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احلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ،هدى وذكرى ألويل األلباب ،وأودعه من العجائب العجب العُجاب ،وجعله

حاليا ابألحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل اخلطاب ،والصالة والسالم على النيب األواب ُمبلغ الكتاب وعلى اآلل
واألصحاب صالة تدوم إىل يوم احلساب ،ويكون لنا هبا عند هللا ُزلفى وحسن مئاب ،وبعد،

فصل هللا-عز وجل -يف أحوال أهل اإلميان
َّ

فصل هللا -عز وجل -يف ذكر أحوال أهل االميان -جعلنا هللا وإايكم منهم ،-وأوجز هللا -عز وجل -يف حال
قد َّ

ين َسالسال َوأَ ْغالال َو َسعريا" اإلنسان ،4 :بس ،وبعدين ربنا
أهل ال ُكفران ،هللا -عز وجل -يقول" :إ ََّّن أَ ْعتَ ْد ََّن ل ْل َكافر َ
سبحانه وتعاىل -ذكر صفات األبرار وذكر ما َّأعده هللا -عز وجل -هلم من النعيم واملُلك الكبري ،وبعد ذلك بعد أن
ت نَعيما َوُم ْلكا َكبريا" اإلنسان ،20 :علشان إنت يعين مهما سرحت
َّ
ت ََثَّ َرأَيْ َ
فصل هللا -عز وجل -قالَ " :وإ َذا َرأَيْ َ

ت نَعيما
ت ََثَّ َرأَيْ َ
خبيالك ،مهما سرحت خبيالك ،فاألمر أعظم من ذلك ،إنت بقى براحتك ،يعين شوفَ " ،وإ َذا َرأَيْ َ
ت َوَال َخطََر َعلَى قَ لْب
ي َرأ ْ
َت َوَال أُذُ نن ََس َع ْ
َوُملْكا َكبريا" اإلنسان ،20 :إيه حدود املُلك الكبري؟ فيهاَ " :ما َال َع ْن
شر".
بَ َ
حال أهل اجلنة وخدمة الولدان هلم

يبقى ربنا -سبحانه وتعاىل -ذكر يف هذه السورة املباركة ذكر أول شيء األرائك ،اللي هي األس َّرةَ ،ث ذكر حال اجلو

إن ربنا -سبحانه وتعاىل -بيقول" :ال يَ َرْو َن ف َيها ََشْسا َوال َزْم َهريرا" اإلنسان ،13 :ال حر شديد وال برد شديد،
ت قَ َوار َيرا" اإلنسان ،15 :وطبعا ده داخل فيه
وبعدين ذكر حال الشراب إن هَّا يشربون" ،من فضَّة َوأَ ْك َواب َكانَ ْ
برضه الطعام ،وبعدين ربنا -سبحانه وتعاىل -حال اخلدمة إن هم بيخدمهم "ولْ َدا نن ُّمَلَّ ُدو َن إ َذا َرأَيْ تَ ُه ْم َحس ْب تَ ُه ْم لُْؤلُؤا
َّمنثُورا" اإلنسان. 19 :
من متام نعيم أهل اجلنة أن لون ثياهبم يبعث السعادة

ض نر" اإلنسان:
اب ُسن ُدس ُخ ْ
َث ذكر هللا -عز وجل -حال الثياب ،طب هم بيلبسوا إيه؟ قال هللا تعاىلَ " :عاليَ ُه ْم ثيَ ُ

السن ُدس اللي هي املالبس
السن ُد ُ
س هو ما يلي البدنُ ،
السن ُدس؟ ُ
 ،21يعين هَّا يلبسون ُسن ُدس أخضر ،طب إيه هو ُ

السن ُدس كأهنا
السن ُدس ،يعين ُ
الداخلية يعين ،ما يلي البدن من احلرير الناعم ،واالستربق هو ما يلبسه اإلنسان فوق ُ
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املالبس الداخلية واالستربق هي املالبس اخلارجية ،ولون هذه املالبس أخضر ،واللون األخضر بيبعث على البهجة
والسرور والفرحة ،فمن متام نعيم أهل اجلنة إن اللي يلي بدن أهل اجلنة ثياب خضراء َّنعمة ،واللي بيلبسه أهل اجلنة

اب
فوق ثياب من استربق يعين من حرير أيضا لكنه حرير غليظ شوية ،اللي هو تراه العيون وفيه ملعان " َعاليَ ُه ْم ثيَ ُ
ض نر"
ُسن ُدس ُخ ْ
ُحلي أهل اجلنة للنساء والرجال

