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معاين السور الثالث يف صالة الوتر( ) عن -حفظه للاه –محن الربَّاك "كلمٌة للشيخ عبدالر  

 هــ"4/9/1438بتاريخ: 
 

وصحبه، هذه السور الثالث الَّيت يُقرَأُ هبا يف  احلمد هلل، وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله وعلى آله
 [1]األعلى: ﴾َسب ِّحِّ اْسَم رَب َِّك اْْلَْعَلى﴿صالة الوتر، وهي سورة األعلى 

يقرأ هبا يف مواضَع، يقرأ هبا يف صالة  -صلى هللا عليه وسلم–هذه السورُة هلا شأٌن وهلا فضيلٌة، فكان النيبُّ 
 هبا يف صالة العيدين، ويقرأ هبا يف صالة الوتر، وهي ُمفتَتحٌة ابألمر ابلتسبيح اجلمعة يف الركعة األوىل، ويقرأ

 النيبُّ { قال اأْلَْعَلى َرب ِّكَ  اْسمَ  َسب ِّحِّ {، وجاء يف احلديث أنَّه ملَّا نزلْت هذه السورة }اأْلَْعَلى َرب ِّكَ  اْسمَ  َسب ِّحِّ }
 "اجعلوها يف سجودكم".: -وسلم عليه هللا صلى–

وهلذا كلُّكم وهلل احلمد يعلم أنَّ الذكَر الواجَب يف السجود "سبحاَن رّب ِّ األعلى" سبحان، وسبحان معناها 
التنزيه هلل، والتنزيه ألمسائه، تنزيه هلل عن كل ِّ نقٍص وعيٍب، وتنزيه ألمسائه عن النقص، فهي أمساءٌ ُحسىن وأمساءٌ 

 عظيمٌة، أمساء رب ِّ العاملني. 
{ ومن صفاته سبحانه وتعاىل العلو، فهو فوق كل ِّ شيٍء، هو سبحانه وتعاىل العليُّ اأْلَْعَلى رَب ِّكَ  اْسمَ  َسب ِّحِّ }

واألعلى فوق كل ِّ شيٍء فوق مسواته على عرشه، خالفًا للمبتدعني الَّذين جيحدون ذلك وينكرونه، وخيالفون 
دعا يتوجَّه إىل العلو ِّ، يتوجَّه بقلبه يتوجَّه إىل  ؛ وهلذا العبد إذا-عليه الصالة والسالم–كتاب هللا وسنَّة رسوله 

 رب ِّ العاملني يتوجَّه إىل هللا، يشعر أبنَّه، يشعر أبنَّ ربَّه الَّذي يدعوه أنَّه يف العلو، ال يتوجَُّه إالَّ إىل العلو ِّ؛ ألنَّ 
 هللا، ألنَّ ربَّه يف العلو ِّ.

صلى هللا عليه –هذه السورة، وفيها معاٍن جليلٌة، وفيها األمر أمر النيب ِّ  { هذا افتتاحُ اأْلَْعَلى رَب ِّكَ  اْسمَ  َسب ِّحِّ }
-9]األعلى: ﴾( َويـََتَجنـَّبـهَها اْْلَْشَقى10( َسَيذَّكَّره َمْن ََيَْشى )9َفذَك ِّْر إِّْن نـََفَعتِّ الذ ِّْكَرى )﴿ابلتذكري  -وسلم
11] 

 خَيَْشى َمنْ  َسَيذَّكَّرُ } وخيشى عذابه، وخيشى اليوم املوعود،{ من خيشى هللا، خَيَْشى َمنْ  َسَيذَّكَّرُ } سيتذكَّر
{ فالناُس عند التذكري وبعد التذكريِّ يصريون فريقني، دائمًا الناس بعد الدعوة والتذكري اأْلَْشَقى َويَ َتَجن َّبُ َها

َسَيذَّكَّره َمْن ﴿ عن ذلكيصريون فريقني، فريٌق يقبل التذكري ويستجيب ألمر هللا ويتأثَّر ابملوعظة، وفريٌق يعرض 
( 13( ُثهَّ ََل ََيهوته فِّيَها َوََل ََيَْيا )12( الَّذِّي َيْصَلى النَّاَر اْلكهرْبَى )11( َويـََتَجنـَّبـهَها اْْلَْشَقى )10ََيَْشى )

 [15-10]األعلى: ﴾( َوذََكَر اْسَم رَب ِّهِّ َفَصلَّى14َقْد َأفْـَلَح َمْن تـَزَكَّى )
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ألعمال الصاحلة، األعمال الصاحلة تزك ِّي النفوس وتطه ِّرها وتنق ِّيها، وأمَّا املعرضون عن ذكر والتَّزك ِّي يكون اب
ا مل تتزكَّ ومل تتطهَّْر ابإلميان والعمل  هللا فنفوسهم ال حيصل هلا هذا الزكاء بل نفوسهم نفوس رديئٌة خبيثٌة؛ ألَّنَّ

 الصاحل.
َيا15ْسَم رَب ِّهِّ َفَصلَّى )( َوذََكَر ا14َقْد َأفْـَلَح َمْن تـَزَكَّى )﴿ نـْ  [16-14]األعلى: ﴾( َبْل تـهْؤثِّرهوَن اْْلََياَة الدُّ

هللُا يذمُّ الكافرين أن آثروا الدنيا على اآلخرة، آثروا الدنيا وصارْت أكرَب ه ِّهم، فعلى املسلمني أن حيمدوا هللا 
يا، وإيثار حطامها، وإيثار لذَّاهتا، بل عليهم أن على نعمة اإلسالم، وأالَّ يتشبَّهوا ابلكفَّار يف التعلُّق ابلدن

يستعينوا مبا أعطاهم هللا من النعمِّ على طاعته، وأن يقتصدوا يف أمرِّ دنياهم، وحيذروا من آفتني، آفُة اإلسراف 
سور الثالث، والتبذير، وآفةُ التقتريِّ والبخل والشُّح ِّ مبا أوجَب هللاُ من العطاء واإلنفاق، فهذه السورةُ األوىل من ال

كم بكتابه.  وأييت التعليُق مبا تيسََّر على السورتني األخريني، سورة الكافرون وسورة اإلخالص، نفَعنا هللاُ وإَّيَّ
 


