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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  المقدمة : 

العالمين , والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين  , نبينا محمد وعلى آله وأزواجه الطاهرات أمهات   الحمد لله رب
 المؤمنين  وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين 

 وبعد : 

في جميع  ع ص القرآن هي األساس والمرجوألن نصو,  ما كان متصال ومتعلقا بكتاب الله  وسنة نبيه ف العلوم فإن أشر
أحكام الدين , ولكون اللحن قد ظهر في ألسنة العرب , لذا اشتدت الحاجة الى تفسير القرآن  الكريم , فذا البحث 

 التين ( , وقد اشتمل البحث على الموضوعات والمباحث التالية :   –الشرح  –يتناول تفسير سورة ) الضحى 

 -معالم حول السورة : وفيه مطالب :المبحث االول : 

 -:المطلب االول : اسم السورة وفضلها 

 المطلب الثاني : سبب نزولها 

 :قبلها لما مناسبها الرابع:المطلب 

 المطلب الرابع : أهم مقاصدها:

 السورة:موضوعات  الثاني:المبحث 

 : الفوائد واالحكام المستنبطة من السورة : أوال:

 

, وأن يجزي من  أحمده سبحانه أن وفقني لهذا العمل الذي أسأل الله أن يجعله نافعا لي يوم ال ظل اال ظله   وفي الختام 
أرشدني الى صنعه خير الجزاء  ويجعل مثواه وجميع المسلمين جنات النعيم , إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب 

   ه أجمعينالعالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحب
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 -أوال تفسير سورة الضحى :

 -: مطالب وفيه:  السورة حول معالم:  االول المبحث

 : بالضحى اللَّه أقسم حيث ، فاحتتها باسم هلا تسمية الضحى سورة مسيت -: وفضلها السورة اسم:  االول المطلب

 اهلل صلى - النيب شأن يف نزلت وألهنا ، نور هو الذي املهم الوقت هبذا تنويها ، الشمس ترتفع حني النهار صدر وهو
 مسيت : عاشور ابن وقال،  بالليل افتتحت ، خبيل يف نازلة الليل سورة كانت وملا. بالضحى فافتتحت ، - وسلم عليه
 ومسيت،  الواو بدون" الضحى سورة" "الرتمذي جامع" ويف التفسري كتب من كثري ويف املصاحف أكثر يف السورة هذه

 يف صحيح خرب الصحابة عن يبلغنا ومل،  الواو بإثبات" والضحى سورة" "البخاري صحيح" ويف التفاسري من كثري يف
 وقبل الفجر سورة بعد نزلت السور، نزول ترتيب يف عشرة حادية السورة هذه وعدت،  باالتفاق مكية وهي. تسميتها

 مكية وهى آية عشرة احدى هيو  "1"صل املف قصار يف سورة أول وهي. آية عشرة إحدى آيها وعدد. االنشراح سورة
 "2"مبكة  نزلت عنهما اهلل رضي عباس ابن قال ، املفسرين بني خالف بال

: "  قال  سفيان بن جندب رواه ، الصحيحني يف الضحى سورة نزول سبب:  نزولها سبب:  الثاني المطلب
 قد شيطانك يكون أن ألرجو إين حممد يا:  فقالت امرأة فجاءت ، ثالثا   أو ليلتني يقم فلم ،  اهلل رسول اشتكى

 أما "3". قَ َلى َوَما َربُّكَ  َودََّعكَ  َما!  َسَجى ِإَذا َواللَّْيلِ !  َوالضَُّحى:   اهلل فأنزل.  ثالثا   أو ليلتني منذ َقرِبك أره مل ، تركك
 أن"   اهلل رسول خادم وكانت ، أمتها عن أمه عن ميسرة بن حفص عن شيبة أيب وابن الطرباين فأخرجها اجلرو قصة
 خولة يا: ))  فقال الوحي عليه ينزل ال أيام أربعة  النيب فمكث ، فمات السرير حتت فدخل  النيب بيت دخل جروا  

 باملكنسة فأهويت ، وكنس ته البيت هيأت لو:  نفس ي يف فقلت! ((  يأتيين ال ج ربيل ؟  اهلل رسول بيت يف حدث ما
:   اهلل فأنزل ، الرعدة أخذته الوحي عليه نزل إذا وكان ، حليته ترعد  النيب فجاء ، اجلرو فأخرجت السرير حتت

 "4".   فَ تَ ْرَضى:   قول ه إىل  َواللَّْيلِ !  َوالضَُّحى

 حتت كلب جرو وجود نزوهلا سبب أن يعرف ال من فيه بإسناد الطرباين يف وجدت: "  الفتح يف حجر ابن احلافظ قال
 لكن ، مش هورة سريره حتت الكلب كون بس بب جربيل إبطاء وقصة ، لذلك جربيل عنه فأبطأ به يشعر مل  سريره

                                                           
1
ب  ,  الشحود نايف بن علي -   683, ص   َعمَّ  جزء تفسير   في المَهذَّ
2
 375 ص(  القاهرة , محفوظ على الحي عبد الناشر , 10ج)  القرآن مقاصد في البيان فتح , خان حسن صديق - 
3
 المشركين أذى من  النبي لقي ما باب والسير, الجهاد كتاب في ومسلم .4950قلى  وما ربك ودعك ما  باب: التفسير, كتاب في البخاري أخرجه - 

 والمنافقين
4
 عنها أبيه عن سعيد بن حفص حديثها روى( :  البر عبد ابن)  عمر أبو قال:  وقال , لخولة ترجمته عند 628/  7 اإلصابة في ايةالتفسير  حجر ابن  - 

 ... به يحتج مما حديثها إسناد وليس...   والضحى:  تفسير في
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  شداد بن اهلل عبد عن جرير ابن واخرج "1""  الصحيح يف مبا مردود شاذ بل ، غريب اآلية هذه نزول س بب كوهنا
 قَ َلى َوَما َربُّكَ  َودََّعكَ  ما َسَجى ِإَذا واللَّْيلِ  الضَُّحى و" اهلل فانزل قالك قد اال بك ارى ما:    للنيب قالت خدجية ان
"  احلطب محالة وامرأته"  اىل"  اغىن ما وتب هلب ايب يدا تبت"  نزلت ملا:  قال  ارقم بن زيد عن احلاكم واخرج "2"

 هتجوين عالم حممد يا فالت ، املأل يف جالس وهو  اهلل رسول فأتت.  هجاك قد حممد ان:  هلب ايب المرأة فقيل
 مث ؟ مسد من حبال جيدي يف رأيت او حطبا أمحل رأيتين هل فقالت.  اهلل اال هجاك ما ، هجوتك ما واهلل إين:  ؟قال

 اهلل فأنزل ، وقالك ودعك وقد اال صاحبك أرى ما:  فقالت فأتته ، عليه ينزل ال أياما  اهلل رسول فمكث.  انطلقت
 "3"قَ َلى َوَما َربُّكَ  َودََّعكَ  ما َسَجى ِإَذا واللَّْيلِ  والضَُّحى" 

 وبدأ جتلى إذا وبالنهار ، يغشى إذا بالليل ،«  الليل»  يف سورة سبحانه أقسم :قبلها لما مناسبها:  الثالث المطلب
 إذا ولليل  ثانيا بالليل مث«  والضحى»  أوال بالنهار سبحانه الّله يقسم ، وهنا بالنهار بالقسم أعقبه مث ، بالليل بالقسم
 يف والتأخري التقدمي من ولكل ، موضع يف اآلخر ويقدم موضع يف أحدمها فيقّدم ، والنهار الليل يتوازن وهبذا سجى

 يف تقدمي املناسبة هنا وسرتى ، الليل سورة يف النهار على الليل يف تقدمي املناسبة إىل قبل من أشرنا وقد مناسبته املوضعني
 "4" الليل على النهار

 يبغضه، ومل ربه يرتكه مل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن -بالقسم- أكدت أهنا  :مقاصدها أهم:  الرابع المطلب
*  قلى وما ربك ودعك ما*  سجى إذا والليل*  والضحى: )املنزلة ورفيع القدر وجالل املكانة، كرمي يف عنده هو وإمنا

 بأن وذلك عينه؛ ويقر وسلم عليه اهلل صلى الرسول صدر يثلج مبا جاءت أهنا ، وكذلك (األوىل من لك خري ولآلخرة
 "5"(.فرتضى ربك يعطيك ولسوف: )يرضيه ما ومينحه فسيعطيه عظيم، له ربه عطاء بأن بشرته

