
	
١٤/٥/٢٠١٧  

 سورة البقرة
اِلَحاتِ  َوَعِملُوا آَمنُوا الَِّذینَ  َوبَِشّرِ (ما نزال في اآلیة   الصَّ

 ُرِزقُوا كُلََّما  ۖاْألَْنَھارُ  تَْحتَِھا ِمن تَْجِري َجنَّاتٍ  لَُھمْ  أَنَّ 
ْزقًا ثََمَرةٍ  ِمن ِمْنَھا ذَا قَالُوا  ِۙرّ ـٰ   ۖقَْبلُ  ِمن ُرِزْقنَا الَِّذي َھ
َطھََّرةٌ  أَْزَواجٌ  فِیَھا َولَُھمْ   ُۖمتََشابًِھا بِھِ  َوأُتُوا  فِیَھا َوھُمْ   ۖمُّ

،ألن نبشره بالجزاءأن المؤمن وذكرنا  ﴾٢٥﴿ َخاِلدُونَ 
ر في طریق فتجعلھ یستم البشرى لھا تأثیر إیجابي
،عكس الكافر ال یبشر ألنھ اإلیمان والعمل الصالح

.سیتمادى  
 أنواع و جنات،وبھابالنسبة لجزاء المؤمن ذكرنا أنھا و

ْزقًا ثََمَرةٍ  ِمن ِمْنَھا ُرِزقُوا كُلََّما،و(صنوف من األنھار )  ِۙرّ
) تفید االستمراریة،بمعنى كل الوقت الذي ھم كُلََّما(و

مبني لما لم فعل  )ُرِزقُوا(و .وبدون طلب منھم بالجنة
لنا أن ھناك رزق في اآلخرة،كما أن  ،ویبینیسمى فاعلھ

ھناك رزق في الدنیا،ولكن الفرق بینھما أن رزق الدنیا 
سواء من مال وأوالد،وصحة كلھا لنتقرب بھا إلى 

ثُمَّ لَتُْسأَلُنَّ یَْوَمئٍِذ هللا.ونحن محاسبین على ھذا الرزق (
)١()٨َعِن النَِّعیِم (  

ْزقًا ثََمَرةٍ  ِمن( نكرة،والنكرة تفید  )ثََمَرةٍ و( ) ِۙرّ
العموم،بمعنى أشكال،وأنواع من الثمار،ولم یذكر 

 ِمْنَھا ُرِزقُوا( طعامھم وإنما الثمار،والثمار دلیل التنعم.



ْزقًا ثََمَرةٍ  ِمن وتؤكد كذلك أنھم لم یحصلوا علیھا ) ِۙرّ
 بسبب أعمالھم،وإنما بفضل هللا.وماذا یقولون ؟

ذَا قَالُوا( ـٰ وھنا تحتمل معنیین: )قَْبلُ  ِمن ُرِزْقنَا الَِّذي َھ  
یتذكرون أن ما عندھم رزقھم هللا إیاه من قبل في  -١

 الدنیا.
أو رزقھم هللا إیاه من قبل في الجنة،وطبعا لم یصل -٢

أحد للجنة من قبل،ولكن هللا یخبرنا عن المستقبل،وماذا 
 سیكون كالمھم.

َال وباإلضافة لكل ذلك فھم یسمعون أطیب الكالم (
فال أحد یكدر  )٢()٢٥عُوَن فِیَھا لَْغًوا َوَال تَأْثِیًما (یَْسمَ 
م،مثال بالدنیا لدیك كل شيء ،ولكن یأتیك من علیھ

أي لما تأتیھم ) ُمتََشابًِھا بِھِ  َوأُتُوا ینغص علیك بالكالم.(
ھذه الثمار یقولون إنھا تشبھ ما عندھم سواء 
بالدنیا،أوالجنة والتشابھ یكون بالحجم واللون 

والملمس،ولكن أول ما یتذوقونھ یجدون أنھ یختلف 
اختالفا كبیرا في المذاق،وھذا ھو 

أفعال بنیت لما لم یسمى ا) َوأُتُو،وُرِزقُوا.و(النعیم
وھناك من وبدون طلب منھم،بمعنى تأتي إلیھم،فاعلھا،

 یخدمھم مثل الولدان المخلدون،والحور العین.
رھم عن مساكنھم،وأنھاوبعد أن ذكر هللا لنا 

 أَْزَواجٌ  فِیَھا َولَُھمْ وأقواتھم،یذكر لنا هللا عن أزواجھم (
َطھََّرةٌ  وھنا یبین لنا هللا أنھ ال یوجد أعزب في الجنة ) مُّ

ولكن ال یكونون فالزوج والزوجة المؤمنة سیزوجھم هللا،



أزواج إال بعد التطھیر،مثال إذا المرأة فیھا عیوب 
الخاء،أو خلقیة،بفتح الخاء،وعیوب خلقیة بضم 

 الرجل،فھم لن یكونون أزواجا إال بعد التطھیر.
وھذا حل لمن تشتكي من عیوب زوجھا،فنقول لھا أن 

،وكلنا لدینا تصبر علیھ،ألنھ ورقة اختبارھا في الدنیا
وج جاء لیصلح نقاط عیوب،ونقاط صعف،والز

تار لك ھذا الزوج لیربیك،وبطاعتھ أنت ضعفنا.وهللا اخ
ا مثال زوجة رومانسیة،والزوج تتربین.لذلك نجد دائم

عكس ذلك تماما،أو زوج عصبي وزوجة ھادئة جدا 
.وإذا سلمت أن ھذا ما قدره هللا لي ،فأستخدمھ كجسر 

وال یوجد زوج یوصلني للجنة.فأصبر وأحتسب.
توجد عالقات مثالیة  كامل،وھذا ما نراه في األفالم،وال

ھرھم هللا؟كذلك.وكیف یط  
دخول الجنة یطھرھم هللا من بعد تربیة الدنیا،وقبل  

الباطن،والظاھر،والباطن وھو القلب فال حسد ،وال 
كره.وإذا ال حظنا أن معظم مشاكلنا في الدنیا بسبب 

،لذلك التقوى جدا مھمة في الزواج،مثال أمراض القلوب
ھو یقول لي كلمة،وأرید أن أرد بمثلھا،ولكن أقول ال 

ھذا ما نراه في أتقي هللا.والتقوى عالج لجمیع المشاكل،و
َ یَْجعَل لَّھُ َمْخَرًجا ( (سورة الطالق: َّdَِّق ا  )٢َمن یَت

َ و ( )٣(َویَْرُزْقھُ ِمْن َحْیُث َال یَْحتَِسُب ۚ َّdَِّق ا َوَمن یَت
الھوى أي عندما ال أتبع  )٤یَْجعَل لَّھُ ِمْن أَْمِرِه یُْسًرا (

لي مخرجا ویسرا  في تعاملي مع زوجي فإن هللا سجعل



في كل أموري معھ،حتى وإن لم یكن موجود ھذا 
 المخرج،سجعل هللا لي مخرجا وبابا.

وبالنسبة للتطھیر الخارجي فإنھ یكون باللسان،واألبصار 
واألشكال،فیكون مثالي مئة بالمئة.وكي أحصل على كل 

طبعا ھناك ھذا بالجنة،ال بد لي من الصبر في الدنیا.
هللا شرع الطالق.استثناءات ،ولذلك   

َكأَنَُّھنَّ اْلیَاقُوُت عنھن أنھن (هللا وبالنسبة للزوجات ذكر
عُُربًا أَتَْرابًا ن،و (وھذا من جمالھ) ٣()٥٨َواْلَمْرَجاُن (

إلى أزواجھن باألخالق  أي متحببات)   ٤()٣٧(
 الحسنة،وحسن التبعل.

والنساء كذلك تطھر من الحیض والنفاس.والرجال من 
 المني،وكالھما من البول والغائط ،وأي رائحة كریھة.

،وال یخرجون أي ماكثون ﴾٢٥﴿ َخاِلدُونَ  فِیَھا َوھُمْ (
منھا،ونعیمھم ال ینقص بل ھو متزاید،مع أن أعمالھم ال 

 تستحق كل ھذا،ولكن كل ھذا بفضل هللا.
١٧/٩/٢٠١٧  

 
عن الكفار هللا تبارك وتعالى لنا  ذكر بعد أن 

اإلیمان بالمنھج  ،وبین أن من صفات المؤمنینوالمؤمنین
من  على اختالف اآلیات الموجودة فیھ(القرآن) 

وھناك من اآلیات ما یختبر بھ قصص،وصفات،وأحكام.
 الناس،وما ھي ؟



ھَ  إِنَّ   (األمثال وھذا ما جاء في السورة   یَْستَْحیِي الَ  اللـَّ
ا َمثَالً  یَْضِربَ  أَن ا  ۚفَْوقََھا فََما بَعُوَضةً  مَّ  آَمنُوا الَِّذینَ  فَأَمَّ

بِِّھمْ  ِمن اْلَحقُّ  أَنَّھُ  فَیَْعلَُمونَ  ا  ۖرَّ  فَیَقُولُونَ  َكفَُروا الَِّذینَ  َوأَمَّ
ھُ  أََرادَ  َماذَا ذَا اللـَّ ـٰ  بِھِ  َویَْھِدي َكثِیًرا بِھِ  یُِضلُّ   َۘمثَالً  بَِھ

﴾٢٦﴿ ینَ اْلفَاِسقِ  إِالَّ  بِھِ  یُِضلُّ  َوَما  َۚكثِیًرا  
وهللا العلیم الحكیم،یضرب أي مثل یریده،.والمثال 
 المقصود بھ تقریب المعنى المعنوى بمثال حسي.

