغَن  َعْنُه َماُلُه َوَما َكَسَب * َتبَّْت َيَدل َأِب  َلَهٍب َوَتبَّ }
 . {مََّسٍد

 . البسملة تقدم الكالم عليها

الدالالت الكثرية ما يدل داللة واضحة عل  أن رسول اهلل صل  اهلل عليه وسّلم حق، ليس يدعو ملل  وال جلاه، هذا القرلن فيه من 



 : وال لرئاسة قومه، وأعمام الرسول عليه الصالة والسالم انقسموا يف معاملته ومعاملة ربه عز وجل إىل ثالثة أقسام

 . قسم لمن به وجاهد معه، وأسلم هلل رب العاملني

 . سم ساند وساعد، لكنه باق عل  الكفروق

 . وقسم عاند وعارض، وهو كافر

أفضل من األول؛ ألن الثاين من أفضل الشهداء عند اهلل عز وجل، : والثاين. فالعباس بن عبداملطلب، ومحزة بن عبداملطلب: فأما األول
 . اهلل عنه يف أحد يف السنة الثانية من اهلجرة ووصفه النيب عليه الصالة والسالم بأنه أسد اهلل، وأسد رسوله، واستشهد رضي

أما الذي ساند وساعد مع بقائه عل  الكفر فهو أبو طالب، فأبو طالب قام مع النيب صل  اهلل عليه وسّلم خري قيام يف الدفاع عنه 
ظة من الدنيا عرض عليه النيب ومساندته ولكنه ـ والعياذ باهلل ـ قد سبقت له كلمة العذاب، مل ُيسلم حىت يف لخر حياته يف لخر حل

إنه عل  ملة عبداملطلب، فشفع له النيب عليه الصالة والسالم حىت كان : صل  اهلل عليه وسّلم أن يسلم لكنه أىب بل ومات عل  قوله
 . يف ضحضاح من نار، وعليه نعالن يغلي منهما دماغه

كاملة ُتتل  يف الصلوات فرضها ونفلها، يف السر والعلن، ُيثاب املرء  أنزل اهلل فيه سورة. الذي عاند وعارض فهو أبو هلب: أما الثالث
وهذا رد عل  أيب هلب حني مجعهم النيب { تبت يدا أيب هلب وتب}: يقول اهلل عز وجل. عل  تالوهتا، عل  كل حرف عشر حسنات

إشارة للتحقري، يعين هذا « أهلذا مجعتنا»: عتنا، قولهتبًّا ل  أهلذا مج: صل  اهلل عليه وسّلم ليدعوهم إىل اهلل فبشر وأنذر، قال أبو هلب
واملعىن حتقريه، فليس بشيء [. 31: األنبياء]{ أهذا الذي يذكر لهلتكم}: أمر حقري ما حيتاج أن ُيجمع له زعماء قريش وهذا كقوله

تبًّا : فاحلاصل أن أبا هلب قال[. 34: الزخرف]{ وقالوا لوال نزل هذا القرلن عل  رجل من القريتني عظيم}: وال يهتم به كما قالوا
{ وما كيد فرعون إال يف تباب}: كما قال تعاىل. والتباب اخلسار{ تبت يدا أيب هلب وتب}: ل  أهلذا مجعتنا، فرد اهلل عليه هبذه السورة

وهذا اللقب أبو . أشبه ذل  وبدأ بيديه قبل ذاته؛ ألن اليدين مها للتا العمل واحلركة، واألخذ والعطاء وما. خسار: أي[. 37: غافر]
. هلب، لقب مناسب متاما  حلاله ومآله، وجه املناسبة أن هذا الرجل سوف يكون يف نار تلظ ، تتلظ  هلبا  عظيما  مطابقة حلاله ومآله

