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احلمد هلل رب العاملني ،وبعد،
نبني هللا لنا طريق األبرار وطريق الكفار

يقول هللا –سبحانه وتعاىل -بعد ما نبني يف سورة اإلنسان ،إن فيه طريقني ،فيه طريق األبرار ،وفيه طريق الكفار
ِ
يقوول هللا –تعواىل" :-إِ نّن َهو َدينونَا ال ن ِ
ورا" اإلنسوان ،3:هللا –عو وجو  -بود يبوني اوال الفوريقني،
سوبي َ إِ نموا َشواِ ارا َوإِ نموا َِفو ا
املصري بقى ،إىل ين تصري هذ الف َرق؟ اانا عندّن فريقني:

الفريق األول :فريق األبرار

الفرق الثاين :فريق الكفار
ِ ِ
ِ
يقووول هللا-تعوواىل" :-إِ نّن َهو َدينونَا ال ن ِ
ين َس َل ِسو َ َوَ نغو َولا
سوبي َ إِ نمووا َشوواِ ارا َوإِ نمووا َِفو ا
ورا*إِ نّن َ نعتَو ند َّن" -يعووي عوود ّن" -ل نل َكوواف ِر َ
ِ
ريا" اإلنسان ،4:3هوذ السوورة املبارِوة ،ربنوا –سوبحانه وتعواىل -وجو فيهوا اوال الكوافرين ،و طنوف فيهوا يف اوال
َو َسع ا
ه اإلميان ،ترغيف للناس ،يعي ربنا –سبحانه وتعاىلِ -أنه ي ِ
رغف الناس ،ألن السوورة يوة بتوتكل ملوني؟ و بتتحود
ملووني؟ لإلنسووان ،فهووو بيتحوود لإلنسووان ،فربنووا –سووبحانه وتعوواىل -وج و لإلنسووان اووال الك وافرين ،و طنووف يف و و

املؤمنني ترغيباا له يف اإلميان برب العاملني –سبحانه وتعاىل.-

ملاذا ق ندم هللا اال الكافرين على الشاِرين؟
ِ
يق ووول هللا –تع وواىل":-إِ نّن َهو و َدينونَا ال ن ِ
ورا" ،يع ووي املنطق وون إن املف ووروض إن ييج وون األول ا ووال
سو وبي َ إِ نم ووا َش وواِ ارا َوإِ نم ووا َِفو و ا
الشاِرين ،إلن هو ق ندمه  ،وبعدين ييجن اال الكافرين ،لكنه قندم اال الكافرين ،و خر اال الشاِرين ،ليوه؟ ربنوا –
ِ
وورا" ،وبعودين بيقوول اوال
سبحانه وتعاىل -ق ندم اال الكافرين ألهن األقرب يف الذِر ،ربنوا بيقوول" :إِ نموا َشواِ ارا َوإِ نموا َِف ا

الكافرين ،ولكن يكون هناك نوع من نواع اإلطناب يف اال الشاِرين ،يعي يو نسع ذِر الشاِرين ،فلوذل قوال هللا –
ِ
ِ ِ
ِ
ريا"
تعوواىل -و وجو اووام ومووام  ،اووال الكووافرين ومووام " ،إِ نّن َ نعتَو ند َّن ل نل َكوواف ِر َ
ين -يعووي عوود ّنَ -س َلسو َ َوَ نغو َولا َو َسووع ا
اإلنسان.4:
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اإلنسان إذا ِفر ابهلل –ع وج  -قيمة له
"السلس و " هوون مووا يلووب
و"األغلل" هن موا يلوب

يف اليوود ،السلسو و اووع سلسوولة ،وهوون مووا يل ووب

يف اليوود ،القيوود الووذي يك وون يف الي وود،

يف العنوق ،والعوا ة والعيواذ ابهلل ،إن اإلنسوان األسوري تغو يود إىل عنقوه ،يعوي يوضوع يف عنقوه

قيد وتوضع يف يديه قيود ،جعو اليود إىل العنوق ،فلوذل ربنوا –سوبحانه وتعواىل -بيقوول :إن هوذا اإلنسوان مغلوول ،يف
ِ
ِ ِ
ِ
ريا" ،و"السعري" هن النار امللتهبة والعياذ ابهلل ،فربنا
عنقه قيد ،ويف إيديه قيد "إِ نّن َ نعتَ ند َّن ل نل َكاف ِر َ
ين َس َلس َ َوَ نغ َلا َو َسع ا
–سبحانه وتعاىل -وج اام وموام  ،يعوي هو قيموة مو  ،اإلنسوان لوو ِفور ابهلل –عو وجو  -قيموة لوه ،قيموة

له.

