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، األبرار یتنعمون في الجنة بتجلیات هللا عزَّ وجل ٣٦ – ٠٧تفسیر اآلیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، األبرار یتنعمون في الجنة بتجلیات هللا عزَّ وجل ٣٦ – ٠٧تفسیر اآلیات  - ٢الدرس : 

٠٢-١١-١٩٨٤  

  الكتاب ھو صفحة أعمال اإلنسان وكل إنسان لھ صفحة أعمال :

  وصلنا في الدرس الماضي إلى قولھ تعالى:  

یٌن*ِكتَاٌب َمْرقُوٌم*َوْیٌل یَْوَمئٍِذ ِلْلُمَكِذّ  یٍن*َوَما أَْدَراَك َما ِسِجّ اِر لَِفي ِسِجّ بِیَن*الَِّذیَن یَُكِذّبُوَن ﴿ َكالَّ إِنَّ ِكتَاَب اْلفُجَّ

ِلیَن* َكالَّ بَْل َراَن َعلَى بِیَْوِم الِدّیِن *َوَما یَُكِذُّب بِِھ إِالَّ ُكلُّ ُمْعتٍَد أَثِیٍم *إَِذا تُتْلَى َعلَْیِھ آَیَاتُ  نَا قَاَل أََساِطیُر اْألَوَّ

ِحیِم* ثُمَّ یُقَاُل َھَذا قُلُوبِِھْم َما َكانُوا یَْكِسبُوَن*َكالَّ إِنَُّھْم َعْن َربِِّھْم یَْوَمئٍِذ لََمْحُجوبُوَن* ثُمَّ إِنَُّھْم لََصالُوا اْلجَ 

  نَّ ِكتَاَب اْألَْبَراِر لَِفي ِعِلّیِّیَن ﴾الَِّذي ُكْنتُْم بِِھ تَُكِذّبُوَن*َكالَّ إِ 

صار الكتاب ھو صفحة أعمال اإلنسان، وكل إنسان لھ صفحة أعمال، وفي التنظیمات اإلداریة الحدیثة   

كل موظَّف لھ إضبارة، كتب الشكر في سجِلّھ صورةٌ عنھا، وكتب العقوبات في سجِلّھ صورةٌ عنھا، 

  ات والمكافآت كلھا ھناك صور عنھا.والتوبیخات والتحذیرات واإلنذار

  صفحات ھذا الكتاب مرقَّمة ومضبوطة ال تُنَسى منھ صفحةٌ واحدة :

إنسان عادي من الناس حینما نظَّم األمور جعل لكل موظف سجال� یشھد على أعمالھ الطیّبة وأعمالھ   

. فإذا كان اإلنسان نظَّم ھذا السیِّئة، ففي حالة الترفیعات أو البعثات أو المھمات یلقون نظرة على سجلھ

ً أّن رب العالمین جعل لكل إنسان كتاباً، وفي كتابھ ھذا أعمالھ كلُّھا، صحیحھا  التنظیم فلیس عجبا

وفاسدھا، األعمال السامیة واألعمال المنحطة، صغیرھا وكبیرھا، جلیلھا وحقیرھا، وما من حركٍة وال 

وال مخالفٍة وال معصیٍة، وال صدقٍة وال زكاةٍ إال في ھذا من سكنٍة، وال من عمٍل صالح وال عمٍل سیّئ، 

  الكتاب:

  ﴿ اْقَرأْ ِكتَابََك َكفَى بِنَْفِسَك اْلیَْوَم َعلَْیَك َحِسیباً ﴾

  ]١٤[ سورة اإلسراء: 

إن طفح ھذا الكتاب باألعمال الصالحة یقود صاحبھ إلى الجنة، وإن طفح ھذا الكتاب باألعمال السیِّئة   

  لى النار، فاآلیات األولى:قاد صاحبھ إ

یٌن*ِكتَاٌب َمْرقُوٌم ﴾ یٍن*َوَما أَْدَراَك َما ِسِجّ اِر لَِفي ِسِجّ   ﴿ َكالَّ إِنَّ ِكتَاَب اْلفُجَّ
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أي صفحاتھ مرقَّمة ومضبوطة ال تُنَسى منھ صفحةٌ واحدة، وال تضاف صفحةٌ تزویراً، وال تنزع منھ   

  صفحةٌ واحدة، ال تزویراً وال تستیراً:

  تَاٌب َمْرقُوٌم ﴾﴿ كِ 

رة، فالخبر عن العمل شيء وصورتھ شيء أبلغ، فإذا ارتكب اإلنسان    ومرقوم أیضاً أعمالھ كلُّھا مصوَّ

مخالفة، وقیل لھ: أنت خالفت، وھذه المخالفة بكتاب رسمي ھذا خبر، أما إذا قِدّمت لھ صورةٌ وھو 

  یخالف فالصورة أبلغ، مرقوٌم في صفحاتھ، ومرقوٌم في صوره.

  من عالمة المكذبین أنَّھم ال یعبؤون بآیات هللا عزَّ وجل وال بقوانینھ :

  قال تعالى:  

یٌن*ِكتَاٌب َمْرقُوٌم*َوْیٌل یَْوَمئٍِذ ِلْلُمَكِذّبِیَن*الَِّذیَن یَُكِذّبُوَن بِیَْوِم الِدّیِن  *َوَما یَُكِذُّب بِِھ إِالَّ ﴿ َوَما أَْدَراَك َما ِسِجّ

  یٍم ﴾ُكلُّ ُمْعتٍَد أَثِ 

  ھذا الترابط المستمر بین التكذیب بالدین والعمل السیِّئ:  

  ﴿ أََرأَْیَت الَِّذي یَُكِذُّب بِالِدّیِن * فََذِلَك الَِّذي یَُدعُّ اْلیَتِیَم ﴾

  ]٢- ١[ سورة الماعون: 

  ﴿ فَِإْن لَْم یَْستَِجیبُوا لََك فَاْعلَْم أَنََّما یَتَّبِعُوَن أَْھَواَءُھْم ﴾

  ]٥٠[ سورة القصص: 

ِلیَن ﴾   ﴿ َوَما یَُكِذُّب بِِھ إِالَّ ُكلُّ ُمْعتٍَد أَثِیٍم *إَِذا تُتْلَى َعلَْیِھ آَیَاتُنَا قَاَل أََساِطیُر اْألَوَّ

أي أن من عالمة المكذبین أنَّھم ال یعبؤون بآیات هللا عزَّ وجل وال بقوانینھ، وال بنظمھ، وال بآیاتھ   

  عاتھ.القرآنیة، وال بتشری

  غیر المؤمن محجوب عن رؤیة هللا عز وجل حجاب رؤیٍة وحجاب إھانة :

  قال تعالى:  

ِلیَن* َكالَّ بَْل َراَن َعلَى قُلُوبِِھْم َما َكانُوا یَْكِسبُوَن ﴾   ﴿ قَاَل أََساِطیُر اْألَوَّ

ان، أي غشاوةٌ كلُّ عمٍل سیِّئ یشكل غشاوةٌ تلقى على القلب، ثم غشاوة فوق غشاوة، إلى أن یصبح ا   لرَّ

  سمیكةٌ ال یمكن خرقھا..

  ﴿ َكالَّ بَْل َراَن َعلَى قُلُوبِِھْم َما َكانُوا یَْكِسبُوَن*َكالَّ إِنَُّھْم َعْن َربِِّھْم یَْوَمئٍِذ لََمْحُجوبُوَن ﴾

ھؤالء محجوبون حجاب رؤیٍة وحجاب إھانة، لذلك فإّن المؤمن یرى هللا عزَّ وجل رأي العین یوم   

  مة أما غیر المؤمن فمحجوب عن رؤیتھ حجاب رؤیٍة وحجاب إھانة:القیا
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  ُكنتُْم بِِھ تَُكِذّبُوَن ﴾﴿ َكالَّ إِنَُّھْم َعْن َربِِّھْم یَْوَمئٍِذ لََمْحُجوبُوَن*ثُمَّ إِنَُّھْم لََصالُوا اْلَجِحیِم*ثُمَّ یُقَاُل َھَذا الَِّذي 

نفوسنا الخوف والوجل والذعر في الوقت نفسھ یطمئننا إلى القرآن الكریم فیھ توازن، أي أنھ إذا بثَّ في   

  أنَّ المستقیم المحسن المؤمن لھ عند هللا مصیٌر سعید، فربنا قال:

  ﴿ فَأَْنَذْرتُُكْم نَاراً تَلَظَّى*َال یَْصَالَھا إِالَّ اْألَْشقَى ﴾

  ] ١٥ -١٤[سورة اللیل: 

ال األشقى.. فھذا تركیب حصري قصري، األشقیاء ھذه النار ال یصالھا الناس اعتباطاً، ال یصالھا إ  

  وحدھم یصلون النار.

