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 ْهلا هظفح خيشلا ىلع عجارت مل ةداملا هذه

 رشاعلا عبارلاالدرس 

     [73: 19]  قةحلااتفسري سورة 

ا} َرُءوا َهاُؤمُ  َفَيُقوُل  بَِيِمينِهِ  َبهُ كَِتا ُأوِتَ  َمن   َفَأمَّ  ُمََلق   َأِّن  َظنَن ُت  إِِّن ( 91) كَِتابَِيه   اق 

 ُكُلوا( 02) َدانَِية   ُقُطوُفَها( 00) َعالَِية   َجنَّة   ِف ( 09) َراِضَية   ِعيَشة   ِف  َفُهوَ ( 02) ِحَسابَِيه  

ُبوا َ ُتم   بَِم  َهنِيًئا َوارش  َلف  امِ  ِف  َأس  َيَّ الَِيةِ  اْل  ا( 02) اْل َ  َل   َلي َتنِي َيا َفَيُقوُل  بِِشَملِهِ  كَِتاَبهُ  ُأوِتَ  َمن   َوَأمَّ

رِ  َوَل  ( 02) كَِتابَِيه   ُأوَت  نَى َما( 02) ال َقاِضَيةَ  َكاَنِت  َلي َتَها َيا( 02) ِحَسابَِيه   َما َأد   َعنّي َأغ 

َطا َعنّي َهَلَك ( 02) َمالَِيه   ِحيمَ  ُثمَّ ( 22) َفُغلُّوهُ  ُخُذوهُ ( 01) نَِيه  ُسل   ِف  ُثمَّ ( 29) َصلُّوهُ  اجل َ

ِسَلة   ُعَها ِسل  ُلُكوهُ  ِذَراًعا َسب ُعونَ  َذر  هُ ( 20) َفاس  ِمنُ  َل  َكانَ  إِنَّ  ََيُضُّ  َوَل ( 22) ال َعظِيمِ  بِاَّللَِّ ُيؤ 

كِيِ  َطَعامِ  َعَل  مَ  َلهُ  َفَلي َس ( 22) امل ِس  لِي   ِمن   إِلَّ  َطَعام   َوَل ( 22) مَحِيم   َهاُهنَا ال َيو  ( 22) ِغس 

اطُِئونَ  إِلَّ  َيأ ُكُلهُ  َل   {( 22) اْل َ

َفى ِمنُكم  َخافَِية}: قول اْهل  َرُضوَن لَ ََت   ُتع 
َمئِذ  ، قد جاء يف السنن  [11:احلاقة] {َيو 

ََنَثَ  َعَرَانا   ) :قال أن النبي  نا َعْرَانَااِن َفِدنَدال  : ُيْعَرُض النَّاُس َيْوَم اْلِقَياَمنِة  َفَأمَّ

ا الثَّالَِثُة َفِعنَْد َذلَِك َتطِ  لِهِ َوَمَعاِذيُر، َوَأمَّ َِ ُحُف يِف اْْلَْيِدي َفآِخذ  بَِيِمينِنِه َوخِخنذ  بِِشن ، 1(رُي الصُّ

 .وجاء تفسري ذلك فيِ يأيت م  اآليا 

َرُؤوا كَِتابِيه} ا َمن  ُأوِتَ كَِتاَبُه بَِيِمينِِه َفَيُقوُل َهاُؤُم اق   *إِِّن َظنَن ُت َأِّن ُمََلق  ِحَساابَِيه  *َفَأمَّ

ُتم  ِف  *ُقُطوُفَها َدانَِية   *ِف َجنَّة  َعالَِية   *اِضَية  َفُهَو ِف ِعيَشة  رَ  اَلف  ُبوا َهنِيًئاا بِاَم َأس  َ ُكُلوا َوارش 

الَِيةِ  اِم اْل َ َيَّ  .[42-19:احلاقة] {اْل 
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هذا هو حال املؤم  يوم القيامة، والقرخن العظيم يصور مشاهد القيامة صنورة دقيقنة 

غيبينة   يمنن   اقارئ يعني  أحنداَ ا و ن كاننم أمنور  معربة، حاى كأنِ السامع أو ال

