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، الدنيا مزرعة  73-73تفسيراآليتان (: 37-90)الدرس - 990سورة األنعام  -التفسير المطول 

 اآلخرة

 31-93-3992: لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتاريخ

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

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

، 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 

 .أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحينو

 .الكرام ، مع الدرس التاسع من سورة األنعام  اإلخوةأيها  

 :اإلنسان حينما يؤمن أنه ُخلق لآلخرة تراه منطلقاً إلى طاعة هللا 

 :مع اآلية الواحدة والثالثين ، وهي قوله تعالى  

ِ َحتَّى إِذَا َجاَءتُْهُم السَّاَعةُ بَْغتَةً قَالُو  ْطنَا فِيَها قَْد َخِسَر الَِّذيَن َكذَّبُوا بِِلقَاِء َّللاَّ ا يَا َحْسَرتَنَا َعلَى َما فَرَّ

 (13)أَََل َساَء َما يَِزُروَن  َوُهْم يَْحِملُوَن أَْوَزاَرُهْم َعلَى ُظُهوِرِهمْ 

 سورة األنعام  

اءت قبل فعل ماٍض يكون حرف تحقيق، ، فإذا جحرف تحقيق( قد)اإلخوة الكرام، الحقيقة أنأيها  

، خسروا أعظم قوا لهال  ، خسروا الجنة التي خ  ا خسروا؟ خسروا األبد، ماذيعني خسارة هؤالء محققة

 : وهي السعادة األبدية، لذلك ،ثمرة من ثمار اإليمان

ا هي كل شيء يستغني المشكلة أن اإلنسان حينما يؤمن أن الدني ﴾ذيَن َكذَّبُوا بِِلقَاِء هللاِ قَْد َخِسَر الَّ ﴿

لقعن طاعة هللا  : ، اآلية الكريمةخرة ترا  منطلقا  إلى طاعة هللالآل ، أما حينما يؤمن أنه خ 

ا َمْن أَْعَطى َواتَّقَى   (6)َوَصدََّق بِاْلُحْسنَى (5)فَأَمَّ

 سورة الليل  

تجد حياته كلها مبنية على ، وإن صدق بالحسنى بالحسنى تجد  يتقي أن يعصي هللا إن صدق 

لق ليعطي  .العطاء، خ 

 :ما الحياة األخروية فمبنية على التكريم الحياة الدنيا أساسها العمل أ
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، لكن اإلنسان ة الدنيا فيما تعطي ال فيما تأخذ، أنت حينما تؤمن أن قيمتك في الحياخواننا الكرامإ 

، حجمي لت كذا وكذا، ثروتي كذا وكذا، حص  مجد  على ما أخذ ال على ما أعطى الغافل الشارد يبني

، ظور الدنيا التي هي مزرعة اآلخرة، فقيمة اإلنسان من منذا وكذاذا، بإمكاني أن أفعل كالمالي كذا وك

، م خدمات لآلخرين، يسعد إذا قد  رى المؤمن يسعد إذا أسعد اآلخرين، لذلك تقيمة اإلنسان فيما يعطي

فلما كفر  فلما كذب بلقاء هللا ، ﴿قَْد َخِسَر الَّذيَن َكذَّبُوا بِِلقَاِء هللِا﴾يسعد إذا اعتنى بعباد هللا أجمعين 

 .بالحسنى استغنى عن طاعة هللا 

ا َمْن بَِخَل َواْستَْغنَىوَ    (9)َوَكذََّب بِاْلُحْسنَى (8)أَمَّ

 سورة الليل  

الحسنى أي الجنة ، أنك مخلوق لها، وإما أن تكذب بالحسنى، وتؤمن هو األصل إما أن تؤمن ب 

سا  من القرآن الكريم حياة  دنيا، معنى ميها اقتبا، وقد ال ننتبه بأن الحياة التي نعيشها نحن نسبالدنيا فقط

حياة األخروية مبنية على ، الدنيا أي منخفضة، وال نعبأ بالحياة التي تقابلها، وهي العليا الحياة العليا

 .التكريم

ا يََشآُءوَن فِيَها   (72) َولَدَْينَا َمِزيد   لَُهم مَّ

 سورة ق 

 .ها العمل ، والحياة الدنيا أساسساسها التكريمأ 

ْنَساُن إِنََّك َكاِدٌح إِلَى رَ    (6)ب َِك َكْدحاً فَُمََلقِيهِ يَا أَيَُّها اإْلِ

 سورة اَلنشقاق  

 :إن كان العطاء يسعدك فأنت من أهل اآلخرة وإن كان األخذ يسعدك فأنت من أهل الدنيا 

تالء، حياة امتحان، حياة ن تكون حياة عمل، حياة تجربة، حياة ابالحياة الدنيا أرادها هللا أ يعني

مجاهدة ، هناك ، ول بينك وبين أن تلبي هذ  الغرائز، فهناك صراع، والمنهج يحوغرائز، ومعك منهج

، لفة، أي ذات ك  فالحياة الدنيا أساسها بذل الجهد، واألوامر تكليفية، تكليف، أشياء ذات كلفةهناك و

 .والحياة األخرى أساسها اإلكرام 

 (31)يَةٌ قُُطوفَُها َدانِ  

 سورة الحاقة  

 

