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 الثالثونو دحاولاالدرس 

 [30: 7] سورة املدثر تفسري

 َغرْيُ  اْلَكافِِرينَ  َعىَل ( 9) َعِسري   َيْوم   َيْوَمئِذ   َفَذلَِك ( 8) النَّاُقورِ  ِف  ُنِقرَ  َفإَِذا( 7) َفاْصِبْ  َولَِربَِّك }

( 13) ُشُهوًدا َوَبنِيَ ( 11) ََمُْدوًدا َماًل  َلهُ  َوَجَعْلُت ( 11) َوِحيًدا َخَلْقُت  َوَمنْ  َذْرِن ( 10) َيِسري  

ْدُت  هُ  َكالَّ ( 11) َأِزيَد  َأنْ  َيْطَمعُ  ُثمَّ ( 11) ََتِْهيًدا َلهُ  َوَمهَّ  َسُأْرِهُقهُ ( 11) َعنِيًدا ِِلَياتِنَا َكانَ  إِنَّ

هُ ( 17) َصُعوًدا رَ  إِنَّ رَ  َفكَّ رَ  َكْيَف  َفُقتَِل ( 18) َوَقدَّ رَ  َكْيَف  ُقتَِل  ُثمَّ ( 19) َقدَّ  َنَظرَ  ُثمَّ ( 10) َقدَّ

 َهَذا إِنْ ( 11) ُيْؤَثرُ  ِسْحر   إِلَّ  َهَذا إِنْ  َفَقاَل ( 13) َواْسَتْكَبَ  َأْدَبرَ  ُثمَّ ( 11) َوَبَسَ  َعَبَس  ُثمَّ ( 11)

اَحة  ( 18) َتَذرُ  َوَل  ُتْبِقي َل ( 17) َسَقرُ  َما َأْدَراكَ  َوَما( 11) َسَقرَ  َسُأْصلِيهِ ( 11) اْلَبَشِ  َقْوُل  إِلَّ   َلوَّ

 {(30) َعَشَ  تِْسَعةَ  َعَلْيَها( 19) لِْلَبَشِ 

يف هذا تنبيٌه بليغ عىل  ا  نىلت تىىلهلذ  ىلذ  : [7-1:املدثر]﴾َولَِربَِّك َفاْصِبْ ﴿: قوله

األعباء العظام واملهام اجلسام، فهي بحاجٌة إىل الىرب، فال ُبىلهل  ن  صىىلرب عىل  األ ذ 

حتىل   القويل واأل ذ احليس، فسيطاله نت  لك اليشء الكثري وهذا نا وقىل  لنبينىلا 

 : َعْبهَل اَّلل ِ ْبَت َنْسىلُعو    عتصام صى ي عنهل الكعبة، وقهل ر َّ  ااجهًلا، ننه كا  صوًنا نت األ

ٌُ َلىلُه ) َن   الن بِي  َص   اَّللُ َعَلْيِه َوَال َم َكاَ  ُصَىىل ي  ِعنىْلهَل الَبْيىلِ ، َوَنُبىلو َجْهىلأ  َوَنْصىلَحا

ُكْم ََيِيُء بَِسَ  َج : ُجُلوٌس، إِْ  َقاَل َبْعُضُهْم لَِبْعض   ، َفَيَضُعُه َعَ  َظْه َِّ َنصُّ ُزوِر َبنِي ُفاَل  

 إَِ ا َاَجهَل؟ َفاْنَبَعَث َنْشَق  الَقْوِم َفَجاَء بِِه، َفنََظ ََّ َحت   َاَجهَل الن بِيُّ َص   اَّللُ َعَلْيىلِه 
هل  ُُمَم 

: ًئا، َلْو َكىلاَ  يِل َننََعىلٌة، َقىلاَل َوَال َم، َوَضَعُه َعَ  َظْه َِِّ  َبْْيَ َكتَِفْيِه، َوَنَنا َنْنُظ َُّ الَ ُنْغنِي َشيْ 

