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، الندم بعد فوات  73-73تفسير اآليات (: 37-80)الدرس - 880سورة األنعام  -التفسير المطول 

 األوان

 33-87-7882: لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتاريخ

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

م لنا إال ل، اللهم ال عسيدنا دمحم الصادق الوعد األمين الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على 

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

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

 .وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين 

 .، مع الدرس الثامن من دروس سورة األنعام ة الكراماإلخوأيها  

 :في اآلية التالية إشارة إلى أن اللغة أحياناً تكون عاجزة عن وصف الواقع (لو)حذف جواب

 :، وهي قوله تعالى مع اآلية السابعة والعشرين 

ِِ َرِبِنَا َونَ َولَْو تََرى إِْذ ُوقِفُوا َعلَى النَّاِر فَقَالُوا يَا لَْيتَنَا نَُردُّ َولَ   َب ََِِيَا  (72)ُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن  نَُكذبِ

 سورة األنعام

اللغة عاجزة عن : ، يقول لك أحدهمت شيئا  ال يوصفرأي: قد يقول لك أحدهم، اإلخوة الكرامأيها  

 .ما في نفسي عتعبير ال

الكفار يوم القيامة من الذل كأن اللغة ِكل مفرداتها ل يمكن أن تنقل لنا الصورة التي يكون عليها 

: 

، هؤالء الطغاة، هؤالء المجرمون الذين طغوا، وبغوا: كأن هللا سبحانه وتعالى يقول لناو 

 ؟تكبروا، واستعلوا، ألم يقل فرعونواس

 .(72)أَنَا َرُُِّكُم اأْلَْعلَى فَقَالَ 

 سورة النازعاِ  

 ألم يقل فرعون ؟ 

َٰٓأَيَُّها ٱلْ  ٍه َغْيِرىَمََلُ َوقَاَل فِْرَعْوُن يَ  ْن إِلََٰ ُِ لَُكم مبِ يِن فَٱْجعَل ل ِى  َما َعِلْم ُن َعلَى ٱلط ِ َم  َه  فَأَْوقِْد ِلى يَ 

ِذبِينَ  ِه ُموَسى  َوإِن ِى أَلَُظنُّهُۥ ِمَن ٱْلَك 
َٰٓ إِلَ  ِىَٰٓ أَطَِّلُع إِلَى 

ا لَّعَل   (70)َصْرح 

 سورة القصص
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يا دمحم، لو ترى : جل، يقول هللا عز ووبكرامة البشر وياء الذين استهانوا بحياة البشر،هؤالء األق 

ضع في يديه القيد، تصور ، وُ فني نصف شعبه، يمكن أن يُ ر إنسانا  طاغية، تصو  وضعهم يوم القيامة

 ، حاله، تصور مشاعره، تصور ذله، تصور قماءته، تصور خضوعه

، ب الناسرهِ ألموال، ويُ ، ويأخذ اعلى البيوتأحيانا  مجرم يسطو  ﴾ى إِْذ ُوقِفُوا َعلَى النَّارِ َولَْو تَرَ ﴿

ه ذليال  ال يستطيع أن ينظر إليك، خافض الطرف، اآلية دقيقة جدا ، أن إلى أن يقع في أيدي العدالة تجد

عي األلوهية، هذا هذا الذي يطغى، هذا الذي يستعلي، هذا الذي يتغطرس، هذا الذي يتكبر، هذا الذي يد  

ُِ لَُكْم ِمْن إِلٍَه َغْيِري﴾ :هذا الذي يقول ﴿أَنَا َرُُِّكُم اأْلَْعلَى﴾ :الذي يقول كما قال فرعون قوم عاد  ﴿َما َعِلْم

 :حينما قالوا

ِ َوقَالُواْ  ا َعاٌد فَٱْستَْكبَُرواْ فِى ٱأْلَْرِض بِغَْيِر ٱْلَحق  ةً    فَأَمَّ َ ٱلَِّذى َخلَ  َمْن أََشدُّ ِمنَّا قُوَّ قَُهْم أََولَْم يََرْواْ أَنَّ ٱَّللَّ

تِنَا يَْجَحُدونَ  ة  ۖ َوَكانُواْ بِـَٔايَ   (32)ُهَو أََشدُّ ِمْنُهْم قُوَّ

 سورة فصلِ  

، حون به، ما يرددونه، ما يهددون به، ما يتبج  عنكم ما يقوله أقوياء األرض اآلنليس بعيدا  و 

ى إِْذ لَْو تَرَ وَ ﴿، اإلخوة، هؤالء أيها ، ولكل عصر وحيد القرنراعنة كثيرون ولكل عصر فرعونالف

، لو ترى زيهم، لو ترى ذلهم، لو ترى خوفهم، لو ترى خضوعهملو ترى خِ  ﴾ُوقِفُوا َعلَى النَّارِ 

الصورة التي هم عليها، ، كأن اللغة بكل مفرداتها ال يمكن أن تنقل لنا ارهم، لو ترى تضعضعهمغَ صَ 

يبالغ الخصم في ، وحينما ية بيد خصومهحينما يقع الطاغ ،ديثتيح له أن يتابع التاريخ الحالذي أُ يعني 

 .، هذا ذل ما بعده ذل فتح فمه ليرى أسنانهفي بالغ الخصم ، وحينما يفحص حامضه النووي

 :ِالغة اآلية التالية في حذف الجواب 

: اآلية فيها بالغة ما بعدها بالغة، بالغة اآلية في حذف الجواب، اآلن أحيانا  تقول، اإلخوةأيها 

اللغة عاجزة عن الوصف، : ف، تقول أحيانا  وصَ رأيت شيئا  ال يُ : ق، تقول أحيانا  صدَّ ال يُ رأيت شيئا  

ها ، أو ما يسمى فلسفة اللغة أنه في أحياٍن كثيرة من سلبيات اللغة أنللغة، بل في فقه ادرسنا في علم اللغة

