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السام عليكم ورحمة اه وبركاته
بسم اه ،والصاة والسام على رسول اه -صلى اه عليه وسلم-أها بكم في الحلقية الااييية مي وقفيا ميس سيورة
محمد -صلى اه عليه وسلم -ضم دورة بصائر الموسم الرابس مس موقس الطريي لليى اه -سيبحايه وتعيالى ،-أسيلل
اه -عز وجل -أن يتم ل ا هذ الدورة على خير وأن يتقبل م كيل اليدعاة ،والمجهيود اللي بيقيوم بيه فريي العميل في
الطري للى اه -سبحايه وتعالى -وأن يلجر الجميس خيرا وأن يجزيهم خير الجزاء.
سؤال يتبادر للى أذهان ضعاف اإيمان

ص َير ِمي ْيه ْم"
ك َولَ ْو يَ َ
ك ا توقف ا ف المرة الماضية ع د قوله تعالى -سبحايه وتعالى -ف اآية الرابعةٰ " :ذَلِ َ
شياء الليه َنيتَ َ

محمد ،4:سؤال بيطرأ على كاير م ال اس كلما رأى مظلوما يضرب م ظالم أو ضعيفا يسيتطال علييه مي الظيالم ،أو
م أهل اإيمان لذا قيتليوا أو عيذبوا أو سيج وا أو شيردوا ،يسيلل سيؤال قيد يتبيادر لليى بعي

ضيعاف اإيميان -أسيلل

اه -عز وجل -أن يقوي ليماي ا -قد يتبادر سيؤال يلقييه الشييطان في يفيوس ال ياس؛ وأيي اه؟ لمياذا ن يتيدخل اه؟
أليييه هييؤنء مييؤم ي ؟ أليييه هييؤنء مي أهييل اإيمييان؟ و يسييلل ويسييلل ويسييلل لميياذا ن ي صييرهم اه؟ أليييه اه قييادر؟
أيتم تقولون أن اه قادر على يصرة أهل اإيمان ،لماذا ن يفعل كذا ،وكليه يشترط على اه -سيبحايه وتعيالى -أفعيال
يفعلها اه -سبحايه وتعالى-؛ وكليه يتعالى ويظ ذلك ضعيف العقيل وضيعيف اإيميان؛ يظي أن عقليه وحكمتيه أعليى
م تدبير اه -سبحايه وتعالى.-
مشاهد ف حيات ا تستدع استحضار معاي اإيمان
أحيايا فعا بيكون فيه بع

المشاهد المؤلمة الت تستدع أن اإيسان يستحضر معياي اإيميان ،كميا رأى موسيى -

عليييه السييام-ذلييك المشييهد مييس الرضيير؛ قصيية الرضيير ف ي سييورة الكهييف ،بتكييون بلسييم له يذا التفكييير ،لن ممك ي
يت يَي ْفسييا َككِييية بِرَْيي ِر يَي ْفييه" الكهييف ،74 :فييلخبر
مييوا تييرى فيهييا ميياا رقبيية فييل تقطييس ،فإيييت تتعجي قييال" :أَقَيتَي ْلي َ
الرضيير أن كييل هييذ اافعييال التي قييام بهييا مي خيير السييفي ة ،وقتييل الرييام ،وتعامليه مييس الجييدار مييس هييذ القرييية التي

م عت عامهم ،هذا التعامل كان فيه حكمة م اه -سبحايه وتعالى.-
اه على كل ش ء قدير
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يك" اه قييادر أن ي تصيير مي كييل الكييافري  ،مييا هييؤنء الكفييار أصييا في
فليضيا بييي اه ه ييا في هييذة السييورة حكميية " ٰذَلِي َ

الكييون ،يع ي حي مييا ي ظيير اإيسييان للييى الكييون المتسييس الشاسييس ،هييذ الكواكي وهييذ المجيرا  ،وهييذ الشييموس،
وهذ ااقمار ،كل الكون المتسس اللي اح يا بيه ليو قعيديا في الحلقية بيه يفي ِرد أرقيام العقيل يطيي  ،أرقيام الكواكي
والمجرا  ،م

ب تكلم ف ألوف ون مايي  ،ب تكلم ف أعظم م ذلك ،ثيم اار مي وسيا المجيرا ومي وسيا

يارا أفيراد يعيشيون عليهيا ،ميا هيؤنء أصيا؟ ميا هيؤنء
المجموعا الشمسية ،أر ضم مجموعة شمسيية ،ضيم ق ّ
ضعاف؟ هم كلهم م َعلَ  ،اه قادر على أن ي تقم م هم؛ اه قادر على أن ي تصر م هم.
ال ّ
سر وجوديا هو العبودية
ّ
لذلك بع

المفسري قال م

ايتصر عليهم ،ه ا "م هم"بتفيد انيتقام ويزع ال صر م هم ،بيسيمو حاجية في البا ية

"التضمي " ضم هذا الفعل فعا آخر وهو انيتقام ،أو ي َزع ال صر م هم ،لذلك جاء حرف الجر "م " ،عكيه اللي
هيجيل ييا " َدمي َير اللييه َعلَي ْيي ِه ْم" محمييد ،10:وأن ه ييا " ِم ي ْيه ْم" فيياد مع ييى و" َعلَي ْيي ِه ْم" تحييت فيياد مع ييى تيياي كي مييا
ه ذكر بإذن اه -سبحايه وتعالى ،-فاه قادر على أن يقتل وأن يدمر هؤنء الضعاف ،هيؤنء العلي  ،يقطية دم واحيدة

تتجمد ف عر أحدهم يسقا ،ع د جلطة ويسقا ،أي توقف دقا القل يسقا ،أي شي ء توقيف يَي َفسيه يسيقا،
ضييكم بِ يبَي ْع " محمييد ،4 :هييذا سيير
اإيسييان ضييعيف ،اه قييادر أن ي تصيير م ي هم ،ولك ي يتييركهم اسييباب "ليَْبيلي َيو بَي ْع َ
ِ
س ي َع َمييا" الملييك ،2:سيير وجوديييا العبودييية ،قامييت الييدييا اجييل ذلييك ،قامييت
وجوديييا؛ أن يبتلييى "ليَْبيلي َيوك ْم أَيُكي ْيم أ ْ
َح َ
السموا واار اجل ذلك.
يبتلي ا اه -سبحايه وتعالى -لي ظر كيف س عمل؟
مييا الييذي سيييظهر ومييا الييذي سيييرر م يا م ي عبودييية ،هييذ الييباءا وهييذ المييوا

