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 32 -81تفسير اآليات (: 00-00)الدرس - 000سورة األعراف  -التفسير المطول 
 00-03-3000: لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتاريخ

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

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

نوار المعرفة هم إلى أ، أخرجنا من ظلمات الجهل والو أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، و أحسنه
 .، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات والعلم

، وهي ةاألعراف، ومع اآلية الثامنة عشر  درس التاسع من دروس سورة، مع الالكرام اإلخوةأيها 
 :قوله تعالى 
 (81)ْم َأْجَمِعينَ نََّم ِمْنكُ َقاَل اْخُرْج ِمْنَها َمْذُءومًا َمْدُحورًا َلَمْن َتِبَعَك ِمْنُهْم ََلَْمََلَنَّ َجهَ  

 سورة األعراف  

 :وقبلها 
َقاَل َفِبَما َأْغَوْيَتِني ََلَْقُعَدنَّ   (81)َل ِإنََّك ِمَن اْلُمْنَظِرينَ َقا  (81)ْرِني ِإَلى َيْوِم ُيْبَعُثونَ َقاَل َأْنظِ  

ِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن َأْيَماِنِهْم َوَعْن َشَماِئِلِهْم َوََل ُثمَّ آَلَِتَينَُّهْم ِمْن َبْيِن َأْيِديِهْم وَ  (80)ُهْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتِقيمَ لَ 
َجَهنََّم ِمْنُكْم  َقاَل اْخُرْج ِمْنَها َمْذُءومًا َمْدُحورًا َلَمْن َتِبَعَك ِمْنُهْم ََلَْمََلَنَّ   (81)َتِجُد َأْكَثَرُهْم َشاِكِرينَ 

 (81)َأْجَمِعينَ 
 سورة األعراف  

 :خطة الشيطان 

 :بك لبالمرصاد إن ر  – 8

 :، وهذا يذكرنا بقولهُتحققالخطة ، وظن أن هذه بلغ الغرور للشيطان أنه رسم خطة ،اإلخوةأيها 
ون ا  َۚوََل َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَبُقوا ُُ جن  )90) إننهُهم  ال ا ُيع 

 سورة األنفال  

 .ن يتفلتوا من عقاب هللا أو أ ؟ا أن يفعلوا شيئا  ما أراده هللاأي أن الذين كفروا حسبو 
، ء فأنت ال تملك من اإليمان شيئا  ، لمجرد أن تتوهم أنك تستطيع أن تفعل ما تشااإلخوةأيها 

ينبغي ، بها من آدم الذي أبى أن يسجد له، وصار من الصاغرين إبليس توهم أنه سيرسم خطة ينتقم
 :  ، فلذلك قال هللا لهم منه ومن ذريته إلى يوم القيامةأن ينتق



32 -81تفسير اآليات (: 09-90)الدرس  Page 2 

 

المؤمن محمود  ﴾﴿اْخُرْج ِمْنَها َمْذُءوًما :ماذا تذكرنا كلمة ﴾ِمْنَها َمْذُءوًما َمْدُحوًرا ﴿َقاَل اْخُرجْ 
 . ، وعند نفسه ، وعند الخلق، وعند نفسه، وغير المؤمن مذموم عند هللا، وعند الخلقعند هللا

 :إياكم وانهيار اإلنسان الداخلي  – 3

، فإذا ما  مات ن فطرة اإلنسان متطابقة مع الشرع، ألإلنسان من داخلههيار اان إلىوقد ال ننتبه 
 ه على أنقاض اآلخرين يختل توازنه، وتنهار نفسه، ويحتقر ذاته، وقد يكون عند الناسبنى مجد

درك بالفطرة، والفطرة تعذب صاحبها، فهؤالء الذين اصطلحوا مع لكن األعمال السيئة تُ ، عظيما  
، لكن هؤالء أنفسهم علىيات عالية جدا ، ألنهم انتصروا بمعنو يتمتعون  همواصطلحوا مع رب، رهمط ا فن 

ين بنوا مجدهم على أنقاض اآلخرين، وبنوا حياتهم على موتهم، وأمنهم على خوفهم، هؤالء سقطوا الذ
عند ، قد يكون من الداخل، هذا اسمه انهيار داخلي، أو اختالل توازن داخلي، أو احتقار الذات

 .، لكنه في الحقيقة يحتقر ذاته محترما  ال  بج  الناس عظيما  مُ 

 َقاَل اْخُرْج ِمْنَها َمْذُءوًما َمْدُحوًرا

 ﴾ِمْنَها َمْذُءوًما َمْدُحوًرا َقاَل اْخُرجْ ﴿ اإلخوةأيها 

 :اَلحترام والسمعة الطيبة من صفات المسلم 

هللا،  من أسمائه محمود، أي محمود عند يقابل هذا المعنى أن النبي عليه الصالة والسالم
  .، ومحمود عند نفسهومحمود عند الناس، ومحمود بين أهله
ُيُ النفس ،وصادقا   ،أن تكون مستقيما  ، احترام المرء لذاته ال يقدر بثمن ، ووفيا ، ومنصفا ، وع

ُة، الذي يطيع هللاما  نت في المرتبة الدنيا من المجتمع، ولو كنت مستخد ا ولو ك  . عُ وجل يشعر بع
هذا عُ : ، ما هذا ؟ قاليا ابن رسول هللا: هو، فقيل لهمشى مشية فيها زُ  ن سيدنا الحسنروى أيُ 

 .الطاعة 
ُيُ من آدم  ، وقرر أن يغويهم أجمعين انتقاما  يس ألنه كاد آلدم ولبنيه من بعده، فإبلالمؤمن ع

، أراد أن ينتقم من آدم ان عند هللا من الصاغرين، فكغاره، هو أبى أن يسجدالذي ال عالقة له بص ا 
  .﴾َلُهْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتِقيمَ ََلَْقُعَدنَّ ﴿: من ذريته أجمعين فقالو 