 : يقول الشاعر

 قل إن أبصرت عيناك ذا لقب إال ومعناه إن فكرت يف لقبه 

هذا سهيل بن عمرو، وما أراه إال سهل لكم من »: ية قال الرسول صل  اهلل عليه وسّلموملا أقبل سهيل بن عمرو يف قصة غزوة احلديب
أي شيء : هذه حيتمل أن تكون استفهامية واملعىن« ما»{ ما أغىن عنه ماله}: يقول اهلل عز وجل. ، ألن االسم مطابق للفعل«أمركم

أي ما أغىن عنه، أي مل يغِن عنه ماله وما كسب شيئا ، . افيةن( ما)ال شيء، وحيتمل أن تكون : أغىن عنه ماله وما كسب؟ واجلواب
أن ماله وما كسب مل يغِن عنه شيئا ، مع أن العادة أن املال ينفع، فاملال يفدي به اإلنسان نفسه لو : وكال املعنيني متالزمان، ومعنامها

يطلب ماال  كثريا  أو قليال ، ولو مرض انتفع مباله، ولو أنا أعطي  كذا وكذا من املال وأطلقين، يطلقه، لكن قد : تسلط عليه عدو وقال
يعين من اهلل شيئا  . {ما أغىن عنه ماله}: وهلذا قال. جاع انتفع مباله، فاملال ينفع، لكن النفع الذي ال ينجي صاحبه من النار، ليس بنفع

واتبعوا من مل يزده ماله وولده }: كقول نوح. وولدهما أغىن عنه ماله : كأنه قال. وما كسب من الولد: قيل املعىن{ وما كسب}: قوله
إن »: وأيدوا هذا القول بقول النيب صل  اهلل عليه وسّلم. يعين بذل  الولد{ وما كسب}: فجعلوا قوله[. 94: نوح]{ إال خسارا 



 . «أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أوالدكم من كسبكم

األوالد، وتشمل املال املكتسب الذي ليس يف يده االن، وتشمل ما كسبه من شرف والصواب أن االية أعم من هذا، وأن االية تشمل 
السني يف { سيصل  نارا  ذات هلب}. {ما أغىن عنه ماله وما كسب}كل ما كسبه مما يزيده شرفا  وعزًّا فإنه ال ُيغين عنه شيئا  . وجاه
ىل توعده بأنه سيصل  نارا  ذات هلب عن قريب؛ ألن متاع الدنيا يعين أن اهلل تعا. للتنفيس املفيد للحقيقة والقرب{ سيصل }: قوله

كأهنم يوم يرون ما }والبقاء يف الدنيا مهما طال فإن االخرة قريبة، حىت الناس يف الربزخ وإن مرت عليهم السنني الطوال فكأهنا ساعة 
. وشيء مقدر بساعة من هنار فإنه قريب[. 31: قافاألح]{ يوعدون مل يلبثوا إال ساعة من هنار بالغ فهل يهل  إال القوم الفاسقون

يعين كذل  امرأته معه، وهي امـرأة من أشراف قريش لكن مل يغِن عنها شرفها شيئا  لكوهنا شاركت { وامرأتـه محالة احلطب}
ا تكون حاال  المرأة، ُقـرأت بالنصب والرفع، أما النصب فإهن{ محالة احلطب}: وقوله. زوجها يف العداء واإلمث، والبقاء عل  الكفر

. أي أذم محالة احلطب. أو تكون منصوبة عل  الذم ألن النعت املقطوع جيوز نصبه عل  الذم. يعين وامرأته حال كوهنا محالة احلطب
ه صيغة مبالغة أي حتمله بكثرة، وذكروا أهنا حتمل احلطب الذي في{ محالة{ }محالة احلطب}وأما عل  قراءة الرفع فهي صفة المرأة 

: اجليد{ يف جيدها حبل من مسد}. الشوك وتضعه يف طريق النيب صل  اهلل عليه وسّلم من أجل أذى الرسول صل  اهلل عليه وسّلم
يعين أهنا متقلدة حبال  من الليف خترج به إىل الصحراء لتربط به احلطب الذي تأيت به لتضعه يف . الليف: العنق، واحلبل معروف، واملسد

