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ن الرحيم الحمد هللا رب العالمين ن الشيطان الرجيم بسم اهللا الرحمعوذ باهللا مأ

والمرسلين  والصالة والسالم على سيدنا محمد سيد األولين واآلخرين وخاتم األنبياء
  .جمعين وسلم تسليما كثيراأصحابته وعلى آله و

  تفسير سورة عبس
ة ن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان منشغال في دعوة رجل من قادأ: سبب النزول

ن آليه القرإشار أن يسلم فدخل عليه الرجل الذي أالمشركين من صناديد قريش رجاء 
ج إليها ضرورة، في مسألة لعله احتا وسماه باألعمى يسأل النبي صلى اهللا عليه وسلم

ن ينشغل باإلجابة أيه وسلم فسأل النبي صلى اهللا عليه وسلم فكره النبي صلى اهللا عل
فحينئذ صدر من النبي صلى اهللا عليه وسلم  عن دعوة هذا الرجل من صناديد قريش

نزل اهللا سبحانه وتعالى أف. نه تولى بجسدهأنه عبس بوجهه والثانية أ: عالمتان، األولى
ن قيمة الناس أعليه وسلم عتابا لطيفا مبينا له معاتبا رسول اهللا صلى اهللا  اآلياتهذه 

نما بتقواهم هللا إموالهم أم وال بسلطانهم وال بقوتهم وال بعند اهللا عز وجل ليست بجاهه
نزل اهللا عز وجل هذه أف. يقربهم من ربهم سبحانه وتعالىعز وجل وتحريهم ما 

  .السورة
-)لَّى َأنتَوو سبى عمالَْأع هاءبوجهه  عبس النبي صلى اهللا عليه وسلم أي - )ج

عمى وصف ، طبعا ذكر اهللا عز وجل بكلمة األوتولى بجسده عن السائل حينما جاءه
عبس بوجهه وال ن الرجل لم ير النبي صلى اهللا عليه وسلم ال حينما أللداللة على 

ليه هو الذي تولى العتاب، لعل نما اهللا سبحانه وتعالى المطلع عإحينما تولى بجسده 
يمان هذا الرجل المؤمن إضمن  ألنهكان معذورا فيما فعل  النبي صلى اهللا عليه وسلم

ن يبقى منتظرا يسال أ ن المؤمن بإمكانهأن يسعى لضمان الرجل الكافر وأوأراد 
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، فحرص النبي آخرما دعوة هذا الرجل فقد ال يكون لها وقت أآخر ومسألته في وقت 
اهللا  نأال إعله يعرض عن هذا ويقبل على هذا، اهللا عليه وسلم على هذا الخير جصلى 

وهو مقياس السعي  آخرن يبين لنبيه صلى اهللا عليه وسلم مقياسا أعز وجل أراد 
اهللا عز وجل، فهذا المقياس هو الذي يحدد االهتمام، فاالهتمام يكون بمن  إلىللتقرب 

أي عبس محمد صلى اهللا  - )عبس وتَولَّى(-: قال اهللا عز وجل.يسعى ال بمن يعرض
  .بجسده فلم يقبل عليه أيالعبوس هي حركات بالوجه وتولى عليه وسلم بوجهه، 

  .عمىيعني حين جاءه هذا الرجل األ - )َأن جاءه الَْأعمى(-
ن أي يا محمد ما يدريك لعل هذا األعمى يريد أ -)وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّى(-

تزكية النفس،  إلىيتطهر يسأل سؤاال يزكي به نفسه هو مؤمن لكن المؤمن يحتاج 
ن يعرض عليه ذلك أفهو يسعى بالسؤال لتحقيق ذلك ال يطهرها من شيء من الرذائل 

  .ن يستقبل فعله بالترحابأينبغي 
ي به نفسه إما شيء يزك حد أمرينأإلى فهو يسعى  - )َأو يذَّكَّر فَتَنْفَعه الذِّكْرى(-
التزكية : تذكرة تنفعه ، فبأي من هاتين تتحقق منفعة ومصلحة مؤكدة وهاتان إلىوإما 

  .والتذكرة، هما من الفوائد المرجوة من الرساالت
  : ثم يبين اهللا سبحانه لنبيه صلى اهللا عليه وسلم

  .ليه استغنى إأي هذا الكافر الذي تسعى  -)َأما منِ استَغْنَى(-
  .نه معرض؟أتتصدى له وتقبل عليه رغم  فأنت -)لَه تَصدى فََأنْتَ(-
وجاء يستوضح وجاء يطلب ل أأي الذي جاءك يس-)وَأما من جاءك يسعى(-

