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، مخاطبة  3 - 0تفسير اآليتان (: 00-00)الدرس - 000سورة األعراف  -التفسير المطول 
 هللا لمقام النبوة

 02-20-0000: لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتاريخ

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 علم لنا ال ، اللهمسيدنا دمحم الصادق الوعد األمين ، والصالة والسالم علىالحمد هلل رب العالمين

وأرنا  ،وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما   ،إال ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا
ممن يستمعون القول فيتبعون ، واجعلنا ا الباطل باطال  وارزقنا اجتنابه، وأرنالحق حقا  وارزقنا اتباعه

والوهم إلى أنوار المعرفة ظلمات الجهل  ، أخرجنا منأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، و أحسنه
 .ن وحول الشهوات إلى جنات القربات، وموالعلم

ْنُه ِلُتنِذَر ِبِه َوِذْكَرى ِلْلُمْؤِمِنينَ    :ِكَتاٌب ُأنِزَل ِإَلْيَك َفاَل َيُكن ِفي َصْدِرَك َحَرٌج مِ 

، وهي قوله الثانية ف، ومع اآلية، مع الدرس الثاني من دروس سورة األعراأيها اإلخوة الكرام
 :تعالى 

  (0)ِكَتاٌب ُأْنِزَل ِإَلْيَك َفاَل َيُكْن ِفي َصْدِرَك َحَرٌج ِمْنُه ِلُتْنِذَر ِبِه َوِذْكَرى ِلْلُمْؤِمِنينَ 
 سورة األعراف 

 :هللا محمود على الخلق وإنزال الكتب 

 ﴾نِزَل ِإَلْيكَ أُ ﴿أي القرآن الكريم  ﴾﴿ِكَتابٌ  اإلخوةأيها 
َماَواِت َواْْلَْرَض  اْلَحْمدُ  ِ الهِذي َخَلَق السه َفُروا ِبَربِ ِهْم َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّوَر ۖ ُثمَّ الَِّذيَن كَ  ّلِلِه

 )2)َيْعِدُلونَ 
 سورة األنعام 

 .الكون 
ِ الهِذي َأنَزَل َعَلٰى َعْبِدِه اْلِكَتابَ  ا ۜ  اْلَحْمُد ّلِلِه  )2)َوَلْم َيْجَعل لَُّه ِعَوج 

 سورة الكهف  

 .القرآن 

 :ال بد للخلق من منهٍج يسيرون عليه  – 1

ر السماوات واألرض ونوَّ  ،، هللا عز وجل خلق السماوات واألرضكون في كفة والقرآن في كفةال
 .بالهدى 



، مخاطبة هللا لمقام النبوة 3 - 0تفسير اآليتان (: 02-20)الدرس   Page 2 

 

، هنا ، هنا منحدر، هنا تقاطعلشاخصات، هنا منعطفع اوَض ، ثم تُ ُيشق الطريق: للتقريبيعني 
 .وضع الشاخصات ثانيا  ، وتُ شق الطريق أوال  ، يُ دةطريق ذات اتجاه واح

 :لذلك 
َماَواِت َواْْلَْرضِ  ٌُ ِفي ُزَجاَجة  ۖ الزَُّجاَجُة    َّللاهُ ُنوُر السه ٌ  ۖ اْلِمْصَبا  َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَكاة  ِفيَها ِمْصَبا

َباَرَكة  َزْيُتونَ  ة  الَّ َشْرِقيَّة  َواَل َغْرِبيَّة  َيَكاُد َزْيُتَها ُيِضيُء َوَلْو َلْم َكَأنََّها َكْوَكب  ُدرِ يٌّ ُيوَقُد ِمن َشَجَرة  مُّ
َوَّللاَُّ ِبُكلِ  َتْمَسْسُه َنار    نُّور  َعَلٰى ُنور  ۗ َيْهِدي َّللاَُّ ِلُنوِرِه َمن َيَشاُء   َوَيْضِرُب َّللاَُّ اأْلَْمَثاَل ِللنَّاِس ۗ 

 )33)َشْيء  َعِليم  
 سورة النور

بينت لكم أن هللا  ، وفي درس سبقَ وهداية هللا نور السماوات واألرض، لسماوات واألرضخلق ا
  :لسبحانه وتعالى قا

ْحَمنُ  ْنَسانَ  (0)َعلهَم اْلُقْرَآنَ  (1)الره  (4)َعلهَمُه اْلَبَيانَ ( 3)َخَلَق اْلِْ
 سورة الرحمن  

د اإلنسان من دون نه ال معنى لوجو ، بمعنى أبيتَ ، إنما هو ترتيب رُ والترتيب ليس الترتيب زمنيا  
، هذا االندفاع من شهوات يندفع من خاللها هناك، منهج يسير عليه، من دون منهج يشقى وُيشقي

 .دون منهج يسير عليه يسبب شقاء للبشر 

 :بين المنهج اْللهي السماوي واْلنظمة اْلرضية الوضعية  – 0

دئ وفيها ، األرض فيها مباأي من األعلى ﴾﴿ُأنِزلَ  إذا سمعت كلمة ﴾﴿ِكَتاٌب ُأنِزلَ : لذلك
نزل من ، لكن هذا الكتاب أُ ت، وفيها اتجاها، وفيها تصورات، وفيها مذاهباتجاهات، وفيها فلسفات

