
 
 تفسري سورة النبأ

َبِإ اْلَعِظيِم * الَِّذى ُهْم ِفيِه ُُمَْتِلُفوَن *   }َعمَّ يَ َتَسآَءُلوَن * َعِن الن َّ
ْرَض ِمَهدًا * ََنَْعِل الَ َكالَّ َسيَ ْعَلُموَن * ُثَّ َكالَّ َسيَ ْعَلُموَن * َأَلَْ 

* َوَخَلْقَنُكْم َأْزَوجًا * َوَجَعْلَنا نَ ْوَمُكْم ُسَباًَت * َواْْلَِباَل َأْوََتدًا 
َنا فَ ْوَقُكْم  َوَجَعْلَنا الَّْيَل ِلَباسًا * َوَجَعْلَنا الن ََّهاَر َمَعاشًا * َوبَ نَ ي ْ
َسْبعًا ِشَدادًا * َوَجَعْلَنا ِسَراجًا َوهَّاجًا * َوَأنَزْلَنا ِمَن اْلُمْعِصَراِت 

 ٍت َأْلَفافًا{اُنْخرَِج ِبِه َحب اً َونَ َباَتً * َوَجنَّ َمآًء َثجَّاجاً * ل ِ 

 البسملة تقدم الكالم عليها.

عز  _}عم يتساءلون{ يعين عم يتساءل هؤالء، ُث أجاب هللا 
الذي هم  فقال: }عن النبأ العظيم ،عن هذا السؤال _ وجل

 .فيه ُمتلفون{



وسلم من  صلى هللا عليه وآله _وهذا النبأ هو ما جاء به النيب 
البينات واهلدى، والسيما ما جاء به من الخبار عن اليوم 
اآلخر والبعث واْلزاء، وقد اختلف الناس يف هذا النبأ الذي 
جاء به النيب صلى هللا عليه وآله وسلم: فمنهم من آمن به 
وصدق، ومنهم من كفر به وكذب، ومنهم من شك فيه وتردد 

علمون ما كذبوا به علم فبني هللا أن هؤالء الذين كذبوا سي
اليقني، وذلك إذا رأوا يوم القيامة يوم أييت أتويله يقول الذين 

ذا قال سبحانه نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا ابحلق، وهل
 هنا: 

واْلملة الثانية توكيٌد لألوىل  ،ُث كال سيعلمون{ }كال سيعلمون
من حيث املعىن، وإن كانت ليست توكيدًا ابعتبار اصطالح 

نحويني؛ لنه ُفصل بينها وبني اليت قبلها حبرف العطف، ال
احلروف. واملراد  والتوكيد ال يُفصل بينه وبني مؤكدة بشيء من

ابلعلم الذي توعدهم هللا به هو علم اليقني الذي يشاهدونه 
 على حسب ما أخربوا به.



ُث بني هللا تعاىل نعمه على عباده ليقرر هذه النعم فيلزمهم 
ا{ أي جعل هللا الرض جعل الرض مهادً  }أَل نشكرها فقال: 

مهدة للخلق ليست ابلصلبة اليت ال يستطيعون حرثها،  م امهادً 
مشي عليها إال بصعوبة، وليست ابللينة الرخوة اليت ال  وال ال

ينتفعون هبا، وال يستقرون فيها، ولكنها ممهدة هلم على حسب 
 مصاحلهم وعلى حسب ما ينتفعون به. 

أوَتدًا{ أي جعلها هللا تعاىل أوَتدًا لألرض مبنزلة الوتد }واْلبال 
للخيمة حيث يثبتها فتثبت به، وهي أيضًا اثبتة كما قال تعاىل: 

 [ .10}وجعل فيها رواسي من فوقها وابرك فيها{ ]فصلت: 

وهذه الوَتد قال علماء الرض: إن هذه اْلبال هلا جذور 
دار، أو وتد راسخة يف الرض كما يرسخ جذر الوتد ابْل

اخليمة يف الرض ولذلك جتدها صلبة قوية ال تزعزعها الرايح 
 وهذا من متام قدرته ونعمته. 

