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 هذا الكتاب 

هذا الكتاب هو املقدمة العارشة هلذه السلسلة، ويتناول اخلاصية اخلامسة  

الكريم، خاصية   القرآن  والوعيد ومن خصائص  اخلصائص  هي  اإلنذار،  من 

القرآن  صفات  من  صفة  تعاىل  اهلل  اعتربها  والتي  احلسنة،  باملوعظة  املرتبطة 

وغريه   الكريم، ووظيفة من وظائف اهلداة والصاحلني ابتداء من رسول اهلل  

 . ، ومن ورثهم من أئمة اهلدى وأتباعهم من الصاحلني من األنبياء عليهم السالم

لنامذج الكثرية من اآليات الكريمة  وقد حاولنا أن نجمع يف هذا الكتاب ا 

منفصلة،   كآيات  أو  كمقاطع  إما  والتهديد،  واإلنذار  الوعيد  فيها  يرد  التي 

لنتعرف من خالهلا عىل املنهج القرآين يف اإلنذار والوعيد، ليكون لنا يف أسلوبه 

 عربة وأسوة. 

وقد ضممنا إىل ما ورد يف القرآن الكريم من الوعيد واإلنذار الكثري من  

األحاديث التي تفصل املعاين الواردة يف اآليات الكريمة أو تؤكدها وتزيد يف  

بالسنة  الكريم  القرآن  ربط  حماولة  من  ذكرناه  ما  عىل  بناء  وذلك  وضوحها، 

 املطهرة، قدر اإلمكان، مع اشرتاط أن تكون السنة موافقة للقرآن.

، الرد  وقد جعلنا من األهداف الكربى للرواية، وخاصة بطابعها الفني

عىل املرجئة القدامى واجلدد، والذين استغلوا بعض املعاين القرآين املرتبطة برمحة  

 اهلل الواسعة، ليلغوا ما ورد فيه من الوعيد واإلنذار والتهديد.
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 املقدمة 

من   اخلامسة  اخلاصية  ويتناول  السلسلة،  هلذه  العارشة  املقدمة  هو  الكتاب  هذا 

من اخلصائص املرتبطة باملوعظة  هي  اإلنذار، والوعيد وخصائص القرآن الكريم، خاصية  

احلسنة، والتي اعتربها اهلل تعاىل صفة من صفات القرآن الكريم، ووظيفة من وظائف اهلداة  

، ومن ورثهم من أئمة  وغريه من األنبياء عليهم السالم  والصاحلني ابتداء من رسول اهلل 

 . وأتباعهم من الصاحلنياهلدى 

وهذه اخلاصية مرتبطة بخاصية أخرى مكملة هلا، وهي خاصية التذكري والتبشري،  

السلسلة،   هذه  من  التاسع  الكتاب  هلا  القصص  والتي خصصنا  بخاصية  مرتبطة  أهنا  كام 

 واالعتبار، والتي خصصنا هلا الكتاب العارش من هذه السلسلة. 

هتدف إىل حماولة استخراج املنهج السليم للوعظ من  هذه الكتب مجيعا لذلك فإن  و

خالل القرآن الكريم، وذلك بذكر النامذج املختلفة عن آياته املرتبطة هبا، والتي تتناسب مع  

 األحوال النفسية املختلفة. 

قوله تعاىل:  منها  آيات كريمة كثرية،  يف القرآن الكريم  اصية  هذه اخلوقد أشار إىل  

ُأْنذِ  إِنَّاما  ﴾  ﴿ُقْل  ُرونا ُينْذا ا  ما ا  إِذا اءا  عا الدُّ مُّ  الصُّ ُع  ْسما يا الا  وا ْحِي  بِاْلوا وقوله [ 45األنبياء:  ] ُرُكْم   ،  :

  ﴾ ْن بالاغا ما ُكْم بِِه وا ا اْلُقْرآُن أِلُْنِذرا ذا َّ ها ُأوِحيا إَِلا .. وغريها من اآليات الكريمة  [ 19األنعام:  ] ﴿وا

 الكتاب. الكثرية، والتي سنتحدث عنها بتفصيل يف أثناء 

وقد حاولنا أن نجمع يف هذا الكتاب النامذج الكثرية من اآليات الكريمة التي يرد  

لنتعرف من خالهلا عىل   أو كآيات منفصلة،  إما كمقاطع  الوعيد واإلنذار والتهديد،  فيها 

 املنهج القرآين يف اإلنذار والوعيد، ليكون لنا يف أسلوبه عربة وأسوة. 
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لقرآن الكريم من الوعيد واإلنذار الكثري من األحاديث  وقد ضممنا إىل ما ورد يف ا 

وأئمة اهلدى، والتي تفصل املعاين الواردة يف اآليات الكريمة أو تؤكدها    رسول اهلل  عن  

وتزيد يف وضوحها، وذلك بناء عىل ما ذكرناه من حماولة ربط القرآن الكريم بالسنة املطهرة،  

السنة   تكون  أن  اشرتاط  مع  اإلمكان،  رضورية  قدر  عالمة  ذلك  ألن  للقرآن،  موافقة 

خيالف   أن  فيستحيل  اهلل  لصحتها،  الكريم؛    رسول  القرآن  يف  ورد  ما  اهلدى  أئمة  أو 

 فالكتاب الناطق ال خيالف الكتاب الصامت. 

وقد جعلنا من األهداف الكربى للرواية، وخاصة بطابعها الفني، الرد عىل املرجئة  

بعض املعاين القرآين املرتبطة برمحة اهلل الواسعة، ليلغوا ما    القدامى واجلدد، والذين استغلوا

 ورد فيه من الوعيد واإلنذار والتهديد. 

من   هو  بل  الرمحة،  مع  يتناىف  ال  الوعيد  أن  لعرفوا  مجيعا،  القرآن  قرؤوا  أهنم  ولو 

ن  مقتضياهتا.. فرتبية العباد، والتي هي من مقتضيات كون اهلل تعاىل ربا للعاملني، تقتيض أ

 هيددهم ويتوعدهم، بل أن يعاقبهم، حتى يستقيم أمرهم. 

وهكذا، فإن عدالته تتناىف مع ذلك الفهم السلبي للرجاء والرمحة اإلهلية، ذلك أن  

موازين اهلل تعاىل العادلة تأبى أن تسوي بني الصالح واملنحرف، وبني املظلوم والظامل، وبني  

 لة.  صاحب األخالق العالية، وصاحب األهواء الناز

ولذلك، فإن فهم القرآن الكريم جيعلنا نقبل كل ما فيه من تبشري أو إنذار.. فمعرفة  

وهو   الرحيم،  وهو  واجلالل،  اجلامل  صفات  صاحب  فاهلل  بذلك..  مرتبطة  احلقيقية  اهلل 

 العادل، وهو الذي يكرم عباده إن أحسنوا، وهو الذي يغضب عليهم إن أساءوا. 

هذه املعاين، ال من خالل اجلدل والرباهني، ولكن من  وقد حاولنا أن نربهن عىل كل  

خالل القرآن الكريم، وما يؤكده من السنة املطهرة، ذلك أن هذه حقائق سمعية نقلية، يعرب  
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فيها، وهل    لنا اهلل تعاىل فيها عن نفسه، وعن صفاته وأفعاله، وأدبنا معه يقتيض أال نجادله

 يه أو ينفر منه. يمكننا أن نجادل شخصا يعرب لنا عام يشته

وهلذا نرى القرآن الكريم يربط بني اجلدل يف اهلل، وبني أمثال هذه املفاهيم، ثم يربط  

ْيطااٍن  بالوعيد واإلنذار، كام قال تعاىل:   تَّبُِع ُكلَّ شا يا رْيِ ِعْلٍم وا ْن جُيااِدُل يِف اهللَِّ بِغا ِمنا النَّاِس ما ﴿وا

ِعرِي﴾   السَّ اِب  ذا عا إِىلا  ِْديِه  هيا وا ُيِضلُُّه  ُه  نَّ
أا فا ُه  الَّ تاوا ْن  ما أانَُّه  ْيِه  لا عا با 

ُكتِ ِريٍد  وقال:  [ 4ـ    3]احلج:  ما  ،

جُيااِدُل يِف اهللَِّ  ْن  النَّاِس ما ِمنا  ْن  ﴿وا لُِيِضلَّ عا ِعْطِفِه  ايِنا  ثا ُمنرٍِي  الا كِتااٍب  الا ُهًدى وا ِعْلٍم وا  
رْيِ بِغا  

ابا احْلاِريِق﴾  ذا ِة عا ْوما اْلِقيااما ُنِذيُقُه يا ْنياا ِخْزٌي وا ُه يِف الدُّ بِيِل اهللَِّ لا  [ 9ـ  8]احلج: سا

يدهيم هذه اآلية  فلذلك كان املنهج السليم يف حوار هؤالء املرجئة هو أن تلقى بني أ

الكريمة الكثرية ليتدبروها، فهي كالم اهلل الواضح الذي ال يمكن التالعب به، أو النفور  

 من مقتضياته. 

الوعيد   أنواع  من  الكريم  القرآن  يف  ورد  ما  كل  نجمع  أن  حاولنا  هذا  عىل  وبناء 

فصل من  والتهديد واإلنذار، وقد رأينا تقسيمها إىل مخسة أقسام، خصصنا كل قسم منها ب

 الفصول. 

ما ورد يف القرآن الكريم من اآليات التي تتحدث عن    ، فتناولنا فيه الفصل األولأما  

 العظمى. واهلداة اإلنذار والتحذير، وتعتربه من وظائف الرسل 

وأما الفصل الثاين، فتناولنا فيه ما ورد يف القرآن الكريم من اآليات التي تتحدث عام  

نواع الوعيد، وبالصيغ املختلفة، كالوعيد من خالل املوازنات  ورد يف القرآن الكريم من أ

واملقابالت بني الصاحلني وغريهم، أو كالوعيد املرتبط باحلياة واملوت، أو كالوعيد املرتبط  

التي أخرب اهلل تعاىل أن البرش مجيعا سيشاهدوهنا، أو كالوعيد املرتبط   باألهوال والشدائد 

جهنم وغريهم، أو كالوعيد املرتبط بالتهديدات اخلاصة  باخلصومات واحلوارات بني أهل  
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 عىل أصناف املعايص. 

وأما الفصل الثالث، فتناولنا فيه ما ورد يف القرآن الكريم من اآليات التي تتحدث  

عن تفاصيل العقوبات التي أعدها اهلل تعاىل ملن مل يلتزم بام دعاه إليه من حقائق وقيم، وقد  

 سنة املطهرة من األحاديث املؤكدة لذلك واملفصلة له. ضممنا إليه ما ورد يف ال

وأما الفصل الرابع، فتناولنا فيه ما ورد يف القرآن الكريم من اآليات التي تتحدث  

عن االنحرافات التي تؤدي بأصحاهبا إىل أن يصبحوا أهال للوعيد اإلهلي، وقد ضممنا إليه  

 ك واملفصلة له. ما ورد يف السنة املطهرة من األحاديث املؤكدة لذل

وأما الفصل اخلامس، فتناولنا فيه ما ورد يف القرآن الكريم من اآليات التي تتحدث  

عن التحصينات التي حتمي امللتزم هبا من الوقوع يف الوعيد اإلهلي، وقد ضممنا إليه ما ورد  

 يف السنة املطهرة من األحاديث املؤكدة لذلك واملفصلة له. 

التي حاولنا   الرواية  املؤلف من  أما  تأمل  تبدأ من  املعاين، فهي  نبسط من خالهلا  أن 

الرذائل   من  يشاءون  ما  لنرش  والقيم  الدين  أعداء  استغلها  والتي  اإلرجاء،  ظاهرة 

والتي تستند إىل تعطيل كل اآليات الكريمة التي تتوعد وهتدد وتنذر، والتي    واالنحرافات،

اعتبار جهنم جمرد دار جمازية إىل  ال وجود هلا، ويف حال وجودها ستظل    وصل هبا األمر 

 خاوية لن يدخل أي أحد. 

يرشفه اهلل بأن يدعوه معلمه إىل  وبعد ذلك األمل الذي وقع فيه تلميذ القرآن الكريم  

يستمع للوعاظ الذين وفدوا إليها، لتعليم  قرية ال ختتلف يف إرجائها عن قريته، وهناك  زيارة  

 .وعيد واإلنذار، وعدم إمهاهلا التدبر يف آيات الالناس ودعوهتم إىل 

بطريقة مبسطة،    هذه املعاين، والتفاسري املرتبطة هبا   وغرضنا من هذا طبعا هو طرح

 بحيث يعرب كل شخص عن فكرته واملعاين التي فهمها، بأسلوب سهل بسيط.  
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ال   حتى  ونحوها،  اللغوية  التحليالت  من  عادة  املفرسون  يذكره  ما  جتنبنا  ولذلك 

 رئ هبا، وإنام اكتفينا باخلالصة مع الترصف فيها بحسب ما يقتضيه املقام. يتشتت ذهن القا 

مع العلم أن عالقتنا باآليات الكريمة التي أوردناها يف هذا الكتاب، قد نتعرض هلا  

 يف كتب أخرى، بحسب املعاين التي نحتاج إليها فيها، كام رشحنا ذلك سابقا.
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 البداية 

معلمي   مني  طلب  أن  والوعيد  بعد  ]القرآن  إىل  اجلديدة  لرحلتي  نفيس  جتهيز 

واإلنذار[، تذكرت الكثري من الوعاظ والدعاة اجلدد الذين زعموا ألنفسهم أهنم حيملون  

وإنام   الكريم،  القرآن  هبا  ورد  كام  ودقيقة  وواضحة  كاملة  باحلقائق  ال  البشارة،  مشعل 

 باحلقائق التي تعجب النفوس، ومتيل إليها األهواء. 

لك رأى هؤالء أن ذكر الربزخ وأهواله، أو جهنم وعذاهبا، أو وعيد اهلل وإنذاره،  ولذ

صورا مشوهة هلل، ينبغي كتامهنا لريىض عباده عنه، مع أنه كان يف مقدورهم أن ينظروا إليها  

باعتبارها من رمحة اهلل تعاىل التي وسعت كل يشء، فاهلل ما هدد عباده، وال توعدهم، لينتقم  

  لريبيهم ويصلحهم، وجيعلهم أهال لذلك العامل اجلميل الذي أعده هلم. منهم، وإنام

ومما زاد يف أملي ما رأيته من جرأة عىل أحكام اهلل ورشيعته من الذين أدمنوا االستامع  

إىل أولئك الدعاة، حتى صاروا يفخرون باملخالفة، بل بالفسوق، ويتهمون من ينصحهم،  

 ن املنكر بالتشدد والتطرف والتزمت. أو يأمرهم باملعروف، أو ينهاهم ع

ومل يكتفوا بذلك، بل راحوا يدخلون مجيع البرش إىل اجلنة، من غري اهتامم بدينهم،  

وال بأخالقهم.. وكأن جهنم مل ختلق إال ألولئك األعراب البسطاء املرشكني الذين خالفوا  

نية بكفرهم برسول  ، أما من عداهم، فاجلنة كأل مباح هلم، حتى لو جهروا عالرسول اهلل  

، بل برهبم.. فاإلحلاد عندهم ال يمنع من دخول اجلنة، ألن صاحبه مل يقتنع بوجود  اهلل  

مبارشة،   اجلنة  فسيدخله  ربه رحيم،  أن  وبام  بذلك،  ربه  أن حيتج عىل  يمكنه  ولذلك  اهلل، 

 ليثبت له وجوده وسعة رمحته. 

ه، ال من خالل ما ورد يف  وقد رأيت الكثري من هؤالء من يعرف اهلل، أو يعّرف ب
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القرآن الكريم من التعريفات، وإنام من خالل صور الرقص املولوي، فإذا أتيته بآية يف ذكر  

جهنم رد عليك ساخرا بأبيات يدعي فيها احلب والعشق، ولست أدري كيف يستقيامن مع  

 االنحراف والفسوق، وهل يمكن أن يتجرأ املحب عىل عصيان حمبوبه. 

مر عىل هؤالء، بل تعداه إىل أولئك الذين زعموا ألنفسهم أهنم محاة  ومل يقترص األ 

كانوا يروون األحاديث الكثرية التي حتطم كل ما ورد يف القرآن الكريم    إهنمالسنة، حيث  

من الوعيد واإلنذار، ألهنا جتعل من النطق بالشهادتني وحده كافيا لدخول اجلنة مبارشة..  

لوعيد عليها، فهي ستذهب مجيعا بالشفاعة يف اآلخرة، أو  أما كل تلك الذنوب التي ورد ا

 باحلج وقطرات ماء الوضوء يف الدنيا.

والرسقة   الزنا  من  حتول  التي  اإلرجائية،  الروايات  من  الكثري  انترشت  وهكذا 

وشهادة الزور وكل اجلرائم اإلنسانية بام فيها القتل نفسه شيئا بسيطا ال أمهية له، مع أن اهلل  

القرآن الكريم يتوعد بالعذاب الشديد ألجل قضايا بسيطة جدا، ال تساوي أمامها  تعاىل يف  

 تلك اجلرائم شيئا.  

هيا بنا.. فقد آن أوان رحلتك    وقال:   يف غمرة تلك اآلالم، زارين معلمي اجلديد، 

 اجلديدة إىل القرآن والوعيد واإلنذار.

 قلت: أستجري باهلل من وعيده وإنذاره.

 تعلم علمهام. تاستجارة أحسن من أن  قال: ليس هناك من 

 قلت: كيف؟

قال: من عرف وعيد اهلل، وأيقن به، خاف وارتدع، ومن خاف وارتدع، وفقه اهلل  

دوره   للوعد  كان  كام  الرتبية،  للوعيد دوره يف  كان  والصالح.. ولذلك  التقوى  إىل  تعاىل 

 كذلك.
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 قلت: فلم ال نكتفي بالوعد، كام يفعل كثري من قومي؟ 

علم اهلل تعاىل أن الوعد وحده كاف يف الردع عن املعايص، الكتفى به، ولسنا    قال: لو 

 أعلم بخلق اهلل من اهلل. 

قلت: صدقت.. فالقرآن الكريم ميلء بالوعيد واإلنذار.. لكن املرجئة يأبون إال أن  

األنبياء   السابقني، ال عىل خاتم  أنزلت يف كتب  اآليات  الطرف عنها، وكأن تلك  يغضوا 

 لني. واملرس

قال: أولئك مل يعرفوا اهلل تعاىل، ولو عرفوه لقدروه حق قدره.. فكامل اهلل وعظمته  

 تقتيض أن يعد ويتوعد، وينعم ويعذب. 

قلت: صدقت.. بل إن تنعيم املجرم والظامل ظلم للمظلوم الذي تأمل وتعذب جراء  

 اجلرائم التي حلقت به من جرم املجرمني. 

املدينة التي تتعلم فيها ما حتتاج لتسجيله لتنرشه بني قومك،  قال: فهلم معي إذن إىل 

 لعلهم يعودون لكتاب رهبم، وال يكتموه، فالكتامن حتريف. 

التي أسكنها،   قريتي  قرية ال ختتلف كثريا عن  قليال حتى الحت َل  ما رست معه 

ني متاما،  وكأهنا عينها انتقلت إىل حمل آخر.. وفجأة، ونحن نسري إليها، الح لنا رجل يشبه

 وكأنه نسخة طبق األصل مني. 

من  أنا  وقد استغربت كثريا عند رؤيته، فرحت أسأله عنه، وعن عالقته يب، فقال:  

بسبب غفلتهم عام ورد يف القرآن    استطاع الشيطان أن يستحوذ عىل الكثري من أهلها مدينة  

، ولذلك قدمت لقومي بنفر من الوعاظ ليعيدوهم لوعيهم،  اإلنذارالتحذير والكريم من  

 ويردوهم إىل رهبم. 

 قلت: ولكنك تشبهني يف خلقتي كثريا. 
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قال: اهلل خيلق ما يشاء.. وال هيمني أن أشبهك يف خلقك، ولكن هيمني أن أشبهك  

تعاىل  اهلل  ملا عليه قومي، وقد هداين  كثريا  تأملت  أيضا  مثلك  فأنا  اهتاممك وأملك..  إىل  يف   

 وعاظ ناصحني، ودعاة خملصني، وقد جئت هبم إىل قومي. 

 بذلك؟أنا قلت: وما عالقتي 

 قال: أمل تقدم هذه املدينة ألجل ذلك؟ 

 قلت: ما تعني؟ 

 قال: أمل تر بني قومك من هيون من عذاب اهلل، ويتوهم أن اهلل ينعم فقط، وال يعذب؟

الذين راحوا يتالعبون باحلقائققلت: تقصد   املقدسة، ويدنسوها    املرجئة  القرآنية 

 بأهوائهم، حتى حتولت جهنم يف أذهان الناس إىل حمل للنعيم ال حمل للعذاب. 

ولذلك  ..  من حصل له مثلام حصل ملن ذكرت من قومك  من قوميفأجل..  :  قال

إىل   الوعاظذهبت  واصطحبتمدينة  ينذر   ،  من  سواء    قومي  معي  ليهتدوا  وحيذرهم، 

 السبيل. 

 جئة كثريون.. فمن أهيم قومك؟ قلت: طوائف املر

 من كل الطوائف..  قال: 

قلت: أفيهم أولئك املحدثون واإلخباريون الذين يوردون ما يمأل النفوس بالطمع  

 يف فضل اهلل، ومن غري أي عمل؟

يوجد أمثاهلم يف قومك يوجد أمثاهلم يف قومي.. فقومي يشبهون قومك،    قال: كام

 مثلام أشبهك متاما. 

 ؟يدعي العرفان، وأن الكشف أداه إىل ذلك  قلت: أفيهم من

 قال: كام أهنم يوجدون بني قومك، فإهنم يوجدون بني قومي، وما أكثرهم. 
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يستعمل عقله املجرد، ويتوهم أن اهلل يمكنه أن خيلق اجلنة فقط، وال  قلت: أفيهم من  

 يمكنه أن خيلق النار. 

بل   العقل،  بحجج  يكتفي  ال  من  وفيهم  أجل..  يف  قال:  ورد  ما  بعض  يستعمل 

 األحاديث واألخبار وييسء فهمها.

قلت: من الصعب حماورة هؤالء.. وأنا قد جربتهم، فهم ال يتقنون فنا كام يتقنون فن  

 بكون األبيض أسود، وكون الليل هنارا. ك  اجلدل، حتى أهنم يتومهون أنه يمكنهم أن يقنعو

وقد قال بعضهم وهو جيادلني: إن لفظ العذاب يف القرآن الكريم ال  ل: صدقت،  قا 

 يراد به سوى العذوبة.. وعندما طالبته بالدليل ذكر َل أنه الكشف والذوق والوجدان. 

 بربك كيف يمكن حماورة هؤالء؟قلت: 

.  ن.وجادلاملفالسفة وال  ال كامء وال  احللقد عرفت أن هؤالء ال جيدي معهم  قال:  

 ولذلك أحرضت هلم الوعاظ. 

الكريم   القرآن  يقنعوا هؤالء.. إهنم يكتفون بقراءة  للوعاظ أن  قلت: وهل يمكن 

 واألحاديث واآلثار، وقد يرشحون ما تدل عليه معانيها. 

لكنهم   باجلدل..  إال  املجادل  يقابلون  فقومي ال  وهلذا قصدهتم..  ن سمعوا  إقال: 

 القرآن الكريم خضعوا والنوا. 

رددون النصوص،  ي   وإخباريني  م جمرد حشويةم حينها بكوهنسريموهنكنهم  لقلت:  

 . يعون معانيها وال 

 لكن حقائقهم تقول غري ذلك. قال: هم يقولون ذلك بألسنتهم وأهوائهم.. 

 قلت: ما تعني؟ 

إىل الفطرة التي ختتفي يف حقيقتهم،  قال: الوعاظ الذين سيذهبون إليهم سيتحدثون  
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 ل احلجب عليها. والتي حياولون إسدال ك

فطرهتم األصلية.. أو تضبطهم ضبط املصنع كام    لقومك  قلت: فأنت تريد أن تعيد

 يقال عندنا.

عني فطرهم عىل أهوائهم.. وعقوهلم عىل جدهلم.. وسيكتشفون احلقيقة  أقال: بل س

بعيدون عنهم..  هم  ، أو والوعاظ  أن يكون ذلك بمحرض   يبعد ذلك بأنفسهم.. وال هيمن 

 ال يتعدى البالغ والتذكري واإلنذار.  ودور الوعاظ ي فدور

الذين ذكرهم، وقد كانوا يف غاية األدب    الوعاظ  قال هذا رست معه إىل  بعد أن 

ما   كل  تسجل  أن  تنس  ال  بشدة:  بيدي  يمسك  وهو  أحدهم،  َل  قال  وقد  واالحرتام.. 

ن نسمعهم  تسمعه؛ فنحن سنسري إىل قوم ال خيتلفون كثريا عن قومك.. ولذلك نحتاج أ

 أصواتنا من خاللك. 
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 واإلنذار ـ القرآن..    أوال 

،  مدخل تلك املدينةبعد أن رسنا فرتة من الزمن، دخلت مع املرشد والوعاظ إىل  

القبيحةوقد فوجئت ببعض   ب  الروائح  الكثري من  التي تنطلق منها.. ومثل ذلك فوجئت 

ملدينة من أمجل بالد اهلل..  عن ذلك، فقال: لقد كانت هذه ا  املناظر البشعة، فسألت املرشد

 لكن أهلها بسبب فسوقهم وفجورهم حتولت إىل ما ترى. 

 قلت: فكيف انحرفوا عام كانوا عليه؟ 

قال: لقد كانوا حمتمني بحصون اهلل التي حتميهم.. لكن بعض وعاظهم راح خيرجهم  

 طان.من تلك احلصون، ليلقي هبم يف مزابل أنفسهم وأهوائهم ليستحوذ عليهم بعدها الشي

واألحاديث   الكريم  القرآن  يف  ورد  بام  مرتبطا  املدنية  تلك  يف  لنا  جملس  أول  كان 

.. وقد بدأ املرشد حديثه للحضور بقوله: ها قد جاءكم هؤالء  واهلداية   واآلثار من اإلنذار

وهم يريدون أن يسمعوكم بعض ما    ..الضيوف من تلك املدينة املجاورة.. مدينة الوعاظ 

التحذير واإلنذار، فاسمعوا هلم، فإهنم لن يضلوكم عن سواء  ورد يف القرآن الك ريم من 

   . السبيل

الذين   املضللني  أكثر  فام  ذلك..  سيفعلون  أهنم  أدرانا  وما  احلضور:  أحد  قال 

 يستخدمون القرآن الكريم وسيلة لتضليلهم. 

ال   التي  الواضحة  وبمعانيه  الكريم  بالقرآن  بتذكريكم  سيكتفون  هم  املرشد:  قال 

 يشك فيها عاقل.. ولكم بعدها أن تقبلوا أو ترفضوا. 

صاحبنا أنكم جئتم لتحذيرنا وإنذارنا..    : لقد ذكر للوعاظ قائال  أحد احلضور توجه  

فهل ترون أن ذلك متناسب مع ديننا الذي يدعو للتبشري ال للتنفري، وللتعريف برمحة اهلل ال  
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 بغضبه. 

خذتم ببعض الكتاب، ومل تأخذوا  يمكنكم أن تقولوا ذلك إن أقال أحد الوعاظ:  

ببعضه اآلخر.. ويمكنكم أن تقولوا ذلك إن فرستم الكتاب بحسب أمانيكم ال بحسب ما  

 جاء به. 

 قال أحد احلضور: كيف ذلك؟

ايِنِّ أاْهِل اْلكِتااِب قال أحد الوعاظ: أمل تسمع قوله تعاىل:  الا أاما انِيُِّكْم وا ما
ْن    ﴿لاْيسا بِأا ما

ْل   ْعما رٍ يا كا احِلااِت ِمْن ذا ْل ِمنا الصَّ ْعما ْن يا ما الا ناِصرًيا وا لِيًّا وا ُه ِمْن ُدوِن اهللَِّ وا ِْد لا الا جيا   ُسوًءا جُيْزا بِِه وا

الا ُيْظلاُمونا ناِقرًيا  ْدُخُلونا اجْلانَّةا وا ئِكا يا ُهوا ُمْؤِمٌن فاُأولا  [ 124ـ  123النساء: ] ﴾ أاْو ُأْنثاى وا

 احلضور: بىل.. ولكن ما عالقتها بام نحن فيه؟ قال أحد 

يف اآليتني الكريمتني رد عىل املرشكني الذين قالوا: لن نبعث ولن  قال أحد الوعاظ:  

قالوا:   الذين  والنصارى  اليهود  وعىل  أاْو  نعذب..  ُهوًدا  انا  كا ْن  ما إِالَّ  اجْلانَّةا  ْدُخلا  يا ْن  ﴿لا

ى ارا ةً   ﴿لانْ  ، وقوهلم: [ 111البقرة: ] ﴾ ناصا ْعُدودا اًما ما ناا النَّاُر إاِلَّ أايَّ اسَّ   [ 80البقرة: ] ﴾ متا

: ومعناها أن الدين ليس بالتحيل وال بالتمني، وليس كل من ادعى شيئا  (1)قال آخر

حصل له بمجرد دعواه، وال كل من قال: )إنه هو املحق( سمع قوله بمجرد ذلك، حتى  

 يكون له من اهلل برهان. 

ايِنِّ أاْهِل اْلكِتااِب تعاىل:    قال آخر: وهلذا قال الا أاما انِيُِّكْم وا ما
أي:    [ 123النساء:  ] ﴾  ﴿لايْسا بِأا

ليس لكم وال هلم النجاة بمجرد التمني، بل العربة بطاعة اهلل، واتباع ما رشعه عىل ألسنة  

ْل ُسوًءا جُيْزا بِهِ رسله الكرام؛ وهلذا قال بعده:   ْعما ْن يا ْل  ﴿كقوله    [ 123النساء:  ] ﴾  ﴿ما ْعما ْن يا فاما

 

 ( 417/  2تفسري ابن كثري: ) (1)
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هُ  را ا يا رْيً ٍة خا رَّ الا ذا هُ  ِمْثقا را ا يا ًّ ٍة رشا رَّ الا ذا ْل ِمْثقا ْعما ْن يا ما  [ 8ـ   7الزلزلة: ] ﴾ وا

ذكرت أن اآليتني الكريمتني نزلت يف املرشكني واليهود    لكنك قال أحد احلضور:  

 والنصارى. 

قال أحد الوعاظ: فهل وضع اهلل تعاىل قوانني خاصة باليهود والنصارى، وقوانني  

 خاصة لسائر خلقه.. هل ترون أن هلل مكاييل مزدوجة أم أنه عادل مع خلقه مجيعا؟

 آيات ومعان: 

ترجعون للقرآن الكريم ستجدون أنه  سكت احلضور، فقال أحد الوعاظ: عندما  

ميلء باإلنذار كام أنه ميلء بالتبشري، واملؤمن هو الذي يقرؤه مجيعا، ال الذي يقرأ ما يملؤه  

 باألماين ويرتك ما يملؤه باحلذر.

لقد ورد يف القرآن الكريم اآليات الكثرية التي حتذر وتنذر، والتي ال يمكن  قال آخر:  

 هذه الكلمة من دالالت.  فهم معناها إال بام تعنيه 

أن   عىل  للداللة  تكفيكم  فهي  ]أنذر[،  بصيغة  فيه  ورد  ما  فقط  اسمعوا  آخر:  قال 

التبشري   وظيفة  يامرسون  كام  اهلل  إىل  اهلداة  وأن  اإلنذار،  تقتيض  التبشري  تقتيض  كام  اهلداية 

 يامرسون وظيفة اإلنذار.. ذلك أن اإلنسان ال يصلحه إال اجتامع كال األمرين. 

 : فحدثونا عن كلمة اإلنذار يف القرآن الكريم، ودالالهتا. (1)املرشد قال

مرة،    124قال أحد الوعاظ: لقد وردت كلمة )أنذر( وصيغها يف القرآن الكريم  

اٌء    فقد وردت بصيغة الفعل املايض وا ُروا سا فا ِذينا كا عرش مرات، ومنها قوله تعاىل: ﴿إِنَّ الَّ

أا  ُْم  ْرهتا أاأاْنذا ْيِهْم  لا ُيْؤِمُنونا عا الا  ُتنِْذْرُهْم   ْ ملا اجلحود  [ 6البقرة:  ] ﴾  ْم  من  مراحل  بلغوا  أهنم  أي   ،

 

 ( 354/ 2مفاهيم قرآنية: ) (1)
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والتغلغل يف الكفر، فختم اهلل عىل قلوهبم، فكفرهم هو الذي أوصلهم إىل هذا اخلتم، كام  

ُهمْ  أاْنُفسا ظالاُموا  لاكِْن  وا ظالاْمنااُهْم  ا  ما تعاىل: ﴿وا وقال:  [ 101هود:  ] ﴾  قال  ْت  ،  ما قادَّ باِما  لِكا  ﴿ذا

بِيدِ  ٍم لِْلعا يْسا بِظاالَّ أانَّ اهللَّا لا  [51األنفال: ] ﴾ أاْيِديُكْم وا

ْأتُِكْم ُرُسٌل  املضارع مرةقال آخر: ووردت بصيغة الفعل   ْ يا ، ومنها قوله تعاىل: ﴿أاملا

ْوِمُكمْ  اءا يا ُينِْذُروناُكْم لِقا اِِت وا ْيُكْم آيا لا ونا عا ا ِمنُْكْم ياُقصُّ ذا  [130األنعام: ] ﴾ ها

آخر السالم  (1)قال  عليهم  الرسل  وظيفة  تعاىل  اهلل  يبني  الكريمة  اآلية  هذه  ففي   :

ا ذا ْوِمُكْم ها اءا يا ُينِْذُروناُكْم لِقا اِِت وا لاْيُكْم آيا ونا عا ﴾  الذين أرسلهم اهلل إىل الفريقني بقوله ﴿ياُقصُّ

امل[ 130األنعام:  ]  اآليات  عليهم  يتلون  إهنم  أي  اآلداب  ،  وأحاسن  اإليامن  ألصول  بينة 

من   والنجاة  األعامل  صالح  ثمراهتا  من  التي  الترشيع  ألحكام  واملفصلة  والفضائل، 

األهوال، وينذروهنم لقاء يوم احلرش باإلعالم بام يكون فيه من احلساب واجلزاء ملن كفر  

 باهلل وجحد بآياته. 

األمر فعل  بصيغة  ووردت  آخر:  قوله  قال  ومنها  ْوما    مرات،  يا أاْنِذْرُهْم  ﴿وا تعاىل: 

ُهْم الا ُيْؤِمنُونا  ْفلاٍة وا ُهْم يِف غا ِة إِْذ ُقيِضا اأْلاْمُر وا  [ 39مريم: ] ﴾ احْلارْسا

بإنذار الناس، فقال:    قال آخر: ففي هذه اآلية الكريمة يأمر اهلل تعاىل رسول اهلل 

فصل بني اخللق، فيصري أهل  أنذر ـ أهيا الرسول ـ الناس يوم الندامة حني يقىض األمر، وي 

اإليامن إىل اجلنة، وأهل الكفر إىل النار، وهم اليوم يف هذه الدنيا يف غفلة عام أنذروا به، فهم  

 ال يصدقون، وال يعملون العمل الصالح.  

﴾  قال آخر: ووردت بصيغة املصدر مرة واحدة، وهي قوله تعاىل: ﴿ُعْذًرا أاْو ُنْذًرا
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ئكة امللقيات إىل الرسل وحيا فيه إعذار إىل اخللق، وإنذار هلم بعقاب  ، أي فاملال[ 6املرسالت: ] 

 اهلل إن هم خالفوا أمره. 

ْلناا فِيِهْم    قال آخر: ووردت بصيغة اسم الفاعل ْد أاْرسا قا لا مرة، ومنها قوله تعاىل: ﴿وا

 [ 72الصافات: ] ﴾ ُمنِْذِرينا 

.. وأن اهلل سيدفع عنه كيد  لقلب النبي    طمأنة: ففي هذه اآلية الكريمة  (1)قال آخر

هؤالء الضالني، كام فعل باملرسلني من قبله، إذ نجاهم واملؤمنني معهم من كيد الكافرين،  

بعدها:   تعاىل  قال  ولذلك  مقتدر،  عزيز  أخذ  اهلل  أخذهم  اِقباُة  الذين  عا انا  كا ْيفا  كا اْنُظْر  ﴿فا

ِرينا  كني، ومجع بينهم وبني من أهلكهم  .. ويف ذلك هتديد هلؤالء املرش[ 73الصافات:  ] ﴾  املُْنْذا

 اهلل من املكذبني برسل اهلل، عىل مورد اهلالك، وسوق هلم مجيعا إىل عذاب اجلحيم.. 

ْيِهْم    قال آخر: ووردت بصيغة اسم املفعول  لا أاْمطاْرناا عا مرات، ومنها قوله تعاىل: ﴿وا

ِرينا  ُر املُْنْذا طا اءا ما ًرا فاسا طا  [ 58النمل: ] ﴾ ما

ذلك أن اهلل تعاىل يستعمل كلمة مطر عندما يكون عقابا نتيجة جريمة    :(2) قال آخر

الرقة   مع  فيستعمله  الغيث  أما  وعواصف،  ريح  معه  يكون  كأن  ما  طبيعة  نتيجة  أو 

واالطمئنان واألمان واخلري والربكة والناس حمتاجني إىل ماء ليس فيه أذى، كام قال تعاىل:  

ْيثا   ُل اْلغا ُهوا الَِّذي ُينازِّ مْحاتاهُ ﴿وا نرُْشُ را يا ناُطوا وا ا قا  [28الشورى: ] ﴾ ِمْن باْعِد ما

ْعُبُدوا إاِلَّ اهللَّا إِنَّنِي    قال آخر: ووردت بصيغة املبالغة مرة، ومنها قوله تعاىل: ﴿أاالَّ تا

باِشريٌ  وا ناِذيٌر  ِمنُْه  ُكْم  ُيؤْ [2هود:  ] ﴾  لا ْوٍم  لِقا باِشرٌي  وا ناِذيٌر  إِالَّ  أاناا  األعراف:  ] ﴾  ِمنُونا ، وقوله: ﴿إِْن 

ناِذيًرا[ 188 ْلنااكا بِاحْلاقِّ باِشرًيا وا  [24فاطر: ] ﴾ ، وقوله: ﴿إِنَّا أاْرسا
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ٌة فااما ُتْغِن    قال آخر: ووردت بصيغة ]االسم[  الِغا ٌة با مرة، ومنها قوله تعاىل: ﴿ِحْكما

 [ 5القمر: ] ﴾ النُُّذرُ 

اهلداية واإلرشاد إىل طريق احلق ملن اتبع  : أي هذه األنباء غاية احلكمة يف  (1)قال آخر

أي إن النذر مل يبعثوا ليلجئوا الناس إىل قبول    [ 5القمر:  ] ﴾  عقله وعىص هواه، ﴿فااما ُتْغِن النُُّذرُ 

احلق، وإنام أرسلوا مبلغني فحسب فليس عليك وال عىل األنبياء قبلك اإلغناء واإلجلاء إىل  

ت بام عليك من احلكمة البالغة التي أمرت هبا، كام قال  اتباع سبيل اهلدى، فإذا بلغت فقد أتي 

ناةِ  ِة احْلاسا املْاْوِعظا ِة وا ْكما
بِّكا بِاحْلِ بِيِل را ُضوا  [ 125النحل:  ] ﴾  تعاىل: ﴿اْدُع إِىلا سا ، وقال: ﴿فاإِْن أاْعرا

ِفيًظا  ْيِهْم حا لا ْلنااكا عا  [48الشورى: ] ﴾ فااما أاْرسا

الكريم عرب  القرآن  أن  آخر: كام  التخويف،  قال  بألفاظ أخرى، ومنها  اإلنذار   عن 

وهو إدخال الفزع يف قلب املخاطبني؛ حثا عىل التحرز من ارتكاب حمظور، كام قال تعاىل:  

ْلياتَُّقوا اهللَّا لايِْهْم فا اُفوا عا اًفا خا ًة ِضعا يَّ ْلِفِهْم ُذرِّ ُكوا ِمْن خا ْو تارا ِذينا لا ْلياْخشا الَّ  [9النساء: ] ﴾ ﴿وا

أبناء صغارا ضعافا (2)قال آخر ماتوا وتركوا من خلفهم  لو  الذين  أي: وليخف   :

خافوا عليهم الظلم والضياع، فلرياقبوا اهلل فيمن حتت أيدهيم من اليتامى وغريهم، وذلك  

للعدل   موافقا  قوال  هلم  وليقولوا  عنهم،  األذى  ودفع  تربيتهم،  وحسن  أمواهلم،  بحفظ 

 واملعروف. 

الرتهيب، وهو املبالغة يف إثارة القلق واالضطراب يف نفس السامع  قال آخر: ومنها 

ايا    ؛من يشء  إِيَّ اِحٌد فا ٌه وا  إِنَّاما ُهوا إِلا
انْيِ اْثنانْيِ تَِّخُذوا إِهلا الا اهللَُّ الا تا قا ليتحاشاه، كام قال تعاىل: ﴿وا

ُبونِ  اْرها  [51النحل: ] ﴾ فا
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، فإنكم إذا  سوايا َل رشيكا وال تعبدوا : أي وقال اهلل لعباده: ال تتخذو(1) قال آخر

، إنام هو إله واحد، ومعبود واحد،  َل رشيكا، وال رشيك    َلغريى جعلتموه    معي عبدتم  

ذاك،   عبادتكم  عقايبوخافوا    فاتقوينوأنا  أو  غريي،  يب  بإرشاككم  إياي،  بمعصيتكم   ،

للداللة عىل   عنه،  مغنية  التثنية  أن صيغة  مع  العدد  ذكر  وإنام  عنه هي  سواي..  املنهي  أن 

واحد(   إله  هو  )إنام  قوله  بالوحدة يف  اإلله  أن وصف  كام  لأللوهية،  منافية  االثنينية وأهنا 

للداللة عىل أن املقصود إثبات الوحدانية وأهنا من لوازم األلوهية، أما األلوهية فغري منكرة  

 وال متنازع فيها.

ُنِفخا  قال آخر: ومنها التهديد، وهو الوعيد والتخويف بالعق  وبة، كام قال تعاىل: ﴿وا

ِعيدِ  ْوُم اْلوا لِكا يا وِر ذا  [ 20ق: ] ﴾ يِف الصُّ

: أي: ونفخ يف الصور )القرن( نفخة البعث الثانية، ذلك النفخ يف يوم  (2)قال آخر

 وقوع الوعيد الذي توعد اهلل به الكفار. 

السابقة التي  قال آخر: وهكذا نجد القرآن الكريم يقص القصص املختلفة لألمم  

 أنذرت فأعرضت، فأصاهبا عقاب الدنيا قبل عقاب اآلخرة. 

أعرضوا:   ملا  السالم  نوح عليه  قوم  قوله يف حق  األمثلة عىل ذلك  آخر: ومن  قال 

اْزُدِجرا  ُْنوٌن وا اُلوا جما قا ناا وا ْبدا ُبوا عا ذَّ ْوُم ُنوٍح فاكا ْبلاُهْم قا باْت قا ذَّ ْغُلوٌب  ﴿كا ُه أاينِّ ما بَّ ا را عا اْنتارِصْ فادا    فا

ِمرٍ   ُمنْها
ٍ
ء  باِما

ِ
ء اما ابا السَّ تاْحناا أاْبوا فا ْد ُقِدرا   فا ىلا أاْمٍر قا ى املْااُء عا اْلتاقا ْرناا اأْلاْرضا ُعُيوًنا فا فاجَّ اْلنااُه    وا محا وا

ُدرُسٍ  وا اٍح  أاْلوا اِت  ذا ىلا  ُكِفرا   عا انا  كا اْن 
ملِ اًء  زا جا بِأاْعُينِناا  ِْري  ْكناا   جتا را تا ْد  قا لا كِرٍ وا ُمدَّ ِمْن  ْل  فاها ًة  آيا ا    ها

ُنُذرِ  ايِب وا ذا انا عا ْيفا كا  [ 16ـ  9القمر: ] ﴾ فاكا
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انا   ْيفا كا اٌد فاكا باْت عا ذَّ قال آخر: ومنها قوله يف حق قوم عاد ملا أنذروا فأعرضوا: ﴿كا

ُنُذرِ  ايِب وا ذا ْوِم ناْحٍس ُمْستا   عا ا يِف يا ً َصا ْ ْيِهْم ِرحًيا َصا لا ْلناا عا اُز    ِمر  إِنَّا أاْرسا ُْم أاْعجا أاهنَّ نِْزُع النَّاسا كا تا

ِعرٍ  ُنُذرِ  ناْخٍل ُمنْقا ايِب وا ذا انا عا ْيفا كا  [ 21ـ  18القمر: ] ﴾ فاكا

ثاُموُد بِالنُُّذرِ  باْت  ذَّ   قال آخر: ومنها قوله يف حق قوم ثمود ملا أنذروا فأعرضوا: ﴿كا

إِنَّا  تَّبُِعُه  نا اِحًدا  وا ِمنَّا  ا  ً أابارشا اُلوا  قا ُسُعرٍ   فا وا ٍل  الا لاِفي ضا ُهوا    إًِذا  باْل  ْينِناا  با ِمْن  ْيِه  لا عا ْكُر  الذِّ أاُأْلِقيا 

اٌب أارِشٌ  ذَّ رِشُ   كا
اُب اأْلا ذَّ ِن اْلكا ًدا ما ياْعلاُمونا غا اْصطارِبْ   سا ِقْبُهْم وا اْرتا ُْم فا ْتناًة هلا

ِة فِ   إِنَّا ُمْرِسُلو النَّاقا

املْااءا   أانَّ  بِّْئُهْم  نا ٌ وا حُمْتارضا ٍب  رِشْ ُكلُّ  ْيناُهْم  با ٌة  را   ِقْسما قا فاعا اطاى  تاعا فا اِحباُهْم  ْوا صا ناادا انا    فا كا ْيفا  فاكا

ُنُذرِ  ايِب وا ذا ِشيِم املُْْحتاظِرِ  عا ها اُنوا كا ًة فاكا اِحدا ًة وا ْيحا ْيِهْم صا لا ْلناا عا  [ 31ـ  23القمر: ] ﴾ إِنَّا أاْرسا

ْوُم ُلوٍط بِالنُُّذرِ قال آخر: ومنها قوله يف حق قوم   باْت قا ذَّ   لوط ملا أنذروا فأعرضوا: ﴿كا

رٍ  حا ْينااُهْم بِسا اِصًبا إِالَّ آلا ُلوٍط ناجَّ ْيِهْم حا لا ْلناا عا را   إِنَّا أاْرسا كا ْن شا لِكا ناْجِزي ما ذا ًة ِمْن ِعنِْدناا كا   نِْعما

ْوا بِالنُُّذرِ  را تااما تاناا فا ُهْم باْطشا را ْد أاْنذا قا لا لا   وا ايِب  وا ذا ْسناا أاْعُيناُهْم فاُذوُقوا عا ْيِفِه فاطاما ْن ضا ُدوُه عا اوا ْد را قا

ُنُذرِ   [ 37ـ  33القمر: ] ﴾ وا

ْونا   اءا آلا فِْرعا ْد جا قا لا قال آخر: ومنها قوله يف حق قوم فرعون ملا أنذروا فأعرضوا: ﴿وا

زِ   النُُّذرُ  ْذنااُهْم أاْخذا عا ا فاأاخا ناا ُكلِّها
اتِ ُبوا بِآيا ذَّ ٌة   يٍز ُمْقتاِدرٍ كا اءا را ُكْم با ئُِكْم أاْم لا رْيٌ ِمْن ُأولا اُرُكْم خا أاُكفَّ

ُبرِ   [ 43ـ  41القمر: ] ﴾ يِف الزُّ

كام قال تعاىل:  وينذر هبا،  بأهوال القيامة،  قال آخر: وهكذا نجد القرآن الكريم يذكر  

نُْظُر املْاْرُء   ْوما يا ِريًبا يا اًبا قا ذا ْرنااُكْم عا ا أاْنذا اًبا ﴿إِنَّ ْيتانِي ُكنُْت ُترا ا لا ُر يا
افِ ُقوُل اْلكا يا اُه وا دا ْت يا ما ا قادَّ ﴾  ما

 [ 40النبأ: ] 

وقال  آخر:  الا  قال  ُهْم  وا ْفلاٍة  غا يِف  ُهْم  وا اأْلاْمُر  ُقيِضا  إِْذ  ِة  احْلارْسا ْوما  يا أاْنِذْرُهْم  ﴿وا  :

 [39مريم: ] ﴾ ُيْؤِمُنونا 
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ْوما اآْلزِ قال آخر: وقال:   أاْنِذْرُهْم يا ا لِلظَّاملنِِيا  ﴿وا ِمنيا ما
اظِ ى احْلانااِجِر كا ِة إِِذ اْلُقُلوُب لادا فا

ِفيٍع ُيطااعُ  الا شا ِيٍم وا  [ 18غافر: ] ﴾ ِمْن محا

وقال:   آخر:  اا  قال  ْوهلا حا ْن  ما وا ى  اْلُقرا ُأمَّ  لُِتنِْذرا  بِيًّا  را عا ُقْرآًنا  ْيكا  إِلا ْيناا  أاْوحا لِكا  ذا كا ﴿وا

ْوما  ُتنِْذرا يا ِعريِ وا ِريٌق يِف السَّ فا يِه فاِريٌق يِف اجْلانَِّة وا
ْيبا فِ  [7الشورى: ] ﴾ اجْلاْمِع الا را

ْرناا  قال آخر: وقال:   ناا أاخِّ بَّ ِذينا ظالاُموا را ياُقوُل الَّ اُب فا ذا ْأتِيِهُم اْلعا ْوما يا أاْنِذِر النَّاسا يا ﴿وا

تَّبِِع ال نا تاكا وا ْعوا ِريٍب ُنِجْب دا ٍل قا الٍ إِىلا أاجا وا ُكْم ِمْن زا ا لا ْبُل ما ْمُتْم ِمْن قا ْ تاُكوُنوا أاْقسا ملا ُسلا أاوا ﴾  رُّ

 [44إبراهيم: ] 

 آيات ومعان: 

أحسنتم.. فحدثونا عن اآليات الكريمة التي تتحدث عن كون اإلنذار  قال املرشد: 

 . من وظائف رسل اهلل العظمى

لك.. ومنها ما ورد  قال أحد الوعاظ: لقد وردت اآليات الكريمة الكثرية تذكر ذ

ِذينا  ، ومنها قوله تعاىل:  خمربا عن كون اإلنذار وظيفة من وظائف رسول اهلل   أاْنِذْر بِِه الَّ ﴿وا

تَُّقونا  لَُّهْم يا عا ِفيٌع لا الا شا َِلٌّ وا ُْم ِمْن ُدونِِه وا يْسا هلا ِْم لا هبِّ وا إىِلا را ُ ااُفونا أاْن حُيْرشا  [51األنعام: ] ﴾ خيا

فاآلية الكريمة تبني أن أهل اخلوف واخلشية من اهلل هم الذين ينتفعون  قال آخر:  

باإلنذار ويستجيبون ملواعظ القرآن وهداياته، فاخلوف يرقق قلوهبم، ويطهره من اآلفات  

 واألدران، ويمنحهم رؤية واضحة لعواقب األمور. 

ْحِي  ا    قال آخر: ومنها قوله تعاىل: ﴿ُقْل إِنَّاما ُأْنِذُرُكْم بِاْلوا ا ما اءا إِذا عا مُّ الدُّ ُع الصُّ ْسما الا يا وا

ُرونا    [ 45األنبياء: ] ﴾ ُينْذا

ُجٍل ِمنُْهْم أاْن أاْنِذِر    قال آخر: ومنها قوله تعاىل: ْيناا إىِلا را ًبا أاْن أاْوحا جا انا لِلنَّاِس عا ﴿أاكا
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 ِ هبِّ ما ِصْدٍق ِعنْدا را ُْم قادا نُوا أانَّ هلا ِذينا آما ِ الَّ بارشِّ اِحٌر ُمبِنيٌ النَّاسا وا ا لاسا ذا ُرونا إِنَّ ها
افِ الا اْلكا ﴾  ْم قا

 [2يونس: ] 

لاغا  ْن با ما ُكْم بِِه وا ا اْلُقْرآُن أِلُْنِذرا ذا َّ ها ُأوِحيا إَِلا األنعام:  ] ﴾  قال آخر: ومنها قوله تعاىل: ﴿وا

19 ] 

ثِّرُ   قال آخر: ومنها قوله تعاىل:  املُْدَّ اا  أاهيُّ ا  أاْنِذرْ   ﴿يا فا بَّ   ُقْم  را ْ وا ربِّ فاكا رْ   كا  فاطاهِّ يااباكا 
ثِ ﴾  وا

 [4ـ  1املدثر: ] 

قال آخر: وهكذا أخرب أن اهلل تعاىل أرسل األنبياء عليهم السالم إلنذار أقوامهم،  

ْوِمِه   ْلناا ُنوًحا إِىلا قا ومن األمثلة عىل ذلك قوله عن إنذار نوح عليه السالم لقومه: ﴿إِنَّا أاْرسا

اٌب أالِيمٌ أاْن أاْنِذْر قاْوماكا ِمنْ  ذا ياُهْم عا
ْأتِ ْبِل أاْن يا  [1نوح: ] ﴾  قا

أنه بعث النبيني دعاة لدينه، مبرشين    قال آخر: ومثل ذلك ما أخرب به رسول اهلل 

ًة   ُأمَّ النَّاُس  انا  تعاىل: ﴿كا قال  النار، كام  به وعصاه  باجلنة، وحمذرين من كفر  اهلل  أطاع  من 

ُمنِْذِرينا  ينا وا ِ ثا اهللَُّ النَّبِيِّنيا ُمبارشِّ باعا ًة فا اِحدا  [ 213البقرة: ] ﴾ وا

ُمنِْذرِ  وا ينا  ِ ُمبارشِّ ﴿ُرُساًل  وقال:  آخر:  باْعدا  قال  ٌة  ُحجَّ اهللَِّ  ىلا  عا لِلنَّاِس  ياُكونا  لِئاالَّ  ينا 

ُسلِ   [165النساء: ] ﴾ الرُّ

أاْصلاحا فاالا   نا وا ْن آما ُمنِْذِرينا فاما ينا وا ِ نيا إاِلَّ ُمبارشِّ
لِ ا ُنْرِسُل املُْْرسا ما قال آخر: وقال: ﴿وا

ُنونا  ْزا الا ُهْم حيا ْيِهْم وا لا ْوٌف عا  [48األنعام: ] ﴾ خا

 ومعان: آية  

ْيناا    فحدثونا عن قوله تعاىل:: أحسنتم..  (1) قال املرشد ًبا أاْن أاْوحا جا انا لِلنَّاِس عا ﴿أاكا

الا الْ  ِْم قا هبِّ ما ِصْدٍق ِعنْدا را ُْم قادا نُوا أانَّ هلا ِذينا آما ِ الَّ بارشِّ ُجٍل ِمنُْهْم أاْن أاْنِذِر النَّاسا وا افُِرونا  إِىلا را كا

 

 ( 130/  4التفسري الكاشف، مغنية: ) (1)
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اِحٌر ُمبنِيٌ  ا لاسا ذا  [2يونس: ] ﴾ إِنَّ ها

عباده،   من  بعبد  اهلل  يتصل  أن  اجلاحدون  استكثر  لقد  أي:  الوعاظ:  أحد  قال 

عىل أنفسهم، فإذا مل يتصل اهلل هبم فينبغي    ويصطفيه من دوهنم، وذلك ألهنم قاسوا حممدا  

تاهُ   أال الا ُل ِرسا ْعا ْيُث جيا ﴾  يتصل بغريهم، وقد رد اهلل تعاىل عليهم ذلك بقوله: ﴿اهللَُّ أاْعلاُم حا

 من الصفات واملكرمات ما يؤهله للرسالة من دوهنم.  أي أن ملحمد  [ 124عام: األن] 

تعاىل   اتصاله  أن  وحسبوا  باهلل،  االتصال  نوع  جهلوا  فإهنم  وهكذا؛  آخر:  قال 

بمحمد، متاما كاتصال بعضهم ببعض، وهذا ما ترفضه العقول، وقد أجاب اهلل تعاىل عن  

 ٍ انا لِبارشا ا كا ما اٍب أاْو ُيْرِسلا  هذا الوهم يف قوله: ﴿وا  ِحجا
ِ
اء را ْحًيا أاْو ِمْن وا ُه اهللَُّ إاِلَّ وا لِّما  أاْن ُيكا

ُسواًل    [ 51الشورى: ] ﴾ را

قد جاءهم بام ال يعتقدون وال يألفون، كام قال تعاىل    قال آخر: وهكذا؛ فإن حممدا  

لنِيا  ناا اأْلاوَّ
ائِ ا يِف آبا ِمْعناا هِباذا ا سا ، وقد أجاهبم اهلل تعاىل بقوله:  [ 24ون:  املؤمن ] ﴾  عىل لساهنم: ﴿ما

ٍل ُمبنِيٍ  الا اُؤُكْم يِف ضا آبا ْد ُكنُْتْم أاْنُتْم وا قا الا لا  [54األنبياء: ] ﴾ ﴿قا

بني حقيقة    قال آخر: وبعد أن بني اهلل تعاىل عجب الكافرين من الوحي إىل حممد  

 بالعذاب األليم، وتبشري  ما أوحى به إليه، وأنه إنذار وتبشري، إنذار ملن خالف وعىص أمر اهلل

ما   ُْم قادا ُنوا أانَّ هلا ِذينا آما ِ الَّ بارشِّ ملن امتثل وأطاع بالثواب اجلزيل، قال تعاىل: ﴿أاْن أاْنِذِر النَّاسا وا

ِمْ  هبِّ  [2يونس: ] ﴾ ِصْدٍق ِعنْدا را

 ِ هبِّ ما ِصْدٍق ِعنْدا را ُْم قادا يونس:  ] ﴾  مْ قال آخر: وقد عرب عن هذا الثواب بقوله: ﴿أانَّ هلا

أهال لتحمله وتبليغه، فأين مكان    ، وإذا كان هذا هو الوحي أو املوحى به، وكان حممد  [ 2

إن اهلل سبحانه ال يرتك الناس من غري رسول أمني يبلغهم عنه ما يريده هلم من    العجب؟

لو   ليجتنبوا هذا، ويفعلوا ذلك، ولكيال تكون هلم احلجة عليه  اخلري، ويكرهه من الرش، 
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هو األمني عىل هذه الرسالة والتبليغ من دون الناس، فوجب أن يكون    لفوا، وحممد  خا 

 هو الرسول املبلغ عن اهلل من دوهنم. 

افُِرونا   قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل وصفهم رسول اهلل  الا اْلكا بالساحر، فقال: ﴿قا

اِحٌر ُمبنِيٌ  ا لاسا ذا أنكروا أن يكون القرآن وحيا من اهلل، وأيضا  ، وذلك ألهنم  [2يونس: ] ﴾ إِنَّ ها

. وجهلوا أو جتاهلوا أن كل  .عجزوا أن يأتوا بسورة من مثله، فلم يبق يف زعمهم إال السحر 

 ما يف القرآن حقائق ال ريب فيها، وأن السحر كواذب ال تبتنى عىل أساس. 

 آية ومعان: 

الا    ﴿ُقْل   فحدثونا عن قوله تعاىل: : أحسنتم..  (1)قال املرشد ْحِي وا بِاْلوا ُأْنِذُرُكْم  إِنَّاما 

ُرونا  ا ُينْذا ا ما اءا إِذا عا مُّ الدُّ ُع الصُّ ْسما   [ 45األنبياء: ] ﴾ يا

إذا   الذين  الغافلني،  تنبيه هلؤالء املرشكني  الكريمة  الوعاظ: يف هذه اآلية  قال أحد 

خري.. وقد أمر  ذكروا بآيات رهبم أعرضوا عنها، ومل يلتفتوا إىل ما يدعون إليه من هدى و

بتلك   يقرعهم  الزاجر، وأن  ينخسهم هبذا األسلوب  أن  الكريم  النبي  اهلل سبحانه وتعاىل 

املتبلد مشاعرهم  به  وتستشعر  القاسية،  قلوهبم  لذلك  تتأثر  حتى  املوجعة،  ،  ةاملقرعة 

إليه من   وطباعهم اجلافية الغليظة، فهم يعرفون أن ما ينذرهم به النبي، هو وحي يوحى 

 ربه.. إذ هكذا يقول هلم، وهم هلذا يكذبونه، ويستكثرون عليه أن يكون عىل صلة بالسامء. 

قال آخر: فبعد أن ذكر سبحانه وتعاىل اإلنذارات يف اآليات السابقة بني سبحانه أن  

اإلنذار بوحي من اهلل، وأنه ليس من عند حممد الذي يستهزئون به، إنام هو من عند اهلل خالق 

إليه عندما حياط هبم ويرضعون إليه إذا مسهم الرض،    يلجؤونألرض، الذي  الساموات وا

 

 ( 38/  17(، وتفسري املراغي )4872/  9(، وزهرة التفاسري )905/  9التفسري القرآين للقرآن ) (1)
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ومن كان ملجأ هلم يف شدائد هو منزل العذاب يف كفرهم، ولذا قال تعاىل: ﴿ُقْل إِنَّاما ُأْنِذُرُكْم  

ُرونا  ا ُينْذا ا ما اءا إِذا عا مُّ الدُّ ُع الصُّ الا ياْسما ْحِي وا  [45األنبياء: ] ﴾ بِاْلوا

ْحِي   اخلطاب للنبي  قال آخر: ف ُأْنِذُرُكْم بِاْلوا ﴾  يأمره سبحانه بأن يقول هلم ﴿إِنَّاما 

أداة للقرص، واملعنى ال أنذركم إال بوحي من اهلل تعاىل، فال أنذركم  ﴾  ، و﴿إِنَّاما [ 45األنبياء:  ] 

من عندي، إنام أنذركم من عند اهلل تعاىل، وإن ذلك يوجب عليكم أال تستهزئوا باإلنذار،  

إليه يف شدائدكم يف    تلجؤون م ال تستهزئون يب إنام تستهزئون باهلل العيل العظيم الذي ألنك

 الرب والبحر، ويف ذلك توكيد لإلنذار؛ ألنه صادر عن اهلل تعاىل، واهلل ال خيلف امليعاد. 

ْحِي    ـ مع أن األمر قائم بينهم   [ 45األنبياء:  ] ﴾  قال آخر: ويف قوله تعاىل: ﴿ُأْنِذُرُكْم بِاْلوا

ـ يف هذا الترصيح بأن ما ينذرهم به هو الوحى    الوحي وبني النبي عىل أن ما ينذرهم به هو  

عقوهلم   عىل  املخيم  الكثيف  الظالم  وعىل  عليهم،  املطبقة  الغفلة  وعىل  عليهم،  تشنيع 

  ذيوقلوهبم. فهذا الذي ينذرهم به النبي، هو من اإلرشاق والوضوح بحيث ال خيفى عىل 

وحي   أنه  ونظر  يسمعوا،  عقل  أن  وللصم  يبرصوا،  أن  للعمي  أنى  ولكن  اهلل،  عند  من 

وللحمقى أن يعقلوا ويعوا؟ فكان ال بد أن ينخسوا هذه النخسة، وأن يقرعوا بتلك املقرعة،  

 وأن يقال هلم عن هذا النور، إنه نور، وعن هذه الشمس، إهنا الشمس. 

تيال، فام حاهلم إال حال  قال آخر: ثم أردف هذا أن اإلنذار مع مثل هؤالء ال جيدى ف

ُرونا  ُينْذا ا  ما ا  إِذا اءا  عا الدُّ مُّ  ُع الصُّ ياْسما الا  ﴾  الصم الذين ال يسمعون دعوة الداعي فقال: ﴿وا

أي فام مثلهم إذ مل ينتفعوا بام سمعوا من اإلنذار عىل كثرته وتتابعه إال مثل الصم    [ 45األنبياء:  ] 

نذار السامع فحسب، بل العمل بام يسمع  الذين ال يسمعون شيئا، إذ ليس الغرض من اإل

يسمع   بام  العمل  بل  فحسب،  السامع  اإلنذار  من  والتحرز  الواجب  فعل  عىل  باإلقدام 

من هذا    يشء باإلقدام عىل فعل الواجب والتحرز من املحرم ومعرفة احلق، فإذا مل حيصل  
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 فال جدوى يف السمع وكأن مل يكن.

اب حني جميئه إثر بيان عدم تأثرهم به حني  قال آخر: ثم بني رسعة تأثرهم من العذ

ظااملنِِيا   جميء ُكنَّا  إِنَّا  ناا  ْيلا وا ا  يا ياُقوُلنَّ  لا بِّكا  را اِب  ذا عا ِمْن  ٌة  ناْفحا تُْهْم  سَّ ما ئِْن  لا فقال: ﴿وا ﴾  خربه 

أي ولئن أصاب هؤالء املستعجلني للعذاب أدنى قسط من عقاب ربك بكفرهم    [ 46األنبياء:  ] 

له، ليقولن: إنا كنا ظاملني ألنفسنا بعبادتنا اآلهلة واألنداد وتركنا عبادة  به وتكذيبهم رسو

 الذي برأنا وأنعم علينا، وجحدنا ملا جيب علينا من الشكر له باإلخالص يف عبادته. 

 آية ومعان: 

املرشد أحسنتم..  (1) قال  تعاىل::  قوله  عن  أاْن    فحدثونا  ااُفونا  خيا ِذينا  الَّ بِِه  أاْنِذْر  ﴿وا

تَُّقونا  لَُّهْم يا عا ِفيٌع لا الا شا َِلٌّ وا ُْم ِمْن ُدونِِه وا ِْم لاْيسا هلا هبِّ وا إِىلا را ُ  [51األنعام: ] ﴾ حُيْرشا

قال أحد الوعاظ: يف هذه اآلية الكريمة يبني اهلل تعاىل أن أهل اخلوف واخلشية من  

باإلنذار ويستجيبون ملواعظ القرآن وهداياته، فاخلوف يرقق قلوهبم،    اهلل هم الذين ينتفعون 

 ويطهره من اآلفات واألدران، ويمنحهم رؤية واضحة لعواقب األمور. 

أن يتجه بدعوته إىل حيث جتد آذانا تسمع،    قال آخر: وفيها توجيه للنبي الكريم  

 مهيأة لالستامع والتعقل.  ، فإنه حينئذ يرجو لدعوته استجابة ونجحا يف نفوستعي وقلوبا 

وإن كان مأمورا بأن يدعو الناس مجيعا إىل اهلل، وأن يقوم فيهم    قال آخر: والنبي  

بشريا ونذيرا، إال أن التفاته إىل من فيهم االستعداد لالستامع واالستجابة، أوىل ممن ال يسمع  

انت موجهة إىل  وال يعقل، وال جييب.. أو قل إن دعوته وما حتمل من هدى ونور ـ وإن ك

الناس مجيعا ـ إنام يفيد منها، وينتفع هبدهيا، هم أولئك الذين خيشون رهبم، وخيافون عذابه،  

 

 ( 133/ 7(، وتفسري املراغي )2510/  5(، وزهرة التفاسري )190/  4التفسري القرآين للقرآن ) (1)
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وهبذا يبدو غريهم وكأنه غري مدعو إىل هذا اخلري املساق إىل الناس كلهم، ويف هذا ما فيه  

 من تضييع هلؤالء الصادين عن سبيل اهلل، وإهدار لوجودهم بني الناس. 

ِفيعٌ قال   الا شا َِلٌّ وا ُْم ِمْن ُدونِِه وا مجلة حالية، وصاحب    ﴾ آخر: وقوله تعاىل: ﴿لاْيسا هلا

وا  ُ .. أي أن هؤالء الذين خيافون أن حيرشوا إىل رهبم، يف حال  ﴾احلال هو الضمري يف ﴿حُيْرشا

لبس معهم فيها وىل يتوىل أمرهم عند اهلل، أو شفيع يشفع هلم، فيخلصهم من عذابه ـ هؤالء  

ويستجيبون   اهلل،  لكلامت  يستمعون  فإهنم  ثم  ومن  حسابا،  اهلل  للقاء  يعملون  الذين  هم 

 لرسول اهلل، فيكونون ممن رىض اهلل عنهم، ووقاهم عذاب اجلحيم. 

تَُّقونا  لَُّهْم يا عا معلق هبؤالء الذين خيافون أن    ﴾قال آخر: والرجاء يف قوله تعاىل: ﴿لا

رهبم غري مصحوبني   إىل  اإليامن    بوَل حيرشوا  يبعث  أن  شأنه  من  اخلوف  فهذا  شفيع،  أو 

والتقوى يف أصحابه.. فهم ـ واحلال كذلك ـ عىل رجاء من التقوى، وعىل مداناة منها، إن  

 هم استقاموا عىل هذا الطريق، واحتملوا ما يلقاهم عليه من مشقة وأذى. 

اُموا  قال   أاقا ْيِب وا ُْم بِاْلغا هبَّ ْونا را ْشا ِذينا خيا آخر: واآلية بمعنى قوله تعاىل: ﴿إِنَّاما ُتنِْذُر الَّ

ى لِناْفِسهِ  كَّ تازا إِنَّاما يا ى فا كَّ ْن تازا ما ةا وا الا ِِشا    [ 18فاطر:  ] ﴾  الصَّ خا ْكرا وا باعا الذِّ ِن اتَّ وقوله: ﴿إِنَّاما ُتنِْذُر ما

يْ  مْحانا بِاْلغا  . [ 11يس: ] ﴾ ِب الرَّ

قال آخر: وقد يتوهم متوهم من هذا أن اإلنذار ال جدوى منه، لكن ليس الناس  

مجيعا كذلك، بل فيهم من تؤثر فيه املوعظة وجيدي فيه اإلنذار، فالناس يف هذا قسامن: قسم  

قلبه،   به  يقسو  اغرتار  فيه  يكن  فلم  به،  ذكر  إن  احلرش  وخياف  الغيب،  من  الرهبة  تعرتيه 

ن املنذرات واالستامع إىل داعي احلق، وصنف غلبت عليه شقوته ال جتدي فيه  ويرصفه ع

موعظة، وال يرهب الغيب وما فيه؛ ألنه يعمه يف غيه، وهم يف غفلتهم ساهون، وهؤالء ال  

 جيدي فيهم النذير، وهم الذين ختم اهلل عىل قلوهبم، وعىل سمعهم وأبصارهم غشاوة. 



35 

 

 أن اإلنذار للجميع فال خيتص الذين خيافون دون  قال آخر: واآلية الكريمة تشري إىل

 غريهم، ولكن الذين ينتفعون به هم الذين خيافون احلرش، وما وراءه من حساب وعقاب. 

قال آخر: وهي تشري إىل أن العنرص املميز بني أهل اخلري وغريهم هو اخلوف واخلشية  

القلب لل يتفتح  الرأفة  النور، ومع  من اهلل فأولئك يكون فيهم رأفة، ومع  هداية، ويدخله 

 الغلظة يكون الظالم، وكأن الغلظة حجارة قوية جتعل ما وراءها يف ظالم دامس. 

قال آخر: وهي تشري كذلك إىل أن الغرور باعتقاد شفيع يشفع أو وَل يناَص من دون  

 اهلل تعاىل يسد مسالك النور واهلداية، فال بد أن يكون كل اإلحساس هلل سبحانه وتعاىل. 

 أحاديث وآثار: 

أحسنتم.. فحدثونا ببعض ما ورد يف األحاديث واآلثار التي توافق هذه  قال املرشد:  

 اآليات الكريمة. 

الكثرية من عذاب    : من ذلك ما ورد من حتذيرات رسول اهلل  أحد الوعاظقال  

وهو    أصحابه عنه قال: سمعت رسول اهلل ما رواه بعض  جهنم، ومن األمثلة عىل ذلك  

 .(1)عىل املنرب يقول: )أنذركم النار!(، حتى سقط إحدى عطفي ردائه عن منكبيه

خيطب فقال: )أنذرتكم النار، أنذرتكم النار،      قال آخر: وقال: سمعت رسول اهلل

النار!(، فامزال   السو   ،يقوهلا أنذرتكم  أهل  لو كان يف مقامي هذا لسمعه  ق، وحتى  حتى 

 . (3) كانت عليه عند رجليه (2)سقطت مخيصة

اهلل  رسول  بنا  قال: صىل  آخر،  وعن صحايب  آخر:  قىض      قال  فلام  يوم،  ذات 

 

 . 20ح   94ص  8شيبة: ج املصنف البن أيب  (1)

 اخلميصة: ثوب خز أو صوف معلم. (2)

 . 2708ح   786ص  2سنن الدارمي: ج  (3)
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وال   بالركوع  تسبقوين  فال  إمامكم؛  إين  الناس!  )أهيا  فقال:  بوجهه،  علينا  أقبل  الصالة 

ي(، ثم قال: )والذي  بالسجود، وال بالقيام وال باالنرصاف، فإين أراكم أمامي ومن خلف

يا   رأيت  قالوا: وما  كثريا(،  ولبكيتم  قليال  رأيت لضحكتم  ما  رأيتم  لو  بيده!  نفس حممد 

  (1)؟ قال: )رأيت اجلنة والنار(رسول اهلل 

مر بقوم يضحكون، فقال: )أتضحكون    قال آخر: وعن صحايب آخر، أن النبي  

وذكر اجلنة والنار بني أظهركم!؟ قال: فام رئي أحد منهم ضاحكا حتى مات، قال: ونزلت  

اُب اأْلالِيمُ فيهم:   ذا ايِب ُهوا اْلعا ذا أانَّ عا ِحيُم وا ُفوُر الرَّ بِّْئ ِعبااِدي أاينِّ أاناا اْلغا   ( 2)([ 50ـ    49احلجر:  ] ﴾  ﴿نا

بِنيا آخر، أنه ملا انزل قوله تعاىل:    قال آخر: وعن صحايب تاكا اأْلاْقرا ِشريا أاْنِذْر عا ﴾  ﴿وا

قريشا، فاجتمعوا، فعم وخص، فقال: )يا بني كعب بن     دعا رسول اهلل   [ 214الشعراء:  ] 

لؤي! أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب! أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد  

لنار، يا بني عبد مناف! أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم!  شمس! أنقذوا أنفسكم من ا

أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد املطلب! أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة! أنقذي  

  (4)((3) شيئا، غري أن لكم رمحا سأبلها ببالهلا  نفسك من النار؛ فإين ال أملك لكم من اهلل 

، ثم    الشمس فصىل رسول اهلل   (5)  آخر، قال: انخسفتقال آخر: وعن صحايب  

  (6)(قال: )أريت النار، فلم أر منظرا كاليوم ـ قط ـ أفظع!

! فام كانت صحف موسى؟ قال:  قال آخر: وعن أيب ذر، قال: قلت: يا رسول اهلل 

  (7) ()كانت عربا كلها: عجبت ملن أيقن باملوت مل يفرح!؟ وملن أيقن بالنار مل يضحك!؟

 

 . 12ح   320ص   1صحيح مسلم: ج  (1)

 . 2216ح   174ص   6مسند البزار: ج  (2)

 البالل: مجع بلل؛ وهو كل ما بل احللق من ماء أو لبن أو غريه. (3)

 . 348ح   192ص   1صحيح مسلم: ج  (4)

 ورد اخلسوف يف احلديث كثريا للشمس.  قد (5)

ج    (6) البخاري:  ح    358وص    421ح    166ص    1صحيح 

1004. 

 . 1ح   334معاين األخبار: ص  (7)
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اهلل  رسول  وقال  آخر:  خطبه:      قال  بعض  فيام  ) يف  ارغبوا  املسلمني،  معرش  يا 

به من عذابه وعقابه،    منه، وخافوا مما خوفكم اهلل   فيه، واحذروا مما حذركم اهلل   رغبكم اهلل 

ومن جهنم! فإهنا لو كانت قطرة من اجلنة معكم يف دنياكم التي أنتم فيها حلتها لكم، ولو  

  (1)كانت قطرة من النار معكم يف دنياكم التي أنتم فيها خبثتها عليكم(

   (2)(ما رأيت مثل النار نام هارهبا! وال مثل اجلنة نام طالبها!) قال آخر: وقال: 

  (3) (كل نعيم دون اجلنة صغري، وكل بالء دون النار يسري)ر: وقال: قال آخ

من   حيتمي  ال  كيف  الداء،  خمافة  الطعام  من  حيتمي  ملن  )عجبت  وقال:  آخر:  قال 

  (4)(الذنوب خمافة النار!؟

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد عن أئمة اهلدى من ذلك.

اإلمام عيل أنه قال: )ما رش برش بعده اجلنة،  قال أحد الوعاظ: من ذلك ما روي عن  

  (5) (وما خري بخري بعده النار، وكل نعيم دون اجلنة حمقور، وكل بالء دون النار عافية

فارمحوا   النار،  عىل  صرب  الرقيق  اجللد  هلذا  ليس  أنه  )اعلموا  وقال:  آخر:  قال 

م من الشوكة تصيبه،  نفوسكم! فإنكم قد جربتموها يف مصائب الدنيا، أفرأيتم جزع أحدك 

والعثرة تدميه، والرمضاء حترقه!؟ فكيف إذا كان بني طابقني من نار، ضجيع حجر، وقرين  

وإذا زجرها   لغضبه،  بعضا  بعضها  النار حطم  إذا غضب عىل  مالكا  أن  أعلمتم  شيطان! 

يف  ! ك(7)الكبري، الذي قد هلزه القتري  (6)توثبت بني أبواهبا جزعا من زجرته!؟ أهيا اليفن

حلوم   أكلت  حتى  اجلوامع  ونشبت  األعناق!  بعظام  النار  أطواق  التحمت  إذا  أنت 

 

 . 546ح   303البعث والنشور: ص  (1)

 . 2601ح   715ص  4سنن الرتمذي: ج  (2)

 . 891ح   317جامع األخبار: ص  (3)

 .4272ح   359ص  3كتاب من ال حيرضه الفقيه: ج   (4)

 . 4ح   24ص   8الكايف: ج  (5)

 اليفن: الشيخ الكبري.  (6)

 هلزه القتري: خالطه الشيب. (7)
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  (1()السواعد!؟

  (2) (قال آخر: وقال: )كفى بالنار عقابا ووباال

  (3) قال آخر: وقال: )كفى بجهنم نكاال(

  (4)(قال آخر: وقال: )ال خري يف لذة بعدها النار

بعد   وإنه ال غنى  أال  اجلنة،  بعد  فقر  )أال وإنه ال  آخر: وقال يويص أصحابه:  قال 

  (5)(أسريها، وال يربأ رضيرها  ال يفك النار؛ 

  (6)(، وارهبوا عذابهارغبوا يف ثواب اهلل  !اهلل قال آخر: وقال: )عباد 

حذركم من  حق تقاته، واسعوا يف مرضاته، واحذروا ما  قال آخر: وقال: )اتقوا اهلل 

  (7)(أليم عذابه

والعقاب،   الشقاء  من حمل  للخالص  )اجعل كل مهك وسعيك  وقال:  آخر:  قال 

   (8) (والنجاة من مقام البالء والعذاب

  (9) (قال آخر: وقال: )احذروا نارا جلبها عتيد، وهلبها شديد، وعذاهبا أبدا جديد

شديد، وعذاهبا جديد! دار ليس  قال آخر: وقال: )احذروا نارا قعرها بعيد، وحرها  

   (10) (فيها رمحة، وال تسمع فيها دعوة، وال تفرج فيها كربة

نارا حرها شديد، وقعرها بعيد، وحليتها حديد، ورشاهبا   قال آخر: وقال: )اتقوا 

 

 . 183هنج البالغة: اخلطبة   (1)

 . 83هنج البالغة: اخلطبة   (2)

 . 7018غرر احلكم: ح  (3)

 .5834ح   392ص  4كتاب من الحيرضه الفقيه: ج   (4)

 . 2ح   216ص   2الكايف: ج  (5)

 . 153العقول: ص حتف  (6)

 . 2521غرر احلكم: ح  (7)

 . 2438غرر احلكم: ح  (8)

 . 2620غرر احلكم: ح  (9)

 . 27هنج البالغة: الكتاب  (10)
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  (1)(صديد

أقراصك ليكون    كيا بن حنيف، ولتكف  قال آخر: وقال لبعض أصحابه: )اتق اهلل 

  (2)(من النار خالصك

قال آخر: وقال: )كيف من عىص بالسمع والبرص واللسان واليد والرجل والفرج  

له ويرمحه من ذلك اليوم!؟ ألنه يقىض ويصري إىل غريه، إىل نار قعرها    والبطن إن مل يغفر اهلل 

بعيد، وحرها شديد، ورشاهبا صديد، وعذاهبا جديد، ومقامعها حديد، ال يفرت عذاهبا، وال  

  (3)(ار ليس فيها رمحة، وال يسمع ألهلها دعوة يموت سكاهنا، د

املعصية   أهل  )أما  القيامة:  يوم  املذنبني  جزاء  فيها  يذكر  وقال يف خطبة  آخر:  قال 

رسابيل   وألبسهم  باألقدام،  النوايص  وقرن  األعناق،  إىل  األيدي  وغل  دار،  رش  فأنزهلم 

ق عىل أهله، يف نار هلا  القطران ومقطعات النريان، يف عذاب قد اشتد حره، وباب قد أطب

هائل، ال يظعن مقيمها، وال يفادى أسريها،    (6) ، وهلب ساطع، وقصيف(5)وجلب  (4)كلب

  (9)(، ال مدة للدار فتفنى، وال أجل للقوم فيقىض(8)كبوهلا  (7) وال تفصم

والساعة  ! فإن الدنيا ماضية بكم عىل سنن، وأنتم  عباد اهلل  اهلل  قال آخر: وقال: )فاهلل 

بأفراطها وأزفت  بأرشاطها،  جاءت  قد  وكأهنا  قرن  عىل َصاطها،  (10) يف  بكم  ووقفت   ،

، وانرصمت الدنيا بأهلها، وأخرجتهم  (11) وكأهنا قد أرشفت بزالزهلا، وأناخت بكالكلها 

 

 . 120هنج البالغة: اخلطبة   (1)

 . 45هنج البالغة: الكتاب  (2)

 . 3ح   266األماَل للمفيد: ص  (3)

 كلب: أي اشتد.  (4)

 اللجب: الصوت والصياح.  (5)

 القصيف: صوت هائل يشبه صوت الرعد.  (6)

 الفصم: أن ينصدع الِشء فال يبني.  (7)

 الكبل: قيد ضخم. (8)

 . 109هنج البالغة: اخلطبة   (9)

 الفرط: العلم املستقيم هيتدى به.  (10)

 الكلكل: الصدر من كل يشء. (11)
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أو شهر   كيوم مىض،  فكانت  يف    ، وصارانقىض من حضنها،  غثا،  رثا، وسمينها  جديدها 

هلبها،   ساطع  جلبها،  عال  كلبها،  شديد  ونار  عظام،  مشتبهة  وأمور  املقام،  ضنك  موقف 

قرارها،    (1) متغيظ زفريها، متأجج سعريها، بعيد مخودها، ذاك وقودها، خموف وعيدها، عم

  (2) (مظلمة أقطارها، حامية قدورها، فظيعة أمورها 

ابه بعد أن ذكر له نعيم اجلنة: )إن فاتك ما ذكرت لك  قال آخر: وقال لبعض أصح

يف صدر كالمي لترتكن يف رسابيل القطران، ولتطوفن بينها وبني محيم آن، ولتسقني رشابا 

مهشوم، ومشوه   من صلب حمطوم، ووجه  النار  يومئذ يف  فكم  إنضاجه،  الغليان يف  حار 

ق بعنقه، فلو رأيتهم ينحدرون  مرضوب عىل اخلرطوم، قد أكلت اجلامعة كفه، والتحم الطو 

فجارها  مع  وأقرنوا  القطران،  من  املقطعات  ألبسوا  وقد  جباهلا،  ويصعدون  أوديتها،  يف 

وهو   ينادي  مناديا  رأيت  ولو  وحياهتا،  عقارهبا  عليهم  استغاثوا، شدت  فإذا  وشياطينها، 

فعندها   موت!  فال  خلود  وحللها!  حليها  أهل  ويا  ونعيمها!  اجلنة  أهل  يا  ينقطع  يقول: 

رجاؤهم، وتغلق األبواب، وتنقطع هبم األسباب، فكم يومئذ من شيخ ينادي: واشيبتاه!  

وكم من شاب ينادي: واشباباه! وكم من امرأة تنادي: وافضيحتاه! هتكت عنهم الستور،  

فكم يومئذ من مغموس بني أطباقها حمبوس، يا لك غمسة ألبستك بعد لباس الكتان، واملاء  

ان، وأكل الطعام ألوانا بعد ألوان؛ لباسا مل يدع لك شعرا ناعام كنت مطعمه  املربد عىل اجلدر

  (3)(للمجرمني!  إال بيضه، وال عينا كنت تبرص هبا إىل حبيب إال فقأها، هذا ما أعد اهلل 

الدالل واهليئة واجلامل ذا  يا  ـ  ـ إىل منزلة    قال آخر: وقال يف بعض خطبه: )فتصري 

شعثاء، وحملة غرباء، فتنوم عىل خدك يف حلدك، يف منزل قل زواره، ومل عامله، حتى تشق  

 

 من التعمية واالخفاء والتلبيس.  (1)

 . 190هنج البالغة: اخلطبة   (2)

 . 63ح   123صفات الشيعة: ص  (3)
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عن القبور، وتبعث إىل النشور، فإن ختم لك بالسعادة َصت إىل احلبور، وأنت ملك مطاع،  

للشاربني،   لذة  يراع، يطوف عليكم ولدان كأهنم اجلامن بكأس من معني بيضاء  وآمن ال 

نة فيها يتنعمون، وأهل النار فيها يعذبون، هؤالء يف السندس واحلرير يتبخرتون،  أهل اجل

وهؤالء   اجلنان،  بمسك  مجامجهم  حتشى  هؤالء  يتقلبون،  والسعري  اجلحيم  يف  وهؤالء 

يرضبون بمقامع النريان، هؤالء يعانقون احلور يف احلجال، وهؤالء يطوقون أطواقا يف النار  

 (1)(د أعيا األطباء، وبه داء ال يقبل الدواء باألغالل، يف قلبه فزع ق

 

 . 1353ح   652األماَل للطويس: ص  (1)
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 ثانيا ـ القرآن.. والوعيد  

بعد أن ذكر الوعاظ للجمهور احلارض ما ورد يف القرآن الكريم واألحاديث واآلثار  

القرآن واحلديث   من اإلنذارات والتحذيرات، قال بعض احلضور: قد نسلم لكم بأن يف 

والتحذيرات.. ولكنها جمرد هتديدات، وال يمكن أن حُتقق ألن رمحة  الكثري من اإلنذارات  

 اهلل حتول بينها وبني ذلك. 

قال أحد الوعاظ: نحن مل نأت هنا لنجادلكم، وإنام جئنا لنقرأ عليكم ما يقول ربنا  

ونبينا وورثته.. وأنتم يف حل بعد ذلك أن تفهموا ما تشاءون، إن رأيتم أن عقولكم وفطركم  

 . تسمح بذلك

االحتامالت،   أسوأ  دائام  يضع  من  هو  العاقل  أن  إىل  ننبهكم  أن  ونحب  آخر:  قال 

 ليحمي نفسه، ال ذلك الذي يملؤها باألماين؛ فاألماين ال يمكنها أن تغري الواقع أبدا. 

قال أحد احلضور: ال بأس.. ما دمتم ذكرتم هذا؛ فحدثونا عام ورد يف القرآن الكريم  

 نظر يف مواقفنا. من الوعيد.. لعلنا نعيد ال

 : مقابالت وموازنات 

باحلديث ع املرشد: أجل.. وابدؤوا  التي  قال  النامذج  الكريم من  القرآن  ام ورد يف 

 . يقابل اهلل تعاىل فيها بني جزاء املحسنني، وغريهم من املنحرفني الظاملني

 قال أحد الوعاظ: هي كثرية يف القرآن الكريم، فعن أهيا تريدون أن نحدثكم؟ 

 املشهد األول: 
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اِهٌد    حدثونا عن قوله تعاىل:   :(1)قال املرشد ْتُلوُه شا يا ِه وا بِّ يِّناٍة ِمْن را ىلا با انا عا ْن كا ﴿أافاما

اِب فا  ْكُفْر بِِه ِمنا اأْلاْحزا ْن يا ما ئِكا ُيْؤِمُنونا بِِه وا مْحاًة ُأولا را اًما وا ى إِما ِه كِتااُب ُموسا
ْبلِ ِمْن قا النَّاُر  ِمنُْه وا

وْ  ْن أاْظلا ما ما لاكِنَّ أاْكثارا النَّاِس الا ُيْؤِمُنونا وا بِّكا وا ُه احْلاقُّ ِمْن را ٍة ِمنُْه إِنَّ ُم مِمَِّن  ِعُدُه فاالا تاُك يِف ِمْريا

ُبوا ذا ِذينا كا  الَّ
ِ
ء ُؤالا اُد ها ُقوُل اأْلاْشها يا ِْم وا هبِّ ىلا را ُضونا عا ئِكا ُيْعرا ِذًبا ُأولا ىلا اهللَِّ كا اى عا ِْم    اْفرتا هبِّ ىلا را عا

بِاآْلِخرا  ُهْم  وا ًجا  ِعوا اا  ْبُغوهنا يا وا اهللَِّ  يِل 
بِ سا ْن  عا ونا  ياُصدُّ ِذينا  الَّ الظَّاملنِِيا  ىلا  عا اهللَِّ  ْعناُة  لا ُهْم  أاالا  ِة 

ُْم ِمْن ُدوِن اهللَِّ ِمْن أا  انا هلا ا كا ما ْ ياُكوُنوا ُمْعِجِزينا يِف اأْلاْرِض وا ئِكا ملا ُرونا ُأولا
افِ ُف  كا اعا ْولِيااءا ُيضا

ُهْم   أاْنُفسا وا  رِسُ ِذينا خا الَّ ئِكا  ُأولا ونا  ُيْبرِصُ اُنوا  ا كا ما ْمعا وا يُعونا السَّ
ْستاطِ يا اُنوا  ا كا اُب ما ذا اْلعا ُُم  هلا

ِذينا  ونا إِنَّ الَّ ُ ِة ُهُم اأْلاْخرسا ُْم يِف اآْلِخرا ما أاهنَّ را ونا الا جا ُ اُنوا ياْفرتا ا كا نُْهْم ما لَّ عا ضا ِمُلوا    وا عا ُنوا وا آما

اأْلا  نْيِ كا ِريقا ثاُل اْلفا الُِدونا ما ا خا يها
اُب اجْلانَِّة ُهْم فِ ئِكا أاْصحا ِْم ُأولا هبِّ أاْخباُتوا إىِلا را احِلااِت وا ى  الصَّ ْعما

ُرونا  كَّ ثااًل أافاالا تاذا اِن ما ْستاِويا ْل يا ِميِع ها السَّ اْلباِصرِي وا مِّ وا اأْلاصا  [ 24ـ  17هود: ] ﴾ وا

يتبعون احلق والذين  ق ال أحد الوعاظ: يف هذه اآليات الكريمة موازنة بني الذين 

يطلبون الدنيا وزينتها وتكون وحدها مقصدهم ويرشكون باهلل تعاىل، وبني الذين يؤمنون  

 باهلل.

قال آخر: ويف أجواء هذه اآليات الكريمة، نلتقي بالساحة التي تتحرك فيها الدعوة  

ابيا يف خط اإليامن والطاعة واالنفتاح عىل اهلل، وبني الذين ينطلقون  بني الذين يتحركون إجي

سلبيا يف خط الكفر والتمرد والتكذيب والصد عن سبيل اهلل، ثم نواجه النتائج احلاسمة يف  

يوم القيامة، فإذا بالفريق األول يعيش يف رىض اهلل ورمحته ليخلد يف اجلنة، أما الفريق الثاين،  

ا  لكربى، والضياع والعذاب األليم.. وذلك يف ظل أجواء مليئة باحلركة  فيعيش اخلسارة 

 

(، واألمثل يف تفسري 40/  12(، ومن وحي القرآن: )17/  12(، وتفسري املراغي )3684/  7(، وزهرة التفاسري )1116/  6التفسري القرآين للقرآن )  (1)

 .70/  14(، ومنية الطالبني:  329/  17يب ) (، ومفاتيح الغ41/  12(، والتفسري املنري )493/  6كتاب اهلل املنزل: )
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حتتوي احلارض واملستقبل، لإلحياء بارتباط اجلانب العميل باجلانب العقيدي، وامتداد أجواء  

 احلياة الدنيا يف خط االنحراف واالستقامة، إىل احلياة األخرى، يف خط الثواب والعقاب. 

بِِّه﴾، واملراد بـ ﴿اْلبايِّناُة﴾  قال آخر: وهي تبدأ بقوله تع يِّناٍة ِمْن را ىلا با انا عا ْن كا اىل: ﴿أافاما

األمر البني الذي تدركه العقول السليمة يف غري اعوجاج، ويصح أن يراد به اإلسالم؛ ألنه  

بني ال يأِت إال بام تقبله العقول وال ينهى إال عن األمر املنكر غري املعقول؛ وألنه دين الفطرة  

ليمة.. وقد أسند اهلل تعاىل البينة إىل ربه، للداللة عىل أنه اهلادي إليها بمقتىض ما ركزه  الس

 اهلل تعاىل يف النفوس، وبمقتىض ما هدى إليه بالرساالت اإلهلية. 

قال آخر: وبذلك، فإن البينة هنا هي االستبصار الذي يتعرف به اإلنسان إىل احلق،   

مستهديا إليه بعقله، فيتعرف إىل اهلل، ويؤمن به، وال دليل معه، سوى عقله، الذي ينظر به  

يف هذا الوجود، فيطلعه عىل أن هلذا الكون وللنظام املمسك به، إهلا قديرا، عليام حكيام..  

لناس تعرفوا عىل اهلل، وآمنوا به، عن هذا الطريق، طريق النظر الشخيص، املنقطع  وكثري من ا

الرسل.. ففي اإلنسان فطرة، ومعه عقل من شأهنام أن   عن دعوات األنبياء، وتوجيهات 

هيدياه إىل اهلل، وأن يكشفا له الطريق إليه، لو أنه ظل حمتفظا بسالمة فطرته، حارسا عقله من  

 ات الشيطان.دوافع اهلوى، ونزغ

اِهٌد   ْتُلوُه شا يا قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن لتلك البينة شاهدا من اهلل تعاىل، فقال: ﴿وا

ْتُلوُه﴾  [ 17هود:  ] ﴾  ِمنْهُ  يا ، أي جييء شاهدا من اهلل.. وهنا ضمريان.. الضمري األول، يف ﴿وا

نور   أهنا  بمعنى  أو  ودليل،  برهان  أهنا  بمعنى  البينة،  إىل  يعود  ييضء  وهو  اهلل،  عند  من 

ِم   ُه لإِْلِْسالا ْدرا حا اهللَُّ صا ا ْن رشا القلوب، وينري البصائر، وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل: ﴿أافاما

بِّهِ  را ِمْن  ُنوٍر  ىلا  ْتُلوُه﴾ أي جييء بعده، أي بعد هذا  [ 22الزمر:  ] ﴾  فاُهوا عا يا ، ويكون معنى ﴿وا

يؤكد صدق هذا الربهان، ويدعم هذا الدليل،   النور، أو هذا الربهان، أو هذا الدليل شاهد 
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ويلقى إىل هذا النور نورا.. أما هذا الشاهد، فهو القرآن الكريم، وما فيه من دالئل اإلعجاز  

 التي من شأهنا أن تفتح القلوب لإليامن باهلل. 

  قال آخر: والضمري الثاين يف قوله تعاىل: ﴿ِمنُْه﴾، ويعود إىل اهلل تعاىل، وقد ذكره اهلل 

بِِّه﴾ والشاهد، هو القرآن الكريم، ويكون املعنى   يِّناٍة ِمْن را ىلا با انا عا ْن كا تعاىل يف قوله: ﴿أافاما

عىل هذا: أيستوى من كان عىل نور من ربه، بام أودع اهلل تعاىل، فيه، من فطرة سليمة، فينظر  

ديا إىل هذا  إىل هذا الوجود ببصرية مبرصة، وقلب سليم، حتى يعرف ربه، ويؤمن به، مسته

يلتقي   حني  واطمئنانا،  إيامنا  ويزداد  معرفة،  يزداد  ثم  والنظر..  التدبر  طريق  عن  اإليامن 

، ويستمع إىل كلامت اهلل، فيجد منها شاهدا مبينا يشهد بصدق ما وقع لنظره  برسول اهلل  

تم اهلل  وما اهتدى إليه بعقله، من التعرف عىل اهلل واإليامن به ـ أيستوى من هذا شأنه ومن خ

عىل قلبه وسمعه، وجعل عىل برصه غشاوة، فلم هيده نظره إىل اإليامن، إذ كان أعمى، ومل  

 يستجب ملن يقوده إليه؟ شتان ما بني النور والظالم، واحلق والباطل. 

يف   والضمري  مْحاًة﴾،  را وا اًما  إِما ى  ُموسا تااُب 
كِ ْبلِِه  قا ِمْن  ﴿وا تعاىل:  قال  ثم  آخر:  قال 

ْبلاُه﴾ يعود إىل الشاهد، وهو القرآن الكريم.. واملعنى أن من قبل هذا القرآن كان كتاب   ﴿قا

مْحاًة﴾ ملا محل إىل   را اًما﴾، أي متقدما يف الكتب الساموية ﴿وا موسى، وكان هذا الكتاب ﴿إِما

من ربه حدثا مل يقع يف    الناس من هدى ونور.. فليس هذا الكتاب الذي جاء به حممد  

تب جاءت من عند اهلل.. فكيف ينكر هؤالء الضالون أن يأِت إنسان  الناس، بل لقد سبقته ك

بكتاب من عند اهلل؟ وكيف يقولون هذا القول الذي حكاه القرآن عنهم، منكرا متوعدا  

 ُقْل مانْ 
ٍ
ء ْ ٍ ِمْن يشا ىلا بارشا لا اهللَُّ عا ا أاْنزا اُلوا ما ْدِرِه إِْذ قا قَّ قا ُروا اهللَّا حا ا قادا ما لا    فقال تعاىل: ﴿وا أاْنزا

ُهًدى لِلنَّاسِ  ى ُنوًرا وا اءا بِِه ُموسا تاابا الَِّذي جا
 [91األنعام: ] ﴾ اْلكِ

ما يرون يف وجهه أنه من عند    قال آخر: فإذا مل يكن يف الكتاب الذي جاء به حممد  
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اهلل ـ عمى منهم، وكفرا وعنادا، فليكن هلم يف واقع التاريخ ما يمسك هبم عن املكابرة، أن  

ما أنزل اهلل عىل برش من يشء.. فذلك إنكار لواقع حمسوس، حيث هؤالء الرسل  يقولوا  

وهذه   البرش..  ألوف  هبا  يدين  التي  الساموية  الكتب  هذه  التاريخ، وحيث  ذكرهم  الذين 

التوراة.. كتاب موسى، وهؤالء هم اليهود الذين يدينون هبا.. فكيف يسمح لعاقل عقله  

 ن يشء؟ أن يقول: ما أنزل اهلل عىل برش م

أنه يؤتم   اةا﴾ بالوصفني املذكورين ألجل  قال آخر: ووصف كتاب موسى ﴿التَّْورا

ويقتدى به يف األمور الدينية، وهو سبب لرمحة اهلل تعاىل ملن عمل به.. وإنام خص التوراة  

وردت فيها بشكل أوضح وأوسع من اإلنجيل، كام أن    بالذكر ألجل أن البشارة بالنبي  

مام ألجل أهنا كانت مصدرا حلكم أنبياء بني إرسائيل بمن فيهم عيسى،  وصف التوراة باإل

 حيث كانوا يرجعون يف تعاليمهم إليها. 

ُيْؤِمُنونا بِِه﴾، واإلشارة هنا بأولئك، موجهة إىل   ئِكا  قال آخر: ثم قال تعاىل: ﴿ُأولا

بِِّه﴾،   يِّناٍة ِمْن را ىلا با انا عا ْن كا ذلك أن اإليامن باهلل، عن طريق  املذكورين يف قوله تعاىل: ﴿أافاما

واألرض، ثم عن االستامع إىل آيات    تالساموا االستدالل العقيل، وعن النظر يف ملكوت  

إيامنا حقا إال إذا كان عن معاناة ذاتية، ونظر   اهلل، وتفهم ما فيها من حق وخري ال يكون 

.. وهنا يفتح  شخيص.. بحيث يرى اإلنسان مواقع اهلدى بنفسه، ويتبني وجه احلق بعقله

نظره،   طريق  عن  إليه  جاء  قد  حينئذ  إيامنه  ألن  فيه،  مطمئنا  منزال  وينزله  لإليامن،  قلبه 

 وإدراكه، واستدالله، ال عن تلقني، أو حماكاة. 

قال آخر: هذا هو املوقف الذي ينبغي أن يأخذه اإلنسان يف طريق التعرف عىل اهلل  

 ينظر إىل غريه مقلدا، أو متابعا.واإليامن به.. إنه يبدو وكأنه يقف وحده، ال 

ْوِعُدُه﴾، وهو هتديد   النَّاُر ما اِب فا ْكُفْر بِِه ِمنا اأْلاْحزا ْن يا ما قال آخر: ثم قال تعاىل: ﴿وا
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ألولئك الذين يقفون من القرآن الكريم موقف املستهزئني املكذبني.. فالنار موعدهم التي  

تخبطون يف هذا الضالل والظالم..  يلتقون عندها بعد أن يقطعوا مرحلة عمرهم، وهم ي

 واألحزاب، مجع حزب، وهم طوائف الضالني، من كل بيت، ومن رهبم. 

قال آخر: ويف ختام اآلية الكريمة ـ كام هي احلال يف كثري من آيات القرآن ـ يوجه اهلل  

ليكون درسا عاما جلميع الناس، ويقول: بعد هذا كله من    تعاىل اخلطاب إىل رسول اهلل 

ٍة ِمنُْه﴾،    وجود  الشاهد والبينة واملصدق بدعوتك، فال ترتدد يف الطريق ذاته ﴿فاالا تاُك يِف ِمْريا

﴾ ولكن كثريا من الناس ونتيجة جلهلهم وأنانيتهم   بِّكا ُه احْلاقُّ ِمْن را ألنه من قبل اهلل تعاىل ﴿أانَّ

  ﴾ لاكِنَّ أاْكثارا النَّاِس الا ُيْؤِمُنونا  ال يؤمنون ﴿وا

وبعد أن بني اهلل تعاىل أن الناس فريقان: فريق يريد الدنيا وزينتها وفريق  قال آخر:  

الدنيا وما يكون عليه يف   الفريقني يف  ببيان حال كل من  بينة من ربه، قفى عىل ذلك  عىل 

ِذًبا﴾ أي ال أحد أظلم لنفسه ولغريه ممن   ىلا اهللَِّ كا اى عا ْن أاْظلاُم مِمَِّن اْفرتا ما اآلخرة، فقال: ﴿وا

 أو أفعاله، أو أحكامه أو صفاته. ، أقوالهفرتى عىل اهلل كذبا يف ا

باملفرتي، وقالوا   قال آخر: وصلة اآلية بام قبلها واضحة حيث إهنم وصفوا النبي 

اُه﴾، فقابله سبحانه بأهنم هم املفرتون ال أنت   ا ـ كام حكى اهلل تعاىل عنهم ـ ﴿أاْم ياُقوُلونا اْفرتا

 يا رسول اهلل. 

وأما ما هو املفرتى به فيختلف بحسب موارد اآلية، فتارة يكون من مقولة    قال آخر:

يكون   وأخرى  الولد،  اختاذ  أو  إذنه  بدون  له  والشفعاء  واألولياء  الرشكاء  كاختاذ  العقائد 

ا   البحرية والسائبة والوصيلة وغريها كام يف قوله تعاىل: ﴿ما االفرتاء يف األحكام كتحريم 

با  ِمْن  اهللَُّ  لا  عا اهللَِّ  جا ىلا  عا ونا  ُ ْفرتا يا ُروا  فا كا الَِّذينا  لاكِنَّ  وا اٍم  حا الا  وا ِصيلاٍة  وا الا  وا باٍة 
ائِ سا الا  وا ٍة  ِحريا

ْعِقُلونا  أاْكثاُرُهْم الا يا ِذبا وا  [ 103املائدة: ] ﴾  اْلكا
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ِْم﴾ أي هؤالء الذين تقرر   هبِّ ىلا را ُضونا عا ئِكا ُيْعرا قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن ﴿ُأولا

ِْم﴾ وقد أشري إليهم  أهن هبِّ ىلا را ُضونا عا م أظلم الظاملني، ألهنم افرتوا عىل اهلل الكذب ﴿ُيْعرا

﴾ بعد أن حتددت صفتهم، وعرفت وجوههم، ليكونوا بمعزل عن   ئِكا بأداة اإلشارة ﴿ُأولا

املجتمع اإلنساين كله، وحتى ال يصيب أحدا يشء من هذا البالء الذي حيل هبم، فاإلشارة 

يؤخذوا  إليهم،   لئال  منهم،  الدنو  وحيذروا  عنهم،  الناس  يبتعد  حتى  ذواهتم،  إىل  إلفات 

 معهم، ويساقوا مساقهم. 

إفراد هؤالء   قال آخر: والعرض عىل اهلل، هو عرض شامل للناس مجيعا.. ولكن 

الذين افرتوا عىل اهلل الكذب، بالعرض، وحدهم يشري إىل أهنم سيعرضون عرضا خاصا،  

 ي عزلوا فيه عن الناس مجيعا. يف ذلك املكان الذ

ِذينا    الَّ
ِ
ء ُؤالا اُد ها ُقوُل اأْلاْشها يا قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل ما حيصل حينها، فقال: ﴿وا

عىل   املفرتين،  هؤالء  الذين حيرضون عرض  الرسل،  هم  واألشهاد،  ِْم﴾،  هبِّ را ىلا  عا ُبوا  ذا كا

افرتاء عليه، بام كانوا ينسبون إليه  رهبم.. ويشهدون عليهم بام كان منهم، من تكذيب باهلل، و

ُث   ْوما ناْبعا يا سبحانه من صاحبة وولد.. فكل نبي شهيد عىل من بعث فيهم، كام قال تعاىل: ﴿وا

 
ِ
ء ُؤالا ها ىلا  عا ِهيًدا  شا بِكا  ِجْئناا  وا أاْنُفِسِهْم  ِمْن  ْيِهْم  لا عا ِهيًدا  شا ٍة  ُأمَّ ُكلِّ  وقال:  [ 89النحل:  ] ﴾  يِف   ،

ا جِ  ْيفا إِذا ِهيًدا﴿فاكا  شا
ِ
ء ُؤالا ىلا ها ِجْئناا بِكا عا ِهيٍد وا ٍة بِشا  [41النساء: ] ﴾ ْئناا ِمْن ُكلِّ ُأمَّ

هؤالء   ختزي  شهادة  هي  اهلل،  عىل  املفرتين  هؤالء  عىل  الرسل  وشهادة  آخر:  قال 

املكذبني املفرتين، وتبهتهم، وتدينهم بني يدي اهلل، وتقيم أسباب احلكم عليهم بالعذاب  

األليم.. ويف هذا مضاعفة آلالمهم، حتى لكأن هذه الشهادات قيود وأغالل متسك هبم أن  

 يفلتوا من العذاب. 

ئِكا ويف    قال آخر:  تأكيد لذوات هؤالء    [ 7البينة:  ] ﴾  إشارة الرسل إليهم بقوهلم: ﴿ُأولا
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يس  املجرمني، وإحكام للدائرة املطبقة عليهم، فال يفلت منهم أحد، وال يدخل عليهم من ل

 منهم.. فهم وحدهم يف هذا املكان املنعزل، ويف ذلك املنزل السوء. 

  ،﴾ ىلا الظَّاملنِِيا ْعناُة اهللَِّ عا قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل عقوبة ال تقل خطرا، فقال: ﴿أاالا لا

أقوامهم،   الظاملني من  الشهادة عىل هؤالء  أدوا  أن  بعد  الرسل  تعقيبا من  يكون هذا  وقد 

وآذوهم.. أو قد يكون تعقيبا من النظارة مجيعا، من اخلالئق التي شهدت    الذين كذبوهم،

 هذا العرض، من الناس واملالئكة.. 

آخر: سياق  ويف    قال  يقتضيه  الذي   ﴾ اِذبِنيا ﴿اْلكا من  بدال   ،﴾ ﴿بِالظَّاملنِِيا وصفهم 

،  النظم، إشارة إىل أهنم مل يكونوا كاذبني وحسب، بل كانوا متجاوزين احلدود يف الكذب

عىل  وكذبوا  اهلل،  عىل  كذبوا  لقد  حد..  عند  به  واقفني  أو  مقتصدين،  غري  فيه،  مبالغني 

أنفسهم، وكذبوا عىل الناس، وقلبوا وجوه احلقائق قلبا منكرا، فكانوا هبذا كاذبني وظاملني  

 معا.

اهللَِّ  بِيِل  ْن سا ونا عا ياُصدُّ ِذينا  الظاملني فقال: ﴿الَّ أولئك  أفعال  ثم ذكر اهلل    قال آخر: 

﴾ وهي تشري إىل أن هلم ثالث صفات، أوالها   افُِرونا ِة ُهْم كا بِاآْلِخرا ُهْم  ًجا وا اا ِعوا ْبُغوهنا يا وا

ْن   ونا عا ِذينا ياُصدُّ أهنم يمنعون الناس بمختلف األساليب عن سبيل اهلل، كام قال تعاىل: ﴿الَّ

وأح بالتهديد،  ومرة  الشبهة،  إلقاء  طريق  عن  فمرة  اهللَِّ﴾  بِيِل  اإلغراء  سا طريق  عن  يانا 

 والطمع، ومجيع هذه األساليب ترجع إىل أمر واحد، وهو الصد عن سبيل اهلل. 

قال آخر: وثانيها أهنم يسعون يف أن يظهروا سبيل اهلل وطريقه املستقيم عوجا، كام  

ًجا﴾، أي بأنواع التحريف من قبيل الزيادة أو النقصان أو التف  اا ِعوا ْبُغوهنا يا سري  قال تعاىل: ﴿وا

يستطيع   وال  املستقيم،  للرصاط  احلقيقية  الصورة  تتجىل  ال  حتى  احلقائق  وإخفاء  بالرأي 

 الناس وطالب احلق السري يف هذا الطريق. 
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ُهْم   ﴿وا تعاىل:  قال  كام  والقيامة،  النشور  بيوم  يؤمنون  ال  أهنم  والثالثة  آخر:  قال 

أس هو  باملعاد  إيامهنم  وعدم   ،﴾ افُِرونا كا ُهْم  ِة  بتلك  بِاآْلِخرا اإليامن  االنحرافات، ألن  اس 

 املحكمة الكربى بعد املوت يفّعل كل الطاقات االجيابية الكامنة يف النفس والروح. 

له   الواسع  املفهوم  )الظلم( ألن  مفهوم  يف  جتتمع  الصفات  هذه  ومجيع  آخر:  قال 

 يشمل كل انحراف وتغيري للموضع الواقعي لألشياء واألعامل والصفات والعقائد. 

آخر: وهي تشري كذلك إىل أن الكفر مباءة لآلثام، تعيش فيه وتفرخ، ويتبع اإلثم  قال  

إثم مثله، ويأخذ بعضه بحجز بعض يف سلسلة متصلة تبدأ بالرشك باهلل تعاىل ثم بالكذب  

أن ل اهلل واالفرتاء عليه تعاىل  زعليه بتحريم ما أحل اهلل عىل أنه من عند اهلل، واجلحود بام 

بأن يعبدوا األوثان ويقولوا إهنم شفعاؤنا.. وهكذا يكون الرشك كاملعاطن وفساد اعتقادهم  

 التي حتوم حوهلا احلرشات واجلراثيم وكل املوبقات. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن هؤالء الظاملني، الذين بلغ ظلمهم ما بلغ من الشناعة  

الدنيا  يف  بظلمهم  يأخذهم  هلم،  العذاب  تعجيل  كان  والذين  تستدعيه  والفحش،  أمرا   ،

احلال.. هؤالء مل ُيعجل اهلل هلم العذاب يف الدنيا، ال ألن قوة تعصمهم من اهلل، أو ترد عنهم  

كانوا   ما  أي  اأْلاْرِض﴾  يِف  ﴿ُمْعِجِزينا  كانوا  فام  كبريا..  علوا  ذلك  عن  اهلل  تعاىل  بأسه.. 

بلهم.. كام أهنم ال جيدون  هلل عن أن يأخذهم بالبالء واهلالك، كام أخذ الظاملني من قاليعجزوا  

ُْم ِمْن ُدوِن اهللَِّ ِمْن أاْولِيااءا﴾ أي ما كان هلم من أولياء   انا هلا ا كا ما وليا وحاميا هلم غري اهلل ﴿وا

 يدفعون بأس اهلل عنهم. 

عقاب الدنيا، ال يستوىف   إنقال آخر: أي أن اهلل تعاىل أخرهم إىل يوم القيامة، حيث 

ُل الظَّاملُِونا  ء ونكال، كام قال تعاىل:  منهم ما هم أهل له من بال ْعما امَّ يا افاًِل عا بانَّ اهللَّا غا ْسا الا حتا ﴿وا

طاْرفُ  ْيِهْم  إِلا ْرتادُّ  يا الا  ُرُءوِسِهْم  ُمْقنِِعي  ُمْهطِِعنيا  اُر  اأْلاْبصا يِه 
فِ ُص  تاْشخا لِياْوٍم  ُرُهْم  خِّ ُيؤا ُهْم  إِنَّاما 
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اءٌ  وا هُتُْم ها أاْفئِدا  [43ـ  42إبراهيم: ] ﴾ وا

ُُم   ُف هلا اعا قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل عقوبتهم الشديدة حيث تكون مضاعفة ﴿ُيضا

مضاعفة   أضعاف  وأنه  سيلقونه،  الذي  اآلخرة  عذاب  إىل  إشارة  ذلك  ويف  اُب﴾،  ذا اْلعا

لعذاب الدنيا الذي حل بالظاملني قبلهم، وأهنم إذا كانوا قد أفلتوا يف الدنيا من عذاب اهلل،  

 ضاف إىل عذاهبم يف اآلخرة، ويضاعف هلم العذاب. فإنه سي

قال آخر: وفيها إشارة أيضا إىل أهنم كانوا ضالني وخمطئني ومنحرفني، ويف الوقت  

ذاته كانوا جيّرون اآلخرين إىل هذا السبيل، فلذلك سيحملون أوزارهم وأوزار اآلخرين،  

عا  دون التخفيف عن اآلخرين من أوزارهم، كام قال تعاىل:   ااًل ما أاْثقا ُْم وا اهلا أاْثقا ياْحِمُلنَّ  لا ﴿وا

مْ  اهِلِ أنه قال: )من سن سنة سيئة فعليه    ، ويف احلديث عن رسول اهلل  [ 13العنكبوت:  ] ﴾  أاْثقا

  (1)وزرها ووزر من عمل هبا، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا(

ا   اُنوا  قال آخر: ثم بني علة هذه املضاعفة بقوله: ﴿ما ا كا ما ْمعا وا يُعونا السَّ
ْستاطِ اُنوا يا كا

لدرك   والبرص  السمع  وسيلتي  املؤثرتني،  الوسيلتني  هاتني  بإمهاهلم  أهنم  أي   ،﴾ ونا ُيْبرِصُ

احلقائق، ضلوا السبيل وأضلوا سواهم أيضا.. ألن احلق واحلقيقة ال يدركان إال بالسمع  

 والبرص النافذ.

السمع والبرص من خالل امتناعهم عن توجيه    قال آخر: وذلك ألن اهلل قد سلبهم

آذاهنم إىل االستامع، وعدم استفادهتم من برصهم، وهبذا يتبني أن عدم استطاعتهم للسمع،  

وعدم كوهنم مبرصين، مل يكن ناجتا عن حالة العجز الذاِت عن ذلك، بل عن عجز طارئ  

سبب بالسبب، فإذا أراد اإلنسان  كانوا هم السبب فيه، فيام أودعه اهلل يف األشياء من عالقة امل 

 

 ( 1017رواه مسلم برقم ) (1)
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االستامع ليسمع، كان السمع أمرا طبيعيا له، وكذلك البرص إذا أراد اإلبصار، أما إذا مل يرد  

روحي، فإنه ال  ال املعنوي أو  اجلانب  ذلك وأغلق أذنيه بإغالق قلبه، أو أغلق عينيه بإغالق  

ُهونا هِباا  جمال لسمع أو برص، فيكون وزان هذه الفقرة، كام قال تعاىل  ْفقا ُْم ُقُلوٌب الا يا : ﴿هلا

ُعونا هِباا  اٌن الا ياْسما ُْم آذا هلا ونا هِباا وا ُْم أاْعنُيٌ الا ُيْبرِصُ هلا ْو ُكنَّا  [ 179األعراف: ] ﴾ وا اُلوا لا قا ، وقال: ﴿وا

ْنبِِهمْ  ُفوا بِذا ا اْعرتا ِعرِي فا اِب السَّ ا ُكنَّا يِف أاْصحا أاْو ناْعِقُل ما ُع  مما يوحي بأن   [ 11ـ    10ك:  املل] ﴾  ناْسما

 املسألة ال خترج عن إطار اإلرادة واالختيار عندهم. 

عىل   والظلم  الكفر  ورين  أنفسهم  عىل  الباطل  استحواذ  إىل  يشري  وهذا  آخر:  قال 

ْوا فِيهِ  اْلغا ا اْلُقْرآِن وا ُعوا هِلاذا ُروا الا تاْسما فا ِذينا كا الا الَّ قا   قلوهبم، كام حكى اهلل عنهم بقوله: ﴿وا

ْغلُِبونا  لَُّكْم تا عا  [ 26فصلت: ] ﴾ لا

والشهوات   اهلوى  واتباع  الكفر  يف  اهنامكهم  لشدة  أهنم  إىل  يشري  وهذا  آخر:  قال 

صاروا يكرهون احلق واهلدى، فيثقل عليهم سامع ما يبينه من اآليات السمعية وما يثبته من  

أبصارهم فال يسمع البرصية، فهم قد ختم اهلل عىل سمعهم وعىل  ون احلق سامع  اآليات 

 منتفع وال يبرصون حجج اهلل إبصار مهتد. 

قال آخر: وهذا التعبري يشري إىل احلالة الواقعية التي هم فيها، وهي أن استامع احلق  

كان عليهم صعبا وثقيال إىل درجة يتصور فيها أهنم فقدوا حاسة السمع، فال قدرة هلم عىل  

كان نتيجة جلاجتهم الشديدة وعدائهم    السمع.. وبدهيي أن عدم استطاعة دركهم احلقائق

للحق واحلقيقة، وهذا ال يسلب عنهم املسؤولية، ألهنم هم السبب يف ذلك، وهم الذين  

مهدوا له، وكان بإمكاهنم أن يبعدوا عنهم هذه احلالة، ألن القدرة عىل السبب قدرة عىل  

 املسبب. 

ئِكا  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل حصيلة سعيهم وجدهم يف طريق ال باطل، فقال: ﴿ُأولا
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ُهْم﴾، أي أهنم واجهوا اهلالك األبدي بكفرهم، مما جعلهم خيرسون كل   وا أاْنُفسا رِسُ ِذينا خا الَّ

يشء بخسارهتم قضية املصري، وذلك هو معنى خسارة النفس، ألن احلياة يف العذاب، ال  

نسان الراحة السلبية  متثل حياة، بل موتا حمتوما هو أقسى من املوت الطبيعي، الذي يمنح اإل

لعدم اإلحساس معه باألمل والعذاب، بينام ال يذوق اإلنسان املعذب بالنار طعم احلياة، وال  

ْياى الا حيا ا وا يها
 [ 13األعىل: ] ﴾ يملك راحة امليت، كام قال تعاىل: ﴿ُثمَّ الا ياُموُت فِ

نْ لَّ عا ضا اُنوا  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل حصيلة أخرى لسعيهم، فقال: ﴿وا ا كا ُهْم ما

أدراج   اهلل،  عىل  به  وكذبوا  افرتوه  ما  كل  وذهب  منه،  مل حيصلوا عىل يشء  أي   ﴾ ونا ُ ْفرتا يا

ليبقى   شيئا  احلقيقة  من  يملك  ال  ألنه  عاصف،  يوم  يف  الريح  به  اشتدت  كرماد  الرياح، 

 ببقائها، وال يثمر هلم أية نتيجة، فيام استهدفوه من أطامع ومكاسب. 

﴾، أي ال    قال آخر: ثم ذكر ونا ُ ِة ُهُم اأْلاْخرسا ُْم يِف اآْلِخرا ما أاهنَّ را اهلل تعاىل أنه ﴿الا جا

جدال، وال شك يف نظر أي عاقل ينظر يف أحوال هؤالء الظاملني، وما جنوا عىل أنفسهم  

ا  ا كا ما هُتُْم وا ارا ْت جِتا بِحا ُنوا  أهنم هم أخرس الناس صفقة، إذ اشرتوا احلياة الدنيا باآلخرة، ﴿فااما را

.. فكام أهنم كانوا بفعلهم املنكر أظلم الظاملني، كذلك هم يوم توىف كل  [ 16البقرة:  ] ﴾  ُمْهتاِدينا 

نفس ما كسبت، وينال كل عامل جزاء ما عمل ـ هم أخرس اخلارسين يف هذا اليوم، يوم  

 اجلزاء. 

قال آخر: أما الوجه يف أهنم هم األخرسون، فقد يكون األساس فيه اعتقادهم بأن 

حلياة هي الفرصة األخرية لإلنسان، إلنكارهم لليوم اآلخر، وهلذا فإهنم ال ينتظرون أي  ا

عقاب عىل أعامهلم، فيستسلمون لشهواهتم وأطامعهم يف اسرتخاء لذيذ، فإذا هبم يفاجؤون  

بعذاب ينتظرهم يف اآلخرة، ال يتوقعون مثله، بينام ينتظر غريهم من العاصني العذاب، فال  

 جأة. تصدمهم املفا 
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قال آخر: وقد يكون ذلك بسبب أن الكافرين يفقدون كل يشء يف اآلخرة، بينام ال  

 يفقد العاصون الذين ال خيلدون يف النار، إذا عذبوا فيها، إال بعضا من فرص اآلخرة.  

ِذينا   قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل مقابل هؤالء عاقبة الناجني والفائزين، فقال: ﴿إِنَّ الَّ

عا  ُنوا وا ﴾، أي  آما الُِدونا ا خا يها
اُب اجْلانَِّة ُهْم فِ ئِكا أاْصحا ِْم ُأولا هبِّ أاْخباُتوا إِىلا را احِلااِت وا ِمُلوا الصَّ

أنه إذا كانت النار مثوى الظاملني، فإن اجلنة هي دار املتقني، الذين آمنوا وعملوا الصاحلات،  

واستقبلوا   والطاعة،  الوالء  له  وأخلصوا  هلل،  أنفسهم  عناد  وأسلموا  غري  يف  اهلل  آيات 

 واستكبار، ونظروا إليها بغري استعالء وازدراء، فعرفوا أهنا احلق، فاتبعوه. 

املقابلة بني أصحاب النار وأصحاب اجلنة، نظر لناظر، وعربة ملعترب..  ويف    قال آخر: 

فهناك شقاء، وبالء، ونكال، وهنا نعيم، ورمحة، ورضوان.. ولكل منزلة أهلها، والعمل هو  

 ي يضع كل إنسان موضعه. الذ

قال آخر: ثم عرض اهلل تعاىل الفريقني معا ـ الذين كفروا، والذين آمنوا، أصحاب  

نْيِ   ِريقا اْلفا ثاُل  فقال: ﴿ما العني،  الناس رأي  يراها  ـ يف صورة حسية  اجلنة  النار، وأصحاب 

ما  اِن  ْستاِويا يا ْل  ها ِميِع  السَّ وا اْلباِصرِي  وا مِّ  اأْلاصا وا ى  اأْلاْعما فريقي  كا مثل  أي   ﴾ ُرونا كَّ تاذا أافاالا  ثااًل 

الكافرين واملؤمنني وصفتهام احلسية التي تطابق حاهلام كمثل األعمى الفاقد حلاسة البرص  

اإلنسانية   واملعرفة  العلم  وسائل  حرم  الذي  السمع  حلاسة  الفاقد  واألصم  خلقته،  يف 

لعلم من آيات اهلل يف خلقه  واحليوانية، ومن هو كامل حاستي السمع والبرص، فهو يستمد ا

ْل   بام يسمع من القرآن وبام يرى يف األكوان، ومها وسيلتا العلم واهلدى لعقل اإلنسان.. ﴿ها

إهنام ال   الفريقان صفة وحاال ومآال؟ كال،  ﴾ أي هل يستوي  ُرونا كَّ تاذا أافاالا  ثااًل  ما اِن  ْستاِويا يا

أفال   الواضح  اجليل  املثل  ذلك  عن  أتغفلون  التباين  يستويان،  من  بينهام  ما  تتذكرون 

 واالختالف فتعتربوا به؟ 
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قال آخر: ويف هذا التشبيه خترجيان.. أوهلام تشبيه الكافر باألعمى األصم الذي ال  

يرى الطريق وال يسمع من هيديه، واملؤمن بالبصري السميع الذي هيتدي ببرصه وبإرشاده..  

باألصم يف عدم اإلصغاء للهداية واملؤدى  والثاين، تشبيه الكافر باألعمى يف عدم إدراكه، و

الا الظِّلُّ   الا النُّوُر وا ُت وا الا الظُُّلاما اْلباِصرُي وا ى وا ْستاِوي اأْلاْعما ا يا ما فيهام واحد، كام قال تعاىل: ﴿وا

اُء   ْن ياشا اُت إِنَّ اهللَّا ُيْسِمُع ما الا اأْلاْموا ْستاِوي اأْلاْحيااُء وا ا يا ما الا احْلاُروُر وا ْن  وا ا أاْنتا بُِمْسِمٍع ما ما وا

 [ 22ـ  19فاطر: ] ﴾ يِف اْلُقُبورِ 

قال آخر: وقد ختم اهلل تعاىل اآلية الكريمة موجها القول إىل الناس بقوله: ﴿أافاالا  

﴾ أي لتطلعوا عىل عمق األفكار واملواقف بنتائجها اإلجيابية والسلبية، وما ينتهي   ُرونا كَّ تاذا

 القبول. وإليه أمر اإلنسان يف عامل الرفض 

 املشهد الثاين: 

ْوما  عن قوله تعاىل:   : أحسنتم.. فحدثونا (1)قال املرشد اًتا يا انا ِميقا ْصِل كا ْوما اْلفا ﴿إِنَّ يا

ا  اناْت رسا بااُل فاكا ِت اجْلِ ا ُسريِّ اًبا وا اناْت أاْبوا ُء فاكا اما ِت السَّ ُفتِحا اًجا وا تاْأُتونا أاْفوا وِر فا ُخ يِف الصُّ اًبا  ُينْفا

بِثِنيا  آًبا الا اًدا لِلطَّاِغنيا ما اناْت ِمْرصا نَّما كا ها اًبا إِالَّ  إِنَّ جا ا الا رشا ْرًدا وا ا با يها
اًبا الا ياُذوُقونا فِ ا أاْحقا يها

 فِ

 ْ يشا ُكلَّ  وا اًبا  كِذَّ ناا 
اتِ بِآيا ُبوا  ذَّ كا وا اًبا  ِحسا ْرُجونا  يا الا  اُنوا  كا ُْم  إِهنَّ اًقا  ِوفا اًء  زا جا اًقا  سَّ غا وا ِياًم    محا

ٍ
ء

إِالَّ  ُكْم  ناِزيدا لاْن  فا فاُذوُقوا  كِتااًبا  ْينااُه  اِعبا  أاْحصا وا كا وا أاْعنااًبا  وا ائِقا  دا حا اًزا  فا ما لِْلُمتَِّقنيا  إِنَّ  اًبا  ذا عا  

بِّ   را اًبا  ِحسا طااًء  عا بِّكا  را ِمْن  اًء  زا جا اًبا  كِذَّ الا  وا ْغًوا  لا ا  يها
فِ ُعونا  ْسما يا الا  اًقا  ِدها ْأًسا  كا وا اًبا  أاْترا

مْحاِن الا  ْيناُهاما الرَّ ا با ما اأْلاْرِض وا اِت وا وا اما ا  السَّ فًّ ُة صا ئِكا املْاالا وُح وا ُقوُم الرُّ ْوما يا اًبا يا ْملُِكونا ِمنُْه ِخطا  يا

اذا إىِلا  اءا اختَّ ْن شا لِكا اْلياْوُم احْلاقُّ فاما اًبا ذا وا الا صا قا مْحاُن وا ُه الرَّ ْن أاِذنا لا لَُّمونا إِالَّ ما تاكا آًبا   الا يا ِه ما بِّ را

 

(،  339/ 19(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: )17/ 24(، ومن وحي القرآن: )10/ 30(، وتفسري املراغي )1419/ 16التفسري القرآين للقرآن ) (1)

 . 24/  30 الطالبني: (، ومنية 12/ 31(، ومفاتيح الغيب )235/  25) التفسري املنريو
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رِ  اًبا قا ذا اُكْم عا ْرنا أاْنذا ا  اًبا﴾  إِنَّ ْيتانِي ُكنُْت ُترا لا ا  يا ُر 
افِ ُقوُل اْلكا يا اُه وا دا ْت يا ما ا قادَّ نُْظُر املْاْرُء ما ْوما يا يا يًبا 

 [ 40ـ  17]النبأ: 

تعاىل عباده يف   الكريمة بعد أن نبه اهلل  لقد وردت هذه اآليات  الوعاظ:  قال أحد 

هذه اآلية الكريمة بني ما  آيات كريمة سابقة إىل جمموعة من آياته الدالة عىل عظمته، ويف  

اختلفوا فيه ونازعوا يف إمكان حصوله وهو يوم الفصل، وقد ذكر هلم بعض ما يكون فيه  

ختويفا هلم من االستمرار عىل التكذيب بعد ما وضحت األدلة واستبان احلق، ثم أبان هلم  

 أن هذا يوم شأنه عظيم وأمر الكائنات فيه عىل غري ما يعهدون.

اًتا﴾ أي إن يوم القيامة  قال آخر: وهي ت انا ِميقا ْصِل كا ْوما اْلفا بدأ بقوله تعاىل: ﴿إِنَّ يا

مرات   ويكونون  فيه  ويتاميزون  يعاقبون،  أو  فيه  يثابون  واآلخرين  لألولني  وميعاد  وقت 

  ﴾ املُْْجِرُمونا اا  أاهيُّ اْلياْوما  اْمتااُزوا  ، وقد  [ 59يس:  ] ودرجات بحسب أعامهلم كام قال تعاىل: ﴿وا

اهلل حدا   يداه،    تنتهيجعله  قدمت  ما  امرئ  كل  لريى  اخلالئق،  فيه  وجتتمع  الدنيا،  عنده 

 فيجازى املحسن بإحسانه، ويعاقب امليسء بإساءته. 

احلكم   يف  عباده  بني  يفصل  تعاىل  ألنه  الفصل  يوم  القيامة  يوم  وسمي  آخر:  قال 

النار، أو يفصل بني أو يفصل بني أهل اجلنة وأهل  ما يكرهون،  والقضاء،  املؤمنني وبني   

واملرء   وزوجته،  والرجل  وولده،  الوالد  بني  فيفصل  يشتهون،  ما  وبني  الكافرين  وبني 

  ﴾ ونا ُ الا ُهْم ُينرْصا ْيًئا وا ْوىًل شا ْن ما ْوىًل عا ْوما الا ُيْغنِي ما ،  [ 41الدخان:  ] وخليله، كام قال تعاىل: ﴿يا

ا من العذاب أو اإلغناء، وال هم يمنعون من  أي يوم ال ينفع قريب قريبا، وال يدفع عنه شيئ

ُكْم   عا نْفا تا ْن  عذاب اهلل، فال يفيد املؤمن الكافر وال ينرص القريب قريبه، كام قال تعاىل: ﴿لا

ْيناُكْم﴾  ْفِصُل با ِة يا ْوما اْلِقيااما ُدُكْم يا الا أاْوالا اُمُكْم وا  [3املمتحنة: ] أاْرحا

ُخ يِف  قال آخر: ثم بني اهلل تعاىل هذا اليو ْوما ُينْفا م وزاد يف تفخيمه وهتويله فقال: ﴿يا
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اًجا﴾ أي يوم ينفخ يف الصور فتحيون وتبعثون من قبوركم وتأتون إىل   تاْأُتونا أاْفوا وِر فا الصُّ

اِمِهْم﴾   ْوما ناْدُعو ُكلَّ ُأنااٍس بِإِما املوقف من غري تلبث، وإمام كل أمة رسوهلا كام قال تعاىل: ﴿يا

 [ 71اإلرساء: ] 

إشارة  يستعمل إلعطاء  بوق  داللتها عىل  وِر﴾  كلمة ﴿الصُّ آخر: واألصل يف  قال 

، وختتلف  االستعامالتالتوقف أو احلركة للقوافل أو الكتائب العسكرية وما شاهبها من  

اإلشارة بني املجاميع التي تستعمل البوق، كل حسب ما تعارف عليه.. واستعمل اهلل تعاىل  

وِر﴾ ككناية لطيفة   للتعبري عن هناية احلياة الدنيا، وبداية احلياة اآلخرة. ﴿الصُّ

قال آخر: وال نملك تصورا حمددا له إذا كان املراد به معناه احلقيقي، أو أنه كناية عن  

صيحة داوية تنادي الناس مرة للخروج من األجداث حيث تدب فيهم احلياة بقدرة اهلل،  

اهلل ليالقوا اهلل سبحانه، حيث جتتمع البرشية  ومرة ثانية لالجتامع يف يوم احلرش بني يدي  

 كلها عىل صعيد واحد، ألول مرة، بجميع أجناسها وألواهنا وبكل أجياهلا املتعاقبة. 

ِت   ُفتِحا قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل ما حيصل من اضطراب يف نظام الكون، فقال: ﴿وا

اًبا﴾، أي وانشقت السامء وتصدعت  اناْت أاْبوا ُء فاكا اما ْت﴾  السَّ قَّ ُء اْنشا اما ا السَّ ، كام قال تعاىل: ﴿إِذا

ْت﴾ [ 1االنشقاق: ]  طارا ُء اْنفا اما ا السَّ  [1االنفطار: ] ، وقال: ﴿إِذا

قال آخر: أي أهنا فقدت ذلك التامسك الذي ال ترىـ  عىل أساسهـ  أية ثغرة يف بنياهنا،  

دخول إليها.. ولكن  فإذا هبا تنشق وتنفرج، وتتحول تلك االنفراجات إىل أبواب تسمح بال

كيف؟ وملن؟ إهنا عالمات استفهام ال متلك املعرفة البرشية جوابا هلا، ولكنه املشهد اهلائل  

الذي هيز الكيان بروعته وضخامته، ويثري اخلوف بعظمته وإحياءاته، ألنه حيمل املفاجأة التي  

 ال عهد لإلنسان هبا، يف اهليئة اجلديدة للسامء. 

اهلل  ذكر  ثم  آخر:  اناْت   قال  فاكا بااُل  اجْلِ ِت  ا ُسريِّ ﴿وا فقال:  للجبال،  حيصل  ما  تعاىل 
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اًبا﴾ أي إن اجلبال ال تكون يف ذلك اليوم عىل ثباهتا املعروف، بل يذهب ما كان هلا من   ا رسا

قرار وتعود كأهنا رساب يرى من بعد، فإذا قربت منه مل جتد شيئا لتفرق أجزائها وانبثاث  

 جواهرها. 

ذكر  وقد  آخر:  بوجوه    قال  القيامة  يوم  اجلبال  أحوال  الكريم  القرآن  يف  تعاىل  اهلل 

ًة   كَّ دا تاا  فاُدكَّ بااُل  اجْلِ وا اأْلاْرُض  مُحِلاِت  ﴿وا تعاىل:  قال  كام  االندكاك  أحواهلا  فأول  خمتلفة، 

ًة﴾   اِحدا باا [ 14احلاقة:  ] وا تاُكوُن اجْلِ ُل  .. ثم ذكر أهنا تصري كالعهن املنفوش، كام يف قوله تعاىل: ﴿وا

اْلِعْهِن املْانُْفوِش﴾   بااُل  [ 5القارعة:  ] كا ِت اجْلِ ُبسَّ .. ثم ذكر أهنا تصري هباء، كام يف قوله تعاىل: ﴿وا

بااًء ُمنْباثًّا﴾   اناْت ها ا فاكا .. ثم ذكر أهنا تنسف وحتملها الرياح، كام يف قوله تعاىل:  [ 6ـ    5الواقعة:  ] باسًّ

ةً  اِمدا ا جا ُبها ْسا باالا حتا ى اجْلِ تارا اِب﴾  ﴿وا حا رَّ السَّ ُرُّ ما ِهيا متا .. ثم ذكر أهنا تصري رسابا،  [ 88النمل:  ]  وا

 كام يف هذه اآلية الكريمة.  يشء أي ال  

قال آخر: وبعد أن عدد اهلل تعاىل وجوه إحسانه، ودالئل قدرته عىل إرساله رسوله،  

القيامة، وبني أهوال هذا  الرسول ومعانديه سيكون يوم  الفصل بني  يوم  اليوم،    وذكر أن 

وامتياز شئونه وأحواله عن شئون أيام الدنيا وأحواهلا ذكر وعيد املكذبني وبيان ما يالقونه  

اًدا﴾ أي أهنا تنتظر وترتقب وترصد استقبال القادمني إليها،   اناْت ِمْرصا نَّما كا ها فقال: ﴿إِنَّ جا

ثرية من الزمن  لتكون دار اإلقامة األخرية هلم بعد أن طوفوا باألرض وقطعوا املراحل الك

 حتى وصلوا إليها يف املرحلة التي توقفت يف حمطة املوت لتواصل مسريهتا يف احلياة اجلديدة. 

للمراقبة، وكأن جهنم بمجموعها   فيه  الذي خيتفى  املكان  قال آخر: واملرصاد هو 

ني  مرصاد ـ من باب املبالغة ـ والذين يراقبون هم مالئكة اهلل تعاىل، فعندما يعرب أحد الطاغ

من جانب جهنم أو من فوقها ـ والذي يعرب عنه بالرصاط ـ والذي يدل عليه قوله سبحانه:  

ْقِضيًّا﴾   ْتاًم ما بِّكا حا ىلا را انا عا ا كا اِرُدها إِْن ِمنُْكْم إاِلَّ وا ، خيرج من باملرصاد ويأخذ  [ 71مريم:  ] ﴿وا
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 الطاغي ويزج به يف جهنم. 

املرصاد فهي متيز الطغاة عن الطائعني،    قال آخر: وظاهر اآلية يدل عىل أن جهنم هي

 فتأخذهم إليها. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنا مرجع للذين طغوا وتكربوا ومل يستمعوا إىل الداعي  

آًبا﴾، واملآب هو حمل الرجوع، واملعنى   الذي جاءهم باهلدى ونور احلق، فقال: ﴿لِلطَّاِغنيا ما

نم باملآب ألن القبائح واجلرائم التي اقرتفها الطغاة  املنزل واملقر، وقد وصف اهلل تعاىل جه

هلا صورة دنيوية وصورة أخروية فهم كانوا يف جهنم وإن مل يشعروا هبا، فإذا ماتوا وحرشوا  

 وأخذوا باملرصاد، وزجوا يف جهنم، فقد آبوا إىل مآهبم ومقرهم األول. 

بِثِنيا  قال آخر: وبعد أن ذكر اهلل تعاىل أن جهنم مستقرهم بني مدة   ذلك، فقال: ﴿الا

اًبا﴾ أي إهنم سيمكثون فيها دهورا متالحقة يتبع بعضها بعضا، فكلام انقىض زمن  ا أاْحقا يها
فِ

ُْم   هلا ا وا اِرِجنيا ِمنْها ا ُهْم بِخا ما ُْرُجوا ِمنا النَّاِر وا جتدد هلم زمن آخر كام قال تعاىل: ﴿ُيِريُدونا أاْن خيا

اٌب ُمِقيٌم﴾  ذا  [ 37املائدة: ] عا

قال آخر: واألحقاب، مجع حقب، واحلقب: مجع حقبة.. واحلقبة من الزمن، القطعة  

الزمن حقبا ألن بعضها يعقب بعضا، ومنه احلقيبة،   املمتدة منه، وسميت أجزاء  الطويلة 

التي حيملها املرء خلف ظهره، واملراد أن هؤالء الطاغني الذين أخذوا منازهلم يف جهنم، ال  

يعيش  بل  منها،  ْت  خيرجون  ناِضجا ﴿ُكلَّاما  أحواهلم:  فيها  تتبدل  أزمان،  بعد  أزمانا  فيها  ون 

  ﴾ ابا ذا ا لِياُذوُقوا اْلعا ها رْيا ْلنااُهْم ُجُلوًدا غا ، فهم ليسوا عىل حال واحدة،  [ 56النساء:  ] ُجُلوُدُهْم بادَّ

بل هم يف أحوال شتى من العذاب، يتقلبون فيه، وينتقلون من حال إىل حال، كام يشري إىل  

ْن طاباٍق﴾  ذ باًقا عا ُبنَّ طا كا ْ ُعوًدا﴾  [ 19االنشقاق:  ] لك قوله تعاىل: ﴿لارتا ُأْرِهُقُه صا املدثر: ] ، وقوله: ﴿سا

اًبا﴾ [ 17 ذا ُكْم إِالَّ عا لاْن ناِزيدا  [ 30النبأ: ] ، وقوله يف آية تالية، يف هذه السورة: ﴿فاُذوُقوا فا
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هل جهنم ممن هلم نجاة  قال آخر: وقد يراد بذلك اختصاصها ببعض املذنبني من أ

يوم القيامة، فيعاقبون فيها فإذا تطهروا خيرجون منها، فقد روي عن اإلمام الباقر أنه سئل  

 (1) عن هذه اآلية، فقال: )هذه يف الذين خيرجون من النار(

قال آخر: وأما لو قلنا بأن احلقبة هي مدة من الزمان مبهمة، فعندئذ يصلح أن ينطبق  

اخللود، ويكون كناية عن الدوام فيها والتأبيد، ويشهد عىل ذلك التعبري باجلمع، فكأنه  عىل 

قال: )البثني يف جهنم حقبا بعد حقب( بال حتديد وال هناية، ويؤيد ذلك ما روي عن اإلمام  

 ( 2)  الصادق أنه قال فيها: )هذه يف الذين ال خيرجون من النار(

اًبا إِالَّ  قال آخر: ثم بني اهلل تعاىل أحواهل ا الا رشا ْرًدا وا ا با يها
م فيها، فقال: ﴿الا ياُذوُقونا فِ

اًقا﴾ أي ال يذوقون يف جهنم بردا يربد حر السعري عنهم إال الغساق، وال رشابا  سَّ غا ِياًم وا محا

يروهيم من شدة العطش إال احلميم، فهم ال يذوقون مع شدة احلر ما يكون فيه راحة من  

يمن أو ظل  باردة،  من  ريح  احلرقة  ويزيل  فيسكن عطشهم،  وال جيدون رشابا  نار،  من  ع 

والقيح   الصديد  من  جلودهم  من  يسيل  وما  املغيل،  احلار  املاء  جيدون  ولكن  بواطنهم، 

والعرق، وسائر الرطوبات املستقذرة.. وكأن اهلل تعاىل استثنى من الرشاب، أمرين: احلميم،  

 ديد أهل جهنم.وهو املاء الشديد احلرارة.. والغساق: وهو ص

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه ينزل هبم شديد عقابه جزاء موافقا للذنب ومقداره،  

اًقا﴾، أي أن اهلل تعاىل جزاهم جزاء موافقا لعملهم يف السوء والشناعة،   اًء ِوفا زا فقال: ﴿جا

  جمانسا له.. وربام يعلل أهنم ارتكبوا الذنب األعظم وهو الرشك، فيجزون بعذاب أعظم 

 وهو النار. 

 

 . 160/ 2تفسري العيايش:  (1)

 . 494/  5نور الثقلني:  (2)
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التي   قال آخر: ويمكن أن يقال: إن ما جيزون به ليس إال نفس أعامهلم اإلجرامية 

إلنكارهم   أخروية  صورة  إال  ليس  أحقابا  النار  يف  فخلودهم  أخروي،  بوجود  ظهرت 

 وأعامهلم وظلمهم وركوهبم رقاب الناس. 

كان للسائل أن    قال آخر: ذلك أنه لو كانت العقوبة أمرا جعليا كالعقوبات الدنيوية، 

يسأل عن وجه الوفاق، ويظن أن العقوبة أعظم مما يستحقه عىل الذنب، وأما لو قلنا بأن  

عادت   وقد  الدنيوية  احلياة  يف  بأنفسهم  الطغاة  أوجدها  أمور  أكثرها  أو  العقوبات  عامة 

ذلك   يدل عىل  للسؤال، وربام  بثوهبا األخروي، فال موضوع  القيامة وظهرت  إىل  بنفسها 

ا  كون ا جلزاء يوم القيامة نفس العمل الدنيوي املجسم بوجود أخروي، كام قال تعاىل: ﴿يا

 ﴾ ُلونا ا ُكنُْتْم تاْعما ْونا ما زا ْعتاِذُروا اْلياْوما إِنَّاما جُتْ ُروا الا تا فا ِذينا كا اا الَّ  [7التحريم: ] أاهيُّ

ي أعد هلم كان  قال آخر: وبعد أن بني اهلل تعاىل عىل طريق اإلمجال أن هذا اجلزاء الذ

وفق جرمهم فصل أنواع جرائمهم، فذكر أهنا نوعان، أما أوهلا، فهو ما عرب عنه قوله تعاىل:  

اًبا﴾ أي إهنم فعلوا من القبائح ما فعلوا، واجرتحوا من السيئات   ْرُجونا ِحسا اُنوا الا يا ُْم كا ﴿إِهنَّ

 توقعونه. ما شاءت هلم أهواؤهم، ألهنم ما كانوا ينتظرون يوم احلساب وال ي

قال آخر: وذلك ما يشري إىل أن رغبة املرء يف فعل اخلريات، وترك املحظورات، إنام  

مما    يشء تكون غالبا العتقاده أنه ينتفع بذلك يف اآلخرة، فمن كان منكرا هلا ال يقدم عىل  

 حيسن عمله، وال حيجم عن أمر مما يقبح. 

تأثري يف ردع النفس عن الوقوع    قال آخر: وهذا يشري إىل أن االعتقاد بيوم اجلزاء له

 يف املعايص، كام أن إنكاره له تأثري يف إغراء النفس ألن تقع يف هواها ومشتهياهتا. 

﴾، مع أن  ويف    قال آخر:  ْرُجونا يا التعبري عن تكذيبهم باحلساب، بقوله تعاىل: ﴿الا 

ن يكون أمال مرجوا  الرجاء عادة إنام يكون لتوقع اخلري، إشارة إىل أن يوم القيامة، من شأنه أ
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عند الناس، ففيه احلياة احلق، واخللود الدائم، والنعيم الكامل، وأن مقام اإلنسان يف احلياة  

أن يسعى إىل    ينبغيللعاقل أن يقيم وجوده عليه، بل    ينبغيالدنيا هو مقام قلق، وإزعاج، ال  

قى، وهذا ما يشري  التحول عنه، والنظر إىل ما وراءه، والرجاء يف حياة أكرم، وأفضل، وأب

ًدا﴾  ﴿إليه قوله تعاىل:   ِه أاحا بِّ ِة را ْك بِِعباادا الا ُيرْشِ احِلًا وا اًل صا ما ْل عا ْلياْعما ِه فا بِّ اءا را ْرُجو لِقا انا يا ْن كا فاما

 [ 110]الكهف: 

اتِناا   ُبوا بِآيا ذَّ كا قال آخر: وأما السبب الثاين للعذاب، فهو ما عرب عنه قوله تعاىل: ﴿وا

اًبا﴾ ما جاء يف    كِذَّ والنبوة واملعاد وبجميع  التوحيد  الدالة عىل  الرباهني  أي وكذبوا مجيع 

 القرآن. 

قال آخر: وبعد أن بني اهلل تعاىل فساد أحواهلم العملية واالعتقادية، أرشد إىل أهنا يف  

عنه   يغيب  ال  تعاىل  له  معلومة  وكيفيتها  ْينااهُ   يشءمقدارها  أاْحصا  
ٍ
ء ْ ُكلَّ يشا ﴿وا فقال:    منها 

كِتااًبا﴾ أي إنا علمنا مجيع ما عملوا علام ثابتا ال يعرتيه تغيري وال حتريف، فال يمكنهم أن  

جيحدوا شيئا مما كانوا يصنعون يف احلياة الدنيا حني يرون ما أعد هلم من أنواع العقوبات،  

وال يغيب، وإن غاب عن أذهاهنم ونسوه    يشء ألنا قد أحصينا ما فعلوه إحصاء ال يزول منه  

ناُسوُه﴾  اُه اهللَُّ وا  [6املجادلة: ] كام قال تعاىل: ﴿أاْحصا

النهاية يف قوة    هي قال آخر: وإنام قال تعاىل: ﴿كِتااًبا﴾ ومل يقل:)إحصاء( ألن الكتابة  

ه،  عمد إىل كتابت  يشءالعلم بالِشء، فإن من يريد أن حيىص كالم متكلم حتى ال يغيب منه  

 فكأنه تعاىل يقول: )وكل يشء أحصيناه إحصاء يساوى يف ثباته وضبطه ما يكتب( 

قال آخر: وبعد أن بني قبائح أفعاهلم لكفرهم باحلساب وتكذيبهم باآليات، رتب  

اًبا﴾ أي فذوقوا ما أنتم فيه من العذاب   ذا ُكْم إاِلَّ عا لاْن ناِزيدا عليه هذا اجلزاء فقال: ﴿فاُذوُقوا فا

اٌج﴾ األليم، ف ِه أاْزوا
ْكلِ ُر ِمْن شا آخا  [ 58ص: ] لن نزيدكم إال عذابا من جنسه كام قال تعاىل: ﴿وا
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آية أشد من هذه   النار  أنه قال: مل ينزل عىل أهل  قال آخر: وقد روي عن بعضهم 

اًبا﴾، ذاك أن فيها تقريعا وتوبيخا هلم يف يوم   ذا ُكْم إاِلَّ عا لاْن ناِزيدا الفصل،  اآلية: ﴿فاُذوُقوا فا

 وغضبا من أرحم الرامحني، وتيئيسا هلم من الغفران. 

قال آخر: وبعد أن بني اهلل تعاىل حال املكذبني، أردفه بام يفوز به املتقون من اجلنات  

استنهاض   هذا  منه، ويف  أهنا عطاء  فيها، وذكر  ما  تعاىل ووصف  اهلل    لعواَل التي وصفها 

ري، وازديادهم من القربات والطاعات، كام أن فيها  اهلمم، بدعوهتم إىل املثابرة عىل أعامل اخل

 الما ألنفس الضالني املكذبني. يإ

إن ملن   اًزا﴾ أي  فا ما لِْلُمتَِّقنيا  الوصف بقوله: ﴿إِنَّ  تعاىل هذا  قال آخر: وقد بدأ اهلل 

 اتقى حمارم اهلل وخاف عقابه فوزا بالكرامة والثواب العظيم، يف جنات النعيم. 

أاْعنااًبا﴾ أي بساتني  قال آخر: ثم فرس ا ائِقا وا دا هلل تعاىل هذا الفوز وفصله فقال: ﴿حا

اللذيذة   األعناب  وفيها  هبا،  حميطة  أسوار  هلا  األشجار  وخمتلف  واألعناب  النخيل  من 

الطعم، مما تشتهيها النفوس، وتقر به العيون، وقد أفردت بالذكر وهى مما يكون يف احلدائق  

﴾    عناية بأمرها كام جاء يف قوله الا ِميكا يلا وا ِجرْبِ ِه وا
ُرُسلِ ِه وا

تِ ئِكا الا ما ا هللَِِّ وا ُدوًّ انا عا ْن كا تعاىل: ﴿ما

 .[ 98البقرة: ] 

اًبا﴾ أي   اِعبا أاْترا وا كا قال آخر: ثم وصف اهلل تعاىل ما يف احلدائق واجلنات فقال: ﴿وا

يتمثله املرء  وحورا كواعب، وهن أبكار عرب أتراب.. والتمتع بالنساء عىل هذه الشاكلة مما  

يف الدنيا عىل نحو من اللذة، وإن كنا ال نعلم كنهه يف اآلخرة، وعلينا أن نؤمن به، وأنه متتع  

 . األخروي يفوق به ما هو مثله من لذات هذه احلياة، وأنه يشاكل أحوال العامل 

اًقا﴾ أي وكأسا من اخلمر   ِدها ْأًسا  كا قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل من نعيم اجلنة: ﴿وا

 رتعة مألى متتابعة عىل شاربيها.م
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قال آخر: فهذه هي النامذج التي يعيش فيها املتقون النعم احلسية التي يتلذذون فيها  

بالفاكهة الشهية، واملظهر اجلميل، والنساء الشابات، والرشاب املنعش.. وإذا كانت اآليات  

موذج للذة احلسية  الكريمة قد حددت هذه األمور، فإهنا مل تقصد التحديد، بل قدمت الن

 التي يعيش الناس يف الدنيا أحالمها واهتامماهتا. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن اجلنة حتمل للمتقني كل يشء مما يشتهونه ومما يدعونه،  

ومما ال حرص له من اللذات احلسية أو الروحية التي مل ختطر عىل قلب البرش، ولذلك عقب  

اًبا﴾، أي هناك احلياة النقية اخلالصة  عىل ذلك بقوله تعاىل: ﴿الا ياْس  الا كِذَّ ْغًوا وا ا لا يها
ُعونا فِ ما

من العبث الكالمي الذي ال يعرب عن أي معنى نافع للحياة، وهناك الصدق الذي ال يسمح  

الدنيا خيوضون فيه من   الناس يف  ملا كان  يبتعد عن احلقيقة، ألنه ال حاجة  الذي  للكذب 

 ل الذي يقود إىل ذلك. اللغو والكذب يف مواقع اجلد 

قال آخر: وملا ذكر اهلل تعاىل أنواع النعيم بني أن هذا جزاء هلم عىل ما عملوا، وتفضل  

اًبا﴾ أي جازاهم اهلل به وأعطامهوه بفضله   طااًء ِحسا بِّكا عا اًء ِمْن را زا منه سبحانه فقال: ﴿جا

حقه اإلنسان من خالل  وإحسانه عطاء كافيا وافيا.. فهي متثل اجلزاء عىل العمل، فيام يست

وعد اهلل له، كام متثل العطاء املحسوب بدقة من خالل التفضل اإلهلي عليه، ألن اإلنسان  

 مملوك هلل بنفسه وبعمله، فال يستحق عىل اهلل شيئا إال من خالل ما يتفضل عليه به. 

النبي يف قوله تعاىل: ﴿ِمْن  ويف    قال آخر: العدول عن خطاب املؤمنني إىل خطاب 

بِّ  للنبي الكريم، وأنه من فضل ربه عليه كان هذا العطاء  را ُِم﴾ تكريم  هبِّ ﴾ بدال ﴿ِمْن را كا

 الذي وسع املؤمنني مجيعا. 

اًبا﴾ إشارة أخرى إىل أن هذا العطاء ذو صفتني..   قال آخر: ويف قوله تعاىل: ﴿ِحسا

التقوى،  أوالمها أنه عطاء بحساب، أي حسب منازل املتقني عند اهلل، وحسب درجاهتم من  
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 كل من نال منه، فال تبقى له حاجة يشتهيها بعد هذا العطاء.  يكفيوثانيهام، أنه عطاء 

قال آخر: وهذا يشري إىل أن نعيم اجلنة، وإن استجاب لكل ما تشتهى األنفس وتلذ  

األعني، إال أنه خيتلف بحسب مقام املتنعمني به، حيث تقبلهم هلذا النعيم، واتساع قواهم  

لتقبل وهذا االتساع يتبع مقام املتنعم ومنزلته عند اهلل.. وذلك مثل مائدة ممدودة  له.. وهذا ا 

عليها كل ما تشتهى األنفس من طيبات، وحوهلا أعداد من املدعوين إليها.. فكل ينال منها  

قدر طاقته، وشهوته، وإن كانوا مجيعا قد نالوا ما يشتهون منها.. ولكن شتان بني من أخذ  

 ن قطف من كل ما عليها من ثامر. لقيامت، وبني م

  وتنتهيقال آخر: وبعد أن ذكر اهلل تعاىل أن يوم القيامة موعد للفصل بني اخلالئق،  

به أيام الدنيا، وأن دار العذاب معدة للكافرين، وأن الفوز بالنعيم للمتقني أعقب ذلك بأن  

هلم رهبم وقالوا قوال    هذا يوم يقوم فيه جربيل واملالئكة صفا صفا ال يتكلمون إال إذا أذن

ْملُِكونا ِمنُْه ِخطااًبا﴾ أي   مْحاِن الا يا ْيناُهاما الرَّ ا با ما اأْلاْرِض وا اِت وا وا اما بِّ السَّ صحيحا، فقال: ﴿را

تعاىل   خماطبته  أهلهام  من  أحد  يملك  وال  ألمورمها،  املدبر  لشئوهنام،  املالك  سبحانه  إنه 

 بالشفاعة إال بإذنه.

ا الا    قال آخر: ثم أكد اهلل فًّ ُة صا ئِكا املْاالا وُح وا ُقوُم الرُّ يا ْوما  تعاىل هذا وقرره بقوله: ﴿يا

اًبا﴾، وال شك يف أن قيام الروح واملالئكة صفا   وا الا صا قا مْحاُن وا ُه الرَّ ْن أاِذنا لا لَُّمونا إِالَّ ما تاكا يا

ية، كام هو حاهلم  يوم القيامة، وعدم تكلمهم إال بإذنه سبحانه، إنام هو امتثال لألوامر اإلهل

ولكن يف يوم القيامة سيتجىل امتثاهلم هلل أكثر وبشكل    ،يعملونقبل قيام القيامة، فهم بأمره  

 أوضح.

ورفيع   أقدارهم،  جاللة  عىل  والروح  املالئكة  أن  تذكر  الكريمة  واآلية  آخر:  قال 

ارهم، إال  درجاهتم ال يستطيعون أن يتكلموا يف هذا اليوم، إجالال لرهبم، ووقوفا عند أقد
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 إذا أذن هلم رهبم، وقالوا قوال صدقا وصوابا.

تأِت   الكريم بصور شتى.. فتارة  القرآن  وُح﴾ يف  قال آخر: وقد جاءت كلمة ﴿الرُّ

وُح   الرُّ ُة وا ئِكا ْعُرُج املْاالا جمردة عن أية قرينة، وغالبا ما تأِت يف قبال املالئكة، كقوله تعاىل: ﴿تا

ْيِه﴾   ِْم ِمْن ُكلِّ أاْمٍر﴾  ، وقول[ 4املعارج:  ] إِلا هبِّ ا بِإِْذِن را يها
وُح فِ الرُّ ُة وا ئِكا ُل املْاالا نازَّ ، كام  [ 4القدر:  ] ه: ﴿تا

وُح﴾ مع اإلضافة، أو صيغة الوصف املقارن كـ ﴿ُروُح اْلُقُدِس﴾ يف قوله   ذكرت كلمة ﴿الرُّ

  ﴾ بِّكا بِاحْلاقِّ ُه ُروُح اْلُقُدِس ِمْن را لا وُح اأْلاِمنُي﴾ كام يف  [ 102النحل:  ] تعاىل: ﴿ُقْل نازَّ ، وكـ ﴿الرُّ

وُح اأْلاِمنُي﴾   لا بِِه الرُّ وُح﴾  [ 193الشعراء:  ] قوله تعاىل: ﴿نازا ، وقد أضاف اهلل تعاىل صفة ﴿الرُّ

ْخُت فِيِه ِمْن ُروِحي﴾   نافا ْلناا [ 72ص: ] إىل ذاته املقدسة، كام يف قوله تعاىل: ﴿وا أاْرسا ، وقوله: ﴿فا

ا ُروحا  ْيها  [17مريم: ] ناا﴾ إِلا

وُح﴾ اختالفا شديدا، فبعضهم يذكر أنه خملوق   قال آخر: وقد اختلف يف معنى ﴿الرُّ

أرشف   جربيل  اإلهلية  الوحي  أمني  أنه  يذكر  من  ومنهم  منها..  وأعظم  املالئكة  غري  من 

املالئكة.. ومنهم من يذكر أنه أرواح أناس يقومون مع املالئكة.. ومنهم من يذكر أنه ملك  

 الشأن، وأرشف من مجيع املالئكة قاطبة حتى جربيل.  عظيم

فإنه  أو من غريهم،  املالئكة  وُح﴾ من  أي حال، فسواء كان ﴿الرُّ آخر: وعىل  قال 

سيقف يوم القيامة مع املالئكة صفا بانتظار أوامر اهلل تعاىل، وسيكون هول املحرش بشكل  

للتحدث معه، والذين سيتكلمون   يقومون  بحيث ال يقوى أي من اخللق  أو يشفعون ال 

 بذلك إال بعد إذنه جل شأنه. 

قال آخر: وبعد أن ذكر اهلل تعاىل أحوال املكلفني يف درجات الثواب والعقاب، وبني  

  ﴾ لِكا اْلياْوُم احْلاقُّ عظمة يوم القيامة، أردف ذلك بيان أن هذا اليوم حق ال ريب فيه فقال: ﴿ذا

نه، وأنه يوم تبىل فيه الرسائر، وتنكشف فيه  أي ذلك اليوم متحقق ال ريب فيه وال مفر م 
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 الضامئر، أما أيام الدنيا فأحوال اخللق فيها مكتوبة، وضامئرهم غري معلومة. 

املعنى   وهذا  قطعي.  حتققه  والذي  واقعا،  الثابت  األمر  هو   ﴾ و﴿احْلاقُّ آخر:  قال 

امل إرجاع حقوق  إنسان حقه،  كل  القيامة، ألنه سيعطي  يوم  متاما عىل  من  ينطبق  ظلومني 

الظاملني، وتتكشف كل احلقائق التي كانت خمفية عىل اآلخرين.. فانه بحق: يوم احلق، وبكل  

 ما حتمل الكلمة من معنى. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن اإلنسان إذا ما التفت إىل حقيقة يوم القيامة، فسيتحرك  

اذا إِىلا  بدافع قوي نحو اهلل تعاىل للحصول عىل رضوانه بامتثال أوامره اءا اختَّ ْن شا ، فقال: ﴿فاما

آًبا﴾، أي فمن شاء عمل صاحلا يقربه من ربه، ويدنيه من كرامته وثوابه، ويباعد بينه   ِه ما بِّ را

 وبني عقابه. 

اًبا  ذا ْرنااُكْم عا ا أاْنذا قال آخر: ثم زاد اهلل تعاىل يف ختويف الكفار وإنذارهم فقال: ﴿إِنَّ

ِريًبا﴾، أي إنا نحذركم عذ اب يوم القيامة وهو قريب، ألن كل ما هو آت قريب كام قال  قا

ا﴾   اها ُضحا أاْو  ِشيًَّة  عا إِالَّ  ْلباُثوا  يا  ْ ملا اا  ْوهنا را يا ْوما  يا ُْم  هنَّ
أا ﴿كا ليجدون  [ 46النازعات:  ] تعاىل:  وهم   ،

مقدماته إذا فارقت الروح البدن، فإنه يتكشف هلم ما كان ينتظرهم، وال يزالون منه يف أمل  

 أن يالقوا رهبم. إىل 

اُه﴾،   ْت يادا ما ا قادَّ نُْظُر املْاْرُء ما ْوما يا قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل موعد هذا العذاب بأنه ﴿يا

أي هذا العذاب القريب يوم ينظر املرء ما صنعه يف حياته األوىل من األعامل، فإن كان قد  

ب به وبرسوله فله  آمن بربه وعمل عمل األبرار فطوبى له وحسن مآب، وإن كان قد كذ

ا   ما وا ا  ً حُمرْضا رْيٍ  خا ِمْن  ِملاْت  عا ا  ما ناْفٍس  ُكلُّ  ُِد  جتا ْوما  ﴿يا تعاىل:  قال  كام  العذاب،  وأليم  الويل 

ِعيًدا﴾  ًدا با ْيناُه أاما با ا وا ْيناها ْو أانَّ با دُّ لا  تاوا
ٍ
ِملاْت ِمْن ُسوء  [ 30آل عمران: ] عا

ْيتانِي ُكنُْت  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل حال الكافر حينه ا لا ُر يا
افِ ُقوُل اْلكا يا ا، فقال: ﴿وا
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اًبا﴾، أي ويقول الكافر من شدة ما يلقى ومن هول ما يرى:     ليتبنى كنت ترابا، أي    ليتبنى ُترا

هذا   يعاقب  تكليف حتى ال  عليه  ترابا ال جيرى  أو  بل كنت حجرا  املكلفني،  من  أكن  مل 

 املؤمنون من االستبشار والرسور بام رأوه.  اآلية إيامء إىل ما يكون عليهويف  العقاب..

 املشهد الثالث: 

ُه ِمْن  : أحسنتم.. فحدثونا عن قوله تعاىل:  (1)قال املرشد ا لا اِقٌع ما بِّكا لاوا ابا را ذا ﴿إِنَّ عا

ئٍِذ   ْوما ْيٌل يا ا فاوا رْيً بااُل سا
تاِسرُي اجْلِ ْوًرا وا ُء ما اما ُوُر السَّ ْوما متا افٍِع يا ْوٍض  دا ِذينا ُهْم يِف خا بِنيا الَّ ذِّ لِْلُمكا

ذا  ُبونا أافاِسْحٌر ها ذِّ تِي ُكنُْتْم هِباا ُتكا ِذِه النَّاُر الَّ ا ها نَّما داعًّ ها ونا إىِلا نااِر جا عُّ ْوما ُيدا ُبونا يا ْلعا ا أاْم أاْنُتْم الا  يا

لا  اٌء عا وا وا سا وا أاْو الا تاْصرِبُ ا فااْصرِبُ ونا اْصلاْوها ُلونا إِنَّ املُْتَِّقنيا    ْيُكمْ ُتْبرِصُ ا ُكنُْتْم تاْعما ْونا ما إِنَّاما جُتْزا

نِيئً  ُبوا ها ارْشا ابا اجْلاِحيِم ُكُلوا وا ذا ُْم عا هبُّ اُهْم را قا وا ُْم وا هبُّ اُهْم را ناِعيٍم فااكِِهنيا باِما آتا نَّاٍت وا ا باِما  يِف جا

 ﴾ ُلونا  [ 19ـ  7]الطور: ُكنُْتْم تاْعما

الوع أحد  تعاىل  قال  اهلل  بدأها  وقد  الطور،  سورة  من  الكريمة  اآليات  هذه  اظ: 

بخمسة أقسام، هي الطور، والكتاب املسطور، والبيت املعمور، والسقف املرفوع، والبحر  

املسجور.. ثم أوقع هذه األقسام عىل وقوع العذاب، الذي هو وجه من وجهي اجلزاء يوم  

 القيامة. 

ذلك صورة من صور النعيم، الذي حرمه أهل  قال آخر: ثم عرض اهلل تعاىل بعد  

الضالل، الذين تلفح وجوههم النار، وهم فيها كاحلون.. وهو النعيم الذي يراه أهل النار  

 بأعينهم، ويرون فيه أقواما كانوا من قبل موضع استهزاء هبم وسخرية منهم. 

َصفوا   ولكنهم  منه،  نصيب  هلم  يكون  أن  يمكن  كان  النعيم،  وهذا  آخر:  قال 

 

(،  159/ 17(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: )234/  21(، ومن وحي القرآن: )19/ 27(، وتفسري املراغي )544/ 14التفسري القرآين للقرآن ) (1)

 . 74/  27 الطالبني: (، ومنية 200/ 28(، ومفاتيح الغيب ) 56/  27) التفسري املنريو



69 

 

جوههم عنه يف الدنيا، وسفهوا الذين كانوا يدعوهنم إليه، فأبقى هلم ذلك حرسة دائمة،  و

هذا ما يضاعف من عقاهبم، ويزيد يف شقائهم، عىل  ويف    وبالء طويال ممتدا ال ينتهي أبدا..

حني أنه يقدم بني أيدي املؤمنني املتقني، ويرفع ألبصارهم يف تلك اجلنة التي وعدوا هبا،  

 انية منهم، يشوقهم لقاؤها، والسعي احلثيث إليها. فريوهنا د

افٍِع﴾ أي إن   ُه ِمْن دا ا لا اِقٌع ما بِّكا لاوا ابا را ذا قال آخر: وقد بدأت بقوله تعاىل: ﴿إِنَّ عا

عذاب يوم القيامة ملحيط بالكافرين املكذبني بالرسل، ال يدفعه عنهم دافع، وال جيدون من  

هم من الرشك واآلثام، ودسوا به أرواحهم من التكذيب  دونه مهربا، جزاء ما دنسوا به أنفس

 بالرسل واليوم اآلخر. 

ُوُر   ْوما متا قال آخر: ثم بني اهلل تعاىل ما يصاحب وقوع العذاب يوم القيامة، فقال: ﴿يا

اضطرابا   السامء  تضطرب  يوم  لواقع  العذاب  إن  أي  ا﴾،  رْيً سا بااُل 
اجْلِ تاِسرُي  وا ْوًرا  ما ُء  اما السَّ

بعض كسري  ويموج  مواضعها  من  اجلبال  وتزول  مكاهنا،  يف  وتتحرك  موجا،  بعض  يف  ها 

 السحاب، وتصري هباء منبثا، وتنسف نسفا. 

قال آخر: واحلكمة يف مور السامء وسري اجلبال اإلعالم بأال عودة إىل الدنيا، خلراهبا  

فاع لبني آدم  وعامرة اآلخرة، ألن األرض واجلبال والسامء والنجوم كلها لعامرة الدنيا واالنت

 هبا، فإن مل يؤمل العود إليها، مل يبق فيها نفع. 

فقال:   القيامة،  يوم  عليه  وينزل  العذاب  عليه  يقع  من  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  قال 

مور   من  ذكر  ما  فإذا حدث  أي   ﴾ ُبونا ْلعا يا ْوٍض  خا يِف  ُهْم  ِذينا  الَّ بِنيا  ذِّ لِْلُمكا ئٍِذ  ْوما يا ْيٌل  ﴿فاوا

ل فهالك يومئذ للمكذبني الذين خيوضون يف الباطل، ويندفعون الهني،  السامء وسري اجلبا 

 ال يذكرون حسابا، وال خيافون عقابا.

قال آخر: ذلك أهنم كانوا خيوضون يف األحاديث املطروحة يف ساحة الرصاع بني  
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الرسالة وخصومها، متاما كام لو كانت حركة العبة الهية، فيام خيوض فيه اخلائضون من  

ال معه  إثارة  الذي ال حيمل  الفراغ  إىل  ذلك  بعد  لينتهي كل يش  الرصاخ،  وتبادل  ضجيج 

 اإلنسان أي يشء.  

قال آخر: وتلك هي املشكلة التي يعانيها الرسل يف جمتمعاهتم عندما يعملون بكل  

الوسائل املتاحة لدهيم عىل إخراجها من أجواء اللعب إىل أجواء اجلدية املسؤولة التي تتابع  

 ديد باهتامم وتفكري ليواجهوا اخلوف احلقيقي من املصري األخروي. الواقع اجل

فقط، بل هو    قال آخر: وهذا املعنى ال ينطبق عىل املرشكني يف عرص رسول اهلل  

واألفكار   اخلياالت  من  حفنة  يف  اخلائضني  املاديني  الفالسفة  حتى  املكذبني  مجيع  يشمل 

وهز  لعبا  الوجود  عامل  حقائق  ويتخذون  عقلهم  الناقصة،  به  يقر  بام  إال  يعتدون  وال  وا، 

القاَص، فهم ينتظرون أن يروا كل يشء يف خمترباهتم وحتت املجهر حتى ذات اهلل املقدسة ـ  

 تعاىل عن ذلك علوا كبريا ـ وإال فال يؤمنون بوجوده أبدا. 

﴾ وهم غارقون يف   ُبونا ْلعا ْوٍض يا قال آخر: فهؤالء أيضا مصداق للذين هم ﴿يِف خا

م نور  أمواج  قبال  فهو  بلغ  اإلنسان مهام  أن عقل  ذلك  الباطلة،  اخلياالت والتصورات  ن 

الوحي كالشمعة أمام نور الشمس املضيئة يف العامل، فهذه الشمعة تساعد اإلنسان أن خيرج  

من حميط املادة املظلم وأن يفتح األبواب نحو ما وراء الطبيعة، وأن حيلق يف كل جهة بنور  

 لواسع ويتعرف عىل جمهوالته وخفاياه. الوحي لريى العامل ا

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن املجرمني يساقون ويدعون إىل جهنم بالتحقري واملهانة  

ا﴾   داعًّ نَّما  ها جا نااِر  إىِلا  ونا  عُّ ُيدا ْوما  فقال: ﴿يا والعذاب،  إليها    [ 13الطور:  ] والزجر  يدفعون  أي 

لُّوُه﴾   اجْلاِحيما صا ُثمَّ  ُغلُّوُه  فا تعاىل يف موضع آخر: ﴿ُخُذوُه  قال  ،  [ 31ـ    30احلاقة:  ] بعنف، كام 

اجْلاِحيِم﴾    
ِ
اء وا سا إِىلا  اْعتُِلوُه  فا ﴿ُخُذوُه  إِىلا  [ 47الدخان:  ] وقال:  املُْْجِرِمنيا  ناُسوُق  ﴿وا وقال:   ،
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نَّما ِوْرًدا﴾  ها  [ 86مريم: ] جا

آخر: وعىل العكس منهم املتقون والصاحلون إذ يتلقون بكل إكرام واحرتام عند  قال  

ْيُكْم   لا ٌم عا الا ا سا ناُتها زا ُْم خا الا هلا قا اهُباا وا ْت أاْبوا ُفتِحا ا وا اُءوها ا جا تَّى إِذا باب اجلنة، كام قال تعاىل: ﴿حا

 ﴾ الِِدينا ا خا اْدُخُلوها ْبُتْم فا
 [ 73الزمر: ] طِ

ست اجلنة والنار ـ كل منهام ـ مركزا لرمحة اهلل أو عذابه فحسب،  قال آخر: وهلذا فلي 

 بل ترشيفات الورود لكل منهام كاشفة عن هذا املعنى أيضا. 

