سورة الفتح

(بسم هللا الرمحن الرحيم)

اك َش ِ
اه ًدا َوُمبَ ِش ًرا َونَ ِذ ًيرا
﴿ إِنَّا أ َْر َسلْنَ َ
ِ
( )8لِت ْؤِمنوا بِ َِّ
اَّلل َوَر ُسول ِه َوتُ َع ِزُروهُ
ُ ُ
وتُوقِروهُ وتُسبِحوهُ ب ْكرًة وأ ِ
َص ًيًل
ََُ َ َ ُ ُ َ َ
(﴾)9
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شرح الكلمات:

شاهدا ومبشرا ونذيرا :أي شاهدا على أمتك أمة الدعوة يوم

القيامة ومبشراً من آمن منهم وعمل صاحلا باجلنة ونذيراً من كفر

أو عصى وفسق بالنار.
لِتُ ْؤِمنُوا باهلل ورسوله :أي هذه علة لإلرسال.
وتعزروه وتوقروه :أي ينصروه ويعظموه وهذا هلل وللرسول.

وتسبحوه بكرة وأصيًل :أي هللا تعاىل بالصًلة والذكر والتسبيح.
سبِ ُحوهُ} أي :تسبحوا هلل
َ
{وتُ َ
ِ
{بُك َْرةً َوأَصيًل} أول النهار وآخره،

املعىن اإلمجايل

:

اك َش ِ
اهداً} هلل
أنعم هللا تعاىل به على رسوله فقال تعاىل {إِنَّا أ َْر َس لْنَ َ
تع اىل بالوحداني ة والكم ال امل ل ق ل ه ع ز وى ل وش اهدا عل ى ه ذه

األمة اليت أرسلت فيها وإليها عرهب ا وعممه ا ومبش راً أله ل اإل ا

والتق وا باجلن ة ون ذيرا أله ل الكف ر واملعاص أي وف ا م م ن
ع ذا هللا ي وم القيام ة .وقول ه تع اىل {لِت ْؤِمن وا بِ ِ
اهلل َوَر ُس ولِ ِه} أي
ُ ُ
أرسلناه كذلك لتؤمنوا باهلل ورسوله
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{وتُ َع ِزُروهُ} مبعىن تنصروا { َوتُ َوقِ ُروهُ} مبعىن جتلوه وتعظموه وهذه واىبة
َ
هلل ولرسوله اإل ا والتعزير والتوقري ،.وأما التسبيح والتقديس فه و هلل

تعاىل وحده ويكو بكلمة سبحا هللا وبالصًلة وبالذكر ال إله إال هللا،
وب دعاهللا هللا وح ده .وقول ه {ب ْك رًة وأ ِ
َص يًلً} أي تس بحو هللا {بُ ْك َرًة}
ُ َ َ
أي صباحاً {وأ ِ
َصيًلً} أي عشية .
َ
فذكر هللا يف هذه اآلية احلق املش كك ب هللا هللا وب هللا رس وله ،وه و اإل ا

هبما ،واملختص بالرس ول ،وه و التعزي ر والت وقري ،واملخ تص ب اهلل ،وه و
التسبيح له والتقديس بصًلة أو غريها.

مثرات اإل ا باهلل

نصرة النيب صلَّى هللا َع ِ
ليه وآلِ ِه َو َسلَّم تكو بعدة
ُ
أمور؛ منها :
 -1تقدمي حمبته على حمبة كل حمبو من اخللق حىت من أنفسنا.
 -2التمسك بسنته وإحيائها قوال وعمًل ونشرها بهللا الناس.

شخص
 -3الغطب إذا انتهكت حرمته وهذا ال يعذر فيه
ٌ
يدع اإلسًلم ،ومن مل يغطب ويترثر إذا انتهكت حرمة النيب
صلى هللا عليه وسلم فلرياىع إسًلمه الذي يدعيه.
ليه وآلِهِ
 -4اإلنكار على من تعدا على النيب صلَّى هللا َع ِ
ُ
َو َسلَّم.،

 -1اإل ا الص افي يُط ف ال مرنين ة والراح ة النفس ية واالنش راح
للصدر.

 -6احلر

-3الفوز برضا هللا وباجلنة اليت أعدها ملن آمن وصدَّي به.

 -7الفرح بظهور سنته صلى هللا عليه وسلم بهللا الناس.

-5حصول البشارة ألهل اإل ا بكرامة هللا م .
-6عصمة املؤمن من الوقوع يف ال َكبائِر.

 -9تربية األبناهللا على حمبة الرسول صلى هللا عليه وسلم.

-2خيرىهم من ظلمات الكفر وتبعاته إىل نور اإل ا وثوابه.
 -4حمبة هللا للمؤمنهللا.

مثرات اإل ا بالرسل

 -5حمبة آل بيته صلى هللا عليه وسلم من أزواىه وذريته.
ذكر.

على الصًلة على النيب صلى هللا عليه وسلم كلما

 -8حمبة أصحا النيب صلى هللا عليه وسلم وتوقريهم.

 -11بيا كيفية تعامله صلى هللا عليه وسلم مع أعدائه من
أهل الكتا واملشركهللا واملنافقهللا.

 -1العلم برمحة هللا تعاىل وعنايته خبلقه حيث أرسل إليهم أولئك

فوائد التسبيح :

 -2شكر هللا على هذه النعمة الكربا.

 2من كل هم فرج.

الرسل الكرام للهداية واإلرشاف.

 -3حمبة الرسل وتوقريهم والثناهللا عليهم مبا يليق هبم ألهنم رسل هللا

 1ىعل هللا له من كل ضيق رج.
 3ورزقه من حيث ال حيتسب.

تعاىل وخًلصة عبيده ،وملا قاموا به من تبليغ رسالة هللا خللقه وكمال

 -4متح الذنو .