طب ديه املالبس ،إيه احللي بتاعتهم؟ طبعا الرجال يف الدنيا عادة ال يلبسون احلُلي ،إال من حنو خات ،أو حنو ذلك،

ت
والنساء بيلبسوا احلُلي ،أل يف اجلنة الرجال هلم ُحلي والنساء هلم ُحلي كعادة امللوك ،إحنا قلنا إن هو ملك " َوإ َذا َرأَيْ َ
ت نَعيما َوُملْكا َكبريا" ،فإنت ممكن تالقي ملك البس أسورة ،البس قالدة ،اتج ،وحنو ذلك ،أهو ربنا -سبحانه
ََثَّ َرأَيْ َ
َساوَر من فضَّة" اإلنسان ،21 :يعين أهل
وتعاىل -بيقول إيه بقى؟ " َو ُحلُوا" اإلنسان ،21:يعين أهل اجلنة يلبسون "أ َ

اجلنة يلبسون أساور من فضة ،واحنا قلنا إن فضة اآلخرة غري فضة الدنيا ،فضة اآلخرة صافية كأشد ما يكون من

الصفاء.

إخراج أهل اجلنة يكون عرق برائحة املسك

السقيا يف الدنيا؛ اإلنسان
َث ختم هللا -عز وجل -نعيم أهل اجلنة بقولهَ " :و َس َق ُ
اه ْم َرُهبُ ْم َش َرااب طَ ُهورا" اإلنسانُ ، 21 :

بيشرب بيحتاج أن يدخل إىل اخلالء ،لكن يف اآلخرة ال حيتاج اإلنسان أن يدخل إىل خالء .وإمنا اإلنسان يتحول

الطعام الذي أكله إىل عرق كاملسك ،فال حيتاج اإلنسان إىل تبول ،وال إىل تغوط ،وال إىل امتخاط يف اجلنة ،ولذلك ربنا
اه ْم َرُهبُ ْم َش َرااب طَ ُهورا" ،يعين ال تبعة فيه ،شراب ُُم َّرد إن هذا الشراب طَهور ال
سبحانه وتعاىل -بيقول إيهَ " :و َس َق ُُمرد نعيم ولذة يلقاها اإلنسان.
تبعة فيه على اإلنسانَّ ،
يوفقنا هللا لطاعته َث يثيبنا عليه تفضال منه علينا

طب ده كله ليه؟ يعين ربنا -سبحانه وتعاىل -جعل كل هذا النعيم ليه؟ يقول هللا تعاىل" :إ َّن َه َذا َكا َن لَ ُك ْم َج َزاء َوَكا َن
َس ْعيُ ُكم َّم ْش ُكورا" اإلنسان- 22 :هللا أكرب -يعين شوف ربنا –سبحانه وتعاىل -غين عن العاملي ،يعين هو ال حيتاج
أصال إىل طاعة الطائع وال تضره معصية العاصي ،اي عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر

قلب رجل منكم -على أفجر واحد -ما نقص ذلك من ُملكي شيئا ،ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا
على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك يف ملكي شيئا ،اي عبادي إمنا هي أعمالكم أُحصيها عليكم َث أُوفيكم إايها،

يلومن إال نفسه.1
فمن وجد خريا فليحمد هللا ،ومن وجد غري ذلك فال َ

1
ىلنتاهت تُمُلًظا نَا الي َااا ا ُا عبل ا ي ا َِّن ٌّنإ تالااي نا يهللا رمُُ ظاات دُوتااهت َ ،ا تُ ت دا ماٌُّي ا
اَ لى نااي يناال ت ا
"قا هللا ت اىلا اي ع ا ي ا َِّن رم ُت الظا ت
ي ا َِّن ٌّنإ تالااي ا ِما رمُُ ظاات ىل تااهت َ  ،ا ِىلم بت ت ىلم تالااي ا ي ا َِّن ٌّنإالااي ي ا هُ رمُُ ظاات ٌّ ااباتهت َ  ،ال اابت ٌّ ت ا تالي ا ي ا َِّن رمت تالااي تِ مِ اابي ىنَ ا م
م
ضاإل ت ىات ا نغابل ت ىلا َ ىلابت ا ي ا َِّن ىاب ُي ُىالاي كُالتٌّي
نلَّن َ ت
مجَىل َ  ،غ ل ت غ ل ىالي ا ي َِّن رمتُالي ىت ا نغبل ت
لى مُ ان غ تل لىذتبب ً
رمت ا تالي اُالي ٌّا تبل يناال اِاال قنا م ُ ا ه لاا هاُ ظا الي ظا للِ ِفىماال مِ تظن مالا عااًَ ا ي ا َِّن ىااب ُي ُىالااي كُاالٌّي رمت ااالي اُالي ٌّا تبل يناال َ ا مل
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فربن ا –س بحانه وتع اىل -ال حيت اج من ك الطاع ة ،وال تض ره معص ية العاص ي ،وم ع ذل ك يُثيب ك هللا –ع ز وج َّل -عل ى
وبي لك الطريق وهداك ،وجع ل ل ك ص حبة ص احلة تُعين ك عل ى الطري ق،
الطاعة اليت وفقك إليها ،ربنا وفقك للطاعةَّ ،
وبعد ده كله ،ربنا –سبحانه وتعاىل -يعطيك أجر تفضال منه ونعمة.