تِي   ِذِه النَّاُر الَّ قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل ما يقال هلم تقريعا وتوبيخا، وأول ذلك: ﴿ها

  ﴾ ُبونا ذِّ كان الرسل حيذرونكم منها، فتسخرون وتعبثون،  ، أي عندما  [ 14الطور:  ] ُكنُْتْم هِباا ُتكا

وتتساءلون متى هذا الوعد إن كنتم صادقني، فام ذا ترون اآلن؟ وهل تتذكرون كلامتكم  

 الالمسؤولة التي واجهتم هبا الرسل؟ 

قال آخر: ويف اإلشارة إىل النار، دعوة ألهلها إىل ورودها، ونزوهلم ضيوفا عليها،  

زاد عتيد تلقاهم به، وتغادهيم وتراوحهم بصنوفه وأكوانه.. ويف  ليطعموا مما تقدمه هلم من 

هذا مزيد من االستهزاء وإيالم هلؤالء األشقياء، الذين يساقون إىل هذا العذاب األليم، مثل  

ِريُم﴾  ِزيُز اْلكا  [49الدخان: ] قوله تعاىل: ﴿ُذْق إِنَّكا أاْنتا اْلعا

﴾، وهو  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه يقال هلم: ﴿ ونا ا أاْم أاْنُتْم الا ُتْبرِصُ ذا أافاِسْحٌر ها

عرض عىل أسامع هؤالء املجرمني املكذبني باليوم اآلخر لتلك املقوالت اهلازئة الساخرة  

التي كانوا يقولوهنا عن البعث، واحلساب، واجلزاء.. وكان من مقوالهتم تلك، اهتام النبي  

ال  عن  به  حيدثهم  ما  وأن  وبالسحر،  الشعوذة  بالكذب،  قبيل  من  إال  ليس  اآلخر  يوم 

له جوابا إال اإلبالس   الذي ال جيدون  التقريعي،  السؤال  واخلداع.. ولذلك يسألون هذا 

 والوجوم، وإال احلرسة القاتلة، والندم األسود الكئيب. 
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إليه،   الذي، تساقون  العذاب  أهذا  أي  ا﴾  ذا ها يقال هلم: ﴿أافاِسْحٌر  قال آخر: وهلذا 

 وه عليهم من آيات اهلل، أسحر هو؟ والذي كان يتل

قال آخر: ذلك أن من أساليب العقاب، أن يوقف املجرم عىل جسم جريمته، وأن  

السلطان القاهر الذي    يدييواجه هبا، وأن يذكر هبا حاال بعد حال، وخاصة إذا كان بني  

ذا البالء  يأخذه بجريمته ويوقع عليه اجلزاء الذي يستحقه، فإن جريمته هي التي ساقته إىل ه

 التهلكة! الذي هو فيه، وإهنا هلى العدو الذي ألقاه يف 

﴾ زيادة يف إبالمهم بأن ينظروا يف   ونا ُتْبرِصُ أاْنُتْم الا  قال آخر: ويف قوله تعاىل: ﴿أاْم 

هذا العذاب، وأن يمألوا عيوهنم منه، قبل أن يذوقوه بأجسامهم، ويلبسوه ثيابا تقطع هلم  

 م أعينهم. من تلك النار املوقدة أما 

وا﴾ فلن   وا أاْو الا تاْصرِبُ قال آخر: ثم ذكروا هلم أن هذا هو اجلزاء العادل، ﴿فااْصرِبُ

جيديكم الصرب نفعا، ألنه لن ينتهي إىل وضع آخر يف ختفيف العذاب أو َصفه عنكم، ولن  

إِنَّاما   ْيُكْم  لا اٌء عا وا ا  ينفعكم اجلزع ألنكم لن متوتوا وترتاحوا باملوت من ذلك، ﴿سا ما ْونا  جُتْزا

راد   وال  لكم،  أراده  اهلل  ألن  العذاب،  يف  تغيري  أو  تبديل  ألي  جمال  فال   ﴾ ُلونا تاْعما ُكنُْتْم 

 إلرادته. 

تأكيد   اإلنسان، وهي  نحو  األعامل، وعودهتا  تأكيد عىل جتسم  هذا  آخر: ويف  قال 

ليست  نار جهنم مهام كانت شديدة وحمرقة فهي  أيضا عىل عدالة اهلل.. ألن  سوى    جديد 

 نتيجة أعامل الناس أنفسهم، وأشكاهلا املتبدلة هناك.

قال آخر: وبعد أن ذكر اهلل تعاىل مصري املكذبني، ناسب املقام أن يذكر ما يقابلهم  

وهم املتقون وذكر مصريهم كام هو شأن القرآن، ألنه كلام ذكر شيئا عن إحدى الطائفتني  

 يذكر شيئا من مواصفات الطائفة األخرى. 
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ناِعيٍم فااكِِهنيا  قال آخ نَّاٍت وا ر: وقد بدأ اهلل تعاىل ذكر نعيمهم بقوله: ﴿إِنَّ املُْتَِّقنيا يِف جا

وأدوا   والعلن،  الرس  يف  العبادة  له  وأخلصوا  رهبم  خافوا  الذين  إن  أي  ُْم﴾  هبُّ را اُهْم  آتا باِما 

، ومل يدسوا  فرائضه، وحتلوا بآداب دينه، وانتهوا عن معاصيه، ومل يدنسوا أنفسهم باآلثام 

ما ال عني   فيها، وجيدون  يتنعمون  بجنات  وفاقا  بالذنوب، جيازهيم رهبم جزاء  أرواحهم 

به من جليل األعامل يف   رأت، وال أذن سمعت، وال خطر عىل قلب برش، كفاء ما قاموا 

الدنيا، وما حرموا منه أنفسهم من لذاهتا، وما صربوا عليه من مكارهها، ابتغاء رضوانه.  

قرير واألعني طيبو النفوس، ال يشغلهم شاغل، وال جيدون مها وال نصبا، وال    وهم فيها 

 يكدر صفو عيشهم مكدر. 

اإلهلية،   باألوامر  العاملني  إن  أي  ناِعيٍم﴾  وا نَّاٍت  جا ﴿يِف  تعاىل:  وقوله  آخر:  قال 

والينابيع   العيون  جتري  نرضة  بساتني خرضاء  يف  هم  الرشعية  املحظورات  عن  املبتعدين 

مستمتعني  واألهنا  متلذذين  فاكهني  تعاىل،  اهلل  من  كثرية  نعم  ويغمرهم  حتتهم،  من  ر 

 مرسورين. 

اُهْم   قا وا بنعمة أخرى قبل هذه فقال: ﴿وا يتمتعون  تعاىل أهنم  ثم ذكر اهلل  قال آخر: 

ومل   لظاها،  يمسسهم  فلم  النار،  عذاب  من  رهبم  نجاهم  وقد  أي  اجْلاِحيِم﴾  ابا  ذا عا ُْم  هبُّ را

 هم قد البسوا النعم، وجانبوا النقم، وذلك هو الفوز العظيم والنعيم املقيم. حيسوا بأذاها، ف

ُكنُْتْم   باِما  نِيًئا  ها ُبوا  ارْشا وا ﴿ُكُلوا  حينئذ:  هلم  يقال  أنه  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  قال 

﴾ أي كلوا مما رزقكم ربكم من الطيبات، وارشبوا مما لذ وطاب، هنيئا، ال ختافون   ُلونا تاْعما

غائلة كام تشاهدون مثل ذلك يف طعام الدنيا ورشاهبا، كفاء ما قدمتم من صالح    أذى وال

 األعامل، وآثرتم من تعب الدنيا لراحة اآلخرة. 

 املشهد الرابع: 
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املرشد تعاىل:  (1) قال  قوله  عن  فحدثونا  أحسنتم..  إِنَّ  :  وا اِدٌق  لاصا ُدونا  ُتوعا ﴿إِنَّاما 

ْن ُأفِكا ُقتِلا اخْلارَّ  نُْه ما ٍف ُيْؤفاُك عا
ْوٍل خُمْتالِ ِفي قا اِت احْلُبُِك إِنَُّكْم لا  ذا

ِ
ء اما السَّ اِقٌع وا وا ينا لا اُصونا الدِّ

ْوما ُهمْ  يِن يا ْوُم الدِّ انا يا ْسأاُلونا أايَّ اُهونا يا ٍة سا ْمرا ِذينا ُهْم يِف غا ىلا النَّاِر ُيْفتاُنونا ُذوُقوا فِْتناتاُكْم    الَّ عا

 ُ هنَّ
ُْم إِ هبُّ اُهْم را ا آتا ُعُيوٍن آِخِذينا ما نَّاٍت وا ْستاْعِجُلونا إِنَّ املُْتَِّقنيا يِف جا ا الَِّذي ُكنُْتْم بِِه تا ذا اُنوا  ها ْم كا

عُ  ْجا ا هيا ْيِل ما ياًل ِمنا اللَّ
لِ اُنوا قا لِكا حُمِْسننِيا كا ْبلا ذا ْم  قا اهِلِ يِف أاْموا ْستاْغِفُرونا وا اِر ُهْم يا بِاأْلاْسحا ونا وا

املْاْحُروِم﴾  ِل وا
ائِ قٌّ لِلسَّ  [ 19ـ  5]الذاريات: حا

لقوله   تأكيدا  أربعة  بأمور  بالقسم  سبقت  الكريمة  اآليات  هذه  الوعاظ:  أحد  قال 

أق املرسالت حيث  تشبه سورة  اِدٌق﴾، وهي  لاصا ُدونا  ُتوعا ﴿إِنَّاما  فيها  تعاىل:  تعاىل  اهلل  سم 

اِقٌع﴾   لاوا ُدونا  ُتوعا ﴿إِنَّاما  لقوله:  تأكيدا  مخسة  كلتا  [ 7املرسالت:  ] بأمور  يف  عليه  فاملقسم   ،

 السورتني واحد مضمونا، غري أهنام ختتلفان يف عدد األقسام. 

قال آخر: وهي تشبه أيضا سورة النازعات التي أقسم اهلل فيها بأمور مخسة تأكيدا  

ْوما  ﴿يا ُة﴾  لقوله:  اِجفا الرَّ تاْرُجُف  هو:  [ 6النازعات:  ]   الثالث  السور  هذه  مجيع  يف  فاجلواب   ،

 التأكيد عىل املعاد. 

اِقٌع﴾ هو   وا لا ينا  إِنَّ الدِّ اِدٌق وا ُدونا لاصا قال آخر: ولذلك، فإن قوله تعاىل: ﴿إِنَّاما ُتوعا

القسم.. وفيهام يسمى بجواب  ما  األربعة، وهو  األقسام  اهلل  املقسم عليه هبذه  إخبار من   

تعاىل بأن ما يوعد به الناس من البعث من قبورهم بعد املوت، هو وعد صادق، ال شك  

﴾ وهو الدينونة واجلزاء، واقع ال حمالة.  ينا  فيه، وأن ﴿الدِّ

ـ إذ  ويف    قال آخر:   ﴾ قا دَّ اإلخبار عن املوعود به بأنه صادق، دون القول بأنه ﴿صا

 

(، 69/ 17(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: )198/ 21(، ومن وحي القرآن: )176/ 26(، وتفسري املراغي )504/ 13التفسري القرآين للقرآن ) (1)

 . 11/ 27 الطالبني: (، ومنية 162/  28(، ومفاتيح الغيب ) 9/  27) التفسري املنريو
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ملخرب به ـ إشارة إىل أن هذا الوعد ذاِت، وأنه هو  الصدق وصف للخرب، والصادق، وصف ا

 ذاته الصادق الذي ينطق بالصدق.

قال آخر: وليست أخبار اهلل تعاىل ـ وهي احلق املطلق ـ بالتي حتتاج إىل توكيد حتققها  

بقسم أو غريه، ولكن أهل الضالل والعناد، يشكون يف نسبة هذه األخبار إىل اهلل، كام أهنم  

بق يرتفعون  املستوال  بالقسم،    ىدر اهلل وجالله كثريا عن  تأكيد اخلرب هلم  البرشى.. ففي 

 داللة عىل تكذيبهم لرسول اهلل، ثم سوء ظنهم باهلل. 

احْلُُبِك﴾ أي السامء   اِت  ذا  
ِ
ء اما السَّ قال آخر: ثم أقسم اهلل تعاىل قسام آخر، فقال: ﴿وا

نَّا   يَّ ذات الطرائق املختلفة، وربام يفرس بالسامء ذات احلسن والزينة، نظري قوله تعاىل: ﴿إِنَّا زا

اكِِب﴾   وا ْنياا بِِزيناٍة اْلكا ءا الدُّ اما  [6الصافات: ] السَّ

ْوٍل خُمْتالٍِف﴾، أي إنكم  قال آخر: ثم ذكر ا ِفي قا هلل تعاىل املقسم عليه، فقال: ﴿إِنَُّكْم لا

بالنبي   املكذبون  أهيا  ترمون    ـ  فتارة  متناقضة،  وأفكار  آراء خمتلفة  ـ عىل  إليه  يدعو  وما 

صاحب الدعوة بكونه ساحرا، أو شاعرا، أو جمنونا، أو ممن علمه برش؛ وأخرى تقولون عن  

نه شعر، أو سحر، أو من أساطري األولني، وهذا االختالف دليل عىل بطالن  كالم اهلل تعاىل بأ

تناقض   فإن  الئح،  برهان  إىل  تستندون  وال  واضح،  دليل  عىل  تعتمدون  ال  إذ  ادعائكم، 

 املدعي يف كالمه أقوى دليل عىل بطالنه.

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن اإلعراض عن احلق ليس خمتصا هبؤالء، بل هو شيمة  

﴾، أي كل من َصف وخالف احلق، يعرض   ْن ُأفِكا نُْه ما كل خمالف للحق، فقال: ﴿ُيْؤفاُك عا

عن اإليامن باملعاد واجلزاء، أو دعوة األنبياء.. أي أن إعراضهم عن الدعوة نابع عن وجود  

 العناد واللجاج يف قبول احلق مطلقا، سواء أكان من مقولة الدعوة النبوية أم غريها. 

ِذينا ُهْم    قال آخر: ثم اُصونا الَّ دعا اهلل تعاىل عىل هؤالء األفاكني، فقال: ﴿ُقتِلا اخْلارَّ
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﴾ أي قتل الكذابون من أصحاب القول املختلف الذين هم يف جهل عميق   اُهونا ٍة سا ْمرا يِف غا

وغفلة عظيمة عام أمروا به.. وهذا دعاء عليهم يراد به يف عرف التخاطب لعنهم، إذ من  

 بمنزلة اهلالك املقتول. لعنه اهلل فهو 

الظن واحلدس،   يبنون أحكامهم وقناعاهتم عىل  الذين  آخر: واخلراصون هم  قال 

فيسيئون إىل احلقيقة، عندما يبعدوهنا عن العناَص اليقينية التي تؤكدها وتفتح عليها أكثر  

 من نافذة. 

القرآن    قال آخر: ونالحظ أن اهلل تعاىل يصف املرشكني بالتخرص يف حمال خمتلفة من

  ﴾ ُْرُصونا إِْن ُهْم إاِلَّ خيا تَّبُِعونا إِالَّ الظَّنَّ وا ا  [ 66يونس:  ] الكريم، كام قال تعاىل: ﴿إِْن يا ، وقال: ﴿ما

  ﴾ ُْرُصونا لِكا ِمْن ِعْلٍم إِْن ُهْم إِالَّ خيا ُْم بِذا ، وهو يشري إىل أن قضاءهم يف املعارف  [ 20الزخرف:  ] هلا

بنيا عىل الظن والتخرص، ومثلهم يف هذا كمثل الذي يرمي  كلها ويف الدعوة النبوية كان م 

ليال، فإصابته اهلدف احتامل ضعيف ال يعتد به، ولذلك صاروا من رماة القول عىل عواهنه،  

 فيقولون نحن نظن أنه شاعر، أو ساحر، أو جمنون، كل ذلك بال دليل. 

مْ  غا يِف  ُهْم  ِذينا  ﴿الَّ بقوله:  تعاىل  اهلل  وصفهم  ثم  آخر:  قد  قال  اي   ،﴾ اُهونا سا ٍة  را

غمرهم اجلهل والضالل فحجب عنهم نور احلق، وصاروا يظنون ويتخرصون ويطلقون  

 األقوال جزافا من غري أساس. 

ْوُم   يا انا  أايَّ ْسأاُلونا  ﴿يا فقال:  استهزائهم،  عن  نموذجا  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  قال 

يِن﴾ أي أن من ضالل هؤالء اخلراصني، ومن مقوالهتم ا لضالة الكاذبة، هذا السؤال  الدِّ

الذي يسألونه عن يوم القيامة، سؤال املنكر له، املستبعد لوقوعه، املكذب به، فيقولون: متى  

ْعُد إِْن   ا اْلوا ذا تاى ها يوم الدين؟ كام ذكر اهلل تعاىل ذلك عن إنكار املنكرين للبعث، فقال: ﴿ما

 ﴾ اِدِقنيا  [ 25امللك: ] ُكنُْتْم صا
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ب وقد عرب  آخر:  أهنم  قال  إىل  لإلشارة   ﴾ انا ﴿أايَّ املكان  بأداة  الزمان  االستفهام عن 

ينكرون وقوع هذا األمر، زمانا ومكانا، فال يقع يف مكان، أو يف زمان.. وهذه مبالغة منهم  

 يف اإلنكار واجلحود.. وكأهنم يقولون أين هذا اليوم؟ إنه ال وجود له. 

دفعهم إىل االعتقاد بمجيء هذا  قال آخر: وقد كان هلم من أنفسهم لو تدبروا ما ي

اليوم، فإن أحدا منهم ال يرتك عبيده وأجراءه يف عمل دون أن حياسبهم وينظر يف أحواهلم،  

وحيكم بينهم يف أقواهلم وأفعاهلم، فكيف يرتك أحكم احلاكمني عبيده الذين أبدع هلم هذا  

 الكون وهيأ هلم كل ما حيتاجون إليه ـ سدى ويوجدهم عبثا؟ 

ثم أجاب اهلل تعاىل عن هذا السؤال، وذكر أنه يكون يوم القيامة، فقال:    قال آخر:

﴾ أي حيرقون فيها ويقلبون عىل مجرها.. وأصل الفتن، عرض   ىلا النَّاِر ُيْفتاُنونا ْوما ُهْم عا ﴿يا

الذهب وغريه عىل النار، ليظهر ما فيه من خبث.. وقد عدل عن اخلطاب إىل الغيبة، إبعادا  

 ام احلضور، وطردا هلم من مقام أهلية االستامع إليهم، والرد عليهم. للمرشكني عن مق

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل ما يقال هلم حينها، فقال: ﴿ُذوُقوا فِْتناتاُكْم﴾ أي عذابكم  

الذي أعد لكم، وهو العذاب الذي جيزى به الذين فتنهم الشيطان، وأغواهم فكفروا باهلل،  

فتنة هنا جتمع بني معنيني، بني الفتنة، أي الضالل الذي كانوا  وضلوا عن سواء السبيل.. فال

النار التي تذيب املعادن، وتصهرها.. فهم فتنة يف أنفسهم، ثم   فيه، وبني الفتنة، التي هي 

 تلقاهم يوم القيامة فتنة، هي العذاب الذي يصهر به ما يف بطوهنم واجللود. 

ا الَِّذي ُكنُْتمْ  ذا ﴾ أي ذوقوا هذا العذاب الذي    قال آخر: ويقال هلم: ﴿ها بِِه تاْستاْعِجُلونا

 كنتم تستعجلون وقوعه استهزاء وتظنون أنه غري كائن. 

الدين، وكذبوا   يوم  أنكروا  الذين  املغرتين  تعاىل حال  اهلل  ذكر  أن  وبعد  آخر:  قال 

وعبدوا مع اهلل غريه من وثن أو صنم، أردف ذلك    بالبعث والنشور، وأنكروا نبوة حممد  
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حال املتقني وما يتمتعون به من النعيم املقيم يف جنات النعيم، فقال: ﴿إِنَّ املُْتَِّقنيا يِف    ذكر

نَّاٍت﴾ متتد فيها اخلرضة امتداد البرص، وتتدىل فيها الفواكه والثامر املتنوعة من األشجار   جا

ُعُيوٍن﴾ تتفجر باملاء الصايف الزالل العذب،   ﴿آِخِذينا  الكثرية املختلفة يف خصائصها، ﴿وا

ُْم﴾ من النعيم الذي أعده اهلل لعباده املتقني الذين أحسنوا العمل.  هبُّ اُهْم را ا آتا  ما

ُْم   قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل الثمن الذي دفعوه لنيل هذا األجر العظيم فقال: ﴿إهِنَّ

﴾ أي إهنم كانوا يف دار الدنيا يفعلون صالح األع لِكا حُمِْسننِيا ْبلا ذا اُنوا قا امل، خشية من رهبم  كا

يؤملون   كانوا  ما  فاقت  التي  واملكرمة  العظيم،  الفوز  هذا  نالوا  ثم  ومن  لرضاه،  وطلبا 

اِم اخْلاالِياِة﴾  ْفُتْم يِف اأْلايَّ نِيًئا باِما أاْسلا ُبوا ها ارْشا  [ 24احلاقة: ] ويرجون، كام قال تعاىل: ﴿ُكُلوا وا

توسل هبا هؤالء املكرمون من  قال آخر: ويف ذلك بيان لألسباب والوسائل، التي  

عباد اهلل، إىل هذا النعيم العظيم الذي هم فيه، وذلك أهنم كانوا قبل ذلك اليوم، أي يوم  

اُء    ـ  القيامة  زا جا ْل  تعاىل: ﴿ها قال  بإحسان مضاعف، كام  اهلل  فلقيهم  ـ حمسنني،  الدنيا  وهو 

اُن﴾  ْحسا اِن إِالَّ اإْلِ ْحسا  [ 60الرمحن: ] اإْلِ

ثم   آخر:  ا  قال  ما ْيِل  اللَّ ِمنا  ياًل 
لِ قا اُنوا  ﴿كا فقال:  فيه  أحسنوا  ما  تعاىل  اهلل  فصل 

﴾ أي قد كان من إحساهنم أهنم يذكرون رهبم، ال يكادون يغفلون عن ذكره، وال   ُعونا ْجا هيا

ترتيال، وتسبيحا،   ليلهم  قطعوا هم  الغافلون،  نام  فإذا  النوم..  أنفسهم حظها من  يعطون 

 ، هو النوم القليل. وصالة، وذكرا.. واهلجوع

ُه أاِو اْنُقْص   لِياًل نِْصفا قال آخر: ولعل يف ذلك إشارة إىل قوله تعاىل: ﴿ُقِم اللَّْيلا إِالَّ قا

لاْيِه﴾   لِياًل أاْو ِزْد عا ْيِل  [ 4ـ    2املزمل:  ] ِمنُْه قا ُقوُم أاْدناى ِمْن ُثُلثاِي اللَّ ْعلاُم أانَّكا تا بَّكا يا ، وقوله: ﴿إِنَّ را

نِْصفا  ﴾  وا عاكا ِذينا ما ٌة ِمنا الَّ فا
ائِ طا ُثُلثاُه وا .. هذا إذا قيس القليل من الليل إىل جمموع  [ 20املزمل:  ] ُه وا

إذا قيس إىل جمموع   أكثرها.. وأما  ليلة  املعنى أهنم يقومون يف كل  ليلة، فيكون  زمان كل 
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ت  الذي  القليل منها  اللياَل، إال  أكثر  يقومون يف  أهنم  املراد  فيه صالة  اللياَل فيكون  فوهتم 

 الليل. 

ُهْم   اِر  بِاأْلاْسحا ﴿وا تعاىل:  قوله  بشهادة  األفضل  هو  األول  املعنى  ولعل  آخر:  قال 

﴾ أي فهم حييون الليل متهجدين، فإذا أسحروا أخذوا يف االستغفار.. ويف ذلك   ْستاْغِفُرونا يا

يستوف ما هلل من  إشارة إىل أهنم يرون أن ما قاموا به من تسبيح وذكر، وصالة، وترتيل مل  

 حق عليهم، يف عبادته وتسبيحه، فهم هلذا يستغفرون رهبم، ليتجاوز عن تقصريهم يف حقه. 

والرب   الزكاة  بأداء  ثنى بوصفهم  الصالة  يقيمون  أهنم  تعاىل  اهلل  آخر: وملا ذكر  قال 

املْاْحُروِم﴾ أي وجعلوا يف  ائِِل وا قٌّ لِلسَّ ْم حا
اهِلِ أاْموا يِف  أمواهلم جزءا معينا    بالفقراء فقال: ﴿وا

الناس، وال   يسأل  يغنيه، وال  ما  الذي ال جيد  واملتعفف  املحتاج،  للطالب  ميزوه وعزلوه 

 يفطنون إليه ليتصدقوا عليه. 

املال   يعتربون  املال، وال  أنانية االستحواذ يف ملكية  يعيشون  قال آخر: أي أهنم ال 

خمتنقة ضيقة بخيلة تتعقد من العطاء وال  شأنا خاصا يملكون حرية الترصف فيه بطريقة  

ترى نفسها مسئولة عن مشاركة اآلخرين فيه، بل يعتربون امللكية مسئولية إنسانية، ويرون  

يف املال أمانة إهلية تفرض عليهم إدارهتا بالطريقة التي حتقق رىض اهلل الذي أعطى اإلنسان  

اآلخرين فيه بطريقة أو بأخرى،    املال، ووضع إلنفاقه وحتصيله حدودا، وأراد له مشاركة

وأعطاهم وأعطى هؤالء اآلخرين حق احلصول عىل بعض منه، وال سيام من كان منهم  

صاحب حاجة إىل سؤال الناس، أو كان حمروما من فرص العيش الكريم، بحيث ينظرون  

ويامرسون    إىل امللكية كوظيفة اجتامعية متداخلة مع احلالة اإليامنية، وإىل املال كأمانة إهلية،

ذلك عمليا يف احلياة، وهذا ما جيعل اإلنفاق من أعامل اخلري الذي ينطلق من عالقة املؤمن  

 باهلل ليحدد عالقته باإلنسان.
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 : املوت احلياة و

حدثتمونا بام ورد يف القرآن الكريم من النامذج التي يقابل اهلل  ..  أحسنتم قال املرشد:  

. فحدثونا بام ورد فيه من  .من املنحرفني الظاملني  تعاىل فيها بني جزاء املحسنني، وغريهم

 ذكر الوعيد املرتبط باحلياة واملوت. 

 قال أحد الوعاظ: هو كثري يف القرآن الكريم، فعن أهيا تريدون أن نحدثكم؟ 

 املشهد األول: 

الا   حدثونا عن قوله تعاىل: :(1) قال املرشد ِذًبا أاْو قا ىلا اهللَِّ كا اى عا ْن أاْظلاُم مِمَِّن اْفرتا ما ﴿وا

ى إِِذ الظَّاملُِ  ْو تارا لا لا اهللَُّ وا ا أاْنزا ُأْنِزُل ِمْثلا ما الا سا ْن قا ما ٌء وا ْ ْيِه يشا ْ ُيوحا إِلا ملا َّ وا اِت  ُأوِحيا إَِلا را ما ونا يِف غا

اِسُطو أاْيِدهيِمْ  ُة با ئِكا املْاالا ابا اهْلُوِن باِما ُكنُْتْم تاُقوُلونا  املْاْوِت وا ذا ْونا عا ُكُم اْلياْوما جُتْزا  أاْخِرُجوا أاْنُفسا

أاوَّ  ْقنااُكْم  لا اما خا اداى كا ْد ِجْئُتُموناا ُفرا قا لا ونا وا تاْستاْكرِبُ ِه 
اتِ ْن آيا ُكنُْتْم عا رْيا احْلاقِّ وا ىلا اهللَِّ غا ٍة  عا رَّ لا ما

ْلنااكُ  وَّ خا ا  ما ْكُتْم  را تا فِيُكْم  وا ُْم  أاهنَّ ْمُتْم  عا زا ِذينا  الَّ ُكُم  اءا عا ُشفا ُكْم  عا ما ى  نارا ا  ما وا ُظُهوِرُكْم  اءا  را وا ْم 

 ﴾ ْزُعُمونا ا ُكنُْتْم تا نُْكْم ما لَّ عا ضا ْيناُكْم وا طَّعا با ْد تاقا قا اُء لا كا  [ 94ـ  93]األنعام: رُشا

 اهلل تعاىل أن القرآن  قد وردت هاتان اآليتان الكريمتان بعد أن بنيل قال أحد الوعاظ:  

ألنه برش، بأن مثله مثل   كتاب من عند اهلل، ورد عىل الذين أنكروا إنزاله عىل رسول اهلل 

 التوراة التي يعرتفون بإنزاهلا عىل موسى وهو برش. 

اللتني تتوعدان وهتددان من   قال آخر: ثم قفى عىل ذلك هباتني اآليتني الكريمتني 

والرسالة، أو ادعى أنه قادر عىل اإلتيان بمثل هذا القرآن، وهذا    كذب عىل اهلل وادعى النبوة

 

(، واألمثل يف تفسري  217/ 9(، ومن وحي القرآن: )192/ 7(، وتفسري املراغي )2591/ 5(، وزهرة التفاسري )239/ 4التفسري القرآين للقرآن )  (1)

 ( 66/  13(، ومفاتيح الغيب ) 296/  7(، والتفسري املنري )383/  4كتاب اهلل املنزل: )
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.. ذلك أن من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر  الوعيد يتضمن الشهادة بصدق رسول اهلل  

إذا مل يكن له بد من اإليامن بأن القرآن من عند اهلل، ومن االهتداء به، فأكمل الناس إيامنا  

ال يمكن أن يعرض نفسه ملنتهى الظلم الذي    زاء وهو حممد  بالدار اآلخرة وما فيها من اجل 

 يستحق عليه أشد العذاب. 

الا   ِذًبا أاْو قا ىلا اهللَِّ كا اى عا ْن أاْظلاُم مِمَِّن اْفرتا ما قال آخر: ولذلك، فإن يف قوله تعاىل: ﴿وا

الا   ْن قا ما ٌء وا ْ ْيِه يشا ْ ُيوحا إِلا ملا َّ وا لا اهللَُّ﴾ محاية للرسل عليهم السالم  ُأوِحيا إَِلا ا أاْنزا ُأْنِزُل ِمْثلا ما سا

من أن يكونوا مظنة هتمة يف صدقهم، وصدق ما جاءوا به من عند اهلل.. إذ أن االفرتاء عىل  

اهلل، والتلبيس عىل الناس باسمه، وادعاء النبوة واختالق ما يكون بني يدهيا من كلامت اهلل  

عىل اهلل، وتطاول عىل ما تفرد به سبحانه من قدرة وعظمة، ويف  وآياته.. كل هذا عدوان  

هذا مهلكة وضياع لكل من يتلبس بمنكر من هذه املنكرات.. وليس ثمة عاقل تسول له  

نفسه أن يقف هذا املوقف املفضوح، ويعرض نفسه للفضيحة الفاضحة، واخلزي املبني بني  

، ال يبغون عليه من أحد أجرا ـ كيف  الناس.. فكيف بأنبياء اهلل ورسله، وهم دعاة هدى

 يكون منهم الكذب عىل اهلل والتقول عليه بام مل يقل؟ 

أيدهيم وعىل   بني  ويضع  رسالته،  اهلل حلمل  يصطفيهم  فالذين  وبذلك،  آخر:  قال 

أدعياء   بدعوة  دعوهتم  تلتبس  وال  عقل،  ذي  أمرهم عىل  خيتلط  ال  وآياته  كلامته  ألسنتهم 

الدعي من مفارقات بعيدة، سواء يف ذات النبي والدعي، أو يف حمامل  النبوة، ملا بني النبي و

استقامة، وصدق، وعفة، وكامل، يف كل   النبي،  الدعي.. ففي سلوك  النبي ودعوة  دعوة 

أموره، ظاهرها وباطنها مجيعا، مما ال يكون موضع شك أو إنكار عند أعدائه، فضال عن  

يقف هذا املوقف املخزي إال إذا كان عىل    أوليائه.. وليس كذلك الدعي الذي ال يمكن أن 

 قدر كبري من الوقاحة، والتجرد من احلياء، وعدم املباالة باهتام الناس له، وتشنيعهم عليه. 
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النور واهلدى، واخلري، والعدل، واإلحسان..  ويف    قال آخر: النبي..  حمامل رسالة 

. أما ما حتمل رسالة املدعى  للناس مجيعا.. ال لطائفة من الطوائف، وال لطبقة من الطبقات. 

ـ إن كان له رسالة ـ فهو امللق والرياء، واالستجابة للعواطف اخلسيسة يف الناس، وإباحة  

املنكرات هلم، ودعوهتم إىل تلك املنكرات باسم هذا الدين الكاذب، الذي يباركها ويبارك  

 أهلها.

وا عىل اهلل الكذب، وقالوا  افرت  نقال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل مصري هؤالء الظاملني الذي

أاْيِدهيِْم   اِسُطو  با ُة  ئِكا املْاالا وا املْاْوِت  اِت  را ما غا يِف  الظَّاملُِونا  إِِذ  ى  تارا ْو  لا فقال: ﴿وا اهلل،  يقبله  مل  بام 

رْيا ا ىلا اهللَِّ غا ابا اهْلُوِن باِما ُكنُْتْم تاُقوُلونا عا ذا ْونا عا زا ُكُم اْلياْوما جُتْ ﴾  أاْخِرُجوا أاْنُفسا  حْلاقِّ

هذا العرض يبدو املصري الذي يصري إليه كل ظامل، حني تنتهي أيامه  ويف    قال آخر: 

احلياة   مشارف  عىل  هو  وإذ  وعبثها،  وبلهوها  ومرها،  بحلوها  الدنيا،  هذه  يف  القصرية 

اآلخرة، ومالئكة الرمحن يمدون أيدهيم النتزاع ثوب احلياة الذي يلبسه هذا اجلسد، الذي  

األرض خمتاال فخورا، حيسب أن ماله أخلده.. وما هي إال حلظات، يعالج  كان يمشى يف  

فيها سكرات املوت، حتى يكون جثة هامدة، كأنه لقى ملقى عىل الطريق، بل إنه يصبح  

 سوأة جيب أن ختتفي وتتوارى عن األنظار، وتغيب يف باطن األرض. 

ياة أخرى غري  قال آخر: وليس هذا فحسب، بل إن ذلك هو بدء ملرحلة جديدة، حل

ال   ولكن  أخرى،  مرة  احلياة  ثوب  ويلبس  من جديد،  سيبعث  إنه  فيها..  كان  التي  احلياة 

جلحيمها   وقودا  وليكون  جهنم،  يف  به  ليلقى  بل  ويعبث،  يلهو  الرساح،  مطلق  ليكون 

 . املستعر 

اِت املْاْوِت﴾ خطا  را ما ُونا يِف غا
ى إِِذ الظَّاملِ ْو تارا لا ب لرسول  قال آخر: وقوله تعاىل: ﴿وا

ثم لكل من سمعه أو قرأه، أي ولو تبرص إذ يكون الظاملون ـ سواء منهم من ذكروا    اهلل  
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يف اآلية أو غريهم ـ يف غمرات املوت وهي سكراته وما يتقدمها من شدائد وآالم حتيط هبم  

هه  كام حتيط غمرات املاء بالغرقىـ  لرأيت ما ال سبيل إىل وصفه، وال قدرة للبيان عىل جتىل كن

 وحقيقته. 

اِسُطو أاْيِدهيِْم﴾ وإن كان يقال للعطاء،   ُة با ئِكا املْاالا قال آخر: والبسط يف قوله تعاىل: ﴿وا

إال أنه يقال أيضا للبالء والشدة، وقد ذكر يف القرآن الكريم كثريا بمعنى الشدة، كام قال  

تا اهللَِّ عا  نُوا اْذُكُروا نِْعما ِذينا آما اا الَّ أاهيُّ ا  ُْم  تعاىل: ﴿يا أاْيِدهيا ْيُكْم  إِلا ْبُسُطوا  أاْن يا ْوٌم  مَّ قا ْذ ها
إِ ْيُكْم  لا

نُْكْم﴾   ُْم عا فَّ أاْيِدهيا ْطتا  [ 11املائدة:  ] فاكا ئِْن باسا ، وقال عىل لسان املعتدى عليه من ولدى آدم: ﴿لا

ْيكا أِلاْقُتلاكا إيِنِّ   ا بِبااِسٍط ياِديا إِلا ا أانا كا لِتاْقُتلانِي ما َّ يادا ﴾  إَِلا املانِيا بَّ اْلعا اُف اهللَّا را ..  [ 28املائدة:  ] أاخا

اِسُطو أاْيِدهيِْم﴾ أي بالرضب والعذاب الذي ال   ُة با ئِكا املْاالا وبذلك، فإن معنى قوله تعاىل: ﴿وا

 مناص منه، وال يمكنهم التخلص منه وال اخلروج. 

﴿أاْخِرُج  الظاملني:  هلؤالء  السالم  عليهم  املالئكة  قول  ويف  آخر:  ُكُم﴾  قال  أاْنُفسا وا 

إشارة إىل هذا األمر امللزم، الذي حيمله املالئكة، لقبض أرواح الظاملني، وأن املالئكة، وهم  

بأنفسهم،   انتزاعها  عىل  محال  الظاملني  هؤالء  حيملون  األرواح،  هذه  بقبض  املوكلون 

ىل انتزاع  وإعطائها هلم بأيدهيم، ويف هذا تنكيل هبم، وإذالل وقهر هلم، بأن حيملوا محال ع

ُكُم﴾.. وهل يعطى اإلنسان نفسه بيده؟ إنه ألهون   حياهتم بأيدهيم.. هكذا ﴿أاْخِرُجوا أاْنُفسا

عليه كثريا أن ينتزعها أحد منه قهرا وقرسا، من أن يكون هو الذي يقدم بيديه أعز يشء  

 يملكه، بل كل يشء يملكه. 

ُكمُ  أاْنُفسا ﴿أاْخِرُجوا  تعاىل  قوله  فإن  ولذلك،  آخر:  )سلموا  قال  هلم:  يقال  كأنه   ﴾

أنفسكم لنا وقد علمتم أن هذا اليوم هو ساعة األداء ملا كسبتم وما قدمتم فتأخذوا جزاءه(،  

ويف هذا تشبيه حلاهلم بحال املدين الذي يالزمه غريمه، فال يستطيع اهلرب منه حتى يؤدي  
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 الدين الذي عليه. 

﴿ تعاىل:  قوله  يف  اهلون  عذاب  من  واملراد  آخر:  اهْلُوِن﴾  قال  ابا  ذا عا ْونا  زا جُتْ اْلياْوما 

العذاب الذي يكون هوانا، وذال، واستحقارا ألمرهم.. وإضافة العذاب إىل اهلوان إضافة  

فكانت   احلق،  غري  وقالوا  احلق،  عىل  استكربوا  فقد  للعذاب،  مالزم  اهلوان  أن  عىل  تدل 

ىلا اهللَِّ  العقوبة من جنس اجلريمة، ولقد قال اهلل تعاىل يف سبب ذلك: ﴿بِ  اما ُكنُْتْم تاُقوُلونا عا

  ﴾ ونا ْستاْكرِبُ اتِِه تا ْن آيا ُكنُْتْم عا رْيا احْلاقِّ وا  غا

قال آخر: أي السبب يف العقاب أمران مجع اهلل فيهام الظلم كله.. أوهلام، أهنم كانوا  

يقولون عىل اهلل غري احلق، فيرشكون به، ويقولون إنه ثالث ثالثة، ويقولون: املسيح إله،  

﴾ تدل عىل استمرار   وحيلون وحيرمون بغري ما أنزل اهلل تعاىل، وقوله تعاىل: ﴿ُكنُْتْم تاُقوُلونا

هلم، وعدم انقطاعه عنهم، وإَصار عليه؛ ألن ﴿ُكنُْتْم﴾ تدل عىل االستمرار، واملضارع  قو 

 يدل عىل جتدد القول آنا بعد آن.  

قال آخر: وثانيهام، أن اآليات البينات اهلادية من معجزات دالة، ومن دالئل أخرى  

علي هوان  فيه  إليها  االلتفات  أن  ويظنون  ويستكربون،  عنها،  يعرضون  هم،  فكانوا 

وكربياؤهم منعهم عن االلتفات إىل احلق، فاستكربوا وجتربوا، وخاب كل جبار عنيد وكان  

التجاوز   تدل عىل  التي  ْن﴾  بـ ﴿عا ولذا عدى  اآليات؛  اإلعراض عن  متضمنا  االستكبار 

﴾ أي كنتم تستكربون معرضني   ونا تاْستاْكرِبُ ِه 
اتِ آيا ْن  ُكنُْتْم عا واالعراض، كام قال تعاىل: ﴿وا

ياتنا الدالة؛ وألهنا قاطعة عىل احلق وفيها اهلداية، ولكن ال هتتدون استكبارا وإعراضا،  عن آ

 فنالوا جزاءهم. 

قال آخر: ثم بني اهلل تعاىل جزاءهم بعد أن زالت عنهم أسباب الطغيان والكربياء،  

جئ أي  ٍة﴾،  رَّ ما لا  أاوَّ ْقنااُكْم  لا خا اما  كا اداى  ُفرا ِجْئُتُموناا  ْد  قا لا ﴿وا النرصاء  فقال:  عن  منفردين  تم 
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الذين كنتم تعتزون هبم، فام لكم من نرصاء.. وذهب عنكم افرتاؤكم وما كنتم تقولون نحن  

أعز نفرا.. وذهبت عنكم أموالكم التي كانت تعزكم، وتدفعكم إىل االستكبار والتطاول  

بأنفسكم   اهلل  إىل  وجئتم  هذا  كل  عنكم  ذهب  ماال..  أكثر  نحن  معتزين  وتقولون  هبا، 

 منفردين. 

اهلل   رسول  عن  احلديث  يف  ورد  وقد  آخر:  )   قال  قال:  إنكم  يا  أنه  الناس  أهيا 

ْلٍق ُنِعيُدهُ حترشون إىل اهلل حفاة عراة غرال.. قال تعاىل:   لا خا ْأناا أاوَّ اما بادا ْيناا   ﴿كا لا ْعًدا عا إِنَّا ُكنَّا    وا

 ﴾ اِعلِنيا   (1) ([ 104]األنبياء: فا

قوله   ويف  آخر:  عىل  قال  البعث  إىل حجة  إشارة  ٍة﴾  رَّ ما لا  أاوَّ ْقنااُكْم  لا خا اما  تعاىل: ﴿كا

الذين ينكرونه، ويستغربونه، إذ مؤداها أنه خلقكم ابتداء بقدرته، ويعيدكم بقدرته، ومن  

 كان قادرا عىل اإلنشاء، هو عىل اإلعادة أقدر، وهو العزيز احلكيم. 

نوا يملكونه من مال ونسب، وعبيد،  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل هلم أن كل ما كا 

اءا ُظُهوِرُكْم﴾   را ْلنااُكْم وا وَّ ا خا ْكُتْم ما را تا  وصولة، وسلطان يصبح وراء ظهورهم، فقال: ﴿وا

يأخذون شيئا   أهنم ال  تشبيه حلاهلم يف  ُظُهوِرُكْم﴾  اءا  را تعاىل: ﴿وا وقوله  آخر:  قال 

ن وىل األدبار من اللقاء فقد  معهم كمن ترك ما يملك وراء ظهره، وذهب تاركا له، أو م 

كانوا يغرتون بأمواهلم، وأصبح ال يعرف ماله، فضال عن أن يغرت به كام كان يف الدنيا، ومل  

: )يقول ابن يعد املال إال حلفظ احلياة بالقوت والكساء والصدقة، كام قال رسول اهلل  

ليت، أو تصدقت  آدم: ماَل ماَل، وهل لك من مالك إال ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأب

  (2)فأمضيت، وما سوى ذلك فهو ذاهب، وتاركه للناس(

 

 ( 33490(، والبخاري )2860)مسلم  (1)

 ( 2958مسلم ) (2)
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قال آخر: ويف هذا تصوير حلالة الضعف املطلق، التي حتيط باإلنسان من كل جهة،  

له   فيام حيقق  الفقري  وهو  وجوده،  الفقري يف  فهو  باهلل،  إال  شيئا  يملك  ال  بأنه  إليه  ليوحي 

 ، فال حول له وال قوة إال باهلل.استمرار ذاك الوجود يف تفاصيل أوضاعه

قال آخر: ونرى يف هذه اآلية الكريمة كيف أن اهلل يصور له الوضع الذي يبعثه فيه  

اما   اداى كا ْد ِجْئُتُموناا ُفرا قا لا إليه فردا ليس معه أحد، كام خلقه من العدم وليس معه أحد.. ﴿وا

لْ  وَّ ا خا ْكُتْم ما تارا ٍة وا رَّ لا ما ْقنااُكْم أاوَّ لا اءا ُظُهوِرُكْم﴾ وإذا كان قد حصل يف وجوده األول  خا را نااُكْم وا

البعيدين عنه، أو فيام يملكه من   عىل بعض القوة، فيام حييط به من الناس القريبني منه أو 

املال، فإن اهلل هو الذي أعطاه ذلك، وأراد له أن حيصل عليه ويتنعم به، فهو الذي رزقه  

ه املال.. حتى إذا شاءت إرادة اهلل أن يرتك ذلك كله،  اإلخوان واألوالد، وهو الذي خول 

ويرجع كام كان من دون مال أو إخوان أخذه إليه أخذ عزيز مقتدر.. فها هو يقف اآلن أمام  

اهلل، فردا ضعيفا وحيدا فقريا ال يملك شيئا وال يملك أحد أن ينفعه بِشء، أو يعرف عنه  

 أي يشء. 

نسان أن خيتزن يف ذهنه الصورة، التي توحي بأن  قال آخر: وبذلك، فإن اهلل يريد لإل

كل يشء لديه هو من اهلل، فال جيوز له أن يفكر بأي ترصف ينحرف به عنه، وبأي إنسان  

 يطيعه من دونه، ألن مثل هذا اإلنسان لن يقف معه عند الشدة، ولن جيده يف موقف القيامة. 

من هذه الصورة األخروية التي  قال آخر: وهذا ما أراد اهلل أن يثريه يف ذهن اإلنسان  

يشاهد فيها نفسه، وهو يتلفت يمينا وشامال، ليبحث عن هؤالء الذين أطاعهم ـ يف الدنيا ـ  

يف معصية اهلل، وخضع هلم، ومترد عىل اهلل ألجلهم ممن كان ينتمي إىل خطهم، ويسري يف  

ا  طريقهم، فال جيد أحدا منهم.. ويأتيهم النداء من اهلل يف أسلوب السخر  ما ية والتبكيت: ﴿وا

اُء﴾ فيام ترشكوهنم به يف العبادة، أو يف   كا ُْم فِيُكْم رُشا ْمُتْم أاهنَّ عا ِذينا زا ُكُم الَّ اءا عا ُكْم ُشفا عا ى ما نارا
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العقيدة، فإذا كانوا رشكاءـ  كام تزعمونـ  فال بد هلم من أن يكونوا معكم، ليمنحوكم احلامية  

ْيناُكْم﴾ ألن  فيام يملكون من القوة.. ولكن احلقيق طَّعا با ْد تاقا قا ة املرة تفرض نفسها عليهم ﴿لا

التي كانت بينكم مل تكن قوية شديدة، فلم   بل تقطعت لدى أول حتد،    ،تتامسكالروابط 

شيئا،   ألنفسهم  يملكون  ال  ألهنم   ﴾ ْزُعُمونا تا ُكنُْتْم  ا  ما نُْكْم  عا لَّ  ضا ﴿وا هباء..  وأصبحت 

 فكيف يملكونه لكم. 

﴾ حمذوف دل عليه السياق.. ومن الرس  قال آخر: ونالح  طَّعا ظ أن فاعل الفعل ﴿تاقا

﴾ بني الظاملني وبني ما كان هلم، هو أكثر من   طَّعا يف حذفه أنه أكثر من فاعل.. فالذي ﴿تاقا

أمر.. لقد تقطع ما بينهم وبني ما كان هلم من مال وبنني، وتقطع ما بينهم وبني ما كان هلم  

هلم  اختذوهم شفعاء  آهلة  إىل    من  يتوسلون هبا  بينهم وبني كل وسيلة  ما  وتقطع  اهلل.  عند 

اخلالص من هذا البالء الذي هم فيه.. وهكذا: لقد تقطعت األسباب بينهم وبني كل وىل  

 من أوليائهم، أو قوة من قواهم.

عنكم   وغابت  يعني:   ﴾ تاْزُعُمونا ُكنُْتْم  ا  ما نُْكْم  عا لَّ  ضا ﴿وا تعاىل:  وقوله  آخر:  قال 

فعاء، وتقريب األولياء وأوهام الفداء، وقد علمتم بطالن غروركم واعتامدكم  شفاعة الش

 عىل غريكم. 

قال آخر: ونالحظ أن اآلية الكريمة تشري إىل أن املرشكني كانوا يستندون يف حياهتم  

مجعوها   التي  واألموال  إليها،  ينتمون  كانوا  التي  العشرية  أو  القبيلة  ثالثة:  أشياء  إىل 

ام التي اعتربوها رشيكة هلل يف تقرير مصري اإلنسان وشفيعة هلم عند اهلل،  ألنفسهم، واألصن

واآلية الكريمة يف كل مجلة من مجلها الثالث تشري إىل واحدة من هذه األمور، وإىل أهنا عند  

 املوت تودعه وترتكه وحيدا فريدا. 

رى  قال آخر: واآلية الكريمة ليست خاصة باملرشكني، ففي ذلك اليوم تنفصم الع
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وتنفصل عن البرش كل العالقات املادية واملعبودات اخليالية املصطنعة ومجيع ما اصطنعوه  

سوى   يبقى  وال  بؤسهم،  يوم  يف  به  يستعينون  هلم  سندا  ليكون  الدنيا  احلياة  يف  ألنفسهم 

الشخص وعمله، ويزول كل ما عدا ذلك، أو يضل عنهمـ  بحسب تعبري القرآنـ  وهو تعبري  

بأن   ُيروا  مجيل يوحي  الرشكاء سيكونون إىل درجة من الصغر واحلقارة والضياع أهنم ال 

 بالعني.

 : املشهد الثاين 

بُُّكمْ   : أحسنتم.. فحدثونا عن قوله تعاىل: (1)قال املرشد لا را ا أاْنزا اذا ُْم ما ا ِقيلا هلا إِذا   ﴿وا

ُهْم   ارا لنِيا لِياْحِمُلوا أاْوزا رُي اأْلاوَّ
اطِ اُلوا أاسا ةِ قا ْوما اْلِقيااما ًة يا اِملا رْيِ    كا ُْم بِغا ِذينا ُيِضلُّوهنا اِر الَّ ِمْن أاْوزا وا

يْ   ِعْلمٍ  لا رَّ عا اِعِد فاخا وا ُْم ِمنا اْلقا ُبنْيااهنا أاتاى اهللَُّ  ْبلِِهْم فا قا ِذينا ِمْن  را الَّ كا ْد ما ِزُرونا قا يا ا  اءا ما ِهُم  أاالا سا

اُهمُ  أاتا ْوِقِهْم وا ْقُف ِمْن فا ُقوُل أاْينا   السَّ يا ِة خُيِْزهيِْم وا ْوما اْلِقيااما ْيُث الا ياْشُعُرونا ُثمَّ يا اُب ِمْن حا ذا اْلعا

فِيِهمْ  اقُّونا  ُتشا ُكنُْتْم  ِذينا  الَّ ائِيا  كا ىلا    رُشا عا وءا  السُّ وا اْلياْوما  ْزيا 
اخْلِ إِنَّ  اْلِعْلما  ُأوُتوا  ِذينا  الَّ الا  قا

فَّ  تاوا ِذينا تا ِرينا الَّ
افِ ُة ظااملِِي أاْنُفِسِهمْ اْلكا ئِكا    اُهُم املْاالا

ٍ
ُل ِمْن ُسوء ا ُكنَّا ناْعما لاما ما ُوا السَّ أاْلقا باىلا إِنَّ    فا

ا  يها
فِ الِِدينا  خا نَّما  ها جا ابا  أاْبوا اْدُخُلوا  فا ُلونا  تاْعما ُكنُْتْم  باِما  يٌم 

لِ عا ينا   اهللَّا  ِ ربِّ املُْتاكا ى  ْثوا ما لابِْئسا  ﴾  فا

 [ 29ـ  24النحل: ] 

الوعاظ:   أحد  دالئل  قال  تعاىل  اهلل  ذكر  أن  بعد  الكريمة  اآليات  هذه  وردت  لقد 

التوحيد ونصب الرباهني الواضحة عىل بطالن عبادة األصنام، وأردف ذلك يف هذه اآليات  

ليسوا ببدع يف هذه   النبوة مع اجلواب عنها، وبني أهنم  الكريمة بذكر شبهات من أنكروا 

ق أمم  سبقتهم  فقد  الدنيا،  املقالة،  يف  فأهلكهم  مقتدر،  عزيز  أخذ  اهلل  فأخذهم  بلهم 

 

(، واألمثل يف تفسري 210/  13(، ومن وحي القرآن: )68/  14(، وتفسري املراغي )4158/  8(، وزهرة التفاسري )285/  7التفسري القرآين للقرآن )  (1)

 . 60/ 16 الطالبني: (، ومنية 565/ 4سري ابن كثري: )(، وتف197/ 20(، ومفاتيح الغيب ) 112/  14) التفسري املنري(، و163/  8كتاب اهلل املنزل: )
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وسيخزهيم يوم القيامة بام فعلوا، ثم ذكر أهنم حني يشاهدون العذاب يستسلمون، ويقولون  

ما كنا نعمل من سوء، ولكن اهلل عليم هبم وبام فعلوا، وال مثوى ألمثال هؤالء املتكربين إال  

 جهنم وبئس املثوى. 

تبدأ   وهي  آخر:  اطرُِي  قال  أاسا اُلوا  قا بُُّكْم  را لا  أاْنزا ا  اذا ما ُْم  هلا ِقيلا  ا  إِذا ﴿وا تعاىل:  بقوله 

﴾ أي وإذا قيل هلؤالء الذين ال يؤمنون باآلخرة من املرشكني: أي يشء أنزله ربكم؟   لنِيا اأْلاوَّ

قالوا مل ينزل شيئا، إنام الذي يتىل علينا أساطري األولني أي هو مأخوذ من كتب املتقدمني،  

ْيِه   لا عا مُتىْلا  فاِهيا  ا  اْكتاتاباها لنِيا  اأْلاوَّ اطرُِي  أاسا اُلوا  قا آية أخرى: ﴿وا قال تعاىل حكاية عنهم يف  كام 

أاِصياًل﴾  ًة وا  [ 5الفرقان: ] ُبْكرا

أقواال خمتلفة، فتارة يقولون إنه ساحر،    قال آخر: وكانوا يفرتون عىل رسول اهلل  

لثة إنه جمنون، ثم قر قرارهم عىل ما اختلقه زعيمهم  وأخرى يقولون إنه شاعر أو كاهن، وثا 

را   ْيفا قادَّ را ُثمَّ ُقتِلا كا ْيفا قادَّ ُقتِلا كا را فا قادَّ را وا ُه فاكَّ الذي حكى اهلل تعاىل ذلك عنه يف قوله: ﴿إِنَّ

ا إِالَّ ِس  ذا الا إِْن ها قا ا فا اْستاْكربا را وا ا ُثمَّ أاْدبا بارسا باسا وا أي ينقل    [ 24ـ    18املدثر:  ] ْحٌر ُيْؤثاُر﴾  ُثمَّ ناظارا ُثمَّ عا

 وحيكى، فتفرقوا معتقدين صحة قوله، وصدق رأيه. 

قال آخر: و)األساطري(، مجع أسطورة، وتطلق عىل احلكايات والقصص اخلرافية  

والكاذبة، وقد وردت هذه الكلمة تسع مرات يف القرآن الكريم نقال عن لسان الكفار ضد  

األنبياء عليهم السالم تربيرا ملخالفتهم الدعوة إىل اهلل عزوجل.. ويف مجيع املواطن ذكروا  

لنِيا  ليست بجديدة وأن األيام ستتجاوزها، حتى وصل  معها كلمة ﴿اأْلاوَّ أهنا  ﴾ ليؤكدوا 

ا﴾  ذا ُقْلناا ِمْثلا ها اُء لا ْو ناشا ِمْعناا لا ْد سا  [31األنفال: ] هبم احلال أن يقولوا: ﴿قا

قال آخر: واملالحظ عىل مستكربي يومنا توسلهم بنفس تلك التهم الباطلة هروبا 

احل هبم  ووصلت  لآلخرين،  وإضالال  احلق  اجلهل  من  من  الدين  منشأ  يعتربوا  ألن  امقة 
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علم   يف  يبثونه  بام  ذلك  إىل  ويتوسلون  وخرافات،  أساطري  سوى  ليس  وأنه  البرشي، 

 االجتامع، وبصياغة علمية. 

حياربوا   مل  فهم  أخرى،  صورة  لوجدنا  تفكريهم  أعامق  يف  نفذنا  لو  أما  آخر:  قال 

مؤ هم  بل  أبدا،  املوضوعة  اخلرافية  واملذاهب  إنام  األديان  لنرشها،  والداعون  سسوها 

اإلنساين وحيطم األغالل االستعامرية   الفكر  يوقظ  الذي  حماربتهم لألصالة والدين احلق 

 ويقطع دابر املنحرفني عن جادة الصواب. 

قال آخر: وسبب ذلك أهنم جيدون يف دعوة احلق مانعا أمام ما يطمحون احلصول  

القيم وإسقاطه من    عليه، ولذلك نراهم يستعملون خمتلف األساليب الدين  لتوهني هذا 

 أنظار اآلخرين كي ختلو الساحة هلم ليفعلوا ما يشاؤون. 

قال آخر: ومن املؤسف أن طرح بعض اخلرافات واألفكار اخلاطئة يف قالب ديني  

من قبل اجلهلة، كان بمثابة العامل املساعد يف جرأة هؤالء ودفعهم إللصاق هتمة اخلرافات  

 بالدين.

آخر:  أمام    قال  صالبة  بكل  الوقوف  إىل  احلال  هذه  أمام  املؤمنون  حيتاج  وهلذا 

أيدي أعدائهم ويذكروا هذه احلقيقة يف كل مكان وأن   السالح يف  اخلرافات ليبطلوا هذا 

هذه اخلرافات ال ترتبط بالدين احلق أبدا، وال ينبغي للداعية املخلص أن جيعل اخلرافات  

اربتنا، ألن عملية انسجام التعليامت الربانية مع العقل  ذريعة ألعداء الدين يف حماربته وحم

 بحد من املتانة والوضوح ال يفسح أي جمال ألن توجه إليه هكذا أباطيل.

ِة  قال آخر: ثم بني اهلل تعاىل عاقبة أمرهم فقال:   ْوما اْلِقيااما ًة يا اِملا ُهْم كا ارا ﴿لِياْحِمُلوا أاْوزا

ُيِضلُّ  ِذينا  الَّ اِر  أاْوزا ِمْن  ِعْلٍم﴾  وا رْيِ  بِغا ُْم  لتكون  وهنا ذلك،  يقولوا  أن  عليهم  قدرنا  وإنام  أي 

عاقبتهم أهنم يتحملون آثامهم وآثام الذين يتبعوهنم ويوافقوهنم أي يصري عليهم خطيئة  
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 ضالهلم يف أنفسهم، وخطيئة إغوائهم وإضالهلم لغريهم واقتدائهم هبم. 

ياْحِمُلنَّ قال آخر: وذلك، كام قال تعاىل:   لا ْوما  ﴿وا ُيْسأاُلنَّ يا لا ْم وا
اهِلِ عا أاْثقا ااًل ما أاْثقا ُْم وا اهلا  أاْثقا

  ﴾ ونا ُ اُنوا ياْفرتا امَّ كا ِة عا أنه قال:    ، وكام جاء يف احلديث عن رسول اهلل  [ 13]العنكبوت:  اْلِقيااما

)من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من اتبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا،  

  (1)ا إىل ضاللة كان عليه من اإلثم مثل آثام من اتبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا(ومن دع

قال آخر: وقد جاءت كلمة ﴿لِياْحِمُلوا﴾ بصيغة األمر، أما مفهومها، فهو بيان نتيجة  

وعاقبة أعامل أولئك املظللني، كام نقول لشخص ما: لكونك قمت هبذا العمل غري املرشوع  

 اقبة ما فعلت بتذوقك ملرارة عملك القبيح.  فعليك أن تتحمل ع

يقل:   ُْم﴾، ومل  ُيِضلُّوهنا ِذينا  الَّ اِر  أاْوزا ِمْن  تعاىل: ﴿وا السبب يف قوله  قال آخر: ولعل 

)كل أوزارهم(، ألن هناك نوعني من الذنوب عند املضللني، نوع ناتج من اتباعهم ألئمة  

تهم وقادهتم هو من النوع األول دون  من أنفسهم.. فام حيمله أئمناتج الضالل، ونوع آخر  

 الثاين. 

التبعية... فتارة  قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإن األتباع الضالني هلم حالتان من 

سبب   ويكون  هبؤالء،  حافل  والتاريخ  منهم،  وبينة  علم  عىل  للمنحرفني  أتباعا  يكونون 

الذنب بذلك أوامر القادة من جهة، وتصميم األتباع من جهة أخرى فيقع عىل عاتق القادة  

تبة عىل هذه الذنوب، وال يقلل من وزر األتباع يشء.. وتارة أخرى  قسم من املسؤولية املرت 

تكون التبعية نتيجة الغفلة والوقوع حتت رشاك وساوس املنحرفني من دون حصول الرغبة  

عند املتبوعني فيام لو أدركوا حقيقة األمر، وهو ما يشاهد يف عوام الناس عند الكثري من  

 

 ( 2674مسلم ) (1)
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يكون وزر ذنوهبم عىل عاتق مضليهم بالكامل، وال  املجتمعات البرشية.. ويف هذه احلال  

وزر عليهم إن مل يقرصوا بالتحقق من األمر.. وال شك أن املجموعة األوىل التي سارت يف  

طريق الضالل عن علم وبينة من أمرها سوف ال خيفف من ذنوهبم يشء مع ما يلحق أئمتهم  

 من ذنوهبم. 

رْيِ ِعلْ  ٍم﴾ هو بيان أهنم يضلون من ال يعلم أهنم  قال آخر: وفائدة قوله تعاىل: ﴿بِغا

ضالل وأهنم عىل الباطل، ويف ذلك تنبيه إىل أن كيدهم ال يروج عىل ذي لب، وإنام يقلدهم  

 اجلهلة األغبياء، وزيادة تعيري وذم هلم، إذ كان عليهم إرشاد اجلاهلني ال إضالهلم. 

لي الكريمة  اآلية  يف  ِعْلٍم﴾  رْيِ  ﴿بِغا والتعبري  آخر:  الدائمة  قال  الغفلة  عىل  دليال  س 

للمضلَّلني، وال يعرب عن سقوط املسؤوليةـ  يف مجيع احلاالتـ  عىل غري املطلعني بحال وشأن  

بل يشري إىل سقوط عوام الناس جلهلهم بشكل أرسع من علامئهم يف    ، والضاللةأئمة السوء  

 رشاك أو شباك املضللني. 

كثرية ال يربئ هؤالء األتباع، بل حيملهم    قال آخر: وهلذا نرى القرآن الكريم يف آيات

لِلَِّذينا   اُء  فا عا الضُّ ياُقوُل  فا النَّاِر  يِف  ونا  اجُّ تاحا يا إِْذ  ﴿وا تعاىل:  قوله  يف  كام  املسؤولية  من  قسطا 

الا الَّذِ  نَّا ناِصيًبا ِمنا النَّاِر قا ْل أاْنُتْم ُمْغُنونا عا باًعا فاها ُكْم تا وا إِنَّا ُكنَّا لا ُ وا إِنَّا ُكلٌّ  اْستاْكربا ُ ينا اْستاْكربا

نْيا اْلِعبااِد﴾  ما با كا ْد حا ا إِنَّ اهللَّا قا يها
 [ 48ـ  47غافر: ] فِ

أنه ال ينقص منها يشء وال يكفر بنحو نكبة   اِملاًة﴾  قال آخر: واملراد من قوله ﴿كا

 تصيبهم يف الدنيا، وال طاعة مقبولة تكفر بعض تلك األوزار كام هو حال املؤمنني. 

آخر: وقصارى القول إن هؤالء قد دنسوا أنفسهم، واختاروا هلا الكيد لرسول    قال

وللمسلمني، فكانوا السبب فيام احتملوه من األوزار واآلصار، كام كانوا واسطة يف    اهلل  

حتمل من اتبعوهم هذه األوزار أيضا، واهلل تعاىل مل يظلهم فيام جازاهم به، بل هم الذين  
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 سهم، فاستحقوا هذا اجلزاء. قسطوا وجاروا عىل أنف 

﴾ أي بئس شيئا   ِزُرونا ا يا اءا ما قال آخر: ثم هددهم اهلل تعاىل وتوعدهم فقال: ﴿أاالا سا

 يرتكبونه من اإلثم والذنب ما يفعلون. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن هتمة وصف الوحي اإلهلي بأساطري األولني ليست  

إليهم، ووبال ذلك الحق هبم كدأب من قبلهم  باألمر املستجد، وأن غائلة مكرهم عائدة  

را   كا ْد ما من األمم اخلالية الذين أصاهبم من العذاب ما أصاهبم بتكذيبهم لرسلهم فقال: ﴿قا

أاتا  ْوِقِهْم وا ْقُف ِمْن فا ْيِهُم السَّ لا رَّ عا اِعِد فاخا وا ُْم ِمنا اْلقا أاتاى اهللَُّ ُبنْيااهنا ْبلِِهْم فا ِذينا ِمْن قا اُب  اُهُم  الَّ ذا اْلعا

﴾ أي إن حال من قبلهم وقد دبروا احليل ونصبوا احلبائل ليمكروا هبا   ْشُعُرونا ْيُث الا يا ِمْن حا

رسل اهلل فأبطلها اهلل وجعلها سبيال هلالكهم، كحال قوم بنوا بنيانا وعمدوه باألساطني، 

  فضعضعت أساطينه، وسقط عليهم السقف، فهلكوا حتته من حيث ال يشعرون بسقوطه ـ 

فام نصبوه من األساطني وظنوه سبب القوة والتحصني يف البنيان صار سبب اهلالك، كذلك  

هؤالء كانت عاقبة مكرهم وباال عليهم، وذلك يشبه ما ورد يف املثل: )من حفر ألخيه جبا،  

 وقع فيه منكبا( 

اهلل   أن  إىل  أشارت  الكريمة  اآلية  أن  القرآنية،  العبارة  دقة  لطيف  ومن  آخر:  قال 

ل ال يدمر البناء العلوي للمستكربين فحسب، بل سيدمره من القواعد لينهار بكله  عزوج

 عليهم. 

قال آخر: وقد يكون ختريب القواعد وإسقاط السقف إشارة إىل أبنيتهم الظاهرية،  

جذور   قلع  إىل  إشارة  يكون  وقد  رؤوسهم،  عىل  لتنهار  والصواعق  الزالزل  خالل  من 

 وجل، بل ال مانع من شمول األمرين معا. جتمعاهتم وأحزاهبم بأمر اهلل عز

قال آخر: وقد ذكر لنا التاريخ قديمه وحديثه بوضوح صورا شتى للعقاب اإلهلي،  
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فإحكام الطغاة واجلبابرة ملا يعيشون ويتمتعون يف كنفه من حصون وقالع، إضافة خلططهم  

ل مستلزمات بقاء  املحبوكة كي يستمر هلم ولنسلهم احلال، وما قاموا به من هتيئة وإعداد ك

قدرة التسلط ودوام نظام احلكم.. كل ذلك ال يعرب يف احلقيقة إال عن ظواهر خاوية من كل  

معاين القدرة واالقتدار والدوام، حيث حتكي لنا قصص التاريخ أن هؤالء يأتيهم العذاب  

وال  اإلهلي وهم بذروة ما يتمتعون به، وإذا بالقالع واحلصون تتهاوى عىل رؤوسهم فيفنون  

 تبقى هلم باقية. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن عذاهبم يف احلياة الدنيا ال يعني متام اجلزاء، بل تكملته  

ِذينا ُكنُْتْم   ائِيا الَّ كا ُقوُل أاْينا رُشا يا ِة خُيِْزهيِْم وا ْوما اْلِقيااما ستكون يوم اجلزاء األكرب، فقال: ﴿ُثمَّ يا

اقُّونا فِيِهْم﴾، أي ثم إن رب ك يوم القيامة خيزهيم بعذاب أليم، ويقول هلم حني ورودهم  ُتشا

عليه عىل سبيل االستهزاء والسخرية: أين الذين كنتم تزعمون يف الدنيا أهنم رشكائي، وهال  

الدنيا   يف  تعبدوهنم  كنتم  فقد  العذاب،  من  بكم  حيل  ما  عنكم  ليدفعوا  اليوم  حترضوهنم 

 وتتولوهنم، والوَل ينرص وليه. 

ملراد باالستفهام عن ذلك االستهزاء والتبكيت واالحتقار لشأهنم، إذ  قال آخر: وا

 كانوا يقولون: إن صح ما تدعون إليه من عذابنا فاألصنام تشفع لنا. 

قال آخر: وبذلك، فإن املقصود من السؤال واجلواب يوم القيامة ليس لكشف أمر  

ن القوا اللوم والتوبيخ  خفي، بل هو نوع من العذاب الروحي، وذلك إحقاقا للمؤمنني الذي

 الشديدين يف احلياة الدنيا من املرشكني املغرورين. 

القيامة، فقال:   تعاىل مقال األنبياء والصاحلني يف شأهنم يوم  قال آخر: ثم ذكر اهلل 

﴾ أي قال الذين ِرينا
افِ ىلا اْلكا وءا عا السُّ ْزيا اْلياْوما وا

ِذينا ُأوُتوا اْلِعْلما إِنَّ اخْلِ الا الَّ أوتوا العلم    ﴿قا

الدنيا إىل   بدالئل التوحيد وهم األنبياء عليهم السالم واملؤمنون الذين كانوا يدعوهنم يف 
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دينهم، فيجادلون وينكرون عليهم: إن الذل واهلوان والعذاب يوم الفصل عىل الكافرين  

 باهلل وآياته ورسله.. ومرادهم هبذه املقالة الشامتة وزيادة اإلهانة للكافرين.  

الذين  قال   هم  العذاب  هذا  يستحقون  الذين  الكافرين  أن  تعاىل  اهلل  بني  ثم  آخر: 

ُة   ئِكا اُهُم املْاالا فَّ تاوا ِذينا تا استمر كفرهم إىل أن تتوفاهم املالئكة وهم ظاملوا أنفسهم فقال: ﴿الَّ

أنفسهم   املوت أرواحهم وهم ظاملوا  تقبض مالئكة  الكافرين الذين  أاْنُفِسِهْم﴾ أي  ظااملِِي 

 معرضوها للعذاب املخلد بكفرهم، وأي ظلم للنفس أشد من الكفر؟ و

قال آخر: وقوله تعاىل: ﴿ظااملِِي أاْنُفِسِهْم﴾ يشري إىل أن ممارسة الظلم يف حقيقتها ظلم  

للنفس قبل اآلخرين، ألن الظامل يتلف ملكاته الوجدانية، وهيتك حرمة الصفات الفطرية  

لم متى شاع وانترش يف أي جمتمع، فالنتيجة الطبيعية له أن  الكامنة فيه.. باإلضافة إىل أن الظ

 يعود عىل الظاملني أنفسهم ليشملهم احلال. 

لاما   ُوا السَّ أاْلقا قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل حاهلم حينئذ من اخلضوع واملذلة فقال: ﴿فا

﴾ أي فاستسلموا وانقادوا حني عاينوا العذاب قائلني: ما كنا نرشك  
ٍ
ُل ِمْن ُسوء ا ُكنَّا ناْعما ما

تعاىل  بربنا أحدا، وهم قد كذبوا عىل رهبم واعتصموا بالباطل رجاء النجاة، وذلك مثل قوله  

  ﴾ كِنيا ا ُكنَّا ُمرْشِ ناا ما بِّ اهللَِّ را  حكاية عنهم: ﴿وا

  ﴾ ُلونا يٌم باِما ُكنُْتْم تاْعما
لِ قال آخر: ثم كذهبم اهلل تعاىل فيام قالوا فقال: ﴿باىلا إِنَّ اهللَّا عا

بل كنتم تعملون أعظم السوء وأقبح اآلثام واهلل عليم بذلك، فال فائدة لكم يف اإلنكار    ،أي

 جمازيكم بأفعالكم.  واهلل

نَّما   ها ابا جا قال آخر: ثم بني اهلل تعاىل ما يرتتب عىل قبيح أفعاهلم فقال: ﴿فااْدُخُلوا أاْبوا

من   ألوانا  وذوقوا  جهنم،  طبقات  فادخلوا  أي   ﴾ ينا ِ ربِّ املُْتاكا ى  ْثوا ما لابِْئسا  فا ا  يها
فِ الِِدينا  خا

رتاحكم عظيم املوبقات واملعايص،  العذاب، بام دنستم به أنفسكم من اإلرشاك بربكم، واج 



96 

 

خالدين فيها أبدا، وبئس املقيل واملقام دار الذل واهلوان ملن كان متكربا عن اتباع الرسل  

ِذينا  واالهتداء باآليات التي أنزلت عليهم، وما أفظعها من دار، وصفها ربنا بقوله:   الَّ ﴿وا

لاْيِهمْ  نَّما الا ُيْقىضا عا ها ُْم نااُر جا ُروا هلا فا لِكا ناْجِزي ُكلَّ   كا ذا اهِباا كا ذا نُْهْم ِمْن عا ُف عا الا خُيافَّ ياُموُتوا وا فا

ُفوٍر﴾   [36]فاطر: كا

 : املشهد الثالث 

ُجوا ِمْن  : أحسنتم.. فحدثونا عن قوله تعاىل:  (1)قال املرشد را ِذينا خا الَّ الا تاُكوُنوا كا ﴿وا

 ُ هلا يَّنا  زا إِْذ  وا يٌط 
حُمِ ُلونا  ْعما يا باِما  اهللَُّ  وا اهللَِّ  بِيِل  سا ْن  عا ونا  ياُصدُّ وا النَّاِس  اءا  ِرئا وا باطاًرا  اِرِهْم  ُم  ِديا

إِ  وا النَّاِس  ِمنا  اْلياْوما  ُكُم  لا الِبا  غا الا  الا  قا وا ُْم  هلا أاْعاما ْيطااُن  اْلِفئاتااِن  الشَّ ِت  اءا را تا لاامَّ  فا ُكْم  لا اٌر  جا ينِّ 

ِديدُ  اهللَُّ شا اُف اهللَّا وا ْونا إيِنِّ أاخا ا الا تارا ى ما الا إِينِّ باِريٌء ِمنُْكْم إِينِّ أارا قا ِقباْيِه وا ىلا عا اِب  ناكاصا عا  اْلِعقا

رَّ  ٌض غا را ما ُقُلوهِبِْم  ِذينا يِف  الَّ ُقونا وا
املُْناافِ ُقوُل  يا فاإِنَّ اهللَّا  إِْذ  ىلا اهللَِّ  ْل عا كَّ تاوا يا ْن  ما ِدينُُهْم وا  

ِ
ء ُؤالا  ها

ُذوقُ  ُهْم وا ارا أاْدبا ُهْم وا ُبونا ُوُجوها ُة يارْضِ ئِكا ُروا املْاالا فا ِذينا كا ىفَّ الَّ تاوا ى إِْذ يا ْو تارا لا يٌم وا
كِ ِزيٌز حا وا  عا

ْت أاْيِديُكْم وا  ما لِكا باِما قادَّ ابا احْلاِريِق ذا ذا ِذينا  عا الَّ ْونا وا ْرعا
ْأِب آِل فِ دا بِيِد كا ٍم لِْلعا أانَّ اهللَّا لاْيسا بِظاالَّ

لِكا   اِب ذا ِديُد اْلِعقا ُهُم اهللَُّ بُِذُنوهِبِْم إِنَّ اهللَّا قاِويٌّ شا ذا اِت اهللَِّ فاأاخا ُروا بِآيا فا ْبلِِهْم كا ْ  ِمْن قا بِأانَّ اهللَّا ملا

أاْنعا  ًة  نِْعما ا  ً ريِّ ُمغا آِل  ياُك  ْأِب  دا كا لِيٌم  عا ِميٌع  اهللَّا سا أانَّ  وا بِأاْنُفِسِهْم  ا  ما وا  ُ ريِّ ُيغا تَّى  حا ْوٍم  قا ىلا  عا ا  ها ما

وْ  ْقناا آلا فِْرعا أاْغرا أاْهلاْكنااُهْم بُِذُنوهِبِْم وا ِْم فا هبِّ اِت را ُبوا بِآيا ذَّ ْبلِِهْم كا ِذينا ِمْن قا الَّ ْونا وا ْرعا
ُكلٌّ  فِ نا وا

اُنوا ظااملنِِيا   [ 54ـ  47]األنفال: ﴾ كا

عباده   تعاىل  اهلل  أمر  أن  بعد  الكريمة  اآليات  هذه  وردت  لقد  الوعاظ:  أحد  قال 

املؤمنني بجالئل الصفات وحماسن اآلداب التي تكون سبب الظفر يف القتال، وهناهم عن  

 

(، واألمثل يف تفسري 395/  10(، ومن وحي القرآن: )11/  10(، وتفسري املراغي )3151/  6(، وزهرة التفاسري )628/  5التفسري القرآين للقرآن )  (1)

 . 190/  12  الطالبني: (، ومنية 490/  15(، ومفاتيح الغيب ) 23/  10) التفسري املنري(، و451/  5كتاب اهلل املنزل: )
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التنازع، وفيها هني عام كان عليه املرشكون من البطر والكربياء والصد عن سبيل اهلل، ثم  

 قفى عىل ذلك بذكر أحواهلم حني موهتم وبيان العذاب الذي يصل إليهم يف ذلك الوقت. 

ًرا   باطا اِرِهْم  ِديا ِمْن  ُجوا  را خا ِذينا  الَّ كا تاُكوُنوا  الا  تعاىل: ﴿وا بقوله  تبدأ  آخر: وهي  قال 

اءا النَّاِس﴾ أي عليكم أن متتثلوا ما أمرتم به وتنتهوا عام هنيتم عنه، وال تكونوا  ِرئا كأعدائكم    وا

املرشكني الذين خرجوا من ديارهم بطرين بام أوتوا من قوة ونعم ال يستحقوهنا، مرائني  

 الناس هبا ليعجبوا هبا ويثنوا عليهم بالغنى والقوة والشجاعة. 

بِيِل   ْن سا ونا عا ياُصدُّ يكتفوا بذلك، بل كانوا ﴿وا مل  تعاىل أهنم  ثم ذكر اهلل  قال آخر: 

يصدون عن سبيل اهلل، وهو اإلسالم بحملهم الناس عىل عداوة    اهللَِّ﴾ أي وهم بخروجهم 

، واإلعراض عن تبليغ دعوته، وتعذيب من أجاهبا إذا مل يكن هلم من يمنعهم  رسول اهلل  

 وحيميهم من قرابة أو حلف أو جوار. 

يٌط﴾ أي وا ُلونا حُمِ ْعما اهللَُّ باِما يا هلل  قال آخر: ثم عقب اهلل عىل جرائمهم هذه بقوله: ﴿وا

عليم بام جاءوا ألجله، ومن ثم فهو جيازهيم عليه يف الدنيا واآلخرة بمقتىض سننه يف ترتيب  

هذا زجر وهتديد عىل الرياء والتصنع والبطر  ويف    اجلزاء عىل األعامل وصفات النفوس.. 

 والكربياء، وأنه سيجازى عليها أشد اجلزاء. 

ن أجل رسالة إهلية، وبني الذين  قال آخر: ويف هذا بيان للفرق بني الذين حياربون م

حياربون من أجل عقدة ذاتية.. وهو نفس الفرق بني املسلمني الذين حاربوا مع رسول اهلل  

 .وبني املرشكني الذين حاربوا مع أيب جهل ، 

قال آخر: وبام أن الشيطان وَل الكافرين خيرجهم من النور إىل الظلامت، ومن احلق  

ُكُم اْلياْوما ِمنا   الِبا لا الا الا غا قا ُْم وا هلا ْيطااُن أاْعاما ُُم الشَّ يَّنا هلا إِْذ زا إىل الباطل، فلذا قال تعاىل: ﴿وا

للمؤمن  الرسول  أهيا  واذكر  أي  لاُكْم﴾،  اٌر  جا إِينِّ  وا هلؤالء  النَّاِس  الشيطان  زين  حني  ني 
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املرشكني أعامهلم بوسوسته، وقال هلم بام ألقاه يف روعهم، وخيل إليهم أهنم ال يغلبون لكثرة  

إياه فيام يظنون أهنا قربات، جمري هلم حتى قالوا:  تا عددهم وع اتباعهم  دهم، وأومههم أن 

 اللهم انرص أهدى الفئتني وأفضل الدينني. 

أهنم ما ُدفعوا إىل ما فعلوا إال لوسوسة الشيطان، فالذي    قال آخر: وهذا يشري إىل

 حرضهم عىل ذلك اخلروج هو ما زين يف نفوسهم من أن هلم الغلب. 

بصورة   الشيطان  متثل  يف  الواردة  الروايات  املفرسين  بعض  ذكر  وقد  آخر:  قال 

التي حتدثت هبا اآلي بالطريقة  املعركة،  ة  شخص يدعى رساقة، وعن حديثه مع قريش يف 

 الكريمة، فيام وعدهم به يف البداية وما خوفهم منه يف النهاية.  

الكريمة عىل   اآلية  أسانيدها ضعيفة، واألحسن من ذلك هو محل  لكن  قال آخر: 

كون الكالم تصويريا حيكي قصة إغرائه، وتزيينه هلم أهنم األقوياء وكأنه حيدثهم، فيدليهم  

م أنه جار وال جوار، وأنه ملا اشتدت الشديدة  بغرورهم، ويبث فيهم القوة الزائفة، ويومهه 

 قال: إين بريء منكم، وإين أرى ما ال ترون، وكل هذا تصوير ملا جاش يف نفوسهم. 

لاامَّ   اِن اْكُفْر فا ْيطااِن إِْذ قاالا لإِْلِْنسا ثاِل الشَّ ما قال آخر: وذلك كام ورد يف قوله تعاىل: ﴿كا

الا إِينِّ باِريٌء ِمنْكا إِ  را قا فا ﴾، فإن الظاهر ورودها مورد احلديث  كا املانِيا بَّ اْلعا اُف اهللَّا را ينِّ أاخا

عن الطريقة الشيطانية يف اإلضالل، حتى إذا وقع اإلنسان يف الضالل، ابتعد عنه، وتركه  

 يواجه املسؤولية بنفسه.  

ْيطااُن ملاَّا ُقيِضا اأْلا  الا الشَّ قا ُكْم  قال آخر: وهذا ما عرب عنه قوله تعاىل: ﴿وا دا عا ْمُر إِنَّ اهللَّا وا

اْستاجا  ْوُتُكْم فا عا ْيُكْم ِمْن ُسْلطااٍن إِالَّ أاْن دا لا انا َِلا عا ا كا ما ْفُتُكْم وا أاْخلا ْدُتُكْم فا عا وا ْعدا احْلاقِّ وا ْبُتْم  وا

ِخ  بُِمرْصِ أاْنُتْم  ا  ما وا ِخُكْم  بُِمرْصِ أاناا  ا  ما ُكْم  أاْنُفسا ُلوُموا  وا تاُلوُمويِن  فاالا  باِما  َِل  ْرُت  فا كا إِينِّ  يَّ 

ْبُل﴾  ْكُتُموِن ِمْن قا  [ 22إبراهيم: ] أارْشا
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قال آخر: ومع ذلك، فإن ما دلت عليه الروايات ليس بمستحيل، فال مانع من أن  

هلم   يبني  أن  دون  من  معه  ويتحدثوا  الناس  مع  ليتحدث  رجل  بصورة  الشيطان  يتمثل 

 شخصيته.  

وحي بأن دور الشيطان كان دور التشجيع وحشد  قال آخر: واملهم أن اآلية الكريمة ت

القوة يف داخلهم، ألهنم كانوا يعيشون حالة من اخلوف والضعف، وهلذا حاول تقويتهم  

اٌر لاُكْم﴾ ليسرتحيوا إىل جواره وليأمنوا به.   إيِنِّ جا  بقوله: ﴿وا

ُقوُل  املُْناافُِقونا    قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل موقف طائفتني من املنحرفني، فقال: ﴿إِْذ يا

ويظهرون   الكفر  يبطنون  الذين  فهم  األوىل  الطائفة  أما  ٌض﴾،  را ما ُقُلوهِبِْم  يِف  ِذينا  الَّ وا

اإلسالم.. وأما الطائفة الثانية، فهم الذين يف إيامهنم ضعف، حيث تنتاهبم الشكوك وهيتز  

 ئقها.  اعتقادهم عندما تعرض هلم الشبهات، أو عندما يواجهون حوادث مل يفقهوا حقا 

 ِدينُُهْم﴾ يف أسلوب  
ِ
ء ُؤالا رَّ ها قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن هذين الفريقني قالوا: ﴿غا

من أساليب التنديد بمسرية املسلمني، وإقدامهم عىل خوض املعركة الذي قد يعتربونه نوعا  

ور،  من أنواع التهور؛ فريجعون ذلك إىل أن دينهم الذي يؤمنون به هو الذي أوقعهم يف الغر

ال   مما جيعلهم  اآلخرة،  يف  اهلل  ثواب  عىل  اجلنة واحلصول  الدخول يف  من  به  وعدهم  فيام 

 يقدرون العواقب فيام تتمخض عنه نتائج األشياء. 

قال آخر: وقد رد اهلل تعاىل عىل هذا بأن هؤالء قد أعدوا أنفسهم إعدادا جيدا، ثم  

ْل  واجهوا املعركة بروح واثقة بالنرص من خالل الثقة باهلل كَّ تاوا ْن يا ما  والتوكل عليه، فقال: ﴿وا

كِيٌم﴾ أي ال يغلب يف عزته فيام يريد أن يقيض من قضاء، وال ينتقص   ِزيٌز حا ىلا اهللَِّ فاإِنَّ اهللَّا عا عا

 من حكمته فيام يريد أن خيطط من أمور. 

ا  قال آخر: ثم صور اهلل تعاىل حالة قبض املالئكة ألرواح الكافرين وما يتمثل فيه
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ُة﴾ أي لو عاينت   ئِكا ُروا املْاالا فا ِذينا كا ىفَّ الَّ تاوا ى إِْذ يا ْو تارا لا من عنف وإهانة وحتقري، فقال: ﴿وا

أهيا الرسول حال الكفار حني يتوفاهم املالئكة، فينزعون أرواحهم من أجسادهم ضار بني  

الَِّذي ُكنْتُ  النَّاِر  ابا  ذا ﴾، لو رأيت  وجوههم وأقفيتهم، قائلني هلم: ﴿ُذوُقوا عا ُبونا ذِّ بِِه ُتكا ْم 

 ذلك لرأيت أمرا عظيام هائال يرد الكافر عن كفره، والظامل عن ظلمه إذا هو علم عاقبة أمره. 

احلق،   واستكبارهم عن  اغرتارهم  يقابل  الذي  آخر: وهذا تصوير حلال ذهلم  قال 

 شديد. ورضب الوجوه ال يكون إال ملن يعاملون بالصغار واهلوان، وهذا عقاب معنوي 

ابا احْلاِريِق﴾ لإلشارة  ذا ُذوُقوا عا قال آخر: ثم بني اهلل تعاىل العذاب املعنوي فقال: ﴿وا

إىل أن العذاب ال يكون إال باإلحساس به، فهم يف إحساس دائم به، يذوقونه وحيسون به،  

وكلام نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غريها ليذوقوا العذاب.. واحلريق هو النار املحرتقة  

 تي ال يطيقها إحساس حمس إال أن يكون عذابا. ال

احْلاِريِق﴾ ال خيلو من هتكم هبم؛   ابا  ذا ُذوُقوا عا تعاىل: ﴿وا قال آخر: والتعبري بقوله 

ألهنم فسقوا وذاقوا من اهلوى ما ذاقوا، فكأنه يقال هلم: كام ذقتم املتع والشهوات، فذوقوا  

 احلريق، وكأنه يبرشهم. 

قال آخر: وهذا الرضب والكالم من عامل الغيب، فال يقتيض أن يراه الذين حيرضون  

 وفاهتم، وال أن يسمعوا كالمهم حني يقولون ذلك هلم.  

لِكا باِما  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم يذكرون هلم سبب ما حاق هبم، فقال: ﴿ذا

ْت أاْيِديُكْم﴾ أي هذا العذاب الذي ذقتموه بسبب  ما ما كسبت أيديكم من يسء األعامل    قادَّ

يف حياتكم الدنيا من كفر وظلم، وهذا يشمل القول والعمل.. ونسب ذلك إىل األيدي وإن  

كان قد يقع من األيدي واألرجل وسائر احلواس أو بتدبري العقل، من أجل أن العادة قد  

 جرت بأن أكثر األعامل البدنية تزاول هبا. 



101 

 

تعاىل   بِيِد﴾ أي  قال آخر: ثم عقب اهلل  لِْلعا ٍم  بِظاالَّ يْسا  لا اهللَّا  أانَّ  عىل ذلك بقوله: ﴿وا

وبأن اهلل ال يظلم أحدا من عبيده، فال يعذب أحدا منهم إال بجرم اجرتمه، وال يعاقبه إال  

بمعصيته إياه وقد وقع ذلك منكم، فأنتم الظاملون ألنفسكم فلوموها، وال لوم إال عليها،  

أنه قال: )إن اهلل يقول يا عبادي إين حرمت الظلم    ل اهلل  كام ورد يف احلديث عن رسو

وجعلته بينكم حمرما، فال تظاملوا يا عبادي إنام هي أعاملكم أحصيها لكم، فمن    نفيسعىل  

  (1) وجد خريا فليحمد اهلل، ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه(

للذنوب متثل  هو  األخروي  العذاب  أن  إىل  يشري  وهذا  آخر:  التي    قال  واخلطايا 

ارتكبها العايص يف الدنيا، فلرشب اخلمر أو الزنا ـ مثال ـ وجودان: وجود مادي دنيوي،  

وآخر وجود برزخي أخروي، وهذا ما يعرب عنه بتجسم األعامل، والذي تدل عليه آيات  

إِنَّاما  ُظْلاًم  ى  اْلياتااما الا  أاْموا ْأُكُلونا  يا ِذينا  الَّ تعاىل: ﴿إِنَّ  نااًرا﴾  كثرية، كقوله  ُبُطوهِنِْم  يِف  ْأُكُلونا  يا  

 [10النساء: ] 

ْت أاْيِديُكْم﴾ يدل عىل أن لإلنسان سهام وافرا   ما لِكا باِما قادَّ قال آخر: وقوله تعاىل: ﴿ذا

يف صنع مصريه، وأنه هو الذي يصنع مصريه بإرادته واختياره، وما يقول به اجلربيون يف  

اىل وليس للبرش فيه صنع، باطل يكذبه الربهان وظاهر  مصري اإلنسان وأنه بتقدير من اهلل تع

 القرآن، فتقديره سبحانه ال ينايف كون اإلنسان خمتارا يف صنع مصريه. 

بِيِد﴾   لِْلعا ٍم  بِظاالَّ لاْيسا  اهللَّا  أانَّ  تعاىل: ﴿وا قوله  يف  )ظالم(  املبالغة  آخر: وصيغة  قال 

عظيم، وعذاب أعظم، وأن الذي    تكشف عن وجه البالء الذي وقع باملرشكني، وأنه بالء

ينظر إليه جيد أال جريمة توازى هذا العقاب وتتوازن معه، يف شدته، وشناعته، حتى ليخيل  

أانَّ   للناظر أن القوم قد ظلموا، وأنه قد بولغ يف ظلمهم إىل أبعد حد، فجاء قوله تعاىل: ﴿وا

 

 (  1994/ 4مسلم ) (1)
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بِيِد﴾ ليدفع هذا الوهم الذي ٍم لِْلعا يقع يف نفس من يرى هذا البالء الذي حل    اهللَّا لاْيسا بِظاالَّ

 هبؤالء القوم الضالني، وهو بالء فوق بالء. 

بِيِد﴾ نفي   ٍم لِْلعا يْسا بِظاالَّ أانَّ اهللَّا لا قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإن قوله تعاىل: ﴿وا

ك  للظلم الكثري املتكرر، وهو ال يعني أن الظلم القليل، ليس بمنفي عنه سبحانه وتعاىل، ذل

أن النفي هنا بصيغة املبالغة لإلشارة إىل أن املساواة بني املحسن وامليسء ظلم كبري وال يفعله  

 إال ظالم للعبيد. 

قال آخر: وهذا يشري إىل أن العدل يوجب أمرين.. أوهلام أال يعاقب املحسن، فإن 

 يرحم الناس. عقابه ظلم.. وثانيهام أن يعاقب امليسء وال تأخذ الناس به رأفة، ألنه مل 

تتعلق   دائمة  إهلية  لسنة  تابع  للمرشكني  حصل  ما  أن  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  قال 

بالشعوب واألمم واملجتمعات، لئال يتصور بعض أن ما أصاب املرشكني يوم بدر من عاقبة  

هبا   سيقوم  أو  السابق،  يف  األعامل  تلك  بمثل  جاء  من  أن  ذلك  استثنائيا،  أمرا  كان  سيئة 

 ال العاقبة ذاهتا. مستقبال سين

ْونا   ْأِب آِل فِْرعا دا قال آخر: وقد رضب اهلل تعاىل املثل لذلك بآل فرعون، فقال: ﴿كا

اْلِعقا  ِديُد  شا قاِويٌّ  اهللَّا  إِنَّ  بُِذُنوهِبِْم  اهللَُّ  ُهُم  ذا فاأاخا اهللَِّ  اِت  بِآيا ُروا  فا كا ْبلِِهْم  قا ِمْن  ِذينا  الَّ اِب﴾،  وا

أي  والشأن..  احلال  األرض،    والدأب:  يف  علوا  الذين  املرشكني،  هبؤالء  اهلل  فعله  ما  أن 

وبغوا، قد فعله بأمثاهلم ممن علوا وبغوا.. ومن هؤالء آل فرعون، ومن كان قبلهم من الطغاة  

والظاملني، فقد أخذهم اهلل بذنوهبم، ومل يعصمهم من عقاب اهلل، ما كانوا عليه من جربوت  

اِب﴾   وقوة، فإن قوة اهلل ال تدفعها قوة، ِديُد اْلِعقا  وبأسه ال يرده بأس: ﴿إِنَّ اهللَّا قاِويٌّ شا

قال آخر: وهذا يعني أن هذا احلكم واقع عىل كل جبار مفسد متكرب، سواء أكان قبل  

آل فرعون أو بعدهم.. أن من كان قبل آل فرعون، قد وقعوا حتت هذا احلكم فعال.. أما من  



103 

 

ب، ومنهم من ينتظر دوره مع حركة احلياة، وسري  بعدهم، فمنهم من أخذه اهلل هبذا العقا 

 الزمن. 

قال آخر: وهذا يعنى أن من بعد آل فرعون من الظلمة واآلثمني، وإن أخذ بعضهم  

ينتظرون   ـ  النبوة  الذين عاَصوا  واملنافقون  املرشكون  ومنهم  ـ  آخرين  فإن  العقاب،  هبذا 

 دخل فيه الظاملون قبلهم.. ويف  وقوع هذا احلكم هبم، وأن الباب قد فتح هلم ليدخلوا فيام

هذا هتديد، ووعيد ملن كان عىل هذا الطريق، أو سيكون عليه، لينجو بنفسه، ويأخذ سبيال  

 غري هذه السبيل التي هو عليها.

ًة   نِْعما ا  ً ريِّ ُمغا ياُك   ْ ملا اهللَّا  نَّ 
بِأا لِكا  فقال: ﴿ذا ذلك،  قاعدة  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  قال 

ىلا  ا عا ها ما لِيٌم﴾، ويف ذلك دعوة عامة للناس  أاْنعا ِميٌع عا أانَّ اهللَّا سا ا بِأاْنُفِسِهْم وا وا ما ُ ريِّ تَّى ُيغا ْوٍم حا  قا

مجيعا، مؤمنهم وكافرهم، طائعهم وعاصيهم أن يوجهوا وجوههم إىل اهلل، وأن يستقيموا  

اء اهلل، وتدمر  عىل طريق احلق واخلري، فإهنم إن فعلوا هذا أمنوا تلك النوازل التي تنزل بأعد

هبا   فضل  التي  نعمه  من  نعمة  عباده  يسلب  ال  فاهلل سبحانه  عمروا..  ما  بنوا، وخترب  ما 

 عليهم، إال إذا أحدثوا من األمور ما يعرضهم النتقام اهلل منهم، بسلب ما منحهم من فضله. 

 : املشهد الرابع 

املرشد أحسنتم..  (1)قال  تعاىل::  قوله  عن  ْيتُ   فحدثونا  سا عا ْل  أاْن  ﴿فاها ْيُتْم  لَّ وا تا إِْن  ْم 

ارا  ى أاْبصا أاْعما ُهْم وا مَّ ناُهُم اهللَُّ فاأاصا عا ِذينا لا ئِكا الَّ ُكْم ُأولا اما طُِّعوا أاْرحا ُتقا ُهْم  ُتْفِسُدوا يِف اأْلاْرِض وا

ىلا  وا عا ِذينا اْرتادُّ اهُلاا إِنَّ الَّ ىلا ُقُلوٍب أاْقفا بَُّرونا اْلُقْرآنا أاْم عا تادا ُُم    أافاالا يا ا هلا بانيَّ ا تا ْعِد ما اِرِهْم ِمْن با أاْدبا

ى ُنطِيُعُكمْ   اهْلُدا لا اهللَُّ سا ا نازَّ ِرُهوا ما اُلوا لِلَِّذينا كا ُْم قا لِكا بِأاهنَّ ُْم ذا أاْمىلا هلا ُْم وا لا هلا وَّ ْيطااُن سا يِف    الشَّ

 

(،  375/  16(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: )70/  21(، ومن وحي القرآن: ) 66/  26(، وتفسري املراغي )357/  13التفسري القرآين للقرآن )  (1)

 . 121/  26 الطالبني: ومنية 
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ا تاوا   باْعِض اأْلاْمرِ  إِذا ْيفا  ُهْم فاكا ارا ْعلاُم إرِْسا يا اهللَُّ  ُهْم  وا ارا أاْدبا ُهْم وا ُبونا ُوُجوها ُة يارْضِ ئِكا ْتُهُم املْاالا فَّ

ِذينا يِف  ِسبا الَّ ُْم أاْم حا هلا أاْحباطا أاْعاما ُه فا انا ِرُهوا ِرْضوا كا طا اهللَّا وا ا أاْسخا باُعوا ما ُُم اتَّ لِكا بِأاهنَّ ُقُلوهِبِْم  ذا

لاوْ  ُْم وا اهنا ْن خُيِْرجا اهللَُّ أاْضغا ٌض أاْن لا را ُهمْ  ما ْفتاُهْم بِِسياما را لاعا ُهْم فا ْينااكا ارا اُء ألا ِْن   ناشا نَُّهْم يِف حلا تاْعِرفا لا وا

ْولِ  ْبُلوا أاْخ   اْلقا نا ابِِرينا وا الصَّ اِهِدينا ِمنُْكْم وا تَّى ناْعلاما املُْجا نَُّكْم حا ناْبُلوا لا ُكْم وا لا ْعلاُم أاْعاما اهللَُّ يا ُكْم  وا باارا

ُرو فا ِذينا كا وا  إِنَّ الَّ ْن يارُضُّ ى لا ُُم اهْلُدا ا هلا بانيَّ ا تا ْعِد ما ُسولا ِمْن با وا الرَّ اقُّ شا بِيِل اهللَِّ وا ْن سا وا عا دُّ صا ا وا

ُمْ  هلا ُيْحبُِط أاْعاما سا ْيًئا وا    [ 32ـ  22حممد: ] ﴾ اهللَّا شا

للمنافقني   والتهديد  الوعيد  من  أنواع  الكريمة  اآليات  هذه  يف  الوعاظ:  أحد  قال 

 القلوب حتذيرا هلم من انحرافاهتم التي يقعون فيها. ومرىض 

اأْلاْرِض   ُتْفِسُدوا يِف  أاْن  ْيُتْم  لَّ تاوا إِْن  ْيُتْم  سا ْل عا قال آخر: وقد بدأت بقوله تعاىل: ﴿فاها

ُكْم﴾، ويف ذلك بيان للحال التي سينتهي إليها أمر هؤالء املؤمنني، الذين   اما طُِّعوا أاْرحا ُتقا وا

قلوهبم مرض،   يسمعوا  يف  ومل  هلم،  وتعاىل  اهلل سبحانه  لدعوة  يستجيبوا  مل  إذا  أهنم  وهو 

ويطيعوا، وجياهدوا يف سبيل اهلل، فإن هذا سينتهي هبم إىل أخذ طريق غري طريق املؤمنني،  

 ثم يميض هبم هذا الطريق رويدا رويدا إىل اخلروج عن اإليامن، إىل ما كانوا عليه من كفر. 

ى﴾ إىل هذه اجلامعة من املؤمنني، إشارة إىل  إسناد فعل  ويف    قال آخر: سا الرجاء ﴿عا

هذا األمر الذي وقع عليه الرجاء، وهو اإلفساد، وتقطيع األرحام، وأهنم إنام يرجونه هم  

ألنفسهم، بتوليهم، وإعراضهم عن اهلل.. وهذا ال يكون إال ممن سفه نفسه، وخان إنسانيته،  

هلا، هو هذا الرش الرصاح: اإلفساد يف األرض،  حتى لقد أصبح ما يتمناه لنفسه، ويرجوه  

 وتقطيع األرحام. 

توىل   الذي  هذا  أن  إىل  إشارة  هنا  بالذكر  األرحام  ذوي  واختصاص  آخر:  قال 

وأعرض عن اإليامن باهلل، ال يرجى منه خري إلنسان، ولو كان فيه خري يرجى، لكان ذلك  
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التوَل هنا اإلعراض عن االستجابة  يف أهله، وملا قطع صلة الرحم بينه وبينهم.. واملراد ب

 لدعوة اهلل والرسول. 

فإهنم   والتوحيد،  القرآن  عن  أعرضوا  إن  بأهنم  هلم  حتذير  هذا  ويف  آخر:  قال 

سريجعون إىل جاهليتهم حتام، ومل يكن يف اجلاهلية إال الفساد يف األرض، واإلغارة والقتل  

 وسفك الدماء، وقطيعة الرحم، ووأد البنات. 

ْيُتْم﴾ من مادة )توَل( بمعنى اإلعراض، غري أن هناك  قال آخر: هذ لَّ ا إذا كانت ﴿تاوا

من احتمل أن تكون من مادة )والية(، أي: احلكومة، فيكون املعنى: إنكم إذا توليتم زمام  

السلطة فال يتوقع منكم إال الضالل والفساد وسفك الدماء وقطيعة الرحم.. وكأن مجعا  

هاد بقوهلم: كيف نطأ ساحة احلرب ونقتل أرحامنا ونسفك  من املنافقني قد اعتذر عن اجل

دماءهم، وعندها سنكون من املفسدين يف األرض؟.. فأجاهبم اهلل تعاىل بقوله: أمل تقتلوا  

احلكومة   كانت  يوم  األرض  الفساد يف  إال  منكم  يظهر  ومل  دماءهم،  وتسفكوا  أرحامكم 

رب يف اإلسالم هو إمخاد نار الفتنة،  بأيديكم؟ إن هذا إال تذرع وهترب، فإن اهلدف من احل

 ال الفساد يف األرض، واهلدف اقتالع جذور الظلم وإزالته من الوجود، ال قطع الرحم. 

قال آخر: إن هؤالء يظنون أن اجلهاد اإلسالمي القائم عىل أساس احلق والعدالة،  

ة، والدماء الربيئة  قطيعة للرحم، وفساد يف األرض، أما كل اجلرائم التي ارتكبوها يف اجلاهلي

أحياء   وهم  ودفنوهم  وأدوهم  الذين  األبرياء  واألطفال  تسلطهم،  أيام  سفكوها  التي 

 يستغيثون، كانت قائمة عىل أساس احلق والعدل.  

ناُهُم اهللَُّ   عا لا ِذينا  الَّ ئِكا  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل عقوبة أخرى هلؤالء، فقال: ﴿ُأولا

ُهْم﴾ أي فهؤالء هم الذين أبعدهم اهلل من رمحته، فأصمهم عن   ارا أاْبصا ى  أاْعما ُهْم وا مَّ فاأاصا

املنصو بة يف  االنتفاع بام سمعوا، وأعمى أبصارهم عن االستفادة مما شاهدوا من اآليات 
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 األنفس واآلفاق، فلم يكن سامعهم سامع إدراك، وال إبصارهم إبصار اعتبار. 

القوم، وطردهم من رمحته، وكذلك   تعاىل هلؤالء  اهلل  أن لعن  قال آخر: وال خيفى 

فعل   ورد  أعامهلم،  جزاء  ذلك  ألن  اجلرب،  يستلزم  ال  احلقائق،  إدراك  عىل  القدرة  سلبهم 

 لسلوكهم وأفعاهلم. 

عد أن ذكر اهلل تعاىل أن أولئك املنافقني أبعدهم اهلل عن اخلري، فأصمهم  قال آخر: وب

فلم ينتفعوا بام سمعوا وأعمى أبصارهم فلم يستفيدوا بام أبرصوا بني أن حاهلم دائرة بني  

أمرين: إما أهنم ال يتدبرون القرآن إذا وصل إىل قلوهبم، أو أهنم يتدبرون، ولكن ال تدخل  

اهُلاا﴾  معانيه يف قلوهبم لكو  ىلا ُقُلوٍب أاْقفا بَُّرونا اْلُقْرآنا أاْم عا تادا  هنا مقفلة، فقال: ﴿أافاالا يا

قال آخر: وهو سؤال يرتدد يف صدور من ينظرون إىل هؤالء الذين كانوا عىل طريق  

اإليامن، ثم مل يلبثوا أن انحرفوا عنه، وضلوا سواء السبيل.. ثم ألقى هبم بعيدا عن دائرة  

ف هؤالء  املؤمنني..  بال  ما  السؤال:  هذا  يسأل  املؤمنني،  من  منهم  بمشهد  كان  من  كل 

األشقياء، قد ألقوا بأنفسهم يف مواقع اهلالك، وقد كانت آيات اهلل بني أيدهيم؟ أمع آيات  

 اهلل يكون عمى وضالل؟ وكيف وهي صبح مرشق، ونور مبني؟  

هلام، مها العلة التي جاء  قال آخر: وقد أجابت اآلية الكريمة بأن هناك أمرين ال ثالث  

منها هذا البالء الذي حل هبؤالء األشقياء املناكيد.. إما ألهنم مل يتدبروا القرآن، ومل حيسنوا  

اإلصغاء إليه، واالتصال به، واألخذ عنه.. وإما ألهنم تدبروا وأصغوا، وحاولوا أن يتصلوا  

إليها شعاع من هدى أبدا..    بالقرآن، ولكن كانت قلوهبم مغلقة، وخمتوما عليها، فال ينفذ

وسواء أكان هذا أو ذاك، فإن الداء منهم، وفيهم.. وليس من آيات اهلل، وال يف آيات اهلل..  

ُهْم   اءا ْولا أاْم جا ُروا اْلقا بَّ دَّ لاْم يا فام يف آيات اهلل هدى، وحق ونور.. وهذا مثل قوله تعاىل: ﴿أافا

 ﴾ لنِيا ُهُم اأْلاوَّ اءا ْأِت آبا ْ يا ا ملا  [68املؤمنون: ] ما
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  ﴾ اْلُقْرآنا بَُّرونا  تادا يا تعاىل: ﴿أافاالا  قوله  االستفهام يف  يكون  أن  آخر: وال يصح  قال 

إتيان ما حيض عليه،   منه  ملن يرجى  إنام يكون  التحضيض  بمعنى هال، ألن  للتحضيض، 

فكيف   أبصارهم..  وأعمى  فأصمهم  لعنهم  قد  اهلل  بأن  عليهم  احلكم  سبق  قد  وهؤالء 

 هذا إىل تدبر القرآن؟يدعون بعد 

خالف   عىل  اهُلاا﴾  أاْقفا ُقُلوٍب  ىلا  عا ﴿أاْم  تعاىل:  قوله  يف  النظم  جاء  وقد  آخر:  قال 

هذه   إضافة  يتحقق  وبذلك  أقفال(..  قلوهبم  عىل  )أم  مثال:  هكذا  جيئ  أن  وهو  الظاهر، 

حيقق   أصحاهبا،  عن  القلوب  هذه  فصل  ألن  أصحاهبا،  إىل  ونسبتها  أهلها،  إىل  القلوب 

اإلنسان  للق هو  القلب  أن  يعنى  مقام أصحاهبا، وهذا  فتقوم  ذاتيا مستقبال،  لوب وجودا 

خمترصا، وأنه السلطان القائم عىل كيان اإلنسان، فإذا أفسد القلب فسد اإلنسان، وإذا صلح  

إىل ذلك يف قوله: )أال وإن يف اجلسد مضغة    القلب، صلح اإلنسان.. كام أشار رسول اهلل  

 (1)سد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله، أال وهي القلب(إذا صلحت صلح اجل

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإن يف تنكري القلوب، إشارة إىل أهنا قلوب فاسدة، ال  

يقام هلا وزن بني القلوب السليمة، فهي ـ واحلال كذلك ـ قلوب ـ جمرد قلوب ـ يف صورهتا  

 الشكلية، أما يف حقيقتها، فهي هواء، وهباء. 

اهُلاا﴾ إشارة إىل   قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإن يف إضافة األقفال إىل القلوب ﴿أاْقفا

 أن هلذه القلوب أقفاال خاصة هبا، مقدرة بقدرها.. فلكل قلب قفله الذي يالئمه. 

وا   ِذينا اْرتادُّ قال آخر: وملا أخرب اهلل تعاىل بإقفال قلوهبم بني منشأ ذلك فقال: ﴿إِنَّ الَّ

ىلا أا  ُْم﴾ أي إن الذين رجعوا  عا أاْمىلا هلا ُْم وا لا هلا وَّ ْيطااُن سا ى الشَّ ُُم اهْلُدا ا هلا بانيَّ ا تا ْعِد ما اِرِهْم ِمْن با ْدبا

 

 ( 1599( مسلم )52البخاري ) (1)
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واضح   فعرفوا  السبيل،  وقصد  اهلدى  هلم  تبني  ما  بعد  من  كفارا  أعقاهبم  عىل  القهقرى 

زين الشيطان  اهلل،  ألمر  عنادا  اهلدى  عىل  الضالل  آثروا  ثم  ذلك وخدعهم    احلجج،  هلم 

باآلمال، وحسن هلم ما يف الدنيا من لذة يتمتعون هبا إىل حني، ثم يعودون كام كانوا مؤمنني،  

 إىل نحو ذلك من وساوسه التي ال تدخل حتت احلرص، وال يبلغها العد. 

قبل    قال آخر: وهي تشري كذلك إىل مجاعة من الذين كانوا يبرشون برسول اهلل  

هوره ومبعثه، وتعرض مصاحلهم للخطر، وحلسدهم وكربهم، اعتربوا  بعثته، لكنهم بعد ظ

،  اإلسالم دينا باطال.. وملا كان هناك قدر مشرتك بني املنافقني واليهود يف خمالفتهم النبي 

 وتآمرهم ضد اإلسالم، فإهنم اتفقوا مع اليهود عىل العمل املشرتك ضد اإلسالم واملسلمني. 

ئك الذين كانوا قد دخلوا يف اإليامن، ثم مل حيتملوا  قال آخر: وتشري كذلك إىل أول

تبعاته، فعادوا إىل الكفر.. ففي ارتدادهم عىل األدبار إشارة إىل أهنم كانوا عىل اإلسالم،  

وأهنم إذ يولون وجوههم إىل املسلمني، يرجعون إىل الوراء شيئا فشيئا، عىل أدبارهم، عىل  

ثم   املسلمني..  يواجهون  كانوا  أهنم  وبني  حني  بينهم  الشقة  بعدت  حتى  كذلك  زالوا  ما 

املسلمني، وانقطعت بينهم األسباب.. فهم ينظرون إىل املسلمني، وحيسبون أنفسهم عليهم،  

ولكنهم ـ يف الوقت نفسه ـ يأخذون طريقا بعيدا عنهم، يسريون فيه يف وضع مقلوب ـ عىل  

 أعقاهبم، فال يدرون إىل أين تتجه هبم خطواهتم العمياء. 

ِرُهوا  قا  اُلوا لِلَِّذينا كا ُْم قا لِكا بِأاهنَّ ل آخر: ثم بني اهلل تعاىل سبب ارتدادهم، فقال: ﴿ذا

اليهود الذين كانوا يبحثون عن ثغرة يف املجتمع اإلسالمي   لا اهللَُّ﴾ من املرشكني أو  نازَّ ا  ما

تندون إليها،  لينفذوا من خالهلا إليه، فوجدوها يف املنافقني الذين كانوا يفتشون عن قوة يس 

يُعُكْم يِف باْعِض اأْلاْمِر﴾  
ُنطِ وهذا هو ما جعلهم يقولون للكافرين من املرشكني واليهود ﴿سا

يفرض علينا   إلينا، وقد  فيه  فيام حتتاجون  التآمر عىل اإلسالم،  ترسمونه من خمططات  مما 
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اخلط فتفسد  معكم،  اتفاقنا  ينكشف  ال  حتى  اآلخر  البعض  يف  نطيعكم  ال  أن  ة  املوقف 

، نتيجة  املرسومة، ولكن هذا احلوار الدائر بني املرشكني واملنافقني مل خيف عىل رسول اهلل  

ُهْم﴾ فيام أرسوه هلم من كلامت التآمر.  ارا ْعلاُم إرِْسا اهللَُّ يا  ما عرفه اهلل منه، ﴿وا

ناافاُقو ِذينا  الَّ إىِلا  تارا   ْ ُقوُلونا  قال آخر: وهو ما حكى اهلل تعاىل عنهم يف قوله: ﴿أاملا يا ا 

الا ُنطِيُع فِيُكْم أا  ُكْم وا عا نَّ ما ناْخُرجا ئِْن ُأْخِرْجُتْم لا ُروا ِمْن أاْهِل اْلكِتااِب لا فا ِذينا كا اهِنُِم الَّ ْخوا ًدا  إِلِ حا

نَُّكْم﴾  نانْرُصا إِْن ُقوتِْلُتْم لا ًدا وا  واهلل يعلم ما يصدر عنهم من كل قبيح.  [ 11احلرش: ] أابا

 تعاىل أن هذه احليل إن أجدت يف حياهتم فامذا هم فاعلون حني  قال آخر: ثم ذكر اهلل

فكيف   أي  ُهْم﴾  ارا أاْدبا وا ُهْم  ُوُجوها ُبونا  يارْضِ ُة  ئِكا املْاالا ْتُهُم  فَّ تاوا ا  إِذا ْيفا  ﴿فاكا فقال:  وفاهتم 

يفعلون إذا جاءهتم مالئكة املوت لقبض أرواحهم عىل أقبح الوجوه وأفظعها، وقد مثل  

الوجوه  ذلك بحال خيا  الرضب عىل  أجلها، وهو  القتال من  الدنيا، وجيبنون عن  فوهنا يف 

واألدبار، إذ يف يوم الوفاة ال نرصة هلم وال مفر، فكيف حيرتزون من األذى، ويبتعدون من  

 العذاب؟

ُُم   لِكا بِأاهنَّ قال آخر: ثم بني اهلل تعاىل سبب التوقي عىل تلك احلال الشنيعة فقال: ﴿ذا

باُعوا ما  ُْم﴾ أي ذلك اهلول الذي يرونه من أجل  اتَّ هلا أاْحباطا أاْعاما ُه فا انا ِرُهوا ِرْضوا كا طا اهللَّا وا ا أاْسخا

أهنم اهنمكوا يف املعايص، وزينت هلم الشهوات، وكرهوا ما يرىض اهلل من اإليامن به والعمل  

صدقات،  عىل طاعته واإلخالص له يف الرس والعلن، فأحبط ما عملوه من الرب واخلري، كال

إذ هم   أولئك،  إىل نحو  امللهوف  الفقري، وإغاثة  البائس  الضعيف، ومساعدة  بيد  واألخذ 

فعلوه وهم مرشكون فلم تكن هلل وال بأمره، بل بأمر الشيطان للفخر وحسن األحدوثة بني  

 الناس. 

ِذينا يِف ُقُلوهِبِْم ما  ِسبا الَّ ٌض أاْن  قال آخر: ثم وبخ اهلل تعاىل املنافقني، فقال: ﴿أاْم حا را
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ُْم﴾ أي أوقع يف ظن هؤالء املنافقني الذين يف قلوهبم مرض، أن اهلل   اهنا خُيِْرجا اهللَُّ أاْضغا ْن  لا

تعاىل سيسرت عليهم نفاقهم، وال يكشف هذا اخلبث الذي دسوه يف قلوهبم، والذي تغىل  

.. أن يظل  مراجله يف صدورهم، ضغنا عىل النبي واملؤمنني، وشنآنا هلم، وكيدا ومكرا هبم؟ 

لوامهون،   إهنم  الناس؟  أعني  عىل  به  ويفضحهم  اهلل  يفضحه  أن  دون  مستورا،  نفاقهم 

 خمدوعون، بام يصور هلم هذا الوهم. 

ولذا   براءة،  األفعال سورة  يبطنون من  وما  اهلل يف فضائحهم  أنزل  وقد  آخر:  قال 

اتا  ما ِمنُْهْم  ٍد  أاحا ىلا  عا لِّ  ُتصا الا  فيهم: ﴿وا الفاضحة كقوله  ِه﴾  تسمى  رْبِ قا ىلا  عا ُقْم  تا الا  وا أاباًدا   

ا﴾  [ 84التوبة: ]  ُدوًّ ِعيا عا اتُِلوا ما ْن ُتقا لا ًدا وا ِعيا أابا ُْرُجوا ما ْن ختا ُقْل لا  [ 83التوبة: ] وقوله: ﴿فا

ْو    قال آخر: ثم وعد اهلل تعاىل النبي   لا بأنه سيعرفهم له من طرق ثالثة، فقال: ﴿وا

لا  ُهْم فا ْينااكا ارا اُء ألا لاُكْم﴾  ناشا ْعلاُم أاْعاما اهللَُّ يا ْوِل وا ِْن اْلقا نَُّهْم يِف حلا تاْعِرفا لا ُهْم وا ْفتاُهْم بِِسياما را  عا

اُء   ْو ناشا لا قال آخر: أما الطريق األول، فالتعرف عليهم بسيامهم، كام قال تعاىل: ﴿وا

ُهْم﴾، أي أن اهلل تعاىل قادر ع ْفتاُهْم بِِسياما را لاعا ُهْم فا ْينااكا ارا ىل أن خيرج نفاق املنافقني من طوايا  ألا

أنفسهم، وينسج منه وجوها يلبسوهنا بدال من تلك الوجوه اآلدمية التي هلم.. فإذا أطل  

أحدهم بوجهه هذا الذي نسجه له اهلل سبحانه، من نفاقه ـ قال الناس مجيعا: هذا منافق..  

 للناس وتقريرا هلم بأنفسهم.   ولكن اهلل سبحانه مل يفعل هذا باملنافقني، ليكونوا هكذا، فتنة 

كناياهتم   يف  أي  القول،  بلحن  عليهم  فالتعرف  الثاين،  الطريق  أما  آخر:  قال 

يف   طريقتها  عن  يعرب  الكالم  يف  خاص  أسلوب  هلا  مجاعة  كل  ألن  وذلك  وتعريضاهتم، 

التفكري والتحرك؛ فللمؤمنني طريقتهم التي تعرب عن وضوح الفكرة التوحيدية واستقامة  

يف  الطريق   املتخلف  املستوى  عن  تعرب  التي  الوثنية  طريقتهم  وللكافرين  اخلط،  هذا  يف 

التي ال   املذعورة  اخلائفة  القلقة  املتحركة  املتلونة  وللمنافقني طريقتهم  لألصنام،  عبادهتم 
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 تستقر عىل موقف وال تثبت عىل قاعدة. 

واإليامن،  بكالم ظاهره التواضع    قال آخر: ولذلك كانوا يتكلمون مع رسول اهلل  

لكن باطنه الكفر واحلقد بطريق التورية والتعريض، كام قال اإلمام عيل يف هذا املجال: )ما  

 (1)   أضمر أحد شيئا إال ظهر يف فلتات لسانه، وصفحات وجهه(

أي يف كل   لاُكْم﴾  أاْعاما ْعلاُم  يا اهللَُّ  بقوله: ﴿وا تعاىل عىل هذا  اهلل  آخر: وقد عقب  قال 

 يف رسها وعالنيتها، فال خيفى عليه يشء منها من قريب أو من بعيد.  مواقعها وخلفياهتا، 

تَّى ناْعلاما  قال آخر: أما الطريق الثالث، فهو ما عرب عنه قوله تعاىل: ﴿  نَُّكْم حا ناْبُلوا لا وا

ُكْم﴾ ناْبُلوا أاْخباارا ابِِرينا وا الصَّ اِهِدينا ِمنُْكْم وا اإلنسان باألمر والنهي،  ، أي إنه سبحانه يبتيل  املُْجا

فيتميز به املطيع عن العايص واملؤمن عن الكافر، ومن ثم يتميز املجاهدون والصابرون عن  

 املنافقني واملتخاذلني، فال يعبأ بتظاهر املنافقني. 

لتحدي   املسؤوليات  من  الكثري  املؤمن  عىل  يفرض  اإليامن  ألن  وذلك  آخر:  قال 

فعه إىل مواجهة الكثري من األخطار يف ساحات الرصاع  األعداء يف املواقف اجلهادية، ويد

التي ختتلف فيها األوضاع، وتتباين فيها املواقف، ويشتد فيها البالء، مما يظهر فيها جهاد  

املجاهدين، وصرب الصابرين، فيام يتميزون به عن املنهزمني واخلائفني واجلازعني، وبذلك  

األعامل واملواقف واألوضاع التي يتضح اإليامن    خيترب اهلل أخبارهم بام تفصح عنه من طبيعة

 الثابت هبا ويمتاز عن اإليامن املهتز. 

﴾ بمعنى حتقق علمه يف اخلارج،   تَّى ناْعلاما قال آخر: ومن الواضح أن قوله تعاىل: ﴿حا

 وظهوره، وإال فاهلل سبحانه يعلم ما يف القلوب ويعرف ما يف الضامئر. 

 

 .26هنج البالغة: قسم احلكم، برقم   (1)
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قال آخر: وقد حقق اهلل ذلك يف معركة األحزاب )اخلندق( حيث ابتيل املؤمنون فيها  

، أما املنافقون فقد كشفوا  وامتحنوا امتحانا عسريا، حتى ظن بعضهم أن اهلل لن ينرص نبيه  

ِذينا يِف  الَّ ُقونا وا
ُقوُل املُْناافِ إِْذ يا ُقُلوهِبِْم    بأقواهلم وأعامهلم عن خبث نفوسهم، كام قال تعاىل: ﴿وا

لا  اما  ُمقا ْثِربا الا  يا أاْهلا  ا  يا ِمنُْهْم  ٌة  فا
ائِ الاْت طا قا إِْذ  ُسوُلُه إاِلَّ ُغُروًرا وا را وا ناا اهللَُّ  دا عا ا وا ٌض ما را ُكْم  ما

ةٍ  ْورا ا ِهيا بِعا ما ٌة وا ْورا ناا عا ُقوُلونا إِنَّ ُبُيوتا ِريٌق ِمنُْهُم النَّبِيَّ يا ْستاْأِذُن فا يا اْرِجُعوا وا إِْن ُيِريُدونا إِالَّ    فا

اًرا﴾  را
 [ 13ـ  12األحزاب: ] فِ

سيلقون   وأهنم  أرسارهم،  املنافقني ستفضح  أن  تعاىل  اهلل  ذكر  أن  وبعد  آخر:  قال 

شديد األهوال حني وفاهتم أردف ذلك ذكر حال مجاعة من أهل الكتاب كفروا باهلل وصدوا  

يف التوراة، وما ظهر عىل يديه من    الناس عن سبيل اهلل وعادوا الرسول بعد أن شاهدوا نعته

ا   بانيَّ ا تا ْعِد ما ُسولا ِمْن با وا الرَّ اقُّ شا بِيِل اهللَِّ وا ْن سا وا عا دُّ صا ُروا وا فا ِذينا كا املعجزات، فقال: ﴿إِنَّ الَّ

ُْم﴾ أي إن الذين جحدوا توحيد اهلل  هلا ُيْحبُِط أاْعاما سا ْيًئا وا وا اهللَّا شا ْن يارُضُّ ى لا ُُم اهْلُدا ، وصدوا  هلا

الرسول وحاربوه وآذوه من بعد أن   به رسوله، وخالفوا هذا  الذي بعث  الناس عن دينه 

أنه مرسل من عند ربه، لن يرضوا اهلل   الساطعة  الواضحة، والرباهني  استبان هلم باألدلة 

شيئا، ألن اهلل بالغ أمره، وناَص رسوله، ومظهره عىل من عاداه وخالفه، وسيبطل مكايدهم  

نصب  من  التي  له  يبغون  كانوا  ما  إىل  هبا  يصلون  وال  رسوله،  ومشاقة  دينه  إلبطال  وها، 

 الغوائل، وستكون ثمرهتا إما قتلهم أو جالءهم عن أوطاهنم. 

بشتى   اإلسالم  عن  إياهم  منعهم  اهلل،  سبيل  عن  الناس  بصد  واملراد  آخر:  قال 

 واالنضواء حتت لوائه.  الوسائل، وعن متابعة رسول اهلل 

ْيًئا﴾ يعني أهنم ال يستطيعون الوقوف أمام  قال آخر:   وا اهللَّا شا ْن يارُضُّ وقوله تعاىل: ﴿لا

إرادة اهلل، التي تقيض بنرصة رسوله وإقامة دينه، مهام فعلوا من أفاعيل، ومهام مارسوا عليه  
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ُمْ  هلا ُيْحبُِط أاْعاما سا ﴾  من ضغوط، أو حتركوا به من مشاريع، ألن اهلل بالغ أمره يف كل يشء، ﴿وا

 فتنتهي إىل اخليبة والسقوط، فال يبقى هلم أية قوة أو سلطة. 

 أهوال وشدائد: 

حدثتمونا بام ورد يف القرآن الكريم من الوعيد املرتبط باحلياة  ..  أحسنتمقال املرشد:  

 واملوت.. فحدثونا بام ورد فيه من األهوال والشدائد املرتبطة باآلخرة. 

 الكريم، فعن أهيا تريدون أن نحدثكم؟  قال أحد الوعاظ: هي كثرية يف القرآن

 املشهد األول: 

بَُّكمْ   حدثونا عن قوله تعاىل:   :(1)قال املرشد ُقوا را اا النَّاُس اتَّ ا أاهيُّ ِة    ﴿يا اعا ةا السَّ لا ْلزا إِنَّ زا

ى   تارا ا وا ْلاها ٍْل محا اِت محا ُع ُكلُّ ذا تاضا ْت وا عا امَّ أاْرضا ٍة عا ُل ُكلُّ ُمْرِضعا تاْذها اا  ْوهنا را ْوما تا يٌم يا
ظِ ٌء عا ْ يشا

ْن جُيااِدُل  ِمنا النَّاِس ما ِديٌد وا ابا اهللَِّ شا ذا لاكِنَّ عا ى وا ارا ا ُهْم بُِسكا ما ى وا ارا رْيِ    النَّاسا ُسكا يِف اهللَِّ بِغا

ذا  ِْديِه إىِلا عا هيا ُه ُيِضلُُّه وا نَّ
أا ُه فا الَّ ْن تاوا ْيِه أانَُّه ما لا ِريٍد ُكتِبا عا ْيطااٍن ما تَّبُِع ُكلَّ شا يا ِعرِي﴾  ِعْلٍم وا اِب السَّ

 [ 4ـ  1]احلج: 

يذكر اهلل تعاىل يف هاتني اآليتني الكريمتني هول يوم البعث حيث  قال أحد الوعاظ:  

لزل القلوب واألرض، فإذا زلزلت األرض زلزاهلا اضطربت مع هذه الزلزلة القلوب  تز

 والنفوس، وزاغت األبصار واضطربت األفئدة. 

اا النَّاُس﴾، وهي دعوة شاملة للناس الذين   ا أاهيُّ قال آخر: وهي تبدأ بقوله تعاىل: ﴿يا

يعيشون احلياة من موقع إنسانيتهم اخلالصة، ليتخذوا املوقف السليم من احلياة عىل قاعدة  

 

(، واألمثل يف تفسري 9/  16(، ومن وحي القرآن: )84/  17(، وتفسري املراغي )4937/  9(، وزهرة التفاسري )971/  9التفسري القرآين للقرآن )  (1)

 . 205/ 18 الطالبني: (، ومنية 389/ 5(، وتفسري ابن كثري: )199/ 23(، ومفاتيح الغيب )150/  17) التفسري املنري(، و274/  10كتاب اهلل املنزل: )
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التي حتملهم عىل اهلرب من كل سؤال   الفكرية والنفسية،  الالمباالة  اإلحساس بخطورة 

دوا من عقائد وأفكار وعادات.. وهي دعوة منفتحة عىل املسؤولية التي تطل  يتحدى ما اعتا 

عىل أعامق الناس، من قاعدة اخلوف من النتائج السلبية يف الدار اآلخرة، لتدفعهم للتحرك  

 عىل ضوء رساالت اهلل. 

قال آخر: وهذا التعميم الذي يشمل الناس مجيعا، بسبب كون أهوال هذا اليوم ال  

ا أحد، ألهنا خترج عن دائرة التصور البرشى، وجتئ عىل صورة مل تقع للناس  يكاد يتصوره

يف حياهتم األوىل، عىل رغم ما وقع هلم من أهوال، وما نزل هبم من بالء.. ومن هنا كان  

الذين يؤمنون باآلخرة، وال يعملون هلا، مطالبون بأن ينتبهوا، وأن يعملوا أكثر مما عملوا..  

وعىل خوفهم من لقاء رهبم، وعىل إعدادهم ليوم اللقاء ـ مع هذا كله    فإهنم ـ عىل يقظتهم،

أشبه بالغافلني.. فإن اهلول شديد، واملوقف ال يمكن تصوره.. ومن هنا أيضا كان املؤمن  

يف حاجة دائمة إىل تذكر هذا اليوم، وإىل احلياة معه، وإىل العمل له، وإنه مهام أكثر من عمل،  

 منه هلذا اليوم، لو علم هوله، وتصور صورته. فإنه قليل إىل املطلوب 

ظِيٌم﴾ وهي   ٌء عا ْ ِة يشا اعا ةا السَّ لا ْلزا قال آخر: ثم علل اهلل تعاىل هذا األمر بقوله: ﴿إِنَّ زا

يف موضع العلة ملا سبق، ألن يف زمن وقوع الزلزلة تنقطع عامة األسباب وال يبقى لإلنسان  

والرجة العنيفة.. وهي التي أشار إليها قوله تعاىل:    ما يتمسك به لنجاته عام حتدثه هذه اهلزة

اا﴾   اهلا أاْثقا اأْلاْرُض  ِت  جا أاْخرا وا اا  اهلا ِزْلزا اأْلاْرُض  ِت  ُزْلِزلا ا  مُحِلاِت    [ 2ـ    1الزلزلة:  ] ﴿إِذا وقوله: ﴿وا

ُة﴾   اِقعا اْلوا ِت  عا قا وا ئٍِذ  ياْوما فا ًة  اِحدا وا ًة  كَّ دا تاا  فاُدكَّ بااُل  اجْلِ وا ا  [ 15ـ    14اقة:  احل] اأْلاْرُض  ، وقوله: ﴿إِذا

ا﴾  بااُل باسًّ ِت اجْلِ ُبسَّ ا وا جًّ ِت اأْلاْرُض را    [ 5ـ  4الواقعة: ] ُرجَّ

قال آخر: وهي مجيعا تشري إىل أن البعث حيدث ثورة وتبدال حادا يف الكون، اجلبال  

يبدأ عامل جديد وحياة  ثم  السامء عىل األرض،  البحار، وتنطبق   تقتلع من مكاهنا، ومتوج 
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 جديدة، ويسيطر ذعر شديد عىل الناس يفقدهم صواهبم. 

قال آخر: وظاهر هذا أن هذه الزلزلة تقع قبل النفخة األوىل التي فيها إماتة الناس  

وِر   ُنِفخا يِف الصُّ الثانية التي فيها إحياء الناس، كام قال تعاىل: ﴿وا مجيعا، فضال عن النفخة 

مانْ  اِت وا وا اما ْن يِف السَّ ِعقا ما ا ُهْم ِقيااٌم    فاصا إِذا ى فا يِه ُأْخرا
اءا اهللَُّ ُثمَّ ُنِفخا فِ ْن شا يِف اأْلاْرِض إِالَّ ما

 ﴾ نُْظُرونا ، فيقع الزلزال والناس يامرسون حياهتم العادية، فيفاجؤون هبزة عنيفة  [ 68الزمر: ] يا

  تؤثر عىل عقوهلم وعواطفهم.. وعىل هذا فقبل قيام الساعة حتدث زلزلة خميفة، وهي من 

 أرشاطها وأماراهتا، ثم تتبعها نفخة مميتة، ثم تتبعها نفخة حميية.

قال آخر: وهناك من محل الزلزلة عىل الكناية، فذكر أن املراد بزلزلة الساعة رجفان  

القلوب من خوفها، واضطراب األقدام من روعة موقعها، واستشهد لذلك بقوله تعاىل:  

بِ  ُهْم  ا  ما وا ى  ارا ُسكا النَّاسا  ى  تارا والذهول  ﴿وا والوجل  اخلوف  شدة  من  يريد  ى﴾،  ارا ُسكا

 والوهل. 

ينال الناس عند رؤية هذه الزلزلة فقال:   قال آخر: ثم صور اهلل تعاىل الفزع الذي 

ٍة﴾، ُمْرِضعا ُل ُكلُّ  تاْذها اا  ْوهنا را تا ْوما  أي أنه بمجرد رؤية ما يطلع يف هذا اليوم، يأخذ عىل    ﴿يا

م.. فتذهل كل مرضعة عام أرضعت، وتضع كل ذات  الناس عقوهلم، وأسامعهم وأبصاره

فيه األجهزة   فتتعطل  نفسه،  ـ شيئا من  البالء  ـ مع هذا  أحد  محل محلها.. حيث ال يملك 

 العاملة اإلرادية منها وغري اإلرادية.. ويصبح جمرد شبح يتحرك كام تتحرك األشباح. 

ت الساعة عىل الناس  قال آخر: والظاهر أن الصورة هنا جمازية، واملراد أنه لو طلع 

يف دنياهم، وأرهتم زلزلة منها، لذهلت كل مرضعة عام أرضعت، وأللقت كل ذات محل  

 محلها. 

قال آخر: وجيوز أن يكون املراد بوضع احلمل العموم والشمول، أي كل يشء حيمل،  
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وحيرصون   هبا،  يشغلون  أمور  من  الناس  مع  ما  أو  أجنة،  من  األرحام  يف  ما  أكان  سواء 

 وهبذا يكون املراد بذات احلمل: النفس.  عليها..

الناس   من  يشهد  من  وأن  حقيقية،  الصورة  هذه  تكون  أن  ويمكن  آخر:  قال 

حني   نفسها،  بالساعة  فكيف  هذا..  هلم  يقع  تقع،  أن  قبل  ونذرها،  الساعة،  إرهاصات 

 ينكشف أمرها كله؟ 

ى النَّاسا  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل ثالث انعكاس هلذا الذعر الشديد، فقال:  تارا ﴿وا

أعامل خارجة عن االختيار   السكارى  إنه يصدر من  ى﴾، حيث  ارا بُِسكا ُهْم  ا  ما وا ى  ارا ُسكا

اضطراهبم وذهول   ـ يف  بالسكارى عمال  أشبه  فهم  الناس،  فهكذا  ويسارا  يمينا  فيميلون 

 عقوهلم ـ وإن مل يكونوا كذلك واقعا. 

ِديٌد﴾   ابا اهللَِّ شا ذا لاكِنَّ عا احلج: ] قال آخر: ثم ختم اهلل تعاىل هذا التحذير بقوله: ﴿وا

يتعرضوا  [ 2 يتقوا رهبم وال  بأن  فالناس مطالبون  ولذلك  واآلخرة،  الدنيا  أي عذابه يف   :

 ملخالفة ما يأمر به وينهى عنه. 

ألحداث املزلزلة التي  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه مع هذه األهوال العظيمة، وا 

يأخذون كل   الناس الهون عنها، مستخفون هبا،  فإن كثريا من  القيامة،  يوم  الناس  تلقى 

حديث عنها مأخذ السخرية والعبث، هبذا اجلدل العقيم، الذي يسلم املرء فيه عقله هلواه،  

 فريمى بالكالم عىل أي وجه يقع.

رْيِ  قال آخر: وقد عرب اهلل تعاىل عن ذلك بقوله: ﴿وا  بِغا جُيااِدُل يِف اهللَِّ  ْن  النَّاِس ما ِمنا 

ِعْلٍم﴾ أي ومن الناس من يتعاطى اجلدل فيام جيوز عىل اهلل من الصفات واألفعال، وما ال  

بل جيهل بحقيقة ما يقول، فيزعم أن اهلل غري    ،برهانا جيوز عليه، غري متبع يف ذلك حجة وال  

هلل ولدا، وأن القرآن ما هو إال أسطورة من أساطري  قادر عىل إحياء من بىل وصار ترابا، وأن  
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 األولني إىل نحو ذلك من الرتهات واألباطيل. 

العلم   مع  كان  إذا  اجلدل  أن  إىل  يشري  علم  بغري  املجادلة  تعاىل  اهلل  وذم  آخر:  قال 

تِي ِهيا أاْح  اِدهْلُْم بِالَّ جا ُن﴾  واحلجة والربهان ال يذم وال يقبح، وعليه جاء قوله تعاىل: ﴿وا سا

 [ 125النحل: ] 

أنه ال   ِريٍد﴾ أي  ما يْطااٍن  ُكلَّ شا تَّبُِع  يا تعاىل أن هذا الصنف ﴿وا قال آخر: ثم ذكر اهلل 

يسعى إىل حتصيل علم يف األمر الذي جيادل فيه، وهو البعث، وكأنه أمر ال يعنيه، وال يريد  

دنيا.. فهو منقاد  أن يدخل عىل نفسه أي شعور به، يزحزح تلك املشاعر التي ارتبط هبا بال

هلواه، متبع لشيطانه.. وهو شيطان قوى بالنسبة هلذا اإلنسان األمحق، الذي التقى هواه مع  

 هوى الشيطان. 

قال آخر: واملريد املتجرد للفساد، العاري عن اخلري، من قوهلم شجرة مرداء إذا كان  

 كل ما يأِت وما يذر  ال ورق هلا، ورملة مرداء إذا مل تنبت شيئا، أي ومن الناس من يتبع يف

الغواية،   طرق  له  يزينون  الذين  واجلن  اإلنس  شياطني  من  شياطني  وأهوائه،  شئونه  من 

ويسلكون به الطرق التي تزلق به يف املهاوي، ويقودونه إىل األعامل التي تصل به إىل النار،  

لئك  من رشك باهلل وعبادة لألوثان واألصنام، ورشب للخمر، ولعب للميرس، إىل نحو أو

 مما حيسنون له عمله، ويكونون له فيه القادة الذين ال يرد هلم قول، وال يقبح منهم فعل. 

أانَُّه  ُه فا الَّ ْن تاوا ْيِه أانَُّه ما لا قال آخر: ثم وصف اهلل تعاىل ذلك الشيطان بقوله: ﴿ُكتِبا عا

من   أن  تعاىل  اهلل  قدر  أي  ِعرِي﴾  السَّ اِب  ذا عا إىِلا  ِْديِه  هيا وا وسلك  ُيِضلُُّه  الشيطان،  ذلك  اتبع 

الغواية،   اتباع  من  هلا  ويزين  نفسه،  به  ويديس  له،  يوسوس  بام  الدنيا،  يف  أضله  سبيله، 

 الفجور، وسلوك سبيل املعايص واآلثام التي توبقه يف جهنم وبئس القرار. 

توىل   فمن  أعم،  أمر  منها  املفهوم  لكن  الشيطان  توَل  ذمت  وإن  واآلية،  آخر:  قال 
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بعيدا   يقتفي  إنسانا  من  مصري  مصريه  فيكون  بيده،  أموره  زمام  ووضع  سبحانه  اهلل  عن 

 الشيطان. 

قال آخر: ولإلمام عيل يف خطبه إشارات وتلميحات ملا ورد يف هذه اآلية الكريمة  

نذكر منها قوله: )إنام بدء وقوع الفتن أهواء تتبع، وأحكام تبتدع، خيالف فيها كتاب اهلل،  

عىل غري دين اهلل، فلو أن الباطل خلص من مزاج احلق مل خيف  ويتوىل عليها رجال رجاال،  

عىل املرتادين؛ ولو أن احلق خلص من لبس الباطل، انقطعت عنه ألسن املعاندين، ولكن  

يؤخذ من هذا ضغث، ومن هذا ضغث، فيمزجان، فهنالك يستوَل الشيطان عىل أوليائه،  

 ( 1)  وينجو )الذين سبقت هلم من اهلل احلسنى(

 املشهد الثاين: 

املرشد أحسنتم..  (2) قال  تعاىل: :  قوله  عن  ا    فحدثونا  إِذا وا ْت  را ُكوِّ ْمُس  الشَّ ا  ﴿إِذا

ا  ا اْلبِحا إِذا ْت وا ا اْلُوُحوُش ُحرِشا إِذا اُر ُعطِّلاْت وا ا اْلِعشا إِذا ْت وا ا بااُل ُسريِّ
ا اجْلِ إِذا ْت وا را دا ُر  النُُّجوُم اْنكا

ا النُُّفوُس زُ  إِذا ْت وا را ْت  ُسجِّ ُحُف ُنرِشا ا الصُّ إِذا ْنٍب ُقتِلاْت وا ُة ُسئِلاْت بِأايِّ ذا ا املْاْوُءودا إِذا ْت وا جا وِّ

ْت﴾   ا أاْحرضا ا  ما ناْفٌس  ْت  ما
لِ عا ْت  ُأْزلِفا اجْلانَُّة  ا  إِذا وا ْت  را ُسعِّ اجْلاِحيُم  ا  إِذا وا ُكِشطاْت  ُء  اما السَّ ا  إِذا وا

 [14ـ  1]التكوير: 

يف هذه اآليات الكريمة يذكر اهلل تعاىل يوم القيامة، وما يكون فيه  قال أحد الوعاظ:  

من حوادث عظام، ليفخم شأنه، وبني أنه حني تقع هذه األحداث تعلم كل نفس ما قدمت  

من عمل خري أو رش، ووجدت ذلك أمامها ماثال، ورأت ما أعد هلا من جزاء ومتنت إن  

انت زادت منه، وإن كانت من أهل الرش أن لو مل تكن فعلته،  كانت من أهل اخلري أن لو ك

 

 . 50البالغة: اخلطبة: هنج  (1)

القرآين للقرآن )  (2) املراغي )1467/  16التفسري  القرآن: )53/  30(، وتفسري  املنزل: )87/  24(، ومن وحي  / 19(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل 

 . 127/  30  الطالبني: (، ومنية 82/ 30) التفسري املنري(، و445
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الرسل كان وعيدا صادقا، ال هتويل فيه وال   ألسنة  الذي جاء عىل  الوعيد  واستبان هلا أن 

 تضليل. 

قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل من عظائم اآليات التي يعد بعضها من أرشاط الساعة  

ْت﴾، أي انقبض  ومقدماهتا ثامنية مشاهد، وأوهلا ما عرب  را ْمُس ُكوِّ ا الشَّ عنه قوله تعاىل: ﴿إِذا

ضوءها املنترش يف العامل، فيتصور أن أضواءها كورت عىل رأس الشمس كتكوير العاممة  

امللتهبة   ألسنتها  الرأس، وذلك كناية عن برودة الشمس، وانطفاء شعلتها، وانكامش  عىل 

ا املجموعة  أطراف  إىل  كلها  من جوانبها  متتد  بعض  التي  إىل  بعضها  انضامم  أو  لشمسية؛ 

 ككور العاممة ولفها بنحو اإلدارة، وهو أيضا يالزم مجع ضوئها.

قال آخر: واملشهد الثاين من املشاهد التي حتدث عند قيام الساعة هو ما عرب عنه قوله  

الكواكب،   غري  وهي  النجوم  انكدار  عن  حيكي  وهو  ْت﴾،  را دا اْنكا النُُّجوُم  ا  إِذا ﴿وا تعاىل: 

النجوم ما يف ذاهتا نور وشعلة، وأما الكواكب فهي تفتقد إىل النور، وإنام تكتسب النور من  ف

النجوم،   إىل  النتسابه  ْت﴾  را دا ﴿اْنكا تفسري  فاألوىل  هذا  وعىل  حوهلا..  تدور  التي  النجوم 

ْت﴾   ُطِمسا النُُّجوُم  ا  إِذا تعاىل: ﴿فا قوله  أي اإلظالم، نظري  ذه   [ 8املرسالت:  ] باالنكدار  ب  أي 

 نورها.

ا   إِذا قال آخر: نعم عرب اهلل تعاىل عن ذلك املشهد يف مورد الكواكب بالتناثر، فقال: ﴿وا

ْت﴾   ُب اْنتاثارا
اكِ وا ، أي تساقطت. فالنجوم تتكدر، والكواكب تتساقط.. وعىل  [2االنفطار:  ] اْلكا

 مها. كل تقدير فالنظام الذي يسود النجوم والكواكب يبطل من أساسه، فتفقد ضوءها ونظا 

قال آخر: واملشهد الثالث من املشاهد التي حتدث عند قيام الساعة هو ما عرب عنه  

ْت﴾، وهو حيكي عن تسيري اجلبال، ويفرس ذلك قوله تعاىل:   ا بااُل ُسريِّ
ا اجْلِ إِذا قوله تعاىل: ﴿وا

بااُل ُنِسفاْت﴾  ا اجْلِ إِذا اجلِْ [ 10املرسالت: ] ﴿وا ْوما تاْرُجُف اأْلاْرُض وا بااُل  ، وقوله: ﴿يا اناِت اجْلِ كا بااُل وا
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ِهياًل﴾   يًبا ما
ثِ ، فإذا نسفت اجلبال، تفتت صخورها، وحتولت إىل تالل من رمل،  [ 14املزمل:  ] كا

وعندئذ حتركها الرياح وتسريها أنى اجتهت، ثم تغدو غبارا معلقا يف الفضاء، كام قال تعاىل:  

بااًء ُمنْبا  اناْت ها ا فاكا بااُل باسًّ ِت اجْلِ ُبسَّ  [ 6ـ  5الواقعة: ] ثًّا﴾ ﴿وا

التي حتدث عند قيام الساعة هو ما عرب عنه   قال آخر: واملشهد الرابع من املشاهد 

اُر ُعطِّلاْت﴾، واملراد بالعشار النوق احلوامل إذا أتت عليها عرشة   ا اْلِعشا إِذا قوله تعاىل: ﴿وا

ة املروعة تبلغ إىل  أشهر، هي أنفس مال عند العرب ال يبدهلا بِشء آخر، لكن أهوال القيام

 حد ينسى اإلنسان أنفس مال عنده، أي يرتكه دون أن يفكر له براع أو حافظ. 

قال آخر: وهذا عىل وجه املثل، ألن يوم القيامة ال تكون فيه ناقة عرشاء، ولكن مثل  

 . هول يوم القيامة بحال لو كان للرجل ناقة عرشاء لعطلها واشتغل بنفسه 

من املشاهد التي حتدث عند قيام الساعة هو ما عرب عنه  قال آخر: واملشهد اخلامس  

ْت﴾، وهو من أرشاط الساعة، ال مما يقع يوم القيامة،   ا اْلُوُحوُش ُحرِشا إِذا قوله تعاىل: ﴿وا

واملراد بحرشها خروجها من غاباهتا وأكناهنا ألجل الزلزال الشديد الذي تبدل فيه األرض  

لكن مع اضمحالل اخلصائص الوحشية فيها نتيجة    غري األرض.. أو أهنا خترج من أكناهنا 

 ألهوال يوم القيامة، فتجتمع يف صعيد واحد. 

ٍة يِف   ابَّ ا ِمْن دا ما قال آخر: وقد يراد بحرشها بعثها مثلام يبعث البرش، كام قال تعاىل: ﴿وا

رَّ  ا فا ٌم أاْمثااُلُكْم ما ْيِه إِالَّ ُأما نااحا الا طاائٍِر ياطرُِي بِجا ِْم  اأْلاْرِض وا هبِّ  ُثمَّ إىِلا را
ٍ
ء ْ ْطناا يِف اْلكِتااِب ِمْن يشا

 ﴾ ونا ُ  [38األنعام: ] حُيْرشا

ماتت   يعني  ْت﴾  ُحرِشا اْلُوُحوُش  ا  إِذا ﴿وا تعاىل:  قوله  أن  بعضهم  وذكر  آخر:  قال 

واجلرب:   بالقحط  وأصابتهم  بالناس  السنة  أرضت  إذا  العرب  تقول  حيث  وهلكت، 

 ها يكون من هول ذلك احلادث العظيم. حرشهتم السنة: أي أهلكتهم، وهالك
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تزول   يفرس مجعها كسائر األحياء من بني اجلن واإلنس عىل نحو  قال آخر: وربام 

وترعى   اجلدي،  مع  النمر  ويربض  احلمل،  مع  الذئب  فيسكن  الوحشية،  املتنافرة  طباعها 

 البقرة والدب معا. 

ساعة هو ما عرب عنه  قال آخر: واملشهد السادس من املشاهد التي حتدث عند قيام ال 

بالنار   تارة، واالشتعال  االمتالء  به  يراد  والتسجري  ْت﴾،  را ُسجِّ اُر  اْلبِحا ا  إِذا تعاىل: ﴿وا قوله 

وتفيض، بسبب الزالزل العنيفة التي    متتلئأخرى.. وعىل املعنى األول فاملراد منه أن البحار  

مسافات   إىل  املياه  فتندفع  عظيمة،  أمواج  تنشأ  حيث  األرض،  وتغرق  ترج  جدا،  بعيدة 

األمواج،   ارتفاع هذه  بلغ  وقد  السنامية(،  )األمواج  األمواج  مثل هذه  األرض، وتسمى 

 ( مرتا. 30عندما وقعت بعض الزالزل، إىل أكثر من ) 

قال آخر: وإن أريد الثاين فرياد به أهنا تصري نارا تضطرم، وليس هذا ببعيد؛ ألن املاء  

قابل لالشتعال  يرتكب من عنرصين مها:   الثاين  األوكسجني واهليدروجني، ومها غازان، 

جتزئة   ما،  لسبب  فلو حتققت،  األشياء،  احرتاق  يف  األسايس  العامل  هو  واألول  برسعة، 

 للمياه وانفصل األوكسجني عن اهليدروجني، فإن البحار ستتحول إىل كتلة ملتهبة من النار. 

حتدث عند قيام الساعة هو ما عرب عنه  قال آخر: واملشهد السابع من املشاهد التي  

تعاىل:   قال  كام  نظريه،  إىل  شكل  كل  مجع  أي  ْت﴾،  جا ُزوِّ النُُّفوُس  ا  إِذا ﴿وا تعاىل:  قوله 

اِط   َِصا إىِلا  اْهُدوُهْم  فا اهللَِّ  ُدوِن  ِمْن  ْعُبُدونا  يا اُنوا  كا ا  ما وا ُهْم  اجا أاْزوا وا ظالاُموا  ِذينا  الَّ وا  ﴿اْحرُشُ

أنه قال يف اآلية الكريمة:    ، وقد ورد يف احلديث عن رسول اهلل  [ 23ـ    22ت:  ]الصافا اجْلاِحيِم﴾  

 (1) )الرضباء، كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله(

 

 ( 429/ 8ور )رواه ابن مردويه يف تفسريه، كام يف الدر املنث (1)
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قال آخر: وهو ما يشري إليه قوله تعاىل: ﴿وكنتم أزواجا ثالثة فأصحاب امليمنة ما  

 أصحاب امليمنة وأصحاب املشأمة ما أصحاب املشأمة والسابقون السابقون﴾  

ٌة﴾   را اٌج ُمطاهَّ ا أاْزوا يها
ُْم فِ قال آخر: ويمكن أن يفهم منه ما يفهم من قوله تعاىل: ﴿هلا

زا [ 57النساء:  ]  ْجنااُهْم بُِحوٍر ِعنٍي﴾  ، وقوله: ﴿وا ، أي أن لنفوس السعداء نساء يف  [ 20الطور:  ] وَّ

قال   أنفسهم، كام  قرائن من  لنفوس األشقياء  ـ أن  املقابلة  بقرينة  ـ  يفهم  اجلنة، ويمكن أن 

 ﴾ ْعُبُدونا اُنوا يا ا كا ما ُهْم وا اجا أاْزوا ِذينا ظالاُموا وا وا الَّ    [ 22الصافات: ] تعاىل: ﴿اْحرُشُ

اجلنة فزوجوا اخلريات  قال آخر  أهل  )أما  اآلية:  تفسري  الباقر يف  اإلمام  قال  : وقد 

الكافرين   نفوس  قرنت  يعني  شيطان،  منهم  إنسان  كل  فمع  النار  أهل  وأما  احلسان، 

 ( 1)  واملنافقني بالشياطني فهم قرناؤهم(

قال آخر: واملشهد الثامن من املشاهد التي حتدث عند قيام الساعة هو ما عرب عنه  

ُة ُسئِلاْت﴾، ا املْاْوُءودا إِذا واملراد باملوءودة، من توأد من البنات، وتدفن حية،    قوله تعاىل: ﴿وا

بيد أهلها، كام كان كذلك عادة عند بعض قبائل العرب يف اجلاهلية، كام يشري إىل ذلك قوله  

ا وا  دًّ ْجُهُه ُمْسوا ُدُهْم بِاأْلُْنثاى ظالَّ وا ا أاحا ا ُبرشِّ إِذا   تعاىل: ﴿وا
ِ
ْوِم ِمْن ُسوء ى ِمنا اْلقا ارا تاوا يٌم يا

ظِ ُهوا كا

 ﴾ ُْكُمونا ا حيا اءا ما اِب أاالا سا ا ُه يِف الرتُّ ىلا ُهوٍن أاْم ياُدسُّ ا بِِه أاُيْمِسُكُه عا ا ُبرشِّ  [ 59ـ  58النحل: ] ما

قال آخر: وسؤال املوءودة يوم القيامة، يف مواجهة من وأدها، مع أن األوىلـ  يف ظاهر  

عليه ـ ويف هذا تشنيع عىل اجلاين ومواجهة له باجلريمة التي    املجنيأن يسأل اجلاين ال  األمر ـ  

أجرمها، ووضعها بني يديه، لريى تلك اجلناية الغليظة املنكرة، وليسمع من قتيلته التي ظن  

 أنه سوى حسابه معها، ليسمع منطقها الذي يأخذ بتالبيبه، ويمأل قلبه فزعا ورعبا. 

 

 .514/ 5تفسري نور الثقلني:  (1)
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يشري إىل أن حسن األفعال وقبحها يعلم من جانب العقل، وإن مل  قال آخر: وهذا  

 ينص عليه الرشع، ولذلك ذم عمل هؤالء حيث كانوا يقتلون بناهتم بال ذنب وبال سبب. 

قال آخر: وبعد أن ذكر اهلل تعاىل ما مر من املشاهد، والتي ترجع إىل أرشاط الساعة  

نسان للمحاسبة، وأوهلا ما عرب عنه قوله  ومقدماهتا، ذكر مشاهد عن نفس القيامة وبعث اإل

أعامل   فيها  املالئكة  التي كتبت  واملراد صحف األعامل  ْت﴾،  ُنرِشا ُحُف  الصُّ ا  إِذا تعاىل: ﴿وا

تااباكا  
ْأ كِ أهلها من خري ورش، فتنرش ليقرأها أصحاهبا فيجازوا بحسبها، كام قال تعاىل: ﴿اْقرا

ِس  لاْيكا حا ى بِناْفِسكا اْلياْوما عا فا ، وأما ما هي حقيقة الصحف ونرشها وكيفية  [ 14اإلرساء:  ] يًبا﴾  كا

 قراءة أصحاهبا، فهي من األمور الغيبية. 

ُء ُكِشطاْت﴾،  اما ا السَّ إِذا ربام  و  قال آخر: واملشهد الثاين هو ما عرب عنه قوله تعاىل: ﴿وا

جة، أنه خيفي  يكون املراد بالكشط هنا، إزالة هذا الغطاء الذي خييل للناس، يف رؤيتهم الساذ

احلقيقة اخلفية يف السامء، فينكشف كل يشء يف داخلها.. ذلك أن الكشط لغة هو سلخ جلد  

احليوان عن بدنه، وكأن السامء جلد حيوان يمنع عن مشاهدة ما وراءه، فتزال السامء عن  

 موضعها. 

ا اجْلاِحيُم ُسعِّ  إِذا ْت﴾، أي  قال آخر: واملشهد الثالث هو ما عرب عنه قوله تعاىل: ﴿وا را

إيقادا   أوقدت  الكفر والطغيان  أهل  فيها  يعاقب  التي  أوقدت وأرضمت، أي وإذا جهنم 

النريان لألجسام   التي حتدث عن مس  أمل من يدخل فيها من أشد اآلالم  شديدا، فيكون 

ُة﴾  ارا جا
احْلِ ا النَّاُس وا ُقوُدها  [6التحريم: ] احلية، كام قال تعاىل: ﴿وا

ا اجْلانَُّة ُأْزلِفاْت﴾، أي قربت   إِذا قال آخر: واملشهد الرابع هو ما عرب عنه قوله تعاىل: ﴿وا

ِت اجْلانَُّة لِْلُمتَِّقنيا   ُأْزلِفا من أهلها وقربوا منها؛ ألهنا أعدت هلم وأعدوا هلا، كام قال تعاىل: ﴿وا

رْيا باِعيٍد﴾   [ 31ق: ] غا
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الك  التغيري  صورة  تتمثل  وهكذا  آخر:  الصور  قال  فيه  تتبدل  الذي  اهلائل  وين 

 واألوضاع واملقاييس، لتدخل عاملا جديدا خيتلف عن عامل الدنيا اختالفا كثريا.  

قال آخر: ويقف اإلنسان أمام ذلك كله، ليفكر يف نفسه، ويف دوره، ويف موقعه من  

يصل إىل  كل هذا الواقع اجلديد، فيخرج من واقع الغفلة إىل عامل اليقظة والوعي العميق، ل

النتيجة احلاسمة، وهي أن قيمة اإلنسان يف هذا اليوم تساوي عمله، فال بد من أن يتعرف  

 إىل حجم عمله ليعرف حجم مصريه. 

ا   ما ناْفٌس  ْت  ما
لِ ﴿عا بقوله:  الكريمة  اآليات  هذه  تعاىل  اهلل  عقب  ولذلك  آخر:  قال 

ْت﴾ أي إذا حصل كل ما تقدم من األحداث السالفة، تعلم ك ا ل نفس ما كان من  أاْحرضا

عملها متقبال وما كان منه مردودا عليها، فكثري من الناس كانوا يف احلياة الدنيا مغرورين بام  

تزينه هلم الشياطني، وسيجدون أعامهلم يوم القيامة غري مقبولة وال مرىض عنها، بل هي  

عملهم إال  مبعدة من اهلل مستحقة لغضبه فالذين يعملون أعامهلم رئاء الناس ليس هلم من  

اجلهد واملشقة، وال تكون متقبلة عند رهبم، فعلينا أن ننظر إىل األعامل بمنظار الرشع، ونزهنا  

بميزانه الصحيح، واهلل ال يتقبل من األعامل إال ما صدر عن قلب ميلء باإليامن، عامر بحبه  

 والرغبة يف رضاه، واحلرص عىل أداء واجباته التي فرضها عليه. 

 املشهد الثالث: 

املرشد أحسنتم..  (1)قال  تعاىل::  قوله  عن  ا    فحدثونا  إِذا وا ْت  طارا اْنفا ُء  اما السَّ ا  ﴿إِذا

ْت  را أاخَّ ْت وا ما ا قادَّ ْت ناْفٌس ما ما
لِ ْت عا را

ا اْلُقُبوُر ُبْعثِ إِذا ْت وا را اُر ُفجِّ ا اْلبِحا إِذا ْت وا ُب اْنتاثارا
اكِ وا ا    اْلكا يا

 

/  19(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: ) 105/  24(، ومن وحي القرآن: ) 63/  30(، وتفسري املراغي )1479/  16التفسري القرآين للقرآن )  (1)

/  20امليزان يف تفسري القرآن:و ،155/  30 الطالبني: (، ومنية 341/ 8(، وتفسري ابن كثري: )72/ 31(، ومفاتيح الغيب )95/  30) التفسري املنري(، و475

263 . 
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بِّ  كا بِرا رَّ ا غا اُن ما ْنسا اا اإْلِ باكا  أاهيُّ كَّ اءا را ا شا ٍة ما لاكا يِف أايِّ ُصورا دا اكا فاعا وَّ كا فاسا لاقا ِريِم الَِّذي خا كا اْلكا

ُلونا إِنَّ اأْلا  ْفعا ا تا ْعلاُمونا ما بنِيا يا
اتِ اًما كا نيا كِرا

اافِظِ لايُْكْم حلا إِنَّ عا يِن وا ُبونا بِالدِّ ذِّ ْل ُتكا الَّ با ِفي  كا ارا لا ْبرا

اْلُفجَّ  إِنَّ  ْوُم  ناِعيٍم وا يا ا  ما اكا  أاْدرا ا  ما بِنيا وا
ائِ بِغا ا  نْها ُهْم عا ا  ما يِن وا الدِّ ْوما  يا اا  ياْصلاْوهنا ِحيٍم  ِفي جا لا ارا 

ئٍِذ هللَِِّ﴾  ْوما اأْلاْمُر يا ْيًئا وا ْلُِك ناْفٌس لِناْفٍس شا ْوما الا متا يِن يا ْوُم الدِّ ا يا اكا ما ا أاْدرا يِن ُثمَّ ما  1]االنفطار: الدِّ

 [ 19ـ 

قال أحد الوعاظ: مقاصد هذه السورة الكريمة متاثل مقاصد سورة التكوير وسورة  

االنشقاق، وهي بيان أرشاط الساعة، والدعوة إىل االعتقاد بالبعث، وذكر أرشاطه وأحواله  

تتعرض   ثم  مجيعا..  بأعامله  سيجزى  اإلنسان  وأن  ويبطل،  سينقيض  السائد  النظام  وأن 

ظا يعلم ما يفعل، وأن مصري األبرار هو النعيم، وأن مصري  السورة إىل أن لكل إنسان حاف

 الفجار هو اجلحيم، وأن األمر يوم القيامة بيد اهلل تعاىل، ال متلك نفس معه لنفس شيئا. 

قال آخر: وقد افتتح اهلل تعاىل هذه السورة بمثل ما افتتح به سابقتها من ذكر أمور  

م العرض واحلساب واجلزاء، وهو يوم  حتدث حني خراب هذا العامل، وتكون مقدمة ليو 

القيامة منها أمران علويان مها: انفطار السامء وانتثار الكواكب، وأمران سفليان مها تفجري  

 البحار وبعثرة القبور. 

ْت﴾، أي إذا   طارا ُء اْنفا اما ا السَّ قال آخر: أما انفطار السامء، فقد عرب عنه قوله تعاىل: ﴿إِذا

ا، فلم يبق نظام الكواكب عىل ما نرى، عند خراب هذا العامل  انشقت السامء وتغري نظامه

ِم﴾   اما ُء بِاْلغا اما ُق السَّ قَّ ْوما تاشا يا ُء    [ 25الفرقان:  ] بأرسه، كام قال تعاىل: ﴿وا اما ِت السَّ قَّ ا اْنشا إِذا وقال: ﴿فا

اِن﴾  ها الدِّ ًة كا ْردا اناْت وا انا  [ 37الرمحن: ] فاكا ُء فاكا اما ِت السَّ ُفتِحا اًبا﴾ وقال: ﴿وا  [19النبأ: ] ْت أاْبوا

القيامة وانتقال   يؤذن بقيام  الذي  الكوين  التغيري  قال آخر: وهذا مظهر من مظاهر 

الناس إىل عامل جديد، فقد كانت السامء متامسكة منتظمة بحيث ال يستطيع اإلنسان، مهام  
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ال السامء، يف ذلك  املرفوع، ولكن  السقف  ثغرة يف هذا  أية  يوم  حدق طويال، أن يكتشف 

املشهود، تتشقق ومتتلئ بالثغرات، وتفتح فيها األبواب التي يمكن للداخلني، الذين يؤذن  

 هلم بالدخول، أن ينفذوا منها. 

إىل   التي تؤدي  أما كيف حيدث ذلك؟ وهل أن هناك أسبابا طبيعية هي  قال آخر: 

بشكل مبارش؟  ذلك، أم أن إرادة اهلل التي تعلقت بتامسك السامء هي التي تتعلق بانشقاقها  

هذه األسئلة وأمثاهلا مما ال نملك الوسيلة للحصول عىل جواب حوهلا، كام أن معرفته ال  

 تندرج يف إطار املسؤوليات امللقاة عىل عاتقنا. 

ْت﴾   ُب اْنتاثارا
اكِ وا ا اْلكا إِذا قال آخر: أما انتثار الكواكب، فقد عرب عنه قوله تعاىل: ﴿وا

نظامها املتناسق اخلاضع لرتتيب معني، الذي يمثل حركته يف  أي انتقلت عن مواضعها يف  

داخل مداراهتا املحدودة التي ال تتعداها لتؤدي مهمتها يف النظام الكوين يف مواقعها املعينة.  

ولكنها، يف النظام الكوين اجلديد، تتساقط وتتناثر يف الفضاء وتفقد إرشاقها، وربام تغيب يف  

 آفاق الضياع. 

أما  أي    قال آخر:  ْت﴾  را ُفجِّ اُر  اْلبِحا ا  إِذا تعاىل: ﴿وا قوله  فقد عرب عنه  البحار،  تفجر 

من   األرض حينا  بملحها، وفاضت عىل سطح  فاختلط عذهبا  من حواجز  بينها  ما  أزيل 

ْت﴾   را ُسجِّ اُر  اْلبِحا ا  إِذا ﴿وا تعاىل:  قال  كام  ماؤها،    [6التكوير:  ] الدهر،  وفاض  ملئت  أي 

 ديد، ووقوع اخللل يف مجيع أجزائها. الضطراب األرض وزلزاهلا الش

قال آخر: وقد يراد من تفجريها امتالؤها وغمرها لليابسة وطغياهنا عىل األهنار، أو  

إىل   بذلك  مياهها  فتتحول  إىل عنرصيه: األوكسيجني واهليدروجني،  مائها وحتليله  تفجري 

البحار من يأذن اهلل بتجميعها وتكوين  الغازين، كام كانت قبل أن  هام.. وغريها من  هذين 

 االحتامالت التي حتاول تقريب ما حيصل من غري أن جتزم به. 
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أي   ْت﴾  را
ُبْعثِ اْلُقُبوُر  ا  إِذا ﴿وا تعاىل:  قوله  عنه  عرب  فقد  القبور،  بعثرة  أما  آخر:  قال 

 أثريت وقلب أسفلها أعالها، وباطنها ظاهرها، ليخرج من فيها من املوتى أحياء. 

ج األجداث إىل سطح األرض يف بداية انطالق الناس  قال آخر: وهو كناية عن إخرا 

إىل املحرش، حيث تبعث فيهم احلياة من جديد، ليقفوا وقفة تأمل قبل وقفة احلساب، حيث  

 يتذكرون كل تارخيهم العميل يف يقظة ووعي. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه إذا حدثت هذه األحداث، علمت كل نفس ما قدمت  

ا  من عمل صالح لآلخر ْت ناْفٌس ما ما
لِ ة، وما فاهتا أن تعمله يف الدنيا من خري، قال تعاىل: ﴿عا

ْت﴾، مما عملته يف حياهتا، أو ما أخرته من األعامل، والتي متتد نتائجها إىل أمد   را أاخَّ ْت وا ما قادَّ

طويل يبقى بعد املوت، وهو ما سنته من سنن حسنة أو سيئة.. وقد يراد بام قدمت وأخرت  

 يف أول العمر وما عملته يف آخره، فيكون كناية عن االستقصاء. ما عملته 

ى   ْكرا الذِّ ُه  لا أانَّى  وا اُن  ْنسا اإْلِ ُر  كَّ تاذا يا ئٍِذ  ْوما تعاىل: ﴿يا قوله  إىل ذلك  يشري  آخر: كام  قال 

ْمُت حِلايااِِت﴾   ْيتانِي قادَّ ا لا ُقوُل يا س يف  .. ويف تنكري ﴿ناْفٍس﴾ إشارة وحدة النفو[ 24ـ    23الفجر:  ] يا

الذي   العلم  هذا  يف  سواء  مجيعها  فالنفوس  عليها،  وما  هلا  بام  العلم  حيث  من  اليوم  هذا 

 يكشف كل يشء، حتى لقد أصبحت نفوس الناس مجيعا أشبه بنفس واحدة. 

بِّكا   بِرا كا  رَّ غا ا  ما اُن  ْنسا اإْلِ اا  أاهيُّ ا  ﴿يا بقوله:  اإلنسان  تعاىل  اهلل  خاطب  ثم  آخر:  قال 

ِريِم﴾، واخلط اُن﴾ استدعاء ملعاين اإلنسانية التي أودعها اهلل تعاىل يف  اْلكا ْنسا اا اإْلِ ا أاهيُّ اب بـ ﴿يا

اإلنسان، من قوى عاقلة مدركة، من شأهنا أن متيز بني اخلري والرش، وتفرق بني اإلحسان  

واإلساءة، وأن تضع بني يدى اإلنسان ميزانا سليام يضع يف إحدى كفتيه ما أحسن اهلل به  

ع يف الكفة األخرى ما يقدر عليه من شكر، وذلك بإحسان العمل، كام قال تعاىل:  إليه، ويض

  ﴾ يْكا إِلا اهللَُّ  نا  أاْحسا اما  كا أاْحِسْن  فيها  [ 77القصص:  ] ﴿وا التي وضع  الكفة  اإلنسان  رأى  فإذا   ،
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هذا   مقابل  يف  شيئا  األخرى  الكفة  يف  يضع  مل  ثم  واملنن،  بالعطايا  مألى  إليه  اهلل  إحسان 

ن، بل وجتاوز هذا، فمأل الكفة كفرا باهلل، وحمادة هلل وألوليائه؛ فأي إنسان هو؟ وأي  اإلحسا 

 جزاء جيزى به؟

ِريِم﴾ هلل تعاىل يف هذا املقام، من بني صفاته الكريمة  ويف    قال آخر: اختيار صفة ﴿اْلكا

جحود  جل شأنه، إلفات إىل هذا اإلحسان العظيم الذي أفاضه اهلل عىل اإلنسان، وإىل مقدار  

من   ذرة  كل  يف  اإلنسان  الذي جيده  الغامر،  الفضل  هذا  مع  وكفرانه، وضالله،  اإلنسان 

 ذراته، ومع كل نفس من أنفاسه.. 

﴾ إنكار عىل اإلنسان أن يدعوه تواىل اإلحسان   كا رَّ ا غا قال آخر: ويف قوله تعاىل: ﴿ما

ربه املحسن الكريم..  عليه، وتكاثر النعم بني يديه، إىل أن يتخذ من ذلك أسلحة حيارب هبا  

ذلك أن كرم الكريم، وإحسان املحسن، إذا قوبل ممن أكرم وأحسن إليه، باالستخفاف، ثم  

النكران واجلحود، ثم باحلرب والعدوان عىل احلدود، كان من مقتىض احلكمة والعدل معا،  

ال  أن يؤدب هذا اجلاحد املنكر، وأن يذوق مرارة احلرمان، كام ذاق حالوة اإلحسان.. وإ 

 فقد اإلحسان معناه، وذهب رحيه الطيب، الذي جيده الذين يعرفون قدره، ويؤدون حقه. 

 قال آخر: وقد عرب بعض الشعراء عن ذلك بقوله: 

 إذا أنت أكرمت الكريم ملكته 

 

 وإن أنت أكرمت اللئيم متردا   

 وقال آخر:  

 ووضع الندى يف موضع السيف بالعال 

 

 مرض كوضع السيف يف موضع الندى   

الزيغ   الكريمة حجة ألهل  اآلية  يف  أن  من  بعضهم  تأوله  ما  يصح  وال  آخر:  قال 

ِريِم﴾   اْلكا بِّكا  بِرا كا  رَّ غا ا  ﴿ما ربه:  من  أحدهم  سئل  إذا  بحيث  رهبم،  هبا  يلقون  والضالل، 

 مكرا. فيقول يف قحة، وبال حياء: )غرين كرمك(، فذلك مكر باهلل، واهلل أرسع  
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قال آخر: ذلك أن اهلل كريم كرما ال حدود له.. ولكن هذا الكرم، ال يقع إال حيث  

املواقع التي حتيا به، وتثمر أطيب الثمر يف ظله.. إنه كرم بحكمة، وحساب وتقدير، كام قال  

اٍر﴾  ُه بِِمْقدا  ِعنْدا
ٍ
ء ْ ُكلُّ يشا  [8الرعد: ] تعاىل: ﴿وا

نفسه بالكريم دون القهار، إيذانا بأن ذلك   قال آخر: ولذلك، فإن وصف اهلل تعاىل

مما ال يصلح أن يكون مدارا الغرتاره، وإغواء الشيطان له بنحو قوله: افعل ما شئت فإن 

ربك كريم قد تفضل عليك يف الدنيا وسيفعل مثل ذلك يف اآلخرة، بل هذا يصلح للمبالغة  

 يف اإلقبال عىل اإليامن والطاعة.

اىل بعض مظاهر كرمه عىل اإلنسان، وإحسانه إليه، فقال:  قال آخر: ثم ذكر اهلل تع

﴾، أي أن اهلل تعاىل خلق اإلنسان يف أحسن تقويم، فعدل   لاكا دا اكا فاعا وَّ كا فاسا لاقا ﴿الَِّذي خا

ما   نِي آدا ْمناا با رَّ ْد كا قا لا خلقه، ومنحه عقال امتاز به عىل كثري من املخلوقات، كام قال تعاىل: ﴿وا

اْلنااُهْم   محا ْقناا تاْفِضياًل﴾  وا لا رٍي مِمَّْن خا
ثِ ىلا كا ْلنااُهْم عا فاضَّ يِّبااِت وا ْقنااُهْم ِمنا الطَّ زا را اْلباْحِر وا ِّ وا يِف اْلربا

 [ 70اإلرساء: ] 

﴾ أي ركبك   باكا كَّ اءا را ا شا ٍة ما قال آخر: ثم أمجل ما فصله أوال بقوله: ﴿يِف أايِّ ُصورا

دهلا عىل بقائك األبدي يف نشأة أخرى بعد هذه  يف صورة هي من أهبى الصور وأمجلها، وأ

الرفيعة ال   املنزلة  الوجود حقها، فمن خص هبذه  يوىف كل مرتبة من  الكريم  فإن  النشأة، 

ينبغي أن يعيش كام يعيش سائر احليوان، ويموت كام يموت الوحش وصغار الذر، وإنام  

، وال فناء بعدها، يوىف فيها كل  الذي يليق بعقله وقوة نفسه أن تكون له حياة أبدية ال حد هلا 

 ذي حق حقه، وكل عامل جزاء عمله. 

﴾ للتفخيم، الذي   باكا كَّ اءا را ا شا ما ٍة  أايِّ ُصورا ا﴾ يف قوله تعاىل: ﴿يِف  قال آخر: و﴿ما

يشري إىل قدرة اهلل تعاىل، وما أودع يف جرم اإلنسان الصغري، من قوى عمر هبا هذه األرض،  
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 استأهل أن يكون خليفة اهلل عليها.وفتح هبا مغاليق كنوزها، و

قال آخر: واآليات الكريمة تشري بذلك إىل مراحل خلق اإلسنان األربعة، واملتمثلة  

يف أصل اخللقة، والتسوية، والتعديل، والرتكيب.. ففي املرحلة االوىل: يبدأ خلق اإلنسان  

والتنظيم يقّدر اهلل تعاىل  ومن نطفة يف ظلامت رحم االم.. ويف املرحلة الثانية، مرحلة التسوية  

خلق كل عضو من أعضاء اإلنسان بميزان متناهي الدقة، فلو أمعن اإلنسان النظر يف تكوين  

أمامه عاملا من   ألطاف ومواهب وقدرات، لتجسم  فيها من  تعاىل  اهلل  أودع  أعضائه، وما 

 العلم والقدرة واللطف والكرم اإلهلي. 

ا يكون  الثالثة  املرحلة  ويف  آخر:  وحتكيم  قال  واألعضاء(  )القوى  بني  لتعديل 

يساعد يف   مثال  التنفس  يكمل بعضها بعضا، فجهاز  بينها، فاألعضاء يف عملها  االرتباط 

عمل الدورة الدموية، وهي بدورها تقدم يد العون إىل عملية التنفس، وألجل ابتالع لقمة  

األسنان   من:  كل  يؤدي  أن  بعد  إال  اهلضمي  اجلهاز  إىل  تصل  ال  والغدد  غذاء،  واللسان 

وعضالت الفم دورها املوكل هبا، ومن ثم تتعاضد أجزاء اجلهاز اهلضمي عىل إمتام عملية  

القوة الالزمة للحركة والفعالية... وكل هذا وغريه   اهلضم وامتصاص الغذاء، لينتج منه 

  ﴾ لاكا دا  كثري، قد مجعه اهلل تعاىل يف كلمة قصرية رائعة، فقال: ﴿فاعا

امل ويف  آخر:  النهائية  قال  الصورة  وإعطاء  )الرتكيب(  عملية  تكون  الرابعة:  رحلة 

مجالية   مسحة  عليها  موزونة  اإلنساين صورة  النوع  بإعطاء  تعاىل  اهلل  تكرم  فقد  لإلنسان، 

فيه   يكون  بشكل  وركبه  سليمة،  فطرة  اإلنسان  وأعطى  احليوانات،  بقية  مع  قياسا  بديعة 

 مستعدا لتلقي كل علم وتربية. 

