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ومدنیة في أحد قولي ابن  ،سورة الكافرون وهي مكیة في قول ابن مسعود والحسن وعكرمة "
 ،وفي الترمذي من حدیث أنس أنها تعدل ثلث القرآن ،وهي ست آ�ات ،عباس وقتادة والضحاك

حدثنا  :حدثنا یوسف قال :وفي �تاب الرد ألبي �كر األنباري أخبرنا عبد هللا بن ناجیة قال
-صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :القعنبي وأبو ُنعیم عن موسى بن وردان عن أنس قال

وخّرج  ،ا عن أنسورواه موقوفً  ،»تعدل ر�ع القرآن  ١الكافرون:  }! " # $ { « :
 -صلى هللا علیه وسلم-صلى النبي  :الحافظ أبو محمد عبد الغني بن سعید عن ابن عمر قال

! " # {و  ١الكافرون:  }! " # $ { :�أصحا�ه صالة الفجر في سفر فقرأ

-وروى جبیر بن مطعم أن النبي  ،قرأت �كم ثلث القرآن ور�عه :ثم قال  ١اإلخالص:  }$
ا أن تكون من أمثل أصحا�ك هیئة أتحب �ا جبیر إذا خرجت سفرً « :قال -صلى هللا علیه وسلم

  }! " # $ { فاقرأ هذه السور الخمس من أول  :نعم قال :قلت »؟اوأكثرهم زادً 

 " وافتتح قراءتك ببسم هللا الرحمن الرحیم. ،١لناس:ا  }S R Q P { إلى   ١الكافرون:
 ست؟ أمخمس 

 طالب: ..................
 ست؟ أمخمس 

 طالب: ..................
 ست. 

 " ا فقد قرأتهن.هم هیئة وأقلهم زادً هللا لقد �نت غیر �ثیر المال إذا سافرت أكون أبذَّ  فو :قال "
 فمذ قرأتهن.

وقال فروة بن  .ا حتى أرجع من سفري ذلكأحسنهم هیئة وأكثرهم زادً فمذ قرأتهن صرت من  "
اقرأ عند منامك قل �ا « :أوصني قال :-صلى هللا علیه وسلم-قال رجل للنبي  :نوفل  األشجعي
لیس  :وقال ابن عباس ،خّرجه أبو �كر األنباري وغیره .»فإنها براءة من الشرك ،أیها الكافرون 

 �ان �قال  :وقال األصمعي .ألنها توحید و�راءة من الشرك ؛إلبلیس منهاا في القرآن أشد غیظً 

المقشقشتان أي   ١اإلخالص:  }! " # $ { و  ١الكافرون:  }! " # ${لـ 
 " ألنهما تبرئان من النفاق.

في مناسبات من الصلوات  -علیه الصالة والسالم-وقرنهما النبي  ،و�قال لهما صورتا اإلخالص

!  { داللة على توحید الر�و�یة والمقصود أنها  ،في الوتر وفي ر�عتي الصبح ور�عتي الطواف

 المغرب. دلیل على توحید األلوهیة وراتبة  ١اإلخالص:  }" # $
 " وقال ابن السكیت. ،جرب فیبرئه�ما �قشقش الهناء ال :وقال أبو عبیدة "
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 الهناء الطالء حینما �طلى جلد البعیر األجرب �قال له هناء.
وللجرب في اإلبل إذا قفل قد توسف  ،ف�قال للقرح والجدري إذا یبس وتقرَّ  :وقال ابن السكیت "

 " وتقشقش جلده. ،وتقشر جلده ،جلده
 التخر�ج.

 طالب: ..................
 الزلزلة. ورةستقدم في 

 طالب: ..................
 ُمضّعف نعم.

 طالب: ..................
 .أوصني :قال -علیه الصالة والسالم-جاء رجل إلى النبي الذي..

 طالب: ..................
علیه الصالة -وقال رجل للنبي  ،وأقل أحواله الحسن ،مصحح األخیر هذا عند النوم مصحح نعم

لكن الصواب أنه  ،هذا اصطالح للبیهقي وجمع من أهل العلم �ونه �سمى مرسًال  -والسالم
وهذا الراوي المجهول من الصحا�ة وجهالة الصحابي ال  ،مجهول فیه راوٍ  ،ولیس �مرسل ،متصل
 ما تؤثر في الحدیث. ،تضر

 طالب: ..................
نباري.. هذا من تقصیر المؤلف أن �عزوه البن األنباري وهو في المسند ال ال، هو ابن األ

 وقلة �ضاعته في الحدیث. ..لكن هذا من تقصیر المؤلف وعدم تمكنه ،والسنن
 طالب: ..................

