
 
١٤/٥/٢٠١٧  

 سورة البقرة
ِّرِ )ما نزال في اآلية  ينََِِوبَش  لُواِآَمنُواِالَّذ  ال َحاتِ َِوَعم  ِالصَّ

يَِجنَّاتِ ِلَُهمِ ِأَنَِّ ر  نِتَج  ت َهاِم  َن َهارُِِتَح  قُواُِكلََّماِِۖاْل  ُِرز 
ن َها نِم  قًاِثََمَرةِ ِم  ز  ِّ ذَاِقَالُواِِۙر  ـٰ يَِه ق نَاِالَّذ  نُِرز  ِِۖقَب لُِِم 
َواجِ ِف يَهاَِولَُهمِ ُِِۖمتََشاب ًهاِب هِ َِوأُتُوا َرة ِِأَز  َطهَّ ِف يَهاَِوُهمِ ِِۖمُّ

،ألن نبشره بالجزاءأن المؤمن وذكرنا ِ﴾٢٥﴿َِخال دُونَِ
ر في طريق فتجعله يستم البشرى لها تأثير إيجابي
،عكس الكافر ال يبشر ألنه اإليمان والعمل الصالح

.سيتمادى  
 أنواع و جنات،وبهابالنسبة لجزاء المؤمن ذكرنا أنها و

قُواُِكلََّما،و)صنوف من األنهار ن َهاُِرز  نِم  قًاِثََمَرةِ ِم  ز  ِّ (ِِۙر 
( تفيد االستمرارية،بمعنى كل الوقت الذي هم ُكلََّما)و

قُوا)و .وبدون طلب منهم بالجنة مبني لما لم فعل  (ُرز 
لنا أن هناك رزق في اآلخرة،كما أن  ،ويبينيسمى فاعله

هناك رزق في الدنيا،ولكن الفرق بينهما أن رزق الدنيا 
سواء من مال وأوالد،وصحة كلها لنتقرب بها إلى 

ِهللا.ونحن محاسبين على هذا الرزق ) َمئ ذ  ِيَو  أَلُنَّ ِلَتُس  ثُمَّ
(ِ يم  ِالنَّع  (١)(٨َعن   

ن) قًاِثََمَرةِ ِم  ز  ِّ نكرة،والنكرة تفيد  (ثََمَرةِ و)ِ(ِۙر 
العموم،بمعنى أشكال،وأنواع من الثمار،ولم يذكر 

قُوا)ِطعامهم وإنما الثمار،والثمار دليل التنعم. ن َهاُِرز  ِم 



ن قًاِثََمَرةِ ِم  ز  ِّ وتؤكد كذلك أنهم لم يحصلوا عليها (ِۙر 
 بسبب أعمالهم،وإنما بفضل هللا.وماذا يقولون ؟

ذَاِقَالُوا) ـٰ يَِه ق نَاِالَّذ  نُِرز  وهنا تحتمل معنيين: (قَب لُِِم   
يتذكرون أن ما عندهم رزقهم هللا إياه من قبل في  -١

 الدنيا.
أو رزقهم هللا إياه من قبل في الجنة،وطبعا لم يصل -٢

أحد للجنة من قبل،ولكن هللا يخبرنا عن المستقبل،وماذا 
 سيكون كالمهم.

ََلِوباإلضافة لكل ذلك فهم يسمعون أطيب الكالم )
َمعُوَنِف يَهاِلَغ ًواَِوََلِتَأ ث يًماِ) فال أحد يكدر  (٢)(٢٥يَس 

م،مثال بالدنيا لديك كل شيء ،ولكن يأتيك من عليه
أي لما تأتيهم (ُِمتََشاب ًهاِب هِ َِوأُتُواِينغص عليك بالكالم.)

هذه الثمار يقولون إنها تشبه ما عندهم سواء 
واللون بالدنيا،أوالجنة والتشابه يكون بالحجم 

والملمس،ولكن أول ما يتذوقونه يجدون أنه يختلف 
اختالفا كبيرا في المذاق،وهذا هو 

قُوا.و)النعيم أفعال بنيت لما لم يسمى ا(َِوأُتُو،وُرز 
وهناك من وبدون طلب منهم،بمعنى تأتي إليهم،فاعلها،

 يخدمهم مثل الولدان المخلدون،والحور العين.
م،وأنهارهم عن مساكنهوبعد أن ذكر هللا لنا 

َواجِ ِف يَهاَِولَُهمِ وأقواتهم،يذكر لنا هللا عن أزواجهم ) ِأَز 
َرة ِ َطهَّ وهنا يبين لنا هللا أنه ال يوجد أعزب في الجنة (ِمُّ

ولكن ال يكونون فالزوج والزوجة المؤمنة سيزوجهم هللا،



أزواج إال بعد التطهير،مثال إذا المرأة فيها عيوب 
خلقية بضم الخاء،أو خلقية،بفتح الخاء،وعيوب 

 الرجل،فهم لن يكونون أزواجا إال بعد التطهير.
وهذا حل لمن تشتكي من عيوب زوجها،فنقول لها أن 

،وكلنا لدينا تصبر عليه،ألنه ورقة اختبارها في الدنيا
وج جاء ليصلح نقاط عيوب،ونقاط صعف،والز

تار لك هذا الزوج ليربيك،وبطاعته أنت ضعفنا.وهللا اخ
ك نجد دائما مثال زوجة رومانسية،والزوج تتربين.لذل

عكس ذلك تماما،أو زوج عصبي وزوجة هادئة جدا 
.وإذا سلمت أن هذا ما قدره هللا لي ،فأستخدمه كجسر 

وال يوجد زوج يوصلني للجنة.فأصبر وأحتسب.
توجد عالقات مثالية  كامل،وهذا ما نراه في األفالم،وال

هرهم هللا؟كذلك.وكيف يط  
دنيا،وقبل دخول الجنة يطهرهم هللا من بعد تربية ال 

الباطن،والظاهر،والباطن وهو القلب فال حسد ،وال 
كره.وإذا ال حظنا أن معظم مشاكلنا في الدنيا بسبب 

،لذلك التقوى جدا مهمة في الزواج،مثال أمراض القلوب
هو يقول لي كلمة،وأريد أن أرد بمثلها،ولكن أقول ال 

المشاكل،وهذا ما نراه في  أتقي هللا.والتقوى عالج لجميع
َرًجاِ) )سورة الطالق: عَلِلَّهَُِمخ  َِيَج  ِاَّللَّ  (٢َمنِيَتَّق 

ُبِۚ تَس  َِحي ُثََِلِيَح  ن  ُزق هُِم  َِوِ)ِ(٣)َويَر  ِاَّللَّ َوَمنِيَتَّق 
ًراِ) ِيُس  ه  ر  ِأَم  ن  عَلِلَّهُِم  الهوى أي عندما ال أتبع  (٤يَج 

مخرجا ويسرا في تعاملي مع زوجي فإن هللا سجعل لي 



في كل أموري معه،حتى وإن لم يكن موجود هذا 
 المخرج،سجعل هللا لي مخرجا وبابا.

وبالنسبة للتطهير الخارجي فإنه يكون باللسان،واألبصار 
واألشكال،فيكون مثالي مئة بالمئة.وكي أحصل على كل 

طبعا هناك هذا بالجنة،ال بد لي من الصبر في الدنيا.
شرع الطالق. استثناءات ،ولذلك هللا  

ِال يَاقُوُتِعنهن أنهن )هللا وبالنسبة للزوجات ذكر َكأَنَُّهنَّ
َجاُنِ) ُعُربًاِأَت َرابًاِن،و )وهذا من جماله(٣ِ)(٥٨َوال َمر 

إلى أزواجهن باألخالق  أي متحببات(   ٤)(٣٧)
 الحسنة،وحسن التبعل.
والنساء كذلك تطهر من الحيض والنفاس.والرجال من 

من البول والغائط ،وأي رائحة كريهة.المني،وكالهما   
،وال يخرجون أي ماكثونِ﴾٢٥﴿َِخال دُونَِِف يَهاَِوُهمِ )

منها،ونعيمهم ال ينقص بل هو متزايد،مع أن أعمالهم ال 
 تستحق كل هذا،ولكن كل هذا بفضل هللا.

١٧/٩/٢٠١٧  
 

عن الكفار هللا تبارك وتعالى لنا  ذكر بعد أن 
اإليمان بالمنهج  المؤمنين،وبين أن من صفات والمؤمنين
من  على اختالف اآليات الموجودة فيه)القرآن( 

وهناك من اآليات ما يختبر به قصص،وصفات،وأحكام.
 الناس،وما هي ؟



هَِِإ نَِِِّ)األمثال وهذا ما جاء في السورة  ي يَِلَِِاللّـَ تَح  ِيَس 
بَِِأَن ر  اَِمثَلًِِيَض  قََهاِفََماِبَعُوَضةًِِمَّ اِِۚفَو  ينَِِفَأَمَّ ِآَمنُواِالَّذ 

نِال َحقُِِّأَنَّهُِِفَيَع لَُمونَِ مِ ِم  ب ِّه  اِِۖرَّ ينََِِوأَمَّ ِفَيَقُولُونََِِكفَُرواِالَّذ 
هُِِأََرادََِِماذَا ذَاِاللّـَ ـٰ لَُِِِّۘمثَلًِِب َه يَِكث يًراِب هِ ِيُض  د  ِب هِ َِويَه 
لَُِِّوَماَِِۚكث يًرا ق ينَِِإ َلَِِّب هِ ِيُض  ﴾٢٦﴿ِال فَاس   

الحكيم،يضرب أي مثل يريده،.والمثال  وهللا العليم
 المقصود به تقريب المعنى المعنوى بمثال حسي.

والمثل يبين حقيقة من أمامك من ناحية اإليمان،فالمؤمن 
يؤمن بكل شيء بالقرآن،واإليمان ال يحتمل التجزيء،و 

 من يحدد ما يؤمن به فهذا ليس مؤمن.
قرة،أو مثال لما يقول الكافر كيف سورة سميت باسم الب

 العنكبوت،أو النحل ؟؟؟
كانت بقرة،لما ومثال علي هذا بنو إسرائيل مشكلتهم 

 جاءهم األمر بأن يذبحوا بقرة،قالوا لماذا بقرة؟
( سنذكر بعض األمثلة التي ٢٦وقبل أن نتدبر اآلية )

 ذكرت في بعض السور في القرآن.
السورة بشكل  وسنبدأ مع سورة العنكبوت ومحور-١

عام هو عن الفتن،وكلنا يعرف أن بيت العنكبوت من 
خطوطه شفافة،وبأقل ،فلما نراه ،نرى أوهن البيوت 

ضربة ينهدم هذا البيت،ولكن هذه الخطوط الشفافة بها 
كذلك الفتن في الدنيا مثل فتنة يمسك ويصطاد فريسته.

المال،السلطة ،إن لم أرها من بعيد ،إن لم يكن عندي 



م المسبق عنه،سأفتن وأدخل بها،وستنقض علي كما العل
 تنقض العنكبوت على فريسته  إن الفريسة لم تراه.

ِ )وفي اآلية ل يَاَءَِكَمثَل  ِاَّللَّ ِأَو  نِدُون  يَنِاتََّخذُواِم  َمثَُلِالَّذ 
ِلَبَي ُتِ َهَنِال بُيُوت  ِأَو  ِبَي تًاَِِۖوإ نَّ ِاتََّخذَت  ال عَنَكبُوت 

ِِۖ َِكانُواِيَع لَُموَنِ)ال عَنَكبُوت  (ِالعنكبوت٤١لَو    
،واتخذوا وهذا المثال ضربه هللا لنا للذين يشركون باهلل

آلهة من دون هللا ،واآللهة المقصودة هنا كل شيء ندور 
َههُِحوله ونتعلق به محبة وتعظيما ) ِاتََّخذَِإ لَٰ أَفََرأَي َتَِمن 

(الجاثية.٢٣)َِهَواهُِ  
والسلطة.وهنا بهذه السورة ة قد تكون حب المال،هواآلل

يبين هللا لنا أن هذا المشرك الذي اتخذ من دون هللا آلهة، 
 يتعلق ويتمسك بها،هو كمثل العنكبوت  اتخذت بيتا

َِكانُواِيَع لَُموَنِ)ِوهو أوهن البيوت ،) أي أن (٤١ِلَو 
 الحماية من الشرك وفتن الدنيا يكون بالعلم.

لُواِ )-٢ يَنُِحمِّ  َِمثَُلِالَّذ  لُوَهاَِكَمثَل  م  ِيَح  ِلَم  َراةَِثُمَّ التَّو 
يَنَِكذَّبُواِ ِالَّذ  م  فَاًراِِۚب ئ َسَِمثَُلِال قَو  ُلِأَس  م  ِيَح  َمار  ال ح 

يَنِ) َمِالظَّال م  يِال قَو  د  ََُِلِيَه  ِاَّللَّ َِِۚواَّللَّ (ِالجمعة٥ب آيَات   
وهنا يعطينا مثال معنوي وهو علوم التوراة،والمادي هو 

،مثال على ذلك اليهود أعطوا التوراة الحمار
يعملوا به،فهم حفظوا المنهج،ولم وعلومه،ولكنهم لم 

يعملوا به.مثال على ذلك من يحفظ القرآن 
واألحاديث،ولكنه ال يعمل بها.وهذا القرآن هو حجة لنا 
أو علينا،والصحابة رضوان هللا عليهم ليس كلهم حفظ 



مئة القرآن،ولكن كلهم طبقوا ما حفظوا منه 
بالمئة.فالعمل أساسي في المنهج.ومتى ما طبقنا فسيسهل 

 علينا الحفظ،والحفظ يكون بالقلب وليس بالمخ.
ونعود لمثل الحمار وكما ذكرنا اليهود حفظوا التوراة 

كامال،ولكنهم لم يطبقوه،وكي يقرب هللا تبارك وتعالى لنا 
المثل أعطانا مثا الحمار الذي يحمل ليس كتابا واحدا 

ما كتبا )أسفارا( وهي كتب قيمة،ولكنه تعب من ،وإن
حملها وثقل عليه هذا الحمل ،كحافظ القرآن إن فقط 

حمله ليحفظه،فسيثقل حمله،ألنه عليه إعادة الحفظ كل 
مرة،كي ال ينسى،عكس من يطبق ما جاء به،لن 

ينسى،حتى ولو آية واحدة عمل بها،ألن ليس مهما 
 يعرف قيمة ما وكذلك تبين هذه االىة أنه الالكثرة.
لذلك أختي الغالية نحن نريد اإلحسان مع  يحمل.

َتِالقرآن،ونريد أن نرتقي بالقرآن ) يَِخلََقِال َمو  الَّذ 
يُزِ َسُنَِعَمًلَِوُهَوِال عَز  ِأَح  ِأَيُُّكم  َوال َحيَاةَِل يَب لَُوُكم 

ولم يقل أكثر عمال،فاالحسان مهم مع الملك.ِ﴾٢﴿ِال غَفُورُِ
القرآن هذا فرض.فهذا المثل في السورة القرآن،وتدبر 

 يبين لنا من عنده العلم ولكن لم يعمل بهذا العلم.
ن َهاِ )-٣ يِآتَي نَاُهِآيَات نَاِفَانَسلََخِم  ِنَبَأَِالَّذ  م  َوات ُلَِعلَي ه 

يَنِ) َنِال غَاو  اْلعرافِ(١٧٥فَأَت بَعَهُِالشَّي َطاُنِفََكاَنِم   
،والقرآن،وماذا عمل المثال عمن آتاه هللا اآليات وهناِ
 بها؟



ن َها) كالحية حين تنسلخ عن  (فَانَسلََخِم 
جلدها،وتغيره،وهذا الذي أعطاه هللا القرآن فهو مميز 
عن غيره،ألن هذا القرآن سيرتقي به ويغيره،ولكنه 

ن َها) ما يحميك كالجلد الذي ( كما أن هناك فَانَسلََخِم 
فهي التي يحمينا،وااآليات مثل الجلد ألجسادنا.

 تحمينا،وتقينا،وبعد أن انسلخ عن هذا الجلد،بمعنى رماه 
 ماذا حصل له؟

يَنِ)) َنِال غَاو  وفي تفسير (١٧٥ِفَأَت بَعَهُِالشَّي َطاُنِفََكاَنِم 
الشيخ السعدي رحمه هللا لهذه اآلية يقول: بعد أن كان 

ن،أصبح من الغاوين في السابق من الهداة المهتدي
الضالين المضلين.ولم يشكر هللا على هذه النعمة،فصار 

أي لو شاء ( َولَْو ِشئْنَا لََرفَْعنَاهُ بَِها غاوي ويغوي غيره.)

