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يطاِن الرَّجيمِ   القارئ: أعوُذ ابهلِل ِمن الشَّ

َتِِن َلَْ ُأوَت ِكَتابَِيْه ) ُقوُل ََي لَي ْ تَ َها 26( َوَلَْ َأْدِر َما ِحَسابَِيْه )25}َوَأمَّا َمْن ُأوِتَ ِكَتابَُه ِبِشَماِلِه فَ ي َ ( ََي لَي ْ
( ُثَّ 30( ُخُذوُه فَ غُلُّوُه )29( َهَلَك َعِنِِ ُسْلطَانَِيْه )28( َما َأْغََن َعِنِِ َمالَِيْه )27اْلَقاِضَيَة )َكاَنِت 

ُعوَن ِذرَاًعا فَاْسُلُكوُه )31اْْلَِحيَم َصلُّوُه ) ( ِإنَُّه َكاَن ََل يُ ْؤِمُن اِبَّللَِّ اْلَعِظيِم 32( ُثَّ ِف ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسب ْ
يٌم )34( َوََل ََيُضُّ َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكنِي )33) ( َوََل َطَعاٌم ِإَلَّ ِمْن 35( فَ َلْيَس َلُه اْليَ ْوَم َهاُهَنا َحَِ

 [37-25]احلاقة: ( ََل َيَُْكُلُه ِإَلَّ اْْلَاِطُئوَن{36ِغْسِلنٍي )
 إىل هنا، ال إله إالا هللا.الشيخ: 

فريِق الثااين: فريُق األشقياِء، وهم من يُؤَتى كتابَُه بشمالِِه، فلنتدب اْر التابايَُن بنَي هذه اآلايُت ذُِكَر فيها حاُل ال
ُل يقوُل: }َهاُؤُم اقْ َرُءوا ِكَتابَِيْه{  تعبريًا عن سرورِه، وأناُه رأى فيه ما يسرُّه }َهاُؤُم [، 19]احلاقة:الفريقني، فاألوا

َتِِن َلَْ أُوَت ِكَتابَِيْه [، 20-19]احلاقة:ْنُت َأيِنِ ُمََلٍق ِحَسابَِيْه{ ( ِإيِنِ ظَن َ 19اقْ َرُءوا ِكَتابَِيْه ) وهذا يقوُل: }اَي لَي ْ
ُر أنا ما كاَن عليه يف25) تَ َها َكاَنِت اْلَقاِضَيَة{ مثا يتذكا نيا  ( َوَلَْ أَْدِر َما ِحَسابَِيْه{ فيتمَّنا أناه ميوُت }اَي لَي ْ الدُّ

لط  ( َهَلَك َعِنِِ ُسْلطَانَِيْه{28اِن، وأنا ذلَك َل يُغِن عنُه شيًئا }َما َأْغََّن َعِنِِ َمالَِيْه )من املاِل والسُّ
: مثا ذكَر تعاىل ما يُفَعُل بِه وما يُقاُل للمَلئكِة يف معاملِته: }ُخُذوُه فَ ُغلُّوُه{ يعِن: اجعُلوا الُغلا يف عنِقِه، الُغلُّ 

بُوا 69لظااَِل، }َأَلَْ تَ َر ِإىَل الاِذيَن ُُيَاِدلُوَن يف آاَيِت اَّللاِ َأَّنا ُيْصَرفُوَن )ما يُوَضُع يف العنِق لسحِب ا ( الاِذيَن َكذا
ََلِسُل{ 70ِِبْلِكَتاِب َوِبَا أَْرَسْلَنا ِبِه ُرُسَلَنا َفَسْوَف يَ ْعَلُموَن )  [،71-69]غافر:( ِإِذ اأْلَْغََلُل يف َأْعَناِقِهْم َوالسا

( مُثا اْلَِْحيَم َصلُّوُه{ أدخُلوُه 30}ُخُذوُه فَ ُغلُّوُه )[، 4]اإلنسان:ِإَّنا َأْعَتْدََّن لِْلَكاِفرِيَن َسََلِسَل َوَأْغََلاًل َوَسِعريًا{ }
. قيِِ قوة، هذا تصويٌر حلال ذلَك الشا  يف اْلحيِم حَّتا يقاسَي حراها وأليَم عذاِِبا، نعوُذ ِبهلِل من الشِِ

ُعوَن ِذرَاًعا فَاْسُلُكوُه{ سلسلٌة ُيسَلُك فيها، ذُِكَر يف التافسري أناه ُيسَلُك فيها فُتدَخلُ }مُثا يف    ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسب ْ
( مُثا اْلَِْحيَم 30يف دبرِه فتخرُج من طرِفه اآلخِر، وُيسَلُك فيها، إناه لعذاٌب، أيُّ عذاٍب! }ُخُذوُه فَ ُغلُّوُه )

ُعوَن ِذرَاًعا فَاْسُلُكوُه{( 31َصلُّوُه )  مُثا يف ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسب ْ
قاِء، سبُبه أناه كاَن ال يؤمُن ِبهلِل رِبا وإ هلًا، فَل }ِإناُه َكاَن اَل يُ ْؤِمُن ِِبَّللاِ اْلَعِظيِم{ هذا فيه بياُن سبِب هذا الشا

