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العثيمينللشيخ العالمة محمد بن صالح 
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دمحمفوائد مستنبطة من تفسير سورة 
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فيهاوذكر،-وسلمعليهاهللصلى-محمدفيهاذكرألنهوذلكمحمد؛سورةوتسمىالقتال،سورةتسمىالسورةهذه▪
.القتال

ا؟بماذكفرواوالذينسدى،أذهبهاأعمالهم؛اهللأضلاهللسبيلعنوصدواكفرواالذينأنالسورةهذهفيتعالىاهلليبين▪
بالقدر،رواكفاآلخر،باليومكفروابمالئكته،كفروابكتبه،كفروابرسله،كفرواباهلل،كفروابه؛اإليمانيجببماكفروا

تباركاهللقالكفار،فهمبالبعضوكفروابالبعضآمنوالوحتىكفار،فهمالستةاألركانهذهمنواحدبأيكفرواإذا
اهللبينايفرقوأنويريدونورسلهباهلليكفرونالذينإن}:تعالىوقال،{ببعضوتكفرونالكتابببعضأفتؤمنون}:وتعالى
وأعتدناحقاالكافرونهمأولئك(١٥٠)سبيالذلكبينيتخذواأنويريدونببعضونكفرببعضنؤمنويقولونورسله

{مهيناعذاباللكافرين

83دمحمتفسير سورة -مكتبة الطبري / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ أََضلَّ أَْعَمالَُهمْ } [١: دمحم]{ الَِّذيَن َكفَُروا َوَصدُّوا َعن َسبِيِل َّللاَّ
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سلموعليهاهللصلى-اهلللرسولالمتابعة:والثانيهلل،اإلخالص:األول:شيئينعلىالمبنيهوالصالحالعمل:العلماءقال▪
:ذلكودليلفاسد،عملفهواهللرسولفيهيتبعلمومافاسد،عملفهوهللفيهيخلصلمفماالفاسد،العمل:وضده،-

أشركعمالعملمنالشرك؛عنالشركاءأغنىأنا:تعالىاهللقال":ربهعنرواهفيما-وسلمعليهاهللصلى-النبيقول
عمالعملمن":-وسلمعليهاهللصلى-النبيوقالاإلخالص،هذا؟فياختلالذيما،"وشركهتركتهغيريمعيفيه

.المتابعةهذا؟مناختلالذيما،"ردفهومنهليسماهذاأمرنافيأحدثمن":لفظوفي،"ردفهوأمرناعليهليس

.انوالمكوالزمان،والقدر،والكيفية،والجنس،السبب،:ستةأمورفيالشريعةالعبادةوافقتإذاإالالمتابعةتتحققوال▪
.يفعلهاأنفاعلهاعلىينكرمبتدعة،مردودةفالعبادةمشروع،غيربسببعبادةهللاإلنسانتعبدفإذا▪
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[2: محمد]{ والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم}
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إزالةبين:أمرينبينلهماهللفجمعوشأنهم،حالهم:أي{بالهموأصلح}أعمالهم،سيئات:أي؛{سيئاتهمعنهمكفر}:قوله▪
.الحالبإصالحالخيروحصولالسيئات،بتكفيرالسوءإزالةالخير؛وحصولالسوء،

إلىوالجمعةالخمس،الصلوات":-وسلمعليهاهللصلى-النبيقولتمامايبينه{سيئاتهمعنهمكفر}:وجلعزوقوله▪
العمرةإلىالعمرة":-وسلمعليهاهللصلى-وقوله،"الكبائراجتنبتمابينهنلمامكفراترمضانإلىورمضانالجمعة،

."الجنةإالجزاءلهليسالمبروروالحجبينهما،لماكفارة
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[2: محمد]{ والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم}
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ىعصفمنالباطل،منيبتدعهمابقدرالضاللمنلهحصل-باهللوالعياذ-الباطلاتبعفمنقبلها،لماتعليلاآليةهذه▪
لخير،لسبباالحقاتباعكانإذاألنهمعصيته؛بقدرهداهمنوينقصمعصيته،بقدرإيمانهمنينقصالباطل،اتبعفقداهلل