هللا وفق علمه وحكمته،لرفعه بالقرآن،فهو كانت لديه 

ِكنَّهُ أَْخلَدَ إِلَى الفرصة ليرتفع ويرتقي بالقرآن،ولكنه ) َولََٰ

وهذا ما جعله ينسلخ من  (اتَّبََع َهَواهُ ۚ اْْلَْرِض وَ 

أن همومه صارت فقط الدنيا،والناس وما -١اآليات:

وآثر لذات الدنيا وشهواتها.يقولون.  

أي ال توجد تقوى.( َواتَّبََع َهَواهُ ۚ  )-٢  

فََمثَلُهُ َكَمثَِل وهذا مثله أسوأ من مثل الحمار،والعنكبوت )

وهذا الكلب  ( َعلَْيِه يَْلَهْث أَْو تَتُْرْكهُ يَْلَهثاْلَكْلِب إِن تَْحِمْل 

 من فهو،لهث حاله على تركته وإن لهث، طردتهسواء 

 وماشيًا وقاعدًا قائًما يلهث لهثًا الحيوانات أشد

،كذلك الذي آتاه هللا اآليات،فهو كالكلب يلهث وراء وواقفًا



 الدنيا،وال يشبع منها،أكثر من أصحاب الدنيا.ألنه أخلد

إلى األرض.لذلك علينا أن نسأل هللا دائما (اللهم إنا نسألك 

علما نافعا،العلم الذي ينفعني،وليس زيادة بدون نفع،أو 

علم بدون نفع.وألن الدنيا هي اختبار لنا،كل شيء 

 فيها،اختبار بالخير والشر،النس،أبناءك،زوجك،أموالك،

از لذلك علينا أن نتسلح بالعلم النافع والعمل وبهما نجت

 االختبار،وأن يكون هدفنا فقط رضا هللا والجنة.

وكل ما سبق من األمثال الي ذكرناها لها حكمة 

بالغة،وهي تغني عن الكثير من المحاضرات،ألنها كما 

ذكرنا تقرب المثل المعنوي بشيء حسي،وكذلك فيها 

 إيضاح للحق.

هَِِإ نَِّ)ونذهب للمثال في سورة البقرة ) ي يَِلَِِاللّـَ تَح  ِأَنِيَس 
بَِ ر  اَِمثَلًِِيَض  قََهاِفََماِبَعُوَضةًِِمَّ اِِۚفَو  ينَِِفَأَمَّ ِآَمنُواِالَّذ 
نِال َحقُِِّأَنَّهُِِفَيَع لَُمونَِ مِ ِم  ب ِّه  اِِۖرَّ ينََِِوأَمَّ ِفَيَقُولُونََِِكفَُرواِالَّذ 

هُِِأََرادََِِماذَا ذَاِاللّـَ ـٰ لَُِِِّۘمثَلًِِب َه يَِكث يًراِب هِ ِيُض  د  ِب هِ َِويَه 
لَُِِّوَماَِِۚكث يًرا ق ينَِِإ َلَِِّب هِ ِيُض  (٢٦﴿ِال فَاس   

وكلنا نعلم أن من أسماء هللا الحسنى الحيي،فهو حيي 
يستحي إذا مد العبد يده إلي هللا أن يردهما خاويتين 

.فيستحي أن يرد عباده.والحياء شعبة من شعب اإليمان 
،وتمنع االنسان من عمل المعاصي.وكلما زاد اإليمان 

الحياء.والحيي كما ذكرنا من أسماء هللا زاد 
 الحسنى،وفي هذه اآلية 



ليس عن نفسه ولكن هنا ينفي هللا صفه االستحياء 
فيخبرنا جل جالله أن الحياء ال يمنعه من أن مطلقا،

يضرب األمثلة أيما كان وكيفما شاء،وهللا يضربها 
ألمور مهمة وغيبية،ويتوقف عليها سعادة االنسان أو 

لو المثل حشرة صغيرة مثل البعوضة،ألن  حتيشقاؤه.
.هللا ال يستحي من الحق  

٢٤/٩/٢٠١٧  
 

هَِِإ نَِّ)     ي يَِلَِِاللّـَ تَح  بَِِأَنِيَس  ر  اَِمثَلًِِيَض  ِفََماِبَعُوَضةًِِمَّ

قََها اِِۚفَو  ينَِِفَأَمَّ نِال َحقُِِّأَنَّهُِِفَيَع لَُمونَِِآَمنُواِالَّذ  مِ ِم  ب ِّه  ِِۖرَّ
ا ينََِِوأَمَّ هُِِأََرادََِِماذَاِفَيَقُولُونََِِكفَُرواِالَّذ  ذَاِاللّـَ ـٰ َِِۘمثَلًِِب َه

لُِّ يَِكث يًراِب هِ ِيُض  د  لَُِِّوَماَِِۚكث يًراِب هِ َِويَه  ِإ َلَِِّب هِ ِيُض 
ق ينَِ (٢٦﴿ِال فَاس   

وذكرنا أن األمثال لها  عن األمثال تحدثناِهذهِاآليةِ
حكمة بالغة بأن هللا لما يضرب مثال فهو لتقريب الشيء 
المعنوي،وهللا لما يضرب المثل بمعني هو أبلغ الطرق 

 لنفهم المعنى.
هذا القرآن شفاء لجميع األمراض وهي أمراض 

الشهوات والشبهات،هو شفاء لما في الصدور،وفي 
هِ ِلَحمدُِبدايات الكهف ) هِ َِعلىِأَنَزلَِِالَّذيِل لّـَ تابََِِعبد  ِالك 

َوًجاِلَهُِِيَجعَلَِولَم قيم،لذلك القرآن ( القرآن منهج ﴾١﴿ِع 
كبر النعم ويجب أن نحمد هللا عليها،وبهذه نعمة من أ

اآلية هللا يقرب لنا بالمثل الشيء البعيد،هي رحمة من 



هللا،وكذلك األمثال مع شدة بيانها للحق وتوضيحا 
سبب لضالل بعض الناس.له،ولكنها قد تكون   

ابن كثير كان لما يقرأ المثل وال يفهمه يبكي طوال 
الليل،العتقاده أنه عيب منه،ألن كما ذكرنا مع وضوح 
المثل ولكنه قد يكون سبب لضالل بعض الناس،كأنه 

 الحد الفاصل مع وضوحه.
هَِِإ نَِّ) ي يَِلَِِاللّـَ تَح  ذكرنا أن هللا حيي يستحي أن يرد  (يَس 

لكن هنا ال يستحي ولكن مقيد،هللا حيي العبد،و
بَِِأَنِمطلقا،والتقييد هنا أن هللا ال يستحي) ر  اَِمثَلًِِيَض  ِمَّ

ال يستحي أن يضرب المثل حتى لو كانت (ِِبَعُوَضةًِ
ما أبيد  أكثربعوضة،والبعوضة ألنها حيرت العلماء،و
أحد  ١٩٠٢من البشر كان من أنثى البعوض،وفي عام 

علماء الغرب حصل على جائزة نوبل الكتشافه نوع من 
أنواع البعوض يفتك بالماليين بفترة قصيره،وبعد ذلك 

لقرآن من متى ذكر اكتشفوا أنها أنثى البعوض،وتخيلي ا
ال يستحي لبيان الحق أن يضرب المثل  بعوضة!!!! وهللا

ي يَِلَِِاللَّـهَِِإ نَِّ)ضة،وكيف أطبق )بالبعو تَح  بَِِأَنِيَس  ر  ِيَض 
اَِمثَلًِ قََهاِفََماِبَعُوَضةًِِمَّ (ِوماِهوِالسلوك؟فَو   

أن االنسان يجب أن يستحي من هللا أن يراه على 
 معصية.

استر على الناس وال أفضحهم. -٢  
ال حياء في الدين،وتوضيح الحق.عن الوضوء أو  -٣

لنبي عائشة قال رحم هللا نصاء الصالة،وفي عهد ا



األنصار لم يمنعهن الحياء من السؤال في الدين،ألنه 
يجب أن يكون هناك وضوح.الحياء مطلوب ولكن ال 

 حياء في الدين.
هناك من يتمادى في أسئلة في الدين تمس  -٤

الحياء،ويقولون قصصهم،يجب أن يكون هناك الحياء 
 وأال نتعدى الحدود.

البعوض جند من جنود هللا،وكل شيء أن  خذأيضا نأ -٥
هللا يسخره ليكون جند من جنود هللا،حتى الكافر هو 

يصنع لنا مثل الكمبيوتر الذي نستخدمه لنشر 
الدين.الكهرباء والتكنولوجيا السيارات،كلها من 

صنعهم.لذلك وال يعلم جنود ربك إال هو وما هي إال 
 ذمةكرى 

قات،ولكنها ر المخلوحتى البعوضة ولو كانت أحق -٦
فتكت بعدد كبير من البشر،لذلك ال نستهين بالذنوب 
الصغيرة،فهي تفتك بنا ،وكذلك ال نستهين باألعمال 

الصالحة ولو كانت بسيطة،)وال تحقرن من المعروف 
شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق.فال نعلم ما يدخلنا 

الجنة.انسان دائما مبستم بوجه أخاه هذا يمكن أن يدخله 
ة.وهناك مثل القشة التي قصمت ظهر البعير،الجن  

 لذلك إن تدبرنا آيات القرآن فإنها ستغيرنا.
ثم يبين هللا لنا أنه بضربه لألمثلة لنا لتوضيح الشيء 

 لنا،ثم يخبرنا حال الناس من ضرب األمثلة:



اِ-١ ينَِِفَأَمَّ مؤمنين أو االسم مثل ولم يذكر (:آَمنُواِالَّذ 
كافرين،والمؤمنون أي الذين أتوا باإليمان على أصوله 

ومن جميع النواحي،والكافرين الذين أتوا بالكفر من 
درجته أعلي من االسم،وهنا  الفعلجميع النواحي،لذلك 

ابالمثال) ينَِِفَأَمَّ حالهم بالماضي،هم  (ِأيِهذاِآَمنُواِالَّذ 
التصديق وما  آمنوا بأركان اإليمان السته،واإليمان هو

وقر بالقلب وهو اإليمان بالغيب،مثل آمنت باهلل وبالرسل 
والمالئكة والقدر خيره وشره،آمنوا أي صدقوا بكل 

أركان اإليمان بالغيب،ألن هللا أخبرهم بذلك.وهو آمنوا 
بقلوبهم وصدقت به الجوارح،بمعنى ال أقول آمنت وال 

ح.أصلي ،فاإليمان ما وقر  في القب وصدقته الجوار  
،مثال لما أؤمن بالمالئكة وال أقول كافي اإليمان بالقلب

في مجلس العلم )حفتهم المالئكة وغشيتهم الرحمة 
 المجلس ونزلت عليهم السكينة(  والعمل أن لهذا 

حرمة،ال نتنازع،ونجادل وبالصوت العالي،أو رائحة 
صلوات ربي كريهة،المالئكة تنفر منه،وكذلك النبي

ل أال نذهب للمسجد ورائحة الثوم لما قا وسالمه عليه،
بفمنا،وكذلك لما نؤمن أن هناك مالك رقيب عتيد يكتب 

ما أفعله فأحاساب على ما أقول وأفعل،لذلك اإليمان 
ِيتبعه العمل.  

ا)-٢ ينََِِوأَمَّ كفر جاءت من غطى وستر (:َِكفَُرواِالَّذ 
الحقيقة،لذلك الزارع هو كافر ألنه ستر البذرة في 

وهؤالء الكفار الحقيقة واضحة أمامهم  األرض،وغطاها 



وهم عكس من أركان اإليمان ،ولكنهم ال يؤمنون بها.
 الفريق األول.

حقيقة االنسان مؤمن فبها يتبين وعند ضرب األمثلة 
وكافر،المؤمن أي آية في القرآن،في أي موضوع 

الزواج الميراث يصدق بكل ما يقوله هللا وال 
ما يفرق المؤمن عن  يعارض،أما الكافر يجادل ،وهذا

 الكافر تصديقه هلل،
اِ-١ ينَِِفَأَمَّ نِال َحقُِِّأَنَّهُِِفَيَع لَُمونَِِآَمنُواِالَّذ  مِ ِم  ب ِّه  (:ِۖرَّ  

ِأَنَّهُِِفَيَع لَُمونَِكالمه قليل وعمله كثير،لما تأتيهم األمثال )

نِال َحقُِّ مِ ِم  ب ِّه  (: ال مشكلة والفعل يعلمون مضارع (ِرَّ
كأنه أمر نعلم أن هذا حق ألنه من هللا.لديهم ،يقولون 
والفعل فيعلمون،والفاء للتعقيب أي بسرعة  مفروغ منه،
،أي لما تأتيهم اآليات فهم يعلمون،ألنهم ، رد فعلهم،

يعلمون أنه  آمنوا باهلل فأي آية ما دامت من عند هللا فإنهم
الحق من ربهم،وال يحكمون عقولهم ولماذا 

هللا الرب الذي رباهم،ونحن ذكر اسم جاء بعوضة؟وهنا 
ما يقوله  مؤمنين ونصدق بكل نريد أن نكون

وا لهذه الدرجة لمن األمان،وهم وص هللا،والمؤمن جاءت
العالية من األمان فيعلمون،مثال عندك األم مربية وتربي 

األبناء،وليس أن تعطيهم األكل والشرب،تأخذهم لكل 
مكان.هذه رعاية وليست تربية،التربية هي 

صالح،فنربيهم كما نربي النبتة،ونربيهم باألخالق اإل
ألن األكل والشرب الخادمة تقوم به واإليمان والعلم.



والطباخ،ولكن التربية مسئوليتي،وليست للخدم،التربية 
أن أدخل بحياتهم وأربيهم لحظة بلحظة،وهي 

،والولد إن لم اإلصالح،وهؤالء المؤمنين هللا رباهم 
يه،الجدة،محيط يتربى من األم،الزوج يرب

العمل،الخادمة،ولكن األفضل أن يكون التربية من 
 األم،ألن غيرها ستكون تربيته أشد،والمؤمنون عندهم
علم ال شك فيه أن المثل الذي ضربه هللا هو الحق من 

ربهم لتربيتهم،ولذلك العلماء إن مر عليهم مثل ال 
أن به تربية من هللا،وهذا  يفهمونه يبكون،ألنهم يعلمون

المؤمن،وإن لم تفهمي المثل ماذا تفعلين؟ كذلك  فاعلت
نِال َحقُِِّأَنَّهُِِفَيَع لَُمونَِِتؤمنين بها،) مِ ِم  ب ِّه  ( سواء فهمت ِۖرَّ

،بمعنى ال نحكم العقل، ألن هللا لم ينزلها عبثا،وهذا أم ال 
يبين لنا فضيلة اإليمان أن المؤمن،ال يعراض وال يجادل 

م ال ويؤمن بها،وهذا هو ما أنزله هللا سواء فهمها أ
كون منهم،لذلك ال نستهين الفريق األول كي ن

باألشياء الدنيوية األكل فقط نهتم  ن،ونحن لألسفباإليما
ن تختلف عن حياة موالمشرب. ولكن حياة المؤ

ِآياتُِِت لكَِِالرِ)،)في سورة الحجر الكافر،فالكافر كما جاء

تابِ  ِكانواِلَوَِكفَرواِالَّذينَِِيََودُُِِّربَما﴾١ِ﴿ُِمبينِ َِوقُرآنِ ِالك 
 ولكن ربما ،بمعنى ليس باصرار،ولكن﴾٢﴿ُِمسل مينَِ

ِيَأُكلواِ)ذَرُهم) ،لماذا؟ ألن حياتهم في الدنيا ما رب
مَُِِويَتََمتَّعوا ه  ( وهذا في ﴾٣﴿ِيَعلَمونَِِفََسوفَِِاْلََملَُِِويُله 

اآلخرة،أماالمؤمن فسيعلم في الدنيا،أما الكافر النشغاله 



ماذآ أكلت أين ذهبت،ونضع صور األكل   بالملذات
بالسنابات،تخيلي أمة اإلسالم لديها رسالة عظيمة ولكن 

 اللهم مع أن همنا يجب أن يكون )صارت هذه همومنا ،
إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك 

قنا،فهمومنا والنار(وكي نرتقي يجب أن نعرف سبب خل
،ونتشاجر ني؟؟ ولم يدعونو)ص(روماذا فعلوا ليس )س(

ونتصالح والمسلسالت ثم الموت،وبعد ذلك يوم القيامة 
في  ربما،ولكن ال فائدة من ذلك،لذلك المؤمن يعلم

في اآلخرة،لماذا؟ الكافرالدنيا،و  
سوأ شيء يمألوه ن تختلف عن الكافر،وأمن حياة المؤأل

بني آدم هو بطنه،والهم هو أن أفكر به دائما وأدور 
جالسة.وننسى القرآن نحن ننظر حوله بصالتي ،وأنا 

لموبايالتنا أكثر من القرآن،مع أننا خلقنا للجنة،لذلك 
حياتنا يجب أن تختلف عن الكفار،لذلك نسأل هللا دائما 

الدار  ون  الذين همهمنم،لذلك المؤاللهم رضاك والجنة
.والم يفهمإن و حتى اآلخرة يعلمون أنه الحق من ربهم  

افقين كذلك،وال عمل.نسأل هللا أما الكافر فيقولون و المن
.فهؤالء كأنهم يعيشون فقط ألنفسهم الثبات

 وهمومهم،يأكل ويشرب ويعمل ثم يموت،وباآلخرة يود.
ويقولون جاءت بصيغة المضارع بمعنى 

االستمرارية،بمعنى هذه حياتهم ،هم كفروا بأركان 
اإليمان،ومن كفر بركن واحد من أركان اإليمان فكأنما 



كان.مثال ال أؤمن بأن القدر هللا قدره كفر بكل اإلر
 فأعتبر كافر.فاإليمان ال يحتمل التبعيض أو التجزئة.

