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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 من مادة التفسري الثاين والعشريناللقاء 

 خالص والفلق والناسالنصر واملسد واإل الكافرونتفسري سور 
 ما ال يسع املسلم جهله: دورة

   حممود لطفي هاشم: لفضيلة الشيخ
  

  سورة الكافرونتفسري 
  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ

ولَا أَنَا عابِد ما ) 3(ولَا أَنْتُم عابِدونَ ما أَعبد ) 2(لَا أَعبد ما تَعبدونَ ) 1(کَافرُونَ قُلْ یا أَیها الْ
 تُمدب4(ع ( دبا أَعونَ مابِدع لَا أَنْتُمو)5 ( ِیند یلو ینُکُمد لَکُم)6 (  

  
صلى اهللا عليه وسلم أن يرد على الكافرين الذين عرضوا  وهي سورة مكية يأمر فيها اهللا سبحانه وتعاىل نبيه

ه يوما، يعين عرضوا اتفاقية على النيب صلى اهللا عليه إهلعليه صلى اهللا عليه وسلم أن يعبد آهلتهم يوما ويعبدون 
بد صنام معنا يوما ويف اليوم التايل حنن نعونقسم العبادة فأنت تعبد األ من التآلف يءوسلم أن يكون بيننا ش

هلك، وحنن نتبادل العبادة معا، فأنزل اهللا عز وجل عليه صلى اهللا عليه وسلم هذه السورة لريد عليهم إمعك 
هكذا بامسهم  })1(قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ { حممد هلؤالء، قل يا }قُلْ{ فقال اهللا عز وجل له هذا العرض،

لَا أَعبد ) 1(قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ {اطبهم ذا الوصف، كفر، أمره أن خي معليه نم الذيأل ووصفهم بالكفر،
ولَا أَنتم {يعين أنا ال أعبد أصنامكم وآهلتكم  اليت تعبدون من دون اهللا، أنا أمتنع من ذلك،  })2(ما تعبدونَ 

 دبا أَعونَ مابِدم هللا عز وجل دون أن ي، ألهلإهلي، أنتم ال تعبدون إمبعىن أنكم لن تعبدوا  })3(عن عباد
له إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، هي عبادة باطلة، فالعبادة من املشرك الذي مل يشهد أن ال إله إأن ال  ايشهدو

ا تقع منعدمة، كأن مل تكن، ولذلك حىت لو عبدوا اهللا عز وجل مع إذا وقعت فإال اهللا وأن حممدا رسول اهللا إ
) 5(ولَا أَنتم عابِدونَ ما أَعبد { عليه وسلم دون توحيد فهذه ال تسمى عبادة، لذلك قال هلمالنيب صلى اهللا 

 ذا عبدمت فال تسمى عبادة، يعين أنا الإن عبادتكم لريب لن تكون عبادة، فإيعين  })6(لَكُم دينكُم ولي دينِ 
خالص النية هللا عز وجل إعلى الشرك والكفر، البد من نكم ن فعلتم فعبادتكم ال تكون عبادة ألإأفعل، أنتم 

ن كررها لبيان أنه ال يفعل ذلك اآل })4(ولَا أَنا عابِد ما عبدتم { وتوحيده سبحانه وتعاىل حىت تصح العبادة،
عبد ذن التكرار لبيان أنه وصف دائم، يعين ليس اآلن فحسب بل دائما أنا ال أإوسيكون هذا وصفا الزما له، 

ول نفي فعل والثاين يعين لن أكون عابدا أبدا آلهلتكم، هذا تربء، األ })4(ولَا أَنا عابِد ما عبدتم {ما تعبدون، 
 فأنا أعمل وفق ما عندي من دين، }قُلْ كُلٌّ يعملُ على شاكلَته{ :مداومة وتربء، هذا شبيه بقوله سبحانه وتعاىل
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  ا عليه، وأنتم تعملون وفق ما عندكم من دين، وفق دينكم الباطل الذي أنتم عليه، وفق الدين احلق الذي أن

  سورة النصرتفسري 
  ِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِب

ربک  فَسبح بِحمد) 2(ورأَیت النَّاس یدخُلُونَ فی دینِ اللَّه أَفْواجا ) 1(ذَا جاء نَصرُ اللَّه والْفَتْح إ
  )3(واستَغْفرْه إِنَّه کَانَ تَوابا 

