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، الفوز في اآلخرة ال  31-37تفسيراآليات (: 37-40)الدرس - 441سورة األنعام  -التفسير المطول 

 في الدنيا

 73-34-4440: لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتاريخ

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

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

، وأرنا الحق حقا  ، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما  علمتنا

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

 .أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحينو

 .، مع الدرس الرابع من دروس سورة األنعام وناإلخوة المؤمنا أيه 

 :الكلمة الجامعة المانعة الشاملة التي تغطي كل مخلوق أنه َسَكَن 

 :، وهي قوله تعالىمع اآلية الثالثة عشرو 

 (31)ُهَو السَِّميُع اْلعَِليمُ َولَهُ َما َسَكَن فِي اللَّْيِل َوالنََّهاِر وَ  

 سورة األنعام

فا ، ومصيرا ، وهو مالك الملك، فأي ، وتصر  لقا  ؛ خ  ملكا  مطلقا   ﴾هُ لَ ﴿ ما سواهالكون و، الكون كله: أي ﴾هُ لَ ﴿

هذا المعنى يقتضي أن ترجع إليه، ألنه يملك سالمتك  ،شيء يُمل ك هو مالكه، وملكية هللا مطلقة

 .، يملك إسعادك أو شقاءكوسعادتك، يملك رفعتك أو خالف ذلك

، له ما سكن وتحرك، لكن كلمة سكن أشمل من تحرك: الحقيقة أن بعض المفسرين قالوا ﴾َما َسَكنَ َولَهُ ﴿

 .ر يكون فيه ساكنا  و  ال بد له من ط  ألن المتحرك 

، ع ذلك في حالة سكون بين النبضتين، ومة الحركة من طور الرحم إلى القبرهذا القلب الذي هو مظن   

 ،األصل هو السكون ﴿َولَهُ َما َسَكَن﴾لتي تغطي كل مخلوق أنه سكن ا ،ملةالشا ،المانعة ،فالكلمة الجامعة

، لكن قدرة العين على تمرة فهي في الحقيقة صور متتابعة، حتى إذا رأيت حركة مسوالحركة طارئة

  .ور معين، فتبدو الحركة مستمرةروق بين الصور ضعيفة في ط  اكتشاف الف

 .، والكون كله ممكن الوجودواجب الوجود كل شيء سواه له، هو: أي َولَهُ َما َسَكَن﴾﴿

يعني المكان  الشيء جوهر والزمن طارئ عليه، فله ما سكن في الليل والنهار، ﴾﴿فِي اللَّْيِل َوالنََّهارِ 

، ومن طارئ :والنوراألصل فيه الظالم  :والزمن، األصل فيه السكون فكل شيء له :كانالم، والزمان

 :آياته 
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ْظِلُمونَ َوَءايَةٌ     (13)لَُّهُم ٱلَّْيُل نَْسلَُخ ِمْنهُ ٱلنََّهاَر فَِإَذا ُهم مُّ

 سورة يس  

 :مطلق العلم مع مطلق المكان والزمان كله ملك هلل عز وجل 

ا فإذا آثرت الصمت يعلم م، أي شيء تقوله يسمعك ﴾ِر َوُهَو السَِّميُع اْلعَِليمُ َولَهُ َما َسَكَن فِي اللَّْيِل َوالنََّها﴿

يتوازن ، فلذلك كيف مكان والزمان كله ملك هلل عز وجلمطلق العلم مع مطلق ال يعنيفي نفسك، 

أعجب  ، ومنأعجب العجب أن تعرفه ثم ال تحبه ؟ مناإلنسان وهو يبعد عن هللا، وأمره كله بيد هللا

ولك بيده، من رك بيده، سالمتك بيده، رزقك بيده، سعادتك بيده، من ح، أمالعجب أن تحبه ثم ال تطيعه

فوقك بيده، من تحتك بيده، أقرب الناس إليك بيده، أكبر قوة في الكون بيده، األمراض بيده، الفيروسات 

 ﴾يُع اْلعَِليمُ َولَهُ َما َسَكَن فِي اللَّْيِل َوالنََّهاِر َوُهَو السَّمِ ﴿بيده، عوامل المرض بيده 

 :بنى على هذه الحقيقة الخطيرة ؟ يُ بنى على هذه الحقيقة الخطيرةذا يُ ما

ِ أَتَِّخذُ َوِليّاً قُْل أََغيْ   ن  َر َّللاَّ ل  م  ُت أ ن  أ ُكون  أ وَّ ع ُم قُل  إِن ِي أُِمر  ال  يُط  ِعُم و  ُهو  يُط  ِض و  األ  ر  اِت و  او  ف اِطِر السَّم 

ال  ت كُ  ل م  و  ِرِكين   ون نَّ أ س   (30)ِمن  ال ُمش 

 سورة األنعام

كل شيء، مالك أي شيء سكن، مالك أي شيء ما دام األمر بيده، واألمر إليه، وهو المالك، مالك  

يعلم ما في نفسك، إن تكلمت يسمع  تحرك، مالك أي شيء في الليل، مالك أي شيء في النهار، إن سكتَّ 

 ؟ ، تتخذ غيره وليا  ق في ملكه، وفي علمه، وفي قدرتهطل  كالمك، هذا اإلله المُ 

، من أعجب العجب أن يتخذ اإلنسان ولياً غير  اإلخوةأيها (: خالق ) وكلمة (فاطر ) الفرق بين كلمة 