فالذين كفروا هم ال يعلمون عكس المؤمنين.أنه الحق من 
ربهم وفقط يقولون وهذا القول لجهلهم ،لذلك في سورة 

ِتُحِ )النمل  يُطواَِحتَّٰىِإ ذَاَِجاُءواِقَاَلِأََكذَّب تُمِب آيَات يَِولَم 
ِتَع َملُوَنِ) اذَاُِكنتُم  ل ًماِأَمَّ (٨٤ب َهاِع  ) 
اآليات بدون أن تحيطون  لما ستأتيكم آياتي لماذا رديتوا

قبل أن تقول أنا ال أؤمن يجب أن تدرس بهم علما؟ف
ولم الموضوع ولكنهم ردوها بدون ما يحيطون بها علما 

تبينوا،مثال صالة التهجد ال لن أصلي يجب أن أعلم ثم ي
أقرر،ردهم لألمر  ألنهم ال يعلمون ولديهم 

الجهل،والجاهل نتوقع منه أي شيء،وأي قول،عكس 
ن من كان منكم يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل مالمؤ

خيرا أو ليصمت فهو يحافظ على نفسه،أما الكافر أي 
وقلبه يقوله،لذلك نتوقع أي شى من الجاهل  بعقلهشيء 

م الجاهلون قالوا سالما ،لذلك عباد الرحمان إذا خاطبه
بمعى أنت يا عبد الرحمان توقع أي شيىء منهم،ولكن 
أنت تفاعلك معه سالما،لذلك العلماء يقولون ال نكون 

مثلهم ونرد بطريقتهم،ولذلك هنا المؤمن ال يوجد يقولون 
هُِِأََرادََِِماذَاعكس الكافر ) ذَاِاللّـَ ـٰ  خمس لماذا ( َِۘمثَلًِِب َه
يعلم  نمعكس المؤ ؟ذا صوم رمضانلما صلوات باليوم؟

،والكافر ولما يضرب هللا تعالى األمثالأنه الحق من ربه،
ذا أراد هللا بهذا مثال،وسؤاله ليس الغرض منه مايقول 



 ضاحية لبيانمدرس يأتيك بالوسائل اإلي التعليم،مثال
 ؟ول لماذا هذه الوسائلقالدرس والذي ال يريد الدراسة ي

هُِِدَِأََراَِماذَا)كالكافر  ذَاِاللّـَ ـٰ ،وهو اعتراض (َِِۘمثَلًِِب َه
المؤمن ال يقول لماذا هذا المثل؟ وفيه سخرية كذلك،

ماذا  الذين بقلوبهم مرض ال يقولون ماذا سنتعلم،وإنماو
تقصد )س( بهذا المثل وهذا من الخذالن فهم ابتعدوا عن 

 المقصود،أنت تقولين قوال وال تقصدين به شيئا،ووهللا
األمثلة فتقولينها،فترين أن هناك من يترك كل  يسوق لك

مثل كفار قريش شيء بالدرس ولماذا ضرب هذا المثل ،
ساحر،ولم يركزوا  وأنه محمد،وركزوا علي من هو

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

ا)-٢ِ ينََِِوأَمَّ  (ِفنجدِأنِأكثرِمنِيتكلمِفَيَقُولُونََِِكفَُرواِالَّذ 
وعملهم رة هم الكافرون.وكذلك المنافقون في الدنيا واآلخ

ولماذا هذا المثال وما القصد من ورائه،لذلك قليل.
بطريق العلم التربية أسرع وأصعب،وكلما زاد االيمان 

كأنك أنت المعنية  تقرأينه  سطر في   تحسين أنك
بالكالم،وةفي كل سطر،وكل شيء أسمعه هو موجه لي 

أنا وال أقول )س( وهذا دليل اإليمان.وزيادته،ومع 
الوقت أحس أن كل شيء موجه لي ،وأستحي أحيانا من 

عندهم الحيرة واالعتراض لماذا أما الكفار فنفسي،
ض؟ بعوضة وذباب،ومن أين جاءت الحيرة واالعترا



عقولهم،عكس المؤمن،ونتعلم من كل ما  ألنهم حكموا
 سبق:

أن كل شيء هللا يربينا به وال نحكم العقل مثل الكفار  -١
يعلم هللا انه الحق  كفرا،والمؤمن بتحكيم العقل يزدادون

فزادهم هللا  جاءهم كاختبار فعلموا انه الحق والمثال
إيمانا إليمانهم،عكس الكفار زادهم كفرا ألنهم حكموا 

واعترضوا عليها.لذلك من أوامر هللا. على العقل
م هللا هذا دليل على ايعترض ولو بجزء بسيط على أحك
  .نقض اإليمان،وهو يشبه الكفار

٢٢/١٠/٢٠١٧ 
( قصة آدم وهي أول تجربة استخالف ٣٥وصلنا لآلية )

 في األرض،علي رأس ذرية يخلف بعضها بعضا.
ُجَكِ) ِأَنَتَِوَزو  ُكن  ن َهاَِرَغدًاَِوقُل نَاِيَاِآدَُمِاس  ال َجنَّةََِوُكَلِم 

َنِ ِالشََّجَرةَِفَتَُكونَاِم  ه  ئ تَُماَِوََلِتَق َربَاَِهـذ  َحي ُثِش 
ينَِ اِ ﴾٣٥﴿ الظَّال م  مَّ َرَجُهَماِم  فَأََزلَُّهَماِالشَّي َطاُنَِعن َهاِفَأَخ 

ِف يِ َِولَُكم  َِعدُوٌّ بَع ض  ِل  ب ُطواِبَع ُضُكم  َِوقُل نَاِاه  َكانَاِف يه 

ينِ  َِوَمتَاع ِإ لَىِح  تَقَرٌّ ُِمس  ض  َر   ﴾٣٦﴿ اْل 
ِ)هللا يبين لنا في اآلية  ض  َر  ل ِف يِاْل  إ ن ِّيَِجاع 

وهذا يبين مقام وليس علي وجه االستئذان  (٣٠)َِخل يفَةًِ
 ؟ ت المالئكةدالمالئكة،وبماذا ر

َِّماَءِ)ق ف ُكِالد  دُِف يَهاَِويَس  عَُلِف يَهاَِمنِيُف س  ُنِالُواِأَتَج  َونَح 
ُِّسِلَكَِ َكَِونُقَد  د   (٣٠)ِنَُسب ُِّحِب َحم 



نهم يريدون التعقيب علي أوال ،،وهذا ليس اعتراضا 
أمر هللا سبحانه وتعالى،ولكن علي علمهم المحدود بأن 
أي أحد سيسكن هذه األرض سيفسدها،وهم ال يحبون 

الفساد،ونحن نسبح بحمدك،فهم يخبرون بطاعتهم 
رار ،أو التكبر النهم ال ليس من وجه االغتوهلل،

يستكبرون،ألننا  نسبح بحمدك،ألن من يعترض ال يسبح 
 ؟تبارك وتعالى  وماذا قال هللا ويقدس هللا،

لَُمَِماََِلِتَع لَُمونَِ ومباشرة،وبدون ِ﴾٣٠﴿ قَاَلِإ ن ِّيِأَع 

يعلمون،وكذلك يعلمنا  ال أنهمفقال،أو ثم قال.وهذا يعني 
 ال نعلم لماذا؟ ومهما أن هناك أحداث تحصل في الحياة

أوتينا من العلم،هللا أعلم،وفوق كل ذي علم عليم،ومن 
قال هللا أعلم فقد أفتى،بمعني ال نؤلف من عندنا،غير 
متأكدين نقول هللا أعلم .والعلم الذي عندهم من عند 

،يبين أن هناك علم غائب مون،وإني أعلم ما ال تعلهللا
 كة،وما هو؟ اعن المالئ

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

 حكم من خلق آدم: ٦
العبوديات التي لم تكن تحصل من قبل حتى من -١
 مالئكة،مثل الجهاد وطلب العلم.لا
تظهر آيات هللا في خلقه،المالئكة جبلوا علي -٢

الطاعه،ولكن كيف تظهر آيات هللا أنه يعز ويحب 
 ،إذا لم يخلق البشر.ويقهر



ما كمن في بني آدم من الخير  ليظهر-٣
من الخير والشر،باالختبار،يظهر ما مكنون فيهم 

 رض االمتحان.والشر،وال يظهر اال في أ
أن هللا أراد أن يجتبي منهم األنبياء والشهداء -٤

 والصالحين.
 ليتبين عدو هللا من وليه.-٥
تظهر ما كمن في نفس إبليس  من الشر،أي قبل خلق -٦

ئكة،ليس منهم ولكن كان عابدا،ولكن آدم كان مع المال
مع خلق آدم كان اختبار له،فأظهر ما بقلبه من الحسد 

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

يعتزل الناس،ومن مع الناس الثاني درجته أفضل،ألن 
وجد من هو أفضل من يعتزل الناس سيرى نفسه ال ي

منه،ولكن مع الناس تظهر مكنونات النفس.لذلك مع العلم 
نكتشف كيف أن هللا يربينا،والناس ما جاءوا إلينا إال 

 ليخرجوا ما بقلوبنا.
بة آدم مع إبليس مهم نتعلم منها ،لنعرف نتأقلم مع تجر

 هو نموذج لنا.فالحياة 
لَُمَِماََِلِتَع لَُمونَِ) يخبرهم الحكمة،وهم ،لم ِ﴾٣٠﴿ إ ن ِّيِأَع 

 سوف تكونين أعلى لم يسألوا كذلك،لذلك إن عبدت هللا
هم جبلوا على الطاعة وال اختيار  من المالئكة،ألن

لهم،ولكن االنسان لديه االختيار في أن يعبد هللا.ومن 



م،فإما االنسان يكون أسوأ يتبع أهواءه فهو أسوأ من البهائ
 ئم،أو أعلي من المالئكة.اهمن الب
 آدم؟ تعالى هللا  قخل وكيف

مر بمرحلتين األولى هي مرحلة الخلق ،وهللا خلقه من 
ِ )تراب،ثم طين وحمأ مسنون،) ُتِف يه  ي تُهَُِونَفَخ  فَإ ذَاَِسوَّ
يَنِ) د  يِفَقَعُواِلَهَُِساج  وح  نِرُّ  .(ِالحجر٢٩م 

 وفي الحديث:
 الحمده :  فقال عطس، ؛ الروح   فيه ونفخ آدم   هللاه  خلق لما)

ك:  ربُّه له فقال بإذنِه، هللا   فحمد هلِل، !  آدمه  يا هللاه  يرحمه
 فقل   ،- جلوس   منهم مإل إلى - المالئكةِ  أولئك   إلى اذهب  

، السالمه :  ، السالمه :  فقال عليكم   عليك  :  قالوا عليكم 
 هذه إن  :  فقال ربِه، إلى رجع ثم هللِا، ورحمةه  السالمه 
 ( بينههم، بنيك وتحيةه  تحيتهك
 حكم خالصة األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  لراوي
 صحيح:  المحدث

نزلت علي الرسول صلى هللا عليه وسله أول آية و
يَِخلََقِ)هي) َِرب َِّكِالَّذ  م  ب اس   (ِالقلم١اق َرأِ 

،لذلك يجب علينا أن نبدأ بالعلم قبل العمل،فثمرة العلم 
هَِإ َلَِّهي العمل)

ِأَنَّهََُِلِإ لَٰ لَم  ِل ذَنب َكِفَاع  تَغ ف ر  َُِواس  ِاَّللَّ

نَاتِ  م  ن يَنَِوال ُمؤ  م   (ِمحمد١٩)َِول ل ُمؤ 
أنه ال إاله إال هللا،والعمل أن يستغفر  فالعلم أن يعلم 

لذنبه،نحن نعمل بدون أن نتعلم،واالنسان كرمه هللا بالعلم 
نِ مثل آدم وأعطاه القدرة على العلم،) ِّ َرَجُكمِم  ُِأَخ  َواَّللَّ



َعِ ََِلِتَع لَُموَنَِشي ئًاَِوَجعََلِلَُكُمِالسَّم  َهات ُكم  ِأُمَّ بُُطون 
ُكُروَنِ) ِتَش  َف ئ دَةَِِۙلَعَلَُّكم  َب َصاَرَِواْل   (ِالنحل٧٨َواْل 

وجعل لكم السمع واألبصار ( بمعنى وسائل العلم  
نحن متوفرة لدينا وهي السمع واألبصار واألفئدة،لذلك 

م متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا نقول في الدعاء) الله
 أبدا ما أحييتنا(

يَنََِلِيَع لَُمونَِو) يَنِيَع لَُموَنَِوالَّذ  يِالَّذ  تَو  ِيَس  َِهل  (٩ِ)قُل 
 الزمر

ما طلب من ربه صلوات ربي وسالمه عليه ( والنبي 
ل ًماِ)شيئا إآل ) د ن يِع  ِز  ب ِّ  (طه١١٤رَّ

علم آدم،ولم يعلم  وكل ما سبق يبين لنا أهمية العلم.وهللا 
 المالئكة،لماذا؟ 

أَلُوَنِ)) ِيُس  اِيَف عَُلَِوُهم  أَُلَِعمَّ  (ِاْلنبياء٢٣ََلِيُس 
( العلوم األخرى علمها آلدم،فالعلم من هللا،وهللا علمه 

مرة بعد مرةألن )علم( الشدة على الالم تعني شيئا يتلو 
 شيء في التعليم،وماذا علمه؟
ني األلفاظ مثل سماء )األسماء كلها( األلفاظ ومع

كل ما في الدنيا علمه،فآدم لديه كل أرض،طيور،
ه المعلومات،والبشر على حسب العصور تظهر لهم هذ

  األسماء،علمه األسماء والمعاني.

كلها،ولوال تعليم هللا له،لما تعلمنا.ثم  وعلم آدم االسماء 
ُكلََّها ثُمَّ َوَعلََّم آدََم اْْلَْسَماَء )عرض األسماء والمسميات 

ِِ (٣١)َعَرَضُهْم َعلَى اْلَمََلئَِكة  



 وهي لغير العاقل، ( ولم يقل عرضها،َعَرَضُهمْ وذكر )
 ،بمعنى ليست فقط لغير العاقل.

ِ َِهـُؤََلء  َماء  ِفَقَاَلِأَنب ئُون يِب أَس  َِعلَىِال َمَلئ َكة  ثُمََِّعَرَضُهم 
ق ينَِ َِصاد   ﴾٣١﴿ إ نُِكنتُم 

صادقين،أو لديكم علم بهذه األشياء ن كنتم أي إ (
المعروضة عليكم،أنبئوني بهذه األسماء،وهنا هللا 
ن ويختبرهم،حتى يجعلهم يستنجون ويفكرون ،ويعلم

أال نعطي الناس  .ونتعلم من هذا طريقة عرض الشيء
هؤالء ولم يقل هذه بمعنى ليس وذكر على طول اإلجابة،

فقط جمادات.ويدخل بها العاقل،وفيه تحدي للمالئكة 
الُواِ)ق)النها ال تعلم كذلك.أي إن كنتم صادقين بقولكم 

َِّماَءِ ف ُكِالد  دُِف يَهاَِويَس  عَُلِف يَهاَِمنِيُف س  عندكم  أى(أَتَج 
 علم باالشياء،وهل ردت المالئكة؟ ال ،

د آلدم إال بعد أن تبين لها تكريم وهللا لم يأمرها أن تسج
علمه ثم اختبر المالئكة بأنه يعرف ما ال فهذا المخلوق،

،فبين يعلمون،ثم أمرهم بالسجود له،وهذا يبين لطف هللا
 لهم مميزات آدم ،وهذا يعلمنا إن أردنا أن نجعل رئيس

 مأن نبين له على مجموعة في العمل مثال 
 ،ليته.ه بهم ليتبين لهم أفضصفاته،ونقارن

َِماِورد المالئكة اعترفوا ) ل َمِلَنَاِإ َلَّ قَالُواُِسب َحانََكََِلِع 
يُم﴿ تَنَاِإ نََّكِأَنَتِال عَل يُمِال َحك   ﴾٣٢َعلَّم 

،اعترفوا بخطأهم ،هم ينزهون هللا عن كل النقائص  
والعيوب وعن قولهم أتجعل فيها من يفسد 



ك ألنك الدماء،وننزهك عن مخالفة أمرك وما ال يليق ب
ال تفعل شيء إال عن حكمة بالغة،وما واجبنا بعد هذه 

أن القصة؟ تسبيح هللا ،كي ال تسألين األسئلة الكثيره و
 .نلزم التسبيحلذلك خير، هفيكل شيء 

 والحمدهلل رب العالمين.
 

