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 ، األجل وحكمة تغييبه6-0تفسير اآليات  -سورة األنعام  - 20: الدرس

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

اللهم ال علم لنا إال ما  ،سيدنا دمحم الصادق الوعد األمين والصالة والسالم على ،الحمد هلل رب العالمين 

وأرنا الحق حقا   ،تنا، وزدنا علما  نا، وانفعنا بما علم، اللهم علمنا ما ينفععلمتنا، إنك أنت العليم الحكيم

، ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا ا الباطل باطال  وارزقنا اجتنابه، وأرنوارزقنا اتباعه

 .أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحينو

 .درس الثاني من دروس سورة األنعام، مع الاإلخوة الكرامأيها  

 : ل ريتتهمخاطبة هللا سبحانه وتعالى آدم من خال

  :مع اآلية الثانية وهي قوله تعالى  

 (2)َدهُ ثُمَّ أَْنتُْم تَْمتَُيونَ ُهَو الَِّري َخلَقَُكْم ِمْن ِطتٍن ثُمَّ قََضى أََجالً َوأََج ٌل ُمَسمًّى ِعنْ  

 سوية األنعام

  :بعد أن قال هللا عز وجل 

ِ الَِّري َخلََق السََّماَواِت َواأْلَْيضَ    (1)وا بَِيب ِِهْم تَْعِدلُونَ َوَجع ََل الظُّلَُماِت َوالنُّوَي ثُمَّ الَِّرتَن َكفَيُ  اْلَحْمُد ّلِِلَّ

 سوية األنعام

  .يشركون به عنيي :يعدلون عنه إلى غيره 

أرجح التفسيرات أن هللا سبحانه وتعالى يخاطب ذرية آدم من خالل آدم عليه  ﴾الَِّري َخلَقَُكْم ِمْن ِطتنٍ  ُهوَ ﴿

ألن األم واألب  ،، أو أن اإلنسان حينما يُخلَقق من تراب، فآدم ُخل  يخاطب آدم من خالل ذريتهلسالم، أو ا

ى طفل ، أرأيت إلذا اإلنسان هو الطعام الذي يأكله، فمحصلة همن تراب بتَ الن ويشربان من طعام نَ يأك

ن الطعام الذي الوزن؟ م ، من أين جاء هذاكغ 088بـ كغ،  08بـ كغ، يصبح  3صغير حينما يلد وزنه 

سان ، فبالمعنى التحليلي أن هذا اإلن، والنبات من ترابا  نبات يأكله؛ نبات ولحوم، أصل اللحم كائن أكلَ 

ق ل  ؛ أن اإلنسان خُ ه وتعالى خاطب آدم من خالل ذريته، أو أن هللا سبحاند وينمو هو من الترابل  الذي وُ 

  .من تراب 

 :ت عنا الحكمة التي أيادها هللا من تغتتب المو
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ى ِعْنَدهُ ُهَو الَِّري َخلَقَُكْم ِمْن ِطتٍن ثُمَّ قََضى أَجَ ﴿ قضى لهذا المخلوق أجال ، كل واحد منا له  ﴾الً َوأََج ٌل ُمَسمًّ

، لكن قد مهما اعتنى بصحته األجل ال يتغيرلذلك اإلنسان ف، عند هللا أجل، ال يستقدم ساعة وال يستأخر

جل فال ، أما األمضيه بمرض واستلقاء على السرير، وقد يُ اطمضي هذا العمر بصحة وعطاء ونشيُ 

 .؟ ال أحد يعلما منا واحد إال وله عند هللا أجل، ومتى، فمعالقة له بالمرض إطالقا  

، فلما كم بقي لي من أجلي؟ أشار له هكذا، يعني خمسا  : عض العلماء ملك الموت فسألهبمرة رأى وقد  

 خمسة أيام ؟ فلما سأل عالما   نوات، أم خمسة أشهر، خمسة أسابيع،يقظ ازداد حيرة يا ترى خمس ساست

ن خمسة هذا السؤال م إن: ملك الموت يقول لك ، إنيا إمام: يقول لك : من علماء التعبير عن الرؤيا قال

 .أسئلة ال يعلمها إال هللا

حته، وقد يخرج وال دة ساعات وهو في أتم صقد يبقى له عو، ج أكفانه وهو ال يدرينسَ اإلنسان قد تُ ف 

يعود، وقد يعود وال يخرج، وقد يعود ويخرج في نعش، وقد يسافر وال يعود، وقد يشتري بيتا  وال 

ي ثروة طائلة وال ينفعه ، وقد يجنيسكنه، وقد يخطب امرأة وال يتزوجها، وقد ينال شهادة وال ينتفع بها

 .منها شيء

وأن نكون جاهزين  ،ن نسعى جاهدين لطاعة هللا عز وجلأ ، وحكمة تغييبه عناه هللا عنابالموت غي   :إراً  

  :ض اآليات الكريمة وهي قوله تعالى، حتى إن بعالستقبال الموت

َ َحقَّ تُقَاتِِه َوََل تَُموتُنَّ إَِلَّ َوأَْنتُْم ُمْسِلُموَن    (102)تَا أَتَُّها الَِّرتَن آََمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ

 سوية آ ل عميان 

ن تستعدوا كم الموت إال وأنتم مسلمون، ينبغي أن  يأتي ال :بيدنا، لكن علماء التفسير قالواكأن الموت و 

  ، واإلنسان ال يدري هل يعيش ساعة بعد الساعة التي هو فيها ؟الستقباله في أية لحظة

 :للقاء هللا تعالى  قصص تؤكد أن اإلنسان تجب أن تكون مستعداً 

وحدثني عن  ،ان؛ أنني جلست مع إنسنها مناسبة في هذا المكانديدة لكذكرت لكم قصة مرات عوقد  

