
 سورة العلق

 ذم  كام،عغم كبقف، - شمعوىل - اآليوت اخلؿس األول، مـ هذه السقرة، هل أول مو أكزل اهلل 

ريض  اهلل - قصي سمدء القطمل اعمشفقرة، التل رواهو البخوري، وغػمه، مـ طمديٌ عوئشي 

ٌُ فِقِف ): وفقف- عـفو   َفَقَتَحـَّ
ٍ
ُؾق سمَِغوِر طِمَراء َقوزِمَ َذَواِت الَعَدِد، َقْبَؾ َأْن - َوُهَق التََّعبُُّد - َكوَن ََيْ الؾَّ

ُد عمِِْثؾَِفو، طَمتَّك ضَموَءُه احلَؼُّ َوُهَق ذِم َغوِر  ُد لَِذلَِؽ، صُمؿَّ َيْرضِمُع إىَِل ظَمِدجَيَي َفَقَتَزوَّ َيـِْزَع إىَِل َأْهؾِِف، َوَيَتَزوَّ

، َفَجوَءُه اعمََؾُؽ َفَؼوَل 
ٍ
 َفَلظَمَذِِن َفَغطَّـِل طَمتَّك سَمَؾَغ ِمـِّل ": ، َقوَل " َمو َأَكو سمَِؼوِرٍئ ": اْقَرْأ، َقوَل : طِمَراء

ًُ : ااَْفَد صُمؿَّ َأْرؾَمَؾـِل، َفَؼوَل  َمو َأَكو سمَِؼوِرٍئ، َفَلظَمَذِِن َفَغطَّـِل الثَّوكَِقَي طَمتَّك سَمَؾَغ ِمـِّل : اْقَرْأ، ُقْؾ

ًُ : ااَْفَد صُمؿَّ َأْرؾَمَؾـِل، َفَؼوَل  َمو َأَكو سمَِؼوِرٍئ، َفَلظَمَذِِن َفَغطَّـِل الثَّولَِثَي صُمؿَّ َأْرؾَمَؾـِل، : اْقَرْأ، َفُؼْؾ

رواه "  [ڈ ڈ ڎ ڎ   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ   ڇ ڇ ڇ چ چ چ] :َفَؼوَل 

البخوري
()

. 

:  من مقاصد هذه السورة

  . رشف العؾؿ، ومو يقصؾ إلقف مـ الؼراءة، والؽتوسمي -

 .  سمقون ـمبقعي الـػس اإلكسوكقي -

  . سمقون مآالت الـوس -

 ک   ڑ ڑ ژ ژ   ڈ ڈ ڎ ڎ   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ   ڇ ڇ ڇ چ چ چ]

 ۀ ڻ ڻ   ڻ ڻ ں ں ڱ   ڱ ڱ ڱ ڳ   ڳ ڳ ڳ گ گ   گ گ ک ک ک

﮼  ﮻ ﮺ ﮹   ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴   ﮳ ﮲ ۓ ۓ   ے ے ھ ھ ھ ھ   ہ ہ ہ ہ   ۀ

                       ﯁ ﯀ ﮿   ﮾ ﮽

 [   ڭ ڭ ڭ ڭ   

ااؿع، الضمتامع : وأصؾ الؼرء .  واعملمقر كبقف، .  هذا فعؾ أمر؛ اآلمر هق اهلل، شمعوىل(:چ)

 .  الؽؾامت سمعضفو مع سمعض

                                                           
(. 3) صحيح البخاري ()



أقرأ مستعقـًو سموؾمؿ رسمؽ، ففل لقسً قراءة جمردة، سمؾ قراءة :  البوء لالؾمتعوكي، أي(:چ )

 . متؾبسي سموالؾمتعوكي سموهلل، شمعوىل

ولقس اعمؼصقد جمرد الؼراءة، كام يستشفد كثػم مـ الـوس هبذه اآليي، طمقـام حيضقن عغم 

ال ريى أن هذه اآليي أصؾ عظقؿ ذم رشف الؼراءة، لؽـ ! أقرأ: الؼراءة، واالـمالع؛ فقؼقلقن