  نت تتشاغل عنه؟أالنصيحة ف
محمد صلى اهللا عليه وسلم  يا أي: -)ِإنَّها تَذْكرةٌ(- كال هنا بمعنى حقا -)كَلَّا(-

ه ليإيعني ما كان يسعى . كر بها عبادهة تذكرة من اهللا عز وجل يذن هذه الموعظإحقا 
يذكر اهللا تعالى بها عباده، ن تذكره بها ألنها تذكرة أهذا الرجل هي تذكرة كان ينبغي 

  .موعظة وتذكرة من اهللا عز وجل -يعني الرسالة -نها إكال 
-)هذَكَر شَاء نا فيحصلها فيتحقق له هذه التذكره ليعمل به إلىمن سعى  أي - )فَم

ن أإلى يشير  -)فَمن شَاء ذَكَره(- فقوله سبحانه وتعالى. المرجو من هذه الرسالة
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ال بفعل وبإرادة إأو الذكر ال يتحقق ن التذكرة إن يسعى بها، فأالعبد له مشيئة ال بد 
  .من العبد، وهذا الذي فعله األعمى
وقُِل الْحقُّ من ربكُم (-  :وله تعالىن الكريم، في قآتتكرر لفظة المشيئة في القر

 كْفُرفَلْي شَاء نمو نْؤمفَلْي شَاء نن التكاليف الشرعية المشيئة هنا أل] 29/الكهف[ -)فَم
، لكن لو أكره على إرادةذا كانت لصاحبه إال إرادي ال يتحقق الثواب من ورائه إعمل 

مكره على  ألنهيمان المنافقين إيمانه إف يكون نما سوإنه لن يكون مؤمنا، إاإليمان ف
ومشيئة وفعل وقبول لهذا  إرادةظهار إسالم ال بد من لكن الدخول في اإل ،اإليمان
يمان والتذكرة والذكر وغير ذلك فاإل. تذكرة حتى يثاب عليها العبدولهذه ال اإليمان

ن يقدم أفهذه ال بد . صيام والزكاة والحجعمال الصالحة كالصالة والن باقي األانه شأش
كره عليها فإنه أجبر وألو  ماأى يكون له فيها ثواب رادة وبمشيئة حتإعليها العبد ب

ن الذكر الذي أن يبين أشاء اهللا تعالى . ن له فيها ثوابيؤديها كارها، حينئذ ال يكو
 .قبال حتى يثاب عليهاإأو النصيحة ال بد للعبد من مشيئة والتذكر  أويذكره العبد 

ليس هذا ] 29/الكهف[ -)فَمن شَاء فَلْيْؤمن ومن شَاء فَلْيكْفُر (- :معنى قوله تعالىف
ن العبد له أورة تخيير لكن اهللا سبحانه يبين هي الصورة ص. تخييرا كما يظن الناس

ختيار حتى يكون عنده ثواب، هناك من عباد اهللا من ن العبد ترك له اإلأإرادة بمعنى 
يمان المالئكة إالتالي لهم كالمالئكة فهي مجبولة على الطاعة ليست مخيرة وب ال اختيار

. نها ال تعذبإالجنة كما تدخل  يمانها فالمالئكة الإالمالئكة ال تثاب على , مان جبلييإ
 اإليمانيثاب عليه ومن رفض  اإليمانيمان اختياري فمن اختار إيمان الناس إبينما 

ت المسالة مسالة التخيير الذي ال يترتب عليه شيء بل يعاقب على الرفض، فهنا ليس
  .هو التخيير الذي تترتب عليه المسؤولية فإما الثواب وإما العقاب

فَمن شَاء فَلْيْؤمن ومن شَاء فَلْيكْفُر ِإنَّا َأعتَدنَا ِللظَّاِلمين نَارا (- :لذلك قال اهللا تعالى
ِإن الَّذين َآمنُوا وعملُوا الصاِلحات ِإنَّا (-قوله  إلى ]29/الكهف[ - ..).َأحاطَ بِهِم سرادقُها

نه هو إن الكافر عليه عقوبة رغم أفبين ] 30/الكهف[ -)لَا نُضيع َأجر من َأحسن عملًا
. إرادتهب اإليمانهو الذي اختار  ألنهجر وله مثوبة أوأما المؤمن له . الذي اختار ذلك

  .ومشيئة لكن تترتب عليها مسؤولية إرادةنها إرغم 
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-)ةمكَرم فحي صف هذَكَر شَاء نن هذا الذكر الذي يختاره أبين يعني  -)فَم
على النبي صلى اهللا قبل أن هذا الرجل الذي أمنون المقبلون عليه كل هذا سببه المؤ