 : السورة موضوعات:  الثاني المبحث

 ظهر اذا للشمس فالن ضحى:  قوهلم من أنه واحسب ، كله النهار وهو ، بالضحى ثناؤه جل اهلل اقسم }والضحى  {
 وقت به عىن وقيل ، الشمس فيها تصيبك ال أي 119 طه"  َتْضَحى َوال ِفيَها َتْظَمأ   ال َوأَنَّكَ "  تعاىل قوله ومنه ،

 ان"  قوله نظريه ، سجى اذا بالليل قابله انه بدليل كله النهار واراد بالضحى اهلل اقسم"   َوالضَُّحى"  قولهو  "6"الضحى

                                                           
1
 ملتقى أهل التفسير   - 
2
 609 ص(  لبنان , العلمية الكتب دار , 6م , 1ط)  المأثور التفسير في المنثور الدر , السيوطي الدين جالل - 
3
 609 ص سابق مرجع - 
4
 1598( ص  العربي الفكر دار القاهرة, ,15ج)  ,للقرآن القرآني التفسير ,الخطيب الكريم عبد - 
5
 المطابع لشئون العامة الهيئة,  10ج,  1ط,  )  باألزهر االسالمية البحوث مجمع بإشراف,   العلماء من  مجموعة,   الكريم رآنوسيط للقال التفسير - 

 1942 ص(   م 1993=  هـ 1414,   األميرية
6
(  1422 , القاهرة , والنشر للطباعة هجر , 24ج , 1ط)  التركي المحسن عبد بن هللا عبد الدكتور المحقق ,  الطبري تفسير , الطبري جرير محمد - 

 481 ص
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 ، الشمس ارتفاع فيها اليت الساعة وهي ، الضحى وقت يعين:  ومقاتل قتادة وقال.  هنارا أي"  ضحى بأسنا يأتيهم
 "1"  والشتاء والصيف والربد احلر يف النهار واعتدال

 بل اخرون وقال ، بظالمه اقبل اذا والليل معناه بعضهم فقال  تأويلها يف التأويل اهل اختلف }سجى والليل إذا  {
 "2" وسكن استوى اذا معناه بل اخرون وقال ، ذهب اذا ذلك معىن

 "3"احبك  منذ ابغضك وال اختارك منذ تركك ما أي:  القسم جواب هذا }ما ودعك ربك وما قلى  {

 يف الناس ازهد  اهلل رسول كان وهلذا ، الدار هذه من لك خري اآلخرة وللدار أي }ولآلخرة خير لك من األولى  {
 يف اخللد بني ، عمره آخر يف السالم عليه خري وملا ، سريته من بالضرورة معلوم هو كما ، اطراحا هلا واعظمهم الدنيا
 االمام روى ،  الدنية الدنيا هذه على اهلل عند ما واختار ، وجل عز اهلل اىل الصريورة وبني ، اجلنة مث آخرها اىل الدنيا
 ؟أمسح جعلت استيقظ فلما ، جنبه يف فأثر حصري على  اهلل رسول اضطجع:  قال مسعود بن اهلل عبد عن امحد
 امنا وللدنيا يل ما: )   اهلل رسول فقال ، شيئا احلصري على لك نبسط حىت آذنتنا اال اهلل رسول يا:  وقلت ، جنبه
 ( وتركها راح مث شجرة حتت ظل كراكب الدنيا ومثل مثلي

 حىت نعمه فواضل من اآلخرة يف ربك حممد يا يعطيك ولسوف:  ذكره تعاىل يقول }ولسوف يعطيك ربك فترضى  {
 ثنا قال ، الرملي سهل بن موسى به حدثين ما هو بعضهم فقال العطاء من وعده الذي يف العلم اهل اختلف ، ترضى
 عبد بن علي عن ، املخزومي املهاجر ايب بن اهلل عبيد بن امساعيل عن ، حيدث االوزاعي مسعت:  قال ، هاشم بن عمرو

 ، بذلك فسر ، كفرا كفرا بعده من أمته على مفتوح هو ما  اهلل رسول على عرض:  قال ، ابيه عن ، عباس بن اهلل
 ،  واخلدم االزواج من ينبغي ما قصر كل يف ، قصر الف اجلنة يف فأعطاه". فَ تَ ْرَضى َربُّكَ  ي  ْعِطيكَ  َوَلَسْوفَ " اهلل فانزل

 عبد بن عليّ  عن اهلل، عبيد بن إمساعيل عن األوزاعّي، عن اجلراح، بن رّواد ثين: قال العسقالين، خلف بن حممد حدثين
 .يصلحهنّ  ما وفيهنّ  املسك، تراهبنّ  لؤلؤ، من قصر ألف: قال( فَ تَ ْرَضى َربُّكَ  ي  ْعِطيكَ  َوَلَسْوفَ : )قوله يف عباس، بن اهلل

 .القيامة يوم وذلك ،( فَ تَ ْرَضى َربُّكَ  ي  ْعِطيكَ  َوَلَسْوفَ ) قتادة عن سعيد، ثنا: قال يزيد، ثنا: قال بشر، حدثنا

: قوله يف عباس، ابن عن السدّي، عن ظهري، بن احلكم ثنا: قال يعقوب، بن عباد به حدثين ما ذلك يف آخرون وقال
 ،"4" النار بيته أهل من أحد يدخل أال وسلم عليه اهلل صلى حممد رضا من: قال( فَ تَ ْرَضى َربُّكَ  ي  ْعِطيكَ  َوَلَسْوفَ )

 يف أميت من واحد يبقى أن أرضى ال إذا نزلت ملا: قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن روي فَ تَ ْرضى َربُّكَ  ي  ْعِطيكَ  َوَلَسْوفَ 
                                                           

1
 498 ص( 1406 , لبنان , المعرفة دار , 4ج , 1ط) سوار مروان , العك الرحمن عبد خالد المحقق , البغوي تفسير , البغوي مسعود بن الحسين - 
2
 483-482 ص سابق مرجع 
3
 498 ص سابق مرجع 
4
 487 ص(  1420 لبنان, الرسالة, مؤسسة ,24, ج1ط) شاكر محمد المحقق احمد القرآن, آي تفسير البيان جامع الطبري, جرير بن محمد - 
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 من إليه حيتاج مبا اجلنة يف قصر بألف وعده اهلل أن رضاه: عباس ابن وقال القرآن، يف آية أرجى هذه: بعضهم قال النار،
 أعطاه ما وكل اآلخرة، يف اهلل أعطاه ما كل يعمّ  وعد أنه والصحيح وغريه مكة بفتح الدنيا يف رضاه: وقيل واخلدم النعم

 "1" ذلك وغري املسلمني وكثرة والفتوح النصر من الدنيا يف

 هذه تعداد من والقصد الثالث النعم من عليه سبحانه اهلل أفاضه ما تعداد يف شروع هذا }ألم يجدك يتيما فآوى  {
ا ِفيَنا ن  َربِّكَ  َأملَْ ) تعاىل قوله خبالف وسلم وآله عليه اهلل صلى قلبه تقوية النعم  .الذم معرض يف ألنه( َولِيد 

 واهلمزة حقك، يف فعلت ما مثل عبيدي مع تفعل أن حقك يف فالطريق له قال كأنه ربه نعم يذكر أن ذلك بعد أمره مث
 واملعىن املصادفة، مبعىن وقيل العلم، مبعىن والوجود يتيما   وجدك قد قال فكأنه وجه أبلغ على املنفى وتقرير النفي إلنكار
 .وشرحه املواهب يف والتفصيل ذلك، غري وقيل األرجح، وهو بشهرين محله بعد أي والدتك قبل لك أب ال يتيما   وجدك

 ست أو مخس أو أربع ابن وهو أمه وتوفيت الفرع، أعمال من باألبواء وقيل التابعة دار يف ودفن باملدينة، أبيه وفاة وكانت
 وهو جده ومات باحلجون، وقيل باألبواء، وفاهتا وكانت أيام، وعشر وشهر سنة عشرة اثنيت أو تسع أو مثان أو سبع أو

 "2" مثان ابن وسلم وآله عليه اهلل صلى

 عن عبارة فالضالل إليها، فهداك الشريعة معرفة عن ضاال وجدك: أحدها: أقوال ستة فيه }ووجدك ضاال فهدى  {
ميان   َواَل  اْلِكتاب   َما َتْدرِي ك ْنتَ  ما: كقوله فهو اهلل، عند من احلق جاءه حىت الدين أمر يف[ السؤال] التوقيف  اإْلِ