ما بني ذكر وأنثى، وصغري  اا{ أي أصنافً }وخلقناكم أزواجً 
وكبري، وأسود وأمحر، وشقي وسعيد إىل غري ذلك مما خيتلف 



ز الناس فيه، فهم أزواج ُمتلفون على حسب ما أراده هللا ع
وجل واقتضته حكمته ليعترب الناس بقدرة هللا تعاىل، وأنه قادر 
على أن جيعل هذا البشر الذين خلقوا من مادة واحدة ومن 

 أب واحد على هذه الصناف املتنوعة املتباينة. 

للتعب، فالنوم يقطع ما سبقه  ا{ أي قاععً }وجعلنا نومكم سباَتً 
تقبل، ولذلك من التعب، ويستجد به اإلنسان نشاعًا للمس

جتد الرجل إذا تعب ُث انم اسرتاح وجتدد نشاعه، وهذا من 
النعمة وهو أيضًا من آايت هللا كما قال هللا تعاىل: }ومن آايته 

 .[23ليل والنهار وابتغاؤكم من فضله{ ]الروم: منامكم ابل

}وجعلنا الليل لباسًا{ أي جعل هللا هذا الليل على الرض 
وهذا ال  ض تلبسه ويكون جلبااًب هلا،مبنزلة اللباس كأن الر 

يعرفه متام املعرفة إال من صعد فوق ظل الرض، وقد رأينا 
ذلك من االايت العجيبة إذا صعدت يف الطائرة وارتفعت وقد 
غابت الشمس عن سطح الرض ُث تبينت لك الشمس بعد 
أن ترتفع جتد الرض وكأمنا كسيت بلباس أسود. ال ترى شيئاً 



ه سواد من حتتك فتبني من هذا معىن قوله تعاىل: من الرض كل
 .ا{}وجعلنا الليل لباسً 

يعيش الناس فيه يف علب  اا{ أي معاشً }وجعلنا النهار معاشً 
الرزق على حسب درجاهتم وعلى حسب أحواهلم، وهذا من 

 نعمة هللا سبحانه وتعاىل على العباد. 

وصفها { وهي السماوات السبع، اا شدادً ا فوقكم سبعً }وبنين
هللا تعاىل ابلشداد لهنا قوية كما قال تعاىل: }والسماء بنيناها 

 بنيناها بقوة. :أي ،[47موسعون{ ]الذارايت:  أبيٍد وإان ل

{ يعين بذلك الشمس فهي سراج اا وهَّاجً }وجعلنا سراجً 
مضيء، وهي أيضًا ذات حرارة عظيمة. }وهاجًا{ أي وقَّادة، 

شديدة مع بعدها الساحق عن  ها يف أايم الصيف حرارة وحرارت
حلر يف الرض، فما ظنك مبا يقرب منها، ُث إهنا تكون يف أايم ا

كما قال النيب عليه الصالة   شدة حرها من فيح جهنم،
صالة، فإن شدة احلر من إذا اشتد احلر فأبردوا ابل»والسالم: 
اشتكت النار إىل ». وقال عليه الصالة والسالم: «فيح جهنم



ها بنفسني،  ، فأذن لااي رب، أكل بعضي بعضً  فقالت: هللا
نفس يف الشتاء، ونفس يف الصيف، فأشد ما جتدون من الربد 

 .«شد ما يكون من احلر من فيح جهنممن زمهرير جهنم، وأ

ومع ذلك فإن فيها مصلحة عظيمة للخلق فهي توفر على 
اخللق أموااًل عظيمة يف وقت النهار حيث يستغين الناس هبا 

النوار، وكذلك الطاقة اليت تستخرج منها تكون  عن إيقاد
وكذلك إنضاج الثمار وغري هذا من الفوائد  فيها فوائد كثرية،

 العديدة من هذا السراج الذي جعله هللا عز وجل لعباده.

وملا ذكر السراج الوهاج الذي به احلرارة واليبوسة ذكر ما 
واملاء  ،{اجً أنزلنا من املعصرات ماًء ثجَّايقابل ذلك فقال: }و 

فيه رعوبة وفيه برودة، وهذا املاء أيضًا تنبت به الرض وحتيا 
به، فإذا انضاف ماء السماء إىل حرارة الشمس حصل يف هذا 

 إنضاج للثمار ومنو هلا على أكمل ما يكون. 