سوف يقيم في هذا البلد ، وبالغ حدثني عن عشرين عاما  قادمة، وسوف يسافر، وال أمشاريعه المستقبلية

ي ثاني صيف، وهذا البلد ، وهذا البلد فر في الصيف هذا البلد في أول صيف، وسوف يزوخمس سنوات

 نشئ محال  ، ويويعود، ويقدم استقالته، ويأخذ التعويض ،بلد في رابع صيففي ثالث صيف، وهذا ال

وأقسم باهلل العظيم أنني ، تجاريا  يبيع فيه التحف، ويجعله منتدى  فكريا ، ساح معي عشرين عاما  قادمة

 .ه في اليوم نفسهوترأيت نع

إنني : لي أحدهم  لطيبين قالا اإلخوةفي جلسة من جلسات يعني ، تؤكد هذا المعنى أذكر قصصا  عديدةو 

، وعلى لن أموت مبكرا ، اعتمَد على شيء علمي، على صحته الطيبة، وعلى رشاقته، وعلى خفة وزنه
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 ،هذا كالم علميوة النفسية، وعلى عنايته بالرياضة وبالسباحة، وعلى بعده عن الشد   ،طعامه الصحي

 .ن في السبت التالي تحت األرض، وكاالسبت يومكل أسباب طول الحياة، ذكر هذا كر ذ يعني

، النوبات القلبية والجلطاتاالحتشاء وقلب من طبيب بأمريكا يرى أن الجري هو الطريق الوحيد لوقاية ال

، وألقى ، ومقاالت في الصحفازندوات في التلف أقاميوم الواحد عشرين كيلومترا ، وفي اليجري 

بيل الوحيد لوقاية القلب، وهذا كالم صحيح، ي هو السوهو يزعم أن الجر ،محاضرات في المنتديات

الجري مانعا  للموت، مات وهو يجري، في الثانية واألربعين من  وكالم علمي، وله ثمار طيبة، لكنه عد  

 .، مات وهو يجريعمره

صاب ة بالغة يُ ، ولحكمعن أمراض اختصاصهم أنه بعيد أحيانا  الطبيب المختص باختصاص نادر يتوه  و 

، على كٍل ال أحد يعلم متى ه الجري، وجعله عاصما  من الموت، ألنه أل  نفسه بالمرض رضالمختص بالم

أن ، هذا ينتج عنه ا  في كل لحظة للقاء هللا عز وجليموت ؟ وقد أخفى هللا أجل اإلنسان ليكون مستعدس

، واألموال تكيون التي عليك، واألمانة المودعة في بي، والدوليست لك األموال التي باسمك ،كتب وصيةتُ 

له، فأي هذا المال يُظن أنه  ،مات فجأة اإلنسان ، لو أن في حوزتك مفتاحهدعتها في صندوق التي أو

 ، فأي عالقةباسمك بيت هروبا  من ضريبة معينةل ، ُسج  ، تسكن بيتا  ليس لكقضية عالقة مالية، أمانة

 .يموت وصية ألن اإلنسان ال يدري متى سمالية ينبغي أن تكون واضحة في 

في هاتين الساعتين جاءته  ،ليغير له نوع العملة بعد ساعتين حدثني أخ أودع عند إنسان مبلغا  من المال 

 .، وليس مع أهله إيصال إطالقا  ةالمني  

وزة األهل علم وال إيصال، ومات ، وليس في حع عنده مبلغا  فلكيا  الستثمارهحدثني أخ أيضا  أنه أُود  و 

 .ع عنده المال أمين ألكله على ورثته ود  الذي أُ أن ولوال  ،فجأة صاحب المبلغ

، تكون مستعدا  للقاء هللا دائما ، مستعدا  بتوبة، مستعدا  بطاعة، مستعدا  بأداء عبادة هذا الكالم يعني أنف 

ل أنت ، أو أن تأكإما أن تطعم الناس ماال  حراما   المالية التي يمكن أن تكون سببا   ئقمستعدا  بتوضيح العال

  .ماال  حراما  وأنت ال تدري 

 :اإلنسان بضعة أتام كلما انقضى توم انقضى بضع منه

في بعض برامج يعني ، ؤخرقدم وال يُ ل واحد منا أجل ال يُ لك الَِّري َخلَقَُكْم ِمْن ِطتٍن ثُمَّ قََضى أََجالً﴾ُهَو ﴿

العمر فرضا  ثالثة وخمسين عاما   أنت بلغت من :بعد ثوانٍ  ، يقول لكر تعطيه تاريخ الميالدالكمبيوت

، واإلنسان بضعة أيام كلما وثمان ثواني ،وسبع دقائق ،وخمس ساعات ،وأربعة أيام ،وثمانية أشهر

 .انقضى يوم انقضى بضع منه
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 إن الحتاة دقائق وثوان ***دقات قلب الميء قائلة له 

* * * * 

 :تعيتف اإلنسان 

نشق فجيه وما من توم تُ ، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه ،املذلك أدق تعريف لإلنسان أنه بضعة أي

  .، فتزود مني فإني َل أعود إلى توم القتامةتا ابن آدم، أنا خلق جدتد، وعلى عملك شهتد: إَل وتنادي

، وقبل أن يؤوي إلى الفراش لماء دمشق الكبار آوى إلى الفراش، أحد عاإلنسان إذا نام قد ال يستيقظ 

أيقظ والدك : بسالم حار، وأثنى على خطبة العيد، وفي الصباح قيل البنه ، وبعث إلي  م رسالة منيتسل  

 .، فكان ميتا  على صالة الفجر

، واإلنسان يقرأ كل اإلنسان يموت فجأة، قد ينام وال يستيقظ، قد يستيقظ وال ينام، قد يذهب وال يعود يعني

ا المهندس، وهذا العالم، وهذا الصيدلي، اآلخرين، هذا عميد أسرتهم، وهذا الطبيب، وهذ وةيوم نع

