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 ،اآلیة التي تلیھا أو الصفحةال یكون ھمنا نھایة السورة أوأیجب 
طریقة الصحابة ال ینتقلون لآلیة التي تلیھا اال بعد أن یطبقوا ما 

كما جاء في ن حجة علینا،كي ال یكون القرآقرأوه وتدبروه  بحیاتھم 
 الَِّذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحیَاةَ لِیَْبلَُوُكْم أَیُُّكْم أَْحَسُن َعَمًال  ﴿سورة الملك 

في القرآن  شيءأھم ھو االحسان ،المھم ،لیس المھم الكثرة ف )٢ُ(
ستعجل كما جاء في سورة األنبیاء:نأال  ھو  

نَساُن ِمْن َعَجٍل ۚ َسأُِریُكْم آیَاتِي فََال  ُخلِقَ  )٣٧( تَْستَْعِجلُونِ اْإلِ ) 

ْك بِِھ لَِسانََك لِتَْعَجَل بِِھ ﴿في سورة القیامة و ﴾١٦﴿َال تَُحرِّ  

رآن ال نستعجل بھ،ال تحرك بھ لسانك وھذا النبي ونحن لدینا الق
إِنَّ ﴿أي شيء وهللا یخبره (الكتب وكل شيء والنبي لم یكن لدیھ 

﴾١٧﴿َعلَْینَا َجْمَعھُ َوقُْرآنَھُ   

فَإَِذا قََرْأنَاهُ  ﴿ .(أن نثق بوعد هللا ولیس عقلك أو خبرتك ،ویجب
﴾١٨﴿فَاتَّبِْع قُْرآنَھُ   

﴾١٩﴿ ثُمَّ إِنَّ َعلَْینَا بَیَانَھُ ﴿ ،(جل ونحن نقرأهعمعناه ال نست  

َوإِذا قُِرَئ ﴿وكذلك وجاءت في األخیر لذلك المھم السمع نسمعھا ،
األعراف﴾٢٠٤﴿(القُرآُن فَاستَِمعوا لَھُ َوأَنِصتوا لََعلَُّكم تُرَحمونَ   

والرحمة تأتي من االستماع،ھو  من السماع  الزم المعنىو
وسنتناول في ھذه السلسلة سورة االستماع ولیس السماع فقط،

المكیة تتحدث عن العقیدة والغیب أما والبقرة،وھي سورة مكیة، 
من  حكام والشرائع لذلك ھي منھج حیاة.والمدنیة تتحدث عن اال

یحفظ من في أیام الصحابة كانوا میختارون لیولون على المسلمین 
:وھي استجابة للدعاء بسورة الفاتحةھذه السورة ألنھا منھج حیاة،  

َراطَ ْلُمْستَقِیم اْھِدنَا ﴾٦﴿ ِصَراطَ الَِّذیَن أَْنَعْمَت َعلَْیِھْم َغْیِر  ﴾٦﴿الصِّ
الِّینَ  )٨(٠اْلَمْغُضوِب َعلَْیِھْم َوَال الضَّ  ﴿٧﴾  



بني  ومثال علیھم ولم یعملوا بھ  ن علموامغیر المغضوب علیھم مو
النصارى الذین عملوا بدون علم مثال علیھم والضالین إسرائیل 
من رھبانھم وآبائھم،لذلك سورة البقرة بشكل عام عن ،وأخذوا 
و إبراھیم وأسوأ مثال أحسن مثال لتطبیق المنھج وھ وفیھا المنھج،

صلى  حادیث عن فضل سورة البقرة،والنبياسرئیل.وسنرى األبني 
 شفیعا فإنھ یأتي یوَم القیامةِ  اْقَرؤوا القرآنَ  ﴿ یقول: هللا علیھ وسلم 

. ھَراَوین : البقرةَ وسورةَ (آن،ثم كل القروھذا  )صحابھأل اقَرؤوا الزَّ
أو كأنھما  آِل عمراَن . فإنھما تأتِیان یوَم القیامِة كأنھما َغمامتاِن .

أصحابھم َغیایتاِن . أو كأنھما فِْرقاِن من طیٍر صوافَّ . تُحاّجان عن 
. ا )یوم القیامة  

اقَرؤوا  (كالمحامي،ویخص البقرة بشيء خاص فیقول : تأتي  
،وتركھا حسرة،وال تستطیعھا البطلة)أَْخَذھا بركة فإنَّ  سورةَ البقرةِ   

خذھا أخذنا البقرة لوحدھا فإن أ السورتین كأنھما غمامتین،وإن
لشيء لیس بتعلیقھ ولكن المھم أنك ا بركة والبركة من هللا وبركة 

تقرئینھ،فإذا سمعتھا وفھمت بركة وعملت بھا بركات والبركة ھي 
الزیادة فترین مع األیام أن هللا یبارك لك فیھا مع زوجك ،مع 

م وتركھا أبنائك،في صحتك،طبعا القراءة یجب أن تكون بإحسان.ث
اقرؤوا ( یقول:،كیف؟ان تركتھا ،لذلك النبي في حدیث آخر حسرة
 ورةُ س فیھیُقرأُ  بیتًا یدخلُ  ال الشیطانَ  فإنَّ بیوتِكم ،  في البقرةِ  سورةَ 

◌ِ )البقرة  

أن نضع  اقرأوا لیسأال نترك قراءتھا، والخالصة من كل ما سبق
القُرآُن فَاستَِمعوا لَھُ َوإِذا قُِرَئ ﴿(ألن هللا یقول وال أحد یسمع،تسجیال 

األعراف﴾٢٠٤﴿(َوأَنِصتوا لََعلَُّكم تُرَحمونَ   
 :بتفسیرھا وسنبدأ جب أن یكون ھناك فھم وعمل.،ی



نجد بدایتھا بالحروف المقطعة،وبدأ بھا ببعض السور،وال بد (الم)
لم ینزلھا عبثا بل لحكمة بالغة، ولیس تعالى لنا من الجزم بأن هللا 

اإلیمان،لما أنكر  ما ھي الحكمة ألن ھذا ھوأن نعرف ضروریا 
الكفار كون ھذا القرآن من هللا كانت ھذه الحروف المقطعة بمثابة 

فألفوا مثلھ إن ،كأنھ یقول أن ھذا القرآن مؤلف منھا التحدي لھم،
 م ال إاله إال هللاستطتعم،ألنھ بلسانھم،كانوا یفھمونھ،ھم لما قیل لھ

ل ھذا وا أن یأتي بمثع،ولكن لن یستطی ا بالضبطمعناھ كانوا یفھمون
نھم ال السور بھذه الحروف المقطعة أل،وكذلك بدایة بعض القرآن

یریدون أن یسمعوا فكأنھ تنبیھ لھم لیسمعوا،مجبرین لیسمعوه،فغالبا 
بعدھا یأتي ذكر القرآن والكالم عنھ.بدایة اآلیة عن القرآن ،ھو 

لسورة عن المنھج منھج حیاة وصالح لكل زمان ومكان،فبدایة ا
 ولكن من المنتفع؟،والذي أین تجدینھ؟ في القرآن 

ي اب اھدنا الصراط المستقیم فھذا جووالمتقین،ثم یبین لنا صفاتھم،
 ج ومن ھمھالسورة یبین لك أین یكون المنفبدایة سورة الفاتحة،

المفلحون.فبدایة یكلمنا عن المفلحین وبعدھا یحدثنا عن 
أصناف من  ٣لمنافقین،فكأنھ یبین لنا الخاسرین،وھم الكفار وا

الناس توصیفھم علي حسب اتباعھم أو عدم اتباعھم  للمنھج،وبدأ 
الناجحین إنما ب ،فلم یبدأ بالصادقین مثالمع المفلحین الذین اتبعوه،

بجدارة،ثم الكفار وأخیرا المنافقین،وھنا یتكلم كثیرا عن المنافقین،ثم 
كافر وھذا شيء  نھ ألالمتقین،وأقل شيء عن الكافرین 

 ٢٠واضح،ولكن المنافق یحتاج أكثر للشرح.فمن البدایة ولآلیة 
یتكلم عن أصناف الناس واتباعھم للمنھج.وقبل أن یتكلم عن المنھج 

ویحدثنا عن المنھج  )٢یحدثنا عن أصناف الناس .وسنبدأ مع اآلیة (
لَِك اْلِكتَابُ  (والمقصود بھ القرآن ،وماذا قال عنھ؟ ذلك اسم و )َذٰ

لو للبعید بیانا على ع إشارة للبعید وھنا هللا یشیر على ھذا القرآن
ري ننحن ھذا القرآن وعلو مرتبتھ،فیشیر علیھ باسم إشارة بعید.و

 عا،طب بالقرآن حین یتكلم عن الكفار یقول ذلك،ھل ھو لعلوھم؟ ال



ھو لبعدھم ،لذلك ان استخدمت للمؤمنین تدل على علو مكانتھم وان 
رتبتھم.وفي سورة األنبیاء یقول  انحطاطمت للكفار لبعدھم واستخد

( ھذا ذكر مبارك أنزلناه) ألن اآلیة التي قبلھ تتكلم عن التوراة 
لذلك  ؟األخرى بفكأنھ یقول ھنا كتاب بجانبك فلماذا تذھبین للكت

ھو على حسب سیاق اآلیة .(الكتاب) ولم یقل القرآن وھو معرف 
فھو كتاب  على الحقیقة المشتمل علي ما ھنا الكتاب ،وھو من كتب 

 اآلخرین،من العلم العظیم والحق األولین ولم تشتمل علیھ كتب 
،من كل وال تجدین مثلھ .ھو كالم مكتوب ولكنھ كالم هللا لمبین ا

الكتب السماویة التي نزلت أحسن كتاب على اإلطالق ھو 
 فيالقرآن.فما بالك بكتب أخرى لیست سماویة،لذلك ال یكون 

صدرك حرج منھ،مثال لما یقال لك انصحي (س) وقولي لھا ایة أو 
 كتاب وھوأحادیث،فتنحرجین منھ.ھو شيء عظیم ویفتح القلوب.

 في اللوح المحفوظ -١مكتوب،أین؟ 
 في الصحف بأیدي المالئكة -٢
 المصاحف  التي بأیدي الناس . -٣
في كل مكان   بنا أنھ یكتب ألن انظري ترین القرآنومن رحمة هللا

ذكرنا لیبین علو )وذلك (یباد ھو مكتوب.كذلك في الكمبیوتر واآل
علو من تمسك بھ،فعلى قدر تمسكك بالقرآن هللا على  مكانتھ،وكذلك 

یعلي مرتبتك.وو(الكتاب) ھو مكتوب وكذلك معتني بھ فال أحد 
یستطیع تغییره،حتي وإن حاولوا لن یستطیعوا،وھذا من عظمة 

في سورة الحجرهللا یقول  القرآن ألن  
كَر َوإِنّا لَھُ لَحافِظونَ  ﴿ لنَا الذِّ  ﴾٩﴿ إِنّا نَحُن نَزَّ

)فِیھِ  َال َرْیبَ ثم (  
وما معنى الریب؟ یعني ال شك فیھ بوجھ من الوجوه،والریب ھو 

،بمعنى أقل شيء،وهللا نفاه عن القرآن،ولكن هأدنى الشك وأصغر
ھكذا وتلك اآلیة ھذه یقولون لماذا كیف بعض الناس تشك؟ كیف 
أنا یجب أن أصدق وال مجال للشك وكذا؟ ھذا الشك من عندھم،



عندي فیھ ،ألن العلماء وما یعملون ھي مجرد تجارب تحتمل الخطأ 
والصواب،ولكن الذي ال شك بھ ھو القرآن،لما یقول 

(والشمس تجري لمستقرلھا) ماذا یقول العلماء؟ھم یقولون أن ٠هللا:
 ونحن نصدق القرآن، یقول ھي تتحركالشمس ثابتة وهللا

أنت سألت هللا نقول لھ  من یقول لماذا ھذا الحكم؟،وفال ادنى شك بھ
ن أ )وهللا ھداك لھ بھذا القرآن ولكن یجب(اھدنا الصراط المستقیم 

تكون لدیك ثقة أن ھذا المنھج ال ریب فیھ.الشك في غیر القرآن 
 ال أدني وال أقل ،نفيستجدین فیھ أخطاء ولكن القرآن ال ریب فیھ 

الریب وھو أدني الشك،ما دام نفى أدنى الشك معناه الضد ھو 
الیقین،وأین یظھر أكثر ؟ بالنفي لما یبین لك وال أدنى نقطة شك فیھ 

أن  بالمئة یقین.ویجب أن تؤمني بھذا،ألن ما الفائدة ١٠٠معناه 
 ،،حتى أي منھجشيء منھ،أو بقلبي أمشي على منھج وأنا ال أصدقھ

أرید دراستھ إذا بقلبي شيء بمعلوماتھ لن آخذه بجدیة،(ال ریب فیھ) 
یجب أن یكون عندك  ال ترتابوا وال تشكوا فیھ بمعنى أي

الیقین.وھذا مھم ،ألن ال نتأثر بمن یحاول أن یغیر أراءنا عن 
 اآلیات .فھو وحي من عند هللا.

ذا أنا اآلن ال شك لدي وأنا متیقتة من ھ) ٢لآلیة (ثم ننتقل 
 الكتاب،فماذا سیكون لي؟

﴾٢﴿ُھًدى لِّْلُمتَّقِین(  
 

فقط للمتقین،فكأنھ یقول لك الكتاب  ،إنما والھدى ھنا لیس لكل الناس
ن اشتمل على الیقین فأخباره م ھذا القرآمكتوب،وال شك فیھ،ث

 وصادقة وأحكامھ عادلة وكل شيء فیھ ال یحتمل الشك والریب،
،مثال أرید الذھاب لمكان وال الھدایة ال تحصل إال بالیقین الكافي

الجوجل لتصلین  خریطة  كیف سأصل لھ،مثال تأخذین أعرف 
إلیھ،ولكن تخیلي إن قلت ال ھذا الجوجل كذاب،لن تصلي لطریقك 
وستسلكین طریقا آخر.لذلك أي شيء یحتمل الخطأ حتى مثال ھذا 

فك ھذا الجوجل بنصف الطریق وأحیانا بعد أن یعرالجوجل ماب،



تقولین خالص ال أحتاجھ أنا أعرف طریقي اآلن،ھذا مثال لدینا 
بالدنیا،وسبحان هللا ھذا شيء بسیط،ولكن تخیلي أنك تریدین الذھاب 
للجنة؟ھذا یعني أنك تحتاجین الھدایة في كل الوقت وفي كل شيء 

النصف،  وبأقل التفاصیل في حیاتك للنھایة.ال أن أترك الھدایة في
فال  صراط المستقیم)نحن نحتاج الھدایة في كل لحظة (اھدنا ال

) أنھ  مجرد اھدنا الصراط المستقیم(أعتقد لما أسأل هللا في صالتي 
 ١٠٠عندي المنھج والثقة بھ  اأن!! عمل شیئا دعاء أقولھ وال أ

 )اھدنا الصراط المستقیم(بالمئة أنھ ال ریب فیھ،وإذا كنت تریدین 
لقرآن یكون ھدى ،والھدایة بمعنى ألعرف طریقي في یجب أن ا

الحیاة،وألذھب للجنة ،فأنا أحتاج للیقین وألن الھدایھ ال تحصل إال 
بالیقین ،لذلك جاءت بعد ال ریب فیھ،مثال لم تأت ھدى للمتقین ال 
ریب فیھ،ال ھو ال ریب فیھ ھدى للمتقین،لذلك ھذه الھدایة وال 

)ُھًدى(لك ال ریب فیھ  تحصل إال بالیقین،وكذلك یقول  

،نكرت بمعنى ھي واسعة وتدخل في كل التفاصیل،ولدي الكثیر من 
الطرق لھا،فھي لیست شیئا معینا،ھدى ما تحصل بھ  الھدایة 

 أنیجب فالداللة والطریق للجنة،والھدى تكون بالعلم والعمل ،و
ھناك علم ولیس فقط علم وإنما تصدیق لھذا العلم یكون 
) أي لجمیع ُھًدى،وأین تجدین كل ھذا ؟ بالقران .ھو (بالعمل

 یدلك على كلالمصالح في الدنیا واآلخرة،بمعنى ھو ال ریب فیھ و
یوصلك  وكذلك خرویة،ولیس ھذا فقط مصالحك الدنیویة واأل

فھو مرشد ) ُھًدى(للجنة،وكذلك ألحسن الطرق لسعادة الدنیا،إذن 
 في الدنیا واآلخرة،ولكن یجبالعباد لجمیع المسائل التي یحتاجونھا 

علیھم أن یتعلموا ویعملوا بھ.لذلك بالھدى لدینا شیئین لدینا ھدایة 
العلم وھدایة العمل،علم فقط أو عمل فقط ھذه لیست ھدایة كاملة،أن 

رشاد ،أو الداللة وھي العلم وھدایة العمل أو یجتمع االثنان.ھدایة اإل
 التوفیق.

◌َ )نلِّْلُمتَّقِی(لمن؟ )ُھًدى(ھو  



لذلك من أسباب االھتداء بالقرآن التقوى،الكفار أو متبعي أھواءھم 
 نمن المنافقین یحفظون القرآلن یكون ھدایة لھم ،نرى الكثیر مثال 

،أو حتى المستشرقین ولكنھ لیس ھدایة لھم،ھذا یعني أننا لدینا كتاب 
واحد،ھو ھدایة لناس ولیس ھدایة آلخرین والسبب في ذلك 

ن قرآن للعتمد على االنسان،فمن یتبع ھواه ویقرأ االتقوى،وھذا ی
 ،عكس من یقرأ ویرید معرفة الحقیقة. یكون ھدایة لھ

و آیات لیحارب بھا ،أمتبع الھوى یقرأ لیأخذ ما یناسبھ من اآلیات 
ھوى القرآن ل نفسھ فعلھ،لذلك احذري أن تستخدميل رلیبروالناس.

،كما من یأخذ آیة التقوى عكس الھوى وفي نفسك،ولیس للحق.
 علیھ صلى هللا التعدد من الرجال ویجیب أنھ بذلك یتبع سنة النبي 

 ون بالصالة معوھو ال یصلي في المسجد!!!، سنة النبي تكوسلم 
لذلك یجب أن نتبع كل ما في القرآن ،ولیس الجماعة في المسجد. 

علي ھوانا.أو غضبت من أحد وال أرید الحدیث معھا فأقول لھا 
 األعراف﴾٦٣ا َخاطَبَُھُم اْلَجاِھلُوَن قَالُوا َسَالًما ﴿َوإِذَ (

حة لكن استخدامھا خطأ،لذلك ال یةصح ةوھذا خطأ طبعا،اآلی
ھو ھدایھ للمتقین،وسنأتي وذكرنا أستخدمھا لھوى شخصي. 

لتعریفھم.المتقین من الفعل اتقى ،أي اتخذ وقایة،كأن التقوي ھو 
فعل أوامره واجتناب جعل وقایة ما بیني وبین عذاب هللا،ب

 كیف رضي هللا عنھ ،وسئل عمر بن العزیزنواھیھ،وعكسھا الھوى 
تصف التقوى فأجاب: المتقي مثل الملجم (لجام الحصان)ال یتكلم 
إال بما یرضي هللا وال یتحرك كذلك إال بما یرضي هللا،بمعنى ھو 
یفكر قبل أن یخطو أي خطوة،عكس متبع الھوى ،المتقي یقل خیرا 

مت،مثل القطارة ولیس صنبور ماء یتدفق منھ الماء بغزارة أو یص
المتقي كما الفلتر الذي ینقي لك األشیاء كذلك مثل متبع ھواه.

المتقي،وكما تنتقین طعامك وشرابك،فكذلك المتقي احتمال ھو یعلم 
الكالم الحق ولكن المكان لیس المكان لیقولھ فھو ینتقي ویفلتر ،لذلك 

ك تخیلي نفسك بمكان على األرض في وصف التقوي یقول ل



رجلھ على األرض إال بعد أن یتأكد ھل  أشواك،والمتقي ال یضع
َراطَ  ﴿(حذر،لذلك .،فالتقوى أن أیوجد شوك أو ال  اْھِدنَا الصِّ

الھدایة بالقرآن فقط للمتقین،لذلك الكل یقرأ القرآن ﴾٦﴿ اْلُمْستَقِیمَ 
 أعلم بالتقوى ،فالتقوى ھا ھنا ولكنھ لیس ھدایة للجمیع ألن هللا

بالقلب،وهللا أعلم بمن اتقى ال أستطیع أن أحكم بالشكل أن ھذا متقي 
وا أَنفَُسُكْم ُھَو أَْعلَُم بَِمِن اتَّقَى(  النجم﴾٣٢﴿ فََال تَُزكُّ
الھوى والشرع إن غلب الشرع نا وبین صراع داخلي بین)ووھناك 

ھوى الشرع صعب تغییر ھو التقوى والعكس ان غلب الالھوى ھذا 
﴿أََرأَْیَت َمِن اتََّخَذ إِلَـَھھُ َھَواهُ أَفَأَنَت تَُكوُن َعلَْیِھ ھذا االنسان(

 الفرقان ﴾٤٣﴿ َوِكیًال 
 فالتغییر من النفس (َونََھى النَّْفَس َعِن اْلَھَوى ﴿٤٠﴾النازعات
نا ل فھنا نرى أن المتقین ھم الحریصین ویحاسبون أنفسھم ،وبینھا

لیس ھدایة للكل،مثال األنبیاء یأتون یوم  ٫القرآنفي البدایة لیبین أن 
،ومنھم من لیس معھ الرجل والرجالن ھعھم من مالقیامھ من

بواجبھم في التبلیغ ولكن موا نھم لم یقوأحد،وھذا  لیس بسبب أ
 ق﴾٤٥﴿ َما أَنَت َعلَْیِھم بَِجبَّاٍر وَ (بسبب الناس،لذلك هللا یقول للنبي 

َوما أَكثَُر  كذلك (،وأن تجبرھم على الھدایة معني ال تستطیع ب
 یوسف﴾١٠٣النّاِس َولَو َحَرصَت بُِمؤِمنیَن﴿

 الھم آت (أحسن كتاب ولكن لیس الكل اتبعھ.لذلك الدعاء والقرآن 
ي آت بمعنى یا ر ب أعطني تقواھا وزكھا أنت خیر من زكاھا)نفس

،لذلك بوجود التقوى لدي سأنتفع بالقرآن ھذه التقوى أنا ال أستطیع 
ال توجد تقوى لن أنتفع بھ حتي لو حفظتھ كلھ.الخوارج یحفظون و

ایة لیس ھدالقرآن ولكنھم یقتلون الناس،فھؤالء  من القرآن الكثیر
درجة،فمن أسباب االھتداء ١٨٠القرآن إن كان ھدایة فسیغیر ،لھم 

ت ینا بعد ذلك صفاالقرآن كل شيء فیھ واضح ،ثم یعطبھ التقوى.
 المتقین:

 )الَِّذیَن یُْؤِمنُوَن بِاْلَغْیبِ  (-١



 
َالةَ  (-٢  )َویُقِیُموَن الصَّ

 
ا َرَزْقنَاُھْم یُنفِقُونَ  (-٣  )َوِممَّ

. 
 ھمصفات لھم ثم  ٣

یُْؤِمنُوَن بَِما أُنِزَل إِلَْیَك  َوالَِّذینَ  (یؤمنون بما بالكتب السماویة( -٤
 )َوَما أُنِزَل ِمن قَْبلِكَ 

 
 ﴾٤﴿ َوبِاْآلِخَرِة ُھْم یُوقِنُونَ ( -٥

 
 :زادت ھذه الصفات زادت التقوى ،وأول صفة لھم فكلما 
ویفید فعل مضارع ،یؤمنون )الَِّذیَن یُْؤِمنُوَن بِاْلغَْیبِ  (-	-１

دائما بھذه  االستمراریة،بمعنى اإلیمان یزید وینقص،وھم
المراحل ولیس أن آمنوا وخالص،وإنما متواصلین 

بمعنى آخر الشعور بھ واإلیمان ھو التصدیق مع العمل،و
ھدة ،ھم یؤمنون لیس بالمشایروه لم  كأنھ حقیقھ مع أنھم

 قول لكلیس بإیمان،مثال أ وإنما بالغیب،متى ما رأیتھ ھذا
ھو  من غیر أن ترین فھذا (س) وراء الباب إذا صدقتني

 ةالجنة ولكني مصدقأرى اإلیمان،ھو لیس بالعین،مثال لم 
عمل ألتقیھا وكأنني أحس بھا وأعمل لھا،كذلك النار أ

﴿َوالَِّذیَن یَقُولُوَن َربَّنَا (عباد الرحمانفي دعاء بھا،كما 
اْصِرْف َعنَّا َعذَاَب َجَھنََّم إِنَّ َعذَابََھا َكاَن 

	الفرقان﴾٦٥﴿ َغَراًما
رى أ؟ طبعا ال ولكني بالنار،كذلك هللا ھل رأیتھ  فكأنھم یحسون
ن ني ولك ھو الرزاق،ھناك من یھبولكن أقول هللا ىمن یعطین

أقول هللا ھو الوھاب،العلیم السمیع البصیر ،ھذا معناه اإلیمان 



 بالغیب وھو كل ما غاب عن األعین والحواس فلم نره ونشاھده
وعلمھ وشاء أن یحدث  اإلیمان باª والقدر ،كیف أن هللا كتبھ،و

بكل ما أخبر هللا بھ نھم یؤمنون أل ؟ذا القدر،لماذا متقین وخلق ھ
كة ورسل وجنة ونار،ویؤمنون ویعلمون أن ھناك مالئمن الغیب 

 .بھ 
 والحمدª رب العالمین.