 :وقال  

 (15)فِيَها َولََدْينَا َمِزيدٌ لَُهْم َما يََشاُءوَن  

 سورة ق  
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نك مخلوق لآلخرة، تتقي أن ألتؤمن بالحسنى أي بالحياة اآلخرة،  ، أنت حينمااإلخوةلذلك أيها  

، ، من وقتكالكعطي؛ أن تعطي من م، يسعدك أن تحركتك اليومية على العطاء ، بل وتبنيتعصي هللا

العطاء إن كان : من جهدك، من خبرتك، من علمك، من كل شيء تملكه، تعطي وتسعد بالعطاء، ودقق

 .األخذ يسعدك فأنت من أهل الدنيا ، وإن كانيسعدك فأنت من أهل اآلخرة

ب ق بالدنيا وكذ  ، أما إن صد  ى أن يعصي هللا، وبنى حياته على العطاءإذا  ألنه صدق بالحسنى اتق 

تكذيبه بالحسنى أنه بخل  بنى على، ي  بالحسنى استغنى عن طاعة هللا، ليس هناك داعٍ، كذب بالحسنى

أن هؤالء البشر على كثرتهم ـ ستة مليارات ـ  اإلخوة، وشهد هللا أيها واستغنى، بنى حياته على األخذ

واتجاهاتهم، وأطيافهم كما لهم، وطوائفهم، ح  ، ون  ى تنوع انتماءاتهم، وألوانهم، وأجناسهم، ومذاهبهموعل

أَْعَطى ﴿ التقسيم اإللهي قسمان، األرضية هي تقسيمات ال معنى لها ، وكل التقسيماتيقال اآلن

ولن تجد نموذجا  ثالثا ، من أي إقليم، من  ﴾َب بِاْلُحْسنَىَوَكذَّ ﴾﴿بَِخَل َواْستَْغنَى﴿ ﴾﴾﴿َوَصدََّق بِاْلُحْسنَىَواتَّقَى

ي مصر، في أي عنصر، من أي لون، من أي جنس، من أي عرق، من أي أي بلد، في أي عصر، في أ

، كذب بالحسنى يعصي هللا وبنى حياته على الخير ، صدق بالحسنى فاتقى أنمذهب، من أي طائفة

 : ، فلذلك وبنى حياته على األخذفاستغنى عن طاعة هللا

ذبوا بجنة عرضها السماوات ، كر اآلخرةاآلخرة، كذبوا بالدا ﴾الَِّذيَن َكذَّبُوا بِِلقَاءِ  ﴿قَْد َخِسرَ 

 واألرض، 

 .بََشر   قَلبِ  على خَطرَ  وَل ،سِمعَتْ  أُذُنٌ  وَل ،َرأتْ  َعينٌ  َل ما في الجنَّةِ 

 المسند عن أبي هريرة

 

 .تى المشكلة؟ حينما يكتشف الحقيقة، لكن ملكن متى المشكلة؟ إنسان قد يستمتع بوهم مريح 

 :البطولة في العاقبة 

را ، هو ال يعلم أنه مزورإنسانا  يحمل بالتعبير التجاري شيكا  بمليون دواللو أن   ، هذا الشيك ر مزو 

مليون دوالر يعطيه شعورا  بالغنى، شعورا  بالتفوق، شعورا  بالسيطرة، شعورا  بأنه يفعل ما يريد، ب

السجن، هنا  به في زج  وي   ،؟ حينما يكتشف أنه مزوريشتري ما يشاء، لكن متى المصيبة الكبيرة

، حك أوال  ضحك قليال  وبكى كثيرا  ، من ضة ال أن تضحك أوال ، أن تضحك آخرا  ، فلذلك البطولالمصيبة

 :البطولة في العاقبة ، قال تعالى 

ْن  ن ي ش آء  م  ا م  ث ه  ه  ي ور  ٓواْ ۖ إ نه ٱأْل ْرض  َّلل  ٱْصب ر  ين واْ ب ٱَّلله  و  ه  ٱْست ع  وس ٰى ل ق ْوم  ب اد   ۦ ۖ ق ال  م  ِقبَةُ ع  َوٱْلعََٰ

 (331)ِلْلُمتَِّقينَ 
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 سورة األعراف  

أَل يا ُرب  نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة ، أَل يا ُرب  نفس جائعة عارية  

ُرب  مهين لنفسه  في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة ، أَل يا ُرب  مكرم لنفسه وهو لها مهين ، أَل يا

 لها مكرم وهو

 ي في شعب اإليمان عن أبي البجير أخرجه ابن سعد البيهق

الغنى والفقر بعد العرض : " ما قاله اإلمام علي رضي هللا عنه، من أجمل العاقبة في الدار اآلخرةف 

يملك أربعة : يملك عشرة مليارات، وقيل: إنسان قيلهناك وإنسان يملك تسعين مليارا ، : تقول" على هللا 

 ؟ودة أصبح خبرا  بعد أن كان بشرا ، أليس كذلك، بثواٍن معداتمليار

ح  ع ن  ٱلنهار  و   ْحز  ن ز  ة  ۖ ف م  م  ك ْم ي ْوم  ٱْلق ي ٰ ور  فهْون  أ ج  ا ت و  إ نهم  ْوت  ۗ و  نهة  ف ق ْد ك لُّ ن ْفٍسٍۢ ذ آئ ق ة  ٱْلم  ل  ٱْلج  أ ْدخ 

