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 فريق التفريغ بموقع الطريق إلى هللا

 يـــقـــدم

 

 "3دروس الدورة العلمية "بصائر من 

 (3تفسري سورة اجملادلة )

 )ابللهجة املصرية(

 د. أمحد عبد املنعم لفضيلة الشيخ:

 http://way2allah.com/khotab-item-136647.htm رابـط الــمادة:

 الّسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
بالدأه   سالوا  االا - وجال عال ّ -هللا  ، نسالككل  ذن -صالّلر هللا علياله وسالّلم-والّصالة والّسالالم علالر رسالو  هللا  ،بسم هللا

عالّ  -أ  هللا يال  كاملاضاليكن عالن    املالرتنهذ  السورة العظيلة اليت تكّللنا يف .ان وقفات اع سورة املَُجاَدلة أو املُجاِدلة
هلالالذ   -جالال عالالّ  و -ريالالد هللا ، ويُ -ّلمصالالّلر هللا عليالاله وسالال-ياُلالرّ  هالالذ  اجمللوعالالة امللانالالة الالاليت تن الالن يف ادينالالة النالال   -وجالال 

ورة سالكهالا ت الاليت ررعَ ذ  الّصالفاواالن أهالم هالهلا صفات تن الن عليهالا،  -عّ  وج -اجمللوعة أ  تن ن علر عينه، اخكار هللا 
وقال،، يف كالّ   اعنالا يف كال ّ  -جال و عالّ  - هللا اسك عار أ    ،-سبحانه وتعاىل-ن صفة املُراقبة هلل املُجاِدلة يف هلالء امللان

 .-سبحانه وتعاىل-علر عرشه  و  كَ س  وهو اُ  -سبحانه وتعاىل-اكا ، يف كّ  حن، بِعلله 
 

َع الل الهُ " :لذلك شعار السورة األو  د  قال" :، انهالاةالسالورة ب العارات قريني الطلالع االن نلنالا عالاي ين إحنالا قُ  .١اجملادلة: "َقد  َسَِ
َع الل الهُ  أي حال  ،  ي جنالو،، أي سالر،ناجالاة، أمهال،، أي ا صوت يف هذا الوجود، أيّ  أّي كللة يف هذا الوجود، أيّ ، "َسَِ

 .-سبحانه وتعاىل-أي هّم...، يَعلله هللا 
- ، يُراقالال  نظالالر -ه وتعالالاىلسالالبحان- لالالذلك هالالذ  األخالالالا حينلالالا تسالالكار يف قلالالوأ املالاللانن ين الالن املالاللان يُراقالال  املالالوىل

 ، يبكعد عن نواهيه.-سبحانه وتعاىل-، خياف انه، يُراعي أواار  -سبحانه وتعاىل
 

ليلّية؛ يعين آلات بصورة حتاسري اع نحنا إ لنا اش هنسكطيع إ ّ تكّللنا يف املرتن املاضيكن عن قضاا ُاعّينة، إحنا قُ 
 يد إ ّ حنا وقفات، نُر لدور، إذا ا ، وبفض  هللا فيه تفاسري اوجودة قاا، هبالكفسري الّكحليلي حيكاج إىل وق، أطو 

جمللوعة املُلانة، ااع  -عّ  وج -    هللاي  أك  :اواضيع ُاعّينة ُُنرج بيها، تكّللنا يف املّرة األوىل، يف الّدرس األّو  عن
 ء الثلانية اجل، ويف بداية الاري  سور لن ترتي أمهّية املُصطلحات، تكّللنا يف األّو  اوضع واوقع سورة املُجاِدلة ضِ 

 ،-عّ  وج - ضعها هللاو اليت   ء الثلانية وع رين، تكّللنا عن قضّية احلدوداجلوالع رين تكّللنا عن اواضيع 
حلدِّ ذين يافو  يف ا  أو الحدودِ  ، واعىن املُحاّدة، ه  الذين يضعو  حدوًدا غري-ع  وج -وخطورة املُحاّدة هلل 

 .-سبحانه وتعاىل-ااب  ل ريعكه املُ 
 

 ،قب  الفكو، كلع، والّصدقةيف اجمل فسُّحتكّللنا يف املّرة املاضّية عن قضّية العالقات االجكلاعية، والّكناجي، والكّ 
 .لثايناوالّكصوُّر اخلاطئ عن الُعاوبة الفوريّة، دي اوضوعات تكّللنا عنها يف الدرس 
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 عاهلموقفات اع املنافان وصفاهتم وأف
َأَلَ  تالَر ِإىَل ال ِذيَن تالَول و ا "ه، االلي اكابع اع ،١٤اآلية ، -سبحانه وتعاىل-له و  ن قالَ عّ  وج  يبدأ اِ  الدرس الثالث ذن  هللا