الؼراءة اعمؼصقدة، التل هل حمؾ احلؿد، والرشف، هل التل سموؾمؿ رسمؽ، ال الؼراءة اعمجردة، 

لؽـ الؼراءة . فنن مـ الؼراءة مو شمرض سمصوطمبفو، وشمـؼؾف إىل عومل مـ الشفقات، والشبفوت

 . اعمحؿقدة، هل التل شمؽقن سموؾمؿ اهلل، يعـل مستعوًكو فقفو سموهلل، مراًدا هبو وضمفف، شمعوىل

عؼم سمقصػ الرسمقسمقي، ألن اعمؼوم مـوؾمى لذلؽ، ففق الرب اعمولؽ، اعمدسمر،  [ ڇ ڇ چ]

فعرف الرسمقسمقي سملظمص أوصوففو، .  كؾ يشء(الَِّذي ظَمَؾَؼ ): الذي يريب عبده سمـعؿف، وهلذا قول

   .وهق اخلؾؼ

 : وسمني كقًعو مـ أكقاع اخلؾؼ فؼول

الدم القسػم، اعمتجؿد، اعمؾتصؼ : والعؾؼ هق. ضمـس اإلكسون [ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ]

 . سمجدار الرطمؿ

وِدُق اعمَْْصُدوُق  إِنَّ َأطَمَدُكْؿ  ):  قول وذلؽ أن ظمؾؼ اإلكسون يؿر سملـمقار، كام ذم طمديٌ الصَّ

ِف َأْرسَمِعنَي َيْقًمو، صُمؿَّ َيُؽقُن َعَؾَؼًي ِمْثَؾ َذلَِؽ  ـِ ُأمِّ متػؼ عؾقف(جُيَْؿُع ظَمْؾُؼُف ذِم سَمْط
()

فنذا . احلديٌ 

قذف الرضمؾ اعموء ذم رطمؿ اعمرأة، ومه عؾقف أرسمعقن يقًمو، اظمؽمقتف األوعقي الدمقيي، 

 . اعمستؿدة مـ ضمدار الرطمؿ، فقستحقؾ إىل عؾؼي،كام هق معروف ذم عؾؿ األضمـي

وذم هذا لػتي لؾـؼؾي الؽبػمة، القاؾمعي، سمني هذا العؾؼ الذي يشبف الدود، وسمني هذا الؽوئـ، 

 .السقي، البصػم، السؿقع، الذي يغدو، ويروح، ويتؽؾؿ

 . األوىل (اْقَرأْ )الثوكقي شملكقد لـ (اْقَرأْ )و
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واحلول أن رسمؽ هق األكرم، ففق  (اْقَرأْ ): القاو هو هـو، واو احلول، يعـل: [ڈ ڎ ]

 .ففذا وصػ زائد عغم جمرد اخلؾؼ. ظمؾؼ، وهق قد شمؽرم

واعمراد سمولؼؾؿ، ضمـس األقالم التل . فتعؾقؿف سمولؼؾؿ مـ مظوهر الؽرم: [ڑ ڑ ژ ژ]

  .ويؼول إن أول مـ ظمط سمولؼؾؿ، إدريس  . يؽتى هبو

والؽتوسمي سموألقالم مل شمزل مـذ فجر البرشيي، إىل يقمـو هذا، ال ُيستغـك عـفو، وإن شمـقعً مودة 

 [ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ]األقالم، فؽوكً مـ اخلشى، كام قول اهلل شمعوىل 

وإىل . ؛ شممظمذ مـ األؿمجور، شمؼؾَّؿ، وشمؼمى، وشمغؿس ذم اعمقاد اعمؾقكي، ويؽتى هبو{27:لقامن}

عفد لقس سمولبعقد، كون الـوس يؽتبقن سمولعصػر، وسملكقاع األطمبور، صمؿ شمطقرت ـمرائؼ الؽتوسمي 