٢٩/١٠/٢٠١٧ 
 

ل مََِِلَُِِسب َحانَكَِِقَالُوا تَنَاَِماِإ َلَِِّلَنَاِع  ِال عَل يمُِِأَنتَِِإ نَّكََِِعلَّم 
يمُِ أراد للمالئكة أن تكتشف بنفسها أن آدم هللاِ﴾٣٢ِ﴿ال َحك 

ألنه علمه األسماء كلها،وهذا يبين لنا أن مفضل عليهم،
ال قيمة له.لذلك هناك مالئكة  هقيمة االنسان بالعلم،وبدون

وتخفض أجنحتها تكريما لطالب  خاصة بمجالس الذكر
 العلم،ورضا بما يصنع.

ل مََِِلَُِِسب َحانَكَِِقَالُوا)  تَنَاَِماِإ َلَِِّلَنَاِع  ِال عَل يمُِِأَنتَِِإ نَّكََِِعلَّم 
يمُِ أي تنزيه هللا وتقديسه من كل (ُِسب َحانَكَِ)ِ﴾٣٢﴿ال َحك 

،وعن االعتراض،وهنا بإجابتهم هم كذلك نقص وعيب
نسبوا الفضل هلل سبحانه وتعالى ،وهذا يبين لنا أن 

وتقصيره،وينسب االنسان ال بد أن يعترف بعجزه 
الفضل هلل سبحانه وتعالى ،ثم ذكروا اسم هللا العليم 

الحكيم،وقدمت العليم علي الحكيم،وفي سورة الحجر 
الحكيم العليم،والذاريات كذلك،أما هنا في سورة البقرة 
ألن الحديث عن العلم فقدم اسم هللا العليم،والحجر عن 



الحكمة،والعيلم أي علمه واسع وشامل شمل 
نات،والمستحيالت،وكل شيء،وال يخفى عليه شيء الممك

،وما تسقط من ورقة إال يعلمها،فال نعتقد أن هناك أي 
شيء غاب عن علم هللا،وعلمه كامل،وال يخفى عليه 

يمُِِال عَل يمُِِأَنتَِِإ نَّكَِشيء.و) أي ليس كل انسان ِ﴾٣٢﴿ال َحك 
عنده علم حكيم،مثال غير مسلمة،وأنا ألن عندي علم عن 

بداية،قبل والحرام،فأبدأ وأحدثها فقط عن الحرام.الحالل 
أن أحدثها عن اإلسالم عامة.وتسامحه،لذلك العلم يحتاج 

َمةَِلحكمة،نسأل هللا أن يؤتينا الحكمة ) ك  َتِال ح  َوَمنِيُؤ 
 (ِالبقرة٢٦٩)فَقَد ِأُوت َيَِخي ًراَِكث يًراِۗ

وبدون حكمة في العلم الشرعي قد يفسد أكثر مما 
ال يعلم متى يتكلم.وهلل المثل األعلى في خلقه يصلح،ألنه 

للمالئكة،وآدم وتعليمه آلدم ،وهللا يخبرنا عن 
المالئكة،ألن لديها العقل،وبناء علي علم المالئكة أن 
االنسان سيفسد على األرض،وحدث ما قالوا،فأول 

يعلم بهذا،ولكنه هللا تعالى جريمة كانت سفك الدماء،و
 إبليس وماذا سيكون رد فعلهم؟ئكة،وماللأراد أن يختبر ا

وهللا قادر أال يجعل االنسان على األرض،ونحن أحيانا 
تحصل لنا أشياء ال نعلم الحكمة من ورائها،وما هو 

 اختبارنا هنا؟
(ِۗ م  ه  َِحتَّٰىِيُغَيِّ ُرواَِماِب أَنفُس  م  َََِلِيُغَيِّ ُرَِماِب قَو  ِاَّللَّ (١١ِ)نَّ

 الرعد



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

وهذا ما نتعلمه من المالئكة،مع أن هللا قادر أال يجعل 
من يحاول أن االنسان علي األرض،ولكنه اختبار ليبين 

 المالئكة،ومن يكون مثل الشياطين، يكون قريب من 
ال يخلق شيئا عشوائيا،وهذا ما يجب علينا تعالى ،وهللا 

لدنيا،إذا شيء لم نفهم لماذا حصل،نقول التعامل به في ا
ل مََِِلَُِِسب َحانَكَِِقَالُوا)مثل المالئكة  تَنَاَِماِإ َلَِِّلَنَاِع  ِإ نَّكََِِعلَّم 

يمُِِال عَل يمُِِأَنتَِ  ،فال أدخل في قلب الناس.(٣٢﴿ال َحك 
 فعلوا هذا؟ ولماذا المالئكة 

 ،فلدينااستسلموا ألمر هللا،ولكن إبليس لم يستسلم ألنهم 
مثال عن المالئكة،ومثال عن إبليس،ونحن نمر بكثير 

؟ ونحاول حصلت  من المواقف في الحياة،ال نفهم لماذا
 أن نغير الناس،وهذا خطأ يجب علينا تغيير أنفسنا،كيف؟

ل مََِِلَُِِسب َحانَكَِ تَنَاَِماِإ َلَِِّلَنَاِع  ِال عَل يمُِِأَنتَِِإ نَّكََِِعلَّم 
يمُِ هللا كل ما يكتبه خير،وبعد هذه الحادثة كم  (٣٢﴿ال َحك 

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

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

د فعلنا.مثال من ابتسمت سيكون رأنه اختبار لنا،وماذا 
 ي،ومن لم تبتسم كالهما اختبار لي.ل



سهل عليها ردة الفعل وفي المواقف كما ذكرنا المالئكة 
هذه،ولكنه ليس سهال على االنسان وإبليس،ثم يبين لنا 

 فضل آدم ،وماذا قال؟ هللا تعالى 
مِ ِأَنب ئ ُهمِآدَمُِِيَاِقَالَِ) َمائ ه   ن يقولهللا بمقدوره أ(ِِب أَس 

ن آدم أفضل منكم،ولكن جعله لهم للمالئكة أ
ليكتشفونه،وهنا هللا يعلمنا فن الحوار،كيف كرم 

المالئكة،وكيف كرم آدم،ولكن لم يتكلم عن آدم وأنه كذا 
بعد أن استسلمت  وكذا،وإنما وجه الكالم مباشرة آلدم 

َِلَُِِسب َحانَكَِِقَالُوالما قاله هللا لهم، في قولهم )المالئكة 
ل مَِ تَنَاَِماِإ َلَِِّلَنَاِع  يمُِِال عَل يمُِِأَنتَِِإ نَّكََِِعلَّم  ، (٣٢﴿ال َحك 

اعترفوا بعدم معرفتهم،ولم يقولوا مثال نعرف،أو كما 
كي ال يقال عنهم أنهم ال  يفعل بعض الناس يؤلفون شيئا

 مع انهم ال يعرفون لماذا آلدم األفضلية .يعلمون.
مِ ِأَنب ئ ُهمِآدَمُِِيَاِقَالَِ) َمائ ه  أمر هللا هلل،بعد استسالمهم ِ(ب أَس 

آدم أن ينبئهم بأسمائهم،وهذا يعلمنا أننا إذا استسلمنا 
هلل،فسيرينا اآليات،وهللا أعطى السلطة هنا آلدم 

مثال لو هللا  يكون إشكال لنا في الدنيا،ليخبرهم،وهذا ما 
مثال هو الذي أخبر المالئكة باألسماء ال توجد مشكلة، 

ون هناك مشكلة،ولكن أين ينا الرزق من هللا ال يكلما يأت
 االختبار؟

لما يكون الرزق بواسطة،لما هللا يعز ويذل ويعطي 
ما أرى فالن يعطي،أو ويمنع،ال أرى فيه شيئا،ولكن ل

على أن يخبر هنا شكال،وكذلك هللا قادر يمنع هنا اإل



ن لهم فضل آدم،وكيف يبيلالمالئكة باألسماء،ولكن ال ،
فآدم يأتي بعدهم،ومخلوق من تسالم هلل،هو االس
يخبرهم،مثال لما أرى )س( هي التي الذي سهو وتراب،

،فيصير الحقد والحسد عليها،ولكن لما تمنع وتعطي
أعرف أن عالقتي مع هللا،والناس هؤالء اختبار بالنسبة 

فنحن نتعلم لي،فهذا يسهل علي تقبل األمور واالستسالم.
من مثال يفضل عليك بشيء ،أو لما أحد االستسالم منهم.

تأتي بعدي بالعمل ويجعلونها مسئوولة 
هل أقول من هي علي،وترأسني،كذلك هو اختبار لي،

 لترأسني؟ أو أستسلم.
وال ؟ وكيف  فهل سأكون مثل الشيطان وأقول لماذا ؟

أستسلم،أم مثل المالئكة أستسلم،ومتى ما عارضت 
ستظهر أمراض القلوب،ومرض يتبعه مرض ولن 

 ي.ننته
ا )وكأن آدم هنا المعلم  والمالئكة هم التالميذ، ِأَنبَأَُهمِفَلَمَّ

مِ  َمائ ه  لَمُِِإ نِّ يِلَُّكمِ ِأَقُلِأَلَمِ ِقَالَِِب أَس  ِالسََّماَواتِ َِغي بَِِأَع 
ِ ض  َر  لَُمَِماََِلِسابقا ذكر هللا لهم ))(َِواْل  إ ن ِّيِأَع 
لَمُِِإ نِّ يوهناِ)ِ﴾٣٠﴿ تَع لَُمونَِ ِالسََّماَواتِ َِغي بَِِأَع 

ِ ض  َر  أي هناك غيب ال تعرفونه،مثال الحجاج بن  (َِواْل 
يوسف الثقفي،كان ظالم،وفرعون،وهللا كان باستطاعته 

ة،فهم فتنة استئصالهم،ولكن وجودهم لحكمة،واختبار للبقي
يعلم الغيب،لذلك لما شيء ال للناس.هللا يخبرهم أنه 

و أعرف لماذ حصل؟ ليس ضروريا أن أعرف اآلن،فه



لَمُِو) غيب، تُُمونَُِِكنتُمِ َِوَماِتُب دُونََِِماَِوأَع  وهذا ِ﴾٣٣﴿ِتَك 
الكالم موجه إلبليس،فهو كان معهم،هو ليس منهم هو 

من الجن،ولكن كان يشارك المالئكة في أعمالهم 
لذلك لما نرى الناس المتساوية في عباداتهم، يفالظاهرة،

سيكشف،مثال من الظاهر،ولما يأتي االختبار فهناك من  
تأتي االختبارات لتنقية تأتي بعدي وترأسني في العمل،

ل ِهللا تعالى )الصف،فيخرج ما بالقلب.لما ذكر  إ ن ِّيَِجاع 
َِخل يفَةًِ ض  َر   هذا كان االختبار األول  (٣٠)ِف يِاْل 

فَقَاَلِأَنب ئُون يِ)،واالختبار الثاني  ولكنه لم يتكلم بليسإل

َِهـُؤََلءِ  َماء  ق ينَِِب أَس  َِصاد   ﴾٣١﴿ إ نُِكنتُم 
مِ ِأَنب ئ ُهمِآدَمُِِيَاِقَالَِ))الثالث  االختبار و َمائ ه   .(ب أَس 

ما بقلبه هناك تهيئة له،ثم  وإلى اآلن ،قبل ما يخرج 
االختبار بالفعل لتخرج ما بقلبه،مثال من لديه الكبر يأتيه 

والناس ما من قدره،ليخرج الكبر من قلبه، من ينزل
ِ)إال ليخرجوا ما بقلوبنا، جاءوا  ِل بَع ض  َوَجعَل نَاِبَع َضُكم 

ب ُروَنِۗ  (ِالفرقان٢٠)ِف ت نَةًِأَتَص 
 .ونعود لآلية.لذلك ننقي قلوبنا قبل أن يأتي اختبار الفعل

لَمُِ) تُُمونَُِِكنتُمِ َِوَماِتُب دُونََِِماَِوأَع  (ِِتُب دُونََِِماِ) ﴾٣٣﴿ِتَك 
ُِكنتُمِ َِوَما) إبليس،و ما تظهرون من العبادات ،ومعهمأيِ

تُُمونَِ ر ،ولكنه من الخير ،وبالنسبة إلبليس من الش(ِتَك 
 قي قلوبنا ألن هللا يعلم ماغير ظاهر،لذلك يجب أن نن

باختبار يكشف ما  بقلوبنا من الحسد والرياء،فيأتينا



ألنه اعترض على أمرض  كما حدث مع إبليس،.بقلبوبنا 
 آلدم.هللا فكشف ما بقلبه بعدم السجود 

ما بقلب إبليس ولكنه لم يخرجه من  ولكن هللا مع علم
أول مرة،إنما بعد عدة مرات،بالتجربة العملية،والكبر 

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

حسد الناس على ما سد أن أالقدر ،ومن األمر،أما الح
ال يستحق فكيف يصل  من فضله،مثال أقول هذاآتاهم هللا 

 .لهذه المكانة؟؟؟؟
٥/١١/٢٠١٧ 

 
 (ُِ ب ب ُكُمِاَّللَّ َِفَاتَّب عُون يِيُح  بُّوَنِاَّللَّ ِتُح  ِإ نُِكنتُم  (ِآل٣١ِ)ِقُل 

 عمرانِ
 ما هو محك اإليمان،واختباره؟

 مثال ،فعلي بالعملأقول أنا مؤمنه باهلل مثال أن األعمال،
وتكون مخالفة لهوى قلبي،واالتباع هو  ،أوامر هللا تأتي 

كما جاء في وأخالف هوى قلبي،أن أقول سمعنا وأطعنا،
صفات المؤمنين.وبني إسرائيل قالوا سمعنا 

،وهو العملهو وعصينا،وهذا فعل إبليس،لذلك المحك 
يبين المؤمن من الكافر ،كما حدث مع إبليس حين  الذي 

 جاء األمر من هللا.
ُجدُواِل ل َمَلئ َكةِ ِقُل نَاَِوإ ذِ  دَمَِِاس  ِأَبَىِإ ب ل يسَِِإ َلَِِّفََسَجدُواِآل 

بَرَِ تَك  نََِِوَكانََِِواس  ينَِِم  أي اذكر يا محمد إذ ِ﴾٣٤﴿ِال َكاف ر 



قلنا للمالئكة،بعد أن علمهم هللا من هو آدم،وأنه فضل 
عليهم،وأنه عليم بذات الصدور،وكذلك يبين لنا أن هللا ال 

أن يعلم،فلم يأمر المالئكة بالسجود  يأمر وينهى إال بعد
له على طول،وإنما علمهم وأراهم ااآليات،ثم أمرهم 

ال يبتلينا ويأمرنا إال بعد تعالى نحن هللا  وكذلك بالعمل،
(ِأيِهللاِقالِل ل َمَلئ َكةِ ِقُل نَاَِوإ ذ ِِأن يعلمنا ويرينا اآليات،

 ومن هم المالئكة؟للملئكة،
صون هللا ما ال يعمن نور، هم أجسام نورانية مصنوعة

يشربون لهم عقول،ولكن ال أمرهم،ال يأكلون وال 
عن عبادة هللا ويفعلون ما شهوات،وال يستكبرون 

 يأمرون.
إلى اآلن إبليس مع المالئكة،ولكن لما أتى االختبار، و
ََِلِيُف تَنُوَنِ) َبِالنَّاُسِأَنِيُت َرُكواِأَنِيَقُولُواِآَمنَّاَِوُهم  أََحس 
 (ِالعنكبوت٢ِ)
مثال عملت عمل ويمدحك الناس عليه،فكيف تتفاعلين ، 

 مع مدحهم؟ 
ر الصابر من غير ووهللا حين يختبر العباد ليظه

الصابر،أو الذي يشتكي،و المؤمن من غير المؤمن 
كل هذا يحتاج الختبار،اختبار والشاكرين،و،

 الصبر،الشكر،التوكل.وما هو األمر للمالئكة؟
ُجدُوا) دَمَِِاس  أن يضع جبهته علي  (ِوالسجودآل 

