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 القارئ: أعوُذ ابهلِل من الشيطاِن الرجيِم:

 ِفيَها َيْدُعونَ  ِفيَها ُمت ِكِئيَ  * اْْلَبْ َوابُ  ََلُمُ  ُمَفت َحة   َعْدن   َجن اتِ  * َمآب   ََلُْسنَ  لِْلُمت ِقيَ  َوِإن   ِذْكر   َهَذا}
 َهَذا ِإن   * اَلَِْسابِ  لِيَ ْومِ  ُتوَعُدونَ  َما َهَذا * َأتْ َراب   الط ْرفِ  قَاِصَراتُ  َوِعْنَدُهمْ  * َوَشَراب   َكِثريَة    ِبَفاِكَهة  
 [54-49ص:] {نَ َفاد   ِمنْ  َلهُ  َما َلِرْزقُ َنا

هللا أكرب، نسأل هللا ِمن فضِلِه، َلمَّا ذكَر هللُا مجلًة ِمن أصفيائِه وأوليائِه وأنبيائِه داوَد هنا،  إىل الشيخ:
وسليماَن وأيوَب وإبراهيَم وإسحاَق ويعقوَب وإمساعيَل والَيَسَع، هللا أكرب، أتبَع لَك بذِْكِر َما أعدَّ هللُا ألوليائِِه 

{ هلْم ُحْسُن، هلْم الـَمآُب والـَمرجع َمآب   َلَُْسنَ  لِْلُمتَِّقنيَ  َوِإنَّ  ..َهَذا}قون ِمن النبينَي وسائِر املؤمننَي وهْم الـُمت
مثَّ َفسََّر  {َمآب   َلَُْسنَ  لِْلُمتَِّقنيَ  َوِإنَّ ... َهَذا}اََلَسن، يقوُل أهُل اللغِة: إنَّ هذا ِمن إضافِة الصفِة للموصوِف 

تَـَهاُهُم  هذا الـَمآُب يعين الـَمرِجع الذي يرجعونَ  تـََهاُهم، ُمنـْ إليِه، فأولياُء هللِا يرجعوَن وينتهوَن إىل اجلنِة، هذا ُمنـْ
 اجلنُة؛ لِيقيموا فيها أبَد اآلابِد، اي هللا، اي هللا. 

 : جناُت إقامة ،{ جناُت َعْدن  يعيناأْلَبـَْوابُ  هَلُمُ  ُمَفتََّحةً  َعْدن   َجنَّاتِ *  َمآب   َلَُْسنَ  لِْلُمتَِّقنيَ  َوِإنَّ ...  َهَذا}
، داُر الـُمَقاَمة، داُر  جناُت َعْدن  يعين: جناُت إقامة ، ال نـَْقَلَة منها وال ََتُوَُّل َعنها، جنُة اخلُْلِد، جنُة َعْدن 

الناُس؛ فليسْت داَر إقامة ، الدنيا ما ِهَي إال مـََمرٌّ، مرحلٌة يـَُمرُّ هبا  -سبحان هللا-ُمَقاَمة، أمَّا داُر الدنيا 
لَِيأُخذوا فيها الزاَد، إمَّا الزاَد الذي يـَْنُجون ِبه أو زاٌد يشقوَن ِبه، أعماٌل، هذه داُر العمِل، وداُر اآلخرِة داَر 

 اجلزاِء.
َمن كاَن تـُْفَتُح هلم األبواُب؛ لَِيْدُخلوا فيها، فَمْن كاَن ِمن أهل اجلهاِد، و  {اأْلَبـَْوابُ  هَلُمُ  ُمَفتََّحةً  َعْدن   َجنَّاتِ }

ِن، أبواُب اجلنِة  ِمن أهل الصالِة يدخُل ِمن ابِب الصالِة، وَمْن كاَن ِمن أهل الصياِم يدخُل ِمن ابِب الرَّايَّ
ُمْ  اتَـَّقْوا الَِّذينَ  َوِسيقَ } ُتمْ  َعَلْيُكمْ  َساَلمٌ  َخَزنـَتُـَها هَلُمْ  َوقَالَ  أَبـَْواهُبَا َوفُِتَحتْ  َجاُؤوَها ِإَذا َحّتَّ  ُزَمرًا اجْلَنَّةِ  إىل َرهبَّ  ِطبـْ