للشرسببالباطلفاتباع
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[3: محمد]{ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم}
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،منفعةأوبمال،تفادوهمأنوإمافتطلقوهم،عليهمتمنواأنإما:يعنيالتخيير؛تفيدهناالجملة{فداءوإمابعدمنافإما}▪
.رجالأو

.بالمالتأتيأنإالنطلقكال:لهفيقالفداء،يدفعأنالمأسورالكافرمنيطلببأن:بمال▪
حيثبدر؛أسرىفيالمسلمونفعلكماالعمال،مععامالتكونلنا،الطريقتصلححتىنطلقكال:نقول:بمنفعةأو▪

.الكتابةالمسلمينأبناءبتعليمفادوهم
.أسراكمنعطيكمأسراناأعطونا:فنقولمنا،أسرىعندهميكون:برجالأو▪

أنالشأنهذافيالمسلمينأمريليلمنيحلال:يعنيمصلحة؟تخييرمصلحة؟تخييرأوتشه،تخييرهوهلالتخييرهذا▪
المصلحةتقتضيهماإاليتخير
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ا فَِداًء َحتَّ َحتَّٰى } ا َمنًّا بَْعُد َوإِمَّ ُُ أَْوَزاَرَها  إَِذا أَثَْخنتُُموُهْم فَُشدُّوا اْلَوثَاَق فَإِمَّ ََ اْلَحْر [4: محمد]{ ٰى تََض
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اروالكفالمسلمينبينسجاالاألمرجعلبحكمتهولكنهالقتال،المؤمنينوكفىالكفار،منالنتصروجلعزاهللشاءلو▪
الءهؤفينصرببعض،بعضهمالناساهلليبلوامضطردة،سنةأنهاوجدناالسنةهذهإلىنظرناوإذاببعض،بعضهمليبلوا

هذالكنواحدة،بكلمةجميعاوأبادهمفأهلكهمالكفار،منالنتصروجلعزاهللشاءولوأحيانا،هؤالءوينصرأحيانا،
كلهمالناسكانلووكافر،مؤمنبيناألرضتبقىأناهللحكمةمنألنوجل؛عزاهللحكمة:منهاكثيرة،مصالحبهيفوت

إليمان،افضلويتميزيتبينهناإيمانوطريقكفر،طريق:طريقانهناككانإذالكنالقيمة،تلكلإليمانيكنلممؤمنين،
نهألالمنكر؛عنوالنهيبالمعروفاألمربابانقفلمطيعينالناسكلكانلوالجهاد،بابلسدمؤمنينكلهمالناسكانولو
جعلأنوجلعزاهللحكمةمنولكنبالمعروف،أمرالوحينئذبمعروف،إخاللوالمنكر،عننهيالوحينئذمنكر،ال

.ببعضبعضهمليبلواكافرومنهممؤمنمنهمالعباد
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يَْبلَُو بَْعَضُكم بِبَعْ } ِكن ل ِ ُ ََلنتََصَر ِمْنُهْم َولَٰ ِلَك َولَْو يََشاُء َّللاَّ ِ َذٰ [4: محمد]{ لَُهمْ أَْعَما فَلَن يُِضلَّ ٍض ۗ َوالَِّذيَن قُتِلُوا فِي َسبِيِل َّللاَّ
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ووفقهمسبيله،فيالقتلجملتهامنالتيإليها،الموصلةاألعماللهموذكرلهم،ونعتهاإليها،شوقهمبأنأوالعرفها▪
والعيشالمقيم،النعيممنعليهاحتوتومامنازلهم،عرفهمالجنة،دخلواإذاثمفيه،ورغبهمبهأمرهمبماللقيام
.السليم
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فََها لَُهمْ } 6:محمد{ َويُْدِخلُُهُم اْلَجنَّةَ َعرَّ
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فإنهماهلل،وجهبذلكوالقصدأعدائه،وجهادإليه،والدعوةبدينه،بالقياماهللينصرواأنللمؤمنين،تعالىمنهأمرهذا▪
علىأجسامهمويصبروالثبات،والطمأنينةبالصبرقلوبهمعلىيربط:أيأقدامهم،وثبتاهللنصرهمذلك،فعلواإذا

