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اسـ ـم املادة :سورة البلد
من سلسلة :تفسيرجزء عم
لفضيلة الشيخ :د .أحمد عبد املنعم

بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم.-

إبذن هللا -عز وجل -هناخد سورة إن شاء هللا النهاردة من سور جزء عم ،إبذن ربنا يقدر كده ومنشي خنلص السور اللي فاضلة لنا يف جزء

عم أو نرجع اتين للسياق اللي كنا ماشيني فيه بعد سورة يس.
النهاردة إبذن هللا -عز وجل -انخد سورة البلد.

سورة البلد سورة مكية ،يعين بعضهم نقل اإلمجاع على إن السورة مكية ،واخلالف فيها ضعيف ج ًدا ،بس هو الراجح إن شاء هللا إن هي

ضا من أجواء االستضعاف يف مكة .بتبني حقائق بيعيشها اإلنسان ،كيف يتعامل اإلنسان مع هذه احلقائق؟
مكية يعين .نزلت يف جو أي ً

اإلنسان يف هذه احلياة قد مير بظروف من االبتالءات والصعاب ،أو ابلتعبري القرآين اللي جه يف السورة" :لََق ْد َخلَ ْقنَا ِْ
سان ِيف َكبَد" اإلنسان
اإلنْ َ

بيمر أو بيكابد صعاب يف هذه احلياة ،هذه االبتالءات اللي بتنزل على اإلنسان بيكون لإلنسان ردود فعل جتاه هذا البالء.

مثال :لو إنسان ابتلي مبرض ،أو ابتلي بفقر ،أو ابتلي بفقد إنسان عزيز عليه ،طبيعي إن اإلنسان ده يبقى له رد فعل ،رد الفعل ده قد
يعين ً

يكون حمكوم ابلشرع فيحمد هللا -عز وجل -حىت لو بكى ،لكن حيمد هللا -عز وجل -وال يقول إال ما يرضي امللك -سبحانه وتعاىل.-

أو لو كان رد الفعل ده مش حمكوم ابلشرع ،قد يتصرف اإلنسان تصرفات طائشة ،يعين يستجلب هبا على نفسه السيئات -والعياذ ابهلل.-

إذًا كل مشكلة أو كبد أو ابتالء بيمر به اإلنسان الزم يبقى له رد فعل.

من رمحة هللا -عز وجل -إن ملا كان املسلمون ميرون مبراحل من االبتالءات ،سواء يف مكة أو يف املدينة ،كان بينزل القرآن يبني هلم التعامل
أو رد الفعل األمثل ،أو يضبط هلم ردود األفعال اللي حصلت مش منضبطة مع الشرع فينزل القرآن.

القرآن ماتركش هلم ردود األفعال تكون بعقوهلم وأبهوائهم ،أو بنفوسهم؛ ألن ردود األفعال ممكن ختتلف على حسب نفسية اإلنسان ،النهاردة

نفسيته مظبوطة ممكن رد فعله كويس ،يعين فيه تقلبات هوائية لإلنسان ،فبينزل الشرع ححيافظ على ردود هذه األفعال.

فمن رمحة ربنا -سبحانه وتعاىل -إنه كان بينزل القرآن مع االبتالءات والوقائع يعاجل النفس البشرية ،جيعلها تتحمل هذه االبتالءات وجيعلها
جتعل هذه االبتالءات يف طاعة امللك -سبحانه وتعاىل.-

اد َك"
قال هللا -عز وجل -ملا الكفار قالوا :لوال نحزل عليه القرآن مجلة واحدة ،كذلك -أي نزل القرآن مفرقًاَ " -ك َذلِ َ
ك لِنح ثَبِِّ َ
ت بِ ِه فح َؤ َ
الفرقان ،32:يبقى إ ًذا من أهم ما يستفيده اإلنسان من كتاب امللك -سبحانه وتعاىل :-إن مع الوقائع املتكررة واالبتالءات املتنوعة واملواقف
املختلفة بينزل القرآن يثبت اإلنسان يف التعامل مع هذه املواقف.

فمن هذه املواقف ومن هذه االبتالءات :إن اإلنسان مير بصعاب يف حياته ،كيف يتعامل معها؟ تيجي سورة البلد تبني هذه احلقائق.
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بدأت سورة البلد بقول هللا -عز وجلَ " :-ال أحق ِ
َنت ِحلٌّ ِهبََٰ َذا الْبَ لَ ِد * َوَوالِ ٍد َوَما َولَ َد" ده القسم ،جواب القسم" :لَ َق ْد
ْس حم ِهبََٰ َذا الْبَ لَ ِد * َوأ َ
َخلَ ْقنَا ِْ
نسا َن ِيف َكبَ ٍد".
اإل َ
بدأت السورة بقول امللك -سبحانه وتعاىلَ " :-ال أحق ِ
ْس حم" ،العلماء يف التفسري خمتلفني ،كلمة "ال أقسم" معناها إيه؟
مجهور املفسرين إن ده قسم ،وإن مش معىن "ال أقسم" إن ربنا ما بيقسمش ،ال ،ده قسم ،لكن يف صورة معينة كانت معروفة عند العرب؛
دليلهم إيه؟

ْسم ِمبواقِ ِع الن ِ
ِ
ِ
س ٌم لَّ ْو تَ ْعلَ حمو َن
ح
 دليلهم قول امللك -سبحانه وتعاىل -ملا ربنا قال" :فَال أحق ح ََُّجوم" الواقعة ،75:قال بعدهاَ " :وإنَّهح -إيه -لََق َ
ِ
"ال أحق ِ
ْس حم" قسم.
يم" .فقالوا ربنا قال" :فال أقسم" وبعد كده قال :ده قسم عظيم .يبقى إ ًذا َ
َعظ ٌ
"ال أحق ِ
ْس حم" إن ال :نفي ،أي :لن أقسم هبذا ،طب ليه ربنا مش هيقسم هبذا؟ أمال ربنا ذكره ليه؟ لشدة وضوحه
 بعض العلماء قال :ال ،معىن َلن أقسم به .كأن ربنا بيقول لنا هذا األمر عظيم وال حيتاج إىل قسم ،هذا األمر عظيم وال حيتاج إىل قسم.
"ال أحق ِ
ْس حم" ال :رد لكالم قالوه ،زي ما بتقول إيه؟ واحد يقول لك :حصل كذا كذا ،تقول له :ال ،وهللا لقد حصل
 وبعض العلماء قال :إن َعكس كذا كذا ،فال رد لكالم قالوه.

فمثال إذا قال املشركون :ليس هناك يوم للقيامة وال للبعث ،فيقول هللا -عز وجل :-ال ،كالمكم خطأ ،أقسم بيوم القيامة .يبقى إ ًذا بعض
ً

العلماء قال ويح َّ
قدر الكالم الذي قاله املشركون على حسب اللي إيه؟ سياق لآلايت.
"ال أحق ِ
ْس حم".
كل دي أقوال بتحاول تفسر كلمة َ
اللي قالوا من العلماء إن "ال أقسم" معناها :لن أقسم ،مش إن "ال" دي انفية ،مش هأقسم ،قال :وكأن حصل معنيني مرادين:
املعىن األول :تعظيم ما يريده هللا -عز وجل -أن يقسم عليه.
املعىن التاين :مانع إن ربنا يقسم عليه.

مثال :بعض العلماء
فحصل شبه تعارض ،إن ربنا ال يريد أن يقسم ،ويريد أن يقسم ،فجه األسلوب بتاع "ال أقسم" جيمع بني املعنيني .يعين ً

هنا قال" :هبذا البلد" اللي هي بلد إيه؟ مكة ،ده اإلمجاع ،إن البلد دي مكة ،البلد احلرام.
َنت ِحلٌّ ِهبَٰ َذا الْب لَ ِد" إن ِ
"ال أحق ِ
"حلٌّ" زي ما هنتكلم فيها ،أي :يستحلون عذابك ،ويستحلون دمك
بعض العلماء قالَ :
ْس حم ِهبََٰ َذا الْبَ لَ ِد * َوأ َ
َ َ
َنت ِحلٌّ" أي وأنت تحع َذب يف هذا البلد .فبعض العلماء قال معىن اآلية :ال أقسم هبا وأنت تح َّ
عذب فيها .معااي؟
وعرضك .يعين " َوأ َ
يعين ملا أنت تبقى بتتعذب فيها ال أقسم هبا .ده يبقى كأن ربنا يريد إنه يعظم البلد ،ويف نفس الوقت هو َّ
بيعذب يف البلد ،فقالوا حيصل نوع
من اللي إيه؟ إن إرادة كده وإرادة كده ،فيجي األسلوب ده جيمع ده.

الشاهد احنا قلنا -عشان يبقى ذكران بس األقوال -إن مجهور املفسرين إن ده قسمً ،أاي كانت الداللة ،هل بريد حاجة أو له معىن أو من
شدة الوضوح ومن شدة الظهور ال حيتاج إىل قسم ،زي ملا ربنا يقول " َال أحق ِ
ْس حم بِيَ ْوِم ال ِْقيَ َام ِة" القيامة ،1:كأن املعىن إن من شدة ظهور دالالت
يوم القيامة ،هذا األمر ال حيتاج إىل قسم وال ينكره إال جاحد ،والذي حيتاج إىل قسم إلثبات يوم القيامة هو جاهل ،ده أحد معاين :ال أقسم

ابلقيامة.

"ال أحق ِ
ْس حم ِهبََٰ َذا الْبَ لَ ِد" الشاهد إن ده قسم ،سواء تعظيم ،أو الغرض تعظيم مكة ،سواء ده قسم أو مش قسم الغرض األساسي
فنيجي للسورة َ
"ال أحق ِ
َنت ِحلٌّ ِهبََٰ َذا الْبَ لَ ِد" "أنت" اللي هو مني؟ النيب -صلى هللا عليه وسلم.-
هو :تعظيم هذا البلدَ .
ْس حم ِهبََٰ َذا الْبَ لَ ِد" اللي هي مكةَ " ،وأ َ
يعين إيه " ِحلٌّ ِهبََٰ َذا الْبَ لَ ِد"؟ كلمة ِحلٌّ جاية حاجة من اثنني:
"سورة البلد" من سلسلة "تفسير جزء عم"
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إما من حالل ،أو من حال؛ أي إيه؟ مقيم.