 :هللا عز وجل 

 .ير هللا عز وجلأن يتخذ اإلنسان وليا  غ أيها اإلخوة من أعجب العجب

ً قُْل أَغَ ﴿ ِ أَتَِّخذُ َوِليّا ، هو الذي هو الذي يتولى أمرك، هو الذي تهتدي بتوجيهاته :معنى الولي ﴾ْيَر َّللاَّ

ذي يدلك على طريق سعادتك وسالمتك، هو الذي يرحمك، هو ، هو الميك من خصومك وأعدائكيح

 :حفظك، هو الذي يالذي يغفر لك، هو الذي يعطيك، هو الذي يرفعك

ِ أَتَِّخذُ َوِليّاً فَ ﴿ ، وربما أضافت كلمة خالق السماوات واألرض يعني ﴾اِطِر السََّمَواِت َواأْلَْرِض قُْل أََغْيَر َّللاَّ

لكن الكائن الحي يحتاج إلى فاطر، لك نفس،  ،أن الشيء المادي يحتاج إلى خالق فاطر على كلمة خالق

 ؟ا، هذه من أعطاهعميقة في نفس اإلنسانهناك سمات  ،لك فطرة، لك خصائص، لك قوانين

اَها   (8)افَأَْلَهَمَها فُُجوَرَها َوتَْقَواهَ  (3)َونَْفٍس َوَما َسوَّ
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 سورة الشمس  

ً ﴿ ﴾ِر َوُهَو السَِّميُع اْلعَِليمُ َولَهُ َما َسَكَن فِي اللَّْيِل َوالنََّها﴿ ِ أَتَِّخذُ َوِليّا  فَاِطِر السََّمَواِت َواأْلَْرِض  قُْل أََغْيَر َّللاَّ

بير بين الذي ، فرق كجوده إلى هللا عز وجلفتقر في ومعنى ذلك أن الذي يأكل مُ  ﴾َوُهَو يُْطِعُم َوََل يُْطعَمُ 

 :شر بشرية األنبياء والمرسلين قالفلما أراد هللا أن يثبت للب ﴾﴿يُْطِعُم َوََل يُْطعَمُ  والذي ال يأكل ،يأكل

س   آ أ ر  م  ٓ إِنَُّهم  و  س ِلين  إاِلَّ ُكم  ِلب ع ض      لَيَأُْكلُوَن ٱلطَّعَاَم َويَْمُشوَن فِى ٱأْلَْسَواقِ ل ن ا ق ب ل ك  ِمن  ٱل ُمر  ع ل ن ا ب ع ض  ج   و 

بُّك  ب ِصير   ك ان  ر  بُِرون    و   (44)افِت ن ة  أ ت ص 

 سورة الفرقان 

 : ودد  أدلة من القرآن الكريم عن أن األمر كله بيد هللا

فضال  عن ذلك نحن و، ار وجودنا إلى الطعام الذي نأكلهوفي استمر ،نحن جميعا  مفتقرون في وجودناو 

وإلى  ،مفتقر إلى الطعام :كي نكسب ثمن الطعام، أنت مفتقر مرتين ،مفتقرون إلى أن نمشي في األسواق

 .ه وتعالى فرد صمدلكن هللا سبحان ،ثمن الطعام، إذا  أنت مضطر أن تعمل، وهذا شأن العبد

 (3)لَْم يَِلْد َولَْم يُولَدْ 

 سورة اإلخالص

 ﴾﴿يُْطِعُم َوََل يُْطعَمُ 

ً فَ ﴿ ِ أَتَِّخذُ َوِليّا بعضهم بعضا  أربابا  من ما بال الناس اليوم يتخذون  ﴾اِطِر السََّمَواِت َواأْلَْرِض قُْل أََغْيَر َّللاَّ

قوطا  مريعا  كالذي س ، لذلك ما من إنسان يسقطجلأندادا  هلل عز و يتخذون بعضهم بعضا   !دون هللا

يتوجه إلى مخلوق ضعيف، لو توجهت إلى سيد الخلق، إلى حبيب الحق، إلى سيد ولد آدم، يشرك باهلل، 

 :، يقول هللا عنه قل إلى قمة البشر

  ِ آئُِن ٱَّللَّ ز  ٓ أ قُوُل ل ُكم  ِعنِدى خ  ال  ٓ أ قُ  َوََلٓ أَْعلَُم ٱْلغَْيبَ و  ال  يُنُُكم  ل ن و  د ِرٓى أ ع  ٓ أ قُوُل ِللَِّذين  ت ز  ال  ل ٌك و  وُل إِن ِى م 

ِلِمين  
ا فِٓى أ نفُِسِهم  ۖ إِن ِٓى إِذ ا لَِّمن  ٱلظََّّٰ ل ُم بِم  ُ أ ع  ا ۖ ٱَّللَّ ي ر  ُ خ  تِي ُهُم ٱَّللَّ  (73)يُؤ 

 هودسورة  

ا إِ  ٓ أَْمِلُك ِلنَْفِسى نَْفعًا َوََّل َضرًّ ُ ۚ قُل َّلا َولَْو ُكنُت أَْعلَُم ٱْلغَْيَب َلَْستَْكثَْرُت ِمَن ٱْلَخْيِر َوَما َمسَّنَِى َّلا َما َشآَء ٱَّللا