، َوَرُاىلوُل اَّلل ِ َصىل   اَّللُ َعَلْيىلِه َوَاىلل َم  َفَجَعُلوا َصْضَحُكوَ  َوُُيِيُأ َبْعُضُهْم َعَ  َبْعىلض 
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   َااِجهٌل الَ َص ََّْفُ  َرْنَاُه، َحت   َجاَءْتُه َفاطَِمُة، َفَط َََّحْ  َعْت َظْه َِِّ ، َف َََّفَ  َرُاوُل اَّلل ِ َص 

ات  . «الل ُهم  َعَلْيَك بُِق ََّْصش  »: اَّللُ َعَلْيِه َوَال َم َرْنَاُه ُثم  َقاَل   .( )(َثاَلَث َن َّ 

وهنا نلمح ن  الىرب عبا ة وَيب ن  خيلىل  َّلل، ال تىىلرب ملجىل َّ  التجلىلهل وإظهىلار 

القوة، بعض الناس صفعأ هذا لهلواع  نرالقية حت  ال ُُيَفظ عنىله ننىله جىلزع، كقىلول 

 :اع َّالش

 وجتلدي للشامتي أرهيم              أن لريب الدهر ل أتضعضع

نىل َّ اَّلل نفيعهلو ، وال شك ن  الىرب ُممهلة، فهو نت األرالق الك َّصمة، لكت الذي  

 .صرب  َّلل؛ ليكو  ق َّبًة وعبا ة عأ  َينبه نبيه 

حبسىلها عىل  : حب  الىلنف  عىل  ثالثىلة ننىلورواصطالًحا ب  النف ، احل :والىرب

اَّلل، وحبسها عت نعىية اَّلل، وحبسها ع  نقهلار اَّلل املؤملة، ونت حبسها عىل   طاعة

ا صنااب هذا السياق الىرب ع  الهلعوة إىل اَّلل، وهذا ُيتا  إليىله الىلهلعاة ممطاعة اَّلل 

النىلىلانصت للُسىلىلن ة القىلىلانعْي للبهلعىلىلة، املعلمىلىلْي للنىلىلاس ا ىلىلري، ا نىلىل َّصت  إىل اَّلل 

نهنم ايقابلو  بالرتحاُ والتىهلص َّ وتقبيىلأ  وا، فال صظنللمع َّوف الناهْي عت املنك َّ

 .ال َّؤوس، كال؛ بأ األح َّذ واألق َُّ ن  صطا م نً ذ نعنوي ونً ذ قويل

 َيذْوم  ( 8)َفإَِذا ُنِقَر ِف النَّاُقوِر ﴿: بعد هذه األوامر املتالحقة قال اهلل  
َفذَذلَِك َيْوَمئِذذ 

 [.10-8:املدثر]﴾َيِسري  َعىَل اْلَكافِِريَن َغرْيُ ( 9)َعِسري  

                                                           

 (.974 )ونسلم رقم ، (042)نر َّجه البخاري رقم (  )
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وااا  بأ  هىلؤالء املعتىلهلصت و َّ نبيه بعهل ن  نن َّ  بالىرب ع  نا صلق  نت ن ذ قونه  ك  

ُنفىل  يف الىىلور، : ﴾ نيَفذإَِذا ُنِقذَر ِف النَّذاُقورِ ، ﴿صبتىلهلذ هم صوٌم ثقيىلأءالظاملْي ورا

َفَذلَِك ﴿ هي النفخة الثانية: ، والنفخة املقىو ة هناوالناف  والناق َّ هو إرسافيأ 

 َيْوم  َعِسري  
 اىل   اَّلل عسىلرًيا كيىلو صكىلو  ع ىل ، ﴿َيْوَمئِذ 

 
َعذىَل ﴾، وحسبك بيشىلء

 .املكذبْي بكب وختىي  ﴾، نزصهل توضيحاْلَكافِِريَن َغرْيُ َيِسري  

 هلونا نشىل هذا التههلصهل ونا نعظم: [11:املدثر]﴾َذْرِن َوَمْن َخَلْقُت َوِحيًدا﴿ :ُثمَّ قال 

ال : ، كأن  صقولهرأ  بيني وبين: ﴾، كأن  صقولَذْرِن ﴿: صقول اَّلل لنبيهن   !هذا الوعيهل