هذا  بيان يبين اهللا تعالى فيقولفكل هذا . اهللا به إلىل عن شيء يتقرب أعليه وسلم يس
. ذكرالكالم عن محل هذا ال إلىانتقل من الكالم على الذاكر . الذكر في صحف مطهرة

يعني في محل التكريم ن الكريم صحف مكرمة، آالكالم عن الصحف الكتب القر
  .ةوالصيان
-)ةرطَهم ةفُوعرة فهي مكرم. يعني مرفوعة القدر والرتبة والمرتبة -)م

دي يأفات فال تنالها من اآل -)مطَهرة(- . ومرفوعة، فيها التكريم وفيها رفع القدر
يدي السفرة وهم أيدي التي تصل اليها فقط هي الشياطين وال يسترقونها بل األ

  .المالئكة
-)ةفَري سدالسفرة هم المالئكة، السفراء ما بين اهللا تعالى وما بين عباده  -)بَِأي

 أي -)كرامٍ (-  نهمأهؤالء السفرة وصفهم اهللا تعالى بو. لون بالوحيالذين ينز
فجوار المالئكة دائما هو جوار الخير . كثرة الخير والبركة أيمكرمون، من الكرم، 

  .وتحصيل بركة
-)ةررامٍ برعمالهم كلها بر كلها أبررة يعني فيهم البر، قلوب المالئكة و -)ك
  خير،

مالئكة السفرة يدل على مدى حفظ وصيانة الصحف التي كل هذا الكالم عن ال
  .فيها هذا الذكر

اذًا الحديث انتقل من واقعة التولي . اإلنسانثم يتحدث اهللا سبحانه وتعالى عن 
بيان من  إلىوقعة بيان الذكر ومحله، وتكريم محله وتطهيره، ثم  إلىوالعبوس 

 ، والمقصود بهاإلنسانكالم عن يتعاملون مع هذا الذكر وهذه الصحف، ثم بعد ذلك ال
تي أت- اإلنسان هكذا مجرد - ن آاإلنسان في القرتي لفظة أهنا الكافر المعاند، غالبا ما ت

ن بوصف آاإليمان يخاطب في القر إلىنسان من الكفر إلذا تحول اإألنه بمعنى الكافر، 
الذي غالبا ما  أيول صف بوصف المؤمن يبقى على وصفه األذا لم يوإالمؤمن، ف

والْعصرِ ِإن الِْإنْسان لَفي خُسرٍ ِإلَّا الَّذين َآمنُوا (-  ، كقوله تعالىاإلنسانيكون عليه 



 
 

                                                                                   
 

 
 

 5 

 فقال] سورة العصر[ -)وعملُوا الصاِلحات وتَواصوا بِالْحقِّ وتَواصوا بِالصبرِ
والتِّينِ والزيتُونِ (- : تعالى فقال يؤمن نأ إال خسر في عمومه في اإلنسان والعصر،

هذا ] 4-1/التين[ -)وطُورِ سينين وهذَا الْبلَد الَْأمينِ لَقَد خَلَقْنَا الِْإنْسان في َأحسنِ تَقْوِيمٍ
 -)حاتثُم رددنَاه َأسفََل سافلين ِإلَّا الَّذين َآمنُوا وعملُوا الصاِل(-  من ناحية الشكل

سفل سافلين ما لم يتصف ويختص بخصوصية وهي أسر في فيبقى في خ] 6/التين[
  .اإليمان

قُتَل (-  ن يكون مؤمناأال إألنه دائما ما يكفر  اإلنساناهللا تعالى يتحدث عن  ،وهنا
ها َأكْفَرم انالكفر : الكفر هنا بنوعيه. هلك ما الذي يهلكه؟ شدة كفره أي -)الِْإنْس

فاإلنسان يقع في . قي وهو الجحود والعناد واإلعراض والكفر أيضا كفر النعمةالحقي
ِإن الِْإنْسان خُلقَ هلُوعا ِإذَا مسه الشَّر جزوعا (- :هذين الكفرين، كما قال اهللا تعالى

ا لم يكن مرين مفي هذين األ يقع اإلنسان] 21-19/المعارج[ - )وِإذَا مسه الْخَير منُوعا
  .مؤمنا

أكفره  أي -)ما َأكْفَره(-  ، مالذي أهلكه؟اإلنسانهلك  أي -)قُتَل الِْإنْسان (- فيقول
  .بنعمة اهللا تعالى وهو كفر النعمة ومعاندة الحق