َْ  ۚٱلسُّٓوءُ  ِمنُْ ْْ ْْ ٍۢ   رُ ََ رر  لقِ ِِ رر  َوََ ِِ ْْ أَنَا  إَِّلا نَ  (311) إِ

 سورة األعراف 

 :يقول هللا عز وجل 

ا   (43)َوََّل َرَشدًا قُْل إِن ِى ََلٓ أَْمِلُك لَُكْم َضرًّ

 سورة الجن  

 :يقول هللا عز وجل  
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 ﴾ْفِسي نَْفعاً َوََل َضّراً قُْل ََل أَْمِلُك ِلنَ ﴿

 :يقول هللا عز وجل  

 (31) قُْل إِن ِٓى أََخاُف إِْن َعَصْيُت َرب ِى َعذَاَب يَْوٍم َعِظيٍم   

 زمرلسورة ا 

 :وقت  خيارك مع اإليمان خيار

ن يعبد دمحماً فإن من كا:"سيدنا الصديق لما انتقل النبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى الرفيق األعلى قال قولته الشهيرة لذلك  

 ".، ومن كان يعبد هللا فإن هللا دي َل يموتدمحماً قد مات

ِ أَتَِّخذُ َوِليّاً فَاِطِر السََّمَواِت َواأْلَْرِض َوهُ ﴿ َل َمْن قُْل أََغْيَر َّللاَّ َو يُْطِعُم َوََل يُْطعَُم قُْل إِنِّي أُِمْرُت أَْن أَُكوَن أَوَّ

، ، المسارعة أيضا  مطلوبةاإليمان، علو الهمة من التفوق مطلوب أيضا   ﴾تَُكونَنَّ ِمَن اْلُمْشِرِكينَ  أَْسلََم َوَلَ 

َل َمْن أَْسلَمَ ﴿ وقت ، وقد يُسلم اإلنسان في نسان بعد فوات األواند يُسلم اإلق ﴾قُْل إِنِّي أُِمْرُت أَْن أَُكوَن أَوَّ

، كد أن خيارك مع اإليمان خيار وقت، فإما أن تؤمن قبل فوات األوان، ودائما  وأبدا  أؤمتأخر من حياته

 :، أما فرعون الذي قال  بد من أن تؤمن بعد فوات األوانوإما أن تؤمن وال

 (42)أَنَا َربُُّكُم اأْلَْعلَى فَقَاَل  

 ة النازعات سور

 :والذي قال  

  ُ َل  ا ٱل م  أ يُّه 
ٓ ُن ي َّٰ ع و  ق ال  فِر  ٍه َغْيِرىو  ْن إِلََٰ ا  َما َعِلْمُت لَُكم ّمِ ح  ر  ع ل ل ِى ص  يِن ف ٱج  ُن ع ل ى ٱلط ِ م َّٰ ه َّٰ قِد  ِلى ي َّٰ ف أ و 

ِذبِي إِن ِى أل  ُظنُّهُۥ ِمن  ٱل ك َّٰ ِه ُموس ىَّٰ و 
ٓ إِل َّٰ  (71) ن  لَّع ل ِٓى أ طَِّلُع إِل ىَّٰ

 سورة القصص 

 :آمن 

ٓ إِذَآ أَدْ   ُْ َوُجنُْدُهُۥ ََْغرًا َوَعْدًوا ۖ َحتاىَٰ ْْ ِءرَل ٱْلبَْحَر فَأَتْبَعَُهْم فِْرَع ٓ ْزنَا َِبَنِٓى إِْسَرَٰ َْ قَاَل َءاَمنُت َرَكهُ ٱْلغََرُق َوَجَٰ

هَ إَِلَّ ٱلَِّذٓى َءاَمنَْت بِهِۦ بَنُٓواْ إِْسَرَٰٓ 
 (04)َوأَنَا  ِمَن ٱْلُمْسِلِمرنَ  ِءيلَ أَنَّهُۥ ََلٓ إِلََٰ

 سورة يونس 

 :، فقال هللا له ولكن بعد فوات األوان 

 (13)َن اْلُمْفِسِدينَ آَْْلََن َوقَْد َعَصْيَت قَْبُل َوُكْنَت مِ  

 سورة يونس  

 :على اإلنسان أَل يجعل بين الذنب والتوبة أمداً طويالً ألنه إذا طال عليه األمد قسا قلبه 
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البطولة أن تؤمن قبل فوات األوان، أن ، ولكن كل ن بعد فوات األوان شيء مفروغ منهية أن نؤمقض 

الحياة وفق منهج في تك ، من أجل أن توقع حركبل حياتك، شاب في مقتتؤمن وأنت صحيح، قوي، غني

، من نةن يكون الموت انتقاال  إلى الج، من أجل أأجل أال يكون الموت أكبر المصائب، من هللا عز وجل

 :م اآلخرة ع  م الدنيا متصلة  بنِ ع  أجل أن تأتي نِ 

َل َمْن أَْسلََم َوََل تَكُ ﴿ نجح فقط في األعم الذي يتمنى أن يو ﴾ونَنَّ ِمَن اْلُمْشِرِكينَ قُْل إِنِّي أُِمْرُت أَْن أَُكوَن أَوَّ

، ألغلب ال ينجحالنجاح في األعم ا ب في االمتحانات العامة إذا جعل هدفه فقطال، الطاألغلب ال ينجح

