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     مسري شهاب/ األستاذ: املذيع
  :ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

ِخَرُة ِعْنَد هللا َخاِلَصًة ِمْن ُدوِن النَّاِس فَ َتَمن َُّوا اْلَمْوَت ِإْن  ِإْن َكاَنْت َلُكُم الدَّاُر اآلُقْل ﴿
ُتْم َصاِدِقيَ     (.رةالبق49) ﴾ُكن ْ

  :املذيع
 :قال تعاىل

 :ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 
ِخَرُة ِعْنَد هللا َخاِلَصًة ِمْن ُدوِن النَّاِس فَ َتَمن َُّوا اْلَمْوَت ِإْن  ِإْن َكاَنْت َلُكُم الدَّاُر اآلُقْل ﴿

ُتْم َصاِدِقيَ   (.البقرة49) ﴾ُكن ْ
 .القرآنيةاآلية ذه ود من هن فضيلة الشيخ الشرح العام واملقصنريد م

 :فضيلة الشيخ
صلى هللا عليه هذه اآلية القرآنية الكرمية كانت ردًا بليغًا من هللا عز وجل أبلغه لرسوله 

دِ عى أهل الكتاب يف زمانه من اليهود والنصارى اعاءات أهل الكتاب يف زمانه، فقد د ِ ال وسلَّم
 :ال هللا على لساهنمأهنم هلم وحدهم الدار اآلخرة، ولن يدخل اجلنة كما ق

َوقَاُلوا َلْن َيْدُخَل اْْلَنََّة ِإال َمْن َكاَن ُهوًدا َأْو َنَصاَرى تِْلَك َأَمانِي ُُّهْم ُقْل َهاُتوا بُ ْرَهاَنُكْم ﴿
ُتْم َصاِدِقيَ   (.البقرة111) ﴾ِإْن ُكن ْ

ى عدم ابلغة تدل علجة بح عز وجل يعين لن يدخل اجلنة إال يهودي أو نصراين، فجاء هللا 
 :صدقهم يف هذا القول، فقال هلم متحديً 

خرة وما فيها من نعيٍم ال يساوي نعيم الدنيا كلها ذرة يف نعيم كان حقا لكم الدار اآلإن  
وما فيها من عناٍء الدار اآلخرة، فتمنوا املوت ولو أبلسنتكم لتذهبوا إىل هذا النعيم وترتكوا الدنيا 

 .ونصٍب وتعب
 :عجاٍز قرآينعدها يف إهللا عز وجل بب وعقَّ 
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 (.البقرة49) ﴾َأْيِديِهْم َوهللا َعِليٌم ِِبلظَّاِلِميَ  َوَلْن يَ َتَمن َّْوُه َأَبًدا ِبَا َقدََّمتْ ﴿
بعد أن  يستطيعون هللا أثبت أهنم مل يتمنوا املوت أبداً، وكانوا وهذه اآلية من معجزات القرآن، فإن

ولكن إعجاز هللا عز وجل يف آيت كتاب هللا لسنتهم، يتمنوا املوت أبمسعوا القرآن وكذبوه أن 
ال يف ابطلة ال أساس هلا من الصحة،  همججهم واهية، وأن مزاعمأوقفهم وبني هلم أن حح 

األدين اليت جاء هبا أنبياؤهم ورسحلهم، وال ابلوحي الذي نزل من عند هللا، وإمنا هي إشاعات 
 .ضل على بقية العاملنيمن عند أنفسهم ليبينوا فضلهم، وأن هلم الف

 :املذيع
 فوزي دمحم أبو زيد/ فضيلة الشيخ 

 ملوضوع الذي تحشري وتؤكد عليه هذه اآلية القرآنية العظيمة؟ا ما
 :فضيلة الشيخ

هذه اآلية القرآنية الكرمية تبني لنا موضوعًا هامًا أن من دالئل اإلميان أن يتمىن اإلنسان 
 .لقاء حضرة الرْحن

 : ِبلتليفزيونة ٌت تسجيلياصو أ
ب احلياة، وإن هللا ] وصف املوت أبنه  سبحانه وتعاىلما من إنسان إال ويكره املوت وُيح
  [.مصيبة
أطلعه على مقامة يف اجلنة، وأيتيه ملك املوت أبحب الناس وإذا أحب املؤمن لقاء هللا ]