يبقى بعض العلماء أو العلماء قالوا كلمة " ِحلٌّ" أصلها اللَّغوي يرجع إىل حاجة من اثنني:
ِ ِ
إما حل مبعىن :جاية من كلمة حالل " حك ُّل الطَّ َع ِام َكا َن ِح اال لِِّبَ ِين إِ ْسرائِ ِ
يل َعلَ َٰى نَ ْف ِس ِه" آل عمران ،93:يبقى إيه؟ يبقى كل
يل إ َّال َما َح َّرَم إ ْس َرائ ح
َ َ
حال يعين إيه؟ حالل ،يبقى ِحلٌّ جات يف القرآن يف سورة آل عمران مبعىن إيه؟ مبعىن حالل.
الطعام كان ً

مثال :أنت حل يف هذا املكان ،أي :أنت ٌّ
حال ومقيم يف هذا املكان.
وبعض العلماء قالِ :حلٌّ تكون مبعىن مقيم .يعين ً
"حل" إما مبعىن :حالل ،أو ِ
ِ
ِ
"ح ِّل" مبعىن :مقيم.
اللي قال إن "حلٌّ" -عشان نعرف بس التقسيمة -من العلماء قال :إن ِّ
اللي قال إن " ِحلٌّ" مبعىن :حالل ،قال معىن اآلية إيه؟ قال معناها حاجة من اثنني:
إما وأنت ِحلٌّ ،أي :س تح َحل لك هذا البلد .البلد دي ا ها البلد اللي إيه؟ احلرام ،حيرم فيها القتال .لكن هللا -عز وجل -أحلها للنيب -
ص لى هللا عليه وس لم -س اعةً من هنار أن يقاتل فيها يوم الفتح .فقال معناهاَ :ال أحق ِ
َنت ِحلٌّ ،أي :س تححل لك هذا البلد،
ْس حم ِهبََٰ َذا الْبَ لَ ِد * َوأ َ
بشر ابلتمكني لك يف هذا البلد ،كل ده كالم عن اللي إيه؟ عن املستقبل .إن ربنا -سبحانه وتعاىل -بيقول للنيب -صلى هللا عليه وسلم-

يقسم أنه سوف أييت يوم ححيَل لك القتال يف هذا البلد ،ولن حُتل ألحد غريك .واضح املعىن ده؟
طيب .يبقى احنا قلنا إما " ِحلٌّ" مبعىن إيه؟ حالل .أو ِ
"حلٌّ" مبعىن مقيم.

اللي قال ِ
"حلٌّ" مبعىن :حالل ،قال معىن من اثنني:

حالال.
املعىن األول :للكالم عن املستقبل ،أهنا ستكون لك ً
"حلٌّ" مبعىن حالل ،قال" :وأ َ ِ
أو اللي قال ِ
ستحل يف دمك وعرضك -صلى هللا عليه وسلم ،-فكان زي ما بيقول
َنت حلٌّ" أي :وأنت حم َ
َ
شرحبيل ان سعد :كان املشركون يعين يتحرجون ،بيحس إبنه بيستحرم يعين ،كانوا يتحرجون أن يؤذوا الطري واحليوان وال يتحرجون من إذاية
سيد األانم -صلى هللا عليه وسلم.-

يعين كان ملا جيي عايز ميوت حد ،أو يضرب حيوان أو شجر ،كان يقول لك :ال حرام ،دي بلد حرام ،لكن ملا كان يؤذي النيب -صلى هللا

عليه وسلم -يقول لك :ال ،ده حالل ،وده زي املشركني داميًا ملا بيضعوا قوانني هلم أو حىت قوانني شرعية موجودة إزاي هو داميًا بيتحايل
عليها ،يستعملها ملا تنفعه ويكفر هبا إذا كانت ضده .يبقى "وأ َ ِ
ستحل.
َنت حلٌّ" أي وأنت إيه؟ حم َ
َ
غرض هلم ،غرض -الغرض اللي هو للسهم -كأهنم صوبوا كل السهام
لذلك بعض العلماء قال :تالقيه جيي يفسر كلمة ِحلٌّ يقول :وأنت ٌ
والرماح يف صوب النيب -صلى هللا عليه وسلم .-يبقى وجهوا كل الطاقات إلذاية النيب -صلى هللا عليه وسلم -وهلدم النيب -صلى هللا عليه

وسلم ،-ولكن هللا -عز وجل -عصمه -صلى هللا عليه وسلم.-

ده املعىن األشهر ،وده املعىن اللي رجحه ابن عاشور وقال :إن " ِحلٌّ" يف اللغة ال أتيت إال مبعىن حالل ،وإن كان بعض العلماء أنكر عليه
وقال :الِ ،
"حلٌّ" قد أتيت مبعىن مش حالل ،أتيت مبعىن إيه؟ مقيم.
اللي قال إن ِ
"حلٌّ" مبعىن مقيم ،قالَ :ال أحق ِ
ْس حم ِهبََٰ َذا الْبَ لَ ِد ويزيدها شرفًا أنك مقيم هبا -صلى هللا عليه وسلم ،-فأصبح شرف على شرف،
شرف البلد وشرف ساكن البلد ،وهو مني؟ النيب -صلى هللا عليه وسلم.-
"حل" أي :يستحلونك ،ألن السورة مكية ،ف ِ
ِ
"ح ِّل" لو قلنا مبعىن حالل ،إما حالل يف املستقبل ستححل
املعىن اللي أان مبيل إليه :إن معىن ِّ
لك ،أو يف الواقع املضارع اللي نزلت فيه السورة اللي هو أهنم إيه؟ يستحلون دمك.
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طيب ،يبقى إذًا يقسم هللا -عز وجل -إن املشركني جترأوا على حرمة هذا البلد ،ويؤذوا النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-فبدأت السورة بشدة

أنواع االبتالء؛ مش إذاية بس املؤمنني ،ده أذية مني؟ النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-وأن هللا -عز وجل -يقسم هبذا ،وأن هذا حادث ال
حمالة .اللي معتقد إن فيه إميان بدون ابتالء ده واهم" ،أ ِ
آمنَّا َو حه ْم َال يح ْفتَ نحو َن" العنكبوت.2:
َّاس أَن يحْ َْتحكوا أَن يَ حقولحوا َ
َ
َحس َ
ب الن ح
ب" االثنني حساابت
داميًا أحسب أو أحيسب تيجي يف القرآن للحساابت اخلاطئة ،للظنون اخلاطئة ،زي ما هيجي معاان النهاردة مرتني "أ َْ
س ح
َحي َ
خاطئة وامهة ،وحىت اللي بعدها يف سورة العنكبوت اللي بعدها "أَم ح ِس ِ
السيِئَ ِ
اء َما َْحي حك حمو َن" العنكبوت.4:
ات أَن يَ ْسبِ حق َ
ين يَ ْع َملحو َن َّ ِّ
ب الَّذ َ
وان ۚ َس َ
ْ َ َ
يبقى داميًا حسب" ،أ َْم َح ِس ْب تح ْم أَن تَ ْد حخلحوا ا ْْلَنَّةَ" البقرة ،214:داميًا حسب يف القرآن -فيما رأيت يعين -أتيت للحساابت اخلاطئة ،للظنون
اخلاطئة ،فبيجي القرآن يصلح هذه احلساابت ،كأن اإلنسان ملا بيحسب حساابت بعيد عن الشرع بيحسبها غلط ،فالقرآن يصلحها له.

فاللي هيظن إن فيه إميان بدون ابتالء ،ده واهم ،فيه ابتالء وفيه معاانة ،ومن أعلى صور هذه املعاانة يف الكون معاانة النيب -صلى هللا عليه
حوذيت يف ِ
فت يف ِ
هللا وما يحؤذَ أح ٌد" ،1أي مر
هللا وما خياف أح ٌد ،ولقد أ ح
وسلم -لنصر ونشر هذا الدين ،وأنه أوذي يف هللا ،وقال" :لقد أ ِحخ ح
عليه -صلى هللا عليه وسلم -أوقات كان هو الوحيد الذي يؤذ يف هللا؛ ألنه كان هو اللي بدأ الدعوة -صلى هللا عليه وسلم.-
" َال أحق ِ
َنت ِحلٌّ ِهبََٰ َذا الْبَ لَ ِد * َوَوالِ ٍد َوَما َولَ َد" يعين إيه والد وما ولد؟
ْس حم ِهبََٰ َذا الْبَ لَ ِد * َوأ َ
"والد وما ولد" فيها أقوال كثري ،أشهر قولني أان مبيل هلم:

القول األول" :والد وما ولد" أي كل والد وكل ولد ،العموم ،ودا اختيار الطربي ،وداميًا الطربي غالبًا بيميل لإليه؟ للعموم .طاملا جات نكرة

كده ،يحقسم هللا بكل والد وبولده ،طب ليه؟ هنشوف دلوقيت.

أو والد :هو إبراهيم -عليه السالم.-
لو قلناَ " :وَوالِ ٍد َوَما َولَ َد" كل والد وابنه ،إيه عالقة والد وما ولد ابللي قبلها؛ إذاية النيب -صلى هللا عليه وسلم-؟ واللي بعدها اللي هو
جواب القسم "لََق ْد َخلَ ْقنَا ِْ
نسا َن ِيف َكبَ ٍد"
اإل َ
س ِمني ،وجواب قسم.
اتين :العلماء بيقولوا :فيه قَ َ
َنت ِحلٌّ" تبع " َال أحق ِ
ال َقسم األولَ " :ال أحق ِ
ْس حم" مش قسم لوحده .يبقى يقسم
َنت ِحلٌّ ِهبََٰ َذا الْبَ لَ ِد" كثري من العلماء قالَ " :وأ َ
ْس حم ِهبََٰ َذا الْبَ لَ ِد * َوأ َ
َ
هللا -عز وجل -هبذا البلد أثناء أنه النيب -صلى هللا عليه وسلم -يؤ َذ فيه .يبقى القسم مبكة أبعظم البالد وأعظم العباد -صلى هللا عليه
وسلم -وهو يحؤذ يف هذا البلد .يبقى أعلى صور االبتالء يف أشرف األماكن ذكرها ربنا يف القسم األول.
ٍ
سم الثاين" :والد وما ولد" ،املفروض جواب القسم يناسب االثنني ،يعين كلمة "لََق ْد َخلَ ْقنَا ِْ
سم األول وتناسب
نسا َن ِيف َكبَد" تناسب ال َق َ
اإل َ
ال َق َ
سم الثاين.
اللي إيه؟ ال َق َ
ٍ
عالقة "لََق ْد َخلَ ْقنَا ِْ
حتما ،واضحة ابألوالنية ،ألن األوالنية آية إيه؟ آية عذاب وتعذيب املشركني
نسا َن ِيف َكبَد" أي أن :اإلنسان سيحبتلى ً
اإل َ
للمسلمني يف مكة ،وخاصة النيب -صلى هللا عليه وسلم -وحماولة إيذاء النيب -صلى هللا عليه وسلم .-يبقى جواب القسم واضح ج ًدا

ابإليه؟ ابلقسم األول.