، هناك تبة العليا لينال المرتبة الدنيا، فاإلنسان عليه أن يطلب المرأما إذا جعل هدفه التفوق قد ينجح

 : ملمح في هذه اآلية

َل َمْن أَْسلَمَ  قُْل إِنِّي أُِمْرُت أَنْ ﴿ إذا  ،لذلك مما تقتضيه هذه اآلية أن اإلنسان ال سمح هللا وال قدرف ﴾أَُكوَن أَوَّ

إذا طال عليه  ،الذنب وبين التوبة أمدا  طويال   ، وأال يجعل بينفي ذنب عليه أن يبادر إلى التوبةوقع 

اطرة إذا أهملتها تنقلب إلى فكرة، وإذا أهملتها تنقلب إلى رغبة، ثم إلى إرادة، هذ  الخ، قلبه األمد قسا

 .، وهذا حال معظم الناسعب تركهاهذ  الخاطرة إلى عادة يص، وإذا انتقلت ثم إلى عمل، ثم إلى عادة

ِ َوََّل رَُكْنُْاْ كَ   ِ َوَما نََزَل ِمَن ٱْلَحقق ْكِر ٱَّللا ِِ ََِع قُلَُُُْهْم ِل اْ أَْ تَْخ ْٓ رَن َءاَمنُ ِِ ِْ ِللا
َب ِمن أَلَْم رَأْ رَن أُوتُْاْ ٱْلِكتََٰ ِِ ٱلا

َْ َوَكثِ فََطاَل َعلَْيِهُم ٱْْلََمُد فَقََسْت قُلُوبُُهْم ۖ قَْبُل  ِسَُْ ْنُهْم فََٰ  (31)رر  مقِ

 دديد سورة ال 

 :في دياتنا أربعة أشياء إن صدت َل نندم على ما فاتنا وإن اختلت واددة خسرناها كلها 

َل َمْن أَْسلَمَ  قُْل إِنِّي أُِمْرُت أَنْ ﴿:  إذاً   إلنسان عليه أن يسارع إلى لمح إلى أن افي هذه اآلية م   ﴾أَُكوَن أَوَّ

 .، وإلى تحسين عالقته باهلل عز وجل هللا لح مع، وإلى الصُّ طاعةالتوبة، وإلى ال

فاتك من الدنيا شيء  ماال عليك ت أنه في حياتك أربعة أشياء إن صح   ،اإلخوةمرة ثانية أؤكد لكم أيها  

عالقتك : عالقتك باهلل، ثانيها: أول هذ  األشياء ،انعكست على الثالثة فاختلت معها ،وإن اختلت واحدة

 .عالقتك بأسرتك: ك بعملك، رابعهاعالقت: الثهابجسمك، ث

 .لعلها تنعكس عالقة طيبة مع جسمك، ومع عملك، ومع أسرتك إن صحت العالقة مع هللا 

 (31)ي َعذَاَب يَْوٍم َعِظيٍم قُْل إِنِّي أََخاُف إِْن َعَصْيُت َربِّ  

 سورة األنعام  

 :عذاب هللا عظيم نرا  في الدنيا قبل اْلخرة 
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، ال شك بهذا الذي جرى في آسياتم ، سمعبل اآلخرة كيف أن عذاب هللا عظيمى في الدنيا قنحن نر 

غزيرة، جوها  نباتاتهامنطقة استوائية دافئة في الشتاء،  ، فيهذه البالد من أجمل بالد العالم سواحل

 :، بدقائق أصبح كل ما عليها لطيف، حرارتها دافئة، فيها أجمل منتجعات العالم

 (303)َها ِعَوجاً َوََل أَْمتاً ََل تََرى فِي(301)قَاًعا َصْفَصفًا رََُِرَهافَ  

 سورة طه 

 :، قوتها تعادل مليون قنبلة ذرية مكان الحوادث منبا  ألف كيلومتر هذه الهزة التي ظهرت قبل تقري 

جة عالية الحرارة، متحركة لزِ  ممه حُ ، باطن األرض فيألواح تحركت ﴾َكَن فِي اللَّْيِل َوالنََّهارِ َولَهُ َما سَ ﴿

، ألم يقل هللا عز عتصد  هذا الغالف الصخري مُ  ،ف صخري، وفوق هذه الحمم غالمندفعة نحو األعلى

 :وجل 

ْجعِ   ْدعِ وَ  (33)َوالسََّماِء ذَاِت الرَّ  (34)اأْلَْرِض ذَاِت الصَّ

 سورة الطارق  

أستراليا  يعني األعلى هذا الغالف مؤلف من ألواح،، فهذه الحمم إذا اندفعت نحو هذا الغالف متصدع 

، لما اندفعت هذه الحمم ، واللوح األستراليانسيياللوح األوركلها لوح واحد، آسيا لوح، لوح آسيا اسمه 

، هذه رجعت إلى مكانها اقتربت فاصطدمت ، لماض نحو األعلى تباعدت هذه األلواحمن مركز األر

؟ وقع هذا   ي المحيط الهادي، والمحيط هادي، أي هاديف الصدمة تعادل مليون قنبلة ذرية وقعت

باتجاه ، هذا الماء المندفع مشى فدفع الماء نحو األعلى ،يط الهاديالتصادم بين األلواح في قعر المح