البشر، ليس من ثقافة  يعني ليس من صنع ﴿ُأنِزَل﴾ ، كلمةأعلى، من عند خالق السماوات واألرض
ليس من اختراع البشر، هذا من إله  ،البشر ، ليس من معطياتالبشر، ليس من تصورات البشر

 . يا دمحم ﴾ِكَتاٌب ُأنِزَل ِإَلْيكَ ﴿، من خالق السماوات واألرض البشر
، حينما كلو  ، ليس من ُمساأنك تتبع منهجا  ليس من ِند   لكهللا الكبرى  ة، من نعماإلخوةأيها 

، بي حظوظه، يحابي حاجاتهان مثلك هذا المنهج يحابي مصالحه، يحاتتبع منهجا  من صنع إنس
، إذا وضع اإلنسان التشريع كان نظره قاصرا  ، إذا وضع ا وضع اإلنسان التشريع حابى نفسهلذلك إذ

 .اإلنسان التشريع رأى من زاوية واحدة 

 :اْلصل في اْلنظمة اْلرضية النقص  – 3



، مخاطبة هللا لمقام النبوة 3 - 0تفسير اآليتان (: 02-20)الدرس   Page 3 

 

 ، ألن اإلنسان ليسدا  لغى، أبل، ثم يُ عد  ، ثم يُ لعد  ، ثم يُ لعد  لذلك ما من تشريع أرضي إال ويُ 
، سا  لضعفه في النظركَ ، يأتي التشريع منعَ ع، ألن علمه قاصر، وأهواءه تتحكم فيهشر ِ مؤهال  أن يُ 

 .ولضعفه في النفس 
ع فئة ، ليس من صنبعضهمصنع من  لذلك من نعم هللا الكبرى على المسلمين أن التشريع ليس

 ﴿ ِكَتاٌب ُأنِزَل ِإَلْيَك ﴾ق السماوات واألرض ، التشريع من عند خالمنهم، ليس من صنع طرف آخر

 َفاَل َيُكْن ِفي َصْدِرَك َحَرٌج ِمْنهُ : معنى 

ج بهذا ، وال ُتحرَ قِض الضيق، يا دمحم ال تَ  :الحرج ﴾ُكْن ِفي َصْدِرَك َحَرٌج ِمْنهُ َفاَل يَ ﴿ شيء آخر
 ، ما المعنى ؟ الكتاب

 ...( :فال يكن ) المعنى اْلول للنهي 

عليه الصالة والسالم بعدم  ، أن النهي ال يتوجه إلى النبيهذه اآليةفي تة رائعة جدا  هناك لف
 . لى الحرج بأال يدخل على قلب دمحم، لكن النهي كما يرى بعض المفسرين يتوجه إالحرج

 بين إصبعين من أصابع الرحمن قلب العبد  
 مسلم من حديث عبد هللا بن عمرو  أخرجه

، وقد يملك إلنسان أمنا ، وقد ال يملك أسباب األمن، وقد يمتلئ قلبه خوفا  حيانا  يمتلئ قلُب اأ
 .أسباب األمن 
طول الطريق هو في هلع  ،إنسان سافر، والعجلة االحتياط ليست صالحةيعني : للتوضيح
ه في الليل أصلح العجلة ، لو أن ابنو فسدت عجلة تدور لتوقف عن السير، فلوخوف شديد

هذا الذي يقود مركبته في النهار، وعنده عجلة احتياط فاسدة بزعمه، واالبن  ه، ولم يخبر االحتياط
، لكن ، ومعه أسباب األمن، ولو أن هذه العجلة فاسدةوخوفا   قلبه قلقا   متألاأصلحها، ولم يبلغ أباه 

 .، ومعه أسباب الخوف الذي يقود المركبة ال يعلم يمتلئ قلبه أمنا  
 :، لذلك قال تعالى قلب اإلنسان لقى فيالخوف واألمن يُ : إذا  
ْل ِبِه َعَلْيُكْم ُسْلَطا  ِ َما َلْم ُيَنزِ   َفََي   ۚن اَوَكْيَف َأَخاُف َما َأْشَرْكُتْم َواَل َتَخاُفوَن َأنَُّكْم َأْشَرْكُتم ِباَّللَّ

 َوَلْم َيْلِبُسوا ِإيَماَنُهْم ِبُظْلٍم ُأوَلِئَك َلُهمُ الهِذيَن َآَمُنوا  )18)ِن ۖ ِإن ُكنُتْم َتْعَلُموَن اْلَفِريَقْيِن َأَحق  ِباْْلَمْ 
 (80)اْْلَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدونَ 

 مسورة األنعا 

هللا عز وجل ال يسمح هللا للقلق والخوف أن يتسرب إلى قلب  فحينما يتوجه اإلنسان إلى
 : اضحة جدا  ، واآلية و ع على أهل بلد لكفاهمز ِ ، في قلب المؤمن من األمن ما لو وُ المؤمن
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الهِذيَن َآَمُنوا َوَلْم َيْلِبُسوا ِإيَماَنُهْم ِبُظْلٍم ُأوَلِئَك ﴿ ﴾َفََي  اْلَفِريَقْيِن َأَحق  ِباْْلَْمِن ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُمونَ ﴿
 .﴾ُم اْْلَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدونَ َلهُ 