طب إيه عالقة "لَ َق ْد َخلَ ْقنَا ِْ
نسا َن ِيف َكبَ ٍد" ابلقسم الثاين؟
اإل َ

لو قلنا إن "والد وما ولد" معناها :كل والد وولده ،اإلنسان يف حياته الدنيا يعيش يف معاانة ،وأكثر صور هذه املعاانة تعلق اإلنسان بولده،
وطبعا ابتالء الوالد بولده أشد ،فالنيب -صلى هللا عليه وسلم -بيقول :الولد إيه؟ " َّ
إن
ويحبتلى اإلنسان بولده ،والولد بوالده ،داميًا فيه ابتالءً ،
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الول َد َمبخلةٌ ََمبنةٌ" ،2الولد َمبنة يعين كثري من احلاجات أنت عايز تعملها بتخاف على عيالك مبتعملهاش ،كثري من الفلوس عايز تصرفها
مش عايز علشان عيالك ،فالولد بيمنعك من البذل ،أو بتعبري السورة :الولد بيمنعك من اقتحام العقبة الولد إيه؟ مينعك.

فكأن ربنا بيقول :كل الناس بتبتلى ،فيه واحد بيبتلى أنه يحؤذ يف سبيل نصرة هذا الدين ،وواحد كل ابتالءاته هي حياته الدنيوية ،مسرية
حياته الدنيويةَ " ،وَوالِ ٍد َوَما َولَ َد" علشان كده جات بصورة مبتخلصش" ،والد وما ولد"
فكأن فيه نوعني من االبتالء :االبتالء لنصرة هذا الدين ،واالبتالء يف احلياة الدنيا ،وإن كل الناس بيبتلى ،متعتقدش إنك ملا تبعد عن نصرة
الدين إنك مش هتبتلى ،ال ،هتبتلى.
"لَ َق ْد َخلَ ْقنَا ِْ
طبعا الثاين حىت اللي
نسا َن" العموم ،اإلنسان العموم ،واالستغراق ،كل الناس بتبتلى ،كل الناس يغدو ،كل الناس هتبتلى ،هو ً
اإل َ
بيعمل للدين برضه عنده ابتالء يف األوالد ،لكن من عظم ابتالئه يف الدين ده أعظم حاجة يف حياته ،وال يحفنت أبزواجه وأوالده وأمواله ،ال،

هو مركز يف نصرة هذا الدين.

يبقى إ ًذا فيه نوعني من االبتالء .ده اللي قال :إن "والد وما ولد" مبعىن :كل والد وكل ولد.

اللي قال" :والد وما ولد" إبراهيم -عليه السالم ،-وهيبقى َوَما َولَ َد النيب -صلى هللا عليه وسلم -من نسله ،أي أن :تعذيبهم وإذايتهم
وابتالءهم مل مينع مسرية التوحيد من لدن إبراهيم -عليه السالم -إىل أن وصل النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-وبحعث النيب -صلى هللا عليه

وسلم -يف مكة .فمهما فعلوا من ابتالءات ستظل هذه املسرية مستمرة ،مهما عذبوا ومهما فعلوا ،زي ما ربنا -سبحانه وتعاىل -الغرس اللي
غرسها إبراهيم يف التوحيد يف مكة ،والوقفة اليت وقفها على الصخر خلدها هللا -عز وجل -يف مقام إبراهيم ،قدم إبراهيم -عليه السالم-
ث فِي ِه ْم" البقرة ،129:سيدان إبراهيم دعا إن
علمت يف الصخر ،وقفة خلدها هللا -عز وجل -وظهر من نسله واستجابة لدعاء إبراهيم " َوابْ َع ْ

ربنا -سبحانه وتعاىل -يبعث فيهم من ذريته اللي يعلمهم ويتلو عليهم آايته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة .فاستجابة هلذه الدعوة جاء
حممد -صلى هللا عليه وسلم -من نسل إبراهيم واستمرت الدعوة .فأنت تصلي على حممد وتصلي على إبراهيم يف الصالة .معااي؟
يبقى "والد وما ولد" يبقى كده عرفنا عالقة " َوَوالِ ٍد َوَما َولَ َد" ابللي قبلها واللي بعدها على كل القولني ،سواء إبراهيم ،أو كل والد وكل ولد.
"لَ َق ْد َخلَ ْقنَا ِْ
ضا للتأكيد ،اإلنسان :كل الناس ،يف َكبَد ،ال َكبَد :كأن اإلنسان جوه ال َكبَد.
نسا َن ِيف َكبَ ٍد" الم للتأكيد ،و(قد) أي ً
اإل َ
اإلنسان ملا بيصاب ،يقول لك :يصاب يف كبده ،يتأمل ،وملا جيي عايز يصارع حاجة يقولوا :يكابد ،يف اللغة.

كده كده اإلنسان يف معاانة ومشاق يف هذه الدنيا .هذه املعاانة حميطة ،كلمة "يف" حميطة ابإلنسان ،أي أن اإلنسان مهما فعل هيظل يف ابتالء.
كثري من الناس معتقد إن لو جات الفلوس مش هيبقى فيه ابتالءات ،لو حرزق بعيال مش هيبقى فيه ابتالءات ،لو سافر مش هيبقى فيه

ابتالءات ،لو فالن مات مش هيبقى فيه ابتالءات.

حال ،لذلك السورة قالت احلل مع الكبد مش اهلروب،
االبتالءات ستظل موجودة ،هيظل داخل هذا ال َكبَد ،حماولة اهلروب من ال َكبَد ليس ً

أمال إيه؟ االقتحام" .فَال اقْتَ َح َم ال َْع َقبَةَ"
مثال تضييق يف الدعوة ،هو معتقد احلل إنه يروح ملكان فيه سعة ،ال ،احلل
احلل يف االبتالءات واملتاعب مش اهلروب منها ،يعين واحد فيه ً

متاما.
االقتحام ،إال إذا ضاق األمر ً

داميًا اإلنسان معتقد إن احلل إن الدنيا تتسفلت ،وإن األمور تتظبط ،ال ،مش ده احلل .ممكن تتظبط وميحصلش حاجة ،وأنت متعملش
للدين .احلل :البذل واالقتحام يف زمن االستضعاف ،زي ما ربنا جاب أمثلة عن اقتحام العقبة.
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3
يبقى "لَ َق ْد َخلَ ْقنَا ِْ
كل الن ِ
َّج َديْ ِن" و ى يف
نسا َن ِيف َكبَ ٍد" دي حسنَّةُّ " ،
فمعتِ حقها أو موبِحقها"  ،وملا ربنا قالَ " :و َه َديْ نَاهح الن ْ
َّاس يغدوٌ ،
نفسهح ح
فبائع َ
اإل َ
السورة هنا ى طريق اخلري وطريق الشر اه "جند" والنجد :اهلضبة املرتفعة الصعبة.

الطريقني صعبني ،الناس معتقدة إن طريق اخلري صعب وطريق الشر سهل  ،الُ ،تقيق الشهوة صعب ،أثناء الوصول وبعد الشهوة فيه صعوبة

ومشقة ،فيه واحد بيتعب علشان ربنا ،وفيه واحد بيتعب علشان نفسه.

فربنا بيقول" :لََق ْد َخلَ ْقنَا ِْ
نسا َن ِيف َكبَ ٍد" كده كده هيظل الكبد حميط بك طول فْتة احلياة ،حسنَّة أن الدنيا دار ابتالء ،اللي هيعتقد وهيتعجل
اإل َ
الثواب يف الدنيا ويعتقد أن الدنيا دار جزاء ده واهم ،أشبه إبنسان يف ْلنة االمتحان وجاله امتحان  10أسئلة ،حل السؤال األول ،عايز بقى
إيه؟ حد يصقف له وحد جييب له هدية ،طب كمل االمتحان ،ال ،عايز وهو يف اللجنة بعد ما خلص السؤال األول اي مجاعة أان خلصت

احلل ،طب كمل االمتحان ،فيتقال له مينفعش ُتحنأ وال يحصحح لك وال جتاز وأنت لسه يف اللجنة ،أما ختلص وتتحاسب يبقى يحهنأ وتنال

ضا يف الدنيا ويبارك ويعطي،
اْلائزة .فاللي عايز كل عمل يعمله ينال جزاءه مباشرة ،ده ألن هللا شكور ،هللا -عز وجل -يشكر األعمال أي ً

ضا مرة أخر يف اآلخرة -سبحانه وتعاىل.-
مث جيزي أي ً

عجل ،سواء من الطاعات أو املعاصي ،لكن احنا بنتكلم عن األصل ،أن الدنيا دار ابتالء وعمل ،فال يتعجل اإلنسان اْلزاء
فيه حاجات بتح َّ
يف الدنيا.

يبقى إذًا اإلنسان حماط ابلصعاب ،أنت عندك كمية مشاكل يف حياتك الزم جتاهد نفسك إنك ُتافظ على دينك وتنصر الدين يف وسط هذه
الظروف ،مش يف غريها .طب أصل لو كنت هعمل ،لو كنت يف شغالنة اتنية كان زماين بدعو ،لو كنت يف مكان اتين كان زماين حفظت

القرآن ،لو كنت يف دولة اتنية كان زماين دعيت إىل هللا ،لو كنت أعرف فالن كان زماين طلبت علم .هذه اللولوة ال تغين شيئًا عن اإلنسان.