، ندخل كل يوم إلى المسجد لنصليو، ، شئنا أم أبيناناوت، وفي أحد األيام ال بد من أن يقرأ الناس نعوهكذا

   . صلى علتكص ل ِ قب ل أن تُ : مرة  قرأت كلمة أعجبتنيوى علينا، صل  وسوف ندخله مرة  ليُ 

 :بالتوبة واَلستقامة وإتقان العبادة أعلى أنواع الركاء أن تتكتف مع الموت 

لحياة أحد أسباب النجاح في الذلك ، كل إنسان هذا األجل أجل ﴾ٍن ثُمَّ قََضى أََجالً ُهَو الَِّري َخلَقَُكْم ِمْن ِطت﴿

مه على بل إن هللا قد   ،، ما هي النهاية ؟ الموت هذا أخطر حدث في حياة اإلنسانالدنيا أن تبدأ من النهاية

  :قال تعالى الحياة 

يُز اْلغَفُوُر وَ الَِّري َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحتَاةَ ِلتَْبلَُوُكْم أَتُُّكْم أَْحَسُن َعَمالً    (2)ُهَو اْلعَز 

 سوية الملك  

 ، فأعلى، وألن أخطر حدث سيكون هو الموتهو التكيف :أدق تعريف جامع مانع للذكاء: دائما  أقولو 

ف مع الموت بالتوبة، واالستقامة، وإتقان العبادة، واإلنفاق من الموت، تتكي  ف مع أنواع الذكاء أن تتكي  

 :، ودائما  أحب أن أوضح هذا المثلمالك، وتربية أوالدك، ورعاية من حولك، هكذا تستعد للموت

توراه يمكن أن تكون في أعلى منصب، ، أنك إن نلت الدكمغٍر جدا  جاءه عرض  ،إنسان فقير جدا   يعني

، ومركبة يف، وبيت على البحربيت، وتقترن بأجمل امرأة مثال ، ولك بيت في المص   وفي أجمل

أن يعمل  طر  ، اضُ ائما  ـ وذهب إلى بلد غربي ليدرس، فقير جدا  ـ هذا الذي يحلم به الناس د إلخ...فارهة

هينا  ، وقد يعمل عمال  مُ يعمل ساعات طويلة في البرد والحر، أن يكون حارسا   طر  طاعم، اضُ في الم

، إلى ساعة متأخرة لتحضير ما عليه ، ويسهر، ويدرس في الليل، ويذهب إلى الجامعة في النهارأحيانا  

لية، وما إلى ، وأخذ الشهادة وصدقها من الخارجية والقنصى سنوات طويلة حتى نال الدكتوراهوأمض
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، ومعه إلى الطائرة لى الركاب أن يتجهوا، ونودي عوذهب إلى المطار ،طع بطاقة العودة، ثم قذلك

د ع  والوعود التي وُ  ،وطموحاته ،بطاقة الصعود، فإذا وضع رجله في درج الطائرة هو بحسب وضعه

مضت مرحلة الشقاء،  ،م الطائرة، ألنه حينما وضع رجله على سل  هو اآلن أسعد إنسان في األرض ،بها

وجاءت مرحلة الغنى ، دخل القليلوال ،رحلة الجهد الكبير، ممرحلة التعب، مرحلة الهم، مرحلة القلق

  .ملك الموت  ههذا حال المؤمن حينما يأتي ،، وما إلى ذلكوالراحة ،والعز

 :أج ل اإلنسان قد تُعلم لكن أج ل توم القتامة َل تعلمه أحد إَل هللا

 س المؤمنالموت عر 

 الموتُ  المؤِمنِ  تُحفَةُ 

 األلباني عن عبد هللا بن عمي

ا ثَقُل النبي  لتس على أبتك  :فقا ل. واكيب أبتاه: يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي هللا عنهاجعل ملسو هيلع هللا ىلص لم 

يا أبتاه، إلى ! يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه! يا أبتاه، أجاب ربا دعاه: قالت ، فلما ماتكيب بعد التوم

  !التراب؟ ملسو هيلع هللا ىلصأطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول هللا : فلما دفن قالت فاطمة رضي هللا عنها! جبريل ننعاه

 البخايي عن أنس يضي هللا عنه

انتهى، الجهد انتهى، التكليف انتهى، مجاهدة النفس والهوى انتهت، معاناة الدعوة انتهت، خصوم  التعب

  :اإليمان انتهينا منهم، أعداء الدين انتهينا منهم، كل متاعب الدنيا تنتهي، فلذلك

 (22)ْوِمي تَْعلَُمونَ تَا لَْتَت قَ  قِت َل اْدُخ ِل اْلَجنَّةَ قَا لَ  

 سوية تس  

ى ِعْنَدهُ ُهَو الَِّري َخلَقَُكْم ِمْن ِطتٍن ثُمَّ قََضى أَجَ ﴿ ، اإلنسان م بعد تنفيذهاا  آجال الناس تُعلَ طبع ﴾الً َوأََج ٌل ُمَسمًّ

وت يُعلم أجله ، فاإلنسان حينما يمسنة 33: كم مضى من عمره ؟ يقول لك: ل له، تقوهمات إذا  ُعلم أجل

 .بالدقائق والساعات

بقي له أسابيع، : وقد يقول األطباء ،ن يموت بعد حينضال يُتوقع أ، حينما يأتيه مرض عُ شيء آخرو 

 م القيامة ال يعلمه أحد إال هللا، لكن األجل أجل يوموقد تأتي توقعاتهم صحيحة، فاألجل أجل اإلنسان يُعلَ 

  .أبدا  

ى ِعْنَدهُ   .وحده، إذا  هناك أجالنعنده علمه  ﴾﴿َوأََج ٌل ُمَسمًّ

 وتوم موعودهو الموت،  وتوم مويودهو الحاضر،  وتوم مشهودهو الماضي،  توم مفقودإذا  هناك 