( َواَل ََيُضُّ َعَلى َطَعاِم 33 يُ ْؤِمُن ِِبَّللاِ اْلَعِظيِم )يعبُد هللا، أو يعبُده ويعبُد مَعه غريَه فيكوُن مشرًكا، }اَل 
( قَالُوا َلَْ َنُك ِمَن اْلُمَصلِِنَي 42اْلِمْسِكنِي{ كما قاَل اجملرمون إذا سأهَلم أهُل اْلناِة: }َما َسَلَكُكْم يف َسَقَر )

ُر بعُضها [، 45-42]املدثر:َع اْْلَاِئِضنَي{ ( وَُكناا ََنُوُض مَ 44( َوَلَْ َنُك نُْطِعُم اْلِمْسِكنَي )43) فاآلايُت يفسِِ
 بعًضا.
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يِن ) ( َواَل 2( َفَذِلَك الاِذي َيدُعُّ اْلَيِتيَم )1}َواَل ََيُضُّ َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكنِي{، }أََرأَْيَت الاِذي يَُكذُِِب ِِبلدِِ
فأيَن َمن }يُْطِعُموَن الطاَعاَم َعَلى ُحبِِِه ِمْسِكيًنا َويَِتيًما َوَأِسريًا{ [، 3-1]املاعون:ََيُضُّ َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكنِي{ 

 وَمن }اَل ََيُضُّ َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكنِي{؟ يعِن: ما يدعو إىل إطعاِم املسكنِي أصًَل. [،8]اإلنسان:
يٌم{ يف ذلَك الوقِت  ليَس له َحيٌم، يعِن: صديٌق صادُق املوداِة لُه، ليَس له صديٌق }فَ َلْيَس َلُه اْليَ ْوَم َهاُهَنا َحَِ

اِفِعنَي{  َفُعُهْم َشَفاَعُة الشا [، 48]املدثر:َينُّ عليِه ويعطُف عليه ويسعى يف نفِعه فهذا ال وجوَد لُه، ال }تَ ن ْ

يٌم ) { ليَس هلم }َطَعاٌم ِإالا ِمْن ِغْسِلنٍي{ وهذا نوٌع ( َواَل َطَعاٌم ِإالا ِمْن ِغْسِلنيٍ 35}فَ َلْيَس َلُه اْليَ ْوَم َهاُهَنا َحَِ
من مأكول أهِل النااِر وال بدا أناه خبيٌث ال ُيسِمُن وال يُغِن من جوٍع، والباد أناه قبيُح الطاعِم والراائحِة واألثِر، 

 نعوُذ ِبهلل.
كافروَن }اَل ََيُْكُلُه ِإالا اْْلَاِطُئوَن{ ففي هذه اآليِة تعبرٌي }اَل ََيُْكُلُه ِإالا اْْلَاِطُئوَن{ يعِن: العصاُة املذنِبوَن ال

قاُء الاذي ليَس  وتصويٌر حلاِل األشقياِء يوَم القيامِة، ماذا يقولوَن؟ وماذا يُقاُل هلم، وماذا يُفَعُل ِبم، إناُه الشا
ا الاِذيَن َشُقوا َفِفي النااِر هَلُمْ  -106]هود:( َخاِلِديَن ِفيَها{ 106 ِفيَها َزِفرٌي َوَشِهيٌق )بعَده وال فوَقه شقاٌء }فََأما

قوِة. [107 قوِة، أعوُذ ِبهلِل من الشِِ  نسأُل هللاَ العافيَة، أعوُذ ِبهلل من الشِِ
 

) عديِِ  )تفسرُي السَّ
الُم على الُة والسَّ ٍد وعلى آِلِه  القارئ: بسِم هللِا الرََّحِن الرَّحيِم، احلمُد هلِل ربِِ العاَلمنَي، والصَّ نبيِِنا حممَّ

عديُّ  يُخ عبُد الرََّحِن السَّ }َوَأمَّا  ِف تفسرِي قوِل هللِا تعاىل: -رََحُه هللُا تعاىل-وصحِبِه أمجعنَي، قاَل الشَّ
 َمْن ُأوِتَ ِكَتابَُه ِبِشَماِلِه...{ اآلَيِت: 

قاِء يُعَطوَن كتَبهم املشتِملَة على أعمالِ  يِِئِة بشماِلم متييًزا لم وخزًَي وعارًا هؤَلِء هم أهُل الشَّ م السَّ
ُر بدخوِل النَّاِر  َتِِن َلَْ ُأوَت ِكَتابَِيْه{ ألنَُّه يُبشَّ وفضيحًة، فيقوُل أحُدهم ِمن المِِ والغمِِ واحلزِن. }ََي لَي ْ