لن يدخل أحد اجلنة إال برمحة هللا

لذلك ربنا –سبحانه وتعاىل -بيقول" :إ َّن ََٰه َذا َكا َن لَ ُك ْم َج َزاء َوَكا َن َس ْعيُ ُكم َّم ْش ُكورا" ،يعين ربنا بيثيبك حاجتي :يثيب ك

مغف رة ال ذنوب ،ويثيب ك الفض ل واإلحس ان من ه –س بحانه وتع اىل ،-ويعطي ك هللا –ع ز وج َّل -أج را ونعم ة من ة من ه،
اإلنسان ال يس تحق اجلن ة بعمل ه ،وإمن ا يس تحق اجلن ة برمح ة هللا ،يق ول الن يب –ص لَّى هللا علي ه وس لم :-واعلم وا أن ه ل ن
2
ض ل يف اجلن ة ابألعم ال ،لك ن
يُدخل أحدكم اجلنة عمل ه ،ق الوا وال أن ت؟ ق ال:وال أَّن ،إال أن يتغم دهللا هللا برمح ة  .التفا ُ

أصل دخول اجلنة ال يكون إال برمحة هللا –سبحانه وتعاىل .-اإلنسان مل يتخذ عند هللا عهدا ،اإلنس ان مل يتخ ذ عن د هللا
–ع ز وج َّل -عه دا ،ول ذلك ربن ا -س بحانه وتع اىل -بيق ول :ك ل النع يم الل ي أَّن ذكرت ه ده ش وف ،ح ال الكف ار س طر

وخالص وخلص ،ده هَّا أصال مبيساوش حاجة ،واألبرار ده كله؛ ك ل الل ي ف ات ده م ن أوص اف األب رار ،وبع دين ربن ا
–سبحانه وتعاىل -يقول" :إ َّن ََٰه َذا َكا َن لَ ُك ْم َج َزاء َوَكا َن َس ْعيُ ُكم َّم ْش ُكورا".
القرآن هو الذي يهديك وأيخذ بيدك إىل هللا

طي ب خ الص اي رب ،إحن ا ك ده عرفن ا اإلنس ان ،رك زوا ك ده ،إحن ا عرفن ا اإلنس ان ،وعرفن ا م ن ال ذي َخلَ ق اإلنس ان،

وعرفنا مادة َخلق اإلنسان ،وعرفنا الغاية من َخلق اإلنسان ،وعرفنا الطريق الذي يسري فيه اإلنس ان ،اي إم ا طري ق اخل ري
اي إما طريق الشر ،اي إما شاكر  ،اي إما كفور ،وعرفنا مصري الكافر ،وعرفنا مصري املؤمن ،وعرفن ا أعم ال امل ؤمن ،طي ب

إي ه اجل امع ب ي ه ذه األم ور؟ إحن ا ع ايزين منش ي يف طري ق اخل ري طي ب ،ع اوزين نع رف بع ض أعم ال اخل ري برض ه ،غ ري

ك الْ ُق ْرآ َن تَن زيال" اإلنس ان ،23 :أه و ده
األعم ال ال يت ذكره ا هللا ،ربن ا –س بحانه وتع اىل -يق ول ":إ ََّّن َْحن ُن نَ َّزلْنَ ا َعلَْي َ

الطريق بقى ،الطريق يف القرآن ،إنك إنت تتع رف عل ى كت اب هللا –ع ز وج َّل ،-الق رآن ه و ال ذي يُرش دك ،الق رآن ه و

ك الْ ُق ْرآ َن تَن زيال" ،الق رآن
ال ذي يه ديك ،الق رآن ه و ال ذي أيخ ذ بي دك إىل هللا –س بحانه وتع اىل" ،-إ ََّّن َْحن ُن نَ َّزلْنَ ا َعلَْي َ
طبعا ،اآلية دي فيها إشارة إن القرآن مل يَنزل مجلة واحدة ،وإمنا نزل على األايم والليايل.