، التوم المشهودن أخطر هذه األيام ، لك، نحن أمام خمسة أيامبد اآلبدينإلى أ وتوم ممدود، يوم القيامة
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أن تنفق من مالك،  ويمكن كن أن تصطلح معه،يمكن أن تتوب إلى هللا، ويم م المشهودالتوألنك في هذا 

  .ويمكن أن تعمل آلخرتك

 :إعجاز كتاب هللا تشهد أنه كالمه سبحانه 

ن الذي مات م: ني تجادلون من قبيل الشك، يقول لك بعضهم، يعهو الشك :اَلمتياء ﴾﴿ثُمَّ أَْنتُْم تَْمتَُيونَ 

  .وكل هذا الكون يشهد له بعظمته  ،أخبرنا بما رأى؟ إله عظيم خلق السماوات واألرضفورجع 

ٓى   بَ ٱْلَحْمُد ّلِل    ٱل ذ  َوَجا ۜ أَنَز َل َعلَٰى َعْبِدِه ٱْلِكتَٰ  (1)َولَْم يَْجعَل ل هُۥ ع 

 سوية الكهف  

﴿ثُمَّ أَْنتُْم   عز وجل عن مشاهد يوم القيامة، وقد أخبرك هللاز هذا الكتاب يشهد أنه كالم هللاإعجاو 

عقل أن يكون القوي قويا ، والغني غنيا ، ، هل يُ عقل أن تكون الدنيا من دون آخرةل هل يُ ب ﴾تَْمتَُيونَ 

، والصحيح والمريض مريضا  ، والضعيف ضعيفا ، والمظلوم مظلوما ، والمقهور مقهورا ، والفقير فقيرا  

آالف األسئلة  أمامكإذا أردت أن تتجاوز اآلخرة يقفز ! ؟بال حياة أخرى! وتنتهي الدنيا هكذا؟ ،صحيحا  

، اآلخر أصله عقلي وتفصيالته نقلية، بل إن بعض العلماء الكبار يرى أن اإليمان باليوم ليس لها جواب

ؤالء الطغاة في األرض ، هى فيه الحساباتسو  ألن هذه الحياة ال تستقيم في فهمها من دون يوم آخر تُ 

أنهم يقتلون وك ،واألطفال ،ضى، ويقتلون المريقتلون، ويهدمون البيوت، ويستبيحون المحرمات

خمة، وأناس يموتون من الجوع، أناس يموتون من الت  ! ؟وهم مرتاحون، وتنتهي الحياة هكذا ،حيوانات

وأناس مقهورون، أناس ظالمون وأناس أناس قاهرون ! ؟وحقوق الفقراء عند األغنياء، وتنتهي الحياة

  !، وتنتهي الحياة من دون تسوية حسابات ؟مظلومون

نْ    (62)َساُن أَْن تُتَْيَك ُسًدىأَتَْحَسُب اإْلِ

 سوية القتامة  

 (001)إ لَْينَا اَل تُْرَجعُونَ َوأَن ُكْم أَفََحِسْبتُْم أَنََّما َخلَْقنَاُكْم َعبَثاً 

 وية المؤمنون س

 :إرا آمنا بالتوم اآلخي اإلتمان الري أياده هللا عز وج ل َل بد  من أن تنعكس ك ل مقاتتسنا

ال بد من أن  ،، إذا آمنا باليوم اآلخر اإليمان الذي أراده هللا عز وجللم نؤمن باليوم اآلخر ال نفلحما  

، رأيت وليس أخذ المال ،إذا آمنت باليوم اآلخر رأيت اإلنفاق هو الذكاء ، تنعكس،تنعكس كل مقاييسنا

 ،أن التواضع هو الذكاء، رأيت وليس أن تستخدم جهود اآلخرين ،بذل الجهد لخدمة الخلق هو الذكاء

ل المقاييس التي تقيس بها ال بد من أن تنعكس ك ،، فإذا آمنت باليوم اآلخروليس أن تستعلي على عباد هللا

  :األمور
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عة في جام هل هناك يعني ﴾َدهُ ثُمَّ أَْنتُْم تَْمتَُيونَ ُهَو الَِّري َخلَقَُكْم ِمْن ِطتٍن ثُمَّ قََضى أََجالً َوأََج ٌل ُمَسمًّى ِعنْ ﴿

، يها ميزات كبيرة من دون امتحانات؟ ما من مؤسسة في األرض للخريجين فاألرض من دون امتحانات

منح الدكتوراه ؛ من دون دراسة، من دون أرجو أن أُ : يقدم طلبا  يقول فيه ا  طالب عن جامعة أنمعت هل س

  .؟ مستحيل تأليف أطروحة، من دون مناقشة، من دون جهد كبير

  .، بحساب دقيق بما سيكون بعد الموت ﴾﴿ثُمَّ أَْنتُْم تَْمتَُيونَ 

ا َكانُوا تَْعَملُوَن (22)فََوَيب َِك لَنَْسأَلَنَُّهْم أَْجَمِعتَن    (26)َعمَّ

 حجيسوية ال 

 :َل تعلم السي إَل هللا فهو تعلم ما ظهي وما خفي 

يَن ُمْشف ق ينَ  م  ُب فَتََرى ٱْلُمْجر  تََٰ َع ٱْلك  َوْيلَتَنَا  َوُوض  ا ف يه  َويَقُولُوَن يََٰ م  ِب ََل تُغَاِدُي َصِغتَيةً َوََل م  رَا ٱْلِكتَٰ َما ِل َهٰ

ٓ أَْحَصٰىَها ۚ َوَوَجُدواْ َما َعِملُواْ َحاِضًيا ۗ َوََل تَْظِلمُ   (94) َيبَُّك أََحًدا َكبِتَيةً إَِلَّ

