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رس الثالث عرش  ا

د سمرب 27لـ املوافق 1437األول ربیع 15 األ 2015 د  

  35 ٕاىل االٓیة  46 من االٓیة
اَب الَْجنَِّة أَن [ قال تعاىل َدْوا أَْحصَ َ ميَاُمهْ ۚ َو ِِس  ًّ ُ ََىل ااْلَْٔعَراِف ِرَجاٌل یَْعرِفُوَن  اٌب ۚ َو َ َْهنَُما ِح َ َوب

لُوَها َوُمهْ یَْطَمُعونَ  ُ َلَْیُمكْ ۚ لَْم یَْد َّنَا  (46) َسَالٌم  اِب النَّاِر قَالُوا َرب َذا ُرصِفَْت أَبَْصاُرُمهْ ِتلَْقاَء أَْحصَ
ِٕ
۞ َوا

الِ  َعلْنَا َمَع الَْقْوِم الظَّ ميَاُمهْ قَالُوا َما أَْغَىنٰ َعنُمكْ  (47) ِمنيَ َال َجتْ ِِس اُب ااْلَْٔعَراِف ِرَجاًال یَْعرِفُوَهنُم  َدٰى أَْحصَ َ َو
عُ  ونَ َمجْ َتْكِربُ َْس ٍة ۚ ادْ  (48) ُمكْ َوَما ُكنُمتْ  َِرْمحَ  ُ َّ َن أَْقَسْمُمتْ َال یَنَالُهُُم ا ِ َّ ُؤَالِء ا ـٰ لُوا الَْجنََّة َال َخْوٌف أََه ُ

َزنُونَ  َدٰى  (49) َلَْیُمكْ َوَال أَنُمتْ َحتْ َ ا  َو َلَْینَا ِمَن الَْماِء أَْو ِممَّ ُضوا  اَب الَْجنَِّة أَْن أَِف اُب النَّاِر أَْحصَ أَْحصَ
ََىل اْلَاكِفِرنَ  َمهَُما  َ َحرَّ َّ نَّ ا ِٕ

ُ ۚ قَالُوا ا َّ ْهتُُم الَْحَیاُة  (50) َرَزقَُمكُ ا َهنُْم لَهًْوا َولَِعًبا َوغَرَّ َُذوا ِد َن اختَّ ِ َّ ا
ُدونَ  َ ِتنَا َجيْ َ ٓ َذا َوَما َاكنُوا ِبا ـٰ َُسوا ِلَقاَء یَْوِمهِْم َه  َ َ َساُمهْ  َ نَْیا ۚ فَالَْیْوَم ن ُّ َاٍب  (51) ا ِِك َولََقْد ِجْئنَاُمه 

ُونَ  َِّقْوٍم یُْؤِم ًة ل ْملٍ ُهًدى َوَرْمحَ ِ ََىلٰ  لْنَاُه  ُ ۚ )52(فَصَّ َ الَّ تَأِْوی
ِٕ
َن  َهْل یَنُظُروَن ا ِ َّ ُ یَُقوُل ا ُ یَْوَم یَأِْيت تَأِْوی

َْعمَ  َُردُّ فَ َْشَفُعوا لَنَا أَْو  َّنَا ِمن ُشَفَعاَء فَ ِّنَا اِبلَْحّقِ فَهَل ل ُْل قَْد َجاَءْت ُرُسُل َرب ي َُسوُه ِمن قَ ِ َّ َْريَ ا َل 
ا اكَ  وا أَنُفَسهُْم َوَضلَّ َعْهنُم مَّ ونَ ُكنَّا نَْعَمُل ۚ قَْد َخِرسُ   ])53(نُوا یَْفَرتُ

  

ر: املعىن إالجاميل ة ؤاحصاب  امة ؤاهنم ٔاحصاب ج ت تبني ٔاصناف الناس یوم الق . مازالت االٓ
س  ىل النار، ومه ٔا ىل اجلنة ورشف  رشف  ىل األعراف وهو سور  س یقفون  ومهنم ٔا

اهل لهيم إبد ئاهتم ولكن هللا يف آخر املطاف مين    م اجلنةاستوت حسناهتم مع س
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  : رشح اللكامت 
َْهنَُما َ   ٔاهل اجلنة ؤاهل النار: َوب

ابٌ  َ   احلاجز الفاصل وهو سور األعراف بني اجلنة والنار: ِح
ه ر العو مجع عرف، : ااْلَْٔعَراف  ف لغة هو لك ماكن من األرض مرتفع اكجلبل والرمل املرتفع، وم

