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، أنواع السوءات  60تفسير اآلية (: 00-11)الدرس - 000سورة األعراف  -التفسير المطول 
 وأنواع اللباس

 00-00-6000: لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتاريخ

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
علم لنا  ، اللهم السيدنا 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 لمات الجهل ، أخرجنا من ظأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، و أحسنه
 .، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات والعلم

، ومع اآلية السادسة الحادي عشر من دروس سورة األعراف، مع الدرس اإلخوة الكرامأيها 
 :والعشرين ، وهي قوله تعالى 

َآِتُكْم َوِريشًا َوِلَباُس التَّْقَوى َذِلَك َخْيٌر َذِلَك ِمْن َآَياِت َيا َبِني َآَدَم َقْد َأْنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباسًا ُيَواِري َسوْ  
ََّوَُّرو َ ّللاَِّ   (60) َلَهلَُّيْم َي

 سورة األعراف

 َيا َبِني آَدمَ : نداٌء عامٌّ إلى البشرية 

 :عداوة إبليس : درٌس بليغ آلدم عليه السالم وذريته 

، نا بالدرس البليغ الذي تلقاه آدمبحانه وتعالى أراد أن يذكر كأن هللا س ﴾﴿َيا َبِني آَدمَ  اإلخوةأيها 
 .أراده هللا آلدم ولذريته من بعده، وكيف أن هذا الدرس ذكرنا بدرس سيدنا آدم مع الشيطانأراد أنه ي

َُوُه َعُدوًّا ْيَطاَ  َلُكْم َعُدوٌّ َفاتَِّخ باهو لنياكوونووا مننع أا  ِۚإ َّ الشَّ ْع عوو حن ا يادع يرن  إننمما عن ابن السم حا  )0)صع
 سورة فاطر  

 :كيف أن هذا الدرس أشار إلى أن معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية قال 
ين  َقاَل اْهِبُطوا َبْهُضُكْم ِلَبْهٍض َعُدوٌّ  تااٌع إنلاى حن ما تاقارٌّ وا ارعضن موسع لاكومع فني األع  (62)وا

 سورة األعراف   

إحسان وإساءة، أهل  ،، عدل وجورخير وشر، جمال وقبحدرس بليغ في األرض حق وباطل، 
، واإلحسان وآمنوا كفروا باآلخرة، وأهل اإليمان مع الكمال، و الدنيا القبابلة مع القوة، واإلساءة، والدنيا

 .باآلخرة 
 يذكرنا بالدرس البليغ الذي تلقاه آدم من ربه ،  ﴾﴿َيا َبِني آَدمَ هللا عْ وجل في قوله تعالى 



، أنواع السوءات وأنواع اللباس 60تفسير اآلية (: 06-11)الدرس   Page 2 

 

أن  ﴾آَدمَ  َيا َبِني﴿: هللا عْ وجل منا من خالل الخطاب أي أراد ﴾﴿َياَبِني آَدمَ : وله تعالىق: إذا  
، الحق قبل أن يأتي به إلى الدنيا، ليكون في الدنيا هذه االثنينيةآدم يذكرنا بالدرس البليغ الذي تلقاه 

 . ، اإلحسان واإلساءة ، الصدق والكذب طل، الخير والشراوالب

 َدَم َقْد َأنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباًسا ُيَواِري َسْوآِتُكمْ َيا َبِني آ

 َأنَزْلَنا : مهنى  – 1

ْلنا المطر من السماء، وهذا ﴾ َيا َبِني َآَدَم َقْد َأْنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباسًا ُيَواِري َسْوَآِتُكمْ ﴿ ْلنا أي؛ أن أن
ْل من السماء ، ومن نعت منه الخيوطما صو  نباتومن بعض أنواع ال أنبت النبات المطر الذي ن

 ﴿ َيا َبِني آَدَم َقْد َأنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباًسا ﴾، ومن النسج كان لباسنا نعت به النسجالخيوط ما صو 

 :أوُل مهصية كانت بنزع الثياب  – 6

ْع الثياب  يية عوصيت في عالم البشر هأول معصاآلن   .ن
تننانمكومو الشم  ما الا يافع نمةن ياا بانني آدا يعكوم م ننا العجا راجا أاباوا ا أاخع ما َينِزُع َعْنُيَما ِلَباَسُيَما ِلُيِرَيُيَما يعطاانو كا

لنيا  َۗسْوآِتِيَما ينا أاوع يااطن لعناا الشم عا ناهومع ۗ إننما جا وع ُو الا تارا يع قابنيلوهو مننع حا ينا الا  إننمهو يارااكومع هووا وا اءا لنلمذن
مننوونا   )60)يوؤع

 ة األعراف سور  

 : إبليس يسهى دائما إلى كشف الهورات ، والمنيج اإلليي يدعو إلى الستر  – 3

إلى يوم  ، إبليس ومن لف  لف ه وأتباعهشف للعورات، وكعندنا شيء اسمه ستر للعورات: إذا  
 .  اتالقيامة مع كشف العورات، والوحي اإللهي، واإلرادة اإللهية، والمنهج اإللهي، مع ستر العور 