 سوية الكهف  

  .، أو بدافع من الشكي أحقيتهان فتجادلون شاكي :إراً  ﴾﴿تَْمتَُيونَ  معنى 

ُ فِي السََّماَواِت َوفِي اأْلَْيِض  ُكْم َوَجْهَرُكمْ َوُهَو َّللاَّ ر  بُونَ َويَْعلَ  يَْعلَُم س   (3)ُم َما تَْكس 

 سوية األنعام  

 .وهو في األرض إله أيضا ، أمرنا بيده ،ي السماءإله ف 

ُكْم َوَجْهَيُكمْ تَ ﴿ ويعلم  ،، فأسراره يعلمها هللا، يعلم ظاهرهشياء كثيرة عن من حولهسان يكتم أاإلن ﴾ْعلَُم ِسيَّ

ى ، وإن انطوويعلم سره، يعلم أحوال قلبه وخواطره، إن تكلم اإلنسان فاهلل سميع ،باطنه، يعلم عالنيته

صير، إن تحرك فهو بصير، وإن قال فهو سميع، وإن ، وإن تحرك فاهلل بأو على نية فاهلل عليم ةعلى هم

لو كان كيف كان ، وعلم ما لم يكن ويعلم ما ال تعلمون، علم ما كان، وعلم ما يكوناآلن عليم،  سكت فهو

  :يكون

يَّ َوأَْخفَى َوإ ن تَْجَهْر ب ٱْلقَْول  فَإ ن هُۥ   (7)تَْعلَُم ٱلس ِ

 سوية طه  

  .، ويعلم الذي يخفى عنك أنت هر  س  يعلم الذي تُ  

 :الحيكة في الحتاة هي الكسب

ُكْم َوَجْهَيُكمْ  ﴿َوُهوَ  ُ فِي السََّماَواِت َوفِي اأْلَْيِض تَْعلَُم ِسيَّ هنا العمل الذي  كسبال ﴾َوتَْعلَُم َما تَْكِسبُونَ  َّللاَّ

، ي الحياة، كل إنسان له عمل فينتهي بمنفعة، أو العمل الذي ينتهي بمضرة، هذا هو كسب اإلنسان

تقن، وأمين، وال يغش أحدا ، وفي بيته إنسان صالح، ، وميعني إنسان في حرفته صادق ،المطلقبالمعنى 
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، ورحيم، وحليم، فمجموع هذه الشخصية في البيت، وفي الطريق، وفي العمل، وفي الفرح، وفي ومعتنٍ 

إنسان آخر له موقف يوجد ، وسان صالحإن، وفي كل نشاطات اإلنسان هذا الترح، وفي الحضر والسفر

الذي ال يبالي  الفاجيهذا  ،إنسان سيء مع الجميعيوجد ، والنفاقهذا  ،وله موقف مع ذاته ،ناسمع ال

 :بسمعته إطالقا  إذا  

لحياة هي الكسب ، هناك حركة خيرة، وحركة شريرة، حركة يعني الحركة في ا ﴾﴿َوتَْعلَُم َما تَْكِسبُونَ 

 هذا معنى ،حركة تؤدي إلى مضرة، حركة تؤدي إلى سعادة، وحركة تؤدي إلى شقاء، وتؤدي إلى منفعة

، أو ليستحق عي الذي يسعى فيه اإلنسان لمنفعة، أو يتالفى بها مضرةالكسب هو الس ﴾﴿َوتَْعلَُم َما تَْكِسبُونَ 

  .عليها مضرة

 :التحلت ل التوحتدي لألموي تبتن أنه ما نز ل بالء إَل برنب وَل يفع إَل بتوبة 

  :ثم يقول هللا عز وجل  

 (4)َكانُوا َعْنَها ُمْعِيِضتَن ِمْن آَتَاِت َيب ِِهْم إَِلَّ َوَما تَأْتِتِهْم ِمْن آَتٍَة  

 سوية األنعام  

ن ن عدل هللا، وتبي  تبي   ،تجد قصصا  صارخة ، أحيانا  بر وما أقل المعتبرين، العبر تترىما أكثر الع   

،  تحصىن غضبه أحيانا ، تبين بطشه، تبين إكرامه، فهناك عبر ال تعد والن فضله، وتبي  ي  ، وتبرحمته

  :وهللا عز وجل يسوقها لعباده كي يعرفوا أنه 

ى هٌ  َوُهَو ٱل ذ  هٌ َوفِى ٱأْلَْيِض إِلَٰ يُم ٱْلعَل يمُ  ۚفِى ٱلسََّمآِء إِلَٰ  (09)  َوُهَو ٱْلَحك 

 سوية الزخيف

  .، وأن األمر راجع إليه أن األمر كله بيدهو 

حلل األحداث تحليال  ا تُ لكن أنت حينم ﴾َكانُوا َعْنَها ُمْعِيِضتنَ ِهْم إَِلَّ َوَما تَأْتِتِهْم ِمْن آَتٍَة ِمْن آَتَاِت َيب ِ ﴿

وَل  ،ما نز ل بالء إَل برنبألنه  ،ن أن الناس حينما تنزل عليهم المصائب يستحقونها أحيانا  ، وتبي  توحيديا  

  . ، أنت حينما تشرح هذا الشرح هناك أناس يتألمون أشد األلمع إَل بتوبةيفتُ 

ْت قُلُوُب ٱلَِّرتَن ََل تُْؤِمنُونَ َوإِرَ  ُ َوْحَدهُ ٱْشَمأَزَّ ٓٓ إ َذا ُهْم    بِاآْلَِخَيةِ  ا رُِكَي ٱّلِلَّ ن ُدون ه  يَن م  َر ٱل ذ   َوإ َذا ذُك 