اإلنسان بدون إميان ن
ض من األنعام

ت يَو َدا َويَوقوول الن َكوافِر َي لَنيوتَ ِوي ِنوت تو َور اااب"
ولذل يقول هللا –ع وج ن":-يَو نوَم يَنظر ال َنم نرء" ،يعي ِ إنسانَ " ،ما قَو ند َم ن
النبوأ ،40:ألنوه قيموة لوه ،يعوي بيقوول يريتوي يي البهوا ، ،ألن البهوا ،ربنوا –سوبحانه وتعواىل -يقوول موا يووم القيامووة:
ِوووين ت ور اااب ،فتكووون ت ور اااب ،فالكووافر يا يوووم القيامووة يتم وىن ن يكووون مث و هووذ البهووا ، ،لي وه؟ ،إلنووه يس واوي شوويااا،
اإلنسووان يسوواوي شوويااا بوودون اإلميووان .ربنووا –سووبحانه وتعوواىل -ينبووه يف هووذ السووورة علووى هووذا األموور" ،إِ نّن َ نعتَ و ند َّن
ِ
ِ ِ
ِ
ريا" يبقى يساووا إيه يعي؟ يساووا شيااا ،فاإلنسان بغري اإلميان ضنو مون األنعوام" ،إِ نن
ل نل َكاف ِر َ
ين َس َلس َ َوَ نغ َلا َو َسع ا
ض " الفرقان ،44:لذل ربنا –سبحانه وتعاىل -ي إما يشوبهه ابألنعوام ،ي إموا يقوول إن هو
ه ن إِن َِ ناألَنو َع ِام بَ ن ه ن َ َ
نِ
ن
ين َِ َفروا يَوتَ َمتونعو َن َو َينِلو َن َِ َما َتنِ ناألَنو َعام َوالننار َمثنو اوى نم ن " حممد ،12:والعياذ ابهلل.
ض من األنعامَ " ،والذ َ
يذِرّن هللا-سبحانه وتعاىل -حبال الكافرين
يعي وااد يفض ي ِ
سمن األنعام حلد ما يف اآلخر يذحبه ،يذبح هذ األنعام ويِلها ،تساوي شويااا ،تسواوي شويااا،
هوو ضنو

ِذل اإلنسان ابلضبط ،لو هو مش آمن ابهلل –سبحانه وتعاىل -فهو يساوي شيااا .هو ِاألنعام؟ أل،
ضو " ،لووذل ربنووا –سووبحانه وتعوواىل -يوذِِر اإلنسووان ،يقووول لووه :هووو اووال
موون األنعووام" ،إِ نن هو ن إِن َِ ناألَنو َعو ِوام بَو ن هو ن َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ريا يف اآلخور ّنر
الكافرين "إِ نّن َ نعتَ ند َّن ل نل َكواف ِر َ
ين َس َلسو َ" توضوع يف اليودَ " ،وَ نغ َولا  ،توضوع يف العنوق والعيواذ ابهللَ ،و َسوع ا
ملتهبة والعياذ ابهلل.
فات األبرار