وهييذ ااحييداي يجريهييا اه -

سبحايه وتعيالى -لي ظير كييف سيتفعل في هيذا المواقيف؟ كييف سيتفعل أميام الظيالم؟ كييف سيتفعل وأييت مستضيعف؟
"ولِ َذا أَظْلَ َيم َعلَ ْيي ِه ْم قَياموا ۚ" البقيرة ،20 :أييه مجيرد أييه ن يجيد ييور
هل أيت ن تتبس الدي لن في وقيت القيوة فقيا َ
كي ف سورة البقرة مس الم اف  ،لذا وجد ال ور سار ولذا أظلمت الدييا توقيف ،لن لميا أظليم ه يا في سيورة البقيرة قييل
م معاييها لذا حدي يصر للمؤم ي أيا معكم ،هذا ف سورة ال ساء ،لك لذا حدي ابتاء ن أيا ن أتبيس هيذا اليدي ،
فيرير اه -سبحايه وتعالى -ويداول ااحداي لي ظر كيف تعملون.
حكمة اه -سبحايه وتعالى -م لمهال الظالمي
ضكم بِبَي ْع " ،فيسترر م يا عبودييا ليم تكي لتظهير لن في هيذ
ك َولَ ْو يَ َ
ص َر ِم ْيه ْم َوٰلَ ِك ليَْبيل َو بَي ْع َ
" َٰذلِ َ
شاء الله َنيتَ َ
المواقف ،ويستمر الضرا على أهيل اإيميان ليسيترر مي هم الك يوك والي ُدرر والعبودييا التي ليم تكي ترير لن في
هييذا الموقييف ،بسييتمر الضييرا كمييا حييدي ف ي ااح يزاب ليظهيير مييا بييداخل ا ،هييل س ي قول -والعييياذ بيياه -كمييا قييال
"هي َذا
الم افقون ف سورة ااحزاب"ما َو َع َديَا الله َوَرسيوله لِن يرورا " ااحيزاب ،12 :أم سي قول كميا قيال أهيل اإيمان َٰ
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صي َد َ اللييه َوَرسيوله ۚ" ااحيزاب ،22 :هييذ الكلميا ن ترير لن في هيذ المواقيف ،هييذ
َميا َو َعي َديَا اللييه َوَرسيوله َو َ
صي َير ِم ي ْيه ْم" ،كلمييا رأيييت
يك َولَي ْيو يَ َ
العبوديييا م ي أهييل اإيمييان ن تريير لن ف ي ماييل هييذ المواقفٰ "،ذَلِي َ
شيياء اللييه َنيتَ َ
ظالمييا يسييتطيل بظلمييه ،كلمييا رأيييت دوليية اسييتمر علييى الظلييم لسي وا  ،لييّيا أن تظي ّ أن اه –عييز وجييل -أهملهييم،
ولك اه –سبحايه وتعالى -أمهلهم ليستمر ف كفر فيصل لليى قياع الّيار والعيياذ اه ،ويصيل لليى أسيفل دركيا في
الّار وهذا ليسترر م ه العبوديا واإيمان ليكون ف الفردوس ااعلى.
ما قيمة الدييا بال سبة لآخرة؟
ما الدييا؟ ليما الدييا حقيرة ،الدييا ضئيلة الحجم والزم والقدر والمكان" ،ما الدييا ف اآخرة لن كميا يجعيل أحيدكم
لصيعبه في الييم" 1اذهي لليى محييا اذهي لليى بحير واسيس وضيس لصيبعك في الييم في البحير ثيم ايظير بمياذا يرجيس؟
هييذ القطييرا هي الييدييا ،حي مييا تصييدر أحكامييا جزئييية علييى هييذ القطيرا وت سييى الييدييا؛ هي أحكييام جييائرة ،الييذي
يعظيم الييدييا يقييول يسييلل هييذا التسيياال :لميياذا ن ي صيير اه أهييل اإيمييان؟ لميياذا يتييركهم يقتلييون ويعييذبون؟ ليمييا ي ييالون
الشهادة ،ليما يرتفعون ف الفردوس ااعلى ،ليميا ييذهبون لليى أيهيار مي ليب ومي مياء ومي خمير ومي عسيل مصيفى،
ليما ي ِ
والصيالحا
صلون للى أعلى درجا اإيميان ،ميا قيمية الي ّدييا؟ لن تيذه ويبقيى هيذا الايواب ااعميال الباقييا
ّ
َ
الباقيا .
ن يضيس اه عمل الصالحي أبدا
ضكم بِبَي ْع "محمد ،4 :اليذي بكييتم علييهم ،اليذي حيزيتم علييهم
ك َولَ ْو يَ َ
" ٰذَلِ َ
ص َر ِم ْيه ْم َوٰلَ ِك ليَْبيل َو بَي ْع َ
شاء الله َنيتَ َ
يل الل ِه فَيلَ ي ِ
وتسللون ع هم " َوال ِذي َ قتِلوا فِ َسبِ ِ
ضيل أَ ْع َميالَه ْم"محميد ،4 :قيراءة حفي " َوال ِيذي َ قتِليوا" أميا في قيراءة
يل اللي ِيه فَيلَي ي ِ
أخييرى "قيياتَلوا"َ " ،والي ِيذي َ قتِلييوا فِي َسيبِ ِ
ضييل أَ ْع َمييالَه ْم" ،في أول السييورة الكفييار أضييل أعمييالهم كييل عمييل
عملييو مي خييير ضيياع ،أمييا هييؤنء كييل قطييرة عيير أو دم يزلييت م ييه ،كييل مجهييود بذلييه لي يضيييس ع ييد اه" ،فَيلَي ي ِ
ضييل
أَ ْع َمالَه ْم" ،تحفظ أعمالهم وتكون درجا يصعدون عليها يوم القيامة للى الفردوس ااعلى.
للى أي ش ء يهدي اه أهل اإيمان؟
"فَيلَ ي ِ
ضل أَ ْع َمالَه ْم * َسيَي ْه ِدي ِه ْم"محمد  ،5 :4ه ا على قراءة "قتِلوا" يع سييهديهم في اآخيرة ،في كاد المسيير ابي
الجوكي ذكر أربعة أقوال :سيهديهم هل سييهديهم لمعرفية الحي ؟ أو يهيديهم لمحاجية م كير ويكيير؟ أم سييهديهم لليى
م اكلهم ف الدييا؟ أم ير ذلك م ااقوال.

ِ ِ
ِ
بالسبابة  -ف اليم .فلي ظر بِم ي ِ
ِ 1
رجس ؟" صحيح مسلم.
وأشار يحيى
لصبعه هذ ِ -
"واه ! ما الدُييا ف اآخرة لن ماْل ما يَجعل أحدك ْم َ
ْ ََ
َ
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لييو قل ييا "قيياتَيلوا" في سييبيل اه هيكييون " َسييَي ْه ِدي ِه ْم" علييى قييراءة "قيياتلوا" هيكييون سيييهديهم أي سيييهديهم للييى وصييول
اللي هي القيراءة اللي

الح  ،ولن أهل الارور وأهل الجهاد هم أقرب ال اس للى وصيول الحي  ،أميا عليى قيراءة حفي
ِ
يح ب قرأ عليها "قتِلوا فِ سبِ ِ ِ
حاجية الملكيان
يل الله"َ " ،سيَي ْهدي ِه ْم" أي سيهديهم لمحاجة م كر ويكير ف القبير ،أو م ّ
َ

أيا كان انسم ثابت أم ير ثابت ،سييهديهم لليى ال ّيرد عليى ااسيئلة في القبير ،أو سييهديهم لليى وصيولهم م ياكلهم في
ِ
الج ة " ،سيي ْه ِدي ِهم وي ِ
ْج ةَ َعرفَي َها لَه ْم" محمد .6:5
َْ ْ
*وي ْدخلهم ال َ
ََ
صلح بَالَه ْم َ
المؤم يي َعرفه اه م زله ف الج ة

ِ
"فَيلَ ي ِ
صلِح بَالَه ْم"محمد  ،5:4بقى بالك أصلحه اه ف اليدييا وأصيلحه اه في اآخيرة،
ضل أَ ْع َمالَه ْم * َسيَي ْهدي ِه ْم َوي ْ
ن يحييزن علييى ش ي ء ،حييياة المجاهييد المليئيية بااسييلحة والسيييوف حييول الرقيياب والصييواري والسييج والقتييل وااسيير
والتقطيس والشهادة والدماء و يران الرقاب والقتل ،هذ ااحداي العجيبة المتتالية المرعبة ،أصلح اه باليه في اليدييا
ِ
وف اآخرة" ،وي ِ
ْج يةَ" ،هيذا ميهلهم أسيلل اه أن يركق يا وليياكم الج ية والشيهادة في سيبيل اه
َ ْ
صلح بَالَه ْم * َوي ْدخلهم ال َ
ِ
ْج يةَ َعرفَي َهييا لَهي ْيم"محمييدَ " ،6:5عرفَي َهييا" فيهييا ثاثيية أقييوال أشييهر قييول :أي يربييرهم بم يياكلهم ويهييديهم للييى
" َويي ْدخلهم ال َ
الوصول للى م اكلهم ف الجّة ،فيكون اإيسان أعرف بم زله ف الج ة بم زله ف الدييا.
َي اه الج ة اهل اإيمان
يع ي ترييل أييت سياك مياا في القياهرة ،سياك في الم صيورة ،سياك في أي بليد في العيالم؛ في السيعودية في أي
مكييان ،وف ي البلييد دي ايييت يوميييا بتييرول الشييرل وايييت راجييس م ي الشييرل بترجييس البيييت ،ف ي الطري ي للييى العييودة للييى
الم ييزل ف ي أي مشييوار وايييت راجييس لم زلييك ن تحتييا للييى كاييير ع ائِييك ف ي التفكييير ،أيييت أصييا بييتحه لن العربييية
بتمش لوحدها ،رايحية لمكيان البييت ،ان د بيتيك ،في الج ية حي ميا تفيتح أبيواب الج ية -رب يا يركق يا اللحظية دي-
وتشم رائحة الج ة وتشتا  ،ويفسك تشوف ليه الل جو ؟ الطفل لما يكون رايح ماه وشايف اايوار يفسيه يجيري
ويدخل عايز يعرف ليه اللي جيو  ،ااييوار دي عبيارة عي لييه؟ فترييل أبيواب الج ية المرلقية تفيتح ويشيم رائحية الج ية،
بعييدي يجييري يييا تييرى ليييه اللي جييو ؟ يصييل للييى م زلييه وكليييه يعرفييه " َعرفَي َهييا لَهي ْيم " ،وقيييل " َعرفَي َهييا" جاييية مي ااعيراف
رف م الطي أي يّبها اه لهم ،بعا د جميل أن الج ة يبها اه لهم.
الع ْ
الش ء المرتفس الج ة مرتفس ،وقيل م َ

