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 المقدمة 

     ﷽ 

 احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وعىل آله وصحبه ومِن اتبَع ُهداه، أما بعد: 

 ، [29]ص:  َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّفيقول اهلل تعاىل:  

ولاهلل  أنزل   آياته،  لنتدبر  املبارك  ب نالقرآن  ينفع  آياتهتذكر  دين  ناما  من  ودنيانا  يف  نكون  وبذلك  نا، 

أحسنه فيتبعون  القول  يستمعون  الذين  كتابه،  يف  اهلل  مدحهم  الذين  العقول  أن  ،  أصحاب  فعلينا 

سهيل يف  وقد يرس اهلل يل إصدار كتاب التنحرص عىل تعلم القرآن وتعليمه، تالوة وحفظا وتدبرا،  

،  تباركتفسري حمرر خمترص لسور جزء  بفضل اهلل  هذا  وتدبر جزء عم مع سورة الفاحتة وآية الكريس،  

ابن    ه خلصت الطربي وتفسري  تفسري حممد بن جرير  القديمة واحلديثة، ال سيام  التفسري  أهم كتب  من 

ابن كثري القرطبي وتفسري  ابن عاشور  عطية وتفسري  السعدي وتفسري  ، مع االستفادة كثريا  وتفسري 

 . أمجعي من كتب ابن تيمية وابن القيم رمحهم اهلل 

املعا قد  و تقريب  عىل  التفسري  هذا  يف  يسمعه  حرصت  أو  يقرؤه  من  عىل  والتيسري  والفوائد،  ين 

يتقبل مني هذا  أسأل اهلل أن  ، و ليتدبر معاين كتاب اهلل، بام يثمر العلم النافع املقتيض للعمل الصالح

يبارك يف هذا الكتاب، وأن جيعله  العمل الذي وفقني إليه من غري حول مني وال قوة، وأسأل اهلل أن  

قرآن الكريم، وأن ينفع به من قرأه لنفسه أو قرأه عىل غريه أو دَرسه أو  عونا للمسلمي عىل تدبر ال

سه،   فيه،  ودرَّ يل  طباعة  حقوق  يُ فقد  ال  أن  وعسى  عامة،  املسلمي  جلميع  طالب  قرَّ وهبته  عىل  ر 

واهلل  جزى اهلل خريا كل من يطبعه ويوزعه أو يوقفه يف املساجد، واملدارس واملعاهد واملراكز العلمية،  

 .قاملوف
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 تدبر سورة تبارك 

 ﴾ يل ىل مل خل﴿

تعاظَ   َّ يل ىل مل خل  ُّ وكثُ م  أي:  خريُ وتعاىل  الترصُف اهلل    ر  بيده  الدنيا    الذي  سلطان  يف 

 . يف الساموات واألرض بام يشاء واآلخرة، وأمره نافذ  

، ال يمنعه مانع من فعل  قدرته كاملةفقادر،  أي: واهلل عىل فعل كل ما يريد    َّ يم ىم مم خم حم جم  ُّ

 يشاء. ما  

أن  الذي  أي:    َّمه جه ين ىن من خن  حن جن  ُّ ر  املوتىقدَّ األحياء، وحييي    ؛ يميت 

واملصائب    ليختربكم والنواهي  عبادتهباألوامر  يف  املخلص  أيكم  لرشعه   ،فينظر  وتظهر  املتبع   ،

 . املقيد بالسنة ، ، والعمل األحسن هو اخلالص من الرياءأعاملكم احلسنة والسيئة فيجازيكم عليها

يناله    َّ  خي حي جي يه ُّ  أن  املنيع  عصاه،  ممن  املنتقم  القوي،  بوهو  ذنوب  أحد  الغفور  سوء، 

 .املؤمني  التائبي، وزالِت 

 أي: الذي خلق سبع ساموات بعضها فوق بعض.  َّٰر ٰذ يي ىي مي ُّ 

اإلنسان    -  ترىال  أي:    َّرئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ  الساموات    خملوقات  يف  -أهيا  من  الرمحن 

 . وإتقانه وقدرته   حكمتهكامل خلل ينايف  أدنى و اختالف   أيوغريها 

، هل ترى فيها أي  أرجائها  فاردد برصك إىل السامء متأمال يف أي:    َّمب زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّ 

 ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّ  كام قال تعاىل:    ؟ ونقص  شقوق وخلل

 . [ 6: ق] َّ ىف يث
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إىل السامء   -أهيا اإلنسان    -  كرر النظر  أي: ثم  َّ زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب   ُّ 

،  ذليال عن العثور عن أي نقص يف السامءيرجع إليك برصك    ،ا عيب  هافي  عسى أن جتد  أخرى،  بعد  مرة

 التأمل يف السامء للبحث عن أي خلل فيها.  من كثرةمتعب وهو 

 بنجوم مضيئة.  رض القريبة من األاألوىل أي: ولقد زينا السامء  َّىف يث  ىث نث مث ُّ 

السمع،    رجوما  النجوم   وجعلناأي:    َّيق ىق يف ُّ  تسرتق  التي  تلك    جمرُت فللشياطي 

بُش  النجوم حمرقة  ب  هُ الشياطي  من  تعاىل:    ،تنفصل  قال   حم جم يل ىل مل خل ُّ كام 

  -  16:  احلجر]    َّ حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم

18].   

بون ب  جهنم  يف للشياطي  ناوهيأأي:  َّ مل يك  ىك مك لك ُّ   . يف اآلخرة   النارأشد احلريق، ُيعذَّ

أي: وجلميع الذين كفروا برهبم من اإلنس واجلن    َّ ىن  نن من رنزن مم ام يل ىل ُّ 

 . ، وبئس مرجع الكافرين عذاب جهنمعذاب جهنم يف اآلخرة

أي: إذا ُقِذف الكافرون يف جهنم سمعوا جلهنم صوتا    َّ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ُّ 

 وجهنم تغيل. عاليا منكرا،  

أهلها  َّهئ مئ  خئ حئ ُّ  عىل  غضبها  شدة  من  تتقطع  أن  جهنم  تقرب  واملنافقي    أي:  الكافرين 

 .[12]الفرقان:  َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ    كام قال تعاىل: ، واملجرمي

أي: كلام ُقِذف يف جهنم مجاعة من الكافرين قال هلم   َّ  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب ُّ 

 املالئكة موبخي هلم: أمل يأتكم يف الدنيا رسول من عند اهلل ينذركم عذاب النار؟! خزنة النار من 

أي: قال الكافرون خلزنة    َّ مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج ُّ 

باهلل ورسله واليوم اآلخر بنا  اهلل، فكذَّ ينذرنا عذاب  ما نزل اهلل  جهنم: بىل قد جاءنا رسول  ، وقلنا: 
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بعيد عن   ذهاب  إال يف  أنتم  ما  وللمؤمني:  للرسل  وقلنا  الوحي،  من  اخللق أي يشء  أحد من  عىل 

 .  احلق

الوحي  أي: وقال الكافرون: لو كنا يف الدنيا نسمع    َّ حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع ُّ 

 ما كنا يف أهل النار املخلَّدين يف عذاهبا.   ا فيه من احلقالرسل أو نعقل م  الذي جاءت به

عدا ألهل النار من رمحة  فبُ   أي: فأقر الكافرون بذنوهبم،  َّ  خل حل جل مك لك خك ُّ 

 . اهلل

أي: إن الذين خيافون اهلل وهم مل يروه يف    َّ  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل ُّ 

اهلل    اهلل  يطيعونهم  فالدنيا،   من  سرت  هلم  الناس؛  يراهم  ال  حيث  خلواهتم  يف  معصيته  ويرتكون 

اجلنة عىل خوفهم من اهلل، لذنوبه، وثواب  خيفكل من    لذنوهبم، وثواب عظيم يف  له مغفرة  اهلل  اف 

 عظيم عىل حسناته. 

وأخ    َّ جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ُّ  كالمكم  فُ أي:  الناس    -وا  أو    -أهيا 

إن اهلل عليم بام يف قلوب  ،  فاألمران سواء عند اهلل، ال خيفى عليه يشء مما ترسونه أو تعلنونهظهروه،  أَ 

 . ، وسيجازهيم عليهاها ها وِش العباد من العقائد والنيات واألرسار واخلواطر، خريِ 

العامل بخفايا  هو  أي: أال يعلم اهلل بمخلوقاته التي خلقها، واهلل    َّ ىه مه جه ين ىن من خن  حن ُّ 

 ؟! األمور، املوصل اخلري لعباده بالطرق اخلفية، اخلبري بخلقه وأعامهلم الظاهرة والباطنة 

أي: اهلل الذي سخر لكم    َّ   ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي  خي حي جي يه ُّ 

فامشوا    ،وغرسها، وزرعها، وحفرها، واالنتفاع بخرياهتا والبناء عليها،  تتمكنوا من امليش  لاألرض  

وكلوا من رزق اهلل    ،لطلب األرزاق، وقضاء احلوائج  ؛ يف نواحي األرض وجباهلا، وسافروا يف طرقها

فُتبعثون من    كموإىل اهلل وحده ال إىل غريه مرجع يف األرض،    احلالل الذي يرسه لكم  بعد موتكم، 
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   .عىل أعاملكم قبوركم يوم القيامة للجزاء

أي:    َّ يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّ ثم خاطب اهلل الكافرين والعصاة فقال:  

تضطرب   األرض  فإذا  لكم  عقوبة  األرض  بكم  أن خيسف  السامء  فوق  الذي  اهلل  حتى   بكم أأمنتم 

 متوتوا؟

أي: أم أمنتم اهلل الذي فوق السامء    َّ يف ىف يث ىث  مثنث زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّ 

 العذاب كيف إنذاري. فستعلمون حي يأتيكم    أن يرسل عليكم رحيا فيها حصباء هيلككم هبا؟

ب كفار    َّ  ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق ُّ  كقوم نوح    رسلهم  األمم املاضية أي: ولقد كذَّ

فرعون،   وقوم  شعيب  وقوم  لوط  وقوم  وثمود  إنكار فكيف  وعاد  حي    اهلل   كان  تكذيبهم  عليهم 

 جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض ُّ كام قال تعاىل:    ؟عذهبم يف الدنيا قبل اآلخرة

 . [14 - 12]ص:   َّ جم هل مل  خل حل  جل مك لك خك حك جك حقمق  مف خف حف

  ناس ير ال  أي: أومل   َّ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى  ين ننىن من زن رن مم ام يل ُّ 

ما يمسك  وجيمعن أجنحتهن أحيانا؟!    ،هن غالبار حي تطري فوقهم يف اجلو ناشات أجنحتَ و إىل الطي

بكل  بصري  إن اهلل    الطيور يف اجلو حال طرياهنا إال الرمحن بقدرته ولطفه وحكمته، فاعبدوه وحده، 

   يشء من خملوقاته. 

أي: بل من هذا اإلله الذي هو حزب  لكم يدفع عنكم   َّحت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ ُّ 

 عذاب اهلل وينرصكم عىل أعدائكم غري الرمحن؟ 

 . غرور عظيم باستمرارهم عىل كفرهم باهلل  ما الكافرون باهلل إال يفأي:  َّ جح  مج حج مث هت مت ُّ 

أي: بل من هذا اإلله الذي يطعمكم ويعطيكم املنافع إن منع    َّمس خس حس جس مخ جخ مح ُّ

   اهلل ذلك عنكم؟
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، أما  الكافرون يف طغياهنم وتكربهم، ونفورهم عن احلقبل استمر  أي:    َّ  مض خض  حض جض مص خص ُّ 

 . ويقبل احلقاملسلم املخلص فإنه ال يتكرب عن طاعة اهلل، 

سا رأسه  ك  نَ أي: أفمن يميش مُ   َّ جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حطُّ

، فهو يسقط عىل وجهه حينا بعد حي أهدى أم الذي يميش معتدال بقدميه عىل طريٍق  رى طريقهال ي

 وهذا مَثل  رضبه اهلل للكافر واملسلم. مستٍو واضٍح ال اعوجاج فيه؟

أي: قل    َّهل مل  خل حل جل مك لك خك حك ُّ ثم أمر اهلل رسوله أن يقول للكافرين:  

وجعل لكم السمع الذي تسمعون  للمرشكي املكذبي بالبعث: اهلل وحده الذي أوجدكم من العدم،  

فاعبدوا اهلل الذي خلقكم، وال ترشكوا به  هبا،  التي تعقلون  به، والعيون التي تبرصون هبا، والقلوب  

 .  شيئا

فأنتم  أي:    َّ جن مم خم حم ُّ  والعقول،  واألبصار  السمع  نعمة  عىل  اهلل  تشكرون  ما  قليال 

إال     نعمه، وال تشكرونه عىل من السمع واألبصار والعقول  ام أنعم عليكمترشكون باهلل، وتعصونه ب 

 . قليال 

كثَّركم  َّ  حي جي ٰه مه جه  هن من خن حن ُّ  الذي  اهلل  قل:  الناس    -  أي:  يف    -أهيا 

أقطارها يف  وبثَّكم  اهلل    ،األرض،  للحساب  وحده  وإىل  قبوركم  من  فيبعثكم  موتكم،  بعد  جُتمعون 

 واجلزاء. 

تكذيبا واستهزاء:    ويقول املرشكون للنبي وللمسلميأي:    َّ مت هب  مب هئ مئ هي مي خي ُّ 

 دوننا أننا ُنبعث فيه للحساب واجلزاء؟متى يكون البعث يوم القيامة إن كنتم صادقي فيام تعِ 

قل    َّ  مل مك لك هش مش هس مس هث مث هت ُّ  الرسول  يا    -أي:  القيامة    -أهيا  عن  للسائلي 

حمذركم عذاب  وما أنا إال    ، اهلل وحده، ال يعلمه غريهاستعجاال هلا: إنام علم وقت جميء القيامة عند  
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 مبلغكم بوضوح ما أمرين اهلل بتبليغه.يوم القيامة، و

أي: فلام رأى املرشكون عذاب    َّ من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

منهم قريبا  القيامة  اهلل  بأعينهميوم  النار  ورأوا  الكافرين،  وجوه  بعذابه  اهلل  ساء  وقيل  ،  فاسودت  ، 

 . للكافرين: هذا عذاب النار الذي كنتم يف الدنيا تسألون اهلل أن يعجله لكم، لتكذيبكم بوقوعه

  أهيا الرسول   -أي: قل    َّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن ُّ 

رمحنا  ل   - أو  وعذبنا  املؤمني  من  معي  ومن  اهلل  أماتني  إن  أخربوين  يعذبناف لكفار:  يمنع    ،لم  فمن 

   !الكافرين من عذاب النار املؤمل وهم يكفرون باهلل؟

قنا  للكافرين: هو ربنا الرمحن صدَّ   -أهيا الرسول    -أي: قل    َّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّ 

   بتوحيده، وعليه وحده اعتمدنا يف مجيع أمورنا. 

إذا نزل بكم العذاب من هو   -أهيا املرشكون    -أي: فستعلمون    َّنب  مب زب رب يئ ىئ نئ ُّ 

ٍ نحن    ؟  الذين كفرتم باهلل ومل تقبلوا شعه أو أنتم الذين آمنا باهلل واتبعنا شعه يف خطأ واضٍح بي 

لكفار: أخربوين إن  ل   -أهيا الرسول    -أي: قل    َّ  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب ُّ 

فمن جييئكم بامء ظاهر؟ ال يقدر عىل ذلك أحد  إىل أسفل    نازال يف األرضوأهناركم  صار ماء آباركم  

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّ كام قال تعاىل:    ،غري اهلل، فال تعبدوا غريه، واشكروه عىل نعمه

 .[ 18]املؤمنون:  َّ ىن من خن  حن جن يم ممىم
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 سورة القلم تدبر 

 ﴾ يل ىل مل خل﴿

هذه أول سورة نزلت مفتتحة بحرف من حروف اهلجاء، مثل: ق، وص، وامل، ويس، وطه،    َّنث  ُّ

إعجاز   بياُن  السور  بعض  أوائل  يف  احلروِف  هذه  إيراد  من  احلكمة  العلم:  أهل  بعض  قال  وحم، 

هذه احلروف املقطعة التي  القرآن، وحتدي مجيَع اخللق أن يأتوا بمثل هذا القرآن، مع أنه مركب من  

وبيان   للقرآن،  االنتصاُر  فيها  ُيذكر  املقطعة  باحلروف  افُتتِحت  كل سورة  أن  ويؤيده  هبا،  يتخاطبون 

هي تنبيه  عىل شف حروف اهلجاء، وعظم قدرها وجاللتها، إذ هي مباين    إعجازه وعظمته، وقيل: 

التي تكلم هبا سبحانه، وقيل: هي حروف   وكتبِه  القرآن،    كالِم اهللِ  لُيقبلوا عىل استامع  العرب  لتنبيه 

 واهلل أعلم. 

أي: ُأقسم بالقلم الذي كتبُت به اللوح املحفوظ، وُأقسم بجميِع األقالم وما    َّ ىق يف ىف يث ُّ

ما   بأقالمهم  يكتبون  الذين  والبرش  آدم،  بني  أعامل  يكتبون  الذين  املالئكة  من  هبا،  الكاتبون  يكتب 

 الدينية والدنيوية. تتعلق به مصاحلهم 

فقد أقسم اهلل بالقلم: تعظيام له، ملا يف خلقه من الداللة عىل حكمة اهلل ورمحته بخلقه، ففي خلق اهلل  

ودنياهم، دينهم  يف  للناس  عظيمة   وفوائُد  منافُع  الرشعية    القلم  العلوم  أنواُع  ُحِفظت  فبالقلم 

اخل وأنواُع  واملعاهداُت  العقوُد  ُتكتب  وبه  دوَّ والطبيعية،  وقد  اطابات،  علامء  كل  إلن  بالقلم  سالم 

القرآن   من  الرشعية  وعلومه الكريم  العلوم  وعلومهاوتفسريه  وقراءاته  النبوية  واألحاديِث   ،  

واوشحها النبوية،  والسريِة  بالقلم  ،  خوا  وأرَّ والتواريِخ،  ودوَّ ألنساِب،  الوفيات،  بالقلم  نوا  تاريَخ 

العرب يف اجلاهلية واإلسالم، يفيدهم   أشعاَر  ما  بالقلم كل  العرب وأخبارها، وكتبوا  أمثاَل  وكتبوا 

 ويفيد من يأيت بعدهم. 
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بسبب إنعام اهلل عليك بمجنون كام يزعم    -أهيا الرسول    -أي: لست    َّ  يك ىك مك لك اك يق ُّ  

 كفار قريش، بل أنت أكمل الناس عقال. 

لثوابا عظيام من اهلل يف اجلنة غري مقطوع    -أهيا الرسول    -أي: وإن لك    َّ رن مم ام يل ىل مل  ُّ

 وال منقوص، لتبليغك رسالة اهلل، وعمِلك الصالح، وصرِبك عىل أذى الكافرين.  

عىل أدب عظيم، وهو دين اإلسالم املشتمل    -أهيا الرسول    -أي: وإنك    َّ  ين ىن نن من زن  ُّ

 عىل مكارم األخالق.  

الرسول    -أي: فسرتى وتعلم    َّ ىي ني مي زي ري ٰى   ُّ ويرى كفار قريش    -أهيا 

 ويعلمون يقينا بأيكم اجلنوُن والضالُل عن احلق؟  

أي: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن طريق    َّ جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي   ُّ

 فلم يتبع دين اهلل، وهو أعلم بالذين اهتدوا باتباع احلق، وسيجازي كل إنسان بعمله. احلق

بالدين املستقيم واخلُُلق العظيم فال   -أهيا الرسول    -أي: كام أنعمنا عليك    َّ هت مت  خت حت   ُّ

بي باحلق، الذين يدعونك إىل الرشك وترك دعوة الناس إىل دين اهلل.   تطع رؤساء كفار قريش املكذ 

قريش    متنَّىأي:    َّ مح جح مج حج مث   ُّ الرسول    -مرشكو  الدين،    -أهيا  يف  هلم   تلي  لو 

بالر هلم،  فتصانعهم  جماملة  آهلتهم  عيب  عن  بالسكوت  أو  أحيانا  الفعل  أو  بالقول  آهلتهم  إىل  كون 

، فعىل املسلم أن  التليي يف القول بتليي الدهناهلل  شبَّه    فيلينون لك بحسِن املعاملة، وترِك العداوة،

 .  حيذر من مكر أعداء اهلل، وال يداهنهم برتك شع اهلل 

كل مكثر للحلف بالباطل، حقرٍي يف    -أهيا الرسول    -تطع  أي: وال    َّمس خس حس  جس مخ جخ   ُّ

الصفات   هبذا  اتصف  من  كل   طاعة  عن  النهي  يف  عامة  اآليات  وهذه  املغرية،  بن  كالوليد  أفعاله 

 القبيحة. 
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 أي: كثرِي الِغيبة للناس، يعيبهم ويطعن فيهم. َّ حص   ُّ

ما    َّ جض مص خص   ُّ ليفسد  بالنميمة  الناس  بي  امليش  كثرِي  بعضهم  أي:  أحاديث  بنقل  بينهم 

 لبعض. 

 أي: شديِد املنع للامل عن املحتاجي، بخيٍل بام يلزمه من احلقوق.  َّ خض حض   ُّ

أي: معتٍد عىل الناس يف أنفسهم وأمواهلم وأعراضهم، متجاوٍز للحد املرشوع إىل    َّ مظ حط  مض   ُّ

 يف حق اهلل سبحانه.  الباطل ظلام وعدوانا، كثرِي الذنوب

 أي: غليِظ البدن، قايس القلب، شِس األخالق.  َّ جع   ُّ

قال    معروف  بالرش، ملصق  يف قومه ليس منهم. القبيحة  أي: هو مع هذه الصفات    َّ جف مغ جغ مع   ُّ

من   زائدة   متدلية   زنمة   عنقها  يف  التي  الشاة  ُتعرف  كام  بالرش  ُيعرف  الذي  نيم  الزَّ املفرسين:  بعض 

 . "املفرسين أنه الوليد بن املغريةمعظم "ِجلدها، قال القرطبي: 

من كان متصفا هبذه الصفات السيئة من    -أهيا الرسول    -أي: ال تطع    َّ جك  مق حق مف خف حف   ُّ

  خك حك جك مق حق مف خف حف  ُّ   كام قال تعاىل:  ،أجل أنه صاحُب مال كثري، وأبناء  يتقوى هبم 

  -  11]املدثر:    َّ حي جي ٰه مه جه منهن خن حن جن  مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك

16]. 

قال مكذبا    َّ  مل خل حل جل مك لك خك حك   ُّ القرآن  آيات  الكافر  ُتقرأ عىل هذا  إذا  أي: 

 مه جه  ُّ كام قال تعاىل:    ،روها يف كتبهم بكوهنا من عند اهلل: هذه أكاذيب األولي وخرافاهتم التي سطَّ 

 . [25 - 23]املدثر:  ََُّّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه
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هذا الكافِر بوضوٍح حتى ُيعرَف من بي الناس يف الدنيا  أي: سنبي صفة    َّ خم حم جم هل   ُّ

أي: سنسود   املفرسين:  بعض  قال  أنف صاحبها.  التي عىل  الظاهرُة  العالمُة  كام ال ختفى  واآلخرة، 

يُ  القيامة  يوم  له عالمة  العدواة  وجهه، وجيوز أن تكون  النار؛ ألنه كان شديد  عرف هبا من بي أهل 

وسلم عليه  اهلل  تعاىل:    ،للنبي صىل  قال  وقال  ،  [102]طه:    َّ زب رب يئ ىئ نئ  ُّ كام 

 .[41]الرمحن:   َّ هن من خن حن جن مم خم  ُّ سبحانه: 

أي: إنا اختربنا كفار قريش بنعم الدنيا ليشكروا اهلل، وأمتمنا عليهم الن َعم    َّ حم جم يل ىل مل خل   ُّ

مل   واخلوف حي  والقحط  باجلوع  فعاقبناهم  إليهم،  نبينا حممد  أصحاب  ببعثة  اختربنا  كام  به  يؤمنوا 

هلم عقوبة  ثمرته  حرمناهم  الذين  تعاىل:    ،البستاِن  قال   خي حي جي  يه ىه مه ُّكام 

 نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي

 رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ

 .[114 -  112]النحل:      َّ  مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث

َوان(، وهي أرض حمروقة  روى ابن جرير عن سعيد بن جبري قال: )هي   أرض  باليمن يقال هلا: رَضَ

 معروفة إىل اآلن يف اجلهة الشاملية من مدينة صنعاء. 

الصباح    َّجن يم ىم  مم خم   ُّ وقت  اجلنة  ثامر  لَيقَطُعنَّ  البستان  أصحاب  أي: حي حلف 

 الباكر قبل جميء املساكي. 

