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، 411 - 411تفسير اآليات (: 00-14)الدرس - 000سورة األعراف  -التفسير المطول 
 استعداد سيدنا موسى للقاء هللا بعد مشقة كبيرة مع فرعون 

 41-00-1002: لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتاريخ

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
اللهم أخرجنا  ،حمٍد الصادق الوعد األمين، والصالة والسالم على سيدنا مالحمد هلل رب العالمين 

 .ن وحول الشهوات إلى جنات القربات، وموالوهم إلى أنوار المعرفة والعلممن ظلمات الجهل 

 :إغراق آل فرعون عبرة لمن جاء بعدهم 

، ومع اآلية الثانية واألربعين من دروس سورة األعراف ، مع الدرس الواحداإلخوة الكرامأيها  
 : ، وهي قوله تعالى عد المئةين بواألربع

ِه َأْرَبِعيَن َلْيَلًة َوَقاَل ُموسَ   ى ِِلَِخيِه َوَواَعْدَنا ُموَسى َثََلِثيَن َلْيَلًة َوَأْتَمْمَناَها ِبَعْشٍر َفَتمَّ ِميَقاُت َربِ 
  (411)َهاُروَن اْخُلْفِني ِفي َقْوِمي َوَأْصِلْح َوََل َتتَِّبْع َسِبيَل اْلُمْفِسِدينَ 

 رة األعرافسو 
ان يقّتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، ، بعد أن نجى هللا بني إسرائيل من فرعون الذي كاإلخوةأيها  
، فلما خرج موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصالة البحرفي نجاهم منه بمعجزة، حينما تبعهم  بعد أن

، وأصبح عبرة لكل مرهعون ودفر  غرق هللا، وأ لسالم مع قومه إلى الضفة الثانية، عاد البحر بحرا  وا
 .طاغية

الذي تفنن في سفك دمائهم، واستحياء نسائهم، وإذاللهم،  د أن نجى هللا قوم موسى من فرعون بع 
 : ، فقال تعالى اآلن جاء طور آخر، هذا الطور هو مجيء التشريع

ِه َأْرَبِعيَن َلْيَلةً ِميَقاَوَواَعْدَنا ُموَسى َثََلِثيَن َلْيَلًة َوَأْتَمْمَناَها ِبَعْشٍر َفَتمَّ ﴿  ﴾ُت َربِ 

 :اإلجمال والتفصيل إن جاءا في آية واحدة ُحل  اإلشكال 

تاب على موسى الذي فيه منهج ، ومكان إللقاء الكأي هناك وقت ﴾َواَعْدَنا ُموَسى﴿ اإلخوةأيها  
 : ك آية يقول هللا عز وجل ؟ ولكن قد يقول قائل هنالق اإلنسان في هذه الدنيالماذا خ  ، وفيه التعريف هللا

 )14)ث مَّ اتََّخْذت م  اْلِعْجَل ِمن َبْعِدِه َوَأنت ْم َظاِلم وَن  َوِإْذ َواَعْدَنا ُموَسٰى َأْرَبِعيَن َلْيَلةً 
 سورة البقرة

 : وفي هذه اآلية  
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فسير هناك إجمال، وهناك لتقال بعض علماء ا ﴾َلًة َوَأْتَمْمَناَها ِبَعْشرٍ َوَواَعْدَنا ُموَسى َثََلِثيَن َليْ ﴿
 ، وفي اآلية الثانيةهذه آية طابعها اإلجمال ﴾َنا ُموَسى َأْرَبِعيَن َلْيَلةً َوِإْذ َواَعدْ ﴿، ففي اآلية األولى تفصيل

 ، فإذا جاء اإلجمال والتفصيل معا  هذه آية فيها تفصيل ﴾َلًة َوَأْتَمْمَناَها ِبَعْشرٍ َوَواَعْدَنا ُموَسى َثََلِثيَن َليْ ﴿
وع آخر يبدو أن لكن أحيانا  تأتي آيات من ن ﴾ُت َربِ ِه َأْرَبِعيَن َلْيَلةً َفَتمَّ ِميَقا﴿ الفي آية واحدة ح ل اإلشك

 :، من هذه اآليات هناك تناقض بينها
َوَجَعَل  (9)َك َربُّ اْلَعاَلِمينَ ُقْل َأِئنَُّكْم َلَتْكُفُروَن ِبالَِّذي َخَلَق اِْلَْرَض ِفي َيْوَمْيِن َوَتْجَعُلوَن َلُه َأْنَدادًا َذلِ  

َر ِفيَها َأْقَواَتَها ِفي َأْرَبَعِة أَ  اِئِلينَ ِفيَها َرَواِسَي ِمْن َفْوِقَها َوَباَرَك ِفيَها َوَقدَّ   (46)يَّاٍم َسَواًء ِللسَّ
 سورة فصلت  

 .، وفي أربعة أيام في يومين 
َماِء َوِهَي ُدَخاٌن فَ   َقاَل َلَها َوِلْْلَْرِض ِاْئِتَيا َطْوعًا َأْو َكْرهًا َقاَلَتا َأَتْيَنا ُثمَّ اْسَتَوى ِإَلى السَّ

ْنَيا َقَضاُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت ِفي َيْوَمْيِن فَ  (44)َطاِئِعينَ  َماَء الدُّ لِّ َسَماٍء َأْمَرَها ۚ َوَزيَّنَّا السَّ َوَأْوَحٰى ِفي ك 
ِلَك َتْقِدير  الْ   )41)َعِزيِز اْلَعِليِم ِبَمَصاِبيَح َوِحْفظ ا ۚ ذَٰ

 (سورة فصلت ) 

 :، وفي معظم آيات القرآن الكريم كم يوم أصبحوا ؟ ثمانية 
َماَواِت َواِْلَْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِفي ِستَِّة َأيَّامٍ َّللاَّ  الَِّذي  ن  َخَلَق السَّ ث مَّ اْسَتَوٰى َعَلى اْلَعْرِش ۖ َما َلك م مِّ

