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﷽ 

رس ال تاسع  ا

د  2015 نومفرب 29/  1437 صفر 17األ  

      43 ٕاىل االٓیة 37 من االٓیة
  

ٰى [ قال تعاىل ِن افَْرتَ َاِب ۖ  فََمْن أَْظَملُ ِممَّ َن اْلِك ِئَك یَنَالُهُْم نَِصیُهبُم ّمِ ـٰ َ ِتِه ۚ أُول َ ٓ َب ِبا ِ َكِذاًب أَْو َكذَّ َّ ََىل ا
ِ ۖ قَالُوا َضلُّو  َّ َْن َما ُكنُمتْ تَْدُعوَن ِمن ُدوِن ا َذا َجاَءْهتُْم ُرُسلُنَا یََتَوفَّْوَهنُْم قَالُوا أَ ِٕ

ٰ ا ََىلٰ َحىتَّ ا َعنَّا َوَشهُِدوا 
ُْم َاكنُوا َاكِفِرَن أَ  ِس ِيف النَّاِر ۖ  )37(نُفِسهِْم أَهنَّ

ِٕ
َن الِْجّنِ َواْال ِْلُمك ّمِ لَْت ِمن قَ َ لُوا ِيف أَُمٍم قَْد  ُ قَاَل اْد

یًعا قَالَْت أُْخَراُمهْ اِلُٔوَال  اَرُكوا ِفهيَا َمجِ َذا ادَّ
ِٕ
ٰ ا ََّعنَْت أُْخَهتَا ۖ َحىتَّ ٌة ل لَْت أُمَّ َ َ ُلكََّما َد ُّو ُؤَالِء أََضل ـٰ َّنَا َه ُمهْ َرب

ِكن الَّ تَْعلَُموَن  ـٰ َ َن النَّاِر ۖ قَاَل ِلُلكٍّ ِضْعٌف َول ََذااًب ِضْعًفا ّمِ ْم  َوقَالَْت أُوَالُمهْ اِلُْٔخَراُمهْ فََما َاكَن  )38(فَآِهتِ
ُبوَن  َْكِس َلَْینَا ِمن فَْضٍل فَُذوُقوا الَْعَذاَب ِبَما ُكنُمتْ  وا َعْهنَا  )39(لَُمكْ  َتْكَربُ ِتنَا َواْس َ ٓ بُوا ِبا َن َكذَّ ِ َّ نَّ ا ِٕ

ا
ٰ یَِلَج الَْجَمُل ِيف َمسِّ الِْخَیاِط ۚ َوَكذَٰ  لُوَن الَْجنََّة َحىتَّ ُ َماِء َوَال یَْد َُّح لَهُْم أَبَْواُب السَّ َ َجنْزِي َال تَُف ِ

َ ِمهَاٌد َومِ ) 40(الُْمْجرِِمنيَ  َمنَّ َ ن  اِلِمَني لَهُم ّمِ َ َجنْزِي الظَّ ِ ُوا  )41(ن فَْوِقهِْم غََواٍش ۚ َوَكَذٰ َن آَم ِ َّ َوا
ونَ  ُ ِ ا َ اُب الَْجنَِّة ۖ ُمهْ ِفهيَا  ِئَك أَْحصَ ـٰ َ الَّ ُوْسَعهَا أُول ِٕ

ُف نَْفًسا ا َُلكِّ اِت َال  َ اِل لُوا الصَّ ََزْعنَا َما ِيف ) 42(َوَمعِ َو
ِر  ّلٍ َجتْ ِ ْن  َهنَْتِدَي لَْوَال أَْن ُصُدوِرِمه ّمِ ِ َذا َوَما ُكنَّا  ـٰ َ ِلهَ ي َهَدا ِ َّ ِ ا َّ ِ ُم ااْلَْٔهنَاُر ۖ َوقَالُوا الَْحْمُد  ِهتِ ي ِمن َحتْ