 . ويبؼك الؼؾؿ قؾام. طمتك كوكً هذه األقالم احلديثي

إًذا هذا الؽرم، ذم التعؾقؿ، فؽلن التعؾقؿ مرطمؾي شمولقي لؾخؾؼ، كام : [ گ گ ک ک ک ک]

فبني   [   ڇ ڇ ڇ   ڇ چ چ   چ چ ڃ   ڃ ڃ]   قول اهلل 

فولرب األكرم عؾؿ اإلكسون مو مل يؽـ يعؾؿف مـ قبؾ، قول . م صؾي، وشمراسمطيلشمعاخلؾؼ، وال

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې]اهلل شمعوىل 

فحقـام َيرج اإلكسون مـ . هذه مـوفذ العؾؿ. {78:النحل} [ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

سمطـ أمف، لقس عـده عؾؿ البتي، لؽـ عقـقف ومو شمبرصان، وأذكقف ومو شمسؿعون، وعؼؾف ومو 

ن مػردات اعمعؾقموت، طمتك يبؾغ ؿملًوا عظقاًم، لؽـف سمعد ذلؽ يمولتيػؼف،  ،  إىل هرمكقِّ

 [   ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ]ويـحط إىل اافؾ، 

 {70:النحل}

 

 

 



كؾؿي ردع، وزضمر، واعمراد كػل يشء، وإكؽوره، وهق : (َكالَّ ) :[ ڳ ڳ ڳ گ گ] 

- والطغقون هق دمووز احلد، كام قول اهلل . واإلكسون، هـو، الؽوفر. إكؽورهؿ لؾبعٌ، وـمغقوهنؿ

 .{11:احلاقة} [   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ]-: شمعوىل 

 . أن رأى كػسف: ألن ر ه ، يعـل:  أي(َأْن َرَ هُ )

 . يعـل أن رأى كػسف (َرَ هُ  )ذم ورأى شمـصى مػعقلني أوهلام الضؿػم 

 . هل اعمػعقل الثوِن (اؾمتغـك)ومجؾي . يعـل زهد ذم عطوء اهلل، وفضؾف:  (اؾْمَتْغـَك)

أن هذا اإلكسون الؽوفر، إذا  كس مـ كػسف غـك ذم رزقف، وصحي ذم سمدكف، كيس رسمف، : واعمعـك

  :  فؼول اهلل  ومل يؾجل إلقف، ومل يرضع إلقف، وظمقؾ إلقف أكف مؽتػ، وغػم مػتؼر إىل اهلل

إذا كون يظـ اإلكسون أكف قد اؾمتغـك سمبـقف، وذويف، . أي اعمردُّ  [ڻ ڻ ں ں ڱ]

 .[ڻ ڻ ں ں ڱ]وعشػمشمف، ومولف، وغػم ذلؽ، واؾمتدام لف ذم دكقوه، فـ 

لؼل الػضقؾ سمـ . وهذا اعمعـك قوئؿ ذم ضؿػم كؾ مممـ، وسمؼدر طمضقره، حتصؾ التؼقى

فلكً مـذ : قول. ؾمتقن ؾمـي: كؿ أشمً عؾقؽ؟ قول:  رضماًل، فؼول لف–رمحف اهلل - عقوض 

. (إكو هلل وإكو إلقف راضمعقن): فوؾمؽمضمع الرضمؾ؛ قول! ؾمتني ؾمـي، شمسػم إىل اهلل، شمقؿمؽ أن شمبؾغ

مـ عؾؿ أكف هلل راضمع، عؾؿ أكف مقققف، ومـ عؾؿ أكف ! أشمدري مو شمؼقل؟: فؼول لف الػضقؾ

فام : فؼول الرضمؾ. مقققف، عؾؿ أكف مسمول، ومـ عؾؿ أكف مسئقل، أعد لؾسمال ضمقاسًمو

يسػمة؛ حتسـ فقام سمؼل، يغػر لؽ مو قد مه، فنكؽ إن أؾملت فقام سمؼل، أظمذت : احلقؾي؟ قول

سمام مه ومو سمؼك
()

.   