}وأنزلنا من املعصرات{ يعين من السحاب، ووصفها هللا أبهنا 
وله عصرًا، كما يعصر معصرات كأمنا تعصر هذا املطر عند نز 



الثوب، فإن هذا املاء يتخلل هذا السحاب وخيرج منه كما 
{ أي كثري اوب املعصور، وقوله: }ماء ثجَّاجً خيرج املاء من الث

لثج يعين اإلهنمار والتدفق وذلك لغزارته وقوته حىت يروي 
 الرض. 

ء الذي أنزل من السماء إىل }لنخرج به{ أي لنخرج هبذا املا
بًّا ونباًَت{ فتنبت الرض وخيرج هللا به من احلب }ح الرض

جبميع أصنافه وأنواعه الرب والشعري والذرة وغريها. والنبات من 
 .الثمار كالتني والعنب وما أشبه ذلك

}وجنات ألفافا{ أي بساتني ملتفًا بعضها إىل بعض، من كثرهتا 
وحسنها وهبائها حىت إهنا لتسرت من فيها لكثرهتا، والتفاف 

عضها إىل بعض، وهي الشجار اليت هلا ساق، فيخرج من هذا ب
املاء الثجاج الزروع والنخيل والعناب وغريها سواء خرج منه 
مباشرة أو خرج منه بواسطة استخراج املاء من ابعن الرض؛ 
لن املاء الذي يف ابعن الرض هو من املطر كما قال تعاىل: 

ا أنتم له خبازنني{ م}فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه و 



أخرى: }فسلكه ينابيع يف  وقال تعاىل يف آية ،[22]احلجر: 
 [ .21]الزمر:  الرض{

وملا ذكر هللا تعاىل ما أنعم به على العباد ذكر حال اليوم اآلخر 
 وأنه ميقات جيمع هللا به الولني واآلخرين فقال تعاىل:

الصُّوِر فَ َتْأتُوَن   ييُنَفُخ فِ  ا * يَ ْومَ يَ ْوَم اْلَفْصِل َكاَن ِميَقتً  }ِإنَّ 
ِجَباُل  * َوُسريِ َِت الْ  السََّمآُء َفَكاَنْت َأبْ َوابً  * َوفُِتَحتِ  اَأفْ َواجً 

 * ابً آِغنَي مَ الطَّ * لِ  ا* ِإنَّ َجَهنََّم َكاَنْت ِمْرَصادً  َفَكاَنْت َسَراابً 
ا ِميمً  * ِإالَّ حَ  َواَل َشَراابً  ا َيُذوُقوَن ِفيَها بَ ْردً  * اَل بِِثنَي ِفيَه َأْحَقاابً اَل 

بُوْا َكانُوْا اَل يَ ْرُجوَن ِحَساابً   * ِإن َُّهمْ  اقً ا* َجَزآًء ِوفَ  اَوَغسَّاقً   * وََكذَّ
نَ يْ  * وَُكلَّ َش تَِنا ِكذَّاابً ايَ بِ  وُقوْا فَ َلن نَّزِيدَُكْم * َفذُ  ابً اُه ِكتَ اٍء َأْحَصي ْ

 { َعَذاابً ِإالَّ 

{ وهو يوم القيامة، الفصل كان ميقاَتً تعاىل: }إن يوم قال 
ومسي يوم فصل لن هللا يفصل فيه بني العباد فيما شجر 
بينهم، وفيما كانوا خيتلفون فيه، فيفصل بني أهل احلق وأهل 
الباعل، وأهل الكفر وأهل اإلميان، وأهل العدوان وأهل 



االعتدال، ويفصل فيه أيضًا بني أهل اْلنة والنار، فريق يف 
 وفريق يف السعري. نة اْل

لجل معدود كما قال   للجزاء موقوَتً { يعين ميقاَتً }كان ميقاَتً 
وما  ،[104خره إال لجل معدود{ ]هود: تعاىل: }وما نؤ 

ظنك بشيء له أجل معدود وأنت ترى الجل كيف يذهب 
سريعًا يومًا بعد يوم حىت ينتهي اإلنسان إىل آخر مرحلة، 

بعد يوم حىت تنتهي إىل آخر  فكذلك الدنيا كلها تسري يوماً 
مرحلة، وهلذا قال تعاىل: }وما نؤخره إال لجل معدود{ كل 

 شيء معدود فإنه ينتهي. 