ًاا َغِضَ  اَّلل ُ َعَلي ِهمقالَ  ُهم  َوحَي ِلُفوَ  َعَلر ال َكِذِأ َوُهم  يالع َلُلو َ  و  نُكم  َواَل ِانال  ِإنال ُهم   هَلُم  َعَذااًب َشِديًدا َأَعد  اَّلل ُ  * ا ا ُهم اِّ
 .١٥،١٤:اجملادلة" َساَء َاا َكانُوا يالع َلُلو َ 

،  سكطيع الّكخّفيه يظن أنيهو ، -سبحانه وتعاىل-تعجي  ان ِصن  اوجود يف اجملكلع ال خيفر علر هللا  هذ  اآلات
 نافان.صن  امل ن  هوكلا أنه كا  بَيكخّفر علر بعض امللانن؛ يُظن أنه يسكطيع الّكخّفي، هذا الصّ 

 
 ة اليت حياولو  إحلاقها ابمللانناهل مية النفسي  

  اإلميا   عر أه  نلك بيُ ن؛ وكانافاصن  املنافان مّت، اإلشارة إليه قب  نلك، إّ  اليهود كانوا بَيكناجوا اع امل
ر هللا صلّ -ولة الّن  دة ن نة بداي بوجود حرأ أو وجود خوف أو ف ع؛ فكا  أه  اإلميا  خَيافو  ملّا كا  امللان يف

  علر جمال، النّ  ي، حريصلعين ي ؛ُشبهة نفاا هيف املدينة، ملّا كا  ي وف اليهودي قاعد اع شخص في -عليه وسّلم
ي، حريص ع اء، لة ال، حريص علر صالة الفجر يف مجاعة، لي، حريص علر صال، لي-صّلر هللا عليه وسّلم-

اتأ يف بريَ  فكا  امللان ه اعهم،جلوس ُاعّن اع ُقربه ان اليهود، اع اّتصاله اعهم؛ كثرة علر اجلهاد؛ فكا  فيه شكّ 
عّن ضد اُ رتي  ت ف انكا  خيا  ل، اع هذا ال خص الذي يراتأ فيههذا ال خص، فكا  حينلا ير، اليهودي جي

 .امللانن
ميًا ا  عليها دة اللي بيلعسي  ة الّنفهل ميودي قضّية ا ،  الذين يانوالَيح ُ  ؛أ   هذا ان ال يطا  -عّ  وج - فنخرب هللا
 .-ىلسبحانه وتعا- علر هللا كوّكاًل ابهلل، اُ    يكو  ُاّكصاًل أ دّ امللان ال بُ  وإ ّ ، -سبحانه وتعاىل- أعداء هللا

 
   واواالة أعداء هللاو ااملناف

ًااِذيَن تالَول  ىَل ال  إِ تالَر  َأَلَ  " تعجي ،"، َأَلَ  تالرَ "أه  اإلميا  ان هلالء،  -عّ  وج -فُيعجِّ  هللا ا قالو  نن امللا اصن  جو  "، و 
ن نلك يذه  م ا، وابلّرغننط امللال، وسأه  اإلميا ، جي ب يّ  يّدعي إ  هو الان، يكسّلر أبَساء أه  اإلميا ، يك ا  

، ملانا م أقرأ إىل هللاُظّن أهنيثاًل اهم، ط  حينلا نه  إىل قوم يخرين توالهم، نه  إىل قوم يخرين يكوال   إىل قوم  
 اخكار هلالء الاوم ليكوالهم؟

ا قالَ َأَلَ  تالَر ِإىَل ال ِذيَن تالَول  "بياو :  -سبحانه وتعاىل-العجي  إ  ربّنا  ًااو  نه ، اخكار إسبحا  هللا"، َلي ِهمعَ ِضَ  اَّلل ُ غَ  و 
نا يهم، الاضّية هغضوأ علهس ا أبهّنم اغضوأ عليهم، ختّي  ملّا إنسا  حي ّ  -عّ  وج -يكوىّل قوم وصفهم هللا 

ملُجاَدلة برتكِّ  ار ج ء ان سورة ود  يخ اديه؟ن يُع  واَ ن يكوال  أساسها اإلنسا  بَيخكار اَ قضّية اا هي املعايري اللي علر 
 بغض؟ ن يُعاديه؟ ان حُي  وان يُ لر قضّية الوالء والرباء، َان يُوايل اإلنسا  واَ ع
 

 ككل  اإلمياَ "، فاد اسَأع َطر هلِل، وانع هللِ َان َأَح   هلِل، وَأبال َغض هلِل، و ": -صّلر هللا عليه وسّلم-كلا قا  الّن 
 أو اسككل  عر، اإلميا . .صححه األلباين
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ري بنّية علر اعاياة، لكن نيويّ س، ابهلو،، ليس، ابملصاحل الّ خصية، ليس، ابملنافع الدّ إ  اإلنسا  ا اعر  لي
غري ،  ع حدوًداضنال  .-عّ  وج -هللا  دود اليت وضعهااحل، أو بكعبري الاري  ابنّية علر -سبحانه وتعاىل-يرضاها هللا

ُهم  " ختّي  فيه واحد خيكار قوم نُكم  َواَل ِانال  َسًبا، وال ع ريًة، هو نَ يسوا حىت انهم للن، لاملس ين ليسوا انيع "،ا ا ُهم اِّ
 هم.ة حبكة، وابلرغم ان نلك هلالء الناس َغِض  هللا علياخكار هلالء لصفة دنيوي  

 
عبري الاري  ء الناس هم بكَ ا، وهلال  كذك أه أح  ال خص الُفالين، بَ ّجع الفريق الُفالين، بَعلِ أحياًه واحد ياول  

سللن؛ يهداو  ضد امل ليهوداعليهم. شخص كافر، شخص اثاًل يُنفق أاوااًل لدعم  هللاُ   َ   الاري  َغضِ وِبوص
عيش هنا ت ، كي -عّ  وج - هللااملسجد األقصر، ط  ختي   إن، كي  تكوىّل هذا ال خص، كي  حُتبُّه، كي  تلار 

 -اىلسبحانه وتع- تلار هللا كي   ؟الكافرين؟ كي  وقلبك هناك؟ كي  تعيش بن امللانن وقلبك اع غري امللانن، اع
ن َغض  هللا ا كي  حُت ُّ اَ ضّية هنالا أل ّ ا لغري أه  اإلميا ؟ ب  يطّلع علر قلبك، مث جيد يف قلبك حُ  -عّ  وج -وهللا
 ة.بَ عِ يعين هذ  الكللة كللة ُار  أال خت ر ان هذا الغض ؟  ؟عليه
 
ًااَأَلَ  تالَر ِإىَل ال ِذيَن تالَول  " ا قالو  ِدَه " :ليهم مث يا  يف الّصالة وياو عا غض  هللا اً و قكي  يكوىّل   "،َغِضَ  اَّلل ُ َعَلي ِهم و  اه 

َكِايَم  َراَط ال ُلس  َ، َعَلي ِهم  َغري ِ  *الصِّ ه أ رأّ  ه ال بياو  ،٧،٦:الفاحتة" اَل الض الِّنَ َلي ِهم  وَ  عَ غ ُضوأِ  ال لَ ِصَراَط ال ِذيَن َأنال َعل 
ع حيدث تطبيع ا مث ليهود،اكوىّل مث ي الّنصار،،ال ن و وال الّضالاش عاي  أسلك سبي  املغضوأ عليهم وهم اليهود 

ر احلااع الي طبيعتفيه  اليهود كلا هو االجتا  العاملي اآل  يف أغل  الّدَو  اآل  العربّية؛ إ ّ  ج  الّنفسي لكِللة هود وكس 
ختّي  إّ   ضنا يف فلسطن،كّل، أر يت احي ، بُغض دولة إسرائي  اللي هي املُحكّلة، الض إسرائي ، بُغض كللة إسرائباُلغ  

 هم إىل نلك أواًل   ذي يسعرت والاآل  حيدث تطبيع لنسكسيغ العالقات بن اليهود واملسللن، نسكسيغ هذ  العالقا
 .املنافاو 

ًاا" ا قالو   الّنفسي اع دولة ر احلاج س  كَ   القات تطبيع،ع نعكّللا َِسع،   "، َعَلي ِهمَغِضَ  اَّلل ُ  َأَلَ  تالَر ِإىَل ال ِذيَن تالَول و 
   اآلات.ليهم هذعُدا إسرائي ، ختّي  واقرأ هذ  اآلات، وعايش هذ  اآلات، وإّاك أ  تكو  ممن َتص  

ًاا" ا قالو  ُ َعَلي ِهم َأَلَ  تالَر ِإىَل ال ِذيَن تالَول و  نكُ ا هُ ا   َغِضَ  اَّلل  هُ  م  م اِّ  نيوي.لكن الّدافع كا  دافع د "،م  َواَل ِانال 
 