 األرض،خشوعا وخضوعا،لماذا؟



وفي (ِِفََسَجدُواِ)وليس عبادة آلدم،امتثاال ألمر هللا،
ِ )سورة الحجر يبين لنا فعل المالئكة فََسَجدَِال َمَلئ َكةُُِكلُُّهم 

َمعُوَنِ) أي كلهم امتثلوا ألمر هللا بالسجود،وكما  (٧٣أَج 
ذكرنا هللا علمهم ثم أمرهم،وكل هذا ألن هناك من معهم 

،فهو اختبار ما بقلبههللا يعلم ما بقلبه،وكي يخرج 
أبلس من رحمة  أي وإبليس (ِِإ ب ل يسَِِإ َلَِّ)ِللتصفية،

كما كان ،هللا،وأيس من رحمة هللا،فال رجاء أنه سيرجع
سابقا،ألن هللا علم ما بقلبه،وهللا ال يسأل عما 

يعمل.وعالقتنا مع هللا عالقة قلب،إبليس كان عابد معهم 
ولكن يضمر بقلبه الكبر،ولكنه لم يظهر مع المالئكة 

 ألنهم أفضل منه،وكيف يخرج هللا ما بقلبه؟ 
مصنوع من حمأ  حين أمره بالسجود آلدم،وآدم 

ُتِ )ة الحجر كما جاء في سورمسنون، ي تُهَُِونَفَخ  فَإ ذَاَِسوَّ
يَنِ) د  يِفَقَعُواِلَهَُِساج  وح  نِرُّ ِم   (٢٩ِف يه 
قَاَلِيَاِإ ب ل يُسَِماِلََكِ )( فقعوا له ،أي كأنهم بمكان عال،

يَنِ) د  ِتَُكوَنَِمَعِالسَّاج  ِ(٣٢ِأََلَّ ُجدَِل بََشر  َس  ِأَُكنِْلِّ  قَاَلِلَم 
ِ نَِصل َصال  ِ)َخلَق تَهُِم  نُون  س  َِحَمإ ِمَّ ن  ِ(ِالحجر٣٣مِّ 

ِأَُكنِ) ِإ َلَِّلذلك )بمعنى ليس بمستواي،وهذا من الكبر،(لَم 
بَرَِِأَبَىِإ ب ل يسَِ تَك  نََِِوَكانََِِواس  ينَِِم  أبي ِ﴾٣٤﴿ِال َكاف ر 

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

لذلك اختبار الكبر ليس سهل ،و أقل مستوى يأتيك ،ه



،أيس وطرد من رحمة )اللهم إنا نعوذ بك من الكبر( 
بَرَِِأَبَى)هللا،ولم يسجد، تَك  نََِِوَكانََِِواس  ينَِِم   ﴾٣٤﴿ِال َكاف ر 

كثير ِليس من مستواي فلن أسجد له،ومقولته هي مقولة
من الناس،ولكن في أمور أخرى ،مثال من هي هذه 

 أو هي جاءت بعدي!!!!لتعطيني األوامر؟ 
ِأَبَىِواقف تخرج ما بقلوبنا،مهذا إبليس صغير،فال

بَرَِ تَك  على أمر هللا،لذلك امتنع،واستكبر  (ِأيَِواس 
ِفيِكانَِِمنِالجنَّةَِِيدخلَُِِل)بالحديث 

ةِ ِمثقالُِِقلب ه االمحدث  (كبرِ ِمنِخردلِ ِمنِذرَّ
  األلباني،خالصة حكم المحدث :صحيح

وعندما سئل النبي صلى هللا عليه وسلم عن الكبر قال:  
 .الناسَِِوغمطَِِ،ِالحقَِِّبَطرِالكبَرمن

مع الخلق هو التكبر ،بطر الحق أي يأتيك الحق ومن ف 
ي،أو ألنه أو أستمع لطرف  ألنه يبكيقوله لك،فتردينه،

 صغير واآلخر ال أستمع له.
هذا خطأ،وكالمها تأتيك من تقول لك آخر مثال و

.أو العزة باإلثم وهذا هو الكبر، صحيح،ولكن تأخذك
 فال أتقبله.قل مستوى،يأتيني الحق من عدوي،أو من أ

وغمط الناس،أي احتقارهم،مثال ألبس حجاب وأنظر 
 منها!!!!!باحتقار،أو بأنني أفضل لمن ال تلبسه 
من معي ال تقرأ،فأرى نفسي  أحسن القرآن وأو أنا أقرأ 

 !!!!منها



وهللا تبارك وتعالى يقول الكبرياء ردائي،لذلك هو ال  
 يليق باإلنسان.

،كما فعل إبليس،ألنه أرده إذن لما  يأتي األمر من هللا ال 
بَرَِِأَبَىِإ ب ل يسَِِإ َلَِّمن الكبر  ) تَك  نََِِوَكانََِِواس  ينَِِم  ِال َكاف ر 

،فكان من الكافرين بعلم هللا،ولكن هللا لم يعاقبه أو ِ﴾٣٤﴿
وهللا لما يخرجه إال لما صار هناك عمل،أخرج ما بقلبه و

العلم االختبار على حسب طاقتنا ،ومستوانا من يختبرنا ف
طيبة مع  ،وكذلك من حولي اختبار لي في الدنيا،مثال أنا

 عليهم.كل الناس،ولكن مع أبنائي  أصرخ 
 والحمدهلل رب العالمين.

 
١٢/١١/٢٠١٧ 

ن َهاَِرَغدًاِ( ُجَكِال َجنَّةََِوُكَلِم  ِأَنَتَِوَزو  ُكن  َوقُل نَاِيَاِآدَُمِاس 
َنِ ِالشََّجَرةَِفَتَُكونَاِم  ه  ئ تَُماَِوََلِتَق َربَاَِهـذ  َحي ُثِش 

ينَِ (٣٥)الظَّال م    
ِأي آدم وحواء،من دخل جنة الخلد ال يخرج منها،) 
ُكنِ  هناك أن وهناك قول بمعنى اإلقامة غير الدائمة،(ِاس 

ىجنة أخر  
الجنة،ليبين لنا أن هذا وهناك حكمة أن هللا أسكنه ،  

 مكانه األساسي،ونحن كذلك.
ن َهاَِرَغدًاِهذا أمر بالتكريم لهم سكناهم الجنة،ثم ). َوُكَلِم 

ئ تَُما كليهما،ونجده  أي األمر آلدم وحواء(َِحي ُثِش 
َكِِ)،واضحا بسورة األحزاب َواج  َز  ِقُلِْلِّ  يَاِأَيَُّهاِالنَّب يُّ



نَِّ نَِجَلب يب ه  ِم  نَّ ن يَنِيُد ن يَنَِعلَي ه  م  ِال ُمؤ  َِِۚوبَنَات َكَِون َساء 
ذَي نَِ ل َكِأَد نَٰىِأَنِيُع َرف َنِفََلِيُؤ 

ِۗۗ(٥٩)ذَٰ  

السورة  وفي نفس،،( هللا أمر الرسول أن يأمرهن ،ثم  
ِفََلِ) ِاتَّقَي تُنَّ ِِۚإ ن  َنِالنِّ َساء  ِمِّ  َِكأََحد  تُنَّ لَس   ِ يَاِن َساَءِالنَّب يِّ

ًَلِ َِوقُل َنِقَو  َِمَرض  يِف يِقَل ب ه  َمَعِالَّذ  ِفَيَط  ل  َضع َنِب ال قَو  تَخ 
ع ُروفًاِ) الخطاب مباشر لهن،فيبين لنا أن هناك  (٣٢مَّ

ِ)ل أوامر الزوج يخبر الزوجة بها،مث ُكن  َوقُل نَاِيَاِآدَُمِاس 
ُجَكِال َجنَّةَِ السكن انت ،وهناك أوامر من هللا، (أَنَتَِوَزو 
ئ تَُماِ)اسكن مع زوجك  ن َهاَِرَغدًاَِحي ُثِش  أيِ(َِوُكَلِم 

كال من أشجارها رغدا،والرغد أي أكال هنيئا ال تنغيص 
نى أينما تكونون فيه،من الكثرة والوسع،حيث شئتما،بمع

من أشجارها،حيث شئتما،أي مكان تستطيعون األكل 
اِ )تختارونه،بدون أخذ اإلذن بذلك، يَِخلََقِلَُكمِمَّ ُهَوِالَّذ 

يعًا َِجم  ض  َر   (ِالبقرة٢٩)ِف يِاْل 
الحد للثمار وال وقت ،بأي مكان وبأي زمان،و 
ِتَُجوَعِف يَهاَِوَلَِ)كلهما،وفي سورة طه أل ِلََكِأََلَّ ِتَع َرٰىِإ نَّ
َحٰىِ)(١١٨ِ) َمأُِف يَهاَِوََلِتَض   (١١٩َوأَنََّكََِلِتَظ 

أو عري ،بمعنى العري ،في الجنة فال جوع 
للنار،والشيطان يخبرنا كلما زاد العري كلما زاد 

تقدما،وال تظمأ فيها وال تضحى أي تعطش ،من حرارة 
التمتع بكل شيء  االشمس والظمأ،فاهلل أباح لهم

 ؟ أمرهم ماذابفيها،و



ِالشََّجَرةَِ) ه  ين لهم  ما ل ثم بال،فبدأ بالح( َوََلِتَق َربَاَِهـذ 
من يريد  اإليجابية،فال نخبر هو الحرام،وهذه هي 

 كل ممنوع ما ذكرنا ،وكبالحرام بداية  اإلسالم 
ن منها،وال ا يأكاليجعلهم . والقرب من الشجرة مرغوب

 تفعال الحرام،تقربا هنا المقصود الحرام،ولم يذكر وال 
ليبين أن األوامر والنواهي للرجال ،ولكن اسكن بالمفرد،

وال نعلم ،وهللا نهاهما عن القرب من الشجرة، والنساء.
،فال نحتاج نوعها.و الشجرة،وهللا أعلم ما هنوع ما هو 

 ألن نبحث ما هي؟
وهذه اسم إشارة للقريب،أي شيء معروف،أي الحالل 

ات،ومن تقرب من متشابه وبينهما أمور نبين والحرم بي
أقول سأذهب فقط ألرى،ولن أعمل  فال الحرام سيقع فيه،

مثلهم،األصل هو أال نقرب الحرام،كما هنا لم يقل ال 
تأكال،مثل ال تقربا الزنا،وليس ال تفعال،ألن القرب يؤدي 

وال تقربا،،لماذا نهاهما عن شجرة واحدة؟ لفعل الشيء
بين نقطة ضعف اختبار لهما ولحكمة غير معروفة.وي

االنسان وهو الطمع،والحرص،ابليس عنده ذنب معروف 
بمعني وهو الكبر،والبشر لديهم الطمع والحرص،الطمع 

عندي كل شيء،وأقول ال يوجد عندي شيء،واطمع 
ك لما ه،وهذه طبيعة البشر يحب الحرص،لذلبغير

وسوس لهما الشيطان وسوس لهما من نقاط 
أن النفوس نها تبين لنا من هذه اآلية أضعفهما،والفائدة 

تتعلق وتحب ما منع عنها،وتتعلق به،وهللا يمتحن 



أن الحالل  وقد ينهاه عن شيء يتعلق به،معالعبد،
للواحد الذي ال يوجد  كثير،ولكن ينساه،ويذهب

 وماذا يحصل إن خالفا أمر هللا واقتربا من الشجرة؟لديه،
ينَِ) َنِالظَّال م   فيه  المعاصيقتراب من اال (أيِِفَتَُكونَاِم 

ِِ.نفس لظلم ل
٢٢/١١/٢٠١٧ِ

 
ال يشقى من يدخل الجنة.وهللا نهاهما عن القرب من 

الشجرة كي ال يقعا في الحرام،فاألمر لالثنين.وهذا يرد 
على النصارى،الذين يقولون ان آدم خرج من الجنة 

بذنب حواء،لذلك هي تقاسي آالم الحيض 
ذكر او والوالدة.االسالم من عمل منكم صالحا من 

انثى.ال فرق بينهم.وهنا المعصية بالقرب منها،فما بال 
 ان فعلها؟
بَرَِِأَبَىِإ ب ل يسَِِإ َلَِّفي السورة )وسابقا  تَك  نََِِوَكانََِِواس  ِم 
ينَِ َِعن َهاِالشَّي َطانُِِفَأََزلَُّهَما) ية القادمة ثم اآل ﴾٣٤﴿ِال َكاف ر 

َرَجُهَما اِفَأَخ  مَّ ب ُطواَِوقُل نَاِف يهِ َِكانَاِم  ِِبَع ُضُكمِ ِاه  ِل بَع ض 

ِِف يَِولَُكمِ َِعدُوٌِّ ض  َر  تَقَرٌِِّاْل  ينِ ِإ لَىَِوَمتَاعِ ُِمس  م ول﴾٣٦﴿ِح 
نه لم س انما الشيطان،وهو نفسه،ابليس أليقل ازلهما ابلي

يسجد فابلس وأيس من كل خير،ومن يغوي هو الشيطان 
القرآن يذكر ابليس من شطن،ابليس متصل بفعل السجود.

ر في واقعة السجود،ولكن بالغواية يذكر ثاك
ن ابليس ثم قال شيطان،وهو أراد الشيطان.فهنا نقلة كأ



انتهاز الفرصة،معناه هو يعلم نقاط ضعف آدم وكذلك 
علم باألمر،واألوامر التي يأمرنا بها هللا،لذلك لما طرد 
من الجنة،ولما سئل قال لم أكن ألسجد لبشر خلقته من 

فهو لم يرى أنه أمر من صلصال من حمأ مسنون،
 ذا الذي أسجد له؟االه،وإنما من ه

رى الدم،واتباعه شياطين الجن فالشيطان يجري منا مج
كان صلى هللا عليه وسلم،حين نس،بحديث النبي واإل

جاءت صفية زوجته رضي هللا عنها تزوره في يعتكف،و
ورأى ظل رجلين،فقال لهما معتكفه،ثم خرج ليوصلها،

 في الشيطان يلقى أن خشية ،فية على رسلكما هذه ص
ذلك يجب ان هو يجري منا مجرى الدم،ل.فشيئا  قلوبهما

َِوَما) فرصة للشيطان،نبين  كل شيء كي ال نعطي 
َسل نَا نِأَر  نِقَب ل كَِِم  ُسولِ ِم  ِأَل قَىِتََمنَّىِِٰإ ذَاِإ َلَِِّنَب يِّ َِِوَلَِِرَّ

ن يَّت هِ ِف يِالشَّي َطانُِ ُِِفَيَنَسخُِِأُم  ِثُمَِِّالشَّي َطانُِِيُل ق يَِماِاَّللَّ
مُِ ك  ُِِيُح  ُِِِۗآيَات هِ ِاَّللَّ يمِ َِعل يمِ َِواَّللَّ  (الحج(٥٢)َِحك 

أي االنسان الذي بقلبه مرض او القاسية قلوبهم،يلقي لهم 
من عنده فيصل لهم الكالم مختلف ،عما  كالمالشيطان 

هو أصال.بمعنى يفهمونه مختلف عن ما هو المقصود 
قلت الخمر حرام ويسمعونه الخمر ليس بحرام منه.مثال 

أو إذا بقلبي غل علي أحد لماذا ألن بقلوبهم مرض، 
مع زن قصده  هذا يقصد قول ذلك، فالشيطان يهيء لي

 ليس هذا.