لن  تصوير القرخن هلنا تصنوير دقين   ،للعقل أن يدرك كيفيا ا عىل ما هي عليه يف الواقع

يأخذ بمدامع النفوس، فاأملوا هذا الاصوير حلال املؤم  وهو يعرب ع  فرحنه الشنديد 

 .ورسوره واغاباطه بنعمة اْهل تعاىل عليه

دليل الانريم، وقد مر بننا أن حسناب املنؤمنني عنىل ننوعني،  باليمني و يااء النااب

عرض ومناقشة، فأما العرض ف و املقصود يف هذه اآلية وهو ما دل عليه حديث عبند اْهل 

، َحاَّنى ) ب  عمر يف صحيح مسلم أن اْهل  نِه َعن َّ َوَجنلَّ ُيْدَنى امْلُْؤِمُ  َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمْ  َربِّ

ُرُه بُِذُنوبِِه، َفَيُقوُل َيَضَع َعلَ  َفإِِّنِّ َقْد : َأْي َربِّ َأْعِرُف، َقاَل : َهْل َتْعِرُف؟ َفَيُقوُل : ْيِه َكنََفُه، َفُيَقرِّ

ْنَيا، َو ِِّنِّ َأْغِفُرَها َلَك اْلَيْومَ  ا َعَلْيَك يِف الدُّ ُُتَ  .1(َسََتْ

اَرُؤوا َها}: قنالث   فلنذلك يبندي رسوره ،وهبذا ينون قد ندا وأفلنح وأندنح اُؤُم اق 

هنا بمعنى ها وأايفم  لي ا امليم عثمة  ، وقال بعض العلِء بمعنى هاكم َهاُؤمُ و  {كَِتابِيه

، فمعنى هاؤم أي خذوا اقرؤوا كاايب، كِ يرس الطالب  ذا حصل عىل ش ادة نداح اجلمع

ظنم من  طلع علي ا اآلخري  وينرشها بين م ملا جيد م  فرط الرسور، فأي رسور أعف و يُ 

 .نسأل اْهل م  فضله !؟رسور ذلك اإلنسان الذي ندا وزح ح ع  النار وأدخل اجلنة

، ومعننى [42:احلاقنة] {إِِّن َظنَنُت َأِّن ُماََلق  ِحَساابِيه}يعني كااب أعِيل،  {كَِتابِيه}

ثثَنة النذي  عن  ال ظننم هنا بمعنى أيقنم، فالظ  يأيت بمعنى اليقنني، كنِ قنال اْهل 

َجَأ ِمَن اَّللَِّ إِلَّ إَِلي هِ } :خلفوا  .أيقنوا: أي، [992: التوبة] {َوَظنُّوا َأن  َل َمل 
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 ْهلا هظفح خيشلا ىلع عجارت مل ةداملا هذه

أنني كنم موقنا بأنني سأحاسب وسيأيت يوم جيناز  املحسن  عنىل  حسنانه  واملعنى

يعني ظننم أنني أجاز  عىل ما فرط مني م  هل العلم أوامليسء عىل  ساءته، وقال بعض 

  .وكثمها له حممل حس  ي، بدليل قوله يف احلديثسيئا  لن  ريب عفا عن

اِضَية}  رَّ
والعيشنة املنراد هبنا احليناة اْلخروينة يف اجلننة،  [41:احلاقة] {َفُهَو ِف ِعيَشة 

عن ا باتم وكأهنا حمنل الرانا، فلنم يقنل  الرىضومعنى رااية أي مراية، لنن ا لفرط 

  .ايةف و يف عيشة مراية، بل وصف العيشة نفس ا بأهنا را

قال وذلك أن اجلنة درجا  وغرف بعض ا فوق بعض،  [44:احلاقة] {ِف َجنَّة  َعالَِية}

َاارُ }: اْهل تعاىل يف سورة ال مر تَِهاا اْلَ    ََ اِري ِمان   َِ ب نِيَّاة   ِقَهاا ُغاَرف  مَّ م  ُغَرف  ّمان َفو   {ََلُ

ا) : قال النبي ، و[42:ال مر] اَءْوَن  ِنَّ َأْهنَل اجلَنَّنِة َلَينََتَ َِ َتنََتَ َءْوَن الُغنَرَف يِف اجلَنَّنِة، َكن