ْنيَآ إَِلَّ مَ ف از  ۗ  ةُ ٱلدُّ ُع ٱْلغُُرورِ َوَما ٱْلَحيَوَٰ  (312)تََٰ

 سورة آل عمران  

 .﴿قَْد َخِسَر الَِّذيَن َكذَّبُوا بِِلقَاِء هللِا﴾، إذا  عه بعد الموت إال أعماله الصالحةال ينف 

 :الخسارة التي َل تعوض أن تخسر اآلخرة وتخسر لقاء هللا عز وجل 

، لكن هللا اآلن سأكذب، لقاء هللابكل دقيقة تربطها ب ،كل حركة: أنت حينما تؤمن بلقاء هللا، دقق 

، أنت الحظ إنسانا  اء هللا، إن آمنت بلقم علي  الكذب، فإذا كذبت لن أكون في مرضاته، ال يكذبحر  

، كلما كتب كلمة حقق معه، وسوف ي  وسوف ي سأل ،، ويعلم أن كل كلمة يتكلمها محاسب عليهايكتب

، بإنسان في األرض قوي يحاسبه فقط ؟ ألنه آمنعليهاب حاس  ، هل أ  عد مأخذا  علي  يتصور هذ  الكلمة ت  

اآلن انضباط الناس عجيب في األرض، ينضبط انضباطا  يفوق حد الخيال، ألنه إنسان، إنسان بشر، 

يبتعد عن الذي نهي عنه  ،وبإمكانه أن يوقع به أذى  شديدا ، إذا  ينضبط، يطبق األمر بحذافير ، لكنه قوي

لكن هذ  الخسارة متى  ﴾ِذيَن َكذَّبُوا بِِلقَاِء هللاِ قَْد َخِسَر الَّ ﴿كيف مع خالق البشر ، فبحذافير ، هذا مع بشر

 تكتشف ؟ 

ق محل تجاري له مستودع كبير، ولهذا المستودع بابان، والبضاعة إلى السقف :مثال ، فالذي س ر 

، ن، العبرة عند المفاجأةعد حيف األمر بش  ، ك  ن باب خلفي ال يستخدم إال قليال ، سرق بضاعة بالماليينم

 .دما يوقن اإلنسان أنه كان مخطئا  عن

ن ا ۗ  ز  ح  ا و  ْم ع د وًّ ال  ف ْرع ْون  ل ي ك ون  ل ه  ٓ ء  ِطـ ِينَ ف ٱْلت ق ط هۥ 
َن َوُجنُوَدُهَما َكانُواْ َخَٰ َمَٰ  (1)إِنَّ فِْرَعْوَن َوَهَٰ

 سورة القصص  
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يل  ٱْلب ْحر    ء  ٓ ْزن ا ب ب ن ٓى إ ْسر ٰ و  ج ٰ ك ه   و  تهٰىٓ إ ذ آ أ ْدر  ا ۖ ح  ع ْدو  ن ود  ۥ  ب ْغي ا و  ج  ْم ف ْرع ْون  و  ٱْلغََرُق قَاَل ف أ تْب ع ه 

هَ إَِلَّ ٱلَِّذٓى َءاَمنَْت بِِهۦ بَنُٓواْ 
ِءيَل َوأَنَ۠ا ِمَن ٱْلُمْسِلِمينَ  َءاَمنُت أَنَّهُۥ ََلٓ إِلََٰ ٓ َن َوقَْد َعَصْيَت قَْبلُ  (09)إِْسَرَٰ  َءآْلـ َٰ

ين   د  ْفس  ن  ٱْلم  ك نت  م   (03)و 

 سورة يونس  

 :وقال  

ْيه   ي ْوم  ي ع ضُّ ٱلظهال م  ع ل ٰى ي د  ُسوِل َسبِيَلً و  لَْيتَنِى ٱتََّخْذُت َمَع ٱلرَّ  (33)يَقُوُل يََٰ

 سورة الفرقان  

، هناك خسارات في فاهالخسارة التي ال يمكن أن تتال، اإذا  الخسارة الحقيقية ﴾﴿آآْلَن َوقَْد َعَصْيَت قَْبلُ 

  .اآلخرة، أن تخسر لقاء هللا عز وجلعوض أن تخسر ، لكن الخسارة التي ال ت  ضعوه الدنيا ت  

 :المؤمن آمن بساعة اللقاء لذلك حياته كلها متكيفة مع ساعة اللقاء 

ِ َحتَّى إِذَا َجاَءتُْهُم السَّاَعةُ ﴿ ْطنَا  قَْد َخِسَر الَِّذيَن َكذَّبُوا بِِلقَاِء َّللاَّ  ﴾فِيَهابَْغتَةً قَالُوا يَا َحْسَرتَنَا َعلَى َما فَرَّ

، واألقل األقل عقال  أفاج  ، واألقل عقال  هو الذي ي  أفاج  ، دائما  وأبدا  العاقل هو الذي ال ي  خواننا الكرامإ 

ه متكيفة فكل حيات، فهذا اإلنسان المؤمن آمن بساعة اللقاء يصعق عندما يأتيه خبر غير متوقع هو الذي

فإذا جاء  صديق فهو أمام  ،لن تغادر ذهنه إطالقا  ، كالطالب تماما  لحظة االمتحان مع ساعة اللقاء

كلف ، والصديق غير م  ب به وأن يمضي معه ساعاٍت وساعات، إما أن يستقبله وأن يرحخيارين