ن حكمة اهلل تعاىل أن جعل الصور اإلنسانية خمتلفة متباينة، كام أشار إىل  قال آخر: وم

انُِكْم﴾   أاْلوا وا أاْلِسناتُِكْم  ُف  اْختاِلا وا اأْلاْرِض  وا اِت  وا اما السَّ ْلُق  خا ِه 
اتِ آيا ِمْن  ﴿وا تعاىل:  قوله  ذلك 
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 ، ولوال االختالف املذكور الختل توازن النظام االجتامعي البرشي. [ 22الروم: ] 

يف  قا  والتفاوت  االختالف  قدر  تعاىل  اهلل  فإن  املظهر  يف  االختالف  ومع  آخر:  ل 

وبه   حكمته،  بمقتىض  النظم  هذا  وجاء  والرغبات،  واألذواق  واالستعدادات  القابليات 

 يمكن تشكيل جمتمع متكامل سليم وكل حوائجه ستكون مؤمنة. 

يِف   انا  ْنسا اإْلِ ْقناا  لا ْد خا قا قوله تعاىل: ﴿لا إليه بصورة إمجالية  قال آخر: وكل هذا أشار 

ْقِويٍم﴾   ِن تا .. وهذه اآلية الكريمة وغريها هتدف إىل تعريف اإلنسان املغرور  [ 4التني:  ] أاْحسا

وه  بحقيقته، منذ كان نطفة قذرة، مرورا بتصويره وتكامله يف رحم أمه، حتى أشد حاالت نم

وتكامله، وتؤكد عىل أن حياة اإلنسان يف حقيقتها مرهونة بنعم اهلل، وكل حي يفعم برمحة  

اهلل يف كل حلظات حياته، والبد لكل حي ذي لب وبصرية من أن يرتحل من مطية غروره  

 وغفلته، ويضع طوق عبودية املعبود األحد يف رقبته، وإال فمصريه اهلالك احلتمي. 

يِن﴾،    قال آخر: ثم ذكر اهلل  ُبونا بِالدِّ ذِّ ْل ُتكا الَّ با تعاىل منشأ الغرور والغفلة، فقال: ﴿كا

أي ارتدعوا عن االغرتار بكرمي لكم، فإنكم ال تستقيمون عىل ما توجبه نعمي عليكم،  

ويدعوه إرشادي لكم، بل جترتئون عىل ما هو أعظم منه.. فتكذبون بيوم اجلزاء واحلساب  

ثون للفصل بينكم، فتجازى كل نفس بام عملت، وما قدمت  عىل القليل والكثري، يوم تبع

 وأخرت. 

قال آخر: وهلذا، فإننا لو دققنا النظر يف حال املغرورين والغافلني، لرأينا أن الشك  

بيوم القيامة أو إنكاره هو الذي استحوذ عىل قلوهبم وما دونه جمرد مربرات واهية، ومن  

قو فلو  املعاد،  أصل  عىل  لتشديد  يأِت  الغرور  هنا  الرتفع  القلوب  يف  باملعاد  اإليامن  ي 

 وانقشعت الغفلة عن النفوس. 

قال آخر: ثم حذرهم اهلل تعاىل من متادهيم يف غيهم ببيان أن أعامهلم حمصاة عليهم  
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أعاملكم حمصاة   أن  أي   ﴾ ُلونا ْفعا تا ا  ما ْعلاُمونا  يا بنِيا 
اتِ كا اًما  را

كِ اافِظِنيا  حلا ْيُكْم  لا عا إِنَّ  ﴿وا فقال: 

كم، فقد وكل بكم مالئكة حفظة، كرام كاتبون حيصون كل ما تعملون من خري ورش،  علي

ْيِه   دا لا إِالَّ  ْوٍل  قا ِمْن  ْلِفُظ  يا ا  ما ِعيٌد  قا ِل  اما الشِّ ِن  عا وا اْلياِمنِي  ِن  آخر: ﴿عا تعاىل يف موضع  قال  كام 

تِيٌد﴾   ِقيٌب عا اِهُر فاْوقا ِعبااِدِه [ 18ـ   17ق:  ] را ُهوا اْلقا ظاًة﴾  ، وقال: ﴿وا فا لاْيُكْم حا ُيْرِسُل عا األنعام:  ] وا

61 ] 

قال آخر: وليس علينا أن نبحث عن كنه هؤالء احلفظة، وكيف حيفظون األعامل،  

وهل عندهم أوراق وأقالم، أو هناك ألواح ترسم فيها األعامل، أو هم أرواح تتجىل فيها  

كلف العلم به، وإنام نكلف  تلك األعامل، فتبقى فيها بقاء املداد يف القرطاس.. كل ذلك مل ن

 اإليامن بصدق اخلرب، وتفويض األمر يف حقيقته إىل اهلل. 

الذين يشهدون عىل اإلنسان بأعامله يف  املراقبني  تعاىل إىل  قال آخر: وقد أشار اهلل 

ٍل   ما ُلونا ِمْن عا الا تاْعما مواضع خمتلفة من القرآن الكريم، وأوهلم اهلل تعاىل، كام قال تعاىل: ﴿وا

فِيِه﴾   ُتِفيُضونا  إِْذ  ُشُهوًدا  ْيُكْم  لا عا ُكنَّا  قال  .. ومنهم األنب[ 61يونس:  ] إِالَّ  ياء والصاحلون، كام 

ِهيًدا﴾   شا  
ِ
ء ُؤالا ها ىلا  عا بِكا  ِجْئناا  وا ِهيٍد  بِشا ٍة  ُأمَّ ُكلِّ  ِمْن  ِجْئناا  ا  إِذا ْيفا  ﴿فاكا ..  [ 41النساء:  ] تعاىل: 

أاْرُجُلُهْم   أاْيِدهيِْم وا ْيِهْم أاْلِسناُتُهْم وا لا ُد عا ْوما تاْشها ومنهم أعضاء بدن اإلنسان، كام قال تعاىل: ﴿يا

﴾  باِما  ُلونا ْعما اُنوا يا تَّى  .. ومنهم جلد اإلنسان وسمعه وبرصه، كام قال تعاىل: [ 24النور: ] كا ﴿حا

 ﴾ ُلونا ْعما اُنوا يا ُجُلوُدُهْم باِما كا اُرُهْم وا أاْبصا ْمُعُهْم وا ْيِهْم سا لا ِهدا عا ا شا اُءوها ا جا ا ما ..  [ 20]فصلت: إِذا

ْت ُكلُّ  اءا جا ِهيٌد﴾    ومنهم املالئكة، كام قال تعاىل: ﴿وا شا ائٌِق وا ا سا ها عا .. ومنهم  [ 21ق:  ] ناْفٍس ما

ا﴾  ها ُث أاْخباارا ئٍِذ حُتادِّ ْوما  [ 4الزلزلة: ] األرض، كام قال تعاىل: ﴿يا

قال آخر: وقد سئل اإلمام الصادق عن علة وضع املالئكة لتسجيل أعامل اإلنسان  

علهم شهودا عىل  يف حني أن اهلل عزوجل عامل الرس وأخفى، فقال: )استعبدهم بذلك، وج
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أشد   معصيته  وعن  مواظبة،  اهلل  طاعة  عىل  أشد  إياهم  ملالزمتهم  العباد  ليكون  خلقه، 

يراين،   ريب  فيقول  وكف،  فارعوى  مكاهنام  فذكر  بمعصية  هيم  عبد  من  وكم  انقباضا، 

يذبون عنهم مردة الشياطني، وهوام األرض، وآفات كثرية  ون..  وحفظتي عيل بذلك يشهد

  (1)إذن اهلل، إىل أن جييء أمر اهلل عزوجل(من حيث ال يرون ب

أن   والعقاب، وبني  الثواب  من  والكتابة  احلفظ  نتيجة  تعاىل  اهلل  ثم ذكر  آخر:  قال 

ارا   إِنَّ اْلُفجَّ ِفي ناِعيٍم وا ارا لا العاملني يف ذلك اليوم فريقان، وبني مآل كل منهام فقال: ﴿إِنَّ اأْلاْبرا

ِحيٍم   ِفي جا يِن﴾ أي وإن أهل الثواب وهم األبرار يكونون يف دار النعيم،  لا ْوما الدِّ اا يا ْصلاْوهنا يا

وإن أهل العقاب وهم الفجار يكونون يف دار اجلحيم، دار العذاب األليم يقاسون أهواهلا..  

وذلك، بناء عىل حتمية الوقوع املستقبيل، ألن املستقبل احلتمي واملضارع املتحقق الوقوع  

 يغة احلال يف اللغة العربية، وأحيانا يأِت بصيغة املايض. يأِت بص

ِفي   لا ارا  اْلُفجَّ إِنَّ  وا ناِعيٍم  ِفي  لا ارا  اأْلاْبرا ﴿إِنَّ  تعاىل:  بقوله  يراد  أن  ويمكن  آخر:  قال 

ِحيٍم﴾ احلال احلارض، أي: إن األبرار يعيشون يف نعيم اجلنة حاليا، وإن الفجار قابعون   جا

﴾  يف أودية النار، كام ي  ِرينا
افِ ٌة بِاْلكا نَّما ملاُِحيطا ها إِنَّ جا  [54]العنكبوت:  فهم ذلك من قوله تعاىل: ﴿وا

﴾ ألهنم عاشوا الرب يف   ارا قال آخر: وقد وصف اهلل تعاىل أهل النعيم بكوهنم ﴿اأْلاْبرا

احلياة، التزاما باملنهج اإليامين الذي يدفع اإلنسان إىل عمل اخلري كله ورفض الرش كله، حتى  

من  ي تكون صفة  قد  التي  الالزمة  العادة  يشبه  ما  إىل  وممارسته  اإليامن  بوعي  ذلك  تحول 

صفات الذات، فالرب العميل يف حياة الناس يتحول إىل عنوان من عناوين شخصياهتم، فهم  

األبرار الذين إذا رأيتهم رأيت الرب ماثال يف وجوههم وكلامهتم وخطواهتم العملية يف احلياة،  

 

 .522، ص5نور الثقلني، ج (1)
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مواقعهم اخلرية.. وهؤالء هم الذين يظلهم اهلل بظل رمحته يوم ال ظل إال ظله،    ومواقفهم يف 

 وهم الذين جيعلهم يف مواقع نعمته يف رحاب جنته التي وعد اهلل هبا عباده األبرار املتقني. 

اِر﴾ ألهنم التزموا خط   قال آخر: وقد وصف اهلل تعاىل أهل اجلحيم بكوهنم ﴿اْلُفجَّ

هلل، سواء يف ذلك الفجور يف العقيدة املتمثل يف اإلنكار من غري فكر  الفجور الذي يبغضه ا 

وال حجة، والقائم عىل االستكبار الذاِت الذي يمنع اإلنسان من مواجهة القضايا املطروحة  

لديه بمسؤولية، أو الفجور يف العمل، املتمثل يف التمرد عىل أوامر اهلل ونواهيه.. وهذا هو  

هذا العمل الذي يلتقي مع سخط اهلل عىل أصحابه، مما جيعلهم  اجلزاء الذي يتناسب مع  

 بعيدين عن مواقع رمحته، وقريبني إىل مواقع غضبه يف ساحة اجلحيم. 

يِن﴾ أي هذه اجلحيم، التي يلقى   ْوما الدِّ اا يا ْصلاْوهنا قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم ﴿يا

 أي يوم القيامة، الذي يكذبون به. فيها الفجار، إنام يصلوهنا ويعذبون هبا يوم الدين، 

قال آخر: ثم بني اهلل تعاىل أن هذا العذاب حتم ال منجاة هلم منه وال مهرب فقال:  

﴾ أي إهنم ال يغيبون عن اجلحيم، وال ينفكون عن عذاهبا، بل هم   ائِبنِيا ا بِغا نْها ا ُهْم عا ما ﴿وا

 مالزمون هلا. 

ئبني عنها يف هذه الدنيا، فهم مرشفون  قال آخر: وجيوز أن يكون املعنى أهنم ليسوا غا 

 روها. ي عليها، مسوقون إليها بفجورهم، وإن مل 

يِن﴾ وهو   ْوُم الدِّ ا يا اكا ما ا أاْدرا ما قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل هول ذلك اليوم، فقال: ﴿وا

استفهام يراد به عرض هذا اليوم عىل ما هو عليه من هول ال يوصف، وال يعرف كنهه، ألنه  

 تره العيون، ومل حتم حوله الظنون.  يشء مل 

قال آخر: أي إن أمرك أهيا اإلنسان لعجيب، فأنت اله عن هذا اليوم غري مبال به،  

وقد كنت خليقا أن تتعرف حقيقة حاله، لتأخذ لنفسك احليطة، وتتدبر أمرك، وال تركن إىل  
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 عفو ربك وكرمه وصفحه، فإنك ال تدري ما قدر لك. 

يِن﴾  قال آخر: ثم زاد اهلل  ْوُم الدِّ ا يا اكا ما ا أاْدرا تعاىل ذلك توكيدا وتعظيام فقال: ﴿ُثمَّ ما

تتهاون   أن  منك  عجيب  ثم  وجه    بنبأأي  وعرفت  كنهه،  أدركت  قد  وكأنك  اليوم،  هذا 

اخلالص مما يلقاك فيه من األهوال، ولو عرفته حق معرفته لالنت قناتك، ورجعت إىل ربك  

 الصفح عام قدمت يداك.  تائبا، وعدت إليه مستغفرا، طالبا 

ْيًئا﴾ أي   ْلُِك ناْفٌس لِناْفٍس شا ْوما الا متا قال آخر: ثم بني اهلل تعاىل حقيقة أمره فقال: ﴿يا

امرئ   اهلل وحده.. فكل  إال  أمر  بوجه وال  هلا  نفعا  عنها وال  دفعا  النفس  تستطيع  يوم ال 

 ْ ْوًما الا جتا ُقوا يا اتَّ ْيًئا﴾ مشغول بام هو فيه، كام قال تعاىل: ﴿وا ْن ناْفٍس شا  [ 123البقرة: ] ِزي ناْفٌس عا

ئٍِذ   ْوما يا ِمنُْهْم  اْمِرٍئ  لُِكلِّ  نِيِه  با وا ِه 
اِحباتِ صا وا أابِيِه  وا ِه  ُأمِّ وا أاِخيِه  ِمْن  املْاْرُء  ِفرُّ  يا ْوما  ﴿يا ْأٌن  وقال:  شا

 [ 37ـ  34عبس: ] ُيْغنِيِه﴾ 

اأْلامْ  ئٍِذ هللَِِّ﴾ وحده، فال أحد حيمى  قال آخر: ثم أكد اهلل تعاىل ما سبق بقوله: ﴿وا ْوما ُر يا

أحدا، وال يغنى أحد عن أحد شيئا.. وقد استأثر اهلل باألمر كله، فبيده ترصيفه، وإليه املرجع  

يف   األشياء  بني  تربط  ذاتية  رابطة  هناك  وليست  قوة ألي شخص،  هناك  وليس  واملآب، 

ي  البعض، فيام  الناس من بعضهم  ينتظره  الذي  النفع  ملكونه من أسباب وأوضاع  مسائل 

هناك،   أي يشء  احلصول عىل  يريد  كان  فمن  كله هلل،  فاألمر  إليهم،  تقديمها  يستطيعون 

فليوثق عالقته باهلل، فإنه املهيمن عىل كل يشء هنا وهناك، فال يشء لغريه، أيا كانت قيمته  

 أو درجته أو مقامه. 

األزمان   كله هلل يف مجيع  األمر  أن  مع  القيامة،  بيوم  األمر هلل  اعتبار  آخر: ويف  قال 

وأهنم   شيئا،  يملكون  أهنم  يظنون  الدنيا  يف  كانوا  وإن  ـ  الناس  أن  إىل  إشارة  واألحوال 

الدنيا، لن يكون هلم منه   ـ فإن هذا الظاهر من أمرهم يف  يملكون فيام بينهم الرض والنفع 
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اِر﴾ يشء يف اآلخرة هَّ اِحِد اْلقا اِن املُْْلُك اْلياْوما هللَِِّ اْلوا
 [16غافر: ] ، كام قال تعاىل: ﴿ملِ

 املشهد الرابع: 

اا    فحدثونا عن قوله تعاىل: : أحسنتم..  (1)قال املرشد هبِّ أاِذناْت لِرا ْت وا قَّ ُء اْنشا اما ا السَّ ﴿إِذا

ا فِي ْت ما أاْلقا ْت وا ا اأْلاْرُض ُمدَّ إِذا ْت وا ُحقَّ اُن إِنَّكا  وا ْنسا اا اإْلِ ا أاهيُّ ْت يا ُحقَّ اا وا هبِّ أاِذناْت لِرا الَّْت وا ختا ا وا ها

ِسرًيا وا  اًبا يا ُب ِحسا ْوفا حُيااسا ُه بِياِمينِِه فاسا تاابا
ْن ُأوِِتا كِ ا ما أامَّ ِقيِه فا ْدًحا فاُمالا بِّكا كا اِدٌح إِىلا را لُِب  كا نْقا يا

ا ما  أامَّ وًرا وا رْسُ ِه ما
انا  إِىلا أاْهلِ ِعرًيا إِنَُّه كا ياْصىلا سا ْدُعو ُثُبوًرا وا ْوفا يا اءا ظاْهِرِه فاسا را ُه وا تاابا

ْن ُأوِِتا كِ

ِق وا  فا انا بِِه باِصرًيا فاالا ُأْقِسُم بِالشَّ ُه كا بَّ ُورا باىلا إِنَّ را ْن حيا وًرا إِنَُّه ظانَّ أاْن لا رْسُ ِه ما
ا  يِف أاْهلِ ما ْيِل وا اللَّ

رِ  ما اْلقا قا وا سا ْيِهُم اْلُقْرآُن الا    وا لا ا ُقِرئا عا إِذا ُْم الا ُيْؤِمنُونا وا باٍق فااما هلا ْن طا باًقا عا ُبنَّ طا كا ْ قا لارتا ا اتَّسا إِذا

الَّ  إِالَّ  أالِيٍم  اٍب  ذا بِعا ُهْم  ْ بارشِّ فا ُيوُعونا  باِما  أاْعلاُم  اهللَُّ  وا ُبونا  ذِّ ُيكا ُروا  فا كا ِذينا  الَّ ِل  با ْسُجُدونا  ِذينا  يا

ُن ْنُوٍن﴾ آما رْيُ مما ُْم أاْجٌر غا احِلااِت هلا ِمُلوا الصَّ عا  [25ـ  1]االنشقاق: وا وا

قال أحد الوعاظ: هذه السورة الكريمة تتناول مثل ما تقدمها من سورِت االنفطار  

 والتكوير بيان أرشاط الساعة وحضور يوم القيامة واختالف الناس يف مصريهم. 

قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل يف أوهلا أهوال يوم القيامة، فذكر أنه حني انشقاق السامء  

العامل، وانبساط األرض بنسف ما فيها من جبال، وختليها عام يف جوفها،   واختالل نظام 

الربرة،   الصاحلني  فريق  فريقني..  حينئذ  الناس  وينقسم  حسابه،  فيوفيه  ربه  املرء  يالقى 

حسابا يسريا ويرجعون مرسورين إىل أهلهم.. وفريق الكفرة والعصاة،    وهؤالء حياسبون 

وهؤالء يؤتون كتبهم وراء ظهورهم، ثم يصلون حر النار ألهنم كانوا فرحني بام يتمتعون  

  ، ثواببه من اللذات واجلري وراء الشهوات، إذ كانوا يظنون أن ال بعث، وال حساب، وال  

 

/  20(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: ) 148/  24(، ومن وحي القرآن: ) 88/  30(، وتفسري املراغي )1501/  16التفسري القرآين للقرآن )  (1)

 . 210/  30  الطالبني: (، ومنية 96/ 31(، ومفاتيح الغيب ) 52
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 وال عقاب. 

عاىل السورة بذكر أحداث هناية العامل املهولة، وأوهلا ما حيصل  قال آخر: وقد بدأ اهلل ت

ْت﴾ أي انفتحت وتصدعت بحيث فقدت متاسكها القوي،  قَّ ُء اْنشا اما ا السَّ  للسامء، فقال: ﴿إِذا

ْت﴾، أي   ُحقَّ اا وا هبِّ أاِذناْت لِرا قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل حال السامء حينها، فقال: ﴿وا

انقادت وأطاعت تكوينا، وحق هلا ذلك، ألهنا خملوقة له، والعامل  استمعت إىل أمر رهبا و

ُه ُكْن   ُقولا لا ْيًئا أاْن يا ادا شا ا أارا بأرسه ال خيرج عن سلطان قدرته، كام قال تعاىل: ﴿إِنَّاما أاْمُرُه إِذا

ياُكوُن﴾   قا [ 82يس:  ] فا ْرًها  كا أاْو  طاْوًعا  ياا 
اْئتِ لأِْلاْرِض  وا اا  هلا الا  ﴿فاقا وقال:   ،  ﴾ طاائِِعنيا ْيناا  أاتا تاا  الا

 ، فإرادته نافذة يف مجيع األشياء. [ 11فصلت: ] 

أدنى مقاومة   بإمكاهنا إظهار  العظمة  السامء بتلك  قال آخر: أي ال يتوهم أحد أن 

ألمر اهلل.. بل ستستجيب ألمر اهلل خاضعة طائعة، ألن إرادته سبحانه يف خلقه هي احلاكمة،  

 يعيص أمره جل وعال. وال حيق ألي خملوق أن  

قال آخر: وكيف هلا أال تسلم ألمره عزوجل، وكل وجودها ويف كل حلظة من فيض  

لطفه، ولو انقطع عنها بأقل من طرفة عني لتالشت.. فالسامء واألرض مطيعتان ألمر رهبام  

ْيناا طا  تاا أاتا الا ﴾  منذ أول خلقهام حتى هناية أجلهام، كام قال تعاىل عن قوهلام يف ذلك: ﴿قا ائِِعنيا

 [11فصلت: ] 

ْت﴾، ومد   ا اأْلاْرُض ُمدَّ إِذا قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل ما حيصل لألرض، فقال: ﴿وا

فوقها، جباال وال   بعيدا  املحلقة  العني  ترى  فال  املمدود،  كالبساط  األرض، هو ظهورها 

 هضابا، وإنام تراها عىل مستوى واحد، ال عوج فيها وال أمتا. 

بسطها بإزالة اجلبال، كبسط األديم، كام يشري إىل ذلك قوله تعاىل:  قال آخر: واملراد  

الا  ًجا وا ا ِعوا يها
ى فِ ًفا الا تارا ْفصا اًعا صا ا قا ُرها ياذا يبِّ ناْسًفا فا ا را نِْسُفها بااِل فاُقْل يا ِن اجْلِ ْسأاُلوناكا عا يا   ﴿وا
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 [ 107ـ  105طه: ] أاْمًتا﴾ 

ن عليها وما عليها، وكان قبل ذلك  قال آخر: فهذا النوع من املد مميت لألرض وم

أاهْنااًرا﴾   ايِسا وا وا ا را يها
لا فِ عا جا دَّ اأْلاْرضا وا ُهوا الَِّذي ما مد حميي هلا وملن عليها، كام قال تعاىل: ﴿وا

 [3الرعد: ] 

الَّْت﴾، وإلقاء ما   ختا ا وا يها
ا فِ ْت ما أاْلقا قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن األرض حينها ﴿وا

إ هو  األرض  اأْلاْرُض  يف  ِت  جا أاْخرا ﴿وا تعاىل:  قال  كام  وغريهم،  موتى  من  فيها  ما  خراج 

اا﴾  اهلا  [ 2الزلزلة: ] أاْثقا

التعبري هنا بلفظ اإللقاء إشارة إىل أهنا تلفظ ما فيها لفظا، كام يلقى   قال آخر: ويف 

الَّْت﴾ أي أهنا ختلت عام ألقته من بطن ختا ها، فلم  سقط اجلنني من بطن أمه.. وقوله تعاىل: ﴿وا

 متسك به عىل ظهرها. 

ْت﴾، أي واستمعت وأطاعت أوامره   ُحقَّ اا وا هبِّ أاِذناْت لِرا قال آخر: ثم قال تعاىل: ﴿وا

 ألهنا يف قبضة القدرة اإلهلية ترصفها يف الفناء، كام َصفتها يف االبتداء. 

قال آخر: وهكذا يوحي استسالم األرض والسامء لرهبام من موقع حقه يف الترصف  

ه كام يريد، باستسالم اخللق احلي العاقل، املتمثل باإلنسان، إليه، لينقاد له من خالل  بخلق

هذين   بأن  واألرض،  السامء  وبني  بينه  للفرق  بذلك،  فيخاطبه  املطيعة،  الواعية  اإلرادة 

املخلوقني العظيمني مطيعان له عىل أساس طبيعة التكوين الذاِت فيهام، فيام خلقه فيهام من  

ة له يف طبيعتهام، فال يملكان غري ذلك يف حركتهام يف نطاق القوانني الطبيعية أو  رس الطواعي

 يف خارج ذلك، مما يريد اهلل فعله فيهام. 

قال آخر: أما اإلنسان، فهو املخلوق الذي أهلمه اهلل فجوره وتقواه وهداه السبيل  

وامره ونواهيه، كام متلك  ليشكر أو يكفر، فجعل يف ذاته اإلرادة املتحركة التي متلك القبول بأ
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الرفض هلا، والتمرد عليها، فهو الذي يعيش االستسالم هلل يف وجوده التكويني يف السنن  

الطبيعية التي حتكم حركة حياته يف تأثره بالواقع الكوين من حوله، ولكنه قد ال يستسلم يف  

اهلل هبا مسئولية   فيها. ولذلك، محله  يملك حرية االختيار  التي  عمله، ألن مصريه  أفعاله 

 يساوي عمله. 

التهويل عىل   السورة حمذوف إلرادة  به  الذي ُصدرت  ﴿إِذاا﴾  آخر: وجواب  قال 

املخاطبني، فكأنه قيل: إذا كان األمر كذا وكذا مما تقدم ذكره، ترون ما عملتم من خري أو  

 رش فاكدحوا لذلك اليوم، تفوزوا بالنعيم. 

اا  ا أاهيُّ ِقيِه﴾ أي    قال آخر: ثم قال تعاىل: ﴿يا ْدًحا فاُمالا بِّكا كا اِدٌح إِىلا را اُن إِنَّكا كا ْنسا اإْلِ

أهيا اإلنسان، إنك عامل يف هذه احلياة وجمد يف عملك، ومبالغ يف إدراك الغاية إىل أن تنتهي  

حياتك، وإن كنت ال تشعر بجدك، أو تشعر به وتلهو عنه، وكل خطوة يف عملك فهي يف  

ناك لقاء اهلل، فاملوت يكشف عن الروح غطاء الغفلة وجيلو هلا  احلقيقة خطوة إىل أجلك، وه

وجه احلق، فتعرف من اهلل ما كانت تنكره، ويوم البعث يرتفع االلتباس، ويعرف كل عامل  

 ما جر إليه عمله. 

قال آخر: وذلك يشري إىل أن احلياة ليست فرصة لالسرتخاء والنوم والراحة الالهية  

للعب وليست جماال  اجلهد  املطلقة،  يمثل  الذي  للكدح  فرصة  بل هي  واللهو،  واللعب  ث 

العميل الذي يرتك تأثريه عىل اإلنسان يف كيانه اجلسدي والروحي والشعوري، ألن هناك  

دورا كبريا ال بد من أن يقوم به يف خالفته عن اهلل يف إدارة شؤون احلياة يف األرض عىل خط  

لين يكدح يف فكره  له من أن  بد  للحركة ويدفع نحو  رساالته، فال  الذي خيطط  الفكر  تج 

التطور، وال بد له من أن يكدح يف نشاطه اجلهادي لتمأل احلياة بالدعوة باسمه تعاىل واجلهاد  

 واحلركة الدائبة يف سبيله يف خمتلف املواقع، بام جيعل احلياة كلها حياة الرسالة وللرسالة. 
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راد اهلل له أن ينتج اخلري يف حركة  قال آخر: ذلك أن احلياة هي املعمل الكبري الذي أ

احلق يف ساحة الرصاع، وجعل اإلنسان كادحا حيا أساسيا يف حتريك أجهزته، ويف توجيه  

إنتاجه، فال جمال للتفكري بالراحة، بل هو اجلهد الدائب الذي إذا التقى بالنوم، فلكي يمنحه  

ء واللهو، فمن أجل  النوم حيوية جديدة، وإذا عاش مع بعض حلظات الراحة واالسرتخا 

أن خيفف عنه ثقل التعب، وضغط الضعف واختناق الروح، مما جيعل هلذه األمور معنى  

 يتصل برشوط الكدح، ال معنى يتخفف اإلنسان به منه. 

كدحا،   ربه  إىل  ليكدح  إنسانيته،  موقع  من  اإلنسان  اهلل  خياطب  وهكذا  آخر:  قال 

قي به يف يوم القيامة، لتكون طبيعة النتائج  ليقول له إنه مهام أعطى من جهد، فإنه سوف يلت 

 منسجمة مع طبيعة الكدح. 

ُه بِياِمينِِه   تاابا
ْن ُأوِِتا كِ ا ما أامَّ قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن الناس حينئذ صنفان، أوهلام ﴿فا

وًرا﴾ أي فأما من عر  رْسُ ِه ما
أاْهلِ إِىلا  لُِب  نْقا يا ياِسرًيا وا اًبا  ُب ِحسا حُيااسا ْوفا  ض عليه سجل  فاسا

بطاعته   فيعرف  أعامله  عليه  تعرض  إذ  احلساب،  أيرس  فإنه حياسب  بيمينه،  وتناوله  أعامله 

 وبمعاصيه، ثم يثاب عىل ما كان منها طاعة، ويتجاوز له عام كان منها معصية. 

)من نوقش احلساب عذب(،  قال:    قال آخر: وقد روي يف احلديث أن رسول اهلل  

لُِب  فقيل له: أليس يقول اهلل:  نْقا يا ِسرًيا وا اًبا يا ُب ِحسا ْوفا حُيااسا ُه بِياِمينِِه فاسا ْن ُأوِِتا كِتاابا ا ما أامَّ ﴿فا

وًرا﴾  رْسُ ِه ما
، فقال: )إنام ذلك العرض وليس أحد حياسب يوم القيامة  [ 9ـ   7االنشقاق: ] إِىلا أاْهلِ

  (1) (إال هلك(، ويف رواية: )وليس أحد يناقش احلساب يوم القيامة إال عذب

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن من حوسب هذا احلساب اليسري رجع إىل أهله املؤمنني  

 

 ( 2876(، ومسلم )6537البخاري ) (1)
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وًرا﴾، وليس أهله إال الذين ارتضاهم اهلل   رْسُ ِه ما
لُِب إِىلا أاْهلِ نْقا يا مرسورا مبتهجا، فقال: ﴿وا

العني، والولدان املخلدين، واملالئكة امل الذي يضم احلور  قربني،  أهال له يف جمتمع اجلنة، 

والصاحلني من أزواج املؤمنني وأوالدهم وآبائهم... ليتلقاهم بوجه طافح بالرسور، وقلب  

مملوء بالشعور بالسعادة، بام غفر اهلل له من ذنبه، وبام خفف عنه من حسابه، وما أواله من  

 فضله يف نعيم جنته. 

ا ما قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل بعض تفاصيل ذلك يف قوله:   أامَّ ُه بِياِمينِِه  ﴿فا تاابا
ْن ُأوِِتا كِ

اِضياٍة﴾  ٍة را ابِياْه فاُهوا يِف ِعيشا ٍق ِحسا نانُْت أاينِّ ُمالا تاابِياْه إِينِّ ظا
ُءوا كِ اُؤُم اْقرا ياُقوُل ها   [ 21ـ  19]احلاقة: فا

 ودعوة الناس إىل القراءة عالمة الفرح والنشاط وقوة العزيمة.

ا مصري  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  اءا  قال  را وا ُه  تاابا
كِ ُأوِِتا  ْن  ما ا  أامَّ ﴿وا فقال:  ملنحرفني، 

به عليه من نذر   الكتاب وما طلع  أن املجرم حني يرى هذا  ظاْهِرِه﴾، ويف ذلك إشارة إىل 

الشؤم والبالء يفر منه، ويطرح يديه وراء ظهره بعيدا عنه، حتى ال يمسه، ولكن أنى له أن  

 يمد يده هو إىل أخذه، حلق الكتاب به، وتعلق بشامله  هيرب منه، إنه ال بد أن يأخذه، فإن مل

 حيث بلغت مداها من االرتداد وراء ظهره. 

قال آخر: ولعل التعبري بإيتائه كتابه وراء ظهره، وارد عىل سبيل الكناية التعبريية عن  

أن مضمون هذا الكتاب ال يمثل العمل الذي يقدمه اإلنسان بني يديه، كام يفعل الواثقون  

تائج احلسنة ألعامهلم فرحا هبا، بل يمثل العمل الذي يطرحه اإلنسان وراء ظهره ليخفيه  بالن

عن الناس، جزعا منه، أو العمل الذي يبقى يف الدنيا ألنه ال نصيب له يف اآلخرة، فكأنه 

تركه وراء ظهره، فيام يعرب به ذلك عن الدنيا التي استدبرها ليستقبل اآلخرة، فال ينايف ذلك  

 من إيتاء الكافرين كتبهم بشامهلم.    ما ورد

قال آخر: وربام فرس بعضهم عدم املنافاة، بأهنم يؤتون كتبهم من وراء ظهورهم لرد  
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ا﴾  اِرها ىلا أاْدبا ا عا ها ناُردَّ ْبِل أاْن ناْطِمسا ُوُجوًها فا وجوههم عىل أدبارهم كام قال تعاىل: ﴿ِمْن قا

 [47النساء: ] 

يمتنع أن يكون الذي يعطى كتابه بشامله يعطاه  قال آخر: وذكر بعضهم، أنه ليس  

 كذلك من وراء ظهره.  

قال آخر: وعىل أي حال، فإن هذا اإلنسان الذي يؤتى كتابه هبذه الطريقة، يراد به  

اإلنسان الذي قىض كل عمره يف اجلهد والتعب واملشقة يف معصية اهلل والتمرد عىل رسله،  

ء، ألن ما حصل عليه من اللذة يف الدنيا، قد حتول  فهو الذي يشعر بالتعاسة والبؤس والشقا 

إىل األمل الكبري يف اآلخرة، وأن ما كان خييل إليه من أوضاع السعادة، قد حتول إىل أوضاع  

 الشقاء. 

قال آخر: ولذلك، فإن موقفه، هنا، عندما يدفع إليه كتابه، هبذا الشكل، الذي يوحي  

ثل هبذا الواقع )فسوف يدعوا ثبورا(، أي أن من  إليه بالنتائج السيئة يف قضية مصريه، يتم

ويولول   الثبور،  َصخات  يرصخ  فسوف  ظهره،  وراء  من  األسلوب،  هبذا  كتابه  أوِت 

ولوالت اهلالك، نادبا نفسه، ناعيا مصريه.. وكيف ال يكون منه هذا والنار قد فتحت أبواهبا  

 له. 

ِه ما 
انا يِف أاْهلِ وًرا﴾، ويف ذلك إشارة إىل ما كان  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه ﴿كا رْسُ

الدنيا من غرور بنفسه، وإعجاب بحاله، وبام يسوقه إىل املؤمنني من   عليه هذا الضال يف 

 ﴾ لاُبوا فاكِِهنيا لاُبوا إِىلا أاْهلِِهُم اْنقا ا اْنقا إِذا  [31املطففني: ] كيد.. وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل: ﴿وا

﴾ أي أن  قال آخر: ثم ذكر اهلل  ُورا تعاىل سبب ما حصل له، فقال: ﴿إِنَُّه ظانَّ أاْن لاْن حيا

 هذا الضال ظن أن لن يرجع إىل اهلل، وأن يبعث بعد املوت، وحياسب عىل ما كان منه. 

باِصرًيا﴾، وهو   بِِه  انا  ُه كا بَّ را إِنَّ  تعاىل عىل ذلك بقوله: ﴿باىلا  قال آخر: ثم عقب اهلل 
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لنفي.. أي بىل ليحورن، ويرجعن إىل اهلل، الذي هو بصري بعباده،  جواب باإلجياب ملا بعد ا 

اإلنسان   حلياة  امتداد  هي  األخرى،  احلياة  وهذه  هلم..  يصلح  وما  له،  يصلحون  ما  يعلم 

 األوىل عىل هذه األرض. 

قال آخر: واحلياة عىل أية صورة نعمة من نعم اهلل، وهي عىل ما تكون عليه، خري من  

العدم.. ولو كانت احلياة الدنيا هي غاية حياة اإلنسان، ثم عاد بعدها إىل العدم لكان شأنه  

يف هذا شأن أحط احليوانات، من ديدان وحرشات.. وإرادة اهلل تعاىل يف اإلنسان أنه خملوق  

عىل كثري من املخلوقات.. ومن مقتىض هذا التفضيل والتكريم أن متتد حياته،  مكرم مفضل  

وأن يتصل وجوده، وأن ينقل من عامل األرض إىل عامل السامء.. ولعل هذا هو بعض الرس  

انا بِِه باِصرًيا﴾   ُه كا بَّ  يف إضافة هذا اإلنسان ـ عىل ضالله ـ إىل ربه ﴿إِنَّ را

﴾ تستعم ل يف إبطال الكالم املنفي املتقدم، نظري قوله تعاىل:  قال آخر: ولفظة ﴿باىلا

  ﴾ اُلوا باىلا بُِّكْم قا ْسُت بِرا ُثوا ُقْل باىلا  [ 172األعراف:  ] ﴿أالا ْن ُيْبعا ُروا أاْن لا فا ِذينا كا ما الَّ عا ، وقوله: ﴿زا

  ﴾ ُثنَّ ُتْبعا يبِّ لا را ، أي يرجع،  .. وأما املقام فهو إبطال لزعم من يعتقد أنه لن حيور[ 7التغابن:  ] وا

﴾ أي حيور ويرجع؛ وذلك ألن ربه كان بصريا وعليام بمآله.   فقال سبحانه: ﴿باىلا

قال آخر: ولعل يف قوله: ﴿باِصرًيا﴾ إشارة إىل لزوم املعاد، فإن اهلل سبحانه يعلم أن  

الناس بني طائع وعاص ومصلح ومفسد، فرمي اجلميع بسهم واحد عىل خالف العدل  

 حماسبة الناس وجمازاهتم حسب أعامهلم.  واإلنصاف، فال حميص من 

قال آخر: ونالحظ هنا أن اآليات الكريمة قسمت الناس إىل قسمني.. من أوِت كتابه  

بيمينه وهم أصحاب اليمني.. ومن أوِت كتابه بيده اليرسى من وراء ظهره، وهم أصحاب  

لشامل، كام قال  الشامل.. ومل تذكر اآليات مصري املقربني الذين هم فوق أصحاب اليمني وا

ِة   املْاْشأاما اُب  أاْصحا ا  ما ِة  املْاْشأاما اُب  أاْصحا وا ناِة  املْاْيما اُب  أاْصحا ا  ما ناِة  املْاْيما اُب  ﴿فاأاْصحا تعاىل: 
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 ﴾ ُبونا رَّ ئِكا املُْقا ابُِقونا ُأولا ابُِقونا السَّ السَّ  [ 11ـ  8الواقعة: ] وا

فسهم وزكاة قلوهبم،  قال آخر: ولعل عدم ذكرهم يرجع لسمو مقامهم وطهارة أن

فهم فوق أن حياسبوا، إذ ال توجد يف صحيفة حياهتم نقطة سوداء حتى حياسبوا عليها.. أو  

 أهنم مذكورون ضمن أصحاب اليمني. 

اليمني   القيامة إىل أصحاب  أنه من اجلائز أن ال يكون تقسيم أهل  قال آخر: ذلك 

جلنة من املتقني وأهل اخللود  وأصحاب الشامل تقسيام حاَصا جلميعهم، بل ختصيصا ألهل ا 

اإليامن   إىل  الدعوة  ملكان  وبالشامل  باليمني  الكتاب  بإيتاء  بتوصيفهم  بالذكر  النار  يف 

املتقني   حال  بيان  ثم  الفصل  يوم  ذكر  من  املرسالت  سورة  يف  ما  ذلك  نظري  والتقوى، 

لنازعات  واملكذبني فحسب، وليس ينحرص الناس يف القبيلني، ونظريه ما يف سورة النبأ وا

وعبس واالنفطار، واملطففني وغريها، فالغرض فيها ذكر أنموذج من أهل اإليامن والطاعة  

التقوى   جانب  يف  السعادة  أن  ليتذكر  سواهم  عمن  والسكوت  والتكذيب،  الكفر  وأهل 

 والشقاء يف جانب التمرد والطغوى. 

ربه فمالقيه   إىل  راجع  اإلنسان  أن  تعاىل  اهلل  ذكر  أن  وبعد  آخر:  إما  قال  وحماسبه، 

السيئات،   حسابا يسريا إن كان قد عمل الصاحلات، أو حسابا عسريا إن كان قد اجرتح 

أقسم بآيات له يف الكائنات، ظاهرات باهرات، بأن البعث كائن ال حمالة، وأن الناس يلقون  

 شدائد األهوال حتى يفرغوا من حساهبم، فيصري كل أحد إىل ما أعد له من جنة أو نار. 

ر: وقد ابتدأت بقوله تعاىل: ﴿فاالا ُأْقِسُم﴾، وهذه األقسام املنفية يف القرآن،  قال آخ 

إنام يقسم هبا عىل أمور واضحة، ال حتتاج يف تقرير حقيقتها، وتوكيد وجودها، إىل قسم..  

فالتلويح بالقسم هنا إشارة إىل أن ما يقسم عليه ال حيتاج إىل قسم ملن عنده أدنى نظر، أو  

 و يف الواقع قسم مؤكد هبذا النفي الذي وقع عليه. مسكة عقل، فه
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قال آخر: ولذلك فإن العرب اعتادت أن تأِت بمثل هذا القسم حني يكون املقسم  

عليه أمرا ظاهرا ال حيتاج إىل التوكيد، فكأنه تعاىل يقول: ال أقسم هبذه األشياء عىل إثبات  

 لف عليه. ما أذكره لكم ألن أمره ظاهر، وثبوته غري حمتاج إىل احل

أمر جليل   احللف عىل  يكون  يستعمل حني  إنام  أنه  العلامء  بعض  ويرى  آخر:  قال 

القدر عظيم الشأن ال يكفي القسم إلثباته، فكأنه سبحانه يقول: ال أقسم هبذه األشياء عىل  

إثبات ما أريد، ألن إثباته أعظم وأجل من أن يقسم عليه هبذه األمور اهلينة والغرض عىل  

 تعظيم املقسم عليه وتفخيم شأنه. هذا الوجه  

ِق﴾، وهو هذا اللون الذي   فا قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أول مقسم به، وهو ﴿بِالشَّ

يلتقي باحلمرة اهلادئة الوديعة يف حركة النور الذي يفقد وهجه وحرارته، ليكون يف لون  

ث الروعة يف الروح،  احلمرة القانية ثم الصفرة، ثم البياض، يف هذا اجلامل البديع الذي يبع

واهلدوء يف الشعور الذي يوحي بالظالم يف حبات النور التي تلتقي بأمواج الليل، لتبعث  

 فيه مزجيا من الروعة والرهبة الباردة.

﴾ أي ما ضم ومجع ومحل ما تفرق وانترش يف   قا سا ا وا ما ْيِل وا اللَّ قال آخر: وأقسم بـ ﴿وا

ويسكن كل فريق إىل إلفه، ثم قد يشمل ذلك كل    النهار لريجع كل واحد إىل رسبه وموقعه،

ما يضمه الليل من خملوقات وأوضاع وأشباح وهتاويل، مما يوحي باجلو الغامض الرهيب  

والرهبة والغموض   الوحشة  التي جتمع بني  اخلفية  املشاعر  الكثري من  يثري  الذي  املزدحم 

 واجلالل. 

  ﴾ قا ا اتَّسا ِر إِذا ما اْلقا وتكامل نوره يف اللياَل البيض، فيرشق عىل  قال آخر: وأقسم بـ ﴿وا

الكون إرشاقة الوداعة التي توحي بالسالم احللو يف قلب الظالم املخيف، فيزيل الوحشة  

يف النفس، ويبعث احلذر يف اإلحساس، ويطوف بالروح يف آفاق األحالم اجلميلة التي متأل  
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 . اإلنسان أمال وحبا وانفتاحا عىل املواقع الرحبة يف احلياة

قال آخر: ويبقى هلذه املشاهد الكونية يف األفق املمتد الذي يودع الشمس الالهبة يف  

الذي   بالشفق  ليلتقي  تارة، وباحلريق أخرى،  بالدفء  الذي يوحي  املشتعل،  احلار  نورها 

يوحي بوالدة الليل يف خطوات النور املنسحب، ليجتمع الناس يف قلب الظالم الذي يوحي  

اجللسات  بتلك  ولينطلق    إليهم  اجلميلة،  الروحية  االجتامعات  وبتلك  احلميمة،  العائلية 

 القمر هبذا النور الوديع الذي يصبغه الظالم بلونه اهلادئ. 

قال آخر: ويبقى لإلنسان أن يفكر يف هذه املشاهد تفكري الباحث عن رس الروعة  

 ري. واجلالل فيها، وعن عظمة اخلالق فيام توحي به من عظمة اخللق ودقة التدب

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن جواب هذه األقسام املنفية التي لوح هبا، والتي خيفيها  

ْن طاباٍق﴾ أي لتالقن أهيا الناس أمورا بعد   ُبنَّ طاباًقا عا كا ْ النفي، ويظهرها للمقام، فقال: ﴿لارتا

. ويدخل  أمور وأحواال بعد أحوال، إىل أن تصريوا إىل ربكم وهناك اخللود يف جنة أو نار.

يف هذه األحوال مجيع األطوار التي مرت باإلنسان منذ أن كان نطفة يف بطن أمه إىل أن صار  

ثم حرشه للحساب،    ، موتهشخصا، وما مر به يف حياته األوىل من طفولة وشيخوخة، ثم  

 ثم مصريه إىل اجلنة أو النار. 

آخر: إىل حال، ومن  ويف    قال  من حال  التحول  بالركوب، عن  إىل  التعبري  موقف 

األهوال   الناس  فيه  يالقى  شاق،  طريق  عىل  إال  يكون  ال  ذلك  أن  إىل  إشارة  موقف، 

واملخاطر.. فهم ينتقلون من هنار، كله سعى وعمل، إىل ليل بطل فيه كل سعى وعمل..  

ويف الليل يلتقي املهمومون مع مهومهم، عىل حني يتناجى السعداء مع آماهلم وأحالمهم..  

ن احلياة إىل املوت، ثم من املوت هيتدى هبا إىل احلق واخلري، حني تظلم  ثم إهنم ينتقلون م

 يف ظلامت احلرية، وبني سحب الشكوك والريب.  وختتفيشمس العقل، 
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غوايش   اإلنسان  فيها  يركب  التي  احلال  تلك  عىل  القسم  وقع  وهلذا  آخر:  قال 

با  ُبنَّ طا كا ْ ْن طاباٍق﴾ فال يكون له مفزع  الضالل، وتلقاه عىل طريقه املزالق واملعاثر: ﴿لارتا ًقا عا

حينئذ إال فطرته، التي هيتدى هبا إىل طريق النجاة، كام يفعل احليوان يف ترصيف أموره، عىل  

 ما توجهه إليه غريزته.. فإذا افتقد اإلنسان فطرته يف هذا املوطن، كان من اهلالكني. 

البعث واحلساب أنكر  قال آخر: وبعد أن ذكر اهلل تعاىل األدلة القاطعة عىل صحة  

﴾ أي فأي يشء حدث هلم حتى جحدوا   ُيْؤِمنُونا ُْم الا  عليهم استبعادهم له فقال: ﴿فااما هلا

قدرة اهلل وأنكروا صحة البعث، وكل يشء أمامهم ينادى بباهر قدرته، ويرشد إىل عظيم  

 سلطانه.

قُ  ا  إِذا أهنم ﴿وا كفرهم وضالهلم  مظاهر  من  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  ْيِهُم  قال  لا عا ِرئا 

  ﴾ ْسُجُدونا فيام يوحي به السجود من معنى اخلضوع هلل الذي هو    [ 21االنشقاق:  ] اْلُقْرآُن الا يا

عمق حقيقة الوجود الكوين الذي يثري القرآن احلديث عنه من خالل وحي الفطرة، وحركة  

وف الذي  احلوار، وإحياءات التأمل التي تدفع اإلنسان إىل العمق العميق من إحساسات اخل 

 يدفع نحو اخلشوع يف انفتاحه عىل اهلل، ويف سجوده له. 

ُجوِد﴾ هنا اخلضوع والتسليم والطاعة، أما السجود   قال آخر: ولذلك يراد بـ ﴿السُّ

املتبادر إىل الذهن بوضع اجلبني عىل األرض، فهو أحد مصاديق مفهوم السجود، ولعل هذا  

 د قراءته هلذه اآلية الكريمة. عن هو ما ورد يف الروايات من سجود النبي 

قال آخر: ومن الشواهد عىل هذا املعنى أن السجود بمعنى وضع اجلبني عىل األرض  

عند تالوة القرآن إنام جيب يف مواضع حمدودة جدا ويستحب يف مواضع أخرى، ويف مواضع  

ال  أخرى ال هو بالواجب وال باملستحب، وقد أطلقت اآلية الكريمة القول، واإلطالق واحل

 هذه يراد به التسليم للقرآن. 
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ُروا   فا ِذينا كا ِل الَّ قال آخر: ثم هدد اهلل تعاىل املكذبني بالعاقبة التي تنتظرهم، فقال: ﴿با

﴾، وهو إرضاب عن هذا السؤال، الذي يستحثهم إىل اإليامن باهلل واليوم اآلخر،   ُبونا ذِّ ُيكا

تحريض هلم، ال ينفعهم، وال يؤثر فيهم..  وإىل توقري آيات اهلل، واخلشوع بني يدهيا.. فهذا ال 

اٌء   وا سا ُروا  فا كا ِذينا  الَّ ﴿إِنَّ  تعاىل:  قال  كام  التكذيب،  شأهنم  من  والكافرون  كافرون،  إهنم 

  ﴾ ْ ُتنِْذْرُهْم الا ُيْؤِمُنونا ُْم أاْم ملا ْرهتا ْيِهْم أاأاْنذا لا ما [ 6البقرة:  ] عا
لِ ْيِهْم كا لا ْت عا قَّ ِذينا حا ُت  ، وقال: ﴿إِنَّ الَّ

 ﴾ ابا اأْلالِيما ذا ُوا اْلعا را تَّى يا ٍة حا هْتُْم ُكلُّ آيا اءا ْو جا لا بِّكا الا ُيْؤِمنُونا وا  [ 97ـ  96يونس: ] را

﴾، وهو هتديد هلؤالء املكذبني بآيات   اهللَُّ أاْعلاُم باِما ُيوُعونا قال آخر: ثم قال تعاىل: ﴿وا

 جيمعون من حمصول ضالهلم وكفرهم. اهلل، املنكرين للبعث.. فاهلل سبحانه أعلم بام 

وهكذا   أالِيٍم﴾،  اٍب  ذا بِعا ُهْم  ْ بارشِّ ﴿فا بقوله:  ذلك  تعاىل عىل  اهلل  عقب  ثم  آخر:  قال 

يتحول النبي مع هؤالء املرشكني املكذبني، من منذر إىل مبرش، ولكنه مبرش بالعذاب األليم  

م.. ويف التعبري بالبرشى عن  هلم.. فهذا ما يبرشهم به، عىل حني يبرش املؤمنني بجنات النعي

إشارة إىل أنه ال يشء هلؤالء الضالني املكذبني يبرشون    ،العذاب األليم بدال من اإلنذار به

به يف هذا اليوم، وأهنم إذا برشوا بِشء فليس إال النار، والعذاب األليم.. ويف هذا تيئيس  

 هلؤالء الضالني من أي خري. 

احِلااِت  قال آخر: ثم استثنى اهلل تعاىل امل ِمُلوا الصَّ عا نُوا وا ِذينا آما ؤمنني، فقال: ﴿إِالَّ الَّ

الرب   من  جزاؤهم  هلم  الصاحلات  وعملوا  آمنوا  الذين  لكن  أي  ُْنوٍن﴾،  مما رْيُ  غا أاْجٌر  ُْم  هلا

واإلحسان، ال ينقطع أبدا.. واالستثناء هنا قد يكون منقطعا، ألن هناك انتقاال من احلديث  

ث عن املؤمنني وما ينتظرهم من أجر وثواب.. وقد يكون متصال،  حول الكفار إىل احلدي 

ويف هذه احلال يكون هدفه فتح الطريق أمام الكفار للعودة وتشجيعهم عىل ذلك، وكأن  

اآلية الكريمة تقول هلم: إن العذاب األليم املذكور يف اآلية السابقة سوف ال يصيب من  
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 ون له أجر غري ممنون. يؤمن منهم ويعمل صاحلا وعالوة عىل ذلك، سيك 

ُْنوٍن﴾ قد يكون بمعنى غري مقطوع، بل هو ممتد متواصل.. وقد   رْيُ مما قال آخر: و﴿غا

عليه،   يثقل  بام  آخذها  النعمة عىل  به صاحب  يمن  الذي  القول  وهو  املن  به  املراد  يكون 

يسمعون إال  فاملقصود أن هذا األجر ال يستتبع أي كالم يثقل عىل املؤمنني الصاحلني، بل ال  

 كالما طيبا يرتاحون إليه. 

قال آخر: وقد يكون املعنى األول أقرب إىل االعتبار، ألن املن ال يكون ثقيال إال إذا  

جاء من الناس الذين يتأذى بعضهم بكالم املن من البعض اآلخر، ألنه يوجب نوعا من  

ي يشء يف النفس، ألن اهلل هو  املهانة والذل، أما إذا كان املن من اهلل، سبحانه، فإنه ال يثري أ 

صاحب املنة واملن، وإذا جرى املن يف كالم اهلل، فإنام يراد به تذكري عباده بنعمه ليشكروه  

 وليعرفوا فضله عليهم ليعبدوه يف مواقع عبادته. 

 املشهد اخلامس: 

ةِ   فحدثونا عن قوله تعاىل: : أحسنتم..  (1)قال املرشد الا ُأْقِسُم  ﴿الا ُأْقِسُم بِياْوِم اْلِقيااما  وا

ُه   ناانا يا با وِّ ىلا أاْن ُنسا اِدِرينا عا ُه باىلا قا عا ِعظااما ْن ناْجما اُن أالَّ ْنسا ُب اإْلِ ْسا ِة أاحيا اما ْل ُيِريُد  بِالنَّْفِس اللَّوَّ با

خا  ُ وا ا باِرقا اْلبارصا إِذا ِة فا ْوُم اْلِقيااما انا يا ْسأاُل أايَّ ُه يا اما اُن لِياْفُجرا أاما ْنسا ْمُس  اإْلِ مُجِعا الشَّ ُر وا ما فا اْلقا سا

رُّ ُينابَّ  ئٍِذ املُْْستاقا ْوما بِّكا يا را إِىلا را زا الَّ الا وا رُّ كا ئٍِذ أاْينا املْافا ْوما اُن يا ْنسا ُقوُل اإْلِ ُر يا ما اْلقا ئٍِذ  وا ْوما اُن يا ْنسا ُأ اإْلِ

ٌة وا  ىلا ناْفِسِه باِصريا اُن عا ْنسا
ِل اإْلِ را با أاخَّ ما وا ُه﴾ باِما قادَّ اِذيرا عا ى ما ْو أاْلقا  [15ـ  1]القيامة: لا

قال أحد الوعاظ: يف هذه اآليات الكريمة يقسم اهلل تعاىل بعظمة القيامة، وبالنفس  

الطموحة إىل الرقى، اجلانحة إىل العلو، التي ال تصل إىل مرتبة إال طلبت ما فوقها، وال إىل  

 

القرآين للقرآن )  (1) املراغي )1312/  15التفسري  القرآن: )145/  29(، وتفسري  املنزل: )236/  23(، ومن وحي  /  19(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل 

 .323/ 29 الطالبني: (، ومنية 719/ 30(، ومفاتيح الغيب )253/ 29) التفسري املنري(، و201
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حال إال أحبت ما تالها أن هناك حاال أخرى للنفس تنال فيها رغائبها، يف عامل أكمل من  

 عامل السعادة الروحية للمطيعني، وعامل الشقاء للجاحدين املعاندين.  هذا العامل، 

قال آخر: وتبدأ هذه اآلية الكريمة والسورة مجيعا بقسمني غزيرين باملعاين، وكالمها  

يبدآن بـ ﴿الا ُأْقِسُم﴾، وهذا من األقسام املنفية، واملراد هبا هو التلويح بالقسم، دون إمضائه،  

ألمر املقسم عليه أوضح من أن يدل عليه، وأن يؤكد يف الداللة عليه  ويكون ذلك إذا كان ا

بقسم، ألنه ينزل منزلة البدهييات، وتوكيد البدهييات ال يزيدها عند الذين ال يؤمنون هبا إال  

إنكارا، واستبعادا.. والتلويح بالقسم، إشارة إىل أنه لو كان األمر حيتاج إىل قسم ملىض القسم  

 سلط عليه النفي الذي حال بينه وبني أن يقع عىل املقسم عليه. إىل غايته، وملا 

قال آخر: وبذلك، فإن القسم املنفي هنا يكشف عن حال املواجهني بالقسم، وأهنم  

يكذبون بالبدهييات، ويعاندون يف املسلامت، وأنه لو كان يف التوكيد بالقسم مقنع هلم، لوقع  

التوكي األمران،  عندهم  يستوي  ولكن  ال  القسم،  احلالني  أي  عىل  فهم  التوكيد..  وغري  د 

 يؤمنون بام يلقى إليهم من أخبار عىل لسان النبي، بام يوحى إليه من ربه. 

ِة﴾، وسمي   قال آخر: أما القسم املنفي األول، فهو قوله تعاىل: ﴿الا ُأْقِسُم بِياْوِم اْلِقيااما

اُب﴾  بذلك ألجل قيام احلساب واألشهاد والروح والناس، كام قال تع سا
ُقوُم احْلِ ْوما يا اىل: ﴿يا

ُة﴾  [ 41إبراهيم:  ]  ئِكا املْاالا وا وُح  الرُّ ُقوُم  يا ْوما  )يوم يقوم األشهاد(، وقال: ﴿يا ،  [ 38النبأ:  ] ، وقال: 

  ﴾ املانِيا اْلعا بِّ  لِرا النَّاُس  ُقوُم  يا ْوما  ﴿يا قيام  [ 6املطففني:  ] وقال:  هو  التسمية  فوجه  هذا  وعىل   ،

 ر املذكورة. احلساب وغريه من األمو

ِة﴾ رد عىل   ﴾ يف قوله تعاىل: ﴿الا ُأْقِسُم بِياْوِم اْلِقيااما قال آخر: وقد ذكر بعضهم أن ﴿الا

الذين أنكروا البعث والنشور من املرشكني، فكأنه قال: ال، كام تظنون، ثم ابتدأ القسم فقال:  

القيامة أنكم مبعوثون، ليكون فرقا بني اليمني التي تكون جح اليمني  أقسم بيوم  دا وبني 
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 املستأنفة. 

ِة﴾   اما اللَّوَّ بِالنَّْفِس  ُأْقِسُم  الا  تعاىل: ﴿وا قوله  فهو  الثاين،  املنفي  القسم  أما  آخر:  قال 

وما   إثم،  من  منه  يقع  ملا  بالالئمة  عىل صاحبها  ترجع  التي  النفس  هي  اللوامة،  والنفس 

لقائم عىل اإلثم، واملتجه  يقرتف من ذنب.. وهذا اللوم من شأنه أن يغري من وضع اإلنسان ا

إىل املنكر.. فهو قوة معارضة هلذا التيار الذي يدفع به إىل املنكر، وقد يتحول هذا التيار إىل  

ا   ِذينا ُيْؤُتونا ما الَّ اجلهة املضادة لطريق الغواية املتجه إليه، وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل: ﴿وا

ُْم إِىلا  ٌة أاهنَّ ِجلا ُقُلوهُبُْم وا ْوا وا ﴾  آتا ابُِقونا اا سا ُهْم هلا اِت وا اِرُعونا يِف اخْلارْيا ئِكا ُيسا اِجُعونا ُأولا ِْم را هبِّ  را

 ، فمع وجل القلوب، يقع يف النفس ما يقع من لوم عىل ما فرط منها. [ 61ـ  60املؤمنون: ] 

قال آخر: وقد قرنت النفس اللوامة بيوم القيامة، ألن ثمرة هذا اللوم، إنام تظهر آثاره  

اهلل،  يوم   لقاء  ومن  اآلخرة،  من  اخلوف  اللوم،  عىل  إنام حيملها  اللوامة  فالنفس  القيامة.. 

والوقوف بني يديه.. ولوال اإليامن بيوم القيامة ملا راجع املرء نفسه فيام أحدث من آثام، وملا  

 قامت يف كيانه تلك النفس اللوامة، التي تقف منه موقف املحاسب قبل يوم احلساب. 

لعالقة املوجودة بني القسمني، هي أن أحد دالئل وجود املعاد هو وجود  قال آخر: وا

)حمكمة الوجدان( املوجودة أعامق اإلنسان، والتي تنشط وترس عند اإلقدام إلنجاز عمل  

صالح، وهبذه الطريقة تثبت صاحبها وتكافئه، وعند ارتكاب األعامل السيئة والرذيلة تقوم  

أنه قد يقدم عىل االنتحار للتخلص مما يمر فيه من عذاب    بتقريعه وتأنيبه وتعذيبه إىل حد

 الضمري. 

قال آخر: ولذلك، فإنه عندما يكون للعامل الصغري ـ أي لإلنسان ـ حمكمة يف قلبه،  

 فكيف يمكن للعامل الكبري أال يملك حمكمة عدل عظمى؟ 

  قال آخر: ومن هنا نفهم وجود البعث والقيامة بواسطة وجود الضمري األخالقي، 
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القسم   عىل  دليل  هو  الثاين  القسم  أن  أي  القسمني،  بني  الظريفة  الرابطة  تتضح  هنا  ومن 

 األول. 

عىل   دليل  وهو  ُه﴾،  ِعظااما عا  ناْجما ْن  أالَّ اُن  ْنسا اإْلِ ُب  ْسا ﴿أاحيا تعاىل:  قال  ثم  آخر:  قال 

جواب القسم املقدر وهو: لتبعثن.. وتدل عىل أن املخاطب يستبعد أو يستنكر إمكان مجع  

العظام الرميم، ويقول يف نفسه: هل يمكن أن جتمع هذه العظام املبعثرة يف أطراف العامل،  

 وخمتلف بقاع األرض!؟ 

قال آخر: وقد ورد هذا النوع من االستنكار يف مواضع خمتلفة من القرآن الكريم،  

  حيث كان الناس يتصورون أن مجع العظام أمر حمال، واملستنكر يقيس قدرته سبحانه بقدرة 

نفسه، أي أنه ملا كان اإلنسان غري قادر عىل إحياء العظام ومجع شتاهتا قاس عليه قدرة اهلل  

ْدِرِه﴾   قَّ قا ُروا اهللَّا حا ا قادا ما الزمر: ] تعاىل كذلك، وهؤالء هم الذين وصفهم اهلل تعاىل بقوله: ﴿وا

67 ] 

بة قاطعة،  قال آخر: وقد أجيب عن هذا النوع من االستنكار يف القرآن الكريم بأجو

ُه﴾   ْلقا نايِسا خا ،  [ 78يس:  ] ومن األمثلة عىل ذلك أنه أجيب عنه يف سورة يس بقوله تعاىل: ﴿وا

ْلٍق   ُهوا بُِكلِّ خا ٍة وا رَّ لا ما ا أاوَّ أاها ا الَِّذي أاْنشا يِيها ثم أشار اهلل تعاىل يف اآلية التالية بقوله: ﴿ُقْل حُيْ

لِيٌم﴾   ُن  ىل:  ، ويف آية أخرى بقوله تعا [ 79يس:  ] عا ُهوا أاْهوا ُأ اخْلاْلقا ُثمَّ ُيِعيُدُه وا بْدا ُهوا الَِّذي يا ﴿وا

ِزيُز احْلاكِيُم﴾   ُهوا اْلعا اأْلاْرِض وا اِت وا وا اما ُه املْاثاُل اأْلاْعىلا يِف السَّ لا ْيِه وا لا ، ويف آية أخرى  [ 27]الروم:  عا

اأْلارْ  اِت وا وا اما لاقا السَّ لاْيسا الَِّذي خا ُْلقا ِمْثلاُهْم﴾  بقوله تعاىل: ﴿أاوا ىلا أاْن خيا اِدٍر عا  .[ 81يس:  ] ضا بِقا

ُب﴾ التي هي من احلسبان وتعني الظن، إشارة   ْسا قال آخر: ويف التعبري بكلمة ﴿حيا

 إىل أن املنكرين ال يؤمنون بام يقولون، بل يعتمدون عىل ما يظنون من الوهم. 

ىلا أاْن  قال آخر: ثم رد اهلل تعاىل عىل ذلك السؤال االستنكاري ب اِدِرينا عا قوله: ﴿باىلا قا
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نااناُه﴾ أي بىل إننا نجمع عظامه، مع قدرتنا عىل تسوية بنانه.. فليس مجع هذه العظام   يا با وِّ ُنسا

التي أكلها الرتاب، وأبالها البىل، هو الذي تقف عنده قدرتنا، بل إن هذه القدرة ستعيد  

إلنسان من عظام، وهي عظام البنان،  هذه العظام إىل وضعها األول، وستسوى أدق ما يف ا

﴾ حال من فاعل فعل حمذوف، تقديره: بىل نجمعها،   اِدِرينا أي األصابع.. وقوله تعاىل ﴿قا

 ونحن قادرون عىل تسوية بنانه، التي هي أدق هذه العظام، وأصغرها.

قال آخر: وقد ذكر بعض املفرسين أن مسألة احلديث عن تسوية البنان، كناية عن  

تكوين اإلنساين بأدق ما فيه، وإكامله بحيث ال تضيع منه بنان وال ختتل عن مكاهنا،  إعادة ال

 بل تسوى تسوية ال ينقص معها عضو، وال شكل هذا العضو، مهام صغر ودق. 

قال آخر: ولعل ختصيص البنان بالذكر لإلشارة إىل عجيب خلقها بام هلا من الصور  

فوائد مجة ال تكاد حتىص من أنواع القبض   وخصوصيات الرتكيب والعدد، إذ ترتتب عليها 

والبسط، واألخذ والرد، وسائر احلركات اللطيفة واألعامل الدقيقة والصنائع الظريفة التي  

يمتاز هبا اإلنسان من سائر احليوان، مضافا إىل ما عليها من اهليئات واخلطوط التي ال يزال  

 ينكشف لإلنسان منها رس بعد رس. 

إىل ذلك، فهي متثل يف خطوطها الدقيقة دليل الشخصية، ألن  قال آخر: باإلضافة  

الناس خيتلفون يف بصامت أصابعهم، بحيث ال يتفق واحد يف ذلك مع اآلخر، مهام اقرتبت  

الكتشاف   صاحبها  ملعرفة  سبيال  البصمة  طبيعة  معرفة  من  جيعل  مما  النسبية،  عالقاهتم 

املتصلة   القضايا  اجلريمة ونحوها من  العامة  مسئوليته عن  الناس يف قضاياهم  بمسؤولية 

 واخلاصة.

ُه﴾، وهو إرضاب عىل هذا   اما اُن لِياْفُجرا أاما ْنسا ْل ُيِريُد اإْلِ قال آخر: ثم قال تعاىل: ﴿با

اخلطاب املوجه إىل اإلنسان الذي ينكر البعث، ويأبى أن يصدق به.. فإن نصب األدلة له،  
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وإقامة احلجج بني يديه كل ذلك ال يكشف عمى بصريته، وال يوقع يف نفسه إيامنا بالبعث،  

ليوم اآلخر، ألنه ال يريد أن يلتفت إىل ما وراء هذه احلياة الدنيا، وال يريد أن يقيد  لوإعدادا  

 نفسه بعامل آخر غري هذا العامل، الذي يعيش فيه مطلقا من كل قيد، مرسال حبله عىل غاربه. 

ُه﴾ أي ليقيم حفرة بينه وبني احلياة اآلخرة التي   اما قال آخر: وقوله تعاىل: ﴿لِياْفُجرا أاما

يقيم عىل   التي ترصفه عن احلياة اآلخرة، بام  العقبات  أمام نفسه  إنه يضع  له عنها..  يقال 

معوقات،   من  احلياة  هذه  يف    هي طريق  الشك  عنده  توقع  مريضة،  وتصورات  تعالت 

البعث، حتى حيل نفسه من مالقاة هذا اليوم، وما حيدث به إليه، عن هذا  البعث، وما وراء  

اليوم وأهواله.. إن ذلك اليوم يقطعه عن احلياة البهيمية التي رىض هبا واطمأن إليها، فهو  

إذا سمع حديثا عن يوم القيامة، حاول جاهدا أن يفسد هذا احلديث، وأن خيرج به من جمال  

 هاترة واهلزل.. العقل واجلد، إىل حيث امل

قال آخر: وأصل الفجر، والفجور، من فوران الِشء، وتفجره يف قوة وعنف، ومنه  

ْرناا اأْلاْرضا ُعُيوًنا﴾   فاجَّ ومنه الفجور، وهو التهتك والتبذل، وخلع    [ 12القمر:  ] قوله تعاىل: ﴿وا

الفعل يتعدى إىل  تعديه الفعل ﴿ُيِريُد﴾ بالالم التي تفيد التعليل ـ مع أن  ويف    قناع احلياء..

مفعوله بغري حرفـ  إشارة إىل أن هذه اإلرادة إرادة عاملة، وأهنا ليست جمرد أمنية، أو رغبة،  

إرادة   هنا  فاإلرادة  أثرا..  خملفة  غري  تذهب  أن  تلبث  ال  ثم  اإلنسان،  تطرق  خاطرة،  أو 

صاحب  مشدودة إىل عزم، وتصميم، عىل التنفيذ.. ويف طريق التنفيذ تقوم عقبات، فيعمل 

الفعل   معنى  ﴿ُيِريُد﴾  الفعل  وهلذا ضمن  إلمضائها..  وحيتال  تذليلها،  عىل  اإلرادة  هذه 

)حيتال(.. وهذا يعنى أن اإلنسان يغالب قوة متحدية إلرادته وهي الفطرة املودعة فيه، فال  

 يملك هلا دفعا إال باملراوغة واالحتيال، وهذا املعنى هو الذي قصده جمنون ليىل بقوله: 

 ألنسى ذكرها فكأنام أريد 

 

 متثل َل ليىل بكل سبيل   
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ةِ قال آخر: ثم علل اهلل تعاىل إرادته دوام الفجور بقوله: ﴿ ْوُم اْلِقيااما انا يا ْسأاُل أايَّ ﴾ أي  يا

يسأل سؤال متعنت مستبعد، متى يكون هذا اليوم؟ ومن أنكر البعث أشد اإلنكار، ارتكب  

 عاقبة ما يصنع، وال مقدر نتائج ما يكتسب. أعظم اآلثام، وخب فيها ووضع غري عابئ ب

  ﴾ اِدِقنيا ْعُد إِْن ُكنُْتْم صا ا اْلوا ذا تاى ها ُقوُلونا ما يا امللك:  ] قال آخر: وهذا مثل قوله تعاىل: ﴿وا

ا ناحْ [ 25 ما ناْحياا وا ْنياا ناُموُت وا يااُتناا الدُّ ُدونا إِْن ِهيا إِالَّ حا اا ُتوعا
اتا ملِ ْيها اتا ها ْيها ُن  ، وقوله: ﴿ها

 ﴾ ْبُعوثنِيا  [ 37ـ  36املؤمنون: ] بِما

قال آخر: وهذا يشري إىل أهنم أنكروا البعث لوجهني.. أوهلام شبهة تعرتض اخلاطر،  

األرض   مشارق  يف  وسارت  بالرتاب،  واختلطت  تفرقت  إذا  اجلسم  أجزاء  إن  كقوهلم 

ؤالء جاء الرد  ومغارهبا، كيف يمكن متييزها وإعادهتا عىل النحو الذي كانت عليه أوال، وهل 

نااناُه﴾   يا با وِّ ىلا أاْن ُنسا اِدِرينا عا ُه باىلا قا عا ِعظااما ْن ناْجما اُن أالَّ ْنسا ُب اإْلِ ْسا  بقوله تعاىل: ﴿أاحيا

قال آخر: وثانيهام حب االسرتسال يف اللذات، واالستكثار من الشهوات، فال يود  

وملثل هؤال لذاته،  عليه  تتنغص  ال  بعث حتى  وال  بحرش  يقر  ُيِريُد  أن  ْل  ﴿با تعاىل:  قال  ء 

ُه﴾   اما اُن لِياْفُجرا أاما ْنسا  اإْلِ

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل من عالمات يوم القيامة أمورا ثالثة.. أوهلا ما عرب عنه  

﴾ أي إذا حتري البرص ودهش فلم يطرف من شدة اهلول ومن عظم   ُ ا باِرقا اْلبارصا إِذا بقوله: ﴿فا

ْيِهْم طاْرُفُهْم﴾ ما يشاهد، كام قال تعاىل:  ْرتادُّ إِلا  [43إبراهيم: ] ﴿الا يا

ُر﴾ أي ذهب ضوءه،   ما فا اْلقا سا خا قال آخر: وثانيهام ما عرب عنه اهلل تعاىل بقوله: ﴿وا

يعود   ال  اآلخرة  انجالء، ويف  إىل  الدنيا  يف  اخلسوف  أن  إال  الدنيا،  يف  حاله  من  نعقله  كام 

 ضوءه. 

ُر﴾ أي أدرك  قال آخر: وثالثها ما عرب عنه اهلل   ما اْلقا ْمُس وا مُجِعا الشَّ تعاىل بقوله: ﴿وا
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هذا   كان  وقد  مظلمني،  مكورين  أسودين  املغرب  من  وطلعا  صاحبه  منهام  واحد  كل 

الا اللَّْيُل   را وا ما اا أاْن ُتْدِركا اْلقا نْباِغي هلا ْمُس يا مستحيال يف الدنيا كام جاء يف قوله تعاىل: ﴿الا الشَّ

اِر﴾  ابُِق النَّها  [40يس: ] سا

قال آخر: وهذا يشري إىل ظاهرتني من أهم الظواهر االنقالبية ألواخر الدنيا، أي إىل  

زوال نور القمر واجتامع الشمس والقمر مع بعض، وهو ما أشري إليه يف آيات قرآنية أخرى  

ْت﴾   را ْمُس ُكوِّ ا الشَّ لمت  أي إذا أظ  [ 1التكوير:  ] أيضا، مثل قول تعاىل يف سورة التكوير: ﴿إِذا

نور   بذلك  يزول  الشمس  نور  يزول  الشمس، وعندما  من  القمر  أن ضوء  وبام  الشمس، 

 القمر، وبالتاَل تدخل الكرة األرضية يف ظالم دامس وعتمة مرعبة. 

القيامة من عامله األريض، إىل عامل   يوم  يعنى أن اإلنسان سيخرج  قال آخر: وهذا 

شياء عىل هذه األرض، فريى الشمس  آخر، تتبدل فيه أحواله، وتتغري يف نظره حقائق األ

 والقمر معلقني يف هذا الفضاء، كل عىل هيئته، فال غروب للشمس، وال نقصان للقمر. 

ئٍِذ   ْوما اُن يا ْنسا ُقوُل اإْلِ قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل حال املنكرين للبعث حينها، فقال: ﴿يا

﴾ أي يقول اإلنسان حينئذ لدهشته وحريته:  رُّ  أين املفر من جهنم؟  أاْينا املْافا

﴾ أي كال ال يشء يعتصم   را زا الَّ الا وا قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم جيابون حينها ﴿كا

ُكْم   ا لا به من أمر اهلل، فال حصن وال جبل وال سالح يقيكم شيئا من أمره، كام قال تعاىل: ﴿ما

ُكْم ِمْن ناكِرٍي﴾  ا لا ما ئٍِذ وا ْوما إٍ يا ْلجا  [47الشورى: ] ِمْن ما

اهلل كشف  ثم  آخر:  ئٍِذ  قال  ْوما يا بِّكا  را ﴿إِىلا  بقوله:  وبينها  احلال  حقيقة  عن  تعاىل   

﴾، أي إىل ربك مرجعك يف جنة أو نار، وأمر ذلك مفوض إىل مشيئته، فمن شاء   رُّ املُْْستاقا

ى﴾  بِّكا املُْنْتاها أانَّ إِىلا را  [42النجم: ] أدخله اجلنة، ومن شاء أدخله النار، كام قال تعاىل: ﴿وا

ئٍِذ  آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن مآل اإلنسان رهن بام عمل، فقال: ﴿ قال   ْوما اُن يا ْنسا ُينابَُّأ اإْلِ
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را  أاخَّ وا ما  قادَّ أعامله  باِما  بجميع  األعامل  واحلساب ووزن  العرض  اإلنسان حني  أي خيرب   ،﴾

عا  ا  ما ُدوا  جا وا تعاىل: ﴿وا قال  كام  وكبريها،  وآخرها، صغريها  أوهلا  ِمُلوا  قديمها وحديثها، 

ًدا﴾   بُّكا أاحا ُم را
ْظلِ الا يا ا وا ارِضً  [49الكهف: ] حا

نعم الشاهد عليه    فهيقال آخر: ثم بني اهلل تعاىل أن أعظم شاهد عىل املرء نفسه،  

ُه﴾، أي بل اإلنسان حجة بينة عىل   اِذيرا عا ى ما ْو أاْلقا لا ٌة وا ىلا ناْفِسِه باِصريا اُن عا ْنسا
ِل اإْلِ فقال: ﴿با

ما فعل، فسمعه وبرصه ويداه  نفسه، فال حي نفسه شاهدة عىل  ينبئه غريه، ألن  إىل أن  تاج 

ى باملعاذير وجادل عنها، كام قال  تورجاله وجوارحه شاهدة عليه، وسيحاسب عليه مهام أ

ِسيًبا﴾   حا لاْيكا  عا اْلياْوما  بِناْفِسكا  ى  فا كا تااباكا 
كِ ْأ  ﴿اْقرا اُلوا  [ 14اإلرساء:  ] تعاىل:  قا ﴿وا وقال:   ،

﴾  جِلُلُ 
ٍ
ء ْ أاْنطاقا ُكلَّ يشا ناا اهللَُّ الَِّذي  أاْنطاقا اُلوا  قا ْيناا  لا ِهْدُتْم عا فال يقبل من    [ 21فصلت:  ] وِدِهْم مِلا شا

الا ُهْم   هُتُْم وا ْعِذرا ِذينا ظالاُموا ما ُع الَّ نْفا ئٍِذ الا يا ياْوما اإلنسان عذر يف هذا اليوم.. كام قال تعاىل: ﴿فا

 ﴾  [ 57الروم: ] ُيْستاْعتاُبونا

قال آخر: وأتت لفظ بصرية، عىل تقدير مضاف أي، ذو بصرية، وذلك حني ينكشف  

له يوم القيامة كل يشء، فريى األمور عىل حقائقها، ويبرص كل ما قدمته يداه، كام قال تعاىل:  

ِديٌد﴾  كا اْلياْوما حا ُ كا فابارصا نْكا ِغطااءا ْفناا عا شا  [ 22ق: ] ﴿فاكا

ع احلديث  يف  ورد  وقد  آخر:  اإلمام  قال  مع  ألتعشى  إين  قال:  يزيد  بن  عمر  ن 

ُه﴾، ثم قال: يا   اِذيرا عا ى ما ْو أاْلقا لا ٌة وا ىلا ناْفِسِه باِصريا اُن عا ْنسا
ِل اإْلِ الصادق، إذ تال هذه اآلية: ﴿با

  أبا حفص، ما يصنع اإلنسان أن يعتذر إىل الناس بخالف ما يعلم اهلل منه؟ إن رسول اهلل  

 ( 1)  ة ألبسه اهلل رداءها إن خريا فخري وإن رشا فرش(كان يقول: )من أرس رسير

 

 .2/296الكايف:  (1)
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 حماجات وخصومات: 

القرآن الكريم من األهوال والشدائد  ..  أحسنتم قال املرشد:   حدثتمونا بام ورد يف 

 املرتبطة باآلخرة.. فحدثونا بام ورد فيه من ذكر اخلصومات بني أهل جهنم. 

 الكريم، فعن أهيا تريدون أن نحدثكم؟ قال أحد الوعاظ: هي كثرية يف القرآن 

 املشهد األول: 

اًدا    حدثونا عن قوله تعاىل:  :(1)قال املرشد تَِّخُذ ِمْن ُدوِن اهللَِّ أاْندا ْن يا ِمنا النَّاِس ما ﴿وا

إِ  ِذينا ظالاُموا  الَّ ى  را يا ْو  لا وا ُحبًّا هللَِِّ  دُّ  أاشا نُوا  آما ِذينا  الَّ وا اهللَِّ  ُحبِّ  ُْم كا بُّوهنا
أانَّ  حُيِ ابا  ذا اْلعا ْونا  را يا ْذ 

باُعوا   ِذينا اتَّ بُِعوا ِمنا الَّ ِذينا اتُّ أا الَّ َّ اِب إِْذ تاربا ذا ِديُد اْلعا أانَّ اهللَّا شا ِيًعا وا ةا هللَِِّ مجا ابا  اْلُقوَّ ذا أاُوا اْلعا را وا

ناا   ْو أانَّ لا باُعوا لا ِذينا اتَّ الا الَّ قا ْت هِبُِم اأْلاْسبااُب وا طَّعا تاقا لِكا  وا ذا ُءوا ِمنَّا كا َّ اما تاربا أا ِمنُْهْم كا َّ ناتاربا ًة فا رَّ كا

اِرِجنيا ِمنا النَّاِر﴾  ا ُهْم بِخا ما لايِْهْم وا اٍت عا ا رسا ُْم حا هلا  [ 167ـ  165]البقرة: ُيِرهيُِم اهللَُّ أاْعاما

قال أحد الوعاظ: لقد وردت هذه اآليات الكريمة بعد أن تناولت اآليات السابقة  

دالئل وجود اهلل سبحانه وإثبات وحدانيته، عن طريق عرض مظاهر لنظام الكون.. وهذه 

اآليات تتحدث عن أولئك الذين أعرضوا عن كل تلك الدالئل الواضحة، وساروا عىل  

طريق الرشك والوثنية وتعدد اآلهلة.. وعن أولئك الذين حينون رؤوسهم تعظيام أمام اآلهلة  

النعم..  املزيقة، وحيبوهنا حبا ال   يليق إال باهلل سبحانه مصدر كل الكامالت وواهب مجيع 

وعن أولئك الذين قد يؤمنون باهلل ويدعون حمبته، لكنهم يف نفس الوقت يوالون الظلمة  

 ويتخذوهنم أندادا من دون اهلل.

 

(، واألمثل يف تفسري كتاب 155/  3(، ومن وحي القرآن: )38/  2(، وتفسري املراغي )492/  1التفاسري )(، وزهرة  184/  1التفسري القرآين للقرآن )  (1)

 ( 476/ 1(، وتفسري ابن كثري: )174/ 4(، ومفاتيح الغيب )471/ 1اهلل املنزل: )
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لنا بذلك نموذجا من نامذج االنحراف العاطفي والعميل يف   قال آخر: وهي تقدم 

ياة، وهو النموذج املتمثل يف أتباع الظلمة وأشياعهم، فهم جيمعون بني  واقع الناس يف احل 

اإلنسان  حيب  كام  متاما  وكربائهم،  أسيادهم  من  الظاملني  حب  وبني  وحمبته،  باهلل  اإليامن 

 شخصني متساويني يف مجيع اخلصائص والصفات.  

املشاعر بني اهلل  التسوية يف  أئمة  قال آخر: ولعل هذا االجتاه يف تصوير حالة   وبني 

الظلم، كان منطلقا من األساس العميل للواقع الذي يعيشونه، فإن احلب الذي تتحدث  

العاطفي   الشعوري  اجلانب  يف  يتحرك  الذي  االنفعاَل  الداخيل  احلب  ليس  اآلية  عنه 

لإلنسان، ألن اجلو هنا هو جو احلديث عن اخلطوات العملية التي حتكم حياهتم، بل الظاهر  

احلب هو احلب العميل ـ إن صح التعبري ـ وهو الذي يتمثل باالتباع والتأييد    أن املراد من 

 واملشاركة والطاعة ملا يريدون وملا خيططون من دون قيد أو رشط. 

املطلقة، وذلك هو   قال آخر: متاما كام هي احلال يف حمبة اإلنسان هلل بمعنى طاعته 

عة التي ال تنبغي إال هلل، عندما يقدمها  التطبيق العميل لإلرشاك باهلل، ألن مثل هذه اإلطا 

اإلنسان لغريه باملستوى ذاته، فمعنى ذلك أنه قد جعل ذلك املطاع ندا ونظريا هلل فيام يمثله  

ذلك من إخالص العمل، وهذا هو الرشك الواقعي الذي ال يرتبط بتعدد اآلهلة عىل مستوى  

انطالقا من العوامل الذاتية املتصلة  العقيدة اإلهلية، بل يتصل بتعددها عىل مستوى الطاعة،  

احلصول   يأملون  التي  أو  لدى هؤالء،  عليها  التي حيصلون  واملنافع  واألطامع  بالشهوات 

 عليها منهم. 

اًدا    أاْندا اهللَِّ  ُدوِن  ِمْن  تَِّخُذ  يا ْن  ما النَّاِس  ِمنا  ﴿وا تعاىل:  بقوله  تبدأ  وهي  آخر:  قال 

اهللَِّ﴾ أي وم ُحبِّ  كا ُْم  بُّوهنا
الذي ذكرت  حُيِ الواحد  اإلله  يتخذ من دون ذلك  الناس من  ن 

يذرون،   وما  يأتون  فيام  يتبعوهنم  الذين  رؤساؤهم  وهم  وأمثاال  أندادا  اجلليلة  أوصافه 
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كام   إليهم  ويتقربون  والتعظيم،  الطاعة  يف  وبينهم  تعاىل  بينه  ويسوون  اهلل  كحب  حيبوهنم 

إذ هم ال يرجون من اهلل شيئا إال   إليه،  التوسط  يتقربون  وقد جعلوا ألندادهم رضبا من 

 الغيبي فيه، فهم مرشكون هبذا احلب الذي ال يصدر من مؤمن موحد. 

تَِّخُذ ِمْن ُدوِن اهللَِّ﴾ إشارتان بيانيتان..   ْن يا ِمنا النَّاِس ما قال آخر: ويف قوله تعاىل: ﴿وا

ِمنا النَّاِس﴾ فمن للبعضية، أي بعض الناس، ويف ذ لك تصغري لشأهنم  أوالمها التعبري ﴿وا

وهتوين ألمرهم سواء أكانوا عددا قليال، أم كانوا عددا كثريا فهم مهينون يف تفكريهم، إذ  

هم رفضوا الدليل املشتق من وجودهم، وما حييط هبم، فضلوا ضالال بعيدا، والتعبري عنهم  

ِمنا النَّاِس﴾ إشارة إىل أهنم ليس هلم من وصف إال أن يقال إهنم من ال ناس، فليس  بذلك ﴿وا

مدارج   يف  به  وتسري  اإلنسان  تعىل  التي  املكارم  من  إيامن، وال يشء  وال  علم  هلم وصف 

 الرقي، كام تقول عن رجل حمتقرا: هذا اآلدمي، أي ليس له من الصفات إال أنه آدمي. 

اًدا﴾، تَِّخُذ ِمْن ُدوِن اهللَِّ أاْندا وفيه    قال آخر: واإلشارة الثانية، هي أن اهلل تعاىل قال: ﴿يا

الذين جعلوهم   إنام هم  ـ ليس هلم وجود ذاِت هبذا االعتبار،  ـ أي األنداد  إشارة إىل أهنم 

كذلك جعال، فام كان هلم ذلك إال بزعمهم الباطل وحدهم، وهم حيسبون أهنم هبذا االختاذ  

حيسنون صنعا.. وهم ال يكتفون بذلك االختاذ الباطل، بل يعبدوهنم وحيبوهنم كحب اهلل  

 بأن جيعلوهم نظراء اهلل تعاىل يف املحبة واخلضوع وطلب الرضا. تعاىل 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن املرشكني مل يتخذوا هؤالء األنداد للعبادة فحسب، بل  

العبودية،   يف  تعاىل  باهلل  يسووهنم  أهنم  معناه  يكون  وقد  اهللَِّ﴾،  ُحبِّ  كا ُْم  بُّوهنا
﴿حُيِ صاروا 

ونه مرضيا هلم مع أهنم يرون أهنم ال ينفعون وال يرضون، وإذا  والطاعة والرضا بام يعترب

أنزلت هبم شديدة ال يلجؤون إال هلل، وال يطلبون كشف الرض إال منه كام ذكر اهلل تعاىل  

 ذلك عنهم، فهم يفرقون بني معبوداهتم، وبني اهلل يف شدائدهم، وال يفرقون يف رخائهم. 
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تع قوله  معنى  يكون  أن  وحيتمل  آخر:  أهنم حيبوهنم كحب  قال  اهللَِّ﴾  ُحبِّ  ﴿كا اىل 

املؤمنني هلل تعاىل، فهم ينزلون أندادهم منزلة اهلل تعاىل عند أهل اإليامن فيفردوهنا بالعبادة  

 كام يفرد املؤمنون اهلل تعاىل بالعبادة وحده. 

دُّ ُحبًّا هللَِِّ﴾، أي أن   نُوا أاشا ِذينا آما الَّ قال آخر: وقد عقب اهلل تعاىل عىل ذلك بقوله: ﴿وا

املؤمنني لوصفهم باإليامن وإلذعاهنم باحلق وألهنم يعبدون من يملك النفع والرض، وأنه  

  خالق الكون؛ وألن حبهم مقصور عىل اهلل تعاىل، فإهنم بذلك أشد حبا هلل، ومظهر حب اهلل

تعاىل اإلخالص له، وتسليم الوجه والطاعة له، واخلضوع له، وملا يأِت من عنده، فحب اهلل  

طاعته، وأن متتلئ النفس بذكره، وأن يكون حبه كله هلل تعاىل ال حيب شيئا يف الوجود إال  

بُّوناُه﴾  
حُيِ بُُّهْم وا

من أحدكم  : )ال يؤ، وقال رسول اهلل  [ 54املائدة:  ] هلل، كام قال تعاىل: ﴿حُيِ

، فاهلل يف قلبه ويف عمله، وقوله واختالطه بالناس، وهو  (1) حتى حيب الِشء ال حيبه إال هلل(

 معه دائام. 

قال آخر: ذلك أن احلب احلقيقي يتجه دائام نحو نوع من الكامل، فاإلنسان ال حيب  

الوجو والكامل، ولذلك كان األكمل يف  الوجود  يسعى دوما وراء  بل  د  العدم والنقص، 

 والكامل أحق باحلب. 

قال آخر: ونالحظ أن اآليات الكريمة تثري هنا قضية التابعني واملتبوعني وحوارهم  

أننا   كام  املجردة،  العاطفة  ال  التبعية  هو  احلب  يف  األساس  بأن  يوحي  مما  القيامة،  يوم  يف 

بُّونا اهللَّا
بِْبُكُم اهللَُّ  نستوحي ذلك من قوله تعاىل يف آية أخرى: ﴿ُقْل إِْن ُكنُْتْم حُتِ بُِعويِن حُيْ اتَّ  فا

ِحيٌم﴾   ُفوٌر را اهللَُّ غا ُكْم ُذُنوباُكْم وا ْغِفْر لا يا ، حيث جعل اتباع النبي من عالمات  [ 31آل عمران:  ] وا

 

 ( 4061سنن أيب داود ) (1)
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 احلب ونتائجه. 

قال آخر: وقد عالج القرآن الكريم هذا احلب املنحرف لغري اهلل بالبحث عن جذوره  

م يكون  فقد  اإلنسان،  نفس  الظاملون  يف  هؤالء  يملكها  التي  بالقوة  شعوره  أسبابه  ن 

واملنحرفون فيام يملكون من شؤون امللك والسلطان يف الدنيا، فيخيل للناظر أهنم يتمتعون  

بالقوة املطلقة التي هتيمن عىل كل األمور، مما خيلق يف أعامق النفس شعورا باإلعجاب الذي  

تتحول املشاعر إىل رغبة عميقة يف احلصول عىل    يتحول إىل املحبة يف كثري من احلاالت، ثم 

اآليات   هذه  عنه.. ولذلك كشفت  ينهونه  أو  به  يأمرونه  فيام  يريدون  بام  بالعمل  رضاهم 

الكريمة ضعفهم الذاِت الذي قد حتجبه مظاهر السلطان يف الدنيا، ولكنه يبدو عىل حقيقته  

 يف اآلخرة.  

بذ ذلك  تعاىل عىل  اهلل  آخر: وهلذا عقب  أعد من عقاب شديد ألولئك  قال  ما  كر 

عندما   وذلك   ،﴾ ابا ذا اْلعا ْونا  يارا إِْذ  ظالاُموا  ِذينا  الَّ ى  يارا ْو  لا فقال: ﴿وا األنداد،  اختذوا  الذين 

يقف الظاملون لريوا العذاب املعد هلم من اهلل، فيعرفون أن كل مظاهر القوة التي يتمتعون  

ا وال أساس.. فها هم يعانون من العذاب الذي  هبا أو يتمتع هبا غريهم من الناس، ال قيمة هل

يقفون أمامه موقف الذلة املطلقة، والضعف املطلق، فال يملكون ألنفسهم معه رضا وال  

 نفعا.

املطلقة، وهي ﴿أانَّ   أمامهم حينها احلقيقة  تنكشف  أنه  تعاىل  ثم ذكر اهلل  قال آخر: 

وه  القوة،  يعطي  الذي  فهو  ِيًعا﴾  مجا هللَِِّ  ةا  عند  اْلُقوَّ يوقفها  أو  يسريها،  أو  يمنعها،  الذي  و 

حدودها التي يريد هلا أن تقف عندها، وهكذا يتعمق الشعور وهم أمام احلقيقة األخروية  

اِب﴾   ذا اْلعا ِديُد  شا اهللَّا  أانَّ  ﴿وا النهائي،  مصريهم  يف  يقتحم    [ 165البقرة:  ] احلاسمة  فالعذاب 

واملنحرفني   والعاصني  للمتمردين  العذاب  شديد  اهلل  فريون  املخذول  موقفهم  عليهم 
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 والكافرين.

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل مصري هؤالء الذين يتبعون الظاملني فيشعرون بحاميتهم  

ة  هلم عندما يوحون هلم بأهنم يتحملون مسئوليتهم يف كل ما يتعرضون له من صعوبات احليا 

هِبُِم   ْت  طَّعا تاقا وا ابا  ذا اْلعا أاُوا  را وا باُعوا  اتَّ ِذينا  الَّ ِمنا  بُِعوا  اتُّ الَِّذينا  أا  َّ تاربا ﴿إِْذ  فقال:  ومشاكلها، 

أغووهم يف   الذين  أتباعهم  من  اتبعوا  الذين  املضلون  الرؤساء  يتربأ  أي حني  اأْلاْسبااُب﴾ 

ومح عذاهبم  ضاعف  قد  ألنه  إضالهلم،  من  ويتنصلون  أوزارهم،  الدنيا  فوق  أوزارا  لهم 

إنام حصل   فهو  نفعا  ذلك ال جيدهيم  ولكن  الدنيا،  يف  بينهم  كانت  التي  الروابط  وتتقطع 

لرؤيتهم العذاب ماثال أمام أعينهم، بام اقرتفوا من السيئات وجنوه من اآلثام، فأنى يفيدهم  

 التربؤ مما صنعوا؟

ناا  قال: ﴿قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل قول التابعني حينها، ف ْو أانَّ لا باُعوا لا ِذينا اتَّ الا الَّ قا وا

ِمنَّا  ُءوا  َّ تاربا اما  كا ِمنُْهْم  أا  َّ ناتاربا فا ًة  رَّ الدنيا فنتبع سبيل  كا إىل  لنا رجعة  ليت  التابعون:  ﴾ أي وقال 

موضع   إىل  نعود  ثم  رسوله  وسنة  اهلل  بكتاب  وهنتدى  اخلالص،  بالتوحيد  ونأخذ  احلق، 

 ؤالء الضالني كام تربؤوا منا، ونسعد بعملنا حيث هم أشقياء بأعامهلم. احلساب، فنتربأ من ه

ْو   لا قال آخر: وقد بني اهلل تعاىل أن متنياهتم لو حتققت ما تربأوا وما عملوا، فقال: ﴿وا

نُْه﴾   اُدوا ملِاا هُنُوا عا عا ، ذلك ألن غرور احلياة ال يمكنهم من أن يعتربوا، بل  [ 28األنعام:  ] ُردُّوا لا

 عهم أهواؤهم إىل مثل ما فعلوا أوال فهم يف ريبهم يرتددون.ستدف

القيامة،   يوم  الذي صوره حلاهلم  التصوير  ذلك  تعاىل سبب  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  قال 

يتحرسوا،   أن  إال  هلم  ليس  أي  لاْيِهْم﴾،  عا اٍت  ا رسا حا ُْم  هلا أاْعاما اهللَُّ  ُيِرهيُِم  لِكا  ذا ﴿كا فقال: 

ها واستفاد منها غريهم.. وعىل فرصة اهلداية والنجاة التي  يتحرسون عىل أمواهلم التي كنزو

هيئت هلم فلم يستثمروها.. وعىل عبادهتم آلهلة زائفة بدل عبادة اهلل الواحد األحد.. لكنها  
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تاليف   يوم  وليس  أخطاء،  من  اإلنسان  يد  جنته  ما  عىل  اجلزاء  فاليوم  نافعة..  غري  حرسة 

 األخطاء. 

أهنم مع هذه التمنيات التي جتعل نفوسهم متلهفة عىل  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل  

اِرِجنيا ِمنا النَّاِر﴾ فنفى اهلل تعاىل نفيا باتا قاطعا خروجهم من النار،   ا ُهْم بِخا ما العودة ﴿وا

 وأكد ذلك النفي باستغراق النفي الثابت بالباء وبضمري الفصل وباجلملة االسمية. 

لكريمة أن اهلل تعاىل يوجه اإلنسان إىل  قال آخر: ونالحظ من خالل هذه اآليات ا

داخلهم،   يف  الكامنة  الضعف  نقاط  عن  بالبحث  الطغاة  من  األقوياء  ضعف  اكتشاف 

وباالنطالق يف التصور الديني بعيدا إىل يوم القيامة، حيث يقف األقوياء يف موقف الضعف  

 واالنسحاق أمام عذاب اهلل وعقابه.

وي القرآين يف عملية إحيائية ترتبط بالسلب من  قال آخر: وهكذا ينطلق املنهج الرتب

حيث فقدان الطغاة واملستكربين للقوة التي تربر للناس االرتباط هبم يف أمورهم اخلاصة  

والعامة ويف قضايا املصري، وترتبط باإلجياب من خالل احلقيقة التوحيدية التي تؤكد ﴿أانَّ  

ِيًعا﴾   ةا هللَِِّ مجا ِيًعا﴾    وأن  [ 165البقرة:  ] اْلُقوَّ ةا هللَِِّ مجا يف خطاب الذين يريدون    [ 139]النساء:  ﴿اْلِعزَّ

 االعتزاز بغري اهلل. 

ِرينا أاْولِيااءا ِمْن ُدوِن املُْْؤِمننِيا  
افِ تَِّخُذونا اْلكا ِذينا يا قال آخر: فقد جاء يف قوله تعاىل: ﴿الَّ

ةا هللَِِّ ةا فاإِنَّ اْلِعزَّ ُهُم اْلِعزَّ ْبتاُغونا ِعنْدا ِيًعا﴾    أايا ِه  [ 139النساء:  ] مجا لِلَّ ةا فا انا ُيِريُد اْلِعزَّ ْن كا ، وقوله: ﴿ما

يِّ  ْمُكُرونا السَّ ِذينا يا الَّ ُعُه وا ْرفا الُِح يا ُل الصَّ ما اْلعا ُم الطَّيُِّب وا
لِ ُد اْلكا ْيِه ياْصعا ِيًعا إِلا ُة مجا ُْم  اْلِعزَّ ئااِت هلا

بُ  ئِكا ُهوا يا ْكُر ُأولا ما ِديٌد وا اٌب شا ذا عىل أساس ملكية اهلل للقوة كلها، والعزة    [ 10فاطر:  ] وُر﴾  عا

كلها، فاهلل هو مصدر القوة والعزة، ما يفرض عىل الناس أن يطلبوها منه، ويرتبطوا بقوته  

 وعزته.. هذا هو اخلط األصيل يف التوحيد احلركي لإلنسان املسلم يف العمل والوجدان. 
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كذلك   الكريمة  اآليات  من  ونالحظ  آخر:  فردية،  قال  اإلسالم  يف  املسؤولية  أن 

يتحملها اإلنسان من خالل عمله، وأن الضغوط اخلارجية التي تنطلق من الشعور بسيطرة  

األقوياء عىل املوقف، وحاجة الضعفاء إليهم فيام يملكونه من مال وجاه وسلطة، ال متثل  

هؤالء األقوياء   أي مربر رشعي لالنحراف عن اخلط، ثم تبني هلم أن األساليب التي يتبعها 

هي   العالقة،  هذه  خالل  من  باألمن  ليشعروا  الشدة،  مواقف  يف  باحلامية  هلم  اإلحياء  يف 

أساليب تضليلية ال تثبت أمام الواقع الذي يفرض نفسه، وهو أن هؤالء ليسوا قادرين عىل  

 محاية أنفسهم، فكيف يقدرون عىل محاية غريهم من عذاب اهلل!؟

عاىل أنه سينكشف الواقع املرير عن إعالن براءهتم من كل  قال آخر: وقد ذكر اهلل ت

قبل   الدنيا  يف  املوقف  ويواجهون  العذاب  يرون  عندما  هؤالء  كل  من  مسئولية  أو  تبعة 

اآلخرة، ليبدؤوا ـ هنا ـ بالرباءة من هؤالء املتبوعني، فال ينفذون خمططاهتم الرشيرة التي ال  

ليتفادوا املوقف اخلارس هناك، وليحصلوا عىل ما    تريض اهلل، وال يطيعوهنم يف معصية اهلل،

 يتمنونه من العودة إىل الدنيا ليعلنوا الرباءة كرد فعل لرباءة هؤالء منهم.  

قال آخر: وبذلك فإن اآليات الكريمة التي تتحدث عن خيبة الضعفاء يف اآلخرة ال  

تي توجه اإلنسان  تتحدث عن القضية كقصة لإلثارة، بل كأسلوب من األساليب الوقائية ال

كي يتفادى الوقوع يف هذه املواقف احلرجة هناك، فيكون أكثر وعيا للواقع وللمصري، وهبذا  

التي ال   املستقبل من خالل احلديث عن نامذج املايض  لنا  القرآن إىل كتاب يرصد  يتحول 

 تعيش يف إطاره املحدود، بل تعيش يف نطاق احلياة كلها، واهلل العامل بأرسار آياته. 

 املشهد الثاين: 
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ياُقوُل    فحدثونا عن قوله تعاىل:: أحسنتم..  (1) قال املرشد ونا يِف النَّاِر فا اجُّ تاحا إِْذ يا ﴿وا

نَّا ناِصيًبا ِمنا النَّاِر قا  أاْنُتْم ُمْغنُونا عا ْل  باًعا فاها ُكْم تا لا إِنَّا ُكنَّا  وا  ُ لِلَِّذينا اْستاْكربا اُء  فا عا ِذينا  الضُّ الا الَّ

نْيا اْلعِ  ما با كا ْد حا ا إِنَّ اهللَّا قا يها
وا إِنَّا ُكلٌّ فِ ُ بَُّكْم  اْستاْكربا نَّما اْدُعوا را ها ناِة جا ِذينا يِف النَّاِر خِلازا الا الَّ قا بااِد وا

اُلوا فا  قا اُلوا باىلا  ْأتِيُكْم ُرُسُلُكْم بِاْلبايِّنااِت قا تا تاُك   ْ ملا أاوا اُلوا  قا اِب  ذا ْوًما ِمنا اْلعا يا نَّا  ْف عا اْدُعوا  خُيافِّ

لٍ  الا ِرينا إِالَّ يِف ضا
افِ اُء اْلكا ا ُدعا ما ُقوُم    وا ْوما يا يا ْنياا وا نُوا يِف احْلايااِة الدُّ ِذينا آما الَّ ناا وا نانْرُصُ ُرُسلا ا لا إِنَّ

اِر﴾  ُْم ُسوُء الدَّ هلا ُُم اللَّْعناُة وا هلا هُتُْم وا ْعِذرا ُع الظَّاملنِِيا ما نْفا ْوما الا يا اُد يا  [ 52ـ  46]غافر: اأْلاْشها

الكريمة عر اآليات  الوعاظ: يف هذه  يقع بني  قال أحد  النار مجيعا، وما  ض ألهل 

 التابعني واملتبوعني، من مالحاة، وخماصمة. 

قال آخر: وقد وردت بعد قصة مؤمن آل فرعون، وما ذكره اهلل تعاىل فيها يف هناية  

كالمه من دعوهتم إىل التفكر يف القيامة وعذاب جهنم، ولذلك جاءت هذه اآليات الكريمة  

وخت حتاجج  دقيق  رائع  بشكل  حتاجج  لتصف  وبالذات  بينهم،  فيام  النار  أهل  اصم 

 املستضعفني مع املستكربين. 

لِلَِّذينا   اُء  فا عا الضُّ ياُقوُل  فا النَّاِر  يِف  ونا  اجُّ تاحا يا إِْذ  تعاىل: ﴿وا بقوله  تبدأ  آخر: وهي  قال 

النار أهل  حجاج  وقت  لقومك  الرسول  أهيا  واذكر  أي  باًعا﴾  تا ُكْم  لا ُكنَّا  إِنَّا  وا  ُ   اْستاْكربا

إليه يف   إنا أطعناكم فيام دعومتونا  السادة:  النار، فيقول األتباع للقادة  وختاصمهم وهم يف 

نَّا ناِصيًبا ِمنا النَّاِر﴾   ْل أاْنُتْم ُمْغنُونا عا الدنيا من الكفر والضالل، فتكربتم عىل الناس بنا.. ﴿فاها

نا نسارع إىل حمبتكم  أي فهل تقدرون أن حتتملوا عنا قسطا من العذاب فتخففوه عنا، فقد ك

 يف الدنيا، ومن قبلكم جاءنا العذاب، ولوال أنتم لكنا مؤمنني. 

 

القرآين للقرآن )  (1) املراغي )1244/  12التفسري  القرآن: )(،  78/  24(، وتفسري  املنزل: )53/  20ومن وحي  / 15(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل 

 . 267/ 24 الطالبني:  (، ومنية 136/ 24) التفسري املنري(، و277
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الكايف   العلم  يفتقدون  الذين  أولئك  هم  هنا  اُء﴾  فا عا ﴿الضُّ من  واملراد  آخر:  قال 

واالستقالل الفكري، إذ كان هؤالء يتبعون زعامء الكفر الذي يطلق عليهم اهلل تعاىل اسم  

 تبعية جمرد انقياد أعمى بال تفكري أو وعي. املستكربين، وكانت ال

قال آخر: وقد ربط اهلل تعاىل بني الضعف والتبعية هنا، لكون تبعيتهم كانت سببا يف  

تقوية مراكز املستكربين التي يظلمون الناس من خالهلا، فقد كان هؤالء الضعفاء هم القوة  

اآلخرين، ولوالهم لكان الضعفاء أقوى من  الغاشمة التي يسيطر هبا األقوياء عىل الضعفاء  

املستكربين، ألن املستكربين ال يمثلون عددا كبريا يف األمة، وال قوة هائلة فيها، ألن قوهتم  

أتباعهم.. وهلذا كان   كثرة  ناجتة عن  العددية  أن كثرهتم  املستضعفني كام  مستمدة من قوة 

لنار، ألهنم يملكون فكرا يمكنهم  الضعفاء حيملون كل أوزارهم التي استحقوا هبا دخول ا

الطاغية،   الظاملة  والنواهي  األوامر  إرادة متكنهم من رفض  احلقيقة، ويملكون  من معرفة 

يف   مسئوليتهم  فكانت  الضعف..  مواقع  عن  هبا  يبتعدوا  أن  يستطيعون  للقوة  ومواقع 

 انحرافهم عن اخلط املستقيم كاملة. 

نوع من السخرية واالستهزاء واللوم، ذلك    قال آخر: وذكر اهلل تعاىل لالستغاثة هناك

أنه يف ذلك اليوم يثبت أن كل ادعاءات املستكربين جمرد تقوالت زائفة عارية عن املضمون  

واحلقيقة.. باإلضافة إىل ذلك، فإن مقصدهم من هذا املقال ختجيلهم وإيالم قلوهبم، وإال  

 فهم يعلمون أهنم ال قدرة هلم عىل ذلك التخفيف. 

ثم ذكر اهلل تعاىل أن املستكربين مل يسكتوا عىل هذا، بل ذكروا جوابا يدل    قال آخر:

عىل ضعفهم الكامل وذلتهم يف ذلك املوقف املهول، إذ حيكي اهلل تعاىل عىل لسان قوهلم:  

بنا   فاألحرى  مشاكلكم  حل  بقدرتنا  كان  لو  أي  ا﴾،  يها
فِ ُكلٌّ  إِنَّا  وا  ُ اْستاْكربا ِذينا  الَّ الا  ﴿قا

نحل مشاكلنا وما حل بنا، ولكنا ال نستطيع أن نمنع العذاب عن أنفسنا وال    واألجدر أن
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بفصل   اْلِعبااِد﴾  نْيا  با ما  كا حا ْد  قا اهللَّا  ﴿إِنَّ  العقاب..  عنكم جزءا من  نتحمل  أن  عنكم، وال 

قضائه، فال يؤاخذ أحدا بذنب غريه، وكل منا كافر، وكل منا يستحق العقاب، وال يغنى  

 أحد عن أحد شيئا. 

قال آخر: وقد ورد هذا املعنى بصيغة أخرى يف قوله تعاىل يف سورة إبراهيم، حيث  

ي  ِ ناا ِمْن حما ا لا ناا ما ْ ربا ِزْعناا أاْم صا ْيناا أاجا لا اٌء عا وا ْينااُكْم سا ادا اناا اهللَُّ هلا دا ْو ها ٍص﴾  قالوا جوابا عىل هذا: ﴿لا

طري[ 21]إبراهيم:   اىل  اهلداية  هنا  باهلداية  واملقصود  فإن ،  وبذلك  العذاب..  من  اخلالص  ق 

 هذين اجلوابني ال يتعارضان فيام بينهام، بل يكمل أحدمها اآلخر. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه ملا يئس األتباع من املتبوعني رجعوا إىل خزنة جهنم  

نا  ِذينا يِف النَّاِر خِلازا الا الَّ قا نَّما اْدُعوا  يطلبون منهم الدعاء كام حكى اهلل عنهم بقوله: ﴿وا ها ِة جا

اِب﴾ أي وقال أهل جهنم خلدمها وقوامها مستغيثني هبم من   ذا ْوًما ِمنا اْلعا نَّا يا ْف عا بَُّكْم خُيافِّ را

عظيم ما هم فيه من البالء رجاء أن جيدوا لدهيم فرجا من ذلك الكرب الذي هم فيه: ادعوا  

 ربكم أن خيفف عنا مقدار يوم من العذاب. 

ر اهلل تعاىل أن اخلزنة ردوا عليهم موبخني هلم عىل سوء ما كانوا  قال آخر: وقد ذك

يُكْم ُرُسُلُكْم بِاْلبايِّنااِت﴾  
ْأتِ ْ تاُك تا ملا اُلوا أاوا يصنعون مما استحقوا عليه شديد العذاب، فقال: ﴿قا

أي وكنتم ممن قامت عليه احلجة بالبالغ، فلم تكن هناك أية موانع متنعكم عن اإليامن، ال  

ناحية الداخلية يف مضمون الرسالة، وال من الناحية اخلارجية يف الرسول الذي محلها،  من ال 

 ويف اجلو الذي عاشته الدعوة يف األسلوب واحلركة. 

﴾ أي أتونا فكذبناهم، ومل   قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم أجابوهم بقوهلم: ﴿باىلا

اهني الساطعة، حينئذ هتكم هبم خزنة  نؤمن هبم وال بام جاءوا به من البينات الواضحة، والرب

 جهنم. 
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ا   ما اْدُعوا وا قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن املالئكة عليهم السالم أجابوهم بقوهلم: ﴿فا

ٍل﴾ أي قالوا هلم: إذا كان األمر كام ذكرتم فادعوا أنتم وحدكم،   الا ِرينا إِالَّ يِف ضا
افِ اُء اْلكا ُدعا

رسله، وإن دعاءكم ال يفيدكم شيئا فام هو إال يف خرسان  فإنا ال ندعو ملن كفر باهلل وكذب  

 وتبار، وسواء دعوتم أو مل تدعوا فإنه ال يستجاب لكم وال خيفف عنكم. 

أنه قال: )يلقى عىل أهل النار اجلوع    قال آخر: وقد ورد يف احلديث عن رسول اهلل  

يسمن وال يغنى من    حتى يعدل ما هم فيه من العذاب، فيستغيثون منه فيغاثون بالرضيع ال

به،   فيغصون  غصة  ذي  بطعام  فيغاثون  فيستغيثون  شيئا،  عنهم  يغنى  ال  فيأكلون  جوع، 

فيذكرون أهنم كانوا يف الدنيا جييزون الغصص باملاء، فيستغيثون بالرشاب فريفع هلم احلميم  

م،  بالكالليب، فإذا دنا من وجوههم شواها، فإذا وقع يف بطوهنم قطع أمعاءهم وما يف بطوهن 

فيجيبوهنم:   اِب﴾  ذا اْلعا ِمنا  ْوًما  يا نَّا  عا ْف  خُيافِّ بَُّكْم  را ﴿اْدُعوا  يقولون:  باملالئكة  فيستغيثون 

يِف   إِالَّ  ِرينا 
افِ اْلكا اُء  ُدعا ا  ما وا اْدُعوا  فا اُلوا  قا باىلا  اُلوا  قا بِاْلبايِّنااِت  ُرُسُلُكْم  يُكْم 

ْأتِ تا تاُك   ْ ملا ﴿أاوا

ٍل﴾( الا   (1)ضا

د أن ذكر اهلل تعاىل حتاجج أهل النار وعجزهم عن أن ينرص أحدهم  قال آخر: وبع

التي سبقتها عن مؤمن آل فرعون ومحاية اهلل له من كيد   اآلخر، وبعد أن حتدثت اآليات 

فرعون وآل فرعون، ذكر اهلل تعاىل شمول احلامية والنرص اإلهلي ألنبياء اهلل ورسله وللذين  

 آمنوا، يف هذه الدنيا ويف اآلخرة.

﴿ تعاىل:  قوله  بمضمونه  ينطق  عام  قانون  عن  تتحدث  وهي  آخر:  نانْرُصُ  قال  لا ا  إِنَّ

ادُ  اأْلاْشها ُقوُم  يا ْوما  يا وا ْنياا  الدُّ احْلايااِة  يِف  ُنوا  آما ِذينا  الَّ وا ناا  بأنواع  ُرُسلا املؤكدة  احلامية  وهي   ،﴾

 

 ( 2586الرتمذي ) (1)



170 

 

والنرص الفوز  يستتبعها  والتي  أو رشط،  بقيد  ترتبط  ال  والتي  املنطق  التأكيد،  يف  النرص   ،

والبيان، ويف احلرب وامليدان، ويف إرسال العذاب اإلهلي عىل القوم الظاملني، ويف اإلمداد  

 الغيبي الذي يقوي القلوب ويشد األرواح وجيذهبا إىل بارئها جل وعال. 

عىل   يقوم  حيث  القيامة،  يوم  أي  اُد﴾  اأْلاْشها ُقوُم  يا ْوما  يا ﴿وا تعاىل:  وقوله  آخر:  قال 

من يؤدى شهادته عليهم، من رسل اهلل، ومن جوارحهم التي تقوم شاهدة عليهم..   الناس

والتعبري هبذا يشري إىل معنى لطيف، ذلك أن )يوم األشهاد( هو اليوم الذي تبسط فيه األمور  

تكون   يوم  هو  اخلالئق،  لكافة  واألرسار  الرسائر  وتنكشف  وتعاىل،  تبارك  اهلل  حمرض  يف 

كون، ويكون االنتصار أروع ما يكون... إنه اليوم الذي ينرص اهلل  الفضيحة فيه أفظع ما ت

 فيه األنبياء واملؤمنني ويزيد يف كرامتهم. 

قال آخر: ثم عّرف اهلل تعاىل ذلك اليوم الذي يقوم فيه األشهاد بأمور ثالثة.. أوهلا  

هُتُْم﴾ فلو اعتذروا من كفره ْعِذرا ُع الظَّاملنِِيا ما نْفا ْوما الا يا م فال يقبل منهم، وإن تابوا لن  أنه ﴿يا

تنفعهم التوبة، وهذا من خصائص يوم القيامة، فإن املعذرة والتوبة تقبل يف احلياة الدنيا،  

أي   اللَّْعناُة﴾:  ُُم  هلا ﴿وا أن  وثانيها،  اجلزاء..  يوم  فإنه  القيامة،  ليوم  خالفا  العمل  دار  ألهنا 

عدم قبول املعذرة والتوبة.. وثالثها أن    االبتعاد عن رمحة اهلل تعاىل.. وأي ابتعاد أوضح من 

اِر﴾ وهي دار جهنم.  ُْم ُسوُء الدَّ هلا  ﴿وا

 املشهد الثالث: 

اُء اهللَِّ إىِلا النَّاِر    فحدثونا عن قوله تعاىل: : أحسنتم..  (1)قال املرشد ُ أاْعدا ْوما حُيْرشا يا ﴿وا

اُنوا  كا باِما  ُجُلوُدُهْم  وا اُرُهْم  أاْبصا وا ْمُعُهْم  سا ْيِهْم  لا عا ِهدا  شا ا  اُءوها جا ا  ما ا  إِذا تَّى  حا ُعونا  ُيوزا ُهْم  فا

 

/  15تفسري كتاب اهلل املنزل: )(، واألمثل يف  107/ 20(، ومن وحي القرآن: )118/ 24(، وتفسري املراغي )1301/  12التفسري القرآين للقرآن )  (1)
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ْيناا  لا ِهْدُتْم عا اُلوا جِلُُلوِدِهْم مِلا شا قا ُلونا وا ْعما ناا اهللَُّ  يا اُلوا أاْنطاقا ُكْم  قا لاقا ُهوا خا  وا
ٍ
ء ْ  الَِّذي أاْنطاقا ُكلَّ يشا

وا  اُرُكْم  أاْبصا الا  وا ْمُعُكْم  سا ْيُكْم  لا عا دا  ياْشها أاْن  ونا  ْستارِتُ تا ُكنُْتْم  ا  ما وا ُعونا  ُتْرجا ْيِه  إِلا وا ٍة  رَّ ما لا  الا  أاوَّ

مِمَّا  ثرًِيا  ْعلاُم كا يا أانَّ اهللَّا الا  نانُْتْم  لاكِْن ظا بُِّكْم    ُجُلوُدُكْم وا بِرا نانُْتْم  الَِّذي ظا نُُّكُم  لُِكْم ظا ذا ُلونا وا تاْعما

ُمْ  هلا ْثًوى  ما النَّاُر  فا وا  ياْصرِبُ فاإِْن  ينا  اخْلاارِسِ ِمنا  أاْصباْحُتْم  فا اُكْم  ِمنا    أاْردا ُهْم  فااما  ُبوا 
ْستاْعتِ يا إِْن  وا

ُمْ  ُنوا هلا يَّ زا نااءا فا ُْم ُقرا يَّْضناا هلا قا ْد    املُْْعتابِنيا وا ٍم قا ْوُل يِف ُأما ْيِهُم اْلقا لا قَّ عا حا ُهْم وا ْلفا ا خا ما ا بانْيا أاْيِدهيِْم وا ما

ْنسِ  اإْلِ نِّ وا ْبلِِهْم ِمنا اجْلِ لاْت ِمْن قا ا    خا ُعوا هِلاذا ُروا الا تاْسما فا ِذينا كا الا الَّ قا ينا وا ارِسِ اُنوا خا ُْم كا إِهنَّ

لَُّكْم تا  عا يِه لا
ْوا فِ اْلغا أا الَِّذي  اْلُقْرآِن وا نَُّهْم أاْسوا ناْجِزيا لا ِديًدا وا اًبا شا ذا ُروا عا فا ِذينا كا نَّ الَّ لانُِذيقا ُبونا فا

ْغلِ

 اهللَِّ النَّارُ 
ِ
اء اُء أاْعدا زا لِكا جا ُلونا ذا ْعما اُنوا يا اُر اخْلُْلدِ   كا ا دا يها

ُْم فِ ُدونا    هلا ْحا ناا جيا
اتِ اُنوا بِآيا اًء باِما كا زا جا

ِذينا كا  الا الَّ قا اِمناا لِياُكوناا وا ْتا أاْقدا ْلُهاما حتا ْنِس ناْجعا اإْلِ نِّ وا ناا ِمنا اجْلِ الَّ ْيِن أاضا ناا أاِرناا اللَّذا بَّ ُروا را فا

 ﴾ لِنيا  [ 29ـ  19]فصلت: ِمنا اأْلاْسفا

قد وردت هذه اآلية الكريمة بعد أن بني اهلل تعاىل كيف عاقب  قال أحد الوعاظ: ل 

وكيف أذاقهم عذاب اهلون بام كانوا يكسبون، وقد أردف ذلك    أولئك اجلاحدين يف الدنيا،

يف هذه اآليات الكريمة بذكر عقاهبم يف اآلخرة، ليكون ذلك أتم للزجر، وأكثر يف االعتبار  

 ملن اعترب. 

اُء اهللَِّ إىِلا النَّاِر﴾ أي واذكر أهيا   ُ أاْعدا ْوما حُيْرشا يا قال آخر: وقد بدأت بقوله تعاىل: ﴿وا

لمعاندين حال الكفار يوم القيامة، لعلهم يرتدعون ويزدجرون حني يساقون إىل  الرسول ل

﴾: أي حيبس أوهلم عىل آخرهم ليتالحقوا وال يتفرقوا.. ويف هذا إيامء   ُعونا ُهْم ُيوزا النار، ﴿فا

 إىل كثرة عددهم وشدة سوقهم ودفعهم. 

ا  عىل  حرب  ألهنم  اهلل،  أعداء  واملرشكون  الكافرون  وُسمى  آخر:  بحرهبم  قال  هلل 

أولياءه، ورسله، واحلق الذي جاءوهم به.. ويف وصفهم باألعداء هتديد هلم ووعيد من اهلل  
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سبحانه الذي يقف منه هؤالء موقف األعداء املحاربني.. فليأذنوا بحرب من اهلل ورسوله،  

وسريون ما يطلع عليهم من هذه احلرب، من خزى وهوان، وما ينتهي إليه أمرهم من هالك  

 ر، ثم من عذاب أليم يف جهنم خالدين فيها. ودما 

تَّى﴾ تعني غاية ما   ا﴾، و﴿حا اُءوها ا جا ا ما تَّى إِذا قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم ﴿حا

حيرش إليه أعداء اهلل، وهي النار.. أي أهنم يساقون هذا السوق العنيف إىل النار، حتى إذا ما  

جاءوها، وبلغوا مشارفها، نصبت هلم موازين احلساب، وعرضت عليهم أعامهلم يف كتاب  

 ل واحد منهم منشورا..  يلقاه ك

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه حينها قام من كيان كل منهم شهود يشهدون عليه بام  

اُنوا   ُجُلوُدُهْم باِما كا اُرُهْم وا أاْبصا ْمُعُهْم وا ْيِهْم سا لا ِهدا عا كان منه من منكر وضالل، فقال: ﴿شا

﴾، أي حتى إذا جاءوا النار التي سيقوا إليها  ُلونا ْعما شهد عىل جرائمهم أشياء ثالثة.. أوهلا    يا

ْمُعُهْم﴾ وهو يشهد بام سمع من آيات اهلل، فلم جيد هلا عند صاحبه جميبا، وما سمع من   ﴿سا

 منكر القول وضالل احلديث، فوجد السامع املستجيب. 

اُرُهْم﴾ وهو يشهد بام رأى من آيات اهلل الكونية، فلم جيد   أاْبصا قال آخر: وثانيها ﴿وا

حبه الوعاء السليم الذي حيفظ فيه ما رأى، بل إنه كان يرى ما يرى، فيلقى بام رأى  عند صا 

يف إناء خمروق ال يمسك شيئا، وال حيتفظ بِشء.. عىل حني كان هذا البرص إذا علق بِشء  

من الباطل، وجد من صاحبه املشاعر التي جتسد هذا الباطل، وتقيمه متثاال يعبده من دون  

 اهلل.

ُجُلوُدُهْم﴾  قال آخر: وثا  ، وهو هذا الثوب الذي يكسو اإلنسان،  [ 20فصلت:  ] لثها ﴿وا

وحيوى كيانه كله، وهو موضع اإلحساس فيه، ويمثل حاسة اللمس، إىل جوانب احلواس  

 األخرى، من السمع، والبرص، والذوق، والشم، التي حيوهيا كلها الوعاء اجللدي. 
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، وهو تأويل بعيد، ال تساعد عليه  قال آخر: وقد فرس بعض العلامء )اجللد( بالفرج

اللغة، وإن كانت الفروج من اجلوارح التي هتدد الناس بأقدح األخطار وأشنعها.. فكان 

 محل اجللود عليها منظورا فيه إىل إقامة أفصح الشهود وأكثرهم داللة عىل جرم املجرمني. 

لكل إنسان  قال آخر: وفرس بعض العلامء املحدثني )اجللد( ببصامت األصابع، حيث  

بصمة أصابعه التي ال يشاركه فيها إنسان غريه، وهذا التأويل حممول فيه اجللد عىل أنه الذي  

 يكشف عن شخصية اإلنسان، وينادى عليه أن هذا هو فالن املجرم فخذوه. 

قال آخر: وهذا املعنى أيضا غري وارد فيام سيقت اآلية الكريمة له، وهو أن اهلل تعاىل  

الكافرين واملرشكني والضالل شهودا عليهم من اجلوارح التي كانت يف الدنيا من  أقام عىل 

القوى املسخرة هلم، والتي كانت نعام من نعم اهلل اجلليلة عندهم، لو أهنم أحسنوا االنتفاع  

هذه   عىل  عدوانا  ذلك  وكان  هلا..  اهلل  خلقها  التي  وجهتها  غري  وجهوها  ولكنهم  هبا.. 

فها ما لو كانت هلا إرادة ألبت أن تفعله، فلام جاء يوم احلساب، ومل  اجلوارح ذاهتا، بتكلي

اجلوارح   هذه  متثلت  تعطلت  قد  إرادته  ألن  اليوم،  هذا  يف  عليها  سلطان  لإلنسان  يكن 

شخوصا، تقف من صاحبها موقف اخلصومة، وتنطق بام ارتكب هبا صاحبها من منكرات،  

 ليها. ليقتص هلا اهلل سبحانه من صاحبها، املعتدى ع

الكيان   يكسو  الذي  الثوب  هي  هنا  اجللود  فإن  وبذلك،  آخر:  كله،    اإلنساينقال 

وأحاسيس ووجدانات..   من مشاعر،  وما حوى  البرشى،  اهليكل  هذا  داخله  وحيوى يف 

األلسنة،   من  اجلوارح  هذه  به  شهدت  ما  لكل  شاملة  شهادة  اجللد،  ،  واأليديفشهادة 

 أن تشهد عليه، مما مل يكن داخال يف نطاق وظيفتها.   واألرجل، تستدرك ما فات هذه اجلوارح

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم يلومون جوارحهم عىل أداء الشهادة التي تلزمهم  

اللوم واملؤاخذة   أي وقالوا عىل جهة  ْيناا﴾  لا عا ِهْدُتْم  شا مِلا  جِلُُلوِدِهْم  اُلوا  قا فقال: ﴿وا احلجة، 
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شهدت  مل  عليهم،  شهدوا  حني  عىل  جللودهم  هلم  مساعدين  الدنيا  يف  كانوا  وقد  علينا؟  م 

 اآلن؟ املعايص، فكيف يشهدون عليهم 

ناا اهللَُّ الَِّذي أاْنطاقا ُكلَّ   قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم أجابوا حينئذ معتذرين: ﴿أاْنطاقا

ما  بل  النطق،  مقام  يقوم  ما  الفعلية  الدالالت  فينا من  اهلل جعل  إن  قالوا:  أي   ﴾
ٍ
ء ْ هو    يشا

 أفصح منها، فشهدنا عليكم بام فعلتم من القبائح. 

ضحك ذات يوم وتبسم، ثم قال:    قال آخر: وقد ورد يف احلديث أن رسول اهلل  

)أال تسألوين عن أي يشء ضحكت؟( قالوا: يا رسول اهلل من أي يشء ضحكت؟ قال:  

ال تظلمني؟ قال:  )عجبت من جمادلة العبد ربه يوم القيامة، يقول: أي ريب، أليس وعدتني أ

بىل فيقول: فإين ال أقبل عيل شاهدا إال من نفيس، فيقول اهلل تبارك وتعاىل: أو ليس كفى يب  

شهيدا، وباملالئكة الكرام الكاتبني!؟ قال: فريدد هذا الكالم مرارا(. قال: )فيختم عىل فيه،  

 ( 1) وتتكلم أركانه بام كان يعمل، فيقول: بعدا لكن وسحقا، عنكن كنت أجادل(

إنكار  يمكن  بنفسها عليه وال  تشهد  اإلنسان  أعضاء  أن  إىل  يشري  آخر: وهذا  قال 

إذ   وهي  األعامل،  لكل  وناظرة  واملواقف  املشاهد  مجيع  حارضة يف  كانت  ألهنا  شهادهتا، 

 تتحدث فبأمر اهلل تعاىل. 

تعاىل   قال آخر: وشهادة هذه األعضاء من جسم اإلنسان قد تكون بسبب أن اهلل 

ا قدرة اإلحساس واإلدراك والشعور، وبالتاَل القدرة عىل الكالم.. ذلك أنه ال  خيلق فيه

يوجد مانع من أن خيلق اهلل تعاىل اإلدراك والشعور يف األعضاء، فتشهد يف حمرض اهلل تعاىل  

 عن علم ومعرفة، خصوصا وأن ظاهر اآليات يشري للوهلة األوىل إىل هذا املعنى. 

 

 ( 18رواه ابن أيب الدنيا يف التوبة برقم )  (1)
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الذنوب سوف تظهر يف ذلك اليوم ـ يوم الربوز ـ ألهنا مطبوعة  قال آخر: أو أن آثار  

عليها طوال عمر اإلنسان.. ذلك أن أي كائن يف هذا العامل ال يفنى من الوجود، فآثار أقوالنا  

التكوينية(   تعترب )الشهادة  أن  الطبيعي  تبقى يف أعضائنا وجوارحنا، ومن  وأفعالنا سوف 

إذ  الشهادات وأجالها،  الذي    هذه من أوضح  ـ  الوجه  ال جمال إلنكارها، كام يف اصفرار 

 يعترب عادة دليالـ عىل اخلوف ال يمكن إنكاره، وامحراره دليل عىل الغضب أو اخلجل. 

قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل أن اجللود قد أنطقها اهلل الذي أنطق كل يشء.. فكل  

  يشء ناطق هلل سبحانه وتعاىل، كام أن كل يشء مسبح بحمده، كام
ٍ
ء ْ إِْن ِمْن يشا  قال تعاىل: ﴿وا

ْمِدِه﴾   بُِّح بِحا وهو يشمل النطق املعروف، والذي ال نعرف كنهه، ويشمل    [ 44اإلرساء:  ] إِالَّ ُيسا

إفصاح املوجود عن وجوده، واإلبانة عن والئه خلالقه، بأية صورة من الصور، ومن هذه  

 أقيم عليه. الصور انتظام املوجود يف نظام الوجود، وجريانه عىل ما 

ٍة﴾ جيوز أن يكون من قول اهلل تعاىل   رَّ لا ما ُكْم أاوَّ لاقا ُهوا خا قال آخر: وقوله تعاىل: ﴿وا

هلم، تعقيبا عىل مقول اجللود هلم، وتقريرا هلذا القول.. وجيوز أن يكون من مقول اجللود،  

فلوا عنها،  ويكون ذلك من شهادهتا عىل أصحاهبا، الذين مل يلتفتوا إىل هذه احلقيقة، بل غ

هلم خال بأن  يؤمنوا  هذه  قفلم  لو عرفوا  إذ  الذي خلقهم، وخلق كل يشء..  هو  واحدا  ا 

احلقيقة، آلمنوا باهلل وحده، وملا عبدوا هذه اآلهلة التي عبدوها من دونه، وملا صاروا إىل هذا  

 املصري املشئوم الذي ألقى هبم يف جهنم. 

الذي كان عليه اإلنسان، قبل املوت،    قال آخر: واملراد باخللق أول مرة، هو اخللق

البعث.. فالبعث، وهو   وهو ميالده يف احلياة الدنيا.. ويف هذه إشارة إىل خلق آخر، وهو 

ينكرون   الذين  أنظار  لألنظار وخاصة  يبدو  كام  خلق جديد،  هو  القبور،  من  املوتى  نرش 

وا يقولون يف أسلوب  البعث، ويظنون أن املوت هو رحلة يف حميط الفناء األبدي، وهلذا كان
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ِديٍد﴾   ْلٍق جا ِفي خا اًبا أاإِنَّا لا ا ُكنَّا ُترا  [5الرعد:  ] إنكاري ما حكاه القرآن عنهم يف قوله تعاىل: ﴿أاإِذا

مماتكم،   بعد  مصريكم  وإليه  أي   ﴾ ُعونا ُتْرجا ْيِه  إِلا ﴿وا تعاىل:  قوله  ويف  آخر:  قال 

ساب.. ويف ذلك إشارة إىل  فيجازى كل نفس بام كسبت، ال معقب حلكمه، وهو رسيع احل

 هذا اخللق اآلخر، وهو البعث بعد املوت. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن جلودهم وبختهم عىل ما كانوا يفعلون يف الدنيا فقالت  

الا ُجُلوُدُكْم﴾ أي   اُرُكْم وا الا أاْبصا ْمُعُكْم وا ْيُكْم سا لا دا عا ونا أاْن ياْشها ا ُكنُْتْم تاْستارِتُ ما وما  هلم: ﴿وا

كنتم تستخفون حني تفعلون قبيح األعامل، وترتكبون عظيم الفواحش باحليطان واحلجب  

حذرا من شهادة اجلوارح عليكم، بل كنتم جتاهرون بالكفر واملعايص، وجتحدون البعث  

 واجلزاء. 

نانُْتْم أانَّ اهللَّا  لاكِْن ظا   قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل سبب جرأهتم عىل املعايص، فقال: ﴿وا

  ﴾ ُلونا رًيا مِمَّا تاْعما
ثِ ْعلاُم كا ولكن ظننتم عند استتاركم من الناس مع عدم استتاركم    ،أي الا يا

 من أعضائكم أن اهلل ال يعلم كثريا مما كنتم تعملون من املعايص فاجرتأتم عىل فعلها. 

قال آخر: ويف ذلك إشارة إىل سوء ظنهم باهلل، وأهنم كانوا يظنون أن اهلل سبحانه لو  

ان يعلم ما يعملون يف جهر، فإنه ال يعلم ما يرسون من أقوال، وأعامل.. وهلذا استرتوا  ك

وهم يأتون املنكرات من أعامهلم وأقواهلم، ظنا منهم بأن اهلل سبحانه ال يرى وال يسمع ما  

فأنطق  وبطالنه،  الظن  هذا  كذب  سبحانه  اهلل  أراهم  وهلذا  وسرت،  خفاء  يف  منهم  كان 

بدو منها أي عمل، فكانت ألسنة فصيحة، تنطق بكل ما كان منهم من  جلودهم التي ال ي

 مشاعر وأحاسيس، وخلجات.

هذا   تعاىل  باهلل  يظنون  الذين  مواجهة هؤالء  هو يف  هنا،  اجللود  فإنطاق  آخر:  قال 

الظن، الذي يقوم عندهم بأن اهلل يعلم جهرهم وال يعلم رسهم، وهذا ما يشري إليه قوله  
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ُدوِر﴾    تعاىل يف موضع آخر: اِت الصُّ يٌم بِذا
لِ ُروا بِِه إِنَُّه عا ُكْم أاِو اْجها ْولا وا قا أارِسُّ ..  [ 13امللك:  ] ﴿وا

وهلذا مل جير ذكر لأللسنة هنا، وهي من اجلوارح التي تشهد عىل أصحاهبا، كام قال تعاىل:  

باِما   أاْرُجُلُهْم  وا أاْيِدهيِْم  وا أاْلِسناُتُهْم  ْيِهْم  لا عا ُد  تاْشها ْوما  ﴾  ﴿يا ُلونا ْعما يا اُنوا  ـ  [ 24النور:  ] كا كانوا  إذ   ،

 حسب ظنهم هذاـ  يظنون أن اهلل يعلم ما ينطقون به.. وهو ظن ال يبلغ مرتبة اليقني عندهم.

قال آخر: وجيوز أن يكون املعنى، وما كنتم لتسترتوا لو أنكم علمتم أن معكم شهودا  

سة خاطر، أو قشعريرة جلد،  يشهدون عليكم، وهي أقرب يشء إليكم، بحيث ال يفوهتا مه 

أو رجل.. ولكن ظننتم أن اهلل ال يعلم كثريا مما تعملون، فلذلك    ، حركة يدأو ذوق لسان، أو  

اجرتاؤكم عىل اقرتاف املنكرات رسا، وما دريتم أن هلل جنودا قائمني عليكم يسكنون بني  

 العظم واجللد منكم. 

ي للمؤمن أن متر عليه حال إال وهو يفكر  قال آخر: ويف اآلية أيضا إيامء إىل أنه ال ينبغ

يف أن اهلل رقيب عليه، وقد ورد يف احلديث عن ابن مسعود قال: كنت مسترتا بأستار الكعبة  

فجاء ثالثة نفر قريش وثقفيان، أو ثقفي وقرشيان، قليل فقه قلوهبم، كثري شحم بطوهنم،  

كالمنا هذا؟ فقال اآلخر: إنا  فتكلموا بكالم مل أسمعه، فقال أحدهم: أترون أن اهلل يسمع  

إذا رفعنا أصواتنا سمعه، وإذا مل نرفعه مل يسمعه، فقال اآلخر: إن سمع منه شيئا سمع كله،  

للنبي   ذلك  فذكرت  ْيُكْم    قال:  لا عا دا  ْشها يا أاْن  ونا  تاْستارِتُ ُكنُْتْم  ا  ما اهلل عز وجل: ﴿وا فأنزل 

الا ُجُلوُدكُ  اُرُكْم وا الا أاْبصا ْمُعُكْم وا  ْم﴾  سا

أاْصباْحُتْم   اُكْم فا بُِّكْم أاْردا نانُْتْم بِرا نُُّكُم الَِّذي ظا لُِكْم ظا ذا قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن ﴿وا

﴾ أي وهذا الظن الفاسد الذي قد كان منكم يف الدنيا وهو أن اهلل ال يعلم   ينا ِمنا اخْلاارِسِ

لف والردى، فرصتم اليوم  كثريا من قبائح أعاملكم ومساوهيا هو الذي أوقعكم يف مواقع الت

اخلالق   نعم  فكفرتم  الشقاء،  إىل  السعادة  أسباب  من  منحتم  ما  إذ َصفتم  اهلالكني،  من 
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الشهوات واملعايص، وقد ورد يف احلديث عن رسول اهلل   أنه    والرازق، واهنمكتم يف 

  قال: )ال يموتن أحدكم إال وهو حيسن الظن باهلل تعاىل، فإن قوما قد أرادهم سوء ظنهم 

﴾  باهلل فقال اهلل:   ينا أاْصباْحُتْم ِمنا اخْلاارِسِ اُكْم فا بُِّكْم أاْردا نانُْتْم بِرا نُُّكُم الَِّذي ظا لُِكْم ظا ذا ]فصلت: ﴿وا

23 ])(1)  

قال آخر: وقد ورد يف القرآن الكريم ما يشري إىل أن الظن قسامن.. حسن وهو أن  

تعاىل حكاية عن بعض الناجني يف    يظن باهلل عز وجل الرمحة والفضل واإلحسان، كام قال 

ابِياْه﴾   ِحسا ٍق  ُمالا أاينِّ  نانُْت  ظا ﴿إِينِّ  وقال:  [ 20احلاقة:  ] القيامة:  ُقو  ،  ُمالا ُْم  أاهنَّ ُظنُّونا  يا ِذينا  ﴿الَّ

ِْم﴾   هبِّ ..  (2) حكاية عن اهلل عز وجل )أنا عند ظن عبدي يب(  ، وقال رسول اهلل  [ 46]البقرة:  را

 اهلل يعزب عن علمه بعض األفعال. وقبيح وهو أن يظن أن 

إِْن   ُْم وا ْثًوى هلا ما النَّاُر  فا وا  ياْصرِبُ قال آخر: ثم أخرب اهلل تعاىل عن حاهلم فقال: ﴿فاإِْن 

﴾، أي فإن يصرب هؤالء املرشكون عىل هذا البالء الذي هم فيه   ْستاْعتُِبوا فااما ُهْم ِمنا املُْْعتابنِيا يا

، فالنار هي موعدهم، وهي مأواهم الذي يأوون إليه.. وإن  من ظنهم باهلل هذا الظن اليسء 

يطلبوا العتبى يف طلب الصفح وإصالح ما أفسدوا، فلن يعتبوا، ولن يقبل منهم تصحيح  

معتقدهم، بعد أن فات الوقت، وأفلتت الفرصة من أيدهيم وهم يف الدنيا. أما اليوم ـ يوم  

ا  احلساب ـ فال يقبل عمل، وال تنفع معذرة، كام ق ْونا ما زا ْعتاِذُروا اْلياْوما إِنَّاما جُتْ ال تعاىل: ﴿الا تا

  ﴾ ُلونا ناا ِمْن  [ 7التحريم:  ] ُكنُْتْم تاْعما لا ا  ناا ما ْ ربا أاْم صا ِزْعناا  لاْيناا أاجا اٌء عا وا ، وقال حكاية عنهم: ﴿سا

يٍص﴾  ِ  [21إبراهيم: ] حما

خرة عىل الكفر واملعايص  قال آخر: وملا ذكر اهلل تعاىل الوعيد الشديد يف الدنيا واآل

 

 . 389/  1أماَل الطويس  ، (2877مسلم ) (1)

 ( 633( )180/  1( )3  - 1رواه ابن حبان )  (2)
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نُوا   يَّ نااءا فازا ُْم ُقرا يَّْضناا هلا قا أردف ذلك بذكر السبب الذي من أجله وقعوا يف الكفر، فقال: ﴿وا

اجلن   شياطني  من  وأعوانا  إخوانا  عليهم  وسلطنا  أي  ُهْم﴾  ْلفا خا ا  ما وا أاْيِدهيِْم  نْيا  با ا  ما ُْم  هلا

لدنيا من الضاللة والكفر واتباع الشهوات، وما  واإلنس، فزينوا هلم ما بني أيدهيم من أمر ا

خلفهم من أمر اآلخرة، فألقوا إليهم أن ال جنة وال نار، وال بعث وال حساب، إن هي إال  

حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما هيلكنا إال الدهر، فسهل عليهم فعل ما يشهون، وركوب  

 كل ما يتلذذون به من الفواحش. 

قرناء من الشياطني خذهلم ومنعهم التوفيق لتصميمهم  قال آخر: ومعنى تقييض ال 

مْحاِن   ْن ِذْكِر الرَّ ْعُش عا ْن يا ما عىل الكفر، فلم يبق هلم قرناء سوى الشياطني، كام قال تعاىل: ﴿وا

ِريٌن﴾  ُه قا اًنا فاُهوا لا ْيطا ُه شا يِّْض لا  [36الزخرف: ] ُنقا

الفاسدين حييطون هبؤالء  قال آخر: ويف هذا إشارة إىل أن أصدقاء السوء والرفاق  

املنحرفني من كل مكان، حيث يصادرون أفكارهم، وهييمنون عليهم بحيث يفقدون معه  

قابلية اإلدراك واإلحساس املستقل، وبذلك انتهوا إىل الوقوع يف مستنقع الفساد الذي تغلق  

 بوجهه أبواب النجاة. 

وإمدادهم   الصادقني  املؤمنني  رعاية  عىل  جرت  تعاىل  اهلل  سنة  أن  ذلك  آخر:  قال 

نا   ياما تابا يِف ُقُلوهِبُِم اإْلِ ئِكا كا باأللطاف اإلهلية لتثبيت اإليامن يف قلوهبم، كام قال تعاىل: ﴿ُأولا

ِمنُْه﴾   بُِروٍح  ُهْم  أايَّدا أن[ 22املجادلة:  ] وا بعد  املجرمني  حق  يف  سنته  جرت  كام  سوء    ،  تظهر 

 رسيرهتم، بتهيئة قرناء سوء هلم يزينون هلم طريق الضالل وارتكاب قبائح األعامل. 

ْبلِِهْم   لاْت ِمْن قا ْد خا ٍم قا ْوُل يِف ُأما ْيِهُم اْلقا لا قَّ عا حا قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن هؤالء ﴿وا

اهلل   جعله  الذي  العذاب  عليهم  فاستقر  أي  ْنِس﴾  اإْلِ وا نِّ  اجْلِ واملتمردين  ِمنا  للكافرين 

واملعاندين يف إرادته احلاسمة التي جتمع الناس ضمن أمم جيمعها الفكر الكافر، والعمل  
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الرشير من املاضني واحلارضين، فكام ثبتت كلمة العذاب عىل السابقني الذين التزموا خط  

 االنحراف، فكذلك هم الالحقون الذين يتصلون هبم. 

﴾ ألهنم  قال آخر: ثم علل اهلل تعاىل ا ينا ارِسِ اُنوا خا ُْم كا ستحقاقهم للعذاب فقال: ﴿إهِنَّ

أخذوا بأسباب اخلسارة، ومل يأخذوا بأسباب الربح من اإليامن والعمل الصالح.. ولذلك  

 استووا مجيعا يف اخلسار والدمار، واستحقوا اللعن واخلزي يف احلياة الدنيا واآلخرة. 

أخرى، وهى أهنم كانوا إذا سمعوا القرآن  قال آخر: ثم حكى اهلل تعاىل عنهم جناية  

أعملوا احليلة يف عدم إسامع الناس له حتى ال يتدبروا معناه، فتشاغلوا حني قراءته برفع  

الا   قا فقال: ﴿وا قراءته،  ويغلبوا عىل  القارئ  األشعار حتى هيوشوا عىل  وإنشاء  األصوات 

ا اْلُقْرآِن وا  ُعوا هِلاذا ُروا الا تاْسما فا ِذينا كا ﴾، أي أن هؤالء الضالني من  الَّ ْغلُِبونا لَُّكْم تا عا يِه لا
ْوا فِ اْلغا

ـ تشكل منهم هذا   املرشكني، وقد اجتمع بعضهم إىل بعض، وتالقوا عىل طريق الضالل 

الكيد الذي أمجعوا أمرهم عليه، ليكيدوا به للنبي الكريم، وللقرآن الذي يتلوه عليهم، وهو  

رآن، ويكثروا من اللفظ، واللغط، حتى ال تنفذ كلامته  أن يشوشوا عىل النبي وهو يتلو الق 

إىل اآلذان، وال تصل إليها إال خمتلطة مضطربة.. وقد ظنوا أهنم هبذا العبث الصبياين يسدون  

 منافذ الضوء من تلك الشمس الساطعة إذا هم مدوا أيدهيم إليها، وحجبوها عن عيوهنم. 

باألسا  الدعوة  يواجهون  كانوا  وهكذا  آخر:  ألهنم  قال  املتعسفة،  الضاغطة  ليب 

عاجزون عن مواجهة التحديات الفكرية التي يطرحها أمام املستمعني إليه، فيام يطرحه من  

حيركه من قضايا ومفاهيم ورشائع يف احلياة العامة واخلاصة للناس.. ذلك أن    وفيامأفكار،  

الغاشم القوة  استعامل  إىل  يلجؤون  بمثله،  املنطق  مواجهة  عن  إثارة  العاجزين  أو  ة، 

 الضوضاء حول العاملني يف سبيل اهلل والداعني إىل دينه. 

قال آخر: وملا كان هؤالء يفتقرون إىل احلجة عىل مواقفهم وأفكارهم، وكانت احلجة  
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تعاىل:   قال  كام  ذلك،  عىل  جزاء  يستحقونه  الذي  بالعذاب  هيددهم  اهلل  فإن  عليهم،  هلل 

ُروا عا  فا ِذينا كا نَّ الَّ لانُِذيقا ﴾ أي فلنذيقن  ﴿فا ُلونا ْعما اُنوا يا أا الَِّذي كا نَُّهْم أاْسوا ناْجِزيا لا ِديًدا وا اًبا شا ذا

كصلة   احلسنة  أعامهلم  ألن  أعامهلم،  بأسوإ  ولنجازينهم  بوصفه،  حياط  ال  عذابا  الكافرين 

األرحام وإكرام الضيف قد أحبطها الكفر، ومل يبق هلم إال القبيح، ومن ثم مل جيازوا إال عىل  

ئات.. ويف هذا تعريض بمن ال خيشع وال يتدبر حني سامع القرآن، وهتديد ووعيد ملن  السي

 صدر منه حني سامع القرآن ما هيوش عىل القارئ وخيلط عليه يف القراءة. ي

  
ِ
اء اُء أاْعدا زا لِكا جا قال آخر: ثم بني اهلل تعاىل العذاب الشديد الذي حييق هبم فقال: ﴿ذا

اُر اخْلُْلِد﴾ أي إهنم خملدون  اهللَِّ﴾ أي ذلك اجلزاء امل ا دا يها
ُْم فِ عد ألعداء اهلل هو النار.. ﴿هلا

 فيها أبدا، ال انقطاع لعذاهبا، وال انتقال منها. 

ْد   قا قال آخر: وال إشكال أن يقال إن النار يف نفسها دار اخللد نظري قوله تعاىل: ﴿لا

ناٌة﴾   سا ٌة حا ُسوِل اهللَِّ ُأْسوا ُكْم يِف را انا لا أسوة حسنة،    ، واملعنى أن رسول اهلل  [ 21حزاب:  األ] كا

دائمة،   دارا  وأخرى  مؤقتة،  دارا  تكون  تارة  قسمني:  عىل  النار  من  الدار  اختاذ  أن  ذلك 

 فاملتكلم ينتزع من طول اللبث فيها عنوان دار اخللد. 

بِآيا  اُنوا  كا باِما  اًء  زا فقال: ﴿جا عملوا  ملا  هذا جزاء  أن  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  اتِناا  قال 

﴾ أي هي جزاء هلم عىل جحودهم بآياتنا، واستكبارهم عن سامعها.  ُدونا ْحا  جيا

قال آخر: ثم بني اهلل تعاىل أهنم حني وقوعهم يف العذاب الشديد يطلبون االنتقام ممن  

الَّ  ْيِن أاضا ناا أاِرناا اللَّذا بَّ ُروا را فا ِذينا كا الا الَّ قا ناا ِمنا أضلوهم من شياطني اإلنس واجلن فقال: ﴿وا

﴾ أي وقال الكافرون وهم يتقلبون   لِنيا اِمناا لِياُكوناا ِمنا اأْلاْسفا ْتا أاْقدا ْلُهاما حتا ْنِس ناْجعا اإْلِ نِّ وا اجْلِ

يف العذاب: ربنا أرنا شياطني اإلنس واجلن الذين أوقعونا يف الضالل ندسهم حتت أقدامنا  

عىل رض الشياطني  أن  ذلك  هلم،  ومهانة  منهم  جنانتقاما  تعاىل:    ي بني:  قال  كام  وإنيس، 



182 

 

  ﴾ نِّ اجْلِ وا ْنِس  اإْلِ يااطِنيا  شا ا  ُدوًّ عا نابِي   لُِكلِّ  ْلناا  عا جا لِكا  ذا كا ﴿الَِّذي    [ 112األنعام:  ] ﴿وا وقال: 

النَّاِس﴾  نَِّة وا ْسِوُس يِف ُصُدوِر النَّاِس ِمنا اجْلِ  [6ـ  5الناس: ] ُيوا

 املشهد الرابع: 

آٍب    فحدثونا عن قوله تعاىل:: أحسنتم..  (1)قال املرشد َّ ما إِنَّ لِلطَّاِغنيا لارشا ا وا ذا ﴿ها

ا فاوْ  ذا اٌج ها ِه أاْزوا
ْكلِ ُر ِمْن شا آخا اٌق وا سَّ غا ِيٌم وا ْلياُذوُقوُه محا ا فا ذا اُد ها بِْئسا املِْها اا فا ْصلاْوهنا نَّما يا ها ٌج  جا

ُْم   ًبا هِبِْم إهِنَّ ْرحا ُكْم الا ما عا ناا  ُمْقتاِحٌم ما ْمُتُموُه لا دَّ ًبا بُِكْم أاْنُتْم قا ْرحا ْل أاْنُتْم الا ما اُلوا با اُلو النَّاِر قا صا

ناا الا  ا لا اُلوا ما قا اًبا ِضْعًفا يِف النَّاِر وا ذا ِزْدُه عا ا فا ذا ناا ها ما لا ْن قادَّ ناا ما بَّ اُلوا را اُر قا را بِْئسا اْلقا ااًل  فا ى ِرجا نارا

ُهْم ِمنا اأْلا  ااُصُم أاْهِل  ُكنَّا ناُعدُّ اقٌّ ختا لِكا حلا اُر إِنَّ ذا نُْهُم اأْلاْبصا ْت عا اغا ا أاْم زا اْذنااُهْم ِسْخِريًّ اِر أاختَّ رْشا

   [ 64ـ  55ص: ] النَّاِر﴾ 

بعد أن وصف اهلل تعاىل يف آيات كريمة سابقة ثواب املتقني، أردفه  قال أحد الوعاظ:  

كون ذلك متمام له، فيأِت الوعيد عقب  يف هذه اآليات الكريمة بوصف عقاب الطاغني، لي

العقاب،   من  الثواب وخوف  يف  رجاء  بني  املرء  فيكون  الرتغيب،  إثر  والرتهيب  الوعد، 

هبا   ترقى  التي  والتأديب  التهذيب  وسيلة  وتلك  املعصية،  عن  وينأى  الطاعة  يف  فيزداد 

 النفوس إىل سبيل الكامل يف دنياها وآخرهتا. 

آٍب﴾  قال آخر: وقد بدأت اآليات ا َّ ما إِنَّ لِلطَّاِغنيا لارشا ا وا ذا لكريمة بقوله تعاىل: ﴿ها

أي وإن للكافرين اخلارجني عن طاعة اهلل املكذبني لرسله سوء املنقلب ورش العاقبة.. ويف  

ا﴾ إشارة إىل املؤمنني وأحواهلم يف اجلنة، أي هذا شأن.. وشأن آخر، هو   ذا قوله تعاىل: ﴿ها

ا الطاغني، من رؤوس أهل  لكفر والرشك والضالل.. فهؤالء هلم رش مآب، وسوء  شأن 

 

/  14(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: )278/ 19(، ومن وحي القرآن: )131/ 23(، وتفسري املراغي )1104/  12التفسري القرآين للقرآن )  (1)

 .367/ 23 الطالبني: (، ومنية 403/ 26(، ومفاتيح الغيب )206/ 17) التفسري املنري(، و539
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منقلب، هو هذا العذاب الذي يلقونه يف جهنم، التي هي املهاد الذي جيدون فيه متكأهم  

وراحتهم.. إن هلم يف دارهم هذه مهادا ومتكأ، كام للمتقني يف دارهم مهادا ومتكأ، وشتان  

 بني مهاد ومهاد. 

ها  اُد﴾ أي هم يدخلون جهنم  قال آخر: ثم فرس ذلك بقوله: ﴿جا بِْئسا املِْها اا فا ْصلاْوهنا نَّما يا

ْوِقِهْم   ِمْن فا اٌد وا نَّما ِمها ها ُْم ِمْن جا ويقاسون شديد حرها، فبئست فراشا هي، كام قال تعاىل: ﴿هلا

اٍش﴾  وا  [ 41األعراف: ] غا

ا   ذا قال آخر: ثم أمرهم اهلل تعاىل أمر هتكم وسخرية بذوق هذا العذاب، فقال: ﴿ها

ِيٌم   ﴿محا فقال:  ألوانه،  وبني  أنواعه،  فصل  ثم  فليذوقوه،  هذا،  العذاب  أي  ْلياُذوُقوُه﴾  فا

اٌق﴾ أي هلم فيها ماء حار يشو سَّ غا قال    الوجوه، وماء بارد ال يستطاع رشبه لربودته..  ي وا

بعض الصاحلني: )الغساق عذاب ال يعلمه إال اهلل تعاىل، إن الناس أخفوا هلل طاعة فأخفى  

(  هلم ثو ِة أاْعنُيٍ ُْم ِمْن ُقرَّ ا ُأْخِفيا هلا ْعلاُم ناْفٌس ما وأخفوا معصية    [ 17السجدة:  ] ابا يف قوله: )فاالا تا

 فأخفى هلم عقوبة( 

ٍة    ريا
ثِ كا ٍة  اكِها بِفا ا  يها

فِ ْدُعونا  ﴿يا املؤمنني:  يف  تعاىل  لقوله  مقابل  وهذا  آخر:  قال 

يشتهون،   ما  يطلبون  اجلنة  فأهل  اٍب﴾،  ا رشا ال  وا فإهنم  النار،  أهل  أما  حارضا..  فيجدونه 

يطلبون شيئا.. وماذا يطلبون من النار، إال النار؟.. ومع هذا، فإهنم ال بد أن يطعموا من  

ثمر جهنم، ويسقوا من رشاهبا، كام طعم أهل اجلنة من فاكهة اجلنة، ورشبوا من رشاهبا..  

عام ورشاب حارض بني أيدهيم..  وإنه إذ مل يطلب أصحاب النار طعاما وال رشابا، فهذا ط

 هذا محيم وغساق. فليذوقوه. 

ْكلِِه   ِمْن شا ُر  آخا قال آخر: ثم زاد اهلل تعاىل يف التهديد، وبالغ يف الوعيد، فقال: ﴿وا

النار، بل   اٌج﴾ أي ليس هذا العذاب يف احلميم والغساق هو كل يشء مما يعانيه أهل  أاْزوا
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متام متنوعة،  وألوان  أخرى،  أشكال  كالزقوم  هناك  القاسية،  الشديدة  نتائجها  يف  ثلة 

 والسموم وغريها. 

اٌب﴾   اُت الطَّْرِف أاْترا اَِصا قال آخر: أو أن املعنى: وإذا كان ألهل اجلنة حور عني ﴿قا

ْكلِِه    [ 52ص:  ]  ُر ِمْن شا آخا فإن ألهل النار كذلك أزواجا من شكل هذا احلميم والغساق ﴿وا

اٌج﴾ أي وعندهم إىل جانب ه ذا الطعام والرشاب، من احلميم والغساق، أزواج مشكلة  أاْزوا

 عىل شاكلة هذا احلميم والغساق. 

قال آخر: وبعد أن وصف اهلل تعاىل مساكنهم ومشارهبم حكى ما يتناجون به ويقوله  

هِبِمْ  ًبا  ْرحا ما الا  ُكْم  عا ما ُمْقتاِحٌم  ْوٌج  فا ا  ذا ﴿ها فقال:  لبعض،  يتالعنون    ﴾ بعضهم  هم  أي 

فت اخلزنة  ويتكاذبون،  مع  بعدها  التي  تقبل  حني  األخرى  قبل  تدخل  التي  الطائفة  قول 

والزبانية: هذا مجع كثيف داخل معكم، فال مرحبا هبم.. أي: إن القادة إذا دخلوا النار ثم  

السادة: ال   النار معكم، فيقول  للقادة: هذا فوج داخل  تقول اخلزنة  دخل بعدهم األتباع 

 ء عليهم. مرحبا هبم، واملراد بذلك الدعا 

قال آخر: وهذا مقابل ملا ذكره اهلل تعاىل يف أهل اجلنة الذين تدخل عليهم املالئكة  

لاْيُكْم﴾   ٌم عا الا ، بينام هؤالء الطاغني،  [ 73الزمر:  ] من كل باب، يؤنسوهنم، وحييوهنم قائلني ﴿سا

وا  يرد عليهم بني حني وحني، من يصب عليهم اللعنات، من أتباعهم وأشياعهم.. فإذا أخذ

أماكنهم من جهنم، دفع إليهم ﴿فاْوٌج﴾ أي فريق من أتباعهم، ﴿ُمْقتاِحٌم﴾ أي يقتحم عليهم  

قاهم الذين سبقوهم قائلني: ﴿ال مرحبا  لمكاهنم الضيق الذي هم فيه، ليأخذ له مكانا.. في

بِكُ  ًبا  ْرحا ما أاْنُتْم الا  ْل  أتباعهم: ﴿با التحية من  النار﴾.. وجييئهم رد  أاْنُتْم  هبم، إهنم صالوا  ْم 

الذي   اُر﴾  را اْلقا بِْئسا  ﴿فا املشئوم..  املصري  هذا  إىل  بنا  دفعتم  الذين  أنتم  أي  ناا﴾  لا ْمُتُموُه  دَّ قا

 استقر بنا وبكم. 
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اُلو النَّارِ قال آخر: ثم علل اهلل تعاىل استيجاب الدعاء عليهم بقوله: ﴿  ُْم صا ﴾ أي  إِهنَّ

تبوعني والرؤساء الذين أغووهم وأدخلوهم  إهنم ذائقو حر النار مثلكم.. وهذا كالم من امل

 يف الكفر. 

ًبا   ْرحا ْل أاْنُتْم الا ما قال آخر: وحينئذ يرد عليهم الداخلون من األتباع ويقولون هلم: ﴿با

للنار ألولئك   املقتحم  الفوج  وهم  األتباع  قال  أي  اُر﴾  را اْلقا بِْئسا  فا ناا  لا ْمُتُموُه  دَّ قا أاْنُتْم  بُِكْم 

أنت ما  الرؤساء: بل  بُِكْم﴾ فإنكم أغويتمونا ودعومتونا إىل  ًبا  ْرحا ما قلتم ﴿الا  م أحق منا بام 

أفىض بنا إىل هذا املصري، وبئس النار املنزل واملستقر.. وهذا كالم يراد به التشفي منهم، ألنه  

ا﴾  ناْت ُأْختاها عا ٌة لا لاْت ُأمَّ  [ 38األعراف: ] مشرتك بينهم، كام قال تعاىل: ﴿ُكلَّاما داخا

ْن  قا  ناا ما بَّ اُلوا را ل آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل مقالة أخرى لألتباع ذما هلم أيضا فقال: ﴿قا

اًبا ِضْعًفا يِف النَّاِر﴾ أي قال األتباع دعاء عىل رؤساء الضالل: ربنا آت   ذا ِزْدُه عا ا فا ذا ناا ها ما لا قادَّ

ا لإلضالل كام ورد  من قدم لنا هذا العذاب، عذابا مضاعفا يف النار، عذابا للضالل وعذاب

أنه قال: )من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل    يف احلديث عن رسول اهلل  

النَّاِر﴾  (1)هبا( ِمنا  ِضْعًفا  اًبا  ذا عا فاآهِتِْم  لُّوناا  أاضا  
ِ
ء ُؤالا ها ناا  بَّ تعاىل: ﴿را قال  كام  ،  [ 38األعراف:  ] ، 

ذا  اْلعا ِمنا  نْيِ  ِضْعفا آهِتِْم  ناا  بَّ را بِيالا  السَّ لُّوناا  فاأاضا ناا  اءا ا ُكربا وا ناا  تا ادا سا أاطاْعناا  إِنَّا  ناا  بَّ ﴿را اِب  وقال: 

ْعنًا  نُْهْم لا اْلعا برًِيا﴾  وا  [ 68ـ  67األحزاب: ] كا

شعاراته   يف  الدنيا  يف  موحد  كمجتمع  النار،  أهل  أن  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  قال 

وعناوينه وحتدياته، يتساءلون عن املؤمنني الذين كانوا معهم هناك، عندما كانت الكلامت  

واإل الرش  هتمة  بكل  لرتميهم  أفواههم،  من  تنطلق  العدوانية  الساخرة  ضالل  القاسية 

 

 ( 1017مسلم ) (1)



186 

 

واالنحراف، ألهنم خالفوا عقائد اآلباء واألجداد، ومتردوا عىل أصنام جمتمعهم القبيل أو  

 الطبقي الذي كان يعبدهم من دون اهلل. 

ناا الا   لا ا  ما اُلوا  قا قال آخر: وقد حكى اهلل تعاىل حديثهم عن أعدائهم فيها فقال: ﴿وا

ارِ  رْشا
ُهْم ِمنا اأْلا ااًل ُكنَّا ناُعدُّ ى ِرجا ﴾ أي قال املرشكون بعضهم لبعض عىل سبيل التعجب  نارا

والتحرس إذا افتقدوا املؤمنني ومل جيدوهم يف النار: ما بالنا ال نرى رجاال كنا نعدهم يف الدنيا 

 أرشارا ال خري فيهم؟ 

اْذنااُهْم   قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم سألوا عن السبب يف عدم رؤيتهم فقالوا: ﴿أاختَّ

ا   اُر﴾ أي أألجل أنا قد اختذناهم سخريا ومل يكونوا كذلك مل  ِسْخِريًّ نُْهُم اأْلاْبصا ْت عا اغا أاْم زا

يدخلوا النار، أم هم معنا ولكن مل تقع عليهم أبصارنا؟.. ويف هذا إنكار عىل أنفسهم وتأنيب  

 هلا عىل استسخارهم منهم يف الدنيا.

سيكون يوم القيامة وأنه حق ال مرية فيه  قال آخر: ثم بني اهلل تعاىل أن هذا التناجي  

أاْهِل النَّاِر﴾ أي إن هذا الذي حدثناك عنه أهيا الرسول من   ااُصُم  اقٌّ ختا لِكا حلا فقال: ﴿إِنَّ ذا

 ختاصم أهل النار بعضهم لبعض، ولعن بعضهم بعضا، حق ال مرية فيه. 

 املشهد اخلامس: 

يِن    : فحدثونا عن قوله تعاىل: أحسنتم..  (1)قال املرشد ْوُم الدِّ ا يا ذا ناا ها ْيلا ا وا اُلوا يا قا ﴿وا

ْعُبدُ  اُنوا يا ا كا ما ُهْم وا اجا أاْزوا ِذينا ظالاُموا وا وا الَّ ُبونا اْحرُشُ ذِّ ْصِل الَِّذي ُكنُْتْم بِِه ُتكا ْوُم اْلفا ا يا ذا ونا  ها

ُمْ  ِقُفوُهْم إهِنَّ اِط اجْلاِحيِم وا اْهُدوُهْم إِىلا َِصا ْل    ِمْن ُدوِن اهللَِّ فا ونا با ُ نااَصا ُكْم الا تا ا لا ْسُئوُلونا ما ما

نِ  ناا عا ْأُتونا اُلوا إِنَُّكْم ُكنُْتْم تا ُلونا قا اءا تاسا ىلا باْعٍض يا أاْقبالا باْعُضُهْم عا ُمونا وا
اْلياِمنِي    ُهُم اْلياْوما ُمْستاْسلِ
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ْيُكْم ِمنْ  لا ناا عا انا لا ا كا ما ْ تاُكوُنوا ُمْؤِمننِيا وا ْل ملا اُلوا با ْيناا  قا لا قَّ عا ْوًما طااِغنيا فاحا ْل ُكنُْتْم قا  ُسْلطااٍن با

كُ  ِ اِب ُمْشرتا ذا ئٍِذ يِف اْلعا ْوما ُْم يا إِهنَّ اِوينا فا ْينااُكْم إِنَّا ُكنَّا غا أاْغوا ُقونا فا
ائِ ذا ناا إِنَّا لا بِّ ْوُل را لِكا  قا ذا ونا إِنَّا كا

ا   اُنوا إِذا ُْم كا ُل بِاملُْْجِرِمنيا إِهنَّ تااِرُكو آهِلاتِناا  ناْفعا نَّا لا
ُقوُلونا أائِ يا ونا وا ْستاْكرِبُ ها إِالَّ اهللَُّ يا ُْم الا إِلا ِقيلا هلا

ُْنوٍن﴾  اِعٍر جما   [ 36ـ  20الصافات: ] لِشا

قد وردت هذه اآليات الكريمة بعد أن ذكر اهلل تعاىل فيام سلف  ل قال أحد الوعاظ:  

عدم حدوثه، وأردف هذا ببيان أهنم يوم    إنكارهم للبعث يف الدنيا وشديد إَصارهم عىل 

القيامة يرجعون عىل أنفسهم باملالمة إذا عاينوا أهوال هذا اليوم، ويعرتفون بأهنم كانوا يف  

 ضالل مبني، ويندمون عىل ما فرطوا يف جنب اهلل، والت ساعة مندم. 

ال ْوُم  يا ا  ذا ها ناا  ْيلا وا ا  يا اُلوا  قا ﴿وا تعاىل:  بقوله  بدأت  وقد  آخر:  وقال  قال  أي  يِن﴾  دِّ

اجلزاء،   ميعاد  حل  فقد  واهلالك  الويل  لنا  العذاب:  رأوا  حني  الدنيا  يف  للبعث  املنكرون 

وسنجازى بام قدمنا من عمل كام وعدنا بذلك عىل ألسنة الرسل، فكذبناهم وسخرنا منهم،  

 وأنكرنا صدق ما قالوا. 

ْوُم  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن بعضهم أقبل عىل بعض يتناجون و ا يا ذا يقولون: ﴿ها

﴾ أي هذا هو اليوم الذي يمتاز فيه املحسن بام قدم من عمل   ُبونا ذِّ ْصِل الَِّذي ُكنُْتْم بِِه ُتكا اْلفا

عن امليسء الذي دسى نفسه بام ران عىل قلبه من الفسوق والعصيان، وحمالفة أوامر امللك  

رشا فرش، فيدخل األول جنات  الديان، وينال كل منهام جزاء ما عمل، إن خريا فخري، وإن  

ُر الا ُتْبِقي   قا ا سا اكا ما ا أاْدرا ما النعيم عىل فرش بطائنها من إستربق، ويدخل الثاين يف سقر ﴿وا

ُر﴾  الا تاذا  [ 28ـ  27املدثر: ] وا

ِذينا   وا الَّ قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل خطاب املالئكة بعضهم لبعض فقال: ﴿اْحرُشُ

ُهْم   اجا أاْزوا وا احرشوا  ظالاُموا  للزبانية:  املالئكة  تقول  أي  اهللَِّ﴾  ُدوِن  ِمْن  ْعُبُدونا  يا اُنوا  كا ا  ما وا
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الظاملني من كل مكان إىل موقف احلساب مع أشباههم وأمثاهلم، فاجعلوا ذوي املعايص  

والناهشني   الناس  حلوم  واآلكلني  معا،  الزناة  فاجعلوا  بعض،  مع  بعضهم  املتشاهبة، 

ابدي األصنام ومعبودهيم من األوثان واألصنام معا، ليكون  ألعراضهم كذلك، واجعلوا ع 

 يف ذلك زيادة هلم يف احلرسة وعظيم التخجيل عىل ما أتوه من عظيم الرشك وكبري املعصية. 

اِط اجْلاِحيِم﴾    ثم زادوا يف تأنيبهم وتوبيخهم فقالوا: قال آخر:   اْهُدوُهْم إِىلا َِصا ﴿فا

النكاية هبم واالزدراء   زيادة يف  إىل طريق جهنم ودلوهم عليها، ويف هذا  أي فأرشدوهم 

 بشأهنم، إذ كانوا يف الدنيا يزدرون املؤمنني ويتقحموهنم. 

قال آخر: ويف ذلك أيضا إشارة إىل أهنم وقد أبوا أن يقبلوا اهلدى إىل احلق، واخلري،  

 الدنيا، فإهنم سيقبلون اهلدى يف اآلخرة، ولكنه اهلدى إىل عذاب اجلحيم.. حيث يسوقهم  يف

 املالئكة سوقا إىل هذا املورد الوبيل. 

﴾، أي احبسوهم هناك عىل طريق   ْسُئوُلونا ُْم ما ِقُفوُهْم إهِنَّ قال آخر: ثم قال تعاىل: ﴿وا

ذ ال بد قبل ذلك أن حياسبوا، وأن  اجلحيم، قبل أن تفتح هلم أبواب جهنم، ويلقوا فيها.. إ

وقد ورد يف  يسألوا عام أجرموا.. وهو حساب عسري.. ال يقل هوال عن عذاب اجلحيم..  

أنه قال: )ال تزول قدما عبد حتى يسأل عن مخس: عن شبابه    احلديث عن رسول اهلل  

ا عمل  فيم أباله؟ وعن عمره فيم أفناه؟ وعن ماله مم كسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن علمه ماذ

 ( 1)به؟(

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل ما يسأل عنه هؤالء الظاملون يومئذ، إذالال هلم، واستهزاء  

﴾ أي ما بالكم هكذا مستسلمني، ال ينرص   ونا ُ نااَصا ا لاُكْم الا تا هبم، ومنها هذا السؤال: ﴿ما
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اهلل؟  بعضكم بعضا، وال يستنرص بعضكم ببعض؟ أين آهلتكم الذين كنتم تعبدون من دون  

 أين شفاعة الشافعني منهم؟

اْلياْوما   ُهُم  ْل  ﴿با جوابا..  جيدون  ال  الظاملني  أن  تعاىل  اهلل  يذكر  ثم  آخر:  قال 

  ﴾ قد سدت    ، أيُمْستاْسلُِمونا إذ  عنه،  حييدون  وال  خيالفونه  ال  اهلل  ألمر  منقادون  هم  بل 

هنا، فال فائدة  أمامهم وجوه احليل، وعجزوا عن الوصول إىل السالم من أي طريق يلتمسو 

 يف املنازعة، وال سبيل إىل اجلدل واملخاصمة. 

ليحددوا   يتساءلون،  بعض  عىل  بعضهم  أقبل  كيف  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  قال 

املسؤولية عن املوقف املنحرف يف خط الكفر والضالل، من أجل حتديد النتائج املرتتبة عىل  

األتباع  ليحمل  واملتبوعني  األتباع  ختاصم  عرب  إضالهلم    ذلك،  يف  للمتبوعني  املسؤولية 

التخفيف عنهم، فقال:   أو بعض  العذر هلم،  ىلا  ليكون يف ذلك بعض  عا باْعُضُهْم  أاْقبالا  ﴿وا

﴾ أي وأقبل التابعون من الكفار، ورؤساؤهم املضلون هلم، يسأل بعضهم   ُلونا اءا تاسا باْعٍض يا

وا أهنم هالكون ال حمالة،  بعضا سؤال تقريع وتعنيف عىل طريق اجلدل واخلصومة، إذ أيقن

وأهنم صائرون إىل عذاب دائم يف النار، فألقى األتباع مسئولية ما هم فيه عىل رؤسائهم يف  

 الكفر والضالل، ورد الرؤساء عليهم حجتهم بام جاء يف اآلية بعد.

اُلوا إِنَُّكْم ُكنُْتْم    قال آخر: ثم فصل اهلل تعاىل طريق التساؤل وكيف حيدث فقال: ﴿قا

ِن اْلياِمنِي﴾  تا  ناا عا أي قال األتباع لرؤساء الضالل والكفر: إنكم كنتم متنعوننا عن فعل  ْأُتونا

اخلري وتصدوننا عن سلوك طريقه، وترغبوننا فيام تدينون به وتعتقدونه، ومن ثم أضللتمونا  

 وأوقعتمونا يف اهلالك الذي نحن صائرون إليه ال حمالة. 