قليل م ال اس م ي صر دي اه -سبحايه وتعالى-
ِ
ِ
"يَا أَييُ َها الذي َ َ
آم وا" محميد ،7:ييداء ييا مي اختيرتم اإيميان ن بيد أن تسييروا وتلتزميوا بتبعيا اإيميان "يَيا أَييُ َهيا اليذي َ
يت أَقْي َد َامك ْم" محميد ،7:نحييظ ل ّن
آم يوا" ،اإيميان لييه مجييرد كيام ولكي معيه يصييرة" ،لِن تَ صيروا الليهَ يَ ص ْيرك ْم َويياَبي ْ
َ
أدوا الشيرط بترتلييف؛ مييرة رب ييا قييال "فَيِإذا لَِقيييتم" ،ومييرة قييال ":لِن تَ صييروا"" ،لذَا" البييا بيييلت مييس الشييرط المتحقي
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الوقييوع ،ن بييد أن تقييابلوهم؛ لذا اتبعييت اإيمييان هيحصيل لقيياء في الحييرب مييس الك ّفيار ن بييد" ،لِن تَ صييروا اللييهَ" واحييد

يقييول لي

ي ود تشييكيك ل ّن اح ييا ي صيير ديي رب ييا؟ ن د مي

تشييكيك د لصييعوبة الموقييف ولقليية مي يفعييل هييذا

الفعل -يسلل اه أن يكون م هم ،-لقلة م ي صر دي اه ه ا جاء حرف الشرط "ل ْن" الذي يلت للتشكيك.
المؤم ون بحاجة للى الابا قبل و بعد ال صر
"لِ ْن" لو التزمتم بااعمال ت صروا اه أي دي اه؛ اه ن يحتا للى يصرة أحد "لِ ْن تَي ْصروا الليهَ يَي ْص ْيرك ْم" ،يع ي اييت

يت أَقْي َد َامك ْم"
رايح ت صير ديي رب يا تفاجيل أن اه هيو اليذي ي صير  ،يبقيى لييت المسيتفيد أصيا مي العميل لليدي " َويياَب ْ

محمد .7:حاجة عجيبية جيدا الواحيد كيان متوقيس لن ت صيروا اه يابيت أقيدامكم ،عشيان ت تصير يع ي تابييت القيدم ثيم
ال صر ،ال صر ييج قبل تابيت القدم ،ش ء عجي ! لما أخبر اه برايتك وبعدي أخبير بالوسييلة يبقيى رب يا م يك
لن ليييت هت تصيير وبعييدي قييال ليك سييلثبت قييدمك يع ي أخبيير بال تيجيية ااول ،أو أيييت تحتييا للييى تابيييت القييدم بعييد
انيتصار،

ليه؟ حتيى ن ترتير ،حتيى ن تتير الطريي  ،يع ي ممكي واحيد ي تصير في معركية ثيم يتير بقيية المعيار ،

يبقى حتى م

به معركة ،ف عبادة؛ ليه يجتهد ف رمضان ثم ن يابت بعد رمضان يع اجتهد وعبيد رب يا ودعيا لليى

اه ثم ي تكه بعد ذلك –والعياذ باه ،-فقبل ال صرة تحتا للى تابيت وبعد انيتصار تحتا للى تابيت.
الابا عزيز ون يكون لن م اه
كلمة يابت أقدامكم ف مشيهد ييران الرقياب والقتيل واليدماء؛ الابيا عزييز ون يكيون لن مي اه ،ثبيا ااقيدام ون

ت أَقْ َد َامك ْم" ،أميا
يصيبها الوه ف هذ المعركة ال ّ
شرسة تحتا فيها للى توكل وعون م اه –سبحايه وتعالىَ " -ويياَب ْ
الييذي كفييروا عكييه الابييا  :الييتعه ،الييتعه :السييقوط علييى الوجييه وعييدم الابييا َ " ،والي ِيذي َ َك َفييروا" محمييد ،8:عكييه
بقييى ،تجييد كلهييا مقاريييا ؛ مييؤم ي وكف يار ،دول لهييم الاييواب لنيمييان وجييزاء الكفييار عكييه بع ي  ،دول "فَيلَ ي ي ِ
ضييل
ْ
ِ
أَ ْع َمييالَه ْم" محمييد ،4:ودول " َوأ َ
َضييل أَ ْع َمييالَه ْم" محمييد ،8:دول :ثبييتهم اه ودول "فَيتَي ْعسييا لَهي ْيم" محمييدَ " .8:والييذي َ
ا
َحبَ َ
َضي ي ييل أَ ْع َمي ي ييالَه ْم" محمي ي ييد ،8:تك ي ي يرار تي ي يياي " َوأ َ
َك َفي ي ييروا فَيتَي ْعسي ي ييا لَهي ي ي ْيم َوأ َ
َضي ي ييل أَ ْع َمي ي ييالَه ْم" ،وبعي ي ييدي بعي ي ييدها "فَي ي يل ْ
أَ ْع َمييالَه ْم"محمييد ،9:تك يرار ااعمييال مع ييا لن الكفييار مسييتمري ف ي ااعمييال ،وع اييية اه ورعاييية اه اهييل اإيمييان
مستمرة وخذنيه اهل الكفر مستمر.
لماذا أحبا اه –عز وجل -أعمالهم؟
يك بِيلَييه ْم "..لميياذا أضييلهم اه؟ "َ ..ك ِرهييوا َمييا أَيْ ي َيز َل اللييه" محمييد ،9:اآييية دي لوحييدها عييايزة درس بييه عشييان
"ذَلِي َ
الوقييت ،في ييياس مي عييايزة شييرع ،كييار للقييرآن تقييول لييه قييال اه تعييالى يقييول ليك مي عييايز اسييمسَ " ،ولِ َذا ذكِي َير اللييه
َو ْحي َد ا ْش َيملَك ْ قيليوب ال ِيذي َ َن يي ْؤِم يو َن بِ ْياآ ِخ َرةِ ۖ َولِ َذا ذكِ َير ال ِيذي َ ِمي دويِ ِيه لِ َذا ه ْيم يَ ْستَْب ِشيرو َن" الزمير ،45:سيورة
الزمر ،ف مقدمة أصا آل حيم الزمير ،هيو كيار ميا أييزل اه  -والعيياذ بياه ،-دول أحيبا أعميالهم ،بعي المتيلخري
ذكيير لن الحبييوط أعلييى مي الضييال ولن الضييال أشييبه بالتيييه والحبييوط هييا واختفيياء ،يع ي كي مييا همييا بيييزودوا في
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ا
َحبَ َ
العدة والعتاد وااعمال ف مقابلة الجزاء م رب ا بيزداد قصاد  ،هما بيدرجوا بيستعلوا فييج العذاب كيادة" ،فَيل ْ
أَ ْع َمالَه ْم" والحبوط الها والدابة الت تلكل الش ء تظ ه مفيدا فيؤدي لليى مير ؛ ييؤدي لليى هاكهيا ،هيؤنء الكفيار
بيعملوا حاجة يعتقد أيها ت فعه يكون فيها هاكه ،ف هذا الش ء هاكه –والعياذ باه.-