 {اأْلَبـَْوابُ  هَلُمُ  ُمَفتََّحةً }[ 73]الزمر: َخاِلِديَن{ فَاْدُخُلوَها
، هذه ِمْن هيئاِت حاالِِتم اليت تدلُّ على ُمتَِّكِئنيَ { ِمن هيئاِت حاهِلم يف اجلنِة أْن يكونوا ِفيَها ُمتَِّكِئنيَ }

 [20]الطور:مَّْصُفوَفة {  ُسُرر   َعَلى }ُمتَِّكِئنيَ وجاَء البياُن يف ُسَور  أخرى  {ِفيَها نيَ ُمتَِّكئِ االرتياِح والسروِر، }
{  َعَلى }ُمتَِّكِئنيَ  [15]الواقعة: مَّْوُضونَة { }ُسُرر   ُر بعُضُه بعضاً. [54]الرمحن:فـُُرش   جاَء بياُن هذا، فالقرآُن يـَُفسِ 

{ َيدعوَن فيها َيطلبوَن ما شاءوا ِمن َوَشرَاب   َكِثريَة    ِبَفاِكَهة   ِفيَها َيْدُعونَ  ِفيَها ُمتَِّكِئنيَ *  اأْلَبـَْوابُ  هَلُمُ  ُمَفتََّحةً }
{ ِمن أنواِع َوَشرَاب  الفاكهِة فتأتيهم كيَف شاءوا، النُّوع الذي طََلُبوُه، }بفاكهة  كثرية { موفورة  ال تنقطُع }
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أو ِمن َلََب  أو ِمن مخر  أو ِمن الرحيِق أو ِمن الَعَسِل ما شاءوا، أنواُع الشَّراِب،  الشَّراِب، شراٌب ِمن ماء  
 [55]الدخان: {ِبُكلِ  فَاِكَهة  }{ يف اآلية األخرى َكِثريَة    ِبَفاِكَهة   ِفيَها َيْدُعونَ }
{ ال إله إال هللا، وعنَدهم الزوجاُت، عنَدهم أزواُج، اَلُوُر الِعني، وَمْن كاَن ِبَفاِكَهة   ِفيَها َيْدُعونَ } .. َوَشرَاب 

مَعُهنَّ ِمن املؤمناِت، فأزواُج أهِل اجلنِة ِصْنفاِن: اَلوُر اليت َخَلَقُهنَّ هللُا يف اجلنِة أزواجاً للمؤمننِي، وكذلَك َمْن 
َزو ْجَن يف اجلنِة، كيَف شاَء هللا، وكما تـَْقَتِضيِه ِحْكَمُتُه، َمن كاَن له زوٌج يف يُزوَّْجَن ِمن املؤمناِت، فاملؤمناُت يُـ 

 الدنيا وِهَي أهُلُه مجَع هللاُ بينهما وزوََّجُه منها وقـََرنَُه هبا، ال إله إال هللا.   
اَجُهنَّ، وهذه صفُة َمْدح  يف املرأة ويف { الطَّْرف: النََّظُر، ال يـَتَـَعدَّى نظُرهنَّ أزو الطَّْرفِ  قَاِصرَاتُ  َوِعْنَدُهمْ }

ا ال تَنظُر لغرِي زوِجها، وال تـَْبِغي ِبه َبَداًل، هللا! }   {الطَّْرفِ  قَاِصرَاتُ الزوجِة، أَّنَّ
ال ألزواِجِهنَّ عليِهنَّ َُلْسِنِهنَّ، فأزواُجُهنَّ ال يَتطلَُّعون لِغريِهنَّ، و  {الطَّْرفِ  قَاِصرَاتُ بعُض املفسرين يقول: }

: فـََهنَّ راضياٌت أبزواجهنَّ ِمن املؤمنني، وهْم راضوَن هبنَّ  ينظروَن لِغريِهنَّ، وكلٌّ ِمن الـَمْعنَـَينْيِ َحقٌّ، فكلٌّ راض 
 { الطَّْرفِ  قَاِصرَاتُ  َوِعْنَدُهمْ }
ُة بياِض الَعنِي { يعين: على ِسن   واحدة ، كلهنَّ شباٌب يف غايِة النََّضارة واَُلْسِن، حوٌر، اَلَوَ أَتْـرَابٌ } ُر: ِشدَّ