أي: ومل يقل أصحاب البستان: إن شاء اهلل، حي حلفوا أهنم سيرصمون ثامرهم يف    َّ من خن حن   ُّ

ك يسمى  قول: )إن شاء اهلل( هو عىل تقدير: إال أن يشاء اهلل؛ ولذل"الغد مصبحي. قال ابن عاشور:  

   ."استثناء وإن كان بغري حرف استثناء

ربك    َّ حي جي يه  ىه مه جه ين ىن   ُّ أمر  من  عذاب   ليال  اجلنة  تلك  مجيع  عىل  فنزل  أي: 
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 فاحرتقت، وأصحاهبا نائمون وقت هالكها، غافلون عام أصاهبا.  

نارا نزلت  ومل يبي اهلل نوع العذاب الذي أصاب تلك اجلنة، فقد يكون بركانا خرج من األرض أو  

 من السامء أو غري ذلك مما يعلمه اهلل. 

 أي: فصارت تلك اجلنة حمرتقة سوداء مثل الليل املظلم.   َّ ىي مي خي   ُّ

أي: فنادى أصحاب اجلنة بعضهم بعضا يف أول وقت الصباح؛ ليذهبوا جلذاذ   َّ  ٰر ٰذ يي   ُّ

 ثمرها مبكرين.  

أي: قال بعضهم لبعض: اخرجوا يف الصباح الباكر مقبلي    َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى   ُّ

 عىل جنتكم إن كنتم اليوم عازمي عىل قطع ثامرها قبل حضور املساكي.  

أي: فانطلق أصحاب اجلنة إىل جنتهم وهم يتكلمون فيام بينهم رسا لئال يعلم    َّ  ٰر ٰذ يي   ُّ

 هبم املساكي. 

اجلنة بعضهم لبعض رسا يف حال ذهاهبم إليها:  أي: قال أصحاب    َّ   يب ىب نب مب زب رب يئ   ُّ

اليوم جنتكم أحد من املساكي، فال متكنوهم من الدخول عليكم حتى جتمعوا كل   ال يدخلن مجيع 

 ثمرها، وال ترتكوا فيها شيئا للمساكي بعد جذاذها. 

قاصدين    َّ  ىت نت مت زت رت   ُّ كوهنم  الصباح يف حال  أول  البستان يف  أصحاب  وانطلق  أي: 

دٍة جازمٍة منَع املساكِي من الثامر، غاضبي عليهم، مرسعي يف مشيهم، قادرين يف أنفسهم عىل ما  بإرا

 عزموا عليه من احلصاد وحرماِن املساكي.  

تكون    َّ ىث نث مث زث رث  يتُّ أن  أنكروا  حمرتقة  سوداء  جنتهم  اجلنة  أصحاب  رأى  فلام  أي: 

 جنتهم، قال بعضهم لبعض يف حرية: إنا لتائهون عن طريق جنتنا!  
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أي: تيقن أصحاب اجلنة املحروقة أهنم مل خيطئوا الطريق إليها كام ظنوا، قالوا    َّ  ىق يف ىف يثُّ

فال لنا،  بجنتنا عقوبة  االنتفاع  اهلل  بل حرمنا  التي عزمنا عىل    نادمي:  ثامرها  من  لنا يف يشء  نصيب 

 حرمان املساكي منها.   

أقل لكم ناصحا:    أي: قال أفضل أصحاب اجلنة إلخوانه: أمل   َّ ىل مل يك ىك  مك لك اك يق   ُّ

هتم اهلل أن يكون يف ملكه ما ال يريد، فشكرتم اهلل عىل ما أعطاكم من  هتم اهلل بالتسبيح، ونزَّ هال نزَّ 

ىل الرصام مصبحي: إن شاء اهلل؟ قال بطاعته، وإعطاء املساكي حقهم، وقلتم حي عزمتم ع الن عم  

، وسمى  َّ من خن حن          جن يم ىم  مم خم   ُّعليهم ترك االستثناء يف قوله:  أنكر  "الواحدي:  

 . "تعاىلاالستثناء تسبيحا؛ ألنه تعظيم هلل، وإقرار بأنه ال يقدر أحد أن يفعل شيئا إال بمشيئة اهلل 

ه ربنا عن كل نقص  ز  نَ أي: قال أصحاب اجلنة معرتفي بخطئهم: نُ   َّ نن من زن رن مم ام يل   ُّ

ال ما يشاء، ومل يظلمنا بعقوبته لنا، إنا كنا ظاملي ألنفسنا يف تركنا قول: إن   وعيب، فهو العظيم الفعَّ

ويف هذا عربة ملن يريد أن    ثامر جنتنا.نا عىل ظلم املساكي بحرماهنم من  مِ ز  نا، ويف عَ مِ َس شاء اهلل يف قَ 

 سقط حق املساكي من الزكاة والصدقة، أو يتحيل يف حرماهنم منها.  يُ 

تركهم    َّ مي زي ري ٰى ين  ىن   ُّ عىل  بعضا  بعضهم  يلوم  اجلنة  أصحاب  فأقبل  أي: 

مِ َس االستثناَء يف قَ  هم من ثامر جنتهم. مهم، وَعز   هم عىل منِع املساكِي حقَّ

أي: قال أصحاب اجلنة املحروقِة متحرسين: يا هالكنا إنا كنا متجاوزين    َّ خئ حئ جئ يي ىي ني   ُّ

 يف القَ 
ِ
 م، والعزِم عىل منع املساكِي حقهم.  َس أمر اهلل برتك االستثناء

بنا  أي: قال أصحاب اجلنة: نرجو من ربنا بعد أن تُ   َّ     مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ  ُّ

ويف   الدنيا  يف  يعوضنا  أن  هلكتإليه  التي  جنتنا  من  خريا  راغبون    ، اآلخرة  غريه  إىل  ال  ربنا  إىل  إنا 

 بسؤاله أن يبدلنا خريا من جنتنا، طالبون اخلري منه وحده.  
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أي: كعقوبتنا أصحاَب اجلنة هبالك جنتهم كذلك    َّ خس حس جس مخ محجخ جح  مج مثحج هت   ُّ

  ما أعطيناه من الن عم. وَلعقوبةُ نعاقب يف الدنيا من خيالف أمرنا، ويمنع املساكي حقوقهم، فنُزيل عنه  

اهلل للكفار والعصاة يف اآلخرة أكرب من عقوبة الدنيا. لو كان مرشكو قريش يعلمون أن عقوبة اهلل يف  

أكرب  للمرشكي  العذاب،    اآلخرة  إىل  يوصلهم  ما  كل  من  اهلل  إىل  لتابوا  الدنيا؛  يف  هلم  عقوبته  من 

 ولكنهم مغرورون ال يعلمون شدة عقوبة اهلل.  

نواهيه عند    َّ خض  حض جض مص خص حص مس   ُّ أوامره واجتناب  بامتثال  اتقوا اهلل  أي: إن للذين 

 الدائمَة التي ال تبيد. رهبم يف اآلخرة بساتَي النعيِم اخلالصَة من املنغصات، 

يعبدوين،    َّ جع مظ حط مض   ُّ الذين  املسلمي  بي  اآلخرة  جزاء  يف  أفنسوي  أي: 

بل   كال،  وهنيي؟!  أمري  وخالفوا  غريي،  عبدوا  الذين  املجرمي  وبي  وهنيي،  أمري  يف  ويطيعوين 

ن: كان كفار  قال املفرسو  يثيب اهلل املسلمي، ويعذب املجرمي، كام يقتيض ذلك عدُل اهلل وحكمُته.

دخلنا اهلل اجلنة  ا ُنبعث بعد موتنا فسيُ أنَّ   صحَّ   قريش إذا سمعوا ما وعد اهلل املؤمني يف اجلنة قالوا: إن  

، فسيعطينا يف اآلخرة أفضل منهم أو  املسلمي  علينا يف الدنيا أفضل مناهلل  مثل املؤمني، فكام أنعم  

 مثلهم.   

تسوون بي املسلمي املطيعي هلل واملجرمي   -أهيا املرشكون    -أي: ما لكم    َّ حف جف مغ جغ مع   ُّ

 العصاة، وتظنون أن اهلل يسوي بينهم يف ثواب اآلخرة، وال تعرفون بطالن حكمكم؟! 

ل  من عند اهلل تقرءون فيه ما    َّ خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف  خف   ُّ أي: بل ألكم كتاب  منزَّ

واملجرمي املسلمي  بي  التسوية  من  اآلخرة   تزعمون  ثواب  ختتارونه  يف  ما  لكم  أن  فيه  تدرسون   ،

 وتتمنونه من الثواب مع كفركم باهلل؟! 

عهود مؤكدة    -أهيا املرشكون    -أي: بل ألكم    َّ مه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل   ُّ
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يف   الثواب  من  تزعمونه  الذي  لكم حكمكم  سيحصل  بأنه  القيامة،  يوم  إىل  مؤبدة  لكم،  أقسمناها 

 اجلنة؟! 

رسولنا    -أي: سل    َّ  مي خي حي  جي ٰهُّ يف    -يا  اجلنة  هلم  بأن  أهيم ضامن   قومك  مرشكي 

 اآلخرة كاملسلمي؟ 

أم أللمرشكي أصنام يزعمون أهنا شكاء هلل يف  أي:    َّ  هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي ُّ

وها يف اآلخرة لتجعل هلم نصيبا من اجلنة، إن كانوا صادقي يف زعمهم أن  حِض استحقاق العبادة فليُ 

    أصنامهم شكاء هلل، وأن هلم خريا يف اآلخرة كاملسلمي؟

القيامة حي تظهر الشدائد، وتبدو احلقائق  َّهش مش هس مس ُّ    ُّ كام قال تعاىل:    ،أي: اذكر يوم 

 .[29]القيامة:  َّ مب زب رب  يئ

قوله:   يف  عنهام  اهلل  عباس ريض  ابن  عن  جرير  ابن  األمر    َّهش مش هس مس ُّوروى  )هو  قال: 

 الشديد املفظع من اهلول يوم القيامة(.  

قال: )شدة األمر(، قال ابن عباس: )هي    َّهش مش هس مس ُّوروى ابن جرير عن جماهد يف قوله:  

   تكون يف يوم القيامة(. أشد ساعٍة 

أي: عن شدة من    َّهش مش هس مس ُّقال ابن قتيبة: )من االستعارة يف كتاب اهلل قوله عز وجل:  

و أمر  األمر،  يف  وقع  إذا  الرجل  أن  هذا  حيأصل  فيه عظيم  واجلد  معاناته  إىل  ساقه،    تاج  عن  ر  شمَّ

ريت الساق يف موضع الشدة(عِ فاستُ 
 (1)

 . 

 

عىل أن هذه اآلية ليست من آيات الصفففات، ورجففح بعففض العلففامء كففابن   الصالح  السلف  ن منفرسياملأكثر    (1)

تيمية وابن القيم والشوكاين رمحهم اهلل أن هذه اآلية من آيات الصفات، وال يستلزم ذلك تشبيها، فاهلل سبحانه 

ن ُيراد وذهب ابن عثيمي رمحه اهلل إىل أن اآلية حيتمل أن تكون من آيات الصفات، وحيتمل أ،  ليس كمثله يشء
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أي: وتدعو املالئكة الكفار واملنافقي يوم القيامة إىل السجود    َّ    مي هن من مل مك لك ُّ

 هلل، فال يقدرون عىل السجود.  

اهلل   النبي صىل  أن  الطويل، وفيه  والشفاعة  الرؤية  وعن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه يف حديث 

 أذن اهلل له  عليه وسلم قال: )) ... فُيكشف عن ساٍق، فال يبقى من كان يسجد هلل من تلقاء نفسه إال 

بالسجود، وال يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إال جعل اهلل ظهره طبقة واحدة، كلام أراد أن يسجد  

 خرَّ عىل قفاه!((. رواه البخاري ومسلم، واللفظ ملسلم.   

أي: يف حال كون الكافرين واملنافقي يوم القيامة ذليلًة أبصاُرهم بسبب    َّيل ىل مل خل ُّ

 اب اهلل، تغشاهم ذلة  ظاهرة  عليهم.  خوفهم الشديِد من عذ 

أي: وقد كان الكافرون واملنافقون يدعوهم املسلمون إىل    َّ خن  حن جن يم ىم مم خم حم  ُّ

 مث زث رث  يت ىت نت متُّ    قال تعاىل:  ، السجود هلل، فأبوا أن ُيصلُّوا هلل ويسجدوا له وهم أصحاء

قال    .[48]املرسالت:      َّ جه هن من خن حن جن مم  ُّ وقال سبحانه:  ،  [ 32،  31]القيامة:      َّ ىث نث

الصالة،  "الرازي:   عىل  قادرين  ساملي  وكانوا  واإلقامة،  باألذان  الصلوات  إىل  ُيدعون  كانوا  يعني: 

 . "ملن قعد عن اجلامعة، ومل جُيِب املؤذن إىل إقامة الصالة يف اجلامعة ويف هذا وعيد  

ُس   َّمه جه ين ىن من ُّ القرآن،  فيه  م  املراد باحلديث هنا  ملا  من اإلخبار عن اهلل ي حديثا 

  تعاىل وأسامئه وصفاته، وما فيه من أخبار األمم املاضية، وأخبار األمور اآلتية، فهو أحسن احلديث.

فدعني   الرسول    -أي:  وفو    -أهيا  بالقرآن،  بون  ُيكذ  تستعجل  ومن  وال   ، إيلَّ عقوبتهم  أمر  ض 

 .[84]مريم:   َّ  ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق  ُّ كام قال تعاىل:  ، عقوبتهم، وال ينشغل قلبك هبم

 

/ 1( و )262/  1هبا الشدة، وال إنكار عىل من قففال بأحففد القففولي. ُينظففر: ))شح العقيففدة السفففارينية(( )

309 .) 
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بالتدريج   َّ ىي مي خي  حي جي يه ُّ إىل هالكهم  بالقرآن  بوا  كذَّ الذين  ب  من    أي: سنَُقر 

وال يفكرون  فيلتهون بالدنيا ومتاعها،  جهاٍت ال يعلمون أهنا استدراج هلم، فنزيدهم من متاع الدنيا،  

 خض حض جض مص خص  ُّ كام قال تعاىل:  ،  فيام سيلقون يف هنايتهم، إىل أن هنلكهم بغتة وهم يف غفلتهم

 .[56  - 54]املؤمنون:        َّ مك  لك خك حك مقجك حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض

بوا بالقرآن، وال أعاجلهم باهلالك؛ ليتامدوا يف الكفر واملعايص،    َّ  ٰذ يي ُّ أي: وُأمِهُل الذين كذَّ

عذاهُبم  تعاىل:    ،فيتضاعُف  قال   زي  ري ٰى  ىنين نن من زن رن  مم ام يل ىل ُّ كام 

   .[ 178]آل عمران:  َّ خئ حئ جئ يي  نيىي مي

ويف الصحيحي عن أيب موسى األشعري ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  

 ىل مليك ىك مك لك اك يق ىق يف ُّ ، ثم قرأ: فلته((ميل للظامل حتى إذا أخذه مل يُ ))إن اهلل ليُ 

 .[102]هود:  َّ    رن مم ام  يل

املعايص قوي  شديد، فال نجاة هلم  الظلم وبأهل الكفر والنفاق و أي: إن مكري       َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ُّ

 من عذايب الشديد. 

 قومك ماال مقابَل    -يا رسولنا    -أي: بل أتسأل  َّ  ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ

مل    أنت  كال،  لك؟!  يستجيبون  ال  أمواهلم  يف  الغرم  من  محَّلتهم  ما  بسبب  فهم  اهلل،  إىل  هلم  دعوتك 

أجرا،   عنك؟!تسأهلم  ُيعرضون  تعاىل:    فلامذا  قال   يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ُّ كام 

 .[104]يوسف:  َّ  حن جن

فيه ما غاب عن    َّ ىب نب مب زب رب يئ ُّ الذي  املحفوظ  اللوح  أعند املرشكي علُم  أي: بل 

الناس، فهم يكتبون علم الغيب املايض وعلم الغيب اآليت وخيربون به الناس؟! ليس األمر كذلك،  

 الغيب إال اهلل. فال يعلم 
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ملا حكم اهلل به عليك من طاعته، وتبليغ رسالته،    -أهيا الرسول    -أي: فاصرب    َّ زت رت  يب ُّ

ل  أذى املرشكي، وما ُيقد    ره اهلل عليك من املصائب.وحتمَّ

تاركا الصرب    -نا حممد  نبييا    -أي: وال تكن    َّ يت ىت نت مت ُّ مستعجال عذاب قومك، 

 يونَس الذي ضجر من قومه، ومل يصرب عليهم، فعاقبه اهلل بحبسه يف بطن احلوت. عليهم مثَل النبي  

أي: حي نادى يونس ربه قائال: ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من   َّ ىث نث مث زث رث ُّ

 يق ىق ُّ كام قال سبحانه:  ،  مملوء صدره غام وحزنا وندما  الظاملي، وهو مغموم يف بطن احلوت،

 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك

 .[88، 87]األنبياء:      َّ مب خب حب جب مئهئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي

أي: لوال أن أدركت يونَس رمحة  عظيمة من    َّ مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ُّ

لُطرح باألرض اخلالية   له، ونجاه من بطن احلوت، وأنبت عليه شجرة من يقطي،  ربه، فاستجاب 

ملوم عىل ذنبه، لكنه ُطِرح بساحل البحر وهو غري مذموم بعد توبة  من الناس واألشجار والبناء وهو  

]الصافات:     َّ مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب ُّكام قال تعاىل:    ، اهلل عليه

145 ،146]. 

أي: فاصطفى اهلل يونس عليه الصالة والسالم، واختاره   َّ زن رن مم ام  يل ىل ُّ

لي، الذين صلحت   أحواهلم الظاهرة والباطنة. للنبوة، وجعله من رسل اهلل املفضَّ

وإن يكاد الذين  أي:    َّ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من ُّ

ليُ  رسولنا    -طونك  سقِ كفروا  ملَّ   -يا  عليك،  وحنقا  غضبا  إليك،  نظرهم  إحداد  شدة  سمعوا  من  ا 

يُ   جع  ُّ كام قال تعاىل:    ،تىل عليهم، ويقولون: إن حممدا ملجنون، هيذي يف جنونه هبذا الكالم القرآن 
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    َّ  خل حل جل مك  لك خك جكحك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع

   .[72]احلج: 

وذهب بعض املفرسين كالسمي احللبي وابن كثري والسعدي إىل أن املعنى: وإن يكاد الذين كفروا  

ألصابوك  غضهم إياك، وحسدهم لك، لوال وقاية اهلل لك من أعينهم اخلبيثِة  عينونك بأبصارهم، لبُ ليُ 

هبا. وهذا املعنى صحيح حتتمله اآلية، وقد جاءت أحاديُث كثرية  يف إثبات تأثري العي، واالستعاذِة  

منها، ومن ذلك ما يف الصحيحي من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم  

صابُتها وتأثرُيها حق، بأمر اهلل  يف هذه اآلية دليل عىل أن العي إ"قال: ))العي حق((. قال ابن كثري:  

 . "عز وجل

يتذكرون به ما   ظة من اهلل جلميع اجلن واإلنس،أي: وما هذا القرآن إال عِ   َّ  خب حب جب هئ مئ خئ ُّ

 .[9]اإلرساء:   َّجي يه ىه مه جه ين ىن  ُّ كام قال تعاىل:   ، ينفعهم يف دينهم ودنياهم
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 تدبر سورة الحاقة 

 ﴾ يل ىل مل خل﴿

 القيامة الثابتة الوقوع، التي تظهر فيها احلقائق، ويتحقق فيها وعد اهلل ووعيده. أي:  َّهب مب  ُّ 

 يعني: أيُّ يشء صفة القيامة العظيمة الشأن؟!  َّحتخت جت  ُّ 

َفك    َّ مج  حج مث هت مت  ُّ أهيا اإلنسان    –اخلطاب لغري معي، واملعنى: احلاقة أمر عظيم، وما عرَّ

 نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ُّ تعاىل:    كام قال   بتفاصيل صفة القيامة وأهواهلا؟!   -

 .[3 - 1]القارعة:   َّ

بت أمةُ   َّجس مخ جخ  مح جح  ُّ  عاد قوم هود بالقيامة التي تقرع    ثمود قوم صالح وأمةُ   أي: كذَّ

 قلوب الناس بأهواهلا، فأنكروا البعث بعد املوت. 

التي جاوز صوهتا    َّخص حص مس خس حس  ُّ  الفظيعة  بالصاعقة  اهلل  فأهلكهم  ثمود  فأما  أي: 

 مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  ُّ كام قال تعاىل:    ،املرتفع مقدار كل صوت، فامتوا من شدهتا

 .[44، 43]الذاريات:        َّ مخ جخ مح جح مج  حج مث هت

أي: وأما عاد فأهلكهم اهلل بريح باردة شديدة اهلبوب، هلا صوت    َّحطمظ مض خض حض جض مص  ُّ 

تدمريايُ  فدمرهتم  قوم عاد حي جاوزوا احلد  فعتت عىل  كام    ، رصرص، جاوزت شدهتا كل عاصفة، 

]الذاريات:         َّ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم  ُّ قال تعاىل:  

41 ،42]. 

ليال وثامنية    َّخف حف جف مغ جغ مع جع ُّ  العاصفة عىل عاد سبع  الرياح  أي: سلَّط اهلل 

 حتسمهم وتفنيهم، فلم يبق منهم أحد.  أيام متتابعة، بال فتور وال انقطاع،
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قوم عاد يف    -لو كنت هنالك حارضا    -أي: فرتى    َّحل جل مك لك خك حك  جك مق حق  ُّ 

واأليام   الليايل  األرض، وخلت  تلك  قد سقطت عىل  بالية،  نخل  أصول  بعد هالكهم  كأهنم  موتى 

 مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب  ُّ كام قال تعاىل:    ، أجوافها

 .[20، 19]القمر:         َّ جس

كام قال تعاىل:    أي: فهل ترى من كفار عاد نفسا باقية بعد أن أبادهم اهلل؟!   َّ خم حم جم هل مل خل  ُّ 

   .[98]مريم:  َّ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي  ُّ 

أي: وجاء ملك مرص فرعون، ومن كان قبله من كفار    َّ خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ 

اهلل عاليها  التي جعل  القرى  املاضية، وقوم لوط أصحاب  بالفعلة    األمم  سافلها، كل هؤالء جاءوا 

 اخلاطئة، من الرشك والفواحش، فأهلكهم اهلل بذنوهبم.  

املاضية، وقوم   َّ خنمن حن جن يم ىم مم  ُّ  األمم  فرعون، وكفار  أي: فعىص كل من 

كام قال    ،فأهلكهم اهلل بعذاب االستئصال، هالكا زائدا عن احلد، شديدا عظيام  لوط، رسل اهلل إليهم، 

 مغ معجغ جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ   ُّ تعاىل: 

 .[14 - 12]ق:   َّ حق  مف خف حف جف

أي: إنا ملا كثر املاء وارتفع ارتفاعا زائدا عن احلد حي أغرقنا    َّجيحي يه ىه مه جه ين ىن ُّ

 قوم نوح، محلنا آباءكم الذين هم أصلكم يف سفينة نوح التي كانت جتري فوق املاء.  

السفينة    َّىي مي خي ُّ يف  املسلمي  وإنجائنا  نوح،  قوم  من  الكافرين  إهالكنا  لنجعل  أي: 

أه مجيع  أغرق  اهلل  أن  فتتذكرون  لكم،  املؤمني،موعظة  إال  األرض  كامل    ل  عىل  بذلك  وتستدلون 

 ىل  مل خل  ُّ كام قال تعاىل:  ،  قدرة اهلل وحكمته، وقهره للكافرين، ورمحته باملؤمني

 .[15]العنكبوت:          َّ خم  حم جم يل
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  وهذا عام يف   ، أي: وحتفظ قصة قوم نوح وتنتفع بسامعها أذن حافظة خلرب اهلل   َّٰرٰى ٰذ يي  ُّ 

تعاىل:  كل   قال  فهم ووعى، كام   حتخت جت هب مب  حبخب جب هئ مئ خئ ُّ من 

 .[18]الزمر:  َّ  مج حج مث هت مت

أكد  ،  يف القرن النفخة األوىل يوم القيامة  أي: فإذا نفخ املفََلُك   َّرئ  ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ُّ 

 امنع، وال حيتاج إىل تكرار وتأكيد. الف وال يُ أهنا نفخة واحدة ألن أمر اهلل ال خُي 

ب    َّربزب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّ َفُضِ أماكنها،  عن  واجلبال  األرض  وُرفِعت  أي: 

ل، ومتُ   د مدا، وتتفتت اجلبال وُتنسف نسفا.   بعضها ببعض، فُتزلزل األرض، وُتبدَّ

 أي: فيوم النفخ يف الصور، ودك األرض واجلبال، قامت القيامة.    َّيب  ىب نب ٱمب ُّ

 أي: وانفطرت السامء فهي يوم القيامة ضعيفة البناء لتشققها.    َّيت ىت نت مت زت رتٱ  ُّ

أي: واملالئكة عىل أطراف السامء وجوانبها حي تنشق يوم القيامة، خاضعي    َّ مث زث رث  ُّ

 هلل، مطيعي أمره، حميطي بخلقه.   