رؤيي عؾؿقي، سمؿعـل أعؾؿً، : والرؤيي هـو.  اؾمتػفوم يراد سمف اإلكؽور[ۀ ۀ ڻ ڻ]

: والـوهل.   وكلكام اخلطوب لؽؾ مـ يسؿع،واعمخوـمى مبفؿ، ال َيتص سمولـبل . أدريً

 وهدده، ، اكتفر كبقـو- لعـف اهلل - وذلؽ أن أسمو ضمفؾ . كبقـو حمؿد : أسمق ضمفؾ، واعمـفل

. قد عؾؿً أِن مـ  أكثرهؿ كودًيو. ألمألن عؾقؽ هذا القادي ظمقاًل ضمرًدا، وؿمبوسًمو مرًدا: وقول
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لئـ صؾقً ذم :  أكف هتدده، وقول: وذم سمعض الروايوت. يػتخر، ويستطقؾ عغم الـبل 

 . البقً، ألـملن عغم عـؼؽ

 . اعمراد سمولعبد هـو حمؿد (َعْبًدا)

ذم   شمشـقعًو عمؼولتف، وشمعجبًو مـ هنقف، إؿمورة إىل هتديده الققح، سملن يطل عـؼ الـبل (إَِذا َصغمَّ )

 .طمول ؾمجقده 

 .اخلطوب لؾسومع هلذه ااؿؾ [   ے ے ھ ھ ھ ھ]       

 . وهذا هق طمول الـبل (إِْن َكوَن َعغَم اهْلَُدى)       

هذا، أو : هـو لؾتؼسقؿ، والتـقيع، ولقس اعمؼصقد هبو (َأوْ )كؾؿي  [   ﮳﮲  ۓ ۓ]       

فؽلكام .   أكف كون عغم اهلدى، وأكف كون يلمر سمولتؼقى،ذم كال احلولني، هق طمول الـبل فذاك، 

كقػ يستؼقؿ، ويؾقؼ، ويسقغ، أن شمتفدده، وشمتقعده هبذا التقعد اخلبقٌ، وهذا : يؼقل

 ! طمولف؟

اعمراد أسمق ضمفؾ، وأرضاسمف، فؼد كذب، وفقق التؽذيى شمقىل،  [﮸﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ]      

وهبذا شمبدو اعمؼوسمؾي اعمستـؽرة؛ رضمؾ عغم اهلدى، ويلمر سمولتؼقى، يتفدده رضمؾ . وأعرض

ب، وشمقىل  . كذَّ

الرؤيي : واعمراد سمولرؤيي هـو. غوب عـف، وظمػل عؾقف أن اهلل شمعوىل  يرى [﮾﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ]

 ولف عقـون طمؼقؼقتون، كريؿتون، كام يسؿع، ويرى، يبرص، سمعقـقف،  احلؼقؼقي؛ فنن اهلل 

دلً عغم ذلؽ الـصقص الصحقحي؛ مـ الؽتوب،  والسـي، ال شمشبفون أعني اعمخؾققني، 

،  ففذا اعمسؽني التوئف، أسمق {46:طه} [ې ۉ ۉ ۅ] قول اهلل . يبرص هبام

  !؟، أكون اهلل يدعف يػعؾ فعؾتف ذم طمؼ الـبل  [   ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹]ضمفؾ 

 .  كؾؿي ردع، وزضمر، فؾقس األمر، كام يتقهؿ أسمق ضمفؾ(َكالَّ )

ـْ مَلْ َيـَْتفِ )  . مل يـتِف عـ دعقاه هذه:  الالم، الم الؼسؿ، يعـل(َلِئ



ـْ سمِولـَّوِصَقيِ ) . مؼدم الرأس: ضمذهبو سمشدة، والـوصقي هل:  ومعـك السػع سمولـوصقي أي(َلـَْسَػَع