 .لن تغادر ذهنه إطالقا   االمتحان ، ألن ساعةبامتحان، أو أن يعتذر منه، كلما رأى أنه سيضع وقتا  يعتذر

إالم  تعزو نيلك : ية أجرى معه بعض الصحفيين حوارا ، سألهأحد الطالب األوائل في الشهادة الثانو 

غادر ذهني ألن لحظة االمتحان لم تكن ت: درجة األولى في الشهادة الثانوية؟ فأجابه إجابة رائعة، قالال

هل في هذا  ؟غضب هللاألقى هللا، هل في هذا العمل ما ي  ن كذلك ، سوف ، والمؤمالعام كلهفي وال لثانية 

؟ هل في هذ  غضب هللا؟ هل في هذ  الصلة ما يغضب هللاهل في هذا العطاء ما ي   ؟غضب هللااألخذ ما ي  

 ؟ هل في هذ  المودة ما يغضب هللا ؟ما يغضب هللا القطيعة

ِ َوٱْليَْوِم   َ َوَرُسولَهُۥ ِخرِ اآْلَ َلَّ تَِجُد قَْوًما يُْؤِمنُوَن بِٱَّللَّ ه ْم أ ْو  يَُوآدُّوَن َمْن َحآدَّ ٱَّللَّ اب آء  ل ْو ك ان ٓواْ ء  و 

ئ ك  ك ت ب  ف ى
ٓ ْم ۚ أ ْول ٰ ت ه  ير  ْم أ ْو ع ش  ن ه  ه ْم أ ْو إ ْخو ٰ ٍتٍۢ  أ ْبن آء  نهٰ ْم ج  ل ه  ي ْدخ  ْنه  ۖ و  وحٍٍۢ م   أ يهد ه م ب ر  ن  و  يم ٰ م  ٱإْل  ق ل وب ه 

ٓ ت ْجر   ْزب  ٱَّلله  ۚ أ ال  ئ ك  ح 
ٓ واْ ع ْنه  ۚ أ ْول ٰ ض  ر  ْم و  ى  ٱَّلله  ع ْنه  ض  ا ۚ ر  ين  ف يه  ل د  ر  خ ٰ ا ٱأْل ْنه ٰ ن ت ْحت ه  ْزب    إ نه ى م  ح 

ون   ْفل ح   (33)ٱَّلله  ه م  ٱْلم 

 سورة المجادلة  
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  محسوب، ومنعه ر  ب  ، ومودته محسوبة، وابتسامته محسوبة، وصلته محسوبة، وقطيعته محسوبةف 

 .اصيل تنطلق من أنه سوف يلقى هللا، وسوف يسأله عن هذا العمل، كل هذ  التفمحسوب

 :ابدأ من النهاية فالبدء من النهاية يجعلك تنضبط وفق منهج هللا 

وظفون ، والما  أسئلة متعلقة بالحياة اليومية، والتجارة، والبيع، والشراءل كثيرسأ  أ  ، اإلخوةأيها  

: ى بسجن، أو بضبط كبير، فماذا أجيبهم؟ أقول له، وقد يكون هناك من يتأذ  ونني حول تطبيق النظاميسأل

، لمن كان أعلى منك من بني جلدتك بطولتك ال أن تهيئ جوابا  ف، جوابا  هلل عز وجل وال تعبأ بأحدهيئ 

 .ينبغي أن تهيئ جوابا  هلل عز وجل، وهللا يعلم كل شيء

، وفي البرمجة العصبية اللغوية قاعدة ألنه بدأ من النهاية أبشيء، العاقل ال يفاج أإذا  العاقل ال يفاج 

، ما تلقى هللا ال تستحي به فافعله، فأي عمل حينة ابدأ من النهاية، النهاية الموت، ابدأ من الموترائع

 : ، لذلك ورد في بعض األحاديث نما تلقى هللا تستحي به ال تفعلهوأي عمل حي

ة  إنه ممه   ن ك الم  النُّب وه ك  النهاس  م   تَْستَحِ فاْصنَْع َما ِشئْتَ  إَذا لَمْ  ا أْدر 

 اه البخاري عن أبي مسعود البدري رو 

م تستح  من هللا، ابدأ من النهاية، النهاية هو الموت، والموت ترا  كل يوم، األغنياء يموتون، إن ل 

، ابدأ يموتون، واألصحاء يموتون، والمرضى يموتونواألقوياء يموتون، والفقراء يموتون، والضعفاء 

 .من النهاية فالبدء من النهاية يجعلك تنضبط وفق منهج هللا

 : ، النبي عليه الصالة والسالم دعانا كثيرا  إلى تذكر الموت  اإلخوةأيها  

 :كل إنسان حينما يأتيه الموت يؤمن بكل ما جاء به األنبياء فالقضية قضية وقت 

ن تعلموا علم اليقين أننا جميعا ، وأن كل البشر، وأن ، ويجب أمن، لكن بعد فوات األوانفرعون آ 

موت حينما يأتيه ال ،، وأن كل إنسان على وجه األرضل الوثنيين، وأن ككل الكفار، وأن كل الملحدين

ن عند فراق أن يؤمن اإلنسا، أو يؤمن بكل ما جاء به األنبياء، فالقضية قضية وقت، إما أن تؤمن اليوم