لها اه للكفار بالهواء بعد ع ادهم
ف َكا َن َعاقِبَة ال ِذي َ ِمي ْ قَي ْيبلِ ِه ْم" محميد ،10 :أيهيا الكيافر
لهؤنء الكفار دعوة للى أن "يَ ِسيروا فِ ْاا َْر ِ فَييَي ْظروا َك ْي َ
المعايييد الصيياد ع ي سييبيل اه ،هييل أيييت أقييوى م ي فرعييون أو م ي قييوم عيياد؟ " َدمي َير اللييه َعلَي ْيي ِه ْم" محمييد ،10 :الييذي
يف
سبقو وقالواَ " :م ْ أَ َش ُد ِم ا قيوة" فصلت ،15:أهلكهيم اه بيالريح؛ بيالهواء" ،أَفَيلَ ْيم يَ ِسييروا فِي ْاا َْر ِ فَييَ ظيروا َك ْي َ
َكا َن َعاقِبَة ال ِذي َ ِم قَي ْبلِ ِه ْم َدم َر الله َعلَْي ِه ْم" لح ا قل ا ه ا "م هم" ه يزع ال صر م هم أو انيتقيام ،ه يا "عليهيا" مي
العذاب ي زل فيه استعاء" ،على" تلت بمع ى انستعاء واإحا ة " َعلَْي ِه ْم".
عذاب الكافري أيواع
" َولِ ْل َكيافِ ِري َ أ َْماَال َهيا" محمييد ،10:مي

ِ
يالريح،
للكييافري مالهيا" ،أماييال"؛ يع ي العييذاب كيان أيييواع ميرة بالصيييحة وميرة بي ّ
ومييرة بقلي القرييية ،وممكي أي يواع العييذاب ن يحصيييها اإيسييان عييددا ،فلحيايييا الكييافر الصيياد عي سييبيل اه يظ ي لن
العذاب هيجيله م ه يا ،ا يجيليه مي حتية تاييية ،أحياييا معتقيد لييه هيجيليه مي الصييحة هيجيليه مي اليريح ،معتقيد لييه
هيجيلييه م ي ال يريح يجيلييه م ي داخلييه ،م ي بعوضيية ،م ي سييد يسييقا عليييه ،م ي أقييرب ال يياس لليييه يقييوم بطع ييه ،أيييا كييان
ف فِي
العييذاب قييد يلتيييه وأحيياط اه –عييز وجييل -بهييم" ،فَلَتَيياهم اللييه ِمي ْ َح ْيييي لَي ْيم يَ ْحتَ ِسييبوا "..جييا لييه م ييي ؟ " َوقَي َذ َ
قيلوبِ ِهم ال ُر ْع َ " الحشر ،2:تلتيه م داخلهمَ " ،ولِ ْل َكافِ ِري َ أ َْماَال َها".
أعلى صور ونية اه لك أن يدخلك الج ة
يك بِيلَن الليهَ َم ْيولَى ال ِيذي َ آ ََم يوا َوأَن الْ َكيافِ ِري َ َن َم ْيولَى لَه ْيم" محميد ،11:لحسياس ل ّن ليسيان عيارف
آية جميلة أوي" َذلِ َ
لما ..كان ف أحد الدعاة بيذكر َماَل يقول :تريل لما ال ف المدرسة يقول له ها ول أمر  ،يقيول ميا ع يدي ،
ّ
يك بِيلَن اللييهَ َمي ْيولَى الي ِيذي َ آ ََم ييوا"،
فمحييد بيهييتم بييه ،في الييدييا دي ملحوقية ،لكي في الي ّدي مفييي حييد بيتييون "ذَلِي َ
لذلك أعلى صور الونية ،حد يقول ليه :لكاي "اللهَ َم ْولَى ال ِذي َ آ ََم وا" ويح يي َقتيل ويحي يعيذب ويحي يسيج ويحي
يشرد؟ اقرأ اآية الل بعدها ،أعلى صيور الونيية في اآخيرة "لِن الليهَ يي ْد ِخل ال ِيذي َ آ ََم يوا َو َع ِمليوا الصيالِ َحا ِ " محميد:
 ،12مترلي تفكير دييوي ،أعلى صور الونية أن يدخلك الج ا .
ونية اه العامة وونيته الراصة

ِ ِ
آم ييوا" البقييرة ،257:ليييه هي
لييذلك ه ييا الونييية جييا بعييدها اآخييرة ،الونييية جييا في سييورة البقييرة "اللييه َولي ُ الييذي َ َ
صيور الونييية؟ "ي ْري ِرجهم مي َ الظُل َمييا ِ لِلَييى الُييوِر" ،سييورة ااعيراف "لِن َولِيي َ اللييه" ااعيراف ،196:ليييه صييور الونييية؟
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ِ
ِ
ياب" ،يبقييى لح ييا ع ييديا ثيياي صييور للونيية ،لييزال الكتيياب في ااعيراف ،يررجييك بهييذا الكتيياب مي
"اليذي يَييز َل الْكتَي َ

الظلميا لليى ال يور ،فتظيل علييى ال يور وتميو عليى ال يور ،حتييى تيدخل الج ية في سيورة محمييد؛ في السيور اللي فيهييا

ميوا

الونيية .يبقيى محيد يقيول لي  :ن يتيوني اه ،أييا رب يا مي

متيول أمييوري ،أييت تيتكلم عي اليدييا ،رب يا قييال

بعدها لن الل كل تفكيير ديييوي":يَيتَ َمتيعيو َن َويَيلْكلو َن َك َميا تَلْكيل ْااَيْي َعيام" محميد ،12:د واحيد و-العيياذ بياه -يرييد

أن ي زل للى مرتبة اايعام ،يع الل معتقد لن ونية اه له ليه ياكل كيويه ويشيرب كيويه دي ونيية اه لنيعيام ،دي
معامليية رب ييا لنيعييام ،دي الل ي ه ي الونييية العاميية "الييرب" ،لييذلك الونييية جييت بمع ييى الونييية العاميية " َوردُوا لِلَييى اللي ِيه
ْح " يويه ،30:يع ونية اه الل ه العامة ،ف ونية خاصة اهل اإيمان .وه ا يف للونية الراصة.
َم ْوَنهم ال َ
تابيت اه اهل اإيمان وخذنيه للكافري
ِ
آم يوا" ا مئ يانَ " ،وأَن الْ َكيافِ ِري َ َن َم ْيولَ ٰى لَه ْيم" محميد ،11:تابييت اهيل اإيميان وخيذنن
" ٰذَلِ َ
ك بِلَن اللهَ َم ْيولَى اليذي َ َ
ِ
ِ
آم ييوا َو َع ِمل ييوا الص ييالِ َحا ِ " محم ييدَ " ،12:ع ِمل ييوا
للك ييافري " ،لِن الل ييهَ" تلكي ييد ،أعل ييى ص ييور الوني يية " يي ي ْدخل ال ييذي َ َ
الصييالِ َحا ِ " د لفييظ عييام ممكي يي َفسير بحسي سييياقه في القييرآن ،فممكي يييلت بمع ييى الجهيياد ،ممكي يييلت بمع ييى
لصال ذا البي  ،على حس السيا  ،مي عميل الصيالحا أول ميا ييدخل في هيذا المع يى :الجهياد في سيبيل اه
ويصرة الدي  ،ثم كل الصالحا بعد ذلكَ " ،ج ا تَ ْج ِري ِم تَ ْحتِ َها ْااَيْي َهار" محمد ،12:أما الذي كفيروا ن يتيونهم
ف يَي ْعلَم ييو َن"
س ي ْيو َ
اه ،يت ييركهم "ذَ ْره ي ْيم يَي يلْكلوا َويَيتَ َمتيع ييوا "..س ييورة الحج يير"ذَ ْره ي ْيم يَي يلْكلوا َويَيتَ َمتيع ييوا َويي ْل ِه ِه ييم ْاا ََم ييل ۚ فَ َ
الحجر ،3:يبقى خذنن اه للكفيار ييلت عي
ص َر ِم ْيه ْم" محمد.4:
" َنيتَ َ