 وفروعها الشريعة تفصيل يعرف يكون مل أنه ومعناه وغريه عطية ابن اختاره الذي وهو األظهر هو وهذا[ 52: الشورى]
 قوم يف وجدك والثاين. وبعدها النبوة قبل ذلك من معصوما كان ألنه به أشرك وال باهلل كفر ما ولكنه اهلل، بعثه حىت

 اهلجرة عن ضاال وجدك والثالث. األول من قريب وهذا يعبدون، ما تعبد تكن مل وإن منهم، واحد فكأنك ضاّلل،
 إليك الناس فهدى تعرف، ال الذكر خامل وجدك الرابع. اهلجرة قبل نزلت السورة ألن ضعيف، وهذا إليها، فهداك

 وسلم وآله عليه اهلل صلى أنه وذلك الطريق، عن الضالل من أنه اخلامس. املقصود املعىن عن بعيد وهذا بك، وهداهم
 بل: وقيل إليها، اهلل فرده حليمة مرضعته من ضلّ  بل: وقيل جده، إىل اهلل فرّده صغري وهو مكة، شعب بعض يف ضلّ 
 إليه فهداك هلل حمبا وجدك أي احملبة من الضالل مبعىن أنه السادس. طالب أيب مع إليها خرج حني الشام طريق يف ضل
 شيخنا يقول كان وهبذا ليوسف، حمبتك أي[ 95] اْلَقِدميِ  َضالِلكَ  َلِفي ِإنَّكَ  تَاللَّهِ  ألبيهم، يوسف إخوة قول ومنه

 "3". الزبري بن جعفر أبو األستاذ

                                                           
1
 490ص(  1416 , بيروت , االرقم ابي ابن االرقم دار , 2ج , 1ط) الخالدي هللا عبد المحقق , التنزيل لعلوم التسهيل , جزيء ابن احمد محمد - 
2
 280ص( 1412 , بيروت , العصرية المكتبة , ,15ج) االنصاري ابراهيم هللا عبد راجعه , القرآن مقاصد في البيان فتح , خان صديق محمد - 
3
 491ص(  1416 , بيروت , االرقم ابي ابن االرقم دار , 2ج , 1ط) الخالدي هللا عبد المحقق , التنزيل لعلوم التسهيل , جزيء ابن احمد محمد -
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 عياله كثر إذا معيل فهو وأعال حمتاجا، كان إذا عائل فهو الرجل عال: يقال الفقري :العائل }ووجدك عائال فأغنى  {
 أعطاه مبا رضاه هو: وقيل الكفاف، اهلل أعطاه أن هو وسلم وآله عليه اهلل صلى وغناؤه املال، يف هو والغىن الفقر وهذا
 "1"فأغناك إليه فقريا وجدك املعىن: وقيل اهلل،

 بل اليتيم، تقهر فال يتمك يف آواك اهلل كان فإذا ،{فآوى يتيما   جيدك أمل} مقابلة يف هذاو }فأما اليتيم فال تقهر  {
 أن قبل أبوه مات الذي اليتيم ألن الشريعة، حسنات ومن الشريعة أوامر من وإكرامهم اليتامى إىل واإلحسان اليتيم، أكرم
 سنًّا بلغ قد كان إذا السيما السرور عليه يدخل من وإىل يسليه، من إىل حيتاج جرب، إىل حيتاج اخلاطر، منكسر يبلغ

 َفال) اهلل عبد مصحف يف ذلك أن وذ كر.  َوحْتِقره ت  ْغِمْصه: قال "2" ذلك أشبه وما والعاشرة كالسابعة األمور به يعرف
 أيب حّدثين:  قال حنبل ابن حّدثنا:  قال مالك ابن حّدثنا:  قال فنجويه ابن أخربين يتمك واذكر تَ ْقَهرْ  َفال "3"(. َتْكَهرْ 

 أيب عن ، حيّدث الغيث أبا مسعت:  قال الدبلي زيد بن ثور عن ، مالك حّدثنا:  قال عيسى بن إسحاق حّدثنا:  قال
 اهلل اتقى إذا اجلّنة يف كهاتني وهو أنا - لغريه أو له - اليتيم كافل» وسلم عليه الّله صلى اهلل رسول قال:  قال هريرة

  "4".والوسطى بالسبابة مالك وأشار «سبحانه

 السائل، يف يدخل ما أول{ تنهر فال السائل وأما{ }فهدى ضاال   ووجدك} مقابل يف هذاو  }وأما السائل فال تنهر  {
 تبارك اهلل لقول له تبينها أن عليك وجب الشريعة له تبني أن يريد سألك إذا ألنه تنهره؛ ال العلم عن الشريعة عن السائل
 هنرته إن تنهره ال[. 187: عمران آل{ ]تكتمونه وال للناس لتبيننه الكتاب أوتوا الذين ميثاق اهلل أخذ وإذ: }وتعاىل
 فوقه أنك يشعر وهو هنرته إذا فوقه، أنك يعتقد أنه إال يسأل يأت مل ألنه فوقه؛ أنك يعتقد وهو هنرته إذا إنك مث نفرته،
 وقس اجلواب، من إليه تلقيه ما يفقه ال أو السؤال، من إليك يلقي ما يفقه ال ورمبا حواسه، واختلفت الرعب أصابه

 ال هلذا وعقلك، فكرك ترتب أن تستطع ومل حواسك، ضاعت هنرك مث منزلة منك أكرب رجال   كلمت لو أنت نفسك
 العموم هذا لكن تنهره، فال ماال   يسألك سائل جاءك إذا يعين املال، سائل أيضا   ذلك يف يدخل ورمبا السائل، تنهر

 آراء يضرب حىت وفالن فالن رأي وأخذ رأيك وأخذ التعنت، يريد إمنا العلم يف السائل أن عرفت إذا: التخصيص يدخله
 كيف فالنا   تسأل أمل اهلل اتق فالن يا: تقول وأن ، تنهره أن احلق لك فهنا ذلك علمت فإذا ببعض، بعضها العلماء
!. تسأل؟ ذهبت حتب ال مبا أفتوك وإن سكّت، حتب مبا الناس أفتاك إن أتريد! اهلل؟ بدين أتلعب! سألته؟ بعدما تسألين

 "5" املال سألك الذي أن علمت إذا املال سائل وكذلك. له تأديب النهر هذا ألن بأس، ال هذا

                                                           
1
 491ص سابق مرجع - 
2
 6, ص  31, ج  -رحمه هللا  -تفسير العالمة الطبري ,  - 
3
 489 ص(  1420 , لبنان , الرسالة مؤسسة , 24,ج1ط) شاكر محمد احمد  المحقق , القرآن آي تفسير البيان جامع , الطبري جرير بن محمد - 
4
 229 ص(  هـ 1422,  العربي التراث إحياء دار,  بيروت,  10ج )القرآن تفسير عن والبيان الكشف,  النيسابوري الثعلبي إبراهيم بن أحمد إسحاق أبو -
5
 6 ص,  31 ج,  هللا رحمه – عثيمين ابن العالمة تفسير - 
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 . الن ب  وَّة:  ، أحدها أقوال ثالثة النعمة يف . هبا أخرب{  فحدِّث}  والقرآن النُّبوَّة:  َأيْ  }وأما بنعمة ربك فحدث  {

:  قال جماهد عن روي وقد.  مقاتل قول وهذا ، اخلريات مجيع يف عامة أهنا:  ، والثالث جماهد عن رويا ، القرآن:  والثاين
 بن أ يبِّ  على قرأت   وقد.  ختتم حىت سورة كل ختمت إذا كربِّ :  قال «والضحى» بلغت فلما.  عباس ابن على قرأت
 صلى اهلل رسول عن فرت ملا الوحي أن ذلك يف األصل إن:  ويقال:  النيسابوري أمحد بن علي قال.  بذلك فأمرين كعب

 رسول ذلك عند كربَّ  «والضحى» نزل فلما ، لذلك اغتمَّ  ، َوَوَدَعه شيطانه هجره قد:  املشركون وقال ، وسلم عليه اهلل
 "1". س نَّة   الناس فاختذه ، الوحي بنزول فرحا   وسلم عليه اهلل صلى اهلل

  : السورة من المستنبطة واالحكام الفوائد 

 على املسلم أن يكون دائم التذكر ملا أمنت اهلل به عليه  .1
م من كونه حمتقرا يف أعني الناس بيان حرص االسالم على الفرد أيا كان فهذا اليتيم ذكر يف القرآن على الرغ .2

