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 "هـ 1438رمضان  22وقفات مع سورة الزمر "ليلة 

  
وصحبه، ال إله إالَّ هللا، السورة األوىل اليت  احلمد هلل، وصلَّى هللا وسلَّم على عبده ورسوله، وعلى آله

 {َوِسيَق الَِّذيَن َكَفُروا ِإىَل َجَهنََّم زَُمًرا: }ُقرَِئْت يف صالتنا سورة "الزمر"، ُسِمَيْت بذلك لقوله تعاىل
َوِإَذا النـُُّفوُس } كلٌّ مع شكله يعين: مجاعات، الكفَّار ُيساقون إىل جهنم مجاعات، ؛[71الزمر:]

 .كلٌّ يُقَرُن جبنسه وما كان، وَمن هو على طريقته ومنهجه ،[7التكوير:] {ُزوِمَجتْ 
وكذلك املؤمنون؛ كذلك يدخلون اجلنَّة وُيساقون إليها، لكن فرٌق بني سوٍق وسوٍق، سوُق اجملرمني يكون 

التكرمي واالحتفاء، كما ابلتهديد والوعيد والتقبيح والذَّمم، أمَّا سوق املكرمني فهو ابلقول اجلميل ومع 
قال املفسِمرون: حيشرون على  ،[85مرمي:] {يـَْوَم ََنُْشُر اْلُمتَِّقنَي ِإىَل الرَّْْحَِن َوْفًدا: }قال هللا يف آية أخرى

َوَنُسوُق }- أعوذ ابهلل -{يـَْوَم ََنُْشُر اْلُمتَِّقنَي ِإىَل الرَّْْحَِن َوْفًدا*َوَنُسوُق اْلُمْجرِِمنَي ِإىَل َجَهنَّمَ } جنائب راكبني
 .أي: "عطاًشا"، ال إله إالَّ هللا ،[86مرمي:] {اْلُمْجرِِمنَي ِإىَل َجَهنََّم ِوْرًدا

هذا منهج القرآن؛ يعرُض حال أولياء هللا وعباده الصماحلني عباده املتمقني، يعرض، يذكرهم بذكر أعماهلم 
اجملرمني املشركني الكافرين، يذكر أعماهلم القبيحة، وأحواهلم ومآهلم، وما يصريون إليه، ويذكر أعداءه 

وسريهتم، ويذكر كذلك أحواهلم يف الدور الثالثة: يف الدار الدنيا أعماهلم، ويف دار الربزخ وما حيصل هلم 
 .من النكال والعذاب املعجَّل، وما يصريون إليه يوم القيامة -والعياذ ابهلل-
 

فسِمرون: إنم هذه السورة متيَّزت بذكر أصل الدمين، ِمن أوَّهلا إىل يقول امل -سورة الزمر-هذه السمورة 
آخرها وهي يف أصل الدمين، وما أصل الدين؟ أصُل دين اإلسالم الذي بعث هللا به رسله ِمن أوَّهلم إىل 
آخرهم أصُله التوحيد، أصله التوحيد؛ عبادة هللا وحده ال شريك له، أصله إخالص الدين هلل، اإلخالص، 

 .الص الدين هللإخ
وهذا أيضًا له شأن افتتحت ابلتنويه بتنزيل  ،[1الزمر:]{تـَْنزِيُل اْلِكَتاِب ِمَن اّللَِّ : }فنقرأ يف أول السورة

تـَْنزِيُل اْلِكَتاِب ِمَن اّللَِّ } القرآن، وهذا متكرر يف هذه السورة وما بعدها من السور املفتتحة بـ )حم(،
ينَ  اْلَعزِيِز احْلَِكيِم*ِإّنَّ  َ ُُمِْلًصا َلهُ الدِم َزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب اِبحْلَقِم فَاْعُبِد اّللَّ خطاب للرسول  ؛[2-1الزمر:]{أَنـْ



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1438
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 2 

 

ينَ } ولكلِم مكلَّف، اعبد هللَا ابإلخالص، هللا أكرب، اإلخالص هو روح العمل،  {فَاْعُبِد اّللََّ ُُمِْلًصا َلُه الدِم
جنتهد، البدَّ أن جيتهد املسلم يف أن تكون أعماله خالصًة لوجه هللا، يبتغي اإلخالص أمره عظيم، البدَّ أن 

بعمله وجه هللا، أيُّ عمٍل، إن صلَّى، أو صام، أو تصدَّق، أو أمر ابملعروف أو هنى عن املنكر، كلُّ ذلك 
 .جيب أن يكون هلل، أو هاجر أو جاهد، أو قال أو فعل أيَّ خرٍي: فالواجب اإلخالص