على ماذا جيب أن يصرب اإلنسان؟
ه ه
م
ه
م
م
م
اَ ٌّا ُ رمت ا هي
قن م ُ ه لاُ ظ الي ظ تِص ِفىل ظت تظنال عًَ ا ي َِّن ىاب ُي ُى تالاي كُالتٌّي رمت ا تالي اُ تالي قا ظبل ِ صاىلَُ لااُ َ اوىبت َويَِ ت
م م
م
ب رِفل تِ مُا لى ااال ا ي ا َِّن رمُ ا د ا ي ا ىتالي تاصااَ ى تالااي َّ أتُ ت َمُااَ تالي ُرادا َ اات ااُ ُ ا ًل
ص لى م ِ اَم ت
ظ ااوى هت ظا تِااص ِفىاال يُا ي ااَُّن رُُ ٌّ ا وا تِ ت
ظت ُ غ ِفىمل َا وانتبظ ُت رمُُ تا هت" صااه لألى ت.
َنَا مُ
2
ينَه َو،ني ظ مظ تالي مظت ه
ه
ينَه ،نُي ع ظىل ُرُ ُي اىل اي ي ت من م
م
اُ وتُُنتاه ي نتاه لَُّا
ظ ظ تالي ظت اُ ُرُ ظىلهت عَِ ي ق ىبل ع ظىلل ؟ ق هللا صنُل ت
م
ينَه ،نُي ع ُ ان ُرُ ي و غ ُ ُت ت نملمح ه" صااه لنت ا ل
 .ق ىبل ع ُ تَ ؟ ق هللا صنُل ت
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ك" اإلنس ان ،24 :ش وفوا اي إخ واَّن إن ربن ا –س بحانه وتع اىل -بي ذكر يف ه ذه الس ورة املبارك ة الص رب
اص ْرب حلُ ْكم َرب َ
"فَ ْ

أكثر من مرة ،يعين الزم يك ون الص رب ُم الزم لإلنس ان ،خل وا ابلك م ،أَّن ابحت د ع ن س ورة اإلنس ان ،يع ين الس ورة ال يت

تتح د ع ن اإلنس ان ،فاإلنس ان ده عن ده ح اجتي الب د أن يس تعي هبم ا :األول :الق رآن ،الث اهللا الص رب .الص رب طبع ا
خت ف في ه ك ل العب ادات ،ل ذلك الن يب –علي ه الص الة والس الم -يق ول :الص رب ض ياء؛ الص الة ن ور ،والص دقة بره ان،

والص رب ض ياء ،3اإلنس ان حيت اج إىل الص رب ،إىل الص رب عل ى طاع ة هللا ،وإىل الص رب ع ن معص ي،ة هللا ،وإىل الص رب عل ى

ص َربُوا َجنَّة َو َحريرا" اإلنس ان،12 :
أقدار هللا –سبحانه وتعاىل ،-لذلك ربنا –سبحانه وتعاىل -بيقول هناَ " :و َج َز ُ
اهم ِبَا َ
ك الْ ُق ْرآ َن
وييج ي يف وس س الس ورة برض ه يق ول إي ه "إ َّن ََٰه َذا َك ا َن لَ ُك ْم َج َزاء َوَك ا َن َس ْعيُ ُكم َّم ْش ُكورا*إ ََّّن َْحن ُن نَ َّزلْنَ ا َعلَْي َ

ك َوَال تُط ْع م ْن ُه ْم آِثا أ َْو َك ُفورا" اإلنسان .24 :22
اص ْرب حلُ ْكم َرب َ
تَنزيال*فَ ْ

الصحبة الصاحلة معينة لإلنسان على القرب من هللا –سبحانه وتعاىل-
ك َوَال تُط ْع م ْن ُه ْم آِث ا أ َْو َك ُف ورا" ،ألن
ك" ،يع ين إن ك َّذبوك ومل يؤمن وا هب ذا الكت اب اص رب" ،حلُ ْك م َرب َ
اص ْرب حلُ ْك م َرب َ
"فَ ْ
الكفار كانوا يريدون أن يستميلوا النيب –عليه الصالة والسالم -ولذلك ربنا بيقولَ " :ولَ ْوَال أَن ثَبَّ ْت نَا َك لََق ْد ك َّ
دت تَ ْرَك ُن
اس ُج ْد َواقْ َرب" العل ق:
إلَْيه ْم َش ْي ئا قَليال" اإلسراء ،74 :وربنا بيقول للن يب –علي ه الص الة والس المَ " :-ك َّال َال تُط ْع هُ َو ْ
 ،19فربن ا بيق ولَ " :وَال تُط ْع م ْن ُه ْم آِث ا أ َْو َك ُف ورا" ،ودي إش ارة إىل الص حبة الص احلة ،إن الص حبة الص احلة معين ة
لإلنسان للقرب من طاعة هللا –سبحانه وتعاىل.-
ذكر هللا من أعظم ُمثبتات القلب

اس َم
اس َم َرب َ
ك بُ ْك َرة َوأَص يال" اإلنس انَ " ، 25 :واذْ ُك ر ْ
ومما يُثبتك ويُصربُك ،إيه األشياء اليت تُعي على الصرب؟ " َواذْ ُكر ْ
َّ
آمنُ وا إ َذا
َرب َ
ين َ
ك بُ ْك َرة َوأَصيال" ،يبقى من أعظم املُثبتات الذكر ،لذلك ربنا –سبحانه وتع اىل -بيق ول إي هَ " :اي أَيُ َه ا ال ذ َ
لَقي تُ ْم فئَ ة فَ اثْ بُ تُوا َواذْ ُك ُروا َّ
اّللَ َكث ريا" األنف ال ،45 :فال ذكر م ن أعظ م ُمثبت ات القل ب ،م ن أعظ م م ا يَثبُ ت ب ه قل ب
وجل ،-والذكر ده بيخف فيه الصالة ،وبيدخل فيه قراءة الق رآن ،ي دخل في ه ال ذكر
اإلنسان أن يكون ذاكرا هلل –عز َّ
املُطلَق ،التسبيح والتهليل والتحميد ،ويدخل فيه الصالة على النيب -صلَّى هللا عليه وآله وسلم ،-كل هذا ذك ر هلل –
ك بُ ْك َرة" ،يعين يف أول النه ار ،ألن البك ور الل ي ه و ص الة الفج ر،
اس َم َرب َ
سبحانه وتعاىل ،-لذلك ربنا بيقولَ " :واذْ ُكر ْ

" َوأَصيال" ،واألصيل هو آخر النهار ،وأحياَّن يعين ممكن يكون األصيل النصف اآلخر من النهار ،فتدخل ص الة الظه ر
والعصر ،أو املراد ابألصيل صالة العصر ،ولذلك النيب –عليه الصالة والسالمَّ -
حث على هاتي الص التي ،الل ي ه ي
صالة الفجر وصالة العصر.

نعيم أهل اإلميان يف الدنيا
م
لألُض
مء

م
هلل متأل لعَزلي  ،ا ي م لحل تُ م
لىبنبء عِل لإلمي مي لحل تُ م
هلل م
متآلي متأل ظ نني لى
" 3ر ،غت
ت
ظبنم تِ " صااه لألى ت.
لىصربت نَ ء لىِلك تي تا ُ ىل ينَل ٌّ إ لى مس وغُ َ ِا ت ه َ ت ىلم تِ
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اس ُج ْد لَهُ َو َسب ْحهُ لَْيال طَويال" اإلنسان ،26 :يدخل فيها صالة املغرب وصالة العشاء وقيام الليل .يبق ى
" َوم َن اللَّْيل فَ ْ

م ن أعظ م ُمثبت ات القل ب :احلف ار عل ى ال ذكر ،واحلف ار عل ى الص الة .ول ذلك ربن ا –س بحانه وتع اىل -بيق ول إي ه:
َّ
ي" األع راف ،170 :مق الف
ين ُميَس ُكو َن ابلْكتَ اب ،آدي أول ش يءَ ،وأَقَ ُاموا َّ
َج َر ال ُْم ْ
ص لح َ
يع أ ْ
الص َالةَ إ ََّّن َال نُض ُ
" َوالذ َ
ي" ،ألن املُص لح الزم يك ون ص احل يف األول ،وإال
َج َر ال ُْم ْ
ص لح َ
يع أ ْ
إَّن ال نض يع أج ر الص احلي ،إمن ا ق ال" :إ ََّّن َال نُض ُ
فإص الحه هيك ون فس اد ،الزم يك ون ه و يف نفس ه ص احلا ،ه و يف نفس ه ص احلا األول ،ل ذلك ربن ا –س بحانه وتع اىل-
َّ
َج َر
ين ُميَس ُكو َن ابلْكتَاب َوأَقَ ُاموا َّ
يقول ،ربنا – َّ
يع أ ْ
يع أ ْ
َج َر" اإلي ه؟ "إ ََّّن َال نُض ُ
الص َال َة إ ََّّن َال نُض ُ
جل وعال -يقولَ " :والذ َ
ي" ،يبق ى م ن أعظ م ُمثبت ات القل ب أن حي رص اإلنس ان عل ى كث رة ذك ره هلل –ع ز وج َّل ،-وأن حي افظ عل ى
ال ُْم ْ
ص لح َ
الصالة ،هذا هو نعيم أهل اإلميان ،وهذا هو طريق أهل اإلميان.
سورة اإلنسان تبي لإلنسان الطريق الصحيح الذي جيب أن يتبعه