  {أَتْـرَابٌ  الطَّْرفِ  قَاِصرَاتُ  َوِعْنَدُهمْ }اَلََوُر  مَع شدِة السََّواِد مَع بياِض الَبَدِن، هكذا فسَّرها العلماء.
 َهَذا} اَلسابِ { هذا الذي وصَفه هللُا هو الذي وعَد هللُا به املتقني يف يوِم اَلَِْسابِ  لِيَـْومِ  تُوَعُدونَ  َما َهَذا}
  اَلَِْساِب{ لِيَـْومِ  تُوَعُدونَ  َما َهَذاَلمَّا ذكرَه أشاَر إليه إبشارِة القريِب } {اَلَِْسابِ  لِيَـْومِ  تُوَعُدونَ  َما
هذا تعبرٌي َعن اخللوِد ودواِم هذا النعيِم، فال ََتَوَُّل عنه، وال انقطاَع له وال  {نـََفاد   ِمنْ  َلهُ  َما َلرِْزقـَُنا َهَذا ِإنَّ }

 َربُّكَ  َشاء َما ِإالَّ  َواأَلْرضُ  السََّماَواتُ  َداَمتِ  َما ِفيَها مثل: }َخاِلِدينَ  {نـََفاد   ِمنْ  َلهُ  َما َلرِْزقـَُنا َهَذا فناَء }ِإنَّ 
.  [108]هود: ََمُْذوذ { َغرْيَ  َعطَاء  أْي: غرَي مقطوع 

 
 السعدي( )تفسريُ 

ه وعلى آلِ  نا حممد  على نبي ِ  والسالمُ  مي، والصالةُ العالَ  رب ِ  هللِ  ، اَلمدُ الرحيمِ  الرمحنِ  للاِ  القارئ: بسمِ 
 ِذْكر   َهَذا}: تعاىل للاِ  قولِ  يف تفسريِ  تعاىله للا محَ ر الرمحن السعدي  عبدُ  الشيخُ  أمجعي، قالَ  هِ وصحبِ 

 {لِْلُمت ِقيَ  َوِإن  
{ ال إله  لِْلُمتَِّقنَي َلَُْسنَ  َوِإنَّ  ِذْكرٌ  َهَذا} ،لِْلُمتَِّقنَي{ َوِإنَّ  ...َهَذا} :أان قلتُ  :يْ إ {ِذْكرٌ  َهَذا}الشيخ:  َمآب 

 َواْلُقْرآنِ  }ص * بقوله: السورةُ  هذهِ  تْ حَ تِ تُ افْـ  ، وقدِ رٌ كْ ذِ  هُ كلُّ   ن اآلايت والقرآنُ مِ  مَ ما تقدَّ  إىل إال هللا، إشارةٌ 



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  ـهـ 1439
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 3 ةاللجنة العلمي  |  إعداد

 

 لِْلُمتَِّقنيَ  َوِإنَّ  ذِْكرٌ  }َهَذا هللاِ  ن عبادِ مِ  َفنيَ  للُمْصطَ رٌ كْ فيها تذكرٌي وذِ  السورةِ  فكلُّ [ 2-1]ص: الذ ِْكِر{ ِذي
{ َلَُْسنَ   َمآب 

 اآلايت: القارئ:
 رُ تذك  يَ  ،رِ كْ الذ ِ  يْ ذِ  القرآنِ  هذا يفِذْكر { } هم،أوصافِ  وذكرُ  الصفوةِ  اْلنبياءِ  هؤالءِ  رُ كْ ذِ : أي {َهَذا}

 نمِ  بهِ  معليهِ  للاُ  ن  مَ  ما فُ عرَ ويُ  ،قتدونَ مُ  ال اَلميدةِ  همأبوصافِ  االقتداءِ  إىل ويشتاقُ  ،املتذكرونَ  مأبحواَلِ 
 .يةِ البَ  بيَ  الثناءِ  نمِ  َلمْ  نشرَ  وما ،الزكيةِ  اْلوصافِ 

 ،رِ  الش   أهلِ و  اخلريِ  أهلِ  جزاءِ  رُ كْ ذِ  :كرِ الذ ِ  أنواعِ  نومِ  ،اخلريِ  أهلِ  رُ كْ ذِ  وهو ،رِ كْ الذ ِ  أنواعِ  نمِ  نوع   فهذا
 ِفيَها َيْدُعونَ  ِفيَها اْْلَبْ َواُب * ُمت ِكِئيَ  ََلُمُ  ُمَفت َحة   َعْدن   َجن اتِ *  َمآب   ََلُْسنَ  لِْلُمت ِقيَ  }َوِإن   :قال وَلذا