القيامة ثامنية    َّاك يق ىق يف ىف يث ىث  ُّ  أي: وحيمل عرش ربك فوق رءوسهم يوم 

 وهذا من أمور الغيب التي ال نعلم تفصيلها.  ، اية القوة من املالئكة يف غ

ُتعرَ   َّيل ىل مل يك ىك مك لك  ُّ  القيامة  يوم  الناس    -ضون  أي:  ربكم    -أهيا  عىل 

أنفسكم، وال  الظاهرة والباطنةليحاسبكم، ال ختفى عىل اهلل منكم خافية من  كام قال    ، من أعاملكم 

 جم هل مل خل  حل جل مك لك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف  ُّ تعاىل:  

 . [95 - 93]مريم:  َّ  حن جن مم خم حم

أي: فأما من ُأعطي كتاب أعامله بيده اليمنى،    َّ   ري  ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام  ُّ 

وذلك دليل نجاته، فيقول للصاحلي فرحا مستبرشا: تعالوا خذوا كتايب واقرءوا ما فيه من احلسنات،  
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فقد غفر اهلل له ذنوبه القليلة؛ ألن حسناته أكثر من سيئاته، فلم يبق يف كتابه إال احلسنات، قال تعاىل:  

 . [9 - 7]االنشقاق:        َّ اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت  ُّ 

أي: يقول املؤمن حي ُيعطى كتابه بيمينه: إين أيقنت يف الدنيا أين    َّ جئ يي  ىي ني مي زي ُّ 

 سُأبعث وألقى حسايب يوم القيامة، فعملت األعامل الصاحلة استعدادا لآلخرة.

ا مرضية، قد  عيشة يف اجلنة حاهلُ أي: فاملؤمن الذي ُأعطي كتابه بيمينه يف    َّ جب هئ مئ خئ حئ  ُّ 

فمن يدخل اجلنة ينعم ال يبأس، ال تبىل ثيابه، وال    ، رضيها املؤمن جلمعها ما ال خيطر بباله من النعيم

يفنى شبابه، ال يمرض، وال حيزن، وال خياف، وال يموت، قد سلم من كل نقص ومنغص، فهو يف  

 عيشة كاملة النعيم.   

 عاِل املكان والقدر، مرتفع القصور واألشجار.   أي: يف بستانٍ  َّهب مب خب حب  ُّ 

أي: ثامر أشجار اجلنة قريبة ممن يريد أخذها عىل أي حال، ال يمنعه من قطفها ُبعد    َّحتخت ٱجت ُّ

 وال شوك. 

اجلنة    َّ  جخمخ  مح جح مج حج مث هت مت  ُّ  أطعمة  من  كلوا  اجلنة:  يقال ألهل  أي: 

ال ختافون أذى وال تنغيص،    ،متهنئي يف أكلكم وشبكم ،  اللذيذة  املتنوعة، واشبوا من أنواع شاهبا 

 يئ  ىئ نئ مئ زئ ُّ كام قال تعاىل:   ، بسبب ما قدمتم من األعامل الصاحلة يف أيام الدنيا املاضية

 .[19]الطور:  َّ زب رب

بيده    َّ مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس  ُّ  أعامله  كتاب  ُأعطِي  من  وأما  أي: 

 متمنيا متحرسا: يا ليتني مل ُأعط كتاب أعاميل السيئة. الشامل، وذلك دليل هالكه، فيقول 

 أي: ومل أعلم أي يشء حسايب.   َّ جغ مع جع مظ حط  ُّ 

ُأبعث    َّ خف حف جف مغ  ُّ  ومل  مويت  واستمر  هناية حيايت،  كانت  الدنيا  موتتي يف  ليت  يا  أي: 
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 للحساب واجلزاء.  

 ئا من عذاب اآلخرة.  أي: مل يدفع عني مايل الذي مجعته يف الدنيا شي َّ خك جكحك مق  حق مف  ُّ 

لكي وجاهي  أي: ذهبت عني حجتي، فال حجة يل يوم القيامة، وزال عني مُ   َّ  حل جل مك لك  ُّ 

 وقويت.  

 أي: يقول اهلل خلزنة جهنم: امسكوا الكافر، وضعوا يف عنقه األغالل.   َّ هل مل خل  ُّ 

 أي: ثم اقذفوه يف جهنم ليحرتق فيها مجيع جسده.   َّ مم خم  حم جم  ُّ 

ذراعا    َّ مهٰه جه هن من خن حن جن  ُّ  من حديد طوهلا سبعون  ثم يف سلسلة  أي: 

عليهفعذ   وبتضييقها  حرارهتا،  بشدة  ليتعذب  عليه؛  وبلفها  جسده  يف  بإدخاهلا  الكافر  قال    ،بوا  كام 

]غافر:  َّ مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل ُّ تعاىل: 

71 ،72]. 

ق بتوحيد اهلل وعظمته،  صد  أي: إن هذا الكافر كان يف الدنيا ال يُ   َّ هئ مئ هي مي خي حي  جي   ُّ

 وال يقوم بحق اهلل بعبادته، فاستحق العذاب الشديد.  

طعمهم من  أي: وكان ال حيث غريه عىل إطعام املحتاجي، وال يُ   َّ  مثهث هت مت هب مب  ُّ 

 ماله.  

 ينفعه بدفع عذاب اهلل عنه.    قريب  إنسان   أي: فليس للكافر يوم القيامة   َّ مك لك هش مش هس مس  ُّ 

الدم والقيح   َّ حم جم يل ىل مل خل  ُّ  القيامة طعام إال من غسلي، وهو  يوم  للكافر  أي: وليس 

 الذي خيرج من أجسام أهل النار.  

 أي: ال يأكل الغسلي إال املذنبون الذي تعمدوا اآلثام.   َّ جن يم ىم  مم خم  ُّ 

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 
 

27 

من األشياء    -أهيا الناس    -أي: فُأقسم بجميع ما ترونه    َّ  ىهيه مه جه ىنين من خن حن  ُّ 

تروهنا،  كلها،   التي ال  املخلوقات  اخلالق، ومجيع  من  ترونه  ما ال  بجميع  وُأقسم  كبريها وصغريها، 

، فإنه يعم كل ما  الكريم  وهذا أعم قسم وقع يف القرآن   ،وكل ما غاب عنكم من أمور الدنيا واآلخرة 

 ُيرى وما ال ُيرى. 

ا   َّ ىي مي خي حي جي ُّ لتبليغ رسول كريم، وهو حممد صىل  القرآن  إن هذا  هلل عليه وسلم  أي: 

 الذي يتلوه عىل الناس. 

أي: وما هذا القرآن بكالم شاعر كام يزعم الكفار، قليال ما    َّ  ُِّّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي  ُّ 

الذي   احلق  قليلة من  بأشياء  إال  القليل، وال تصدقون  إال  منكم  يؤمن  الكافرون، فال  أهيا  تصدقون 

 جاء به الرسول، وال تصدقون بكل ما جاء من عند اهلل. 

الغيب كام    َّ رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ   ُّ عي علم  القرآن بكالم كاهٍن كاذٍب يدَّ أي: وما هذا 

 قليال ما تتعظون هبذا القرآن يف بعض األوقات.  يزعم الكفار، 

عليه   َّىبيب نب مب زب   ُّ  حممد  رسوله  عىل  العاملي  رب  اهلل  عند  من  نزل  القرآن  هذا  أي: 

 قول شاعر، وال قول كاهن كام يزعم املرشكون. الصالة والسالم، فهو كالم اهلل حقا، وليس 

األقاويل    َّمثنث زث رث ىتيت نت مت زت  رت  ُّ  بعض  علينا  ل حممد   تقوَّ ولو  أي: 

 ؛ ألخذنا بيده اليمنى إهانة له، وعجلنا عقوبته بقتله. اهلل الكاذبة، ونسب إىل اهلل شيئا مل يقله 

وابن جرير   الفراء  قال  آخر صحيح،  معنى  اآلية  بقوتنا  ويف  املعنى: ألخذناه  والواحدي:  والزجاج 

 وقدرتنا. 

َوتِيَ }قال املفرسون:    َّ ىق يف ىف  يث ىث  ُّ  عرق يتصل بالقلب، إذا انقطع مات صاحبه.    {ال 
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ومل ُيرد  "أي: ثم لقطعنا ِعرَق قلبه، فأمتناه تعجيال لعقوبته إن نسب إلينا شيئا مل نقله. قال ابن قتيبة:  

 .  "أنا نقطعه بعينه، ولكن أراد: ولو كذب علينا ألمتناه أو قتلناه، فكان كمن ُقطِع وتينه

بته إن  من أحد مانعي لنا عن عقو  -أهيا الناس   -أي: فام منكم    َّ يكمل ىك مك لك اك يق  ُّ 

 .[8]األحقاف:   َّمئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي  ُّ كام قال تعاىل:   ، كذب علينا

أي: وإن القرآن لعظة للمتقي الذين يتقون عذاب اهلل بفعل أوامره،    َّ اممم  يل ىل ُّ 

 واجتناب نواهيه، فهم يتذكرون به ما ينفعهم يف دينهم ودنياهم وآخرهتم. 

وإنا    َّ  ىنين نن من زن رن  ُّ  أن منكم  أي:  الناس    -لنعلم  بالقرآن مع   -أهيا  مكذبي 

 وضوح احلق فيه، وسنعذهبم عىل تكذيبهم باحلق. 

حي   َّميني  زي ري ٰىُّ القيامة  يوم  الكافرين  عىل  شديدة  لندامة  القرآن  وإن  أي: 

بون عىل تكذيبهم به، وخيرسون ثواب اإليامن به واتباعه.   ُيعذَّ

ي الذي ال شك يف كونه كالم اهلل، وال شك يف  أي: وإن القرآن هلو اخلرب اليق  َّجئحئ يي ىيُّ

 صدق أخباره، وعدل أحكامه. 

ه    َّ  جبحب هئ مئ خئ  ُّ  فنز  الرسول    -أي:  فإنه    -أهيا  بكامله،  يليق  ما ال  ربَّك عن كل 

 املتصف بصفات الكامل والعظمة، فاعبده وعظ مه، واذكر اسمه العظيم، قائال: سبحان ريب العظيم. 

ر  ألمته، فنحن مأمورون أن نسبح اهلل ال سيام يف الركوع ويف السجود، وقد علمنا   ُر اهلل لرسوله أم  وأم 

النبي صىل اهلل عليه وسلم أن نقول يف الركوع: سبحان ريب العظيم، وأن نقول يف السجود: سبحان  

اللهم ربنا  س))ريب األعىل، وكان عليه الصالة والسالم يكثر أن يقول يف ركوعه وسجوده:   بحانك 

 .(( وبحمدك، اللهم اغفر يل
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 تدبر سورة المعارج

 ﴾ يل ىل مل خل﴿

أي: دعا داع من الكفار بعذاب اهلل مستعجال له يف الدنيا، وهو واقع   َّحت جت هب مب خب  ُّ 

 .[204]الشعراء:   َّجم هل مل  ُّ كام قال تعاىل:  ، بالكفار ال حمالة يف اآلخرة

 قال ابن عباس ريض اهلل عنهام: )هو النَّض  بن احلارث(.  

النار واقع عىل الكافرين، ليس للعذاب دافع يدفعه عن    َّمثحج هت مت خت ُّ  أي: عذاب 

 الكافرين حي يأتيهم يوم القيامة.  

أي: ال أحد يدفع العذاَب عن الكافرين الواقَع عليهم من اهلل صاحِب    َّجخمخ مح جح  مج  ُّ 

 .[15]غافر:   َّجس مخ جخ مح ُّ كام قال تعاىل:   ، والعظمِة الكاملة الدرجات العالية، 

أي: تصعد املالئكة وجربيل عليهم السالم يف معارج السامء إىل اهلل    َّمس خس حس جس  ُّ 

 سبحانه. 

عرش   َّمضحط خض حض جض مص خص  حص  ُّ  إىل  األرض  من  وجربيل  املالئكة  تصعد  أي: 

فيه مسافة عظيمة قدرها مخسون ألف سنة لو  الرمحن فوق الساموات السبع يف يوم واحد، يقطعون  

 أراد غريهم أن يقطعها! 

روى ابن جرير عن ابن عباس ريض اهلل  يف اآلية معنى آخر صحيح، وهو أن املراد به يوم القيامة،  و

 عنهام قال: )هذا يوم القيامة، جعله اهلل عىل الكافرين مقدار مخسي ألف سنة(.

عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: ))ما من صاحب  وروى مسلم عن أيب هريرة ريض اهلل  

فُأمحي  نار،  من  له صفائح  ُصف حت  القيامة،  يوم  كان  إذا  إال  منها حقها،  يؤدي  ذهب وال فضة، ال 

مقداره   كان  يوم  يف  له،  ُأعيدت  بردت  كلام  وظهره،  وجبينه  جنبه  هبا  فُيكوى  جهنم،  نار  يف  عليها 
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 .   ( بي العباد، فرُيى سبيله، إما إىل اجلنة، وإما إىل النار(مخسي ألف سنة، حتى ُيقىض

  مك  لك اك يق ىق  يف ىف يث   ُّ وقد جاء يف القرآن آيتان فيهام ذكر ألف سنة، قال اهلل سبحانه:  

. قال كثري من املفرسين: أي: إن اهلل يدبر  [5]السجدة:      َّ من  زن  رن  مم ام  يل ىل  مل  يك ىك

أمر خلقه بام يشاء من أمور الدنيا فينزل تقديره من السامء إىل األرض ثم يصعد إليه األمر مع املالئكة  

يف  من األرض إىل السامء برسعة يف يوم كان مقداره ألف سنة مما حتسبون من أيامكم، مخسامئة سنة  

  ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّ . وقال تعاىل:  ود النزول، ومخسامئة سنة يف الصع

يوما عند    ،[ 47]احلج:    َّ ين ىن من خن حن جن يم املعنى: وإن  املفرسين:  قال كثري من 

الكفرة من  االنتقام  عىل  اهلل  لقدرة  تعدون  مما  سنة  ألف  كمقدار  يعاجلهم    ، ربك  وال  يمهلهم  فهو 

اهلل، وقال األخفش والسمرقندي والواحدي والسمعاين   الناس قريب عند  فالبطيء عند  بالعقوبة، 

أيام عذاهبم  يوما من  املعنى: وإن  يعدون. وقال حييى بن    والرازي:  الثقل والشدة كألف سنة مما  يف 

م وابن اجلوزي وابن ُج  ي: املعنى: وإن يوما عند ربك من أيام اآلخرة كألف سنة مما تعدون من  زَ سالَّ

بإسناد صحيح   تفسريه  يف  الصنعاين  الرزاق  عبد  روى  وقد  بكتابه،  أعلم  واهلل  الدنيا.  ابن  عأيام  ن 

أياما سامها اهلل تعاىل ال أدري ما هي، أكره أن  )سئل عن هذه اآليات فقال:  أنه  عباس ريض اهلل عنهام  

 . (أقول فيها ما ال أعلم

عىل تكذيب املرشكي بك، وأذاهم لك، صربا مجيال    -أهيا النبي   -أي: فاصرب   َّمعجغ جع مظ  ُّ 

تشك   بال  ال  اهلل  إىل  الدعوة  مشاق  ل  وحتمَّ عليهم،  والنرص  عذاهبم  تستعجل  وال  فيه،  وال  ي  ضجر، 

جرير:    ملل.  ابن  من  "قال  أذى  يف  مات  أن  إىل  اهلل  بعثه  منذ  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  يزل  مل 

 .  "املرشكي، وهو يف كل ذلك صابر عىل ما يلقى منهم من قبل أن يأذن اهلل له بقتاهلم، وبعد ذلك

بعد    َّ حفخف جف مغ  ُّ  بالبعث  إيامهنم  لعدم  الوقوع  بعيد  اهلل  عذاب  يرون  الكافرين  إن  أي: 
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 املوت؛ ولذلك يستعجلون به استهزاء.

بوقوعه    َّمق حق مفُّ الوقوع؛ ألن ما أخرب اهلل  بالكفار قريب  النازل  العذاب  نرى  أي: ونحن 

 فهو آٍت ال حمالة. 

األجزاء،  َّ لكمك خك حك جك  ُّ  منحلة  السامء  تكون  القيامة  يوم  اللون،    أي:  متغرية 

 كالزيت الغليظ املذاب. 

 أي: وتكون اجلبال يوم القيامة لينة متفرقة كالصوف املنفوش. َّ  مل خل حل جل  ُّ 

 أي: وال يسأل يوم القيامة قريب قريبه عن حاله؛ لشغل كل إنسان بنفسه.  َّ  خممم حم جم هل  ُّ 

أي: يرى األقارب بعضهم بعضا، ويعرف    َّ    جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل خلملُّ

بعضهم بعضا، لكن ال يسأل أحد قريبه عن حاله؛ لشدة األهوال، يتمنى الكافر يوم القيامة أن ُيقَبل  

 منه أن ينقذ نفسه من عذاب جهنم بتعذيب أبنائه بدال عنه. 

يُ   َّ من خن حن  ُّ  نقذ نفسه من عذاب جهنم بزوجته وإخوانه، فيسلم  أي: ويتمنى املجرم أن 

 هو من العذاب دوهنم. 

يُ   َّ مه جه ين ىن  ُّ  أن  املجرم  ويتمنى  التي  أي:  وقبيلته  بعشريته  جهنم  عذاب  من  نفسه  نقذ 

   كانت يف الدنيا تضمه وتنرصه. 

أي: ويتمنى املجرم لو يفتدي يوم القيامة بجميع من يف األرض من    َّ    ىي مي    خي     حي    جي يه ىهُّ 

 اهلل. أصدقائه وغريهم ومجيع نفائس األموال ثم خيلصه ذلك االفتداء من عذاب 

نجي املجرَم من عذاب اهلل االفتداُء، إن نار جهنم تتلهب، شديدة  أي: كال لن يُ   َّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ُّ 

 احلرارة. 
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اهلل    َّ  ُّ َّ ٍّ  ُّ  يبدهلم  ثم  أبداهنم،  أطراف  ونزع  الكافرين،  رءوس  جلود  نزع  كثرية  أي: 

 ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث  ُّ كام قال تعاىل:    ،غريها

 .[56]النساء:  َّ ين ىن نن  من  زن رن اممم يل

أي: تدعو جهنم إليها ليدخلها من أدبر يف الدنيا عن عبادة اهلل، وأعرض عن    َّ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ  ُّ 

املفرسين:    اإليامن. بعض  وأيدهيم  "قال  جلودهم  يف  خيلقه  كام  كالما  جهنم  يف  اهلل  خيلق  أن  جيوز 

 . "وأرجلهم، وجيوز أن يكون دعاء زبانية جهنم 

ومجع األموال فجعلها يف خزنة بعضها فوق بعض، ومنع الزكاة والصدقات،  أي:    َّ يئ ىئ نئ  ُّ 

اهلل  ماله يف طاعة  ينفق  تعاىل:    ،ومل  قال   ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي  ُّ كام 

 .[ 4 - 2]اهلمزة:  َّ  مئ زئ رئ ّٰ

بوا عىل شدة احلرص والضجر،  َّ   يب  ىب نب مب زب  ُّ  ال يشكرون اهلل عند    أي: ُطبِع الناس وُرك 

 النعم، وال يصربون عند املصائب. 

البالُء بفقر أو ذهاب مال أو مرض أو موت حبيب    َّ ىت نت مت زت رت  ُّ  أي: إذا مس اإلنساَن 

 فهو جزوع ال يصرب. 

أي: وإذا مس اإلنساَن النعمُة بالغنى وكثرة املال فهو شديد البخل بامله، ال    َّ نث مث زث رث يت  ُّ 

 املساكي. ينفقه يف طاعة اهلل، وال يعطي منه  

بل    َّ  ىف يث  ىث  ُّ  كذلك،  فليسوا  ذكرها  اآليت  الطيبة  بالصفات  املتصفي  املصلي  إال  أي: 

 يصربون عند املصائب، ويشكرون عند النعم. 

أوقاهتا، ال يرتكون شيئا    َّ مك لك اك يق ىق يف  ُّ  املفروضة يف  يؤدون صالهتم  الذين  أي: 
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 منها، ويسكنون يف صالهتم خاشعي، ال يلتفتون فيها. 

الزكاة    َّ  ام يل   ىل   مل  يك ىك  ُّ  من  للمحتاجي،  مؤقت  نصيب  أمواهلم  يف  والذين  أي: 

يلزم من النفقة عىل  يف املال حق سوى الزكاة باتفاق املسلمي، منه ما  "والصدقات. قال اجلصاص:  

والديه إذا كانا فقريين، وعىل ذوي أرحامه، وما يلزم من طعام املضطر، ومحل املنقطع به، وما جرى  

 ."جمرى ذلك من احلقوق الالزمة عندما يعرض من هذه األحوال

أي: يف أمواهلم حق معلوم للسائل الذي يسأل الناس الصدقات، واملتعفف    َّ زن رن مم  ُّ 

 لناس مع شدة حاجته.  الذي ال يسأل ا

 ون بالبعث بعد املوت واحلساب واجلزاء يوم القيامة.  قر  أي: والذين يُ  َّ  ٰى ين ىن  نن من  ُّ 

أي: والذين هم من عذاب رهبم يف اآلخرة خائفون، فهم لذلك    َّ جئ يي ىي ني مي زي ري ُّ

 يعملون األعامل الصاحلة، ويرتكون األعامل السيئة.  

املؤمني وال غريهم،    َّ حب جب هئ مئ  خئ حئُّ يأمنه أحد من  أي: إن عذاب اهلل يف اآلخرة ال 

 فيجب اخلوف من عذاب اهلل، وترك خمالفة أمر اهلل وهنيه. 

أي: والذين هم صائنون لفروجهم من الزنا وعمل قوم لوط، وال   َّ حت جت هب مب خب  ُّ 

 وإمائهم.  يكشفوهنا إال عىل أزواجهم

أي: حيفظون فروجهم إال من أزواجهم أو    َّ جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت ُّ

 فال يالمون عىل وطئهن عىل الوجه املرشوع.   ، إمائهم الاليت يملكوهنن

من الم رجال إذا تزوج أربع نساء فقد  "وقد نقل السمعاين يف تفسريه عن سفيان بن عيينة أنه قال:  

 .  "، ومن تزوج بأربع نسوة فال خلل يف زهدهَّ مخ جخ مح  ُّعىص اهلل؛ لقوله تعاىل: 
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املعتدون    َّ حض جض مص خص حص  مس خس حس  ُّ  فهم  وجاريته  زوجته  غري  وطء  طلب  فمن  أي: 

 املجاوزون ما أحله اهلل إىل ما حرمه.  

أي: والذين هم ملا ائتمنهم اهلل والناس عليه ولعهودهم مع اهلل    َّ مع  جع مظ حط مض خض  ُّ 

 وعباده؛ مراعون، قائمون بحفظها، ال خيونون األمانات، وال ينقضون العهود.   

ِهدوا عليه ولو عىل القريب، بال   َّ خف حف جف مغ جغ  ُّ  أي: والذين هم قائمون عىل أداء ما اسُتش 

     زيادٍة وال نقصان، وال تغيري وال كتامن.

أوقاهتا،   َّ خك  حك جك مق حق مفُّ    يف  أداء صالهتم  عىل  مواظبون  هم  والذين  بأركاهنا    أي: 

 وشوطها وواجباهتا.   

بالصالة، وهذا يدل عىل عِ  بالصالة، وختمها  الصاحلي  أن  ظَ بدأ اهلل صفات  الصالة، واعلم  م قدر 

يف   تكون  حياتك حي  أوقات  من صالتكأفضل  واقرتب  واسجد  منها،  واستكثر  فيها،  فاطمئن   ،

واملنكر،   الفحشاء  هنته عن  فيها  ومن حافظ عىل صلواته وأخلص هلل  األعامل،  فهي خري  هبا،  ربك 

 وكان من أهل اجلنة.  

بأنواع    َّ  خل حل جل مك لكُّ اهلل  مهم  كرَّ قد  بساتي  يف  الصفات  هبذه  املتصفون  أولئك  أي: 

 الكرامات والتعظيم.   

مرسعي    -أهيا الرسول    -أي: فام شأن كفار قريش الذين عندك    َّمم  خم حم جم هل مل  ُّ 

  َّ ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم ُّ نفورا منك؟ كام قال تعاىل:  

املهطِع: الفُمقبِل ببرصه عىل اليشء ال يزايله؛ ألهنم كانوا ينظرون إىل  "الزجاج:  قال    .[51  -  49]املدثر:  

 . "النبي عليه السالم نظر عداوة
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شاملك   َّ جه هن من خن حن جن  ُّ  وعن  يمينك  عن  عنك  معرضي  كوهنم  حال  يف  أي: 

 .[53]املؤمنون:   َّ حص مس  خس حس جس مخ محجخ جح مج حج  ُّ متفرقي! كام قال تعاىل: 

قال: )أي: فَِرقا حول نبي اهلل صىل    َّ هن من خن حن جن  ُّ وروى ابن جرير عن قتادة يف قوله: 

 نبيه(. اهلل عليه وسلم، ال يرغبون يف كتاب اهلل، وال يف 

أي: أيطمع كل واحد من املرشكي أن ُيدخله اهلل بساتي نعيم    َّ      هئ مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه  ُّ 

 يوم القيامة، وهم يرشكون باهلل، ويعرضون عن رسوله؟!  