والمثل یبین حقیقة من أمامك من ناحیة اإلیمان،فالمؤمن 
یؤمن بكل شيء بالقرآن،واإلیمان ال یحتمل التجزيء،و 

 من یحدد ما یؤمن بھ فھذا لیس مؤمن.
یف سورة سمیت باسم البقرة،أو مثال لما یقول الكافر ك
 العنكبوت،أو النحل ؟؟؟

كانت بقرة،لما ومثال علي ھذا بنو إسرائیل مشكلتھم 
 جاءھم األمر بأن یذبحوا بقرة،قالوا لماذا بقرة؟

) سنذكر بعض األمثلة التي ٢٦وقبل أن نتدبر اآلیة (
 ذكرت في بعض السور في القرآن.

السورة بشكل  وسنبدأ مع سورة العنكبوت ومحور-١
عام ھو عن الفتن،وكلنا یعرف أن بیت العنكبوت من 

خطوطھ شفافة،وبأقل ،فلما نراه ،نرى أوھن البیوت 
ضربة ینھدم ھذا البیت،ولكن ھذه الخطوط الشفافة بھا 

كذلك الفتن في الدنیا مثل فتنة یمسك ویصطاد فریستھ.
المال،السلطة ،إن لم أرھا من بعید ،إن لم یكن عندي 



م المسبق عنھ،سأفتن وأدخل بھا،وستنقض علي كما العل
 تنقض العنكبوت على فریستھ  إن الفریسة لم تراه.

ِ أَْوِلیَاَء َكَمثَِل  (وفي اآلیة َّdَمثَُل الَِّذیَن اتََّخذُوا ِمن دُوِن ا
اْلعَنَكبُوِت اتََّخذَْت بَْیتًا ۖ َوإِنَّ أَْوَھَن اْلبُیُوِت لَبَْیُت 

) العنكبوت٤١لَْو َكانُوا یَْعلَُموَن (اْلعَنَكبُوِت ۖ  		
zواتخذوا وھذا المثال ضربھ هللا لنا للذین یشركون با،

آلھة من دون هللا ،واآللھة المقصودة ھنا كل شيء ندور 
َھھُ حولھ ونتعلق بھ محبة وتعظیما ( أَفََرأَْیَت َمِن اتََّخذَ إِلَٰ

)الجاثیة.٢٣( َھَواهُ   
والسلطة.وھنا بھذه السورة ة قد تكون حب المال،ھواآلل

یبین هللا لنا أن ھذا المشرك الذي اتخذ من دون هللا آلھة، 
	یتعلق ویتمسك بھا،ھو كمثل العنكبوت  اتخذت بیتا

أي أن ) ٤١لَْو َكانُوا یَْعلَُموَن ( وھو أوھن البیوت ،(
 الحمایة من الشرك وفتن الدنیا یكون بالعلم.

لُوا  (-٢ التَّْوَراةَ ثُمَّ لَْم یَْحِملُوَھا َكَمثَِل َمثَُل الَِّذیَن ُحّمِ
اْلِحَماِر یَْحِمُل أَْسفَاًرا ۚ بِئَْس َمثَُل اْلقَْوِم الَِّذیَن َكذَّبُوا 

ُ َال یَْھِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِمیَن ( َّdَوا ۚ ِ َّdالجمعة٥بِآیَاِت ا (  
وھنا یعطینا مثال معنوي وھو علوم التوراة،والمادي ھو 

،مثال على ذلك الیھود أعطوا التوراة الحمار
یعملوا بھ،فھم حفظوا المنھج،ولم وعلومھ،ولكنھم لم 

یعملوا بھ.مثال على ذلك من یحفظ القرآن 
واألحادیث،ولكنھ ال یعمل بھا.وھذا القرآن ھو حجة لنا 
أو علینا،والصحابة رضوان هللا علیھم لیس كلھم حفظ 



مئة القرآن،ولكن كلھم طبقوا ما حفظوا منھ 
بالمئة.فالعمل أساسي في المنھج.ومتى ما طبقنا فسیسھل 

 علینا الحفظ،والحفظ یكون بالقلب ولیس بالمخ.
ونعود لمثل الحمار وكما ذكرنا الیھود حفظوا التوراة 

كامال،ولكنھم لم یطبقوه،وكي یقرب هللا تبارك وتعالى لنا 
المثل أعطانا مثا الحمار الذي یحمل لیس كتابا واحدا 

ما كتبا (أسفارا) وھي كتب قیمة،ولكنھ تعب من ،وإن
حملھا وثقل علیھ ھذا الحمل ،كحافظ القرآن إن فقط 

حملھ لیحفظھ،فسیثقل حملھ،ألنھ علیھ إعادة الحفظ كل 
مرة،كي ال ینسى،عكس من یطبق ما جاء بھ،لن 

ینسى،حتى ولو آیة واحدة عمل بھا،ألن لیس مھما 
 یعرف قیمة ما وكذلك تبین ھذه االىة أنھ الالكثرة.
لذلك أختي الغالیة نحن نرید اإلحسان مع  یحمل.

الَِّذي َخلََق اْلَمْوَت القرآن،ونرید أن نرتقي بالقرآن (
َواْلَحیَاةَ ِلیَْبلَُوكُْم أَیُّكُْم أَْحَسُن َعَمًال َوھَُو اْلعَِزیُز 

ولم یقل أكثر عمال،فاالحسان مھم مع الملك. ﴾٢﴿ اْلغَفُورُ 
القرآن ھذا فرض.فھذا المثل في السورة القرآن،وتدبر 

 یبین لنا من عنده العلم ولكن لم یعمل بھذا العلم.
َواتُْل َعلَْیِھْم نَبَأَ الَِّذي آتَْینَاهُ آیَاتِنَا فَانَسلََخ ِمْنَھا  (-٣

األعراف )١٧٥فَأَتْبَعَھُ الشَّْیَطاُن فََكاَن ِمَن اْلغَاِویَن (  
،والقرآن،وماذا عمل اآلیات المثال عمن آتاه هللا وھنا 
 بھا؟



كالحیة حین تنسلخ عن  )فَانَسلََخ ِمْنَھا(
جلدھا،وتغیره،وھذا الذي أعطاه هللا القرآن فھو ممیز 
عن غیره،ألن ھذا القرآن سیرتقي بھ ویغیره،ولكنھ 

ما یحمیك كالجلد الذي ) كما أن ھناك فَانَسلََخ ِمْنَھا(
فھي التي ألجسادنا.یحمینا،وااآلیات مثل الجلد 

 تحمینا،وتقینا،وبعد أن انسلخ عن ھذا الجلد،بمعنى رماه 
 ماذا حصل لھ؟

وفي تفسیر ) ١٧٥فَأَتْبَعَھُ الشَّْیَطاُن فََكاَن ِمَن اْلغَاِویَن ((
الشیخ السعدي رحمھ هللا لھذه اآلیة یقول: بعد أن كان 

في السابق من الھداة المھتدین،أصبح من الغاوین 
المضلین.ولم یشكر هللا على ھذه النعمة،فصار الضالین 

أي لو شاء ) َولَْو ِشْئنَا لََرفَْعنَاهُ بَِھا غاوي ویغوي غیره.(
هللا وفق علمھ وحكمتھ،لرفعھ بالقرآن،فھو كانت لدیھ 

ِكنَّھُ أَْخلََد إِلَى الفرصة لیرتفع ویرتقي بالقرآن،ولكنھ ( َولَٰ
وھذا ما جعلھ ینسلخ من  )اْألَْرِض َواتَّبََع َھَواهُ ۚ 

أن ھمومھ صارت فقط الدنیا،والناس وما -١اآلیات:
وآثر لذات الدنیا وشھواتھا.یقولون.  

أي ال توجد تقوى.) َواتَّبََع َھَواهُ ۚ  (-٢  
فََمثَلُھُ َكَمثَِل وھذا مثلھ أسوأ من مثل الحمار،والعنكبوت (

وھذا الكلب  ) تَْتُرْكھُ یَْلَھثاْلَكْلِب إِن تَْحِمْل َعلَْیِھ یَْلَھْث أَْو 
 من فھو،لھث حالھ على تركتھ وإن لھث، طردتھسواء 
 وماشیًا وقاعًدا قائًما یلھث لھثًا الحیوانات أشد
،كذلك الذي آتاه هللا اآلیات،فھو كالكلب یلھث وراء وواقفًا



الدنیا،وال یشبع منھا،أكثر من أصحاب الدنیا.ألنھ أخلد 
علینا أن نسأل هللا دائما )اللھم إنا نسألك  إلى األرض.لذلك

علما نافعا،العلم الذي ینفعني،ولیس زیادة بدون نفع،أو 
علم بدون نفع.وألن الدنیا ھي اختبار لنا،كل شيء 

 فیھا،اختبار بالخیر والشر،النس،أبناءك،زوجك،أموالك،
لذلك علینا أن نتسلح بالعلم النافع والعمل وبھما نجتاز 

یكون ھدفنا فقط رضا هللا والجنة. االختبار،وأن  
وكل ما سبق من األمثال الي ذكرناھا لھا حكمة 