من اجلهة التي جتتذب نفوسنا فيام حتبه وترغبه، ملا يف  قال آخر: أو أنكم كنتم تأتوننا 

فيها   يتناول  التي  هي  اليمنى  اليد  أن  باعتبار  قيل،  كام  والسعادة،  اخلري  معنى  من  اليمني 
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 اإلنسان كل ما يشتهيه ويريده، وذلك عىل سبيل اإلغراء.. 

وبة،  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن الرؤساء ردوا عليهم وأجابوهم بمجموعة أج

﴾  أوهلا   ْ تاُكوُنوا ُمْؤِمننِيا ْل ملا اُلوا با أي فردوا عليهم منكرين إضالهلم إياهم قالوا: إننا ما  ﴿قا

أضللناكم، بل أنتم كنتم بطبيعة أنفسكم مستعدين للكفر بام دسيتم به أنفسكم من أفعال  

وترتكبون   واألصنام،  األوثان  من  سواه  باهلل  ترشكون  كنتم  إذ  واملعايص،  أنواع  الرشك 

الفجور واآلثام ما كان سببا يف الطبع عىل األفئدة والقلوب حتى مل تعرفوا للحق سبيال، وال  

 للخري طريقا. 

قال آخر: أو أنكم مل تكونوا مؤمنني يف أعامقكم، فلم يدخل اإليامن يف قلوبكم من  

ن  خالل ابتعادكم عن فكره وهنجه، فالتقى طريقكم بطريقنا، وهنجكم بنهجنا، من دون أ

 تكون هناك أية تبعية باملعنى الدقيق هلذه الكلمة، بل كان هناك لقاء يف الفكر واملوقف. 

لاْيُكْم   ناا عا انا لا ا كا ما قال آخر: وأما اجلواب الثاين، فقوهلم مدافعني عن أنفسهم: ﴿وا

أي إننا عىل فرض إضاللكم وتزيني الكفر لكم، مل نجربكم عليه ومل نسلبكم  ِمْن ُسْلطااٍن﴾  

تياركم، فقلوبكم كانت حمبة ملا تفعلون، مرسورة مما تأتون وما تذرون، مائلة إىل الكفر  اخ

بام   لتؤمنوا  منا إال أن دعوناكم  تواقة للسري عىل سننه واتباع طريقته، فام كان  والعصيان، 

اخرتناه ألنفسنا، وزينه الشيطان لنا، ووسوس به إلينا، فلبيتم دعوتنا رساعا، ورستم فيام  

يه سائرون، إذ كنتم لذلك مستعدين، وملثله حمبني، فام كان منا إال الدعوة، وكانت  نحن ف

 منكم اإلجابة باختياركم، ال جربا لكم. 

أفكارهم، ألن اجلانب   قال آخر: وهم يعنون بذلك أهنم ال يملكون الضغط عىل 

ة ختضع  العقيل من شخصية اإلنسان ال يقع حتت ضغط القوة اخلارجية، ألنه ليس حالة مادي

لضغط مادي، بل هو حالة تتحرك يف املعنى، ويف الوعي الداخيل املنفتح عىل اآلفاق الرحبة  
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 من شخصية اإلنسان يف وجوده الروحي والعقيل. 

ْوًما   قا ُكنُْتْم  ْل  ﴿با أنفسهم:  عن  مدافعني  فقوهلم  الثالث،  اجلواب  وأما  آخر:  قال 

فيام   لشخصيتكم،  الداخلية  الرتكيبة  يف   ﴾ احلق،  طااِغنيا عىل  استكبار  من  الطغيان  يمثله 

وجتاوز عىل احلدود املرسومة من قبل اهلل، فقد سمعتم دعوة الرسول كام سمعناها، ووعيتم  

الوحي اإلهلي كام وعيناه، وكان لكم عقل كام لنا عقل، فجمدتم عقولكم ومتردتم عىل دعوة  

 فاعل املضل؟ اهلل، فام الذي جيعلكم يف موقف املنفعل، وجيعلنا يف موقف ال

ْوُل  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم قالوا هلم مدافعني عن أنفسهم:   ْيناا قا لا قَّ عا ﴿فاحا

﴾ أي وألجل أنا بطبعنا كنا قوما طاغني، وللكفر وتدسية أنفسنا مستعدين،   ائُِقونا ذا ناا إِنَّا لا بِّ را

 حمالة، إذ كان من عدله  وعن اإليامن بربنا معرضني، ثبت علينا وعيده بأنا ذائقو العذاب ال 

أن جيازى كل نفس بام كسبت، ويثيبها بام عملت، وهو اخلبري هبا وبام اجرتحت، وهذا جزاء  

ال حميص عنه، وهو نتيجة حتمية ملا فعلنا باختيارنا، واقتضاه استعدادنا، فال يلومن كل منا  

كري، فال جينى من  إال نفسه، وال يلم بعضنا بعضا، وال داعى إىل اجلدل واخلصام وشد الن

الشوك العنب، وال يعقب الضالل إال النار، عدال من ربنا كام وعد بذلك عىل ألسنة رسله،  

 وكنا بذلك عاملني، ولكنا كنا عن اخلري معرضني، وعن اتباعه مستكربين. 

ْينااُكْم إِنَّا ُكنَّا   أاْغوا ﴾ أي إنه مل يكن  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم قالوا هلم: ﴿فا اِوينا غا

منا يف شأنكم إال حبنا أن تكونوا مثلنا وهو غري ملزم لكم، وإنام أرضكم سوء اختياركم،  

وقبح استعدادكم، وهو الذي جعل مصريكم ما تشاهدون من العذاب التي وعدتم به عىل  

 ألسنة الرسل. 

فقال: ﴿فا  الضاللة وسببه،  اجتامعهم يف  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  يِف  قال  ئٍِذ  ْوما يا ُْم  إِهنَّ

  ﴾ ُكونا ِ اِب ُمْشرتا ذا أي فإن الفريقني املتسائلني حينئذ مشرتكون يف العذاب ال حمالة، كام  اْلعا
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اشرتكوا يف الضالل والغواية، وإن كان املغوون أشد عذابا، ألهنم حتملوا أوزارهم وأوزارا  

 .  مثل أوزار من أضلوهم

ُل    عدل منه عىل مقتىض سننه فقال:  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن هذا لِكا ناْفعا ذا ﴿إِنَّا كا

  ﴾ احلكمة  بِاملُْْجِرِمنيا تقتضيه  ملا  وفاقا  باملرشكني،  نفعل  العظيم  اجلزاء  ذلك  مثل  إن  أي 

ويوجبه العدل بني العباد، فيعطى كل عامل جزاء ما قدمت يداه، إن خريا فخري وإن رشا  

 فرش.

ا    قال آخر: ثم فصل اهلل تعاىل بعض اُنوا إِذا ُْم كا ما استحقوا ألجله العذاب فقال: ﴿إهِنَّ

منها   نفروا  التوحيد  كلمة  لقنوا  إذا  كانوا  إهنم  أي   ﴾ ونا ْستاْكرِبُ يا اهللَُّ  إاِلَّ  ها  إِلا الا  ُْم  هلا ِقيلا 

 وأعرضوا عن قبوهلا، وصعروا خدودهم أنفة وكربا أن يسمعوا مثلها.

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل السبب الذي ألجله امتنعوا من استجابة دعوته، فقال:  

ْنُوٍن﴾  ﴿ اِعٍر جما آهِلاتِناا لِشا تااِرُكو  لا أائِنَّا  ُقوُلونا  يا أي أنرتك عبادة اآلهلة التي ورثناها عن آبائنا  وا

يصغى إىل   كابرا عن كابر، ونستمع لقول شاعر خيلط وهيذى؟ فمثله ال يستمع لكالمه وال 

يف   األوىل  فإنكار  الرسالة،  وإنكار  الوحدانية  إنكار  بني  كالمهم  يف  مجعوا  وقد  قوله.. 

تااِرُكو آهِلاتِناا  ﴿استكبارهم حني سامع كلمة التوحيد، وإنكار الثانية يف قوهلم:   نَّا لا
ياُقوُلونا أائِ وا

ُْنوٍن﴾  اِعٍر جما  لِشا

 املشهد السادس: 

املرشد أحسنتم..  (1) قال  تعاىل: فح :  قوله  عن  اتِناا    دثونا  بِآيا ُبوا  ذَّ كا ِذينا  الَّ ﴿وا

اُب النَّارِ  ئِكا أاْصحا ا ُأولا نْها وا عا ُ اْستاْكربا ِذًبا   وا ىلا اهللَِّ كا اى عا ْن أاْظلاُم مِمَِّن اْفرتا الُِدونا فاما ا خا يها
ُهْم فِ

 

(، واألمثل يف تفسري 109/  10(، ومن وحي القرآن: )145/  8)  (، وتفسري املراغي2828/  6(، وزهرة التفاسري )394/  4التفسري القرآين للقرآن )  (1)

 ( 234/  14(، ومفاتيح الغيب ) 33/  5كتاب اهلل املنزل: )
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اتِهِ  با بِآيا ذَّ نااهُلُْم ناِصيُبُهْم ِمنا اْلكِتا   أاْو كا ئِكا يا اُلوا أاْينا    اِب ُأولا ُْم قا فَّْوهنا تاوا هْتُْم ُرُسُلناا يا اءا ا جا تَّى إِذا حا

ا ُكنُْتْم تاْدُعونا ِمْن ُدوِن اهللَِّ  الا    ما ِرينا قا
افِ اُنوا كا ُْم كا أاْنُفِسِهْم أاهنَّ ىلا  ِهُدوا عا شا نَّا وا لُّوا عا اُلوا ضا قا

بْلُِكْم ِمنا  لاْت ِمْن قا ْد خا ٍم قا ْنِس يِف النَّارِ   اْدُخُلوا يِف ُأما اإْلِ نِّ وا ا   اجْلِ ناْت ُأْختاها عا ٌة لا لاْت ُأمَّ   ُكلَّاما داخا

اًبا ِض  ذا لُّوناا فاآهِتِْم عا  أاضا
ِ
ء ُؤالا ناا ها بَّ ُهْم را اُهْم أِلُوالا ْت ُأْخرا الا ِيًعا قا ا مجا يها

ُكوا فِ ارا ا ادَّ تَّى إِذا ْعًفا  حا

لاكِْن    ِمنا النَّارِ  الا لُِكل  ِضْعٌف وا ْيناا ِمْن  قا لا ُكْم عا انا لا اُهْم فااما كا ُهْم أِلُْخرا الاْت ُأوالا قا ْعلاُمونا وا الا تا

ا الا ُتفا  نْها وا عا ُ اْستاْكربا ناا وا
اتِ ُبوا بِآيا ذَّ ِذينا كا ابا باِما ُكنُْتْم تاْكِسُبونا إِنَّ الَّ ذا ُْم  فاْضٍل فاُذوُقوا اْلعا تَُّح هلا

ْدُخ  الا يا  وا
ِ
ء اما اُب السَّ يااطِ أاْبوا

مِّ اخْلِ ُل يِف سا لِجا اجْلاما تَّى يا لِكا ناْجِزي املُْْجِرِمنيا    ُلونا اجْلانَّةا حا ذا كا وا

اشٍ  وا ْوِقِهْم غا ِمْن فا اٌد وا نَّما ِمها ها ُْم ِمْن جا ﴾  هلا لِكا ناْجِزي الظَّاملنِِيا ذا كا  [ 41ـ  36]األعراف: وا

للذين يعصون الرسل، ويكفرون بام قال أحد الوعاظ: يف هذه اآليات الكريمة ذكر  

وفيها إشارة إىل الرحلة اجلديدة التي سيأخذون فيها    جاءوا يف مقابل الذين اهتدوا هبدهيم..

جديد،   عامل  يف  يدخلون  أرواحهم،  فيها  تنتزع  التي  اللحظة  فمنذ  جهنم..  إىل  طريقهم 

 ويأخذون مكاهنم بني من سبقهم من الظاملني، من اجلن واإلنس. 

آخ ئِكا  قال  ُأولا ا  نْها عا وا  ُ اْستاْكربا وا ناا 
اتِ بِآيا ُبوا  ذَّ كا ِذينا  الَّ تعاىل: ﴿وا بقوله  بدأت  ر: وقد 

،﴾ الُِدونا ا خا يها
فِ ُهْم  النَّاِر  اُب  املنزلة عىل أحد من رسلنا    أاْصحا بآياتنا  الذين كذبوا  أي إن 

ليه، أو لقومهم  واستكربوا عن اتباع من جاء هبا حسدا له عىل الرياسة وتفضيال ألنفسهم ع

 عىل قومه فأولئك أصحاب النار خيلدون فيها أبدا. 

قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل هنا وصفني هلام مها اللذان أديا هبم إىل عذاب اهلل تعاىل..  

أوهلام أهنم كذبوا بآيات اهلل تعاىل، مع قيام األدلة عىل صدقها.. والثاين أهنم استكربوا عن  

ات أن  فحسبوا  اهلل  العزة  آيات  فأخذهتم  كربيائهم،  من  وينقص  عزهتم،  ينايف  الرسل  باع 

 الوامهة باإلثم احلقيقي..  
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قال آخر: ولذلك مل خيضعوا للحقيقة اإلهلية التي متثلها آياته، كام هو شأن الكثريين  

من الناس الذين يمتنعون عن اخلضوع للحقائق الفكرية والعملية، ال لوجود شبهة متنعهم  

الوا الرؤية  أية عملية  من  إجراء  اإلنسان من  يمنع  الذي  الذاِت  الكربياء  بل لعقدة  ضحة، 

تغيريية ألسلوبه يف التفكري أو طريقته يف العمل، أو لقناعاته املتوارثة، متاما ككل املستكربين  

عىل أكثر من مستوى عندما يستسلمون للعقدة االستعالئية املرضية املستحكمة فيهم، من  

ازات ال يستحقوهنا، أو الوصول إىل مواقع ال يملكوهنا، وال حجة  أجل احلصول عىل امتي

 هلم فيام حياولون، وال عذر هلم فيام يستكربون. 

قبوهلا   عن  املستكربين  بآياته  املكذبني  عاقبة  تعاىل  اهلل  ذكر  أن  وبعد  آخر:  قال 

مل يقله،    واإلذعان هلا ذكر أن من أشدهم ظلام من يتقولون عىل اهلل الكذب، فينسبون إليه ما 

ِذًبا﴾ أي ال أحد أظلم ممن افرتى الكذب عىل اهلل   ىلا اهللَِّ كا اى عا ْن أاْظلاُم مِمَِّن اْفرتا فقال: ﴿فاما

بأن أوجب عىل عباده من العبادات ما مل يوجبه، أو حرم عليهم من الدين ما مل حيرمه، أو  

اتِ  با بِآيا ذَّ ِه﴾ املنزلة عليهم سواء أكان بالقول  عزا إىل دينه أحكاما مل تنزل عىل رسله.. ﴿أاْو كا

أو بام هو أدل منه كاالستهزاء هبا أو االستكبار عن اتباعها أو بتفضيل غريها عليها بالعمل  

 هبا. 

نااهُلُْم ناِصيُبُهْم ِمنا   يا ئِكا  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل جزاءهم وعاقبتهم، فقال: ﴿ُأولا

هلم من خري أو رش وسعادة أو شقاء، واملراد من  اْلكِتااِب﴾، واملراد بالنصيب هنا ما قدر  

الكتاب كتاب املقادير الذي كتب اهلل فيه نظام العامل كله، ومنها أعامل االحياء االختيارية  

وما يبعث عليها من األسباب والدواعي وما يرتتب عليها من املسببات كالسعادة والشقاء  

املفرتين يصيبهم نصيبهم مما كتب هلم   والصحة واملرض إىل نحو ذلك.. واملعنى: إن هؤالء 

وقدر من األرزاق واآلجال، فهم مع ظلمهم وافرتائهم عىل اهلل ال حيرمون مما قدر هلم إىل  
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 انقضاء آجاهلم. 

ِذبا الا   ىلا اهللَِّ اْلكا ونا عا ُ ِذينا ياْفرتا قال آخر: كام يشري إىل ذلك قوله تعاىل: ﴿ُقْل إِنَّ الَّ

يِف  تااٌع  ما ﴾  ُيْفلُِحونا  ْكُفُرونا يا اُنوا  كا باِما  ِديدا  الشَّ ابا  ذا اْلعا ُنِذيُقُهُم  ُثمَّ  ْرِجُعُهْم  ما ْيناا  إِلا ُثمَّ  ْنياا  الدُّ  

ِمُلوا إِنَّ اهللَّا  [ 70ـ    69يونس:  ]  ُننابُِّئُهْم باِما عا ْرِجُعُهْم فا ْيناا ما ُْزْنكا ُكْفُرُه إِلا را فاالا حيا فا ْن كا ما ، وقوله: ﴿وا

اِت  لِيٌم بِذا لِيٍظ﴾  عا اٍب غا ذا ُهْم إىِلا عا ياًل ُثمَّ ناْضطارُّ
لِ تُِّعُهْم قا ُدوِر ُنما ، وقوله:  [ 24ـ    23لقامن:  ]  الصُّ

  ﴾ بِّكا را  
ِ
طااء عا ِمْن   

ِ
ء ُؤالا ها وا  

ِ
ء ُؤالا ها ُنِمدُّ  ُثمَّ  [ 20اإلرساء:  ] ﴿ُكالًّ  ياًل 

لِ قا تُِّعُهْم  ﴿ُنما وقوله:   ،

لِيٍظ﴾  اٍب غا ذا ُهْم إِىلا عا  [24امن: لق ] ناْضطارُّ

نااهُلُْم ناِصيُبُهْم ِمنا اْلكِتااِب﴾   ئِكا يا قال آخر: وقد يراد بالكتاب يف قوله تعاىل: ﴿ُأولا

الكتاب الذي ُكتب هلم يف اآلخرة من حساب وعقاب، إذ جيدون كتاهبم قد سجلت فيه  

﴾ من  أعامهلم، ويناهلم هذا النصيب من الكتاب الذي سجل ما فعلوا، والتعبري بـ ﴿ناِصيباُهمْ 

أعامهلم،   يف  نصيبهم  هو  العذاب  من  فنصيبهم  تعاىل  اهلل  عدل  يصور  دقيق  تعبري  الكتاب 

فجزاؤهم مشتق من أعامهلم، فكل نفس جتزى ما كسبت أي جزاؤها من كسبها، فلوال ما  

 كسبت ما عذبت، فعقاهبم جزاء وفاق لعملهم. 

منه من وقت    قال آخر: فذلك الكتاب الذي سجلت فيه أعامهلم يأخذهم بنصيبهم

ُكنُْتْم   ا  ما أاْينا  اُلوا  قا ُْم  فَّْوهنا تاوا يا ُرُسُلناا  هْتُْم  اءا جا ا  إِذا تَّى  ﴿حا تعاىل:  قال  ولذا  أرواحهم،  قبض 

تَّى﴾ هنا عىل قول من يقول: إن النصيب هو األرزاق واملتع   تاْدُعونا ِمْن ُدوِن اهللَِّ﴾، فـ ﴿حا

م يتمتعون بام كتب هلم حتى جتيء إليهم رسل  واآلجال تكون بمعنى )إىل( أو للغاية، أي أهن 

تكون   ـ  عليها  بالعذاب  تناهلم  أعامل  من  عليهم  كتب  ما  الكتاب  أن  رأى  ومن  املوت.. 

تَّى﴾ تفريعية أي مبينة تفريعا العذاب من أول نزوهلا بإحصائها عليهم من أول لقائهم   ﴿حا

 يف اآلخرة. 
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ا  تَّى إِذا ا ُكنُْتْم    قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه ﴿حا اُلوا أاْينا ما ُْم قا فَّْوهنا تاوا هْتُْم ُرُسُلناا يا اءا جا

تاْدُعونا ِمْن ُدوِن اهللَِّ﴾، أي أن املالئكة تسأهلم عىل سبيل الزجر والتوبيخ: أين الرشكاء الذين  

كنتم تعبدوهنم يف الدنيا من دون اهلل لقضاء احلاجات ودفع املرضات؟ فلتدعوهم لينجوكم  

نَّا﴾، أي غابوا وذهبوا، ال ندرى أين مكاهنم،  مما أنتم ف لُّوا عا اُلوا ضا يه من شدة وعذاب.. ﴿قا

 ولذلك ال نرجو منهم النفع وال دفع الرض. 

أي    ﴾ ِرينا
افِ كا اُنوا  كا ُْم  أاهنَّ أاْنُفِسِهْم  ىلا  عا ِهُدوا  شا أهنم ﴿وا تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  قال 

إياهم وعبادهتم هلم كافرين، إذ هم قد زعموا  واعرتفوا عىل أنفسهم بأهنم كانوا بدعائهم  

أهنم عنده تعاىل كأعوان األمراء والسالطني، وحاشا هلل أن يتخذ األعوان واملساعدين، فاهلل 

إليها من جيهل   الكاملة عن أن حيتاج إىل األعوان، فإنام حيتاج  غنى بعلمه املحيط وقدرته 

 أمور الناس ويعجز عن معرفة أحواهلم. 

ث  آخر:  ِمْن  قال  لاْت  خا ْد  قا ٍم  ُأما يِف  ﴿اْدُخُلوا  هلم:  تقول  املالئكة  أن  تعاىل  اهلل  ذكر  م 

الكافرين:   القيامة هلؤالء  يوم  بأمره  تقول مالئكته  النَّاِر﴾ أي  يِف  ْنِس  اإْلِ وا نِّ  اجْلِ ِمنا  ْبلُِكْم  قا

 ..  ادخلوا بني أمم قد خلت من قبلكم من اجلن واإلنس، أي أمم تقدم زماهنم عىل زمانكم

هذا إيامء إىل أنه تعاىل ال يسوق الكفار بأمجعهم إىل النار دفعة واحدة،  ويف  قال آخر: 

من   النار  يف  األمة  من  الداخل  ويشاهد  ومسبوق،  سابق  منهم  فيكون  فوجا  يدخلهم  بل 

 سبقه. 

هذا زجر الكافرين عام هم عليه من الكفر ومحلهم عىل النظر والتأمل  ويف  قال آخر:

 م، والتحذير من التقليد الذي سريدهيم يف اهلاوية. يف عواقب أموره

هذه األمم من ظلمة اجلن واإلنس، يعيش بعضها مع  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن  

بعض يف شقاق واختالف، إذ ال تفاهم بينها، ملا اشتملت عليه نفوسهم من أمراض خبيثة،  
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لا  داخا فقال: ﴿ُكلَّاما  يتصل هبا،  ا﴾  تزعج أصحاهبا، وتزعج من  ُأْختاها ناْت  عا لا ٌة  ُأمَّ أي كلام  ْت 

النار ورأت ما حل هبا من اخلزي والنكال، لعنت أختها يف الدين   دخلت مجاعة منهم يف 

ْكُفُر   ِة يا ْوما اْلِقيااما وامللة، إذ هي قد ضلت باتباعها واالقتداء هبا يف كفرها كام قال تعاىل: ﴿ُثمَّ يا

ُن باعْ  ْلعا يا  [25العنكبوت: ] ُضُكْم باْعًضا﴾ باْعُضُكْم بِباْعٍض وا

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن األمر ال يقف مع هذه اجلامعات عند هذا، بل إهنم  

بعض   عىل  بعضهم  ويلقى  بالتهم،  يرتاشقون  واجلزاء،  للحساب  مجوعهم  جتتمع  حينام 

ا  جريمته التي حيملها بني يديه: ﴿ يها
ُكوا فِ ارا ا ادَّ تَّى إِذا ِيًعا حا ﴾ أي إذا أدرك بعضهم بعضا،  مجا

  
ِ
ء ُؤالا ها ناا  بَّ را ُهْم  أِلُوالا اُهْم  ُأْخرا ْت  الا ﴿قا واجلزاء:  احلساب  ساحة  يف  بأوهلم  آخرهم  وحلق 

اًبا ِضْعًفا ِمنا النَّاِر﴾ وإضالل األولني لآلخرين هو بسبب متابعة اآلخرين   ذا لُّوناا فاآهِتِْم عا أاضا

ا فيه من ضالل، كام كانوا يقولون يف الدنيا إذا جاءهم اهلدى:  لألولني، وجرهيم عىل ما كانو

 ﴾ اِرِهْم ُمْقتاُدونا ىلا آثا إِنَّا عا ٍة وا ىلا ُأمَّ ناا عا اءا ْدناا آبا جا  [ 23الزخرف: ] ﴿إِنَّا وا

آخر:  لدفع  ويف    قال  يائسة  حماولة  هلم،  العذاب  مضاعفة  لألولني  اآلخرين  طلب 

م عىل آبائهم وأجدادهم الذين اقتفوا آثارهم، وكانوا  العذاب الواقع هبم هم، وإلقاء ذنوهب 

 هبذا من أصحاب السعري. 

أوهام   عىل  رد   ﴾ ْعلاُمونا تا الا  لاكِْن  وا ِضْعٌف  لُِكل   تعاىل: ﴿قاالا  قوله  ويف  آخر:  قال 

آلبائهم   كام  العذاب  من  هلم ضعفا  فإن  آثارهم،  عىل  وجروا  آباءهم  تابعوا  الذين  أولئك 

العذاب املضاعف، ألن كال منهم ضل وأضل.. فاألبناء الذين ضلوا بمتابعة  هم  دوأجدا

بعدهم.. وهكذا   من  أبناءهم  أضلوا  أهنم  كام  يستعملوا عقوهلم،  مل  إذ  قد ضلوا،  آبائهم، 

 السابق منهم يضل الالحق، والالحق يضل من بعده. 

أن إىل  إشارة   ﴾ ْعلاُمونا تا الا  لاكِْن  ﴿وا تعاىل:  قوله  ويف  آخر:  روحي    قال  عذاهبم 
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السفلة   مع  السجن  دخل  إذا  قومه  يف  العزيز  فالرئيس  أملا،  وأشد  أنكى  واألول  ونفسى، 

وأوشاب الناس ال يكون أمله كأملهم، وإن كان يرشكهم فيام يأكلون ويرشبون ويف مجيع ما  

يعملون، إذ يشعر بعذاب النفس وقهر الذل مما ال يشعر به اآلخرون، وإن كانوا يظنون أن  

ْوما  عقوب ًة يا اِملا ُهْم كا ارا تهام واحدة يف أملها كام هي يف صورهتا، كام قال تعاىل: ﴿لِياْحِمُلوا أاْوزا

رْيِ ِعْلٍم﴾  ُْم بِغا ِذينا ُيِضلُّوهنا اِر الَّ ِمْن أاْوزا ِة وا  [ 25النحل: ] اْلِقيااما

فقال:   أنفسهم،  عن  األولني  دفاع  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  ُأوالا قال  الاْت  قا ُهْم  ﴿وا

 ﴾ ابا باِما ُكنُْتْم تاْكِسُبونا ذا ْيناا ِمْن فاْضٍل فاُذوُقوا اْلعا لا ُكْم عا انا لا اُهْم فااما كا أي إذا كان األمر  أِلُْخرا

كام ذكرتم من أننا أضللناكم فام كان لكم علينا أدنى فضل تطلبون به أن يكون عذابكم دون  

لضالل املقتىض له، فذوقوا العذاب  عذابنا مع أن الذنب واحد، وقد اعرتفتم بتلبسكم با 

   بكسبكم له مهام يكن سببه.

قال آخر: أي أنه إذا كان السابقون قد ضلوا فإن الالحقني قد ضلوا أيضا، ومل يكن  

هلم من عقوهلم ما حيجزهم عن هذا الضالل، فهم إذن مجيعا عىل سواء يف الضالل.. فلم  

إ  العذاب للسابقني وال يضاعف لالحقني؟..  ـ ضالون  يضاعف  هنم ـ سابقهم والحقهم 

 جمرمون.. ولكل ضعف من العذاب. 

ىلا   أاْقبالا باْعُضُهْم عا قال آخر: ويشبه ذلك ما ورد يف قوله تعاىل يف سورة الصافات: ﴿وا

ْ تاُكوُنوا ُمْؤمِ  ْل ملا اُلوا با ِن اْلياِمنِي قا ناا عا ْأُتونا اُلوا إِنَُّكْم ُكنُْتْم تا ُلونا قا اءا تاسا ناا  باْعٍض يا انا لا ا كا ما ننِيا وا

ْينااكُ  أاْغوا ُقونا فا
ائِ ذا ناا إِنَّا لا بِّ ْوُل را ْيناا قا لا قَّ عا ْوًما طااِغنيا فاحا ْل ُكنُْتْم قا ْيُكْم ِمْن ُسْلطااٍن با لا ْم إِنَّا ُكنَّا  عا

 ﴾ ُكونا ِ اِب ُمْشرتا ذا ئٍِذ يِف اْلعا ْوما ُْم يا إِهنَّ اِوينا فا  [ 33ـ  27الصافات: ] غا

آخر:  يتربأ    قال  حيث  عذاب،  إىل  عذاب  هو  النار  أهل  بني  الذي  اخلصام  وهذا 

بعضهم من بعضهم، ويتمنى بعضهم لبعض مضاعفة البالء والعذاب، وقد كانوا يف دنياهم  
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ُدوٌّ   ئٍِذ باْعُضُهْم لِباْعٍض عا ْوما ُء يا أصدقاء، وأحباء، وأقارب، ويف هذا يقول اهلل تعاىل: ﴿اأْلاِخالَّ

﴾ إِالَّ املُْتَّقِ   [67الزخرف: ] نيا

ا  قال آخر: وقال اإلمام الباقر يف قوله تعاىل:   تَّى إِذا ا حا ناْت ُأْختاها عا ٌة لا لاْت ُأمَّ ﴿ُكلَّاما داخا

ِيًعا﴾   مجا ا  يها
فِ ُكوا  ارا أن حيج ادَّ يريد بعضهم  برئ بعضهم من بعض ولعن بعضهم بعضا، 

بلوى، وال اختبار وال قبول    بعضا رجاء الفلج فيفلتوا من عظيم ما نزل هبم، وليس بأوان

  (1)معذرة، والت حني نجاة(

قال آخر: وقال اإلمام الصادق ألصحابه الصادقني: )إذا استقر أهل النار يف النار  

ااًل ُكنَّا  يفقدونكم فال يرون منكم أحدا، فيقول بعضهم لبعض:   ى ِرجا ناا الا نارا ا لا اُلوا ما قا ﴿وا

اِر أا  رْشا
ُهْم ِمنا اأْلا اُر﴾  ناُعدُّ نُْهُم اأْلاْبصا ْت عا اغا ا أاْم زا اْذنااُهْم ِسْخِريًّ ، وذلك قول  [ 63ـ    62ص:  ] ختَّ

النَّاِر﴾    اهلل أاْهِل  ااُصُم  ختا اقٌّ  حلا لِكا  ذا ﴿إِنَّ  وجل:  [ 64ص:  ] عز 
كانوا     فيام  فيكم  يتخاصمون 

  (2)(يقولون يف الدنيا 

هلؤالء   وعيدا جديدا  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  عن  قال  املستكربين  املكذبني  الكفار 

اإليامن، وبني به أهنم خالدون يف النار، وأهنم يالقون فيها من الشدائد واألهوال ما ال يدرك  

واتباع   العقل حقيقة كنهه، وأن هذا كفاء ظلمهم ألنفسهم واستكبارهم عن طاعة رهبم 

اْستاكْ  وا ناا 
اتِ بِآيا ُبوا  ذَّ كا ِذينا  الَّ فقال: ﴿إِنَّ  أي  أوامره،   ﴾

ِ
ء اما السَّ اُب  أاْبوا ُْم  هلا تَُّح  ُتفا الا  ا  نْها عا وا  ُ ربا

من   وأنفوا  به،  جاءوا  بام  التصديق  عن  وتكربوا  رسلنا  يتبعوا  ومل  بأدلتنا  كذبوا  الذين  إن 

 االنقياد هلا ال تفتح هلم أبواب السامء. 

﴾ حيتمل أمورا يص
ِ
ء اما اُب السَّ أاْبوا ُْم  تَُّح هلا ُتفا ح أن تراد كلها،  قال آخر: ومعنى ﴿الا 

 

 . 1ح   31ص   2( الكايف: ج 1)

 . 104ح   141ص   8( الكايف: ج 2)
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منها أن املراد أن تغلق أبواب الرمحة يف اآلخرة، وعرب عن ذلك بأبواب السامء؛ ألن الرمحة  

تكون يف كثري من األحيان من السامء، فالشمس فيها، وهي مصدر النور واحلرارة، والنجوم  

إشارة    وبروجها، والقمر وضياؤه، ومنها املطر الذي يكون غيث ورمحة، وذكر أبواب السامء 

إىل أهنم سدوا عىل أنفسهم كل مصادر الرمحة والغفران؛ ألهنم سدوا كل سبل اخلري عىل  

 أنفسهم يف الدنيا، فحق عليهم هذا يف اآلخرة.. 

واخلري   املطر،  منه  جييء  الذي  املكان  هي  احلس  يف  السامء  أن  ذلك  آخر:  قال 

فقال: ﴿وا  لذلك،  موطنا  السامء  تعاىل  اهلل  ولقد جعل  ُنوا  والربكات،  آما ى  اْلُقرا أاْهلا  أانَّ  ْو  لا

اأْلاْرِض﴾   وا  
ِ
ء اما السَّ ِمنا  اٍت  كا بارا ْيِهْم  لا عا تاْحناا  فا لا ْوا  قا اتَّ يدعو  [ 96األعراف:  ] وا عندما  ولذلك   ،

اإلنسان اهلل تعاىل يتجه إىل السامء ضارعا، واهلل تعاىل ال مكان له؛ ألنه منزه عنه.. باإلضافة 

 الناس يريدون العلو، ويبتغونه. إىل ذلك، فالسامء علو، و

قال آخر: واالحتامل الثاين، أن يكون املراد أرواحهم، فأرواحهم ال تفتح هلا أبواب  

السامء واألرض إذ تكون   يتقزز منها أهل  نتنة  السامء، بل تغلق دوهنا؛ ألهنا أرواح خبيثة 

 أعامهلم اخلبيثة قد أفسدت فطرهتا. 

ن املراد أعامهلم، فال تتفتح هلا أبواب السامء؛ ألهنا  قال آخر: واالحتامل الثالث أن يكو

يف بعثهم جيزون عليها، ولذلك ال يصعد هلم يف حياهتم قول وال عمل، ألن أعامهلم خبيثة،  

ُم الطَّيُِّب  
لِ ُد اْلكا ْيِه ياْصعا وإنام يرفع إىل اهلل الكلم الطيب والعمل الصالح كام قال تعاىل: ﴿إِلا

الُِح  ُل الصَّ ما اْلعا ْرفاُعُه﴾ وا  [ 10فاطر:  ]  يا

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل اجلزاء الثاين هلم، وهو أهنم ال يدخلون اجلنة، وأن ذلك  

الا   مستحيل عليهم، كاستحالة دخول اجلمل يف سم اخلياط؛ وقد عرب عن ذلك بقوله: ﴿وا

يااِط﴾، وهذا
مِّ اخْلِ ُل يِف سا لِجا اجْلاما تَّى يا ْدُخُلونا اجْلانَّةا حا التعبري كناية لطيفة عن استحالة هذا    يا
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هؤالء   دخول  إمكان  عدم  عن  لإلخبار  احليس  والتصوير  املثال  هذا  اختري  وقد  األمر، 

األشخاص يف اجلنة، فكام ال يرتدد أحد يف استحالة عبور اجلمل بجثته الكبرية من خالل  

املستكربين لدخول  الشك يف عدم وجود طريق  ينبغي  االبرة، فكذلك ال  اجلنة    ثقب  إىل 

 مطلقا. 

ُل﴾ يف اللغة يعني البعري الذي خرجت أسنانه حديثا، ولكن أحد   قال آخر: و﴿اجْلاما

احلبل   إن بني  أيضا.. وحيث  السفن  به  تربط  الذي  واملتني  القوي  احلبل  معاين اجلمل هو 

واإلبرة تناسبا أقوى وأكثر، فقد ذهب بعضهم إىل هذا املعنى عند تفسري اآلية، لكن أكثر  

 ملفرسين رجحوا املعنى األول.ا

يشيب   حتى  أفعله  ال  قوهلم:  بنحو  يكون  ال  ملا  املثل  ترضب  والعرب  آخر:  قال 

الغراب، وحتى يبيض القار، وحتى يدخل اجلمل يف سم اخلياط، وهم يريدون بذلك أهنم  

 ال يفعلونه أبدا، واملراد هنا أن هؤالء ال يدخلون اجلنة بحال. 

﴾ أي ومثل  قال آخر: ثم عقب اهلل تع لِكا ناْجِزي املُْْجِرِمنيا ذا كا اىل عىل ذلك بقوله: ﴿وا

هذا اجلزاء نجزى به كل من صار اإلجرام وصفا هلم، ال من أجرموا جرما بثورة غضب أو  

نزوة شهوة، ثم ال يلبثون أن يندموا عىل ما فرط منهم كام قال تعاىل يف وصف املؤمنني: ﴿ُثمَّ  

ِريٍب﴾   ُتوُبونا ِمْن قا ﴾  [ 17لنساء:  ا] يا ْعلاُمونا ُهْم يا ُلوا وا ا فاعا ىلا ما وا عا ْ ُيرِصُّ ملا آل عمران:  ] ، وقال: ﴿وا

135 ] 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل بعض تفاصيل عذاب الكافرين املكذبني آلياته، فقال:  

﴾ لِكا ناْجِزي الظَّاملنِِيا ذا كا اٍش وا وا ْوقِِهْم غا ِمْن فا اٌد وا نَّما ِمها ها ُْم ِمْن جا ، واملهاد: املكان املمهد  ﴿هلا

اًدا﴾   أاْوتا باالا  اجْلِ اًدا وا اأْلاْرضا ِمها ِل  ناْجعا  ْ ، وقال:  [ 7ـ    6النبأ:  ] لإلقامة فيه، كام قال تعاىل: ﴿أاملا

اًطا﴾  ُكُم اأْلاْرضا بِسا لا لا عا اهللَُّ جا  [19نوح: ] ﴿وا
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تعاىل مهد هلم  قال آخر: والتعبري عن جهنم بأن هلم مهاد منها فيه نوع هتكم، أي أنه  

 جهنم بدل الراحة التي كانت هلم يف الدنيا، بتمهيد األرض يتمتعون من خرياهتا. 

أن   فبعد  نار موقدة،  هنا  الغطاء، وغطاؤهم  آخر: وغواش، مجع غاشية وهي  قال 

كانوا يلتحفون بالرياش، ويفرتشون الوسائد، صار مهادهم جهنم، وغطاؤهم نار مشتعلة  

ت قال  كام  عليهم،  لِياُذوُقوا  تشتعل  ا  ها رْيا غا ُجُلوًدا  ْلنااُهْم  بادَّ ُجُلوُدُهْم  ْت  ناِضجا ﴿ُكلَّاما  عاىل: 

 ﴾ ابا ذا  [56النساء: ] اْلعا

قال آخر: وخالصة املعنى أن مهادهم أو فراشهم نار، وغطاءهم نار، والنار حتيط  

يها،  هبم يلتفون فيها وتشوى هبا جباههم وجنوهبم، وكل أجسادهم، وال منفذ منها إال إل

فال خيلصون منها أبدا، وإن ذلك جزاء من كذبوا بآيات اهلل كافرين هبا ظاملني، ولذا قال  

﴾، أي كهذا اجلزاء الذي جازى اهلل تعاىل به الذين كذبوا   لِكا ناْجِزي الظَّاملنِِيا ذا كا تعاىل: ﴿وا

 ال يظلم أحدا. بآياته واستكربوا، شأن اهلل تعاىل يف جزاء الظاملني، فهو العادل القادر الذي  

الوصفني   ألن  باملجرمني؛  السابقة  اآلية  ويف  بالظاملني،  هنا  والتعبري  آخر:  قال 

متحققان فيهام، فهم أجرموا يف حق املجتمع فأفسدوه؛ وظلموا أنفسهم، وظلموا احلقائق  

ما   ارتكبوا من معاص، وتعدوا احلدود، ومن تعدى حدود اهلل فقد ظلم نفسه، وكان  بام 

 يوم القيامة جزاء وفاقا ملا ارتكبوا. ينزل هبم 

 املشهد السابع: 

املرشد أحسنتم..  (1)قال  تعاىل: :  قوله  عن  اجْلانَِّة    فحدثونا  اُب  أاْصحا نااداى  ﴿وا

ا  قًّ بُُّكْم حا دا را عا ا وا ْدُتْم ما جا ْل وا ا فاها قًّ ناا حا بُّ ناا را دا عا ا وا ْدناا ما جا ْد وا ابا النَّاِر أاْن قا مْ   أاْصحا اُلوا ناعا   قا

 

(، واألمثل يف تفسري 128/  10وحي القرآن: )(، ومن  155/  8(، وتفسري املراغي )2844/  6(، وزهرة التفاسري )403/  4التفسري القرآين للقرآن )  (1)

 (213/ 8) التفسري املنري(، و50/  5كتاب اهلل املنزل: )
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ونا   ِذينا ياُصدُّ ىلا الظَّاملنِِيا الَّ ْعناُة اهللَِّ عا ْيناُهْم أاْن لا ٌن با ذِّ أاذَّنا ُمؤا ُهْم  فا ًجا وا اا ِعوا ْبُغوهنا يا يِل اهللَِّ وا
بِ ْن سا عا

اٌب  ِحجا ْيناُهاما  با وا ُرونا 
افِ كا ِة  ُهمْ   بِاآْلِخرا بِِسياما ُكالًّ  ْعِرُفونا  يا اٌل  ِرجا اِف  اأْلاْعرا ىلا  عا ْوا    وا ناادا وا

لاْيُكمْ  عا ٌم  الا سا أاْن  اجْلانَِّة  ابا  إِذا   أاْصحا وا ُعونا  ْطما يا ُهْم  وا ا  ْدُخُلوها يا  ْ اءا  ملا تِْلقا اُرُهْم  أاْبصا فاْت  َُصِ ا 

ااًل   ِرجا اِف  اأْلاْعرا اُب  أاْصحا نااداى  وا الظَّاملنِِيا  ْوِم  اْلقا عا  ما ْلناا  عا ْ جتا الا  ناا  بَّ را اُلوا  قا النَّاِر  اِب  أاْصحا

ونا  ا ُكنُْتْم تاْستاْكرِبُ ما ُْعُكْم وا نُْكْم مجا ا أاْغناى عا اُلوا ما ُهْم قا ُْم بِِسياما ْعِرُفوهنا ْمُتْم  يا ِذينا أاْقسا  الَّ
ِ
ء ُؤالا  أاها

مْحاةٍ  بِرا اهللَُّ  نااهُلُُم  يا النَّاِر    الا  اُب  أاْصحا نااداى  وا ُنونا  زا ْ حتا أاْنُتْم  الا  وا ْيُكْم  لا عا ْوٌف  خا اجْلانَّةا الا  اْدُخُلوا 

ُكُم اهللَُّ  قا زا  أاْو مِمَّا را
ِ
ْيناا ِمنا املْااء لا يُضوا عا

ابا اجْلانَِّة أاْن أافِ ِرينا    أاْصحا
افِ ىلا اْلكا ُهاما عا ما رَّ اُلوا إِنَّ اهللَّا حا قا

ْنياا  هْتُُم احْلايااُة الدُّ رَّ غا ِعًبا وا لا ًْوا وا اُذوا ِديناُهْم هلا ِذينا اختَّ ا   الَّ ذا ْوِمِهْم ها اءا يا اما ناُسوا لِقا اُهْم كا اْلياْوما نانْسا فا

 ﴾ ُدونا ْحا ناا جيا
اتِ اُنوا بِآيا ا كا ما    [ 51ـ  44]األعراف: وا

املناظرة   مشاهد  من  مشهدا  الكريمة  اآليات  هذه  تضمنت  الوعاظ:  أحد  قال 

املؤمنني   بني  الشأن  ذلك  كان  كام  النار،  وأصحاب  اجلنة  أصحاب  بني  واملحاورة، 

إنكارية   بطريقة  النار  أهل  ليحاوروا  األعراف  أهل  فيها  ويتدخل  الدنيا،  يف  والكافرين، 

 تأنيبية.  

 قرب املكان عىل ما هو معهود يف الدنيا، فعامل  قال آخر: وهذا التخاطب ال يقتيض

اآلخرة عامل تغلب فيه الروحانية عىل ظلمة الكثافة اجلسدية، فيمكن اإلنسان أن يسمع من  

التي   واآلالت  املخرتعات  من  اآلن  وماجد  اجلهات..  أقايص  من  ويرى  املسافات،  بعيد 

ميال يقرب هذا أتم التقريب،  يتخاطب هبا الناس من شاسع البالد وتفصل بينهام ألوف األ 

 ويزيدنا فهام له. 

قال آخر: وتنطلق هذه اآليات الكريمة يف هذا اجلو لتثري أمام اإلنسان بعض املفاهيم  

احلياة   يامرسوهنا يف  البعض  زال  التي ال  االستعراضية  املظاهر  بعض  واملواقف، وتوضح 
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 . الدنيا، فينخدع هبا بعض البسطاء يف أجواء الغفلة والنسيان

بام  النار، ويذكروهنم  ينادون أصحاب  تبدأ بأصحاب اجلنة، وهم  قال آخر: وهي 

كانوا جيادلوهنم به يف الدنيا.. حيث كان املؤمنون يقولون: إننا نعمل عىل وعد من ربنا، بأن 

فقد حبط   اهلل،  كفر وصد عن سبيل  من  وأن  احلسنى،  فله جزاء  آمن وعمل صاحلا،  من 

خلارسين.. وها هم أوالء مجيعا ـ املؤمنون والكافرون ـ يف يوم  عمله، وهو يف اآلخرة من ا

وعده،   هلم  اهلل  أنجز  قد  املؤمنون  أوالء  هم  وها  اهلل..  وعد  ما  ولقاء  واجلزاء،  احلساب، 

 وأدخلهم جنته، وها هم أوالء الكافرون، قد أخذهم اهلل بوعيده، فألقى هبم يف جهنم.. 

ابا النَّاِر﴾،  قال آخر: وقد عرب عن ذلك قوله تعاىل:   اُب اجْلانَِّة أاْصحا نااداى أاْصحا ﴿وا

النار، فريون بعضهم بعضا،   وهو يوحي أن هناك منطقة يرشف فيها أهل اجلنة عىل أهل 

ويسمع أحدهم اآلخر.. وربام كان بني هؤالء وأولئك عالقة معرفة أو قرابة أو جوار يف  

ن والكفر وما يؤديان إليه من جنة أو نار،  الدنيا، وربام كان بينهم هناك حوار يف قضايا اإليام

وكان الكفار ينكرون ذلك كله ويسخرون باليوم اآلخر، بينام كان املؤمنون يؤكدون ذلك  

 وخيوفوهنم وحيذروهنم من نتائج أعامهلم. 

ْد   قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل ما قاله أهل اجلنة ألهل النار، فقال عىل لساهنم: ﴿أاْن قا

ا   ما ْدناا  جا اجلنة حني  وا إن أصحاب  أي  ا﴾  قًّ حا بُُّكْم  را دا  عا وا ا  ما ْدُتْم  جا وا ْل  فاها ا  قًّ ناا حا بُّ را ناا  دا عا وا

استقرارهم يف اجلنة واستقرار أهل النار يف النار ـ إذا ما وجهوا أبصارهم إليهم يقولون هلم:  

وها نحن    قد وجدنا ما وعدنا ربنا عىل ألسنة رسله من النعيم والكرامة حقا ال شبهة فيه، 

أوالء نستمتع بام ال عني رأت وال أذن سمعت وال خطر عىل قلب برش، فهل وجدتم ما  

 أوعدكم ربكم من اخلزي والنكال حقا؟ 

ما   أي وجدنا   ﴾ قائلني: ﴿نِْعما أجابوهم  النار  أهل  أن  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  قال 
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 أوعدنا به ربنا حاكام بلغنا عىل ألسنة الرسل. 

ٌن  قال آخر: ثم ذكر ا ذِّ أاذَّنا ُمؤا هلل تعاىل أنه بعد جواهبم هذا، وقيام احلجة عليهم ﴿فا

﴾ أي أذن مؤذن قائال: لعنة اهلل عىل الظاملني ألنفسهم اجلانني   ىلا الظَّاملنِِيا ْعناُة اهللَِّ عا ْيناُهْم أاْن لا با

إما ملك  عليها بام أوجب حرماهنا من النعيم املقيم، وهذا املؤذن إما مالك خازن النار، و

 غريه يأمره اهلل بذلك. 

بِيِل اهللَِّ   ْن سا ونا عا ياُصدُّ ِذينا  قال آخر: ثم بني اهلل تعاىل املراد من الظاملني فقال: ﴿الَّ

املوصلة إىل مرضاته   الذين يعرضون عن سلوك سبيل اهلل  ًجا﴾ أي إهنم هم  ِعوا اا  ْبُغوهنا يا وا

 ة حتى ال يسلكها أحد. وثوابه، ويمنعون الناس عن سلوكها، ويبغوهنا معوج

منها   السبيل جيئ عىل رضوب شتى..  اعوجاج  الظاملني وطلبهم  وبغي  آخر:  قال 

تدسية أنفسهم بالظلم العظيم، وهو الرشك فيشوبون التوحيد بشوائب الوثنية، ويرشكون  

ا ُأِمُروا إِ  ما الَّ  مع اهلل غريه عىل أنه شفيع عنده ووسيلة إليه، وهو ما هنى اهلل عنه بقوله: ﴿وا

اءا﴾   ينا ُحنافا ُه الدِّ كِنيا بِِه﴾    [ 5البينة:  ] لِياْعُبُدوا اهللَّا خُمْلِِصنيا لا رْيا ُمرْشِ اءا هللَِِّ غا احلج:  ] وقوله: ﴿ُحنافا

31 ] 

قال آخر: ومنها ظلمهم هلا باالبتداع، إذ يبغوهنا عوجا بام يزيدون يف الدين من البدع  

ومستندهم يف ذلك تأويالت جدلية وحماوالت    املحدثات التي مل يرد هبا كتاب وال سنة،

للتوفيق بني الدين وغريه، أو زيادات يف العبادات والشعائر، أو حتريم ما مل حيرمه اهلل من  

 الطيبات من الرزق، أو حتليل ما حرم اهلل، وغريها. 

ميزان   وإقامة  احلق،  برتك  فيبغوهنا عوجا  األحكام  هلا يف  ومنها ظلمهم  آخر:  قال 

املساواة بني الناس بالقسط.. أو ظلمهم هلا بالغلو فيها بجعل يرسها عرسا وسعتها  العدل، و

ضيقا بزيادهتم عىل ما رشعه اهلل من أحكام العبادات واملحظورات واملباحات، مما نزل يف  
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 كتابه وصح من سنة رسوله. 

ِة كا  ُهْم بِاآْلِخرا ﴾،  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل موقفهم من اآلخرة، فقال: ﴿وا افُِرونا

نفوسهم، فال خيافون   باآلخرة كفرا متأصال يف  أي وهم عىل ضالهلم وإضالهلم كافرون 

عقابا عىل جرمهم، وال ذما ولو ما عىل إنكارهم يوم البعث واجلزاء.. أي إهنم مجعوا بني  

 الصد عن سبيل اهلل وبغيها عوجا، وإنكار البعث واجلزاء. 

با  اٌب﴾ أي بني فريقي أهل اجلنة وأهل  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن ﴿وا ْيناُهاما ِحجا

النار حجاب يفصل كال منهام من اآلخر.. وهذا احلجاب هو السور الذي ورد ذكره يف قوله  

ا ناْقتابِْس ِمْن ُنوِرُكْم ِقيلا اْرجِ  نُوا اْنُظُرونا اُت لِلَِّذينا آما قا
املُْناافِ ُقونا وا

ُقوُل املُْناافِ ْوما يا ا  ُعوتعاىل: ﴿يا

ِقبالِهِ  ِمْن  ظااِهُرُه  وا مْحاُة  الرَّ يِه 
فِ بااطُِنُه  بااٌب  ُه  لا بُِسوٍر  ْيناُهْم  با با  فارُضِ ُنوًرا  اْلتاِمُسوا  فا ُكْم  اءا را   وا

اُب﴾  ذا  [13احلديد: ] اْلعا

األعراف   أهل  آخرون، وهم  يتدخل مجاعة  حينها  أنه  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  قال 

م، فمنهم من يذكر أهنم قوم استوت حسناهتم وسيئاهتم،  الذين اختلفت أقوال املفرسين فيه

فلم ترتجح حسناهتم حتى يدخلوا اجلنة، وال غلبت سيئاهتم حتى يؤمروا بدخول النار؛  

فأوقفهم اهلل تعاىل عىل هذه األعراف لكوهنا درجة متوسطة بني اجلنة والنار، ثم يدخلهم  

 اجلنة برمحته. 

ا أهل  من  رجال  أهنم  ومنها  آخر:  حتديد  قال  يف  اختالف  مع  والكرامة  ملنزلة 

شخصيتهم، بني من يقول: إهنم األنبياء، ومن يقول: إهنم الشهداء عىل األعامل، أو العلامء  

 والفقهاء. 

عىل   مرشف  يشء  إنه  منها  أقوال  عىل  األعراف  حتديد  يف  اختلفوا  كام  آخر:  قال 

 أهل الذنوب. الفريقني.. ومنها إنه تل بني اجلنة والنار جلس عليه ناس من 
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مع   لكن  الروايات،  اختالف  عن  الناشئ  االختالف  هذا  من  وبالرغم  آخر:  قال 

التدقيق واإلمعان يتضح أنه ال يوجد أي تناقض ومنافاة، ال بني اآليات وال بني األحاديث،  

بل مجيعها تشري إىل حقيقة واحدة.. ذلك أهنا مجيعا تتفق عىل أن األعراف معرب صعب العبور  

 اجلنة والسعادة األبدية. عىل طريق 

الذين يعربون هذا   والطاهرين هم  الصاحلني  األقوياء  أن  الطبيعي  قال آخر: ومن 

الذي خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا فيعجزون عن   الضعفاء  أما  املعرب الصعب برسعة، 

 العبور. 

قال آخر: كام أنه من الطبيعي أيضا أن تقف قيادات اجلموع وسادة القوم عند هذه  

مؤخرة  امل يف  احلاالت  هذه  مثل  يف  يمشون  الذين  العسكريني  القادة  مثل  الصعبة  عابر 

للنجاة   جيوشهم ليعرب اجلميع، يقفون هناك ليساعدوا ضعفاء اإليامن، فينجو من يصلح 

 بربكة مساعدهتم ومعونتهم ونجدهتم. 

اإليامن   ضعفاء  فريقان:  األعراف  فأصحاب  األساس،  هذا  وعىل  آخر:  قال 

يساعدون    واملتورطون الذين  السادة  واألئمة  الرمحة،  إىل  بحاجة  هم  الذين  الذنوب  يف 

 الضعفاء يف مجيع األحوال. 

الفريق   إىل  تشري  واألحاديث  اآليات  من  األوىل  الطائفة  فإن  هذا  وعىل  آخر:  قال 

األول من الواقفني عىل األعراف، وهم الضعفاء، والطائفة الثانية منها تشري إىل الفريق الثاين  

 أصحاب األعراف، وهم السادة واألنبياء واألئمة والصلحاء.  من

قال آخر: ونرى يف بعض الروايات ـ أيضا ـ شاهدا واضحا وجليا عىل هذا اجلمع  

مثل احلديث املنقول عن اإلمام الصادق الذي قال فيه: )األعراف كثبان بني اجلنة والنار،  

سبق املؤمنون إىل اجلنة بال حساب،  والرجال األئمة يقفون عىل األعراف مع شيعتهم وقد  
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فيقول األئمة لشيعتهم من أصحاب الذنوب: انظروا إىل إخوانكم يف اجلنة قد سبقوا إليها  

ُعونا بال حساب، وهو قوله تبارك وتعاىل: ﴿ ْطما ُهْم يا ا وا ْدُخُلوها ْ يا ْيُكْم ملا لا ٌم عا الا ﴾ ثم يقال:  سا

اِب النَّاِر  انظروا إىل أعدائكم يف النار، وهو قوله تعاىل اءا أاْصحا اُرُهْم تِْلقا فاْت أاْبصا ا َُصِ إِذا : ﴿وا

﴾، ثم يقولون ملن يف النار من أعدائهم: هؤالء شيعتي   ْوِم الظَّاملنِِيا عا اْلقا ْلناا ما عا ْ ناا الا جتا بَّ اُلوا را قا

يعتهم:  وإخواين الذين كنتم أنتم حتلفون يف الدنيا أال يناهلم اهلل برمحة، ثم تقول األئمة لش

 (1)ادخلوا اجلنة ال خوف عليكم وأنتم حتزنون(

قال آخر: واملراد باألئمة وشيعتهم هنا هم أئمة اهلدى وورثة األنبياء الصادقني يف  

اهلل   رسول  أمة  يف  ال  األزمنة،  التحريف    كل  من  دينهم  حفظوا  الذين  وهم  فقط.. 

 والتبديل، ومل خيالفوا وصايا أنبيائهم. 

قال آخر: ونحن نقول هذا مع علمنا بأن تفاصيل ما حيدث يوم القيامة أشبه بام لو  

واسعا   تفاوتا  حياتنا  وبني  الشبح  ذلك  بني  أن  حني  يف  بعيد،  من  شبحا  نصف  أن  أردنا 

 هذه الصورة هو أننا نستطيع بألفاظنا املحدودة والقاَصة أن  واختالفا كبريا، فام نفعله يف

 نشري إليه إشارة ناقصة قصرية. 

قال آخر: وربام يعيننا عىل هذا الوصف أن احلياة يف العامل اآلخر مبنية عىل أساس  

النامذج والعينات املوجودة يف هذه الدنيا، فهكذا احلال بالنسبة إىل األعراف، ألن الناس يف  

ا الكاملة يف ضوء  هذه  الطمأنينة  إىل  الذين وصلوا  الصادقون  املؤمنون  فرق:  ثالث  لدنيا 

اإليامن، ومل يدخروا وسعا يف طريق املجاهدة.. واملعاندون وأعداء احلق املتصلبون املتامدون  

املمر   الذين يقفون يف هذا  الثالث هم  بأية وسيلة.. والفريق  الذين ال هيتدون  يف جلاجهم 

 

 . 19/ 2تفسري الربهان،  (1)
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عبوره،  احلق    الصعب  وأئمة  الصادقني  القادة  عناية  وأكثر  الفريقني،  بني  الوسط  يف  أي 

موجهة إىل هؤالء، فهم يبقون إىل جانب هؤالء، ويأخذون بأيدهيم إلنقاذهم وختليصهم  

 من مرحلة األعراف ليستقروا يف صف املؤمنني احلقيقيني. 

اهلدى يف انقاذ هذا  قال آخر: ومن هنا يتضح أن تدخل األنبياء وورثتهم من أئمة  

الفريق يف اآلخرة كتدخلهم لذلك يف الدنيا ال ينايف أبدا قدرة اهلل وحاكميته عىل كل يشء،  

 بل كل ما يفعلونه إنام هو بإذن اهلل تعاىل وأمره. 

ْعِرُفونا   اٌل يا اِف ِرجا ىلا اأْلاْعرا عا قال آخر: وقد بدأ اهلل تعاىل احلديث عنهم بقوله: ﴿وا

بِِسياما  قبل  ُكالًّ  النار مجيعا  يرون أهل اجلنة وأهل  السور رجال  ُهْم﴾ أي وعىل أعاَل ذلك 

ئٍِذ   ْوما الدخول فيها، فيعرفون كال منهام بسيامهم التي وصفهم اهلل هبا يف نحو قوله: ﴿ُوُجوٌه يا

ا  قارتا ا  ُقها ْرها تا ٌة  ا ربا غا ا  لاْيها عا ئٍِذ  ْوما يا ُوُجوٌه  وا ٌة  ُمْستابرِْشا ٌة  اِحكا ضا ٌة  ُة  ُمْسِفرا را فا اْلكا ُهُم  ئِكا  ُأولا ٌة 

ُة﴾  را جا  [ 42ـ  38عبس: ] اْلفا

لاْيُكْم﴾ أي ونادى   ٌم عا الا ابا اجْلانَِّة أاْن سا ْوا أاْصحا ناادا قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم ﴿وا

أصحاب األعراف أصحاب اجلنة قائلني هلم: سالم عليكم.. وهذا السالم إما حتية ودعاء  

من املكروه والنجاة من العذاب، هذا إن كان قبل دخول اجلنة، فإن  وإما إخبار بالسالمة  

ْأثِياًم إاِلَّ   الا تا ْغًوا وا ا لا يها
ُعونا فِ كان بعدها فهو حتية خالصة تدخل يف عموم قوله تعاىل ﴿الا ياْسما

ًما﴾  الا ًما سا الا  [ 26ـ  25الواقعة: ] ِقياًل سا

ْعِرُفونا  قال آخر: وقد بدأ اهلل تعاىل احلديث عنهم بقوله اٌل يا اِف ِرجا ىلا اأْلاْعرا عا : ﴿وا

ُهْم﴾ أي بعالماهتم املميزة التي تتمثل فيها أوضاعهم يف خط اإليامن أو الكفر،   ُكالًّ بِِسياما

فيام يفكرون ويعملون... فيستطيعونـ  من خالل ذلكـ  متييزهم ومعرفتهم، ليتحدثوا إليهم  

ابا اجْلا  ْوا أاْصحا ناادا لاْيُكْم﴾، فتلك هي التحية التي توجه إىل  حديث املعرفة. ﴿وا ٌم عا الا نَِّة أاْن سا
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النفسية   األجواء  مستوى  الروحي، عىل  السالم  معنى  من  اجلنة  به  توحي  فيام  اجلنة،  أهل 

الداخلية لإلنسان جتاه ربه، وجتاه كل ما حوله ومن حوله... وعىل مستوى األجواء العامة  

 طبيعة أو الناس...  التي تسود آفاق اجلنة عىل مستوى ال

﴾، وربام يكون الضمري   ُعونا ْطما ُهْم يا ا وا ْدُخُلوها ْ يا قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم ﴿ملا

هنا عائدا إىل أصحاب اجلنة الذين كانوا ـ حني النداء ـ خارج اجلنة، فلم يكونوا قد دخلوها  

فيام قدموه أمامهم من    بعد، ولكنهم يطمعون يف دخوهلا ملا يعرفونه من تارخيهم يف الدنيا 

 أعامل وحسنات. 

قال آخر: وربام يكون املقصود هبؤالء أصحاب األعراف، ألهنم يتحدثون مع أهل  

اجلنة كفريق مستقل ال يشاركهم يف الصفة، وإال لكانوا منهم.. أما طمعهم يف دخول اجلنة،  

ح  استوت  ممن  ألهنم  دخوهلا،  من  يمنعهم  الذي  السوء  بمستوى  ليسوا  سناهتم  فألهنم 

 وسيئاهتم. 

قال آخر: وربام كان هذا القول أقرب إىل سياق اآلية، ال سيام بلحاظ قوله تعاىل:  

اِب النَّاِر﴾، أي فشاهدوهم واطلعوا عىل هول العذاب   اءا أاْصحا اُرُهْم تِْلقا فاْت أاْبصا ا َُصِ إِذا ﴿وا

اُلوا  الذي يالقونه، فشعروا باخلوف والرعب فدفعهم ذلك إىل االبتهال والدعا  ء إىل اهلل ﴿قا

﴾ الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والتمرد والعصيان.  ْوِم الظَّاملنِِيا عا اْلقا ْلناا ما عا ْ ناا الا جتا بَّ  را

اِب النَّاِر﴾ إشارة إىل   اءا أاْصحا اُرُهْم تِْلقا فاْت أاْبصا ا َُصِ إِذا قال آخر: ويف قوله تعاىل: ﴿وا

نحو أصحاب النار، مل تكن إال عن قهر وقرس،  أن هذه النظرة التي ألقوا بأبصارهم إليها  

أبصارهم َصفا،   قد َصفوا  فهم  اإلنسان..  طبيعة  يف  الكامن  االستطالع،  حب  بداعي 

 وحولوها بقوة عن مكاهنا الذي كانت فيه، من النظر إىل أهل اجلنة. 

اُرُهمْ  فاْت أاْبصا ا َُصِ إِذا اءا    قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل ما يقولون حينها، فقال:﴿وا تِْلقا
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أبصار أصحاب   أي وكلام وقعت   ﴾ الظَّاملنِِيا ْوِم  اْلقا عا  ما ْلناا  ْعا جتا ناا الا  بَّ را اُلوا  قا النَّاِر  اِب  أاْصحا

 األعراف عىل أهل النار ترضعوا إىل اهلل تعاىل أال جيعلهم مثلهم. 

ا،  قال آخر: ويالحظ أن مثل هذا الدعاء، قد يصدر من أهل املنزلة والكرامة يف الدني

حيث يعربون عن عظمة اهلل وخشيتهم منه بذلك، أما يف يوم القيامة، فال نجد ما يوحي  

بذلك، ألن جمال األعامل التي خياف اإلنسان من مسئوليتها السلبيةـ  حتى بطريق االفرتاض  

ـ قد انتهى بالنسبة إليهم، فعرفوا أهنم مصدر كرامة اهلل؛ بينام يعترب ذلك أمرا طبيعيا بالنسبة  

ىل الذين استوت حسناهتم وسيئاهتم، الذين ال يزالون يف خوف من مصريهم، ولذلك فهم  إ

يعملون عىل إظهار إخالصهم هلل، بإخالصهم لعباده املؤمنني من أهل اجلنة، بإلقاء التحية  

عليهم؛ كام يعملون عىل إبراز خضوعهم له وخوفهم منه واإلنكار عىل أهل النار يف حوار  

ؤكد موقفهم القلق الذي حياول البحث عن أساس للثقة واالطمئنان يف  خمترص معهم مما ي 

 أكثر من اجتاه. 

قال آخر: وذلك كله ال يمنع من أن يكون أصحاب األعراف جيمعون كال الصنفني،  

أي أئمة الصالح، وغريهم ممن مل تسمح هلم حسناهتم بدخول اجلنة، كام ذكرنا ذلك سابقا، 

 مجعا بني الروايات. 

ثم ذكر اهلل تعاىل نداء آخر من بعض أصحاب األعراف لبعض املستكربين    قال آخر: 

الذين كانوا يعتزون يف الدنيا بغناهم وقوهتم، وحيتقرون ضعفاء املؤمنني لفقرهم وضعف  

اِف   اُب اأْلاْعرا نااداى أاْصحا عصبيتهم أو حلرماهنم من عصبية متنعهم وتذود عنهم، فقال: ﴿وا

ُمْ  ْعِرُفوهنا ااًل يا ﴾   ِرجا ونا ْستاْكرِبُ ا ُكنُْتْم تا ما ُْعُكْم وا نُْكْم مجا ا أاْغناى عا اُلوا ما ُهْم قا  بِِسياما

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم يوجهون إليهم سؤال توبيخ وتأنيب بحرضة هؤالء  

أ مْحاٍة﴾  بِرا اهللَُّ  نااهُلُُم  يا ْمُتْم الا  أاْقسا ِذينا  الَّ  
ِ
ء ُؤالا ـ مع  املستضعفني فقيل هلم: ﴿أاها ي وقالوا هلم 
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أهؤالء   ـ:  الدنيا  كانوا يضطهدوهنم ويعذبوهنم يف  الذين  املستضعفني  أولئك  إىل  اإلشارة 

الذين حلفتم يف الدنيا إن رمحة اهلل لن تناهلم؟ إذ مل يعطوا يف الدنيا مثل ما أعطيتم من األتباع  

 واألشياع وكثرة املال. 

 أهل اجلنة، ليقولوا هلم، بكل حمبة وتقدير  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم يلتفتون إىل

  ﴾ ُنونا زا ْ الا أاْنُتْم حتا ْيُكْم وا لا ْوٌف عا  وتربيك: ﴿اْدُخُلوا اجْلانَّةا الا خا

قال آخر: وبعد أن ذكر اهلل تعاىل أصحاب األعراف ذكر حوارا آخر بني أهل اجلنة  

عطش والذل واملسكنة،  وأهل النار، حيث نرى أهل النار وهم يعيشون اجلوع واحلرمان وال

مما   املاء والطعام وغري ذلك  اهلل من  مما رزقهم  يعطوهم شيئا  أن  اجلنة  إىل أهل  فيتوسلون 

ابا اجْلانَِّة أاْن   اُب النَّاِر أاْصحا نااداى أاْصحا حيتاجه اإلنسان يف استمرار حياته، كام قال تعاىل: ﴿وا

﴾ أي إن أهل النار
ِ
ْيناا ِمنا املْااء لا يُضوا عا

يستغيثون بأهل اجلنة ويطلبون منهم أن يفيضوا    أافِ

للشاربني،   لبن سائغ  من  من خريات  أعطاكم  أي  اهللَُّ﴾  ُكُم  قا زا را مِمَّا  املاء، ﴿أاْو  من  عليهم 

التي   الكثرية  النعم  من  منها.. وغريها  يصدعون  وال  فيها  غول  ال  مصفى، ومخر  وعسل 

 يتمتعون هبا من رشاب وطعام.

تعاىل أن أهل اجلنة قالوا جوابا عن هذا االستجداء: ﴿إِنَّ اهللَّا    قال آخر: ثم ذكر اهلل 

﴾، أي إن اهلل قد حرم ماء اجلنة ورزقها عىل الكافرين، كام حرم عليهم   ِرينا
افِ ىلا اْلكا ُهاما عا ما رَّ حا

دخوهلا، فال سبيل إلفاضة يشء منهام عليهم وهم يف النار، إذ ليس هلم إال ماؤها احلميم  

 الرضيع والزقوم. وطعامها من 

قال آخر: وقد وصف أهل اجلنة الكافرين بأهنم هم الذين كانوا السبب يف هذا املنع  

هْتُمُ  رَّ غا وا ِعًبا  لا وا ًْوا  هلا ِديناُهْم  اُذوا  اختَّ ِذينا  الَّ ِرينا 
افِ اْلكا ىلا  عا ُهاما  ما رَّ حا اهللَّا  ﴿إِنَّ  فقال:    واحلرمان، 

ْنياا﴾، وهو يشري إىل   األنفس وال جتعلها    ي أن الكافرين جعلوا ديدهنم أعامال ال تزكاحْلايااُة الدُّ
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املفيدة، وإما   إما هلو يشغل اإلنسان عن اجلد واألعامل  للترشيف والكرامة، بل هي  أهال 

لعب ال يقصد منه فائدة صحيحة فهو كأعامل األطفال، وقد غرهتم احلياة الدنيا بشهواهتا  

جلنة فقد سعوا هلا سعيها، وعلموا أن الدنيا مزرعة  ولذاهتا من احلرام واحلالل، أما أهل ا 

اآلخرة، ومن ثم مل يكن من قصدهم من التمتع بنعم اهلل إال االستعانة هبا عىل ما يرضيه من  

 إقامة احلق والعدل، واالستعداد حلياة أبدية ال هناية هلا. 

افِ  اْلكا ىلا  عا ُهاما  ما رَّ حا اهللَّا  ﴿إِنَّ  تعاىل:  قوله  ويف  آخر:  اجلنة  قال  أهل  إىل  إشارة   ﴾ ِرينا

بأنفسهم، ليسوا هم الذين يمتنعون عن إعطاء يشء من هذه النعم ألهل النار، ألنه ال يقل  

منها يشء بسبب اإلعطاء، وال أهنم حيملون حقدا أو ضغينة عىل أحد يف صدورهم، حتى  

نعم اجلنة،    بالنسبة إىل أعدائهم، ولكن وضع أهل النار بشكل ال يسمح هلم أن يستفيدوا من

ذلك أن هذا احلرمانـ  يف احلقيقةـ  نوع من )احلرمان التكويني( مثل حرمان كثري من املرىض  

 من األطعمة اللذيذة املتنوعة. 

ْوِمِهْم   اءا يا اما ناُسوا لِقا اُهْم كا اْلياْوما نانْسا قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل عاقبة أمرهم فقال: ﴿فا

ا﴾ أي فاليوم نعاملهم معا  ذا الذي ال يبحث عنه أحد، كام جعلوا هذا  ها املنيس  ملة الِشء 

اليوم منسيا، واملراد من النسيان عدم إجابة دعائهم وتركهم يف النار.. ذلك أن النسيان عىل  

اهلل تعاىل ال جيوز، ألنه ـ سبحانه ـ ال يغفل عن يشء قل أو جل، وكل يشء عنده يف كتاب  

راد بالنسيان الزمه، وهو الرتك، بل بعض علامء  أحصاه ال يتخلف عن علمه يشء، ولذلك ي

 اللغة ذكر أن األصل يف معنى النسيان هو الرتك. 

قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل أن ذلك يف مقابل أمرين أو عقاب ألمرين: أوهلام أهنم  

نسوا لقاء يومهم هذا مع كثرة النذر، ومع إرسال الرسل، ومع أنه يوجبه منطق احلياة، وأن  

عاىل مل خيلق اإلنسان سدى، يأكل ويلعب كاحليوان، إنام هو خملوق مدرك، وأن الدنيا  اهلل ت
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فيها اخلري والرش، وأنه ال بد للخري من أن ينترص، وال بد للرش من أن ينهزم، وأنه يتناسب  

 مع علو مكانة اإلنسان يف هذه األرض. 

،﴾ ُدونا ْحا ناا جيا
اتِ اُنوا بِآيا ا كا ما وجحود اآليات إنكار ما تدل عليه    قال آخر: وثانيهام ﴿وا

هلم   تعاىل  اهلل  نسيان  فكان  ألنبيائه،  وتكذيبهم  تعاىل،  هلل  ومعاندهتم  التوحيد،  دالئل  من 

 وتركهم يف جهنم يصلوهنا، من مقابل نسياهنم، وجزاء جلحودهم. 

 املشهد الثامن: 

اُء    فحدثونا عن قوله تعاىل: : أحسنتم..  (1)قال املرشد فا عا الا الضُّ قا ِيًعا فا ُزوا هللَِِّ مجا بارا ﴿وا

الُ   قا
ٍ
ء ْ اِب اهللَِّ ِمْن يشا ذا نَّا ِمْن عا ْل أاْنُتْم ُمْغُنونا عا باًعا فاها ُكْم تا وا إِنَّا ُكنَّا لا ُ اناا لِلَِّذينا اْستاْكربا دا ْو ها وا لا

 ْ ربا ِزْعناا أاْم صا ْيناا أاجا لا اٌء عا وا ْينااُكْم سا ادا ْيطااُن ملاَّا ُقيِضا اأْلاْمُر إِنَّ  اهللَُّ هلا الا الشَّ قا يٍص وا ِ ناا ِمْن حما ا لا ناا ما

عا  ْيُكْم ِمْن ُسْلطااٍن إِالَّ أاْن دا لا انا َِلا عا ا كا ما ْفُتُكْم وا أاْخلا ْدُتُكْم فا عا وا ْعدا احْلاقِّ وا ُكْم وا دا عا ْوُتُكْم  اهللَّا وا

لُ  ْبُتْم َِل فاالا تاُلوُمويِن وا اْستاجا ْرُت  فا فا ِخيَّ إيِنِّ كا ا أاْنُتْم بُِمرْصِ ما ِخُكْم وا ا أاناا بُِمرْصِ ُكْم ما وُموا أاْنُفسا

اٌب أالِيٌم﴾  ذا ُْم عا ْبُل إِنَّ الظَّاملنِِيا هلا ْكُتُموِن ِمْن قا  [ 22ـ  21]إبراهيم: باِما أارْشا

وأوهل العصاة  بني  يكون  الذي  احلوار  تصوران  اآليتان  هاتان  الوعاظ:  أحد  م  قال 

الشيطان الذي أقسم ليغوين الناس إال عباد اهلل املخلصني، والطبقة التي استغواها ابتداء  

 املتبوعون من ذوي االستكبار واالستعالء عىل الناس باجلاه الدنيوي واملال والعزة. 

موقف   يف  ظهروا  أي  ِيًعا﴾،  مجا هللَِِّ  ُزوا  بارا ﴿وا تعاىل:  بقوله  بدأت  وقد  آخر:  قال 

القوة   عوامل  كل  عن  بعيدا  باحلق،  النطق  إال  فيه  يملكون  ال  الذي  احلاسم  املسؤولية 

والضعف التي كانت حتكم عالقاهتم يف احلياة، فهم اآلن متساوون أمام اهلل بصفتهم احلقيقة  

 

(، واألمثل يف تفسري 99/  13(، ومن وحي القرآن: )143/  13(، وتفسري املراغي )4014/  8(، وزهرة التفاسري )166/  7التفسري القرآين للقرآن )  (1)

 . 228/  15  الطالبني: (، ومنية 82/ 19(، ومفاتيح الغيب ) 236/  13) التفسري املنري(، و493/  7كتاب اهلل املنزل: )
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قبورهم  التي توحدهم مجيع تعاىل، ونرشهم من  اهلل  بعثهم  أن  بعد  أمامه.. وذلك  ا كعبيد 

 ومجعهم يوم احلرش فكانوا أمام اهلل، وقد كذبوا بلقائه. 

اللقاء يفزع هؤالء املستضعفون إىل سادهتم   قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه يف هذا 

اُء لِلَِّذينا  هؤالء، يسألوهنم العون يف دفع هذا البالء الذي أحاط هبم، فقال: ﴿ فا عا الا الضُّ قا فا

باًعا﴾ أي لقد كنا نمثل الفئة املسحوقة التي ال متلك أن تريد أو ال   ُكْم تا لا إِنَّا ُكنَّا  وا  ُ اْستاْكربا

 تريد بام تعنيه التبعية يف كل يشء. 

قال آخر: واآلية الكريمة تؤكد لنا كيف واجه اجلميع نتائج املسؤولية يف عذاب اهلل،  

وا يف نوعية العذاب، وتصور لنا موقف أولئك الذين أخضعوا إرادهتم إلرادة  وإن اختلف

التبعية،   تلك  من  وإرادهتم  أنفسهم  حترير  يستطيعون  كانوا  حني  يف  ولنزواهتم  اآلخرين 

ولكنهم خضعوا أمام مظاهر القوة ومطامع املال التي ساقتهم للسري خلف املستكربين دون  

ون عىل ما وصلوا إليه من واقع، وحياولون التخلص من  وعي وال شعور، فهم اآلن يستيقظ

بعض قسوته عىل األقل، متوجهني إىل من كانوا يتبعوهنم يف كل يشء، طالبني منهم حتمل  

تبعاهتم يف اآلخرة، مقابل ما حتملوه من تبعاهتم يف الدنيا، متاما كام كان احلال يف الدنيا حيث  

امل من  احلامية  يقدم ألتباعه  الرئيس  من خدمات  كان  يقدمونه  ما  مقابل  واملشاكل،  تاعب 

 تصل إىل درجة املخاطرة باحلياة.

قال آخر: وجتسد الصورة القرآنية هترب أولئك املستكربين، باعتبار املوقف يائسا  

من كال الطرفني، فهم ال يملكون ألنفسهم شيئا، فكيف يملكون ألتباعهم احلامية، حيث  

 ب، بل أمامهم االستسالم اليائس للمصري. ال متسع للحساب، وال جمال للهرو

اهللَُّ   اناا  دا ها ْو  ﴿لا يقولوا:  أن  إال  جيدوا  مل  أهنم  تعاىل  اهلل  ذكر  ولذلك  آخر:  قال 

توفيقه   من  علينا  وأفاض  بصائرنا  أنوار  وأضاء  تعاىل،  اهلل  أرشدنا  لو  أي  ْينااُكْم﴾،  ادا هلا
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أ ووجهنا  اهلدى،  سبل  إىل  ودعوناكم  ألرشدناكم  اخلري  ومعونته،  طريق  إىل  نظاركم 

 والفالح، ولكنه مل هيدنا فضللنا السبيل فأضللناكم. 

قال آخر: وهو جواب ماكر خبيث، حيمل عذرا هو أقبح من ذنب.. فقد ألقى هؤالء  

السادة الضالون بضالهلم عىل اهلل، ومل يسألوا أنفسهم: ملاذا أضلهم اهلل؟ أمل يكونوا حربا  

اها نافخة إلطفاء كل شعلة من شعل احلق الذي محلوه إليهم..  عىل األنبياء؟ أمل يكونوا أفو

 لقد أضلهم اهلل ألهنم أرادوا الضالل، واستحبوا العمى عىل اهلدى. 

طبيعة   من  اهلروب  من  نوعا  املستكربين،  هؤالء  جواب  من  ونفهم  آخر:  قال 

ن من اهلل،  املسؤولية، فهم ال يعتربون أنفسهم مسئولني عن ضالل أتباعهم، ألن اهلداية تكو

فإذا مل يوفرها هلم، فكيف يمكن أن يوفروها هم لغريهم. ويف ذلك جتسيد لغاية اليأس يف  

 املوقف. 

اٌء   وا أنه ملا كان هذا القول منهم أمارة اجلزع قالوا: ﴿سا قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل 

يٍص﴾ أي ليس لنا مه ِ ناا ِمْن حما ا لا ناا ما ْ ربا ِزْعناا أاْم صا ْيناا أاجا لا رب وال خالص مما نحن فيه إن  عا

اُء لِلَِّذينا   فا عا ياُقوُل الضُّ ونا يِف النَّاِر فا اجُّ تاحا إِْذ يا صربنا أو جزعنا، كام قال تعاىل خيرب عنهم: ﴿وا

ِذينا اْستا  الا الَّ نَّا ناِصيًبا ِمنا النَّاِر قا ْل أاْنُتْم ُمْغُنونا عا باًعا فاها ُكْم تا وا إِنَّا ُكنَّا لا ُ وا إِنَّا ُكلٌّ  اْستاْكربا ُ ْكربا

اْلِعبااِد﴾   نْيا  با ما  كا حا ْد  قا اهللَّا  إِنَّ  ا  يها
ناا    [ 48ـ    47غافر:  ] فِ اءا ا ُكربا وا ناا  تا ادا سا أاطاْعناا  إِنَّا  ناا  بَّ ﴿را وقال: 

برًِيا﴾  ْعنًا كا نُْهْم لا اْلعا اِب وا ذا نْيِ ِمنا اْلعا ناا آهِتِْم ِضْعفا بَّ بِيالا را لُّوناا السَّ  [ 68ـ  67حزاب: األ] فاأاضا

الدنيا،   قال آخر: وبذلك، فإن اهلل يريد من خالل هذا أن يصور للمستضعفني يف 

كيف تتجسد مواقف الندم واليأس يف اآلخرة، ليواجهوا واقعهم، مواجهة من سيتحمل  

 مسئوليته وحده، ولذا فإن عليه أن يبدأ احلساب عىل هذا األساس.

األمر، فهم بدل أن يعرفوا احلق ليتبعوه    قال آخر: ذلك أن هؤالء الضعفاء عكسوا
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وليعرفوا أهله، اغرتوا بمكانة املتبوعني يف املجتمع من حيث القدرة والسطوة فجعلومها  

دليال عىل كون طريقهم حقا، ففي يوم القيامة عندما يربز هؤالء بني يدي اهلل تعاىل، تتقطع  

ن اآلن أن يدفعوا عنهم قليال  أنفسهم حرسات، خلضوعهم للقادة الطغاة، الذين ال يملكو 

 من العذاب. 

قال آخر: نعم، هؤالء األتباع وإن كانوا ضعفاء يف القدرة واملكنة، ولكن عقوهلم مل  

تكن ضعيفة وإنام اغرتوا بظواهر األمر ومل يستنريوا بنور عقوهلم، ولذلك صاروا حمكومني  

 بالعذاب.  

احلارث بن حوط، عندما قال  قال آخر: ولإلمام عيل كلمة قيمة يف هذا خاطب هبا  

له: أتراين أظن أن طلحة والزبري وعائشة عىل باطل؟ فقال: )يا حارث! إنه ملبوس عليك،  

الباطل   واعرف  أهله،  تعرف  احلق  اعرف  ولكن  بالناس،  يعرفان  ال  والباطل  احلق  وإن 

  (1) تعرف من أتاه(

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن األتباع ملا وقفوا عىل احلقيقة املرة، وهي عجز القادة  

عن إغاثتهم ودفع بعض العذاب عنهم، توجهوا إىل مصدر ضاللتهم، وهو الشيطان الذي  

زين هلم أعامهلم اإلجرامية، كام أوجب هو ذلك عىل نفسه عندما طرد من اجلنة، كام قال  

أامْجاِعنيا  تعاىل حاكيا عنه ذلك نَُّهْم  ُْغِويا ألا وا اأْلاْرِض  يِف  ُْم  هلا نانَّ  يِّ ُزا ألا ْيتانِي  أاْغوا باِما  بِّ  الا را : ﴿قا

 ﴾  [ 40ـ  39احلجر: ] إِالَّ ِعبااداكا ِمنُْهُم املُْْخلاِصنيا

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن الشيطان يربئ نفسه من مسئولية ضالل كال الطرفني،  

التي فطر اهلل اإلنسان عليها، فليست هناك قوة  التابعني واملتبوع ني، مؤكدا حرية اإلرادة 

 

 . 210/  2تاريخ اليعقويب: (1)
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 قاهرة تشلها بدون اختيار صاحبها. 

ملاَّا ُقيِضا   ْيطااُن  الا الشَّ قا قال آخر: وقد بدأ اهلل تعاىل ذكر حديث الشيطان بقوله: ﴿وا

عباده فأدخل املؤمنني  اأْلاْمُر﴾ أي وقال إبليس خماطبا أتباعه من اإلنس، بعد أن حكم اهلل بني  

 فراديس اجلنات، وأسكن الكافرين سحيق الدركات. 

﴾ أي إن اهلل   ْعدا احْلاقِّ ُكْم وا دا عا قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل قوله هلم، وهو ﴿إِنَّ اهللَّا وا

وعدكم عىل ألسنة رسله بالبعث وجزاء كل عامل عىل عمله، إن خريا فخري وإن رشا فرش،  

ْفُتُكْم﴾ أي ووعدتكم أن ال جنة وال نار، وال  ووعده حق وخربه صدق أاْخلا ْدُتُكْم فا عا وا ، ﴿وا

حرش وال حساب، ولئن كانا فنعم الشفيع لكم األصنام واألوثان، فأخلفتكم موعدي إذ مل  

أقل إال هبرجا من القول وباطال منه، فاتبعتموين وتركتم وعد ربكم، وهو وليكم ومالك  

ِعدُ  ْيطااُن إِالَّ ُغُروًرا﴾ أمركم، كام قال تعاىل: ﴿يا ِعُدُهُم الشَّ ا يا ما نِّيِهْم وا ُيما  [ 120النساء: ] ُهْم وا

ا   ما قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل تنصله من مسؤولية ضالهلم، فقال ـ حاكيا عنه ـ: ﴿وا

متابعتي عىل   ُسْلطااٍن﴾ أي وما كان َل قوة وتسلط جتعلني أجلئكم إىل  ِمْن  ْيُكْم  لا عا َِلا  انا  كا

َِل﴾  الك ْبُتْم  اْستاجا فا ْوُتُكْم  عا دا أاْن  ﴿إِالَّ  واملعايص  إىل    ، أيفر  دعوتكم  أن  بمجرد  ولكن 

وأطعتم   النفوس،  شهوات  واتبعتم  إجابتي،  إىل  أرسعتم  وتزييني،  بوسوستي  الضالل 

 اهلوى، وخضتم يف مسالك الردى.

ُكْم﴾ ألنه   أاْنُفسا ُلوُموا  ما كان مني إال الدعاء  قال آخر: وقال هلم: ﴿فاالا تاُلوُمويِن وا

سوء   عن  نشأ  الذي  باختياركم  َل  استجبتم  إذا  أنفسكم،  ولوموا  الوسوسة،  وإلقاء 

استعدادكم بال حجة منى وال برهان، بل بتزييني وتسوييل، ومل تستجيبوا لربكم وقد دعاكم  

 دعوة احلق املقرونة باحلجج والبينات. 

ِخُكمْ  ا أاناا بُِمرْصِ ﴾ أي ما أنا بمغيثكم مما    قال آخر: وقال هلم: ﴿ما ِخيَّ ا أاْنُتْم بُِمرْصِ ما وا
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 أنتم فيه من العذاب فأزيل َصاحكم، وما أنتم بمغيثي مما أنا فيه من العذاب والنكال. 

ْبُل﴾ أي إين جحدت اليوم أن   ْكُتُموِن ِمْن قا ْرُت باِما أارْشا فا قال آخر: وقال هلم: ﴿إِينِّ كا

ف فيام أرشكتموين  تعاىل:  أكون رشيكا هلل  كقوله  الدنيا، وهذا  أي يف  اليوم  هذا  قبل  من  يه 

كُِكْم﴾  ْكُفُرونا برِِشْ ِة يا ْوما اْلِقيااما يا ، ومعنى كفره بإرشاكهم تربؤه منه واستنكاره  [ 14فاطر: ] ﴿وا

ْرناا بُِكمْ له، وهذا كقوله تعاىل:   فا ْعُبُدونا ِمْن ُدوِن اهللَِّ كا مِمَّا تا آُء ِمنُْكْم وا  [4]املمتحنة: ﴾ ﴿إِنَّا ُبرا

قطعا   ذلك،  إبليس  قال  أي  أالِيٌم﴾  اٌب  ذا عا ُْم  هلا الظَّاملنِِيا  ﴿إِنَّ  هلم:  وقال  آخر:  قال 

تنبيها   ليكون  عنه  ذلك  اهلل  حكى  وإنام  العذاب،  من  والنجاة  اإلغاثة  من  الكفار  ألطامع 

قول فيه  للسامعني، وحضا هلم عىل النظر يف عاقبة أمرهم، واالستعداد لذلك اليوم الذي ي 

املوقف   ذلك  ويتذكروا هول  غيهم  ويرجعوا عن  إىل رشدهم  فيثوبوا  يقول،  ما  الشيطان 

 ورهبته. 

 املشهد التاسع:  

ِهيناٌة إِالَّ    فحدثونا عن قوله تعاىل: : أحسنتم..  (1) قال املرشد باْت را سا ﴿ُكلُّ ناْفٍس باِما كا

ِمنا   ناُك   ْ ملا اُلوا  قا را  قا سا يِف  ُكْم  لاكا سا ا  ما املُْْجِرِمنيا  ِن  عا ُلونا  اءا تاسا يا نَّاٍت  جا يِف  اْلياِمنِي  ابا  أاْصحا

ُكنَّا  عا اخْلاائِِضنيا وا ُكنَّا ناُخوُض ما نيا وا
ْ ناُك ُنْطِعُم املِْْسكِ ملا لِّنيا وا اناا    املُْصا تَّى أاتا يِن حا ُب بِياْوِم الدِّ ذِّ ُنكا

ُْم مُحٌُر ُمْستانْ أاهنَّ ِة ُمْعِرِضنيا كا را
ِن التَّْذكِ ُْم عا افِِعنيا فااما هلا ُة الشَّ اعا فا ُعُهْم شا نْفا ْت  اْلياِقنُي فااما تا ٌة فارَّ ِفرا

ْل ُيِريُد ُكلُّ اْمِرٍئ ِمنُْهْم أاْن ُيْؤتاى ُصُحفً  ٍة با را ُه  ِمْن قاْسوا الَّ إِنَّ ةا كا ااُفونا اآْلِخرا الَّ باْل الا خيا ًة كا ا ا ُمنارشَّ

ِة﴾  أاْهُل املْاْغِفرا ى وا اءا اهللَُّ ُهوا أاْهُل التَّْقوا ْذُكُرونا إِالَّ أاْن ياشا ا يا ما ُه وا را كا اءا ذا ْن شا ٌة فاما را
  38]املدثر:    تاْذكِ

 [ 56ـ 
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الكريمة   الوعاظ: يف هذه اآليات  يعرض اهلل تعاىل حوارا بني أهل اجلنة  قال أحد 

وأهل النار حول األسباب التي جعلتهم يدخلون النار، وفيها دعوة للتذكر بالقرآن الكريم  

 وخطورة اإلعراض عنه. 

ِهيناٌة﴾، أي كل نفس مرهتنة   باْت را سا قال آخر: وقد بدأت بقوله تعاىل: ﴿ُكلُّ ناْفٍس باِما كا

جم  عملت،  بام  مأخوذة  كسبت،  املعادلة  بام  هي  وهذه  سوءا..  وبالسوء  خريا،  باخلري  زية 

اإلنسانية يف حساب اهلل، فقد جعل اهلل اإلنسان يساوي عمله، وجعل العمل عنوانا للمصري  

املحتوم يف الدار اآلخرة، مما جيعل اإلنسان مرهونا بعمله، حمبوسا يف دائرته، فإذا كان عمله  

ته الروحية إىل جنات النعيم، وإذا كان عمله رشا  خريا وطاعة، أطلقه اهلل لينطلق بكل حري

ومعصية اشتد حبسه يف دائرة الضيق والضنك، ليدخل إىل سجن جهنم الذي لن خيرج منه  

 أبدا.

ِهيناٌة﴾ مشتقة من )رهن( وهي وثيقة تعطى عادة مقابل   قال آخر: ذلك أن كلمة ﴿را

وتكاليفها، فإن أدت ما عليها  القرض، وكأن نفس اإلنسان حمبوسة حتى تؤدي وظائفها  

أحد   أن  اللغة  أهل  نقل عن  وقد  دائام..  رهينة وحمبوسة  باقية  فهي  وإال  وأطلقت،  فكت 

معانيها كذلك املالزمة واملصاحبة، وبذلك يكون املعنى: الكل مقرتنون بمعية أعامهلم سواء  

 الصاحلون أم املسيئون. 

األعامل الصاحلة أو الطاحلة يؤثر  قال آخر: وهي تشري إىل أن ما يكسبه اإلنسان من  

يف نفسيته وجوهره وحقيقته، فتصري ذاته رهنا، حتى يفك نفسه، وما هذا إال ألن العمل  

شكل نفسيته وشخصيته، ولذلك صار هو السبب يف رفع حقيقته ووضعها، كام يشري إىل  

أا  وأاى  السُّ اُءوا  أاسا ِذينا  الَّ اِقباةا  عا انا  كا ﴿ُثمَّ  تعاىل:  قوله  هِباا  ذلك  اُنوا  كا وا اهللَِّ  اِت  بِآيا ُبوا  ذَّ كا ْن 

 ﴾ ْستاْهِزُئونا  [ 10الروم: ] يا
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وتصورات   أفكار  يف  أثر  السيئة  لألعامل  أن  إىل  تشري  الكريمة  واآلية  آخر:  قال 

وجتاوز   اهلل  خمالفة رشع  فإن  ولذلك،  تعاىل..  اهلل  بآيات  التكذيب  إىل  به  ودفع  الشخص 

ي والفساد وغري ذلك من اآلثام والقبائح يؤثر يف نفسية  حدوده، واإلمعان يف ممارسة البغ

النهاية   ويف  والكتاب،  واحلساب  الغيبية  العوامل  إنكار  إىل  فشيئا  شيئا  ويبعثه  اإلنسان، 

 يستهزئ بآيات اهلل، كام عرب الشاعر عن ذلك بقوله: 

 إذا ساء فعل املرء ساءت ظنونه 

 

 وصدق ما يعتاده توهم   

تعاىل أن هناك مجاعة من الناس قد أخلصت هلل حتى عاشت  قال آخر: ثم ذكر اهلل  

املنفتحة عىل اهلل يف رحاب رمحته   الكبرية  اآلفاق  العملية يف  الروحي واالستقامة  الصفاء 

ورضوانه، وهم أصحاب اليمني الذين يتميزون عن الناس بعمق العقيدة وامتداد العمل،  

من االرهتان، ألهنم عاشوا مع احلرية    وإخالص الروح هلل، وهؤالء هم الذين أطلقهم اهلل 

 بعد ما استطاعوا حترير إرادهتم من اخلضوع للشيطان، وهلذا كانوا يف دائرة االستثناء. 

ابا اْلياِمنِي﴾ وهو مستثنى   قال آخر: ولذلك استثناهم اهلل تعاىل بقوله: ﴿إِالَّ أاْصحا

ِهيناٌة﴾.. باْت را سا وهو حكم عام عىل الناس مجيعا، مؤمنني    من قوله تعاىل: ﴿ُكلُّ ناْفٍس باِما كا

تعاىل   اهلل  يعود  ثم  بام عملت،  نفس  املؤمنني،  بوغري مؤمنني، حيث ترهتن كل  فضله عىل 

أصحاب اليمني، فيدخلهم اجلنة.. ولو أن دخول اجلنة كان مرهتنا باألعامل، ملا دخل أحد  

ن شأنه أن جيعل املؤمن أهال  ولكن اإليامن باهلل، واألعامل الطيبة يف ظل اإليامن، م   ، اجلنة

:  احلديث قال رسول اهلل  ويف    إلحسان اهلل إليه، ودعوته إىل اجلنة، يتبوأ منها حيث يشاء، 

)ال يدخل أحد اجلنة بعمله(، قيل: وال أنت يا رسول اهلل؟ قال: )وال أنا إال أن يتغمدين اهلل  



222 

 

  (1)برمحته(

ِن  قال آخر: ثم بني اهلل تعاىل مآل أصحاب اليمني  ُلونا عا اءا تاسا يا نَّاٍت  ، فقال: ﴿يِف جا

يف   وهم  املجرمني  يسألون  اجلنات  غرفات  يف  هم  أي   ﴾ را قا سا يِف  ُكْم  لاكا سا ا  ما املُْْجِرِمنيا 

الدركات قائلني هلم: ما الذي أدخلكم يف سقر؟.. وهو ما يدل عىل وجود صلة بني أهل  

 اجلنة وأهل النار. 

أه  أن  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  ألمور  قال  كان  العذاب  هذا  بأن  أجابوهم  ل جهنم 

﴾ أي مل نكن يف الدنيا من املؤمنني   لِّنيا ْ ناُك ِمنا املُْصا أربعة.. أوهلا ما عربوا عنه بقوهلم: ﴿ملا

الذين يصلون هلل، ألنا مل نكن نعتقد بفرضيتها.. ولو كنا مصلني لذكرتنا الصالة باهلل تعاىل،  

 نا إىل َصاط اهلل املستقيم. وهنتنا عن الفحشاء واملنكر ودعت

﴾ أي ومل نكن من   ناُك ُنْطِعُم املِْْسكنِيا  ْ ملا قال آخر: والثاين ما عربوا عنه بقوهلم: ﴿وا

املحسنني إىل خلقه الفقراء بفضل أموالنا، املتصدقني عليهم بام جتود به نفوسنا.. والظاهر  

عموم للمحتاجني  الرضورية  واإلعانة  املساعدة  منها  املراد  حوائجهم  أن  هبا  ترتفع  بام  ا 

كاملأكل وامللبس واملسكن وغري ذلك، وذكر بعضهم أن املراد هبا الزكاة املفروضة، ألن ترك  

قد   كانت  الزكاة  أن  يدل عىل  ما  وذلك  النار،  يكون سببا يف دخول  املستحب ال  اإلنفاق 

  املدينة. فرضت بمكة بصورة إمجالية، وإن كان ترشيع جزئياهتا وتعيني خصوصياهتا كان يف

﴾ أي وكنا   اخْلاائِِضنيا عا  ما ناُخوُض  ُكنَّا  قال آخر: والثالث ما عربوا عنه بقوهلم: ﴿وا

بالرت  نقوم  الباطل، حيث  ما يصدر ضد احلق يف جمالس  ما  ونؤيد  أين  هلا، وكنا معهم  يج 

ويكذبون   ينكرون  ما  الصحة عىل  أقواهلم، ونضفي  وكنا نصدق  كانوا،  ما  كانوا، وكيف 

 

 ( 2816( ومسلم ) 6467البخاري )  (1)
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 ونلتذ باستهزائهم احلق. 

املجالس   الدخول يف  له معان كثرية، فهو يشمل  الباطل(  قال آخر: و)اخلوض يف 

ملزاح الوقح، أو التحدث  التي تتعرض فيها آيات اهلل لالستهزاء أو ما تروج فيها البدع، أو ا

عن املحارم املرتكبة بافتخار وتلذذ، أو املشاركة يف جمالس الغيبة واالهتام واللهو واللعب  

وأمثال ذلك، لكن املعنى الذي انرصفت إليه اآلية هو اخلوض يف جمالس االستهزاء بالدين 

 وتضعيفها وترويج الكفر والرشك.  ،واملقدسات

يِن﴾ أي وكنا نكذب   ُب بِياْوِم الدِّ ذِّ ُكنَّا ُنكا قال آخر: والرابع ما عربوا عنه بقوهلم: ﴿وا

اناا اْلياِقنُي﴾ أي حتى علمنا صحة ذلك عيانا بالرجوع إىل   تَّى أاتا بيوم اجلزاء واحلساب، ﴿حا

﴿اْلياِقنِي﴾   ُفرس  ولذلك  اآلخرة،  الدار  يف  للمؤمن  اهلل  يقينيا  أمرا  يعترب  ألنه  باملوت،  هنا 

اْعُبْد   والكافر، وإذا شك اإلنسان يف يشء ما فال يستطيع أن يشك باملوت، كام قال تعاىل: ﴿وا

ْأتِياكا اْلياِقنُي﴾   تَّى يا بَّكا حا ، لكن حيتمل أن يكون معناه هنا املعرفة احلاصلة بعد  [ 99احلجر:  ] را

مسائل الربزخ والقيامة، وهذا ما يتفق نوعا ما مع التفسري  موت اإلنسان، وهي التي ختتص ب

 األول. 

قال آخر: وتشري هذه اآليات الكريمة إىل أن الكفار مكلفون بفروع الدين، كام هم  

مكلفون بأصوله، وكذلك تشري إىل أن األركان االربعة، أي الصالة والزكاة وترك جمالس  

البالغ يف تربية وهداية اإلنسان، وهبذا ال يمكن أن  أهل الباطل، واإليامن بالقيامة هلا األثر  

واملؤمنني   الباطل  والتاركني  الزكاة،  واملؤتني  الواقعيني،  للمصلني  مكانا  اجلحيم  يكون 

 بالقيامة. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم بعد اتصافهم هبذه الصفات ال تنفعهم شفاعة شافع،  

ال  ُة  اعا فا شا ُعُهْم  نْفا تا أن عصاة  فقال: ﴿فااما  الكافرين ال شفيع هلم، عىل حني  ﴾، ألن  افِِعنيا شَّ
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املؤمنني يشفع هلم كل من املالئكة، والنبيني، والصديقني، والشهداء والصاحلني، ممن رىض  

اهلل عنهم، وارتىض شفاعتهم فيمن يشفعون هلم.. وذلك ألن الشفاعة ختضع للقواعد التي  

يكرمهم بذلك يف اآلخرة من خالل حكمته، فال  يضعها اهلل للناس الذين يرتيض شفاعتهم ل 

تتحرك الشفاعة إال يف أجواء اإليامن باهلل وبالرسل وباآلخرة بام يستتبعه ذلك من قواعد  

يصلون وال   الذين ال  ينتفع هبا هؤالء  فكيف  املسؤولية،  والعمل عىل خط  القول  لضبط 

 دة.يزكون وال يؤمنون باآلخرة، ويتحركون يف املواقف من دون قاع

أبادوا كل   الشفاعة حتتاج إىل عوامل مساعدة، وهؤالء  قال آخر: وسبب ذلك أن 

هذه العوامل، فالشفاعة كاملاء الزالل الذي تسقى به النبتة الفتية، وبدهيي إذا ماتت النبتة  

 الفتية، ال يمكن للامء الزالل أن حيييها. 

إىل آخر، ومعنى   قال آخر: وكذلك، فإن الشفاعة من الشفع، وهو يعني ضم الِشء

هذا أن املشفوع له حيتاج إىل أن يكون قد قطع قسطا من الطريق، لتأِت الشفاعة فتعينه عىل  

 قطع ما بقي له منها. 

قال آخر: واآلية الكريمة تؤكد تنوع وتعدد الشفعاء عند اهلل، كام تؤكد أن للشفاعة  

بل  الذنوب،  الضوء األخرض الرتكاب  اعطاء  تعني  وأهنا ال  مساعد    رشوطا،  عامل  هي 

لرتبية اإلنسان وإيصاله عىل األقل إىل مرحلة تكون له القابلية عىل التشفع، بحيث ال تنقطع  

 وشائج العالقة بينه وبني اهلل تعاىل واألولياء. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل إعراضهم عن القرآن وتوليهم عنه عىل الرغم من كل  

الدالة عليه، فقال: ﴿فا  السبب  الدالئل واحلجج  ما هو  ﴾ أي  ُمْعِرِضنيا ِة  التَّْذكِرا ِن  ُْم عا هلا اما 

الذي يمنعهم من اإلقبال عىل احلقائق الفكرية، املتصلة بعقيدة التوحيد وباليوم اآلخر، من  

، لتفتح عقوهلم عىل آفاق احلق، ليتذكروا  خالل اآليات القرآنية التي بلغها رسول اهلل  
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 كر الذي يقودهم إىل سالمة املصري!؟ وليفكروا، ليتعرفوا عىل عمق الف

املطبقة عىل عقول   الغفلة  نفسه عىل كل واقع  يطرح  الذي  السؤال  آخر: وهو  قال 

الناس الذين يرفضون أية تذكرة تنقذهم منها، وهل هي األلفة التي عاشوها يف داخلهم  

ال أو  الذاتية  االمتيازات  أو هي  عنها،  االبتعاد  يطيقون  فال  الضالة،  التي  لعقائدهم  طبقية 

حصلوا عليها يف مواقعهم االجتامعية، فيخافون من زواهلا إذا انفتحوا عىل اإليامن باهلل، أو  

حالة   يف  الدخول  من  يمنعاهنم  اللذين  الروحي  واالنحطاط  الفكري  التخلف  حالة  هي 

الوعي اجلديدة، املنفتحة عىل املسؤولية الفكرية والروحية يف مضمون الرسالة اجلديدة، فال  

زمان   كل  يف  احلق  عن  البعيد  اإلنسان  مشكلة  وهي  املغلقة..  النوافذ  إال  أمامهم  جيدون 

 ومكان.

قال آخر: ثم شبه اهلل تعاىل توليهم عن القرآن وفرارهم عن التذكرة، بقوله تعاىل:  

ٍة﴾، وهو حال من أحواهلم يف إعراضهم عن  را ْسوا ْت ِمْن قا ٌة فارَّ ُْم مُحٌُر ُمْستانِْفرا أاهنَّ القرآن،    ﴿كا

ونفورهم منه.. أي إهنم ما إن يسمعوا آيات اهلل تتىل، حتى يفزعوا وينفروا كام تنفر احلمر،  

وقد اشتمل عليها الذعر، حني رأت قسورة أي أسدا، مقبال عليها.. وسمى األسد قسورة،  

ا  تشبيههم باحلمر املستنفرة من بني سائر احليوانات التي إذويف  أخذا من القرس، والقسوة..

الغباء والبالدة من بني سائر احليوان، وبه   يمثل  رأت األسد فرت من وجهه، ألن احلامر 

اًرا﴾  ِْمُل أاْسفا ِر حيا اما
ثاِل احْلِ ما  [ 5اجلمعة: ] يرضب املثل يف هذا، كام قال تعاىل: ﴿كا

ٌة﴾ بدال من  ويف    قال آخر:  إسناد االستنفار إىل تلك احلمر يف قوله تعاىل: ﴿ُمْستانِْفرا

ٌة﴾ إشارة إىل أن ذلك طبيعة غالبة  أن   يسند االستنفار إىل من استنفرها، فيقال: ﴿ُمْستانِْفرا

النفور دائام، دون أن يكون هناك سبب لنفارها.. فهي ذات طبيعة   عليها، وأن من شأهنا 

 وحشية، ال تأنس يف ظل من سكينة أبدا. 
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ٌة﴾ بدال من )نويف    قال آخر: افرة( إشارة أخرى إىل أهنا  وصف احلمر بأهنا ﴿ُمْستانِْفرا

أن   كام  إليها،  يدعو  من غري سبب  منها، وهتيجها وحتركها  الكامنة  الطبيعة  هذه  تستدعى 

بعض هذه احلمر يستدعى بعضا إىل هذا النفور، فتمىض يف طريقها عليه، من غري دافع إال  

 هذا التقليد األعمى. 

هذه احلمر املستنفرة عىل  قال آخر: وهذه حال متثل أهل الضالل أصدق متثيل، فهم و

سواء.. ففي طبيعتهم نفور مالزم كل دعوة إىل خري، وهم دائام يتبعون أول ناعق يدعوهم  

 إىل النفور من وجه احلق. 

متأل   هيبة،  من  للقسورة  ملا  بالقسورة،  الكريمة  اآلية  يف  القرآن  وُشبه  آخر:  قال 

عن الدنايا، عف عن القذر ال    القلوب، ومتلك املشاعر.. ثم هو إىل مهابته وسطوته، بعيد

 يأكل امليتة، ولو مات جوعا. 

ٍة﴾، ليكسوه هبذا االسم   را ْسوا قال آخر: ومل يسم اهلل تعاىل األسد أسدا، وإنام سامه ﴿قا

ذي اجلرس املوسيقى القوى هيبة إىل هيبة، وعظمة، إىل عظمة، األمر الذي ال حيققه لفظ  

 تردده.   أسد، الضامر، املبتذل عىل األفواه لكثرة

بالتوَل   يكتفوا  مل  الكريم  القرآن  عن  املعرضني  أن  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  قال 

ًة﴾ أي إن املسألة   ا ْل ُيِريُد ُكلُّ اْمِرٍئ ِمنُْهْم أاْن ُيْؤتاى ُصُحًفا ُمنارشَّ واإلعراض عنه، فقال: ﴿با

يعيشونه الذي  االستكبار  حالة  هي  بل  ونفرة،  خوف  أو  غفلة  مسألة  تكون  ال  يف    قد 

إليهم   اهلل  يرسل  الذين  الناس  مستوى  هو  ليس  مستواهم  أن  إليهم  فيخيل  شخصياهتم، 

رسوال ال يملك املستوى الذي يملكونه يف الوسط االجتامعي، بل ال بد من أن ينزل اهلل  

 عىل كل واحد منهم كتابا سامويا خاصا به ليتناسب ذلك مع طموحاهتم الذاتية. 

تَّى  اهلل تعاىل يف قوله:  قال آخر: وهذا ما يشري إليه   ْن ُنْؤِمنا حا اُلوا لا ٌة قا هْتُْم آيا اءا ا جا إِذا ﴿وا
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ارٌ  غا ُموا صا ِذينا أاْجرا ُيِصيُب الَّ تاُه سا الا ُل ِرسا ْعا ْيُث جيا ا ُأوِِتا ُرُسُل اهللَِّ اهللَُّ أاْعلاُم حا ِعنْدا    ُنْؤتاى ِمْثلا ما

ْمُكرُ  يا اُنوا  كا باِما  ِديٌد  شا اٌب  ذا عا وا ﴾  اهللَِّ  جهلهم  [ 124]األنعام:  ونا عن  يعرب  هذا  ومقرتحهم   ..

كتابا عىل من يصطفيه، بحكمته، من عباده،   ينزل  إنام  تعاىل  فاهلل  وعنادهم واستكبارهم، 

ويرتضيه من أنبيائه، وهو سبحانه ال يصطفي إال الصاحلني املرضيني، األخيار املخلصني،  

واحد  كل  ينزل عىل  أن  األشقياء  أولئك  يطمع  اهلل    فكيف  إىل  يمتون  ال  وهم  كتابا  منهم 

نبيهم   بكتاب  رائدهم، لصدقوا  احلق  كان  ولو  ما    بسبب،  والبينات،  الدالئل  ففيه من 

 يرشد إليه، ويدل عليه. 

قال آخر: وقد ال تكون هذه الطروحات حقيقة فيام يفكرون به، بل قد تكون مسألة  

فيام يدعوهم إليه، ليعطلوا عليه حركة الدعوة يف جمتمعاهتم، ألهنم يعرفون أنه    حتد للنبي  

ال يستجيب هلم يف ذلك ألنه طلب غري معقول وغري واقعي، ألن قضية الرسالة ليست عبثا  

نها حاجة واقعية تنبعث من إرادة اهلل املنطلقة من احلكمة اإلهلية يف  خيضع للتمنيات، ولك

 إرسال رسله وإنزال رساالته. 

قال آخر: وبناء عىل هذا ذكر اهلل تعاىل أهنم ال يعرضون عنه هلذا السبب، وإنام وهو  

ااُفونا   خيا الا  باْل  الَّ  ﴿كا تعاىل:  قال  كام  اآلجل،  ورفض  العاجل  حب  عىل  اصطالحهم 

املنرشة، أي فهم ال  اآْلِخ  لتلك الصحف  اقرتاحهم  ﴾ زجر هلم وتوبيخ عىل  الَّ ةا﴾، و﴿كا را

ةا﴾ أي   ااُفونا اآْلِخرا يؤتوهنا، ثم بني اهلل تعاىل سبب هذا التعنت واالقرتاح فقال: ﴿باْل الا خيا

إنام دساهم وطبع عىل قلوهبم وأعمى أبصارهم أهنم كانوا ال يصدقون باآلخرة، وال خيافون  

ا ومن ثم أعرضوا عن التأمل يف تلك املعجزات الكثرية، وقد كانت كافية هلم جد  أهواهل

للنبوة، فطلب الزيادة يكون من التعنت    الكفاية يف الداللة عىل صدق دعوى رسول اهلل  

 الذي ال مسوغ له. 
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ٌة﴾  را
ُه تاْذكِ الَّ إِنَّ   قال آخر: ثم وبخهم اهلل تعاىل عىل إعراضهم عن التذكرة فقال: ﴿كا

أي ليس األمر كام يقول املرشكون يف هذا القرآن من أنه سحر يؤثر، بل هو تذكرة من اهلل  

 خللقه ذكرهم به، فليس ألحد أن يعتذر بأنه مل جيد مذكرا وال معرفا.

ُه﴾ أي   را كا اءا ذا ْن شا قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل ما هو كالنتيجة ملا سلف فقال: ﴿فاما

وال ينساه وجيعله نصب عينيه فعل، فإن نفع ذلك راجع إليه،  فمن شاء من عباده أن يذكره  

 وبه سعادته يف الدارين. 

اءا اهللَُّ﴾ أي   ْذُكُرونا إِالَّ أاْن ياشا ا يا ما قال آخر: ثم رد اهلل تعاىل املشيئة إىل نفسه فقال: ﴿وا

كروه،  وما يذكرون هذا القرآن وال يتعظون بعظاته ويعملون بام فيه إال أن يشاء اهلل أن يذ

فال يستطيع أحد أن يفعل شيئا إال أن يعطيه اهلل القدرة عىل فعله، إذ ال يقع يف ملكه سبحانه  

﴾ إال ما يشاء كام قال تعاىل:  املانِيا بُّ اْلعا اءا اهللَُّ را اُءونا إِالَّ أاْن ياشا ا تاشا ما  [29]التكوير: ﴿وا

إلنسانية، واخلارجية يف  قال آخر: ذلك أن للذكرى أسباهبا الداخلية يف عمق النفس ا

الظروف املحيطة هبا، وذلك من خالل القوانني التي أودعها اهلل يف الطبيعة اإلنسانية وما  

يتصل هبا من أوضاع وأحداث، وهي من األمور اخلاضعة لتقدير اهلل من جهة هذا الرابط  

 بني فعل اإلنسان وإرادة اهلل. 

أاْهُل  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل ما هو كالعلة مل ى وا التَّْقوا أاْهُل  ا سلف فقال: ﴿ُهوا 

وهو   ويطيعوه،  به  فيؤمنوا  عقابه،  وخيافوا  عباده،  يتقيه  بأن  احلقيق  هو  فاهلل  أي  ِة﴾  املْاْغِفرا

 القمني بأن يغفر هلم ما سلف من كفرهم إذا آمنوا به وأطاعوه.

رحيمة، منزهة عن   قال آخر: ويف هذا إشارة إىل أن مشيئة اهلل العامة املطلقة، عادلة،

اجلور والتسلط.. فهي مشيئة اخلالق يف خلقه.. فاخللق يف ضامن هذه املشيئة، يف رمحة اهلل،  

  ﴾ املانِيا ىلا اْلعا لاكِنَّ اهللَّا ُذو فاْضٍل عا  [ 251البقرة:  ] أيا كانت مشيئة اهلل فيهم.. واهلل تعاىل يقول: ﴿وا
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 هتديدات خاصة: 

حدثتمونا بام ورد يف القرآن الكريم من ذكر اخلصومات بني  ..  أحسنتم قال املرشد:  

 أهل جهنم.. فحدثونا بام ورد فيه من التهديدات اخلاصة بأصناف اجلرائم. 

 قال أحد الوعاظ: هي كثرية يف القرآن الكريم، فعن أهيا تريدون أن نحدثكم؟ 

 املشهد األول: 

ااًل   حدثونا عن قوله تعاىل:  :(1)قال املرشد ُه ما ْلُت لا عا جا ِحيًدا وا لاْقُت وا ْن خا ما ْريِن وا ﴿ذا

الَّ  ُع أاْن أاِزيدا كا ْطما ِْهيًدا ُثمَّ يا ُه متا ْدُت لا هَّ ما ننِيا ُشُهوًدا وا با ُْدوًدا وا ُأْرِهُقُه    مما نِيًدا سا ناا عا
اتِ انا آِليا إِنَُّه كا

را  قادَّ ْيفا  كا ُقتِلا  فا را  قادَّ وا را  فاكَّ ُه  إِنَّ ُعوًدا  را    صا أاْدبا ُثمَّ  ا  بارسا وا باسا  عا ُثمَّ  ناظارا  ُثمَّ  را  قادَّ ْيفا  كا ُقتِلا  ُثمَّ 

اكا  ا أاْدرا ما را وا قا يِه سا
ُأْصلِ ِ سا ْوُل اْلبارشا ا إِالَّ قا ذا ُر إِْن ها ا إِالَّ ِسْحٌر ُيْؤثا ذا الا إِْن ها قا ا فا اْستاْكربا ُر    وا قا ا سا ما

ٌة لِلْ  احا وَّ ُر لا الا تاذا ةً الا ُتْبِقي وا ئِكا الا ابا النَّاِر إِالَّ ما ْلناا أاْصحا عا ا جا ما ا وا رشا ةا عا ا تِْسعا ْيها لا ِ عا ا    بارشا ما وا

ِذينا آ  ادا الَّ ْزدا يا تاابا وا
ِذينا ُأوُتوا اْلكِ ُروا لِياْستاْيِقنا الَّ فا ْتناًة لِلَِّذينا كا

ُْم إِالَّ فِ هتا ْلناا ِعدَّ عا ًنا جا ُنوا إِياما   ما

ْرتاابا الَّذِ  الا يا املُْْؤِمنُونا وا تاابا وا
ا    ينا ُأوُتوا اْلكِ اذا ُرونا ما

افِ اْلكا ٌض وا را ِذينا يِف ُقُلوهِبِْم ما لِياُقولا الَّ وا

ثااًل  ا ما هِباذا ادا اهللَُّ  اءُ   أارا ْن ياشا ِْدي ما هيا اُء وا ْن ياشا لِكا ُيِضلُّ اهللَُّ ما ذا بِّكا إِالَّ ُهوا   كا ْعلاُم ُجنُودا را ا يا ما   وا

 ﴾ ِ ى لِْلبارشا ا ِهيا إاِلَّ ِذْكرا ما  [ 31ـ  11]املدثر: وا

قال أحد الوعاظ: يف هذه اآليات الكريمة يتوعد اهلل تعاىل ذلك اخلبيث الذي أنعم  

اهلل واالفرتاء   بآيات  باجلحود  اهلل، وبدهلا كفرا، وقابلها  بأنعم  الدنيا، فكفر  بنعم  اهلل عليه 

 عليها، وجعلها من قول البرش. 
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ر: وفيها عرض لصورة من صور املنذرين الذين أنذرهم الرسول فسخروا  قال آخ

منه ووقفوا جبهة متحدية له آخذة الطريق عليه إىل الناس وإىل تبليغهم رسالة ربه.. وقد  

ورد يف الروايات أن املوجه إليه هذا التهديد، هو الوليد بن املغرية.. وهبذا القول ـ إن صح  

لتي يرى فيها كل مرشك معاند، ذاته ويشهد املصري الذي هو  ـ يكون الوليد هو الصورة ا

 صائر إليه. 

ْريِن﴾    قال آخر: وقد بدأ اهلل تعاىل اآليات الكريمة هبذا التهديد الشديد، فقال:  ﴿ذا

وهو هتديد بالنكال والبالء وباجتاه عذاب اهلل كله إىل هذا اإلنسان الشقي املوجه إليه هذا  

تعاىل  لِياًل﴾  اإلنذار، ويشبهه قوله  قا ْلُهْم  هِّ ما وا ِة  النَّْعما ُأوَِل  بِنيا  ذِّ املُْكا وا ْريِن  ذا ، [ 11املزمل:  ] : ﴿وا

وهو هتديد مزلزل مفزع هلؤالء السادة املتنعمني، أصحاب تلك احلملة الضالة التي تؤذى  

 ، وتقف لدعوته باملرصاد..النبي 

بأن هيجرهم    وة النبي  هذا التهديد من اهلل تعاىل للمرشكني، بعد دعويف    قال آخر:

هجرا مجيال، وأن يزايل موقفه من بينهم يف رفق إشارة إىل أن يرتك النبي األمر هلل، فهو الذي  

سيتوىل حساب هؤالء املرشكني.. فليدع األمر هلل، وال يقطع ما بينه وبني قومه من أواَص  

 النسب والقرابة.. فهم قومه، وأوىل الناس بعطفه، ومودته. 

هذا أسلوب من أساليب التهديد، التي تبدو يف صورة من أمسك بيده  قال آخر: و

سيفا، أو رحما، ثم رفعه يف وجه عدوه، الذي حيتمى يف ظل صديق أو شفيع، وهو يقول هلذا  

 الصديق أو الشفيع: ذرين، أي اتركني، وهذا الشقي، أرضبه الرضبة القاضية. 

درع الواقية هلؤالء الضالني من  هو ال  قال آخر: ومن هذا األسلوب يبدو أن النبي  

أن ينزل عليهم غضب اهلل، وأن هذا الغضب واقع هبم، إذا هم غاضبوا النبي، ومحلوه محال  

النبي من   أجله ملوقف  الكتاب  بلغ  إن  ما  فإنه  فيهم.. وقد كان ذلك،  أن خيىل مكانه  عىل 
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 ب. هؤالء املرشكني، وخروجه من بينهم مهاجرا حتى تساقطت عليهم سحب العذا 

ِحيًدا﴾،   وا لاْقُت  ْن خا ما وا ْريِن  تعاىل أول نعمه عليه، فقال: ﴿ذا قال آخر: ثم ذكر اهلل 

ْت﴾ أي من خلقته وحيدا، ومل يشاركني يف خلقه أحد،   ِحيًدا﴾ حال من فاعل ﴿ُخلِقا و﴿وا

 ثم دبرت أمره أحسن التدبري، فهو بدل أن يكون شاكرا قابل ذلك باجلحود والطغيان. 

كون يف هذا وعيد شديد عىل مترده وعظيم عناده واستكباره ملا أوتيه  قال آخر: وقد ي

من بسطة املال واجلاه، ألنه كان يقول ـ حسبام ورد يف الروايات ـ: )أنا الوحيد بن الوحيد،  

ليس َل يف العرب نظري، وال أليب نظري(، ولذلك هتكم اهلل به وبلقبه، وَصفه عن الغرض  

 والثناء عليه إىل ذمه وعيبه، فجعله وحيدا يف الرش واخلبث. الذي كانوا يقصدونه من مدحه  

تعاىل:   قوله  عنه  عرب  ما  ذلك  وأول  أمره،  دبر  كيف  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  قال 

ُْدوًدا﴾، أي كثريا يف نفسه أو كثريا يف نامئه.. والثاين ما عرب عنه قوله   ااًل مما ُه ما ْلُت لا عا جا ﴿وا

ننِيا ُشُهوًدا﴾،   با أي حارضين عنده ال يفارقونه لعدم حاجتهم إىل السفر والرضب  تعاىل: ﴿وا

يف األرض للتجارة لوفرة أمواهلم، فكان مستأنسا هبم، مبتهجا بشهودهم.. والثالث ما عرب  

ِْهيًدا﴾، ويف ذلك إشارة إىل سعة نعمته.  ُه متا ْدُت لا هَّ ما  عنه قوله تعاىل: ﴿وا

ب النعم  هذه  عىل  تعاىل  اهلل  عقب  ثم  آخر:  أي  قال   ،﴾ أاِزيدا أاْن  ُع  ياْطما ﴿ُثمَّ  قوله: 

النعم   تلك  قابل  فهمه وشعوره حيث  وأقل  أكثر طمعه  فام  بالزيادة،  يطمع  أنه  والعجب 

السامء والتنفري منها عنادا واستكبارا، ومع   بالكفران والعصيان، وباإلعراض عن رسالة 

 ذلك يطلب الزيادة عىل ما هو فيه. 

ىل أمنيات هذا الضال، وتوقعاته بأن يزداد ماال وبنني،  قال آخر: وقد رد اهلل تعاىل ع

﴾، وهي كلمة ردع عنيفة توحي بالرفض الشديد له، فلن يرمحه اهلل أو يفيض   الَّ فقال: ﴿كا

عليه من لطفه، وإنام يميل له ليزداد إثام يف دخوله التجربة احلية التي يتميز هبا الشاكر من  
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 الكافر.

نِيًدا﴾ أي إنه كان  قال آخر: ثم علل اهلل تعاىل   اتِناا عا انا آِليا ذلك الردع بقوله: ﴿إِنَُّه كا

معاندا آليات املنعم، وهي آيات القرآن الكريم التي نزل هبا الوحي عىل لسان رسول اهلل  

 ..اآلية إيامء إىل أن كفره  ويف    ، ومن ثم قال فيها ما قال، ومعاندة احلق جديرة بزوال النعم

 يعرف احلق بقلبه، وينكره بلسانه، وهذا أقبح أنواع الكفر. كفر عناد، فهو 

أي   ُعوًدا﴾  ُأْرِهُقُه صا فقال: ﴿سا القيامة  يوم  به  يفعله  ما  تعاىل  اهلل  ثم بني  آخر:  قال 

سأكلفه عقبة شاقة الصعود، أي أنه سيلقى العذاب الشديد الذي ال يطاق، وقد جعل اهلل  

 شبيها بمن ُيكلف صعود اجلبال الوعرة الشاقة. ما يسوق إليه من املصائب وأنواع املشاق 

أنه كان يعيش يف   ﴾ أي  را ُه فاكَّ قال آخر: ثم حكى اهلل تعاىل كيفية عناده فقال: ﴿إِنَّ

النبي   ثغرة يف شخصية  الباحث عن  لتشويه صورته يف نظر  حرية اإلنسان  لينفذ منها   ،

عانيه، ليجد فيها بعض النقص  اآلخرين، وعن ثغرة يف آيات القرآن، يف كلامته وأسلوبه وم

الذي يستطيع من خالله أن يبعد الفكرة التي توحي للناس بأنه وحي من اهلل، وهكذا فكر،  

 وعرص فكره، وأثار كل االحتامالت، فلم يصل إىل نتيجة. 

﴾ أي   را قادَّ قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه بعد تفكريه فيام تيل عليه من آيات اهلل ﴿وا

﴾ أي نظر فيام اجتمع له، من آراء    جعل يزن ويقدر  كل ما كان يطرقه من أفكار.. ﴿ُثمَّ ناظارا

خمتلفة يف القرآن، أهو شعر أم ليس بشعر.. أم هو كهانة أم ليس من الكهانة يف يشء.. أم هو  

قول جمنون أم ما قائله بمجنون، وال فيام يقوله إال أحكم املنطق وأصوب القول.. وهكذا،  

نفسه، وتصطرع اآلراء يف عقله، وهو عاجز عن أن خيرج من هذه العاصفة  تدور اخلواطر يف  

 املزجمرة التي احتوته. 

﴾، وهذا   را ْيفا قادَّ ُقتِلا كا قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل العجب من تقديره، فقال: ﴿فا
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أسلوب يراد به التعجيب والثناء عىل املحدث عنه، تقول العرب: فالن قاتله اهلل ما أشجعه!  

عليه  وأخز ويدعو  بأن حيسد  هو حقيق  الذي  املبلغ  بلغ  قد  أنه  يريدون  أشعره!  ما  اهلل  اه 

  ﴾ لاُهُم اهللَُّ أانَّى ُيْؤفاُكونا اتا .. [ 4املنافقون:  ] حاسده بذلك، وعىل هذا النحو جاء قوله تعاىل: ﴿قا

أن  وهو هنا دعاء عليه بالقتل، هلذا التقدير العجيب الذي قدره.. إذ كيف يسوغ ملن فكر،  

 يقيم ميزانا ألي كالم، مع كلامت اهلل؟ 

  ﴾ را ْيفا قادَّ قال آخر: ثم كرر اهلل تعاىل هذا الدعاء للتأكيد واملبالغة فقال: ﴿ُثمَّ ُقتِلا كا

أي لعن وعذب عىل أي حال قدر ما قدر من الكالم كام يقال يف الكالم: ألرضبنه كيف  

 صنع: أي عىل أي حال كانت منه. 

﴾ أي ثم نظر يف أمر القرآن مرة بعد  قال آخر: ثم ذكر اهلل  تعاىل أنه بعد ذلك ﴿ناظارا

ثم قطب   ﴾ أي  باسا ما يرجون.. ﴿ُثمَّ عا لعله جيول بخاطره ما حيبون، ويصل إىل  أخرى، 

 وجهه حني ضاقت به احليل ومل يدر ما يقول. 

﴾ أي كلح واسود وجهه..  ا بارسا ذا  هويف    قال آخر: ثم أكد اهلل تعاىل ما قبله فقال: ﴿وا

، وكان ينكره عنادا، فإنه لو كان يعتقد صدق  إيامء إىل أنه كان مصدقا بقلبه صدق حممد  

 ما يقول لفرح باستنباط ما استنبط، وإدراك ما أدرك، وما ظهرت العبوسة عىل وجهه. 

ا﴾ أي ثم َصف وجهه عن احلق ورجع   اْستاْكربا را وا قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه ﴿أاْدبا

 كربا عن االنقياد له واإلقرار به. القهقرى مست

ا إِالَّ   ذا الا إِْن ها قا قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل ما استنبطه من الرتهات واألباطيل، ﴿فا

ِسْحٌر ُيْؤثاُر﴾ أي فقال ما هذا القرآن إال سحر ينقله حممد عن غريه ممن كان قبله من السحرة  

 كمسيلمة وأهل بابل وحيكيه عنهم. 

﴾ أي إنه   ِ ْوُل اْلبارشا ا إاِلَّ قا ذا قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه أكد ما سلف بقوله: ﴿إِْن ها
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ملتقط من كالم غريه، وليس من كالم اهلل كام يدعى، ولو صح ما قال ألمكن غريه أن يقول  

مثله أو يعارضه بأحسن منه، ففي العرب ذوو فصاحة، وفيهم اخلطباء الذين ال جيارون وال  

إىل  ي التجئوا  بل  يعارضه،  أن  نفسه  له  سولت  املعرفة  أهل  من  أحدا  أن  يعلم  ومل  بارون، 

 السيف والسنان، دون املعارضة باحلجة والربهان. 

را ُثمَّ ناظارا   ْيفا قادَّ را ُثمَّ ُقتِلا كا ْيفا قادَّ ُقتِلا كا را فا قادَّ را وا ُه فاكَّ قال آخر: ويف قوله تعاىل: ﴿إِنَّ

با  باسا وا ا إِالَّ ِسْحٌر ُيْؤثاُر﴾  ُثمَّ عا ذا الا إِْن ها قا ا فا اْستاْكربا را وا ا ُثمَّ أاْدبا صورة معجزة    [ 24ـ    18املدثر:  ] رسا

من صور البيان القرآين، الذي تعجز أدق ألوان البيان جمتمعة أن تتعلق بأذياله.. فبالكلمة،  

وسيقى، أحلانا مفردة  شعرا ونثرا، وبالصورة املتحركة والساكنة، والناطقة والصامتة، وبامل

وجمتمعة.. وبكل ما عرفت اإلنسانية من ألوان اإلبانة والتعبري ـ ال يمكن أن جتئ ـ ولو من  

بعيد ـ بمثل هذه الصورة القرآنية التي صور هبا هذا اإلنسان الشقي العنيد، ظاهرا وباطنا،  

مهسة من  فلم تدع الصورة خلجة من خلجات ضمريه، أو مرسبا من مسارب تفكريه، أو  

مهسات خاطره، إال ألقت هبا عىل قسامت وجهه، ونظرات عينيه، وحركات شفتيه، فكانت 

 شخوصا ماثلة للعيان. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل ما يلقاه من اجلزاء عىل سوء صنيعه، وفظيع عمله فقال:  

﴾ أي سأدخله جهنم وأغمره فيها من مجيع جهاته.  را قا يِه سا
ُأْصلِ  ﴿سا

ُر﴾، وهو كناية    قال آخر: ثم  قا ا سا اكا ما ا أاْدرا ما ذكر اهلل تعاىل عظم خطر النار، فقال: ﴿وا

عن هول النار وشدة أمرها، تقول العرب: ما أدراك ما كذا: إذا أرادوا املبالغة والتهويل يف  

األمر.. أي وأي يشء أعلمك ما سقر؟ ألهنا قد بلغت يف الوصف حدا ال يمكن معرفته،  

 اك حقيقته. وال يتوصل إىل إدر

األول   الوصفني  عن  عرب  وقد  أربعة..  أوصافا  لسقر  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  قال 



235 

 

ُر﴾، أي أهنا ال تبقي عىل يشء فيها إال أهلكته، وال تدع أحدا   الا تاذا والثاين بقوله: ﴿الا ُتْبِقي وا

 ممن ألقي فيها إال نالته، فكل ما يطرح فيها هالك ال حمالة. 

ملراد أهنا هتلك الكافر، ومع ذلك ال ترتكه، فإنه إذا هلك مل  قال آخر: وقد يكون ا

ْت   ناِضجا ﴿ُكلَّاما  تعاىل:  قوله  ويؤيده  سقر،  خصائص  من  وهذا  يعاد،  حتى  هالكا  تذره 

ا﴾  ها رْيا ْلنااُهْم ُجُلوًدا غا  [56النساء: ] ُجُلوُدُهْم بادَّ

تون، فيكون يف معنى  قال آخر: وقد يكون املراد أهنا ال تبقيهم أحياء وال ترتكهم يمو

ْياى﴾  الا حيا ا وا يها
ُموُت فِ  [ 13ـ  12األعىل: ] قوله تعاىل: ﴿الَِّذي ياْصىلا النَّارا اْلُكرْباى ُثمَّ الا يا

  ،﴾ ِ ٌة لِْلبارشا احا وَّ قال آخر: أما الوصف الثالث لسقر، فهو ما عرب عنه قوله تعاىل: ﴿لا

 أي أهنا حمرقة للجلود، تلفحها بلهبها حتى تسود. 

ةا   ْسعا
تِ ا  ْيها لا ﴿عا تعاىل:  قوله  عنه  عرب  ما  فهو  لسقر،  الرابع  الوصف  أما  آخر:  قال 

﴾، أي عليها من املالئكة تسعة عرش، وهم مالك ومعه ثامنية عرش، كلهم من املالئكة،   ا رشا عا

 وهؤالء يتولون أمر تدبري النار وعذاب املجرمني. 

  ،سؤال ذا العدد صار موضع  قال آخر: وقد روي يف األخبار أن جعل خزنة جهنم هب

بل سخرية وتندر لقريش، فقد روي عن ابن عباس أنه ملا نزلت هذه اآلية قال أبو جهل  

النار تسعة عرش،   ـ ابن أيب كبشة ـ خيربكم أن خزنة  لقريش: ثكلتكم أمهاتكم، أتسمعون 

جل  وأنتم الدهم ـ يعني: العدد الكثري ـ الشجعان، أفيعجز كل عرشة منكم أن يبطشوا بر 

من خزنة جهنم؟ قال أبو األسد اجلمحي: أنا أكفيكم سبعة عرش، فاكفوين أنتم اثنني، فنزل  

ًة﴾ ئِكا الا ابا النَّاِر إِالَّ ما ْلناا أاْصحا عا ا جا ما  (1)قوله تعاىل: ﴿وا

 

 . 195/  14. وتفسري الطربي: 201/  10جممع البيان:  (1)
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قال آخر: وبام أن ذكر هذا العدد صار سببا للحديث بني أوساط املرشكني والكفار،  

واختذ بعضهم ذلك سخرية، وظن القليل منهم أن الغلبة عليهم ليس أمرا صعبا، فقد أجاب  

ةً اهلل تعاىل عن هذا يف أطول آيات هذه السورة، فقال:   ئِكا الا ابا النَّاِر إِالَّ ما ْلناا أاْصحا عا ا جا ما   ﴿وا

الَّذِ  ادا  ْزدا يا وا تاابا 
اْلكِ ُأوُتوا  ِذينا  الَّ لِياْستاْيِقنا  ُروا  فا كا لِلَِّذينا  ْتناًة 

فِ إاِلَّ  ُْم  هتا ِعدَّ ْلناا  عا ا جا ما نُوا  وا آما ينا 

ٌض  را ِذينا يِف ُقُلوهِبِْم ما لِياُقولا الَّ املُْْؤِمُنونا وا تاابا وا
ِذينا ُأوُتوا اْلكِ ْرتاابا الَّ الا يا ًنا وا افُِرونا    إِياما اْلكا وا

ْعلاُم ُجنُودا را  ا يا ما اُء وا ْن ياشا ِْدي ما هيا اُء وا ْن ياشا لِكا ُيِضلُّ اهللَُّ ما ذا ثااًل كا ا ما ادا اهللَُّ هِباذا ا أارا اذا بِّكا إِالَّ  ما

  ﴾ ِ ى لِْلبارشا ا ِهيا إِالَّ ِذْكرا ما  [31املدثر: ] ُهوا وا

ر غيبية كربى.. أوهلا أن اهلل تعاىل  قال آخر: وهذه اآلية الكريمة خترب عن ثالثة أمو

جعل خزنة جهنم مالئكة.. والثاين أنه جعل عدهتم تسعة عرش تكوينا.. والثالث أنه أخرب  

 أنه جعل هذا ألهداف ثالثة. 

قال آخر: أما األمر األول، أي جعل خزنة جهنم مالئكة، فقد نص عليه قوله تعاىل:  

إاِلَّ  النَّاِر  ابا  أاْصحا ْلناا  عا جا ا  ما ٌظ  ﴿وا ِغالا ٌة  ئِكا الا ما ا  لاْيها ﴿عا آخر:  موضع  يف  وقال  ًة﴾،  ئِكا الا ما  

 ﴾ ُرونا ا ُيْؤما ُلونا ما ْفعا يا ُهْم وا را ا أاما ْعُصونا اهللَّا ما اٌد الا يا  [ 6التحريم:  ] ِشدا

قال آخر: والقصد من ذكر هذا هو قطع رجاء املجرمني يف اخلالص من النار، فإن  

قدرة، فإنه ليس بِشء إزاء امللك يف قوته ومقدرته، وقد روي  اإلنسان مهام بلغ من القوة وال

يف هذا عن اإلمام عيل أنه ذكر مالكا خازن النريان، فقال: )أعلمتم أن مالكا إذا غضب عىل  

 (1) النار حطم بعضها بعضا لغضبه، وإذا زجرها توثبت بني أبواهبا جزعا من زجرته!(

املالئكة تكوينا تسعة عرش، فاهلل سبحانه    قال آخر: وأما األمر الثاين: أي جعل عدة

 

 . 183طبة  هنج البالغة: اخل (1)
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هو العامل بسبب ذلك، وليس يف اآلية الكريمة ما يكشف عن العلة الكامنة وراء التخصيص  

(، كام عليه بعض  19هبذا العدد، ولذلك ال يصح االستدالل باآلية عىل قداسة هذا العدد ) 

يقال   أن  يمكن  ا  إنهاملنحرفني، ألنه  تدبري  أمر  لتوَل  بمهمة  يكفي  والقيام  لنار وحراستها 

ال   أكثر  وال  أقل  تسعة عرش ال  عدهتم  فكون  املالئكة،  من  العدد  هذا  املجرمني،  تعذيب 

 خلصوصية يف نفس العدد، بل اخلصوصية يف املعدود، ويف املهامت املوكلة إىل املالئكة. 

يرتبط من   بحواس  يتمتع  ان  اقتضت  اإلنسان  أن حاجة  ذلك  آخر: ويوضح  قال 

ا بالعامل اخلارجي فكان عدد هذه احلواس تكوينا مخسة، فهذا ال يعطي تقديسا هلذا  خالهل

العدد، بل إن احلاجة ترتفع باخلمس، ولو كانت احلاجة إىل أزيد من ذلك لقرنت بحاسة  

 سادسة.

قال آخر: وأما األمر الثالث، وهو اإلخبار عن عدهتم بأهنم تسعة عرش، فالقصد منه  

ىل ـ حتقيق مخسة أهداف، أوهلا أنه تعاىل مل جيعلهم عىل هذه العدة ﴿إِالَّ فِْتناًة  ـ كام يذكر اهلل تعا 

النفوس تساؤال عن فائدة جعل خزنة   أثار اإلخبار عن عددهم يف  ُروا﴾ حيث  فا كا لِلَِّذينا 

جهنم تسعة عرش ملكا، وملاذا مل يكونوا آالفا، فصار ذلك سببا لالختبار، فاملؤمن يقبله عن  

الم، والكافر يثري حوله الشك، ويسخر منه، وهبذا يظهر ما تكنه النفوس من  رىض واستس

 خري ورش، وتظهر األفعال التي يستحقون هبا الثواب والعقاب. 

قال آخر: وأما اهلدف الثاين، فهو أن هذا اإلخبار يبعث أهل الكتاب عىل تصديق  

وقف حممد األمي عىل ذلك    القرآن؛ ألن ذلك مما ورد يف كتبهم فيقولون يف أنفسهم: من أين

العدد!؟ فطبع احلال يقتيض أن يقولوا: مل يقف عليه إال من طريق الوحي، كام قال تعاىل:  

من   الغاية  أي  للغاية،   ﴾ ﴿لِياْستاْيِقنا قوله:  يف  فالالم،   ،﴾ تاابا
اْلكِ ُأوُتوا  ِذينا  الَّ ﴿لِياْستاْيِقنا 

 اإلخبار بالعدد. 



238 

 

يف جانب أهل الكتاب، وبازدياد اإليامن يف جانب  التعبري باالستيقان  ويف    قال آخر:

املؤمنني، مراعاة ملقتىض احلال يف كل من الفريقني.. فأهل الكتاب ـ واملقصود به هنا أولو  

العلم منهم، الذين سلموا من اهلوى املضل، الذي أفسد عىل كثري من علامئهم دينهم، فأهل  

ي جاء به القرآن يقينا بأن ما يتلقاه حممد  الكتاب هؤالء، يبعث فيهم هذا اخلرب اجلديد الذ

  ،هو وحي من عند اهلل.. هذا إىل ما كان عندهم من علم، هبذا النبي، املبرش به يف كتبهم ،

 واملبينة صفاته فيها. 

حيث   املؤمنني  إيامن  يف  يزيد  اإلخبار  هذا  أن  فهو  الثالث،  اهلدف  وأما  آخر:  قال 

يزداد الذين آمنوا إيامنا(، أي أن  )و، كام قال تعاىل:  جيدون يف القرآن ما يصدقه أهل الكتاب 

لكنهم   نزوهلا..  بعد  اآليات، ومن  نزول هذه  قبل  من  الرسول،  مؤمنون بصدق  املؤمنني 

ملعامل   استبصار  قوة  إيامهنم ويزيدهم  يثبت  آيات اهلل جديدا،  تلقوا من  إيامنا كلام  يزدادون 

 نا خالصا من شوائب الشك واالرتياب. احلق.. وهؤالء املؤمنون، هم الذين آمنوا إيام

ِذينا ُأوُتوا   ْرتاابا الَّ الا يا قال آخر: وأما اهلدف الرابع، فهو ما عرب عنه قوله تعاىل: ﴿وا

﴾، والذين أوتوا الكتاب هنا، هم مطلق اليهود والنصارى، وليس الذين   املُْْؤِمنُونا تاابا وا
اْلكِ

لكتاب.. وكذلك املؤمنون هنا، هم الذين مل  ذكروا من قبل، والذين هم خاصة علامء أهل ا

يقع اإليامن بعد موقعا متمكنا من قلوهبم.. فهؤالء وأولئك ليس من شأهنم أن يرتابوا بعد  

هذا الذي جاء يف آيات اهلل من أنباء الغيب عن عدة أصحاب النار، بعد أن تطابق هذا مع  

 ما يف التوراة. 

عرب  ما  فهو  اخلامس،  اهلدف  وأما  آخر:  يِف  قال  ِذينا  الَّ لِياُقولا  ﴿وا تعاىل:  قوله  عنه   

قلوهبم   الذين يف  لينكشف حال  أي  ثااًل﴾،  ما ا  هِباذا اهللَُّ  ادا  أارا ا  اذا ما ُرونا 
افِ اْلكا وا ٌض  را ما ُقُلوهِبِْم 

أن   احلق  كلمة  اهلوى عىل  غلبهم  الذين  الكتاب،  أهل  علامء  من  املنحرفون  وهم  مرض، 
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املرش هم  والكافرون،  هبا،  وهؤالء،  ينطقوا  فهؤالء،  رشكهم..  عىل  مازالوا  الذين  كون 

﴾ مادة لالستهزاء، والسخرية.. كأن يقولوا   ا رشا ةا عا ْسعا
تِ ا  لايْها يتخذون من قوله تعاىل: ﴿عا

ثااًل﴾.. وهذا السؤال   ا ما ادا اهللَُّ هِباذا ا أارا اذا مثال: ما هذه التسعة عرش؟ وملاذا مل تكن عرشين؟ ﴿ما

، وكأهنم يعرتضون يف أنفسهم بأن هذه العدة القليلة كيف تقوى  اإلنكاري بصدد التحقري

 عىل تعذيب أكثر الثقلني من اجلن واإلنس؟

قال آخر: وقد تكون الالم يف قوله: )ليقول( الم العاقبة، وليست الم الغاية، والفرق  

مورد  بينهام واضح فإن )الم( الغاية تدخل يف الغرض الداعي إىل الفعل، كام سبق بيانه يف  

االستبيان ألهل الكتاب وزيادة اإليامن يف املؤمنني، وأما )الم( العاقبة فهي لبيان ما يرتتب  

عىل الِشء قهرا، كام يقال )لدوا للموت وابنوا للخراب(، فإن الوالدة والبناء ليستا لغاية  

واجد  املوت واخلراب، بل مها يرتتبان عليهام قهرا، وهكذا املقام، فإن االستفسار قهري يت 

 يف أذهان مرىض القلوب والكافرين. 

عىل   تعاىل  اهلل  رد  الطائفتني  لضالل  سببا  العدة  عن  اإلخبار  صار  وملا  آخر:  قال 

بِّكا إِالَّ   ْعلاُم ُجنُودا را ا يا ما اُء وا ْن ياشا ِْدي ما هيا اُء وا ْن ياشا لِكا ُيِضلُّ اهللَُّ ما ذا تساؤهلم هذا بقوله: ﴿كا

ا ِهيا إِالَّ ِذكْ  ما ﴾، أي هذه األمثال التي يرضهبا اهلل للناس، هي مضلة لبعض  ُهوا وا ِ ى لِْلبارشا را

الناس، كام أهنا هداية لبعضهم.. فمن نظر إليها بقلب مريض، وبرص زائغ، مل يروجه اخلري  

واحلق فيها، وارتد إىل الوراء مرتكسا يف متاهات الغواية والضالل.. ومن جاء إليها بقلب  

 وى ـ رأى الطريق القويم إىل اهلل، فسلكه، واستقام عليه. سليم، وعقل حمرر من اهل

ًة فااما   ا باُعوضا ثااًل ما با ما ْستاْحيِي أاْن يارْضِ قال آخر: وهذا مثل قوله تعاىل: ﴿إِنَّ اهللَّا الا يا

ا الَّذِ  أامَّ ِْم وا هبِّ ُه احْلاقُّ ِمْن را ياْعلاُمونا أانَّ نُوا فا ِذينا آما ا الَّ أامَّ ا فا ها ْوقا ادا اهللَُّ  فا ا أارا اذا ياُقوُلونا ما ُروا فا فا ينا كا

 ﴾ اِسِقنيا ا ُيِضلُّ بِِه إِالَّ اْلفا ما رًيا وا
ثِ ِْدي بِِه كا هيا ثرًِيا وا ِه كا

ثااًل ُيِضلُّ بِ ا ما  [ 26البقرة: ] هِباذا
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قال آخر: وهذا يعني أن اجلعل اخلاص سبب لكل من اهلداية والضاللة، وليس علة  

إيامن  تامة هلام فكل   زاد  فلو  األمرين،  أحد  إجبارا عىل  يكون  ميوله دون أن  خيتار حسب 

 املؤمن فقد زاد عن اختيار، ولو ضل املنافق أو الكافر فقد نتج ذلك عن اختيارمها. 

املستهزئني   عىل  رد   ﴾ ُهوا إاِلَّ  بِّكا  را ُجنُودا  ْعلاُم  يا ا  ما ﴿وا تعاىل:  وقوله  آخر:  قال 

د التسعة عرش مادة لالستهزاء والسخرية، حتى لقد بلغ  اختذوا من عد  نالساخرين، الذي

هبم القول بأن اهلل ال يملك من اجلند إال هؤالء التسعة عرش، ولو كان يملك أكثر منهم  

يعلم   وال  هلا،  ال حرص  اهلل  جنود  فإن  وضلوا،  وكذبوا  تسعة عرش..  ال  جلعلهم عرشين 

 عددها إال هو سبحانه وتعاىل. 

﴾  قال آخر: ثم ختم اهلل  ﴾، والضمري ﴿ِهيا ِ ى لِْلبارشا ا ِهيا إِالَّ ِذْكرا ما تعاىل بقوله: ﴿وا

ُروا﴾، أي أن هذه   فا ْتناًة لِلَِّذينا كا
ُْم إِالَّ فِ هتا ْلناا ِعدَّ عا ا جا ما ٍة﴾ يف قوله تعاىل: ﴿وا يعود إىل ﴿ِعدَّ

ما جاء يف   مطابقة  الكتاب  أهل  منها  علم  كام  الناس..  ذكرى، وعربة  العدة، هي موضع 

لقرآن ملا يف كتبهم، والتزام هذه الكتب مجيعها هذا العدد، دون تبديل فيه، أو حتريف له،  ا

 فيام حرف أهل الكتاب وبدلوا، ألنه ال مصلحة هلم يف هذا التبديل، والتحريف. 

ُأْصلِيِه   ﴾ يف قوله تعاىل: ﴿سا را قا قال آخر: وجيوز أن يكون هذا الضمري عائدا إىل ﴿سا

﴾، ومع سقر اجل را قا نود القائمون عليها، وعدهتم تسعة عرش.. فسقر، واجلنود القائمون  سا

 عليها، هي ذكرى للبرش. 

قال آخر: أي ليس اهلدف إال إثارة حقائق اآلخرة التي تتمثل النار يف جنباهتا كموقع  

الذي   والرضوان  للنعيم  كموقع  اجلنة يف رحاهبا  تنطلق  الكافرين واملرشكني، كام  لعذاب 

من رب العاملني، مما ال جمال فيه للجدل، بل الغاية كل الغاية فيه، هي الذكرى    يناله املؤمنون 

التي تفتح العقل والقلب والروح عىل ذلك كله، لينطلق اإلنسان بعيدا عن أجواء الغفلة،  
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 ليتقي اهلل يف أمره ويف هنيه. 

 املشهد الثاين: 

ْيٌل   فحدثونا عن قوله تعاىل:: أحسنتم..  (1)قال املرشد تاابا  ﴿فاوا
ْكُتُبونا اْلكِ  لِلَِّذينا يا

تاباْت أا  ُْم مِمَّا كا ْيٌل هلا ياًل فاوا
لِ نًا قا وا بِِه ثاما ُ ا ِمْن ِعنِْد اهللَِّ لِياْشرتا ذا ْيٌل  بِأاْيِدهيِْم ُثمَّ ياُقوُلونا ها وا ْيِدهيِْم وا

امً  ناا النَّاُر إِالَّ أايَّ اسَّ ْن متا اُلوا لا قا ْكِسُبونا وا ُْم مِمَّا يا لاْن خُيْلِفا  هلا ْهًدا فا اْذُتْم ِعنْدا اهللَِّ عا ًة ُقْل أاختَّ ْعُدودا ا ما

طِيئاُتُه فا  اطاْت بِِه خا أاحا يِّئاًة وا با سا سا ْن كا ْعلاُمونا باىلا ما ا الا تا ىلا اهللَِّ ما ُه أاْم تاُقوُلونا عا ْهدا ئِكا  اهللَُّ عا ُأولا

الَّ  الُِدونا وا ا خا يها
اُب النَّاِر ُهْم فِ اُب اجْلانَِّة ُهْم  أاْصحا ئِكا أاْصحا احِلااِت ُأولا ِمُلوا الصَّ عا ُنوا وا ِذينا آما

 ﴾ الُِدونا ا خا يها
 [ 82ـ  79]البقرة: فِ

قال أحد الوعاظ: هذه اآليات الكريمة تتحدث عن نامذج من سفه املحرفني لألديان  

يعلمون   وال  الكذب،  اهلل  عىل  يفرتون  فهم  حد،  عند  يقف  ال  أماين،  والذي  إال  الكتاب 

 وعلمهم ظن والظن ال يغني من احلق شيئا. 

وأصحابه شديدي احلرص    قال آخر: ومن هؤالء اليهود، فقد كان رسول اهلل  

عىل دخوهلم يف اإلسالم، فقص اهلل يف هذه اآليات الكريمة عىل املؤمنني من أنبائهم ما أزال  

من أسالفهم من مترد وعناد، وجحود    به أطامعهم، وأيأسهم من إيامهنم بذكر ما كان حيدث 

وإنكار.. ولذلك ال عجب إذا يف إعراض احلارضين عن هدى اهلل، فاملعارضة واالستكبار  

يشاهدون   وهم  ويكابرون  ويبدلون  حيرفون  كانوا  الذين  أسالفهم  من  ورثومها  دأهبم 

 الدالئل احلسية ترتى بني يدي أنبيائهم. 

تاابا بِأاْيِدهيِْم ُثمَّ ياُقوُلونا  قال آخر: وهي تبدأ بقوله تعاىل: ﴿فا 
ْكُتُبونا اْلكِ ْيٌل لِلَِّذينا يا وا

 

(، واألمثل يف تفسري كتاب  101/ 2(، ومن وحي القرآن: )148/  1(، وتفسري املراغي )283/ 1(، وزهرة التفاسري )101/ 1التفسري القرآين للقرآن ) (1)

 ( 563/  3(، ومفاتيح الغيب ) 203/ 1) التفسري املنري(، و276/ 1اهلل املنزل: )
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ا ِمْن ِعنِْد اهللَِّ﴾، والويل كلمة يقوهلا من يقع يف هلكة،   ذا دعاء عىل النفس بالعذاب    وهيها

ا اْلكِتااِب﴾   ذا اِل ها تاناا ما ْيلا ا وا أي أن  ،  [ 49الكهف:  ] كام جاء يف قوله تعاىل حكاية عن الكافرين ﴿يا

اهلالك نازل ال حمالة بأولئك الظاملني للحق يف ذاته وألنفسهم الذين يكتمون ما أنزل اهلل  

ما   وحمو  إثباته  يريدون  ما  وإلثبات  أهوائهم،  بمحض  الكتاب  ويكتبون  ألهوائهم،  تبعا 

بينه   أخفوا كثريا، وقد  يكتبون قد  ما  بكتابة  كتامنه.. فهم  يريدون  ما  يريدون حموه وكتامن 

 آن الكريم أو بني ما وجب بيانه. القر

تاابا بِأاْيِدهيِْم﴾ فيه تأكيد لبيان أهنم هم مصدر  
ْكُتُبونا اْلكِ قال آخر: وقوله تعاىل: ﴿يا

اإلعالم به، وأنه ال مصدر له من اهلل تعاىل، يضلون به األميني منهم، ويعلنونه عىل أنه من  

فيه بعض ما جاء عن طريق موسى    عند اهلل تعاىل، وهم الذين كتبوه وصنفوه، وقد يكون

 والنبيني من بعده، لكنه يف مجلته ليس صادقا يف كل ما كتبوا. 

لِياًل﴾ أي   قا نًا  ثاما بِِه  وا  ُ قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل سبب فعلهم هذا، فقال: ﴿لِياْشرتا

ليأخذوا ألنفسهم يف مقابلة هذا املحرف ثمنا، وهي الرشى التي كانوا يأخذوهنا جزاء ما  

صنعوا، ووصف الثمن بالقلة وقد يكون كثريا، ألن كل ما يباع به احلق ويرتك ألجله فهو  

 قليل، ألن احلق أثمن األشياء وأغالها.

ُْم مِمَّا   ْيٌل هلا وا تاباْت أاْيِدهيِْم وا ُْم مِمَّا كا ْيٌل هلا قال آخر: ثم كرر اهلل تعاىل الوعيد فقال: ﴿فاوا

﴾ أي فلهم عقوبة عظيم ْكِسُبونا ة من أجل كتابتهم هذا املحرف، وويل هلم من أخذهم  يا

 الرشوة وفعلهم للمعايص. 

قال آخر: وقد روي عن اإلمام الصادق يف هذا أنه قيل له: إذا كان هؤالء العوام من  

اليهود ال يعرفون الكتاب إال بام يسمعونه من علامئهم، فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من 

إال اليهود  عوام  وهل  )بني  علامئهم؟  الصادق:  اإلمام  فقال  علامءهم،  يقلدون  كعوامنا،   
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عوامنا وعوام اليهود فرق من جهة، وتسوية من جهة، أما من حيث االستواء فإن اهلل ذم  

عوامنا بتقليدهم علامءهم، كام ذم عوامهم، وأما من حيث افرتقوا فإن عوام اليهود كانوا قد  

احلرام وأكل  الرصاح،  بالكذب  علامءهم  واضطروا  عرفوا  األحكام،  وتغيري  والرشاء   ،

بقلوهبم إىل أن من فعل ذلك فهو فاسق، ال جيوز أن يصدق عىل اهلل، وال عىل الوسائط بني  

الظاهر،   الفسق  علامئهم  من  عرفوا  إذا  عوامنا  وكذلك  ذمهم،  فلذلك  اهلل،  وبني  اخللق 

ء فهو مثل اليهود  والعصبية الشديدة، والتكالب عىل الدنيا وحرامها، فمن قلد مثل هؤال 

حافظا   لنفسه،  الفقهاء صائنا  من  كان  من  فأما  علامئهم،  لفسقة  بالتقليد  اهلل  ذمهم  الذين 

 ( 1) لدينه، خمالفا عىل هواه، مطيعا ألمر مواله، فللعوام أن يقلدوه(

أهنم   وادعائهم  تعاىل رضبا من رضوب غرورهم وصلفهم  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  قال 

أبناء اهلل وأحباؤه، ولذلك ال يعذهبم دوما بل يعذهبم تعذيب األب    شعب اهلل املختار، وأهنم

اًما   أايَّ إِالَّ  النَّاُر  ناا  اسَّ متا ْن  لا اُلوا  قا ﴿وا فقال:  عنهم،  يرىض  ثم  قصريا  وقتا  حبيبه  واحلبيب  ابنه 

ْعُدوداًة﴾، أي لن خيلدنا اهلل يف عذاب النار ألننا أبناؤه وأحباؤه وشعبه املختار، فال يعاق  بنا  ما

إال كام يعاقب األب أوالده، واملحب حبيبه، بطريقة تأديبية محيمة يمتزج فيها احلب بالعقوبة  

هذه   مثل  يف  يتحرك  عندما  الغضب  تسبق  الرمحة  ألن  طويال،  يستمر  ال  خفيف  بشكل 

 املواقع، وتلك هي التخيالت النفسية التي حتول األمنية إىل حقيقة يف الواقع. 

القا  التي  قال آخر: وهذه هي  املستعلية  الذهنية  املرتكزة عىل  اليهودية  النفسية  عدة 

يقفون يف   الناس  املختار، وأن  اهلل  أهنم شعب  باعتبار  الفوقي،  املوقع  الناس من  إىل  تنظر 

 الدرجات الدنيا ليكونوا خدما هلم يلبون حاجاهتم وقضاياهم العامة واخلاصة.  

 

 . 457 ، صاالحتجاج (1)
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ن النار متسهم سبعة أيام، ألن عمر  قال آخر: وقد روي يف هذا أن أكثر اليهود عىل أ

الدنيا عندهم سبعة آالف سنة، فمن مل تدركه النجاة ويلحقه الفوز والسعادة يمكث يف النار  

سبعة أيام عن كل ألف سنة يوم، وقال بعضهم: إهنا متسهم أربعني يوما، وهي املدة التي  

 عبدوا فيها العجل. 

لاْن خُيْلِفا اهللَُّ  قال آخر: وقد رد اهلل تعاىل عليهم بقوله: ﴿ ْهًدا فا اْذُتْم ِعنْدا اهللَِّ عا ُقْل أاختَّ

ُه﴾ أي أعهد إليكم ربكم بذلك ووعدكم به وعدا حقا؟ إن كان كام تقولون فلن خيلف   ْهدا عا

﴾ أي أم أنتم تقولون عىل اهلل شيئا ال علم   ْعلاُمونا ا الا تا ىلا اهللَِّ ما اهلل وعده.. ﴿أاْم تاُقوُلونا عا

يبلغه الرسل عنه، وبدون هذا يكون افتياتا عىل اهلل  لكم به ، فإن مثله ال يكون إال بوحي 

 وجراءة عليه، ألنه قول بال علم فهو كفر َصاح. 

قال آخر: أي إن مثل ذلك القول ال يصدر إال عن أحد أمرين: إما اختاذ عهد من  

فأنتم حيصل  مل  العهد  اختاذ  كان  وإذ  عليه،  وتقول  افرتاء  وإما  دعواكم،    اهلل،  يف  كاذبون 

 مفرتون بأنسابكم حني تدعون أنكم أبناء اهلل وأحباؤه. 

قال آخر: ثم بني اهلل تعاىل أن العقاب يكون عىل قدر العمل، والثواب يكون عىل  

قدر العمل، فال ينظر فيه إىل الذات، بل اجلميع خلق اهلل تعاىل، وال يريد اهلل تعاىل إال العمل  

ئِكا  الصالح، واالمتناع عن   فاُأولا طِيئاُتُه  بِِه خا اطاْت  أاحا وا يِّئاًة  سا با  سا كا ْن  ما فقال: ﴿باىلا  الرش، 

النَّاِر﴾، أي ليس األمر كام قالوا وزعموا زعام بعيدا عن كل حقيقة، بل املسألة   اُب  أاْصحا

خاضعة لقاعدة ثابتة يف ثواب اهلل وعقابه، مما ال يرجع إىل امتيازات ذاتية إلنسان معني أو  

يِّئاًة﴾ عميقة اجلذور يف ذاته بحيث كان هلا الدور الكبري يف تغيري  شع با سا سا ْن كا ب معني. ﴿ما

كل فكره وعمله يف االجتاه السلبي، ليكون إنسانا حماَصا من كل جهة، فال ينفذ إىل عقله  

بِِه   اطاْت  أاحا ﴿وا عليه ضاللته  أطبقت  فقد  اخلري،  من  حياته يشء  إىل  وال  احلق،  من  يشء 
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طِي  ئاُتُه﴾ من كل جانب، فأينام يتوجه ويتحرك فهناك خطيئة يف فكره ويف عمله. خا

املحاسبة   إىل  إشارة  يكون  قد   ﴾ با سا ﴿كا بكلمة  الكريمة  اآلية  وتعبري  آخر:  قال 

الذنب   بارتكاب  أنه يكسب  ذنبه ظانا  املذنب عىل أساسها  يرتكب  التي  العاجلة  اخلاطئة 

مثل ه برتكه خسارة، وإىل  ويتحمل  ِذينا  نفعا،  الَّ ئِكا  ﴿ُأولا تعاىل:  قوله  يشري  املذنبني  ؤالء 

ِة﴾   ْنياا بِاآْلِخرا ُوا احْلايااةا الدُّ ا   [ 86البقرة: ] اْشرتا

قال آخر: ولعل الرشك الذي ال يغفره اهلل هو التجسيد احلي هلذه السيئة التي يكسبها  

نمية التي حتول حياته  اإلنسان فتبعده عن اهلل يف توحيد العقيدة والعبادة، ويستغرق يف الص

إىل جدار مسدود ال جمال فيه لألفق الواسع، وإىل كهف مظلم ال ينفذ إليه النور من أية جهة،  

واقع يف  والفساد  والرش  الباطل  متجسدة يف حركة  خطيئة  اإلنسان  هذا  الداخيل    ه فيكون 

 واخلارجي. 

اُب  قال آخر: ولذلك كان جزاؤهم العادل ما عرب عنه قوله تعاىل:   ئِكا أاْصحا ﴿فاُأولا

﴾ ألن مثل هؤالء ال يرتبطون باهلل بأية رابطة تنفذ منها رمحته وينفتح   الُِدونا ا خا يها
النَّاِر ُهْم فِ

 عليهم رضوانه، مما جيعل اخللود يف النار هو النهاية الطبيعية التي ينتهون إليها. 

نُوا﴾ باهلل ورسله ومالئكته وكتبه  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل يف مقابلهم   ِذينا آما الَّ ﴿وا

احِلااِت﴾ التي أراد اهلل لعباده أن يأخذوا هبا يف حياهتم الفردية   ِمُلوا الصَّ عا واليوم اآلخر ﴿وا

والواقع   للحق،  الفكري  التجسيد  فكانوا  واخلاصة،  العامة  عالقاهتم  ويف  واالجتامعية 

موقع القرب من اهلل، فال يزدادون إال خريا وطاعة  املتحرك للخري، األمر الذي جيعلهم يف  

﴾ فهم أهلها وجمتمعها وهم   الُِدونا ا خا يها
فِ ُهْم  اجْلانَِّة  اُب  أاْصحا ئِكا  وحمبة وانقيادا له، ﴿ُأولا

الذين يمثلون أخالقيتها املنفتحة عىل الروح والرضوان، وجيددون هلا حيويتها وحركيتها  

 مع اهلل وانتهت إليه يف مواقع القرب عنده. يف إنسانيتهم اخلرية التي عاشت 
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قال آخر: وبذلك فإن اهلل تعاىل يؤكد هنا القاعدة اخلاصة باخللود يف اجلنة أو يف النار،  

بعيدا عن كل االمتيازات، أو االستثناءات املتومهة لألشخاص أو لألمم، فليس يف اآلخرة 

ألن  الدنيا،  يف  الناس  لدى  املعروف  املستوى  عىل  من حصول    طبقات  تنشأ  هنا  الطبقية 

اإلنسان عىل امتياز مادي أو معنوي، يتميز به عن غريه، فيجعل له قيمة متميزة لدى سائر  

الناس؛ أما يف اآلخرة، فاجلميع متساوون أمام اهلل؛ فال عالقة ألحد باهلل أكثر من غريه، من  

اهلل، فال جمال هناك إال    ناحية ذاتية، ألهنم خملوقون له، ومن ناحية الصفات، ألهنا هبة من

 للعمل وحده، فهو القيمة األوىل واألخرية التي ترفع مستوى اإلنسان عند اهلل. 

النار هم الذين واقعوا اخلطيئة من قاعدة روحية   قال آخر: وهلذا فإن اخلالدين يف 

لإلنسان،   مما حيدث  وليست شيئا طارئا  من كل جانب  فهي حميطة هبم  وفكرية وعملية، 

 لنزوة رسيعة. كنتيجة  

هم   وهؤالء  وعمال،  وشعورا  فكرا  يعيشوهنا  ثم  يعتقدوهنا  أهنم  ذلك  آخر:  قال 

املجرمون املتمردون الذين يواجهون احلق من موقع الوضوح يف الرؤية، ولكنهم يرصون  

 عىل االبتعاد عنه والتمرد عليه، واملتاجرة بكلامته بعيدا عن روحه، والتحريف آلياته. 

هم الذين ال يتطلعون إىل اإليامن باهلل بروحية منفتحة ختشع أمام  قال آخر: وهؤالء  

ذكره وختضع آلياته، وتستسلم ألوامره ونواهيه، بل يمرون مرورا رسيعا، متاما كأية فكرة  

 طارئة، أو وهم زائل. 

قال آخر: وهؤالء هم الظاملون الذين يفسدون يف األرض ويبغون فيها بغري احلق،  

سلطان اهلل  نوازع  وينازعون  خالل  من  صغار،  آهلة  أهنم  إليهم  خييل  عندما  وكربياءه،  ه 

الذين   أو  والسلطان،  القوة  مظاهر  يف  السلطة  هبا  توحي  التي  الذاتية،  والعظمة  الكربياء 

يرشكون بعبادة اهلل غريه، مما يصنعونه بأيدهيم من اخلشب واحلجر وغريمها مما يصنع منه  



247 

 

وخ بطاعتهم  يصنعونه  مما  أو  الطغاة األصنام،  من  والدم  اللحم  أصنام  من  ضوعهم 

 واملستكربين الذين يصنع منهم األتباع آهلة وسادة، ولوالهم ما كانوا شيئا مذكورا. 

القاعدة، هم أصحاب   اخلطيئة من موقع  التي تكسب  النامذج  آخر: هذه هي  قال 

الذين مل يرتكوا   اليهود  الذين تنطبق صفاهتم عىل هؤالء  النار، وهم  خطيئة إال  اخللود يف 

بغري حق،   األنبياء  األنبياء، وقتلهم  التمرد عىل  قوة وعزم وتصميم، من  ومارسوها بكل 

يدل عىل وجود أساس   مما  والبدع، وغري ذلك،  باألكاذيب  اهلل، واملتاجرة  وحتريف كالم 

روحي أو فكري للتمرد والطغيان، أو يوحي بأن عالقتهم باهلل ال متثل شيئا كثريا يف حياهتم  

فعوا ـ من خالله ـ يف طريق الطاعة والتوبة؛ فكيف يرون ألنفسهم هذا االمتياز اإلهلي  ليند

 الذي يؤمنهم من الدخول يف النار؟

فكرا   نفوسهم  يف  اإليامن  عاشوا  الذين  فهم  اجلنة،  يف  اخلالدون  وأما  آخر:  قال 

كام    وشعورا وروحانية، فهم يقفون أمام اهلل موقف املؤمن الذي حيس وجوده بمشاعره، 

يتعلقه بفكره، وهم الذين يعيشون اإلحساس بالعبودية املطلقة التي تدفعهم إىل اخلضوع  

واخلشوع واالستسالم هلل يف أعامهلم، ولكنهم قد خيطئون ويتمردون نتيجة نزوة رسيعة أو  

هفوة طارئة مما يدخل يف حساب الغفلة والنسيان ووسوسة الشيطان، من دون أن يكون  

 أو فكري يشجع عىل ذلك ويدفع إليه. هناك أساس نفيس 

قال آخر: وهلذا نجدهم يرتاجعون عند أول حالة انتباه أو تذكر أو يقظة ضمري، كام  

ا   إِذا ُروا فا كَّ ْيطااِن تاذا ُهْم طاائٌِف ِمنا الشَّ سَّ ا ما ْوا إِذا قا ِذينا اتَّ حدثنا اهلل عنهم يف قوله تعاىل: ﴿إِنَّ الَّ

  ﴾ ونا فهؤالء هم أصحاب اجلنة املتقون، الذين عاشوا روحيتها يف    [ 201  األعراف:] ُهْم ُمْبرِصُ

 روحيتهم، وأخالق أهلها يف أخالقهم يف األرض قبل أن ينتقلوا إليها. 

قال آخر: واآليات الكريمة تنبه العاملني يف حقل التوعية والدعوة اإلسالمية، أن  
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م للقرب  األصيل  اإلسالمي  املفهوم  يف  اجلانب  هذا  عىل  فال  يركزوا  عنه،  والبعد  اهلل  ن 

يسمحوا لالمتيازات الطارئة التي توزع اجلنة والنار بني الناس عىل أساس أنساهبم ـ حتى  

ـ أو عىل أساس انتامءاهتم املذهبية من دون أن يكون    ولو كان النسب مرتبطا برسول اهلل  

فهوم القرآين،  لذلك أي أثر يف سلوكهم العميل وتطلعاهتم الروحية، ألن ذلك يتناىف مع امل

 الذي يعترب األساس يف صحة أي مفهوم وفساده. 

قال آخر: فإذا كان القرآن الكريم يطرح القضية يف موقع اإليامن والعمل، فكيف  

يمكن أن نجرد املقياس من العمل فنعتربه ثانويا ونبقي عىل جانب اإليامن وحده!؟.. ثم  

 ل!؟  هل يمكن أن نكتشف اإليامن احلق إال من خالل العم 

بعض   إزاء  إيامنية،  عاطفة  من  الناس  بعض  لدى  وجوده  خييل  ما  أما  آخر:  قال 

املقدسات أو الروحيات، فإهنا قد تدخل يف نطاق الرتبية العاطفية، التي يعيشها اإلنسان يف  

 طفولته أو يف بيئته، بعيدا عن جانب العقيدة عنده. 

املطروحة يف باب العام  قال آخر: وقد حياول البعض أن يدخل قضية االستثناءات  

واخلاص أو املطلق واملقيد، مما اعتاد الفقهاء واألصوليون إثارته يف كل قضية من القضايا  

الرشعية التي يقف فيها اإلنسان بني أمرين، أحدمها يدل عىل اإلطالق، واآلخر يدل عىل  

دة، ونحن  التحديد، فيحملون املطلق عىل املحدود، فريكزون بذلك االستثناءات يف القاع

ال نامنع يف القضية من ناحية املبدأ، فإن هذه القاعدة اللغوية تعترب من بني القواعد املسلمة  

يف أساليب اللغة العربية.. ولكن هذا ال جيري يف احلاالت التي تدخل يف نطاق الضوابط  

د يدخل  العامة التي يراد منها التحديد املطلق من أجل إعطاء املفاهيم األساسية العامة، فق

ذلك يف سياق العموميات أو املطلقات اآلبية عن التخصيص أو التقييد وال سيام يف أمثال  

طبيعة   مع  ينسجم  اآلية  يف  املطروح  املفهوم  بأن  اإلنسان،  معها  يشعر  التي  القضايا  هذه 
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العالقة التي تربط اهلل بعباده حيث ال أساس ألي يشء ذاِت يف هذا املجال، لتساوي اخللق  

 اهلل يف كل االمتيازات املتومهة، فال يبقى إال العمل املستند إىل اإليامن. أمام 

 املشهد الثالث: 

املرشد أحسنتم..  (1) قال  تعاىل::  قوله  عن  ُع    فحدثونا  ْسما يا يٍم 
أاثِ اٍك  أافَّ لُِكلِّ  ْيٌل  ﴿وا

لِ  ا عا إِذا اٍب أالِيٍم وا ذا ُه بِعا ْ بارشِّ ا فا ْعها ْ ياْسما أاْن ملا ا كا ْيِه ُثمَّ ُيرِصُّ ُمْستاْكرِبً لا اِت اهللَِّ ُتْتىلا عا اتِناا  آيا ما ِمْن آيا

را  اٌب ُمِهنٌي ِمْن وا ذا ُْم عا ئِكا هلا ا ُهُزًوا ُأولا ها اذا ْيًئا اختَّ ْيًئا  شا ُبوا شا سا ا كا نُْهْم ما الا ُيْغنِي عا نَُّم وا ها ائِِهْم جا

 ِ هبِّ اِت را ُروا بِآيا فا ِذينا كا الَّ ا ُهًدى وا ذا يٌم ها
ظِ اٌب عا ذا ُْم عا هلا اُذوا ِمْن ُدوِن اهللَِّ أاْولِيااءا وا ا اختَّ الا ما ْم  وا

اٌب ِمْن ِرْجٍز أالِيٌم﴾  ذا ُْم عا  [ 11ـ  7]اجلاثية: هلا

عاظ: يف هذه اآليات الكريمة هتديد ووعيد بالويل والبالء، ملن يسمع  قال أحد الو

آيات اهلل تتىل عليه، ثم يلقاها ضائقا هبا، منكرا هلا، مستعليا ومستكربا، عىل اإلقبال عليها،  

 فال يأبه ملا يتىل عليه منها، بل يميض كأن مل يسمع شيئا، كان يف أذنيه صمام. 

اٍك أاثِيٍم﴾، واألفاك: صيغة مبالغة من  قال آخر: وهي تبدأ بقوله تعاىل  ْيٌل لُِكلِّ أافَّ : ﴿وا

اإلفك، واالفرتاء، وقلب احلقائق.. واألثيم: صيغة مبالغة كذلك من اإلثم، وهو اقرتاف  

 املنكر، واجرتاح السيئات. 

قال آخر: وهاتان الصفتان مها اآلفتان اللتان تتسلطان عىل أهل الزيغ والضالل، فال  

بول للحق، وال جتاوب معه.. إذ كيف جيد احلق له مكانا يف نفوس ال تستمرئ  يكون منهم ق

 إال اإلفك، وال تستطيب إال اإلثم؟ 

املوقف   لتكون كلها كذبا يف  انطلقت حياهتم  قال آخر: وهو وصف هلؤالء الذين 

 

(، 191/  16(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: )308/  20(، ومن وحي القرآن: ) 143/  25(، وتفسري املراغي )223/  13القرآين للقرآن ) التفسري    (1)

 . 334/ 25  الطالبني: (، ومنية 672/ 27(، ومفاتيح الغيب )255/  25) التفسري املنريو
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والكلمة، فهم يامرسون الكذب عىل أنفسهم عندما يكذبون عىل الناس، ويكذبون احلقائق  

أِت هبا الرسل، ويغرون الناس بالكذب يف حركة الواقع، وبتكذيب الصادقني، ألهنم  التي ي

ال يطيقون كلمة الصدق، وال أجواء احلق بعد أن أصبح الكذب عنوانا لشخصياهتم وطابعا 

 حلياهتم. 

قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل هلذا األفاك وصفني.. أوهلام اإلَصار واالستكبار، فقال:  

ُع آيا  ْسما ا﴾، أي إن هذا األفاك إذا سمع  ﴿يا ْعها ْسما ْ يا أاْن ملا ا كا ْيِه ُثمَّ ُيرِصُّ ُمْستاْكرِبً لا اِت اهللَِّ ُتْتىلا عا

آيات القرآن تتىل عىل مسامعه، وفيها الداللة الواضحة عىل وحدانية اهلل وقدرته، ووعده  

ومل يتعظ بام يسمع    ووعيده، بقي مرصا عىل كفره، وأقام عىل ما كان عليه إقامة بقوة وشدة،

من كالم اهلل، وتكرب وتعاظم عن اإليامن باآليات، معجبا بنفسه، وكأنه مل يسمعها، مشبها  

الَِّذي   حاله بحال غري السامع يف عدم االلتفات إليها، ونظري اآلية قوله تعاىل: ﴿احْلاْمُد هللَِِّ 

ال ِت وا لا الظُُّلاما عا جا اأْلاْرضا وا اِت وا وا اما لاقا السَّ ﴾  خا ْعِدُلونا ِْم يا هبِّ ُروا بِرا فا ِذينا كا األنعام:  ] نُّورا ُثمَّ الَّ

1 ] 

ا   إِذا قال آخر: والصفة الثانية االستهزاء باآليات، وقد عرب عنها اهلل تعاىل بقوله: ﴿وا

آيات اهلل شيئا، اختذ ذلك   إذا علم هذا األفاك من  ُهُزًوا﴾ أي  ا  ها اذا اختَّ ْيًئا  ناا شا
اتِ آيا ِمْن  ما 

لِ عا

 ِشء هزوا، أي موضوعا للسخرية والتندر مما حوته من املعاين. ال

قال آخر: أي توجد لدى هؤالء اجلاهلني األنانيني حالتان.. األوىل: أهنم غالبا ما  

يسمعون آيات اهلل فال يعبؤون هبا، ويمرون عليها دون اهتامم وتعظيم، فكأهنم مل يسمعوها  

ا أن هيتموا هبا، فليس هلم من رد فعل إزاءها إال  أيضا.. والثانية: أهنم إذا سمعوها وأرادو

 االستهزاء والسخرية.. وكلهم مشرتكون يف هاتني احلالتني، فمرة هذه، وأخرى تلك. 

فقال:   جهنم،  نار  يف  أليام  عذابا  األوىل  الصفة  عىل  تعاىل  اهلل  أوعد  وقد  آخر:  قال 
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بالع الرسول  أهيا  فبرشه  أي  أالِيٍم﴾  اٍب  ذا بِعا ُه  ْ بارشِّ وبئس  ﴿فا جهنم  يف  املوجع  املؤمل  ذاب 

تسمية هذا اخلرب املحزن برشى ـ وهي ال تكون إال يف األمر السار ـ هتكم هبم،  ويف   القرار..

ِريُم﴾  ِزيُز اْلكا  [49الدخان: ] واحتقار لشأهنم، وهو مثل قوله تعاىل للكافر: ﴿ُذْق إِنَّكا أاْنتا اْلعا

اٌب  قال آخر: وأوعد اهلل تعاىل عىل الصفة الث ذا ُْم عا ئِكا هلا انية عذابا مهينا، فقال: ﴿ُأولا

والذل   باإلهانة  الذين سبقت صفاهتم هلم عذاب موصوف  األفاكون  أولئك  أي  ُمِهنٌي﴾ 

استهزاء   موضوع  واختاذها  اهلل  آيات  سامع  عن  واستكبارهم  إَصارهم  بسبب  واخلزي 

 لفضيحة. واستهانة بالقرآن، والعذاب املهني: هو املشتمل عىل اإلذالل وا

قال آخر: ومل ال يكون األمر كذلك، وهؤالء كانوا يريدون أن يضفوا عىل أنفسهم  

اهليبة والعزة واملكانة االجتامعية من خالل االستهزاء بآيات اهلل سبحانه، إال أن اهلل تعاىل  

فيسحبون  سيجعل عقاهبم حتقريهم وذلتهم وهواهنم، ويبتليهم بعذاب القيامة املهني املذل،  

تقريع   ذلك  مع  ويالحقهم  جهنم،  احلال يف  تلك  عىل  يرمون  ثم  مكبلني،  عىل وجوههم 

مالئكة العذاب وسخريتهم.. ومن هنا يتضح ملاذا وصف العذاب باألليم يف اآلية السابقة،  

 وباملهني هنا، وبالعظيم يف اآلية التالية، فكل منها يناسب نوعية جرم هؤالء وكيفيته. 

نَُّم﴾،  قال آخر: ثم و ها ائِِهْم جا را صف تعاىل كيفية ذلك العذاب املهني، فقال: ﴿ِمْن وا

أي إن أمام أولئك األفاكني جهنم يوم القيامة، ألهنم متوجهون إليها، كام قال تعاىل: ﴿ِمْن  

ِديٍد﴾    صا
ٍ
اء ى ِمْن ما ُيْسقا نَُّم وا ها ِه جا

ائِ را تعززهم بالدنيا ، أي من أمامه، أو إن وراء  [ 16إبراهيم: ] وا

 وتكربهم عن احلق جهنم، فإهنا خلفهم وستدركهم. 

يف   أمامهم، وسيصلوهنا  أن جهنم  مع  بالوراء  التعبري  يكون  أن  ويمكن  آخر:  قال 

املستقبل ناظرا إىل أن هؤالء قد أقبلوا عىل الدنيا ونبذوا اآلخرة والعذاب وراء ظهورهم،  

تم بأمر، تركه وراء ظهره، كام قال تعاىل: ﴿إِنَّ  وهو تعبري مألوف، إذ يقال لإلنسان إذا مل هي
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ْوًما ثاِقياًل﴾  ُهْم يا اءا را ُرونا وا ياذا اِجلاةا وا بُّونا اْلعا
 حُيِ
ِ
ء ُؤالا  [ 27اإلنسان: ] ها

اءا﴾ من املواراة، وتقال لكل يشء خفي   را قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإن كلمة ﴿وا

اه، أم أمامه لكنه بعيد ال يراه، وعىل هذا  عىل اإلنسان وحجب عنه، سواء كان خلفه وال ير

اءا﴾ معنى جامعا يطلق عىل مصداقني متضادين. را  فإن لكلمة ﴿وا

العلة   مسألة  إىل  إشارة  بالوراء  التعبري  يكون  فقد  ذلك،  إىل  باإلضافة  آخر:  قال 

تناولت الغذاء الفالين غري اجليد فستمرض بعد ذلك، أي إن   واملعلول، فمثال نقول: إذا 

ل الغذاء يكون علة لذلك املرض، وهنا أيضا تكون أعامل هؤالء علة لعذاب اجلحيم  تناو

 املهني. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن هؤالء كانوا يظنون أن أمواهلم الطائلة وآهلتهم التي  

ا  ا اختَّ الا ما ْيًئا وا ُبوا شا سا ا كا نُْهْم ما الا ُيْغنِي عا ُذوا ِمْن  ابتدعوها ستحل شيئا من أثقاهلم، فقال: ﴿وا

األوالد   من  الدنيا  يف  كسبوا  ما  عنهم  العذاب  من  شيئا  يدفع  ال  أي  أاْولِيااءا﴾،  اهللَِّ  ُدوِن 

ْيًئا﴾  ُدُهْم ِمنا اهللَِّ شا الا أاْوالا اهُلُْم وا نُْهْم أاْموا ْن ُتْغنِيا عا  [17املجادلة: ] واألموال، كام قال تعاىل: ﴿لا

اٌب  قال آخر: وسبب التفرقة بني قوله تع ذا ُْم عا هلا اٌب ُمِهنٌي﴾، وقوله: ﴿وا ذا ُْم عا اىل: ﴿هلا

ظِيٌم﴾ أن الوصف األول يدل عىل حصول اإلهانة مع العذاب، والوصف الثاين يدل عىل   عا

 كونه بالغا أقىص املراتب يف كونه رضرا. 

حتقيقا   هاد،  أنه  مع  هدى  كله  بأنه  املجيد  القرآن  تعاىل  اهلل  وصف  ثم  آخر:  قال 

ا ُهًدى﴾ فمن آمن به واختذه قائدا وإماما، يطيع أوامره، وينقاد إىل  للمبالغة، ف ذا قال: ﴿ها

ِْم﴾ فال   هبِّ اِت را ُروا بِآيا فا الَِّذينا كا اٌب ِمْن    ، يرتكونأحكامه، فقد هدي، وأما ﴿وا ذا ُْم عا بل ﴿هلا

ِذي ىلا الَّ ْلناا عا أاْنزا نا ظالاُموا ِرْجًزا ِمنا  ِرْجٍز أالِيٌم﴾ والرجز هو أشد العذاب، كام قال تعاىل: ﴿فا

 ﴾ ْفُسُقونا اُنوا يا  باِما كا
ِ
ء اما  [ 59البقرة: ] السَّ
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وهي:   العذاب،  من  بأنواع  الكافرين  وعد  تعاىل  اهلل  فإن  هذا،  وعىل  آخر:  قال 

فللعذاب   أالِيٌم﴾..  ظِيٌم﴾.. و﴿ِرْجٍز  عا اٌب  ذا ُمِهنٌي﴾.. و﴿عا اٌب  ذا أالِيٌم﴾.. و﴿عا اٌب  ذا ﴿عا

 الذنوب واملعايص. درجات تتناسب مع عظم 

 املشهد الرابع: 

ُكاما    فحدثونا عن قوله تعاىل: : أحسنتم..  (1)قال املرشد ْيِه ُأف  لا الِدا لِوا الَِّذي قاالا  ﴿وا

ْعدا  ْيلاكا آِمْن إِنَّ وا ْستاِغيثااِن اهللَّا وا يا ا  مُها ْبيِل وا قا لاِت اْلُقُروُن ِمْن  ْد خا قا جا وا أاْن ُأْخرا انِنِي  اهللَِّ    أاتاِعدا

ِذينا  ئِكا الَّ لنِيا ُأولا اطرُِي اأْلاوَّ ا إاِلَّ أاسا ذا ا ها ياُقوُل ما قٌّ فا لاْت ِمْن   حا ْد خا ٍم قا ْوُل يِف ُأما ْيِهُم اْلقا لا قَّ عا حا

أاْعاما  ياُهْم  فِّ لُِيوا وا ِمُلوا  عا مِمَّا  اٌت  جا را دا لُِكل   وا ينا  ارِسِ خا اُنوا  كا ُْم  إِهنَّ ْنِس  اإْلِ وا نِّ  اجْلِ ِمنا  ْبلِِهْم  ُْم  قا هلا

ىلا   عا ُروا  فا كا ِذينا  الَّ ُض  ُيْعرا ْوما  يا وا ُيْظلاُمونا  الا  ُهْم  ْنياا  وا الدُّ يااتُِكُم  حا يِف  يِّبااتُِكْم  طا ْبُتْم  أاْذها النَّاِر 

رْيِ احْلاقِّ  ونا يِف اأْلاْرِض بِغا ْستاْكرِبُ ابا اهْلُوِن باِما ُكنُْتْم تا ذا ْونا عا اْلياْوما جُتْزا اْستاْمتاْعُتْم هِباا فا باِما ُكنُْتْم  وا  وا

 ﴾ ْفُسُقونا  [ 20ـ  17]األحقاف: تا

الوعاظ:   أحد  الداعني  قال  حال  سابقة  كريمة  آيات  يف  تعاىل  اهلل  ذكر  أن  بعد 

للوالدين، الربرة هبام، ثم ذكر ما أعد هلام من الفوز والنجاة يف الدار اآلخرة أعقب هذا بذكر  

  اخلواَل حال األشقياء العاقني للوالدين، املنكرين للبعث واحلساب، املحتجني بأن القرون  

ن هذا اليوم حق ال شك فيه، ثم بإجابة األبناء هلم بأن هذه  مل تبعث، ثم رد اآلباء عليهم بأ 

أساطري األولني وخرافاهتم، ثم ذكر أن أمثال هؤالء ممن حق عليهم القول بأن مصريهم إىل  

 النار.

تعاىل:   قوله  بعد  الكريمة  اآليات  هذه  جاءت  فقد  آخر:  انا  قال  ْنسا اإْلِ ْيناا  صَّ وا ﴿وا

 

(،  272/  16(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: )26/  21(، ومن وحي القرآن: )21/  26املراغي )(، وتفسري  277/  13التفسري القرآين للقرآن )  (1)

 . 56/ 26 الطالبني: (، ومنية 21/ 28(، ومفاتيح الغيب ) 40/  26) التفسري املنريو
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الا  محا اًنا  إِْحسا ْيِه  الِدا لاغا  بِوا با ا  إِذا تَّى  ْهًرا حا شا ُثونا  ثاالا اُلُه  فِصا وا ُْلُه  محا وا ُكْرًها  ْتُه  عا ضا وا وا ُكْرًها  ُه  ُأمُّ ْتُه 

ا  ىلا وا عا َّ وا يلا ْمتا عا تِي أاْنعا تاكا الَّ بِّ أاْوِزْعنِي أاْن أاْشُكرا نِْعما الا را ناًة قا لاغا أاْرباِعنيا سا با ُه وا يَّ  أاُشدَّ لِدا

ا  لا صا أاْن أاْعما ِذينا  وا ئِكا الَّ ِمنيا ُأولا
إيِنِّ ِمنا املُْْسلِ ْيكا وا تِي إيِنِّ ُتْبُت إِلا يَّ أاْصلِْح َِل يِف ُذرِّ اُه وا حِلًا تاْرضا

ْدِق الَّذِ  ْعدا الصِّ اِب اجْلانَِّة وا يِّئااهِتِْم يِف أاْصحا ْن سا ُز عا اوا ناتاجا ِمُلوا وا ا عا نا ما نُْهْم أاْحسا بَُّل عا تاقا ي  نا

اُنوا يُ  ﴾ كا ُدونا  [ 16ـ  15]األحقاف: وعا

واحلب   بالرعاية  يتعهدانه  مؤمنني،  أبوين  بني  يعيش  النموذج  وهذا  آخر:  قال 

واحلنان، ويبذالن كل ما لدهيام من جهد يف سبيل تنميته وتربيته، حتى إذا بلغ مبلغ الرجال،  

اجلدية يف احلياة،    انفصل عن هذا اجلو اإليامين ليندمج باألجواء الالهية العابثة التي متنعه عن 

وعن املسؤولية يف عامل الفكر والعمل، وتدفعه إىل مواجهة املواقف الفكرية العقيدية بطريقة  

الالمباالة التي ترفض بشكل سطحي، وتقبل بشكل ارجتاَل، فيكفر ألنه مل يلتق اإليامن يف  

 تقامة. مواقع التأمل أو احلوار، وينحرف ألنه ابتعد مع شهواته ولذاته عن خط االس

قال آخر: ويبدأ َصاعه مع والديه اللذين بلغا سن الكهولة أو الشيخوخة، حول  

والك اإليامن  عىل  ف مسألة  الشديد  القلق  يعيشان  باالبن،  عاطفتهام  امتزاج  نتيجة  فهام،  ر، 

مصري ابنهام ومستقبله يف اآلخرة، وخيشيان أشد اخلشية أن يواجه عذاب اهلل يف النار، ولكن  

يعيش  والتأنيب    ابنهام  التعنيف  موقف  منهام  ويقف  الطاغي،  والكربياء  الكافر،  الغرور 

 والتأفف من هذه الشيخوخة التي تريد أن تقف أمام شهواته ولذاته يف معصية اهلل. 

احتقار   يف   ﴾ لاُكاما ُأف   ْيِه  الِدا لِوا الا  قا الَِّذي  ﴿وا تعاىل:  بقوله  بدأت  وقد  آخر:  قال 

عبئا ثقيال عليه، ألهنام يفرضان نفسيهام عليه، ويتدخالن يف    واستهانة وتأفف، كام لو كانا 

حياته، يف الوقت الذي يرى نفسه يف موقع ال جيوز معه ألحد أن يعرتض عىل سلوكه، ال  

 سيام ممن ال يملك الدرجة العليا من الفكر والتقدم يف نظره. 
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أُ  أاْن  انِنِي  ﴿أاتاِعدا هلام:  قال  أنه  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  الذي  قال  املوت  بعد   ﴾ جا ْخرا

أحتول فيه إىل تراب، بفعل السنني الطويلة التي تفني كل نبضة للحياة التي تتحدثان عنها،  

ْبيِل﴾ فلم يعد أحد من األمم التي عاشت يف القرون السالفة إىل   لاِت اْلُقُروُن ِمْن قا ْد خا قا ﴿وا

كان ه فلو  تطرحاهنا،  التي  للفكرة  حيا  نموذجا  ليكون  من  احلياة  بعضا  لرأينا  بعث،  ناك 

هؤالء، ولكننا مل نر شيئا من ذلك، مما يوحي بأن فكرة البعث أسطورة ال متت إىل احلقيقة  

 بصلة.

ْيلاكا آِمْن إِنَّ   ْستاِغيثااِن اهللَّا وا ا يا مُها قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل موقف والديه، فقال: ﴿وا

﴾ أي ووالداه يسترصخان اهلل قٌّ ْعدا اهللَِّ حا  عليه، ويستغيثانه أن يوفقه إىل اإليامن بالبعث،  وا

له حثا وحتريضا: هالكا لك، صدق بوعد اهلل، وأنك مبعوث بعد وفاتك، فإن   ويقوالن 

احلساب   موقف  إىل  منها  وخمرجهم  قبورهم  من  باعثهم  أنه  خلقه  وعده  الذي  اهلل  وعد 

 ملجازاهتم حق ال شك فيه. 

ه ال ييأسان، بل تستيقظ العاطفة لرتكض وراء هذا  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن أبوي

ْستاِغيثااِن اهللَّا﴾ فيطلبان منه أن   ا يا مُها الولد الذي خيافان عليه من النار، فيام يشبه االستغاثة ﴿وا

وبرسالته   وبرسوله  باهلل  آِمْن﴾  ْيلاكا  ﴿وا إليه  ويلتفتان  اإليامن،  إىل  ولدمها  وهيدي  يغيثهام 

﴾ فيام توعد به الكافرين من النار وما وعد به املؤمنني من    وباليوم اآلخر، ﴿إِنَّ  قٌّ ْعدا اهللَِّ حا وا

اجلنة، فتذكر وعد اهلل، واعمل عىل السري يف خط النجاة واالبتعاد عن خط اهلالك. ولكنه  

﴾ ألنه يرتكز عىل احلس املادي الذي ترت لنِيا رُي اأْلاوَّ
اطِ ا إِالَّ أاسا ذا ا ها ياُقوُل ما بط به  ال يأبه ﴿فا

 كل قضايا اإليامن يف نظره. 

قال آخر: ويف ذلك إشارة إىل أن هذه الفئة من األبناء الضالني حتمل عدة صفات..  

﴾ يف األصل تعني كل يشء قذر،   أوهلا عدم احرتام منزلة األبوين، واإلساءة هلام، ألن ﴿ُأف 



256 

 

األقذار  تعني  أهنا  التحقري واإلهانة.. وذكر بعضهم  مقام  تقال يف  التي جتتمع حتت    وهي 

 األظافر، وهي قذرة ملوثة، وال قيمة هلا. 

قال آخر: والصفة الثانية أهنمـ  باإلضافة إىل عدم إيامهنم بيوم القيامة والبعث واجلزاء  

 ـ يسخرون منه ويستهزئون به، ويعدونه من األساطري واألوهام اخلرافية الباطلة. 

للحق يذعنون  ال  أهنم  الثالثة  والصفة  آخر:  بروح  قال  نفوسهم  امتألت  قد  بل   ،

الغرور والكرب واألنانية، عىل الرغم من أن األبوين احلريصني يبذالن قصارى جهودمها،  

وكل ما يف وسعهام إلنقاذه من دوامة اجلهل والغفلة، لئال يبتىل هذا االبن العزيز بعذاب اهلل  

 ذلك، وأخريا يرتكه أبواه  األليم، إال أنه يأبى إال االستمرار يف طريق غيه وكفره، ويرص عىل 

 وشأنه بعد اليأس منه. 

قَّ   ِذينا حا ئِكا الَّ قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل عاقبة هذا الصنف من الناس، فقال: ﴿ُأولا

اُنوا   ُْم كا ْنِس إهِنَّ اإْلِ نِّ وا ْبلِِهْم ِمنا اجْلِ لاْت ِمْن قا ْد خا ٍم قا ْوُل يِف ُأما ْيِهُم اْلقا لا ﴾، أي أن  عا ينا ارِسِ خا

هذا الصف من الذين عقوا آباءهم، وخرجوا عن طاعتهم، كام أهنم حادوا اهلل، وحادوا عن  

الضالل والكفر يف   أهل  اهلل عىل  القول، ووقعوا حتت حكم  اهلدى قد حق عليهم  طريق 

األمم السابقة من اجلن واإلنس.. وأولئك هم اخلارسون، الذين خرسوا أنفسهم، فكانوا 

 صحاب اجلحيم. من أ

قال آخر: ثم عقب اهلل تعاىل عىل هذين الصنفني من األبناء الصاحلني واملنحرفني  

من   ولكل  أي   ،﴾ ُيْظلاُمونا الا  ُهْم  وا ُْم  هلا أاْعاما ياُهْم  فِّ لُِيوا وا ِمُلوا  عا مِمَّا  اٌت  جا را دا لُِكل   ﴿وا بقوله: 

أعامهلم، التي يوفون جزاءها    هذين الصنفني من األبناء، درجاهتم ومنازهلم عند اهلل، بحسب

 باحلق، فيجزى أهل اإلحسان باإلحسان، وأهل اإلساءة باإلساءة.. وال يظلم ربك أحدا. 

الكافرون وقد   القيامة، ُيرى فيه  تعاىل مشهدا من مشاهد  قال آخر: ثم عرض اهلل 
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بار  وقفوا موقف احلساب، واملساءلة، عىل ما كان منهم يف حياهتم الدنيا، من بغى، واستك

النار تطلب   النَّاِر﴾ أي أن  ىلا  ُروا عا فا ِذينا كا الَّ ُض  ُيْعرا ْوما  يا يف األرض بغري احلق، فقال: ﴿وا

مزيدا من الوقود البرشي ممن عاشوا يف ذهنية حطبية، فلم تكن هلم إرادة مستقلة تنفتح عىل  

لذين يدعوهنم  اهلل يف وعي إيامين، بل كانوا جمرد أتباع هامشيني للمستكربين وللمضللني، ا

إىل الكفر باهلل، واإلرشاك به، والسري عىل خط االنحراف يف العقيدة والسلوك، مما جعلهم  

 ﴾ ِرينا
افِ ْت لِْلكا ُة ُأِعدَّ ارا جا

احْلِ ا النَّاُس وا ُقوُدها تِي وا  [ 24البقرة: ] طعام للنار ﴿الَّ

قال آخر: وقد ذكر بعضهم أن هذا العرض من باب الكناية، ذلك أن الواقع يفرض  

الذي تعرض عليه   العقل واإلحساس هو  الذي يملك  الكفار، ألن  النار عىل  أن تعرض 

النصوص   ـ كام ورد يف  فالنار  لينفعل هبا.. وهذا غري صحيح،  احلية  اجلامدة غري  األشياء 

ويتطلب الغذاء الذي حيتاجه، كام ورد يف قوله تعاىل:  الكثرية ـ خملوق حي جيوع ويشبع،  

ِزيٍد﴾  ْل ِمْن ما تاُقوُل ها ِْت وا ِل اْمتاألا نَّما ها ْوما ناُقوُل جِلاها  [ 30ق: ] ﴿يا

ىلا النَّاِر﴾ أن الكفار   ُروا عا فا ِذينا كا ُض الَّ ْوما ُيْعرا يا قال آخر: ويظهر من قوله تعاىل: ﴿وا

والنار مشرتية هلم، وورد يف آية أخرى أن النار هي التي  يعرضون عىل النار كأهنم أمتعة،  

ْرًضا﴾   ِرينا عا
افِ ئٍِذ لِْلكا ْوما نَّما يا ها ْضناا جا را عا ،  [ 100الكهف:  ] تعرض عىل الكفار، كام قال تعاىل: ﴿وا

 وعىل هذا فالنار متاع يشرتهيا الكفار.

افرين حني  قال آخر: وقد يشري هذا إىل وجود عرضني يوم القيامة: عرض جهنم للك

تربز هلم، ثم عرضهم عىل جهنم بعد احلساب والقضاء الفصل بدخوهلم فيها حني يساقون  

ًرا﴾  نَّما ُزما ها ُروا إِىلا جا فا ِسيقا الَِّذينا كا   [ 71الزمر: ] إليها، كام قال تعاىل: ﴿وا

قال آخر: ويمكن أن يقال: إن املراد من العرضني يشء واحد وهو رفع احلجب بني  

لنار حتى يتفرع عليه الدخول يف النار، فإن رفع احلواجز بينهام نوع تعذيب هلم  الكفار وا
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 حيث يشاهدون مصريهم األسود الذي ال زوال له. 

النار، قبل أن يأِت األمر اإلهلي   قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل كيف يقف هؤالء أمام 

املس العابث  الالهي  تارخيهم  هلم  املالئكة  لريوي  إليها،  اهلل  بإدخاهلم  عىل  املستكرب  تهرت 

هذه   من خالل  الناس،  وليتعرف  املهني،  احلقري  املستقبل  هذا  إىل  حتول  والذي  والناس، 

يِّبااتُِكْم   ْبُتْم طا الصورة املرعبة، كيفية تفادي الدخول فيام يؤدي إىل ذلك املصري، فقال: ﴿أاْذها

ْنياا﴾ واستنفذمتوها بعد أن أرسفتم فيها  يااتُِكُم الدُّ اْستاْمتاْعُتْم هِباا﴾  يِف حا ، يف معصية اهلل، ﴿وا

فقد كان خييل إليكم أن األخذ بمتاع احلياة الدنيا هو املحدد لقيمة اإلنسان، فاملرحوم منها  

 ال يملك مستوى اإلنسانية يف مفهومكم، واآلخذ هبا هو شخص ذو قيمة يف جمتمعكم. 

نيا، هي تلك القوى التي  قال آخر: والطيبات التي أذهبها الكافرون يف حياهتم الد

أودعها اهلل سبحانه وتعاىل فيهم، من عقل، وسمع، وبرص، ونحوها مما يكون به اإلنسان  

القوى،   هذه  الكافرون  عطل  وقد  واخلري..  اهلدى  مواقع  هبا  يكشف  والتي  إنسانا، 

 وأفسدوها حني َصفوها يف وجوه الفساد، ويف اصطياد اللذات وجلب الشهوات. 

ن من املسّلم به أن التمتع بمواهب اهلل ونعمه يف هذه الدنيا ليس  قال آخر: ذلك أ

أمرا مذموما قبيحا، بل املذموم هو الغرق يف اللذات املادية، ونسيان ذكر اهلل والقيامة، أو  

التمتع هبا بصورة غري مرشوعة والتلوث باملعايص عن طريقها، وغصب حقوق اآلخرين  

 فيام يتعلق هبا. 

ت االنتباه أن هذا التعبري مل يرد إال يف هذه اآلية من القرآن الكريم،  قال آخر: ومما يلف 

وهو إشارة إىل أن اإلنسان يعزب أحيانا عن لذات الدنيا ويعرض عنها، أو أنه ال يأخذ منها  

القيام بالواجبات اإلهلية، وكأنه يف هذه الصورة قد   إال ما يقوم به صلبه، ويتقوى به عىل 

رته، غري أن الكثريين يتكالبون عىل هذه املتع الدنيوية كاحليوانات  ادخر هذه الطيبات آلخ 
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ادخار يشء   بعدم  يكتفون  وإفنائها مجيعا، وال  الطيبات  االلتذاذ هبذه  وال حيدهم يشء يف 

يِّبااتُِكْم   ْبُتْم طا آلخرهتم، بل حيملون معهم أمحاال من األوزار، وهلؤالء يقول اهلل تعاىل: ﴿أاْذها

يااتُِكمُ  ْنياا﴾  يِف حا   الدُّ

قال آخر: وقد ورد يف مصادر احلديث والتفسري روايات كثرية عن زهد رسول اهلل  

    وأئمة اهلدى، واستنادهم فيها إىل هذه اآلية الكريمة، ومنها ما روي عن عمر أنه أتى

يف مرشبة أم إبراهيم ـ وهو موضع قرب املدينة ـ وكان مضطجعا عىل    يوما رسول اهلل  

وص، وجزء من بدنه الرشيف عىل الرتاب، وكانت حتت رأسه وسادة من  حصري من اخل

ليف النخل، فسلم وجلس، وقال: أنت نبي اهلل وأفضل خلقه، هذا كرسى وقيرص ينامان  

:  عىل أرسة الذهب وفرش الديباج واحلرير، وأنت عىل هذا احلال!؟ فقال رسول اهلل  

  (1)وإنام أخرت لنا طيباتنا()أولئك قوم عجلت طيباهتم وهي وشيكة االنقطاع، 

قال آخر: وروي أن اإلمام الباقر ُأِت يوما بحلوى، فامتنع من تناوهلا، فقالوا: أتراها  

ْبُتْم   ﴿أاْذها تعاىل:  قوله  تال  ثم  فأطلبه،  نفيس  تتوق  أن  أخشى  ولكني  )ال،  قال:  حراما؟ 

ْنياا﴾ يااتُِكُم الدُّ يِّبااتُِكْم يِف حا  ( 2)طا

أن وروي  آخر:  حوال    قال  فأقام  لينة،  خبزة  عىل  مشوية  كبدا  اشتهى  عيل  اإلمام 

يشتهيها، وذكر ذلك للحسن وهو صائم يوما من األيام فصنعها له، فلام أراد أن يفطر قرهبا  

يِّبااتُِكْم   ْبُتْم طا إليه، فوقف سائل بالباب، فقال: يا بني امحلها إليه، ال تقرأ صحيفتنا غدا: ﴿أاْذها

يااتُِكُم ال ْنياا﴾يِف حا   (3)دُّ

 

 . 23/   15/  5نور الثقلني:  (1)

 . 175/ 4تفسري الربهان،  (2)

 . 363/ 2 :اررشح األخبار يف فضل األئمة األطه (3)
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الذي   هلم مصريهم  ذكروا  السالم  عليهم  املالئكة  أن  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  قال 

ابا اهْلُوِن﴾ الذي تعيشون فيه عذاب اإلحساس   ذا ْونا عا زا اْلياْوما جُتْ كسبوه بأيدهيم، فقال: ﴿فا

واإلذالل،  باملهانة واحلقارة والسقوط، والذي هتدر فيه كرامتكم، فال يكون لكم إال اهلوان  

إذ كنتم وال عقل معكم، وال سمع، وال برص، وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل يف هذه السورة:  

عا  أاْغناى  فااما  ًة  أاْفئِدا وا اًرا  أاْبصا وا ْمًعا  سا ُْم  هلا ْلناا  عا جا وا يِه 
فِ نَّاُكْم  كَّ ما إِْن  ياما 

فِ نَّاُهْم  كَّ ما ْد  قا لا نُْهْم  ﴿وا

اُرُهمْ  الا أاْبصا ْمُعُهْم وا اُنوا    سا ا كا اقا هِبِْم ما حا اِت اهللَِّ وا ُدونا بِآيا ْحا اُنوا جيا  إِْذ كا
ٍ
ء ْ هُتُْم ِمْن يشا الا أاْفئِدا وا

 ﴾ ْستاْهِزُئونا  [ 26]األحقاف: بِِه يا

ابا اهْلُوِن﴾ بمثابة رد فعل الستكبار هؤالء يف األرض،   ذا قال آخر: والتعبري بـ﴿عا

نوع الذنب واملعصية، فأولئك الذين تكربوا عىل خلق  ألن العقوبة اإلهلية تتناسب متاما مع 

بذلة   جزاءهم  يالقوا  أن  إهلي، جيب  ترشيع  ومل خيضعوا ألي  أنبيائه،  عىل  وحتى  بل  اهلل، 

 وحقارة ومهانة. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم ذكروا هلم العلة األوىل لذلك املصري، فقال: ﴿باِما  

اأْلا  يِف  ونا  تاْستاْكرِبُ للناس  ُكنُْتْم  إذالل  من  االستكبار  يمثله  ما  بكل   ﴾ احْلاقِّ رْيِ  بِغا ْرِض 

املستضعفني، وبغي عليهم، ومصادرة حلقوقهم وأمواهلم، واستغالل لطاقاهتم دون حق،  

وانحراف هبم نحو الباطل يف العقيدة والسلوك، مما ال متلكون احلق فيه من أية جهة كانت،  

الذاتية الكبرية، التي متنحكم الكربياء األصيلة، كام أن  ألنكم ال ختتزنون يف داخلكم القوة  

اهلل مل جيعل لكم ذلك، فلم يسلطكم عىل عباده، ومل يرفع طبقتكم عىل الناس اآلخرين، بل  

إال بحدود ما حدده لكم يف   الدنيا  احلياة  متاع  أنفسكم، وما متلكون من  مل يسلطكم عىل 

 أحكام رشيعته. 

االستكبار مطلقا قبيح ألن مالكه الغنى، واإلنسان فقري  قال آخر: وهذا يشري إىل أن  
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تعاىل:   قوله  يف  كام  توضيحيا،  قيدا   ﴾ احْلاقِّ رْيِ  ﴿بِغا تعاىل:  قوله  يكون  فلذلك  بالذات، 

ِِت يِف ُحُجوِرُكْم﴾  ائُِبُكُم الالَّ با را  [23]النساء: ﴿وا

باِما  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم ذكروا هلم العلة الثانية لذلك امل صري، فقال: ﴿وا

ويف   الباغية،  الظاملة  ترصفاتكم  ويف  املستهرتة،  املعربدة  أوضاعكم  يف   ﴾ ْفُسُقونا تا ُكنُْتْم 

ملا عشتموه من   العادل  اجلزاء  املفتوحة عىل مواقع اخلالعة واملجون، فهذا هو  عالقاتكم 

اقع املهانة  استكبار وفسق يف احلياة، حيث تنعكس صورة األشياء يف اآلخرة، وتعيشون و

 واحلقارة بكل ألوان األمل واإلذالل. 

   املشهد اخلامس: 

املرشد أحسنتم..  (1) قال  تعاىل: :  قوله  عن  ِقبالاكا    فحدثونا  ُروا  فا كا ِذينا  الَّ ِل  ﴿فااما

ُع ُكلُّ اْمِرٍئ ِمنُْهْم أاْن   ْطما ِل ِعِزينا أايا اما ِن الشِّ عا ِن اْلياِمنِي وا الَّ ُمْهطِِعنيا عا نَّةا ناِعيٍم كا لا جا إِنَّا   ُيْدخا

لا   ىلا أاْن ُنبادِّ اِدُرونا عا قا اِرِب إِنَّا لا املْاغا اِرِق وا بِّ املْاشا ْعلاُمونا فاالا ُأْقِسُم بِرا ْقنااُهْم مِمَّا يا لا ا ِمنُْهْم  خا رْيً خا

قُ  ُيالا تَّى  حا ُبوا  ْلعا يا وا ُوُضوا  خيا ْرُهْم  فاذا ْسُبوِقنيا  بِما ناْحُن  ا  ما ْوما  وا يا ُدونا  ُيوعا الَِّذي  ُهُم  ْوما يا وا 

ةٌ  ُقُهْم ِذلَّ ْرها اُرُهْم تا ًة أاْبصا اِشعا ُْم إِىلا ُنُصٍب ُيوفُِضونا خا أاهنَّ اًعا كا اِث رِسا ُْرُجونا ِمنا اأْلاْجدا لِكا    خيا ذا

 ﴾ ُدونا اُنوا ُيوعا  [ 44ـ  36]املعارج: اْلياْوُم الَِّذي كا

قال أحد الوعاظ: بعد أن وعد اهلل تعاىل يف آيات كريمة سابقة املؤمنني بجنات النعيم  

مع الكرامة واإلجالل، أردف ذلك، ويف هذه اآليات الكريمة بذكر أحوال الكافرين مع  

، وأبان هلم خطأهم فيام يرجون من جنات النعيم عىل ما هم عليه من كفر  رسول اهلل  

 ك الذي ال يستطيع أحد دفعه عنهم. وجحود، ثم توعدهم باهلال

 

(، 32/ 19(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: )107/ 23(، ومن وحي القرآن: )74/ 29(، وتفسري املراغي )1187/ 15التفسري القرآين للقرآن ) (1)

 . 174/ 29  الطالبني: (، ومنية 646/ 30(، ومفاتيح الغيب )126/  29) التفسري املنريو
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قال آخر: وقد روي أهنا نزلت يف مجاعة من املرشكني، كانوا يقدمون من كل صوب  

إذا سمعوه يذكر نعيم اهلل: )إذا كان هناك معاد فإن حالنا    وحدب، ويقولون لرسول اهلل  

 ( يف اآلخرة أحسن من حال من آمن بك، كام أن حالنا يف هذه الدنيا أحسن منهم 

﴾، أي ما باهلم   ُروا ِقبالاكا ُمْهطِِعنيا فا ِذينا كا ِل الَّ قال آخر: وقد بدأت بقوله تعاىل: ﴿فااما

يتحركون بني يديكـ  يا رسول اهللـ  يمينا وشامال، مرسعني إىل شئون شتى، من جد أو هزل،  

ىل:  دون أن يلتفتوا إليك، أو يستجيبوا لدعوتك، ومهطعني، أي مرسعني.. كام يف قوله تعا 

 ﴾ رِسٌ ْوٌم عا ا يا ذا ُرونا ها
افِ ُقوُل اْلكا اِع يا  [ 8القمر: ] ﴿ُمْهطِِعنيا إِىلا الدَّ

قال آخر: واملراد بالذين كفروا هنا، الذين دخلوا يف احلكم الذي أشار إليه قوله تعاىل  

ُزوًعا وا  ُّ جا ُه الرشَّ سَّ ا ما ُلوًعا إِذا انا ُخلِقا ها ْنسا نُوًعا﴾  يف اآليات السابقة: ﴿إِنَّ اإْلِ ُه اخْلارْيُ ما سَّ ا ما ذا
إِ

الذين هم عىل  [ 21ـ    19املعارج:  ]  املؤمنون،  اإلنسان  العام عىل  استثنى من هذا احلكم  ، وقد 

صالهتم دائمون، والذين يف أمواهلم حق معلوم للسائل واملحروم.. إىل آخر ما وصفهم اهلل  

 تعاىل به من صفات تدنيهم من التقوى، وتقرهبم من اهلل. 

﴾  قا  ِل ِعِزينا اما ِن الشِّ عا ِن اْلياِمنِي وا ل آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل حاهلم عند ذلك، فقال: ﴿عا

وعن شامله،    وهو بيان حلال املرشكني، وهم هيطعون مجاعات مجاعات، عن يمني النبي  

ينطلقون يف كل وجه، كام تنطلق املاشية يف املرعى.. والعزون: اجلامعة، ومنه العزة، وهي  

  البا من لوازم الكثرة، وقد ورد يف احلديث عن جابر قال: دخل علينا رسول اهلل تكون غ

املسجد ونحن حلق متفرقون، فقال: )ماَل أراكم عزين، أال تصفون كام تصف املالئكة عند  

ول ويرتاصون يف  رهبا؟ قالوا: وكيف تصف املالئكة عند رهبا؟ قال: يتمون الصفوف األ
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ُْم  (1)الصف( أاهنَّ ِة ُمْعِرِضنيا كا را
ِن التَّْذكِ ُْم عا .. ويشبه ذلك قوله تعاىل يف موضع آخر: ﴿فااما هلا

ٍة﴾  را ْسوا ْت ِمْن قا ٌة فارَّ  [ 51ـ  49املدثر: ] مُحٌُر ُمْستانِْفرا

قال آخر: ويف ذلك إشارة إىل فريق من الناس الذين كانوا جيتمعون حول رسول اهلل  

    ليستمعوا حلقا،  عنه  حلقا  يصدر  ما  كل  ليستطلعوا  وإنام  بكالمه،  ليهتدوا  ال  إليه، 

 ليتفرقوا بعد ذلك ويكيدوا لإلسالم واملسلمني يف اجتامعاهتم التآمرية. 

قال آخر: ثم أيأسهم اهلل تعاىل من نيلهم للسعادة التي يفوز هبا من يستمعون القول  

ُع ُكلُّ اْمِرٍئ ِمنُْهْم   ْطما ﴾ أي أيطمع هؤالء  فيتبعون أحسنه فقال: ﴿أايا الَّ نَّةا ناِعيٍم كا لا جا أاْن ُيْدخا

أن يدخلوا اجلنة التي يدخلها   ،، معرضون عن سامع احلقوهم نافرون من رسول اهلل  

املؤمنون املخبتون الذين يدعون رهبم خوفا وطمعا؟.. كال ال مطمع هلم يف ذلك مع ما هم  

 عليه. 

تيئي  يف  السبب  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  مِمَّا  قال  ْقنااُهْم  لا خا ﴿إِنَّا  فقال:  منها،  سهم 

عىل   عاكفون  وهم  اجلنة  بدخول  يطمعون  فهل  مهينة،  نطفة  من  خلقناهم  أي   ﴾ ْعلاُمونا يا

رهن   اجلنة  أن دخول  للبعث والنشور؟ واحلال  منكرون  الرسول،  معرضون عن  الكفر، 

وإن  واملؤمنون  ورساالته،  برسله  والتصديق  وتعاىل،  تبارك  اهلل  من    طاعة  أيضا  خلقوا 

من   هؤالء  فأين  ورسله،  أنبيائه  وتصديق  تعاىل،  باهلل  باإليامن  سموا  أهنم  بيد  النطفة، 

هؤالء؟.. فاالشرتاك يف املبدأ يعم املؤمن والكافر، ولكن خيتلفان يف املسري، كام قال: ﴿إِنَّا 

ُفوًرا﴾   كا ا  إِمَّ وا ًرا 
اكِ شا ا  إِمَّ بِيلا  السَّ ْينااُه  دا املؤمن    ،[ 3اإلنسان:  ] ها بني  االفرتاق  نقطة  هي  فهذه 

 والكافر فكيف يطمع الكافر باجلنة، ومل يسلك الطريق إليها؟ 

 

 (430مسلم ) (1)
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قال آخر: وقد يكون املعنى: أو إنا خلقناهم من أجل ما يعلمون، وهو تكميل النفس  

الذين أخلصوا هلل   متبوأ  يتبوأ  أن  بمعزل عن  فهو  بذلك  يكملها  والطاعة فمن مل  باإليامن 

 ت نفوسهم عن دنس الرشك واملعايص. وحده، وبعد

قال آخر: ثم توعدهم اهلل تعاىل بأهنم إن مل يثوبوا إىل رشدهم أهلكهم واستبدل هبم  

﴾، ألن   اِدُرونا قا لا إِنَّا  اِرِب  املْاغا وا اِرِق  املْاشا بِّ  بِرا ُأْقِسُم  فقال: ﴿فاالا  منهم،  قوما غريهم خريا 

من حقائق العقيدة التي يفرضها اإليامن باأللوهية  األمر ليس بحاجة إىل القسم لتأكيده، ألنه  

التي متلك القدرة املطلقة بطبيعة ذاهتا، ال سيام إذا الحظنا تعدد الرشوق والغروب يف مواقع  

النجوم التي متتد يف الفضاء، ولكل واحد منها مرشق ومغرب خيتلف عن اآلخر يف آفاقه  

 ومميزاته.  

لشمس ومغارهبا املتوالية عىل بقاع األرض، فإن  قال آخر: وربام كان املراد مشارق ا

الشمس قد تغرب عن قوم، لترشق عىل قوم آخرين، وهكذا تتواىل يف كل حلظة أثناء دوران  

 األرض حول نفسها أمام الشمس، ليطلع مرشق هنا، وخيتفي مغرب هناك.  

نونه  قال آخر: فإذا كان اهلل قادرا عىل أن حيرك الرشوق والغروب يف الكون عن قا 

الطبيعي، فإن من الطبيعي أن يوحي للناس بقدرته عىل ما هو أقل شأنا من ذلك، أو ما هو  

 مماثل لذلك. 

  ،﴾ ْسُبوِقنيا ا ناْحُن بِما ما ا ِمنُْهْم وا رْيً لا خا ىلا أاْن ُنبادِّ اِدُرونا عا قا قال آخر: ولذلك قال: ﴿إِنَّا لا

، وخيلق خلقا جديدا يتميز عنهم  أي إن الذي خلقهم من العدم قادر عىل أن يعيدهم إليه

باإليامن والوعي والعمل اخلري واالنفتاح عىل عبوديته هلل، ولن يستطيعوا أن يعطلوا إرادته،  

 أو يسبقوه يف تقديره. 

قال آخر: ذلك أن املشكلة التي تواجه القلب اإلنساين الذي ينحرف يف تصوراته إىل  
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هي أنه يستغرق يف فكرة واحدة بعيدا عن    غري املسار الطبيعي الذي جيب أن ينفتح عليه، 

االنطالق إىل أفكار أخرى مماثلة أو مقارنة يستدل ببعضها عىل بعض آخر، متتد آفاقه إىل  

أبعد من األفق الذي يطوف فيه عقله، ولذلك كانت التحديات القرآنية توجه اإلنسان إىل  

فينتقل  اهلل،  ليشاهد عظمة خلق  الكون  الفكري يف رحاب  آفاق عظمته    التجول  إىل  منها 

 ليؤمن بأن اهلل ال يعجزه يشء يف كل مواقع اخللق يف كل مفرداته املتنوعة. 

ُوُضوا    قال آخر: ثم سىل اهلل تعاىل رسوله   ْرُهْم خيا عام يقولون ويفعلون، فقال: ﴿فاذا

﴾ أي دعهم يف تكذيبهم وع  ُدونا ُهُم الَِّذي ُيوعا ْوما ُقوا يا تَّى ُيالا ُبوا حا ْلعا يا نادهم إىل يوم البعث،  وا

وحينئذ يعلمون عاقبة وباهلم، ويذوقون شديد نكاهلم، حني يعرضون للحساب واجلزاء،  

يوم جتزى كل نفس بام عملت، ال شفيع وال نصري، يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى  

 اهلل بقلب سليم. 

 ْ خيا ْوما  ﴿يا فقال:  اليوم  هذا  يف  أحواهلم  تعاىل  اهلل  فصل  ثم  آخر:  ِمنا  قال  ُرُجونا 

يوم   أي  ِذلٌَّة﴾  ُقُهْم  ْرها تا اُرُهْم  أاْبصا ًة  اِشعا خا ُيوفُِضونا  ُنُصٍب  إىِلا  ُْم  أاهنَّ كا اًعا  رِسا اِث  اأْلاْجدا

خيرجون من قبورهم إذا دعاهم الداعي ملوقف احلساب رساعا يسابق بعضهم بعضا، كام  

أ يبتدرون  عاينوه  إذا  النصب  إىل  هيرولون  الدنيا  يف  خشوع  كانوا  مع  قبل،  يستلمه  هيم 

األبصار وذلتها هلول ما حتققوا من العذاب، تعلو وجوههم القرتة، ملا أصاهبم من الكآبة  

 واحلزن. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن ذلك العذاب الذي وقعوا فيه، كانوا قد أنذروا به، ومل  

ُدونا  اُنوا ُيوعا لِكا اْلياْوُم الَِّذي كا ﴾ أي ذلك اليوم وما فيه من أهوال عظام  يأهتم بغتة فقال: ﴿ذا

كانوا قد أنذروا يف الدنيا أهنم مالقوه وكانوا به يكذبون، فال عذر هلم فيام سيموا به من سوء  

 العذاب. 
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 : دس املشهد السا 

املرشد أحسنتم..  (1)قال  تعاىل: :  قوله  عن  ا    فحدثونا  إِذا ِذينا  الَّ ِفنيا  لِْلُمطافِّ ْيٌل  ﴿وا

بْ  ُْم ما ئِكا أاهنَّ ونا أاالا ياُظنُّ ُأولا ُنوُهْم خُيْرِسُ زا اُلوُهْم أاْو وا ا كا إِذا ْستاْوُفونا وا ىلا النَّاِس يا ُعوُثونا  اْكتااُلوا عا

الَّ إِنَّ كِتا  املانِيا كا بِّ اْلعا ُقوُم النَّاُس لِرا يا ْوما  يا يٍم 
ظِ ا  لِياْوٍم عا اكا ما أاْدرا ا  ما نٍي وا ِفي ِسجِّ لا اِر  ابا اْلُفجَّ

ُب بِِه إِ  ذِّ ا ُيكا ما يِن وا ُبونا بِياْوِم الدِّ ذِّ ِذينا ُيكا بِنيا الَّ ذِّ ئٍِذ لِْلُمكا ْوما ْيٌل يا ْرُقوٌم وا نٌي كِتااٌب ما الَّ ُكلُّ  ِسجِّ

اطِرُي ا الا أاسا اُتناا قا ْيِه آيا لا ا ُتْتىلا عا ْكِسُبونا  ُمْعتاٍد أاثِيٍم إِذا اُنوا يا ا كا ىلا ُقُلوهِبِْم ما انا عا الَّ باْل را لنِيا كا أْلاوَّ

ُكنْ الَِّذي  ا  ذا ها اُل  ُيقا ُثمَّ  اجْلاِحيِم  اُلو  لاصا ُْم  إهِنَّ ُثمَّ  ملااْحُجوُبونا  ئٍِذ  ْوما يا ِْم  هبِّ را ْن  عا ُْم  إهِنَّ الَّ  بِِه  كا ُتْم 

 ﴾ ُبونا ذِّ  [ 17ـ  1]املطففني: ُتكا

الوعاظ أحد  وهو  قال  الفجور  أنواع  من  نوع  عىل  الكريمة  اآليات  هذه  تتوعد   :

التطفيف يف املكيال وامليزان، كام تتوعد عىل نوع آخر مرتبط به، أو مؤد إليه وهو التكذيب  

 بيوم الدين، ثم أعقبه بذكر جزائهم عىل هذا التكذيب وتوبيخهم عليه. 

ي املكرمة  بمكة  نزلت  الكريمة  اآليات  هذه  وكون  آخر:  االنفتاح  قال  عىل  دل 

اإلسالمي عىل املسألة االقتصادية يف بعض مفرداهتا، بشكل مبكر، كام متثل التحدي للواقع  

التجارة   املسيطرة عىل  قريش،  املرتفة من  الطبقة  يتمثل يف سلوك  كان  الذي  االستكباري 

العامة للمنطقة، حيث كانت تستغل هذه القوة االحتكارية يف سبيل ظلم الناس حقوقهم  

 ذه الطريقة. هب

قال آخر: وربام كان هذا االجتاه يف املواجهة احلادة للواقع االقتصادي املنحرف، هو  

يف أواخر إقامته بمكة يف تفكريهم بقتله أو حبسه    الذي زاد يف اهلجمة القرشية عىل النبي  

 

(، 13/ 20(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: )124/ 24(، ومن وحي القرآن: )71/ 30(، وتفسري املراغي )1487/ 16التفسري القرآين للقرآن ) (1)

 . 179/  30 الطالبني: (، ومنية 82/ 31ومفاتيح الغيب ) 
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أو إخراجه من مكة، ألهنم قد يصربون عىل هجومه عىل األصنام التي يعبدوهنا من خالل  

طه التوحيدي، عىل أساس أن عقليتهم الدينية يف إرشاكهم باهلل يف العبادة قد متثل حالة  خ

تقليدية يمكن أن يتساهلوا فيها فيام يواجهها من حتديات، ولكنهم ال يصربون عىل هجومه  

اإلصالحية   تطلعاته  يف  ـ  ذلك  ألن  التجارية،  معامالهتم  يف  االقتصادية  أوضاعهم  عىل 

ورة ـ قد ينسف األساس العميل ملصاحلهم املادية، وهذا مما ال يمكن هلم أن  املستقبلية املتط 

 يقروه، ألن قوهتم يف املنطقة قائمة عىل االقتصاد االحتكاري. 

﴾ أي عذاب وخزى شديد يوم   ِفنيا ْيٌل لِْلُمطافِّ قال آخر: وهي تبدأ بقوله تعاىل: ﴿وا

م الذين خيلون باخلط املتوازن للتعامل  القيامة ملن يطفف يف املكيال وامليزان، واملطففون ه

االقتصادي بني الناس، القائم عىل أساس العدل يف املعاملة، والذي يؤكد لإلنسان أن له  

حقا وللناس حقوقا، فعليه أن يأخذ حقه منهم دون زيادة، وأن يعطيهم حقهم دون نقصان،  

نحراف عن هذا اخلط  ليتوازن الواقع يف ذلك، فال يطغى جانب عىل جانب، لئال يؤدي اال

حقوقهم   من  باحلرمان  منهم  املظلومني  شعور  خالل  من  الناس  بني  البغضاء  إثارة  إىل 

املرشوعة، ال سيام إذا كانوا ال يملكون القوة االقتصادية املسيطرة عىل الواقع، مما جيعل من  

 معارضتهم مشكلة كبرية قد توقع املستضعفني يف اخلسارة الكبرية من جانب آخر. 

قال آخر: وهذا اخلط الرافض للتطفيف هو جزء من اخلط اإلسالمي العام، الذي  

به(، و)أحبب لغريك ما حتب   يعاملوك  الناس بام حتب أن  القائل: )عامل  املبدأ  يؤكد عىل 

هلا( تكره  ما  له  واكره  واالقتصادي  (1)  لنفسك،  االجتامعي  خلقه  يف  املسلم  ليكون   ،

يفكر يف الواقع من خالل املبدأ ال من خالل الذات، فرييب  والسيايس، إنسان العدالة الذي  

 

 . 397، ص: 31هنج البالغة، الكتاب:  (1)
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 ذاته عىل أساس التوازن يف العالقات واملعامالت بينه وبني الناس.

قال آخر: والتطفيف ليس جمرد عمل حمرم يستوجب فاعله العقاب، بل هو عمل  

رض رفض  إجرامي يمثل نوعا من الرسقة وأكل املال بالباطل، مما جيعل نتائجه الوضعية تف 

التي أخذها حلسابه، ألن اإلسالم ال يمنح أية رشعية هلذا السبب   ملكية املطفف للزيادة 

التعاميل للملكية، ألن ذلك منحرص بالتجارة عن تراض.. وهلذا ال تكون التوبة عن هذا  

 الذنب موجبة لزوال املسؤولية، بل ال بد من إرجاع الزيادة إىل أصحاهبا بطريقة أو بأخرى. 

آ ىلا  قال  عا اْكتااُلوا  ا  إِذا ِذينا  ﴿الَّ فقال:  املطففني،  عمل  طريقة  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  خر: 

﴾، أي أهنم يأخذون أكثر مما هلم إذا كالوا   ونا ُنوُهْم خُيْرِسُ زا اُلوُهْم أاْو وا ا كا إِذا ْستاْوُفونا وا النَّاِس يا

﴾ عىل حني يعطون   ْستاْوُفونا أقل مما عليهم إذا كالوا  أو وزنوا، أو يأخذونه كامال وافيا ﴿يا

  ﴾ ونا  لغريهم أو وزنوا هلم ﴿خُيْرِسُ

قال آخر: أي أهنم اؤمتنوا فخانوا األمانة، ووضع يف أيدهيم ميزان احلق، فعبثوا به،  

إذا   ناقصا  مبخوسا  ويعطونه  أخذوا،  إذا  كامال  حقهم  فيستوفون  بحرمته..  واستخفوا 

 أعطوا. 

ليست كام يبدو يف ظاهرها، أمرا عارضا هينا،  قال آخر: واخليانة يف الكيل وامليزان، 

ال يمس إال جانبا من حوايش حياة اجلامعة، وال يؤثر تأثريا ذا بال يف نظام حياهتا.. وكال،  

إذا تفشى يف جمتمع من املجتمعات، أفسد نظامه كله، وامتد ظله األسود   الداء،  فإن هذا 

عا.. وحسب أي مجاعة ضياعا وهالكا،  الكئيب عىل حياة املجتمع، مادياهتا ومعنوياهتا مجي

 أن تفقد الثقة يف معامالهتا، وأن يكون االهتام نقدا متبادال بني أفرادها، أخذا، وإعطاء. 

قال آخر: ذلك أن حياة الناس قائمة عىل التبادل، واألخذ والعطاء، فإذا مل يقم ذلك  

امهم، وتقطعت عرى أوثق  بينهم عىل ثقة متبادلة بينهم كام يتبادلون كل يشء، انحل عقد نظ
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 رابطة تربط بني الناس والناس، وجتمع بعضهم إىل بعض وهي الثقة. 

قال آخر: وهلذا ينبهنا اهلل تعاىل إىل خطورة التبادل، القائم بني الناس ـ أخذا وعطاء ـ  

حياة   يف  صاحلة  كل  عىل  أتى  واإلحسان،  العدل  من  متني  أساس  عىل  يقم  مل  إذا  والذي 

نراه يف دعوة نبي اهلل شعيب عليه السالم ورسالته يف قومه، فهي رسالة،    الناس.. وهذا ما 

تعالج هذا الداء الذي استرشى يف القوم قبل أي داء آخر، بعد داء الكفر، ولذلك ال يقوم  

بناء، وال يستنبت خري، إال إذا اقتلع هذا الداء، وطهرت منه األرض التي يراد استصالحها،  

ُكْم ِمْن    فقد قال اهلل تعاىل عىل  ا لا ْوِم اْعُبُدوا اهللَّا ما ا قا لسان شعيب عليه السالم إىل قومه: ﴿يا

ابا ياوْ  ذا ْيُكْم عا لا اُف عا إِينِّ أاخا رْيٍ وا اُكْم بِخا انا إيِنِّ أارا املِْيزا نُْقُصوا املِْْكياالا وا الا تا ُه وا رْيُ ٍه غا لا
يٍط﴾  إِ ٍم حُمِ

ِزُنوا بِاْلِقْسطااِس  ، وقال عىل لسانه أيضا: ﴿أاْوفُ [ 84هود:  ]  ينا وا الا تاُكوُنوا ِمنا املُْْخرِسِ ْيلا وا وا اْلكا

 ﴾ ْعثاْوا يِف اأْلاْرِض ُمْفِسِدينا الا تا ُهْم وا ُسوا النَّاسا أاْشيااءا الا تاْبخا  [ 183ـ   181الشعراء: ] املُْْستاِقيِم وا

قو يف  مكانه  احلق  افتقد  فإذا  وعدل..  حق  قضية  فإهنا  ولذلك،  آخر:  وإذا  قال  م، 

اختلت موازين العدل يف أيدهيم، فليأذنوا بتصدع بنياهنم، واهنيار عمراهنم، وبوار سعيهم،  

 وسوء مصريهم. 

قال آخر: وبناء عىل هذا، فإن التطفيف يف الكيل وامليزان يشمل أشياء كثرية أخرى،  

 أجريا  فمن استأجر عامال ووقف أمامه يراقبه ويطالبه بتجويد عمله، ثم إذا كان هو عامال 

مل يراقب ربه يف العمل ومل يقم به عىل الوجه الذي ينبغي أن يقوم به، يكون واقعا حتت طائلة  

 هذا الوعيد، مستوجبا ألليم العذاب، مهام يكن عمله، جل أو حقر. 

قال آخر: وإذا كان هذا اإلنذار للمطففني الراضني بالقليل من السحت فام ظنك  

اس بال كيل وال وزن، بل يسلبوهنم ما بأيدهيم، ويغلبوهنم  بأولئك الذين يأكلون أموال الن

عىل ثامر أعامهلم، فيحرموهنم التمتع هبا، اعتامدا عىل قوة امللك أو نفوذ السلطان أو باستعامل  
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احليل املختلفة.. ال جرم أن هؤالء ال حيسبون إال يف عداد اجلاحدين املنكرين ليوم الدين،  

 املؤمنني املخبتني. وإن زعموا بألسنتهم أهنم من 

ُْم   أاهنَّ ئِكا  ُأولا ياُظنُّ  ﴿أاالا  فقال:  العمل،  هذا  شأن  من  تعاىل  اهلل  هّول  ثم  آخر:  قال 

ظِيٍم﴾ أي أال يطوف يف أذهاهنم أن هناك يوما حياسبون فيه عىل هذه اجلريمة   ْبُعوُثونا لِياْوٍم عا ما

عن أنفسهم؟ فإذا كانوا غري  االقتصادية، لينالوا جزاءها بشكل حاسم، ال يستطيعون دفعه 

متيقنني من ذلك، فإهنم يرجحونه عىل األقل، األمر الذي يوجب عليهم االحتياط واحلذر  

الرضر   من  االحرتاس  إىل  اإلنسان  يدفع  أن  احلالة  هذه  يف  العقل  شأن  من  ألن  عقال، 

 املحتمل. 

الناس   أموال  وامليزان واختالس  الكيل  تطفيف  إىل أن  يشري  آخر: وهذا  هبذه  قال 

القيامة   يوم  سيبعث  أنه  يظن  ال  إال عن شخص  تصدر  اجلرائم ال  من  الوسيلة، وغريها 

أي   ارتكب  وال  امليزان  بخس  وال  الكيل  طفف  ملا  ذلك  ظن  لو  إذ  عمله،  عىل  وحياسب 

 جريمة. 

  ﴾ املانِيا بِّ اْلعا ُقوُم النَّاُس لِرا ْوما يا قال آخر: ثم وصف اهلل تعاىل هذا اليوم، فقال: ﴿يا

ذا اليوم هو اليوم الذي يقف فيه الناس للعرض واحلساب، ويطول هبم املوقف إعظاما  أي ه

 جلالله تعاىل. 

قال آخر: وال خيفى ما يف الوصف برب العاملني من الداللة عىل عظم الذنب وتفاقم  

 اإلثم يف التطفيف، إذ أن امليزان هو قانون العدل الذي قامت به الساموات واألرض. 

رب اهلل تعاىل عن الرفض املطلق لكل هذه السلوكات املنحرفة، فقال:  قال آخر: ثم أخ

االستهانة   وهلذه  عقوهلم،  عىل  املطبقة  الغفلة  وهلذه  للتطفيف،  الرفض  إنه  اي   ،﴾ الَّ ﴿كا

 باملوقف العظيم بني يدي اهلل، فهناك احلقيقة الواضحة التي تفرض نفسها عليهم. 
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يقيم عىل التطفيف إال من ينكر ما أوعد اهلل    قال آخر: وبعد أن ذكر اهلل تعاىل أنه ال 

أن   فيه، وذكر  هم  بالكف عام  أمرهم  والعصاة  الكفار  واحلساب وعذاب  العرض  من  به 

اِر   تاابا اْلُفجَّ
الفجار قد أعد هلم كتاب أحصيت فيه مجيع أعامهلم ليحاسبوا هبا، فقال: ﴿إِنَّ كِ

نٍي﴾ أي إهنم يامرسون فجور املعاملة،   ِفي ِسجِّ فلكل عمل يف احلياة تقواه وفجوره، ألن  لا

التقوى متثل االلتزام بحدود اهلل، كام أن الفجور يمثل جتاوز هذه احلدود، األمر الذي يؤدي  

 إىل الوقوع يف اإلثم أو املعصية، وهناك كتاهبم الذي حييص أعامهلم بكل دقة. 

بق، مغلق عىل  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن هذا الكتاب يف سجني، وهو مكان مط

هذا الكتاب، وهو مبالغة من السجن، وهو احلبس.. ويف هذا إشارة إىل أن هذا الكتاب ـ ملا  

يضم من شنائع ومنكرات ـ قد ألقى به يف مكان بعيد عن األعني، كام تلقى اجليف، أو يردم  

 عىل الرمم. 

وحي بالتهويل،  قال آخر: ثم طرح اهلل تعاىل السؤال بالطريقة القرآنية املعهودة التي ت

ْرُقوٌم﴾ أي   تااٌب ما
نٌي﴾، ثم فرس هذا، فقال: ﴿كِ ا ِسجِّ اكا ما ا أاْدرا ما إمعانا يف اإلثارة، فقال: ﴿وا

كتاب قد جعلت له عالمة هبا يعرف من رآه أنه ال خري فيه، وهو جيمع أعامل الفجار كلها  

 ويثبتها بحيث ال يفوته يشء منها.

الكتاب املنكر، واملكان الذي ألقى فيه، قد صار    قال آخر: وهو يدل ذلك عىل أن هذا

شيئا واحدا، هو هذا الكتاب املرقوم، أي املوسوم بتلك العالمات، والشواهد الدالة عىل ما  

 ضم عليه من آثام ومنكرات. 

نٌي﴾،   ﴾ التي متثل الدرجة الرفيعة وبني ﴿ِسجِّ قال آخر: وتشري املقابلة بني ﴿ِعلِّيِّنيا

متث  الكلمة  هذه  باعتبار أن  الكتاب  عن  الكلمة  هبذه  التعبري  فيكون  السفىل،  الدرجة  ل 

يف   املصري  قضية  هي  فيام  االنحطاط  من  درجة  أقىص  إىل  باإلنسان  يؤدي  الذي  مضمونه 
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 اآلخرة. 

قال آخر: ذلك أن اهلل تعاىل جعل الفجار يف مقابل األبرار، ووصف كال بام يقابل  

الَّ إِنَّ  نٌي كِتااٌب  اآلخر، فقال يف حق الفجار: ﴿كا ا ِسجِّ اكا ما ا أاْدرا ما نٍي وا اِر لاِفي ِسجِّ تاابا اْلُفجَّ
 كِ

ْرُقوٌم﴾   اكا  [ 9ـ    7املطففني:  ] ما ا أاْدرا ما ِفي ِعلِّيِّنيا وا اِر لا تاابا اأْلاْبرا
الَّ إِنَّ كِ ، وقال يف حق األبرار: ﴿كا

ْرُقوٌم﴾  ا ِعلِّيُّونا كِتااٌب ما  ابل اآلخر ذاتا وصفة. ، فكل يق[ 20ـ  18املطففني: ] ما

ُبونا   ذِّ ِذينا ُيكا بِنيا الَّ ذِّ ئٍِذ لِْلُمكا ْوما ْيٌل يا قال آخر: ثم توعد اهلل تعاىل املكذبني، فقال: ﴿وا

يِن﴾ أي شدة وعذاب ملن يكذب بيوم اجلزاء، سواء كان بجحد أخباره أو بعدم   بِياْوِم الدِّ

عىل عدم املباالة هو اإلَصار عىل  املباالة بام يكون فيه من عقاب وعذاب.. وأعظم دليل  

 اجلرائم، واملداومة عىل اقرتاف السيئات. 

ُب بِِه إِالَّ   ذِّ ا ُيكا ما قال آخر: ثم بني اهلل تعاىل أوصاف من يكذب هبذا اليوم، فقال: ﴿وا

ُكلُّ ُمْعتاٍد أاثِيٍم﴾ أي وما يكذب هبذا اليوم إال من اعتدى عىل احلق، وعمى عن اإلنصاف،  

كاب اجلرائم، إذ يصعب عليه اإلذعان بأخبار اآلخرة، ألنه يأبى النظر يف أدلتها،  واعتاد ارت

وتدبر البينات املرشدة إىل صدقها، إىل أنه يعلل نفسه باإلنكار، وهيون عليها األمر بالتغافل،  

أو التعلق باألماين من نرصة األولياء، أو توسط الشفعاء، أما من كان مياال إىل العدل، واقفا  

ما حد اهلل لعباده يف رشائعه وسننه يف نظام الكون. فأيرس يشء التصديق باليوم اآلخر،   عند

 وهو أعون له عىل ما متيل إليه نفسه. 

  ﴾ لنِيا رُي اأْلاوَّ
اطِ الا أاسا اُتناا قا ْيِه آيا لا ا ُتْتىلا عا قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل من أوصافه أنه ﴿إِذا

ه منزال من عند اهلل، وزعم أنه أخبار األولني، أخذها  أي وإذا قرئ عليه القرآن أنكر كون

ا إِالَّ إِْفٌك  من غريه من السابقني، كام قال تعاىل:  رسول اهلل   ذا ُروا إِْن ها فا ِذينا كا الا الَّ قا ﴿وا

اطِرُي اأْلا  اُلوا أاسا قا ُزوًرا وا اُءوا ُظْلاًم وا ْد جا قا ُرونا فا ْوٌم آخا ْيِه قا لا اناُه عا أاعا اُه وا ا ا فاِهيا  اْفرتا لنِيا اْكتاتاباها وَّ
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غا  انا  كا إِنَُّه  اأْلاْرِض  وا اِت  وا اما السَّ يِف   َّ الرسِّ ْعلاُم  يا الَِّذي  ُه  لا أاْنزا ُقْل  أاِصياًل  وا ًة  ُبْكرا ْيِه  لا عا ُفوًرا  مُتىْلا 

ِحياًم﴾   [ 6ـ  4]الفرقان: را

ما   وهذا  تارخيهم،  كل  يف  األنبياء  به  ابتيل  ما  وهذا  آخر:  يف  قال  املسلمون  يعيشه 

مواجهتهم للتحديات الكبرية من خالل احلرب اإلعالمية التي تشنها عليهم أجهزة الكفر  

واالستكبار يف نطاق احلرب النفسية التي تعمل عىل إسقاط معنوياهتم وهزيمة مواقفهم،  

سيئة   بانطباعات  للناس  اإلحياء  عىل  تعمل  التي  القاسية  الكلامت  من  عليهم  تطلقه  فيام 

وهلم، كام يف كلامت: )الرجعية، واخلرافة، والتطرف، والقوى الظالمية(، وما إىل ذلك من  ح

 الكلامت احلاقدة، التي ال تستهدف إال اإلثارة بعيدا عام هو احلق والباطل يف ذلك. 

واملؤمنون   اهلل  سبيل  يف  العاملون  خيضع  أال  الرضوري  من  ولذلك  آخر:  قال 

نفعاالت السلبية احلاصلة من ذلك، بل عليهم أن يعملوا  باإلسالم عىل خط االلتزام، لال

عىل درس عمق احلق يف خطهم ليصدقوا به من موقع القناعة، وليثقوا بأنفسهم من خالل  

القوة الداخلية بعيدا عن كل ضعف مما يثريه أمثال هذا املكذب بيوم الدين الذي يقول عن  

 اآليات إهنا أساطري األولني. 

﴾  قال آخر: ثم ذكر اهلل الَّ  تعاىل السبب الذي جرأهم عىل ذلك التكذيب، فقال: ﴿كا

ىلا ُقُلوهِبِْم   انا عا زجر لكل معتد أثيم يقول الزور ويزعم أن القرآن أساطري األولني، ﴿باْل را

﴾ أي ليس األمر كام يقولون من أنه أساطري األولني، بل الذي جرأهم عىل   ْكِسُبونا اُنوا يا ا كا ما

ال أفعاهلم  هو  قلوهبم،  ذلك  عىل  الرين  سببا حلصول  فصارت  واعتادوها  عليها  دربوا  تي 

الواضح،   والصدق  الفاضح،  الكذب  بني  الفرق  يدركوا  ومل  األمور  عليهم  فالتبست 

 والدليل الالئح. 

قال آخر: ذلك أن العمل السيئ، والذي يكسبه اإلنسان بسوء اختياره، يرتك تأثريا  
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سلبيا عىل قلبه وعقله، فيمنعه من وضوح الرؤية مثل الغشاء الذي حيدث للعني فيمنعها  

 من اإلبصار.  

قال آخر: وهذا ما تشري إليه كلمة الرين، وهي تعني الصدأ الذي يعلو الِشء، فكأن 

إىل صدأ يطفو عىل القلب، فال يستطيع معرفة اخلري والرش، فيام تثريه من    املعصية تتحول

مفاهيم ضبابية متنع العقل من االنفتاح عىل حقيقة األمور، وقد ورد يف احلديث عن رسول  

أنه قال: )تذاكروا وتالقوا وحتدثوا، فإن احلديث جالء للقلوب، إن القلوب لرتين    اهلل  

 ( 1)  احلديث(كام يرين السيف، وجالؤها 

قال: )إّن العبد إذا أخطأ نكتت يف قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر  قال آخر: و

انا   الَّ باْل را وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيه حّتى تعلو قلبه وهو الّران اّلذي ذكر اهلل ﴿كا

 ﴾ ْكِسُبونا اُنوا يا ا كا ىلا ُقُلوهِبِْم ما  ( 2)  ([ 14املطففني: ] عا

تاب وأقلع  آخر: وقال   فإن هو  قلبه،  نقطة سوداء عىل  العبد كان  أذنب  )إذا  قال: 

واستغفر صفا قلبه منها، وإن هو مل يتب ومل يستغفر كان الّذنب عىل الّذنب والسواد عىل  

السواد حّتى يغمر القلب فيموت بكثرة غطاء الذنوب عليه وذلك قوله تعاىل: ﴿باْل رانا  

ىل ُقُلوهِبِْم ما كاُنو ﴾ عا ْكِسُبونا  (3)  ([ 14املطففني: ] ا يا

آخر:   وما  وقال  اهلل  رسول  يا  قيل:  احلديد(،  يصدأ  كام  تصدأ  القلوب  )إن  قال: 

 (4) جالؤها؟ قال: )قراءة القرآن وذكر املوت(

قال آخر: وقال اإلمام الباقر: )ما من عبد إال ويف قلبه نكتة بيضاء، فإذا أذنب ذنبا،  

 

 . 41، ص: 1الكايف، ج:  (1)

 ( 3334) الرتمذي (2)

 . 301عقاب األعامل ص   (3)

 .104، ص: 2مستدرك الوسائل، ج:  (4)



275 

 

فإن تاب ذهب ذلك السواد، وإن متادى يف الذنوب، زاد ذلك   خرج يف النكتة نكتة سوداء،

السواد حتى يغطي البياض، فإذا تغطى البياض مل يرجع صاحبه إىل خري أبدا وهو قول اهلل  

 ( 1)  عزوجل: بل ران عىل قلوهبم ما كانوا يكسبون(

تأثرياته   يرتك  السلبي  العميل  السلوك  أن  إىل  تشري  األحاديث  آخر: وكل هذه  قال 

الذي  ا الشعوري اخلفي  الضغط  الفكري والروحي، من خالل  الوعي  لسلبية عىل منطقة 

تثريه اخلطايا، يف خصائصها اخلبيثة، يف روح اإلنسان، بحيث يتجه، يف منطلقاته، إىل أفكار 

اإلجيابية   تأثرياته  يرتك  اإلجيايب،  العميل  السلوك  نجد  بينام  طبيعتها،  مع  تتناسب  ومشاعر 

 ولكن يف االجتاه اآلخر.  باملستوى نفسه، 

الصالح   والعمل  اإليامن  تالزم  عىل  القرآين  التأكيد  ما جعل  هذا  ولعل  آخر:  قال 

 كقاعدة للفالح، كام جعل العمل السيئ مالزما للكفر والضالل. 

من   وسيلة  الطيبة  األفعال  أجواء  يف  العملية  الرتبية  اعتبار  يمكن  وهلذا  آخر:  قال 

خص، باعتبار أن العمل الطيب يقود إىل الفكر الطيب الذي وسائل الوصول إىل إيامن الش 

 يلتقي باإليامن، كام أن العمل اخلبيث يقود إىل الفكر اخلبيث الذي يلتقي بالكفر والضالل. 

قال آخر: وهلذا السبب نرى أجهزة الكفر واالستكبار تعمل عىل إفساد األخالق  

لتب واملسلمني،  املستضعفني  مواقع  للناس يف  أو  العامة  الفكري  االلتزام  بذلك عن  عدهم 

الروحي باخلط اإليامين، وذلك يؤدي إىل اخللل الكبري يف الشخصية، واالنحالل العميق يف  

عناَص التوازن فيها، مما تكون النتيجة فيه وصول مسألة اإليامن يف داخلها إىل يشء يوحي  

 ة املضادة يف أكثر من صعيد. بالالمباالة وبالالمعنى، ليذوب هنائيا، بفعل املؤثرات الشعوري

 

 . 273، ص: 2الكايف، ج:  (1)
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كانوا   ما  الدين، ودحض  بيوم  الفجار واملكذبني  منزلة  تعاىل  اهلل  ثم بني  آخر:  قال 

ئٍِذ   ْوما ِْم يا هبِّ ْن را ُْم عا الَّ إِهنَّ يقولون من أن هلم الكرامة واملنزلة الرفيعة يوم القيامة، فقال: ﴿كا

﴾ أي ارتدعوا عام تقولون من أنكم يو م القيامة تكونون مقربني إىل اهلل، فإنكم  ملااْحُجوُبونا

ستطردون من رمحته وال تنالون رضاه، وال تدركون ما زعمتم من القرب والزلفى عنده كام  

يِهْم﴾  كِّ الا ُيزا ِة وا ْوما اْلِقيااما ْيِهْم يا نُْظُر إِلا الا يا لُِّمُهُم اهللَُّ وا الا ُيكا  [ 77آل عمران: ] قال تعاىل: ﴿وا

وهذا يشري إىل أن الذنوب العقدية والعملية تبعد اإلنسان عن اهلل بام تثريه  قال آخر: 

من غضب اهلل عليه، فيطرده اهلل عن رمحته، ويمنعه، بذلك، عن االنفتاح عليه، حتى ليحس  

 بأن هناك حاجزا بينه وبني اهلل، يشبه الظلمة التي متنع الرؤية، والكدر الذي يمنع الصفاء. 

اُلو اجْلاِحيمِ هلل تعاىل ما يكون هلم فوق ذلك، فقال: ﴿ قال آخر: ثم ذكر ا ُْم لاصا ﴾  ُثمَّ إهِنَّ

أي وبعد أن حيجبوا يف عرصات القيامة عن رهبم، وإدراك أمانيهم التي كانوا يتمنوهنا يقذف  

 هبم يف النار ويصلون سعريها ويقاسون حرها. 

ن فوق ما هبم من اآلالم  قال آخر: ثم أرشد اهلل تعاىل إىل أهنم حينئذ يبكتون ويوبخو

﴾ أي هذا الذي عوقبتم به هو جزاء ما كنتم   ُبونا ذِّ ا الَِّذي ُكنُْتْم بِِه ُتكا ذا اُل ها فقال: ﴿ُثمَّ ُيقا

أساطري   القرآن  وأن  تبعثوا،  لن  أنكم  كزعمكم  الصادق،  الرسول  أخبار  من  به  تكذبون 

واآلن قد تبني لكم حقيقة    األولني، وأن حممدا ساحر أو كذاب، إىل نحو ذلك من مقاالتكم،

أمركم، وعاينتم بأنفسكم أن ما كان يقوله نبيكم هو احلق الذي ال شك فيه.. وما أشد عىل  

اإلنسان إذا أصابه مكروه أن يذكر وهو يتأمل، بأن وسائل نجاته من مصابه كانت يف متناول  

 يديه وقد أمهلها وألقى هبا وراءه ظهريا. 

 : السابع املشهد  
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اعا    فحدثونا عن قوله تعاىل: : أحسنتم..  (1)قال املرشد ٍة الَِّذي مجا ٍة مُلازا زا ْيٌل لُِكلِّ مُها ﴿وا

ُة ناا  ا احْلُطاما اكا ما ا أاْدرا ما ِة وا نَّ يِف احْلُطاما ُينْباذا الَّ لا ُه كا ُه أاْخلادا الا ُب أانَّ ما ْسا ُه حيا دا دَّ عا ااًل وا ُة  ما دا ُر اهللَِّ املُْوقا

ىلا  تِي تاطَّلُِع عا داٍة﴾ الَّ ٍد مُمادَّ ما ٌة يِف عا دا لايِْهْم ُمْؤصا اا عا ِة إهِنَّ ْفئِدا
 [ 9ـ  1]اهلمزة:  اأْلا

الوعاظ:   أحد  وهي  قال  الناس  بني  مستعصية  خلقية  مشكلة  السورة  هذه  تعالج 

فيها   ورد  ولذلك  حضورهم،  حال  بالعيب  أو  غياهبم،  أثناء  بالغيبة  اآلخرين  يف  الطعن 

الشديد لكل عياب طعان للناس، ينتقص اآلخرين ويزدرهيم ويسخر هبم،  الوعيد بالعذاب  

وهكذا توعدت الذين حيرصون عىل مجع األموال يف الدنيا، وكأهنم خملدون فيها، وختمت  

 بردع الفريقني السابقني، وأنبأهتم بمصريهم األسود وهو النبذ يف نار جهنم. 

ْيٌل   ﴿وا تعاىل:  بقوله  بدأت  وقد  آخر:  الذي هيمز  قال  هو  و)اهلمزة(  ٍة﴾،  زا مُها لُِكلِّ 

م بقوارص الكلم جهرة، فيخدش حياءهم، ويمتهن كرامتهم، ليزداد هو  هيالناس، أي يؤذ 

علوا وتطاوال عىل الناس، ولتخف موازينهم إزاء ميزانه، فال يرتفع أمامه رأس، وال يشمخ  

 أنف. 

ر، يف غري مواجهتهم، إذ  قال آخر: و)اللمزة( هو الذي ينقص من أقدار ذوي األقدا

 كان ال يستطيع أن يلقاهم وجها لوجه. فيشيع الفاحشة فيهم، ويذيع قالة السوء عنهم. 

قال آخر: وبذلك، فإن اهلمز واللمز غايتهام واحدة، وهي احلط من أقدار الناس،  

وب  وحماولة إنزاهلم منازل الدون يف احلياة.. وإن كان اهلمز بأسلوب العالنية، واللمز بأسل

الرس واخلفاء.. ومن كان من شأنه اهلمز كان من شأنه اللمز كذلك، والعكس صحيح.. إذ  

 مها ينبعان من طبيعة واحدة. 

 

القرآين للقرآن )  (1) املراغي )1671/  16التفسري  القرآن: )237/  30(، وتفسري  املنزل: )413/  24(، ومن وحي  /  20(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل 

 .629/ 30 الطالبني: (، ومنية 283/ 32(، ومفاتيح الغيب )396/ 30) التفسري املنري(، و443
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الذي   املغتاب  باهلمزة:  املراد  أن  بينهام  التفريق  يف  الواردة  األقوال  ومن  آخر:  قال 

باللسان..   واللمزة  باليد،  اهلمزة  وقيل:  العياب..  واللمزة:  الناس،  اهلمزة  يغتاب  وقيل: 

والعني..   باحلاجب  واللمزة رسا  اهلمزة جهرا،  وقيل:  الغيب..  بظهر  واللمزة  باملواجهة، 

 وغريها من األقوال. 

ااًل   ما اعا  فقال: ﴿الَِّذي مجا الناس،  تعاىل سبب عيبه وطعنه يف  اهلل  ثم ذكر  آخر:  قال 

داُه﴾ أي مجع بعضه إىل بعض يف صفوف مرتاصة، ويف صنوف متعدد دَّ عا ة، كل صنف منها وا

يأخذ مكانا خاصا به، فهذا ذهب، وذاك فضة، وذا جواهر وآللئ، وتلك أنعام وزروع،  

ورياض، وهذه دور وقصور، وأثاث ورياش، إىل غري ذلك مما يعد من عامل املال، وحيسب  

 بحسابه.

قال آخر: وهذا يعني أن الذي دعاه إىل احلط من أقدار الناس والزراية هبم هو مجعه  

ل وتعديده مرة بعد أخرى، شغفا به وتلذذا بإحصائه، ألنه يرى أن ال عز إال به، وال  للام

رشف بغريه، فهو كلام نظر إىل كثرة ما عنده ظن أنه بذلك قد ارتفعت مكانته، وهزأ بكل  

ذي فضل ومزية دونه، ثم هو ال خيشى أن تصيبه قارعة هبمزة وملزه ومتزيقه أعراض الناس،  

 ملوت، وأعمى بصريته عن النظر يف مآله، والتأمل يف أحواله. ألن غروره أنساه ا

قال آخر: وهذا يشري إىل أن أكثر الناس مهزا وملزا للناس، هو الذي حيرص عىل مجع  

املال، وجيعل هذا اجلمع كل مهه يف الدنيا.. ذلك أنه لكي ينفسح له طريق اجلمع، وخيلو له  

ي الناس بكل سالح، فال  إنسانا إال  ميدان الكسب، حيارب  فيه  الذي يعمل  امليدان  دع يف 

 طعنه الطعنات القاتلة متى أمكنته الفرصة فيه.. باهلمز حينا، وباللمز أحيانا.

قال آخر: ثم إنه من جهة أخرى ـ إذ جيمع ما جيمع من مال ـ حريص عىل أن يدفع  

سب أن كل  عن هذا املال كل عادية يراها بأوهامه وظنونه، فهو لشدة حرصه عىل ما مجع، حي
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الناس    ي الناس لصوص يريدون أن يرسقوه، أو قطاع طرق يرتبصون به.. وهو هلذا يرم

 ه.. وكأهنم متلبسون برسقة ماله الذي مجع. يبكل سالح، ويطعنهم بكل ما يقع لد

قال آخر: ثم هو من جهة ثالثة، حريص عىل أن يقيم له من هذا املال الذي مجعه،  

ين بام  ال  الناس،  عىل  من  سلطانا  إليهم  يده  به  يمد  بام  اخلري، وال  وجوه  منه يف  عليهم  فق 

معروف، بل بام يرى الناس من غناه وكثرة أمواله.. وهو هلذا يعمل عىل إعالء نفسه هبدم  

 غريه، واحلط من منزلته. 

قال آخر: وهذا هو اإلنسان يف أسوأ أحواله، وأخس منازله.. إنه ال يسمو بذاتيته،  

جوه اخلري والفالح، بل إنه يرتفع عىل حطام الناس، ويعلو عىل جثث  وال يرتفع بسعيه يف و

 ضحاياه، الذين يريق دمهم هبمزه وملزه. 

قال آخر: وهذا هو الرس يف اجلمع هنا بني اهلمزة، اللمزة، وجامع املال ومكتنزه..  

مههم  فاهلمز واللمز، وإن كان طبيعة غالبة يف الناس من أغنياء وفقراء، إال أنه عند الذين  

كله هو املال، يعد سالحا من األسلحة العاملة هلم يف مجع املال، ويف حراسته، ويف التمكني  

 هلم من التسلط عىل الناس به. 

ُه﴾ أي يظن   ُه أاْخلادا الا ُب أانَّ ما ْسا قال آخر: ثم بني اهلل تعاىل خطأه يف ظنه فقال: ﴿حيا

اخل له  املال قد ضمن  ما عنده من  أن  العياب  اهلامز  األمان من  هذا  الدنيا، وأعطاه  لود يف 

املوت، فهو لذلك يعمل عمل من يظن أنه باق حيا أبد الدهر، وال يعود إىل حياة أخرى  

 يعاقب فيها عىل ما كسب من يسء األعامل. 

ُه﴾ جاء بصيغة املايض، ويعني أن هذا اهلمزة اللمزة   قال آخر: وقوله تعاىل: ﴿أاْخلادا

منه موج إليه، وال عوامل  حيسب أن ماله قد صري  ودا خالدا، ال يستطيع املوت أن يصل 

املرض واحلوادث قادرة أن تنال منه، فاملال يف نظره هو املفتاح الوحيد حلل كل مشكلة،  
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 وهو يملك هذا املفتاح. 

قال آخر: وهكذا شأن احلريصني عىل املال، الذين اجته مههم كله إىل مجعه.. إهنم ال  

شون مكانا يذكرهم به، وال يستمعون إىل حديث يذكر فيه..  يذكرون املوت أبدا، وال يغ

فاملوت عندهم هو عدو قد قتلوه بأمانيهم الباطلة، وأراحوا أنفسهم منه، فام هلم واحلديث  

 عنه؟ وما هلم وما يذكرهم به؟ 

ذكر   وأردفه  العقاب،  بشديد  صفاته  هذه  من  تعاىل  اهلل  توعد  أن  وبعد  آخر:  قال 

مقوتة، من ظنه أن ماله يضمن له األمان من  مل ارتكاب هذه اخلالل  السبب الذي محله عىل ا

ِة﴾   نَّ يِف احْلُطاما ُينْباذا الَّ لا املوت، أعقبه بتفصيل ما أعد له من هذا العذاب املحتوم فقال: ﴿كا

أي ازدجر أهيا العياب عام خيل إليك من أن املال خيلدك ويبقيك، بل الذي ينفع هو العلم  

 واهلل مطروح يف النار ال حمالة، ال يؤبه لك وال ينظر إليك.  وصالح العمل، فإنك

ُة﴾ صيغة مبالغة من )حطم( أي هشم.. وهذا يعني أن نار جهنم   قال آخر: و﴿احْلُطاما

ُة﴾ ليست كل نار جهنم، بل   هتشم أعضاء هؤالء، ويستفاد من بعض الروايات أن ﴿احْلُطاما

 هي طبقة رهيبة يف حرارهتا. 

هّول  ثم  آخر:  ا    قال  ما اكا  أاْدرا ا  ما ﴿وا فقال:  شأهنا،  وعظم  النار  هذه  أمر  تعاىل  اهلل 

ُة﴾ أي إن هذه احلطمة مما ال حتيط هبا معرفتك، وال يقف عىل حقيقتها عقلك، فال   احْلُطاما

 يعلم شأهنا، وال يقف عىل كنهها، إال من أعدها ملن يستحقها.

ُة﴾ أي إهنا  قال آخر: ثم فرس اهلل تعاىل هذه احلطمة بعد إهبامها   فقال: ﴿نااُر اهللَِّ املُْوقادا

النار التي ال تنسب إال إليه سبحانه، إذ هو الذي أنشأها وأعدها لعقاب العصاة واملذنبني،  

بل هي ملتهبة التهابا ال يدرك حقيقته إال من    ، أبداويف وصفها باملوقدة إيامء إىل أهنا ال ختمد  

 أوجدها. 
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ف نريان الدنيا ليؤكد خمالفتها هلا، وأوهلا ما عرب  قال آخر: ثم وصفها بأوصاف ختال

يف   فتدخل  وتقهرها،  األفئدة  عىل  تتغلب  إهنا  أي  ِة﴾  اأْلاْفئِدا ىلا  عا تاطَّلُِع  تِي  ﴿الَّ بقوله:  عنه 

فإذا   تأملا،  البدن  أجزاء  أشد  والقلب  األفئدة،  فتأكل  الصدور،  إىل  تصل  حتى  األجواف 

 العذاب باإلنسان غاية ال يقدرها قدرها.  استولت عليه النار فأحرقته، فقد بلغ

وكأهنا   أهلها،  تعرف  العجيبة  النار  هذه  أن  باالطالع  املراد  يكون  وقد  آخر:  قال 

وتشتمل   إليها، ومتسك هبم،  فتدعوهم  منكرات،  من  وما عملوا  اطلعت عىل رسائرهم، 

ا  عليهم، كام يشري إىل ذلك قوله تعاىل: )تدعوا من أدبر وتوىل ومجع فأوعى(،   وقوله: ﴿إِذا

فِرًيا﴾  زا يًُّظا وا اا تاغا ِمُعوا هلا ِعيٍد سا اٍن با كا أاهْتُْم ِمْن ما  [ 12الفرقان: ] را

وصفها باالطالع عىل األفئدة التي أودعت باطن اإلنسان يف أخفى  ويف    قال آخر:

 إشارة إىل أهنا إىل غريه أشد وصوال وأكثر تغلبا. ، مكان منه 

ٌة﴾ أي إهنا   دا لايِْهْم ُمْؤصا اا عا هنَّ
قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل الوصف الثاين هلا، وهو ﴿إِ

أاْن   اُدوا  أارا إذا شاءوا، فهم ﴿ُكلَّاما  مطبقة عليهم ال خيرجون منها، وال يستطيعون اخلروج 

ا﴾  يها
م  ُأِعيُدوا فِ ا ِمْن غا ُْرُجوا ِمنْها  [ 22احلج: ] خيا

داٍة﴾، أي أهنم  قال آخر: ثم ذكر اهلل مُمادَّ ٍد  ما الثالث هلا، وهو ﴿يِف عا الوصف   تعاىل 

مشدودون إىل عمد ممددة، قد شدت أغالهلم إليها.. فهم هبذه القيود يف سجن، داخل هذا  

السجن.. واملراد بذلك تصوير شدة إطباق النار عىل هؤالء وإحكامها عليهم، واملبالغة يف  

 الص منها. ذلك ليودع يف قلوهبم اليأس من اخل

قال آخر: وقد يكون املراد بـ )العمد( اإلشارة إىل نوع من وسائل التعذيب واجلزاء  

تشبه تلك التي يغل هبا الشخص يف رجله فيفقد قدرة احلركة، وهذا جزاء ما كانوا يامرسونه  

 من تعذيب للناس األبرياء يف هذه الدنيا.
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أن شعلة من نريان جهنم تسلط    قال آخر: وقد ذكر بعضهم أنه قد يكون املراد منها 

عىل هؤالء مثل أعمدة طويلة، ذلك أن من األشعة ما ينترش بشكل عمودي، وقادرة عىل  

النفوذ يف مجيع األجزاء الداخلية لإلنسان بام يف ذلك القلب، ولذلك يستفاد منها يف تصوير  

 األعضاء الداخلية. 
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 اإلنذار والعقوبات  ا ـ لث ثا

من   الكريم  القرآن  يف  ورد  ما  احلارض  للجمهور  الوعاظ  ذكر  أن  الوعيد  بعد 

من آيات القرآن الكريم  ذكرتم  إن ما  ..  بورك فيكم قال:  ، وبعض احلضور قام  ،  والتهديد

وما يرتبط هبا من معان كافية يف الداللة عىل أن اهلل يعد ويتوعد، ويبرش وينذر، وأنه ال حيق  

 . ، وال أن نعلمه كيف يتعامل مع خلقهنا أن نفرض أهواءنا عىل ربلنا 

الظاملني واملنحرفني   لتأديب  تعاىل  التي خصصها اهلل  الدار  قال آخر: فحدثونا عن 

 وعقوبتهم. 

قال آخر: حدثونا عن جهنم، وما أعد اهلل تعاىل فيها من صنوف العذاب، فال يردع  

 نفوسنا األمارة إال أمثال تلك النصوص. 

 ال آخر: أجل.. رتلوها عىل مسامعنا، فقد محلتنا األهواء عىل كتمها والنفور منها. ق

 أسامء وصفات: 

قال املرشد: أجل.. وابدؤوا باحلديث عن األسامء التي خص اهلل تعاىل هبا دار عقابه  

 وعذابه؛ فاألسامء تدل عىل حقيقة املسمى وصفاته. 

 النار: 

وقد تكررت يف القرآن هبذا  قال أحد الوعاظ: أجل.. وأول أسامئها وأشهرها النار، 

وكان  مرة،    145االسم )نار( بدون األلف والالم و)النار( مع األلف والالم، بام جمموعه  

موضعا يف املعاين املختلفة    25الربزخ، ويف    موضعا نار جهنم، ومرة واحدة  منها يف  املراد

 للنار يف الدنيا.  



284 

 

اتَُّقوا النَّارا  قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:  ُلوا فا ْفعا ْن تا لا ُلوا وا ْفعا ْ تا ﴿فاإِْن ملا

ِرينا 
افِ ْت لِْلكا ُة ُأِعدَّ ارا جا

احْلِ ا النَّاُس وا ُقوُدها تِي وا  [ 24البقرة: ] ﴾ الَّ

إذا كشفت هذه التجربة عن العجز الفاضح، وظهر منها أن هذا  : أي  (1) قال آخر

الكالم هو كالم اهلل، وأن هذا الرسول هو رسول اهلل، مل يكن بد من تصديقه، وتصديق ما  

به،   يأمر  ملا  واالمتثال  اآلخر،  واليوم  باهلل، ومالئكته، وكتبه ورسله،  اإليامن  به، من  جاء 

بصاحبه إىل هذا املصري املشئوم:    املفيض والكرب الوقاح،  وينهى عنه، وإال فهو العناد اآلثم،  

ِرينا 
افِ ْت لِْلكا ُة ُأِعدَّ ارا جا

احْلِ ا النَّاُس وا ُقوُدها تِي وا  [ 24البقرة: ] ﴾ ﴿النَّارا الَّ

اُب النَّاِر  ومثل ذلك قال تعاىل:  قال آخر:   ئِكا أاْصحا ناا ُأولا
اتِ ُبوا بِآيا ذَّ كا ُروا وا فا ِذينا كا الَّ ﴿وا

الُِدونا ُهْم فِ  ا خا  [ 39البقرة: ] ﴾ يها

أي وأما الذين مل يتبعوا هداي وهم الذين كفروا بآياتنا اعتقادا وكذبوا  :  (2) قال آخر

اتباعا لوسوسة   إياها  النار بسبب جحودهم هبا وإنكارهم  هبا لسانا، فجزاؤهم اخللود يف 

مع اعتقاد صدقه  الشيطان.. والتكذيب كفر سواء كان عن اعتقاد بعدم صدق الرسول، أو 

لاكِنَّ   ُبوناكا وا ذِّ ُْم الا ُيكا إِهنَّ وهو تكذيب اجلحود والعناد، ويف مثلهم يقول اهلل تعاىل لنبيه: ﴿فا

ُدونا  ْحا اِت اهللَِّ جيا وقد يوجد الكفر بالقلب مع تصديق اللسان كام    [ 33األنعام:  ] ﴾  الظَّاملنِِيا بِآيا

 حال املنافقني.  هي

اْذُتْم  تعاىل: ومثل ذلك قال قال آخر:  ًة ُقْل أاختَّ ْعُدودا اًما ما ناا النَّاُر إِالَّ أايَّ اسَّ ْن متا اُلوا لا قا ﴿وا

با سا  سا ْن كا ما باىلا  ْعلاُمونا  تا ا الا  ما اهللَِّ  ىلا  تاُقوُلونا عا أاْم  ُه  ْهدا اهللَُّ عا فا 
خُيْلِ لاْن  فا ْهًدا  عا اهللَِّ  يِّئاًة  ِعنْدا 

طِيئاُتُه فا  اطاْت بِِه خا أاحا الُِدونا وا ا خا يها
اُب النَّاِر ُهْم فِ ئِكا أاْصحا  [ 81ـ  80البقرة: ] ﴾ ُأولا

 

 ( 98/  1تفسري املراغي ) (2) ( 42/  1التفسري القرآين للقرآن ) (1)
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النفسية اليهودية املرتكزة  (1)قال آخر القاعدة  : فهاتان اآليتان الكريمتان تصوران 

عىل الذهنية املستعلية التي تنظر إىل الناس من املوقع الفوقي، باعتبار أهنم شعب اهلل املختار،  

يقفون يف الدرجات الدنيا ليكونوا خدما هلم يلبون حاجاهتم وقضاياهم العامة  وأن الناس  

واخلاصة، ولذلك، قالوا: لن خيلدنا اهلل يف عذاب النار ألننا أبناؤه وأحباؤه وشعبه املختار،  

فال يعاقبنا إال كام يعاقب األب أوالده، واملحب حبيبه، بطريقة تأديبية محيمة يمتزج فيها  

ة بشكل خفيف ال يستمر طويال، ألن الرمحة تسبق الغضب عندما يتحرك يف  احلب بالعقوب

 مثل هذه املواقع. 

الواقع،   يف  حقيقة  إىل  األمنية  حتول  التي  النفسية  التخيالت  هي  وتلك  آخر:  قال 

يا حممد هلؤالء اليهود، يف حوار جدي يناقش القضية من منطق    ولذلك، قال تعاىل: ﴿ُقْل﴾ 

اْذُتمْ  ْهًدااحلجة، ﴿أاختَّ بأن ال يعذبكم إال أياما معدودة؟ لتكون القضية    [ 80البقرة:  ] ﴾   ِعنْدا اهللَِّ عا

هُ  ْهدا لاْن خُيْلِفا اهللَُّ عا ولكن    [ 80البقرة:  ] ﴾  قضية التزام إهلي بالعهد الذي قطعه عىل نفسه ﴿فا

لديكم شيئا من ذلك كله، ﴿أامْ  العهد؟ وما مضمونه، وما احلجة فيه؟ وال نجد    أين هو 

ْعلاُمونا  تا ا الا  ما ىلا اهللَِّ  ؟ فتكذبون عىل اهلل وتنسبون إليه ما مل ينزل به  [ 80البقرة:  ] ﴾  تاُقوُلونا عا

 سلطانا، وتلك هي اجلريمة الكربى. 

ْن   ما ﴿باىلا  فقال:  اجلزاء،  عامل  حتكم  التي  القاعدة  تعاىل  اهلل  ذكر  ولذلك  آخر:  قال 

طِي  خا بِِه  اطاْت  أاحا وا يِّئاًة  سا با  سا الُِدونا كا خا ا  يها
فِ ُهْم  النَّاِر  اُب  أاْصحا ئِكا  فاُأولا ُنوا    ئاُتُه  آما ِذينا  الَّ وا

الُِدونا  ا خا يها
اُب اجْلانَِّة ُهْم فِ ئِكا أاْصحا احِلااِت ُأولا ِمُلوا الصَّ عا    [ 82ـ  81البقرة: ] ﴾ وا

النار،  قال آخر: حيث يؤكد اهلل تعاىل يف هاتني اآليتني القاعدة للخلود يف اجلنة أو يف  

 

 ( 102/ 2من وحي القرآن: ) (1)



286 

 

بعيدا عن كل االمتيازات، أو االستثناءات املتومهة لألشخاص أو لألمم، فليس يف اآلخرة 

من حصول   تنشأ  هنا  الطبقية  ألن  الدنيا،  يف  الناس  لدى  املعروف  املستوى  عىل  طبقات 

اإلنسان عىل امتياز مادي أو معنوي، يتميز به عن غريه، فيجعل له قيمة متميزة لدى سائر  

يف اآلخرة، فاجلميع متساوون أمام اهلل؛ فال عالقة ألحد باهلل أكثر من غريه، من   الناس؛ أما 

ناحية ذاتية، ألهنم خملوقون له، ومن ناحية الصفات، ألهنا هبة من اهلل، فال جمال هناك إال  

 للعمل وحده، فهو القيمة األوىل واألخرية التي ترفع مستوى اإلنسان عند اهلل. 

وهلذا   آخر:  يف  قال  اإلنسان  خلود  جلهة  للعمل  خاضعة  والنار  اجلنة  قضية  كانت 

روحية   قاعدة  من  اخلطيئة  واقعوا  الذين  فهم  النار  يف  اخلالدون  فأما  والعقاب؛  الثواب 

لإلنسان،   مما حيدث  وليست شيئا طارئا  من كل جانب  فهي حميطة هبم  وفكرية وعملية، 

يعيشوهنا  ثم  يعتقدوهنا  إهنم  رسيعة،  لنزوة  هم    كنتيجة  وهؤالء  وعمال،  وشعورا  فكرا 

املجرمون املتمردون الذين يواجهون احلق من موقع الوضوح يف الرؤية، ولكنهم يرصون  

 عىل االبتعاد عنه والتمرد عليه، واملتاجرة بكلامته بعيدا عن روحه، والتحريف آلياته. 

بِّ  ومثل ذلك قال تعاىل:  قال آخر:  اِهيُم را الا إِْبرا إِْذ قا اْرُزْق  ﴿وا لاًدا آِمنًا وا ا با ذا ْل ها اْجعا

ياًل ُثمَّ 
لِ تُِّعُه قا ُأما را فا فا ْن كا ما الا وا اْلياْوِم اآْلِخِر قا نا ِمنُْهْم بِاهللَِّ وا ْن آما اِت ما را ُه إِىلا  أاْهلاُه ِمنا الثَّما  أاْضطارُّ

بِئْسا املْاِصريُ  اِب النَّاِر وا ذا  [ 126البقرة: ] ﴾ عا

إبراهيم عليه السالم: رب اجعل هذا الوادي من البالد اآلمنة،  : أي قال  (1)قال آخر

وهذا دعاء منه أن يكون البيت آمنا يف نفسه من اجلبابرة وغريهم أن يسلطوا عليه، ومن  

عقوبة اهلل أن تناله كام تنال سائر البلدان من خسف وزلزال وغرق ونحو ذلك مما ينبئ عن  

 

 ( 212/  1تفسري املراغي ) (1)
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نا ِمنُْهْم بِاهللَِّ  سخط اهلل ومثالته التي تصيب سائر البال ْن آما اِت ما را اْرُزْق أاْهلاُه ِمنا الثَّما د.. ﴿وا

اْلياْوِم اآْلِخرِ  أي وارزق أهله من أنواع الثامر إما بزرعها بالقرب منه، وإما    [ 126البقرة:  ] ﴾  وا

هو   كام  إبراهيم  لدعوة  استجابة  وقد حصل كالمها  الشاسعة،  األقطار  من  إليه  جتبى  بأن 

ُكلِّ   اُت  را ثاما ْيِه  إِلا جُيْباى  آِمنًا  ًما  را حا ُْم  هلا ْن  كِّ ُنما  ْ ملا ﴿أاوا القصص:  جاء يف سورة  وقد  مشاهد، 

 
ٍ
ء ْ  [ 57: القصص] ﴾ يشا

قال آخر: وقد خص إبراهيم عليه السالم بدعائه املؤمنني، وإن كان سبحانه لواسع  

بِّكا    را
ِ
طااء  ِمْن عا

ِ
ء ُؤالا ها  وا

ِ
ء ُؤالا رمحته جعل رزق الدنيا عاما للمؤمنني والكافرين ﴿ُكالًّ ُنِمدُّ ها

ُْظوًرا بِّكا حما را طااُء  عا انا  كا ا  ما الكافرين  [ 20اإلرساء:  ] ﴾  وا متتيع  العمر    ألن  بذلك  قصري حمدود 

تُِّعُه   ُأما فا را  فا كا ْن  ما وا الا  بينه اهلل تعاىل بقوله: ﴿قا النار وبئس املصري، وهذا ما  إىل  القصري، ثم 

بِْئسا املْاِصريُ  اِب النَّاِر وا ذا ُه إِىلا عا ياًل ُثمَّ أاْضطارُّ
لِ أي قال يا إبراهيم قد أجبت    [ 126البقرة:  ] ﴾  قا

هذا البلد من الثمرات، ورزقت كفارهم أيضا، وأمتعهم هبذا   أهل   مؤمني دعوتك، ورزقت  

الرزق أمدا قليال وهو مدة وجودهم يف الدنيا، ثم أسوقهم إىل عذاب النار سوقا اضطراريا  

 ال اختيار هلم فيه، وال يعلمون أن عملهم ينتهى هبم إليه. 

اضطرارية تنتهي  قال آخر: ذاك أن أعامل البرش التي تقع باختيارهم، هلا آثار وغايات  

هبم إليها وتكون نتيجة هلا بحسب ما وضعه اهلل يف نظام الكون من وجود املسببات عقب  

إىل بعض األمراض يف الدنيا، كذلك الكفار    يفيض وجود أسباهبا، فاإلرساف يف الشهوات 

النار   عذاب  إىل  سوقهم  ذلك  نتيجة  وستكون  وفسوقهم،  كفرهم  يف  خمتارون  والفساق 

 املوضوعة.  بمقتىض السنن

بصاحبها إىل    يفيضقال آخر: وكل أعامل اإلنسان النفسية والبدنية هلا األثر الذي  

الشقاء،   أو  اختيار احلق وترك    وهيالسعادة  متمكن من  اختيارية فاإلنسان  أعامل كسبية 
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الباطل وترك اخلبيث وفعل الطيب بام أعطاه اهلل من العقل وبام نزل عليه من الوحى، فإذا  

  كسبي ذلك يكون قد ظلم نفسه وعرضها للعذاب والشقاء بأعامله التي مبدؤها  حاد عن  

 وأثرها اضطراري. 

قال آخر: وهذه السنن بقضاء اهلل وتقديره، ومن ثم يصح أن يقال إن اهلل قد اضطر  

بالعقائد   أو  الذميمة  باألخالق  املدنسة  األرواح  وجعل  إليه،  وأجلأه  العذاب  إىل  الكافر 

سخطه  حمل  القذرة    الفاسدة  األمراض  أصحاب  جعل  كام  اآلخرة،  يف  انتقامه  وموضع 

 عرضة لألمراض يف الدنيا. 

ابا  ومثل ذلك قال تعاىل:  قال آخر:   ذا اْلعا ى وا ةا بِاهْلُدا لا الا ُوا الضَّ ا ِذينا اْشرتا ئِكا الَّ ﴿ُأولا

ىلا النَّارِ  ُهْم عا ا ِة فااما أاْصربا  [ 175البقرة: ] ﴾ بِاملْاْغِفرا

هذه اآلية الكريمة وردت بعد أن ذكر اهلل تعاىل يف اآليات السابقة أعامل  :  (1)قال آخر

ينتخبوا   أن  بمقدورهم  أنه كان  إذ  والتعقل..  بظاهر اإلصالح  املتلبسة  التخريبية  املنافقني 

أفضل طريق حلياهتم، ألهنم كانوا يعيشون إىل جانب ينبوع الوحي الصايف، ويف جو مفعم  

العظيمة،  بالصدق واإلخالص واإليامن  الفريدة  الفرصة  أنفسهم هذه  ، لكنهم فوتوا عىل 

نور   إطار  يف  ترشيعية  هداية  ومن  ذواهتم،  يف  فطرية  هداية  من  اهلل  وهبهم  ما  وأضاعوا 

الوحي، واشرتوا الضاللة وسلكوا طريقا خالوا أهنم يستطيعون به أن يقضوا عىل الدعوة  

 ويصلوا إىل مآرهبم اخلبيثة. 

ه املقايضة اخلاطئة خسارتان.. األوىل: ضياع ثرواهتم املادية  قال آخر: وكان يف هذ

ما رضب   رسعان  فاإلسالم  املشؤومة..  أهدافهم  حتقيق  يف  فشلهم  والثانية:  واملعنوية.. 

 

 ( 104/ 1األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: ) (1)
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 بجرانه يف أرجاء األرض فاضحا خطط املنافقني. 

ا ومثل ذلك قال تعاىل:  قال آخر:   قا ىلا النَّاِر فا ى إِْذ ُوِقُفوا عا ْو تارا لا الا  ﴿وا دُّ وا ْيتاناا ُنرا ا لا ُلوا يا

ْو ُردُّوا   لا ْبُل وا اُنوا خُيُْفونا ِمْن قا ا كا ُْم ما ا هلا ْل بادا ناُكونا ِمنا املُْْؤِمننِيا با ناا وا بِّ اِت را با بِآيا ذِّ اُدوا  ُنكا عا لا

اِذُبونا  ُْم لاكا إِهنَّ نُْه وا اا هُنُوا عا
 [ 28ـ  27األنعام: ] ﴾ ملِ

هاتني اآليتني الكريمتني إشارة إىل بعض مواقف عناد املرشكني،  : ففي  (1)قال آخر

وفيهام يتجسد مشهد من مشاهد نتائج أعامهلم لكي يدركوا املصري املشؤوم الذي ينتظرهم  

 فيستيقظون، أو تكون حاهلم ـ عىل األقل ـ عربة لغريهم. 

ب اهللع  احلال عىل درجة من  أهنم يف تلك  فاآلية األوىل تذكر  أهنم  قال آخر:  حيث 

يرصخون: ليتنا نرجع إىل الدنيا لنعوض عن أعاملنا القبيحة، ونعمل للنجاة من هذا املصري  

 املشؤوم، ونصدق آيات ربنا، ونقف إىل جاب املؤمنني. 

قال آخر: ثم ترد عليهم اآلية الثانية بأن ذلك ليس أكثر من متن كاذب، وإنام متنوه  

كانوا   ما  العامل كل  رأوا يف ذلك  ـ مكشوفا  ألهنم  ـ من عقائد ونيات وأعامل سيئة  خيفونه 

ْبُل  اُنوا خُيُْفونا ِمْن قا ا كا ُْم ما ا هلا ْل بادا ، [ 28األنعام:  ] ﴾  أمامهم، فاستيقظوا يقظة مؤقتة عابرة: ﴿با

غري أن هذه اليقظة ليست قائمة ثابتة، بل إهنا قد حصلت لظروف طارئة، ولذلك فحتى لو  

الدنيا مرة أخرى لفعلوا ما كانوا يفعلونه من قبل وما    افرتضنا املستحيل وعادوا إىل  هذه 

نْهُ  اُدوا ملِاا هُنُوا عا عا ْو ُردُّوا لا لا لذلك فهم ليسوا صادقني يف متنياهتم    [ 28األنعام:  ] ﴾  هنوا عنه: ﴿وا

اِذُبونا ومزاعمهم ﴿ ُْم لاكا إِهنَّ  [28األنعام: ] ﴾ وا

ُْم﴾ أ ا هلا هنم مل يكونوا خيفون كثريا من احلقائق عن  قال آخر: ويتبني من ظاهر ﴿باْل بادا

 

 ( 252/ 4اهلل املنزل: )األمثل يف تفسري كتاب  (1)
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الناس فحسب، بل كانوا خيفوهنا حتى عن أنفسهم، فتبدوا هلم جلية يوم القيامة، وليس يف  

هذا ما يدعو إىل العجب، فاإلنسان كثريا ما خيفي عنه نفسه احلقائق ويغطي عىل ضمريه  

 وفطرته لكي ينال شيئا من الراحة الكاذبة. 

النفس وإخفاء احلقائق عنها من القضايا التي تعاجلها البحوث    قال آخر: وخمادعة

اخلاصة بنشاط الضمري، فقد نجد الكثريين من الذين يتبعون أهواءهم يتنبهون إىل أرضار  

ذلك عليهم، ولكنهم لكي يواصلوا أعامهلم تلك بغري أن تنغصها عليهم ضامئرهمـ  حياولون 

 إخفاء هذا الوعي فيهم بشكل من األشكال. 

قال أحد احلضور: وسبب ذكر اآلية أهنم لو عادوا إىل الدنيا لعادوا إىل تكرار أعامهلم  

السابقة هو أن كثريا من الناس عندما يشاهدون نتائج أعامهلم بأعينهم، أي حينام يصلون إىل  

مرحلة الشهود، يستنكرون ما فعلوا ويندمون آنيا ويتمنون لو يتاح هلم أن جيربوا ما كرسوا،  

أن هذه متنيات عارضة تنشأ من مشاهدة نتائج األعامل عيانا، وتعرض لكل إنسان يشهد  إال  

بأم عينه ما ينتظره من عذاب وعقاب، ولكن ما إن تغيب تلك املشاهد عن نظره حتى يزول  

تأثريها عنه، ويعود إىل سابق عهده، شأهنم يف ذلك شأن عبدة األصنام الذين دمههم طوفان  

البحر ورأو أن  عظيم يف  ما  اهلل، ولكن  فنسوا كل يشء سوى  اهلالك،  أنفسهم عىل عتبة  ا 

 هدأت العاصفة ووصلوا إىل ساحل األمان حتى عاد كل يشء إىل ما كان عليه. 

  قال آخر: وهكذا ورد ذكر هذا االسم يف األحاديث الرشيفة، ومنها قول رسول اهلل 

 عز وجل    ـ أن العبد يبعث يوم القيامة عىل ما مات، وقد خلق اهلل   : )اعلموا ـ عباد اهلل

النار عىل اجلنة انقلب باخليبة، ومن اختار اجلنة فقد فاز وانقلب   اجلنة والنار، فمن اختار 

ا احْلايااةُ عزوجل:    بالفوز؛ لقول اهلل  ما ازا وا ْد فا قا ُأْدِخلا اجْلانَّةا فا ِن النَّاِر وا ْن ُزْحِزحا عا ْنياا    ﴿فاما الدُّ
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تااُع اْلُغُرورِ  [ 185آل عمران: ] ﴾ إِالَّ ما
  (1)  

يباعدك    قال آخر: وقال اإلمام عيل لبعض أصحابه يعظه: )اعلم أن ما قربك من اهلل 

  (2)يقربك من النار( من النار، وما باعدك من اهلل 

:  قال آخر: وعن بعضهم قال: أرشفت ليلة عىل عيل وهو يف صحن الدار، وهو يقول

  (3))النار، ومتى اخلالص من النار!؟(

قال آخر: وعن بعضهم، قال: وقع حريق يف بيت فيه اإلمام السجاد، وهو ساجد،  

ابن رسول اهلل  يا  له:  يقولون  ابن رسول اهللفجعلوا  يا  النار،  النار، فام رفع رأسه حتى  ،   ،

 ( 4) النار األخرى(طفئت، فقيل له: ما الذي أهلاك عنها؟ قال: )أهلتني عنها 

 جهنم: 

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا عن اسم آخر من أسامئها أعاذنا اهلل منها. 

[، وقد تكررت  (5)قال أحد الوعاظ: من أسامئها املذكورة يف القرآن الكريم ]جهنم

مرة يف القرآن الكريم، ووقعت مضافا إليه، حيث أضيفت إليها كلمة )النار( يف تسعة    77

 مواضع.. واملراد منها يف كل هذه املواضع موضع معاقبة املجرمني يف القيامة. 

تعاىل:   قوله  ذكرت جهنم  التي  الكريمة  اآليات  األمثلة عىل  آخر: ومن  ﴿ُقْل  قال 

 

 . 1ح   346ثواب األعامل: ص  (1)

 . 76هنج البالغة: الكتاب  (2)

 . 430الرقم   297ص  8حلية األولياء: ج  (3)

 . 4050الرقم   389ص  20هتذيب الكامل: ج  (4)

فريى   (5) )جهنم(،  كلمة  أصل  بشأن  اللغة  علامء  اختلف  وقد 

أصلها   وأن  عربية  الكلمة  هذه  أن  إىل البعض  وعربت  )كهنام(، 

ج   العروس:  أصلها  126ص    16)جهنم(]تاج  أن  البعض  ويرى   ،]

أربع  بعد  عىل  كان  موضع  وهو  )جحينوم(  أو  )جهينوم(  من  عربي 

نفايات  فيه  تكب  وكانت  القدس،  عن  وجثث كيلومرتات  املدينة 

. ويرى ([679ص    6احليوانات وحترق]املفصل يف تاريخ العرب: ج  

.[، 1892ص    5الكلمة فارسية معربة ]الصحاح: ج  البعض أن هذه  

احلامم أرضية  وتسخن  احلرارة  فيه  تبعث  الذي  النفق  عىل  يطلق   .كام 

كوهنا   يف  الشك  بسبب  اللغة  مقاييس  يف  يذكرها  مل  فارس  ابن  ولعل 

عربية، ولكن ابن منظور يقول يف وجه تسميتها: اجلهنام: القعر البعيد،  

م واهلاء: بعيدة القعر، وبه سميت جهنم وبئر جهنم وجهنام، بكرس اجلي 

ج   العرب:  قعرها]لسان  يف  112ص    12لبعد  والنار  اجلنة  انظر:   ،]

 . 449الكتاب والسنة، ص
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ادُ  بِْئسا املِْها نَّما وا ها ونا إِىلا جا ُ حُتْرشا ُتْغلاُبونا وا ُروا سا فا  [ 12آل عمران: ] ﴾ لِلَِّذينا كا

: أي قل ألولئك الكفار: إنكم ستغلبون يف الدنيا وسينفذ فيكم وعيدي،  (1) قال آخر

 وتساقون يف اآلخرة إىل جهنم سوقا، وبئس املهاد ما مهدمتوه ألنفسكم. 

: أي إن الدائرة ستدور عليهم، فاملستقبل ينتظر عباد اهلل املؤمنني ليكون  (2)قال آخر

عىل الكافرين، فلرياجع الكافرون أنفسهم،    احلكم هلل يف دينه ورشيعته، وستكون الغلبة هلم

 فقوهتم عرض زائل. 

ٍط ِمنا اهللَِّ  ومثل ذلك قال تعاىل:  قال آخر:   خا اءا بِسا ْن با ما انا اهللَِّ كا باعا ِرْضوا ِن اتَّ ﴿أافاما

بِْئسا املْاِصريُ  نَُّم وا ها اُه جا ْأوا ما  [ 162آل عمران: ] ﴾ وا

وان اهلل ومن هو مكب عىل املعايص،  : أي ال يستوي من كان قصده رض(3) قال آخر

 مسخط لربه، فاستحق بذلك سكن جهنم، وبئس املصري. 

لِيٌل  ومثل ذلك قال تعاىل:  قال آخر:   تااٌع قا ِد ما ُروا يِف اْلباِلا فا ِذينا كا لُُّب الَّ نَّكا تاقا ُغرَّ ﴿الا يا

ادُ  بِْئسا املِْها نَُّم وا ها اُهْم جا ْأوا  [ 197ـ  196آل عمران: ] ﴾ ُثمَّ ما

: أي ال تغرت ـ أهيا الرسول ـ بام عليه أهل الكفر باهلل من بسطة يف العيش،  (4) قال آخر

وسعة يف الرزق، وانتقاهلم من مكان إىل مكان للتجارات وطلب األرباح واألموال، فعام  

قليل يزول هذا كله عنهم، ويصبحون مرهتنني بأعامهلم السيئة.. متاع قليل زائل، ثم يكون  

 يوم القيامة إىل النار، وبئس الفراش. مصريهم  

ا  ومثل ذلك قال تعاىل:  قال آخر:   يها
الًِدا فِ نَُّم خا ها اُؤُه جا زا ًدا فاجا مِّ ْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمتاعا ْن يا ما ﴿وا

ظِياًم  اًبا عا ذا ُه عا دَّ لا أاعا ناُه وا عا لا ْيِه وا لا ِضبا اهللَُّ عا غا  [93النساء: ] ﴾ وا

 

 ( 105/  3تفسري املراغي ) (1)

 ( 249/ 5من وحي القرآن: ) (2)

 ( 71التفسري امليرس )ص  (3)

 ( 76التفسري امليرس )ص  (4)
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آخر عىل (1)قال  يعتد  ومن  أي:  فعاقبته جهنم،    :  بغري حق  عمد  عن  فيقتله  مؤمن 

خالدا فيها مع سخط اهلل تعاىل عليه وطرده من رمحته، إن جازاه عىل ذنبه وأعد اهلل له أشد  

 العذاب بسبب ما ارتكبه من هذه اجلناية العظيمة.  

ُة ظااملِِيومثل ذلك قال تعاىل:  قال آخر:   ئِكا اُهُم املْاالا فَّ ِذينا تاوا يما    ﴿إِنَّ الَّ
اُلوا فِ أاْنُفِسِهْم قا

أُ  ا فا يها
اِجُروا فِ ُتها ًة فا اِسعا ْ تاُكْن أاْرُض اهللَِّ وا اُلوا أاملا ِفنيا يِف اأْلاْرِض قا اُلوا ُكنَّا ُمْستاْضعا ئِكا  ُكنُْتْم قا ولا

ِصرًيا  ْت ما اءا سا نَُّم وا ها اُهْم جا ْأوا  [97النساء: ] ﴾ ما

آخر املالئ(2) قال  توفاهم  الذين  إن  أي:  دار  :  بقعودهم يف  أنفسهم  وقد ظلموا  كة 

دينكم؟   أمر  من  كنتم  يشء  أي  يف  هلم:  توبيخا  املالئكة  هلم  تقول  اهلجرة،  وترك  الكفر 

فيقولون: كنا ضعفاء يف أرضنا، عاجزين عن دفع الظلم والقهر عنا، فيقولون هلم توبيخا:  

ون عىل دينكم؟  أمل تكن أرض اهلل واسعة فتخرجوا من أرضكم إىل أرض أخرى بحيث تأمن 

 فأولئك مثواهم النار، وقبح هذا املرجع واملآب. 

ى  ومثل ذلك قال تعاىل:  قال آخر:   اهْلُدا ُه  لا ا  بانيَّ تا ا  ما ْعِد  با ِمْن  ُسولا  الرَّ اِقِق  ُيشا ْن  ما ﴿وا

نَّما  ها ِه جا
ُنْصلِ ىلَّ وا ا تاوا ِه ما لِّ بِيِل املُْْؤِمننِيا ُنوا رْيا سا تَّبِْع غا يا ِصرًياوا ْت ما اءا سا  [ 115النساء: ] ﴾ وا

من بعد ما ظهر له احلق، ويسلك طريقا    : أي: ومن خيالف الرسول  (3) قال آخر

غري طريق املؤمنني، وما هم عليه من احلق، نرتكه وما توجه إليه، فال نوفقه للخري، وندخله  

 نار جهنم يقايس حرها، وبئس هذا املرجع واملآل. 

لُّوا  تعاىل:    ومثل ذلك قال قال آخر:   ْد ضا بِيِل اهللَِّ قا ْن سا وا عا دُّ صا ُروا وا فا ِذينا كا ﴿إِنَّ الَّ

إِالَّ  ُْم طاِريًقا  لِياْهِدهيا الا  ُْم وا لِياْغِفرا هلا ُكِن اهللَُّ  يا  ْ ظالاُموا ملا ُروا وا فا ِذينا كا الَّ إِنَّ  ِعيًدا  با اًل  الا  طاِريقا  ضا

 

 ( 93التفسري امليرس )ص  (1)

 ( 198/ 1فسري امليرس )الت (2)

 ( 97التفسري امليرس )ص  (3)



294 

 

ا  كا ًدا وا ا أابا يها
الِِدينا فِ نَّما خا ها ىلا اهللَِّ ياِسرًياجا لِكا عا  [ 169ـ  167النساء: ] ﴾ نا ذا

: أي: إن هؤالء الكفار الذين ال يكتفون بأن يكفروا باهلل، بل يضيفون  (1) قال آخر

إىل ذلك الوقوف كحجر عثرة أمام سبيل اهلل، يف كل جوانب الفكر والعمل، ويعملون عىل  

أجل   من  بحرية  التحرك  من  العاملني  يمنعوا  موقع  أن  من  الناس،  قناعات  إىل  الوصول 

تائهون ضالون ضالال   الكافرون  الواضحة.. هؤالء  واحلجة  الربهان  عىل  القائم  اإلقناع 

بعيدا، ألهنم حيسبون أنفسهم يف طريق اهلدى جهال واستكبارا؛ وهلذا فإهنم ال يرجعون إىل  

ضال إىل  ضالل  من  ينتقلون  يظلون  بل  عليها،  لريتكزوا  اهلدى  من  ال  قاعدة  ألهنم  ل، 

 يسمحون ألفكارهم أن تتحرك يف داخلهم بحرية ليكتشفوا احلق من ذلك املوقع. 

قال آخر: وهي تذكر أن هؤالء الذين كفروا وظلموا أنفسهم واملؤمنني ال يتعلقون  

بأي أمل يربطهم بمغفرة اهلل، ألهنم ال يرتبطون به بأية رابطة إيامن أو عبادة، فال يمكن أن  

هذه املغفرة، وال يمكن أن هيدهيم أي طريق؛ فكل الطرق مغلقة أمامهم، إال الطريق  ينالوا 

أبدا، ألن ذلك هو جزاء   بأنفسهم وهو طريق جهنم خالدين فيها  الذي اختاروه  الوحيد 

ِسرًيا يا اهللَِّ  ىلا  لِكا عا ذا انا  كا ، ألنه يملك األمر كله يوم  [ 30األحزاب:  ] ﴾  الكفر والكافرين؛ ﴿وا

 القيامة. 

قال آخر: ويف هذه اآليات تصوير هلذا املصري الذي ينتظر الكافرين، ليقف الناس  

منه موقف املتأمل الذي يفكر كيف خيتار طريقه، عىل أساس من الشعور بمسؤوليته عن  

 نفسه، فيام ينتظره من عقاب أو ثواب. 

السجاد    قال آخر: ومما ورد من تسميتها هبذا االسم يف األحاديث واآلثار قول اإلمام

 

 ( 549/ 7من وحي القرآن: ) (1)
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يف دعائه: )إهلي.. ليتني مل أسمع بذكر جهنم وسالسلها وتثقيل أغالهلا، إهلي، ليتني كنت  

طائرا فأطري يف اهلواء من خوفك، إهلي، الويل َل ثم الويل َل إن كان إىل جهنم حمرشي،  

الزقوم  إهلي، الويل َل ثم الويل َل إن كان يف النار جمليس، إهلي، الويل َل ثم الويل َل إن كان  

فيها طعامي، إهلي، الويل َل ثم الويل َل إن كان احلميم فيها رشايب، إهلي، الويل َل ثم الويل  

  (1)(َل إن كان الشيطان والكفار فيها أقراين 

قال آخر: وقال اإلمام العسكري يف دعائه: )يا من يف جهنم سخطه، يا من يف اجلنة  

  (2)(رمحته 

 اجلحيم:  

 أحسنتم.. فحدثونا عن اسم آخر من أسامئها، أعاذنا اهلل منها. قال املرشد:  

اجلحيم[، وقد تكرر يف  قال أحد الوعاظ: من أسامئها املذكورة يف القرآن الكريم ]

مرة منها يف نار جهنم، ومرة يف النار التي ألقي    25مرة، استخدمت يف    26القرآن الكريم  

أاْلُقوُه يِف اجْلاِحيمِ فيها إبراهيم عليه السالم، كام قال تعاىل:  ُه ُبنْيااًنا فا اُلوا اْبُنوا لا الصافات:  ] ﴾  ﴿قا

97 ] 

ْلنااكا بِاحْلاقِّ باِشرًيا  قال آخر: ومن األمثلة عىل داللتها عىل النار قوله تعاىل:   ﴿إِنَّا أاْرسا

اِب اجْلاِحيمِ  ْن أاْصحا الا ُتْسأاُل عا ناِذيًرا وا  [ 119البقرة: ] ﴾ وا

آخر أي:  (3)قال  باحلجج  :  املؤيد  احلق  بالدين  ـ  الرسول  أهيا  ـ  أرسلناك  إنا 

واملعجزات، فبلغه للناس مع تبشري املؤمنني بخريي الدنيا واآلخرة، وختويف املعاندين بام  

ينتظرهم من عذاب اهلل، ولست ـ بعد البالغ ـ مسئوال عن كفر من كفر بك؛ فإهنم يدخلون  

 

نقال عن الكتاب العتيق    19ح   122ص    94بحار األنوار: ج    (1)

 الغروي.

 . 60البلد األمني: ص  (2)

 ( 18التفسري امليرس )ص  (3)
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 النار يوم القيامة، وال خيرجون منها. 

: واجلحيم من مادة )جحم( بمعنى شدة توقد النار، وتقال كذلك لشدة  (1)ل آخرقا 

الغضب، فعىل هذا تطلق كلمة )اجلحيم( عىل املكان املشتعل بالنريان، وهي هنا تشري إىل  

 نار اآلخرة. 

ا  أاْصحا ئِكا  ُأولا ناا 
اتِ بِآيا ُبوا  ذَّ كا وا ُروا  فا كا ِذينا  الَّ تعاىل: ﴿وا قال  ذلك  ومثل  آخر:  ُب  قال 

 [ 10املائدة: ] ﴾ اجْلاِحيمِ 

: أي: والذين جحدوا وحدانية اهلل الدالة عىل احلق املبني، وكذبوا بأدلته  (2) قال آخر

 التي جاءت هبا الرسل، هم أهل النار املالزمون هلا. 

اُب﴾ تعني املالزمة، أي أن الكافرين واملكذبني بآيات  (3) قال آخر : وكلمة ﴿أاْصحا

جهنم، واملالزمة ربام تكون دائمة، وقد تستمر لفرتة طويلة ثم تنقطع، بداللة  اهلل يالزمون  

عبارة  فيهم  السالم، حيث وردت  عليه  نوح  الوارد يف شأن ركاب سفينة  القرآين  التعبري 

 )أصحاب السفينة( وهم مل يكونوا مالزمني لتلك السفينة مالزمة دائمة. 

ِت  زا ُبرِّ اِوينا  قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل: ﴿وا  [91الشعراء: ] ﴾  اجْلاِحيُم لِْلغا

: أي وتكون النار بارزة مكشوفة لألشقياء، بحيث تكون بمرأى منهم،  (4) قال آخر

يسمعون زفراهتا التي تبلغ منها القلوب احلناجر، ويوقنون بأهنم مواقعوها، ال جيدون عنها  

 اليوم. هذا تعجيل للغم واحلرسة، إذا نسوا يف دنياهم هذا ويف   مرصفا..

اُنوا   كا ا  ما وا ُهْم  اجا أاْزوا وا ظالاُموا  ِذينا  الَّ وا  ﴿اْحرُشُ تعاىل:  قال  ذلك  ومثل  آخر:  قال 

اِط اجْلاِحيمِ  اْهُدوُهْم إِىلا َِصا ْعُبُدونا ِمْن ُدوِن اهللَِّ فا  [ 23ـ  22الصافات: ] ﴾ يا

 

 ( 372/ 10األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: ) (1)

 ( 109امليرس )ص التفسري  (2)

 ( 628/ 3األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: ) (3)

 ( 77/ 19تفسري املراغي ) (4)
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أن يسوقوا    : يف هاتني اآليتني الكريمتني أمر من اهلل تعاىل إىل املالئكة، (1)قال آخر

املرشكني إىل املحرش، وأن حيرشوا معهم أزواجهم الذين كانوا عىل شاكلتهم، وأن حيرشوا  

كذلك معهم ما كانوا يعبدون من دون اهلل.. ثم ليتجهوا هبم مجيعا إىل الطريق املؤدى إىل  

 اجلحيم.. 

اِط اجْلاِحيمِ  اْهُدوُهْم إِىلا َِصا إشارة إىل   [ 23ت:  الصافا ] ﴾  قال آخر: ويف قوله تعاىل: ﴿فا

  يف أهنم وقد أبوا أن يقبلوا اهلدى إىل احلق، واخلري، يف الدنيا، ولذا؛ فإهنم سيقبلون اهلدى  

املورد   هذا  إىل  سوقا  املالئكة  يسوقهم  حيث  اجلحيم..  عذاب  إىل  اهلدى  ولكنه  اآلخرة، 

 الوبيل. 

نُوا   ِذينا آما الَّ يُقونا  قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل: ﴿وا دِّ ئِكا ُهُم الصِّ ِه ُأولا
ُرُسلِ بِاهللَِّ وا

اُب  أاْصحا ئِكا  ُأولا ناا 
اتِ بِآيا ُبوا  ذَّ كا وا ُروا  فا كا ِذينا  الَّ وا ُنوُرُهْم  وا أاْجُرُهْم  ُْم  هلا ِْم  هبِّ را ِعنْدا  اُء  دا ها الشُّ   وا

 [19احلديد: ] ﴾ اجْلاِحيمِ 

ُرُس (2)قال آخر ُنوا بِاهللَِّ وا ِذينا آما الَّ عىل اخلط املستقيم الذي    [ 19احلديد:  ] ﴾  لِهِ : أي ﴿وا

تلتقي   بالطهر، وإىل حركة  ينبض  بالسمو، وإىل شعور  يوحي  إىل فكر  فيه  اإليامن  يتحول 

يُقونا  دِّ ئِكا ُهُم الصِّ   [19احلديد: ] ﴾  بالصدق، وإىل موقف يتميز باجلدية واخلري والعطاء، ﴿ُأولا

امتداد   ويف  كياهنم  عمق  يف  الصدق  عاشوا  فكانوا الذين  آفاقهم،  رحابة  ويف  حياهتم 

الصادقني مع اهلل يف إيامهنم به وطاعتهم له، ومع أنفسهم، فكانوا املنفتحني يف أعامقها عىل  

بالعهد   الوفاء  أساس  عىل  معهم  السائرين  فكانوا  الناس،  ومع  واإليامن،  واحلق  اخلري 

هتم الكذب واخليانة  والرعاية لألمانة واإلخالص للصداقة واألخوة، فال يعرفون يف حيا 

 

 ( 34/  22من وحي القرآن: ) (2) ( 972/  12التفسري القرآين للقرآن ) (1)
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 واالنحراف يف حركة العالقات الصادقة. 

ِمْ  هبِّ اُء ِعنْدا را دا ها الذين   [ 19احلديد:  ] ﴾  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن هؤالء هم ﴿الشُّ

الذي   ما يملكونه من مواقع الصدق  الناس واحلياة من حوهلم، من خالل  يشهدون عىل 

الصفاء   ألوان  كل  يف  الواقع  فيه  ُْم  يرصدون  ﴿هلا اهلل،  عند  عليه  أو  له  ليشهدوا  والنقاء، 

إيامن    [ 19احلديد:  ] ﴾  أاْجُرُهمْ  من  قدموه  ما  عىل  جزاء  عنده،  الثواب  من  هلم  اهلل  جعله  فيام 

ُنوُرُهمْ  ﴿وا عمق    [ 19احلديد:  ] ﴾  وعمل،  من  اإليامين  وإرشاقه  الروحي  معناه  يستمد  الذي 

 االلتزام باهلل والسري يف خط هداه.

ُبوا    قال آخر: ذَّ كا ُروا﴾ باهلل ﴿وا فا ِذينا كا الَّ ثم ذكر عاقبة املخالفني هلؤالء، فقال: ﴿وا

اُب اجْلاِحيمِ  ئِكا أاْصحا اتِناا﴾ التي أنزلناها عىل رسلنا وبلغوها للناس، ﴿ُأولا  [19احلديد:  ] ﴾  بِآيا

ومتردوا   جحدوا  ألهنم  اخلالدين،  أصحاهبا  من  وليكونوا  أبدا  فيها  ليعيشوا  يدخلوهنا 

 عاشوا يف ضالل الفكر والعمل. و

ا   اُن ما ْنسا ُر اإْلِ كَّ تاذا ْوما يا ُة اْلُكرْباى يا ِت الطَّامَّ اءا ا جا إِذا قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل: ﴿فا

اجْلاِحيما ِهيا   فاإِنَّ  ْنياا  الدُّ احْلايااةا  را  آثا ى وا ْن طاغا ما ا  أامَّ فا ى  را يا اْن 
ملِ اجْلاِحيُم  ِت  زا ُبرِّ ى وا عا ىسا ﴾  املْاْأوا

 [ 39ـ  34النازعات: ] 

: أي: إذا جاءت القيامة الكربى والشدة العظمى وهي النفخة الثانية،  (1)قال آخر

عندئذ يعرض عىل اإلنسان كل عمله من خري ورش، فيتذكره ويعرتف به، وأظهرت جهنم  

الدنيا عىل اآلخ احلياة  اهلل، وفضل  أمر  فأما من مترد عىل  عيانا..  فإن  لكل مبرص ترى  رة، 

 مصريه إىل النار. 

  قال آخر: ومما ورد من تسميتها هبذا االسم يف األحاديث واآلثار قول رسول اهلل  

 

 ( 584التفسري امليرس )ص  (1)
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الساموات   به تزعزعت منه  إذا ذكرت  الذي  )اللهم إين أسألك باسمك  أدعيته:  يف بعض 

وانشقت منه األرضون.. وباالسم الذي وضع عىل اجلنة فأزلفت، وعىل اجلحيم فسعرت،  

  (1)(النار فتوقدت وعىل 

الدنيا، وبالدنيا حترز اآلخرة، وبالقيامة   )باملوت ختتم  قال آخر: وقال اإلمام عيل: 

  (2)(تزلف اجلنة للمتقني، وتربز اجلحيم للغاوين

قوي، ورمحة موسعة،   لطف خفي، وبطش  )ذو  بعض خطبه:  وقال يف  آخر:  قال 

  (3) وعقوبته جحيم موصدة موبقة(وعقوبة موجعة، رمحته جنة عريضة مونقة،  

 السعري: 

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا عن اسم آخر من أسامئها أعاذنا اهلل منها. 

[، وهي تعني ـ لغة  قال أحد الوعاظ: من أسامئها املذكورة يف القرآن الكريم ]السعري

تكررت هذه  ـ إيقاد يشء ما وتصاعده، ولذلك سميت النار امللتهبة واملتقدة سعريا، وقد  

القرآن بنفس هذه الصيغة   ، وجاءت بصيغة )سعرت( مرة واحدة،  (4) مرة  16الكلمة يف 

القرآن الكريم يف وصف نار جهنم، كام يف قوله تعاىل:   وقد استعملت كلمة ]السعري[ يف 

ِعرًيا باْت ِزْدنااُهْم سا نَُّم ُكلَّاما خا ها اُهْم جا ْأوا  [97اإلرساء: ] ﴾ ﴿ما

ْن  قال آخر: ومن األمثلة عىل ذكرها يف القرآن الكريم قوله تعاىل:   ِمنا النَّاِس ما ﴿وا

أانَُّه يُ  ُه فا الَّ ْن تاوا ْيِه أانَُّه ما لا با عا
ِريٍد ُكتِ ْيطااٍن ما تَّبُِع ُكلَّ شا يا رْيِ ِعْلٍم وا ِْديِه إىِلا  جُيااِدُل يِف اهللَِّ بِغا هيا ِضلُُّه وا

ِعريِ  اِب السَّ ذا  [ 4ـ  3حلج: ا] ﴾ عا

 

 . 23ح   369ص  95بحار األنوار: ج  (1)

 . 156هنج البالغة: اخلطبة   (2)

 . 968املصباح للكفعمي: ص  (3)

يف   (4) مرتني  جاءت  التي  )سعر(  كـ  مشتقاهتا  إليها  أضفنا  وإذا 

القرآن الكريم و)سعرت( التي جاءت مرة واحدة يكون املجموع حينئذ 

 مرة.  19
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آخر الصفات  (1) قال  من  اهلل  عىل  جيوز  فيام  اجلدل  يتعاطى  من  الناس  ومن  أي   :

بل جيهل بحقيقة ما يقول،    ،برهانا واألفعال، وما ال جيوز عليه، غري متبع يف ذلك حجة وال  

فيزعم أن اهلل غري قادر عىل إحياء من بىل وصار ترابا، وأن هلل ولدا، وأن القرآن ما هو إال  

 طورة من أساطري األولني إىل نحو ذلك من الرتهات واألباطيل.أس

قال آخر: وقد ذم اهلل تعاىل املجادلة بغري علم فأومأ إىل أن اجلدل إذا كان مع العلم  

نُ  تِي ِهيا أاْحسا اِدهْلُْم بِالَّ جا ﴾  واحلجة والربهان فال يدم وال يقبح، وعليه جاء قوله تعاىل: ﴿وا

 [ 125النحل: ] 

آخر:   ِريدٍ قال  ما ْيطااٍن  شا ُكلَّ  تَّبُِع  يا ﴿وا تعاىل:  قال  املتجرد    [ 3احلج:  ] ﴾  ثم  هو  واملريد 

للفساد، العاري عن اخلري، من قوهلم شجرة مرداء إذا كان ال ورق هلا، ورملة مرداء إذا مل  

وما يذر من شئونه وأهوائه، شياطني من   يأِتتنبت شيئا، أي ومن الناس من يتبع يف كل ما  

شياطني اإلنس واجلن الذين يزينون له طرق الغواية، ويسلكون به الطرق التي تزلق به يف  

لألوثان  ياملهاو وعبادة  باهلل  رشك  من  النار،  إىل  به  تصل  التي  األعامل  إىل  ويقودونه   ،

ون له عمله، ويكونون  واألصنام، ورشب للخمر، ولعب للميرس، إىل نحو أولئك مما حيسن

 له فيه القادة الذين ال يرد هلم قول، وال يقبح منهم فعل. 

ُه  أانَّ ُه فا الَّ ْن تاوا ْيِه أانَُّه ما لا قال آخر: ثم وصف اهلل تعاىل ذلك الشيطان بقوله: ﴿ُكتِبا عا

ِعريِ  السَّ اِب  ذا عا إىِلا  ِْديِه  هيا وا ذ  [ 4احلج:  ] ﴾  ُيِضلُُّه  اتبع  من  أن  سبحانه  قدر  الشيطان،  أي  لك 

وسلك سبيله، أضله يف الدنيا، بام يوسوس له، ويديس به نفسه، ويزين هلا من اتباع الغواية،  

الفجور، وسلوك سبيل املعايص واآلثام التي توبقه يف جهنم وبئس القرار.. أي إنه يضله  

 ثام. يف الدنيا، ويقوده يف اآلخرة إىل عذاب السعري، بام جيرتح من السيئات، ويرتكب من اآل 

 

 ( 86/ 17تفسري املراغي ) (1)
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ا   تَّبُِع ما ْل نا اُلوا با لا اهللَُّ قا ا أاْنزا بُِعوا ما ُُم اتَّ ا ِقيلا هلا إِذا قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل: ﴿وا

ِعريِ  اِب السَّ ذا ْدُعوُهْم إىِلا عا ْيطااُن يا انا الشَّ ْو كا لا ناا أاوا اءا ْيِه آبا لا ْدناا عا جا  [ 21لقامن: ] ﴾ وا

ا  (1)قال آخر إِذا لا اهللَُّ﴾ من وحي خيتزن الفكر واملنهج  : أي ﴿وا ا أاْنزا بُِعوا ما ُُم اتَّ ِقيلا هلا

تَّبُِع   ْل نا اُلوا با والرشيعة فإن فيه اهلدى، كل اهلدى، والنجاة كل النجاة يف الدنيا واآلخرة، ﴿قا

ناا  اءا آبا ْيِه  لا عا ْدناا  جا وا ا  أف  [ 21لقامن:  ] ﴾  ما يف  العشرية  خط  عن  االنفصال  نريد  ال  كارها ألننا 

وأوضاعها ومنهجها يف احلياة، ألن ذلك هو الذي حيقق وحدة املايض واحلارض، وجيمع  

العواطف والعصبيات يف دائرة واحدة، ويصون العالقات من التفكك واالنفصام، وحيقق  

 الوفاء. 

قال آخر: لكن هذا املنطق الذي يقدمونه، ليس هو املنطق العاقل املنطلق من أساس  

ليبعد  متني، بل هو منط العواطف واملشاعر والعالقات  الذي خيتبئ يف داخل  الشيطان  ق 

ألن   والعذاب،  والدمار  اهلالك  إىل  به  وليدفع  اهلل،  عىل  املنفتح  العقل  خط  عن  اإلنسان 

 الشيطان ال يدعوهم إىل ثواب اهلل يف جنته، بل يدعوهم إىل عذابه يف ناره.

انا ال  ْو كا لا ْيطاانُ قال آخر: وهلذا قال تعاىل: ﴿أاوا املتمثل يف هذه الدائرة    [ 21لقامن:  ] ﴾  شَّ

التارخيية التي كانت مرسحا لكل نزعاته وحيله ومكائده وأضاليله، فيام كان يطل به عىل  

ِعريِ  اِب السَّ ذا ْدُعوُهْم إِىلا عا ﴾  حياة هؤالء الذين عاشوا فيها عىل أساس اجلهل والتخلف، ﴿يا

 ه يف هناية املطاف!؟فيام يؤدي إليه هذا االجتا  [ 21لقامن: ] 

ْهٌر   شا ا  اُحها وا را وا ْهٌر  شا ا  ها ُغُدوُّ يحا  الرِّ نا  لُِسلاْياما ﴿وا تعاىل:  قال  ذلك  ومثل  آخر:  قال 

ْن   ِزْغ ِمنُْهْم عا ْن يا ما ِه وا بِّ ْيِه بِإِْذِن را دا نْيا يا ُل با ْعما ْن يا نِّ ما ِمنا اجْلِ نْيا اْلِقْطِر وا ُه عا ْلناا لا أاسا ا ُنِذْقهُ وا   أاْمِرنا

 

 ( 203/  18من وحي القرآن: ) (1)
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ِعريِ  اِب السَّ ذا  [ 12سبأ: ] ﴾ ِمْن عا

آخر إىل  (1)قال  النهار  أول  من  جتري  الريح  السالم  عليه  لسليامن  وسخرنا  أي:   :

انتصافه مسرية شهر، ومن منتصف النهار إىل الليل مسرية شهر بالسري املعتاد، وأسلنا له  

يعمل بني يديه بإذن ربه،  النحاس كام يسيل املاء، يعمل به ما يشاء، وسخرنا له من اجلن من  

 ومن يعدل منهم عن أمرنا الذي أمرناه به من طاعة سليامن نذقه من عذاب النار املستعرة. 

ْدُعو   يا إِنَّاما  ا  ُدوًّ ُذوُه عا
ِ ُدوٌّ فااختَّ ُكْم عا لا ْيطاانا  قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل: ﴿إِنَّ الشَّ

ِعريِ  اِب السَّ ُه لِياُكوُنوا ِمْن أاْصحا  [6فاطر: ] ﴾ ِحْزبا

: يف هذه اآلية الكريمة ذكر اهلل تعاىل العلة يف عدم االغرتار بالشيطان (2) قال آخر

ا ُدوًّ ُذوُه عا
ِ ُدوٌّ فااختَّ ُكْم عا ْيطاانا لا أي إن الشيطان معلن عداوته لكم   [ 6فاطر: ] ﴾ فقال: ﴿إِنَّ الشَّ

 به.  بوسوسته، فعادوه أنتم أشد العداوة، وخالفوه وكذبوه فيام يغركم

ُه   ْدُعو ِحْزبا قال آخر: ثم ذكر أعامله ودعوته أتباعه إىل الغواية والضاللة فقال: ﴿إِنَّاما يا

ِعريِ  السَّ اِب  أاْصحا ِمْن  اهلوى    [ 6فاطر:  ] ﴾  لِياُكوُنوا  اتباع  إىل  شيعته  دعوة  من  غرضه  ما  أي 

  يشعرون. والركون إىل لذات الدنيا إال إضالهلم وإلقاؤهم يف العذاب الدائم من حيث ال

ى   بِيًّا لُِتنِْذرا ُأمَّ اْلُقرا را ْيكا ُقْرآًنا عا ْيناا إِلا لِكا أاْوحا ذا كا قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل: ﴿وا

ِعريِ  فاِريٌق يِف السَّ ِريٌق يِف اجْلانَِّة وا يِه فا
ْيبا فِ ْوما اجْلاْمِع الا را ُتنِْذرا يا اا وا ْوهلا ْن حا ما  [7الشورى: ] ﴾ وا

آخر أي(3)قال  ُأمَّ    :  ﴿لُِتنِْذرا  وأسلوبه  بلغته  بِيًّا﴾  را عا ُقْرآًنا  ْيكا  إِلا ْيناا  أاْوحا لِكا  ذا كا ﴿وا

اا﴾ من أهل اجلزيرة العربية، والغاية من عروبة القرآن، هي   ْوهلا ْن حا ما ى﴾ وهي مكة ﴿وا اْلُقرا

 ها. أن يفهم هؤالء الدعوة الستعامهلا لغتهم التي يعرفوهنا ويملكون أرسارها وعناَص ثقافت

 

 ( 429التفسري امليرس )ص  (1)

 ( 108/ 22املراغي )تفسري  (2)

 ( 146/  20من وحي القرآن: ) (3)
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قال آخر: ولعل الرتكيز عىل هذه املنطقة باعتبارها الساحة التي تنطلق فيها الدعوة  

وتتحرك منها احلركة اإلسالمية.. ألن من الرضوري لكل دعوة أن تكون هلا نقطة انطالق  

وقاعدة حركة، وكان من الطبيعي للنبي العريب أن تكون قاعدته املنطقة العربية، وأن جيعل  

إىل   له:  انتامؤه  اهلل  قال  وهلذا  قريش،  والبرشية  مكة،  اجلغرافية  دعوته  موقع  ومكة  قريش 

بِنيا  تاكا اأْلاْقرا ِشريا أاْنِذْر عا فليس من املعقول أن يرتك النبي أهله وعشريته    [ 214الشعراء:  ] ﴾  ﴿وا

وبلده، ليتجه ـ يف البداية ـ إىل إنذار قوم آخرين، ألن هؤالء الناس سوف يسألونه ملاذا مل  

نقاط  تب هناك  كانت  إذا  عام  يتساءلون  وقد  تنذرنا،  أن  قبل  قومك ودعوهتم  إنذار  إىل  ادر 

ضعف يف شخصيته، يعلمها قومه فيه، أو نقاط خلل يف دعوته ال ختفى عىل قومه.. فهرب  

 منهم إىل قوم آخرين. 

باعتبارها  الدعوة،  قاعدة  لتكون  االنطالقة األوىل يف مكة،  آخر: وهلذا كانت  قال 

والتجارية  مركزا   الدينية  الناحية  من  املنطقة  عاصمة  فهي  القرى،  من  حوله  ما  جيتذب 

والثقافية، مما جيعلها النقطة املركزية التي يلتقي فيها اجلميع، ويتناقل أخبارها كل ما حوهلا  

 نظرا لألمهية الكربى التي يضفيها املوقع عىل تلك األخبار.  

ْيبا فِيِه﴾ فتعرفهم يوم القيامة،  : ثم قال تعاىل:  (1)قال آخر ْوما اجْلاْمِع الا را ُتنِْذرا يا ﴿وا

وحتدثهم عن النتائج احلاسمة التي تتوزع بني النتائج اإلجيابية والسلبية التي تشكل ثمرة  

ِريٌق يِف اجْلانَِّة﴾ وهم املؤمنون املتقون الذين أخلصوا هلل اإليامن والطاعة،   أعامل الناس: ﴿فا

ِريٌق   فا ِعرِي﴾ وهم الكافرون املتمردون الذين أنكروا اهلل، أو أنكروا توحيده، أو  ﴿وا يِف السَّ

 متردوا عىل طاعته وكذبوا رسله. 

 

 ( 148/  20من وحي القرآن: ) (1)
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ا ُرُجوًما   ْلنااها عا جا ابِيحا وا صا ْنياا بِما ءا الدُّ اما نَّا السَّ يَّ ْد زا قا لا قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل: ﴿وا

ذا  ُْم عا أاْعتاْدناا هلا نِي وا
يااطِ ِعريِ لِلشَّ  [ 5امللك: ] ﴾ ابا السَّ

: أي: ولقد زينا السامء القريبة التي تراها العيون بنجوم عظيمة مضيئة،  (1)قال آخر

النار   الشياطني، وأعتدنا هلم يف اآلخرة عذاب  السمع من  وجعلناها شهبا حمرقة ملسرتقي 

 املوقدة يقاسون حرها. 

ْو ُكنَّ اُلوا لا قا اِب  قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل: ﴿وا ا ُكنَّا يِف أاْصحا ُع أاْو ناْعِقُل ما ا ناْسما

ِعريِ  اِب السَّ ْنبِِهْم فاُسْحًقا أِلاْصحا ُفوا بِذا ا اْعرتا ِعرِي فا  [ 11ـ   10امللك: ] ﴾ السَّ

: أي أن أصحاب النار، يرجعون باملالمة عىل أنفسهم، ويتهمون أنفسهم  (2) قال آخر

مل   وأهنم  أمرهم،  من  غفلة  يف  كانوا  كانوا  بأهنم  لو  إذ  عقل،  أو  سمع  أصحاب  يكونوا 

 أصحاب سمع وعقل ما كذبوا رسل اهلل، وملا وردوا هذا املورد الوبيل. 

قال آخر: وقدم السمع عىل العقل، ألهنم إنام أدينوا يف اآلخرة من جهة سمعهم، وما  

به    جاءهم عن طريقه من آيات اهلل، عىل لسان رسله.. فلم حيسنوا االستامع إىل ما أنذرهم 

الرسل، ومل يقبلوا ما دعوا إليه من اإليامن باهلل واليوم اآلخر، ومل يعرضوا ما سمعوا عىل  

 عقوهلم. 

قال آخر: ثم إهنم إذ مل يأخذوا هبذا البالغ السمعي، ومل يكن هلم من عقوهلم بالغ  

 ، يقيم هلم طريقا إىل اإليامن باهلل، ويدعوهم إليه فقد ضلوا، وهلكوا. عقيل 

ِعريِ قال آخر: ث اِب السَّ ْنبِِهْم فاُسْحًقا أِلاْصحا ُفوا بِذا ا اْعرتا ،  [ 11امللك:  ] ﴾  م قال تعاىل: ﴿فا

أي أن هؤالء املعذبني بنار جهنم، قد شهدوا عىل أنفسهم أهنم كانوا ظاملني، وأهنم أهل هلذا  

 

 ( 1056/  15التفسري القرآين للقرآن ) (2) ( 562التفسري امليرس )ص  (1)
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ِعريِ  اِب السَّ عاء عليهم  د  [ 11امللك:  ] ﴾  العذاب الذي هم فيه.. وقوله تعاىل: ﴿فاُسْحًقا أِلاْصحا

 بالبعد من رمحة اهلل ورضوانه، يرميهم به كل لسان.. ناطق أو صامت، يف هذا الوجود. 

  قال آخر: ومما ورد من تسميتها هبذا االسم يف األحاديث واآلثار قول رسول اهلل 

(1)(: )الصوم يذبل اللحم، ويبعد من حر السعري  

لواديا يقال له: سعري؛ إذا خبت جهنم  قال آخر: وقال اإلمام السجاد: )إن يف جهنم 

ِعرًيا:  فتح بسعريها، وهو قول اهلل  باْت ِزْدنااُهْم سا [ 97اإلرساء: ] ﴾ ﴿ُكلَّاما خا
  (2)   

 (3)(قال آخر: وقال يف دعائه: )اللهم أعذنا من عذاب السعري

 احلطمة: 

 منها. قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا عن اسم آخر من أسامئها أعاذنا اهلل 

[ الكريم  القرآن  املذكورة يف  أسامئها  من  الوعاظ:  أحد  وتعني شدة  قال  احلطمة[، 

احتدامها والتفاف رضامها، فكأن بعضها حيطم بعضا، أي هيده وهييضه، واحلطم: الكرس،  

وقد جيوز أن يكون املراد أهنا حتطم أبدان املعاقبني هبا، وجعلهم بعضها ألهنم خالدون فيها 

 .(4)ها غري خارجني من

قال آخر: وقد وردت يف موضعني يف القرآن الكريم، كالمها يف سورة اهلمزة، قال  

ُينْباذا  لا الَّ  كا ُه  أاْخلادا ُه  الا ما أانَّ  ُب  ْسا حيا ُه  دا دَّ عا وا ااًل  ما اعا  مجا الَِّذي  ٍة  مُلازا ٍة  زا مُها لُِكلِّ  ْيٌل  يِف  تعاىل: ﴿وا نَّ 

ا   اكا ما ا أاْدرا ما ِة وا ٌة يِف  احْلُطاما دا ْيِهْم ُمْؤصا لا اا عا هنَّ
ِة إِ ىلا اأْلاْفئِدا تِي تاطَّلُِع عا ُة الَّ دا ُة نااُر اهللَِّ املُْوقا احْلُطاما

ةٍ  دا ٍد مُمادَّ ما  [ 9ـ  1اهلمزة: ] ﴾ عا

  قال آخر: ومما ورد من تسميتها هبذا االسم يف األحاديث واآلثار قول رسول اهلل 

 

 . 9443ح   170ص  9املعجم األوسط: ج  (1)

 . 169ح   318ص   2تفسري العيايش: ج  (2)

 . 25الدعاء   107الصحيفة السجادية: ص  (3)

 . 70ح   109املجازات النبوية: ص  (4)
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( 1)طم بعضها بعضا(: )تعرض للناس جهنم كأهنا رساب، حي 

 سقر:  

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا عن اسم آخر من أسامئها أعاذنا اهلل منها. 

]سقر الكريم  القرآن  يف  املذكورة  أسامئها  من  الوعاظ:  أحد  يف  قال  تعني  وهي   ،]

 .(2)األصل اإلحراق والتغري بواسطة النار، يقال: سقرته الشمس؛ إذا أذابته

أربع مرات، واملراد منها يف   الكريم  القرآن  قال آخر: وقد وردت كلمة )سقر( يف 

را  مجيع املواضع نار جهنم، وقد عرفت يف أحد هذه املواضع، وهو قوله تعاىل:   قا يِه سا
ُأْصلِ ﴿سا

 ِ ٌة لِْلبارشا احا وَّ ُر لا الا تاذا ُر الا ُتْبِقي وا قا ا سا اكا ما أاْدرا ا  ما يظهر هبذا أن األصل  ، و[ 29ـ    26املدثر:  ] ﴾  وا

 اللغوي لكلمة )سقر( هو امللحوظ يف تسمية جهنم بـ )سقر( 

رُ (3) قال آخر الا تاذا إشارة إىل أن نار جهنم    [ 28املدثر:  ] ﴾  : ويف قوله تعاىل: ﴿الا ُتْبِقي وا

بخالف نار الدنيا التي ربام تركت بعض ما ألقي فيها ومل حترقه، وإذا نالت إنسانا مثال نالت  

﴾ فال  جسمه و را قا صفاته اجلسمية وتبقى روحه وصفاته الروحية يف أمان منها، وأما ﴿سا

بجميع وجوده، فهي نار شاملة تستوعب مجيع    واحتوائه تدع أحدا ممن ألقي فيها إال نالته  

 من ألقي فيها. 

قال آخر: وهي تشري كذلك إىل أهنم ال يموتون فيها وال حييون، أي يبقون بني املوت  

ْياى الا حيا ا وا يها
ُموُت فِ  [ 13األعىل: ] ﴾ واحلياة، كام قال تعاىل: ﴿الا يا

قال آخر: وقد ذكر بعضهم أن معناها أهنا ال تبقي عىل اجلسد شيئا من العظام أو  

ْت ُجُلوُدُهْم   اللحم، أي أهنا حترقهم متاما، وهذا املعنى ال يتفق مع قوله تعاىل: ﴿ُكلَّاما ناِضجا

 

ص    4: ج  مستدرك احلاكم؛  70ح    109املجازات النبوية: ص    (1)

 . 8736ح   626

 . 86ص  3معجم مقاييس اللغة: ج  (2)

 ( 171/ 19األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: ) (3)
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ْلنااُهْم  ابا بادَّ ذا ا لِياُذوُقوا اْلعا ها رْيا  [56النساء: ] ﴾ ُجُلوًدا غا

 ِ ٌة لِْلبارشا احا ، أي أهنا جتعل  [ 29املدثر:  ] ﴾  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل من صفاهتا أهنا ﴿لاوَّ

الظاهر   اجللد  وتعني  برشة،  مجع  و﴿برش﴾  الليل..  من  سوادا  أشد  أسود  مظلام  الوجه 

ٌة﴾ من مادة ]لا  احا وَّ  ْوٍح[ وتعني أحيانا الظاهر، وأحيانا بمعنى التغيري. للجسد.. و﴿لا

قال آخر: ويكون املعنى بمقتىض التفسري األول: )أن جهنم ظاهرة للعيان(، كام جاء  

ى را اْن يا
ِت اجْلاِحيُم ملِ زا ُبرِّ .. وبمقتىض التفسري الثاين يكون  [ 36النازعات:  ] ﴾  يف قوله تعاىل: ﴿وا

 املعنى: أهنا تغري لون اجللود. 

﴿إِنَّ املُْْجِرِمنيا  ل آخر: ومن األمثلة عىل هذا االسم يف القرآن الكريم قوله تعاىل:  قا 

را  قا ىلا ُوُجوِهِهْم ُذوُقوا ماسَّ سا ُبونا يِف النَّاِر عا ْوما ُيْسحا ُسُعٍر يا ٍل وا الا   [ 48ـ  47القمر: ] ﴾ يِف ضا

هبم إىل السعادة  والسبيل الذي يؤدي  : أي إن املجرمني يف تيه عن احلق  (1) قال آخر

ُسُعٍر﴾ تلتهب فيه األبدان، ألن رشكهم وابتعادهم عن مواقع رمحة   يف الدنيا واآلخرة، ﴿وا

ُبونا يِف النَّاِر   ْوما ُيْسحا اهلل يف ساحة طاعته، جريمة أبعدهتم عن خط اهلدى والرضوان، ﴿يا

ىلا ُوُجوِهِهْم﴾ يف عنف وإذالل وحتقري يتحدى كل تلك العنجهية والقوة واالستكبار يف    عا

يصيبكم من   فيام   ﴾ را قا ماسَّ سا الصاحب: ﴿ُذوُقوا  الالهب  اجلو  الدنيا، ويقال هلم يف هذا 

 أهوال جهنم وعذاهبا وحرها وهليبها. 

ابا اْلياِمنِي يِف  قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل:  ِهيناٌة إاِلَّ أاْصحا باْت را سا ﴿ُكلُّ ناْفٍس باِما كا

نَّاٍت   ُنْطِعُم  جا ناُك   ْ ملا لِّنيا وا املُْصا ِمنا  ناُك   ْ ملا اُلوا  قا را  قا ُكْم يِف سا لاكا ا سا ما املُْْجِرِمنيا  ِن  ُلونا عا اءا تاسا يا

اناا اْلياِقنيُ  تَّى أاتا يِن حا ُب بِياْوِم الدِّ ذِّ ُكنَّا ُنكا عا اخْلاائِِضنيا وا ُكنَّا ناُخوُض ما نيا وا
ـ    38املدثر:  ] ﴾  املِْْسكِ

47 ]   

 

 ( 294/  21من وحي القرآن: )و (،530التفسري امليرس )ص  (1)
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قال آخر: ومن األحاديث واآلثار الواردة يف هذا قول اإلمام الباقر: )إن يف جهنم  

جلبال يقال له: الصعدي، وإن يف الصعدي لواديا يقال له: سقر، وإن يف سقر جلبا يقال له:  

  (1) (هبهب؛ كلام كشف غطاء ذلك اجلب ضج أهل النار من حره، وذلك منازل اجلبارين

صفة عذاب الكافرين يوم القيامة: )ويغضب احلي القيوم،    قال آخر: وقال يف بيان

اًبا فيقول: يا مالك، قل هلم:   ذا ُكْم إِالَّ عا لاْن ناِزيدا ، يا مالك، سعر سعر،  [ 30النبأ:  ] ﴾  ﴿ُذوُقوا فا

قد اشتد غضبي عىل من شتمني، واستخف بحقي، وأنا امللك اجلبار، فينادي مالك: يا أهل  

والنعمة  واالستكبار  قد    الضالل  فيقولون:  قال:  سقر؟  كيف جتدون مس  الدنيا،  دار  يف 

  (2) (أنضجت قلوبنا، وأكلت حلومنا، وحطمت عظامنا، فليس لنا مستغيث، وال لنا معني

قال آخر: وقال اإلمام الصادق: )إن يف جهنم لواديا للمتكربين، يقال له: سقر؛ شكا  

 (3)(، فتنفس فأحرق جهنم عزوجل شدة حره، وسأله أن يأذن له أن يتنفس إىل اهلل 

قال آخر: وقال اإلمام الكاظم: )إن يف النار لواديا يقال له: سقر، مل يتنفس منذ خلقه  

عز وجل له يف التنفس بقدر خميط ألحرق ما عىل وجه األرض، وإن أهل    ، لو أذن اهلل اهلل

وإن يف ذلك الوادي  فيه ألهله،    النار ليتعوذون من حر ذلك الوادي ونتنه وقذره وما أعد اهلل 

فيه ألهله،    جلبال؛ يتعوذ مجيع أهل ذلك الوادي من حر ذلك اجلبل ونتنه وقذره وما أعد اهلل 

وإن يف ذلك اجلبل لشعبا يتعوذ مجيع أهل ذلك اجلبل من حر ذلك الشعب ونتنه وقذره وما  

الشعب من حر  ؛ يتعوذ مجيع أهل ذلك  (4)فيه ألهله، وإن يف ذلك الشعب لقليبا   أعد اهلل

فيه ألهله، وإن يف ذلك القليب حلية؛ يتعوذ مجيع أهل    ذلك القليب ونتنه وقذره وما أعد اهلل 

 

 . 1ح   324األعامل: ص ثواب  (1)
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 (1) (يف أنياهبا من السم ألهلها   أعد اهلل   ذلك القليب من خبث تلك احلية ونتنها وقذرها وما 

 لظى:  

 نها. قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا عن اسم آخر من أسامئها أعاذنا اهلل م

[، وتعني هلب النار  قال أحد الوعاظ: من أسامئها املذكورة يف القرآن الكريم ]لظى

القرآن  (2)اخلالص يف  فقط  واحدة  مرة  وردت  وقد  النريان،  أشد  بذلك؛ ألهنا  ، وسميت 

تعاىل:   قوله  تاوا الكريم، وذلك يف  وا را  أاْدبا ْن  ما تاْدُعو  ى  وا لِلشَّ ًة  اعا نازَّ لاظاى  اا  إهِنَّ الَّ  اعا  ﴿كا مجا وا ىلَّ 

ى أاْوعا  [ 18ـ  15املعارج: ] ﴾ فا

: أي كال، فال جمال لكل هذه التمنيات ألن اهلل لن جيعل أحدا فداء ألحد،  (3) قال آخر

فعىل كل شخص أن يتحمل مسئولية نفسه، فال حيملها عنه غريه؛ فإذا عاش اإلنسان يف 

الدنيا عامل اجلريمة باختياره الواعي املتمرد عىل اهلل، فال بد من أن يواجه يف اآلخرة عامل النار  

 ا فيه من خصائص اإلحراق.  الذي حيتويه بكل م

اا لاظاى﴾ يعني هذه التي تواجهكم وتالحقكم بلهيبها   هنَّ
قال آخر: وقوله تعاىل: ﴿إِ

النار   تنزعها  التي  الرأس  جلدة  وهي  شواة  مجع  والشوى  ى﴾،  وا لِلشَّ ًة  اعا ﴿نازَّ املحرق، 

هنا لتعاد  وتفصلها عن الرأس.. أو أهنا األطراف، أي أهنا تنزع األطراف وتقتلعها من مكا 

 من جديد. 

ثمقال   اهلل وعن رسله    آخر:  ﴾ عن  ىلَّ تاوا وا را  أاْدبا ْن  ما بأهنا ﴿تاْدُعو  تعاىل  اهلل  وصفها 

ى﴾ من هؤالء   أاْوعا فا اعا  مجا وكتبه واتبع شيطانه الذي يضله ويدعوه إىل عذاب السعري، ﴿وا

جيمعوه من حالل أو   الذين مجعوا املال واستغرقوا فيه، فلم يكن هلم أي هم يف احلياة إال أن 
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حرام، ليمألوا به أوعيتهم املعدة لذلك، من دون أن يتحسسوا مسئوليتهم يف مصادره ويف  

موارده، وليتحول ذلك عندهم إىل حالة معقدة من الطغيان الذي يمتد هبم إىل الكفر باحلق  

والعمل عىل إضالل   أصحابه  الضغط عىل  إىل  ويدفعهم  الرسل،  لسان  يأتيهم عىل  الذي 

 لناس الذين يؤمنون به، أو يبحثون عن الطريق الذي يؤدي هبم إىل اإليامن. ا

قال آخر: ونالحظ يف هذا احلديث عن دعوة النار الناس إليها، لونا من اإلحياء بأن  

ليخوفهم   إليه  اآلخرين  يستدعي  حيا  خملوقا  كانت  لو  كام  وحياة،  وشعورا  حسا  للنار 

املجرم يف ضغطة عىل مشاعره، ألنه قد يثري يف    وليعذهبم، ليكون ذلك أشد عىل اإلنسان

نفسه أنه لن حيل مشكلته هبروبه، ألن النار سوف تالحقه وتدعوه إليها بكل الوسائل التي  

 ال يملك الفكاك عنها من مجيع اجلهات. 

قال آخر: ومن األحاديث التي ورد فيها هذا االسم قول اإلمام عيل يويص بعض  

، فمن نفث إليك منا بأمر أمرك بسرته فإياك أن  (1)ور ينفثأصحابه: )يا كميل، كل مصد 

  (2)(تبديه، وليس لك من إبدائه توبة، وإذا مل يكن توبة فاملصري إىل لظى

قال آخر: وقال ـ يذكر أخاه حني طلب منه شيئا من بيت املال: )فأمحيت له حديدة،  

من أملها، وكاد أن حيرتق من    (3)ثم أدنيتها من جسمه ليعترب هبا، فضج ضجيج ذي دنف

الثواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أمحاها إنساهنا للعبه،    (5)، فقلت له: ثكلتك(4)ميسمها 

  (6) (وجترين إىل نار سجرها جبارها لغضبه!؟ أتئن من األذى، وال أئن من لظى!؟

قال آخر: وقال يف دعائه: )إهلي، قلب حشوته من حمبتك يف دار الدنيا، كيف تطلع  

 

 نفث: أوحى وألقى.  (1)
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عليه نار حمرقة يف لظى؟ إهلي، نفس أعززهتا بتأييد إيامنك، كيف تذهلا بني أطباق نريانك؟  

مشتعالت   النار  من  إليه  هتوي  كيف  أثواهبا،  أنيق  متاجيدك  من  كسوته  لسان  إهلي، 

  (1)(التهاهبا!؟

   اهلاوية: 

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا عن اسم آخر من أسامئها أعاذنا اهلل منها. 

[، وهو مشتق من  اهلاويةقال أحد الوعاظ: من أسامئها املذكورة يف القرآن الكريم ]

هيوون   أهلها  ألن  بذلك  وسميت  األسفل،  إىل  األعىل  من  السقوط  بمعنى  )هوي(  مادة 

 املكان العميق واخلطري. ، أي يسقطون يف ذلك (2) فيها 

قال آخر: وقد استخدمت كلمة )اهلاوية( مرة واحدة فقط يف القرآن، وذلك يف قوله  

اِمياةٌ تعاىل:   ا ِهياْه نااٌر حا اكا ما ا أاْدرا ما ٌة وا اِويا ُه ها ُأمُّ اِزينُُه فا وا ْت ما فَّ ْن خا ا ما أامَّ   [ 11ـ  8القارعة: ] ﴾ ﴿وا

قصده النار، وكأن اإلنسان بأعامله اإلجرامية  أي من خفت موازينه فم  :(3) قال آخر

وإن كان يقصد اللذة واتباع اهلوى، لكنه يف الباطن يقصد تلك اهلاوية، فهي مقصده الذاِت  

 الذي مل يقف عليه يف الدنيا. 

أي   ِهياْه﴾  ا  ما اكا  أاْدرا ا  ما تعاىل: ﴿وا قال  ثم  آخر:  بام    يشء  وأيقال  تلك    هيخيربك 

أي    يشء  أياهلاوية، وأهنا   اِمياٌة﴾  حا فقال: ﴿نااٌر  إهبامها  بعد  ثم فرسها  نار    هيتكون؟.. 

 ملتهبة هيوى فيها ليلقى جزاء ما قدم من عمل، وما اجرتح من سيئات. 

هذا إيامء إىل أن مجيع النريان إذا قيست هبا ووزنت حاهلا بحاهلا مل تكن  ويف    قال آخر:

 .حامية، وذلك دليل عىل قوة حرارهتا، وشدة استعارها 
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أنه قال: )القتل يف سبيل      قال آخر: وقد ورد هذا االسم جلهنم يف قول رسول اهلل 

يكفر الذنوب كلها إال األمانة؛ يؤتى بصاحب األمانة فيقال له: أد أمانتك، فيقول: أي    اهلل

رب، وقد ذهبت الدنيا ـ ثالثا ـ فيقال: اذهبوا به إىل اهلاوية، فيذهب به إليها، فيهوي فيها  

ينتهي إىل قعرها، فيجدها هناك كهيئتها، فيحملها فيضعها عىل عاتقه، فيصعد هبا إىل  حتى  

شفري جهنم، حتى إذا رأى أنه قد خرج زلت فهوى يف أثرها.. واألمانة يف الصالة، واألمانة  

  (1)(يف الصوم، واألمانة يف احلديث، وأشد ذلك الودائع 

ار غرارة خداعة، تنكح يف كل يوم بعال،  قال آخر: قال اإلمام عيل: )أال وإن الدنيا د

وتقتل يف كل ليلة أهال، وتفرق يف كل ساعة شمال، فكم من منافس فيها وراكن إليها من  

  (3)(تتبريا  (2)األمم السالفة، قد قذفتهم يف اهلاوية، ودمرهتم تدمريا، وتربهتم

ومعوَل    قال آخر: وقال اإلمام السجاد يف بعض أدعيته: )سيدي.. عليك معتمدي

ورجائي وتوكيل، وبرمحتك تعلقي، وبفنائك أحط رحيل، وجلودك أقصد طلبتي، وبكرمك  

ـ أي ربـ  أستفتح دعائي، ولديك أرجو غنى فاقتي، وبغناك أجرب عيلتي، وحتت ظل عفوك  

بالنار   أديم نظري، فال حترقني  أرفع برصي، وإىل معروفك  قيامي، وإىل جودك وكرمك 

  (4) (سكني اهلاوية فإنك قرة عينيوأنت موضع أميل، وال ت 

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف قعر جهنم. 

: )والذي نفس حممد بيده، إن قدر ما بني    رسول اهلل قال أحد الوعاظ: لقد ذكره  

بشحومهن وحلومهن وأوالدهن، هتوي    (5)شفري النار وقعرها كصخرة زنتها سبع خلفات
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  (1)(فيام بني شفري النار وقعرها إىل أن تقع قعرها سبعني خريفا 

)لو أن حجرا يقذف به يف جهنم، هوى سبعني خريفا قبل أن يبلغ    قال آخر: وقال: 

  (2) (قعرها 

)لو أخذ سبع خلفات بشحومهن فيلقني من شفري جهنم، ما انتهني    قال آخر: وقال: 

  (3)(إىل آخرها سبعني عاما 

)إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفري جهنم، فتهوي فيها سبعني    قال آخر: وقال:

  (4) (عاما وما تفيض إىل قرارها 

 صفات جهنم:  

واألحاديث واآلثار من أسامء جهنم  بعد أن انتهى الوعاظ من ذكر ما ورد يف القرآن  

عىل   داللة  لألسامء  بأن  لكم  سلمنا  احلضور:  أحد  قال  وصفاهتا،  حقيقتها  عىل  الدالة 

 املسميات، ولكن ذلك ال يكفي. 

 قال آخر: نعم االسم يف الغالب يدل عىل املسمى.. ولكن الغالب ال يعني اجلميع. 

أننا   مع  بأس..  ال  وقال:  الوعاظ،  إىل  املرشد  استعامل  نظر  عن  ربنا  كالم  نقدس 

الكرام أن حيدثونا عن صفات   الوعاظ  نرجو من  ذلك  األلفاظ عبثا واعتباطا.. لكن مع 

 جهنم، والتي يمكن تأويل معانيها.

 أبواب: 

 قال أحد الوعاظ: ما ورد من ذلك كثري جدا.. فعن أي يشء تريدون أن نحدثكم. 
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 لنار، فهي املدخل إليها. يف أبواب اقال املرشد: ابدؤوا باحلديث عام ورد 

نَّما  قوله تعاىل:  ذلك  يف القرآن الكريم من  ا ورد  مم  :(1)قال أحد الوعاظ ها إِنَّ جا ﴿وا

ْقُسومٌ  اٍب لُِكلِّ بااٍب ِمنُْهْم ُجْزٌء ما ُة أاْبوا ْبعا اا سا  [ 44ـ  43احلجر: ] ﴾ ملااْوِعُدُهْم أامْجاِعنيا هلا

للداخلني إليها، وال تضيق عن أحد منهم، ألهنا تنفتح  قال آخر: أي أن جهنم تتسع  

من خالل هذه األبواب عىل أكثر من موقع، ولكل فريق منهم باب يدخل منه تبعا ملوقعه  

بام  عباده  من  الكافرين  عىل  النار  مواقع  اهلل  قسم  فقد  وموقفا،  نوعا  والنار  العذاب  من 

 يتناسب مع طبيعة كفرهم. 

إشارة إىل أن جهنم دركات ومنازل، عددها سبعة..  ريمتني  ويف اآليتني الكقال آخر:  

وأن أصناف الضالني يصنفون حسب درجات ضالهلم إىل سبعة أصناف، كل صنف منهم  

ينزل منزلة من منازل جهنم السبعة، ويدخل إىل مكانه فيها من الباب الذي يؤدى به إىل هذا  

 املكان.

آخر قوله:  (2)قال  ومنها  ِذينا :  الَّ ِسيقا  ا  ﴿وا اُءوها جا ا  إِذا تَّى  حا ًرا  ُزما نَّما  ها جا إِىلا  ُروا  فا كا  

يُ  بُِّكْم وا اِت را لاْيُكْم آيا ْتُلونا عا ْأتُِكْم ُرُسٌل ِمنُْكْم يا ْ يا ا أاملا ُتها نا زا ُْم خا الا هلا قا اهُباا وا ْت أاْبوا نِْذُروناُكْم  ُفتِحا

لِ  ْت كا قَّ لاكِْن حا اُلوا باىلا وا ا قا ذا ْوِمُكْم ها اءا يا نَّما  لِقا ها ابا جا ِرينا ِقيلا اْدُخُلوا أاْبوا
افِ ىلا اْلكا اِب عا ذا ُة اْلعا ما

ينا  ِ ربِّ ى املُْتاكا ْثوا بِْئسا ما ا فا يها
الِِدينا فِ  [ 72ـ  71الزمر: ] ﴾ خا

قال آخر: أي سيق الذين كفروا إىل جهنم مجاعات، حتى إذا جاءوها فتحت أبواهبا،   

أعده اهلل  جاهزة الستقباهلم، ألن  جيدوهنا  ألهنا  ولذلك  عقابه،  من  حذرهم  عندما  هلم  ا 

بُِّكْم   را اِت  آيا ْيُكْم  لا عا ْتُلونا  يا ِمنُْكْم  ُرُسٌل  ْأتُِكْم  يا  ْ أاملا ا  ُتها نا زا خا ُْم  هلا الا  قا ﴿وا األبواب،  مفتوحة 

 

(1)  ( للقرآن  القرآين  )239/  7التفسري  املراغي  وتفسري   ،)14  /

 ( 162/ 13(، ومن وحي القرآن: )24

(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل  363/  19من وحي القرآن: )  (2)

 ( 162/  15املنزل: )
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ا ذا ها ْوِمُكْم  يا اءا  لِقا ُينِْذُروناُكْم  عليهم،    [ 71الزمر:  ] ﴾  وا احلجة  بقيام  إحيائي  أسلوب  يف 

باىلا واستحقا  اُلوا  ﴾  قهم هذا املصري، فلم يظلمهم اهلل بذلك، ولكنهم ظلموا أنفسهم، ﴿قا

ىلا   [ 71الزمر:  ]  عا اِب  ذا اْلعا ُة  لِما كا ْت  قَّ حا لاكِْن  ﴿وا وتسليم،  إذعان  يف  بالذنب  اعرتاف  يف 

ِرينا 
افِ  ألهنم واجهوا احلقيقة احلاسمة التي ال جمال فيها العتذار أو تربير.  [ 71الزمر: ] ﴾ اْلكا

اهلل  رسول  قول  هذا  يف  الواردة  األحاديث  ومن  آخر:  سبعة    قال  للنار  )إن   :

  (1) (أبواب

)إذا جاء رمضان فتحت أبواب اجلنة وغلقت أبواب النار وصفدت    قال آخر: وقال: 

 ( 2) الشياطني(

وقال:  آخر:  اجلن،    قال  ومردة  الشياطني،  ليلة من رمضان صفدت  أول  كان  )إذا 

باب،   منها  يغلق  فلم  اجلنان  أبواب  وفتحت  باب،  منها  يفتح  فلم  النار،  أبواب  وغلقت 

 (3)ونادى مناد يا باغي اخلري أقبل، ويا باغي الرش أقرص، وهلل عتقاء من النار(

اهلل  أن رسول  بن مرة،  اخلليل  )تبارك(      قال آخر: وعن  يقرأ  ينام حتى  كان ال 

السجدة، وقال: )احلواميم سبع، وأبواب جهنم سبع: جهنم، واحلطمة، ولظى،   و)حم( 

وسعري، وسقر، واهلاوية، واجلحيم، جييء كل )حم( منها يوم القيامة تقف عىل باب من  

  (4) (هذه األبواب فتقول: )اللهم ال يدخل هذا الباب من كان يؤمن يب ويقرؤين

  (5)(آخر: وقال: )جلهنم سبعة أبواب؛ باب منها ملن سل السيف عىل أمتي   قال

  (6) (عز وجل  وقال: )للنار باب ال يدخل منه إال من شفى غيظه بسخط اهلل قال آخر:  

 

 . 8683ح   607ص   4: ج مستدرك احلاكم (1)

 (2547( مسلم )2)

 ( 1532( املستدرك للحاكم)3)

 . 461ح   268البعث والنشور: ص  (4)

 . 3123ح   297ص  5سنن الرتمذي: ج  (5)

 . 8331ح   320ص   6شعب اإليامن: ج  (6)
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)القتىل ثالثة: رجل مؤمن جاهد بنفسه وماله يف سبيل اهلل حتى إذا    وقال:قال آخر: 

لقي العدو قاتلهم حتى يقتل فذلك الشهيد املمتحن، يف خيمة اهلل، حتت عرشه، وال يفضله  

النبيون إال بفضل درجة النبوة، ورجل مؤمن قرف عىل نفسه من الذنوب واخلطايا، جاهد  

لقي العدو قاتل حتى قتل، فتلك مصمصة حمت ذنوبه  بنفسه وماله يف سبيل اهلل حتى، إذا  

وخطاياه، إن السيف حماء للخطايا، وأدخل من أي أبواب اجلنة شاء، فإن هلا ثامنية أبواب،  

وجلهنم سبعة أبواب، وبعضها أفضل من بعض، ورجل منافق جاهد بنفسه وماله يف سبيل  

 (1)ن السيف ال يمحو النفاق(اهلل، حتى إذا لقي العدو قاتل حتى قتل فذلك يف النار، إ

قال آخر: وسئل اإلمام عيل: ما السبعة؟ قال: )سبعة أبواب النار متطابقات(، قيل:  

  (2) (فام الثامنية؟ قال: )ثامنية أبواب اجلنة

قال آخر: وقال اإلمام عيل: )أبواب النار بعضها فوق بعض، يبدأ باألسفل فيمأل  

  (3) (الذي يليه، حتى يمأل النارفهو أسفل سافلني، ثم الذي يليه، ثم 

قال آخر: وقال: أتدرون كيف أبواب جهنم؟.. قيل: كنحو هذه األبواب، قال: ال،  

 .(4)ولكنها هكذا ـ ووضع يده فوق، وبسط يده عىل يده

قال آخر: وعن حممد بن مسلم، قال: كنت قاعدا عند اإلمام الباقر عىل باب داره  

ن أفواجا، فقال لبعض من عنده: حدث باملدينة أمر؟ فقال:  باملدينة، فنظر إىل الناس يمرو 

جعلت فداك، وَل املدينة وال فغدا الناس هينؤونه، فقال: )إن الرجل ليغدى عليه باألمر  

  (5)(هتنأ به، وإنه لباب من أبواب النار

 

 ( 4663( )519/  10( ابن حبان ـ )1)

 . 1ح   597اخلصال: ص  (2)

 . 10ح   92ص  8يبة: ج املصنف البن أيب ش (3)

 . 163الزهد البن حنبل: ص  (4)

 . 6ح   107ص   5الكايف: ج  (5)



317 

 

 وقود: 

 باحلرارة. قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف وقود جهنم الذي يمدها 

ُلوا  قال أحد الوعاظ: لقد ورد ذكره يف القرآن الكريم، فقد قال تعاىل:   ْفعا ْ تا ﴿فاإِْن ملا

ِرينا 
افِ ْت لِْلكا ُة ُأِعدَّ ارا جا

احْلِ ا النَّاُس وا ُقوُدها تِي وا اتَُّقوا النَّارا الَّ ُلوا فا ْن تاْفعا لا  [24البقرة: ] ﴾ وا

النار ناس وحجارة.. وقد ذكر املفرسون    : فاآلية الكريمة تذكر أن وقود (1) قال آخر

ْعُبُدونا   ا تا ما أن املقصود باحلجارة: األصنام احلجرية، كام يشري إىل ذلك قوله تعاىل: ﴿إِنَُّكْم وا

نَّما  ها ُب جا صا  [98األنبياء: ] ﴾ ِمْن ُدوِن اهللَِّ حا

  قال آخر: وقد يكون فيها إشارة إىل صخور معدنية كربيتية تفوق حرارهتا حرارة 

 الصخور األخرى. 

قال آخر: وقد يكون املقصود من هذا التعبري، إلفات النظر إىل شدة حرارة جهنم،  

يشتعل   كام  واألجساد  الصخور  فيها  تشتعل  درجة  يبلغ  وحريقها  جهنم  حرارة  إن  أي 

 الوقود. 

قال آخر: وقد يكون املقصود أن نار جهنم تستعر من داخل الناس واحلجارة.. وال  

املسألة لو علمنا أن العلم احلديث أثبت أن كل أجسام العامل تنطوي يف  يصعب فهم هذه  

أعامقها عىل نار عظيمة، أو عىل طاقة قابلة للتبديل إىل نار، وال يلزم أن نتصور نار جهنم  

 شبيهة بالنار املشهودة يف هذا العامل. 

ةِ قال آخر: ويشري إىل هذا قوله تعاىل:   ىلا اأْلاْفئِدا تِي تاطَّلُِع عا ُة الَّ دا اهلمزة:  ] ﴾  ﴿نااُر اهللَِّ املُْوقا

 .. خالفا لنريان هذا العامل التي تنفذ من اخلارج إىل الداخل. [ 7ـ  6

 

 ( 119/ 1األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: ) (1)
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اُنوا قال آخر: ومثل ذلك، قال تعاىل:  اِسُطونا فاكا ا اْلقا أامَّ طاًبا ﴿وا نَّما حا    [ 15اجلن: ] ﴾ جِلاها

: أي: وأما اجلائرون العادلون عن احلق، الذين ابتعدوا عن اهلل، وأسلموا  (1)قال آخر

حياهتم كلها للشيطان، ليعبث فيها ما شاءت له الشيطنة أن يعبث، وليبتعد باإلنسان عن 

طاًبا﴾ ألن  اإليامن بالرساالت، وليدفعه إىل التمرد عىل اهلل وعىل رسله، ﴿فاكا  نَّما حا اُنوا جِلاها

ذلك هو اجلزاء العادل للكافرين الذين أقام اهلل عليهم احلجة يف مسائل اإليامن، فتمردوا  

عليها وساروا يف خط الضالل، وهذه هي مشكلة الذين عاشوا يف حياهتم عقلية اخلضوع  

ا يعيشون  جعلهم  مما  ومشاعرهم،  وبأفكارهم  بوجودهم  التالعب  يف  لذهنية  لآلخرين 

احلطبية التي جتعلهم وقودا لكل نار يريد اآلخرون أن يشعلوها ليحرقوا هبا خصومهم، أو  

 ليحرقوهم هبا يف الدنيا واآلخرة.

اُر  قال آخر: ومثل ذلك، قال تعاىل:   أاْبصا ٌة  اِخصا ا ِهيا شا إِذا فا احْلاقُّ  ْعُد  اْلوا ابا  اْقرتا ﴿وا

ْد ُكنَّ ناا قا ْيلا ا وا ُروا يا فا ِذينا كا ْعُبُدونا ِمْن ُدوِن اهللَِّ  الَّ ا تا ما ْل ُكنَّا ظااملنِِيا إِنَُّكْم وا ا با ذا ٍة ِمْن ها ْفلا ا يِف غا

يها 
فِ ُْم  الُِدونا هلا ا خا يها

فِ ُكلٌّ  ا وا ُدوها را ا وا ما آهِلاًة   
ِ
ء ُؤالا انا ها ْو كا لا اِرُدونا  اا وا هلا أاْنُتْم  نَّما  ها ُب جا صا ا  حا

ا الا ياْسما  يها
ُهْم فِ رٌي وا

فِ    [ 100ـ  97األنبياء: ] ﴾ ُعونا زا

يوم القيامة تشخص أبصار الذين كفروا وترتفع    جميء: أي: عند قرب  (2)قال آخر

أجفاهنم، فال تكاد تطرف من هول ما هم فيه حني يقومون من قبورهم ويعلمون أن هذا  

ْد   ْيلاناا قا ا وا يوم احلساب الذي مل يعدوا له العدة، بل كانوا ينكرون جميئه وحينئذ يقولون: ﴿يا

ْل ُكنَّا ظا  ا با ذا ٍة ِمْن ها ْفلا أي يا هالكنا احرض فهذا أوانك، فقد كنا يف    [ 97األنبياء:  ] ﴾  املنِِيا ُكنَّا يِف غا

الدنيا يف غفلة من هذا الذي دمهنا من البعث والرجوع إىل اهلل للحساب واجلزاء، ال بل احلق  

 

 ( 71/ 17تفسري املراغي ) (2) ( 159/  23من وحي القرآن: ) (1)
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للعذاب   بتعريضها  كنا ظاملني ألنفسنا  وإنام  والنذر،  اآليات  نبهتنا  إذ  غفلة  نكن يف  مل  أننا 

 اخلالد بالتكذيب. 

ال آخر: وبعد أن ذكر اهلل تعاىل هول املوقف، ودعاء املرشكني عىل أنفسهم باهلالك  ق

يف هذا احلني، وشخوص أبصارهم من احلرية والدهش مما يشاهدون ويرون، أردف هذا  

ذكر ما يئول إليه أمرهم بعد احلساب، وأهنم يكونون هم ومعبوداهتم من األصنام واألوثان  

وأهنم من شدة العذاب فيها يكون هلم أنني وزفري، حتى ال يسمع  حطبا للنار حني يردوهنا،  

 بعضهم أصوات بعض، لفظاعة ما هم فيه من العذاب. 

اا   هلا أاْنُتْم  نَّما  ها جا ُب  صا حا اهللَِّ  ُدوِن  ِمْن  ْعُبُدونا  تا ا  ما وا ﴿إِنَُّكْم  تعاىل:  وقوله  آخر:  قال 

اِرُدونا  باهلل العابدون من دونه األوثان واألصنام،    يعني: إنكم أهيا املرشكون  [ 98األنبياء: ] ﴾  وا

وما تعبدون من دونه من اآلهلة وقود جهنم، وإنكم واردوها وداخلون فيها، كام قال تعاىل:  

ةُ  ارا جا
احْلِ ا النَّاُس وا ُقوُدها تِي وا ُقوا النَّارا الَّ اتَّ  . [ 24البقرة: ] ﴾ ﴿فا

النار أهنم كلام رأوهم    قال آخر: واحلكمة يف أن اآلهلة تقرن هبم وتدخل معهم يف 

ازدادوا غام وحرسة، ألهنم ما وقعوا يف العذاب إال بسببهم، وقد قالوا: النظر إىل وجه العدو  

 باب من أبواب العذاب. 

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإهنم كانوا يف الدنيا يظنون أهنم يشفعون هلم يف اآلخرة  

  يشءر عىل عكس ما كانوا يظنون مل يكن  ويدفعون عنهم العذاب، فإذا استبان هلم أن األم

 أبغض إليهم منهم. 

 آهِلاًة  
ِ
ء ُؤالا انا ها ْو كا قال آخر: ثم بني اهلل تعاىل هلم بالدليل خطأ ما يعتقدون فقال: ﴿لا

ا  ُدوها را ا وا أي لو كان هؤالء األصنام آهلة كام تزعمون أهيا العابدون، ما وردوا    [ 99األنبياء:  ] ﴾  ما

لكنه قد اتضح لكم عىل أتم وجه أهنم وردوها، إذ صاروا حطبها، فامتنع  النار وال دخلوها،  
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 كوهنم آهلة. 

أبعد    فهي قال آخر: أي إن األصنام إذا كانت ال تنفع نفسها، وال تدفع الرض عنها،  

جديرة بالتحقري واإلهانة، ال بالتعظيم   فهيمن أن تدفع الرض عن غريها، ومن جراء ذلك 

 والعبادة. 

﴾ أي وكل من اآلهلة ومن عبدوها ما  قال آخر: ثم ق الُِدونا ا خا يها
ُكلٌّ فِ ال تعاىل: ﴿وا

فِرٌي﴾ أي   ا زا يها
ُْم فِ كثون يف النار أبدا، ال خالص هلم منها.. ثم بني أحواهلم فيها فقال: ﴿هلا

  ﴾ ُعونا ْسما ا الا يا يها
ُهْم فِ هلم يف النار أنني ونفس متقطع، من شدة ما يناهلم من العذاب.. ﴿وا

 هم يف النار ال يسمع بعضهم زفري بعض، لعظم اهلول وفظاعة العذاب. أي و

النار وعذاهبم بسبب رشكهم باهلل، عطف عليه   قال آخر: وبعد أن ذكر حال أهل 

ِذينا   بيان أحوال السعداء من املؤمنني باهلل ورسوله وقد أسلفوا صالح األعامل فقال: ﴿إِنَّ الَّ

ُْم ِمنَّا احْلُْسناى  ْت هلا باقا ُدونا   سا ا ُمْبعا نْها ئِكا عا أي إن الذين سبق هلم التوفيق    [ 101األنبياء:  ] ﴾  ُأولا

 للطاعة، وأخبتوا هلل وأخلصوا له العمل ـ ال يدخلون النار وال يقربوهنا البتة. 

ا  ها ِسيسا ُعونا حا أي    [ 102األنبياء:  ] ﴾  قال آخر: ثم ذكر أوصافهم حينئذ فقال: ﴿الا ياْسما

لذي حيس من حركتها، وال يرون اضطراهبا من شدة توهجها..  ال يسمعون صوت النار ا

الُِدونا  خا أاْنُفُسُهْم  ْت  اْشتاها ا  ما يِف  ُهْم  ال    [ 102األنبياء:  ] ﴾  ﴿وا ونعيم  دائم،  حبور  يف  إهنم  أي 

 ُ اأْلاْكربا ُع  زا اْلفا ُْزهُنُُم  حيا يف    [ 103األنبياء:  ] ﴾  ينقطع.. ﴿الا  األخرية  النفخة  هول  خييفهم  ال  أي 

 الصور. 

ُقوا  قال آخر: وورد يف احلديث أنه ملا نزلت هذه اآلية:   اتَّ ُلوا فا ْفعا ْن تا لا ُلوا وا ْ تاْفعا ﴿فاإِْن ملا

ِرينا 
افِ ْت لِْلكا ُة ُأِعدَّ ارا جا

احْلِ ا النَّاُس وا ُقوُدها تِي وا   فسمعها   ، قرأها النبي  [ 24البقرة:  ] ﴾  النَّارا الَّ

  أن   رأسه يف حجره رمحة له، فمكث ما شاء اهلل     شاب إىل جنبه فصعق، فجعل رسول اهلل 
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فقال: بأيب أنت وأمي مثل أي يشء      اهلل   رسول  حجر  يف  رأسه  فإذا  عينيه،  فتح  ثم   يمكث

الدنيا  جبال  لو وضع عىل  منها  احلجر  أن  عىل  أصابك!؟  ما  يكفيك  )أما  فقال:  احلجر؟ 

  (1)(ل إنسان منهم حجرا وشيطانا لذابت منه، وإن مع ك

  (2)(: )إن الغلول من مجر جهنم، والسكر مجر النار قال آخر: وقال رسول اهلل 

قال آخر: وقال اإلمام عيل: )وقود النار يوم القيامة كل غني بخل بامله عىل الفقراء،  

  (3)(وكل عامل باع الدين بالدنيا 

 حرارة: 

 فحدثونا بام ورد يف حرارة جهنم. قال املرشد: أحسنتم.. 

لقد ذكرها اهلل تعاىل، فقال:   الوعاظ:  فا  قال أحد  ِدِهْم ِخالا ْقعا بِما لَُّفونا  املُْخا ﴿فاِرحا 

نِْفُروا يِف ا  اُلوا الا تا قا بِيِل اهللَِّ وا أاْنُفِسِهْم يِف سا ْم وا
اهِلِ ِرُهوا أاْن جُيااِهُدوا بِأاْموا كا ُسوِل اهللَِّ وا ْل  حْلارِّ قُ را

ُهونا  ْفقا اُنوا يا ْو كا ا لا رًّ دُّ حا نَّما أاشا ها    [ 81التوبة: ] ﴾ نااُر جا

آخر حل(4) قال  تصوير  تليها،  والتي  الكريمة،  اآلية  هذه  يف  الذين  :  املخلفني  ال 

يف البقاء يف املدينة، وختلفوا عن اخلروج معه، من أجل رصد احلالة النفسية    استأذنوا النبي  

للحرب   اخلروج  عن  والتثبيط  التخذيل  يف  أساليبهم  وعرض  يعيشوهنا،  كانوا  التي 

إىل ما ينبغي له أن يواجه به هؤالء من املوقف    واالنطالق مع خط اجلهاد، ثم توجيه النبي  

ساليبهم، لئال يظنوا يف أنفسهم أهنم استطاعوا استغفال  احلاسم الرافض لكل أعذارهم وأ

 خيططون له من أعامل التخريب.  وفيامالنبي واملسلمني فيام تنطوي عليه نفوسهم، 

قد   بأهنم  يشعرون  بأهنم  املخذلني،  املخلفني  هؤالء  حال  تصف  وهي  آخر:  قال 

 

 . 144ح   167الرقة والبكاء البن قدامة: ص  (1)

 . 291ص  1تفسري القمي: ج  (2)

 . 10126غرر احلكم: ح  (3)

 ( 176/  11من وحي القرآن: ) (4)
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النبي   إقناع  ارتفع  بمنحهم اإلذن هلم يف عدم اخلر  نجحوا يف أسلوهبم يف  وج، وبذلك 

النبي   هلم  يأذن  مل  لو  سيعيشونه،  كانوا  والذي  عنهم،  يواجهون  احلرج  سوف  ألهنم   ،

اخلروج   وإما  املسلمني،  أمام  الداخيل  واقعهم  يفضح  الذي  التمرد  إما  مشكلتني،  إحدى 

الذي يعرضهم للخطر يف املعركة، فها هم اآلن جيدون أنفسهم وقد ختلصوا من ذلك كله،  

هي هذه الفرحة الذاتية يف هذه اللحظات السعيدة التي متثل الربح كله والفرح  فأي فرحة  

 كله عىل مستوى األجواء املالئكة والنتائج اإلجيابية للخطة املرسومة. 

أاْنُفِسِهْم   ْم وا
اهِلِ ِرُهوا أاْن جُيااِهُدوا بِأاْموا قال آخر: ثم ذكرت سبب ذلك، وهو أهنم ﴿كا

بِيِل اهللَِّ ألهنم ال يعيشون اإلخالص هلل، لكي يتحركوا يف سبيل األهداف    [ 81وبة: الت] ﴾  يِف سا

التي يريدها يف خط التضحية باملال والنفس، وهلذا فإن رد الفعل الطبيعي لدهيم   الكبرية 

يملكون   ولكنهم ال  إخفاءها  قد حياولون  التي  والكراهية  املقت  اجلهاد هو  دعوات  أمام 

 يحة عند أول بادرة من كلمة أو فعل أو حركة مضادة. السبيل إىل ذلك، فيستسلمون للفض

قال آخر: وقد أراد اهلل أن يواجههم بذلك ليعرفوا أهنم ال يملكون أساسا لألمن،  

فيام يضمرون ويتآمرون، وقد بدأ اهلل تعاىل باستعراض أساليبهم يف تثبيط الناس عن اخلروج  

احْلا  يِف  نِْفُروا  تا الا  اُلوا  قا فقال: ﴿وا زوال شدته وجميء    ،[ 81التوبة:  ] ﴾  رِّ للجهاد،  انتظروا  أي: 

الفصل املعتدل الذي يربد فيه اجلو، فيعني اإلنسان عىل حتمل مشقة اجلهاد، ليخلقوا بذلك  

باملوانع   الشعور  أنفسهم  يف  وليثريوا  املسلمني،  صفوف  يف  والبلبلة  االرتباك  من  حالة 

 واملشاكل التي تعرتضهم يف طريق اجلهاد. 

أمامهم وأمام املسلمني مشكلة احلر من طريق آخر، وهي  قال آخر:   لكن اهلل يثري 

أمر   إذا ختلفوا عن رسول اهلل وعصوا  نار جهنم  ينتظرهم يف  الذي  احلر يف اآلخرة  قضية 

 اجلهاد، فعليهم أن يوازنوا بني حرارة اجلو وحرارة النار، فأهيام يفضلون؟  
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يف ذلك، بل يعطيهم الفكرة احلاسمة:   قال آخر: وال يرتكهم اهلل ليختاروا وليفكروا

ُهونا  ْفقا يا اُنوا  ْو كا ا لا رًّ دُّ حا نَّما أاشا ها ويفهمون، ليعرفوا نتائج منطقهم    [ 81التوبة:  ] ﴾  ﴿ُقْل نااُر جا

 وأسلوهبم يف التخذيل والتنفري.

من احلر الشديد لنار جهنم،    قال آخر: وهلذا ورد يف األحاديث حتذير رسول اهلل 

ناركم هذه جزء من سبعني جزءا من نار جهنم، لكل جزء منها  ):  كام قال رسول اهلل  

  (1)(حرها 

،  )ناركم جزء من سبعني جزءا من نار جهنم(، قيل: يا رسول اهلل   قال آخر: وقال: 

   (2) ()فضلت عليهن بتسعة وستني جزءا، كلهن مثل حرها  إن كانت لكافية، قال: 

آخر: وقال: أهنا  )  قال  نار جهنم، ولوال  ناركم هذه جزء من سبعني جزءا من  إن 

  (3) (عز وجل أال يعيدها فيها  أطفئت باملاء مرتني ما انتفعتم هبا، وإهنا لتدعو اهلل 

ار جهنم، ولقد أطفئت  )إن ناركم هذه جلزء من سبعني جزءا من ن  قال آخر: وقال:

سبعني مرة باملاء ثم التهبت، ولوال ذلك ملا استطاع آدمي أن يطفئها إذا التهبت، وإنه ليؤتى  

هبا يوم القيامة حتى توضع عىل النار فترصخ َصخة ما يبقى ملك مقرب وال نبي مرسل  

  (4)(إال جثا عىل ركبتيه فزعا من َصختها 

)لو كان يف املسجد مائة ألف أو يزيدون، فتنفس رجل من أهل النار    قال آخر: وقال:

  (5) (فأصاهبم نفسه ألحرق املسجد ومن فيه

)حتسبون أن نار جهنم مثل ناركم هذه؟.. هي أشد سوادا من القار،    قال آخر: وقال:

 

 . 2590ح   710ص  4سنن الرتمذي: ج  (1)

 . 3092ح   1191ص  3صحيح البخاري: ج   (2)

 .4318ح   1444ص   2سنن ابن ماجة: ج  (3)

 . 278ح   183الزهد للحسني بن سعيد: ص  (4)

 . 603ح   330البعث والنشور: ص  (5)
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  (1)(هي جزء من بضعة وستني جزءا منها، أو نيف وأربعني جزءا 

عىل النار ألف سنة حتى امحرت، ثم أوقد عليها ألف سنة  )أوقد    قال آخر: وقال:

  (2)(حتى ابيضت، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة

سحابة ألهل النار سوداء مظلمة، فيقال: يا أهل النار،    )ينشئ اهلل   قال آخر: وقال: 

اب، فيمطرهم أغالال  أي يشء تطلبون؟ فيذكرون هبا سحابة الدنيا، فيقولون: يا ربنا الرش

  (3)(تزيد يف أغالهلم، وسالسل تزيد يف سالسلهم، ومجرا تلتهب عليهم

ناركم هذه جزء من سبعني جزءا من نار جهنم، ولوال  )قال آخر: وقال اإلمام عيل: 

أهنا غسلت بسبعني ماء ما أطاق آدمي أن يسعرها، وإن هلا يوم القيامة لرصخة ال يبقى ملك  

نبي مرسل إال جثا عىل ركبتيه من َصختها، ولو أن رجال من أهل النار علق  مقرب وال  

  (4)(باملرشق الحرتق أهل املغرب من حره 

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف سموم جهنم. 

اُب  قال أحد الوعاظ: لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، فقال:   ا أاْصحا ِل ما اما اُب الشِّ أاْصحا ﴿وا

ِل يِف  اما اُنوا    الشِّ كا نيا وا
فِ لِكا ُمرْتا ْبلا ذا اُنوا قا ُْم كا ِريٍم إهِنَّ الا كا اِرٍد وا ُْموٍم الا با ظِل  ِمْن حيا ِيٍم وا محا ُموٍم وا سا

ِعظااًما أاإِنَّا ملااْبُعوُثو اًبا وا ُكنَّا ُترا ا ِمْتناا وا ُقوُلونا أائِذا اُنوا يا كا يِم وا
ظِ نِْث اْلعا

ىلا احْلِ ونا عا آبا ُيرِصُّ اُؤناا نا أاوا

ُلونا     [ 48ـ  41الواقعة: ] ﴾ اأْلاوَّ

: أي: إن أصحاب الشامل ما أسوأ حاهلم جزاءهم؛ فهم يف ريح حارة من  (5) قال آخر

حر نار جهنم تأخذ بأنفاسهم، وماء حار يغيل، وظل من دخان شديد السواد، ال بارد املنزل،  

 

 . 501  ح 286البعث والنشور: ص  (1)
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وال كريم املنظر.. إهنم كانوا يف الدنيا متنعمني باحلرام، معرضني عام جاءهتم به الرسل..  

اهلل واإلرشاك به ومعصيته، وال ينوون التوبة من ذلك.. وكانوا  وكانوا يقيمون عىل الكفر ب

يقولون إنكارا للبعث: أنبعث إذا متنا وَصنا ترابا وعظاما بالية؟ وهذا استبعاد منهم ألمر  

يف   تفرق  قد  ترابا،  صاروا  الذين  األقدمون  وآبناؤنا  نحن  أنبعث  له..  وتكذيب  البعث 

 األرض؟

رس عن  احلديث  يف  وورد  آخر:  اهلل قال  اهلل     ول  فتح  )لو  قال:  عذاب    أنه  من 

   (1)(السموم عىل أهل األرض مثل األنملة أحرقت األرض ومن عليها 

 .(2)قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف شواظ جهنم

فقال:  ذلك،  تعاىل  اهلل  لقد ذكر  الوعاظ:  أحد  نااٍر    قال  ِمْن  اٌظ  ُشوا لاْيُكاما  عا ُل  ﴿ُيْرسا

انِ  نْتارِصا اٌس فاالا تا ُنحا    [ 35الرمحن:  ] ﴾ وا

  ت الساموا أي إذا استطعتم أن تنفذوا ـ معرش اجلن واإلنس ـ من أقطار : (3)قال آخر

واألرض، بام مكن اهلل سبحانه وتعاىل لكم من سلطان ـ استطعتم به أن خترجوا من فلك إىل  

ا جتدوا  لن  فإنكم  ـ  كوكب  إىل  كوكب  من  تنتقلوا  وأن  الفلك  فلك،  يف  لكم  مهيأة  حلياة 

اجلديد، أو الكوكب الذي انتقلتم إليه، إذ ال حياة لكم إال عىل هذا الكوكب األرىض.. أما  

الكواكب، واألفالك األخرى، فإهنا ترسل عليكم شواظا من نارها، ورجوما ملتهبة من  

من  طلبتموه  الذي  النرص  غاية  حتققان  فال  أي  اِن﴾  نْتارِصا تا ﴿فاالا  من    نحاسها..  انتقالكم 

 .. إنكم أبناء هذه األرض، مادمتم فيها.. العلويعاملكم األرىض إىل العامل 

قال آخر: والشواظ من النار: ألسنة اللهب املختلطة بالدخان.. وهذا يعنى أن بعض  

 

 نقال عن ابن مردويه. 634ص  7الدر املنثور: ج  (1)

 اللهب الذي ال دخان فيه. (2)

 ( 683/  14التفسري القرآين للقرآن ) (3)
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الكواكب نار ملتهبة، ال تزال يف دور االحرتاق، وبعضها يف دور االنصهار، فيقطر منها هذا  

 من النحاس وبعضها يف دور الغليان هلذه املعادن املنصهرة.. وهكذا.. السائل الناري 

أنه قال: )معارش الناس، ال متنوا عيل      قال آخر: وورد يف احلديث عن رسول اهلل 

فيحبط عملكم، ويسخط عليكم، ويبتليكم بشواظ من نار    بإسالمكم، بل ال متنوا عىل اهلل 

  (1) (ونحاس، إن ربكم لباملرصاد

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف رشر جهنم. 

ٌت    قال أحد الوعاظ: لقد ذكرها اهلل تعاىل، فقال:  ُه مِجاالا أانَّ رْصِ كا اْلقا ٍر كا ا اا تاْرِمي برِشا هنَّ
﴿إِ

   [ 33 ـ 32املرسالت: ] ﴾ ُصْفرٌ 

أي إن النار يتطاير منها رشر متفرق يف جهات كثرية كأنه القرص عظام  :  (2)قال آخر

 وارتفاعا، وكأنه اجلامل الصفر لونا وكثرة وتتابعا ورسعة حركة. 

أنه قال: )لو أن رشرة من رشر جهنم      قال آخر: وورد يف احلديث عن رسول اهلل 

  (3)(باملرشق، لوجد حرها من باملغرب 

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف ريح جهنم. 

من جهنم جعل وسط    (4): )لو أن غربا   رسول اهلل قال أحد الوعاظ: لقد ذكره  

  (5) (األرض، آلذى نتن رحيه وشدة حره ما بني املرشق واملغرب

: )لو اخرج رجل من أهل النار ثم اقيم باملرشق، واقيم  قال آخر: قال رسول اهلل  

  (6) (رجل باملغرب؛ ملات ذلك الرجل من نتن ذلك الرجل
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 ضيق:  

 القرار الضيق الذي يستقر فيه أهل جهنم. قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف  

فقال:   تعاىل،  اهلل  ذكره  لقد  الوعاظ:  أحد  نَّا  قال  عا ْف  اَْصِ ناا  بَّ را ُقوُلونا  يا ِذينا  الَّ ﴿وا

اًما  ُمقا ا وا رًّ ْت ُمْستاقا اءا اا سا هنَّ
اًما إِ را انا غا اا كا اهبا ذا نَّما إِنَّ عا ها ابا جا ذا    [ 66ـ  65الفرقان: ] ﴾ عا

أي والذين خيافون رهبم ويدعونه يف وجل، ويقولون يف حذر: ربنا أبعد :  (1)قال آخر

ُْم إِىلا   أاهنَّ ٌة  ِجلا ُقُلوهُبُْم وا ْوا وا آتا ا  ما ُيْؤُتونا  ِذينا  الَّ عنا عذاب جهنم وشدته، كام قال تعاىل: ﴿وا

اِجُعونا  ِْم را هبِّ  [60املؤمنون: ] ﴾ را

ئان: أوهلام، أن عذاهبا كان غراما  قال آخر: ثم ذكر تعاىل أن علة سؤاهلم ودعائهم شي

أو هالكا وخرسانا   ملدينه،  الغريم  الدائن  لزوم  العايص،  لإلنسان  دائام  عذابا مالزما  أي: 

الزما.. وثانيهام، إهنا ساءت مستقرا ومقاما أي إن جهنم بئس املنزل مستقرا ومنظرا يستقر  

 كتوى بِشء من نار الدنيا. فيه، وبئس املقيل مقاما، وهذا أمر ال شك فيه يعلمه كل من ا

ْوا ُهناالِكا    قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل: عا ننِيا دا رَّ يًِّقا ُمقا اًنا ضا كا ا ما ا ُأْلُقوا ِمنْها إِذا ﴿وا

ثرًِيا اْدُعوا ُثُبوًرا كا اِحًدا وا    [ 14ـ  13الفرقان: ] ﴾ ُثُبوًرا الا تاْدُعوا اْلياْوما ُثُبوًرا وا

آخر النار    :(2)قال  إىل  يلقون  وأهنم  املنحرفني،  مصري  تذكر  الكريمة  اآلية  فهذه 

اًنا   كا ا ما ِمنْها ُأْلُقوا  ا  إِذا مصفدين قد قرنت أيدهيم إىل أعناقهم يف األغالل كام قال تعاىل: ﴿وا

يًِّقا  ، أي طرحوا منها أي من النار يف مكان ضيق وهم مقرنون بالسالسل  [ 13الفرقان:  ] ﴾  ضا

ْوا ُهناالِكا  واألغالل، ففي ه عا ذه احلالة متنوا اهلالك ليسلموا مما هو أشد منه كام قال تعاىل: ﴿دا

 وهل ينجيهم ذلك التمني وخيلصهم من النار؟ [ 13الفرقان: ] ﴾ ُثُبوًرا

 

 . 394/  19 الطالبني: منية  (2) (76/  17من وحي القرآن: )و (،107/ 19) التفسري املنري (1)
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اْدُعوا ُثُبوًرا   اِحًدا وا قال آخر: ثم رد اهلل تعاىل عليهم بقوله: ﴿الا تاْدُعوا اْلياْوما ُثُبوًرا وا

ثِرًيا ، أي سواء طلبتم اهلالك مرة واحدة، أو كررتم هذا النداء والطلب فال  [ 14لفرقان:  ا] ﴾  كا

 ينفعكم هذا التمني والتحرس. 

ُأْلُقوا      قال آخر: وورد يف احلديث عن رسول اهلل  ا  إِذا أنه قال يف قوله تعاىل: ﴿وا

يًِّقا  اًنا ضا كا ا ما ون يف النار كام يستكره  : )والذي نفيس بيده، إهنم ليستكره[13الفرقان:  ] ﴾  ِمنْها

  (1) (الوتد يف احلائط

 رسادق: 

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف رسادق جهنم. 

اءا  قال أحد الوعاظ: لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، فقال:   ْن شا بُِّكْم فاما ُقِل احْلاقُّ ِمْن را ﴿وا

ْلياْكُفْر إِنَّا   اءا فا ْن شا ما ْلُيْؤِمْن وا   فا
ٍ
ء اُثوا باِما ْستاِغيُثوا ُيغا إِْن يا ا وا اِدُقها اطا هِبِْم رُسا أاْعتاْدناا لِلظَّاملنِِيا نااًرا أاحا

ًقا  فا ْت ُمْرتا اءا سا اُب وا ا املُْْهِل ياْشِوي اْلُوُجوها بِْئسا الرشَّ    [ 29الكهف: ] ﴾ كا

ه، ذكر نتيجة  : بعد أن أوكل اهلل تعاىل أمر اإليامن والكفر إىل اإلنسان نفس(2)قال آخر

من خيتار الكفر، وأوهلا: أن هؤالء املرتفني كانوا يعيشون يف الدنيا يف ظل رسادقات عالية،  

وقد هيئت هلم أسباب الرتف من األكل والرشب بأحسن الوجوه وأفضلها، صار ذلك سببا  

لتجسد كل ذلك يف احلياة األخروية بشكل آخر، أما العيش يف الرسادقات العالية املزينة  

هِبِْم   اطا  أاحا ﴿نااًرا  بقوله:  تعاىل  اهلل  وصفه  بام  اآلخرة  يف  فيتجسد  األقمشة  من  بألوان 

ا  اِدُقها فالرسادق يف احلياة الدنيا من األقمشة الفاخرة، وأما يف اآلخرة فهي   [ 29الكهف: ] ﴾ رُسا

اِدُقها  اطا هِبِْم رُسا الكهف: ] ﴾  ا من النار.. والرسادق هو الفسطاط املحيط بام فيه، فقوله: ﴿أاحا

 

نقال عن ابن أيب حاتم؛ جممع البيان:    240ص    6الدر املنثور: ج    (1)
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 .(1)كناية عن إحاطة النار، فال ينجو منها ناج [ 29

وغلامن   جوار  اخليام وحوهلم  هذه  يف  يعيشون  كانوا  أن هؤالء  وثانيها:  آخر:  قال 

خيدموهنم بأنواع األرشبة والطعام، وهذا يتجسد يف اآلخرة بشكل آخر، وصفه اهلل تعاىل  

ْستاِغيُثوا﴾، أي وإن طلبو إِْن يا ا الغوث من حر النار، وطلبوا ماء لشدة ماهم فيه  بقوله: ﴿وا

املُْْهِل﴾.. وقد فرس )املهل( بأنه دردي الزيت الذي له ريح نتنة..    كا
ٍ
ء اُثوا باِما من العذاب ﴿ُيغا

 وبالنحاس املذاب. 

قال آخر: فهذا الرشاب إذا قدم هلم، فقبل أن يرشبوا منه شيئا، حترتق به وجوههم  

إذا أرادوا أن يرشبوه وقربوه من أفواههم، فلو    [ 29الكهف:  ] ﴾  اْلُوُجوها   كام قال تعاىل: ﴿ياْشِوي 

الذي   باملهل  باردة لذيذة، فذلك سيتجسد يف اآلخرة  الدنيا يسقون أرشبة  كانوا يف احلياة 

 يشوي الوجوه. 

﴿بِْئسا   بقوله:  به هؤالء  الذي جيازى  املهل  ذلك  إنه سبحانه يصف  ثم  آخر:  قال 

اُب﴾ أي ما أقبح هذا الرشاب الذي ال يطفئ غلة اإلنسان، بل ﴿ياْشِوي اْلُوُجوها﴾،   ا الرشَّ

 وحيرقها قبل أن يصل إىل أفواه الظامء. 

ًقا  ْت ُمْرتافا اءا سا معنيان: األول: أن املرتفق    [ 29الكهف:  ] ﴾  قال آخر: ولقوله تعاىل: ﴿وا

نَُّم  بمعنى املتكأ وهو ما يعتمد عليه باملرفق، أعني املخ ها اُهْم جا ْأوا دة، نظري قوله تعاىل: ﴿ما

ادُ  بِْئسا املِْها  ، واملعنى: ساءت النار متكأ ملن يطلب فيها االسرتاحة. [ 197آل عمران: ] ﴾ وا

إال   تكون  ال  واملرافقة  مرافقة،  ساءت  أي  جمتمعا  بمعنى  أهنا  والثاين:  آخر:  قال 

 باجتامع مجاعة. 

 

 .110تلخيص البيان يف جمازات القرآن: (1)
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: )لرسادق النار    ديث، فقد قال رسول اهللقال آخر: وقد ورد ذكر الرسادق يف احل

  (1) (أربعة جدر، كثف كل جدار مثل مسرية أربعني سنة

قال آخر: وقال اإلمام الباقر: )إذا كان يوم القيامة جعل رسادق من نار، وجعل فيه  

أفئدهتم،   تبدو  حتى  أبداهنم،  هبا  حيكون  حديد  من  أظافري  هلم  وجتعل  الظاملني،  أعوان 

  (2)(بنا أمل نعبدك؟ فيقال: بىل، ولكنكم كنتم أعوانا للظاملنيويقولون: ر

من   رجل  عليه  دخل  إذ  الصادق  اإلمام  عند  كنت  قال:  بعضهم  وعن  آخر:  قال 

اهلل أصلحك  له:  فقال  وه  فيدع  الشدة،  أو  الضيق  منا   الرجل  أصاب  ربام  إنه  ،أصحابنا، 

املسناة يصلحها، فام تقول يف ذلك؟ فقال: )ما أحب  الظلمة إىل البناء يبنيه أو النهر يكريه، أو  

عقدة أو وكيت هلم وكاء وإن َل ما بني البتيها، ال وال مدة بقلم، إن أعوان    (3) أين عقدت هلم

  (4)(العباد بني الظلمة يوم القيامة يف رسادق من نار حتى حيكم اهلل 

: إنك لتعمل عمل  قال آخر: وعن بعضهم قال: دخلت عىل اإلمام الرضا، فقال َل

وراء   وليس  عيال  وعيل  مروة  َل  رجل  أنا  قلت:  ومل؟  َل:  قال  أجل،  قلت:  السلطان؟.. 

أتوىل   أن  فأتقطع قطعة قطعة أحب إَل من  فقال َل: ألن أسقط من حالق،  ظهري يشء، 

ألحد منهم عمال، أو أطأ بساط أحدهم إال لتفريج كربة عن مؤمن، أو فك أرسه، أو قضاء  

  يفرغ   أن   إىل  نار  من  رسادق   عليه  يرضب  أن  عمال   هلم   توىل  بمن  ون ما يصنع اهلل دينه.. إن أه 

  (5)(اخلالئق  حساب   من اهلل

 أشجار:  

 

 . 2584ح   706ص  4سنن الرتمذي: ج  (1)
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 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف أشجار جهنم. 

قال أحد الوعاظ: كام أن ألهل اجلنة شجر نعيم، فإن ألهل النار أيضا شجر عذاب،  

ذكر شجر   ورد  يف  حيث  متفرقة  مواضع  يف  الزقوم  أو شجرة  امللعونة  كالشجرة  العذاب 

ا   ْؤيا ْلناا الرُّ عا ا جا ما اطا بِالنَّاِس وا بَّكا أاحا إِْذ ُقْلناا لاكا إِنَّ را القرآن الكريم، ومنها قوله تعاىل: ﴿وا

اْلقُ  يِف  املْاْلُعوناةا  ةا  را جا الشَّ وا لِلنَّاِس  فِْتناًة  إِالَّ  ْينااكا  أارا تِي  ُطْغيااًنا  الَّ إِالَّ  ِزيُدُهْم  يا فااما  ُفُهْم  وِّ ُنخا وا ْرآِن 

بِرًيا  [ 60اإلرساء: ] ﴾ كا

آخر يف  (1) قال  وهم  عباده،  عىل  القادر  هو  ربك  أن  إليك  أوحينا  إذ  واذكر  أي:   :

من   وقد عصمك  وقدره،  بقضائه  إال  أمر  عىل  يقدرون  فال  وغلبته،  قهره  قبضته، وحتت 

ْعِصُمكا ِمنا النَّاسِ أعدائك، فال يقدرون عىل إيصا  اهللَُّ يا املائدة: ] ﴾  ل األذى إليك كام قال: ﴿وا

ْمُكُر  [ 67 يا ْمُكُرونا وا يا ْقُتُلوكا أاْو خُيِْرُجوكا وا ُروا لُِيْثبُِتوكا أاْو يا فا ْمُكُر بِكا الَِّذينا كا إِْذ يا ، وقال: ﴿وا

ِرينا 
رْيُ املْااكِ اهللَُّ خا  [ 30األنفال:  ] ﴾ اهللَُّ وا

ْينااكا إِالَّ فِْتناًة لِلنَّاسِ   قال آخر:  تِي أارا ا الَّ ْؤيا ْلناا الرُّ عا ا جا ما   [ 60اإلرساء:  ] ﴾  ثم قال تعاىل: ﴿وا

قوم   فأنكرها  للناس،  واختبارا  امتحانا  إال  اإلرساء  ليلة  أريتها  التي  الرؤيا  وما جعلنا  أي 

 وكذبوا هبا، وكفر كثري ممن كان قد آمن به، وازداد املخلصون إيامنا.

اْلُقْرآنِ قا  يِف  املْاْلُعوناةا  ةا  را جا الشَّ ﴿وا فقال:  جهنم،  تعاىل شجر  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  ﴾  ل 

أي وما جعلنا الشجرة امللعونة يف القرآن إال فتنة للناس، فإهنم حني سمعوا:    [ 60اإلرساء:  ] 

اأْلاثِيمِ  اُم  طاعا قُّوِم  الزَّ تا  را جا شا ازد  [ 44ـ    43الدخان:  ] ﴾  ﴿إِنَّ  فقوم  وقوم  اختلفوا،  إيامنا،  ادوا 

ـ توعدكم بنار حترق    جهل إذ قال: إن ابن أبى كبشة ـ يعنى رسول اهلل    كأيبازدادوا كفرا  

 

 ( 66/ 15تفسري املراغي ) (1)
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بن   اهلل  عبد  وقال  الشجر،  نحرق  النار  أن  وتعلمون  تنبت شجرة  أهنا  يزعم  ثم  احلجارة، 

: إن حممدا خيوفنا بالزقوم، وما الزقوم إال التمر والزبد، فتزقموا منه، وجعل يأكل  يالزبعر

 من هذا هبذا. 

قال آخر: وقد فات هؤالء أن يف الدنيا أشياء كثرية ال حترقها النار، فهناك نوع من  

ال تؤثر فيه النار، بل هو يزداد إذا ال مسها نظافة، ومن ثم    الصخريحلرير يسمى باحلرير  ا

العوامل األخرى من مثلها،   املطافئ.. وكم يف األرض من عجائب، وكم يف  يلبسه رجال 

فاألرض مملوءة نارا، وما خلص من النار إال قرشهتا التي نعيش عليها، وما من شجر أو  

وهو مادة تشتعل رسيعا،    أكسجنيمنه    9/ 8واملاء نفسه مادة نارية فنحو  حجر إال وفيه نار،  

والتسع أيدروجني، فأرضنا نار، وماؤنا نار، وأشجارنا وأحجارنا مليئة بالنار، وهذا العامل  

 نسكنه تتخلله النار.  الذي

قال آخر: وقد وصفت هذه الشجرة بكوهنا ملعونة وال ذنب هلا، للعن الكفار الذين  

 ا، توسعا يف االستعامل وهو كثري يف كالم العرب. يأكلوهن

ُطْغيااًنا  إِالَّ  ِزيُدُهْم  يا فااما  ُفُهْم  وِّ ُنخا بقوله: ﴿وا ذلك  تعاىل عىل  اهلل  ثم عقب  آخر:  قال 

بِرًيا أي ونخوفهم بمخاوف الدنيا واآلخرة، فام يزيدهم التخويف إال متاديا   [ 60اإلرساء: ] ﴾ كا

ا أنزلنا عليهم اآليات التي اقرتحوها، مل يزدادوا هبا إال متردا  يف الطغيان والضالل، فلو أنن

عذاب   من  الغابرة  األمم  من  بأمثاهلم  فعل  ما  هبم  وفعل  األرض  يف  واستكبارا  وعنادا 

 االستئصال، لكن قد سبقت كلمتنا بتأخري العذاب عنهم إىل حلول الطامة الكربى. 

ٍر    قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل: ﴿ُثمَّ إِنَُّكمْ  جا كُِلونا ِمْن شا ُبونا آلا ذِّ الُّونا املُْكا اا الضَّ أاهيُّ

ا اْلُبُطونا  لُِئونا ِمنْها قُّوٍم فااما  [ 53ـ  51الواقعة: ] ﴾ ِمْن زا
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: بام أن اإلنسان يف اجلحيم حي ال يستغني عن الطعام والرشاب، فقد  (1) قال آخر

 لسوء.ذكر اهلل تعاىل يف هذه اآليات مأكله وما يرتتب عليه من ا

اا   أاهيُّ إِنَُّكْم  ﴿ُثمَّ  فقال:  بوصفني،  هنا  النار  أهل  تعاىل  اهلل  وصف  وقد  آخر:  قال 

ُبونا  ذِّ الُّونا املُْكا ، وقدم األولـ  أي الضاللـ  عىل التكذيب؛ ألن الثاين نتيجة  [ 51الواقعة:  ] ﴾  الضَّ

 األول. 

ٍر ِمْن زا  جا كُِلونا ِمْن شا والزقوم    [ 52الواقعة:  ] ﴾  قُّومٍ قال آخر: ثم بني مأكلهم، فقال: ﴿آلا

هي أخبث شجرة منبتا وشكال وطعام، فيأكلون منها، لسعارهم، حتى متتلئ بطوهنم، كام  

ا اْلُبُطونا  لُِئونا ِمنْها  [ 53الواقعة: ] ﴾ قال تعاىل: ﴿فااما

يوم   لضيافتهم  أعد  ما  الطعام والرشاب، هو  أن هذا  تعاىل  اهلل  آخر: وقد ذكر  قال 

ا ُنُزهُلُْم يا  ذا ينِ اجلزاء، كام قال: ﴿ها ويف التعبري عام أعد هلم بالنزل، نوع    [ 56الواقعة:  ] ﴾  ْوما الدِّ

 استهزاء هبم، فأي ضيافة فيها تكريم، إذا كان قراهم، هو الزقوم واحلميم؟ 

ا فِْتناًة  قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل:  ْلنااها عا قُّوِم إِنَّا جا ُة الزَّ را جا رْيٌ ُنُزاًل أاْم شا لِكا خا ﴿أاذا

ا لِلظَّاملنِِيا  كُِلونا ِمنْها ُْم آلا إِهنَّ نِي فا
يااطِ أانَُّه ُرُءوُس الشَّ ا كا ُْرُج يِف أاْصِل اجْلاِحيِم طاْلُعها ٌة ختا را جا اا شا  إهِنَّ

ىلا اجْلاِحي  ِ ُهْم إلا ْرِجعا ِيٍم ُثمَّ إِنَّ ما ْوًبا ِمْن محا ا لاشا ْيها لا ُْم عا ا اْلُبُطونا ُثمَّ إِنَّ هلا لُِئونا ِمنْها صافات:  ال] ﴾  مِ فااما

 [ 68ـ  62

آخر والضالل..  (2)قال  الكفر  وأهل  للمرشكني،  خطاب  الكريمة  اآليات  يف   :

رْيٌ ُنُزاًل﴾ هو هذا النعيم الذي ينعم فيه أصحاب اجلنة.. أي   لِكا خا   أي واملشار إليه بـ ﴿أاذا

خري: أهذا املنزل الكريم، والنعيم العظيم الذي يلقاه أهل اجلنة.. أم شجرة الزقوم هذه،  

 طعام أهل الرشك والضالل؟ هي التي 

 

 ( 987/  12التفسري القرآين للقرآن ) (2) . 335/  27 الطالبني: منية  (1)
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لِلظَّاملنِِيا  فِْتناًة  ا  ْلنااها عا ﴾  قال آخر: ثم وصف اهلل تعاىل شجرة الزقوم، فقال: ﴿إِنَّا جا

إنا جعلنا ذكرها واحلديث عنها يف القرآن، فتنة ألهل الظلم والعناد من    [ 63الصافات:  ]  أي 

ـ مزدجرا هلم، و ـ لو عقلوا  طلبا للنجاة منها.. ولكنهم اختذوها  هؤالء املرشكني، وكانت 

مادة للتفكه والسخرية، وقال قائلهم: انظروا إىل ما حيدث به حممد، إنه يعدنا بشجرة تنبت  

النار، فيكون منها   النار، وتطلع وسط اللهب.. أرأيتم شجرا تقوم أصوله وفروعه يف  يف 

 ريه، ونامؤه، ويطلع يف أحشائها زهره وثمره؟

سبحانه   ما هلل  إىل  ملتفتني  غري  القول،  من  اللغو  هذا  يف  يظلون  وهكذا  آخر:  قال 

، وغري واقفني عند ما لفتهم اهلل إليه يف قوله تعاىل: ﴿الَِّذي  يشءوتعاىل من قدرة ال يعجزها  

ا أاْنُتْم ِمنُْه ُتوِقُدونا  إِذا ِ نااًرا فا ِر اأْلاْخرضا جا ُكْم ِمنا الشَّ لا لا عا أو ليس الذي جعل    ![ 80يس:  ] ﴾  جا

 من الشجر األخرض نارا، بقادر عىل أن جيعل من النار شجرا أخرض؟ أليس هذا من ذاك؟

أانَُّه  قال آخر: ثم وصفها اهلل تعاىل بقوله:   ا كا ُْرُج يِف أاْصِل اجْلاِحيِم طاْلُعها ٌة ختا را جا اا شا هنَّ
﴿إِ

يااطِنيِ  اجلحيم: قراره ـ والطلع: الزهر الذي ينعقد  ، وأصل  [ 65ـ    64الصافات:  ] ﴾  ُرُءوُس الشَّ

تشبيه هذا الطلع برؤوس الشياطني، إشارة إىل بشاعتها مظهرا، الذي ينم  ويف   عليه الثمر..

عن خمرب هو أشد منه بشاعة.. والشياطني، وإن مل يكن هلا صورة حقيقية تعرف هبا، إال أن  

الناس وتصوراهتم، وهي صور متومهة يف خياالت  كانت  هلا صورة  وإذا  بشعة خميفة..  ة 

الِشء   وأدل    هي رأس  فيه،  ما  الشياطني    يشءأظهر  من  اختري  فقد  قبحه،  أو  عىل حسنه 

 رؤوسها التي تتجمع فيها بشاعة الشياطني وقبحها. 

اْلُبُطونا قال آخر: ثم وصفها اهلل تعاىل بقوله:   ا  ِمنْها لُِئونا  ا فااما ِمنْها كُِلونا  ُْم آلا إِهنَّ ﴾  ﴿فا

الشجرة يف أصل اجلحيم، أن يأكل منها هؤالء    وينبني ، أي  [ 66  الصافات:]  عىل وجود هذه 

املجرمون، حتى لكأن هذه الشجرة ما غرست ونبتت يف اجلحيم، إال ليكون منها طعامهم..  
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وامتالء بطوهنم منها، ليس عن شهوة أو رغبة، وإنام هو عن قهر وقرس.. إمعانا يف عذاهبم،  

 والتنكيل هبم. 

ِيمٍ قال آخر: ث ْوًبا ِمْن محا ا لاشا ْيها لا ُْم عا ، والشوب:  [ 67الصافات:  ] ﴾  م قال تعاىل: ﴿ُثمَّ إِنَّ هلا

كل   من  بغريه  به،  يشءاملختلط  تليق  ال  أمور  من  باإلنسان  يعلق  ما  الشائبة، وهي  ، ومنه 

واحلميم: السائل الذي اشتد غليانه.. أي إذا كان طعام هؤالء األشقياء هو من ثمر تلك  

 اجلهنمية، فإن رشاهبم كذلك هو مما ينبع من عيون هذا اجلحيم..  الشجرة 

ا﴾ إشارة إىل أن مورد احلميم، هو قائم عند هذه   لاْيها قال آخر: ويف قوله تعاىل: ﴿عا

الشجرة.. واملعنى، أن هلم عند وردهم عىل هذه الشجرة، وأكلهم منها، شوبا من محيم، أي  

﴾ أي أن هلم فوق  أخالطا من سوائل تغىل وتفور.. وجيوز أ ﴾ بمعنى ﴿فاْوقا ىلا ن يكون ﴿عا

هذا الطعام الذي طعموه من شجرة الزقوم ـ هلم فوق هذا، رشاب من محيم، وكأن ذلك  

 مبالغة يف إكرامهم، عىل سبيل السخرية واالستهزاء، واملبالغة يف النكال والعذاب؟ 

ىلا اجْلا  ِ ُهْم إلا ْرِجعا ، أي ثم يقادون  [ 68الصافات:  ] ﴾  ِحيمِ قال آخر: ثم قال تعاىل: ﴿ُثمَّ إِنَّ ما

بعد أن يأكلوا ويرشبوا، إىل حيث مربطهم، ومنزهلم.. فالشجرة التي يطعم منها اآلثمون  

قائمة يف قعر جهنم، فيساق إليها هؤالء اآلثمون، حتى إذا أكلوا من ثمرها، ورشبوا من  

ي كانوا.. وهكذا  إىل حيث  أعيدوا  الذي جيرى حتت أصوهلا،  غدون ويروحون يف  احلميم 

 أودية جهنم. 

ْغيِل يِف   املُْْهِل يا يِم كا
اُم اأْلاثِ قُّوِم طاعا تا الزَّ را جا قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل: ﴿إِنَّ شا

يْلِ احْلاِميمِ  غا  [ 46ـ  43الدخان:  ] ﴾ اْلُبُطوِن كا
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للظاملني،  تذكر هذه اآليات الكريمة صورة من صور العذاب الذي أعد  :  (1)قال آخر

يوم القيامة.. وقد جاءت هذه الصورة من العذاب، مفردة، حيث حترص يف إطارها إنسانا 

ظاملا، باغيا، من هؤالء الظلمة الباغني.. فيبدو يف هذه الصورة وكأن العذاب اجلهنمى قد  

احتواه وحده، ويف شخصه هذا يرى كل ظامل أثيم أنه هذا اإلنسان الشقي املنكود، يتقلب  

 يف هذا العذاب الذي تقشعر من هوله اجلبال. وحده 

شجرة تغتذى من جهنم،    هيقال آخر: وشجرة الزقوم، كام وصفها القرآن الكريم  

ومتتد أصوهلا وفروعها بني مجرها وهليبها، هلى شجرة أقوى من جهنم، وأعتى من النار..  

ا الثمر هو طعام  إن هذا  فيه؟  الذي ختترص وجودها كله  بثمرها هذا  وإنه  فكيف  ألثيم.. 

 كاملهل، أي خثارة الزيت بعد غليانه.

قال آخر: وقد ورد يف احلديث ذكر بعض أشجار جهنم، ومن ذلك ما روي عن  

، فيقول: والذي نفس حممد بيده، لو أن قطرة    اإلمام عيل أنه قال: )ربام خوفنا رسول اهلل 

الزقوم ا أطاقته، فكيف  قطرت عىل جبال األرض لساخت أسفل سبع أرضني ومل  (2) من 

   (3) (بمن هو طعامه!؟

)البخل شجرة من أشجار النار، هلا أغصان متدلية يف الدنيا، فمن    قال آخر: وقال: 

  (4)(كان بخيال تعلق بغصن من أغصاهنا، فساقه ذلك الغصن إىل النار

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف ظالل جهنم. 

ذكرها   لقد  الوعاظ:  أحد  فقال:قال  تعاىل،  ُبونا    اهلل  ذِّ ُتكا بِِه  ُكنُْتْم  ا  ما إىِلا  ُقوا 
﴿اْنطالِ

ِب  الا ُيْغنِي ِمنا اللَّها يٍل وا
ٍب الا ظالِ ِث ُشعا    [ 31ـ  29املرسالت: ] ﴾ اْنطالُِقوا إِىلا ظِل  ِذي ثاالا

 

 ( 210/  13التفسري القرآين للقرآن ) (1)

 كرهية الطعم والرائحة. الزقوم: شجرة مرة  (2)

 . 273الدروع الواقية: ص  (3)

 . 1036ح   475األماَل للطويس: ص  (4)
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أي يقول خزنة جهنم ألهلها: اذهبوا إىل ما كنتم تكذبون به من العذاب  :  (1)قال آخر

لدنيا.. ثم بني هذا العذاب ووصفه بجملة صفات.. أوهلا ما عرب عنه اهلل تعاىل بقوله:  يف ا

ٍب﴾ أي انطلقوا إىل ظل دخان جهنم املتشعب إىل ثالث   ِث ُشعا ﴿اْنطالُِقوا إِىلا ظِل  ِذي ثاالا

شعب: شعبة عن يمينهم، وشعبة عن شامهلم، وشعبة من فوقهم واملراد أنه حميط هبم من  

ا كل جانب ك اِدُقها اطا هِبِْم رُسا  [ 29الكهف: ] ﴾ ام جاء يف قوله تعاىل: ﴿أاحا

قال آخر: ثم وصفه اهلل تعاىل بقوله: ﴿الا ظالِيٍل﴾ أي ليس بمظل فال يقى من حر  

هذا هتكم هبم، ونفى ألن يكون فيه راحة هلم، وإيذان بأن ظلهم غري ظل  ويف    ذلك اليوم..

 املؤمنني. 

ِب﴾ أي وال يدفع من حر  قال آخر: ثم وصفه اهلل   الا ُيْغنِي ِمنا اللَّها تعاىل بقوله: ﴿وا

النار شيئا، ألنه يف جهنم فال يظلهم من حرها، وال يسرتهم من هليبها كام قال تعاىل: ﴿يِف  

ِريمٍ  الا كا اِرٍد وا ُْموٍم الا با ل  ِمْن حيا
ظِ ِيٍم وا محا ُموٍم وا    [ 44ـ   42الواقعة: ] ﴾ سا

اا  قال آخر: ثم وصف اهلل   تعاىل النار التي حتدث هذا الظل من الدخان فقال: ﴿إهِنَّ

ُه مِجاالاٌت ُصْفٌر﴾ أي إن هذه النار يتطاير منها رشر متفرق يف جهات   أانَّ رْصِ كا اْلقا ٍر كا ا ْرِمي برِشا تا

 كثرية كأنه القرص عظام وارتفاعا، وكأنه اجلامل الصفر لونا وكثرة وتتابعا ورسعة حركة. 

﴾ هبذا  قال آخر: ثم خت  بِنيا ذِّ لِْلُمكا ئٍِذ  ْوما يا ْيٌل  م اهلل تعاىل هذه األوصاف بقوله: ﴿وا

 اليوم الذي ال جيدون فيه لدفع العذاب عنهم حميصا. 

قال آخر: وورد يف احلديث عن اإلمام الباقر أنه قال: )إذا استوى أهل النار إىل النار  

النار، فيقال هلم: ادخلوا إىل ظل ذي ثالث شعب من دخان    لينطلق هبم قبل أن يدخلوا 

 

 ( 186/ 29تفسري املراغي ) (1)
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  (1) (النار، فيحسبون أهنا اجلنة، ثم يدخلون النار أفواجا أفواجا، وذلك نصف النهار

 حياة: 

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف حياة جهنم وشعورها.

أاْعتاْدناا  قال أحد الوعاظ: لقد أشار اهلل تعاىل إىل ذلك، فقال:   ِة وا اعا ُبوا بِالسَّ ذَّ ﴿باْل كا

فِرًيا زا يًُّظا وا اا تاغا ِمُعوا هلا ِعيٍد سا اٍن با كا أاهْتُْم ِمْن ما ا را ِعرًيا إِذا ِة سا اعا با بِالسَّ ذَّ    [ 12ـ   11الفرقان: ] ﴾  ملِاْن كا

القوم، ال يرضون عن هذا القول، وال جيدون فيه ما يعتدل  إن هؤالء  : أي  (2)قال آخر

به ميزانك عندهم.. ألهنم ال يؤمنون باآلخرة، وال يرجون وراء هذه الدنيا حياة أخرى..  

ولو أهنم آمنوا باحلياة اآلخرة، لعلموا أهنا هي احلياة، وأن نعيمها هو النعيم، وأن شقاءها  

اُن  هو الشقاء، وأن ما يف هذه الدنيا من   يا احْلاياوا
ِ ةا هلا ارا اآْلِخرا إِنَّ الدَّ متاع وشقاء، إىل زوال: ﴿وا

ْعلاُمونا  اُنوا يا ْو كا   [ 64العنكبوت: ] ﴾ لا

ِعرًيا ِة سا اعا با بِالسَّ ذَّ ملِاْن كا أاْعتاْدناا  وعيد    [ 11الفرقان:  ] ﴾  قال آخر: ويف قوله تعاىل: ﴿وا

 للظاملني يف اآلخرة.. وإهنم ملن الظاملني. هلؤالء املرشكني بالعذاب األليم الذي أعده اهلل  

إليها، وهم عىل بعد   املساقني  إذا رأت أهلها  ثم ذكر اهلل تعاىل أن جهنم  قال آخر: 

فِرًيا زا يًُّظا وا اا تاغا ِمُعوا هلا ، أي إهنا ترسل إليهم بنذرها قبل أن يصلوا  [ 12الفرقان:  ] ﴾  منها، ﴿سا

وثأرا.  ترة  وبينهم  بينها  لكأن  حتى  فائرها،  إليها،  يفور  حتى  بعيد،  من  تلمحهم  إن  فام   .

عليهم،   أطبقت  خانق،  ضيق  مكان  يف  منها  وألقوا  بلغوها،  إذا  حتى  مائجها..  ويموج 

فضاقت أنفسهم، واختنقت أنفاسهم، وتنادوا بالويل والثبور.. فقالوا: يا ويلنا، يا ضيعتنا،  

يب، وصوت احلال يقول  يا سوء مصرينا.. ثم ال جيدون هلذا االسترصاخ من يسمع أو جي

 

 ( 1363/  9التفسري القرآين للقرآن ) (2) . 113ص  2تفسري القمي: ج  (1)



339 

 

ثرًِيا اْدُعوا ُثُبوًرا كا اِحًدا وا إن َصاخكم سيطول،    [ 14الفرقان: ] ﴾  هلم: ﴿الا تاْدُعوا اْلياْوما ُثُبوًرا وا

 .. ولن ينفعكم َصاخ أو عويل. ينتهيوإن عويلكم ال 

تعاىل:  قال  ذلك  ومثل  آخر:  ِل    قال  ها نَّما  جِلاها ناُقوُل  ْوما  ِمْن  ﴿يا ْل  ها تاُقوُل  وا ِْت  اْمتاألا

ِزيدٍ   [ 30ق: ] ﴾ ما

: أي: أنذر قومك يوم نقول جلهنم: هل امتألت بام ألقى إليك فوجا بعد  (1)قال آخر

ِزيدٍ واالستفهام يف ﴿فوج؟ فتقول: ال مزيد بعد ذلك،   ْل ِمْن ما ﴾ إنكاري، أي أن جهنم  ها

تعاىل:   قوله  مع  ينسجم  للزيادة، وهذا  النَّاِس  تقول: ال جمال  وا نَِّة  اجْلِ ِمنا  نَّما  ها جا انَّ  اْمألا ﴿ألا

وهو تأكيد عىل أن هتديد اهلل يتحقق يف ذلك اليوم متاما، وأن جهنم    [ 13السجدة:  ] ﴾  أامْجاِعنيا 

 متتىلء يف يوم القيامة من الكفار واملجرمني. 

ا  قال آخر: ويمكن أن يكون املراد طلب الزيادة.. أي: هل يوجد غري هؤالء ليدخلو

النار، ذلك أن طبيعة كل يشء أن يبحث عن سنخه دائام، فال النار تشبع من الكفار، وال  

 اجلنة تشبع من املؤمنني الصاحلني. 

، ذلك أن  االمتالءقال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإن طلب املزيد ال يدل عىل عدم  

إلي لو أضيف  يتمنى  بالطعام مثال، إال أن هناك من  مليئا  ه فيكون مرتاكام  اإلناء قد يكون 

 أكثر.  

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإن هذا الطلب يمكن أن يكون طلبا لتضييق املكان  

 أنفار آخرين أكثر.  الستيعابعىل أهل جهنم وعقاهبم األليم أو متني السعة 

قال آخر: ولذلك، فإن هذه اآلية الكريمة تدل داللة واضحة أن أهل جهنم كثريون،  

 

 ( 164/ 26)تفسري املراغي و  (،45/  17األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: )   (1)
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بة وموحشة وأن هتديد اهلل جدي وحق يربك الفكر يف كل إنسان  وأن صورة جهنم مرع

 فيهزه وحيذره أال يكون واحدا من أهلها. 

قال آخر: أما خطاب اهلل تعاىل للنار، فقد فرسه بعضهم بأنه نوع من التشبيه وبيان  

لسان احلال.. أي أن اهلل يسأل بلسان التكوين جهنم وهي جتيب بلسان احلال، ونظري هذا  

ري كثري يف اللغات املختلفة.. وفرسه آخرون بأن املخاطبني هم خزنة النار وهم الذين  التعب

 يردون عىل هذا السؤال. 

قال آخر: والتفسري األحسن من هذين التفسريين أن يقال: إن الدار اآلخرة دار حياة  

الشعور،  واقعية، فحتى املوجودات املادية كاجلنة والنار يكون هلا نوع من اإلدراك واحلياة و

فاجلنة تشتاق إىل املؤمنني، وجهنم تنتظر املجرمني.. وكام أن أعضاء جسم اإلنسان تنطق يف  

ذلك اليوم وتشهد عىل اإلنسان، فال عجب أن تكون اجلنة والنار كذلك.. بل إن ذرات هذا  

 العامل مجيعها هلا إدراك وإحساس خاص، ولذلك فهي تسبح اهلل وحتمده. 

﴿ُثمَّ  أنه سئل عن معنى قوله تعاىل:      ديث عن رسول اهلل قال آخر: وورد يف احل

ِجثِيًّا  ا  يها
فِ الظَّاملنِِيا  ُر  ناذا وا ْوا  قا اتَّ ِذينا  الَّ ي  اهلل [ 72مريم:  ] ﴾  ُنناجِّ )إن  فقال:  النار    ،  جيعل  تعاىل 

وذري   أصحابك  خذي  أن  املنادي:  ينادي  ثم  اخللق،  عليها  وجيمع  اجلامد،  كالسمن 

  (1)(أصحايب.. فوالذي نفيس بيده هلي أعرف بأصحاهبا من الوالدة بولدها 

)من تقول عيل ما مل أقل، فليتبوأ بني عيني جهنم مقعدا(، قيل: يا    قال آخر: وقال: 

اٍن  عز وجل:    نان؟ قال: )نعم، أو مل تسمع قول اهلل وهل هلا عي  ،رسول اهلل  كا أاهْتُْم ِمْن ما ا را ﴿إِذا

فِرًيا زا يًُّظا وا اا تاغا ِمُعوا هلا ِعيٍد سا   (2) (؟[ 12الفرقان: ] ﴾  با

 

 . 109التخويف من النار: ص  (2) . 812ص  6جممع البيان: ج   (1)
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املال،   القيامة ثالثة: أمريا، وقارئا، وذا ثروة من  يوم  النار  قال آخر: وقال: )تكلم 

له سلطانا فلم يعدل، فتزدرده كام يزدرد الطري حب السمسم،    فتقول لألمري: يا من وهب اهلل 

باملعايص، فتزدرده، وتقول للغني: يا من وهب    وتقول للقارئ: يا من تزين للناس وبارز اهلل 

  (1)(له دنيا كثرية واسعة فيضا، وسأله الفقري اليسري قرضا، فأبى إال بخال، فتزدرده اهلل

اجلنة ثالثا إال قالت اجلنة: اللهم أدخله،    مسلم اهلل قال آخر: وقال: )ما يسأل رجل 

  (2) (من النار ثالثا إال قالت النار: اللهم أجره وال استجار رجل مسلم اهلل 

اجلنة ثالث مرات قالت اجلنة: اللهم أدخله اجلنة،    قال آخر: وقال: )من سأل اهلل 

  (3)(ومن استجار من النار ثالث مرات قالت النار: اللهم أجره من النار

اجلنة، قالت اجلنة: يا ويح هذا، أما    قال آخر: وقال: )إذا صىل العبد، فلم يسأل اهلل 

نار، قالت النار: يا ويح هذا، ما  من ال  كان ينبغي له أن يسأل ربه اجلنة!؟ فإذا مل يتعوذ باهلل

  (4)(مني!؟ كان ينبغي له أن يتعوذ باهلل

اجلنة قالت اجلنة: يا رب، أعط عبدك ما    قال آخر: وقال اإلمام عيل: )من سأل اهلل

  (5) (سأله، ومن استجار من النار قالت النار: يا رب، أجر عبدك مما استجارك

 رد يف زفري جهنم. قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام و

ِمُعوا  قال أحد الوعاظ: لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، فقال:  ِعيٍد سا اٍن با كا أاهْتُْم ِمْن ما ا را ﴿إِذا

فِرًيا زا يًُّظا وا اا تاغا  [ 12الفرقان: ] ﴾ هلا

آخر هذا  (6)قال  شدة  عن  خترب  متعددة،  بليغة  تعبريات  الكريمة،  اآلية  هذه  يف   :

 

 . 84ح   111اخلصال: ص  (1)

 . 13757ح    521وص    12442ح    284ص    4: ج  مسند أمحد  (2)

 . 2572ح   700ص  4سنن الرتمذي: ج  (3)

 . 1141ح   290ص  1الفردوس: ج  (4)

 . 10ح   631اخلصال: ص  (5)

اهلل    (6) كتاب  تفسري  يف  )األمثل  التفسري 209/  11املنزل:   ،)

 ( 1363/  9القرآين للقرآن )
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العذاب اإلهلي.. وأوهلا أهنا مل تذكر أن أهل جهنم يرون النار من بعيد، بل يقول: إن النار  

 هي التي تراهم ـ كأن هلا عينا وأذنا ـ فسمرت عينها عىل الطريق بانتظار هؤالء املجرمني. 

حتتاج إىل أن يقرتب أولئك املجرمون منها، حتى هتيج، بل    قال آخر: وثانيها أهنا ال

 إهنا تزفر من مسافة بعيدة.. من مسافة مسرية عام، طبقا لبعض الروايات. 

قال آخر: وثالثها أهنا وصفت هذه النار املحرقة بـ )التغيظ( وذلك عبارة عن احلالة  

 التي يعرب هبا اإلنسان عن غضبه بالرصاخ والعويل. 

و آخر:  اإلنسان  قال  ينفث  كام  يعني  )زفريا(  هلا  بأن  النار  هذه  وصفت  أهنا  ثالثها 

 النفس من الصدر بقوة، وهذا عادة يف احلالة التي يكون مغضبا جدا. 

قال آخر: وجمموع هذه احلاالت يدل عىل أن نار جهنم املحرقة تنتظر هذه الفئة من  

 املجرمني كانتظار احليوان املفرتس اجلائع لغذائه. 

بِْئسا املْاِصرُي    ر: ومثل ذلك قال تعاىل:قال آخ  نَّما وا ها اُب جا ذا ِْم عا هبِّ ُروا بِرا فا لِلَِّذينا كا ﴿وا

ا فاْوٌج  يها
ُأْلِقيا فِ ْيِظ ُكلَّاما  ايَُّز ِمنا اْلغا اُد متا ُفوُر تاكا تا ِهيا  ِهيًقا وا اا شا ِمُعوا هلا ا سا يها

ُأْلُقوا فِ ا  ُْم    إِذا أاهلا سا

أْ  ْ يا ا أاملا ُتها نا زا    [ 8ـ  6امللك: ] ﴾ تُِكْم ناِذيرٌ خا

آخر كصوت  :  (1)قال  وصوتا  صياحا  هلا  سمعوا  النار  يف  املجرمون  ُطرح  إذا  أي 

 املرجل بام فيه. كغيل تغىل هبم  وهياملتغيظ من شدة الغضب، 

لقاء   ستلقاهم  للكافرين،  اهلل  أعدها  التي  جهنم  أن  عىل  يدل  وهذا  آخر:  قال 

بينها   كأن  هلم،  راصدا  منها عدوا  إهنم سيجدون  عذاهبا.. حيث  يسوؤهم  كام  يسوؤهم، 

العدو عدوه، حني متكنه   الفرصة فيهم، أخذهتم أخذ  أمكنتها  ثارات قديمة، فإذا  وبينهم 

 

 ( 1054/  15التفسري القرآين للقرآن ) (1)
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تشهق    فهيهم، إال أن ترضهبم بكل ما فيها من قوة؛  الفرصة منه.. إنه ال يشفى غيظها من

 شهيق من وجد فرصته يف عدوه بني يديه، وقد طال انتظاره هلا لتلك الفرصة. 

قال آخر: ذلك أن هؤالء الكافرين، هم أعداء اهلل، والنار جند من جند اهلل املسلط  

 من اهلل سبحانه.  عىل أعدائه.. فهم هلذا يف موقف العدو من هذه النار، املسلطة عليهم 

  ْ ا أاملا ُتها نا زا ُْم خا أاهلا ا فاْوٌج سا يها
ْيِظ ُكلَّاما ُأْلِقيا فِ ايَُّز ِمنا اْلغا اُد متا قال آخر: ثم قال تعاىل: ﴿تاكا

ْأتُِكْم ناِذيرٌ  ، أي أن جهنم حني برد عليها هؤالء الواردون من أهلها، تلقاهم،  [ 8امللك:  ] ﴾  يا

، أي تتقطع وتتمزق من الغيظ، واحلنق عليهم، ال يشفى  (1)ظمغيظة حمنقة، تكاد متيز من الغي 

 غليلها، إال أن حتتوهيم، وجتعلهم وقودا هلا.. 

قال آخر: وورد يف احلديث عن اإلمام عيل أنه قال يذكر أحوال اآلخرة: )وأعظم ما  

  (2)هنالك بلية نزول احلميم، وتصلية اجلحيم، وفورات السعري، وسورات الزفري(

 شد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف جميء جهنم. قال املر

ُر  قال أحد الوعاظ: لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، فقال:   كَّ تاذا ئٍِذ يا ْوما نَّما يا ها ئٍِذ بِجا ْوما ِجيءا يا ﴿وا

ئٍِذ الا   ياْوما ْمُت حِلايااِِت فا ْيتانِي قادَّ ا لا ُقوُل يا ى يا ْكرا ُه الذِّ أانَّى لا اُن وا ْنسا الا ُيوثُِق  اإْلِ ٌد وا ُه أاحا ابا ذا ُب عا ذِّ ُيعا

دٌ  ُه أاحا اقا ثا   [ 26ـ  23الفجر: ] ﴾ وا

: أي: وجيء يف ذلك اليوم العظيم بجهنم، يومئذ يتعظ الكافر ويتوب،  (3) قال آخر

وكيف ينفعه االتعاظ والتوبة، وقد فرط فيهام يف الدنيا، وفات أواهنام؟ يقول: يا ليتني قدمت  

يف الدنيا من األعامل ما ينفعني حلياِت يف اآلخرة.. ففي ذلك اليوم العصيب ال يستطيع أحد  

 

منه    (1) فطارت  وغضبا  غيظا  ويتعصف  غيظا،  يتميز  فالن  يقال 

شعلة يف األرض وشعلة يف السامء، إذا وصفوه باإلفراط يف الغضب،  

والدم حني الغليان  من قبل أن الغضب إنام حيدث حني غليان دم القلب،  

البدن، وكلام   الدموية يف  يأخذ حجام أكرب من حجمه، فتتمدد األوعية 

كان الغضب أشد كان متددها أكثر حتى تكاد تتقطع وينفصل بعضها  

 ([10/  29من بعض. ]تفسري املراغي )

 . 83هنج البالغة: اخلطبة   (2)

 ( 594التفسري امليرس )ص  (3)
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تعذيب اهلل من عصاه، وال يستطيع أحد أن يوثق مثل وثاق اهلل،  وال يقدر أن يعذب مثل  

 وال يبلغ أحد مبلغه يف ذلك. 

اهلل  رسول  عن  احلديث  يف  وورد  آخر:  هلا      قال  يومئذ  بجهنم  )يؤتى  قال:  أنه 

   (1)سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك جيروهنا(

ا )هل تدرون ما تفسري هذه اآلية:    قال آخر: وقال:  كًّ ا دا كًّ ِت اأْلاْرُض دا ا ُدكَّ الَّ إِذا ﴾  ﴿كا

؟.. إذا كان يوم القيامة تقاد جهنم بسبعني ألف زمام بيد سبعني ألف ملك، فترشد  [ 21الفجر:  ] 

  (2)(تعاىل حبسها ألحرقت الساموات واألرض  رشدة، لوال أن اهلل 

اُن  تعاىل:  قال آخر: وروي أنه ملا نزل قوله   ْنسا ُر اإْلِ كَّ تاذا ئٍِذ يا ْوما نَّما يا ها ئٍِذ بِجا ْوما ِجيءا يا ﴿وا

ى  ْكرا ُه الذِّ لا أانَّى  ، وعرف يف وجهه حتى اشتد عىل    تغري وجه رسول اهلل   [ 23الفجر:  ] ﴾  وا

أصحابه ما رأوا من حاله، وانطلق بعضهم إىل عيل بن أيب طالب فقالوا: يا عيل، لقد حدث  

، بأيب  ، فجاء عيل فاحتضنه وقبل بني عاتقيه، ثم قال: يا نبي اهلل   يف نبي اهلل   أمر قد رأيناه 

ئٍِذ  أنت وأمي، ما الذي حدث اليوم؟ قال: جاء جربيل فأقرأين   ْوما نَّما يا ها ئٍِذ بِجا ْوما ِجيءا يا ﴿وا

ى ْكرا ُه الذِّ أانَّى لا اُن وا ْنسا ُر اإْلِ كَّ تاذا هبا؟ قال: )جييء هبا    ، قال: فقلت: كيف جياء[ 23الفجر:  ] ﴾  يا

أهل   ألحرقت  تركت  لو  رشدة  فترشد  زمام،  ألف  بسبعني  يقودوهنا  ملك  ألف  سبعون 

   (3)  اجلمع(

 صفات املعذبني: 

من صفات   واآلثار  واألحاديث  القرآن  ورد يف  ما  ذكر  من  الوعاظ  انتهى  أن  بعد 

 

 . 29ح   2184ص   4صحيح مسلم: ج  (1)

 . 684ح   337األماَل للطويس: ص  (2)

 . 741ص   10جممع البيان: ج   (3)
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الدالة عىل كوهنا مهيئة هتيئة خاصة للتعذيب والتأديب، قال أحد احلضور: سلمنا   جهنم 

 لكم هبذا.. ولكن هذا ال يكفي، فوجود السجن ال يدل عىل وجود السجناء. 

 وما هي صفاهتم.  قال آخر: ولذلك حدثونا عن أهل جهنم أنفسهم، 

 القبح: 

 قال املرشد: أجل.. حدثونا عن ذلك.. وابدؤوا باحلديث بام ورد يف قبح أهل جهنم. 

فقال:   ذلك،  تعاىل  اهلل  ذكر  لقد  الوعاظ:  أحد  ئِكا  قال  فاُأولا اِزيُنُه  وا ما ْت  فَّ خا ْن  ما ﴿وا

ُح ُوُجو  ْلفا تا الُِدونا  نَّما خا ها ُهْم يِف جا أاْنُفسا وا  رِسُ ِذينا خا تاُكْن  الَّ  ْ أاملا احِلُونا  ا كا يها
فِ ُهْم  النَّاُر وا ُهُم  ها

ا  ْوًما ضا قا ُكنَّا  وا ُتناا  ِشْقوا ْيناا  لا عا لاباْت  غا ناا  بَّ را اُلوا  قا ُبونا  ذِّ ُتكا هِباا  ُكنُْتْم  فا ْيُكْم  لا عا ُتْتىلا  اِِت  ناا  آيا بَّ را لِّنيا 

الا  إِنَّا ظااملُِونا قا ا فاإِْن ُعْدناا فا لُِّمونِ  أاْخِرْجناا ِمنْها الا ُتكا ا وا يها
ُئوا فِ    [ 108ـ  103املؤمنون: ] ﴾ اْخسا

السيئة ال وزن هلا، ألن ميزان  (1)قال آخر الكريمة تذكر أن األعامل  : هذه اآليات 

اآلخرة ميزان حق وعدل، ال يوضع فيه إال ما كان حقا وعدال وإحسانا.. وهذا ما يشري إليه  

ئِكا   ﴿ُأولا تعاىل:  ْوما  قوله  يا ُْم  هلا ُنِقيُم  فاالا  هُلُْم  أاْعاما بِطاْت  فاحا ِه 
ائِ لِقا وا ِْم  هبِّ را اِت  بِآيا ُروا  فا كا ِذينا  الَّ

ْزًنا  ِة وا ِمُلوا ِمْن    [ 105الكهف:  ] ﴾  اْلِقيااما ا عا ِدْمناا إِىلا ما قا وقوله عن أعامل الكافرين والضالني: ﴿وا

نُْثوًرا بااًء ما ْلنااُه ها عا ٍل فاجا ما  [ 23ان: الفرق] ﴾ عا

احِلُونا  ا كا يها
ُهْم فِ ُهُم النَّاُر وا ُح ُوُجوها ْلفا   [ 104املؤمنون:  ] ﴾  قال آخر: ويف قوله تعاىل: ﴿تا

عرض حلال من أحوال أهل النار، وما يلقون فيها من بالء، حيث تداعبهم النار بلهيبها،  

وتعلو وجوههم غربة   ذلك هم وكرب،  من  يغشاهم  بلظاها، وحيث  وتصفع وجوههم 

 قها قرتة.. والكالح: العابس املكفهر، ملا يعتمل يف كيانه من غموم ومهوم.. تره 

 

 ( 1177/  9التفسري القرآين للقرآن ) (1)
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ُبونا  ذِّ ُتكا هِباا  ُكنُْتْم  فا ْيُكْم  لا عا ُتْتىلا  اِِت  آيا تاُكْن   ْ تعاىل: ﴿أاملا قال  ثم  آخر:  املؤمنون:  ] ﴾  قال 

صري  ، وهو رد عىل جؤار املعذبني يف جهنم، وما يصطرخون به من ويل وثبور.. إنه ال م [ 105

لكم إال هذا.. فقد جاءكم رسولنا بآيات اهلل، وتالها عليكم، ودعاكم إىل اهلدى واإليامن..  

 فأبيتم وكذبتم؛ فهذا جزاؤكم، فذوقوا عذاب اخلزي بام كنتم بآيات اهلل تكذبون.. 

ا      قال آخر: وورد يف احلديث عن رسول اهلل  يها
فِ ُهْم  أنه قال يف قوله تعاىل: ﴿وا

احِلُونا  رأسه،  [ 104ملؤمنون:  ا] ﴾  كا وسط  تبلغ  حتى  العليا  شفته  فتقلص  النار؛  )تشويه   :

 ـ:   (1)(وتسرتخي شفته السفىل حتى ترضب رسته

النَّارُ  ُهُم  ُوُجوها ُح  ْلفا ﴿تا تعاىل:  قوله  يف  وقال  آخر:  )تلفحهم  [ 104املؤمنون:  ] ﴾  قال   :

  (2) (لفحة فتسيل حلومهم عىل أعقاهبم

لُِّمونِ   )إن اهلل   قال آخر: وقال: الا ُتكا ا وا يها
ُئوا فِ املؤمنون:  ] ﴾  إذا قال ألهل النار: ﴿اْخسا

  (3) (: )عادت وجوههم قطع حلم ليس فيها أفواه وال مناخر، يرتدد النفس يف أجوافهم[ 108

 السواد:  

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف سواد أهل جهنم. 

اُء  قال أحد الوعاظ: لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، فقال:   زا يِّئااِت جا ُبوا السَّ سا ِذينا كا الَّ ﴿وا

أانَّاما ُأْغِشياْت ُوُجوُهُهْم ِقطاًعا مِ  اِصٍم كا ُْم ِمنا اهللَِّ ِمْن عا ا هلا ٌة ما ُقُهْم ِذلَّ ْرها تا ا وا يِّئاٍة بِِمْثلِها ْيِل  سا نا اللَّ

الُِدونا ُمْظلاًِم  ا خا يها
اُب النَّاِر ُهْم فِ ئِكا أاْصحا   [ 27يونس: ] ﴾ ُأولا

انطلقوا يف حياهتم الدنيا من مواقف الكفر واالنحراف  : أي أن الذين  (4) قال آخر

 

 . 2587ح   708ص  4سنن الرتمذي: ج  (1)

(  117/ 6رواه الضياء املقديس يف صفة النار كام يف الدر املنثور )  (2)

 . 491ص  5وتفسري ابن كثري: ج  

 .96ح   73الدنيا: ص صفة النار البن أيب  (3)

 ( 300/  11من وحي القرآن: ) (4)
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اُء   زا ومعصية اهلل، سيواجهون يف اآلخرة نتائجها السيئة، التي متثل الصورة القامتة الذليلة ﴿جا

وت ا﴾،  بِِمْثلِها يِّئاٍة  يواقعوا  سا أن  قبل  عذابه  من  به  اهلل  توعدهم  فيام  العقاب  عدالة  هي  لك 

اِصٍم﴾ ألهنم ال يملكون   ُْم ِمنا اهللَِّ ِمْن عا ا هلا ٌة ما ُقُهْم ِذلَّ ْرها تا اخلطيئة، وأقام عليهم به احلجة ﴿وا

عذرا يعتذرون به، وال جيدون شفاعة يلجأون إليها، وال مالذا يلوذون به، فها هم خاشعون  

 الذل، خاضعون أمام املصري املحتوم. من 

ُوُجوُهُهْم   ُأْغِشياْت  أانَّاما  ﴿كا فقال:  حينها،  تعاىل وجوههم  اهلل  ثم وصف  آخر:  قال 

ْيِل ُمْظلاًِم  ، أي أن عىل كل وجه قطعة من الليل األسود املظلم، الذي  [ 27يونس:  ] ﴾  ِقطاًعا ِمنا اللَّ

 حيوله إىل سواد. 

قط تراكمت  كأنام  أو  آخر:  من وجوههم حتى شكلت  قال  وجه  كل  الليل عىل  ع 

طبقات ملبدة من الظالم، وذلك هو سواد الروح والقلب والضمري الذي يتحول إىل لون  

﴾، فتلك هي النتيجة   الُِدونا ا خا يها
اُب النَّاِر ُهْم فِ ئِكا أاْصحا قاتم ينعكس عىل الوجوه، ﴿ُأولا

 املحتومة للتاريخ األسود الذي تركوه وراء ظهورهم. 

اهلل  رسول  عن  احلديث  يف  وورد  آخر:  اهلل     قال  )يبعث  قال:  يوم    أنه  املقنطني 

ـ فيقال هلم: هؤالء املقنطون من   البياض  ـ يعني غلبة السواد عىل  القيامة مغلبة وجوههم 

 (1)(تعاىل  رمحة اهلل 

ورسوله وَصاطه    قال آخر: وقال اإلمام عيل: )يا أهل االنحراف والصدود عن اهلل

  (2)(وأعالم األزمنة، أيقنوا بسواد وجوهكم وغضب ربكم؛ جزاء بام كنتم تعملون

أانَّاما ُأْغِشياْت ُوُجوُهُهْم ِقطاًعا    قال آخر: وقال اإلمام الصادق يف قول اهلل  عز وجل: ﴿كا

 

 . 4ح   25ص   8الكايف: ج  (2) . 163ح    131النوادر للراوندي: ص  (1)
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ُمْظلاًِم  ْيِل  اللَّ )أما [ 27يونس:  ] ﴾  ِمنا  أشد    :  الليل كان  إذا كان  البيت  سوادا من خارج،  ترى 

  (1)(فلذلك هم يزدادون سوادا 

 العمى:  

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف عمى أهل جهنم. 

نِّ  قال أحد الوعاظ: لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، فقال:   رًيا ِمنا اجْلِ
ثِ نَّما كا ْأناا جِلاها را ْد ذا قا لا ﴿وا

ُْم ُقُلوٌب الا   ْنِس هلا اإْلِ ئِكا  وا ُعونا هِباا ُأولا اٌن الا ياْسما ُْم آذا هلا ونا هِباا وا ُْم أاْعنُيٌ الا ُيْبرِصُ هلا ُهونا هِباا وا ْفقا يا

افُِلونا  ئِكا ُهُم اْلغا لُّ ُأولا ْل ُهْم أاضا اِم با اأْلاْنعا    [ 179األعراف: ] ﴾ كا

قات  أي: ولقد خلقنا جلهنم كثريا من اجلن واإلنس الذين عطلوا الطا :  (2)قال آخر

الفكرية واحلسية التي وهبهم اهلل إياها من أجل أن يستفيدوا منها يف خط املعرفة، فقد خلق  

اهلل هلم العقول ليفكروا هبا فيهتدوا بذلك يف معرفة اخلط السليم للحياة، وخلق هلم األعني  

 احلق،  ليبرصوا هبا خلق اهلل، واآلذان ليسمعوا هبا آيات اهلل، والكلامت التي تفتح قلوهبم عىل 

باألشياء   التحديق  عن  وأعينهم  التفكري،  عن  عقوهلم  فعطلوا  كله،  ذلك  مجدوا  ولكنهم 

 بوعي، وأسامعهم عن االستامع إىل املواعظ برتكيز.  

نَّ   لاْقُت اجْلِ ا خا ما قال آخر: وما ذكرته اآلية الكريمة ال يتعارض مع قوله تعاىل: ﴿وا

ْنسا إِالَّ لِياْعُبُدونِ  اإْلِ والتي تذكر أن اجلن واإلنس مل خيلقوا لغري عبادة اهلل    [ 56ات:  الذاري] ﴾  وا

 والرقي والتكامل والسعادة، لكن بعضهم بمحض إرادته يرتك ما خلق ألجله. 

قال آخر: والتعبري يف اآلية الكريمة يشبه قول النجار: إن قسام كبريا من هذا اخلشب  

و لإلحراق واإلرضام... فاخلشب  قد هيأته لكي أصنع منه أبوابا مجيلة، والقسم اآلخر ه

 

(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل  289/  10من وحي القرآن: )  (2) . 355ح   253ص   8الكايف: ج  (1)

 ( 299/  5املنزل: )
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الرائق اجليد املناسب سأستعمله للقسم األول، وأما اخلشب الرديء غري املناسب فسأدعه  

 للقسم الثاين. 

قال آخر: ففي احلقيقة أن للنجار هدفني: هدفا )أصيال( وهدفا )تبعيا(.. فاهلدف  

و يبذل قصارى جهده  األصيل هو صنع األبواب واألطر اخلشبية اجليدة وما إىل ذلك، وه

وسعيه يف هذا املضامر إال أنه حني جيد أن بعض اخلشب ال ينفعه شيئا، فسيكون مضطرا إىل  

 نبذه ليكون حطبا للحرق واإلشعال، فهذا اهلدف )تبعي( ال أصيل.

بني    االختالفقال آخر: والفرق الوحيد بني هذا املثال وما ذكرته اآلية الكريمة، أن  

تيارا، واختالف الناس له صلة وثيقة بأعامهلم أنفسهم، وهم خمتارون  أجزاء اخلشب ليس اخ

 وإرادهتم حرة بإزاء أعامهلم. 

قال آخر: وخري شاهد عىل هذا الكالم ما جاء من صفات ألهل النار وصفات ألهل  

اجلنة يف اآليات الكريمة، التي تدل عىل أن األعامل هي نفسها أساس هذا التقسيم، إذ كان  

  اجلنة، وفريق يف السعري. فريق منهم يف

الناس   خلق  ـ  املختلفة  القرآن  آيات  لرصيح  ووفقا  ـ  تعاىل  اهلل  أن  ذلك  آخر:  قال 

مجيعهم عىل نسق واحد طاهرين، ووفر هلم أسباب السعادة والتكامل، إال أن قسام منهم  

تاروا  اختاروا بأعامهلم جهنم فكانوا من أهلها فكان عاقبة أمرهم خرسا.. وأن قسام منهم اخ 

 بأعامهلم اجلنة وكان عاقبة أمرهم السعادة. 

ُْم ُقُلوٌب الا   قال آخر: ثم خلص اهلل تعاىل صفات أهل النار يف ثالث مجل، أوهلا: ﴿هلا

ْلِب﴾ يف مصطلح القرآن يعني الفكر والروح وقوة العقل،   ُهونا هِباا﴾، والتعبري بـ ﴿اْلقا ْفقا يا

ل استعداد  من  لدهيم  مما  بالرغم  أهنم  الشعور  أي  فاقدي  كالبهائم  ليسوا  وأهنم  لتفكري، 

ليبلغوا   واإلدراك، إال أهنم يف الوقت ذاته ال يفكرون يف عاقبتهم وال يستغلون تفكريهم 
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هِباا﴾ يف   ونا  ُيْبرِصُ أاْعنُيٌ الا  ُْم  هلا النار ﴿وا اآلية ألهل  التي ذكرهتا  الثانية  السعادة.. والصفة 

ُعونا  التعرف عىل مظاهر عظمة اهلل.. والص ْسما اٌن الا يا ُْم آذا هلا فة الثالثة الواردة يف حقهم، ﴿وا

 هِباا﴾ ألهنم مل يركزوا وعيهم يف االستامع إىل اآليات بوعي. 

اِم﴾ وكالبهائم السائمة التي ال تعقل وال تعي،   اأْلاْنعا ئِكا كا قال آخر: ولذلك ﴿ُأولا

متلك جماال لغري ذلك.. لكن اإلنسان  فهي عندما تتحرك ال تتجاوز نداء غرائزها ألهنا ال  

يستطيع   التي  العقلية  القوة  يملك  كام  املعرفة،  مفردات  حتصيل  عىل  القدرة  يملك  الذي 

بواسطتها أن حيول مفردات املعرفة إىل منهج فكر وحياة هيديه للحق واإليامن، ثم يعطل  

رك لتحقق القوة،  ذلك، يكون بالنتيجة مساويا لألنعام، ألن قيمة الطاقات هي يف أن تتح 

حيث   من  يضلون  ألهنم   ﴾ لُّ أاضا ُهْم  ْل  ﴿با سواء..  وعدمها  وجودها  كان  جتمدت  فإذا 

شهواهتم   أوقعتهم  الذين   ﴾ افُِلونا اْلغا ُهُم  ئِكا  ﴿ُأولا اهلدى..  طريق  يف  السري  يمكنهم 

 وملذاهتم يف غفلة مطبقة ال يملكون معها وعيا وانفتاحا وتفكريا. 

ُبْكاًم   تعاىل:قال آخر: ومثل ذلك قال  ىلا ُوُجوِهِهْم ُعْمًيا وا ِة عا ْوما اْلِقيااما ُهْم يا ناْحرُشُ ﴿وا

ِعرًيا  باْت ِزْدنااُهْم سا نَُّم ُكلَّاما خا ها اُهْم جا ْأوا ُصامًّ ما   [ 97اإلرساء: ] ﴾ وا

: أي أنه إذا جاء يوم القيامة، سحب املنحرفون عىل وجوههم إىل جهنم،  (1)قال آخر

را وجروا إليها   قا ىلا ُوُجوِهِهْم ُذوُقوا ماسَّ سا ُبونا يِف النَّاِر عا ْوما ُيْسحا ﴾  جرا، كام قال تعاىل: ﴿يا

هذه  [ 48القمر:  ]  كانت  وقد  إلنسانيتهم،  وامتهان  هلم  إذالل  وجوههم  عىل  سحبهم  ويف   ،

 الوجوه تلبس ألوانا من الكرب، والصعر، والتعاَل عىل العباد. 

﴾ إشارة إىل ما حييط هبم من هول، وما  قال آخر: ويف قوله تعاىل: ﴿عُ  ُصامًّ ُبْكاًم وا ْمًيا وا

 

 ( 554/  8التفسري القرآين للقرآن ) (1)
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وال   يبرصون،  فال  جوارحهم..  وتتعطل  حواسهم،  لتذهب  حتى  كرب،  من  هبم  ينزل 

 يتكلمون، وال يسمعون. 

باْت    نَُّم﴾ أي مصريهم، ومستقرهم.. ﴿ُكلَّاما خا ها اُهْم جا ْأوا قال آخر: ثم قال تعاىل: ﴿ما

ِعرًيا سا زادت  ِزْدنااُهْم  سعريها،  عليهم  وخف  اخلمود،  يف  النار  هذه  أخذت  كلام  أي   ،﴾

اشتعاال وسعريا، وذلك مما يضاعف يف آالمهم، ويزيد من عذاهبم، حيث تتغاير هبم أحوال  

العذاب، فيتقلبون بني اليأس والرجاء، وبني املوت واحلياة.. وذلك هو العذاب يف أقسى  

عذاب الواقع هبم عىل حال واحدة، ولو كان بالغا صوره، وآملها.. عىل خالف ما لو كان ال

أشبه   واحدة،  وترية  عىل  جيرى  رتيبا،  شيئا  يصبح  الزمن  من  فرتة  بعد  فإنه  الشدة،  غاية 

 باملألوف املعتاد من مر األمور وحلوها. 

تعاىل:  قال  ذلك  ومثل  آخر:  نًْكا    قال  ضا ًة  ِعيشا ما ُه  لا إِنَّ  فا ِذْكِري  ْن  عا ضا  أاْعرا ْن  ما ﴿وا

نا  أاتاْتكا  وا لِكا  ذا الا كا ْد ُكنُْت باِصرًيا قا قا ى وا أاْعما نِي  تا ْ رشا بِّ مِلا حا الا را ى قا أاْعما ِة  اْلِقيااما ْوما  يا ُه  ْحرُشُ

ى لِكا اْلياْوما ُتنْسا ذا كا ا وا ناِسيتاها اُتناا فا    [ 126ـ  124طه: ] ﴾ آيا

آخر ومل  :  (1)قال  عنه،  وتوىل  به  أذكره  الذي  ذكري  أعرض عن  ومن  به  أي  يتعظ 

فينزجر عام هو مقيم عليه من خمالفة أمر ربه، فإن له معيشة ضيقة شديدة ملا يكون فيه من  

القلق واحلرص عىل الدنيا والتهالك عىل ازديادها واخلوف من انتقاصها، فرتى الشح غالبا  

 عليه، والبخل راسخا يف أعراقه. 

ومتسك بدينه العيش اهلنيء   قال آخر: وبعد أن ذكر اهلل تعاىل أنه جعل ملن اتبع هداه

الذي ال هم فيه وال غم، وجعل ملن أعرض عن دينه التعب والنصب، ذكر أنه يف اآلخرة  

 

 ( 161/ 16تفسري املراغي ) (1)



352 

 

ى﴾، أي عن اجلنة،   ِة أاْعما ْوما اْلِقيااما ُه يا ناْحرُشُ أشد تعبا، وأعظم ضيقا، وأكثر أملا، فقال: ﴿وا

وهذا يصري سببا ألعظم اآلالم  ألن اجلهالة التي كانت له يف الدنيا تبقى كذلك يف اآلخرة،  

 الروحية له. 

أعمى    حرشتني قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن ذلك اجلاهل األعمى سيقول: رب مل  

 تها، وقد كنت يف الدنيا ذا برص بذلك كله؟ قوعن رؤية األشياء عىل حقي  حجتيعن 

نا فا اُتناا  آيا أاتاْتكا  لِكا  ذا بقوله: ﴿كا تعاىل  اهلل  أجابه  وقد  آخر:  اْلياْوما  قال  لِكا  ذا كا وا ا  ِسيتاها

ى﴾ أي فكام تركت آياتنا ترك  الذي ال يذكر أصال وأعرضت عنها، اليوم ننساك   للنيس ُتنْسا

دُّ  فنرتكك يف النار..   ِة أاشا اُب اآْلِخرا ذا عا لا ِه وا بِّ اِت را ْ ُيْؤِمْن بِآيا ملا فا وا ْن أارْسا لِكا ناْجِزي ما ذا كا ﴿وا

ى أاْبقا ذا نعاقب من أرسف، فعىص ربه ومل يؤمن برسله وكتبه، فنجعل  أي وهك  ،[ 127طه:  ] ﴾  وا

 له معيشة ضنكا. 

اهلل  رسول  عن  احلديث  يف  وورد  آخر:  زمان،      قال  الناس  عىل  )يأِت  قال:  أنه 

الصابر فيه عىل دينه مثل القابض عىل اجلمرة بكفه، علامؤهم وفقهاؤهم خونة فجرة، أال  

اهلل  خلق  أرشار  وكذلك  إهنم  وجيالسهم  ،  وحيبهم  منهم  ويأخذ  يأتيهم  ومن  أتباعهم 

ْرِجُعونا ويشاورهم أرشار خلق اهلل  ُهْم الا يا البقرة: ] ﴾  ، يدخلهم نار جهنم: ﴿ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي فا

ُكلَّ [ 18 نَُّم  ها جا اُهْم  ْأوا ما ُصامًّ  وا ُبْكاًم  وا ُعْمًيا  ُوُجوِهِهْم  ىلا  ِة عا اْلِقيااما ْوما  يا ُهْم  ناْحرُشُ باْت  ، ﴿وا خا اما 

ِعرًيا سا لِياُذوُقوا  [ 97اإلرساء:  ] ﴾  ِزْدنااُهْم  ا  ها رْيا غا ُجُلوًدا  ْلنااُهْم  بادَّ ُجُلوُدُهْم  ْت  ناِضجا ﴿ُكلَّاما   ،

ابا  ذا ، ﴿إذا ألقوا فيها سمعوا هلا شهيقا وهى تفور تكاد متيز من الغيظ﴾،  [ 56النساء:  ] ﴾  اْلعا

ا  ُْرُجوا ِمنْها اُدوا أاْن خيا ابا احْلاِريِق  ﴿ُكلَّاما أارا ذا ُذوُقوا عا ا وا يها
م  ُأِعيُدوا فِ ُْم  [ 22احلج: ] ﴾  ِمْن غا ، ﴿هلا

ُعونا  ْسما يا الا  ا  يها
فِ ُهْم  وا رٌي 

فِ زا ا  يها
ومنهاجي    [ 100األنبياء:  ] ﴾  فِ وسنتي  ديني  أهنم عىل  يدعون 
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  (1) (ورشائعي، إهنم مني براء، وأنا منهم بريء

أهل )إن  الباقر:  اإلمام  وقال  آخر:  الكالب    قال  يتعاوى  كام  فيها  يتعاوون  النار 

نُْهْم   ُف عا الا خُيافَّ ياُموُتوا وا ْيِهْم فا لا والذئاب مما يلقون من أمل العذاب، ما ظنك بقوم ﴿الا ُيْقىضا عا

اهِباا  ذا عا مسودة  [ 36فاطر:  ] ﴾  ِمْن  عمي،  بكم  صم  أبصارهم،  كليلة  جياع،  فيها  عطاش   ،

مغضوب   نادمني،  فيها  خاسئني  خيفف  وجوههم،  ال  العذاب  ومن  يرمحون،  فال  عليهم 

، ومن احلميم يرشبون، ومن الزقوم يأكلون، وبكالليب النار  (2) عنهم، ويف النار يسجرون

ون، فهم يف النار يسحبون  محير   ، وباملقامع يرضبون، واملالئكة الغالظ الشداد ال(3)خيطمون

األنكال   ويف  يقرنون،  الشياطني  ومع  وجوههم،  مل  عىل  دعوا  إن  يصفدون،  واألغالل 

  (4)(يستجب هلم، وإن سألوا حاجة مل تقض هلم،، هذه حال من دخل النار

وكفوا ألسنتكم إال من خري، وإياكم أن    قال آخر: وقال اإلمام الصادق: )فاتقوا اهلل 

عام   ألسنتكم  كففتم  إن  فإنكم  والعدوان،  واإلثم  والبهتان  الزور  بقول  ألسنتكم  تزلقوا 

اهلل يكره زلق    ه  فإن  به،  ألسنتكم  تزلقوا  أن  من  ربكم  عند  لكم  كان خريا  عنه،  مما هناكم 

وصم وعمى وبكم    ، ومقت من اهلل وما ينهى عنه مرداة للعبد عند اهلل   اللسان فيام يكره اهلل 

ُهْم الا ياْرجِ :  إياه يوم القيامة، فتصريوا كام قال اهلل   يورثه اهلل  البقرة: ] ﴾  ُعونا ﴿ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي فا

ياْعتاِذُرونا يعني ال ينطقون   [ 18 ُْم فا الا ُيْؤذاُن هلا   (5) ([ 36املرسالت: ] ﴾ ﴿وا

 التبدل:  

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف تبدل جلود أهل جهنم. 

 

 .346ص  2مكارم األخالق: ج   (1)

 يسجرون: أي يقذفون فيها ويوقد عليهم.  (2)

 اخلطام: هو احلبل الذي يقاد به البعري.  (3)

 . 886ح   651األماَل للصدوق: ص  (4)

 . 1ح   3ص   8الكايف: ج  (5)
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لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، فقال:   الوعاظ:  ْوفا  قال أحد  ناا سا
اتِ بِآيا ُروا  فا كا ِذينا  الَّ ﴿إِنَّ 

انا  ابا إِنَّ اهللَّا كا ذا ا لِياُذوُقوا اْلعا ها رْيا ْلنااُهْم ُجُلوًدا غا ْت ُجُلوُدُهْم بادَّ يِهْم نااًرا ُكلَّاما ناِضجا
ِزيًزا    ُنْصلِ عا

كِياًم    [ 56النساء: ] ﴾ حا

آخ  تنتظره    :(1)رقال  النار  التي أنزهلا اهلل عىل عباده، فإن  بآيات اهلل  أي أن من كفر 

اهلل   فإن  جلودهم،  نضجت  إذا  حتى  ا﴾،  ها رْيا غا ُجُلوًدا  ْلنااُهْم  بادَّ ُجُلوُدُهْم  ْت  ناِضجا ﴿ُكلَّاما 

 ﴾ ابا ذا  مرة بعد مرة.  يبدهلم بجلود غريها ﴿لِياُذوُقوا اْلعا

آخر:   خيف  قال  اجللود  تنضج  عندما  أنه  هي  ـ  الظاهر  عىل  ـ  اجللود  تبديل  وعلة 

تتخفف عقوبتها وعذاهبا وليحس اإلنسان باألمل    ولكيالاإلحساس باألمل لدى اإلنسان،  

إحساسا كامال، تبدل اجللود، وتأِت مكان اجللود الناضجة جلود جديدة، وما هذا إال نتيجة  

 ، وخمالفة احلق والعدل، واإلعراض عن طاعة اهلل. اإلَصار عىل جتاهل األوامر اإلهلية

كِياًم  ِزيًزا حا انا عا أي أنه قادر بعزته    ﴾قال آخر: ثم قال تعاىل يف ختام اآلية: ﴿إِنَّ اهللَّا كا

أن يوقع هذه العقوبات بالعصاة، وأنه ال يفعل ذلك اعتباطا، بل عن حكمة وعىل أساس  

 اجلزاء عىل املعصية. 

قال آخر: وقد روي أنه جاء بعض املالحدة إىل اإلمام الصادق، فقال: ما تقول يف  

اآلية:   ابا هذه  ذا اْلعا لِياُذوُقوا  ا  ها رْيا غا ُجُلوًدا  ْلنااُهْم  بادَّ ُجُلوُدُهْم  ْت  ناِضجا  [56النساء:  ] ﴾  ﴿ُكلَّاما 

ي، وهي  هب هذه اجللود عصت فعذبت، فام بال الغري؟ فقال اإلمام الصادق: وحيك هي ه

لبنة فكرسها، ثم   أرأيت لو أن رجال عمد إىل  له:  القول، فقال  غريها، قال: أعقلني هذا 

صب عليها املاء وجبلها، ثم ردها إىل هيئتها األوىل، أمل تكن هي هي، وهي غريها؟ فقال:  

 

(1)  ( القرآن:  اهلل  و  (،310/  7من وحي  كتاب  تفسري  يف  األمثل 

 . 395ـ  394، ص: 4تفسري امليزان، ج: و (،276/  3املنزل: )
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 .(1) بىل أمتع اهلل بك

ا املادة حمفوظة بوحدة  أن وحدة  إىل  آخر: وتعود حقيقة هذا اجلواب  لصورة،  قال 

فبدن اإلنسان كأجزاء بدنه باق عىل وحدته ما دام اإلنسان هو اإلنسان؛ وإن تغري البدن بأي  

 تغري حدث فيه. 

نتيجة عدم وجود جمال للسري عىل هذا   مل يتمرد  قال آخر: وذلك هو جزاؤه، ألنه 

ة من  اخلط أو ألنه ال جمال لإليامن؛ فإن الساحة مفتوحة لإليامن من موقع احلوار، وللطاع

اإلنسان يف   التي حيملها  التجريدية  القضايا  من  باهلل  اإليامن  قضية  فليست  القناعة؛  موقع 

التي ال خيتلف حال   الفلسفة الفارغة  فكره ثم ال تؤثر يف حياته شيئا، وليست من قضايا 

احلياة عن نتائج السلب واإلجياب فيها، بل هي من القضايا املتصلة بحياة اإلنسان وبحظه  

احل والناس  يف  احلياة  لقضية  خائنا  اإليامن  قضية  خيون  الذي  اإلنسان  يكون  وبذلك  ياة، 

 واحلقيقة؛ وبذلك كان حجم العذاب بحجم خطورة القضية. 

ْت   ناِضجا قال: قرئ عند عمر ﴿ُكلَّاما  أنه  ابن عمر  آخر: وورد يف احلديث عن  قال 

ا  ها رْيا غا ُجُلوًدا  ْلنااُهْم  بادَّ بن   [ 56النساء:  ] ﴾  ُجُلوُدُهْم  معاذ  فقال  فأعادها،  أعدها،  فقال عمر: 

 جبل: عندي تفسريها: )تبدل يف ساعة مائة مرة(، فقال عمر: هكذا سمعت من رسول اهلل 

)(2)  

قال آخر: وسئل اإلمام الصادق: كيف تبدل جلود غريها؟ فقال: )أرأيت لو أخذت  

أهي   القالب،  يف  رضبتها  ثم  ترابا،  وصريهتا  فكرسهتا  ذلك،  لبنة  هي  إنام  كانت؟  التي 

  (3)(واألصل واحد 

 

 . 20املجالس واالخبار: ص  (1)

 . 4517ح   7ص  5املعجم األوسط: ج  (2)

 . 141ص  1تفسري القمي: ج  (3)
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 : احليس   العذاب 

بعد أن انتهى الوعاظ من ذكر ما ورد يف القرآن واألحاديث واآلثار من صفات أهل  

 جهنم، قال أحد احلضور: سلمنا لكم هبذا.. ولكن هذا مع ذلك كله ال يكفي ملا تدعون. 

 ت املعذبني. قال آخر: ولذلك حدثونا عن العذاب نفسه.. ال عن صفا 

 املقامع:  

 قال املرشد: أجل.. حدثونا عن ذلك.. وابدؤوا باحلديث بام ورد يف مقامع جهنم. 

ِْم  قال أحد الوعاظ: لقد ذكرها اهلل تعاىل، فقال:   هبِّ ُموا يِف را ِن اْختاصا ْصاما اِن خا ذا ﴿ها

بُّ   ُيصا نااٍر  ِمْن  يااٌب 
ثِ ُْم  هلا ْت  ُقطِّعا ُروا  فا كا ِذينا  الَّ يِف  فا ا  ما بِِه  ُر  ُيْصها احْلاِميُم  ُرُءوِسِهُم  ْوِق  فا ِمْن 

يها 
فِ ُأِعيُدوا  م   غا ِمْن  ا  ِمنْها ُْرُجوا  خيا أاْن  اُدوا  أارا ُكلَّاما  ِديٍد  حا ِمْن  اِمُع  قا ما ُْم  هلا وا اجْلُُلوُد  وا ا  ُبُطوهِنِْم 

ابا احْلاِريِق  ذا ُذوُقوا عا  [ 22ـ  19احلج:  ] ﴾ وا

املؤمنون، والكافرون عىل اختالف  مني يف اآليات الكريمة  : املراد باخلص(1)قال آخر

اهلل،   إىل  طريق  عىل  فاملؤمنون  فيه..  اختالفهم  هو  رهبم،  يف  واختصامهم  ضالالهتم.. 

واملرشكون والكافرون ومن عىل شاكلتهم، عىل طرق شتى ختتلف عن هذا الطريق.. فهذا  

 . االختالف، هو أشبه باخلصام الذي يفرق بني املتخاصمني

قال آخر: ثم بينت اآليات بعد هذا، ما أعد اهلل لكل من هذين اخلصمني املختصمني  

يااٌب ِمْن نااٍر﴾، أي أهنم يلبسون  
ُْم ثِ ْت هلا ُروا ُقطِّعا فا ِذينا كا الَّ يف اهلل، من عذاب، أو نعيم؛ ﴿فا

تغطيه،  النار، أو تلبسهم النار، فيكونون كيانا واحدا معها، بحيث تشتمل عىل اجلسد كله، و

 كام يغطى بالثوب. 

 

 ( 1009/  9التفسري القرآين للقرآن ) (1)
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من اجلسد ال تغطيه الثياب، وهو الرأس، الذي    يشء قال آخر: وبام أنه ما يزال هناك  

نار،   من  بتيجان  ولكن  رؤوسهم،  فلتتوج  وإذن  هذا..  ونحو  والتيجان،  بالعامئم،  يغطى 

 ﴿ تعاىل:  قال  كام  جهنم،  من  ُرُءوِسِهُم﴾وبعامئم  ْوِق  فا ِمْن  بُّ  الُيصا املاء  وهو  يغىل  ،  ذي 

فيشوى وجوههم ثم يتخلل تلك الثياب، فيصهر ما يف بطوهنم من أمعاء، وأكباد، وقلوب،  

 وغريها مما حتويه البطون.. كام يصهر اجللود، ويذيبها فتكون كتلة مذابة مع اللحم والعظم.

قال آخر: وليس هذا فحسب.. بل إن هلم طرائف يطرفون هبا، كام كانوا يطرفون يف  

اِمُع﴾ أي مطارق من حديد.. لعلها  الدنيا بألوا قا ن النعيم الذي شغلهم عن اهلل.. فهناك ﴿ما

تعمل تلقائيا من نفسها.. كلام أرادوا أن خيرجوا من ثياهبم النارية تلك، أخذوا هبذه املقامع،  

 فردوا فيها.. وقيل هلم اخسئوا، وذوقوا عذاب احلريق. 

يتصوره الناس يف الدنيا، بل ومما  قال آخر: وهذه الصور من ألوان العذاب، هو مما  

يأخذون به بعضهم بعضا.. فكم من صور هذا العذاب اجلهنمى استخدمه اجلبابرة والظلمة  

 يف تعذيب من خيرج عىل سلطاهنم، ويتحدى تسلطهم وجربوهتم. 

فيام   عتيدا،  حارضا  القيامة  يوم  املجرمون  جيده  الدنيوي  العذاب  فهذا  آخر:  قال 

شتى   صور  من  دنياهم،  جيدون  يف  للناس  أذاقوه  ما  ليذوقوا  وذلك  اآلخرة،  عذاب  من 

 وليسقوا بكأس كانوا جيدون اللذة يف أن يتجرع الناس مرارهتا.

أنه قال: )لو رضب مقمع من حديد      قال آخر: وورد يف احلديث عن رسول اهلل 

  (1)(جهنم اجلبل لتفتت فصار رمادا

)لو أن مقمعا من حديد وضع يف األرض، فاجتمع له الثقالن ما    قال آخر: وقال:

 

 . 8777ح   644ص   4: ج مستدرك احلاكم (1)
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  (1)(أقلوه من األرض

  وضع  كتابه  يف  )والذي نفيس بيده، لو أن مقامعا واحدا مما ذكره اهلل  قال آخر: وقال: 

  يوم   به   يقمع  بمن   فكيف  أطاقته،   وملا   أرضني،   سبع  أسفل  إىل  لساخت   األرض   جبال   عىل 

  (2)(النار يف القيامة 

  فرأى   بالكوفة،  احلدادين  عىل   عنه  اهلل  قال آخر: وقال اإلمام الصادق: مر سلامن ريض 

  فلو   َصع،   قد   الشاب   هذا   ،عبداهلل   أبا   يا :  له  فقالوا  حوله،  اجتمعوا  قد  والناس  صعق  شابا 

  ما   يب   ليس   ؛عبداهلل   أبا   يا :  وقال  أفاق،  الشاب   رآه  فلام  سلامن،  منه  فدنا :  قال.  اذنه  يف   قرأت

ؤالء القوم، ولكني مررت هبؤالء احلدادين وهم يرضبون باملرزبات، فذكرت قوله  ه يقول 

ِديدٍ تعاىل:   اِمُع ِمْن حا قا ُْم ما هلا ، فاختذه تعاىل  فذهب عقيل خوفا من عقاب اهلل   [ 21احلج:  ] ﴾  ﴿وا

  فجاءه   الشاب،   مرض   حتى  معه  يزل  فلم   تعاىل،   سلامن أخا، ودخل قلبه حالوة حمبته يف اهلل 

جلس عند رأسه وهو جيود بنفسه، فقال: يا ملك املوت ارفق بأخي، فقال: )يا أبا  ف  لامنس

  (3)(رفيق مؤمن  بكل إين  ،عبداهلل

 السالسل:  

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف أغالل وسالسل جهنم. 

فقال:   ذلك،  تعاىل  اهلل  ذكر  لقد  الوعاظ:  أحد  ِسلا  قال  الا سا ِرينا 
افِ لِْلكا أاْعتاْدناا  ا  ﴿إِنَّ

ِعرًيا  سا اًل وا أاْغالا  [4اإلنسان: ] ﴾ وا

بيان للجزاء الذي سيلقاه الذين يكفرون باهلل، وال  : ففي اآلية الكريمة  (4) قال آخر

والسالسل:   وأحرضنا،  أعددنا،  أي  أعتدنا،  ومعنى:  املستقيم..  عىل َصاطه  يستقيمون 

 

 . 11233ح   58ص  4: ج مسند أمحد (1)

 . 274الدروع الواقية: ص  (2)

 . 4ح   136األماَل للمفيد: ص  (3)

 ( 1354/  15التفسري القرآين للقرآن ) (4)
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.. واألغالل: األطواق، تكون يف األعناق.. والسعري:  واأليدياألرجل    يف القيود، تكون  

 النار املتسعرة بوقودها. 

تعاىل: قال  ذلك  ومثل  آخر:  ِسْلِسلاٍة  ﴿   قال  يِف  ُثمَّ  لُّوُه  صا اجْلاِحيما  ُثمَّ  ُغلُّوُه  فا ُخُذوُه 

اْسُلُكوهُ  اًعا فا ْبُعونا ِذرا ا سا ْرُعها    [ 32ـ  30احلاقة: ] ﴾ ذا

آخر املفعول    :(1) قال  قدم  وقد  بالغل،  فأوثقوه  العايص،  اجلاحد  هذا  خذوا  أي 

ال يكتفى بذلك، بل يؤمر  )اجلحيم( عىل الفعل لبيان احلرص، أي ال تصلوه إال اجلحيم، و

 بأن جيعلوه يف قيد طوله سبعون ذراعا.

قال آخر: وقد يكون الغرض التقدير هبذا املقدار، فال تكون أقرص وال أطول من  

ْبِعنيا   ُْم سا ْستاْغِفْر هلا ذلك، وقد يكون الغرض وصف السلسلة بالطول، كام قال تعاىل: ﴿إِْن تا

 ُ هلا اهللَُّ  ْغِفرا  يا لاْن  فا ًة  رَّ استغفر  [ 80التوبة:  ] ﴾  مْ ما لو  أنه  بمعنى  مفهوم،  )سبعني(  للعدد  فليس   ،

 واحدا وسبعني يغفر هلم. 

قال آخر: واملراد من قوله: ﴿فااْسُلُكوُه﴾ لف السلسلة حول جسده فال يقدر عىل  

 احلركة. 

باِما    قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل: تااِب وا
ُبوا بِاْلكِ ذَّ ِذينا كا ْوفا  ﴿الَّ ناا فاسا ْلناا بِِه ُرُسلا أاْرسا

ُرونا  ُبونا يِف احْلاِميِم ُثمَّ يِف النَّاِر ُيْسجا ِسُل ُيْسحا الا السَّ ُل يِف أاْعنااِقِهْم وا ْعلاُمونا إِِذ اأْلاْغالا غافر:  ] ﴾  يا

   [ 72ـ  70

أي هم الذين كذبوا بالقرآن وبجميع ما أرسلنا به رسلنا، من إخالص  : (2) قال آخر

ة له سبحانه، والرباءة مما يعبد من دونه من اآلهلة واألنداد، واالعرتاف بالبعث بعد  العباد

 املامت. 

 

 ( 94/ 24تفسري املراغي ) (2) . 131/  29 الطالبني: منية  (1)
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ُل   ْعلاُمونا إِِذ اأْلاْغالا ْوفا يا قال آخر: ثم هددهم وأوعدهم عىل ما يفعلون فقال: ﴿فاسا

ُبونا يِف احْلاِميِم ُثمَّ يِف النَّاِر ُيْس  ِسُل ُيْسحا الا السَّ ُرونا يِف أاْعنااِقِهْم وا أي فسوف   [ 72ـ  70غافر: ] ﴾ جا

يعلم هؤالء املكذبون حقيقة ما نخربهم به وصدق ما هم به اليوم مكذبون من هذا الكتاب،  

كل   فينسلخ  احلميم،  يف  هبا  يسحبون  أعناقهم،  يف  والسالسل  األغالل  جتعل    يشء حني 

إِ  ﴿ُثمَّ  تعاىل:  قال  كام  النار،  ثم متأل هبم  من جلد وحلم وعروق،  ىلا  عليهم  ِ إلا ُهْم  ْرِجعا ما نَّ 

ْأِسِه ِمْن  [ 68الصافات:  ] ﴾  اجْلاِحيمِ   اجْلاِحيِم ُثمَّ ُصبُّوا فاْوقا را
ِ
اء وا اْعتُِلوُه إِىلا سا ، وقال: ﴿ُخُذوُه فا

ونا  ُ رْتا ا ُكنُْتْم بِِه متا ا ما ذا ِريُم إِنَّ ها ِزيُز اْلكا اِب احْلاِميِم ُذْق إِنَّكا أاْنتا اْلعا ذا  [ 50ـ  47الدخان: ] ﴾ عا

تعاىل مل جيعل األغالل    قال آخر: وورد يف احلديث عن اإلمام احلسن أنه قال: )إن اهلل 

يف أعناق أهل النار ألهنم أعجزوه، ولكن إذا اطفئ هبم اللهب أرسبهم يف قعرها ـ ثم غِش  

بن آدم، نفسك نفسك، فإنام هي نفس واحدة؛ إن نجت  ا  عليه، فلام أفاق من غشوته قال:ـ  يا 

  (1) (نجوت، وإن هلكت مل ينفعك نجاة من نجاة

وهو قاطب..      قال آخر: وقال اإلمام الصادق: )إن جربيل جاء إىل رسول اهلل

  لذابت الدنيا   عىل الدنيا   ذراعا وضعت  سبعون  ا التي طوهل  من السلسلةفقال: لو أن حلقة  

  (2)من حرها(

 اجلوارح:  

 ورد يف حيات جهنم. قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام 

ذلك، فقال: )إن يف النار حيات كأمثال      قال أحد الوعاظ: لقد ذكر رسول اهلل 

، تلسع إحداهن اللسعة، فيجد محوهتا أربعني خريفا، وإن يف النار عقارب  (3) أعناق البخت

 

نقال عن  606ص  4؛ الدر املنثور: ج 36إرشاد القلوب: ص  (1)

 ابن أيب شيبة واخلطيب.

 .81ص  2القمي: ج تفسري  (2)

 البخت: مجال طوال األعناق. (3)
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  (2) (، تلسع إحداهن اللسعة فيجد محوهتا أربعني سنة(1)كأمثال البغال املؤكفة

 املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف كالب جهنم. قال 

يف بعض مواعظه لبعض أصحابه، فقال:      رسول اهلل قال أحد الوعاظ: لقد ذكر  

النار، قال اهلل  ناْشًطا :  )ال متزق الناس فيمزقك كالب أهل  النَّاِشطااِت  ..  [ 2النازعات:  ] ﴾  ﴿وا

  (3)(لعظمأتدري ما الناشطات؟ كالب أهل النار، تنشط اللحم وا

اهلل   رسول  وقال  آخر:  نار،  قال  من  وكالبا  نار،  من  لسباعا  جهنم  يف  )إن   :

وكالليب من نار، وسيوفا من نار، وإنه يبعث مالئكة يعلقون أهل النار بتلك الكالليب  

بأحناكهم، ويقطعوهنم بتلك السيوف عضوا عضوا، ويلقوهنم إىل تلك السباع والكالب،  

   (4) (عاد مكانه غضا جديداكلام قطعوا عضوا 

)ال جتالسوا مع شارب اخلمر، وال تعودوا مرضاهم، وال تشيعوا    قال آخر: وقال:

النار، كام قال اهلل الا  عز وجل:    جنائزهم، وال تصلوا عىل أمواهتم؛ فإهنم كالب أهل  ﴿قا

لُِّمونِ  الا ُتكا ا وا يها
ُئوا فِ   (5) ([ 108املؤمنون: ] ﴾ اْخسا

 احلياة:  

 املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف هيئة حياة أهل جهنم. قال 

ُر  قال أحد الوعاظ: لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، فقال:  كَّ ياذَّ ى سا ْكرا ِت الذِّ عا ْر إِْن نافا كِّ ﴿فاذا

الا  ا وا يها
ى الَِّذي ياْصىلا النَّارا اْلُكرْباى ُثمَّ الا ياُموُت فِ ا اأْلاْشقا نَُّبها تاجا يا ى وا ْشا ْن خيا ْياى ما األعىل: ] ﴾   حيا

   [ 13ـ  9

 

 إكاف احلامر: بردعته.  (1)

 .17729ح   217ص  6: ج مسند أمحد (2)

 .128ح   231فالح السائل: ص  (3)

 . 121ح   86صفة النار البن أيب الدنيا: ص  (4)

 . 1181ح   424جامع األخبار: ص  (5)
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: أي عظ يا حممد الناس بالقرآن، وأرشدهم إىل سبل اخلري، واهدهم إىل  (1) قال آخر

ثم ذكر اهلل تعاىل أن الناس نوعان: فريق تنفعه  .  رشائع الدين، وذكر حيث تنفع الذكرى. 

 بقلبه، ويعلم أنه  املوعظة، وفريق ال تنفعه، وإنام الذي ينتفع ويتعظ من كان خياف اهلل تعاىل 

 مالقيه، وأما من أَص عىل الكفار والعناد، ومتادى يف اجلحود واإلنكار، فال فائدة يف تذكريه.

به رسول اهلل   أن ما جاء  ُر﴾ إيامء إىل  كَّ ياذَّ صار من    قال آخر: وقوله تعاىل: ﴿سا

 الوضوح بحيث ال حيتاج إال إىل التذكري فحسب.  

تش  الكريمة  واآلية  آخر:  يكون  قال  وال  ينفع،  مل  وإن  مطلوب،  التذكري  أن  إىل  ري 

ى ْكرا الذِّ ِت  عا نافا ﴿إِْن  تعاىل:  قوله  بالرشط يف  لتصوير    [ 9األعىل:  ] ﴾  التعليق  هو  وإنام  مرادا، 

 إِْن  
ِ
اء ىلا اْلبِغا تايااتُِكْم عا ُتْكِرُهوا فا الا  وبيان الواقع، مثل آيات كثرية أخرى، كقوله تعاىل: ﴿وا

نًا  اصُّ ْدنا حتا   [ 33النور: ] ﴾ أارا

الناس يف أمر املعاد ثالثة أقسام: القاطع بصحته، واملرتدد فيه،   قال آخر: ذلك أن 

والفريق له،  إنام  واجلاحد  املعاندين  من  وكثري  والتخويف..  بالتذكري  ينتفعان  األوالن  ان 

جيحدون باللسان فقط، فتبني أن أكثر اخللق ينتفعون بالوعظ، واملعرض نادر، وترك اخلري  

الكثري ألجل الرش القليل رش كثري، فلهذا وجب تعميم التذكري، وإن كان ال ينتفع بالتذكري  

 فاعهم به، ونحن ال نعلمهم. إال البعض الذين علم اهلل انت

بالنسبة   التذكري  جدوى  عدم  الواقعية  الناحية  من  تعاىل  اهلل  أوضح  ثم  آخر:  قال 

الا   وا ا  يها
فِ ياُموُت  الا  ُثمَّ  اْلُكرْباى  النَّارا  ياْصىلا  الَِّذي  ى  اأْلاْشقا ا  نَُّبها تاجا يا ﴿وا فقال:  للمعاندين، 

ْياى لعناده  [ 13ـ    11األعىل:  ] ﴾  حيا الكفار،  من  األشقى  عنها  ويبعد  الذكرى  ويتجنب  أي   ،

 

املنري  (1) للرازي:  التفسري  و  (،195/  30)  التفسري  /  31الكبري 

 77/ 30، وغرائب القرآن: 145ـ  144
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ويدخلها   جهنم  نار  حر  يقايس  فإنه  لذا  معاصيه،  يف  واهنامكه  باهلل،  الكفر  عىل  وإَصاره 

 ويذوق وباهلا، فهي النار العظيمة، ونار الدنيا هي النار الصغرى. 

ْرِك  قال آخر: أو أن النار الكربى: دركات جهنم، كام قال تعاىل: ﴿إِ  نَّ املُْناافِِقنيا يِف الدَّ

ِل ِمنا النَّارِ  ، والذي يصىل النار الكربى خيلد يف عذاهبا، فال يموت فيها،  [ 145النساء:  ] ﴾  اأْلاْسفا

فيسرتيح مما هو فيه من العذاب، وال حييا حياة طيبة هنيئة ينتفع أو يسعد هبا، كام قال تعاىل:  

ياُموُتوا  ْيِهْم فا لا اهِباا ﴿الا ُيْقىضا عا ذا نُْهْم ِمْن عا ُف عا الا خُيافَّ  [ 36فاطر: ] ﴾ وا

بالكلية،   التذكري  يتجنب  مل  الفاسق  أن  بالذكر:  الكافر  آخر: وسبب ختصيص  قال 

 فيكون القرآن ساكتا عن الشقي الذي هو أهل الفسق. 

ها   قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل: ُه جا ُه جُمِْرًما فاإِنَّ لا بَّ ْأِت را ْن يا ا  ﴿إِنَُّه ما يها
ُموُت فِ نَّما الا يا

ْياى الا حيا    [ 74طه: ] ﴾ وا

: أي من يأِت ربه جمرما عاصيا منحرفا من دون أن يتوب إىل اهلل من ذنوبه،  (1)قال آخر

أو يصحح طريقه، فإن له جهنم لن يذوق فيها لذة احلياة، ولن يسرتيح فيها يف هدأة املوت  

واحلياة، جزاء عىل مترده عىل اهلل وانحرافه  وراحته، بل يظل يف عذاب متحرك بني املوت  

 عنه من دون حجة وال هدى. 

ُعُه    قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل:  رَّ تاجا ِديٍد يا  صا
ٍ
اء ى ِمْن ما ُيْسقا نَُّم وا ها ِه جا

ائِ را ﴿ِمْن وا

ِمنْ  يٍِّت وا ا ُهوا بِما ما اٍن وا كا ْأتِيِه املْاْوُت ِمْن ُكلِّ ما يا اُد ُيِسيُغُه وا الا ياكا لِيظٌ   وا اٌب غا ذا ائِِه عا را إبراهيم: ] ﴾  وا

   [ 17ـ  16

أي من أمامه، أو إن وراء تعززهم بالدنيا وتكربهم عن احلق جهنم،  :  (2) قال آخر

فإهنا خلفهم وستدركهم، وال يدفع شيئا من العذاب عنهم ما كسبوا يف الدنيا من األوالد  

 

 ( 258/ 25) التفسري املنري (2) ( 137/  15من وحي القرآن: ) (1)
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التي اختذوها آهلة يعبدوهنا من  واألموال، وال ينفعهم أي نفع، وال تنفعهم أيضا األصنام  

دون اهلل، يرجون منها النفع، ودفع الرضر، وهلم عذاب عظيم دائم مؤمل يف جهنم التي هي  

 من ورائهم.. وكل ما توارى عنك فهو وراء، تقدم أو تأخر، كام ذكر يف غرائب القرآن. 

ِديدٍ : ثم قال تعاىل:  (1) قال آخر  صا
ٍ
اء ى ِمْن ما ُيْسقا الواو عاطفة عىل    [ 16إبراهيم:  ] ﴾  ﴿وا

فعل حمذوف، تقديره من ورائه جهنم يبقى فيها، ويسقى من ماء صديد، وهو املاء الناتج  

من القروح التي جتيء من حرق جلودهم، وكلام نضجت جلودهم بدلوا جلودا غريها حتى  

 يذوقوا العذاب. 

دمها: اإلبقاء يف  قال آخر: وكأنه يستقبلهم من وراء عنتهم وجلاجتهم عذابان.. أح

جهنم وهو ذاته عذاب، إذ يكون هليبها، والعذاب الثاين: أهنم ال يرتوون إال بامء رشبه ذاته  

 عذابه أليم، وهو الصديد. 

ْأتِيِه املْاْوُت   يا اُد ُيِسيُغُه وا الا ياكا ُعُه وا رَّ تاجا قال آخر: ثم وصف اهلل تعاىل رشبه، فقال: ﴿يا

ا ُهوا  ما اٍن وا كا لِيظٌ   ِمْن ُكلِّ ما اٌب غا ذا ائِِه عا را ِمْن وا يٍِّت وا ، أي أهنم يطلبون املاء  [ 17إبراهيم:  ] ﴾  بِما

وإن   أمعاءهم،  يقطع  ماء محيام  يسقون  لكن  يشوي    يستغيثوافيجابون،  كاملهل  بامء  يغاثوا 

يقطع   وأنه  ذاته وحرارته،  قبح  فيه  ماء، هو صديد جيتمع  استسقوا جاءهم  فإذا  الوجوه، 

 ع ذلك يرشبونه ألهنم عدموا الري، فال ري سواه. األمعاء، ولكنهم م

اُد ُيِسيُغهُ  الا ياكا ُعُه وا رَّ تاجا ، أي أنه حياول  [ 17إبراهيم: ] ﴾  قال آخر: ولذلك قال تعاىل: ﴿يا

اُد   ياكا الا  املاء، ﴿وا رغبته يف  مع  أن يرشبه رشبا  يطيق  يتجرعه جرعة جرعة وال  بأن  رشبه 

أن جيعله يمر يشء احللق سائغا وال يكاد يستطيع ذلك، فقد    ، أي حياول [ 17إبراهيم:  ] ﴾  ُيِسيُغهُ 

 

 ( 4009/  8زهرة التفاسري ) (1)
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 . بمريءاجتمع فيه من قبح الذات واملنظر واحلرارة ما جيعله ليس 

ا ُهوا   ما اٍن وا كا يِه املْاْوُت ِمْن ُكلِّ ما
ْأتِ يا قال آخر: ثم وصف اهلل تعاىل حاهلم، فقال: ﴿وا

يٍِّت  ومن حتته، فال يبقى عضو من أعضائه إال وكل  ، فاملوت يأتيه من فوقه،  [ 17إبراهيم:  ] ﴾  بِما

املوت   فأسباب  منها،  نوع  من  عليه  أهون  لكان  مرة  مات سبعني  لو  العذاب  من  نوع  به 

ْياى الا حيا ا وا يها
ُموُت فِ  [ 13األعىل:  ] ﴾  تتضافر عليه، ومع ذلك ال يموت، كام قال تعاىل: ﴿ُثمَّ الا يا

 لكان خالصها. فهي حياة هي الفناء، بل إنه لو كان الفناء  

اٌب  ذا عا ائِِه  را وا ِمْن  ﴿وا تعاىل:  قال  ثم  آخر:  احلياة    [ 17إبراهيم:  ] ﴾  قال  تلك  بعد  أما 

لِيظٍ  تبقى، من بعدها عذاب شديد ﴿غا التي ال تفنى، وال  الغليظة    [ 50فصلت:  ] ﴾  الشديدة 

واألذى   بالرش  متتعوا  ألهنم  العذاب؛  أقسى  فيكون  والغلظة،  الشدة  صفتني:  بني  جيمع 

 ستكبار فكان ذلك العذاب جزاء وفاقا ملا قدموا. واال

أنه قال: )أما أهل النار الذين      قال آخر: وهكذا ورد يف احلديث عن رسول اهلل 

ـ أو قال:   النار بذنوهبم  هم أهلها فإهنم ال يموتون فيها وال حييون، ولكن ناس أصابتهم 

ـ فأماهتم إماتة، حتى إذا كانوا فحام، اذن بالش فاعة، فجيء هبم ضبائر ضبائر،  بخطاياهم 

فبثوا عىل أهنار اجلنة، ثم قيل: يا أهل اجلنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات احلبة تكون يف محيل  

  (2) ((1) السيل

قال آخر: وقال اإلمام عيل: )إن أهل النار ملا غىل الزقوم والرضيع يف بطوهنم كغيل  

وصديد   غساق  برشاب  فأتوا  الرشاب،  سألوا  ْأتِيِه  احلميم  يا وا ُيِسيُغُه  اُد  ياكا الا  وا ُعُه  رَّ تاجا ﴿يا

لِيظٌ  اٌب غا ذا ائِِه عا را ِمْن وا يٍِّت وا ا ُهوا بِما ما اٍن وا كا ، ومحيم يغيل به  [ 17إبراهيم:  ]   ﴾املْاْوُت ِمْن ُكلِّ ما

 

 . 306ح   172ص   1صحيح مسلم: ج  (2) محيل السيل: وهو ما جييء به السيل من طني أو غثاء وغريه. (1)
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ًقا جهنم منذ خلقت،   فا ْت ُمْرتا اءا سا اُب وا ا املُْْهِل ياْشِوي اْلُوُجوها بِْئسا الرشَّ   (1)([ 29الكهف:  ] ﴾  ﴿كا

 الطعام:  

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف طعام أهل جهنم. 

ْل أاتااكا قال أحد الوعاظ: لقد ذكره اهلل تعاىل، فقال:   ئٍِذ    ﴿ها ْوما اِشياِة ُوُجوٌه يا ِديُث اْلغا حا

يٍع   ِ اٌم إِالَّ ِمْن رضا ُْم طاعا يْسا هلا نْيٍ آنِياٍة لا ى ِمْن عا اِمياًة ُتْسقا ٌة نااِصباٌة تاْصىلا نااًرا حا اِملا ٌة عا اِشعا الا  خا

الا ُيْغنِي ِمْن ُجوعٍ     [ 7ـ  1الغاشية: ] ﴾ ُيْسِمُن وا

آخر اآليات  (2) قال  هذه  القرآين  :  التعبري  تفنن  التي  القيامة  عن  تتحدث  الكريمة 

ليواجهها   الواقعية،  وأهواهلا وصدماهتا  مشاهدها  يف  تنطلق  التي  باألجواء  لإلحياء  عنها، 

القلب البرشي، من خالل ذلك، باخلوف الشعوري الذي يدفع إىل املزيد من التفكري ومن  

 ل قوة. الرتكيز، للوصول إىل اإليامن واالنتامء إليه بك

قال آخر: ولعل التعبري عنها بالغاشية من خالل أهنا تفرض نفسها عىل واقع الناس  

هناك، فتغشاهم وحتيط هبم، كام حييط الغشاء باملوقع كله، أو ألن أهواهلا الشديدة تغشاهم  

الذي حيجب   كالدخان  للعيون  فتبدو  عليهم،  تأثريها  الرؤية يف شدة  وبني  بينهم  فتحول 

 .األفق بكثافته

، فإنه ليس خمتصا به باملضمون، بل هو شامل  قال آخر: وإذا كان اخلطاب للنبي  

لكل الناس الذين يبلغهم النبي ذلك، فيأتيهم كل ما يأتيه، وخياطبهم بكل ما خياطبه به، ألن  

املضمون ال يتوجه إليه كرسول، بل كإنسان مسؤول، ال بد من أن يتحمل مسئولية نفسه  

 فكرية الباحثة عن احلق أينام كان. من خالل القناعة ال 

 

 ( 220/  24من وحي القرآن: ) (2) . 7ح   223ص   2تفسري العيايش: ج  (1)
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قال آخر: ثم وصف اهلل تعاىل حال األشقياء يوم القيامة، وابتدأ ذلك بقوله: ﴿ُوُجوٌه  

ةٌ  اِشعا ئٍِذ خا ْوما وتلك هي وجوه األشقياء الذين رفضوا مواقف اخلشوع هلل يف    [ 2الغاشية:  ] ﴾  يا

روحية   يعيشوا  ومل  عظمته،  مواقع  يف  يستغرقوا  فلم  إليه،  الدنيا،  االبتهال  يف  العبودية 

وعاندوا  استكربوا  بل  رضاه،  مواقف  يف  رمحته  آفاق  عىل  واالنفتاح  يديه،  بني  والصالة 

فال   جانب،  كل  من  عليهم  أطبقت  التي  الغاشية،  فجاءت  وكتابه،  رسوله  عىل  ومتردوا 

واالنكسار   الذل  أجواء  يف  اخلشوع  ليعيشوا  للخالص،  وال  للفرار  جماال  اآلن،  جيدون، 

 عندما يواجهون املصري املظلم يف حارضهم الذي تنتظره جهنم لتحتوهيم يف داخلها. 

ٌة نااِصباةٌ  اِملا وكلمة ]عاملة[    [ 3الغاشية:  ] ﴾  قال آخر: ثم وصفهم اهلل تعاىل بقوله: ﴿عا

تدل عىل اجلهد القايس املرهق لألجساد الذي بذله هؤالء يف الدنيا، وكلمة ]ناصبة[ تدل  

هاق، فقد عملوا وتعبوا وعاشوا اإلرهاق اجلسدي، فلم ينالوا من نتائجه  عىل التعب واإلر

املرضية، ألهنم مل يعملوا هلل، بل عملوا لغريه. وهلذا، فإن مالمح وجوههم يف يوم القيامة  

هي مالمح الوجوه التي أرهقها العمل وأذواها النصب، فال تنبض بأية حيوية، وال توحي  

اِمياةً بأي إرشاق.. بل إهنا ﴿تاْصىلا  فتلفحها بلهيبها الذي يغشاها ليحوهلا    [ 4الغاشية:  ] ﴾   نااًرا حا

 إىل لون السواد. 

نْيٍ آنِياةٍ  ى ِمْن عا أي   [ 5الغاشية:  ] ﴾  قال آخر: ثم وصف اهلل تعاىل رشاهبم، فقال: ﴿ُتْسقا

 حارة باللغة احلرارة، لتزيدهم ظمأ كلام حاولوا التربد هبا. 

يعٍ قال آخر: ثم وصف طعامهم، فق ِ اٌم إِالَّ ِمْن رضا ُْم طاعا ،  [ 6الغاشية:  ] ﴾  ال: ﴿لاْيسا هلا

والرضيع نوع من الشوك يقال له الشربق، وأهل احلجاز يسمونه الرضيع إذا يبس، وهو  

 أخبث طعام وأبشعه ال ترعاه دابة، ولعل تسمية ما يف النار به ملجرد املشاهبة شكال وخاصة.

هذا   تعاىل  اهلل  ثم وصف  آخر:  ُجوعٍ قال  ِمْن  ُيْغنِي  الا  وا ُيْسِمُن  بانه ﴿الا  ﴾  الطعام 
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ألنه ال يملك العناَص الغذائية الالزمة يف إشباع أجهزة اجلسم فيام حتتاجه من    [ 7الغاشية:  ] 

 الغذاء، بل يدفع إىل الشعور باجلوع كلام أكله اآلكلون. 

ِ   قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل:  اُهناا محا ُه اْلياْوما ها لاْيسا لا اٌم إِالَّ ِمْن ِغْسلِنٍي  ﴿فا الا طاعا يٌم وا

ْأُكُلُه إِالَّ اخْلااطُِئونا     [ 37ـ  35احلاقة:  ] ﴾ الا يا

: أي فليس له يوم القيامة من ينقذه من عذاب اهلل تعاىل، ألنه يوم يفر فيه  (1)قال آخر

ِي ْسأاُل محا الا يا ِياًم القريب من قريبه وهيرب احلبيب من حبيبه، كام قال تعاىل: ﴿وا املعارج: ] ﴾  ٌم محا

ِفيٍع ُيطااعُ [ 10 الا شا ِيٍم وا ا لِلظَّاملنِِيا ِمْن محا   [ 18غافر: ] ﴾ ، وقال: ﴿ما

اٌم إاِلَّ ِمْن ِغْسلِنيٍ  الا طاعا احلاقة: ] ﴾  قال آخر: ثم وصف اهلل تعاىل طعامهم، فقال: ﴿وا

والصديد الذي ال يأكله  ، أي وليس له طعام إال ما يسيل من حلوم أهل النار من الدم  [ 36

 إال من مرن عىل اجرتاح السيئات، ودسى نفسه وأحاطت به اخلطايا. 

ا فِْتناًة   قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل: ْلنااها عا قُّوِم إِنَّا جا ُة الزَّ را جا رْيٌ ُنُزاًل أاْم شا لِكا خا ﴿أاذا

ُْرُج يِف أاْصِل اجْلاِحيِم طا  ٌة ختا را جا اا شا ا لِلظَّاملنِِيا إهِنَّ كُِلونا ِمنْها ُْم آلا إِهنَّ نِي فا
يااطِ أانَُّه ُرُءوُس الشَّ ا كا ْلُعها

ىلا اجْلاِحي  ِ ُهْم إلا ْرِجعا ِيٍم ُثمَّ إِنَّ ما ْوًبا ِمْن محا ا لاشا ْيها لا ُْم عا ا اْلُبُطونا ُثمَّ إِنَّ هلا لُِئونا ِمنْها الصافات:  ] ﴾  مِ فااما

 [ 68ـ  62

من نعيم اجلنة خري ضيافة وعطاء من اهلل،  : أي: أذلك الذي سبق وصفه  (2) قال آخر

الظاملون   هبا  افتتن  فتنة  إنا جعلناها  النار؟..  أهل  امللعونة، طعام  اخلبيثة  الزقوم  أم شجرة 

النار شجرة،   يف  أن  ينبئكم  إن صاحبكم  مستنكرين:  وقالوا  واملعايص،  بالكفر  ألنفسهم 

 والنار تأكل الشجر. 

 

 ( 60/ 29تفسري املراغي ) (1)

(، التفسري امليرس  329/  14األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: )   (2)

 ( 448)ص 
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شجرة تنبت يف قعر جهنم، ثمرها قبيح املنظر    قال آخر: ثم وصفها اهلل تعاىل بأهنا 

املرشكني   فإن  بعد هذا عن طعمها،  تسأل  فال  كانت كذلك  فإذا  الشياطني،  كأنه رؤوس 

آلكلون من تلك الشجرة فاملئون منها بطوهنم.. ثم إهنم بعد األكل منها لشاربون رشابا  

 . خليطا قبيحا حارا، ثم إن مردهم بعد هذا العذاب إىل عذاب النار

قُّوِم﴾   الزَّ ُة  را جا شا أاْم  ُنُزاًل  رْيٌ  خا لِكا  ﴿أاذا تعاىل:  وقوله  يف   ﴾ رْيُ ﴿خا ولفظة  آخر:  قال 

ليست دليال عىل أن شجرة الزقوم يشء جيد، والنعم التي أعدها اهلل سبحانه وتعاىل ألهل  

ي  اجلنة أجود، إذ أن مثل هذه األلفاظ تستخدم أحيانا يف لغة العرب بشأن بعض األشياء الت

ال فائدة فيها أبدا، وحيتمل بأهنا نوع من الكناية، ومثلها كمثل شخص غارق بالذنوب وقد  

 فضح أمام الناس، وهم يقولون له: هل هذه الفضيحة خري، أم الفخر والعزة والرشف؟ 

تا   را جا قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل شجرة الزقوم يف آيات أخرى كقوله تعاىل: ﴿إِنَّ شا

يْلِ احْلاِميمِ  غا ْغيِل يِف اْلُبُطوِن كا املُْْهِل يا يِم كا
اُم اأْلاثِ قُّوِم طاعا ﴿ُثمَّ إِنَُّكْم    ، وقال:[ 46ـ    43الدخان:  ] ﴾  الزَّ

ا اْلُبُطونا  لُِئونا ِمنْها وٍم فااما قُّ ٍر ِمْن زا جا كُِلونا ِمْن شا ُبونا آلا ذِّ الُّونا املُْكا اا الضَّ   ، [ 53ـ    51الواقعة:  ] ﴾  أاهيُّ

اًبا أالِياًم  وقال:  ذا عا ٍة وا ا ُغصَّ اًما ذا طاعا ِحياًم وا جا ااًل وا ْيناا أاْنكا دا    [ 13ـ  12املزمل: ] ﴾ ﴿إِنَّ لا

قَّ  قرأ قوله تعاىل:      قال آخر: وروي أن رسول اهلل  ُنوا اتَُّقوا اهللَّا حا ِذينا آما اا الَّ ا أاهيُّ ﴿يا

أاْنُتْم مُ  ُوُتنَّ إِالَّ وا الا متا ِه وا
اتِ ، ثم قال: )لو أن قطرة من الزقوم قطرت  [ 102آل عمران:  ] ﴾  ْسلُِمونا ُتقا

  (1) (يف دار الدنيا ألفسدت عىل أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن يكون طعامه!؟

: )الرضيع يشء يكون يف النار شبه الشوك، أمر من    قال آخر: وقال رسول اهلل 

الرضيع، إذا طعمه صاحبه ال يدخل    اهلل الصرب، أنتن من اجليفة، وأشد حرا من النار، سامه  

 

 . 2585ح   706ص  4سنن الرتمذي: ج  (1)
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  (1)(البطن وال يرتفع إىل الفم، فيبقى بني ذلك، وال يغني من جوع

غسلني من  دلوا صب  أن  )لو  وقال:  آخر:  منه    (2)قال  لغلت  الشمس،  مطلع  يف 

  (3) (مجاجم من يف مغرهبا 

  (5)(هيراق يف الدنيا ألنتن أهل الدنيا  (4)قال آخر: قال: )لو أن دلوا من غساق

  (6) (قال آخر: قال: )لو أن دلوا من الغساق هيراق يف الدنيا ما أقله الثقالن

 الرشاب: 

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف الرشاب الذي يرشبه أهل جهنم. 

ا قال أحد الوعاظ: لقد ذكره اهلل تعاىل، فقال:   ِذينا اختَّ ِر الَّ ذا ًْوا  ﴿وا هلا ِعًبا وا ُذوا ِديناُهْم لا

َِلٌّ  اا ِمْن ُدوِن اهللَِّ وا يْسا هلا باْت لا سا لا ناْفٌس باِما كا ْر بِِه أاْن ُتْبسا كِّ ذا ْنياا وا هْتُُم احْلايااُة الدُّ رَّ غا ِفيٌع  وا الا شا  وا

ُأْبِسُلوا   ِذينا  الَّ ئِكا  ُأولا ا  ِمنْها ْذ  ُيْؤخا الا  ْدٍل  عا ُكلَّ  ْعِدْل  تا إِْن  ِيٍم  وا محا ِمْن  اٌب  ا رشا ُْم  هلا ُبوا  سا كا باِما 

ْكُفُرونا  اُنوا يا اٌب أالِيٌم باِما كا ذا عا  [70األنعام: ] ﴾ وا

: ففي هذه اآلية الكريمة يوجه اهلل تعاىل خطابه لعبده املؤمن من خالل  (7)قال آخر

ِر   ذا اُذوا  توجيه اخلطاب لرسوله، بأن ينفصل عن هذا املجتمع الالهي الالعب: ﴿وا ِذينا اختَّ الَّ

ًْوا﴾ ألهنم مل ينفتحوا يف احلياة عىل الرسالة الشاملة التي تنظر إىل احلياة بجدية   هلا ِعًبا وا ِديناُهْم لا

ومسئولية تؤكد عىل االلتزام، بل اعتربوا دينهم الذي يمثل خط سريهم هو يف االنطالق  

هتم وأوضاعهم اخلاصة والعامة..  مع اللعب واللهو، يف مجيع عالقاهتم وانتامءاهتم ومعامال

ْنياا  الدُّ احْلايااُة  هْتُُم  رَّ بزخارفها وأشكاهلا وشهواهتا وأطامعها،    [ 51األعراف:  ] ﴾  وهلذا فإهنم ﴿غا

 

 . 3905ح   434ص  2الفردوس: ج  (1)

 وغريه.الغسلني: ما يسيل من جلود أهل النار؛ كالقيح  (2)

 . 1162ح   533األماَل للطويس: ص  (3)

 غساق: ما يغسق من صديد أهل النار. (4)

 . 2584ح   706ص  4سنن الرتمذي: ج  (5)

 . 5116ح   367ص  3الفردوس: ج  (6)

 ( 158/ 9من وحي القرآن: ) (7)
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فاستسلموا هلا، وعاشوا معها، وغرقوا يف بحار اللذة التي غمرت كل تفكريهم وواقعهم..  

التوحي أتباع املسرية أن  وهكذا حتولوا إىل خط مضاد للمسرية اإلهلية  دية، مما يفرض عىل 

 يرتكوهم وشأهنم، بعيدا عن حالة التعقيد الذاِت الذي يوحي باإلحباط واليأس. 

قال آخر: ثم دعا اهلل تعاىل إىل االستمرار بالتذكري واإلنذار باملوقف الذي يؤاخذ اهلل  

ثوابه، دو ن أن متلك فيه كل نفس بام كسبت من أخطاء وخطايا متنعها من احلصول عىل 

ناَصا ينرصها منه أو شفيعا يشفع هلا عنده.. وإذا كانت يف احلياة الدنيا حتاول أن تدفع بدال 

من مال ورجال، فتأمن، يف مواقع اخلطر، فإن اآلخرة ليست هي املوقع الذي يتناسب مع  

وهلم   البطون،  يف  يغيل  الذي  احلميم  الرشاب  فلهم  احلاسم،  املحتوم  املصري  فهناك  ذلك، 

 لعذاب األليم الذي يفتك بأجسادهم، كنتيجة طبيعية لكفرهم ومتردهم عىل اهلل. ا

ُأ اخْلاْلقا  قال آخر: ومثل ذلك، قال تعاىل: ﴿ ْبدا ُه يا ا إِنَّ قًّ ْعدا اهللَِّ حا ِيًعا وا ْرِجُعُكْم مجا ْيِه ما إِلا

احِلااِت بِا  ِمُلوا الصَّ عا ُنوا وا ِذينا آما ِيٍم  ُثمَّ ُيِعيُدُه لِياْجِزيا الَّ اٌب ِمْن محا ا ُْم رشا ُروا هلا فا ِذينا كا الَّ ْلِقْسِط وا

ْكُفُرونا  اُنوا يا اٌب أالِيٌم باِما كا ذا عا   [ 4يونس: ] ﴾ وا

آخر وعيد  (1) قال  وفيها  اهلل،  قدرة  لبعض  استعراض  الكريمة  اآلية  هذه  ففي   :

يااُتناا الدُّ  ا ناْحُن  للكافرين، وأهنم ليسوا كام ظنوا وقالوا: ﴿إِْن ِهيا إِالَّ حا ما ناْحياا وا ْنياا ناُموُت وا

ْبُعوثنِيا  ُْم   [ 37املؤمنون: ] ﴾ بِما ئِكا أاهنَّ لقد كذبتهم أنفسهم، وغرهم باهلل الغرور.. ﴿أاالا ياُظنُّ ُأولا

املانِيا  بِّ اْلعا ُقوُم النَّاُس لِرا ْوما يا يٍم يا
ظِ ْبُعوُثونا لِياْوٍم عا اهلل  .. فالبعث أمر حكم  [ 6ـ    4املطففني:  ] ﴾  ما

ا  قًّ ْعدا اهللَِّ حا ِيًعا وا ْرِجُعُكْم مجا ْيِه ما  [4يونس: ] ﴾ به، حكام ال مرد له.. ﴿إِلا

ُأ اخْلاْلقا ُثمَّ ُيِعيُدُه﴾ إشارة إىل إمكانية إعادة اخللق   ْبدا ُه يا قال آخر: ويف قوله تعاىل: ﴿إِنَّ

 

 ( 934/  6التفسري القرآين للقرآن ) (1)
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بعد موهتم، فإن ذلك ال يعجز من خلق اخللق ابتداء، وجاء هبم عىل غري مثال سابق.. فإعادة  

ئه ابتداء عىل  الِشء إىل أصله بعد فساده، وانحالله أهون ـ يف تقديرنا نحن البرش ـ من إنشا 

اِعلِنيا  إِنَّا ُكنَّا فا ْيناا  لا ْعًدا عا ْلٍق ُنِعيُدُه وا لا خا أاوَّ ْأناا  اما بادا ﴾  غري مثال سبق، واهلل تعاىل يقول: ﴿كا

ُه املْاثاُل اأْلاعْ [ 104األنبياء:  ]  لا ْيِه وا لا ُن عا ُهوا أاْهوا ُأ اخْلاْلقا ُثمَّ ُيِعيُدُه وا ْبدا ُهوا الَِّذي يا ىلا يِف  ، ويقول: ﴿وا

ِزيُز احْلاكِيمُ  ُهوا اْلعا اأْلاْرِض وا اِت وا وا اما  [ 27الروم: ] ﴾ السَّ

ِذينا   الَّ احِلااِت بِاْلِقْسِط وا ِمُلوا الصَّ عا نُوا وا ِذينا آما قال آخر: ويف قوله تعاىل: ﴿لِياْجِزيا الَّ

ْكُفرُ  اُنوا يا اٌب أالِيٌم باِما كا ذا عا ِيٍم وا اٌب ِمْن محا ا ُْم رشا ُروا هلا فا بيان للحكمة التي من    [ 4يونس:  ] ﴾  ونا كا

أجورهم،   الناس  يوىف  أن  وهي  موهتم..  بعد  اهلل  إىل  ورجعتهم  الناس،  بعث  كان  أجلها 

حساب   دار  اآلخرة  واحلياة  وعمل،  ابتالء  دار  الدنيا  احلياة  إذ  أعامهلم..  جزاء  وينالوا 

 وجزاء.. الدنيا مزرعة الزارعني، واآلخرة حصاد احلاصدين.

ومن هنا كان من مقتىض حكمة اخلالق أن يعيد الناس بعد موهتم، ليوفيهم  قال آخر:  

احِلااِت بِاْلِقْسطِ  ِمُلوا الصَّ عا نُوا وا ِذينا آما أي   [ 4يونس:  ] ﴾  جزاء أعامهلم يف الدنيا.. ﴿لِياْجِزيا الَّ

ِيمٍ  اٌب ِمْن محا ا ُْم رشا ُروا هلا فا ِذينا كا الَّ ل حار كام يقول  أي من سائ  [ 4يونس:  ] ﴾  باحلق والعدل، ﴿وا

يْلِ احْلاِميمِ  غا ْغيِل يِف اْلُبُطوِن كا املُْْهِل يا يِم كا
اُم اأْلاثِ قُّوِم طاعا تا الزَّ را جا الدخان:  ] ﴾  اهلل تعاىل: ﴿إِنَّ شا

 [ 46ـ  43

اٌب أالِيمٌ  ذا عا أي ومع هذا الرشاب من احلميم    [ 4يونس:  ] ﴾  قال آخر: ثم قال تعاىل: ﴿وا

عذاب من الداخل واخلارج، يف بطوهنم، ويف أجسادهم.. ﴿باِما  عذاب أليم، وهبذا حيتوهيم ال

ْكُفُرونا  اُنوا يا  وذلك بسبب كفرهم باهلل، وصدهم عن سبيله.  [ 70يونس: ] ﴾ كا

طَّعا  قال آخر: ومثل ذلك، قال تعاىل: ﴿ ِياًم فاقا اًء محا ُسُقوا ما الٌِد يِف النَّاِر وا ْن ُهوا خا ما كا

ُهمْ  اءا    [ 15حممد: ] ﴾ أاْمعا
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: أي أم من هو خالد يف اجلنة بحسب ما جرى به الوعد كمن هو خالد  (1)قال آخر

ُمْ  ْثًوى هلا النَّاُر ما أي ليس هؤالء كأولئك فليس من هو    [ 12حممد:  ] ﴾  يف النار كام قال تعاىل: ﴿وا

هُ  اءا أاْمعا طَّعا  فاقا ِياًم  اًء محا ما ُسُقوا  السفىل.. ﴿وا الدركات  العىل، كمن هو يف  الدرجات  ﴾  مْ يف 

 ، وإذا دنوا منه شوى وجوههم وقطع أمعاءهم. غال يستسا أي وسقوا ماء حارا   [ 15حممد: ] 

تعاىل: ﴿ قال  ذلك،  ومثل  آخر:  ائِِه  قال  را وا ِمْن  نِيٍد  عا بَّاٍر  جا ُكلُّ  ابا  خا وا اْستاْفتاُحوا  وا

اُد ُيِسيُغُه وا  الا ياكا ُعُه وا رَّ تاجا ِديٍد يا  صا
ٍ
اء ى ِمْن ما ُيْسقا نَُّم وا ها ا ُهوا  جا ما اٍن وا كا يِه املْاْوُت ِمْن ُكلِّ ما

ْأتِ يا

لِيظٌ  اٌب غا ذا ائِِه عا را ِمْن وا يٍِّت وا   [ 17ـ  15إبراهيم: ] ﴾ بِما

اْستاْفتاُحوا﴾ يعود إىل الرسل، أي أن الرسل  (2) قال آخر : والضمري يف قوله تعاىل: ﴿وا

ملنازلة   تقدموا  ظلمهم  بسبب  الظاملني  مهلك  بأنه  هلم  تعاىل  اهلل  وعد  إىل  اطمأنوا  أن  بعد 

يف كل غزوة يغزوها، والفتح هو النرص، أي    املرشكني، واستفتحوا كام كان يستفتح النبي  

تعاىل، ويصح أن يكون طلب احلق بأن يفصل بني احلق والباطل، كام    يطلبون النرص من اهلل

احِتِنيا  رْيُ اْلفا أاْنتا خا احْلاقِّ وا
ْوِمناا بِ بانْيا قا ْيناناا وا ناا اْفتاْح با بَّ  [ 89األعراف: ] ﴾ قال تعاىل: ﴿را

نِيدٍ  بَّاٍر عا ابا ُكلُّ جا خا لنتيجة    [ 15إبراهيم:  ] ﴾  قال آخر: وقوله تعاىل: ﴿وا املعركة  بيان 

التي استفتح هلا الرسل، والواو للعطف عىل فعل حمذوف، تقديره، وفتح اهلل تعاىل للرسل  

املتكربين عىل احلق   بأن نرصهم أو حكم هلم وخاب كل جبار عنيد.. وهي تدل عىل أن 

اجلبابرة الذين يعتدون ويلجون يف الباطل، وال يصغون إىل حق من أي مكان، مآهلم اخليبة،  

املبني، وذلك ألن اجلبار يستعيل فيظلم، وال نرص لظامل، والعنيد يركب رأسه، فال  واخلرسان  

ينصت لداع يدعو إىل التأمل وتعرف عواقب األمور، فال يرى إال ما يكون بني يديه من  

 

 ( 4008/  8التفاسري )زهرة  (2) ( 59/ 26تفسري املراغي ) (1)
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ا   ما ى وا ا أارا ُأِريُكْم إاِلَّ ما ا  أمور ظاهرة ال يتعرف ما وراءها، ويقول دائام مقالة فرعون: ﴿ما

ادِ أاْهِديكُ  شا بِيلا الرَّ  [ 29غافر: ] ﴾ ْم إِالَّ سا

اْستاْفتاُحوا  [15إبراهيم:  ] ﴾  قال آخر: وقد قال بعضهم: إن الضمري يف قوله تعاىل: ﴿وا

يعود إىل الظاملني، أي الظاملني مع ظلمهم وطغياهنم يطلبون النرص، وذلك منهم إمعان يف  

 الضالل الفكري؛ إذ حسبوا ما عندهم خريا جييز هلم أن يستفتحوا من أجله. 

قال آخر: وقال بعضهم: إن االستفتاح كان من الفريقني فريق احلق وفريق الضاللة،  

ون، وعرب عنهم بكل جبار عنيد لإلشارة إىل سبب اخليبة،  وفتح اهلل للمؤمنني وخاب الكافر

 وهو االستعالء بالباطل واللجاجة فيه. 

نَُّم   ها جا ِه 
ائِ را وا ﴿ِمْن  فقال:  عنيد،  جبار  كل  يستقبل  ما  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  قال 

ِديدٍ   صا
ٍ
اء ى ِمْن ما ُيْسقا ائِِه﴾ يعود إىل كل ج[ 16إبراهيم: ] ﴾ وا را بار عنيد، أي  ، الضمري يف ﴿ِمْن وا

  ﴾ نَّما ها ﴿جا اآلخرة  يف  ذلك  وبعد  وعناد،  وجترب  استعالء  مع  وعجز  خيبة،  الدنيا  يف  أنه 

﴾ هو صديد من قروح جلود أهل النار، ووراء جتيء بمعنى بعد،  
ٍ
اء ى ِمْن ما ُيْسقا يدخلها، ﴿وا

 كام تقول: عذاب وراء عذاب ولوم وراء لوم. 

ى ِمْن   ُيْسقا ِديدٍ قال آخر: وقوله تعاىل: ﴿وا  صا
ٍ
اء الواو عاطفة عىل فعل   [ 16إبراهيم:  ] ﴾  ما

الناتج من   حمذوف، تقديره من ورائه جهنم يبقى فيها، ويسقى من ماء صديد، وهو املاء 

القروح التي جتيء من حرق جلودهم، وكلام نضجت جلودهم بدلوا جلودا غريها حتى  

 يذوقوا العذاب. 

ى ِمْن      قال آخر: وورد يف احلديث عن رسول اهلل  ُيْسقا أنه قال يف قوله تعاىل: ﴿وا

ُعهُ  رَّ تاجا يا ِديٍد   صا
ٍ
اء : )يقرب إىل فيه فيكرهه، فإذا أدين منه شوى وجهه  [ 17ـ    16إبراهيم:  ] ﴾  ما

اًء  ووقعت فروة رأسه، فإذا رشبه قطع أمعاءه حتى خترج من دبره، يقول اهلل  ُسُقوا ما : ﴿وا
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ُهمْ  اءا طَّعا أاْمعا ِياًم فاقا اءا  ، وقال:  [ 15د:  حمم] ﴾  محا ْن شا ما ْلُيْؤِمْن وا اءا فا ْن شا بُِّكْم فاما ُقِل احْلاقُّ ِمْن را ﴿وا

املُْ   كا
ٍ
ء اُثوا باِما ْستاِغيُثوا ُيغا يا إِْن  ا وا اِدُقها اطا هِبِْم رُسا أاْعتاْدناا لِلظَّاملنِِيا نااًرا أاحا ا  إِنَّ ْلياْكُفْر  ْشِوي  فا ْهِل يا

اُب وا  ا ًقا اْلُوُجوها بِْئسا الرشَّ ْت ُمْرتافا اءا    (1) ([ 29الكهف: ] ﴾ سا

املُْْهلِ  الزيت، فإذا قربه إىل    ( 2): )كعكر[ 8املعارج:  ] ﴾  قال آخر: وقال يف قوله تعاىل: ﴿كا

  (3)(وجهه سقطت فروة وجهه فيه 

  (4) (قال آخر: وقال اإلمام عيل: )كم من مربد له املاء واحلميم يغىل له

عز وجل: من رشب مسكرا، أو سقاه صبيا    الصادق: )قال اهلل قال آخر: وقال اإلمام  

  (5) (ال يعقل؛ سقيته من ماء احلميم، معذبا أو مغفورا له

 اللباس: 

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف لباس أهل جهنم. 

ى   تاْغشا وا اٍن  را
قاطِ ِمْن  ابِيُلُهْم  ا ﴿رسا فقال:  تعاىل،  اهلل  ذكره  لقد  الوعاظ:  أحد  قال 

ُهُم النَّارُ     [ 50إبراهيم: ] ﴾ ُوُجوها

آخر أحد  (6)قال  والذي هو  أهل جهنم،  لباس  تتحدث عن  الكريمة  اآلية  فهذه   :

﴾ مجع )رسبال( بمعنى القميص من أي قامش كان، أو   ابِيلا ا أفراد املجازاة الشديدة.. و﴿رسا

اٍن﴾ مادة تؤخذ من شجرة األهبل ثم   تغىل فتثخن وتطىل هبا  أنه كل أنواع اللباس.. و﴿قاطِرا

اإلبل عند إصابتها بمرض اجلرب، وكانوا يعتقدون أن املرض يزول بسبب وجود احلرقة  

 يف هذه املادة، وعىل أي حال فهي مادة سوداء نتنة وقابلة لالشتغال. 

 

 . 2583ح   705ص  4سنن الرتمذي: ج  (1)

 العكر: دردي الزيت ودردي النبيذ ونحوه مما خثر ورسب. (2)

 . 2581ح   704ص  4سنن الرتمذي: ج  (3)

 . 597ح   313ص  20رشح هنج البالغة: ج  (4)

 . 7ح   397ص   6الكايف: ج  (5)

 ( 538/ 7األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: ) (6)
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انٍ  ابِيُلُهْم ِمْن قاطِرا ا أهنم يلبسون ثيابا    [ 50إبراهيم: ] ﴾  قال آخر: وبذلك، فإن معنى ﴿رسا

ة سوداء ونتنة وقابلة لالشتعال، حيث متثل أسوأ األلبسة ملا كانوا يعملونه يف هذه  من ماد

 الدنيا من ارتكاب الذنوب والفواحش. 

قال آخر: وسوادها يشري إىل أن الذنوب تؤدي إىل أن يكون اإلنسان مسود الوجه  

اد، وكأن  أمام ربه، وتعفنها يشري إىل تلوث املجتمع هبم ومساعدهتم عىل إشعال نار الفس

 القطران جتسيد ألعامهلم يف الدنيا.

النَّارُ  ُهُم  ُوُجوها ى  تاْغشا ﴿وا تعاىل:  قال  ثم  آخر:  بسبب  [ 50إبراهيم:  ] ﴾  قال  وذلك   ،

لباسهم الذي هو من قطران، ألنه عند اشتعاله ال حيرق جسمهم فقط، بل يصل هليبه إىل  

 وجوههم.  

ا  انٍ قال آخر: وقال اإلمام الباقر يف قوله تعاىل: ﴿رسا هو   [ 50إبراهيم: ] ﴾ ابِيُلُهْم ِمْن قاطِرا

ُهُم النَّارُ ، يقول اهلل (1)  الصفر احلار الذائب، الذي انتهى حره ى ُوُجوها تاْغشا إبراهيم:  ] ﴾  : ﴿وا

  (2) (رسبلوا ذلك الصفر فتغشى وجوههم النار [ 50

 العذاب املعنوي: 

القرآن   ما ورد يف  الوعاظ من ذكر  انتهى  أن  العذاب  بعد  واألحاديث واآلثار من 

أن   نستطيع  ال  فيكم..  بورك  احلضور:  أحد  قال  جهنم،  أهل  له  يتعرض  الذي  احليس 

أن   منكم  نريد  لكنا  الواضحة..  الرصحية  العذاب  أنواع  من  ذكرتم  ما  كل  بعد  نجادلكم 

 تذكروا لنا غريها من أنواع العذاب، لعل ذلك يؤثر يف جالء قلوبنا القاسية. 

جل.. لقد حدثتمونا عن العذاب احليس، فحدثونا عن العذاب املعنوي؛  قال آخر: أ 

 

 عن أيب اجلارود. 372ص  1تفسري القمي: ج  (2) انتهى األمر: بلغ هنايته وهي أقىص ما يمكن أن يبلغه. (1)
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 فهو أشد وأخطر. 

 اخلزي:  

 قال املرشد: أجل.. فحدثونا بام ورد يف اخلزي الذي يتعرض له أهل جهنم. 

ْيتاُه  قال أحد الوعاظ: لقد ذكره اهلل تعاىل، فقال:  ْد أاْخزا قا ْن ُتْدِخِل النَّارا فا ناا إِنَّكا ما بَّ ﴿را

ارٍ  ا لِلظَّاملنِِيا ِمْن أاْنصا ما    [ 192آل عمران: ] ﴾ وا

أي إن أوَل األلباب بعد أن يدعوا رهبم أن يقيهم دخول النار يتوجهون  :  (1)قال آخر

إليه قائلني هذا القول، داللة عىل عظم هذا العقاب وشدته وهو اخلزي والفضيحة، ليكون  

ورشح عظم املطلوب وقوته، كانت الداعية  موقع السؤال أعظم، ألن من طلب من ربه شيئا  

 إىل الدعاء أكمل واإلخالص يف الطلب أشد. 

قال آخر: ويستفاد من هذا أن العقالء خيافون من اخلزي قبل أن خيافوا من نار جهنم،  

وهذا هو حال كل من يمتلك شخصية، فإنه مستعد ألن يتحمل كل يشء من األذى واملحن  

وهلذا فإن أشد عقوبات اآلخرة عىل هؤالء هو اخلزي يف  رشيطة أن حيافظ عىل شخصيته،  

 حمرض اهلل وعند عباده. 

ارٍ  أاْنصا ِمْن  لِلظَّاملنِِيا  ا  ما تعاىل: ﴿وا قال  ثم  آخر:  الذي  [ 72املائدة:  ] ﴾  قال  والظامل هو   ،

يتنكب الطريق املستقيم، وقد وصف من يدخل النار بالظلم للداللة عىل أن سبب دخوله  

و جوره  هو  املتفكرين  إياها  هؤالء  إن  أي  القبيح..  العمل  هبذا  عليه  وللتشنيع  ظلمه، 

باألرسار   اململوءة  األكوان  تلك  الذي خلق  العىل  الرب  ذلك  هيبة  إىل  ينظرون  الذاكرين 

 واحلكم، فيعلمون أنه ال يمكن أحدا أن ينترص عليه، وأن من عاداه فال ملجأ له إال إليه. 

 

األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: و  (،164/  4تفسري املراغي )  (1)

(3  /49 ) 
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تعاىل: قال  ذلك  ومثل  آخر:  اٍت  ﴿فا   قال  ناِحسا اٍم  أايَّ يِف  ا  ً َصا ْ ِرحًيا َصا ْيِهْم  لا عا ْلناا  أاْرسا

ونا  ُ ُهْم الا ُينْرصا ى وا ِة أاْخزا اُب اآْلِخرا ذا عا لا ْنياا وا ْزِي يِف احْلايااِة الدُّ
ابا اخْلِ ذا ُهْم عا فصلت:  ] ﴾  لِنُِذيقا

16 ]   

وكفرهم    مصري عاد، وعاقبة تكذيبهم لرسلهم: فهذه اآلية الكريمة تذكر  (1) قال آخر

بآيات اهلل.. لقد أرسل اهلل تعاىل عليهم رحيا َصَصا، أي شديدة عاتبة، ذات َصير وزئري..  

أيام نحسات﴾ أي يف أيام طلعت عليهم بالشؤم، والبالء، عىل حني طلعت عىل غريهم    يف﴿

ْنياا  ْزِي يِف احْلايااِة الدُّ
ابا اخْلِ ذا ُهْم عا حني يعصف    [ 16لت:  فص] ﴾  بالعافية واخلري.. وذلك ﴿لِنُِذيقا

هذه   وتصفعهم  عليال،  نسيام  عليهم  هتب  كانت  التي  الريح،  وتقهرهم  البالء،  هذا  هبم 

الصفعة التي تذل كربياءهم وتفضح قوهتم، وهي خلق ضعيف لني، من خلق اهلل، وهذا ما  

خَّ  ياٍة سا
اتِ ٍ عا َصا ْ ُأْهلُِكوا بِِريٍح َصا اٌد فا ا عا أامَّ ْيِهْم  يشري إليه قوله تعاىل يف موضع آخر: ﴿وا لا ا عا ها را

ْل  ٍة فاها اِويا اُز ناْخٍل خا ُْم أاْعجا أاهنَّ ى كا عا ْ ا َصا يها
ْوما فِ اى اْلقا اٍم ُحُسوًما فارتا نِياةا أايَّ ثااما يااٍل وا ْبعا لا ى    سا تارا

اِقياةٍ  ُْم ِمْن با    [ 8ـ  6احلاقة: ] ﴾ هلا

ى ِة أاْخزا اُب اآْلِخرا ذا عا لا أي والعذاب الذي    [ 16فصلت:  ] ﴾  قال آخر: ثم قال تعاىل: ﴿وا

الدنيوي.. إن هذا   العذاب  ينتظرهم يف اآلخرة أشد خزيا هلم، وأوقع نكاية هبم من هذا 

ُهْم   العذاب الدنيوي ما هو إال جرعة يتجرعوهنا قبل أن يعبوا عبا من عذاب يوم القيامة ﴿وا

ونا  ُ  تنرصون هبا. هبا، وال بأية قوة أخرى يس طغوا بقوهتم تلك التي  [ 16فصلت: ] ﴾ الا ُينرْصا

يوم      قال آخر: وورد يف احلديث عن رسول اهلل  املرء  ليلزم  العار  قال: )إن  أنه 

القيامة حتى يقول: يا رب، إلرسالك يب إىل النار أيرس عيل مما ألقى، وإنه ليعلم ما فيها من  

  (2) شدة العذاب(

 

 . 8720ح   620ص   4: ج مستدرك احلاكم (2) ( 1299/  12التفسري القرآين للقرآن ) (1)
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 الدنيا وأنا  قال آخر: وقال اإلمام عيل يف مناجاة له: )إهلي، قد سرتت عيل ذنوبا يف

أحوج إىل سرتها عيل منك يف األخرى، إهلي، قد أحسنت إَل إذ مل تظهرها ألحد من عبادك  

  (1)(الصاحلني، فال تفضحني يوم القيامة عىل رؤوس األشهاد 

من   برمحتك  نجني  ستار،  يا  غفار  )يا  له:  دعاء  يف  السجاد  اإلمام  وقال  آخر:  قال 

امتا  إذا  العار،  وفضيحة  النار  وقرب  عذاب  األهوال،  وحالت  األرشار،  من  األخيار  ز 

  (2) (املحسنون وبعد املسيؤون، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم ال يظلمون

 اإلهانة:  

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف اإلهانات التي يتعرض هلا أهل جهنم. 

فقال:   تعاىل،  اهلل  ذكرها  لقد  الوعاظ:  أحد  ا  قال  يها
فِ ُهْم  وا النَّاُر  ُهُم  ُوُجوها ُح  ْلفا ﴿تا

تُ  ْيناا ِشْقوا لا لاباْت عا ناا غا بَّ اُلوا را ُبونا قا ذِّ ُكنُْتْم هِباا ُتكا ْيُكْم فا لا اِِت ُتْتىلا عا ْ تاُكْن آيا احِلُونا أاملا ْوًما  كا ُكنَّا قا ناا وا

ناا أا  بَّ الِّنيا را ِريٌق  ضا انا فا لُِّموِن إِنَُّه كا الا ُتكا ا وا يها
ُئوا فِ الا اْخسا ُونا قا

ا ظااملِ إِنَّ ا فاإِْن ُعْدناا فا ْخِرْجناا ِمنْها

اْذمُتُوُهْم ِسخْ  امِحنِيا فااختَّ رْيُ الرَّ أاْنتا خا ْناا وا اْرمحا ناا وا اْغِفْر لا نَّا فا ناا آما بَّ تَّىِمْن ِعبااِدي ياُقوُلونا را ا حا   ِريًّ

ائُِزونا  اْلفا ُهُم  ُْم  أاهنَّ وا  ُ ربا باِما صا اْلياْوما  ْيُتُهُم  زا جا إِينِّ  ُكونا  تاْضحا ِمنُْهْم  ُكنُْتْم  وا ِذْكِري  ْوُكْم  ﴾  أاْنسا

   [ 111ـ  104املؤمنون: ] 

يف هذه اآليات الكريمة وصف حلال النار وحال أهلها فيها، وابتدأها  :  (3)قال آخر

ُح  ْلفا ﴾، أي حترق النار وجوههم وهم  اهلل تعاىل بقوله: ﴿تا احِلُونا ا كا يها
ُهْم فِ ُهُم النَّاُر وا ُوُجوها

الشفاه من أثر ذلك اللفح.. وإنام خص الوجوه من بني باقى األعضاء، ألهنا    مقلصو فيها  

أرشفها، فذكر ما ينوهبا من أمل، ويلحقها من أذى، يكون أزجر عن املعايص التي تصل هبم  

 

 . 297ص  3اإلقبال: ج   (1)

 . 144ص   94بحاراألنوار: ج   (2)

 ( 58/ 18تفسري املراغي ) (3)
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 إىل النار. 

ثم  آخر:  عليهم    قال  حق  به  ملا  وتذكريا  وتقريعا  توبيخا  حينئذ  هلم  يقال  ما  ذكر 

ُبونا  ذِّ ُكنُْتْم هِباا ُتكا ْيُكْم فا لا اِِت ُتْتىلا عا ْ تاُكْن آيا أي قد أرسلت    [ 105املؤمنون:  ] ﴾  العذاب، فقال: ﴿أاملا

قال   كام  لكم حجة  يبق  ومل  الشبه،  عنكم  وأزلت  الكتب،  عليكم  وأنزلت  الرسل،  إليكم 

ُسلِ  ٌة باْعدا الرُّ ىلا اهللَِّ ُحجَّ بِنيا   [ 165النساء: ] ﴾ تعاىل: ﴿لِئاالَّ ياُكونا لِلنَّاِس عا ذِّ ا ُكنَّا ُمعا ما وقال: ﴿وا

ُسواًل  ثا را تَّى ناْبعا  هبا، وأعرضتم عنها، وآذيتم من جاء هبا.  فكذبتم [ 15اإلرساء: ] ﴾ حا

ْوًما   ُكنَّا قا ُتناا وا ْيناا ِشْقوا لا لاباْت عا ناا غا بَّ اُلوا را قال آخر: ثم ذكر جواهبم عن ذلك فقال: ﴿قا

﴾، أي قالوا قد قامت علينا احلجة ومل ننقد هلا، لسوء استعدادنا وتغلب شهواتنا، وملا   الِّنيا ضا

واملعايص ومن ثم ضللنا طريق اهلدى، ومل نتبع احلق، كام قال    دسينا به أنفسنا من اآلثام

بِيلٍ  إِىلا ُخُروٍج ِمْن سا ْل  فاها بُِذُنوبِناا  ْفناا  ا اْعرتا إنا كنا نعرف احلق،  [ 11غافر:  ] ﴾  تعاىل: ﴿فا .. أي 

ولكن العادة وخشية الناس ملكتا علينا أمرنا، فلم نقدر عىل اخلالص مما نحن فيه، وما مثلنا  

اخلمر والتبغ واملولعني بحب الكربياء والعظمة واملغرمني باإلرساف، فإهنم   شاريب ل إال مث

 يعرفون أرضارها، ثم ال جيدون سبيال إىل تركها وال للبعد عنها.

ناا أاْخِرْجناا   بَّ قال آخر: ثم حكى اهلل تعاىل دعاءهم رهبم أن خيرجهم منها، فقال: ﴿را

ا ظاا  إِنَّ ا فاإِْن ُعْدناا فا ﴾، أي قالوا ربنا أخرجنا من النار، وارددنا إىل الدنيا، فإن عدنا  ِمنْها ملُِونا

 إىل مثل ما سلف منا من الرشور واآلثام كنا ظاملني ألنفسنا جديرين بالعقوبة. 

﴿ فقال:  هذا  طلبهم  عن  به  أجيبوا  ما  ذكر  ثم  آخر:  الا  قال  وا ا  يها
فِ ُئوا  اْخسا قاالا 

لُِّمونِ  ذالء صاغرين واسكتوا، وال تعودوا إىل مثل سؤالكم هذا،  ﴾، أي قال امكثوا فيها أُتكا

من سمت نفسه إىل عامل األرواح، ولبس رداء    يكلمنيفإنه ال رجعة لكم إىل الدنيا، وإنام  

اخلوف واخلشية من ربه، واحتقر الدنيا وشهواهتا، وعزف عنها، ملا يرجوه من ربه من ثواب  
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 عميم، ونعيم مقيم. 

السبب   بني  ثم  آخر:  ِعبااِدي  قال  ِمْن  ِريٌق  فا انا  كا ﴿إِنَُّه  فقال:  العذاب  ناهلم من  فيام 

﴾، أي إن فريقا من عبادى ممن كان   امِحنِيا رْيُ الرَّ أاْنتا خا ْناا وا اْرمحا ناا وا اْغِفْر لا نَّا فا ناا آما بَّ ُقوُلونا را يا

ه من لدنك،  يؤمن باهلل واليوم اآلخر يف الدنيا يقولون: ربنا آمنا بك وبرسلك وبام جاءوا ب

فاسرت زالتنا، وآمن روعاتنا، وال ختزنا يوم العرض، وال تعذبنا بعذابك، فإنك أرحم من  

﴾ أي   ُكونا ُكنُْتْم ِمنُْهْم تاْضحا ْوُكْم ِذْكِري وا تَّى أاْنسا ا حا اْذمُتُوُهْم ِسْخِريًّ رحم أهل البالء.. ﴿فااختَّ

، وكنتم  عقايب م ذكرى، ومل ختافوا  فتشاغلتم هبم، ساخرين منهم، ودأبتم عىل هذا، حتى نسيت

يفعلون   بمن  االستهزاء  سيئاتكم،  إىل  أضفتم  إنكم  أي:  هبم..  استهزاء  منهم  تضحكون 

اُنوا   ُموا كا ِذينا أاْجرا احلسنات، ويتقربون إىل رب األرض والسموات، كام قال تعاىل: ﴿إِنَّ الَّ

وا هِبِمْ  رُّ ا ما إِذا ُكونا وا نُوا ياْضحا ِذينا آما ُزونا   ِمنا الَّ اما تاغا  [ 30ـ  29املطففني:  ] ﴾ يا

ْيُتُهُم اْلياْوما   زا قال آخر: ثم ذكر ما جازى اهلل تعاىل به أولئك املستضعفني فقال: ﴿إِينِّ جا

﴾ أي   ائُِزونا ُْم ُهُم اْلفا وا أاهنَّ ُ ربا هم بصربهم عىل األذى والسخرية هبم ـ بالفوز  تجزي  إين باِما صا

 ا فجوزوا أحسن اجلزاء. بالنعيم املقيم.. أي إهنم صربو

تعاىل: قال  ذلك  ومثل  آخر:  ا    قال  بِِمْثلِها يِّئاٍة  سا اُء  زا جا يِّئااِت  السَّ ُبوا  سا كا ِذينا  الَّ ﴿وا

ْيِل ُمْظلاًِم  أانَّاما ُأْغِشياْت ُوُجوُهُهْم ِقطاًعا ِمنا اللَّ اِصٍم كا ُْم ِمنا اهللَِّ ِمْن عا ا هلا ٌة ما ُقُهْم ِذلَّ ْرها تا ئِكا    وا ُأولا

الُِدونا  ا خا يها
اُب النَّاِر ُهْم فِ   [ 27يونس: ] ﴾ أاْصحا

: يبني اهلل تعاىل يف هذه اآلية الكريمة جزاء الذين كسبوا السيئات بعد أن  (1) قال آخر

بني جزاء الذين أحسنوا، ومعناها: إن للذين عملوا السيئات أصنافا من العذاب.. وأوهلا  

 

 ( 3554/ 7، وزهرة التفاسري )319/  13 الطالبني: منية  (1)
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يِّئاٍة بِِمْثلِها  اُء سا زا ا﴾، أي جيزون بقدر ما يستحقون من العذاب، ال فوق ما يستحقون،  ﴿جا

يثابون أزيد مما   ألنه ظلم، واهلل سبحانه منزه عنه، وهذا عىل خالف حال املحسنني فإهنم 

 يستحقون، وهو تفضل من اهلل تعاىل. 

ُقُهْم ِذلٌَّة﴾، أي وتغشاهم ذلة اخلزي، واكتفى يف ا ْرها تا ملقام  قال آخر: وثانيها أهنم ﴿وا

 ما هو أشد منه.   سيجيئ بالذلة ومل يذكر شيئا من غشيان القرت، ألنه 

اِصٍم﴾، أي ما هلم من مانع يمنع من   ِمْن عا ُْم ِمنا اهللَِّ  ا هلا قال آخر: وثالثها أهنم ﴿ما

 جمازاهتم بأعامهلم. 

ْيِل ُمظْ  أانَّاما ُأْغِشياْت ُوُجوُهُهْم ِقطاًعا ِمنا اللَّ لاًِم﴾، هذا بيان لضد  قال آخر: ورابعها ﴿كا

  ..﴾ٌ قارتا ُهْم  ُوُجوها ُق  ْرها يا بأهنم ﴿الا  املؤمنني حيث وصفهم  من  األوىل  الطائفة  ذكر يف  ما 

ْيِل ُمْظلاًِم﴾ تكسو وجوههم وتغطيها.. والقطع مجع قطعة، ومظلام حال من   و﴿ِقطاًعا ِمنا اللَّ

 ، واسودت متاما. الليل، كأن الليل املظلم قسم إىل قطع فغطت وجوههم تلك القطع

: واملتبادر منه أن يغشى وجه كل من املرشكني بقطعة من تلك القطع، ال  (1)قال آخر

كام فرسه بعضهم أن املراد أن الوجوه أغشيت تلك القطع قطعة بعد قطعة فصارت ظلامت  

 بعضها فوق بعض، فليس يف الكالم ما يدل عىل ذلك. 

اُب النَّاِر﴾ يف مقابل  قال آخر: وخامسها ما عرب اهلل تعاىل عنه ب ئِكا أاْصحا قوله: ﴿ُأولا

﴾ أي حكم عليهم باخللود   الُِدونا ا خا يها
اُب اجْلانَِّة﴾.. ﴿ُهْم فِ ئِكا أاْصحا الطائفة األوىل ﴿ُأولا

النار   يف  وأخرى  ونعيمها،  اجلنة  يف  طائفة  املصريين:  بني  ما  أبعد  فام  النار،  يف  والدوام 

 وحريقها. 

 

 . 44/  10امليزان يف تفسري القرآن:  (1)
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، كيف حيرش الكافر عىل وجهه  ث أن رجال قال: يا رسول اهلل قال آخر: وورد يف احلدي 

يوم القيامة؟ قال: )أليس الذي أمشاه عىل رجليه يف الدنيا قادرا عىل أن يمشيه عىل وجهه  

  (1) (يوم القيامة؟

قال آخر: وقال اإلمام عيل لبعض أصحابه: )من ال يسكن اجلنة فبرشه بعذاب أليم  

تقدست   ومقامع وسالسل طوال ومقطعات النريان.. ثم ينادون اهلل وخزي مقيم، وأكبال 

لُِّمونِ أسامؤه بعد أن يمكثوا أحقابا: اجعلنا عىل الرخاء، فيجيبهم:   الا ُتكا ا وا يها
ُئوا فِ ﴾  ﴿اْخسا

  (2) ([ 108املؤمنون: ] 

 احلرسة: 

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف احلرسة التي تصيب أهل جهنم. 

ْيُكْم ِمْن  حد الوعاظ: لقد ذكرها اهلل تعاىل، فقال:  قال أ ا ُأْنِزلا إِلا نا ما بُِعوا أاْحسا اتَّ ﴿وا

ىلا  ا عا تا رْسا ا حا يا ناْفٌس  تاُقولا  أاْن  تاْشُعُرونا  أاْنُتْم الا  ْغتاًة وا با اُب  ذا اْلعا ياُكُم 
ْأتِ يا أاْن  ْبِل  قا ِمْن  بُِّكْم  ا  را ما  

إِنْ  نِْب اهللَِّ وا ْطُت يِف جا اِخِرينا فارَّ    [ 56ـ  55الزمر: ] ﴾  ُكنُْت ملاِنا السَّ

: أي واتبعوا ما أمركم به ربكم يف تنزيله، واجتنبوا ما هناكم عنه فيه، من  (3)قال آخر

قبل أن يأتيكم العذاب فجأة وأنتم ال تعلمون به حتى يغشاكم، وال خيفى ما يف هذا من  

 هتديد ووعيد. 

قال آخر: وأحسن ما أنزل إىل العباد من اهلل، هو كلامت اهلل، وهي القرآن الكريم..  

فقد أنزل إىل العباد من اهلل نعم كثرية، وخريات موفورة، وأرزاق ال حتىص، ولكن أحسن  

به   الذي  الكتاب،  األرزاق، هو هذا  النعم وتلك اخلريات، وهذه  إليهم من هذه  أنزل  ما 

 

 . 54ح   2161ص   4صحيح مسلم: ج  (1)

 .30بشارة املصطفى: ص  (2)
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النعم، وطعم هذه اخلريات.. فهو امليزان العدل الذي يقيم هذه    يعرف اإلنسان قدر هذه

النعم وتلك اخلريات عىل طريق احلق واإلحسان، وبغري هذا امليزان تتحول هذه النعم إىل  

 نقم يف يد أصحاهبا، تفسد عليهم وجودهم، وحترمهم الثمرة الطيبة املرجوة منها. 

أانْ  ْبِل  قا تعاىل: ﴿ِمْن  قوله  ﴾    قال آخر: ويف  تاْشُعُرونا الا  أاْنُتْم  وا ْغتاًة  با اُب  ذا اْلعا ياُكُم 
ْأتِ يا

إشارة إىل املبادرة بالرجوع إىل اهلل، والتخيل الفوري عن مشاعر اإلمهال والتسويف، من  

يوم إىل يوم، إذ ال يدرى املرء متى حيني حينه، ويأتيه أجله.. فقد يؤخر املرء التوبة إىل غد،  

يومه إىل مسائه، فال    الغد إال وهو   يأِت ثم ال   التوبة من صبح  املوتى.. وقد يؤخر  يف عامل 

يكون يف املساء بني األحياء؛ فاملراد بإتيان العذاب هنا، هو وقوع املوت بالعصاة واملذنبني  

قبل التوبة.. فإتيان املوت هلم وهم عىل تلك احلال، إتيان بالعذاب الذي يبدأ دخوهلم فيه  

 ون احلرسة والندامة، حيث ال تنفع حرسة، وال نجدى ندامة. منذ حلظة املوت.. وهنا تك

ْطُت يِف  قال آخر: وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل:  ا فارَّ ىلا ما ا عا تا رْسا ا حا ﴿أاْن تاُقولا ناْفٌس يا

ُكنُْت ِمنا  ايِن لا دا ْو أانَّ اهللَّا ها اِخِرينا أاْو تاُقولا لا إِْن ُكنُْت ملاِنا السَّ نِْب اهللَِّ وا املُْتَِّقنيا أاْو تاُقولا ِحنيا   جا

املُْْحِسننِيا  ِمنا  أاُكونا  فا ًة  رَّ كا أانَّ َِل  ْو  لا ابا  ذا اْلعا ى  .. فهذه مقوالت ثالث،  [ 58ـ    56الزمر:  ] ﴾  تارا

ياُكُم    وهي للذين أدركهم املوت وهم عىل كفرهم وضالهلم..  
ْأتِ بدل من قوله تعاىل: ﴿أاْن يا

اُب  ذا أي  [ 55الزمر:  ] ﴾  اْلعا تقولوا يف  ..  أن  قبل  إليكم من ربكم من  أنزل  ما  واتبعوا أحسن 

 حرسة وندم هذه املقوالت. 

قال آخر: وكل مقولة من هذه املقوالت الثالث، يقوهلا الكافر الضال، يف مرحلة من  

البعث.. إىل احلساب واجلزاء.. فعند املوت، يرى أهل   مراحل اآلخرة.. من املوت.. إىل 

الذين هم صائرون إليه، فيعرف الضال منهم أنه كان من أمره  الضالل مصريهم املشئوم  

اِخِرينا عىل ضالل، فيقول:   إِْن ُكنُْت ملاِنا السَّ نِْب اهللَِّ وا ْطُت يِف جا ا فارَّ ىلا ما تاا عا رْسا ا حا الزمر: ] ﴾  ﴿يا
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له من طاعة ووالء من    ينبغي .. والتفريط، معناه: التقصري، وجنب اهلل: هو ما هلل، وما  [ 56

  ﴾ املخففة من إن الثقيلة املؤكدة.. أي وإين كنت ملن اخلارسين، إذ برصت    هي عباده.. و﴿إِنَّ

فلم   اهلدى،  وجاءين  أبرص،  املؤمنون  أفلم  وربح  وضللت،  الناس  اهتدى  وقد  هتد، 

 وخرست. 

ُكنُْت ِمنا املُْتَِّقنيا قال آخر: وا ايِن لا دا ْو أانَّ اهللَّا ها الزمر: ] ﴾  ملقولة الثانية، وهي قوله: ﴿لا

بني  [ 57 ضيقا  مكانا  يأخذ  حيث  املحرش..  إىل  ويساق  قربه،  من  يبعث  ما  عند  ويقوهلا   ،

به   حتف  كريم،  موكب  يف  سعة،  يف  واإلحسان  اإليامن  أهل  يرى  حني  عىل  املجرمني، 

 جانب. البرشيات من كل  

ْو أانَّ   قال آخر: واملقولة الثالثة.. يقوهلا حني يرى العذاب، ويساق إليه، فيقول: ﴿لا

أاُكونا ِمنا املُْْحِسننِيا  ًة فا رَّ ، و﴿لاْو﴾ هنا للتمنى: حيث يفزع أهل النار إىل هذه  [ 58الزمر:  ] ﴾  َِل كا

احِلًا  ْل صا ناا أاْخِرْجناا ناْعما بَّ ُل األمانى الباطلة، قائلني: ﴿را رْيا الَِّذي ُكنَّا ناْعما  [37فاطر: ] ﴾ غا

اما  قال آخر: ومثل ذلك، قال تعاىل: ﴿  أا ِمنُْهْم كا َّ ناتاربا ًة فا رَّ ناا كا ْو أانَّ لا باُعوا لا ِذينا اتَّ الا الَّ قا وا

ارِ  ا ُهْم بِخا ما ْيِهْم وا لا اٍت عا ا رسا ُْم حا هلا لِكا ُيِرهيُِم اهللَُّ أاْعاما ذا ُءوا ِمنَّا كا َّ    [ 167البقرة:  ] ﴾  ِجنيا ِمنا النَّارِ تاربا

: أي: وقال التابعون: يا ليت لنا عودة إىل الدنيا، فنعلن براءتنا من هؤالء  (1) قال آخر

أعامهلم   يرهيم  القيامة  يوم  عذابه  شدة  اهلل  أراهم  وكام  منا..  براءهتم  أعلنوا  كام  الرؤساء، 

 أبدا. الباطلة ندامات عليهم، وليسوا بخارجني من النار 

أانَّى  قال آخر: ومثل ذلك، قال تعاىل: ﴿  اُن وا ْنسا ُر اإْلِ كَّ تاذا ئٍِذ يا ْوما نَّما يا ها ئٍِذ بِجا ْوما ِجيءا يا وا

هُ  اقا ثا الا ُيوثُِق وا ٌد وا ُه أاحا ابا ذا ُب عا ذِّ ئٍِذ الا ُيعا ياْوما ْمُت حِلايااِِت فا ْيتانِي قادَّ ا لا ُقوُل يا ى يا ْكرا ُه الذِّ دٌ لا ﴾   أاحا

  [ 26ـ  23الفجر: ] 

 

 ( 25التفسري امليرس )ص  (1)
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: أي: وجيء يف ذلك اليوم العظيم بجهنم، يومئذ يتعظ الكافر ويتوب،  (1) قال آخر

وكيف ينفعه االتعاظ والتوبة، وقد فرط فيهام يف الدنيا، وفات أواهنام؟ يقول: يا ليتني قدمت  

يف الدنيا من األعامل ما ينفعني حلياِت يف اآلخرة.. ففي ذلك اليوم العصيب ال يستطيع أحد  

وال يقدر أن يعذب مثل تعذيب اهلل من عصاه، وال يستطيع أحد أن يوثق مثل وثاق اهلل،  

 وال يبلغ أحد مبلغه يف ذلك. 

اْذُت  قال آخر: ومثل ذلك، قال تعاىل: ﴿ ْيتانِي اختَّ ا لا ُقوُل يا ْيِه يا دا ىلا يا ْوما ياعاضُّ الظَّامِلُ عا يا وا

بِياًل  ُسوِل سا عا الرَّ   [ 27الفرقان: ] ﴾ ما

: أي: واذكرـ  أهيا الرسولـ  يوم يعض الظامل لنفسه عىل يديه ندما وحترسا  (2) ل آخرقا 

يا ليتني صاحبت رسول اهلل   واتبعته يف اختاذ اإلسالم طريقا إىل اجلنة، ويتحرس    قائال: 

قائال يا ليتني مل أختذ الكافر فالنا صديقا أتبعه وأوده.. لقد أضلني هذا الصديق عن القرآن  

 جاءين، وكان الشيطان الرجيم خذوال لإلنسان دائام. بعد إذ 

تعاىل: قال  ذلك  ومثل  آخر:  أاُوا    قال  را وا باُعوا  اتَّ ِذينا  الَّ ِمنا  اتُّبُِعوا  ِذينا  الَّ أا  َّ تاربا ﴿إِْذ 

ًة   رَّ ناا كا ْو أانَّ لا باُعوا لا ِذينا اتَّ الا الَّ قا ْت هِبُِم اأْلاْسبااُب وا طَّعا تاقا ابا وا ذا ُءوا ِمنَّا  اْلعا َّ اما تاربا أا ِمنُْهْم كا َّ ناتاربا فا

اِرِجنيا ِمنا النَّارِ  ا ُهْم بِخا ما ْيِهْم وا لا اٍت عا ا رسا ُْم حا هلا لِكا ُيِرهيُِم اهللَُّ أاْعاما ذا    [ 167ـ  166البقرة: ] ﴾ كا

آخر يتبعون  (3) قال  الذين  هؤالء  مصري  عن  حديث  الكريمة  اآليات  هذه  ففي   :

ب فيشعرون  ما  الظاملني  كل  يتحملون مسئوليتهم يف  بأهنم  يوحون هلم  عندما  هلم  حاميتهم 

يتعرضون له من صعوبات احلياة ومشاكلها، وذلك فيام ينقله لنا من مشاهد القيامة، وقد  

ابا  ذا أاُوا اْلعا را باُعوا وا ِذينا اتَّ ِذينا اتُّبُِعوا ِمنا الَّ أا الَّ َّ ﴾  بدأت اآليات الكريمة بقوله تعاىل: ﴿إِْذ تاربا

 

 ( 594التفسري امليرس )ص  (1)

 ( 362التفسري امليرس )ص  (2)

 ( 160/ 3من وحي القرآن: ) (3)
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 [ 166البقرة: ] 

قال آخر: أي أن املتبوعون من الظاملني والكرباء يتهربون من املسؤولية، فال يشعرون  

اجلميع   يقتحم  وهو  أمامهم  ماثال  العذاب  رأوا  عندما  وذلك  هبم،  تربطهم  عالقة  بأية 

اأْلاْسبااُب﴾ التي كانت بينهم، يف كل  هِبُِم  ْت  طَّعا تاقا ما    بمستوى واحد من دون تفريق، ﴿وا

متثله من عىل أساس متني من اهلل، بل كانت خاضعة لألوضاع الطارئة التي تزول لدى أول  

أو لف    ،انحرافحتد من حتديات املصري التي تواجه املسؤولني بطريقة حاسمة ليس فيها أي  

 أو دوران، أو وساطة فيام تعارف عليه الناس من أساليب الوساطة يف الدنيا. 

ت اهلل  ويذكر  آخر:  التنهدات  قال  ليطلقوا  التابعون  يقف  املوقف  هذا  يف  أنه  عاىل 

واحلرسات عىل كل املواقف اخلاضعة اخلانعة التي كانوا يقفوهنا ملصلحة هؤالء يف الدنيا،  

 فيجعلون مصريهم تبعا إلرادة اآلخرين وشهواهتم وأطامعهم.

رية القاتلة،  قال آخر: وانطلقت التمنيات التي تعرب عن التمزق النفيس الداخيل، واحل

واحلقد   هبم،  العالقة  من خالل  نفوسهم  يف  تعيش  التي  لآلمال  الكبرية  باخليبة  والشعور 

اما   أا ِمنُْهْم كا َّ ناتاربا ًة فا رَّ ناا كا ْو أانَّ لا باُعوا لا ِذينا اتَّ الا الَّ قا العميق الذي حيرق الروح بحثا عن الثأر. ﴿وا

ُءوا ِمنَّا﴾، أي إهنم يبحثون عن رد   َّ الفعل الذي يقابل الرباءة برباءة مماثلة متس الظاملني يف  تاربا

مصاحلهم يف مواقعهم يف الدنيا، فيتمنون أن يرجعوا إىل الدنيا كرة أخرى، ولكنها متنيات  

 تضيع يف اهلواء. 

لاْيِهمْ  اٍت عا ا رسا ُْم حا هلا لِكا ُيِرهيُِم اهللَُّ أاْعاما ذا ي:  أ  [ 167البقرة:  ] ﴾  قال آخر: ثم قال تعاىل: ﴿كا

عندما ترجع هبم الذكرى إىل حياهتم التي كانوا يسريون فيها يف ركاب هؤالء الظاملني، ليبنوا  

يواجهون   فهم  طويل..  متواصل  كفاح  يف  وجهودهم  بسواعدهم  والطغيان  الظلم  حياة 

املوقف لريوا كل تلك األعامل واجلهود تتحول يف مصريهم إىل حرسات ال تنفعهم، فقد  
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اِرِجنيا ِمنا النَّاِر﴾ مهام احتجوا ومهام برروا أو تنهدوا، فقد كان  وقعوا يف النار ﴿وا  ا ُهْم بِخا ما

الرسالة واملبدأ، وقامت عليهم   الواقع ومعرفته من خالل وعي  هلم جمال كبري يف دراسة 

 احلجة من اهلل يف ذلك كله. 

ىلا    قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل: ى إِْذ ُوِقُفوا عا ْو تارا لا الا  ﴿وا دُّ وا ْيتاناا ُنرا ا لا اُلوا يا قا النَّاِر فا

ناُكونا ِمنا املُْْؤِمننِيا  ناا وا بِّ اِت را با بِآيا ذِّ   [ 27األنعام: ] ﴾ ُنكا

أي ولو ترى أهيا السامع ما حيل بأولئك املكذبني من الفزع واهلول حني    :(1) قال آخر

كفرهم   وندمهم عىل  املوقف،  أرض  من  عليها  النار مرشفني  العذاب عىل  تقفهم مالئكة 

وحرسهتم عىل ما فرط منهم يف جنب اهلل ومتنيهم ما ال سبيل للحصول عليه، لرأيت ما ال  

املتكلم    أوِتعنه اللسان، وال يبلغ تصويره البيان، ولو  حييط به الوصف وال يقدر عىل التعبري  

 بالغة سحبان. 

اِت   با بِآيا ذِّ الا ُنكا دُّ وا ْيتاناا ُنرا ا لا اُلوا يا قا قال آخر: ثم ذكر ما حيدث منهم حينئذ، فقال: ﴿فا

﴾ أي يقول هؤالء املرشكون برهبم إذا حبسوا عىل النار:   ناُكونا ِمنا املُْْؤِمننِيا ناا وا بِّ ليتنا نرد  را

إىل الدنيا حتى نتوب ونعمل صاحلا وال نكذب بآيات اهلل وحججه التي نصبها داللة عىل  

 وحدانيته وصدق رسله، بل نكون من املصدقني به وبرسله ومن املتبعني ألمره وهنيه. 

قال آخر: ومتني هذا الرد إىل الدنيا بناء عىل جهلهم بأنه حمال، أو أهنم مع علمهم  

 مانع من متنيه عىل سبيل التحرس، ألنه يصح أن يتمنى ما ال يكون. باستحالته ال 

قال آخر: ثم بني اهلل تعاىل أن هذا التمني مل يكن لتغري حاهلم، بل ألنه بدا هلم ما كان  

ْبُل  اُنوا خُيُْفونا ِمْن قا ا كا ُْم ما ا هلا ْل بادا أي بدا هلم سوء عاقبة    [ 28األنعام:  ] ﴾  خفيا عنهم فقال: ﴿با

 

 ( 101/  7تفسري املراغي ) (1)
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وا خيفونه من الكفر والسيئات ونزل هبم عقابه فتربموا وتضجروا ومتنوا اخلالص منه  ما كان

بالرد إىل الدنيا وترك ما أفىض إليه من التكذيب باآليات وعدم اإليامن، كام يتمنى املوت من  

أهنكه املرض وأضناه الداء العضال ألنه ينقذه من اآلالم ال ألنه حمبوب يف نفسه وال مرجو  

 لذاته. 

ناُكونا ِمنا  : ومثل ذلك قال تعاىل عىل لسان أهل جهنم:  (1) قال آخر ًة فا رَّ ناا كا لاْو أانَّ لا ﴿فا

 ، أي: فليت لنا رجعة إىل الدنيا، فنصري من مجلة املؤمنني الناجني. [ 102الشعراء: ] ﴾ املُْْؤِمننِيا 

إال أري  أنه قال: )ال يدخل أحد اجلنة      قال آخر: وورد يف احلديث عن رسول اهلل 

مقعده من النار لو أساء؛ ليزداد شكرا، وال يدخل النار أحد إال أري مقعده من اجلنة لو  

  (2)(أحسن؛ ليكون عليه حرسة 

وقال:  آخر:  اهلل   قال  أن  لو  فيقول:  اجلنة،  من  مقعده  يرى  النار  أهل  هداين،    )كل 

النار، فيقول: لوال أن اهلل  هداين،    فيكون عليهم حرسة.. وكل أهل اجلنة يرى مقعده من 

  (3) (فيكون له شكرا

 (4)قال آخر: وقال: )إن الناس يمرون يوم القيامة عىل الرصاط، والرصاط دحض

قع، هلا  عليهم مثل الثلج إذا و   (5)مزلة يتكفأ بأهله، والنار تأخذ منهم، وإن جهنم لتنطف

زفري وشهيق، فبينام هم كذلك إذ جاءهم نداء من الرمحن: عبادي من كنتم تعبدون يف دار  

الدنيا؟ فيقولون: رب، أنت تعلم أنا إياك كنا نعبد، فيجيبهم بصوت مل يسمع اخلالئق مثله  

عفوت عنكم ورضيت عنكم،    قط: عبادي، حق عيل أال أكلكم اليوم إىل أحد غريي، فقد

 

 ( 371التفسري امليرس )ص  (1)

 . 6200ح   2402ص  5صحيح البخاري: ج   (2)

 .10657ح   591 ص 3: ج مسند أمحد (3)

 الدحض: الزلق.  (4)

 نطف: سال. (5)
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النار:    يفئكة عند ذلك بالشفاعة، فينحون من ذلك املكان، فيقول الذين حتتهم فتقوم املال 

املُْْؤِمننِيا  ِمنا  ناُكونا  فا ًة  رَّ كا ناا  لا أانَّ  لاْو  فا ِيٍم  محا ِديٍق  الا صا وا افِِعنيا  ِمْن شا ناا  لا ـ   100الشعراء:  ] ﴾  ﴿فااما 

اُوونا ، قال اهلل [ 102 اْلغا ا ُهْم وا يها
  (1)([ 94الشعراء: ] ﴾ : ﴿فاُكْبكُِبوا فِ

الكرة، واشتدت   ييأسون من  قال آخر: وقال اإلمام عيل يف صفة جهنم: )فعندها 

  (2) احلرسة، وأيقنوا باهللكة واملكث جزاء بام كسبوا وعذبوا(

قال آخر: وقال اإلمام الصادق: )إذا مات الكافر شيعه سبعون ألفا من الزبانية إىل  

بصوت يسمعه كل يشء إال الثقالن ويقول: لو أن َل كرة فأكون  قربه، وإنه ليناشد حامليه  

من املؤمنني، ويقول: ارجعوين لعيل أعمل صاحلا فيام تركت، فتجيبه الزبانية: كال إهنا كلمة  

أنت قائلها، وينادهيم ملك: لو رد لعاد ملا هني عنه، فإذا أدخل قربه وفارقه الناس، أتاه منكر  

نه ثم يقوالن له: من ربك، وما دينك، ومن نبيك؟ فيتلجلج  ونكري يف أهول صورة، فيقيام

يذعر هلا كل يشء، ثم يقوالن    لسانه وال يقدر عىل اجلواب، فيرضبانه رضبة من عذاب اهلل 

له: من ربك، وما دينك، ومن نبيك؟ فيقول: ال أدري، فيقوالن له: ال دريت وال هديت  

عز    زالن إليه احلميم من جهنم؛ وذلك قول اهلل وال أفلحت، ثم يفتحان له بابا إىل النار، وين

ِيمٍ  نُُزٌل ِمْن محا الِّنيا فا بِنيا الضَّ ذِّ انا ِمنا املُْكا ا إِْن كا أامَّ يعني يف القرب    [ 93ـ    92الواقعة:  ] ﴾  وجل: ﴿وا

ِحيمٍ  ياُة جا
تاْصلِ   (3)(يعني يف اآلخرة  [ 94الواقعة: ] ﴾ ﴿وا

إذا كان من أهل اجلنة نادى: عجلوا يب،    قال آخر: وقال اإلمام الصادق: )إن امليت

  (4)(وإن كان من أهل النار نادى: ردوين

 األماين: 

 

 نقال عن ابن مردويه. 309ص  6الدر املنثور: ج  (1)

 .30بشارة املصطفى: ص  (2)

 . 455ح   365األماَل للصدوق: ص  (3)

 . 394ص   1ذكرى الشيعة: ج  (4)



391 

 

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف متني أهل جهنم للموت. 

بُّكا  : لقد ذكره اهلل تعاىل، فقال:  (1)قال أحد الوعاظ ْيناا را لا الُِك لِياْقِض عا ا ما ْوا يا ناادا ﴿وا

الا  اِرُهونا قا قِّ كا ُكْم لِْلحا لاكِنَّ أاْكثارا ْد ِجْئنااُكْم بِاحْلاقِّ وا قا ُثونا لا
اكِ    [ 78ـ  77الزخرف: ] ﴾ إِنَُّكْم ما

قال آخر: ذكر اهلل تعاىل يف هاتني اآليتني الكريمتني ما يقوله أهل النار وما جييبهم به  

الُِك لِياْقِض   ا ما ْوا يا ناادا ﴾ أي ونادى املجرمون  خزنتها فقال: ﴿وا اكُِثونا الا إِنَُّكْم ما بُّكا قا ْيناا را لا عا

فيه،   نحن  مما  لريحينا  أرواحنا  يقبض  أن  ربك  لنا  ادع  مالك  يا  فقالوا:  العذاب  شدة  من 

 فأجاهبم بقوله إنكم ماكثون ال خروج لكم منها، وال حميص لكم عنها. 

سبحانه وتعاىل، وهو الذي    قال آخر: ومالك، هو امللك املوكل بالنار من عند اهلل

ْيناا   لا الُِك لِياْقِض عا ا ما يقوم عىل أهل النار، كام يقوم السبحان عىل املسجونني.. ويف قوهلم: ﴿يا

﴾ ما يكشف البالء النازل هبم، كام يكشف اليأس الذي وقع يف نفوسهم من أن ينالوا   بُّكا را

طمعون يف رمحته، حتى إهنم لينادون  من اهلل خريا.. فهم ال يرجون اهلل يف هذا اليوم، وال ي

﴾ ومل يقولوا )ليقض علينا ربنا(، ألهنم عىل يأس من أن   بُّكا ْيناا را لا الُِك لِياْقِض عا ا ما مالكا: ﴿يا

ينسبوا إىل اهلل، وأن يقبل اهلل منهم قوال.. وذلك من ضالهلم الذي صحبهم يف آخرهتم، فلم  

 يقدروا اهلل قدره.. ومل يروا سعة رمحته. 

﴾ هو رد مالك عىل ما طلبوه منه أن يسأل  قا  اكُِثونا الا إِنَُّكْم ما ل آخر: وقوله تعاىل: ﴿قا

﴿إِنَُّكْم   مالك:  وقول  العذاب..  هذا  عنهم  ينقطع  حتى  وإهالكهم،  عليهم،  القضاء  ربه 

  ﴾ اكُِثونا ﴾ أبلغ من قوله إنكم لن متوتوا أو لن يقىض عليكم، ألن قوله: ﴿إِنَُّكْم ما اكُِثونا ما

ل عىل أهنم لن يموتوا، ولن يقىض عليهم، كام يدل يف نفس الوقت عىل أهنم لن يتحولوا  يد

 

/  13(، والتفسري القرآين للقرآن )111/  25تفسري املراغي )  (1)

166 ) 
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عن حالتهم تلك التي هم فيها.. إهنم ماكثون فيام هم فيه من عذاب أليم، وعىل تلك احلال  

التي هم عليها.. أما لو قيل هلم لن يقىض عليكم، أو لن متوتوا، فقد يظلون أحياء، ولكن يف  

ذا العذاب الذي معهم، وإن كان ذلك بعيدا عن حمامل اللفظ، إال أن املكروب  غري صحبة ه

يتعلق بأوهى األسباب، ويف هذا القول متعلق هلم، وإن كان متعلقا كاذبا.. فجاء قوله تعاىل:  

﴾ ليقطع حتى هذا الوهم الذي يتعلقون به.  اكُِثونا  ﴿إِنَُّكْم ما

وتوبيخ وبني سبب مكثهم فيها بقوله:    قال آخر: ثم خاطبهم اهلل تعاىل خطاب تقريع 

اِرُهونا  قِّ كا ُكْم لِْلحا لاكِنَّ أاْكثارا ْد ِجْئنااُكْم بِاحْلاقِّ وا قا أي لقد بينا لكم احلق عىل    [ 78الزخرف:  ] ﴾  ﴿لا

ألسنة رسلنا، وأنزلنا إليكم الكتب مرشدة إليه، ولكن سجاياكم ال تقبله وال تقبل عليه،  

للباطل وتعظمه تنقاد  أنفسكم  وإنام  ، وتصد عن احلق وتأباه، وتبغض أهله، فعودوا عىل 

 باملالمة، واندموا حيث ال تنفعكم الندامة. 

ْ ُأوتا    قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل: ْيتانِي ملا ا لا ياُقوُل يا لِِه فا ُه بِِشاما تاابا
ْن ُأوِِتا كِ ا ما أامَّ ﴿وا

ْيتاها  ا لا ابِياْه يا ا ِحسا ْ أاْدِر ما ملا تاابِياْه وا
اِضياةا كِ اناِت اْلقا   [ 27ـ  25احلاقة: ] ﴾ ا كا

عندما ينظر يف صحيفة أعامله،  : فهذه اآلية الكريمة تذكر أن املنحرف  (1)قال آخر

  ويتذكر قبيح أفعاله، خيجل منها ويتمنى أن لو كان عذب يف النار ومل خيجل هذا اخلجل.. 

 العذاب اجلسامين. هذا إيامء إىل أن العذاب الروحاين أشد أملا من ويف 

تاابِياهْ 
ُأوتا كِ  ْ ملا ْيتانِي  لا ا  يا ياُقوُل  ﴾  قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل قوله حينها، فقال: ﴿فا

ألهنم يعرفون جيدا ما أسلفوه من الكفر والضالل واحلرب عىل اهلل ورسله، فال يطيقون  

يف عذاب اهلل، من  رؤية الكتاب وما فيه، ألنه يوحي إليهم باملصري األسود الذي ينتظرهم  

 

 (76/  23من وحي القرآن: )و (،59/ 29تفسري املراغي ) (1)
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 دون أن جيدوا وليا وال نصريا. 

ابِياهْ  ا ِحسا ْ أاْدِر ما ملا ألن احلساب سوف يكون شديدا عىل اجلرائم  ﴾  قال آخر: وقال: ﴿وا

 التي ارتكبها يف حياته ضد الرسالة والرسول. 

اِضياةا  اناِت اْلقا ا كا ْيتاها ا لا كان يتمنى    يف إشارة إىل املوتة األوىل التي﴾  قال آخر: وقال: ﴿يا

 لو أهنا بقيت مستمرة من دون أن تتحول إىل حياة جديدة يواجه فيها العذاب الشديد. 

الِياهْ  نِّي ما ا أاْغناى عا الذي مجعته من مصادر متنوعة مل أراع فيها ﴾  قال آخر: وقال: ﴿ما

بالزهو   املنفتحة  الذات  نامء  أجل  من  فيه  بل حتركت  اهلل،  بطاعة  فيه  أعمل  ومل  اهلل  حدود 

 واخليالء، بام يبعدها عن اإلحساس باملسؤولية أمام اهلل. 

انِياهْ  ُسْلطا نِّي  عا لاكا  ﴿ها وقال:  آخر:  احلصول  ﴾  قال  يف  طاقاِت  كل  أجهدت  الذي 

السطوة   أصحاب  إرضاء  أجل  من  إليه،  للوصول  املبادئ  من  كثري  عن  وتنازلت  عليه، 

سلط ومن  الضعفاء،  عىل  سطوة  سطوهتم  من  ليمنحوين  عىل والسلطان،  سلطانا  اهنم 

البؤساء، ألوحي لنفيس بأين صاحب القدرة الواسعة التي ال يضعفها يشء، مما جعلني آخذ  

حريتي يف ظلم الناس يف أنفسهم وأمواهلم وأعراضهم، وها أنا اآلن أجد نفيس عاريا من  

كل هذا، خائفا من كل يشء حوَل، مرعوبا مما أقبل عليه من عذاب النار الذي حيرق كل  

 خيي وسلطاين ويؤدي يب إىل عمق الذل وفضيحة العار. تار

قال آخر: وهكذا ورد يف احلديث عن اإلمام عيل أنه قال: )من ال يسكن اجلنة فبرشه  

بعذاب أليم، وخزي مقيم، وأكبال ومقامع، وسالسل طوال، ومقطعات النريان، ومقارنة  

فظ واخلزنة  واللباس حديد،  الرشاب صديد،  والنـكل شيطان،  ملتهبة، واألبواب  ظة،  ار 

نداؤهم:   يرمحون،  فال  ويستغيثون  جيابون،  فال  ينادون  مطبقة،  الُِك  موثقة  ما ا  يا ْوا  ناادا ﴿وا

اِرُهو كا قِّ  لِْلحا ُكْم  أاْكثارا لاكِنَّ  وا بِاحْلاقِّ  ِجْئنااُكْم  ْد  قا لا ُثونا 
اكِ ما إِنَُّكْم  الا  قا بُّكا  را لاْيناا  عا ﴾  نا لِياْقِض 
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ُهْم فِيِه ُمْبلُِسونا   [ 78ـ    77الزخرف:  ]  نُْهْم وا ُ عا رتَّ الُِدونا الا ُيفا نَّما خا ها اِب جا ذا ﴾  ﴿إِنَّ املُْْجِرِمنيا يِف عا

وأوثق    [ 75ـ    74الزخرف:  ]  النار،  يف  فخلدوا  املعصية  أهل  وأما  اخلري..  من  آيسون  أي 

قطعت  األقدام، وغل منهم األيدي إىل األعناق، وألبس أجسادهم رسابيل القطران، ومنهم 

يفتح   النار، هم يف عذاب قد اشتد حره، ونار قد أطبق عىل أهلها، فال  هلم مقطعات من 

عنهم أبدا، وال يدخل عليهم ريح أبدا، وال ينقيض منهم الغم أبدا، والعذاب أبدا شديد،  

  (1)والعقاب أبدا جديد، ال الدار زائلة فتفنى، وال آجال القوم تقىض(

ونا بام ورد يف متني أهل جهنم النجاة، ولو باالفتداء بام  قال املرشد: أحسنتم.. فحدث 

 يف األرض مجيعا. 

فقال:   ذلك،  تعاىل  اهلل  ذكر  لقد  الوعاظ:  أحد  يِف  قال  ا  ما ظالاُموا  لِلَِّذينا  أانَّ  ْو  لا ﴿وا

ِة   ْوما اْلِقيااما اِب يا ذا  اْلعا
ِ
ْوا بِِه ِمْن ُسوء ْفتادا ُه الا عا ِمْثلاُه ما ِيًعا وا ْ ياُكوُنوا  اأْلاْرِض مجا ا ملا ُْم ِمنا اهللَِّ ما ا هلا بادا وا

تاِسُبونا  ْ  [ 47الزمر: ] ﴾ حيا

: أي ولو أن هؤالء املرشكني ملكوا كل ما يف األرض من األموال وملكوا  (2) قال آخر

مثله معه، وقبل ذلك منهم يوم القيامة الفتدوا به أنفسهم من أهوال ذلك العذاب الشديد  

 الذي سيعذبون به. 

تاِسُبونا قال   ْ ْ ياُكوُنوا حيا ا ملا ُْم ِمنا اهللَِّ ما ا هلا بادا أي وظهر هلم من  ﴾  آخر: ثم قال تعاىل: ﴿وا

كانوا   ألهنم  به..  أنفسهم  حيدثوا  ومل  حسباهنم  يف  يكن  مل  ما  هلم  أعده  الذي  اهلل  عذاب 

 مغرورين بلطف اهلل، يف حني كانوا يف غفلة عن غضبه وقهره. 

ي يتصوروهنا حسنة، يف حني أهنا كانت من  قال آخر: وأحيانا كانوا  قومون بأعامل 

 

(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: 17/  24تفسري املراغي )  (2) .30بشارة املصطفى: ص  (1)

(15 /110 ) 
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 الذنوب الكبرية؛ فتظهر هلم يف ذلك اليوم أمور مل يكن يتصور أحد ظهورها. 

قال آخر: وذلك الوعيد يأِت يف مقابل الوعود الطيبة التي قطعت للمؤمنني، كام قال  

ةِ  ُْم ِمْن ُقرَّ ا ُأْخِفيا هلا ْعلاُم ناْفٌس ما  [ 17السجدة: ] ﴾  أاْعنُيٍ تعاىل: ﴿فاالا تا

فقال:   أجتزع،  له:  فقيل  املوت،  عند  الصاحلني جزع  أحد  أن  روي  وقد  آخر:  قال 

تاِسُبونا  ْ ْ ياُكوُنوا حيا ا ملا ُْم ِمنا اهللَِّ ما ا هلا بادا  [ 47الزمر: ] ﴾ أخذتني هذه اآلية ﴿وا

ُْم  قال آخر: وقد عقب اهلل تعاىل عىل هذه اآلية الكريمة ما يوضحها بقوله: ﴿وا  ا هلا بادا

ْستاْهِزُئونا  اُنوا بِِه يا ا كا اقا هِبِْم ما حا ُبوا وا سا ا كا يِّئااُت ما  [ 48الزمر: ] ﴾ سا

قال آخر: فهذه اآلية الكريمة والتي قبلها طرحت أربعة مواضيع تتعلق باملرشكني  

والظاملني.. أوهلا: أن هول ورهبة العذاب اإلهلي يف ذلك اليوم ستكون من الشدة بحيث  

هم يتمنون لو أن لدهيم يف تلك الساعة ضعف الثروات واألموال التي كانوا يمتلكوهنا  جتعل

يف عامل الدنيا ليفتدوا هبا من سوء العذاب، ولكن من املستحيل أن حيدث مثل هذا األمر يف  

 يوم القيامة. 

قال آخر: وثانيها: تظهر أمامهم أنواع من العذاب اإلهلي الذي مل يكن أحد يتوقعه  

ي  مشاهدهتم  وال  رابعها:  هلم..  وتتجسد  أمامهم  السيئة  أعامهلم  حترض  وثالثها:  تصوره.. 

 حقيقة املعاد الذي مل يأخذوه مأخذ اجلد، ومن ثم انغالق كل أبواب النجاة أمامهم. 

اأْلاْرِض   ا يِف  ما ُْم  أانَّ هلا ْو  لا ُروا  فا ِذينا كا الَّ ِيًعا  قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل: ﴿إِنَّ  مجا

ُيِريُدو أالِيٌم  اٌب  ذا عا ُْم  هلا وا ِمنُْهْم  ُتُقبِّلا  ا  ما ِة  اْلِقيااما ْوِم  يا اِب  ذا عا ِمْن  بِِه  لِياْفتاُدوا  ُه  عا ما ِمْثلاُه  أاْن  وا نا 

اٌب ُمِقيمٌ  ذا ُْم عا هلا ا وا اِرِجنيا ِمنْها ا ُهْم بِخا ما ُْرُجوا ِمنا النَّاِر وا    [ 37ـ  36املائدة: ] ﴾ خيا
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: أي إن الذين ابتعدوا عن اهلل بفكرهم وروحهم وحياهتم.. هؤالء الذين  (1) قال آخر

داخلهم،   يف  بوجوده  ليحسوا  اهلل  عىل  طريقا  ألنفسهم  يفتحوا  أن  إىل  باحلاجة  يشعروا  مل 

ولرياقبوا خطواهتم العملية يف احلياة، ما مصريهم يف اآلخرة؟ هل ينفعهم ما حصلوا عليه  

شهرة؟ وهل خيلصهم ذلك كله من عذاب اهلل كام كانوا يفعلون  يف الدنيا من مال أو جاه أو  

يف الدنيا إذا وقعوا يف مأزق أو مصيبة حيث يفتدون ذلك بأمواهلم؟ ولكن ما قيمة ماهلم؟  

ِة﴾ فال  ْوِم اْلِقيااما اِب يا ذا ُه لِياْفتاُدوا بِِه ِمْن عا عا ِمْثلاُه ما ِيًعا وا ا يِف اأْلاْرِض مجا ُْم ما ْو أانَّ هلا قيمة له    ﴿لا

وال نفع له، ألن ذلك هو ما يتعامل به أمثاهلم من الناس يف الدنيا، فيتنازلون عام هلم من  

يف   عباده  عن  الغني  اهلل  ولكن  له،  جاه خيضعون  أو  عليه  مال حيصلون  مقابل  يف  حقوق 

وجودهم ويف كل يشء حييط هبم، ال يتعامل معه هبذا األسلوب، إذ ليس هناك إال طاعة  

 إليه، ومها السبيل إىل احلصول عىل رضاه والبعد عن عقابه.واإلنابة 

قال آخر: وهذا هو الفارق بني اإلسالم وغريه من األديان، فالنصارى يعتقدون أن  

خالصهم وسعادهتم يكون باملسيح فدية هلم يفتدهيم بنفسه مهام كانت حاهلم، واملسلمون  

 واألعامل الصاحلة.  يعتقدون أن العمدة يف النجاة تزكية النفس بالفضائل 

ُْم   هلا ا ُتُقبِّلا ِمنُْهْم﴾، أي مهام قدموا من مغريات، ﴿وا قال آخر: ولذلك قال تعاىل: ﴿ما

اٌب أالِيٌم﴾ فتفاجئهم النار التي كانوا يف غفلة عنها، ويتعاظم لدهيم الشعور هبول املصري،   ذا عا

ا ُهْم بِخا  ما ُْرُجوا ِمنا النَّاِر وا ا﴾، فيلتفتون يمنة ويرسة، لعل هناك  فـ ﴿ُيِريُدونا أاْن خيا اِرِجنيا ِمنْها

مجيع   من  مسدودة  الطريق  ألن  حياولون،  عبثا  ولكنهم  للهرب،  منفذا  أو  للفرار،  طريقا 

اجلوانب، فقد أطبقت عليهم النار من كل جهاهتم، فتتحطم كل حماوالهتم للخروج، فهذه 

 

 (112/ 6تفسري املراغي )و (،161/ 8من وحي القرآن: ) (1)
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به احلاملون، إذ ال جمال فيه للحياة    دار خلود هلم وأي خلود هذا؟ إنه ليس اخللود الذي حيلم

هي   بل  تواجههم،  التي  وآالمهم  مشاكلهم  من  يسرتحيون  حيث  للموت،  وال  السعيدة، 

يعفي   ال  الذي  املوت  وهو  اللذيذ،  بطعمها  اإلحساس  عدم  يف  املوت  تشبه  التي  احلياة 

 ُ هلا ﴿وا احلياة،  هبا  حتفل  التي  والعذابات  اآلالم  قبضة  حتت  الوقوع  من  اٌب  اإلنسان  ذا عا ْم 

 ُمِقيٌم﴾  

ْوِمئٍِذ   اِب يا ذا ْفتاِدي ِمْن عا ْو يا دُّ املُْْجِرُم لا وا ُْم يا وهنا ُ قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل: ﴿ُيبارصَّ

ا  هنَّ
إِ الَّ  ُينِْجيِه كا ُثمَّ  ِيًعا  اأْلاْرِض مجا ْن يِف  ما ُتْؤِويِه وا تِي  الَّ فاِصيلاتِِه  أاِخيِه وا ِه وا

اِحباتِ صا لاظاى  ا  بِبانِيِه وا

ى وا ًة لِلشَّ اعا    [ 16ـ  11املعارج: ] ﴾ نازَّ

آخر يوم  (1)قال  الناس  عليها  يكون  التي  للحال  بيان  الكريمة  اآليات  هذه  ففي   :

القيامة، وأن كل إنسان مشغول بنفسه، ال يسأل عن أحد، وال يسأل عنه أحد.. إن كان من  

الناجني مىض إىل مرفأ النجاة، ناجيا بنفسه، دون أن يلتفت إىل وراء، أو عن يمني أو شامل..  

من شدة وبالء.. ﴿لُِكلِّ اْمِرٍئ ِمنُْهْم    يعاينهلالكني فحسبه ما  وحسبه أنه نجا.. وإن كان من ا

ْأٌن ُيْغنِيهِ  ئٍِذ شا ْوما  [37عبس: ] ﴾ يا

ُْم﴾، أي يروهنم رؤبة كاشفة ألحواهلم وما هم   وهنا ُ قال آخر: وقوله تعاىل: ﴿ُيبارصَّ

 ُ وهنا ُ ْم﴾،  فيه من كرب وبالء.. وضمري الرفع ﴿الواو﴾ وضمري النصب ﴿اهلاء﴾ يف ﴿ُيبارصَّ

ِيمٌ  ِياًم﴾، ألن كال منهام يف معنى اجلمع، وإن كان مفردا،   [ 10املعارج: ] ﴾ يعودان إىل ﴿محا و﴿محا

ألنه نكرة تفيد االستغراق يف حال النفي.. والتقدير أنه ال يسأل األصدقاء أصدقاءهم، ألن  

من   الغري  طريفكال  عن  بالنفس  واالشتغال  الوجوم،  من  واحدة،  حال  عىل  ،  التساؤل، 

 

 ( 1161/  15التفسري القرآين للقرآن ) (1)
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 فاجلميع يف هذا اليوم عىل سواء فيام يذهلهم من مهوم، فال سائل، وال مسؤول.  

ُمْ  وهنا ُ ﴿ُيبارصَّ الفعل  ويف  آخر:  )يبرصوهنم(،    [ 11املعارج:  ] ﴾  قال  الفعل  يف  ليس  ما 

وذلك ألن يبرّصوهنم يفيد أن أهل املوقف ـ ملا هم فيه من بالء ـ ال يكادون يبرصون شيئا..  

جة عنهم حتملهم محال عىل أن يفتحوا أعينهم عىل هذا املكروه الذي  ولكن كأن قوة خار

حييط هبم، وهيجم عليهم.. وأيضا؛ فإن يبرصوهنم، جتعل املبرصين واملبرصين عىل سواء،  

الفزع واهللع، ال تدع   سبيال إىل االختيار فيام    أليفكل منهم يبرص، ويبرص، يف حال من 

 ينظر إليه.. 

ْوِمئٍِذ بِبانِيهِ قال آخر: وقوله تعاىل:   اِب يا ذا ْفتاِدي ِمْن عا ْو يا دُّ املُْْجِرُم لا وا  [11املعارج:  ] ﴾  ﴿يا

الرفع والنصب يف يبرصوهنم.. أي أنه يبرص بعضهم بعضا، ويكشف    ضمرييحال من  

بعضهم حال بعض، يف حال يود فيها املجرم لو يفتدى من عذاب هذا اليوم ببنيه، وصاحبته  

 ؤويه، ومن يف األرض مجيعا.. وأخيه، وفصيلته التي ت

قال آخر: ويف هذه اآليات الكريمة نجد صورة من صور الفرار من اخلطر، يتخفف  

فيها اإلنسان مما بني يديه من كل عزيز عليه، غال عنده، ولكنه حممول عىل هذا حتت وطأة 

من بعض،  البالء املحيط به.. وهلذا فهو ال يلقى بكل مدخراته مجلة واحدة، وإنام خيىل يده  

ويشد يده عىل بعض، حتى إذا مل جيد فيام فعل ما خيفف عنه البالء، ألقى بكل مامعه مجيعا،  

 لعله جيد يف هذا طريقا لإلفالت من يد هذا اخلطر املطل عليه.. 

  يف قال آخر: والفرار من اخلطر، وطلب النجاة من مواطن اهلالك، غريزة مركوزة  

الكائن  احليالكائن   يفقد  وإنه حني  نوعه..  وحفظ  بقاؤه  عليها  يقوم  هذه    احلي ،  فعالية 

احليوان،   أو  اإلنسان،  ذلك  سواء يف  طريقها..  أوىل خطواته عىل  يف  احلياة  يفقد  الغريزة، 

 وحتى النبات.. وربام حتى اجلامد.
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م منها  قال آخر: واإلنسان بام فيه من عقل وذكاء، قد مكن هلذه الغريزة يف كيانه، وأقا 

هذا احلارس أكثر من سالح يدفع به أي خطر يقع، أو    يديحارسا يقظا عليه، ووضع بني 

 يتوقع أن يقع..  

ُقوا  اآلخرة أهوال تأخذ الناس بالنوايص واألقدام..  ويف  قال آخر:  اا النَّاُس اتَّ ا أاهيُّ ﴿يا

ا  ْوهنا ْوما تارا يٌم يا
ظِ ٌء عا ْ ِة يشا اعا ةا السَّ لا ْلزا بَُّكْم إِنَّ زا ُع ُكلُّ  را تاضا ْت وا عا امَّ أاْرضا ٍة عا ُل ُكلُّ ُمْرِضعا ا تاْذها

ِديٌد﴾   ابا اهللَِّ شا ذا لاكِنَّ عا ى وا ارا ا ُهْم بُِسكا ما ى وا ارا ى النَّاسا ُسكا تارا ا وا ْلاها ٍْل محا اِت محا ـ    1]احلج:  ذا

ون  هذا املوقف الرهيب، يساق املجرمون، والعصاة، إىل ساحة القصاص، حيث يرويف    .. [ 2

التي إذا   إليه، واملنزل الذي سينزلونه من جهنم،  رأى العني مصريهم الذي هم صائرون 

 رأهتم من مكان بعيد سمعوا هلا تغيظا وزفريا. 

قال آخر: ومع هذا اليأس القاتل، فإن قسوة العذاب، وشدة البالء، حتمل املجرمني  

والت ال بد منها، وحركات  عىل أن يفزعوا إىل أي مفزع، ويتجهوا إىل أي متجه.. إهنا حما 

جترى يف النفس، وال تتخذ هلا طريقا عمليا، حيث اليأس املطلق، الذي ال يلوح يف سامئه  

 املتجهمة بصيص من أمل، وال أثر لرجاء. 

ملسارب   الكريم  القرآن  صورها  التي  املعجزة،  الصورة  هذه  يف  وننظر  آخر:  قال 

ضنك الذي تبلغ فيه القلوب احلناجر.. إنه  النفوس وجمرى اخلواطر، يف زمحة هذا املعرتك ال

أن تدخل إىل عامل النفس، فرتصد حركاهتا، وتكشف عن    السينامئيلو قدر آلالت التصوير  

إحكامها، وصدقها،   يف  القرآنية  الصورة  هذه  من  يقرب  بام  تأتى  أن  أمكنها  ملا  خفاياها، 

 وإحاطتها الشاملة بام تكن الضامئر، وما ختفى الصدور. 

آخر  ْ  قال  ملا ِذينا  الَّ وا احْلُْسناى  ُِم  هبِّ لِرا اُبوا  اْستاجا ﴿لِلَِّذينا  تعاىل:  قال  ذلك  ومثل   :

ُْم ُسوُء احلِْ  ئِكا هلا ْوا بِِه ُأولا ْفتادا ُه الا عا ِمْثلاُه ما ِيًعا وا ا يِف اأْلاْرِض مجا ُْم ما ْو أانَّ هلا ُه لا ْستاِجيُبوا لا اِب  يا سا
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 ِ بِْئسا املْ نَُّم وا ها اُهْم جا ْأوا ما ادُ وا    [ 18الرعد: ] ﴾  ها

: أي للمؤمنني الذين أطاعوا اهلل ورسوله اجلنة، والذين مل يطيعوا وكفروا  (1) قال آخر

النار، ولو كانوا يملكون كل ما يف األرض وضعفه معه لبذلوه فداء ألنفسهم من   به هلم 

أسلفوه من عمل سيئ،  عذاب اهلل يوم القيامة، ولن يتقبل منهم، أولئك حياسبون عىل كل ما  

 ومسكنهم ومقامهم جهنم تكون هلم فراشا، وبئس الفراش الذي مهدوه ألنفسهم. 

تعاىل ألهون أهل   أنه قال: )يقول اهلل  قال آخر: وورد يف احلديث عن رسول اهلل 

النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما يف األرض من يشء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم،  

أن    فيقول: أردت  إال  فأبيت  أال ترشك يب شيئا،  آدم  أهون من هذا وأنت يف صلب  منك 

  (2)(ترشك يب 

األرض    ملء قال آخر: وقال: )جياء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك  

  (3()ذهبا، أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم، فيقال له: قد كنت سئلت ما هو أيرس من ذلك،

يا يؤتى  )  قال آخر: وقال:  له:  النار فيقول  آدم، كيف وجدت  ا  برجل من أهل  بن 

منزلك؟ فيقول: أي رب، رش منزل، فيقول: أتفتدي منه بطالع األرض ذهبا؟ فيقول: نعم  

  (4)أي رب، فيقول: كذبت، قد سألتك ما هو أقل من ذلك فلم تفعل، فريد إىل النار(

 اهلم: 

 احلزن الذي يعرض ألهل جهنم. قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف 

م   قال أحد الوعاظ: لقد ذكره اهلل تعاىل، فقال:   ا ِمْن غا ُْرُجوا ِمنْها اُدوا أاْن خيا ﴿ُكلَّاما أارا

ابا احْلاِريِق  ذا ُذوُقوا عا ا وا يها
   [ 22احلج: ] ﴾ ُأِعيُدوا فِ

 

 ( 251امليرس )ص التفسري  (1)

 . 6189ح   2399ص  5صحيح البخاري: ج   (2)

 . 6173ح   2395ص  5صحيح البخاري: ج   (3)

 .13511ح   477ص  4: ج مسند أمحد (4)
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آخر ومهومها  :  (1)قال  آالمها  من  واخلالص  جهنم  من  اخلروج  أرادوا  كلام  أي: 

 يدوا إليها، وقيل هلم ذوقوا عذاب احلريق. أع

أنه قال: )كل هم منقطع، إال هم أهل      قال آخر: وورد يف احلديث عن رسول اهلل 

  (2)(النار

  (3) ()ما من هم إال وله فرج، إال هم أهل النار قال آخر: وقال: 

وقال: آخر:  باهلل  قال  اهلل   )تعوذوا  رسول  يا  قالوا:  احلزن(،  جب  جب  من  وما   ،

، ومن  مرة(، قيل: يا رسول اهلل   مئةاحلزن؟ قال: )واد يف جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم  

  (4)(يدخله؟ قال: )القراء املراؤون بأعامهلم

وتنفصم   تتحقق شقوته،  دينا  اإلسالم  يبتغ غري  )من  اإلمام عيل:  وقال  آخر:  قال 

  (5)(وته، ويكن مآبه إىل احلزن الطويل والعذاب الوبيل عروته، وتعظم كب 

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف بكاء أهل جهنم. 

، فقال: )يا أهيا الناس، ابكوا، فإن مل    قال أحد الوعاظ: لقد ذكر ذلك رسول اهلل 

كأهنا جداول، حتى  تبكوا فتباكوا؛ فإن أهل النار يبكون حتى تسيل دموعهم يف وجوههم  

  (6)(تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون، فلو أن سفنا أجريت فيها جلرت 

)إن أهل النار ليبكون حتى لو أجريت السفن يف دموعهم جلرت،    قال آخر: وقال: 

  (7) (وإهنم ليبكون الدم

وقال:  آخر:  ثم   قال  الدموع،  ينقطع  حتى  فيبكون  النار،  أهل  عىل  البكاء    )يرسل 

 

 ( 312/ 10األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: ) (1)

 . 4753ح   254ص  3الفردوس: ج  (2)

 . 364ص  1تفسري القمي: ج  (3)

 . 2383ح   593ص  4سنن الرتمذي: ج  (4)

 . 161هنج البالغة: اخلطبة   (5)

 . 295ح   85الزهد البن املبارك )امللحقات(: ص  (6)

 . 8791ح   648ص   4: ج مستدرك احلاكم (7)
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  (1)(يبكون الدم حتى يصري يف وجوههم كهيئة األخدود؛ لو أرسلت فيه السفن جلرت 

 التذلل: 

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف التذلل الذي يعرض ألهل جهنم. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر اهلل تعاىل نامذج عنه، ومنها تذللهم للمؤمنني الذين كانوا  

ابا اجْلانَِّة   الدنيا، كام قال تعاىل:  حيتقروهنم ويسخرون منهم يف  اُب النَّاِر أاْصحا نااداى أاْصحا ﴿وا

ِرينا 
افِ ىلا اْلكا ُهاما عا ما رَّ اُلوا إِنَّ اهللَّا حا ُكُم اهللَُّ قا قا زا  أاْو مِمَّا را

ِ
ْيناا ِمنا املْااء لا يُضوا عا

   [ 50األعراف: ] ﴾ أاْن أافِ

: فهذه اآلية الكريمة تشري إىل تبدلت هبم احلال، وقد كانوا من قبل يف  (2)قال آخر

دنياهم بأنفون أن ينظروا إىل الناس إال من آفاق عالية، حتى لكأهنم آهلة، والناس عبيد أذالء  

هلم.. وها هم أوالء اليوم، يمدون أيدهيم يف ذلة وانكسار إىل هؤالء الذين كانوا عبيدا أو  

ْيناا  أشبه بالعبيد هلم لا ، يطلبون شيئا من تلك املوائد احلافلة التي بني أيدهيم.. ﴿أاْن أافِيُضوا عا

ُكُم اهللَُّ﴾   قا زا  أاْو مِمَّا را
ِ
 ِمنا املْااء

﴾..  ميئسا   قال آخر: وجييئهم اجلواب مفحام خمرسا  ِرينا
افِ ىلا اْلكا ُهاما عا ما رَّ : ﴿إِنَّ اهللَّا حا

ويمأل قلوهبم يأسا، ومها وكمدا، حتى يصادق عىل  وال يكاد هذا اجلواب يبلغ أسامعهم،  

اهلل،   عند  من  اجلواب  شارحة    فتجئهذا  عليه،  مصدقة  احلكم،  هلذا  مكملة  اهلل  كلامت 

اما   اُهْم كا اْلياْوما نانْسا ْنياا فا هْتُُم احْلايااُة الدُّ رَّ غا ِعًبا وا لا ًْوا وا اُذوا ِديناُهْم هلا ِذينا اختَّ اءا  ناُسوا لِقا ألسبابه: ﴿الَّ

ُدونا  ْحا ناا جيا
اتِ اُنوا بِآيا ا كا ما ا وا ذا ْوِمِهْم ها  [51األعراف: ] ﴾ يا

اءا    قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل: ْن شا ما ْلُيْؤِمْن وا اءا فا ْن شا بُِّكْم فاما ُقِل احْلاقُّ ِمْن را ﴿وا

املُْ   كا
ٍ
ء اُثوا باِما ْستاِغيُثوا ُيغا يا إِْن  ا وا اِدُقها اطا هِبِْم رُسا أاْعتاْدناا لِلظَّاملنِِيا نااًرا أاحا ا  إِنَّ ْلياْكُفْر  ْشِوي  فا ْهِل يا

 

)   (2) .4324ح   1446ص   2سنن ابن ماجة: ج  (1) للقرآن  القرآين  )و  (،408/  4التفسري  املراغي  /  8تفسري 

163 ) 
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ْت ُمْرتا  اءا سا اُب وا ا ًقا اْلُوُجوها بِْئسا الرشَّ    [ 29الكهف: ] ﴾ فا

: أي: قل هلؤالء الغافلني: ما جئتكم به هو احلق من ربكم، فمن أراد  (1) قال آخر

منكم أن يصدق ويعمل به، فليفعل فهو خري له، ومن أراد أن جيحد فليفعل، فام ظلم إال  

نفسه، إنا أعتدنا للكافرين نارا شديدة أحاط هبم سورها، وإن يستغث هؤالء الكفار يف النار  

هلم بامء كالزيت العكر شديد احلرارة يشوي وجوههم..    بطلب املاء من شدة العطش، يؤت

بل يزيده، وقبحت النار منزال هلم ومقاما.. ويف    ، ظمأهمقبح هذا الرشاب الذي ال يروي  

، ومل يعمل  هذا وعيد وهتديد شديد ملن أعرض عن احلق، فلم يؤمن برسالة رسول اهلل  

 بمقتضاها. 

د العظيم من مشاهد القيامة.. لقد انتهى  قال آخر: وهكذا يدل الستار عىل هذا املشه

احلساب وفضت املحاكمة، ووقع اجلزاء.. وصار أصحاب النار إىل دارهم التي أعدت هلم،  

يلقون فيها الويل والبالء، وصار أهل اجلنة إىل دارهم ينعمون فيها، بام أعد اهلل هلم من نعيم  

 ورضوان مقيم. 

ا  أهل  )إن  الباقر:  اإلمام  آخر: وقال  قبورهم  قال  ويدخلون  يموتون عطاشا،  لنار 

عطاشا، وحيرشون عطاشا، ويدخلون جهنم عطاشا، فريفع هلم قراباهتم من اجلنة فيقولون:  

ُكُم اهللَُّ﴿ قا زا  أاْو مِمَّا را
ِ
ْيناا ِمنا املْااء لا يُضوا عا

ْوما التَّناادِ ، و [ 50األعراف:  ] ﴾  أافِ يوم ينادى    [ 32غافر:  ] ﴾  ﴿يا

ُكُم اهللَُّ : ﴿أهل النار أهل اجلنة قا زا  أاْو مِمَّا را
ِ
ْيناا ِمنا املْااء لا يُضوا عا

  (2) ([ 50األعراف: ] ﴾ أافِ

ْدناا قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل:   جا ْد وا ابا النَّاِر أاْن قا اُب اجْلانَِّة أاْصحا نااداى أاْصحا ﴿وا

ْيناُهْم أانْ  ٌن با ذِّ أاذَّنا ُمؤا ْم فا اُلوا ناعا ا قا قًّ بُُّكْم حا دا را عا ا وا ْدُتْم ما جا ْل وا ا فاها قًّ ناا حا بُّ ناا را دا عا ا وا ْعناُة اهللَِّ  ما  لا

 

 . 19/ 2 تفسري العيّايش : (2) ( 297التفسري امليرس )ص  (1)
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ىلا الظَّاملنِِيا    [ 44األعراف: ] ﴾ عا

أي إن أصحاب اجلنة حني استقرارهم يف اجلنة واستقرار أهل النار يف    :(1) رقال آخ

النار، إذا ما وجهوا أبصارهم إليهم يسألوهنم سؤال افتخار عىل حسن حاهلم وسؤال هتكم  

وتذكري بجناية أهل النار عىل أنفسهم بتكذيب الرسل، وسؤال تقرير هلم بصدق ما بلغهم  

اتقى بجنات النعيم قائلني هلم: قد وجدنا ما وعدنا ربنا عىل  الرسل من وعد رهبم ملن آمن و 

ألسنة رسله من النعيم والكرامة حقا ال شبهة فيه، وها نحن أوالء: نستمتع بام ال عني رأت  

وال أذن سمعت وال خطر عىل قلب برش؛ فهل وجدتم ما أوعدكم ربكم من اخلزي والنكال  

ْم﴾ أي وجدنا ما أوع اُلوا ناعا  دنا به ربنا حاكام بلغنا عىل ألسنة الرسل. حقا؟.. ﴿قا

ْعناُة   ْيناُهْم أاْن لا ٌن با ذِّ أاذَّنا ُمؤا قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل ما يقال هلم بعد ذلك، فقال: ﴿فا

ىلا الظَّاملنِِيا  أي: أذن مؤذن قائال: لعنة اهلل عىل الظاملني ألنفسهم اجلانني    ، [ 44األعراف:  ] ﴾  اهللَِّ عا

عليها بام أوجب حرماهنا من النعيم املقيم.. وهذا املؤذن إما مالك خازن النار، وإما ملك  

 غريه يأمره اهلل بذلك.  

ا  ْبُغوهنا يا وا اهللَِّ  يِل 
بِ ْن سا ونا عا ياُصدُّ ِذينا  الظاملني فقال: ﴿الَّ ثم ذكر صفات  ا  قال آخر: 

ًجا  أي إهنم هم الذين يعرضون عن سلوك سبيل اهلل املوصلة إىل مرضاته   [ 45األعراف: ] ﴾ ِعوا

 وثوابه، ويمنعون الناس عن سلوكها، ويبغوهنا معوجة حتى ال يسلكها أحد. 

أنه قال: )يعرف أهل النار أن أهل      قال آخر: وورد يف احلديث عن رسول اهلل 

ن يطعموهم أو يسقوهم ليخف عنهم بعض العذاب األليم،  اجلنة يف نعيم عظيم فيؤملون أ 

 أاْو مِمَّا  كام قال جل جالله:  
ِ
ْيناا ِمنا املْااء لا يُضوا عا

ابا اجْلانَِّة أاْن أافِ اُب النَّاِر أاْصحا نااداى أاْصحا ﴿وا

 

 ( 156/  8تفسري املراغي ) (1)
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ُكُم اهللَُّ قا زا قار  ، فيحبس عنهم اجلواب أربعني سنة، ثم جييبوهنم بلسان االحت[ 50األعراف:  ] ﴾  را

ِرينا والتهون: ﴿
افِ ىلا اْلكا ُهاما عا ما رَّ ، فريون أن اخلزنة عندهم يشاهدون  [ 50األعراف:  ] ﴾  إِنَّ اهللَّا حا

  ما قد نزل هبم من املصائب، فيؤملون أن جيدوا عندهم فرجا بسبب من األسباب، فقال اهلل 

نَّما اْدعُ جل جالله:   ها ناِة جا ِذينا يِف النَّاِر خِلازا الا الَّ قا اِب ﴿وا ذا ْوًما ِمنا اْلعا نَّا يا ْف عا بَُّكْم خُيافِّ ﴾  وا را

   (1)([ 49غافر: ] 

الشفيع   فقد  بسبب  جهنم  أهل  يف حترس  ورد  بام  فحدثونا  أحسنتم..  املرشد:  قال 

 والصديق. 

لساهنم:   عىل  فقال  ذلك،  تعاىل  اهلل  ذكر  لقد  الوعاظ:  أحد  ا  قال  يها
فِ ُهْم  وا اُلوا  ﴿قا

ناا إِالَّ املُْ  لَّ ا أاضا ما املانِيا وا بِّ اْلعا يُكْم بِرا وِّ ٍل ُمبِنٍي إِْذ ُنسا الا ْتاِصُمونا تااهللَِّ إِْن ُكنَّا لاِفي ضا ْجِرُمونا فااما  خيا

ِدي الا صا افِِعنيا وا ناا ِمْن شا انا  لا ا كا ما ًة وا يا لِكا آلا ناُكونا ِمنا املُْْؤِمننِيا إِنَّ يِف ذا ًة فا رَّ ناا كا لاْو أانَّ لا ِيٍم فا ٍق محا

   [ 103ـ  96الشعراء: ] ﴾ أاْكثاُرُهْم ُمْؤِمننِيا 

: أي: قالوا معرتفني بخطئهم، وهم يتنازعون يف جهنم مع من أضلوهم:  (2) قال آخر

ل واضح ال خفاء فيه؛ إذ نسويكم برب العاملني املستحق للعبادة  تاهلل إننا كنا يف الدنيا يف ضال 

اهلل   غري  عبادة  إىل  دعونا  الذين  املجرمون  إال  السيئ  املصري  هذا  يف  أوقعنا  وما  وحده، 

العذاب، وال من يصدق يف مودتنا ويشفق   لنا، وخيلصنا من  يشفع  أحد  فاتبعناهم.. فال 

  من مجلة املؤمنني الناجني. علينا.. فليت لنا رجعة إىل الدنيا، فنصري

قال آخر: وورد يف احلديث عن اإلمام الصادق أنه قال: )لقد عظمت منزلة الصديق،  

عز وجل    حتى إن أهل النار ليستغيثون به، ويدعونه يف النار قبل القريب واحلميم؛ قال اهلل 
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ِيمٍ خمربا عنهم:   ِديٍق محا الا صا افِِعنيا وا ناا ِمْن شا   (1)([ 101ـ  100راء: الشع] ﴾ ﴿فااما لا

 التقريع: 

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف تقريع اهلل تعاىل ألهل جهنم. 

ناا أاْخِرْجناا  قال أحد الوعاظ: لقد ذكره اهلل تعاىل، فقال:   بَّ ا را يها
ُهْم ياْصطاِرُخونا فِ ﴿وا

ُل   رْيا الَِّذي ُكنَّا ناْعما احِلًا غا ْل صا ُكُم النَِّذيُر فاُذوُقوا  ناْعما اءا جا را وا كَّ ْن تاذا يِه ما
ُر فِ كَّ تاذا ا يا ْرُكْم ما مِّ ْ ُنعا ملا أاوا

   [ 37ـ  36فاطر: ] ﴾ فااما لِلظَّاملنِِيا ِمْن ناِصريٍ 

: أي أن أهل جهنم يرصخون من شدة العذاب يف نار جهنم مستغيثني:  (2)قال آخر

نعمله يف حياتنا   كنا  الذي  نعمل صاحلا غري  الدنيا  إىل  وردنا  نار جهنم،  أخرجنا من  ربنا 

الدنيا، فنؤمن بدل الكفر، فيقول هلم: أو مل نمهلكم يف احلياة قدرا وافيا من العمر، يتعظ فيه  

ومع ذلك مل تتذكروا ومل تتعظوا؟ فذوقوا عذاب جهنم، فليس  ،  من اتعظ، وجاءكم النبي  

 للكافرين من ناَص ينرصهم من عذاب اهلل. 

ْيطاانا    قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل: ْعُبُدوا الشَّ ما أاْن الا تا نِي آدا ا با ْيُكْم يا ْد إِلا ْ أاْعها ﴿أاملا

َِصا  ا  ذا ها اْعُبُدويِن  أاِن  وا ُمبِنٌي  ُدوٌّ  عا ُكْم  لا ُه  لاْم  إِنَّ أافا ثرًِيا  كا ِجباِلًّ  ِمنُْكْم  لَّ  أاضا ْد  قا لا وا ُمْستاِقيٌم  اٌط 

ُدونا  تِي ُكنُْتْم ُتوعا نَُّم الَّ ها ِذِه جا ْعِقُلونا ها    [ 63ـ  60يس: ] ﴾ تاُكوُنوا تا

العهد هنا، هو ما كان من اهلل سبحانه وتعاىل من حتذير من الشيطان  :  (3)قال آخر

قال   كام  اجْلانَّةِ وأعوانه،  ِمنا  ْيُكْم  أاباوا جا  أاْخرا اما  كا ْيطااُن  الشَّ نانَُّكُم 
ْفتِ يا الا  آداما  بانِي  ا  ﴿يا ﴾  تعاىل: 

وقال:  [ 27األعراف:  ]  ِمْن  ،  لِياُكوُنوا  ُه  ِحْزبا ْدُعو  يا إِنَّاما  ا  ُدوًّ عا ُذوُه 
ِ فااختَّ ُدوٌّ  عا ُكْم  لا يْطاانا  الشَّ ﴿إِنَّ 

ِعريِ  اِب السَّ اتباعه فيام يدعو إليه، وهو ال يدعو إال    هيوعبادة الشيطان،    ،[ 6فاطر:  ] ﴾  أاْصحا
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 إىل ضالل، ورشك، وكفر.. واالستفهام يف اآلية للتقرير.. الذي يثري مشاعر الندم واحلرسة. 

ْعِقُلونا  تا تاُكوُنوا  لاْم  أافا ثرًِيا  كا ِجباِلًّ  ِمنُْكْم  لَّ  أاضا ْد  قا لا ﴿وا تعاىل:  قال  ثم  آخر:  ،  ﴾ قال 

الشيطان   التي تركها  السيئة  العقول إىل هذه اآلثار  تلفت  واجلبل، واجلبلة: اخللق، واآلية 

فيمن عصوا اهلل، ونقضوا العهد، واتبعوا خطوات الشيطان.. لقد ألقى هبم الشيطان يف بالء  

عظيم، وأوردهم موارد اهلالك.. فإذا مل ير بعض الغافلني أن يستجيبوا ملا دعاهم اهلل إليه  

جتناب الشيطان، واحلذر منه ـ أفلم يكن هلم فيام رأوا من آثاره يف أتباعه وأوليائه، ما  من ا

 يدعوهم إىل اجتنابه، وحماذرته؟

ْعِقُلونا  تا تاُكوُنوا  لاْم  عود بالالئمة والتوبيخ هلؤالء  ﴾  قال آخر: ويف قوله تعاىل: ﴿أافا

 الء َصعاه منهم.  الذين ال تزال أيدهيم ممسكة بيد الشيطان، وهم يمشون عىل أش

ُدونا  تِي ُكنُْتْم ُتوعا نَُّم الَّ ها ِذِه جا تعني أنه حتى لو نقض  ﴾  قال آخر: وقوله تعاىل: ﴿ها

املرشكون عهد اهلل، وخرجوا عن أمره، لكن اهلل تعاىل مل ينقض عهده معهم، وهو أهنم إذا  

ا اهللَُّ  نقضوا عهده، وخرجوا عن أمره، كانت النار موعدهم.. كام قال تعاىل: ﴿النَّ ها دا عا اُر وا

بِْئسا املْاِصرُي﴾   ُروا وا فا ِذينا كا  الَّ

أنه قال: )يؤمر يوم القيامة بناس من      قال آخر: وورد يف احلديث عن رسول اهلل 

 الناس إىل اجلنة، حتى إذا دنوا منها واستنشقوا رائحتها ونظروا إىل قصورها وإىل ما أعد اهلل

اَصفوهم أن  نودوا  فيها  فيها،    ألهلها  هلم  نصيب  ال  رجع  عنها،  ما  بحرسة  فريجعون 

ثوابك وما   أريتنا من  ما  ترينا  أن  قبل  النار  أدخلتنا  لو  يا ربنا،  فيقولون:  بمثلها،  األولون 

فيها   بارزمتوين    ألولئكأعددت  إذا خلوتم  كنتم  أردت بكم،  ذاك  قال:  أهون علينا،  كان 

اؤون الناس بخالف ما تعطوين بقلوبكم،  بالعظيم، وإذا لقيتم الناس لقيتموهم خمبتني، تر

هبتم الناس ومل هتابوين، وأجللتم الناس ومل جتلوين، وتركتم للناس ومل ترتكوا َل، فاليوم  
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  (1) أذيقكم العذاب األليم ما حرمتكم من الثواب(

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف تقريع خزنة جهنم ألهلها.

لقد ذكر   الوعاظ:  أحد  تعاىل:  قال  قوله  نامذج عن ذلك، ومنها  تعاىل  ِسيقا  اهلل  ﴿وا

أْ  ْ يا ا أاملا ُتها نا زا ُْم خا قاالا هلا اهُباا وا ْت أاْبوا ا ُفتِحا اُءوها ا جا تَّى إِذا ًرا حا نَّما ُزما ها ُروا إىِلا جا فا ِذينا كا تُِكْم ُرُسٌل  الَّ

بُِّكْم   اِت را ْيُكْم آيا لا ْتُلونا عا يا ُة  ِمنُْكْم  ما
لِ ْت كا قَّ لاكِْن حا اُلوا باىلا وا قا ا  ذا ْوِمُكْم ها يا اءا  لِقا ُينِْذُروناُكْم  وا

ِرينا 
افِ ىلا اْلكا اِب عا ذا  [ 71الزمر: ] ﴾ اْلعا

: أي وسيق الكافرون برهبم، املرشكون به، إىل جهنم سوقا عنيفا، أفواجا  (2)قال آخر 

ل والرش، بزجر وهتديد ووعيد،  متفرقة بعضها يف إثر بعض بحسب ترتب طبقاهتم يف الضال

كام يساق املجرمون يف الدنيا إىل السجون مجاعات مع اإلهانة والتحقري عىل رضوب شتى،  

ا  نَّما داعًّ ها ونا إىِلا نااِر جا عُّ ْوما ُيدا  أي يدفعون إليها دفعا. [ 13الطور: ] ﴾ كام قال تعاىل: ﴿يا

حت هلم أبواهبا رسيعا ليدخلوها،  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم إذا وصلوا إليها فت

حتى   مغلقة  تزال  ال  السجون  فتفتح    يأِتكأبواب  فيها،  يسجنون  الذين  اجلرائم  أرباب 

 ليدخلوها، فإذا دخلوها أغلقت عليهم. 

ُْم   الا هلا قا قال آخر: ثم ذكر سؤال اخلزنة هلم عىل طريق التوبيخ، واالهانة فقال: ﴿وا

ْأتُِكْم ُرُس  ْ يا ا أاملا ُتها نا زا اخا ذا ْوِمُكْم ها اءا يا ُينِْذُروناُكْم لِقا بُِّكْم وا اِت را ْيُكْم آيا لا ْتُلونا عا الزمر: ] ﴾  ٌل ِمنُْكْم يا

به من طاعة ربكم واالعرتاف    [ 71 ينبئونكم  ما  تفهمون  يأتكم رسل من جنسكم  أمل  أي 

احلجج   عليكم  يقيمون  حني  مراجعتهم  عليكم  ويسهل  به،  الرشك  وترك  بوحدانيته 

 مبينني صدق ما دعوكم إليه، وينذرونكم أهوال هذا اليوم؟  والرباهني 
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قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم أجابوهم معرتفني ومل يقدروا عىل اجلدل الذي كانوا  

اُلوا   يتعللون به يف الدنيا لوضوح السبل أمامهم، وال سبيل حينئذ إىل اإلنكار واجلحود: ﴿قا

ُة اْلعا  لِما ْت كا قَّ لاكِْن حا ِرينا باىلا وا
افِ ىلا اْلكا اِب عا أي قالوا بىل قد أتانا رسل من ربنا    [ 71الزمر:  ] ﴾  ذا

الشقوة   من  لنا  سبق  ملا  وخالفناهم  كذبناهم  ولكنا  والرباهني،  احلجج  وأقاموا  فأنذرونا 

والضاللة، فعدلنا بسوء اختيارنا عن احلق إىل الباطل، وفعلنا الرش دون اخلري، وعبدنا ما ال  

 تركنا عبادة الواحد القهار. يرض وال ينفع، و 

اُد    قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل: ِهيا تاُفوُر تاكا ِهيًقا وا اا شا ِمُعوا هلا ا سا يها
ا ُأْلُقوا فِ ﴿إِذا

ْد   اُلوا باىلا قا ْأتُِكْم ناِذيٌر قا ْ يا ا أاملا ُتها نا زا ُْم خا أاهلا ْوٌج سا ا فا يها
ْيِظ ُكلَّاما ُأْلِقيا فِ ايَُّز ِمنا اْلغا ْبناا  متا ذَّ ا ناِذيٌر فاكا نا اءا جا

بِريٍ  ٍل كا الا  إِْن أاْنُتْم إِالَّ يِف ضا
ٍ
ء ْ لا اهللَُّ ِمْن يشا ا نازَّ ُقْلناا ما   [ 9ـ  7امللك: ] ﴾ وا

: أي: إذا طرح هؤالء الكافرون يف جهنم سمعوا هلا صوتا شديدا منكرا،  (1)قال آخر

ا عىل الكفار، كلام طرح فيها وهي تغيل غليانا شديدا، بحيث تكاد تتمزق من شدة غضبه

رسول   الدنيا  يف  يأتكم  أمل  التوبيخ:  سبيل  عىل  بأمرها  املوكلون  سأهلم  الناس  من  مجاعة 

حيذركم هذا العذاب الذي أنتم فيه؟.. أجابوهم قائلني: بىل قد جاءنا رسول من عند اهلل  

ن البرش شيئا، ما أنتم  وحذرنا، فكذبناه، وقلنا فيام جاء به من اآليات: ما نزل اهلل عىل أحد م

 ـ أهيا الرسل ـ إال يف ذهاب بعيد عن احلق. 

قال آخر: وورد يف احلديث عن اإلمام الصادق أنه ملا سأله رجل فقال: ألي يشء  

حجة بعد الرسل،    األنبياء والرسل إىل الناس؟.. قال: )لئال يكون للناس عىل اهلل   بعث اهلل

عز وجل   عليهم، أال تسمع اهلل  ذير، وليكون حجة اهلل وال ن  من بشريولئال يقولوا ما جاءنا 

 

 ( 562التفسري امليرس )ص  (1)



410 

 

ْأتُِكْم ناِذيٌر  يقول حكاية عن خزنة جهنم واحتجاجهم عىل أهل النار باألنبياء والرسل:   ْ يا ﴿أاملا

 إِْن أاْنُتْم إِالَّ  
ٍ
ء ْ لا اهللَُّ ِمْن يشا ا نازَّ ُقْلناا ما ْبناا وا ذَّ ا ناِذيٌر فاكا نا اءا ْد جا اُلوا باىلا قا برِيٍ قا ٍل كا الا امللك:  ] ﴾  يِف ضا

  (1)(؟[ 9ـ  8

قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف املالمات التي يتعرض هلا أهل جهنم من  

 أصحاب األعراف. 

ااًل  قال أحد الوعاظ: لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، فقال:   اِف ِرجا اُب اأْلاْعرا نااداى أاْصحا ﴿وا

ُْم   ْعِرُفوهنا ْمُتْم  يا ِذينا أاْقسا  الَّ
ِ
ء ُؤالا ونا أاها ا ُكنُْتْم تاْستاْكرِبُ ما ُْعُكْم وا نُْكْم مجا ا أاْغناى عا اُلوا ما ُهْم قا بِِسياما

ُنونا  زا ْ الا أاْنُتْم حتا ْيُكْم وا لا ْوٌف عا مْحاٍة اْدُخُلوا اجْلانَّةا الا خا نااهُلُُم اهللَُّ بِرا  [ 49ـ  48األعراف: ] ﴾ الا يا

آخر النار،    :(2) قال  يف  الذين  الكفار  قادة  من  رجاال  األعراف  أهل  ونادى  أي: 

األموال   من  جتمعون  كنتم  ما  نفعكم  ما  هلم:  وقالوا  متيزهم،  خاصة  بعالمات  يعرفوهنم 

والرجال يف الدنيا، وما نفعكم استعالؤكم عن اإليامن باهلل وقبول احلق.. أهؤالء الضعفاء  

يف الدنيا أن اهلل ال يشملهم يوم القيامة برمحة، ولن  والفقراء من أهل اجلنة الذين أقسمتم  

أنتم   يدخلهم اجلنة؟.. ادخلوا اجلنة فقد غفر لكم، ال خوف عليكم من عذاب اهلل، وال 

 حتزنون عىل ما فاتكم من حظوظ الدنيا. 

 الرصاع: 

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف َصاع أهل النار مع أعضائهم. 

لُِّمناا  قال أحد الوعاظ: لقد ذكره اهلل تعاىل، فقال:   ُتكا اِهِهْم وا أاْفوا ىلا  ُم عا
ناْختِ ﴿اْلياْوما 

 ﴾ ْكِسُبونا اُنوا يا ُد أاْرُجُلُهْم باِما كا تاْشها   [ 65يس: ] أاْيِدهيِْم وا

 

 ( 156التفسري امليرس )ص  (2) . 4ح   121علل الرشائع: ص  (1)
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: فقد أبان اهلل تعاىل يف هذه اآلية الكريمة مدى مواجهتهم باجلرم الذي  (1)قال آخر

ه دون أن يستطيعوا إنكاره، فقال: اليوم نختم عىل أفواه الكافرين واملنافقني ختام ال  ارتكبو

بام   وأرجلهم  أيدهيم  فتنطق  عملت،  بام  جوارحهم  ونستنطق  الكالم،  عىل  معه  يقدرون 

 اقرتفت، ليعلموا أن أعضاءهم التي كانت أعوانا هلم عىل املعايص، صارت شهودا عليهم. 

تعاىل الكالم لأليدي، والشهادة لألرجل، ألن أكثر األفعال  قال آخر: وقد جعل اهلل  

أاْيِدهيِْم﴾   ْتُه  ِملا عا ا  ما تعاىل: ﴿وا قال  كام  األيدي،  بمبارشة  ُتْلُقوا  [ 35يس:  ] تتم  الا  وقال: ﴿وا  ،

ِة﴾   أي وال تلقوا بأنفسكم، والشاهد عىل العمل ينبغي أن    [ 195البقرة:  ] بِأاْيِديُكْم إِىلا التَّْهُلكا

 غريه، فجعل األرجل واجللود من مجلة الشهود، لتعذر إضافة األفعال إليها. يكون 

اهلل  احلديث عن رسول  آخر: وورد يف  القيامة عىل      قال  يوم  )جتيئون  قال:  أنه 

  (3) ( ، وإن أول ما يتكلم من اآلدمي فخذه وكفه(2) أفواهكم الفدام

)إن أول عظم من اإلنسان يتكلم يوم خيتم عىل األفواه فخذه من    قال آخر: وقال: 

  (4) (الرجل الشامل

)ما َل أمسك بحجزكم عن النار، أال إن ريب عز وجل داعي، وإنه   قال آخر: وقال:

سائيل: هل بلغت عباده؟ وإين قائل: رب إين قد بلغتهم، فليبلغ الشاهد منكم الغائب، ثم  

  (5) (م بالفدام، ثم إن أول ما يبني عن أحدكم لفخذه وكفهإنكم مدعوون مفدمة أفواهك

ذات      أنه قال: ضحك رسول اهلل   قال آخر: وعن بعض أصحاب رسول اهلل  

: أال تسألوين من أي يشء ضحكت؟ فقال: )عجبت من    يوم أو تبسم، فقال رسول اهلل 

 

 ( 38/ 23) التفسري املنري( 1)

( الفدام: ما يشد عىل فم اإلبريق والكوز لتصفية الرشاب الذي  2)

 فيه.

 .20046ح   336ص  7: ج مسند أمحد( 3)

 .17379ح   134ص  6: ج مسند أمحد( 4)

 .20063ح   241ص  7: ج مسند أمحد( 5)
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لمني؟ قال: بىل، قال: فإين  تظ  أال جمادلة العبد ربه يوم القيامة، يقول: يا رب، أليس وعدتني  

ال أقبل عيل شهادة شاهد إال من نفيس، فيقول: أو ليس كفى يب شهيدا وباملالئكة الكرام  

الكاتبني؟ قال: فريدد هذا الكالم مرات فيختم عىل فيه وتكلم أركانه بام كان يعمل، فيقول:  

  (1) (بعدا لكم وسحقا، عنكم كنت أجادل

يف  عيل  اإلمام  وقال  آخر:  )يلجمه    قال  القيامة:  يوم  اإلنسان  أحوال  حول  خطبة 

مقبولة،   غري  وحجته  مسموعة،  غري  مرحومة، وَصخته  غري  عربته  قلقه،  وحيفزه  عرقه، 

وتؤول صحيفته، وتبني جريرته، ونطق كل عضو منه بسوء عمله، فشهدت عينه بنظره،  

ري، وكشف  ويده ببطشه، ورجله بخطوه، وجلده بمسه، وفرجه بلمسه، وهيدده منكر ونك

عنه بصري، فسلسل جيده، وغلت يده، وسيق يسحب وحده، فورد جهنم بكرب شديد،  

يرضبه   جلده،  وتسلخ  وجهه،  تشوي  محيم،  من  رشبة  ويسقى  جحيم،  يف  يعذب  وظل 

بمقمع من حديد، يعود جلده بعد نضجه بجلد جديد، يستغيث فيعرض عنه خزنة    (2)زبنيته

  (3) (جهنم، ويسترصخ فيلبث حقبه بندم، نعوذ برب قدير من رش كل مصري

قال آخر: وقال اإلمام الباقر: )ليست تشهد اجلوارح عىل مؤمن، إنام تشهد عىل من  

ْن ُأوِِتا  عز وجل:    مينه، قال اهلل حقت عليه كلمة العذاب، فأما املؤمن فيعطى كتابه بي ﴿فاما

تِياًل﴾  الا ُيْظلاُمونا فا ُْم وا تااهبا
ُءونا كِ ْقرا ئِكا يا ُه بِياِمينِِه فاُأولا تاابا

  (4) ([ 71اإلرساء: ] كِ

قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف الرصاع واخلصومات التي تكون بني أهل  

 جهنم. 

 

 . 8778ح   644ص   4: ج مستدرك احلاكم( 1)

 ( الزبانية: الغالظ الشداد واحدهم زبنية. 2)

 . 970( املصباح للكفعمي: ص 3)

 . 1ح   32ص   2( الكايف: ج 4)
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إِنَّ  هلل تعاىل ذلك يف مواضع منها قوله تعاىل:  : لقد ذكر ا (1)قال أحد الوعاظ ا وا ذا ﴿ها

ُر ِمْن شا  آخا اٌق وا سَّ غا ِيٌم وا ْلياُذوُقوُه محا ا فا ذا اُد ها بِْئسا املِْها اا فا ْصلاْوهنا نَّما يا ها آٍب جا َّ ما ْكلِِه  لِلطَّاِغنيا لارشا

 ُ ْم إهِنَّ
ًبا هِبِ ْرحا ُكْم الا ما عا ُمْقتاِحٌم ما ْوٌج  ا فا ذا اٌج ها ًبا بُِكْم  أاْزوا ْرحا أاْنُتْم الا ما ْل  اُلوا با اُلو النَّاِر قا ْم صا

اًبا ِضْعًفا يِف النَّ ذا ِزْدُه عا ا فا ذا ناا ها ما لا ْن قادَّ ناا ما بَّ اُلوا را اُر قا را بِْئسا اْلقا ناا فا ْمُتُموُه لا دَّ ا  أاْنُتْم قا اُلوا ما قا اِر وا

ُهْم مِ  ااًل ُكنَّا ناُعدُّ ى ِرجا ناا الا نارا لِكا  لا اُر إِنَّ ذا نُْهُم اأْلاْبصا ْت عا اغا ا أاْم زا اْذنااُهْم ِسْخِريًّ اِر أاختَّ رْشا
نا اأْلا

ااُصُم أاْهِل النَّاِر﴾  اقٌّ ختا    [ 64ـ  55ص: ] حلا

تعاىل: قال  ذلك  ومثل  آخر:  اُنوا    قال  كا ا  ما وا ُهْم  اجا أاْزوا وا ظالاُموا  ِذينا  الَّ وا  ﴿اْحرُشُ

اهللَِّ ُدوِن  ِمْن  ْعُبُدونا  الا  يا ُكْم  لا ا  ما ْسُئوُلونا  ما ُْم  إهِنَّ ِقُفوُهْم  وا اجْلاِحيِم  اِط  َِصا إِىلا  اْهُدوُهْم  فا  

ُكنُْتمْ  إِنَُّكْم  اُلوا  قا ُلونا  اءا تاسا يا باْعٍض  ىلا  عا باْعُضُهْم  أاْقبالا  وا ُمْستاْسلُِمونا  اْلياْوما  ُهُم  ْل  با ونا  ُ نااَصا   تا

اُلوا   ِن اْلياِمنِي قا ناا عا ْأُتونا ْوًما  تا ْل ُكنُْتْم قا لايُْكْم ِمْن ُسْلطااٍن با ناا عا انا لا ا كا ما ْ تاُكوُنوا ُمْؤِمننِيا وا ْل ملا با

ئِذٍ  ْوما يا ُْم  إِهنَّ فا اِوينا  ُكنَّا غا إِنَّا  ْينااُكْم  أاْغوا فا ائُِقونا  ذا لا إِنَّا  ناا  بِّ را ْوُل  قا ْيناا  لا قَّ عا اِب  طااِغنيا فاحا ذا اْلعا  يِف 

ُكونا إِ  ِ ﴾ ُمْشرتا ُل بِاملُْْجِرِمنيا لِكا ناْفعا ذا   [ 34ـ  22الصافات: ] نَّا كا

تعاىل:  قال  ذلك  ومثل  آخر:  لِلَِّذينا    قال  اُء  فا عا الضُّ ياُقوُل  فا النَّاِر  يِف  ونا  اجُّ تاحا يا إِْذ  ﴿وا

 ُ ِذينا اْستاْكربا الا الَّ نَّا ناِصيًبا ِمنا النَّاِر قا ْل أاْنُتْم ُمْغُنونا عا باًعا فاها ُكْم تا وا إِنَّا ُكنَّا لا ُ وا إِنَّا ُكلٌّ  اْستاْكربا

نْيا اْلعِ  ما با كا ْد حا ا إِنَّ اهللَّا قا يها
  [ 48ـ  47غافر: ] بااِد﴾ فِ

نِّ    قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل: ْبلُِكْم ِمنا اجْلِ لاْت ِمْن قا ْد خا ٍم قا الا اْدُخُلوا يِف ُأما ﴿قا

ُأْخرا  ْت  الا قا ِيًعا  مجا ا  يها
فِ ُكوا  ارا ادَّ ا  إِذا تَّى  حا ا  ُأْختاها ناْت  عا لا ٌة  ُأمَّ لاْت  داخا ُكلَّاما  النَّاِر  يِف  ْنِس  اإْلِ اُهْم  وا

ْعلامُ أِلُ  لاكِْن الا تا الا لُِكل  ِضْعٌف وا اًبا ِضْعًفا ِمنا النَّاِر قا ذا لُّوناا فاآهِتِْم عا  أاضا
ِ
ء ُؤالا ناا ها بَّ ُهْم را ونا  والا
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  ﴾ ابا باِما ُكنُْتْم تاْكِسُبونا ذا ْيناا ِمْن فاْضٍل فاُذوُقوا اْلعا لا ُكْم عا انا لا اُهْم فااما كا ُهْم أِلُْخرا الاْت ُأوالا قا وا

  [ 39ـ  38ألعراف: ا] 

 احلجاب: 

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف احلجاب الذي يعاقب به أهل جهنم. 

ئٍِذ ملااْحُجوُبونا  قال أحد الوعاظ: لقد ذكره اهلل تعاىل، فقال:   ْوما ِْم يا هبِّ ْن را ُْم عا الَّ إِهنَّ ﴿كا

اُل  اُلو اجْلاِحيِم ُثمَّ ُيقا ُْم لاصا ُبونا ُثمَّ إِهنَّ ذِّ ا الَِّذي ُكنُْتْم بِِه ُتكا ذا   [ 17ـ  15املطففني: ] ﴾ ها

آخر ما  :  (1) قال  الدين، دحض  بيوم  الفجار واملكذبني  منزلة  تعاىل  اهلل  أن بني  بعد 

فقال:   القيامة  يوم  الرفيعة  الكرامة واملنزلة  أن هلم  يقولون من  ِْم  كانوا  هبِّ را ْن  عا ُْم  إهِنَّ الَّ  ﴿كا

ئٍِذ ملااْحُجوُبونا  ْوما ﴾ أي ارتدعوا عام تقولون من أنكم يوم القيامة تكونون مقربني إىل اهلل،  يا

فإنكم ستطردون من رمحته وال تنالون رضاه، وال تدركون ما زعمتم من القرب والزلفى  

يِهمْ  كِّ الا ُيزا ِة وا ْوما اْلِقيااما ْيِهْم يا نُْظُر إِلا الا يا لُِّمُهُم اهللَُّ وا الا ُيكا  .[ 77آل عمران: ] ﴾ عنده كام قال: ﴿وا

ُ قال آخر: ثم ذكر ما يكون هلم فوق ذلك فقال: ﴿ اُلو اجْلاِحيمِ ُثمَّ إهِنَّ ﴾ أي وبعد  ْم لاصا

يتمنوهنا،   كانوا  التي  أمانيهم  الدنو من رهبم، وإدراك  القيامة عن  أن حيجبوا يف عرصات 

 يقذف هبم يف النار ويصلون سعريها ويقاسون حرها. 

قال آخر: ثم أرشد إىل أهنم حينئذ يبكتون ويوبخون فوق ما هبم من اآلالم فقال:  

ا   ذا اُل ها ُبونا ﴿ُثمَّ ُيقا ذِّ أي هذا الذي عوقبتم به، هو جزاء ما    [ 17املطففني:  ] ﴾  الَِّذي ُكنُْتْم بِِه ُتكا

كنتم تكذبون به من أخبار الرسول الصادق، كزعمكم أنكم لن تبعثوا، وأن القرآن أساطري  

األولني، وأن حممدا ساحر أو كذاب، إىل نحو ذلك من مقاالتكم، واآلن قد تبني لكم حقيقة  

 اينتم بأنفسكم أن ما كان يقوله نبيكم هو احلق الذي ال شك فيه. أمركم، وع

 

 ( 78/ 30تفسري املراغي ) (1)
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  (1) (قال آخر: وورد يف احلديث عن اإلمام عيل أنه قال: )نار الفرقة أحر من نار جهنم

قال آخر: وقال يف الدعاء املعروف بدعاء كميل: )هبني صربت عىل عذابك، فكيف  

ف أصرب عن النظر إىل كرامتك!؟ أم  أصرب عىل فراقك!؟ وهبني صربت عىل حر نارك، فكي 

  (2) (كيف أسكن يف النار ورجائي عفوك!؟

 

 . 910ح   847مصباح املتهجد: ص  (2) .61املواعظ العددية: ص  (1)
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 اإلنذار واالنحرافات ـ    رابعا 

العذاب   القرآن واألحاديث واآلثار من  ما ورد يف  الوعاظ من ذكر  انتهى  أن  بعد 

أحد   قال  جهنم،  أهل  له  يتعرض  الذي  أن  املعنوي  نستطيع  ال  فيكم..  بورك  احلضور: 

أن   منكم  نريد  لكنا  الواضحة..  الرصحية  العذاب  أنواع  من  ذكرتم  ما  كل  بعد  نجادلكم 

ما   أصحاهبا  يستحق  التي  اجلرائم  من  واآلثار  واألحاديث  القرآن  يف  ورد  ما  لنا  تذكروا 

 ذكرمتوه من أنواع العذاب. 

العقوبات، ليجادل فيها، بل يبحث    قال آخر: أجل.. فالعاقل ال يكتفي بالتعرف عىل 

عن اجلرائم التي وضعت هلا تلك العقوبات حتى يبتعد عنها.. فال خري يف التحذير الذي ال  

 حيدث أي حذر. 

 الكفر:  اجلحود و

بأساس اجلرائم، وهو  .. فحدثونا بام ورد من العقوبات املرتبطة  أجلقال املرشد:  

 الكفر. 

الوعاظ:   أحد  تعا قال  اهلل  ذكر  كثريةلقد  مواضع  يف  ذلك  تعاىل:  (1) ىل  قوله  منها   ،

مْحاًة أُ  را اًما وا ى إِما تااُب ُموسا
ْبلِِه كِ ِمْن قا اِهٌد ِمنُْه وا ْتُلوُه شا يا ِه وا بِّ يِّناٍة ِمْن را ىلا با انا عا ْن كا ئِكا  ﴿أافاما ولا

النَّاُر   اِب فا ْكُفْر بِِه ِمنا اأْلاْحزا ْن يا ما بِّكا  ُيْؤِمُنونا بِِه وا ُه احْلاقُّ ِمْن را ٍة ِمنُْه إِنَّ ْوِعُدُه فاالا تاُك يِف ِمْريا ما

لاكِنَّ أاْكثارا النَّاِس الا ُيْؤِمُنونا     [ 17هود: ] ﴾ وا

 

سنكتفي هنا بذكر ما ورد من اآليات الكريمة حول املواضيع    (1)

املطروحة، دون التطرق لتفسريها املخترص أو املفصل ألنا سنعرض هلا  

 يف حماهلا اخلاصة هبا. 
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وقال: آخر:  ا  قال  يها
فِ ُهْم  النَّاِر  اُب  أاْصحا ئِكا  ُأولا ناا 

اتِ بِآيا ُبوا  ذَّ كا وا ُروا  فا كا ِذينا  الَّ ﴿وا

الُِدونا   [ 39البقرة: ] ﴾ خا

اُب اجْلاِحيمِ ل آخر: وقال: قا  ئِكا أاْصحا ناا ُأولا
اتِ ُبوا بِآيا ذَّ كا ُروا وا فا ِذينا كا الَّ    [ 10املائدة:  ] ﴾  ﴿وا

ةٌ قال آخر: وقال:   دا ْيِهْم نااٌر ُمْؤصا لا ِة عا اُب املْاْشأاما ناا ُهْم أاْصحا
اتِ ُروا بِآيا فا ِذينا كا الَّ ﴾  ﴿وا

  [ 20ـ  19البلد: ] 

وقال:   آخر:  اُب  قال  أاْصحا ُْم  أاهنَّ ُروا  فا كا ِذينا  الَّ ىلا  عا بِّكا  را ُت  ما
لِ كا ْت  قَّ حا لِكا  ذا كا ﴿وا

  [ 6غافر: ] ﴾ النَّارِ 

ْن  قال آخر: وقال:  الا عا ْن ُوُجوِهِهُم النَّارا وا ونا عا ُكفُّ ُروا ِحنيا الا يا فا ِذينا كا ْعلاُم الَّ ْو يا ﴿لا

 ُ الا ُهْم ُينرْصا الا ُهْم ُينْظاُرونا ُظُهوِرِهْم وا ا وا دَّها يُعونا را
ْستاطِ ُتُهْم فاالا يا تاْبها ْغتاًة فا يِهْم با

ْأتِ ْل تا ﴾  ونا با

  [ 40ـ  39األنبياء: ] 

أنه قال: )إن الكافر إذا حرض برش      عن رسول اهلل قال آخر: وورد يف احلديث  

  (1)(وعقوبته  بعذاب اهلل 

ليلجمه   الكافر  )إن  وقال:  آخر:  إىل  قال  ولو  أرحني  فيقول:  القيامة  يوم  العرق 

  (2)(النار

 ( 3)(قال آخر: وقال: )الدنيا جنة الكافر والقرب سجنه والنار مأواه

 الرشك:

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد من العقوبات املرتبطة بالرشك.

ها قوله  قال أحد الوعاظ: لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك يف مواضع من القرآن الكريم، من

 

 . 6142ح   2386ص  5صحيح البخاري: ج   (1)

 . 7335ح   330ص  16صحيح ابن حبان: ج   (2)
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اهُ تعاىل:   ْأوا ما ْل بِِه ُسْلطااًنا وا ْ ُينازِّ ا ملا ُكوا بِاهللَِّ ما ْعبا باِما أارْشا ُروا الرُّ فا ِذينا كا نُْلِقي يِف ُقُلوِب الَّ ُم  ﴿سا

ى الظَّاملنِِيا  ْثوا بِْئسا ما    [ 151آل عمران: ] ﴾ النَّاُر وا

اُلوا  قال آخر: وقال:   را الَِّذينا قا فا ْد كا قا ا  ﴿لا الا املْاِسيُح يا قا ْرياما وا إِنَّ اهللَّا ُهوا املْاِسيُح اْبُن ما

ْيِه اجْلا  لا ما اهللَُّ عا رَّ ْد حا قا ْك بِاهللَِّ فا ْن ُيرْشِ بَُّكْم إِنَُّه ما را يبِّ وا يلا اْعُبُدوا اهللَّا را
ائِ نِي إرِْسا اُه النَّاُر  با ْأوا ما نَّةا وا

ارٍ  ا لِلظَّاملنِِيا ِمْن أاْنصا ما    [ 72املائدة: ]  ﴾ وا

را  قال آخر: وقال:   ًا آخا عا اهللَِّ إهِلا ْل ما عا ْ الا جتا ِة وا ْكما
بُّكا ِمنا احْلِ ْيكا را ى إِلا لِكا مِمَّا أاْوحا ﴿ذا

ْدُحوًرا  ُلوًما ما نَّما ما ها ى يِف جا ُتْلقا   [ 39اإلرساء: ] ﴾ فا

  شيئا،  أنه قال: )من مات يرشك باهلل    عن رسول اهلل قال آخر: وورد يف احلديث  

  (1)(النار دخل

  (2)(أدخل النار ندا، قال آخر: وقال: )من مات جيعل هلل 

ناِة  عن املوجبتني، فقرأ قوله تعاىل:      قال آخر: وسئل رسول اهلل  اءا بِاحْلاسا ْن جا ﴿ما

اءا   جا ْن  ما وا آِمنُونا  ئٍِذ  ْوما يا ٍع  زا فا ِمْن  ُهْم  وا ا  ِمنْها رْيٌ  خا لاُه  ْل  فا ها النَّاِر  يِف  ُوُجوُهُهْم  فاُكبَّْت  يِّئاِة  بِالسَّ

ُلونا  ا ُكنُْتْم تاْعما ْونا إاِلَّ ما زا   دخل   شيئا   به  يرشك   ال   قال: )من لقي اهلل ، ثم  [ 90ـ    89النمل:  ] ﴾  جُتْ

  (3)(النار دخل  به يرشك اهلل  لقي   ومن اجلنة، 

القيامة جاء اإليامن والرشك جيثوان بني  : )إذا كان يوم    قال آخر: وقال رسول اهلل 

  أنت   انطلق:  للرشك  ويقول   اجلنة،  إىل  وأهلك  أنت  انطلق:  لإليامن  يدي الرب، فيقول اهلل 

ا :    ( ثم تال رسول اهللالنار  إىل  وأهلك رْيٌ ِمنْها لاُه خا ناِة فا اءا بِاحْلاسا ْن جا يعني    [ 84القصص:  ] ﴾  ﴿ما

يِّئاةِ ، و﴿قول: ال إله إال اهلل  اءا بِالسَّ ْن جا [ 90النمل:  ] ﴾  ما
﴿فاُكبَّْت ُوُجوُهُهْم يِف النَّاِر  يعني الرشك    

 

 . 151ح   94ص   1صحيح مسلم: ج  (1)

 . 6305ح   2460ص  6صحيح البخاري: ج   (2)
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ُلونا  ا ُكنُْتْم تاْعما ْونا إِالَّ ما ْل جُتْزا   (1)([ 90النمل: ] ﴾ ها

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد من العقوبات املرتبطة بالردة. 

قوله    أحد الوعاظ: لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك يف مواضع من القرآن الكريم، منها قال  

ْنياا  تعاىل:   الدُّ يِف  هُلُْم  أاْعاما بِطاْت  حا ئِكا  فاُأولا ٌر 
افِ كا ُهوا  وا ياُمْت  فا ِدينِِه  ْن  عا ِمنُْكْم  ِدْد  ْرتا يا ْن  ما ﴿وا

الِدُ  ا خا يها
اُب النَّاِر ُهْم فِ ئِكا أاْصحا ُأولا ِة وا اآْلِخرا   [ 217البقرة: ] ﴾ ونا وا

أنه قال: )يرد عيل يوم القيامة رهط      عن رسول اهلل قال آخر: وورد يف احلديث  

يا رب أصحايب! فيقول: إنك ال علم لك بام   من أصحايب فيجلون عن احلوض، فأقول: 

  (2)(أحدثوا بعدك، إهنم ارتدوا عىل أدبارهم القهقرى

قال آخر: وقال: )والذي نفيس بيده! ألذودن رجاال عن حويض كام تذاد الغريبة من  

  (3) (اإلبل عن احلوض

ل آخر: وقال: )إين فرطكم عىل احلوض، من مر عيل رشب، ومن رشب مل يظمأ  قا 

أبدا، لريدن عيل أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم حيال بيني وبينهم، فأقول: إهنم مني؟ فيقال:  

  (4)(إنك التدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا ملن غري بعدي

ى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم،  قال آخر: وقال: )بينا أنا نائم إذا زمرة، حت

، قلت: وما شأهنم؟ قال: إهنم ارتدوا بعدك عىل  فقال: هلم، فقلت: أين؟ قال: إىل النار واهلل 

أدبارهم القهقرى، ثم إذا زمرة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلم،  

واهلل النار  إىل  قال:  أين؟  أدبارهم  قلت:  عىل  بعدك  ارتدوا  إهنم  قال:  ما شأهنم؟  قلت:   ،

 

 نقال عن احلاكم يف الكنى. 386ص  6الدر املنثور: ج  (1)
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  (1) (القهقرى، فال أراه خيلص منهم إال مثل مهل النعم

ثالث   عىل  األمة  هذه  لتفرقن  بيده!  نفيس  )والذي  عيل:  اإلمام  وقال  آخر:  قال 

ُْدونا بِاحْلا وسبعني فرقة، كلها يف النار إال فرقة:   ٌة هيا ْقناا ُأمَّ لا مِمَّْن خا ْعِدُلونا ﴿وا بِِه يا األعراف:  ] ﴾  قِّ وا

  (2) (، فهذه التي تنجو من هذه األمة[ 181

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد من العقوبات املرتبطة بالنفاق. 

فقال:   ذلك،  تعاىل  اهلل  لقد ذكر  الوعاظ:  أحد  اِت  قال  املُْناافِقا وا ِقنيا 
املُْناافِ اهللَُّ  دا  عا ﴿وا

ارا ناارا  اْلُكفَّ اٌب ُمِقيمٌ  وا ذا ُْم عا هلا ناُهُم اهللَُّ وا عا لا ْسُبُهْم وا ا ِهيا حا يها
الِِدينا فِ نَّما خا ها   [ 68التوبة: ] ﴾ جا

تعاىل:   قال  ذلك  ومثل  آخر:  كِنيا  قال  املرُْْشِ وا اِت  قا
املُْناافِ وا ِقنيا 

املُْناافِ اهللَُّ  با  ذِّ ﴿لُِيعا

ىلا املُْْؤمِ  ياُتوبا اهللَُّ عا اِت وا كا املرُْْشِ ِحياًم وا ُفوًرا را انا اهللَُّ غا كا املُْْؤِمنااِت وا  [ 73األحزاب: ] ﴾ ننِيا وا

تعاىل:   قال  ذلك  ومثل  آخر:  كنِيا  قال  املرُْْشِ وا اِت  قا
املُْناافِ وا ِقنيا 

املُْناافِ با  ذِّ ُيعا ﴿وا

غا   وا
ِ
ْوء ُة السَّ ائِرا ْيِهْم دا لا  عا

ِ
ْوء اِت الظَّانِّنيا بِاهللَِّ ظانَّ السَّ كا املرُْْشِ دَّ  وا أاعا ناُهْم وا عا لا ْيِهْم وا لا ِضبا اهللَُّ عا

ِصرًيا ْت ما اءا سا نَّما وا ها ُْم جا   [ 6الفتح: ] ﴾ هلا

ِذينا  قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل:   اهِنُِم الَّ ْخوا ُقوُلونا إِلِ ُقوا يا ِذينا ناافا را إىِلا الَّ تا  ْ ﴿أاملا

إِْن ُقوتِ  ًدا وا ًدا أابا يُكْم أاحا
الا ُنطِيُع فِ ُكْم وا عا نَّ ما ناْخُرجا ئِْن ُأْخِرْجُتْم لا تااِب لا

ُروا ِمْن أاْهِل اْلكِ فا ْلُتْم  كا

لا  ُْم  إِهنَّ ُد  ياْشها اهللَُّ  وا نَُّكْم  نانْرُصا الا  لا ُقوتُِلوا  ئِْن  لا وا ُهْم  عا ما ُْرُجونا  خيا الا  ُأْخِرُجوا  ئِْن  لا اِذُبونا  كا

ْهباًة يِف ُصُدوِرهِ  دُّ را اْنُتْم أاشا ونا ألا ُ ارا ُثمَّ الا ُينرْصا لُّنَّ اأْلاْدبا ُيوا وُهْم لا ُ ئِْن نارصا لا ُْم وا وهنا نْرُصُ ْم ِمنا  يا

ْفقا  ْوٌم الا يا ُْم قا لِكا بِأاهنَّ ْأُسُهْم  اهللَِّ ذا  ُجُدٍر با
ِ
اء را ناٍة أاْو ِمْن وا ِيًعا إِالَّ يِف ُقًرى حُماصَّ اتُِلوناُكْم مجا ُهونا الا ُيقا

ِذينا مِ  ثاِل الَّ ما ْعِقُلونا كا ْوٌم الا يا ُْم قا لِكا بِأاهنَّ تَّى ذا ُقُلوهُبُْم شا ِيًعا وا ُبُهْم مجا ْسا ِديٌد حتا ْيناُهْم شا ْبلِِهْم  با ْن قا
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اُقوا ِريًبا ذا الا    قا را قا فا لاامَّ كا اِن اْكُفْر فا الا لإِْلِْنسا ْيطااِن إِْذ قا ثاِل الشَّ ما اٌب أالِيٌم كا ذا ُْم عا هلا باالا أاْمِرِهْم وا وا

ْيِن فِ  الِدا اُما يِف النَّاِر خا اِقباتاُهاما أاهنَّ انا عا املانِيا فاكا بَّ اْلعا اُف اهللَّا را ذا إِينِّ باِريٌء ِمنْكا إيِنِّ أاخا ا وا لِكا  يها

اُء الظَّاملنِِيا  زا    [ 17ـ  11احلرش: ] ﴾ جا

( كلمة  أنه قال: )إن )ال إله إال اهلل     عن رسول اهلل قال آخر: وورد يف احلديث  

عز وجل، من قاهلا خملصا استوجب اجلنة، ومن قاهلا كاذبا كان مصريه    عظيمة كريمة عىل اهلل 

  (1) (إىل النار

  (2) (يف الدنيا، كان له يوم القيامة لسانان من نار  قال آخر: وقال: )من كان له وجهان

اهلل  جعل  الدنيا،  يف  لسانني  ذا  كان  )من  وقال:  آخر:  يوم    قال  نار  من  لسانني  له 

  (3) (القيامة

دالعا لسانه يف قفاه وآخر من قدامه   ذو الوجهنيقال آخر: وقال: )جييء يوم القيامة 

يلتهبان نارا حتى يلهبا جسده، ثم يقال له: هذا الذي كان يف الدنيا ذا وجهني وذا لسانني  

  (4)(يعرف بذلك يوم القيامة 

  (5)(قال آخر: وقال: )ويل للمنافق من النار

املضلو الضالون  فإهنم  النفاق؛  أهل  )احذركم  عيل:  اإلمام  وقال  آخر:  ن،  قال 

ويرصدونكم   بكل عامد،  ويعمدونكم  افتنانا،  ويفتنون  ألوانا،  يتلونون  املزلون.  والزالون 

بكل مرصاد، قلوهبم دوية وصفاحهم نقية، يمشون اخلفاء، ويدبون الرضاء، وصفهم دواء،  

وقوهلم شفاء، وفعلهم الداء العياء، حسدة الرخاء، ومؤكدو البالء، ومقنطو الرجاء، هلم  
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، وإىل كل قلب شفيع، ولكل شجو دموع، يتقارضون الثناء، ويرتاقبون  بكل طريق َصيع

حق   لكل  أعدوا  قد  أرسفوا،  حكموا  وإن  كشفوا،  عذلوا  وإن  أحلفوا،  سألوا  إن  اجلزاء، 

مصباحا،   ليل  ولكل  مفتاحا،  باب  ولكل  قاتال،  حي  ولكل  مائال،  قائم  ولكل  باطال، 

وينفقوا به أعالقهم، يقولون فيشبهون،  يتوصلون إىل الطمع باليأس؛ ليقيموا به أسواقهم  

ويصفون فيموهون، قد هونوا الطريق، وأضلعوا املضيق، فهم ملة الشيطان، ومحة النريان:  

ونا  ْيطااِن ُهُم اخْلاارِسُ ْيطااِن أاالا إِنَّ ِحْزبا الشَّ ئِكا ِحْزُب الشَّ   (1) ([ 19املجادلة: ] ﴾ ﴿ُأولا

)من   الصادق:  اإلمام  وقال  آخر:  يوم  قال  جاء  ولسانني،  بوجهني  املسلمني  لقي 

  (2)(القيامة وله لسانان من نار

 الفسوق والبدعة: 

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد من العقوبات املرتبطة بالفسوق. 

اُهُم النَّاُر  قال أحد الوعاظ: لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، فقال:   ْأوا ُقوا فاما ِذينا فاسا ا الَّ أامَّ ﴿وا

بُ ُكلَّاما  ذِّ ابا النَّاِر الَِّذي ُكنُْتْم بِِه ُتكا ذا ُْم ُذوُقوا عا ِقيلا هلا ا وا يها
ا ُأِعيُدوا فِ ُْرُجوا ِمنْها اُدوا أاْن خيا ونا   أارا

ْرِجُعونا  لَُّهْم يا عا ِ لا اِب اأْلاْكربا ذا اِب اأْلاْدناى ُدونا اْلعا ذا نَُّهْم ِمنا اْلعا نُِذيقا لا  [ 21ـ  20السجدة: ] ﴾ وا

وورد يف احلديث عن اإلمام عيل أنه قال: )إياك وحمارض الفسوق؛ فإهنا  قال آخر:  

  (3)(مسخطة للرمحن، مصلية للنريان

قال آخر: وقال اإلمام الصادق: )ال تقبل يف ذي رمحك وأهل الرعاية من أهل بيتك  

النار، فإن النامم شاهد زور ورشيك إبليس يف    قول من حرم اهلل  عليه اجلنة وجعل مأواه 
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تابايَُّنوا أاْن  تعاىل:    اإلغراء بني الناس، وقد قال اهلل اِسٌق بِناباإٍ فا ُكْم فا اءا نُوا إِْن جا ِذينا آما اا الَّ ا أاهيُّ ﴿يا

ْلُتْم ناادِ  ا فاعا ىلا ما ُتْصبُِحوا عا ٍة فا الا ها ْوًما بِجا   (1)([ 6احلجرات: ] ﴾ ِمنيا ُتِصيُبوا قا

يف   باإلرساف  املرتبطة  العقوبات  من  ورد  بام  فحدثونا  أحسنتم..  املرشد:  قال 

 املعايص. 

ا  قال أحد الوعاظ: لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، فقال عىل لسان مؤمن آل فرعون:   يا ﴿وا

تاْدُعونانِي إِىلا النَّاِر   اِة وا ا َِل أاْدُعوُكْم إِىلا النَّجا ْوِم ما ا لاْيسا َِل  قا كا بِِه ما ُأرْشِ تاْدُعونانِي أِلاْكُفرا بِاهللَِّ وا

ٌة يِف  ْعوا ُه دا ْيِه لاْيسا لا ما أانَّاما تاْدُعونانِي إِلا را اِر الا جا فَّ ِزيِز اْلغا ا أاْدُعوُكْم إِىلا اْلعا أانا الا  بِِه ِعْلٌم وا ْنياا وا  الدُّ

ناا إىِلا اهللَِّ  دَّ را أانَّ ما ِة وا اُب النَّارِ يِف اآْلِخرا نيا ُهْم أاْصحا
فِ أانَّ املرُْْسِ  [ 43ـ  41غافر: ] ﴾  وا

قال آخر: وورد يف احلديث عن اإلمام عيل أنه قال: )اعملوا وأطيعوا، ال تتكلوا،  

عد عذاب  ب إال شفاعتنا  تلحقه ال من  املرسفني من فإن وجل؛ عز وال تستصغروا عقوبة اهلل 

  (2) (ثالثمئة ألف سنة

 املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد من العقوبات املرتبطة بمخالفة القرآن. قال 

اِجِزينا  قال أحد الوعاظ: لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، فقال:  ناا ُمعا
اتِ ْوا يِف آيا عا ِذينا سا الَّ ﴿وا

اُب اجْلاِحيمِ  ئِكا أاْصحا اجِ [ 51احلج:  ] ﴾  ُأولا ناا ُمعا
اتِ ْوا يِف آيا عا ِذينا سا الَّ ُْم  ، وقال: ﴿وا ئِكا هلا ِزينا ُأولا

أالِيمٌ  ِرْجٍز  ِمْن  اٌب  ذا يِف  [ 5سبأ:  ] ﴾  عا ئِكا  ُأولا اِجِزينا  ُمعا ناا 
اتِ آيا يِف  ْونا  ياْسعا ِذينا  الَّ ﴿وا وقال:   ،

ونا  ُ اِب حُمرْضا ذا   [ 38سبأ: ] ﴾ اْلعا

أانَّى ُيرْصا قال آخر:   اِت اهللَِّ  را إىِلا الَِّذينا جُيااِدُلونا يِف آيا تا  ْ ُبوا  وقال: ﴿أاملا ذَّ ِذينا كا ُفونا الَّ

ِسُل ُيْسحا  الا السَّ ُل يِف أاْعنااِقِهْم وا ْعلاُمونا إِِذ اأْلاْغالا ْوفا يا ناا فاسا ْلناا بِِه ُرُسلا باِما أاْرسا تااِب وا
ُبونا  بِاْلكِ
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ُكونا   ا ُكنُْتْم ُترْشِ ُْم أاْينا ما ُرونا ُثمَّ ِقيلا هلا نَّا  يِف احْلاِميِم ُثمَّ يِف النَّاِر ُيْسجا لُّوا عا اُلوا ضا ِمْن ُدوِن اهللَِّ قا

ُحونا يِف ا ْفرا لُِكْم باِما ُكنُْتْم تا ِرينا ذا
افِ لِكا ُيِضلُّ اهللَُّ اْلكا ذا ْيًئا كا ْبُل شا ْ ناُكْن ناْدُعو ِمْن قا ْل ملا أْلاْرِض  با

ا  خا نَّما  ها جا ابا  أاْبوا اْدُخُلوا  ُحونا  ْرا متا ُكنُْتْم  باِما  وا احْلاقِّ  رْيِ  ينا بِغا ِ ربِّ املُْتاكا ى  ْثوا ما بِْئسا  فا ا  يها
فِ ﴾  لِِدينا 

   [ 76ـ  69غافر: ] 

أنه قال: )عليكم بالقرآن؛ فإنه شافع     قال آخر: وورد يف احلديث عن رسول اهلل 

  (1)(مشفع، وماحل مصدق، ومن جعله أمامه قاده إىل اجلنة، ومن جعله خلفه ساقه إىل النار

من الضاللة، وتبيان من العمى، واستقالة من العثرة،  قال آخر: وقال: )القرآن هدى  

ونور من الظلمة، وضياء من األحداث، وعصمة من اهللكة، ورشد من الغواية، وبيان من  

إىل   القرآن إال  دينكم، وما عدل أحد عن  إىل اآلخرة، وفيه كامل  الدنيا  الفتن، وبالغ من 

  (2)(النار

شفع وماحل مصدق؛ من شفع له القرآن  قال آخر: وقال: )إن هذا القرآن شافع م

  (3)(وجهه  عىل  النار يف يوم القيامة نجا، ومن حمل به القرآن يوم القيامة كبه اهلل 

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد من العقوبات املرتبطة بالبدعة يف الدين. 

اهلل  رسول  ذكر  لقد  الوعاظ:  أحد  كالب      قال  البدع  )أصحاب  فقال:  ذلك، 

  (4)(النار

  (5)(قال آخر: وقال: )كل بدعة ضاللة، وكل ضاللة سبيلها إىل النار

ْرُتْم  قال آخر: وقال اإلمام عيل ـ يف قوله تعاىل:   فا دَّْت ُوُجوُهُهْم أاكا ِذينا اْسوا ا الَّ أامَّ ﴿فا
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ابا باِما ُكنْتُ  ذا نُِكْم فاُذوُقوا اْلعا : )إهنم أهل البدع واألهواء  [ 106آل عمران:  ] ﴾  ْم تاْكُفُرونا باْعدا إِياما

  (1) (من هذه األمة

قال آخر: وقال اإلمام السجاد: )إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه، ومتاوت  

يف منطقه، وختاضع يف حركاته، فرويدا ال يغرنكم، حتى تنظروا أمع هواه يكون عىل عقله،  

أو يكون مع عقله عىل هواه؟ وكيف حمبته للرئاسات الباطلة، وزهده فيها؟ فإن يف الناس  

يرتك الدنيا للدنيا، ويرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة  من خرس الدنيا واآلخرة؛  

ُه  األموال والنعم املباحة املحللة، فيرتك ذلك أمجع طلبا للرئاسة الباطلة حتى   ا ِقيلا لا إِذا ﴿وا

ادُ  املِْها بِْئسا  لا وا نَُّم  ها جا ْسُبُه  فاحا ْثِم  بِاإْلِ ُة  اْلِعزَّ ْتُه  ذا أاخا اهللَّا  خبط  [ 620البقرة:  ] ﴾  اتَِّق  خيبط  فهو   ،

عشواء، يقوده أول باطل إىل أبعد غايات اخلسارة، ويمده ربه بعد طلبه ملا ال يقدر عليه يف  

  له   سلمت  إذا  دينه  من  فات  ما   يباَل  ال  ،اهلل   أحل  ما   وحيرم  ،طغيانه، فهو حيل ما حرم اهلل 

  عذابا   هلم   وأعد   ولعنهم   عليهم  أولئك الذين غضب اهلل ف  أجلها،  من   شقي   قد  التي   رئاسته

  (2)(ألمر اهلل  تبعا   هواه  جعل الذي هو  الرجل  نعم  الرجل كل  الرجل  ولكن مهينا،

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد من العقوبات املرتبطة بكثرة اخلطايا. 

اطاْت فقال: قال أحد الوعاظ: لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك،  أاحا يِّئاًة وا با سا سا ْن كا  بِِه  ﴿باىلا ما

الُِدونا  ا خا يها
اُب النَّاِر ُهْم فِ ئِكا أاْصحا يئاُتُه فاُأولا

طِ   [ 81البقرة: ] ﴾ خا

طِيئااهِتِْم ُأْغِرُقوا  قال آخر: وقال:   اًل مِمَّا خا الا ِزِد الظَّاملنِِيا إِالَّ ضا الا تا رًيا وا
ثِ لُّوا كا ْد أاضا قا ﴿وا

ُْم  ُِدوا هلا لاْم جيا ُأْدِخُلوا نااًرا فا اًرافا  [ 25ـ  24نوح: ] ﴾ ِمْن ُدوِن اهللَِّ أاْنصا

قال: )من مل حيسب كالمه من      قال آخر: وورد يف احلديث عن رسول اهلل  أنه 

 

الرقم    379ص    7؛ تاريخ بغداد: ج  809ص    2جممع البيان: ج    (1)

3908. 

 . 192ح   159ص  2االحتجاج: ج   (2)



426 

 

  (1)(عمله؛ كثرت خطاياه، وحرض عذابه

ومن   ذنوبه،  كثرت  كثر سقطه  ومن  كثر سقطه،  كثر كالمه  )من  وقال:  آخر:  قال 

  (2)(كثرت ذنوبه كانت النار أوىل به 

قال آخر: وقال اإلمام عيل: )من كثر كالمه كثر خطؤه، ومن كثر خطؤه قل حياؤه،  

  (3) (ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، ومن مات قلبه دخل النار

جهنم   يف  ملرتد  امليسء  وإن  اللئام،  خلق  فإهنا  واإلساءة،  )إياك  وقال:  آخر:  قال 

  (4)(بإساءته

  وراء  من  لسانك  اجعل:  ملوسى  وجل  عز  اإلمام الصادق: )قال اهلل قال آخر: وقال  

وأكثر ذكري بالليل والنهار، وال تتبـع اخلطيئة يف معدهنا فتندم؛ فإن اخلطيئة    تسلم،   قلبك

  (5)(موعد أهل النار

 فركبها   اهلل   معايص  انتهك  من  فإنه  تركبوها؛  أن  قال آخر: وقال: )إياكم ومعايص اهلل 

  عند   اإلحسان  فألهل  منزلة،  واإلساءة  اإلحسان  بني   وليس  نفسه،   إىل  اإلساءة  يف  أبلغ  فقد

  (6) (رهبم اجلنة، وألهل اإلساءة عند رهبم النار

دم   السامء واألرض رشكوا يف  أهل  لو أن  باحلق،  بعثني  )والذي  آخر: وقال:  قال 

  (7)(النار يف  مناخرهم  عىل  امرى مسلم ورضوا به، ألكبهم اهلل 

 املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد من العقوبات املرتبطة بالفجور. قال 

اا  قال أحد الوعاظ: لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، فقال:   ْصلاْوهنا ِحيٍم يا ارا لاِفي جا إِنَّ اْلُفجَّ ﴿وا
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ائِبِنيا  ا بِغا نْها ا ُهْم عا ما يِن وا ْوما الدِّ  [16ـ  14االنفطار: ] ﴾ يا

عن   احلديث  يف  وورد  آخر:  اهلل قال  إىل      رسول  هيدي  الكذب  )إن  قال:  أنه 

  (1)(الفجور، وإن الفجور هيدي إىل النار

  (2)(قال آخر: وقال: )إياكم والكذب، فإنه مع الفجور، ومها يف النار

:  قال   النار؟  عمل  ما   ،فقال: يا رسول اهلل  قال آخر: وروي أن رجال جاء إىل النبي  

  (3)(فر، وإذا كفر دخل النار )الكذب، إذا كذب فجر، وإذا فجر ك

إىل   فيجره  السعيد  به  )السعادة سبب خري متسك  الصادق:  اإلمام  آخر: وقال  قال 

  (4)(النجاة، والشقاوة سبب خذالن متسك به الشقي فيجره إىل اهللكة، وكل بعلم اهلل 

 ورسوله.   قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد من العقوبات املرتبطة بعصيان اهلل

دَّ  فقال:  قال أحد الوعاظ: لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك،   تاعا يا ُه وا ُسولا را ْن ياْعِص اهللَّا وا ما ﴿وا

اٌب ُمِهنيٌ  ذا ُه عا لا ا وا يها
الًِدا فِ ُه ُيْدِخْلُه نااًرا خا  [14النساء: ] ﴾ ُحُدودا

ها  ُه ناارا جا إِنَّ لا ُه فا ُسولا را ْن ياْعِص اهللَّا وا ما ا أاباًداقال آخر: وقال: ﴿وا يها
الِِدينا فِ اجلن: ] ﴾  نَّما خا

23 ]   

ُه فاإِنَّ اهللَّا   ُسولا را اقِِق اهللَّا وا ْن ُيشا ما ُه وا ُسولا را اقُّوا اهللَّا وا ُْم شا لِكا بِأاهنَّ قال آخر: وقال: ﴿ذا

ابا النَّارِ  ذا ِرينا عا
افِ أانَّ لِْلكا لُِكْم فاُذوُقوُه وا اِب ذا ِديُد اْلِعقا  [ 14 ـ 13األنفال: ] ﴾ شا

ِديُد   شا اهللَّا  فاإِنَّ  اهللَّا  اقِّ  ُيشا ْن  ما وا ُه  ُسولا را وا اهللَّا  اقُّوا  شا ُْم  بِأاهنَّ لِكا  ﴿ذا وقال:  آخر:  قال 

اِب   [4احلرش: ] ﴾ اْلِعقا

  ،أنه قال: )من يطع الشيطان يعص اهلل     قال آخر: وورد يف احلديث عن رسول اهلل 

 

 . 5743ح   2261ص  5صحيح البخاري: ج   (1)

 .3849ح   1265ص   2ابن ماجة: ج سنن  (2)

 . 6652ح   589ص  2: ج مسند أمحد (3)

 .243ص  2االحتجاج: ج   (4)
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  (1)(اهلل  يعذبه اهلل  يعص  ومن

  أعلنوها   فإذا  ،آخر: وقال: )ال يزال العذاب مكشوفا ما استرتوا بمعايص اهلل قال  

  (2) (النار عذاب  استوجبوا

  (3)(قال آخر: وقال: )املنكر يقود صاحبه أو يسوقه إىل النار

قال آخر: وقال: )النار ملن ركب حمرما، واجلنة ملن ترك احلالل، فعليك بالزهد؛ فإن  

  (4) (، ويصيل عليك اجلباربوجهه  عليك اهلل  يقبل وبه  املالئكة،  هب ذلك مما يباهي اهلل 

  (5)(قال آخر: وقال: )من أذنب ذنبا وهو ضاحك، دخل النار وهو باك

قال آخر: وقال: )الناس اثنان؛ فواحد اسرتاح وآخر أراح، فأما الذي اسرتاح فعبد  

  اهلل عىص فعبد أراح الذي وأما   مقيم، ونعيم اهلل  رمحة إىل فأفىض مات ثم حياته يف أطاع اهلل

  (6) (حياته ثم مات فأفىض إىل عقاب وعذاب وهوان أليم يف

  (7)(قال آخر: وقال اإلمام عيل: )التهجم عىل املعايص يوجب عقاب النار

  (8)(قال آخر: وقال: )راكب املعصية مثواه النار

اهلل يعص  )من  وقال:  آخر:   عذابا   واستحق   مبينا   رسانا خ  خرس   فقد  ورسوله   قال 

  (9)(أليام

ُهُم   لغضبه تأجج  نارا  معصيته   أهل  عقوبة جعل  قال آخر: وقال: )إن اهلل  ا ظالاما ما ﴿وا

ُهْم ياْظلُِمونا  اُنوا أاْنُفسا لاكِْن كا   (10) ([ 33النحل: ] ﴾ اهللَُّ وا

 

 . 39ح   82ص   8الكايف: ج  (1)

 . 7578ح   96ص  5الفردوس: ج  (2)

 . 249ص   2تنبيه اخلواطر: ج  (3)

 .2660ح   343ص  2مكارم األخالق: ج   (4)

 . 1ح   266ثواب األعامل: ص  (5)

 . 25اجلواهر: ص معدن  (6)

 . 2123غرر احلكم: ح  (7)

 . 5385غرر احلكم: ح  (8)

 . 7ح   142ص   1الكايف: ج  (9)

 . 17ح   716ص  2كتاب سليم بن قيس: ج   (10)
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  مات   فإن  عصاه،  فقد  عنه  قال آخر: وقال اإلمام الصادق: )من مل ينته عام هنى اهلل 

  (1)(يف النار وجهه عىل  اهلل  أكبه معصيته عىل 

قال آخر: وروي أن رجال جاء لإلمام الصادق، فقال: بأيب أنت وأمي يا ابن رسول  

  ملاذا؟   فاهتاممك  بالرزق،   تكفل  قد وتعاىل  تبارك  : )إن كان اهللله  فقال  موعظة،   علمني   ،اهلل

كان    وإن  ملاذا؟  فاجلمع   حقا،  احلساب   كان  وإن  ملاذا؟  فاحلرص  مقسوما،   الرزق   كان  وإن

اهلل  اهلل   وجل  عز  اخللف من  من  العقوبة  كانت  وإن  ملاذا؟  فالبخل    النار،   وجل   عز   حقا، 

  (2)(ملاذا؟ فاملعصية

سبيل   بمخالفة  املرتبطة  العقوبات  من  ورد  بام  فحدثونا  أحسنتم..  املرشد:  قال 

 الصاحلني. 

ا  قال أحد الوعاظ: لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، فقال:   ْعِد ما ُسولا ِمْن با اقِِق الرَّ ْن ُيشا ما ﴿وا

ِصريً  ْت ما اءا سا نَّما وا ها ِه جا
ُنْصلِ ىلَّ وا ا تاوا ِه ما لِّ بِيِل املُْْؤِمننِيا ُنوا رْيا سا تَّبِْع غا يا ى وا ُه اهْلُدا ا لا بانيَّ النساء:  ] ﴾  ا تا

115 ] 

: )والذي نفيس بيده، ال يبغضنا أهل البيت رجل إال    قال آخر: وقال رسول اهلل 

  (3) (النار أدخله اهلل 

 اهلل سب  ومن ،قال آخر: وقال: )من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سب اهلل 

  (4)(مقيم  عذاب  وله  خملدا فيها  خالدا  جهنم نار اهلل  أدخله

  ،أحبهام أحبني، ومن أحبني أحبه اهلل قال آخر: وقال: )احلسن واحلسني ابناي؛ من  

  أبغضه   ومن  ،اهلل   أبغضه  أبغضني  ومن  أبغضني،  أبغضهام  ومن  اجلنة،  أدخله  اهلل   أحبه   ومن

 

 . 1ح   11ص   8الكايف: ج  (1)

 .5836ح   393ص  4كتاب من ال حيرضه الفقيه: ج   (2)

 . 6978ح   435ص  15صحيح ابن حبان: ج   (3)

 . 154ح   55ص  2االحتجاج: ج   (4)
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  (1) (النار أدخله  اهلل

  وأن   جاهلكم،  يعلم  أن   لكم  قال آخر: وقال: )يا بني عبد املطلب، إين سألت اهلل 

  رجال  أن  لو  ،هيدي ضالكم، وأن جيعلكم نجداء جوداء رمحاء، أما واهلل   وأن  قائمكم،  يثبت

  (2) (النار لدخل   البيت أهل ببغضكم اهلل  ولقي مصليا،  واملقام   الركن بني  قدميه   صف

يقول وهو يف حجة الوداع،      قال آخر: وعن ابن عمر، قال: سمعت رسول اهلل 

وهو عىل ناقته ويده عىل منكب عيل: )اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت؟ هذا ابن عمي  

  (3)(وأبو ولدي، اللهم كب من عاداه يف النار 

مع   فهو  ويده  بلسانه  علينا  وأعان  بقلبه  أبغضنا  )من  اإلمام عيل:  وقال  آخر:  قال 

ن علينا بلسانه فهو يف النار، ومن أبغضنا بقلبه ومل  عدونا يف النار، ومن أبغضنا بقلبه وأعا 

   (4) (يعن علينا بلسانه وال بيده فهو يف النار

  (5)(قال آخر: وقال: )إن ملبغضينا أفواج من عذاب اهلل 

قال آخر: وقال اإلمام احلسن ملعاوية بن حديج: )يا معاوية بن حديج، إياك وبغضنا؛  

قال: ال يبغضنا وال حيسدنا أحد إال ذيد عن احلوض يوم القيامة بسياط      فإن رسول اهلل 

  (6)(من نار

  دين  بغري  ودان  ،وقال اإلمام السجاد: )اعلموا أنه من خالف أولياء اهلل قال آخر:  

  أرواحها،  عنها   غابت  قد  أبدانا   تأكل  تلتهب؛  نار  يف  كان  ،اهلل  وَل  أمر  دون  بأمره  واستبد  ،اهلل

ها شقوهتا، فهم موِت ال جيدون حر النار، ولو كانوا أحياء لوجدوا مضض حر  علي  وغلبت

 

 . 4776ح   181ص   3: ج مستدرك احلاكم (1)

 . 2ح   252األماَل للمفيد: ص  (2)

 . 6468ح   300ص  6املعجم األوسط: ج  (3)

 . 10ح   629اخلصال: ص  (4)

 . 499ح   368تفسري فرات: ص  (5)

 . 2405ح   39ص  3املعجم األوسط: ج  (6)
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  (1)(النار

قال آخر: وقال اإلمام الباقر: )من قعد يف جملس يسب فيه إمام من األئمة يقدر عىل  

  به   من  ما   صالح  وسلبه  اآلخرة،  يف  وعذبه  الدنيا،  يف  الذل  االنتصاب فلم يفعل؛ ألبسه اهلل

  (2) (معرفتنا  من  عليه

يعلم أن اهلل   اهلل  بطاعة   فليعمل   حيبه   قال آخر: وقال اإلمام الصادق: )من رسه أن 

بِْبُكُم اهللَُّ  :  لنبيه  وجل   عز  اهلل  قول   يسمع  أمل وليتبعنا،  بُِعويِن حُيْ اتَّ بُّونا اهللَّا فا
﴿ُقْل إِْن ُكنُْتْم حُتِ

اهللَُّ  ُكْم ُذُنوباُكْم وا ْغِفْر لا يا ِحيمٌ وا ُفوٌر را   أدخل   إال   أبدا  عبد  ، ال يطيع اهلل ؟ واهلل[ 31آل عمران:  ] ﴾   غا

  أحد   يدع  ال  ،واهلل   وال  ،، ال يتبعنا عبد أبدا إال أحبه اهللواهلل  وال  اتباعنا،  طاعته  يف  عليه  اهلل

  هلل   عاصيا   مات   ومن  ،اهلل   عىص  إال   أبدا   أحد  يبغضنا   ال   ،واهلل  وال   أبغضنا،   إال   أبدا  اتباعنا 

  (3)(النار يف وجهه  عىل  وأكبه اهلل  أخزاه

  وجل   عز  قال آخر: وقال: )إن الرجل ليبغضكم وما يدري ما تقولون؛ فيدخله اهلل 

  (4)(النار

قال آخر: وقال اإلمام الكاظم: قال آخر: وقال: )من أبغضنا فقد أبغض حممدا، ومن  

  وما   النار   يصليه   أن   كان حقا عىل اهلل   وجل  عز   اهلل   أبغض   ومن  ،أبغض حممدا فقد أبغض اهلل 

  (5)(نصري من  له

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد من العقوبات املرتبطة باألهواء املختلفة. 

ِهيناٌة إِالَّ  قال أحد الوعاظ: لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، فقال:   باْت را سا ﴿ُكلُّ ناْفٍس باِما كا

 

 . 2ح   16ص   8الكايف: ج  (1)

 . 315ح   236ص  8وج   15ح   379ص   2الكايف: ج  (2)

 . 1ح   14ص   8الكايف: ج  (3)

 . 495ح   315ص   8الكايف: ج  (4)

 . 842ح   553كامل الزيارات: ص  (5)
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ِمنا   ناُك   ْ ملا اُلوا  قا را  قا سا يِف  ُكْم  لاكا سا ا  ما املُْْجِرِمنيا  ِن  عا ُلونا  اءا تاسا يا نَّاٍت  جا يِف  اْلياِمنِي  ابا  أاْصحا

ُكنَّا  عا اخْلاائِِضنيا وا ُكنَّا ناُخوُض ما نيا وا
ْ ناُك ُنْطِعُم املِْْسكِ ملا لِّنيا وا اناا    املُْصا تَّى أاتا يِن حا ُب بِياْوِم الدِّ ذِّ ُنكا

   [ 47ـ  38املدثر: ] ﴾ اْلياِقنيُ 

أنه قال: قال آخر: )احذر اهلوى؛ فإنه      قال آخر: وورد يف احلديث عن رسول اهلل 

  (1) (قائد األشقياء إىل النار

فنظر    فذهب  إليها،  فانظر  اذهب:  جلربيل  قال  اجلنة  قال آخر: وقال: )ملا خلق اهلل 

إليها، ثم جاء فقال: أي رب، وعزتك ال يسمع هبا أحد إال دخلها، ثم حفها باملكاره ثم  

قال: يا جربيل، اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال: أي رب، وعزتك لقد  

، اذهب فانظر إليها، فذهب  جربيل   يا :  قال   النار   خشيت أن ال يدخلها أحد، فلام خلق اهلل 

ها، ثم جاء فقال: أي رب، وعزتك ال يسمع هبا أحد فيدخلها، فحفها بالشهوات،  فنظر إلي

ثم قال: يا جربيل، اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال: أي رب، وعزتك  

  (2) (لقد خشيت أن ال يبقى أحد إال دخلها 

  (3) (قال آخر: وقال: )أكثر ما تلج به أمتي النار األجوفان: البطن والفرج

  (4)(النار  من  بلجام  القيامة  يوم  قال آخر: وقال: )من قبل غالما من شهوة أجلمه اهلل 

  (5)(قال آخر: وقال اإلمام عيل: )اهلوى يقود إىل النار

  (6)(قال آخر: وقال: )الناجون من النار قليل؛ لغلبة اهلوى والضالل

  حق  اهلل   من  استحيا   من  اهلل قال آخر: وقال اإلمام الكاظم لبعض أصحابه: )رحم  

 

 . 1874ح   332ص   2تاريخ أصبهان: ج  (1)

 .4744ح   236ص  4سنن أيب داوود: ج  (2)

 . 5ح   79ص   2الكايف: ج  (3)

 . 10ح   548ص   5الكايف: ج  (4)

 . 151حتف العقول: ص  (5)

 . 1720غرر احلكم: ح  (6)
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  اجلنة   أن  وعلم  والبىل،  املوت  وذكر  وعى،  وما   والبطن  حوى،  وما   الرأس  فحفظ  احلياء؛

  (1) (بالشهوات حمفوفة والنار باملكاره حمفوفة

 االستعالء والظلم:  

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد من العقوبات املرتبطة باالستعالء والكرب. 

الوعاظ:   أحد  ذلكقال  تعاىل  اهلل  ذكر  فقال:  لقد  ِمُلوا  ،  عا وا ُنوا  آما ِذينا  الَّ ا  أامَّ ﴿فا

ذِّ  ُيعا وا فا ُ اْستاْكربا ُفوا وا ِذينا اْستانْكا ا الَّ أامَّ ِه وا
ِزيُدُهْم ِمْن فاْضلِ يا ُهْم وا يِهْم ُأُجورا فِّ ُيوا احِلااِت فا هُبُْم  الصَّ

 ُ ُِدونا هلا الا جيا اًبا أالِياًم وا ذا الا ناِصرًياعا لِيًّا وا    [ 173النساء: ] ﴾ ْم ِمْن ُدوِن اهللَِّ وا

اُب النَّاِر ُهْم  قال آخر: وقال:   ئِكا أاْصحا ا ُأولا نْها وا عا ُ اْستاْكربا ناا وا
اتِ ُبوا بِآيا ذَّ ِذينا كا الَّ ﴿وا

الُِدونا  ا خا يها
 [36األعراف: ] ﴾ فِ

اتِناقال آخر: وقال:  ُبوا بِآيا ذَّ ِذينا كا   ﴿إِنَّ الَّ
ِ
ء اما اُب السَّ ُْم أاْبوا تَُّح هلا ا الا ُتفا نْها وا عا ُ اْستاْكربا ا وا

لِكا ناْجِزي املُْْجِرِمنيا  ذا كا يااِط وا
مِّ اخْلِ ُل يِف سا لِجا اجْلاما تَّى يا ْدُخُلونا اجْلانَّةا حا الا يا   [ 40األعراف: ] ﴾ وا

رَّ قال آخر: وقال:   ا فا ىلا ما ا عا تا رْسا ا حا إِْن ُكنُْت ملاِنا  ﴿أاْن تاُقولا ناْفٌس يا نِْب اهللَِّ وا ْطُت يِف جا

ْو أا  ابا لا ذا ى اْلعا ُكنُْت ِمنا املُْتَِّقنيا أاْو تاُقولا ِحنيا تارا ايِن لا دا ْو أانَّ اهللَّا ها اِخِرينا أاْو تاُقولا لا نَّ َِل  السَّ

بْ  ذَّ اِِت فاكا ْتكا آيا اءا ْد جا أاُكونا ِمنا املُْْحِسننِيا باىلا قا ًة فا رَّ ِرينا كا
افِ ُكنْتا ِمنا اْلكا ْتا وا اْستاْكربا ﴾  تا هِباا وا

   [ 59ـ  56الزمر: ] 

وقال:   آخر:  ينا قال  ِ ربِّ املُْتاكا ى  ْثوا ما بِئْسا  لا فا ا  يها
فِ الِِدينا  خا نَّما  ها جا ابا  أاْبوا اْدُخُلوا  ﴾  ﴿فا

  [ 29النحل: ] 

ِشيًّا  قال آخر: وقال:   عا ا وا ا ُغُدوًّ ْيها لا ُضونا عا ُة أاْدِخُلوا آلا  ﴿النَّاُر ُيْعرا اعا ُقوُم السَّ ْوما تا يا وا

 

 . 390حتف العقول: ص  (1)
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وا إِنَّا ُكنَّا  ُ اُء لِلَِّذينا اْستاْكربا فا عا ياُقوُل الضُّ ونا يِف النَّاِر فا اجُّ تاحا إِْذ يا اِب وا ذا دَّ اْلعا ْونا أاشا ْرعا
باًعا    فِ ُكْم تا لا

نَّا ناِصيًبا ِمنا النَّارِ  ْل أاْنُتْم ُمْغنُونا عا   [ 47ـ  46غافر: ] ﴾ فاها

أنه قال: )حيرش املتكربون يوم القيامة    قال آخر: وورد يف احلديث عن رسول اهلل 

إىل سجن يف جهنم   فيساقون  الذل من كل مكان،  الرجال، يغشاهم  الذر يف صور  أمثال 

  (1) يسمى )بولس( تعلوهم نار األنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة اخلبال(

ىل وجهه  ع  مثقال حبة من خردل من كرب أكبه اهلل قال آخر: وقال: )من كان يف قلبه  

   (2) (يف النار

عز وجل: َل العظمة والكربياء والفخر، والقدر رسي،    قال آخر: وقال: )يقول اهلل 

  (3) (فمن نازعني يف واحدة منهن كببته يف النار

عز وجل: الكربياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني    قال آخر: وقال: )قال اهلل 

  (4)(واحدا منهام قذفته يف النار 

اهللقال   تكرب عىل  )من  وقال:  اهلل   آخر:  درجة حتى جيعله يف أسفل    درجة وضعه 

  (5)(السافلني

النار كل جعظري ، مستكرب، مجاع، مناع،  (7) ، جواظ(6) قال آخر: وقال: )إن أهل 

  (8)(وأهل اجلنة الضعفاء املغلوبون 

تعاىل: ما من عبد من عبيدي تكرب عند حقي إال وأنا   قال آخر: وقال: )يقول اهلل 

 

 . 2492ح   655ص  4سنن الرتمذي: ج  (1)

 . 7035ح   673ص  2: ج مسند أمحد (2)

 .7780ح   535ص  3كنز العامل: ج   (3)

 . 4090ح   59ص  4سنن أيب داوود: ج  (4)

 .11724ح   152ص  4: ج مسند أمحد (5)

 اجلعظري: الفظ الغليظ املتكرب. (6)

 اجلواظ: اجلموع املنوع. وقيل: الكثري اللحم املختال يف مشيته.  (7)

 . 7030ح   672ص  2: ج مسند أمحد (8)
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  (1)(أدخله ناري

  (2)(قال آخر: وقال اإلمام عيل: )كل من كان يف الدنيا شاكا أو جبارا أدخله النار

بد لصاحب   الكرب، وال  له من  بد  الفاخرة فال  الثياب  لبس  )من  آخر: وقال:  قال 

  (3) (الكرب من النار

لبس املرتفع من الثياب فال بد له من التكرب، والبد للمتكرب  قال آخر: وقال: )من  

  (4) (من النار

عز وجل يستجيب لكل من دعاه، ويورد النار من عصاه    قال آخر: وقال: )إن اهلل 

بُُّكُم اْدُعويِن أاْستاِجْب لاُكمْ عز وجل:    وكل مستكرب عن عبادته، قال اهلل الا را قا ِذينا    ﴿وا إِنَّ الَّ

ْستاْكرِبُ  اِخِرينا يا نَّما دا ها ياْدُخُلونا جا ِِت سا ْن ِعباادا   (5) ([ 60غافر: ] ﴾ ونا عا

  (6) (قال آخر: وقال اإلمام الباقر: )الكرب مطايا النار

اهلل رداء  )العز  وقال:  آخر:  اهلل قال  أكبه  منه  شيئا  تناول  فمن  إزاره،  والكرب  يف    ، 

  (7) (جهنم

شيئا من ذلك أكبه    ، فمن نازع اهلل)الكرب رداء اهلل قال آخر: وقال اإلمام الصادق:  

  (8)(يف النار اهلل

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد من العقوبات املرتبطة بالظلم. 

 قال أحد الوعاظ: لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، فقال:  

 

 .11903ح   4ص  57تاريخ دمشق: ج  (1)

 . 366إرشاد القلوب: ص  (2)

 . 194إرشاد القلوب: ص  (3)

عن القطب  نقال    3526ح    257ص    3مستدرك الوسائل: ج    (4)

 الراوندي يف لب اللباب.

 .1263ح   431ص  1كتاب من ال حيرضه الفقيه: ج   (5)

 . 6ح   265ثواب األعامل: ص  (6)

 . 3ح   309ص   2الكايف: ج  (7)

 . 5ح   310ص   2الكايف: ج  (8)
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فقال:   ذلك،  تعاىل  اهلل  ذكر  لقد  الوعاظ:  أحد  ئِكا  قال  فاُأولا اِزيُنُه  وا ما ْت  فَّ خا ْن  ما ﴿وا

ْظلُِمونا  ناا يا
اتِ اُنوا بِآيا ُهْم باِما كا وا أاْنُفسا رِسُ ِذينا خا  [9األعراف: ] ﴾ الَّ

لِكا نا  ذا كا اٍش وا وا ْوِقِهْم غا ِمْن فا اٌد وا نَّما ِمها ها ُْم ِمْن جا ﴾  ْجِزي الظَّاملنِِيا قال آخر: وقال: ﴿هلا

   [ 41األعراف: ] 

ناا   بُّ ناا را دا عا ا وا ْدناا ما جا ابا النَّاِر أاْن قاْد وا اُب اجْلانَِّة أاْصحا نااداى أاْصحا قال آخر: وقال: ﴿وا

ْيناُهْم أاْن   ٌن با ذِّ أاذَّنا ُمؤا ْم فا اُلوا ناعا ا قا قًّ بُُّكْم حا دا را عا ا وا ْدُتْم ما جا ْل وا ا فاها قًّ ىلا الظَّاملنِِيا حا ْعناُة اهللَِّ عا ﴾  لا

 [44األعراف: ] 

ُسوِل   الرَّ عا  ما اْذُت  اختَّ ْيتانِي  لا ا  يا ُقوُل  يا ْيِه  دا يا ىلا  عا الظَّامِلُ  ياعاضُّ  ْوما  يا آخر: وقال: ﴿وا قال 

بِياًل   [ 27الفرقان: ] ﴾ سا

ْقنااُهمْ  أاْغرا ُسلا  الرُّ ُبوا  ذَّ كا ملاَّا  ُنوٍح  ْوما  قا ﴿وا وقال:  آخر:  ًة  قال  آيا لِلنَّاِس  ْلنااُهْم  عا جا وا  

اًبا أالِياًم  ذا أاْعتاْدناا لِلظَّاملنِِيا عا   [ 37الفرقان: ] ﴾ وا

ُكنَّا   الَِّذي  رْيا  احِلًا غا ْل صا ناْعما أاْخِرْجناا  ناا  بَّ را ا  يها
فِ ياْصطاِرُخونا  ُهْم  قال آخر: وقال: ﴿وا

ُر فِيِه   كَّ تاذا ا يا ْرُكْم ما مِّ ْ ُنعا ملا ُل أاوا ُكُم النَِّذيُر فاُذوُقوا فااما لِلظَّاملنِِيا ِمْن ناِصريٍ ناْعما اءا جا را وا كَّ ْن تاذا ﴾  ما

 [ 37فاطر: ] 

يًّا 
ا ِجثِ يها

ُر الظَّاملنِِيا فِ ناذا ْوا وا قا ي الَِّذينا اتَّ  [72مريم: ] ﴾ قال آخر: وقال: ﴿ُثمَّ ُنناجِّ

يُّوِم وا  يِّ اْلقا ناِت اْلُوُجوُه لِْلحا عا الا ُظْلاًم قال آخر: وقال: ﴿وا ْن محا ابا ما ْد خا    [ 111طه:  ] ﴾ قا

وا   ُ اْنتارصا رًيا وا
ثِ ُروا اهللَّا كا كا ذا احِلااِت وا ِمُلوا الصَّ عا ُنوا وا ِذينا آما قال آخر: وقال: ﴿إِالَّ الَّ

لُِبونا  نْقا لاٍب يا ِذينا ظالاُموا أايَّ ُمنْقا ياْعلاُم الَّ سا ُموا وا
ا ُظلِ ْعِد ما  227الشعراء: ] ﴾ ِمْن با

ْونا إاِلَّ باِما ُكنُْتْم تاْكِسُبونا قا  زا ْل جُتْ ابا اخْلُْلِد ها ذا  [52يونس: ﴾ ] ل آخر: وقال: ﴿ُثمَّ ِقيلا لِلَِّذينا ظالاُموا ُذوُقوا عا

وا   ُّ أارسا وا بِِه  ْت  ْفتادا الا اأْلاْرِض  يِف  ا  ما ْت  ظالاما ناْفٍس  لُِكلِّ  أانَّ  ْو  لا ﴿وا وقال:  آخر:  قال 

ةا ملاَّا را  اما ُهْم الا ُيْظلاُمونا النَّدا ْيناُهْم بِاْلِقْسِط وا ُقيِضا با ابا وا ذا  [54يونس: ] ﴾ أاُوا اْلعا



437 

 

ِْم   هبِّ ىلا را ُضونا عا ُيْعرا ئِكا  ُأولا ِذًبا  ىلا اهللَِّ كا اى عا اْفرتا مِمَِّن  أاْظلاُم  ْن  ما قال آخر: وقال: ﴿وا

ىلا  ُبوا عا ذا ِذينا كا  الَّ
ِ
ء ُؤالا اُد ها ُقوُل اأْلاْشها يا ىلا الظَّاملنِِيا وا ْعناُة اهللَِّ عا ِْم أاالا لا هبِّ  [ 18هود: ] ﴾ را

ْيِه   ْ ُيوحا إِلا ملا َّ وا الا ُأوِحيا إَِلا ِذًبا أاْو قا ىلا اهللَِّ كا اى عا ْن أاْظلاُم مِمَِّن اْفرتا ما قال آخر: وقال: ﴿وا

ى   تارا ْو  لا وا اهللَُّ  لا  أاْنزا ا  ما ِمْثلا  ُأْنِزُل  سا الا  قا ْن  ما وا ٌء  ْ ُة  يشا ئِكا املْاالا وا املْاْوِت  اِت  را ما غا يِف  ُونا 
الظَّاملِ إِِذ 

ىلا اهللَِّ غا  ابا اهْلُوِن باِما ُكنُْتْم تاُقوُلونا عا ذا ْونا عا ُكُم اْلياْوما جُتْزا اِسُطو أاْيِدهيِْم أاْخِرُجوا أاْنُفسا رْيا احْلاقِّ  با

ونا  ِه تاْستاْكرِبُ
اتِ ْن آيا ُكنُْتْم عا  [ 93األنعام: ] ﴾ وا

ْوا بِِه  ق ْفتادا ُه الا عا ِمْثلاُه ما ِيًعا وا ا يِف اأْلاْرِض مجا ْو أانَّ لِلَِّذينا ظالاُموا ما لا ال آخر: وقال: ﴿وا

تاِسُبونا  ْ ْ ياُكوُنوا حيا ا ملا ُْم ِمنا اهللَِّ ما ا هلا بادا ِة وا ْوما اْلِقيااما اِب يا ذا  اْلعا
ِ
 [ 47الزمر: ] ﴾ ِمْن ُسوء

أاْنِذْرُهمْ  ا لِلظَّاملنِِيا  قال آخر: وقال: ﴿وا ِمنيا ما
اظِ ى احْلانااِجِر كا ِة إِِذ اْلُقُلوُب لادا ْوما اآْلِزفا  يا

ِفيعٍ  الا شا ِيٍم وا  [ 18غافر: ] ﴾ ِمْن محا

ُة   لِما ْوالا كا لا ْن بِِه اهللَُّ وا ْأذا ْ يا ا ملا يِن ما ُْم ِمنا الدِّ ُعوا هلا ا اُء رشا كا ُْم رُشا قال آخر: وقال: ﴿أاْم هلا

قُ  ْصِل لا اٌب أالِيمٌ اْلفا ذا ُْم عا إِنَّ الظَّاملنِِيا هلا ْيناُهْم وا  [ 21الشورى: ] ﴾ يِضا با

ُكونا  ِ ُمْشرتا اِب  ذا اْلعا يِف  أانَُّكْم  ظالاْمُتْم  إِْذ  اْلياْوما  ُكُم  عا نْفا يا ْن  لا ﴿وا وقال:  آخر:  ﴾  قال 

 [39الزخرف: ] 

ُنوِب   قال آخر: وقال:  ُنوًبا ِمْثلا ذا ْستاْعِجُلونِ ﴿فاإِنَّ لِلَِّذينا ظالاُموا ذا اهِبِْم فاالا يا ﴾   أاْصحا

 [59الذاريات: ] 

ا أاْعتاْدناا  ْلياْكُفْر إِنَّ اءا فا ْن شا ما ْلُيْؤِمْن وا اءا فا ْن شا بُِّكْم فاما ُقِل احْلاقُّ ِمْن را قال آخر: وقال: ﴿وا

باِما  اُثوا  ُيغا ْستاِغيُثوا  يا إِْن  وا ا  اِدُقها رُسا هِبِْم  اطا  أاحا نااًرا  بِْئسا  لِلظَّاملنِِيا  اْلُوُجوها  ْشِوي  يا املُْْهِل  كا  
ٍ
ء

ًقا  فا ْت ُمْرتا اءا سا اُب وا ا  [ 29الكهف: ] ﴾ الرشَّ

اًبا ُنْكًرا ذا ُبُه عا ذِّ ُيعا ِه فا بِّ دُّ إِىلا را ُبُه ُثمَّ ُيرا ذِّ ْوفا ُنعا ْن ظالاما فاسا ا ما الا أامَّ ﴾ قال آخر: وقال: ﴿قا

 [87الكهف: ] 
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وقال: آخر:  الَّ   قال  أاى  را ا  إِذا ُهْم  ﴿وا الا  وا نُْهْم  عا ُف  خُيافَّ فاالا  ابا  ذا اْلعا ظالاُموا  ِذينا 

 [85النحل: ] ﴾ ُينْظاُرونا 

لِياْوٍم   ُرُهْم  خِّ ُيؤا إِنَّاما  الظَّاملُِونا  ُل  ْعما يا امَّ  عا افاًِل  غا اهللَّا  بانَّ  ْسا حتا الا  ﴿وا وقال:  آخر:  قال 

ارُ  يِه اأْلاْبصا
ُص فِ  [ 42إبراهيم:  ] ﴾ تاْشخا

ُْم طاِريًقا  قال آخر: وقا  الا لِياْهِدهيا ُْم وا ُكِن اهللَُّ لِياْغِفرا هلا ْ يا ظالاُموا ملا ُروا وا فا ِذينا كا ل: ﴿إِنَّ الَّ

ىلا اهللَِّ ياِسرًيا لِكا عا انا ذا كا ا أاباًدا وا يها
الِِدينا فِ نَّما خا ها  [ 169ـ  168النساء: ] ﴾  إِالَّ طاِريقا جا

الذي جعل اجلنة    أنه قال: )احلمد هلل     قال آخر: وورد يف احلديث عن رسول اهلل 

  (1)(ثواب املتقني، والنار عقاب الظاملني

  (2) (قال آخر: وقال: )أهل اجلور وأعواهنم يف النار

له حسنات   القيامة  يوم  ليأِت  العبد  إن  بيده،  نفس حممد  )والذي  وقال:  آخر:  قال 

تزال مظلمته تأتيه حتى ما يبقى له  كأمثال اجلبال الروايس يظن أنه سيدخل هبا اجلنة، فال  

  (3) (حسنة، وحتى جيعل عليه من السيئات أمثال اجلبال الروايس ويؤمر به إىل النار

يف األرض؛ فمن أخذه قاده إىل اجلنة، ومن تركه    قال آخر: وقال: )العدل ميزان اهلل

  (4) (ساقه إىل النار

ثم غلب عدله جوره فله اجلنة،    قال آخر: وقال: )من طلب قضاء املسلمني حتى يناله

  (5)(ومن غلب جوره عدله فله النار

يوم القيامة    قال آخر: وقال: )من بغى عىل فقري أو تطاول عليه واستحقره حرشه اهلل 

 

 . 7050ح   364ص  4الفردوس: ج  (1)

ج    (2) الوسائل:  عن    13145ح    317ص    11مستدرك  نقال 

 الراوندي يف لب اللباب.القطب 

 .3575ح   299ص  3سنن أيب داوود: ج  (3)

 .132ح   72ص   18املعجم الكبري: ج   (4)

 .794غرر احلكم: ح  (5)
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  (1)(مثل الذرة يف صورة رجل حتى يدخل النار 

خصمه دون عباده، من يكن   كان اهلل قال آخر: وقال اإلمام عيل: )من ظلم عباد اهلل 

  (2) ( سبحانه خصمه يدحض حجته، ويعذبه يف الدنيا ومعاده اهلل

  (4)((3)قال آخر: وقال: )ظامل الناس يوم القيامة منكوب بظلمه، معذب حمروب

  (5) (وعظيم سطواته قال آخر: وقال: )هيهات أن ينجو الظامل من أليم عذاب اهلل 

  (6)(عذابه من ال يأمن الناس جوره  هلل قال آخر: وقال: )ال يؤمن ا

  (7)(قال آخر: وقال: )لكل ظامل عقوبة ال تعدوه، وَصعة ال ختطوه

تبارك وتعاىل بسوط من    قال آخر: وقال: )من رضب رجال سوطا ظلام، رضبه اهلل 

  (8) (نار

  (9)(قال آخر: وقال: )ما أعظم عقاب الباغي

  (10)(الناس، إن البغي يقود أصحابه إىل النارقال آخر: وقال: )أهيا 

أقامه اهلل املؤمن،  )من حبس حق  الصادق:  اإلمام  وقال  آخر:  يوم    قال  عز وجل 

: )هذا  القيامة مخسمئة عام عىل رجليه حتى يسيل عرقه أو دمه، وينادي مناد من عند اهلل

  (11) (ه إىل النارحقه(، فيوبخ أربعني يوما، ثم يؤمر ب الظامل الذي حبس عن اهلل 

عز وجل به عيسى: يا عيسى، بئست الدار ملن ركن    قال آخر: وقال: )فيام وعظ اهلل 
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  (1)(إليها، وبئس القرار دار الظاملني 

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد من العقوبات املرتبطة باإلفساد يف األرض. 

الوعاظ:   أحد  ذلكقال  تعاىل  اهلل  ذكر  فقال:  لقد  اهللَّا  ،  حُيااِرُبونا  ِذينا  الَّ اُء  زا جا ﴿إِنَّاما 

مِ  أاْرُجُلُهْم  وا أاْيِدهيِْم  طَّعا  ُتقا أاْو  لَُّبوا  ُيصا أاْو  تَُّلوا  ُيقا أاْن  اًدا  فاسا اأْلاْرِض  يِف  ْونا  ْسعا يا وا ُه  ُسولا را ْن  وا

نْ  ُْم ِخْزٌي يِف الدُّ لِكا هلا ْوا ِمنا اأْلاْرِض ذا ٍف أاْو ُينْفا ظِيمٌ ِخالا اٌب عا ذا ِة عا ُْم يِف اآْلِخرا هلا املائدة: ] ﴾  ياا وا

33 ]   

،  ، فقال: يا رسول اهلل   أن رجال جاء إىل رسول اهلل قال آخر: وورد يف احلديث  

، قال: فإن  ، قال: فإن أبوا عيل؟ قال: فأنشد باهللأرأيت إن عدي عىل ماَل؟ قال: فأنشد باهلل

قال: فإن أبوا عيل؟ قال: )فقاتل، فإن قتلت ففي اجلنة، وإن  ،  أبوا عيل؟ قال: فأنشد باهلل

  (2)(قتلت ففي النار

قال آخر: وقال: )إذا أشار املسلم عىل أخيه املسلم بالسالح فهام عىل جرف جهنم،  

  (3) (فإذا قتله خرا مجيعا فيها 

 الوالء والرباء: 

 املرتبطة بتوَل أعداء اهلل. قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد من العقوبات 

ِضبا    قال أحد الوعاظ: لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، فقال:  ْوًما غا ْوا قا لَّ ِذينا تاوا را إىِلا الَّ ْ تا ﴿أاملا

عا  ُْم  هلا اهللَُّ  دَّ  أاعا ْعلاُمونا  يا ُهْم  وا ِذِب  اْلكا ىلا  عا ُفونا 
ْلِ حيا وا ِمنُْهْم  الا  وا ِمنُْكْم  ُهْم  ا  ما ْيِهْم  لا عا اًبا  ذا اهللَُّ 

ذا  لاُهْم عا بِيِل اهللَِّ فا ْن سا وا عا دُّ ُْم ُجنًَّة فاصا هنا اُذوا أاْياما ُلونا اختَّ ْعما اُنوا يا ا كا اءا ما ُْم سا ِديًدا إِهنَّ اٌب ُمِهنٌي  شا
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اُب النَّاِر ُهْم فِ  ئِكا أاْصحا ْيًئا ُأولا ُدُهْم ِمنا اهللَِّ شا الا أاْوالا اهُلُْم وا نُْهْم أاْموا ْن ُتْغنِيا عا الُِدونا لا ا خا ﴾  يها

 [ 17ـ  14املجادلة: ] 

ُْم أاْنُفُسُهْم  قال آخر: وقال:   ْت هلا ما ا قادَّ بِْئسا ما ُروا لا فا ِذينا كا لَّْونا الَّ تاوا رًيا ِمنُْهْم يا
ثِ ى كا ﴿تارا

الُِدونا  اِب ُهْم خا ذا يِف اْلعا ْيِهْم وا لا ِخطا اهللَُّ عا    [ 80املائدة: ] ﴾ أاْن سا

الا قال آخر: وقال:  قا لِكا  ﴿وا ذا ُءوا ِمنَّا كا َّ اما تاربا أا ِمنُْهْم كا َّ ناتاربا ًة فا رَّ ناا كا ْو أانَّ لا باُعوا لا ِذينا اتَّ  الَّ

اِرِجنيا ِمنا النَّارِ  ا ُهْم بِخا ما لايِْهْم وا اٍت عا ا رسا ُْم حا هلا   [ 167البقرة: ] ﴾ ُيِرهيُِم اهللَُّ أاْعاما

اهلل  رسول  عن  احلديث  يف  وورد  آخر:  وعزِت  أنه      قال  تعاىل:  اهلل  )قال  قال: 

عز وجل وإن    وجالَل، ألعذبن كل رعية يف اإلسالم دانت بوالية إمام جائر ليس من اهلل 

تعاىل    كانت الرعية يف أعامهلا برة تقية، وألعفون عن كل رعية دانت لوالية إمام عادل من اهلل 

  (1) (يف أعامهلا طاحلة مسيئة الرعيةوإن كانت 

 املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد من العقوبات املرتبطة بالركون للظاملني. قال 

فقال:   ذلك،  تعاىل  اهلل  ذكر  لقد  الوعاظ:  أحد  ظالاُموا  قال  ِذينا  الَّ إىِلا  ُنوا  تاْركا الا  ﴿وا

ونا  ُ ُكْم ِمْن ُدوِن اهللَِّ ِمْن أاْولِيااءا ُثمَّ الا ُتنْرصا ا لا ما ُكُم النَّاُر وا سَّ تاما   [ 113هود: ] ﴾ فا

باُعوا  قال آخر: وقال:   اتَّ ِه فا
ئِ لا ما ْونا وا ْرعا

ُسْلطااٍن ُمبِنٍي إِىلا فِ ناا وا
اتِ ى بِآيا ْلناا ُموسا ْد أاْرسا قا لا ﴿وا

بِْئسا الْ  ُهُم النَّارا وا دا أاْورا ِة فا ْوما اْلِقيااما ُه يا ْوما ْقُدُم قا ِشيٍد يا ْونا بِرا ْرعا
ا أاْمُر فِ ما ْونا وا ْرعا

ْرُد املْاْوُروُد  وِ أاْمرا فِ

هُ  ى ناُقصُّ  اْلُقرا
ِ
لِكا ِمْن أاْنبااء ْفُد املْاْرُفوُد ذا ِة بِْئسا الرِّ ْوما اْلِقيااما يا ْعناًة وا ِذِه لا ُأْتبُِعوا يِف ها ا   وا لاْيكا ِمنْها عا

نُْهْم آ ُهْم فااما أاْغناْت عا لاكِْن ظالاُموا أاْنُفسا ا ظالاْمنااُهْم وا ما ِصيٌد وا حا ٌم وا
ائِ ْدُعونا ِمْن  قا تِي يا هِلاُتُهُم الَّ

ذا  ا أاخا بِّكا إِذا لِكا أاْخُذ را ذا كا ْتبِيٍب وا رْيا تا اُدوُهْم غا ا زا ما بِّكا وا اءا أاْمُر را  ملاَّا جا
ٍ
ء ْ ى  ُدوِن اهللَِّ ِمْن يشا  اْلُقرا

افا   ًة ملِاْن خا يا لِكا آلا ِديٌد إِنَّ يِف ذا ُه أالِيٌم شا اٌة إِنَّ أاْخذا
ِهيا ظااملِ ُه  وا ُْموٌع لا ْوٌم جما لِكا يا ِة ذا ابا اآْلِخرا ذا عا
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ْشُهودٌ  ْوٌم ما لِكا يا ذا    [ 103ـ  96هود: ] ﴾ النَّاُس وا

: )من توىل خصومة ظامل أو أعان عليها، ثم نزل به    قال آخر: وقال رسول اهلل 

  (1) ( ونار جهنم وبئس املصري ملك املوت، قال له: أبرش بلعنة اهلل 

وقال: )من مدح سلطانا جائرا أو ختفف وتضعضع له طمعا فيه، كان قرينه  قال آخر:  

   (2) (يف النار

   (3) (قال آخر: وقال: )من وَل جائرا عىل جور، كان قرين هامان يف جهنم

قال آخر: وقال: )ما من عامل أتى صاحب سلطان طوعا، إال كان رشيكه يف كل لون  

  (4)(يعذب به يف نار جهنم 

آخر: وقال: )من مشى إىل سلطان جائر طوعا من ذات نفسه متلقا إليه بلقائه  قال  

والتسليم عليه، خاض نار جهنم بقدر خطاه إىل أن يرجع من عنده إىل منزله، فإن مال إىل  

لعنة إال كان عليه مثلها، ومل يعذب يف النار بنوع   هواه أو شد عىل عضده، مل حيلل به من اهلل 

  (5) (بمثله من العذاب إال عذب 

قال آخر: وقال: )يا معاذ، كل ظامل له أخالء عىل الظلم صاروا أعداء بعضهم لبعض  

اهلل  فيجمعهم  الدنيا؛  يف  عليه  يتخاللون  كانوا  ما  عىل  بعض،  من  بعضهم  درك    يتربأ  يف 

  (6)(واحد

  قال آخر: وقال: )إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الظلمة وأعوان الظلمة وأشياع

الظلمة، حتى من الق هلم دواة، وحتى من برى هلم قلام، فيجمعون يف تابوت واحد، ثم  

 

 .4968ح   11ص  4كتاب من ال حيرضه الفقيه: ج   (1)

 .4968ح   11ص  4كتاب من ال حيرضه الفقيه: ج   (2)

 .4968ح   11ص  4كتاب من ال حيرضه الفقيه: ج   (3)

 . 6131ح   42ص  4الفردوس: ج  (4)

 الديلمي.نقال عن   14954ح   85ص  6كنز العامل: ج   (5)

 . 8480ح   376ص  5الفردوس: ج  (6)



443 

 

  (1)(يقذفون يف نار جهنم

عليه   مقفل  نار  من  تابوت  يف  القيامة  يوم  القلم  بصاحب  )يؤتى  وقال:  آخر:  قال 

اهلل طاعة  يف  أجراه  كان  فإن  أجراه؟  فيام  قلمه  فينظر  نار،  من  عنه    بأقفال  فك  ورضوانه 

هوى به التابوت سبعني خريفا؛ حتى باري القلم والئق    التابوت، وإن أجراه يف معصية اهلل

  (2)(الدواة

عز وجل: أين    قال آخر: وقال: )إذا كان يوم القيامة نادى مناد من السامء من قبل اهلل 

هلم دواة؟ أين من    الظلمة؟ أين أعوان أعوان الظلمة؟ أين من بري هلم قلام؟ أين من الق

جلس معهم ساعة؟ فيؤتى هبم مجيعا، فيؤمر هبم أن يرضب عليهم بسور من نار، فهم فيه  

  (3)(حتى يفرغ الناس من احلساب، ثم يرمى هبم إىل النار

ُكُم  قال آخر: وقال اإلمام الصادق يف قوله تعاىل:   سَّ تاما ِذينا ظالاُموا فا نُوا إِىلا الَّ الا تاْركا ﴿وا

ونا النَّارُ  ُ ُكْم ِمْن ُدوِن اهللَِّ ِمْن أاْولِيااءا ُثمَّ الا ُتنرْصا ا لا ما : )هو الرجل يأِت السلطان،  [ 113هود:  ] ﴾   وا

  (4) (فيحب بقاءه إىل أن يدخل يده إىل كيسه فيعطيه

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد من العقوبات املرتبطة بالسعاية للظاملني. 

ذلك، فقال: )من سعى بأخيه إىل سلطان      رسول اهلل لقد ذكر  قال أحد الوعاظ: 

عز وجل كل عمل عمله، فإن وصل إليه منه سوء    مل يبد له منه سوء وال مكروه أحبط اهلل 

  (5) (يف طبقة مع هامان يف جهنم أو مكروه أو أذى جعله اهلل 

بسل )من روع مؤمنا  الصادق:  اإلمام  آخر: وقال  فلم  قال  منه مكروه  ليصيبه  طان 
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يصبه، فهو يف النار، ومن روع مؤمنا بسلطان ليصيبه منه مكروه فأصابه، فهو مع فرعون  

  (1) (وآل فرعون يف النار

 . قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد من العقوبات املرتبطة بالوالء للطواغيت

ُنوا خُيِْرُجُهْم ِمنا  قال أحد الوعاظ: لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، فقال:  ِذينا آما َِلُّ الَّ ﴿اهللَُّ وا

النُّورِ  إِىلا  ِت  ِت   الظُُّلاما الظُُّلاما إِىلا  النُّوِر  ِمنا  ُْم  خُيِْرُجوهنا الطَّاُغوُت  أاْولِيااُؤُهُم  ُروا  فا كا ِذينا  الَّ   وا

اُب النَّارِ  ئِكا أاْصحا الُِدونا هُ  ُأولا ا خا يها
   [ 257البقرة: ] ﴾ ْم فِ

باُعوا  قال آخر: وقال:   اتَّ ِه فا
ئِ لا ما ْونا وا ْرعا

ُسْلطااٍن ُمبِنٍي إِىلا فِ ناا وا
اتِ ى بِآيا ْلناا ُموسا ْد أاْرسا قا لا ﴿وا

ْونا  هُ   أاْمرا فِْرعا دا أاْورا ِة فا ْوما اْلِقيااما ُه يا ْوما ْقُدُم قا ِشيٍد يا ْونا بِرا ْرعا
ا أاْمُر فِ ما بِْئسا اْلِوْرُد املْاْوُروُد    ُم النَّارا وا وا

ةِ  ْوما اْلِقيااما يا ْعناًة وا ِذِه لا ُأْتبُِعوا يِف ها ْفُد املْاْرُفودُ  وا    [ 99ـ  96هود: ] ﴾ بِْئسا الرِّ

عليهام  قال آخر: وورد يف احلديث عن اإلمام الصادق أنه قال: )بينا عيسى بن مريم 

أهلها موتى يف الطريق والدور، فقال: إن هؤالء ماتوا    يف سياحته إذ مر بقرية، فوجد  م السال

بسخطة، ولو ماتوا بغريها تدافنوا، فقال أصحابه: وددنا أنا عرفنا قصتهم، فقيل له: نادهم  

، قال: ما حالكم وما  ، فقال: يا أهل القرية، فأجابه جميب منهم: لبيك يا روح اهلل يا روح اهلل 

قصتكم؟ قال: أصبحنا يف عافية وبتنا يف اهلاوية، فقال: ما اهلاوية؟ قال: بحار من نار فيها 

جبال من النار، قال: وما بلغ بكم ما أرى؟ قال: حب الدنيا وعبادة الطاغوت، قال: وما  

، قال:  بلغ من حبكم الدنيا؟ قال: كحب الصبي ألمه؛ إذا أقبلت فرح، وإذا أدبرت حزن 

وما بلغ من عبادتكم الطاغوت؟ قال: كانوا إذا أمرونا أطعناهم، قال: فكيف أجبتني أنت  

من دوهنم؟ قال: ألهنم ملجمون بلجم من نار، عليهم مالئكة غالظ شداد، وإين كنت فيهم  
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ومل أكن منهم، فلام أصاهبم العذاب أصابني معهم، فأنا معلق بشعرة، أخاف أن أكبكب يف  

فق سالمة  النار(،  مع  يسري  الشعري  خبز  وأكل  املزابل  عىل  )النوم  ألصحابه:  عيسى  ال 

  (1)(الدين

 : الكسب آفات  

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد من العقوبات املرتبطة بأكل املال احلرام. 

ُغلَّ  قال أحد الوعاظ: لقد ذكره اهلل تعاىل، فقال:   انا لِنابِي  أاْن يا ا كا ما ْأِت  ﴿وا ْغُلْل يا ْن يا ما وا

ُهْم الا ُيْظلاُمونا  باْت وا سا ا كا ىفَّ ُكلُّ ناْفٍس ما ِة ُثمَّ ُتوا ْوما اْلِقيااما لَّ يا  [ 161آل عمران: ] ﴾ باِما غا

ْأُكُلونا يِف ُبُطوهِنِْم نااًراقال آخر: وقال:   ى ُظْلاًم إِنَّاما يا الا اْلياتااما ْأُكُلونا أاْموا ِذينا يا   ﴿إِنَّ الَّ

ِعرًيا ياْصلاْونا سا سا   [ 10النساء: ] ﴾ وا

ْيناُكْم بِاْلبااطِِل إِالَّ أاْن تاُكونا   ُكْم با الا ْأُكُلوا أاْموا ُنوا الا تا ِذينا آما اا الَّ ا أاهيُّ قال آخر: وقال: ﴿يا

ِحياًم  انا بُِكْم را ُكْم إِنَّ اهللَّا كا ْقتُُلوا أاْنُفسا الا تا اٍض ِمنُْكْم وا ْن تارا ًة عا ارا اًنا    جِتا لِكا ُعْدوا ْل ذا ْفعا ْن يا ما وا

ىلا اهللَِّ ياِسرًيا لِكا عا انا ذا كا يِه نااًرا وا
ْوفا ُنْصلِ ُظْلاًم فاسا  [ 30، 29النساء: ] ﴾ وا

ُْم    هلا ُأِحلَّْت  يِّبااٍت  طا ْيِهْم  لا عا ْمناا  رَّ حا اُدوا  ها ِذينا  الَّ ِمنا  بُِظْلٍم  ﴿فا وقال:  آخر:  قال 

ا بِيِل  ْن سا ِهْم عا دِّ بِصا بِاْلبااطِِل  وا النَّاِس  الا  أاْموا أاْكلِِهْم  نُْه وا عا هُنُوا  ْد  قا وا ا  با الرِّ أاْخِذِهُم  ثرًِيا وا كا هللَِّ 

اًبا أالِياًم  ذا ِرينا ِمنُْهْم عا
افِ أاْعتاْدناا لِْلكا  [ 161، 160النساء: ] ﴾ وا

رًيا ِمنا اأْلاْحبا  
ثِ ُنوا إِنَّ كا ِذينا آما اا الَّ ا أاهيُّ الا  قال آخر: وقال: ﴿يا ياْأُكُلونا أاْموا ْهبااِن لا الرُّ اِر وا

يِف  اا  ُينِْفُقوهنا الا  ةا وا اْلِفضَّ وا با  ها الذَّ ْكنُِزونا  يا ِذينا  الَّ وا اهللَِّ  بِيِل  ْن سا ونا عا ياُصدُّ وا ِل 
بِاْلبااطِ   النَّاِس 

اٍب أالِيمٍ  ذا ُهْم بِعا ْ بارشِّ بِيِل اهللَِّ فا  [34التوبة: ] ﴾ سا

 

 . 1ح   303ثواب األعامل: ص  (1)
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أنه قال: )يبعث يوم القيامة قوم من      ث عن رسول اهلل قال آخر: وورد يف احلدي

ِذينا  يقول:  تر اهلل  ؟ قال: أمل قبورهم تأجج أفواههم نارا، فقيل: من هم يا رسول اهلل  ﴿إِنَّ الَّ

ْأُكُلونا يِف ُبُطوهِنِْم نااًرا ى ُظْلاًم إِنَّاما يا الا اْلياتااما ْأُكُلونا أاْموا ِعرًيا يا ياْصلاْونا سا سا   (1) ([ 10النساء: ] ﴾ وا

  (2)(قال آخر: وقال: )من اكتسب ماال من غري حله كان زاده إىل النار

عز وجل من أين أدخله    قال آخر: وقال: )من مل يبال من أين اكتسب املال، مل يبال اهلل 

  (3)(النار

قال آخر: وقال: )ال يعجبك امرؤ أصاب ماال من غري حله، فإن أنفق منه مل يقبل  

  (4)(منه، وما بقي كان زاده إىل النار

له النار وحرم    قال آخر: وقال: )من اقتطع حق امرى مسلم بيمينه فقد أوجب اهلل 

اهلل  رسول  يا  يسريا  شيئا  كان  وإن  رجل:  له  فقال  اجلنة(،  من  عليه  قضيبا  )وإن  قال:  ؟ 

  (5)أراك(

القيامة حرسة رجل كسب ماال  قال آخر: وقال اإلمام عيل: )إن أعظم احلرسات يوم  

سبحانه، فدخل به اجلنة ودخل األول به    ، فورثه رجل فأنفقه يف طاعة اهلل يف غري طاعة اهلل 

  (6)(النار

قال آخر: وقال اإلمام الصادق: )من أكل مال أخيه ظلام ومل يرده إليه أكل جذوة من  

  (7)(النار يوم القيامة

 (8)(الرضا: )ثمن الكلب سحت، والسحت يف النارقال آخر: وقال اإلمام 

 

 . 5566ح   377ص  12صحيح ابن حبان: ج   (1)

 . 249االختصاص: ص  (2)

 .2661ح   375ص  2مكارم األخالق: ج   (3)

 . 158األصول الستة عرش: ص  (4)

 . 2505ح   718ص  2سنن الدارمي: ج  (5)

 . 429هنج البالغة: احلكمة   (6)

 . 15ح   333ص   2الكايف: ج  (7)

 . 4ح   120ص   5الكايف: ج  (8)
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قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد من العقوبات املرتبطة بكنز املال، وحرمان   

 املؤمنني من االستفادة منه. 

ثرًِيا ِمنا  قال أحد الوعاظ: لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، فقال:   ُنوا إِنَّ كا ِذينا آما اا الَّ ا أاهيُّ ﴿يا

ْكنِ  ِذينا يا الَّ بِيِل اهللَِّ وا ْن سا ونا عا ياُصدُّ ِل وا
الا النَّاِس بِاْلبااطِ ياْأُكُلونا أاْموا ْهبااِن لا الرُّ ُزونا  اأْلاْحبااِر وا

ا يِف  لاْيها ى عا ْوما حُيْما اٍب أالِيٍم يا ذا ُهْم بِعا ْ بارشِّ بِيِل اهللَِّ فا اا يِف سا الا ُينِْفُقوهنا ةا وا اْلِفضَّ با وا ها نَّما    الذَّ ها نااِر جا

ا ُكنُْتْم تاْكنُِزونا  ناْزُتْم أِلاْنُفِسُكْم فاُذوُقوا ما ا كا ا ما ذا ُظُهوُرُهْم ها ُجنُوهُبُْم وا ى هِباا ِجبااُهُهْم وا ُتْكوا ﴾  فا

   [ 35ـ  34التوبة: ] 

أنه قال: )ما من صاحب ذهب وال      قال آخر: وورد يف احلديث عن رسول اهلل 

ال إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأمحي عليها  فضة ال يؤدي منها حقها إ 

يف نار جهنم، فيكوى هبا جنبه وجبينه وظهره، كلام بردت أعيدت له، يف يوم كان مقداره  

  (1) (مخسني ألف سنة، حتى يقىض بني العباد، فريى سبيله؛ إما إىل اجلنة وإما إىل النار

يوضع   )ال  وقال:  آخر:  ولكن  قال  الدرهم،  عىل  الدرهم  وال  الدينار  عىل  الدينار 

ا  يوسع جلده ﴿ ناْزُتْم أِلاْنُفِسُكْم فاُذوُقوا ما ا كا ا ما ذا ُظُهوُرُهْم ها ُجنُوهُبُْم وا ى هِباا ِجبااُهُهْم وا ُتْكوا فا

  (2)([ 35ـ  34التوبة: ] ﴾ ُكنُْتْم تاْكنُِزونا 

 بات املرتبطة بأكل الربا. قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد من العقو

ُقوُمونا  قال أحد الوعاظ: لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، فقال:   ا الا يا با ْأُكُلونا الرِّ ِذينا يا ﴿الَّ

اُلوا إِنَّاما اْلباْيُع ِمْثُل ال  ُْم قا لِكا بِأاهنَّ يْطااُن ِمنا املْاسِّ ذا بَُّطُه الشَّ تاخا ُقوُم الَِّذي يا اما يا أاحا إِالَّ كا ا وا با لَّ اهللَُّ  رِّ

ما  وا اهللَِّ  إِىلا  أاْمُرُه  وا لافا  ا سا ما لاُه  فا ى  اْنتاها فا ِه  بِّ را ِمْن  ٌة  ْوِعظا ما ُه  اءا ْن جا فاما ا  با الرِّ ما  رَّ حا ادا  اْلباْيعا وا ْن عا

 

)  (2) . 24ح   680ص   2مسلم: ج صحيح  (1) للسيوطي  املنثور  الدر  يف  كام  مردويه  ابن  (  179/ 4رواه 

 .85ص  4وتفسري ابن كثري: ج  
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الُِدونا  ا خا يها
اُب النَّاِر ُهْم فِ ئِكا أاْصحا    [ 275البقرة: ] ﴾ فاُأولا

بطنه    أنه قال: )من أكل الربا مأل اهلل     قال آخر: وورد يف احلديث عن رسول اهلل 

تعاىل منه شيئا من عمله، ومل    من نار جهنم بقدر ما أكل، وإن اكتسب منه ماال ال يقبل اهلل 

  (1)(واملالئكة ما كان عنده منه قرياط يزل يف لعنة اهلل 

ترى  قال آخر: وقال: )أتيت ليلة أرسي يب عىل قوم بطوهنم كالبيوت، فيها احليات  

  (2)(من خارج بطوهنم، فقلت: من هؤالء يا جربيل؟ قال: هؤالء أكلة الربا 

يف حديث املعراج: )ثم مضيت فإذا أنا بأقوام يريد    قال آخر: وقال رسول اهلل  

أحدهم أن يقوم فال يقدر من عظم بطنه، فقلت: من هؤالء يا جربيل؟ قال: هؤالء الذين  

إال كام   يقومون  الربا؛ ال  آل  يأكلون  مثل  فإذا هم  املس،  الشيطان من  يتخبطه  الذي  يقوم 

  (3)(فرعون يعرضون عىل النار غدوا وعشيا، يقولون: ربنا متى تقوم الساعة!؟ 

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد من العقوبات املرتبطة بالرسقة. 

م  ذلك، فقال: )من اقتطع حق امرئ مسل  قال أحد الوعاظ: لقد ذكر رسول اهلل 

يا    بيمينه فقد أوجب اهلل  النار وحرم عليه اجلنة(، فقال له رجل: وإن كان شيئا يسريا  له 

  (4)(؟ قال: )وإن قضيبا من أراكرسول اهلل 

غري   من  بالسؤال  املرتبطة  العقوبات  من  ورد  بام  فحدثونا  أحسنتم..  املرشد:  قال 

 حاجة. 

)ما من عبد يسأل من غري  قال أحد الوعاظ: لقد ذكر اإلمام الصادق ذلك، فقال:  

 

 . 1ح   336ثواب األعامل: ص  (1)

 . 2273ح   763ص   2سنن ابن ماجة: ج  (2)

 . 93ص  1وج  7ص  2تفسري القمي: ج  (3)

 . 218ح   122ص   1صحيح مسلم: ج  (4)
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 ( 1)(له هبا النار إليها ويثبت اهلل  حاجة، فيموت، حتى حيوجه اهلل

 بالبخل.  قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد من العقوبات املرتبطة 

ذلك، فقال: )البخل شجرة من أشجار      قال أحد الوعاظ: لقد ذكر رسول اهلل 

النار هلا أغصان متدلية يف الدنيا، فمن كان بخيال تعلق بغصن من أغصاهنا، فساقه ذلك  

  (2) (الغصن إىل النار

اجلنة   يلج  الشح، ولن  الشح، منها خيرج  تسمى  النار شجرة  آخر: وقال: )يف  قال 

  (3)(شحيح

  (4) ()الباخل يف الدنيا مذموم، ويف اآلخرة معذب ملومقال آخر: وقال اإلمام عيل:  

قال آخر: وقال اإلمام الصادق: )أيام مؤمن بخل بجاهه عىل أخيه املؤمن وهو أوجه  

جاها منه، إال مسه قرت وذلة يف الدنيا واآلخرة، وأصابت وجهه يوم القيامة نفحات النريان  

  (5) (معذبا كان أو مغفورا له

  حمكم   كتاب  يف  يقرأ  مام احلسن: إن السخاء عىل العباد فريضة هللقال آخر: وقال اإل

   (6) (وعد العباد األسخياء جنانه وأعد للبخالء نار جهنم

 آفات اللسان: 

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد من العقوبات املرتبطة بآفات اللسان. 

 

 .3ح   19ص  4الكايف ج   (1)

 . 1036ح   475األماَل للطويس: ص  (2)

 . 5802ح   241ج   27تاريخ دمشق: ج  (3)
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، فقال: )إن العبد ليتكلم بالكلمة من  ذلك     رسول اهلل قال أحد الوعاظ: لقد ذكر  

   (1) (ال يلقي هلا باال، هيوي هبا يف جهنم سخط اهلل 

قال آخر: وقال: )إن الرجل ليتكلم بالكلمة ال يرى هبا بأسا، هيوي هبا سبعني خريفا  

   (2) (يف النار

، أوصني، فقال:  ، فقال: يا رسول اهلل قال آخر: وروي أن رجال جاء إىل النبي  

،  ، أوصني، قال: )احفظ لسانك(، قال: يا رسول اهلل فظ لسانك(، قال: يا رسول اهلل )اح

أوصني، قال: )احفظ لسانك وحيك، وهل يكب الناس عىل مناخرهم يف النار إال حصائد  

  (3) (ألسنتهم!؟

  (4) (قال آخر: وقال اإلمام عيل: )باللسان كب أهل النار يف النار

دق: )ما من يوم إال وكل عضو من أعضاء اجلسد يكفر  قال آخر: وقال اإلمام الصا 

  (5)(أن نعذب فيك! اللسان، يقول: نشدتك اهلل 

.. فاذكروا لنا نامذج عن اآلفات التي ورد يف األحاديث الرشيفة  م أحسنتقال املرشد:  

 ذكر العقوبات املرتبطة هبا. 

عيل: )كيف يسلم من  فقد قال اإلمام  اليمني الفاجرة،  قال أحد الوعاظ: من ذلك  

   (6) (املترسع إىل اليمني الفاجرة!؟ عذاب اهلل 

  فقد قال اإلمام الباقر: )الغناء مما وعد اهلل استامع الغناء احلرام، قال آخر: ومن ذلك 

اآلية:   النار(، وتال هذه  ْن  عز وجل عليه  عا لُِيِضلَّ  احْلاِديِث  ْوا  هلا ي  ِ ياْشرتا ْن  ما النَّاِس  ِمنا  ﴿وا

 

 . 6113ح   2377ص  5صحيح البخاري: ج   (1)
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بِيلِ  اٌب ُمِهنيٌ  سا ذا ُْم عا ئِكا هلا ا ُهُزًوا ُأولا ها تَِّخذا يا رْيِ ِعْلٍم وا   (1) ([ 6لقامن: ] ﴾ اهللَِّ بِغا

ذلك   ومن  آخر:  فقد  قال  فقال:  الكذب،  ذلك،  تعاىل  اهلل  ا  ذكر  ما هللَِِّ  ُلونا  ْعا جيا ﴿وا

ُُم   هلا أانَّ  ِذبا  اْلكا أاْلِسناُتُهُم  تاِصُف  وا ُهونا  ْكرا ُطونا يا ُمْفرا ُْم  أاهنَّ وا النَّارا  ُُم  هلا أانَّ  ما  را ﴾  احْلُْسناى الا جا

  [ 62النحل: ] 

يِن  قال آخر: وقال:   ْوُم الدِّ انا يا ْسأاُلونا أايَّ اُهونا يا ٍة سا ْمرا ِذينا ُهْم يِف غا اُصونا الَّ لا اخْلارَّ
﴿ُقتِ

ىلا النَّاِر ُيْفتانُونا ُذوُقوا  ْوما ُهْم عا ْستاْعِجُلونا يا ا الَِّذي ُكنُْتْم بِِه تا ذا ْتناتاُكْم ها
  [ 14ـ  10الذاريات: ] ﴾ فِ

: )من مشى يف نميمة بني اثنني   قال رسول اهلل النميمة، فقد قال آخر: ومن ذلك 

عليه تنينا أسود    عليه يف قربه نارا حترقه إىل يوم القيامة، وإذا خرج من قربه سلط اهلل   سلط اهلل 

  (2)(ه حتى يدخل النارينهش حلم

  ( 3) (عز وجل يف اآلخرة  قال آخر: وقال: )صاحب النميمة ال يسرتيح من عذاب اهلل 

: )من اغتاب مؤمنا غازيا أو آذاه    قال رسول اهلل الغيبة، فقد  قال آخر: ومن ذلك  

إذا كان  أو خلفه يف أهله بسوء، نصب له يوم القيامة فيستغرق حسناته، ثم يركس يف النار؛ 

 ( 4)(عز وجل  الغازي يف طاعة اهلل 

  (5)(قال آخر: وقال اإلمام عيل: )الغيبة قوت كالب النار

قال اإلمام الصادق: )من قال يف مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو  قال آخر: و 

ُة يِف عز وجل:   من الذين قال اهلل  اِحشا بُّونا أاْن تاِشيعا اْلفا
ِذينا حُيِ اٌب   ﴿إِنَّ الَّ ذا ُْم عا ُنوا هلا ِذينا آما الَّ

ْعلاُمونا  أاْنُتْم الا تا ْعلاُم وا اهللَُّ يا ِة وا اآْلِخرا ْنياا وا   (6)([19النور: ] ﴾ أالِيٌم يِف الدُّ

 

 . 4ح   431ص   6الكايف: ج  (1)

 . 1ح   335ثواب األعامل: ص  (2)

 . 1162ح   537األماَل للطويس: ص  (3)

 . 10ح   8ص   5الكايف: ج  (4)

 . 1144غرر احلكم:  (5)

 . 2ح   357ص   2الكايف: ج  (6)



452 

 

: )من اغتاب مؤمنا بام ليس فيه    قال رسول اهلل البهتان، فقد  قال آخر: ومن ذلك  

  (1)(النار خالدا فيها وبئس املصريانقطعت العصمة بينهام، وكان املغتاب يف 

ذلك   ومن  آخر:  املحصن،  قال  فقال:  قذف  ذلك،  تعاىل  اهلل  ذكر  ِذينا  فقد  الَّ ﴿إِنَّ 

ْوما تا  ظِيٌم يا اٌب عا ذا ُْم عا هلا ِة وا اآْلِخرا ْنياا وا ِت املُْْؤِمنااِت ُلِعنُوا يِف الدُّ افاِلا نااِت اْلغا ْرُمونا املُْْحصا ُد  يا ْشها

ْيِهْم أا  لا ياعْ عا يِهُم اهللَُّ ِديناُهُم احْلاقَّ وا فِّ ئٍِذ ُيوا ْوما ُلونا يا ْعما اُنوا يا أاْرُجُلُهْم باِما كا أاْيِدهيِْم وا لاُمونا  ْلِسناُتُهْم وا

   [ 25ـ  23النور: ] ﴾ أانَّ اهللَّا ُهوا احْلاقُّ املُْبنِيُ 

إال ملعون  أنه قال: )ال يقذف امرأته      قال آخر: وورد يف احلديث عن رسول اهلل 

  (2)(ـ أو قال: منافق ـ؛ فإن القذف من الكفر، والكفر يف النار

ذلك   ومن  آخر:  فقد  قال  اهلل الفحش،  رسول  البذاء،    قال  من  الفحش  )إن   :

  (3) (والبذاء يف النار

هبا يف النار   قال آخر: وقال: )من شان عىل مسلم كلمة يشينه هبا بغري حق، أشانه اهلل 

  (4) (يوم القيامة

قال اإلمام الصادق: )من عاب أخاه بعيب  تعيري املؤمن، فقد  قال آخر: ومن ذلك  

  (5)(فهو من أهل النار

 آفات القلوب: 

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد من العقوبات املرتبطة بالغفلة. 
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نِّ  قال أحد الوعاظ: لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، فقال:   رًيا ِمنا اجْلِ
ثِ نَّما كا ْأناا جِلاها را ْد ذا قا لا ﴿وا

ُعونا هِبا  اٌن الا ياْسما ُْم آذا هلا ونا هِباا وا ُْم أاْعنُيٌ الا ُيْبرِصُ هلا ُهونا هِباا وا ْفقا ُْم ُقُلوٌب الا يا ْنِس هلا اإْلِ ئِكا  وا ا ُأولا

ْل  اِم با اأْلاْنعا افُِلونا كا ئِكا ُهُم اْلغا لُّ ُأولا    [ 179األعراف: ] ﴾  ُهْم أاضا

وقال:   آخر:  هِباا  قال  أانُّوا  اْطما وا ْنياا  الدُّ بِاحْلايااِة  ُضوا  را وا ناا  اءا لِقا ياْرُجونا  الا  ِذينا  الَّ ﴿إِنَّ 

انُ  اُهُم النَّاُر باِما كا ْأوا ئِكا ما افُِلونا ُأولا ناا غا
اتِ ْن آيا ِذينا ُهْم عا الَّ ْكِسُبونا وا   [ 8ـ  7يونس: ] ﴾ وا يا

يِن  قال آخر: وقال:   ْوُم الدِّ انا يا ْسأاُلونا أايَّ اُهونا يا ٍة سا ْمرا ِذينا ُهْم يِف غا اُصونا الَّ لا اخْلارَّ
﴿ُقتِ

ْستاْعِجُلونا  ا الَِّذي ُكنُْتْم بِِه تا ذا ْتناتاُكْم ها
ىلا النَّاِر ُيْفتانُونا ُذوُقوا فِ ْوما ُهْم عا   [ 14ـ  10ات: الذاري] ﴾ يا

ْعنااُهْم  قال آخر: وقال:   ما وِر فاجا ُنِفخا يِف الصُّ ئٍِذ ياُموُج يِف باْعٍض وا ْوما ُهْم يا ْكناا باْعضا را تا ﴿وا

ا  كا ْن ِذْكِري وا  عا
ٍ
اناْت أاْعُينُُهْم يِف ِغطااء ِذينا كا ْرًضا الَّ ِرينا عا

افِ ئٍِذ لِْلكا ْوما نَّما يا ها ْضناا جا را عا ًْعا وا ُنوا  مجا

يا  أاْعتاْدناا الا  ا  إِنَّ أاْولِيااءا  ُدويِن  ِمْن  ِعبااِدي  تَِّخُذوا  يا أاْن  ُروا  فا كا ِذينا  الَّ ِسبا  أافاحا ْمًعا  سا يُعونا 
ْستاطِ

ِرينا ُنُزاًل 
افِ نَّما لِْلكا ها   [ 102ـ  99الكهف: ] ﴾ جا

أنه قال: )أال رب مرسور ومغبون      قال آخر: وورد يف احلديث عن رسول اهلل 

  (1) (أن يصىل السعري يأكل ويرشب ويضحك، وحق له من اهلل   وهو ال يشعر،

قال آخر: وقال اإلمام عيل: )ال تكن غافال عن دينك، حريصا عىل دنياك، مستكثرا  

  (2)(مما ال يبقى عليك، مستقال مما يبقى لك، فيوردك ذلك العذاب الشديد

قال آخر: وقال: )ما بال من خالفكم أشد بصرية يف ضاللتهم، وأبذل ملا يف أيدهيم  

منكم!؟ ما ذاك إال أنكم ركنتم إىل الدنيا؛ فرضيتم بالضيم، وشححتم عىل احلطام، وفرطتم  

فيام فيه عزكم وسعادتكم وقوتكم عىل من بغي عليكم، ال من ربكم تستحيون فيام أمركم  
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ن، وأنتم يف كل يوم تضامون، وال تنتبهون من رقدتكم، وال ينقيض  به، وال ألنفسكم تنظرو

عز وجل:    فتوركم، أما ترون إىل بالدكم ودينكم كل يوم يبىل وأنتم يف غفلة الدنيا، يقول اهلل 

أاْولِ  ِمْن  اهللَِّ  ُدوِن  ِمْن  ُكْم  لا ا  ما وا النَّاُر  ُكُم  سَّ تاما فا ظالاُموا  ِذينا  الَّ إىِلا  نُوا  ْركا تا الا  الا  ﴿وا ُثمَّ  يااءا 

ونا  ُ   (1) ([ 113هود: ] ﴾ ُتنْرصا

عىل   الدنيا  بإيثار  املرتبطة  العقوبات  من  ورد  بام  فحدثونا  أحسنتم..  املرشد:  قال 

 اآلخرة. 

ْوما  قال أحد الوعاظ: لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، فقال:   ُة اْلُكرْباى يا ِت الطَّامَّ اءا ا جا إِذا ﴿فا

عا  ا سا اُن ما ْنسا ُر اإْلِ كَّ تاذا ْنياا فاإِنَّ اجْلاِحيما  يا را احْلايااةا الدُّ آثا ى وا ْن طاغا ا ما أامَّ ى فا را اْن يا
ِت اجْلاِحيُم ملِ زا ُبرِّ ى وا

ى   [ 39ـ  34النازعات: ] ﴾ ِهيا املْاْأوا

يِْهْم  قال آخر: وقال:   فِّ إِلا ا ُنوا ِزيناتاها ْنياا وا انا ُيِريُد احْلايااةا الدُّ ْن كا ُهْم  ﴿ما ا وا يها
ُْم فِ هلا أاْعاما

بااطٌِل  ا وا يها
ناُعوا فِ ا صا بِطا ما حا ِة إاِلَّ النَّاُر وا ُْم يِف اآْلِخرا ِذينا لاْيسا هلا ئِكا الَّ ُسونا ُأولا ا الا ُيْبخا يها

ا  فِ  ما

ُلونا  ْعما اُنوا يا   [ 16ـ  15هود: ] ﴾ كا

ىلا اقال آخر: وقال:   ُروا عا فا ِذينا كا ُض الَّ ْوما ُيْعرا يا يااتُِكُم  ﴿وا يِّبااتُِكْم يِف حا ْبُتْم طا لنَّاِر أاْذها

رْيِ  ونا يِف اأْلاْرِض بِغا ابا اهْلُوِن باِما ُكنُْتْم تاْستاْكرِبُ ذا ْونا عا اْلياْوما جُتْزا اْستاْمتاْعُتْم هِباا فا ْنياا وا  احْلاقِّ  الدُّ

ْفُسُقونا  باِما ُكنُْتْم تا   [ 20األحقاف: ] ﴾ وا

ْن  قال آخر: وقال:   ُه  ﴿ما ْلناا لا عا اْن ُنِريُد ُثمَّ جا
اُء ملِ ا ناشا ا ما يها

ُه فِ ْلناا لا جَّ اِجلاةا عا انا ُيِريُد اْلعا كا

ْدُحوًرا ْذُموًما ما ا ما ها نَّما ياْصالا ها  [18اإلرساء: ] ﴾ جا

يوم      قال آخر: وورد يف احلديث عن رسول اهلل  بالدنيا مصورة  أنه قال: )جياء 
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  من  أنتن  أنت:  ي لرجل من أدنى أهل اجلنة منزلة، فيقول اهلل القيامة، فتقول: يا رب اجعلن 

  (1)(النار  يف  وأهلك أنت بل  ذلك،

هلل  كان  ما  فيامز  القيامة  يوم  بالدنيا  )يؤتى  وقال:  آخر:    إىل  سائره  يقدم  ثم   ،قال 

  (2)(النار

النار  قال آخر: وقال: )يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ يف  

 يا  صبغة ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خريا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: ال واهلل 

   (3) (رب

  قال آخر: وقال: )أال إن الدنيا حلوة خرضة، فرب متخوض يف الدنيا من مال اهلل 

  (4)(النار إال  القيامة  يوم  له ليس  ورسوله 

  (5)(يف النارقال آخر: وقال: )من تقحم يف الدنيا فهو يتقحم 

 . قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد من العقوبات املرتبطة التفريط يف جنب اهلل 

ا  قال أحد الوعاظ: لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، فقال:   ىلا ما ا عا تا رْسا ا حا ﴿أاْن تاُقولا ناْفٌس يا

إِْن ُكنُْت ملاِنا   نِْب اهللَِّ وا ْطُت يِف جا ُكنُْت ِمنا املُْتَِّقنيا أاْو  فارَّ ايِن لا دا ْو أانَّ اهللَّا ها اِخِرينا أاْو تاُقولا لا السَّ

أاُكونا ِمنا املُْْحِسننِيا  ًة فا رَّ ْو أانَّ َِل كا ابا لا ذا ى اْلعا  [ 58ـ  56الزمر: ] ﴾ تاُقولا ِحنيا تارا

  (6) (قال آخر: وورد يف احلديث عن اإلمام عيل أنه قال: )النار غاية املفرطني

: ملك يطري بجناحيه، ونبي  (7)قال آخر: وقال: )ثالثة واثنان؛ مخسة ليس هلم سادس
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  (2)(، وساع جمتهد، وطالب يرجو، ومقرص يف النار(1)بضبعيه أخذ اهلل 

، ساع رسيع نجا، وطالب بطيء  (3)قال آخر: وقال: )شغل من اجلنة والنار أمامه

  (4)(رجا، ومقرص يف النار هوى 

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد من العقوبات املرتبطة بالرياء. 

)إن أول الناس يقىض يوم    ذلك، فقال:     رسول اهلل قال أحد الوعاظ: لقد ذكر  

القيامة عليه: رجل استشهد فأِت به، فعرفه نعمه، فعرفها، قال: فام عملت فيها؟ قال: قاتلت  

ك قاتلت ألن يقال: جريء، فقد قيل، ثم أمر  فيك حتى استشهدت، فقال: كذبت، ولكن

به، فسحب عىل وجهه، حتى ألقي يف النار، ورجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن، فأِت  

به، فعرفه نعمه فعرفها، قال: فام عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك  

،  ئهو قاررآن ليقال:  القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال: عامل، وقرأت الق 

فقد قيل، ثم أمر به، فسحب عىل وجهه، حتى ألقي يف النار، ورجل وسع اهلل عليه، وأعطاه  

من أصناف املال كله، فأِت به فعرفه نعمه، فعرفها، قال: فام عملت فيها؟ قال: ما تركت من  

و جواد،  سبيل حتب أن ينفق فيها إال أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال: ه 

 ( 5)فقد قيل، ثم أمر به فسحب عىل وجهه ثم ألقي يف النار(

وزينتها،   الدنيا  حب  عليه  وآثر  الدنيا،  به  يريد  العلم  تعلم  )من  وقال:  آخر:  قال 

عليه، وكان يف الدرك األسفل من النار مع اليهود والنصارى الذين    استوجب سخط اهلل 

اهلل  كتاب  اهللتعاىل  نبذوا  قال  بِهِ :  تعاىل   ،  ُروا  فا كا ُفوا  را عا ا  ما ُهْم  اءا جا لاامَّ  ىلا    ﴿فا عا اهللَِّ  لاْعناُة  فا

 

 الضبع: وسط العضد. (1)
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يريد به أن من كانت هاتان الداران أمامه لفي شغل عن امور    (3)

 الدنيا إن كان رشيدا. 
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﴾ ِرينا
افِ   (1)(اْلكا

  (2)(ىل بهوأ النار وكانت عينيه، قال آخر: وقال: )من أكل بالعلم طمس اهلل 

  (3) ( قال آخر: وقال: )احذروا زلة العامل؛ فإن زلته تكبكبه يف النار

قال آخر: وقال: )من طلب العلم ليامري به السفهاء أو ليباهي به العلامء، أو ليرصف  

  (4)(وجوه الناس إليه؛ فهو يف النار

صىل   قد  القيامة  يوم  بعبد  )جياء  الصادق:  اإلمام  وقال  آخر:  رب  قال  يا  فيقول: 

صليت ابتغاء وجهك، فيقال له: إنك صليت ليقال: ما أحسن صالة فالن، اذهبوا به إىل  

النار، وجياء بعبد قد قاتل، فيقول: يا رب! قاتلت ابتغاء وجهك، فيقال له: بل قاتلت ليقال  

يا رب! تعلم القرآن، فيقول:  النار، وجياء بعبد قد تعلم  إىل  به  اذهبوا  ت  ما أشجع فالنا! 

ابتغاء وجهك، فيقال له: بل تعلمت ليقال: ما أحسن صوت فالن! اذهبوا به إىل   القرآن 

يا رب! أنفقت ماَل ابتغاء وجهك، فيقال له: بل   النار، وجياء بعبد قد أنفق ماله، فيقول: 

  (5) (أنفقته ليقال: ما أسخى فالنا! اذهبوا به إىل النار

  (6)ن اجلفاء، واجلفاء يف النار(قال آخر: وقال اإلمام الصادق: )الرياء م

 القطيعة واإليذاء: 

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد من العقوبات املرتبطة بالقطيعة واإليذاء. 

 

 .2660ح   348ص  2مكارم األخالق: ج   (1)

 . 5856ح   592ص  3الفردوس: ج  (2)

 نقال عن الفردوس. 28683ح   135ص  10كنز العامل: ج   (3)

 . 253ح   93ص   1سنن ابن ماجة: ج  (4)

 . 169ح   131الزهد للحسني بن سعيد: ص  (5)

 .1372ح    411مشكاة األنوار: ص  (6)
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)من نظر إىل أخيه املسلم نظرة  ذلك، فقال:    قال أحد الوعاظ: لقد ذكر رسول اهلل  

  (1)(يوم القيامة  خييفه هبا، أخافه اهلل 

  (2)(آخر: وقال: )من خاف الناس لسانه فهو من أهل النارقال  

مؤذيا جلاره من غري حق، حرمه اهلل )من كان  اجلنة ومأواه    قال آخر: وقال:  ريح 

  (3)(النار

اجلرب عىل أهل النار، فيحكون حتى تبدو عظامهم،    قال آخر: وقال: )يسلط اهلل 

  (4) (! فيقال: هذا بام كنتم تؤذون املؤمننيفيقال هلم: هل يؤذيكم هذا؟ فيقولون: إي واهلل 

قال آخر: ومن هذا الباب ما ورد من العقوبات املرتبطة بقطيعة الرحم، ومنها قول  

اهلل   يا رب! صل من وصلني،  رسول  تقول:  ذلق،  القيامة  يوم  لسان  هلا  الرحم  : )إن 

فتهوي به إىل أسفل    واقطع من قطعني، فالرجل لريى بسبيل خري إذا أتته الرحم التي قطعها 

  (5)(قعر يف النار

قال آخر: ومن هذا الباب ما ورد من العقوبات املرتبطة هبجر اإلخوان، ومنها قول  

  (6) (بكرامته : )من هجر أخاه فوق ثالث فهو يف النار، إال أن يتداركه اهلل رسول اهلل 

عن اهلجران، فمن كان البد فاعال      قال آخر: وقال اإلمام عيل: )هنى رسول اهلل 

فال هيجر أخاه أكثر من ثالثة أيام، فمن كان مهاجرا ألخيه أكثر من ذلك كانت النار أوىل  

  (7)(به

 

 . 9187ح   139ص   5املصنف لعبد الرزاق: ج  (1)

 .5762ح   353ص  4كتاب من ال حيرضه الفقيه: ج   (2)

 . 1ح   333ثواب األعامل: ص  (3)

ج    (4) اخلواطر:  ج  56ص    1تنبيه  الفردوس:  ح    489ص    5؛ 

8852. 

 . 29ح   156ص   2الكايف: ج  (5)

 . 815ح   315ص   18املعجم الكبري: ج   (6)

 .4968ح   10ص  4كتاب من ال حيرضه الفقيه: ج   (7)
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قال آخر: ومن هذا الباب ما ورد من العقوبات املرتبطة بقطيعة الرحم، ومنها قول  

  (1) (ى يدخل النار: )جييء كل غادر يوم القيامة بإمام مائل شدقه حترسول اهلل 

قال آخر: ومن هذا الباب ما ورد من العقوبات املرتبطة بالغش، ومنها قول اإلمام  

  (2)(النار مأواه الصادق: )من غش أخاه وحقره وناواه، جعل اهلل 

قال آخر: ومن هذا الباب ما ورد من العقوبات املرتبطة باخليانة، ومنها قول رسول  

 الدنيا ومل يردها عىل أرباهبا، مات عىل غري دين اإلسالم، ولقي  : )من خان أمانة يف  اهلل

  (3)(عز وجل وهو عليه غضبان؛ فيؤمر به إىل النار فيهوى به يف شفري جهنم أبد اآلبدين  اهلل

اخلائن ملعذب   )إياك واخليانة؛ فإهنا رش معصية، وإن  اإلمام عيل:  آخر: وقال  قال 

  (4)(بالنار عىل خيانته

آخر الرشور،  قال  وأعظم  األمور  أفظع  من  واملستشري  املستسلم  )خيانة  وقال:   :

  (5)(وموجب عذاب السعري

قال آخر: ومن هذا الباب ما ورد من العقوبات املرتبطة باالمتناع من قضاء حاجات  

إليه وهو يقدر  املؤمنني ، ومنها قول اإلمام الصادق: )أيام مؤمن منع مؤمنا شيئا مما حيتاج 

يوم القيامة مسودا وجهه، مزرقة عيناه، مغلولة    عنده أو من عند غريه، أقامه اهلل عليه من  

  (6)(ورسوله، ثم يؤمر به إىل النار يداه إىل عنقه، فيقال: هذا اخلائن الذي خان اهلل 

قال آخر: وقال: )أيام رجل من شيعتنا أتى رجال من إخوانه، فاستعان به يف حاجته  

عليها يوم    بأن يقيض حوائج غريه من أعدائنا، يعذبه اهلل    ابتاله اهللفلم يعنه وهو يقدر، إال 

 

 . 2ح   337ص   2الكايف: ج  (1)

 . 303حتف العقول: ص  (2)

 . 1ح   336ثواب األعامل: ص  (3)

 . 2667غرر احلكم: ح  (4)

 . 5075غرر احلكم: ح  (5)

 . 1ح   367ص   2الكايف: ج  (6)
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  (1) (القيامة

بنكث بيعة اإلمام العادل،    قال آخر: ومن هذا الباب ما ورد من العقوبات املرتبطة 

 ( 2)(: )جييء كل ناكث بيعة إمام أجذم حتى يدخل النار  قال رسول اهلل فقد 

ورد من العقوبات املرتبطة بكفران النعم، وعدم شكر  قال آخر: ومن هذا الباب ما  

الا  أصحاهبا، ومن ذلك قوله تعاىل:   ياُموُتوا وا لاْيِهْم فا نَّما الا ُيْقىضا عا ها ُْم نااُر جا ُروا هلا فا ِذينا كا الَّ ﴿وا

اهِباا  ذا نُْهْم ِمْن عا ُف عا ُهْم    خُيافَّ ُفوٍر وا لِكا ناْجِزي ُكلَّ كا ذا ْل  كا ناا أاْخِرْجناا ناْعما بَّ ا را يها
ياْصطاِرُخونا فِ

ُل  رْيا الَِّذي ُكنَّا ناْعما احِلًا غا ُكُم النَِّذيرُ   صا اءا جا را وا كَّ ْن تاذا يِه ما
ُر فِ كَّ تاذا ا يا ْرُكْم ما مِّ ْ ُنعا ملا فاُذوُقوا فااما    أاوا

  [ 37ـ  36فاطر: ] ﴾ لِلظَّاملنِِيا ِمْن ناِصريٍ 

ا  ل تعاىل:  قال آخر: ومثل ذلك قا  ْيِه ُثمَّ إِذا ُه ُمنِيًبا إِلا بَّ ا را انا رُضٌّ داعا ْنسا ا ماسَّ اإْلِ إِذا ﴿وا

بِيلِهِ  ْن سا اًدا لُِيِضلَّ عا أاْندا لا هللَِِّ  عا جا ْبُل وا قا ْيِه ِمْن  إِلا ْدُعو  انا يا ا كا ِمنُْه نايِسا ما ًة  ُه نِْعما لا وَّ اتَّْع    خا ُقْل متا

لِياًل  اِب النَّارِ إِنَّكا مِ  بُِكْفِركا قا    [ 8الزمر: ] ﴾ ْن أاْصحا

اهلل  احلديث عن رسول  آخر: وورد يف  القيامة،      قال  يوم  بعبد  )يؤتى  قال:  أنه 

عز وجل، فيأمر به إىل النار، فيقول: أي رب، أمرت يب إىل النار وقد    فيوقف بني يدي اهلل 

ي، فيقول: أي رب،  : أي عبدي، إين أنعمت عليك ومل تشكر نعمتقرأت القرآن؟ فيقول اهلل 

يزال حييص   فال  بكذا،  وشكرتك  بكذا  عيل  وأنعمت  بكذا،  فشكرتك  بكذا  عيل  أنعمت 

تعاىل: صدقت عبدي، إال أنك مل تشكر من أجريت لك    النعمة ويعدد الشكر، فيقول اهلل

أقبل شكر عبد لنعمة أنعمتها عليه حتى يشكر    أال نعمتي عىل يديه، وإين قد آليت عىل نفيس  

  (3)(ا من خلقي إليهمن ساقه

 

 . 2ح   366ص   2الكايف: ج  (1)

 . 2ح   337ص   2الكايف: ج  (2)

 . 1005ح   450األماَل للطويس: ص  (3)
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  (2) ((1) قال آخر: وقال اإلمام عيل: )إن أهل النار كل كفور مكور

قال آخر: ومن هذا الباب ما ورد من العقوبات املرتبطة باملكر واخلديعة واخليانة،  

  (3) ( : )إن املكر واخلديعة واخليانة يف النارفقد قال رسول اهلل 

  (4)(قال آخر: وقال: )النميمة والشتيمة واحلمية يف النار، وال جيتمعن يف صدر مؤمن

  (5)(خلديعة والغدر يف النارقال آخر: وقال اإلمام عيل: )املكر وا

  (6)(قال آخر: وقال: )لوال أن املكر واخلديعة يف النار لكنت أمكر الناس

 آفات خمتلفة: 

 عىل األعامل املختلفة.  قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد من العقوبات 

:    قال أحد الوعاظ: أول ذلك وأساسه هو األخالق السيئة، وقد قال رسول اهلل 

  (7)()إياكم وسوء اخللق؛ فإن سوء اخللق يف النار ال حمالة 

جيذبه   بغصنها  متعلق  فصاحبها  النار،  يف  شجرة  اخللق  )سوء  وقال:  آخر:  قال 

  (8)(إليها 

اهلل  عذاب  من  زمام  اخللق  )سوء  وقال:  آخر:    بيد   والزمام   صاحبه،  أنف  يف  قال 

  (9) (الشيطان، والشيطان جيره إىل الرش، والرش جيره إىل النار

قال آخر: وملا قيل له: إن فالنة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي  

 

 املكر: اخلديعة. (1)

 . 3402غرر احلكم: ح  (2)

 . 3ح   320ثواب األعامل: ص  (3)

 .13615ح   341ص   12املعجم الكبري: ج   (4)

 . 150االختصاص: ص  (5)

 . 1ح   336ص   2الكايف: ج  (6)

 . 41ح   31ص   2عيون أخبار الرضا: ج  (7)

 . 340مصباح الرشيعة: ص  (8)

 . 8037ح   248ص   6شعب اإليامن: ج  (9)
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  (1) (جرياهنا بلساهنا، قال: )ال خري فيها، هي من أهل النار

إياك واللؤم؛  : )  قال آخر: ومن ذلك ما ورد يف عقوبة اللئيم، فقد قال رسول اهلل

  (2)(فإن اللؤم كفر، والكفر يف النار

تعاىل:  قال آخر: ومن ذلك ما ورد يف عقوبة   قال  الزحف، فقد  ْن  الفرار من  ما ﴿وا

ٍب ِمنا اهللَِّ ضا اءا بِغا ْد با قا ئاٍة فا
يًِّزا إىِلا فِ ًفا لِِقتااٍل أاْو ُمتاحا رِّ ُه إِالَّ ُمتاحا ئٍِذ ُدُبرا ْوما ْم يا

ِ هلِّ أْ ُيوا ما نَُّم   وا ها اُه جا وا

بِْئسا املْاِصريُ   [16األنفال: ] ﴾ وا

قال آخر: وورد يف احلديث عن اإلمام عيل أنه قال: )استحيوا من الفرار، فإنه عار  

(3) يف األعقاب، ونار يوم احلساب(
   

قال آخر: ومن ذلك ما ورد يف عقوبة كتامن العلم النافع، فقد ذكر اهلل تعاىل ذلك،  

ْأُكُلوفقال:   ا يا ئِكا ما ياًل ُأولا
لِ نًا قا ونا بِِه ثاما ُ ْشرتا يا تااِب وا

لا اهللَُّ ِمنا اْلكِ ا أاْنزا ْكُتُمونا ما ِذينا يا نا  ﴿إِنَّ الَّ

اٌب أالِيٌم أُ  ذا ُْم عا هلا يِهْم وا كِّ الا ُيزا ِة وا ْوما اْلِقيااما لُِّمُهُم اهللَُّ يا الا ُيكا ِذينا  ولا يِف ُبُطوهِنِْم إاِلَّ النَّارا وا ئِكا الَّ

ىلا النَّارِ  ُهْم عا ا ِة فااما أاْصربا ابا بِاملْاْغِفرا ذا اْلعا ى وا ةا بِاهْلُدا لا الا ُوا الضَّ ا    [ 175ـ  174البقرة: ]  ﴾اْشرتا

يَّنَّاُه قال آخر: وقال:   ا با ْعِد ما ى ِمْن با اهْلُدا ْلناا ِمنا اْلبايِّنااِت وا ا أاْنزا ِذينا ياْكُتُمونا ما ﴿إِنَّ الَّ

ِعُنونا لِ  نُُهُم الالَّ ْلعا يا نُُهُم اهللَُّ وا ْلعا ئِكا يا تااِب ُأولا
   [ 159البقرة: ] ﴾ لنَّاِس يِف اْلكِ

الا تاْكُتُموناُه  قال آخر: وقال:   ُتبايِّنُنَُّه لِلنَّاِس وا ِذينا ُأوُتوا اْلكِتاابا لا ذا اهللَُّ ِميثااقا الَّ إِْذ أاخا ﴿وا

اءا ُظُهوِرِهْم وا  را ناباُذوُه وا ونا فا ُ ا ياْشرتا لِياًل فابِْئسا ما نًا قا ْوا بِِه ثاما ا  [ 187آل عمران: ] ﴾ اْشرتا

به    أنه قال: )من كتم علام مما ينفع اهلل     قال آخر: وورد يف احلديث عن رسول اهلل 

  (4)(يوم القيامة بلجام من النار أجلمه اهلل 

 

 .119ح  48األدب املفرد: ص  (1)

 .  151اجلعفريات: ص  (2)

 .  66هنج البالغة: اخلطبة  ( 3)

 . 265ح   97ص   1سنن ابن ماجة: ج  (4)
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  (1) (القيامة يوم  نار من بلجام قال آخر: وقال: )من سئل عن علم فكتمه، أجلمه اهلل 

  (2)(قال آخر: وقال: )من كتم علام يعلمه، جاء يوم القيامة ملجام بلجام من نار

اهلل    القيامة   يوم  به  جيء   أجرا،  عليه  أخذ  أو  قال آخر: وقال: )من كتم علام علمه 

  (3)(نار من بلجام  ملجم

فيكتمه، إال أِت به يوم القيامة ملجام بلجام  قال آخر: وقال: )ما من رجل حيفظ علام 

  (4) (من النار

قال آخر: ومن ذلك ما ورد يف عقوبة الفتوى بغري علم، فقد ذكر اهلل تعاىل ذلك،  

ْثًوى  فقال:   ما نَّما  ها جا يِف  أالاْيسا  ٌة  دَّ ُمْسوا ُوُجوُهُهْم  اهللَِّ  ىلا  عا ُبوا  ذا كا ِذينا  الَّ ى  تارا ِة  اْلِقيااما ْوما  يا ﴿وا

ينا لِ  ِ ربِّ    [ 60الزمر: ] ﴾ ْلُمتاكا

ْيِه  قال آخر: وقال:   ْ ُيوحا إِلا ملا َّ وا الا ُأوِحيا إَِلا ِذًبا أاْو قا ىلا اهللَِّ كا اى عا ْن أاْظلاُم مِمَِّن اْفرتا ما ﴿وا

يِف   الظَّاملُِونا  إِِذ  ى  تارا ْو  لا وا اهللَُّ  لا  أاْنزا ا  ما ِمْثلا  ُأْنِزُل  سا الا  قا ْن  ما وا ٌء  ْ ُة  يشا ئِكا املْاالا وا املْاْوِت  اِت  را ما غا

ىلا اهللَِّ غا  ابا اهْلُوِن باِما ُكنُْتْم تاُقوُلونا عا ذا ْونا عا ُكُم اْلياْوما جُتْزا اِسُطو أاْيِدهيِْم أاْخِرُجوا أاْنُفسا رْيا احْلاقِّ  با

ونا  ِه تاْستاْكرِبُ
اتِ ْن آيا ُكنُْتْم عا   [ 93األنعام: ] ﴾ وا

ْن  قال آخر: وقال:   ما ِْم  ﴿وا هبِّ ىلا را ُضونا عا ُيْعرا ئِكا  ُأولا ِذًبا  ىلا اهللَِّ كا اى عا اْفرتا مِمَِّن  أاْظلاُم 

ىلا الظَّاملنِِيا  ْعناُة اهللَِّ عا ِْم أاالا لا هبِّ ىلا را ُبوا عا ذا ِذينا كا  الَّ
ِ
ء ُؤالا اُد ها ُقوُل اأْلاْشها يا   [ 18هود: ] ﴾ وا

أنه قال: )أجرؤكم عىل الفتيا أجرؤكم      قال آخر: وورد يف احلديث عن رسول اهلل 

  (5)(عىل النار

 

 .3658ح   321ص  3سنن أيب داوود: ج  (1)

 . 10602ح    582وص    10492ح    565ص    3: ج  مسند أمحد  (2)

 . 115ح   151ص   1تاريخ أصبهان: ج  (3)

 . 261ح   96ص   1سنن ابن ماجة: ج  (4)

 . 157ح    62ص  1الدارمي: ج سنن  (5)
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قال آخر: وقال: )إذا سئلت عن علم ال تعلمه فقل: )ال أعلمه(؛ تنج من تبعته، وال  

  (1) (تفت الناس بام ال علم لك به؛ تنج من عذاب يوم القيامة

مال  لعنته  علم وال هدى  بغري  الناس  أفتى  )من  الباقر:  اإلمام  وقال  آخر:  ئكة  قال 

  (2)(الرمحة ومالئكة العذاب، وحلقه وزر من عمل بفتياه

قال آخر: وقال اإلمام الصادق: )من العلامء من يضع نفسه للفتيا ويقول: )سلوين(  

  ( 3) (النار  من  السادس  الدرك  يف   فذاك  املتكلفني،  حيب   ال  ولعله ال يصيب حرفا واحدا، واهلل

: )ما غضب    ب، فقد قال رسول اهلل قال آخر: ومن ذلك ما ورد يف عقوبة الغض

  (5) (عىل جهنم (4) أحد إال أشفى

يدخل   حتى  أبدا  يرىض  فام  ليغضب  الرجل  )إن  الباقر:  اإلمام  وقال  آخر:  قال 

  (6)(النار

: )أقسم    قال رسول اهلل رشب املسكر، فقد    قال آخر: ومن ذلك ما ورد يف عقوبة 

يرشب عبد َل يف الدنيا مخرا إال سقيته مثل ما رشب منها من احلميم يوم القيامة؛    أالريب  

معذبا أو مغفورا له، وال يسقيها عبد َل صبيا صغريا أو مملوكا إال سقيته مثل ما سقاه من  

  (7)(احلميم يوم القيامة؛ معذبا بعد أو مغفورا له 

ملسكر ما حاله؟ قال: )ال يقبل  الصادق عن الرجل إذا رشب ا  اإلمام قال آخر: وسئل  

  (8)(النار دخل فيها   مات  وإن األربعني، يف توبة   له  وليس   يوما، أربعني  صالته  اهلل

 

 . 1162ح   527األماَل للطويس: ص  (1)

 . 3ح   42ص   1الكايف: ج  (2)

 . 33ح   353اخلصال: ص  (3)

 أشفى: أي أرشف عليه.  (4)

 .320منية املريد: ص  (5)

 . 2ح   302ص   2الكايف: ج  (6)

 . 1ح   396ص   6الكايف: ج  (7)

 . 14ح   292ثواب األعامل: ص  (8)
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:    قال رسول اهلل تتبع عورات الناس، فقد   قال آخر: ومن ذلك ما ورد يف عقوبة

كان حقا  )من اطلع يف بيت جاره فنظر إىل عورة رجل أو شعر امرأة أو يشء من جسدها،  

يدخله النار مع املنافقني الذين كانوا يتبعون عورات الناس يف الدنيا، وال خيرج    أن  عىل اهلل

  (1)(اآلخرة  يف عورته  للناس ويبدي من الدنيا حتى يفضحه اهلل 

:    قال رسول اهلل ترك العمل بالعلم، فقد    قال آخر: ومن ذلك ما ورد يف عقوبة 

النار، وإنام دخلنا    )يطلع قوم من أهل اجلنة إىل النار، فيقولون: ما أدخلكم  قوم من أهل 

  (2)(اجلنة بفضل تأديبكم وتعليمكم؟ فيقولون: إنا كنا نأمركم باخلري وال نفعله 

يف النار،    (3)قال آخر: وقال: )جياء بالرجل يوم القيامة فيلقى يف النار، فتندلق أقتابه

النار عليه، فيقولون: أي فالن، ما شأنك؟ أليس    فيدور كام يدور احلامر برحاه، فيجتمع أهل 

كنت تأمرنا باملعروف وتنهانا عن املنكر؟ قال: كنت آمركم باملعروف وال آتيه، وأهناكم عن  

  (4) (املنكر وآتيه

  فاستجاب   ،قال آخر: وقال: )إن أشد أهل النار ندامة وحرسة رجل دعا عبدا إىل اهلل 

النار برتكه علمه واتباعه اهلوى  اجلن  اهلل   فأدخله  ،اهلل  فأطاع  منه   وقبل  له ة وأدخل الداعي 

  (5)(وطول األمل، أما اتباع اهلوى فيصد عن احلق، وطول األمل ينيس اآلخرة

قال آخر: وقال: )إن لكل قول مصداقا من عمل يصدقه أو يكذبه، فإذا قال ابن آدم  

ه رد قوله عىل عمله  عمل  قوله  وخالف  قال  وإذا  ،وصدق قوله بعمله رفع قوله بعمله إىل اهلل 

   (6) (اخلبيث وهوى به يف النار

 

 . 1ح   332األعامل: ص ثواب  (1)

 . 1162ح   527األماَل للطويس: ص  (2)

 تندلق أقتابه: يريد خروج أمعائه من جوفه.  (3)

 . 3094ح   1191ص  3صحيح البخاري: ج   (4)

 . 1ح   44ص   1الكايف: ج  (5)

 . 208ص  2تفسري القمي: ج  (6)
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: )من قال: إين يف اجلنة، فهو يف    قال آخر: ومن ذلك ما ورد يف قول رسول اهلل 

  (1)(النار

: )إن النميمة واحلقد يف النار، ال جيتمعان يف قلب  قال آخر: ومنه قول رسول اهلل  

  (2)(مسلم 

البقر  قال   كأذناب  سياط  معهم  قوم  أرمها؛  مل  النار  أهل  من  )صنفان  وقال:  آخر: 

 (3)يرضبون هبا الناس، ونساء كاسيات عاريات مميالت مائالت، رؤوسهن كأسنمة البخت

  (4) (املائلة، ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها، وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا

يت ثم عجز عنها بغري عذر، ال يقبل منه َصف  قال آخر: وقال: )من ضمن وصية امل

:  قال  وكلام  ،وال عدل، ولعنه كل ملك بني السامء واألرض، ويصبح ويميس يف سخط اهلل 

  حاله   عىل   مات  فإن  امليت،  لذلك  كلها   حسناته  ثواب  اهلل   وكتب  اللعنة،  عليه  نزلت(  رب   يا )

  (5)(النار دخل

  (6) (النار: الكرب، والعجب، وسوء اخللققال آخر: وقال: )ثالثة من خالئق أهل 

  (7) (قال آخر: وقال: )ثالثة ال حيجبون عىل النار: املنان، وعاق والده، ومدمن اخلمر

ال   يذكر  أن  أراد  للدنيا، وعامل  قاتل  رجل  النار:  يدخلون  )ثالثة  وقال:  آخر:  قال 

  (8)(حيتسب علمه، ورجل وسع عليه فجاد به يف الثناء وذكر الدنيا 

املال؛   القيامة ثالثة: أمريا، وقارئا، وذا ثروة من  يوم  النار  قال آخر: وقال: )تكلم 

 

 . 192اجلعفريات: ص  (1)

 . 4653ح   54ص  5املعجم األوسط: ج  (2)

 البخت: هي مجال طوال األعناق.  (3)

ح   2192ص   4وج  125ح   1680ص  3صحيح مسلم: ج  (4)

52 . 

 . 1262ح   449جامع األخبار: ص  (5)

 . 121ص   2تنبيه اخلواطر: ج  (6)

ج    (7) العامل:  يف    43805ح    31ص    16كنز  رستة  عن  نقال 

 . 32ح   92والنوادر للراوندي: ص  187اإليامن، اجلعفريات: ص 

 . 2531ح   100ص  2الفردوس: ج  (8)
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  السمسم،   حب  الطري  يزدرد  كام  فتزدرده  يعدل،  فلم  سلطانا   له  فتقول لألمري: يا من وهب اهلل 

  وهب   من   يا :  للغنى   وتقول   فتزدرده،  باملعايص،   اهلل   وبارز  للناس  تزين  من  يا :  للقارئ  وتقول 

  (1)(يضا، وسأله احلقري اليسري قرضا، فأبى إال بخال، فتزدردهف واسعة كثرية  دنيا  له  اهلل

  وهلم   يزكيهم   وال   القيامة   يوم   إليهم   ينظر   وال   قال آخر: وقال: )ثالثة ال يكلمهم اهلل 

  (2) (خمتال ومقل  جبار،  وملك زان، شيخ: أليم عذاب

إليهم يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم:    قال آخر: وقال: )ثالثة ال ينظر اهلل 

معلم الكتاب يكلف اليتيم ما ال يطيق، وسائل يسأل وهو مستغن عن السؤال، ورجل قعد  

  (3) (عند السلطان يتكلم هبوى السلطان

:  أليم  عذاب  وهلم  يزكيهم  وال  القيامة   يوم  قال آخر: وقال: )ثالثة ال يكلمهم اهلل 

طريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إماما ال يبايعه إال لدنياه؛ إن  بال  ماء   فضل  عىل   رجل 

  لقد   أعطاه ما يريد ويف له وإال مل يف له، ورجل بايع رجال بسلعة بعد العرص، فحلف باهلل

  (4) (هبا  يعط   ومل فأخذها  فصدقه،  وكذا، كذا  هبا  أعطي

عذاب أليم: املرخي ذيله    وهلم   يزكيهم   وال   قال آخر: وقال: )ثالثة ال يكلمهم اهلل 

فيواري وقلبه   بنور صدره  استقبلك  بالكذب، ورجل  العظمة، واملزكي سلعته    ممتلئ من 

  (5)(غشا 

  يزكيهم،   وال  إليهم،  ينظر   وال  القيامة،   يوم  قال آخر: وقال: )ثالثة ال يكلمهم اهلل 

  (6) (الكاذب باحللف سلعته  واملنفق  واملنان، املسبل،  أليم،  عذاب وهلم 

 

 . 84ح   111اخلصال: ص  (1)

 . 14ح   311ص   2الكايف: ج  (2)

 نقال عن الرافعي. 43938ح   60ص  16كنز العامل: ج   (3)

 . 6786ح   2637ص  6صحيح البخاري: ج   (4)

 . 720ح   243ص  1مكارم األخالق: ج   (5)

 . 171ح   102ص   1صحيح مسلم: ج  (6)
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قال آخر: وقال: )خيرج عنق من النار يتكلم يقول: وكلت اليوم بثالثة: بكل جبار،  

  غمرات   يف   فيقذفهم  عليهم  فينطوي  نفس،   بغري  نفسا   قتل  وبمن  آخر،   إهلا   وبمن جعل مع اهلل 

  (1) (جهنم

تبرصان،   عينان  هلا  القيامة،  يوم  النار  من  عنق  )خترج  وقال:  آخر:  وأذنان  قال 

  إهلا   تسمعان، ولسان ينطق، يقول: إين وكلت بثالثة: بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع اهلل 

  (2)(وباملصورين آخر،

  يزكيهم   وال   القيامة  يوم  اهلل   يكلمهم  ال   عبادا  وتعاىل  تبارك   قال آخر: وقال: )إن هلل 

  ومترب  عنهام،  راغب  والديه من مترب : قال  ؟أولئك يا رسول اهلل  من : له  قيل  إليهم،  ينظر   وال

  (3) (منهم وتربأ  نعمتهم فكفر  قوم عليه  أنعم  ورجل  ولده،  من

أكلة أطعمه اهلل  املسلم    لبس  ومن  نار،  من  مثلها   قال آخر: وقال: )من أكل بأخيه 

  اهلل  أقامه وسمعة رياء املسلم  بأخيه قام  ومن النار، من  مثله ثوبا  اهلل  ألبسه ثوبا  املسلم  بأخيه

  (4)(وسمعة رياء  مقام  القيامة  يوم 

  مدمن:  نعيمها   يذيقهم   وال   اجلنة   يدخلهم  أال   قال آخر: وقال: )أربعة حق عىل اهلل 

  (5)(ل مال اليتيم بغري حق، والعاق لوالديه وآك الربا، وآكل اخلمر،

متوت أبداهنم: رجل أرشك، ورجل  قال آخر: وقال: )مخسة ال تطفى نرياهنم، وال  

قتل نفسا بغري نفس، ورجل   السلطان فقتله، ورجل  إىل  عق والديه، ورجل سعى بأخيه 

  (6) (وجل عز أذنب ومحل ذنبه عىل اهلل 

 

 . 11354ح   80ص  4: ج مسند أمحد (1)

 . 2574ح   701ص  4سنن الرتمذي: ج  (2)

 .15636ح   312ص  5: ج مسند أمحد (3)

 .21000ح   458ص  11املصنف لعبد الرزاق: ج  (4)

 . 2260ح   43ص   2: ج مستدرك احلاكم (5)

 .47ص  2كنز الفوائد: ج   (6)
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له؛ الذين هم فيكم تبعا    (1) قال آخر: وقال: )أهل النار مخسة: الضعيف الذي ال زبر

ال خيفى له طمع وإن دق إال خانه، ورجل ال يصبح    ال يتبعون أهال وال ماال، واخلائن الذي

والشنظري   الكذب  أو  البخل  وذكر  ومالك،  أهلك  عن  خيادعك  وهو  إال  يميس  وال 

  (3)(2)الفحاش

والعرب   باجلور،  األمراء  حساب:  بال  النار  يدخلون  )ستة  وقال:  آخر:  قال 

  (4)(واألغنياء بالبخل بالعصبية، والدهاقني بالكرب، والتجار بالكذب، والفقراء باحلسد،

اهلل  ينظر  ال  )سبعة  وقال:  آخر:    وال   يزكيهم  وال  القيامة  يوم   إليهم  وجل   عز  قال 

أن يتوبوا، إال أن يتوبوا،    إال  يتوبوا،   أن  إال  الداخلني  أول  النار  يدخلهم  العاملني،  مع  جيمعهم

  والضارب   باخلمر،   واملدمن  به،  واملفعول  والفاعل،  يده،  الناكح:  عليه  فمن تاب تاب اهلل 

  (5) (جاره حليلة والناكح يلعنوه،  حتى  جريانه واملؤذي يستغيثا،  حتى  أبويه 

بن آدم، أال  ا  قال آخر: وقال اإلمام السجاد ـ يف ذكر مساءلة امللكني يف القرب ـ: )يا 

وإن أول ما يسأالنك عن ربك الذي كنت تعبده، وعن نبيك الذي ارسل إليك، وعن دينك  

الذي كنت تدين به، وعن كتابك الذي كنت تتلوه، وعن إمامك الذي كنت تتواله، ثم عن  

وانظر   حذرك،  فخذ  أنفقته؛  أنت  وفيام  اكتسبته  أين  من  ومالك  أفنيته،  كنت  فيام  عمرك 

بدينك   عارفا  مؤمنا  تك  فإن  واالختبار،  واملسائلة  االمتحان  قبل  اجلواب  وأعد  لنفسك، 

حجتك، وأنطق لسانك بالصواب، وأحسنت    ؛ لقاك اهلل ولياء اهللمتبعا للصادقني مواليا أل

اهلل  من  واجلنة  بالرضوان  وبرشت  بالروح    اجلواب،  املالئكة  واستقبلتك  وجل،  عز 

 

 أي العقل له يزبره وينهاه عن اإلقدام عىل ما ال ينبغي. (1)

 الشنظري الفحاش. هو السيئ اخللق.  (2)

 . 63ح   2198ص   4صحيح مسلم: ج  (3)

 . 3491ح   329ص  2الفردوس: ج  (4)

 . 5470ح   378ص   4شعب اإليامن: ج  (5)



470 

 

والرحيان، وإن مل تكن كذلك؛ تلجلج لسانك، ودحضت حجتك، وعييت عن اجلواب،  

  (1) (ة جحيموبرشت بالنار، واستقبلتك مالئكة العذاب بنزل من محيم وتصلي

 

 . 29ح   73ص   8الكايف: ج  (1)
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 اإلنذار والتحصينات ـ    خامسا 

االنحرافات  بعد أن انتهى الوعاظ من ذكر ما ورد يف القرآن واألحاديث واآلثار من  

للعقوبة أسبابا  تعاىل  اهلل  جعلها  أن  التي  نستطيع  ال  فيكم..  بورك  احلضور:  أحد  قال   ،

لكنا نريد منكم أن تذكروا لنا ما ورد يف القرآن    يف كل ما ذكرتم.. ونعم ما ذكرتم.. نجادلكم  

 . التحصينات التي حتمينا من الوقوع يف عذاب اهلل تعاىل واألحاديث واآلثار من 

،  وال عىل االنحرافات  قال آخر: أجل.. فالعاقل ال يكتفي بالتعرف عىل العقوبات

 . ني عذاب اهللكذلك عن الوقاية واحلامية والتحصني، ليضع احلواجز بينه وببل يبحث 

 االستعاذة: الدعاء و 

املرشد:   واالستعاذة،  قال  الدعاء  أوهلا  ولعل  القرآن  أجل..  يف  ورد  بام  فحدثونا 

 الكريم من أدعية املؤمنني واستعاذهتم من العذاب. 

ْذُكُرونا اهللَّا  قال أحد الوعاظ: من ذلك قوله تعاىل يف وصف أوَل األلباب:   ِذينا يا ﴿الَّ

ا بااطاًِل ِقيااًما   ذا لاْقتا ها ا خا ناا ما بَّ اأْلاْرِض را اِت وا وا اما ْلِق السَّ ُرونا يِف خا كَّ تافا يا ىلا ُجنُوهِبِْم وا عا ُقُعوًدا وا وا

ْيتاهُ  ْد أاْخزا قا ْن ُتْدِخِل النَّارا فا ناا إِنَّكا ما بَّ ابا النَّاِر را ذا ِقناا عا اناكا فا ارٍ   ُسْبحا ا لِلظَّاملنِِيا ِمْن أاْنصا ما ﴾  وا

   [ 192ـ  191آل عمران: ] 

ابا  قال آخر: وقال يف ذكر دعاء عباد الرمحن:  ذا نَّا عا ْف عا ناا اَْصِ بَّ ِذينا ياُقوُلونا را الَّ ﴿وا

نَّما  ها اًما  جا ُمقا ا وا رًّ ْت ُمْستاقا اءا اا سا اًما إهِنَّ را انا غا اا كا اهبا ذا   [ 66ـ  65الفرقان: ] ﴾ إِنَّ عا

ناًة  قال آخر: وقال يف وصف دعاء املؤمنني:  سا ْنياا حا ناا يِف الدُّ
ناا آتِ بَّ ُقوُل را ْن يا ِمنُْهْم ما ﴿وا

ابا النَّارِ  ذا ِقناا عا ناًة وا سا ِة حا يِف اآْلِخرا    [ 201البقرة: ] ﴾ وا

وقال:   آخر:  ناقال  ُذُنوبا ناا  لا اْغِفْر  فا نَّا  آما ناا  إِنَّ ناا  بَّ را ُقوُلونا  يا ِذينا  النَّاِر  ﴿الَّ ابا  ذا عا ِقناا  وا ا 
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ارِ  املُْْستاْغِفِرينا بِاأْلاْسحا املُْنِْفِقنيا وا نيا وا
انِتِ اْلقا اِدِقنيا وا الصَّ ابِِرينا وا    [ 17ـ  16آل عمران: ] ﴾ الصَّ

أحسنتم.. فحدثونا ببعض ما ورد يف األحاديث واآلثار التي توافق هذه  قال املرشد:  

 اآليات الكريمة. 

: )عوذوا  أنه قال  من ذلك ما ورد يف احلديث عن رسول اهلل  :  أحد الوعاظقال  

  (1)من عذاب القرب ومن عذاب جهنم( باهلل

اجلنة، وأعوذ به    قال آخر: وقال: )ما من عبد يقول كل يوم سبع مرات: أسأل اهلل 

  (2)من النار، إال قالت النار: يا رب أعذه مني(

يعجب من سائل يسأل غري اجلنة، ومن معط يعطي لغري    قال آخر: وقال: )إن اهلل 

  (3)، ومن متعوذ يتعوذ من غري النار(اهلل

  (4)من حال أهل النار( قال آخر: وكان يقول يف دعائه: )أعوذ باهلل

  (5)من النار، ويل ألهل النار( يقول: )أعوذ باهلل  قال آخر: وكان

قال آخر: وكان يقول: )اللهم إين أعوذ بك من الفقر، ومن وسواس الصدر، ومن  

  (6)شتات األمر، ومن عذاب النار(

الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا   آتنا يف  ربنا!  )اللهم  يقول:  آخر: وكان  قال 

  (7) عذاب النار(

النار، ومن    عذاب  ، ومنعذاب القرب قال آخر: وكان يقول: )اللهم إين أعوذ بك من  

 

 .7946ح    462ص  4السنن الكربى للنسائي: ج  (1)

 . 96ح   39الدعوات: ص  (2)

 . 4832الرقم   267ص   9تاريخ بغداد: ج  (3)

 . 3599ح   578ص  5سنن الرتمذي: ج  (4)

 . 881ح   233ص  1سنن أيب داوود: ج  (5)

 .3135ح   543ص  2كتاب من ال حيرضه الفقيه: ج   (6)

ج    (7) البخاري:  ص    5وج    4250ح    1644ص    4صحيح 

 . 6026ح   2347
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  (1)فتنة املحيا واملامت، ومن فتنة املسيح الدجال(

تقول يف دعائها: )رب أستجريك من    قال آخر: وكانت فاطمة بنت رسول اهلل  

  (2)النار فأجرين، رب أعوذ بك من النار فأعذين(

قال آخر: وقال اإلمام عيل: )من استجار من النار، قالت النار: يا رب أجر عبدك مما  

  (3) استجارك(

احلميم،   نزول  بلية  هنالك  ما  )وأعظم  اآلخرة:  أحوال  ذكر  يف  وقال  آخر:  قال 

فورات السعري، وسورات الزفري، ال فرتة مرحية، وال دعة مزحية، وال  وتصلية اجلحيم، و

قوة حاجزة، وال موتة ناجزة، وال سنة مسلية، بني أطوار املوتات، وعذاب الساعات، إنا  

  (4) عائذون( باهلل

قال آخر: ومما كان يدعو به يف قنوت صالة الوتر: )يا من كرمني ورشفني ونعمني،  

وأعوذ بك من احلميم، وأعوذ بك من مقيل يف النار، بني أطباق النار،  أعوذ بك من الزقوم،  

أهنارها   بني  اجلنة  يف  مقيال  أسألك  إين  اللهم  النار..  رب  يا  النار،  يوم  النار،  ظالل  يف 

وأشجارها وثامرها ورحياهنا وخدمها وأزواجها.. اللهم إين أسألك خري اخلري: رضوانك 

  (5)طك والنار.. هذا مقام العائذ بك من النار(واجلنة، وأعوذ بك من رش الرش: سخ

باهلل تعوذ  )من  يقول:  وكان  آخر:  استهزأ    قال  فقد  الشهوات  يرتك  ومل  النار  من 

  (6) بنفسه(

يقول:   آخر: وكان  أخذتني  )قال  وإن  بعفوك،  أخذتك  بجرمي  أخذتني  إن  إهلي! 

 

 . 1311ح   463ص  1صحيح البخاري: ج   (1)

 .290ح   422فالح السائل: ص  (2)

 . 10ح   631اخلصال: ص  (3)

 . 83هنج البالغة: اخلطبة   (4)

 .1412ح   492ص  1كتاب من ال حيرضه الفقيه: ج   (5)

 . 330ص  1كنز الفوائد: ج   (6)
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  (1)احبك(بذنويب أخذتك بمغفرتك، وإن أدخلتني النار أعلمت أهلها أين 

آه من نار تنضج األكباد والكىل! آه من نار نزاعة للشوى! آه  ) قال آخر: وكان يقول:  

  (2)(من غمرة من ملهبات لظى!

يا إهلي   )أفرتاك سبحانك  بدعاء كميل:  املعروف  الدعاء  يقول يف  قال آخر: وكان 

بمعصيته،  وبحمدك، تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاق طعم عذاهبا  

مؤمل لرمحتك، ويناديك    ضجيجوحبس بني أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك  

العذاب وهو   يبقى يف  يا موالي! فكيف  إليك بربوبيتك،  بلسان أهل توحيدك، ويتوسل 

أم كيف   النار وهو يأمل فضلك ورمحتك!؟  تؤمله  يرجو ما سلف من حلمك!؟ أم كيف 

ى مكانه!؟ أم كيف يشتمل عليه زفريها وأنت تعلم  حيرقه هليبها وأنت تسمع صوته وتر

ضعفه!؟ أم كيف يتغلغل بني أطباقها وأنت تعلم صدقه!؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو  

يناديك يا ربه!؟ أم كيف تنزله فيها وهو يرجو فضلك يف عتقه منها فترتكه!؟ هيهات، ما  

به عاملت  ملا  مشبه  وال  فضلك،  من  املعروف  وال  بك،  الظن  برك    ذلك  من  املوحدين 

  (3)وإحسانك(

قال آخر: وكان يقول: )يا كريم يا رب، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بالء الدنيا  

وعقوباهتا، وما جيري فيها من املكاره عىل أهلها! عىل أن ذلك بالء ومكروه قليل مكثه،  

ها! وهو بالء  يسري بقاؤه، قصري مدته، فكيف احتامَل لبالء اآلخرة وجليل وقوع املكاره في

تطول مدته، ويدوم مقامه، وال خيفف عن أهله؛ ألنه ال يكون إال عن غضبك وانتقامك  

  (4)وسخطك(

 

 . 297ص  3اإلقبال: ج   (1)

 . 136ح   138األماَل للصدوق: ص  (2)

 . 910ح   848مصباح املتهجد: ص  (3)

 . 910ح   847مصباح املتهجد: ص  (4)
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  (1)قال آخر: ومن دعاء اإلمام احلسني قوله: )اللهم أسألك فكاك رقبتي من النار(

قال آخر: ومن دعاء اإلمام السجاد يف صالة الليل قوله: )اللهم إين أعوذ بك من  

نار تغلظت هبا عىل من عصاك، وتوعدت هبا من صدف عن رضاك، ومن نار نورها ظلمة،  

وهينها أليم، وبعيدها قريب، ومن نار يأكل بعضها بعض، ويصول بعضها عىل بعض، ومن  

نار تذر العظام رميام، وتسقي أهلها محيام، ومن نار ال تبقي عىل من ترضع إليها، وال ترحم  

عىل التخفيف عمن خشع هلا واستسلم إليها، تلقى سكاهنا بأحر    من استعطفها، وال تقدر 

ما لدهيا من أليم النكال وشديد الوبال.. وأعوذ بك من عقارهبا الفاغرة أفواهها، وحياهتا  

الصالقة بأنياهبا، ورشاهبا الذي يقطع أمعاء وأفئدة سكاهنا، وينزع قلوهبم! وأستهديك ملا  

  (2)باعد منها وأخر عنها(

آ  اللهم باملخزون من أسامئك، وبام وارته  قال  يقول يف دعائه: )أسألك  خر: وكان 

احلجب من هبائك، إال رمحت هذه النفس اجلزوعة، وهذه الرمة اهللوعة، التي ال تستطيع  

حر شمسك، فكيف تستطيع حر نارك!؟ والتي ال تستطيع صوت رعدك، فكيف تستطيع  

  (3)  صوت غضبك!؟(

يقول:   وكان  آخر:  بذنويب  )قال  طالبتني  لئن  وجاللك،  وعزتك  وسيدي!  إهلي 

النار ألخربن   ألطالبنك بعفوك، ولئن طالبتني بلؤمي ألطالبنك بكرمك، ولئن أدخلتني 

أهل النار بحبي لك.. إهلي وسيدي! إن كنت ال تغفر إال ألوليائك وأهل طاعتك، فإىل من  

ال أهل الوفاء بك، فبمن يستغيث املسيؤون!؟ إهلي!  يفزع املذنبون!؟ وإن كنت ال تكرم إ

إن أدخلتني النار ففي ذلك رسور عدوك، وإن أدخلتني اجلنة ففي ذلك رسور نبيك، وأنا  

 

 . 87ص  2اإلقبال: ج   (1)

 . 133الصحيفة السجادية: ص (2)

 . 50الدعاء   216الصحيفة السجادية: ص  (3)
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  (1) (أعلم أن رسور نبيك أحب إليك من رسور عدوك واهلل

قال آخر: وكان يقول يف مناجاة له: )سيدي! ألرضب املقامع خلقت أعضائي!؟ أم  

  (2)(ميم خلقت أمعائي! لرشب احل

إهلي! أحترق بالنار وجهي وكان لك مصليا؟ إهلي! أحترق  )قال آخر: وكان يقول:  

بالنار عيني وكانت من خوفك باكية؟ إهلي! أحترق بالنار لساين وكان للقرآن تاليا؟ إهلي!  

إهلي!   لك خاشعا؟  وكان  بالنار جسمي  أحترق  إهلي!  لك حمبا؟  وكان  قلبي  بالنار  أحترق 

  (3)(أحترق بالنار أركاين وكانت لك ركعا سجدا!؟

قال آخر: ومن دعائه يف الصالة عىل محلة العرش: )اللهم فصل عليهم وعىل املالئكة  

الذين من دوهنم؛ من سكان سامواتك، وأهل األمانة عىل رساالتك، والذين ال تدخلهم  

تشغلهم عن تسبيحك الشهوات،  سأمة من دؤوب، وال إعياء من لغوب، وال فتور، وال  

إليك،   النظر  يرومون  فال  األبصار  اخلشع  الغفالت،  سهو  تعظيمك  عن  يقطعهم  وال 

آالئك،   بذكر  املستهرتون  لديك،  فيام  رغبتهم  طالت  قد  الذين  األذقان  النواكس 

واملتواضعون دون عظمتك وجالل كربيائك، والذين يقولون إذا نظروا إىل جهنم تزفر عىل  

  (4)(ك: سبحانك! ما عبدناك حق عبادتكأهل معصيت

قال آخر: ومن دعاء اإلمام الباقر قوله: )اللهم إين أسألك بكتابك املنزل وما فيه،  

وفيه اسمك األعظم األكرب وأسامؤك احلسنى وما خياف ويرجى؛ أن جتعلني من عتقائك  

  (5) من النار(

 

 . 691ح   596مصباح املتهجد: ص  (1)

 . 321ح   288األماَل للصدوق: ص  (2)

 . 140ص  94بحار األنوار: ج  (3)

 . 3الدعاء  27الصحيفة السجادية: ص  (4)

 . 9ح   629ص   2الكايف: ج  (5)
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ي كلها، وأعوذ بك من  قال آخر: وكان يقول: )اللهم إين أسألك عافيتك يف أمور

   ( 1) خزي الدنيا وعذاب اآلخرة(

قال آخر: وكان يقول: )اللهم ارفع ظني صاعدا، وال تطمع يف عدوا وال حاسدا،  

األقوم،   سبيلك  واهدين  وارمحني  َل  اغفر  اللهم  وراقدا،  ويقظانا  وقاعدا  قائام  واحفظني 

  (2) وقني حر جهنم(

  (3): )اللهم فكني من النار(قال آخر: ومن دعاء اإلمام الصادق قوله 

رمحتك،   وبواجب  مغفرتك،  بعزائم  أسألك  إين  )اللهم  يقول:  وكان  آخر:  قال 

  (4) السالمة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز باجلنة، والنجاة من النار(

يف   والتواين  والكسل  النسيان  من  بك  أعوذ  إين  )اللهم  يقول:  وكان  آخر:  قال 

  (5)األدنى وعذابك األكرب( طاعتك، ومن عقابك

، ولكن يرتل ترتيال، فإذا مررت  (6)قال آخر: وكان يقول: )إن القرآن ال يقرأ هذرمة

النار    بآية فيها ذكر اجلنة فقف عندها وسل اهلل  عز وجل اجلنة، وإذا مررت بآية فيها ذكر 

  (7)من النار( فقف عندها وتعوذ باهلل 

قال آخر: وكان يقول: )تدعو يف أعقاب الصلوات الفرائض هبذه األدعية: اللهم إين  

أسألك بحق حممد وآل حممد براءة من النار فاكتب لنا براءتنا، ويف جهنم فال جتعلنا، ويف  

 عذابك 

وكان يقول: )وهوانك فال تبتلنا، ومن الرضيع والزقوم فال تطعمنا، ومع    قال آخر:

 

 . 16ح   343ص   3الكايف: ج  (1)

 . 21ح   585ص   2الكايف: ج  (2)

 .3134ح   542ص  2كتاب من ال حيرضه الفقيه: ج   (3)

 . 233ح   74ص  3هتذيب األحكام: ج   (4)

 . 146ص  2اإلقبال: ج   (5)

 اهلذرمة: الرسعة يف القراءة. (6)

 . 5ح   618وص  2ح   617ص   2الكايف: ج  (7)



478 

 

الشياطني يف النار فال جتمعنا، وعىل وجوهنا فال تكببنا، ومن ثياب النار ورسابيل القطران  

  (1)فال تلبسنا، ومن كل سوء ال إله إال أنت يوم القيامة فنجنا(

)اللهم صل عىل حممد وآل حممد، وارمحنا  قال آخر: ومن دعاء اإلمام الكاظم قوله:  

  (2) وأعتقنا من النار(

  (3)قال آخر: وكان يقول: )اللهم وأستجري بك من مجيع عذابك فأجرين(

قال آخر: وكان يقول يف سجوده: )أعوذ بك من نار حرها ال يطفأ، وأعوذ بك من  

ك من نار مسلوهبا ال  نار جديدها ال يبىل، وأعوذ بك من نار عطشاهنا ال يروى، وأعوذ ب

  (4) يكسى(

  (5) قال آخر: ومن دعاء اإلمام الرضا قوله: )اللهم أجرين من عذابك ومن سخطك(

 : املعارف اإليامنية 

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف دور اإليامن يف محاية املؤمن من العذاب. 

ىلا  قال أحد الوعاظ: لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، فقال:   ُكْم عا ْل أاُدلُّ ُنوا ها ِذينا آما اا الَّ ا أاهيُّ ﴿يا

الِكُ  بِأاْموا اهللَِّ  بِيِل  سا يِف  اِهُدونا  جُتا وا ُسولِِه  را وا بِاهللَِّ  ُتْؤِمُنونا  أالِيٍم  اٍب  ذا عا ِمْن  ُتنِْجيُكْم  ٍة  ارا ْم  جِتا

رْيٌ  لُِكْم خا أاْنُفِسُكْم ذا ْعلاُمونا وا ُكْم إِْن ُكنُْتْم تا    [ 11ـ  10الصف: ] ﴾  لا

أنه قال: )ال يدخل اجلنة كافر، وال      عن رسول اهلل قال آخر: وورد يف احلديث  

  (6)(يدخل النار مؤمن 

 

 .213ح   316فالح السائل: ص  (1)

 . 290مهج الدعوات: ص  (2)

 . 587ح   508مصباح املتهجد: ص  (3)

 . 22ح   328ص   3الكايف: ج  (4)

 . 11091ح   365ص  9مستدرك الوسائل: ج  (5)

 . 7620ح   107ص  5الفردوس: ج  (6)
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قال آخر: وقال: )ال يدخل النار أحد يف قلبه مثقال حبة خردل من إيامن، وال يدخل  

  (1)(ردل من كربياء اجلنة أحد يف قلبه مثقال حبة خ 

  من  صدقا   اهلل   رسول   حممدا  وأن  قال آخر: وقال: )ما من أحد شهد أن ال إله إال اهلل 

  (2)(النار عىل  اهلل  حرمه  إال  قلبه، 

يف بعض      قال: كنا مع رسول اهلل   قال آخر: وعن بعض أصحاب رسول اهلل  

املسلمون، وامرأة حتصب تنورها،    (3) غزواته، فمر بقوم، فقال: من القوم؟ فقالوا: نحن 

 ؟فقالت: أنت رسول اهلل   ومعها ابن هلا، فإذا ارتفع وهج التنور تنحت به، فأتت النبي  

  اهلل   أوليس:  قالت  بىل، :  قال   الرامحني؟   بأرحم  ، أليس اهلل وأمي  أنت   بأيب:  قالت  نعم، :  قال

م بولدها؟ قال: بىل، قالت: فإن األم ال تلقي ولدها يف النار؛ فأكب  األ  من  بعباده  بأرحم

  املتمرد،  املارد إال عباده من يعذب ال يبكي، ثم رفع رأسه إليها فقال: إن اهلل   رسول اهلل 

  (4)(ى أن يقول: ال إله إال اهلل وأب اهلل  عىل  يتمرد  الذي

  موحدا   بالنار  : )والذي بعثني باحلق بشريا ال يعذب اهلل   هلل قال آخر: وقال رسول ا

 تبارك  فعون فيشفعون(، ثم قال: )إنه إذا كان يوم القيامة أمر اهلل ليش  التوحيد   أهل   وإن  أبدا،

  وقد   النار  تدخلنا   كيف   ربنا،  يا :  فيقولون   النار،   إىل  الدنيا   دار يف   أعامهلم  ساءت  بقوم  وتعاىل

 ؟!الدنيا  دار يف  بتوحيدك  نطقت وقد  ألسنتنا  بالنار حترق  وكيف  ؟!الدنيا  دار يف  نوحدك  كنا 

د عقدت عىل أن ال إله إال أنت!؟ أم كيف حترق وجوهنا وقد عفرناها وق  قلوبنا   حترق  وكيف

:  جالله  جل  لك يف الرتاب!؟ أم كيف حترق أيدينا وقد رفعناها بالدعاء إليك!؟ فيقول اهلل 

، فيقولون: يا ربنا! عفوك أعظم  جهنم  نار   فجزاؤكم   الدنيا،   دار   يف   أعاملكم   ساءت !  عبادي

 

 . 148ح   93ص   1صحيح مسلم: ج  (1)

 . 128ح   60ص  1صحيح البخاري: ج   (2)

 احلصب: احلطب عامة. (3)

 .4297ح   1436ص   2سنن ابن ماجة: ج  (4)
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عز   فيقول  ذنوبنا؟  أم  أوسع  فيقولون: رمحتك  بل عفوي،  فيقول عز وجل:  أم خطيئتنا؟ 

وجل: بل رمحتي، فيقولون: إقرارنا بتوحيدك أعظم أم ذنوبنا؟ فيقول عز وجل: بل إقراركم  

فليسعنا عفوك ورمحتك التي وسعت كل يشء، فيقول    بتوحيدي أعظم، فيقولون: يا ربنا!

َل  أح  خلقا   خلقت   ما   وجالَل،  وعزِت!  مالئكتي:  جالله  جل   اهلل املقرين  من  إَل  ب 

بتوحيدي، وأن ال إله غريي، وحق عيل أن ال أصيل بالنار أهل توحيدي، أدخلوا عبادي  

مل تكن من الذنوب  .. وليس يف هذا احلديث حجة للمرجئة، ألن ذنوب هؤالء  (1) (اجلنة

التي توعد اهلل تعاىل عليها بالعقاب الشديد، ومل تكن يف نفس الوقت من الذنوب املتعدية،  

 حتى ال يتعارض ذلك مع القرآن الكريم.  

  ،اهلل   وجه   هبا   يبتغي (  قال آخر: وقال: )لن يوايف عبد يوم القيامة يقول: )ال إله إال اهلل

  (2)(النار عليه اهلل  حرم  إال

  عذاب   من   تنجيكم   جتارة  عىل   دلكم   وجل   عز   قال آخر: وقال اإلمام عيل: )إن اهلل 

  للذنب   مغفرة ثوابه وجعل  ،اهلل  سبيل  يف  واجلهاد  : اإليامن باهللاخلري  عىل   بكم  وتشفي  أليم،

  (3) ( عدن جنات   يف طيبة  ومساكن

خشوع الذل يف  قال آخر: وقال يف دعائه: )اللهم ألبسني خشوع اإليامن بالعز قبل  

  (4)(النار

لك   إقراري  بعد  عيل  تسلطها  أو  أميل!؟  وأنت  بالنار  )أتعذبني  وقال:  آخر:  قال 

  (5)لك بالسجود( وخشوعي وخضوعي بالتوحيد 

 

 . 31ح   29التوحيد: ص  (1)

 . 6059ح   2360ص  5صحيح البخارى: ج   (2)

 . 4ح   39ص   5الكايف: ج  (3)

 . 129مهج الدعوات: ص  (4)

 .127البلد األمني: ص  (5)



481 

 

قال آخر: وقال: )يا إهلي وسيدي وريب! أتراك معذيب بنارك بعد توحيدك، وبعد ما  

ن ذكرك، واعتقده ضمريي من حبك،  به لساين م  (1)انطوى عليه قلبي من معرفتك، وهلج

وبعد صدق اعرتايف ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات! أنت أكرم من أن تضيع من ربيته،  

أو تبعد من أدنيته، أو ترشد من آويته، أو تسلم إىل البالء من كفيته ورمحته، وليت شعري يا  

ألسن نطقت  سيدي وإهلي وموالي، أتسلط النار عىل وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعىل  

ضامئر   وعىل  حمققة،  بإهليتك  اعرتفت  قلوب  وعىل  مادحة،  وبشكرك  صادقة،  بتوحيدك 

حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعىل جوارح سعت إىل أوطان تعبدك طائعة،  

وأشارت باستغفارك مذعنة، ما هكذا الظن بك، وال أخربنا بفضلك عنك، يا كريم يا رب،  

بالء الدنيا وعقوباهتا، وما جيري فيها من املكاره عىل أهلها،  وأنت تعلم ضعفي عن قليل من  

عىل أن ذلك بالء ومكروه قليل مكثه، يسري بقاؤه، قصري مدته، فكيف احتامَل لبالء اآلخرة  

وجليل وقوع املكاره فيها، وهو بالء تطول مدته، ويدوم مقامه، وال خيفف عن أهله؛ ألنه  

ك، وهذا ما ال تقوم له الساموات واألرض، يا  ال يكون إال عن غضبك وانتقامك وسخط

  (2()سيدي، فكيف َل وأنا عبدك الضعيف الذليل احلقري املسكني املستكني!

قال آخر: وقال اإلمام السجاد: )إهلي، أتراك بعد اإليامن بك تعذبني!؟ أم بعد حبي  

  (3)إياك تبعدين(

أعززهت نفس  )إهلي،  اخلائفني:  مناجاة  يف  وقال  آخر:  تذهلا  قال  كيف  بتوحيدك،  ا 

  (4)(بمهانة هجرانك، وضمري انعقد عىل مودتك، كيف حترقه بحرارة نريانك!؟

يف   وبالزيادة  اجلنة،  املؤمنون  دخل  اإليامن  )بتامم  الصادق:  اإلمام  وقال  آخر:  قال 

 

 هلج به: اغري به فثابر عليه.  (1)

 . 910ح   846مصباح املتهجد: ص  (2)

 . 143ص   94بحاراألنوار: ج   (3)

 . 144ص   94بحاراألنوار: ج   (4)
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 (1)(النار املفرطون  دخل وبالنقصان ،اإليامن تفاضل املؤمنون بالدرجات عند اهلل 

اهلل قال   قول  يف  الصادق  اإلمام  وقال  أاْهُل  ل:  وج   عز  آخر:  وا ى  التَّْقوا أاْهُل  ﴿ُهوا 

ةِ  : )أنا أهل أن أتقى وال يرشك يب عبدي شيئا، وأنا وتعاىل   تبارك  قال اهلل   [ 56املدثر:  ] ﴾  املْاْغِفرا

  زته بع  أقسم  وتعاىل  تبارك  أهل إن مل يرشك يب عبدي شيئا أن أدخله اجلنة(، وقال: )إن اهلل

  (2)(بالنار أبدا توحيده  أهل يعذب  أال  وجالله 

  (3)(النار عىل   املوحدين  أجساد حرم  وتعاىل  تبارك قال آخر: وقال: )إن اهلل 

قال آخر: وقيل له: مل سمي املؤمن مؤمنا؟.. فقال: )ألن اهلل تعاىل اشتق له اسام من  

  (4)(تعاىل عذاب اهلل أسامئه، فسامه مؤمنا، وإنام سمي املؤمن ألنه يؤمن من 

 العلم النافع: 

قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف دور طلب العلم النافع يف محاية املؤمن  

 من العذاب. 

ذلك، فقال: )من أحب أن ينظر إىل عتقاء      رسول اهلل   قال أحد الوعاظ: لقد ذكر

من النار فلينظر إىل املتعلمني، فوالذي نفيس بيده، ما من متعلم خيتلف إىل باب العامل إال    اهلل

له بكل قدم مدينة يف اجلنة، ويمِش عىل األرض    له بكل قدم عبادة سنة، وبنى اهلل   كتب اهلل 

  (5) (من النار وهي تستغفر له، ويميس ويصبح مغفورا له، وشهدت املالئكة أهنم عتقاء اهلل 

قال آخر: وقال: )املؤمن إذا مات وترك ورقة واحدة عليها علم، تكون تلك الورقة  

 

 . 1ح   37ص   2الكايف: ج  (1)

 . 6ح   20التوحيد: ص  (2)

 . 7ح   20التوحيد: ص  (3)

 .77إرشاد القلوب: ص  (4)

 .100منية املريد: ص  (5)
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  (1)(يوم القيامة سرتا فيام بينه وبني النار

قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف دور حفظ القرآن وقراءته والعمل به يف  

 محاية املؤمن من العذاب. 

ذكر  لقد  الوعاظ:  أحد  اهلل     اهلل رسول    قال  يعذب  )ال  فقال:  قلبا وعى    ذلك، 

  (2)(القرآن 

قال آخر: وقال: )من قرأ القرآن؛ يقوم به آناء الليل والنهار حيل حالله وحيرم حرامه،  

  (3) (حلمه ودمه عىل النار حرم اهلل 

قال آخر: وقال لبعض أصحابه: )عليك بقراءة القرآن؛ فإن قراءته كفارة للذنوب،  

  (4)(لنار، وأمان من العذابوسرتة من ا 

قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف دور حفظ األحاديث يف محاية املؤمن من  

 العذاب. 

من حفظ عنا أربعني حديثا  )اإلمام الصادق ذلك، فقال:    قال أحد الوعاظ: لقد ذكر 

  (5)(يوم القيامة فقيها عاملا ومل يعذبه من أحاديثنا يف احلالل واحلرام، بعثه اهلل 

 املقامات الروحية: 

قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف دور التوبة واالستغفار يف محاية املؤمن  

 من العذاب. 

 

 . 64ح   91األماَل للصدوق: ص  (1)

 . 7ح  7األماَل للطويس: ص  (2)

 .126ص  2الصغري: ج  املعجم  (3)

 . 197ح   113جامع األخبار: ص  (4)

 . 18ح   542اخلصال: ص  (5)
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لقد ذكر  الوعاظ:  اهلل   قال أحد  اهلل     رسول  إىل  )توبوا  فقال:  من فضول    ذلك، 

  (1) (الدنيا وسيئات أعاملكم؛ تنجوا من شدة العذاب

  (2)(ما استغفر اهلل قال آخر: وقال: )ال يزال العبد آمنا من عذاب اهلل 

قال آخر: وقال: )قال موسى: إهلي! أريد النجاة من النار، قال: ذلك ملن استغفر يف  

   (3) (ليلة القدر

غفار لكم حصن حصني من العذاب، فمىض  قال آخر: وقال: )مقامي فيكم واالست

ا  عز وجل:    أكرب احلصنني وبقي االستغفار، فأكثروا منه؛ فإنه ممحاة للذنوب، قال اهلل  ما ﴿وا

ْستاْغِفُرونا  ُهْم يا ُْم وا هبا ذِّ انا اهللَُّ ُمعا ا كا ما يِهْم وا
أاْنتا فِ ُْم وا هبا ذِّ انا اهللَُّ لُِيعا   (4) ([ 33األنفال: ] ﴾ كا

آخر: وقال اإلمام عيل: )لو أن الناس حني عصوا تابوا واستغفروا؛ مل يعذبوا ومل  قال  

  (5) (هيلكوا

  (6)(قال آخر: وقال: )اللهم أستغفرك لكل ذنب أدناين من عذابك

من ذنوبه،    قال آخر: وقال اإلمام السجاد: )من أشفق من النار بادر بالتوبة إىل اهلل 

  (7)(وراجع عن املحارم 

من   املؤمن  محاية  يف  اهلل  خشية  دور  يف  ورد  بام  فحدثونا  أحسنتم..  املرشد:  قال 

 العذاب. 

ذلك، فقال: )من عرضت له فاحشة أو      رسول اهلل   قال أحد الوعاظ: لقد ذكر

 

نقال عن القطب    13496ح    54ص    12مستدرك الوسائل: ج    (1)

 الراوندي يف لب اللباب.

 . 86ص  55تاريخ دمشق: ج  (2)

 . 345ص  1اإلقبال: ج   (3)

 . 3ح   197ثواب األعامل: ص  (4)

 . 7583غرر احلكم: ح  (5)

 . 43البلد األمني: ص  (6)

 . 281حتف العقول: ص  (7)
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  (1) (عليه النار، وآمنه من الفزع األكرب عز وجل؛ حرم اهلل  شهوة فاجتنبها من خمافة اهلل 

عز    ؛ حرم اهلل قال آخر: وقال: )من قدر عىل امرأة أو جارية حراما، فرتكها خمافة اهلل

اجلنة، وإن أصاهبا حراما؛    تعاىل من الفزع األكرب، وأدخله اهلل  وجل عليه النار، وآمنه اهلل 

  (2) (عليه اجلنة، وأدخله النار حرم اهلل 

   (3) (أشدكم له خوفا  آخر: وقال: )أنجاكم من عذاب اهلل   قال

ديباجة    قال آخر: وقال: )من بكى عىل ذنبه حتى تسيل دموعه عىل حليته، حرم اهلل 

  (4)(وجهه عىل النار

حتى يصيب األرض من   ففاضت عيناه من خشية اهلل  قال آخر: وقال: )من ذكر اهلل 

  (5)(لقيامة تعاىل يوم ا  دموعه، مل يعذبه اهلل 

حتى يعود اللبن يف الرضع،    قال آخر: وقال: )ال يلج النار رجل بكى من خشية اهلل 

  (6)(ودخان جهنم  وال جيتمع غبار يف سبيل اهلل 

قال آخر: وقال: )ما من مؤمن خيرج من عينيه مثل رأس الذبابة من الدموع فيصيب  

  (7)(عىل النار حر وجهه، إال حرمه اهلل 

آخر: وقال: )رأيت البارحة عجائب.. رأيت رجال من أمتي قد هوى يف النار،  قال  

 ( 8)(، فاستخرجته من ذلك فجاءته دموعه التي بكى من خشية اهلل 

  (9)(يؤمنك، وال تأمنه فيعذبك قال آخر: وقال اإلمام عيل: )خف اهلل 

 

 .4968ح   14ص  4كتاب من ال حيرضه الفقيه: ج   (1)

 . 1ح   334ثواب األعامل: ص  (2)

 .2661ح   375ص  2مكارم األخالق: ج   (3)

 . 2267ح   95ص  2مكارم األخالق: ج   (4)

 . 7668ح   289ص   4: ج مستدرك احلاكم (5)

 . 1633ح   171ص  4سنن الرتمذي: ج  (6)

 .97إرشاد القلوب: ص  (7)

 .107ح   112فضائل األشهر الثالثة: ص  (8)

 . 5093غرر احلكم: ح  (9)
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  (1)(ة هلل أشدكم خشي قال آخر: وقال اإلمام السجاد: )إن أنجاكم من عذاب اهلل 

  (2)(قال آخر: وقال: )إهلي، أحترق بالنار عيني وكانت من خوفك باكية

موسى بن عمران قال موسى: إهلي، ما    قال آخر: وقال اإلمام الباقر: )ملا كلم اهلل 

  (3) (جزاء من دمعت عيناه من خشيتك؟ قال: يا موسى، آمن وجهه من حر النار

قال آخر: وقال اإلمام الصادق: )ما من عني إال وهي باكية يوم القيامة إال عينا بكت  

عز وجل سائر    عز وجل إال حرم اهلل   ، وما اغرورقت عني بامئها من خشية اهلل من خوف اهلل 

جسده عىل النار، وال فاضت عىل خده فرهق ذلك الوجه قرت وال ذلة، وما من يشء إال وله  

باليسري منها البحار من النار، فلو أن عبدا    يطفئعز وجل    كيل ووزن، إال الدمعة؛ فإن اهلل

   ( 4) (عز وجل تلك األمة ببكاء ذلك العبد بكى يف أمة لرحم اهلل 

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف دور حمبة اهلل يف محاية املؤمن من العذاب. 

حبيبه يف    ، ال يلقي اهلل ذلك، فقال: )واهلل     قال أحد الوعاظ: لقد ذكر رسول اهلل 

  (5)(النار

بعد   بنارك  معذيب  أتراك  وريب،  وسيدي  إهلي  )يا  عيل:  اإلمام  وقال  آخر:  قال 

و واعتقده  توحيدك،  ذكرك،  من  لساين  به  وهلج  معرفتك،  من  قلبي  عليه  انطوى  ما  بعد 

  (6)(ضمريي من حبك!؟ 

وهو   الليل  يف  الكعبة  فناء  يف  السجاد  اإلمام  رأيت  قال:  بعضهم  وعن  آخر:  قال 

يصيل، فأطال القيام حتى جعل مرة يتوكأ عىل رجله اليمنى ومرة عىل رجله اليرسى، ثم  

 

 . 24ح   69ص   8الكايف: ج  (1)

 . 140ص   94بحاراألنوار: ج   (2)

 . 68ح   88فضائل األشهر الثالثة: ص  (3)

 . 2ح   482ص   2الكايف: ج  (4)

ح    126ص  1  وج 7347ح   195ص  4: ج  مستدرك احلاكم (5)

194 . 

 . 910ح   846مصباح املتهجد: ص  (6)
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  (1) (باك: )يا سيدي، تعذبني وحبك يف قلبي!؟سمعته يقول بصوت كأنه 

عز وجل عىل ثالثة أوجه:   قال آخر: وقال اإلمام الصادق: ): إن الناس يعبدون اهلل 

فطبقة يعبدونه رغبة يف ثوابه، فتلك عبادة احلرصاء؛ وهو الطمع، وآخرون يعبدونه فرقا  

فتلك عبادة   له عز وجل،  أعبده حبا  الرهبة، ولكني  العبيد؛ وهي  فتلك عبادة  النار،  من 

ئٍِذ آِمُنونا الكرام؛ وهو األمن؛ لقوله عز وجل:  ْوما ٍع يا زا ُهْم ِمْن فا ، ولقوله عز  [ 89النمل: ]  ﴾ ﴿وا

ُفوٌر را وجل:   اهللَُّ غا ُكْم ُذُنوباُكْم وا ْغِفْر لا يا بُِعويِن حُيْبِْبُكُم اهللَُّ وا اتَّ بُّونا اهللَّا فا
﴾  ِحيمٌ ﴿ُقْل إِْن ُكنُْتْم حُتِ

  (2)(كان من اآلمنني   عز وجل  عز وجل، ومن أحبه اهلل   أحبه اهلل   ، فمن أحب اهلل [ 31آل عمران:  ] 

آخر: وقال اإلمام السجاد يف بعض مناجياته: )أحترقني بالنار يا غاية املنى، فأين    قال

  (3)(رجائي ثم أين حمبتي

قال اإلمام عيل:  قال آخر: ومن ذلك ما ورد يف فضل االشتغال بإصالح املعاد، فقد 

 ( 4)()اشتغالك بإصالح معادك ينجيك من عذاب النار 

 : الشعائر التعبدية 

 املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف دور طاعة اهلل يف محاية املؤمن من العذاب. قال  

اهلل  رسول  ذكر  لقد  الوعاظ:  أحد  من      قال  أمان  اخلالق  )طاعة  فقال:  ذلك، 

  (5)(العذاب

  (6)(باملبادرة إىل طاعة اهلل  قال آخر: وقال اإلمام عيل: )وقوا أنفسكم من عذاب اهلل 

 

 . 10ح   579ص   2الكايف: ج  (1)

 . 259ص  188اخلصال: ص  (2)

 . 151ص   4املناقب البن شهر أشوب: ج  (3)

 . 1484غرر احلكم: ح  (4)

 . 611ح   239جامع األخبار: ص  (5)

 . 10108غرر احلكم: ح  (6)
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، واغتنموا أيامها،  قال آخر: وقال اإلمام السجاد: )اشتغلوا يف هذه الدنيا بطاعة اهلل

  (1)(واسعوا ملا فيه نجاتكم غدا من عذاب اهلل 

اجلنة   قال آخر: وقال لبعض أصحابه: )دع عني حديث أيب وأمي وجدي، خلق اهلل 

ملن أطاعه وأحسن ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار ملن عصاه ولو كان قرشيا، أما سمعت  

ُلونا قوله تعاىل:   اءا تاسا يا الا  ئٍِذ وا ْوما ْيناُهْم يا با ابا  أاْنسا وِر فاالا  ا ُنِفخا يِف الصُّ إِذا ؟ [ 101املؤمنون:  ] ﴾  ﴿فا

  (2) ، ال ينفعك غدا إال تقدمة تقدمها من عمل صالح(واهلل

عز    قال آخر: وقال اإلمام الصادق: )إذا مهمت بِشء من اخلري فال تؤخره؛ فإن اهلل

وجل ربام اطلع عىل العبد ـ وهو عىل يشء من الطاعة ـ فيقول: وعزِت وجالَل ال أعذبك 

  (3) بعدها أبدا(

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف دور ذكر اهلل يف محاية املؤمن من العذاب. 

ذلك، فقال: )ما من يشء أنجى من عذاب      قال أحد الوعاظ: لقد ذكر رسول اهلل 

  (4)(من ذكر اهلل  اهلل

كثريا كتبت له    ، ومن ذكر اهلل عز وجل أحبه اهلل   قال آخر: وقال: )من أكثر ذكر اهلل

  (5)(براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق

اهلل  )ذكر  وقال:  آخر:  الشيطان،    قال  من  وحصن  النفاق،  من  وبرء  اإليامن،  علم 

  (6)(وحرز من النار 

عز وجل حتى تطلع    قال آخر: وقال: )من صىل الفجر ثم جلس يف جملسه يذكر اهلل

 

 . 2ح   16ص   8الكايف: ج  (1)

 . 151ص   4املناقب البن شهر آشوب: ج  (2)

 . 7ح   143ص   2الكايف: ج  (3)

 . 522ح   396ص   1شعب اإليامن: ج  (4)

 . 3ح   500ص   2الكايف: ج  (5)

نقال عن القطب    5868ح    285ص    5مستدرك الوسائل: ج    (6)

 الراوندي يف لب اللباب.
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عز وجل من    عز وجل من النار، سرته اهلل   عز وجل من النار، سرته اهلل   الشمس؛ سرته اهلل 

  (1)(النار

ـ جل ذكره ـ فإنه أحسن الذكر، وهو    عيل: )أفيضوا يف ذكر اهلل قال آخر: وقال اإلمام  

  (2)(أمان من النفاق، وبراءة من النار، وتذكري لصاحبه 

قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف دور الصالة عىل النبي وآله يف محاية املؤمن  

 من العذاب. 

ذكر لقد  الوعاظ:  أحد  اهلل   قال  عىل      رسول  نور  عيل  )الصالة  فقال:  ذلك، 

  (3) (الرصاط، ومن كان له عىل الرصاط من النور مل يكن من أهل النار

  (4)(قال آخر: وقال: )لن يلج النار من صىل عيل 

  (5) (قال آخر: وقال: )من ذكرت عنده فلم يصل عيل دخل النار، فأبعده اهلل

ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فامت  قال آخر: وقال: )إن جربيل أتاين فقال:  

  (6)(فدخل النار، فأبعده اهلل

عليه عرشا، ومن صىل عيل عرشا صىل    قال آخر: وقال: )من صىل عيل مرة صىل اهلل 

عليه ألف    عليه ألف مرة، ومن صىل اهلل  عليه مائة مرة، ومن صىل عيل مائة مرة صىل اهلل   اهلل

   ( 7) (ايف النار أبد مرة ال يعذبه اهلل 

به    قال آخر: وعن بعضهم قال: قال َل اإلمام الصادق: )أال أعلمك شيئا يقي اهلل 

وجهك من حر جهنم؟( قال: قلت: بىل، قال: )قل بعد الفجر: )اللهم صل عىل حممد وآل  

 

 . 901ح   672األماَل للصدوق: ص  (1)

 . 149حتف العقول: ص  (2)

 . 363ح   156جامع األخبار: ص  (3)

 . 361ح   156جامع األخبار: ص  (4)

 . 19ح   495ص   2الكايف: ج  (5)

 . 907ح   188ص  3صحيح ابن حبان: ج   (6)

 . 343ح   153جامع األخبار: ص  (7)
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  (1)(حممد( مائة مرة؛ يقي به وجهك من حر جهنم 

 الصالة يف محاية املؤمن من العذاب. قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف دور  

ملكا ينادي عند كل    ذلك، فقال: )إن هلل     قال أحد الوعاظ: لقد ذكر رسول اهلل 

  (2) (صالة: يا بني آدم، قوموا إىل نريانكم التي أوقدمتوها عىل أنفسكم، فأطفئوها بالصالة

را عىل وجهه،  قال آخر: وقال: )تكون صالة العبد عند املحرش تاجا عىل رأسه، ونو

  (3) (ولباسا عىل بدنه، وسرتا بينه وبني النار

اهلل  فإن  الصلوات اخلمس؛  آخر: وقال: )حافظوا عىل  يوم    قال  إذا كان  عز وجل 

  (4) (القيامة يدعو العبد، فأول يشء يسأل عنه الصالة، فإن جاء هبا تامة وإال زج به يف النار

ـ عزوجلـ  واملالئكة كانت له براءة    إال اهلل قال آخر: وقال: )من صىل ركعتني ال يراه  

  (5) (من النار

  (6)(قال آخر: وقال اإلمام عيل: )طول القنوت والسجود ينجي من عذاب النار

موسى بن عمران قال موسى: إهلي، ما    قال آخر: وقال اإلمام الباقر: )ملا كلم اهلل 

جزاء من شهد أين رسولك ونبيك وأنك كلمتني؟ قال: يا موسى، تأتيه مالئكتي فتبرشه  

بجنتي، قال موسى: إهلي، فام جزاء من قام بني يديك فصىل؟ فقال: يا موسى، أباهي هبم  

  (7)(مالئكتي راكعا وساجدا وقائام وقاعدا، ومن باهيت به مالئكتي ال أعذبه 

منه صالة واحدة مل يعذبه، ومن قبل    قال آخر: قال اإلمام الصادق: ): من قبل اهلل 

  (8)(منه حسنة مل يعذبه

 

 . 1ح   186ثواب األعامل: ص  (1)

 . 9452ح   173ص  9املعجم األوسط: ج  (2)

 . 11ح   522اخلصال: ص  (3)

 .90ح   151صحيفة اإلمام الرضا: ص  (4)

 . 9152ح   197ص  43تاريخ دمشق: ج  (5)

 . 6005غرر احلكم: ح  (6)

 .88فضائل األشهر الثالثة: ص  (7)

 . 11ح   266ص   3الكايف: ج  (8)
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  (1) (جسدها عىل النار قال آخر: وقال: )ما من قدم سعت إىل اجلمعة إال حرم اهلل 

قال آخر: وقال: )ما من عبد اهتم بمواقيت الصالة ومواضع الشمس إال ضمنت  

  (2)(روح عند املوت، وانقطاع اهلموم واألحزان، والنجاة من النارله ال 

قال آخر: وقال: )عليكم بصالة الليل ولو ركعة واحدة؛ فإن صالة الليل منهاة عن  

  (3) (اإلثم، وتطفئ غضب الرب تبارك وتعاىل، وتدفع عن أهلها حر النار يوم القيامة

قال آخر: وقال: )صالة الليل مرضاة الرب، وحب املالئكة، وسنة األنبياء، ونور  

املعرفة، وأصل اإليامن، وراحة األبدان، وكراهية للشيطان، وسالح عىل األعداء، وإجابة  

للدعاء، وقبول لألعامل، وبركة يف الرزق، وشفيع بني صاحبها وبني ملك املوت، ورساج  

وزائر يف قربه، فإذا كان يوم    ومؤنس ، وجواب منكر ونكري،  يف قربه، وفراش حتت جنبيه

القيامة كانت الصالة ظال عليه، وتاجا عىل رأسه، ولباسا عىل بدنه، ونورا يسعى بني يديه،  

  (4)(وسرتا بينه وبني النار

قال آخر: وقال اإلمام الرضا: )عليكم بصالة الليل؛ فام من عبد يقوم يف آخر الليل  

يف قنوته سبعني    كعات وركعتني للشفع وركعة للوتر، ثم قنت واستغفر اهلل فيصيل ثامين ر

  (5) (مرة، إال أجري من عذاب القرب وعذاب النار

 قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف دور الصيام يف محاية املؤمن من العذاب. 

  (6) (نارذلك، فقال: )الصوم جنة من ال  رسول اهلل  قال أحد الوعاظ: لقد ذكر 

  (7) (قال آخر: وقال: )الصوم جنة من عذاب اهلل 

 

 . 605ح   449األماَل للصدوق: ص  (1)

 . 5ح   136األماَل للمفيد: ص  (2)

 . 4030ح   18ص  3الفردوس: ج  (3)

 . 191إرشاد القلوب: ص  (4)

 . 778ح   272الدعوات: ص  (5)

 . 5ح   19ص   2الكايف: ج  (6)

 .17929ح   270ص  6: ج مسند أمحد (7)
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الدنيا، وحجاب من عذاب   آفات  ـ من  ـ أي سرتة  )الصوم جنة  آخر: وقال:  قال 

  (1) (اآلخرة

تعاىل بذلك اليوم النار    إال باعد اهلل  قال آخر: وقال: )ال يصوم عبد يوما يف سبيل اهلل 

  (2) (عن وجهه سبعني خريفا 

  (3) (منه جهنم مسرية مائة عام باعد اهلل قال آخر: وقال: )من صام يوما يف سبيل اهلل 

اهلل  كتب  كله  رجبا  صام  )من  وقال:  آخر:  مل    قال  رضاه  له  كتب  ومن  رضاه،  له 

  (4)(يعذبه

سا مل يعطهن أمة نبي قبيل: أما  قال آخر: وقال: )أعطيت أمتي يف شهر رمضان مخ

إليه مل    عز وجل إليهم، ومن نظر اهلل   واحدة؛ فإذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر اهلل 

  (5)يعذبه أبدا(

ملا حرض شهر رمضان، وذلك يف ثالث بقني من     قال آخر: وروي أن رسول اهلل 

وأثنى عليه، ثم    نرب، فحمد اهلل شعبان، قال لبالل: ناد يف الناس، فجمع الناس، ثم صعد امل 

به وحرضكم، وهو سيد الشهور، ليلة فيه    قال: )أهيا الناس، إن هذا الشهر قد خصكم اهلل 

   (6)(خري من ألف شهر، تغلق فيه أبواب النار وتفتح فيه أبواب اجلنان

ورسوله،    قال آخر: وقال اإلمام عيل: )إن أفضل ما يتوسل به املتوسلون اإليامن باهلل

اهلل  سبيل  يف  وإيتاء  واجلهاد  امللة،  فإهنا  الصالة؛  وإقام  الفطرة،  فإهنا  اإلخالص؛  وكلمة   ،

  (7)(عز وجل، والصوم؛ فإنه جنة من عذابه الزكاة؛ فإهنا من فرائض اهلل 

 

 . 133مصباح الرشيعة: ص  (1)

 . 174ص   4سنن النسائي: ج  (2)

 . 927ح   335ص   17املعجم الكبري: ج   (3)

 .372املقنعة: ص  (4)

 . 101ح   317اخلصال: ص  (5)

 . 5ح   67ص   4الكايف: ج  (6)

 .613ح   205ص  1كتاب من ال حيرضه الفقيه: ج   (7)
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عز وجل    قال آخر: وقال اإلمام السجاد: )حق الصوم أن تعلم أنه حجاب رضبه اهلل 

وب لسانك وسمعك  الصوم  عىل  تركت  فإن  النار،  به من  ليسرتك  رصك وبطنك وفرجك 

   (1) (عليك خرقت سرت اهلل 

عز وجل ملالئكته: )عبدي   قال آخر: وقال اإلمام الصادق: )من كتم صومه قال اهلل 

اهلل  ووكل  فأجريوه(،  عذايب  من  يأمرهم    استجار  ومل  للصائمني؛  بالدعاء  مالئكته  تعاىل 

  (2) (بالدعاء ألحد إال استجاب هلم فيه

به من النار،    ، فيعتقه اهلل عند اهلل قال آخر: وقال: )إن العبد يصوم اليوم احلار يريد ما  

  (3) (عز وجل ولو شق مترة وال تستقل ما يتقرب به إىل اهلل 

 ام ورد يف دور احلج يف محاية املؤمن من العذاب. قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا ب

أمن من عذاب    اإلمام عيل ذلك، فقال: )زيارة بيت اهلل   قال أحد الوعاظ: لقد ذكر

  (4) (جهنم

 :  األخالق احلسنة 

من   املؤمن  محاية  يف  اخللق  دور حسن  يف  ورد  بام  فحدثونا  أحسنتم..  املرشد:  قال 

 العذاب. 

الوعاظ: لقد ذكر  خلق    ، ما حسن اهلل ذلك، فقال: )واهلل    رسول اهلل   قال أحد 

  (5)(رجل وخلقه فتطعمه النار أبدا

 

 .3214ح   620ص  2كتاب من ال حيرضه الفقيه: ج   (1)

 . 10ح   64ص   4الكايف: ج  (2)

 . 5ح   142ص   2الكايف: ج  (3)

 . 5473غرر احلكم: ح  (4)

 . 6780ح   37ص  7املعجم األوسط: ج  (5)
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   (1)(عىل النار قال آخر: وقال: )من كان هينا لينا قريبا حرمه اهلل 

القريب   اللني  اهلني  غدا؟..  النار  عليه  حترم  بمن  أخربكم  )أال  وقال:  آخر:  قال 

  (2)(السهل 

 أحسنتم.. فحدثونا عن نامذج من األخالق ورد كوهنا حجبا عن النار. قال املرشد:  

: )من كف    فقد قال رسول اهلل قال أحد الوعاظ: من ذلك ما ورد يف كظم الغيظ،  

   (3) (ـ تبارك وتعاىل ـ عنه عذاب يوم القيامة غضبه عن الناس كف اهلل 

:    ال رسول اهلل ، فقد قيف الدفاع عن عرض املؤمنقال آخر: ومن ذلك ما ورد  

  (4) (أن يعتقه من النار )من رد عن عرض أخيه بالغيب، كان حقا عىل اهلل 

 : )من رد عن عرض أخيه املسلم، كان حقا عىل اهلل قال آخر: وقال رسول اهلل  

  (5) (عز وجل أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة

عن وجهه النار يوم    اهلل: )من رد عن عرض أخيه، رد  قال آخر: قال رسول اهلل  

  (6) (القيامة

  (7)(: )من رد عن عرض أخيه، كان له حجابا من النارقال آخر: قال رسول اهلل 

  : )من ذب عن عرض أخيه باملغيب، كان حقا عىل اهلل قال آخر: قال رسول اهلل  

  (8)(عز وجل أن يعتقه من النار

اإلمام عيل: )اتركوا الدنيا وخمالطة    من ذلك ما ورد يف الزهد، فقد قالقال آخر: و

 

 . 435ح   215ص   1: ج مستدرك احلاكم (1)

 . 83ح   238اخلصال: ص  (2)

 . 14ح   305ص   2الكايف: ج  (3)

 . 19كشف الريبة: ص  (4)

 . 27606ح   428ص  10: ج مسند أمحد (5)

 . 1931ح   327ص  4سنن الرتمذي: ج  (6)

 . 2ح   338األماَل للمفيد: ص  (7)

 . 443ح   176ص   24املعجم الكبري: ج   (8)
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  (1)(الناس؛ تسرتحيوا يف الدارين وتأمنوا من العذاب 

  (2) (قال آخر: وقال اإلمام الصادق: )الزهد مفتاح باب اآلخرة، والرباءة من النار

: )السخي قريب من    قال رسول اهلل من ذلك ما ورد يف السخاء، فقد  قال آخر: و

، بعيد من اجلنة،  اجلنة، قريب من الناس، بعيد من النار، والبخيل بعيد من اهلل، قريب من  اهلل

  (3)(بعيد من الناس، قريب من النار

؛ فإنه ال يدخل اجلنة  وإياكم والبخل، وعليكم بالسخاءقال آخر: وقال اإلمام عيل: ) 

  (4) ( بخيل، وال يدخل النار سخي 

لبعض أصحاب الصادق  يقرب من اهلل قال آخر: وقال اإلمام  ،  ه: أال أخربك بِشء 

خلق خلقا برمحته لرمحته،    ويقرب من اجلنة، ويباعد من النار؟.. عليك بالسخاء؛ فإن اهلل

فجعلهم للمعروف أهال وللخري موضعا وللناس وجها، يسعى إليهم لكي حييوهم كام حييى  

  (5)(املطر األرض املجدبة، أولئك هم املؤمنون اآلمنون يوم القيامة

قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد يف دور اإلحسان بمظاهره املختلفة يف محاية  

 املؤمن من العذاب. 

ومن   تعاىل،  اهلل  سبيل  يف  اإلنفاق  فضل  يف  ورد  ما  ذلك  من  الوعاظ:  أحد  قال 

: )من استطاع منكم أن يقي وجهه حر النار    األحاديث الواردة يف ذلك قول رسول اهلل 

  (6) (مترة فليفعلولو بشق 

  (7()قال آخر: وقال: )اتقوا النار ولو بشق مترة، اتقوا النار ولو برشبة من ماء،

 

 . 950ح   341جامع األخبار: ص  (1)

 . 191مصباح الرشيعة: ص  (2)

 . 1961ح   342ص  4سنن الرتمذي: ج  (3)

 . 390حتف العقول: ص  (4)

 . 12ح   41ص   4الكايف: ج  (5)

 . 2415ح   611ص  4سنن الرتمذي: ج  (6)

 .53ح   296ص   1عيون أخبار الرضا: ج  (7)
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  (1) (قال آخر: وقال: )اتقوا النار ولو بشق مترة، فمن مل جيد فبكلمة طيبة

   ( 2) (قال آخر: وقال: )تصدقوا؛ فإن الصدقة فكاككم من النار

له يوم    إال قال اهلل   تصدق بصدقة يبتغي هبا وجه اهللقال آخر: وقال: )ما من عبد  

القيامة: عبدي، رجوتني، فلن أحقرك، حرمت جسدك عىل النار، وادخل من أي أبواب  

  (3) (اجلنة شئت

   (4) (قال آخر: وقال اإلمام عيل: )الصدقة جنة عظيمة من النار للمؤمن

اخل  أردت شيئا من  )إذا  الصادق:  اإلمام  العبد  قال آخر: وقال  فإن  تؤخره؛  ري فال 

من النار، ويتصدق بصدقة يريد    عز وجل فيعتقه اهلل   عند اهللليصوم اليوم احلار يريد به ما  

  (5)(من النار  فيعتقه اهلل  هبا وجه اهلل 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد يف فضل اصطناع املعروف، فقد قال اإلمام الصادق:  

وقد أمر به إىل النار وامللك    القيامة ليمر به الرجل له املعرفة به يف الدنيا )إن املؤمن منكم يوم  

ينطلق به، فيقول له: يا فالن أغثني؛ فقد كنت أصنع إليك املعروف يف الدنيا وأسعفك يف  

احلاجة تطلبها مني، فهل عندك اليوم مكافأة؟ فيقول املؤمن للملك املوكل به: خل سبيله،  

  (6) (ل املؤمن فيأمر امللك أن جييز قول املؤمن، فيخيل سبيلهقو  قال: فيسمع اهلل 

: )ما من    فقد قال رسول اهلل إكرام الضيف،  من ذلك ما ورد يف فضل  قال آخر: و

  (7)(عبد يأتيه ضيف فينظر يف وجهه إال حرمت عينه عىل النار

 

 . 6174ح   2395ص  5صحيح البخاري: ج   (1)

 . 8060ح   90ص  8املعجم األوسط: ج  (2)

 عن أيب هريرة.  6034ح   12ص  4الفردوس: ج  (3)

 . 10ح   635اخلصال: ص  (4)

 . 602ح   448األماَل للصدوق: ص  (5)

 . 1ح   206ثواب األعامل: ص  (6)

ج    (7) الوسائل:  عن    19796ح    258ص    16مستدرك  نقال 

 .القطب الراوندى يف لب اللباب 
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)من    :   قال رسول اهلل إعانة الضعيف، فقد  من ذلك ما ورد يف فضل  قال آخر: و

تعاىل عىل أمره، ونصب له يف القيامة مالئكة يعينونه    أعان ضعيفا يف بدنه عىل أمره؛ أعانه اهلل

وال   دخاهنا  من  يصيبه  ال  حتى  النار  من  اخلنادق  تلك  وعبور  األهوال  تلك  قطع  عىل 

  (1)(سمومها، وعىل عبور الرصاط إىل اجلنة ساملا آمنا 

قال اإلمام عيل: )بإغاثة  إغاثة امللهوف، فقد  من ذلك ما ورد يف فضل  قال آخر: و 

  (2) (حصن امللهوف يكون لك من عذاب اهلل

  (3)(سبحانه من عذابه قال آخر: وقال: )من أجار املستغيث أجاره اهلل  

:    قال رسول اهلل قضاء حاجة الرضير، فقد  من ذلك ما ورد يف فضل  قال آخر: و

له حاجته، أعطاه    حاجة من حوائج الدنيا ومشى له فيها حتى يقيض اهلل   )من كفى رضيرا

  (4)(براءة من النفاق وبراءة من النار اهلل

قال اإلمام عيل: )العفو  العفو مع القدرة، فقد  من ذلك ما ورد يف فضل  قال آخر: و 

  (5)(سبحانه  مع القدرة جنة من عذاب اهلل 

:    قال رسول اهلل أداء الدين إىل اخلصامء، فقد  من ذلك ما ورد يف فضل  قال آخر: و

  (6)(رقبته من النار )من رد درمها إىل اخلصامء، أعتق اهلل

بينه وبني النار سرتا كام    قال آخر: وقال: )من رد أدنى يشء إىل اخلصامء، جعل اهلل 

   (7) (بني السامء واألرض

 

 .  370ح  635التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري: ص   (1)

 . 4311غرر احلكم: ح  (2)

 . 8881غرر احلكم: ح  (3)

 .4968ح   16ص  4كتاب من ال حيرضه الفقيه: ج   (4)

 . 1547غرر احلكم: ح  (5)

 .  1244ح   441جامع األخبار: ص  (6)

 . 1245ح   442جامع األخبار: ص  (7)
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اإلمام الباقر: )أيام مسلم    إقالة املسلم، فقد قال من ذلك ما ورد يف فضل  قال آخر: و

  (1)(عز وجل عذاب يوم القيامة  أقال مسلام ندامة أقاله اهلل 

من ذلك ما ورد يف فضل الزكاة، فقد قال اإلمام عيل: )إن الزكاة جعلت  قال آخر: و

ا فإهنا جتعل له كفارة، ومن  مع الصالة قربانا ألهل اإلسالم، فمن أعطاها طيب النفس هب

  (2)(النار حجابا ووقاية 

: )لن    قال رسول اهلل الرب بالوالدين، فقد  من ذلك ما ورد يف فضل  قال آخر: و 

  (3)(يدخل النار البار بوالديه

إن  )قال اإلمام الصادق:  الرب باإلخوان، فقد  من ذلك ما ورد يف فضل  قال آخر: و 

  (4)(الرمحن، ويف ذلك مرغمة للشيطان وتزحزح عن النريان البار باإلخوان ليحبه 

: )من رسه    قال رسول اهلل نصاف، فقد  من ذلك ما ورد يف فضل اإلقال آخر: و 

واليوم اآلخر، وليأت إىل    أن يزحزح عن النار ويدخل اجلنة؛ فلتدركه موتته وهو يؤمن باهلل

  (5) ( الناس الذي حيب أن يأتوا إليه 

: )عباد    قال رسول اهلل مواساة املؤمنني، فقد  ذلك ما ورد يف فضل    منقال آخر: و 

املكتوبات والزكوات املفروضات، وتقربوا بعد ذلك إىل    الصلوات  يف أداء  ، أطيعوا اهلل اهلل

يعظم به املثوبات، والذي بعثني باحلق نبيا، إن عبدا   عز وجل  بنوافل الطاعات؛ فإن اهلل اهلل

ليقف يوم القيامة موقفا خيرج عليه من هلب النار أعظم من مجيع جبال الدنيا    من عباد اهلل 

حتى ما يكون بينه وبينها حائل، بينا هو كذلك قد حتري إذ تطاير من اهلواء رغيف أو حبة قد  

 

 .  125ح   51املؤمن: ص  (1)

 . 199هنج البالغة: اخلطبة   (2)

نقال عن أيب    17908ح    175ص    15مستدرك الوسائل: ج    (3)

ح    842ص    15القاسم الكويف يف الكتاب األخالق، وكنزالعامل: ج  

43347 . 

 . 15ح   41ص   4الكايف: ج  (4)

 .3956ح   1307ص   2سنن ابن ماجة: ج  (5)
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واسى هبا أخا مؤمنا عىل إضافته، فتنزل حواليه، فتصري كأعظم اجلبال مستديرا حواليه تصد  

  (1)(ال يصيبه من حرها وال دخاهنا يشء إىل أن يدخل اجلنةعنه ذلك اللهب، ف

: )غم العيال    قال آخر: ومن ذلك ما ورد يف حتمل العيال، فقد قال رسول اهلل

  (2)(سرت من النار

  قال آخر: وقال: )نعم الولد البنات املخدرات، من كانت عنده واحدة جعلها اهلل 

  (3)(هبام اجلنة سرتا له من النار، ومن كانت عنده اثنتان أدخله اهلل 

: )من    قال رسول اهلل األكل من عمل اليد، فقد  قال آخر: ومن ذلك ما ورد يف  

  (4) (إليه بالرمحة، ثم ال يعذبه أبدا أكل من كد يده نظر اهلل 

  له، فقد قال رسول اهلل قال آخر: ومن ذلك ما ورد يف خدمة املرأة لزوجها وحتملها 

 (5) (عنها سبعة أبواب النار : )أيام امرأة خدمت زوجها سبعة أيام، غلق اهلل  

قال آخر: وقال: )أيام امرأة رفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إىل موضع تريد  

  (6) ( إليه مل يعذبه عز وجل إليها، ومن نظر اهلل  به صالحا؛ نظر اهلل 

ا ورد يف مواالة الصاحلني وحبهم، فقد قال اإلمام السجاد:  قال آخر: ومن ذلك م

)أيام مؤمن مسه أذى فينا، فدمعت عيناه حتى تسيل عىل خده من مضاضة ما أوذي فينا،  

  (7) (عن وجهه األذى وآمنه يوم القيامة من سخطه والنار َصف اهلل 

وجهه عىل    عيناه، حرم اهلل من ذكرنا عنده ففاضت  )قال آخر: وقال اإلمام الصادق:  

  (8)(النار

 

 . 320ح  525اإلمام العسكري: ص  التفسري املنسوب إىل  (1)

 . 611ح   239جامع األخبار: ص  (2)

 .1613ح   472ص  1مكارم األخالق: ج   (3)

 . 1087ح   390جامع األخبار: ص  (4)

 . 175إرشاد القلوب: ص  (5)

 . 678ح   496األماَل للصدوق: ص  (6)

 . 1ح   108ثواب األعامل: ص  (7)

 . 296ح   207كامل الزيارات: ص  (8)
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 أعامل خمتلفة: 

قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا بام ورد من األحاديث التي جتمع أعامال خمتلفة حتمي  

 صاحبها من العذاب. 

: )عينان ال متسهام النار: عني بكت  قال أحد الوعاظ: من ذلك قول رسول اهلل  

  (1) (سبيل اهلل ، وعني باتت حترس يف من خشية اهلل 

عينا سهرت    عىل النار، وحرم اهلل   عينا بكت من خشية اهلل   قال آخر: وقال: )حرم اهلل 

   (2) (عىل النار يف طاعة اهلل 

اهلل  من خشية  بكت  أعني: عني  ثالثة  عىل  النار  )حرمت  وقال:  آخر:  وعني  قال   ،

  (3)(، وعني سهرت يف سبيل اهلل غضت عن حمارم اهلل 

أن يعذب من محله    : وقال: )إذا مات الرجل من أهل اجلنة، استحيى اهللقال آخر

  (4)(ومن تبعه ومن صىل عليه 

البارحة رجال من أمتي قائام عىل شفري جهنم، فجاءه   قال آخر: وقال: )إين رأيت 

  (5)(عز وجل فاستنقذه من ذلك  رجاؤه من اهلل 

،  وحرمت النار عليه: إيامن باهللقال آخر: وقال: )ثالث من كن فيه حرم عىل النار  

  (6)(، وأن يلقى يف النار فيحرق أحب إليه من أن يرجع يف الكفروحب اهلل 

وهن فيه حرم عىل النار وحرمت عليه: إيامن    قال آخر: وقال: )ثالث من لقي اهلل

عز وجل، والثالثة أن يوقد نار فيلقى فيها أحب إليه من أن    ورسله، والثانية حب اهلل   باهلل

 

 . 1639ح   175ص  4سنن الرتمذي: ج  (1)

 . 797ح   489ص   1شعب اإليامن: ج  (2)

 . 209ص  5حلية األولياء: ج  (3)

 . 1108ح   282ص  1الفردوس: ج  (4)

 . 342ح   302األماَل للصدوق: ص  (5)

 .12123ح   228ص  4: ج مسند أمحد (6)
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  (1)(يرجع إىل الكفر

قال آخر: وقال: )ثالثة ال متسهم النار: املرأة املطيعة لزوجها، والولد البار لوالديه،  

  (2)(والسخي حيسن خلقه 

لوالديه،    قال آخر: وقال: )ثالثة ال متسهم النار: املرأة املطيعة لزوجها، والولد البار

  (3) (واملرأة الصبور عىل غرية زوجها 

حلمه عىل النار وله اجلنة: من إذا    قال آخر: وقال: )ثالث من كن فيه فقد حرم اهلل 

عند ذكره إياها، وإذا أذنب استغفر    عليه بنعمة محد اهلل   أصابته مصيبة اسرتجع، وإذا أنعم اهلل 

  (4)(اهلل

اهلل رفع  )ثالثة  وقال:  آخر:  اهلل   قال  بقضاء  الرايض  القيامة:  يوم  العذاب  ،  عنهم 

  (5) (والناصح للمسلمني، والدال عىل اخلري

تعاىل عىل النار وحفظه من الشيطان:    قال آخر: وقال: )أربع من كن فيه حرمه اهلل 

  (6)(يرغب، وحني يرهب، وحني يغضب، وحني يشتهيمن ملك نفسه حني 

  (7)(سبحانه يقي عذاب النار قال آخر: وقال اإلمام عيل: )احلياء من اهلل 

سبحانه عن املؤمن شيئا من بالء الدنيا وعذاب اآلخرة    قال آخر: وقال: )ما دفع اهلل 

  (8) (إال برضاه بقضائه وحسن صربه عىل بالئه

قال آخر: وروي أنه ملا جلس اإلمام عيل يف اخلالفة وبايعه الناس، خرج إىل املسجد  

متقلدا      متنعال نعل رسول اهلل     البسا بردة رسول اهلل     متعمام بعاممة رسول اهلل 

 

 نقال عن ابن النجار.  43340ح   840ص  15كنزالعامل: ج  (1)

 . 196إرشاد القلوب: ص  (2)

 نقال عن أيب الشيخ.  43347ح   842ص  15كنزالعامل: ج  (3)

 . 34درر األحاديث النبوية: ص  (4)

 . 196إرشاد القلوب: ص  (5)

 . 303ص  2نوادر االصول: ج   (6)

 . 2122غرر احلكم: ح  (7)

 . 9671غرر احلكم: ح  (8)
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املنرب، فجلس عليه متمكنا، ثم شبك بني أصابعه فوضعها   رسول اهلل   سيف ، فصعد 

أسفل بطنه، ثم قال: يا معرش الناس، سلوين قبل أن تفقدوين.. فقام إليه رجل من أقىص  

املؤمنني،   أمري  يا  منه، فقال:  الناس حتى دنا  يتخطى  املسجد متوكيا عىل عصاه، فلم يزل 

من النار، قال له: اسمع يا هذا، ثم افهم، ثم استيقن؛    ه نجاين اهلل دلني عىل عمل أنا إذا عملت

اهلل  أهل دين  بامله عىل  يبخل  ناطق مستعمل لعلمه، وبغني ال  بعامل  بثالثة:  الدنيا  ،  قامت 

والثبور،   الويل  الفقري فعندها  الغني ومل يصرب  العامل علمه وبخل  كتم  فإذا  وبفقري صابر؛ 

العارفون باهلل  أهيا    وعندها يعرف  ـ  الكفر بعد اإليامن  ـ أي  الدار قد رجعت إىل بدئها  أن 

أهيا   شتى،  وقلوهبم  جمتمعة  أجسادهم  أقوام  ومجاعة  املساجد،  بكثرة  تغرتن  فال  السائل، 

الناس، إنام الناس ثالثة: زاهد، وراغب، وصابر؛ فأما الزاهد فال يفرح بِشء من الدنيا أتاه،  

أما الصابر فيتمناها بقلبه، فإن أدرك منها شيئا َصف عنها  وال حيزن عىل يشء منها فاته، و

  (1)(نفسه ملا يعلم من سوء عاقبتها، وأما الراغب فال يباَل من حل أصاهبا أم من حرام 

، ووفاء بإخائه،  عىل إيامن باهلل  قال آخر: وقال اإلمام الباقر: )من استفاد أخا يف اهلل 

  (2)(وأمانا من عذاب اهلل  ا من نور اهلل ، فقد استفاد شعاعطلبا ملرضاة اهلل 

له حسنة،    قال آخر: وقال اإلمام الرضا: )من تبسم يف وجه أخيه املؤمن كتب اهلل 

  (3)(له حسنة مل يعذبه  ومن كتب اهلل 

موسى بن عمران قال موسى: إهلي، فام   قال آخر: وقال اإلمام اهلادي: )ملا كلم اهلل 

جزاء من كف أذاه عن الناس، وبذل معروفه هلم؟ قال: يا موسى، تناديه النار يوم القيامة:  

  (4) (ال سبيل َل عليك

 

 . 1ح   305التوحيد: ص  (1)

 . 295حتف العقول: ص  (2)

 . 1ح   157مصادقة اإلخوان: ص  (3)

 . 307ح   276األماَل للصدوق: ص  (4)
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:    قال آخر: ومن ذلك ما ورد يف فضل اجلهاد يف سبيل اهلل، فقد قال رسول اهلل 

  (2) (عىل وجهه النار حرم اهلل  (1)عز وجل فواق ناقة )من قاتل يف سبيل اهلل 

عليه   إال حرم اهلل  يف سبيل اهلل  (3)قال آخر: وقال: )ما خالط قلب امرى مسلم رهج

  (4)(النار

  (5) (عىل النار قال آخر: وقال: )من رابط فواق ناقة حرمه اهلل 

   (6) (ودخان جهنم يف جوف عبد أبدا قال آخر: وقال: )ال جيتمع غبار يف سبيل اهلل 

  (7)(فتمسه النار أبدا قال آخر: وقال: )ال جيتمع غبار يف منخري عبد يف سبيل اهلل 

  (8) (كان سرته يف النار قال آخر: وقال: )من حبس فرسا يف سبيل اهلل 

وشاحا يف اجلنة ال تقوم هلا    قلده اهلل   قال آخر: وقال: )من تقلد سيفا يف سبيل اهلل 

ليباهي بسيف الغازي ورحمه وسالحه، وإذا    إىل يوم يفنيها، وإن اهلل   الدنيا منذ خلقها اهلل

  (9)(بعبد مل يعذبه أبدا باهي اهلل

بالغزو كتب اهلل  إذا مهوا  )الغزاة  النار، فإذا جتهزوا    قال آخر: وقال:  براءة من  هلم 

 (10) ( الئكةهبم امل لغزوهم باهي اهلل 

 

 فواق ناقة: ما بني احللبتني من الوقت. (1)

 .19461ح   114ص  7: ج مسند أمحد (2)

 الرهج: الغبار.  (3)

 .24602ح   369ص  9: ج مسند أمحد (4)

ج    (5) العامل:  يف    10634ح    307ص    4كنز  العقييل  عن  نقال 

 الضعفاء. 

 . 13ص   6سنن النسائي: ج  (6)

نقال عن الشريازى يف   10701ح    320ص    4كنز العامل: ج    (7)

 األلقاب.

 .252ح   111املنتخب من مسند عبد بن محيد: ص  (8)

ج    (9) العامل:  الشيخ    10788ح    338ص    4كنز  أيب  عن  نقال 

 واملخلص يف فوائده.

 . 884ص  2جممع البيان: ج   (10)
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 النهاية 

انتهى الوعاظ من أحاديثهم التي مل خترج عن القرآن الكريم، وما ورد يف السنة    ما بعد

وأئمة اهلدى، قام بعض احلضور، وكان يرتدي عباءة    املطهرة من أحاديث رسول اهلل  

التي   العلامء، وقال: بورك فيكم.. لقد جعلتني أحاديثكم أراجع نفيس يف كل األحاديث 

أقبلها، وأروهيا من غري أن أعرضها عىل القرآن الكريم، مع أهنا كانت هتدم كل ما ورد    كنت

 معان وقيم.   ه منفي

الا  قال آخر: وأنا مثلك أيضا، فقد كان حاَل كحال التي وصفها اهلل تعاىل يف قوله:   ﴿وا

اًثا﴾   أاْنكا ٍة  ُقوَّ ْعِد  با ِمْن  اا  ْزهلا غا ْت  ضا ناقا تِي  الَّ كا باحلديث  [ 92]النحل:  تاُكوُنوا  أهدم  كنت  فقد   ،

الواحد كل ما ورد يف القرآن الكريم من الدعوة للفضائل، أو االنتهاء عن الرذائل، وأذكر  

أين رأيت مرة أحد القتلة املجرمني، وهو يتشبث بثيايب، ويقول َل: أنت السبب فيام وقعت  

تل نملة، لكنك عندما ذكرت  فيه من جريمة القتل.. لقد كنت يف بداية حياِت ال أجرؤ عىل ق

َل حديث الذي قتل مائة نفس، وكيف دخل اجلنة من غري أن يدفع أي دية، وال أن يعرض  

 نفسه للقصاص، هان عيل القتل، فكنت أقتل من خيالفني، وأتأول لذلك التأويالت. 

الصوفية،   الطرق  بعض  تلبسها  التي  العباءات  كتلك  عباءة  يلبس  آخر، وكان  قام 

أداين إىل وقال: ومثلك الناس بأين من املكاشفني، وأن كشفي  أنا.. فقد كنت أدعي بني    م 

والكافر..   واملؤمن  والتقي والفاجر،  الضحية واجلالد،  فيها  يستوي  التي  الواسعة  الرمحة 

 وكأن ابتالءات اهلل تعاىل التي ابتىل هبا عباده مل تكن سوى مزحة ال معنى هلا. 

خطيبا بني قوم غالظ، لكنهم أصحاب أموال،    قام آخر، وقال: وأما أنا فقد كنت

تركت   فلذلك  حذرهتم..  كلام  عيل  ويشحون  برشهتم،  كلام  باألموال  يمطرونني  وكانوا 
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أدعوهم   أن  بدل  الغفران،  صكوك  عليهم  أوزع  فرصت  بالتبشري..  واكتفيت  التحذير، 

   لتطبيق مقتضيات اإليامن. 

ن يتعلموا من القرآن الكريم وهديه  وهكذا قام الكثري معلنني توبتهم، وعازمني عىل أ

الوعاظ،   من  أقرتب  أن  الناس  انرصاف  بعد  َل  تسنى  وقد  والدعوة،  الوعظ  يف  السامي 

أمل   القرية، فقال َل أحدهم:  قريتي، كام وفدوا عىل أهل هذه  يفدوا عىل  وأطلب منهم أن 

 تؤمر بتسجيل كل ما قلنا؟

 قلت: بىل.. وقد فعلت ذلك بدقة. 

صل كلامتنا إىل قومك وغريهم.. فالعربة باحلقائق، ال باألشخاص  قال: فيكفي أن ت

 الذين يعربون عنها. 

 قدرة كبرية عىل التأثري واإلقناع؟خصوصا  م أنت لكم  ي أرى أن قلت: ولكن

قال: إن اصطحبتم القرآن الكريم، وتدبرمتوه، وحتاكمتم إليه يف كل يشء، فسيفيض  

 اهلل تعاىل عليكم من فضله ما يوفر لكم هذه القدرة. 

ق أن  معنا،  بعد  اهلل  فكلامت  عظيم،  وفرح  عالية،  بروحانية  شعرت  هذا،  َل  الوا 

 ويمكننا من خالهلا أن نرتقي إىل كل عوامل اجلامل والكامل. 

و كتبته  ما  بجمع  قمت  ثم  قريتي..  إىل  حينها  أن  رست  غري  من  وتنظيمه،  تنسيقه 

تامعي، وأحتته  وسائل التواصل االجاملواقع و قمت بنرشه يف مجيع  ثم  أتدخل يف حمتوياته،  

 لكل من يرغب يف مطالعته.. وقمت بإشهارات كثرية لذلك. 

وما هي إال أيام قليلة حتى رأيت أولئك الذين كنت أسمعهم يضحكون عىل من  

يذكر جهنم وعقوباهتا، يقدم دروسا وخطبا عنها، ويستغفر اهلل لتقصريه يف احلديث عنها،  

 آياته، أو انتقاء ما يتناسب مع األهواء منها. ويعتربه من هجر القرآن، أو تبديل  
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كل   فيها  يكذب  كتبا  خيرج  املحدثني  بعض  رأيت  حتى  قليلة  أيام  إال  هي  ما  ثم 

الفئة   اليهود وأصحاب  املدلسني من  التي تنرش اإلرجاء، ويبني أهنا من وضع  األحاديث 

 الباغية، والذين أرادوا إسالما حمرفا متناسبا مع أمزجتهم. 

إال أيام قليلة حتى رأيت بعض الصوفية حيذر من كل ما يبثه أهل طريقته  ثم ما هي  

واإلنذار،   الوعيد  الكريم من  القرآن  ورد يف  ما  مع  تتناىف  التي  واألذواق  املكاشفات  من 

 ويعترب ذلك من وحي الشيطان، ال من وحي اهلل. 

س، تطلب  ثم ما هي إال أيام قليلة حتى جاءتني الرسائل كثرية، ومن كثري من النا 

مني أن أطلب من معلمي أن يقودين إىل رحلة تبحث قصص القرآن الكريم والعرب املستفادة  

 منها. 

بعد انرصافهم، وعودِت إىل بيتي وجدت معلم القرآن يف انتظاري، وهو يقول َل:  

 ( 1) [والقصص واالعتبارهيئ نفسك لرحلتك اجلديدة إىل ]القرآن ..  

 

 

 عرش من السلسلة.احلادي ( هو عنوان الكتاب 1)
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 هذا الكتاب 

من   اخلامسة  اخلاصية  ويتناول  السلسلة،  هلذه  العارشة  املقدمة  هو  الكتاب  هذا 

من اخلصائص املرتبطة باملوعظة  هي  اإلنذار، والوعيد وخصائص القرآن الكريم، خاصية  

احلسنة، والتي اعتربها اهلل تعاىل صفة من صفات القرآن الكريم، ووظيفة من وظائف اهلداة  

، ومن ورثهم من أئمة  وغريه من األنبياء عليهم السالم  اهلل والصاحلني ابتداء من رسول 

 . اهلدى وأتباعهم من الصاحلني

وقد حاولنا أن نجمع يف هذا الكتاب النامذج الكثرية من اآليات الكريمة التي يرد  

لنتعرف من خالهلا عىل   أو كآيات منفصلة،  إما كمقاطع  الوعيد واإلنذار والتهديد،  فيها 

 يف اإلنذار والوعيد، ليكون لنا يف أسلوبه عربة وأسوة. املنهج القرآين 

وقد ضممنا إىل ما ورد يف القرآن الكريم من الوعيد واإلنذار الكثري من األحاديث  

التي تفصل املعاين الواردة يف اآليات الكريمة أو تؤكدها وتزيد يف وضوحها، وذلك بناء  

ة املطهرة، قدر اإلمكان، مع اشرتاط أن  عىل ما ذكرناه من حماولة ربط القرآن الكريم بالسن 

 تكون السنة موافقة للقرآن. 

وقد جعلنا من األهداف الكربى للرواية، وخاصة بطابعها الفني، الرد عىل املرجئة  

القدامى واجلدد، والذين استغلوا بعض املعاين القرآين املرتبطة برمحة اهلل الواسعة، ليلغوا ما  

 التهديد. ورد فيه من الوعيد واإلنذار و
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