ص يف اال ه اإلميان ،من هنا بقى حلد ما شاء هللا ،ربنا –سوبحانه وتعواىل -يوذِر اووال هو اإلميوان ،فبيقوول:
فن
"إِ نن ناألَبن و َور َار" اإلنسووان ،5:و"األبورار" اووع بَوور ،والو َ هووو موون يفعو فعووال الوِ  ،طووف إيووه هوون فعووال الوِ ؟ فعووال الوِ :
ِ ِ
ِ
َٰ ِ
َٰ ِ
آم َون
آم َن ِاب نّلل َوالنيَو نوم ناآلخ ِر" البقرة ،177:الِ ذِر هللا –ع وج ن -يف سورة البقرةَ " ،ولَكو نن النوِ ن َم نون َ
" َولَك نن النِ ن َم نن َ
ِ
ِ
ّلل والنيووِم ناآل ِخ ِر والنم َلَ ِ،ك ِوة وال ِ
نكتَ ِ
وام َٰى" إىل آخور اآليوة ،يبقوى نوا
وني َوآتَوى ال َنم َ
واب َوالنبِيِ َ
وال َعلَ َٰوى ابِوه َذ ِوي النق نورَ َٰ َوالنيَوتَ َ
ِاب ن َ َ ن
َ
َ َ
طبعوا هللا –عو وجو ن -مود التعواون علوى الو والتقووى،
ول األبرار ،وربنوا -سوبحانه وتعواىل -سويذِر بعوص وفا  ،ا
اإل نِ والنع ندو ِ
ان" املا،دة ،2:فيقول هللا –تعاىل " :-إِ نن ناألَبنو َر َار يَ نش َوربو َن ِمون
" َوتَو َع َاونوا َعلَى النِ ِ َوالتنو نق َو َٰى َوَ تَو َع َاونوا َعلَى نِ َ َ
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ِ
ِأسوا إ
َِأنس" اإلنسان" ،5:يَ نش َربو َن من َِأنس" ،طيف "الكوأس" هوو اإلّنء اململووء ابلشوراب ،يعوي يسو نمى الكووب ا

إذا امتأل ابلشراب ،فيه فرق بني الكأس والكووب والكووي ،الكووب و الكووي عوا ي ككون يكوون فيوه وككون موايكونش

ِأسوا إ اوال
فيه ،يعي الكوب ككن يكون فيوه شوراب ،وككون ميكوونش فيوه شوراب ،لكون الكوأس يسو نمى الكوأس ا
ِأسا ،الكأس لو مل يكن فيه شراب يس نمى
امتل،ه ابلشراب ،يبقى لو الكأس مل يكن فيه شراب ،يبقى إذن يس نمى ا
ِأسا.
ا
التشابة بني ما يف الدنيا وما يف اجلنة هو األمساء فقط
ِ
ِ
ورا" اإلنسووان ،5:العوورب ِووانوا مي جووون
فربنووا –سووبحانه وتعوواىل -يقووول" :إِ نن ناألَبن و َور َار يَ نشو َوربو َن موون َِوأنس َِووا َن م َاج َهووا َِوواف ا
اخلمر ،اخلمر لو ِانت معتنقة ،فميعرفش يشرهبا مرة واادة ،فيعمو إيوه؟ مي جهوا بشونء ،مي جهوا بشوراب آخور .فربنوا –
سبحانه وتعاىلِ -
يبشر األبرار يف اآلخورة ،يقوول مو  :يهوا األبورار نوت لكو شوراب كو و ،،وكو و ،بكوافور ،و"الكوافور"
نبووات طيووف الرا،حووة جو ادا ،والكووافور يشوورب يف الوودنيا ،إلن لووه ضورار لووو شو ِرب يف الوودنيا ،لكون يف اآلخوورة لووي يف
اآلخوورة كووا يف الوودنيا إ األمسوواء فقووط ،يعووي الشووبه الوايوود ،ألن ربنووا –سووبحانه وتعوواىل -ملووا بيخ و اإلنسووان ،بيخ و

اإلنسان مبا يرا  ،مبا يعرفه ،فهو خ اإلنسان إن له يف اجلنة اور عني ،وإن له خضرة ،وإن له مس  ،وإن فيوه ِوافور،

وإن فيوه يجنبيو  ،وإن فيوه ِووواب ،وإن فيوه سووندس ،وإن فيوه الوون ،وإن فيوه ولوودان دلوودون ،وإن فيوه نووواع موون نووواع

النعي .

