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إن الحمد هللا نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال 
دي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمداً عبده مضل له، ومن يضلل فال ها

  .بعد، وورسوله، صلى اهللا وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين
 -عز وجل-، إن يوم القيامة الذي يفصل اهللا ]١٧: النبأ[ }ِإن يوم الْفَصِل كَان ِميقَاتًا{: -تبارك وتعالى-قوله 

خلق، يفصل بينهم فيما كانوا فيه يختلفون، ويفصل بين الظالم والمظلوم، ويجازي كل واحد على فيه بين ال
  .عمله

 ال يتقدم وال يتأخر، ذلك الوقت هو نهاية الدنيا، وابتداء -عز وجل- اهللا ه مؤقتاً بوقت حدد}كَان ِميقَاتًا{
تبارك -ألحياء إال من شاء اهللا اآلخرة، يبتدئ ذلك بالنفخ في الصور حيث يموت من على األرض من ا

يوم ينفَخُ ِفي الصوِر {: -تبارك وتعالى-، ثم بعد ذلك ينفخ النفخة الثانية فيقومون أحياء، وذلك قوله -وتعالى
، ينفخ في القرن، ينفخ فيه الملك فيقومون من قبورهم، ويأتون جماعات تلو ]١٨: النبأ[ }فَتَْأتُون َأفْواجا
  .جماعة يتقدمهم نبيهمجماعات، كل 

تتغير أحوال هذا العالم العلوي والسفلي، فتتشقق السماء وتتصدع  ]١٩: النبأ[ }وفُِتحِت السماء فَكَانَتْ َأبوابا{
  .وتنفطر فتبدو للناظر تلك الصدوع والشقوق على أنها أبواب

  ال حتى تصير كالعهن المنفوش، ثم بعد ذلك ينسفها اهللا  تدك الجب]٢٠: النبأ[ }وسيرِت الِْجباُل فَكَانَتْ سرابا{
  . فتصير هباء، فتكون خبراً بعد عين، ال أثر لها، وإنما تصير كالسراب الذي ال حقيقة له-تبارك وتعالى-
كَانَتْ {ذلك، اسم من أسماء النار، إما لسوادها وظلمتها، أو لغير : ، جهنم]٢١: النبأ[ }ِإن جهنَّم كَانَتْ ِمرصادا{

 تنتظر -تبارك وتعالى- خلقها اهللا ،ت وأعدت للكافرين، فهي موجودةئي تترقب من يلقى فيها، قد ه}ِمرصادا
جعل طريق الناس عليها في الجسر الذي يضرب  -وتعالىتبارك -، كما أن اهللا ئهمهؤالء الكفار وتترقب مجي

س، كما أن هؤالء المالئكة الغالظ الشداد دركَن هاٍو وم وِمن ناٍجعلى النار، فتترقب هؤالء الذين يمرون، فِم
  . خزنة للنار يرصدونها، ويرصدون من فيها من هؤالء الكافرين-عز وجل-الذين جعلهم اهللا 

عز -، هي مرجع ومصير لهؤالء الذين جاوزوا الحد، وتعدوا على حقوق اهللا ]٢٢: النبأ[ }ِللْطَّاِغين مآبا{
  .صاروا محادين له و، وطاعته-وجل

  .يبقون فيها الدهور الطويلة المتتابعة التي ال انقضاء لها ]٢٣: النبأ[ }لَاِبِثين ِفيها َأحقَابا{
ال يجدون ما يخفف عنهم حرها مما يبرد األجسام في ظاهرها  ]٢٤: النبأ[ }لَّا يذُوقُون ِفيها بردا ولَا شَرابا{

يصهر ِبِه ما { أيضاً شراباً يبرد بواطنهم، إنما يجدون الحميم والغساق، فالحميم من الهواء ونحوه، وال يجدون
لُودالْجو طُوِنِهميشربونه ويتجرعونه فيصهر أجوافهم، كما  يصب على ظواهرهم، و]٢٠: الحـج[} ِفي ب



يغه النفوس بحال من يعذبون بالنوع اآلخر من العذاب المتناهي في برده، المتناهي في نتنه، مما ال تستس
  .األحوال مما يسيل من عصارة أهل النار

 لهؤالء، إنما هو جزاء يوافق ما جنوا، -تبارك وتعالى-هذا كله ليس بظلم من اهللا  ]٢٦: النبأ[ }جزاء ِوفَاقًا{
  .وما قارفوا، وما كانوا عليه في دنياهم من العمل

كانوا ال يخافون الحساب، وال يرتقبون الجزاء، وال ينتظرون ثواب  ]٢٧: بأالن[ }ِإنَّهم كَانُوا لَا يرجون ِحسابا{
  . ألهل طاعته، فهم على أسوأ األحوال في أعمالهم وأحوالهم-تبارك وتعالى-اهللا 

عز -  المتلوة والمشاهدة، مما أظهره اهللا-تبارك وتعالى-، كذبوا بآيات اهللا ]٢٨:النبأ[ }وكَذَّبوا ِبآياِتنَا ِكذَّابا{
وا لدعوتهم بالمعجزات الباهرة، والبراهين ء، الذين جا-عليهم الصالة والسالم- على أيدي الرسل -وجل

، كما كذبوا أيضاً بما ظهر على أيدي -عز وجل-كذبوا بالقرآن، وبكتب اهللا والساطعة، فكذبوا بذلك جميعاً، 
  . تدع في الحق لبساًهم النبوة من البراهين الساطعة التي الاالرسل مصدقاً لهم ولدعو

 وكتبه في اللوح المحفوظ، ويدخل -عز وجل-، كل شيء قد أثبته اهللا ]٢٩: النبأ[ }وكُلَّ شَيٍء َأحصينَاه ِكتَابا{
ما {عليهم الحفظة الكاتبين، الذين يكتبون الدقيق والجليل، جعل  -عز وجل-في ذلك أعمال العباد، كما أن اهللا 

  .]١٨: ق[ } ِإلَّا لَديِه رِقيب عِتيديلِْفظُ ِمن قَوٍل
 * ال يسمعون ِفيها لَغْواً وال ِكذَّاباً * وكَْأساً ِدهاقاً * وكَواِعب َأتْراباً * حداِئقَ وَأعنَاباً *ِإن ِللْمتَِّقين مفَازاً {

اءزاباًجِحس طَاءع كبر ٣٦ -٣١: النبأ[ } ِمن[. 