{ والنافخ املوكل فيها ايوم ينفخ يف الصور فتأتون أفواجً }
إسرافيل، ينفخ فيها نفختني: الوىل: يفزع الناس ُث يصعقون 

د إليهم أرواحهم، فيموتون، والثانية: يبعثون من قبورهم وتعو 
{ ويف اآلية ايوم ينفخ يف الصور فتأتون أفواجً وهلذا قال هنا: }

وج أو مع ف اا؛ فوجً أي فتحيون فتأتون أفواجً  إجياز ابحلذف
كل أمة   :حبسب المم ،وهللا أعلم، يتلو فوجاً، وهذه الفواج

يف هذا  التحاسب عليه، فيأيت الناس أفواجً تدعى إىل كتاهبا 



ه الرض فيذرها هللا عز وجل يم الذي تسوى فياملوقف العظ
، ويف هذا اليوم يقول اا وال أمتً ا ال ترى فيها عوجً صفً صف اقاعً 

 هللا عز وجل: 

{ فتحت وانفرجت فتكون }وفتحت السماء فكانت أبواابً 
تكون يف  اا حمفوظً  يشاهدها الناس بعد أن كانت سقفً أبواابً 

ليل على كمال قدرة هللا مفتوحة، ويف هذا د ذلك اليوم أبواابً 
القيامة  جعلها هللا تعاىل يوم  عز وجل أن هذه السبع الشداد ي

}يوم تكون السماء كاملهل. وتكون  :كأن َل تكن، تكون أبواابً 
 .[9-8]املعارج:  {اْلبال كالعهن.

قوله: }وسريت اْلبال فكانت م صفة أخرى ذكرها هللا يف  وث
ماء ُتدك فتكون كالرمل ُث { أي أن اْلبال العظيمة الصسراابً 

 . {}وسريت اْلبال فكانت سراابً  :تكون كالسراب تسري

مرصدة ومعدة  :أي {،اوله تعاىل: }إن جهنم كانت مرصادً ق
 م سهذا اال ميت ب ماء كثرية وس سم من أساللطاغني وجهنم 

ها ذات جهمة وظلمة بسوادها وقعرها أعاذان هللا وإايكم  لن



ني قد اعدها هللا عز وجل هلم من اآلن منها وهي مرصاد للطاغ
فهي موجودة كما قال تعاىل: }واتقوا النار اليت أعدت 

ضت عليه وهو يصلي حني عر  ،[24للكافرين{ ]البقرة: 
ها حبستها  مرأة تعذب يف قطة لافيها ى ورأ ،صالة الكسوف

 ىأرسلتها َتكل من خشاش الرض؛ ورأ ال هي أععمتها وال
 ،هءمعاأجر قصبه يف النار يعين  خزاعي ي لحي ا فيها عمرو بن ل

لنه كان أول من أدخل الشرك على العرب؛ هذه النار يقول 
 هللا عز وجل أهنا: 

حد  جاوز ال وهو الذي ت مع عاغٍ  { والطاغون ج}للطاغني مآابً 
جارية{  ملناكم يف ال ماء ح ما عغى ال كما قال تعاىل: }إان ل

نسان مذكور حده وحد اإل جاوز زاد وت :أي ،[11]احلاقة: 
ن واإلنس إال ليعبدون{ ج يف قوله تعاىل: }وما خلقت ال

حقوق هللا ويكون  حد يكون يف جاوز ال وت .[56]الذارايت: 
أما يف حقوق هللا _ عز وجل _ فإنه التفريط  :يف حقوق العباد

وأما الطغيان يف حقوق  ؛محرم يف الواجب أو التعدي يف ال
هم ودمائهم وأعراضهم.  ان عليهم يف أموالاآلدميني فهو العدو 