ب ال ينقل من لمكتوإن النص ا: اآلن في البرمجة العصبية يقولون ،عاجزة عن نقل الصورة الحقيقية

 388ا أضيفت له الصورة يصل إلى ، فإذ% 72ضاف إليه فقط، إذا رافقه صوت يُ %  0الواقع إال 

عاما ،  28امت فيه الحروب األهلية ، وقد دعض األهوال في بلد عربي في جنوبه، لكن رأيت أن ب%

من الواقع الذي %  38، والنص المرئي ال يساوي وهللا إن النص المكتوب، والنص المسموع: قلت

 .رأيته، أحيانا اللغة تعجز عن نقل الصورة الحقيقية
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هذه اآلية بالغتها ، العجز عن الوصف كأسلوب للوصففي اللغة تعبيرات كثيرة تستخدم أسلوب  

 :في حذف الجواب، لعلي أنقل لكم آية  مشابهة

َِ الَِّذي يَْنَهى  ِْداً إِذَا َصلَّى (9)أََرأَْي  (01)َع

 لعلق سورة ا 

، صلى انظر إلى مواثيقه، إلى عهوده، هذا الذي ينهى عبدا  إذا انظر إلى أحوالهيعني ؟ أين الجواب 

إلى استقامته، ليس مستقيما  وال يفي بالعهد، وال ينجز الوعد، مادي، دنيء، شهواني ، يخون ، ينافق ، 

، لشدة الحقارة التي تغطيه من بها س، لشدة النقائص التي فيه ، لكثرة العيوب التي تلب  يكذب، يحب ذاته

َِ الَِّذي يَْنَهىأََرأَ ): رأس إلى قدمه هللا عز وجل حذف األوصاف كلها ، قال ِْداً إِذَا َصلَّى)(ْي  .(َع

 :ألسلوب الحذف طريق إيجاِي أيضاً 

ة المنتهى ، تلقى النبي عليه الصالة والسالم وهو في سدرهذا األسلوب طريق إيجابي أحيانا  ل 

ة فقط ، فيها نور، فيها معرفة، ، يا ترى هذه التجليات مسعددةسعِ يات مُ ، تجل  يات من هللا عز وجلتجل

 :، فيها كمال ال ينتهي ، قال فيها قرب، فيها سعادة، فيها إطاللة كبيرة على الكون

ْدَرةَ َما يَْغَشىإِْذ يَْغشَ    (01)ى السبِ

 سورة النجم 

آه لقد : تقول ألحدهم ، أحيانا  ليس هناك تفاصيل ﴾ْدَرةَ َما يَْغَشىيَْغَشى السبِ إْذ ﴿ هذا أسلوب آخر 

، تظنه فقرا  مرضا  عضاال   ه، تظنلقد أصابني ما أصابني: أصابني ما أصابني، ماذا أصابك؟ إذا قال لك

ْدَرةَ َما يَْغَشى السبِ إذ ﴿لقد أصابني ما أصابني  تظنه، تظنه، ،عا ، تظنه سجنا  مديدا ، تظنه شقاء أُسريا  دقِ مُ 

 .﴾يَْغَشى

لو ترى حالهم يا دمحم، لو ترى ذل هم، لو ترى تضعضعهم، لو ترى  ﴾ى إِْذ ُوقِفُوا َعلَى النَّارِ َولَْو تَرَ ﴿

، كأن اللغة ال يمكن أن تعبر عن حال خسارتهم، لو ترى ندمهم مَ ظَ دمهم، لو ترى حسرتهم، لو ترى عِ ن

 .هذا اإلنسان الذي خسر األبد 

، كل أنواع المصائب من دون استثناءال إله إال هو لو أن اإلنسان في الدنيا أصابته وهللا الذي  

 .ى القبر ناجيا  فهو الرابح األولووصل إل

 :كل إنسان مؤمن فيه خير مِتلى 

كم حكمة الذي ساقه إليكم، كل إنسان ، ال تحزنوا على ما فاتكم حينما يكشف هللا لالكرام اإلخوةأيها  

 :البعير تنطبق عليه اآلية الكريمة، أما الذي شرد عن هللا شرود بتلىان مؤمن فيه خير مُ ، كل إنسمبتلى
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َِْواَب ُكلبِ َشْيٍء َحتَّى إِذَا فَِرُحوا َِِما أُوتُوا أََخْذنَاهُ   ُروا ِِِه فَتَْحنَا َعلَْيِهْم أَ ا نَُسوا َما ذُكبِ فَِإذَا  ْم َِْغتَةً فَلَمَّ

ِِْلُسوَن   (44)ُهْم ُم

 ة األنعام سور 

استنباطا  من هاتين اآليتين، إذا رأيت هللا يتابعك، ويؤدبك، ويعاتبك، ويعاقبك، ويشدد عليك،  

 يعاملك هذه المعاملة فاستبشر، فإنك تنطبق على ، إن رأيت هللاويضيق عليك، ويحاسبك على الخاطر

، ا الطريق الذي ينتهي إلى الهالكذ، بل تركك تستمرئ ها عاقبكمَ ، ولَ بكا أد  مَ الخير، ولو لم تكن كذلك لَ 

 .جنا من هذه العنايةخرِ ن نكون قد أُ من أ ،فخير لنا ألف مرة أن نكون في العناية اإللهية المشددة

ية كبيرة، إذا ، ولمكانة اجتماعد  نفسه لمنصب رفيع، ولدخل كبيرعِ ، ويُ طالب يدرس في الجامعةيعني  

ة متابعة الدروس، وقسوة األساتذة، وثقل الوظائف، شكا لك ضيق الوقت، وكثرة الواجبات، وصعوب

هذا ، إذا شكا لك بل أستاذه وقد ال يجد وقتا  لهاف بها الطالب ِمن قِ كل  ، واألعمال التي يُ والدوام الطويل

أنا ما عندي مشكلة أبدا ، أنام إلى : وال يكتب ، وقال لك آخر ال يقرأالطالب هذه الشكاوى المتعددة