وييسرمواله،سينصرهواألفعالباألقوالينصرهالذيأنالوعد،صادقكريممنوعدفهذاأعدائهم،علىويعينهمذلك،
.وغيرهالثباتمنالنصر،أسبابله
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َ يَنُصْرُكْم َويُثَب ِْت } 7:محمد{ أَْقَداَمُكمْ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِن تَنُصُروا َّللاَّ
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إذاحتى}:قالولهذاعنه،قلوبهممعرضةبلوانقياد،قبولعنالاستماعا،تقولما{إليكيستمعمن}المنافقينومن▪
:أي{آنفاقالماذا}رغبةفيهلهميكنلممماسمعوا،وماقلت،عمامستفهمين{العلمأوتواللذينقالواعندكمنخرجوا
لهوانقادتقلوبهم،ووعتهأسماعهم،إليهأللقواالخيرعلىحريصينكانوالوفإنهملهم،الذمغايةفيوهذاقريبا،

الخيرأبوابوسدعليها،ختم:أي{قلوبهمعلىاهللطبعالذينأولئك}:قالولهذاالحال،هذهبعكسولكنهمجوارحهم،
.الباطلإالفيهايهوونالالتيأهواءهم،اتباعهمبسببإليهاتصلالتي
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َُ إِلَْيَك َحتَّٰى إَِذا َخَرُجوا ِمْن ِعنِدَك قَالُوا ِللَِّذيَن أُوتُ } ن يَْستَِم ١6:محمد{ وا اْلِعْلَم َماَذا قَاَل آنِفًاَوِمْنُهم مَّ
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.بمقتضاهيعملأنوتمامهعلمه،منهطلبمابمعنىومعرفته،القلبإقرارمنفيهبدالالعلم▪

كلبلكان،منكائناأحد،عنيسقطالإنسان،كلعلىعينفرض-اهللبتوحيدالعلموهو-بهاهللأمرالذيالعلموهذا▪
علىالدالةوأفعالهوصفاته،أسمائهتدبر:أعظمهابلأحدها:أمورهوإالإلهالبأنهالعلمإلىوالطريق.ذلكإلىمضطر
.وجمالوجاللومجدحمدكللهالذيالكاملللربوالتعبدله،التألهفيالجهدبذلتوجبفإنهاوجاللتهوعظمتهكماله

.باأللوهيةالمنفردأنهبذلكفيعلموالتدبير،بالخلقالمنفردتعالىبأنهالعلم:الثاني▪

787ص محمد تفسير سورة –مؤسسة الرسالة / عبدالرحمن بن ناصر السعدي ط-كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان / المرجع

١9:محمد{ فاعلم أنه َل إله إَل هللا واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وهللا يعلم متقلبكم ومثواكم}
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لهتألهوالومحبته،بهالقلبتعلقيوجبذلكفإنوالدنيوية،الدينيةوالباطنة،الظاهرةبالنعمالمنفردبأنهالعلم:الثالث▪
.لهشريكالوحده

ه،بالمشركينألعدائهعقوبتهومنالعاجلة،والنعمالنصرمنبتوحيدهالقائمينألوليائهالثوابمنونسمعهنراهما:الرابع▪
.كلهاللعبادةالمستحقوحدهتعالىبأنهالعلم،إلىداعهذافإن
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١9:محمد{ فاعلم أنه َل إله إَل هللا واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وهللا يعلم متقلبكم ومثواكم}
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فقيرةالوجوه،جميعمنناقصةوأنهاآلهة،واتخذتاهلل،مععبدتالتيواألنداداألوثانأوصافمعرفة:الخامس▪
همينفعونوالعبدهم،منينصرونوالنشورا،والحياةوالموتاوالضرا،والنفعالعابديهاواللنفسهاتملكالبالذات،
.سواهماإلهيةوبطالنهوإالإلهالبأنهالعلميوجببذلكالعلمفإنشر،دفعأوخيرجلبمنذرة،بمثقال