 :تمهيد لآلية 

 :بين العقل والذكاء  – 8
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اء، وعنده عقل، والعقل ، هو أن اإلنسان عنده ذك، هذا يقودنا إلى موضوع دقيقاإلخوةأيها 
فقد تملك  ،ما كل ذكي بعاقل: د، ألنه قيلوقد يظن الناس أنهما شيء واح، شيء آخر ءوالذكاشيء، 

قاس اآلن في علم النفس بعالمات، معظم الناس يحتلون يُ  ، وهذا المستوى بمستوى عاٍل جدا   ا  دماغ
هناك عباقرة، هناك قادة، ، الحد الوسط مئةيعني ، واألغبياء في الثمانين، 840رة درجة مئة، والعباق

، قد تتقن عمال ، قد بعاقلٍ  ، لكن ما كل ذكي ٍ ى مستوى ، هؤالء ذكاؤهم بأعلوقون ، هناك متفهناك نجوم
جدا ، قد  دقيقةة قوية جدا ، قد تملك مالحظة تبرع في كشف شيء، قد تخترع شيئا ، قد تملك ذاكر 

ربك، ولم تعرف سر وجودك، ولم تعرف غاية  ، لكن ألنك لم تعرفتملك قوة محاكمة كبيرة جدا  
ب إليه، ولم تضع اآلخرة نصب عينيك، ولم تعمل للجنة، وجودك، ولم تستقم على أمر ربك، ولم تتقر 

، يكون عاقال  إذا عرف ان يكون عاقال  إذا عرف سر وجوده، وغاية وجوده، اإلنسفأنت لست عاقال  
 . ربه 

 :ذكاٌء إبليسيٌّ  – 3

، هذا الذي نى أنه بارع جدا  في إضالل البشر، بمعس في أكثر الكتب تشهد له بالذكاءفإبلي
، وآثار السالح مخيفة، ال شك أنه كيماويا   ، أو سالحا  جرثوميا   ، وليكن سالحا  فتاكا   الحا  يخترع س

ُال المصائب ببني البذكي جدا ، لكنه ليس عاقال ، ألنه كان أداة لهدم المجتمعات شر، هذه كلمة ، وإن
 .، العاقل من عرف هللا ما كل ذكي بعاقل: دقيقة

ْيَطاِن َكاَن َضِعيًفا  – 2  ِإنَّ َكْيَد الشَّ

 :ثم قال لنا في سورة أخرى  ﴾ِمْنَها َمْذُءوًما َمْدُحوًرا َقاَل اْخُرجْ ﴿ اإلخوةأيها 
لن اله  بنيلن الطهاُغوتن ف اق ااتنُلوا أ او  ف اُروا ُيق ااتنُلون ا فني س ا ين ا ك ا ن ۖ و االهذن بنيلن َّللاه ين ا آم اُنوا ُيق ااتنُلون ا فني س ا ي ااء ا ذن

ي ط اانن ۖ  ْيَطاِن َكاَن َضِعيًفاالشه  )00) ِإنَّ َكْيَد الشَّ
 سورة النساء 

 .ننا أ، لكن هللا طمهو الشيطان يتمنى إغواء بني آدم صحيح
ين ا  ِإنَّ ِعَباِدي َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلَطانٌ   )43)إناله م انن اتهب اع اك ا منن ا ال غ ااون

 سورة اإلسراء  

 .اطمئنوا 
ْيَطاُن َلمَّا ُقِضَي اَْلَْمُر ِإنَّ َّللاََّ َوَعَدُكْم َوْعَد اْلَحقِ  َوَوَعدتُُّكْم َفَأْخَلْفُتُكْم ۖ َوَما  ِلَي  َكانَ  َوَقاَل الشَّ

ُمْصِرِخُكْم َعَلْيُكم مِ ن ُسْلَطاٍن ِإَلَّ َأن َدَعْوُتُكْم َفاْسَتَجْبُتْم ِلي ۖ َفََل َتُلوُموِني َوُلوُموا َأنُفَسُكم ۖ مَّا َأَنا بِ 
  )33)ٌب أ النيٌم إننه الظهالنمنين ا ل اُهم  ع اذ ااَوَما َأنُتم ِبُمْصِرِخيَّ ۖ ِإنِ ي َكَفْرُت ِبَما َأْشَرْكُتُموِن ِمن َقْبُل ۗ 

 سورة إبراهيم 
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، والشيطان يحترق يطان ليس له على عباد هللا سلطان، والشالشيطان ليس له علينا سلطان
  .أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم :قلبكلمة واحدة 

ْيَطاِن َنْزٌغ َفاْسَتِعْذ ِباهللَِّ ۚ ِإنَُّه َسِميٌع َعِليمٌ َوِإمَّا َينَزَغنََّك ِمَن  ِإنَّ الَِّذيَن اتََّقْوا ِإَذا  )200( الشَّ
ْيَطاِن  ُهْم َطاِئٌف مِ َن الشَّ  )398)َفِإَذا ُهم مُّْبِصُرونَ َتَذكَُّروا َمسَّ

 سورة األعراف  

ِإنَّ ﴿: ر الشيطان، لذلك قال هللا تعالىينتهي دو ، أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم: ولتملك أن تق
ْيَطاِن َكاَن َضِعيًفاَكيْ  كائن قوي، ومعك سالح فتاك، وال يملك مثل هذا السالح، عن ُبعد شديد  ﴾َد الشَّ

 .، هكذا الشيطانتصوب نحوه فتقتله، انتهى األمر
 :، لكن حينما قال اإلخوةأيها 

ُكنه ۖ  ي دن ُه ُقده منن ُدُبٍر ق اال ا إننهُه منن ك ا ل امها ر اأ اٰى ق امنيص ا  )31) ِإنَّ َكْيَدُكنَّ َعِظيمٌ ف ا
 سورة يوسف 

 ِإنَّ َكْيَدُكنَّ َعِظيٌم  – 1

ُء من كيانك م ، تعلق بهاالشيطان كيده ضعيف، والمرأة كيدها عظيم، ألنك بحاجة إليها، وألن ج
حرا  من كل الشهوات،  ن، وال يكون المؤمن مؤمنا  إال إذا كالذلك تعرف كيف ُتضعف من تعلق بها