 املنافاو  واحلل  كذابً 
غري املصلحة  ه اا عللكشأ ك وهللاياول   ،"َوحَي ِلُفوَ  َعَلر ال َكِذأِ " ، أييت وحي ل  ابلكذأ،إليهم مث بعد أ  يذه 

 ،"ُهم  يالع َلُلو َ وَ  ر ال َكِذأِ وَ  َعلَ ِلفُ حَي  وَ "للّدين، أه عِلل، ع ا  اصلحة الّناس، أه اا عللكش كد  ملصلحة شخصية، 
 .يعللو  أهّنم كانبو 

 
 هلم  هللا العااأ ال ديد الذي أعد  اد، سوء ِفع   املنافان و 

ُ هَلُم  َعَذااًب َشِديًدا" هلالء  .ابلعذاأ، والعيان ابهلل   يوم الايااة، يُعاقَ نيويةدنلك ملصلحة  يفع  كا   كلا"،  َأَعد  اَّلل 
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ُ هَلُم  َعَذااًب َشِديًدا "  أعداء هللا، أسو أ  يُااِرأ بن امللانن وبن اإلنسا أ شيء إ ّ أسو  َ "َلُلو ِإنال ُهم  َساَء َاا َكانُوا يالع  َأَعد  اَّلل 
ُاط احليعين  شيء يفعله اإلنسا  َكسر احلواج  بن امللانن وبن الكافرين، ار فر، بكللة الان وكا  دشااا عو واج  َتس 

فعله اإلنسا   يوأ شيء ، فنسالكاسيلات ليس، علر اإلميا  وعلر الكفر؛ أصبح، الّكاسيلات علر أشياء دنيويّة
 .كسر هذ  احلواج ، هذ  اللي هي اخللطبيطة، ن  ع احلدود اليت وضعها هللا

يف ، "وَ  اَّلل َ َوَرُسوَلهُ ِذيَن حُيَادُّ    ال  إِ "، لنا كللة احلدود اذكورة يف السورة واذكورة ارتن يف األّو  ويف اآلخراحنا قُ 
ََنلِّ اُأولََِٰئَك يف " ويف يخر السورة، كلا سينيت، ُكبكوا،  هناك األو  ويف اآلخر، كلا نكر   ىن حُياّدو واع ،٢٠:جملادلةا "نَ أل 

أسوأ اا يفعله  ذاه امللانن، بنليهود و بن ا فكخي   ملّا تُن ع احلدود ،"وض ع حدود غري اليت وضعها هللا" :اإلاام الطربي
 اإلنسا .

خالص لي، اإل يف اإلخالص، علر شيءهذا أ اإلنسا  يُوايل يف هللا ويُعادي يف هللا إ ّ كلا أ   كلا نكر بعض املفّسرين 
 .-نه وتعاىلسبحا-ه ًصا لفاط أ  تعبد هللا يف اكا  ال يراك فيه الّناس، لكن اإلخالص أ  يكو  قلبك خال

  هللا،  ُّ ان يسّبو حتُ وأن،  -ّ  وج ع-اي؟ إراي يعين تلار هللا الال  خالًصا هلل وهو حُي ُّ أعداء ، إرّ كي  يكو  
لر قلبك هللا ُاطّلٌع علدنيا وا هذ  بذلك؟ كي  تسري يف -عّ  وج -وأن، حُت ُّ َان حُياربو  شريعكه، كي  تلار هللا 

 .َكانُوا يالع َلُلوَ "ِإنال ُهم  َساَء َاا  "وير، فيه ُحب ا ألعدائه؟ 
 
صر فوا نن، كانوا بيكط امللاي ن وسعلر عالقكهم ابليهود ويف نف، الوق، عا افظوااي حإر   -عّ  وج - ياو  هللا مث
 :-سبحانه وتعاىل-ربّنااا  فاي؟ إر  
َانالُهم  ُجن ًة َفَصدُّوا َعن َسِبيِ  اَّللِ  فالَلُهم  " َُذوا َأمي  عند اليهود،  و  عن الِعّ ةإلهنم كانوا يبحث ،١٦:اجملادلة" نٌ  اُّهِ َذاأٌ عَ اخت 

 ة.هانه إفي"، فالَلُهم  َعَذاٌأ اُِّهنٌ "فكا  ُعوقبوا بنايض قصدهم، 
 

 ابً م كذسَ يليات الدفاع النفاقي.. الاَ ان أخطر 
َانالُهم  ُجن ةً " َُذوا َأمي  ي ككبالوا عالن الّنفالاا يف اللال اأكالعالض الكُ باالن  كعري ة، وقايالة، هنالا ممكالن اصالطلح أسالجّنة يعالين محايال"، اخت 