.عليهوتواطؤهاذلك،علىاهللكتباتفاق:السادس▪

والعلماءواألنبياءالرسلوهم-وعلماوصوابا،ورأياوعقوالأخالقاالخليقةأكملهمالذينالخلق،خواصأن:السابع▪
.بذلكهللشهدواقد-الربانيون
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١9:محمد{ فاعلم أنه َل إله إَل هللا واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وهللا يعلم متقلبكم ومثواكم}
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دعهاأوبماحالهابلسانعليهوتناديداللة،أعظمالتوحيدعلىتدلالتيوالنفسية،األفقيةاألدلةمناهللأقامهما:الثامن▪
.خلقهوغرائبحكمته،وبديعصنعته،لطائفمن

فيالعبدتأملعندوأعادهاكتابهفيوأبداهااهلل،إالإلهالأنهإلىبهاالخلقدعوةمناهللأكثرالتيالطرقفهذه▪
جانب،كلمنالتوحيدأدلةوقامتواتفقت،وتواطأتاجتمعتإذافكيفبذلك،وعلميقينعندهيكونأنبدالبعضها،
-داديزوالوالخياالت،الشبهتزلزلهالالرواسي،كالجباليكونبحيثالعبد،قلبفيبذلكوالعلماإليمانيرسخفهناك

.وكماالنمواإال-والشبهالباطلتكررعلى

787ص محمد تفسير سورة –مؤسسة الرسالة / عبدالرحمن بن ناصر السعدي ط-كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان / المرجع

١9:محمد{ فاعلم أنه َل إله إَل هللا واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وهللا يعلم متقلبكم ومثواكم}
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.ومسلمةمسلمكلعلىحقلهمكان-إيمانهمبسبب-فإنهم{والمؤمناتللمؤمنين}أيضااستغفر{و}▪

وعقوباتهاالذنوبإلزالةالمتضمنلهمباالستغفارمأموراكانوإذالذنوبهم،ويستغفرلهميدعوأنحقوقهمجملةومن▪
لنفسه،يكرهماالشرمنلهمويكرهلنفسه،يحبماالخيرمنلهميحبوأنلهم،النصحذلكلوازممنفإنعنهم،

اجتماعااجتماعهمعلىويحرصومعايبهم،مساويهمعنويعفوضررهم،فيهعماوينهاهملهم،الخيرفيهبماويأمرهم
.ومعاصيهمذنوبهمتكثربهالذيوالشقاق،للمعاداةالمفضيةاألحقادمنبينهمماويزولقلوبهم،بهتتألف

787ص محمد تفسير سورة –مؤسسة الرسالة / عبدالرحمن بن ناصر السعدي ط-كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان / المرجع

١9:محمد{ فاعلم أنه َل إله إَل هللا واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وهللا يعلم متقلبكم ومثواكم}
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الحاضراألمريمتثلواأنلهمفأولى:أي{معروفوقولطاعةلهمفأولى}:فقالبحالهم،األليقهوماإلىتعالىندبهم▪
.وعفوهتعالىاهللبعافيةوليفرحواعليهم،شاقهومالهميشرعأنيطلبواوالهممهم،عليهويجمعواعليهم،المحتم
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َ لََكاَن َخْيًرا لَّ } ْعُروٌف   فَإَِذا َعَزَم اْْلَْمُر فَلَْو َصَدقُوا َّللاَّ 2١:محمد{ ُهمْ َطاَعةٌ َوقَْوٌل مَّ
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فيالجهدوبذلبه،باالستعانةاهللصدقوالوالحالهذهففيمحتم،وأمرجد،األمرجاءهم:أي{األمرعزمفإذا}▪
:وجوهمنوذلكاألولى،حالهممن{لهمخيرالكان}امتثاله

.بصددهقائمهوماعلىزيادةيطلبفالاهلل،أعانهإنإاللهقدرةالوجه،كلمنناقصالعبدأن:منها▪
الهمةفألنالحال،أماالمستقبل،وبوظيفةوقته،بوظيفةالعمل،عنضعفبالمستقبل،نفسهتعلقتإذاأنه:ومنها▪

.عليهيعانفالنشاطهاعنالهمةتفترحتىيجيءالفإنهالمستقبل،وأماللهمة،تبعوالعملغيره،إلىعنهانتقلت
ماعلىبقدرته،يجزمالذيبالمتأليشبيهالحاضر،الوقتعملعنكسلهمعالمستقبلة،لآلمالالمؤملالعبدأن:ومنها▪

وفكرتههمهالعبديجمعأنينبغيفالذي،عليهنفسهووطنبههمبمايقومواليخذلأنبهفأحرىأموره،منيستقبل
غيرمجتمعةعاليةوهمةبنشاطاستقبلهوقتجاءكلماثمقدرته،بحسبوظيفتهويؤديالحاضر،وقتهعلىونشاطه
.أمورهجميعفيوالتسديدبالتوفيقحريفهذاذلك،فيبربهمستعينامتفرقة،
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َ لََكاَن َخْيًرا لَّ } ْعُروٌف   فَإَِذا َعَزَم اْْلَْمُر فَلَْو َصَدقُوا َّللاَّ 2١:محمد{ ُهمْ َطاَعةٌ َوقَْوٌل مَّ
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بهتقومسماعاتسمعوإنماوقبول،إذعانسماعتسمعالولكنآذان،فلهميبصرونه،والينفعهممايسمعونالجعلهم▪
.والبيناتالبراهينإلىبهايلتفتونوالواآليات،العبربهايبصرونالولكنأعين،ولهمعليها،اهللحجة
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ُهْم َوأَْعَمٰى } ُ فَأََصمَّ ئَِك الَِّذيَن لَعَنَُهُم َّللاَّ
23:محمد{ أَْبَصاَرُهمْ أُولَٰ
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كلمنولحذّرهمخير،كلعلىلدلهمتدبروه،لوفإنهمالتأمل،حقويتأملونهاهلل،لكتابالمعرضونهؤالءيتدبرفهال▪
لهمولبينالغالية،والمواهبالعالية،المطالبإلىوألوصلهماإليقان،منوأفئدتهماإليمان،منقلوبهمولمألشر،

ولعرفهمتحذر،شيءوبأيالعذاب،إلىالموصلةوالطريقومفسداتها،ومكمالتهاجنتهوإلىاهلل،إلىالموصلةالطريق
.الوبيلالعقابمنورهبهمالجزيل،الثوابإلىولشوقهموإحسانه،وصفاتهوأسمائهبربهم،

.الواقعهوهذاأبدا؟خيريدخلهافالوأقفلتالشرمنفيهاماعلىأغلققد:أي{أقفالهاقلوبعلىأم}▪
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24:محمد{ أفال يتدبرون القرآن أم على قلوُ أقفالها}
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مايخرجالاهللأنواعتداله،صحتهحالعنالقلبتخرجبحيثشهوة،أوشبهةمن{مرضقلوبهمفيالذينحسبأم}▪
الكاذب،منالصادقيميزأنبدالفإنهاهلل،بحكمةيليقالظنهذاوأهله؟لإلسالموالعداوةاألضغانمنقلوبهمفي