لنعرف مدى  ؛فتشرع قراءتها عند المنام وأذ�ار النوم ،على �ل حال �مجموعها یثبت نعم،
و�م نذ�ر من هذه  ؟�م في محفوظنا ،نها تبلغ األر�عینإ :�قول ابن القیم ،تقصیرنا الشدید

 األر�عین؟
 طالب: ..................

مع أني  ،وال نصفهن :رأ�ك �كالم ابن القیم قال ما :ما یبلغها.. أنا سألت الشیخ ابن �از قلت
لحدیث وتخر�جه وقفت على ترجمة في طبقات الحنابلة فیه شخص من الحنابلة له عنا�ة في ا

 وقد بلغت نحًوا من أر�عین. ،وقد جمع أذ�ار النوم :قال
 طالب: ..................

 ن.و ن أذ�ار النوم أر�عو على �ل حال أنها أر�ع
 طالب: ..................

 ..ها �لهاأ �قر �عني 
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 طالب: ..................
 على �ل حال.

0 1  . /* + , -  % & ' ) ( ! " # ${قوله تعالى:  "
ذ�ر ابن إسحاق وغیره عن  ٥-١سورة الكافرون:  } 6 7 8 9 : ; 2 3 4 5

ابن عباس أن سبب نزولها أن الولید بن المغیرة والعاص بن وائل واألسود بن عبد المطلب 
 ،�ا محمد هلّم فلنعبد ما تعبد :فقالوا -صلى هللا علیه وسلم-وأمّیة بن خلف لقوا رسول هللا 

ا مما �أیدینا �نا فإن �ان الذي جئت �ه خیرً  ،نشترك نحن وأنت في أمرنا �لهو  ،وتعبد ما نعبد
ا مما بیدك �نت قد شر�تنا في و�ن �ان الذي �أیدینا خیرً  ،وأخذنا �حظنا منه ،قد شار�ناك فیه

  ١الكافرون:  }! " # $ {  :-عز وجل -فأنزل هللا ،أمرنا وأخذت �حظك منه
لو استلمت  :-صلى هللا علیه وسلم-إنهم قالوا لرسول هللا  :صالح عن ابن عباس وقال أبو

بهذه السورة  -صلى هللا علیه وسلم-فنزل جبر�ل على النبي  ،�عض هذه اآللهة لصدقناك
و�ن �انت للجنس من  ،واأللف والالم ترجع إلى معنى المعهود ،فیئسوا منه وآذوه وآذوا أصحا�ه

 ،ألنها مخاطبة لمن سبق في علم هللا تعالى أنه سیموت على �فره ؛يحیث إنها �انت صفة أل
وعنى  ،انزلت جوا�ً  :ونحوه عن الماوردي ،فهي من الخصوص الذي جاء بلفظ العموم

 " ا معینین ال جمیع الكافر�ن.�الكافر�ن قومً 
فیدل على أن المراد  ،اوالسؤال معاٌد في الجواب حكمً  -علیه الصالة والسالم-الذین سألوا النبي 

 معبوده. اأن �عبد معبوداتهم و�عبدو  -علیه الصالة والسالم-�الكافر�ن هم الذین سألوا النبي 
 ،وهم المخاَطبون بهذا القول ،ومنهم من مات أو ُقتل على �فره ،ألن منهم من آمن فعبد هللا "

قل للذین �فروا ال أعبد ما وقرأ من طعن في القرآن  :قال أبو �كر بن األنباري  ،وهم المذ�ورون 
وتضعیف لمعنى هذه  ،وذلك افتراء على رب العالمین ،وزعم أن ذلك هو الصواب ،تعبدون 
و��طال ما قصده هللا تعالى من أن یذل نبیه للمشر�ین �خطا�ه إ�اهم بهذا الخطاب  ،السورة
لفظ الباطل قراءتنا وحجا وذلك أن الذي یدعیه من ال بٍّ و�لزامهم ما �أنف منه �ل ذي لُ  ،الزريّ 

فمعنى قراءتنا قل  ،لیس عندهم في �اطلهم وتحر�فهم وتز�د تأو�الً  ،تشتمل علیه في المعنى
قل لز�د أقبل إلینا  :للذین �فروا �ا أیها الكافرون دلیل صحة هذا أن العر�ي إذا قال لمخاَطبه