، الورق مع رفاقي حتى منتصف الليل ، ثم أعود أللعبى، ثم آكل، ثم أذهب إلى السينما، ثم أتمط  الظهر

أنا ما عندي مشكلة هو نفسه : ، هذا الذي يقول لك ن هذا الثاني خارج الحسابات كلهايجب أن تعلم أ

 . مشكلة 

 .، ونيل رضوانه فأنت خارج الحسابات أنك مكلف بمعرفة هللا وطاعته إن لم تشعر 

 :يث من السُّنة الشريفة تِين أن الرخاء مؤقِ والشقاء مؤقِ أحاد

 : هذا الملمح الكبير ملمح حذف الجواب في اآلية  في اآلية ،اإلخوةأيها  

، لو ، لو ترى حسرتهمهم، لو ترى ندمهم، لو ترى ذللو ترى حالهم ﴾ى إِْذ ُوقِفُوا َعلَى النَّارِ ﴿َولَْو تَرَ 

 : ، ورد في بعض األحاديث و ترى تقصيرهم، ل، لو ترى خوفهمترى خنوعهم

ِي إلى النار أيسر علي مما  يا رب ، إلرسالك: زم المرء يوم القيامة، حتى يقولإن العار ليل 

 ه ليعلم ما فيها من شدة العذاب ، وإنألقى

 عن جاِر رضي هللا عنهما أخرجه السيوطي  

، الهيا  ال توصفووكان ساهيا   ،يغادر الدنيا ، حالة الندم التي تعتري اإلنسان حينماخواننا الكرامإ 

أن اإلنسان الشارد عن هللا إذا رأى مكانه في النار بعد أن وافته المنية يصيح صيحة لو سمعها أهل حتى 

 :  بل إن النبي عليه الصالة والسالم في بعض أحاديثه يقول.  "األرض لصعقوا 

ْنيا ِمن أْهِل النَّاِر يَوَم الِقياَمِة، فيُْصبَُغ في النَّاِر َصْبغَة ، ثُمَّ يُقالُ  يا اْبَن آَدَم، هْل : يُْؤتَى بأَْنعَِم أْهِل الدُّ

ا قَطُّ؟ هْل َمرَّ بَك نَِعيٌم قَطُّ؟ فيَقولُ  ِ، ويُْؤتَى بأََشد ِ النَّاِس بُْؤس ا : َرأَْيَت َخْير  ِ يا َرب  ْنيا ِمن أْهِل ال وَّللاَّ في الدُّ
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َِ ُِْؤًسا قَطُّ؟ هْل َمرَّ َِك ِشدَّةٌ قَطُّ؟ فيَقولُ يا اْبَن آَدَم، : الَجنَِّة، فيُْصبَُغ َصْبغَة  في الَجنَِّة، فيُقاُل له : هْل َرأَْي

ُِ ِشدَّةً قَطُّ  ِ، ما َمرَّ ِي ُِْؤٌس قَطُّ، ول َرأَْي ِ يا َربب  .ل وَّللاَّ

 مسلمصحيح 

ينسى كل المتاعب، والذي كان في أعلى مرتبة، وكان في أبهى زينة، وكان في أجمل بيت، يركب  

لم أَر خيرا  : ، ويقول اآلخر في العالم اآلخر يصيح صيحة، ورأى مكانه أجمل مركبة، إذا وافته المنية

 .قط 

  توصف عند من خسر شيااً من الدنيا فكيف ِمن خسر اآلخرة ؟الندم لحالة

قل ممن أعد لساعة الموت ما تستحق، أحيانا  إنسان أع عاقال  قط ، ما رأيتاإلخوةصدقوا أيها  

فن، ثم دخل إلى بيته في التعزية، مسافة كبيرة جدا ، بيت واسع، وازنه مع قبر، رآه أين دُ  ا  إنسان يعزي 

؟ تسمي بيتك إذا   ، ماذاع إلى مثواه األخيريَّ ش، وسيُ رنا إلى القبر، واقرأ كل النعواتونحن جميعا  مصي

  .، هذا المثوى المؤقتمؤقتالمثوى ال

ِِ َرِبِنَافَقَالُوا يَا لَْيتَنَا نَُردُّ َولَ  ى إِْذ ُوقِفُوا َعلَى النَّارِ َولَْو تَرَ ﴿ َب ََِِيَا هذه حالة الندم التي ال  ﴾ نَُكذبِ

أجلها جهودا  ، يبذل من اإلنسان أحيانا  يعمل في التجارة، يشتري صفقة ال يربح منها شيئا   ،توصف

اق أعماقه، يا ليتني لم ، يصدر صوتا  خارجا  من أعمال يجد ربحا  يقوم بحساباته، ، جبارة لسنوات عديدة

؟ قق خسارة كبيرةأشتِر هذه الصفقة، ألنه لم يربح، فكيف إذا خسر؟ فكيف إذا عمل سنوات طويلة، وح

، الندم ال يوصف، اإلنسان يخسر بيتا ، أحيانا  يخطب فتاة مناسبة جدا ، يتردد اإلخوةهذا هو الندم أيها 

، أحيانا  بت، وانتهى األمر، يبقى سنوات والحسرة تمَل قلبهطِ ، يقولون وهللا خُ بالقرار، يذهب إليهم موافقا  

، يندم يرتكب حماقة أحيانا  ويطلق زوجته، وهي جيدة جدا  ، ط بتجارة، ببيت، بزوجة، بمنصب أحيانا  يفر  

 !!؟ فكيف إذا خسر اآلخرة كلها ؟ال يوصف، فكيف إذا خسر األبد ا  ندم

  ُِ ُسوِل َسِِيالً  َويَْوَم يَعَضُّ الظَّاِلُم َعلَى يََدْيِه يَقُوُل يَا لَْيتَنِي اتََّخْذ  (72)َمَع الرَّ