هىلو : بىله ورًشا،  واملقىىلو  اً تشف  له، ال تهلُع له، ونا ظنك بأحهل  قهل نرا  اَّلل به اوء

كا  نت صنا صهل ق َّصش، ونت كبارها ونرشافهىلا، وقىلهل واملخزوني،  بت املغرية الوليهل

فعجب عجًبا شهلصهًلا نىلت ( غاف َّ)صهلر اورة  لنبي صوًنا، ق َّن ا ام  ق َّاءة النبي

الق َّآ ، وقال شاًها وهو نتذوق، عنهل  نت ثقافة الع َُّ وآ اهبىلم ءء كبىلري، وكىلا  

ىلٌة رتىلرتم الكلمىلة  ٌة  واقة، نن  الع َُّ ك  تع َّفو  صعتنو  بالكلمة والقىيهلة واملثأ، نن 

 .وتتذوقها

وة، وإ  ألعىلال  ملثمىل َّ، وإ  إ  له حلىلالوة، وإ  عليىله لطىلال»: فقال وصىو الق َّآ  

، حت  راف  ق َّصش نىلت ن  صسىللم الوليىلهل، «نافله ملغهلق، وإنه ليعلو وال صعال عليه

فعملوا له حيلة ونرا وا ن  صثنو ، فإنه لو نالم الوليىلهل املخزونىلي ألاىللم  قىل َّصش 

بأكملها، فتحيأ نبا جهأ بت هشام ووقو يف ط َّصقه حزصنًا نكسوًفا، فم َّ بىله الوليىلهل 
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، ا لك صا نبا احلكم؟ هكذا تسميه ق َّصش وإال فهو نبو جهأ ك  ا   النبىلي ن: فقال

ونىلا  اك؟ : وصغنوك، قال إين نرثي حلالك ن  قونك َيمعو  لك املال ليعطوك: قال

إنك تأيت ُممهًلا وابت نيب قحافة فتأكأ نت فضلة طعانه ، ص َّصهل ن  صنخا  بنخوة : قال

ين نكث َّهم نااًل، ص َّصهل ن  صىهل  عت ا ع النبىلي ننا، قهل علم  ق َّصش ن: اجلاهلية، قال

 (0)وعت جمالسته. 

ذذْدُت َلذذُه  (13)َوَبنِذذَي ُشذذُهوًدا  (11)َوَجَعْلذذُت َلذذُه َمذذاًل ََمْذذُدوًدا ﴿: قولذذه َوَمهَّ

 .[11-11: املدثر]﴾ََتِْهيًدا

كأ هذ  نَِعم نفاضها اَّلل تعاىل ع  الوليهل، ون   لك قابلها بالكف َّا ، ن  ننىله رىل َّ  

ا وال نفًعا  .نت بطت ننه وحيهًلا ف َّصهًلا ال صملك لنفسه رضًّ

 نىلتبىلْي نكىلة والطىلائو، : ﴾، كا  له ناٌل طائىلأ، صقىلال َوَجَعْلُت َلُه َماًل ََمُْدوًدا ﴿ 

 التىلي تسىلتولهل  هلو  هو املال الذي له نغأ نستم َّ كاألنعامماملال املوبساتْي، وننعام، 

 .والتجارة التي ت َّبح وتز  ، الث ر فإهنا َتكُث َّ وتتجهل و والزروع 

ووصىلفهم  نىلنهم رالىلهل بىلت الوليىلهل،، ﴾، نعطا  اَّلل عرشًة نت الولىلهلَوَبنَِي ُشُهوًدا﴿

 صهلصىله، بىلْي كانوا إ ا :هنم شهوً ا نعمٌة نر َّذ، نيوفإ  نعمة البنْي نعمة وكبالشهو  

 ءونبنا  رصة له صكو  نت الناس ونت املواقو، نعه وصشههلو  املحافأ، نعه ُيرضو 

 فىلال نعىله، صشىلههلو  وال نبىليهم نىل   ُيرضىلو  ال نو األقطار، يف نتف َّقْي لكت كث َّ،