 
ِ
ء َِ ف ذا طرف م  نعيم اجلننة، فاجلننة درجنا  كنِ أن الننار دركنا ،  1(الَنْوَكَب يِف السَّ

 .أعاذنا اْهل و ياكم

وكون اجلنة درجا    يمنع لقاء أهل ا، فإن أهل ا و ن تفاوتم رتب م ودرجاُتم    

نَا ِِبِم  }: ، قال اْهل أن اْهل يماع بعض م ببعض ق  ُتُهم بِإِيَمن  َأحل َ َبَعت ُهم  ُذّريَّ َوالَِّذيَن آَمنُوا َواتَّ

َِ َرِهاي ِ  بِاَم َكَسا اِر  ُكااُّ ام 
ء   َْ َتُهم  َوَما َأَلت نَاُهم ّمن  َعَملِِهام ّمان  ، [41:الطنور] {ُذّريَّ

نازهلم يف جمامع عامة، كنِ يقنع عىل تفاو  م وت اورفيحصل بني أهل اجلنة لقاء واجاِع 

  نمَنم ممع دون ذلنكهذا يعي  يف من ل حس  فسيح وهذا يعني  يف منن ل  يف الدنيا

 .اجلوامع واْلعياد

، فم نِ اشنا ى يف ماناول مشنا ي اَِرها الاي تقطف  [47:احلاقة] {ُقُطوُفَها َدانَِية}

 فيندنوقالِ أو ماشنيا  دعا أومض ساك  اجلنة قطفا م  َِرها فإنه يادىل  ليه جالسا كان أو
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قطفه، وهذا م  كِل النعيم، فث ياعنى الصعود  ليه كِ نفعل يف الدنيا م  رقني يم  يده ف

، وهذا أذ وقد يلح  اإلنسان م  جراء ذلك مشقة ويصيبه  غريها م  اْلشدارالنخل و

 .طرف يسري م  نعيم اجلنة أملح اْهل تعاىل  ليه هبذه اإلشارا 

الَِياة ُكُلوا} ااِم اْل َ ُتم  ِف اْلَيَّ َلف  ُبوا َهنِيًئا بَِم َأس  َ هنذا يندل عنىل أهننم ننالوا هنذه  {َوارش 

الدرجا  بسبب أعِهلم وبِ قدموا م  العمل الصالح، وهذا   ياعارض مع قول النبني 

 :«ُدوا َوَقاِرُبوا، َواْعَلُموا َأْن َلْ  ُيْدِخَل َأَحَدُكْم َعَمُلُه اجلَنَّن ِل  ىَِل َسدِّ َِ َة، َوَأنَّ َأَحنبَّ اْلَْعن

 .1«اْهلَِّ َأْدَوُمَ ا َو ِْن َقلَّ 

: فإن اآلية ونظالرها تدل عىل أن اجلنة تننون جن اء للعمنل كنِ قنال يف خينة أخنر 

َمُلاون} ُتُموَها بَِم ُكناُتم  َتع  نَُّة ُأوِرث  ُكُم اجل َ : ، وقنال هنا هننا[27:اْلعنراف] {َوُنوُدوا  َأن تِل 

الَِيةكُ } اِم اْل َ ُتم  ِف اْلَيَّ َلف  ُبوا َهنِيًئا بَِم َأس  َ البناء يف وباء السنببية،  فالباء يف اآليا ، {ُلوا َوارش 

احلديث أي َمنا لعمله، فالباء املثباة بناء السنببية، والبناء املنفينة بناء املعاوانة والثمنينة 

 .واملقابلة

  يمن  أن تنون مقابل نعنيم اجلننة  م ِ عمل اإلنسان م  اْلعِل الصاحلة فإهنا ف

انعافا ألو احاسب عىل اإلنسان نعمة م  نعمة كنعمة البرص لرجحم بعمله  ْلن اْهل 

 .وبقيم سالر النعم بث مقابل مضاعفة

أحند بعملنه عنىل اْهل ويمنا  بنه،  ُينِدلَّ  لنيثفالعمل ليس َمنا للدنة ولننه سبب، 