وِنِه ِمن َوِليٍّ َواَل  وَن  د   )1)َشِفيٍع ۚ َأَفاَل َتَتَذكَّر 
 السجدةسورة  

 .فقال هذا إجمال وتفصيل  

 :كَلم هللا كَلم معجز وأي إشكال في القرآن الكريم على اإلنسان أن يسأل عنه أهل الذكر 

وصلت إلى حمص في ساعتين،  :ول مثال  ، فقد تقاإلجمال والتفصيل معا  بالتداخل فهم هذاقد ي  و  
ته بالوصول إلى حمص داخل في حماة، ؟ أن الزمن الذي استغرقثالث ساعات، ماذا نفهموإلى حماة في 

، على كٍل إن هذا الموضوع وصلت إلى حمص في ساعتين، وإلى حماة في ثالث ساعات، هناك تداخل
، أي لى كالم خلقه كفضل هللا على خلقهوأن فضل كالم هللا ع ،حينما نؤمن أن كالم هللا كالم معجز

 :، ولكن قال تعالى ريم هناك إجابة مقنعة مئة بالمئةيبدو لك في القرآن الكإشكال 
ْكِر ِإن ُكنُتْم ََل َتْعَلُمونَ َوَما َأْرَسْلَنا ِمن َقْبِلَك ِإالَّ ِرَجاال  نُّوِحي ِإَلْيِهْم ۚ   )11) َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِ 

 سورة النحل  

 :وله تعالىأهل الذكر أهل القرآن، هناك ملمح آخر في ق 
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ِلَك َكذََّب الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم ۖ َفانظ ْر َكْيَف  َبْل َكذَُّبوا ِبَما َلْم ُيِحيُطوا ِبِعْلِمِه َوَلمَّا َيْأِتِهْم َتْأِويُلُه ۚ َكذَٰ
 )13)َكاَن َعاِقَبة  الظَّاِلِميَن 

 سورة يونس  

َبْل َكذَُّبوا ِبَما َلْم ُيِحيُطوا ِبِعْلِمِه ﴿ إذا  أنت ليس مسموح لك أن تتساءل، أو أن تحكم قبل أن تسأل 
 ﴾ِإْن ُكْنُتْم ََل َتْعَلُمونَ  َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِ ْكرِ ﴿ ﴾َوَلمَّا َيْأِتِهْم َتْأِويُلهُ 

يقة ، هي في الحقهناك إشكاالت كثيرة جدا ، تبدو في الظاهر إشكاالت، يبدو في الظاهر مفارقات 
 .، وتعليل رائع جدا  يلآيات محكمات ولها شرح وتفص

 : ما من شيء عظيم يفوق أن تعرف هللا عز وجل 

َنا ُموَسى َوَواَعدْ ﴿ :، الموضوع الدقيق الذي يلفت النظر أن هللا سبحانه وتعالى قالاإلخوةأيها  
 .لقاء بين سيدنا موسى وبين ربه ﴾َثََلِثيَن َلْيَلةً 

اللقاء مع  ، أما هناء مع إنسان كبير، مع عالم جليلنسان أحيانا  يعتز بلقاء مع ملك، يعتز بلقااإل 
 :بين أيديكم كي أضع الحقيقة، أنا أذكر هذا المثل كثيرا  خالق السماوات واألرض

، وانتهى علم، وجاء العيد؟ طفل والده ممعي مبلغ عظيم، كم تظنه: الطفل الصغير إذا قال مرة 
، فإذا 100أنا أقدره بمئتي ليرة، كلمة عظيم من طفل تعني وقال ألخيه الكبير معي مبلغ عظيم، ، العيد

لهذه الحرب مبلغا  عظيما ،  أعددنا: حربا  على بلد نفطي ع أن تشنّ زمِ ت   قال مسؤول كبير في دولة عظمى
 100مليون، ال،  100ؤول كبير في دولة عظمى ، ما دامت هذه الكلمة صدرت من مسالكلمة نفسها
 .، الكلمة واحدة هذا اإلنسان نقدرها بمئتي مليار ، كلمة عظيم منمليار دوالر

، ض، فإذا قال خالقنا، وربنا، فإذا قال قيوم السماوات واألر فإذا قال ملك الملوك، ومالك الملوك 
 :ومسيرنا 

ْم َأن ي ِضلُّوَك َوَما ي ِضلُّونَ  ْنه  ِ َعَلْيَك َوَرْحَمت ه  َلَهمَّت طَّاِئَفٌة مِّ ْم ۖ َوَما  َوَلْواَل َفْضل  َّللاَّ ِإالَّ َأنف َسه 
وَنَك ِمن َشْيٍء ۚ َوَأنَزَل َّللاَّ  َعَلْيَك اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة  رُّ َوَعلََّمَك َما َلْم َتُكن َتْعَلُم ۚ َوَكاَن َفْضُل َّللاَِّ َعَلْيَك َيض 

 )441)َعِظيًما 
 سورة النساء  

 . هل هناك من شيء عظيم يفوق أن تعرف هللا  

 :اإلله العظيم الطريق إليه سهل جدًا 
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للقاء مع هللا في الصلوات الخمس،  حيانا  رمضان فرصةأ ﴾َنا ُموَسى َثََلِثيَن َلْيَلةً َوَواَعدْ ﴿لذلك  
الخمس فرصة للقاء ، الصلوات وجل، الحج فرصة للقاء مع هللا عز في صالة الفجر، في صالة التراويح

 :، واآلية التي تنظم هذه اللقاءات مع هللا عز وجل
ٌه َواِحٌد ۖ  ه ك ْم ِإلَٰ ْثل ك ْم ي وَحٰى ِإَليَّ َأنََّما ِإلَٰ ِه َفْلَيْعَمْل َعَمًَل َفَمن َكاَن َيْرُجو ِلقَ ق ْل ِإنََّما َأَنا َبَشٌر مِّ اَء َربِ 