 :تطابق الفطرة مع منهج هللا 

نه وتعالى جعل فطرة اإلنسان متطابقة تطابقا  تاما  مع لذلك من نعم هللا العظمى أن هللا سبحا
ى في قلبك من األمن ما لو لقَ ، حينما تطيع هللا يُ ت حينما تطيع هللا تصطلح مع نفسكمنهج هللا ، فأن

 .عطى الحكمة، وحينما تطيع هللا تُ لقى في قلبك السكينة، حينما تطيع هللا تُ ع على أهل بلد  لكفاهمز  وُ 
 َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ ُأوُلو  َۗوَمن ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيًرا َكِثيًراْكَمَة َمن َيَشاُء   ُيْؤِتي اْلحِ 

 )002)َبابِ اأْلَلْ 
 سورة البقرة  

 .عطى الرضا ، تُ عطى الصبرحينما تطيع هللا تُ 
لضيق، ، واينهى هللا الحرج ﴾َحَرٌج ِمْنهُ  ُكْن ِفي َصْدِركَ ِكَتاٌب ُأنِزَل ِإَلْيَك َفاَل يَ ﴿ الكرام اإلخوةأيها 

  .ليه وسلم، أن تتسرب إلى قلبه صلى هللا عوالقلق، والخوف، واأللم
صوارف واحدة، بعقبات واحدة، بصعوبات واحدة، بظروف واحدة، بك قد يعيش إنسانان لذل

، والثاني يمتلئ مؤمن قلبه ممتلئ طمأنينة، ورضا، وسعادة وإقبال، وتفاؤلال، األول مشكالت واحدةب
 . ، والتشاؤم ، والقلق، والخوف، والحقدقلبه بالضيق

 :جهاُز المناعة أخطر جهاز في الجسم 

هذا الجهاز أوكل هللا إليه  ،، أخطر جهاز يعمل بأجسامنا جهاز المناعة المكتسببالمناسبة
األمن، يقويه هذا الجهاز يقويه اإلحساس ب، و ظم األمراض السرطانية والجرثوميةالقضاء على مع

لى هللا وتتصل فأنت حينما تتعرف إ ،، والحقدالحب، يقويه الود، وهذا الجهاز يضعفه الخوف، والقلق
 .به ترتفع معنوياتك

على ، ألن جهازه المناعي بأن أبعد عن األمراض من غير المؤمنلذلك بشكل علمي بحت المؤم
، والتوازن الذي لطمأنينة التي يرتاٌ بهادرجة بسبب الحب الذي في قلبه، واألمن الذي ينعم به، وا

 .ينعم به 
هذا نهي للحرج أن يتسرب إلى : بعض العلماء يقول ﴾ِفي َصْدِرَك َحَرٌج ِمْنهُ  َفاَل َيُكنْ ﴿: لذلك

 .وهللا ال تقدر بثمن اإلخوة، وهذه السعادة النفسية أيها ، أنت مطمئنالمقلب النبي عليه الصالة والس

 ...( :فال يكن )  المعنى الثاني للنهي
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ل خصائص البشر لما كان سيد ، تجري عليه كلوال أنه بشرو ، هناك معنى آخر، النبي بشر
 .البشر

ْثُلُكمْ  ه  َواِحد  ۖ َفَمن َكاَن َيْرُجو ِلَقاَء َربِ ِه َفْلَيْعَمْل َعَمال   ُقْل ِإنهَما َأَنا َبَشٌر مِ  ُهُكْم ِإلَٰ ُيوَحٰى ِإَليَّ َأنََّما ِإلَٰ
ا َص  ا َواَل ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة َربِ ِه َأَحد   )220)اِلح 

 سورة فصلت  

لقد أوذيت في هللا ، وما يؤذى أحد ، وأخفت في هللا ، وما يخاف أحد ، ولقد أتت علي   
 ريه إبط بالل ثالثون من بين يوم وليلة وما لي ولبالل طعام يَكله ذو كبد إال شيء يوا

 ن ماجة وابن حبان ، عن أنس ي وابأخرجه أحمد ، والترمذ 

، وألنه انتصر على بشريته كان سيد هو بشر، يشتهي، ويخاف، ويرغب، ويتمنى، ألنه بشر
 .البشر 

، ألنه بشر يتألم أشد هم بأنه ساحر، هو ليس بساحر، ألنه بشر يتألم أشد األلم إذا اتُّ اإلخوةأيها 
 .هم بأنه مجنون األلم إذا اتُّ 

  (0)ِة َربِ َك ِبَمْجُنونٍ َما َأْنَت ِبِنْعمَ  
 سورة القلم 

، وأنه ه ساحر، وأنه كاهنهم أن، اتُّ هم بأنه كاهن، وألنه بشر يتألم أشد األلم إذا اتُّ هو بشر
 : ، لكن السؤالمجنون 