٢٢/١/٢٠١٧  
في سورة الفاتحة اھدنا الصراط ª كما ذكرنا سابقا أننا في طلبنا 

سورة البقرة وكأنھا تفسر لنا منھج الصراط المستقیم  ،المستقیم
،وذكرنا أن طریق الھدایة یكون بالتقوى والقرآن ألنھ إذا عندي 
قرآن وال توجد تقوى فلن أستفید،ما الفائدة عندي قرآن وال أتقي، 
وعكس التقوى ھو اتباع الھوى،لكن المتقي كما ذكرنا یمشي علي 

ال بعد أن یرى إذا كان ما سیقولھ ما یحب ویرضي هللا،وال یتكلم إ
یرضي هللا كما ذكرنا في مثال الذي یمشي على األشواك،فال سبیل 

اإلیمان  -١لالنتفاع بالقران إال بالتقوى،ثم ذكرنا صفات المتقین،
 بالغیب

الزكاة واإلنفاق،ونرى في القرآن دائما یجمع ما بین الصالة  -٢
نك وما بین هللا ،واإلنفاق واالنفاق،كأنھ یقول لك الصالة ھي ما بی

ھوما  بینك وما بین الناس وھذا عنوان سعادة العبد لما یؤدي حقوقھ 
التي بینھ وبین هللا وعلى رأسھا الصالة،وحقوقھ ما بینھ وبین الناس 

اوالتي على رأسھا الزكاة واإلنفاق لذلك  َرَزْقنَاُھْم  ﴿َوِممَّ
﴾)٣َ(یُنفِقُون  
ق بمعنى خرج لذلك نفقت الدابة وینفقون،بمعنى یخرجون ألن نف

بمعنى ماتت،فنفق خرج ،كذلك المنافق كأنھ خرج من 
اإلسالم،كذلك ھنا األموال بمعنى خرجت مني للخارج، لذلك 

في سورة البقرة الكثیر من آیات وعالمات المنافقین أنھم ال ینفقون،
االنفاق وكذلك تذكر لنا عن المنافقین ألنھم ال ینفقون، ألنھم غیر 



منین بالغیب،لذلك نرى ھذه اآلیة بعد الذین یؤمنون بالغیب.في مؤ
) فوائد شكر هللا على النعم ،بأنك تؤدین شكر النعمة ٣ھذه اآلیة(
لھذا المتقي یشكر شكر هللا یجب أن یظھر على جوارحك،باإلنفاق ،ف

هللا على الرزق بإنفاقھ ھذا الرزق بما یرضي هللا سبحانھ 
تشكرین هللا على الصحة علي البدن الذي وتعالى،كذلك الصالة أنت 

أعطاك على كل مفاصل جسمك التي أعطاك إیاھا،لذلك هللا یقول 
﴾١٣﴿اْعَملُوا آَل َداُووَد ُشْكًرا ﴿ في سورة سبأ:  

والشكر ال یكون باللسان فقط إنما بالقلب ،ویظھر على اللسان 
یكون نا من الرزق اوالجوارح ،فشكر هللا على النعم والصحة وما أت
ابتأدیة ما أمرنا هللا بھ سبحانھ وتعالى.وأیضا( َرَزْقنَاُھْم  ﴿ َوِممَّ

)یبین لك أنك ال تحتاجین اِممَّ من الفوائد من ھذه اآلیة  ( )٣(یُنفِقُون
والیسیر،مثلما نعمل )أي جزء منھااِممَّ إلنفاق كل أموالك وإنما (

بسیط،وھذا ینقي الحجامة ھل نحن نخرج كل الدم،ال طبعا جزء منھ 
الجسم،كذلك الزكاة التي تنفقینھا مع مقدارھا البسیط ،ولكنھا تزكي 

بالمائة البسیطة  ٢،٥النفوس،وتزكي األموال،أنت ال تعلمین ھذا ال
ماذا تفعل،وأیضا ال تنفع صدقة الغاصب أو السارق،بمعنى واحد 
سارق ،وینفق مما سرق ھذا ال یجوز ألن هللا یقول ومما رزقناھم 

ھم) أي حالل ،السارق لیس بمالھ،غیر مقبول،كذلك الصدقة (
والزكاة من مال حالل لذلك أموال الربا حتى لو صدقة لن تصل 
ألنھا حرام،ومن یرید التخلص منھا یستخدمھا لرصف الشوارع 
،أو لمرافق المیاه ولكنھ ال یؤجر علیھا.ألنھ مال حرام.وأیضا 

ل والعیال،بمعني خطأ أن األولى بھذا اإلنفاق أن یكون علي األھ
أبناءه وزوجتھ وأھلھ ال مال عندھم وحالتھم غیر میسورة،ویعطي 
الناس،كما حدیث النبي صلى هللا علیھ وسلم  دینار أنفقتھ في سبیل 
هللا،ودینارفي رقبة ودینار تصدقت بھ على مسكین،ودینار أنفقتھ 

 على أھلك ،أیھما أفضل وأعظمھ أجرا؟



.،ألن خیركم خیركم ألھلھ حتى األخالق الذي أنفقتھ على أھلك
الحسنة،بدل ما نریھ فقط للخارجیین ،األولي أن نتحلي بھ مع أھلنا 

ومن حولنا،الزوجة ،األبناء،األولي زوجك قبل أبناءك 
في كل شيء األھم الداخل ھو وصدیقاتك،كذلك الصدقة،ولو نالحظ 

سورة كل ما سبق عن مما رزقناھم ینفقون.وآیة أخرى في أولى .و
﴿َوالَِّذیَن إَِذا أَنفَقُوا لَْم یُْسِرفُوا َولَْم الفرقان عن عباد الرحمان 

﴾٦٧یَْقتُُروا َوَكاَن بَْیَن َذلَِك قََواًما ﴿  
 بمعنى لم یسرفوا لیھلكوا أنفسھم،وكذلك ال یبخلون إنما قواما.

وكما ذكرنا بدایة سورة البقرة تذكر لنا عن المفلحین والناجحین 
جعنا ،قبل أن یبین لنا المنھج أخبرنا بالنتائج،وأنواع الناس فكأنھا تش

في ومنھم المفلحون وھناك الخاسرون كذلك نوعین كفار ومنافقین،
  البدایة یعطیك الطاقة اإلیجابیة ویعلمنا.لذلك 

یُْؤِمنُوَن بَِما أُنِزَل إِلَْیَك َوَما أُنِزَل ِمن قَْبلَِك َوبِاْآلِخَرِة ُھْم  الَِّذینَ (و
)٤ن(یُوقِنُو  

والذین اسم موصول یتكلم عن المتقین، وما ھو فعل المتقین ھنا؟ 
یؤمنون،وھذا الفعل جاء بصیغة المضارع ،أي فعلھم متجدد،لذلك 
نالحظ أن اإلیمان یزید وینقص وأنت یجب أن تجددینھ دائما،ألن 

إن لم نجدده سیبلى كما یبلى الثوب ویصبح قدیما،فھنا شبھھ 
كتھ سیبلى لذك یحتاج للتجدید،وسابقا كانت الذین بالمالبس،إن تر

یؤمنون بالغیب،وھو كل أركان اإلیمان وكل ما أخبر هللا،ثم خاص 
واإلیمان بمعنى اإلیمان بالغیب  )إِلَْیكَ  یُْؤِمنُوَن بَِما أُنِزلَ  یأخذنا إلي(

الغیر مشاھد،ألن إذا شيء نراه لن یعتبر إیمانا، اإلیمان بشيء 
ولكنني لم أراه وأنا أصدق قولك،وهللا أخبرنا أننا  حدث أخبرتني بھ

یجب أن نصدق ،بمعنى نؤمن بكل ما أخبرنا بھ،لذلك سبحان هللا إذا 
ال  الروح وصلت إلى الحلقوم،أو إذا خرجت الشمس من مغربھا،(
 یَنفَُع نَفًسا إیمانُھا لَم تَُكن آَمنَت ِمن قَبلُ  ﴿١٥٨﴾األنعام

 



المفروض بالدنیا أن أؤمن بالغیب،وال أحتاج لملك  ال فائدة ،لذلك
 الموت أن أراه ألؤمن باª،المفروض قبل ذلك،وھنا یؤمنون ب:

)بَِما أُنِزَل إِلَْیكَ  (-١  
الفعل ھنا أنزل،فعل مبني لما لم یسمى فاعلھ،مع أننا نعلم 	-１

أنھ هللا،ولكن ھنا لم یسمى فاعلھ،الفعل أنزل،بمعنى نزل 
ل متكرر ومستمر مثل القرآن ونز،من فوق لتحت 

 صلى هللا علیھ وسلم، النبي على كل ما أنزلھ ،ومنجما
وھو القرآن والسنة،ولو نالحظ ھؤالء المتقین أخذوا 
بالمنھج،لذلك من كل أركان اإلیمان ذكر لنا اإلیمان 

بالكتب،مع أن أركان اإلیمان بھا اإلیمان بعدة أشیاء،ولكن 
نربطھا بالمحور األساسي ھنا ذكر عن الكتب ألنھ منھج،ف

للسورة وھو المنھج واتباعھ،وأقول سمعنا وأطعنا وال 
تقین،لماذا؟ألنھم آمنوا عاند،أو أحكم عقلي.فھؤالء ھم المأ

بھذا المنھج،وھذا المنھج نزل من عند هللا،لذلك بین هللا أن 
من صفاتھم أنھم یؤمنون (بما) بمعنى بكل شيء،ال أن 

مثل الیھود،(أتؤمنون ببعض  یأخذوا آیة وآیات أخرى ال
الكتاب وتكفرون ببعض)یصف المتقین عكس متبع ھواه 
الذي یأخذ ما یعجبھ فقط من اآلیات،ھنا المتقین یؤمنون 
بكل شيء أنزلھ هللا،(إلیك) حرف الجر ھنا إلي ،مع أنھ 

باآلیات األخرى وأنزل هللا علیك الكتاب والحكمة،لكن ھنا 
على حسب سیاق  فھيإلیك تعطینا ھیمنة الشيء 

فھو رسول وهللا أعطاه الرسالة إلیھ السیاق  اآلیة،وھنا
علیك مقام ما لو أعطیك رسالة لتوصلیھا ألحد.ولیوصلھا.ك

الفضل أنھ نعمة،ھنا السیاق أنھ رسالة وھوالمرسل إلیھ 
لیبلغ ولیس أي أحد آخر،ثم  صلى هللا علیھ وسلم، النبي

ھؤالء المتقین ما ھي صفاتھم؟ھناك منھج وھم یصدقونھ 
وال مشكلة لدیھم بذلك،مثال تخیلي من بالمدرسة ال یصدق 



ما یذكر لھ بالكتب،ھذا لن یفلح.،لماذا؟ ألنھ ال یصدق ما 
بالكتاب،بمعني من ال یصدق حتما لن یتبع.أما المتقین 

یصدقون بالوحي الذي أنزلھ  یؤمنون بما أنزل للنبي فھم
هللا إلى  للنبي وھو القرآن والسنة،وال یفرقون بین القرآن 
والسنھ،ألن ھناك من یسمى القرآنیون الذین یؤمنون فقط 
بالقرآن،إلیك ھنا تعني  القرآن والسنة،وكذلك یؤمنون بما 

حكمة،والسنة تفسر القرآن وتوضحھأنزل على النبي من ال 	
)ِمن قَْبلِكَ َوَما أُنِزَل  (-٢  

أي كل الكتب السماویة السابقة قبل النبي،تؤمنین بأنھا نزلت من 
عند هللا على الرسل،لكن االتباع  یكون فقط للقرآن،ھو فقط منھج 

حیاتنا.وال نذھب للكتب السابقة،فالقرآن ھیمن على كل الكتب 
السماویة،وھنا لم یذكر بما أنزل إلیك وما أنزل علي الرسل 

ا ھو یركز علي النبي لذلك بما أنزل إلیك،وما أنزل من السابقین،ھن
قبلك،فالنبي ھو المحور،ھم یؤمنون بھا جمیعا ألنھا نزلت من عند 
هللا،ولكن ھنا قدم ما  نزل من عند هللا على النبي،ولكن كما ذكر 
عنھ ھو مھیمن ومسیطر على كل الكتب السماویة، ،ولما یكون 

ین بالكتب السابقة،وھو ناسخ القران مھیمن بمعنى أنك ال تأخذ
تضمن اإلیمان بالرسل،ألن یاإلیمان بالكتب أن لھا.وھذه اآلیة تبین 

ھذه الكتب أنزلت على الرسل،ألنھم أفضل من یبلغ رساالت  
َوبِاْآلِخَرِة ُھْم ( هللا،ھم صفوة الخلق،ثم الصفة األخیرة لھم،

)٤(یُوقِنُون  
１-	 التلمیذ ،سنضرب مثاال على ذلك ما الذي یجعل ھذا 

ینجح؟أنھ مصدق للمنھج، لكن الشيء الذي یجعلھ یفلح 
أن ھناك امتحان یكرم فیھ المرء أو یھان ،لما یتأكد أنھ 
ھناك امتحان یجتھد أكثر عكس لما یكون احتمال ھناك 
امتحان واحتمال ال،فترین أن عملھ یضعف،واالمتحان 

ننا ھنا ھو یوم القیامة،لذلك إذا كان یوم القیامة أمام أعی



دائما ھذا یجعلنا نجتھد في العمل،لذلك اإلیمان بھذا الیوم 
ضروري،ألنني إن لم أكن مؤمنة بھذا الیوم فلن أعمل 

ھؤالء المتقین ما الذي جعلھم كذلك ،وأال یتبعوا ولھ،
ھنا ماذ ا قدم )٤(َوبِاْآلِخَرِة ھُْم یُوقِنُون(؟ أنھم أھواءھم 

،ھم ویوقنون اآلخرة وھو شبھ جملة،مع أن أصل الجملة
باآلخرة،ولكن لما یقدم لنا (وباآلخرة ) یقدمھا مع أنھا 

 شبھ جملة فھذا للتأكید على ھذا المعنى،فحالھم 
) ھم ضمیر الفصل لما یأتي )٤(َوبِاْآلِخَرِة ھُْم یُوقِنُون(

ھنا كذلك للتوكید،وسنرى ما معنى اآلخرة؟ ھو الیوم 
،وبعده إما إلى فاالختبار انتھى ،اآلخر الذي ال یوم بعده 

جنة أو نار،وھنا تظھر النتائج،فھو اسم لما یكون بعد 
الموت فالقیامة واآلخرة تبدأ بعد الموت،وھذه كلھا 

نتیجة،االنسان بوقت الموت تبین النتائج،لھ 
عالمات،وكذلك لما یوضع بالقبر،،مع كل ھذا ینسى 

االنسان،حتى ھناك سؤال بعد ذلك،وتخیلي قبل الموت 
ي مكانھ إما بالجنة أو بالنار،ولكن یوم البعث االنسان یر

ینسى من ھول ھذا الیوم ،مع أنھم بالقبر رأوا كل 
شيء،،إذن االخرة اسم لما بعد الموت وما ینتج یوم 

) یعود على المتقین ھُمْ القیامة من الجزاء.وھم حالھم (
،ھم موقنون،ولم یقل مؤمنون ،والیقین ھو العلم الشدید 

ال یزول،لما أقول لك عندي علم أن  الذي ال شك فیھ و
السماء ملبدة بالغیوم،ھو علم ،أما الیقین ال شيء 

یغیره،مھما ناقشني فیھ الناس،لذلك الیقین ھو علم وال 
یزول بالشك،مثال یختلف لما أكون موقنة عن یوم 

القیامة،أو أن یكون عندي علم عن یوم القیامة،ولكن لیس 
أكید من عنده یقین  كل من عنده علم عنده یقین،ولكن

عنده علم.،وما الفرق؟إذا عندك علم ولم تصلي للیقین،أي 



ناس تقول لك شبھھ فتشكین ،أما إن وصلت لدرجة الیقین 
معناھا مھما تقول الناس ،أنا متیقنة بھذا الیوم،لذلك 

السلف یقولون إذا وقع الیقین في القلب طار شوقا إلى 
یظھر علي الجنة وھربا من النار.معناه الیقین 

الكثیر یعلم عن یوم القیامة،ولكن لیس الكل واألعمال،
موقن بھا،وسبحان هللا یقیننا بھذا الیوم یقوم كثیر من 
 rسلوكنا،ولو نالحظ كثیرا ما یقرن هللا بین اإلیمان با
والیوم اآلخر،كما جاء في حدیث النبي صلي هللا علیھ 

من كان منكم یؤمن باr والیوم اآلخر فلیقل خیرا ( وسلم
أو لیصمت،)وھذا الذي یقل خیرا أو یصمت ھذا یكون 
متقي،فھو موقن بھذا الیوم .لذلك إن وضعت یوم القیامة 

علي كل نفسي أمام عیني دائما حالي سیتغیر سأحاسب 
كلمة،فال أغتاب مثال،عكس لما یضعف الیقین.لذلك الیقین 

لكن ال یتغیر ویجعلھ یحسن العمل،ویطیر ھو علم شدید و
شوقا إلى الجنة وھربا من النار.وكیف نحصل على 

الیقین؟العلم من مرة واحدة طبعا ال یعطي الیقین،ومتي 
یعطینا الیقین؟ بتكرار العلم تثبت  المعلومات،ألن الیقین 

،لذلك كیف معناه تكرار ھذا العلم إلى أن یدخل القلب
األساس عندھم أنھم (باآلخرة  ھؤالء صاروا متقین؟أن

یوقنون) ولیس یعلمون ،وصلوا لدرجة التكرار في العلم 
ألن وصلوا للیقین. وما دمنا في الحدیث عن الیقین 
سنذكر مثاال،مثال تعلمت في الدرس عن اسم  هللا 

	الرزاق،فقط علم،كیف سیصبح یقین؟
في الدرس طبعا ھذا تطبیق نظري وھو فقط علم ،وھناك 

خر عملي في الحیاة،فكي یصبح ھذا العلم یقین تطبیق آ
،مثل الدكتور ال یصلح أن یجري العملیات إن كان فقط 

علم ولم یطبق ما أخذه في إجرائھ للعملیات.مثال تعلمت أن 



هللا الرزاق،وهللا یضعك بموقف یبین لك أن هللا الرزاق،وال 
أحد غیره رزاق ،ففي المواقف هللا یعطینا الیقین،ولكن 

من ینتفع من المواقف وھناك من ال ینتفع بھا ،كل  ھناك
عنده علم،لذلك یحب أال نفصل الدین عن الدنیا،بالعكس 
المواقف بالحیاة تعطینا الیقین إن حقا كنا ترید أن نتعلم 
ونستفید،ھذا معنى الیقین ھو علم بدون شك ألنني طبقتھ 
في حیاتي.فأي شيء یحصل ال هللا ھو الرزاق فقط ،دخل 

ي ھذا الشيء،مثال لما نقرأ اآلیة (إن مع العسر یسرا) بقلب
وترین أنك تمرین بموقف صعب ولكن ھناك الیسر 

معھ،فأنت توقنین بھذه المعلومة ولو حاول أي أحد أن 
یشوش على تفكیرك أنت لن تتأثري بھ،ألنك موقنة بھذه 
المعلومة.لذلك الدعاء( اللھم اقسم لنا من خشیتك ما تحول 

ین معاصیك،ومن طاعتك ما تبلغنا بھ جنتك بھ بیننا وب
ومن الیقین ما تھون بھ علینا مصائب الدنیا )،فلم یقل العلم 
الذي یھون علیك مصائب الدنیا،إنما الیقین أنك واثقة أن 

هللا سیفرجھا،وأن هللا سیرزقك،وأن هللا معك.فھؤالء 
).)٤(َوبِاْآلِخَرِة ھُْم یُوقِنُون(المتقین حالھم (  

لم الذي لیس فیھ أدنى شك.ھذا یجعل االنسان العھواه   
﴾ ال یتبع ھواه .  

وبعدأن بین لنا المنھج وأن من یتبعھ ھم المتقین،وبین لنا صفاتھم 
 وما حالھم،ثم ما ھي النتیجة؟

بِِّھمْ -(-١ ئَِك َعلَٰى ُھًدى مِّن رَّ ـٰ )أُولَ  
ئَِك ُھُم اْلُمْفلُِحونَ -(٢ ـٰ )َوأُولَ  

１	 أولئك،وھواسم إشارة للبعید،مثل وھو  بینھم عامل مشترك ،
	لم یقل  ھؤالء ألنھ اسم إشارة للقریب،ولكن لماذا قال أولئك؟

２	 درجتھم  م،قال أوالئك لیبین علو منزلتھم وألنھ بسبب أفعالھ
عالیة،وأحیانا كما ذكرنا یذكر لنا الكفار ویقول أولئك،لماذا؟ 



ة لیبین أنھم بعیدین عن رحمة هللا،ولكن علي حسب سیاق اآلی
إن كانت للمؤمنین فھي لتبین علو منزلتھم،ودرجتھم،وللكفار 

	لدنو منزلتھم وأنھم بعیدین عن رحمة هللا.
３	 والمتقین أولئك الموصوفون بھذه الصفات الحمیدة لبیان 

علوھم ومكانتھم یشیر علیھم بأولئك وھي للتعظیم. 
ن ( -١ومنزلتھم.ونذھب للنقطة األولى، ئَِك َعلَٰى ھُدًى ِمّ ـٰ ولَ

بِِّھمْ  ) یبین المتقین بتقواھم وصفاتھم ھذه كأنھم صاحب الحق   رَّ
دائما لما یذكر عن النبي یقول  وومستعل بھ،لذلك قال على ،

وإنك لعلى خلق عظیم، ھو عنده خلق،ولكن على لیبین أنھ  
مستعل بھذا الخلق،حتي یقال لو كان الخلق دابة لكان النبي 

صل لدرجة عالیة من األخالق فوقھا مستعلیا علیھا،بمعنى أنھ و
،وھؤالء على فكأنھم مستعلین بھذه الھدایة،فكأنھم فوق ھذه 

الھدایة،ولكن لما یذكر لك الظلمات یقول في الظلمات،وكأنھم 
مغموسین فیھا،ألن من یكون في الظلمات مغموس فیھا ال یرى 
ما أمامھ.كما نقول نور على نور،وال نقول نور في نور،لیبین 

ع درجات بنور الھدایھ.أننا نرتف 	
４	 أما الظلمات كمن ھو فیھا لیس بخارج منھا.وشيء آخر لما 

یذكر لنا الھدى تكون بالمفرد ،أما الظلمات تأتي بصیغة 
الجمع،والنور كذلك بصیغة المفرد فھو واحد،كأنھ یقول لنا 

الصراط والطریق ھو واحد،وھو الحق وال یتعدد  وما غیره 
ل أن األمة الناجیة ھي واحدة فقط فھو ظلمات.لذلك النبي یقو

فرقة ھؤالء  ٧٤فرقة،نسأل هللا أن نكون منھم.وتخیلي  ٧٤من 
متشتتین ،و ھؤالء مسلمین،وغیرھم من الیھود والنصرى 

ب أن نسأل هللا جوغیرھم ،فتخیلي كم یوجد من الظلمات،لذلك ی
دائما الھدایة،كما جاء بالحدیث القدسي،(كلكم ضال إال من 

ن نحتاج للھدایة في كل وقت وفي كل تفاصیل ھدیتھ) فنح
	حیاتنا.



)ُھًدىو(  
１	 نكرت بدون أل،وھنا لیبین أنھ ھدى عظیم ویشمل أنواع 

من الھدایات ،هللا یعطیھا،مثال یقول اھدنا الصراط المستقیم 
عریف بمعنى ھذا الصراط عرف ھنا الصراط بأل الت

كیر یكون للتعظیم،والشمولیة،بمعنى ھدایھ واحد،والتن
وتتبعھا ھدایة وتتبعھا ھدایھ،فھي خطوات في الھدایھ،ھو 
طریق واحد لكن أحتاج شيء لیوصلني  لنھایتھ،فالصراط 
المستقیم ھو طریق واحد وبھ ھدایات عدة،مثال بطریقك 

إلي هللا تأتیك موعظة،یأتیك درس،عن طریق صدیقة،كلھا 
	ھدایات.

２	 ه (أولئك على ھدى) وأي ھدایة أعظم أن هللا ھداھم لھذ
یؤمنون بالغیب،ومن  -١الصفات التي ذكرناھا سابقا عنھم

	الذي ھداھم لھذا؟ هللا
３	 یقیمون الصالة،ومن ھداھم لھذا؟هللا -٢ 	

４	 كي تقیمین الصالة تحتاجین لھدایة،أوال مثال أن تأخذین 
	درس عن الصالة،فتتعلمین

５	 ومما رزقناھم ..معناھا صفاتھم ھذه ما وصلوا إلیھا  -٣
،وھذه الصفات جعلتھم من المتقین. فنحن إال بھدایة من هللا

نحتاج هللا في كل تفاصیل حیاتنا، و أي ھدایة أعظم من 
الصفات المذكورة سابقا المتضمنھ علي العقیدة 

الصحیحة،أنھم یؤمنون بالغیب،وأركان اإلیمان والیوم 
اآلخر،وكذلك،واألعمال المستقیمة من إقامة الصالة،ومما 

لھدایة الحقیقیة،ولیست كتاب  رزقناھم ینفقون.وھذه ھي ا
حفظتھ،أو قرآنا حفظتھ من غیر أن أطبقھ بحیاتي،الھدایة 
الحقیقیة ھي علم وعمل،لذلك اھدنا الصراط المستقیم التي 

	ھي علم وعمل ھدایة البیان،وھدایة التوفیق.



وھدایة البیان أن أتعلم عن الشيء ولكنھ غیر كاف،نحتاج لھدایة 
أكون صادقة فیما أرید لذلك هللا  العمل،وكیف أحصل علیھ؟أن

العلم ھدایة ولكن لوحده ال ینفع یجب  ویوفقني لھدایة البیان،
التطبیق لذلك هللا شبھ مثاال مخیفا لمن عنده علم ولكن ال یطبق 

فََمثَلُھُ َكَمثَِل بسورة األعراف،مثل الكلب ال حیاة لھ دائما یلھث،(
)١٧٦(أَْو تَْتُرْكھُ یَْلَھث اْلَكْلِب إِن تَْحِمْل َعلَْیِھ یَْلَھثْ   

َواْتُل َعلَْیِھْم وھذا المثل لم یعطى للكفار مثال ولكنھ مثل خاص لمن (
ْیطَاُن فََكاَن ِمَن  نَبَأَ الَِّذي آتَْینَاهُ آیَاتِنَا فَانَسلََخ ِمْنَھا فَأَْتبََعھُ الشَّ

)١٧٥اْلَغاِویَن ( ) 
６	 ..) هللا أعطاه اآلیات لیطبقھا بحیاتھ ولكنھ انسلخ عنھا 
كما انسلخت الحیة عن جلدھا،لما انسلخ عنھا أصبح بدون 
غطاء فأتبعھ الشیطان وكأن العلم یغطیھ،وھو أمانة لیعمل 

لمن لدیھ العلم،وال بھ ویطبقھ بحیاتھ.لذلك ھو أسوأ األمثلة 
لُوا َمثَُل الَّ (ومثال آخرفي سورة الجمعھ:یطبقھ. ِذیَن ُحِمّ

التَّْوَراةَ ثُمَّ لَْم یَْحِملُوَھا َكَمثَِل اْلِحَماِر یَْحِمُل أَْسفَاًرا ۚ بِئَْس 
ُ َال یَْھِدي اْلقَْوَم  َّ̀ ِ ۚ َوا َّ̀ َمثَُل اْلقَْوِم الَِّذیَن َكذَّبُوا بِآیَاِت ا

)٥الظَّاِلِمیَن ( )	
ما حظھ من ھذا العلم؟  الحمار یحمل ویحفظ كتاب ھذا وذاك،ولكن

فالحمار مھما أعطیتھ لن یتعلم ألنھ حمار،ولن یعرف ،فقط الحفظ 
الھدایة یجب أن تكون علما  وقیمة ما یحملھ،ولن یرتقي.

وعمال،لذلك الدعاء( اللھم إني أسألك علما نافعا،ورزقا طیبا وعمال 
متقبال)،نسألھ علما نافعا یدخل قلوبنا،ورزقا طیبا،وعمال یكون 

قبال قائما على أساس وعلى العلم،لذلك أولئك (على) أي مستعلین مت
صاحب  و،(ھدى) أي ھدى عظیم وشامل ،ألنھا ھدایة علم وعمل.

الھدایة ھو المرتقي  الحقیقي،لكن الغیر مرتقي الذي ال علم لھ ،وال 
َوإِنَّاھدایة،و في سورة سبأ ھناك آیة(  

بِیٍن ﴿ْو إِیَّاُكْم لََعلَى ُھًدى أَْو فِي َضَال  ﴾٢٤ٍل مُّ  



ھي جمعت بین على ھدي ألنھ ھدى ،في ضالل. ألنھ 	１
	ضالل.

بِِّھمْ ( ئَِك َعلَٰى ُھًدى مِّن رَّ ـٰ ئَِك َعلَى ُولَ ـٰ ﴾٥﴿... أُولَ  
 من الذي أعطاھم ھذه الھدایھ؟

２	 یرجع لھ  الفضل لما ھم  ربھم الذي رباھم بالعلم والعمل .فھو
فیھ ،ولم یذكر اسم هللا،وإنما الرب فھو الذي رباھم وھم قبلوا 
تربیتھ،مثال أم لدیھا ولدین تربیھم نفس التربیة،ولكن واحد 
منھم یسمع الكالم وینتفع بما تقولھ األم وتربیتھا،والثاني لم 
یأخذ تربیة األم،ولیس معناه أنھا لم تربیھ،ولكن أنھ لم یأخذ 

هللا رب العالمین،رباھم أجمعین وr المثل األعلى ،كالمھا،.ب
حتى الكفار ،،رباھم بالعلم وھذه الھدایة العامة،ولكن من الذي 

م من قبل ھذه التربیة كما بمثال األو انتفع من تربیة هللا؟
ن وھو طریق سھل وبالمواقف مع والولدین؟،وهللا یربینا بالقرآ

طبعا طریق العلم بالقران الناس وھو طریق صعب،واألفضل 
من كما جاء في حدیث الرسول صلى هللا علیھ وسلم  ( ھألن

سلك طریقًا یطلُب فیھ علًما ، سلك هللاُ بھ طریقًا من طُرِق 
ومن ال یتربي كما نقول بالزین یتربى بالمواقف،من  )الجنَّةِ 

	الزوج من األوالد،مثال من تقول أنھا كانت ال تصبر و
３	 اقف بحیاتھا جعلتھا تتعلم الصبر،مثال  لكن حصلت لھا مو

،تخیلي لما الناس تعلمك ھو طریق  بالحج نتعلم الصبر،
صعب،لذلك (من سلك طریقا یلتمس بھ علما..) فھو 

أسھل.مثال أخت تقول أنني تعلمت الصبر من زوجي،فلما 
ذھبت للعمل یقولون لھا أنت عندك صبر عجیب وتقول 

	اكتشفت أنھ من زوجي.
４	 ئِكَ أ ـٰ )َعلَٰى ھُدًى ولَ  

ممن؟من أنفسھم أو جیناتھم،ال من ربھم،هللا رباھم،لذلك لما ترین 
ابنك صالح قولي ھذا تربیة هللا،فالفضل ª لھدایتھم،ویجب دائما أن 



نرجع الفضل ª في ھدایتنا وتربیتنا.ولما هللا یربیك ال تحتاجین 
األم  لتربیة أحد ألنھ یربیك على حسب ما یناسبك،وبأي طریق،مثال
تعرف فقط طریق واحد وتعتقد أنھ مناسب لكل شخصیات 

 ،وھذا أبنائھا،ولكن هللا یربیك بالطریق المناسب لك،موقف،موعظة.
یحتاج لقلب صادق یصدق كي  یقبل التربیة،فیقول صحیح أنا 
أحتاج للتربیة،وهللا ما وضعني بھذا الموقف إال ألتربى، وھكذا 

ئِكَ یرتقي االنسان،لذلك( ـٰ بِِّھمْ  أُولَ .) َعلَٰى ُھًدى مِّن رَّ  
،ھناك أسباب مدرس ،أم ،أب،كتاب ،ولكن المصدر األساسي من 

تربیة هللا باللطف،بمعني شيء یوصل والرب الذي یربي،
لشيء،وطول الوقت،حتى وأنت جالسة بدرس العلم هللا 

یربیك،وتحصل مواقف،حتي النملة لما ترینھا تمشي ھي 
ونشاطھا.لو تتفكرین باألشیاء فكل شيء تربیك.بحركتھا بصبرھا 

بالحیاة یربینا،أطفالنا یربونا،تنظرین للطفل لیس عنده الكثیر من 
األشیاء ولكنھ سعید،وكلما كان أصغر كان أسعد،وكلما كبر ورأي 

األشیاء یرید المزید وال یعجبھ شيء،الصغیر مكتفي بالحلیب 
ªوسعید بھ،لذلك المؤمن ھو سعید ألنھ یؤمن یا.  