  اإلنسان إما أن یكون براً وإما أن یكون فاجراً شقیاً :

  كذلك ھنا ربنا عزَّ وجل قال:  

  ﴿ َكالَّ إِنَّ ِكتَاَب اْألَْبَراِر لَِفي ِعِلّیِّیَن ﴾

فقد یكون َمْحَضُر الجریمة مودع في القصر العدلي، وفي القصر العدلي زنزانة، وقد ینتقل منھا إلى   

السجن، لكن في الجامعات سجل للطالب األوائل، فكتاب األبرار، أْي من مكانھ تعرف مضمونھ، مكانھ 

جنة فأین صاحبھ؟ في في علیِّین، أي في الجنة، یحفظ كتاب األبرار في علیین، فإذا كان الكتاب في ال

  الجنة قطعاً:

  ﴿ َكالَّ إِنَّ ِكتَاَب اْألَْبَراِر لَِفي ِعِلّیِّیَن ﴾

  والنبي علیھ الصالة والسالم قال:  

  ((الناس رجالن بٌر تقٌي كریٌم على هللا، وفاجٌر شقٌي ھیٌّن على هللا))

  [ابن أبي حاتم عن حذیفة]

فاإلنسان إما أن یكون براً وإما أن یكون فاجراً شریراً شقیاً، األبرار جمع بَر، وھناك بِر، فھذه الكلمة   

مثلثة، ومعنى مثلثة أْي أّن الباء تكتب وتلفظ بالضم والفتح والكسر، البُر القمح، والبَر العمل الصالح 

  وكذلك الیابسة، والبِر اإلحسان:

ِحیُم ﴾ ﴿ إِنَّا ُكنَّا ِمْن قَْبلُ    نَْدُعوهُ إِنَّھُ ُھَو اْلبَرُّ الرَّ

  ]٢٨[ سورة الطور:

ً اإلنسان الطیِّب، والبُر القمح، واألبرار    البِر اإلحسان، بالبِِرّ یستعبد الحر، والبَر الیابسة، والبَر أیضا

حلم، جمع بَر، أي اإلنسان الطیِّب، الطاھر، النقي، المحسن، صاحب الوفاء، صاحب المروءة، صاحب ال

الذي یعفو، الذي یرحم، المنصف، المتواضع، لیس فیھ ِكبر، لیس لدیھ استعالء، لیس عنده حقد، وال 

  حسد، ھذا ھو البَر، كتاب األبرار أي سجل أعمالھم في الجنة منشور.
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  أبواب األعمال الصالحة التي ال تحتاج إلى إنفاق واسعةٌ جداً ال تُحصى وال تُعّد :

  قال تعالى:  

بُوَن ﴾ ﴿ َوَما   أَْدَراَك َما ِعِلّیُّوَن*ِكتَاٌب َمْرقُوٌم*یَْشَھُدهُ اْلُمقَرَّ

رة، كل عمل صالح فیھ صورتھ، أي كأنَّ    كذلك ھذا الكتاب مرقوم، صفحاتھ مرقَّمة، وصفحاتھ مصوَّ

الیوم  ھذا الكتاب ینطق بعمل اإلنسان في الدنیا، في الیوم الفالني وفي التاریخ الفالني أغاث إنساناً، في

الفالني عاد مریضاً، في الیوم الفالني دعا إلى هللا، في الیوم الفالني كان براً بوالدتھ، في الیوم الفالني 

أنقذ غریقاً، في الیوم الفالني دفع من مالھ لبناء مسجد، فھذه األعمال الطیبة من صالة، من صوم، من 

ذكر �، من معاونة للناس، من إنفاق  حج، من زكاة، من حضور مجالس علم، من دعوة إلى هللا، من

أموال، من بناء مساجد، من بناء دور لألیتام، من إصالح بین زوجین، من إصالح بین شریكین، 

  فاألعمال الصالحة ال تُعدُّ وال تحصى واسعةً جداً، وقد قال علیھ الصالة والسالم:

  ((إنَّكم لن تسعوا بأموالكم فسعوھم بأخالقكم))

  نده][البزار في مس

  أي أنَّ أبواب األعمال الصالحة التي ال تحتاج إلى إنفاق واسعةٌ جداً ال تُحصى وال تُعّد:  

  ﴿ َكالَّ إِنَّ ِكتَاَب اْألَْبَراِر لَِفي ِعِلّیِّیَن *َوَما أَْدَراَك َما ِعِلّیُّوَن*ِكتَاٌب َمْرقُوم ﴾

  ھذا الكتاب المرقوم:  

بُوَن ﴾   ﴿ یَْشَھُدهُ اْلُمقَرَّ

ي بعض األحادیث: أن اإلنسان یوم القیامة ینظر إلى لقمة أطعمھا في سبیل هللا فیراھا كجبل أحد، ورد ف  

ألن العظیم یكافئ على الصغائر فكیف بالكبائر؟ فصغائر األعمال یكافُئ علیھا، أما جالئل األعمال 

  فیكافُئ علیھا وزیادة، فقد قال تعالى:

  یَاَدةٌ ﴾﴿ ِللَِّذیَن أَْحَسنُوا اْلُحْسنَى َوزِ 

  ] ٢٦[ سورة یونس: 

  لو قرأنا القرآن الكریم لشعرنا أن هللا سبحانھ وتعالى یطمئننا :

  قال تعالى:  

اِلَحاِت لَیَْستَْخِلفَنَُّھم فِي األَْرِض َكَما اْستَْخلََف الَّ  ُ الَِّذیَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّ ِذیَن ِمْن قَْبِلِھْم ﴿ َوَعَد �َّ

لَنَُّھْم ِمْن بَْعِد َخْوفِِھْم أَْمناً یَْعبُُدونَنِي ﴾َولَیُ    َمِكّنَنَّ لَُھْم ِدینَُھْم الَِّذي اْرتََضى لَُھْم َولَیُبَِدّ

  ]٥٥[سورة النور: 
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  ھذا وعد إلھي وقال تعالى:  

  ﴿َوَال تُْظلَُموَن فَتِیالً ﴾

  ]٧٧[سورة النساء:

  ﴿َوَما یَْفعَلُوا ِمْن َخْیٍر فَلَْن یُْكفَُروهُ ﴾

  ]١١٥[سورة آل عمران:

ِ یَُوفَّ إِلَْیُكْم َوأَْنتُْم َال تُْظلَُموَن ﴾   ﴿َوَما تُنِفقُوا ِمْن َشْيٍء فِي َسبِیِل �َّ

  ]٦٠[سورة األنفال:

َ بِالنَّاِس  ُ ِلیُِضیَع إِیَمانَُكْم إِنَّ �َّ   لََرُءوٌف َرِحیٌم ﴾﴿ َوَما َكاَن �َّ

  ]١٤٣[سورة البقرة:

ُ ِلیُِضلَّ قَْوماً بَْعَد إِْذ َھَداُھْم ﴾   ﴿ َوَما َكاَن �َّ

  ]١١٥[سورة التوبة:

  ﴿ َوَال یُْظلَُموَن نَِقیراً ﴾

  ] ١٢٤[ سورة النساء:

  ﴿ َولَْن یَتَِرُكْم أَْعَمالَُكْم ﴾

  ] ٣٥[ سورة محمد:

  وعود بالخیر في الدنیا واآلخرة :إذا عرفَت هللا عزَّ وجلَّ فأنت م

  لو قرأت القرآن الكریم لشعرَت أن هللا سبحانھ وتعالى یطمئننا، وقد قال هللا تعالى:  

ُ لَنَا ُھَو َمْوَالنَا ﴾   ﴿ قُْل لَْن یُِصیبَنَا إِالَّ َما َكتََب �َّ

  ] ٥١[ سورة التوبة: 

هللا عزَّ وجلَّ فأنت موعود بالخیر في الدنیا  لن یصیبنا إال ما كتب هللا لنا من خیر، أي إذا عرفتَ   