ِإن ِللْمتَِّقين {:  تعالىعالى مخبراً عن السعداء وما أعد لهم تعالى من الكرامة والنعيم المقيم فقاليقول ت
األظهر و ،فازوا فنجوا من النار:  وقال مجاهد وقتادة،متنزها:  قال ابن عباس والضحاك]٣١: النبأ[ }مفَازا

  .البساتين من النخيل وغيرهاائق والحد ،}حداِئقَ{: بن عباس؛ ألنه قال بعدهاهاهنا قوُل 
 هذا على عادة القرآن في الجمع بين ما يوجب الخوف ]٣١: النبأ[ }ِإن ِللْمتَِّقين مفَازا{: -تبارك وتعالى-قوله 

والرجاء، فإذا ذكر العذاب وحال أهل النار ذكر معه الجزاء ألهل الطاعة واإليمان، ذكر ما يرغب بطاعته، 
ِإن ِللْمتَِّقين {: ال بين الخوف والرجاء، وهما كالجناحين للطائر، ال يطير إال بهما، فقال هنافيكون العبد في ح

 لغة المتنزه، ولكن معناه الحقيقي أنهالمفاز ليس معناه في الو ،متنزهاً: ، قال ابن عباس والضحاك}مفَازا
فوز في حقيقته هو الظفر بالمطلوب والنجاة مصدر، فاز مفازاً وفوزاً بمعنى الفوز، مفازاً بمعنى الفوز، وال

فالن فاز، الفائز هو فالن، كالفالح فإن الفالح هو تحصيل المطلوب والنجاة من : من المرهوب، تقول
  . مما يخاف ويحاذراالمفلحون، فالن مفلح، أفلح فالن، بمعنى حصل مطلوبه، ونج: المرهوب، تقول

، وهذا معناه -رحمه اهللا- المرهوب، كما يقول أبو جعفر بن جرير هو الظفر بالمطلوب والنجاة من: المفازف
 صفة -عز وجل-التي ذكر اهللا  وهو الجنة للفوز، اًمكان: في األصل، ويمكن أن يكون كما يقول بعضهم

اب  واألعن-عز وجل-الحدائق التي ذكرها اهللا ، ف]٣٢: النبأ[ }حداِئقَ وَأعنَابا{بعض النعيم الذي يكون فيها، 
 بالمعنى، ولم تفسيرهذا و ،متنزهاً:  والضحاك-مارضي اهللا عنه- ابن عباس تفسير لهذا المفاز، ولهذا قال

رضي اهللا -ابن عباس ويفسر على اللفظ، والتفسير يأتي على المعنى، ويأتي على اللفظ، وال إشكال في هذا، 



ه يطوي لك المعنى الظاهر ليوصلك إلى هم أهل لغة، ويفهمون معنى المفاز والفوز، ولكن والضحاك -ماعنه
  .اد مباشرةالمعنى المر

، فالحدائق واألعناب هذا هو المتنزه، تكون بهجة للنفوس، تطرب لرؤيتها والنظر فيها، }حداِئقَ وَأعنَابا{
ماكن الناس إذا أرادوا الترويح فإنهم يذهبون للمتنزهات، األف ،فتنفسح النفس، وينشرح الصدر، كما هو معلوم

التي يكون فيها من الجمال والخضرة، والمياه السارحة وما إلى ذلك، فهذه أشياء تجلب النفوس كما هو 
عز -معلوم، والناس إذا تسامعوا بها قصدوها من أقاصي الدنيا، مع أنها ال تساوي شيئاً بالنسبة لما أعد اهللا 

ما في الجنة شجرة إال وساقها من ((: نه قال أ-صلى اهللا عليه وسلم-صح عن النبي  ألهل النعيم، فقد -وجل
ضمر السريع في إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد الم(( :–صلى اهللا عليه وسلم -وقال ، )١())ذهب

  .ر في عظمته وسعته وبهجتهقاد ال ي، فالجنة شيء)٢())ظلها مائة عام ال يقطعها
بدل اشتمال باعتبار أن هذا المفاز  أي بدل من المفاز، الحدائق، }اِئقَ وَأعنَاباً حد*ِإن ِللْمتَِّقين مفَازاً {: فقوله

ال شك فمشتمل على أشياء منها الحدائق واألعناب، ويمكن أن يكون بدل كل من كل على سبيل المبالغة، وإال 
ر والولدان، وما ال  وإنما فيها أشياء أخرى من األنهار والقصور والحواًأن الجنة ليست فقط حدائق وأعناب

ن ذلك من قبيل بدل الكل من الكل فيكون ذلك على سبيل المبالغة، إ: ، فإذا قلنا-تبارك وتعالى-يعلمه إال اهللا 
  .يعني بجعل نفس هذه األشياء مفازاً

 باعتبار أنه فسر ،إن للمتقين ظفراً بما طلبوا من حدائق وأعناب: كأنه قيل:  يقول-رحمه اهللا-ابن جرير 
  .فر بالمطلوب والنجاة من المرهوبفاز بالظالم
حديقة، إنما البستان : ليس كل بستان يقال له و،البساتين من النخيل وغيرها: يقول ابن كثير }حداِئقَ وَأعنَاباً{