ه عن سائر بدنه یك الرتفا ل عرف ا    .ق
ميَامهُْ ِ  ٔاي یعرفون  من ٔاهل اجلنة من نرضة النعمي وبیاض الوجوه ؤاهل . السمية يه العالمة: ِس

ني وسواد الوجوه    .النار من زرقة األ
لُوَها َوُمهْ یَْطَمُعونَ  ُ لوها ٕاىل االٓن ومه: لَْم یَْد لوها مل ید   .یطمعون ٔان ید

َذا ُرصِفَْت أَبَْصاُرُمهْ ِتلَْقاَء أَْحصَ 
ِٕ
اِلِمنيَ َوا َعلْنَا َمَع الَْقْوِم الظَّ َّنَا َال َجتْ ٔاي ٔاهنا حتول : اِب النَّاِر قَالُوا َرب

ریدون  ي یرصف ٔابصارمه ٕاىل النظر ٕاىل ٔاهل النار ألهنم ال  نظرون ٕاىل ٔاهل النار، وهللا هو ا ف
ة صورمه  شا هيم ل زدادو . النظر ٕا خول اجلنة ایفعل هللا ذ ليك    .خوفا وطمعا 

ُعُمكْ   ميَاُمهْ قَالُوا َما أَْغَىنٰ َعنُمكْ َمجْ ِِس اُب ااْلَْٔعَراِف ِرَجاًال یَْعرِفُوَهنُم  َدٰى أَْحصَ َ مث ٕاذا نظروا ٕاىل ٔاهل : َو
خرون جبمعهم وقوهتم اليت  ن واكنوا یف سهتزؤون اب النار یوخبوهنم ألهنم اكنوا یعرفون ٔاهنم اكنوا 

امة   .التنفعم یوم الق
ونَ َوَما   َتْكِربُ َْس كربمك ال ینفعمك االٓن وهو من ٔاسباب هالكمك: ُكنُمتْ    .ٔاي 

َلَْیُمكْ َوَال أَنُمتْ  لُوا الَْجنََّة َال َخْوٌف  ُ ٍة اْد َِرْمحَ  ُ َّ َن أَْقَسْمُمتْ َال یَنَالُهُُم ا ِ َّ ُؤَالِء ا ـٰ َزنُونَ أََه اكن الكفار  : َحتْ
لون اجلنة ني ال ید ن قالوا  ،حيلفون ٔان ضعفاء املؤم [ جاء يف تفسري ٔان ٔاهل األعراف مه ا
َزنُونَ  َلَْیُمكْ َوَال أَنُمتْ َحتْ لُوا الَْجنََّة َال َخْوٌف  ُ اطب ٔاهل  وجاء يف تفسري ، ] اْد آخر ٔان هللا 

   .األعراف بذ
ُ ۚ قَا َّ ا َرَزقَُمكُ ا َلَْینَا ِمَن الَْماِء أَْو ِممَّ ُضوا  اَب الَْجنَِّة أَْن أَِف اُب النَّاِر أَْحصَ َدٰى أَْحصَ َ َ َو َّ نَّ ا ِٕ

لُوا ا
ََىل اْلَاكِفِرنَ  َمهَُما  من متتیع ٔاهل اجلنة النظر ٕاىل ٔاهل النار، ، و  ٕالینا بغزارة وقوةٔارسلوا  ٔاي :َحرَّ

ريات اجلنة،  ىل الاكفرن  قولون ٔان هللا حرم  لهيم، ، ف ضوا  طلبون مهنم ٔان یف اختذوا  ألهنمف
هنم لهوا ولعبا نیا د هتم احلیاة ا   .وغرَّ

َهنُ  َُذوا ِد َن اختَّ ِ َّ نب األول: ْم لَهًْوا َولَِعًباَ ا   ا
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نَْیا  ُّ ْهتُُم الَْحَیاُة ا نب الثاين:َوغَرَّ ة ٔاهنم ،ا اة بعد  دامئة ٔاهنا ظنوا من  ؤاهنم ٕان ماتوا ٔانه ال ح
  .املوت

َسامهُْ   َ رمحهم : فَالَْیْوَم ن ىسٕاذ ٔاي الیوم نرتكهم وال هنمت هبم وال  الَّ یَِضلُّ َرّيبِ  [، قال تعاىل هللا ال ی
َىس  سیان معنیان)52(طه  ]َوَال یَ دم املباالة، الرتك :، ولل هولو  و اخلاطر، فالثاين  ذهاب وهو ا

