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 وقفات مع سورة الفجر
 

ّيت "الفجر": ألّّنا افتمِتحت:  هااتن سوراتن ِمن اجلزء الثالثني ِمن القرآن؛ "سورة الفجر" و"سورة الليل"، ُسم
، فاُسها ِمن أّول كلمة فيها، وكل ِمن (1الليل:) ﴿َواللَّْيِل﴾: ، "سورة الليل" افتمِتحت(1الفجر:) ﴾رِ ﴿َواْلَفجْ 

ۡفعِ  *َولََياٍل َعۡشرٱۡلَفۡجِر*﴿وَ الّسورتني افتمِتحت أبقسام ِمن هللا، فإّن قوله:   ِإَذا َيۡسِر﴾ ٱلَّۡيلِ وَ ٱۡلَوۡتِر*وَ  َوٱلشَّ
ا أو نقول "َحِلف" 4-1)الفجر:  َحِلف ِمن هللا.(: هذا َحِلف ِمن هللا، َحِلف، نسميه َقسمًّ

فصَّل، كثري، افتتاح الّسور ابألقسام، ابلَقسم، 
م

وهللام تعاىل ََيلف ويمقسم مبا شاء ِمن خلقه، وهذا كثري يف سور امل
َهاِر ِإَذا ََتَلَّى*﴿َواللَّْيِل ِإَذا يَ ْغَشىوهكذا "سورة الليل":   (3-1الليل:) َوَما َخَلَق الذََّكَر َواأْلمنْ َثى﴾*َوالن َّ

)َمن حلف بغري املخلوق: فال يمقسم إّّل ابهلل، ّل يمقسمم املخلوقم مبخلوٍق، املخلوقم ّل جيوز له أن يمقسم،  أّما 
فال جيوز أن َيِلف اإلنسان ابلّنيب، وّل ابلويل كما يفعل املشركون، وّل َيِلف أببيه، يقول: هللا فقد أشرك(، 

، بل يقسم ابهلل وحده، أو بكلماته أو بصفاته أو أبُسائه، وأيب، أو: وحيايت، وّل: وحياة أيب، وّل: وحيايت، ّل
 بعزة هللا وحياة هللا، ويقول احللف اجلامع: وهللا، وريّب، ورّب الكعبة.

ياَلِف وّل جيوز أن يقسم ابلكعبة كما يفعل اجلهلة، يقول: والكعبة، ّل، قل: ورّب الكعبة، رّب هذا البيت،  ﴿إِلِ
ْيفِ ِإياَلِفِهْم رِحْ *ق مَرْيشٍ  َتاِء َوالصَّ وا َربَّ َهَذا اْلبَ ْيِت﴾*َلَة الشِّ  (13 :قريش) فَ ْليَ ْعبمدم

فإذا أقسم اإلنسانم وقال "ورّب البيت": نعم، حق، أقسم بربّه، أقسم ابهلل، أو ببعض صفاته وكلمات هللا وعزة 
 هللا وقدرة هللا.

فهااتن الّسوراتن مع سور أخرى: افتمتحت بقسم، بقسم هللا ببعض خملوقاته، يقول العلماء: وإذا أقسَم هللام 
قسم به، نعم: "الليل، والنهار، والفجر، والليايل العشر، 

م
بشيء فإّن هذا يدّل على أّن هذا له شأن، هذا امل

فيه لفتم نظٍر للناس، لفتم نظٍر للعباد أن يتفّكروا  وغريها": هلا شأن عند هللا، وهي ِمن أعظم آايته، يعين فيه
 يف هذه املخلوقات.

مم ٱلَّۡيَل َسۡرَمًدا﴿"الليل": جعله هللا نعمًة عظيمًة وسكًنا، وامنّت على العباد،  تمۡم ِإن َجَعَل ٱَّللَّم َعَلۡيكم  ﴾قمۡل أََرَءي ۡ
مم  ۦ﴿َوِمن رَّۡۡحَِتهِ قال:  َهارَ وَ  ٱلَّۡيلَ َجَعَل َلكم نموْا ِفيِه﴾ ٱلن َّ تَ غموْا ِمن َفۡضِلهِ : تسكنوا يف الليل، لَِتۡسكم : يعين ﴾ۦ﴿َولِتَ ب ۡ

رموَن﴾يف النهار،  ۡم َتۡشكم : املطلوب ِمن العبد أن يشكر هللا، يشكر هللا على نعمه اخلاّصة اليت ختّصك ﴿َوَلَعلَّكم
العامة، "الليل": ِمن النعم العامة،  وهي داخلة يف كيانك، أو هللا تعاىل أكرمك هبا، واشكر هللا على النِّعم

 و"الّنهار": ِمن الّنعم العامة، يشرتك فيها الّناس كلهم.
أقسام؛ فاهللم يمقسم هبذه املخلوقات: للفت أنظار العباد إىل ما هلا ِمن الّشأن، وهي هلا دّللة على قدرة هللا 