حديقة، البستان ال يلزم أن يكون عليه حائط، : الذي عليه حائط يحدق به، إلحداق الحيطان بها يقال لها
  .ا، فلهذه اإلحاطة سميت حديقةبد من وجود ما يحيط بهوالحديقة ال

، وذكر األعناب وهي من جملة الحدائق؛ ألنها من أطيب الثمار واألشجار، وأنفعها }حداِئقَ وَأعنَابا{
 يقول -عز وجل-وأحسنها، وإال ففي الجنة ما ال عين رأت، وال أذن سمعت، وال خطر على قلب بشر، واهللا 

كُلَّما رِزقُواْ ِمنْها ِمن ثَمرٍة رزقاً قَالُواْ هذَا الَِّذي رِزقْنَا ِمن قَبُل وُأتُواْ ِبِه {: -ورة البقرةكما مضى في س-
وُأتُواْ ِبِه {: يشبه بعضه بعضاً، وبعضهم يقول }وُأتُواْ ِبِه متَشَاِبهاً{ :على القولين. ]٢٥: البقرة[ }متَشَاِبهاً
يعرف أن هذه  :ه الثمر الذي في الدنيا من حيث الهيئة، ال الحجم وال الطعم وال الحقيقة، يعنييشب} متَشَاِبهاً

  .التي في الدنيا ال شيءف، لكن ال تكون بحال من األحوال بحجم التي في الدنيا،  عنبارمانة، وأن هذ
عز - نعيم الجنة ذكره اهللا ض نعيم أهل الجنة، ولهذا ال تجد في القرآن تكراراً،بععتبر توالحدائق واألعناب 

 في مواضع كثيرة من القرآن، ولكنه في كل موضع يذكر طرفاً منه مما يناسب المقام، فذكر الطلح -وجل
                                                

، )٤/٦٧١(، باب ما جاء في صفة شجر الجنة - عليه وسلمصلى اهللا- أخرجه الترمذي، أبواب صفة الجنة عن رسول اهللا  - ١
 .، وصححه األلباني)٢٥٢٥ (:رقمب

، ومسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها )٦٥٥٢( :، رقم)٨/١١٤(أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار  - ٢
  ).٢٨٢٨( :، رقم)٤/٢١٧٦(وأهلها، باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام ال يقطعها 



: الواقعة[ }لَّا مقْطُوعٍة ولَا ممنُوعٍة{،  الكثيرة التي ال يحصل لها انقطاعالمنضود، والماء المسكوب، والفاكهة
منع منهم شيء من ال ي و،هذا بالصيف، وهذا بالشتاء، وهذا النوع انتهى: يقالفة لها مواسم معين فليس ،]٣٣

: الزخرف[ }وِفيها ما تَشْتَِهيِه الَْأنفُس وتَلَذُّ الَْأعين وَأنتُم ِفيها خَاِلدون{: -عز وجل- ولهذا قال اهللا هذا النعيم،
لَهم ِفيها فَاِكهةٌ ولَهم ما {من هذا، كما في اآلية األخرى ، كل ما تشتهيه النفوس، ولهم فيها أيضاً أكثر ]٧١

ونعدكل ما يطلبون يأتيهم:  وبعضهم يقول،و له، كلما ادعى شيئاً فه]٥٧: يــس[ }ي.  
:  أي}وكَواِعب{:  قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد،وحوراً كواعب: أي، ]٣٣: النبأ[ }وكَواِعب َأتْرابا{

كما تقدم بيانه في  ،في سن واحد:  ألنهن أبكار عرب أتراب، أي؛هن نواهد لم يتدلينيهد، يعنون أن ثُِدنوا
  .سورة الواقعة

}اِعبكَوِدنواهد، يعني أن ثُ }وامرأة كَ ، يقال نواهد لم يتدلين، هذا أيضاً الذي قاله ابن جريرنهياب يعني قد ع
، والعرب تشبه ذلك كثيراً بالكعب، كما تشبهه أيضاً بأمور أخرى اي صدرهك ثديها، وصار ذلك كالكعب ففلّتَ

 فسر والضحاك ،يذكرونها كثيراً في أشعارهم، وذلك من أبلغ األوصاف في الجمال عند العرب والعجم
 ففسره به، ولكن المعنى مظنة لذلكالعذارى يل التفسير على اللفظ، و بالعذارى، وليس ذلك من قبالكواعب

  .هذا هو المراد، واهللا تعالى أعلمك ثديها، فلّقد تَ:  أي}واِعبوكَ{
متقاربة، أو في سن واحدة من الشباب، ليست مترهلة كبيرة قد ذبلت، وترهلت،  في سن واحدة:  يعني}َأتْرابا{

حتى صارت في هيئة وحال ال تنجذب إليها النفوس وهي في هذا السن، هن في هذا السن المتقارب وذلك 
لغ بالنعيم؛ ألن التفاوت في السن ال شك أنه يظهر شيئاً من النقص، فالتي أصغر تكون النفوس إليها أكثر أب

    جاذبية، وتلك التي هي أكبر لربما أيضاً تتأذى بذلك، ويكون نقيصة في حقها، المرأة في الدنيا تعد األيام 
 تتجاوز الثامنة والعشرين بحال من األحوال وتتمنى أن ال -لناس يعدون لها األياموإن كانت غير متزوجة ا-

على أقصى وأسوأ االحتماالت، ولكن الشمس ال تتوقف، وانظر إلى أجمل نساء الدنيا قبل قرن من الزمان، 
 تحت التراب، قد تفسخ عظامها من لحمها، وتالشت واضمحلت، أو أنها في حال من -وهو الغالب-إما أنها 