بِِّھمْ  ئَِك َعلَٰى ُھًدى مِّن رَّ ـٰ ئَِك ُھُم اْلُمْفلُِحون﴾ أُولَ ـٰ َوأُولَ  
 )٥( ئَِك ُھُم اْلُمْفلُِحونَ   ـٰ (  َوأُولَ  

وھم المتصفون بھذه الصفات بسبب ھدایة ربھم الخاصة لھم . 
على الحصر والتوكید بمعنى ال  أولئك أسلوب ضمیرالفصل  الدال

مفلحون إال ھؤالء،وما  معنى المفلحون؟ ،جمع مفلح من فلح 
األرض أي شقھا،والمفلح حقیقة والمفلحون ھم من شقوا طریقھم 

ھو عمل وجاھد  ،للنجاح،بمعنى ھناك اجتھاد،ال أن ال یعمل شیئا
نَساُن إِنََّك  كما جاء في سورة االنشقاق َكاِدٌح إِلَى َربَِّك ﴿یَا أَیَُّھا اْإلِ

﴾٦َكْدًحا فَُمَالقِیِھ ﴿  
﴾١١فََال اْقتََحَم اْلَعقَبَةَ ﴿وفي سورة البلد(   



بمعني ھناك عقبات واجتھاد وجھاد ومجاھدات،لیس بطریق 
سھل،ھناك ناجحون ولكن ھؤالء الناجحون بجدارة ألن ھدایتھم 
اة من والتقوى ھي جھاد الھوى ،والفالح ھو الفوز بالمطلوب  والنج

)آل عمران١٨٥(فََمن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر َوأُْدِخَل اْلَجنَّةَ فَقَْد فَازالنار(  
فحصر الفالح بھم ال غیرھم ،أي ال فالح إال بسلوك طریق 	５
التقوى بمعنى أن ھؤالء المتقین،ال باتباع الھوى فأساس الفالح 

	التقوى .
６	 ١/٢٠١٧/ ٢٩سورة البقرة   

７	 ) وھم ٧) و(٦وننتقل لآلیة ( ذكرنا صفات المؤمنین الخلص
 الكفار الخلص،وماذا یقول هللا عنھم؟

８	  ال َسَواٌء َعلَْیِھْم أَأَنذَْرتَُھْم أَْم لَْم تُنِذْرھُمْ ا ِإنَّ الَِّذیَن َكفَُرو(
)٦(یُْؤِمنُونَ   

９	 ھُ َعلَٰى قُلُوِبِھْم َوَعلَىٰ  َ◌َعلَٰى أَْبَصاِرِھْم  َسْمِعِھمْ  َ◌ َختََم اللـَّ
  ۖ ِغَشاَوةٌ 

１０	 )٧(َعِظیمٌ  َولَُھْم َعذَابٌ   
１１	 ) وإن للتوكید،بدایة الكالم كان عن ِإنَّ الَِّذیَن َكفَُروا(
القران وبأنھ ھدى لللمتقین وذكر اسمھم،ثم صفاتھم،وبالنسبة 

) وإن للتوكید ِإنَّ الَِّذیَن َكفَُرواللكفار لم یقل كفار ،إنما(
ھنا فعلھم،وھو  ) فاr یذكر لناَكفَُروا( ) اسم موصول،الَِّذینَ ،و(

فعل ماض،ومن ھذا الفعل نرى أنھ جمع كما المتقین 
جمع،وھذا یبین أنھم مجموعة كبیرة،وكذلك الفعل ھنا (كفر) 

بمعنى غطى ویسمون الزارع الكافر،بمعنى ھو یأخذ 
البذر،ویغطیھ في األرض ،والكافر ھنا ھو من غطي الحقیقة 

م جاءتھم الحقیقة ووجود هللا،وھذا یعني أنھم یعرفون الحقیقة.فھ
وھي ال إاله إال هللا،عن طریق الكون والرسل والكتب هللا 

أراھم الحقیقة،،وكیف یغطي اإلنسان الحقیقة؟ھناك أنواع،ھناك 
كفر التكذیب،بمعنى ال یوجد هللا،ونوع آخر  -١من یغطیھا ب 



كفر االستكبار مثل إبلیس وفرعون فھم غطوا الحق  -٢یسمى 
 باستكبارھم علیھ،

１２	 لحقیقة ولكنھ ال ا فر االستھزاء والسخریة،یعرفك-٣
یرید أن یتبع فیستھزيء بھ،ویسخر منھ.لذلك ال یستھزيء 

االنسان بدین هللا ألنھ مثل الكفر ،مثل المنافقین ھم یستھزئون 
 بدین هللا،والحق یجب أن یعظم،ویظھر.

１３	 ،ولكن ھذا الحقیقةكفر البغض،كل أوالئك یغطون -٤
یكره اإلسالم والمسلمین،وأصحاب الحق،والمفروض 
المحبة،لذلك ال نعتقد أن ھؤالء ال یعرفون الحقیقة ھم 

).ِإنَّ الَِّذیَن َكفَُروایعرفونھا،والدلیل قول هللا(   
１４	 ) إذن ھم الكفر وصار وصفا الزما نَّ الَِّذیَن َكفَُروا(ِإ

سلم عنھم؟،وماذا یقول هللا للنبي صلى هللا علیھ وملھ  
１５	 )بمعنى ٦(َال یُْؤِمنُونَ  َسَواٌء َعلَْیِھْم أَأَنذَْرتَُھْم أَْم لَْم تُنِذْرھُمْ (

لن یتغیروا،ألنھم ھم من اختار الكفر،فال نعتقد أنھم ظلموا،ھم 
 ) بمعنى مستو وَسَواءٌ  من اختاروه فأصبح وصفا الزما لھم.(

حجة علیھم ) یعطي معنى أن كل الرسل واآلیات تكون َعلَْیِھْم (
)اإلنذار وعدم َال یُْؤِمنُونَ  أَأَنذَْرتَُھْم أَْم لَْم تُنِذْرھُمْ ال فائدة منھم (ف

االإنذار لھم متساو،ألنھم كفروا،وهللا یقول عنھم ألنھ 
یعلم،ونحن ال نستطیع قول ھذا الشيء،بأن ھذا كافر وسیموت 

كافر،لذلك ننتبھ من ھذه األشیاء،هللا ھنا یخبرنا عن أنواع 
لناس،وكذلك لنتعوذ من الكفر مخافة أن نكفر.فھذا حالھم ا

) وھنا الفعل  أَأَنذَْرتَُھْم أَْم لَْم تُنِذْرھُمْ متساو عندھم اإلنذار ،(
أنذر بمعنى التخویف بما یسوء،مثل أن یحذرھم،بمعني ھؤالء 
هللا علمھم ورباھم ولكنھم اختاروا الكفر،وأنت (للنبي) تحاول 

م،ألن اإلنذار یغیر اإلنسان،ویجعلھ أن تخوفھم بما یسوؤھ
یخاف،ولكن ھنا الكافر ذكر عن اإلنذار وأنھ المفروض أن 
یغیره،ولكنھ ال یتغیر،وسواء لدیھم اإلنذار،فأنت یا محمد 



بدعوتك لھم،ولما تنذرھم من عذاب هللا وسخطھ والنار 
وأھوالھا،أو لم تنذرھم حالھم سواء ال یؤمنون.وھذا یعنى أن 

و الذي یخاف من النذارة وھو المؤمن.الذي یؤمن ھ  
１６	 عكس الكافر لن یتأثر بالنذارة،ھي فقط تفید من كان لھ 

قلب حي ویؤمن.لذلك الكافر قلبھ میت والمؤمن قلبھ حي.وھنا 
لفتة أخرى ،أنھ لما أسمع أنا عن النذارة وعذاب النار،ھذا 

یجب أن یغیرني،ولكن إن رأیت نفسي أسمع عن یوم 
ر فیجب أن أخاف على نفسي،ألن ھذه صفات القیامة،وال أتأث

یعلم أنھم لن یؤمنون،فلماذا أرسل لھم هللا الكافر.والسؤال ھنا 
 النذیر؟

１７	 لیكون حجة علیھم،مثل فرعون هللا یعلم أنھ لن یؤمن 
 ولكن أتاه باآلیة تلو اآلیة إلقامة الحجة علیھ.

１８	 :وما الذي یمنعھم من اإلیمان؟الجواب سنراه في اآلیة 	 
ھُ َعلَٰى قُلُوِبِھْم َوَعلَٰى َسْمِعِھْم َوَعلَٰى أَْبَصاِرِھمْ  َختَمَ (  اللـَّ

)٧ٌ(ِغَشاَوة  
１９	 ھُ َعلَٰى قُلُوِبِھمْ  -١إذن السبب: َختََم اللـَّ  

２０	  
２１	 ِغَشاَوةٌ  َوَعلَٰى أَْبَصاِرِھم-٣  َوَعلَٰى َسْمِعِھْم -٢  

２２	 نعلم أن  وھنا كما ذكرنا یفسر لنا سبب عدم إیمانھم،نحن
مكان اإلیمان القلب،وكیف یؤمن؟ عن طریق منافذ وھي السمع 
والبصر،معلومات  نسمعھا،وأشیاء نراھا،ولكن تخیلي لو العین 

،حتى القلب كذلك،لذلك سیدخل؟؟؟والسمع علیھ غطاء كیف 
نسأل هللا (اللھم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي 

لن یؤمن ألن هللا ختم بصري نورا،)والكافر مھما یسمع ویرى 
على قلوبھم،وهللا بدأ بالقلب،ثم السمع ثم البصر ،فھذه ھي 

 الموانع الثالثة من اإلیمان،وأولھا



２３	 ھُ َعلَٰى قُلُوِبِھمْ  القلب،( -١ ) والختم معناه التغطیة َختََم اللـَّ
علي الشيء وإحكامھ فال یدخلھ شيء وال یخرج منھ 

مختومة،بمعنى ال أستطیع شيء،مثال لما یقال لك ھذه الورقة 
ھُ َعلَٰى قُلُوِبِھمْ ( أن أضیف شيء أو أغیر فیھا،و ) بمعنى َختََم اللـَّ

) بمعنى أن الختم محكم  لَىٰ ال أحد یستطیع أن یختم إال هللا و(عَ 
على القلب،فال یدخل القلب أي شيء لو مھما أتیت باآلیات 

باإلضافة  ءالكونیة والمرئیة وكل اآلیات،فال یدخل إلیھ أي شي
ال عمل صالح،أو قول  ،أيشيء كذلك أنھ ال یخرج منھ 

حسن،فالقلب ختم ،والرفع والختم واحد ال یتغیر وال 
یتبدل،والقلب ھنا ألنھ مركز اإلدراك والتفكیر والشعور بأن هللا 

سمیع بصیر،وبأن أرجو هللا وأخافھ،كل ھذا مركز اإلدراك 
قھ ،واإلنذار ال یحرك والتفكیر بالقلب،فیختم على قلبھ فال یف

قلبھ،فالمانع لھ من اإلیمان أن قلبھ قد ختم علیھ،وال أحد یخبرنا 
 عن ھذا إال هللا سبحانھ وتعالى،وشيء آخر سیحصل لھ،ماذا؟
２４	 آذان لیسمع ) أي ال یسمع ما یفیده،لدیھ َوَعلَٰى َسْمِعِھم(

یات التي تفیده،بالعكس ھو یسمع اآلیات بھا،ولكنھ ال یسمع اآل
بھا نقص أو عیب،مثال یقول لماذا أنتم  (بكسر الجیم) دویوج

َوَعلَٰى (عندكم ھذه اآلیة مثال ؟فیسمعھا ویفسرھا بالكفر،وكذلكْ 
ٌ  أَْبَصاِرِھم ) أي عیونھم ال ترى الحق،لذلك نسأل هللا ِغَشاَوة

(اللھم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعھ) ألن الكافر یرى الحق 
یب بالعكس ھذا ھو التقدم ،وأوامر ،مثال نقول لھ ھذا حرام ویج

هللا ھي فیھا التأخر،مثال ھذا ربا،یقول ال ھي منفعة،فتختلط 
لدیھ المفاھیم،أو التمثیل ال یجوز ویجیبك ھو فن.لذلك الدعاء 

(اللھم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعھ)،ألن الكافر ال یرى الحق 
حق ،إنما باطل ویرى الباطل حق،(وأرنا الباطل باطال 

أسباب مانعة لھم من  ٣وارزقنا اجتنابھ)،لذلك نرى ھذه ال
 اإلیمان.و كما ذكرنا في الفاتحة



２５	 ﴿٥﴾ َراَط اْلُمْستَِقیمَ 	 	(	اْھِدنَا الِصّ
２６	 ثم یبین لنا بھذه اآلیات من ھم عكس ھذا الطریق 
المستقیم تماما وھم الكفار،وما حالھم؟أنھم ال یؤمنون،والسبب 

ي تصب كلھا في القلب معطلة أن منافع العلم والمعرفة والت
،عندھم السمع البصر والقلب،ولكن ال فائدة منھم.فھذا الكافر 
باr عنده قلب ولكن ال یشعر وال یفقھ عنده سمع ولكن ال 

یسمع الحق عنده بصر ولكن ال یرى الحق،وھذا ھو المعوق 
 الكافر ،الذي عطل كل ھذه المنافذ،فلم یؤمن،وكفر.

２７	 لمھم ھنا؟ معاذ هللا،إذن لماذا كل والسؤال ھنا ھل هللا ظ
 ھذه العقوبة من هللا لھم؟

２８	 ختم هللا وا بعد أن أراھم هللا كل اآلیات ،فألنھم بدایة كفر
كل ھذا ولم  واعطل م،فھم رھابصأو موسمعھ مبھوعلي قل

.فكل ھذا عقوبة من هللا علي كفرھم.كما قال مه لیفیدھویستخدم
 هللا في سورة النساء:

２９	 ھُ َعلَْیَھا ِبكُْفِرِھْم فََال یُْؤِمنُوَن ِإالَّ قَِلیًال بَْل َطبََع ا( )١٥٥(للـَّ  
３０	  إذا سبب الطبع والغشاوة ھو كفرھم.
３１	  وفي سورة الصف كذلك یذكر هللا:
３２	 ھُ قُلُوبَُھمْ  ا َزاغُوا أََزاَغ اللـَّ )٥(فَلَمَّ  
３３	  وھم كیف زاغوا ھنا؟ بكفرھم.

３４	 فھم بادروا إلي الكفر والذنوب فأزاغ وقلب هللا قلوبھم، 
ت قلوبنا على دینك ویا یا مقلب القلوب ثبفي الدعاء ( لذلك 

)ب صرف قلوبنا على طاعتك.مصرف القلو  
３５	 كما قال الیھود قلوبنا غلف،بمعنى ھي مغلقة وال یدخل 

شيء إلیھا،لذلك اإلنسان ال یتححج بھكذا حجج،فال یقول أنا 
تسمع أو قلبي ال یفقھ،ألن ما یجعل اإلنسان ال یفقھ ھو  أذني ال

الكفر،بمعنى أن اإلنسان إذا آمن،سیفھم ویفقھ،والكفار تعذروا 



بأن قلوبھم مغلقة،وغلف،وھذا یسمى سوء أدب وظن مع 
هللا،كأنھم یقولون هللا لم یھدنا،ھم من اختاروا طریق الكفر،لذلك 

علیھ وسلم كان یدعوا الداعي إلى هللا وھو الرسول صلى هللا 
الناس،ولكنھ كان ال یحكم علیھم،بمعنى أنا كذلك ال أحكم على 

ھنا  الناس،وأقول أنتم كفار لذلك حصل لكم ھذا الشيء،ولكن
لت أسماعھم وأبصارھم نواع الناس،وھنا لما تعطهللا یبین لنا أ

.وفي اآلخرة:وقلوبھم فھذه ھي عقوبتھم الدنیویة  
３６	 )٧(مٌ َولَُھْم َعذَاٌب َعِظی 	﴿	

３７	  -١وھذه عقوبتھم في اآلخرة،فھناك عقوبتان للكفار 
دنیویة وھي الختم والغشاوةعلى قلوبھم وسمعھم 

وأبصارھم،وھذا یعنى أن من أحسن النعم أن هللا یبصرنا 
بالحق ونسمعھ،فھذه أكبر نعمة.مثال لما نحضر مجالس العلم 

دخل ونفھم اآلیات  وتدخل بقلوبنا .وأكبر عقوبةأن أسمع وال ی
بقلبي،وھذا یعني أن ھناك مشكلة،ولكن ھل المشكلة ھي في 

العلم أو اآلیات؟ طبعا ال،إنما المشكلة في القلب والسمع 
والبصر،فكأن الختم عقوبة علي الكفر،الحظي شيء یجر 

شيء،لو كافر سیسمع اآلیات ولكنھ لن یتغیر،والمؤمن یسمعھا 
 ویتأثر بھا،كل على حسب

３８	 ؤمن من أكبر النعم أن هللا یشرح إیمانھ وكفره،لذلك الم
 صدره لقبول اآلیات،فیسمعھا ویراھا.
３９	  وما ھي العقوبة األخرویة؟

４０	  
４１	 م) بمعنى ال یوجد عذاب أعظم،من َولَُھْم َعذَاٌب َعِظی(-٢

 النار وسخط الجبار،اللھم إنا نعوذ بك من عذاب النار.
４２	 )؟٧) و(٦ائد من اآلیتین (وسنرى ما ھي الفو  

４３	 ى هللا علیھ وسلم بمعنى أنت ابقى تسلیة للرسول صل -١
ألن ھذا بینھم وبین الدعوة وال تقول لماذا لم یؤمنوا؟في طریق 



هللا،أنت بلغ وأنذر،وال تستطیع أن تحكم علیھم،فكأن ھاتین 
اآلیتان تعلمنا أن الداعي إلي هللا  ھي تسلیة لھ إن الناس لم 

 یسمعوا كالمھ،وكذلك یجب أال یحكم على الناس .
４４	 تعین ھذه اآلیة ،ستتعوذین من الكفر ألن تبعاتھ لما  -٢

.كثیرة وكبیرة،الختم والغشاوة،فتخافین على نفسك من الكفر  
４５	 الذي ال یشعر بالخوف من النذیر شبیھ بالكفار،معناه  -٣

لما تأتیك آیة النذیر وال تخافین،فأنت المشكلة فیك،لذلك یجب 
 علیك االستغفار والتوبة إلى هللا.

４６	 أتي اآلیات عن المنافقین وھي من اآلیة وبعد الكفار ت
آیة،وكما ذكرنا الكفار فقط آیتین  ١٢) أي  ٢٠) إلى اآلیة (٨(

من ھم الغالبیة في الناس؟ المنافقین ھم  أي آیات ، ٥والمتقین 
كثر،وھم أخطر شيء ،ووهللا یخبرنا عنھم لنحتاط منھم،وكان 

أن المبشرین بالجنة من الصحابة یخافون على أنفسھم من 
یكونوا ھم واحد من ھؤالء المنافقین،والنبي صلى هللا علیھ 
وسلم ،هللا أعلمھ بأسماء المنافقین،ولكنھ لم یفصح عنھم إال 

لواحد،وھو الحذیفة بن الیمان،لماذا؟ ألنھ إذا مات ھذا المنافق 
ال یصلى علیھ.والنفاق ظھر كثیرا بعھد النبي في المدینة،ومن 

ن ھذا؟ عمر بن الخطاب،مع أنھ خاف من الصحابة لما علم ع
جاءتھ البشارة من النبي بأنھ من المبشرین بالجنة،ولكنھ لم 

یتكل علیھا،تخیلي لو أحد یقول لك ھذا،سترتاحین ،والصحابة 
هللا بشر النبي عنھم ألنھ یعلم أنھم لن یتكلوا علیھ لدرجة أن 
عمر بن الخطاب،كان یستحلف حذیفة ھل اسمھ في قائمة 

 المنافقین.
４７	 ألن ما خاف النفاق إال مؤمن وما أمنھ إال 

منافق،،والنبي صلى هللا علیھ وسلم  یخبرنا عن المنافق:وأن 
،إذا حدث كذب،وإذا وعد أخلف ،وإذا اؤتمن  ٣آیتھ 

خان،فالمنافق غیر صادق مع نفسھ،صالتھ للناس،وعملھ 



ل نفسھ أنا لماذا أعمل ھذا لھم،وفقط إلرضاء الناس،فال یسأ
یھتمون بما یقولھ الناس عنھم ،حتى ھم ظاھریا العمل؟ 

الرسول وما یقول عنھم ظاھرا فقط،لذلك نرى أن بغزوة تبوك 
تعذروا للتبي،وبعد الغزوة جلس النبي بالمسجد،كي یأتي كل 
من تخلف عن الغزوة ویخبره لماذا تخلف،فكانوا صف طویل 

شخصا،ویتعذرون بالمرض،وبأعذار واھیة.ال  ٨٠أكثر من 
لدیھم لذلك ھم في الدرك األسفل من النار ،ووضوح   

４８	 َالِة قَاُموا كَُسالَى( یَُراُءوَن النَّاَس  َوإِذَا قَاُموا إِلَى الصَّ
ھَ إِالَّ قَِلیالً  ) النساء١٤٢( َوَال یَْذكُُروَن اللـَّ  

４９	  المنافق یصلي ویصوم ویتزكى ولكن صالتھ بكسل،وال
ینفق إال وھو كاره للشيء،فقط أمام الناس،ویذكر هللا ولكن 

 قلیال،وكیف أخرج نفسي من النفاق؟
５０	 اصدقي دائما في كالمك وتفكیرك وكل أحوالك،وأیضا 

اذكري هللا كثیرا،وأنفقي عن طیب نفس.وخطر المنافق أكثر 
من خطر الكافر ألن الكافر عدو ظاھر أما المنافقین مندسین 

ھم من یثیر البلبلة واإلشاعات في المجتمع بین المسلمین،و
ویخیفون الناس،مثال یكذبون ویقولون یوجد مرض،وھم 

 بإثارتھم للبلبلة یضعفون األمة من الداخل.
５１	  وسنذكر الصفات التي قالھا هللا عنھم:

５２	 ِھ َوبِاْلیَْوِم اْآلِخِر َوَما ھُم ( َوِمَن النَّاِس َمن یَقُولُ آَمنَّا بِاللـَّ
نَ بُِمْؤِمنِی 	 ھَ َوالَِّذیَن آَمنُوا َوَما یَْخدَعُوَن إِالَّ ٨﴿ ﴾یَُخاِدعُوَن اللـَّ

﴾ )٩(أَنفَُسُھْم َوَما یَْشعُُرونَ  	
５３	 سنرى كیف تكلم هللا عنھم،فالمتقین قال عنھم ھدي 

	للمتقین،والكفار إن الذین كفروا،أما ھؤالء المنافقین
５４	 ) سبحان هللا،ولم یوصفوا باسم لدنو َوِمَن النَّاِس (

نزلتھم،فھم من بعض الناس ولم یوصفوا باالسم مثال م
لھ،فلم یوصفوا باسم ھنا ألن  المنافقین،وإنما كمن ال قیمة



ذمیمة،والنبي أحیانا في خطبتھ لما كان یرى تصرفات صفاتھم 
أو صفات ذمیمة في المجتمع ال یذكر أصحابھا،وإنما یقول ما 

ا جدا مھم ،وھذھمبال أقوام،بطریق غیر مباشر،فكان ال یحرج
خصوصا لمن ھو بطریق الدین أال یحرج الناس،وعلى 

المأل،مثال كلنا نخطيء وعندنا عیوب،وحقیقة األقرب لك 
یعرفون عیوبك أكثر من البعید،فال أحتاج أن أقول (س) ال 

تصلي الفجر،إنما أستر على الناس عسى هللا أن یستر علي،أو 
ن ھناك من إن أردت نصیحة أحد بالدین لیس أمام الناس  أل

یفعل ھكذل لیبین أنھ یعرف بالدین،لذلك أبناءك كذلك ال 
،كذلك أحد  ال أحب أن یفضحني يتفضحینھم أمام بعض،كما أن

،وھذا یعلمنا أن حسون ی مر ولكنھ،صحیح ھم  صغاأبنائي 
الصفات الذمیمة ال نحرج الناس بھا ونفضحھم بھا علي 

 المأل.كما ھنا 
５５	 ن لدیھ ھذه الصفات ھو سیعرف )بمعنى ملنَّاِس ا َوِمنَ (

وألن من ستر مسلما ستره هللا في الدنیا واآلخرة.،وأول ،نفسھ
 صفاتھم:

５６	 ) یقولون ویتكلمون َوِمَن النَّاِس َمن یَقُولُ (-١
كثیرا،(وكالة یقولون) ونرى أن في القرآن هللا یتكلم كثیرا عن 

 المنافق أنھ دائما یقول :
５７	 قَْولُھُ فِي اْلَحیَاِة الدُّْنیَا َویُْشِھدُ َوِمَن النَّاِس َمن یُْعِجبَُك (

ھَ َعلَٰى َما فِي قَْلبِِھ َوھَُو أَلَدُّ اْلِخَصامِ  ) البقرة٢٠٤(اللـَّ  
５８	 یعجبني كالمھ ألن أسلوبھ جاذب للناس في كذبھ،وكذلك 

یشھد هللا ویقول أنا قلبي صالح،مثل لحن الحدیث،وقلبي 
ذلك صفاتھم نظیف،فالمنافق دائمایتكلم عن صالح قلبھ،ل

یقولون،وعندھم األعذار دائما لكل شيء ،كما بغزوة تبوك،فھم 
 كاذبون.

５９	  وماذا یقول المنافقون؟



６０	 ِھ َوبِاْلیَْوِم اْآلِخرِ ( )َوِمَن النَّاِس َمن یَقُوُل آَمنَّا بِاللـَّ 	
６１	 من یؤمن بالیوم اآلخر ال یحتاج أن یعلن عن ھذا 

بقلبھ.ھو بینك الشيء،ویقول للناس أنا أؤمن باr ویقول ما 
 وبین هللا.