ُرونَ   (44) يَْستَْبش 

 سوية الزمي 

 :التحلت ل األيض الشيكي مقبو ل عند أه ل الدنتا أما التحلت ل التوحتدي فغتي مقبو ل

والقوة  ،والقوة الفالنية، األحداث تحليال  أرضيا  وشركيا ، وزيد وعبيد، وفالن وعالن حللت إذاأما  

، س من اآلخرةرضي مقبول عند من يئ  ، والتحليل األتحليل األرضي مقبول عند المشركين، الالفالنية
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تجري أحداث  ، قدالتوحيدي فغير مقبول، أما التحليل رض الشركي مقبول عند أهل الدنياالتحليل األو

  :لكن حينما تقرأ قوله تعالى  ،، طبعا  هناك آالف التحليالتطاحنة في بالد مجاورة

ُ َمثاَلً قَْيتَةً َكانَْت آَِمنَةً ُمْطَمئِنَّةً تَأْتِتَها ِيْزقَُها َيَغداً ِمْن ُك ل ِ َمَكاٍن فََكفََيْت بِ   ُ َوَضَيَب َّللاَّ ِ فَأََراقََها َّللاَّ أَْنعُِم َّللاَّ

 (112)بَِما َكانُوا تَْصنَعُونَ بَاَس اْلُجوعِ َواْلَخْوِف لِ 

 سوية النح ل  

، بينما الذي رضيه التحليل التوحيدي اإليمانييُ ، لذلك المؤمن ا تحليل قرآني ألحداث جسيمة ظهرتهذ 

  .بل يبحث عن تحليل شركي أرضي  ،ال يؤمن باآلخرة ال يرضيه أبدا  التحليل التوحيدي اإليماني

 :الحقائق التي جاء بها األنبتاء تكشفها اإلنسان عند الموت ك ل 

ا َجاَءُهْم فََسْوَف  (4)ا َعْنَها ُمْعِيِضتنَ َوَما تَأْتِتِهْم ِمْن آَتٍَة ِمْن آَتَاِت َيب ِِهْم إَِلَّ َكانُو ِ لَمَّ فَقَْد َكرَّبُوا بِاْلَحق 

 (4)انُوا بِِه تَْستَْهِزئُونَ تَأْتِتِهْم أَْنبَاُء َما كَ 

 سوية اَلنعام

 .نبياء يكشفها اإلنسان عند الموتاألبها أن كل الحقائق التي جاء  ،اإلخوةالحقيقة أيها  

َذا  ْن َهَٰ  (22)فََكَشْفنَا َعنَك ِغَطآَءَك فَبََصُيَك ٱْلتَْوَم َحِدتدٌ ل قَْد ُكنَت ف ى َغْفلٍَةٍۢ م  

 سوية ق  

  :، الدليل فرعون الذي قال األرض عند الموت الحقائق التي جاء بها األنبياء يعرفها أكفر كفار 

لَى  فَقَاَل  َعأ  (42)أَنَ۠ا َربُُّكُم ٱألأ

 نازعاتسوية ال 

  :والذي قال  

ٓأَي َها ٱْلَمََلُ  ٍه َغْتِيىَوقَاَل ف ْرَعْوُن يََٰ ْن إِلَٰ ين  فَٱْجعَل ل  ى َصرْ  َما َعِلْمُت لَُكم م ِ ُن َعلَى ٱلط   َمَٰ َهَٰ ا ل عَل  ٓى فَأَْوق ْد ل ى يََٰ ح 

ب ينَ  ذ  َن ٱْلَكَٰ ه  ُموَسىَٰ َوإ ن  ى أَلَُظن هُۥ م 
ٓ إ لََٰ  (30)أَط ل ُع إ لَىَٰ

 سوية القصص 

  :حينما أدركه الغرق قال  

ٓ إ َذآ أَ   ا   َحت ىَٰ يَل ٱْلبَْحَر فَأَتْبَعَُهْم ف ْرَعْوُن َوُجنُوُدهُۥ بَْغي ا َوَعْدو  ء  ٓ َوْزنَا ب بَن ٓى إ ْسَرَٰ قَا َل َءاَمنُت ْدَرَكهُ ٱْلغََرُق َوَجَٰ

ِءت لَ  ٓ هَ إَِلَّ ٱلَِّرٓى َءاَمنَْت بِِهۦ بَنُٓواْ إِْسَيٰ
نَ  أَنَّهُۥ ََلٓ إِلَٰ ينَ  َوأَنَ۠ا م   (48) ٱْلُمْسل م 

 سوية تونس  

 :ختاي اإلنسان مع اإلتمان ختاي وقت فقط
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ولكن  ، بد من أن تؤمن عند الموت، الن خيارك مع اإليمان خيار وقت فقطأ اإلخوةالشيء المؤلم أيها  

  .بعد فوات األوان 

ت  َرب  َك ۗ يَْومَ   ئ َكةُ أَْو يَأْت َى َرب َك أَْو يَأْت َى بَْعُض َءايََٰ
ٓ ٓ أَن تَأْت يَُهُم ٱْلَملََٰ ت  َرب  َك  َهْل يَنُظُروَن إ ال  ََل يَأْت ى بَْعُض َءايََٰ

نَُها لَْم تَُكْن ءَ  نَِها َخْتًيا اَمنَْت ِمن قَْب ُل أَْو َكَسبَتْ تَنفَُع نَْفًسا إِتَمٰ ُرونَ  ۗفِٓى إِتَمٰ ُرٓواْ إ ن ا ُمنتَظ   (010) قُل  ٱنتَظ 

 سوية األنعام  

ماليين األشياء خيار قبول أو رفض، إال مع اإليمان خيار وقت؛ إما أن تؤمن قبل فوات خيارك مع  

