


 1 تفسري سورة الدخان
 
قطَّعة يف أول )حم(: :1ية اآل -

ُ
 تُقرأ هكذا: )حا ميم(.حلروف هذه ا أنَّ  واعلمسورة البقرة،  َسَبَق الكالم على احلروف امل

َُوضِحح لحأحكام واحلقاقق(:عًن تعاىل ابلقرآن الواضح لفظًا ومَ  م للاُ )يُقسِ  )َواْلِكَتاِب اْلُمِبنِي( :8إىل اآلية  2من اآلية  -
)ِإَّنَّ  ، وامل

َلٍة ُمَبارََكٍة(أي ابتدأَّن إنزال القرآن  ْلَناُه(أَنْ زَ  ريَن  )ِإَّنَّ ُكنَّا ُمْنِذرِيَن(، كثرية اخلريات(  ان )وهي ليلة  وهي ليلة القدر يف رمض )يف لَي ْ أي ُمذَكِح
أي يف ليلة القدر  )ِفيَها( ،(ُسل وأنزلنا إليهم الُكُتب؛ لتقوم ُحجَّة للا عليهمفلذلك أرسلنا إليهم الر )مبا ينفعهم وما يضرهم  الناسَ 

كلُّ أْمٍر ُُمَكم من اآلجال واألرزاق وساقر   -بة من املالقكة تَ إىل الكَ  -وظ حملفأي يُقَضى من اللوح ا )يُ ْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكيٍم(:
 .(ال يتبدل وال يتغريَّ )األحداث يف تلك الَسَنة 

 
ره للا تعاىل ويُ  )أَْمرًا ِمْن ِعْنِدََّن( وقد كان هذا األمر احلكيم ♦  ا ُمْرِسِلنَي(ُكنَّ   )ِإَّنَّ لمه(، وحيه، إمنا هو أبمره وإذنه وعِ )إذ مجيع ما يُ َقدِح
  )َرْْحًَة ِمْن َربِحَك( وقد كان هذا اإلرسال ،لنَي الُرُسل إىل الناسرسِ أي مُ 

ُ
ل إليهم من األمم والشعوب، لَيسعدوا يف رسَ أيها الرسول ابمل

لقه وما حباجات خَ  اْلَعِليُم() ،هجلميع األصوات وما تطلب )ُهَو السَِّميُع(سبحانه  )ِإنَُّه(، (استقاموا على احلق ُهم إنْ )الدنيا واآلخرة 
نَ ُهَما(: وهو سبحانه، (فلذلك أرسل إليهم الُرُسل وأنزل الُكُتب)صلحهم يُ  أي خالق السماوات  )َربِح السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَ ي ْ

ُتْم ُموِقِننَي(:واألرض وما بينهما من األشياء كلها  هو املعبود مجيعًا رب املخلوقات  أنح  لموابذلك، فاع يعين إن كنتم موقننيَ  )ِإْن ُكن ْ
)إذ هو املتفرد ابإلحياء واإلماتة(  )ُُيِْيي َوُُيِيُت(أي ال َيستحق العبادة إال هو  )اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو(: احلق، الذي ال جتب العبادة إال له،
 )َربُُّكْم َوَربُّ َآاَبِقُكُم اأْلَوَِّلنَي(.

 
( )َبلْ  :11إىل اآلية  9من اآلية  - شرِكني يف شك من احلق ُهْم يف َشكٍح

ُ
أي يلعبون ابلدنيا  )يَ ْلَعُبوَن(فهم  ،يعين: بل إن هؤالء امل

شرِكني املستهزقني  )فَاْرَتِقْب(: ،عن اآلخرة وما سَيلقونه فيها م يف غفلةٍ وشهواهتا، وهُ 
ُ
)يَ ْوَم ََتِْت أي انتظر أيها الرسول هبؤالء امل

)َهَذا  فيقولون: ،أنفاسهم قوََين أي يُ َغطي عيوهنم )يَ ْغَشى النَّاَس( -عند اقرتاب الساعة  -أي بدخان واضح  نٍي(ُمبِ  السََّماُء ِبُدَخانٍ 
بك  نَ و ه عنا فإَّن مؤمنكشفتَ   يعين إنْ  )َرب ََّنا اْكِشْف َعنَّا اْلَعَذاَب ِإَّنَّ ُمْؤِمُنوَن(:رهبم أن يرفعه عنهم:  مث يقولون ساقلنيَ  ،َعَذاب  أَلِيم (
)َوَقْد َجاَءُهْم َرُسول  يعين كيف يكون َلم التذكر واالتعاظ بعد نزول العذاب هبم؟!  )َأَّنَّ ََلُُم الذحِْكَرى(: مث قال تعاىل:وبرسولك، 
 وأخالقه هالذي يَعرفون َنَسَبه وِصدقه وأمانت ،وهو ُممد عليه الصالة والسالم ،أي جاءهم رسول ُمَبنيِح َلم احلق من الباطل ُمِبني (