 ورۡحة هللا وحكمة هللا، هللا حكيم، وهو على كّل شيء قدير.
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: ظهَر واّتضح وأشرقت الّشمسم فيه، ِإَذا ََتَلَّٰى﴾ ٱلن ََّهارِ ﴿وَ : يغشى الناس يف ظالمه، ِإَذا يَ ۡغَشٰى﴾ لَّۡيلِ ٱ﴿وَ 
َو فجعَل الليَل للناس سكناً،  مم  ٱلَِّذي﴿َوهم ۡومَ  الَِباسً  ٱلَّۡيلَ َجَعَل َلكم َبااتً  َوٱلن َّ َهارَ ﴿َوَجَعَل : يعين راحة، ﴾سم  ٱلن َّ

ور ًنمشم
 
 (47)الفرقان: ﴾ا

وذكر يف كلٍّ ِمن السورتني خربًا عن الّسعداء واألشقياء، فالّناس قسمان: سعداء وأشقياء، وذكَر هللام هذا يف 
﴿َوِفۡرَعۡوَن ِذي الّسورتني، ففي سورة "الفجر": ذكر هللام األشقياء ِمن األمم الكافرة املاضية، ِمن عاد ومثود، 

ِد* يف طََغۡواْ  ٱأۡلَۡواَتِد*ٱلَِّذينَ   .﴾ٱۡلَفَسادَ َفَأۡكثَ رمواْ ِفيَها ٱۡلِبلَٰ
رم ﴿َوِجْآيءَ يَ ۡوَمِئذِِۢ ِِبََهنََّمَۚ يَ ۡوَمِئذ وذكر يف ختامها الّسعداء ابختصار، قال تعاىل:  نم  يَ َتذَكَّ نسَٰ (، 23)الفجر: ﴾ٱإۡلِ

 هذا مصري الكفرة والطّغاة والعصاة.
َي َّت مَها مث قال:  ۡطمَ  ٱلن َّۡفسم ﴿َيَٰٓ ِلي مَّۡرِضيَّةِإىَلٰ رَبِِّك رَاِضَية  ِئنَّةم*ٱۡرِجِعيٓ ٱۡلمم ِلييف ِعبَِٰدي وَ  َفٱۡدخم ، قيل: َجنَِّت﴾ ٱۡدخم

 إّن هذا يمقال لنفس املؤمن يوم القيامة.
َي َّت مَها  ۡطَمِئنَّةم  ٱلن َّۡفسم ﴿َيَٰٓ خالف الّنفس األمارة ابلّسوء، الّنفسم املطمئنةم: هي النفسم الطّيبة الّصاحلة : ﴾ٱۡلمم

ً﴿َونَ ۡفسالزكية، )ونفٍس( يقول تعاىل:  َها*َفَأهۡلََمَها َوَما ٖ  وَرَها َسوَّى ٰ َهاَوتَ قۡ  فمجم هَ *َوى ٰ ى ٰ َلَح َمن زَكَّ  ﴾اَقۡد أَف ۡ
 َت خريم َمن زّكاها(.( ويف الدعاء: )اللهم آِت نفسي تقواها، وزّكها أن9-7)الشمس:

َي َّت مَها  ۡطَمِئنَّةم*ٱۡرِجِعيٓ  ٱلن َّۡفسم ﴿َيَٰٓ ۡرِضيَّةِإىَلٰ َربِِّك رَاِضَية  ٱۡلمم ِلي مَّ ِدي وَ  َفٱۡدخم ِلييف ِعبَٰ : وقال بعضم َجنَِّت﴾ ٱۡدخم
ر، ويتوّله املفسرين: إّن هذا يمقال لنفس املؤمن عند املوت، وّل ريب أّن املؤمن عند املوت يمستقبل ابلبشائ

واْ مثمَّ  ٱَّللَّم قَالمواْ َرب َُّنا  ٱلَِّذينَ ﴿ِإنَّ مالئكةم الرۡحة ويبشرونه:  مم ِٓئَكةم تَ تَ نَ زَّلم َعَلۡيِهمم  ٱۡستَ قَٰ َزنمواْ َوأَۡبِشرمواْ  ٱۡلَملَٰ َأّلَّ خَتَافمواْ َوَّل ََتۡ
وَن﴾  ٱلَّيِت  ٱجۡلَنَّةِ بِ  نتمۡم تموَعدم  (.30 :فصلت) كم

فنسألم هللا أن جيعلنا وإاّيكم ِمن عباده الّسعداء، وأن يثّبتنا على هذا الّدين، وينبغي الّتدبّر للقرآن ومعرفة 
َكمعناه، فاهللم أنزل القرآن للّتدبّر:  هم إِلَۡيَك ممربَٰ ٌب أَنزَۡلنَٰ ً﴿ِكتَٰ ب َّرمٓواْ  ٖ  (، نسأل هللا أن ينفعنا 29ص: ) ﴾َءايَِٰتِهۦ لَِّيدَّ

  على نبّيه. به، وصّلى هللا
 