ِّنَا اِبلَْحّقِ ۖ َونُوُدوا أَن ِتْلُمكُ الَْجنَُّة أُوِرثُْتُموَها ِبَما ُكنُمتْ  ُ ۖ لََقْد َجاَءْت ُرُسُل َرب َّ َ ا   ] )43(َملُوَن  تَعْ َهَدا
  

تل املعىن الاجاميل ٓ:  ُ ىل هللا من ٔاظمل الظمل، بّني ی ت ٔان الكذب   هللا تعاىل يف هذه االٓ
اهلم العذاب األلمي، ویلعن بعضهم بعضا، ٔاي األتباع واملتبوعون، ؤان  ىل هللا س كذبون  ن  وا

ح هلم ٔابواب  ل ٔاعامهلم ألهنم كفار، وال یف لون اجلنةهللا ال یتق ون فٕان . السامء، وال ید ٔاما املؤم
زیل مايف صدورمه  امة فا  نیا، ؤاما یوم الق لكف نفسا ٕاال وسعها يف ا انه وتعاىل ال  هللا سب

ىل  ل، وحيمدون هللا   .عمة اجلنةنمن 
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   :رشح اللكامت
، ولهذا فاملرشك ظامل،: فََمْن أَْظملَُ  ري حم ري ماكهنا  الظمل هو وضع اليشء يف  ألنه یضع العبادة يف 

َك لَُظْملٌ َعِظميٌ [ها لغري هللا، قال تعاىل فَ وَرصَ  ْ نَّ الّرشِ ِٕ
  )13(لقامن ] ا

َاِب   َن اْلِك ِئَك یَنَالُهُْم نَِصیُهبُم ّمِ ـٰ َ ر : أُول   .ما قّدر هلم يف كتاب املقاد
َذا َجاَءْهتُْم ُرُسلُنَا

ِٕ
ٰ ا   .املوتاملالئكة اليت تعني م : َحىتَّ

  .ابوا عنا ومل حيرضوا: َضلُّوا َعنَّا
اَرُكوا ِفهيَا َذا ادَّ

ِٕ
ٰ ا لوا النار مجیعهم :َحىتَّ   .تداركوا وحلق بعضهم ببعض حىت ید

 األتباع: قالت ٔاخرامه
 املتبوعون: ألوالمه 
كسبون   تقرتفون من الرش والظمل والفساد: مبا كنمت 

ح هلم ٔابواب السامء ح له :التف   ٔابواب السامء اروح الاكفر ال تصعد ٕاىل السامء وٕاذا صعدت ال تف
رة: ّمس اخلیاط   ثقب إال

لیه من العمل :ٕاال وسعها     ٕاال طاقهتا وما تتحم وتقدر 
ِلٍّ  ْن  ََزْعنَا َما ِيف ُصُدوِرِمه ّمِ ا مافهيا من  :َو داوةٔاخرج   :ملسو هيلع هللا ىلص، قال رسول هللا حقد و

طرة بني اجلنة والنار( ىل ق سون  ون من النار، ف قص لبعضه ،خيلص املؤم من بعض مظامل  مف
نیا هنم يف ا ي نفس دمحم بیده, حىت ٕاذا هذبوا ونقوا ٔاذن هلم يف دخول اجلنة ،اكنت ب دمه  ،فوا أل
ه ٔاهدى مبزن يف اجلنة نیا م  )1( )مبزن اكن يف ا

ُم ااْلَٔ  ِهتِ هنم: ْهنَارُ َجتِْري ِمن َحتْ   الل بیوهتم وسات
 ُ َّ َ ا َهنَْتِدَي لَْوَال أَْن َهَدا ِ َذا َوَما ُكنَّا  ـٰ َ ِلهَ ي َهَدا ِ َّ ِ ا َّ ِ   ارجاع النعمة ٕاىل هللا: َوقَالُوا الَْحْمُد 

  الفوائد
ا، 1 ل من جعل  و ىل هللا م ٔاو ٔان هللا اختذ رشاك او ٔامر ابلفواحش  ٔاكرب الظمل الكذب 