وآله  عليه صلى هللا _وهذه الثالثة اليت حرمها رسول هللا 
مها يف حجة الوداع يف أكثر من موضع  حري ، وأعلن ت _ وسلم

 .أموالكم وأعراضكم عليكم حرام((فقال: ))إن دمائكم و 

 فالطغاة يف حقوق هللا ويف حقوق العباد هم أهل النار والعياذ
ب امكان أواب، والو  :أي ،ابهلل؛ وهلذا قال: }للطاغني مآابً 

يف الصل الرجوع، كما قال تعاىل: }نعم العبد إنه أواب{ 
 .رجاع إىل هللا _ عز وجل _  :أي ،[30]ص: 

 امددً  { أي{ أي ابقني فيها، }أحقاابً }البثني فيها أحقاابً 
هاية  عويلة؛ وقد دل القرآن الكرمي على أن هذه املدد ال ن

به يف ثالث آايت  احً ها مدد أبدية كما جاء ذلك مصرَّ  وأن ،ها ل
 :من كتاب هللا

يف سورة النساء يف قوله تعاىل: }إن الذين ظلموا وكفروا  [1]
ا إال عريق جهنم هم وال ليهديهم عريقً  َل يكن هللا ليغفر ل

 168ا{ ]النساء: هللا يسريً ا وكان ذلك على خالدين فيها أبدً 
- 169] . 



 لعن الكافرين وأعد هلم }إن هللا :ويف سورة الحزاب[ 2]
ا{ ]الحزاب: وال نصريً  اا ال جيدون وليًّ خالدين فيها أبدً  اسعريً 
64 - 65] . 

جن يف قوله تعاىل: }ومن يعص هللا ورسوله  ويف سورة ال[ 3]
 .[23]اْلن:  ا{فإن له انر جهنم خالدين فيها أبدً 

يف ثالث آايت من كتابه أبن أصحاب فإذا كان هللا تعاىل صرح 
خلدون فيها أبدًا، فإنه يلزم أن تكون النار ابقيًة أبد  النار م
ن النار أ :هو الذي عليه أهل السنة واْلماعةوهذا  ،اآلبدين

يسري من  جد خالفٌ ووُ  .اوال تفنيان أبدً  ،خلوقتان جنة م وال
دة، ها غري مؤب نأوزعموا بعض أهل السنة يف أبدية النار، 

ما ذهبوا  ال داللة فيها ل هٌ بَ حجج هي يف احلقيقة شُ  واستدلوا ب
ول على إليه، وإذا قورنت ابلدلة الخرى، تبني أنه ال مع

مؤمن أن يعتقد  والواجب على ال .املخالف فيه وال على قوله
حتمل التأويل،  حة ال ت ما دل عليه كتاب هللا داللة صري

حكمة ال يتطرق  لها آايت مواآلايت الثالث اليت ذكرانها ك
  .النسخ، وال يتطرق إليها االحتمالإليها 



خبار هللا _ عز أها خرب، و  أما عدم تطرق النسخ إليها فألن
صلى هللا عليه وآله  _وجل _ ال تنسخ وكذلك أخبار رسوله 

خربين ابآلخر يستلزم كذب أحد  ، لن نسخ أحد ال _ وسلم
حال، وكل ذلك  ابل أو جهاًل  ربمخ من ال ادً خربين، إما تعمُّ  ال
صلى هللا عليه وآله  _متنع يف خرب هللا وخرب رسوله  م

  .مبين على الوحي ، ال _ وسلم

وأما عدم تطرق الحتمال فللتصريح ابلبدية يف اآلايت 
 الثالث، واملهم أنه جيب علينا أن نعتقد شيئني:

ن آالقر وأدلة ذلك من  ،جنة والنار اآلن الشيء الول: وجود ال
منها قوله تعاىل: }وسارعوا إىل مغفرة من ربكم  ،والسنة كثرية

  ض أعدت للمتقني{ ]آلوات والر اوجنة عرضها السم
فعل  "أعدت"وهذا الفعل  ،التهيئة :واإلعداد ،[133عمران: 

وكذلك قال هللا تعاىل يف  ،أن اإلعداد قد وقع ىيدل عل ماضٍ 
فرين{ ]آل عمران: النار: }واتقوا النار اليت أعدت للكا