 َهَذا ِإن  *  اَلَِْسابِ  لِيَ ْومِ  ُتوَعُدونَ  َما َهَذا*  َأتْ َراب   الط ْرفِ  قَاِصَراتُ  َوِعْنَدُهمْ *  َوَشَراب   َكِثريَة    ِبَفاِكَهة  
 اْلوامرِ  ابمتثالِ  م،رَب   {نَ َفاد   ِمنْ  َلهُ  َما َلِرْزقُ َنا

 أيش؟الشيخ: 
ُْم.أْي: وأنَّ للمتقنَي طالب:   رهبَّ
 "مرهب ِ " ا على طولِ ذأان عندي كالقارئ: 
 .اهبَْ و ِ صَ  ،اهبْ و ِ أي كدا، صَ  ،ال الالشيخ: 

م  ََلُْسنَ } ،ومؤمنة   مؤمن   كل ِ   نمِ  واهي،الن   واجتنابِ  اْلوامرِ  ابمتثالِ  القارئ: أْي: وأن  للمتقَي رَب 
 .ان  سَ حْ تَ سْ مُ  ا  عَ رجِ ومَ  ،نا  سَ حَ  آابَ  مَ  َ ل: أي {َمآب  

 ومتامِ  اكماَلَِ   نمِ  منها ال  دَ بَ  هاصاحبُ  يغِ بْ ي َ  ال إقامة   جناتِ : أيْ  {َعْدن   َجن اتِ }: فقالَ  هُ لَ ص  وفَ  هُ رَ س  فَ  ث  
 .يَ جِ خرَ بُ  وال منها خبارجيَ  واسُ يْ ولَ  ها،نعيمِ 

 بلْ  ،مْ هُ  وهاحُ فت ِ يُ  أن حيتاجونَ  ال ها،ومساكنِ  امنازَلِ  أبوابُ  همْلجلِ  مفتحة  : أي {اْلبْ َوابُ  ََلُمُ  ُمَفت َحة  }
 على اأيض   دليل   وهذا ،ونَ ومُ دُ مَْ  همْ 

 وتدخلُ  {األبـَْوابُ  هَلُمُ  ُمَفتََّحةً }هم، مساكنِ  أبوابَ  منها يشملُ  اجلنةَ  ا اليت يدخلونَ بواهبَ أ لُ يعين يشمَ الشيخ: 
ِِتِمْ  َوأَْزَواِجِهمْ  آاَبئِِهمْ  ِمنْ  َصَلحَ  }َوَمنْ  عليهم املالئكةُ  الَِئَكةُ  َوُذر ايَّ

َ
 َساَلمٌ  اَبب  * ُكل ِ   مِ ن َعَلْيِهم َيْدُخُلونَ  َوامل

اِر{  ُعْقَب  فَِنْعمَ  َصرَبْتُْ  ِبَا َعَلْيُكم  .[24-23]الرعد:الدَّ

 ،التام    على اْلمانِ  أيض ا دليل   وهذا القارئ:
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ن مِ  م خيشونَ ، ألَّنَّ ملاذا؟ لألمنِ  األبوابَ  يتخذونَ  ،يف الدنيا الناسِ  يعين ما هو كحالِ  [يبتسم] إيالشيخ: 
 َمَقام   يف  اْلُمتَِّقنيَ  }ِإنَّ أَِمني {  َمَقام   يف } [49]األعراف:{ اَل َخْوفٌ } فهناكَ  ،قُ لَّ غَ تُـ  عليهم، األبوابُ  العدوانِ 
مطلقًا مطلقًا  ما خُيافُ  ن كل ِ آِمِننَي مِ  [55]الدخان: آِمِننَي{ فَاِكَهة   ِبُكل ِ  ِفيَها }َيْدُعونَ  [51]الدخان: أَِمني {

 .اتمٌّ  أمنٌ  ،مطلقٌ  أمنٌ 
 

 .اأبواَبُ  هِ ْلجلِ  قَ غل  تُ  أنْ  بُ وجِ يُ  ما عدن   جناتِ  يف ليسَ  هوأن   القارئ:
 ،اتِ نَ ي   زَ مُ  ال اْلرائكِ  على {ِفيَها ُمت ِكِئيَ }