وهم يَعلموَن أهنم  أي ذاهب العقل،  )ََمُْنون (وهو  ،همه غري لحِ عَ أي ي ُ  )ُمَعلَّم (: )َوقَاُلوا(باعه أي أعرضوا عن تصديقه واتحِ  )مُثَّ تَ َولَّْوا َعْنُه(

                                                 

ا، وهي ُُمتَصرة ،سلسلة تفسري آلايت القرآن الكرمي 1 َُيسَّر" )إبشراف )من  وذلك أبسلوب بسيط جدًّ
الرتكي(، وأيًضا من د. أ.كتاب: "التفسري امل

نح ما تحته خط هو ن  اآلية الكرُية، وأما الكالم بتصرف(، ِعلًما أب، وكذلك من كتاب: " أيسر التفاسري" أليب بكر اجلزاقري( )""تفسري السحعدي
 يَعشقون احَلذَف يف كالمهم، وال ُُيبون كثرة الكالم، فجاءهم القرآن هبذا  لقومٍ واعلم أن القرآن قد نزَل ُمتحدايً  .تفسريالليس تحته خط فهو  الذي

 واضح، ومعن يُفَهم من ِسَياق اآلية(، وإننا أحياَّنً نوضح بعض الكلمات ناألسلوب، فكانت اجلُملة الواحدة يف القرآن تتضمن أكثر ِمن َمعن: )َمع

 .حىت نفهم لغة القرآن ،(َبالغةً اليت مل يذكرها للا يف كتابه )
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وسلم(، فكيف إذًا يَقبلوَن  فقد َرضوا حُبكمه عندما أرادوا إعادة بناء الكعبة )وذلك قبل بْعثَِتِه صلى للا عليه كاذبوَن يف ذلك،
)ِإَّنَّ َكاِشُفوا فُعِلَم ِمن ذلك أهنم يقولون ذلك على سبيل الِعناد، حىت َيُصدحوا الناَس عن ِدينه،  ابجلُنون؟ -َكِذابً   -ُحكَمه مث يَتهمونه 

إىل ما كنتم عليه من الكفر والضالل،  نو أي سنرفع عنكم العذاب قلياًل، وسرتون أنكم ستعود اْلَعَذاِب قَِلياًل ِإنَُّكْم َعاِقُدوَن(:
ب مجيع الكفار العذاب األكْب يوم القيامة، وهو يوم ذحِ عَ أي يوم ن ُ  )يَ ْوَم نَ ْبِطُش اْلَبْطَشَة اْلُكْْبَى( وسوف نعاقبكم على ذلك الكفر

َتِقُموَن(انتقامنا منهم  َُكذِحبني. من اجملرمنيَ  )ِإَّنَّ ُمن ْ
 امل

 
َلُهْم( :29إىل اآلية  11من اآلية  - شرِكني:  )َوَلَقْد فَ تَ نَّا قَ ب ْ

ُ
أي كرمي   )َوَجاَءُهْم َرُسول  َكِرمي ( )قَ ْوَم ِفْرَعْوَن(أي اختْبَّن قبل هؤالء امل

(: إذ جاءهم قاقاًل َلم ،و موسى عليه السالم(عند ربه وكرمي  عند قومه )وه للا من بين  دَ أي َسلِحموا إَلَّ عبا )َأْن أَدُّوا ِإََلَّ ِعَباَد اَّللَِّ
 ،فيما أُبَ لِحغكم به عن للا )ِإّنحِ َلُكْم َرُسول  أَِمني ( ،ليذهبوا معي إىل أرض أبيهم إبراهيم ليعبدوا للا فيها إسراقيل، وأطِلقوا َسراحهم 
:) يعين إّن آتيكم بْبهان واضح على  اٍن ُمِبنٍي(:)ِإّنحِ َآتِيُكْم ِبُسْلطَ  ،أي ال تتكْبوا على للا بتكذيب ُرُسله )َوَأْن اَل تَ ْعُلوا َعَلى اَّللَِّ