 لماذا أثبت هللا في القرآن االتهامات الظالمة التي اُتهم بها النبي  ؟

، ، هذا صفوتك من خلقكسيد ولد آدم، هذا ب الحقيا رب، هذا نبيك، هذا سيد الخلق، هذا حبي
كنا نتوقع أن هذه التهم الظالمة يعني ؟ هم بهافكيف تثبت في القرآن الكريم االتهامات الظالمة التي اتُّ 

 .ته ، نتعبد هللا بقراءم القيامةتلى إلى يو ، كتاب هللا يُ لجاحدة أن ال ُتذكر في كتاب هللاا
نهاية الحياة سيالقي متاعب ، إلى هذا أن كل من دعا إلى هللا مة منالحك: قال بعض العلماء

لى هللا عليه وسلم أسوة ، فإذا كان النبي صالحق والباطل معركة أزلية أبدية ، ألن معركةكثيرة
، همض، واتُّ ب، وعورِ ، هذا سيد الخلق، وحبيب الحق ُكذ ِ ، أسوة للدعاة إلى هللاللمؤمنين، أسوة للعلماء

ِبِنْعَمِة َربِ َك  َما َأْنتَ ﴿ :، وهو فوق هذه الشبهات كلها، وبأنه كاهننون، وبأنه ساحراُتهم بأنه مج
مة هي كأن هذه التهم التي أثبتها هللا في القرآن الذي نتعبد هللا بتالوته إلى يوم القيا: إذا   ﴾ِبَمْجُنونٍ 

 .من المتاعب ما القىيب قلب لكل من دعا إلى هللا بعده، والقى ، وتطي، ومواساةية، وتعزيةر تس
، منون وغير المؤمنين في هذه األرضوال يغيب عن أذهانكم أن إرادة هللا شاءت أن يجتمع المؤ 

، فليوطِ ن المؤمن طلواجتماع المؤمنين وغير المؤمنين ينتج عنه معركة أزلية أبدية بين الحق والبا
، معركة عركة الظلم والعدلم ،، معركة الخير والشره في معركة، معركة الحق والباطلنفسه أن

 .الرحمة والقسوة 
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ية ر لسالم هي تسهم بها النبي عليه الصالة واهم الظالمة التي اتُّ لذلك هذه اآليات التي تثبت الت  
 ﴿ َما َأْنَت ِبِنْعَمِة َربِ َك ِبَمْجُنوٍن ﴾: لكل مؤمن من بعده

 ...( :فال يكن ) المعنى الثالث للنهي 

هم اتهموك لكنك عندي ، مع أنهسبحانه وتعالى يطي ب قلبَ  أن هللا: لثهناك معنى ثاشيء آخر، 
منأى عن كل هذه التهم، وأنت فوق كل هذه  فيمن المقربين، ال حرج عليك، مع أنهم اتهموك إنك 

تبة ب الذي بلغ مر ، وأنت المقرَّ ل، وأنت الرسول األول، وأنت الحبيب األول، وأنت النبي األو التهم
 .، وال مَلك مقرب حين بلغ سدرة المنتهى لغها نبي مرسلعند هللا لم يب

  (12)َفََْوَحى ِإَلى َعْبِدِه َما َأْوَحى 
 سورة النجم 

 :مؤمن وكافر : موقف البشر مع رساالت هللا قسمان 

يشير في كأن هللا سبحانه وتعالى  ﴾ُكْن ِفي َصْدِرَك َحَرٌج ِمْنهُ ِكَتاٌب ُأنِزَل ِإَلْيَك َفاَل يَ ﴿ اإلخوةأيها 
 إلىما تأتيهم رساالت السماء ينقسمون، ينقسمون هذه اآلية الثانية من سورة األعراف أن البشر حين

فريق يتلقاها بالمعارضة ، و ول والرضا، فريق يتلقاها بالقبفريقين، فريق يؤمن بها، وفريق يكفر بها
فيها خير وفيها شر، فيها  الحياة اثنينية، فيها حق وفيها باطل،في والتكذيب، هكذا شأن الحياة، 

، كل ور، فيها إحسان وفيها إساءة، فيها رحمة وفيها قسوة، فيها عدل وفيها جَ جمال وفيها قبح
 .جابية صفات أهل اإليمان واإلسالم، وكل الصفات اإليالسلبية صفات أهل الكفر والضالل الصفات

يم ينقسم به المجتمع كما عظ لذلك كيف أننا في األحداث التي تحيط بنا أحيانا  ينشأ حدث
 :، والدليل ينقسمون إلى مؤمنين وإلى كافرين ، وكذلك الناس حينما تأتيهم رساالت هللاترون 

ا َبْيِني َوَبْيَنُكْم وَ  َوَيُقوُل الهِذيَن َكَفُروا َلْسَت ُمْرَساًل ۚ ِ َشِهيد  َمْن ِعنَدُه ِعْلُم ُقْل َكَفٰى ِباَّللَّ
 )33)اْلِكَتابِ 

 دسورة الرع 

بال توجيهات، بال  ،، بال تعليماتبأن الطرف اآلخر يتحرك بال ضابط، بال منهج ، ذلكيكذبونه
تبحث عن إرواء شهواتها بأي طريقة، بأي ثمن، بأي ، قيم، بال مبادئ، تحركه شهوته، دابة متفلتة