  .سبحان هللا! ال إله إال هللا !، سبحان هللا{األبـَْوابُ  هَلُمُ  ُمَفتََّحةً }ال إله إال هللا، الشيخ: 
 األمنِ  َتقيقٌ  ن هذه األبوابِ مِ  املقصودُ  ، ولكن ليسَ أبوابٌ  املساكنِ  كَ لْ تِ على أنَّ لِ  اللةٌ دَ  لكن هذا فيهِ 

،  يف القصورِ الِ مَ واجلَ  نِ سْ اَلُ  اهرِ ظَ مَ  ن مجلةِ مِ  األبوابُ  هذهِ  تكونَ  ، ميكن أنْ واملساكنِ  هذه املنازلِ  ظُ فْ وحِ 
 ،يعين ما نقولُ  ،وكذا هللا أعلم وتنفتحُ  قُ لِ غَ نْـ ا تَـ ، وميكن أَّنَّ فيها أبوابٌ  اً إذ ،فيها مجالٌ  ،فيها زينةٌ  األبوابُ 

 .مهيَّأةٌ  ةٌ لكنها ُمفتَّحَ 
  . اتِ فَ رَ خْ زْ مُ  ال واجملالسِ القارئ: 

 هم،نفوسُ  يهِ هِ تَ شْ تَ  ما كل ِ   نمِ  {َوَشَراب   َكِثريَة    ِبَفاِكَهة  } واتُ يَ  أنْ  ،مهُ امَ د  خُ  رونَ مْ يَ : أي {ِفيَها َيْدُعونَ }
 ،والطمأنينةِ  الراحةِ  وكمالِ  ،النعيمِ  كمالِ   على ل  دُ يَ  وهذا م،هُ أعين ُ  هُ ذ  لَ وت َ 

 .اجلنة اي ربا نَ اي هللا ارزقْـ الشيخ: 
 .ذةِ الل   ومتامِ  القارئ:

 ،ن  عليهِ  ن  هِ أزواجِ  فُ رْ وطَ  ،ن  هِ أزواجِ  على ن  هِ فِ رْ طَ  {قَاِصَراتُ } العيِ  اَلورُ  همأزواجِ  نمِ  {َوِعْنَدُهمْ }
 اض  وَ عِ  هُ عنْ  وال ال  دَ بَ  هِ بصاحبِ  يبغِ يَ  ال هوأن   ،هِ لغريِ  هِ طموحِ  وعدمِ  ،لآلخرِ  منهما كل     وحمبةِ  هم،كل ِ   مجلماَلِ 

 .هُ ذ  وألَ  هُ وأحسنَ  الشبابِ  ن ِ سِ  أعدلَ  ،ة  واحد ن   سِ  على: أيْ  {َأتْ َراب  }
 .الصاَلةِ  كمأعمالِ  على جزاء   {اَلَِْسابِ  لِيَ ْومِ } املتقون هاأي   {تُوَعُدونَ  َما َهَذا}
 مستقر   دائم   هو بلْ  ،انقطاع  : أي{ نَ َفاد   ِمنْ  َلهُ  َما} عيمِ الن   دارِ  أهلِ  على هُ نَ أوردْ  الذي {َلِرْزقُ َنا َهَذا ِإن  }
 .اآلنتِ  مجيعِ  يف تزايد  مُ  ،اْلوقاتِ  مجيعِ  يف
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 طيِف الل   اَلميدِ  ،الغن ِ  الواسعِ  ،اجلوادِ  الَب ِ  ،الرحيمِ  وفِ ؤ الر  ،الكريِ  الرب ِ  على بعظيم   هذا وليسَ 
 ىصَ تُْ  ال الذي ،رِ واتِ تَ مُ  ال والكرمِ  ،الباهرِ  الفضلِ  ذي ،انِ ن  مَ  ال اجلميلِ  اجلليلِ  ،نِ اي  الد   كِ لِ مَ  ال ،الرمحنِ 

 .هِ ر ِ بِ  ببعضِ  اطُ حيُ  وال ،هُ مُ عَ نِ 
 انتهى.

 .انتهى، أحسنَت، سبحان هللا الشيخ:


