
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 ىود سورة من 701 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

وعمى آلو وصحبو  ،الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين، نبينا محمد
 أجمعين، أما بعد:

في  -جل جاللو-، فاهلل -عميو الصالة والسالم-فيذا ىو الموضع الرابع واألخير الذي نقف عنده من سورة ىود 
، وذكر ما -صموات اهلل عمييم أجمعين-من نوح إلى موسى  -عمييم الصالة والسالم-ىذه السورة ذكر األنبياء 

وما نتج عن ذلك من وقوع العقوبات  ،اطيلجرى ليم من أقواميم من التكذيب ورد دعوتيم ورمييم بألوان األب
 الصالة والسالم. معميي-ُثالت بيؤالء األمم الذين كذبوا الرسل ونزول المَ 

، [ٕٓٔىود:] {َوَكَذِلَك َأْخُذ َربَِّك ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِىَي َظاِلَمٌة ِإنَّ َأْخَذُه أَِليٌم َشِديدٌ }: -عز وجل-ثم بعد ىذا قال اهلل 
 .كل مجرم ومكذب وظالم -عز وجل-يأخذ اهلل  ،األخذ الذي وقع ليؤالء المجرمينكيذا 

ُموٌع َلُو النَّاُس ِإنَّ ِفي َذِلَك آَل * ِإنَّ َأْخَذُه أَِليٌم َشِديٌد } ْْ ََ اآلِخَرِة َذِلَك َيْوٌم َم َذا ََ ، [ٖٓٔ-ٕٓٔىود:] {َيًة ِلَمْن َخاَف 
ُموٌع َلُو النَّاُس }ىذا استطراد وحديث عن عذاب اآلخرة بعدما ذكر عذاب الدنيا،  ْْ  :، أي[ٖٓٔىود:] {َذِلَك َيْوٌم َم

ُرُه ِإَّلَّ لَِ * َوَذِلَك َيْوٌم َمْشُيوٌد }اليوم اآلخر،  ٍل َمْدُدودٍ َوَما ُنَؤخِّ -ٖٓٔىود:] {َيْوَم َيْأِت َّل َتَكمَُّم َنْفٌس ِإَّلَّ ِبِإْذِنوِ *  َْ
َيْوَم َيْأِت َّل َتَكمَُّم َنْفٌس ِإَّلَّ }، -عز وجل-، يوم عظيم رىيب ال يجترئ فيو أحد عمى الكالم إال بإذن اهلل [٘ٓٔ

ذنا اهلل ، أعا[ٙٓٔ-٘ٓٔىود:] {َفَأمَّا الَِّذيَن َشُقوا َفِفي النَّاِر َلُيْم ِفيَيا َزِفيٌر َوَشِييقٌ * ِبِإْذِنِو َفِمْنُيْم َشِقيٌّ َوَسِديٌد 
خواننا المسممين من النار ياكم ووالدينا وا   .وا 

الزفير ىو صوت خروج النفس بقوة بصوت، والشييق ىو استميام النفس وسحبو بقوة مع صوت من شدة العذاب 
* َلُيْم ِفيَيا َزِفيٌر َوَشِييٌق }ره لشدتو ونكّ  ،، تصور ىذا المشيد[ٙٓٔىود:] {َلُيْم ِفيَيا َزِفيٌر َوَشِييقٌ }والمعاناة، 

قولو ، و [ٚٓٔ-ٙٓٔىود:] {السََّمَواُت َواَلْرُض ِإَّلَّ َما َشاَء َربَُّك ِإنَّ َربََّك َفدَّاٌل ِلَما ُيِريدُ  َخاِلِديَن ِفيَيا َما َداَمتِ 
َُّ ِمْن َفْوِق ُرُءوِسِيمُ }سبحانو:  ُموُد *   اْلَحِميمُ  ُيَص ُْ * َوَلُيْم َمَقاِمُع ِمْن َحِديٍد * ُيْصَيُر ِبِو َما ِفي ُبُطوِنِيْم َواْل

يُدوا ِفيَيا َِ وا ِمْنَيا ِمْن َغمٍّ ُأ ُْ  .[ٕٕ-ٜٔالحج:] {ُكمََّما َأرَاُدوا َأْن َيْخُر
فزيد فيو حرف الطاء في العبارة  ،، ُصراخ شديد[ٖٚفاطر:] {َوُىْم َيْصَطِرُخوَن ِفيَيا}واهلل ذكر عذابيم في مواضع 

َنا َنْدَمْل َصاِلًحا َغْيَر الَِّذي ُكنَّا َنْدَملُ }يصرخون،  :ما قال "يصطرخون"عنو  ْْ  {َيْصَطِرُخوَن ِفيَيا َربََّنا َأْخِر
ياكم جميعًا من ذلك-ألوانًا من حال وأوصاف أىل النار  -عز وجل-، وذكر اهلل [ٖٚفاطر:] َيْوَم }، -أعاذنا اهلل وا 

وِىِيْم ُذوُقوا َمسَّ َسَقرَ  ُْ َمى ُو ََ  .[ٛٗالقمر:] {ُيْسَحُبوَن ِفي النَّاِر 
شاىد بعض الصور التي ُتعرض ألقوام ماتوا من التعذيب في العراق أو في مكان آخر، ىذا ُيدخل نحن حينما ن

 ،وآثار الضرب الذي يكسر العظام ،في تنور ثم يخرج وقد شوي لحمو واسود، وىذا قد ُصب عميو المواد الحارقة
أيامًا طوااًل، ى لو ىذه الصورة اءتنقبض النفس ويقشعر البدن ويبقى اإلنسان تتر  ،وقد ُىشمت جمجمتو ونحو ذلك



َُّ ِمْن َفْوِق ُرُءوِسِيمُ } فكيف بيذا العذاب ُموُد *   اْلَحِميمُ  ُيَص ُْ َقاِمُع ِمْن َوَلُيْم مَ * ُيْصَيُر ِبِو َما ِفي ُبُطوِنِيْم َواْل
، يجرجرون في النار وُيسحبون فييا، وُيدخل الواحد منيم في النار كما ُيدخل الوتد في [ٕٔ-ٜٔالحج:] {َحِديدٍ 

َماَلٌة * ا َتْرِمي ِبَشَرٍر َكاْلَقْصرِ ِإنَّيَ }ظممة لتعذيب، ضيق وحرارة ونار سوداء مالحائط؛ ليكون أشد في ا ِْ َكَأنَُّو 
فرة ىنا المراد بيا السواد، وليس ذلك في يوم أو يومين، فالص ،، كأنو إبل سوداء[ٖٖ-ٕٖالمرسالت:] {ُصْفرٌ 

ا ىذا فبال انقطاع، كما يعيش أمّ  ،وال يحتمل ،اإلنسان قد ُيفعل بو شيء من ذلك في يوم أو لحظة ثم يموت
ْنُيْم َوُىْم ِفيِو ُمْبِمُسونَ َّل ُيَفتَُّر }سبعين سنة، ىذا مميارات السنين وال ينتيي، أو اإلنسان في الدنيا ستين  ََ} 

َمْيَنا َربَُّك َقاَل ِإنَُّكْم َماِكُثونَ }، من اإلبالس والسكون واليأس، [٘ٚالزخرف:] ََ ، [ٚٚالزخرف:] {َوَناَدْوا َيا َماِلُك ِلَيْقِض 
 يتمنون الموت.

 أمانيا يكنّ  المنايا أنْ  وحسبُ   *** ا شافيً  أن ترى الموتَ  داءً  كفى بكَ 
َخاِلِديَن }غني أكمة أكميا اإلنسان أو شربة أو متعة استمتع بيا ثم يبقى بعد ذلك في مثل ىذا العذاب، تفماذا 

 ، لماذا الخمود؟ [ٚٓٔىود:] {السََّمَواُت َواَلْرُض ِإَّلَّ َما َشاَء َربَُّك ِإنَّ َربََّك َفدَّاٌل ِلَما ُيِريدُ  ِفيَيا َما َداَمتِ 
كر ُيصرف ش ،الشرك، أعظم ذنب وأعظم جرم ،ألن ىؤالء قد فعموا فعاًل لو ُمزج بمياه البحار لكدرىا ؛الخمود

وىؤالء ميما بقوا من  ،-سبحانو وتعالى-يخمق ويزرق وُتصرف العبادة لغيره  ،النعمة في غير من أعطى وأسدى
ْنوُ }: -عز وجل-ا، وليذا يقول اهلل الحياة فإنيم مصرون عمى الكفر أبدً  ََ ، [ٕٛاألنعام:] {َوَلْو ُردُّوا َلَداُدوا ِلَما ُنُيوا 

، قالوا: ىذا ((القاتل والمقتول في النار)): -صمى اهلل عميو وسمم-فاإلصرار يعاقبون عميو، وليذا قال النبي 
وليذا كان ، فيؤاخذ اإلنسان عمى العزم، (ٔ)((إنو كان حريصًا عمى قتل صاحبو))، قال: ؟فما بال المقتول ،القاتل

ستين سنة، ومع ذلك العذاب مستمر،  ،ثالثين سنة ،عذاب الكفار ال ينقطع أبدًا مع أنيم عاشوا كم؟ عشرين سنة
 .لك أن ُتطمق المجال لعقمك ليتخيل مميارات المميارات بال انقطاع من األعوام

السََّمَواُت  يَن ِفيَيا َما َداَمتِ َخاِلدِ }ثم إن قولو تعالى ىنا في ىذه اآلية وىو الشاىد الذي من أجمو أوردتيا 
، فيل معنى ذلك [ٛٗإبراىيم:]{ َيْوَم ُتَبدَُّل اَلْرُض َغْيَر اَلْرِض َوالسََّمَواتُ } قد قال تعالى:، و [ٚٓٔىود:] {َواَلْرُض 

     .أن عذابيم ينقطع؟
واهلل تعالى -، واألقرب [ٚٓٔىود:] {السََّمَواُت َواَلْرُض  َما َداَمتِ } ،من أىل العمم من قال: ىذا في الموحدين

عمق الشيء بزائل والمراد التأبيد، تقول: ال أفعمو ين ابن جرير وغيره أن العرب قد تىو ما ذكره كبير المفسر  -أعمم
ما غرد  ،الدوام ت الُعفر بأذنابيا، ىذا ينقطع وينتيي، لكن المقصودألما تعاقب الميل والنيار، ال أفعمو ما أل

كمو لو انقضاء لكن يقصدون بو الدوام، ال أفعل ذلك ما قامت  حركت أغصان، ىذاطائر، ما ىبت ريح، وت
  .السموات واألرض مع أنيا تُبدل

، ليست (ٕ)-رحمو اهلل-ومن أىل العمم من قال: ما دامت السموات واألرض الجديدة، كما قال الحسن البصري 
، فتمك [ٛٗإبراىيم:] {َيْوَم ُتَبدَُّل اَلْرُض َغْيَر اَلْرِض َوالسََّمَواتُ }ىذه، ىذه تُبدل، ولكن سموات أخرى وأرض أخرى، 

                                                           

نْ } باب اإليمان، كتاب البخاري، أخرجو - ٔ  ومسمم، ،(ٖٔ) برقم ،[ٜ:الحجرات] {َبْيَنُيَما َفَأْصِمُحوا اْقَتَتُموا الُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  َطاِئَفَتانِ  َواِ 
 (.ٕٛٛٛ) برقم بسيفييما، المسممان تواجو إذا باب الساعة، وأشراط الفتن كتاب

 (.ٖٔ٘/ ٗ) كثير ابن تفسير: انظر - ٕ



َوَما } ،ال تزول وال تُبدل، والنصوص يفسر بعضيا بعضًا، فدلت النصوص عمى أن الكفار ال يخرجون من النار
يَن ِمنَ  ِْ ، فيذا التعميق عمى المشيئة من [ٚٓٔىود:] {ِإَّلَّ َما َشاَء َربُّكَ }، وىكذا قال: [ٚٙٔالبقرة:] {النَّارِ  ُىْم ِبَخاِر

أن يقال: إن ىذا االستثناء  -واهلل تعالى أعمم-أىل العمم من قال: إن المراد بو أىل التوحيد يخرجون، واألحسن 
َد }: -عز وجل-، كما قال اهلل لمتعميق عمى المشيئة، لمتحقيق ال [ٚٓٔىود:] {ِإَّلَّ َما َشاَء َربُّكَ } ِْ َلَتْدُخُمنَّ اْلَمْس

ِريَن َّل َتَخاُفونَ  ، وىم داخموه قطعًا، لكن كل شيء [ٕٚالفتح:] {اْلَحرَاَم ِإْن َشاَء المَُّو آِمِنيَن ُمَحمِِّقيَن ُرُءوَسُكْم َوُمَقصِّ
يقول  ،د ال زال عند بعض اإلخوان المصريين إلى اليومبمشيئتو، فيذا تحقيقًا، بل إن من أىل المغة وىو موجو 

لك: ىذا جبل إن شاء اهلل، وأنا ُمعمم في المدرسة الفالنية إن شاء اهلل، وىذه سيارتي إن شاء اهلل، وىي سيارتو 
نما لمتحقيق، وىو وجو عند بعض أىل المغة، لكن ىذا تحقيقًا ال تعميقاً    .قطعًا، فيذا ليس لمتعميق وا 

السََّمَواُت َواَلْرُض ِإَّلَّ  َخاِلِديَن ِفيَيا َما َداَمتِ }طع عذاب أىل النار، قلكن ال ين ،أىل العمم من قال غير ذلكومن 
نَِّة َخاِلِديَن ِفيَيا َما َداَمتِ * َما َشاَء َربَُّك ِإنَّ َربََّك َفدَّاٌل ِلَما ُيِريُد  َْ َواُت َواَلْرُض ِإَّلَّ السَّمَ  َوَأمَّا الَِّذيَن ُسِدُدوا َفِفي اْل

، تحقيقًا ال [ٛٓٔىود:] {ِإَّلَّ َما َشاَء َربُّكَ }، يقال في السموات واألرض كما سبق، [ٛٓٔ-ٚٓٔىود:] {َما َشاَء َربُّكَ 
، باعتبار المدة التي [ٛٓٔىود:] {ِإَّلَّ َما َشاَء َربُّكَ }إن ذلك  :تعميقًا، ومن أىل العمم من قال كالحسن البصري

 .ثني ذلكتُ بين من أىل التوحيد في النار فاسبعض المعذجمسيا 
السََّمَواُت َواَلْرُض  َما َداَمتِ }متحقيق أحسن من ىذا؛ ألن الكالم عمى البقاء الدائم في المستقبل، لوالقول بأن ذلك 
  .[ٛٓٔ ىود:] {ِإَّلَّ َما َشاَء َربُّكَ 

نما بإقامة اهلل  ،وبقاؤىم ليس ذاتيًّا ،إن أىل الجنة ال يقومون فييا بذاتيم، يبقون :ومن أىل العمم من قال -   وا 
ليم وبتخميده إياىم، فيذا ىو المراد، ونعيم أىل الجنة ال ينقطع أبدًا، وقد جاء في الحديث في  -عز وجل

 في واتفقا والنار، الجنة بين فيوقف: كريب أبو زاد - أممح كبش كأنو القيامة، يوم بالموت يجاء))الصحيحين: 
: قال الموت، ىذا نعم،: ويقولون ،وينظرون ونفيشرئبّ  ىذا؟ تعرفون ىل الجنة أىل يا: فيقال -الحديث باقي
 فيذبح، بو فيؤمر قال الموت، ىذا نعم،: ويقولون وينظرون فيشرئبون قال ىذا؟ تعرفون ىل النار أىل يا: ويقال
 صمى-    اهلل رسول قرأ ثم: ، قال((موت فال خمود النار أىل ويا موت، فال خمود الجنة أىل يا: يقال ثم: قال
 إلى بيده وأشار [ٜٖ:مريم] {ُيْؤِمُنونَ  ََّل  َوُىمْ  َغْفَمةٍ  ِفي َوُىمْ  اْلَْمرُ  ُقِضيَ  ِإذْ  اْلَحْسَرةِ  َيْومَ  َوَأْنِذْرُىمْ }: -وسمم عميو اهلل

 .(ٖ)الدنيا
مناٍد إن لكم أن تعيشوا فييا أبدًا فال تموتوا، وأن تشبوا فال تيرموا، وأن تصحوا فال نادي أنو ي))وفي الصحيح: 
الموت؛ ، أربعة أشياء ىي المطالب التي يطمبيا اآلدميون، البقاء من غير (ٗ)((موا فال تشقوا أبداتمرضوا، وأن تُنعّ 

و الموت، يسكن أحسن القصور والنياية نغص األساسي لمراحة واالجتماع والمذة والنعيم، نيايتألن الموت ىو الم
  .ُيدس في ُحفرة، ثم ماذا؟ ،خرقة بيضاء

                                                           

 وصفة الجنة كتاب ومسمم، ،(ٖٓٚٗ) برقم ،[ٜٖ:مريم] {الَحْسَرةِ  َيْومَ  َوَأْنِذْرُىمْ }: قولو باب القرآن، تفسير كتاب البخاري، أخرجو - ٖ
 (.ٜٕٗٛ) برقم الضعفاء، يدخميا والجنة الجبارون يدخميا النار باب وأىميا، نعيميا

نَّةُ  ِتْمُكمُ  َأنْ  َوُنوُدوا}: تعالى وقولو الجنة أىل نعيم دوام في باب وأىميا، نعيميا وصفة الجنة كتاب مسمم، أخرجو - ٗ َْ  ُأوِرْثُتُموَىا اْل
 (.ٖٕٚٛ) برقم ،[ٖٗ:األعراف] {َتْدَمُمونَ  ُكْنُتمْ  ِبَما



 *** نّغص الموُت ذا الِغنى والفقيرا شيءٌ  الموتَ  يسبقُ  الموتَ ال أرى 
 ، يستمتع اإلنسان بأيام الشباب.((ا، وتشبوا فال تيرموا أبداال تموتوا أبدً ))

 اَص كان جنونالم ُيعما  ودَ ***  األس والشعرَ  الشبابِ  شرخَ  إنّ 
فال تمرضوا،  :ال تشيبوا، والصحة :ثم تفتك بالشعر فيتحول إلى أبيض، الشيب ،بدأ شيبة واحدةت ذلك ثم بعد

فال يشقوا أبدا، نحن  :بقدر، األمراض تنتاشيم، والنعيم وكل   ،الدنيا ىذه دار األمراض إذا أخطأه ىذا أصابو ىذا
المرض، ونشقى باألعباء التي نتحمميا، ونشقى باليموم واألنكاد واألكدار نشقى بالحر ونشقى بالتعب، ونشقى ب

  .وسوء العالقات مع فالن وعالن، إلى غير ذلك
كف  ،صيام ،قيام ،صالة ،الجنة نعيم كامل فيذا النعيم يحتاج إلى شيء من العمل والطاعة ومجاىدة النفس

 ،اليائل الدائم عد ذلك ُيفضي اإلنسان إلى النعيمما حرم اهلل، ىي حياة قصيرة ثم بكف لمجوارح ع ،لمسان
 ؟!تساوي معصية أو لذة تنقضي بمحظة اذار النعيم العاجل عمى النعيم الباقي، ومفمبخوس حظو من آث

لطاعة وا -عز وجل-النفوس أقرب ما تكون فيو إلى اهلل  قل بحاجة إلى بصر وتفكير، ونحن في وقتٍ افالع
 يضيا عمى العمل الصالح دائمًا.و ر والعبادة فُيستغل ذلك في ت

  سأل اهلل أن يتقبل منا ومنكم.أ
 وصمى اهلل عمى نبينا محمد.


