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  سورة الفجر

ـٰنِ الر اللَّـه الر بِسمِ ميمِ حح  
  ﴾ هلْ في ذَٰلك قَسم لّذي حجر٤ٍ﴿  ﴾ واللَّيلِ إِذَا يسر٣ِ﴿  ﴾ والشفْعِ والْوتر٢ِ﴿  ﴾ ولَيالٍ عشر١ٍ﴿  والْفَجرِ

﴿٥رت أَلَم ﴾  لَ رفَع فكَي ﴿ ادبِع ك٦بإِر ﴾ ﴿ ادمالْع ذَات ا٧م ﴾﴿ ي الْبِلَادا فثْلُهم لَقخي ي لَم٨لَّت ودثَمو ﴾
رخوا الصابج ينالَّذ  ﴿ اد٩بِالْورفو ﴾ ﴿ ادتي الْأَونَ ذو١٠ع﴿ ي الْبِلَادا فوطَغ ين١١﴾ الَّذا  ﴾ فَأَكْثَريهوا ف

﴿ اد١٢الْفَسر هِملَيع بذَابٍ ﴾ فَصطَ عوس ك١٣﴿ بإِنَّ ر ﴾ رلَبِالْم كب ﴿ ادا ١٤صانُ إِذَا ما الْإِنسفَأَم ﴾
ر لَاهتاب فَأَكْر هب قُولُ رفَي همعنو هم نِ ﴿ بِّي أَكْر١٥مرفَقَد لَاهتا ابا إِذَا مأَمرِ  ﴾ و هلَيع قُولُ رفَي قَهنِ  زانبِّي أَه

اثَ أَكْلًا  ﴾ وتأْكُلُونَ التر١٨﴾ ولَا تحاضونَ علَٰى طَعامِ الْمسكنيِ ﴿١٧مونَ الْيتيم ﴿ بل لَّا تكْرِۖ ﴾ كَلَّا ١٦﴿
ك بك والْملَ ﴾ وجاَء ر٢١ض دكا دكا ﴿ ﴾ كَلَّا إِذَا دكَّت الْأَر٢٠﴾ وتحبونَ الْمالَ حبا جما ﴿١٩لَّما ﴿

  )٢٣ٰى ﴿ الْإِنسانُ وأَنٰى لَه الذّكْر  يومئذ يتذَكَّرۚ ﴾ وجِيَء يومئذ بِجهنم ٢٢صفا صفا ﴿
نبدأ مبشيئة اهللا عز وجل يف تفسري سورة الفجر، وسورة الفجر هي من السور املكية، يقسم اهللا عز وجل يف 

ن هناك قسم وليس بعده مقسم عليه، قسم به واملقسم عليه واحد، ألمطلعها ببعض آياته، يف هذه السورة امل
كأن اهللا سبحانه وتعاىل يقسم ذه اآليات على أن هذه اآليات هي من بيان فضل اهللا سبحانه وتعاىل على 

يقسم اهللا عز )1( }والْفَجرِ{:عباده، فهو القسم ذاته مقسم به ومقسم عليه هو نفسه، فيقول اهللا عز وجل
نه وقت مشهود، صالة إوالفجر هو وقت الفجر، الذي تقع فيه صالة الفجر، فضيلة هذا الوقت  جل بالفجر،و

واخر من األ قيل أا العشر)2( }ولَيالٍ عشرٍ{الفجر تشهدها املالئكة، فيقع فيها صالة الفجر هللا عز وجل 
فهذه العشر هلا فضائلها  وتلك العشر هلا  وائل من ذي احلجة، ويف كلتا احلالتنيرمضان وقيل أا العشر األ

ا من شهر فاضل إواخر من رمضان ففضائلها فيكون القسم  بليال عشر هلا فضائلها سواء كانت العشر األ
واخر من رمضان فيها ليلة القدر وهي ليلة خري من ألف شهر وحىت لو كرمي وهو شهر رمضان وهذه العشر األ

ن فيها يوم عرفة وهو يوم يتجلى اهللا ا ليال فاضلة وأيامها فاضلة ألإي احلجة فوائل من ذكانت هذه العشر األ
عز وجل فيه على العباد فيغفر هلم حىت يرى الشيطان يف حالة من اهلم واحلزن ال يرى يف  يوم هو أدحر وال 