أي: ليس األمر كام يطمع املرشكون يف دخول اجلنة مع كفرهم باهلل، إنا    َّ  مس هث مث هت مت مبهب  ُّ 

قذرة   نطفة  من  الناسخلقناهم  فليس هلم فضل عىل سائر  ذلك،  يعلمون  تعاىل:    ،كام  قال   خل  ُّ كام 

 . [20]املرسالت:    َّ حم جم يل ىل مل

فأُ   َّ هن من مل مك لك هش مش هس   ُّ  إنا  أي:  قسم بخالق ومدبر مشارق الشمس ومغارهبا 

والقمر  املشارق واملغارب هي مطالع الشمس  "قال ابن عطية:    لقادرون عىل بعث الناس بعد موهتم.

تغرب وحيث  الكواكب،  القيم:  "وسائر  ابن  وقال  مشارق  ".  أو  ومغارهبا  النجوم  مشارق  هي 

الشمس ومغارهبا أو كل جزء من جهتي املرشق واملغرب، فكل ذلك آية وداللة عىل قدرة اهلل عىل أن  

بالشمس كل    يبدل أمثال هؤالء املكذبي، وينشئهم فيام ال يعلمون، فيأيت هبم يف نشأة أخرى كام يأيت

 ."يوم من مطَلع، ويذهب هبا يف مغِرب

أي: إنا لقادرون عىل أن هنلك املرشكي، ونأيت بقوم   َّىم مم خم حم  جم يل ىل مل خل  ُّ 

 .[19]إبراهيم:  َّ ين ىن من خن حن  جن يم  ُّ كام قال تعاىل:  ،  قونهخري منهم يطيعون اهلل ويتَّ 

وذهب بعض املفرسين كابن كثري إىل أن املعنى: نبعث الناس يوم القيامة بأبدان خري من أبداهنم التي  

حيتمل معنيي: أوهلام وهو املناسب  "كانت هلم يف الدنيا، فقدرتنا ال يعجزها يشء. وقال ابن عاشور:  

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 
 

37 

الذي هم عليه اليوم ... واملعنى  ل ذواهتم خلقا خريا من خلقهم  بد  للسياق أن يكون املعنى: عىل أن نُ 

 . "ل هؤالء بأمة خري منهم بد  الثاين: أن نُ 

أي: وما نحن بعاجزين عن اإلتيان بخري منهم، وال يمتنع علينا أي يشء   َّ ىم مم خم حم  ُّ 

تعاىل:    ،نريده قال   يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب  ُّ كام 

 . [62 - 60]الواقعة:  َّ ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق

فاترك    َّ مه جه  ين ىن من خن حن جن يم  ُّ  الرسول    -أي:  املرشكي    -أهيا 

فيه   اهلل  يعدهم  الذي  القيامة  يوم  يالقوا  أن  إىل  بالشهوات  دنياهم  يف  ويلعبوا  باطلهم،  يف  خيوضوا 

هذا هتديد شديد يتضمن ترك الذين قامت عليهم احلجة يف خوضهم  "قال ابن القيم:    بدخول النار.

وض يف الباطل ضد العلم النافع، فهم ال يتكلمون باحلق، واللعب ضد العمل  بالباطل ولعبهم، فاخل 

ال يتكلم باحلق،   الصالح، وهذا شأن كل من أعرض عام جاء به الرسول، ال بد له من هذين األمرين:

 . "وال يعمل بالصواب

موقف    َّ خي حي جي يه ىه  ُّ  إىل  مرسعي  القبور  من  املرشكون  خيرج  القيامة  يوم  أي: 

 احلساب. 

أي: كأن املرشكي يف إرساعهم يوم القيامة كام كانوا يف الدنيا يرسعون   َّ ٰر  ٰذ يي ىي مي  ُّ 

 إىل أصنام منصوبة، فال يستطيعون الفرار من أرض املحرش. 

القيامة،    َّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى  ُّ  يوم  عذاب  من  خوفهم  شدة  من  املرشكي  أبصار  ذليلة  أي: 

  .  تغشاهم ذلة  ظاهرة 

الكفار    َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ  كان  الذي  القيامة  يوم  الشدائد هو  املوصوف هبذه  اليوم  أي: 

 بون به.  كذ  يوعدون به يف الدنيا عىل ألسنة الرسل، وكانوا يُ 
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 تدبر سورة نوح

 ﴾ يل ىل مل خل﴿

أرسلنا نوحا إىل قومه    َّ رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئُّ إنا  أي: 

رهم الرشك، وادُعهم إىل عبادة اهلل وحده، من قبل أن يأتيهم عذاب مؤمل يستأصلهم   املرشكي بأن حذ 

 يف الدنيا، ويستمر هبم يف اآلخرة.  

أي: قال نوح: يا قوم إين نذير لكم ظاهر النذارة، أخوفكم عذاب   َّ يف ىف يث ىث نث مث زث ُّ

 ي لكم ما أرسلني اهلل به من أمره وهنيه.  اهلل إن عبدتم غريه، وأب

شيئا،    َّ ىك مك لك اك  يق ىق  ُّ به  ترشكوا  وال  اهلل وحده،  اعبدوا  لقومه:  نوح  قال  أي: 

 فيام آمركم به وأهناكم عنه.   واجتنبوا ما يوقعكم يف عذابه، وأطيعوين

أي: إن عبدتم اهلل واتقيتموه وأطعتموين يعفو اهلل عن ذنوبكم، ويسرتها    َّ يل ىل مل يك  ُّ

 عليكم فال يعاقبكم عليها يف اآلخرة.   

منتهى    َّزن رن مم  ام  ُّ إىل  اهلل  يؤخركم  رسوله  وأطعتم  واتقيتموه  اهلل  عبدتم  وإن  أي: 

 آجالكم، وال يأتيكم عذاُب االستئصال يف الدنيا.  

أي: إن األجل الذي كتبه اهلل عىل خلقه يف اللوح املحفوظ    َّ حئ  جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن نن  ُّ

قته، لو كنتم تعلمون ذلك  من عذاب االستئصال العام أو املوت ألفرادهم إذا حض ال يؤخر عن و 

 لتبتم إىل اهلل سبحانه.  

قال نوح مشتكيا إىل اهلل طغيان قومه: رب إين دعوت    َّ هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  ُّ أي: 

 رهتم من الرشك بك ومعصيتك، يف أوقات الليل والنهار بال فتور. قومي إىل توحيدك، وحذَّ 
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 إال هربا منه، وإعراضا عنه! أي: فلم يزدهم دعائي هلم إىل احلق  َّمث هت  مت خت حت جت  ُّ

دعوهتم    َّ حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج  ُّ كلام  وإين  أي: 

ليوحدوك ويطيعوك لتغفر هلم ذنوهبم جعلوا أصابعهم يف آذاهنم فسدوها لكيال يسمعوا كالمي حي  

 أدعوهم إىل اإليامن، وغطوا وجوههم بثياهبم لئال يروين وال أراهم من شدة بغضهم للحق!

احلق   َّ حض  جض مص خص  ُّ قبول  عن  وتكربوا  يتوبوا،  ومل  كفرهم  واستمروا عىل  أي: 

 استكبارا عظيام.

املحافل،    َّ جع مظ حط مض خض  ُّ يف  الناس  أمام  التوحيد عالنية  إىل  قومي  دعوت  إين  ثم  أي: 

 ظاهرا من غري خفاء. 

مرتفٍع   َّ حق مف خف  حف جف مغ جغ مع  ُّ إىل احلق بصوٍت عاٍل  ثم إين دعوت قومي  أي: 

 مجيعا، ودعوت أفرادهم إىل احلق فيام بيني وبينهم رسا. ليسمعوا مني 

أي: فقلت لقومي: اطلبوا من ربكم أن يغفر لكم ذنوبكم،    َّ  جل مك لك خك حك جك مق  ُّ

استغفره   من  ذنوب  مغفرة  بكثرة  متصف  اهلل  إن  العبادة،  له  وأخلصوا  غريه،  عبادة  من  إليه  وتوبوا 

 وتاب إليه. 

إىل    َّ جم يل ىل مل خل  ُّ تبتم  إن  السامء أي:  مطر  عليكم  يرسل  العبادة  له  وأخلصتم  اهلل 

 متتابعا. 

األموال    َّمم خم حم  ُّ وكثرة  كثريين،  وأبناء  كثرية،  أمواال  اهلل  يعطيكم  تبتم  وإن  أي: 

وُيعزها   األمة  يصلح  فيام  العاملة  واأليدي  األمواُل  رت  ُسخ  إذا  األمم،  قوة  أسباب  من  والرجال 

 وحَيميها. 
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أي: وإن تبتم جيعل اهلل لكم يف الدنيا بساتي يرزقكم منها أنواع    َّ ىن من خن حن جن يم  ىم  ُّ

املطر    الثامر، وجيعل لكم أهنارا جارية تسقون منها بساتينكم. فالتوبة واالستغفار من أعظم أسباب 

تعاىل:   قال  كام  األرزاق،  أنواع   يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ وحصول 

 هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ ُّ وقال سبحانه:  ،  [96]األعراف:    َّ حن جن

  َّمم ام يل  ىل مل يك  ُّ قال عز وجل:  ، و[3هود:  ]    َّجخ  مح جح مج  حج مث

وتعاىل:  ،  [30  ]النحل: تبارك   لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث  ُّ وقال 

 .[16]اجلن:  َّ يي ىي مي خي حي جي يه ىه ُّ وقال جل شأنه:  ، [97]النحل:   َّمك

لقومه معاتبا هلم عىل كفرهم: ما لكم ال ختافون عظمة اهلل  أي: قال نوح    َّ  حي جي يه ىه مه جه ين ُّ

 فتوحدوه وتطيعوه؟! 

أن    َّ يي ىي مي خي ُّ إىل  مضغة،  ثم  علقة،  ثم  نطفة،  حال،  بعد  حاال  اهلل  خلقكم  وقد  أي: 

شيوخاخُي  ثم  شبابا،  جيعلكم  ثم  أطفاال،  أمهاتكم  بطون  من  تعاىل:   ، رجكم  قال   ىل مل  ُّ   كام 

 خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل

  َّ مح جح مج حج مث متهت  خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ

 ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ وقال سبحانه: ،  [14  -  12]املؤمنون:  

  َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي يهجي  ىه مه جه ين

 .[67]غافر: 

سبع    َّ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ اهلل  خلق  كيف  تعلموا  أمل  لقومه:  نوح  قال  أي: 

 بعضها فوق بعض، فتستدلوا بذلك عىل كامل قدرة اهلل، واستحقاقه للعبادة دون ما سواه؟ ساموات  

قال ابن  ،  أي: وجعل اهلل القمر يف الساموات السبع نورا لألرض ومن عليها  َّ نئ مئ زئ رئ ُّ
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، وذهب  "ملا كان يف إحداهن فهو يف اجلميع  {فِيِهنَّ }القمر يف السامء الدنيا، وساغ أن يقول:  "جزي:  

 . بخلقه  ض العلامء إىل أن القمر والنجوم دون السامء الدنيا، واهلل أعلمبع

 أي: وجعل اهلل الشمس ضياء يستيضء به أهل األرض.  َّ  زب رب يئ ىئ ُّ

من    َّ زت رت يب ىب نب مب ُّ وأنشأكم  األرض،  تراب  من  آدم  أبيكم  خلق  ابتدأ  واهلل  أي: 

إنشاء. األرض  الرازي:    عنارص  اآلية  "قال  هذه  األرض.  يف  من  أباكم  أنبت  أي:  األول:  معنيان: 

األغذية   من  متولدة  وهي  النطف،  من  خيلقنا  ألنه  األرض؛  من  الناس  مجيع  أنبت  اهلل  أن  والثاين: 

أجسام بني آدم وسائر احليوانات كنبات  "وقال ابن رجب:    ."املتولدة من النبات املتولد من األرض

 . "ترابااألرض تنقلب من حال إىل حال ثم جتف وتصري 

فيها،    َّ زث رث  يت ىت نت مت ُّ فُتدفنون  موتكم  بعد  األرض  يف  اهلل  يعيدكم  ثم  أي: 

م واجلزاء  للحساب  القيامة  يوم  األرض  من  ويبعثكم  ترابا،  من  وتصريون  فتخرجون  شاء،  تى 

 .[55]طه:   َّ رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب  ُّ كام قال تعاىل: قبوركم أحياء، 

لكم األرض مبسوطة كالِفراش، تستقرون عليها  أي: واهلل جعل    َّ يف ىف يث ىث نث مث ُّ

 حص  مس   ُّ وقال سبحانه:  ،  [ 22  ]البقرة:    َّ جب هئ  مئ خئ حئ  ُّ كام قال تعاىل:    وتنتفعون هبا.

 .[10]الزخرف:   َّ جض  مص خص

فتم   َّ مك لك اك  يق ىق ُّ متفرقة،  لتتخذوا من األرض طرقا واسعة  لقضاء  أي:  فيها  شوا 

 .[15]امللك:   َّٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه  ُّكام قال تعاىل:  حوائجكم املتنوعة،  

بك    َّ يل ىل مل يك ىك ُّ اإليامن  من  إليه  دعوهتم  فيام  قومي عصوين  إن  نوح: رب  قال  أي: 

 وعبادتك. 

أي: واتبعوا يف الكفر واملعايص أسيادهم الذين مل تزدهم    َّ ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام ُّ
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عدا من اهلل، وضالال عن احلق، واستحقاقا للعذاب؛ لعدم شكرهم اهلل  كثرة أمواهلم وأوالدهم إال بُ 

 عليها، واستعامهلم هلا يف معصيته. 

  أي: وكادوا كيدا عظيام بنبيهم وأتباعه املسلمي، واجتهدوا يف صد الناس   َّ ني مي زي ري ُّ

 عن احلق، وتزيي الباطل هلم.

أي: وقال كرباؤهم ألتباعهم: ال    َّحت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىيُّ

وَ  الصاحلي  عبادة  ترتكوا  وال  عبادهتا،  عن  نوح  ينهاكم  التي  أصنامكم  وُس ترتكوا  ويَ دا  غوث  واعا 

 ا، الذين جعل آباؤنا صورهم أصناما. رس  عوق ونَ ويَ 

وسوس   ماتوا  وملا  اهلل،  يعبدون  كانوا  نوح،  قوم  زمن  يف  رجال صاحلي  أسامء  هذه  املفرسون:  قال 

لتتشوقوا إىل   الشيطان إىل قومهم أن اصنعوا يف جمالسهم أصناما عىل صورهم، وسموها بأسامئهم، 

بعدهم؛    عبادة اهلل إذا ذكرمتوهم، ففعلوا ذلك ومل يعبدوهم، فلام مات الذين صنعوهم، وجاء آخرون

إليهم فقال: إنام كان آباؤكم يعبدوهنم، وهبم ُيسقون املطر، فعبدوهم بعد أن ذهب  الشيطان  وسوس  

   العلم.  

أي: وقد أضل كرباء الكفار كثريا من أتباعهم بدعوهتم إىل عبادة األصنام، وضل   َّهت مت خت ُّ

إىل   القرون  مجيع  يف  عبادهتا  واستمرت  األصنام،  بسبب  الناس  من  هذاكثري  تعاىل   ،زماننا  قال  كام 

والسالم:   الصالة  عليه  إبراهيم  قول   ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ   ُّحاكيا 

 .[36، 35]إبراهيم:   َّ  مئ زئ رئ

الظاملي أنفسهم بالكفر والتكذيب إال طبعا    -يا رب    -أي: وال تزد    َّ  مخ جخ مح جح مج حج ُّ

   ضالهلم، ويزدادوا إثام وعقوبة. عىل قلوهبم فال هيتدون إىل احلق حتى يموتوا عىل 
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أي: بسبب كثرة ذنوب قوم نوح    َّ مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس ُّ

بون فيها إىل يوم القيامة، ثم ُيدخلون نار   أغرقهم اهلل، فُأدخلوا بعد موهتم مباشة نارا يف الربزخ ُيعذَّ

النار أحدا ين  رصهم، ويمنع عنهم عذاب  جهنم يف اآلخرة، فلم جيد قوم نوح حي ُأغرقوا وُأدخلوا 

تعاىل:    ، اهلل قال   جك  مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  ُّ كام 

 .  [14]العنكبوت:  َّ  مك  لك خك حك

أي: وقال نوح بعد أن أيس من إيامن قومه: رب ال    َّ جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع ُّ

 ترتك عىل األرض أحدا من قومي الكافرين حيا يذهب وجييء عىل وجه األرض. 

إنك    َّ حم جم  هل مل خل حل جل مك لك خك حك ُّ رب    -أي:  قومي   -يا  ترتك  إن 

الكافرين أحياء يضلوا عبادك املؤمني بصدهم عن دينك، ويضلوا أوالدهم بتزيي الرشك هلم، وال  

 يلدوا إال من سيكون حي يكرب فاجرا يف أعامله، كثري الكفر بربه.

أي: قال نوح: رب اسرت عيلَّ ذنويب    َّٰه مه جه  هن من خن حن جن مم خم ُّ

واغفر جلميع  وعىل   املؤمني،  وأتباعي  أهيل  من  منزيل  دخل  ملن  واغفر  بذنوبنا،  تعاقبنا  وال   ، والديَّ

   املؤمني واملؤمنات املصدقي بتوحيدك، من األحياء واألموات، وممن سيأيت بعدنا إىل يوم القيامة. 

إال خسارا وهالكا يف    َّ هئ  مئ هي مي خي حي ُّ بالكفر  أنفسهم  الظاملي  تزد  الدنيا  أي: وال 

    واآلخرة. 
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 تدبر سورة الجن 

روى البخاري ومسلم عن عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام قال: )انطلق النبي صىل اهلل عليه وسلم  

يف طائفة من أصحابه عامدين إىل سوق عكاظ، وقد حيل بي الشياطي وبي خرب السامء، وُأرسلت  

رب السامء،  عليهم الشهب، فرجعت الشياطي إىل قومهم، فقالوا: ما لكم؟! فقالوا: حيل بيننا وبي خ 

مشارق   فارضبوا  إال يشء حدث،  السامء  خرب  وبي  بينكم  حال  ما  قالوا:  الشهب،  علينا  وُأرسلت 

األرض ومغارهبا، فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبي خرب السامء، فانرصف نفر من اجلن عامدين  

ر، فلام سمعوا  إىل سوق عكاظ، فوجدوا النبي صىل اهلل عليه وسلم وهو يصيل بأصحابه صالة الفج

 يمُّالقرآن قالوا: هذا واهلل الذي حال بينكم وبي خرب السامء، فرجعوا إىل قومهم، وقالوا: يا قومنا:  

، فأنزل اهلل عىل نبيه صىل  [2،  1]اجلن:    َّ ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن   خنمن  حن جن

 (.  َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ اهلل عليه وسلم: 

 ﴾ يل ىل مل خل﴿

ألمتك: أوحى اهلل إيل أنه استمع مجاعة    -أهيا الرسول    -أي: قل    َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ 

فآمنوا به القرآن    ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ كام قال تعاىل:    ، من اجلن هذا 

إىل  [  29 ]األحقاف:    َّ يه  ىه مه جه ين ىن من حنخن جن يم الثالثة  بي  ما  والنفر   ،

 العرشة. 

إنا  أي: فقال اجلن لقومهم بعد أن    َّ من خن  حن جن يم ىم  ُّ  إليهم:  القرآن ورجعوا  استمعوا 

بركته   يف  عجيبا  أحكامه،  وعدل  أخباره  يف صدق  عجيبا  وفصاحته،  بالغته  يف  عجيبا  قرآنا  سمعنا 

 وتأثري مواعظه، ال يوجد كالم مثله يف فضله وبركته. 
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أي: يدل القرآن عىل احلق يف أمور الدين والدنيا،    َّ  ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن  ُّ 

أنه   اليوم إىل أن نرشك بربنا  فصدقنا  كالم اهلل، وآمنا بتوحيد اهلل بعد استامعنا لكتابه، ولن نعود بعد 

 ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  ُّ كام قال تعاىل:    ،أحدا من خلقه

ويف هذا توبيخ للكفار من بني  "قال الشوكاين:    .[30  ]األحقاف:  َّ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

القرآن مرة واحدة، وانتفعوا بسامع آيات يسرية منه، وأدركوا بعقوهلم أنه  آدم حيث آمنت اجلن بسامع  

 .  "!كالم اهلل، وآمنوا به، ومل ينتفع كفار اإلنس بسامعه مرات متعددة 

الصالة:    َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ُّ  استفتاح  دعاء  يف  كام  عظمته،  اهلل:  جد 

اسمُ  وتبارك  وبحمدك،  اللهم  َج ))سبحانك  وتعاىل  كك،  غريكدُّ إله  وال  ك  ((  ،  َجدُّ أي:  تعاىل 

 ك. ومعنى اآلية: وأنه تعالت عظمة ربنا عن اختاذ الزوجة والولد. عظمتُ 

إبليس    َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ  ُّ  الذين آمنوا: وأنه كان يقول  أي: قال أولئك اجلن 

بة والولد هلل  وأتباعه من كفرة اجلن عىل اهلل كذبا جاوزوا به احلد يف الباطل، بادعاء الرشيك والصاح

 سبحانه. 

أي: وأنا قبل سامعنا القرآن وإيامننا باهلل كنا نظن أن    َّ رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب  ُّ 

عون له الرشيك والصاحبة والولد كذبا وزورا.   اإلنس واجلن لن جيرؤوا عىل الكذب عىل اهلل، فيدَّ

وهم    -أي: وأنه كان رجال من اإلنس    َّ مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زثُّ

َلموا من أذى اجلن، فزاد اجلنُّ اإلنَس    -العرب يف اجلاهلية   يستعيذون يف أسفارهم بعظامء اجلن؛ لَيس 

إثام وطغيانا وكربا   اجلنَّ  اإلنُس  زاد  وكذلك  عليهم،  بتجرئهم  وزادوهم خوفا  باستعاذهتم هبم،  إثام 

 حي رأوا اإلنس يستعيذون هبم. 
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وا جنا الستتارهم عن األبصار، كام  مُّ علامء: من اجلن رجال كام أن من اإلنس رجال، واجلن ُس قال ال

وا إنسا ألهنم  مُّ أي: غطاه وسرته، واإلنس ُس   [76]األنعام:      ََّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  ُّ قال تعاىل:  

 أي: رأيتها.  [ 10]طه:   َّ مح جح مج  ُّ ُيؤَنسون أي: ُيرون، كام قال تعاىل يف قصة موسى: 

راد به بعث الرسل أو البعث من البعث هنا حيتمل أن يُ   َّمن زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىكُّ

إىل   رسوال  يبعث  لن  اهلل  أن  اإلنس  كفار  كام ظن  ظنوا  اجلن  كفار  وأن  اآلية:  فمعنى  خلقه  القبور، 

 يدعوهم إىل توحيده، وظنوا أن اهلل لن يبعث أحدا يوم القيامة للحساب واجلزاء.

أي: قال اجلن: وأنا أتينا السامء لنستمع   َّ ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن ُّ

الشياطي،   من  حيفظوهنا  املالئكة  من  شديدا  حرسا  ُملِئت  السامء  فوجدنا  فيها  الذين  املالئكة  كالم 

 اسرتاق السمع.  وشهبا حترقهم إذا أرادوا  

أي: وأنا كنا فيام مىض نقعد من    َّ مت خت حت جت هب مب خب  حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ُّ

فمن   األرض،  يف  بتدبريه  اهلل  يأمرهم  مما  بينهم  فيام  املالئكة  تقوله  ما  استامع  ألجل  مواضع  السامء 

ُأعد  قصي قد  ناٍر  من  بشهاٍب  ُيرمى  السامء  أخبار  اآلن  يستمع  أن  الشياطي  من  قال    ، إلحراقهد  كام 

 ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ تعاىل:  

سبحانه:    ،[18  -  16]احلجر:    َّ حي جي يه ىه  مه جه  يي  ىي  مي  خي  حي ُّ وقال 

 رت  يب نبىب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ

 .[10 - 6]الصافات:  َّ ىث نث مث زث رث  يت  ىت نت مت  زت

دسائس   من  للقرآن  حفظا  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  بعثة  بعد  تكاثرت  الشهب  العلامء:  قال 

 الشياطي.  
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أي: قال أولئك النفر من اجلن: وأنا ال    َّ خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت ُّ

نزله بأهل األرض أم أراد هبم رهبم  ندري بعد حراسة السامء باملالئكة والشهب أعذاب  أراد اهلل أن يُ 

 هدى وخريا وصالحا؟  

املوصوفي    َّ مغ جغ مع جع حطمظ مض خض  حض جض مص ُّ دون  ومنا  هلل  املطيعون  منا  وأنا  أي: 

كنا مذاهب متعددة، وآراء متفرقة، وأهواء خمتلفة كام هو حال اإلنس    ،بالصالح من الفساق والكفار

 .[53]املؤمنون:  َّ حص مس  خس حس جس مخ  ُّ كام قال تعاىل:  ، يف خالفاهتم 

علِ   َّ جل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف ُّ وأنا  اهلل يف  أي:  نفوت  لن  أننا  يقينا  منا 

 ؛ ألننا يف سلطانه، وحتت قدرته. من عذابه األرض إن أراد عذابنا، ولن نفوته هاربي 

قنا بأنه حق من  أي: وأنا ملا سمعنا القرآن الذي هيدي إىل احلق صدَّ   َّحم جم  هل مل خل حل ُّ

   عند اهلل، وآمنا باهلل ورسوله وكتابه.