واآلخرة، اطمئن فلن تلد األیام إال الخیرات، أما أھل الدنیا فلن تلد األیام لھم إال المصائب، وكما قال 

  علیھ الصالة والسالم:

ُمْطِغیاً أَْو َمَرضاً ُمْفِسداً أَْو َھَرماً ُمفَنِّداً أَْو  (( بَاِدُروا بِاْألَْعَماِل َسْبعاً َھْل تَْنتَِظُروَن إِالَّ فَْقراً ُمْنِسیاً أَْو ِغنًى

اَل فََشرُّ َغائٍِب یُْنتََظُر أَْو السَّاَعةَ فَالسَّاَعةُ أَْدَھى َوأََمرُّ ))   َمْوتاً ُمْجِھزاً أَْو الدَّجَّ

  [الترمذي عن أبي ھریرة ]
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لیس ھذا الكالم للمؤمنین، ال، ھذا الكالم لمن أدار ظھره للدین، ھذا الكالم ألھل الدنیا، لمن آمنوا   

بالدنیا، لمن جعلوھا أكبر ھمھم ومبلغ علمھم، لمن تنافسوا علیھا، وعصوا هللا من أجلھا، ھذا الكالم لمن 

  لم یباِل بوعد هللا ووعیده، قال علیھ الصالة والسالم:

ً (( بَاِدُرو ُمفَنِّداً أَْو  ا بِاْألَْعَماِل َسْبعاً َھْل تَْنتَِظُروَن إِالَّ فَْقراً ُمْنِسیاً أَْو ِغنًى ُمْطِغیاً أَْو َمَرضاً ُمْفِسداً أَْو َھَرما

اَل فََشرُّ َغائٍِب یُْنتََظُر أَْو السَّاَعةَ فَالسَّاَعةُ أَْدَھى َوأََمرُّ ))   َمْوتاً ُمْجِھزاً أَْو الدَّجَّ

  لترمذي عن أبي ھریرة ][ا

  كتاب األبرار في أعلى درجات الجنة :

  إذاً ربنا عزَّ وجلَّ قال:  

  ﴿ َكالَّ إِنَّ ِكتَاَب اْألَْبَراِر لَِفي ِعِلّیِّیَن ﴾

  أي ھذا الكتاب في أعلى درجات الجنة..  

بُوَن ﴾   ﴿ َوَما أَْدَراَك َما ِعِلّیُّوَن* ِكتَاٌب َمْرقُوٌم* یَْشَھُدهُ اْلُمقَرَّ

قال بعض المفسرین: المقربون ھم المالئكة، وقال بعضھم: المؤمنون، أي ھذا الكتاب خاضع للنشر، أي   

السیئة تبقى  منشور، فإذا عِمل اإلنسان عمالً طیباً، فھذا العمل الطیب ینشر في جریدة، أجل األعمال

محفوظة في سجالت في المحاكم، وفي دوائر الشرطة، وفي بعض األماكن الخاصة، أما األعمال الطیبة 

  فتُنشر، فھذا الكتاب:

نَّ اْألَْبَراَر لَِفي بُوَن*إِ ﴿ َكالَّ إِنَّ ِكتَاَب اْألَْبَراِر لَِفي ِعِلّیِّیَن*َوَما أَْدَراَك َما ِعِلّیُّوَن *ِكتَاٌب َمْرقُوٌم*یَْشَھُدهُ اْلُمقَرَّ 

  نَِعیٍم ﴾

  المطلق على إطالقھ، األبرار جمع بَّر، وھو اإلنسان الطاھر الطیب، كما قال علیھ الصالة والسالم:  

  ((الناس رجالن بٌر تقٌي كریٌم على هللا، وفاجٌر شقٌي ھیٌّن على هللا))

  [ابن أبي حاتم عن حذیفة]

  في النعیم : بمجرد أن نتوب توبةً نصوحاً فإننا ندخل

  قال تعالى:  

  ﴿ إِنَّ اْألَْبَراَر لَِفي نَِعیٍم ﴾

ھٌ لنا جمیعاً، بمجرد أن    في نعیٍم منذ أن عرفوا هللا، یبدأ ھذا النعیم منذ التوبة النصوح، وھذا الكالم موجَّ

، نعیم أنك تتوب توبةً نصوحاً فإنك تدخل في النعیم، نعیم القرب، نعیم الطمأنینة، نعیم الثقة با� عزَّ  وجلَّ

:   من عباده المخلصین، نعیم أنك بأعین هللا عزَّ وجلَّ



7 

، األبرار یتنعمون في الجنة بتجلیات هللا عزَّ وجل ٣٦ – ٠٧تفسیر اآلیات    

  ﴿ َواْصبِْر ِلُحْكِم َربَِّك فَِإنََّك بِأَْعیُنِنَا ﴾

  ] ٤٨[ سورة الطور: 

  نعیم الحفظ اإللھي:  

اِحِمیَن ﴾ ُ َخْیٌر َحافِظاً َوُھَو أَْرَحُم الرَّ   ﴿ فَا�َّ

  ] ٦٤[ سورة یوسف: 

  فع عنك:نعیم أن هللا یدا  

َ یَُدافُِع َعِن الَِّذیَن آََمنُوا ﴾   ﴿ إِنَّ �َّ

  ] ٣٨[ سورة الحج: 

  :   نعیم المودة مع هللا عزَّ وجلَّ

ْحَمُن ُوّداً ﴾ اِلَحاِت َسیَْجعَُل لَُھُم الرَّ   ﴿ إِنَّ الَِّذیَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

  ]٩٦[سورة مریم: 

  ھذا ھو النعیم، نعیم القرب، نعیم التجلي اإللھي، نعیم الثقة با�.  

  اإلنسان إذا عرف هللا عزَّ وجلَّ یھون علیھ كلُّ شيء ویحتقر كلُّ شيء سواه :

إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على هللا، وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في یدي هللا   

إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتَِّق هللا، من ھاب هللا ھابھ كل شيء، من أحبنا أوثق منك بما في یدیك، و

  أحببناه، ومن طلب منا أعطیناه، ومن اكتفى بنا عن مالنا كنا لھ ومالنا.

  فإنا منحنا بالرضى من أحبنــا  أطع أمرنا نرفع ألجلك حجبنا 

  ــالنحمیك مما فیھ أشرار خلقن  ولذ بحمانا و احتِم بجنابنــا 

  وأخلص لنا تلَق المسرة و الھنـا   وعن ذكرنا ال یشغلنَّك شاغلٌ 

* * *  

ھذا النعیم في قلب المؤمن ما لو ُشقَّ علیھ وعاینھ الناس لحسدوه جمیعاً، وكما قال أبو یزید البسطامي:   

  لو یعلم الملوك ما نحن علیھ لقاتلونا علیھ بالسیوف.

  ﴿ إِنَّ اْألَْبَراَر لَِفي نَِعیٍم ﴾

  حتى إن بعضھم یفسر قولھ علیھ الصالة والسالم:  
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بَْیُر فِي (( أَبُو بَْكٍر فِي اْلَجنَِّة َوُعَمُر فِي اْلَجنَِّة َوُعثَْماُن فِي اْلَجنَِّة َوَعِليٌّ فِي اْلَجنَِّة َوَطْلَحةُ فِي الْ  َجنَِّة َوالزُّ

ْحَمِن ْبُن َعْوٍف فِي اْلَجنَِّة وَ  احِ فِي اْلَجنَِّة َوَعْبُد الرَّ َسْعٌد فِي اْلَجنَِّة َوَسِعیٌد فِي اْلَجنَِّة َوأَبُو ُعبَْیَدةَ ْبُن اْلَجرَّ

  اْلَجنَِّة ))

  [الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف]

أي اآلن في الجنة قبل أن یموت، أي في سعادة وأي سعادة أعظم من أن ترى أنك قد اھتدیت إلى هللا،   

ي وجدت كل شيء وأن فتك فاتك كلُّ شيء وأنا أحبُّ إلیك من كل ابن آدم اطلبني تجدني فإذا وجدتن

  شيء.