تبارك -قبل عليها النفوس أو أن تنجذب إليها، هذه هي الحياة، ولهذا اهللا تُالهرم والشيخوخة ال يمكن أن 
 إليه، فهي قعدت عن  كذلك في مقتبل العمر، وإنما صرن ذكر القواعد من النساء، هؤالء لم يكن-وتعالى

 عنها  نكاحاً، وال ينظر إليها أحد من هذه الجهة، فهذه رفع اهللاوالنكاح وعن الوالدة والحمل، فهي ال ترج
َأن يضعن { واسعة، وال يلزم أن تلبس العباءة اًتلبس ثياب: الحرج أن تضع ثيابها غير متبرجة بزينة، يعني

  .تتطلع إلى نكاحها وال  تلتفتألن النفوس ال ؛]٦٠:النور[ }ِثيابهن غَير متَبرجاٍت ِبِزينٍَة
: لكواعب، ا} وكَواِعب َأتْراباً* حداِئقَ وَأعنَاباً * ِللْمتَِّقين مفَازاً ِإن{: قوله تعالى ":-رحمه اهللا–قال ابن القيم 

، نهن وتفلكْيِدهن الفِلكات اللواتي تكعب ثُ : قال الكلبي: قال قتادة ومجاهد والمفسرون،جمع كاعب وهي الناهد
ن نواهد ست متدلية إلى أسفل ويسمي لي،هن نواهد كالرمانيِد والمراد أن ثُ،صل اللفظة من االستدارةأو

  )٣("وكواعب

                                                
  )٢٢٨: ص(حادي األرواح إلى بالد األفراح  - ٣



 النعيم الذي ينبغي أن  هوهذاف سن الشباب وفي سن النضارة،  فيال شيء، دائماًوعمليات تجميل، ال تحتاج 
العاملون في تحصيله، ال متاع الحياة الدنيا وحطامها، ولو تأملت سعي الناس عامة تسمو الهمم لطلبه، ويجد 

لماذا تعملون؟ ال يذكرون سوى : ، والعمل، وسألتهمادنيا من الدراسة من أولها إلى آخرهالناس في هذه ال
بين البطن والفرج، كل هذا الذي ترون من األعمال : يعني. يتزوج: أن يعيش ويأكل، الثاني: شيئين، األول

لم توجد من أجل ، وقليل ما هم، الحياة -عز وجل-والمصانع والورش والعمال والدارسة إال من رحم اهللا 
، ال أن تتهافت النفوس ويكون الهدف ]٥٦: الذاريات[ }وما خَلَقْتُ الِْجن والِْإنس ِإلَّا ِليعبدوِن{هذا، وإنما 

والغاية هو تحصيل هذين األمرين الفانيين المتكدرين المتغيرين، وهما أسرع األشياء تغيراً وتكدراً، ولو تأمل 
يقة ذلك، قضاء األرب يتالشى ويضمحل بلحظات، والطعام إنما يستسيغه بلحظات، العاقل في هذا لعرف حق

حينما يأكل، يمضغه فقط، وقت المضغ، ثم ال يجد له بعد ذلك طعماً إذا أكله، أنتم ال تجدون اآلن لذة مما 
  .ئاً اآلن شييجدون منهاال أكلتم في البارحة، أو تسحرتم عليه، أصحاب أعظم اللذات من هذه اللذات الفانية 

   والعارمن الحرام ويبقى اإلثم ***ها ممن نال صفوتَتفنى اللذاذةُ
تبقى عواقبتها سوء من مغب*** ال خيرفي لذة من بعدها النار   

  .تفنى اللذات من المطعوم والمشروب والمنكوح والملبوس، وكل شيء، ويبقى العمل
 وقال ،صافية:  وقال عكرمة،مملوءة متتابعة:  قال ابن عباس]٣٤: النبأ[ }وكَْأسا ِدهاقًا{:  تعالىوقوله

  . رعةتْألى المالم ]٣٤: النبأ[ }ِدهاقًا{:  وقتادة، وابن زيد،مجاهد، والحسن
بساتين في غاية النضارة والحسن، بأحسن رونق، وأجمل صورة، وزوجات في و حدائق :هذا من ألوان النعيم

  .}ِدهاقًا{: ، وكأس صافية متتابعة مملوءة، هذه الكأس وصفها هنا بقولهغاية الجمال، كواعب في سن متقاربة
: إنما يقال لها: كأس إال إذا كان فيها الشراب، وبعضهم يقيده يقول: ال يقال لها: الكأس بعض أهل العلم يقول

عروف ألمر بالموس أن يأمر بعضهم بعضاً بائعلى أهل الك: كأس هكذا إذا كان فيها شراب الخمر، يقال
  .والنهي عن المنكر

  : يقول
   منها بهاوأخرى تداويتُ*** ة  على لذّ شربتُوكأٍس

 الخمر؛ ولهذا فسره بعض  من الخمر، فالكأس إذا أطلقت عند العرب فالغالب أنهم يقصدون بهااًيقصد كأس
  .السلف بالخمر

  .مملوءة متتابعة: باس، وقال ابن عرعةتْألى مم: ن مجاهد والحسن وقتادة وابن زيدع، }ِدهاقًا{
، ولكن كأنه }ِدهاقًا{صافية، وإن كان التفسير بهذا ليس من معنى : ة هنا وقال به زيد بن أسلمنقل عن عكرمو

 "دهاقاً"، إنما معنى }ِدهاقًا{ليس هذا معنى فذكره من جملة األوصاف التي تكون معلومة في خمر الجنة، وإال 
  .مملوءة متتابعة، بهذين الوصفين