 سورة الفرقان  

 :ية يخِرنا هللا عز وجل عن حال أهل النار في اآلياِ التال

 :الكرام  اإلخوةأيها  

ِِ َرِبِنَا وَ ﴿ َب ََِِيَا هذا  ﴾نَُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِينَ َولَْو تََرى إِْذ ُوقِفُوا َعلَى النَّاِر فَقَالُوا يَا لَْيتَنَا نَُردُّ َوَل نَُكذبِ

مفتوحة، بإمكانك أن تتوب، وأن تستغفر، وأن الم يتلى علينا اآلن ، نحن أحياء، والفرص كلها الك

أن تطلب العلم، ، وتصلي، وأن تقرأ القرآن، وأن تعمل الصالحات، وأن تنفق األموال، وأن تدعو إلى هللا
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في هذه اآليات . ، كله ممكن، مادام في العمر بقية كله ممكنوأن تكون بارا  بوالديك، وأن تربي أبناءك

َب َعلَى النَّاِر فَقَالُوا يَا لَ ﴿َولَْو تََرى إِْذ ُوقِفُوا : أهل النار يخبرنا هللا عز وجل عن حال ْيتَنَا نَُردُّ َوَل نَُكذبِ

ِِ َرِبِنَ  أحياء الفرص كلها مفتوحة أمامنا، فرص التوبة والعمل الصالح،  نحن ﴾ا َونَُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِينَ َِِيَا

 . ، وطلب العلم مفتوح أمامناوالتزام درس العلم

ُِْل َولَْو ُردُّوا لَعَاُدوا ِلَما نُُهوا َعْنهُ َوإِ   (72)نَُّهْم لََكاِذُِوَن َِْل ََِدا لَُهْم َما َكانُوا يُْخفُوَن ِمْن قَ

 سورة األنعام

دنيا لعادوا إلى المعاصي واآلثام، ألنهم لم هللا عز وجل هو العليم يخبرنا أنه لو أرجعناهم إلى ال 

عادوا إلى الدنيا ألخذتهم ، لكنهم ما عرفوه في الدنيا، فلو ن، لو أنهم عرفوه ألطاعوهيعرفوا الواحد الديا

 .، وسيطرت عليهم شهواتهم الدنيا

ِْ َعلَْينَا ِشْقَوتُنَا  ا َضآَٰل ِينَ  قَالُواْ َرَِّنَا َغلََِ  (380) َوُكنَّا قَْوم 

 سورة المؤمنون  

 :ر المِكر فلم يستفيدوا منه أمثلة من الواقع عن أشخاص أكرمهم هللا ِاإلنذا

، إلى كفره ع التعذيب عنه عادفِ أما إذا رُ  ،اإلنسان دائما  تحت التعذيب يتكلم الحقيقة ﴾﴿َوإِنَُّهْم لََكاِذُِونَ 

ار، هاج البحر واهتزت وكأنها ريشة، وكانوا على وشك الغرق، يا ج  ، فُ ركاب سفينة عصاة: أوضح مثل

طائرة، وقد دخلت في غيمة مكهربة، واهتزت، وكادت أن تسقط،  رب، يا رب، أقسم لي أحد كان في

، بعد إن حطت الطائرة على نا، ملحدون، أنقذيا رب: فيها خبراء ملحدون، عادوا إلى فطرتهم، وقالوا

 .﴾َعْنهُ َوإِنَُّهْم لََكاِذُِونَ َولَْو ُردُّوا لَعَاُدوا ِلَما نُُهوا ﴿األرض عادوا إلى إلحادهم 

ته في دمشق في طريق صاعدة قليال ، واإلشارة حمراء وقف، فإذا به يهوي على رركب رجل سيا 

أصابته جلطة، أو ُجلطة، الصواب ُجلطة بالضم، وإلى جانبه زوجته، ومن غرائب ، وقد دقوَ المِ 

مستشفى، إلى ال، وأخذه إلى الصدف، وراءه صديقه، فصاحت الزوجة، فجاء الصديق، وحمل صديقه

، طلب مسجلة هذا بعد أن صحا من غفوته، وشعر بدنو أجله، طلب مسجلة وكاسيتالعناية المشددة، 

المحل الفالني ليس  :طا ، وقال، هو أكبر إخوته، واغتصب ثروة أبيه، وحرم إخوته من حصصهموشري

والمنقولة التي اغتصبها من ح بكل األموال غير المنقولة ، صر  لي هو للورثة، البناء ليس لي هو للورثة

وتتالشى، عاد إلى نشاطه ، ألن الُجلطة بعد أخذ الدواء أحيانا  تذوب ، بعد يومين شفي من مرضهإخوته

، لقد رحمه هللا ت القاضية وتوفي بعد ثمانية أشهر، جاءأين الشريط ؟ أعطوه إياه فكسره: وقوته، قال

 .باإلنذار المبكر فلم يستفد منه 
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َولَْو ُردُّوا لَعَاُدوا ِلَما ﴿ يم على أمر هللا عز وجللذلك اإلنسان يجب أن يصحو من غفلته وأن يستق 

 .﴾َعْنهُ َوإِنَُّهْم لََكاِذُِونَ نُُهوا 

 :اإلنسان غير المؤمن عاش الدنيا فقط ويذوب ندماً عندما تُكشف له الحقااق عند الموِ 

 :هم يرون  

ْنيَا وَ    (79)عُوثِيَن َما نَْحُن َِِمِْ َوقَالُوا إِْن ِهَي إِلَّ َحيَاتُنَا الدُّ

 سورة األنعام

، جميالتنساء فيه ، وفيه مركبةووفيه بيت جميل، ، دخلفيه هم مع الواقع، الواقع فيه صحة، و 

غناء، وكل الشهوات، ودخله كبير، يعيش هذا الواقع، لكن غفل فيه ، واختالطفيه ، وسهرات ماجنةفيه و

، من هو الغبي؟ هو الذي يعيش الواقع، من هو عن المستقبل، من هو العاقل؟ هو الذي يعيش المستقبل