６２	 ھُ یَْعلَُم َما فِي السََّماَواِت ( ھَ بِِدینِكُْم َواللـَّ قُْل أَتُعَِلُّموَن اللـَّ
ھُ بِكُِلّ َشْيٍء َعِلیٌم ﴿ الحجرات﴾ ١٦َوَما فِي اْألَْرِض َواللـَّ  

６３	 ال تحتاجین ألن تخبري ما بقلبك،والمنافقین یفعلون 
ِھ َوبِاْلیَْوِم اْآلِخِر َوَما َوِمَن النَّاِس َمن ( ذلك،لذلك یَقُوُل آَمنَّا بِاللـَّ

﴾٨(ھُم بُِمْؤِمنِینَ  	
６４	 فھم فقط یقولون بلسانھم،لذلك هللا نفى عنھم اإلیمان 
كلیة،ال توجد حتى ذرة إیمان لدیھم،وهللا نفى عنھم ذلك ألنھ ھو 
العلیم بما في الصدور،واإلیمان كما نعلم لیس بالتمني والتحلي 

ا وقر في القلب  وصدقتھ الجوارح،واإلیمان یحتاج وإنما ھو م
لكثیر من العمل،وھؤالء ال یحبون اإلنفاق في سبیل هللا 

ویقومون للصالة كسالى،فأعمالھم تخالف قولھم،لذلك هللا نفى 
عنھم اإلیمان بقلوبھم ،ألن فقط ظاھرھم اإلیمان وھو 

 بالقول،والنبي كان یعاملھم على أنھم مسلمین ألن ھو علیھ
بالظاھر،وكذلك نحن یجب أن نعامل الناس على ما نراه 

لھ شیئین وھو أن خارجھم مسلم وباطنھم  ین منھم.فالمنافق
كافر،فاإلیمان الحقیقي ما تواطأ بالقلب مع اللسان،والعمل ھو 

 تطبیق لما في القلب من إیمان.
６５	 فھؤالء قلبھم ال یؤمن باr وال بالیوم اآلخر،ولكنھم قد 

حق بألسنتھم ولكن قلوبھم كافرة بھا.لذلك هللا یقول یقولون كلمة 
 في سورة المنافقین:

６６	 ھِ (ِإ )١(ذَا َجاَءَك اْلُمنَافِقُوَن قَالُوا نَْشَھدُ إِنََّك لََرسُوُل اللـَّ  
６７	  وماذا یرد هللا علیھم؟



６８	 ھُ یَْشَھدُ إِنَّ اْلُمنَافِِقیَن  ( ھُ یَْعلَُم إِنََّك لََرسُولُھُ َواللـَّ َواللـَّ
﴾١اِذبُوَن ﴿لَكَ   

６９	 والتفاق جاء بسبب األھواء وھم لما دخلوا اإلسالم لم 
وإنما لمصالح واألھواء والدنیا. یكن عن قناعة  

٥/٢/٢٠١٧ 
 

باطل  المنافقون یقولون كلمة حق ولكن ما أرید بھا الحق،إنما
وكذب،كالذي یستخدم اآلیات ألھوائھ،مثال لیرضي الناس،أو لیدافع 
عن نفسھ.ھو یقول اإلیمان فقط باللسان ،ولكن الھ یعلم ما في قلوبھم 

ونفى عنھم اإلیمان.فصفتھم األولي الكذب .ونكمل بھذا األسبوع 
 الصفات األخرى لللمنافقین:

لدیھم الخداع : -٢  
ھَ وَ ( الَِّذیَن آَمنُوا َوَما یَْخَدُعوَن إِالَّ أَنفَُسُھْم َوَما یَُخاِدُعوَن اللـَّ

)٩(یَْشُعُرونَ   
فعل مضارع بمعنى ھو دائم ) یَُخاِدُعونَ ( وھنا فعلھم الخداع،و

ومتجدد،من الفعل خدع،بمعنى الفساد في الخفاء،فال یظھره،مثال 
الكافر یخبرك علنا أنھ ال یحبك،ولكن المشكلة بھذا المنافق الذي 

خادع،لذلك المنافق خطره أشد من الكافر،لماذا؟ ألن الكافر ی
واضح،أما المنافق ھو بین المسلمین ویحارب بالخفاء ویضعف 
المسلمین بكالمھ،یثیر اإلشاعات بین الناس لیضعفھم.فھو یخبرك 
أنھ معك ویرید لك الخیر ولكن یفسد بالخفاء،والخداع حرام إال في 

 حال الحرب.
تي من النفاق ،لذلك المنافق ال توجد عنده شفافیة وكذلك المجاملة تأ

 عكس المؤمن كالزجاجة واضح.
 ویخادعون من ؟

ھَ ( -١ كیف؟ )یَُخاِدُعوَن اللـَّ  



كأنھ یحس أن هللا ال یعلم ما بقلبھ،فھم یظنون أنھم یخادعون هللا 
بإظھارھم اإلیمان.ألن مشكلة المنافق الكذب وھو أصل النفاق،لذلك 

یكون سارق أو زاني ولكن ال یكون كاذب،ألن  المؤمن ممكن أن
أصل اإلیمان الصدق،وأصل النفاق الكذب،فیكذب ویكذب حتي 

یكتب عند هللا كذابا،فكل حیاتھ كذب،صالتھ كذب،صیامھ 
یَُخاِدُعوَن كذب،وھو یعتقد أنھ سوف یفلت،لذلك من صفاتھم أنھم ((

ھَ  ) العتقادھم أن هللا ال یعلم ما بقلوبھم،اللـَّ  
 وأیضا ھم یخادعون:

) بمعنى ،لیس كل الناس وإنما المؤمنین،بأن َوالَِّذیَن آَمنُوا (-٢
یظھروا لھم أنھم مسلمین ومؤمنین مثلھم،لذلك هللا یخبر عنھم في 

َعُكمْ أ(َاآلخرة أنھم یقولون  الحدید )١٤( لَْم نَُكن مَّ  
 في الدنیا،فیجیبھم المؤمنون:

ِكنَُّكْم ( ْتُكُم قَالُوا بَلَٰى َولَٰ فَتَنتُْم أَنفَُسُكْم َوتََربَّْصتُْم َواْرتَْبتُْم َوَغرَّ
)١٤(اْألََمانِيُّ   

بمعنى أن المنافق اخترع كذبة وصدقھا،لما قال أنا مؤمن وأنا 
مسلم،لذلك جدا مھم في اإلیمان ومن أركانھ الصدق 

واإلخالص،والصدق قبل العمل،بمعنى أسأل نفسي لماذا أنا أعمل 
ھو ª؟ أم أنھ عادة وتعودت علیھا. ھذا العمل ھل  

فھم یخدعون  المؤمنین بقولھم أنھم آمنوا ،والمؤمن یأخذ 
بالظاھر،ویصدقھم،وھذا ھو المؤمن ال یكذبھم،بغض النظر عما في 

 قلوبھم،وماذا یقول هللا؟
ھم بفعلھم ھذا بخداعھم ª  )٩(َوَما یَْخَدُعوَن إِالَّ أَنفَُسُھْم َ(

یخدعون إال أنفسھم،فخداعھم عائد علیھم،وال أحد والمؤمنین،فھم ال 
 یستطیع خداع هللا ألن هللا یعلم ما بقلوبھم،ألن:

) اإلسراء٧(إِْن أَْحَسنتُْم أَْحَسنتُْم ِألَنفُِسُكْم ۖ َوإِْن أََسأْتُْم فَلََھا(  



بمعنى إن أسأت ألحد فأنت تسیئین لنفسك،وإن أحسنت ألحد فأنت 
إلنسان متوازن،فھو ال یضر وال ینفع تحسنین لنفسك،وھذا یجعل ا

 إال نفسھ،علي حسب ما یفعل.
فھنا هللا یخبرھم بأن خداعھم لم  )٩(َوَما یَْخَدُعوَن إِالَّ أَنفَُسُھْم َ( 

یصل،ألن ال أحد یستطیع خداع هللا،وبالنسبة للمؤمنین فھم لھم 
الظاھر كما ذكرنا  لذلك ھم لم یخدعوا.والمنافقون یخدعون أنفسھم 

ث منوھا باألماني الباطلة والكاذبة،مثال یقولون نحن مؤمنین حی
وهللا یحبنا،فھم یمنون أنفسھم باألماني الكاذبة ،ومھما كادوا 

ھذا الكید یعود علیھم،لذلك ال نخاف  للمؤمنین فلن یضروھم،إنما
من المنافق،ألنھ حتى لو خدعني أنا المفروض علي أن آخذ 

علیھم،كما قال هللا  في سورة النساء:بالظاھر،ألن كیدھم سیعود   
َالِة ( ھَ َوُھَو َخاِدُعُھْم َوإَِذا قَاُموا إِلَى الصَّ إِنَّ اْلُمنَافِقِیَن یَُخاِدُعوَن اللـَّ

ھَ إِالَّ قَلِیًال  )١٤٢(قَاُموا ُكَسالَى یَُراُءوَن النَّاَس َوَال یَْذُكُروَن اللـَّ  
یظنون أنھم  صالتھم وعبادتھم كذب ولیست من قلوبھم،ھم

یخادعون هللا،وهللا یعلم أنھم إن كانوا یقومون للصالة كسالي أو 
 بنشاط،لذلك كیف تخرجین نفسك من النفاق؟

 بالصالة والعزیمة واإلصرار،ألن المنافق ال عزیمة لھ ھو كسالن
ھَ إِالَّ قَلِیًال  (و ) النساء١٤٢(َوَال یَْذُكُروَن اللـَّ  

یرا كي یبعدني عن النفاق ،ولما أري وكیف نعالجھ؟ أن أذكر هللا كث
أني أتكاسل ،أقول ال ھذه صفات المنافقین،یجب أن یكون عندي جد 

 واجتھاد،وصدق بمعنى تكون عندي العزیمة.
بمعنى بعد كل ھذه  )٩(َوَما یَْخَدُعوَن إِالَّ أَنفَُسُھْم َوَما یَْشُعُرونَ و(

یحس بأي  المخادعة ،ولكنھم ال یشعرون،كمن یكذب على نفسھ وال
أي ھم ال یحسون بأنھم یتضررون بخداعھم  )َوَما یَْشُعُرونَ  ،(شيء

ألنفسھم،ألنھم یعتقدون أنھم یضرون المؤمنین،ویكیدون لھم وال 
أحد یعلم عنھم،وما بقلوبھم،وهللا یقول أنھم یخدعون أنفسھم 

،والمصیبة والطامة الكبرى أن اإلنسان یخدع نفسھ وال یحس 



الناس،ولكنھ بالنھایة ال یحس أنھ أخطأ،وھنا  بذلك،مثال من یؤذي
حتي شعرة ال یحس ،كأن قلبھ )َوَما یَْشُعُرونَ  (ذكر لنا عن المنافق 

ال حیاة فیھ ،كما المریض الذي أحیانا تنقلب لدیھ الحقائق مثال الحر 
یصبح بردا،المذاق الحلو یصبح مر،والعكس،ال یشعر ،فما بالك من 

رض النفاق،ألنھ كالمخدر ال یمرض بأعتى األمراض وھو م
یحس.لذلك ھذا أخوف شيء نخافھ وھو النفاق،ألن المنافق ال یحس 
 ،بسوء فعلھ،ال إحساس وال أدنى شعور،عكس المؤمن قلبھ یقظ

 ودائما یحاسب نفسھ.والشعور أدق من العلم لذلك قال وما یشعرون.
لما یعمل العمل الصالح یعملھ  ومن عكس المنافق ؟ المؤمن  الذي

ª،وال یخدع نفسھ،لذلك ابن القیم یقول كن واحدا لواحد في طریق 
ه.وا وجبعدة واحد،وھذا عكس المنافق ھو   

   وفي اآلیة القادمة هللا یخبرنا ما الذي یجعلھم ال یشعرون:
ھُ َمَرًضاقُلُوبِِھم في (   أَلِیمٌ  َولَُھْم َعَذابٌ  مََّرٌض فََزاَدُھُم اللـَّ  

:)١٠(بَِما َكانُوا یَْكِذبُون    
قدمت ،وھذا یعني أنھم مریضي القلوب ) فِي قُلُوبِِھم مََّرضٌ ( 

،وھذا سبب مكرھم وخداعھم ،والقلب ھو مركز اإلدراك والفھم 
 والھدایة ومحط نظر الرب،:

َ  )٨٨( یَْوَم َال یَنفَُع َماٌل َوَال بَنُونَ ( )٨٩بِقَْلٍب َسلِیٍم (إِالَّ َمْن أَتَى هللاَّ ) 
لشعراءا  

،والمؤمن  الذي ینفع اإلنسان القلب السلیم الخالي من األمراض
لیتصفى قلبھ،لكن المنافق  ،بالدنیا هللا یمرره بتجارب  وتربیة

مریض وال یحاول أن یعالج نفسھ،كمن یكتشف أنھ مریض ،أحد 
یخبره مثال،وماذا یفعل؟ یقول ال أنا لست بمریض،ھل سیعالج 

نفسھ؟ طبعا ال ،ألنھ لم یعترف بمرضھ،سبحان هللا،كذلك المنافق 
مریض وكذب على نفسھ فبدل أن یعالج نفسھ ھو یخدع 

ب نوعینالناس،وأمراض القلو  



مرض الشھوات مثل حب الدنیا والزنا والمعاصي،والفواحش.  -١
 الحسد والكبر ،وعالجھا ھذا یحتاج لإلرادة وجھاد النفس و

مرض الشبھات مثل البدعة،وأي شبھھ في الدین،ومرض  -٢
عن  ینتشر بدون أن یحس،ھي شبھھوالشبھات ھذا أشد ألنھ ال یؤلم،

بالعلم واإلیمان. هللا والمالئكة ،.وھذا عالجھ  
والمنافق مریض بمرض الشھوات والشبھات،ولكنھ ال یعالج نفسھ 

،وكذلك ال یجاھد نفسھ فیتعلم كي تذھب ھذه الشبھات  ،ال إرادة لدیھ
منھ.ومع تربیة هللا یظھر لھ أنھ مریض ولكنھ یكذب نفسھ وینكر 
مرضھ،ویري اآلخرین مرضى ،وحتى المرض العضوي لو 

جھ یتفشى،كذلك المنافق ال یعالج نفسھ،فیتأصل أھملناه ولم نعال
المرض بقلبھ وعقلھ.والنفاق ظھر واضحا بغزوة تبوك،في تخلفھم 
عن الجھاد،وإعطائھم األعذار ألنفسھم في تخلفھم.فلم تكن لدیھم 

 اإلرادة للجھاد.
جملة اسمیة تدل على تمكن المرض في  )فِي قُلُوبِِھم مََّرضٌ (

معالجتھا،مثال  أكون جالسة بدرس علم  قلوبھم،ولم یسارعوا إلى 
عن  مرض الحسد والكبر و أقول صح (س) لدیھا ھذا المرض،وال 
أرى نفسي مریضة بھ مثال ،وال أسأل نفسي مثال  لماذا أنا سمعت 
ھذا الدرس؟ ھو حتما لي ،ولكن ألن ھذا یحتاج لمجاھدة وإرادة 

 ،فھم غیر صادقین مع أنفسھم،وما عقابھم في الدنیا؟
ھُ َمَرًضا( ) ،فََزاَدُھُم اللـَّ  

 وعقوبتھم األخرویة:
وللمنافقینوبالنسبة للكافرین  )َولَُھْم َعَذاٌب أَلِیمٌ (   

◌ٌ )٧(َعِظیم َولَُھْم َعَذابٌ   ))  

وبالنسبة لعقوبتھم الدنیویة على أنھم یخادعون أنفسھم،ھم بھم 
ھُ َمَرًضا(مرض،ولكن هللا  ،أي تفحش وزاد،فھم كان  )فََزاَدُھُم اللـَّ

لدیھم المرض ولو عالجوه لما استفحل،ولكنھم كذبوا على 
(س) و(ص) مثال لدیھم األمراض ولیس نحن،فماذا  واأنفسھم،وقال



شك الذي عندھم زاد،شھواتھم حدث؟ زاد عندھم ،بمعنى ال
بالمئة،وكان بالمقدور عالجھ،ولكن ألنھم ١٠سابقا مثال كان زادت،

 ٧٠،و٥٠،٦٠م وأنكروا مرضھم وأھملوه  صار كذبوا علي أنفسھ
بالمئة،فزیادة مرضھم أدي إلى عدم إحساس بھ أكثر حتى یؤدي إلي 
موت القلب،لذلك لما اإلنسان یكون لدیھ الشعور بالذنب ھذا شيء 

ق أوال أحس بمرضھ ولكنھ حسن،والكافر ال یحس أبدا ،والمناف
مالھ یزید وأنكر مرضھ،فعقوبة لھ على إھ ،والناسخدع نفسھ 

مرضھ إلي أن یموت قلبھ،أي ال یشعر أبدا.وكل ھذا ألنھ لم یحرص 
على التوبة من األول،لذلك ال بد أن نبادر إلى التوبة ألننا ال نعلم ما 

 سنتعرض إلیھ في المستقبل،فال نؤجل التوبة.
 وھذه اآلیة تقریبا نفس اآلیة التي في سورة الصف:

ُ قُلُوبَُھمْ ( ا َزاُغوا أََزاَغ هللاَّ )٥(فَلَمَّ  
بمعنى أنھ لما زاغ هللا قلوبھم ھذا كان نتیجة زیغھم وھنا في اآلیة 

) زادھم مرضا كذلك عقوبة لھم علي فعلھم،فلم یحاولوا ١٠(
معالجة أنفسھم،وكما نعلم أن هللا یعامل الناس بالعدل والفضل،وھنا 

مرضا،ونرى أن المنافق عنده عدم  عاملھم هللا بالعدل حین زادھم
في سورة مریم:و الجدیة في الحیاة،  

ٍة ( ای )١٢یَْحیَٰى ُخِذ اْلِكتَاَب بِقُوَّ ) 
عدم الجدیة،فكل شيء  والمنافق ال یوجد عنده ھذا الشيء ،عنده

بالنسبة لھ لعب وخداع،الصالة خداع،والصیام كذلك،وھنا حكمة هللا 
أنھ عاملھم بالعدل،وھذا یبین أنھم یستحقون ھذا الشيء.فبیان حكمة 
هللا على تقدیر المعاصي على العاصین بسبب ذنوبھم السابقة،كما 

م لذلك ھنا مع المنافقین،في قلوبھم مرض ،ولم یحاولوا عالج أنفسھ
 زادھم مرضا ،وما ھي العقوبة األخرویة؟

)١٠..(َولَھُْم َعَذاٌب أَلِیمٌ (-٢  



عذاب شدید ومؤلم ألنھم ال یشعرون،إذن عذاب النار ألیم لھم،واأللم 
الذي بھ لیس جسدیا فقط ،وإنما ھناك ألم نفسي كذلك،ولو نالحظ أن 

 المنافق األلم الذي یحسھ باآلخرة ھو نفسي،كیف؟
الكفار یلقون في النار وفي النھایة یتبقى المنافقون تخیلي كل 

مع  والمؤمنون،والمنافقین یرون ھذا،ویعتقدون أنھم سیذھبون للجنة
،ویقال لھم قبل الجنة ھناك الصراط ولكنھ مظلم،فیجب أن المؤمنین 

تحضروا معكم نور وھم بقلوبھم أنھم صالحین وسیدخلون 
للمؤمنین:الجنة،فیمشون وینطفيء النور،فیقولون   

یَْوَم یَقُوُل اْلُمنَافِقُوَن َواْلُمنَافِقَاُت لِلَِّذیَن آََمنُوا اْنظُُرونَا نَْقتَبِْس ِمْن (
) الحدید١٣(نُوِرُكمْ   

أعطونا قلیال من النور الذي لدیكم،فیجیبونھم كل لھ نوره، ارجعوا 
حیث یوزعون النور وسیعطونكم للوراء  

) الحدید١٣(قِیَل اْرِجُعوا َوَراَءُكْم فَاْلتَِمُسوا نُورا(  
 ویرجع المنافقون للوراء،وماذا حصل لھم؟

ْحَمةُ َوظَاِھُرهُ ِمْن قِبَلِِھ ( فَُضِرَب بَْینَُھْم بُِسوٍر لَھُ بَاٌب بَاِطنُھُ فِیِھ الرَّ
َعُكْم قَالُوا بَلَى١٣(اْلَعَذابُ  َولَـِكنَُّكْم فَتَنتُْم أَنفَُسُكْم  ﴾یُنَاُدونَُھْم أَلَْم نَُكن مَّ

ُكم  ِھ َوَغرَّ ْتُكُم اْألََمانِيُّ َحتَّى َجاَء أَْمُر اللـَّ َوتََربَّْصتُْم َواْرتَْبتُْم َوَغرَّ
ِھ اْلَغُرورُ  ﴾١٤﴿ بِاللـَّ  

بمعنى أنكم كذبتم على أنفسكم في الدنیا،فھذا ألم نفسي،بمعنى أنھ 
َولَُھْم (ال یحصل علیھ،لذلك یرى كل شيء ویعتقد أنھ لھ ولكنھ 
) البقرة١٠(َعَذاٌب أَلِیم  

في الدرك األسفل من النار وھو ألم حسي أنھم فھم ألمھم 
 ومعنوي،وھذا من عدل هللا،كما قال هللا في سورة السجدة:

ُكلََّما أََراُدوا أَن یَْخُرُجوا ِمْنَھا أُِعیُدوا فِیَھا َوقِیَل لَُھْم ُذوقُوا َعَذاَب (
بُوَن (النَّا )٢٠ِر الَِّذي ُكنتُم بِِھ تَُكذِّ ) 
وھذا یعني أنھم )  ُكلََّما أََراُدوا أَن یَْخُرُجوا ِمْنَھا(ھنا العذاب النفسي 

یستطیعون الخروج وال یخرجون منھا،ولكنھم یعادون إلیھا،



منھا،ویخرجون ولكنھم یعودون إلیھا مرة ثانیة،والسبب في ھذا أن 
توجد عنده جدیة،ومكذب لغیره،لذلك  المنافق كاذب في نفسھ،وال

من ال یتصف بھذه ن أقبح صفات المنافقین،والمؤالكذب م
 الصفة.وما الذي یجب علي فعلھ؟

 كما جاء في حدیث رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم:
إلى  یھدي البر ، وإن البر إلى یھدي الصدق فإن ، بالصدق لیكم(ع

،حتى یكتب عندالصدق ویتحرىالجنة ، وما زال الرجل یصدق   ) 
إلى الفجور ،  یھدي الكذب فإن عند هللا صدیقا ، وإیاكم والكذب ،

إلى النار ، وما یزال الرجل یكذب ویتحرى  یھدي وإن الفجور
).الكذب ، حتى یكتب عند هللا كذابا  

كذابا ھنا بمعنى كثیر الكذب،لذلك نكون صادقین دائما،وال نكذب 
 ،ولكن رضي الناس،مثال وحدة لن أراھا ثانیةونقول أي كالم فقط لن

أكذب علیھا،مثال بالحرم تأتیني واحدة وتسألني ھل المكان الذي 
بجانبي ألحد؟ فأكذب وأقول نعم،والكذب صحیح أنھ باللسان،ولكن 

تبعاتھ تكون كبیرة بعد ذلك،فنري المنافق حتى صالتھ یكذب 
ھ لیس ª،وھذا فیھا،وصیامھ كذلك،یكذب على نفسھ أنھ یصلي ولكن

مخیف ألن الكفر واضح أما ھذا فغیر واضح،لذلك الكذب ھو من 
 أقبح الصفات،ومن أقبح صفات المنافقین.

)؟١٠وماذا نفعل كنتیجة لآلیة (  
ال نكذب،وكذلك نعالج أنفسنا من مرض الشبھات والشھوات،وھذا 
كلھ یحتاج للعلم لیزید اإلیمان،وكذلك الھمة والعزیمة للعالج من 

مراض.األ  
) وصفة أخرى من صفات المنافقین:١١وننتقل لآلیة (  

)َوإَِذا قِیَل لَُھْم َال تُْفِسُدوا فِي اْألَْرِض قَالُوا إِنََّما نَْحُن ُمْصلُِحونَ (  
وھؤالء الناس،قالوا  ناس) تبین أنھم مع َوإَِذا قِیَل لَھُمْ وفي ھذه اآلیة(

أزواجھم،أو لھم،بغض النظر من الذي قال لھم،أصحابھم، أو 
) فعل مبني لما لم یسمى فاعلھ،فالفاعل ھنا  قِیلَ ھم،و(الدیو



مبھم،بمعنى لیس مھما من یكون القائل،وھذا یعنى أننا في الدنیا ال 
نقول إذا (س) قالت سآخذ بكالمھا،أما (ص) إن قالت فلن آخذ 

بكالمھا.وكذلك ھذا یعني أن الفعل متفحش فیھم وظاھر،والكل یرى 
ألرض.وماذا قیل لھم؟فسادھم في ا  

)َال تُْفِسُدوا فِي اْألَْرضِ (  
والفعل یفسد من فسد،ومصدر الفعل الفساد،وما ھو تعریف الفساد 

 في األرض؟
ھو أن یسعى اإلنسان في األرض بالمعاصى،بغض النظر ما ھي 

ھذه المعصیة،مثال في غزوة تبوك ،ما ھي المعصیة التي 
 ارتكبوھا؟

للقتال،فكأنھم لم یستجیبوا ألوامره،وھذه معصیة التخلف عن النبي 
واضحة،وھذا یعني بأن المنافق ھناك أوامر ال یعملھا،لذلك الفساد 

 ھو العمل في األرض بالمعاصي،كما في اآلیة في سورة الروم:
)٤١ظََھَر اْلفََساُد فِي اْلبَرِّ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْیِدي النَّاِس َ ( ) 

اإلنسان وبسبب آثار الذنوب والمعاصي وبغض تخیلي معاصي 
 النظر ما ھي،ماذا یحصل؟

ھذا یؤثر على البیئة،كما قال أحدھم إني ألرى ذنبي في خلق 
زوجتي ودابتي،مثال لما یرى زوجتھ ال تسمع كالمھ،أو لما أرى 

الخادمة ال تسمع كالمي،معناه ھذا من ذنبي وهللا سلطھم علي،ولكن 
اذا نقول؟ لماذا ھي ال تسمع الكالم،على أن نحن إن حصل لنا ھذا م

أحضر غیرھا.لماذا زوجتي غاضبة؟ولماذا السیارة الیوم ال 
تعمل؟حتما لما أخذتھا للورشة المصلح لم یقم بعملھ جیدا،فال ألوم 
نفسي أبدا.وھذا الذي قال أرى ذنبي في خلق زوجتي،فھذا ألنھ 

بذنبھ،سیلوم الناس یشعر بذنوبھ وعنده الشفافیة،أما الذي ال یشعر 
والسحر......دائما،والحسد.  