 )440) َصاِلًحا َوََل ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة َربِ ِه َأَحًدا
 سورة الكهف  

إلى لواء كبير أو إلى فرقة كبيرة، ، التحق لتوه في قطعة عسكرية تنتمي يعني يستطيع مجند غر 
يع هذا المجند الغر أن يقابل ، هل يستطمؤلفة من ثالثة ألوية، على رأس هذه الفرقة، لواء أركان حرب

، ال كل جيوش العالم هذا الجندي الغر ، وفيذا اللواء الذي يرأس ألوية ثالثة؟ في كل أنظمة العالمه
ثم ، عريف، ثم عريف أول،  وجدن أمامه عريف، على التسلسل يبلة هذا اللواء الكبير، أليستطيع مقا

ثم نقيب، ثم رائد، ثم مقدم، ثم عقيد، ثم عميد، ثم لواء،  ، ثم مالزم، ثم مالزم أول،مساعد، ثم مساعد
، ؟ ال يستطيع، إال في حالة واحدة، هل يستطيع هذا الجندي أن يقابل أعلى رتبة مباشرةبعدها في عماد

ق فألقى هذا الجندي بنفسه وأنقذه، يدخل عليه أن يكون ابن هذا اللواء الكبير يسبح وكان على وشك الغر 
هذا المثل ضعوه بين  وقد يضيفه بنفسه،جانبه يجلس إلى  ، وقدن، ويكرمه أعظم تكريممن دون استئذا

 .﴾َفْلَيْعَمْل َعَمًَل َصاِلحاً  َفَمْن َكاَن َيْرُجوا ِلَقاَء َربِ هِ ﴿أيديكم 

 :أسعد إنسان من تجلى هللا على قلبه باِلمن و اَلستقرار 

لى هللا على قلبك؟ أتحب أن تشعر أن هللا يحبك؟ أتحب أن تبكي في الصالة؟ أتحب أن يتج 
؟ كل هذه س أن هللا راٍض عنك؟ أتحب أن تحأتحب أن تحس باألمن؟ أتحب أن تحس باالستقرار

ثمنها أن ترحم عباد  ﴾َفْلَيْعَمْل َعَمًَل َصاِلحاً  َفَمْن َكاَن َيْرُجوا ِلَقاَء َربِ هِ ﴿المشاعر ثمنها العمل الصالح 
، ثمنها أن ثمنها أال تلقي الرعب في قلوبهم ،ال تغشهم، ثمنها أال تبتز أموالهمأتنصحهم  هللا، ثمنها أن

 .، إنهم عباد هللا هم، أن تقدم لهم كل مساعدةترحم
، إن أردت ميقات هللا عز وجل، إن أردت خلوة مع هللا، إن أردت إقباال  على اإلخوةلذلك أيها  

، إن أردت أن تقول ليس ، والتوفيق، والنصر، والتأييد، وأن يسعدكإن أردت أن تستمد من هللا العون  ،هللا
كل من في األرض  ، وأنسعد مني، إن أردت أن تشعر أنك متفوق، وأن هللا يحبكفي األرض من هو أ

من في األرض من أقوياء بيد هللا، وأنت مع هللا، وإذا كان هللا معك  ، كلبيد هللا عز وجل، وأنت مع هللا
 .إذا كان عليك فمن معك ، و فمن عليك

 :كل إنسان بحاجة إلى شحنة روحية و خلوة مع هللا عز وجل 
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موسى استخلف أخاه هارون في قومه،  سيدنا ﴾َنا ُموَسى َثََلِثيَن َلْيَلةً َوَواَعدْ ﴿ اإلخوةلذلك أيها  
لكم أيها ، وأنا أقول هو ذهب إلى المناجاة، ذهب إلى الخلوة مع هللا، ذهب إلى ما يشبه غار حراء

ه إذا جلس في هذه الغرفة، وقرأ القرآن هذا يشبه ، أحيانا  غرفتكل مؤمن يحتاج إلى غار حراء: اإلخوة
عا به النبي عليه ، أو بما د، إذا ذكر هللا باسمه، هذا يشبه غار حراءواحد الديان، إذا ذكر الغار حراء

 .ن شحنة روحية شحَ ، يعني ال بد لك من أن ت  الصالة والسالم
 .طفئ الشاشة، ويصمت وينتهي عمله، إن لم تشحنه تنالهاتف الجوال أكبر دليل على ذلكهذا و  
، هذه شحن عندنا شحنات يومية، خمس شحنات يومية، الصلوات الخمسمن إن لم ي  وهذا المؤ  

 ، إذا بسيطة تكفي للصالة التي تليها، عندنا شحنة أطول شحنة أسبوعية؛ شحنة خطبة الجمعة ةحنالش
، ألن هللا عز وجل تتوهم أنك أديت صالة الجمعةطعت أن تدرك ركعتي الجمعة مع اإلمام إياك أن است

 :حينما قال 
ََلِة ِمن َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإَلٰى ِذْكِر َّللاَِّ  وا اْلَبْيَع َۚيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدَي ِللصَّ ِلك ْم  َوَذر  ذَٰ

نت ْم َتْعَلم وَن  َخْيٌر لَّك مْ   )3)ِإن ك 
 سورة الجمعة 

، هذه العبادة التعليمية من يمية، هذه عبادة تعلذكر هللا هي الخطبة: قال علماء التفسير 
والذي يأتي  ،يأتي مبكرا  كأنه قدم جمال  بل إن الذي  ﴾﴿َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر َّللاَِّ خصائص هذا الدين العظيم 