دعك من  ووضضع األمة مترد ي، ،نى بهذه األمة، يظل يتغاألغبى؟ هو الذي يعيش الماضي، كنا وكنا

، وهذا فلذلك أخطر حدث مستقبلي هو الموت، وأسهم في نصرة هذا الدين العظيم ،التغني، وقم وتحرك

نشاطك ومكانتك، وبيتك، وهيمنتك، ومكتبك، ومراكبك،  ؟ كلماذا أعددت له ،لموت قدر كل إنسانا

هذا  دَّ ، إذا سُ ي وربع قطر الشريان التاجي، وأمالكك المنقولة وغير المنقولة منوطة بميلوبيوتك

المرحوم فالن، كان إنسانا  صار : وةتب على النعكُ  ،، ولم تتحرك وقت انسداده بشكل صحيحالشريان

 : ، صار خبرا  ، قال هللامرحوما  

ِعْد بَْيَن أَْسفَاِرنَا َوَظلَُمٓواْ أَنفَُسُهْم   ُهْم أََحاِديثَ فَقَالُواْ َربَّنَا بََٰ ِلَك  فََجعَْلنََٰ ٍق ۚ إِنَّ فِى ذََٰ ُهْم ُكلَّ ُمَمزَّ ْقنََٰ َوَمزَّ

ٍتٍۢ ل ُِكل ِ َصبَّاٍرٍۢ َشُكورٍ   (22)َلَءايََٰ

 سورة المؤمنون  

، فإذا وممتلكاتك، وسلطتك، مبنية على سيولة الدم جمك المالي،، وحكل هيمنتك، وقوتك، ومالك 

سكتة قلبية، ساعة سكتة دماغية، ساعة خثرة : لدم في أحد األوعية انتهت الحياة، ساعة يقول لكتجمد ا

   تنوعِ األسِاب والموِ واحد، بالدماغ، ساعة تشمع في الكبد، ساعة فشل كلوي

ِْعُوثِينَ نْ ﴿َوقَالُوا إِْن ِهَي إِلَّ َحيَاتُنَا الدُّ  ، نسان غير المؤمن عاش الدنيا فقطلذلك اإل ﴾يَا َوَما نَْحُن َِِم

 : متى يذوب ندما  ؟ حينما تكشف له الحقائق عند الموت ، والدليل

َذا    ْن َه   (77)فََكَشْفنَا َعنَك ِغَطآَءَك فَََِصُرَك ٱْليَْوَم َحِديدٌ لَّقَْد ُكنَت فِى َغْفلٍَةٍۢ م ِ

 سورة ق  

موت يصدق بكل ما أنا أؤكد لكم أن أكفر كفار األرض عندما يأتيه ملك الو (َشْفنَا َعنَك ِغَطآَءكَ فَكَ ) 

 .، ولكن بعد فوات األوان أيضا  جاء به األنبياء
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 :األمور ِيد هللا دااماً ولكن تكون خافية عن الغافلين 

ِ قَالُوا َِلَى َوَرِبِنَا قَاَل فَذُوقُوا اْلعَذَاَب  َولَْو تََرى إِْذ ُوقِفُوا َعلَى َرِبِِهْم قَاَل أَلَْيَس َهذَا  َِِما ُكْنتُْم ِِاْلَحقب

 (01)تَْكفُُروَن 

 سورة األنعام

 : أخواننا الكرام ، في اآلية السابقة ملمح  

ُِْل﴾﴿ أحيانا   ألن المصائب ،اإلنسان بفطرته يؤمن أن األمر بيد هللا َِْل ََِدا لَُهْم َما َكانُوا يُْخفُوَن ِمْن قَ

خفي إيمانه بأن هللا بيده كل شيء، ، يُ عي خالف ذلك، لكن حتى يستمد راحة موهومة يد  تتأتي عقابا

، ويعلن شركه، األمر بيد زيد، أو عبيد، أو فالن، أو عالن، وظروف صعبة، ونحن ما لنا عالقة

، لكن ى جهات موهومةأخطاءه وحماقاته إلعزي دائما  ، يُ ة العالمية سببت لنا هذه المشاكلالصهيوني

 :، من أدق المعاني في قوله تعالى ي كان يخفيه عن الناس ظهر صارخا  ، هذا الذملك الموت عندما يأتيه

ِت َوَما فِى ٱأْلَْرِض ۗ   َو  ِ ٱلَِّذى لَهُۥ َما فِى ٱلسََّم  ِط ٱَّللَّ ِ تَِصيُر ٱأْلُُمورُ ِصَر   (27)أََلٓ إِلَى ٱَّللَّ

 سورة الشورى  

رى الشاردون األمر بيد هذه القوة، وذاك ، ولكن في الدنيا ينت؟ هي بيد هللا سابقا  والحقا  بيد من كا 

 .فالن، بيد وحيد القرن فرضا ، هو يقصف المدن، ويقيم الحصار االقتصادي، هكذا يظن الناس، والقطب

َمِة ۚ َولَْو أَنَّ ِللَِّذيَن َظلَُمواْ َما فِى ٱأْلَْرِض َجِميع ا َوِمثْلَهُۥ َمعَهُ   ِء ٱْلعََذاِب يَْوَم ٱْلِقيَ  ۥ َلَْفتََدْواْ بِِهۦ ِمن ُسوَٰٓ

ِ َما لَْم يَُكونُواْ يَْحتَِسُِونَ  َن ٱَّللَّ  (23)َوََِدا لَُهم مبِ

 سورة الزمر  

لمؤمن ، أما اولكن كانت خافية عن الغافلين ،، لذلك األمور بيد هللابدا لهم أن األمر بيد هللا وحده 

ا َِْل ََِدا لَُهْم مَ ﴿: الذي كان يتوهمه الناس يصبح حقيقة صارخةبيد هللا، أما يوم القيامة  يراها في الدنيا