لیه ال ذ  ؤا سان، ٔاما األول ف لیه إال ذ    .یؤا
َُسوا ِلَقاَء یَْوِمهِمْ   َ ستعدوا لیوم املعاد: َ ركوا ؤامهلوا ومل    .ٔاي 

ُدونَ   َ ِتنَا َجيْ َ ٓ ون  :َوَما َاكنُوا ِبا ت هللا وال یؤم دون بآ ريمه عهناهباكنوا جي  .ا ویصدون ٔانفسهم و
ِملٍْ  ََىلٰ  لْنَاُه  َاٍب فَصَّ ِِك ، والقصص، األحاكم هللا تعاىل يف القرآن الكرمي بني : َولََقْد ِجْئنَاُمه 

ال،  د والوعید، واملواعظ، واألم ات، واملستحبات، واملهنیات، واحلالل واحلرام، والو  والواج
   .بعمل تفصیال

ُونَ  َِّقْوٍم یُْؤِم ًة ل ذااب ملن كفر ،ملن آمن ورمحة كون هدى:ُهًدى َوَرْمحَ   .و
ظرون هل  : َهْل یَنُظُرونَ  ة مای اق ل ذأُ  ٕاال  وا، بل جيب التصدیق ق   .ربوا به ليك یؤم

 ُ ُ رب یوم یأيت ما:یَْوَم یَأِْيت تَأِْوی   .به هللا تعاىل يف القرآن الكرمي ٔا
ل  سوه من ق ن  ركوه ؤامهلوه: یقول ا   .سوه هنا مبعىن 

َُردُّ  َْشَفُعوا لَنَا أَْو  َّنَا ِمن ُشَفَعاَء فَ ي ُكنَّا نَْعَملُ فَهَل ل ِ َّ َْريَ ا َْعَمَل  متىن الكفار ٔامرن، ٔان جيدوا من : فَ
نیا، ردمه ٕاىل ا   . األمرن ال یقعو  شفع هلم، ٔاو ٔان یطلبوا من هللا ٔان 

وا أَنُفَسهُمْ  لون النار: قَْد َخِرسُ   .بأهنم سید
ونَ  ا َاكنُوا یَْفَرتُ ابت عهنم  اب عهنم،: َوَضلَّ َعْهنُم مَّ لهيا ٔاهنا و االٓلهة الباط اليت اكنوا یعمتدٔاي  ن 

امة   .شفع هلم یوم الق
   :الفوائد

امة من ثقلت موازینه ابحلسنات  1 ل اجلنة  یوم الق ل النار، ومن استوت و د من خفت د
رمحهم هللا تعاىل و  ىل األعراف، مث  كون  لون ی حسناته    .اجلنةنجي ٔاهل األعراف من النار وید

َلَْیُمكْ  أَن[ :يف قول هللا تعاىل  2 السالم حتیة ٔاهل إالسالم ويه حتیة ٔاهل اجلنة، ويه ] َسَالٌم 
ه ألهل اجلنة، ويه حتیة بعضهم بعضا يف اجلنة، وهبا حيَُ   ٔاهل األعراف ٔاهل ّيي حتیة هللا ومالئك

  . اجلنة
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لُوَها َوُمهْ  [ :يف قول هللا تعاىل  3 ُ ، والطمع ] یَْطَمُعونَ لَْم یَْد مرشوعیة الطمع يف رمحة هللا وفض
ىل اليشء، ىض تعلق النفس ؤاملها يف احلصول     .الطمع وهو إالميان والعمل الصاحل ولكن البد ملق

اِلِمنيَ [ :يف قول هللا تعاىل  4 ري  .ٔاكرب ٔانواع الظمل الرشك اب] الَْقْوِم الظَّ فالظمل وضع اليشء يف 
ري حملها ماكنه،   . واملرشك ظامل ألنه رصف العبادة  يف 

ونَ [ :يف قول هللا تعاىل  5  َتْكِربُ َْس ُعُمكْ َوَما ُكنُمتْ  ینفعه  من مات اكفرا ال ] قَالُوا َما أَْغَىنٰ َعنُمكْ َمجْ
 ُ كربُّ ه، وال قومُ ، وال جاهُ ما امةه، وال     .ه یوم الق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