-)ها َأكْفَرم انَل الِْإنْساإلنسان كان  أن نه رغمأثم يبين اهللا سبحانه وتعالى  -)قُت
ن اهللا سبحانه وتعالى صاحب المنة ن يفعل ذلك، ألأينبغي له يفعل ذلك فما كان 

 والفضل عليه، فال يقابل هذه المنة وهذا الفضل بالكفر، ال كفر العناد وال كفر النعمة
-)هرسبِيَل يالس ثُم هرفَقَد خَلَقَه نُطْفَة نم خَلَقَه ءشَي َأي نيسر له أسباب الحياة  - )م

  .ية وأسباب الهداية الدينيةالدنيو
 يات هذه عظاتآأي شيء خلقه؟ هذه نعم عليه بالخلق من أهللا سبحانه وتعالى فا

نه خلق من نطفة ألو تدبر  - )من نُطْفَة خَلَقَه فَقَدره(- .ن يتعظأ لمن أراد هذه عبر
د خَلَقْنَا لَقَ(- :كما قال اهللا تعالى قدره يعني قدره في الخلقة. لكان ذلك واعظا له

بشر  إلىخلق من هذا الماء من نطفة يعني ] 4/التين[ -)الِْإنْسان في َأحسنِ تَقْوِيمٍ
يسر له سبل الحياة في هذه  أي - )ثُم السبِيَل يسره(- هذه نعمة -)خَلَقَه فَقَدره(-  سوي،

  .األرض وسبل الهداية في الشرع
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-)هرفََأقْب اتَهَأم (- تحوالت تحدث لإلنسان لو تدبر الهتدى، -)ثُماتَهَأم ثُم(- 
ي يميته هو اهللا عز وجل كما قال مخلدا في الدنيا إنما يموت، الذ اإلنسانيعني ال يبقى 

حتى بعد : قبرهأف، ] 81/الشعراء[ - )والَّذي يميتُني ثُم يحيينِ(- :براهيم عليه السالمإ
في حياته يكرم بسواء الخلقة وتيسير السبل وبعد مماته يكرم بأنه . موته يكرم بأنه يقبر

  يقبر بالدفن ليس كالحيوان تلقى جثته في الطرقات وفي المزابل،
-)هَأنْشَر ِإذَا شَاء حينما يشاء اهللا عز وجل ينشره، يبعثه للجزاء  أي -)ثُم

قُتَل (-  نسان يكفر؟فما لإل. كل هذا من الذي يفعله؟ اهللا سبحانه وتعالى. والحساب
ها َأكْفَرم انالِْإنْس(-.  

-)هرا َأمقْضِ ما يال يقضي ما يأمره اهللا  اإلنسانيعني رغم كل هذا، -)كَلَّا لَم
  .تعالى به

، كل اإلنسانالكالم عن حاجات  إلى اإلنسانمن الكالم على اآليات ثم تنتقل 
  .انبين نضع لها عنوان جأاآليات ممكن مجموعة من 
وعن نعم اهللا تعالى عليه وقدرة اهللا  اإلنسانالسابقات كانت تتكلم عن اآليات 

في الدنيا التي يقضيها اهللا  اإلنسانللحديث عن حاجات اآليات تعالى عليه، ثم تنتقل 
  :تعالى ويوفرها له 

-)هامِإلَى طَع اننْظُرِ الِْإنْسإلى اإلنسان يات، اهللا سبحانه وتعالى يحيلآهذه  -)فَلْي 
حاجاته كيف تبدأ وكيف تنشأ وكيف تخرج له من األرض، فهي حاجات وهي آيات 

  .في ذات الوقت
ي صورة المطر، رض كان يكون فالماء يصب على األ -)َأنَّا صببنَا الْماء صبا(-

  .رض فتنشق به االرضينزل المطر على األ
  .رض ليخرج منها النباتلمطر فتنشق به األينزل ا -)ثُم شَقَقْنَا الَْأرض شَقا(-
  .في حياته اإلنسانالحب هو كافة الحبوب التي يحتاجها  -)فََأنْبتْنَا فيها حبا(-
يعني القت : الذي يتفكه به، وقضبا اإلنسانالعنب من طعام  -)وعنَبا وقَضبا(-

شور وهي طعام وينفصل عن الحبوب ق اإلنسانوهو طعام الحيوان، الحبوب طعام 
  .الحيوان
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 -)وزيتُونًا ونَخْلًا (-اإلنسان كل أكل الحيوان قضبا وأاإلنسان حبا وعنبا وكل أف
وحداِئقَ (- ، يتحلى به يتفكه به،اإلنسانحدائق يعني فيها من كل الفواكه وما يأكله 