والشفْعِ {فاضل أحقر منه يف هذا اليوم وبالتايل أيضا  الليال العشر سواء هذه أو تلك  هي من الزمان ال
شياء والوتر هو املفرد من زواج من األهو األ يقسم اهللا عز وجل أيضا بالشفع وبالوتر والشفع )3(} والْوترِ

 ومن الوتر ما }خلقنا زوجني لعلكم تذكرون يءومن  كل ش{شياء فالشفع هو آية من آيات اهللا عز وجل األ
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اثا  إنالئكة وتر ال زوج  فاهللا عز وجل مل خيلق من املالئكة ذكورا وهو آية من آيات اهللا عز وجل كاملالئكة فامل
منا هم أفراد فهذه أيضا آية من آيات اهللا عز وجل واهللا عز وجل وتر وحيب الوتر والصالة منها شفع ومنها إ

عاىل ا مور اليت أقسم اهللا توتر فكل هذا يقسم  اهللا عز وجل به ويقسم  اهللا عز وجل عليه، فكل من هذه األ
هي آية من آيات اهللا عز وجل  وفيها داللة على قدرته سبحانه وتعاىل وعلى وحدانيته فتكون مقسم به ومقسم 

هل يف  )5( }هلْ في ذَٰلك قَسم لذي حجرٍ{نه مل يأت بعد ذلك غريها مقسم عليه  يقول اهللا عز وجل عليه أل
ىل قسم يعين لو وقفنا أمام هذه اآليات وتفكرنا إا، هل فيها ما حيتاج مور اآليات اليت أقسم اهللا تعاىل هذه األ

ىل قسم حىت نتدبر ونتفكر؟ يقول اهللا عز وجل بعد هذا القسم مبينا قدرته على أناس فجروا إوتدبرنا هل حنتاج 
لَم تر كَيف فَعلَ أَ{ ومل يتدبروا ومل يتعظوا بني اهللا سبحانه وتعاىل ماذا فعل م فقال عز وجل وتكربوا وجتربوا

ادبِع كب{رم املعروفة قبيلة إعاد )6( }رادمالْع ذَات مرم ذات إقبيلة معروفة يف اليمن امسها عاد   )7( }إِر
العماد يعين القوة والشدة  أناس خلقهم اهللا عز وجل يف بسطة من اخللقة كما ذكرهم نبيهم هود عليه 

بسط اهللا عز . األعراف 69 }جعلَكُم خلَفَاَء من بعد قَومِ نوحٍ وزادكُم في الْخلْقِ بسطَةً وا إِذْ واذْكُر{ السالم
ن اهللا سبحانه وتعاىل أنعم عليهم بالبسط يف وجل هلم يف اخللقة فكانوا أقوياء أشداء فعتوا وتكربوا وجتربوا أل

نعمة اهللا عز وجل على ذلك  تكربوا وجتربوا وعتوا قال عز اخللقة ويف القوة ويف الشدة فبدال من أن يشكروا 
يعين ال يف القوة والبسطة يف هذه اخللقة )8(}الَّتي لَم يخلَق مثْلُها في الْبِلَاد  )7( إِرم ذَات الْعماد{ وجل عنهم

مثود اهللا سبحانه وتعاىل )9(}بِالْواد وثَمود الَّذين جابوا الصخر{مل خيلق مثلهم، فهؤالء قوم وقوم آخرون 
منا كانوا إحجار فكانوا ينحتون اجلبال بيوتا يعين ال يبنون البيوت كما يبين الناس باأل رىأسكنهم وادي الق

فيكون اجلبل منحوتا على هيئة قصر فهو  ىل اجلبل فينحتونه فينحتون البيت أو القصر داخل اجلبلإيعمدون 
هذه أيضا من امليزات اليت ميز اهللا عز وجل ا هؤالء فاختذوا هذه اجلبال مساكن فبدال قصر يف داخل اجلبل و

وا وطغوا مث يذكر اهللا عز وجل قوما يضا تكربوا وجتربأمن أن يشكروا نعمة اهللا عز وجل على هذه القدرة 
وتاد هنا هللا عز وجل جبنود األأي فرعون الذي مكنه ا )10( }وفرعونَ ذي الْأَوتاد{آخرين غري هذين فيقول 