عارف اللي يقول لك :اللي خايب يف بلده خايب يف بلد غريه ،هو الفاشل يف ظروف هيفضل فاشل يف الظروف التانية .داميًا معتقد إن بس
لو الظروف تتحسن هبقى كويس.

ال ،أنت الزم تبذل ،أنت عبد يف كل الظروف ،قد ختتلف ،نعم ،قد ختتلف أنواع العبودايت من ظرف لظرف ومن مكان ملكان ،لكن أُتدث

إنك تظل تبذلً ،أاي كان نوع هذا البذل ،البذل بيختلف من طاعة إلنفاق ْلهاد لدعوة ألمر مبعروف وهني عن املنكر ،بيختلف نعم ،وبتزيد

درجات وبتقل درجات ،لكن يظل يبذل ،يظل يسري ،يظل يقتحم .يبقى إ ًذا من سنن هللا إن ستظل الظروف.

اعتقاد إن الشيطان إبليس ميوت ويتوقف عن الوسوسة ،وإن األعداء يتصاحلوا مع األولياء ،وأن الباطل يتصاحل مع احلق ،هذا وهم ،ده وهم،

ستظل االبتالءات وستظل الصراعات.

ومعنواي فيه الشهوة ،مش الصح إن اإلنسان
جسداي
مثال إحد االبتالءات اللي بتمر يف حياة اإلنسان ،الشهوة ،وإن ربنا خلق اإلنسان
ً
ً
ً
متاما من هذه الشهوة ،قال
يقطع هذه الشهوة ،ملا بعض من الصحابة جه النيب -صلى هللا عليه وسلم -واستأذنه يف االختصاء حىت يتخلص ً

له :ال ،مش ده احلل.

هو مش احلل االمتناع التام عن االبتالءات ،ال ،احلل إن تكون موجود وتنجح ،مش احلل إن الظروف تبقى كلها كويسة ،ال ،احلل إنك تعمل

يف وسط هذه الظروف ،إنه جياهد ،لن يتوقف الشيطان عن الوسوسة ولن يتوقف أهل الباطل عن احلرب .إذًا ال بد لإلنسان يستمر يف
اجملاهدة ،لذلك أحب األعمال إىل هللا إيه؟ أدومها .الذي ال يتوقف.
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ودي سبحان هللا نصيحة نبوية معجزة تدل أنه يتلقى وحي من امللك -سبحانه وتعاىل -ألنه ال خيرب هبذه النصيحة إال من خلق هذه النفس

صلح هلا وما يحصلحها .هذه النفس حىت تحروض ال بد من املداومة واالستمرار ،لذلك
وهو الذي أعلم مبا يَصلح ويحصلح هذه النفس ،ما يَ ح
مال إىل َِّ
ب األ ْع ِ
اَّلل أ ْد َوحمها وإ ْن قَ َّل" 4إنك تفضل يف كل الظروف شغال مستمر .حىت إذا جه ظرف
أح َّ
النيب -صلى هللا عليه وسلم -يقولَ " :
طارئ نلت األجر ،أصابك مرض أو اضطريت لسفر ومل تستطع إكمال الطاعات ،يعطيك هللا أجر ذلك حىت يستمر لك أجر املداومة.
ٍ
"لَ َق ْد َخلَ ْقنَا ِْ
قطعا ،إما
نسا َن ِيف َكبَد" يبقى قلنا السورة مما تتكلم عنه ومن القضااي األساسية واللي جه جواب القسم ،أن اإلنسان سيحبتلى ً
اإل َ
يف الدين أو يف الدنيا ،وابتالء الدين أعظم؛ لنصرة هذا الدين.

ِ
من الناس من ال ينشغل إال بولده ومباله وأبهله ويفنت ويْتك نصرة هذا الدين "إِ َّن ِمن أَ ْزو ِ
وه ْم" التغابن،14:
اح َذ حر ح
اج حك ْم َوأ َْوَالد حك ْم َع حد اوا لَّ حك ْم فَ ْ
ح
ْ َ
مما روي يف نزوهلا :أهنم تركوا اهلجرة إىل الرسول -صلى هللا عليه وسلم -إلرضاء أزواجهم وأوالدهم ،فنزلت "إِ َّن ِمن أَ ْزو ِ
اج حك ْم َوأ َْوَال ِد حك ْم َع حد اوا
ْ َ
قطعا ،من الناس من
اح َذ حر ح
وه ْم" وهذه اآلية يف سورة التغابن .أي أن اإلنسان قد يح َ
لَّ حك ْم فَ ْ
غَب يف حسناته بسبب احمليطني به .فاإلنسان سيبتلى ً

يكون أعظم ابتالءاته يف نصرة هذا الدين .ومن الناس من ال ينشغل إال بقضاايه اخلاصة اليت قد تصل إىل مرحلة من التفاهة ال توصف" .لَ َق ْد
َخلَ ْقنَا ِْ
نسا َن ِيف َكبَ ٍد".
اإل َ

مث خيرب هللا -عز وجل -عن منكرين للبعث ،وعن أسباب جتعلهم ينكرون البعث .إنكار البعث داميًا مبين على إنكار صفتني من صفات امللك

-سبحانه وتعاىل :-العلم والقدرة.

ال من ححييِي ال ِْعظَ ِ ِ
يم"
أن هللا -عز وجل -يعلم خبااي اإلنسان وخفاايه وأسراره وأفعاله وجسده وأعضاءه بعدما تح َفتَّت وتٌ َقطَّع" ،قَ َ َ ْ
َ
ام َوه َي َرم ٌ

يس ،78:إنكار صفة العلم املعجز ،ينكرها اإلنسان .وإنكار القدرة .فجابت حساابت لإلنسان الطاغي املعتدي اللي بيظلم الناس وبيعذب

أهل اإلميان ،اللي خيليه بيعمل كده إنه بينكر صفيت القدرة والعلم.

وأسوأ أسباب الضالل يف العقائد إن اإلنسان يقيس ربنا على البشر .معىن إنه بقى قو يبقى ربنا مش هيقدر عليه! أو إن هو يعين ظن وامهًا
سرا أبشياء ومش عايزين حد خيرب هبا ،فربنا يَطَّلِع عليها.
أنه أحاط ابألسباب ،إن مفيش سبب هيقع!! زي ما كان اليهود يتسارون ،يتكلمون ً

ده جهل.

ِ
ِ
َح ٌد" هو فاكر إن حمدش هيقدر عليه وال إيه؟!
فقال هللا -عز وجل -احلساب اخلطأ األوالين" :أ َْ
ب أَن لَّن يَ ْقد َر َعلَيْه أ َ
س ح
َحي َ
قلنا "حيسب" احلساابت اخلاطئة" ،حيسب" لو قلنا إن " ِحل" أي يحع َذب النيب -صلى هللا عليه وسلم -ويؤذ يف مكة ،أحيسب هذا الذي
ي ِِّ
عذب أهل اإلميان ويعادي أولياء امللك -سبحانه وتعاىل -أحيسب أن لن يقدر عليه أحد؟! هو معىن إنه معاه أسباب وإن ربنا ميهله أن لن
ح
كثريا من األسباب.
يقدر عليه أحد؟! ،هو فاكر إن حمدش قادر عليه؟ هذا احلسبان يظنه اإلنسان إذا امتلك ً
" َك َّال إِ َّن ِْ
ىن" العلق ،7:6استغىن أبسبابه ،استغىن عن هللا .فيقول لك :مفيش حاجة تقدر عليا! من اللي يقدر
استَ غْ َ َٰ
نسا َن لَيَطْغَ َٰى * أَن َّرآهح ْ
اإل َ

عليا؟! ابلنسبة للجنود معااي جنود ،ابلنسبة لألسلحة معااي ،ابلنسبة للعتاد معااي ،ابلنسبة للعدة ،هو بيظن أنه أحاط ابألسباب.
ِ ِ
ِ
ِ
اَّلل أَولِياء َكمثَ ِل الْعن َكب ِ
ت بَ ْي تًا ۖ َوإِ َّن أ َْو َه َن
وت َّاختَ َذ ْ
ين َّاختَ حذوا من حدون َّ ْ َ َ َ َ ح
هذا الظن أشبه بظن العنكبوت اليت تظن أن بيتها سيحميها " َمثَ حل الَّذ َ
ت الْعن َكب ِ
ِ
وت" العنكبوت.41:
الْبح يحوت لَبَ ْي ح َ ح
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ِ
ِ
عظيما ألحصن نفسي ،فلن يستطيع أحد أن يهلكين ،فلقد أهلكت أان املال
َح ٌد" ويقول :لقد أنفقت ً
"أ َ ْ
ب أَن لَّن يَ ْقد َر َعلَْيه أ َ
ماال ً
س ح
َحي َ
ْت َم ًاال لُّبَ ًدا" ده أان صرفت صرف؛ قنابل وعدة وعتاد وأسباب وحصون
ألحافظ على نفسي ،فلن يستطيع أحد أن يهلكين "يَ حق ح
ول أَ ْهلَك ح
مشيدة لن يستطيع أحد أن يهلكين ،بل أان الذي أهلك األموال ألهلك الناس ،لكن ال يستطيع أحد أن يهلكين.
ماال لبدا :هلا أكثر من معىن:
"يَ حق ح
ْت َم ًاال لُّبَ ًدا" معىن أهلكت ً
ول أَ ْهلَك ح

عظيما ليدافع عن نفسه ،وأنه ال يبايل إبهالك املال حىت ال يهلكه أحد ،ويظن أنه ُتصن هبذا
 املعىن األول اللي أان ذكرته أنه أنفق ًماال ً
ْت َم ًاال لُّبَ ًدا".
املال" ،يَ حق ح
ول أَ ْهلَك ح
كثريا للصد عن هذا الدين؛ ألنه يظن ،بل يوقن أن هذا الدين سيذهب بعرشه ،هذا الدين سيجتث
ْت َم ًاال لُّبَ ًدا :أنفقت ً
 وقيل أَ ْهلَك حماال ً