، والذي يأتي بعده والذي يأتي بعده كأنه قدم دجاجة ،رة، والذي يأتي بعده كأنه قدم شاةبعده كأنه قدم بق
ت يو إذا صعد الخطيب المنبر ط  ف: المنبر قال ل أن يصعد الخطيب، هذا كله قبقدم بيضة كأنه

ية أرادك هللا أن تستمع إلى عبادة تعليم! ا لحقت ركعة الحمد هلل، شيء مضحك، يقول لك أنالصحف
 . ، بالتأييدر، بالنصطبة، إلى موضوع، موضوع متعلق بآخرتك بسالمتك، بسعادتك، بتألقك، بالتوفيقخ

 :استخَلف سيدنا موسى ِلخيه هارون في قومه 

هو هيأ نفسه تهيئة كبيرة، هيأ نفسه بالذكر، هيأ  ﴾َنا ُموَسى َثََلِثيَن َلْيَلةً َوَواَعدْ ﴿ اإلخوةلذلك أيها  
، والدليل لما هارون رسول أيضا   أخاهل شيء، من كل شائبة، استخلف أخاه هارون، و نفسه بالتنقية من ك

 :التقى سيدنا موسى وهارون مع فرعون 
ْم ۖ َقْد ِجْئَناَك ِبآَيٍة مِّن رَّبَِّك ۖ  َفُقوََل ِإنَّا َرُسوََل َربِ كَ َفْأِتَياه   ْبه  َفَأْرِسْل َمَعَنا َبِني ِإْسَراِئيَل َواَل ت َعذِّ

َدٰى َوالسَّ   )10)اَلم  َعَلٰى َمِن اتََّبَع اْله 
 سورة طه 

َهاُروَن اْخُلْفِني َوَقاَل ُموَسى ِِلَِخيِه ﴿، فسيدنا موسى استخلف أخاه هارون سولارون ر سيدنا ه 
 . ، بعد أن نجاهم هللا عز وجل من فرعون وكلتك بقومي ﴾ِفي َقْوِمي
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إذا قلت للصالح أصلح، أي داوم على إصالحك، نبي كريم  ﴾ِبْع َسِبيَل اْلُمْفِسِدينَ تَّ َوَأْصِلْح َوََل تَ ﴿
 .يعني اسلك سبيل الصالح الذي ع هد منك ﴾﴿َوَأْصِلحْ ، صالح من الصالحين الكبار هو صالح

ناك مشكلة سوف تنشأ كأن هللا سبحانه وتعالى أوحى إليه أن ه ﴾تَِّبْع َسِبيَل اْلُمْفِسِدينَ َوََل تَ ﴿أما  
 ﴾تَِّبْع َسِبيَل اْلُمْفِسِدينَ َوَأْصِلْح َوََل تَ ﴿ :، فقال لهمه، وأخوك مسؤول عنبني إسرائيل مع

 : تناسي قوم فرعون المعجزات الدالة على عظمة هللا وطلبهم بأن ُيجعل لهم إلهًا 

واستخلف  -قليلولها حديث طويل بعد -أن سيدنا موسى ذهب إلى المناجاة لكن الذي حصل  
، قدموا لذي قّتل أبناءهم واستحيا نساءهمهللا بني إسرائيل من فرعون ا ىأخاه هارون في قومه، فلما نج

 .على قوم يعبدون العجل من دون هللا 
ا ُموَسى اْجَعْل َلَنا ِإَلهًا َقاُلوا يَ  َوَجاَوْزَنا ِبَبِني ِإْسَراِئيَل اْلَبْحَر َفَأَتْوا َعَلى َقْوٍم َيْعك ف وَن َعَلى َأْصَناٍم َله مْ 

  (412)َقاَل ِإنَّك ْم َقْوٌم َتْجَهل ونَ َكَما َلُهْم َآِلَهٌة 
 سورة األعراف

ات الصارخة الدالة على عظمة هللا، كيف أن هللا أغرق فرعون، وما أدراك ما فرعون، هذه اآلي 
، كيف أن البحر طريقا  يبسا   أن هللا جعل ، كيفبقوته، بجبروته، بمن حوله، بأسلحته، دمره كمعجزة

 :عصا سيدنا موسى ألقاها
 )400) َفِإَذا ِهَي ُثْعَباٌن مُِّبينٌ  َفَأْلَقٰى َعَصاه  

 سورة األعراف  

يف يتناسى هؤالء كل هذه ، كأكل كل ما صنعه السحرة والمفسدون كيف أن هذا الثعبان  
 ﴾َكَما َلُهْم َآِلَهةٌ ا ِإَلهًا اْجَعْل َلنَ ﴿: المعجزات، ويقولون لسيدنا هارون 

 َوَقاَل ُموَسى ِِلَِخيِه َهاُروَن اْخُلْفِني ِفي َقْوِمي َوَأْصِلْح َوََل َتتَِّبْع َسِبيَل اْلُمْفِسِديَن ﴾﴿

 :إن لم ترحم من حولك لست مؤهًَل أن تقودهم 

أنت أخي؟ قال أنت أخي، ما معنى  ﴾﴿َوَقاَل ُموَسى ِِلَِخيهِ انظر إلى الكالم ما أدقه : بالمناسبة 
، هذا كالم فيه تحنن، فسيدنا هارون رسول، وأخ يأحيانا ، أنا ابنك يا أبت، أنت ابني تقول نفيها تحنُّ 

 ﴾َهاُروَن اْخُلْفِني ِفي َقْوِميَوَقاَل ُموَسى ِِلَِخيِه ﴿خوته إلسيدنا موسى، عالقة القرابة تبدو قوية جدا ، بدأ ب
  .مهشراف علياإلأن تنوب عني ب

 .ماذا تعني كلمة قومي ؟ فيها انتماء  ﴾اْخُلْفِني ِفي َقْوِمي﴿
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أمرني ربي أن أكون : حينما جاء ملك الجبال النبي عليه الصالة والسالم في الطائف وقال له  
 :طوع إرادتك ، لو شئت ألطبقت عليهم األخشبين