 وتاد،رض باجلبال الرواسي اليت  هي األوتاد وكما تثبت األاجلنود الذين ثبتوا ملكه كما تثبت اخليمة باأل
فرعون كان مثبتا ؤالء اجلنود الذين مساهم اهللا عز وجل أوتادا والذي حينما طغى وتكرب وجترب وظن أنه رب 

 )11(}الَّذين طَغوا في الْبِلَاد { رقه اهللا عز وجل وأغرق معه هؤالء اجلند السببد أغله بسبب هؤالء اجلنإوأنه 
ذوا أذوا العباد ، قتلوا من قتلوا صدوا العباد عن دينهم أيعين تكربوا، الطغيان جتاوز احلد جاوزوا حدودهم 

فَأَكْثَروا فيها  )11(طَغوا في الْبِلَاد الَّذين { العباد يف دينهم ودنياهم فكان هذا سبب هالكهم قال اهللا عز وجل
ادم يف دنياهم ويف دينهم حينئذ يصدون الناس عن اإل) 12(}الْفَسميان حينما يصدون الناس عن دينهم ويؤذو

هنا يعين الكفر حينما يصدون املؤمنني عن })12(فَأَكْثَروا فيها الْفَساد{رض يقول فيكونون قد أفسدوا يف األ
رض وأكثروا فيها الفساد اهللا عز وجل يبني ذا فعلوا ذلك فقد أفسدوا يف األإىل الكفر فإميام حينئذ يدفعوم إ

يعين صب عليهم  )13(} فَصب علَيهِم ربك سوطَ عذَابٍ{ عمال فيقولاجلزاء الذي أنزله م لقاء هذه األ
إِنَّ ربك { ذه اآليات وهلذا الذي وقع هلؤالء وهؤالء قالقسطا من العذاب مث يبني اهللا عز وجل ختاما هل
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ادصريعين ال يظن أحد من هؤالء أو غريهم أن اهللا سبحانه وتعاىل غافال عنهم حاشى لكن اهللا } )14( لَبِالْم
 من أمرهم وال من أمر ال يئاميهلهم وال يهملهم ال خيفى عليه ش "إِنَّ ربك لَبِالْمرصاد"سبحانه وتعاىل يترصد هلم 

ن اهللا تعاىل حليم لكن قد غريهم ولكن اهللا سبحانه وتعاىل يصرب على العباد فاهللا تعاىل صبور حيلم على العباد أل
نسان نه م باملرصاد مث يبني اهللا سبحانه وتعاىل  طبيعة اإلمر بأن اهللا سبحانه وتعاىل يرتل م عذابه ألينتهي األ

من  يءمن سعة الرزق بش يءيعين ابتاله بش }فَأَما الْإِنسانُ إِذَا ما ابتلَاه ربه فَأَكْرمه ونعمه{  فيقول اهللا عز وجل
يعين ميزه عن غريه   }فَأَما الْإِنسانُ إِذَا ما ابتلَاه ربه فَأَكْرمه ونعمه{ نسان اخلري الدنيوي العاجل الذي حيبه اإل

 نِ { ياه فأكرمه ونعمهإذا الذي أعطاهمي أَكْربقُولُ رهنا قوله ريب أكرمن مبعىن يظن أن اهللا سبحانه })15( فَي
ن سعة الرزق ال تعين حب اهللا عز منا حيبه بذلك حىت لو كان على معصية هذا املقياس مقياس خاطئ ألإوتعاىل 

نسان فيعطي ماال  إل " حيب الدنيا ملن حيب ومن ال حيب ن اهللاإ:" قال النيب صلى اهللا عليه وسلم وجل  كما
ذا أعطاه هذا املال معىن إولو كان أفجر الناس، لكنه ميزه عن غريه فأعطاه ماال فال يظن أن اهللا سبحانه وتعاىل 

ربه { يعين اختربه }اهفَأَما الْإِنسانُ إِذَا ما ابتلَ{  نه يبتليه هو حمل اختبار يف هذه احلالةإنه حيبه ال بل إذلك 
همعنو هم{يعين أعطاه من نعيم الدنيا الغافل يقول ريب أكرمن مبعىن أن ريب فضلين  }فَأَكْر رفَقَد لَاهتا ابا إِذَا مأَمو