أصال عبد الدينار والدرهم ،عبد الدينار
عرشه ،فينفق املال حىت مينع ويصد عن هذا الدين .هو عارف إن فيه صراع بني احلق والباطل ،وهو ً

والدرهم يفرط يف الدينار والدرهم ليحافظ على نفسه ،فيصرف املال حىت يدافع ويصد الناس عن الدين ،فيحافظ على عرشه املبين على
عظيما.
الظلم" .يَ حق ح
ول أَ ْهلَك ح
اكما ً
ْت َم ًاال لُّبَ ًدا" لب ًدا :مْت ً

ُّ
كثريا يف وجوه اخلري ،حمدش يقول يل :اعمل حاجة ،أان صرفت فلوس كثري .ومن لطايف
 القول الثالث أَ ْهلَك حْت َم ًاال لبَ ًدا :أنفقت م ًاال ً
ْت ألن مال الكافر اللي بيصرفه يف وجوه اخلري هو مال مهلَك ،كأنه أحلقي يف حبر .إمنا املؤمن ملا بينفق
التعبري على القول ده :إنه قال أَ ْهلَك ح
يف وجوه اخلري يدخر هذا املال عند هللا -عز وجل ،-وينمي هللا -عز وجل -هذا املال كما ينمي أحدان فلوه .فاللي بينفق املال بدون إميان،
ْت َم ًاال لُّبَ ًدا".
حىت لو يف وجوه اخلري ،أشبه ابللي بيهلك املال "يَ حق ح
ول أَ ْهلَك ح
يبقى الظن األول :أنه استغىن أبسبابه وأنه لن يقدر عليه أحد ،وأنفق ما معه من مال ليحافظ على نفسه .فأنكر القدرة ابملال ،أنكر قدرة هللا
َح ٌد" هو عمال ميكر وخيطط ،وبعد ما خيطط يف السر خطته تنجح ،فيظن أن
مبا معه من مال .وأنكر علم هللا ابلتخفي "أ َْ
ب أَن َّملْ يَ َرهح أ َ
س ح
َحي َ
هبذا التخفي وهبذا املكر يستطيع أن يغالب دين هللا ،وابلتايل يظن أنه يغلب امللك -سبحانه وتعاىل -حاشاه.
ادعحو َن َّ ِ
" حخيَ ِ
آمنحوا" ،مع أهنم بيخادعوا الذين آمنوا ،لكن الذي خيادع أهل اإلميان يظن أنه خيادع هللا ،فقال هللاَ " :وما َخيْ َدعحو َن إَِّال
ين َ
اَّللَ َوالَّذ َ

س حه ْم" البقرة.9:
أَنْ حف َ

عاد يل َولِياا ف َق ْد آذَنْ تحهح ابحلَْر ِ
ب" اللي بيحارب أهل اإلميان وعايز خيدع أهل اإلميان ،فكأمنا حيارب
لذلك ربنا -سبحانه وتعاىل -قالَ " :من َ
هللا ،وحياول أن خيادع هللا -عز وجل ،-وما خيدع إال نفسه يف احلقيقة.
5

َح ٌد" هو فاكر إن حمدش شايفه وهو بيخطط وبيدبر يف جلسات مغلقة ووضع الربوتوكوالت هلدم هذا الدين؟ هو معتقد
"أ َ ْ
ب أَن َّملْ يَ َرهح أ َ
س ح
َحي َ
إن حمدش شايفه؟
"أََملْ َْجن َعل لَّهح َع ْي نَ ْ ِ
ني" الذي أعطاه القدرة على الرؤية ال يراه! كيف يظن هذا؟!

اللي خاله يشوف مش هيبصرك؟! اللي خالك تبصر ،يعين الذي أعطاك القدرة على فعل شيء ،هو ال يستطيع أن يفعلها؟! طب ازاي؟!

يعين ازاي يعين؟! يعين صفات الكمال للملك -سبحانه وتعاىل .-أنت تبصر وهللا ال يبصرك؟! ازاي؟!
ِ
س ًاان َو َش َفتَ ْ ِ
َح ٌد * أََملْ َْجن َعل لَّهح َع ْي نَ ْ ِ
َّج َديْ ِن" فالذي أعطاك البصر
"أ َ ْ
ني * َو َه َديْ نَاهح الن ْ
ب أَن َّملْ يَ َرهح أ َ
س ح
ني" مش هو اللي خالك تشوف؟! " َول َ
َحي َ
وعرفَك طريقي احلق والضالل ،هو يبصرك وحياسبك ويكلمك يوم القيامة ،حياسبك مث حياسبك على أي الطريقني
وأعطاك القدرة على الكالم َّ
سلكت ،مشيت يف طريق اخلري وال طريق الشر؟
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َح ٌد" هو فاكر إن حمدش شافه؟! "أََملْ َْجن َعل لَّهح َع ْي نَ ْ ِ
ني"
" أ َْ
ب أَن َّملْ يَ َرهح أ َ
س ح
َحي َ

دي الوسائل اللي ربنا اداها لإلنسان حىت يصري يف طريق اهلداية ،حىت خيتار الطريق "أََمل َْجنعل لَّه عي ن ِ ِ
س ًاان َو َش َفتَ ْ ِ
َّج َديْ ِن"
ْ َ ح َْ َْ
ني * َو َه َديْ نَاهح الن ْ
ني * َول َ
ِ
مثال السبيل "إِ َّان َه َديْ نَاهح َّ ِ
ورا" يف سورة اإلنسان،
قلنا النجدين :طريقي احلق والضالل ،وربنا اهم هنا :جندين ،غري ً
يل إِ َّما َشاك ًرا َوإِ َّما َك حف ً
السب َ
السبيل :الذي سبِّلته السابلة يعين :مشيت عليه الناس فأصبح فيه نوع من التمهيد شوية وهو ممهد.
هنا ربنا اصطفى لفظ النجد اللي فيه صعوبة؛ ألن السورة فيها صعوبة ،يف زمن ابتالء ،سورة ختاطب الذين يظنون إن فيه إميان بدون ابتالء،

أو فيه حياة -سواء مؤمن أو كافر -الذي يظن إن فيه حياة من غري كبد .وجهد كل عبَّاد الدينار والدرهم أن يصلوا إىل مستو من احلياة
ليس فيها كبد ،وهذا لن يكون إال يف اْلنة.

أول ما بيخش اْلنة يتقال هلم مفيش كبد ،مفيش هرم ،مفيش مرض ،مفيش جوع ،مفيش عطش ،مفيش عري .يف أول ما يحبشر به أهل اْلنة.
إن كل الكبد بينسف يف أول حلظة من حلظات دخول اْلنة .فجهد كل عباد الدينار والدرهم أن يعيشوا حياة بدون كبد ،ولن يكون .مش
معىن كده التخلي عن بذل أو تسهيل احلياة ،لكن أقول الذي كل مهه يف ذلك ده واهم.

"أََمل َْجنعل لَّه عي ن ِ ِ
س ًاان َو َش َفتَ ْ ِ
اك َما ال َْع َقبَةح * فَ ُّ
ك َرقَ بَ ٍة *
َّج َديْ ِن" مث يقول هللا -عز وجل" :-فَ َال اقْتَ َح َم ال َْع َقبَةَ * َوَما أَ ْد َر َ
ْ َ ح َْ َ ْ
ني * َو َه َديْ نَاهح الن ْ
ني * َول َ
ام ِيف يَ ْوٍم ِذي َم ْسغَبَ ٍة" يقول هللا -عز وجل -إن كان املفْتض على اإلنسان يف هذه االبتالءات أن يقتحم ال أن يهرب ،أن يواجه ال
أ َْو إِط َْع ٌ
أن خياف ،وهبذا ينتصر الدين ،وهبذا يستمر الدين .أن اإلنسان جياهد ويبذل ويقتحم العقبة.

"فَ َال اقْتَ َح َم ال َْع َقبَةَ" كلمة فَ َال هلا معنيني:

 فَ َال قيل :إهنا ال انفية ،أي أن كثريا من الناس مل يقتحم العقبة" ،اي حسرةً َعلَى ال ِْعب ِاد" يس ،30:يبقى معىن "فَ َال اقْتَ َح َم ال َْع َقبَةَ" قيل معناها:
َ
َ َ َْ
ً
أي مل يقتحم العقبة.

بدال من أن يهلك ماله ،سواء يف الصد
 -وقيل "فَ َال اقْتَ َح َم ال َْع َقبَةَ" معناها :فهال اقتحم العقبة؟ فكان األوىل به واألجدر به أن يقتحم العقبة ً

عن السبيل أو يف خريات بدون إميان ،فهال اقتحم العقبة.

مثال؟ قالوا االقتحام بيصحبه معاين أخر  ،منها :إلقاء النفس بدون تفكري أو روية .وقيل:
إيه الفارق ما بني االقتحام والدخول أو املضي ً

العزم والنشاط والقوة .يبقى االقتحام إن اإلنسان يرمي نفسه بدون تفكري أو روية ،وبعزم وبقوة وبنشاط ،ده االقتحام.

ال َْع َقبَةَ ،إيه معىن العقبة؟ قالوا العقبة هي طريق ضيق بني جبلني ،زي جبلني كده فيه طريق ضيق بعده متسع ،دي عقبة .يعين العقبة هي حتة
كأن الطريق ماشي وبعدين بيضيق بيضيق بيضيق بني جبلني مث يتسع ،احلتة دي ا ها إيه؟ ا ها العقبة.