وى ه الف ت عراة وم مل ومهنا الطواف ابلب ت هللا اليت . بدون  ومن ٔاكرب الظمل التكذیب بآ
د والعناد واملاكرة   .جاءت هبا رس ابجل

 
اري )1(  ) 6535( الب
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ٰى  فََمنْ [يف قو تعاىل   2 ِن افَْرتَ ِتهِ  أَْظَملُ ِممَّ َ ٓ َب ِبا ِ َكِذاًب أَْو َكذَّ َّ د ٔاظمل  ]ََىل ا ممن افرتى ٔاي ال ٔا
ت ٔاخرى، ىل هللا كذاب ل وقد جاءت آ :م  

ََع َمَساِجَد [ ُه َوَسَعٰى ِيف َخَراِهبَا هللاَوَمْن أَْظَملُ ِممَّن مَّ )114(البقرة  ] أَن یُْذَكَر ِفهيَا اْمسُ  
ْن [ ِ َوَمْن أَْظَملُ ِممَّ َّ )140(البقرة  ] َكَمتَ َشهَاَدًة ِعْنَدُه ِمَن ا  
ِِّه فَأَْعَرَض َعْهنَا[  ِت َرب َ ٓ َر ِبا ْن ُذكِّ )57( الكهف ] َوَمْن أَْظَملُ ِممَّ  

:يف احلدیث القديس ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول هللا   
لقوا ذرة،ومن ٔاظمل ممن : قال هللا عزوجل( لقي، فلی لقوا ذهب خيلق ك ة، ٔاو لی  )شعرية ٔاو ح
اري ومسمل )1( .رواه الب  
:ىل هذا جبوابني جاب العلامءأ   
د من  ]َمْن أَْظملَُ و [ ٔاو ]فََمْن أَْظملَُ [: ٔان لك من ُذكر يف قو :اجلواب األول   ال ميكن ٔان یفوقه ٔا

نیا يف ساوون ال یفوق بعضهم بعضاً  لظمل،ا ٔاهل ا ريمه يف  يف الظمل، ٕاال ٔاهنم مجیعًا م و یفوقون 
مل من معرو: الظمل، كام لو قلت ه ٔا س ف مل من زید، ول س يف هذا الب ٔا وزید ومعرو . ل

كون صادقًا، وال معارضة بني قولیك ن يف العمل، ف ان قا .مستو   .يف كتابه البحر احملیط ٔابو ح
س : املعىنفٔاهنا تتخصص ِبِصَالِهتا، : الثاين واباجل د من ج ىل هللا ال ٔا املفرتن ٔاظمل ممن افرتى 

د من  ع مساجدكذاًب، وال ٔا س املانعني ٔاظمل ممن م هام حصیح، ذكرهام العالمة .  هللاج الشیخ و
طي رمحه هللا   )2( .يف تفسريه دمحم األمني الشنق

  
َاِب [يف قو تعاىل   3 َن اْلِك ِئَك یَنَالُهُْم نَِصیُهبُم ّمِ ـٰ َ ستمكل ٔاج  ،]أُول سان حىت  ال ميوت ٕا

:  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  . وستوعب رزقه  

َتْوِعَب ِرْزقَها، فاتُّقوا ( َْس َتْمكَِل ٔاَجلَها َو َْس ٕاّن ُروَح الُقُدِس نََفَث يف ُروِعي ٔاّن نَْفسًا لْن تَُموَت َحّىت 
لِب  لُوا يف الطَّ ه األلبايناحل رواه ٔابو نعمي يف   )هللا ؤاْمجِ  )3( .يف حصیح اجلامع لیة وحص

 
 
اري )1(  ) 2111( ، مسمل) 7559( الب
طي يف التفسري )2( منري من جمالس الشنق  )210، 209/  3( العذب ا
 ) 2085(األلباين، حصیح اجلامع الصغري.   )14382(األولیاء لیة  ،ٔابو نعمي )3(
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ٰ [يف قول هللا تعاىل   4 َذا َجاَءْهتُْم ُرُسلُنَا یََتَوفَّْوَهنُمْ  َحىتَّ
ِٕ
ض الروح  ]ا ىل الرسل إ ٔاسند هللا تعاىل ق