وسقط من �اطلهم  ،همفقد وقعت قراءتنا على �ل ما عند ،�ا ز�د أقبل إلینا :فمعناه قل لز�د
�عتمدهم في نادیهم فیقول  -صلى هللا علیه وسلم-إذ �ان الرسول  ،أحسن لفظ وأبلغ معنى

وهو �علم أنهم �غضبون من أن ُینسبوا إلى الكفر و�دخلوا في جملة  ،»�ا أیها الكافرون «لهم: 
 " أهله.
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األسماء إلیه ال شك أن هذا ض فإذا نودي �أ�غ ،ألن اإلنسان �حب أن ُینادى �أحب األسماء إلیه
 ه.ظ�غی

 طالب: ..................
 اآلخر أهون علیه من الكافر. نعم،

فمن لم  ،إال وهو محروس ممنوع من أن تنبسط علیه منهم ید أو تقع �ه من جهتهم أذّ�ة "

صلى هللا -�ما أنزلها هللا أسقط آ�ة لرسول هللا   ١الكافرون:  }! " # $ { �قرأ 
وال �عتمدوا نبیهم �اختزال الفضائل  ،وسبیل أهل اإلسالم أال �سارعوا إلى مثلها -علیه وسلم

 ،إنه للتأكید في قطع أطماعهم :وأما وجه التكرار فقد قیل ،عنه التي منحه هللا إ�اها وشّرفه بها
نزل القرآن بلسان  :قال أكثر أهل المعاني ،�هللا ال أفعله ثم ،�هللا ال أفعل �ذا :كما تقول

إرادة  ؛�ما أن من مذاهبهم االختصار ،إرادة التأكید واإلفهام ؛ومن مذاهبهم التكرار ،العرب
ألن خروج الخطیب والمتكلم من شيء إلى شيء أولى من اقتصاره في  ؛التخفیف واإل�جاز

¶  {   ١٣الرحمن:  }z } | { { قال هللا تعالى:  ،المقام على شيء واحد

̈  © ª »{ ٥-٤سورة النبأ:  } 0 1 2 3 - . /{  ١١الطور:  }¸ ¹ § 

± °  ̄ ارم ارم اعجل  :وقد �قول القائل ،�ل هذا على التأكید ٦-٥سورة الشرح:  }¬ ®
إنما فاطمة  ،فال آذن ثم ال آذن« :في الحدیث الصحیح -علیه السالم-ومنه قوله  ،اعجل

 " وقال الشاعر.. ،خرجه مسلم ،»�ضعة مني
 یر�د أن یتزوج بنت أبي لهب. -رضي هللا عنه -الما بلغه أن علی� 

 طالب: ..................
 أبي جهل.

 طالب: ..................
 �هللا إني ما أدري.

 .................. طالب:
و�ال فالحكم الشرعي  ،»ال تجتمع بنت نبي هللا مع بنت عدو هللا« :، قالأو أبو جهل نسیت �هللا

 لكن هذه محادة أن تجمع هذه مع هذه. ،الحكم الشرعي معروففمعروف �عني إذا �انت مسلمة 
 وقال الشاعر: "

 هــــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــــألِت جمــــــــــــــــــــوع �نــــــــــــــــــــدة
 

ــــــــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــــــــن أی ــــــــــــــــــــــــــوا أی ــــــــــــــــــــــــــوم ول  ی
 وقال آخر: 

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــي �لیًب ـــــــــــــــا لبكـــــــــــــــر انشـــــــــــــــروا ل  ا�
 

ــــــــــــــــرار  ــــــــــــــــن الف ــــــــــــــــن أی ــــــــــــــــا لبكــــــــــــــــر أی � 
 وقال آخر: 
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 علقمــــــــــة�ــــــــــا علقمــــــــــة �ــــــــــا علقمــــــــــة �ــــــــــا 
 

ــــــــــــــــــــر تمــــــــــــــــــــیم �لهــــــــــــــــــــا وأكرمــــــــــــــــــــه   خی
 وقال آخر: 

 بــــــــــــن حـــــــــــا�س �ــــــــــــا أقــــــــــــرعُ  �ـــــــــــا أقــــــــــــرعُ 
 

ــــــــــــــك إن �صــــــــــــــرع أخــــــــــــــوك تُ    صــــــــــــــرعإن
 وقال آخر: 

 أال اســـــــــلمي ثـــــــــم اســـــــــلمي ثـــــــــم تســـــــــلمي
 

ـــــــــــــــــم  ـــــــــــــــــم تكل ـــــــــــــــــات و�ن ل ـــــــــــــــــالث تحی  ث
 " ومثله.. 

ا التأكید وهناك أ�ًض  ،والمقاصد منه معروفة ،وفي النحو وفي البالغة ،التأكید اللفظي معروف
 المعنوي.

 طالب: ..................
 ال شك أنه ذم. ،نداؤهم �أ�شع األسماء نعم،

 طالب: ..................
ولذلك �عدلون اآلن ما �قولون  ،�افر :�كره الكافر أن �قال له ،�افر :لكنهم �كرهون أن �قال

 اآلخر. ،�قولون  ،كافر
 طالب: ..................

 لكنهم لما خوطبوا بها �رهوا ذلك.
ثم تعبد آلهتنا ونعبد  ،تعبد آلهتنا ونعبد إلهك :هذا على مطا�قة قولهم :وقیل ،ومثله �ثیر "

 " ا.فتجري على هذا أبدً  ،ثم تعبد آلهتنا ونعبد إلهك ،إلهك
 نجري على هذا.

 نجري؟
 .نعم

 " ا.فُأجیبوا عن �ل ما قالوا �ضده أي إن هذا ال �كون أبدً  ،ا سنة وسنةفنجري على هذا أبدً  "

  }% & ' ) { ن التكرار من أجل الماضي والمستقبل إ :من المفسر�ن من �قول

في   ٣الكافرون:  }* + , - . { و�ذلك في المستقبل  ،في الماضي  ٢الكافرون:
�فره �ما تقدمت عرف أن المقصود �الخطاب من مات على و�هذا �ُ  ،الماضي وال في المستقبل

 اإلشارة إلیه.
نحن نعطیك من المال ما تكون  :-صلى هللا علیه وسلم-قالت قر�ش للنبي  :قال ابن عباس "

 " وتطأ. ،ونزوجك من شئت ،�ه أغنى رجل �مكة
 ونطأ.
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فإن لم تفعل فنحن نعرض علیك خصلة  ،وتكف عن شتم آلهتنا ،ونطأ عقبك أي نمشي خلفك "
فنزلت  ،ونحن نعبد إلهك سنة ،ى سنةزَّ تعبد آلهتنا الالت والعُ  ،واحدة هي لنا ولك صالح

ألن القوم �رروا علیه مقالهم مرة   ٢الكافرون:  }% & ' ) { فكان التكرار في  ،السورة
أي ال أعبد الساعة ما تعبدون وال  :وقیل ،إنما �رر �معنى التغلیظ :وقیل ،�هللا أعلم ،�عد مرة

وال أنتم في  ،وال أنا عابد في المستقبل ما عبدتم :ثم قال ،عابدون الساعة ما أعبد أنتم
فإذا ملُّوا  ،إنهم �انوا �عبدون األوثان :وقیل ،قاله األخفش والمبرِّد ،المستقبل عابدون ما أعبد

بهم فإذا مروا �حجارة تعج ،ا غیره �شهوة نفوسهمرفضوه ثم أخذوا وثنً ا وسئموا العبادة له وثنً 
  :أن �قول لهم -علیه السالم-فُأمر  ،ورفعوا تلك فعّظموها ونصبوها آلهة �عبدونها ،ألقوا هذه

* +  {  :ثم قال ،الیوم من هذه اآللهة التي بین أید�كم  ٢الكافرون:  }% & ' ) {
0 1 2  { و�نما تعبدون الوثن الذي اتخذتموه وهو عند�م اآلن   ،٣الكافرون:  }, - .

* +  { أي �األمس من اآللهة التي رفضتموها وأقبلتم على هذه   ٤الكافرون:  }3 4
 " إلى قوله تعالى: ال أعبد.. :فإني أعبد إلهي وقیل  ٣الكافرون:  }, - .

و�طلب منه  ،و�تأله له ،و�سجد له ،و�عّظمه ،یثقله و�شق علیه این العقول؟! �حمل حجرً أ
 ،والجواب �ما في الخبر ،أفضل منه وأجمل ألقى األول وأخذ الثاني افإذا رأى حجرً  ،الحوائج

فإذا جعنا أكلناها؟!  ،أین عقولنا حینما �نا نعبد تمرة -علیه الصالة والسالم-حینما سئل النبي 
ودلیل على سلب  ،مع أن عبادتها ال شك أنها شرك أكبر ،التمرة فیها نفع ما هي مثل الحجر �عد

 �عني الذي �صل عقله إلى هذا الحد معناه أنه ال عقل له. »أخذها �ار�ها«و�ان الجواب  ،العقول

-٢سورة الكافرون:  } * + , - . / % & ' ) ({إن قوله تعالى:  :وقیل"

على نفي العبادة منه لما عبدوا في   ٤الكافرون:  }0 1 2 3 4 {  :وقوله ،في االستقبال ٣

على التكر�ر في اللفظ دون المعنى من   ٣الكافرون:  }* + , - . {  :الماضي ثم قال
فعدل عن لفظ عبدت إلى أعبد  ،وال أنتم عابدون ما عبدت :ون ِقبل أن التقابل یوجب أن �ك

مع أن الماضي والمستقبل قد �قع  ،ا �أن ما عبد في الماضي هو الذي �عبد في المستقبلإشعارً 
 :لما أعبد ولم �ق :وقال -عز وجل -وأكثر ما �أتي ذلك في أخبار هللا ،أحدهما موقع اآلخر
وال �صلح فیها إال (ما) دون  ،ا عبدتم وهي أصنام وأوثانوال أنا عابد م ،من أعبد لیقابل �ه

ومنه  ،وقد جاءت (ما) لمن �عقل ،لیتقابل الكالم وال یتنافى ؛فحمل األول على الثاني ،من
 " إن معنى اآل�ة.. :وقیل ،سبحان من سخر�ن لنا :قولهم

 } _  ̂] \ [ Z{  :معنى (من).  ٣النساء� 
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قل �ا أیها الكافرون ال أعبد األصنام التي تعبدونها وال أنتم  :إن معنى اآل�ات وتقدیرها :وقیل "
فإن زعمتم أنكم تعبدونه  ،الذي أعبده إلشراككم �ه واتخاذ�م األصنام -عز وجل -عابدون هللا

فـ(ما) مصدر�ة  ،فأنا ال أعبد ما عبدتم أي مثل عبادتكم ،ألنكم تعبدونه مشر�ین ؛فأنتم �اذبون 
 " و�ذلك..

 ا تكون مصدر�ة ولیست موصولة على التقدیر األول.أحیانً 

وال أنتم عابدون مثل  :معناه ،امصدر�ة أ�ضً   ٣الكافرون:  }* + , - . { و�ذلك  "

 ،فیه معنى التهدید  ٦الكافرون:  }> = < ? { قوله تعالى:  .عبادتي التي هي توحید

أي إن رضیتم بدینكم فقد رضینا   ١٣٩البقرة:  }ے ¡ ¢ £ { وهو �قوله تعالى: 
ما  :وقیل ،السورة �لها منسوخة :وقیل ،فُنسخ �آ�ة السیف ،و�ان هذا قبل األمر �القتال ،بدیننا
مي دینهم وسُ  ،ولي جزاء دیني ،أي جزاء دینكم لكم دینكمألنها خبر ومعنى  ؛منها شيءنسخ 

 " ا.دینً 
 مى.سَ 

 .نعم
 ا.سمى دینهم دینً 

 " ألنهم اعتقدوه وتولوه. ؛اى دینهم دینً مَّ وسَ  "
 ألنهم یرون ذلك یرونه �ذلك. ؛�عني على سبیل التنزل

 " المعنى لكم جزاؤ�م ولكم جزائي. :وقیل "

�عني مالك یوم   ٤الفاتحة:  }. / 0 {  :-جل وعال -�ما في قوله ،الدین الجزاءألن 
 الجزاء.

وفتح الیاء من ولي دین نافع والبزي عن ابن �ثیر �اختالف عنه وهشام عن ابن عامر  "
 :وأثبت الیاء في دیني في الحالین نصر بن عاصم وسّالم و�عقوب قالوا ،وحفص عن عاصم

º  { والباقون �غیر �اء مثل قوله تعالى:  ،والتاء في قمت ،نها اسم مثل الكاف في دینكمأل 

̄  ° {   ٧٨الشعراء:  }« ا لخط تباعً او  ،�الكسرة ونحوه اكتفاءً   ٥٠آل عمران:  }®
 " فإنه وقع فیه �غیر �اء. ،المصحف

 اللهم صل على محمد...
 