ميكن لعقولنا ن تتصور نعي اجلنة

لكن اجلنة فيها نوواع مون نوواع النعوي مل و ّن هللا –عو وجو  -عنوه ،ليوه؟ إلن اانوا موش هنسوتطيع إن اانوا نتصوور ،

ولذل قال النيب –عليوه الصولة والسولم :-فيهوا موا عوني ر ت ،و ذن مسعوت ،و خطور علوى قلوف بشور ،1يعوي

فيهووا شووياء اانووا و اول نتصووورها ،اانووا و اول نتصووورها ،ألننووا نعوور مووا مثلووة ،فيوه متوور يف اجلنووة ،فيوه عنوف يف
اجلنة ،فيه طلح يف اجلنة ،اللن هو البعص يقوول إنوه هوو املووي ،فيوه تفوا يف اجلنوة ،لكون هو التفوا اللون يف اجلنوة يشوبه

تفا الدنيا؟ ب ادا .النيب –عليه الصلة والسلم -خ إنه لو توى بعنقوو وااود مون عناقيود اجلنوة ،لظو النواس يِلوون
منه إىل يوم القيامة ،2و عنقو وااد من عناقيد اجلنة ،لوذل ربنوا –سوبحانه وتعواىل -بيخو ّن نن مو ا ،اخلمور  ،يعوي

الشنء الذي مي  ،به اخلمر؛ ِافورِ ،ي يكون هذا؟ حنن نعر –سبحان هللا -نسأل هللا ن يريقنا اجلنوة وموا قورب

إليها من قول وعم .

ج اء الص على ما ارم هللا يف الدنيا
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هووو ربنووا بي و َذِِر النوواس هنووا ،إن األشووياء الووم ا و ِرمت منهووا يف الوودنيا ،هللا –ع و وج و  -سوويعطيك علووى و نج و منهووا يف

اآلخوورة ،يعووي املووؤمن يشوورب اخلموور يف الوودنيا ،ألن موون شوورب اخلموور يف الوودنيا مل يشوربه يوووم القيامووة ،فربنووا –سووبحانه
وتعاىل -جع للمؤمن يوم القيامة نافاا من النعي الذي ا ِرم منه يف الدنيا ،اإلنسان املسل ا ِرم ن يلب الوذهف يف
الوودنيا ،يلبسووه يف اآلخوورة ،ا و ِرم ن يشوورب اخلموور يف الوودنيا يش وربه يف اآلخوورة ،ا و ِرم ن ي و ينَ يف الوودنيا ،ربنووا –سووبحانه

وتعاىل -ل عليه حبور عني يف اآلخرة .فربنا –سوبحانه وتعواىل -يعطون اإلنسوان يف اآلخورة ،ولوذل هيوأا بعود قليو ،
إن ِلووه بسووبف إيووه " َو َجو َاه ِمبَووا َ و َ وا" اإلنسووانَ ،12:و َجو َاه ِمبَووا َ و َ وا يعووي بصو ه علووى هووذ األمووور ،ربنووا –
سبحانه وتعاىل -جاياه هبا.
عيون اجلنة