تخرج من يعني الحدائق  -)وفَاكهةً(-  شجار كثيرة، فيها ثمارأأي فيها  - )غُلْبا
ب؟ ماهو األ - )وَأبا(- اليها اإلنسانيات اهللا عز وجل يجيل آذه شجارها الفاكهة كل هأ

يضا، فهناك طعام للبهائم من الحبوب وطعام للبهائم من غير أهائم لباهو طعام 
  . -)وَأبا(- ومن غير الجبوب قال  - )وقَضبا(- "الحبوب، في الحبوب قال 

  .اإلنسانوطعام دواب  اإلنسانفهذا طعام  -)َأنْعامكُممتَاعا لَكُم وِل(-
  

التي يخلقها اهللا  اإلنسانانتهت، التي تتكلم عن حاجات اآليات هذه المجموعة من 
ليعرف  اإلنسانن يتدبرها أيمكن  عز وجل له في الدنيا والتي هي أيضا فيها آيات

  .نعمة اهللا عليه
ونهاية  ونهاية الدنيا اإلنسانعن نهاية الكالم  إلىبعد ذلك اآليات ثم تنتقل 

يات تتحدث عن آيات تتكلم عن خلقه ثم آنسان خلق وهذه إيعني هذا تطور . الخالئق
ن يكون في أاإلنسان لعل ثم تنتهي السورة بآيات تتحدث عن نهاية  في الدنيا حاجاته

ول أن ن يتذكر، ألأ فيها كلها عبرة وعظة لإلنسان اآليات أوأية مجموعة من هذه 
  .السورة عن التذكر

هوال أيوم القيامة، التي فيها  الصاخة اسم من أسماء -)فَِإذَا جاءت الصاخَّةُ(-
  .تصخ األسماع من شدتها وقوتها وتزعج األفئدة والقلوب من شدة أهوالها

-)يهَأخ نم ءرالْم رفي مومة الفرار س عليها يوم القياهذه الحالة التي يكون النا - )ي
ء كانوا عذوته هؤالكل  - )وُأمه وَأبِيه(-  حد ينشغل بأحد ، كل ينشغل بنفسه،أفال 

وعذوته هي  اإلنساننما قوة إخرة ليسوا عذوة وال قوة، ما في اآلأوقوته في الدنيا، 
  .صاحبته يعني زوجته -)وصاحبته وبنيه(-  عمله

أن يشغله، منشغل يعني كل واحد له ش -)ذ شَْأن يغْنيهِلكُلِّ امرٍِئ منْهم يومِئ(-
  .حد بأحدأبحاله ال ينشغل 

  :ن الناس على حالتينإثم يبين اهللا تعالى 
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  .يعني مضيئة مستبشرة عليها ضوء نور -)وجوه يومِئذ مسفرةٌ(- فـ
، جعلنا اهللا تعالى هذا حينما تأخذ كتابها بيمينها وتبشر -)ضاحكَةٌ مستَبشرةٌ(-

  .جميعا منهم
  عذنا اهللا جميعا منهم،أخر والنوع األ

  مغبرة عليها تراب وغبرة أي -)ووجوه يومِئذ علَيها غَبرةٌ(-
 ن هؤالء هم الكفرة الفجرةأعلوها ذلة ، فبين سبحانه وتعالى ت -)تَرهقُها قَتَرةٌ(-

-)ةُ الْفَجالْكَفَر مه ةُُأولَِئكر(- 

. اآليات تنتهي السورة عند هذا الحد، فكما قلنا أنها تتحدث عن مجموعة من 
مجموعة تتحدث عن الوقعة ومجموعة تتحدث عن التذكرة وقيمتها وصحفها ورسلها، 

عراضه، ومجموعة تتحدث عن حاجات إاإلنسان ونفوره وومجموعة تتحدث عن 
اآليات الوقت ثم مجموعة من يات وعبر في ذات آاإلنسان والتي هي حاجات وهي 

نسان مؤمن كان مؤمنا إإلى حالتين، حالة تتحدث عن مشاهد يوم القيامة وانقسام الناس 
نسان كافر معرض مكذب في الدنيا إخرة وحالة ي الدنيا لقي بشراه وجزاءه في اآلف

  .وتلك حاله يوم القيامة
  .وتنتهي السورة عند هذا الحد
 .لي ولكم أقول قولي هذا واستغفر اهللا

  