 :الدنيا

ْطنَا فِيَهايَا َحْسَرتَ ﴿  :لذلك قال تعالى ﴾نَا َعلَى َما فَرَّ

 (8)َمئِذ  َعِن النَِّعيمِ ثُمَّ لَتُْسأَلُنَّ يَوْ  

 سورة التكاثر  

أنت في نعمة األمن، ماذا فعلت في هذ  النعمة؟ أنت في نعمة الكفاية، أنت في نعمة الصحة، أنت  

 .في نعمة الفراغ
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راغك قبل شغلك، وشبابك قبل ، وفحياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك: نم خمساً قبل خمساغت 

 قبل فقرك ، وغناك هرمك

 اكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس رواه الح 

 :اإلخوةاآلية الكريمة أيها  ﴾ِهْم أَََل َساَء َما يَِزُرونَ َوُهْم يَْحِملُوَن أَْوَزاَرُهْم َعلَى ُظُهورِ ﴿

 (335)إِلَْينَا ََل تُْرَجعُونَ أَفََحِسْبتُْم أَنََّما َخلَْقنَاُكْم َعبَثاً َوأَنَُّكْم 

 سورة المؤمنون  

نْ   (16)َساُن أَْن يُتَْرَك ُسًدىأَيَْحَسُب اإْلِ

 سورة القيامة  

 :اإلنسان لم يخلق عبثاً بل سيحاسب على كل ذرة 

، وال محاضرات، والمكتبات، والمهاجع، والمطاعممئات األلوف، قاعات التدخل جامعة واألقساط ب 

، هل رجى منحي الدكتورا ي  : يكفي أن تقول! كل هذا العطاء بال امتحان؟! سنة ؟يوجد امتحان آخر ال

، وأن ان عبثا  هذا من سابع المستحيالت؟ لذلك أن ي خلق اإلنسمنح؟ هل في األرض جامعة تفعل هذات  

 .ت ي خلق سدى هذا من سابع المستحيال

ا َكانُوا يَْعَملُونَ (93)لَنَْسأَلَنَُّهْم أَْجَمِعينَ  فََوَرب ِكَ    (91)َعمَّ

 سورة الحجر  

ت بحد ، إال دم الذي يموقطرة دم تراق إال ويحملها إنسان أنه ما من اإلخوةعند بعض العلماء أيها  

، خطأ في المعلومات ناكن هكا: أن تقتل مئة شخص بقصف، بعد هذا تقول ، أماشرعي يتحمله هللا هلالج لج

 :هم كلها ءذين أخطؤوا في تصويب األهداف دماهؤالء الذين ماتوا سوف يتحمل ال

ْطنَا فِيَها َوُهْم يَْحِملُوَن أَْوَزاَرهُْم َعلَى ُظُهوِرِهْم أَََل َساَء َما يَِزرُ ﴿ أحيانا  ﴾ونَ يَا َحْسَرتَنَا َعلَى َما فَرَّ

ف ، فكيال أنام الليل: يه حجز، وعليه محاكمات، وعليه سجن، يقول لكب اإلنسان خطأ مالي ا  وعليرتك

الما  بنيت مجدك على ، كيف إذا كنت ظإذا كان الخطأ مع خالق األكوان، وتعلقت بهذا الخطأ حقوق

يعني  ،أحيانا اإلنسان يتكلم كلمة ﴾اَء َما يَِزُرونَ أَََل سَ ﴿، كيف إذا بنيت غناك على فقرهم أنقاض الناس

حاسب، ال ينام كان سيحاسب عليها أو ال ي   إذاما ، وال يعلم ويندم عليها أشد الندمد فيها شدة، بل هناك

أحيانا  هناك فقر، هناك قهر، هناك أمراض نفسية، هناك تحول  !ا  يحمل أوزارأما أن الليل، هي كلمة، 

، فهذا بسبب الفقر أحيانا  شقاق زوجي، هناك عقوق والدين، كله  ، هناكنساء للدعارة، هناك انهيار بيوت

هذا ينجو من  ،الشديد، يستمتع بالمال الوفير ويشقى الناس بالحرمان الذي يبني ثروته على أنقاض الناس

، فانتهى إلى والسالم حينما سأله أحد األعراب، وهو رجل جاء ليتعلم ؟ ألم يقل عليه الصالةعذاب هللا

 : قوله تعالى 
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ة  َخْيراً يََرهُ ثْقَاَل ذَ فََمْن يَْعَمْل مِ   اً يََرهُ َوَمِن يَْعَمْل   (7)رَّ ة  َشر   (8)ِمثْقَاَل ذَرَّ

 سورة الزلزلة

 :، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص يكفني هذا وانصرف: فقال 

 انصرف الرجل وهو فقيه 

 عمر أبو داوود والنسائي وابن حيان والحاكم عن عبد هللا بن 

 .مثقال ذرة ، كله محسوب  

 :ب أنواع الذنو

 :اإلخوةأيها  

لحمل الثقيل الذي حملو  بأخطائهم، وذنوبهم، ومعاصيهم سوف أي أن هذا ا ﴾﴿أَََل َساَء َما يَِزُرونَ 

، أما المخالفات التي هي من ي هي حق هلل عز وجل يسهل مغفرتها، بالمناسبة المخالفات التهميسوء  

حقوق العباد مبنية على ، ن الذي ظلمته يسامحكى، أو أؤده ر إال أن ت  غف  حقوق العباد فيصعب أن ت  

ما كان  :، فذنب يُغفر، بينما حقوق هللا مبنية على المغفرةَل تسقط إَل باألداء أو المسامحةالمشاححة و