بالغة،وھي تغني عن الكثیر من المحاضرات،ألنھا كما 
ذكرنا تقرب المثل المعنوي بشيء حسي،وكذلك فیھا 

 إیضاح للحق.
ھَ  إِنَّ (ونذھب للمثال في سورة البقرة (  أَن یَْستَْحیِي الَ  اللـَّ

ا َمثَالً  یَْضِربَ  ا  ۚفَْوقََھا فََما بَعُوَضةً  مَّ  آَمنُوا الَِّذینَ  فَأَمَّ
بِِّھمْ  ِمن اْلَحقُّ  أَنَّھُ  فَیَْعلَُمونَ  ا  ۖرَّ  فَیَقُولُونَ  َكفَُروا الَِّذینَ  َوأَمَّ

ھُ  أََرادَ  َماذَا ذَا اللـَّ ـٰ  بِھِ  َویَْھِدي َكثِیًرا بِھِ  یُِضلُّ   َۘمثَالً  بَِھ
)٢٦﴿ اْلفَاِسِقینَ  إِالَّ  بِھِ  یُِضلُّ  َوَما  َۚكثِیًرا  

وكلنا نعلم أن من أسماء هللا الحسنى الحیي،فھو حیي 
یستحي إذا مد العبد یده إلي هللا أن یردھما خاویتین 

.فیستحي أن یرد عباده.والحیاء شعبة من شعب اإلیمان 
،وتمنع االنسان من عمل المعاصي.وكلما زاد اإلیمان 

ذكرنا من أسماء هللا  زاد الحیاء.والحیي كما
 الحسنى،وفي ھذه اآلیة 



لیس عن نفسھ ولكن ھنا ینفي هللا صفھ االستحیاء 
فیخبرنا جل جاللھ أن الحیاء ال یمنعھ من أن مطلقا،

یضرب األمثلة أیما كان وكیفما شاء،وهللا یضربھا 
ألمور مھمة وغیبیة،ویتوقف علیھا سعادة االنسان أو 

یرة مثل البعوضة،ألن حتي لو المثل حشرة صغشقاؤه.
.هللا ال یستحي من الحق  

٢٤/٩/٢٠١٧  
 

				 ھَ  إِنَّ ( ا َمثَالً  یَْضِربَ  أَن یَْستَْحیِي الَ  اللـَّ  فََما بَعُوَضةً  مَّ
ا  ۚفَْوقََھا بِِّھمْ  ِمن اْلَحقُّ  أَنَّھُ  فَیَْعلَُمونَ  آَمنُوا الَِّذینَ  فَأَمَّ   ۖرَّ
ا ھُ  أََرادَ  َماذَا فَیَقُولُونَ  َكفَُروا الَِّذینَ  َوأَمَّ ذَا اللـَّ ـٰ   َۘمثَالً  بَِھ
 إِالَّ  بِھِ  یُِضلُّ  َوَما  َۚكثِیًرا بِھِ  َویَْھِدي َكثِیًرا بِھِ  یُِضلُّ 

)٢٦﴿ اْلفَاِسِقینَ   
وذكرنا أن األمثال لھا  عن األمثال تحدثنا ھذه اآلیة 

حكمة بالغة بأن هللا لما یضرب مثال فھو لتقریب الشيء 
المعنوي،وهللا لما یضرب المثل بمعني ھو أبلغ الطرق 

 لنفھم المعنى.
ھذا القرآن شفاء لجمیع األمراض وھي أمراض 

الشھوات والشبھات،ھو شفاء لما في الصدور،وفي 
ھِ  لَحمدُ بدایات الكھف (  الِكتابَ  َعبِدهِ  َعلى أَنَزلَ  الَّذي ِللـَّ

قیم،لذلك القرآن ) القرآن منھج ﴾١﴿ ِعَوًجا لَھُ  یَجعَل َولَم
كبر النعم ویجب أن نحمد هللا علیھا،وبھذه نعمة من أ

اآلیة هللا یقرب لنا بالمثل الشيء البعید،ھي رحمة من 



هللا،وكذلك األمثال مع شدة بیانھا للحق وتوضیحا 
 لھ،ولكنھا قد تكون سبب لضالل بعض الناس.

ابن كثیر كان لما یقرأ المثل وال یفھمھ یبكي طوال 
عتقاده أنھ عیب منھ،ألن كما ذكرنا مع وضوح اللیل،ال

المثل ولكنھ قد یكون سبب لضالل بعض الناس،كأنھ 
 الحد الفاصل مع وضوحھ.

ھَ  إِنَّ ( ذكرنا أن هللا حیي یستحي أن یرد  )یَْستَْحیِي الَ  اللـَّ
العبد،ولكن ھنا ال یستحي ولكن مقید،هللا حیي 

ا َمثَالً  یَْضِربَ  أَن مطلقا،والتقیید ھنا أن هللا ال یستحي(  مَّ
ال یستحي أن یضرب المثل حتى لو كانت )  بَعُوَضةً 

ما أبید  أكثربعوضة،والبعوضة ألنھا حیرت العلماء،و
أحد  ١٩٠٢من البشر كان من أنثى البعوض،وفي عام 

علماء الغرب حصل على جائزة نوبل الكتشافھ نوع من 
ك ذل أنواع البعوض یفتك بالمالیین بفترة قصیره،وبعد

لقرآن من متى ذكر اكتشفوا أنھا أنثى البعوض،وتخیلي ا
ال یستحي لبیان الحق أن یضرب المثل  بعوضة!!!! وهللا

ھَ  إِنَّ (بالبعوضة،وكیف أطبق (  یَْضِربَ  أَن یَْستَْحیِي الَ  اللـَّ
ا َمثَالً  ) وما ھو السلوك؟فَْوقََھا فََما بَعُوَضةً  مَّ  

أن یراه على  أن االنسان یجب أن یستحي من هللا
 معصیة.

استر على الناس وال أفضحھم. -٢  
ال حیاء في الدین،وتوضیح الحق.عن الوضوء أو  -٣

الصالة،وفي عھد النبي عائشة قال رحم هللا نصاء 



األنصار لم یمنعھن الحیاء من السؤال في الدین،ألنھ 
یجب أن یكون ھناك وضوح.الحیاء مطلوب ولكن ال 

 حیاء في الدین.
ن یتمادى في أسئلة في الدین تمس ھناك م -٤

الحیاء،ویقولون قصصھم،یجب أن یكون ھناك الحیاء 
 وأال نتعدى الحدود.

أن البعوض جند من جنود هللا،وكل شيء  خذأیضا نأ -٥
هللا یسخره لیكون جند من جنود هللا،حتى الكافر ھو 

یصنع لنا مثل الكمبیوتر الذي نستخدمھ لنشر 
جیا السیارات،كلھا من الدین.الكھرباء والتكنولو

صنعھم.لذلك وال یعلم جنود ربك إال ھو وما ھي إال 
 ذمةكرى 

ر المخلوقات،ولكنھا حتى البعوضة ولو كانت أحق -٦
فتكت بعدد كبیر من البشر،لذلك ال نستھین بالذنوب 
الصغیرة،فھي تفتك بنا ،وكذلك ال نستھین باألعمال 

عروف الصالحة ولو كانت بسیطة،(وال تحقرن من الم
شیئا ولو أن تلقى أخاك بوجھ طلق.فال نعلم ما یدخلنا 

الجنة.انسان دائما مبستم بوجھ أخاه ھذا یمكن أن یدخلھ 
 الجنة.وھناك مثل القشة التي قصمت ظھر البعیر،

 لذلك إن تدبرنا آیات القرآن فإنھا ستغیرنا.
ثم یبین هللا لنا أنھ بضربھ لألمثلة لنا لتوضیح الشيء 

نا حال الناس من ضرب األمثلة:لنا،ثم یخبر  



ا -١ مؤمنین أو االسم مثل ولم یذكر ):آَمنُوا الَِّذینَ  فَأَمَّ
كافرین،والمؤمنون أي الذین أتوا باإلیمان على أصولھ 

ومن جمیع النواحي،والكافرین الذین أتوا بالكفر من 
درجتھ أعلي من االسم،وھنا  الفعلجمیع النواحي،لذلك 

ابالمثال( حالھم بالماضي،ھم  ) أي ھذا آَمنُوا الَِّذینَ  فَأَمَّ
آمنوا بأركان اإلیمان الستھ،واإلیمان ھو التصدیق وما 

وقر بالقلب وھو اإلیمان بالغیب،مثل آمنت باz وبالرسل 
والمالئكة والقدر خیره وشره،آمنوا أي صدقوا بكل 

أركان اإلیمان بالغیب،ألن هللا أخبرھم بذلك.وھو آمنوا 
دقت بھ الجوارح،بمعنى ال أقول آمنت وال بقلوبھم وص

 أصلي ،فاإلیمان ما وقر  في القب وصدقتھ الجوارح.
،مثال لما أؤمن بالمالئكة وال أقول كافي اإلیمان بالقلب

في مجلس العلم (حفتھم المالئكة وغشیتھم الرحمة 
 المجلس ونزلت علیھم السكینة)  والعمل أن لھذا 

ت العالي،أو رائحة حرمة،ال نتنازع،ونجادل وبالصو
صلوات ربي كریھة،المالئكة تنفر منھ،وكذلك النبی

لما قال أال نذھب للمسجد ورائحة الثوم  وسالمھ علیھ،
بفمنا،وكذلك لما نؤمن أن ھناك مالك رقیب عتید یكتب 

ما أفعلھ فأحاساب على ما أقول وأفعل،لذلك اإلیمان 
  یتبعھ العمل.