ض الروح ٕاىل نفسه كام قال تعاىل ت ٔاخرى ٔاسند ق ُ یََتَوىفَّ ااْلَٔنُفَس [: ويه املالئكة، ويف آ َّ ا
َني َمْوِهتَا دة كامويف ٔاخرى ٕاىل م املوت  )42(لزمرا  ]ِ ُ الَْمْوِت ُقْل [  سورة الس َ  ]یََتَوفَّاُمك مَّ

  )11(االٓیة 
ض اقال العلامء ٔانه ال تناقض  رواح ٕاىل نفسه ألن لك يشء بأمره الٔ يف هذا، ألن هللا ملا ٔاسند ق

ل ٔان خيلق ي كتب هذا ق ئة هللا وهللا هو ا د ٕاال مبش ه وقضائه وقدره، فال تقع وفاة ٔا  ومشیئ
ًال  َوَما [ قال تعاىل، السموات واألرض َؤجَّ ِ ِكَتااًب مُّ َّ ْذِن ا

ِٕ
الَّ اِب
ِٕ
آل معران  ]َاكَن ِلنَْفٍس أَن تَُموَت ا

)145(  

س  ض األرواح ٕاىل م املوت ألنه هو الرئ ض األرواح املوظفؤاما ملا ٔاسند هللا ق   .بق
ض األرواح ٕاىل الرسل ومه املالئكة ألهنم ٔاعوان م املوت ملا ٔاسند ؤاما قال بعض ، هللا ق
ذها م املوت: العلامء ض ٔاعوانه الروَح حىت تبلغ احللقوم، فٕاذا وصلت احللقوم ٔا   .یق

  
م، ویرضبوهنم ٔایضا كام جاء يف قو تعاىل يف   5 ض ٔاروا ٓ املالئكة تقرع وتوخب الكفار عند ق  یةا

َن َكَفُروا ۙ [ ٔاخرى ِ َّ ْذ یََتَوىفَّ ا
ِٕ
ََرٰى ا ََذاَب  َولَْو  الَْمَالئَِكُة یَْرضِبُوَن ُوُجوَههُْم َوأَْداَبَرُمهْ َوُذوُقوا 

  )50(األنفال  ]الَْحرِیقِ 
ُْم َاكنُوا َاكِفِرنَ قَالُوا [يف قول هللا تعاىل    6 ََىلٰ أَنُفِسهِْم أَهنَّ ]َضلُّوا َعنَّا َوَشهُِدوا   

انه  قة كام قال سب اینوا احلق ىل ٔانفسهم ٔاهنم اكنوا اكفرن ٕاذا  ْم [شهد الكفار  ِهبِ فُوا ِبَذ َْرتَ فَا
ِعريِ  اِب السَّ َْٔحصَ ت ذكر هللا فهيا ٔاهنم ینكرون ، )11(امل ]فَُسْحقًا اّلِ ، قال تعاىل  ولكن توجد آ

ِّنَا َما ُكنَّا ُمْرشِِكنيَ [ ِ َرب َّ ل  ]َما ُكنَّا نَْعَمُل ِمن ُسوءٍ [ويف آیة  )23(األنعام  ]َوا قال العلامء ، )28(الن
كون يف بعض املأ  اكرمه ذ  امةو ن ٕا .اضع من یوم الق  
 

ِس ِيف النَّاِر ۖ[: يف قو تعاىل  7
ِٕ
َن الِْجّنِ َواْال ِلُمك ّمِ ْ لَْت ِمن قَ َ لُوا ِيف أَُمٍم قَْد  ُ لَْت  قَاَل اْد َ ُلكََّما َد

ََّعنَْت أُْخَهتَا ٌة ل اصة   .]أُمَّ امصون،  تالعنون ویت جيمع هللا األمم الاكفرة من اجلن وإالس يف النار ف
ن ٔاضلومه عن الرصاط املستقمي ،األتباع ني ال .یلعنون الرؤساء واملتبو  