  . بد من أن تؤمن بعد فوات األوان، أو أنه الاألوان

ا َجاَءُهْم فََسْوَف تَأْتِتِهْم أَْنبَاُء َما كَ   ِ لَمَّ  (4)انُوا بِِه تَْستَْهِزئُونَ فَقَْد َكرَّبُوا بِاْلَحق 

 سوية األنعام

لذلك من أدق تعريفات العقل أن  (انُوا بِِه تَْستَْهِزئُونَ فََسْوَف تَأْتِتِهْم أَْنبَاُء َما كَ ) ،لالستقبا ل ﴾﴿فََسْوفَ 

 .فلم يكن مفاجئا  له ،، الذي سيأتي في المستقبل توقعه فتكيف معهعهالذي سيأتي توق   يعني ،دمالعاقل ال ين

عطاء في الدرس، وأن هناك امتحان دقيق، وم   ،طالب يعلم علم اليقين أن األستاذ نزيه جدا  : مثال   يعني

رسب بجدارة، : ما درس، يقول لكيعني رسوب بجدارة، هناك نجاح بجدارة، وهناك وتصحيح أدق، و

سؤال  ،مثال  درس، أمضى كل العام بالدراسة، فلما جاء االمتحان هو مستعد له، ليس عنده مفاجأة

 ءحلله، وإكمال الجمل أكملها، ومل االمتحان أجاب عنه، والثاني أجاب عنه، والمسألة حلها، والتحليل

ة لمن تاذ من عادته أن يعطي األسئلاألس: الطالب الثاني قال له صديقه .، وعالمته تامةأمَلها الفراغات

العام الدراسي كله في النزهات،  ، أمضىوجد أنه ال داعي للدراسةو فجلس، يقدم له هدية قبل االمتحان،

األسئلة لمن يقدم له  ، اعتمادا  على وهمه أن األستاذ سوف يعطياللعبفي وفي النوادي، والمالهي، و

الحقيقة قبل االمتحان بيوم واحد، هذه  وعرف ،ى منه صفعتينفتلق  ، فجاء بالهدية وقدمها إليه هدية ثمينة

، وفوجئ بما سيكون ،، وإنسان جهل ما سيكونيف مع ما سيكونفتك ،، إنسان علم ما سيكونالقصة كلها

  . هو التكتف :، أو الركاءهو التكتف مع المستقب ل :العق ل؟ فما هو العقل

 :خطأ اليؤتاأخطي شيء في حتاة اإلنسان صحة اليؤتا أو 

ا َجاَءُهْم فََسْوَف تَأْتِتِهْم أَْنبَاُء َما ﴿ ِ لَمَّ عندما يرتكب إنسان  يعني ﴾َكانُوا بِِه تَْستَْهِزئُونَ فَقَْد َكرَّبُوا بِاْلَحق 

لمال ، كل أحالمه بهذا ا وهو يتوهم أنه سينجو من العقابجريمة ال يمكن لمجرم أن يرتكب جريمة إال

، هذا بعد عشرين يوما  على حبل المشنقة، المقتول، بعد أيام صار في السجنالذي سيسرقه من هذا 

، فأنت خطأ اليؤتاشيء في حياة اإلنسان  ، وأسوأصحة اليؤتاشيء في حياة اإلنسان  ، لذلك أخطرعالواق
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اللهم : "ء النبي عليه الصالة والسالم، من هنا كان دعاوصحيحة تفلح في عملك ،رؤيا صافية حينما ترى

 :رنا الحق حقا وارزقنا اتبعاه ، وأرنا الباطل باطال  وارزقنا اجتنابهأ

ْن لَُكْم َوأَْيَسْلنَ   ا السََّماَء َعلَْتِهْم أَلَْم تََيْوا َكْم أَْهلَْكنَا ِمْن قَْبِلِهْم ِمْن قَْيٍن َمكَّنَّاُهْم فِي اأْلَْيِض َما لَْم نَُمك ِ

 (2)ْعِدِهْم قَْيناً آََخِيتنَ ْجِيي ِمْن تَْحتِِهْم فَأَْهلَْكنَاُهْم بِرُنُوبِِهْم َوأَْنَشأْنَا ِمْن بَ ِمْدَياياً َوَجعَْلنَا اأْلَْنَهاَي تَ 

 سوية األنعام 

الناس كلها التقت مع بعضها تقريبا  ، مئة عام ستون سنة، سبعون سنة، ثمانون، حتى المئة: القرن قالوا 

، يعرف بعضنا بعضا ، هذا يموت قبل هذا، هذا بعد هذا هم كل الناس ،ة الطيبة، نحن في هذه البلدبعضا  

، قرن كما قلت من ستين إلى مئة عام، القي باتصال مباشر، أو فكري وإعالميتعارف إما حقي هناكلكن 

 :، والنبي عليه الصالة والسالم يقول الناس يعني الزمن الذي يجمع

  ، ثم الرتن تلونهملرتن تلونهم، ثم اختي القيون قيني 

 متفق علته عن عميان بن حصتن  

 :العطاء الدنتوي لتس دلتالً على أن هللا ياٍض عن هؤَلءالناس 

ْن لَُكْم َوأَْيَسْلنَ ﴿ :فقال هللا عز وجل ا أَلَْم تََيْوا َكْم أَْهلَْكنَا ِمْن قَْبِلِهْم ِمْن قَْيٍن َمكَّنَّاُهْم فِي اأْلَْيِض َما لَْم نَُمك ِ

جنات، كلها خضراء، قد يركب : نا  اإلنسان يذهب إلى بالد الغرب، يقول لكأحيا ﴾ْم ِمْدَياياً لسََّماَء َعلَْتهِ ا