 [.إليه
 :املذيع

 كيف يتمىن اإلنسان لقاء حضرة الرْحن؟
 : فضيلة الشيخ

متينِ  اإلنسان بلقاء حضرة الرْحن، أن يستجيب يف حياته من األعمال اليت تقربه إىل هللا، 
واألعمال الصاحلة اليت يعلم علم اليقني أنه سيجد أجرها وثواهبا يوم يلقى هللا، وُيفظ نفسه من 
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ها رسول هللا املعاصي واملناهي اليت هنى عنها هللا ورسوله خوفًا من العقوابت اليت ذكرها هللا وبين
، وأن يكون اإلنسان مع أخيه اإلنسان ال ُيمل يف قلبه ضغينة وال حقد وال صلى هللا عليه وسلَّم

 . حسد وال شرٍ  ألي إنساٍن ألنه يعلم أن الدنيا دار ممر، وأن اآلخر دار املقر
فما دامت الدنيا دار املمر فال تستأهل أن يبغض أخيه أو ُيقد عليه يف أمٍر من أمور 

من  سبحانه وتعاىلدنياه، أو ُيسده على نعمة أفاءها عليه هللا، فينشغل مبا ينفعه عند هللا 
يلته أن يكون له منزلة  كرمية يف اآلخرة ويتمىن يف مح  ،األعمال الصاحلة، والقرابت والنوافل الرابة

الكرمية يوم  ويف اجلنة يضعها أمام نحصب عينيه وُياول أن يعمل إىل ما يوصله إىل هذه الدرجة
 .القيامة

هذه العالمات هي الدليل على أن هذا اإلنسان يسعى للقاء الرْحن ومل تضحك عليه 
 .النفس وال الشيطان الدنيا، ومل تستهوهِ 

 :املذيع
 :فضيلة الشيخ فوزي دمحم أبو زيد

 ما هي الدروس املستفادة من هذه اآلية القرآنية العظيمة؟
 :فضيلة الشيخ

رمي هذه اآليت الكرمية ينبغي أن يضعها اإلنسان أمام عينيه على الدوام، أخي املشاهد الك
ألن اإلنسان إذا علم أنه يف الدنيا إىل حني وأنه البد أن يسافر منها يومًا للقاء رب العامليني، 
يهتم بحسن اخلتام، ويهتم مبا يرجوه من مكانٍة عحظمى عند هللا يف الدار اآلخرة، ويف اجلنة العالية 
يف جوار الذين أنعم هللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني، وخاصًة إذا علمنا 

 :صلى هللا عليه وسلَّمقول النيب 
 (. إمنا األعمال خبواتيمها)
 [. رواه اإلمام البخاري عن سهل بن سعد هنع هللا يضر]

 :فإذا كان اإلنسان ال يعلم خامتته
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  (.لقمان49) ﴾َعِليٌم َخِبريٌ  يِ  َأْرٍض ََتُوُت ِإنَّ هللاَ َوَما َتْدِري نَ ْفٌس بَِ ﴿

ال يعلم الوقت وال املكان وال أي أمٍر يتعلق خبروجه من الدنيا للقاء هللا، فيحرص أن خيرج 
به هللا ويرضاه، كأن خيرج من الدنيا ساجداً، أو خيرج من الدنيا اتلياً لكتاب  من الدنيا يف عمٍل ُيح

من الدنيا يرب أخًا مسلمًا ابتغاء وجه هللا، أو خيرج من الدنيا ساعيًا لرب الوالدين هللا، أو خيرج 
 .وفاءاً حلقوقهما اليت كلفه هبا هللا

هذا هو مطمح كل مؤمن، وغاية كل مسلم، وهذه هي البحغية اليت نرجوا أن نكون مجيعاً 
 :ندور حوهلا حىت خنرج كما قال هللا

فَاْدُخِلي ِف ( 72) اْرِجِعي ِإََل رَبِ ِك رَاِضَيًة َمْرِضيَّةً ( 72) ْلُمْطَمِئنَّةُ ََي َأي َّتُ َها الن َّْفُس ا﴿
 (.الفجر)( 43) ﴾َواْدُخِلي َجنَِّت ( 74) ِعَباِدي

 :املذيع
نشكر فضيلتكم سيدان الشيخ، وإن شاء هللا متوصلون مع حضرتك يف حلقات قادمة 

 .حول معاين آي القرآن العظيم، والتدبر فيها
 وصلى هللا على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم

    
 
 
  
 

 