  
بعد سورة الكافرون وهي أيضا سورة مكية، اهللا سبحانه وتعاىل خيرب نبيه صلى اهللا عليه وسلم وهو سورة النصر 

له يف مكة أنه سينصره، يعين مل ترتل يف املدينة حىت نقول النيب صلى اهللا عليه وسلم هاجر اىل املدينة وأصبحت 
يعين هو يف حالة  })1(ذَا جاَء نصر اللَّه والْفَتح إ{قوة وسطوة ومنعة ، ال، نزلت البشارة وهو يف مكة،

كان يف  اإذاضطهاد من املشركني وأصحابه يعذبون ويهجرون ويف ذات الوقت ترتل البشارة، ولذلك املسلم 
هللا عز وجل، فال بد أن يكون واثقا بنصر اهللا أعداء ا حالة من الشدة والكرب بسبب اضطهاد املشركني له،

ذَا جاَء نصر إفال بد أن يكون واثقا بنصر اهللا عز وجل،  يقول اهللا عز وجل  ن كان يف حالة الشدة والكرب،إو
 حالْفَتو خيرج  ىل املدينة، ملإيعين سيأيت نصر اهللا وستفتح عليهم مكة مع أنه ال زال يف مكة، مل يهاجر } )1(اللَّه

يعين هؤالء الذين } )2(ورأَيت الناس يدخلُونَ في دينِ اللَّه أَفْواجا ) 1(ذَا جاَء نصر اللَّه والْفَتح إ{ منها،
خراجه سيأيت اليوم الذي يدخلون يف دين اهللا مجاعات، هذه هي البشارة، فيها إيعذبون أصحابه، وحياولون 

الناس يدخلُونَ في {أنه سينتصر وسيفتح مكة، وبشارة أخرى أنه سريى } صر اللَّه والْفَتحذَا جاَء نإ{البشارة 
ىل املدينة ويف آخر حياته، يف السنة إوهذا قد حتقق له صلى اهللا عليه وسلم بعدما هاجر  }دينِ اللَّه أَفْواجا

 دين اهللا أفواجا، فتحققت هذه البشارة، فاهللا عاد وفتح مكة، ورأى الناس يدخلون يف التاسعة من اهلجرة،
ذا رأيت هذه البشارات تتحقق وأن دينك ينتصر وأن الناس يدخلون يف دين اهللا إسبحانه وتعاىل خيربه أنك 

ن النصر من اهللا عز وجل وهو نعمة من نعمه، ال حيتاج مجاعات، حينئذ أنت مكلف أن تشكر هذه النعمة، أل
فأنت مأمور أن تسبح حينئذ حبمد اهللا تعاىل شكرا له على حتقيق  }بِحمد ربك واستغفرهفَسبح { ىل شكر،إ

النيب صلى اهللا عليه وسلم يستغفر ملاذا؟ هو يرتكب ذنبا لكي  أي تداوم االستغفار،} واستغفره{ وعده،
ل فهو مقصر، حىت لو استمر يف العبادة نسان مهما فعل فهو مقصر، مهما عبد اهللا عز وجن اإليستغفر، ال، أل

يعين حيب  })3(فَسبح بِحمد ربك واستغفره إِنه كَانَ توابا { ليل ار فهو مقصر، فيستغفر من هذا التقصري،
  .ليه ويتوب عليه دائما حىت ولو من تقصري وليس من ذنب ظاهرإمن يتوب 
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  سورة املسد
  لرحمنِ الرحيمِبِسمِ اللَّه ا

 تَببٍ وا أَبِی لَهدی ت1(تَب ( با کَسمو الُهم نْها أَغْنَى عم)2 ( ٍبلَه ا ذَاتلَى نَارصیس)3 ( رَأَتُهامو
  )5(فی جِیدها حبلٌ منْ مسد ) 4(حمالَۀَ الْحطَبِ 