اهلل عليه وسّلم، نعوذ باهلل من ذل ، وهو إشارة إىل دنو نظرهتا، وأهنا أهانت نفسها، امرأة من قريش من أكابر قبائل طريق النيب صل  
قريش خترج إىل الصحراء وتضع هذا احلبل يف عنقها، وهو من الليف مع ما فيـه من املهانة، لكن من أجل أذية الرسول عليه الصالة 

 . وهبذا ينتهي الكالم مبا يسر اهلل عز وجل عل  هذه السورة. نسأل اهلل العافية. والسالم

 

تفسري جزء 
 عم 

 حممد بن صاحل العثيمني  اإلخالص 

 تفسري سورة اإلخالص 

 { ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمـِن الرَِّحيِم }

 . {ْن لَُّه ُكُفوا  َأَحٌدَوَلْم َيُك* َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد * اللَُّه الصََّمُد * ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد }

 . البسملة سبق الكالم عليها

 . صف لنا رب ؟ فأنزل اهلل هذه السورة: أن املشركني أو اليهود قالوا للنيب صل  اهلل عليه وسّلم: ذكر يف سبب نزول هذه السورة

هو { اهلل}ولفظ اجلاللة . ن عند املعربنيضمري الشأ{ هو{ }هو اهلل أحد}اخلطاب للرسول عليه الصالة والسالم، ولألمة أيضا  و{ قل}
متوحد : أي{ أحد}أي هو اهلل الذي تتحدثون عنه وتسألون عنه { اهلل أحد}. مجلة مستقلة{ اهلل الصمد}. خرب ثان{ أحد}خرب املبتدأ و

مستقلة، بني اهلل تعاىل أنه مجلة { اهلل الصمد}. جبالله وعظمته، ليس له مثيل، وليس له شري ، بل هو متفرد باجلالل والعظمة عز وجل
فقد روي عن ابن عباس أن الصمد هو . أنه الكامل يف صفاته، الذي افتقرت إليه مجيع خملوقاته: أمجع ما قيل يف معناه{ الصمد}

مجيع وهذا يعين أنه مستغٍن عن . الكامل يف علمه، الكامل يف حلمه، الكامل يف عزته، الكامل يف قدرته، إىل لخر ما ذكر يف األثر
املخلوقات ألنه كامل، وورد أيضا  يف تفسريها أن الصمد هو الذي تصمد إليه اخلالئق يف حوائجها، وهذا يعين أن مجيع املخلوقات 



ألنه جل وعال ال { مل يلد}. الكامل يف صفاته الذي افتقرت إليه مجيع خملوقاته: مفتقرة إليه، وعل  هذا فيكون املعىن اجلامع للصمد هو
، واهلل جل وعال «إهنا َبْضَعٌة مين»: والولد مشتق من والده وجزء منه كما قال النيب صل  اهلل عليه وعل  لله وسلم يف فاطمة مثيل له،

واهلل عز وجل مستغٍن . ال مثيل له، مث إن الولد إمنا يكون للحاجة إليه إما يف املعونة عل  مكابدة الدنيا، وإما يف احلاجة إىل بقاء النسل
وقد أشار اهلل عز وجل إىل امتناع والدته أيضا  يف قوله . فلهذا مل يلد ألنه ال مثيل له؛ وألنه مستغٍن عن كل أحد عز وجل .عن ذل 

فالولد حيتاج إىل صاحبة تلده، [. 414: األنعام]{ أىن يكون له ولد ومل تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم}: تعاىل
رد عل  ثالث طوائف { مل يلد}: ويف قوله. ا كان خالق كل شيء فكل شيء منفصل عنه بائن منهوكذل  هو خالق كل شيء، فإذ

إن : املشركون، واليهود، والنصارى، ألن املشركني جعلوا املالئكة الذين هم عبادالرمحن إناثا ، وقالوا: منحرفة من بين لدم، وهم
ألنه عز وجل { مل يلد ومل يولد}: فكذهبم اهلل بقوله. املسيح ابن اهلل: نصارى قالواوال. عزير ابن اهلل: واليهود قالوا. املالئكة بنات اهلل