تعناىل اْهل -باء الثمنية، وأنه جيب عىل اْهل  يف اآليةلباء الفضل ْهل، وذهبم املعا لة  ىل أن اف

أن جيازهيم بذلك وجوبا بنناء عنىل أصنل م الفاسند يف الاحسنني والاقبنيح  -عِ يقولون

يقولون بأنه جيب عنىل اْهل أن يثينب املحسننني و !العقليني ووجوب فعل اْلصلح عىل اْهل
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 ْهلا هظفح خيشلا ىلع عجارت مل ةداملا هذه

ب املسيئني وحينرم علينه أن يعفنو عنن م، ن يعاقب م، وجيب عىل اْهل أن يعاقأوحيرم عليه 

، ولنن  احلن  كنِ قنرر أهنل وهلذا أننروا الشفاعة، ف ذا من م جرأة عىل اْهل وسوء أدب

 :قال اب  القيم. ل سبب لدخول اجلنة وليس َمنا هلاالسنة واجلِعة أن العم

 جب احل  العظيم الشأنهو أو*** ما للعباد عليه ح  واجب 

 فبفضله والفضل للديان*** نعموا  ن عذبوا فبعدله أو 

الَِية} اِم اْل َ أي اْليام املااية وهي أيام الدنيا، فانأملوا هنذه السنعادة والغبطنة ، {اْلَيَّ

لك يف حالة الفرح والرسنور الاي حيصل علي ا املؤم  ذلك اليوم، ونعيم معنوي، يامثل ذ

م  نعنيم اجلننة أهننا  ْهل يس بِ وصف االذي أويت كاابه بيمينه، ونعيم حهبا  الاي يلمح

، نفنس وتلنذ اْلعننيا تشنا يه اْلمنجنة عالية وقطوف ا دانية، وأنه يأكل ويرشب، وفي ا 

با طمئننان  حسلني، طرب قلبه بذكر اآليا  الدالة عىل نعنيم اجلننةفينبغي للمؤم  أن يُ 

كثنرية  يف القنرخن نظالرهناوالراا والفرح وا سابشار والرغبة فيِ عنند اْهل ورجناءه، و

 .ووفرية، وفي ا م  املشاهد ما   حييط به وصف و  عبارة أدبية

اا َمان  ُأوِتَ كَِتاَباُه بِِشاَملِهِ } -أجارننا اْهل و يناكم-حنال اآلخنر  َم ذكر اْهل   {َوَأمَّ

ِره}: وقد قال يف سورة أخر  [42:احلاقة] ا َمن  ُأوِتَ كَِتاَبُه َوَراء َظه   [12:ا نشقاق] {َوَأمَّ

  تعارض بين ِ، فإنه يؤتى كاابه بشِله م  وراء ظ ره، وهذا مبالغة يف تبنياه وحتقنريه و

اإلهانة والاحقري، وهلنذا يننره اْلخنذ واإلعطناء  دليل الشِلب واإليااءو ذ له وهوانه، 

 .بالشِل

ِر َما ِحَس  * َلي َتنِي َل  ُأوَت كَِتابِيه َفَيُقوُل َيا}: قال تعاىل ياحرسن  [42:احلاقة] {ابِيهَوَل  َأد 

كاابه، ملا فيه من  الفضنالح، كنِ  مل يؤ ن وياندم غاية الندم و   ساعة مندم، فيامنى أ
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َاااَها }: قال اْهل  َلَتنَا َماِل َهَذا ال كَِتاِب لَ ُيَغاِدُر َصاِغرَيًة َولَ َكبِارَيًة إِلَّ َأح  َوَيُقوُلوَن َياَوي 

ا َولَ َيظ لُِم َربَُّك َأَحًداَوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحا  .[29:الن ف] {ِِضً

ِر َما ِحَسابِيه}  {َلي َتَهاا َكاَناِت ال َقاِضاَية َياا}منري وعاقبانه، أأي مل أعلنم منآل  {َوَل  َأد 

متنى أن موتاه يف الدنيا هي الن اية وأنه   يبعث بعدها، مع أنه يف الدنيا كنان  [43:احلاقة]