 
ينَ فَاْعبُ } يُن اْْلَاِلصُ  * ِد اّللََّ ُُمِْلًصا َلُه الدِم  .[3-2الزمر:] {َأاَل ّلِلَِّ الدِم

هذا هو أعظم الواجبات وأوَّل الواجبات، وضدُّ ذلك: الشرك بعبادة غري هللا؛ وهلذا ملَّا ذكر هللاُ التوحيد 
 {َأْولَِياَء َما نـَْعُبُدُهْم ِإالَّ لِيـَُقرمِبُوَّن ِإىَل اّللَِّ زُْلَفىَوالَِّذيَن اَّتََُّذوا ِمْن ُدونِِه } واإلخالَص ذكر الضدَّ،

ذوا من دون هللا أولياء وزعموا . [3الزمر:] فهؤالء عدلوا عن طريق اإلخالص والتوحيد إىل الشرك فاَّتَّ
َ : }قالوا نَـُهْم يف َما ُهْم ِفيِه ََيَْتِلُفونَ َما نـَْعُبُدُهْم ِإالَّ لِيـَُقرمِبُوَّن ِإىَل اّللَِّ زُْلَفى ِإنَّ اّللَّ حيكم  ،[3الزمر:] {حَيُْكُم بـَيـْ

بني املؤمنني والكفَّار يوم القيامة، فيتبنيَّ أهل احلق ِمن أهل الباطل يتبنيَّ الصادقون من الكاذبني، يتبنيَّ 
يَث ِمَن الطَّيِمِب َوجَيَْعَل اْْلَِبيَث بـَْعَضُه لَِيِميَز اّللَُّ اْْلَبِ } ويتميَّز، يتميَّز يوم القيامة يتميَّز هؤالء من هؤالء،

َيْجَعَلُه يف َجَهنَّمَ  يًعا فـَ اْلبيث، فأهل اإلميان والتوحيد واإلخالص  ،[37األنفال:]{َعَلى بـَْعٍض َفرَيُْكَمُه مجَِ
 هم أهل، هم الطيبون، واملشركون املفرتون الكاذبون هؤالء هم األخباث، وهم أهل كلِم عمٍل خبيثٍ 

 .سيِمئٍ 
ويف أثناء السورة نفس هذا املعىن، يف أثناء السورة يذكر هللا هذا املعىن، أعين: التوحيد واإلخالص، وبني 
ذلك آايت كلُّ آيٍة هلا مدلول وهلا معىن وهلا موضوع، لكن املقصود أنَّ مدار هذه السورة من أوَّهلا إىل 

ُقْل ِإّنمِ أُِمْرُت َأْن َأْعُبَد اّللََّ ُُمِْلًصا لَُه } ْلالص؛آخرها على التموحيد، على تقرير التموحيد والدمين ا
يَن*َوأُِمْرُت أِلَْن َأُكوَن َأوََّل اْلُمْسِلِمنَي*ُقْل ِإّنمِ َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت َرّبِم َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيٍم*ُقلِ   اّللََّ َأْعُبُد الدِم

ُتمْ  ُتْم()، [15-11الزمر:] {ِمْن ُدونِهِ  ُُمِْلًصا َلُه ِدييِن*فَاْعُبُدوا َما ِشئـْ هذا معناه: التموبيخ و  فاْعُبُدوا َما ِشئـْ
ُتْم ِمْن ُدونِهِ  * ُقِل اّللََّ َأْعُبُد ُُمِْلًصا َلُه ِدييِن } والتمقريع هلم، أّن ال أعبد إالَّ هللا، اْعُبُدوا َما  {فَاْعُبُدوا َما ِشئـْ

ُتْم، ًئا َواَل ُقْل اَي َأْهَل اْلِكَتاِب } ِشئـْ َنُكْم َأالَّ نـَْعُبَد ِإالَّ اّللََّ َواَل ُنْشِرَك ِبِه َشيـْ نَـَنا َوبـَيـْ تـََعاَلْوا ِإىَل َكِلَمٍة َسَواٍء بـَيـْ
 .[64آل عمران:] {يـَتَِّخَذ بـَْعُضَنا بـَْعًضا َأْراَباًب ِمْن ُدوِن اّللَِّ فَِإْن تـََولَّْوا فـَُقوُلوا اْشَهُدوا ِبَِّنَّ ُمْسِلُمونَ 

 
فـَُقوُلوا اْشَهُدوا ِبَِّنَّ } املؤمن يؤمن دينه وال يبايل ابملكذِمبني واملشركني واملخالفني، اشهدوا
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مسلمون هلل موحدون، مسلمون هلل وحده، وهكذا جاء يف آخر السمورة؛ ذكر التوحيد وضدُّه  {ُمْسِلُمونَ 
 .[64الزمر:]{اجْلَاِهُلونَ ُقْل َأفـََغرْيَ اّللَِّ ََتُْمُروّنمِ َأْعُبُد أَيُـَّها } الشرك،
 .[65الزمر:] {َوَلَقْد ُأوِحَي ِإلَْيَك َوِإىَل الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلَك لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلكَ : }قال هللا