يته أو سامحك الذي له حق يُغفر إذا أد   ،ترك، وذنب َل يُ بينك وبين هللا، وذنب َل يُغفر وهو الشرك باهلل

 . عليك

 : ، يقول هللا عز وجل ةاإلخوأيها 

ْنيَا إَِلَّ لَِعٌب َولَْهٌو َولَلدَّاُر اآْلَِخَرةُ َخْيٌر ِللَِّذيَن يَتَّ    (13)قُوَن أَفَََل تَْعِقلُوَن َوَما اْلَحيَاةُ الدُّ

 سورة األنعام  

ْنيَا إَِلَّ َومَ ﴿ الحياة  ولعب فقط،يعني الحياة الدنيا لهو ، والحصر ،هذا أسلوب في القصر ﴾ا اْلَحيَاةُ الدُّ

ضع على مركبته ، يوال شيء غير ذلك، ما هو اللعب؟ يذهب اإلنسان إلى الثلج ولهو فقط، الدنيا لعب

اليقين أن هذ  سوف تنقض بعد  ، أال يعلم علمشكل دمية من الثلج، وهو يضع الثلج على شكل دمية

، أحيانا  يصنعون على نقض، بناء سوف ينقض، عمل سوف ي  ث، يعني عمل عابحين؟ هذا هو اللعب

تعلق باآلخرة ال قيمة له إطالقا ، ، أحيانا  كل عمل في الدنيا بال هدف مر من الرمل أشخاصا  اشاطئ البح

 .، يعني عمل عابث هذا اللعب

ف اللعب، باإلخوةأيها  نيت ، هذ  الجامعة ب  جامعة ، نحن أحيانا  نبنيادئ ذي بدء يجب أن ن عر  

ج قادة لألمة، علماء، أطباء، أدباء، مربين، فأحيانا  نبني خر   أن ن  اء بنائها لة ورأهداف نبيهناك ، ولتبقى

فأن تبني ثم  ،بناءا  ليبقى، وأحيانا  يقام سيرك مثال ، هذا البناء مؤقت، خيمة، بعد حين يتحول لبناء آخر
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عني عمل غير ي ،نقض، لعبنيت لت  ، ب  ة الثلج، أو دمية الرمل، أوضح مثل دميأن تهدم في هذا لعب

 .هادف، أدق كالم عمل بال هدف يعني عبث

 :المفهوم الحقيقي للعب 

وإن كان هناك  ،اآلن طفل صغير يشتري سيارة صغيرة، يحركها على قطع األثاث، يرافقها صوت 

 ، وهذا نوعأنه يلعبى ها لذة ، لكن أبا  يروهو منغمس في لذة ما بعد صعود يرفع مستوى الصوت،

ا  ا ، أممن اللعب ، كيف كان يحرص على هذ  ا  متحركةم له صورقده ، وت  حينما يكبر ويصبح شخصا  مهم 

مركز  ؟ وهو فيخذت منهيبكي والدموع تنهمر إذا أ  ؟ وكيف كان اللعبة؟ وكيف كان يقاتل أخا  من أجلها

ه ، أنه ينتهي بنقيض :أنه عمل بَل هدف ، تعريف اللعب :تعريف اللعب، هذا لعب: كبير يضحك ويقول

 .أنك تراه صغيراً حينما تتجاوزه  :تعريف اللعب

فالقوي يموت، والضعيف يموت،  ،الدنيا كلها لعب، بالنهاية هناك موت: اآلن لو وسعت الموضوع 

ف بأنفسنا، نبني بيتا  فخما   ،، نطبع بطاقاتنحمل شهادات ، غرف البيتأبهاء ريه ، جاءنا زائر ن  ن عر  

ك حركة لكن كلها تنتهي عند الموت، لو ابتعدنا ، هناع الناس عليهطل  كتابا  ت   بيت، مرافق البيت، ألهفتال

، هذ  فيها ذاكرة: لع على آلة يقول لكلعب بلعب، ميزات، فكلما اط   ،عن اآلخرة، تصور دنيا بال آخرة

حديث  ،، ويتحدث عن الخصائصآالت، فكل إنسان عند  آلة أو عدة هذ  تقف حينما ال تستعملها آليا  

أو عمل  ،عنى الصغير في اللعب عمل األطفال، الم، ثم يملهي النهاية هذا الذي اشترا  ينسا ، لكن فممتع

المفهوم الحقيقي الدنيا كلها لعب، حينما تحذف اآلخرة، وتحذف ، أما اللعب بالكبار عند العبث واللهو

دنيا من دون فكر إيماني، من دون الحياة ال، األبدية، وتلغي الجنة والنار، وتحذف الحياة اإليمان باهلل

 .، لعٌب ولعب هدف كبير

الرحلة خمسة و عشرين مليار دوالر، واضطربت وصلنا إلى القمر ـ خيرا  إن شاء هللا ـ وكلفت  

ر الدوالر ،ميزانيات معظم الدول علم ، وضع الإنسان أن يضع قدمه على سطح القمرألنه استطاع  وتعو 

المعذبون في األرض ماذا استفادوا؟ هؤالء الفقراء، ، هؤالء ى تراب القمرز هذا العلم علالفالني، رك  

ت من أن يطأ اإلنسان القمر برجله؟ نوع من ، ماذا استفادهؤالء المرضى، هؤالء الشعوب الجائعة