 . بلطف اليتيم معاملة وجوبفيؤخذ من ذلك 
 . املال أو للعلم السائل مع والتلطفتوجيه االسالم للمسلم يف التعامل مع السائل وذلك بعدم هنره وزجره  .3
 . وسلم عليه اهلل صلى النيب مكانة .4
 . وسلم عليه اهلل صلى رسوله على هبا سبحانه اهلل أنعم اليت النعم .5
 عبدا أكون أفال: )   قال ؛ شكر   الليل جوف يف والصالة ، للنعمة شكرا عليك به اهلل أنعم مبا التحدث .6

 شكورا (

 

 

 
 

 

 
                                                           

1
 169ص,   6ج,  التفسير علم في المسير زاد,  الجوزي الرحمن عبد الدين جمال - 
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  -ثانيا : تفسير سورة الشرح :

 -المبحث االول : معالم حول السورة : وفيه مطالب :

تسمى بسورة الشرح ، وسورة أمل نشرح ، وسورة االنشراح ، وهي من السور  -:المطلب االول : اسم السورة وفضلها 
 املكية وآياهتا مثان آيات  

 املسلمون املشركون عري ملا نزلت:  قال }إن مع العسر يسرا { سبب نزول قوله تعاىل -:المطلب الثاني : سبب نزولها 
 و عليه اهلل صلى اهلل رسول قال{  يسرا العسر مع إن}  اآلية هذه نزلت ملا:  قال]  احلسن عن جرير ابن وأخرج بالفقر
 [ يسرين عسر يغلب لن اليسر أتاكم أبشروا:  سلم

 طاوس عن روي إنه حىت" الضحى" بسورة: أي قبلها، مبا االتصال شديدة هي :قبلها لما المطلب الثالث : مناسبها
 بينهما يفصالن كانا وما الواحدة، الركعة يف يقرآهنما وكانا واحدة، سورة إهنما: يقوالن كانا أهنما العزيز عبد بن وعمر
 أهنما واحلق: اآللوسي وقال. اإلمام ذلك ورد -منهم الطربسي حكاه كما- الشيعة ذلك وعلى الرحيم، الرمحن اهلل ببسم

 أخرجه الذي اإلسراء حديث يف ما اتصاهلما شدة على ويدل بالبسملة، بينهما يفصل سورتني كوهنما مع معىن متصلتان
 وعائال فهديت، وضاال فآويت يتيما أجدك أمل حممد يا: -والسالم الصالة عليه- لرسوله قال تعاىل اهلل أن حامت أيب ابن

 واجلمع آخره، إىل..  معي ذكرت إال أذكر وال ذكرك، لك ورفعت وزرك، عنك حططت صدرك، لك وشرحت فأغنيت،
 "1".تناسب من بينهما ما على قوية داللة يدل احلديث يف بينهما

 وذلك وسلم عليه اهلل صلى حممد عبده على العديدة اهلل نعم عن باحلديث ابتدأت المطلب الرابع : أهم مقاصدها:
 أدى حىت عليه النبوة أعباء وتيسري واآلثام، الذنوب من وعصمته والعرفان، باحلكمة قلبه وتنوير باإلميان، صدره بشرح

 اهلل صلى منزلته إعالء عن كذلك حتدثت مث،  اآليات.. (  صدرك لك نشرح أمل): تعاىل قال الرسالة، وبلغ األمانة،
 قال. وعال جل بامسه مقرونا مؤمن كل لسان على مذكورا جعله حيث وتعظيم تكرمي من يلغه مبا والتنويه وسلم عليه
 ما إىل طمأنته مكة، كفار من واألهوال الشدائد يقاسي معه ومن وهو الرسول طمأنت ، مث (ذكرك لك ورفعنا: )تعاىل

 "2".(يسرا العسر مع إن*  يسرا العسر مع فإن): تعاىل قال األعداء، على القريب والنصر الفرج، من ينتظره

 

                                                           
1
 المطابع لشئون العامة الهيئة,  10ج,  1ط,  )  باألزهر االسالمية البحوث مجمع بإشراف,   العلماء من  مجموعة الكريم للقرآن الوسيط التفسير - 

 1952 ص(   م 1993=  هـ 1414,   األميرية
2
 1952 صمرجع سابق  - 
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 المبحث الثاني : موضوعات السورة :

 عليه عطف ولذلك،  شرحنا قد:  املعىن فصار،  قرره النفي على دخل إذا االستفهام }ألم نشرح لك صدرك {
. قلبك لك نلني أمل: قال عباس ابن عن صاحل أبو وروى. لإلسالم صدرك نفتح أمل أي فتحه،: الصدر شرحو  "1"املاضي
 وهل اهلل، رسول يا: قالوا].  وينفسح نعم: ]قال الصدر؟ أينشرح اهلل، رسول يا قالوا: قال عباس ابن عن الضحاك وروى
 يفو  "2" ] املوت نزول قبل للموت، واالعتداد اخللود، دار إىل واإلنابة الغرور، دار عن التجايف نعم: ]قال عالمة؟ لذلك

 محلته ملا ليتسع صدرك لك نفتح أي:  الثاين،  به أ ِمرت ملا ختلو حىت منك مهك أزال أي:  أحدمها: وجهان(  نشرح) 
 ابن قاله ، اإلسالم:  أحدها: أقاويل ثالثة صدره شرح ، ويف لتقديده فتحه ألنه اللحم تشريح ومنه ، يضيق فال عنه

 . عطاء قاله ، واالحتمال الصرب من عليه منّ  مبا:  الثالث،  احلسن قاله ، وعلما   حكمة ملئ بأن:  الثاين،  عباس

 "3". النبّوة وحقوق القرآن حبفظ:  رابعا   وحيتمل

 ذنوب للنيب كان:  قتادة وقال ، جماهد قاله ، ذنبك لك وغفرنا:  وفيه ثالث أقوال : أحدها }ووضعنا عنك وزرك {
 ِوقرك عنك وحللنا ، مسعود ابن قراءة يف وهي.  السدي قاله ، ثقلك عنك وحططنا:  ، الثاين له تعاىل اهلل فغفرها أثقلته

 رابعا   ، وحيتمل األدناس من مطهر وأنت الوحي   عليك نزل حىت األدناس من األربعني يف النبوة قبل وحفظناك:  ، الثالث
 فقد األمة من غريهم عنه يعجز ما على النبوة أثقال من محلوا وإن األنبياء ألن ، ت ِطْقه مل ما تكليف عنك أسقطنا أي: 

 "4". مبطاق ليس غريهم عنه عجز ما فصار ، النبوة ثقل على به يستعينون ما القوة فضل من أعطوا

 . نِْقضا   يصري حىت الثقيل احلمل من البعري ينقض كما زيد ابن قاله ، ظهرك أثقل أي }الذي أنقض ظهرك  {

 أثقل:  ، الثالث بّلغها حىت بالرسالة ظهره أثقل:  ، الثاين غفرها حىت بالذنوب ظهره أثقل:  أحدها: أوجه ثالثة وفيه
 . شكرها حىت بالنعم ظهره

 لك ورفعنا:  ، الثاين سالم بن حيىي قاله ، بالنبوة ذكرك لك ورفعنا:  أحدها: أقاويل ثالثة فيه }ورفعنا لك ذكرك {
 اهلل صلى)  النيب عن اخلدري سعيد أبو روى ، ذكرت إذا معي تذكر أن:  ، الثالث الدنيا يف رفعناه كما اآلخرة يف ذكرك
 اهلل:  فقال ؟ ذكرك رفْعت كيف أتدري يقول تعاىل اهلل إن:  فقال السالم عليه جربيل أتاين: )  قال أنه(  وسلم عليه

                                                           
1
 5303( ص  العلمية الكتب دار, بيروت , 1)ج  عادل البن اللباب تفسيرالدمشقي الحنبلي ,  عادل ابن على بن عمر حفص أبو - 
2
 دار, القاهرة ,  20, ج 2) طأطفيش  وإبراهيم البردوني أحمدتحقيق  القرطبي تفسير=  القرآن ألحكام الجامعالقرطبي ,  أحمد بن محمد هللا عبد أبو - 

 104( ص  م 1964 - هـ1384,  المصرية الكتب
3
 بيروت,  6ج) الرحيم عبد بن المقصود عبد بن السيد تحقيق,  الماوردي بتفسير الشهير والعيون النكت,  الماوردي حبيب بن محمد بن علي الحسن أبو - 

 296 ص(  العلمية الكتب دار, 
4
,  بيروت,  6ج) الرحيم عبد بن المقصود عبد بن السيد تحقيق,  الماوردي بتفسير الشهير والعيون النكت,  الماوردي حبيب بن محمد بن علي الحسن أبو -

 296 ص(  العلمية الكتب دار
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 وال ، يتشهد وال خيطب خطيب فليس ، واآلخرة الدنيا يف ذكره اهلل رفع:  قتادة قاله(  ذ ِكْرتَ  ذ كرت   إذا:  فقال ، أعلم
 . اهلل رسول حممدا   أن وأشهد اهلل إال إله ال أن أشهد : ينادي إال صالة صاحب

 أحدمها : إن مع اجتهاد الدنيا خري اآلخرة . وفيه وجهان }فإن مع العسر يسرا {

 الثاين : إن مع الشدة رخاء ، ومع الصرب سعة ، ومع الشقاوة سعادة ، ومع احلزونة سهولة .