يِ)قُليأمرنا هللا تعالىلذلك  بَاد  يَِِالَّت يِيَقُولُواِلِّ ع  ِه 
َسنُِ َِكانَِِالشَّي َطانَِِإ نَِِِّۚبَي نَُهمِ ِيَنَزغُِِالشَّي َطانَِِإ نَِِِّۚأَح 

اِل ْل  نَسانِ  ب ينًاَِعدُوًّ ِاإلسراءِِ(٥٣)ِمُّ
ينَِِأَيَُّهاِيَا) و قِ َِجاَءُكمِ ِإ نِآَمنُواِالَّذ  ِأَنِفَتَبَيَّنُواِب نَبَإِ ِفَاس 

يبُوا ًماِتُص  ب ُحواِب َجَهالَةِ ِقَو  ينَِِفَعَل تُمِ َِماَِعلَىِِٰفَتُص  م  ِنَاد 
 الحجرات (٦)
عَلَِالحج )ونكمل سورة ، ِف ت نَةًِِالشَّي َطانُِِيُل ق يَِماِلِّ يَج 

ينَِ مِف يِلِّ لَّذ  َرضِ ِقُلُوب ه  يَةِ ِمَّ َِوإ نَِِِّۗقُلُوبُُهمِ َِوال قَاس 
ينَِ قَاقِ ِلَف يِالظَّال م  يدِ ِش  وهذا للقاسية  (٥٣)ِبَع 

ينََِِول يَع لَمَِقلوبهم،والظالمين،أما المؤمن ) ل مَِِأُوتُواِالَّذ  ِال ع 
نِال َحقُِِّأَنَّهُِ بِّ كَِِم  نُواِرَّ م  ب تَِِب هِ ِفَيُؤ  َِوإ نَِِِّۗقُلُوبُُهمِ ِلَهُِِفَتُخ 
َِ ينَِِلََهادِ ِاَّللَّ َراطِ ِإ لَىِِٰآَمنُواِالَّذ  تَق يمِ ِص  س  .لذلك (٥٤)ِمُّ

جري منا مجرى الدم وأنه ،يعدونا نعرف  يجب أن
ليس  ،ويعرف نقاط ضعفنا ليس ألنه يعلم الغيب ألنه 

لى صنفين اما ناس تحب الكسل غيب له.والناس ع
نام  مثال ال يصلي بالوقت،وهذا يقول له،والتقصير

ط،يدقق بكل زيادة،ويعطيهم العذر،ونوع آخر فيهم االفرا
على كل  شيء بوضوئه، لديه الوسواس،يدقق

ويقول شيء،والشيطان يعرف كل هذا عنه،فيخوفه اكثر 
وكلهم ،ويجعله يتوضأ عدة مرات.لم تتوضا له مثال 

 آلدم  كان األمرو دهم ويمنيهم،ولكن كيده ضعيف،يع
 وما هي نقاط ضعف آدم؟أال يقرب الشجرة.ب



مثل وأي ال يموت،عنده األمنيات،يحب ان يكون مخلدا،
ومالك أي شكله كامل ال يشيب بقوته،ملك المالئكة 

بقوته ونضارته،وفي سورة األعراف وسوس له 
يَِِالشَّي َطانُِِلَُهَماِفََوس َوسَِ،بأسلوب) يََِِماِلَُهَماِل يُب د  ُِوور 

نَِعن ُهَما َماِم  آت ه  هِ َِعنِ َِربُُّكَماِنََهاُكَماَِماَِوقَالََِِسو  ذ  َِهٰ

نَِِتَُكونَاِأَوِ َِملََكي نِ ِتَُكونَاِأَنِإ َلَِِّالشََّجَرةِ  ينَِِم    (٢٠)ِال َخال د 
ِأَدُلَُّكِ)و ِالشَّي َطاُنِقَاَلِيَاِآدَُمَِهل  َوَسِإ لَي ه  َعلَٰىِفََوس 

ِيَب لَٰىِ) َِلَّ َِوُمل ك   (ِطه١٢٠َشَجَرة ِال ُخل د 
هذه صناعة الشيطان يزين له،شجرة الخلد وملك ال  

ال لما يقال لك  كريم يجعلك شابة على مث،يبلى 
هو اكسير الحياة،او هذه الفيتامينات،هذا يشد الدوام،،و

الناس سواء رجال أو نساء،ونمشي وراءه ونخسر 
ى عيادات التجميل كيف أموالنا،كما نر

لذلك نالحظ مثال من يسوق لهم .انتشرت،والشيطان 
تقول نذهب للسوق كل شيء مثير ومشوق ويجعلونك 

تشترينه،مثل السحر،ثم تندمين على ذلك،واى شيء ليس 
 هو عند غيرك وملكينه ال طعم له.تلك جميل وأول ما 

ِ)ثُمَِّنه اقسم جدا،وعندك ال،وكله من الشيطان أل جميل
نِآَلت يَنَُّهم مِ ِبَي نِ ِمِّ  يه  نِ ِأَي د  مِ َِوم  مِ َِوَعنِ َِخل ف ه  َِوَعنِأَي َمان ه 

مِ  دَُِِوَلََِِِۖشَمائ ل ه  ثََرُهمِ ِتَج  ينَِِأَك  ر  ِاْلعرافِ(١٧)َِشاك 
وما هي الحيلة؟ تزيين الدنيا،من األمام،واذا آتاك من ِ

االمام انزلقت بالدنيا فسهل تنزلقين بعدها،ألزينن لهم في 
األرض،كل شيء يزينه لك. شيء يكون له بريق،ثم من 



خلفهم من ما زلت صغيرة ،وكبرت؟ خلفهم من قال انت 
اليمين عن هللا غفور رحيم،وأن يبين لك فعن اآلخرة،أي 

 العمل الصالح يثبطك عنه،ودرجاته،حسب على نقاط
و تسهيل عن اليسار وهضعفك،يأخذك لألقل درجة،و

ينَِِإ نَِِّ)،الذنوب نُونََِِلَِِالَّذ  م  َرةِ ِيُؤ  خ  َمالَُهمِ ِلَُهمِ َِزيَّنَّاِب اآل  ِأَع 

ِ(ِالنمل٤)ِيَع َمُهونَِِفَُهمِ 
ويزين لك ،الذنوبصغائر يقول لك إنها كبائر مثل ال 
يجعلك تنشغلين مباحات مثل الطعام،وحتى في البدع،ال

مشروبات  يقول لك يزين لهم بين أيديهم مثال الخمربها.
لحاد يقول لك ربح،يعطيك فوائد،اإلو الربا يقول روحية،

ِ)إ نِ وكل ما سبق ،والعري يسميه موضة،فكر لك حرية 
َماءِ ِإ َلَِِّه يَِ ي تُُموَهاِأَس  اَِوآبَاُؤُكمِأَنتُمِ َِسمَّ ُِِأَنَزلَِِمَّ ِب َهاِاَّللَّ
ن َّب عُونَِِإ نُِِۚسل َطانِ ِم  َوىَِوَماِالظَّنَِِّإ َلَِِّيَت َنفُسُِِتَه  ِِۖاْل 
نِمَجاَءهَُِِولَقَدِ  مُِِمِّ  بِّ ه   ، النجمِ(٢٣)ِال ُهدَٰىِِرَّ

فيجب ان نعرفها،والشيطان ال ينام،انت تنامين وهو 
يذكر هللا  المؤمن عقدات،لما  ٣يخطط،يعقد على قافيته 

لما يصلي تنحل ،ويتوضأ تنحل أخرى ثم تنحل عقدة،
 ؟؟؟ال يقوم لصالة الفجر تخيلي هذا الذي األخيرة.و

يقظين،هو يئس أن يعبد في جزيرة لذلك يجب ان نكون .
العرب،ولكن نجح بالتحريش بين الناس،هو يعطيك 

نَِعلَي ُكمِل يََِِكانََِِوَما )فكرة، تُُكمِ ِأَنِإ َلَُِِّسل َطانِ ِمِّ  ِدََعو 

تََجب تُمِ  اِِۖأَنفَُسُكمَِولُوُمواِتَلُوُمون يِفَلَِِِۖل يِفَاس  ِأَنَاِمَّ

ُكمِ  خ  ر  يَِِّأَنتُمَِوَماِب ُمص  خ  ر   ( إبراهيم٢٢)  ۖب ُمص 



يَنِ)ولكن ) َمع  ِأَج  يَنَُّهم  و  ت َكَِْلُغ  زَّ بَادََكِ  (٨٢قَاَلِفَب ع  ِع  إ َلَّ

يَنِ) لَص  ن ُهُمِال ُمخ  ِ(ِص٨٣م 
خالصهم الن ر غوايتهم،يستطيع  المخلصين لنحدوده ف

ه ،حتى المالئكة ال تعرفه،وهذا من رحمة هللا،انمن القلب
ِو)ص طريق الخالص،لذلك اإلخالال يقدر علي القلب إ نَّ

يَنِ َنِال غَاو  ِاتَّبَعََكِم  َِمن  ِإ َلَّ ُِسل َطان  م  يِلَي َسِلََكَِعلَي ه  بَاد  ع 
 (ِالحجرات٤٢)
لديه اجتماع كل إبليس ن نعرف عدونا،ولذلك يجب أ 

ما هو انجازهم كل يوم،الى سألهم يوم مع الشياطين وي
الرجل وزوجته فيقربه من يقول انه أوقع بين أن يصل ل

من عرشه،لذلك ننصح المتزوجين بالتقوى في 
 الزواج،ونستعيذ منه،وكيده ضعيف اال لمن اتبعه.

ِ(ِالبقرة٣٦)َِعن َهاِالشَّي َطانُِِفَأََزلَُّهَما)
َنِ)زلهما،وكذلكِكلِماِسبقِأِ َوقَاَسَمُهَماِإ نِّ يِلَُكَماِلَم 

يَنِ) ح   (ِاْلعراف٢١ِالنَّاص 
ويزينِالىِانِلهماِِكانِيوسوسِفهوِِ

اقسم قاسمهما،فصدقهِآدمِونسيِولمِنجدِلهِعزما،
له،كما يحدث لنا ،فصدقاه وأزلهما الشيطان عن 

وذاقا الشجرة ووقعا في ،الجنة،واوقعهما بالزلل والخطأ 
المحظور،لذلك هللا يقول ال تتبعوا خطوات الشيطان انه 

قاط لكم عدو مبين،له خطوات،وحلول على حسب ن
ا، والعورة مضعفك،فلما ذاقا الشجرة بدت عوراته

والسوءة آي ما يسيئهم،كمن يكتشف نقاط ضعفه،لما 



ظهر عيوبنا للناس ان اتبعناه.لذلك يزلقنا الشيطان قت
ة لباس،وكذلك ال نريد رؤية نقاط ضعف الرجل والمرأ

غيرنا ان اتبعنا الشيطان،فيبين اثر المعصية علي اللباس 
ما نعصي ننكشف،وهذا ما يريدة الشيطان الظاهر،لذلك ل

َرجََِِكَماِالشَّي َطانُِِيَف ت نَنَُّكمَُِِلَِِآدَمَِِبَن يِيَا) نَِِأَبََوي ُكمِأَخ  ِمِّ 

عُِِال َجنَّةِ  يَُهَماِل بَاَسُهَماَِعن ُهَماِيَنز  َماِل يُر  آت ه  ِيََراُكمِ ِإ نَّهَُِِِۗسو 
نِ َِوقَب يلُهُُِِهوَِ نَُهمِ َِلََِِحي ثُِِم  فجعلِيخصفانِعليهماِِِِۗتََرو 

ِ(ِاْلعراف٢٧ِ)منِورقِالجنة
ليسترا انفسهما،فتلقي آدم من ربه كلمات،وعلمه كيف  

يتوب.فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم والجنة بسبب 
خرج وهذا أثر المعصية تعصيان هللا واتباع الشيطان،

َرَجُهَما)ِاالنسان من النعيم،ثم اِفَأَخ  مَّ ِل نَاَوقُِِِۖف يهِ َِكانَاِم 
ب ُطوا ِِبَع ُضُكمِ ِاه  ِِف يَِولَُكمِ َِِۖعدُوٌِِّل بَع ض  ض  َر  تَقَرٌِِّاْل  ُِمس 

ينِ ِإ لَىَِِٰوَمتَاعِ  وما ينزلنا هو المعاصي واتباع (36ِ)ِح 

يبين ان الجنة مكان عال واألرض دار هذا و،الشيطان
المشاكل والتعب والمجاهدة،وآدم وذريته أعداء البليس 

ذُوهَُِِعدُوٌِِّلَُكمِ ِالشَّي َطانَِِإ نَِّ وذريته.) اِفَاتَّخ   ( فاطر٦) َعدُوًّ
كيف نتوب ان أخطأنا،وما هو أثر  ة تعلمنا من قص،و

ِِف يَِولَُكمِ ِ)،المعصية ض  َر  تَقَرٌِِّاْل  ينِ ِإ لَىَِِٰوَمتَاعِ ُِمس  ِح 
ِ(ِاْلعراف٢٤)
ليس على وجه الدوام،وانما الى حين فالدنيا معبر  أي   
ي كوكب آخر اال ال توجد حياة على أوهذا دليل انه ،



عداوة وكره ابليس ،فهو يحاول على األرض،فتخيلوا 
 بكافة الوسائل ان يضل بني آدم.

 
٢٦/١١/٢٠١٧ 

 

لنا فنتخذه عدوا،والشيطان ال ذكرنا أن الشيطان عدو 
ينام،وكما قال أحد السلف حين سئل :أينام الشيطان؟ قال 

لو كان ينام الرتحنا.فهو ال ينام ألن لديه هدف 
واحد،وهو أن يغوي كل بني آدم ليذهبوا للنار.حتى 
ونحن نائمين يفكر كيف يغوينا،نسأل هللا أن يبعدنا 

رنحن بين عنه،وهو يوسوس لنا علي حسب نقاط ضعفنا.
إما غلو ،أو اهمال،همة عالية أو الجبن،واذا كنت ممن 

لديه االقدام والشجاعة،يخبرك أن عملك ليس كاف 
،وهناك المهملين فتدخلين بدائرة الوسواس،من بدع 

يزيدهم بأن يخبرهم أن هللا غفور رحيم ،هذان الفريقان 
ا هما ليسوا بطريق الصراط المستقيم.) ل ههم   ف أ ز 

( كل حسب نقاط ضعفه.لذلك ال نغفل عن ٣٦)الش ي ط انه 
َرَجُهَماِ.)مكائده ولو للحظة اِفَأَخ  مَّ َِوقُل نَاِف يهِ َِكانَاِم 

ب ُطوا ِِبَع ُضُكمِ ِاه  ِِف يَِولَُكمِ َِعدُوٌِِّل بَع ض  ض  َر  تَقَرٌِِّاْل  ُِمس 
ينِ ِإ لَىَِوَمتَاعِ  انتقال من مكان ال تجوع فيه وال ﴾٣٦﴿ِح 

لتعب،والنصب والهموم،واألحزان،وهذه تعرى ،إلي ا
هي الدنيا،وكذلك تفعل المعاصي باإلنسان.لذلك ال بد أن 

 نعلن الحرب على الشيطان.



    
 

 

،والحالل يكرهنا فيه،ولكن نحن لدينا الحرام يزينه لناف

 العقول التي ترى الحرام مع زينته ،أنه حرام.

نِآدَمُِِ)فَتَلَقَّى ب ِّهِ ِم  ابُُِِهوَِِإ نَّهَُِِعلَي هِ ِفَتَابََِِكل َماتِ ِرَّ ِالتَّوَّ
يمُِ ح  ب ُطواِقُل نَا﴾٣٧ِ﴿ِالرَّ ن َهاِاه  يعًاِم  اَِجم  ن ِّيِيَأ ت يَنَُّكمِفَإ مَّ ِّ ِم 
فِ ِفَلَُِِهدَايَِِتَب عَِِفََمنُِهدًى مِ َِخو  َزنُونَُِِهمِ َِوَلََِِعلَي ه  ِيَح 

﴿٣٨﴾ِِ
  البقرة في نجد أن هللا لما يخبرنا عن قصة آدم في سورة

مقام التكريم،فال يسترسل في ذكر مكائد الشيطان،وإنما 
 فقط تفادي األخطاء التي وقع فيها آدم في تجربته.
فآدم وحواء اعترفاو شعرا بالذنب واعترفا به،وهللا 

فعلمهما كيف سسبحانه وتعالى شكر لهما هذا الصنيع 
يتوبان،فمن خطئه نتعلم أن هناك رجوع وتوبة ولكن 

.فإبليس وآدم كما ذكرنا سابقا كالهما  المهم أال نتكبر
أذنبا،ولكن ذنب إبليس لم يغتفر ألنه رد األمر على 

 اآلمر،وآدم غفر له،لماذا؟ 
على حسب ما قام في قلوبهما،فإبليس لم يحس 

َوي تَن يبذنبه،والم هللا )  (ِاْلعراف١٦)ِقَاَلِفَب َماِأَغ 
نِو) ن هَُِخلَق تَن يِم  ِّ ِم  ِقَاَلِأَنَاَِخي ر  ين  نِط  َِوَخلَق تَهُِم  نَّار 
ِ(ِاْلعراف١٢)

وهذا يعني أنني لما أذنب يجب أن اعترف وال تأخذني 
العزة باإلثم،ال بد علينا االعتراف بذنوبنا،ال أن نربط 



ذنوبنا بذنوب اآلخرين،أو نربطها باألقدار،مثال من يقال 
 لها اتقي هللا،وتقول لماذا؟ وماذا فعلت؟

ن للتوبة،ألن االنسان لما أمثال هؤالء ال يوفقو
 يذنب،يجب أن يحس بالذنب،ويكون ذليل ،ال أن يتكبر.