                                                           

 (.02-04/04: )تفسري الطربي( 0)
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 وُيتكىلو  املجىلال  نعىله وصشههلو  صىحبونه صكونوا حت  هبم النعمة طعم صتذوق

 (. ُشُهوً ا َوَبنِْيَ : )قال بأ  املغرية بت الوليهل ع  اَّلل انتت فلهذا به؛

امْلَاُل َواْلَبنُوَ  ِزصنَُة ):   قال  ا صة األر َّذفاملال والبنو  مها زصنة احلياة الهلنيا، ك

ْنَيا فهذا نحست نا صتزصت به اإلنسا ؛ ن  صكو  له نال طائأ  .42الكهو؛ ( احْلََياِة الهلُّ

 . وولهل شاههل

ذْدُت َلذُه ََتِْهيذًدا﴿: قوله وطىلأت لىله نكنىلاف العىليش : ، ني[11-11: املذدثر]﴾َوَمهَّ

 . ق َّصش والرشفوص ت نن َّ ؛ حت  بلغ السيا ة يف

ألنه الذي َرب   رلقه بنعمه، فهو ال صمن  نعمته وفضله وإنعانه ع  الكاف َّ؛ بأ صنعم 

عليه يف الهلنيا لكت  لك صكو  وزًرا عليه يف ا ر َّة؛ ألنه مل صقابأ هذ  النعمة 

انتت ع  رجأ نت صنا صهل ق َّصش ونكث َّهم تكذصًبا؛ وهو  بالشك َّا ، فاَّلل تعاىل

رية، فال صستغ َُّ اإلنسا   لك؛ أل  هذا هو نقتىض ال َّبوبية؛ و ذا الوليهل بت املغ

 ): قال
 
ء وا نِْعَمَة اَّلل ِ ال ). 52 األع َّاف؛ آصة ( َوَرْْحَتِي َوِاَعْ  ُكأ  َءْ َوإِْ  َتُعهلُّ

ُىوَها إىل . ... 55النحأ؛ آصة ( َوَنا بُِكْم ِنْت نِْعَمة  َفِمْت اَّلل ِ). 1 النحأ؛ آصة ( رُتْ

 . ها نت ا صاتغري

  إىل حن  تكذصبه ص َّصىلهل الزصىلا ة وصطمىل: [11:املدثر]﴾ُثمَّ َيْطَمُع َأْن َأِزيَد ﴿: قوله
 
ءء

 .نكث َّ

 .لي  األن َّ ك  صظت: ، ني[2 :املهلث َّ]﴾ َكالَّ ﴿
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ُه َكاَن ِِلَياتِنَا َعنِيًدا ﴿: قوله  ال صستحق  لىلك بسىلبب : ني: [2 -5 :املهلث َّ]﴾َكالَّ إِنَّ

القىل َّآ   صنىلال نىلتبآصات اَّلل، ُثم  وصو اَّلل تعاىل حاله وهو ص َّصىلهل ن  عنا   وتكذصبه 

 .وهيونه يف نفوس املرشكْي

هل  : [17:املدثر]﴾َسُأْرِهُقُه َصُعوًدا﴿ :قوله  هذا هتهلصىلهٌل ووعيىلهٌل نىلت اَّلل ننىله ايىىلع 

وقيىلأ عىلذاًبا  .جباًل يف النار، حت  إ ا بلغ ننتها  ر َّ  إىل ناىلفله صعىلو  نىل ًَّة إثىل َّ نىل َّة

 .اعهًلا نتزاصهًلا ال هوا ة فيهنتى

َر ﴿: قولىلىله  ذذَر َوَقذذدَّ ذذُه َفكَّ رَ ( 18)إِنَّ ونعنىلىل  : [19-18:املذذدثر]﴾َفُقتِذذَل َكْيذذَف َقذذدَّ

 .ك َّر اَّلل عليه  لكووُلِعت، : ني(فُقتِأ)