الثاين : إن مع العسر يف الدنيا يسرا  يف ،  عند اهلل ليفعل منهما ما شاءوحيتمل ثالثة أوجه :أحدها : أن مع العسر يسرا  
الثالث : إن مع العسر ملن ب لي يسرا  ملن صرب واحتسب مبا يوفق له من القناعة أو مبا يعطى من السعة . قال ،  اآلخرة

( ،  ) ولن يغلب عْسر  ي ْسَرين ابن مسعود : والذي نفسي بيده لو كان العسر يف َحَجٍر لطلبه اليسر حىت يدخل عليه
ويف تكرار ) ،  وإمنا كان العسر يف املوضعني واحدا  ، واليسر اثنني ، لدخول األلف والالم على العسر وحذفها من اليسر

مع العسر يسرا ( وجهان : أحدمها : ما ذكرنا من إفراد العسر وتثنية اليسر ، ليكون أقوى لألمل وأبعث على الصرب ، 
 "1"لب .قاله ثع

 َكالَّ : تعاىل اهلل قال اعجل، اعجل ارم، ارم: يقال كما للكالم، تأكيد التكرير هذا: قوم قال }إن مع العسر يسرا {
 وذلك. ال ال، بلى، بلى: اجلواب تكرار يف ونظريه[. 3 -4: التكاثر] تَ ْعَلم ونَ  َسْوفَ  َكالَّ  مث َّ . تَ ْعَلم ونَ « 1» َسْوفَ 

 "2" هلا أوىل لنفسي فأوىل...  اهلموم بعض بنفسي مهمت :الشاعر قول ومنه. الفراء قاله واملبالغة، لإلطناب

 ليكون اثنان، ومها. غريه فهو كرروه مث نكروه وإذا. هو فهو كرروه، مث معرفا امسا ذكروا إذا العرب عادة من إن: قوم وقال
 يسرين، وخلقت واحدا، عسرا خلقت تعاىل اهلل يقول: عباس ابن وقال. ثعلب قاله الصرب، على وأبعث لألمل، أقوى
 عسر يغلب لن: ]قال أنه: السورة هذه يف َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى النيب عن احلديث يف وجاء. يسرين عسر يغلب ولن

 حىت اليسر لطلبه حجر، يف العسر كان لو بيده، نفسي والذي : يف روايته عن النيب  مسعود ابن وقال].  يسرين
 :  مسائل وفيه "3".يسرين عسر يغلب ولن عليه، يدخل

 ويقولون ، بالفقر وسّلم عليه الّله صّلى الّله رسول يعريون كانوا املشركني أن قبلها مبا اآلية هذه تعلق وجه:  األوىل املسألة
 على ذلك فشق ، مكة أهل كأيسر تكون حىت ماال لك مجعنا الغىن طلب تدعيه الذي هذا من غرضك كان إن: 

 الّله فعدد ، عندهم حقريا فقريا لكونه اإلسالم عن رغبوا إمنا أهنم ومهه إىل سبق حىت وسّلم عليه الّله صّلى الّله رسول

                                                           
1
 بيروت,  6ج) الرحيم عبد بن المقصود عبد بن السيد تحقيق,  الماوردي بتفسير الشهير والعيون النكت,  الماوردي حبيب بن محمد بن علي الحسن أبو - 

 298 ص(  العلمية الكتب دار, 
2
 الهموم كل بنفسي هممت :ويروى. للخنساء البيت - 
3
 الكتب دار,  القاهرة,  20ج,  2ط)  أطفيش وإبراهيم البردوني أحمد تحقيق القرطبي تفسير  القرآن ألحكام عالجام,  القرطبي أحمد بن محمد هللا عبد أبو 

 107 ص(  م 1964 - هـ1384,  المصرية
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 كنت ما أي[ 2 ، 1:  الشرح] }ِوْزَركَ  َعْنكَ  َوَوَضْعنا َصْدَركَ  َلكَ  َنْشرَحْ  َأملَْ {:  وقال ، السورة هذه يف مننه عليه تعاىل
 ، بالفقر عريوه أهنم بسبب التأذي من فيه حصل ما قلبه عن ليزيل الدنيا يف بالغىن وعده مث ، اجلاهلية أمر من فيه

 فإنه ، القلة من فيه أنت وما يقول ما حيزنك ال قال تعاىل كأنه ي ْسرا   اْلع ْسرِ  َمعَ  فَِإنَّ :  قوله يف الفاء دخول عليه والدليل
 .كامل يسر الدنيا يف حيصل

 وروى ، يسرين عسر يغلب فلن ، يسرين بني واحدا عسرا خلقت:  تعاىل الّله يقول:  عباس ابن قال:  الثانية املسألة 
 وجهان املعىن هذا تقرير ويف ، اآلية هذه وقرأ «يسرين عسر يغلب لن: » قال أنه والسالم الصالة عليه النيب عن مقاتل
 فيكون ، احلقيقة إىل فينصرف سابق معهود هناك وليس ، والالم باأللف مذكور العسر:  والزجاج الفراء قال:  األول
 وزيف ، اآلخر غري أحدمها فكان ، التنكري سبيل على مذكور فإنه اليسر وأما. واحدا شيئا اللفظني يف بالعسر املراد

 واحد فارس هناك يكون أن يلزم ، سيفا الفارس مع إن ، سيفا الفارس مع إن:  الرجل قال إذا:  وقال هذا اجلرجاين
 كرر كما ، لألوىل تكريرا الثانية اجلملة تكون أن:  الثاين الوجه العربية وضع من الزم غري ذلك أن ومعلوم ، سيفان ومعه
ِبنيَ  يَ ْوَمِئذٍ  َوْيل  :  قوله  يكرر كما ، القلوب يف ومتكينها النفوس يف معناها تقرير الغرض ويكون[ 10:  املطففني] لِْلم َكذِّ

 وهو اآلخرة ويسر ، البالد استفتاح من تيسر ما وهو الدنيا يسر:  اليسرين من واملراد ، زيد زيد جاءين:  قولك يف املفرد
 ، الثواب وحسن الظفر حسن ومها[ 52:  التوبة] احلْ ْسنَ يَ نْيِ  ِإْحَدى ِإالَّ  بِنا تَ َربَّص ونَ  َهلْ  ق لْ :  تعاىل لقوله ، اجلنة ثواب
 كاملغمور اآلخرة ويسر الدنيا يسر إىل بالنسبة الدنيا عسر ألن وذلك ، هذا «يسرين عسر يغلب لن: » قوله من فاملراد
 .سؤاالن وهاهنا ، القليل

 وأي ، عظيما يسرا العسر مع إن ، يسرا اليسر مع إن:  قيل كأنه ، التفخيم:  جوابه اليسر؟ يف التنكري معىن ما:  األول
 .يسر

 بزمان العسر بعد اليسر وقوع كان ملا:  اجلواب جيتمعان فال ضدان ألهنما ، العسر مع يكون ال اليسر:  الثاين السؤال
 "1" .له كاملقارن فجعل به مقطوعا كان ، قليل

 الشكر على حثه السالفة نعمه وسلم عليه اهلل صلى نبيه على اهلل عدد ملا فانصب فرغت فإذا }فإذا فرغت فانصب  {
 والنصب ، بأخرى أتبعها عبادة من فرغ فإذا ، منها أوقاته من وقتا خيلي ال وأن فيها والنصب ، العبادة يف واالجتهاد ،

 ابن وقال املسألة يف إليه وارغب ، الدعاء يف ربك إىل فانصب ، املكتوبة الصالة من فرغت إذا:  عباس ابن قال التعب
 إذا وقيل ، وآخرتك لدنياك فادع التشهد من فرغت إذا وقيل ، الليل قيام يف فانصب ، الفرائض من فرغت إذا:  مسعود

                                                           
1
    209, ص 32, ج  الغيب مفاتيح,  الرازي الدين بفخر المعروف عمر بن محمد  - 

 



 