فربنا بيقول :اقتحم هذه العقبة ،ال تتوقف ،أنت ماشي يف طريق هيقابلك عقبات ،هي دي العقبات ،فالعقبات هي مضائق يف الطريق ،لذلك
أنت الزم تقتحمها.
ت الَّ ِذي تَ َوَّىل * َوأَ ْعطَى قَلِ ًيال َوأَ ْك َد " النجم ،34:33كنا شرحناها؛ أعطى هو توىل ،توىل يعين مشي ،طب توىل ليه؟ ألنه من األول
"أَفَ َرأَيْ َ
قليال ،اثنيًا أن هذه البداية الضعيفة توقفت عند أول حكدية.
ابدئ بداية ضعيفة ،أعطى ً
أكد  ،ألف الوصول دي ،أ ،أكد أي :بلغ الكدية ،وصل إىل كدية :صخرة يف الطريق .ال حكدية هي :الصخرة الصعبة .أول ملا قابله صخرة
أصال داخل مْتدد فرجع.
لف ورجع ،هو ً
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قليال ،بدأ بداية مْتددة ،وليست بداية قوية ،فأول ملا قابله أول صعب من الصعاب رجع .فاحلل مع هذه الصعاب هو االقتحام،
أعطى ً
َّر" املدثر ،19:18اللي هيقعد يفكر كتري مش هيقتحم ،يعين أنت ملا
الوقوف ً
َّر * فَ حقتِ َل َك ْي َ
ف قَد َ
طويال للتفكري لن جيدي شيئًا "إِنَّهح فَ َّك َر َوقَد َ
بتفكر يف اقتحام العقبات مبتفكرش لوحدك ،أنت بتفكر ومعاك الشيطان ،فيثبطك ،فلذلك اإلنسان الزم يقتحم يف كل شيء.

فقال هللا-عز وجل" :-فَ َال اقْتَ َح َم ال َْع َقبَةَ" أي :فهال اقتحم العقبة؟ يف زمن االبتالءات واالستضعاف ال بد إن اإلنسان يقتحم العقبة.

اك َما ال َْع َقبَةح"
إيه العقبة؟ " َوَما أَ ْد َر َ
 بعض املفسرين قال العقبة هو جبل يف جهنم ،لن يستطيع اإلنسان أن ينجو منه إال بفعل طاعات .وقيل العقبة :الصراط املمدود علىالنار ،لن يستطيع اإلنسان املرور عليه إال بفعل هذه الطاعات.

 وقيل العقبة :االبتالءات الدنيا ،أي املكاره اليت حفت حول اْلنة .قال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-ح َّف ِت اْلنَّةح ابملكا ِرهِ" 6لن يستطيع
ح
ح

اإلنسان وصول اْلنة إال ابملرور على هذه املكاره ،إال بعبور هذه املضائق يف الطريق ،وهذه املضائق ال تحعرب إال ابالقتحام .هناك عقبات يف

طريق االلتزام ال تحعرب إال ابالقتحام.

اتين .هناك عقبات يف طريق االلتزام ،هناك مكاره حمفوفة حول اْلنة لن تصل إىل اْلنة إال ابقتحام هذه املكاره.

صور له طريق اخلري صعب ،لذلك يف أعظم
"فَ َال اقْتَ َح َم ال َْع َقبَةَ * َوَما أَ ْد َر َ
دائما الشيطان ،ومن ابتالء هللا -عز وجل -للناس إنه يح َّ
اك َما ال َْع َقبَةح" ً

وجنَّتحهح
فنارهح َجنَّةٌ َ
فتنة يف التاريخ؛ فتنة الدجال ،ملا بيأيت الدجال يف آخر الزمان معه جنة ومعه انر ،فيقول النيب -صلى هللا عليه وسلم " :-ح
انر" 7يبقى إ ًذا املشهد :دجال معاه انر عظيمة بتحرق ،حقيقة النار دي إيه؟ جنة.
ٌ
حىت تدخل إىل اْلنة ،ال بد أن تقتحم يف النار ،اللي هيفضل واقف قدام انر الدجال ،طب وبعدين ،طب أدخل؟ طب اُترقت ،طب أجرب
بس بعد إذنك الدجال ممكن أشوف كده؟ كده عمره ما هيدخل .طب أجيب ورقة أجرهبا أشوف هيحصل فيها إيه؟ هو لو فضل كده عمره

ما هيدخل .هو احلل إيه؟

لذلك يف بعض الرواايت ،النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال :إذا تردد اإلنسان فليغمض عينيه وليقتحم .إن احلل :اإلنسان يلقي نفسه،

طب مش قادر؟ خالص ،غمض عينك وارمي نفسك يف انر الدجال .هنا إن احلل إنه يلقي نفسه يف هذا الطريق.

كثري من اللي بيقعد يفكر ألتزم وال الء ألتزم وال الء ،يف الغالب الء ،إىل أن يشاء ريب شيئًا ،قال له  :اركب معنا ،قال :سآوي إىل جبل
يعصمين ،خالص ،حال بينهما املوج فكان من املغرقني.

املْتددين كتري وقعوا ،قال له :اي عمي ،قل كلمة أشفع لك هبا عند ريب ،قعد ،طب الناس هتقول علي إيه؟ قال :هو على ملة عبد املطلب.
اإلنسان ال بد إنه يقتحم" ،فَ َال اقْتَ َح َم ال َْع َقبَةَ".

أحياان الطريق بيبقى سهل ،حاجات يف الدين سهلة ،وجيي مضيق يف الطريق ،مش احلل إنك تقف وال تْتدد وال تلف وترجع ،احلل
يبقى ً

إنك أنت تقتحم ،احلل إنك تقتحم هذه املضائق ،هذه املكاره.

 6صحيح ابن حبان
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من هذه االبتالءات إن حيصل تضييق عام زي يف أول السورة كده تعذيب عام لكل أهل مكة ،زي ما هيجي لنا هنا " َم ْسغَبَ ٍة" َماعة عامة،

ابتالءات عامة ،دي مضائق ،جوع وفقر عام ،جفاف دعوي عام ،دي ابتالءات بيمر هبا اإلنسان الزم يقتحمها ،احلل فيها هو االقتحام.

لذلك ربنا ملا قال على طريقة مشي املنافقني يف طريق الدين :إن كلما أظلم عليهم إيه؟ قاموا .الدنيا كويسة وماشية وفيه انتصارات ،ماشي،

كلما أظلم عليهم إيه؟ يقف .كل ما حيصل ابتالء أو خسارة أو هزمية أو ابتالء يقف ،هذه طريقة سري مني؟ املنافقني يف طريق الدين .املؤمن

يقتحم ،املؤمن بيقتحم.

فقال هللا -عز وجل" :-فَ َال اقْتَ َح َم ال َْع َقبَةَ" سواء العقبة األخروية؛ اْلبل يف النار -والعياذ ابهلل -أو الصراط ،أو العقبة الدنيوية من املكاره

اك َما ال َْع َقبَةح" وجاب لنا أمثلة لعقبات قد
اليت ال بد أن جيتازها اإلنسان للدخول إىل اْلنة ،هذه العقبة ،فقال هللا -عز وجل -عنهاَ " :وَما أَ ْد َر َ
ِ ِ
ٍ
ٍ ِ
ٍ ِ
متر يف حياة اإلنسان ال بد أن يقتحمها ،منها" :فَ ُّ
ْتبٍَة"
ك َرقَ بَ ٍة * أ َْو إِط َْع ٌ
يما ذَا َم ْق َربَة * أ َْو م ْسكينًا ذَا َم ْ َ
ام ِيف يَ ْوم ذي َم ْسغَبَة * يَت ً
فَ ُّ
ك َرقَ بَ ٍة الوضع يف مكة -علشان نفهم قيمة فك رقبة -الوضع يف مكة كله استضعاف ،غالب اللي آمن هم من املستضعفني وعبيد عند
املشركني من قريش ،وفيه فقر ،ختيل واحد يف زمن الفقر يف مكة جييب فلوس ويروح عشان يعتق واحد من املسلمني عند كرباء املشركني،
طب أنت بتعتقه ليه؟ طب أنت معاهم؟ طب والفلوس دي أنت مش حمتاجها؟ طب هو ممكن يحعذب؟ طب هو ممكن يضيقوا عليه؟ إنه ايخذ
هذا القرار ويدافع عن إخوانه ،العجيب إن األمثلة اللي ربنا جاهبا من االقتحام هي يف مساعدة اآلخرين املنكوبني.

فكأن مش احلل بس يف وقت األزمات إنك تدور على نفسك ،ده كمان بيساعد اآلخرين ،يعين ربنا بيتكلم عن فك رقبة اللي يف الرق،

العبد ،ما ابلك اللي بيسعى يف فك رقاب الناس من الشهوات يف زمن جفاف دعوي؟ هو بيسعى يف فك رقاب الناس من الفنت ،يف فك

رقاب الناس من النار ،اللي هو العتق بقى من النار ،بيساعد الناس على العتق من النار ،فالذي يساعد الناس على العتق من العبودية للبشر

يف الدنيا ،ختيل بقى اللي بيساعد يف عتق الناس من النار -والعياذ ابهلل.-

فَ ُّ
ك َرقَ بَ ٍة إنه االقتحام مش فقط النجاة ابلنفس ،ده النجاة ابلنفس وابآلخرين ،بيسعى إلفادة اآلخرين وإلعطاء اخلري لآلخرين ،حىت يف زمن
االستضعاف ،حىت يف زمن االحتياج ،حىت لو هو حمتاج الفلوس دي ،حىت لو هو هيضر يف سعيه لفك رقاب اآلخرين .يعين ممكن هو يروح

يفك رقبة واحد فيعذبوه هو ،ممكن تروح تدعو واحد فأنت تتعرض للخطر ،لكن أنت برضه بْتوح ،يف وسط كل التضييق ده أنت بتسعى

للدعوة.
ام ِيف يَ ْوٍم -لذلك ملا ربنا قال اإلطعام خصهِ -يف يَ ْوٍم ِذي َم ْسغَبَ ٍة" ،مش أي إطعام ،ما أنت ممكن معاك فلوس كتري وفيه أكل كتري
أ َْو إِط َْع ٌ
فتطعم ،مش ده اقتحام العقبة ،ده السري الطبيعي يف الطريق الواسع ،ده السري يف الطريق املنري ،زي لو هنتكلم عن املنافقني ،إمنا اإلشكالية

يف املضائق اللي بتيجي ،يف املكاره ،يف كلما أظلم عليهم ،يف االبتالءات.
ٍ
َن -طول ما الدنيا ماشية هو ماشي -فَِإ ْن أَصابهح َخ ْري اطْمأ َّ ِ
َصابَهح َخ ْريٌ اط َْمأ َّ
" َوِم َن الن ِ
َّاس َمن يَ ْعبح حد َّ
َصابَ ْتهح فِ ْت نَةٌ
َن بِه ۖ َوإِ ْن أ َ
اَّللَ َعلَ َٰى َح ْرف ۖ فَِإ ْن أ َ
ََ ٌ َ
ب َعلَ َٰى َو ْج ِه ِه َخ ِس َر الدُّنْ يَا َو ْاآل ِخ َرَة" احلج ،11:والعياذ ابهلل ،ماقتحمش.
املضيق بقى هنا -ان َقلَ َام ِيف يَ ْوٍم ِذي َم ْسغَبَ ٍة" مسغبة يعينَ :ماعة ،وقيل  :السغب هو جوع مع تعب ونصب ،يعين كمان انس بتشتغل ومش القية اتكل،
"أ َْو إِط َْع ٌ
مش بس َماعة ،ال ،ده هم بيشتغلوا وجايبني آخرهم وتعبانني وبرضه مفيش أكل .يف الوقت ده كل جزء بسيط من الطعام الناس بتحافظ

عليه ،حمدش عارف بكرة فيه إيه ،طب اجملاعة دي هتخلص امىت؟ ده َماعة عامة ،طب هيتصرفوا ازاي يف وسط الظروف دي؟ وتالقي واحد
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يطعم ،طب ازاي؟ عني األكل ده لعيالك ،عني األكل ده جايز ُتتاجه ،لكن دي َماعة عامة ،فيعظم األجر للذي يحطعم يف وقت اجملاعة،

ويعظم األجر للذي يبذل ويدعو إىل هللا يف وقت اخلوف واْلَب ،ويعظم األجر للذي يعبد ويصلي يف وقت اهلرج والفتنة .النيب -صلى هللا
إيل" .8البذل يف أوقات االستضعاف مع عظم األجر ،ده اقتحام للعقبات.
بادةح يف اهلَْر ِج َك ِه ْج َرةٍ ََّ
عليه وسلم -قال" :ال ِْع َ
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،حممد -صلى هللا عليه وسلم.-

كنا بنقول :يف وقت الفنت ،وقت األزمات ،وقت اجملاعات بيعظم األجر .هللا -عز وجل -يقدر هذه األوقات لتخرج منا العبودايت .هللا -

يقدر حبكمة
دائما ابللطف وابلرمحةِّ ،
عز وجل -قادر إنه جيعل احلياة كلها سهلة ،لكنه -سبحانه -حبكمة منه وبلطف أي ً
ضا ،فحكمته حمفوفة ً
منه -سبحانه وتعاىل -هذه االبتالءات لتخرج منا عبودايت وطاعات وطاقات كانت خمتزنة ،مل تكن لتخرج إال يف مثل هذه األوقات.
قدر هذه املسغبة ،هذه اجملاعة ،يقدرها لينظر كيف يفعل الناس؟
قدر َم ْسغَبَ ٍة ،حني يح ِّ
فحينما يح ِّ

ضا مراحل اْلفاف الدعوي اللي ممكن متر ،ماذا يفعل اإلنسان ،سواء الداعية أو الناس ،هل الناس ستبحث عن الدعوة؟ يف أوقات الدعوة
أي ً
موجودة يف كل مكان والدين موجود يف كل مكان ،وأوقات يف أماكن قليلة ،لكنه ال ينفد أب ًدا ،لكن موجود يف أماكن ال بد أن يبحث الناس

وال هيتكلم وجيهر ابحلق وينصر الدين؟ ال بد من اقتحام هذه املضايق.
عنها ،هل سيسكت الداعية يف هذه األوقات ِّ

وقلنا أول مثال ذحكر عن هذه االبتالءات هو األذ اللي تعرض له النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف مكة .فإذا كان أشرف اخللق -صلى هللا
تعرض إىل هذا البالء ،فكيف يظن من هو دونه أن ال يتعرض له؟ -صلى هللا عليه وسلم ،-نزل الدم من وجهه الشريف -
عليه وسلمِّ -

صلى هللا عليه وسلم -وربط على بطنه احلجرين ،ونزل الدم من إصبعه ،قال :وهل أنت إال إصبع دميت؟ إيه اللي حصل؟ إيه املشكلة ملا
الدم ينزل طاملا يف سبيل هللا؟ وهل أنت إال إصبع دميت؟ ويف سبيل هللا ما لقيت .ما هو الدم ده يف سبيل ربنا.

إذًا كل شيء يهون طاملا إنه يف سبيل امللك -سبحانه وتعاىل -يف سبيل نصرة هذا الدين.

اك َما ال َْع َقبَةح * فَ ُّ
ام ِيف يَ ْوٍم ِذي َم ْسغَبَ ٍة" ابلرغم من اجملاعة والتعب املنتشر ،إال إنه بيبذل ويطعم ،وقلنا إذا كان ده
" َوَما أَ ْد َر َ
ك َرقَ بَ ٍة * أ َْو إِط َْع ٌ
يف املادايت ،ففي املعنوايت أوىل ،كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية" :حاجة الناس إىل الدين أعظم من حاجتهم إىل الغذاء" .فتخيل اللي

بيطعم الناس يف وقت اجملاعات ،فما ابلك بقى اللي بيعلم الناس الدين يف وقت اجملاعات الدعوية؟

ِ ِ
ٍ
ِ
ني" الشعراء ،214:وإطعام األقربني ،وإن اليتيم ليس له أحد ،اليتيم ليس له أحد ،والده تحويف،
ريتَ َ
ك األَق َْربِ َ
"يَت ً
يما َذا َم ْق َربَة" داميًا " َوأَنْذ ْر َعش َ
فربضه مراعاة الناس اللي أصحاب االحتياجات ال بد إن اإلنسان يرعاهم.
"أَو ِمس ِكينًا َذا م ْ ٍ
ِ
يما َذا َم ْق َربَ ٍة" مش الزم يبقى اليتيم فقري ،ممكن اليتيم معاه فلوس بس
ََ
ْتبَة" اليتيم ممكن ميبقاش فقري أوي ،لذلك قال" :يَت ً
ْ ْ
مش عارف يتصرف ،فهو حمتاج إنك تساعده يف الفْتة دي.
ِ ِ
ْتبَ ٍة" مْتبة أي :التصق ابلْتاب؛ كانوا بيدعو تربت يداك أي :التصقت ابلْتاب ،إن من شدة الفقر معدش فيه غري تراب.
"أ َْو م ْسكينًا ذَا َم ْ َ
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بذات ِِّ
"أَو ِمس ِكينًا ذَا م ْْتب ٍة" لذلك احلديث الصحيح "فاظْ َفر ِ
داك" 9هلا معنيني:
ت يَ َ
الدي ِن ،تَ ِربَ ْ
َ ََ
ْ
ْ ْ

معىن أي إن مل تظفر هبا يدعو عليك ابلفقر ،فاظفر بذات الدين وإال تربت يداك ،التصقت يدك ابألرض من الفقر ،فال متسك املال ولكن

متسك الْتاب .املعىن التاين بقى :الربكة ،إن الْتاب حىت يتحول إىل ذهب يف يدك.

فأان بقول املعىن اللي هو املْتبة أي :التصق ابلْتاب .فهؤالء حيتاجون إىل البذل .العجيب إن األمثلة اللي جات يف اقتحام العقبة يف الواقع
أصال علشان نبذهلا؟ هذه أخالق اثبتة ال تتغري ابستضعاف أو بتمكني.
املكي للمستضعف الفقري ،أمثلة بذل أموال .طب واحنا معاان فلوس ً

ممكن ،فيه أخالق اثبتة مبتتغريش.
زي أخالق سيدان يوسف كده طول السورة ،سواء يف السجن ،سواء مستضعف ،سواء ِّ

مثال ينفق ملا يبدأ حمتاج حاجة من الناس وملا ميبقاش حمتاج
يعين فيه أخالق الزم اإلنسان يبقى عنده ثبات يف هذه األخالق ال تتغري ،مش ً
حاجة مينفقش ،ال ،بينفق يف كل األوقات ،ده بذل ،دي عقيدة البذل عند اإلنسان ،والعجيب إن كتري من املسائل دي تكررت يف مكة

ونزل آايت كتري يف الرب ،حىت لو كانوا مشركني ،لكن ال تطعهم يف الشرك ،بر ابألهل ،اإلنفاق على الفقراء ،عقيدة البذل بتْتىب يف املسلمني
من أول مكة يف زمن االستضعاف ،هذه أخالق اثبتة ال تتغري وهبا حمي َّكن اإلنسان ،ولكنه ال يفعل ذلك ألجل التمكني فإذا جه التمكني تركها،
هذه عقائد حيبها هللا -عز وجل -وأخالق حيبها هللا -عز وجل -يف كل األوقات.

َنت ِحلٌّ ِهبََٰ َذا الْبَ لَ ِد" مستضعف وغرض وتؤذَ وننفق
فمن احلاجات العجيبة ج ًدا إن هذه اآلايت تنزل يف واقع مكة ،وواقع أوله بيعذبوانَ " ،وأ َ
ونبذل اخلري؟ نعم .بذل اخلري ال يتوقف على رد فعل الناس من هذا اخلري ،فعل اخلري ال يتوقف على رد فعل الناس هلذا اخلري.

