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 32 - 32تفسير اآليات (: 00-00)الدرس - 000سورة األعراف  -التفسير المطول 
 03-02-3000: لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتاريخ

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

، وأرنا الحق حقا  وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما   ،إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، ما علمتنا
أدخلنا ، و ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا ا الباطل باطال  وارزقنا اجتنابه، وأرنتباعهاوارزقنا 

، ومن وحول نوار المعرفة والعلموهم إلى أ، أخرجنا من ظلمات الجهل والبرحمتك في عبادك الصالحين
 .الشهوات إلى جنات القربات 

 َقااَل َربََّنا َظَلْمَنا َأنُفَسَنا َوِإن لَّْم َتْغِفْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِرينَ 

ي ، وهوالعشرين، ومع اآلية الثالثة درس العاشر من دروس سورة األعراف، مع الأيها اإلخوة الكرام 
 :قوله تعالى 

َقاَل اْهِبُطوا َبْعُضُكْم  (32)َقااَل َربََّنا َظَلْمَنا َأْنُفَسَنا َوِإْن َلْم َتْغِفْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِرينَ  
 (32)ْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَلى ِحينٍ ِلَبْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِفي اْْلَْرِض مُ 

 سورة األعراف

 :همة مستنبطة من اآلية حقائق م

 :العاصي هلل ظالٌم لنفِسه : الحقيقة اْلولى 

عصي ربه هو في الحقيقة يظلم نفسه، يحرمها من ، الحقيقة األولى أن اإلنسان حينما يأيها اإلخوة 
يحرمها من األمن، يحرمها من  ،حرمها من النجاح، يالسعادة، يحرمها من القرب، يحرمها من التوفيق

 .  له، يحرمها من تحقيق الهدف الذي ُخلقت رمها من الرضايح ،الحكمة

 :العاصي هلل خاسٌر : الحقيقة الثانية 

 ف ألف ، ومستحيل وألتربحأْلف مستحيل أن تعصيه و  ، ومستحيل ألف ألف  الذي يعصي هللا خاسر 
 : أْي يا عبادي  ﴾َناَقااَل َربََّنا َظَلْمَنا َأنُفسَ ﴿: مستحيل أن تطيعه وتخسر

 ، وويل لمن قدرت على يده الشر  نا خلقت الخير والشر ، فطوبى لمن قدرت على يده الخيرأ 
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  وهو ضعيف أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس 

 :اإلنسان َخَلقه هللا الخبير الحكيم : الحقيقة الثالثة 

نبغي أن يدة التي وحي، هو الجهة الالذي خَلقه هو الخبير، هو الصانع الحكيم أيها اإلخوة، اإلنسان 
أنت حينما تقتني آلة غالية الثمن، عظيمة النفع، دقيقة الصنع، ومعها تعليمات الصانع، ، تبع تعليماتهاتُ 

 .تطيع تعليمات الصانع ،أنت انطالقا  من حبك لذاتك، من حرصك على سالمتك
ٍم ل  ْلَعب يد   َومَ  ۗمَّْن َعِمَل َصاِلًحا َفِلَنْفِسِه ۖ َوَمْن َأَساَء َفَعَلْيَها  )60)ا َربَُّك ب َظالا

 سورة فصلت 

 :الخطأ من طبيعة البشر : الحقيقة الرابعة 

كأن هللا سبحانه يعني  ﴾َلَنُكوَننَّ ِمْن اْلَخاِسِرينَ َقااَل َربََّنا َظَلْمَنا َأنُفَسَنا َوِإْن َلْم َتْغِفْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا ﴿
ال أن تخطئ العار أن ، ولكن العار وشهوة طبيعي جدا  أن يخطئ عقل ب اإلنسان منوتعالى حينما رك  

 . ، ولكن العار أن تبقى جاهال  تبقى مخطئا ، ليس العار أن تكون جاهال  

 :التوبة النصوح تمحو الذنب : الحقيقة الخامسة 

ت القدم ، فلو زل  حينما أودع هللا فينا الشهوات أودعها كي نسمو بها إلى رب األرض والسماوات: إذا   
  .الصلح حاصل، والتوبة ممكنة، والعفو ممكن، والمغفرة ممكنة، والرجوع إلى هللا ممكن

ْعُت َرُسوَل َّللاا  َصلاى َّللااُ َعَلْيه  َوَسلاَم َيُقوُل : َعْن َأَنُس ْبُن َمال ٍك َقاَل   : َقاَل َّللااُ َتَباَرَك َوَتَعاَلى : َسم 
، َيا اْبَن آَدَم ، َلْو ا َدَعْوَتِني َوَرَجْوَتِني َغَفْرُت َلَك َعَلى َما َكاَن ِفيَك َواَل ُأَباِلي َيا اْبَن آَدَم ، ِإنََّك مَ 

َماِء ، ُثمَّ اْسَتْغَفْرَتِني َغَفْرُت َلَك َواَل ُأَباِلي ، َيا اْبَن آَدَم ، إ ناَك َلْو َأَتْيَتن ي ب ُقَراب   َبَلَغْت ُذُنوُبَك َعَناَن السَّ
  ْرض  َخَطاَيا ، ُثما َلق يَتن ي اَل ُتْشر ُك ب ي َشْيئ ا أَلََتْيُتَك ب ُقَراب َها َمْغف َرة  اأْلَ 

 أخرجه الترمذي 

َ َيْغِفُر الذُّنُ   ََ َجِميعًا ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى َأْنُفِسِهْم اَل َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة َّللاَِّ ِإنَّ َّللاَّ ُه إ نا و
يمُ   (22)ُهَو اْلَغُفوُر الراح 

 سورة الزمر 

مركبات بأربعين مليون ا، أمسك مطرقة، وكسر بلورها، هناك ، عند إنسان مركبة غالية جدا  : للتقريب 
 . ر نفسه، وخس  ؟ ضر نفسه، وأغضب نفسهَمن  ؟ استفزَمن  ؟ أغضبَمن  وثمنه مئة ألف، ضر  

 :قيدًا للحرية أوامر الشرع ليست : الحقيقة السادسة 
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قة بين األمر ، العالن أوامر الشرع ليست قيدا  لحريتك، ولكنها ضمان لسالمتكحينما تؤمن أأنت  
إذا يعني ، في نتائجه والنهي نفسه في نتائجه، األمر نفسه والنهي عالقة علمية، أي عالقة سبب بنتيجة

من هو األحمق؟ الذي يريد  -دقق  - خط التوتر العالي ممنوع االقترابوضعت لك الحكومة لوحة أمام 
لمقترب منه ، التيار يجعل اوهو يتأكد ليس هناك شرطي يراقبه، التيار يعاقبك ،أن يعصي التعليمات

 .، ألن التيار نفسه يعاقب حمق هذا ؟هل أحد يراني: فحمة سوداء بعد دقيقة، وحينما تقول
 ى و صالحمولة الق: " عليه جسر ُكتب، وصلت إلى ا  طن عشرينتقود مركبة شاحنة تحمل  لو كنتَ  

، الجسر سوف يخسف أعمق من هذا، الموضوع ، األحمق يتلفت، هل هناك شرطة ؟ ال"عشرة أطنان 
 .، بعد قليل تكون في النهر بك

بنتيجة تأتمر ، أي عالقة سبب ة بين األمر ونتائجه عالقة علميةحينما تؤمن أن العالقلذلك ف 
انطالقا  من حبك لسالمتك، تأتمر انطالقا  من حبك لسعادتك، من حبك انطالقا  من مصلحتك، تأتمر 

 :، من حبك لطمأنينتك لذلك لكمالك
ْلَوٰى ۖ ُكُلوا م ن َطي  َبات  َما َرَزْقَناُكْم ۖ ِكن  َوَظلاْلَنا َعَلْيُكُم اْلَغَماَم َوَأنَزْلَنا َعَلْيُكُم اْلَمنا َوالسا َوَما َظَلُموَنا َولََٰ

 )20)نُفَسُهْم َيْظِلُموَن َكاُنوا أَ 
 سورة البقرة  

، ولكنها ضمان لسالمتك تكون والنواهي ليست قيدا  لحريتك حينما ترى األوامرأنت ، هذا الفهم للدين 
 .فقيها  

 َقااَل َربََّنا َظَلْمَنا َأنُفَسَنا

 :أيها اإلخوة 
تمثلت في أنه تواب، وفي أنه رحيم، وفي أنه غفار أن رحمة هللا  لكن لوال ﴾ َربََّنا َظَلْمَنا َأنُفَسَناَقااَل ﴿
وما ، ما أمرك أن تتوب إال ليتوب عليك : "جدا ، لذلك قال العلماء ا  ، لكان وضع الناس صعبالذنوب

 " .، وما أمرك أن تدعوه إال ليجيبك أمرك أن تستغفر إال ليغفر لك
ََ َعَلْيُكمْ  ا َوُير يُد الاذ   َوَّللاَُّ ُيِريُد َأن َيُتو يم  يُلوا َمْيال  َعظ  َهَوات  َأن َتم   )30)يَن َيتاب ُعوَن الشا

 سورة النساء  

يض  ۖ َواَل َتْقَرُبوُهنا َحتاٰى َيطْ  يض  ۖ ُقْل ُهَو َأذ ى َفاْعَتز ُلوا الن  َساَء ف ي اْلَمح  ُهْرَن ۖ َوَيْسَأُلوَنَك َعن  اْلَمح 
ْن َحيْ  ْرَن َفْأُتوُهنا م  ر يَن  ِإنَّ َّللاََّ ُيِحبُّ التَّوَّاِبينَ ُث َأَمَرُكُم َّللااُ ۚ َفإ َذا َتَطها  )333)َوُيح بُّ اْلُمَتَطه  

  سورة البقرة 
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لمجرد أن تعترف هلل، يا رب لقد ظلمت نفسي، يا رب أنت  ﴾ َربََّنا َظَلْمَنا َأنُفَسَناَقااَل ﴿أيها اإلخوة  
ب استر عورتي، يا رب ارحم ضعفي، يا رب أقل  اغفر لي، يا رب سامحني، يا رب اغفر زلتي، يا ر 

 . ، لقد قبلت عبدي: رب لقد تبت إليك، ويقول هللا يا: عثرتي، يا رب اغفر زلتي، يقول العبد
، لذلك هللا غفور، ورحيم، وتواب، ورؤوف، ويحبنا ﴾َلَنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِرينَ َوِإْن َلْم َتْغِفْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا ﴿

 : عض اآلثار القدسية ورد في ب
يا داود ، لو يعلم المعرضون انتظاري لهم ، وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من ))

 ((حبي ، ولماتوا شوقًا إلي ، هذه إرادتي بالمعرضين فكيف بالمقبلين 
 راثورد في اآل 

 َقاَل اْهِبُطوا َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ 

 ﴾ْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ وا َبْعُضكُ ﴿ َقاَل اْهِبطُ 

 :معنى الهبوط  – 0

ال من هنا الهبوط انتق ﴾﴿اْهِبُطواآدم وحواء وإبليس يعني ، هذه واو الجمع ﴾﴿اْهِبُطواأيها اإلخوة  
 . مرحلة عليا إلى مرحلة دنيا

 :طبيعة النفس في الجنة  – 3

ما في ، يستمتع بكل همن دون أن يدخل الطعام إلى جوف سيدنا آدم كان في الجنة يأكل ما يشتهي 
ع بالشيء إال ، أما في األرض حينما أصبح جسمه محيطا  بنفسه فال يستمتالجنة من دون أن يتأذى بها

، وإذا شرب برازهناك ، و تفضالهناك ، و ا أدخله إلى جوفه فهناك جهاز هضم، وإذإذا أدخله إلى جوفه
نظام الجنة النفس محيطة بالجسم، يمكن  ،ا  آخر  ا  نظام صارالجسم، داخل دخول إلى ، لوجود فهناك بول

 .، وأن تستمتع بطعمها دون أن تتأذى أن تأكل مليار تفاحة
 . ، وطبيعة الدنيا طبيعة خاصة لذلك طبيعة الجنة من طبيعة خاصة 

 :كنت في حال  ﴿ اْهِبُطوا ﴾
 )22)ف يَها َوَلَدْيَنا َمز يٌد  َلُهم مَّا َيَشاُءونَ 

 سورة ق 

 ﴿ َلُهْم َما َيَشاُءوَن ِفيَها ﴾ أن تطلب شيئا  فهو أمامك في الجنة لمجرد 
 (32)َيةٌ ُقُطوُفَها َدانِ  
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 سورة الحاقة  

 .، وأكل من التفاحة بدت لهما سوآتهما أما حينما عصى آدم ربه 

 :اإلنسان مخلوق للعيش على اْلرض  – 2

 :﴾وٌّ وا َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض َعدُ َقاَل اْهِبطُ ﴿: اآلية الكريمة: إذا   
ولوال معصيته لما كان  ،صل للجنة، لكن لئال تتوهموا أن اإلنسان مخلوق في األمن حالة ﴾﴿اْهِبُطوا

 :، قال تعالى ، هذا وهم غير صحيحفي الدنيا
ُد  ِۖإنِ ي َجاِعٌل ِفي اْْلَْرِض َخِليَفةً  َوإ ْذ َقاَل َربَُّك ل ْلَماَلئ َكة   ف يَها َوَيْسف ُك  َقاُلوا َأَتْجَعُل ف يَها َمن ُيْفس 

ُس َلَك ۖ َقاَل إ ن  ي أَْعَلُم َما اَل َتْعَلُموَن  َك َوُنَقد   َماَء َوَنْحُن ُنَسب  ُح ب َحْمد   )20)الد  
 سورة البقرة  

، أعطاه درسا  بليغا  له ولذريته لدنيا، وكلفه حمل األمانةللوق للدنيا، ولكن حينما خلقه اإلنسان مخ 
 . من بعده 

 :العيش على اْلرض مقتضية للصراع طبيعة  – 2

دل  على أن في األرض  ﴾وا َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ َقاَل اْهِبطُ ﴿: حينما قال هللا عز وجل قاليعني  
رحمة يوجد جريمة وإحسان ا، و في األرض ، و وشرًّا خيرا  في األرض ، و ، وأن  في األرض حقًّا وباطال  صراعا  
، باآلخرة مؤمنيوجد ، و بالدنيا منتفعيوجد و  ،منافقيوجد و  ،مؤمند يوج، و عدل وجورويوجد ، وقسوة

 .يتعلق بالمصلحة  إنسانيوجد ، و يتعلق بالقيم إنسانيوجد و 
نقض عهد، وعدوان، وحرب ا فوق كل شيء، في المصلحة غدر، و مصلحتن: التصريحات دائما  ب 

، ، إنسان أهداف نبيلةٍأ، إنسان قيماستباقية، وجرائم تحت غطاء المصلحة، أما المؤمن فهو إنساُن مبد
 .، إنسان ابتزاز والكافر إنسان مصلحة، إنسان حاجة

أن كان من الممكن يعني أي أنه ال بد من صراع في األرض،  ﴾﴿َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ : كلمة: إذا   
ندق، وال فتح يعيش الطرف اآلخر في كوكب آخر، فال حروب، وال صراعات، وال بدر، وال أحد، وال الخ

، أو ن الممكن أن يعيشوا في قارة أخرى ، وكان مممكن أن يعيش الكفار في كوكب آخر، كان من المكة
أرادنا  بالغة بالغة بالغة ، أو لحكمة، ولكن شاءت حكمة هللان الممكن أن يعيشوا في حقبة أخرى كان م

ل مصلحة، صادق، ، رججل مبدأهللا أن نعيش معا  على أرض واحدة، مؤمن وكافر، مستقيم ومنحرف، ر 
 .خر من نتيجته الحتمية صراع مستمر، هذا االجتماع بين الطرف األول والطرف اآلوكاذب
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، وألن معركة أزلية أرادها هللا، ألن الحق ال ينمو إال بالتحدي -دققوا  -معركة الحق والباطل : إذا  
، وأن صة أن نضحي، وأن نصارعفر  أعطانا هللا يعنيق ال يستحقون الجنة إال بالتضحية، أهل الح

 .، والتآمرنتحمل العدوان، والكفران، والمعارضة
 َيْأُمُروَن ب اْلَمْعُروف  َوَيْنَهْوَن َعن  اْلُمنَكر  َوُيق يُموَن  َۚواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعضٍ 

يُعونَ  َكاَة َوُيط  اَلَة َوُيْؤُتوَن الزا ئ َك َسَيْرَحُمُهُم َّللااُ ۗ إ نا َّللااَ َعز يٌز َحك يٌم  الصا  )00)َّللااَ َوَرُسوَلُه ۚ ُأولَٰ
 سورة التوبة 

 )02) إ الا َتْفَعُلوُه َتُكن ف ْتَنٌة ف ي اأْلَْرض  َوَفَساٌد َكب يٌر  َۚوالَِّذيَن َكَفُروا َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعضٍ 
 سورة األنفال  

نوا أ  الحق والباطل معركة أزلية أبدية، وأن هذه المعركة قدرنا، وهللا عز وجل  نفسكم أن معركةوط  
 .، وينصرنا رنا أعمالنا، وهو يؤيدنامعنا، ولن يت  

وا اْلَوَثاَق َفإ ماا َمنًّا  يَن َكَفُروا َفَضْرَب الر  َقاب  َحتاٰى إ َذا َأْثَخنُتُموُهْم َفُشدُّ َبْعُد َوإ ماا ف َداء  َفإ َذا َلق يُتُم الاذ 
ل َك  ِكن لِ َيْبُلَو َبْعَضُكم ِبَبْعضٍ َحتاٰى َتَضَع اْلَحْرُب َأْوَزاَرَها ۚ ذَٰ يَن ُقت ُلوا  َۗوَلْو َيَشاُء َّللاَُّ اَلنَتَصَر ِمْنُهْم َولََٰ  َوالاذ 

لا أَْعَماَلُهْم   )6)ف ي َسب يل  َّللاا  َفَلن ُيض 
 سورة دمحم  

وا مع النبي عليه الصالة والسالم، الذين وقفيعني ثمن الجنة، هو ول هذا الصراع ، دخمتحنكي نُ  
، والذين والذين وقفوا ضده، ما المصير؟ النبي انتصر، وأصحابه انتصروا، وأصحابه في أعلى عليين

 .ناصبوه العداء في مزبلة التاريخ 
إذا ، و رضي هللا عنه، سيدنا: عمر ذا ذكرنا، إرضي هللا عنه، إنه سيدنا: إذا ذكرنا أبا بكر نقول 

 . لعنه هللا : ذكرنا عدو هللا أبا جهل نقول

 :إيَّاك أْن تكون في خندق ُمعاٍد للحق  – 2

، إن كنت في خندق قبل أن تكون في خندق معاٍد للحق للمليار د  ، لذلك عُ القضية واضحة جدا   
َقاَل َرُسوُل َّللاا  َصلاى : ْن َأب ي ُهَرْيَرَة َقاَل ، لذلك عَ ز وجل؟ هللا عٍد للحق فهل تعلم من الطرف اآلخرمعا

 : إ نا َّللااَ َقاَل : َّللااُ َعَلْيه  َوَسلاَم 
 ... ْد آَذْنُتُه ِباْلَحْرَِ َمْن َعاَدى ِلي َوِليًّا َفقَ  

 البخاري  

 .إياك ، ثم إياك ، ثم إياك أن تكون في خندق مناهض للحق  
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نة من ؟ أن تجربة آدم عليه السالم في الجدهعآدم ويجب أن تأخذه ذريته من بما الدرس الذي تلقاه  
، ا أعد هللا له بعد الدنيا من جنة، هذا نموذج، ومن أجل أن يعرف مأجل أن يعرف نتائج المعصية

 .والمعصية سبب الشقاء 
 : ، معنى العداوةالخروج منها، معنى المعصية الدرس البليغ معنى الطاعة الجنة لذلك 

ْيَطاَن َلُكْم َعُدوٌّ َفاتَِّخُذوُه َعُدو ًا ِإنََّما َيْدُعو ِحْزَبُه ِلَيكُ   ِعيرِ ِإنَّ الشَّ َِ السَّ  (0)وُنوا ِمْن َأْصَحا
 سورة فاطر  

ْيَطاَن َلُكمْ ﴿آلدم عليه السالم وألمته من بعده إلى يوم القيامة الدرس  ،هذا الدرس  َعُدوٌّ  ِإنَّ الشَّ
 :وفي آية أخرى  ﴾َفاتَِّخُذوُه َعُدوًّا

لُّ  َۖقاَل اْهِبَطا ِمْنَها َجِميًعا ى َفَمن  اتاَبَع ُهَداَي َفاَل َيض  ن  ي ُهد   َبْعُضُكْم ل َبْعٍض َعُدو  ۖ َفإ ماا َيْأت َيناُكم م  
 )032)َواَل َيْشَقٰى 

 سورة طه  

 ( :اْهِبُطوا ) و(اْهِبَطا ) بين : فائدة 

 موجهة إلى آدم عليه ﴾﴿اْهِبُطوا: هة آلدم عليه السالم وألمنا حواء، أما اآليةموج ﴾﴿اْهِبَطااآلية  
السالم وإلى أمنا حواء، وإلى إبليس معا ، لكن هذا الصراع ليس أبديا ، اآلن كم ملة في األرض؟ وكم 

وكل فئة، وكل طائفة، وكل مذهب، وكل باآلالف،  ؟وكم عقيدة ؟وكم تيارا   ؟وكم اتجاها   ؟وكم طائفة ؟دينا  
 .، من الذي يحكم بينهم في النهاية؟ هللا هلالج لجدين يتوهم أنه على حق، وأن الذين حوله على باطل

 ُلونَ َوَقاَلت  اْلَيُهوُد َلْيَست  الناَصاَرٰى َعَلٰى َشْيٍء َوَقاَلت  الناَصاَرٰى َلْيَست  اْلَيُهوُد َعَلٰى َشْيٍء َوُهْم َيتْ 
ْم ۚ  ْثَل َقْول ه  يَن اَل َيْعَلُموَن م  ل َك َقاَل الاذ  َما َكاُنوا ف يه  ف ي َفاَّللَُّ َيْحُكُم َبْيَنُهْم َيْوَم اْلِقَياَمةِ اْلك َتاَب ۗ َكذَٰ

 )002)َيْخَتل ُفونَ 
 سورة البقرة  

َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِفي اْْلَْرِض  ﴿َقاَل اْهِبُطوا ﴾ْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَلى ِحينٍ َوَلُكْم ِفي اْْلَْرِض مُ ﴿
 .﴾ْسَتَقرٌّ مُ 

 :كل شيء ُيكَشف عند الموت  – 0

، ينكشف له ما يقترب من الموت تنكشف له الحقائق، اإلنسان حينما الصراع ليس مستمرا  يعني  
 .جاء به األنبياء 

 (33)دٌ َك َفَبَصُرَك اْلَيْوَم َحِديَفَكَشْفَنا َعْنَك ِغَطاءَ  
 سورة ق  
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ل إنسان على وجه األرض من أي دين، من أي مذهب، من أي اتجاه، من أي أؤكد لكم أن ك 
، أوضح كشف له الحقائق، أي إنسان عند الموت تُ طائفة، حتى لو كان ملحدا ، حتى لو كان مجوسيا  

 :، أكفر كفار األرض الذي قال دليل
 (32)َأَنا َربُُّكُم اْْلَْعَلى َفَقال

 رة النازعات سو  

 :حينما أدركه الغرق قال  
َقاَل آَمنُت  اْلَغَرُق َوَجاَوْزَنا ب َبن ي إ ْسَرائ يَل اْلَبْحَر َفَأْتَبَعُهْم ف ْرَعْوُن َوُجُنوُدُه َبْغي ا َوَعْدو ا ۖ َحتاٰى إ َذا َأْدَرَكهُ 

َه ِإالَّ الَِّذي آَمَنْت ِبِه َبُنو ِإْسَراِئيَل وَ   )00) َأَنا ِمَن اْلُمْسِلِمينَ َأنَُّه اَل ِإلََٰ
 سورة يونس  

من اآلن، ونحن في ، إما أن نؤ خيارنا مع اإليمان خيار وقت فقط، ال خيار قبول أو رفض :إذا   
 . بحبوحة، وأن ننتفع من إيماننا، وإما أن نؤمن بعد فوات األوان

 َوَلُكْم ِفي اْْلَْرِض ُمْسَتَقر

هناك أرض، وهناك عمر مديد،  ﴾َلُكْم ِفي اْْلَْرِض ُمْسَتَقرْعٍض َعُدوٌّ وَ َقاَل اْهِبُطوا َبْعُضُكْم ِلبَ ﴿ 
كهولة، وهناك شيخوخة، ثم الموت، فتوة، وشباب و طفولة و  هناك، و وهناك صيف وشتاء، وربيع وخريف

عمل سيئ، وهناك حق وهناك باطل، وهناك  هناك وهناك خير، وهناك شر، وهناك عمل صالح، و
 َوَلُكْم ِفي اْْلَْرِض ُمْسَتَقر ﴾﴿عدوان وإحسان  هناك، و نةإخالص وهناك خيا

 )46)َفَربُُّكْم أَْعَلُم ب َمْن ُهَو أَْهَدٰى َسب يال   ُقْل ُكلٌّ َيْعَمُل َعَلىَٰ َشاِكَلِتهِ 
 سور اإلسراء 

 . اعملوا ما شئتم  
وهذا قدرنا، هذه مشيئة هللا لنا،  لنا، الصراع م ن قدر هللا: إذا   ﴾وا َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ َقاَل اْهِبطُ ﴿

أحيانا  الصراع بين أخوين، أو بين زوجين، الزوجة تريد الدنيا، والزوج يريد اآلخرة، بين شريكين، بين 
بين قبيلتين، بين شعبين، بين أمتين، بين حضارتين، هناك  ،تينر ي، بين عشصاحبين، بين أسرتين

 . صراع
، إلى حين الموت ﴾ْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَلى ِحينٍ ِلَبْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِفي اْْلَْرِض مُ َقاَل اْهِبُطوا َبْعُضُكْم ﴿

  .، وهللا عز وجل يفصل بين الناس يوم القيامة لموت يفصل بين الناس يوم القيامةوا

 :المعركة بين الحق والباطل بثمن باهظ 
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ل معركة بثمن، ال بال ثمن، بل بثمن فلكي، لتي بين الحق والباطهذه المعركة ا يعنيأيها اإلخوة،  
بثمن باهظ، حينما تأتي إلى الدنيا، وتتجه نحو الحق، وتتحمل عداوات الناس، تتحول المكر، والدهاء، 

 :؟ ليس لهم ذنب إال أنهم قالوا  ، ماذا فعل أصحاب األخدودمن، ألنك مؤ تتحول أحيانا  الظلم
تطهير : ب لهم إال أنهم مؤمنون، يقول لكنذال  و ؟ وهللاذنبهم اآلن المؤمنون في األرض ما، و ربنا هللا

؟ وهللا اإلرهاب الذي نراه عرقي في البوسنة والهرسك، تطهير عرقي، مكافحة اإلرهاب، أي  إرهاب هذا
كن أن تكون نتائج حرب مليون قتيل، وسالح فسفوري، يميعني ، يحاربون اإلرهاب يفوق حد الخيال ممن

ان عن نفسه تقوم الدنيا وال ، أما إذا دافع اإلنسالح دمار شامل، وال شيء عليهموس ،وسالح كيماوي 
، هذا الحق والباطل ر بلد بأكملهُدم  ال أمل بإطالق سراحهم، من أجل أسيرين  تقعد، عشرون ألف أسير

 .، هذه قدرنا اآلن الباطل قوي جدا ، المعركة أزلية أبدية، واضح جدا  
المعركة لها ثمن باهظ، لها ثمن فلكي، جنة عرضها السماوات واألرض،  هذه: لكن اسمعوا الجواب 

 :، لذلك نإلى أبد اآلبدي
 َفَيْقُتُلوَن ِإنَّ َّللاََّ اْشَتَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َأْنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهْم ِبَأنَّ َلُهُم اْلَجنََّة ُيَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل َّللاَِّ  

ْنِجيِل َواْلُقْرَآِن َوَمْن َأْوَفى ِبَعْهِدِه ِمَن َّللاَِّ َفاْسَتْبِشُروا ِبَبْيعِ َوُيْقَتُلوَن َوْعدًا  ًا ِفي التَّْوَراِة َواإلِْ ُكُم الَِّذي َعَلْيِه َحق 
  (000)ِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ َباَيْعُتْم ِبِه َوذَ 

 سورة التوبة  

 :، أي في الدنيا قال فيها ،هللا عز وجل يوضح 
 (32)ُموُتوَن َوِمْنَها ُتْخَرُجونَ اَل ِفيَها َتْحَيْوَن َوِفيَها تَ قَ  

 سورة األعراف  

 ِفيَها َتْحَيْوَن َوِفيَها َتُموُتوَن َوِمْنَها ُتْخَرُجونَ 

 :الموت مصير كل حي  – 0

مرة نه سليم، أولد فيفرح األهل به فرحا  كبيرا ، الحمد هلل ، هناك إنسان يالموت مصير كل حييعني  
جاء الشريان ابن ابنتي : كيف ؟ قال لي: جاءك مولود سليم معه مليون ليرة، قلت له إذا: قال لي أحدهم

، ألفا   20والنقل إلى بيروت  ا  ألف 200، والمستشفى ألف ليرة 600محل الوريد في القلب، العملية تكلف 
ف، ويفرح به األهل، وحين تخرج ى، ينظرب  ، اآلن يُ خالل ساعة، يأتي سليما   ا  ألف 020دفعت : قال لي

دخل االبتدائي، ثم بعدها الفاتحة،  أليقر  هأسنانه يفرحون، يدخل الحضانة، كل ما جاء ضيف ينادون
، الوظيفة هم  أخذ الجامعة، نريد وظيفة، اآلن ذ شهادة ثانوية، دخل الجامعة، ، أخاإلعدادي، ثم الثانوي 

وإلخ ، يلقي تهم ... ، وهذا متآمر اذ أسئلته غير متوقعةبع سنوات في الجامعة والمقرر صعب، واألستأر 
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زوجة ، هذه  ، يريدمناسبا   ، يتخرج ليظهر موضوع العمل ، يجد عمال  نه هو مقصرألعلى األساتذة جزافا  
طويلة، وهذه قصيرة، وهذه مدخل البيت غير مقدر، وهذه األم صعبة، متاهة طويلة عريضة، تزوج فما 

فيأكل خبز النخالة والجزر اآلن تبدأ أعراض في جسمه  أم منها ؟ هللا يعلم،منه  ل السبب، هأنجب
 .ه توُ علاق نعتُ  والسلطات والرياضة، بعدها تجد معه كيسا  من األدوية، بعدها

 (01)َلَتْرَكُبنَّ َطَبقًا َعْن َطَبقٍ  
 سورة االنشقاق  

، إذا كنت ؟ بوابة خروجهو الموت ما ﴾﴿ِفيَها َتْحَيْونَ : لذلكفهذا طريق إجباري لكل الناس،  
، هللا عنده كثير بوابات، 32هنا تخرج من هذا البلد بوابة  بوابة ـ من ، والمطار تابع لدولة هناكبالمطار

 . ، هذا مرض الموت بوابة بات، بوابة خثرة بالدماغ كلها بوابوابة السرطان، بوابة حادث سير
ن المؤذن، فتح النعش في النعش، أذ   تصور رجال   ﴾ِمْنَها ُتْخَرُجونَ ُموُتوَن وَ ِفيَها َتْحَيْوَن َوِفيَها تَ ﴿

على  أعرف عنه قصصا   -رحمه هللا  - مرة حضرت تشييع جنازة المتوفى ، وهللاوُحمل، ُوضع في حفرة
، ناقة بيته، وجمال بيته، وأناقة أجهزته، وفرشه، شيء يفوق حد الخيال، على أنظافته، وعلى أناقته

بشكل عشوائي، وأهالوا  ، فوضعوا أحجارا  أقل  من الفتحة بعشرة سنتيمترات تي يسد بها القبرالبالطة ال
 .، سبحان هللا التراب، وقد نزل فوقه كيلوين من التراب

أرقى ، وبيت بمل، ومؤسسات، وأموال منقولة، وغير منقولةما شاء هللا له معا أعرف رجال  ثانيا   
العالم، فتح  علىوبيت على البحر، وكل سنة رحلة  يت بالمصيف،ماليين، وب 000أحياء دمشق ثمنه 

، ضعوه: القبر بأيام مطيرة، خرج منه مياه سوداء، فلتت مياه المجاري عليه، ابنه مهندس، سألوه، فقال
 ﴾َتْحَيْوَن َوِفيَها َتُموُتونَ  ِفيَها﴿؟ ، هنا وضعوا معلميما أكلت أسبوعا  : ماذا نفعل؟ يقول لي مدير معمله

 :الحياة زمن مؤقت  – 3

أل ، اسقت، مهما اعتنيت بهؤ ه البيت م، هذا البيت مؤقت مهما اعتنيت بد للقبرع  لذلك البطولة أن تُ  
، وال بأرقى أحياء دمشق في سبعة طوابق بناءهناك ، كم من إنسان كسا البيت لسنتين، وما سكن فيه

 . ، البيت الواحد بمئة مليون كلها فارغة قبل استالم البيت، البيوت وا، كلهم ماتبالبيتسكن واحد 
كل بطولتك أن تعد للقاء هللا، العمل الصالح،  ﴾وَن َوِمْنَها ُتْخَرُجونَ ِفيَها َتْحَيْوَن َوِفيَها َتُموتُ ﴿

االستقامة، الصلة باهلل، خدمة الناس، اإلخالص، إنفاق المال، تربية األوالد، نشر الحق، هذا كل 
 .حقيقي ، وأنت الغني البطولتك

حجمك عند هللا بحجم عملك  ،غنى الحقيقي، هذا الإخواننا الكرام، الغنى غنى العمل الصالح فقط 
 .الصالح
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، لحقيقة أن هناك أبنية يصعب وصفها، واحلب فأطلعوني على أرقى أحياء حلبوهللا كنت مرة ب 
ام فيه أونكس، هذا أرقى أنواع كل الرخ ، رأينا بيتا  قديمة جدا   06 في عام، والقصة وفللمهندسون أجانب 

 في البيت خمسة ماليين رخام فقطكان  ،ليرات تساوي دوالرا   2، القصة لما كانت الليرة السورية الرخام
لبيت صاحب ذوق رفيع المستوى جدا ، فتوفي في الثانية واألربعين، في وقت مبكر بمرض فصاحب هذا ا

، من قصٍر اآلن ، ال إله إال هللاالقبر كان أقصر من قامتهجدا ، و  ، ولحكمة أرادها هللا كان طويال  عضال
 .، فكان بوضع خاص قصر كان القبر أقصر من طول قامته، صاحب هذا المليون  000يساوي 

الموت عبرة، الموت أكبر عبرة لنا جميعا ، فأنت كطالب علم، لك أن تنال شهادة، وأن تعمل، وأن  
، وأنت مستقيم على أمره لقى هللا، وأن البطولة أن تلك الصالحتنسى أن هللا ينتظر عم ، لكن التتزوج

 .﴿ ِفيَها َتْحَيْوَن َوِفيَها َتُموُتوَن َوِمْنَها ُتْخَرُجوَن ﴾، وأن مالك حالل وأنت محسن إلى خلقه

 هل لك جواَ عن سؤال هللا ؟ – 2

قبل أن تعطي، قبل  ،م، قبل أن تتجه  قبل أن تغضب، قبل أن ترضى، قبل أن تبتسم ،قبل أن تتكلم 
أن تمنع، قبل أن تصل، قبل أن تقطع، هل هذا العمل يرضي هللا، لو أن هللا سألني لماذا طلقتها؟ معك 

 .يوجد سؤال ؟ت ابن فالنة التي هي زوجتك بيتا ، ولم تعط  ابن الزوجة الثانية؟ لماذا أعطيجواب
 " .لنار إن الرجل ليعبد هللا ستين سنة ثم يضر بالوصية فتجب له ا"  
ن تخص الذكور بمالك وتحرم البنات، هل معك هلل جواب؟ قبل أن تخرج شريكك من الشركة، قبل أ 

: ، قال لكفلم يحتملوأهنته  ضايقته ،وله حق فيها مثلك، لكن المحل باسمك، أنت أقوى منه، فأخرجته
ذه قبل أن تطلق ه؟ ، قبل أن تفعل هذا هل هيأت هلل جوابا  يته، والمحل بقي لك، أعطنفك الشركة

ولم تعبأ بها، هل هذا جزاء اإلنسان؟ هل عندك جواب عن كل شيء ، المسكينة التي قبلت بك فقيرا  
 ؟بلغ الذي أخذته هل يرضى هللا عنه، هل أخذته حالال  ؟ هذا المتفعله
 :إخواننا الكرام  

 (22)ونَ َعمَّا َكاُنوا َيْعَملُ  (23)َفَوَربِ َك َلَنْسَأَلنَُّهْم َأْجَمِعينَ  
 سورة الحجر  

 : َسم ْعُت َرُسوَل َّللاا  َصلاى َّللااُ َعَلْيه  َوَسلاَم َيُقوُل : َعْن َعائ َشَة َقاَلْت  
 اْثَنْيِن ِفي َتْمَرٍة َقطُّ  َلَيْأِتَينَّ َعَلى اْلَقاِضي اْلَعْدِل َيْوَم اْلِقَياَمِة َساَعٌة َيَتَمنَّى َأنَُّه َلْم َيْقِض َبْينَ  

 وهو ضعيف خرجه أحمد في مسندهأ 

، سمع أوالده من بعض العلماء أن أول ليلة هي أصعب هناك رجل في مصر غني جدا  وتوفي 
، مبلغ كبير له ـ خذ عشر جنيهات، ونْم معه أول ليلة: يموت من الجوع، قالوا له فقيرا   ليلة، فَرَجْوا إنسانا  

 سمع صوتا   هذا شيء جديد علينا، ،فوجدوا اثنين ا ـ جاء منكر ونكيرطبعا  القصة رمزية ال تصدقوه
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يس خيش، فتحه ك ، م ن شدة فقره كان البسا  ، تعال نبدأ فيه، أجلسوه، وليس ميتا  ، هذا حيفحركوا رجله
م ن أين أتيت به؟ قال : يديه، وربطه بحبل بدؤوا بالحبل خرجتمن فوق ليخرج رأسه منه، ومن أطرافه 

اآلن كيف  ضربوه بشدة، ان، كيف دخلت البستان؟ ما عرف كيف يجيب،من بستان، تركوا البست: لهم
: صباحا  خرج من القبر، وقال، هذا بعد التحقيق والقتل والضرب دخل، بعدها الحبل، بعدها كيس الخيش

 :اآلية أوضح  ﴾َعمَّا َكاُنوا َيْعَمُلونَ ﴿ ﴾َفَوَربِ َك َلَنْسَأَلنَُّهْم َأْجَمِعينَ ﴿. هللا أباكم أعان 
 (8)َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشر ًا َيَرهُ  (1)َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيرًا َيَرهُ  

 سورة الزلزلة  

وال تطل، فتال عليه هذه اآلية، فقال  عظني : أعرابي إلى النبي الكريم فقال له، جاء هذه اآلية تكفي 
  .فيتكُ 

، وال حضر ه كمبيوتر، وال عنده مكتبة ضخمة، ما عندمحدودةي راعي غنم بسيط، ثقافته أعرابيعني 
ليست لي، : بعني هذه الشاة، وخذ ثمنها، قال: طالقا ، وثقافته محدودة، قال له ابن سيدنا عمرمؤتمرات إ

: ليست لي، قال له: خذ ثمنها، قال: ماتت، أمٌر سهل جدا ، قال ليست لي، قال له: قل لصاحبها: قال له
ماتت، أو أكلها الذئب، : ولو قلت لصاحبها،  إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنهاوهللا: ل لهخذ ثمنها، قا

، وهذا هو ا الراعي وضع يده على جوهر الدين؟ هذ، ولكن أين هللاصدقني، فإني عنده صادق أمينل
 .الفقيه 
، ذ الذي لك فقطأين هللا فأنت مؤمن ورب   الكعبة، لما تؤدي الحقوق، تقوم بواجباتك، تأخ: إذا قلت 

 .، هذه المشكلةأكل مال حرام مخيف، و ما اآلن فهناك مظاهر دينية صارخة، أعبةأنت مؤمن ورب الك
 :في درس قادم إن شاء هللا نتابع قوله تعالى 

 َك َخْيٌر َذِلَك ِمْن َآَياِت َّللاَِّ َيا َبِني َآَدَم َقْد َأْنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباسًا ُيَواِري َسْوَآِتُكْم َوِريشًا َوِلَباُس التَّْقَوى َذلِ 
 (32)َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّرونَ 

 سورة األعراف

 والحمد هلل َر العالمين 