الشمال بسرعة ألف كيلومتر، وبقي يمشي ساعة، إلى أن وصل إلى سواحل الهند، وإندونيسيا، 

ريالنكا وس ،ونيسياوإلى إندال، ، وإلى الصومقيا إلى ُعمانحل إفري، ووصل إلى سواوسريالنكا

، وارتفاع الموج البر كانت خمسة وستين كيلومترا   سرعة الموج حينما وصلت إلى. وسواحل الهند

اآلن مئة وخمسة وعشرون ألف قتيل،  ، والخسائر حتىمترا  يجتاح الساحل ويأخذ كل شيءأربعون 

صبحت موت مئتا ألف بسبب األمراض واألوبئة التي أ، والمتوقع أن يتوقع أن تصل إلى مئتي ألفوالمُ 

 .خطرا  أخطر من اجتياح الماء

 :أدلة من الواقع عن عذاب هللا في الدنيا 

ِلَك ٱْلُمْلكِ  ن ت ش آ  قُِل ٱللَُّهمَّ َمَٰ تِى ٱل ُمل ك  م  ن ت ش آُء ۖ تُؤ  تُِذلُّ م  ن ت ش آُء و  تُِعزُّ م  ن ت ش آُء و  ت نِزعُ ٱل ُمل ك  ِممَّ ُء و 

ء   ق ِديرٌ  ي ُر ۖ إِنَّك  ع ل ىَّٰ ُكل ِ ش ى   (41)بِي ِدك  ٱل خ 

 آل عمرانورة س
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 أمريكا فقامت الدنيا ولم تقعد، وبدأت الحروب، ثالثة آالف وستمئة إنسان ماتوا في برجي التجارة في

على أفغانستان حرب، وعلى العراق حرب، وحصار اقتصادي، ومكافحة اإلرهاب، والدنيا قامت ولم 

ى قسمين قبل الحادي عشر من أيلول، وبعد الحادي عشر من قسم إل، بل إن تاريخ األرض الحديث يُ تقعد

ليهم حرب نت ععلِ لك أُ ، لذمريكا ُجي ر إلى العرب والمسلمين، لكن هذا الحادث الذي وقع في أأيلول

ف وفيهم تقريبا  عشرة آالف أوربي، من ألمانيا خمسة آالف، من إيطاليا ألف ، أما المئتا ألةلثاثعالمية 

، سياح هؤالء نخبة المجتمع األوربي، أجمل بالد العالم، أجمل منتجات العالم، مجموع الوخمسمئة

، والبحر حد  الخيال فوق، ورفاه يأماكن، وسواحل، ومنتجعاتمنازل كبيرة، األسعار طبعا  غالية جدا ، و

 وجاء بالء هللا عز، في المحيط الهادئ، والشمس ساطعة، والجو لطيف، والنساء شبه عاريات هادئ

 .دقائق ،وجل في دقائق

إلنسان، وعظمة ، اأنه لم يُعثر على جثة حيوان واحد، وقد سمعت الخبر بأذني صدقالشيء الذي ال يُ  

، أ بوقوع هذه الهزة وال قبل ثانيةأن يتنب، اإلنسان ال يستطيع اإلنسان، ومختبرات اإلنسان، والجامعات

قبل ، أما الحيوانات يعلمون الخطر ألف كيلومتر لعرفوا بعد أن ظهرت لكن لو كان هناك مراصد بعد

، فينكلَّ عثر على جثة حيوان واحد، ليسوا مُ ، لم يُ صدقوقت كاف  لخروجهم من المنطقة، والخبر ال يُ 

 .عندهم معاص وآثام  ليسو

 

 :ى عقاب للمذنبين وابتالء للمؤمنين وإنذار للناجين عذاب هللا تعال

 :د هذه اآليات جس ِ ، لعل هذا الذي حدث يُ  اإلخوةأيها  

، هذه الموجة أيها م مثل هذا المد البحريلم ير  الناس منذ ثالثمئة عا ﴾َكَن فِي اللَّْيِل َوالنََّهارِ َولَهُ َما سَ ﴿

، أساسا  الهواء وتلقيها بعد خمسين مترا   ترفعها فيو ،يمكن أن تحمل صخرة تزن عشرين طن ا   اإلخوة

كل المنتجعات والفنادق أخذت  أربعين مترا ، ثالثين، خمسة عشر، عندما اجتاحت هذه الموجة العظيمة

  .ات، وكل هؤالء وافتهم المنية، الناجون بالمئمن في الفندق وألقته في البحر، الناجون قالئل جدا  

يوجد مؤمنين، إندونيسيا مسلمة، وفيها وابتالء للمؤمنين، ألنه  ،هذه الموجة عقاب للمذنبين :على كلٍ 

، من أمر لهي ال يتناقض مع التفسير العلمي، وهذا التفسير التوحيدي اإلمؤمنون، ابتالء، وإنذار للناجين

 .ب األسبابسب ِ هللا عز وجل، تصادم األلواح سبب، وهللا مُ  األلواح أن تتحرك وأن تتصادم ؟

، يستورده للمسلمين في أيام الحج ليشتري قماشا   ،ايوان، راكب متجه فرضا  من دبي إلى تركاب طائرة 

، ، كل راكب يموت على نيتهالطائرة، تحترق ب إلى هذه البالد ليرتكب الفاحشةراكب آخر يذه :مثال  
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اجون كان هذا الهالك ، والنمذنبون كان هذا الهالك عقوبة لهم، والهذا الهالك امتحانا  لهمالمؤمنون كان 