مثال آدم لم يلم إبليس،وهذا ما يقع فيه من ال يوفق 
للتوبة،ال يعترفون بخطئهم،وإنما يلقون اللوم على 

قَد ِأَف لََحَِمنَِزكَّاَهاِ لذلك يجب أن نزكي نفوسنا،)غيرهم.
 (ِالشمس١٠َهاِ)َوقَد َِخاَبَِمنِدَسَّا (٩)

 وهللا علم آدم كيف يتوب كيف؟
نِآدَمُِِ)فَتَلَقَّى) ب ِّهِ ِم  ابُُِِهوَِِإ نَّهَُِِعلَي هِ ِفَتَابََِِكل َماتِ ِرَّ ِالتَّوَّ

يمُِ ح  أي تلقف وتلقن،كما لما تلقنين ِ﴾٣٧﴿ِالرَّ
أحدا،وتعلمينه ماذا يقول.وآدم تلقى ما علمه هللا ورضي 

ذنبا،وتحسين بذنبك تجدين به.أحيانا بالدنيا لما ترتكبين 
أن هللا يلقنك ،ولكن هناك أسباب،مثال أن يقول لك أحد 
 قولي كذا،أو تقرئين كتاب،وهللا يعاملنا بما في قلوبنا.

كما مع آدم.وبالدنيا هناك من هم مثل آدم،ومن هم مثل 
إبليس.وكل ابن آدم خطاء،فكلنا نخطيء،ولكن المهم أال 

 يرنا أو األقدار.تأخذنا العزة باإلثم،أونلوم غ
وآدم هللا علمه،وال توجد أسباب،ولما الذنب لما تعلم كيف 
يتوب ونحن كذلك لما تعلمنا كيف نتوب.واللع علم آدم 

كل العلوم الدنيوية،واألخروية.فما نجده اآلن في البشرية 
 كله في الجينات.

 وما هي الكلمات التي علمها آدم؟



نَاِأَنفَُسنَِ) ِقَاََلَِربَّنَاَِظلَم  نَاِلَنَُكونَنَّ َحم  ِلَنَاَِوتَر  ِتَغ ف ر  اَِوإ نِلَّم 
يَنِ) ر  َنِال َخاس   (ِاْلعراف٢٣م 

هذا من أبلغ األدعية،وأول دعاء علمه هللا آلدم.وقول هذا 
أي ان قلت هذا (َِعلَي هِ ِفَتَابَِِالدعاء سبب لقبول توبته.)

،نتيجته أن يتوب هللا عليك،ويتقبل الدعاء بصدق
النظر ما هو الذنب،كما جاء فيالحديث توبتك.بغض 

القدسي)لوبلغت ذنوبك عنان السماء..وال أبالي( وفي هذا 
 الدعاء أربع توسالت:

التوسل بربوبية هللا،بقول ربنا.أي يما مصلحنا ،بمعنى -١
 لدي عيب ونقص،وأحتاج لتربية هللا.

نَاِأَنفَُسنَاتوسل بحال العبد )-٢ فِ ،مثل ) (َظلَم  ر  ِتَص  َِوإ َلَّ
ل يَنِ) َنِال َجاه  َِوأَُكنِمِّ  نَّ ُبِإ لَي ه  ِأَص  (٣٣َِعنِّ يَِكي دَُهنَّ

ِ) ويوسف، ر  ِفَانتَص   ٢٨(ِالقمر١٠ِأَن ِّيَِمغ لُوب 
 

 ٧/١/٢٠١٨ 
ذكرنا سابقا في السورة أن بها أول تجربة استخالف في 
األرض على رأس ذرية يخلف بعضها بعضا،وخالصة 

آدم تدارك خطأه هذه التجربة كان بها خطأ ،ولكن 
بالتوبة واالستغفار،وهذا يعني أن من يخطيء ويتوب 

إلى هللا تعتبر تجربته ناجحة ،فالتجربة الناجحة ال تقاس 
على أنني مئة بالمئة لن أخطيء.وماذا كان خطأ آدم 

 عليه السالم؟



أنه أكل من الشجرة،ومن حثه على ذلك؟ الشيطان،بأن 
 هذا يعطينازين له حرصه على األكل من الشجرة،و

وراء ما يحرص  ملمح أن االنسان قد يفشل إذا ما سعى
عليه،مثال الشيطان يوسوس لك خذي أو اشتري الشيء 

تشتري  الفالني ألنه قد ينفذ،وهذا ما يجعل الناس تأخذ 
 الحرص مرض،والطمع كذلك،ومصدره فوق حاجاتها.و

االنسان  يحب الكمال ،ومن هذا المدخل يأتينا أن 
 .الشيطان

ن ِّيُِهدًىِفََمنِ) ِّ اِيَأ ت يَنَُّكمِم  يعًاِفَإ مَّ ن َهاَِجم  ب ُطواِم  قُل نَاِاه 
َزنُونَِ ِيَح  َِوََلُِهم  م  َِعلَي ه  ف  أي ما ِ﴾٣٨﴿ تَب َعُِهدَاَيِفََلَِخو 

 علي األرض فهناك تربية من هللا،وهداية من هللا ودمنا 
من اتبع هدى هللا فال خوف عليهم وال هم يحزنون،ومن 

يَنِيتبع الهدى بمعنى أن يكفر ويكذب آيات هللا )لم  َوالَّذ 
َحابُِ ِف يَهاَِِكفَُرواَِوَكذَّبُواِب آيَات نَاِأُولَـئ َكِأَص  ُِهم  النَّار 

لقصص  ِوسنتطرق في اآليات القادمة. ﴾٣٩﴿ َخال دُونَِ

بني إسرائيل ،وهللا تعالي هنا يذكر لنا تجاربهم 
 الفاشلة،لماذا؟ 

لمنهج هناك نماذج من الناس،فيجب أن ألن في اتباعنا ل
نتعرف على هذه النماذج،قبل الدخول للمنهج ،فنرى 

 النماذج الناجحة والفاشلة منهم ليسهل علينا اتباع المنهج.

َرائ يلَِِبَن يِيَا تُِِالَّت يِن ع َمت يَِِاذ ُكُرواِإ س  فُواَِعلَي ُكمِ ِأَن عَم  َِوأَو 
ي د  ُكمِ ِأُوفِ ِب عَه  د  َهبُونِ ِايََِوإ يَِِّب عَه  ﴾٤٠﴿ِفَار   

 



لِ ِال َحقَِِّتَل ب ُسواَِوَلَِ تُُمواِب ال بَاط  ِتَع لَُمونََِِوأَنتُمِ ِال َحقََِِّوتَك 
َلةََِِوأَق يُموا﴾٤٢﴿ َكاةََِِوآتُواِالصَّ َكعُواِالزَّ ينََِِمعََِِوار  ع  اك  ِالرَّ
ِِِّالنَّاسَِِأَتَأ ُمُرونَِ﴾٤٣﴿ نَِِب ال ب ر  َِوأَنتُمِ ِأَنفَُسُكمِ َِوتَنَسو 

تَابَِِتَت لُونَِ ينُوا﴾٤٤ِ﴿ِتَع ق لُونَِِأَفَلَِِال ك  تَع  ب رِ َِواس  ِب الصَّ

َلةِ  ينََِِعلَىِإ َلَِِّلََكب يَرة َِِوإ نََّهاَِوالصَّ ع  ينَِ﴾٤٥ِ﴿ِال َخاش  ِالَّذ 
َلقُوِأَنَُّهمِيَُظنُّونَِ مِ ِمُّ عُونَِِإ لَي هِ َِوأَنَُّهمِ َِرب ِّه  ِيَا﴾٤٦ِ﴿َِراج 
َرائ يلَِِبَن ي تُِِالَّت يِن ع َمت يَِِاذ ُكُرواِإ س  َِوأَن ِّيَِعلَي ُكمِ ِأَن عَم 

ل تُُكمِ  ينََِِعلَىِفَضَّ ًماَِواتَّقُوا﴾٤٧﴿ِال عَالَم  يَِلَِِّيَو  ز  ِنَف سِ ِتَج 
َِِعن ن َهاِيُق بَلَُِِوَلََِِشي ئًاِنَّف س  َخذَُِِوَلََِِشفَاَعة ِِم  ن َهاِيُؤ  ِم 

﴾٤٨﴿ِيُنَصُرونَُِِهمِ َِوَلََِِعد لِ   
هي مقدمة لقصة بني إسرائيل. ٤٨-٤٠ن واآليات م  

َرائ يَل(ِبَن يِيَا)  ونرى أنذكرت مرتين بهذه اآليات، إ س 
كلها أوامر،فاهلل يخاطبهم هنا، وكيف أن كل شيء كان 

واضحا لديهم في المنهج ،كل هذا لنتعلم نحن من القرآن 
.واألوامر:ألن به هدى للمؤمنين  

. 

ِن ع َمت يَِِاذ ُكُرواِ-١  
فُوا-٢ يَِوأَو  د  (ب عَه   
َهبُونِ َِوإ يَّايَِِ-٣ .ِفَار   
نُوا -٤ أَنَزل تُِِب َماَِوآم   
لَِِتَُكونُواَِوَلَِ-٥ َكاف ر.ِأَوَّ  
تَُرواَِوَلَِِ-٦ ثََمنًا.ِب آيَات يِتَش   
.فَاتَّقُونِ َِوإ يَّايَِ -٧  



لِ ِال َحقَِِّتَل ب ُسواَِوَلَِِ-٨ ب ال بَاط   
تُُمواِ-٩ ال َحقََِِّوتَك   

َلةََِِوأَق يُمواِ-١٠ الصَّ  
َكاةََِِوآتُواِ-١١ ِالزَّ  
َكعُوا-١٢ َوار   
ينُواِ-١٣ تَع  ب رِ َِواس  َلةِ ِب الصَّ َوالصَّ  
.ن ع َمت يَِِاذ ُكُرواِ-١٤  

 

 
 
ال تكونوا -١................ .......  اذكروا-١  

ال تلبسوا-٢..........   
ال تشتروا-٣أوفوا ...................   -٢  
 
تكونو                                  آمنوا-٣  

ليا بني إسرائي

النواهياألوامر 



التلبسوا-٣                                        
ال تشتروا-٤.....                                   

ال تكتموا -٥.......                                          
كونواال ت-٦                                              

 
أقيموا-٤  
فارهبون-٥  
اتقون-٦  
آتوا-٧  
اركعوا-٨  
استعينوا                          -٩  

 وسنقسم هذه األعمال إلى أعمال قلوب وجوارح :
آمنوا،واتقون،فارهبون،اتقون  واستعينوا قلب ،واوفوا 

ذا يبين أن أوامر هللا لبني جوارح،ا،وأقيموا واركعوا.وه
،وبدأت باذكروا وانتهت بها يل كانت ظاهر وباطنإسرائ
بها. كذلك  

لَِِتَُكونُواَِوَلَِ-١ِوبالنسبة للنواهي : َكاف ر.ِأَوَّ  
تَُرواَِوَلَِِ-٢ اِقليلثََمنِب آيَات يِتَش   
لِ ِال َحقَِِّتَل ب ُسواَِوَلَِِ-٣ تجربتهم  وكل هذا يبين،ب ال بَاط 

فكانت لديهم كل األدلة واألوامر  الفاشلة ،
.الواضح،والمنهج والنواهي  

َرائ يلَِِبَن يِيَاوسنبدأ مع اآلية ) ِالَّت يِن ع َمت يَِِاذ ُكُرواِإ س 
تُِ فُواَِعلَي ُكمِ ِأَن عَم  يَِوأَو  د  ُكمِ ِأُوفِ ِب عَه  د  َِوإ يَّايَِِب عَه 



َهبُونِ  َرائ يلِبَن يِيَاوهنا يخاطبهم هللا ب ))ِ﴾٤٠﴿ِفَار  (ِإ س 
 ومن هو؟ 

هو يعقوب عليه السالم،وهو جدهم األكبر،وهو ابن 
إسحاق ابن إبراهيم عليهم السالم.وهنا مثال لم يخاطبهم 
بيا بني إبرهيم ،وإنما يا بني إسرائيل،ألن يعقوب لديه 

من األبناء،وبنو إسرائيل هؤالء كلهم من األبناء  ١٢
ليعقوب والمسمون باألسباط،ومع مرور الوقت  ١٢ال

مكان آلخر،كان هؤالء موجودين  كعوائل وانتقالهم من 
قَٰىُِموَسٰىِ،لذلك نجد لما استسقى موسى ) تَس  ِاس  َوإ ذ 

ن هُِاث نَتَاِ ِم  بِب ِّعََصاَكِال َحَجَرِِۖفَانفََجَرت  ر  ِفَقُل نَاِاض  ه  م  ل قَو 
َرةََِعي نًاِۖ َولَقَد ِ)عينا،وكذلك  ١٢انفجرت (٦٠ِ)َعش 

ِ َحي نَاِإ لَٰىُِموَسٰىِأَن  يقًاِأَو  َِطر  ِلَُهم  ب  ر  يِفَاض  بَاد  ِب ع  ر  أَس 
َشٰىِ) ِتََخاُفِدََرًكاَِوََلِتَخ  ِيَبًَساَِلَّ ر  (ِطه٧٧ف يِال بَح   

في السورة طريقا.ولما نرى بعد ذلك  ١٢كذلك كانت  ) 
تُِِيَع قُوبََِِحَضرَِِإ ذِ ) نِتَع بُدُونََِِماِل بَن يهِ ِقَالَِِإ ذِ ِال َمو  ِم 

ي َهكَِِنَع بُدُِِقَالُواِبَع د  ـٰ هَِِإ لَ ـٰ يمَِِآبَائ كََِِوإ لَ يلَِِإ ب َراه  َماع  َِوإ س 
َحاقَِ ًهاَِوإ س  ـٰ دًاِإ لَ نَُِِواح  ل ُمونَِِلَهَُِِونَح  قبل أن  ﴾١٣٣﴿ُِمس 

علي  يموت وصى أبناءه على التوحيد،وكل هذا حجة
سرائيل أنهم أبناء يعقوب،وآخر كالمه كان بني إ

األمانة.وبني يوصيهم على التوحيد،فهم خانوا هذه 
َماِإسرائيل صار منهم بعد ذلك اليهود والنصارى ،و)

ل ًماِ س  نَِكاَنَِحن يفًاِمُّ ك 
َران يًّاَِولَٰ يًّاَِوََلِنَص  يُمِيَُهود  َكاَنِإ ب َراه 

يَنِ) ك  ر  َنِال ُمش  (ِآلِعمران٦٧َِوَماَِكاَنِم   



فهو أبو اليهود والنصارى،ولكن بني إسرائيل انقسموا 
ونصارى،لما رفع عيسى عليه وصاروا يهودا 

اللحظة كانت فاصلة فمن نزلوه صاروا  السالم،فهذه
يهود،ولم يقبلوا الدين الجديد،النصاري جاءوا بعدما 

وصلب من اجل ذلك واتهموا ذنوبهم بذلك. هرفع
وتفسيرهم ان هللا ضحى بابنه لهم.لذلك وصفهم هللا 
ر بالضالين لما قالوه.األغلب لما يأتي ذكرهم يكون ذك
اليهود ألن هم لديهم الكتاب ودائما يقرأونه،عكس 

ونصيب اليهود النصارى ال يقرأونه دائما،وال يتبعونه.
 من الكتاب فقط حفظه.