ص اهلل  نقِ فمن يصدق بتوحيد ربه فال خياف أن يُ أي:    َّٰه مه جه هن من خن حن جن مم ُّ

 يف سيئاته، وال يلحقه عذاب وال إهانة. شيئا شيئا من حسناته، وال أن يزيد 

ومنا    َّجم يل ىل مل خل ُّ هلل،  املطيعون  املسلمون  منا  القرآن  استامعنا  بعد  وأنا  أي: 

 وإىل هنا انتهى ما حكاه اهلل من قول أولئك اجلن املؤمني.  ،الظاملون املائلون عن اإلسالم 

بالطاعة،    َّ حن جن يم  ىم مم خم ُّ بالتوحيد، وخضع له  أي: قال اهلل: فمن أسلم هلل 

احلق اتباع  قصدوا  الذين  اهلل  فأولئك  رضيه  الذي  احلق  يتحروا  أن  اخللق  عىل  الواجب  هو  وهذا   ،

      لشبهات املضلة. لعباده، وال يغرتوا بالدنيا الفانية، وال با 
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  أي: وأما الظاملون املائلون عن اإلسالم فكانوا يف علم اهلل   َّ  مه جه ين ىن من خن ُّ

تعاىل:    ،َوقودا جلهنم  قال   ين ىن من خن حن جن  يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل  ُّ كام 

 .[179]األعراف:   َّ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي خيمي  حي جي يه ىه مه جه

استقام    َّ يي ىي مي خي حي جي يه ىه ُّ لو  وأن  احلق  أي:  طريقة  عىل  الظاملون 

 خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ كام قال تعاىل:    ، عنا عليهم يف الرزقكثريا، ووسَّ   ألسقيناهم ماء

 .  [96]األعراف:   َّ حن جن يم  ىم مم

كام قال    ،أي: لنختربهم فيام وسعنا عليهم من الرزق، فنعلم كيف شكرهم عىل النعم  َّٰر  ٰذ ُّ

 زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ  ُّ تعاىل:  

 حئ  جئ يي ىي ني   مي زي ري ٰى ين ىن نن  من   ُّ وقال سبحانه:  ،  [8،  7]الكهف:    َّ مت

  ُّ وقال تبارك وتعاىل:  ،  [35]األنبياء:      َّمم خم حم جم ُّ وقال عز وجل:  ،  [131]طه:      َّخئ

  .[15]التغابن:  َّٰى  ين ىن نن

البدري ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل    ي األنصاروروى البخاري ومسلم عن عمرو بن عوف  

ُبِسطت   الدنيا كام  ُتبسط عليكم  أن  الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى  ما  عليه وسلم قال: ))واهلل 

 عىل من كان قبلكم، فتنافسوها كام تنافسوها، وهتلككم كام أهلكتهم((.   

وال يطيع  أي: ومن يعرض عن القرآن، فال يؤمن به،    َّزئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ

اهلل عذابا شديدا شاقا يف جهنم يدخله  به،  بالعمل  تعاىل:    ،ربه  قال   ىق  يف ىف يث ىث  ُّكام 

 جن  ُّ وقال سبحانه: ، [56]النساء:   َّام يل  ىل مل يك  ىك  مك لك اك  يق

وقال عز وجل:  ،  [22]السجدة:    َّ ىي مي خي  حي  جي  ىهيه مه   جه ين ىن من خن  حن
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]النبأ:      َّ  لك خك حك جك مق حق  ُّ وقال تبارك وتعاىل:  ،  [17]املدثر:    َّ  هي مي خي   ُّ

30]. 

اهلل إيلَّ أن مجيع املساجد هلل ِملكا وترشيفا، فال   أي: وأحى   َّيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ ُّ

 جع مظ   ُّ كام قال تعاىل:    ،ترشكوا باهلل فيها أحدا من خلقه، وأفردوه وحده بالسؤال والعبادة

  هن من خن حن جن مم  ُّ وقال سبحانه:  ،  [29]األعراف:      َّ  مف خف حف جف  مغ جغ مع

 .[36]النور:   َّ  ٰه مه جه

تعظيم املساجد التي ترشع فيها الصلوات واالعتكاف وسائر العبادات من  دين اهلل    "قال ابن تيمية:  

عىل القبور فليس من    بنىالقراءة والذكر والدعاء هلل وحده ال شيك له، وأما تعظيم املشاهد التي تُ 

 ."دين املسلمي 

ال أننا نجد  ويا حرسة عىل كثري من العباد، مع وضوح هذه اآلية الكريمة يف النهي عن دعاء غري اهلل، إ

العبادة،   هو  والدعاء  وليا،  يدعو  أو  نبيا  يدعو  من  فمنهم  اهلل سبحانه،  يدُعون غري  الناس  من  كثريا 

 ورصف الدعاء لغري اهلل شك، واهلل املستعان!  

اهلل إيلَّ أنه ملا قام الرسول حممد  عبُد اهلل    أي: وأحى  َّ ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت ُّ

يكونوا   أن  العرب  قارب مجيع مرشكي  له،  اهلل وحده ال شيك  ويعبد  اهلل،  توحيد  إىل  الناس  يدعو 

 حف جف مغ جغ مع جع  ُّ كام قال تعاىل:    ، عليه مجاعات بعضها فوق بعض؛ ليطفئوا نور اهلل

  ُّ وقال سبحانه:  ،  [72]احلج:      َّ  خل حل جل مك  لك خك جكحك مق حق مف  خف

 خت حت جت  هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي

 .[45]الزمر:   َّ هت مت

للناس: إنام أعبد ريب وحده، وال    -أهيا الرسول    -أي: قل    َّ ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ُّ
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 أشك به أحدا من خلقه. 

لقومك: إين ال أملك لكم رضا وال    -أهيا الرسول    -أي: قل    َّ من زن رن مم ام يل ىل مل يك ُّ

 يل  ىل مل خل ُّ كام قال تعاىل:    ،نفعا، وال ضاللة وال هداية، فاملترصف يف الكون هو اهلل وحده

 ٰذ  يي  ىي   مي حيخي جي  يه  ىه مه جه  ين ىن  من  خن  جنحن يم ىم مم خم  حم  جم

 .[188]األعراف:   َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

الرسول    -أي: قل    َّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن ُّ لقومك: إين لن    -أهيا 

نقذين من اهلل أحد إن أراد أن يعذبني لو عصيته أو أراد أن يصيبني بض، ولن أجد ملجأ غري داخل  يُ 

 ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ كام قال تعاىل:    ،يف ُملك اهلل ألتجىء إليه من عذاب اهلل 

إذا كان  "قال السعدي:    .[107]يونس:      َّخي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن حن  جن

رشدا، وال يمنع نفسه من اهلل شيئا إن أراده بسوء، فغريه من اخللق من  الرسول ال يملك رضا وال  

 . "أوىل  باٍب 

غكم احلق الذي جاء من عند اهلل، ورساالته التي  بل  أي: ال أملك إال أن أُ   َّخب حب جب  هئ مئ ُّ

 خن  حن   ُّ كام قال تعاىل:    ،أرسلني هبا إليكم، فال مزية يل عليكم إال أن اهلل أوحى إيل أن أبلغكم أوامره 

 .[110]الكهف:     َّمي خي حي جي ٰه مه جه هن من

ابن كثري:   املعنى: ال جُي وحُي "قال  الرسالة  تمل أن يكون  ريين من اهلل وخيلصني من عذابه إال إبالغي 

 رث  يت ىت نت  زتمت رت   يب  ىب نب  مب  زب  رب  ُّ ، كام قال تعاىل:  التي أوجب أداءها عيلَّ 

 .  "[67]املائدة:   َّمث زث

أي: ومن يعص اهلل ورسوله فيام أمرا به من    َّ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب ُّ

 التوحيد، فيرشك باهلل ويكفر به، فإن له نار جهنم يدخلها، ماكثي فيها أبدا. 
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أي: حتى إذا رأى الكفار ما وعدهم    َّ مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ ُّ

من   يمنعهم  نارصا  أضعف  من  الوقت  ذلك  فسيعلمون يف  واآلخرة  الدنيا  عذاب  من    ، العذاباهلل 

الكافرون؟  أم  آملسلمون  أتباعا  تعاىل:    وأقل  قال   مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ ُّ كام 

 . [75]مريم:   َّ جل مك لك  خك حك جك مق حق

لقومك املرشكي: ما    -أهيا الرسول    -أي: قل    َّ مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط ُّ

كام قال تعاىل:    ،طويلة أدري أقريب وقت ما يعدكم اهلل من عذاب الدنيا واآلخرة أم جيعل له ريب مدة  

 .[109 ]األنبياء:  َّ  جت هب مب خب حب جب هئ مئ ُّ 

ع اهلل  لِ ط  ما غاب عن أبصار خلقه، فال يُ   أي: اهلل وحده عامل   َّ خل حل جل مك لك  خك حك جك ُّ

 خس  حس جس  مخ جخ مح جح  ُّ كام قال تعاىل:    ، عىل علم الغيب الذي اختص به أحدا من عباده

 يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن  ُّ وقال سبحانه:  ،  [179]آل عمران:      َّحض  جض مص خص حص مس

 جك  مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ ُّ وقال عز وجل:  ،  [50]األنعام:      َّ جئ

  جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك حكخك

،  [ 123  ]هود:    َّيل ىل مل يك ىك مك لك اك  ُّ وقال تبارك وتعاىل:  ،  [59  ]األنعام:   َّ

]النمل:   َّ مئ  زئ رئ   ّٰ ِّ  َُّّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي  ُّ وقال جل جالله:  

 حل  جل مك لك حكخك  جك مق  حق  مف خف حف  جف مغ جغ مع  ُّ وقال عز شأنه:  ،  [65

 .[34]لقامن:  َّ  ٰه مه جه  هن من حنخن جن مم خم حم جم  ملهل خل

عي علم الغيب ب ، وال جيوز  النجوم أو غري ذلكواسطة  قال العلامء: هذه اآليات تدل عىل كفر من يدَّ

 .سؤاهلمالذهاب إىل الكهان واملنجمي والعرافي، وال  

يُ   َّ خم حم جم هل مل ُّ اهللُ ظهِ أي: ال  الذين    ر  الغيب أحدا إال من اصطفاه اهلل من رسله  عىل 
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 ليكون ذلك دليال عىل نبوهتم. طلعهم بالوحي عىل بعض علم الغيبيؤيدهم باملعجزات، فيُ 

أي: فإن اهلل يرسل من أمام الرسول الذي يطلعه    َّ ٰه مه جه هن من خن حن جن  مم ُّ

ومن خلفه حرسا كثريا من املالئكة حيفظونه من الشياطي، فال تستطيع الشياطي  عىل بعض الغيب  

 من زن رن مم ام يل ُّ كام قال تعاىل:  ،  ختليط الوحي عىل الرسل، وال اسرتاق يشء من الوحي

 ٍّ  ٌّ  ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي   خي  حي  جي  ُّ وقال سبحانه:  ،  [9]احلجر:      َّ  ىن نن

 . [212 - 210]الشعراء:  َّ رئ  ّٰ ِّ ُّ  َّ

رسله بمالئكته ليعلم الرسول أن الرسل من قبله قد    ظ اهللُفِ أي: َح   َّ مئ هي  مي خي حي جي ُّ

 أبلغوا رساالت رهبم، ومتكنوا من تبليغها بال تغيري.

والتبليغ، وما    أي: وأحاط علمُ   َّ هب مب هئ ُّ العلم  الرسل واملالئكة من  ما عند  اهلل بكل 

 .[12]الطالق:  َّلك  هش مش هس مس هث مث هت  ُّ كام قال تعاىل: ، يعلنون وما يرسون

كام قال  ،  عدد كل يشء من خلقه، فال خيفى عليه يشء  اهللُ   مَ ِل أي: وعَ   َّ  مس هث مث هت مت  ُّ

، 93]مريم:   َّ هل مل خل  حل جل مك لك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف  ُّ تعاىل: 

 [12]يس:   َّجغ مع  جع مظ حط مض خض ُّ وقال سبحانه: ، [94
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 تدبر سورة المزمل

 ﴾ يل ىل مل خل﴿

 أهيا النبي املتغطي بثيابه. أي: يا  َّ ىل مل خل  ُّ 

أي: قم الليل للصالة إال قليال منه اجعله للنوم   َّ جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل  ُّ 

 قم نصف الليل أو انقص من النصف قليال، أو زد يف صالتك عىل نصف الليل.   ،والراحة

وحي أنزل اهلل هذه اآليات كان قيام الليل واجبا عىل املفؤمني، ثفم بعفد سفنة مفن نزوهلفا أنفزل اهلل 

التخفيف يف آخر هذه السورة، روى ابن جرير عن ابن عبفاس ريض اهلل عفنهام قفال: )أمفر اهلل نبيفه 

نزل اهلل بعد هذا: واملؤمني بقيام الليل إال قليال، فشق ذلك عىل املؤمني، ثم خفف عنهم فرمحهم، وأ

 ، فوسع اهلل وله احلمد، ومل يضيق(.[20]املزمل:  َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰر  ٰذ يي ىي مي خي  ُّ

 رث يت ىت نت مت  زت   رت يب ىب نب  ُّ وقيام الليل للصالة سنة مؤكدة، قال تعاىل: 

]الفرقان:  َّ جض مص خص حص مس  خس   ُّ وقال سبحانه: ، [79]اإلرساء:  َّ نث مث زث

، [9]الزمر:   َّحف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّ وقال عز وجل: ، [64

وقال  ، [18، 17]الذاريات:   َّ ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  ُّ وقال تبارك وتعاىل: 

 .[26]اإلنسان:   َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ جل جالله: 

أي: واقرأ القرآن متمهال بتبيي حروفه بال عجلة؛ لتفهم معانيه، وتتفكر   َّ جي يه ىه مه  ُّ 

 فيه. 

قفال عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنهام أن النبفي صفىل اهلل عليفه وسفلم قفال: ))يُ روى الرتمذي عن  

، ل كام كنت ترتل يف الدنيا، فإن منزلتك عند آخفر آيفة تقفرأ هبفا((ت  لصاحب القرآن: اقرأ وارتق، ورَ 

وروى أبو داود عن الرباء بن عازب ريض اهلل عفنهام قفال: قفال رسفول اهلل صفىل اهلل عليفه وسفلم: 
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 نوا القرآن بأصواتكم((.  ))زي  

قرآنا ثقيال وقت نزوله من   -أهيا النبي  -أي: إنا سننزل عليك  َّ ٰذ يي  ىي مي خي حي  ُّ 

 عظمته، عظيام يف أوصافه، ثقيال يف العمل بأوامره ونواهيه. 

يشتد عليه  كان وقد جاء يف عدة أحاديث أن القرآن حي كان ينزل عىل النبي عليه الصالة والسالم 

حتى يتغري وجهه، ويتقطر جبينه عرقا، وكان إذا نزل عليه الوحي وهو عىل ناقته أناخت ومل تستطع  

كالم  ووضعت عنقها عىل األرض من ثقل الوحي، ويف اإلخبار بثقل القرآن الذي هو  ، أن تتحرك

اهلل إيقاظ للهمم عىل التشمري يف تعلم القرآن والعمل به بقوة وجد وحزم، وتوطي النفس عىل  

 مه جه ين ىن من خن حن  ُّ قال اهلل تعاىل:   ، وتبليغه يف النهار  ،مكابدة القيام به يف الليل

، 13]الطارق:   َّ مك لك اك يق ىق يف ىف يث ُّ وقال تعاىل:  ، [171]األعراف:  َّ  جي يه ىه

14]. 

ابن جرير عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم قال: )القرآن ثقيل مبارك، كام ثقل يف الدنيا ثقفل يف روى  

 املوازين يوم القيامة(.

أبلغ يف القيام لتالوة   أي: إن الصالة الناشئة يف ساعات الليل  َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ُّ 

وأصوب يف القراءة، وأكثر تفهام من  القرآن، وإن كانت شاقة لرغبة اإلنسان يف النوم، لكنها أبي 

قال    صالة النهار؛ هلدوء األصوات، وصفاء الذهن، فهي أكثر أجرا، وأعظم أثرا عىل نفس املصيل.

ي لِ "}ابن تيمية:  إنام تكون بعد النوم، فإذا قام بعد النوم كانت مواطأة قلبه للسانه أشد؛    {َناِشَئَة اللَّ

 ."م لعدم ما يشغل القلب، وكان قوله أقو

هفار فراغفا طفويال للقيفام بالفدعوة  -أهيا النبي  -أي: إن لك   َّ زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ  ُّ  يف الن

 ، فتفرغ يف جزء من الليل للصالة.الدنيوية والتعليم وقضاء حوائجك
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اسم ربك ليال وهنارا، وانقطع إىل ربك   -أهيا النبي   -أي: واذكر   َّ  مت زت رت يب ىب نب مب  ُّ 

طاعته انقطاعا تاما بالعبادة اخلالصة، واسأله تيسري أمورك وقضاء  من كل يشء يلهيك عن 

  جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل  ُّ كام قال تعاىل:  ،حاجاتك، وال تسأل غريه 

 .[42، 41]األحزاب:         َّ خن حن

وروى الرتمذي عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أن النبفي صفىل اهلل عليفه وسفلم قفال: ))إذا سفألت 

وروى ابن ماجه عن زيفد بفن ثابفت ريض اهلل عنفه قفال: ،  اهلل، وإذا استعنت فاستعن باهلل((فاسأل  

ه، فرق اهلل عليفه أمفره، وجعفل سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول: ))من كانت الدنيا هَّ 

أمفره، وجعفل فقره بي عينيه، ومل يأته من الدنيا إال ما ُكتِب له، ومن كانت اآلخرة نيته، مجفع اهلل لفه 

 غناه يف قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة((.

هفام "قال ابن عاشور:   املراد باالنقطاع املأمور به االنقطاع عن األعامل التي متنعه من قيام الليفل، وم

أي: إىل اهلل، فكل عمل يقوم به النبي صىل اهلل عليه وسفلم   َّ  رت يب   ُّ النهار يف نرش الدعوة، قال:  

فهو لدين اهلل، فإن طعامه وشابفه ونومفه وشفؤونه لالسفتعانة عفىل نرشف ديفن اهلل،   من أعامل احلياة

وكذلك منعشات الروح الربيئة من اإلثم مثل الطيب، وتفزوج النسفاء، واألنفس إىل أهلفه وأبنائفه، 

 ."وليس هو التبتل املفيض إىل الرهبانية، وهو اإلعراض عن النساء، وعن تدبري أمور احلياة

أي: خالق ومالك ومدبر املرشق واملغرب وما بينهام   َّ ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت   ُّ 

من املخلوقات، ال معبود بحق إال اهلل سبحانه، فاختذ اهلل قائام بأمورك، وفوضها إليه، وأفرده بالتوكل  

 . [5]الفاحتة:   َّ حي  جي يه ىه مه  ُّ كام قال تعاىل:  ،دون ما سواه 
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والتوكل هو اعتامد القلب عىل اهلل، يف جلب املنافع ودفع املضار الدينية والدنيوية، مع األخذ  

أي: كافيه ما    [3]الطالق:   َّ  جب هئ مئ خئ حئ جئ   ُّ باألسباب الرشعية، والتوكل عبادة عظيمة، 

 أهه من أمور دينه ودنياه. 

يقول املرشفكون مفن عىل ما  -أهيا النبي  -أي: واصرب    َّ يك ىك مك لك اك يق ىق  يف  ُّ 

ض عفن التكذيب باحلق واالستهزاء بك، واهجرهم هجفرا مجفيال، ال عتفاب معفه وال أذى، وأعفر

هفو عفام مكافأهتم بمثل قوهلم وفعلهم،   وهذا األمر وإن كان خاصا بالنبي عليه الصفالة والسفالم ف

، املعنى إنك ملا اختذتني وكيال فاصرب عىل ما يقولون، وفو"قال الرازي:    ألمته. ض أمر املرشفكي إيلَّ

 ."فإنني ملا كنت وكيال لك أقوم بإصالح أمرك أحسن من قيامك بإصالح أمور نفسك

واملكذبي باحلق أصحاب   -أهيا النبي  -أي: ودعني  َّ زن رن مم ام يل  ىل مل  ُّ

رهم وقتا قليال   ، وال تستعجل عقوبتهم، وأخ  حتى  الغنى والتنعم يف الدنيا، وفوض أمر عقوبتهم إيلَّ

]مريم:    َّ  ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق  ُّ كام قال تعاىل:  ،يأيت ميعاد عذاهبم، وتنتهي آجاهلم

وقال تبارك ، [35]األحقاف:  َّ  مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع  ُّ وقال سبحانه: ، [84

 .[17]الطارق:   َّ  ىن نن من زن رن ُّ وتعاىل:  

وقد أهلك اهلل صناديد كفار قريش بعد نزول هذه اآلية بنحو مخسة عرش عامفا يف غفزوة بفدر، روى 

 مم ام يل  ىل مل ُّاحلاكم عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: )ملا نزلت هفذه اآليفة:  

 مل يكن إال يسريا حتى كانت وقعة بدر(.   َّ رن

  ُّ كام قال تعاىل:  ،ونارا موقدةأي: إن عندنا يف اآلخرة للكفار قيودا  َّ  ٰى ين ىن نن من  ُّ

 خم حم جم هل مل خل حل ُّ وقال عز وجل: ، [33]سبأ:  َّ يب ىب  نب مب  زب رب

 .[ 4]اإلنسان:   َّ
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أي: وعندنا يف جهنم للكفار طعاما بِشعا ذا شفوك ينشفب يف حلفق   َّ يي ىي ني مي زي ري  ُّ

 آكله، فال يدخل وال خيرج، وعذابا موجعا شديدا. 

أي: يعذب اهلل الكافرين يوم تتزلزل األرض   َّ مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ  ُّ

  ُّ  كام قال تعاىل:   ،واجلبال وتضطرب بمن عليها، وتصري اجلبال رمال سائال متناثرا ثم ُتنسف نسفا

 جت  ُّ وقال سبحانه: ، [15، 14]احلاقة:   َّ يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

]املرسالت:   َّ خت حت جت هب  ُّ وقال عز وجل: ، [7، 6]النازعات:   َّ حج مث هت مت  خت حت

10].   

رسوال شاهدا يشهد عليكم   -أهيا الناس    -أي: إنا أرسلنا إليكم    َّ         هت  مت خت حت جت هبُّ

القيامة بأعاملكم، وهو حممد عليه الصالة والسالم مثل ما أرسلنا إىل فرعون رسفوال يفدعوه إىل يوم  

 احلق، وهو موسى عليه الصالة والسالم.

أي: فعىص فرعون الرسول موسى الذي ُأرِسل إليه، فلم   َّ خص حص مس خس  حس جس مخ  ُّ

راقهم أمجعي، وعذاهبم يف  يؤمن به وبام جاء به، فأهلكنا فرعون وجنوده إهالكا ثقيال شديدا بإغ 

الربزخ إىل يوم الدين، فاحذروا أن تعصوا رسولكم فيهلككم اهلل كام أهلك فرعون وقومه حي  

 ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام  ُّ كام قال تعاىل:  ،عصوا رسوهلم

   .[46، 45]غافر:   َّ جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني زيمي

عفذاَب  -بفاهلل إن كففرتم  -أي: فكيف تتقفون   َّ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مصُّ

 يوم القيامة الذي يشيب فيه الولدان من شدة األهوال؟!

 َّ  جف  ُّوقفال بعفض املفرسفين:    أي: السامء متشققة بسبب يوم القيامة وأهواهلا.  َّ  جف مغ جغ  ُّ

  بمعنى فيه، أي: السامء منفطر يف يوم القيامة، وكال املعنيي صحيح.
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البعث واحلساب واجلزاء يوم القيامفة واقعفا ال أي: كان ما وعد اهلل خلقه من    َّ  مق حق مف خف  ُّ

 حمالة، فاهلل ال خيلف وعده.