م أو أقل من مئة عام لم يحدث ، مئة عان تظن أن تلك المناطق فيها زالزلالسذاجة أ ، ومنإنذارا  لهم

 .شيء

ى مئتين وثالثين ألف ، قرأت في التاريخ أن زلزاال  وقع في حلب قضى علبالدنا منطقة زالزلو 

 .م وأعيد بناؤهالجامع األموي ُهدِ  ، حتىجاءها زلزال لم يبِق فيها شيئا   ، ودمشقإنسان

من الناجي عليه ، فلذلك المؤض لزلزال، أو لهزة، أو لبركان، أو لجفافعرَّ في األرض مُ  أي مكان يعني

مساحة سورية انزاحت ثالثين ، سومطرة جزيرة تفوق وقد رأيتم قدرة هللا بأم أعينكم ،أن يصطلح مع هللا

، أصبحت جزيرتين، حدث تأثير على ينق  شِ مترا ، جزر كثيرة ظهرت لم تكن من قبل، جزر انشقت 

 .ركة األرضح

ن    ق ُكم م ِ ز  ر  ُكم  و  ر  س ن  ُصو  ُكم  ف أ ح  ر  وَّ ص  آء  بِن آء  و  ٱلسَّم  ا و  ار  ض  ق ر  ع ل  ل ُكُم ٱأل  ر  ُ ٱلَِّذى ج  ِت ۚ  ٱَّللَّ ٱلطَّي ِب َّٰ

لَِمينَ  ُ َربُّ ٱْلعََٰ ُ َربُُّكْم ۖ فَتَبَاَرَك ٱَّللَّ ِلُكُم ٱَّللَّ
َٰ
 (10) َذ

 سورة غافر  

 :شديد ويتجلى باسم الجبار  بطش هللا عز وجل

 .هللا عز وجل من أسمائه الجميل، يتجلى على الوردة باسم الجميل، ويتجلى في الزلزال باسم الجبار 

 (31)هُ ُهَو يُْبِدُئ َويُِعيدُ إِنَّ  (34)إِنَّ بَْطَش َربَِّك لََشِديدٌ  

 سورة البروج  

، المياه خت، آالف الجثث تفس  ألرقام فلكية، الحديث عن الضحايا واالحديث عن الدمار يفوق الخيال 

، ، المأوىر صالحة للشرب، الدواء، المياه اآلن غيشرب، المشكلة األولى اآلن ماء الشربملوثة ال تُ 

 .، خمسة ماليين د اآلن بال مأوىشرَّ خمسة ماليين مُ 

ِ أَتَِّخذُ َوِليّاً فَاِطِر السََّماَواِت  (31)َولَهُ َما َسَكَن فِي اللَّْيِل َوالنََّهاِر َوُهَو السَِّميُع اْلعَِليمُ  قُْل أََغْيَر َّللاَّ

َل َمْن أَْسلََم َوََل تَُكونَنَّ ِمْن اْلمُ  قُْل  (32)ْشِرِكينَ َواأْلَْرِض َوُهَو يُْطِعُم َوََل يُْطعَُم قُْل إِنِّي أُِمْرُت أَْن أَُكوَن أَوَّ

 (31)يمٍ ٍم َعظِ إِنِّي أََخاُف إِْن َعَصْيُت َربِّي َعذَاَب يَوْ 

 ، كل أنواع الموبقات التيعراةمدينة في المغرب اسمها أغادير، منتجع لَلوربيين، فيها نوادي يوجد  

لمنتجعات لعظم ، حتى إن سكان المدينة ممنوع أن يدخلوا إلى تلك ايندى لها الجبين في هذه المدينة

يَها ِعَوجاً َوََل ََل تََرى فِ ﴿ عاً َصْفَصفاً﴾اقَ ﴿ :ها زلزال استغرق أربع ثوان أصبحت، جاءالفواحش التي فيها

 ً كله في األرض عدا  ، غاصفندق من أرقى الفنادق في العالم، ثالثون طابقا   ومن أغرب ما فيها ﴾أَْمتا
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 ﴿إِنَّ  لقبر، فكان اسم هذا الفندق كالشاهدة على اتب على الطابق األخير اسم الفندق، وقد كُ الطابق األخير

 .﴾لََشِديدٌ بَْطَش َربَِّك 

 :ليست الدنيا دار جزاء لكنها دار ابتالء 

، هذا الحدث الضخم لعله هم بعضا  وال يخافون هللا عز وجل، الناس يخافون من بعضالكرام اإلخوةأيها  

؟ فعل ؟ هل وراءه عمل إرهابينعادون ميُ ، الف إنسان أوربي من نخبة المجتمعأزهق أرواح عشرة آ

ال بالتعبير المعاصر جي ره له، ال يستطيع أحد أن ينطق بكلمة، أما أي حدث يق ، هللا عز وجل كماهللا

الفالنية هي المخططة لهذا العمل، هذا  ، الجهةوراءه عمل إرهابي، الدولة الفالنية هي السبب: آخر يقول

هللا عزى؟ إلى لمن يُ ، أما هذا الذي حدث هم مجموعةتَّ ، وتُ إلى بلد عزى، كل عمل إرهابي يقع يُ العمل