 : ، لكن ، ليس هذا هو المعنىال يقبل عليها بالحالل، ال :ال أقول
ْرَهِم   يَناِر َوالدِ   َواْلَقِطيَفِة َواْلَخِميَصِة َتِعَس َعْبُد الدِ 

 ي هريرة أخرجه البخاري عن أب 

ُوجة، تسره إن نظر ، يت، وبالمقابل سعد عبد هللا، عبد هللا حرالفرج تعس عبد ُوج، وُيكرم ب
 .، ولكن ليس عبدا  لها إليها، وتطيعه إن أمرها، وتحفظه إن عاب عنها

 ياعلم>>: ، فقال زوجها الصحابي الجليلطت على زوجها من أجل حاجة دنيويةصحابية ضغ
ي الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداها على األرض لغلب نور وجهها ضوء أيتها المرأة أن ف

 .<< من أجلك  نأضحي بهبك من أجلهن أهون من أن  الشمس والقمر ، فألن أضحي
ْيَطاِن َكاَن َضِعيًفاِإنَّ َكيْ ﴿: فلذلك  ِإنَّ َكْيَدُكنَّ َعِظيٌم ﴾﴿: وبالمقابل ﴾َد الشَّ

 َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ  َوَيا آَدُم اْسُكْن َأنتَ 

 :ثم يقول هللا عُ وجل 
ر اة ا َوَيا َآَدُم اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة   ج ا هن الشه ب اا ه اذن ئ ُتم اا و اال ا ت اق ر ا ي ُث شن ف ات اُكون اا منن ا  ف اُكال ا منن  ح ا

ين ا   (80)الظهالنمن
 سورة األعراف  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura7-aya200.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura7-aya200.html
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 ما هي الجنة المقصودة في هذه اآلية ؟ – 8

صائصها أن من دخلها ال ، جنة اآلخرة من خ؟ هناك من يظن أنها جنة اآلخرةهة هذأية جن
 :، والدليل يخرج منها

ٌب  ا ن اص ا ُهم  فنيه ا ْنَها ِبُمْخَرِجينَ ال ا ي ام اسُّ  )41) َوَما ُهم مِ 
 سورة الحجر  

، ين، وكلمة جنة يعني مكان محجوب عن اآلخر تي بعد التكليف، ال قبل التكليفوجنة اآلخرة تأ
 .منها المنجن  

فنلنين ا  َفَلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيلُ  بُّ اآل  ل امها أ اف ال ا ق اال ا ال ا ُأحن ب ني ۖ ف ا ب ا ۖ ق اال ا ه ٰاذ اا ر ا ك ا و   )00)ر اأ اٰى ك ا
 سورة األنعام  

أي مكان جميل محاط ، فلع من كان خارجها على ما فيهايط   ، والجنة الوالمجن هو الترس
آدم عليه السالم هي جنة في ى كٍل أكثر المفسرين على أن الجنة التي كان فيها ، علبأسوار هو جنة

و ، والذي يتوهم أن البالء كله من حواء التي أغرته بأكل التفاحة من الشجرة فاستحق هاألرض
 :، ألن هللا عُ وجل يقول وزوجته أن يخرجا هذا كالم مضحك

ئنك اةن  بُّك ا لنل م اال ا فنُك  َۖجاِعٌل ِفي اَْلَْرِض َخِليَفةً ِإنِ ي  و اإنذ  ق اال ا ر ا ي اس  ا و ا ُد فنيه ا سن ا م ان ُيف  ُل فنيه ا ع ا  ق ااُلوا أ ات اج 
ل اُمون ا  ل اُم م اا ال ا ت اع  ُس ل اك ا ۖ ق اال ا إنن ني أ اع  ُنق اد ن ك ا و ا دن م  ب نُح بنح ا ُن ُنس ا ن اح  م ااء ا و ا  )20)الد ن

 سورة البقرة  

درسا  بليغا  له ولذريته في الجنة إال ليتلقى  ، وما كان آدمأنت أيها اإلنسان مخلوق في األرض
 :، الدرس البليغ من بعده

ْيَطاَن َلُكْم َعُدوٌّ َفاتَِّخُذوُه َعُدوًّا يرن  ِۚإنَّ الشَّ عن ابن السه ح ا ب اُه لني اُكوُنوا منن  أ اص   ُ ُعو حن ا ي اد   )0) إننهم ا
 سورة فاطر  

 :مهما ، ألن الشيطان قاسدرس بليغ، قد يكون في األرض كذب
ب ني  تن ر ا اال ا  )01) َوَأَنا َلُكْم َناِصٌح َأِمينٌ ُأب ال نُغُكم  رنس ا

 سورة األعراف  

اك شيء ، ودرس آخر أن هندرس كبير أن الشيطان عدو لإلنسان، فكان كاذبا  بهذا القسمف
 .  ا، وكذب الشيطان عليهماسمه الكذب

 :اَلرض موطن اَلمتحان  – 3

متحن فيها، جاء بآدم إلى األرض ليُ  أبين أن هللا سبحانه وتعالى ، أريد أناإلخوةعلى كٍل أيها 
  .، افعل وال تفعلومعه أوامر ونواهٍ 

عله، ومهمة الشيطان أن مرت أن تفعله أال تف، وأن يغريك بالذي أُ مهمة الشيطان أن يوسوس لك
شيطان أن ، هذه بشكل دقيق وموجُ مهمة الفعله أن تفعله نهيت عيك بالذي نُ ، وأن يغر يوسوس لك
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ُه  وأن يقربك من معصية هللا، أن يغريك بالدنيا ،عة هللايبعدك عن طا دك باآلخرة، أن تسير ، وأن ي
 :، وقد يقول بعضهم ما معنى قولههللا لك ، أن تتفلت من منظومة القيم التي أرادهابعكس منهج هللا

 (29)ِزيدٍ ِت َوَتُقوُل َهْل ِمْن مَ َيْوَم َنُقوُل ِلَجَهنََّم َهِل اْمَتََلْ  
 سورة ق  

لتسعين، متوقعا  أن البعض ال يأتي، لو أنهم  ، ويهيئ مكانا  يدعو إنسان مئة شخص أحيانا
 . دا  وه لم يكن مستعؤ وا جميعا ، وفاجؤ جا

، وأن النار تستوعب يطمئننا أن الجنة تتسع لكل الخلق، لو أنهم عرفوهلكن هللا سبحانه وتعالى 
 . كل الخلق لو كفروا 

 :أمٌر ونهي آلدم وحواء 

 َفُكََل ِمْن َحْيُث ِشْئُتَما: اَلمر  – 8

، يعني يا آدم ﴾ُتَماَحْيُث ِشئْ ﴿من الجنة  ﴾َفُكََل ِمنْ ﴿: ، الذي يلفت النظر، قال تعالىاإلخوةأيها 
 ،هناك مئة نوع، ألف نوع، عشرة آالف نوع ، مليون نوع ﴾﴿َحْيُث ِشْئُتَماال من الجنة ويا حواء كُ 

 .﴾ََل ِمْن َحْيُث ِشْئُتَماَفكُ ﴿

َجَرةَ : النهي  – 3  َوََل َتْقَرَبا َهِذِه الشَّ

َجَرةَ َوََل ﴿: أما المحرم ، أو نسبة الحرام ماليين األضعاف لحالل إلىنسبة ايعني  ﴾ َتْقَرَبا َهِذِه الشَّ
كثر من مئة نوع ؟ وهللا أمن الشراب المباح في حياتنا ، كم نوعا  الحرام إلى الحالل واحد بالمليون 

محرم الخمر، كم نوع ا من اللحم أبيح لنا؟ وهللا مئات  ،ثر مئة نوع من الشرابهناك أك ،تقريبا  
ُير ف ، ألو لحالل إلى الحرام أضعاف، مئات األضعافا  نسبة ا، ودائماألنواع، المحرم لحم الخن

 .، الحرام في األرض هو امتحان من هللا ، بل ماليين األضعافاألضعاف

َجَرَة َفَتُكوَنا ِمْن الظَّاِلِمينَ   َوََل َتْقَرَبا َهِذِه الشَّ

َجَرةَ َوَيا آَدُم اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة َفُكََل ِمْن َحْيُث ِشْئُتمَ ﴿: اآلن َفَتُكوَنا  ا َوََل َتْقَرَبا َهِذِه الشَّ
 .﴾ِمْن الظَّاِلِمينَ 

 :هامش اَلمان  – 8

 : من هذه الشجرة ، اآلية ليست كذلك، وال يأكال منرا أن يأكال من حيث شاءاأُ  ن أنهقد ُيظ ا 
 ،﴿ َوََل َتْقَرَبا ﴾يجب أن تدع بينك وبين المعصية هامش أمان  عنيي ﴾﴿َوََل َتْقَرَبا
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نَ َوََل  بنيال   ۖى َتْقَرُبوا الزِ  اء ا س ا س ا ة  و ا ش ا ان ا ف ااحن  )23) إننهُه ك ا
 سورة اإلسراء 

ُنا محرم  ،ُه في طرقات فيها غاديات ورائحات، أن تتنحرمة أيضا  ، لكن مقدماته مفي الدنيا ال
ُنا محرم أسبابه محرمة، إطالق البصر محرم ُهكما أن ال ، ةفيها مالحظة شديد في الطرقات ، التن

التفريق بين األوالد في المضاجع،  ، عدمالحديث عن النساء، صحبة األراذل، إطالق البصر
ُنا محرمة، كل المة، أن تشاهد عمال  إباحيا  ، أن تقرأ قصة ماجناالختالط ، قدمات التي تقود إلى ال

جاءت ، من هنا ل به إلى معصية فهو معصيةتوصه ما يُ ، ال يكون الحرام إال به فهو حرام ألنه ما
 .ل نهى آدم عن أن يقترب من الشجرةفاهلل عُ وج ﴾﴿َوََل َتْقَرُبوا الزِ َنى: اآلية دقيقة 
ممنوع : " العالي لوحة  لو كتب وزير الكهرباء على ُبعٍد كاٍف من تيار التوتركما تماما  

لحكيم ال ا، فاإلعالن معينة إذا دخل فيها اإلنسان جذبه، وأصبح فحمة، والتيار له مسافة "االقتراب
 " . ممنوع االقتراب من التيار : " ممنوع مس التيار، اإلعالن الحكيم: يكون 

 :الشريف من يفر  من أسباب المعصية  – 3

لكنه الذي يهرب من أسباب ، لذلك من هو الشريف؟ ال الذي يهرب من الخطيئة ﴾﴿َوََل َتْقَرَبا
ُهة ليست منضبطة،  ،وز أن يكون فيه، أو مكان ال يجالخطيئة، كجلسة ال تليق أن يكون فيها ن

حفل ليس منضبطا ، لقاء مختلط ليس منضبطا ، ال الحديث منضبط، وال الثياب منضبطة، تجارة فيها 
 . ر وال يؤخر ال ينبغي أن تكون معه، فإذا شاركت تاجرا  ال يقدم عنده األمشبهات كثيرة

 :أعطاك االحتياط ، لذلك قال تعالى  ﴾﴿َوََل َتْقَرَبا
لنم ا َّللاهُ  ائنُكم  ۚ ُهنه لنب ااٌس لهُكم  و اأ انُتم  لنب ااٌس لهُهنه ۗ ع ا ي اامن الرهف اُث إنل اٰى ننس ا ل اة ا الص ن له ل اُكم  ل اي   أ انهُكم  ُكنُتم  ُأحن