شد النراهة، لننه يامننى بعند أن اطلنع عنىل عاقبانه أوينرهه  الفرارشد أيفر م  املو  

  .شيئا وصار نسيا منسيا وأنه مل يكالبئيسة 

نَى َعنّي َمالِيه }َم يمع  يف الاندم والاحرس مبينا خسارة صفقاه،  َهَلاَك َعنّاي * َما َأغ 

َطانِيه لبيدا مل يغن  عنني أي ذاك املال الذي مجعاه ولبدته يف الدنيا ت [49-41:احلاقة] {ُسل 

َطانِيه}شيئا،  أولئك اجلمع واخلدم واحلشم الذي  كانوا حييطون يب تفرقنوا  {َهَلَك َعنّي ُسل 

ُضاُهم  }فيوم القيامة ينفر بعض م ببعض ويلع  بعض م بعضا،  ،عني  َبع 
َمئِاذ  اْلَِخاَلَّء َيو 

 .[23:ال خرف] {لَِبع ض  َعُدوٌّ إِلَّ امل ُتَِّقي

اخلصومة واجلندال بنني املسنانربي   ذكر اْهل  م  وليه يف الدنيا، وقديانصل  فنل  

ماليه وسنلطانيه تسنمى و كاابيه وحسابيهواهلاء يف القرخن،  م كثر  ا واملساضعفني يف خي

 .كِ يف مصحف اإلمام وجر  به اإلقراء هاء السنم، وهي تثبم وقفا ووصث،

نَى َعنّي َماِِل َما }: وبعض م مل يثبا ا يف حال الوصل فيقول َطاِِن * َأغ   {َهَلَك َعنّي ُسال 

  .فحذف ا يف حال الوصل، واملش ور اْلول

النذي  نفثا  مصدور حيث   ينفعنه النندم يف ذلنك الينومو موتور حرسا وهذه 

ِحايَم َصالُّوه* ُخُذوُه َفُغلُّوه }: احلنم اإلهلي فيه يصدر ، هنذه [71-72:احلاقنة] {ُثمَّ اجل َ

واملخاطنب هنم املثلننة، مثلننة  بنالعنف والشنناعة واْلخنذ الشنديد،شنعر ت اجلمل
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ويسحب سحب ا عىل وج ه يف العذاب، خ نة النار، فيؤخذ أخذا شديدا يال تث وجير جرا 

 .النار

هو جعل اْليدي  ىل اْلعنناق، فنَتبط أيندهيم  ىل أعنناق م، فنث  لُّ الغَ : ومعنى غلوه

ِحي}، رافعةيامن  م  امل ألقوه يف النار، وربِ كانم مأخوذة : معنى صلوه {َم َصلُّوهُثمَّ اجل َ

اَقى}: م  الصيل، كقنول اْهل تعناىل  ْ اََلَها إِلَّ اْلَ تشنوهيم، كنِ أي  [12:اللينل] {لَ َيا 

 .وحترقه النافر ئ اإلنسان فيقال يساصيل ف ي تشوييسادف

ُلكُ } ُعَها َسب ُعوَن ِذَراًعا َفاس   َذر 
ِسَلة   ةمنون ةوالسلسلة حديد [74:احلاقة] {وهُثمَّ ِف ِسل 

م  حل  ماصل بعض ا ببعض، وقد جاء يف بعض اآلَار أهنا تدخل يف دبنره ورنرم من  

بعض املفرسي  ذلك باجلراد حينِ ينظم يف عنود ويشنو  عنىل الننار،  شبَّهمنخريه، حاى 

وينفني  وهي سلسلة رهيبة عظيمة جاء وصف ا يف بعض اآلَار بِ تقشنعر مننه اْلبندان،

ُعَها َسب ُعونَ }: قول اْهل تعاىل ها هنا ك، يعني انظمنوه في نا كنِ جيعنل قيل بذراع امللَ  ،{َذر 

 .اللحم يف سيخ احلديد أو يف السفود

ِمُن بِاَّللَِّ ال َعظِيم} ُه َكاَن لَ ُيؤ  حننم عندل  فناْهل، هذه مجلنة تعليلينة، [77:احلاقة] {إِنَّ