مركبة ساعات طويلة، كل الجبال خضراء، كل السهول خضراء، كل الوديان خضراء، األنهار، 

  :، قال البحيرات، األطيار، األسماك، بالد جميلة جدا  

ْن لَُكْم َوأَْيَسْلنَا السََّماَء َعلَْتِهْم  أَلَْم تََيْوا َكْم أَْهلَْكنَا ِمنْ ﴿ قَْبِلِهْم ِمْن قَْيٍن َمكَّنَّاُهْم فِي اأْلَْيِض َما لَْم نَُمك ِ

  : جناتبساتين وهناك و ،أنهارو ،أمطار من السماءني يع  ﴾ْنَهاَي تَْجِيي ِمْن تَْحتِِهمْ ِمْدَياياً َوَجعَْلنَا اأْلَ 

ً آََخِيتنَ ِهْم َوأَْنَشأْنَا مِ فَأَْهلَْكنَاُهْم بِرُنُوبِ ﴿ ليال  على أن هللا راٍض عن العطاء الدنيوي ليس د ﴾ْن بَْعِدِهْم قَْينا

  .هؤالء

 :هللا عز وج ل تعطي الدنتا لمن تحب ولمن َل تحب  

  :، وهو ال يحبه ، قال عطى لمن يحب، ولمن ال يحب، أعطاها هللا لقارونالدنيا تُ ف 

ة   ۚهُۥ َعلَٰى ِعْلٍم ِعنِدىٓ قَا َل إِنََّمآ أُوتِتتُ  ْنهُ قُو  َن ٱْلقُُرون  َمْن ُهَو أََشد  م  ٓ م  ن قَْبل ه  َ قَْد أَْهلََك م   أََولَْم يَْعلَْم أَن  ٱّلِل 

مُ  ُمونَ  َوأَْكثَُر َجْمع ا ۚ َواَل يُْسـَُٔل َعن ذُنُوب ه   (70) ٱْلُمْجر 

 سوية القصص 

ينَ  ْيضَ فََخَسْفنَا بِِهۦ َوبَِداِيِه ٱأْلَ  ر  َن ٱْلُمنتَص  ن ُدون  ٱّلِل   َوَما َكاَن م  ن ف ئٍَةٍۢ يَنُصُرونَهُۥ م   (00)فََما َكاَن لَهُۥ م 

 سوية القصص 
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  :، لكن الذي يحبهم ماذا أعطاهم ؟ قال أعطاها لفرعون، وهو ال يحبه 

ا بَلََغ أَُشدَّهُ َواْستََوى آَتَْتنَاهُ ُحْكماً َوِعْلماً   ن يَن ل  َوَكذَ َولَمَّ ي اْلُمْحس   (09)َك نَْجز 

 سوية القصص  

  .حبهم أعطاهم العلم أالذين  

ٓ أَنفُسَ  ل وَن إ ال  ل وَك َوَما يُض  ْنُهْم أَن يُض  ن َولَْواَل فَْضُل ٱّلِل   َعلَْيَك َوَرْحَمتُهُۥ لََهم ت ط آئ فَةٌ م   ونََك م  ُهْم   َوَما يَُضر 

 ُ ْكَمةَ َشْىٍءٍۢ ۚ َوأَنَزَل ٱّلِل  َب َوٱْلح  تََٰ ِ َعلَْتَك َعِظتًما َوَعلََّمَك َما لَمْ  َعلَْيَك ٱْلك   (003) تَُكن تَْعلَُم ۚ َوَكاَن فَْض ُل ٱّلِلَّ

 سوية النساء  

نة، الذين أحبهم أعطاهم األمن، هذه ثمار ، الذين أحبهم أعطاهم السكيالذين أحبهم أعطاهم الحكمة 

هللا، أن تكون آمنا  في سربك، معافى في جسمك، عندك قوت يومك، أن اإليمان اليانعة، أن ترضى عن 

  .، أن يكون لك سمعة طيبة تكون حكيما ، أن تكون راضيا  عن هللا عز وجل

 :قوة األمم والشعوب لتست دلتالً على أنها قيتبة من هللا عز وج ل 

ْن لَُكمْ ٍن َمكَّنَّاُهْم فِي اأْلَ أَلَْم تََيْوا َكْم أَْهلَْكنَا ِمْن قَْبِلِهْم ِمْن قَيْ ﴿ :إراً   قوة األمم  يعني ﴾ْيِض َما لَْم نَُمك ِ

  .العكس أحيانا   وقد يكون ،والشعوب ليست دليال  على أنها قريبة من هللا عز وجل

مم  3888ـ  0188مم ،  2888: األمطار الغزيرة بألوف ، يقول لك  ﴾َعلَْتِهْم ِمْدَياياً  َوأَْيَسْلنَا السََّماءَ ﴿

  . 038ـ  018ـ  288بالد فقيرة  هناكفي العام، 

 متر ألف 388هناك أنهار غزارتها  ﴿َوأَْيَسْلنَا السََّماَء َعلَْتِهْم ِمْدَياياً َوَجعَْلنَا اأْلَْنَهاَي تَْجِيي ِمْن تَْحتِِهْم﴾

هناك وثروات، هناك بحيرات، وجبال خضراء، وأنهار، وهناك  ، وهناكمكعب في الثانية باألمازون

  :، وهللا عز وجل يقول فلزاتهناك بترول، و

 (2)ُهَما َوَما تَْحَت الثََّيىلَهُ َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي اأْلَْيِض َوَما بَْتنَ  

 سوية طه  

  .ما تحت الثرى الثروات  

  .، يعني بسبب ذنوبهم أهلكناهمهذه الباء باء السبب فَأَْهلَْكنَاُهْم بِرُنُوبِِهْم ﴾﴿

 .ففساد األمم عاقبته واضحة جدا   ﴾ْن بَْعِدِهْم قَْيناً آََخِيتنَ َوأَْنَشأْنَا مِ ﴿

 .اآليات إن شاء هللا في درس قادم ، نتابع هذه اإلخوةأيها  

 والحمد هلل يب العالمتن
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