 واْلسارِة األبديَِّة.
تَ َها َكاَنِت }َوَلَْ َأْدِر َما ِحَسابَِيْه{ أي: ليَتِن كْنُت نسيًّا منسيًّ  ا وَل أُبَعْث وُأحاَسْب ولذا قاَل: }ََي لَي ْ

 اْلَقاِضَيَة{ أي: َي ليَت موتيت هَي املوتُة الَّيت َل بعَث بعَدها.
ْم منُه آلخرتِِه، وَل ينفُعُه لو افتدى بِه ِمن العذاِب  ُثَّ التفَت إىل ماِلِه وسلطانِِه، فإذا هَو وابٌل عليِه َل يقدِِ

ْم منُه شيًئا، وَل ِف اآلخرِة، قد شيًئا، فيقولُ  نيا، َل أقدِِ : }َما َأْغََن َعِنِِ َمالَِيْه{ أي: ما نفَعِن َل ِف الدُّ
 ذهَب وقُت نفِعِه. 
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}َهَلَك َعِنِِ ُسْلطَانَِيْه{ أي: ذهَب واضمحلَّ فلم تنفِع اْلنوُد وَل الكثرُة وَل الَعَدُد وَل الُعَدُد. وَل اْلاُه 
 ذلَك كلُُّه أدراَج الرَِِيِح، وفاَتْت بسبِبِه املتاجُر واألرابُح، وحضَر بدَلُه الموُم والغموُم العريُض، بل ذهبَ 

داِد: }ُخُذوُه فَ ُغلُّوُه{ أي: اجعُلوا ِف عنقِ  واألتراحُ  ِه ُغالًّ فحينئٍذ يُؤَمُر بعذاِبِه فُيقاُل للزَّابنيِة الِغالِظ الشِِ
 خينُقُه.

 }ُثَّ اْْلَِحيَم َصلُّوُه{ أي: اقلُبوُه على مجِرها ولِبها.
ُعوَن ِذرَاًعا{ ِمن سالسِل اْلحيِم ِف غايِة احلرارِة }فَاْسُلُكوُه{ أي: انظُموُه فيها  }ُثَّ ِف ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسب ْ

ُب هذا العذاَب الفظيَع، فبئَس العذاُب أبْن تدخَل ِف دبرِِه وخترَج ِمن فِمِه،  ويُعلََّق فيها، فال يزاُل يُعذَّ
 والعقاُب، وواحسرَة لُه التَّوبيُخ والعتاُب.

: }ِإنَُّه َكاَن َل يُ ْؤِمُن اِبَّللَِّ اْلَعِظيِم{ أبْن كاَن كافًرا بربِِِه معان بَب الَّذي أوصَلُه إىل هذا احمللِِ ًدا فإنَّ السَّ
.لرسِلِه رادًّ   ا ما جاُؤوا بِه ِمن احلقِِ

}َوَل ََيُضُّ َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكنِي{ أي: ليَس ِف قلِبِه رَحٌة يرحُم هبا الفقراَء واملساكنَي فال يطعُمهم ِمن 
عادِة ومادَََّتا أمراِن:  ماِلِه وَل َيضُّ غريَُه على إطعاِمهم، لعدِم الوازِع ِف قلِبِه، وذلَك ألنَّ مداَر السَّ

الُص هلِل، الَّذي أصُلُه اإلمياُن ابهلِل، واإلحساُن إىل اْللِق بوجوِه اإلحساِن، الَّذي ِمن أعظِمها دفُع اإلخ
وا ما  توَن بِه، وهؤَلِء َل إخالَص وَل إحساَن، فلذلَك استحقُّ ضرورِة احملتاجنَي إبطعاِمهم ما يتقوَّ

وا.  استحقُّ
يٍم{ أي: قريٌب أو صديٌق يشفُع لُه لينجَو ِمن عذاِب هللِا }فَ َلْيَس َلُه اْليَ ْوَم َهاُهَنا{ أي: يوَم  القيامِة }َحَِ

َفاَعُة ِعْنَدُه ِإَل ِلَمْن َأِذَن َلُه{ أو يفوَز بثواِب هللِا:  َفُع الشَّ يٍم َوَل  [،23]سبأ:}َوَل تَ ن ْ }َما لِلظَّاِلِمنَي ِمْن َحَِ
 [18]غافر:َشِفيٍع يُطَاُع{ 

الَّذي هَو ِف غايِة احلرارِة، وننِت الِرِيِح، وقبِح الطَّعِم وليَس لُه طعاٌم إَلَّ ِمن ِغسلنَي وهَو صديُد أهِل النَّاِر 
راَط املستقيَم وسلُكوا سبَل كلِِ ومرارِتِه َل َيكُل هذا الطَّ  ميَم }ِإَلَّ اْْلَاِطُئوَن{ الَّذيَن أخطُؤوا الصِِ عاَم الذَّ

وا العذاَب األليَم.  طريٍق يوصُلهم إىل اْلحيِم فلذلَك استحقُّ
 [38]احلاقة: }َفاَل أُْقِسُم ِبَا تُ ْبِصُروَن{قاَل هللاُ تعاىل: 

 إىل هنا.الشيخ: 
 