 -4العلم بقدرة هللا تعاىل واختياره واص فائه لبعض خلقه؛ وتفطيله

*سبحا هللا .وتعين (تنزهت عن كل ش هللا عيب)من قا ا مائه

 -5ما يورث اإل ا هبم من رفع الدرىات وحمو السيئات.

*سبحا هللا وحبمده .

نصحهم ألقوامهم وصربهم على أذاهم.
بعطهم على بعض.

 -6أ التمسك مبا ىاهللاوا به هو ال ريق املوصل إىل سعافة الدنيا
واآلخرة.

 -5جيعل لكم ىنات وبنهللا.
مره (يكسب الف حسنه وحتط عنه الف سيئه)

111 -1مره غفرت ذنوبه وا كانت مثل زبد البحر .
.

3

4

 -6بيا خصائص فعوته ورسالته صلى هللا عليه وسلم وانه بعث

 2غرست له خنله يف اجلنه .
*سبحا هللا وحبمده ،سبحا هللا العظيم .
خفيفتا على اللسا ثقيلتا يف امليزا .

*ال اله اال هللا .خري ما يقال .

باحلنيفية السمحة وأ األصل يف فعوته هو حرصه على هداية الناس

كافة إىل إفراف العبافة لر الناس.

 -7الرسول صلى هللا عليه وسلم شاهد على هذه البشرية اليت

َّ َ ْ َ ْ َ َ َ ً َ ُ َ ِّ ً
ِإنا أرسلناك شاهِدا ومبشرا
ََ ً
ونذِيرا

أرسل إليها  ,يشهد أنه بلغها ما أمر به  ,وأهنا استقبلته مبا استقبلته

سئل ابن تيميه رمحه هللا :

أيهما أفطل األستغفار أم التسبيح ؟

فقال ك إ الثو الوسخ ال ينفع فيه الدهن وال ال يب وال يؤثر

فيه

إمنا ينفعه املاهللا الساخن والصابو فإ األستغفار هو املاهللا

والصابو

و التسبيح هو ال يب واعوف والبخور والرىل املقصر يف حق ربه

أنفع له أ يكثر األستغفار

وقد قالت عائشة رض هللا عنها (( هنيئاً له ملن ىاهللا يوم القيامة
وصحيفته ملئ باإلستغفار ))

 ,وأنه كا منها املؤمنو  ,ومنها الكافرو  ,ومنها املنافقو  .وكا

منها املصلحو ومنها املفسدو  .فيؤفي الشهافة كما أفا الرسالة
 .وهو مبشر باخلري واملغفرة والرضى وحسن اجلزاهللا للمؤمنهللا ال ائعهللا

سلسلة تفسري القران العظيم اإلصدار رقم ( ) 023

 ,ونذير بسوهللا املنقلب والغطب واللعنة والعقا للكافرين واملنافقهللا

والعصاة واملفسدين . .

 -8اتصال القلب باهلل يف كل آ  .فهذه ه مثرة اإل ا املرىوة
للمؤمنهللا من إرسال الرسول شاهدا ومبشرا ونذيرا .

 -9ينصرو هللا بنصرة منهمه وشريعته  ,ويوقرونه يف نفوسهم
بالشعور جبًلله ; وينزهونه بالتسبيح والتحميد طريف النهار يف البكور

واألصيل.

الفوائد :

 -1وىو اإل ا باهلل ورسوله ووىو نصرة الرسول وتعظيمه
صلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم.
َ
 -2وىو تسبيح هللا وهو تنزيهه عن كل مًل يليق جبًلله
وكماله مع الصًلة ليًل وهنارا.
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم واإلعًل عن شرفه
 -3تقرير نبوة حممد َ
وعلو مقامه.
ْناك ِ
شاهداً أي على أمتك مبا أىابوك فيما فعوهتم
 -4إِنَّا أ َْر َسل َ
إليه َوُمبَ ِشراً أي ملن استما لك باجلنة َونَ ِذيراً أي ملن خالفك
بالنار.
 -5تصديق النيب صلى هللا عليه وسلم يف كل ما أخرب به  ،وأوله
 :أنه رسول هللا ومبعوثه إىل اجلن واألنس كافة لتبليغ وحيه تعاىل
بالقرآ والسنة املتطمنهللا لدين اإلسًلم الذي ال يقبل هللا تعاىل

فيناً سواه .
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 -11طاعته طاعة هللا وبيعته بيعة هللا ،وقد كا الفصل األول امتنانا
منه تعاىل على نبيه بالفتح واملغفرة وإمتام النعمة وا داية والنصر

وعلى املؤمنهللا بإنزال السكينة يف قلوهبم وإفخال اجلنة ووعيد
املشركهللا واملنافقهللا بالغطب واللعن والنار.

 -11كونه مبشرا تبشريه ملن آمن واتقى بالقر من هللا وىزيل
ثوابه ،وكونه نذيرا إنذاره وختويفه ملن كفر وتوىل برليم عذابه.

 -12أوىب هللا سبحانه وتعاىل على الثقلهللا – اإلنس واجلن –
الذين أفركتهم رسالة النيب صلى هللا عليه وسلم أ يؤمنوا بالنيب

صلى هللا عليه وسلم ومبا ىاهللا به كما شهدت بذلك نصو

الكتا العزيز.كما أكد هللا وىو اإل ا بر ىعله مقكناً باإل ا
به سبحانه وتعاىل .

وهللا اعلم ....

وصلى هللا على حممد وعلى اله وصحبه وسلم .
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فوائد من تفسري سورة الفنح االية 9-8
هتدا وال تباع

وال تنسونا من صاحل فعائكم
َ
أعدها (عزمي إبراهيم عزيز)
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