قَهرِز هلَير عليه رزقهابتاله ابتالء من نوع آخر من نوع معاكس أن اهللا سبحانه وتعاىل يقلل من رزقه فيقد }ع 
هانة إيظن أن اهللا سبحانه وتعاىل حينما يقدر عليه رزقه يعين هذه  })16( فَقَدر علَيه رِزقَه فَيقُولُ ربي أَهاننِ{

يعين هذا فهم  })17(بلْ لَا تكْرِمونَ الْيتيم ۖ كَلَّا {وأن اهللا تعاىل ال حيبه هذا املقياس خاطئ يقول اهللا عز وجل 
يعين " كال"يعين نفيا هلذا الظن وهذا الوهم " كال" منا أنتم الذين تبتلون فال حتسنون فقال اهللا عز وجلإئ خاط

أن اهللا تعاىل حيبه وسيؤتيه ذلك يوم القيامة  يعين كل ما ظننتموه خطأ ال من أويت ماال وولدا وصحة يف الدنيا
نه يامها يف اآلخرة ألإه اجلنتني يف الدنيا فسيعطيه صاحب اجلنتني الذي ظن أن اهللا سبحانه وتعاىل أعطا كمثل

يعين نفى هذا الفهم مث " كال" ن اهللا تعاىل حيبه فهذا خطأ، قال اهللا عز وجلا كرامة له ألإأعطاه يف الدنيا فيظن 
فال تكرمون نتم تسيئون أنتم تسيئون فلو أعطاكم اهللا عز وجل ماال وأ} )17( بلْ لَا تكْرِمونَ الْيتيم{  قال

يعين تتحاضون حيض بعضكم بعضا على طعام املسكني فال  })18(ولَا تحاضونَ علَٰى طَعامِ الْمسكنيِ {اليتيم 
التراث املرياث تأكلونه  })19( وتأْكُلُونَ التراثَ أَكْلًا لَما{فعال الطيبة بل تأتون أفعاال خبيثة  تفعلون هذه األ

ا غري حممودة لكنها طبيعة إنسان رغم وهذه طبيعة اإل} )20( وتحبونَ الْمالَ حبا جما{ وجتورون على غريكم
طعام اليتم  واحلض على طعام إحيمد ويترك ما حيمد ك ذا كان يفعل ما الإنسان ال بد أن يتخلى عنها فيف اإل

ذا آتاه إ تعاىل حيبه ا مجا فهل معىن ذلك أن اهللاملسكني ويأيت ماال حيمد بأن يأكل التراث أكال ملا وحيب املال حب
ن كان يفعل هذه اخلريات ويترك هذه املنكرات واهللا تعاىل يقدر عليه رزقه فهل معىن ذلك يبغضه إماال كال، أو 

ذا أويت إيعين ال يظن أحد })21(كَلَّا إِذَا دكَّت الْأَرض دكا دكا {كال يقول اهللا عز وجل كال يعين نفيا لذلك 
بِآياتنا وقَالَ   أَيت الَّذي كَفَر أَفَر*ماال أو سلطانا أو ولدا يف الدنيا كما قال اهللا عز وجل يف شأن هذا الكافر 

ـٰنِ عهدا ﴿ ﴾ أَطَّلَع الْغيب أَمِ اتخذَ عند الر٧٧لَأُوتين مالًا وولَدا ﴿ مكَلَّا ٧٨ح ﴾ ۚ لَه دمنقُولُ وا يم بكْتنس
ن هذا الذي تفعلونه ليس إن هذا ليس هو املقياس وإيقول اهللا عز وجل كال أي مرمي  ﴾٧٩من الْعذَابِ مدا ﴿
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منا إىل اخللود إمنا هو يقودكم إىل الفناء فال تظنون أن هذا الذي أوتيتموه يف الدنيا إمنا مآلكم إهو الصواب 
رض يوم القيامة حينما ينفخ يعين دكت األ })21(كَلَّا إِذَا دكَّت الْأَرض دكا دكا { ىل الفناءإسان نمصري اإل

يأيت اهللا عز وجل لفصل  }وجاَء ربك{ين سلطانكم يقول أوتدك وتنتهي فأين مالكم حينئذ و يف الصور تزلزل
وجِيَء يومئذ {مللك صفوفا صفوفا خاشعني هللا عز وجل أي يأيت ا )22( }والْملَك صفا صفا{القضاء 
 منهۚبِج {ا جترها املالئكة بسالسل من حديد كل هذه أحداث يوم القيامة، يعين يؤتى } ُانسالْإِن ذَكَّرتي ذئموي