يدل على  هيئة الشيء، والفعل هنا ماضٍ  واإلعداد ت ،[131
  .الوقوع



صلى هللا  _حة يف ذلك يف أن النيب  وقد جاءت السنة صري
 النار. ىاْلنة ورأ ى، رأ _ عليه وعلى آله وسلم

 ن دخلهما وهومَ  ،هما داران أبديتان عتقاد أناالشيء الثاين: 
جنة فمن دخلها ال  أما ال .اهما أبدً من أهلهما فإنه يكون في

مخرجني{ ]احلجر:  كما قال تعاىل: }وما هم منها ب  ،خيرج منها
مؤمنني يدخلون فيها ما شاء هللا  ما النار فإن عصاة الأو  ،[48

جنة كما شهدت بذلك  هم ال م يكون مآل أن يبقوا فيها، ث
صلى هللا عليه وآله  _الخبار الصحيحة عن رسول هللا 

 . _ موسل

ال تدل أبي حال من  {بثني فيها أحقاابً فقوله تعاىل }ال
م تنتهي،  الحوال على أن هذه الحقاب مؤمدة يعين إىل أمد ث

 ها.  هاية ل كثرية ال ن  معىن أحقاابً  بل ال

{ نفى هللا سبحانه وتعاىل عنهم ا وال شراابً }ال يذوقون فيها بردً 
لشراب الذي تربد به هم، وا الربد الذي تربد به ظواهر أبدان

  اهم والعياذ ابهلل إذا عطشوا واستغاثوا كانو  أجوافهم. ذلك لن



 مهل يشوي ماء كال كما قال هللا تعاىل: }وإن يستغيثوا يغاثوا ب
وهل ، [29ا{ ]الكهف: الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقً 

مهل وإذا قرب من الوجه شوى الوجه هل  ماء الذي كال ال
اًء  تعاىل: }وسقوا ماستمع قول هللا :اْلوابينتفع به صاحبه؟ 

جسم  أما يف ظاهر ال ،[15حمد:  ]م محيمًا فقطع أمعاءهم{
م يف  ث : }خذوه فأعتلوه يف سواء اْلحيمفقد قال هللا تعاىل

 ،[48-47خان: دحميم{ ]ال صبوا فوق رأسه من عذاب ال
وقال تعاىل: }يصب من فوق رؤوسهم احلميم. ُيصهر به ما يف 

هم المعاء  ما يف بطون ،[20-19جلود{ ]احلج:  هم وال بطون
ا هم ال يذوقون فيها بردً  وهي ابعن اْلسم، فمن كان كذلك فإن

  .هم يطفئ حرارة بطون وال شراابً 

 ،ن والسنة من الوعيد الشديد لهل النارآومن تدبر ما يف القر 
ها،  عجبت للنار كيف ينام هارب"فإنه كما قال السلف: 

 " .وعجبت للجنة كيف ينام عالبها

 اهارً  وأن ان لكم يف أقصى الدنيا قصورً إ: إننا لو قال لنا قائل
بل هي إىل  ،ها ال تنقطع عنا، وال ننقطع دون وفاكهةً  وزوجاتٍ 



لنصل  اهارً  ون ا نسري على أهداب أعيننا لياًل أبد اآلبدين، لكنَّ 
ها هذا النعيم العظيم، واليت نعيمها دائم  جنة اليت ب إىل هذه ال

ال يقطع، وشباب ساكنها دائم ال يهرم، وصحته دائمة ليس 
نظروا إىل الناس اليوم يذهبون إىل مشارق الرض افيها سقم، و 

وقد ال  ،قد يتمتعون بذلك ،او دينارً أا مً  ها لينالوا دره ومغارب
جنة،  موقف من علب ال ابلنا نقف هذا اليتمتعون به، فما 

هرب من النار، نسأل هللا أن يعيذان  موقف من ال وهذا ال
 جعلنا وإايكم من أهل اْلنة. وإايكم من النار، وأن ي

لن  ،{ االستثناء هنا منقطع عند النحوينيااقً ا وغسَّ  محيمً }إالَّ 
إال هم  معىن ليس ل مستثىن منه، وال املستثىن ليس من جنس ال