ِْلُ   .﴾َكانُوا يُْخفُوَن ِمْن قَ

 :هللا تعالى لم يدع وسيلة لهداية الكفار إل أعطاهم إياها ومع ذلك لم يؤمنوا 

َولَْو ُردُّوا ) :إياها، ومع ذلك لم يؤمنواوسيلة لهدايتهم إال أعطاهم أن هللا لم يدع : الحقيقة الثانية 

 (لَعَاُدوا ِلَما نُُهوا َعْنهُ 

ُِْل َولَْو ُردُّوا لَعَاُدوا ِلَما نُُهوا  َوقَالُوا إِْن  (72)َعْنهُ َوإِنَُّهْم لََكاِذُِونَ َِْل ََِدا لَُهْم َما َكانُوا يُْخفُوَن ِمْن قَ

ْنيَا َوَما نَ  ٰٓ  (79)عُوثِينَ ْحُن َِِمِْ ِهَي إِلَّ َحيَاتُنَا الدُّ ِ ۚ قَالُواْ َولَْو تََرىَٰ ذَا بِٱْلَحق  إِْذ ُوقِفُواْ َعلَىَٰ َرب ِِهْم ۚ قَاَل أَلَْيَس َهَٰ

 (78)بَِما ُكنتُْم تَْكفُُرونَ  بَلَىَٰ َوَرب ِنَا ۚ قَاَل فَذُوقُواْ ٱْلعَذَابَ 

  سورة األنعام
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ٰٓ ﴿: الطريقة السابقة   .أذالء ( ُوقِفُوا َعلَى َرِبِِهمْ  إِذْ ) يادمحم( َولَْو تََرىَٰ

ٍة    َل َمرَّ ُكْم أَوَّ
َدىَٰ َكَما َخلَْقنََٰ ُكْم َوَرآََٰء ُظُهوِرُكْم ۖ َوَما نََرى  َمعَُكْم  َولَقَْد ِجاْتُُمونَا فَُرَٰ ْلنَ  ا َخوَّ َوتََرْكتُم مَّ

ُؤاْ ۚ لَقَد َٰٓ ا ُكنتُْم تَْزُعُمونَ  ُشفَعَآََٰءُكُم ٱلَِّذيَن َزَعْمتُْم أَنَُّهْم فِيُكْم ُشَرَك   (42)تَّقَطََّع بَْينَُكْم َوَضلَّ َعنُكم مَّ

 سورة األنعام  

الطغاة في العالم يحركون أساطيل، يحركون مئات الطائرات، يحركون قنابل ذرية أحيانا ،  

ٍة ﴾﴿ ِجاْتُُمونَا فَُراَدى َكَما َخلَْقنَاُكْم أَوَّ ، لكن يوم القيامة يفرضون قرارهم على كل الخلق  َل َمرَّ

 :العقيدة المناسِة للمتفلبِِ أخالقياً أنه ليس هناك يوم آخر 

أليس هذا الدين بحق؟ أليس هذا القرآن بحق؟  ﴾قَاَل أَلَْيَس َهذَا ِِاْلَحقبِ َولَْو تََرى إِْذ ُوقِفُوا َعلَى َرِبِِهْم ﴿

حت أن ال تُْقبَل إال إذا صر   ،؟ دولة إسالمية تطمح أن تدخل في السوق المشتركةأليس تحريم الزنا حق

الزنا ليس جريمة، سلوك طبيعي، كأن تشرب كأس ماء، أليس الزنا جريمة؟ أليس الربا جريمة؟ كل 

فََكَشْفنَا َعْنَك ِغَطاَءَك ﴿ :، هذه الحقائق يراها اإلنسان عند الموتشيء هللا حرمه، وكل شيء هللا ذكره

ِ َولَْو تََرى إِْذ ُوقِفُوا َعلَى َرِبِِهْم قَاَل أَلَْيَس َهذَا ِِالْ ﴿: يوم القيامة ثانيةويراها  (77)فَََِصُرَك اْليَْوَم َحِديدٌ  َحقب

 .مع القسم ﴾قَالُوا َِلَى َوَرِبِنَا

وبهذه  ،، يعني بسبب كفركم بهذا الدينالباء باء السبب ﴾اَب َِِما ُكْنتُْم تَْكفُُرونَ قَاَل فَذُوقُوا اْلعَذَ ﴿

 ﴾َِِما ُكْنتُْم تَْكفُُرونَ  فَذُوقُوا اْلعَذَابَ ﴿شريعاتالعبادات وبهذه الت

 ِ ُوا ِِِلقَاِء َّللاَّ ْطنَا فِيَها َولَْو قَْد َخِسَر الَِّذيَن َكذَِّ َحتَّى إِذَا َجاَءتُْهُم السَّاَعةُ بَْغتَة  قَالُوا يَا َحْسَرتَنَا َعلَى َما فَرَّ

 (73)ِهْم أاََل َساَء َما يَِزُرونَ َوُهْم يَْحِملُوَن أَْوَزاَرُهْم َعلَى ُظُهورِ 

 سورة األنعام 

يكذب ليفعل ما يشاء،  وه، حرف تحقيق، هؤالء الذين كذبوا بلقاء هللا، الذي كذب بلقاء هللا(قد) 

، اآلن ال نجد إنسانا  أخالقيا  أنه ليس هناك يوم آخر ، العقيدة المناسبة للمتفل ِتمادامت شهوته تتحكم فيه

 . ؟ يريحه أن يكذب باليوم اآلخر تقد أن هذه هي اآلخرة، من مات ورجع اآلنتا  إال ويعمتفل

 :العقل السليم ل يقِل أن تنتهي الدنيا ِال حساب والقرآن يؤكد ذلك 

، أو نظرا  للظروف العصيبة قد شهرا   طالب ال يدرس إطالقا  تصدر إشاعة أن االمتحان سيتأخر 

، وأي فكرة تريح كسول يصدقها فورا  من دون دليل، هذه مريحة لهال، ج االمتحان مع العام القادمدمَ يُ 