وأَنٰى لَه "ذكرى حينئذ تنفع  يسترجع ما كان يعمل وما كان يقول يتذكر ولكن ال  })23(وأَنٰى لَه الذِّكْرٰى 
يعين كيف تنفع الذكرى يف  }يومئذ يتذَكَّر الْإِنسانُ وأَنٰى{  يعين نفي أن تنفع الذكرى يف هذا اليوم،" الذِّكْرٰى

يندم ومتىن لو كان  })24(يقُولُ يا لَيتنِي قَدمت لحياتي {يقُولُ يا لَيتنِي يندم على ما مضى { هذا اليوم يقول
قد قدم حلياته، يعين قدمت عمال صاحلا ألقاه اليوم، يبني اهللا سبحانه وتعاىل أن هذا الندم يف هذا اليوم ال ينفع 

فَيومئذ لَا يعذِّب عذَابه أَحد { أي يف هذا اليوم، يوم القيامة } فَيومئذ{ فيقول اهللا عز وجل يءنسان يف شاإل
غالل يعين األ })26(ولَا يوثق وثَاقَه أَحد{ال من فعل  فعله  إنسان هلك ال يهلك مثله أحد ذا اإلإف })25(

ال من جاء مبثل ما جاء به هذا من اجلرائم مث خياطب اهللا عز وجل نفسا أخرى إاليت يوثق ا ال يوثق ا أحد 
نفس القيامة ويبني أن هناك نفس ختتلف عن هذه األ غري هذه النفوس اخلبيثة اليت ذكرها وبني مصريها يوم

ىل عملها جاء يوم القيامة إأي اليت اطمأنت  })27( يا أَيتها النفْس الْمطْمئنةُ{ اخلبيثة أال وهي النفس الطيبة 
 عبادة اهللا ىلإىل اهللا عز وجل وإفرأى أن عمله هذا قد جناه فهذه هي النفس املطمئنة، كانت تطمئن يف الدنيا 
 يا أَيتها النفْس الْمطْمئنةُ{ عز وجل وتستأنس برا سبحانه وتعاىل فيخاطبها اهللا تعاىل يوم القيامة بقوله

راضية عن اهللا عز وجل راضية عن الثواب راضية عن عملها  })28(ارجِعي إِلَٰى ربك راضيةً مرضيةً )27(
ياها أي إفيقول اهللا عز وجل خماطبا  }ووجدوا ما عملوا حاضرا وال يظلم ربك أحدا{ امةاليت وجدته يوم القي

   })30(وادخلي جنتي { أي يف عبادي املكرمني })29(فَادخلي في عبادي {هذه النفس 
  أيضا نتناول تفسري سورة البلد وخنتم ا هذا الدرس

  بِسمِ اللَّه الرّحمنِ الرّحيمِ 
الر مِ اللَّـهبِس ـٰنِ الر ميمِ  حح 

 لَدـٰذَا الْب بِه ١﴿لَا أُقِْسم﴾  لَدـٰذَا الْب لٌّ بِهح أَنت٢﴿و﴾  لَدا ومو دالو٣﴿و﴾  دي كَبانَ فا الْإِنسلَقْنخ ٤﴿لَقَد﴾ 
رقْدأَن لَّن ي بسحأَي   دأَح هلَيا  ﴾٥﴿عدالًا لُّبم لَكْتقُولُ أَه٦﴿ي﴾ ري أَن لَّم بسحأَي  دأَح نِ  ﴾٧﴿هينيع ل لَّهعجن أَلَم

قَبة  فَك ر ﴾١٢﴿اك ما الْعقَبةُ  وما أَدر ﴾١١﴿فَلَا اقْتحم الْعقَبةَ  ﴾١٠﴿وهديناه النجدينِ  ﴾٩﴿ولسانا وشفَتينِ  ﴾٨﴿
﴿١٣﴾  ةبغسي ممٍ ذوي يف امإِطْع ١٤﴿أَو﴾ قْرا ذَا ميمتي  ة١٥﴿ب﴾ ينكسم أَورتا ذَا م  ة١٦﴿ب﴾  ينالَّذ نكَانَ م ثُم