أي مل يكن له أحد مساويا  يف مجيع صفاته، فنف  اهلل { ومل يكن له كفوا  أحد}! هو األول الذي ليس قبله شيء، فكيف يكون مولودا ؟
إهنا »: قال النيب صل  اهلل عليه وسّلم. مثيل، وهذه السورة هلا فضل عظيمسبحانه وتعاىل عن نفسه أن يكون والدا ، أو مولودا ، أو له 

بدليل أن اإلنسان لو كررها . ، لكنها تعدله وال تقوم مقامه، فهي تعدل ثلث القرلن لكن ال تقوم مقام ثلث القرلن«تعدل ثلث القرلن
الث مرات فكأمنا قرأ القرلن كله، لكنها ال جتزىء عنه، وال يف الصالة الفريضة ثالث مرات مل تكفه عن الفاحتة، مع أنه إذا قرأها ث

ال إله إال اهلل وحده ال »: فها هو النيب عليه الصالة والسالم أخرب أن من قال. تستغرب أن يكون الشيء معادال  للشيء وال جيزىء عنه
، ومع ذل  «بين إمساعيل، أو من ولد إمساعيلله املل  وله احلمد، وهو عل  كل شيء قدير، فكأمنا أعتق أربعة أنفس من . شري  له

 . لو كان عليه رقبة كفارة، وقال هذا الذكر، مل يكفه عن الكفارة فال يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون قائما  مقامه يف اإلجزاء

املغرب، ويف ركعيت الطواف، هذه السورة كان الرسول عليه الصالة والسالم يقرأ هبا يف الركعة الثانية يف سنة الفجر، ويف سنة 
 . وكذل  يقرأ هبا يف الوتر، ألهنا مبنية عل  اإلخالص التام هلل، وهلذا تسم  سورة اإلخالص

 

تفسري جزء 
 عم 

 حممد بن صاحل العثيمني  الفلق 

 { ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمـِن الرَِّحيِم }

 . {َوِمن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد* َوِمن َشرِّ النَّفَّـَثـِت ِف  اْلُعَقِد * َوِمن َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب *  ِمن َشرِّ َما َخَلَق* ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق }

 . البسملة تقدم الكالم عليها

 من وجيوز أن يكون أعم من ذل  أن الفلق كل ما يطلقه اهلل تعاىل. اإلصباح: رب الفلق هو اهلل، والفلق{ قل أعوذ برب الفلق}
أي من شر { من شر ما خلق}. {فالق اإلصباح}: وقال{ إن اهلل فالق احلب والنوى}: كما قال اهلل تعاىل. اإلصباح، والنوى، واحلب

مجيع املخلوقات حىت من شر نفسه، ألن النفس أمارة بالسوء، فإذا قلت من شر ما خلق فأول ما يدخل فيه نفس ، كما جاء يف خطبة 
ومن شر غاسق إذا }. يشمل شياطني اإلنس واجلن واهلوام وغري ذل { من شر ما خلق}: ، وقوله«من شرور أنفسنا نعوذ باهلل»احلاجة 
أقم الصالة لدلوك }: إنه القمر، والصحيح إنه عام هلذا وهذا، أما كونه الليل، فألن اهلل تعاىل قال: وقيل. إنه الليل: الغاسق قيل{ وقب

 . الليل: والليل تكثر فيه اهلوام والوحوش، فلذل  استعاذ من شر الغاسق أي[. 79 :اإلسراء]{ الشمس إىل غسق الليل

هذا هو »: وقال. وأما القمر فقد جاء يف احلديث عن النيب عليه الصالة والسالم أن النيب صل  اهلل عليه وسّلم أرى عائشة القمر