 .﴿ َيا َبِني آَدَم َقْد َأنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباًسا ُيَواِري َسْوآِتُكْم ﴾

 ِلَباًسا ُيَواِري َسْوآِتُكمْ 

 ما هي السوءة ؟ – 1

ظة، واللباس يواري السوءة، وهذا اللباس أراده هللا غل  لحقيقة السوءة هي العورة المو ، ااإلخوةأيها 
 .لق هللا عْ وجل نع من مواد هي من خا ، ألنه صو عْ وجل

 :أشياء خلقيا هللا لإلنسا  خاصة  – 6
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لق من أجل هذا الشيءأحيانا  تدرك يقينا  أن   أخصر ، أخضر ، أحيانا  تجد نباتا  هذا الشيء خو
من أجل أن ترى منظرا  أخضر اللون، هناك شجرة من أجل أن ، هو فقط ثمرْهر وال يو ال يو فقط، 

 قة، على شكل دائرة، والجذع مستقيم، تدرك أن، مطب  نمة، كثيفةتكون ظال ، أوراق دائمة، أوراق منم
لتا مت من أجل أن تكون ظال  لإلنسانم  هذه الشجرة إنما صو  لق هللا عْ  فكرية   جولة   ، لو جو في خا

، هذا باب أشياء خلقها هللا خصيصى لإلنسان ، وهناكلوجدت أن الشيء قد تفهمه بوظيفتهوجل 
 .كبير في التفكر 

 :الماء 

ْداد حجمه فتقل   ةئد أربعإذا بردته إلى درجة زا ها هذا الماء فيه خاصة يتميْ بها، أنذلمايعني  ي
 . ، ولما كانت حياة على سطح األرض ا كان هذا الدرساصة لما ، لوال هذه الخ، فيطفوكثافته

 :مادة مضادة لتجمد الهين 

في جو تحت الصفر  ؟ لوال هذه الخاصة كل إنسان دخلفي ماء العين مادة مضادة للتجمد لماذا
 .يفقد بصره 

نها حاك م، لذلك النباتات التي تو هذا الشيء خولق خصيصى لهذا الشيءأنت تشعر أحيانا  أن 
لؤلؤ من أجل أن يكون ، الع قماشا  نرتديهصن  ، هذه النباتات مصممة كي تو الخيطان، القطن، الكتان

 .، اللحم من أجل أن يأكله اإلنسان طريا  زينة للنساء
كون الواسع ترى أن كل شيء له سبب، وله غاية، وأن العقل ما تجول بفكرك في هذا الحين

 .، وهذا هو التفكير الصحيح يرفض التناقض
المطر من السماء، فأنبت نباتا ، من  ﴾َدَم َقْد َأنَزْلَنا َعَلْيُكمْ َياَبِني آ﴿: حينما قال هللا عْ وجل: إذا  

ع منه الخيوط، والخيوط تكون نسيجا ، صنا شاكل ذلك، هذا النبات تو أنواع النبات القطن، والكتان، وما 
 . تنا ءا، فنستر به سو والنسيج يصبح ثيابا  نرتديها

َينِزُع ﴿: لكن إبليس كما وصفه هللا عْ وجل ﴾ِلَباًسا ُيَواِري َسْوآِتُكمْ  َيا َبِني آَدَم َقْد َأنَزْلَنا َعَلْيُكمْ ﴿
 .َما َسْوآِتِيَما ﴾َعْنُيَما ِلَباَسُيَما ِلُيِرَييُ 

 :البشر بين التهّري والستر 

الرجل  ،مرأة محجبة، المسلم الم التعري وعالم الحجاب، عاللك العالم اآلن عالم مقسوم قسمينلذ
ْور بلدظهر فخذه للناس، فيها حشمة ال يو ثيابه فيها ستر يرتدي أوربي تلتقي مع مدير عام  ا  ، قد ت

، والمنهج اإللهي منهج ستر، تعرية، النمط الغربي نمط ي جدا  ، طبيعإلى أعلى الفخذ ا  قصير  بنطاال  
، ومع الضياع مع اإلثارة فاحشة، ومع الفاحشة فساد، ومع الفساد ضياع، و ألن في التعرية إثارة
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 .ي بها هللا في األرض بكشف العورة، وقد بدأتع أول معصية عوص، وبعد الموت جهنمشقاء
قد ال يخلع ثيابه أمام ابنه، األب ن على سالمة أخالق أوالدهم لذلك اآلباء المربون الذين يحرصو 

ْع ثيابه أمام أوالده، ال يمكن ألب مؤمن طاهر ألولى، واألوجب، واوهذا األصح ، هللا أمرنا أن ين
ْوجهاو ، بالستر  .، ولمحارمها ال لكل الناس المرأة المسلمة مستورة، مفاتنها ل