مين مؤمن أو حياء، أو خجل، هكذا العالم اليوم، انقسم إلى قس، أسلوب، بال رادع من قيمة أو مبدأ
 . د انقسم العالم اليوم، وقط وظالم، القاسط هو الظالم، أما المقسط هو العادلقسِ وكافر، مُ 

، والسعادة بينما غير قى هذه الرسالة بالقبول واإليمان، والتصديق، والبكاءلذلك المؤمن يتل
 : ، لذلك يقول هللا عز وجل يتلقى هذه الرسالة بالتكذيب، والسخرية، والمعارضة، والرد المؤمن
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، ؟ الكافرين المكذبين، الساخرينمن ﴾َك َحَرٌج ِمْنُه ِلُتنِذَر ِبهِ ِكَتاٌب ُأنِزَل ِإَلْيَك َفاَل َيُكْن ِفي َصْدرِ ﴿
 .﴾ِبِه َوِذْكَرى ِلْلُمْؤِمِنينَ  ِلُتنِذرَ ﴿ المعارضين

 :معنى ذكرى 

 ما معنى ذكرى ؟ 
ورأيت صخرة مشهورة في هذا  ،لدان، وليكن إلى بلد ساحليإذا ذهبت إلى بلد من البيعني أنت 

ات رأيت صورة لهذه ، بعد بضع سنو البلد، ولتكن صخرة الروشة في بيروت، رأيتها بأم عينك
في هذا المكان، ما معنى ذكرى؟ إنه شيء رأيته، شيء تعرفه، لكن هذه  نعم كنت: ، تقولالصخرة

 .لكن هذه الصورة ذكرتك به  ،الصورة ذكرتك به، شيء رأيته، شيء تعرفه
ي عالم األزل خلقها في عالم ، خلقها فرصوَّ جل حينما خلق النفوس قبل أن تُ فلذلك هللا عز و 

 ، هذه النفوس التي خلقها ماذا قال لها ؟ الذر
يهَتُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلٰى َأنُفِسهِ  ُكْم ۖ َقاُلوا َوِإْذ َأَخَذ َرب َك ِمن َبِني آَدَم ِمن ُظُهوِرِهْم ُذرِ  ْم َأَلْسُت ِبَربِ 

َذا َغاِفِليَن  َبَلٰى ۛ  )200)َشِهْدَنا ۛ َأن َتُقوُلوا َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن هَٰ
 سورة األعراف   

ُكْم َألَ ﴿ وقات كانت نفوسا  مجردة من صورها، كل المخلهذا عالم األزل، هذا عالم الذر ْسُت ِبَربِ 
هذا العهد جاء في العقل، وجاء في الفطرة، وجاء في رساالت السماء، فأنت مؤمن في  ﴾َقاُلوا َبَلى

، أنت مؤمن بحسب ما أصل خلقك، أنت مؤمن في أصل فطرتك، أنت مؤمن بحسب مبادئ عقلك
 . تتذكرأودع هللا فيك من خصائص ، أنت مؤمن فإذا جاءتك الدعوة إلى هللا

مؤمن بحسب أنت ، رةة وذكرى تعني أنك مؤمن بالفطلذلك أينما قرأت في القرآن الكريم كلم
ي عاهدت هللا عليه في عالم األزل، أنت مؤمن ، فإذا جاءتك مؤمن بهذا العهد الذأنت ، مبادئ العقل

 .، أو جاءك الهدى تتذكر العهد الذي قطعته على نفسك في عالم األزل الرسالة
يهَتُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى َأنُفِسِهْم َألَ  َوِإْذ َأَخَذ َرب َك ِمْن َبِني آَدَم ِمنْ ﴿: إذا   ُكْم َقاُلوا ُظُهوِرِهْم ُذرِ  ْسُت ِبَربِ 
 : ، إذا   اإلخوةأيها  ﴾َبَلى

حظوظ تاروا ، اختاروا الشهوة ولم يختاروا اآلخرة، الذين اخالمكذبين، الشاردين ﴾﴿ِلُتنِذَر ِبهِ 
 :، ولم يختارواالدنيا

  (55)َد َمِليٍك ُمْقَتِدرٍ َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنْ  ِفي 
 سورة القمر  

لهؤالء تنذرهم من  ،، وكفروا بالحياة اآلخرةاختاروا العاجلة، وكفروا باآلجلة، اختاروا الحياة الدنيا
مغبة انحرافهم عن  تنذرهم من ،، تنذرهم من مغبة معصيتهمة تقصيرهم، تنذرهم من مغب  مغبة كفرهم

، تذكرهم بما تذكرهم بما عرفوا في عالم األزل ر المؤمنون أنت، بينما الطرف اآلخالطريق الصحيح
 .أخذ هللا عليهم من عهد حينما خلقهم في عالم الذر 
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 ﴿ ِلُتنِذَر ِبِه َوِذْكَرى ِلْلُمْؤِمِنيَن ﴾: إذا  

 :معنى الرسالة 

يه هو ل إلرسَ ، ماذا تعني كلمة الرسالة ؟ يعني هناك مرسل هو هللا هلالج لج هناك مُ إخواننا الكرام
هناك موضوع الرسالة هو الكتاب، وهناك  ،، هناك مرسل إليهم هم البشرالنبي عليه الصالة والسالم