صلى اهللا عليه وسلم يف مكة، كان يلقى أشد العنت من  وهي أيضا سورة مكية، نزلت يف مكة، كان النيب
نه، أي أبو هلب، هو أيذاء له صلى اهللا عليه وسلم، حىت إاملشركني، ومن هؤالء أبو هلب وامرأته، وكانوا أشد 

أول من رد عليه دعوته حني وقف ودعا الناس أيها الناس لو رأيتم أن خيال خلف هذا الوادي تريد أن تغري 
ما جربنا عليك كذبا أبدا، قال بعثت فيكم وبدأ يبني دعوته، وكان : خربتكم أكنتم مصدقي؟ قالواعليهم فأ

تبت يدا أَبِي { :فرد اهللا عز جل هذه الكلمة فقال تبا لك يا حممد  أهلذا مجعتنا؟: أول من رد عليه أبو هلب، قال
بتبٍ وته أم مجيل أو أم قبيح، فأنزل اهللا عز وجل هذه فهو أخذ يضايقه بعد ذلك ويؤذيه هو وزوج })1(لَه

يعين خسر : تبت يداه يعين خابت و خسرت يداه وشقي كله، وتب })1(تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب {السورة 
ب ما أَغْنى عنه مالُه وما كَس{ كله وليس يداه فحسب، مبعىن أنه لن يربح أبدا ال يف الدنيا وال يف اآلخرة،

يعين لن ينفعه ماله حينما يقع به وعيد اهللا عز وجل، لن ينفعه ماله الذي أطغاه، وال ما كسب يف الدنيا،  })2(
 لن يكسب، مث بشر ذا الوعيدكَسب  ما ن مكسب الدنيا خسارة، ليس بالضرورة أن يكون مكسبا، أيأل
وجل يف اآلخرة النار، ونار ذات هلب، ليس هو وحده، يعين سيدخله اهللا عز  })3(سيصلَى نارا ذَات لَهبٍ {
ا كانت محالة احلطب أما إ })4(وامرأَته حمالَةَ الْحطَبِ { منا هو وامرأته، كذلك امرأته سوف تدخل النار،إ

عليه يف  شعال النار وزياداما أن يكون هذا بيانا هلا يف جهنم أي أا تقوم عليه حبمل احلطب، إلإيف الدنيا و
ي النيب صلى اهللا عليه وسلم، أو أا يف اآلخرة سوف ذجهنم، فرمبا أا كانت هكذا يف الدنيا حتمل احلطب وتؤ

يعين يف } )5(في جِيدها حبلٌ من مسد { حتمل احلطب وهي يف جهنم لتوقد على زوجها أيب هلب هذا احلطب،
ن هذه أذ إالسورة آية من اآليات ومعجزة من املعجزات  رقبتها حبل من ليف حتمل به احلطب ، ففي هذه

هلب وامرأته لن يسلما مع من سيسلم،  زاال على قيد احلياة، هذا بيان أن أبا السورة وأبو هلب وامرأته ال
 لكن أبو هلب وامرأتـه لن يسلما، ن شئت قل كل أهل مكة أسلموا،إوبالفعل، أسلم كثري من أهل مكة، بل 

  .ما يف جهنم، فلم يسلما وبالفعل ماتا ومل يسلمانه وتعاىل توعدمها بأن اهللا سبحاأل
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 سورة االخالص
 بِسمِ اللَّه الرّحمنِ الرّحيمِ

 دأَح اللَّه و1(قُلْ ه ( دّمالص اللَّه)2 ( ولَدی لَمو دلی لَم)3 ( دا أَحکُفُو کُنْ لَهی لَمو)4(             
            
سالم، وعقيدة املسلم اليت يتميز ا عن غريه خالص وهي سورة مكية وهي تأصيل للعقيدة عقيدة اإلسورة اإل

من اليهود والنصارى الذين يقولون يف اهللا عز وجل ماال يليق وماال جيوز، فاهللا سبحانه وتعاىل أراد أن مييز 
ال بد من كلمة قل،  حممد قل معتقدا، هنا يعين يا}قُلْ{قولهعقيدة املسلم، فأمر رسوله صلى اهللا عليه وسلم ب