ـٰئك أَصحاب الْميمنة  ﴾١٧﴿حمة  وتواصوا بِالْمر  آمنوا وتواصوا بِالصبرِ وا بِآياتنا هم أَصحاب  والَّذين كَفَر ﴾١٨﴿أُولَ
 ةأَمش١٩﴿الْم﴾ ارن هِملَيةٌ   عدصؤ٢٠﴿م﴾   

لَا أُقِْسم بِهذَا { هذه السورة أيضا وهي من السور املكية بالقسم ولكن بأداة أخرى  فيقولاهللا عز وجل يبدأ 
لَدهو قسم لكنه بطريق النفي فيقسم اهللا تعاىل بالبلد والبلد هنا مكة املكرمة، مكة هلا فضائل وهي بلد } )1( الْب

حممد  ي ياأ} وأَنت )1(لَا أُقِْسم بِهذَا الْبلَد {ل حرام وفيها البيت احلرام فاهللا عز وجل يقسم ا ملا هلا من فض
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أنت مقيم ذا البلد، هي من السور املكية وكان النيب صلى اهللا } )2(حلٌّ بِهذَا الْبلَد {صلى اهللا عليه وسلم 
هنا هم ذرية آدم عليه  الوالد هنا  هو آدم عليه السالم والولد })3(ووالد وما ولَد { عليه وسلم مقيما مبكة،

فاهللا تعاىل يقسم ذا القسم كله على } )4( لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ في كَبد{ يء السالم، هذا القسم على أي ش
سان يف كبد، كبد يعين مكابدة ومقاساة وعمل وجد واجتهاد  وشدائد يف الدنيا  فكل هذا مما خلق أنه خلق اإل
غْت  فَإِذَا فَر{ليكد ليجتهد ليكدح  نسان مل خيلق يف الدنيا لينعم بل خلق ليعمل، اإلنسان فيهاهللا تعاىل اإل
﴿ ب٧فَانصإِلَٰى رو ﴾ فَار سواء كدح يف أمور الدنيا ليتكسب رزقه أو لينافس يف أمور  الشرح }﴾٨غَب ﴿ بِّك

نسان يف الدنيا تقتضي طبيعة خلق اإل نسان لكي ينام  ويستريح، فليستالدنيا أو يف أمور اآلخرة فلم خيلق اإل
أَيحسب أَنْ { ي يف عمل وجد واجتهاد ومشقة مث يقول اهللا عز وجلأ })4( لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ في كَبد{ذلك 

 دأَح هلَيع رقْدي يه نسان الذي خلقه اهللا  عز وجل ليكد ويكدح أن أحدا ال يقدر علأحيسب هذا اإل })5(لَن
يعين لقد  })6( يقُولُ أَهلَكْت مالًا لُبدا{نسان فما له يفجر وماله يطغى؟ وكأن أحدا ال يقدر عليه  فهذا اإل

ن املال الذي أنفق يف الشهوات إأهلكت ماال كثريا يف شهوايت ويف املعاصي فكأن اهللا سبحانه وتعاىل يقدر 
ورائه خبالف املال الذي أنفق  يف سبيل اهللا  هو ينفق يف الطاعة  نفع من هلك هذا املال ال خري الأمنا إواملعاصي 

ليها شاة فأنفقتها كلها إمنا هو الباقي ولذلك السيدة عائشة  رضي اهللا عنها  حينما أهديت إهذا  مال مل يهلك 
:  عليه وسلمال كتفها، فقال النيب صلى اهللاإمل يبق  :ال كتفها، فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم فسأهلا  قالتإ

قال اهللا سبحانه وتعاىل، فما ينفق يف الطاعة  ال كتفها، فما أنفق يف سبيل اهللا هو الذي يبقى، كماإبقيت كلها 
فكأن  })6( يقُولُ أَهلَكْت مالًا لُبدا{هو الذي يبقى وما ينفق يف املعصية هو الذي يهلك  قال اهللا عز وجل 

أَيحسب أَنْ لَم يره أَحد {  وجل ذا أنفق يف الطاعة  مث يقول اهللا عزإيبقى ذا أهلك يف املعصية إاملال يهلك 
يظن أن شيئا خيفى على اهللا عز وجل من  يعين يفعل ما يفعل يظن أنه سوف خيفى على اهللا عز وجل،} )7(