و هذا القرآن ، منهج هللا عز موضوع الرسالة هوهناك ، مرِسل، وهناك مرَسل، وهناك مرسل إليه
 :ء التوجيه ، لذلك اآلن جادستور حياتنا، طريق سالمتنا، طريق سعادتنا ،وجل، خاتم الكتب
  (3)اتهِبُعوا َما ُأْنِزَل ِإَلْيُكْم ِمْن َربِ ُكْم َواَل َتتهِبُعوا ِمْن ُدوِنِه َأْوِلَياَء َقِلياًل َما َتَذكهُرونَ  

 سورة األعراف 

 :دعوة قرآنية إلى اتباع المنهج القرآني 

 :هذا مثل من الواقع فاعقلوه ، وهلل المثل اْلعلى  – 1

 :كبير  شكل مبسط تبسيطب
ير فيه تعليمات التشغيل ، معك ُكتيب صغعندك آلة غالية جدا ، عظيمة النفع، معق دة التركيب

أنت بدافع من حرصك على هذه اآللة، وعلى سالمتها، وعلى حسن مردودها تقرأ ، فوالصيانة
صانع  عقيد، ولهذه اآللة البالغة التأنت أعقد آلة في الكون يعني ، ذ ما في هذا الكتاب، وتنفالكتاب
الحكيم تعليمات التشغيل والصيانة، فأنت بدافع  من حبك لذاتك، وحبك ، ولهذا الصانع حكيم

، انظر إلى سلوكك إن تمرار وجودك تنفذ تعليمات الصانع، وحبك السلسالمتك، وحبك لكمال وجودك
كيف  يت مركبة جديدة، تقرأ كيف تستخدم المكابح؟ كيف تستخدم الماسحات؟ كيف تستخدم؟اقتن

، وتحرص على مرتفعة الثمن؟ بشكل فطري وطبيعي حينما تشتري آلة تمأل مستودع البنزين
 .، تتبع تعليمات الصانع هائسالمتها، وحسن أدا

 ﴿ اتهِبُعوا َما ُأْنِزَل ِإَلْيُكْم ِمْن َربِ ُكْم ﴾أيها المؤمنون : لذلك جاء التوجيه اإللهي
 .طبق 

 )20) َوآَتْيَناُه اْلُحْكَم َصِبياا  ُۖقوهةٍ ُخِذ اْلِكَتاَب بِ َيا َيْحَيٰى 
 سورة مريم  

 .هذا من عند الخبير 
َواَل ِكُكْم   ِإن َتْدُعوُهْم اَل َيْسَمُعوا ُدَعاَءُكْم َوَلْو َسِمُعوا َما اْسَتَجاُبوا َلُكْم ۖ َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُروَن ِبِشرْ 

ُئَك ِمْثُل َخِبيٍر   )23)ُيَنبِ 
 ة فاطرسور  
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 :اْلوامر والنواهي اْللهية هي ضمان للسالمة وليست حدودا للحريات  – 0

ال تشعر  "، ممنوع التجاوز حقل ألغام: " فاَجأ بلوحة كتب عليها، ثم تُ لأنت حينما تمشي في حق
، بل هي ضمان دا  لحريتك، ألن هذه اللوحة ليست حبحقد على من وضعها، بل تشعر باالمتنان

ُكْم َواَل َتتهِبُعوا ِمْن ُدوِنِه َأْولِ اته ﴿ لسالمتك فنحن ربنا  ﴾َياَء َقِلياًل َما َتَذكهُرونَ ِبُعوا َما ُأْنِزَل ِإَلْيُكْم ِمْن َربِ 
 .خلقنا

َماَواِت َواأْلَْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّام  ُثمَّ اْسَتَوٰى َعَلى اْلَعْرِش ُيغْ  ِشي اللَّْيَل ِإنَّ َربَُّكُم َّللاَُّ الَِّذي َخَلَق السَّ
َرات  ِبَأْمِرِه ۗ َأاَل  ْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ َواأْلَْمُر ۗ َتَباَرَك َّللاَُّ َربُّ  َلُه اْلَخْلقُ النََّهاَر َيْطُلُبُه َحِثيث ا َوالشَّ

 )33)اْلَعاَلِميَن 
 سورة األعراف

 ﴿ َلُه اْلَخْلُق َواْْلَْمُر ﴾ ﴿ َواْْلَْمُر﴾:دقق
 )02)َوالَِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن  َها النهاُس اْعُبُدوا َربهُكُم الهِذي َخَلَقُكمْ ا َأي  يَ 

 سورة البقرة 

 .، ال معبود بحق إال هو طاع ؟ هللا هلالج لجَمن هي الجهة التي تستحق وحدها أن تُ 
، لنصركم ، لتوفيقكم، لنمائكمم، لسعادتكم، ألمنكملسالمتك ﴾ِزَل ِإَلْيُكْم ِمْن َربِ ُكمْ اتَِّبُعوا َما ُأنْ ﴿: لذلك

وتتبع منهج آخرين من أهل ، ن هللا هو الخالقلكن ال يعقل أن يكو  ﴾ِزَل ِإَلْيُكْم ِمْن َربِ ُكمْ اتهِبُعوا َما ُأنْ ﴿
إني واإلنس والجن ، أخلق ويعبد غيري ، وأرزق ويشكر سواي ،  :، وقد ورد في بعض األثاراألرض