حد مبعىن أنه متفرد بصفات الكمال حد، األقل وأنت معتقد أن اهللا هو األ }هو اللَّه أَحد{ مبعىن أا قل معتقدا،
أمسائه وال صفاته وال يف هذه  ونعوت اجلالل، بأمسائه احلسىن وصفاته العليا، وأفعاله اليت ال يشاه فيها اليف

من صفات الكمال  يءاهللا هذا أحد يعين متفرد بكل ش }قُلْ هو اللَّه{ فعال أحد، فال نظري له وال مثيل،األ
من صفاته أنه الصمد، فمن صفاته أنه  })2(اللَّه الصّمد { فعال املقدسة،مساء احلسىن واألواأل ونعوت اجلالل

فاجلميع  و السميع البصري، ومن صفاته أنه صمد، صمد يعين يصمد حلوائج العباد،وه يءأحد ليس كمثله ش
فيصمد اهللا عز وجل  }كُلَّ يومٍ هو في شأْنۚ ضِ  سأَلُه من في السماوات والْأَر{، ليه يسألونه حوائجهمإون ؤيلج

ذا أدخل البحر، يعين إال كما ينقص املخيط إهلذه احلاجات، ويعطي كل سائل مسألته، وال ينقص ذلك مما عنده 
، يءبرة من ماء البحر؟ ال شبرة من ماء البحر، فماذا أنقصت اإلمث غرفت ذه اإل برة يف البحرإلو أدخلت 

ليه يف إفاهللا عز وجل يصمد يعين يقْصد حبوائج العباد وسؤاهلم واهللا عز وجل جييب اجلميع، فالكل يرغب 
ن تركته إياه، ويغضب إليه يف املسألة، اهللا يفرح بسؤال العباد إحيب أن يلجأ الناس مسألته واهللا عز وجل 

  وسألت غريه، 
  يغضب هن تركت سؤاله             وبين آدم حني تسألإاهللا يغضب   

وهذه صفة من صفاته عز وجل، مث هناك صفات نفي، من النفي قال  })2(اللَّه الصّمد  { فقال اهللا عز وجل
ليس كمثلنا  })3(ولَم يولَد {  فاهللا عز وجل ال يلد أحدا، فال صاحبة له وال ولد، }لَم يلد {   عز وجلاهللا

ىل أن إن احلاجة أل })3(لَم يلد ولَم يولَد {حنن لنا أصول نولد منها، ولنا فروع نلدها، فاهللا عز وجل سبحانه 
ىل أن يبقى نوعها ، فتلد وتولد، إحتتاج  نسان أو من نقص الكائنات،ىل أن يلد هذه من نقص اإلإيولد واحلاجة 

يسأَلُه { ليهإبدي، فهذا نظرا لكماله وغناه، فهو غين عن غريه، واجلميع فقري زيل األأما اهللا سبحانه وتعاىل هو األ
عنه صفة  ىفال أصل وال فرع مثلنا، فينف }د لَم يلد ولَم يولَ{ }رضِ كُلَّ يومٍ هو يف شأْنمن يف السموات واأل

كفؤا يعين مكافئا  }ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد }ا صفات نقص بالنسبة لنا،الوالدة، كما ينفى عنه صفة امليالد، أل
 عز وجل معادال له أحد، ال يعادله أحد ال يف أمسائه وال يف صفاته وال يف أفعاله، فهذه السورة توحيد، توحيد هللا

قُلْ هو اللَّه أَحد {ثبات وصفات نفي، إيف أمسائه ويف صفاته ويف أفعاله، اشتملت على كل ذلك، فيها صفات 
)1 ( دمّالص اللَّه)2({  أثبتت له صفات، ونفت عنه صفات   ثبات،إهذه صفات} ولَدي لَمو دلي لَم)3 ( لَمو
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دا أَحكُفُو لَه كُنوهو السميع البصري يءليس كمثله ش{  يعين }ي{.  
  