ملفن اتعفظ   أي: إن آياِت هذه السورِة عظة  وعربة    َّ  جم هل مل خل حل جل مك خكلك حك جك  ُّ

ك إىل ربه طريقا باإليامن به والتوبة إليه، فحرص عىل الصالة يف الليل لَ َس منكم  هبا واعترب، فمن أراد  

 اهلل سبحانه. رِ ك  وتالوة القرآن وذِ 

 -أهيففا الرسففول  -أي: إن ربففك  َّين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل  ُّ

وأحيانا تصيل ثلث الليفل، ويصفيل   ،وأحيانا تصيل نصف الليل  ،يعلم أنك تصيل أقل من ثلثي الليل

 ذلك املقدار أيضا مجاعة من أصحابك املؤمني.

روى البخاري ومسلم عن عائشة ريض اهلل عنها أن نبي اهلل صىل اهلل عليه وسلم كان يقوم من الليفل 

وقد غففر اهلل لفك مفا تقفدم مفن   -يا رسول اهلل    -حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: لفَِم تصنع هذا  

 حب أن أكون عبدا شكورا؟!((. ك وما تأخر؟! قال: ))أفال أُ ذنب

ر أوقات الليل والنهار، فيعتدالن أحيانفا، ويزيفد أحفدها عفىل   َّجي يه ىه مه  ُّ أي: واهلل ُيقد 

 اآلخر يف بعض األحيان.

لن تطيقوا قيام نصف الليل أو ثلثه   -أهيا املؤمنون   -أي: علم اهلل أنكم  َّ ٰر  ٰذ يي ىي مي خي  ُّ

فتاب عليكم بسبب عجزكم وضعفكم، وخفف عنكم بنسخ وجوب ذلك املقدار، وأمركم   ،ثلثيهأو 

 .[185]البقرة:   َّ مخ  جخ مح جح مج حج مث هت  ُّ كام قال تعاىل:  ،بام ال يشق عليكم

يف الليل ما تيرس لكم من القرآن، وصلُّوا   -أهيا املسلمون    -أي: فاقرءوا    َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ُّ

 قليال من غري حتديد.من الليل ولو وقتا 

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 
 

60 

روى أبو داود عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام قال: قال رسفول اهلل صفىل اهلل عليفه 

وسلم: ))من قام بعرش آيات مل ُيكتب من الغافلي، ومن قام بامئة آية ُكتِب مفن القفانتي، ومفن قفام 

 بألف آية ُكتِب من املقنطرين((. أي: املكثرين من األجر. 

وينبغي ملن يشق عليه قيام الليل بعد نومه أن حيرص عىل صالة أربع ركعات بعد صالة العشاء، وأن 

يوتر قبل أن ينام، فإن الصالة بعد العشاء من قيام الليل، وقد كان كثري من السلف الصالح يصفلون 

 عنه قفال: أربع ركعات بعد العشاء، وحيثون عليها، وروى البخاري ومسلم عن أيب هريرة ريض اهلل

أوصاين خلييل صىل اهلل عليه وسلم بثالث: ))صيام ثالثة أيام من كل شهر، وركعتي الضفحى، وأن 

 أوتر قبل أن أنام((.

أي:   َّيت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ُّ

مرىض، وآخرون يسريون يف األرض يطلبون بأسفارهم  -أهيا املسلمون  -علم اهلل أن سيكون منكم 

الرزق من فضل اهلل، وآخرون جياهدون الكفار يف نرصة دين اهلل، يشق عليهم طول القيفام يف صفالة 

 الليل، فرمحكم اهلل بعدم إجياب قيام الليل عليكم.

 ما تيرس لكم من القرآن حي تصلون يف الليل. -أهيا املسلمون  -أي: فاقرءوا  َّىث نث مث زث ُّ

اهلل عنه قال:  ملا قدم النبي صىل اهلل عليه وسلم املدينة كان م ريض  روى الرتمذي عن عبد اهلل بن ساَل 

لُّوا وا السالم، وأطعِ أول يشء سمعته يقول: ))يا أهيا الناس، أفُش  موا الطعام، وِصُلوا األرحام، وصفَ

 بالليل والناس نيام، تدخلوا اجلنة بسالم((.

 الصلوات اخلمفس املفروضفةعىل إقامة    -أهيا املسلمون    -أي: وحافظوا    َّ يق ىق يف ىف  ُّ

 بأركاهنا، وشوطها، وواجباهتا، وأعطوا الزكاة الواجبة عليكم يف أموالكم أهلها املستحقي هلا.
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من أموالكم الطيبة خملصي هلل، وأعطوهفا   -أهيا املسلمون    -أي: وتصدقوا    َّىك مك لك  اك  ُّ

 بة.مستحقيها بال منٍّ وال أذى، ويدخل يف هذا الصدقة الواجبة واملستح

أي: وما تفعلوا يف حياتكم من صالة وصيام   َّ ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل  ُّ

وصدقات وغري ذلك من األعامل الصاحلة جتدوا عند اهلل ثوابه يوم القيامة هو خريا لكم من متاع  

كام قال   ،الدنيا، وأعظم ثوابا مما عملتم؛ ألن اهلل يضاعف لكم احلسنة بعرش أمثاهلا إىل أضعاف كثرية 

 .[46]الكهف:   َّ ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم ُّ تعاىل: 

أي: واسألوا اهلل أن يغفر ذنوبكم لتقصريكم يف طاعته، وخمالفتكم أحيانا أوامره   َّ   مي زي  ُّ

 مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ  ُّ كام قال تعاىل:  ،ونواهيه 

 رث يت   ُّ وقال سبحانه: ، [ 3]هود:   َّ حض جض  مص خص حص مس خس حس جس جخمخ

 .[6]فصلت:   َّزث

وروى مسلم عن أيب ذر الغفاري ريض اهلل عنه عن النبي صىل اهلل عليه وسلم فيام روى عن اهلل تبارك 

وتعاىل أنه قال: ))يا عبادي إنكم ختطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب مجيعا، فاستغفروين أغفر 

 لكم((.

اهلل كثري املغفرة لذنوب التائبي، ال يعذهبم عليها بعد توبتهم، بليغ   أي: إن  َّ خئ حئ جئ يي ىي  ُّ

 ٰى  ين ىن  نن من زن رن مم  ام يل ىل   مل يك  ُّ كام قال تعاىل:  ،الرمحة باملؤمني

 هب خبمب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  ُّ وقال سبحانه: ، [110]النساء:    َّ ري

 .[53]الزمر:  َّمح  جح مج حج مث متهت خت حت جت
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 تدبر سورة المدثر

البخاري ومسلم عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام قال: سمعت النبي صىل اهلل عليه وسفلم روى  

وهو حيدث عن فرتة الوحي، فقال يف حديثه: ))فبينا أنا أميش إذ سمعت صوتا من السفامء، فرفعفت 

 منفه رعبفا،  ثفُت راء جالس عىل كريس بفي السفامء واألرض، فجئِ رأيس، فإذا املَلك الذي جاءين بحِ 

]املففدثر:  َّ حج مث  ُّ إىل  َّ هئ مئ  ُّ روين، فأنزل اهلل تعاىل: لوين، فدثَّ لوين زم  فرجعت فقلت: زم  

1-5] .)) 

 ﴾ يل ىل مل خل﴿

 أي: يا أهيا النبي املتغطي بثيابه.  َّ جب هئ مئ  ُّ 

دوا اهلل، واجتهد يف   -أهيا الرسول    -أي: قم  َّ  مب خب حب  ُّ  ف املرشكي عذاب اهلل إن مل يوح  فخو 

 دعوهتم إىل اهلل. 

فعظ مه بعبادته وحده، وتنزهيِِه  -أهيا الرسول   -ك ومالَكك ومدبر أمرك دَ أي: وسي   َّ حت جت هب  ُّ

 جئ يي ُّ كام قال تعاىل:   ،عن النقائص، ووصِفِه بصفات الكامل، ودعوِة الناس إىل عبادته وتعظيمه

 .[111]اإلرساء:  َّ  مخ جخ مح مججح حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ

وتكبري اهلل يكون باللسان بقولك: اهلل أكرب، يف الصالة وغريها، ويكون بالقلب بتعظيم اهلل، وتعظيم 

 أوامره ونواهيه.

يف تفسري هذه اآلية معنيان مشهوران، األول: أي: وثيابك فطهرها باملاء من   َّ  هت مت خت  ُّ 

 وكال املعنيي صحيح.  ،الرشك واملعايص النجاسات، الثاين: أي: وأعاملك فطهرها من  

أي: واألوثان فاترك عبادهتا، واترك كل ما يوجب العذاب من الرشك واملعايص   َّ مج حج مث  ُّ 

 الكبرية والصغرية، الظاهرة والباطنة. 
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 -أهيا الرسول   -يف تفسري هذه اآلية ثالثة معان كلها صحيحة، أي: وال تعط    َّ مخ جخ مح جح  ُّ 

أكثر مما أعطيتهم، وال متنن عىل ربك وال عىل الناس فتستكثر أعاملك الصاحلة،  الناس شيئا ليعطوك 

 وال تضعف عن االستكثار من العمل الصالح. 

فاصرب عىل امتثال أوامره، واجتناب   -أهيا الرسول  -أي: وألجل ربك وحده  َّ  خس حس جس  ُّ 

ِل أذى املرشكي ومشاق  الدعوة، فلك أجر عظيم    عىل تبليغ رسالته. نواهيه، وحتمُّ

الناقور هو الصور باتفاق املفرسين، وهو يشء كهيئة البوق، أي: فإذا ُنِفخ يف   َّ  جض مص خص حص مس  ُّ 

ور يوم القيامة لبعث الناس من قبورهم ]النبأ:   َّ ىن نن من  زن رن مم ام  ُّ كام قال تعاىل:   ،الصُّ

18]. 

، تعرس فيه األمور،  أي: فذلك اليوم الذي ُينفخ فيه يف   َّ مظ حط مض خض حض  ُّ  ور يوم  شديد  الصُّ

 وتعظم فيه األهوال. 

  ،أي: يوُم القيامة شديد  عىل الكافرين باهلل ورسله، غرُي سهل وال هي َّ جف مغ جغ  مع جع  ُّ 

 زت رت  يب ىب نب مب  ُّ له اهلل عىل املؤمني، كام قال تعاىل: ه  َس ومفهوم ذلك أن يوم القيامة يُ 

 .[11]اإلنسان:  َّ ىت نت مت

  املخزومي.  أمجع املفرسون عىل أن هذه اآليات ُأنِزلت يف الوليد بن املغرية َّ  مق حق مف خف حف  ُّ 

والكافر الذي خلقته يف بطن أمه وحده، وخرج من بطنها بال مال وال   -أهيا الرسول    -أي: دعني  

 . ض أمر عقوبته إيلَّ  ولد، ثم رزقته األموال والبني، فكفر ومل يؤمن يب، وفو 

 أي: وأعطيت هذا الكافر ماال واسعا كثريا، ال ينقطع عنه خريه. َّ مك لك  خك حك جك  ُّ 

أي: وأعطيت هذا الكافر أبناء حارضين معه، ال يغيبون عنه، فهو يقيض هبم   َّ  خل حل جل  ُّ 

 حوائجه. 
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أي: وبسطت هلذا الكافر يف العيش بسطا، ومكنته مفن األمفوال والرئاسفة   َّ  حم جم هل مل  ُّ 

 وطول العمر.

 جي ٰه مه  ُّ كام قال تعاىل:  أي: ثم يرجو هذا الكافر أن أدخله اجلنة مع كفره!  َّ     خن حن جن  مم خم  ُّ 

 .[38]املعارج:  َّ   هئ مئ هي مي خي  حي

أي: كال لن أدخل هذا الكافر اجلنة كفام يرجفو؛ ألنفه كفان آليفات اهلل   َّ حي جي ٰه مه جه منهن  ُّ 

 معاندا، ال ينقاد للحق مع وضوحه.

   ُّ كام قال تعاىل:  ،سأكلف هذا الكافر يف جهنم عذابا شاقا، ال خُيفف عنه أي:  َّ  هي مي خي  ُّ 

 حك جك مق حق ُّوقال سبحانه: ، [17]اجلن:   َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 .[30]النبأ:  َّ  لك خك

ر يف أمفر القفرآن   -وهو الوليد بن املغرية سفيد قفريش    -أي: إنَّ هذا الكافر    َّ هب مب هئ مئ ُّ  فكفَّ

 وهيَّأ يف نفسه ما يقول فيه من الباطل.ليصد الناس عنه، 

 أي: فُلِعن هذا الكافر كيف هيأ يف نفسه اد عاء الباطل يف القرآن! َّ يل ىل مل خل  ُّ 

أي: ثم ُلِعن هذا الكافر بعد اللعن األول كيف هيفأ يف نفسفه اد عفاء الباطفل يف   َّ ىم مم خم حم جم  ُّ 

 وهذا التكرير للتأكيد. القرآن!

ر هذا الكافر يف أمر القرآن مرة بعد أخرى بحثا عن يشء يطعن به فيه.أي:  َّ حن  جن يم  ُّ   ثم تفكَّ

أي: ثم قبض هذا الكافر ما بي عينيه، وتغري لون وجهه إىل السفواد؛ ألنفه مل جيفد   َّ ين ىن من خن  ُّ 

 شيئا يطعن به يف القرآن.

أي: ثم توىل هذا الكافر عن اإليامن بالقرآن، واستكرب عن قبول احلق مفع تبينفه   َّ يه ىه مه جه  ُّ 
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 كامل القرآن يف ألفاظه ومعانيه، وعدم وجود أي  باطٍل فيه.

أي: فقال هذا الكافر: ما هذا القرآن إال سحر ينقله حممد عن غريه مفن   َّ    ٰذ يي  ىي مي خي حي جي  ُّ 

 السحرة.

 هذا القرآن إال كالُم الناس، وليس كالم اهلل.أي: ما  َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ُّ 

ب بالقرآن جهنم، فتحيط به من مجيع جوانبه. َّ رئ ّٰ ِّ  ُّ   قال اهلل: سأدخل هذا املكذ 

  خب حب جب  ُّ يعذبه اهلل يف جهنم، كام قال تعاىل:   وادَّعى أنه كالم البرش  ب بالقرآنوهكذا كل من كذَّ 

]هود:   َّ مص خص  حص مس خس  حس جس  مخ  جخ مح مججح  حج مث هت  مت حتخت  جت هب مب

17]. 

 أي يشء سقر، وشدة عذاهبا وأهواهلا؟! -أهيا اإلنسان  -أي: وما أعلمك  َّ يئ ىئ نئ  مئ زئ  ُّ 

بقي من جسفمه شفيئا بفال أي: ال ُتبقي جهنم من دخل فيها حيا بال عذاب، وال تُ   َّ ىب نب مب زب رب  ُّ 

 فيسرتيح من عذاهبا. إحراق، وال ترتكه ميتا

 حمِرقة  للناس، مغرية  جللودهم إىل السواد.أي: جهنم  َّ زت رت يب  ُّ 

 أي: عىل جهنم تسعة عرش مَلكا، يتولون عذاب أهلها. َّ يت  ىت نت متُّ

قال املفرسون: هؤالء املالئكة التسعة عرش هم رؤساء خزنة جهنم، وكبريهم اسمه مالك، وأما  

 جع مظ حط  مض خض حض جض  ُّ كام قال تعاىل:  ، عددهم مجيعهم فال يعلمه إال اهلل سبحانه

 جك مق  حق مف خف حف جف  ُّ وقال سبحانه:  ،  [6]التحريم:   َّ خف حف جف مغ جغ مع

 ىي مي خي حي  ُّ وقال عز وجل: ،  [49]غافر:             َّ  خل حل جل مك لك خك حك

 . [77]الزخرف:   َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ
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 أي: وما جعلنا خزنة جهنم التسعة عرش إال مالئكة عليهم السالم. َّيث ىث نث مث زث رث  ُّ 

هفنم التسفعة عرشف إال اختبفارا   َّ  ىك مك  لك اك يق ىق يف  ُّ  أي: وما جعلنا ذكر عدد خزنة ج

بوا بكون هذا العدد القليفل يتفوىل تعفذيب   ،لكفار قريش، وحمنة هلم وسببا لزيادة ضالهلم؛ ألهنم كذَّ

 أهل النار، واستهزأوا هبذا اخلرب.

اليهود والنصفارى أي: ذكرنا يف القرآن عدد خزنة جهنم ليستيقن علامء    َّ يل ىل مل يك  ُّ 

تسعة عرش ملوافقة كتفبهم للقفرآن، ويوقنفوا بفأن   خزنة جهنم  الذين أوتوا التوراة واإلنجيل بأن عدد 

 القرآن حق، وأنَّ حممدا رسول اهلل.

أي: وذكرنا عدد خزنة جهنم ليزداد املؤمنون إيامنا بتصديقهم بام أخرب اهلل به   َّ  زن رن مم ام  ُّ 

 يف كتابه.

أي: وال يشك أهل التوراة واإلنجيل واملؤمنون باهلل ورسوله بفام   َّ ري ٰى ين ىن نن  منُّ

 أخرب اهلل من عدد خزنة جهنم.

أي: وليقول الذين يف قلوهبم مرض الشك   َّ  جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زيُّ

هفنم دون غفريه؟!  والنفاق، والكافرون باهلل ورسوله: ما احلكمة من ذكر اهلل هذا العدد عن خزنفة ج

 بتكذيب آيات اهلل. نفُيفتنو

هفنم وهفدى   َّ  هت مت خت حت جت هب مب خب  ُّ بوا بعفدد خزنفة ج أي: كام أضل اهلل الذين كفذَّ

قوا به كذلك يضل اهلل من يشاء من عباده فيخذهلم عن اتباع احلق، وهيدي مفن يشفاء مفن  الذين صدَّ

 عباده فيوفقهم التباع احلق، وهلل احلكمة البالغة فيام خيترب به عباده.

 أي: وما يعلم عدد جنود ربك وكثرهتم من املالئكة وغريهم إال اهلل وحده. َّمخ جخ مح جح مج حج  ُّ 
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 أي: وما نار جهنم إال تذكرة للناس، ليخافوا عذاب اهلل. َّ    مص خص حص مس خس حس  ُّ 

ا ُأقسم بالقمر الدال يف خلقه وحركته عىل كامل قدرة اهلل وحكمته. َّ خض حض  جض  ُّ   أي: حقًّ

 وُأقسم بالليل وقت ذهابه عند الفجر.أي:  َّ جع مظ حط مض  ُّ 

 أي: وُأقسم بالصبح إذا تبي نوره. َّ  جف مغ جغ مع  ُّ 

أي: إن جهنم إحدى األمور الكربى، واملصائِب العظمى، يف حال كوهنا نذيرا   َّ  حق مف  خف حف  ُّ 

 للناس.

باالهتداء إىل احلق وفعل أن يتقدم   -أهيا الناس    -أي: ملن شاء منكم    َّ    هل مل خل حل جل مك لك خك  ُّ 

العبد سائر ال واقف، فإما إىل أمام وإما "قال ابن القيم:    الطاعات أو يتأخَر برد احلق وفعل املعايص.

هفو متفأخر  إىل  إىل وراء، فمرسع  ومبطئ، ومتقدم  ومتأخر، فمن مل يتقدم إىل اجلنة باألعامل الصاحلة ف

 ."النار باألعامل السيئة

 أي: كل نفس بام عملت يف الدنيا من املعايص حمبوسة يف النار.  َّ  حن جن مم خم حم  جم  ُّ 

أي: إال املففؤمني الففذين ُيعطففون كتففب أعامهلففم بففأيامهنم ال حُيبسففون يف النففار  َّ جه هن من خن  ُّ 

 بذنوهبم؛ ألن اهلل يغفرها هلم. 

أي: املؤمنون يف بساتي اجلنة يسأل بعضهم بعضا عن املجرمي   َّ هي مي خي حي  جي ٰه مه  ُّ 

 أصحاب النار. 

 أي: يقول املؤمنون للمجرمي: ما أوجب دخوَلكم جهنم؟!  َّ  مت هب مب هئ مئ  ُّ 

من املؤمني أي: قال املجرمون للمؤمني: أدَخَلنا الناَر أننا مل نكن يف الدنيا    َّ مش هس  مس هث مث هت  ُّ 

املصلي هلل بإخالص، ويف هذا بيان أن ترك الصالة من صفات املجرمي، فعىل املسلم أن حيرص عىل 
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 ت كام أمره اهلل.املحافظة عىل الصلوا

أي: ومل نكن يف الدنيا نطعم املساكي، فبخلنفا بفام أوجفب اهلل علينفا مفن   َّ  من مل مك لك هش  ُّ 

 الزكاة والصدقات. 

أي: وكنا يف الدنيا نخوض يف الباطل قوال وعمال بال علم مع من   َّ ُّـ َّـ  هي مي هنُّ

 هئ  مئ خئ  ُّ كام قال تعاىل حاكيا قول أهل النار:   ،خيوض فيه من الغاوين الذين اغرترنا هبم

   َّ نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت ُّ وقال سبحانه: ، [99]الشعراء:   َّ حب جب

]الزخرف:   َّ ىي  ني مي   زي ري ٰى ين  ىن نن  ُّ وقال عز وجل: ، [67]األحزاب: 

83]. 

أي: وكنا يف الدنيا نكفذب بيفوم احلسفاب واجلفزاء، وال نصفدق بالبعفث   َّ  يع ىع يط ىط ِّـُّ

 واجلنة والنار. 

أي: فاستمرينا عىل الكفر واملعايص حتى جاءنا املوت فأيقنا باحلق الذي كنا   َّ  يس ىس يغ ىغُّ

ب به  .[19]ق:   َّنب مب زب رب يئ ىئ مئنئ زئ  رئ ّٰ  ُّ كام قال تعاىل:  ، ُنكذ 

أي: فام تنفع الكافرين شفاعة الشافعي من املالئكة واألنبياء والشهداء   َّ جم يل ىل مل خل  ُّ 

 والصاحلي، حي يقبل اهلل شفاعتهم يف املذنبي املوحدين. 

قال العلامء: هذا دليل عىل صحة الشفاعة للمذنبي، فاهلل يرحم املذنبي املوحدين، وخُيرج من النار  

  ُّ كام قال تعاىل:  ، الكفار، وليس للكفار شفيع يشفع فيهممن دخل فيها منهم، وال خيلد يف النار إال

وال تكون الشفاعة إال من بعد إذن اهلل، ملن يشاء  ،  [18]غافر:   َّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه جه هن من  ُّ من املسلمي املوحدين، كام قال تبارك وتعاىل: 

 .[26]النجم:   َّ  مس هث مث هت مت هب مب هئ
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رون به معرضي، ال يستمعون   َّ جن  يم ىم مم خم حم  ُّ  أي: فام للكفار عن القرآن الذي ُيذكَّ

، 67]ص:    َّ زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ُّ كام قال تعاىل:   يتدبرونه، وال يعملون به؟!له، وال  

68]. 

احلمر: مجع محار، وهو احلامر الوحيشف، والقسفورة هفو   َّ ىه مه جه ين ىن من خن حن  ُّ 

 ر وحفشٍ األسد أو الرماة الصيادون، أي: كأن الكفار يف إعراضهم عن القرآن ونفورهم عن احلق مُحُ 

شفبه اهلل الكففار يف "قفال ابفن القفيم:   هربت أشد اهلرب من أسد أو مفن مجاعفة رمفاة يتصفيدوهنا.

ر التفي ال مُ إعراضهم عن القرآن بُحُمٍر رأت األسد أو الرماة ففرت، فالكفار من جهلهم باحلق كاحلُ 

ن اهلدى تعقل شيئا، فإذا سمعت صوت األسد أو الرماة نفرت أشد النفور، وكذلك الكفار نفروا ع

الذي فيه سعادهتم كنفور احلمري عام هيلكها! وهي لشدة نفورها قفد اسفتنفر بعضفها بعضفا، فكأهنفا 

 ."تواصت بالنفور، وتواطأت عليه!

أي: بل يريد كل واحد من الكفار أن ينزل اهلل عليه   َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه  ُّ 

كام قال   الكتاب مفتوحا غري مطوي حلداثة كتابته! كتابا من السامء كام أنزل عىل نبيه حممد، ويكون 

 .[124]األنعام:   َّ جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص ُّ تعاىل: 

أي: لن نعطي كل واحد من الكفار كتابا خاصا، وليس األمر كام زعموا   َّ     رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ  ُّ 

خيفافون عفذاب اهلل يف أهنم سيؤمنون لو أتتهم صحفا منرشة خاصفة بكفل واحفد مفنهم، لكفنهم ال  

قون بالبعث بعد املوت، فأعرضوا بسبب ذلك عن القفرآن، واغفرتوا بالفدنيا صد  اآلخرة؛ ألهنم ال يُ 

 حتى هلكوا.