ر برحالت سياحية ، اآلن ي فكه لة إلى القمريقول لك رحأحيانا  لعب كل ف أرقاما  فلكية،  اللعب أيضا ،

مليونا  ألنه  33، بذلة الرائد كلفت ال يصلح للحياة القمر هناك،بت إلى ، وإذا ذه، مبالغ فلكية، لعبللقمر

، وأجهزة ، تحتاج إلى أجهزة بثمواج صوتية، وإذا لم يكن فيه هواء فليس فيه أليس في القمر هواء

ينما في النهاية أنا ح لكنل من قيمة الكشف العلمي إطالقا ، ، أنا ال أقل  بلعب ، وبذالت لكن لعباستماع
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في بعض األبنية في أوروبا فيها تماثيل وفيها لوحات زيتية، تفوق ، أعيش بال هدف عملي لعب بلعب

حد الخيال، وبالنهاية سوف نموت، لكن النظرة اإليمانية أنك مخلوق لجنة عرضها السماوات واألرض، 

 عز وجل، تتعلم الطب كي تقوم بأعمال إذا  أعمالك في الدنيا هادفة، تدرس كي تدل الناس على هللا

أساسها اإلحسان والخير وخدمة الناس، كي يرضى هللا عنك، صدقوا أيها اإلخوة، بدأت أنا أن لعب 

وعمل ينتهي بنقيضه، وعمل تستصغر  حينما تكبر، لكن لو  ،األطفال يسمى لعب ألنه عمل بال هدف

، لكن ال ومظاهر يعني حركة كبيرة جدا   ب بلعب،أيت كل عمل أهل الدنيا لععت هذ  الدائرة لروس  

 .تنتهي بإسعاد اإلنسان 

 :في النهاية الحياة لعب بلعب فيها أشياء ومبالغات تفوق حد  الخيال 

طائرة أسرع من  يوجد أفكار كهذ ، ،حول األرض في ساعة واحدة أنت أحيانا  يمكن أن تطوف 

طعت ، ق  األرض ساعة، ومن المطار إلى بيتك ساعة من بيتك إلى المطار ساعة، وحول: الصوت، يقول

 ،اتصاالتيوجد ، تقدم تقني كبير جدا  يوجد ؟ المسافات بزمن قياسي، حسنا  ما النتيجة؟ ما الذي حصل

يوجد ، آالت تصوير رقميةيوجد ، حواسيبيوجد ، كمبيوتر يوجد ،إنترنيتيوجد ، فضائيات يوجد

 .أجهزة تفوق حد الخيال 

كل مكان فيها فيه حساس الكتروني، فأنا سآتي بمثل واحد، طبعا  مكان  ؛الثالجة ،لدأنا كنت في ب 

للفواكه، مكان لألجبان، مكان للحوم، مكان للعصير، مكان للبيض، سنأخذ مثال  البيض، هذ  الثالجة فيها 

لو أن حساسات مكان ، فمجا  تلفزيوني ا  في أثناء الطبخ، يمكن للسيدة أن تتابع برناترنيت، وفيها إنتلفزيون

ثمن البضاعة من بطاقة وتدفع  ،الثالجة تخبر السوبر ماركت الكمية لبيض أشارت إلى أنه استهلك ثالثاا

خدمات أصبحت إلى هذا يوجد ، صاحب البيت، ويطرق الباب، وتأتي البضاعة، وأنت ال تشعر

، ألن كل من فلكي كبير جدا  وثمن الثالجة ث، وى، وبعد هذا؟ إذا أنت اشتريت، ماذا حصل ؟ لعبالمست

جة يتم باتصال عن طريق اإلنترنيت، عن طريق الثالجة نفسها، ويعطى رقم بطاقة نواقص الثال

، أليس ة، وتأتي البضاعة إلى البيت بحسب النقص التي شعرت به الحساسات االلكترونيصاحب البيت

 هذا لعبا  ؟

ستحم بحمام يعطيك ، ويمكن أن تإن شاء هللا لس على كرسي يقدم لك دلكا  آليا ، خيرا  يمكن أن تج 

ا أشياء ومبالغات تفوق حد ، فيههذا دلٌك أيضا ، في النهاية الحياة لعب بلعب: ماء بقوة شديدة، قال 

 .الخيال

 : عندما قال هللا  
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ْنيَا إَِلَّ لَِعبٌ ﴿َوَما اْلَحيَاةُ   .ضه ، عمل ينتهي بنقيعابثيعني ، مرة ثانية عمل غير هادف ﴾الدُّ

مال التي ت  هذ  الناقة من أجل السباق  لخليج ال تأكل إال الفستق الحلبي، د للسباق في دول اع  ، الج 

شيء العجيب، تجد ال! ؟جبة الجمل الواحدة تطعم أهل قرية، فالن سبق، ماذا حصل، ووالعسل، والكاجو

أحيانا  السباق يكون فيه  ،راتقدم لعب أليس كذلك ؟ سباق الخيول، سباق السيا، كرة الالدنيا كلها هكذا

ْنيَا إَِلَّ لَِعبٌ َوَما اْلحَ ﴿ صعود الجبال أذى للسيارة،  .﴾يَاةُ الدُّ

 :الفرق بين اللهو واللعب 

ضاف إليه ، أما اللهو عمل عابث يُ اللهو أخطر من اللعب، اللعب عمل عابثهنا السؤال، : اللهو 