يهود،وأصال هم من الشام  فرق ٣وكان في المدينة 
قدس ولكنهم جاءوا للمدينة ألنهم ينتظرون وبيت الم

به الرسول الخاتم،لعلمهم أن هناك رسول سيظهر بمكان 
أعطاهم صفاته،لذلك انتقلوا مع وهللا تعالى نخيل،

عوائلهم للمدينة،وكانوا يعيرون األوس والخزرج 
بانتظارهم للرسول ومتى ما ظهر ستكون لهم 

 ،وهم وهللا يخبرنا عنهمالسلطة،ويقتلون األوس والخزرج.
صلى بنو القينقاع وبنو النضير ،وبنوقريظه.وجاء النبي 

ك كفروا به لماذا؟ومع ذلهللا عليه وسلم   
ألنه عربي صلوات ربي وسالمه عليه،وبالنسبة لهم 
العرب ال كتاب لديهم فال يعرفون شيئا،واسحاق ابن 
إبراهيم من طرفه جاء أكثر األنبياء ،فلقرون كانت 
الرسالة في نسل إسحاق،فلم يتخيلوا أنه سيكون من 



العرب،فهم يعتقدون ان الحضارة والعلم لهم،ولما جاء 
ي كفروا به حسدا وبغيا،فلديهم التفرقة العنصرية النب

 والتي أدت لكفرهم.
في البداية؟تعالى وبماذا يخاطبهم هللا   

َرائ يلَِِبَن يِيَا)) تُِِالَّت يِن ع َمت يَِِاذ ُكُرواِإ س  (َِعلَي ُكمِ ِأَن عَم 
،كما يقول السعدي رحمه هللا،الذكر رأس فأمرهم بالذكر

بالذكر هذا يعني الشكر،وما الشكر،وأي أمر بالقرآن لنا 
هو رأس الكفر؟ عدم الذكر أي الغفلة.لما تذكرين هللا 

ونعمه ستشكرينه،أما إن لم تذكري نعمه لن 
تشكرينه.وهذا يعني أن مشكلة بني إسرائيل هو كفران 

أول أمر هو إقام الصالة  النعم ،ونحن نعتقد مثال أن
 وإيتاء الزكاة،ولكن هنا أول أمر لهم بذكر هللا

وشكره،وهذا يعطينا ملمح أن هناك من يعبد منهم 
ويصلي ،ولكن لديهم كفر النعم،وهذا جعلهم ال يتبعون 

وهذه طبيعة فيهم.وأمرهم بالذكر هذا األمر المنهج.
وهذا  العام،ألن من يذكر نعمة هللا سيشكره بالعبادات

الخاص.وذكر النعمة يكون بالقلب أي نعمتي من هللا 
ِ)واللسان .وليس بحولي وقوتي  ث  َِربِّ َكِفََحدِّ  اِب ن ع َمة  َوأَمَّ

(ِالضحى١١) ) 
وفالن،أقول ربنا أعطاني.  ني بدل ما أقول فالأ 

العبادات والعمل ،مثل واعملوا آل داوود ب والجوارح
والمنكر  شكرا،وكما باآلية إن الصالة تنهى عن الفحشاء

ر هللا أكبر،أي الصالة تنهى عن الفحشاء ولذك



والمنكر،لكن أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر هو 
ِ)ذكر هللا،وبالحج  ع دُودَات  ِمَّ َِف يِأَيَّام  (٢٠٣ِ)َواذ ُكُرواِاَّللَّ

 البقرةِۚ
أي أن العمل بذكر هللا،وليس فقط باللسان وانما 

ه نتعلم هو عمل ولكنللمركز ى لما نأتي تبالجوارح،وح
فقط باللسان.وما هي نعم هللا  ذكر هللا.ونحن نعتقد أنه

بني إسرائيل؟على   
الدنيوية بأن أعطاهم المن والسلوى والرزق والماء.-١  
الدينية إرسال الرسل،وجعل فيهم النبوة والرسالة.-٢  
كلما زادت نعم هللا،يزيد العمل شكرا هذا يعلمنا أنه و
احة لدينا من فنحن ببالد آمنه،فيها األمن والروله.

يساعدنا باالعمال المنزليه،لذلك مطلوب منا العمل 
أكثر،فأما من أعطى واتقى معناه العمل فلدي وقت فراغ 

 كثير لهذا العمل.
اكثر النعم،لذلك  اهلل وداوود اعطاهم والرسل سليمان

ًراِِۚ) َملُواِآَلِدَاُوودَُِشك  (ِسبأ١٣)اع   
وال ونحن لألسف لما تزيد نعمنا ننشغل بها 

ائما بأن فال أطالب دلذلك نعمل.فتشغلنا عن شكر هللا.
حاول أن أخدم المجتمع.تؤدى لي الخدمات ،انما أ  
 والحمدهلل رب العالمين.

٢١/١/٢٠١٨  



من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل هللا له طريقا إلى 
الجنة.ويكفي أن تحفنا المالئكة،ويذكرنا هللا فيمن 

 عنده،ويغفر لنا.
نُوا) َلَِِوآم  َِوََلِتَُكونُواِأَوَّ َِّماَِمعَُكم  ِّقًاِل  ب َماِأَنَزل ُتُِمَصد 

تَُرواِب آيَات يِثََمنًاِقَل يًلَِوإ يَّاَيِ َِوََلِتَش  ِب ه  َكاف ر 

(٤١ِ)فَاتَّقُونِ   
واختالفهم برسولين كفروا بعيسى ومحمد عليهم السالم،

الذين أرسلوا اليهم وأكثر أمة  وتفرقهم على رسلهم
بنو ومع ذلك ،تتابعت عليهم الرسل هم بنوا إسرائيل

نهم لم ستخالف فاشلة في األرض ،ألقصة ا سرائيل إ
.يشكروا نعمة هللا عليهم  

َهبُونِ )واضحا والمنهج  أعطاهم (٤٠)َوإ يَّاَيِفَار   ِ 
أي ،(٤١)في اآلية عطي الوفاء بالعهد،ثم األمر ت

ول مؤمن وليس اول كافر،هم تكونوا أالمفروض ان 
بكتابهم ذكر  صلى هللا عليه ن النبيأولى من قريش أل

ِهللا تعالي يقول )ك ل.لذ ِب ه  َلَِكاف ر  بل أول (َِوََلِتَُكونُواِأَوَّ
ي معصية.ل من يبدأ أال نكون أوونقيس عليها،مؤمن.  

تَُرواِب آيَات يِثََمنًاِقَل يلًِِ) سلعة وبيع أن هناك ك(َِوََلِتَش 
لرغبة،ومتى ولشراء الشيء يجب ان تكون لدي اوشراء،

والثمن هنا آيات  ،ها موال مقابلما رغبت بها سأقدم األ
وهي الدنيا،والدنيا ال سلعة هللا التي اعطاهم مقابل 

صلى هللا عليه  النبي وتساوي عند هللا جناح بعوضة،
للصحابة على حمار جيفة في الطريق وقال  وسلم مر 



قالوا لو لم يكن هكذا كذلك لن ؟ يشتريه بدرهم من 
كيف نظرتكم لهذا الحمار،وزهدتم به  نشتريه،فقال

هللا ينظر   كذلك ورفضتم شراءه ،حتى وإن كان حيا.
تَُرواِ)َوَلَِوهنا ال تساوي جناح بعوضة، فهي  لدنيال ِتَش 

ِواإليمان،و)يات هللا،لقيمة هي آ( فما يعطيني اب آيَات ي

وهي فال نستبدلها بالدنيا، (ِوهيِالدنيايلًِثََمنًاِقَلِ 
وقصة بعرض من الدنيا، زائلة،وهذا كانسان يبيع الدين 

وهللا شرح صدرها غير مسلمه، حصلت ألخت قصة 
ولكن بعملها كان وتحجبت لالسالم،ويالتدريج تسترت،

تغير شكلها لما كانت أن ،فخيروها اما مرفوضا زيها
العمل،وسبحان هللا تقول عليه،او تفقد وظيفتها،وتركت 

ن بالعكس والى اآلن ال أعلم كيف يرزقني هللا .وآخر
بسبب الدنيا باعوا دينهم ونزعوا الحجاب،او بسبب 

زواج،كل ما سبق يدخل ضمن ال تشتروا بآياتي ثمنا 
الدين ال نشتري به شيء وفاهلل لما يعطينا العلم قليال،

ا من ترك شيئا هلل عوضه خيردنيوي سيزول.لذلك 
حب بنو إسرائيل كان عندهم منه،واآلخرة خير وأبقى.و

والمآكل مثل المن السلوى شيء الرئاسة،والمال والجاه،
جاهز ال يتعبون فيه،ولكنهم رفضوه وطلبوا شيء هم 
يزرعونه.مثال لما يعطيني احد طعام  جاهز وأقول له 

ال أريده وأريد أن أزرعه بنفسي وأطبخه وأتعب 
إسرائيل كل ما طلبوه نفسي.وبالنسبة لبني 

.واشتروا بكل هذا ثمنا قليال وآثروها علي .دنيا،



فبالنسبة لهم اإليمان والعمل الصالح غير مهم االيمان.
صلى هللا عليه وسلم فلو انهم آمنوا بمحمد مقارنة بالدنيا.

،ومرة  رسولهمإيمانهم بعلي ،مره خذوا اجرهم مرتين أل
احد كفر بكل تباعهم لمحمد.ولكن من كفر برسول وال
رسل،ومن رد آية كفر بجميع القرآن،وكذلك كل ال

يمان بالرسل والمالئكة.وبكل ما األشياء الغيبية مثل اإل
بر هللا.وما هوسبب كفرهم؟  أخ  
ن النبي عربي،وهم ة،ألحسدا،من العصبية العرقي-١

مع أن صفاته يقولون يجب ان يكون من بني إسرائيل،
أهل صحراء وال العرب  بالنسبة لهم وذكرت بكتابهم،
وتركيزهم   فنظرتهموهم أصحاب العلم ،يعرفون شيئا.

.ومن هذا الرسول الذي  على شخصه وليس رسالته.
ألن بالنسبة لهم ياكل الطعام ويمشي في األسواق.

كل سواق،وأال يأيجب أال يمشي في األ الرسول
 كان ينوع بملبسه،وطعامه،لذلك النبي فيستهزئون به.
يه طعام أو لباس معين وهللا أحل له الزواج وال يوجد لد
من المتدينين تكون أهل البدع الضالة والن من تسعة، 

وهذا من  ي الموحدمثل الزلهم هيئة واحدة وال يغيرونها.
 كيد الشيطان.وهناك من يتبعهم.

ابتغاء بقاء الجاه والشرف لبني إسرائيل. -٢.  
)ِمنِ يدخل حديث النبي صلى هللا عليه وسلموفي هذا 

يبتغىِبهِوجهِهللاِ)العلمِالشرعي(َِلِِتعلمِعلماِمما



عرضاِمنِالدنيا.لمِيجدِريحِيتعلمهِاَلِليصيبِبهِ
  الجنة(

يتعلم العلم الشرعي للشهرة أو المنصب ،مثل  هذا و
يء القرآن يأتي يوم القيامة ويسأله هللا لما حفظت رقا

تعلمت القرآن وتعلمته،فيقول هلل،فيجيبه هللا كذبت إنما 
كمن يدخل في هذا القرآن ليقال لك عالم أو قاريء.

  ..يشتري بآيات هللا ثمنا قليال
َهبُونِ )قال د هبالع وللوفاء  ،ولعدم اتباع (٤٠)َوإ يَّاَيِفَار 

الهوى مثل من يشتري بآيات هللا ثمنا قليال لذلك ختم 
عدم اتباع  أي التقوى ،وهو (٤١)َوإ يَّاَيِفَاتَّقُونِ )ة اآلي

الهوي ،فالهوى يخبرني أن أحفظ القرآن لمنصب 
أي   وشهرة مثال ،لذلك فقط اتقي هللا وليس الناس ،

فال اتبع وقاية.وعذابه جعل بيني وبين محارم هللا أ
أرجع لنفسي لماذا عملت هذا العمل؟الهوى.ودائما   

تُُمواِال َحقَِّ) َِوتَك  ل  ِب ال بَاط  َِِوََلِتَل ب ُسواِال َحقَّ َوأَنتُم 
،وبالدعاء نحن الحقأخري،وهنا صورة  (٤٢ِ)تَع لَُمونَِ

نقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل 
لذلك نحن من عند هللا  باطال وارزقنا اجتنابه.والحق 

والنبيون حق والجنة والنار انك حق ووعدك اللهم نقول 
ى عنه ونهفالحق فقط من عند هللا وكل ما أمر به، ح.

 وما خلق السماواتعكسه الباطل.وأقداره حق ،و
 واألرض إال بالحق ،فكل شيء خلقه له وظيفة.



هللا المؤمن يحق الحق و،الذي لدينا والحق القرآن 
.وهنا يخاطب بني إسرائيل بانهم يلبسون هيصدقوبكلماته.

عن لبس الحق تعالى الحق بالباطل،فنهاهم هللا 
أي أن يمزجون الحق بالباطل،مثال بالباطل،  

) .لذلك ال نصدق ستمعون للحق ثم يضيفون له الباطلي 

الرسول،مثال محمد رسول وهذا قال اال ما قال هللا و
لما يقال و ولكن رسول  كالم حق،ولكن الباطل

وليس لجميع الناس.فهنا هم لبسوا الحق بالباطل ميين.األ
العلم يميز لك بين ،لذلك المفروض ان والناس قد ال تنتبه

اللهم ارنا الحق حقا  ،لذلك علينا بالدعاء) الحق والباطل
وارنا الباطل باطال وارزقنا اجتنابه( وارزقنا اتباعه،

ألن بنو إسرائيل لذلك لدينا االسرائيليات في كل شيء.
لبسوا الحق بالباطل .مثال يتكلمون عن سليمان 
 بمعلومات بعضها حق ثم يلبسونها ويمزجونها 

بباطل.حتى التوراة واالنجيل فيه معلومات حق ولكنهم 
 مزجوه مع الباطل،والناس ماذا تفعل؟ 
حق،صحيح به  وتقول انظري مكتوب فيه كذا وكذا وه

القليل من  الحق ولكنه كله باطل ،لذلك ال نأخذ بأي 
مثال لنشجع األبناء على الصالة هذا شيء منه،

 أو بالباطل. همولكن أؤلف أجور من عندي أو أخوفحق،
أن قراءة سورة معينة عشر مرات.والمقصود هنا البدع 

و الباطل،وبنو  العلم واهل العلم هم من يميز بين الحق 
يعرفون الحق ومزجوا بين الحق إسرائيل 



حق ولكن اريد به باطل.مثال  خل معه كالموالباطل،ويد
ية كون لي فرصة أخبرها بآمن ال احبها وهي تغتاب،فت

الغيبة حرام،ولكن قصدي ليس النصيحة أن البين لها 
انما التشمت بها.او تنصحين ولكن الغرض الشماتة 
واعزاز النفس.لذلك هللا االول االخر الظاهر الباطن 

لشيطان ا فال نستخدم آيات هللا .مثلويعلم ما في القلوب.
ينََِوقَاَسَمُهَماِإ ن ِِّ) ح  َنِالنَّاص  (ِاْلعراف٢١)يِلَُكَماِلَم  )  

هللا ينظر الى قلوبنا ينصح ولكن نيته فاسدة،لذلك ،كأنه 
.لذلك قبل ان تقولين أي ؟ .ما غرضك من هذه النصيحة

،وما هو دافعك  آية أو حديث راجعي نيتك من القول
للقول؟ وال اتخذها وسيلة ألشبع شيء بنفسي من الشماتة 

ِ)ِمثال.) (وماِالواجبِعلينا؟َوََلِتَل ب ُسواِال َحقَّ  
مثال وال أمزج بينها.الحق والباطل، . الفصل بين

ن كيف الرسول،ولكقال قصص األنبياء،نقولها بقال هللا و
 تكون باطل؟ مثال اضع أغاني،وأشكال 

(.ِِ َِوأَنتُم  تُُمواِال َحقَّ َِوتَك  ل  ِب ال بَاط  َوََلِتَل ب ُسواِال َحقَّ
(٤٢)تَع لَُمونَِ  
:لدينا حالتينإذن   
يتلبس على الناس . ،وهذااما خلط الحق بالباطل  -١  
تُُمواِال َحقَِّ)أو  -٢ ِتَع لَُمونََِِوتَك  كتمان  ((٤٢ِ)َوأَنتُم 

ونهى هللا عن كتمان الحق لمن له  الحق وعدم بيانه،
وهذا ما فعله بنو  .والعلم،.وهذا ما يزينه الشيطان لنا 



والتي عن النبي وصفاته.العلم كتمان  وهوإسرائيل 
يكون عن العلم. إذن الكتمان ذكرت في كتابهم.  

مثال ما تقول بكذا  بعد طلب الفتوى من شخصوكذلك 
 وكذا؟

ان اخبره لن يكون  يعرف اإلجابة لكنه يعلملمجيب او 
مثال قيام الليل اذا لشيء هو يفعله. لتبرير أو بمصلحته،

ألنني ال اقومه،كما ال داعي له،كنت ال اقومه فأقول 
النبي،ألن هذا د ليس بمصلحتهم اظهار صفات اليهو

 يحتم عليهم اتباعه.
ِوالكتمان يكون بعد الطلب.-٢  

 وما هي الحاالت التي يجوز فيها الكتمان؟ 
ِ-عدم العلم باألمر) -١ ل م ِِۚإ نَّ ِع  ََلِتَق ُفَِماِلَي َسِلََكِب ه 

ئُوًَلِ ئ َكَِكاَنَِعن هَُِمس  ِأُولَٰ َعَِوال بََصَرَِوال فَُؤادَُِكلُّ السَّم 
اإلسراء(٣٦ِ) ) 

لف من عندي،ومن قال ال اعلم فقد افتى.ال أؤ لذلك   
وكذلك اذا رأي العالم المصلحة اال يبين فال بأس ان -٢

فالمصلحة في الكتمان.والكتمان ال يكون لألبد،وهذا يكتم.
من الحكمة،وال تدخل به المصلحة الشخصية.كما قال 

 علي بن ابي طالب،حدثوا الناس بما يعرفون.
ابنِمسعود:ِانكِلنِتحدثِقوماِحديثاَِلِوكماِقالِ

 تبلغهِعقولهمِاَلِكانِلهمِفتنة.
إذا كان قصد السائل االمتحان،أو ضرب أقوال ِ-٣

فحتى .العلماء بعضهم ببعض فلك أن تمتنع وال تعلم



فالنية السؤال له طريقة وبأدب وقصده فقط معرفة الحق.
وال يؤدي للفتنة.والنبي نهى عن كثرة  جدا مهمة.

ؤال.الس  
 والحمدهلل رب العالمين.
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