يقووول هللا –تعوواىل" :-إِ نن ناألَبن و َور َار يَ نش و َربو َن ِموون َِ وأنس" ،قلنووا إن الكووأس هووو اإلّنء إذا امووتأل ابلش وراب ،طيووف اووال عوودم
ِأسووا ،يبقووى الكووأس يم يكووون في وه ش وراب ،طيووف "إِ نن ناألَبن و َور َار
وواب ،يس و نمى ا
امتل،ووه ابلش وراب ،يس و نمى إيووه؟ يس و نمى ِو ا
ي نشووربو َن ِموون َِ وأنس َِووا َن ِم اجهووا َِافورا*عيونووا ي نشوورب ِهبووا ِعبووا نِ
اّلل يو َف ِجر َ ِ
ريا" اإلنسووان ،6:5يعووي هووذا الش وراب
َ َ
ا َن ا َ َ َ َ
وهنوَوا تَو نفج و ا
َ َ
قليل ،وإمنا هن عني َمعني ،عني َمعني ،شنء ِبري ج ادا ،هللا –سبحانه وتعاىل -يعطيه
الذي يعطا ه اجلنة ،لي شر اااب ا
لإلنسان" ،عيونا ي نشرب ِهبا ِعبا نِ
اّلل" ،ككن يكون العني ية اللن هن الكافور ،يعي لو عيناوا ي بودل مون ِوافور ،يعوي
َن ا َ َ َ َ
ِ
ِ
ورا" ،فممكون تكوون اسو العوني يوة الكوافور ،و
هللا –ع وج ن -يقول" :إِ نن ناألَبنو َر َار يَ نش َربو َن من َِوأنس َِوا َن م َاج َهوا َِواف ا
هن عني تنبع هبذا الشراب ،وهذا هو األ ح وهللا عل  ،ألن اجلنة فيهوا موا عوني ر ت ،إانوا اتفقنوا علوى ِود " ،فِ َيهوا
ِ
ِ
ِ
وري طَ نعموه َو نَهنَوار ِم نون ََخنور لنو نذة لِل ن
ني َو نَهنَوار
شوا ِربِ َ
نَهنَار من نماء غَ نِري آسن" ،مش موجو يف الدنياَ " ،و نَهنَوار مون لنو َب نملن يَوتَوغَ نن
ِ
صفى" حممد ،15:ففن اجلنة عني تس نمى الكافورُ ،ترِ ،م شراب ك و ،ابلكافور.
س مَ
م نن َع َ
املؤمن يف اجلنة يشرب ويستظ يي ة يف النعي
قال هللا –تعاىلَ "-ع نيوناا يَ نش َرب ِهبَا" ،مل يق هللا –ع وج ن -يشرب منها ،وإمنا قال" :يَ نش َرب ِهبَا" ،فيه فرق بوني ا تنوني،
يعي فيه فرق بني إن ربنا –سوبحانه وتعواىل -يقوول" :يَ نش َورب ِهبَوا" ،وفورق بوني إن ربنوا –سوبحانه وتعواىل -يقوول :يشورب
منها ،فيه ااجة العلماء بيسموها التضمني ،يعي لو اانا استخدمنا مع فع اور جور يا موع فعو آخور ،يبقوى اانوا
معووىن دتلو  ،فاأل و إنو إنووت تقووول :شوربت مون العووني ،شوربت موون العووني ،نووت تقووول شوربت
بنعطوون الفعو
ابلعني ،وإمنا تقول شربت من العني ،فربنا –سبحانه وتعاىل -بيقولَ ":ع نيوناا يَ نش َورب ِهبَوا" ،ليوه؟ ألن ككون اإلنسوان يشورب
و يروى يرتوي ،لكن ربنا –سبحانه وتعاىل -نبه ن شرهب يف اجلنة لوي ِشورهب يف الودنيا ،فاإلنسوان يشورب يف
اجلنة من عطش ،و يِ من جوع ،و يستظ من ار ،اإلنسان يف اجلنة ،يشرب من عطش ،يعوي هوو مبيكوونش

عطشان فبيعوي يشرب ،و يِ من جوع ،مبيكونش جعان فعواوي يِو  ،و يسوتظ مون اور ،وإمنوا يشورب اإلنسوان
ويِ ويستظ يي اة يف النعي  ،فلذل ربنا –سبحانه وتعاىل -بيقولَ " :ع نيوناا يَ نش َرب ِهبَا" ،يعي عيناوا يرتووي منهوا ،موش
جمر شرب عا ي ِد وخلص ،أل ،هذ العني تعطيه ال ِري ،والسعا ة ،والرااة ،والطمأنينة.
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من نعي اجلنة ن املاء يتغري على الشاربني
"عيونا ي نشرب ِهبا ِعبا نِ
اّلل" ،يعي الذين عبدوا هللا اق عبا ته ،وقاموا أبوامر هللا –سبحانه وتعاىل" -يو َف ِجر َ ِ
وريا"،
َن ا َ َ َ َ
وهنَا تَو نفج ا
مثل يف ولة معينة ،هوو
مثل من مكان معني ،لو غري هذا املكان ،يعي لو وااد ا
يعي اإلنسان ملا بيكون بيحف يشرب ا
متعو على ماء هذ الدولة ،لو را ولة اتنية ،و را بلود اتنيوة فهوو يشوعر بتغوري موا ،فمون نعوي هو اجلنوة ن املواء

يتغري عليه  ،ينما رااوا و ينما ذهبوا و ينما شاءوا و ينما ِانوا ،تف نجر م هذ العوني الوم يشوربون منهوا ،لوذل ربنوا –
سبحانه وتعاىل -بيقول إيه" :عيونا ي نشرب ِهبا ِعبا نِ
اّلل يو َف ِجر َ ِ
ريا" ،ايث شاءوا ،وشو ربنوا –سوبحانه وتعواىل-
َن ا َ َ َ َ
وهنَا تَو نفج ا
وهنوَوا" ،ي وويغة مبالغووة ،فعو مضو نع  ،ي ِنايووة عوون شوودة قوووة نبعهووا وِثرتووه ،ي مووش جمور ِوود
بيقووول إيووه" :يو َف ِجر َ
شنء وخلص ،أل،