من { من شر ما خلق}هو معطوف عل  { شر غاسق إذا وقب من}: وقوله. ، وإمنا كان غاسقا  ألن سلطانه يكون يف الليل«الغاسق
فالليل إذا دخل بظالمه . إذا دخل: أي{ إذا وقب}: باب عطف اخلاص عل  العام، ألن الغاسق من خملوقات اهلل عز وجل وقوله
هن { النفاثات يف العقد}{ ومن شر النفاثات يف العقد}. غاسق، وكذل  القمر إذا أضاء بنوره فإنه غاسق، وال يكون ذل  إال بالليل

يعقدن احلبال وغريها، وتنفث بقراءة مطلسمة فيها أمساء الشياطني عل  كل عقدة تعقد مث تنفث، تعقد مث تنفث، تعقد مث . الساحرات
الغالب أن وذكر اهلل النفاثات دون النفاثني؛ ألن . تنفث، وهي بنفسها اخلبيثة تريد شخصا  معينا ، فيؤثر هذا السحر بالنسبة للمسحور

إن النفاثات يعين األنفس النفاثات : وحيتمل أن يقال{ النفاثات يف العقد}: الذي يستعمل هذا النوع من السحر هن النساء، فلهذا قال
احلاسد هو الذي يكره نعمة اهلل عل  غريه، فتجده يضيق ذرعا  إذا أنعم اهلل عل  { ومن شر حاسد إذا حسد}. فيشمل الرجال والنساء

نوع حيسد ويكره يف قلبه نعمة اهلل عل  غريه، لكن ال : فيحسده ولكن احلّساد نوعان. إلنسان مبال، أو جاه، أو علم أو غري ذل هذا ا
والشر والبالء إمنا هو باحلاسد إذا . يتعرض للمحسود بشيء، جتده مهموما  مغموما  من نعم اهلل عل  غريه، لكنه ال يعتدي عل  صاحبه

ومن حسد احلاسد العني اليت تصيب اُلمعان يكون هذا الرجل عنده كراهة لنعم اهلل عل  الغري فإذا . {إذا حسد}: وهلذا قال. حسد
ال نستطيع أن نصفه ألنه جمهول، فيصيب بالعني، ومن تسلط ( معىن)أحس بنفسه أن اهلل أنعم عل  فالن بنعمة خرج من نفسه اخلبيثة 

انا  ُيجن، حىت احلاسد يتسلط عل  احلديد فيوقف اشتغاله، ورمبا يصيب السيارة بالعني وتنكسر عليه أحيانا  ميوت، وأحيانا  ميرض، وأحي
أو تتعطل، ورمبا يصيب رفَّاعة املاء، أو حراثة األرض، فالعني حق تصيب بإذن اهلل عز وجل، وذكر اهلل عز وجل الغاسق إذا وقب، 

{ والليل إذا يغش }. الليل ستر وغشاء. يف هذه األحوال الثالثة يكون خفيًّا والنفاثات يف العقد، واحلاسد إذا حسد؛ ألن البالء كله
العائن أيضا  خفي تأيت { احلاسد إذا حسد}. أيضا  السحر خفي ال يعلم{ النفاثات يف العقد}. يكمن به الشر وال يعلم به[. 4: الليل]

هلذا السبب خص اهلل هذه األمور . ومع ذل  يصيب  بالعنيالعني من شخص تظن أنه من أحب الناس إلي  وأنت من أحب الناس إليه 
 . {من شر ما خلق}: الغاسق إذا وقب، والنفاثات يف العقد، واحلاسد إذا حسد، وإال فهي داخلة يف قوله. الثالثة

 ما هو الطريق للتخلص من هذه الشرور الثالثة؟ : فإذا قال قائل

ربه، ويفوض أمره إليه، وحيقق التوكل عل  اهلل، ويستعمل األوراد الشرعية اليت هبا الطريق للتخلص أن يعلق اإلنسان قلبه ب: قلنا
حيصن نفسه وحيفظها من شر هؤالء، وما كثر األمر يف الناس يف االونة األخري من السحرة واحلساد وما أشبه ذل  إال من أجل غفلتهم 