وجل -إىل الطريق اآلخر ،يبقى ربنا –سبحانه وتعاىل -بيقارن ،بيعمل مقارَّنت ،مقارنة بي حال أه ل
َث انتقل هللا –عز َّ
الكف ر وب ي األب رار ،وبع دين ب ي طري ق أه ل اإلمي ان وب ي طري ق أه ل الكف ر ،فق ال هللا –تع اىل" :-إ َّن ََٰه ُؤَالء" ،يع ين
علي من مكانة الدار اآلخ رة ،ش وف ه ذه الس ورة
الكفارُ " ،حيبُو َن ال َْعاجلَةَ" اإلنسان ،27 :يقول له إنت من شأنك أن تُ َ
–سبحان هللا -سورة مباركة جدا ،يعين سورة فعال بتبي اإلنسان هو عاوز إيه ،بتبي لإلنسان الطريق الصح اللي ميش ي

عليه ،وبتبي لإلنسان حقيقة وجوده يف هذه الدنيا ،وم ف ك ده وب س ،وبرس م ل ك الطري ق وبتب ي ل ك ُمثبت ات الطري ق،

وبتب ي ل ك ُمثبت ات اآلخ رة ،بتب ي ل ك تعم ل إي ه عش ان خ اطر تنج و ،بتب ي ل ك ك ل ش يء ،وبتب ي ل ك الت انيي برض ه
بيعملوا إيه ،عشان إنت حتذر ،وبض ددها تتمي ز األش ياء ،واإلنس ان مل ا يع رف طري ق الض الل ،هيع رف يف املقاب ل طري ق

اهلدى ،ده طريق الضالل ،ربنا بيقول لك ده طريق الضالل ،وده طريق اهلدى ،وإنت اسلُك أي الطريقي شئت.

رَّكز هللا على أمور معينة يف هذه السورة
اء ُه ْم يَ ْوم ا ثَق يال" اإلنس ان:
فربن ا بيق ول" :إ َّن ََٰه ُؤَالء ُحيبُ و َن ال َْعاجلَ ةَ" ،يع ين ال دنيا ،لك ن املص يبة إي ه بق ى؟ " َويَ َذ ُرو َن َوَر َ
اه ْم" اإلنس ان" ،27 :28يَ َذ ُرو َن
اء ُه ْم يَ ْوم ا ثَق يال* َّْحن ُن َخلَ ْقنَ ُ
 ،27آدي ط ريقهم" ،إ َّن ََٰه ُؤَالء ُحيبُ و َن ال َْعاجلَ ةَ َويَ َذ ُرو َن َوَر َ
َس َرُه ْم ۖ َوإ َذا ش ْئ نَا بَ َّدلْنَا أ َْمثَ ا َهلُ ْم تَ ْب ديال" اإلنس ان:
اء ُه ْم يَ ْوما ثَقيال" ،اللي هو يوم القيام ةَّْ " ،حن ُن َخلَ ْقنَ ُ
اه ْم َو َش َد ْد ََّن أ ْ
َوَر َ
اه ْم" ،إعادة ،تركي ز ،ربن ا -س بحانه وتع اىلُ -بريك ز عل ى أم ور يف ه ذه الس ورة ،ول ذلك –س بحان هللا-
َّْ " ،28حن ُن َخلَ ْقنَ ُ
القرآن يُشبه بعضه بعضا ،يف األول َّبي لك اخلالق ،يف اآلخر برضه بيؤكد أن اخلالق هو هللا –سبحانه وتعاىل.-