ماء   }يغاثوا ب :يف احلرارة ىمنته ماء احلار ال حميم وهو ال هذا ال
}وسقوا ماء  ،[29مهل يشوي الوجوه{ ]الكهف:  كال
 .[15حمد:  فقطع أمعاءهم{ ]م اميمً  ح

لرائحة ن ا اق هو شراب منتسَّ { قال املفسرون: إن الغَ ااقً }وغسَّ 
حار  ماء ال بني ال ،والعياذ ابهلل ،شديد الربودة، فيجمع هلم

ليذوقوا العذاب  ،الربودة ماء البارد الشديد الشديد احلرارة، وال



حرارة، ومن انحية الربودة، بل إن  من الناحيتني: من انحية ال
اق صديد أهل سَّ مراد ابلغَ  بعض أهل التفسري قالوا: إن ال

ن والعرق وغري ذلك.  خرج من أجوافهم من النت النار، وما ي
هم ال يذوقون إال  مة تدل على أن ية الكريفاآل ،وعلى كل حال

هذا الشراب الذي يقطع أمعاءهم من حرارته، ويفط ر أكبادهم 
 من برودته، نسأل هللا العافية. 

وإذا اجتمعت هذه النواع من العذاب كان ذلك زايدة يف 
 مضاعفة العذاب عليهم. 

ن هم م لعمال اموافقً  جزون بذلك جزاءً  ي :ا{ أيوفاقً  }جزاءً 
ىل: }إن هللا ال يظلم الناس غري أن يظلموا، قال هللا تبارك وتعا

فهذا ، [44الناس أنفسهم يظلمون{ ]يونس: ولكن  اشيئً 
 اْلزاء موافق مطابق لعماهلم. 

 م بني وجه املوافقة، موافقة هذا العذاب لألعمال فقال:  ث

كر فذ  ،{بوا بايتنا ِكذَّاابً وكذَّ  حساابً }إهنم كانوا ال يرجون 
هم كانوا ال  حرافهم يف القول، }إن حرافهم يف العقيدة وان ان



بل ينكرون  ،حاسبوا ال يؤملون أن ي :أي ،{يرجون حساابً 
يقولون: }ما هي إال حياتنا الدنيا  ،حساب، ينكرون البعث ال
فال  [،24]ال جاثية:  حيا وما يهلكنا إال الدهر{ موت ون ن

ينكرون ذلك، هذه عقيدة هم  حاسبون به لن ي يرجون حساابً 
هم، أما ألسنتهم فيكذبون يقولون هذا كذب، هذا سحر،  قلوب

كما جاء يف كتاب هللا ما يصف   ،هذا جنون، وما أشبه ذلك
:  _ عز وجل _به هؤالء املكذبون رسل هللا، كما قال 

ا ساحر أو }كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إال قالو 
  .[52جمنون{ ]الذارايت: 

صلى هللا عليه وآله  _محمد  مكذبني ل قال هللا تعاىل عن الو 
 ،[4الكافرون هذا ساحر كذاب{ ]ص:  : }وقال _ وسلم

منون{  وقالوا إنه شاعر }أم يقولون شاعر نرتبص به ريب ال
}وقالوا اي أيها الذي نزل عليه الذكر إنك  ،[30]الطور: 

دقني{ مالئكة إن كنت من الصا ما أتتينا ابل مجنون لو ل
الرسل وصربهم على  ال أن هللا ثبت أقدام . ولو[7جر: ]احل

هم  مكذبني ل م إن قومهم ال قومهم ما صربوا على هذا المر، ث



كما فعلوا مع الرسول   ،م يقتصروا على هذا بل آذوهم ابلفعل ل
بل آذوهم  ،من الذية العظيمة _ عليه الصالة والسالم _
هذه حاله فجزاؤه جهنم حمل السالح عليهم، فمن كانت  ب

مة: }جزاء  كما يف هذه اآلية الكري  ،لعمله اا مطابقً جزاًء موافقً 
 . {اابً ذَّ بوا بايتنا كِ وكذَّ  هم كانوا ال يرجون حساابً  إن اوفاقً 