"يو َف ِجر َ ِ
ريا".
وهنَا تَو نفج ا

األعمال الم هنلت ه اجلنة مذا اجل اء العظي

طيف إيه هن األعمال الوم نهلوته موذا األمور؟ قوال هللا –تعواىل" -يوفوو َن ِابلنو نذ ِر" اإلنسوان ،7:و"النوذر" إموا ن يكوون

مطلَق الطاعة ،وإما ن يكون النذر املخصوص ،يعي العلمواء اختلفووا ،إيوه املورا ابلنوذر؟ فقوال بعوص العلمواء إن املورا
ابلنذر هنا ِ الطاعات ،يعي ِ الطاعات هن نذور؛ يعي واجبة أب

الشرع .لذل ربنا –سبحانه وتعواىل -بيقوول:

وره ن " احلو  ،29:النووذور املقصووو هبووا هنووا إيووه؟ احل و والنس و  .فلووو ِووان معووىن "يوف وو َن
" ن لنيَو نقضوووا تَو َف وثَوه ن َولنيوفوووا نووذ َ
ِابلن نذ ِر" ،هنا النذر مبعىن مطلَق الطاعة ،يبقى ربنا –سبحانه وتعواىل -بيثوي علوى طاعوا ِلهوا ،مون ولة و ويام ويِواة
وا وذِر و لة على رسول هللا – لنى هللا عليه وسول  -و ودقة وقوراءة للقورآنِ ،و عموال الطاعوة ،وبور الوالودين
و لة األراام ِ ،عمال الطاعة الم يفعلها املؤمن.

ما هو النذر اخلاص املكرو واملستحف؟

وجف على ِ
و يكون املعىن هنا النذر اخلاص؛ يعي إيه النذر اخلاص؟ إن إنسان ي ِ
نفسه شيااا مل يوجبه عليه الشرع .يقول

نذرت ن خرِ ،هلل –ع وج ن -شيااا ،وهذا النذر على نوعني:

مثل عطاين ِذا ،هطنلوع ِوذا هلل ،وهوذا مكورو  ،يعوي
إما ن يكون نذر مشروط ،يعي يقول :لو ربنا –سبحانه وتعاىل -ا
هذا النذر مكرو  ،هذا النذر مكرو لكن الوفاء به واجف.
وفي وه "نووذر مطلن وق" ،اللوون هووو النووذر املسووتحف ،إن إنسووان يقووول :ألخوورج نن هلل –ع و وج و نِ -ووذا وِووذا ،هووذا النووذر
مسووتحف ،اسووتحبه هو العلو  ،فربنووا –سووبحانه وتعوواىل -بيموود اإلنسووان علووى الوفوواء ابلنوذر ،إمووا النووذر املطلَوق ،وإمووا

النذر املقيد ،فد اد عمام يعي.
ورجاء
اإلنسان يعبد هللا خوفاأ
ا
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ِ
ِ
ريا" اإلنسان ،7:املسوتطري هوو الطوا،ر ،ولوذل يقوال اسوتطار الفجور ،يعوي
"يوفو َن ابلن نذ ِر َوَ َافو َن يَو نواما َِا َن َشر م نستَط ا
واء،
انتشر يف األفق ،فاملستطري هو الشنء املشت ِهر العظي املنتشور الوذا،ع ،فاإلنسوان بيعبود هللا –عو وجو ن -خوفاوا ورج ا
و لهما احملبة .عندّن ثل

شياء تعطن اإلنسان قوة لطاعة هللا –سبحانه وتعاىل -إما نه ا  ،وإموا نوه يرجوو ،وإموا