الشرُك األكرب هو عبادة غري هللا مع هللا: حيبُط مجيع األعمال، لو كان اإلنسان أو إنسان ِمن أعبد الناس 
عبادة إذا أشرك ابهلل مع هللا غريه، وعبَد مع هللا غريه بنوع من أنواع العبادة: حبَط مجيع  وأكثرهم

ُهْم َما َكانُوا : }، وقال يف األنبياء والصاحلني{لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلكَ } عمله؛ َوَلْو َأْشرَُكوا حَلَِبَط َعنـْ
 .[88األنعام:]{يـَْعَمُلونَ 

فالتوحيد هو شرٌط يف مجيع األعمال، أيُّ عمٍل ال يصحُّ إالَّ ابإلخالص والتموحيد، وأصل الدمين يقوم 
على الشهادتني، كلُّ أعمال اإلسالم، كلُّ األعمال الصماحلة ال تصحُّ إالَّ بشرطني، وهذان الشرطان 

سوُل هللِا، فشهادة أالَّ إله إالَّ هللا: هذه تقتضي راجعان إىل الشمهادتني؛ شهادة أالَّ إله إالَّ هللا وأنَّ حممَّداً ر 
اإلخالص يف كلِم عمٍل؛ فلهذا ال يصح أيُّ عمٍل ال يصحُّ من العبد إالَّ أن يكون هلل، والشرط الثاّن: هو 
موافقة األمر، حتقيق املتابعة للرسول، وهذا ما تقتضيه شهادة أنَّ حممًَّدا رسول هللا، فيجب أن يتحقََّق 

هاتني الشهادتني، جيب أن يتحقق مقتضامها يف كلِم عمٍل، يف كلِم عمٍل يتقرَُّب به العبُد البدَّ أن  مقتضى
، فما انتفى، فما خال عن اإلخالص -عليه الصمالة والسمالم-يتحقَّق فيه اإلخالص واملتابعة للرمسول 

خالف ما جاء به الرسول هو  فهو لغري هللا، وهو الشمرك، وما خال عن متابعة الرمسول فهو البدعة، ما
 .بدعة، وقد جيتمع يف العمل األمران: بدعة وشرك، يكون بدعًة وشرًكا

 
فاملقصود أن هذه السورة من أوَّهلا إىل آخرها يف شأن التوحيد، وُخِتَمْت السمورة بذكر عاقبة الكافرين 

: الصماحلني، ُخِتَمْت السمورة بذكر عاقبة الفريقنياملشركني املكذِمبني لرسول هللا، وعاقبة املوحِمدين املتقني 
 حُيْرَبُوَن*َوَأمَّا الَِّذيَن َويـَْوَم تـَُقوُم السَّاَعةُ يـَْوَمِئٍذ يـَتَـَفرَُّقوَن*فََأمَّا الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت فـَُهْم يف َرْوَضةٍ }

بُوا ِبَِاَيتَِنا َوِلَقاِء اْلَ   [16-14الروم:] {ِخَرِة فَُأولَِئَك يف اْلَعَذاِب حُمَْضُرونَ َكَفُروا وََكذَّ
 يف هذه الدنيا يعيشون على هذه األرض، وكلٌّ يعمل ما تقتضيه -يعين املؤمنون والكفار-هم يف الدنيا 

أحواله وأفكاره ومنشؤه وغاايته إىل آخره، هم ولكنهم ُمتلفون يف هذه المدنيا يف أعماهلم، وبناًء على هذا 
فََأمَّا الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت فـَُهْم يف َرْوَضٍة } االختالف يف أعماهلم: َّتتلف عواقبهم؛

ِإنَّ الَِّذيَن فـَرَُّقوا } ان يف أعماهلم، بل هم ِفرق، الكفار فرق؛يصريون فريقني، يف الدنيا هم فريق {حُيْرَبُونَ 
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لكن يوم القيامة ينتهي أمرهم، أمر العباد إىل فريقني فريق يف اجلنة  ،[159األنعام:] {ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشيَـًعا
 .وفريق يف السعري

كم ِمن كيد الشيطان، وأن يعصمنا ِمن  ت الفنت، وأن مينَّ علينا وعليكم نسأل هللا أن يعصمنا وإايَّ مضالَّ
 .ابالستقامة حىت نلقاه، إنَّه تعاىل سيع الدعاء