ره منأمىض ع لنونه اساح  هذه العقوبة اْلليمة لنافروهذا امقسط،   يظلم مثقال ذرة، 

  يؤم  باْهل العظيم، اْهل الذي خلقه وأعده وأمده، أوجده من  العندم وهينأ لنه أسنباب 

قوبنة، ع و حقي  هبذه الرغم ذلك عبد غريه وترك عبادته ف املعيشة واساخلفه يف اْلرض

حنمة خلقه وسبب  جياده كِ  الذي هو كيف يدع اإليِن باْهل  .لظلم عظيم الرشك ن 

ُبُدون}، قال اْهل تعاىل نَّ َواإِلنَس إِلَّ لَِيع  ُت اجل ِ  .[22:الذاريا ] {َوَما َخَلق 

وأن يؤم  بربوبياه، أي يؤم   اإليِن باْهل   يام    بأن يؤم  اإلنسان بوجود ربه 

  للعبنادة وحنده دوننِ بأنه اخلال  املالك املدبر، وأن يؤم  بألوهياه بمعننى أننه املسناح
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سواه، فث يرصف شيئا م  أنواع العبادة لغريه سواء كانم عبادة قلبينة كاملحبنة واخلنوف 

والرجنناء، أو كانننم عبننادة قوليننة كالننذكر والنندعاء، أو كانننم عبننادة بدنيننة كننالركوع 

 .والسدود، أو كانم عبادة مالية كال كاة

اإلينِن واإلينِن بألوهيانه، قن  مل حي أنواع العبادة لغري اْهل تعاىل فم  رصف شيئا م 

بأسِله وصفاته، بأن يعاقد ْهل املثل اْلعىل، فيثبم منا أَبنم النرب لنفسنه يف كاابنه من  

عِ ن ه نفسه من  صنفا   وين ه اْهل  صفا  النِل ونعو  اجلثل وما أَباه له نبيه 

 .النقص والعيب وماَلة املخلوقني، أو ن هه عنه نبيه 

، فيدب عىل كل حي أن حيق  اإليِن بناْهل ، اإليِن باْهل ي العروة الوَقىفالنم ه

كِ أراد اْهل تعاىل، وأن يربأ ما ينايف ذلك اإليِن، فيربأ م  اإلحلاد و ننار وجود اْهل وينربأ 

ويربأ م  الرشك وأن يرصف شيئا  م   ننار ربوبياه ونسبة اخلل  أو امللك أو الادبري لغريه

دا  لغري اْهل ويربأ م  الاعطيل والامثيل فث يعطل منا وصنف اْهل بنه نفسنه و  م  العبا

ذا انطو  القلب عىل هذا اإليِن ف و حقين  بنأن يننون من  إيمثله بصفا  املخلوقني، ف

 .أهل اجلنة

اكِي}: اْلمر اآلخر الذي بنه اسناوجبوا هنذه العقوبنة  {َولَ ََيُاضُّ َعاَل َطَعااِم امل ِس 

أهدروا ح  اْهل أهدروا ح  عباد اْهل، وهذا يدلنا عىل أمهية حقوق كِ  ي، يعن[72:احلاقة]

الناس، وأن للناس بعض م عىل بعض حقوق، وأن للمساكني، ح  معلوم كنِ قنال ربننا 

 :{ُلوم ع  م  َحقٌّ مَّ
َواَِلِ ُروم * َوالَِّذيَن ِف َأم  ائِِا َوامل َح   .[42-42:املعارم] {ّللسَّ
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أن يمنع م حقنوق م الواجبنة، ب  يلقي با  حلقوق الناس وهيان ا، وم  الناس م  

: وقنال ،1«َأْعُطوا اْْلَِجرَي َأْجَرُه، َقْبنَل َأْن جَيِنفَّ َعَرُقنهُ »: عىل سبيل املثال وقد قال النبي 

 .َثَة أنا خصم م يوم القيامة وذكر من م رجل اساأجر أجريا فوفاه عمله فلم يوفه حقه

مسناكين م وأن يغننوهم عن   يرفندوا ح  فيدنب عنىل النناس أن كِ أن للمسنني

 ،ال كاة عنىل عبناده فرانا واجبنا السؤال وأن يطعموهم وينسوهم، وهلذا فرض اْهل 

 اوندهبم  ىل ما هو زالد عىل ذلك وهو الصدقة، ف ذان اْلمنران مهنا ركننا السنعادة، ومهن