طبعا الباعث األساسن يف ِ هذا ا مر" :احملبة" ،يعي احملبة يفع اإلنسان شيااا إ ابحملبة ،ولوذل ربنوا –
نه حيف ،ا
ّلل" البقرةَ َ" ،165:شد ابا ِنِ
سبحانه وتعاىل -اث املؤمنني على حمبته ،وقال" :الن ِذين آمنوا َ َشد ابا ِنِ
ّلل".
َ َ
اخلو من هللا من األشياء الم تبعث اإلنسان على طاعة هللا

ومن ضمن األشياء الم تبعث اإلنسان على الطاعة اخلو  ،هو خاي من عقاب هللا –ع وج ن -خواي مون النوار،
ِ
ريا" ،يعوي منتش اورا ،لوذل
خا ،من يوم القيامة ،ولذل ربنا بيقوول –سوبحانه وتعواىلَ " -وَ َوافو َن يَو نواموا َِوا َن َشور م نسوتَط ا
الناس يوم القيامة تف ع إىل نبياء هللا –سبحانه وتعاىل ،-فرتو لسويدّن آ م ،ي آ م نوت ول البشور وخلقو هللا –عو

وج ن -بيد  ،فيقول :إن ريب قد غضف اليوم غضباا ،مل يغضف قبله مثله ،ولون يغضوف بعود مثلوه ،اذهبووا إىل إبوراهي ،
يرواوا إلبراهي  ،ي إبراهي نت خلي الرمحن ،يقول إن ريب قد غضف اليوم غضباا ،مل يغضف قبلوه مثلوه ،ولون يغضوف

بعوود مثلووه ،اذهبوووا إىل موسووى ،ي موسووى نووت ِلووي هللا ،إن ريب قوود غضووف اليوووم غضووباا ،اذهبوووا إىل عيسووى ،ي عيسووى
نوت ِلمووة هللا ،اذهبوووا إىل حممود – ولنى هللا عليووه وسول  3.-شووو األنبيوواء نفسوه عووارفني وخووايفني ،يعوي ووافون موون
ِ
ريا".
هذا اليوم الشديدَ " ،وَ َافو َن يَو نواما َِا َن َشر م نستَط ا
الدنيا طبيعتها التعف واحلََن

لذل ي إخواّن مرِ ية الدار اآلخورة يف ايواة املوؤمن ااجوة عظيموة جو ادا ،إن اإلنسوان عوار إن الودنيا يوة موا هون إ

مرالة يتجاويهاِ ،تري من الناس بتصعف علويه احليواة يف وقوت مون األوقوات ،يقوول يعوي احليواة ليوه هون شوديدة ِود ؟

ألن هوون ي طبيعووة احليوواة ،يعووي هووذ هوون طبيعووة احليوواة؛ طبيعووة احليوواة :إن هوون متعبووة ،إن هوون مرهق وة ،إن هوون ليسووت

مرحية ،وإ ملا مسيت الودنيا نيوا ،وملوا ِانوت اآلخورة آخورة .هللا –عو وجو نِ -توف علوى اإلنسوان ن يشوقى .هنواك آ ،
ض َح َٰى" طه ،119:118ن لت للدنيا خلص األمور اختلو ،
وع فِ َيها َوَ تَو نع َر َٰى* َوَن َ َ تَظ َنمأ فِ َيها َوَ تَ ن
"إِ نن لَ َ َن َج َ
بحت يف شقاء وِد وتعوف واو ن ن ونصوف إىل ن تصو إىل هللا .ولوذل يقوول هو اجلنوة بعود خووم اجلنوةَ " :وقَوالوا
ِ
ِِ نِ
َالننَا َ َار النم َق َام ِة
ف َعننا ا نحلََ َن" فاطر ِ ،34:ما ون اجلنة "ا َن"" ،إِ نن َربنونَا لَغَفور َشكور*النذي َ
ا نحلَ نمد نّلل الذي َ نذ َه َ
ِ
ِمن فَ ن ِ ِ
صف َوَ َميَسنَا فِ َيها لغوب" فاطر ،35:34هذا و -لنى هللا على نبينا حممود وآلوه ،-واحلمود
ضله َ َميَسنَا ف َيها نَ َ
هلل رب العاملني.
مت حبمد هللا
شاهدوا الدرس للنشر على النت يف قس تفريغ الدروس يف منتديت الطريق إىل هللا وتفضلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
"ِ 3ج ىتلبخصِي  )4712و ال )194
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