ت اب ا  ُروُهنه و ااب ت اُغوا م اا ك ا ن ا ب ااشن ل اي ُكم  و اع اف اا ع انُكم  ۖ ف ااآل  ُكم  ف ات ااب ا ع ا ت ااُنون ا أ انُفس ا ُبوا  ت اخ  ر ا ُكُلوا و ااش  َّللاهُ ل اُكم  ۚ و ا
ي اام ا إنل اى رن ۖ ُثمه أ اتنمُّوا الص ن دن منن ا ال ف اج  و ا ي طن األ  اس  ي ُط األ  اب ي اُض منن ا ال خ ا تهٰى ي ات اب ايهن ا ل اُكُم ال خ ا اللهي لن ۚ و اال ا  ح ا

دن ۗ  اجن ُروُهنه و اأ انُتم  ع ااكنُفون ا فني ال م اس ا ذ ٰالنك ا ُيب اي نُن َّللاهُ آي ااتنهن لنلنهاسن  ۗ َفََل َتْقَرُبوَهاِتْلَك ُحُدوُد َّللاَِّ ُتب ااشن  ك ا
لهُهم  ي اتهُقون ا   )810)ل اع ا

 سورة البقرة  

كأن المعصية نهر عميق وله شاطئان، ، قي بينك وبين كل معصية هامش أمانيجب أن تب
، فيه أمان واطمئنان المستوي الجاف، فالمشي على الشاطئ شاطئ زلق مائل، وشاطئ مستٍو جاف

ُلن   .ق هناك احتمال كبير جدا  أن يسقط اإلنسان في النهر بينما المشي على الشاطئ المائل ال
َجَرةَ ﴿: لذلك َفَتُكوَنا  َوَيا آَدُم اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة َفُكََل ِمْن َحْيُث ِشْئُتَما َوََل َتْقَرَبا َهِذِه الشَّ

 ﴾ِمْن الظَّاِلِمينَ 
، المؤمن يدع بينه وبين الخطيئة هامش المؤمن يهرب من أسباب الخطيئة: إذا   ﴾﴿َوََل َتْقَرَبا

 . أمان 
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 :وجوب اَلبتعاد عن الشبهات  – 2

 . المؤمن يبتعد عن الشبهات 
 يِ ٌن َوإنَّ الَحَراَم َبيِ ٌن، َوَبْيَنُهما ُمْشَتِبهاٌت الَحَلَل بَ  

 متفق عليه عن النعمان بن بشير 

 .من وقع في الشبهات وقع في الحرام، و ن نفسهفمن ترك الشبهات فقد حص  
َجَرةَ ﴿ اإلخوةأيها   َوَيا آَدُم اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة َفُكََل ِمْن َحْيُث ِشْئُتَما َوََل َتْقَرَبا َهِذِه الشَّ

 :أيضا  قال تعالى  ﴾َفَتُكوَنا ِمْن الظَّاِلِمينَ 
م ان يُ  ل اي ُكم  ۖذ ٰالنك ا و ا ا ُيت ل اٰى ع ا اُم إناله م ا لهت  ل اُكُم األ  ان ع ا ب نهن ۗ و اُأحن ند ا ر ا ي ٌر لهُه عن ن ف اُهو ا خ ا م  ُحُرم ااتن َّللاه  ع اظ ن

ْجَس ِمَن اَْلَْوَثانِ  ورن  َفاْجَتِنُبوا الرِ  ل ا الُُّ ت اننُبوا ق او   )20)و ااج 
 سورة الحج  

، وال تملك الحجج القوية ، وال تستطيع أن تقنعهمغةزائهم حتى في العقائد تجلس مع أناس عقائد
ُينوا على ذلك إن لم تكن قويا   ت، وإنكار الوجود اإللهي أن، والتفلتلك الباطل، واالنحراف، ف

، إن جلست افتراءاتهم ينبغي أن تبتعد عنهم، والمقياس في ذلك لعبة شد الحبل تستطيع أن تدحض
، ما تشدهم إليك اجلس معهم ال مانع، واألدلة الشرعية العقليةالقوة النفسية، والحجة  معهم ومعك من

، ن أن تجرهم إليك فجروك إليهمف م، إذا كنت أضعتقنعهم بل أقنعوكأن  نا كنت أضعف مأما إذ
 .، إذا  وال تقربهم وك بأدلة مضادةؤ ت أضعف من أن تأتيهم باألدلة فجاإذا كن

من الشبهات، وقد يخاف على سلوكه اف على عقيدته ، فقد يخالمؤمن يحتاج إلى حميةيعني 
 . ، الشبهات عقدية والشهوات سلوكية من الشهوات، الشهوات لها مشكلة، والشبهات لها مشكلة

يعد وال  الحالل ال :أوَلً ، رس بليغ يتلقاه سيدنا آدم من ربهنحن أمام ددرس،  ﴾﴿َوََل َتْقَرَبا
 .يحصى، والحرام محدود 

ي ة، فإن لم اإلنسانقائد أخطر شيء في حياة الع :ثانياً  ، وإن لم تكن متمكنا  بأدلة عقلية ونص 
 .تملك قوة نفسية فابتعد إلى أن تقوى 

ُان في أن تلتقي مع اآلخرين،  بللعبة شد الح: فلذلك كما قلت قبل قليل ال تلتقي، إن  أنأو مي
 . ، وإن شدوك إليهم ابتعد عنهم معهم شددتهم إليك فالتقن 

 :ة ليست هذه الجنة بجنة اآلخر 

يعني الجنة التي في األرض، لكن كان لهما  ﴾ْن َأْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ َوَيا آَدُم اْسكُ ﴿ اإلخوةأيها 
، فإن كانت نفسه غالفا  لجسمه تستمتع بكل وقد يكون اإلنسان له جسم وله نفس، طبيعة خاصة

 .شيء من دون عبء 
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دنيا تأكل تفاحة، تشتريها، نظرت إلى تفاحة وصلتك لذتها، أنت في الإذا : للتقريبيعني 
اللسان على ، تمضغها قبل أن تبلع اللقمة يضغط تغسلها، تقشرها، تقطعها، تأكلها، تعضها أوال  