ا(-٢ كفر جاءت من غطى وستر  ):َكفَُروا الَِّذینَ  َوأَمَّ
الحقیقة،لذلك الزارع ھو كافر ألنھ ستر البذرة في 

األرض،وغطاھا  وھؤالء الكفار الحقیقة واضحة أمامھم 



وھم عكس من أركان اإلیمان ،ولكنھم ال یؤمنون بھا.
 الفریق األول.

حقیقة االنسان مؤمن فبھا یتبین وعند ضرب األمثلة 
في أي موضوع وكافر،المؤمن أي آیة في القرآن،

الزواج المیراث یصدق بكل ما یقولھ هللا وال 
یعارض،أما الكافر یجادل ،وھذا ما یفرق المؤمن عن 

،z الكافر تصدیقھ 
ا -١ بِِّھمْ  ِمن اْلَحقُّ  أَنَّھُ  فَیَْعلَُمونَ  آَمنُوا الَِّذینَ  فَأَمَّ ): ۖرَّ  

 أَنَّھُ  فَیَْعلَُمونَ كالمھ قلیل وعملھ كثیر،لما تأتیھم األمثال (
بِِّھمْ  ِمن اْلَحقُّ  ): ال مشكلة والفعل یعلمون مضارع ) رَّ

كأنھ أمر لدیھم ،یقولون نعلم أن ھذا حق ألنھ من هللا.
والفعل فیعلمون،والفاء للتعقیب أي بسرعة  مفروغ منھ،

 ،أي لما تأتیھم اآلیات فھم یعلمون،ألنھم، رد فعلھم،
یعلمون أنھ  آمنوا باz فأي آیة ما دامت من عند هللا فإنھم
الحق من ربھم،وال یحكمون عقولھم ولماذا 

ذكر اسم هللا الرب الذي رباھم،ونحن جاء بعوضة؟وھنا 
ما یقولھ  مؤمنین ونصدق بكل نرید أن نكون

وا لھذه الدرجة لمن األمان،وھم وص هللا،والمؤمن جاءت
مون،مثال عندك األم مربیة وتربي العالیة من األمان فیعل

األبناء،ولیس أن تعطیھم األكل والشرب،تأخذھم لكل 
مكان.ھذه رعایة ولیست تربیة،التربیة ھي 

اإلصالح،فنربیھم كما نربي النبتة،ونربیھم باألخالق 
ألن األكل والشرب الخادمة تقوم بھ واإلیمان والعلم.



ة التربیوالطباخ،ولكن التربیة مسئولیتي،ولیست للخدم،
أن أدخل بحیاتھم وأربیھم لحظة بلحظة،وھي 

،والولد إن لم اإلصالح،وھؤالء المؤمنین هللا رباھم 
یتربى من األم،الزوج یربیھ،الجدة،محیط 

العمل،الخادمة،ولكن األفضل أن یكون التربیة من 
 األم،ألن غیرھا ستكون تربیتھ أشد،والمؤمنون عندھم

بھ هللا ھو الحق من علم ال شك فیھ أن المثل الذي ضر
ربھم لتربیتھم،ولذلك العلماء إن مر علیھم مثل ال 

أن بھ تربیة من هللا،وھذا  یفھمونھ یبكون،ألنھم یعلمون
المؤمن،وإن لم تفھمي المثل ماذا تفعلین؟ كذلك  تفاعل

بِِّھمْ  ِمن اْلَحقُّ  أَنَّھُ  فَیَْعلَُمونَ  تؤمنین بھا،( ) سواء فھمت  ۖرَّ
نحكم العقل، ألن هللا لم ینزلھا عبثا،وھذا ،بمعنى ال أم ال 

یبین لنا فضیلة اإلیمان أن المؤمن،ال یعراض وال یجادل 
ما أنزلھ هللا سواء فھمھا أم ال ویؤمن بھا،وھذا ھو 

كون منھم،لذلك ال نستھین الفریق األول كي ن
باألشیاء الدنیویة األكل فقط نھتم  ن،ونحن لألسفباإلیما

ن تختلف عن حیاة ملمؤوالمشرب. ولكن حیاة ا
 آیاتُ  تِلكَ  الر (،(في سورة الحجر الكافر،فالكافر كما جاء

 كانوا لَو َكفَروا الَّذینَ  یََودُّ  ُربَما﴾ ١﴿ ُمبینٍ  َوقُرآنٍ  الِكتابِ 
 ولكن ربما ،بمعنى لیس باصرار،ولكن﴾٢﴿ ُمسِلمینَ 

 یَأكُلوا (ذَرھُم( ،لماذا؟ ألن حیاتھم في الدنیا ما رب
) وھذا في ﴾٣﴿ یَعلَمونَ  فََسوفَ  األََملُ  َویُلِھِھمُ  َویَتََمتَّعوا

اآلخرة،أماالمؤمن فسیعلم في الدنیا،أما الكافر النشغالھ 



بالملذات  ماذآ أكلت أین ذھبت،ونضع صور األكل 
بالسنابات،تخیلي أمة اإلسالم لدیھا رسالة عظیمة ولكن 

 اللھم (مع أن ھمنا یجب أن یكون صارت ھذه ھمومنا ،
إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك 

قنا،فھمومنا والنار)وكي نرتقي یجب أن نعرف سبب خل
،ونتشاجر ؟ ولم یدعونني؟و(ص)روماذا فعلوا لیس (س)

ونتصالح والمسلسالت ثم الموت،وبعد ذلك یوم القیامة 
في  ربما،ولكن ال فائدة من ذلك،لذلك المؤمن یعلم

خرة،لماذا؟في اآل الكافرالدنیا،و  
سوأ شيء یمألوه ن تختلف عن الكافر،وأمن حیاة المؤأل

بني آدم ھو بطنھ،والھم ھو أن أفكر بھ دائما وأدور 
حولھ بصالتي ،وأنا جالسة.وننسى القرآن نحن ننظر 
لموبایالتنا أكثر من القرآن،مع أننا خلقنا للجنة،لذلك 

نسأل هللا دائما  حیاتنا یجب أن تختلف عن الكفار،لذلك
الدار  ون  الذین ھمھمنم،لذلك المؤاللھم رضاك والجنة

.والم یفھمإن و حتى اآلخرة یعلمون أنھ الحق من ربھم  
أما الكافر فیقولون و المنافقین كذلك،وال عمل.نسأل هللا 

.فھؤالء كأنھم یعیشون فقط ألنفسھم الثبات
 وھمومھم،یأكل ویشرب ویعمل ثم یموت،وباآلخرة یود.

ویقولون جاءت بصیغة المضارع بمعنى 
االستمراریة،بمعنى ھذه حیاتھم ،ھم كفروا بأركان 

اإلیمان،ومن كفر بركن واحد من أركان اإلیمان فكأنما 



كفر بكل اإلركان.مثال ال أؤمن بأن القدر هللا قدره 
 فأعتبر كافر.فاإلیمان ال یحتمل التبعیض أو التجزئة.

كس المؤمنین.أنھ الحق من فالذین كفروا ھم ال یعلمون ع
ربھم وفقط یقولون وھذا القول لجھلھم ،لذلك في سورة 

َحتَّٰى إِذَا َجاُءوا قَاَل أََكذَّْبتُم بِآیَاتِي َولَْم تُِحیطُوا (النمل 
اذَا كُنتُْم تَْعَملُوَن ( )٨٤بَِھا ِعْلًما أَمَّ )	
اآلیات بدون أن تحیطون  لما ستأتیكم آیاتي لماذا ردیتوا

قبل أن تقول أنا ال أؤمن یجب أن تدرس علما؟فبھم 
ولم الموضوع ولكنھم ردوھا بدون ما یحیطون بھا علما 

تبینوا،مثال صالة التھجد ال لن أصلي یجب أن أعلم ثم ی
أقرر،ردھم لألمر  ألنھم ال یعلمون ولدیھم 

الجھل،والجاھل نتوقع منھ أي شيء،وأي قول،عكس 
الیوم اآلخر فلیقل ن من كان منكم یؤمن باz ومالمؤ

خیرا أو لیصمت فھو یحافظ على نفسھ،أما الكافر أي 
وقلبھ یقولھ،لذلك نتوقع أي شى من الجاھل  بعقلھشيء 

،لذلك عباد الرحمان إذا خاطبھم الجاھلون قالوا سالما 
بمعى أنت یا عبد الرحمان توقع أي شیىء منھم،ولكن 

نكون أنت تفاعلك معھ سالما،لذلك العلماء یقولون ال 
مثلھم ونرد بطریقتھم،ولذلك ھنا المؤمن ال یوجد یقولون 

ھُ  أََرادَ  َماذَاعكس الكافر ( ذَا اللـَّ ـٰ  خمس لماذا )  َۘمثَالً  بَِھ
یعلم  نمعكس المؤ ؟لماذا صوم رمضان صلوات بالیوم؟

،والكافر ولما یضرب هللا تعالى األمثالأنھ الحق من ربھ،
سؤالھ لیس الغرض منھ ذا أراد هللا بھذا مثال،ومایقول 



 ضاحیة لبیانمدرس یأتیك بالوسائل اإلی التعلیم،مثال
 ؟ول لماذا ھذه الوسائلقالدرس والذي ال یرید الدراسة ی

ھُ  أََرادَ  َماذَا(كالكافر  ذَا اللـَّ ـٰ ،وھو اعتراض )  َۘمثَالً  بَِھ
المؤمن ال یقول لماذا ھذا المثل؟ وفیھ سخریة كذلك،

ماذا  الذین بقلوبھم مرض ال یقولون ماذا سنتعلم،وإنماو
تقصد (س) بھذا المثل وھذا من الخذالن فھم ابتعدوا عن 

 المقصود،أنت تقولین قوال وال تقصدین بھ شیئا،ووهللا
األمثلة فتقولینھا،فترین أن ھناك من یترك كل  یسوق لك

مثل كفار قریش شيء بالدرس ولماذا ضرب ھذا المثل ،
ساحر،ولم یركزوا  وأنھ محمد،وعلي من ھوركزوا 

على ما جاء بھ.لذلك حتى بالدرس ال نقول لماذا قالت 
 ألن بھ االبتعاد عن الدرس وإنما نأخذه كرسالة من هللا.