، ث مَّ قالَ  ، فقاَل ذلَك ِفيم: َفناداِني َمَلك  الِجباِل َفَسلََّم َعَليَّ أْن  ِشْئتَ  ، إنْ ِشْئتَ  ايا م َحمَّد 
و أْن ي ْخِرَج َّللاَّ  ِمن أْصالِبِهْم َمن : ، فقاَل النَّبيُّ صلَّى هللا  عليه وسلَّمَ األْخَشَبْينِ  عليهم   أ ْطِبقَ  َبْل أْرج 

 .َيْعب د  َّللاََّ وْحَده  ال ي ْشِرك  به شيئ ا
 البخاري عن عائشة أم المؤمنينحيح ص

من  كأنه! د انسلخ من أمته متخلفون ويعود وق؟ إنسان يسافر لبلد غربي الذي يحدث اآلنما  
فروا ، هذا االنسالخ من بعض شباب المسلمين إذا ساطينة أخرى، كأنه صار من ذهب وهؤالء من طين

 .يه، ويستعلون علإلى الغرب ينعتقون من دينهم، ومن أمتهم، ومن واقعهم
 : يعني أنت أخي وشريكي في الرسالة، قال له ﴾َقاَل ُموَسى ِِلَِخيِه َهاُرونَ وَ ﴿: دقق في هذا الكالم 

، وما لم يكن الذين حولك عزيزين عليك في قومي، هم عزيزون عليّ  ﴾ُلْفِني ِفي َقْوِمي َوَأْصِلحْ اخْ ﴿
، إن لم ترحم م، أساس القيادة تحتاج إلى حب، أساس القيادة تحتاج إلى رحمةودهأنت لست مؤهال  أن تق

معلم إن لم تحب  ، أنتأقول هذا الكالم ألي منصب قيادي ، أنان حولك أنت لست مؤهال  أن تقودهمم
، وتراهم أسرة واحدة لن تحسن شفى إن لم تحب األطباء والممرضين، أنت مدير مستطالبك لن تعلمهم

 .قومي عزيزون علّي  ﴾﴿اْخُلْفِني ِفي َقْوِمي، األساس هو الحب م، األساس هو الرحمةادتهقي

 :التشريع اإللهي َل يزيد عن كلمتين ؛ افعل أو َل تفعل 

 .أما سيدنا موسى هو اآلن يعد نفسه للقاء هللا عز وجل  
التشريع  قين أن، وينبغي أن نعلم علم الييأتي في هذا الميقات تشريع إلهي سوف: بالمناسبة 

، فالقرآن الكريم من دفته إلى دفته، اإللهي ال بد من كلمتين، افعل، فعل أمر، وال تفعل فعل مسبوق بنهي
 .، وال تفعل ألوامر والنواهي ال تزيد عن افعلا

ََلةَ  َكاَة َواْرَكع وا َمَع الرَّاِكِعيَن  َوَأِقيُموا الصَّ  )11)َوآت وا الزَّ
 البقرةسورة  

 . افعل  
وا  س  َن الظَّنِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّنِّ ِإْثٌم ۖ َواَل َتَجسَّ َوََل َيْغَتب بَّْعُضُكم َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمن وا اْجَتِنب وا َكِثير ا مِّ

ك ْم َأن َيْأك َل َلْحَم َأِخيِه َمْيت ا َفَكِرْهت م وه  ۚ َواتَّق وا َّللاََّ ۚ ِإنَّ َّللاََّ  َۚبْعًضا  )41) َتوَّاٌب رَِّحيٌم  َأي ِحبُّ َأَحد 
 سورة الحجرات  

، ويجب أن توقن وأن تعلم علم ج هللا عز وجل ال يزيد عن كلمتين، افعل، وال تفعل، منهال تفعل 
 .، وتستطيع أن تفعله أن تفعله أنت قادر على أن تفعله اليقين أن كل شيء أمرك هللا
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َلَها َما َكَسَبْت َوَعَلْيَها َما اْكَتَسَبْت ۗ َربََّنا اَل ت َؤاِخْذَنا ِإن نَِّسيَنا َأْو  ۚۚ  ُوْسَعَهاََل ُيَكلِ ُف َّللاَُّ َنْفًسا ِإَلَّ 
  ْۖلَنا َما اَل َطاَقَة َلَنا ِبهِ َأْخَطْأَنا ۚ َربََّنا َواَل َتْحِمْل َعَلْيَنا ِإْصر ا َكَما َحَمْلَته  َعَلى الَِّذيَن ِمن َقْبِلَنا ۚ َربََّنا َواَل ت َحمِّ 

ْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن   )12)َواْعف  َعنَّا َواْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا ۚ َأنَت َمْواَلَنا َفانص 
 سورة البقرة

 

، لقوله  عنه أنت قادر على أن تنتهي عنه، وباستطاعتك أن تبتعد عنهوأن كل شيء نهاك هللا 
، ال: من أي مؤمن أنا ال أستطيع، نقول له ى ي دعو لذلك أ ﴾ُوْسَعَها َنْفسًا ِإَلَّ ََل ُيَكلِ ُف َّللاَُّ ﴿: تعالى 

 ﴾ َنْفسًا ِإَلَّ ُوْسَعَهاََل ُيَكلِ ُف َّللاَُّ ﴿، الذي يحددها هو هللا عز وجل حددهاية لست أنت الذي االستطاع

 :دعوة النبي الكريم موسى إلى لقاء ربه 

 :  اإلخوةأيها  
َوَكلََّمه  َربُّه  َقاَل َربِّ َأِرِني َأْنظ ْر ِإَلْيَك َقاَل َلْن َتَراِني َوَلِكِن اْنظ ْر ِإَلى َنا َوَلمَّا َجاَء ُموَسى ِلِميَقاتِ  

اَل ِعقا  َفَلمَّا َأَفاَق قَ اْلَجَبِل َفِإِن اْسَتَقرَّ َمَكاَنه  َفَسْوَف َتَراِني َفَلمَّا َتَجلَّى َربُّه  ِلْلَجَبِل َجَعَله  َدّكا  َوَخرَّ م وَسى َص 
ل  اْلم ْؤِمِنينَ  ْبَحاَنَك ت ْبت  ِإَلْيَك َوَأَنا َأوَّ   (411)س 

 سورة األعراف  

  :ذا النبي الكريم مدعو للقاء هللا، اآلن هة متميزة جدا  لهذا النبي الكريمنحن اآلن مع حال 
، مكان الفعل كل فعل له مكان، وله زمان الميقات هو الحقيقة ﴾مَّا َجاَء ُموَسى ِلِميَقاِتَناَولَ ﴿

مكنة التي يبدأ منها اإلحرام، ميقات أهل الشام، ميقات ، في مواقيت الحج األميقات، وزمان الفعل ميقات
، صالة أي أزمنة مواقيت، يعني أماكن، وهناك للصالة أهل العراق، ميقات أهل اليمن، هذه مواقيت

، صالة شمس عن كبد السماءعد أن تنحرف ال، صالة الظهر بلفجر بين طلوع الفجر وشروق الشمسا
ة العشاء عند غياب الشفق ، صالين، صالة المغرب عندما تغيب الشمسالعصر إذا كان الظل مثل

 .، هذه مواقيتاألحمر

 :المواقيت الزمانية و المواقيت المكانية 

ادات األصل فيها الميقات الزماني، عندنا عب ،مواقيت مكانية، ومواقيت زمانية إذا  هناك 
لميقات ، أما امكان ، ولك أن تصوم في أي مكان ، لك أن تصلي في أيصلوات الخمس، ورمضانكال

 .، حينما ترى هالل رمضان ميقات الصيام ميقات زماني
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َدٰى َواْلف ْرَقاِن ۚ  َن اْله  ى لِّلنَّاِس َوَبيَِّناٍت مِّ ِمنُكُم َفَمن َشِهَد َشْهر  َرَمَضاَن الَِّذي أ نِزَل ِفيِه اْلق ْرآن  ه د 
ْهَر َفْلَيُصْمهُ  م  اْلي ْسَر َواَل ي ِريد  بِ  ۖالشَّ ْن َأيَّاٍم أ َخَر ۗ ي ِريد  َّللاَّ  ِبك  ٌة مِّ ا َأْو َعَلٰى َسَفٍر َفِعدَّ م   َوَمن َكاَن َمِريض  ك 

وا َّللاََّ َعَلٰى َما َهَداك ْم َوَلَعلَّك ْم  َة َوِلت َكبِّر  وَن اْلع ْسَر َوِلت ْكِمل وا اْلِعدَّ ر   )421)َتْشك 
 سورة البقرة 

، أما في الحج الصالة الميقات الزماني هو األصل، وفي الصوم الميقات الزماني هو األصل ففي 
 . ال بد من أن تذهب إلى جبل عرفات ،من أن تذهب إلى الحرمين الشريفينال بد 

 الحج عرفة  
 د بن مسرهد عن عبد هللا بن عباس أخرجه مسد

 .اني هناك ميقات مك 

ُ ِإَلَّ َوْحيًا َأْو ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب َأْو ُيْرِسَل َرُسوًَل   :َوَما َكاَن ِلَبَشٍر َأْن ُيَكلِ َمُه َّللاَّ

  .جاء ليلتقي مع هللا عز وجل ﴾مَّا َجاَء ُموَسى ِلِميَقاِتَناَولَ ﴿: اآلن تمهيد 
  :هللا عز وجل قال  ﴾﴿َوَكلََّمُه َربُّهُ 

َفي وِحَي ِبِإْذِنِه َما  ٍر َأن ُيَكلِ َمُه َّللاَُّ ِإَلَّ َوْحًيا َأْو ِمن َوَراِء ِحَجاٍب َأْو ُيْرِسَل َرُسوًَل َوَما َكاَن ِلَبشَ 
 )14)َيَشاء  ۚ ِإنَّه  َعِليٌّ َحِكيٌم 

 سورة الشورى  

ُ ِإَلَّ َوْحياً َوَما َكاَن ِلَبَشٍر َأْن ُيكَ ﴿بالقرآن الكريم عندنا قاعدة    عن طريق سيدنا جبريل، ﴾لِ َمُه َّللاَّ
 ﴾ا َيَشاءُ َفُيوِحَي ِبِإْذِنِه مَ  ﴿َأْو ُيْرِسَل َرُسوَلً  يسمع صوتا  وال يرى شيئا   ﴾﴿َأْو ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب 

ثالث هي الحاالت الدى إحهي ، الحالة التي يدنا موسى كلمه ربه من وراء حجاب، ساإلخوةأيها  
 .، يعني يسمع كالما  وال يرى متكلما  حجاب يدنا موسى كلمه ربه من وراء، سالحالة الثانية

 : طموح سيدنا موسى في أن يرى ذات هللا عز وجل 

نفسه إلى أكثر من تكريم هللا له، أي  ، هللا عز وجل حينما كلمه سيدنا موسى تاقتاإلخوةأيها  
يعني هللا عز وجل من الثابت أن  ﴾َربِ  َأِرِني َأْنُظْر ِإَلْيكَ  َقالَ ﴿، تاقت نفسه إلى أن يرى هللا كان طموحا  

يستطيع تحمل رؤية هللا، فسيدنا موسى طمع، ما طمع أن يرى ذات هللا عز وجل، أن شيئا  في الكون ال 
ا دمت في هذه معلى التأبيد، تدل هذه لن  ﴾﴿َلْن َتَراِني، فقال يا موسى إنك يرى هللا من دون تفاصيل