 14 

. وللمؤمنني لك االستغفار يف فانصب الرسالة تبليغ من فرغت إذا وقيل ، ربك عبادة يف فانصب عدوك جهاد من فرغت
 .آخرته عمل يف وال دنياه عمل يف ال سبهلال فارغا أحدكم أرى أن ألكره إين اخلطاب بن عمر قال

 ابن قال التعب،: والنَّصبَ  فاتعب، أيويف تفسري البغوي قال :   "1"الباطل السبهلل وقيل ، معه شيء ال الذي السبهلل
 يف إليه وارغب الدعاء يف ربك إىل فانصب املكتوبة الصالة من فرغت فإذا: والكليب ومقاتل، والضحاك، وقتادة، عباس،
 "2" ي  ْعِطكَ  املسألة

 من فرغت إذا: مسعود ابن وقال[ واملسألة الدعاء يف فاجتهد صليت إذا: قال أبيه عن جماهد بن الوهاب عبد وروى]
 بن وزيد احلسن وقال،  وآخرتك لدنياك فادع، التشهد من فرغت إذا: الشعيب وقال،   الليل قيام يف فانصب الفرائض

 فانصب الدنيا أمر من فرغت إذا: جماهد عن منصور وقال،  ربك عبادة يف فانصب عدوك جهاد من فرغت إذا: أسلم
 .وللمؤمنني لذنبك استغفر: أي فانصب، الرسالة تبليغ من فرغت إذا: الكليب عن حيان وقال "3" وَصلِّ  ربك عبادة يف

: رغب  يأأي واجعل رغبتك إليه خصوصا ، وال تسأل إال فضله متوكال عليه. وقرئ : فرغب  }والى ربك فارغب {
 مجيع يف تعاىل الّله إىل رغبتك اجعل وقيل ، النار من راهبا اجلنة يف راغبا إليه تضرع أي الناس إىل طلب ما عنده.

 فيها نفسك وأتعب العبادة، يف فاجتهد الغزو، من: وقيل التبليغ، من فرغت فإذا: وقيل  ،  سواه أحد إىل ال أحوالك
 وقتا خيلى أال فيها والنصب اآلتية، اآلالء من ووعدناك السابقة، النعم من أوليناك ملا شكرا أدائها يف طاقتك أقصى ببذل

 وإىل) فيه ما العبادة على وسلم عليه اهلل صلى له احلث من ذلك ويف بأخرى، أتبعها عبادة من فرغ فإذا منها، أوقاته من
 على القادر وجل عز فإنه. غريه تسأل وال وإقبال حرص يف بالسؤال رغبتك تكون وحده ربك وإىل: أي( فارغب ربك

 أمور من فرغت إذا: املعىن: كثري ابن قال،  الباقية الدار يف عنده فيما آمالك وحتقيق الدنيا يف كروبك، وتفريج إنقاذك
 .والرغبة النية لربك وأخلص البال، فارغ نشيطا إليها وقم العبادة، يف فانصب عالئقها وقطعت وأشغاهلا، الدنيا

 فرغت إذا: أي: قال عباس ابن عن طرق من وغريه جرير ابن وأخرج الدعاء، يف فاجتهد صالتك، من فرغت فإذا: لوقي
 من فرغت إذا: أي جماهد، عن ومجاعة نصر ابن وأخرج وقتادة، الضحاك عن حنوه وروى الدعاء، يف فانصب الصالة من

 "4".أعلم واهلل ذلك، غري وقيل فصل، دنياك من: رواية ويف. نفسك أسباب

                                                           
1
 443( ص  هـ 1415,  العلمية الكتب دار, بيروت ,  4)ج الخازن تفسيرالبغدادي الشهير بالخازن ,  محمد بن علي الدين عالء - 
2
 .مردويه وابن حاتم أبي وابن المنذر وابن حميد بن لعبد عزوه 551/  8: المنثور الدر صاحب وزاد. 236/  30: الطبري أخرجه - 
3
 كان ما كل من فراغه يجعل أن نبيه أمر ذكره تعالى هللا إن: قال من قول بالصواب ذلك في األقوال وأولى: "مرجحا وقال 237/  30: الطبري أخرجه - 

 يخصص ولم حاجته, ومسألته إليه, قربه فيما واالشتغال عبادته, في النصب إلى به بالشغل وأمره به, الشغل له أدى مما وآخرته, دنياه أمر من مشتغال به
 غير من ذلك في الشرط لعموم مشتغال به كان دنيا أمر أو جهاد, أو فراغه, كان صالة من فراغه أحوال كل فسواء حال, دون فراغه أحوال من حاال بذلك

 ".أخرى حال دون فراغ حال خصوص
4
 المطابع لشئون العامة الهيئة,  10ج,  1ط,  )  باألزهر االسالمية البحوث مجمع بإشراف,   العلماء من  مجموعة الكريم للقرآن الوسيط التفسير - 

 1957 ص(   م 1993=  هـ 1414,   األميرية
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 : االحكام والفوائد المستنبطة من السورة 

 . سبحانه اهلل مع ذكره وإعالء منه الشيطان حظ واستخراج صدره سعة من لرسوله تعاىل اهلل اكرام .1
 . يسران عسر كل فمع األمور بتيسري بعباده اهلل رمحة  .2
 فرغ وإذا ، أمر كل يف اهلل إىل وااللتجاء الدعاء يف والنصب بالفرائض والقيام اهلل عند فيما الرغبة املؤمنني على .3

 . أخرى عبادة يف فلينصب عبادة من املؤمن
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  -ثالثا : تفسير سورة التين :

 -وفيه مطالب : معالم حول السورة :المبحث االول : 

اجلمهور. وعن قتادة أهنا مدنية ويقال هلا سورة التني بال واو مكية يف قول  -:المطلب االول : اسم السورة وفضلها 
وكذا عن ابن عباس على ما يف البحر وجممع البيان برواية املعدل. وأخرج عنه ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي 

 مما يوافق قول اجلمهور ويؤيده إشارة احلضور يف قوله تعاىل وهذا البلد األمني فإن املراد به مكة بإمجاع املفسرين فيما نعل
ويف فضل سورة " التني " قال : ) عن رسول اهلل   صلى اهلل عليه سلم   " من قرأ  ، وآيها مثان آيات يف قوهلم مجيعا، 

سورة التني أعطاه اهلل خصلتني : العافية واليقني ما دام يف دار الدنيا ، وإذا مات أعطاه اهلل من األجر بعدد من قرأ هذه 
 السورة ."

مث رددناه  {مل يرد سبب لنزول السورة بأكملها ولكن ورد سبب لنزول قوله تعاىل : المطلب الثاني : سبب نزولها 
قال : هم نفر ردوا } مث رددناه أسفل سافلني { أخرج ابن جرير من طريق العويف هم ابن عباس يف قوله  }أسفل سافلني

و سلم فسئل عنهم حني سفهت عقوهلم فأنزل اهلل عذرهم أن هلم إىل أرذل العمر على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه 
  "1" أجرهم الذي عملوا قبل أن تذهب عقوهلم

ملا ذكر سبحانه يف السورة السابقة )أمل نشرح( حال رسول اهلل صلى اهلل عليه  :قبلها لما مناسبهاالمطلب الثالث : 
اهلل على اإلطالق، ذكر يف هذه حال النوع اإلنساين بعامة وسلم وهو أكمل النوع اإلنساين باالتفاق، بل أكمل خلق 

 وما ينتهي إليه أمره، وما أعده سبحانه ملن آمن منه بذلك الفرد األكمل، ناسب أن يقرن بينهما.