ا(- ٢  ) فنجد أن أكثر من یتكلم فَیَقُولُونَ  َكفَُروا الَِّذینَ  َوأَمَّ
وعملھم رة ھم الكافرون.وكذلك المنافقون في الدنیا واآلخ

ولماذا ھذا المثال وما القصد من ورائھ،لذلك قلیل.
بطریق العلم التربیة أسرع وأصعب،وكلما زاد االیمان 

كأنك أنت المعنیة  تقرأینھ  سطر في   تحسین أنك
بالكالم،وةفي كل سطر،وكل شيء أسمعھ ھو موجھ لي 

أنا وال أقول (س) وھذا دلیل اإلیمان.وزیادتھ،ومع 
شيء موجھ لي ،وأستحي أحیانا من الوقت أحس أن كل 

عندھم الحیرة واالعتراض لماذا أما الكفار فنفسي،
ض؟ بعوضة وذباب،ومن أین جاءت الحیرة واالعترا



عقولھم،عكس المؤمن،ونتعلم من كل ما ألنھم حكموا 
 سبق:

أن كل شيء هللا یربینا بھ وال نحكم العقل مثل الكفار  -١
یعلم هللا انھ الحق  نكفرا،والمؤم بتحكیم العقل یزدادون

فزادھم هللا  جاءھم كاختبار فعلموا انھ الحق والمثال
إیمانا إلیمانھم،عكس الكفار زادھم كفرا ألنھم حكموا 

واعترضوا علیھا.لذلك من على أوامر هللا. العقل
م هللا ھذا دلیل على ایعترض ولو بجزء بسیط على أحك

  .نقض اإلیمان،وھو یشبھ الكفار
٢٢/١٠/٢٠١٧ 

) قصة آدم وھي أول تجربة استخالف ٣٥لنا لآلیة (وص
 في األرض،علي رأس ذریة یخلف بعضھا بعضا.

َوقُْلنَا یَا آدَُم اْسكُْن أَنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ َوكَُال ِمْنَھا َرَغدًا (
َحْیُث ِشئْتَُما َوَال تَْقَربَا َھـِذِه الشََّجَرةَ فَتَكُونَا ِمَن 

ا 	﴾٣٥﴿	الظَّاِلِمینَ  فَأََزلَُّھَما الشَّْیَطاُن َعْنَھا فَأَْخَرَجُھَما ِممَّ
َكانَا فِیِھ َوقُْلنَا اْھبِطُوا بَْعُضكُْم ِلبَْعٍض َعدُوٌّ َولَكُْم فِي 

	﴾٣٦﴿	اْألَْرِض ُمْستَقَرٌّ َوَمتَاعٌ إِلَى ِحینٍ 
إِنِّي َجاِعٌل فِي اْألَْرِض (هللا یبین لنا في اآلیة 

وھذا یبین مقام ولیس علي وجھ االستئذان  )٣٠( َخِلیفَةً 
 ؟ ت المالئكةدالمالئكة،وبماذا ر

الُوا أَتَْجعَُل فِیَھا َمن یُْفِسدُ فِیَھا َویَْسِفُك الِدَّماَء َونَْحُن (ق
	)٣٠( نَُسبُِّح بَِحْمِدَك َونُقَِدُّس لَكَ 



نھم یریدون التعقیب علي أوال ،،وھذا لیس اعتراضا 
لى،ولكن علي علمھم المحدود بأن أمر هللا سبحانھ وتعا

أي أحد سیسكن ھذه األرض سیفسدھا،وھم ال یحبون 
الفساد،ونحن نسبح بحمدك،فھم یخبرون بطاعتھم 

،zلیس من وجھ االغترار ،أو التكبر النھم ال و
یستكبرون،ألننا  نسبح بحمدك،ألن من یعترض ال یسبح 

 ؟تبارك وتعالى  وماذا قال هللا ویقدس هللا،
ومباشرة،وبدون  ﴾٣٠﴿	إِنِّي أَْعلَُم َما َال تَْعلَُمونَ  قَالَ 

یعلمون،وكذلك یعلمنا  ال أنھمفقال،أو ثم قال.وھذا یعني 
 أن ھناك أحداث تحصل في الحیاة ال نعلم لماذا؟ ومھما
أوتینا من العلم،هللا أعلم،وفوق كل ذي علم علیم،ومن 

ر یقال هللا أعلم فقد أفتى،بمعني ال نؤلف من عندنا،غ
متأكدین نقول هللا أعلم .والعلم الذي عندھم من عند 

،یبین أن ھناك علم غائب مون،وإني أعلم ما ال تعلهللا
 كة،وما ھو؟ اعن المالئ

لحكمة من جعل البشر علي األرض.وما الحكمة من 
 خلق االنسان؟

 حكم من خلق آدم: ٦
العبودیات التي لم تكن تحصل من قبل حتى من -١
 الجھاد وطلب العلم. مالئكة،مثللا

تظھر آیات هللا في خلقھ،المالئكة جبلوا علي -٢
الطاعھ،ولكن كیف تظھر آیات هللا أنھ یعز ویحب 

 ،إذا لم یخلق البشر.ویقھر



لیظھر ما كمن في بني آدم من الخیر -٣
من الخیر والشر،باالختبار،یظھر ما مكنون فیھم 

 رض االمتحان.والشر،وال یظھر اال في أ
 أراد أن یجتبي منھم األنبیاء والشھداء أن هللا-٤

 والصالحین.
 لیتبین عدو هللا من ولیھ.-٥
تظھر ما كمن في نفس إبلیس  من الشر،أي قبل خلق -٦

آدم كان مع المالئكة،لیس منھم ولكن كان عابدا،ولكن 
مع خلق آدم كان اختبار لھ،فأظھر ما بقلبھ من الحسد 

المالئكة بالسجود  هللا تبارك وتعالىوالكبر،عندما أمر 
المواقف تخرج ما بقلوب الناس.لذلك من رفض،وآلدم.

یعتزل الناس،ومن مع الناس الثاني درجتھ أفضل،ألن 
من یعتزل الناس سیرى نفسھ ال یوجد من ھو أفضل 

منھ،ولكن مع الناس تظھر مكنونات النفس.لذلك مع العلم 
 نكتشف كیف أن هللا یربینا،والناس ما جاءوا إلینا إال

 لیخرجوا ما بقلوبنا.
بة آدم مع إبلیس مھم نتعلم منھا ،لنعرف نتأقلم مع تجر

 ھو نموذج لنا.فالحیاة 
،لم یخبرھم الحكمة،وھم  ﴾٣٠﴿	إِنِّي أَْعلَُم َما َال تَْعلَُمونَ (

 سوف تكونین أعلى لم یسألوا كذلك،لذلك إن عبدت هللا
ھم جبلوا على الطاعة وال اختیار  من المالئكة،ألن

لھم،ولكن االنسان لدیھ االختیار في أن یعبد هللا.ومن 



م،فإما االنسان یكون أسوأ یتبع أھواءه فھو أسوأ من البھائ
 ئم،أو أعلي من المالئكة.اھمن الب

 آدم؟ تعالى هللا  قوكیف خل
مر بمرحلتین األولى ھي مرحلة الخلق ،وهللا خلقھ من 

ْیتُھُ َونَفَْخُت فِیِھ فَِإذَا  (تراب،ثم طین وحمأ مسنون،( َسوَّ
وِحي فَقَعُوا لَھُ َساِجِدیَن (  .) الحجر٢٩ِمن رُّ

	وفي الحدیث:
 مدُ الح:  فقال عطس، ؛ الروحَ  فیھ ونفخ آدمَ  هللاُ  خلق لما(

،zِ مُ آد یا هللاُ  یرحُمك:  ربُّھ لھ فقال بإذنِھ، هللاَ  فحمد  !
 فقلْ  ،- جلوٍس  منھم مإل إلى - المالئكةِ  أولئكَ  إلى اذھبْ 

 علیكَ :  قالوا علیكْم، السالمُ :  فقال علیكْم، السالمُ : 
 ھذه إنَّ :  فقال ربِھ، إلى رجع ثم ِهللا، ورحمةُ  السالمُ 
 ) بینُھم، بنیك وتحیةُ  تحیتُك
 حكم خالصة األلباني:  المحدث|  ھریرة أبو:  لراوي

 صحیح:  المحدث
نزلت علي الرسول صلى هللا علیھ وسلھ أول آیة و

	) القلم١اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق (ھي(
،لذلك یجب علینا أن نبدأ بالعلم قبل العمل،فثمرة العلم 

ُ َواْستَْغِفْر ِلذَنبَِك ھي العمل( َّdھَ إِالَّ ا فَاْعلَْم أَنَّھُ َال إِلَٰ
	) محمد١٩( َوِلْلُمْؤِمنِیَن َواْلُمْؤِمنَاتِ 

أنھ ال إاله إال هللا،والعمل أن یستغفر  فالعلم أن یعلم 
لذنبھ،نحن نعمل بدون أن نتعلم،واالنسان كرمھ هللا بالعلم 

ن  مثل آدم وأعطاه القدرة على العلم،( ُ أَْخَرَجكُم ِمّ َّdَوا



َھاتِكُْم َال تَْعلَُموَن َشْیئًا َوَجعََل لَكُُم السَّْمَع  بُطُوِن أُمَّ
	) النحل٧٨اْألَْبَصاَر َواْألَْفئِدَةَ ۙ لَعَلَّكُْم تَْشكُُروَن (وَ 
وجعل لكم السمع واألبصار ) بمعنى وسائل العلم  

حن نمتوفرة لدینا وھي السمع واألبصار واألفئدة،لذلك 
نقول في الدعاء( اللھم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا 

 أبدا ما أحییتنا)
) ٩(ِذیَن یَْعلَُموَن َوالَِّذیَن َال یَْعلَُمونَ قُْل َھْل یَْستَِوي الَّ و(

	الزمر
ما طلب من ربھ صلوات ربي وسالمھ علیھ ) والنبي 
ِبّ ِزْدنِي ِعْلًما (شیئا إآل ( 	)طھ١١٤رَّ

وكل ما سبق یبین لنا أھمیة العلم.وهللا علم آدم،ولم یعلم  
 المالئكة،لماذا؟ 

ا یَْفعَُل َوھُْم یُسْ ( 	) األنبیاء٢٣أَلُوَن (َال یُْسأَُل َعمَّ
) العلوم األخرى علمھا آلدم،فالعلم من هللا،وهللا علمھ 

مرة بعد مرةألن (علم) الشدة على الالم تعني شیئا یتلو 
 شيء في التعلیم،وماذا علمھ؟

(األسماء كلھا) األلفاظ ومعني األلفاظ مثل سماء 
كل ما في الدنیا علمھ،فآدم لدیھ كل أرض،طیور،
ه لبشر على حسب العصور تظھر لھم ھذالمعلومات،وا

  األسماء،علمھ األسماء والمعاني.
كلھا،ولوال تعلیم هللا لھ،لما تعلمنا.ثم  وعلم آدم االسماء 

َوَعلََّم آَدَم اْألَْسَماَء ُكلََّھا ثُمَّ (عرض األسماء والمسمیات 
◌ِ )٣١(َعَرَضُھْم َعلَى اْلَمَالئَِكة  



 وھي لغیر العاقل، عرضھا،) ولم یقل َعَرَضُھمْ وذكر (
 ،بمعنى لیست فقط لغیر العاقل.

ثُمَّ َعَرَضُھْم َعلَى اْلَمَالئَِكِة فَقَاَل أَنبِئُونِي بِأَْسَماِء َھـُؤَالِء 
	﴾٣١﴿	إِن كُنتُْم َصاِدقِینَ 

ن كنتم صادقین،أو لدیكم علم بھذه األشیاء أي إ )
المعروضة علیكم،أنبئوني بھذه األسماء،وھنا هللا 
ن ویختبرھم،حتى یجعلھم یستنجون ویفكرون ،ویعلم

أال نعطي الناس  .ونتعلم من ھذا طریقة عرض الشيء
ھؤالء ولم یقل ھذه بمعنى لیس وذكر على طول اإلجابة،

فقط جمادات.ویدخل بھا العاقل،وفیھ تحدي للمالئكة 
الُوا (ق(النھا ال تعلم كذلك.أي إن كنتم صادقین بقولكم 

 عندكم أى)أَتَْجعَُل فِیَھا َمن یُْفِسدُ فِیَھا َویَْسِفُك الِدَّماَء 
 علم باالشیاء،وھل ردت المالئكة؟ ال ،

وهللا لم یأمرھا أن تسجد آلدم إال بعد أن تبین لھا تكریم 
علمھ ثم اختبر المالئكة بأنھ یعرف ما ال فھذا المخلوق،

ین ،فبلطف هللایعلمون،ثم أمرھم بالسجود لھ،وھذا یبین 
 لھم ممیزات آدم ،وھذا یعلمنا إن أردنا أن نجعل رئیس

 مأن نبین لھ على مجموعة في العمل مثال 
 ،ھ بھم لیتبین لھم أفضلیتھ.صفاتھ،ونقارن

قَالُوا سُْبَحانََك َال ِعْلَم لَنَا إِالَّ َما ورد المالئكة اعترفوا (
	﴾٣٢یُم﴿َعلَّْمتَنَا إِنََّك أَنَت اْلعَِلیُم اْلَحكِ 

،اعترفوا بخطأھم ،ھم ینزھون هللا عن كل النقائص  
والعیوب وعن قولھم أتجعل فیھا من یفسد 



الدماء،وننزھك عن مخالفة أمرك وما ال یلیق بك ألنك 
ال تفعل شيء إال عن حكمة بالغة،وما واجبنا بعد ھذه 

ن أالقصة؟ تسبیح هللا ،كي ال تسألین األسئلة الكثیره و
 .نلزم التسبیحلذلك ،خیر ھفیكل شيء 

 والحمدz رب العالمین.
 

٢٩/١٠/٢٠١٧ 
 

 اْلعَِلیمُ  أَنتَ  إِنَّكَ  َعلَّْمتَنَا َما إِالَّ  لَنَا ِعْلمَ  الَ  سُْبَحانَكَ  قَالُوا
أراد للمالئكة أن تكتشف بنفسھا أن آدم هللا ﴾ ٣٢﴿اْلَحِكیمُ 

یبین لنا أن  ألنھ علمھ األسماء كلھا،وھذامفضل علیھم،
ال قیمة لھ.لذلك ھناك مالئكة  ھقیمة االنسان بالعلم،وبدون

وتخفض أجنحتھا تكریما لطالب  خاصة بمجالس الذكر
 العلم،ورضا بما یصنع.

 مُ اْلعَِلی أَنتَ  إِنَّكَ  َعلَّْمتَنَا َما إِالَّ  لَنَا ِعْلمَ  الَ  سُْبَحانَكَ  قَالُوا( 
أي تنزیھ هللا وتقدیسھ من كل ) سُْبَحانَكَ ( ﴾٣٢﴿اْلَحِكیمُ 

،وعن االعتراض،وھنا بإجابتھم ھم كذلك نقص وعیب
نسبوا الفضل z سبحانھ وتعالى ،وھذا یبین لنا أن 
االنسان ال بد أن یعترف بعجزه وتقصیره،وینسب 
الفضل z سبحانھ وتعالى ،ثم ذكروا اسم هللا العلیم 

 جرالحكیم،وقدمت العلیم علي الحكیم،وفي سورة الح
الحكیم العلیم،والذاریات كذلك،أما ھنا في سورة البقرة 
ألن الحدیث عن العلم فقدم اسم هللا العلیم،والحجر عن 



الحكمة،والعیلم أي علمھ واسع وشامل شمل 
الممكنات،والمستحیالت،وكل شيء،وال یخفى علیھ شيء 

،وما تسقط من ورقة إال یعلمھا،فال نعتقد أن ھناك أي 
هللا،وعلمھ كامل،وال یخفى علیھ شيء غاب عن علم 

أي لیس كل انسان  ﴾٣٢﴿اْلَحِكیمُ  اْلعَِلیمُ  أَنتَ  إِنَّكَ شيء.و(
عنده علم حكیم،مثال غیر مسلمة،وأنا ألن عندي علم عن 

 بدایة،قبلالحالل والحرام،فأبدأ وأحدثھا فقط عن الحرام.
أن أحدثھا عن اإلسالم عامة.وتسامحھ،لذلك العلم یحتاج 

َوَمن یُْؤَت اْلِحْكَمةَ هللا أن یؤتینا الحكمة ( لحكمة،نسأل
 ) البقرة٢٦٩(فَقَْد أُوتَِي َخْیًرا َكثِیًرا ۗ

وبدون حكمة في العلم الشرعي قد یفسد أكثر مما 
یصلح،ألنھ ال یعلم متى یتكلم.وz المثل األعلى في خلقھ 

للمالئكة،وآدم وتعلیمھ آلدم ،وهللا یخبرنا عن 
العقل،وبناء علي علم المالئكة أن المالئكة،ألن لدیھا 

االنسان سیفسد على األرض،وحدث ما قالوا،فأول 
یعلم بھذا،ولكنھ هللا تعالى جریمة كانت سفك الدماء،و

 ئكة،وإبلیس وماذا سیكون رد فعلھم؟ماللأراد أن یختبر ا
وهللا قادر أال یجعل االنسان على األرض،ونحن أحیانا 

من ورائھا،وما ھو  تحصل لنا أشیاء ال نعلم الحكمة
 اختبارنا ھنا؟

َ َال یُغَیُِّر َما بِقَْوٍم َحتَّٰى یُغَیُِّروا َما بِأَنفُِسِھْم ۗ( َّd١١(نَّ ا (
	الرعد



یر في الناس بدل أن ،ولكننا ماذا نفعل ؟ نحاول أن نغ
 نبدأ بأنفسنا!!!!!

وھذا ما نتعلمھ من المالئكة،مع أن هللا قادر أال یجعل 
 من یحاول أناألرض،ولكنھ اختبار لیبین االنسان علي 

 المالئكة،ومن یكون مثل الشیاطین، یكون قریب من 
ال یخلق شیئا عشوائیا،وھذا ما یجب علینا تعالى ،وهللا 

التعامل بھ في الدنیا،إذا شيء لم نفھم لماذا حصل،نقول 
 نَّكَ إِ  َعلَّْمتَنَا َما إِالَّ  لَنَا ِعْلمَ  الَ  سُْبَحانَكَ  قَالُوا(مثل المالئكة 

 ،فال أدخل في قلب الناس.)٣٢﴿اْلَحِكیمُ  اْلعَِلیمُ  أَنتَ 
 فعلوا ھذا؟ ولماذا المالئكة 

فلدینا ،استسلموا ألمر هللا،ولكن إبلیس لم یستسلم ألنھم 
مثال عن المالئكة،ومثال عن إبلیس،ونحن نمر بكثیر 

؟ ونحاول حصلت  من المواقف في الحیاة،ال نفھم لماذا
 نغیر الناس،وھذا خطأ یجب علینا تغییر أنفسنا،كیف؟ أن

 اْلعَِلیمُ  أَنتَ  إِنَّكَ  َعلَّْمتَنَا َما إِالَّ  لَنَا ِعْلمَ  الَ  سُْبَحانَكَ 
هللا كل ما یكتبھ خیر،وبعد ھذه الحادثة كم  )٣٢﴿اْلَحِكیمُ 

المالئكة لم تقل نحن  من الفساد حصل في األرض،ولكن
ذكرنا ھذا سابقا ،وإنما ال علم لنا إال ما علمتنا،فنكمل 

 طریقنا،وال نتوقف،ونحن لماذا نتوقف؟ 
(س) مثال،مع ألننا نرید أن نعرف لماذا حصل الموقف 

سیكون رد فعلنا.مثال من ابتسمت أنھ اختبار لنا،وماذا 
 ي،ومن لم تبتسم كالھما اختبار لي.ل



سھل علیھا ردة الفعل كما ذكرنا المالئكة وفي المواقف 
ھذه،ولكنھ لیس سھال على االنسان وإبلیس،ثم یبین لنا 

 فضل آدم ،وماذا قال؟ هللا تعالى 
ن یقول هللا بمقدوره أ)  بِأَْسَمائِِھمْ  أَنبِئُْھم آدَمُ  یَا قَالَ (

ن آدم أفضل منكم،ولكن جعلھ لھم للمالئكة أ
هللا یعلمنا فن الحوار،كیف كرم  لیكتشفونھ،وھنا

المالئكة،وكیف كرم آدم،ولكن لم یتكلم عن آدم وأنھ كذا 
بعد أن استسلمت  وكذا،وإنما وجھ الكالم مباشرة آلدم 

 الَ  سُْبَحانَكَ  قَالُوالما قالھ هللا لھم، في قولھم (المالئكة 
، )٣٢﴿اْلَحِكیمُ  اْلعَِلیمُ  أَنتَ  إِنَّكَ  َعلَّْمتَنَا َما إِالَّ  لَنَا ِعْلمَ 

اعترفوا بعدم معرفتھم،ولم یقولوا مثال نعرف،أو كما 
 كي ال یقال عنھم أنھم ال یفعل بعض الناس یؤلفون شیئا

 مع انھم ال یعرفون لماذا آلدم األفضلیة .یعلمون.
 أمر هللاz،بعد استسالمھم  )بِأَْسَمائِِھمْ  أَنبِئُْھم آدَمُ  یَا قَالَ (

بأسمائھم،وھذا یعلمنا أننا إذا استسلمنا آدم أن ینبئھم 
z،فسیرینا اآلیات،وهللا أعطى السلطة ھنا آلدم 

  مثال لو هللایكون إشكال لنا في الدنیا،لیخبرھم،وھذا ما 
مثال ھو الذي أخبر المالئكة باألسماء ال توجد مشكلة، 

ون ھناك مشكلة،ولكن أین لما یأتینا الرزق من هللا ال یك
 االختبار؟

ا یكون الرزق بواسطة،لما هللا یعز ویذل ویعطي لم
ما أرى فالن یعطي،أو ویمنع،ال أرى فیھ شیئا،ولكن ل

على أن یخبر ھنا شكال،وكذلك هللا قادر یمنع ھنا اإل



ن لھم فضل آدم،وكیف یبیلالمالئكة باألسماء،ولكن ال ،
،z فآدم یأتي بعدھم،ومخلوق من ھو االستسالم

مثال لما أرى (س) ھي التي یخبرھم،الذي سھو وتراب،
،فیصیر الحقد والحسد علیھا،ولكن لما تمنع وتعطي

أعرف أن عالقتي مع هللا،والناس ھؤالء اختبار بالنسبة 
تعلم فنحن نلي،فھذا یسھل علي تقبل األمور واالستسالم.

ن ممثال أو لما أحد یفضل علیك بشيء ،االستسالم منھم.
 تأتي بعدي بالعمل ویجعلونھا مسئوولة

ھل أقول من ھي علي،وترأسني،كذلك ھو اختبار لي،
 لترأسني؟ أو أستسلم.

وال ؟ وكیف  فھل سأكون مثل الشیطان وأقول لماذا ؟
أستسلم،أم مثل المالئكة أستسلم،ومتى ما عارضت 
ستظھر أمراض القلوب،ومرض یتبعھ مرض ولن 

 ننتھي.
ا (وكأن آدم ھنا المعلم  والمالئكة ھم التالمیذ،  نبَأَھُمأَ  فَلَمَّ

 السََّماَواتِ  َغْیبَ  أَْعلَمُ  إِنِّي لَّكُمْ  أَقُل أَلَمْ  قَالَ  بِأَْسَمائِِھمْ 
إِنِّي أَْعلَُم َما َال سابقا ذكر هللا لھم (() َواْألَْرِض 
 السََّماَواتِ  َغْیبَ  أَْعلَمُ  إِنِّيوھنا ( ﴾٣٠﴿	تَْعلَُمونَ 

الحجاج بن  أي ھناك غیب ال تعرفونھ،مثال ) َواْألَْرِض 
یوسف الثقفي،كان ظالم،وفرعون،وهللا كان باستطاعتھ 

م فتنة ة،فھاستئصالھم،ولكن وجودھم لحكمة،واختبار للبقی
یعلم الغیب،لذلك لما شيء ال للناس.هللا یخبرھم أنھ 

أعرف لماذ حصل؟ لیس ضروریا أن أعرف اآلن،فھو 



وھذا  ﴾٣٣﴿ تَْكتُُمونَ  كُنتُمْ  َوَما تُْبدُونَ  َما َوأَْعلَمُ و( غیب،
الكالم موجھ إلبلیس،فھو كان معھم،ھو لیس منھم ھو 

من الجن،ولكن كان یشارك المالئكة في أعمالھم 
لذلك لما نرى الناس المتساویة في عباداتھم، يفالظاھرة،

الظاھر،ولما یأتي االختبار فھناك من  سیكشف،مثال من 
تنقیة ل تأتي االختباراتتأتي بعدي وترأسني في العمل،

ِعٌل إِنِّي َجاهللا تعالى (الصف،فیخرج ما بالقلب.لما ذكر 
 ھذا كان االختبار األول  )٣٠( فِي اْألَْرِض َخِلیفَةً 

نبِئُونِي فَقَاَل أَ (،واالختبار الثاني  ولكنھ لم یتكلم بلیسإل
	﴾٣١﴿	بِأَْسَماِء َھـُؤَالِء إِن كُنتُْم َصاِدقِینَ 

 .)بِأَْسَمائِِھمْ  أَنبِئُْھم آدَمُ  یَا قَالَ ((الثالث  االختبار و
ما بقلبھ ھناك تھیئة لھ،ثم  وإلى اآلن ،قبل ما یخرج 

االختبار بالفعل لتخرج ما بقلبھ،مثال من لدیھ الكبر یأتیھ 
والناس ما من قدره،لیخرج الكبر من قلبھ، من ینزل

َوَجعَْلنَا بَْعَضكُْم ِلبَْعٍض (إال لیخرجوا ما بقلوبنا، جاءوا 
	) الفرقان٢٠( تْنَةً أَتَْصبُِروَن ۗفِ 

 عود لآلیة.ون.لذلك ننقي قلوبنا قبل أن یأتي اختبار الفعل
)  تُْبدُونَ  َما ( ﴾٣٣﴿ تَْكتُُمونَ  كُنتُمْ  َوَما تُْبدُونَ  َما َوأَْعلَمُ (

 كُنتُمْ  َوَما( ما تظھرون من العبادات ،ومعھم إبلیس،وأي 
نھ ر ،ولكإلبلیس من الشمن الخیر ،وبالنسبة ) تَْكتُُمونَ 

 قي قلوبنا ألن هللا یعلم ماغیر ظاھر،لذلك یجب أن نن
ا باختبار یكشف م بقلوبنا من الحسد والریاء،فیأتینا



ألنھ اعترض على أمرض  كما حدث مع إبلیس،.بقلبوبنا 
 هللا فكشف ما بقلبھ بعدم السجود آلدم.