لقهل فك َّ وننعت يف التفكري؛ لكت نسلكه يف التفكري كا  نسلكًا باطال ونسلكًا 

ا، ُكأ نت ال صستنري بنور اَّلل نت الفالافة وهكذ... راطئًا، فأور   املهالك

مل  -عز وجأ-واملتكلمْي وغريهم رب  كانوا ن كياء؛ لكنهم إ  مل صستنريوا بنور اَّلل 

صنفعهم تفكريهم وعقو م؛ أل  العقأ إ ا مل صستن َّ بنور اَّلل فإنه صضأ، ال بهل ن  

 قهلف وهو ُنظلم ُصعمأ عقله ع  نور نت اَّلل، ك  لو ننك  رل  هذا املسجهل ليالً 

بعمو  رغم ننك متلك عينْي، وقهل تعث َّ بك َّيس نو بحانأ نىاحو نو  ت َّتطم

ك  ن  العْي و .بإنسا ، فإ ا وجهلت لوحة نفاتيح املىابيح ونضأهتا ااتنار املكا 

لتفكري، فال صستقيم العقأ إال حين  صستنري بنور ان اة لألبىار، كذلك العقأ ن اة 

أ عت نور اَّلل وعت ههلي ننبياء اَّلل، فحينئذ صكو  او صًا صائبًا اليً ، وننا إ ا ااتق 
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أ؛ وهذا نا آَل إليه الوليهل بت املغرية ونت ابقه ونت تبعه نت الفالافة  اَّلل فإنه صض 

فإنه وفطنة وعلم واملتكلمْي، كأ نت مل صستن َِّ بنور اَّلل، حت  وإ  كا  صاحب  كاء 

نوتوا  كاًء : عت املتكلمْي قال -رْحه اَّلل- صضأ؛ و ذا قال شي  اإلاالم ابت تيمية

صعني ن  ا لة واأل اة نوجو ة  "ومل صؤَتوا زكاًء، ونوتوا فهونًا ومل ُصؤتوا علوناً 

 .(5)!عنهلهم، ولكت التوفيق وا هلذ قهل ُالبوا إصا 

: [13-11:ثراملذد]﴾ُثمَّ َأْدَبذَر َواْسذَتْكَبَ ( 11)ُثمَّ َعَبَس َوَبَسَ ( 11)ُثمَّ َنَظَر ﴿: قوله

ل َّجىلأ  صتكىلاص ، صىلهلعي ال َّوصىلة،  نزرصة تبعث عىل  السىلخ َّصةصورًة  ص َّام السياق

وتظهىل َّ عليىله املظىلاه َّ االنفعاليىلة،  ،، فهو صقطب بجبينىلهبعهل النظ َّعمق التفكري، وو

ولعلها الح  له . صحيحةنتيجة عميقة وحقيقة  وصتظاه َّ باملوضوعية والبحث عت

َفَقاَل إِْن َهذَذا إِلَّ ِسذْحر  ( 13)مَّ َأْدَبَر َواْسَتْكَبَ ﴿ ثُ , لكنه غلب  عليه شقوته فانتك 

 [.11-13:املدثر]﴾ُيْؤَثرُ 

 وصىلأ بإنه صومههم لكي النظ َّ؛ بعيهل وننه التفكري صمعت بإنه العانة ننام صتظاه َّ كأن 

 فىلال متثىلياًل، إال تكو  ن  تعهلو ال وهي احلقيقة، كبهل نصاُ وننه الىواُ ال َّني إىل

لو  ثم املظاه َّ هبذ  صتظاه َّو  الذصت هؤالء ببعض تغرت  بىلاُ نت فهذا اَّلل، عبا  ُصض 

 .والُبسطاء بالعوام التغ َّص َّ

                                                           

 (.7  /5: )جمموع الفتاوذ (5)
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لطىلالوة،  عليىلهإ  له حلىلالوة، وإ  »: املشار إليه الق َّآ ، الذي قال عنه يف نول األن َّ

واَّلل نىلا ُممىلهل  »: ل، فقىلااارتضىلاءهم، فل  نخته ق َّصش بنخىلوة اجلاهليىلة، نرا  «ال 

قهل امعنا اج  الكهىلا ، فىل  قولىله بكهانىلة، واَّلل نىلا ُممىلهٌل بمجنىلو ، هىلأ بكاهت 