يعني أي شيء قوي  ﴾َلِكِن اْنُظْر ِإَلى اْلَجَبلِ وَ ﴿: الحياة الدنيا، ما دام لك جسم لن تستطيع رؤيتي، والدليل
ُه ِلْلَجَبِل َوَلِكِن اْنُظْر ِإَلى اْلَجَبِل َفِإِن اْسَتَقرَّ َمَكاَنُه َفَسْوَف َتَراِني َفَلمَّا َتَجلَّى َربُّ ﴿ متماسك، جبل، صخر
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، يت قممه بقواعدهوِّ يعني س   ﴾ُه ِلْلَجَبِل َجَعَلُه َدك اً َفَلمَّا َتَجلَّى َربُّ ﴿، جبل عمالق كبير، صخور ﴾َلُه َدك اً َجعَ 
 . صار أرضا  مستوية  كان جبال  
ه ن هذا الجبل حينما تجلى ربأ عقص   ﴾َدك ًا َوَخرَّ ُموَسى َصِعقاً  َفَلمَّا َتَجلَّى َربُُّه ِلْلَجَبِل َجَعَلهُ ﴿

ا تجلى هللا على الجبل جعله ، لمّ ، صخور، جبل عظيم عمالق مرتفعأصبح دكا  فكيف بالذات اإللهية
 ﴾َوَخرَّ ُموَسى َصِعقاً ﴿عق ، فسيدنا موسى ص  دكا  

 :استرسال سيدنا موسى بحديثه مع هللا تعالى ِلن سعادته كانت َل توصف 

 :لما سيدنا موسى قال هللا له  
  (41)َك َيا ُموَسىَوَما ِتْلَك ِبَيِمينِ  

 سورة طه  

 .، لكن طمع بمؤانسة هللا له أن يقول هي عصاي يعني كان من الممكن 
ُأ َعَلْيَها     (42)َوأَه شُّ ِبَها َعَلى َغَنِمي َوِلَي ِفيَها َمَآِرب  أ ْخَرى َقاَل ِهَي َعَصاَي َأَتَوكَّ

 سورة طه  

أُ  ِهيَ ﴿: ؟ قال هو سألك ما هي   ﴾﴿َوَأُهشُّ ِبَها َعَلى َغَنِمي :ارتاح ، قال له ﴾َعَلْيَها َعَصاَي َأَتَوكَّ
أي إذا هللا عز وجل يريد أن يتابع الحوار يقول يا موسى  ﴾﴿َوِلَي ِفيَها َمَآِرُب ُأْخَرى : حى، قال لهفاست 

ُأ َعَلْيَها َوَأُهشُّ ِبَها َعَلى َغَنِمي﴿ما هذه المآرب ؟   .﴾َي ِفيَها َمَآِرُب ُأْخَرى َولِ  َقاَل ِهَي َعَصاَي َأَتَوكَّ
كثر من أن يقول له يا رب هي عصاي، فاسترسل في أيضا  باللقاء طمع هذا النبي الكريم أ 
، ألنه كلما خلقه هللا عز وجل باهلل عز وجل ذاق سعادة ال توصف ، يبدو أن اإلنسان إذا اتصلالحديث

 . من أشياء جميلة هي مسحة من جمال هللا عز وجل 
 جميل يحب الجمال  إن هللا 

 والترمذي عن عبد هللا بن مسعود  أخرجه مسلم وأبو داود

، ل شيء بالحياة أن تبكي في الصالة، أجمحياة أن تنعقد صلتك باهلل عز وجلأي أجمل شيء بال 
 .، أثناء السعي في الحياة أن تبكي أثناء الطواف أجمل شيء

 :أعظم ما في هذا الدين اَلتصال باهلل عز وجل 

 :  اإلخوةيها أ 
 رأوه لـــما وليت عنا لغيرنا  فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي

 خلعت عنك ثياب العجب و جئتنا و لــو سمعت أذناك حسن خطابنا 
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 عذرت الذي أضحى قتيًَل بحـبنا ولـــو ذقت من طعم المحبة ذرة 
 لمت غريبًا و اشتياقًا لقربنـــا ولو نسمت من قربنا لك نسمـــة

 ن دمحم بن وفاعلي ب
، كمعلومات، كأفكار، كنصوص، كأدلة افة،، كثق، أما كدينأعظم ما في هذا الدين االتصال باهلل 

ليلك إال إذا اتصلت باهلل عز وجل، فلما رأى أن الجبل قد روى غ، ال ي  شيء جيد، لكن ال يروي الغليل
ى وّ سم   صبحألن هللا تجلى عليه أ ألنه لم يتصور أن هذا الجبل الكبير ﴾﴿َوَخرَّ ُموَسى َصِعقاً  دكّ 

 .األرض ب

 :الجنة ثمنها في الدنيا طاعة هللا عز وجل 

ليل والظالم دامس تمشي في ، يعني أنت تستيقظ في الاآلن هناك شيء يحتاج إلى تفصيل 
وإذا شيء أكبر منك كالحائط يكسرك، إما أن ، شيء أقل منك تدوسه، وتكسرهناك هان كالغرفة، إذا 

 .، ما دام ال يوجد ضوء رتكسر أو أن ت كس
 هذه اإلضاءة ،، لكن لو استيقظت ترى الطريقإضاءة خافتة ال تفسد عليك النوم لذلك يضعون  

ا المحول يوفق بين التيار الشديد، وبين ، هذع لها محول صغيروَض الخافتة ال تحتمل التيار العالي، ي  
 .اإلضاءة الخافتة

، فا  لوحي، ويقدمه للنبي ملطَّ ، يتلقى من هللا اوللذلك الملك هو المح: هكذا قال بعض العلماء 
 .محتمال  

لى هللا عليه وسلم عن طريق ، وأنزل الوحي على النبي ص عز وجل كلم موسى من وراء حجابفاهلل 
، شيء أقرب إلينا من رؤية هللا عز وجل ، المالئكةالحقائق المتعلقة بعمل المالئكة ، هذه بعضجبريل