ما بقلب إبلیس ولكنھ لم یخرجھ من  ولكن هللا مع علم
أول مرة،إنما بعد عدة مرات،بالتجربة العملیة،والكبر 

والحسد أصل األمراض القلبیة،الكبر بأن أعتقد أنا 
أستحق وأنني أعلي من الحق،ومن أنا من األفضل ،و

حسد الناس على ما سد أن أالقدر ،ومن األمر،أما الح
 ال یستحق فكیف یصل آتاھم هللا من فضلھ،مثال أقول ھذا

 .لھذه المكانة؟؟؟؟
٥/١١/٢٠١٧ 

 
 ) ُ َّdفَاتَّبِعُونِي یُْحبِْبكُُم ا َ َّdآل ٣١( قُْل إِن كُنتُْم تُِحبُّوَن ا (

	عمران 
 ما ھو محك اإلیمان،واختباره؟

 ال مث،فعلي بالعملأقول أنا مؤمنھ باz مثال أن األعمال،
 لبي،واالتباع ھووتكون مخالفة لھوى ق أوامر هللا، تأتي 

كما جاء في وأخالف ھوى قلبي،أن أقول سمعنا وأطعنا،
صفات المؤمنین.وبني إسرائیل قالوا سمعنا 

،وھو العملھو وعصینا،وھذا فعل إبلیس،لذلك المحك 
یبین المؤمن من الكافر ،كما حدث مع إبلیس حین  الذي 

 جاء األمر من هللا.
 أَبَى إِْبِلیسَ  إِالَّ  فََسَجدُوا ِآلدَمَ  اْسُجدُوا ِلْلَمَالئَِكةِ  قُْلنَا َوإِذْ 

أي اذكر یا محمد إذ  ﴾٣٤﴿ اْلَكافِِرینَ  ِمنَ  َوَكانَ  َواْستَْكبَرَ 



قلنا للمالئكة،بعد أن علمھم هللا من ھو آدم،وأنھ فضل 
علیھم،وأنھ علیم بذات الصدور،وكذلك یبین لنا أن هللا ال 

ر المالئكة بالسجود یأمر وینھى إال بعد أن یعلم،فلم یأم
لھ على طول،وإنما علمھم وأراھم ااآلیات،ثم أمرھم 

عد ال یبتلینا ویأمرنا إال بتعالى نحن هللا  وكذلك بالعمل،
ل ) أي هللا قاِلْلَمَالئَِكةِ  قُْلنَا َوإِذْ  أن یعلمنا ویرینا اآلیات،

 ومن ھم المالئكة؟للمالئكة،
هللا ما  صونال یعھم أجسام نورانیة مصنوعة من نور،

یشربون لھم عقول،ولكن ال أمرھم،ال یأكلون وال 
عن عبادة هللا ویفعلون ما شھوات،وال یستكبرون 

 یأمرون.
إلى اآلن إبلیس مع المالئكة،ولكن لما أتى االختبار، و
أََحِسَب النَّاُس أَن یُتَْركُوا أَن یَقُولُوا آَمنَّا َوھُْم َال یُْفتَنُوَن (
	) العنكبوت ٢(
عملت عمل ویمدحك الناس علیھ،فكیف تتفاعلین  مثال، 

 مع مدحھم؟ 
ر الصابر من غیر ووهللا حین یختبر العباد لیظھ

الصابر،أو الذي یشتكي،و المؤمن من غیر المؤمن 
كل ھذا یحتاج الختبار،اختبار والشاكرین،و،

 الصبر،الشكر،التوكل.وما ھو األمر للمالئكة؟
أن یضع جبھتھ علي  ) والسجودِآلدَمَ  اْسُجدُوا(

 األرض،خشوعا وخضوعا،لماذا؟



وفي )  فََسَجدُوا (ولیس عبادة آلدم،امتثاال ألمر هللا،
ُھْم فََسَجدَ اْلَمَالئَِكةُ كُلُّ  (سورة الحجر یبین لنا فعل المالئكة

أي كلھم امتثلوا ألمر هللا بالسجود،وكما  )٧٣أَْجَمعُوَن (
ھذا ألن ھناك من معھم  ذكرنا هللا علمھم ثم أمرھم،وكل

،فھو اختبار ما بقلبھهللا یعلم ما بقلبھ،وكي یخرج 
أبلس من رحمة  أي وإبلیس )  إِْبِلیسَ  إِالَّ ( للتصفیة،

كما كان ،هللا،وأیس من رحمة هللا،فال رجاء أنھ سیرجع
سابقا،ألن هللا علم ما بقلبھ،وهللا ال یسأل عما 

م كان عابد معھ یعمل.وعالقتنا مع هللا عالقة قلب،إبلیس
ولكن یضمر بقلبھ الكبر،ولكنھ لم یظھر مع المالئكة 

 ألنھم أفضل منھ،وكیف یخرج هللا ما بقلبھ؟ 
مصنوع من حمأ  حین أمره بالسجود آلدم،وآدم 

ْیتُھُ َونَفَْخُت  (كما جاء في سورة الحجر مسنون، فَِإذَا َسوَّ
وِحي فَقَعُوا لَھُ َساِجِدیَن ( 	) ٢٩فِیِھ ِمن رُّ
قَاَل یَا إِْبِلیُس َما لََك  () فقعوا لھ ،أي كأنھم بمكان عال،

َْسُجدَ ِلبََشٍر ) ٣٢أَالَّ تَكُوَن َمَع السَّاِجِدیَن ( قَاَل لَْم أَكُن ّألِ
ْسنُوٍن ( ْن َحَمٍإ مَّ  ) الحجر٣٣َخلَْقتَھُ ِمن َصْلَصاٍل ّمِ

 الَّ إِ لذلك (بمعنى لیس بمستواي،وھذا من الكبر،)لَْم أَكُن (
أبي  ﴾٣٤﴿ اْلَكافِِرینَ  ِمنَ  َوَكانَ  َواْستَْكبَرَ  أَبَى إِْبِلیسَ 

ن من واستكبر ،األمر بالسجود آلدم خرج ما بقلبھ،أل
أعلي من مستواه لن یظھر الكبر الذي بقلبھ،ولكن من 

ك لذلاختبار الكبر لیس سھل ،ھو أقل مستوى یأتیك ،



،أیس وطرد من رحمة (اللھم إنا نعوذ بك من الكبر) 
 ﴾٣٤﴿ اْلَكافِِرینَ  ِمنَ  َوَكانَ  َواْستَْكبَرَ  أَبَى(هللا،ولم یسجد،

ر كثی لیس من مستواي فلن أسجد لھ،ومقولتھ ھي مقولة
من الناس،ولكن في أمور أخرى ،مثال من ھي ھذه 

 أو ھي جاءت بعدي!!!!لتعطیني األوامر؟ 
 بَىأَ  واقف تخرج ما بقلوبنا،مھذا إبلیس صغیر،فال

على أمر هللا،لذلك امتنع،واستكبر  ) أي َواْستَْكبَرَ 
 في كانَ  من الجنَّةَ  یدخلُ  ال(بالحدیث 

ةٍ  مثقالُ  قلبِھ االمحدث  )كبرٍ  من خردلٍ  من ذرَّ
	 األلباني،خالصة حكم المحدث :صحیح

وعندما سئل النبي صلى هللا علیھ وسلم عن الكبر قال:  
	.الناسَ  وغمطَ  ، الحقَّ  بَطر الكبَرمن

مع الخلق ھو التكبر ،بطر الحق أي یأتیك الحق ومن ف 
أو أستمع لطرف  ألنھ یبكي،أو ألنھ یقولھ لك،فتردینھ،

 صغیر واآلخر ال أستمع لھ.
ھذا خطأ،وكالمھا تأتیك من تقول لك آخر مثال و

.أو العزة باإلثم وھذا ھو الكبر، صحیح،ولكن تأخذك
 فال أتقبلھ.قل مستوى،یأتیني الحق من عدوي،أو من أ

وغمط الناس،أي احتقارھم،مثال ألبس حجاب وأنظر 
 باحتقار،أو بأنني أفضل منھا!!!!!لمن ال تلبسھ 

من معي ال تقرأ،فأرى نفسي  أحسن القرآن وأو أنا أقرأ 
 !!!!منھا



وهللا تبارك وتعالى یقول الكبریاء ردائي،لذلك ھو ال  
 یلیق باإلنسان.
،كما فعل إبلیس،ألنھ أرده األمر من هللا ال  إذن لما  یأتي
 نَ اْلَكافِِری ِمنَ  َوَكانَ  َواْستَْكبَرَ  أَبَى إِْبِلیسَ  إِالَّ من الكبر  (

،فكان من الكافرین بعلم هللا،ولكن هللا لم یعاقبھ أو  ﴾٣٤﴿
وهللا لما یخرجھ إال لما صار ھناك عمل،أخرج ما بقلبھ و

لعلم انا ،ومستوانا من االختبار على حسب طاقتیختبرنا ف
مع  طیبة ،وكذلك من حولي اختبار لي في الدنیا،مثال أنا

 كل الناس،ولكن مع أبنائي  أصرخ علیھم.
 والحمدz رب العالمین.
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