لذلك أي شيء تعطل عندنا نستغفر هللا،ولیس شرطا أن نعرف ما 
ھو الذنب،ولن أخسر من استغفارى،إذا النبي كان یستغفر في الیوم 



مرة.وكذلك لما آدم أذنب اعترف بذنبھ،عكس إبلیس  ١٠٠
) األعراف١٦(فَبَِما أَْغَوْیتَنِي :(استكبر،والم هللا بقولھ  

مثال أسقط باالمتحان،وألوم المدرسة ،وال أقول أنھ بسبب تقصیري 
في الدراسة،وھذا ما فعلھ إبلیس مع هللا،لذلك ھو لم یھتدي إلي 

التوبة،وهللا حین اختبره ھو یعلم ما بقلبھ ،ولكن ھذا االختبار خرج 
ا رجوا مما بقلبھ،لذلك كما ذكرنا سابقا الناس لم یأتوا بحیاتنا إال لیخ

 بقلوبنا،فال نلومھم.
وآدم علیھ السالم وسوس لھ الشیطان إلى أن أكل من الشجرة،وماذا 

 فعل،ھل الم إبلیس؟
قَاَال َربَّنَا ظَلَْمنَا أَنفَُسنَا َوإِن لَّْم تَْغفِْر لَنَا َوتَْرَحْمنَا لَنَُكونَنَّ (ال إنما قال 

) األعراف٢٣ِمَن اْلَخاِسِریَن ( ) 
ولم یذكر حتي اسم إبلیس،ونحن نلوم ھذا وذاك،كذلك المنافق ال 
یلوم نفسھ وإنما یضع اللوم على الناس،الجو حار ال أستطیع،ال 

 توجد عندي سیارة،فیتعذر ویحلف ویلوم،أما المؤمن :
ولیس شرطا أن یعرف الذنب،ویؤمن بحكمة ) َربَّنَا ظَلَْمنَا أَنفَُسنَا(

 هللا وقدره.
یفسد في األرض بسبب المعاصي،ولیس شرطا أن إذن اإلنسان 

أعرف ما ھي معصیتي،المھم أن أستغفر دائما،والدعاء الذي یجب 
أستغفر هللا العظیم الذي ال إاله إال ھو الحي  (أن نقولھ دائما ھو
واالستغفار یبین  فنتوب ونرجع إلي هللا دائما.)القیوم وأتوب إلیھ.
بسبب ذنوبنا فال  وجود األمطار،وارتفاع األسعار أنني عبد.وعدم

 نلوم أحدا،وإنما نستغفر هللا،(اللھم اغفر لنا بما فعلھ السفھاء منا).
نسأل هللا أن یغفر لھم ولنا. ؟وأحیانا األبناء یذنبون ،فماذا نفعل  

لنا وللمسلمین والمسلمات ،والمؤمنین  اغفروكذلك دعاء اللھم 
 والمؤمنات

َال تُْفِسُدوا فِي وبماذا رد المنافقون لما قیل لھم (، فقینونعود للمنا.
)اْألَْرضِ   



 
)١١( قَالُوا إِنََّما نَْحُن ُمْصلُِحونَ (   

نا الناس كما ذكر وھنا یبین أنھا ما دامت قیلت لنا نراجع أنفسنا،ألن
ھم اختبار لنا،فقد یحمل لي أحد الحق،ولكنني ال أقدره،فأغضب 
منھ،وأحیانا لیس بالكالم وإنما تعابیر وجھي تدل على ذلك،وھل 
 آخذ كلمة الحق ھذه أم أفعل مثل إبلیس وأقول من ھي لتقول لي؟

 بغض الكالم عند هللا،إذا قیل لھ اتق هللا قال علیك بنفسك،لذلك من 
ال أقول لمن نصحني علیك بتفسك،مع أن الحق أتى مث

لعندك،وأحیانا یكون من أعدائك،فتقولین ال أنا لست كذلك وعلیك 
ید تف )نََّما(إو)،قَالُوا إِنََّما نَْحُن ُمْصلُِحونَ ( بنفسك.والمنافق بقولھ:

الحصر بمعنى نحن فقط مصلحون،أي نحن نرید الخیر ،ونیتنا 
حسنة وال نفسد في األرض ،فھم قلبوا الحقیقة،ولم یقبلوا بالنصیحة، 
فھذا أعظم حاال من الذي یعمل المعصیة،وأواجھھ بھا،ویعترف أنھ 

أخطأ.فھذا صادق مع نفسھ.مثل كعب بن مالك لما تخلف عن 
من غیر عذر.أما المنافق فھو یقلب الغزوة واعترف بأن تخلفھ 

 )إِنََّما نَْحُن ُمْصلُِحونَ (الحقائق ویعطي التبریرات بقولھم 
ولما أحد نصحھم فھذه رسالة من هللا أنھ بعث لھم من 
ینصحھم،وردوا بادعائھم إنھم ال یریدون الفساد وإنما 

اإلصالح،وھذا من أعظم الذنوب أن یعمل اإلنسان العمل السيء 
نھ مصلح،فھو یكذب علي نفسھ.كما قال هللا تعالى في ویدعي بأ

ً  :(سورة فاطر  )٨(أَفََمْن ُزیَِّن لَھُ ُسوُء َعَملِِھ فََرآَهُ َحَسنا
٢/٢٠١٧/ ١٢ 

ِكن الَّ یَْشُعُرونَ ( ـٰ  ﴾١٢﴿ أََال إِنَُّھْم ُھُم اْلُمْفِسُدوَن َولَ
ھم كما ذكرنا یرتكبون المعاصي جھرا والناس تنصحھم ال تفسدوا 

،وھذا یعني أن ھؤالء المنافقین وردھم بأنھم مصلحون،في األرض
إذا قیل لك اتق لذلك من شر الكالم عند هللا ،لدیھم قصور نظر

 :سورة ال نفس  هللا،أجبت ،علیك بنفسك،كما جاء في



َ  َوإَِذا قِیَل لَھُ ( ْثمِ اتَِّق هللاَّ ةُ بِاْإلِ  ) البقرة٢٠٦( أََخَذْتھُ اْلِعزَّ
تقول لي اتق هللا؟ فھو ھمھ فقط أن  اوھذا ھو المنافق مثال یقول لماذ

یبعد الشبھات عن نفسھ،والمنافق ال یشعر وال ذرة إحساس لدیھ أنھ 
 مفسد،فھو یقلب الحقائق ویقول عن نفسھ أنھ مصلح.

لَُھْم آِمنُوا َكَما آَمَن النَّاُس قَالُوا َوإَِذا قِیَل  :(ونكمل صفات المنافقین
فََھاءُ  ِكن الَّ  أَنُْؤِمُن َكَما آَمَن السُّ ـٰ فََھاُء َولَ أََال إِنَُّھْم ُھُم السُّ

 ﴾١٣﴿ یَْعلَُمونَ 
ومن رحمة هللا أنھ یبین لنا كل الصفات،ففي بدایة السورة كما 

باعھم لنا ما ھي أصناف الناس،من ناحیة اتذكر  هللا  أنذكرنا 
للمنھج،وھم المتقین والكفار،ثم المنافقین الذین یظھرون عكس ما 
 یبطنون،فظاھرھم ھو اتباع للمنھج ألن ھمھم فقط تقبل الناس لھم.

 وتكرر ذكرھا ھنا،والمرة )َوإَِذا قِیَل لَُھمْ  :(وفي اآلیة السابقة 
)،وھذا یعني أن المنافقین یعیشون  بین ١١األولي كان في اآلیة (

ناس تأمرھم بالعروف وتنھاھم عن المنكر،أي مؤمنین،وكذلك ھنا 
جاء في یبین لنا أن فسادھم ظاھر ألن ھناك من ینھاھم عنھ،كما 

ال یراجعون  فھمبأنھم مصلحون، )،ویبررون فسادھم١١اآلیة (
) كذلك یبین لنا ماذا ١٣وفي اآلیة (أنفسھم أنھم احتمال أخطأوا،

 )َوإَِذا قِیَل لَُھْم آِمنُوا َكَما آَمَن النَّاسُ  :(یقول لھم المؤمنین: 
على الجوارح،فالمؤمن ال واإلیمان ھو ما وقر في القلب وظھر 

نا مؤمن بالقلب،ألن اإلیمان مثل الشعلة في القلب أ یقول فقط 
مؤمنین یأمرون  .وھنا لدیناوالنور،وتظھر علي الجوارح

المنافقین،بماذا؟ ھم ال یقولون لھم مثال صلوا،وإنما األمر ھنا 
وكما ذكرنا وھذا یبین أنھ ظاھر للناس بأنھم غیر مؤمنین،،)آِمنُوا(

،ولكنھ یظھر على الجوارح،لذلك یعرف أن اإلیمان مع أنھ في القلب
بِِذْكِر أََال  (واألمان المؤمن لدیھ السكینھ المؤمن من غیر المؤمن ،

ِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوُب ( ،ألنھ سلم أمره ª،بأنھ ھو الرازق )الرعد)٢٨هللاَّ
والحافظ والمعطي،واإلیمان كذلك یقلل حساسیة اإلنسان لألشیاء 



المادیة،فھو كمن یرتفع بالطائرة،وكلما زاد ارتفاعا یرى األشیاء 
الدنیویھ صغیرة،ویقل تحسسھ للناس وكالمھم،ولیس ألنھ ال 

 إحساس لدیھ،وإنما تصبح ھذه األشیاء ال
اتصالھ باª  أھمیة لھا من المشاكل واألشیاء الدنیویة،ألنھ زاد

یمان یظھر علي حال اإلنسان وارتفع وارتقى.وھذا ھو اإل
 وتصرفاتھ.وھؤالء المؤمنین لما یرون المنافین یقولولون لھم

شارة نود اإلا وتثقوا باª،وھنا نقطة أي یجب أن تؤمنو)،آِمنُوا(
 إلیھا،كیف نزید إیماننا؟
حبة الخیر،كما كان بالقرآن ،ومعرفة هللا والعمل الصالح،وص

،ویقولون دعونا نؤمن ساعة،ھذه الصحبة تذكرك الصحابة یفعلون
بالخیر،وعن هللا فتزید إیمانك.ألن اإلیمان یبلى كما یبلى 

 (اللھم جدد اإلیمان في قلوبنا). الثوب،وھو یحتاج للتجدید
) وكما ذكرنا المؤمنین ینصحون المنافقین بأن ١٣ونعود لآلیة (

یؤمنوا،وھنا یظھر لنا وكأن المنافق أسلم وآمن  في البدایة ولكنھ لم 
یھتم بإیمانھ،ویأخذ بالوسائل لیحافظ على ھذا اإلیمان فضعف 

ال تعني ابتداء،ولكن تعنى أن إیمانكم ھذا )،آِمنُوا(وضعف،لذلك 
نك أ ؟لذلك أنت كذلك ال تعتمدین علىنھ.بھ،وتزیدولماذا ال تھتمون 

حتاج دائما ،ال اإلیمان ی مسلمة،ودرست ھذا في المدرسة،والجامعة
 مسئولیة ما دام هللا أعطانا إیاھا. للتجدید،ألنھ یبلي.وھو

وھوالء المنافقین هللا أعطاھم اإلیمان ولكنھم لم یھتموا بھ وبأسباب 
 كیف؟)،آِمنُوا(زیادتھ،فضیعوه.وھنا 

،وھنا المثال لھم الناس،وھذا یعني أن إیمان  )َكَما آَمَن النَّاسُ (
حمھ رھؤالء المنافقین لیس إیمانا حقیقیا.والناس كما یقول السعدي 

في تفسیره،المقصود بھم أبوبكر وعثمان والصحابة رضي هللا هللا 
وھنا المنافقین  لم یأخذوا بنصیحة المؤمنین،ألنھم ال یتقبلون عنھم.

 لنصیحة،وماذا قالوا؟ا



فَھَاءُ ( )،أي نظروا للصحابة نظرة  قَالُوا أَنُْؤِمُن َكَما آَمَن السُّ
 دونیة،وسموھم السفھاء،وما تعریف السفھ؟

ھو قلة العقل والرشد،وهللا في سورة البقرة لقب المنافقین بالسفھاء 
 في حادثة تغییر القبلة:

ُھْم َعن قِْبلَتِِھُم الَّتِي َكانُوا َعلَْیَھا ( فََھاُء ِمَن النَّاِس َما َوالَّ َسیَقُوُل السُّ
)١٤٢( 

) رد المنافقین یدل على إعجابھم ١٣وفي اآلیة (
بأنفسھم،واستھزاءھم وتحقیرھم للصحابة،وسموھم السفھاء ألنھم 
ھم تركوا أوطانھم  وتجارتھم وعائالتھم بسبب إیمانھم ومعادات

للكفار،وجاءوا للمنافقین في المدینة، بمعنى ما ھذا اإلیمان الذي 
بالنسبة لھم ھذا من ارتھ ووطنھ؟فیجعل اإلنسان یترك بالده وتج

 إعجابھم بأنفسھم -١السفھ.إذا  ردھم یدل على:
 للمؤمنین.تحقیرھم  -٢          

الء الصحابة في ھجرتھم كانوا موقنین أنھم بتركھم كل ما وھؤ
 فوه ª،هللا سیعوضھم بأفضل منھ.لذلك بالنسبة للسفھاء أنھم كیترك

 دھم وتجارتھم؟؟یؤمنوا إیمان یجعلھم یتركون بال
وبھذه اآلیة لدینا فریقین فریق المؤمنین والذي ینصح،وفریق 

المنافقین الذي رفض ھذه النصیحة.ولكن ھل الصحابة ردوا على 
 ھؤالء المنافقین لما سموھم بالسفھاء،؟

اٍن (،ألن  ال َ َال یُِحبُّ ُكلَّ َخوَّ َ یَُدافُِع َعِن الَِّذیَن آَمنُوا ۗ إِنَّ هللاَّ إِنَّ هللاَّ
 ) الحج٣٨َكفُوٍر (

هللا رد علیھم ،كما حصل مرة أن جاء من یھاجم أبوبكر الصدیق 
ر ال ،وأبوبكرضي هللا عنھ في حضرة النبي صلى هللا علیھ وسلم

 ن ال یرد یقال أنھ ال شخصیة لدیھ!!!یرد علیھ،طبعا بأیامنا ھذه م
ولكن أبوبكر في النھایھ رد علیھ،فترك النبي صلي هللا علیھ وسلم 

المجلس ،فلحقھ أبوبكر وقال لھ،لما دافعت عن نفسي أنت 
تركتني،فرد علیھ :لما كان الرجل یھاجمك وأنت لم ترد علیھ،قیض 



علیھ،ترك هللا لك ملكا یدافع عنك،ولكن أول ما بدأت أنت بالرد 
 ،وأنا ال أجلس مع الشیطان. ،.الشیطان  الملك المكان ومكانھ جاء

 وھذا ھو اإلیمان أن تؤمنین بأن هللا یقیض لك ملك یدافع عنك،ألن
َ یَُدافُِع َعِن الَِّذیَن آَمنُوا ۗھذا ما جاء ذكره في القرآن(( وهللا )إِنَّ هللاَّ

 )١٣نا في اآلیة (یدافع عنك أفضل بكثیر مما ستفعلینھ أنت.كما ھ
ِكن الَّ یَْعلَُمونَ ( ـٰ فََھاُء َولَ  ﴾١٣﴿ أََال إِنَُّھْم ُھُم السُّ

 ھم.وهللا یبینمؤكدات في اآلیة،أال،وإنھم و ٣وھنا  )أََال إِنَُّھْم ُھمُ (
ھنا وبتأكیدات ثالث أنھم ھم السفھاء،ولیس أبوبكر والصحابة 

ة العقل والرشد رضوان هللا علیھم.والسفیھ كما ذكرنا من لدیھ قل
مثل وكذلك الذي ال یعلم مصالح نفسھ ،فاª أعطاھم العقل ولكنھم لم 

فََھاَء  ( یستخدموه لخدمتھم.كما بسورة النساء َوَال تُْؤتُوا السُّ
أي ال یعرف كیف یتصرف وال یعرف مصلحة  )٥( أَْمَوالَُكمُ 

نفسھ،فقط یتبع ھواھا.فھو ال یعلم ویجھل مصالح نفسھ،أي عنده 
ِكن الَّ (نقص العلم.وھنا هللا بقولھ  ـٰ فََھاُء َولَ أََال إِنَُّھْم ُھُم السُّ

ھو نفى عنھم العلم،وسابقا في اآلیات نفى عنھم  ﴾١٣﴿ یَْعلَُمونَ 
ِكن الَّ یَْشُعُرونَ أََال إِنَُّھْم ھُ (الشعور  ـٰ  ﴾١٢﴿ ُم اْلُمْفِسُدوَن َولَ

واإلیمان كما ذكرنا یحتاج للعلم،والمنافق صار سفیھا لنقص 
وتبین اآلیات كذلك علمھ،والوسیلة لخروجھ من ھذا السفھ ھو العلم.

أن المنافق ال یحاول تغییر نفسھ وتطویرھا وإصالحھا،ویختلق 
 األعذار كلما نصحھ الناس.

 ) أنھ ینفرون الناس١٣رى عن رد المنافقین في اآلیة (ونقطة أخ
وھذا كذلك كان حال أعداء من المسلمین الحق،بتسمیتھم بالسفھاء.

النبي صلي هللا علیھ وسلم في مكة حین كان یدعو الناس ،كان 
 أبوجھل یخبر الناس ھذا مجنون فال تسمعوا لھ.

ر والسفھ وھي عدم الشعوكما ذكرنا  ونعود للمنافقین وصفاتھم 
 وعدم العلم.



وما ھو عكس النفاق؟مثال من یأتیك لینصحك  مثال اقرئي  القرآن 
لیزید إیمانك ماذا تفعلین؟ تأخذین بالنصیحة،وال تقولین ال أنا ال 

حتقر الناس،وال ینفر الناس من ال  ال أتكبر وأوأحتاج للنصیحة،
ید نستفأن  أصحاب العلم،و یستزید من العلم. لذلك كل آیة نحاول

 منھا.
 وننتقل لصفة أخرى من صفاتھم:

َوإَِذا لَقُوا الَِّذیَن آَمنُوا قَالُوا آَمنَّا َوإَِذا َخلَْوا إِلَٰى َشیَاِطینِِھْم قَالُوا إِنَّا (
 ﴾١٤﴿ َمَعُكْم إِنََّما نَْحُن ُمْستَْھِزئُونَ 

 وھنا یبین لنا كیف أن للمنافق وجھین:
 المنافق مع الكفار -٢ق مع المؤمنین     المناف -١

نھا عالمات على الطریق لیحاسب وھذه اآلیات عن المنافقین كأ
،والحمدª نحن مسلمین،ولكن یجب أن نخاف على نسان نفسھاإل

أنفسنا من النفاق،ونحاسب أنفسنا ،لذلك جاءت آیات كثیرة في 
سنا وبین أنف یجب أن نصدق دائما بیننا وصفاتھم وبأنھم كاذبین،

نبعد ھذه الصفة عنا.ونقطة أخرى لما نتكلم عن  ومع الناس كي
صفاتھم ھنا لیس لنقول أن (س) مثال ھذه منافقة.ھذا لیس من شأننا 

 الحكم على  الناس،ھو فقط لنحاسب أنفسنا علیھ.
 یقول:والنبي صلى هللا علیھ وسلم 

،الذي یأتي ھؤالء بوجٍھ، وھؤالء  الوجھین ذو الناسِ  شرِّ  من(
 ).بوجھٍ 

فھو كالحرباء تتلون حسب المحیط،مثال ھؤالء لونھم أحمر سأكون 
 أحمر مثلھم،وھؤالء أخضر فسأكون أخضر مثلھم.

 مع المؤمنین: ینوسنرى أوال المنافق



) بمعنى قابلوا المؤمنین لَقُواوھنا (،)َوإَِذا لَقُوا الَِّذیَن آَمنُوا((-١
عھم، وماذا وجلسوا معھم في العمل .،في البیت،فھم معھم في مجتم

ف لما یالقون المؤمنین یتكلمون عن  )قَالُوا آَمنَّا (یفعلون؟ 
أنفسھم،بأنھم مؤمنین ویصلون و..و..و.،وهللا یذكر لنا عن المنافقین 

 :ب وقالوا،أي أن كالمھم كثیر،وعن أنفسھم 
ْنیَا َویُْشِھُد ( َ َعلَٰى َما ِمَن النَّاِس َمن یُْعِجبَُك قَْولُھُ فِي اْلَحیَاِة الدُّ هللاَّ

فكل ما یفعلونھ ھو القول ،ولكنھ كالم ال معنى  )٢٠٤( فِي قَْلبِھِ 
لھ.وكذلك لما یلقون المؤمنین ال حاجة لھم ألن یتكلموا عن 

عدم ثقتھم أنفسھم،ولكنھم یحبون أن یظھروا أنفسھم ،وھذا یبین 
بأنفسھم، وكأنھم یبعدون الشبھات عنھا.ألن الواثق من نفسھ یقل 

مھ ویزید عملھ،وألن من كثر قولھ قل عملھ،ألن طاقتھ تھدر كال
 علي الكالم الكثیر.

 لن ونوھنا ھم مع المومنین وإذا قالوا لھم آمنوا ال یقول )قَالُوا آَمنَّا (
،أي قولھم بألسنتھم ما لیس في یقولون آمنا،وإنما   نؤمن ،
ن أمن ال یحتاج ولون نحن معكم ،على طریقتكم.والمؤقلوبھم،فیق

 الحجرات:یقول آمنت ألن اإلیمان في القلب،كما جاء في سورة 
ا یَْدُخِل ( ِكن قُولُوا أَْسلَْمنَا َولَمَّ قَالَِت اْألَْعَراُب آَمنَّا ۖ قُل لَّْم تُْؤِمنُوا َولَٰ

یَماُن فِي قُلُوبُِكْم ۖ  ).١٤(اْإلِ
َ ألن (فال یحتاج أن نخبر عنھ.  )١٦(بِِدینُِكمْ قُْل أَتَُعلُِّموَن هللاَّ

الحجرات) .ھل ھم یخبرون هللا بإیمانھم؟ ھذا یجب أن یظھر على 
أعمالھم،وال حاجة لھم للقول.كمن یقول أنا صابر،أنا متوكل،أنا 

 شاكر.....
 وھنا المنافقین یقولون بألسنتھم أنھم آمنوا،وھم یزكون أنفسھم.
 ومع المؤمنین یتكلمون عن أنفسھم ویظھرون ما لیس فیھم.



تبین أنھم ال یستحملون البقاء  )َوإَِذا َخلَْوا إِلَٰى َشیَاِطینِِھمْ ( -٢م ث
كثیرا مع المؤمنین،فیرجعون للمكان الذي یرتاحون فیھ لذلك جاءت 

فھو خاص لھم،فمع المؤمنین كأنھ لقاء عام،وكأنھ شيء )،َخلَْوا(
بھ سر،فھم ألنھم كما  الذي  شيءالمجبرین على فعلھ.والخلوة كما 

 جبر لیالقي المؤمنین ویخبرونھم بإیمانھم،وھم في خلوتھم لمن؟الم
وشیطان من شطن،أي كل ما بعد وعات،أي كلما ،)إِلَٰى َشیَاِطینِِھمْ (

ابتعد اإلنسان عن هللا فھو شطن،لذلك الشیطان لیس من الجن 
نس كذلك،وشیاطین الجن ال نراھم ،ھم ھناك شیاطین اإلفقط،

 اإلنس فھم األسوأ،ألنھم ال یتركوننایوسوسون لنا،أما شیاطین 
وكالھما بعد عن هللا،ومن ابتعد عن هللا یرید للناس أن تكون 

مثلھ،وتبتعد عن هللا،كما إبلیس یرید أن یدخل كل الناس في النار 
 وھؤالء المنافقین ما ھو المرغوب لدیھم؟ألنھ سیدخل للنار.

رجعوا ألنفسھم،ألن بقولھم فھم ھنا )،َوإَِذا َخلَْوا إِلَٰى َشیَاِطینِِھمْ (
م ھللمؤمنین أنھم آمنوا،فكأنھم لیسوا ھم ،ولكن بخلوتھم لشیاطینھم و

كبراؤھم في الشر،والذین على شاكلتھم،وصحبتھم التي یرتاحون 
لھا.والمؤمن یأخذ بظاھر قولھم أنھم آمنوا،كما كان یفعل الرسول 

،لذلك مانھمصلى هللا علیھ وسلم لما یأتیھ المنافقون ویخبرونھ بإی
قُولُوَن َویَ (والمنافقین كانوا یقولون لبعضھم البعض اذھبوا للنبي 

 ) التوبة٦١(ُھَو أُُذٌن ۚ
وأذن بمعنى ھویستمع لكل شيء،ویصدقھ،ألنھ كان یأخذ 

بظاھرھم،وشیاطینھم كما ذكرنا ھم صحبتھم في الشر من شیاطین 
 اإلنس،ومن على شاكلتھم،وماذا یقولون لھم؟

) َّ  ﴾١٤﴿ ا َمَعُكْم إِنََّما نَْحُن ُمْستَْھِزئُونَ قَالُوا إِن



ھم ما زالوا فیھ تأكید لھم بأنھم لم یتغیروا، )قَالُوا إِنَّا َمَعُكمْ ( -١
 ،وال یریدون لھذهفھم خائفین على أنفسھمأصحابھم وتابعین لھم،

لَِك َال (الصحبة أن تتركھم  ألنھم مرتاحین منھم  َذْبَذبِیَن بَْیَن َذٰ لَٰى إِ مُّ
ُؤَالِء ۚ ُؤَالِء َوَال إِلَٰى َھٰ ،وكذلك خائفین علي مكانتھم بین )١٤٣(َھٰ

المؤمنین.فنرى أن المنافق أھم شيءعنده مصلحتھ.ولیس أین الحق؟ 
ومصلحتھ مع المؤمنین أن یقول أنا مؤمن ألن الغالبیة مؤمنة،وفي 

 بلد مسلمین.وكذلك أال یتركون صحبتھم.
لھم السابق  بقولھم أنھم آمنوا : ثم ھم بعد ذلك یبررون فع

بإظھارنا لھم بأننا مؤمنون،والمنافق یعتقد أن حیلتھ انطوت علي  ٢
وھذا یبین حالھم المؤمنین ،وألن المؤمن یأخذ بالظاھر.

المتناقض،وأنھم مذبذبین،ویظھرون عكس ما یبطنون،وكذلك بأنھم 
ریدون یخائنین،و ذلیلین من خوفھم الشدید أن یكشفوا،وكذلك ألنھم 

أن الناس تحبھم فال یظھرون حقیقتھم،ألن حقیقتھم قد تبغض الناس 
 .منھم

فیمن تخلف عن غزوة تبوك من  صلى هللا علیھ وسلم  والنبي
ر ستغف،واأخذ بظاھرھم لھ عذرھم ھو المنافقین حین جاؤوه لیبینوا

الذین خلفوا وھم كانوا من الصادقین،ومنھم مالك الذي  ٣لھم،إال ال
أوتیت الجدال،وكنت أستطیع أن أرضي النبي وآخذ دعوتھ قال أنا 

مثل المنافقین و أعرف أنني سأرضي النبي ولكنني سأغضب 
هللا،وھنا  یظھر الفرق بینھ وبین المنافقین،فھو لدیھ اإلیمان وكذلك 
الصدق من االعتراف بخطئھ في تخلفھ عن الغزو،ولكن المنافقین 

 ن أن یكشفوا.لدیھم الكذب والخوف والذل الشدید م
 وهللا یرد علیھم:

ُھْم فِي طُْغیَانِِھْم یَْعَمُھونَ ( ھُ یَْستَْھِزُئ بِِھْم َویَُمدُّ  ﴾١٥﴿ اللـَّ



 وھنا هللا یبین لنا أنھم بعملھم ھذا ذو الوجھین سیحدث لھ شیئین:
ھُ یَْستَْھِزُئ بِِھمْ ( -١ ھنا االستھزاء،ھم بدأوا بھذا الفعل  والفعل)،اللـَّ

وعقوبة علي استھزائھم ،﴾١٤﴿ إِنََّما نَْحُن ُمْستَْھِزئُونَ (مع المؤمنین 
ھُ یَْستَْھِزُئ بِِھمْ (بالمؤمنین جاءھم الفعل من هللا   )،اللـَّ
 كیف؟

وفعل االستھزاء من هللا لیس مطلقا،وإنما مقیدا بفعل ھذا 
،كما ھنا في اآلیة مع المنافقین،ھم اإلنسان،أي من استحق ھذا الفعل

بدأوا باالستھزاء بالمؤمنین.وكما نعلم اسنھزاء الخلق استھزاء 
ناقص بمعنى أن بھ عیبا،ولكن لما یذكر لنا عن استھزاء  هللا ،فھو 

یعامل عباده بالعدل والفضل،والمؤمن یعاملھ  لحكمة وعدل.وهللا
ھم  ختم على قلوببالفضل،والكافر بالعدل،كما ذكرنا سابقا أن هللا

 وھذا من عدل هللا ألنھم یستحقون ذلك.
ھزاء هللا بھم ھذا من عدلھ،ولكن استھزاء هللا لیس توھنا كذلك اس

كمثلھ شيء،واستھزاء اإلنسان كما ذكرنا ھي صفة نقص بھ،ویدل 
 علي تكبره،ولكن هللا استھزائھ خالي من النقص والعیب،

 وكیف یستھزي هللا بھم؟
 تبین كیف یستھزى هللا بھم:  مواقف ٣ھناك 

لھم ھذا العمل السيء المنافق حین یعمل العمل هللا یزین -١
ھذا خیر،فكأنھ سبحانھ وتعالى والكذب،بأنھ علي خیر،وعملھ 

 یستدرجھم،وكما جاء في سورة الكھف:
فِي  ) الَِّذیَن َضلَّ َسْعیُُھمْ 103﴿قُْل َھْل نُنَبِّئُُكْم بِاْألَْخَسِریَن أَْعَماالً ((

ْنیَا َوُھْم یَْحَسبُوَن أَنَُّھْم یُْحِسنُوَن ُصْنعاً (  )١٠٤اْلَحیَاِة الدُّ



عملھم الخبیث أنھ حسن جدا،وكالمھم السيء أنھ یزین لھم مثال 
حسن.وألنھم بدایة ھم قاموا بالفعل فاستحقوا استھزاء هللا لھم.وھذا 

 في الدنیا،فكأنھم عایشین علي كذبة وصدقوھا.
 القیامة،هللا یستھزيء بھم،أنھم لما یعطون األنوار وھذا بیوم-٢

 یفرحوا،ولكن لما یمشون تنطفيء ھذه األنوار،فیسألون المؤمنین
 ،فیخبرھم المؤمنون أن یرجعون للوراء: أن یعطونھم من نورھم

ْن مِ ﴿یَْوَم یَقُوُل اْلُمنَافِقُوَن َواْلُمنَافِقَاُت لِلَِّذیَن آََمنُوا اْنظُُرونَا نَْقتَبِْس 
نُوِرُكْم قِیَل اْرِجُعوا َوَراَءُكْم فَاْلتَِمُسوا نُوراً فَُضِرَب بَْینَُھْم بُِسوٍر لَھُ 

ْحَمةُ َوظَاِھُرهُ ِمْن قِبَلِِھ اْلَعَذابُ   الحدید﴾١٣(بَاٌب بَاِطنُھُ فِیِھ الرَّ
فھم یوم القیامة یرون أمامھم أن الكل یتبع آلھتھ ویقذف معھا في 

یبقى المؤمنون والمنافقون،فیعتقدون أنھم  النار،وفي النھایة
سیذھبون للجنة ویفرحون لذلك،وتخیلي ھم یأخذون النور،ولكنھ 
ینطفيء،وھذا أشد ألما،ألنھم فرحوا بالنور أوال،ولكنھم سیلقون 

 بعدھا بالنار.
ولما یرمون بالدرك األسفل من النار.حین یفتح لھم باب من  -٣

الوا ادخلوا الجنة،فیسحبون أنفسھم الجنة،وھم في جھنم،ویقال لھم تع
 مؤلم كذلك. غلق بأوجھھم.وھذالون لبابھا تولكن أول ما یص

 وكل ھذا من استھزاء هللا لھم.فھو عذاب جسدي ونفسي.
ُھْم فِي طُْغیَانِِھْم یَْعَمُھونَ ( -٢ الستدراج اأي ھذا المدد و ﴾١٥﴿ َویَُمدُّ

ویمنیھم،وھم یعتقدون أنھم على  یزیدھم هللا فیھ،فیعطیھم
خیر،فیمدھم في طغیانھم باستدراجھم ،ولكنھم یعمھون عنھ وال 

 یرونھ،یحسبون أنھم یحسنون صنعا،وكما یقول هللا عنھم في سورة 
 التوبة:



بَُھم بَِھا فِي( ُ لِیَُعذِّ  فََال تُْعِجْبَك أَْمَوالُُھْم َوَال أَْوَالُدُھْم ۚ إِنََّما یُِریُد هللاَّ
ْنیَا َوتَْزَھَق أَنفُُسُھْم َوُھْم َكافُِروَن (  ) .٥٥اْلَحیَاِة الدُّ

كل ھذا استدراج  ،ولكنموأوالدھ متعجبنا أموالھ ونلما نري المنافق
لھم من هللا،وھم یعتقدون أنھم علي خیر،وأن هللا یحبھم لذلك 

أعطاھم ھذه األموال واألوالد،وعطاء هللا الدنیوي ال نقیسھ على 
محبة هللا،ألن هللا یعطي الدنیا لمن یحب،ولمن ال یحب،وال یعطي 

لدین إال لمن یحب،وھذا یعني أن هللا إذا علمك الدین فھو ا
نسأل هللا أن یفقھنا ٠ك من یرد هللا بھ خیرا یفقھھ في الدین،یحبك،لذل

 في الدین،ونعمة أن هللا أحضرنا من بیوتنا لنأتي للدرس ونتعلم.
 واآلخرة والدین ھو المقیاس.

 .،ورزقا طیبا وعمال متقبالاللھم إنا نسألك علما نافعا
 
١٩/٢/٢٠١٧ 

َكَما آَمَن النَّاُس قَالُوا أَنُْؤِمُن  َوإَِذا قِیَل لَُھْم آِمنُوا (:سنعود قلیال لآلیة
فََھاءُ  ِكن الَّ یَْعلَُمونَ  َكَما آَمَن السُّ ـٰ فََھاُء َولَ َوإَِذا  ﴾١٣﴿ أََال إِنَُّھْم ُھُم السُّ

لَقُوا الَِّذیَن آَمنُوا قَالُوا آَمنَّا َوإَِذا َخلَْوا إِلَٰى َشیَاِطینِِھْم قَالُوا إِنَّا َمَعُكْم 
 ﴾١٤﴿ نَْحُن ُمْستَْھِزئُونَ إِنََّما 

وھذا یبین أن المنافق لھ وجھین،أو أكثر على حسب ھوى 
الناس،وھذه مشكلة المنافق أنھ یتبع ھوى الناس،مثال الناس تصلي 

 ،لماذا؟معھا،تحج أحج معھا،تكذب أكذب معھاأصلي 
ألن ھمھ كیف تكون صورتھ أمام الناس،لذلك یقول هللا في سورة 

َل َعلَْیِھْم ُسوَرةٌ تُنَبِّئُھُم بَِما فِي  یَْحَذرُ  :(التوبة اْلُمنَافِقُوَن أَن تُنَزَّ
)٦٤( )قُلُوبِِھمْ   

ا تَْحَذُروَن ( :(وهللا یرد علیھم َ ُمْخِرٌج مَّ )٦٤قُِل اْستَْھِزئُوا إِنَّ هللاَّ  



هللا یخبرنا عنھم  فالمنافق یخاف أن تنزل آیة وتكشف ما بقلبھ،لذلك
 في القرآن بأنھم فقط یقولون،ویتكلمون،كما جاء في سورة البقرة:

ْنیَا( ) فالمنافق كالمھ َوِمَن النَّاِس َمن یُْعِجبَُك قَْولُھُ فِي اْلَحیَاِة الدُّ
 حق،ولكن

َ َعلَٰى َما فِي قَْلبِِھ َوُھَو أَلَدُّ  )٢٠٤اْلِخَصاِم ( َویُْشِھُد هللاَّ ) 
یقول لك أنا أي أن الغرض منھ والنیة فاسدة،فالكافر واضح 

،فیفعل ما یحبونھ.،ولكن المنافق علي حسب أھواء الناسكافر  
:وبھا ضرب هللا لنا مثال في ھذه اآلیة المنافقین صفاتونكمل   

َاللَةَ بِاْلُھَدٰى فََما َربَِحت تَِّجاَرتُُھْم وَ ( ئَِك الَِّذیَن اْشتََرُوا الضَّ ـٰ َما أُولَ
﴾١٦َكانُوا ُمْھتَِدیَن﴿  

ئِكَ ( ـٰ اسم إشارة بعید ویحتمل معنیین،إن كان في مقام الكفار  )أُولَ
في مقام  نھم بعیدین عن رحمة هللا،وإن كانوالمنافقین،فھذا یعني أ

المؤمنین المتقین،فھو اسم إشارة للبعید لعلو مكانتھم،فھنا الكلمة 
 واحدة ولكن على حسب سیاقھا في الجملة.

ئِكَ ( ـٰ أنھم بعیدین عن رحمة هللا  وھذه اآلیة ترجع للمنافقین،أي )أُولَ
والجنة.فھم بالدرك األسفل من النار،مع أنھم مسلمین.والكافر كما 

ذكرنا الذي یقول أنا كافر،ھو أھون من المنافق المتلبس بلبس 
،ولكن اإلیمان،ویكون معك،ویقول أنا أحبك ونحن جمیعا مسلمین

ن الخلف،وھؤالء ھم من یسببون المشاكل والفتنة ھو كمن یطعنك م
َواْلُمْرِجفُوَن األحزاب ( واإلشاعات في المجتمعات.لذلك في سورة

) أي مثیري اإلشاعات،ومن یخوفون الناس،مثال ٦٠( فِي اْلَمِدینَة
سینفذ الطعام،والبترول ستزید أسعاره....غدا   

لدیھم صفة الجبن والخوف  فھم یضعفون الصف،وكذلك
والھلع،فھؤالء خطرھم كبیر،ألنھم معك ولكنھم ال یحبونك،وفقط 

 یجاملونك خوفا منك.لذلك ھم بالدرك األسفل من النار.
 وما ھو حال أولئك؟



َاللَةَ بِاْلُھَدىٰ ( ئَِك اْشتََرُوا الضَّ ـٰ وبھذه اآلیة تصویر بلیغ یبین  )أُولَ
ھناك تجارة  واللفظ الذي یدل  فكأنكیف ھي خسارة ھذا المنافق،

على التجارة ھو اشتروا،وھنا ھم بالواقع لم یشتروا ولكنھ تشبیھ 
المنافقین  كیف  ھؤالءوصورة حسیة لیسھل فھممھا،فیبین كیف أن 

أنھم آثروا ھذه الدنیا الحقیرة على ما عند هللا وآثروا رضا الناس 
ارة في على رضا هللا،فكمن خسر في تجارتھ،وكیف تكون الخس

 التجارة؟
مثال أنت اشتریت بضاعة جدا ثمینة،وسعرھا بالمالیین،ولكن 
بسبب أھواء الناس أبیعھ ألشتري بدال منھ  شيء رخیص،كمن 
اشترى كلینكس وأعطي مقابلھ جوھرة ثمینة،فھذه طبعا تجارة 

ئَِك (خاسرة،وكذلك ھذا المنافق ھو خاسر،كما جاء في اآلیة ـٰ أُولَ
تري یجب أن تكون لدیھ الرغبة في الشراء،وكذلك فمن یش )اْشتََرُوا

المنافقین اشتروا،فھو شيء مرغوب بالنسبة لھم ما اشتروه،ولكن 
اشتروا شيء ال قیمة لھ رخیص،وھو الضاللة ،وماذا كان الثمن 

 لشراء ھذه الضاللة؟
كأن ھذا الھدى شيء ثمین جدا،واستبدلوه بما عندھم من  )بِاْلُھَدىٰ (

وفعلوا ھذا ألن لدیھم الرغبة بالضاللة،فھذه تجارة خاسرة.أموال 
،ولما یذكر لنا هللا  )اْشتََرُوا(في الضاللة، لذلك هللا ذكر لنا أنھم 

الضاللة،ھي كلمة  شاملة للعصیان والبدعة والكفروما 
طریق الھدایة والمنھج،واالتباع  -١شابھھم.وھناك كما نعلم طریقین
ا كان علیھ النبي وأصحابھ،وھو والقرآن،وھو طریق واحد،وم

للجنة.ولكن أولئك المنافقین اختاروا طریق  يالمؤد
الضاللة،ورغبوا بھا رغبة المشتري في السلعة،فأخذوا الضاللة 

وباعوا الھدى،فالمدفوع ھو الھدي،والمأخوذ ھو الضاللة،فجعل هللا 
ة بھذا المثل الضاللة بمنزلة السلعة وھي غایة الشر،وبدلوھا بالھدای

وھي غایة التوفیق.وھذا المثل والصورة مناسبة للمنافقین فقط،ألن 
الكافر ال جوھرة لدیھ فال ینطبق علیھ ھذا الوصف،عكس المنافقین 



الذین كانت لدیھم الجوھرة،وھي اإلسالم،فھم دخلوا في 
اإلسالم،وآمنوا في البدایة،ولكن لم یھتموا كما ذكرنا سابقا بتجدید 

ولھم،وبسبب أھواء الناس.فھم باعوا إسالمھم ھذا اإلیمان،لنقص عق
 بثمن بخس،واستبدلوھا بالدنیا.

ھذا كثیرا في قصص المنافقین،ومنھا في غزوة تبوك حین  ونرى
تخلفوا عن الغزوة،بسبب أنھم اشتروا الضاللة بالھدى،والھدي ھنا 

،واختاروا التخلف عن ھو اتباع النبي صلى هللا علیھ وسلم
اشتروا الدنیا،واختلقوا األعذار لذلك بسبب الغزوة،بمعنى أنھم 

الحر،وظروف أخرى صعبة.فاألھم بالنسبة لھم كان 
راحتھم.وطریقتھم متشابھة في معظم المواقف،فاختاروا الضاللة 

على الھدى والشقاء على السعادة،ألن من یختار الضاللة فال سعادة 
بالنسبة لھم  لھ،ألن السعادة فقط باتباع المنھج،ولكن ھوالء المنافقین

السعادة ھي باتباع األھواء.ونراھم احتمال ھم سعیدین في 
 الدنیا،لذلك هللا تعالي یقول للنبي صلى هللا علیھ وسلم

بَُھم بَِھا فِي ( ُ لِیَُعذِّ فََال تُْعِجْبَك أَْمَوالُُھْم َوَال أَْوَالُدُھْم ۚ إِنََّما یُِریُد هللاَّ
ْنیَا َوتَْزَھَق  ) التوبة٥٥أَنفُُسُھْم َوُھْم َكافُِروَن (اْلَحیَاِة الدُّ  

ن ال سعادة إال باتباع وھذه السعادة كما ذكرنا ھي مؤقتة،أل
السعادة الحقیقیة باتباع منھج هللا ورسولھ ألنك تعیشین في  المنھج،و
لدیك كذلك األمن،مثال إنت كنت من المخالفین مثال  وتوازن،

،ولكن لفك الشرطةألنظمة المرور ستكونین في خوف من أن تخا
 ان اتبعت األنظمة لن تكونین في خوف.

وكذلك المؤمن سمي مؤمنا ألن لدیھ األمان،ألنھ اتبع المنھج،ومتى 
ما مشي اإلنسان على القانون الدنیوي فسیبدع،ألن ھمھ وطاقتھ 

عكس المخالف الغیر مستقر وفي خوف ستكون علي شيء إیجابي،
اختاروا  ذلك المنافقینأن یخالف،فطاقتھ ستھدر على الخوف.وك

على السعادة،لماذا؟ الخوف علي األمن والشقاء  
َاللَةَ بِاْلُھَدىٰ ألنھم ( .ثم )اْشتََرُوا الضَّ  



﴾١٦فََما َربَِحت تَِّجاَرتُُھْم َوَما َكانُوا ُمْھتَِدیَن﴿(  
)،وھم (الذي اشترى الضاللة بالھدىفمن ھذا حال تجارتھ

بالحقیقة ھم خاسرون،ألنھم خسروا باعتقادھم أنھم ربحوا بھا،ولكن 
 أعظم شيء في ھذه الدنیا،وھو اإلیمان،و التجارة الرابحة مع هللا

،فھم یعتقدون أنھم ربحوا،ولكنھم بالحقیقة )فََما َربَِحت تَِّجاَرتُُھْم ( 
خاسرون،ألنھم خسروا أعظم شيء بھذه الدنیا  ،وھو اإلیمان ،وھي 

 إِنَّ اْلَخاِسِریَن الَِّذیَن َخِسُرواقُْل م تجارة ،لذلك هللا یقول:(أعظ
) الزمر١٥(٠ أَنفَُسُھْم َوأَْھلِیِھْم یَْوَم اْلقِیَاَمةِ   

وھذا یعنى أن المنافق خسر نفسھ ألنھ أخذھا للنار،وكذلك ھو خسر 
 أھلھ،كیف؟

المنافق إن كان أھلھ مثلھ منافقین سیكونون معھ في النار،فھو 
جنة،كذلك ھو خسرھم ،فھذا ھو خسرھم ھنا،وإن كانوا مؤمنین وبال

 الخاسر الحقیقي.،وما ھو عكس ھذا الطریق؟
یَّتُُھم بِإِیَمانٍ  (.طریق العلم واإلیمان َوالَِّذیَن آَمنُوا َواتَّبََعْتُھْم ُذرِّ  

ْن َعَملِِھم مِّن َشْيءٍ  یَّتَُھْم َوَما أَلَْتنَاُھم مِّ ُكلُّ اْمِرٍئ بَِما  أَْلَحْقنَا بِِھْم ُذرِّ
) الطور٢١(َكَسَب َرِھینٌ   

بطریق العلم واإلیمان.فعلیك فكي تربحین مع أھلك وال تخسرینھم،  
لذلك أعظم خسارة لیست خسارة األموال،واألصحاب،أو أي شيء 

 آخر دنیوي،وإنما لما تخسرین دینك بعرض من الدنیا.
نفى هللا عنھم الھدایة،ألن من  ﴾١٦َوَما َكانُوا ُمْھتَِدیَن﴿(وھؤالء 

خسر دینھ،لن یھدیھ أحد،كمن لدیھ صفقة ثمینة وخسرھا بإبدالھا 
بشيء رخیص.فھم من قام بھذا الفعل ولم یجبرھم أحد علیھ،لذلك ال 

) نتعلم منھا عدة دروس:١٦یوجد من سیعطیھم الھدایة.وھذه اآلیة (  
بالضاللة.سفھ المنافقین،باستبدالھم أفضل شيء وھو الھدى  -١  
وشغفھم بالضاللة،وھذا واضح في (الذي اشترى الضاللة) . -٢  
ویبین لنا أن المقیاس للربح والخساره یكون باتباع الھدى من  -٣

نَساَن لَفِي ١َواْلَعْصِر ﴿ (:عدمھ.ونربطھ مع سورة العصر ﴾ إِنَّ اْإلِ



أي أن االنسان في خسر،ولكن ھناك مجموعة لیست ﴾٢ُخْسٍر ﴿
َوَعِملُوا  (وھذا عمل القلب ثم )  إِالَّ الَِّذیَن آَمنُوا(كذلك وھي 

الَِحاِت  وھذا  )َوتََواَصْوا بِاْلَحقِّ (وھذا ما تصدقھ الجوارح ثم  )الصَّ
،ال أن أفكر بنفسي یعني األمر بالمعروف ،بمعنى أن أقول للناس

ْبِر ﴿ (و،فقط والعمل  أي أحتاج الصبر في العلم﴾٣َوتََواَصْوا بِالصَّ
فمقیاس ربحنا علي ما حققنا واإلیمان،وكذلك في وتواصوا بالحق.

بالمئة. ٥٠بالمئة،ربحت  ٥٠من النقاط السابقة،إذا حققت   
أَُدلُُّكْم َعلَٰى  ا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا َھلْ وفي سورة الصف كذلك یذكر هللا(
ْن َعَذاٍب أَلِیٍم ( ھذه التجارة؟،وما ھي ) ١٠تَِجاَرٍة تُنِجیُكم مِّ  

ِ بِأَْمَوالُِكْم ( ِ َوَرُسولِِھ َوتَُجاِھُدوَن فِي َسبِیِل هللاَّ تُْؤِمنُوَن بِا©َّ
لُِكْم َخْیٌر لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعلَُموَن ( َوأَنفُِسُكْم ۚ )١١َذٰ  

 ونذھب للمثل الثاني الذي ضربھ هللا لنا عن صفات المنافقین
،ثم في اآلیة یسمى المثل الناري ) ١٨(و)١٧وھذا المثل بھذه اآلیة (

،وكل ھذه األمثال لیوضح هللا لنا الحق من المائي) المثل ٢٠،و١٩(
،و لیزداد المعنى وضوحا لنا،لذلك نجد أن السلف أمثال ابن الباطل

كثیر كان یقول أنھ إذا مر علیھ مثل لم یفھمھ كان یبكي،ألن المثل ال 
یر العالم لن یفھمھ،لذلك كانوا یعقلھ إال العالمون،وھذا یعني أن غ

یحرصون زیادة علي تدبر األمثال،ونحن یجب أن نتدبر كل 
إذا لم القران،ولكن إن أردت مزیدا من الوضوح أتدبر األمثال،و

فھم المثل،ھذا یعني أنني بحاجة لالستغفار.أ  
والذي یمثل  المائي والمائي والمثالین الذي سنتطرق إلیھما وھما 

ھو النفاق األكبر،وكالھما وري اوالننافق تفاق أصغر،وهللا أعلم الم
 یخشى علیھ ،لماذا؟

نفاق األصغر إن لم یصلح نفسھ سیصبح منافق  ألن  المنافق
أكبر،كالمرض عندما یكون بالبدایة وال نسارع في عالجھ یكبر 

وینتشر في الجسم،كذلك ال یجب أن نستھین بالنفاق األصغر. نسأل 
 هللا أن یغفر لنا ذنوبنا كي ال تحجبنا عن التدبر.



نویة وسنبدأ مع الصورة الحسیة لكل مثال،ثم نذكر الصورة المع
ونربطھا بالحسیة. وشيء آخر أن هللا ذكر لنا ھذه األمثال بعد ذكره 
 لصفاتھم،فكأن ھذا المثل یوضح لنا أكثر صفاتھم.وسنبدأ مع اآلیة:

ھُ ( ا أََضاَءْت َما َحْولَھُ َذھََب اللـَّ َمثَلُھُْم َكَمثَِل الَِّذي اْستَْوقََد نَاًرا فَلَمَّ
)١٧(لَُماٍت الَّ یُْبِصُرونَ بِنُوِرِھْم َوتََرَكھُْم فِي ظُ   
)َمثَلُھُْم َكَمثَِل الَِّذي اْستَْوقََد نَاًراوسنبدأ مع المثل الحسي((  

تخیلي ھذه الصورة كأن ھناك شخص استوقد نارا،وھذا یعني أنھ ال 
،و طلب من غیره أن یستوقد لھ،أو أخذ النور من  یوجد لدیھ النور

 غیره،لماذا؟
ك ھو بحاجة للنور،ألن ھناك من ھو وكذل ألنھ في ظلمة ووحشة ،

مع أنھ ھنا لم یذكر أنھ في بالظلمة،ولكنھ ال یحتاج للنور.
) تظھر أنھ بحاجة لھذه اْستَْوقَدَ ،ولكن طلبھ ھذا یوحي بذلك،و(ظلمة

النار،لذلك طلب من غیره أن یوقد لھ النار،أو  طلب من غیره شیئا 
فالمصدر لھذه النار لیوقد ھو لنفسھ النار،فكال االحتمالین واردین.

 من الغیر.
)،ماذا حصل؟اْستَْوقَدَ وبعد أن أخذ النار (  

ا أََضاَءْت َما َحْولَھُ ( ) أي أن ھذه النار صارت تضيء كل ما فَلَمَّ
وھذا یبین أن النور كثیر لدیھ ألنھا حولھ،وأصبح ھناك نورا،

أضاءت ما حولھ.وأضاءت فیھا معنى النور مع الحرارة،بمعنى 
ضوء مثل ضوء الشمس واضح كالشمس مع الحرارة.صار ھناك   

وھذه اإلضاءه أنارت لھ المحل الذي ھو فیھ فأمن 
المخاوف،وحصل علي المطلوب،فعرف ما ھو الخیر وما ھو 

الشر،مثال تخیلي أنت في الصحراء وال ترین شیئا بالظالم،وبعد أن 
 تنیرین المكان ترین مثال إذا توجد حفرة،أو....

انتفع بالنور،وكما ذكرنا ھي نور ولكن بھا حرارة وفي المثال ھو 
كذلك،فھناك قلیل من الحرقان،وبینما ھو منتفع بھذه اإلضاءة ،ماذا 

 حصل؟



ھُ بِنُوِرِھمْ ( ) وھنا ذكر النور،لیبین أنھ مختلف عن َذھََب اللـَّ
ھُ بِنُوِرِھمْ ،وھنا (الضوء  م أي) ال یوجد واو،أو الفاء أو ثَذھََب اللـَّ

ھذا الشيء،مثال أنت بامتحان ویخبرونك باقي من  فجأة حصل
ھذا دقائق مثال،ولكن حین یسحبون منك الورقة فجأة، ٥الزمن 

 بدون مقدمات.
 لذلك في دعاء النبي اللھم إني أعوذ بك من موت الفجأة.

ومثال ھذه اآلیة ھناك في سورة الزمر لما یخبرنا عن المؤمنین لما 
خلون النار.الكل تفتح لھ یدخلون الجنة،وعن الكفارلما ید

األبواب،ولكن للكفار تفتح األبواب من غیر أن یسبقھا حرف 
َوِسیَق الَِّذیَن َكفَُروا إِلَى َجھَنََّم ُزَمًرا َحتَّى إَِذا َجاُءوھَا فُتَِحْت (الواو،

)٧٢(أَْبَوابُھَا  
بمعنى من غیر أن یعرفوا تفتح األبواب فجأة،أما بالنسبة  للمؤمنین 

َوِسیَق الَِّذیَن اتَّقَْوا َربَّھُْم إِلَى اْلَجنَِّة ُزَمًرا َحتَّى إَِذا َجاُءوھَا َوفُتَِحْت  :(
)٧٣(أَْبَوابُھَا  

فتح ویصلى هللا علیھ وسلم ،یكونون منتظرین باشتیاق ویأتي النبي 
. .ثم یتبعھم المؤمنونباب الجنة،ثم أبوبكر الصدیق  

شيء فجأة وعلى حین وعدم وجود حروف الجر یدل علي أن ال
ھُ بِنُوِرِھمْ غرة،وھذا أشد وقعا طبعا.كما في ھذه اآلیة ( )َذھََب اللـَّ  

وھذا كما ذكرنا حدث فجأة،وھو ذھاب النور منھم،ھم كانت لدیھم 
،ولكن بعد أن أذھب هللا ھذه النور،لم یبقى النار التي صارت نورا

یعني أنھ نور  عندھم إال الحسرة والنار،وكأن لما أقول لك نور فھذه
 وال یحرق،ولكن لما أقول لك ضوء،فھذا یعني :

نور-١  
محرق -٢  

 فھم أعطوا الضوء وھو النور مع الحرارة،وما الذي أخذ منھم؟
النور والتي ھي الھدایة،والذي بقى ھو الحرارة والحسرة،فھذا 

الشخص انتفع من الضوء،ولكنھ لم یقدر ھذه النعمة،لذلك یجب أن 



كر،فھي كالخیل الجامحة،إن لم أمسك بلجامھا ستفلت تقید النعم بالش
مني،والنعم كذلك إن لم أمسكھا،وأقدرھا (عضوا علیھا 

بالنواجذ)وھي نعمة الھدایة .وكذلك المنافق لم یشكر هللا علي نعمة 
الھدایة،ھو آمن بھا ابتداء،ولكن لم یحافظ علیھا،وبدلھا بأرخص 

ھُ بِنُوِرِھمْ شيء،لذلك ( أي لم یبقى عندھم إال  )َذھََب اللـَّ
الحرارة،والحسرة.مثل من ولد ال یبصر ھو أھون علیھ ممن ولد 

 بصیرا،ثم فقد نعمة البصر.
ھُ بِنُوِرِھمْ ( ا أََضاَءْت َما َحْولَھُ َذَھَب اللـَّ بمعنى ھو دخل في  )فَلَمَّ

الدین وعرف كل شيء األوامر والنواھي فالدین أضاء لھ 
حیاتھ،ومع اإلضاءة الحرارة ألن ھناك جھاد في الدین،ولما لم یقدر 

كل ھذا،أخذ هللا ھذا النور منھ.ونقطة أخرى.بدایة في ھذا المثال 
ا أََضاَءتْ  الَِّذي اْستَْوقََد نَاًرا(الحدیث بصیغة المفرد  َما  فَلَمَّ

ھُ بِنُوِرِھْم َوتََرَكُھْم (ثم تحول الكالم لصیغة الجمع )،َحْولَھُ  َذَھَب اللـَّ
كأنھ یخبرنا أنھ بدأ بواحد النفاق ثم  )١٧(فِي ظُلَُماٍت الَّ یُْبِصُرونَ 

صاروا مجموعة،وھذا لیبین لنا أن النفاق یعدي،وكأن ھذا الشخص 
 لیس وحده،ھناك من یتبعھ،ألنھ دعى غیره .