هللا –سبحانه وتعاىل -هو الذي ميسك أطراف اإلنسان وحي ُكمها
َس َرُه ْم" ،األس ر ه ي أط راف اإلنس ان ،األط راف واملفاص ل ال ذي ُميس كها
" َّْحن ُن َخلَ ْقنَ ُ
َس َرُه ْم"َ ،ش َد ْد ََّن أ ْ
اه ْم َو َش َد ْد ََّن أ ْ
يتح َّكم يف كل ش يء،
ُ
وحيكمها هو هللا –سبحانه وتعاىل ،-الذي ُميسك هذه األطراف هو هللا –عز َّ
وجل ،-وهو الذي َ
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الس َم َاوات َو ْاأل َْرض طَ ْوع ا َوَك ْره ا" آل عم ران" ،83 :طَ ْوع ا َوَك ْره ا" ،غص ب عن ه أس لم هلل –س بحانه
َس لَ َم َم ن يف َّ
" َولَهُ أ ْ
َس َرُه ْم" ده
وتعاىل ،-ال يستطيع أن يفع ل أح د يف الك ون إال م ا ش اء هللا –س بحانه ومم دهَّْ " ،-حن ُن َخلَ ْقنَ ُ
اه ْم َو َش َد ْد ََّن أ ْ
نس ا َن م ن نُطْ َف ة أ َْم َ
ش اج نَّ ْب تَلي ه فَ َج َعلْنَ اهُ
مزيد برضه من تفصيل أحوال اإلنسان ،ه و بيق ول يف األول إي ه" :إ ََّّن َخلَ ْقنَ ا ْاإل َ
نس ا َن م ن ُس َاللَة م ن
ََسيع ا بَص ريا" اإلنس ان ،2 :ويُب ي أيض ا يف اإلنس ان دي ال رود ،وبع دين يق ول َ " :ولََق ْد َخلَ ْقنَ ا ْاإل َ
ام
ض غَة فَ َخلَ ْقنَ ا ال ُْم ْ
طي* َُثَّ َج َعلْنَاهُ نُطْ َفة يف قَ َرار َّمكي* َُثَّ َخلَ ْقنَا النُطْ َفةَ َعلَ َقة فَ َخلَ ْقنَا ال َْعلَ َق ةَ ُم ْ
س ْوََّن الْعظَ َ
ض غَةَ عظَام ا فَ َك َ
ش أ ََّْنهُ َخلْق ا آ َخ َر" املؤمن ون ،12 :14وبع دين ييج ي يف آخ ر الس ورة يق ول إي هَ " :وإ َذا ش ْئ نَا" ،يبق ىَّْ " ،حن ُن
َحلْم ا َُثَّ أَن َ
َس َرُه ْم" ،جسم اإلنسان واتقانه وأطرافهَ " ،وإ َذا ش ْئ نَا بَ َّدلْنَا أ َْمثَا َهلُ ْم تَ ْب ديال" اإلنس ان ،28 :يع ين هللا –
َخلَ ْقنَ ُ
اه ْم َو َش َد ْد ََّن أ ْ
وجل -قادر أن يذهب هبؤالء وأييت بغريهم.
عز َّ

َّبي هللا لنا طريق احلق وطريق الضالل يف هذه السورة

طيب إنت تريد أن تكون من أي الف ريقي؟ آدي طري ق امل ؤمني ،ربن ا –س بحانه وتع اىل -ق ال إن طري ق امل ؤمني طري ق

األبرار ده جزاؤهم ،وطريق الكفار ده جزاؤهم ،إنت عاوز تسلك أي طريق؟ هذه السورة زي ما احنا ما بنقول مثال إيه
يعين كتالوج ،هذه السورة نرباس ،هذه السورة دستور ،ربنا –سبحانه وتعاىلَّ -بي لك فيها كل شيء ،كل األس ئلة الل ي

إن ت بتبح ث عنه ا س تجدها يف ه ذه الس ورة ،ه ذه الس ورة عل ى ص غرها ،ول ذلك الن يب –علي ه الص الة والس الم -ك ان

بيقرأه ا ك ل مجع ة ،ك ل مجع ة ك ان الن يب –علي ه الص الة والس الم -بيق رأ ه ذه الس ورة لي ه؟ ألن فيه ا الطري ق ،إن ت م ي؟
جيت لي ه؟ إي ه اآلالت الل ي ربن ا –س بحانه وتع اىل -إدهال ك؟ م ي الل ي خلق ك؟ الطري ق متش ي في ه ازاي ؟ كم ان يع ين
مف سابك كده وخالص ،قال لك امشي يف طريق أهل اإلميان.