: أي ] ٢٣:الطور[ }لَّا لَغْو ِفيها ولَا تَْأِثيم{:  كقوله،]٣٥: النبأ[} لَّا يسمعون ِفيها لَغْوا ولَا ِكذَّابا{:  تعالىقولهو
 .ليس فيها كالم الٍغ عاٍر عن الفائدة، وال إثم كذب، بل هي دار السالم، وكل ما فيها سالم من النقص



يعود إلى الخمر؛ ألن :  األرجح أنه يعود إلى الجنة، وبعضهم يقول}ن ِفيها لَغْوالَّا يسمعو{ : فيالضمير
 ؛ ألن العقول تذهب، وذكرتُ مليئة باللغو والسب والشتم والهذيان-ل اهللا العافيةأنس– الخمر في الدنيامجالس 

قديماً في بعض المناسبات كيف أن بعض أهل الجاهلية حرم على نفسه الخمر لهذه اآلثار، وذكر الشيخ محمد 
ِإنَّما الْخَمر والْميِسر واَألنصاب واَألزالَم ِرجس من {: عند تفسير قوله تعالى -رحمه اهللا-األمين الشنقيطي 

 وهتَِنبطَاِن فَاجِل الشَّيمعونتُفِْلح لَّكُمسكر، ثم صار يتوضأ ببوله، يتمضمض  كان يرجال ]٩٠: المائدة[ }لَع
  .الحمد هللا الذي جعل الصالة نوراً والماء طهوراً: ويستنشق ويغسل وجهه، ثم قال

طول الليل وأنت تقفز تريد : ما الذي أوقعني هنا؟ قالوا: وآخر أفاق وهو ساقط واقع على األرض فسأل أهله
  .تمسك القمر، فتعب ثم سقط، فلما أفاق عرف حالهأن 

 الها وتركها للناسشق كُ تعرفون لما سكر ونحر الجزور و-رضي اهللا عنه-فهذه آثار الخمر، وحمزة 
رضي اهللا - ولعلي -صلى اهللا عليه وسلم- للنبي ، وقال- رضي اهللا عنه –يأخذون من لحمها، وكانت لعلي 

  . وهو في حال السكرهل أنتم إال أعبد ألبي؟: -عنه
رته امرأته وهو يستفرغ، بعدما شرب الخمر، ويلعق وفي عصرنا هذا أحد الذين تابوا من شرب الخمر صو

  .عرف أن هذه ال تجر إلى خيرو هذا األذى، فلما رآه تاب -أعزكم اهللا-
. في الخمر، يعني في مجالسها عند شربها: ، بعضهم يقول]٣٥: النبأ[ }لَّا يسمعون ِفيها لَغْوا ولَا ِكذَّابا{: قولهف

ال يسمعون في اللجنة لغواً، : أنهم ال يسمعون في الجنة، وهذا أعم من الذي قبله، ويتضمنه، يعني: واألرجح
 ال في مجالس الخمر، وال في غيرها، هم ال يسمعون فيها اللغو؛ ألن الجنة بعيدة عن اللغو، وهذا ذكره اهللا 

كر نعيم الجنة، فدل على أن اللغو خالف النعيم، وأن مجالس اللغو من الشقاء، ينبغي  في سياق ذ-عز وجل-
للعاقل أن يحترز منها، وأن يتجنبها، وأن يتجنب أهلها، واللغو هو الكالم الباطل، فكل كالم باطل فهو لغو، 

يا فإن من موجبات هذا النعيم فالجنة ال تسمع فيها إال أطايب الكالم، فمن أراد السعادة والراحة والنعيم في الدن
أن يراعي ويالحظ المجالس التي يجلس فيها، والمجلس إذا طال كان للشيطان نصيب فيه؛ ولهذا ال داعي 

رة التي يجتمع فيها الناس، لربما بعضهم يجتمعون كل ليلة، ويفتخرون يللمجالس الطويلة، أو المجالس الكث
 بقدر الحاجة، ثم بعد ذلك يتفرقون، وإال  يكونالمجلسفليلة، أنهم منذ خمس وعشرين سنة وهم يجتمعون كل 

بعد ذلك يبدأ يحضر الشيطان، فيبحثون عن شيء يقولونه ال يجدون، فيبدأ بعضهم يعلق على بعض ليقضي 
 فإن اللغو سواء كان مكتوباً، مالوقت، ويتكلم بكالم ال حقيقة له، أو يبحث عن أمور ال تعنيه فيتكلم بها، ومن ثَ

يعني كان مقروءاً أو كان مسموعاً ال شك أن هذا من المنغصات، وينبغي على المؤمن أن يحترز من ذلك 
ن اإلنسان أحياناً يعمد إلى بؤر اللغو فيذهب إجميعاً، ونحن في كثير من األحيان نجني على أنفسنا، بحيث 

 ثم يتنغص ،رف ماذا يقولونألع: أريد أن أعرف، إما أنه يرغب بسماع كالمهم، أو يقول: إليها، يقول
 ممن -ال سيما اللغو الذي يكون بأسوأ صوره وأشكاله-ويتكدر، يعني هذه األماكن أو هؤالء الذين يكتبون 

فيكون ، هذه جيفة منتنة، فيعمد إلى صفحة هذا أو يضيفه عنده، الدين، في ثوابته وبأهل اإليمانيقدحون في 
  .، ويزداد النتنبهاقلّجيفة التي يكال



وليس في ال يسمعون تكذيباً، : ن جرير، يعنيب بعضهم بعضاً كما يقول اب، يعني ال يكذّ]٣٥: النبأ[ }ولَا ِكذَّابا{
الجنة إال الصدق والحسن بجميع صوره وأشكاله، مما يتصل بالمسموع أو المرئي أو المطعوم أو المشموم، 

  .سرور والحبور والسعادةالنعيم والأو غير ذلك من أنواع الحسن والكمال واللذة و
 له سفيه وقذفه تصدى كُذِّب وشُكك في كالمه، أو كلما كتب تغريدة ئاًإذا كان اإلنسان في مجلس كلما قال شي