أخذ النور منھم عقوبة على عدم تقدیرھم لنعمة الھدایة،كذلك  ولما
ذھب معھ السرور،واألمن وتركوا مع الحرارة،لذلك ھم في حسرة 

)١٧(َوتََرَكُھْم فِي ظُلَُماٍت الَّ یُْبِصُرونَ (وخوف أن یكشفوا.ثم    
فتركھم لیس بظلمة وإنما ظلمات بعضھا فوق بعض،مثل ظلمة 

والبدع ، فتتكاثر علیھم الظلمات،لذلك الكفر والتفاق والمعاصي 
 المنافق في الدرك األسفل من النار،ألن النفاق یجر لظلمات كثیرة.
لذلك بعد أن أخذ هللا نورھم،تركھم،وتخیلي من یتركھ هللا،ال أحد 

أي وكأنھم مغموسین )فِي ظُلَُماتٍ (سیأخذه،ولن یقبلھم أحد.و
منھا،ألنھم ال یرون الحق.ومغمورین فیھا،وال یستطیعون الخروج   

وھنا الصورة الحسیة للظلمات،ھي ظلمة اللیل،وسماء ملبدة بغیوم 
،فھم في ظلمة اللیل،والغیوم،والمطر الشدید،فال یرون سوداء تمطر



شیئا،فھم بظلمة شدیدة،وكذلك الحرارة من الحسرة 
 )١٧(الَّ یُْبِصُرونَ (والخوف،وباإلضافة إلي أنھا ظلمات،ھم كذلك

أكید على الظلمات،فھم كاألعمى الذي ال یبصر،وباإلضافة فیھا ت
للظلمات السابقة ھنا ظلمة البصر،وھذا یبین سوء حالھم عن ما 

 سبق،لماذا؟
ألنھم لم یقدروا نعمة اإلسالم،وھذه الصورة الحسیة للمنافق،النفاق 
األكبر،فھم قبل إسالمھم كانوا یعیشون في ظلمة الكفر،فلما دخلوا 

وامر الحالل والحرام واألعرف و )اْستَْوقََد نَاًرا(في اإلسالم 
ا أََضاَءْت َما (والنواھي،فعرفوا كل ھذا،ودخل بقلوبھم ألن  فَلَمَّ

ھُ بِنُوِرِھمْ (،وبعد ذلك   )َحْولَھُ  أي سلب ھذا اإلیمان  )َذَھَب اللـَّ
مان مثل النور،والنار مثل العلم،المنافق لدیھ العلم،وال منھم،فاإلی
ل،فھذا العلم لم یزدھم إیمانا،لذلك سلب منھم فبقوا في یوجد العم

الظلمة والحرارة،وھذا حالھم في الدنیا.وفي اآلخرة كما ذكرنا في 
ثم) من سورة الحدید.١٣سابقا في اآلیة (  

)١٨(ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي فَھُْم َال یَْرِجُعونَ (   ﴾  
 وھنا وصفھم هللا ب:

) ال یسمعُصمٌّ (-١  
ال یتكلمبكم)(-٢  
) ال یرى.ُعْميٌ  (-٣  

وبھذه اآلیة یحدثنا هللا عن النفاق األكبر،ونرى التدریج وبدایة بدأ 
) ال یسمعون ما یقال لھم،عبدهللا بن أبي بن سلول كان ُصمٌّ هللا مع (

یتب. ،ولكنھ لم  تب أكبر المنافقین،وحتى قبل موتھ قال لھ النبي
یأخذه للنفاق ك في النفاق األصغر إن لم ینتبھ لھ اإلنسان فسلذل

،لذلك ملھ،وال لما ینفعھ وناألكبر.فھم صم عن الحق وال یسمع
الدعاء (اللھم متعنا بأسماعنا،أبصارنا،وقواتنا أبدا ما أحییتنا واجعلھ 

الوارث منا) ،وھؤالء یسمعون القرآن والعلم،ولكن لم 
 یتغیروا،ألنھم بدایة لم یقدروا نعمة هللا،كما قال هللا في سورة 



إِنَّ  )٢١َوَال تَُكونُوا َكالَِّذیَن قَالُوا َسِمْعنَا َوُھْم َال یَْسَمُعوَن ((األنفال
مُّ اْلبُْكُم الَِّذیَن َال یَْعقِلُوَن ( ِ الصُّ َوابِّ ِعنَد هللاَّ ُ  )٢٢َشرَّ الدَّ َولَْو َعلَِم هللاَّ

َْسَمَعُھْم ۖ َولَْو أَْسَمَعُھمْ  ُھم فِیِھْم َخْیًرا ألَّ ْعِرُضوَن ( لَتََولَّوا وَّ )٢٣مُّ  
 هللا یعلم أنھ حتى لو أسمعھم لن یسمعوا،ثم

مراد بھ ال یتكلم،وإنما لسانھ ال لالذي ال ینطق،ولیس ا)،بُْكمٌ ( -٢
ینطق بالحق،حتى وإن كالمھ ظاھرا  جید ،ولكن نیتھ لیست 

ْنیَا (سلیمة َ َوِمَن النَّاِس َمن یُْعِجبَُك قَْولُھُ فِي اْلَحیَاِة الدُّ َویُْشِھُد هللاَّ
البقرة )٢٠٤(َعلَٰى َما فِي قَْلبِھِ   

أي ال یرى اآلیات وال یرى الحق،یرى الشيء والحق ) ُعْميٌ  (-٣
أمامھ ولكنھ ال یتغیر،فسدت علیھم طرق الحق،ألن الحق إما 

 مسموع أو مشھود أو معقول(بالعقل) .
والفاء ھنا تسمى فاء السببیة،بمعنى بسبب  )١٨(فَُھْم َال یَْرِجُعونَ (

ھذه األوصاف الثالثة صم بكم عمي،فھم ال یرجعون عن 
ضاللتھم،ووال یتوبون.والدلیل علي ذلك أنھم ال یتوبون أن النبي 

صلى هللا علیھ وسلم قبل وفاتھ أخبر حذیفة بن الیمان بأسماء 
مع أنھم عاشوا ولم یتوبوا، ھؤالءالمنافقین كي ال یصلى علیھم،و

عاصروا النبي والصحابة.فھم ال یرجعون إلي هللا ألنھم یعتقدون 
أنھم علي خیر.وكذلك ألنھم تركوا الحق بعدما علموه.فال یوجد 

 لدیھم الصدق واالتباع.
 والحمد© رب العالمین.

٢٦/٢/٢٠١٧  
ا فَلَمَّ  َمثَلُُھْم َكَمثَِل الَِّذي اْستَْوقََد نَاًرا)(١٧وسنرجع قلیال لآلیة (،

ھُ بِنُوِرِھْم َوتََرَكُھْم فِي ظُلَُماٍت الَّ  أََضاَءْت َما َحْولَھُ َذَھَب اللـَّ
،وھذا ھو المثل الناري،وفیھ صورة حسیة،وأخرى ﴾ ١٧(یُْبِصُرونَ 

،والصورة الحسیة تبین رجل بحاجة إلى النور معنویة
والحرارة،والصورة المعنویة ھي المنافق الذي عنده حاجة،ویرید 
أن یستضيء بنور المؤمنین كي ال یكون مختلف عنھم،ألن المنافق 



دخل اإلسالم كي ال یكون مختلفا عنھم.والصورة الحسیة ھي أنھ 
ثَِل الَِّذي اْستَْوقََد َمثَلُُھْم َكمَ والظلمة األولى  في (في ظلمة،

ق في ظلمتین، ،فالمنافأنھ استوقد نارا حاجتھ للنور ویوضح)اً نَار
 ،والثانیة بعد إسالمھلما كان في الكفر والشرك األولى قبل إسالمھ

) أي طلب النور من غیره،أو َكَمثَِل الَِّذي اْستَْوقََد نَاًرا( لما تعلم  ،
أین الصورة المعنویة؟،وھنا الصورة الحسیة،وأوقدھا بنفسھ  

ا أََضاَءْت َما َحْولَھُ لما تعلم وآمن،ثم( أي أن ھذا العلم أضاء ما ) فَلَمَّ
،بمعنى  صار عنده اإلیمان والرؤیة واضحة لدیھ فیرى الحق حولھ

حقا،والباطل باطال،كیف؟ بالعلم.وبعد أن صار كل شيء حولھ 
یر لھ كل واضحا،وھذه النار التي استوقدھا صارت كنور الشمس تن

ماذا حصل؟ثم  شيء،  
ھُ بِنُوِرِھمْ ( ھو ھذا النور الذي أخذ منھم؟وما ) ،َذَھَب اللـَّ  

یبقى عندھم اإلیمان،وفقط بقیت عندھم  ھو نور اإلیمان،فلم
الحرارة،وھي العبادات التي یعملونھا ولكن بكسل.مثل صالتھم 

وصیامھم،فھم لدیھم الحرارة،ولكن ال یوجد النور،وھنا الفرق،مثال 
المنافق،المؤمن حین یصلي لدیھ لما نرى صالة المؤمن وصالة 

ا المنافق ،أمیمان وھو النور،وھذا النور یطغي على الحرارةاإل
صالتھ بدون إیمان ألن هللا ذھب بھذا النور،فیؤدي عباداتھ 

ظُلَُماٍت الَّ  َوتََرَكُھْم فِيثم (.بصعوبة.لذك العبادات بدون إیمان صعبة  
وھنا الظلمة الثانیة بعد اإلسالم لما ذھب هللا ) ١٧(یُْبِصُرونَ 

بإیمانھم،ونورھم،وبقوا في ظلمة النفاق،معدومي الرؤیة ال 
مھما تقولین لھم عن الحق ال فون،أي ال یرون الحق،یبصر

یتغیرون.وھذا حال أھل النفاق،لما لم یقدروا اإلیمان فسلب 
منھم.وھذه اآلیة تدل على أن المنافق استفاد من اإلیمان في 
 البدایة،ولكنھ لم یستمر معھ،لذلك ندعوا هللا بھذا الدعاء

التحریم) ٨( َربَّنَا أَْتِمْم لَنَا نُوَرنَا(  



أن نسأل هللا الذي أعطانا نور اإلیمان  تعني) َربَّنَا أَْتِمْم لَنَا نُوَرنَا(و
أن یتمھ علینا إلي أن نالقیھ،لیس كمثل المنافق الذي كان عنده 

 النور،ولكنھ أخذ منھ،فبقیت الحسرة،والحرارة.
نسان حالوة اإلیمان ویتذوقھا،ولكن لن تكون وأحیانا هللا یعطي اإل

عنده،ھو یجب أن یجاھد نفسھ لیحصل علیھا مرة دائمة 
ثانیة..وقصة حقیقیة ألخت تقول أنھا ال تعرف اللغة العربیة،وھي 
مسلمة،وتقول لما أذھب للمسجد وأسمع اإلمام یخطب،أنا ال أفھم 

كلمة مما یقول،ومع ذلك ال أتمالك نفسي من البكاء،وھنا هللا یذیقھا 
ك ھي علیھا أن تجاھد كي تذوق وبعد ذلحالوة اإلیمان لیجذبھا لھ،

حالوة اإلیمان ھذه،وھذا یحدث في بدایة الھدایة نحس بحالوة 
اإلیمان،ھو كمن تذوقھ،ولالستمرار علیھ ھو یحتاج 

للمجاھدة.وھؤالء المنافقین ذاقوا حالوة اإلیمان،ولكن لم یستمروا 
عاشوا حیاتھم في  لذلك ھموتركوه علیھ،فال یوجد الھمة والجھاد لھ،

المنافقین: ب.وهللا یذكر لنا   في سورةكذ  
لَِك بِأَنَُّھْم آَمنُوا ثُمَّ َكفَُروا فَطُبَِع َعلَٰى قُلُوبِِھْم فَُھْم َال یَْفقَُھوَن (( )٣َذٰ  

وھذا  المخیف أنھم آمنوا وعرفوا الحق،ولكن بعد ذلك كفروا،وھذه 
إیمانھم.طبع وا بعد ،وبعد أن كفرأشد ألنھم عرفوا اإلیمان ثم كفروا

 ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي فَُھْم َال علي قلوبھم،أي ال یدخل اإلیمان بقلوبھم،،فھم(
،ألن احتمال یؤخذ ) لذلك یجب أال نركن إلي إیماننا١٨(یَْرِجُعون

( یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على والدعاءمنا،إن لم نسأل هللا الثبات،
الثبات،وال یوجد أكبر من دینك) لذلك نقید نعم هللا بالشكر وسؤالھ 
) لَئِن َشَكْرتُْم َألَِزیَدنَُّكمْ ( نعمة الھدایة واإلیمان.وهللا أعطانا الضمان

ما دمت في شكر هللا فأنت تقیدین النعمة،وكذلك لما إبراھیم.) 
ثابت في الحیاة اإلیمان واإلسالم،وبالقول ال على تسألین هللا الثبات

 الدنیا.
وصدق   یعیش على كذبھ ھو كذبھاأنھ الدنیا  في المنافق حال إذن 
:یقول في سورة األنفالتعالى الموت،وهللا  إلى أن جاءه ،نفسھ  



،فھم لم  )٢١َوَال تَُكونُوا َكالَِّذیَن قَالُوا َسِمْعنَا َوُھْم َال یَْسَمُعوَن ((
ولكن لم یجاھدوا ،یمان دخل قلوبھم،مع أن اإلیستفیدوا مما سمعوه

هللا إیاه ھو مسئولیة،فیجب  واإلیمان الذي أعطانا،اإلیمانلبقاء ھذا 
وھذا ما یفعلھ .،ونزیدهأن نحافظ على ھذا اإلیمان وننمیھ

عكس المنافق الذي وقف مكانھ،ولم یحاول  أن ینمي ھذا المؤمن.
ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي فَُھْم َال اإلیمان.لذلك سدت علیھم طرق الھدایة،فھم(

ألنھم تركوا الحق بعدما عرفوه.لذلك ھم أشد  ،لماذا؟﴾١٨(یَْرِجُعونَ 
من الكفار،الكافر لم یعرف الحق،ولكن المنافق عرفھ،ولم یثبت 
علیھ،فصار في الدرك األسفل من النار،لذلك ال أقول الحمدª أنا 
مسلمة، أو أنا مستواي جید،فال أرید أن أزید أو أنقص،وأركن إلي 

یمان كي یزید یحتاج مني للعلم إیماني،ألن ھذا فعل المنافق.اإل
 والعمل.

 وسننظر للمثل الثاني،ویسمى المثل المائي:
َماِء فِیِھ ظُلَُماٌت َوَرْعٌد َوبَْرٌق یَْجَعلُوَن أََصابَِعُھْم ( َن السَّ أَْو َكَصیٍِّب مِّ

َواِعقِ  َن الصَّ ھُ ُمِحیطٌ بِاْلَكافِِرینَ  فِي آَذانِِھم مِّ )١٩(َحَذَر اْلَمْوِت َواللـَّ  
َشْوا فِیِھ َوإَِذا أَْظلََم  یََكاُد اْلبَْرُق یَْخطَُف أَْبَصاَرُھْم ُكلََّما أََضاَء لَُھم مَّ

ھَ َعلَى  ھُ لََذَھَب بَِسْمِعِھْم َوأَْبَصاِرِھْم إِنَّ اللـَّ َعلَْیِھْم قَاُموا َولَْو َشاَء اللـَّ
﴾٢٠(ُكلِّ َشْيٍء قَِدیرٌ   
المثال ،ثم نذكر الصورة وسنبین الصورة الحسیة في ھذا 

أي إما المثل الناري  )أَوالمعنویة،وسنبدأ مع الصورة الحسیة،(
الذي ذكرناه سابقا عن المنافقین،أو ھذا المثل الذي سنذكره 

َن السََّماء اآلن،وھو المائي.( والصیب ھو المطر الذي  )َكَصیٍِّب مِّ
صیبا یصوب بشدة وغزارة،لذلك عند نزول المطر نحن نقول اللھم 

نافعا.إذن الصیب ھو المطر الغزیر،ینزل من السماء،أي ماء 
مباركا لم تمسھ الید،لذلك النبي صلى هللا علیھ وسلم لما ینزل 

،وكان یقول ،وسیفھ یحب أن یمس جسده ووجھھ الماء نالمطر،كا
.وھذا المطر ومن السماء كذلك یدل على العلو ھذا حدیث عھد بربھ.



عادیا،وكذلك ھو ینزل بوقت معین،ولھ  لیس مطرا الذي ینزل بشدة
صفات ٣  

َوبَْرقٌ -٣  َوَرْعٌد  -٢  فِیِھ ظُلَُماتٌ -١  
 

،ففیھ ظلمة اللیل،وظلمة أي یدل على أنھ نزل لیال)  فِیِھ ظُلَُماتٌ  (-١
 السحابة،وظلمة المطر أي من شدة المطر ھناك ظالم.

الصوت الذي نسمعھ من السحاب،ولنعرف  وھو)، َوَرْعٌد  (-٢و
ْعُد بَِحْمِدِه َواْلَمَالئَِكةُ ِمْن  (أكثر عنھ،نذھب لسورة الرعد: َویَُسبُِّح الرَّ

 یزجر لما نسمع صوت الرعد،فھذا صوت الملك الذي )١٣(ِخیفَتِھ
،مثال سحابة تقیلة،ممتلئة بالمطر ولكنھ ال ینزل منھا،أو السحاب

السحاب ویأمرھا  زجرملك یسبح هللا حین ی تنزل فقط القلیل،وھناك
أن تتحرك وتنزل المطر، وھذا یعني أننا لما نسمع صوت 

تصادم  الرعد،لیس للتفسیرات العلمیة التي یفسرھا العلماء،من
صوت سالب وموجب،فیخرج لنا ھذا الصوت،وكذلك بالحدیث أن 

جر السحاب،وصوتھا ھذا ھو الرعد،ھو صوت المالئكة لما تز
ائما،والرعد آیة من آیات ا ª،فتتحرك السحابة.وھذا لیس دتسبیحھ

ِكن الَّ ( هللا،و ) اإلسراءۗ ٤٤(تَْفقَُھوَن تَْسبِیَحُھْم  َولَٰ  
 

،ثم نسمع الرعد،كما جاء في البرق أوال نرى أننا ،مع) َوبَْرقٌ و( -٣
َحاَب ُھَو الَِّذي یُِریُكُم اْلبَْرَق َخْوفًا َوطََمًعا َویُنِشُئ ( سورة الرعد السَّ

ْعُد بَِحْمِدِه َواْلَمَالئَِكةُ ِمْن ِخیفَتِھ :()،ثم ١٢الثِّقَاَل ( ) ١٣(َویَُسبُِّح الرَّ
ثقال التي فطبقا لسورة الرعد،نرى البرق أوال .ثم السحاب ال،

ھو صوت الرعد الذي  جر المالئكةیزجرھا المالئكة،وصوت ز
نسمعھ،ونعود لسورة البقرة،وذكرنا أن الرعد ذكر فیھا قبل البرق 
مع أنھ كما ذكرنا البرق قبل الرعد،ولكن لیبین شدة تأثیر الشيء 

.والبرق ھو الضوء الالمع ألن صوت الرعد مخیف أكثر من البرق
المشاھد من السحاب،والبرق أتى من  برق،أي البریق الذي 



كل ما سبق صورة حسیة.وھنا نبین كیف حال ھذا  طبعایلمع.
 اإلنسان في مكان فیھ ظلمات  مطر شدید ورعد وبرق؟

وھذا اإلنسان أصال موجود في ھذه الظلمات،وماذا یفعل حمایة 
 منھا؟

َواِعقِ ( َن الصَّ )َحَذَر اْلَمْوتِ  یَْجَعلُوَن أََصابَِعُھْم فِي آَذانِِھم مِّ  
األذن یكفیھا إصبع واحد،ولكنھم بفعلھم وھنا ذكر أصابعھم، مع أن 

ھذا كأنھم ال یریدون أن یسمعوا،ویبین كذلك أنھم یعالجون 
الظروف التي ھم بھا بشيء ال یفید أو یناسب ھذه الظروف،وكل 
ھذا لیبین شدة خوفھم،وأنھم ال یریدون أن یسمعوا،فالمھم لدیھم أال 

ن شدة خوفھم یسمعوا،ولم یذكر ھنا أنھم یغطون أعینھم.فحالھم م
في ھذه الظروف الصعبة أنھم یجعلون  أصابعھم في آذانھم  كي ال 

لذي تزجره المالئكة یسمعوا ھذا الصوت،وھو صوت الرعد،ا
،ولكنھم ال ھذا شيء جید نزول المطر لینزل المطر،مع أن  

من كذلك الرعد،وخوفھم وھو صوت یریدون سماع ھذا الصوت.
لكن من شدة خوفھم أساءوا الصواعق،مع أنھ ال توجد صواعق،و

والجعل ) یَْجَعلُوَن أََصابَِعُھمْ .ولما ذكر ( الظن بأن سیحصل األسوأ
ولكنھم یحعلونھا ،بمعنى أن األصابع ال تدخل بآذانھم ،یفید التحویل
لیبین شدة خوفھم من الصواعق،وكذلك شدة  كل ھذا وفي آذانھم ،

رفضھم للسماع،لدرجة أنھم وضعوا كل أصابعھم في 
آذانھم.وجعلھم أصابعھم في آذانھم لن یحمیھم إن حصلت مصیبة 
مثال ،فھذا الفعل لن یقدم أو یؤخر أي شيء،  .نضرب مثاال على 
ذلك أحضر درس عن الموت، وأخبر من معي ال تتكلمون عن 

یخیفني،فماذا أفعل؟ أصم أذني عن السماع  الموت ألنھ
لن یمنعھم من الكالم عن الموت.ولكني كمن عدم سماعي وللدرس،

أو لما أقول لك ال تقولین لي ھذا حالل وھذا .یكذب على نفسھ
حرام،أو ال تفعلي ھذا الشيء،أو أن أتحجب،ألنني إذا استمعت فأنا 

لي أال مسئوولة عما سمعتھ،ویجب أن أطبقھ،لذلك األفضل 



،مع أن هللا حین أعطانا السمع والبصر لنرى ونسمع بھما أسمع
 الجق، وال نعطلھما عن ذلك.ومحور سورة الرعد ھو عن قوة الحق

مھما انتشر.وكل آیات سورة  وضعف الباطل حتى لو كان قلیال،
.تسمعین للحقالرعد تھز الكیان فھل تعطلین سمعك،أم   

َماِء فِیِھ ظُلَُماٌت َوَرْعٌد َوبَْرٌق أَْو َكَصیٍِّب یة ((ونعود لآل َن السَّ مِّ
َواِعقِ  َن الصَّ )َحَذَر اْلَمْوتِ  یَْجَعلُوَن أََصابَِعُھْم فِي آَذانِِھم مِّ  

من ھم خائفون  اآلن  وفأھم شيء عندھم ھو عدم السماع،
،وما ھي ھذه الصواعق؟ ھي جمع صاعقة ،والصاعقة الصواعق

،أثناء البرق والرعد فتحرق كل ھي نار ھائلة تسقط على األرض
وھم كما ذكرنا لدیھم سوء الظن أن الصاعقة ستأتي شيء.

 وتحرقھم،والصواعق ال تكون دائما مع األمطار،ولكن إن جاءت
َواعِ كما جاء في سورة الرعد ا (و َق فَیُِصیُب بَِھا َمن َویُْرِسُل الصَّ

ِ َوُھَو  یََشاءُ  )١٣َشِدیُد اْلِمَحاِل (َوُھْم یَُجاِدلُوَن فِي هللاَّ  
فھي تصعق وتھلك ما تنزل علیھ،ووضعھم أصابعھم في آذانھم لن 
ینجیھم من الصاعقة إذا جاءت،فھم خائفون أشد الخوف،ویحاولون 

 أال یسمعوھا على الرغم من أنھا لو أصابتھم ستھلكھم.
م لن یسلموا ھذا خوفا من الموت،مع أنھ أي وضعوا) َحَذَر اْلَمْوتِ و(

َماِء فِیِھ .وھذه ھي الصورة الحسیة وھي (منھ َن السَّ أَْو َكَصیٍِّب مِّ
َن  ظُلَُماٌت َوَرْعٌد َوبَْرٌق یَْجَعلُوَن أََصابَِعُھْم فِي آَذانِِھم مِّ

َواِعقِ  ھُ ثم نذھب للصورة المعنویة وھي () َحَذَر اْلَمْوتِ  الصَّ َواللـَّ
كمن وقع تحت ھذه  ،فھؤالء المنافقین) ١٩(ُمِحیطٌ بِاْلَكافِِرینَ 

الظروف من المطر الذي ینزل بغزارة،والمطر ھنا مثال آیات هللا 
والعلم الذي ینزل من السماء فھو ینھمر بشدة علیھم،ولكنھ لیس 
عادیا،مثال العلم لو كان أو المطر ینزل قطرات ھذا ال خوف 
منھ،ولكن متى یكون الخوف؟ لما یكون العلم منھمرا بشدة كما 

تمسھ ید أحد،وھو ما قال هللا د،وھو من السماء،فلم المطر الشدی
وقال الرسول،وكذلك تعني علو ھذا الشيء،وأن فیھ البركة،ألن 



المباركة  وھذه اآلیات ) فِیِھ ظُلَُماٌت َوَرْعٌد َوبَْرقٌ  الماء مبارك،ثم(
المفروض أنھا توضح لھ الحق ،ولكن بالنسبة للمنافق ھي 

بسبب ما بقلبھ من المرض،والكذب،فتجعلھ في   ظلمات،لماذا؟
شك،نضرب مثاال على ذلك لدینا شخصین نزلت علیھم نفس 

) النساء١١( اْألُنثَیَْینِ  ِمْثُل َحظِّ  لِلذََّكرِ اآلیة،مثل آیة (  
والشخص الثاني وزاد إیمانھ، الشخص األول آمن بھا،والعلم نور،

مثال یقول  آلیة،ھي بالنسبة لھ ظلمات،لماذا؟ ألنھ یجادل في ا
لماذا؟وكیف یكون للرجل الضعف؟ ولماذا المرأة مظلومة؟ 

،وزادت شكھ،مع أنھا ووو،فترین أن ھذه اآلیة صارت ظلمة لھ
نفس اآلیة للشخصین،لذلك اآلیة تكون على حسب حال اإلنسان، 

ویحمد هللا أن اكتشف عیوبھ،وزادت  لآلیات ھناك من یستمعف
ل لك لماذا تقولین لي إیمانھ،وآخر  إن سمع نفس اآلیة مثال منك،یقو

أنت قصدت أن توجھین ھذا الشيء لنا.فصاروا في ھذا الكالم؟
 الظلمات.

،كما جاء في  وهللا یقول لما تنزل اآلیات فإن المؤمنین یستبشرون
ِذِه إَِذا َما أُنِزلَْت ُسوسورة التوبة ( َرةٌ فَِمْنُھم مَّن یَقُوُل أَیُُّكْم َزاَدْتھُ َھٰ

ا الَِّذیَن آَمنُوا فََزاَدْتُھْم إِیَمانًا َوُھْم یَْستَْبِشُروَن (  )١٢٤إِیَمانًا ۚ فَأَمَّ
ا الَِّذیَن فِي قُلُوبِِھم مََّرٌض فََزاَدْتُھْم ِرْجًسا إِلَٰى ِرْجِسِھْم َوَماتُوا  َوأَمَّ

ةً أَْو  )١٢٥( َوُھْم َكافُِرونَ  رَّ أََوَال یََرْوَن أَنَُّھْم یُْفتَنُوَن فِي ُكلِّ َعاٍم مَّ
كَُّروَن ( تَْیِن ثُمَّ َال یَتُوبُوَن َوَال ُھْم یَذَّ َوإَِذا َما أُنِزلَْت ُسوَرةٌ  )١٢٦َمرَّ

ْن أََحٍد ثُمَّ انَصَرفُوا ۚ َصَرفَ  ُ  نَّظََر بَْعُضُھْم إِلَٰى بَْعٍض َھْل یََراُكم مِّ هللاَّ
)١٢٧قُلُوبَُھم بِأَنَُّھْم قَْوٌم الَّ یَْفقَُھوَن (  

 عن المؤمنین أنھا زادتھم إیمانا وھم یستبشرون،بغضوھنا یبین 
النظر عن الظروف التي مروا بھا،وأما المنافق فزادتھ مرضا،وھو 

مرض النفاق،والشبھات والشھوات،وهللا یفتنھم بالعام مرة أو 
مرتین،ولكنھم لم یستفیدوا فطبع علي قلوبھم،ثم،إذا ما أنزلت سورة 

المفروض أنھا توضح لھم الحق،ولكنھم نظروا إلي بعضھم 



إذا ال انصرفوا،وھذا یدل كیف أن ؟ والبعض،وقالوا ھل یراكم أحد
 الناس مھمین بالنسبة لھم.