أي إذا كان معك دفتر شیكات مفتوح ضع أي رقم ووقع، فإنھ یُصرف، فھل ھذا مثل واحد معھ قلیل من   

النقود؟ ھذا دفتر وقلم، فتضع رقماً بمئة ملیون یُصرف، ألف ملیون یُصرف، مئة ألف ملیون یُصرف، 

ً واحداً، وھذا شخص آخر معھ قلیل من اللیرات وبالعملة الصع بة أیضاً، ودفتر شیكات، ولیس شیكا

وسعید بھا، فكیف بصاحب الشیكات؟ واإلنسان إذا عرف هللا عزَّ وجلَّ یھون علیھ كلُّ شيء ویحتقر كلُّ 

  شيء سواه.

  المؤمن یسعد با� عزَّ وجلَّ وهللاُ معھ أینما كان :

  قال تعالى:  

  َح اْلُمْؤِمنُوَن * الَِّذیَن ُھْم فِي َصَالتِِھْم َخاِشعُوَن * َوالَِّذیَن ُھْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن ﴾﴿ قَْد أَْفلَ 

  ] ٢- ١[ سورة المؤمنون: 

، كلُّ ما سوى هللا لغو، ألنھ سوف یُلغى، البناء    قال بعض المفسرین: اللغو كلُّ ما سوى هللا عزَّ وجلَّ

القیامة یلغى، األبنیة الشامخة متى تلغى؟ إما بموت صاحبھا أو بزلزال أو یوم یلغى إما بالموت أو یوم 

ر، النجوم تبعثر، الجبال تسیَّر:   القیامة، الشمس تكوَّ

ْكَراِم ﴾   ﴿ ُكلُّ َمْن َعلَْیَھا فَاٍن * َویَْبقَى َوْجھُ َربَِّك ذُو اْلَجَالِل َواْإلِ

  ]٢٧- ٢٦[سورة الرحمن: 

  إذاً:

  ﴿ إِنَّ اْألَْبَراَر لَِفي نَِعیٍم ﴾

حتى ال یقع اإلنسان في وھم، إذا كنت باراً فیجب أن تكون في نعیم، أنا أحیاناً ألتقي مع أخ مؤمن یقول   

لي: إني مسرور جداً، وهللا كأنني أعیش في جنّة، صدقت، ھذا ھو اإلیمان، أما خالف ذلك لست مؤمناً، 

كِلّ الظروف، وأنت وسط األزمة، وأزمات العصر الحدیث كثیرة جداً، من عالمة إیمانك أنك سعید في 
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أزمات السكن، وأزمات َدْخل، أزمات أعمال، أزمات مواد أولیة، وأزمات كثیرة جداً، فإذا كنت مؤمناً 

  فأنت سعید في كِلّ الظروف، ألن السعادة ال تأتیك من الخارج، بل تأتي من الداخل.

ل، یسعدون بوسائل الرفاه، یسعدون بالبیوت، یسعدون بالدخل الكبیر، یسعدون أھل الدنیا یسعدون بالما  

بالطعام اللذیذ الشھي، یسعدون باللباس األنیق، یسعدون بالمكانة االجتماعیة، لكن المؤمن یسعد با� عزَّ 

، وهللاُ معھ أینما كان.   وجلَّ

  حسن الظن با� ثمن الجنة :

  قال تعالى:  

  ﴿ إِنَّ اْألَْبَراَر لَِفي نَِعیٍم ﴾

  ﴿ َمْن َعِمَل َصاِلحاً ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَى َوُھَو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحیِیَنَّھُ َحیَاةً َطیِّبَةً ﴾

  ] ٩٧[ سورة النحل: 

  الذي رأوه لما ولیت عنا لغیرنـا  فلو شاھدت عیناك من حسننـا

  العجب و جئتنا خلعت عنك ثیاب ولو سمعت أذناك حسن خطابنا 

  عذرت الذي أضحى قتیالً بحبنـا  و لو ذقت من طعم المحبة ذرةً 

  لُمت غریباً و اشتیاقاً لقربنـــا و لو نسمت من قربنا لك نسمةٌ 

  تركت جمیع الكائنات ألجلـــنا  ولو الح من أنوارنا لك الئـحٌ 

  فما حبنا سھٌل ولكن من ادعى سھولتھ قلنا لھ: قد جھلتــــنا

* * *  

  قال ابن الفارض:  

  لوقفت متمھالً ولم أتوقـــــف   لو قال تیھاً قف على جمر الغضى

  موطئاً لوضعتھ أرضاً ولن أستنكفِ   أو من كان من یرضى بخــدي

* * *  

ً محبوبھ.. وھو هللا عزَّ وجّل، لو قال: تیھاً قف على جمر الغضى، وھو أشد أنواع الجمر    لو قال تیھا

كلھ محبة، اإلسالم لھ جسد ولھ روح، الجسد الصوم والصالة والحج والزكاة، وھذه  حرارةً، إّن اإلسالم

األوامر والنواھي ھذا ھو الجسد، فكما قال صلى هللا علیھ وسلم: إن لإلسالم مناراً وضیاًء، المنار البناء، 

، أما الضیاء فھو النور المنبعث من ھذا المنار، فاألحوال القلبیة والشعور بالقرب من هللا  عزَّ وجلَّ

، المؤمن واثق من هللا عزَّ وجلَّ ال یخیب  والشعور بالطمأنینة، بالرضى، بالراحة، الثقة با� عزَّ وجلَّ

، حسن الظن با� ثمن الجنة.   ظنھ با� عزَّ وجلَّ
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  ربنا سبحانھ وتعالى لحكمٍة بالغة جعل صفحةَ الوجھ صفحةً للنفس :

  قال علیھ الصالة والسالم:  

نِي فِي مأل نَا ِعْنَد َظِنّ َعْبِدي بِي َوأَنَا َمعَھُ إَِذا ذََكَرنِي فَِإْن َذَكَرنِي فِي نَْفِسِھ َذَكْرتُھُ فِي نَْفِسي َوإِْن َذَكرَ (( أَ 

َب إِ  ْبُت إِلَْیِھ ِذَراعاً َوإِْن تَقَرَّ َب إِلَيَّ بِِشْبٍر تَقَرَّ ْبُت إِلَْیِھ بَاعاً َذَكْرتُھُ فِي مأل َخْیٍر ِمْنُھْم َوإِْن تَقَرَّ لَيَّ ِذَراعاً تَقَرَّ

  َوإِْن أَتَانِي یَْمِشي أَتَْیتُھُ َھْرَولَةً ))

ُ َعْنھُ]   [البخاري وَعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ َرِضَي �َّ

ھذه األحوال إذا وجدت سعد اإلنسان، أما إذا لم توجد، فاإلسالم یصبح شیئاً عادیاً، یصلي بملل، ویؤدي   

، ویقوم بالعبادات دون شوق وحرارة، لذلك تجد بعض الناس یقول لك: إن ھذا الشخص الزكاة بثقل

ً ألنھ لم یتصل با� عزَّ وجلَّ الصلة  تدیّن، وبعد فترة انقلب على عقبیھ؛ فلت وشرد وضاع، طبعا

، وبعدئٍذ ینتھي:   الحقیقیة، فإنھ تدین تدیُّناً شكلیاً، وھذا الشيء الشكلي مملٌّ

  ْبَراَر لَِفي نَِعیٍم*َعلَى اْألََرائِِك یَنُظُروَن*تَْعِرُف فِي ُوُجوِھِھْم نَْضَرةَ النَِّعیِم ﴾﴿ إِنَّ اْألَ 

ھناك وجھ شقي وھناك وجھ منعَّم، سبحان هللا سیدنا عثمان بن عفان كان على المنبر یخطب، فدخل   

حٌي بعد رسول هللا؟ قال: ال رجل فقال: أیدخل علینا رجٌل وأثر الزنى بین عینیھ؟ فقال لھ الصحابة: أو

ولكنھا فراسةٌ صادقة، إّن عمل اإلنسان یظھر على وجھھ، ھناك وجھ بريء، وھو وجھ مقبل، وھناك 

وجھ مضيء كمصباح متألق، وكذلك ھناك وجھ ضوءه خفیف، وھناك أیضاً وجھ ضوءه قد انطفأ، وھو 

ھ، وربنا سبحانھ وتعالى لحكمٍة وجھ فیھ شقاء، فیھ حقد، كل صفات النفس منطبعةٌ على صفحة الوج

  بالغة جعل صفحةَ الوجھ صفحةً للنفس:

  ﴿ تَْعِرُف فِي ُوُجوِھِھْم نَْضَرةَ النَِّعیِم ﴾

  لذلك قال علیھ الصالة والسالم:  

(( لو كان حسن الخلق رجالً یمشي في الناس لكان رجالً صالحاً، ولو كان سوء الخلق یرى رجالً 

  وء))یمشي في الناس لكان رجل س

  [الطبراني في األوسط عن ابن مسعود]

  (( اللَُّھمَّ أَْحَسْنَت َخْلِقي فَأَْحِسْن ُخلُِقي))

  [أحمد عن َعائَِشةَ]

ً ھذا الحدیث لیس لھ عالقة بمواصفات الجمال، فأيُّ وجھ أقبل على هللا عزَّ وجلَّ    الوجھ الحسن: طبعا

تألَّق النور فیھ، فسیدنا بالل لھ وجھٌ یأخذ باأللباب.. نور، أي وجٍھ إذا أقبل على هللا عزَّ وجلَّ تألق بنور 

  هللا.
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  طعامھم من غسلین :طعام أھل الجنة رحیق مختوم أما أھل النار فشرابھم و

  قال تعالى:  

  ﴿ تَْعِرُف فِي ُوُجوِھِھْم نَْضَرةَ النَِّعیِم ﴾

اآلن بالمعنى المادي في الدنیا؛ إذا رأیَت شخصاً یعتني كثیراً بأكلھ وصحتھ، واستیقظ من نومھ بعد نوم   

في وجھھ، أما عمیق، ثم أكل إلى أن شبع، وترفَّھ في الحمامات تجد وجھھ مشرقاً، وكأن الدماء تجري 

إذا كان الواحد متعَباً مھموماً تجد حول عینیھ دائرة سوداء، وغضوناً واصفراراً، ھذا في الدنیا فكیف في 

  اآلخرة؟!

  ﴿ إِنَّ اْألَْبَراَر لَِفي نَِعیٍم*َعلَى اْألََرائِِك یَنُظُروَن ﴾

  النعیم لھ نضرة:  

  ﴿ یُْسقَْوَن ِمْن َرِحیٍق َمْختُوٍم ﴾

الرحیق شراٌب نفیس، أما مختوم فلھ معنیان؛ أول معنى: أن ھذا الشراب صنع خصیصاً  قال العلماء:  

لھم، وفي زماننا إذا كانت قارورات الشراب غالیة جداً فھي مختومة، وتفتحھا بمفتاح، ألنھا خاصةٌ بك، 

 ً لك، ولم ال أن تقول للبائع: امألھا لنا، فالشراب المختوم أغلى، فھذا لم یقربھ أحد، وصنع خصیصا

تقترب منھ یٌد، ألنھ مختوم، وبعضھم قال: كلمة مختوم تعني لھ عقابیل، أي ینتھي برائحة طیبة، فإذا 

شرب اإلنسان كأساً من الماء فیھ ماء الزھر، في أثناء الشرب ال یشعر برائحتھا، ولكن حینما ینتھي من 

الشراب النفیس ختامھ مسك، إما أنھ الشرب خالل ثانیة تفوح علیھ رائحة ماء زھر، فقال العلماء: ھذا 

مختوم بمادةٍ ھي المسك، والختم مسك، أو أنھ إذا شربت منھ تفوح علیك رائحة المسك، وھذا ھو 

الشراب النفیس، أما أھل النار فشرابھم وطعامھم من غسلین، أي شيء ال یحتمل كراھتھ طعماً ورائحةً، 

  قال تعالى:

  َضِریعٍ ﴾ ﴿لَْیَس لَُھْم َطعَاٌم إِالَّ ِمنْ 

  ]٦[ سورة الغاشیة: 

  التنافس على اآلخرة یسعد الناس و التنافس على الدنیا یشقیھم :

  قال تعالى:  

  ﴿ یُْسقَْوَن ِمْن َرِحیٍق َمْختُوٍم*ِختَاُمھُ ِمْسٌك َوفِي َذِلَك فَْلیَتَنَافَْس اْلُمتَنَافُِسوَن ﴾

فلو أن الناس تنافسوا في ھذا الطریق لسعدوا  ھذه اآلیة سبحان هللا كلما قرأتھا أشعر بمشاعر خاصة،  

جمیعاً، وإذا تنافسوا على الدنیا لشقوا جمیعاً، ویمكن أْن أقول لك بكِلّ بساطة: كل المآسي البشریة من 

التنافس على الدنیا؛ على مستوى األمم، وعلى مستوى الشعوب، التنافس على النفط، وعلى مواطن 
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الباطنیة، والتنافس على المغانم، فما یشھده العالم من حروب في  النفوذ، وعلى المناجم والثروات

العصور الحدیثة كلھ بسبب التنافس على حطام الدنیا، الدنیا جیفة طالبھا كالبھا، الدنیا دار من ال دار لھ 

ولھا یسعى من ال عقل لھ، لو تصورت تنافس الناس في طریق اإلیمان لرأیتَھ شیئاً ال یوصف، أي كل 

یجب أن یخدم أخاه ویؤثره في الدنیا، إنسان أخذ محالً تجاریاً واسعاً، ولھ أخ لیس لھ محل، فیقول  إنسان

لھ: تعال وخذ نصفھ، تكون قد ُحلَّت المشكلة، عندك بیت زائد عن حاجتك أعطھ لَمن ال بیت لھ، فلو أن 

  میعاً، وربنا عزَّ وجلَّ یقول:الناس تنافسوا في اآلخرة لسعدوا جمیعاً لكن تنافسوا على الدنیا فشقَوا ج

  ﴿ ِختَاُمھُ ِمْسٌك َوفِي َذِلَك فَْلیَتَنَافَْس اْلُمتَنَافُِسوَن ﴾

ففي ھذه الموضوعات تنافَسوا، وفي ھذا المجال تنافسوا، وتنافسوا في معرفتكم بي، افتخروا بمعرفة   

  هللا، بقراءة القرآن، بفھم كتاب هللا، بالعمل الطیب.

  دودة نضیِّع آخرة أبدیة ال تنتھي :من أجل سنوات مع

یقولون: إّن سیدنا عمر كان یزور امرأة أرملة، فیقدم لھا الطعاَم والشراَب، یطرق بابھا فتقول لھ: وهللا   

لقد أتى شخص قبلك، ثم یبكر ساعة فیأتي رجل قبلھ، فذات مرة صلى الصبح وذھب فرأى سیدنا 

  الصدیق قد سبقھ.

فأنت تصور خمسة أشخاص عاشوا في بیت مؤمنین كیف یعیشون ویتنافسون؟ إذا كانت التفاحة كبیرة   

ً یقابلھ بمؤاثرة، فإذا كانت حیاتنا مجموعة  آثر بھا غیره، وكذا المكان الجید بالغرفة والثاني أیضا

  مؤاثرات ومجموعة عطاءات فالحیاة تبدو سعیدة جداً..

  ِلَك فَْلیَتَنَافَْس اْلُمتَنَافُِسوَن ﴾﴿ ِختَاُمھُ ِمْسٌك َوفِي ذَ 

ما الذي یحصل اآلن؟ تنافٌس على جمع الدرھم والدینار، من أجل أن یجمع ثروةً طائلة یبیع دینھ كلّھ،   

یضع القیم كلھا تحت قدمھ، یضع المبادئ السامیة تحت قدمھ من أجل لعاعةٌ من الدنیا، كما وصفھا النبي 

ً غریبة، فھناك شخص أجرى  تحسینات في بیتھ إلى علیھ الصالة والسالم ال تدوم، فأنا أسمع قصصا

ً إال وأدخلھ لتحسین بیتھ، وھو في بحبوحة، وبعد ما انتھى بشھر جاءتھ  درجة قصوى لم یترك شیئا

المنیة، فلو أنَّ الدنیا جاءت بالحالل لكانت شیئاً حسناً، لكن أْن تعصي هللا من أجلھا، وھي غیر باقیة فھذه 

  دینك، وتبیع اآلخرة بأكملھا من أجل سنوات معدودة!!ھي الخسارة الكبیرة، تعصي هللا من أجلھا فتبیع 

من یستطیع أن یرِكّز وضعھ وھو قبل األربعین سنة على حسب حیاتنا المعاصرة؟ فاإلنسان من أجل أْن 