، كم محطة فضائية بونيت على ت المرأة ي األرض حينما تعر  تشرى فورأيتم كم من الفساد اس
كم في الطريق   ،أساسه عرض المرأة عارية في االنترنت إباحي كم موقع ،ةعرض المرأة عاريأساس 

تعري صفتان تخصان المؤمنين الستر، لذلك الستر وال ،د من فتاة تبرز كل مفاتنها للناسمن فسا
 . غير المؤمنين والتعري 
أن  المرأة التي ترتدي  اإلخوةصدقوا أيها  ﴾مْ ِني آَدَم َقْد َأنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباًسا ُيَواِري َسْوآِتكُ َيا بَ ﴿

شمة كأنها أختك ال تفكر ، وأنت حينما ترى امرأة ترتدي ثيابا  محتثيابا  محشومة وهللان كأنها ملكة
، وفي هذا امتهان للمرأة امرأة إلى أنها متعةتقل من أنها ، أما حينما تبرز المرأة مفاتنها تنبشيء آخر

، أن أي سلعة مهما واستنكارٌ  واعتراٌض  المسيرة احتجاجٌ اآلن هناك مسيرات في العالم الغربي أساس 
لتعري أول معصية ، ارومج عن طريق امرأة شبه عارية، هذا من فعل إبليستو  كانت قليلة الشأن

 . واالحتشام  ،، والصون ركبت في األرض، والمؤمن أبرز ما فيه الستارتو 

 َأْنَزْلَنا: فائدة في قوله 

ْلن: هناك من قاللكن  ْل من السماء هو الخير :اكلمة أن يكون في اإلنسان ، وقد أي شيء ن
ولكنه ، أن يستجيب اإلنسان لنداء الشهوة ى من، الشرور تتأت  دافع نحو السماء، ودافع نحو األرض

َياَبِني آَدَم َقْد َأنَزْلَنا َعَلْيُكْم ﴿: قال تعالى ،ياب تستر العوراتك الث، لذلأخلد إلى األرض واتبع هواه 
 .﴾ا ُيَواِري َسْوآِتُكْم َوِريًشاِلَباسً 

 َوِريًشا

بعض الملوك يضعون ريشة على تاجهم، ، وكان الريش هو ما يكسو جلد الطائر، والريش جميل
، األشياء أن يشتري التحسينات، الترف عني أنه يملك، ي(مراي ش)والعوام استنبطوا من هذا أن فالن 

 : ، وهللا عْ وجل حينما قال ميلة، التي ال يحتاجها الفقراء، فالريش معناه زينةالج
 (8)َوَيْخُلُق َما ََل َتْهَلُمو َ  َواْلَخْيَل َواْلِبَغاَل َواْلَحِميَر ِلَتْرَوُبوَها َوِزيَنةً  

 سورة النحل  

ْينة حاجة في اإلنسان، ا في بيت مطلي بطالء ، لكن يستمتع إلنسان يسكن في بيتفكأن ال
 .، فيه ألوان جميلة لطيف
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، لكنه فوق ذلك يحبها ثيابا  جميلة، بألوان أنيقة، وبألوان متناسبة، تستر عورته نسان يرتدي ثيابا  اإل 
لجمال، طر على حب ااإلنسان فو : تعالى أودع فينا حب الشيء الجميل، وقد قالوافكأن هللا سبحانه و 

نا دون استثناء يحب الشيء الجميل، يحب البيت واحد م أي، فهو العطاء: والكمال، والنوال، النوال
ة ضي، لذلك اآلن قالجميل، يحب الثياب الجميلة، يحب األداة الجميلة، يحب اآللة إذا كانت جميلة

، لكن ا  للفطرةأي  شيء له مظهر جميل، هذا شيء ليس منافييعني الجمال واضحة جدا  في العالم، 
، فلم نعبأ للقلوب، ونحن قصرنا كثيرا   مهوى   بالدهعالام الغربي بالغ بتجميل الحياة، حتى أصبحت ال

الجمال ال يحتاج إلى أموال طائلة، بل و يعني البيت جميل، ، ناؤ بتجميل بالدنا حتى نفر منها أبنا
طالء بلون لكنه ، جدا   ، ورخيصا  ، وأحيانا  يكون الطالء بسيطا  يحتاج إلى ذوق، وجنة المؤمن داره
 .، وكل شيء في الغرفة مشتق من لون موحدزاه ، واألثاث متناسب مع لون الطالء

ْية، لفت نظري تناسق ألوان عجيب، فاإلنسان يرتاح مرة  .دخلت إلى صالة لألفراح وللتع
، اختر ألوانا  نسان ينبغي أال تكون حياته جميلة؟ كن متأنقا  في ثيابكإن اإل: من قال لك

إذا أرادوا أن يكون ، ال تنتقد اآلخرين ، اختر أدوات فيها مسحة جمالية، هذه حاجة أساسيةسبكتنا
اإلنسان إال وجعل لها قناة نظيفة، ، لكن ما من شهوة أودعها هللا في الشيء جميال ، هذه فطرة