زل ، وشرهم إلي صاعد ، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم ، ويتبغضون إلي خيري إلى العباد نا
أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر : بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي ، إني والجن واإلنس في نبأ عظيم 

غيري ، خيري إلى العباد نازل ، وشرهم إلي صاعد ، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم ، 
لمعاصي وهم أفقر شيء إلي ، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد ، ومن أعرض ويتبغضون إلي با

عني منهم ناديته من قريب ، أهل ذكري ، أهل مودتي ، أهل شكري ، أهل زيادتي ، أهل معصيتي 
ال أقنطهم من رحمتي ، إن تابوا فأنا حبيبهم ، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم ، أبتليهم بالمصائب 

أنا نوب والمعايب ، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد ، والسيئة بمثلها وأعفو ، و ألطهرهم من الذ
 .بولدها أرأف بعبدي من األم

ُكْم َواَل َتتهِبُعوا مِ ﴿: لذلك  ﴾ْن ُدوِنِه َأْوِلَياَء َقِلياًل اتهِبُعوا َما ُأْنِزَل ِإَلْيُكْم ِمْن َربِ 

 !ج اْللهي فلماذا نستورد مناهج المخلوقين ؟هذا هو المنه – 3

ثقافات  هناك، ثقافات ماديةهناك ، أال نستورد مناهج من أماكن أخرى، من ثقافات أخرى  ينبغي
، كلها باطلة إال ثقافات نفعية، ثقافات األرض ال تعد وال تحصى هناك، ثقافات ملحدة هناك ،جمالية
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أْي تذكروا قليال  العهد الذي بينكم  ﴾َياَء َقِلياًل َما َتَذكهُرونَ ْن ُدوِنِه َأْولِ َواَل َتتهِبُعوا مِ ﴿منهج هللا عز وجل 
 .وبين ربكم في عالم األزل 

ا ۖ َبْعُضُكْم ِلَبْعض  َعُدوٌّ ۖ  َِْتَينهُكم مِ نِ ي ُهًدى َفَمِن اتهَبَع ُهَداَي َفاَل َقاَل اْهِبَطا ِمْنَها َجِميع  َفِإمها َي
 )203) َيْشَقىٰ  َيِضل  َواَل 

 سورة طه    

 :ال شقاء وال ضالل في اتباع منهج هللا  – 4

  ، وال تشقى نفسهال يضل عقله
ى  نِ ي ُهد  ا ۖ َفِإمَّا َيْأِتَينَُّكم مِ  َفَمن َتِبَع ُهَداَي َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم ُقْلَنا اْهِبُطوا ِمْنَها َجِميع 

 )33) َيْحَزُنونَ 
 رةسورة البق 

، وال يندم على ما تشقى نفسه، وال تبع هدى هللا عز وجل ال يضل عقله، من ياجمع اآليتين
ال يضل عقله، وال تشقى نفسه، وال يندم على  ؟، وال يخشى مما هو آت، فماذا بقي من السعادةفات

 .، وال يخشى مما هو آت ما فات
، وأنت حينما تربي عطاه هللا درسا  بليغا  ي الجنة أ ، الحقيقة أن آدم عليه السالم وهو فاإلخوةأيها 

نفسه ، ينبغي أن تعتني بجسمه و بنك ينبغي أن تعطيه درسا  بليغا ، ينبغي أال تعتني بجسمه فحسبا
َِْتَينهُكْم ِمنِ ي ُهًدى ﴿ وعقله وإيمانه، وسر وجوده، أن تبين له سر وجوده، وغاية وجوده لذلك َفِإمها َي

 َفاَل َيِضل  َواَل َيْشَقى ﴾َفَمْن اتهَبَع ُهَداَي 

 :منهج هللا سماوي ُعْلوي  ، ال شرقي وال غربي   – 5

ذي ، لكن البشر شأنهم أنهم يلزمون َمن حولهم إذا كانوا أقوياء باتباع منهجهم هذا ال اإلخوةأيها 
جهة ، و مبني على تقديس المجموع فيما سبق، الشرق يفرض المنهج الترونه في العالم شرقا  وغربا  

أما ربنا عز وجل منهجه ال شرقي وال غربي، ولكنه  ،أخرى تدعو إلى مبدأ يعتمد على تقديس الفرد
إلسالم يتطابق مع المنهج الفالني، أو مع المنهج الفالني، اإلسالم نسيج قال ا، ال يجوز أن تُ علوي 
 .اإلسالم علوي  ،، اإلسالم من عند خالق السماوات واألرضوحده

، ومع ذلك وافق مع منهج هللا توافقا  تاما  ، مع أن اإلنسان أودع هللا فيه فطرة تتكرامال اإلخوةأيها 
، فكلما ضعف تمسك الناس بالهدى بمنهج لسماء من حين إلى آخرمن  هللا على البشر برساالت ا

، إال الذي ينبغي أن يكون واضحا  تماما  هو أن كل جيل ينبغي أن هللا عز وجل، جاءت رسالة جديدة
 .نقل إلى الجيل اآلخر معالم الهدىي
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نبياء فهناك ، وعلى الهدى الذي جاء به األَن مناهج التربية على وحي السماءبلذلك ما لم تُ 
 .، فساد وشقاء خطر كبير، خطر الفساد في األرض، خطر الشقاء