ابتدأت السورة بالقسم بالبقاع املشرفة، واألماكن املقدسة اليت خصها سبحانه بإنزال  المطلب الرابع : أهم مقاصدها:
فيها على أنبيائه ورسله وهي بيت املقدس، وجبل الطور، ومكة املكرمة، أقسم هبا جل وعال على أنه كرم  الوحي

اإلنسان، فخلقه يف أحسن تقومي، وأشارت إىل أنه إذا مل يشكر نعمة اهلل عليه رده سبحانه إىل أسفل سافلني: )والتني 
املؤمنني بأعظم املثوبات احلسان، جزاء ما عملوا، وعقاب  وختمت ببيان عدل اهلل بإثابة ،  والزيتون .... ( اآليات

 "2"ت(الصاحلاالكافرين املكذبني بيوم الدين بأقصى العقوبات، )إال الذين آمنوا وعملوا 

 

                                                           
1
 232( ص  العلوم إحياء دار)بيروت , , لباب النقول في أسباب النزول  السيوطي الطبري, بكر أبي بن الرحمن عبد - 
2
 المطابع لشئون العامة الهيئة,  10, ج 1) طمجموعة  من العلماء  , بإشراف مجمع البحوث االسالمية باألزهر ,   الكريم للقرآن الوسيط التفسير - 

 1958( ص   م 1993=  هـ 1414,   األميرية
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 المبحث الثاني : موضوعات السورة :

 بن وعطاء، اهيمر وإب، وجماهد، نسواحل، عباس ابن قَال "1"عصر التني الذي يؤكل، والزيتون: الزيتون الذي ي هو }والتين والزيتون   {
هنا ألَ  بالقسم نيالت خص: قيل،  الزيت منه تعصرونذي الا هذ مكوزيتون،  تأكلونهي الذ [ اهذ] مكتينو ه: ليبكوال، ومقاتل، حا رب أيب

 يصلح ودهن مثر وهو، احلديثا هب جاء ةكمبار  شجرةه وألن، منافعه لكثرة ونيتالز  وخص. اجلّنة بفواكه شبيهةا، هل عجمال  صةلّ خم فاكهة
 إبراهيم عن ، حمصن بن حممد حّدثنا:  قال احلداين نقيل بن معلل حّدثنا:  قال علي بن أمحد بن العباس حّدثنا . االصطباح و غا الصطبل

 فيأخذ الزيتون بشجرة[ ميرّ  فكان] ، جبل بن معاذ مع سافرت:  قال غنم بن الرمحن عبد عن ، الديلمي بن اهلل عبد عن ، عبلة أيب بن
 ، الفم يطّيب ، املباركة الشجرة من الزيتون السواك نعم[  يقول] وسلم عليه الّله صلى اهلل رسول مسعت:  ويقول به فيستاك القضيب منها

  "2" «قبلي األنبياء ومسواك مسواكي هي: » يقول وسلم عليه الّله صلى اهلل رسول مسعت باجلفر ويذهب

 التنيان ينبتا مهنأل، املقدس بيت عليهي الذ اجلبل": الزيتون، و"دمشق عليهي الذ اجلبل": التني: "قتادةال ق. جبالنا مه: مةر عكال قو 
 بند حمم قال. و املقدس بيت مسجد": الزيتون"و، دمشق مسجد": التني: "يدز  ابن قالام. لشاب مسجدانا مه: اكحالضال وق،  ونتوالزي

  "3" اإِيلي مسجد": الزيتون"و، الكهف أصحاب سجد" مالتني: "كعب

، حدثنا عمران بن موسى القزاز، قال: ثنا عبد الوارث بن سعيد،  قال: جبل موسىوهذا قسم ثالث  }وطور سينني  {
قال: ثنا عمارة، عن عكرِمة، يف قوله:) َوط وِر ِسيِننَي ( قال: هو احلسن، وهي لغة احلبشة، يقولون للشيء احلسن: ِسينا 

:  سينني ومعىن. الطور امسه ، موسى عليه الّله كلم الذي اجلبل هو«  سينني وطور: »  الشوكاين اإلمام قال "4" ِسينا
. جبل:  طور:  األخفش وقال. وسيناء سينني فهو ، مثمر شجر فيه جبل كل سينني:  جماهد وقال..  احلسن املبارك

 . للبقعة امسا جعل ألنه ، سيناء ينصرف مل كما سينني ينصرف ومل ، سينه واحدته ، شجر وسينني

 لنبيه ، - تعاىل - الّله تكليم ، فيه ووقعت به حلت بركة وأعظم ، املباركة البقاع من ألنه ، به - سبحانه - وأقسم
 من ألن باألمني ومسى ، املكرمة مكة:  األمني بالبلد املراد أن على - أيضا - اتفقوا كما . - السالم عليه - موسى
وهو بالنبطية ، وهو اجلبل الذي   "5" وحيواهنا شجرها وحرم ، خلقه مجيع على - تعاىل - حرمها وقد ، آمنا كان دخله

 "6" كلم اهلل تعاىل عليه موسى ، عليه السالم ، يوم أخذ التوراة ، وكل جبل ال حيمل الثمر ال يقال له سيناء

                                                           
1
(  2000=1420, مؤسسة الرسالة ,  24, ج 1) ط شاكر محمد أحمد, تحقيق  القرآن تأويل في البيان جامعالطبري ,  يزيد بن جرير بن محمد - 

 . 501ص
2
( ص  هـ 1422,  العربي التراث إحياء دار, بيروت ,  10) ج القرآن تفسير عن والبيان الكشف,  النيسابوري الثعلبي إبراهيم بن أحمد سحاقإ محمد - 

239 
3
 دار,  8ج,  4ط)  الحرش مسلم سليمان - ضميرية جمعة عثمان - النمر هللا عبد محمد تحقيق,  القرآن تفسير في التنزيل معالم,  البغوي حسين محمد ابو 

 287ص(  م 1997 - هـ 1417,  والتوزيع للنشر طيبة
4
 ص(  2000=1420 , الرسالة مؤسسة,  24ج,  1ط)  شاكر محمد أحمد تحقيق,  القرآن تأويل في البيان جامع,  الطبري يزيد بن جرير بن محمد  - 

504 
5
 444, ص 15, ج  الكريم للقرآن الوسيطالتفسيرطنطاوي  سيد محمد. د - 
6
 498( ص  م 2003 - هـ 1424, بيروت ,  العلمية الكتب دار,  3, ج 1)ط سليمان بن مقاتل تفسير,  سليمان بن مقاتل الحسن أبو - 
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بالشام ، قاله قتادة  ، الثاين : أنه اجلبل الذي كلم اهلل تعاىل وعلى هذا فمعىن هذه اآلية فيه قوالن : أحدمها : أنه جبل 
عليه موسى عليه السالم ، قاله كعب األحبار  ، ويف قوله ) سينني ( أربعة أوجه : أحدها : أنه احلسن بلغة احلبشة ، 

اسم البحر ، حكاه ابن شجرة ونطقت به العرب ، قاله احلسن وعكرمة ، الثاين : أنه املبارك ، قاله قتادة ، الثالث : أنه 
 "1"، الرابع : أنه اسم للشجر الذي حوله ، قاله عطية .

، ويف معىن األمني وجهان :أحدمها : اآلمن أهله من سيب أو قتل إلمجاع باهو مكة و وهذا َقَسم رابع  }وهذا البلد االمين  {
فيه دما  ، الثاين : يعين املأمون على ما أودعه اهلل ، ألن العرب كانت تكف عنه يف اجلاهلية أن تسيب فيه أحدا  أو تسفك 

/ 3]آل عمران:  }َوَمْن َدَخَله  كاَن آِمنا  {ألنه آمن ومأمون فيه، كما قال الّله تعاىل:  "2"تعاىل فيه من معامل الدين ،.
97.]"3"  

 بن َكلَدة أنه:  أحدها. أقوال مخسة هاهنا باإلنسان املراد ويف.  القسم جواب هذا }تقويم لقد خلقنا االنسان في احسن  {
 وشيبة ، عتبة:  والرابع،   هشام بن جهل أبو:  والثالث،  عطاء قاله ، املغرية بن الوليد:  والثاين،  عباس ابن قاله ، أسيد

 قوله، ويف  مقاتل قول معىن وهو ، املفسرين من كثري مذهب وهذا ، جنس اسم أنه:  واخلامس،  املاوردي حكامها ،
،  عباس ابن عن رويا ، القامة منتصب:  والثاين،  خلق أعدل يف:  أحدها أقوال أربعة فيه{  تقومي أحسن يف} :  تعاىل

أننا خلقنا اإلنسان يف أحسن صورة وأمجل شكل، وأبدع تكوين، ،  "4" العالية أبو قاله ، صورة أحسن يف:  والثالث
والتميز بالعقل والفكر، والتدبري واحلكمة، وانتصاب القامة، فجميع هذه األشياء واملراد: مجال اخللقة والتكوين والرتكيب، 

 َأْحَسنِ  يف}  أسيد بن كلدة ويقال املغرية بن الوليد الكافر هو  "5".هو حسن التقومي، وليس املراد اجلمال الظاهري
   "6" اخللق أعدل يف يقول{  تَ ْقِوميٍ 

 لقد ويقال النار يعين{  َساِفِلنيَ  َأْسَفلَ }  اآلخرة يف{  َرَدْدنَاه   مث َّ }   "7" أَرذل العمر يعين : ِإىل }ثم رددنا أسفل سافلين {
 فال العمر أرذل إىل سافلني أسفل ردناه مث شبابه تكامل إذا صورة أحسن يف تقومي أحسن يف آدم ولد يعين اإلنسان خلقنا
أي مث كان عاقبة أمره حني مل يشكر نعمة تلك اخللقة  "8" وقوته شبابه يف عمل قد ما إال حسنة ذلك بعد له يكتب