، لكن أن تصل إلى الجمال في البيت، في المدخل، في غرفة الضيوف، في التناسق، في األزهار
 .جمال عن طريق المعاصي واآلثام فهذا ال يجوز ال

ْوج فقط، ، لكن هللا سبحانه وتعالى جالمرأة جميلة عل لك لهذا الجمال طريقا  شرعيا ، أن تت
لهذا البيت الجميل طريقا  واحدا ؛ أن تعمل عمال  شريفا ، وأن تكسب رزقا  ، لكن جعل لك والبيت جميل

كون متعتك بالجمال على حساب دينك، وعلى حساب ما أن ت، أتشتري بيتا  جميال  ، وأن حالال  
 .، وقد رسب من يفعل هذا باالمتحان مبادئك، فهنا الخطأ

 ﴿ َيا َبِني آَدَم َقْد َأنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباًسا ُيَواِري َسْوآِتُكْم َوِريًشا ﴾: إذا  

 :ول شيء خلقه لنا يحقق هدفًا وظيفيًا وهدفًا جماليًا 

عْ  ، وأيُّ شيء هللاجماليا   ، وهدفا  وظيفيا   حاجات التي خلقها هللا عْ وجل تحقق هدفا  ال: إذا  
فضال   يتامينات،، وفيها فأنها مغذية، وفيها مواد سكرية، وفيها معادن نوجل خلقه، فالتفاحة فضال  ع

انا  هناك ، أحيجميلها الطيب، منظرها طعمعن ، و رائحتها الطيبة نكل خصائصها، وفضال  ع نع
، هللا عْ جاص جميل، العنب جميلفاحة جميلة جدا ، الموز جميل، اإلتاللوحات فنية فيها فواكه، 

 .وجل علمنا أن كل شيء خلقه لنا يحقق هدفا  وظيفيا  وهدفا  جماليا  
، وال فق منهج هللاو الجمال ، لكن يحب فلذلك الجمال مطلوب، والمؤمن جميل، ويحب الجمال

 .ملة نع  قيد أو يحيد عن منهج هللا
 .كان عليه الصالة والسالم إذا مشى يوعرف بطيب الرائحة 
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 .كان عليه الصالة والسالم يرتدي أجمل ثيابه في المناسبات واألعياد 
 .، وفي خطبة الجمعة له ثياب يرتديها إذا لقي الوفود كان عليه الصالة والسالم

نجعل بالدنا ليست جميلة، تجد الطرقات  ذه مناسبة أال  نبتعد عن الجمال، أال، وهأنا أتمنى
غير جميلة، ليس هناك انتماء البيوت جميلة جدا ، أما الطرقات ليست جميلة، ألن االنتماء فردي، 

، يضع أشياء ال يحتاجها في الشرفة ، قداألذواق السليمة ش منظره، أن هذا الشيء يخر  جماعي
ال يهمه ذلك، البيت جميل من الداخل، فيه أشياء قديمة مكسورة، معطوبة، ومنظر الشرفة فيها 

 .، يضع فيها أشياء ليست مقبولة ذوقا  جمال، لكن الشرفة هذه للناسفيه أناقة، و 
إنسان بلمسات خفيفة يجعل بيته جنة  ﴾ا ُيَواِري َسْوآِتُكْم َوِريًشاَقْد َأنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباسً ﴿ :إذا  

 ا  ، ويضع مكان الثقب معجونغير الئق، يقلع المسماربلمسات خفيفة، مسمار عليه شريط، منظره 
 .في على اإلنسان شعورا  بالجمالضت، واألشياء الدقيقة يمكن أن فصار المنظر جميال  

 ، تدخل إلى صيدلية أحيانا  أنا لست مع أن نكون أتقياء، وبالدنا غير جميلة، بيوتنا غير جميلة
وصيدلية أخرى األدوية فوق بعضها،  ،ظريلفت النشيء  ،فيها أناقة، وفيها نظافة، وفيها نظام

واألشياء الجميلة من  ،، واألناقة من اإليمانالغبار، يا لطيف شيء ال يحتمل، فالنظافة من اإليمان
 ﴾ْوآِتُكْم َوِريًشاَقْد َأنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباًسا ُيَواِري سَ ﴿ :اإليمان، وهذه آية قرآنية

 :خاليية السوءات األ: المهنى الواسع للسوءات 

لكن هناك سوءات أخرى، هناك سوءات فكرية، إنسان جاهل، هناك سوءات أخالقية، كالكاذب، 
 .والمخادع، والمنافق، والمستكبر

، ز من منظر قبيح، من ثياب قذرة، من ثياب متنافرة في ألوانهاكما أنك تتقْ   اإلخوةصدقوا أيها 
ْز من مركبة ل نة م يفكر صاحبها أن يغسلهاكما أنك تتق ْز من بيمن سا ت فيه حاجات ، كما أنك تتق

ْز من ، المؤ فوضى، ليس هناك نظام، وال ترتيب فيهغير منسقة غير مرتبة، قبيحة المنظر،  من يتق
ْاح جنسي، من كنبر، من استعالء، من نفاق، من إنسان ذي  ْاح رخيص، من م كلمة بذيئة، من م

 . ت األولىءاثانية أشد إيالما  للنفس من السو ، وهللا ال أبالغ لعل السوءات الوجهين، هذه سوءات ثانية
هناك أشياء جمالية، البيت بيت،  ﴾ا ُيَواِري َسْوآِتُكْم َوِريًشاَيا َبِني آَدَم َقْد َأنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباسً ﴿

ر منظفة، مثال ، فيه صحن يؤدي الوظيفة، لكن أكل والبيت دافئ، لكن ما فيه جمال، فيه مدفأة غي
ْز عليه الدهر وشرب  .﴾ا ُيَواِري َسْوآِتُكْم َوِريًشا﴿ َيا َبِني آَدَم َقْد َأنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباسً ، منظره مق

ْاح الجنسي سوءة،  ْاح الرخيص سوءة، الم لكن الكذب سوءة، النفاق سوءة، الكبر سوءة، الم
سوءات النفس، وسوءات الجسد تسترها  ستره سوءات النفس، لباس التقوى يذالوقاحة سوءة، ه

، بطريقة حركته، من بأدبه، بتواضعه، بطريقة جلوسهتجد المؤ  ،الثياب، وسوءات النفس تسترها التقوى 
ه، مؤدب، يمشي بأدب خافض الطرف، ال يستعلي على الناس، ال ، بسكناتبطرقة كالمه، بحركاته
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، كما جمال األخالق فيهفي الماء العكر، ليس قناصا ،  ال يحم نر الوجوه، ال يصطاديحرج من حوله، 
 : ، لذلك حسن الصورة وأفعاله أيضا  جميلة أن المؤمن قد يكون 

 كقنديل على قبر المجوس   جمال الوجه مع يبح النفوس
*** 

 .ك بطولة جميلةهنا جميال   ، كما أن هناك بيتا  ، هناك فعل جميلجميال   كما أن هناك جسما  
با  من قراءتها ى طرن ، البطوالت التي نقرأ عنها في التاريخ القديم والحديُ تبقاإلخوةوهللا أيها 

، أحيانا  تطرب لفكرة جميلة، إ  في اإلنشاد إرشادًا، وإ  في اإلرشاد إنشاداً : أسابيع، لذلك قالوا
 .مال النفوس أحيانا  تفسير آية رائع فالجمال جب، تطرب لتحليل جميل، لعقيدة صحيحة

 عْ وجل فيه كل فعل هللا ﴾ا ُيَواِري َسْوآِتُكْم َوِريًشاَيا َبِني آَدَم َقْد َأنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباسً ﴿: لذلك
 .، وأداء لوظيفة جمالية أداء لوظيفة أساسية

تنصح  ، إذا أردت أنإذا قدمت شيئا  قدمه بغالف جميلأنت أيضا   ؟أنت ما مهمتك أيها اإلنسان
 . ، بكالم متواضع انا  فانصحه بكالم جميل، بكالم لطيفإنس

 :اللباس الحسن ليس من الِكبر 

أن يكون الجمال منهجا  في حياتنا، جمال الشكل والنظافة، واألناقة، واالنسجام، وجمال يجب 
 .، ألن هللا جميل يحب الجمال األفعال، والمؤمن جميل

من بطر : ، الكبر ال: ، هل هذا من الكبر ؟ قاليا رسول هللا، إن أحدنا يحب اللباس الحسنة
 .سالحق وغمط النا

نمةا  لو الجا خو ثعقالو ذارمة   نما  ال يادع لعبنهن من ُجَل ُيِحبُّ أْ  َيكوَ  َثْوُبُه : قاَل َرُجلٌ  كنبعر   نمن  كانا في قا إ َّ الرَّ
 .سِ النَّا وَغْمطُ  ،الَحقِّ  َبَطرُ  إ َّ ّللاََّ َجِميٌل ُيِحبُّ الَجماَل، الِكْبرُ : َحَسًنا وَنْهُلُه َحَسَنًة، قالَ 

  مسلم عن عبد هللا بن مسعودصحيح  

، مرة ، أما أن يكون بيتك جميال  هم هذا كبرءالكبر أن ترفض الحق، وأن تبخس الناس أشيا
 .يين مملينة أنا ال أقصد بالجمال الذي يحتاج إلى مال: ثالثة، ورابعة، وخامسة

ص النباتات بحجم واحد، مطلية صو ي جمال بسيط جدا ، كل أو ، لفت نظر وهللا مرة دخلت بيتا  
 ، ما منن حاجةباللون األخضر، بقياس واحد، هذا شيء جمالي، طالء بسيط جدا ، لكن بلون لطيف

 .كل شيء أساسي ،غير مهمة في البيت
والسجادة ، زرق ثاث، وأحيانا السجادة، الطقم أم مع األتنسج ة، ألوان الستار ةلطيف ةأحيانا ستار 