 أي: حقا إن القرآن عظة عظيمة جلميع الناس. َّ ىئ نئ مئ زئ  ُّ 
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األوامر  أي: فمن شاء من الناس اتعظ هبذا القرآن وتدبره، وعمل بام فيه من  َّ  مب زب رب يئ  ُّ 

  َّ  جم هل مل خل حل جل مك خكلك حك جك  ُّ كام قال تعاىل:   ،والنواهي، فقد بيَّ اهلل فيه احلق

 . [19]املزمل: 

أي: وما يتعظون بالقرآن ويعملون به إال أن يشاء اهلل هلم أن يتعظوا   َّ مت زت رت يب ىب نب  ُّ 

كام قال    ،بمشيئة اهلل سبحانه وهيتدوا به؛ ألنه ال أحد يقدر عىل االهتداء للحق والعمل الصالح إال  

 َّ  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  ُّ تعاىل: 

 .[29 - 27]التكوير: 

ويتقوا عقابه بفعل   ،أي: اهلل وحده مستحق  أن خيافه عباده َّ  نث مث زث رث يت ىت  ُّ 

كام قال    ،أوامره، واجتناب نواهيه، ومستحق  وحده أن يغفر ذنوب عباده، فمن تاب تاب اهلل عليه 

 .[135]آل عمران:   َّ مب زب رب يئ ىئ  ُّ تعاىل: 

  

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 
 

71 

 تدبر سورة القيامة 

 ﴾ يل ىل مل خل﴿

للحساب  أي: ُأقسم بيوم القيامة الذي يقوم فيه الناس من قبورهم أحياء   َّ ىق يف ىف يث ىث ُّ 

 واجلزاء. 

 صلة لتأكيد القسم، وليست نافية.  َّ    ىث ُّ توكيد للقسم، فف  َّ يث ىث ُّ قال العلامء: 

أي: وُأقسم بالنفس التي تلوم صاحَبها عىل ترك الطاعات وفعل   َّ  ىك مك لك اك يق ُّ 

 السيئات. 

ب بالبعث أن لن نقدر يوم  َّ مم ام يل ىل مل  يك ُّ  القيامة عىل  أي: أيظن اإلنسان املكذ 

 مب هئ مئ هي مي خي حي جي  ُّ كام قال تعاىل:   مجع عظامه املفتتة من أماكنها املتفرقة؟!

 .[49]اإلرساء:    َّ  مت هب

أي: بىل نقدر عىل مجع عظام اإلنسان يف حال كوننا قادرين يوم القيامة   َّ ٰى ين ىن نن من زن رن ُّ 

أن نجعل يف الدنيا    -لو شئنا  -حتى عىل مجع عظام أصابعه وخلقها من جديد مع صغرها، ونقدر  

 مجيع أصابعه مستوية. 

ويف اآلية إشارة إىل اختالف بصامت الناس، فيدخل يف معنى اآليفة: قفدرة اهلل عفىل تسفوية بصفامت 

أصابع الناس، وهذا من اإلعجاز العلمي يف القرآن. والناس يف اإلعجفاز العلمفي للقفرآن الكفريم 

 ثالثة أصناف، طرفان ووسط:

ل: قوم بالغوا يف إثبات اإلعجاز العلمي يف القرآن، وتكلفوا يف محل كثفري مفن اآليفات الصنف األو

عىل بعض احلقائق العلمية مع عدم احتامل اللفظ القفرآين ملفا ذهبفوا إليفه، وفرسفوا بعفض اآليفات 

القرآنية وفق بعض النظريات التي مل تثبت باألدلة القطعية، وهؤالء غلوا وأفرطوا وتكلفوا. الصنف 
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طوا وقرصوا. الصفنف  الثاين: قوم نفوا اإلعجاز العلمي يف القرآن مجلة وتفصيال، وهؤالء جفوا وفرَّ

الثالث: قوم توسطوا، فأثبتوا من اإلعجاز العلمي ما احتمله لفظ القرآن بال تكلف، برشط أن يكون 

وا اآليفة بفام فرسفها ال نظريٍة قابلٍة للقبول والرد، فإن ثبت اإلعجفاز فرسف  علميةٍ   اإلعجاز يف حقيقةٍ 

السلف أوال باإلضافة إىل املعنى اجلديد، والقرآن الكريم محَّال أوجه، فام احتمله لفظ القرآن موافقفا 

لقواعد اللغة ومل يكن خمالفا ملا ثبت يف الكتاب والسنة؛ فإنه مقبول سواء كفان هفذا القفول قفديام أو 

و املوقف الصفحيح مفن اإلعجفاز العلمفي يف جديدا؛ فإن القرآن العظيم ال تنقيض عجائبه، وهذا ه

 بال إفراط وال تفريط. ،القرآن الكريم

املراد باإلنسان هنا الكافر أو العايص، ويف معنى اآلية قوالن   َّ يي ىي ني مي زي  ري ُّ 

 مشهوران ألهل العلم:  

نيتفه أن يتفوب القول األول: أي: بل يريد اإلنسان أن يكفر ويعيص اهلل أبدا ما امتد عمره، وليس يف  

 إىل اهلل أبدا، وال يقطعه عن الكفر واملعايص إال املوت.

ب بيوم القيامة الذي هفو أمامفه وكفال املعنيفي صفحيح  ،القول الثاين: أي: بل يريد اإلنسان أن ُيكذ 

 حيتمله لفظ اآلية.

با  أي: يسأل اإلنسان املرص عىل الكفر واملعايص: متى يوم القيامة؟ تكذي َّ هئ مئ خئ حئ جئ ُّ 

 .[48]يونس:     َّ ني   مي  زي ري ٰى ين ىن نن  ُّ كام قال تعاىل:   بوقوعها!

كام قال   ،برص اإلنسان واستمر فاحتا عينيه من شدة أهوال القيامة َص أي: فإذا شخَ  َّ مب  خب حب جب ُّ 

 خممم حم جم يل ىل مل خل  حن جن مم خم حم جم هل ُّ تعاىل: 

 .[43، 42]إبراهيم:    َّ جن يم  ىم

 القمر يوم القيامة ذهابا مستمرا.أي: وذهب ضوء  َّ حت جت هب ُّ 
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أي: ومجع اهلل بي الشمس والقمر يف نار جهنم، وإنام يفعل ذلك هبام ليعلم   َّ مث هت مت خت ُّ 

كام قال تعاىل:   ،ها يف الدنيا أهنم كانوا كاذبي، ويتحرسوا حي يرون آهلتهم معهم يف جهنممن عبدَ 

 هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي  ُّ 

 .[ 99، 98]األنبياء:     َّ  خت حت جت

ويف صحيح البخاري عن أيب هريرة ريض اهلل عنه عن النبي صىل اهلل عليفه وسفلم قفال: ))الشفمس 

ران يوم القيامة((.   والقمر مكوَّ

هفا، وجيمفع الشفمس والقمفر بقدرتفه، مفع  فاهلل سبحانه جيمع يوم القيامة عظام كل إنسان بعد تفرق

 الدنيا.كوهنام مل جيتمعا يف مكان واحد يف 

 أي: يقول اإلنسان يوم يرى أهوال القيامة: أين املهرب؟ َّ      مخ جخ مح  جح مج حج ُّ 

أي: يقول اهلل: ليس هناك يوم القيامة مكان يلجأ إليه أحد من عذاب اهلل، ال حصن   َّ    مس خس حس جس ُّ 

  وال جبل وال غري ذلك.

القيامة املرجفع للحسفاب، واالسفتقرار يوم  -أهيا اإلنسان  -أي: إىل ربك  َّ  حض جض مص   خص حص ُّ 

 إما يف اجلنة وإما يف النار.

ا وآخِرهفا، خرِيهفا   َّ جغ مع جع مظ حط  مض خض ُّ  أي: خُيَربَّ اإلنسان يوم القيامة بكل أعامله، أوهلفِ

ره إىل بعد موته مه يف حياته وما أخَّ  من سنة حسنة أو سيئة. ،وشها، ما عمله منها وما مل يعمله، ما قدَّ

أي: بل اإلنسان شهيد عىل نفسه يوم القيامة، تشهد عليه جوارحه   َّ حق مف خف حف جف مغ ُّ 

 .[24]النور:  َّحب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  ُّ كام قال تعاىل:  ، بأعامله
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أي: ولو اعتذر اإلنسان بأقواله وجادل بالباطل عن كفره ومعاصيه، فال ينفعه   َّ  خك حك  جك مق ُّ 

   َّ مس خس  حس  جس مخ جخ  مح جح مج حج  ُّ كام قال تعاىل:   ،االعتذار واإلنكار 

 .[57]الروم: 

هذه اآليات هلا سبب نزول: روى البخاري ومسلم عفن ابفن عبفاس   َّ   هل مل خل حل جل مك لك ُّ 

ريض اهلل عنهام قال: )كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حيرك شفتيه حي نزول القرآن، ففأنزل اهلل 

فكان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بعفد ذلفك إذا أتفاه جربيفل   َّ  مل خل حل جل مك لك ُّ تعاىل:  

 استمع، فإذا انطلق جربيل قرأه النبي صىل اهلل عليه وسلم كام قرأه جربيل(. 

بالقرآن لسانك لتعجل بحفظه قبل أن ينتهي جربيل من   -أهيا الرسول   -فمعنى اآلية: ال حترك 

 .[114]طه:   َّمن خن حن  جن يم ىم مم خم حم  ُّ كام قال تعاىل:  ،قراءته عليك 

أن نجمفع القفرآن يف صفدرك فتحفظفه،   -أهيا الرسفول    -أي: إن علينا    َّ جن مم  خم حم جم ُّ 

 فال حتتاج إىل حتريك لسانك عند نزوله، فقد ضمن اهلل لك حفظه. وتقرأه غيبا بتوفيق اهلل،

القرآن كام أقرأك  أي: فإذا قرأ جربيل عليك القرآن فاستمع قراءته، واقرأ   َّ جه هن من خن حن ُّ 

 من زن  رن مم ام يل ىل  مل يك ىك  ُّ كام قال تعاىل:  ،جربيل، واتبع أوامر القرآن ونواهيه 

 .[194 -  192]الشعراء:  َّ زي ري  ٰى  ين ىن نن

سنده سبحانه إىل  ما يُ "، وقال ابن القيم: "جعل قراءة جربيل قراءة اهلل ألهنا من عنده"ي: زَ قال ابن ُج 

، وقال ابن تيمية: "َّ هن من خن حن ُّ نفسه بصيغة ضمري اجلمع قد يريد به مالئكته كقوله تعاىل:  

  ُّ النبي صىل اهلل عليه وسلم سمع القرآن من جربيل، وجربيل سمعه من اهلل عز وجل، وأما قوله: "

ونحوه؛ فهذه الصيغة يف كالم العرب للواحد العظيم   [3]يوسف:  َّ جت ُّ     و [3]القصص:  َّ ني
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الذي له أعوان يطيعونه، فإذا فعل أعوانه فعال بأمره قال: نحن فعلنا، كام يقول امللك: نحن فتحنا  

 . "هذا البلد

معاين القرآن وأحكاَمه    -أهيا الرسول  -أي: ثم إن علينا أن نبي لك   َّ    خي حي جي ٰه مه ُّ 

]النحل:   َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي ُّ كام قال تعاىل:   ، بالتفصيل

44]. 

احلياة الدنيا، وتنشغلون هبفا عفن عبفادة   -أهيا الناس    -أي: حقا بل حتبون    َّ جم يل ىل مل خل ُّ 

 اهلل.

أي: وترتكون اآلخرة فال تؤمنون هبا، وال تعملون األعفامل الصفاحلة اسفتعدادا   َّ مم خم حم ُّ 

 هلا.

  ُّ كام قال تعاىل:  ،وجوه  يوم القيامة حسنة  مرشقة  من أثر النعيم والرسورأي:  َّ  حن جن يم ىم ُّ 

 هئ مئ هي مي خي  ُّ وقال سبحانه:  ، [106]آل عمران:     َّمح  جح مج حج مث

 .[39، 38]عبس:   َّ هب مب

،  [26]يونس:   َّجم يل ىل مل  ُّ كام قال تعاىل:  ،أي: تنظر إىل رهبا َّ ين ىن من خن ُّ 

 والزيادة النظر إىل وجه اهلل سبحانه. فاحلسنى اجلنة، 

وروى البخاري ومسلم عن جرير بن عبد اهلل ريض اهلل عنه قال: كنا جلوسا عند رسول اهلل صىل اهلل 

عليه وسلم إذ نظر إىل القمر ليلة البدر فقال: ))أما إنكفم سفرتون ربكفم كفام تفرون هفذا القمفر، ال 

وَن يف رؤيته((.     ُتَضامُّ

مسلم عن أيب هريرة وأيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنهام أن الناس قالوا: يا رسفول وروى البخاري و

اهلل هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: ))هل متارون يف القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟(( قفالوا: ال 
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 يا رسول اهلل، قال: ))فهل متارون يف الشمس ليس دوهنا سحاب؟(( قالوا: ال، قال: ))فإنكم ترونفه

 كذلك((.

هذا من النظر بالعي، وهو نص يف نظر املؤمني إىل اهلل تعاىل يف اآلخرة، وهو "ي: زَ قال ابن ُج 

بأن معناه: منتظرة، وهذا باطل؛ ألن نظر   َّ ىن ُّ مذهب أهل السنة، وأنكره املعتزلة، وتأولوا  

بمعنى انتظر يتعدى بغري حرف جر، تقول: نظرتك أي: انتظرتك، وأما املتعدي بإىل فهو من نظر  

... وقد جاء عن النبي صىل اهلل عليه وسلم يف    [43]يونس:   َّيل  ىل مل خل  ُّ العي، ومنه قوله: 

 ."النظر إىل اهلل أحاديث صحيحة مستفيضة رصحية املعنى، ال حتتمل التأويل، فهي تفسري اآلية

ة  كاحلة من شدة العذاب واخلوف  َّ  يه ىه مه جه ُّ  َودَّ كام قال   ،أي: ووجوه  يوم القيامة ُمس 

 .[42 - 40]عبس:                  َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل مس هث مث هت  مت  ُّ تعاىل: 

قال املفرسون: الظن هنا بمعنى اليقي. أي: يفوقن الكففار أن ُيعمفل هبفم   َّ     يي ىي مي خي حي جي ُّ 

 داهية، وهي العذاب الشديد يف جهنم.

ُقَوٍة، وهي ثغرة النحر، أي: حقا إذا بلغت روح اإلنسان عنفد   َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ  الرتاقي: مجع َتر 

 عظام صدره يف آخر حاالت احتضاره.موته أعىل 

 ومن حوله من الناس: هل من طبيٍب راٍق َيرقيه لُيشففى؟ أي: وقال أهل املحتِض   َّ رئ ّٰ ُِّّ َّ ُّ 

 فقد انقطعت آماهلم من األسباب العادية، فلم يبق إال األسباب اإلهلية.

 د واألحباب. بمفارقة الدنيا واألموال واألهل واألوالأي: وأيقن املحتِض  َّ ىئ نئ مئ زئ ُّ 

  شدُة مفارقة الدنيا مع شدة إقبال اآلخرة.أي: واجتمع عىل املحتِض  َّ     مب زب رب  يئ ُّ 

قال: )آخفر يفوم مفن   َّ زب رب  يئ ُّ روى ابن جرير عن ابن عباس ريض اهلل عنهام يف قوله:  
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البرصفي قفال: وعن احلسن    الدنيا، وأول يوم من اآلخرة، فتلتقي الشدة بالشدة، إال من رحم اهلل(.

 )لفهام يف الكفن(.

ساُق اإلنسفاُن إىل ربفه أي: إىل خالقك يوم يموت امليُت ثم يوم القيامة يُ   َّ زت رت يب ىب نب ُّ 

 ليلقى جزاءه.

ق الكافر باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه   َّ  رث  يت ىت نت مت ُّ  أي: فال صدَّ

 .عىل عبادهوشه، وال صىل الصلوات اخلمس التي فرضها اهلل 

ب باحلق فلم يؤمن به، وأعرض عن طاعة اهلل يف أمره وهنيه. َّ ىث نث مث زث ُّ   أي: ولكن كذَّ

يتبخرت يف مشيه متكربا، ال يبايل بكفره  أي: ثم مىض الكافر إىل أهله   َّ اك يق ىق يف ىف يث ُّ 

، [31]املطففي:   َّ  خي حي جي ٰه مه جه هن ُّ كام قال تعاىل:  ومعاصيه، وال عاقبة أمره!

 . [13]االنشقاق:     َّ  ني مي زي ري ٰى ين ُّ وقال سبحانه: 

قفال ابفن  ولَِيك اهلالك، وقفُرب منفك املكفروه.  توعد اهلل الكافر بالعذاب فقال:  َّ يك ىك  مك لك ُّ 

املعنى: أوىل لك االزدجار واالنتهاء، والعرب تستعمل هذه الكلمَة زجرا، ومنه قوله تعاىل: "عطية:  

 ."[21، 20]حممد:  َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر    ُّ

 ب منك املكروه.ك اهلالك، وقرُ يَ ولِ  أي: ثم َّ مم ام يل ىل مل ُّ 

ؤمر وال أي: أيظفن اإلنسففان أن يرتكفه اهلل يف الففدنيا  َّ  ين ىن نن من زن رن ُّ  مهمفال ال يففُ

 ُينهى، وال يبعثه يف اآلخرة للثواب والعقاب؟!

ب يف أي: أمل يكن اإلنسان يف أول أمره ماء قليال من مني الرجفل ُيصفَ   َّ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ُّ 

 رحم املرأة؟! 
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أي: ثم صار اإلنساُن بعد النطفة قطعَة دم جامد، فخلقه اهلل ونففخ   َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّ 

 وسوى جسمه معتدال بقدرته.فيه الروح، 

أي: فجعل اهلل من اإلنسان أوالدا له من الصنفي ذكورا   َّ حت جت هب مب  خب حب ُّ 

 [.46، 45]النجم:  َّ جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ كام قال تعاىل:    ،وإناثا

أي: أليس اهلل الذي خلق اإلنسان من نطففة، وجعفل لفه   َّ  مح جح مج حج مث هت مت خت ُّ

أوالدا من الذكور واإلناث، بقادر عىل أن حييي املوتى بعد أن صاروا ترابفا، ويعيفَدهم كفام كفانوا يف 

 قادر  عىل إعادته يوم القيامة.ُنطفٍة الدنيا؟! بىل، فالذي قدر عىل خلق اإلنسان من 
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 تدبر سورة اإلنسان

روى البخاري ومسلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: )كان النبفي صفىل اهلل عليفه وسفلم يقفرأ يف 

 اجلمعة يف صالة الفجر امل تنزيل السجدة، وهل أتى عىل اإلنسان حي من الدهر(. 

 هذه السورة مكية كام قال أكثر أهل العلم، وبيَّ العلامء خطأ من ذكر أن آية إطعفام املسفكي واليتفيم

قبفل أن يف مكفة  واألسري نزلت يف عيل بن أيب طالب وأهله ريض اهلل عنهم، فقد نزلت هذه السفورة  

، ففزواج عفيل ولفد احلسفن واحلسفي ريض اهلل عفنهاميتزوج عيل بفاطمة ريض اهلل عنها، وقبفل أن يُ 

 بفاطمة ريض اهلل عنهام كان يف املدينة بعد غزوة بدر.

 ﴾ يل ىل مل خل﴿

أي: هل جاء عىل اإلنسان قبل أن خُيلق زمن طويل مل  َّ    خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ ُّ 

كان عدما،    عندما  اإلنسانعىل هنا جنس بني آدم، واحلي الذي مر واإلنسان  يكن فيه شيئا ُيذكر؟ 

، وسمي إنسانا باعتبار ما صار إليه، والغرض من هذا التنبيه  مل يكن له ِذكر  يف تلك املدة الطويلة فإنه 

 .أوجده من العدم نسان خملوق، فعليه أن يعبد اهللَ الذي عىل أن اإل 

أي: إنا خلقنا كل إنسان من منٍي قليٍل، أخالٍط من ماء   َّ  مغ جغ مع جع مظ حط مض ُّ 

 جه ين ىن من خن  حن جن ُّ كام قال تعاىل:    ،املرأة؛ ألجل أن نختربه يف الدنياماء الرجل و

   .[2]امللك:  َّمه

اإلنسان ذا سمع يسمع به األصوات، وذا برص يبرص به  أي: فجعلنا  َّ   مف خف  حف جف ُّ 

املرئيات، نعمة من اهلل عليه ليشكره، وحجة له عليه ليتمكن من معرفة احلق بسمعه وبرصه، ومتييِز  

ه.   ما ينفُعه وَيُضُ
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أي: إنا بينا لإلنسان طريق احلق الذي يوصله إىل اجلنة إن شكر،   َّ  جل مك لك خك حك جك مق حق ُّ 

الباطل الذي يوصله إىل النار إن كفر، ليكون إما شاكرا لنعم اهلل طائعا موحدا، وإما كفورا  وطريق  

 لنعم اهلل مرشكا عاصيا. 

بون هبا،   َّ خم حم جم هل مل خل حلُّ  أي: إنا أعددنا للكافرين يف جهنم سالسل ُيعذَّ

 رن مم ام يل ىل  ُّ كام قال تعاىل:   ،وقيودا جتمع أيدهيم إىل أعناقهم، ونارا تتوقد عليهم 

]احلاقة:  َّ مهٰه جه هن من خن حن جن  ُّ وقال عز وجل: ، [71]غافر:   َّ  من زن

32]. 

أي: إن املطيعي رهبم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه   َّ    ٰه مه جه هن من خن حن جن  مم ُّ 

 يرشبون يف اجلنة من إناء فيه مخر  ممزوجة  بكافوٍر بارٍد طيِب الطعم ِوالرائحة. 

مخر اجلنة املمزوجُة بالكافور من عٍي جاريٍة ال تنقطع، أي:  َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ 

إىل قصورهم وبساتينهم   ،يلتذ هبا عباد اهلل الصاحلون، يترصفون بإجرائها يف اجلنة كام يشاءون

 وأماكنهم التي يريدون. 

أي: األبرار كانوا يف الدنيا يوفون بنذورهم التفي نفذروها طاعفة هلل، ممفا هفو واجفب   َّ   يم ىم  ُّ 

 الرشع، أو ألزموا به أنفسهم، فهم يكثرون من الطاعات، وإذا نذروا هلل طاعة وفوا هبا. بأصل

أي: وخياف األبرار يوم القيامة الذي كان شه منترشا فاشفيا عامفا   َّ ين ىن من خن حن  جن  ُّ 

فلية، فلذلك امتثلفوا الواجبفات، وتركفوا املحرمفات خوففا مفن  عىل مجيع املخلوقات الُعل وية والسُّ

 احلساب يوم القيامة. 

أي: ويطعم األبراُر الطعفام مفع حمبفتهم لفه املسفاكي،   َّ مي خي حي  جي يه ىه مه جه  ُّ 

تاجي الذين مات آباؤهم، وأرسى الكفار واملحبوسي من املسلمي. قفال القرطبفي: واألطفال املح
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 ."الصحيح أن هذه اآلية عامة نزلت يف مجيع األبرار"

 -أهيفا املحتفاجون  -أي: يقول األبفرار: إنفام نطعمكفم   َّ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  ُّ 

جمازاة بفعل يشء تكافئوننا به، وال نريد منكم خملصي لوجه اهلل، طلبا لرضاه وثوابه، ال نطلب منكم 

مفه اهلل مفن قلفوهبم، تمل أهنم مل يقولوا هذا بألسفنتهم، ولكفن علِ كلمة شكر وثناء تقولوهنا لنا. وحُي 

تمفل أهنفم يقولفون ذلفك تأنيسفا ليبي عن صحة نيتهم يف صدقاهتم. وحُي   ؛فأثنى عليهم باإلخالص

 للمحتاجي، ودفعا النكسار نفوسهم.

أي: يقول األبرار املتصدقون بالطعام: إنا نخاف من ربنا عفذاَب   َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ُّ 

كام قفال   ،ي تعبس يف الوجوه من شدة بالئهالذ  يوِم القيامة الضيِق الشديِد األهوال، الطويِل املقدار،

 َّ  يه ىه مه جه ُّ وقال سفبحانه:  ،  [4]املعارج:    َّمضحط خض حض جض مص خص  حص  ُّ تعاىل:  

 .[24]القيامة: 

وروى أبو داود عن عائشة ريض اهلل عنها أن النبي صىل اهلل عليه وسلم )كان يتعوذ من ضفيق املقفام 

 يوم القيامة(.

أي: فدفع اهلل عن األبرار أهفواَل يفوم القيامفة بسفبِب   َّ ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب  ُّ 

وجوههم، وفرحا يف قلوهبم، فيجمع هلم ُحسنا يف    وأعطى األبرار  ،أعامهلم الصاحلة وخوفهم من اهلل

 بي حسن الظاهر والباطن.

بسبب صربهم يف الدنيا عفىل طاعفة اهلل وعفن   أي: وجزى اهلل األبرار  َّىث  نث مث زث رث يت  ُّ 

 معصيته وعىل املصائب جنة يدخلوهنا، وحريرا يلبسونه. 