، لكنها دخلت إلى جوفك أصبحت عبئ ا اللقمة إلى سقف الحلق، هناك أعصاب الذوق تشعر بطعمها
 .عليك 

 .، لكن هذا تحليل ظني دا يأكل اإلنسان أكثر من حاجته، وهناك طعام غير جيأحيان
يف أن شعلة الشمعة محيطة بالفتيل، في الجنة النفس محيطة بالجسد، يمكن لكن في الجنة ك
، والنفس مليون وليمة دون أن تحس بالتخمة، ألن النفس خارجية ، وأن تأكلأن تأكل مليون تفاحة

أن يكون هناك جهاز هضم، ت بها دون ، فاستمتعمع هذه األشياء الطيبة مباشرا   اتصلت اتصاال  
 .، كل هذه المتاعب ليست في الجنة فضالت، وخروج، وبولو  ،هضمو 

ة اآلخرة فكيف يكون الشيطان فيها؟ ، إذا كانت هذه جنفالشيطان جاء دوره، وعندنا دليل آخر
نة اآلخرة من دخلها ال يخرج منها، أو ال ُيخرج ، جتكليف، جنة اآلخرة تأتي بعد الأيضا  مستحيل

 .اآلخرة ليس فيها مكان للشياطين  ، جنةاهمن
هن َفَوْسَوَس   بُُّكم اا ع ان  ه اذن اُكم اا ر ا ا ن اه ا ق اال ا م ا م اا و ا آ اتنهن و  ن ُهم اا منن  س ا ي ا ل اُهم اا م اا ُوورني ا ع ا ي ط ااُن لنُيب دن  ل اُهم اا الشه

ل اك اي نن أ ا  ر اةن إناله أ ان  ت اُكون اا م ا ج ا ين ا الشه الندن  (30)و  ت اُكون اا منن ا ال خ ا
 رة األعراف سو  

ْيَطانُ   َفَوْسَوَس َلُهَما الشَّ

 :معنى الوسوسة  – 8

ُينا  أو مُ اإلخوةأيها  فرضنا اقترب من شخص  الواحد لويعني ، غويا  ، وسوس أي همس سرا ، م
اجتهد، هذا كالم مضحك، : ار أذنه إلى فمه، وقال له، وأدقريبا  جدا ، وشده إليه، وأمسكه من ذقنه

س، قل هذه الكلمة بصوت مرتفع، لماذا الهمس؟ للمعصية، الختالس االجتهاد ال يحتاج إلى هم
، يتم سرا  ، نية، باإلشارات درج مفتوح فقط ، الشيء الحرام ال يتم عالاألموال، لتلقي األموال الباطلة

 (عس عس ا () قل قل ا () زل زل ا ()  وس وس ا ) ، والوسوسة فعل ثانئي مضعف ،هذا معنى وسوس
 . الوسوسة ال تكون إال بالشر كنل ،معصيةذنه همسا  مغريا  إياه بالوسوس يعني ألقى في أ

 :بين إلهام المَلك ووسوسة الشيطان  – 3

خذ وضعا  ، وأحيانا  تأمخير تالحقيقة أنيعني المل اك ُيلهم، والشيطان يوسوس،  لذلك كمصطلح
إلى الشيطان  ، وإما أن تستجيبتستجيب للمل اك فتأتي إلى المسجد ، إما أنتحرك: سكونيا ، يقال لك

، وكأن إلهام الملك ووسوسة الشيطان من فتذهب إلى الملهى، تحرك فقط، ليس هناك إسالم سكوني
 .أجل أن تتحرك 
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أن تكتب أو اخرج ، وضع  ، إماهيناانت: الطالب في االمتحان ال يكتب، يقول له المراقبيعني 
 .ن أصعب األوضاع ، هذا مصعب جدا ، أصعب وضع أنه ال يكتب وال يخرج، ال حرب، وال سلم

 )82)ََل َيُموُت ِفيَها َوََل َيْحَيٰى ُثمه 
 األعلى سورة 

، إذا  أمُّنا حواء لم تكن السبب فالشيطان وسوس، همس مغريا  إياه بالمعصية، والوسوسة بالشر
: ، اآليةهم يتهمون أمنا حواء بأنها السبب، البشر في األرض كلتهم ظلما  خراجنا من الجنة لئال تُ إفي 

هذه اآلية  ﴾﴿َفَوْسَوَس َلُهَما :ال وسوست له ﴾﴿َفَوْسَوَس  هي ضحية أيضا   ﴾َفَوْسَوَس َلُهَما﴿
ْيَطاُن ِلُيْبِدَي َلُهَما َما ُوورِ ﴿ ، فأم نا حواء بريئة من هذه التهمةواضحة َي َعْنُهَما َفَوْسَوَس َلُهَما الشَّ

 ﴾ِمْن َسْوآِتِهَما

 :تبعات الوقوع في المعصية  – 2

معدة،  هناكمريء، و  هناك لتفاحة إلى جوفهما، إذا دخلت صارأن يدخال ا ﴾َفَوْسَوَس َلُهَما﴿
فضالت،  هناكغليظة، أمعاء  هناك، دقيقةأمعاء  هناكبنكرياس،  هناكمرارة،  هناكهضم،  هناك
اء يستمتعان ، كان آدم وزوجته حو حمامات، هنا اختلف الوضع هناكروائح،  هناكخروج،  هناك

 هماست خصائص، فلما أكال من هذه الشجرة انعكعباء، من دون متاعب إطالقا  بالجنة من دون أ 
 .، والجسم في الخارج فأصبحت النفس في الداخل

 :اإلنسان بين طبيعة الحياة اَلرضية وطبيعة الحياة اَلخروية 

نه في أمريكا، خطر في ابشخص ، الجنة، لو فرضنا األرض كلها جنةاإلنسان في : مثال  يعني 
ُا، أما لما تكون النفس فرآه أين هو جالسلع باله ابنه، فاط   ، وقد داخل الجسم يحتاج أن يأخذ الفي
هناك وقفة في المطارات، أصبح جسمه هو ، و أو شهرين، ويركب طائرة عشرين ساعة تستغرق شهرا  

