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 .عىل ما يأيت بيانه ,لعنه اهلل نزلت يف شأن أيب هلب   ،مَكيَّةٌسُورَةٌ  ،î ڑ

 ڀ ڀ *ڀ
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ءة  ,ها اخلسارةتهلكت وحلق :َأي   [ڑ ژ ژ ڈ ڈ] :يقول اهلل  ويف قرا

وأبو  ,حتقق له هذا اهلالك يف الدنيا واآلخرة :َأي   [ڑوقد  ژ ژ ڈ ڈ] :األعمش

جلامل وجهه  ؛أيب هلببسمي و ,ملسو هيلع هللا ىلصعم النبي  ,العزى بن عبداملطلب هلب هو عبد

َُحاِرِبي  َعن  َطاِرِق ف ,ملسو هيلع هللا ىلصوكان يؤذي النبي  ,وصباحته
 اْل 
ِ
ِن َعب ِد اَّلله َرَأي ُت  :َقاَل  ,◙ ب 

 
ِ
ِ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اَّلله َتي  ة   ,َمره ََجازِ  َمره َوَعَلي ِه  َفَمره  ,َأبِيُعَها :َقاَل  ,َهَكَذا َوَأنَا ِِف بَِياَعٍة ِل  ,بُِسوِق ِذي اْل 

ءُ  ٌة ََح َرا تِهُ  ,ُحله ََل َصو  َا النهاُس َيا » :َوُهَو ُينَاِدي بَِأع  لُِحوا  :ُقوُلوا  ,َأُّيه ُ ُتف  َبُعُه  «ََل إََِلَ إَِله اَّلله َوَرُجٌل َيت 

ُقوَبي هِ  َبي ِه َوُعر  َمى َكع  َجاَرِة َقد  َأد 
ِ َا النهاُس  :َوُهَو َيُقوُل  ,بِاْل  اٌب  ,َيا َأُّيه ُه َكذه  :ُقل ُت  ,ََل ُتطِيُعوُه َفِإنه

ُطهلِِب ُقل ُت  ُغََلمُ َهَذا  :َقاُلوا فَ  ؟َمن  َهَذا ِميهِ  :َبنِي َعب ِد اْل  ُه  :َقاُلوا  ؟َمن  َهَذا الهِذي َيت َبُعُه َير  َهَذا َعمه

ى ُعزه بمل تن ملسو هيلع هللا ىلصولشدة عداوته للنبي  .(1)َوُهَو َأبُو ََلٍَب  ,َعب ُد ال  بل  ,ومل يدخل يف دين تهفع قرا

 .فأخرب اهلل أنه هالك وخارس ,ملسو هيلع هللا ىلصكان منارًصا للكفار من غري عشريته عىل النبي 

 .ما دفع عنه ماله شيًئا مما يلحقه من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة [ک ک ک ک]

فإذا كان  ,كلها مل تغن عنه شيًئا ,من اجلاه ونحوه أو من التجارة [گ گ]

ليست  ,فالعزة هلل ولرسوله وللمؤمنني ,ينتفع بيشء من عمله ومل ,اإلنسان عىل غري اإلسالم

 .إال إذا كان اجلاه واملال يف طاعة اهلل  ,بجاه وال بامل

 .ويف القرب حيث يشمله هذا احلكم ,وهذا يوم القيامة [ڳ ڳ ڳ گ]

وقد تقدم يشء من  ,خيرج منها اللهب [ڳ ڳ]حتيط به نار  :َأي   [ڳ گ]

 .أوصاف النار
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ملا كان وجهه وضيئًا وسمي بأيب  ,وسبحان اهلل كأن اهلل جازاه بوصفه الذي يف الدنيا

 .عذبه اهلل بنار تلهب وأبى أن يستخدم هذا اجلامل يف طاعة اهلل  ,جلامل وجهه ؛هلب

ِن ُأَميهةَ وهي أم مجيل  [ڱ] ِب ب  َوى بنُت َحر  َيانَ  ,َأر  ُت َأِب ُسف   ڱ] ,َوِهَي ُأخ 

فكان عذاهبا يف النار  ,ملسو هيلع هللا ىلصبأهنا كانت حتمل احلطب فتضعه عىل باب النبي  :قيل [ڱ

 .أسأل اهلل السالمة ,فكلهم يعذب يف النار ,أهنا حتمل احلطب وتوقد به عىل أيب هلب

ِريي قال  ,يف عنقها :َأي   [ں ں] ا ,ُهَو ِقََلَدٌة ِمن  َنارٍ  :الثهو   .(1)ُطوَُلَا َسب ُعوَن ِذَراع 