 .القيام بح  اْهل والقيام بح  العباد

كِيَولَ } :ويف قوله يدلنا عىل أن اْلمر   يقارص عىل  طعام ما ، { ََيُضُّ َعَل َطَعاِم امل ِس 

، وربِ كان بعض الناس   يملك منا يطعنم بنه املسننني احلض عليه ياناولاملسنني، بل 

لننه يملك أن حيض عليه وأن حيث عليه، فإذا عد   عن  أن تطعنم املسننني من  حنر 

كان حينض عنىل  وم عىل ذلك، هلذا عرب هبذا الاعبري،  أن حتث غريكم  قل أمالك فليس 

 .مع القدرة طعام املسنني ف و م  باب أوىل يقوم بذلك بنفسه

ا واآلخرة، فإن النذي يمالنئ قلبنه  يِننا احقي  هذي  اْلمري  رس السعادة يف الدنيف

وح قلبنه اسنَتفوالسعادة هني الشنعور باخلريينة  .عباد اْهل يشعر باخلريية وحيس   ىلباْهل 

إلحسان أَر عظيم عنىل نفنس صناحب ا، ره وذهب عنه الندر، فإن للعطية واوصفا خاط

 .ويدفع اْهل تعاىل هبا م  البثيا والرشور واهلم والغم ما   يعلمه اإلنسان

َم َهاُهنَا مَحِيم} م يف الدنيا ويوالي م تفرقنوا مجيع م  كان يودهم ويقرهب {َفَلي َس َلُه ال َيو 

 ورسوله واملؤمنني لنان جيد محيِ، لننه ملا تنصل م  ذلنك، فلنم أنه واىل اْهل عنه، ولو 

 .رسوله واملؤمنني بقي منفردا يوم القيامة يؤد ح  اْهل ومل يواله ومل يوالِ 

                                                           
 
 (.7167 -في مشكاة المصابيح) -وصححه األلباني, (7778) -أخرجه ابن ماجه 
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اََلةَ }: وقد قال ربنا  اَم َولِايُُّكُم اَّلل ُ َوَرُساوُلُه َوالَّاِذيَن آَمنُاوا  الَّاِذيَن ُيِقيُماوَن الاَّ  إِنَّ

َكاَة َوُهم  َراكُِعون ُتوَن الزَّ ، فنذلك  ذا ترك هذه الو ية بقي يوم القيامة [22:املالدة] {َوُيؤ 

ُضُهم  لَِبع ض  َعاُدوٌّ }: فردا شاذا وحيدا، هلذا قال ربنا  َبع 
َمئِذ   [23:ال خنرف] {اْلَِخَلَّء َيو 

 .فينفر بعض م ببعض ويلع  بعض م بعضا

َولَ َطَعام  إِلَّ }ه ويمنعه املساكني حيرم منه يوم القيامة، ذلك الطعام الذي كان يم  بو

لِي قيل أنه صنديد أهنل الننار، ف ،تنوعم عبارا  املفرسي  يف معناه : ، الغسلني{ِمن  ِغس 

اوم }فرسه بعضن م بأننه شندر ال قنوم، ووقيل أنه شدر النار،  قُّ اَجَرَة الزَّ َْ َطَعااُم * إِنَّ 

 .والقرخن يفرس بعضه بعضا [22-27:الدخان] {اْلَثِيم

اطُِؤون} هم الذي  أتوا باخلطيئنة الننرب  وهني النفنر  واخلاطئون، {لَ َيأ ُكُلُه إِلَّ اْل َ

النفر والرشك باْهل، ودوهننا  فاخلطيئة النرب  هي ،، و  ريب أن اخلطايا درجا باْهل 

طيئة النرب  الاني ينطب  عىل اخلالوعيد  خطايا دون ذلك فثم كبالر وَم صغالر لن  هذا 

 .و ننار القرخن  تنذيب النبيو ننار املعاد و ،هي الرشك والنفر باْهل

 