أَيحسب أَنْ لَم  )6( مالًا لُبدا يقُولُ أَهلَكْت{ رض وال يف السماءيف األ يءن اهللا تعاىل ال خيفى عليه شإأعماله ف
 دأَح هريقول  يءنسان أن ال أحد يراه وهو يعصي اهللا عز وجل فال حياسب نفسه على شيظن هذا اإل} )7(ي

يرى ما وفيهما اجلمال  })8(أَلَم نجعلْ لَه عينينِ { نسان لكي يتذكرعز وجل مبينا منته ونعمته على هذا اإل
لسانا يتكلم به ويتذوق به ويبلع به وشفتني } )9( ولسانا وشفَتينِ ناحية يرى ومن ناحية أيضا فيها مجالفمن 

يعين هذه نعم } )10( وهديناه النّجدينِكل والشرب وأيضا فيهما عنصر اجلمال تساعدانه يف الكالم ويف األ
نسان  أن هداه ا على اإل أخرى اهللا سبحانه وتعاىل  مننسان مجالية ومنافع دنيوية وهناك ظاهرة يف اإل

النجدين يعين بني له الطريقني  جعل  طريق اخلري واضحا وطريق الشر أيضا واضحا  هذه منن مينت اهللا عز 
النعم وهو  هنسان الذي امنت اهللا تعاىل عليه بكل هذه املنن وكل هذوجل ا  على عباده مث يقول عن هذا اإل

نسان أن ال يستطيع هذا اإل })11(فَلَا اقْتحم الْعقَبةَ { لك ويظن أن أحدا ال يقدر وأن أحدا ال يراهيفعل ذ
ميان فما اقتحام العقبة؟ يتجاوز العقبة، العقبة اليت متنعه من أن ينجو بنفسه من أن يقبل على اخلري وعلى اإل

نسان اليت هي هواه العقبة اليت متنع اإل) 12( اك ما الْعقَبةُوما أَدركيف يكون اقتحام العقبة؟ قال اهللا عز وجل 
 )12( وما أَدراك ما الْعقَبةُ{اليت ينجو ا يوم القيامة  ةعمال الصاحلواليت هي شهواته ومتنعه من أن يعمل األ



 
 

                                                       محمود لطفي ھاشم / الشیخ                 دروس التفسیر                              تفریغات
 
 

 6 

 ةقَبر ّأو يساعد على اعتاق مكاتب  يتجاوز هذه العقبة بأن يعتق رقيقا، يفك رقبة يعين يعتق رقيقا })13(فَك
ذا فعل ذلك فقد جتاوز العقبة ال يبخل مباله يف هذه الوجوه من اخلري والرب فعتق الرقبة إهذا أيضا من العتق ف

} ةبغسي ممٍ ذوي يف امإِطْع ا ذَا  ما إطعام صاحب جوعة شديدة أشد الناس حاجة وهم إي أ })14(أَويمتي
 ةبقْر15(م (ىل هذا إتيما قريبا ي}ةبرتا ذَا مينكسم أَو )ىل أن التصق إمر يعين ذا حاجة  بلغ به األ} )16

ثُمّ كَانَ من الَّذين آمنوا وتواصوا {بالتراب من شدة  حاجته يقول اهللا عز وجل مبينا أن من يقتحم هذه العقبة 
 ةمحرا بِالْمواصوترِ وبّالذين آمنوا هم الذين اقتحموا هذه العقبات وختلصوا منها، وتواصوا } )17(بِالص

قدار املؤملة، وتواصوا بالرمحة باخللق بالصرب على أنواعه الصرب على الطاعة والصرب على املعصية والصرب على األ
والَّذين كَفَروا بِآياتنا {ن السعادة امليمنة يعين اجلنة وما فيها  م} أُولَئك أَصحاب الْميمنة{يقول اهللا عز وجل 

 ةأَمشالْم ابحأَص م{يعين من مل يتجاوزوا هذه العقبة  وتوقفوا عندها يقول  })19(ه ما هناتوا بِآيكَفَر ينالَّذو
 ةأَمشالْم ابح{ املشأمة هنا  يعين النار أصحاب النار مث بني مصري هؤالء })19(أَصةٌعدصؤم ارن هِملَي 

  .يعين  نار مغلقة عليهم ال فكاك منها} )20(
  . بذلك نكون قد انتهينا من تفسري سورة البلد وأقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم

                                     
                 

                          
  

  