اد الشرعية اليت هبا يتحصنون، وإال فنحن نعلم أن األوراد الشرعية عن اهلل، وضعف توكلهم عل  اهلل عز وجل، وقلة استعماهلم لألور
لكن مع األسف أن كثًيرا من الناس ال يعرف عن هذه األوراد شيئا ، ومن عرف فقد يغفل . حصن منيع، أشد من سد يأجوج ومأجوج

ما جاءت به الشريعة لسلموا من شرور  كثريا ، ومن قرأها فقلبه غري حاضر، وكل هذا نقص، ولو أن الناس استعملوا األوراد عل 
 . كثرية، نسأل اهلل العافية والسالمة

 

تفسري جزء 
 عم 

 حممد بن صاحل العثيمني  الناس 

 { ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمـِن الرَِّحيِم }

ِمَن اْلِجنَِّة * الَِّذى ُيَوْسِوُس ِف  ُصُدوِر النَّاِس * ْلَخنَّاِس ِمن َشرِّ اْلَوْسَواِس ا* ِإَلـِه النَّاِس * َمِلِ  النَّاِس * ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس }
 . {َوالنَّاِس



 . البسملة تقدم الكالم عليها

وهو اهلل عز وجل، وهو رب الناس وغريهم، رب الناس، ورب املالئكة، ورب اجلن، ورب السموات، ورب { قل أعوذ برب الناس}
أي املل  الذي له السلطة العليا يف { مل  الناس}. ل شيء، لكن للمناسبة خص الناساألرض، ورب الشمس، ورب القمر، ورب ك

أي مألوههم ومعبودهم، فاملعبود حقًّا الذي تأهله القلوب وحتبه وتعظمه هو { إله الناس}. الناس، والتصرف الكامل هو اهلل عز وجل
إهنا مصدر : قال العلماء{ الوسواس{ }من اجلنة والناس. الذي يوسوس يف صدور الناس. من شر الوسواس اخلناس}. اهلل عز وجل

{ اخلناس}. ما يلق  يف القلب من األفكار واألوهام والتخيالت اليت ال حقيقة هلا: والوسوسة هي. املوسوس: يراد به اسم الفاعل أي
أدبر الشيطان له ضراط حىت ال يسمع وهلذا إذا نودي للصالة . الذي خينس وينهزم ويويل ويدبر عند ذكر اهلل عز وجل وهو الشيطان

اذكر كذا، : التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حىت إذا ثوب للصالة أدبر، حىت إذا قضي التثويب أقبل حىت خيطر بني املرء ونفسه، يقول
، والغيالن «ا باألذانإذا تغولت الغيالن فبادرو»: وهلذا جاء يف األثر. اذكر كذا، ملا مل يكن يذكر حىت يظل الرجل ال يدري كم صل 

من }: وقوله. هي الشياطني اليت تتخيل للمسافر يف سفره وكأهنا أشياء مهولة، أو عدو أو ما أشبه ذل  فإذا كرب اإلنسان انصرفت
أي أن الوساوس تكون من اجلن، وتكون من بين لدم، أما وسوسة اجلن فظاهر ألنه جيري من ابن لدم جمرى الدم، وأما { اجلنة والناس

 . وسوسة بين لدم فما أكثر الذين يأتون إىل اإلنسان يوحون إليه بالشر، ويزينونه يف قلبه حىت يأخذ هذا الكالم بلبه وينصرف إليه

اإلخالص، والفلق، والناس كان النيب صل  اهلل عليه وسّلم إذا أوى إىل فراشه نفث يف كفه ومسح بذل  وجهه، : هذه السور الثالث
فينبغي لإلنسان أن يتحرى السنة يف تالوهتا يف مواضعها كما ورد عن النيب . ، ورمبا قرأها خلف الصلوات اخلمسوما استطاع من بدنه

واهلل أعلم، وصل  اهلل وسلم عل  نبينا حممد وعل  لله . صل  اهلل عليه ولله وسلم، وهبذا خنتم لخر جزء من القرلن وهو جزء النبأ
 . وصحبه أمجعني

 

 