واعمراد مجقعف، لؽـف عؼم سمولبعض عـ الؽؾ؛ ألن أرشف، وأعغم مو ذم اإلكسون، كوصقتف، التل 

 وقد ضموء أكف لق  هؿ سمذلؽ، وهذا هتديد سمؾقغ مـ اهلل . يستؼبؾ هبو، وهل مؼدم رأؾمف

 .ألظمذشمف الزسموكقي، والـوس يـظرون

رة(َكوِصَقيٍ ) هذه كؽرة، سمدل مـ معرفي؛ ألن (َكوِصَقيٍ )  في، وهـو مـؽَّ  .  األوىل، معرَّ

 .  وصػفو سمولؽذب، واخلطقئي، وسمئس القصػون؛ ققالً، وعؿالً (َكوِذسَمٍي ظَموـمَِئيٍ )

 .  لقـػذ هتديده، إن كون صودًقو، أكف ؾمقؿأل عؾقف القادي ظمقال ضمرًدا، وؿمبوسًمو مرًدا(َفْؾَقْدعُ )

قد عؾؿً أِن  مـ أكثر أهؾ :  يعـل ذلؽ ااؿع الذي يػتخر سمؽثرشمف، ويؼقل لؾـبل (َكوِدَيفُ )

وهذا مـ التػوظمر؛ فؼد كون مـ سمـل خمزوم، . هذا احلل كودًيو، يريد أن الـوس جمتؿعقن عؾقف

 [     ]وهؿ مـ أرشف سمطقن قريش، وهذا يدل عغم مؽوكتف، عـد ققمف، لؽـ 

 .لقدعق كام زعؿ 

سَموكَِقيَ )  هؿ اعمالئؽي الغالظ، الشداد، فؾق وقع مو ادعوه، لسؾط اهلل عؾقف الزسموكقي، (ؾَمـَْدُع الزَّ

 . لؽـف مل جيرأ

 ال شمطعف إىل مو يسوومؽ عؾقف، مـ التخيل عـ دعقشمؽ، أو عدم ذم  هلتف (كال اَل شُمطِْعفُ ) 

 : اعمزعقمي، سمؾ عقًضو عـ ذلؽ

 عؼم عـ الصالة سمولسجقد؛ ألن السجقد أرشف مو فقفو؛ فنن السجقد عـقان (َواؾْمُجدْ )

، طمقٌ يضع العبد أرشف مو فقف، وهل ضمبفتف عغم األرض، يعػرهو -شمعوىل - العبقديي هلل 

   .سمولؽماب، ففذه عبقديي ظمولصي هلل شمعوىل

ْب ) ويشفد هلذا  اعمعـك ققل .  فؼرن سمني السجقد، والؼربشمؼرب إىل هلل :  يعـل(َواْقؽَمِ

َعوءَ ) الـبل  ِف، َوُهَق ؾَموضِمٌد، َفَلْكثُِروا الدُّ ـْ َرسمِّ رواه مسؾؿ(َأْقَرُب َمو َيُؽقُن اْلَعْبُد ِم
()

  .
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َأالَ، ) فؿـ أراد أن يدعق اهلل، ويتؿؾؼف، ويؾح عؾقف، ويسللف، فؾقدع اهلل ؾموضمًدا، قول كبقـو 

بَّ  ُكقُع، َفَعظُِّؿقا فِقِف الرَّ و الرُّ ًُ َأْن َأْقَرَأ اْلُؼْر َن، َراكًِعو، َأْو ؾَموضِمًدا، َفَلمَّ و ،َوإِكِّك هُنِق   َوَأمَّ

ـٌ َأْن ُيْسَتَجوَب َلُؽؿْ  ، َفَؼِؿ
ِ
َعوء ُجقُد َفوضْمَتِفُدوا رِم الدُّ رواه مسؾؿ(السُّ

()

طمري أن : أي . 
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