)َوِإْن ملَْ  ،ن تقتلوّن رمجًا ابحلجارةابهلل ريب وربكم أ أي استجرتُ  )َوِإّنحِ ُعْذُت ِبَريبِح َوَربِحُكْم َأْن تَ ْرمُجُوِن(: صدق رساليت )وهي العصا(،
 وُكفُّوا عن إيذاقي. ،ه فاتركوّنيعين إن مل تصدقوّن فيما جئتكم ب تُ ْؤِمُنوا َل فَاْعَتزُِلوِن(:

 
وأنزِل  ،واملؤمننيَ  منهم ينأي ُمشرِكوَن ظاملون، فَنجحِ  )َأنَّ َهُؤاَلِء قَ ْوم  َُمْرُِموَن(قاقاًل:  -حني كذبوه وأرادوا قتله  - )َربَُّه( موسى )َفَدَعا(

ك من بين إسراقيل وغريهم من املصريني الذين آمنوا مبن آَمَن مع أي: ِسْر ليالً  )فََأْسِر ِبِعَباِدي لَْياًل( فأجابه ربه قاقاًل: هبم عذابك،
)َواتْ ُرِك اْلَبْحَر ا قبل أن يُدركوكم أي سوف يَتبعكم فرعون وجنوده ليقتلوكم، فاخرجو  )ِإنَُّكْم ُمت َّبَ ُعوَن(بك، فاخرجوا من أرض مصر 

ُْم ُجْند  ُمْغَرُقوَن(طبقه عليهم حىت يدخل فرعون وجنوده فنُ  ، وذلكعلى حاله أي اترك البحر َرْهًوا(: أي سَيغرقون يف البحر ال  )ِإهنَّ
 )واملقصود هبا أرض مصر، اليت كانت مليئة ابلبساتني وعيون املاء اجلارية( َجنَّاٍت َوُعُيوٍن()ِمْن بعد غرقهم  )َكْم تَ رَُكوا( َُمالة،
 تعة عظيمة كانوا فيها متنعمني،رة ومُ ضِ يعين: وعيشٍة نَ  َكانُوا ِفيَها فَاِكِهنَي(  ْعَمةٍ )َون َ أي منازل مجيلة  )َوَمَقاٍم َكِرمٍي(متنوعة  )َوُزُروٍع(
)َوَأْوَرثْ َناَها قَ ْوًما بنا منهم هذه النعم بسبب جحودهم وعصياهنم، وكذلك أفعل مبن عصاّن ومل يشكر نعميت لَ سَ أي كذلك  )َكَذِلَك(:
أي مل تَبِك السماء  )َفَما َبَكْت َعَلْيِهُم السََّماُء َواأْلَْرُض( لفوهملقوٍم آخرين خَ  -م من بعده -يعين أورثنا تلك النعم  َآَخرِيَن(

)َوَما َكانُوا فريَن مل يعملوا على األرض خريًا ومل يصعد َلم عمل  صاحل إىل السماء ألهنم كانوا كا ،واألرض حزًَّن على فرعون وقومه
 هبم عقوبة للا. حني نزلتْ  -ا أو يعتذروا ليتوبو  -يعين مل ُُيَهلوا  ُمْنَظرِيَن(:

 
َنا َبيِن ِإْسرَاقِيَل ِمَن اْلَعَذاِب اْلُمِهنِي( :00إىل اآلية  03من اآلية  - ُذلِح َلم )بقتل أبناقهم واستخدام  )َوَلَقْد ََنَّي ْ

أي من العذاب امل
أي كان  )ِمَن اْلُمْسرِِفنَي(:أي كان جبارًا ظاملًا  َكاَن َعالًِيا(  )ِإنَّهُ أي من عذاب فرعون  )ِمْن ِفْرَعْوَن( يناهمجَّ فنَ نساقهم يف اخلدمة(، 

لك وح ب ُ أي اخرتَّن بين إسراقيل للن ُ  ()َوَلَقِد اْخرَتََّْنُهمْ  سرفًا يف الظلم والتكْب على عباد للا،مُ 
ُ
أي على ِعلٍم منا أبهنم   )َعَلى ِعْلٍم(ة وامل

صْبهم على أذى فرعون  بسبب ،(املعاصريَن َلم واملقصود هنا )عاَلمي زماهنم َعاَلِمنَي()َعَلى الْ َيستحقون ذلك التفضيل كانوا 
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َناُهْم ِمَن اآْلَ  وبسبب إُياهنم واستقامتهم وقومه، عِجزات على يد موسى ما فيه  اَيِت َما ِفيِه َباَلء  ُمِبني ()َوَآتَ ي ْ
ُ
يعين أعطيناهم من امل

 ى نعمه أم يكفرون؟(.شكرون رهبم علاختبار  عظيم َلم )أيَ 
شرِكني ِمن قومك أيها الرسول  )ِإنَّ َهُؤاَلِء( :09إىل اآلية  03من اآلية  -