 .وحده

الزلزال مما يزيد الخوف من  ع أخبار هذا، وتتبُّ ة آية دالة على عظمة هللا عز وجل، الحقيقاإلخوةأيها  

سق ها فِ هناك مناطق في: ى يكون كالمي دقيق قد يقول أحدكم، طبعا  حتهللا، ويزيد الخشوع هلل عز وجل

نيا دار جزاء، لكنها دار ليست الد: غيرها فساد أشد، هللا عز وجل يقولمونتيكارلو وو ا، في أوروبأشد

، تشجيعا  للباقين بعضهم فئ بعض المحسنينكا، وقد يُ بعضهم بهذا الدمار ردعا  للباقينبتلى ، قد يُ ابتالء

قاب، ولبعضهم اآلخر ، هو للبعض عـ هناك حكمة من وقوع هذا الزلزالإذا قلنا ـ والكالم الدقيق 

، ن هؤالء يستحقون وغيرهم ال يستحق، الذا أ، وليس معنى هولبعضهم الثالث الذين نجوا إنذار، ابتالء

قد يكون مكان آخر ، وت حكمة هللا أن يختار هذا المكان، فشاءحن في دار ابتالء ال في دار جزاءن

 :، بدليل قوله تعالى ث آخرد  ينتظره ح  

بُو  فِي اْلِكتَاِب  َها َعذَاباً َشِديداً َكاَن ذَِلكَ َوإِْن ِمْن قَْريٍَة إَِلَّ نَْدُن ُمْهِلُكوَها قَْبَل يَْوِم اْلِقيَاَمِة أَْو ُمعَذِّ

 (18)َمْسُطوراً 

 سورة اإلسراء 

 :بعض أفعال هللا سبدانه تجير لجهة أرضية وبعض أفعاله َل تجير إَل له 

 :قال تعالى  

ن فَْوقُِكمْ   ٓ أَن يَْبعََث َعلَْيُكْم َعذَابًا م ِ رَق أَْو ِمن تَْحِت أَ  قُْل ُهَو ٱْلقَاِدُر َعلَىَٰ ِِ ْرُجِلُكْم أَْو رَْلبَِسُكْم ِشرَعًا َورُ

 َْ ِت لَعَلاُهْم رَْفََُهْ ُف ٱْلَءارََٰ  (16)ََْعَضُكم ََأَْس ََْعض  ۗ ٱنُظْر َكْرَف نَُصرقِ

 سورة األنعام 
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والصواريخ  الصواعق، ،ع أهل البيتحرق كل شيء في البيت م، قد تنزل صاعقة تُ هذه الصواعق 

قصف من طرف الدنيا يوجد ، ودية، قنابل انشطارية، قنابل ذكية، قنابل حرارية، قنابل عنققصف جوي

ً ِمْن فَْوِقُكْم أَ ﴿اآلخر على الكومبيوتر  ْو ِمْن تَْدِت قُْل ُهَو اْلقَاِدُر َعلَى أَْن يَْبعََث َعلَْيُكْم َعذَابا

  .، واأللغام، والبراكينالزالزل ﴾أَْرُجِلُكمْ 

، لكن فلسطين ، كله من فعل هللا عز وجلكما في العراق و ﴾بَأَْس بَْعٍض  ُكمْ أَْو يَْلبَِسُكْم ِشيَعاً َويُِذيَق بَعْضَ ﴿

ُ َربُُّكْم فَتَبَارَ ﴿ر إال له جيَّ ر لجهة أرضية ، وبعض أفعاله ال تُ جيَّ بعض أفعاله تُ  ُ َربُّ اْلعَالَِمينَ ذَِلُكُم َّللاَّ  ﴾َك َّللاَّ

 :نا مطابقة ألمر هللا ونهيه الفوز أن نكون في الدنيا وفق منهج هللا عز وجل وأن تكون دركت

اإلنسان الذي ال يخاف هللا إنسان ضعيف اإلدراك ،  ﴾َربِّي َعذَاَب يَْوٍم َعِظيمٍ  قُْل إِنِّي أََخاُف إِْن َعَصْيتُ ﴿

 ﴾َربِّي َعذَاَب يَْوٍم َعِظيمٍ  قُْل إِنِّي أََخاُف إِْن َعَصْيتُ ﴿ :ضعيف التوحيد 

 (31)ِلَك اْلفَْوُز اْلُمبِيُن يَْوَمئٍِذ فَقَْد َرِدَمهُ َوذَ َمْن يُْصَرْف َعْنهُ 

 سورة األنعام  

ل ما مقياس الفوز في عقلك الباطن؟ متى تشعر ؟ بما مقياس الفوز عندك: اسأل نفسك أيها األخ الكريم 

سه مادية، ت، أو كنت ناجحا ، أو فالحا ، أو ذكيا ، أو عاقال ؟ لو فرضنا إنسان مقايي، أو فزأنك تفوقت

عر بالفوز إذا ، أو يشر بالفوز إذا تزوج امرأة تروق له، أو إنسان يشعيشعر بالفوز إذا جاءه دخل فلكي

 : اإلله العظيم هو الخبير يقول لك ،يشعر بالفوز إذا استمتع بالحياة ، أوبلغ منصبا  راقيا  

ا ، من هنني الفوز في اآلخرة ال في الدنيايع ﴾ْوُز اْلُمبِينُ َوذَِلَك اْلفَ  َمْن يُْصَرْف َعْنهُ يَْوَمئٍِذ فَقَْد َرِدَمهُ ﴿