 تصدى لهنصيحة من هذه النصائح وفائدة من هذه الفوائد، وبحجر، وكلما قدم لهم نفيسة من هذه النفائس، 
، أرح نفسك، وأقبل على ما ينفعك، فهنا في ؟ العناء لقوم بهذه المثابةالسفهاء، فما الحاجة لمثل هذا كله، وهذا

حد يشكك في كالمه، أو أحد يكذبه، وهذا ال شك من  ما في أ]٣٥: النبأ[} لَّا يسمعون ِفيها لَغْوا ولَا ِكذَّابا{الجنة 
  .أعظم النعيم

كرناه جازاهم اهللا به وأعطاهموه بفضله ذهذا الذي :  أي]٣٦: النبأ[} جزاء من ربك عطَاء ِحسابا{: وقوله
: أي" أعطاني فأحسبني: " كثيراً؛ تقول العرب شامالًياًكافياً واف:  أي}عطَاء ِحساباً{ومنِّه وإحسانه ورحمته؛ 

  .اهللا كافي:  أي،"حسبي اهللا" ومنه ،كفاني
هذا النعيم الذي أعطاهم : ، قال}ِحساباً{ م في تفسير جمع المعاني التي يذكرها أهل العل-رحمه اهللا-ابن كثير 

أعطاهموه بفضله، ومنّه، وإحسانه،  }عطَاء ِحسابا{: إياه جزاء منه على أعمالهم، وهو أيضاً كما قال اهللا
 هي -عز وجل-، فالعمل مجرد سبب، وإال فإن رحمة اهللا )٤())لن يدخل أحدكم الجنة بعمله((ورحمته، 

  . فإن األعمال ال تؤهل لدخول الجنة بمجردها، ولكن مع رحمة اهللا تعالىاألصل في ذلك،
 الكفاية، وذكر الكثرة، ولهذا تجد أن بعضهم كابن ركر، فكافياً وافياً شامالً كثيراً:  أي}عطَاء ِحسابا{: قال

حاسبة لهم على م:  أي}عطاء حساباً{: كثيراً، وابن جرير يقول:  أي}عطاء حساباً{قتيبة فسره بالكثرة 
  .أعمالهم

رِضي اللّه عنْهم { هذا العطاء الكثير الذي كفاهم به، أعطاهم عطاء كثيراً فكفاهم وأرضاهم،  اهللاأعطاهمف
نْهواْ عضر١١٩: المائدة[ }و[.  

 يوم يقُوم الروح والْمالِئكَةُ صفّاً ال *رب السماواِت واألرِض وما بينَهما الرحمِن ال يمِلكُون ِمنْه ِخطَاباً {
 ِإنَّا َأنْذَرنَاكُم * ذَِلك الْيوم الْحقُّ فَمن شَاء اتَّخَذَ ِإلَى ربِه مآباً *يتَكَلَّمون ِإال من َأِذن لَه الرحمن وقَاَل صواباً 

ءرالْم نْظُري موذَاباً قَِريباً يعقُوُل الْكَاِفريو اهدتْ يما قَداباً متَِني كُنْتُ تُرا لَي٤٠ - ٣٧: النبأ[ .} ي.[ 

وات واألرض وما فيهما وما بينهما، وأنه الرحمن الذي ايخبر تعالى عن عظمته وجالله، وأنه رب السم
 .شملت رحمته كل شيء

، فاألولى ]٣٦: النبأ[ }جزاء من ربك عطَاء ِحسابا{: يعود إلى قوله ]٣٧: النبأ[ }رب السماواِت والَْأرِض{: قوله
  .اء والجزاء هو من معاني الربوبيةمجرورة، وجاءت الثانية تابعة لها، وهذا العط

                                                
  .)٦٤٦٤: (، رقم)٨/٩٨(كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل ، أخرجه البخاري - ٤



 ولهال يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إال بإذنه، كق: أي ]٣٧ :النبأ[ }ال يمِلكُون ِمنْه ِخطَاباً{:  تعالىوقوله
 }يوم يْأِت ال تَكَلَّم نَفْس ِإال ِبِإذِْنِه{:  تعالى وكقوله،]٢٥٥: البقرة[ }من ذَا الَِّذي يشْفَع ِعنْده ِإال ِبِإذِْنِه{: تعالى

 .]١٠٥: هود[

و المتبادر، هذا هو ،ال يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إال بإذنه: قال ]٣٧: النبأ[ }لَا يمِلكُون ِمنْه ِخطَابا{
لَا {، وحمله الكسائي على الشفاعة، -تبارك وتعالى-ال يملكون أن يسألوا إال فيما أذن لهم اهللا : وبعضهم يقول

 -تبارك وتعالى- ال يستطيع أحد أن يشفع إال بإذنه، وهذا كله صحيح، فاهللا ]٣٧: النبأ[ }يمِلكُون ِمنْه ِخطَابا
ال أحد يشفع عنده إال بإذنه، وكذلك أيضاً ال :  يعني ]٢٥٥: البقرة[ } ِعنْده ِإالَّ ِبِإذِْنِهمن ذَا الَِّذي يشْفَع{: يقول

  .]١٠٥: هود[ }يوم يْأِت الَ تَكَلَّم نَفْس ِإالَّ ِبِإذِْنِه{: -عز وجل-يتكلم أحد إال بإذنه، كما قال اهللا 
 وهذا ، ال يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إال بإذنه: قال بهذا الذي قال به ابن كثير-رحمه اهللا-ابن جرير و