ليها،عيصبرفلمعقبيهعلىردتهومنحقيقة،المؤمنفهوفيها،إيمانهودامعليها،ثبتمنالتيبالمحن،باالبتالءوذلك
اإللهيةالحكمةمقتضىهذانفاقه،وتبينالضغن،منقلبهفيماوخرجإيمانه،وضعفجزعاالمتحان،أتاهوحين
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ُ أَْضغَانَُهمْ } َرٌض أَن لَّن يُْخِرَج َّللاَّ َُ الَِّذيَن فِي قُلُوبِِهم مَّ 29:محمد{ أَْم َحِس
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نالديأصولفيرسولهوطاعةطاعته:وهووالدنيوية،الدينيةسعادتهموتحصلأمورهم،تتمبهبأمرالمؤمنينتعالىيأمر▪
.المتابعةوتمامباإلخالصبهالمأمورالوجهعلىالنهيواجتناباألمر،امتثالهيوالطاعةوفروعه،

ومنوسمعة،وفخروإعجاب،بهامنمنيفسدها،بماعملها،بعدإبطالهاعنالنهييشمل{أعمالكمتبطلواوال}:وقوله▪
اإلتيانأوبقطعها،وقوعهاحالإفسادهاعنالنهيويشملأجرها،ويحبطاألعمال،معهاتضمحلالتيبالمعاصيعمل

.مفسداتهامنبمفسد

قطعتحريمعلىاآليةبهذهالفقهاءويستدلعنها،ومنهيهذا،فيداخلةكلهاونحوها،والحجوالصيامالصالةفمبطالت▪
بإصالحها،أمرفهواألعمال،إبطالعننهىقداهللكانوإذالذلك،موجبغيرمن،النفلقطعوكراهةالفرض،
.وعمالعلمابهتصلحالذيالوجهعلىبها،واإلتيانوإتمامها،وإكمالها
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33:محمد{ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وَل تبطلوا أعمالكم}
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{واآلخرةالدنيافيأعمالهمحبطتفأولئككافروهوفيمتدينهعنمنكميرتددومن}:قولهالبقرةفيوالتياآليةهذه▪
ئكتهومالباهلل{كفرواالذينإن}:هنافقالعليه،بالموتمقيدفإنهبالكفر،العملإحباطفيهمطلق،نصلكلمقيدتان،

ثم}وتزيينه،الباطل،إلىودعوتهمبالحق،إياهمبتزهيدهم{اهللسبيلعن}الخلق{وصدوا}اآلخرواليومورسلهوكتبه
اب،الثووفاتهمالعقاب،عليهمتحتمقدألنهبغيرها،والبشفاعةال{لهماهلليغفرفلن}منه،يتوبوالم{كفاروهمماتوا

.الغفارالرحيمرحمةعليهموسدتالنار،فيالخلودعليهمووجب
مفنينكانواولوالجنة،ويدخلهمويرحمهم،لهميغفراهللفإنموتهم،قبلذلكمنتابواإنأنهمالكريمةاآليةومفهوم▪

عنيغلقهاولمالرحمة،أبوابلعبادهفتحمنفسبحانمعاصيه،علىواإلقدامسبيله،عنوالصدبهالكفرفيأعمارهم
.التوبةمنمتمكناحيادامماأحد،

.عليهمقدرتهمععصوهماكأنهمويرزقهم،يعافيهم،بلبالعقوبة،العاصينيعاجلالالذيالحليم،وسبحان▪
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34:محمد{ لهمإن الذين كفروا وصدوا عن سبيل هللا ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر هللا }
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اهللمنووعدواالنصر،أسبابلهمتوفرتقد:أي،األعلينكونهمالوهنوعدمللصبرمقتضمنهاكلالثالثة،األمورهذه▪
.وخارجيةداخليةوقوةوعددا،عددا،وأضعفغيرهمنأذلكانإذاإاليهنالاإلنسان،فإنالصادق،بالوعد

وإقدامهمقلوبهم،لقوةموجبوذلكوالتأييد،والنصر،بالعون،المؤمنين،معواهللمؤمنون،فإنهممعهم،اهللأن:الثاني▪
.عدوهمعلى