  سورة الفلق
 بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

ومنْ شَرِّ النَّفَّاثَات فی ) 3(ومنْ شَرِّ غَاسقٍ إِذَا وقَب ) 2(منْ شَرِّ ما خَلَقَ ) 1(قُلْ أَعوذُ بِرَب الْفَلَقِ 
 قَد4(الْع (ِإ داسنْ شَرِّ حمو دسذَا ح)5(  

أَعوذُ  {مبعىن معتقدا } قُلْ{وهي سورة مكية، ويأمر اهللا عز وجل فيها نبيه صلى اهللا عليه وسلم ومجيع املسلمني 
ن الذي شياء اليت تنفلق، أليعين قل أنك تستعيذ وحتتمي برب الفلق، رب الفلق يعين رب األ })1(بِرب الْفَلَقِ 

ذَٰلكُم ۚ ج الْميِّت من الْحيِّ  ج الْحي من الْميِّت ومخرِ يخرِۖ ـه فَالق الْحبِّ والنوٰى إِنَّ اللَّ{ يفلقها هو را ، 
 فَكُونَ ﴿ۖ اللَّـهؤٰى ت٩٥فَأَنرالْقَمو سمالشا وكَنلَ سلَ اللَّيعجاحِ وبالْإِص قاً  ﴾ فَالانبسشياء يفلق األ فهو} ح

ليه، من إنه را، فهو الذي يستحق أن تعوذ به، يعين أن تستعيذ به يعين أن حتتمي به وتلتجئ سبحانه وتعاىل أل
يعين من شر املخلوقات، الذي يستطيع أن يدفع  })2(من شر ما خلَق {؟ نستعيذ باهللا يعين حنتمي به يءأي ش

ومن شر غَاسقٍ إِذَا { يعين من شر كل املخلوقات }ن شر ما خلَقم{عنا شر املخلوقات هو اهللا سبحانه وتعاىل، 
 قَبذا كانت املخلوقات فيها من الشر ما فيها يف إ هنأل الغاسق هنا يعين الليل اذا وقب يعين اذا أقدم، })3(و

اذة من شر كل املخلوقات ستعذا جاء الليل كثر شر املخلوقات، فهناك خملوقات تؤذي يف الليل، فاإلإالنهار، ف
 }إِذَا وقَب{ يعين الليل  }ومن شر غَاسقٍ{ وأيضا على وجه اخلصوص من شر املخلوقات اليت تؤذي يف الليل،

النفاثات يعين السواحر مجع ساحرة،  })4(ومن شر النفَّاثَات في الْعقَد { ذا أقدم بكل ما فيه من شر،إيعين 
يف العقد فيسحرن ا، السحر ميكن أن يكون هناك عقد عقدة مث نفث بعض الكلمات هذه صورة الاليت ينفثن 

ومن شر ) 4(ومن شر النفَّاثَات في الْعقَد {  اهللا سبحانه وتعاىل إالالسحر، وال يقدر على دفع شر السحرة 
 دسإِذَا ح داسحملسود، فال يقدر على دفع هذا احلسد الذي قد يصاب واحلاسد هو املتمين زوال نعمة ا })5(ح

ال اهللا سبحانه وتعاىل، وبذلك يأمر اهللا عز وجل نبيه أن يلتجئ إبه يعض الناس فيتأذى به، ال يقدر على دفعه 
  مث آخر سورة يف كتاب اهللا عز وجل . وحيتمي باهللا عز وجل من شر كل ذلك

  .سورة الناس خنتم ا منهج التفسري
  
  
  
  
  



 
 

  حمود لطفي ھاشم  م/ الشیخ                                                         ات التفسیر      غتفری
 

 
 

www.alnosrah.net 6 الصفحة 
 

  سورة الناس
  

الَّذي ) 4(منْ شَرِّ الْوسواسِ الْخَنَّاسِ ) 3(إِلَه النَّاسِ ) 2(ملک النَّاسِ ) 1(قُلْ أَعوذُ بِرَب النَّاسِ 
  )6(منَ الْجِنَّۀِ والنَّاسِ ) 5(یوسوِس فی صدورِ النَّاسِ 

 عز وجل أيضا الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن وهي أيضا سورة مكية، يعين نزلت قبل اهلجرة، وفيها يأمر اهللا
نك قد تستعيذ باهللا عز وجل من كل ذلك ولكن هذا كالم دون أن تكون له عقيدة يف القلب، يقول معتقدا أل
ن إذا كان معتقدا أن اهللا سبحانه وتعاىل قادر على دفع ذلك، فإال إستعاذة سان من هذه اإلنفلن يستفيد اإل