رنصتمو  صرصع؟ نا كا  صرصع، واَّلل نا ُممهٌل بكذاُ؟ هأ ج َّبتم عليىله كىلذًبا؟ واَّلل 

 .(4)، كأ االحت الت هذ  فني ، نا ا بقي؟ ن  صتهمه بالسح َّ«نا ج َّبنا عليه كذًبا

 [.11-11:املدثر]﴾إِْن َهَذا إِلَّ َقْوُل اْلَبَشِ ( 11)ُيْؤَثرُ َفَقاَل إِْن َهَذا إِلَّ ِسْحر  ﴿: قوله

بأنىله  ،كالم رُ العىلاملْي العظيم   به لسانه ن  وصو الق َّآ ابئ  نا قال، بئ  نا ف 

إال  صتخ َّ  به نت  م قونه له اح ٌَّ ُصؤث َّ، وإنه نت قول البرش، مل َيهل توصيًفا، وتكييًفا

  .الكا ُ البائ َّ هذا الوصو

 إنه اح َّ صؤث َّ؟ نا الهلليأ؟ : قهلنات الىحيحة التي حهلتك أل  تقولنصت امل

تبحث عت الهلليأ فال جتهل شيئًا صستنهل عليه اوذ ننه مل صمكنه ن  صقول ننه نت اىلج  

بالكذُ؛ ألنه مل َُيىل َُّ  -عليه الىالة والسالم-الُكها ، ومل صمكنه ن  صىو قائله 

بحور الشع َّ ورجز ، ف  بقىلي لىله  عليه الكذُ ومل صمكنه وصفه بالشع َّ؛ ألنه صع َّف

  وهذا نىلا ن ذ إليىله تفكىلري  الفااىلهل، فهىلؤالء املكىلذب! فقط! إال ن  صقول هو اح َّ

 .صستسهلو  إطالق التهم الفاج َّة وال َّجم بالغيب  و   ليأ وبين ة

                                                           

 (.02-04/04: )تفسري الطربي(4)
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، وهي النار، واإلصالء بأ  صشىلوذ فيهىلا : [11:املدثر]﴾َسُأْصلِيِه َسَقرَ ﴿: قال تعاىل

 [.17-11:املدثر]﴾َوَما َأْدَراَك َما َسَقرُ ﴿،   جهاتهفتكتنفه نت مجي

 .التعظيم االاتفهام

اَحة  لِْلَبَشِ ( 18)ل ُتْبِقي َول َتَذرُ ﴿  [.19-18:املدثر]﴾َلوَّ

 فِيَها َوُهمْ  الن ارُ  ُوُجوَهُهمُ  َتْلَفُح }: ألبشارهم وجلو هم ك  قال تعاىلتلفح وجوههم 

 .[24 : املؤننو ] {َكاحِلُو َ 

 .وهم رزنة النار: [30:املدثر]﴾َعَلْيَها تِْسَعَة َعَشَ ﴿: قوله

ع املخيو وهي اق َّ التي  فهكذا توعهل  اَّلل تعاىل هذا املكذُ هبذا الوعيهل ا ائأ امل َّو 

احة للبرش: )وصفها باألوصاف امل َّصعة ني تشوهيم شوصًا تقلب جلو هم (: لو 

فهم ُصع َّضو  عليها وتلفح  وهكذا،... ورت َّقها، ثم صبهل م اَّلل جلو ًا نر َّذ

  .وجوههم النار وتبهلل جلو هم جلو ًا غري األوىل ليستم َّ نعهم العذاُ

هل  : [17:املدثر]﴾َسُأْرِهُقُه َصُعوًدا﴿ :قوله  هذا هتهلصىلهٌل ووعيىلهٌل نىلت اَّلل ننىله ايىىلع 

وقيىلأ عىلذاًبا  .جباًل يف النار، حت  إ ا بلغ ننتها  ر َّ  إىل ناىلفله صعىلو  نىل ًَّة إثىل َّ نىل َّة

 .ىاعهًلا نتزاصهًلا ال هوا ة فيهنت

 