 :، قال األصل، في الجنة النفس هي األصل
ن ُهم    )98) ِإنِ ي َكاَن ِلي َقِرينٌ ق اال ا ق اائنٌل م ن

 الصافات سورة  

 (11)َفَرَآُه ِفي َسَواِء اْلَجِحيمِ َفاطََّلَع  
 سورة الصافات  

لجنة تأكل ما ، أنت بانظرة، بالجنة أنت كلك أعين، كلك آذان، كلك مشاعر، كلك أحاسيس
 . ، دون أن يكون األكل عبئا  عليكتشاء، وبأكبر كمية تشاء

ْيَطانُ  التفاحة دخلت التفاحة إلى الجوف،  وأقنعهما بأكل، لما وسوس لهما ﴾﴿َفَوْسَوَس َلُهَما الشَّ
، أنت الخارج، وصار الطعام عبئ ا، وصار يحتاج إلى سعيفي والنفس أصبحت في الداخل، والجسم 

 :في الجنة ال تجوع فيها 
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ا  ُأ فنيه ا م ا  )880) َوََل َتْضَحىٰ و اأ انهك ا ال ا ت اظ 
 سورة طه  

من البيت  ، ينبغي أن يخرجينبغي أن يعمل: جوع، ويريد اإلنسان أن يأكل، إذا  هناك في الدنيا 
هناك صار هناك مؤسسات، صار هناك جهد، صار هناك عمل، صار الساعة الخامسة صباحا ، 

ساعات، من أجل أن  يل ثمانهناك عمصار ، هناك عقاب هناك تأخر، ،هناك دوامصار شركات، 
ُوج، أما نظام الجنة فنظام آخر  :، نظام تأكل، وأن تسكن في بيت، وأن تت

يٌد  ُءوَن ِفيَهاَلُهم مَّا َيَشا ُن ي ن اا م ا ل اد ا  )29)و ا
 سورة ق  

لنيال   َوَداِنَيًة َعَلْيِهْم ِظََلُلَها ا ت اذ  ُذل نل ات  ُقُطوُفه ا  )84)و ا
 سورة اإلنسان  

، كل شيء خطر في بالك ، بل أغرب من ذلك على الخاطرنظام الجنة كل شيء بين يديك
 :أما في الدنيا  ﴾﴿ َلُهْم َما َيَشاُءوَن ِفيَها تجده أمامك 

ْنَساُن ِإنََّك َكاِدٌح ِإلَ    (0)ى َربِ َك َكْدحًا َفُمََلِقيهِ َيا َأيَُّها اإلِْ
 سورة االنشقاق  

دان إال بعد أربعين ، وعندك ول، وهناك زوجة في البيت، مفتاحه معكبيتلال تستطيع أن تدخل 
 وبعدها بدله ببيت في القبو، ،، شماليا  ين مترا  بيت ا خمس ى ، واشتر ، والتأسيس، والدراسةسنة من العمل

الحياة  يعني سبعين مترا ، وبعدها بدله ببيت في الطابق الثالث، وبعدها بدله ببيت باتجاه القبلة،
 .، والتكليف ة، والمجاهد، والجهد، لذلك في الدنيا الكدحمعقدة

، كان كان اإلنسان كما سيكون في الجنة ،التفاحة انعكست المقاييسمن  آدم لما أكل سيدنا
، ال خطأ لما أكل التفاحة هو مخلوق للدنيا، فة األرض كما سيكون في جنة اآلخرةاإلنسان في جن

 .  ك ايها اإلنسان عل م اإلنسان أن الشيطان عدو لأن هللا ،درس ه، لكنأبدا  

 ِلُيْبِدَي َلُهَما َما ُووِرَي َعْنُهَما ِمن َسْوَءاِتِهَما

هناك ، وفي الدنيا منهج هللاخالف يوجد تلقي ل، ألنه ال ، ليس في الجنة عوراتاإلخوةأيها 
 . يختلف عن نظام اآلخرة نظام الدنيا  ا  أساس، عورات

 :ذكاء الشيطان في الوسوسة 

لما الشيطان قال ، فحينما يغوي بني آدم يغويه بذكاء دائما  هناك نقطة دقيقة ؛ أن الشيطان
َجَرِة ِإَلَّ  ِلُيْبِدَي َلُهَما َما ُووِرَي َعْنُهَما ِمْن َسْوآِتِهَما َوَقاَل َما﴿وسوس لهما  َنَهاُكَما َربُُّكَما َعْن َهِذِه الشَّ

ي هذه الجنة ، وأن تكون خالدا  فإن أردت أن تكون مل اكا   ﴾ْو َتُكوَنا ِمْن اْلَخاِلِدينَ َأْن َتُكوَنا َمَلَكْيِن أَ 
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ات ، آدم ما صدق أن مخلوقا  من مخلوقبيس هناك تجربة سابقة آلدم بالكذ، ولفُكل  من هذه الشجرة
  .، أول يمين كذب في تاريخ البشر يمين إبليسهللا يقسم كذبا  

 َوَقاَسَمُهَما ِإنِ ي َلُكَما َلِمْن النَّاِصِحينَ 

ين ا َوَقاَسَمُهَما   حن ا ل امنن ا النهاصن   (38)إنن ني ل اُكم ا
 سورة األعراف  

 َأْن َتُكوَنا َمَلَكْيِن َأْو ِإَلَّ ﴿أقسم لهما أنكما إذا أردتما أن تخلدا في الجنة فكال من هذه الشجرة 
، افعل أخوك ناصحك: أحيانا  يقول لك ﴾ي َلُكَما َلِمْن النَّاِصِحينَ َوَقاَسَمُهَما ِإن ِ ﴿﴾َتُكوَنا ِمْن اْلَخاِلِدينَ 

 . ، الدنيا مؤقتة ، استمتع بالحياةهذه المعصية
 فإن كنت َل تسطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي

 بن العبدطرفة 
 ﴿ ِإنِ ي َلُكَما َلِمْن النَّاِصِحيَن ﴾ناصحك 

ُهَما ِبُغُروٍر   نهةن َفَدَلَّ ر اقن ال ج ا م اا منن  و ا ل اي هن ف اانن ع ا صن ط افنق اا ي اخ  آ اُتُهم اا و ا و  ت  ل اُهم اا س ا ر اة ا ب اد ا ج ا ل امها ذ ااق اا الشه ف ا
ا  ُكم اا ع ان  تنل ُكم ا بُُّهم اا أ ال ام  أ ان ه ا اُهم اا ر ا ن ااد ا ر اةن و اأ اُقل  ل اُكم اا إننه الشه و ا ج ا ُدوٌّ ُمبنينٌ ي ط اان ا ل ا الشه  (33)ُكم اا ع ا

 سورة األعراف  

ُهَما ِبُغُرورٍ   َفَدَلَّ

 :دَل ُهما : معنى  – 8

ُلتهيعني دليت الشيء اسأل كل إنسان تورط في يعني ، ؛ أي أسقطهما في المعصية، دال هما؛ أن
، نسان حينما يعصي هللا يحس بكآبة، ألن اإللمعصية ال يحتملها، تأتيه موجة كآبة بعد امعصية

 .، ببعد بجفاء
 (831)ُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمىَوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنكًا َوَنْحُشرُ  

 سورة طه  

هُ ﴿ ﴾﴿ َوَقاَسَمُهَما ِإنِ ي َلُكَما َلِمْن النَّاِصِحينَ  ُلهما بالمعصية  :دال هما: إذا   ﴾َما ِبُغُرورٍ َفَدَلَّ  .أن

 :بغرور  – 3

ل المعاصي واآلثام تبدأ ، وك، إلى أن استجاب هذا اإلنسانالمرة و ا يعني مرة تل :بغرور
ُيين، واإللحاحبالوسوسة  . ، والتحميس ، واإلغراء، والت

َجَرَة َبَدْت َلُهَما َسْوآُتُهَما  َفَلمَّا َذاَقا الشَّ
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َجرَ ﴿ ، كانا بنظام فأصبحا لقد اختلف الوضع: كما قلت ﴾َة َبَدْت َلُهَما َسْوآُتُهَماَفَلمَّا َذاَقا الشَّ
، فلما أكال من هذه الشجرة انعكست هذه اآلية فأصبحا ، كانا بنظام يشبه نظام الجنةبنظام آخر

 . بنظام يشبه نظام الدنيا 

 ما هي السوءة ؟ – 8

، لو أن اإلنسان يت سوءة ألن منظرها يسيء لصاحبهاوالسوءة سم ﴾َسْوآُتُهَماَبَدْت َلُهَما ﴿
جرد اإلنسان من حتمل أن يُ يُ  ، لذلك من بعض أنواع العقاب الذي الته يتألم أشد األلمءُكشفت سو 

من أشد أنواع ( أبو غريب ) ، في سجنا إلى العراق من أجل الديمقراطيةو ؤ ما فعل من جا، كثيابه
 .  ى اإلنسان من ثيابهات أن ُيعر  العقوب

 :ـ اَلصل في المؤمن الستُر وفي الكافر التعر ي  3

ُيد من السترإلى هل اإليمان يدعون لذلك دائما  أ  ، التعري ، وأهل الكفران يدعون إلى التعري م
 .، والتستر يرافق المؤمنين األطهار اريرافق الفسقة والفج  

سترا ، أن يقطعان شيئا  لي، أن يأخذا شيئا  رين أن يخصفاأصبحا مضطه  ﴾اَبَدْت َلُهَما َسْوآُتُهمَ ﴿لما
 . بهما شيئا  ال يليق أن يظهر

 ﴿ َيْخِصَفاِن َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِق اْلَجنَِّة ﴾ أابد ﴾َوَطِفَقا﴿

َجَرِة َوَأُقْل َلُكَما إِ  ْيَطاَن َلُكَما َعُدوٌّ ُمِبينٌ َوَناَداُهَما َربُُّهَما َأَلْم َأْنَهُكَما َعْن ِتْلُكَما الشَّ  نَّ الشَّ

 : وجاء النداء اإللهي
ْيَطاَن َلُكَما َعُدوٌّ مُ ﴿ َجَرِة َوَأُقْل َلُكَما ِإنَّ الشَّ  ِبيٌن ﴾َوَناَداُهَما َربُُّهَما َأَلْم َأْنَهُكَما َعْن ِتْلُكَما الشَّ

ْيَطاَن َلُكمَ : الدرس الخالد والقاعدة المط ردة   ا َعُدوٌّ ُمِبيٌن ِإنَّ الشَّ

، المل اك ك، وإلهام المل ا ، أنت بين وسوسة الشيطانالخالد للبشرية إلى يوم القيامة هذا هو الدرس
لما ُأمرت أن : ، ويقول لك الشيطان، ولما ُنهيت أال تفعله ال تفعللما ُأمرت أن تفعله افعل: يقول لك

، ، تابع المسلسل الفالني، اجلس، اجلسكالم ُمعاد ، إنه، ال تحضر الدرس، ال تصل ن تفعله ال تفعل
 .، هذه مهمة الشيطان افعل: ، ولما ُنهيت أن تفعله يقول لكال تفعل: لما ُأمرت أن تفعله يقول لك

ْيَطا﴿: فاهلل عُ وجل عاتبهما وقال َجَرِة َوَأُقْل َلُكَما ِإنَّ الشَّ َن َلُكَما َعُدوٌّ َأَلْم َأْنَهُكَما َعْن ِتْلُكَما الشَّ
 ﴾ُمِبينٌ 

 (32)َلَنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِرينَ َقاََل َربََّنا َظَلْمَنا َأْنُفَسَنا َوِإْن َلْم َتْغِفْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا  
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 سورة األعراف  

 والحمد هلل رب العالمين 