  .يشمل الشفاعة والسؤال، وغير ذلك مما ذكر
 قاله ،هو جبريل المراد بالروح هاهنا. ]٣٨: النبأ[ }يوم يقُوم الروح والْملَاِئكَةُ صفا لَّا يتَكَلَّمون{:  تعالىوقوله

نزَل ِبِه الروح األِمين علَى قَلِْبك ِلتَكُون ِمن {: -عز وجل-ال كما ق ،الشعبي، وسعيد بن جبير، والضحاك
نِْذِرينعز -أشرف المالئكة، وأقرب إلى الرب : الروح:  وقال مقاتل بن حيان،]١٩٤-١٩٣: الشعراء[ }الْم

  .، وصاحب الوحي-وجل
كثير هنا مضى على أن المقصود على كل حال األقوال في الروح كثيرة، بعضهم ذكر فيه ثمانية أقوال، وابن 

يوم يقُوم الروح والْملَاِئكَةُ صفا لَّا {، وهو هنا مذكور مع المالئكة، -صلى اهللا عليه وسلم-بالروح هو جبريل 
ونتَكَلَّمهو واحد من المالئكة، وهو األشرف، -صلى اهللا عليه وسلم-، فيكون باعتبار أن جبريل ]٣٨: النبأ[ }ي 

صلى اهللا عليه -، فإفراد جبريل }يوم يقُوم الروح والْملَاِئكَةُ{ون من قبيل عطف العام على الخاص، فيك
هؤالء المالئكة الذين ذا يدل على عظمة هذا اليوم، فهو، -عليهم السالم- لكونه األشرف من المالئكة -وسلم

، !؟ بتلك المثابة فكيف بأهل الذنوب-عز وجل- ال يذنبون وال يعصون اهللا ما أمرهم، وهم من القرب من اهللا
رضي -عن جابر بن عبد اهللا ، !؟ ال يستطيعون الكالم فكيف بغيرهمبهذه القوةوهم إذا كان المالئكة العظام و

ث عن ملك من مالئكة اهللا من حملة ذن لي أن أحدُأ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- عن النبي -اهللا عنهما
هذا ملك واحد، ومع ذلك ال يتكلمون إال ف، )٥())شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عامالعرش، إن ما بين 

  . واهللا المستعان،من أذن له الرحمن وقال صواباً
وكما ثبت . ]١٠٥: هود[ }ال تَكَلَّم نَفْس ِإال ِبِإذِْنِه{: كقوله ]٣٨: النبأ[} ِإلَّا من َأِذن لَه الرحمن{:  تعالىوقوله

 .)٦())وال يتكلم يومئذ إال الرسل((: ي الصحيحف

  . كما قاله أبو صالح، وعكرمة،"ال إله إال اهللا: "، ومن الحقحقاً: أي ]٣٨: النبأ[ }وقَاَل صوابا{: تعالىوقوله 

                                                
  .)٤٧٢٧(، رقم )٤/٢٣٢(أخرجه أبو داود، كتاب السنة، باب في الجهمية  - ٥
، رقم )٩/١٢٨(] ٢٣: القيامة[} وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة{: هللا تعالىأخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب قول ا - ٦
  ).١٨٢( :، رقم)١/١٦٣( ، كتاب اإليمان، باب معرفة طريق الرؤيةأخرجه مسلمو، )٧٤٣٧(



من هذا قال حقاً، و: ال إله إال اهللا، يعني: قال }وقَاَل صوابا{السلف يفسرون بالمثال، تجدون في كتب التفسير، 
قاله في اآلخرة، أذن له وقال صواباً، أو المقصود في الدنيا، أنه ، لكن هل المقصود )ال إله إال اهللا(الحق 

   ؟]١٠٨: المؤمنون[ }وا ِفيها ولَا تُكَلِّموِنئُُاخْس{: يعني أنه يأذن ألهل اإليمان، وأما الكفار فيقول لهم
أهل اإليمان بهذا االعتبار، وليس المقصود أنه قال و إال اهللا  يحتمل أن يكون من يؤذن لهم هم أهل ال إله

، فال يشفع ]٢٨: األنبياء[ }ولَا يشْفَعون ِإلَّا ِلمِن ارتَضى{: ، ولهذا قال إال اهللاال إله: صواباً يعني قال يوم القيامة
 ال المالئكة وال غير المالئكة، ، فال يجترئ أحد على الكالم-واهللا أعلم-أنه أقرب إلى السياق ، وهذا كللكافر

عز -، وهذا كله يدل على عظمة اهللا -عز وجل-وال يتكلم أحد عنده إال بما يكون حقاً وصواباً، ويرضاه اهللا 
  .، ويدل على عظمة ذلك اليوم، وشدة ما فيه من األهوال واألوجال-وجل
 ]٣٩:النبأ[ }فَمن شَاء اتَّخَذَ ِإلَى ربِه مآبا{،  ال محالةالكائن: أي ]٣٩:النبأ[ }ذَِلك الْيوم الْحقُّ{:  تعالىوقوله

  . يمر به عليه يهتدي إليه ومنهجاً وطريقاًمرجعاً: أي
، جمع الحافظ ابن }فَمن شَاء اتَّخَذَ ِإلَى ربِه مآبا{ حق، واقع ال محالة، فليختر اإلنسان لنفسه، ،هذا يوم ثابت

مرجعاً؛ ألن األوب بمعنى الرجوع، وبعضهم :  أي،}مآبا{: بعضهم يقولفيين،  بين المعن-رحمه اهللا-كثير 
عنيين، وهما ، فجمع الحافظ بين هذين الم-تبارك وتعالى-طريقاً إلى اهللا، يسلكه ليصل إلى ربه : يقول

 .متالزمان على كل حال

، ألن كل ما هو يوم القيامة لتأكد وقوعه صار قريباً:  يعني]٤٠:النبأ[ }ِإنَّا َأنذَرنَاكُم عذَابا قَِريبا{:  تعالىوقوله
 . آتآٍت