لكن قد تشير بعض الحقائق إلى أن األجيال ينبغي أن تتوارث نقل الهدى من جيل إلى جيل 
 : في جسم اإلنسان  ل  مثَ ب

 :من اْلعجاز في َخلق اْلنسان 

 !!!في جسِمك مدرسة حربية وأنت ال تدري  – 1

، كتب الطب من مئة عام غيرة جدا  ال تزيد على حبة الحمص، إلى جانب القلبهناك غدة ص
، وهناك ها تضمر بعد سنتين وتتالشى كليا  ، بسبب أنهذه الغدة ال وظيفة لها إطالقا   أجمعت على أن

، إنها مدرسة حربية ،دراسات من عقد واحد من الزمن تؤكد أن هذه الغدة أخطر غدة على اإلطالق
فيها من هو الصديق ومن هو العدو، الكريات البيضاء  ، وتتعلما الكريات البيضاء المقاتلةتدخله

ة الخدمات، وفرقة وفرقة المشاة المحاربين، وفرق ،، وفرقة تصنيع السالٌستطالعاال، فرقة خمس فرق 
قاتلة معها سالٌ ، هذه الكريات البيضاء المفرقة الثالثة فقط فرقة المقاتلين، الحديث عن الالمغاوير

، تدخل هذه إلى هذه الكلية الحربية وقد العلماء الخلية التائية الهمجية ، سماهافتاك، لكنها جاهلة
تجلس على مقاعدها الخاليا التائية الهمجية  ، وهذهلية آالف المرات بدت وكأنها مدرجرت هذه الكب ِ كُ 

 .م هذه الكريات الهمجية َمن هو الصديق والعدو فهذا ال يعلمه إال هللا ، أم ا كيف ُتعلَّ في هذا المدر ج
ه المدرسة الحربية سنتين كاملتين، تتعلم من هو الصديق، تمضي هذه الكريات البيضاء في هذ

عطى الخلية التي كانت ، االمتحان األول تُ لدراسيان بامتحانينتهي العامان ا، ثم ينومن هو العدو
، قتلا، فإذا قتلته تنجح وتتخرج، وإذا لم تقتله ترسب وتُ همجية فأصبحت مثقفة تعطى عنصر ا عدوا 

 .متحان اآلخر تعَطى عنصر ا صديق ا، فإن قتلته ترسب وتقتل، وإن لم تقتله تنجح وتتخرجاال
ة تتخرج بعد سنتين من هذه الكلية، وتغلق الكلية أبوابها، اء المقاتلاآلن مجموع الكريات البيض

لية يتولى تعليم األجيال الالحقة، إلى نهاية ، اآلن الجيل المتخرج من هذه الكوتضمر وتتالشى
 . ، كل جيل يعلم الجيل القادم الحياة

 :تعلهم نقل العلم ِمن نظاِم جسمك  – 0

رتني هذه الحقيقة العلمية لى أجيالهم الالحقة ، أن ينقلوا إن البشر ينبغي أن يكونوا كذلكبأ ذك 
 .، مع التربية التي تناسب هذا الهدى الهدى اإللهي

سنة يضعف التعليم في جسم اإلنسان، فيصاب اإلنسان بشيء اسمه خرف مناعي، بعد ستين 
، لذلك لمواليسالٌ فتاك وجاهل فقد يضرب الصديق، وقد يقتل اجندي معه  هناكالتعليم ضعيف، 
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التهاب : رب األهلية، من خصائص هذه الحاإلنسان بعد سن الستين حرب أهليةينشأ في جسم 
وية في الجسم تضرب ، فالعناصر القمعه التهاب مفاصل عنده حرب أهلية، الذي المفاصل الرثوي 
ين ن فرق المقاتل، وهناك سبعة أمراض خطيرة هي من نتائج الحرب األهلية بيعناصر المفاصل

 .مها الخرف المناعي، هذه الحالة اسالمدججة بالسالٌ، وهم جهلة، ألن التعليم كان ضعيف ا
 .فلذلك األمة مسؤولة أن تنقل رساالت السماء إلى األجيال الصاعدة 

ْنَساَن ِمْن َعَلقٍ  (1)اْقَرْأ ِباْسِم َربِ َك الهِذي َخَلقَ   الهِذي َعلهَم ( 3)اْقَرْأ َوَرب َك اْْلَْكَرمُ ( 0)َخَلَق اْلِْ
ْنَساَن َما َلْم َيْعَلمْ  (4)ِباْلَقَلمِ    (5)َعلهَم اْلِْ

 سورة العلق  

 :التعليم صنعُة اْلنبياء  – 3

 . ، ال بد من التنويه بأن التعليم صنعة األنبياء الكرام اإلخوةأيها 
  وإنما بعثت معلماً  

  وهو ضعيف أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر 
 

 تمم صال  اْلخالق إنما بعثت ْل  
 بي هريرة أخرجه ابن سعد البخاري ، والحاكم ، والبيهقي ، عن أ 

 .وإلى درس آخر إن شاء هللا 

 والحمد هلل رب العالمين 