 .فُتعذب هبذا احلبل وُتعذب بالنار ,وهو حمروق ,من ليف [ڻ ڻ]معروف  [ڻ]

واحتجوا هبا عىل أن  ,واحتج العلامء هبذه السورة عىل جواز جرح أهل البدع والريب

نِي َعن ُكم  ِمَن » :يقول ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي  ,النسب ال يفيد صاحبه شيًئا إن مل يكن موحًدا مؤمنًا َلَ ُأغ 

 َشي ئ ا
ِ
ع  بِِه َنَسُبُه  ,َمُلهُ َوَمن  َبطهَأ بِِه عَ  » :ملسو هيلع هللا ىلصويقول  ,(6)«اَّلله ِ  .(3)«ََل  ُيْس 

ِ »وِِف  :(4)♫قال ابن رجب  ِحيَحي  َعاصِ  «الصه ِن ال  ِرو ب  َأنهُه َسِمَع  ,¶ َعن  َعم 

لِيَاءَ » :َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصالنهبِيه  ِمنِيَ  ,إِنه آَل َأِب ُفََلٍن َلي ُسوا ِل بَِأو  ُؤ  ُ َوَصاِْلُو اْل  ُيِشرُي إََِل  «َوإِنهََم َولِييَي اَّلله

الِِح  ,َأنه ِوََلَيَتُه ََل ُتنَاُل بِالنهَسِب َوإِن  َقُرَب  َعَمِل الصه يََمِن َوال  ِ ََم ُتنَاُل بِاْل  َمَل  ,َوإِنه َفَمن  َكاَن َأك 

َظُم ِوََلَية  لَ  ,إِيََمن ا َوَعَمَل   ٌء َكاَن َلُه ِمن ُه َنَسٌب َقِريٌب  ,هُ َفُهَو َأع  نَى  ,َأو  ََل  َيُكن   ,َسَوا َع  َوِِف َهَذا اْل 

ُضُهم    :َيُقوُل َبع 

إذ أخرب الناس هبذه  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا من دالئل نبوة النبي  ,وقد مات أبو هلب عىل الكفر

وكان بعض أبنائه زوًجا البنة النبي  .واهلل املستعان ,ثم كان مآل أيب هلب إىل ما فيها ,السورة

 .وبعضهم أسلم وحسن إسالمه ,بالرسالة ملسو هيلع هللا ىلصفطلقها حني ُبعث النبي  ,ملسو هيلع هللا ىلص

ِن َعبهاٍس  ,«الصحيحني»جاء يف وكان سبب نزول هذه السورة ما  ََلها  :َقاَل  ,¶َعِن اب 

َفا ☺َصِعَد النهبِيه  ,{412:الشعراء} [ڍ ڇ ڇ ڇ] :َنَزَلت   َفَجَعَل  ,َعََل الصه
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َسررررررررراُن إَِله بِِدينِرررررررررهِ  ن  ِ رررررررررُرَإ َمرررررررررا اْل   َلَعم 
 

َوى اتيَكاَل  َعََل النهَسِب  ♣♣♣ ِإ التهق  ُ   َفََل َتْت 
 

ََمَن  ررررََلُم َسررررل  س  ِ  َفرررراِرسٍ َلَقررررد  َرَفررررَع اْل 
 

ررِقيه َأبَررا ََلَررِب  ♣♣♣ ررُإ الشه ُي   َوَقررد  َوَعررَع ال
 

 .ـها. 
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رٍ » :ُينَاِدي َتَمُعوا  -لُِبُطوِن ُقَري ٍش  - «َيا َبنِي َعِدي   ,َيا َبنِي فِه  ُجُل إَِذا ََل   ,َحتهى اج  َفَجَعَل الره

َسَل َرُسوَل  لَِين ُظَر َما ُهوَ  ُرَج َأر  َتطِع  َأن  ََي  َأَرَأي َتُكم  َلو  » :َفَقاَل  ,َوُقَري ٌش  ,َفَجاَء َأبُو ََلٍَب  ,َيس 

ُتُكم  َأنه َخي َل  بِالَوادِي ُتِريُد َأن  ُتغِ  ََب  قِيه  ,رَي َعَلي ُكم  َأخ  نَا َعَلي َك  ,َنَعم   :َقاُلوا  «؟َأُكن ُتم  ُمَصدي ب  َما َجره

ق ا َ َيَدي  َعَذاٍب َشِديدٍ » :َقاَل  ,إَِله ِصد  مِ  :َفَقاَل َأبُو ََلٍَب  «َفِإِّني َنِذيٌر َلُكم  َبي   ,َتبًّا َلَك َسائَِر اليَو 

َتنَا  گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ] :َفنََزَلت   ؟َألَِهَذا ََجَع 
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