َّبي هللا لنا كيف نتبع طريق أهل اإلميان

ط ب وطري ق أه ل اإلمي ان ده أَّن اعرف ه ازاي يع ين؟ ربن ا ق ال ل ك يف الس ورة دي طري ق أه ل اإلمي ان والق رآن ،وال ذكر

والصالة ،وإطعام الطعام ،وأعمال اخلري والطاعات ،قال لك هو ده طريق أهل اإلمي ان الل ي هيوص لك إلي ه؟ هيوص لك

للنعيم الفالهللا ،الفالهللا ،الفالهللا ،والطريق التاهللا برضه أهو ،بتحب العاجلة ،حيبون الدنيا ويؤثروهنا على اآلخرة ،بينس ون
اآلخرة ،اآلخرة دي أصال مف يف أفكارهم ،مبيفكروش يف الدار اآلخرة ،آخر شيء يفكر فيه الدار اآلخرة ،فإذا م ات

انتبه.

العاقل هو الذي يعمل لآلخرة

س بحان هللا -ال دنيا ال تس اوي ش يئا يف اآلخ رة ،ختي ل اإلنس ان م ثال عن ده ش قة م ثال إجي ار ،ه ل اإلنس ان يف الش قةاإلجيار دي بيجيب فيها بقى يعين كل شيء ،كل الكمالي ات بيجي ب فيه ا تكيي ف ويعمله ا م ف ع ارف رخ ام ويعمله ا
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ويعملها ويعملها ،أهو الدنيا ابلنسبة لآلخرة مف شقة أتجري ابلنسبة لشقة متليك ،أل ،ده ه ي أق ل م ن ذل ك ،اإلنس ان

ض َوَم ْن َعلَْي َها َوإلَْي نَا يُ ْر َجعُو َن" م ر ،40 ::يع ين ح ا ال دنيا ال تس اوي
أصال ال ميلك شيئا يف الدنيا" ،إ ََّّن َْحن ُن نَر ُ ْاأل َْر َ
شيئا ،الدنيا ال تساوي شيئا ابلنسبة لآلخرة ،مف شقة ملك وأتجري ،أل ،ده حا إن ت ال متتل ك ش يء يف ال دنيا ،يبق ى
العاقل يعمل إليه؟ يعمل لآلخرة.

سيُعيد هللا احلياة لإلنسان كما بدأها أول مرة

َس َرُه ْم
ولذلك ربنا –سبحانه وتعاىل -بيقول أهو بيقول يف حال هؤالء ،يقول هللا –عز َّ
وجلَّْ " :-حن ُن َخلَ ْقنَ ُ
اه ْم َو َش َد ْد ََّن أ ْ
اء ُه ْم يَ ْوما ثَقيال" اإلنسان،27 :
ۖ َوإ َذا ش ْئ نَا بَ َّدلْنَا أ َْمثَا َهلُ ْم تَ ْبديال" اإلنسان" ،28 :إ َّن ََٰه ُؤَالء ُحيبُو َن ال َْعاجلَةَ َويَ َذ ُرو َن َوَر َ
َس َرُه ْم ۖ َوإ َذا ش ْئ نَا بَ َّدلْنَا أ َْمثَ ا َهلُ ْم تَ ْب ديال" ،يع ين ه م ال يس اوون ش يئا هلل –س بحانه وتع اىل،-
" َّْحن ُن َخلَ ْقنَ ُ
اه ْم َو َش َد ْد ََّن أ ْ
َس َرُه ْم ۖ َوإ َذا ش ْئ نَا بَ َّدلْنَا أ َْمثَ ا َهلُ ْم تَ ْب ديال" ،إن ه و ربن ا –س بحانه وتع اىل-
وبعض العلماء يقول " َّْحن ُن َخلَ ْقنَ ُ
اه ْم َو َش َد ْد ََّن أ ْ
هيُعيد احلياة مرة أخرى ،وده مناسب أيضا لسياق اآلي ة ،إن إحي اؤهم للبع ث زي م ا خلقه م ربن ا –س بحانه وتع اىل -يف

الدنيا ،ويُذكرهم أيضاِ ،بصريهم ومآهلم.
خامتة

وجل -آبايت عظيمة ،وه ذا م ا س نعرفه إن
وجل -هذه السورة آبايت عظيمة ،كما افتتحها هللا –عز َّ
َث ختم هللا –عز َّ
شاء هللا –تعاىل -يف احللقة القادمة واألخرية ،وصلَّى هللا على نبينا حممد وآله واحلمد هلل رب العاملي.

ت ممد هللا
شاهدوا الدرس للنشر على النت يف قسم تفريغ الدروس يف منتدايت الطريق إىل هللا وتفضلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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