 .  أنه يصرفك عن واجب أساسي

، أذهب ثماني ساعات، لكن لعب م شيئا  عابثا ، لعب الشطرنج فرضا  طالب في الصيف تعل 

اشتغل بالخسيس عن يعني ، وعند  فحص بكالوريا، هذا لعب مضاف إليه اللهو ،الشطرنج في الشتاء

 .النفيس

 : ، قاطعا  ، قال لك ، مانعا ، بليغا  يصف لك الدنيا وصفا  جامعا   ،إله عظيم خالق األكوانف 

ْنيَا إَِلَّ لَِعٌب َولَْهوٌ اةُ الَوَما اْلَحيَ ﴿ تحتقر  بعد حين، إما أن يكون  ،ينتهي بنقيضه ،عمل غير هادف ﴾دُّ

 :  ، واألصح من ذلك أن عمل الكبار هكذا أيضا  عمل الصغار هكذا

 َّ تعمل  ،لعبا ، تطلب العلم ا الدنيا مع اإليمان فليستأم ﴾قُوَن أَفَََل تَْعِقلُونَ ﴿َولَلدَّاُر اآْلِخَرةُ َخْيٌر ِللَِّذيَن يَت

، طاعة في، وقتك ثمين ال تنفقه إال قيقة أن الدنيا مع اإليمان رائعة، الحالصالحات كي يرضى هللا عنك

ي ، ف، في تخفيف األعباء عن الناس، في خدمة، في نهي عن المنكر، في أمر بالمعروففي طلب علم

، فإذاً العمل والسعادة من عند هللا تأتي ،هللا عنك، فكل هذ  األعمال من أجل أن يرضى حل مشكالت

  .العابث هو الدنيا من دون إيمان

، أي ، وعي انا  ، وعروسا  ، وعيادة، يريد سيارةيريد أربعة أشياءفي بلد عربي طالب طب : اآلن مثَلً 

ن بيطبيبا  المعا   ، صار، وعيادة، وسيارة، وعروسا  هت، يريد مريضا  يعطيه أجرمريضا   ، ، ومركبةتا  ، وأم 

، لو كنت ؟ الموتو كنت أغنى أغنياء األرض ثم ماذا، لالموت بعد هذاال يوجد إال ؟ ، ثم ماذاوعروسا  

 .أقوى إنسان ثم ماذا ؟ الموت 

، وأرقام خت في البحر لقضاء إجازة بكاملها، وي، وغرفة جلوس، غرفة نومطائرة كبيرة جدا  يعني  

را  بعد أن كان شخصا  ، واإلنسان في ثانية صار خبالالخي ، وبيت يفوق في مساحته حدتفوق حد الخيال

أما  ،، تستصغر  بعد حينينتهي بنقيضه ،، فاللعب عمل عابث بال هدف، هذ  الحياة لعب ولهومهما  جدا  
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، ولكنه يشغلك عن عمل جليل ،، ينتهي بنقيضه تستصغر  بعد حيناللهو فهو عمل عابث بال هدف

ْنيَا إَِلَّ لَِعٌب َولَْهٌو﴾﴿ ن النفيس يعد من أكبر الخاسرينفالذي يلهو بالخسيس ع  َوَما اْلَحيَاةُ الدُّ

 :إيمانك باليوم اآلخر وانسجامك معه يقلب الدنيا من لعب ولهو إلى عمل جاد مثمر ونافع 

، ل طيبةوله أعما ،ا  ، قد يكون اإلنسان محسناألمثلة ال أقصد إنسانا  إطالقا  طبعا  أنا حينما أذكر هذ   

 :وت نصيب كل إنسان من دون استثناء، والمأنا أقصد أن الحياة تنتهي بالموت

لقنا لجنة عرضها السماوات واألرض ، فإذا  ﴾يَتَّقُوَن أَفَََل تَْعِقلُونَ  ﴿َولَلدَّاُر اآْلِخَرةُ َخْيٌر ِللَِّذينَ  نحن خ 

، إنما هي أعمال هادفة ت لعبا  وال لهوا  فكل أعمالك ليس ،جئت إلى الدنيا وكان في ذاكرتك هذ  الجنة

 .جادة

عز وجل أصبحت الدنيا  ، فإذا آمنت باهلليا لعبا  ولهوا  ؟ أن تؤمن باهللما الذي يلغي أن تكون الدن إذاً  

 ، حة تستحق من هللا الثواب والجزاء، وألن كل أعمالك فيها أعمال صالة، ألنها مزرعة اآلخرثمينة جدا  

ذلك العقل يأمرك أن  معنى ﴾يَتَّقُوَن أَفَََل تَْعِقلُونَ  َولَلدَّاُر اآْلِخَرةُ َخْيٌر ِللَِّذينَ ﴿األبدية  ﴾ُر اآْلِخَرةُ َولَلدَّا﴿

إيمانك : ، فلذلكعا  كاإليمان باهلل واليوم اآلخرنا مر  ، وما من ركنين من أركان اإليمان ق  تسعى لآلخرة

، هذا ونافع ،مثمر ،إلى عمل جاد ،يقلب الدنيا من لعب ولهو ،وم اآلخروانسجامك مع الي ،باليوم اآلخر

يات إن ، نتابع اآلومع ذلك يأتي الموت فينهي كل شيء، ، الغرب يتمتع بالحياة بشكل مخيفهو الفرق

 .شاء هللا في الدرس القادم

 والحمد هلل رب العالمين 