يشفع  ملسو هيلع هللا ىلص، يسمع من درس علم ـ ال يدقق ـ أن النبي أو من الندم يتشبث بها ،اإلنسان من عذاب نفسه

 : ، ال يفهم من الدين غير الشفاعة، مريحة هذه الشفاعة ، وإذا قرأ الحديث ألمته
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تِيْهِل اْلَكَِااِِر َشفَاَعتِي ألَ     ِمْن أُمَّ

 داود والترمذي والِيهقي عن أنس  رواه أِو

 .اإلنسان يصدق شيئا  يريحه دائما  ، فعل الكبائر اآلنليطير عقله فرحا ، صار عنده مجال  

، ال خفضون فيه الجمرك مئة بالمئة فقطسيصدر قرار ي: واحد ، وقال لهاآلن اشترى واحد سيارة 

غير معقول، لَم كذ ب الخبر؟ ألن الخبر لو كان صادقا  يزعجه، والذي : بالمئة، يقول لك بمئتين وخمسين

، أنت تلحق راحتك خبرا  أنت واحد يصدقه مئة بالمئة، والثاني يكذبه مئة بالمئة، تذيع لم يشتِر يصدقه

 : ، فلذلك لنفسيةا

﴾ ِ ُوا ِِِلقَاِء َّللاَّ : ، اسمعوا هذه الكلماتاإلخوة، أوال  أيها بلقاء هللا الذي كذب ﴿قَْد َخِسَر الَِّذيَن َكذَِّ

، وقوي وضعيف، وصحيح ومريض، وظالم حيل أن يكون في الدنيا غني وفقيرمستحيل وألف ألف مست

يهدم سبعين  ، مستحيل إنسانالدنيا، ال بد من أن تسوى الحسابات، وتنتهي الدنيا وال شيء بعد ومظلوم

، المؤتمرات، وهو في أقوى مركز، وأن يموت، وال شيء بعد الموتألف بيت فوق أصحابها، ويتصدر 

واٍن وتنتهي الحياة وال شيء بيد عشرة آالف إنسان في ثتيقصف الناس بالقنبلة الحارقة، ومستحيل أن 

ثالثمئة ألف إنسان في ثالث ثواٍن، وتنتهي لقى قنبلة على اليابان تزهق أرواح ، مستحيل أن تُ عليه

بعد الموت، هذا شيء يتناقض مع الكون كله، هذا الكون ينطق بعظمة الخالق، والعدل  الحياة، وال شيء

بل هو  ،، لذلك أحد العلماء ينفرد أنه يعتقد أن الدليل على اآلخرة ليس نقليا  فحسبمن كمال الخالق

 :، والقرآن يقول ذلك  يقبل أن تنتهي الدنيا بال حساب، يعني العقل السليم العقلي

 (332)إِلَْينَا اَل تُْرَجعُوَن َوأَنَُّكْم تُْم أَنََّما َخلَْقنَاُكْم َعَِثاً أَفََحِسِْ 

 سورة المؤمنون 

 :هللا تعالى لم يخلقنا عِثاً ِل خلقنا ليحاسِنا 

ث بخبراء لتعرف نتائج هذا الدواء، إذا كان مسرطنا  ، وتبعتجرب الدواء على شعب ضعيفأنت  

سرطن تسمح به، هؤالء حقل تجارب، وتموت وال شيء عليك؟ تمنعه في بلدك، وإذا كان غير م

، وتلقيها مستحيل، تبعث باخرة كلها مواد غذائية، وربعها مواد غذائية، وثالثة أرباع نفايات ذرية

ص تقتن مستحيل، ؟ويتضاعف السرطان عشرة أضعاف، وتموت وال شيء عليك ،بسواحل بلد متخلف

ملن في الدعارة في بالد الغرب، وتأخذ عشرين ضعفا  من ويع، سبعمئة ألف فتاة كل سنة ساذجات

حاسب ، وال يُ سان حينما يتوهم أن اإلنسان يموت، اإلنمستحيل؟ ، وال شيء عليكأجورهن، وأنت مرتاح

 .يكون كتلة غباء
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ِْتُْم أَنََّما َخلَْقنَاُكْم َعَِثاً َوأَنَّ  لَى (332)ُكْم إِلَْينَا َل تُْرَجعُونَ أَفََحِس ُ ٱْلَمِلُك ٱْلَحقُّ  فَتَعََٰ هَ إاِلَّ ُهَو  ۖ ٱَّللَّ  اَلَٰٓ إِلَ 

 (330) َربُّ ٱْلعَْرِش ٱْلَكِريمِ 

 سورة المؤمنون  

 :، آية ثانية تعالى هللا أن يخلقكم عبثا   

ْنَساُن أَْن يُتَْرَك ُسدً    (01)ىأَيَْحَسُب اإْلِ

 سورة القيامة  

موال عادت فيما ، واأللقي القبض عليهم، هؤالء الذين دخلوا وسرقوا خالل ساعات أُ مستحيل 

في النظام األرضي  !، شكرا ، مستحيلأربعة وخمسين مليونا  سمعت إلى أصحابها، ممكن أن يسرق 

 ؟ مستحيل، عند الملك العادل يكون ذلك

 :العتداء على أي مخلوق كااناً من كان يحاسب اإلنسان عليه حساِاً عسيراً 

د  للمليون قبل أن تدوس على نملة، ألن ع نملة، ،مليون قبل أن تظلم نملةعد  لل ،اإلخوةلذلك يا أيها  

هما االنفجارية مليون قنبلة ذرية، شيء مخيف، ، لوحان اصطدما بالزلزال قوتملك الملوك بطشه شديد

م لوحان، هللا كبير جدا ، ااصطد ،، قواعد نووية غرقتحرية تالشت، قطع بمدن بأكملها، جزر اختفت

 . ، عد للمليار قبل أن تعتدي على مخلوق ن قبل أن تعصيعد للمليو

ِة َرََِطتَْها ، فاَلَ ِهَي أَْطعََمتَْها ، َولَ ِهَي أْرَسلَتَْها تَأَكُل ِمْن َخَشا ِِ اْمَرأَةٌ النَّاَر ، فِي ِهرَّ ْرِض ِش األَ َدَخلَ

 ِْ  َحتَّى َماتَ

 متفق عليه عن أِي هريرة 

هرة؟ على هرة هللا سيحاسبها، واحد غني كبير ببلد عربي مات، وأوالده بربكم فما قولكم بما فوق ال 

، تأخذ عشر احدا  فقيرا  جدا  يموت من الجوع، فسألوا وهم أن أول ليلة أصعب ليلة بالقبر، فبلغقلقون عليه

جديدة نام مع أبينا أول ليلة بالقبر، وافق وتمدد إلى جانبه، جاء الملكان، ووجدا اثنين، وهذه جنيهات وت

، أجلسوه وكان يلبس ب وليس ميتا ، تعال نبدأ بهالثاني طي  : عليهم، هذا من خوفه حرك قدمه، قال له

يداه، وربطه بحبل من ، ومن الطرفين تظهر مفتوحا  من أعاله ويظهر رأسه منهكيس خيش من فقره 

ن، كيف دخلت إلى البستان؟ من أين جلبتها؟ وجدا أنه أخذها من بستان، تركوا البستا ة، بدؤوا بالحبلهفقر

ضربوه ضربا  مبرحا ، اآلن كيف دخل للبستان، ثم كيف أخذ الحبل، من أين أتى بهذا الكيس؟ خرج في 

 . كم ين أبوعبهللا كان  : ، وقال لهم اليوم الثاني باكرا  

ا َكانُوا يَْعَملُوَن (97)فََوَرِبَِك لَنَْسأَلَنَُّهْم أَْجَمِعيَن    (90)َعمَّ

 الحجر سورة  
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له خالة أو عمة يحبها حبا   ، لي قريب أعتقد أنأروي مناما  أبدا  لكن لالستئناسأنا وهللا ال أحب أن  

صعبة بالمنام، تحترق، بعد هذا رآها بحالة ، حسب ما قال لي ثمان سنوات يراها بحالة جما ، ماتت

ا بني، فدقق، هي خالة امرأة الحليب ي: ما الذي حصل؟ قالت له: طيبة، البسة أبيض ومبتسمة، سألها

وتعطي أوالد زوجها كأسا   ،حليببال ا  مليئا  ، كانت تعطي أوالدها كأسأب، عندها أوالدها وأوالد زوجها

 .نصفه حليب ونصفه ماء 

فََوَرِبَِك ﴿ ، لكن عد للمليار قبل أن تعتدي على مخلوق كائنا  من كانن قبل أن تعصي هللاعد للمليو 

ا َكانُوا يَْعَملُوَن ﴾﴾﴿أَْجَمِعينَ  لَنَْسأَلَنَُّهمْ   .َعمَّ

 :هللا عز وجل يعرض علينا شريط أعمالنا في الدنيا 

ِ قَالُوا َِلَى َوَرِبِنَا قَاَل فَذُوقُوا اْلعَذَ ﴿  اَب َِِما ُكْنتُْم ولَْو تََرى إِْذ ُوقِفُوا َعلَى َرِبِِهْم قَاَل أَلَْيَس َهذَا ِِاْلَحقب

ِ َحتَّى إِذَا َجاَءتُْهُم السَّ قْد ﴾ ﴿َ تَْكفُُرونَ  ُوا ِِِلقَاِء َّللاَّ ْطنَا اَعةُ َِْغتَةً قَالُوا يَا حَ َخِسَر الَِّذيَن َكذَِّ ْسَرتَنَا َعلَى َما فَرَّ

ببلد شرقي بأوربا،  كان حدثني إنسان ﴾أََل َساَء َما يَِزُرونَ  فِيَها َوُهْم يَْحِملُوَن أَْوَزاَرُهْم َعلَى ُظُهوِرِهمْ 

، انتهى أروه فيلما  وهو يرتكب المخالفة ،تكب مخالفة، فلما جاؤوا به للتحقيق، أسرع طريقة للتحقيقار

 .الكالم 

ً اْقَرأْ ِكتَاََِك َكفَى ِِنَْفسِ    (04)َك اْليَْوَم َعلَْيَك َحِسيِا

 سورة اإلسراء  

 ،لى وقت الوفاةهو ملون أيضا ، من وقت والدتك إ: هللا عز وجل يعرض لك شريط أعمالك، قالوا 

 : إذا  . الدنيا في ، هللا عز وجل يعرض عليك شريط أعمالك التي عملتها ليس فيه مناقشة انتهى،

ِ َحتَّى إِذَا َجاَءتُْهُم السَّاَعةُ َِْغتَةً ﴿ قَالُوا يَا َحْسَرتَنَا َعلَى ﴿ ساعة الموت ﴾قَْد َخِسَر الَِّذيَن َكذَُِّوا ِِِلقَاِء َّللاَّ

ْطنَا فِ  هذه األحمال سوف تسوءهم،  ﴾ِهْم أََل َساَء َما يَِزُرونَ يَها َوُهْم يَْحِملُوَن أَْوَزاَرُهْم َعلَى ُظُهورِ َما فَرَّ

 .والتدليس، وأكل المال الحرام، ومعاونة الظالم، هذا كله سوف يدفعون ثمنه ،الكذب، والنفاق، والغش

ْنيَا إِلَّ لَِعٌب َولَْهٌو َولَ    (07)قُوَن أَفاََل تَْعِقلُونَ لدَّاُر اآْلَِخَرةُ َخْيٌر ِللَِّذيَن يَتَّ َوَما اْلَحيَاةُ الدُّ

 سورة األنعام 

  .هذه اآلية إن شاء هللا سوف نشرحها في الدرس القادم 

 والحمد هلل رب العالمين