ريي أن يتيركهم يتمتعيون ،مي

لن هيو يهلكهيم سيريعا كي ميا ذكرييا في

ذم تفكير اايعام الم حصر ف ااكل و الشرب
" َوال ِذي َ َك َفروا يَيتَ َمتيعو َن" بصيرة المضيارع ،وممكي يقعيدوا كيد فتيرة ويلية " َويَيلْكلو َن َك َميا تَلْكيل ْااَيْي َعيام َوال يار َماْييوى
له ْم" محمد ،12:ن يظر لهم ون فكر ،حتى اإمام اب عطية حاول ه ا يحلل لن التشبيه م مع ا أييه بياكيل كي ميا
ما أي حد بياكل ،العالم والجاهل يلكل ،لك يلكيل أكيا يسيتفري فييه وسيعه ون ي ِ
عميل فييه عقليه،
بتاكل اايعام،
هميه في الحيياة أيييه ياكيل ويشيرب كيويه وبيه ،ي الييدي مي
بمع يى لن واحيد كيل ّ
التوحيد واإيمان م مهم ،ول ّن معيار التفاضل بي ال اس وبي بعضهم البع ع

مهيم ،ي الصياة مي

مهييم،

ري ااكيل والشيرب ،ودي

مصيبة ،د تفكير اايعام ،د يزول للى مرتبة بعيدا ع اإيسايية.

فالكيافري وصييفهم اه أيهييم "يَيلْكلو َن َك َمييا تَلْكييل ْااَيْي َعيام" دون تييدبر ،لييذلك رب يا قييال" :فَيلْيَ ظي ِر ِْ
يسيان" سييورة عييبه
اإ َ
ِِ
"فَيلْيَ ظ ِر ِْ
صيباا * ثيم َشي َق ْقَا ْاا َْر َ َشي اقا"
ياء َ
يسان لِلَ ٰى َ َعامه" عبه ،24:قبل أن تلكل نبد أن ت ظر" ،أَييا َ
صيبَْبيَا ال َْم َ
اإ َ

عبه" .26 :25يَيتَ َمتيعو َن َويَلْكلو َن َك َما تَلْكل ْااَيْي َعام َوال ار َماْيوى له ْم" محمد ،12:و-العياذ باه -المصيير ال هيائ

ال ار ،لم ير ع هم ااكل،لم ير ع هم التمتس" ،يؤتى بليعم أهل الدييا وهو م أهل ال ار ،ثم يرمه مسية واحيدة
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ف ال ار ،ثم يقال له :هل ذقت يعيما قا؟" هل تذكر شيئا م ااكيل وال عييم والتمتيس" ،يقيول :ن واه ييا رب"َ " ،2ميا
أَ َْ ٰى َع ْيهم ما َكايوا ي َمتيعو َن" الشعراء ،207:دي سورة الشعراء.

ونية اه –سبحايه و تعالى -اهل اإيمان ف الدييا واآخرة
" َوَك يلَي م ي قَي ْريَيية" ،دي الونييية ااخروييية كايييت ف ي لدخييال الجّ يا  ،أمييا الونييية الدييوييية أن اه –سييبحايه وتعييالى-
يك
يك التِ ي أَ ْخ َر َج ْتي َ
بييالر م م ي لخ يرا قومييك لييك لن أن اه يصيير عليييهمَ " ،وَك يلَي م ي قَي ْريَيية ِه ي َ أَ َش ي ُد ق ييوة م ي قَي ْريَتِي َ
أ َْهلَ ْكَاهم فَ َا يَ ِ
يك" كيلن
يك" ،قيالوا د مكية "التِي أَ ْخ َر َج ْت َ
اص َر لَه ْم" محمدَ "،13:وَكلَي م قَي ْريَة ِهي َ أَ َشي ُد قييوة مي قَي ْريَتِ َ
ْ
القرية كلها أخرجته ،كلن القرية كلها ساهمت ف ذلك" ،أ َْهلَ ْكَاهم فَ َيا يَ ِ
اص َير لَه ْيم" .في ه يا مبحيي ممكي قيد يطيول
ْ
عشييان كييد أقولييه س يريعا ،وأحيييلكم يع ي علييى مصييادر ،أو اللي عييايز يع ي يرجييس للتفاسييير ،رب ييا بيقييولَ " :ولِن َكييادوا
يك لِن قَلِييا" اإسيراء ،76:ي هيل ه ّيم أخرجيو ؟ ون
ك ِم َ ْاا َْر ِ لِي ْر ِرجو َ ِم ْي َها ۚ َولِذا ن يَيلْبَايو َن ِخ َافَ َ
لَيَ ْستَ ِف ُزويَ َ
هو الل خر ؟

أصا الكفار ف ااول عشان سريعا كد  ،هم كايوا عايزي يررجو م مكة.

لخرا ال ب -صلى اه عليه وسلم -م مكة
يك الي ِيذي َ َك َفييروا لِياْبِتييو َ أ َْو يَي ْقتيلييو َ أ َْو ي ْر ِرجييو َ ۚ َويَ ْمكييرو َن َويَ ْمكيير اللييه" اايفييال ،30:يبقييى أح يد
" َولِ ْذ يَ ْمكيير بِي َ
الوسائل أيه عايز يررجك ،ي هما ف ااول كايوا عايزي يررجوا ال ب –صلى اه عليه وسلم -م مكية ،قبيل أن
يكيون لييه وجهية ،قبييل أن يكييون ليه م عيية ،فلمييا كيان لييه وجهية ،وكييان لييه م عية ،ولذا خيير سي تشيير اليدي  ،قييالوا ن مي

يك" بيلخاقهم وبع يادهم ولصيرارهم جعليو ترير وتبحيي عي مكيان
عايزي يررجك ،يبقيى المقصيود بكلمية "أَ ْخ َر َج ْت َ

آخر ،لك هم ف اآخر ماكايو عيايزي يررجيو  ،د هيم كيايوا عيايزي يقتليو  ،بيل حزييوا لرروجيه مي مكية –صيلى
يك أ َْهلَ ْكَيياهم فَي َيا يَ ِ
اصي َير لَهي ْيم" محمييد،13:
يك التِي أَ ْخ َر َج ْتي َ
اه عليييه وسييلمَ " ،-وَكيلَي مي قَي ْريَيية ِهي َ أَ َشي ُد ق ييوة مي قَي ْريَتِي َ
ْ
وبعدي مقارية بي م كان على بي ة وم كي له سوء عمله.
نبد لل ّداعية والعامل لدي اه أن يكون على بي ة

يبقى قل ا ف مقارية بي الل كان على بي ة "أَفَ َمي َكيا َن َعلَ ٰيى"" ،عليى" حيرف تم ُكي َ "،علَ ٰيى بَيييَية" محميد ،14 :ن بيد
للعامييل لييدي اه ،والمجاهييد ،والل ي بيبييذل ،والداعييية ،نكم يكييون علييى بي ية ممييا يفعييل ،ان أي شييبهة ممك ي ترليييه