أن ننجو من هذا العذاب  :وزالف " الغنى والفقر بعد العرض على هللا" : يقول اإلمام علي كرم هللا وجهه

، أن تكون حركتنا في الدنيا وفق منهج هللا عز وجل أن نكون :الفوز، العذاب العظيم ، من هذااألليم

، وأن نتقرب إليه، وأن يكون عملنا صالحا ، هذا ، وأن نطيعهأن نعرفه :، الفوزيههللا ونه مطابقة ألمر

قبل ما في الجنة من  :مبدئيا   ﴾ِدَمهُ َمْن يُْصَرْف َعْنهُ يَْوَمئٍِذ فَقَْد رَ ﴿، هذا العذاب العظيم الفوز العظيمهو 

 .نسان عذاب النار فهو في فوز عظيمنعيم مقيم مبدئيا  إذا صرف عن اإل

ِة ۖ  ُكلُّ   م  ِقي َّٰ م  ٱل  ُكم  ي و  ن  أُُجور  فَّو  ا تُو  إِنَّم  ِت   و  و   فََمن ُزْدِزَح َعِن ٱلنَّاِر َوأُْدِخَل ٱْلَجنَّةَ فَقَْد فَازَ ن ف س   ذ آئِق ةُ ٱل م 

ُع ٱْلغُُرورِ  ْنيَآ إَِلَّ َمتََٰ ةُ ٱلدُّ  (316)ۗ  َوَما ٱْلَديَوَٰ

 سورة آل عمران  

 :ن أن يكون منقطعاً بالموت فعطاء هللا الدقيقي هو العطاء األبدي عطاء هللا تعالى َل يمك



، الفوز في اآلخرة ال في الدنيا 31-37تفسيراآليات (: 37-40)الدرس 11  

 

لغي غنى الغني، وفقر الفقير، وقوة القوي، وضعف تنتهي بالموت، والموت يُ  اإلخوةالحياة الدنيا أيها و 

، الضعيف، وصحة الصحيح، ومرض المريض، ووسامة الوسيم، ودمامة الدميم، الكل سيموتون

ء هللا الحقيقي ، فعطاال يمكن أن يكون منقطعا  بالموت ، وعطاء هللا عز وجلعا  د بينهم جميموت يوح  وال

 .  ، طالبها كالبهاهذه الدنيا جيفةاء هللا الحقيقي هو ما بعد الموت، ، عطهو العطاء األبدي

 الدنيا دار من َل دار له ، ومال من َل مال له ، ولها يجمع من َل عقل له  

 ن عائشة عن ابن مسعود والبيهقي عأدمد في مسند  

 إلى الدنيا أنه من خدمني فاخدميه، ومن خدمك فاستخدميه،أوحى ربك ، ألنها ال تستقر على حال 

ذه النعمة بالموت أو أن ، إما أن يزول عن هن بنعمة في الدنيا عنده قلق عميق، وكل إنساوالدنيا متحولة

قد يكون في أعلى درجات الصحة، فجأة  سان، واإلنقد يفتقر، والصحيح قد يمرض، الغني تزول عنه

  .ورم خبيث، انتهى، ورم بالدماغ انتهى، فإما أن تزول عنه، وإما أن يزول عنها

 كنت مع هللا عز وجل و جاء الموت ، لكنك إذاال تصفو إلنسان :إذاً 

: قالت ، فلما ماتمليس على أبيك كرب بعد اليو :فقال. واكرب أبتا : فقالت فاطمة رضي هللا عنها

فلما دفن قالت ! يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه! يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه! اهيا أبتاه، أجاب ربا دع

  ؟الترابملسو هيلع هللا ىلص أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول هللا : فاطمة رضي هللا عنها

 البخاريروا  

 فكشف الغطاء عن وجهه وهو في سكرات". وا حزناه: "قالت زوجته.. حينما أتى بالال  الموت 

 ".دمحماً و صدبه..غداً نلقى األدبة : "، ثم قال"ال تقولي واحزناه، وقولي وا فرحاه: "وقال.. الموت 
 

 :ع على أهل بلد لكفاهم ، هذه اآليات ز ِ نا  لو وُ المؤمن ألقى هللا في قلبه أم  

ِ أَتَِّخذُ َوِليّاً فَاِطِر السََّماَواِت  (31)َولَهُ َما َسَكَن فِي اللَّْيِل َوالنََّهاِر َوُهَو السَِّميُع اْلعَِليمُ   قُْل أََغْيَر َّللاَّ

َل َمْن أَْسلََم َوََل تَُكونَنَّ ِمْن اْلُمْشِرِكينَ َواأْلَْرِض َوُهَو يُْطِعُم َوََل يُطْ  قُْل  (32)عَُم قُْل إِنِّي أُِمْرُت أَْن أَُكوَن أَوَّ

ذَِلَك اْلفَْوُز َمْن يُْصَرْف َعْنهُ يَْوَمئٍِذ فَقَْد َرِدَمهُ وَ  (31)إِنِّي أََخاُف إِْن َعَصْيُت َربِّي َعذَاَب يَْوٍم َعِظيمٍ 

 (31)اْلُمبِينُ 

 .ع اآليات في درس قادم إن شاء هللا تابون 

  .والدمد هلل رب العالمين