، مطلوب ، الجمال مطلوب، وأحيانا السجادة من لون الطقم تقريبا  تعطي جماال  خمري، فال تناسب
، ، قد يكون خمسين مترا  ، حتى يكون البيت جميال  عند كل الناس، وأنت بإمكانك أن تتنامى أذواقك

 : فيها أناقة، هذا من قوله تعالى  ،، لكن فيها جمالديمة جدا  لكن فيه جمال، قد يكون مركبة ق
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ن هناك سوءة في الجسد عورة مغلظة، منظرها قبيح، هناك سوءة كما أ: والنقلة الثانية ﴾﴿َوِريًشا
في النفس، سوءة الجسد تسترها الثياب، وسوءة النفس تسترها التقوى، االتصال باهلل، وطاعة هللا، 

تكون متواضعا ، أن تكون حليما ، أن تكون لطيفا ، أن  ، أنهي، أن تكون رحيما  واقتباس الكمال اإلل
  .البطوالت ال تنسىيعني ، أن تكون عدال   ،تكون شفوقا ، أن تكون منصفا  

 :ولُّ شيء أنزله هللا من السماء فيه خير : َذِلَك َخْيٌر 

كل شيء  ﴾َباُس التَّْقَوى َذِلَك َخْيرٌ َسْوآِتُكْم َوِريًشا َولِ َيا َبِني آَدَم َقْد َأنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباًسا ُيَواِري ﴿
ْل من السماء هو الخير  :، مثال  هللا عْ وجل يقول ن

ا  ها جا وع ا زا نعها لا من عا ة  ثومم جا دا لاقاكوم م نن نمفعس  وااحن َن اأْلَْنَهاِم َثَماِنَيَة َأْزَواٍج ۚخا لوقوكومع فني  َوَأنَزَل َلُكم مِّ ياخع
بُّكومع لاهو العمولعكو ۖ الا إنلاَٰ بو  لنكومو َّللامو را ث  ۚ ذاَٰ لعق  فني ظولوماات  ثاالا دن خا لعق ا م نن باعع اتنكومع خا ها إنالم هووا ۖ فاأانمىَٰ طوونن أوممها

فوونا  را  )0)توصع
ْمر    سورة ال

ْل من السماء، واألرض أنبتت  أيضا  المطر فنماا  عشب،، والحيوان أكل هذا الالعشب هذان
ْلت علينا من السماءه األنعام أو ، فكأن هذجسمه وتكاثر  :، هذا المعنى الثاني ن

َناتِ  يدا  َۖوَأنَزْلَنا َمَهُيُم اْلِكَتاَب َواْلِميزَاَ  ِلَيُقوَم النَّاُس ِباْلِقْسطِ  َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبيِّ دن لعناا العحا  واأانْا
مانا  يٌد وا دن يٌْ فنيهن باأعٌس شا ْن لاهو بنالعغايعبن ۚ إننم َّللاما قاونيٌّ عا روسو روهو وا لاما َّللامو مان يانصو لنياعع  )62)افنعو لنلنماسن وا

 سورة الحديد 

ْان، الكتاب منهج، الكتاب فيه افعل وال تفعل، افعل الخير، وال تفعل الشر، افعل الكتاب : إذا   مي
ْل من العدل وال تفعل الظلم  .السماء، وهذا الكتاب ن

ينفع الناس في صون  الحديد المنافع بأسو  َوَأْنَزْلَنا اْلَحِديَد ِفيِه َبْأٌس َشِديٌد َوَمَناِفُع ِللنَّاِس﴾﴿
ن بين أن يكون السالح لصون ، لكن شتاالقيم، والسيف من الحديد، واألسلحة كلها اآلن من الحديد

 .يكون السالح لصون الكفر والعدوان، أو أن القيم
اد، سالح في تاريخ البشرية يدعم الحق، يدعم الهدى، اآلن السالح يدعم الكفر، يدعم الفسال

، يوم يذوب قلب ص الغنم ال يدري القاتل لما يقتل، وال المقتول فيما قتل، موت كعقايدعم اإلباحية
 : لذلك ، جوفه مما يرى وال يستطيع أن يغير، إن تكلم قتلوه، وإن سكت استباحوهالمؤمن في 

َناِت َوَأْنَزْلَنا َمَهُيْم اْلِكَتا﴿ ذ ، لينفم بالعدل ﴾ِلَيُقوَم النَّاُس ِباْلِقْسطِ  َب َواْلِميَزا َ َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبيِّ
، ودعما  لهذا الحق الذي هو من عند ، ودعما  لهذا الوحي السماوي ألمر اإللهي، ودعما  لهذا اأمر هللا

، ، تدافع به عن الحقالبأس أن يكون سالحا   ﴾َشِديٌد َوَمَناِفُع ِللنَّاسِ  َوَأْنَزْلَنا اْلَحِديَد ِفيِه َبْأٌس ﴿هللا 
 .وعن نفسك
ْل من السماء فيه خير كبير، فيكل شيء  َأْنَزْلَنا﴾﴿، ال زلنا في الكرام اإلخوةأيها  نعمة  هن