}كل شيء{ يشمل  :{شيء أحصيناه كتاابً  قوله تعاىل: }وكلَّ 
خلق والتدبري يف الكون،  من ال _ عز وجل _ما يفعله هللا 

ويشمل ما يعمله العباد من أقوال وأفعال، ويشمل كل صغري 
اء الدقيق الذي ال ضبطناه ابإلحص :أي ،}أحصيناه{ ،وكبري

 خيتلف.
، وقد ثبت يف احلديث الصحيح أن هللا تعاىل  ا{ يعين كتبً }كتاابً 

 :ملة ذلك ومن ج ر كل شيء إىل أن تقوم الساعة،كتب مقادي
بل كل قول يكتب، قال هللا ها مكتوبة،  فإن ،أعمال بين آدم

 ،[18قول إال لديه رقيب عتيد{ ]ق: تعاىل: }ما يلفظ من 
 احلاضر.  :مراقب، والعتيد يعين :رقيب يعين



 نُّ ئِ وهو مريض يَ  _ رمحه هللا _ودخل رجل على اإلمام أمحد 
وهو أحد  اإن عاووسً  !فقال له: اي أاب عبد هللا ،من مرضه

مريض يكتب، فتوقف  أنني الالتابعني املشهورين يقول: إن 
 من أن يكتب عليه أنني مرضه. اعن النني خوفً  _ رمحه هللا _

ها، ألفاظ ترتى عوال  مسك ل ها وال م فكيف أبقوال ال حد  ل
ها احلساب، فكل شيء يكتب  حسب ل وال ي ،الليل والنهار

من هم  ابلسيئة فلم هم يكتب إما لك وإما عليك،  حىت ال
ها وتركها هلل  ها تكتب عليه، وإن هم ب نها فإنع ايعملها عاجزً 

 .كل شيء أحصيناه كتاابً   !فال يضيع شيء ها تكتب له، فإن

{ هذا المر لإلهانة والتوبيخ، فذوقوا فلن نزيدكم إال عذاابً }
فلن  ،انار: ذوقوا العذاب إهانة وتوبيخً يقال لهل ال :يعين

أنتم  خففه عنكم، بل وال نبقيكم على ما نرفعه عنكم ولن ن
يف قوته ومدته ونوعه، ويف آية أخرى  ال نزيدكم إال عذاابً  ،عليه

من  اجهنم: }ادعوا ربكم خيفف عنا يومً خزنة  هم يقولون ل أن
 أتمل هذه الكلمة من عدة أوجه: ،[49: العذاب{ ]غافر



ما علبوا من خزنة  وإن ،م يسألوا هللا سبحانه وتعاىل هم ل أواًل: أن
هم: }اخسئوا فيها وال  ل  قاللن هللا ،هم جهنم أن يدعوا ل

هم ليسوا أهاًل  فرأوا أنفسهم أن ،[108مؤمنون:  ]ال مون{تكل ِ 
 بل ال يدعونه إال بواسطة. ،لن يسألوا هللا ويدعوه أبنفسهم

هم قالوا: }ادعوا ربكم{ وَل يقولوا: ادعوا ربنا، لن  : أنااثنيً 
ة وجوههم وقلوهبم ال تستطيع أن تتحدث أو أن تتكلم إبضاف

ربوبية هللا هلم أي أبن يقولوا ربنا، عندهم من العار واخلزي ما 
بل قالوا  ،وبية هللا إليهمهم ليسوا أهاًل لن تضاف رب يرون أن
 .}ربكم{

هم  خفف{ لن بل قالوا: }ي ،م يقولوا يرفع عنا العذاب : لااثلثً 
 نعوذ ابهلل، آيسون من أن يرفع عنهم. ،آيسون

 ا، بل قالوا }يومً اف عنا العذاب دائمً خف هم َل يقولوا ي : أنارابعً 
هذا يتبني ما هم عليه من العذاب  ، باواحدً  امن العذاب{ يومً 

}وتراهم يعرضون عليها خاشعني من الذل  :هوان والذل وال
 أعاذان هللا منها. ،[45نظرون من عرف خفي{ ]الشورى: ي


