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 .وال يثبت يف ذلك يشء ،وقيل وادي يف جهنم ،عذاب موجع [ٿ] :يقول اهلل 

واللمز  ،ونحو ذلك ،وإشارة اليد ،كغمزة العني :اهلمز يكون بالفعال [ٿ ٿ ٿ]

وقد ذكر بعضهم عند  ،ونحو ذلك ،والشتم ،والتنابز باأللقاب ،كالتنقص :يكون باللسان

توعد صنفني مما يتعلق بتعامل اإلنسان مع غريه فقد حرم اهلل أكل مال  أن اهلل  هذه اآلية

  :للغري واالحتقار ،واللمز ،كام حرم اهلمز ،الناس بالباطل

 الذي يلمز الناس بالقول والفعل :األول.  

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ]الذي يأكل أموال الناس بالباطل  :الثاني 

 .{2-1:املطففني} [ۋ ۋ

ا وعدده :َأي   [ڤ ٹ ٹ ٹ]  ،هذا اللمزة الذي يسخر من الناس مجع ماالا كثريا

واملال كثرته  ،واستخدمه يف غري حله ،ألنه مجعه من غري حله ؛عنه شيئاا لكن هذا املال مل يغن  

 :وقد قال بعضهم ،وحياسب عليه ،فإن اإلنسان يسأل عنه ،وبال إن كان قد أخذ من احلرام

 ،ويف هذا دليل أن كثرياا من الناس يبطرون إذا رزقهم اهلل ماالا  .حالله حساب وحرامه عقاب

ا نَّة منه وفضل ،وإذا افتقر ربام تواضع ،وولدا فاشكره عليه وأد  ،فإذا أعطاك اهلل ماالا فهو م 

  .حق اهلل تعاىل فيه

 :َأي   ،يظن [ڤ] هذا اهلامز اللامز مجاع األموال :َأي   [ڦ ڦ ڤ ڤ]

 .وما هو إال وبال عليه ،سبب يف خلودهأنه  يظن

ا ليس ماله بمخلد له وال بنافع له :َأي   [ڄ ڦ]  .حقا
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ألهنا حتطم من يلقى  ؛وسميت حطمة ،أنه سيلقى يف النار :َأي   [ڄ ڄ ڄ]

 .وحاهلا ،لشدة حرارهتا ؛فيها

ما تدري ما هذه النار التي تسمى  :َأي   [چ ڃ ڃ ڃ] :ثم قال معظاما لشأهنا

التي تتقد وال  [ڇ] ،أضافها إىل نفسه إضافة ملك وترصف [چ چ] إهنا باحلطمة

وهذا وصف يبني شدة هذه  [ڍ ڍ ڇ ڇ] :ومن صفاهتا أهنا ،تنطفئ وال ختمد

ا وباطناا ،وحترق األفئدة واألجسام حية ،حيث تصل إىل أفئدهتم ،النار  ،فيتألم اإلنسان ظاهرا

بينام هذه  ،وربام حلقه اهلالك ،فإهنا التصل إىل الفؤاد إال وقد أحرقت البدن ،بخالف نار الدنيا

 .واهلل املستعان ،وما زال اجلسم متألاما من اخلارج ،النار تصل إىل الفؤاد من الداخل

ونار  ،فنار الدنيا من أحرق فيها مات ،تعلم أن شأن نار اآلخرة غري شأن نار الدنيا وهبذا

بينام نار اآلخرة من دخلها ال يموت فيها ال يموت  ،الدنيا تبدأ بأحراق الظاهر قبل الباطن

 .وهذا يف حق املخلدين فيها ،فيسرتيح وال حييى حياة املنعمني

مع أهنم  ،وعظيم شأهنا توصد عىل أصحاهبا ،مع شدة حرارهتا :َأي   [ڎ ڎ ڌ]

 .ما فروالو تركوا 

النننننننننن امَلَفنننننننننن   أيننننننننننَ    ? واإلهُل الطَّ
 

َغال ننن    واألرشمُ  ♣♣♣ ُ ال   ْ  املغلنننوُغ َرننن
 

وقيل بأهنم يوضعون يف  ،وقيل يف أبواب تغلق عليهم ،قيل يف سالسل [ژ ژ ڈ]

لنار جيري فلو كان يف ا ،فهذا وصف عظيم لذلك العذاب ،مثل الصهاريج وتكون ممددة

ا لكان عذابه شديدا  نسأل اهلل  ،ومضيق عليه ،ومصفد ،فكيف وهو مع ذلك مقيد ،اجريا

 .السالمة والعافية من هذه النار وبأس القرار
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