أنت بتبذل اخلري طلب رضا هللا -سبحانه وتعاىل ،-هذه أخالق اثبتة ال تتبدل وال تتغري ،والثبات عليها يؤدي إىل النتيجة اليت ذكرها هللا -
ِ
يم" فصلت34:
عز وجل" -فَِإذَا الَّ ِذي بَ ْي نَ َ
ك َوبَ ْي نَهح َع َد َاوةٌ َكأَنَّهح َوِيلٌّ َمح ٌ

ومعروف من أحبار اليهود الذي كان أييت إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم -خيتربه هبذه ،إنه ال يزيد جهل اْلاهل عليه إال حلما .فيجهل عليه
فيحلم النيب -صلى هللا عليه وسلم -ويعطي ،فيوقن أنه ال يفعل ذلك إال نيب .ألن ابحلساابت البشرية ومبصاحل ومبفاسد معينة ال ،طب ما

ميوت ،هو ملا جيي النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف وسط الصحابة وحاكم دولة املدينة يف وسط التمكني يف املدينة وجيي النيب -صلى هللا
عليه وسلم -يقول له اديين من املال ،أنتم قوم مطل اي بين عبد املطلب ،وملا يهم عمر بن اخلطاب إنه يضرب عنقه ،فيقول لعمر :هال أمرتين
ماال جزاء ما روعته .هذه ال يفعلها إال
ويبدأ النيب -صلى هللا عليه وسلم -بنفسه -حبسن األداء وأمرته حبسن الطلب ،أعطه ماله مث زده ًالر ْ َٰ ِ
ين
اد َّ
نيب؛ ألن مفيش مصلحة .هذا اخللق ال يفعله إال نيب -صلى هللا عليه وسلم .-وكذلك أتباع األنبياء يفعلون ذلكَ " ،و ِعبَ ح
محَ ِن الَّذ َ
ض هوًان وإِذَا َخاطَب هم ا ْْل ِ
اهلحو َن قَالحوا َس َال ًما" الفرقان ،63:هذه األفعال فرقان أهنم أهل حق ،مش أصحاب مصاحل ،أهنم أهل
ميَْ ح
َح ح َ
شو َن َعلَى ْاأل َْر ِ َ ْ َ
حق ،أهنم أهل دين ،يفعلون ذلك ابتغاء مرضاة امللك -سبحانه وتعاىل.-

ِ ِ
ام ِيف ي وٍم ِذي مسغَب ٍة * يتِيما ذَا م ْقرب ٍة * أَو ِمس ِكينًا ذَا م ْ ٍ
"فَ ُّ ٍ
اص ْوا ِابل َْم ْر َمحَ ِة"
اص ْوا ِاب َّ
لص ِْرب َوتَ َو َ
آمنحوا َوتَ َو َ
ين َ
ك َرقَ بَة * أ َْو إِطْ َع ٌ َ ْ
ََ
ْتبَة * حمثَّ َكا َن م َن الَّذ َ
َ ْ َ َ ً َ ََ ْ ْ

املفسرين استغربوا ازاي يعمل كده وبعدين يبقى مؤمن ،الطبيعي إنه يبقى مؤمن األول.

 فبعضهم قال :املقصود هنا كمال اإلميان ،أي أن اإلنسان لن يستقر على اإلميان ولن يثبت يف اإلميان ولن يصل إىل كمال اإلميان إال هبذهاألفعال؛ ابلبذل يف املضائق ،وابلصرب يف االبتالءات " ،حمثَّ َكا َن" أي ظل يْتقى يف مدارج اإلميان حىت وصل إىل قمة اإلميان.

 9صحيح البخاري
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ِ ِ
لص ِْرب" كده كده اإلميان عايز صرب ،إلن فيه ابتالءات ،فيه أوقات ضيق،
اص ْوا ِاب َّ
آمنحوا َوتَ َو َ
ين َ
" حمثَّ َكا َن" وأصبح يف زمرة املؤمنني " ،حمثَّ َكا َن م َن الَّذ َ
اص ْوا" تواصوا :تفاعل احنا االثنني ،أان بوصيك ابلصرب
يف كبد هيمر على اإلنسان ،مش بس يصرب ،يصرب ويح ِّ
صرب نفسه ويتصرب بغريه" .تَ َو َ

صرب غريه ويتصرب بغريه.
وأنت بتوصيين ابلصرب .إذًا يصرب ويح ِّ

مش بس بيتواصوا ابلصرب ،ده بيتواصوا ابإليه؟ ابملرمحة .أوقات احنا حمتاجني نرحم بعض ،عجيب ج ًدا إن أوقات استضعاف املسلمني إن
املسلمني يقطعوا يف بعض ،حنن أحوج ما يكون إىل رمحة بعضنا لبعض.

حطعن من وجهي؟ عجيب إن يف وقت االستضعاف ويطعن املسلمون يف بعضهم البعض،
هالقيها منك وال من العدو ،تطعن يف ظهري وأ َ
ضا إن الزمن ده زمن صعب ،زمن َماعات زي مسغبة أو تعذيب ،املتوقع إن اإلنسان يف الزمن ده بيكتسب خشونة يف الصفات،
والعجيب أي ً

بيتعذب ومفيش فلوس وَماعات ،فبتتغري أخالقه حسب الظروف ،فبيصبح خشن ،فربنا بيقول :ال ،تواصوا ابملرمحة .متخليش الظروف تغري

أخالقك ،متخليش ضغط الظروف يغري لك أخالقك.

ملا يحذكر عن بعض السلف إنه كان يقول كان فالن حسن اخللق ،فما زال به الناس حىت ساء خلقه .ضغط الناس قعدوا يضغطوا عليه ويقرفوه
اص ْوا ِابل َْم ْر َمحَ ِة .اإلنسان حيافظ على األخالق
ويضغطوا عليه لغاية ملا بقى خلقه سيء .فالعجيب إن يف وسط الظروف دي ربنا يقولَ :وتَ َو َ
مهما تغري الناس من حوله ،حيافظ على أخالقه ،مهما آذاه الناس حيافظ على أخالقه .نسأل هللا -عز وجل -أن يرزقنا حسن اخللق.

ِ ِ
اب ال َْم ْي َمنَ ِة"
اص ْوا ِاب َّ
اص ْوا ِابل َْم ْر َمحَ ِة * أحوَٰلَئِ َ
ك -للرفعة -أ ْ
َص َح ح
لص ِْرب َوتَ َو َ
آمنحوا َوتَ َو َ
ين َ
" حمثَّ َكا َن م َن الَّذ َ
قيل امليمنة :اْلنة،

امليمنة :أيخذ كتابه بيمينه،

قيل امليمنة :أي اليحمن ،حياُتم أتيت فيها الربكة،

ابلرغم إن فيه ضيق وابلرغم إن فيه مسغبة ،وابلرغم إن فيه تعذيب ،وأنت حل هبذا البلد ،ابلرغم إن فيه كبد ،السورة كلها ابتالءات ،هنا

يظهر اليحمن فجأة ،تظهر الربكة فجأة ،ليه؟ ألنه عمل أعمال الصاحلات وصرب عليها.

َّ
َمو َن -أنت
َمو َن َك َما َأتْل ح
َمو َن فَِإهنح ْم َأيْل ح
إذًا كل الناس بتبتلى ،لكن املؤمن معاه حاجة مش مع الكافر ،قال هللا -عز وجل" :-إِن تَ حكونحوا َأتْل ح
معاك حاجة مش معاه ،اللي هي إيه؟ -وتَ رجو َن ِمن َِّ
اَّلل َما َال يَ ْر حجو َن" النساء ،104:إايك أن تضيعها ،فتصبح مثلهم .إايك أن تضيع الرجاء
َ ْح
َ
وتكتفي ابإليالم" .إِن تَ حكونحوا َأتْلَمو َن فَِإ َّهنحم أيْلَمو َن َكما َأتْلَمو َن -لكن أنتم -وتَ رجو َن ِمن َِّ
اَّلل َما َال يَ ْر حجو َن" .عالقتك ابهلل ختليك تتجاوز األمل
َ ْح
َ
َْ ح َ ح
ح
وال تبصر األمل وال تشعر ابألمل ،ويتحول األمل إىل لذة ،ابلرغم إنك يف احلقيقة يف كبد ويف أمل ويف معاانة ،لكن أنت ال تشعر به.
ِ
ِ
اب ال َْم ْشأ ََم ِة" قيل :النار ،أو أيخذ كتابه بشماله ،أو الشؤم والضنك،
ده اليحمن؛ "أحوَٰلَئِ َ
ين َك َف حروا ِِب َايتِنَا حه ْم أ ْ
كأ ْ
َص َح ح
َص َح ح
اب ال َْم ْي َمنَة * َوالَّذ َ
والعياذ ابهلل.
ص َدةٌ" من اللطائف بعض اللغويني قال :إن صيغة مفعلة تدل على االستمرار ،يعين هيفضل يف ميمنة يف الدنيا لغاية القرب
" َعلَْي ِه ْم َان ٌر ُّم ْؤ َ
والقيامة واْلنة ،اليحمن مستمر معاه ،والتاين الشؤم مستمر معاه يف الدنيا ويف القرب ويف القيامة ويف النار والعياذ ابهلل.
ص َدةٌ" ختام عجيب ج ًدا حختتم به السورة :كأن ربنا بيقول لنا إيه؟
" َعلَْي ِه ْم َان ٌر ُّم ْؤ َ
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اإلنسان كده كده يف كبد ،كلمة "ِيف َكبَ ٍد" يعين اإلنسان حماط ابلكبد ،احلل علشان اإلنسان خيرج من الكبد ده إنه يقتحم العقبة حىت يدخل

ص َدةٌ ،النار تتقفل عليه ،فيظل يف الكبد إىل ما ال هناية،
اْلنة ،اللي مش هيقتحم العقبة هيفضل يف الكبد فتحغلق عليه النار ،عليهم إيه؟ َان ٌر ُّم ْؤ َ

والعياذ ابهلل.

يبقى إذًا اإلنسان يعيش يف كبد ،وال حل للخروج من الكبد إال ابالقتحام ،واالقتحام بذل الطاعات يف أوقات االبتالءات ،فيمن هللا -عز

وجل -عليه ويدخل اْلنة ،وإال والعياذ ابهلل يظل يف هذا الكبد حىت تحغلق عليه النار ،وإذا أحغلقت عليه النار -بنتكلم عن الكافر -إذا
أغلقت عليه النار يظل يف هذا الكبد أب ًدا خال ًدا فيها والعياذ ابهلل.
ص َدةٌ" أن هناك أانس والعياذ ابهلل اختاروا أن يعيشوا يف الكبد إىل ما ال هناية .أسأل هللا -عز وجل -أن يرزقنا
فختام السورة " َعلَْي ِه ْم َان ٌر ُّم ْؤ َ
اقتحام العقبات وبذل الطاعات يف أوقات االبتالءات ،وأن يستعملنا لنصرة دينه.

أقول قويل هذا وأستغفر هللا يل ولكم .سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.
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