ابن كثير و ألنه ذكر القرب، يوم بدر؛: اب الدنيا، ومقاتل يقولعذ: ، قتادة يقول}ِإنَّا َأنذَرنَاكُم عذَابا قَِريبا{
رينة التي ترجح هذا القوهي - قريب، وهذا هو األقرب؛ ولهذا قال بعده ألن كل ما هو آٍتيوم القيامة؛ : يقول
ويقُوُل {كل أحد، : الكافر، وبعضهم يقول: بعضهم يقول] ٤٠: النبأ[ }يوم ينظُر الْمرء ما قَدمتْ يداه{: -القول

 ِفيِه ويقُولُون يا ويلَتَنَا ووِضع الِْكتَاب فَتَرى الْمجِرِمين مشِْفِقين ِمما{، ]٤٠: النبأ[ }الْكَاِفر يا لَيتَِني كُنتُ تُرابا
: لكهفا[} ماِل هذَا الِْكتَاِب لَا يغَاِدر صِغيرةً ولَا كَِبيرةً ِإلَّا َأحصاها ووجدوا ما عِملُوا حاِضرا ولَا يظِْلم ربك َأحدا

، أعماله التي ]١٣: القيامة[ }ومِئٍذ ِبما قَدم وَأخَّرينَبُأ الِْإنسان ي{، فهذا اليوم ينبأ فيه اإلنسان بكل شيء، ]٤٩
  . بها، أو مما كان يريد أن يعملهاستن، واألعمال التي تركها بعد موته يالماضيعملها في 

}اهدتْ يما قَدم ءرالْم نظُري موديثها، يعرض عليه جميع أعماله، خيرها وشرها، قديمها وح: أي ]٤٠:النبأ[ }ي
 }ينَبُأ اإلنْسان يومِئٍذ ِبما قَدم وَأخَّر{:  تعالى وكقوله،]٤٩: الكهف[ }ووجدوا ما عِملُوا حاِضراً{:  تعالىكقوله

 .]١٣: القيامة[

، ولم يكن  الدنيا تراباًيود الكافر يومئذ أنه كان في الدار:  أي]٤٠: النبأ[ }ويقُوُل الْكَاِفر يا لَيتَِني كُنتُ تُرابا{
 وذلك حين عاين عذاب اهللا، ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سطَّرت عليه بأيدي ،خُِلقَ، وال خرج إلى الوجود

الحيوانات التي كانت في الدنيا،  إنما يود ذلك حين يحكم اهللا بين: المالئكة السفَرة الكرام البررة، وقيل
 فإذا فرغ من الحكم ،ال يجور، حتى إنه ليقتص للشاة الجماء من القرناءفيفصل بينها بحكمه العدل الذي 

 كنت حيواناً: أي} يا لَيتَِني كُنْتُ تُراباً{:  فعند ذلك يقول الكافر،، فتصير تراباًكوني تراباً: بينها قال لها



    أبي هريرة، وورد فيه آثار عن، ور المشهور وقد ورد معنى هذا في حديث الص،فأرجع إلى التراب
 .وعبد اهللا بن عمرو، وغيرهما

حينما ينظر إلى الحيوانات : ، بعضهم يقولة، هنا العلماء ذكروا فيها أقواالً ثالث]٤٠: النبأ[ }يا لَيتَِني كُنتُ تُرابا{
 هو كوني تراباً، فيتمنى لو أنه يصير إلى هذه الحال، وهذا: بعدما يقتص بعضها من بعض، فيقول اهللا لها

  .رحمه اهللا-األرجح الذي دل عليه الحديث، والقرآن يفسر بالسنة، وهذا الذي اختاره ابن جرير 
  . يتمنى لو كان تراباً في قبره ولم يبعث، وهذا ال يخلو من بعد:هذا في البرزخ، يعني: وبعضهم يقول

ي لم أخلق أصالً، اهللا خلق  أن:أنه بقي على أصله؛ ألن أصل اإلنسان من تراب، يعنييتمنى لو  : يقولوبعض
  .يا ليتني كنت تراباً: بني آدم من تراب، فيقول

فهنا أسوأ حاالت الكافر حينما يتمنى أنه كان تراباً، لو كان بمنزلة هذه الحيوانات التي تصير تراباً، فتنقشع 
بغي والعتو على عنه تلك الحجب، وتترحل عنه تلك السكرة التي كان فيها في الدنيا، قد كان في حال من ال

، والتمتع بأنواع اللذات، واألذى ألهل اإليمان، عند ذلك يتمنى لو كان تراباً، هذه أمور -عز وجل-اهللا 
، ويصفها بأوصاف دقيقة، في غاية الدقة، يبين فيها ما يصير إليه الناس، وماذا -عز وجل-يقصها اهللا 

وصاف، فهذا ينظر ويعرض نفسه على هذه األيقولون، فحري بالعاقل أن يتبصر ويتأمل، ويقف عندها، و
 غريبة يرفع الناس إليها أبصارهم، ، وليس من الزم التدبر أن اإلنسان يبحث عن معاٍنحقيقة التدبر للقرآن

ليس التدبر محصوراً في هذا كما يظنه بعض الناس، فيتتبعون ويبحثون عن أشياء ف، اتيستنتج استنتاجو
 يقرأ اإلنسان هذا،  أنالتدبربل ، يحة، متكلفة ال يحتملها اللفظاء غير صحغريبة، ثم أحياناً يأتون بأشي

ويعرض نفسه على هذه األمور، كيف سيكون حاله، ماذا يتمنى في اآلخرة، على أي وصف سيكون قدومه 
  .عز وجل-على اهللا 

  .النبأآخر تفسير سورة 
 