 :، لذلك قال تعالى شيء جاءنا من البشر فيه شر كبير ، وكلكبيرة
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ي عَ  َظَيَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت َأْيِدي النَّاسِ   يَقُيْم َبْهَض الََِّ ِمُلوا َلَهلَُّيْم ِلُيَِ
 (11)َيْرِجُهو َ 

 الروم  سورة 

لعل سوءات القيم أشد قبحا  من ، و سوءات الحس تواريها الثياب، وسوءات القيم تواريها التقوى 
 . ت الحس ءاسو 

 :تربية األوَلد على جمال الظاهر والباطِن 

 :، هللا عْ وجل يقول اإلخوةأيها 
ْزقِ قُ  َباِت ِمَن الرِّ َم ِزيَنَة ّللاَِّ الَِّتي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيِّ يااةن  ْۚل َمْن َحرَّ ينا آمانووا فني العحا يا لنلمذن

 قولع هن
لاموونا  م  ياعع يااتن لنقاوع لو اآلع لنكا نوفاص ن ذاَٰ ما العقنيااماةن ۗ كا ة  ياوع النصا نعياا خا  )06)الدُّ

 سورة األعراف 

اء الجميلة منن ننعم هللا الكبرى، وهللا مرة دخلت مدرسة شرعية، وهللا فيها لمسات ألشيهذه ا
 .حبب ، الدخول للمدرسة شيء مو جمالية، شيء يحير العقول

وتأمين الحاجات التي ، ا، من شدة أناقة المدرسة وجمال أبهائهحدثني أخ مقيم ببالد بعيدة
يجب أن تكون هكذا  ،لمدرسةوق نفسه للذهاب إلى ا، تطترضي الطالب، الطفل في يوم العيد يبكي

 .، العنصر الجمالي نحن مقصرون جدا  فيه مدارسنا، وهكذا مساجدنا، وهكذا بيوتنا
الجمعة جميعا  ، ألن أهل هذه البلدة يوم بها تجد قرية أنيقة، شوارعها، حدائقها، األشجار تحف  

 .ينها ي، وفي تْ يعملون في تنظيفها، وفي تجميلها
، وهللا في قرية دخلت من ، شيء يلفت النظر، قد تدخل إلى مسجدحات الجماليةسالميعني 

، والتدفئة، شيء جميل جدا   ،، والثرياتجدا ، األناقة، والسجاد جميال   يومين مسجدها رأيتو شيئا  
 يستهوي، اآلن ماذا فعل أهل الدنيا؟ أنشؤوا فنادق بخمس نجوم، جميلة جدا ، لكن فيهاالمكان الجميل 

ْنا، وفيها المعاصي واآلثام، وفيها الحفالت الراقصة، وفيها النوادي الليلية ، من ربط الخمور، وفيها ال
الذي ربط ؟ من هذا ا؟ ماذا ينقصننربطه باإليمان والطاعةال  نحن لما  ،؟ همالجمال بالكفر والمعصية
 .بة جدا  ن يجب أن نربطه باإليمان والطاعة، والبوادر طي؟ نحالجمال بالكفر والمعصية

 .، فيه لوحات قد تدخل معهدا فيه نظام، فيه أناقة
حبب، اللوحات م لكم باهلل كأنها فندق خمس نجوم، شيء مو دخلت مرة إلى ثانوية في تركيا أقس

 .تات ا، النب، األناقةالفنية، النظافة
غير  ألن البيت الجميل يستهوي األوالد، والبيت، ى أن نقيم مسحة جمالية في بيوتناأنا أتمن

جميل، ما فيه نظام، فيه فوضى، فيه تنازع بين األم واألب، األوالد يهربون منه إلى الطريق، إلى 
 . يجذب األوالد إليه  ئا  ، اجعل البيت شيأصدقائهم، فقدتا ابنك بهذه الطريقة
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 :خاتمة 

قة تجد حدي حيانا  أ ،، وأيضا  من الحضارةالجميلة واألنيقة هي من اإليمان ، األشياءاإلخوةأيها 
منن إنسان يمكن أن يؤذي الحديقة، تجد حديقة ببلد  ، وماببلد متطور نظيفة بشكل غير معقول

، امة، هذا شيء غير معقول إطالقا  للقم ، بعد حين أصبحت مكانا  ت رائعة جدا  ئمتخلف، حينما أونش
ة، ما يكتب، أيام بالحديقة يعتني بالمركبة العام يعتني باألشياء العامة فنحن يجب أن نربي أبناءنا أن

نحت مرة ثانية،  بحاجة إلىما عاد له حل،  ا  على الحيطان، يكون الحائط حجر ا  مكتوب ا  تجد خط
 .، وضعف القيم والوازع ضعف التربية، غير مقبول إطالقا  بسبب تصرف غير جمالي هناكف