يتذبذب ،إن الداعية بيبذل ،وبيضح  ،والمجاهد بيبذل وبيضيح  ،فحتيى ن يتيردد في وقيت البيذل ،ون يلتفيت لليى
ما بذله ،ليه د أيا ضيعت عمري ون ليه! أيا اضحك عل ّ ون ليه؟ أيا بذلت كتير ،هو أيا لعت لا؟ حتيى ن يصيل
للييى هييذ المرحليية م ي التشييتت الييذي يريييدها أهييل الكفيير لييه ،ن بييد أن يكييون علييى بي ييةَ " .كييا َن َعلَي ٰيى بَيييَيية" .الا ياي
ِ
ا هل مر بِك يعييم قي ُ
أيت خيرا ق ُ
" 2يؤتى ِ
َهل الدُييا م أ ِ
بليعم أ ِ
ا فيقيول ن والل ِيه ييا رب
آدم هل ر َ
يوم القيامة فيصبغ ف ال ا ِر صبرة ثم يقال يا اب َ َ
َهل ال ا ِر َ
ِ
ِ
ا هل مر بِك شدة ق ُ
أيت بؤسا ق ُ
ويؤتَى بلشد ال ِ
اس بؤسا ف الدُييا م أ ِ
ا فيقول ن والل ِيه ييا رب
آدم هل ر َ
َهل الج ة فيصبَغ صبرة ف الج ة فيقال له يا اب َ َ
ا ون رأيت شدة ق ُ
ما مر ب بؤس ق ُ
ا" صحيح مسلم.
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بيض يحكوا عليييه لكاي؟ الشيييطان بيضييحك عليييه لكاي؟ ليييه بي يزي لييه سييوء عملييه حتييى يسييتمر لل هاييية؛ حتييى تسييتمر
المعركة ،فيه واحد على بي ة ،وفيه واحد مزي له.
ثاي فر تحدثت ع هم السورة
اءه ْم " ،السييورة اتكلمييت ع ي  3فيير ،
اءه ْم" ،آخيير كلميية ف ي الكييام ع ي فري ي الكفييارَ :
َ
"واتيبَيعييوا أ َْهي َيو َ
"واتيبَيعييوا أ َْهي َيو َ
وبعدي هتجميل في اآخير لن كلهيم صيدوا عي سيبيل اه ،ولهيم عقياب في البييان الرتيام في للسيورة ،فييه  3فير ؛

كفار ،وم افقي  ،ويهود بي هم تعاون مس الم افقي  .ه ا ختم الكام ع الكفار الصادي عي سيبيل اهَ " ،ك َمي كيي َ لَيه
ِِ
"وِم ي ْيهم م ي
اءهم" ،الكييام بعييد كييد ع ي ثييواب المييؤم ي وبعييد كييد الكييام ع ي الم ييافقي َ ،
سييوء َع َملييه َواتيبَيعييوا أ َْهي َيو َ
"وِم َ ال ِ
اس" ،فريي دايميا بييدخل ضيم ال ياس،
يَ ْستَ ِمس لِلَْي َ
ك" ،ال الكام ع الم افقي ف القرآن بييج لن هما َ
ِ
ص ُدوا َع َسبِي ِل الل ِه" ،واضحي  ،ف كفار واضحي  ،فييه م يافقي بيكوييوا ضيم ال ياس،
ه ا م ااول " الذي َ َك َفروا َو َ
ِ
"وِم َ ال ِ
اس".
فبييجوا معاهم " َوم ْيهم"َ ،
الفر بي ثواب أهل الج ة و عقاب أهل ال ار

ْج ِية التِي
قبل ما يرول للم افقي عايزي يكمل ف الطري ؛ الطري صع  ،أن تستشعر ثوابك ف الج ة" ،ماَيل ال َ
و ِع َد الْمتيقو َن ۖ فِيها أَيْيهيار مي مياء َيي ِر ِ
آسي َوأَيْي َهيار مي ليبَ ل ْيم يَيتَيرَيي ْير َ ْعميه َوأَيْي َهيار مي ْ َخ ْمير ليذة للشيا ِربِي َ َوأَيْي َهيار
ْ
َ َ
ص افى ۖ َولَه ْم فِ َيها ِم كل الا َم َرا ِ َوَمرْ ِف َرة م رب ِه ْيم" محميد ،15:هيل تقيارن بيي هيذ اايهيار المتعيددة،
سل ُم َ
م ْ َع َ
ِ
ياءه ْم" ،ااول يييتكلم ع ي ثييواب،
والج يية والمرفييرة ،مييا بييي واحييد خالييد ف ي ال ييار؟ َ
"وسييقوا َميياء َحميمييا فَي َقطي َيس أ َْم َعي َ
احييظ ه ييا لن اآيييا دي لييم تييل ِ لن ف ي هييذ السييورة ،بمع ييى :التفصيييل ف ي اايهييار ،وم ي بييه أيهييار م ي ميياء
الم َ
وخميير ولييب وعسييل ،ا ،كييل صي ف مي هييذ ااصي اف الطيبيية معييا وصييف مقيييد لييه ،ميياء يير آسي  ،وعسييل مصييفى،

خمر لذة ،أي أيضا خال مي العييوب ،وليب ليم يتريير عميه ،يجيد لن اليرابا بيي ااربيس أصي اف ه يا أن هيذ اايهيار
محفوظة م الترير ،وخالية م ااكدار ،فالجزاء م ج ه العمل.
الجزاء م ج ه العمل
المجاهد كايت حياته مليئة بااكدار ،وكان لم يستطس أن يحافظ على ماله ،وضحى ب فسيه ،فيلتييه رك  -الجيزاء مي
ج ه العمل -خال مي ااكيدار ،ومحيافَظ علييه ،الجيزاء مي جي ه العميل ،أو المجاهيد أو اليرابا التياي  :المجاهيد
كايت حياته خالصة صافية ه م أي كدر ،مك

كييان القتييال ف ي سييبيل اه ،وه ييا خطييورة لن م ي

فيها شيائبة ،حتيى القتيال ليم يكي حميية ،وليم يكي مجيرد أَيَفية ،ن

أي قتييال ،م ي

أي حييد يضييحك عليييه ،ن القتييال ن بييد أن يكييون

خالصييا في سييبيل اه ،ن يكي تحييت راييية عمومييية ،يكيون خالصييا في سييبيل اه ،ل صييرة ديي اه ،بعيييد عي اا يرا
وااهييواء والشييهوا  ،فحي مييا كييان القتييال صييافيا خالصييا ،والمجاهييدة ف ي سييبيل اه كايييت صييافية م ي الشييوائ كييان
الاواب صافيا خالصا.
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فإما لن حياته كايت مليئة بااكدار والم رصا  ،وكان أصلح اه بالهم بالر م م وجودها ف الدي ا ،ف اآخيرة يلتييه
الاواب صاف  ،مصفى م كل ااكدار والشوائ  ،محفوظ كما حفظ دي ه ،لم يريير  ،وليم يبيدل لليى أن ميا  ،ومي هم
الل ه ف سورة ااحيزاب " َوَميا بَيدلوا تَي ْب ِيديا" ااحيزاب ،23:أييه ليم يبيدل وليم يريير ،صي ف مي ال ياس حيافظ عليى
ضيى يَ ْحبَيه َوِمي ْيهم مي يَ تَ ِظير َوَميا بَيدلوا تَي ْب ِيديا" ،كيذلك يلتييه اليرك يير
دي ه وما  ،ولم يبدل ولم يرير" ،فَ ِم ْيهم م قَ َ
مبدل ومحافَظ عليه.
عذاب أهل الكفر م ج ه عملهم ف الدييا
نحظ عقاب الكفار ،كايوا يلكلون ،هو الل بيلكل ،ويتمتعون ويلكلون ،هو الل كان بيلكل ،عذابه" :سقوا" ،صي
ِ
اءه ْم" ،يبقى ااكيل والتمتيس :أي الجيزاء مي جي ه العميل ،اييه بعيا كيان
عه َ
"ماء َحميما" ،وعكه التمتس "قَط َس أ َْم َع َ
"ميياء َح ِميمييا
في ييير ديي اه -سييبحايه وتعيالى -ولييم يكي في مرضيا اه ،كييان العقيياب أيييه "سيقوا" ،صي عي هم َ
ياءه ْم" .ه ييا ايتهييى ثييواب المييؤم ي وبييدأ ص ي ف جديييد ،الم ييافقي  ،وأول مشييهد للكفييار ف ي أر
فَي َقطي َيس أ َْم َعي َ