أي: يف حال كون أهل اجلنة جالسي بتمكن وارتففاق عفىل الرسفر املغطفاة   َّىق يف ىف يث  ُّ 
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 باحلجال. واحلََجلة: ثياب رقيقة تكون فوق الرسير، قال بعض علامء اللغة: ال يسمى الرسفير أريكفة

  إال إذا كان معه َحَجلة، وقال بعضهم: الرسير املريح يسمى أريكة وإن مل يكن معه َحَجلة.

 أي: ال يرى األبرار يف اجلنة شمسا يؤذهيم حرها، وال بردا شديدا  َّ    ىل مل يك ىك     مك لك اك  ُّ 

  .يضهم

خيلقه اهلل ألهل   !أي: وقريبة عىل األبرار ظالُل أشجار اجلنة، وهو ظالل عجيب  َّ مم ام يل  ُّ 

 مص    خص حص مس  خس حس جسُّاجلنة من غري وجود شمس؛ ليتنعموا باجللوس فيه، كام قال تعفاىل: 

 .[42، 41]املرسالت:  َّ  ال    خض حض جض

ل لألبرار قطف ثامر أشجار اجلنة كيف شاءوا، قعودا وقياما   َّ نن من زن رن  ُّ  أي: وُسه 

 َّحتخت ٱجت ُّ، وقال سبحانه: [54]الرمحن:   َّ مم ام يل ىل  ُّ كام قال تعاىل:  ،ومضطجعي 

 . [23]احلاقة: 

هفا   أي: ويطوف خدم أهل اجلنفة عفىل األبفرار  َّ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن  ُّ  بآنيفة في

رى فيها شاب، جعل اهلل بقدرته تلك األكواب التفي مفن فضفة يف طعام، وأكواٍب ال آذان هلا وال عُ 

جاج.  صفاء الزُّ

األكواب التي يف صفاء الزجاج هي من فضة بيضفاء، وهفذا مفن أعجفب أي: تلك    َّ خئ حئ جئ  ُّ 

 فقد اجتمع هلا بياُض الفضة، وصفاُء الزجاج، وال نظري هلذا يف الدنيا.  !األشياء

ر خدم أهل اجلنة األكواب عىل امل  َّ  جب هئ مئ  ُّ  الذي يريد األبرار شبه، بفال زيفادٍة   قدارأي: قدَّ

 وال نقصان.

سقى األبرار يف اجلنة إنفاَء مخفٍر ممزوجفٍة بزنجبيفٍل طيفِب أي: ويُ   َّ خت حت جت هب مب خب حب  ُّ 
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الرائحة. وهذه كأس مخٍر أخرى غرُي الكأس األوىل التي ُيمزج فيها الكفافور، وأهفل اجلنفة يرشفبون 

، ففال يسفأمون شفيئا ويأكلون تلذذا، من غري عطش وال جوع، فاهلل ينوع هلم النعيم بفأنواع امللفذات

 . منها

أي: شاب األبرار املمزوُج بالزنجبيل من عٍي غزيرٍة يسميها أهفل اجلنفة   َّ مج  حج مث هت مت  ُّ 

 سلسبيل؛ لشدة جرهيا يف موضعها، ولسالستها يف احللق عند شهبا.

أي: ويرتدد عىل أهفل اجلنفة خلفدمتهم غلفامن   َّ مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  ُّ 

 صغار عىل سن واحدة، ال هيرمون وال يموتفون، 
ِ
هفم اهلل خلدمفة أهفل اجلنفة، إذا رأيفت هفؤالء خيلق

الولداَن وهم منترشون يف خدمة أهل اجلنة تظفنهم يف حسفنهم وبياضفهم وكثفرهتم لؤلفؤا مصفبوبا 

قا.  مفرَّ

لكا عظفيام أعفده أي: وإذا نظرت هناك يف اجلنة أبرصت نعيام ومُ   َّ  مع جع مظ حط مض خض حض جض  ُّ 

 اهلل لكل مؤمن يف اجلنة.

ويف الصحيحي عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: ))قال اهلل:  

أعددت لعبادي الصاحلي ما ال عي رأت، وال أذن سمعت، وال خطر عىل قلب برش، فاقرءوا إن  

 ((.[17]السجدة:          َّ مب خب حب جب  هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي  ُّ شئتم: 

ويف الصحيحي أيضا عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: ))إن يف اجلنة  

]الواقعة:    َّلكمك اك   ُّ شجرًة يسري الراكب يف ظلها مائة عام ال يقطعها((، واقرءوا إن شئتم: 

30]. 

غليٍظ حريٍر رقيٍق أخض اللون، وحريٍر    أي: فوق أهل اجلنة ثياُب   َّخف حف  جف مغ جغ  ُّ 

له بريق  يلبسونه فوق الثياب الرقيقِة للزينة واجلامل، وخص اهلل اللفون األخضف ألنفه أمتفع للعفي، 
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 وألنه كان قديام من لباس امللوك، وإال فأهل اجلنة يلبسون ما يشاءون من ألوان الثياب.   

را وإناثا أساور فضة يلبسفوهنا يف سفواعدهم زينفة  اهلل األبرار ذكوأي: وحىلَّ   َّ حك جك مق حق  ُّ 

 هلم.

ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: ))تبلُغ احِلليفُة مفن 

 املؤمن حيث يبلغ الوضوء((.

وهذا املذكور يف هذه السورة من آنية الفضة واحليل من الفضة هو نعيم أهل اجلنة من األبرار 

 ُّ صحاب اليمي، أما السابقون املقربون فآنيتهم وحليهم من الذهب، كام قال اهلل يف آية أخرى: أ

 جس مخ جخ مح جح  ُّ ، وقال تعاىل: [23]احلج:   َّ  جم هل مل خل  حل جل مك

 .[71]الزخرف:   َّحس

))جنتان ويف الصحيحي عن أيب موسى األشعري ريض اهلل عنه عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال:  

 من فضة آنيتهام، وما فيهام، وجنتان من ذهب آنيتهام، وما فيهام((.

 ٰذ يي ىي مي ُّ وقد ذكر اهلل تفاوت نعيم أهل اجلنة يف آخر سورة الرمحن، قال تبارك وتعاىل: 

 خص ُّ ، فوصفهام بأحسن األوصاف، وها للمقربي املحسني، ثم قال:  [46]الرمحن:    َّ ٰى ٰر

  ين ىن نن من زن  ُّ ، وها ألصحاب اليمي، وقال سبحانه:  [62]الرمحن:   َّ حض جض مص

 خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى

 . [12 - 7]الواقعة:     َّمت خت حت جت  هب مب

بواطنهم من كفل أذى، فبفواطنهم أي: وسقى اهلل األبرار شابا يطهر    َّ    حل جل  مك لك خك  ُّ 

 مطهرة  من احلسد واحلقد وسائر األخالق الرديئة، وال حيتاجون إىل إزالة أي  أذى من أجسامهم.

روى مسلم عن جابر ريض اهلل عنه قال: سمعت النبي صىل اهلل عليه وسلم يقول: ))إن أهفل اجلنفة 
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اء  يأكلون فيها ويرشبون، وال يتُفلون، وال يبولفون، وال يتغ وطفون، وال يمتخطفون، طعفاُمهم ُجشفَ

ِح املِسك((.  ح  َكَرش   َوَرش 

أي: يقول اهلل لألبرار تكريام هلم: إن هفذا النعفيم الفذي   َّ   حن جن مم خم حم جم هل مل خل  ُّ 

ومفا عملفتم يف الفدنيا   ،أعطيناكم يف اجلنة كان لكم ثوابا عىل ما عملتم يف الدنيا من األعامل الصاحلة

 من عمل صالح شكره اهلل لكم، وتقبله منكم ولو كان قليال، وأثابكم عليه ثوابا عظيام.

القرآَن  -أهيا الرسول  -نا ال غرينا نزلنا عليك أي: إنا نحن وحدَ   َّ جي ٰه مه جه هن من  خن  ُّ 

 قا بحسب احلكمة، وهو كالم اهلل ليس كالَم غريه.فرَّ إنزاال مُ 

ملا حكم اهلل به عليك مفن تبليفغ رسفالته، والعمفل   -أهيا الرسول    -أي: فاصرب    َّ مي خي حي  ُّ 

ره عليك من مصائب الدنيا، وانتظر نرصف اهلل لفك عفىل املرشفكي، وال تسفتعجل قد  برشيعته، وما يُ 

 عذاهبم.

واآلية عامة لكل املسلمي، فعىل املسلم أن يصرب عىل حكفم اهلل الرشفعي، وعفىل حكفم اهلل الكفوين 

ره  من مصائَب يصرب عليه القدري، فام شعه اهلل من الواجبات واملحرمات يصرب عىل امتثاله، وما قدَّ

 عىل حتمله.

أي: وال تطع فاجرا يفدعوك إىل معصفية اهلل أو كفافرا يفدعوك إىل   َّ هت مت هب مب هئ  مئ هي ُّ 

وارتكفاب املعفايص أو يفدعوه إىل الكفر باهلل، فعىل املسلم أن حيذر ممن يدعوه إىل التهاون بالطاعات  

 الكفر واإلحلاد.

اسم ربك أول النهار يف صالة الصبح،   -أهيا العبد   -أي: واذكر   َّ  هش مش هس مس هث مث  ُّ 

ويدخل يف ذلك: صالُة النوافل يف هذه األوقات، والتسبيح،    ،وآخر النهار يف صالة الظهر والعرص 
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 ىق يف ىف يث ىث   ُّكام قال تعاىل:  ،واملساءوالتحميد، والتهليل، والتكبري، وأذكاُر الصباح 

 .[130]طه:   َّ زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك  لكمك اك يق

أي: ومن الليل فأكثر من السجود هلل يف صالتك الفريضة والنافلة كصالة   َّ يل ىل مل خل  ُّ 

  َّمب  خب حب جب هئ مئ خئ  ُّ كام قال تعاىل:   ،املغرب والعشاء، وقيام الليل والوتر 

 .[114]هود: 

ح اهلل بتنزهيه عن النقائص وقتا طويال يف الركوع والسجود يف أي: وسب   َّ   مم خم حم جم  ُّ 

 جه هن من  خن جنحن مم خم حم جم  ُّ كام قال تعاىل:  ،صالة الليل، ويف غري الصالة أيضا

 .[49، 48]الطور:                   َّ  مئ هي مي خي حي جي ٰه مه

احليفاة الفدنيا، أي: إن الكفار والفسفقة حيبفون    َّ جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم  ُّ 

فهم حريصون عىل طول العيش فيها، والتمتِع بملذاهتا، ويرتكون خلف ظهورهم يوَم القيامة الثقيَل 

 َّ مم خم حم     جم يل ىل مل خل ُّ كام قفال تعفاىل:    ،بأهواله، فال يعملون بام ينجيهم يف اآلخرة

 .[21، 20]القيامة: 

وربطنا أجفزاء أجسفادهم بالعظفام أي: نحن خلقنا الناس من العدم،    َّجي يه ىه  مه  ُّ 

 فصارت أبداهُنم مشدودة قوية؛ ليطيعوين، ويشكروين. واملفاصل واألعصاب والعروق،

أي: وإذا أردنا بعثناهم يوم القيامة، وأعدنا أجسامهم من جديد   َّ ٰر  ٰذ يي ىي مي خي  ُّ 

 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت  ُّ كام قال تعاىل: ،  كام كانوا يف الدنيا

 . [62 - 60]الواقعة:  َّ ىل مل يك ىك مك لك  اك

ملفن اتعفظ هبفا أي: إن آياِت هذه السورِة عظة  وعربة     َّ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى  ُّ 

 ك إىل ربه طريقا باإليامن به والتوبة إليه.لَ واعترب، فمن أراد َس 
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والعمل  اتباَع طريق احلق باإليامن   -أهيا الناس   -أي: وما تشاءون   َّنب مب زب رب يئ ىئ    ُّ 

]البقرة:   َّ حت  جت هب  مب  خب حب جب هئ ُّ كام قال تعاىل:   ،الصالح إال أن يشاَء اهلل أن هيديكم 

213]. 

أي: إن اهلل كان ومل يزل عليام بكل يشء، ال خيففى عليفه أعامُلكفم   َّ  ىت نت مت زت رت يب  ُّ 

 الظاهرة والباطنة، حكيام يف هداية من هيديه، وإضالِل من يضله.

أي: يدخل اهلل من يشاء من عباده يف رمحته بتوفيقهم يف الفدنيا إىل التوبفة   َّ    نث مث زث رث يت  ُّ 

 ثم يدخلهم يف اآلخرة جنته. ،واإليامن والعمل الصالح

 أي: وأعد اهلل للظاملي عذابا موجعا يف جهنم. َّ  اك يق ىق يف ىف يث  ُّ 

ومن الظلم أن يتعدى اإلنسان حدود اهلل، ومن الظلم أن يتعدى اإلنسان عىل عباد اهلل، ومن الظلم  

 حي  ُّ أن يرتك اإلنسان التوبة من الكفر واملعايص، فيظلم نفسه بتعريضها لعذاب اهلل، كام قال تعاىل: 

 .[11]احلجرات:   َّ  مب هئ مئ هي مي خي
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 تدبر سورة المرسالت 

 ﴾ يل ىل مل خل﴿

  ُّ كام قال تعاىل:   ، أي: ُأقسم بالرياح التي ُيرسلها اهلل بقدرته يتبع بعضها بعضا َّ ىك مك لك ُّ 

  َّمع جع مظ حط مض  خض حض جض  ُّ وقال سبحانه: ، [22]احلجر:     َّ ىث  نث مث

 .[57]األعراف: 

 أي: فالرياح الشديدة اهلبوب. َّ ىل مل يك ُّ 

واملطر، وقيل: الناشات املالئكة تنرُش أي: وُأقسم بالرياح التي َتنرُش السحاَب    َّ  مم ام يل ُّ 

 ما يأمرها اهلل بنرشه يف األرض من اخلري والربكات، وكال القولي صحيح.

ق بي احلق والباطل بام ُتنزل من وحي اهلل وأمره وعقوبته.  َّ من زن رن ُّ   أي: فاملالئكة التي ُتفر 

أي: فاملالئكة التي ُتبل غ رسل اهلل الوحي الذي فيه تذكري العبفاد بفام يفنفعهم يف   َّ ين ىن نن ُّ 

 دينهم ودنياهم. 

 أي: ُتلقي املالئكُة الوحي إقامًة للحجة من اهلل عىل خلقه، وحتذيرا هلم من عذابه.  َّ مي زي ري ٰى ُّ 

لقيامة واحلسفاب من البعث يوم ا  -أهيا الناس    -أي: إن الذي يعدكم اهلل به    َّ جئ يي ىي  ني ُّ 

، ال شك يف وقوعه.   واجلزاء لثابت 

 أي: فإذا النجوم ذهب نوُرها حي تتساقُط يوم القيامة. َّ هئ مئ خئ حئ ُّ 

 ىت نت مت زت ٱرت  ُّكام قال تعاىل:   ،أي: وإذا السامء انشقت َّ مب  خب حب جب ُّ 

 .[19]النبأ:     َّ مي زي ري ٰى ين ُّ وقال سبحانه: ، [16]احلاقة:  َّيت
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كام قال   ، أي: وإذا اجلبال ُقِلعت من أصلها برسعة، وتفتت وصارت هباء َّ خت حت جت هب ُّ 

 ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك ُّ تعاىل: 

 . [107 - 105]طه:  َّ زي

له جلمعهم مع   َّ حج مث هت مت ُّ  أي: وإذا رسُل اهلل مجعهم اهلل يوم القيامة يف الوقت الذي أجَّ

  حن جن ُّ وقال سبحانه:  ، [109]املائدة:   َّ جم يل  ىل مل  ُّ كام قال تعاىل:  ، أممهم، للحكم بينهم

 .[ 50، 49]الواقعة:   َّ  خي حي جي ٰه مه  جه هن من  خن

ر اهلل الرسل للحساب واجلزاء؟ ما أعظَم يفوم القيامفة الفذي يعني: ألي يوم أخَّ   َّ  جخ  مح جح مج ُّ 

 ر اهلل فيه احلساب!أخَّ 

هفم ليفوم القيامفة الفذي يفصفل فيفه بفي عبفاده، ر اهلل مجع أي: أخَّ   َّ حس جس مخ ُّ  الرسل مفع أمم

 فيحاسبهم مجيعا، وجيازي كال بام يستحق.

ما عظمفُة يفوم القيامفة وشفدُة   -أهيا اإلنسان    -يعني: وأي يشء أدراك    َّ جض مص خص حص مس خس ُّ 

 أهواله وأنت مل تر مثله؟!

ب يف   َّ  حط مض  خض حض ُّ  الدنيا باحلق الذي جفاء مفن أي: عذاب  وخزي  يوم القيامة ملن كذَّ

 بون بتوحيد اهلل ورسله وكتابه والبعث بعد املوت.كذ  عند اهلل، كالذين يُ 

أي: أمل هنلك األمم املاضية املكذبي بآيايت ورسيل كقفوِم نفوٍح وعفاٍد وثمفوَد   َّ جغ مع جع مظ ُّ 

 ومن بعَدهم من األمم الكافرة؟

األمم املاضية كفاَر هفذه األمفة، ففنُهلُكهم مجيعفا كفام أي: ثم ُنلِحق بكفار    َّ      خف  حف جف مغ ُّ 

 أهلكنا األولي من قبلهم.
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أي: كام أهلكنا الكافرين من األمفم الكفافرة كفذلك سفنتي يف إهفالك   َّ  جك مق حق مف ُّ 

 أمثاهِلم من الكفار الذين جاءوا من بعدهم. 

ب باهلل وقدرته  َّ  مك لك خك حك ُّ  ، وما أخفرب بفه مفن أي: عذاب  وخزي  يوم القيامة ملن كذَّ

 إهالك األمم املاضية.

 ضعيٍف حقري؟ يٍّ نِ من مَ  -أهيا الناس  -أي: أمل نخلقكم  َّ حم جم يل ىل مل خل ُّ 

أي: فجعلنا نطفة املني مستقرًة حمفوظًة يف رحم املفرأة إىل وقفت الفوالدة الفذي   َّ ىن من  خن حن ُّ 

ره.علِ   مه اهلل وقدَّ

 َّ ىه مه جه ين ُّ 

 النطفة إنسانا وتصويره كام نشاء، فنعم القادرون نحن عىل خلق األشياء.أي: فقَدرنا عىل خلق 

ب بأن اهلل خلق الناس من ماء مهي. َّ  خي حي جي يه ُّ   أي: عذاب  وخزي  يوم القيامة ملن كذَّ

األرَض وعففاًء جَتمففُع  -أهيففا النففاس  -أي: أمل نجعففل لكففم  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّ

 وأمواتكم يف القبور، وتسرت أذاكم يف حال حياتِكم، وجيفكم بعد موتِكم.أحياءكم يف البيوت، 

 أي: وجعلنا يف األرض جباال ثابتات طواال شاهقات. َّ ّٰ  ِّ ُّ َّ ُّ

مفاء عفذبا باألمطفار والعيفون واألهنفار،   -أهيفا النفاس    -أي: وأسقيناكم    َّ نئ مئ زئ رئ ُّ

 ترشبون منه، وتسقون به زروعكم وأنعامكم.

ب بفنعم اهلل عفىل عبفاده يف خلفق   َّ  زب رب يئ ىئ ُّ أي: عذاب  وخزي  يوم القيامفة ملفن كفذَّ

 األرض واجلبال واملاء، فكفر باهلل ومل يشكره عىل نعمه.

أي: ُيقال للمكذبي بالبعث واحلساب يوم القيامفة: سفريوا إىل مفا   َّ مت زت رت يب ىب نب مب ُّ

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 
 

91 

 كنتم يف الدنيا تكذبون به من عذاب النار.

أي: ُيقال للمكذبي يوم القيامة: سريوا إىل ظِل دخفاٍن يرتففع مفن   َّ  نث مث  زث رث يت ىت نت ُّ

 جهنم ثم يتشعب إىل ثالِث فَِرٍق عظيمة.

أي: دخان جهنم الصاعد منها ال يظِل الكفاَر وال يرحيهم من حر   َّ  اك يق ىق يف ىف يث ىث ُّ

 مث  ُّ كام قال تعاىل:  ،إليهم وهم يف أرض املحرش وال يدفع عنهم شدَة هلبها الواصل جهنم، 

  - 41]الواقعة:  َّ حط مض خض  حض جض  مص خص حص  مس خس حس  جس  مخ جخ مح  جح مج  حج

44]. 

 عظيٍم يتطاير منها كالقصور العالية.أي: إن جهنم ترمي برشٍر  َّ    مل يك  ىك مك لك ُّ

أي: كأن الرشر الذي يتطاير من جهنم مثُل اجِلامل السود التي َيميُل سفواُدها   َّ  مم ام يل ىل ُّ

  إىل الصفرة.

ب بعذاب اهلل. َّ  نن من زن رن ُّ  أي: عذاب  وخزي  يوم القيامة ملن كذَّ

بون فيه، وذلك يف بعض مواقف يوِم القيامة.أي: هذا وقت  ال  َّ زي ري ٰى ين ىن  ُّ  يتكلم املكذ 

 أي: وال يؤذن للمكذبي يوم القيامة فيعتذرون من ذنوهبم. َّ جئ يي ىي ني مي  ُّ

ب بام أخرب اهلل عن حال الكفافرين يف   َّ هئ مئ  خئ حئ  ُّ أي: عذاب  وخزي  يوم القيامة ملن كذَّ

 اآلخرة.

القيامة الذي نحكم فيه بالعدل بي عبادنا، مجعناكم أي: هذا يوم    َّ حت جت هب خبمب حب جب  ُّ

  بقدرتنا.
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أي: يقول اهلل للكافرين يوم القيامة: فإن كان لكم حيلة تتخلصون هبا   َّ مج حج مث هت  مت خت  ُّ

 ني مي زي ري ُّ كام قال تعاىل:   ، من عذاب النار فاحتالوا عيلَّ هبا، فال مفر لكم من عذايب

 مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي

 . [35 - 33]الرمحن:   َّمس خس حس جس مخ جخ مح  جح

ب بام أخرب اهلل به عن اآلخرة. َّ مخ جخ مح جح  ُّ  أي: عذاب  وخزي  يوم القيامة ملن كذَّ

أي: إن الذين اتقوا عذاب اهلل بامتثال الواجبات واجتناب الرشك  َّ  خص حص مس  خس حس جس  ُّ

 مم حمخم جم يل ىل مل ُّكام قال تعاىل:   ،وأهناٍر جاريةواملعايص يتنعمون يف ظِالٍل يف اجلنة، 

 .[35]الرعد:   َّىن من خن  جنحن يم ىم

 أي: وفواكه طيبة كثرية يأكلون منها ما تشتهيه أنفسهم.  َّ  ال     خض حض جض مص  ُّ

قال ألهل اجلنة إكراما هلم: كلوا من فواكه اجلنة واشبفوا أي: يُ   َّ   مغ جغ مع جع  مظ حط مض  ُّ

من أهنارها، بال أذى وال تنغيص فيام تأكلون وترشبون، جزاء لكم بسبب ما كنتم تعملفون يف الفدنيا 

 من األعامل الصاحلة. 

أي: إنا كام أثبنا الذين أحسنوا بالنعيم العظيم يف اجلنة كذلك نثيب   َّ حق مف خف حف جف  ُّ

 ون يف طاعة اهلل وحيسنون إىل عباد اهلل، وال نضيع أجرهم يف اآلخرة. الذين حيسن

ب بأن اهلل ُيكرم املتقي يف اجلنة. َّ      خك حك  جك مق  ُّ  أي: عذاب  وخزي  يوم القيامة ملن كذَّ

أي: يقول اهلل للمكذبي بالبعث: كلوا يف الدنيا ومتتعوا قليال إىل   َّ مل خل حل جل مك لك  ُّ

 هب  مب خب حب جب   ُّ كام قال تعاىل: ،  أعامركم، إنكم جمرمون بكفركم ومعاصيكمآخر  

 . [24]لقامن:    َّ  خت  حت  جت

ب بأن اهلل معذب الكافرين. َّ خم حم  جم هل  ُّ  أي: عذاب  وخزي  يوم القيامة ملن كذَّ
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ون هلل، صففلَّ أي: وإذا قيففل يف الففدنيا للمجففرمي: صففلوا، ال يُ  َّ جه هن من خن حن جن مم  ُّ

  حن جن يم ىم مم خم حم  ُّكام قال تعفاىل:    فيام أمرهم به من املحافظة عىل الصالة!ويعصونه  

 .[43]القلم:  َّ خن

بوا اهلل ورسله، ومل يمتثلفوا أمفر   َّ حي جي ٰه  مه  ُّ أي: عذاب  وخزي  يوم القيامة ملن كذَّ

 اهلل وهنيه.

 بكفالم اهللأي: فبأي ختويف وحتذير بعد القرآن يصدقون إن مل يصدقوا    َّ  هئ مئ هي مي خي  ُّ

 ؟! سبحانه
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