ْت في هذه اآلية على كلمة لذلك كانت بيوتنا جميلة جمال نحن إذا  ﴾﴿َوِريًشا: أنا رك
طالء البيت رخيص، لكن بلون زاه ،  م، ال جمال الفخامة والغالء، بل جمال انسجام، أحيانا  االنسجا

ا تكون بيوتنا غير جميلة إطالقا ، وفيها ، ولم  نفسية، األثاث المتناسب يحدث راحة يحدث راحة نفسية
ه، خصومات، يهرب الطفل من البيت، ويجد الطريق أجمل، فقعد مع رفاقه، ودخل المطعم، فخسرنا

ص له مساحات جمالية دعف ص له غرفة خاصة، خص ن ص له منظرا  ابنك عندك، خص ن  طبيعيا   ، خص ن
إليمان أجمل ، ابط اإليمان بالجمال اإليمان جميل، أنا أتمنى أن نر ، آية قرآنية مثال  ، لوحةصغيرا  

ف إليمانك، و  رحمتك، وإنصافك، تواضعك، و شيء بحياتك أنك مؤمن، صادق، أمين، متواضع، وأاضن
ف مكانا  عدلكو  ، اترك ، اترك مكتبك جميال  ، عندك محل تجاري اتركه جميال  جميال   ، وفصاحتك أاضن

ما  عاما   ، تجد طريقا  انتبه لهذه الناحية، أي مكان تذهب إليه الغرب ،جمال يجذب، الالصيدلية جميلة
، هذا من ال يحتمل ، تجد منظرا  مطر، ومس  الطينو الحيطانا الفي أيام له لون أبدا ، كان في الشتاء 

 .المفروض أن نكافحه 
ري الناس أن نا، حتى نو ، حتى نجذب الناس إليفي هذا الدرس أن نعتني بالجمال لذلك أنا ألح  

 .، وأهله عندهم أذواق رفيعة جدا  اإلسالم جميل
 : إذا  
ا َوِلَباُس التَّْقَوى َذِلَك َخْيٌر َذِلَك ِمْن َيا َبِني آَدَم َقْد َأنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباًسا ُيَواِري َسْوآِتُكْم َوِريشً ﴿

ََّوَُّرو َ آَياِت ّللاَِّ   .، وسوءة نفسية سترها بالتقوى هناك سوءة جسمية سترها بالثياب ﴾ َلَهلَُّيْم َي
أنيقة جدا ، قال له شخص، إم ا أن تتكل م مثل لباسك،  ، ويرتدي ثيابا  بذيئ ا جدا   تكلم أحدوهم كالما  

، كهذا الكالم ، أو أن ترتدي ثيابا  أن تنطق بكالم جميل كهذه الثياب ، إماثل كالمنكأو تلبس م
 .االنسجام مطلوب بهذه الحياة 

ة إلى أن الريش له هدف جمالي ، وفيها إشار اآلية دقيقة جدا ، فيها أنواع السوءات، وأنواع اللباس
لق هللا جميل، الفواكه كله، اآلن كل فقط يعني ، ا جميلة، األشجار جميلةشيء تراه عينك من خا

لق هللا عْ وجل  ْء من خا  .الجمال ج
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نظر إلى البحر كيف ألوانه متدرجة، انظر ، اها الشفق األحمرانظر إلى السماء قبل الغروب في
ْا  ألوصاف الجنة، هناك أماكن فيها ، إلى األخضر لماذا خلق هللا أشياء جميلة جدا ؟ كي تكون مرتك

 .، فيها أشجار جميلة بحرغابات، فيها إطاللة على 
، اتات هدفها فقط إمتاع العين فقط؟ وهللا هناك مئات ألوف من أنواع النبمن األزهار كم نوعا  

 .ات الجميلة من أجل أن تستمتع بهاألوف مؤلفة من النبات
فنون الجميلة ، ما في مثال  نريد أن نعلم طالب المال في اإلسالم منضبط بمنهج هللان  الجأإال 

، المرأة زوجة مرفوض في ديننا، ألن المرأة لها أحكام خاصةالشيء امرأة عارية، هذا يرسموا أن 
 يصح أن تكون المرأة سلعة رخيصة، أو مظهر جمالي فقط، المرأة ، الت مقدسةنبقدسة، المرأة م

ْوجها، لمحارمها، وليس لكل الناساصيجب أن تو   .ن بالثياب، أما جمالها ل

 والحمد هلل رب الهالمين 
الحمد هلل رب الهالمين والصالة والسالم على سيدنا دمحم هللا الرحمن الرحيم، بسم 

 تثثر علينا، آثرنا وَل نا،، أورمنا وَل تييم أعطنا وَل تحرمنا، اللالصادق الوعد األمين
 ، وصلى هللا على سيدنا دمحم النبي األمي وعلى آله وصحبه وسلم،أرِضنا وارَض عنا

 .والحمد هلل رب الهالمين