وكل ما سبق لنفسر كیف أن القرآن بالنسبة للمنافق ھو ظلمات،لما 
یعتریھ من الشكوك والشبھ في القرآن،لماذا مثال الذكر مثل حظ 
لذلك األنثیین،وكیف آیة الذبابة؟؟؟؟،فاآلیات تزیدھم شك في الدین،

تعلمنا اإلیمان قبل القرآن فزادنا القرآن  الصحابة كانوا یقولون
.والمنافق ال یھتم بزیادة اإلیمان، لذلك ال یتلذذ اإیمان

بالقرآن.وتعتریھم الشكوك والشبھ فیھ.والقرآن مفروض أن یكون 
لھم ھدایة،وینور لھم الطریق،ولكنھ بالنسبة لھم ظلمات من الشكوك 

 والشبھ واالبتالءات فیزیدھم عمى.
حویل القبلة،وماذا فعل المنافقون؟ومثال آخر ت  

ُھْم َعن قِْبلَتِِھُم الَّتِي َكانُوا ( فََھاُء ِمَن النَّاِس َما َوالَّ َسیَقُوُل السُّ
،وھنا صار لھم شك في الدین،وھذه ھي  ) البقرة)١٤٢(َعلَْیَھا ۚ

الظلمات،أن یزدادوا شكا بآیات هللا،لذلك ھي كبیرة علیھم. وكذلك 
في اإلسراء والمعراج،صار  هللا علیھ وسلمصلى  ما رآه النبي

عكس المؤمن إن أصابھ مرض،أو ظلمات لھم،وزادھم شكا.
 ابتالء،ال یشك باª ویقول إن هللا رحمان رحیم،أما المنافق العكس:

ا إَِذا َما اْبتََالهُ فَقََدَر َعلَْیِھ ِرْزقَھُ فَیَقُوُل َربِّي أََھانَِن (( ) ١٦َوأَمَّ
،فكیف یبتلیني هللا؟؟؟ ھنا،ویقول كیف أنا أصلي؟فھو یشك الفجر) 

 وھذه ھي الظلمات،وهللا یفعل ما یشاء وھو یختبر العباد.
) من سورة البقرة،ھذا یحدث فقط عندما المطر  ١٩وھنا في اآلیة (

صیب ،أي لو كان عندي فقط آیة ،لن یحدث ھذا الشك،وإنما إذا 
 كان ھناك الكثیر من اآلیات.

والبرق في ھذه اآلیة؟ وما داللة الرعد  
الرعد كما ذكرنا یسمع،والبرق یرى(بضم الیاء) ،والرعد لما في 

القرآن من المواعظ،والزواجر التي تقرع اآلذان،وتزعج 



مثل لما یتكلم عن القلوب،فتقرع في قلوبھم الخوف والوجل.
 النار،وعذاب القبر،ال یریدون سماعھا.

 والبرق داللة ماذا؟
یشع في السماء للحظة وینطفيء بعدھا،وكیف الضوء الساطع الذي 

 تكون اآلیات كالبرق؟
تجذبھم،ولكن لیس كل  ألن ھناك آیات تبرق عین المنافق،فكأنھا

اآلیات،فالبرق ھنا نور األدلة الساطعة،والبراھین الواضحة،نفس 
البرق الذي یبرق یوضح الحق لفترة قصیرة،ثم ینطفيء.بمعنى ھو 
لیس دائم.مثال في الحیاة دائما نسمع هللا الرزاق،ولكن بعد ذلك یرینا 
من  هللا الرزاق بموقف یحصل لي،مثال ال یوجد لدي مال،ویرزقني

حیث ال أحتسب.والبرق یكون فیھ مصلحة لھم ویدلھم على شيء 
أَنَزْلنَا  واضح،والقرآن نور مثل البرق،ینیر ظلمات الكفر والشرك،(

بِینًا ( ) النساء١٦٤إِلَْیُكْم نُوًرا مُّ  
القرآن دائما نور لھ. وكیف ھو حال المؤمن؟  

ا أما المنافق فال یأخذ كل شيء، فاآلیات بالنسبة لھ بعضھ
ظلمات،وبعضھا رعد وبعضھا برق،وكلھا منھمرة علیھ،واآلیات 

 لیست فقط اآلیات القرآنیة،حتى المواقف التي یمر بھا.
وتربیة هللا لنا،أنھ یسمعنا اآلیات أوال،وإن لم نستمع إلیھا،یرینا 

خذ عنھا،مثال الغني،هللا یرینا عن یات،مثال في أسماء هللا لما نأاآل
البرق فنتعظ منھا،ونأخذ بھا،المنافق فقط یراھا الغني،وتأتینا كما 

وھذا البرق الذي یلمع بقلوبھم من بعض بلحظتھا. فقط  ینبھر بھاو
اآلیات،مثل األشیاء العلمیة.ومع كل ھذا ھم یجعلون أصابعھم في 

آذانھم من الصواعق،والصواعق ھذه ھي ما یكشفھم على 
َل َعلَْیِھْم ُسوَرةٌ تُنَبِّئُُھم بَِما فِي یَْحَذُر اْلُمنَافِقُوَن أَن تُنَزَّ حقیقتھم(

  ۚ)٦٤(قُلُوبِِھمْ 
وھي التكالیف التي كلفھا هللا علیھم،مثال تقول لك ال تقولي لي 

صل،أو صومي،أو تحجبي،أو أتزكى،فھي تحرقني ألنھا مخالفة 



فھم خائفین ال یریدون سماع التكالیف،وإنما البرق،مثال لھواى،
،عن القصص،واألشیاء العلمیة،ولیس یریدون السماع عن الجنة

الصواعق، وھي األوامر والنواھي،وتكالیف الشرع التي 
یكرھونھا،وكل منافق لدیھ صاعقة تختلف عن اآلخر،مثال ھناك من 

ال یرید أن یسمع عن الصالة،وھناك من ال یرید أن یسمع 
الجھاد،والصاعقة نفقصد بھا ما تمیتھ أو تحرقھ إن استمع إلیھا،أي 

كرھھا.ھو ی  
ھُ ُمِحیطٌ بِاْلَكافِِرینَ ( أي ھم مھما فعلوا،فلن ینفعھم ) ١٩(َواللـَّ

الحذر،ألن هللا محیط بھم،وھنا تعطي معنى التھدید،أن هللا 
مھلكھم،فال فرار وال سالمة لھم،مھما فعلوا،وال منقذ لھم.وهللا 

 محیط بھم علما وقدرة،وال یفوتونھ،أو یعجزونھ.
 والحمدª رب العالمین.

 
١٩/٣/٢٠١٧ 

 ذكرنا أن بعد أن نبین لنا هللا أصناف الناس في اتباع المنھج
وھم المتقین،والكفار والمنافقین.وضربنا األمثلة للمنافقین بالمثل 

ُھْم َوتََركَ الناري والمائي،والمثل الناري األقوى ألنھ النفاق األكبر (
ُعْمٌي فَُھْم َال ُصمٌّ بُْكٌم  ﴾١٧﴿ فِي ظُلَُماٍت الَّ یُْبِصُرونَ 
 أي ھذا﴾١٨﴿ یَْرِجُعونَ 

َن  اإلنسان المتحكم فیھ النفاق ال یرجع،والمثل المائي ( أَْو َكَصیٍِّب مِّ
َن  َماِء فِیِھ ظُلَُماٌت َوَرْعٌد َوبَْرٌق یَْجَعلُوَن أََصابَِعُھْم فِي آَذانِِھم مِّ السَّ

َواِعقِ  ھُ ُمِحیطٌ بِا الصَّ  ﴾١٩﴿ ْلَكافِِرینَ َحَذَر اْلَمْوِت َواللـَّ
للمنافق النفاق األصغر،فھو غیر متحكم فیھ النفاق،ولكن یخشى 

َن السََّماءِ  علیھ ،وحالھ كما ذكرنا ( فِیِھ ( مطر بداخلھ) أَْو َكَصیٍِّب مِّ
أي ھناك المطر المنھمر والذي یمثل آیات القرآن،لما ) ظُلَُماتٌ 

تتنزل على ھؤالء المنافقین،والمفروض أنھا تشرح 
صدورھم،وتھدیھم للطریق المستقیم،ولكن للمنافق نفاق 



كیف؟ بسبب الظلمة التي بقلوبھم،آیات القرآن )فِیِھ ظُلَُماٌت أصغر((
ة وبالنسبتكون لھم ظلمات،مثال من بالظالم سیري كل شيء مظلم،

للمنافقین ھم لدیھم ظلمات الشبھة والشكوك،ومع أن اآلیات 
ھو الصوت الذي یسمع الرعد ) وَوَرْعدٌ نور،وتھدي الناس،ثم (

وھي اآلیات العظیمة التي یسمعھا،ویخافون منھا،نفس التحذیرات 
مثل آیات اإلعجاز العلمي.وما حال  لواضحةا  وھي اآلیات)َوبَْرقٌ (

 الظروف؟المنافقین في ھذه 
َواِعقِ ( َن الصَّ ،وھم  )َحَذَر اْلَمْوتِ  یَْجَعلُوَن أََصابَِعُھْم فِي آَذانِِھم مِّ

كما ذكرنا یخافون من سماع االیات،وال یریدون سماعھا،كي ال 
َواِعقِ یكشفون،لذلك ھم ( َن الصَّ َر َحذَ  یَْجَعلُوَن أََصابَِعُھْم فِي آَذانِِھم مِّ

علیھ صاعقة،والتي ھي نار  كمن یخاف أن تنزل) اْلَمْوتِ 
ھائلة،وتسقط أثناء الرعد والبرق،وھي مھلكة،فھم خائفون أن تأتي 
ھذه الصاعقة وتحرقھم،كیف؟ تأتي آیة فتكشفھم، فھم خائفون أشد 
الخوف من أن یفضحوا،كأنھ یقول ال أرید أن أسمع،ألن ھذه اآلیة 

وھي یات،تعنیني أنا،فھم ھنا عطلوا حاسة السمع التي  بھا نسمع اآل
أول منافذ الھدایة،ولكن المنافق یعطل ھذه الحاسة كي ال یسمع،مع 

أنھم بالرغم من وضعھم أصابعھ بآذانھم،الصاعقة إن أصابتھم 
ستھلكھم،ولكنھم كمن یحاول الھرب ،وھذا من جبنھم، وھذا یذكرنا 
بحادثة تحویل القبلة في عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم،ولما نزلت 

لقبلة،في صالة العصر عندما كانوا یصلون باتجاه بیت آیة تحویل ا
المقدس،ونزلت اآلیة  بتحویل القبلة للبیت الحرام بنفس الوقت،وھم 
یصلون.وبنزول ھذه االٮة حصل لھم شك،وشبھة،ولماذا تغیرت 

 القبلة؟فھو اختبار لھم.كما أننا كل شيء لدینا في الحیاة اختبار.
 عمران:مثال لما یقول هللا في سورة آل 

تُْؤتِي اْلُمْلَك َمن تََشاُء َوتَنِزُع اْلُمْلَك ِممَّن تََشاُء َوتُِعزُّ َمن تََشاُء (
 )٢٦(َوتُِذلُّ َمن تََشاُء ۖ



ھنا ھذا أكبر اختبار للناس،مثال لماذا ھذا ینزع منھ الملك،وذاك 
 یعطى الملك؟؟؟

هللا یعطي الملك لمن یشاء  فال نستطیع أن نعترض،ألن
 لحكمة،وینزعھ ممن یشاء لحكمة،وما ھو واجب اإلنسان؟

التسلیم بحكمة هللا.ولكن في تحویل القبلة المنافقین حصل لھم 
شك،وھذا بمثابة الظلمات،وھو بسبب ضعف الیقین عندھم،لذلك هللا 

فََھاُء ِمَن النَّاِس َما َوالَّ سبحانھ وتعالي  یقول( ُھْم َعن َسیَقُوُل السُّ
ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب ۚ یَْھِدي َمن یََشاُء  َّ قِْبلَتِِھُم الَّتِي َكانُوا َعلَْیَھا ۚ قُل ©ِّ

ْستَقِیٍم ( إِلَىٰ   )البقرة١٤٢ِصَراٍط مُّ
فالمنافقین ھنا حكموا عقولھم علي أوامر هللا،ونحن في حیاتنا نرى 

لك،لكن الواجب حدوث الكثیر من األشیاء،وال نعرف السبب لذ
 علینا أال نكون في الظلمات،ونقول لماذا حدث ھذا؟أو كیف؟

والظلمات مصدرھا الشك بما أنزلھ هللا.والحادثة الثانیة ھي حادثة 
اإلسراء والمعراج،ولما أخبر النبي الناس عنھا،فكثیر من ضعاف 

،ولم یصدقوا ما قالھ النبي ألنھم أصیبوا بالشك اإلیمان ارتدوا،لماذا؟
ى هللا علیھ وسلم،وھنا مشكلتھم أنھم حكموا عقولھم على أقدار صل

هللا، لذلك من لدیھ الشك ولو قلیل،فأي قدر یحصل لھ ،أو موقف 
یحس أنھا ظلمات،وھذا المنافق طبعا.وألن لدیھ الریب والشك،فھو 
ینكشف بھذه المواقف بسبب ما بقلبھ من الریب والشك.مثال یقول 

 راج ھذه؟؟كیف حادثة اإلسراء والمع
 ) المدثر٣٠َعلَْیَھا تِْسَعةَ َعَشَر (والحادثة الثالثة عن اآلیة (

وھنا المقصود بھا النار(سقر)علیھا تسعة عشر من 
،وهللا یقول: ١٩الخزنة،والمنافقین استھانوا بالرقم  

تَُھْم (و إِالَّ فِْتنَةً َما َجَعْلنَا أَْصَحاَب النَّاِر إِالَّ َمَالئَِكةً ۙ َوَما َجَعْلنَا ِعدَّ
) المدثر٣١( لِّلَِّذیَن َكفَُروا  

فالمنافقین الذین لدیھم الریب،زادھم شكا،والمؤمنین زادتھم 
إیمانا.لذلك في القرآن لدینا أرقام مثال لما یذكر سبع سماوات،والرقم 



أبواب،فال نستطیع أن نحكم  ٧أبواب والنار  ٨تسعة عشر،والجنة 
نما نسلم لما قالھ هللا،ولكن المنافق عقولنا لماذا ھذه األرقام،وإ

أیام؟وھذا ما یكشف  ٦؟،ولماذا ١٩یحصل عنده الریب،مثال لماذا 
المنافقین لما یحكمون عقولھم،فھم في ظلمات،وهللا یفعل ذلك 

سابقا ما في القرآن من المواعظ كما ذكرنا ) َوَرْعدٌ اختبارا لنا.و(
الساطعة. نور األدلة) َوبَْرقٌ والزواجر،و(  

 فالمنافقین ھم أشد كفرا من الكفار،لماذا؟
ألنھم ذاقوا حالوة اإلیمان،ولكنھم صاروا في شك،لذلك ال بد من 
 كشف الشبھات،مثال لما أعرف أن  هللا الرزاق،كیف أختبر فیھ؟

نفس المعلومات التي تعرفینھا عن  -١یأتیك االختبار من طرفین: 
ة النظریة بشكل الرزاق ترینھا،فیرزقك كي ثتبت عندك المعلوم

 عملي .
االختبار،كیف؟  بأن یغلق لك باب رزق.وكیف ستتعاملین مع  -٢

ھذا الموقف. وھذا في كل أسماء هللا ،نختبر في الخیر والشر،وكیف 
 تعاملنا معھم.

مثال تعلمت عن اسم هللا الحكیم،فأري أن كل شيء حصل لي 
م لماذا لحكمة،كیف یأتي االختبار؟ یحدث لي شيء بالعكس،وال أفھ

 حصل؟.
 ولكن المنافقون ال یفقھون،ویحصل لھم الشبھ والشك.ثم

 
َشْوا فِیِھ َوإَِذا أَْظلََم ( یََكاُد اْلبَْرُق یَْخطَُف أَْبَصاَرُھْم ُكلََّما أََضاَء لَُھم مَّ

ھَ  ھُ لََذَھَب بَِسْمِعِھْم َوأَْبَصاِرِھْم إِنَّ اللـَّ َعلَى َعلَْیِھْم قَاُموا َولَْو َشاَء اللـَّ
 ﴾٢٠﴿ ُكلِّ َشْيٍء قَِدیرٌ 

وھو الضوء الالمع  ) وھنا البرق یََكاُد اْلبَْرُق یَْخطَُف أَْبَصاَرُھمْ ((
اإلعجاز فتبرق  ابھالتي  وھي اآلیات الواضحة الساطعة،

،فكأن آیات القرآن وبراھینھ الساطعة،تبھرھم وتأخذ البصر
بأبصارھم ،مثل آیات اإلعجاز العلمي،فینبھر بھا 



اإلنسان،والمفروض أنھ لیس فقط آیات اإلعجاز العلمي یركز 
علیھا،إنما كل آیات القرآن یجب أن یؤمن بھا.فكل آیة یجب أن تزید 
اإلیمان،ولیس فقط آیات اإلعجاز العلمي فیركزون علیھا،وھذا ما 

یبھر المنافق.لذلك ھي لیست مقیاس إلیمانھ،اإلیمان  یجب أن یكون 
 ).٣٠ْیَھا تِْسَعةَ َعَشَر (َعلَ بكل اآلیات مثل ((

أي یكاد نور القرآن من شدتھ أن  )یََكاُد اْلبَْرُق یَْخطَُف أَْبَصاَرُھمْ (
یعمي أبصارھم،كما أن البرق شدید،ویخطف البصر،وھذا دلیل 

لَِك ُھَو اْلُخْسَراُن اْلُمبِیُن كذلك ضعف رؤیتھم وأبصارھم( َذٰ
)الزمر١٥( ) 

ألن ما یبھرھم فقط آیات اإلعجاز العلمي،مثال العلماء قالوا 
كذا،والقرآن یذكر كذلك ھذا الشيء،ألن ضعیف البصر متى یرى ؟ 
لما یكون الشيء قوي جدا،فھو ال یرى إال ھذه اآلیات،كما البرق 
حین یخطف البصر،وھم  في األصل ،أبصارھم ونظرھم للحق 

َن  شك.( ضعیف.وھذا المنافق بسبب ما عنده من أَْو َكَصیٍِّب مِّ
َماِء فِیِھ ظُلَُماٌت َوَرْعٌد َوبَْرٌق  ) فمن كل ھذا ھو فقط ینتفع السَّ

ْخطَُف یََكاُد اْلبَْرُق یَ ،لذلك هللا ییبین لنا انتفاعھم بھذه اآلیة((بالبرق
َشْوا فِیِھ   )أَْبَصاَرُھْم ُكلََّما أََضاَء لَُھم مَّ

البرق واآلیات سیمشون في ھناك برق ورأوا ھذا أي ما دام 
الدین،وإذا ال یوجد برق وال آیات ال یمشون،بمعنى أن ما یحركھم 
في الدین فقط اآلیات التي مثل  البرق،ألن لدیھم ضعف الرؤیة 

وھي آیات اإلعجاز العلمي  وما یناسب أھواءھم تحركھم،وینتفعون 
مطر لبھا.وسنعید تصویر اآلیة مرة ثانیة،لدینا منافق وھو بمكان ا

فیھ شدید،وما الذي یجعلھ یتحرك بھذا المطر؟ البرق،وھي آیات 
 اإلعجاز العلمي،بمعنى حركتھم ھذه  وتأثرھم بالدین لمدة قصیرة.

فكأنما ھم ینتھزون فرصة اإلضاءة من البرق لیمشون في 
الدین،وھذا ما یحركھم،وطبعا ھذا لیس بمقیاس،أن فقط ھذه اآلیات 

القرآن یحركھم.وھذا یبین كیف أن  تحركھم،ألن المفروض أن كل



متى ما ) أي َوإَِذا أَْظلََم َعلَْیِھْم قَاُمواالمنافقین یتبعون أھواءھم.ثم (
 )ُكلََّما أََضاَء لَُھمذھب ھذا البرق،ولما ذكرنا سابقا في نفس اآلیة (

) و َوإَِذا أَْظلََم َعلَْیِھْم قَاُموا( .أي ما یمشي على أھوائھم) لَُھمو(
ضد أھوائھم،أي إذا أصابتھم الظلمة وقفوا حیرانین ال ) أي لَْیِھمْ ع(َ

یعلمون ما یفعلون،فالمنافقین كذلك إذا كان القرآن موافقا لھواھم، 
ورغبتھم،عملوا بھ ،مثال عن الغنائم،عن المیراث،أو الزواج من 

أربعة،فترینھ ال یتبع أي شيء في القرآن،إال الزواج من 
ج ھذه البرق بالنسبة لھ.لذلك القرآن ال نستخدم أربعة.وكأن آیة الزوا

 آیاتھ لمصالحنا،وال لنضرب بھ الناس كسالح.
وكذلك من معنى ھذه اآلیة أن هللا إذا أنعم علیھم بالمال والصحة 
والعافیة،وصلحت أحوالھم،ماذا یقولون؟ ھذا الدین مبارك وھذا 

َ عَ  َوِمنَ الدین جق،مثل ( لَٰى َحْرٍف ۖ فَإِْن أََصابَھُ النَّاِس َمن یَْعبُُد هللاَّ
 ) الحج١١..(َخْیٌر اْطَمأَنَّ بِھِ 

ْنیَا َواْآلِخَرةَ ۚوإذا ( لَِك َوإِْن أََصابَْتھُ فِْتنَةٌ انقَلََب َعلَٰى َوْجِھِھ َخِسَر الدُّ َذٰ
) الحج١١ُھَو اْلُخْسَراُن اْلُمبِیُن ( ) 

تبع الدنیا،فھو یأي اتباعھ للدین یعتمد على كیف عطاء هللا لھ في 
الھوى،إذن المنافقین متى ما األوامر والنواھي تمشي على أھوائھم 

یتبعون الدین،وكذلك متى ما األقدار كانت على أھوائھم اتبعوا 
الدبن. ولكن متى ما أصابتھم األقدار مثل الفقر،أو الخسارة في 
التجارة ،وقفوا .مثال من نسألھا لماذا تركت الصالة؟ تقول ألن 

لي كذا وكذا مثال أني خسرت في تجارتي.مع أن هللا یعطي  حصل
 الدنیا لمن یحب ولمن ال یحب،فھذا لیس بمقیاس.

 وما ھو الواجب على المؤمن ؟
اِكِریَن ( َن الشَّ ) األعراف١٤٤فَُخْذ َما آتَْیتَُك َوُكن مِّ ) 

أي نأخذ كل األوامر واألقدار،ونشكر هللا.وال أقول 
 لماذا،وكیف...؟؟؟



والمنافق حالھ دائما متردد بین إیمان وكفر،على حسب  ما وافق 
ھُ لََذَھَب بَِسْمِعِھْم ھواه،أو مصلحتھ الخاصة.ثم ( َولَْو َشاَء اللـَّ

ُ أَْخَرَجُكم مِّن بُطُوِن ( لسورة النحل وإذا ذھبنا) ،َوأَْبَصاِرِھمْ  َوهللاَّ
ْمَع َواْألَْبَصاَر َواْألَْفئَِدةَ ۙ  َھاتُِكْم َال تَْعلَُموَن َشْیئًا َوَجَعَل لَُكُم السَّ  )أُمَّ

 لماذا؟
لنسمع آیاتھ  أي هللا أعطانا السمع)،٧٨تَْشُكُروَن ( لََعلَُّكمْ (

 عملونشكره،وكذلك البصر لترى آیاتھ ونشكره،والشكر ھو أن أ
بطاعة هللا،والسمع والبصر منافذ للعلم وآیات هللا،لذلك السمع 
والبصر مھمین.ولما هللا یأتینا باآلیات وھي نوعین مسموعة 

وأخرى مرئیة،فالمسموعة یجب أن أسمعھا لیزید إیماني،والمرئیة 
المواقف التي تحصل أمامي وكذلك تزید إیماني.وما ھو حال 

ھذا السمع ،فیجعلون كل أصابعھم  المنافق مع نعمة السمع؟ یعطل
في آذانھم.وھنا ھم لم یشكروا هللا.وعطلوا البصر كذلك فلم یبصروا 
 إال اآلیات التي على أھوائھم واتبعوھا،.وماذا یقول هللا عنھم؟

ھُ لََذَھَب بَِسْمِعِھْم َوأَْبَصاِرِھمْ (( لدیھم  ي ھم) أ٢٠..( َولَْو َشاَء اللـَّ
ھُ لََذَھَب بَِسْمِعِھْم یقول (،ألن هللا والبصر السمع َولَْو َشاَء اللـَّ

أي ،﴾١٨﴿ ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي فَُھْم َال یَْرِجُعونَ ) عكس اآلیة (َوأَْبَصاِرِھمْ 
اآلیة  ،أماال یسمعون وال یبصرون،فھؤالء المنافقین النفاق األكبر

) عندھم السمع والبصر،ولكن یستخدمونھا لما اآلیات تكون ٢٠(
أھوائھم،وھؤالء ھم المنافقین نفاق أصغر لدیھم السمع على 

ھُ والبصر ولكن عطلوھم.لذلك هللا یقول(  ومشیئة هللا) َولَْو َشاَء اللـَّ
 لََذَھَب بَِسْمِعِھمْ نافذة،والمشیئة وفق العلم والحكمة،وهللا لو یشاء (

أي ال یسمعون وال یبصرون،وفي ھذا تحذیر وتخویف  )َوأَْبَصاِرِھمْ 
ن العقوبة الدنیویة،وھي أنھم ال یسمعون وال یرون وھم لھم م

بالدنیا،ونحن بالدنیا لنسمع ونرى آیات هللا لنرتقي،فھذا بمثابة 
وهللا  التعذیب لھم ألنھم لم یستفیدوا من نعمة السمع والبصر.

 یحذرھم من العقوبة الدنیویة،وما ھي؟



أن یحرموا من سمعھم وبصرھم بأنھم ال یسمعون وال یرون 
الحقیقة.ومھما تكلمینھم عن الحق،وتأتینھم باآلیات ال یتغیرون،وھذا 

تحذیر لھم أن یرجعوا عن نفاقھم األصغر ھذا. لذلك علینا بھذا 
الدعاء (اللھم متعنا بأسماعنا،وأبصارنا ٍوقواتنا،أبدا ما 

أحییتنا،واجعلھ الوارث منا) ومتعنا بمعنى أن نسمع ونرى 
 نیا أننا ال نفقھ وال نرى الحق.الحق.ألن أعظم حرمان في الد

 و ھؤالء لدیھم الفرصة للتوبة.وما الذي علیھم فعلھ؟
 عدم اتباع أھوائھم،ولیس أن یأخذوا من القرآن ما یناسب أھواءھم،
وھنا لما هللا یخوفھم،یبین أن لدیھم فرصة للتوبة،عكس المنافقین 

ٌم ُعْمٌي بُكْ  ُصمٌّ (نفاق أكبر لن یتغیرون مھما بینا لھم الحقیقة ألنھم (
 . ﴾١٨﴿ فَُھْم َال یَْرِجُعونَ 

ھَ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَِدیرٌ  ) :(٢٠ونكمل اآلیة (  ﴾٢٠﴿ إِنَّ اللـَّ
 واسم هللا القدیر یعني أنھ یقدر األقدار بمشیئتھ وحكمتھ وعلمھ،بأن
یذھب بسمعھم،فیحصل موقف ویذھب بسمعھم،والنعتقد  أن ھذا 

صعب على هللا، ألن هللا على كل شيء قدیر.وھنا في المثلین المائي 
 المثل المائي أما )،١٨﴿ فَُھْم َال یَْرِجُعونَ والناري،بالمثل الناري (

 ھناك فرصة لرجوعھم بالتوبة .
وھذه اآلیة فیھا رد على القدریة الذین یقولون أن أفعالھم غیر داخلة 
في قدرة هللا،فاª ال یعلم بتفاصیل ما یفعلونھ إال إن قاموا بفعلھ.وھذا 

ُ َربُّ اْلَعالَِمیَن (عكس اآلیة ( ) ٢٩َوَما تََشاُءوَن إِالَّ أَن یََشاَء هللاَّ
 التكویر

اء هللا لذھب بسمعھم أي أنت مشیئتك مع مشیئة هللا،ولو ش
 وأبصارھم،وكل ھذا من نقص اإلیمان بالقضاء والقدر.

فھم یقولون أنھم ھم من یخلق فعلھم.وعكسھم الجبریة یقولون أن 
 الناس مجبورین على أفعالھم،وال اختیار لدیھم.

 الحمدª رب العالمین.
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