ُ
يعين  َمْوتَ تُ َنا اأْلُوىَل( )ِإْن ِهَي ِإالَّ  :)لَيَ ُقوُلوَن(أي هؤالء امل
أي اقتوَّن  )فَْأُتوا ِبَِاَبقَِنا(يعين ما َنن مببعوثني بعد موتنا  )َوَما ََنُْن مبُْنَشرِيَن(:ما هي إال موتتنا اليت منوهتا )فهي املوتة األوىل واألخرية( 

ُتْم َصاِدِقنَي(الذين قد ماتوا  ِبابقنا -اي ُممد أنت وَمن معك  - )َأُهْم َخرْي  أَْم  قال تعاىل:يف أن للا يبعث َمن يف القبور،  )ِإْن ُكن ْ
ُشرِكون خري  يف القوة  قَ ْوُم تُ بٍَّع(

  )َوالَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم( واحلصون أم قوم تُ بَّعيعين أهؤالء امل
ُ
منهم ال  ريٍ بة؟! )إهنم ليسوا بَ ذحِ كَ من األمم امل

بني السابقنيورغم قيف املال وال يف الرجال(،  َُكذِح
ُْم َكانُوا َُمْرِِمنَي(فقد  وة هؤالء امل َُكذِحبني من )فكذلك هُنلِ  )َأْهَلْكَناُهْم ِإهنَّ

ك هؤالء امل
نَ ُهَما اَلِعِبنَي( :- ردًا على إنكارهم للبعث -مث قال تعاىل مىت شئنا(،  قريش لقنا أي ما خ )َوَما َخَلْقَنا السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ

(، ابطالً ذلك كله لعبًا وال  ألنح ذلك  ُُيىي املوتى،أي لَيعلم الناس أنح الذي َخَلَق ذلك كله قادر  على أن  )َما َخَلْقَناُُهَا ِإالَّ اِبحلَْقِح
بسبب انغماسهم يف  ذلك )أي ال يعلمون حكمة للا تعاىل يف )َوَلِكنَّ َأْكثَ َرُهْم اَل يَ ْعَلُموَن(أْهَوُن عليه ِمن َخْلق السماوات واألرض 

 اجلهل والضالل(.
 
أي موعدهم  )ِميَقاهُتُْم(قدَّموه من األعمال(، هو )وهو يوم القضاء بني اخللق مبا  )ِإنَّ يَ ْوَم اْلَفْصِل( :32إىل اآلية  33من اآلية  -

ًئا(: )َأمْجَِعنَي( دفع صاحب  عن صاحبه أو قريبه شيًئا من العذاب واألهوال  يَ يعين يف هذا اليوم ال )يَ ْوَم اَل يُ ْغيِن َمْوىًل َعْن َمْوىًل َشي ْ
ُ( عند للا تعاىلنصر بعضهم بعًضا بشفاعتهم لبعضهم أي ال يَ  )َواَل ُهْم يُ ْنَصُروَن(: فإن  ،أهل اإلُيان والتوحيدمن  )ِإالَّ َمْن َرِحَم اَّللَّ

يه من النار، جحِ نَ ي ُ ففيأذن سبحانه له ابلشفاعة  ،املتقنيياء، أو ولياً من أولياقه رْحه يف اآلخرة أبن ُيَشفِحع فيه أحد املالقكة أو األنبللا يَ 
 بعباده املؤمنني. )الرَِّحيُم( ،مه ِمن أعداقهيف انتقا )ُهَو اْلَعزِيُز(سبحانه  )ِإنَُّه(
وهو صاحب اآلاثم الكثرية )وأكْب  اُم اأْلَثِيِم()َطعَ اليت خترج يف قعر جهنم، هي  )ِإنَّ َشَجَرَة الزَّقُّوِم( :03إىل اآلية  30من اآلية  -

  )َكاْلُمْهِل( والثمر الذي ََيرج من هذه الشجرةاآلاثم: الِشرك ابهلل(، 
َ
)يَ ْغِلي يف ف   ،ْعدن الذي يذوب بسبب شدة السخونةوهو امل

أي  )فَاْعِتُلوُه(أي خذوا هذا األثيم الفاجر  )ُخُذوُه(هنم: قال ملالقكة جمث يُ  ،يغلي يف اآلنيةوهو املاء الذي  )َكَغْلِي احلَِْميِم( اْلُبطُوِن(
  )مُثَّ ُصبُّوا فَ ْوَق رَْأِسِه ِمْن َعَذاِب احلَِْميِم( إىل وسط الناريعين  )ِإىَل َسَواِء اجلَِْحيِم( ادفعوه بعنف وُجرُّوه بغلظة وشدة