المعركيية

بيصييدوا عي سييبيل اه ،أول مشييهد للم ييافقي يييا تييرى فييي ؟ يييا تييرى في صييف الكفييار بيقيياتلوا؟ يييا تييرى ميياا بيحيياربوا
يك" محميد ،16:آخير
"وِمي ْيهم مي يَ ْسيتَ ِمس لِلَْي َ
المؤم ي ؟ ن ن ن ،قاعدي ف مجله ال ب -صلى اه علييه وسيلمَ ،-
مكييان ممكي تتوقييس فيييه لن يكييون فيييه الم ييافقي  ،آخيير مكييان ممكي تتوقييس لن يكييون فيييه الم ييافقي  ،لن هييم قاعييدي
بيحضروا مجله علم لل ب –صلى اه عليه وسلم ،-مشهد عجي جدا ،مكان ري جدا.
الم افقون ن يظهرون لن ف أوقا معي ة يقدرها اه
يع ي أيييت ممك ي متوقييس ميياا أيييك تشييوف الم يياف ف ي بريييامم بيبييي شييبها علييى المسييلمي  ،د مكييان بيع ي

وب شييوفه علييى ييول ،أو لن هييو ف ي صييف الكفييار ،أو رال يسييلم علييى واحييد يهييودي وبيبييوس راسييه ،أو بيييرطا مييس
اليهييود ،وكي مييا يجيل ييا المشييهد د ليهييم بيرططييوا مييس اليهييود ويفتضييحوا ،أول مشييهد للم يياف قبييل الفضيييحة ،هييو
هيج ي الييوقت آييية هتفضييح الم يياف  ،ودي لن شيياء اه ممك ي يلجلهييا للحلقيية القادميية ،وكييان ف ي درس ويييل بع ييوان
"متييى يييتكلم الم ييافقون ،أو متييى يظهيير الم ييافقون" ،ان الم يياف دايمييا مسييترب عيياي

في ال في  ،عيياي

في ال في ،

امتيى بيظهيير؟ في أحيداي معي يية يقييدرها اه ليظهير ،ورب ييا قييال في السييورة دي برضييه ،بيفضيلوا يحيياولوا يسييتربوا لكي
" َولَتَي ْع ِرفَي يه ْم" محمد ،30:مهما حاول يستربى هتعرفه بلح القول.
الم افقون ف مجله ال ب -صلى اه عليه وسلم-
ي ي مش ييهد ريي ي أي ييت قاع ييد بت ييب لمجل ييه ال بي ي –ص ييلى اه علي ييه وس ييلم ،-تفاج ييل لن في ييه م ييافقي قاع ييدي
يك" محميد ،16:بيتظياهر
مستربي  ،وقاعد عاميل يفسيه بيسيمس ،مي ومي هم مي يسيمس للييك " َوِمي ْيهم مي يَ ْسيتَ ِمس لِلَْي َ
باإيصييا وانسييتماع وقاعييد بقييى بالكشييكول وكليييه قاعييد بيكتي ومركييزَ " ،حتي ٰيى لِذَا َخ َرجييوا ِمي ْ ِع ي ِيد َ " محمييد،16:
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صرار الصحابة ،وكان اب عباس يقول":أيا مم سئل" ،يرول يقول له لييه؟

يرول يسلل العلماء الصحابة ،ويسلل بع
يال آيِفييا" محمييد ،16:هييو كييان بيقييول ليييه؟ بعضييهم قييال ليييه كييان قاعييد مقييال المع ييى الل ي أيييا قولتييه أن هييو
" َميياذَا قَي َ
يستمس بمع ى مركز ،قال كان قاعد ير مبيال  ،فبيرير يقيول هيو كيان بيقيول لييه؟ ولن دي عامية اسيتهتار ،أو -ود
ااوقييس واه أعلييم يع ي  -ليييه كييان بيتظ ياهر بانسييتماع ،فلمييا يريير يقييول ليييه؟ هييو ليييه قيميية الكييام د  ،حاسييه لن
الكام د مالو نكمة ،يع و-العياذ باه -يع ليه؟ بيشكك.
التشكيك ف دي اه م عمل الم افقي
لذلك يؤكد :العامل لدي اه نبد أن يكون على بي ة م أمر  ،حتى ن يتذبذب ،التشكيك بيلت م الكيافري  ،وييلت
مي الم ييافقي  ،الم يياف ممكي يشييككه أيييه يقييول لييك وري ي كييد أيتييوا ع ييدكوا ليييه؟ اقيرأ علي قييرآن أو قييول لي كييد
يال آيِفيا" ،لميا
دروس ،فيسمس ويعمل يفسه مركيز ،ويسيلل هيو قيال لييه؟ أييا مي شيايف أي كيام مهيم ،فكلمية " َمياذَا قَ َ
انستفهام د رضه التشكيك ،أو رضه لظهار عدم المبانة ،أيا ن أبال بما يقيول ،فإميا قالهيا تشيكيكا ،أو اسيتهزاء
واسترفافا ،يبقى د ر
يوه ف بع

انت ي  ،أيه يجعل لو هو خاصية قامية كبييرة بتحضير ويشيعر ب يوع مي الامبيانة ،د ممكي

ضعاف اإيمان ،أو لن واحد قامة دييوية ويحضر وبعدي يتساءل ما قيمة هذا الكام؟ هيذا الكيام ن

قيمة له.
الذي يجاهد يزيد اه هدى
ك َحت ٰى لِذَا َخ َرجوا" ،يع ي يفضيل قاعيد لحيد ميا يرير َ " ،خ َرجيوا ِمي ْ ِع ِيد َ " ،ييرول يسيلل أهيل
" َوِم ْيهم م يَ ْستَ ِمس لِلَْي َ
العلييم تحديييدا عشييان يشييككهم ،ان هييو عييارف أيييه ل يو شييكك أهييل العلييم ،البقييية لهييم تبييس" .قَييالوا" ،م ي اي حييد
يال آيِفيا" ،فرب يا بيقيول هيؤنء ليم يؤتيوا مي قبيل قلية العليم المطيرول،
"لِل ِيذي َ أوتيوا ال ِْع ْل َيم" ،أعطياهم اه العليمَ " ،مياذَا قَ َ
يك ال ِيذي َ َبَ َيس الليه َعلَ ٰيى قيليوبِ ِه ْم" ،فليم ي فيذ
ولك ال ب –صيلى اه علييه وسيلم -أتيا اه العليم ،أميال مي لييه؟ "أوٰلَئِ َ
ِ
اءه ْم" ،يفيه اللفيظ اللي جيه ميس الكفيار ،اتكيرر تياي " َواتيبَيعيوا
العلم للى قلوبهمَ " ،بَ َيس الليه َعلَ ٰيى قيليوب ِه ْم َواتيبَيعيوا أ َْه َيو َ
اءه ْم" محمد ،16:أما "ال ِذي َ ْاهتَ َد ْوا" ،واهتدوا ف يوع مي المشيقة والبيذل؛ جاهيد عشيان يصيلَ " ،وال ِيذي َ ْاهتَي َد ْوا
أ َْه َو َ
اده ْم هدى" ،مي الفاعل ه ا؟
اده ْم هدى َوآتَاه ْم تَي ْق َواه ْم" محمد .17:مي الل " َك َ
َك َ
اده ْم" ،أي اه –سبحايه وتعالى ،-لما جاهد وصبر وصيابر ،وحضير مجليه العليم ،و بي
كتير م أهل العلم قال " َك َ
اده ْم هدى" ،يبقى الل عايز ييزداد هيدى يعميل لييه؟ يسيمس ويطبي  ،يسيتمس
العلم د بإيه جاهد ف سبيل اه وبذل " َك َ
يركز مس كام ال ب –صلى اه عليه وسلم -وكام اه ااول ،ومس كام ال ب –صلّى اه علييه وسيلم ،وبعيدي يطبي ،

اده ْم هدى".
د " َك َ
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اده ْيم هيدى" ،أي كيام الم يافقي كادهيم ليماييا ،يع ي
بع العلماء أشار للى مع ى فيه ييوع مي اللطافية يع ي  ،قيال " َك َ
ِ
ياس قَي ي ْد َج َمع ييوا لَك ي ْيم
أحياي ييا ييجي ي الك ييافر أوالم يياف  ،كي م ييا في ي س ييورة آل عم ييرن "ال ي ِيذي َ قَي َ
يال لَه ييم ال يياس لن ال ي َ
يمايييا" آل عميران ،173:يقييول لييه واه أيييت كود لي ليميياي واه ،أيييا ك ييت
فَا ْخ َ
شي ْيوه ْم" ،عييايز يرييوفهم ،فَي َيز َ
اده ْم لِ َ
محتا  ،ف يفه الكام د بيضيعفهم ،أو ه يا يجي واحيد يقيول ليه شيبهة ،يقيول ييا د الشيبهة دي فتحيت لي آفيا
ف فهم الدي  ،هذا الدي عظيم ،د أيا استفد جدا م الشبهة بتاعتك دي ،أيا م