یأخذ شھادة، وأْن یشتري بیتاً حتى تخرج عیونھ بالطول والعرض، وما أكثر الخطأ في أساساتھ، إلى أْن 

ي عیادة، أو إلى أْن یشتري معدات طب األسنان لعیادتھ فیصبح في سّن یستقر، أو إلى أْن یشتر

  األربعین، وكما قال علیھ الصالة والسالم:
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  ((أعمار أمتي ما بین الستین إلى السبعین ))

  [أبو یعلى وابن حبان عن أبي ھریرة ]

منایا، وھو في عمر وذلك قبل ھذه األزمات القلبیة المعاصرة، أما اآلن فأصبح باألربعینات معترك ال  

الثانیة واألربعین توفى، وفي الثانیة والثالثین جاءتھ الجلطة، ففي الثانیة والخمسین، أو الرابعة 

والخمسین، أو التاسعة واألربعین، ونحو ذلك، فتابعوا األخبار أزمات كبیرة جداً، فمن أجل سنوات 

  كبیرة. معدودة نضیِّع آخرة أبدیة ال تنتھي فو هللا إن ھذه لخسارة

  التسنیم إما أن تكون شراباً خالصاً للمقربین وإما أن تكون شراباً ممزوجاً لألبرار :

  قال تعالى:  

   ﴾﴿ یُْسقَْوَن ِمْن َرِحیٍق َمْختُوٍم ِختَاُمھُ ِمْسٌك َوفِي َذِلَك فَْلیَتَنَافَْس اْلُمتَنَافُِسوَن*َوِمَزاُجھُ ِمْن تَْسنِیمٍ 

  ر من تسنیم، والتسنیم كما وصفھ هللا عزَّ وجل:ھذا الشراب ممزوج بشراب آخ  

بُوَن ﴾   ﴿ َعْیناً یَْشَرُب بَِھا اْلُمقَرَّ

بون، یشربونھا صرفاً، لكن ھذا الشراب؛ الرحیق    العلماء استنبطوا أنَّ التسنیم نبٌع یشرب منھ المقرَّ

ً قطعة مذ ً مع التسنیم، كما لو أعطینا شخصا ھبة، وشخٌص آخر المختوم یشرب منھ األبرار ممزوجا

أُعِطي قطعة من الذھب الخالص من عیار أربعة وعشرین، فاألولى مذھبة مطلیة بالذھب، أما تلك فمن 

ً استنبط أنَّك  الذھب الخالص، فمن ھنا یستنبط أن التسنیم شراٌب نفیٌس، نفیس للمقربین، وبعضھم أیضا

بما فیھا من طعاٍم وشراٍب وجنَّاٍت وثماٍر في الجنة إما أن تسعد بتجلیات هللا عزَّ وجل، وإما أن تسعد 

وحوٍر عین.. إلى آخره من النعیم، فإما أن تسعد بھ، وإما أن تسعد بجنتھ، وإما أن تسعد بھما معاً، 

  فھؤالء األبرار یسعدون برحیٍق مختوٍم ممزوجٍ بتسنیم.

أي المیاه المنصبة من مكاٍن  التسنیـم من َسنََم، أي المكان العالي، فبعضھم قد أعطاھا تفسیراً مادیاً،  

  مرتفع كالشالل، وبعضھم وجھھا توجیھاً آخر، أي النعیم بذات هللا عزَّ وجلَّ وھو أرقى درجات القرب.

واألبرار ینعمون بما في الجنة من حوٍر عین وما فیھا من فواكھ مما تلذُّ بھ األنفس واألعین، وفوق ذلك   

ً ممزوجاً فھي ممزوجة بتسنیم، فالتسنیم إما أن ت ً للمقربین، وإما أن تكون شرابا ً خالصا كون شرابا

  لألبرار.

  ال یحیط با� إال هللا عزَّ وجل :

بالمناسبة، كل ما ذكر عن اآلخرة ال ینبغي لنا أن نزید علیھ شیئاً، ألن اآلخرة غیٌب لم یرھا أحٌد، وال   

كیفیَّتھا وفي ُكنھھا وفي حقیقتھا بحٌث  نعرف عنھا إال في حدود ما ذكر هللا عزَّ وجل عنھا، فالبحث في

ق بقصر فخم جداً، وھو صادر من أعلى جھة في الدولة، فالطالب بدالً  غیر ُمجٍد، فإذا ُوِعد الطالب المتفِوّ
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من أن یضیّع الوقت في السؤال والبحث عن ماھیة القصر، وما بھ من الغرف وعددھا، وكم طابقاً، وبأي 

و مسبح؟ فبدالً من أن تفكر في مواصفات القصر فاشتغل حتى تنال القصر، منطقة یقع؟ وھل لھ حدیقة أ

  فأیُّھما أبلغ؟ أن تفكر في مواصفاتھ أم أن تَِجدَّ حتى تنالھ؟

لذلك لیس لإلنسان أي حق في أن یفِصّل، أو یضیف إضافات على ما جاء في كتاب هللا، ونحن فیما 

وجل فقط، ألن الشيء المجدي أن تكون أھالً للجنة، أن  یتعلَّق بالجنة نبقى في حدود ما ذكر هللا عزَّ 

ا أن تفِكّر في شيء غائٍب عنك فھذا عبٌث،  تجتھد في الدنیا حتى تدخل الجنة، ھذا ھو الشيء المجدي، أمَّ

، لكن هللا عزَّ وجلَّ تعرف عنھ كل شيء من خالل  فاآلخرة ال نعرف عنھا إال ما ذكره هللا عزَّ وجلَّ

أن تعرف عن هللا الشيء الكثیر الَكثیر ولكن ال یحیط با� إال هللا عزَّ وجل، ال یعرف هللا  الكون، فیمكنك

  حقَّ المعرفة إال هللا:

  ﴿ َوَال یُِحیُطوَن بَِشْيٍء ِمْن ِعْلِمِھ إِالَّ بَِما َشاَء ﴾

  ] ٢٥٥[ سورة البقرة: 

  لكن من خالل الكون قد تعرف عنھ الكثیر الَكثیر إذاً:  

  ْوَن ِمْن َرِحیٍق َمْختُوٍم*ِختَاُمھُ ِمْسٌك َوفِي َذِلَك فَْلیَتَنَافَِس اْلُمتَنَافُِسوَن ﴾﴿ یُْسقَ 

وھذا الرحیق المختوم من صفاتھ أیضاً أنَّ مزاجھ من تسنیم، أي أن ھذه السعادة في الجنة وھذا التمتُّع   

حفلة أو إلى ولیمٍة فاخرة، بما في الجنة من عطاءات ممزوج بالتجلي اإللھي، كما لو ُدِعیَت إلى 

فتنا یا  وصاحب البیت أجلسك إلى جنبھ ورحَّب بك، ِومن حین آلخر یلتفت نحوك قائالً: أھالً وسھالً، شرَّ

أخي، وهللا البیت استنار بقدومك، فھو یأكل طعاماً طیباً كثیراً، وباإلضافة إلى الطعام النفیس ھذا اإلكرام 

  وینصرف فھذا إطعام، أما اإلطعام مع الترحیب ففیھ إكرام. الترحیبي، فأحیاناً اإلنسان یأكل

  األبرار یتنعمون في الجنة بتجلیات هللا عزَّ وجل وھذا ھو ملخص اآلیات :

إذاً فربنا عزَّ وجل في اآلخرة باإلضافة ِلَما في الجنة من فواكھ وثمار وجنَّات وأنھار، وأنھار من عسل   

  للؤلؤ المكنون، باإلضافة إلى كل ذلك ھناك تجلیَّات هللا عزَّ وجل.وأنھار من لبن، وحور عین كأمثال ا

المقربون مشغولون با� عمن سواه، األبرار یتنعمون في الجنة بتجلیات هللا عزَّ وجل، وھذا ھو ملخص   

اآلیات، أي مزاجھ من تسنیم، ھذه العطاءات ممزوجة بشراب من نوع راٍق جداً وعاٍل ویُكَرم أیضا 

  هللا عزَّ وجل، أما المقربون فھم یشربون من ھذه العین صرفاً:بتجلیات 

بُوَن* إِنَّ الَِّذیَن أَْجَرُموا َكانُوا ِمْن الَِّذیَن آَمنُوا یَْضَحُكوَن ﴾   ﴿ َعْیناً یَْشَرُب بَِھا اْلُمقَرَّ