َ
غلي، وهو املاء امل

العذاب  )ِإنَّ َهَذا(عليهم )وهذا على سبيل االستهزاء والتوبيخ(،  )اْلَكِرمُي( ،يف قومك اْلَعزِيُز( )ُذْق ِإنََّك أَْنتَ  قال له وهو يُ َعذَّب:ويُ 
ُتْم ِبِه تَْ هو   كُّون فيه يف الدنيا.أي الذي كنتم تشُ  رَتُوَن()َما ُكن ْ
)يف َمَقاٍم  أولئك -رضيه واجتنبوا ما يُغضبه ففعلوا ما ي -الذين خافوا عذاَب رهبم  )ِإنَّ اْلُمتَِّقنَي( :01إىل اآلية  01من اآلية  -

أي يف بساتني  )يف َجنَّاٍت( ، وهمموم واألمراضواَلوف عذاب واخلمن ال آمننيَ  -وهي اجلنة  -أي يف موضع إقامة واستقرار  أَِمنٍي(:
نظر، 
َ
 )ُمتَ َقابِِلنَي(:وهو احلرير الغليظ،  )َوِإْسَتْْبٍَق(رير الرقيق وهو احل )ِمْن ُسْنُدٍس(ثياابً  )يَ ْلَبُسوَن(أي أهنار  جارية  )َوُعُيوٍن(عجيبة امل

، ََيمعهم ََملس واحد، ويدور هبم َمَ  )َكَذِلَك َوَزوَّْجَناُهْم حِبُوٍر لسهم حيث أرادوا الذهاب يف اجلنة، أي تتقابل وجوههم يف ُحبح
 )َيْدُعوَن ِفيَها ِبُكلِح فَاِكَهٍة(:ها بنساٍء مجيالت واسعات األعني، فكذلك زوَّجناهم في ،يعين كما أدخلنا هؤالء املتقني اجلنات ِعنٍي(:

)اَل َيُذوُقوَن ِفيَها  من انقطاع ذلك عنهم وفناقه )َآِمِننَي( ،شتهوهناليت يأي َيطلب هؤالء املتقون يف اجلنة من كل أنواع الفواكه ا
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 )َعَذاَب اجلَِْحيِم(رهبم  )َوَوَقاُهْم( ،أي ال يذوقون املوت يف اجلنة بعد املوتة األوىل اليت ذاقوها يف الدنيا اْلَمْوَت ِإالَّ اْلَمْوَتَة اأْلُوىَل(:
صلى للا عليه وسلم: )يقول  وإحساًَّن عليهم )بسبب تقواهم لرهبم وخوفهم من عذابه(، فقد قال منه أي تفضالً  )َفْضاًل ِمْن َربِحَك(

وإذا خافين يف الدنيا: القيامة،  خوَفنْي وال أمجُع له أْمَننْي، إذا أِمَنين يف الدنيا: أَخفُتُه يومَ  للُا عز وجل: َوِعزَِّت ال أمجُع على عبدي
ُتُه يوَم القيامة  ثله.مِ  الذي ال فوزَ  )َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم((، 000/ 1ظر السلسلة الصحيحة ج: ان) (أمَّن ْ

َا َيسَّْرََّنُه بِِلَساِنَك(: :09، واآلية 08اآلية  - رَّنه للحفظ سَّ غتك العربية أيها الرسول، ويَ هَّلنا لفظ القرآن ومعناه بلُ يعين فإمنا سَ  )فَِإمنَّ
 وا عن اإلُيان به واالنقياد لهْبَّ ولكنهم تكَ فيؤمنوا به لينجوا ويسعدوا،  ،تعظ قومك أبدلته وُحَججهأي ليَ  ذَكَُّروَن(:يَ تَ  )َلَعلَُّهمْ هم والفَ 

شرِكني، ف   )فَاْرَتِقْب(
ُ
ُْم ُمْرَتِقُبوَن(:أي انتظر ما وعدَّنك به من النصر على هؤالء امل من نتظرون موتك ليتخلصوا يعين إهنم أيضاً مُ  )ِإهنَّ

الكلمة يف  وح لُ صرة وعُ )فال هتتم بَكيدهم وتكذيبهم، فإنح للَا َّنصرك عليهم وُمَنجِحيك ِمن َكيدهم، وسيعلمون ملن تكون النُ  ،وتكعْ دَ 
  ،الدنيا واآلخرة

َ
 بعك من املؤمنني(.ن اتَّ إهنا لك ومل
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