عارف أقيول ليك لييه ،فلحياييا

كام الم افقي اهل العلم يزيدهم هدى ،ولن كان الراجح عشان الضماير ميحصل

فيها ايفصيال ،كادهيم اه هيدى

وآتاهم اه تقواهم.
ن قيمة للذكرى و التوبة لذا جاء المو

ياعةَ تيذكير
يل يَ ظيرو َن" ،أي هيل ي تظيرون لِن الس َ
"فَي َه ْل يَ ظيرو َن" ،هيؤنء الكفيار والم يافقي  ،أو الرطياب للم يافقي "فَي َه ْ

يل
لهييم ،الكفييار كييان التييذكير لهييم أن يسيييروا ف ي اار  ،الم ييافقي كييان التييذكير لهييم أن يتييذكروا ال يدار اآخييرة" ،فَي َهي ْ
ِ
ياء أَ ْشي َيرا َها" محمييد ،18:لييو هييو مسييت يتييوب قبييل المييو أو يييوم
يَ ظييرو َن لِن السي َ
ياعةَ أَن تَ يلْتيَيهم بَيرْتَيية ۚ فَي َق ي ْد َجي َ
ِ
اءتْيه ْم ِذ ْك َيراه ْم" محميد ،18:ركيزوا
القيامة ،مج ء ال ب –صلى اه عليه وسلم -م أشراط الساعة" ،فَلَي ٰى لَه ْم ل َذا َج َ
ِ
اءتْيه ْم ِذ ْك َراه ْم"؟
معايا ف الجملة دي يحاول يرتم بها باآية الل بعدها ،يع ليه "فَلَي ٰى لَه ْم ل َذا َج َ
ِ
ياءتْيه ْم ِذ ْك َيراه ْم" ،لميا المع يى فيليّى لهيم ِذ ْكيراهم لذا جياءتهم
المع ى ااول :لما المع ى -رّكيز معاييا" -فَيلَي ٰى لَه ْيم لذَا َج َ

الساعة ،يع "ذكراهم" دي ورا كلمة "فليى لهم" أي فليى لهم الذكرى؛ أي ل ت فعهم الذكرى لذا جياءهم الميو أو

آم يت
لذا جاء الساعة .تاي ؛ يبقى القول ااول مع ا  :ما قيمية أن تتيذكر لذا جياء الميو ؟ ميا قيمية قيول فرعيون " َ
أَيه َن لِ ٰلَهَ لِن ال ِذي آمَ ْ ِ ِ ِ ِ
يل" يويه ،90:ع يد رايتيه مليك الميو ؟ ن قيمية ليه ،ميا قيمية هيذا التيذكر ع يد
َ
ت به بَي و ل ْس َرائ َ
ِ
اءتْيه ْم" ،أي لذا جاءتهم الساعة ن قيمة لتذكرهم ،د المع ى ااول.
مج ء المو ؟ يبقى "ل َذا َج َ
ِ
ياءتْيه ْم ِذ ْك ي َيراه ْم" ،أي كي ييف له ييم أن يتوب ييوا ،وكيييف ن يتوب ييوا وق ييد ج يياءتهم الت ييذكرة
المع ييى الت يياي " :فَي يلَي ٰى لَه ي ْيم ل َذا َجي َ
ووصلت لليهم ،جاءتهم الذكرى ه ا فاعل جاءتهم ،جاءهم ال ب –صلى اه عليه وسلم ،-وجاءتهم اآيا  ،وبيالر م

م ذلك أعرضوا ،فكيف يلتفتون وكيف يعرضون ،يبقى لما جياءتهم اليذكرى ،أو جياءتهم السياعة لي تي فعهم اليذكرى،
فالشاهد الراصة يع أن مع ى اآية؛ كيف تستمرون على اإعرا

وقد اقترب أجلكم واقتربت الساعة.

العامل لدي اه ليه معصوما
ف ي اآخيير أعيير ع ي هييؤنء واسييتمر أيييت ف ي العلييم وعلّ يم المييؤم ي " ،فَييا ْعلَ ْم" فييا ت شييرل بهييم ان هييؤنء كييايوا
ٰ
ك" محمييد ،19:خياف وييل مييا
اسيتَيرْ ِف ْر لِي َذيبِ َ
يشيككون في العليم ،فاسييتمر أييت بيالعلم" ،فَييا ْعلَ ْم أَييه َن لِلَيهَ لِن اللييه َو ْ
مع ى كلمة ذيبك؟ هل التقصيير ،أو اللي في حقيه خياف في حي الرسيول –علييه الصياة والسيام -خياف ااوليى،
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ك َولِلْم ْؤِمِي َ َوالْم ْؤِمَيا ِ " محميد ،19:دي بشيرى أن يسيترفر ل يا ال بي –صيلى اه علييه وسيلم ،-ود
استَيرْ ِف ْر لِ َذيبِ َ
" َو ْ
أيضا دنلة لن كي ما رب ا يوال السيورة أخبرييا لييه بيكفير سييئا العياملي ليدي اه " َكف َير َعي ْيه ْم َسييئَاتِ ِه ْم" محميد،2:
وحتى ف آية الاواب اللي في الج ية قيال رب يا –سيبحايه وتعيالى" :-لَه ْيم فِ َيهيا ِمي كيل الا َم َيرا ِ َوَمرْ ِف َيرة" محميد،15:
تكيرار كلميية ك ّفير السيييئا والمرفييرة مييس المجاهييد ،أن المجاهييد ليييه معصييوما ،أن الداعييية ليييه معصييوما ،أن العامييل
لدي اه ليه معصوما.

لذا رأيت الداعية وقس ف خطل فايصحه واسترفر له
ب حيياول يعمييل درس اسييمه "بشيرية العيياملي لييدي اه" ،أيييه بشيير يصييي و يرطي  ،ف رفيير لييه خطييل ويصييحح الرطييل،
يقييول ن يقيير علييى خطئييه ،فييالح أح ي للي ييا م ييه ،ولك ي نيهدمييه ون يفييرل بهييذا الرطييل ،الم ييافقي يفرحييون برطييل
الييدعاة ،ويفرحييون برطييل المجاهييدي  ،المييؤم ن يفييرل بييذلك ،يرفيير لييه ،ويسييترفر لييه ،أخييو لمييا يرلييا تسييترفر لييه،
تلسييا بفعيل ال بي –صيلى اه علييه وسيلم ،-وبيلمر اه ليه –سيبحايه وتعيالى ،-وبيلمر ال بي –صيلى اه علييه
واسترفر ّ
ك َولِلْمي ْيؤِمِي َ َوالْم ْؤِمَييا ِ ۚ َواللييه يَي ْعلَييم متَي َقلييبَك ْم َوَماْ ي َيواك ْم" محمييد ،19:سييواء متقل ي أه يل
اس يتَيرْ ِف ْر لِي َذيبِ َ
وسييلمَ " -و ْ
اإيمييان أو ماييواهم ،أو متقلي الم ييافقي  ،اه مطّلييس علييى كييل هييذ ااحييوال ،ثييم تييلت اآييية التي تليهييا ،متييى يفتضييح
الم افقون؟

هييذا مييا سي ذكر بييإذن اه –عييز وجييل -في الحلقيية القادميية ،أقييول قييول هييذا وأسييترفر اه لي ولكييم ،سييبحايك اللهييم
وبحمد أشهد أن ن لله أيت أسترفر وأتوب لليك ،وجزاكم اه خيرا.
تم بحمد اه
شاهدوا الدرس لل شر على ال ت ف قسم تفريغ الدروس ف م تديا الطري للى اه وتفضلوا ه ا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36

تفسير سورة محمد ( )2من دروس الدورة الع مية "بصائر "4

( صفحة  13من ) 13