احلسنة القومية السوية أن رددناه أسفل من سفل خلقا  وتركيبا  يعين أقبح من قبح صورة وهم أصحاب النار ، أو أسفل من 
نكسناه يف أهل الدركات ، أو مث رددناه بعد ذلك التقومي والتحسني أسفل من سفل يف حسن الصورة والشكل حيث 

                                                           
1
بيروت ,  6)جالرحيم  عبد بن المقصود عبد بن السيدتحقيق  الماوردي , تفسيرب الشهير والعيون النكت,  الماوردي حبيب بن محمد بن ليلحسن عا أبو - 

 301( ص  العلمية الكتب دار, 
2
 301مرجع سابق , ص  - 
3
 2898( ص  هـ 1422,  الفكر دار, دمشق ,   3, ج 1) ط للزحيلي الوسيط التفسير,  الزحيلي مصطفى بن وهبة د - 
4
 172, ص   6, ج التفسير علم في المسير زادالجوزي ,  الرحمن عبد الدين جمال - 
5
 2898مرجع سابق ص  - 
6
  147, ص  2, تنوير المقباس من تفسير ابن عباس جآبادى الفيروز ن يعقوب ب محمد   - 
7
 515تفسير مجاهد  ص  - 
8
 147 ص,  2ج عباس ابن تفسير من المقباس تنوير, آبادى الفيروز يعقوب بن محمد - 
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خلقه فقوس ظهره بعد اعتداله ، وابيض شعره بعد سواده ، وتشنّن جلده وكّل مسعه وبصره ، وتغري كل شيء منه ، 
   "1" فمشيه دليف ، وصوته خفات ، وقوته ضعف ، وشهامته خرف

املؤمن أَرذل العمر ، وكان قول : غري منقوص . يقول : فاذا بلغ  }اال الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون  {
يعمل يف شبابه عمال  صاحلا  ، كتب اهلل له من اأَلجر ، مثل ما كان يعمل يف صحته وشبابه ، ومل يضره ما كان يعمل يف  

 أي : غري مقطوع أو غري ممنون به عليهم . 2""كربه ، ومل تكتب عليه اخلطابا اليت يعمل ، بعد ما يبلغ أَرذل العمر .

: فاألجر هو الثواب ، إما بدوام أعماهلم لكمال عقوهلم ، وإما بأن اهلل يأمر املالئكة أن تكتب هلم من وعلى األول 
األجر ما كانوا يعملونه يف حال قوهتم من صيام وقيام ، وتصدق من كسبهم وحنو ذلك ، لألحاديث يف حق املريض 

 واملسافر ، فيظل ثواب أعماهلم مستمرا عليهم غري مقطوع .

الثاين : فيكون األجر هو النعيم يف اجلنة يعطونه وال مين به عليهم ، وال يقطع عنهم كما قال تعاىل : أكلها دائم وعلى 
 فالرد ، رددناه كلمة فإن:  اخلاص أماوهنا وجهة نظر من وجهني : وجه خاص وآخر عام  وظلها تلك عقىب الذين اتقوا

 أي ، ومعناه لشكله شامل تقومي وأحسن ، تقومي أحسن يف اإلنسان خلق هو السابق واألمر ، سابق ألمر رد إىل يشعر
 ، احليوان من دركا أسفل احلالة تلك يف هو بل كاحليوان اإلميان بعدم يكون ، سافلني أسفل إىل فرده ، وإنسانيته جسمه
 وعليه ، فسادا األرض يف يعيث جبارا طاغية فيكون ، هتذبه إنسانية وال حيكمه إميان فال ، الوحش من نفسا وأشرس

 إىل ويرتفعون ، السفالة عن يرتفعون الصاحلات وعملهم فبإمياهنم الصاحلات وعملوا آمنوا الذين إال االستثناء يكون
 . ممنون غري أجر فلهم األعلى

 اإلنسان خلقنا لقد:  إىل القسم يف معه وما والزيتون التني من ابتداء أوهلا من السورة ملوضوع الشاملة وهي العام والوجه
 "3" آمنوا الذين إال سافلني أسفل رددناه مث تقومي أحسن يف

 بعد{  بَ ْعد  }  حممد يا يكذبك الذي ذا فمن ويقال أسيد بن كلدة يا ويقال املغرية بن وليد يا }فما يكذبك بعد بالدين  {
 يا التكذيب على محلك الذي ذا فمن ويقال واملوت والبعث واهلرم الشباب يعين اخللق حتويل من لك ذكرت الذي هذا

  "4" القيامة يوم حبساب{  بالدين}  املغرية بن وليد يا و أسيد بن كلدة

                                                           
1
 41ص ,  4ج , مدارك التنزيل وحقائق التأويل  النسفي محمود بن أحمد بن هللا عبد البركات أبو - 
2
 515تفسير مجاهد ص  - 
3
 1995 - هـ 1415,  النشر و للطباعة الفكر دار, بيروت ,  9) جبالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواءالشنقيطي ,  المختار محمد نسابق صا حمد -

 9( ص مـ
4
 147 ص,  2ج عباس ابن تفسير من المقباس تنوير, آبادى الفيروز يعقوب بن محمد - 
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أخربنا أبو طاهر ) .  "1" وليد يا املوت بعد حيييك أن الفاضلني بأفضلو  العادلني بأعدل  }أليس هللا بأحكم الحاكمين  {
عمرو اْلقاسم بن جعفر اهْلامشي، أخربنا أبو علٍي حممد بن َأمحد بن عمر عمر بن عبد اْلعزيز اْلقاشاين، أخربنا أبو 

ثَ َنا أَبو داود سَليمان بن َأْشعَث، حّدثَ َنا عبد اللَّه بن حممد الزُّهري، حدثَ َنا سْفيان، حدَثين إمساعيل بن أم يَة اللؤلؤي، حدَّ
 ا: ": "من َقرأَ منكم والتني والزيت ون فَانتهى إىَل آخرهاللَّه ا هريرة يق ول : قَال رسول أَب قَال : مسعت أَعرابيا يق ول مسعت

ىَل اَل أ ْقسم بيوِم اْلقيامة" فَانْ َتهى إ َقرأَ: " أليس اللَّه بَأحَكِم احْلاكمني" فَ ْليق ل: بَلى، وأَنَا عَلى َذلك من الشَّاهدين، ومن
ق ل: ليعده يؤمنون" فب رساَلت" فَبَلغ "فَبَأي حديثاْلمبلى، ومن َقرأ: "و س َذلك بَقادر عَلى َأن حْييي اْلموتى" فَليق ل : "أَلَي
  "2" (  ا باللَّه"آمن

 

 الفوائد واالحكام المستنبطة من السورة :

 ال خيفى ما للتني والزيتون من منافع والزيتون شجرة مباركة . - 1

سبحانه على املسلم باستمرار أجره عند العجز عن فضل اهلل تعاىل على اإلنسان يف تركيبه اجلميل ، وفضل اهلل  - 2
 الطاعات اليت كان يقوم هبا حال القوة .

 من السنة قول "بلى وأنا على ذلك من الشاهدين " عند قراءة ) أليس اهلل بأحكم احلاكمني ( . - 3

 

 

 

 
 

 

 

 
                                                           

1
 147مرجع سابق  ص  - 
2
,  8, ج 4) ط الحرش مسلم سليمان - ضميرية جمعة عثمان - النمر هللا عبد محمد, تحقيق  القرآن تفسير في التنزيل معالمابو محمد لحسين البغوي ,  - 

  287( ص م 1997 - هـ 1417,  والتوزيع للنشر طيبة دار
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 األرقم ابن ابي األرقم.

 (.2)المجلد  تنوير المقباس من تفسير ابن عباسمحمد بن يعقوب آبادي. )بال تاريخ(.  .20

 (.31)المجلد  تفسير العالمة ابن عثيمينمحمد ابن عثيمين. )بال تاريخ(.  .21

(. 9)المجلد  بالقرآنأضواء البيان في إيضاح القرآن م(. 1995 -ه 1415محمد االمين بن محمد المختار الشنقيطي. ) .22

 بيروت , لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر.

(. بيروت, لبنان: دار 24)المجلد  جامع البيان في تأويل القرآنم(. 2000 -ه 1420محمد بن جرير بن يزيد الطبري. ) .23

 الرسالة.

 (.32)المجلد  مفاتح الغيبمحمد بن عمر الشهير بفخر الدين الرازي. )بال تاريخ(.  .24
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