ن إن قاهلا على سبيل القول باللسان وليس هلا رصيد من العقيدة يف القلب، فإالتعوذ، ف اعتقد ذلك نفعه هذا
 رب إىلقل معتقدا أنك تستعيذ وحتتمي وتلتجئ })1(قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ{ هنا أيضا ، هايءهذه لن تنفعه بش

على دفع كل ما تستعيذ به منه،  اقادر الناس، حتتمي به من اآليت فال بد أن تكون معتقدا أن اهللا سبحانه وتعاىل
بِرب {تستعذ باهللا عز وجل وهو رب الناس يعين هو الذي خلقهم وهو مالكهم، فاستعذ مبالك الناس من اآليت 

من  هله الناس ويعبدونه،ؤالذي ي })3(إِلَه الناسِ { يعين هو ملكهم وهو مالكهم })2(ملك الناسِ ) 1(الناسِ
مكانك أن تدفع إب انذا كإوالوسواس اخلناس هو الشيطان،  })4(من شر الْوسواسِ الْخناسِ {  ؟يءأي ش

ن الشيطان اخلناس هذا أنت ال تراه ولكن يراه اهللا عز وجل، كما قال اهللا إم عدو ظاهر، فبعض الناس أل
ذا كنت ال تراه، فاستعذ مبن إف ۗ}ونهم  من حيثُ لَا تراكُم هو وقَبِيلُه  إِنه ير{سبحانه وتعاىل يف شأن الشيطان 

شياء والكلمات واملعاين يف يراه، وهو اهللا سبحانه وتعاىل فهو وسواس أي يوسوس للناس، يلقي يف صدورهم األ
ما ا استعذت باهللا عز وجل، فكلإذنسان، فهذه الوسوسة، وهو خناس  مبعىن أنه خينس الصدور، فيتأثر ا اإل

استعذت باهللا من الشيطان خينس، يعين يرتوي الشيطان، ولذلك أمر اهللا عز وجل رسوله صلى اهللا عليه وسلم 
الذي  })5(الَّذي يوسوِس في صدورِ الناسِ ) 4(من شر الْوسواسِ الْخناسِ { أن يستعيذ باهللا عز وجل منه،

نسان خبري فيأتيه الشيطان فيستغل نقطة ضعفه أنه غافل عن يكون اإليلقي املعاين والشبهات يف صور الناس، ف
ىل وساوس يشعر بوساوس وأشياء إنسان ذكر اهللا عز وجل وعن التفكر، فيلقي يف صدره أشياء فينقلب اإل

ىل دفعها، فيستعني باهللا عز وجل، ويستعيذ به من شر هذا الوسواس اخلناس الذي صدور الناس، إحيتاج 
من ) 5(الَّذي يوسوِس في صدورِ الناسِ { منا يلقى يف الصدور،إين كالم خافت قد ال يسمعه بأذنه الوسوسة يع

وكَذَٰلك جعلْنا لكُلِّ نبِيٍّ { نس، كما قال اهللا عز وجلإن هناك شياطني جن وشياطني أل })6(الْجِنة والناسِ 
فيلقي شيطان اجلن على شيطان  ۚ}ا  ور ف الْقَولِ غُر نِّ يوحي بعضهم إِلَٰى بعضٍ زخرعدوا شياطني الْإِنسِ والْجِ

ويجادلُ الَّذين كَفَروا بِالْباطلِ ليدحضوا بِه {نس بعض املعاين اليت جيادل ا املؤمنني كما قال عز وجل اإل
قليه من إسي الذي ألقي نة ضعف وغفلة فيتأثر بكالم هذا الشيطان اإلسان يف حالنذا كان اإلإفحينئذ  }الْح

ىل أن يستعيذ باهللا عز وجل وحيتمي إالشيطان اجلين أو يتأثر بوسوسة الشيطان اجلين مباشرة ولذلك حيتاج العبد 
ليه من شر الوسواس اخلناس الذي يوسوس يف صدور الناس سواء كان من شياطني اجلن أم من إويلتجئ 
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  .نسطني اإلشيا
 .أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم

 
 

 معهد النصرة الشرعي   
http://alnosrah.org/ch 

  
        

  
  
  

 