 .فوق طاقة البشر 
 : لكن في اآلخرة  ،على تأبيد الدنيا لن ﴾﴿َلْن َتَراِني، إنك نرى هللافي الدنيا لن لذلك  

َها َناِظَرةٌ  (11)ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َناِضَرةٌ     (12)ِإَلى َربِ 
 سورة القيامة  

 : هذه الجنة التي عرضها السماوات واألرض والتي فيها  
 ْت ، وَل خَطر على قلِب َبَشْر ما َل عين رأْت وَل أذن سمع 

 ري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة أخرجه البخا

 . هذه الجنة ثمنها في الدنيا طاعة هللا عز وجل 

 :هللا عز وجل اصطفى سيدنا موسى مرتين مرة بالكَلم و مرة بالرسالة 
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  :، سيدنا موسى لما رأى الذي رآه اإلخوةأيها  
ُل اْلُمْؤِمِنينَ  َوَخرَّ ُموَسى َصِعقًا َفَلمَّا َأَفاَق َقاَل ُسْبَحاَنَك ُتْبُت ِإَلْيكَ ﴿ أي لن أسألك مرة  ﴾َوَأَنا َأوَّ

، أنت من ل د ك دكا  حينما تجلى هللا عليهاهلل عز وجل تحببا  به أراه أن هذا الجب، فلسؤالثانية مثل هذا ا
 .لحم ودم 

ُل أسالك مثل هذا السؤال مرة ثانية من أن  ﴾اَل ُسْبَحاَنَك ُتْبُت ِإَلْيكَ َفَلمَّا َأَفاَق قَ ﴿ :إذا    ﴿َوَأَنا َأوَّ
فوق ما هو فيه، طمع فوق أن هللا كلمه، طمع لبه، طمع إلى شيء ب قاآلن هللا عز وجل َطيَّ  ﴾اْلُمْؤِمِنينَ 

 :، كأن هللا عز وجل يقول له أن يرى هللا
ْن ِمَن َقاَل َيا ُموَسى ِإنِ ي اْصَطَفْيُتَك َعَلى النَّاِس ِبِرَساََلِتي  ْذ َما َآَتْيت َك َوك  َوِبَكاَلِمي َفخ 

اِكِرينَ    (411)الشَّ
 سورة األعراف  

، ومرة موسى اصطفيتك مرتين مرة بالرسالة، لكنك يا عز وجل برسالةيعا  اصطفاهم هللا الرسل جم 
 .بالكالم 

 :من َقِبل حمل اِلمانة سخر هللا له ما في السماوات وما في اِلرض جميعًا منه 

اِكِرينَ ِإنِ ي اْصَطَفْيُتَك َعَلى النَّاِس ِبِرَساََلِتي َوِبَكََلِمي َفُخْذ َما َآَتْيُتَك وَ ﴿ هذه آية  ﴾ُكْن ِمَن الشَّ
، والذي قبل حمل األمانة سخر هللا بني البشر فقد قبلنا حمل األمانة، أي نحن جميعا  ألننا من دقيقة جدا  

ر له أكرم عند هللا من سخَّ م  يعني أن ال ، هذا التسخيرلسماوات وما في األرض جميعا  منهله ما في ا
 .، مهمتنا شيئان فقط رالمسخَّ 

اِكِرينَ وَ َبِل َّللاََّ َفاْعُبْد   ْن ِمَن الشَّ   (00)ك 
 سورة الزمر  

اِكِرينَ ﴿العبادة   مهمتك أن تعبده وإذا عبدته  ،، وعلى هللا الباقيمهمتك أن تعبده ﴾َوُكْن ِمَن الشَّ
 . جاءك الخير من كل مكان 

 استقيموا ولن ُتْحُصوا  
 لحاكم عن ثوبان أخرجه ا

ما نعبده يأتي الخير بعدها نشكره، سيدنا ، وحينعندنا مهمتان، أن نعبده الخير، فنحن كبني البشر 
اِكِرينَ ِإنِ ي اْصَطَفْيُتَك َعَلى النَّاِس ِبِرَساََلِتي َوِبَكََلِمي َفُخْذ َما َآَتيْ ﴿: موسى، قال   ﴾ُتَك َوُكْن ِمَن الشَّ

اِكِرينَ َوكُ ﴿نفذ األوامر  ﴾َفُخْذ َما َآَتْيُتكَ ﴿هذه نصيحة قرآنية   ﴾ْن ِمَن الشَّ
اِكِرينَ َبِل َّللاََّ َفاعْ ﴿  ،، وميزنامن بني البشر هللا عز وجل كرمنا فنحن ألننا ﴾ُبْد َوُكْن ِمَن الشَّ

 .، فعلينا أن نعبده وأن نشكره لسماوات وما في األرض جميعا  منهوسخر لنا ما في ا
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يما سعادة إذا اتصل باهلل عز اإلنسان يسعد أ ، هذه القصة لها دالالت كبيرة جدا  أناإلخوةأيها  
، متاح اح لك أن تشكره، مت، متاح لك أن تصوم رمضاننحن متاح لنا أن نصلي خمس صلوات ،وجل

، واألعمال ال االستقامة على أمر هللا أوال  ، وأسباب هذا االتص، متاح لك أن تتصل بهلك أن تقرأ القرآن
 .الصالحة ثانيا  

  ب  الاللمن  والحمد هلل

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين والصَلة والسَلم على سيدنا دمحم 
الصادق الوعد اِلمين، اللهم أعطنا وَل تحرمنا، أكرمنا وَل تهنا، آثرنا وَل تؤثر علينا، أرِضنا 

على آله وصحبه وسلم، والحمد هلل رب وارَض عنا، وصلى هللا على سيدنا دمحم النبي اِلمي و 
 .العالمين

 