، فكانت تقف في سبحان هللا!! قد ضربت یوماً مثالً بسیارات النقل العام قدیماً، الذاھبة لحي المھاجرین  

ساحة المرجة، وتقف باتجاه الشرق، ففي أیام الصیف الحارة یصعد الناس إلى السیارة لیركبوا، فتجد 
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على الیمین شمساً، وعلى الیسار ظالً، إذا أعمل الراكُب فكَره قعد في جھة الشمس، وإذا عطل فكرة دون 

رة حول ساحة المرجة فستنعكس اآلیة، إعمال قعد في جھة الظل، وھذه السیارة خالل دقائق ستدور دو

فمن قعد في ھذا الظل تنعَّم فیھ دقیقتین، وظل لمدة ثلث ساعة حتى یصل إلى الموقف األخیر تلفحھ 

الشمس، في شھر آب الحار، ومن قعد متعرضاً للشمس دقیقتین، إلى أن دارت السیارة حول الساحة تنعّم 

یارة، وجلس في الظل، ورأى من یجلس في الشمس، فقد بالظل إلى آخر الخط. فإذا صعد شخص إلى الس

یضحك علیھ، ویتھمھ بالجنون، ویقول لھ: ِلَم لم تقعد ھنا؟ ولكن بعد أن تدور السیارة دورة واحدة تنعكس 

  اآلیة، وتظھر لھ الحقیقة سافرة.

  المؤمن یضحي بسمعتھ أمام الناس حفاظاً على سمعتھ أمام هللا عّز وجل :

ضحكون من المؤمنین، ویستھزئون بھم، ویسخرون منھم، فالمؤمن ال یحضر الحفالت الكفار اآلن ی  

المختلطة، وال یذھب إلى األماكن الجمیلة الموبوءة، وال یحب االختالط، ویعِصّب سریعاً، ویقولون عنھ: 

ألنھا إنھ جلف، فال یصافح وال یسِلّم على النساء، وال یروي نكتھ لفتاة، مثالً، ویضحكون لتصرفاتھ، 

  بلھاء بنظرھم، فقال هللا تعالى:

  ﴿ إِنَّ الَِّذیَن أَْجَرُموا َكانُوا ِمْن الَِّذیَن آَمنُوا یَْضَحُكوَن ﴾

یقولون: ھذا ال یفھم شیئاً، فمن البیت إلى الدكان، ومن الدكان إلى البیت، وال یقول إال هللا، ویقرأ   

حوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلَّت عمیت، فھذا یحفظونھ، فأھل  القرآن، ویقولون لھ: رِوّ

حوا القلوب باللھو الدنیا كلَّھم یحفظون ھذا الحدیث ویأخذونھ على غیر ما حملھ النبي ا لكریم، رِوّ

البريء، أي إذا مزح اإلنسان مع أھلھ، وكان لطیفاً وذكر طرف یلطف مجلس أھلھ فال مانع، فإن القلوب 

إذا كلَّت عمیت، ال أن یبل قلبھ بمعصیة، أو بمسلسل ساقط، أو یبل قلبھ بحفلة مختلطة، فبھذا لم یبل قلبھ 

  قلبھ نجسھ، فربنا عزَّ وجل قال:بل نَجَّس قلبھ، فبدالً من أن یبلَّ 

وا بِِھْم یَتَغَاَمُزوَن ﴾   ﴿ إِنَّ الَِّذیَن أَْجَرُموا َكانُوا ِمْن الَِّذیَن آَمنُوا یَْضَحُكوَن* َوإَِذا َمرُّ

  ھذا صاحبنا الذي حدثناك عنھ ھل رأیتھ؟ یقول ھذا سخریةً وغمزاً ولمزاً.  

وا بِِھْم یَتَغَاَمُزوَن*َوإِ    َذا انقَلَبُوا إِلَى أَْھِلِھْم انقَلَبُوا فَِكِھیَن ﴾﴿ َوإَِذا َمرُّ

ً یجلس الرجل مع أھلھ، ویقول: وهللا الیوم التقینا مع شخص، وعند دخول فتاة لم یصافحھا،    أحیانا

  وضحك الناس علیھ، فھو یرى ھذا الشيء مضحكاً، وقصة تروى.

معصیة، أو خجل، یقولون: لماذا وضع نفسھ  إذا كان أحد المؤمنین قد خشي هللا عزَّ وجل، أو لم یقترف  

ب ویفسد عالقتھ مع هللا عزَّ وجل، فضحى  في موقف حرج؟ ألن رضى هللا غاٍل علیھ، ولم یرد أن یخِرّ

  بسمعتھ أمام الناس حفاظاً على سمعتھ أمام هللا عّز وجل فقد قال:
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وا بِِھْم یَتَغَاَمُزوَن*َوإَِذا انقَلَبُوا إِلَى   أَْھِلِھْم انقَلَبُوا فَِكِھیَن ﴾ ﴿ َوإَِذا َمرُّ

  یوم القیامة تدور الدائرة وتنعكس اآلیة فمن كان یظن أنھ في سعادة یصبح في شقاء أبدي:

أي أن الكافر ال یكفیھ أنھ كافر بل یرید حمل الناس كلھم على كفره، والمنحرف یرید أن یجعل كل  

علیھ استقامتھ، ویقول لھ: أنت تشِدّدھا كثیراً، الناس منحرفین، فإذا التقى أحدھم بشخص مستقیم ینكر 

فلیس األمر بھذه الدرجة، یجب أن تكون وسطاً، كلمات مبھمة ولكن لھا معاٍن خطیرة، وقد قال ربنا عزَّ 

: وجل  

 ﴿ َوَما أُْرِسلُوا َعلَْیِھْم َحافِِظیَن ﴾

ھؤالء لیسوا أوصیاء علیھم، كل إنسان ینِصّب نفسھ وصیاً على الناس یكون أحمق، من أنت؟! لھ رب،   

  لھ رب یثیبھ على عملھ، ویقِدّر اللیل والنھار وكل حال، فربنا عزَّ وجل قال:

  ﴿ َوَما أُْرِسلُوا َعلَْیِھْم َحافِِظیَن ﴾

تقدونھم على استقامتھم وعلى تمّسكھم بالدین، فھؤالء الذین ینِصّبون أنفسھم أوصیاء على الناس وین  

  وعلى ورعھم، قال علیھ الصالة والسالم:

  (( ركعتان من ورع خیر من ألف ركعة من مخلط ))

  [ الجامع الصغیر عن أنس ]

  ركعتان، إذاً:  

  َحُكوَن ﴾﴿ َوَما أُْرِسلُوا َعلَْیِھْم َحافِِظیَن*فَاْلیَْوَم الَِّذیَن آَمنُوا ِمْن اْلُكفَّاِر یَضْ 

فقد دارت الدائرة، دارت دورة فانعكست اآلیة، ولقد دارت الدنیا وجاءت اآلخرة، فمن كان یظن نفسھ   

ل الدنیا قلیالً جاءت الجنة فسعد با� سعادةً أبدیة.   في سعادة فقد أصبح في شقاء أبدي، والذي تحمَّ

  األمور بنتائجھا :

  قال تعالى:  

  وا ِمْن اْلُكفَّاِر یَْضَحُكوَن ﴾﴿ فَاْلیَْوَم الَِّذیَن آَمنُ 

طبعاً لیس ضحك الشماتة ولكنھ َضِحك الحبور، فحینما كنُت أصلي، وحینما كنَت تراني أخاف هللا عزَّ   

وجل، وأحرص على طاعتھ، وحینما كنت أجلس مجالس العلم كنَت أنت تستصعب القعود، وتقول 

وأسھر وأمزح.. لكن المؤمن یؤثر مجلس العلم، لنفسك: أما أنا فأقعد في محل وثیر وأرائك ألرتاح، 

جالساً على ركبتیھ، وال یجد أرائك مریحة، ویقعد ساعة من الزمن یستمع إلى الحق، وغیره مضطجٌع 

على أریكة وثیرة یشاھد مسلسالً تلفزیونیاً، ویتناول الشاي والقھوة، ویحضرون لھ الموجودات في 
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بینما اآلخر في المسجد، فشتَّان بین االثنین، ھذا یمِھّد لنفسھ في الثالجة والبراد من الفواكھ والتفاح، 

  اآلخرة لیسعدھا، لذلك قال علیھ الصالة والسالم:

((أال یا ُربَّ نفٍس طاعمٍة ناعمٍة في الدنیا جائعٍة عاریٍة یوم القیامة، أال یا ُربَّ نفٍس جائعٍة عاریٍة في 

الدنیا طاعمٍة ناعمٍة یوم القیامة، أال یا ُربَّ مكرٍم لنفسھ وھو لھا مھین، أال یا ُربَّ مھیٍن لنفسھ وھو 

  لھا ُمكرم))

  [ السیوطي عن أبي البحیر]

تائجھا، فإذا دخل إنسان إلى الجامعة یجد المقاعد عرضھا أربعون سنتیمتراً فقط، ومن فاألمور بن  

الخشب، وظھرھا یتخذ زاویة قائمة دون أي تزویق، وأغلب الظن أنھ یجد برداً في الشتاء، وحراً في 

الصیف، وكنا ندرس في الجامعة الیوم الدراسي اثنتا عشرة ساعة في الیوم الواحد، والمحاضرات 

تالحقة، فإذا جاء یوم األربعاء أصیب اإلنسان بالملل، فإذا درس طالب بالجامعة خمس أو ست سنوات، م

وحصل بعد ذلك على الشھادة العلیا، وتخصص ثم رجع إلى بلده، فإنھ یقبع خلف مكتبھ إن كان طبیباً، 

من خمسة آالف ویتقاضى من كل مریض عطاًء ینسیھ أتعاب أیام دراستھ، فیحصل في الیوم على أكثر 

  أو ستة آالف لیرة، وھذا دخل وفیر یرضیھ.

  إذا تعب اإلنسان في الدنیا وبذل جھداً كبیراً سعد في اآلخرة إلى أبد اآلبدین :

ل المشاق، فأین كنت أنت تجلس حینھا؟ أما أماكن اللھو    فبالطبع ھو قد درس اثنتي عشرة سنة، وتحمَّ

وفي ھذه األماكن ترفیھ كبیر، كذلك الدنیا واآلخرة، فإذا تعب  فمریحة جداً والكرسي فیھا وثیر ومریح،

  اإلنسان في الدنیا ھكذا، وبذل جھداً كبیراً سعد في اآلخرة إلى أبد اآلبدین:

ا َمْن بَِخَل َواْستَْغنَى ا َمْن أَْعَطى َواتَّقَى * َوَصدََّق بِاْلُحْسنَى * فََسنُیَِسُّرهُ ِلْلیُْسَرى * َوأَمَّ * َوَكذََّب ﴿ فَأَمَّ

  بِاْلُحْسنَى ﴾

  ] ٩-٥[ سورة اللیل: 

ا َمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّھ َونََھى النَّْفَس َعِن اْلَھَوى * فَِإنَّ اْلَجنَّةَ ِھَي اْلَمأَْوى ﴾   ﴿ َوأَمَّ

  ] ٤١-٤٠[سورة النازعات: 

  ِك یَنُظُروَن ﴾﴿ فَاْلیَْوَم الَِّذیَن آَمنُوا ِمْن اْلُكفَّاِر یَْضَحُكوَن*َعلَى اْألََرائِ 

إنھ سؤال، لكنَّھ یبدو سؤاالً محرجاً: یا أیھا الذین كفروا ھل كنتم رابحین؟ ال وِ�، ھل كنتم فائزین؟ ھل   

كنتم أذكیاء؟ ال وهللاِ، لقد كانوا حمقى، فبعض الناس ذكاؤھم جزئي، فیمكن أن تجد إنساناً لھ اختصاص 

  ذكي، ولكنھ في االختصاص الشمولي كان أحمق.



18 

، األبرار یتنعمون في الجنة بتجلیات هللا عزَّ وجل ٣٦ – ٠٧تفسیر اآلیات    

إذا اعتبرنا أّن الذكاء نوعان؛ ذكاء جزئي، فكل واحد في عملھ وبخبراتھ واختصاصھ وشھاداتھ ومھنتھ   

ذكي وفذّ وخبیر، فھذا ذكاء جزئي، لیس لھ نتائج باھرة، أما الذكاء الشمولي فأن تكون الدنیا واآلخرة 

  ء:أمامك ھكذا مبسوطتان، فمن آثر دنیاه على آخرتھ كان غبیاً بمقیاس الذكا

َب اْلُكفَّاُر َما َكانُوا یَْفعَلُوَن ﴾   ﴿ َھْل ثُِوّ

  الجواب: نعم، فكل إنسان دفع ثمن عملھ غالیاً.  

  مخافة هللا واالستقامة على أمره ھذا ھو الدین كلھ من دون تعقید :

د اإلیمان، طبعاً ھذه السور في الجزء الثالثین من القرآن، جعلھا هللا عزَّ وجل قصیرة، ألنَّھا ترِسّخ قواع  

ففي النھایة العلوم الدینیة كثیرة جداً، لكن كل ھذه العلوم إن لم تُْبَن على معرفة هللا أوالً، وعلى االستقامة 

ً فإنھا ال تُجدي، وأساس الدین ھذه الطھارة النفسیة، وھذا  على أمر هللا ثانیاً، وعلى العمل الصالح ثالثا

  العمل الطیِّب.

یعھا، فھو منھمك بین استالِم الطرود وبین فّك الباالت وأخذ المتراج، وبین شحن تاجر تأتیھ ألف بالة یب  

البضاعة، وبعد ذلك كان ربحھ مئتین من اللیرات، فھل ھذا معقول؟ یقول لك: حجم العمل ملیون لیرة، 

ً على أشیاء ثانویة،  والربح مئتان فقط، فھذه تجارة خاسرة، فاإلنسان في الدنیا عندما یكون حریصا

ویھمل األشیاء األساسیة فھذا غیر رابح، ولو حصَّل من العلوم الفرعیة الكثیرة، لكن لم یحِصّل تطھیر 

النفس وتزكیتھا، فالخالصة خسارة، أما اإلنسان عندما یعرف جوھر الدین وھو معرفة هللا أوالً، 

ل على الجوھر، وأدركھ، واالستقامة على أمره ثانیاً، فمھما حصَّل مما تبقى علیھ فھذا جید، ألنھ حصَّ 

  واغتنى بھ.

سیدنا عبد هللا بن عمر عندما سأل بدویاً، وقال لھ: بعني ھذه الشاة، فقال: لیست لي، فقال لھ: قل   

لصاحبھا ماتت، أو أكلھا الذئب، وخذ ثمنھا، فقال: وهللا إنني لفي أشِدّ الحاجة إلى ثمنھا، ولو قلت لھ: 

  ني عنده صادٌق أمین، ولكن أین هللا؟ماتت أو أكلھا الذئب لصدَّقني فإ

ً من تفریعات الدین، لكن یعرف مخافة هللا، واالستقامة على أمره، ھذا ھو    ھذا البدوي ال یعرف شیئا

الدین كلھ من دون تعقید، فإذا قلت: أین هللا في كل أعمالك فأنت دیِّن، وإذا كنت متجاھالً � عزَّ وجل في 

وشرائك، لكنك تصلي الصالة بأوقاتھا، والعبادات تامة، وھناك مخالفات، عالقاتك التجاریة؛ في بیعك 

  وأكل مال حرام، وھناك معاٍص فأنت ما عرفت من الدین شیئاً، لذلك قال علیھ الصالة والسالم:

  ((كفى بالمرء علماً أن یخشى هللا))

  [ البیھقي عن مسروق مرسال]
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ً أن تخشى هللا، والدین منابعھ صاف   یة جداً، انظر إلى المیاه؛ میاه بردى في جنب النبع ذي یكفیك علما

الماِء الفرات المتأللئ الصافي، وانظر في المصب، فیھ بقدر ما یأتي من میاه إلى النبع، روافد من میاه 

آسنة، فشتان ما بینھما، أصبح في الدین خرافات وضالالت وانحرافات ومبالغات كالنھر اآلسن. فإذا 

لصحیح فعلیك بینابیعھ األولى، وارجع إلى الینابیع الرقراقة، وأحد أكبر ھذه الینابیع كنَت ترید الدین ا

، ودع عنك ما ھناك من قصص یتداولھا كثیر من المسلمین لیس فیھا وأضالیل  كتاب هللا عزَّ وجلَّ

  وخرافات، ما أنزل هللا بھا من سلطان.

    

 