فإنالجهاد،عبادةخصوصافضله،منويزيدهمأجورهم،سيوفيهمبلشيئا،أعمالهممنينقصهمالاهللأن:الثالث▪
والنصبوالظمأيصيبهمالبأنهمذلك}:تعالىوقالكثيرة،أضعافإلىضعف،مائةسبعإلىفيه،تضاعفالنفقة

يعيضالاهللإنصالحعملبهلهمكتبإالنيالعدومنينالونوالالكفاريغيظموطئايطئونوالاهللسبيلفيمخمصة
{يعملونكانواماأحسناهللليجزيهملهمكتبإالواديايقطعونوالكبيرةوالصغيرةنفقةينفقونوالالمحسنينأجر
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3٥:محمد{ فال تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم اْلعلون وهللا معكم ولن يتركم أعمالكم}
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األجرعليهيترتبفيماالجهدوبذلالنشاط،ذلكلهأوجبوجهاده،عملهيضيعالتعالىاهللأناإلنسانعرفإذا▪
وتنشيطهم،لعباده،اهللترغيبمنفهذاالتام،النشاطيوجبذلكفإنالثالثةاألمورهذهاجتمعتإذافكيفوالثواب،

.وفالحهمصالحهمفيهماعلىأنفسهموتقوية
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القلوب،فيولهواألبدانفيلعبولهو،لعببأنهاأمرها،حقيقةعنبإخبارهمالدنياالحياةفيلعبادهمنهتزهيدهذا▪
والمناظروالمجالس،والمساكنوالمشارب،والمآكلالنساء،منولذاتهوزينته،وأوالده،ماله،فيالهياالعبديزالفال

رهويحضدنياه،تستكملحتىوالمعاصي،والغفلةالبطالةبيندائرهوبلفيه،فائدةالعملكلفيالعبا،والرياسات
وحضروحرمانه،خسرانهلهتبينقدبلطائل،علىمنهاالعبديحصلولموفارقت،ولتقداألمورهذهفإذاأجله،

بشأنهاواالهتمامفيها،الرغبةوعدمفيها،الزهدللعاقلموجبفهذاعذابه،
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36:محمد{ إنما الحياة الدنيا لعُ ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم وَل يسألكم أموالكم}
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تقومواواآلخر،واليومورسلهوكتبهومالئكتهباهلل،تؤمنوابأن{وتتقواتؤمنواوإن}:بقولهذكرهمابهيهتمأنينبغيالذي▪
،العبدينفعالذيفهذامعاصيه،تركمعالدوام،علىبمرضاتهالعملوهيومقتضياته،اإليمانلوازممنهيالتيبتقواه
مليثيبهولطفا،بهمرحمةعبادهمناهللمقصودوهوطلبه،فيواألعمالالهمموتبذلفيه،يتنافسأنينبغيالذيوهو

الجزيلالثواب
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خذأمنويعنتكمعليكم،يشقمايكلفكمأنتعالىيريدال:أي{أموالكميسألكموالأجوركميؤتكموتتقواتؤمنواوإن}▪
{أضغانكمويخرجتبخلوافيحفكميسألكموهاإن}:قالولهذايضركم،نقصاينقصكمأومال،بالوبقائكمأموالكم،

.بذلهتكرهونمامنكمطلبإذاالضغن،منقلوبكمفيما:أي▪
{اهللسبيلفيلتنفقواتدعون}أنكممنها،تمتنعونأنكمبسؤالها،وأحفاكمأموالكممنكمطلبلواهللأنعلىوالدليل▪

.والدنيويةالدينيةمصلحتكمفيهالذيالوجه،هذاعلى

79٠ص محمد تفسير سورة –مؤسسة الرسالة / عبدالرحمن بن ناصر السعدي ط-كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان / المرجع

36:محمد{ إنما الحياة الدنيا لعُ ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم وَل يسألكم أموالكم}



انتهى بحمد اهلل وفضله جمع بعض الفوائد
من تفسير سورة 

(  دمحم)

نسأل اهلل تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه ولّي ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1
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