عّينة ياُلدافعوا هبالا عالن عللوا يليات اُ ن بَيسكاملنافا "يليات الّدفاع النِّفاقي"، إ ّ  ، ُاصطلح َصّكه أحد الُكّكاأ َسّا  الاري
هر ابجللالا ؛ َيكظايعين هو ب ا الّكظاهرالكذأ، انها الَاَسم، انها حماولة اإلرضاء؛ يُرضي كّ  األقسام، انه انها ،أنفسهم

ية واالسالكه اء مياًلا الّسالخر ا دسالكه اء؛ يعالينهر، انها االاجَتلي  الظيف كفاىن يإنا تكل م يُعجُبك قولُه ويُعجُبك جسد ، وهو 
م بالالدو  ُاواجهالالة، أ   لان ال يسالالكطيعء؛ أل  املالالأخطالالر األسالاللحة اآل  هلالالدم الّ الالريعة قضالالّية االسالالكه ا االالن ذلكلالال هالالي َهالالد 

لله املنالافان ح دامياًلا يسالكعذا الّسالالهالكا  السكعلا  الباطال ، وفياله وقالوع يف الباطال ، ألنه غالًبا بَين يسكعل  هذا الّسالح
  كانال، ُا َحالة، دياولالك  ا يُريالد ككل م باليالك أه كنال، هَبال  ر، أه كنال، َبضالحك، يعالين بعالد االا ياول   هو إ ّ م الّ ريعة يف َهد  

 .؟ فهو بيلع جبّد ليه علر ِصدركوا ليه؟ وكّ  حاجة بكاخذوهاد  كان، ُدعابة، انكوا بكاخذوا ك  حاجة كد  
 ّليها يليات الّدفاع الّنفاقي.هذ  األسلحة ممكن نسَ 
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لالال  كالالد  ع الالا   أه كنالال، بَعك وهللاول الالفاملنالالافق يا يُعظِّالالم هللا،املالاللان  م، إنالال، طبًعالالاَسالال  اآلليالالات قضالالّية الاَ االالن أخطالالر هالالذ
اس، أه االالالا صالالاللحة النالالاللحة الالالالوطن، أه وهللا أه عللالالال، كالالالد  ع الالالا  ا، أه وهللا عللالالال، كالالالد  ع الالالا  اصالالالاصالالاللحة كالالالذا

َانالُهم  ُجن ًة َفَصدُّوا عَ "اصاحل شخصية،  كد  ع ا  أيّ   شعللك َُذوا َأمي   ." اَّلل ِ ن َسِبي ِ اخت 
 

 قيلة املنافق لد، اليهود يف وجود  وسط بيئة اإلميا 
 ؟ملاللانن  يكعالايش وسالط اانن عالايجالي وسالط املالل ييهالود عالقالة وبعالدين يهو بعد اا يكو  بينه وبالن ال عالقة بن إ ّ الإيه 
االا  وم هالانن وراح هلالسالط املالل و نن وخالرج االن املاللا د  وسط املاللانن؛ يعالين هالو لالو سالاأقيلكه عند اليهود يف تواج  ّ إل
ن وسالط أهال  هالو اال ا ، إ ّ ميال  أهال  اإلأه  اإلميالا ، يالككّلم بِلسالا ب يّ  دش له قيلة، هو قيلكه عند اليهود إ  هو يك اّ اع

نن فهالو جالود  وسالط املاللاسالية يف و املنالافان، فهالو قيلكاله األسا وجالود ساط بسب   اإلسالم بكَ ميًا أغل  دو ااإلميا ، ود
 .لاننعاي  حُيافظ علر وجود  وسط امل

 ، لكالن هالالمّ هو  االش عاي ينالاليِبيعالاله راح لليهالود خالالصاالالا هالو لالالو لليهالالود وخالالص، ك إياله؟ طالال  االا يالروح واحالد ياولالاليعالين 
ن بالافظ علالر وجالود  ، فكي  حيُ فالرم حيافظ علر وجود قيلكه األساسية يف وجود  وسط اإلميا ،  يدفعوا له فلوس يفب

 أه  اإلميا ؟ عن طريق اسكعلا  ُاصطلحات أه  اإلميا .
 
 للحفاظ علر وجودهم وسط بيئة اإلميا  كهمم كذاًب وسيلسَ الاَ 

بكغالالاء لالالك إال اأه االالا فعلالال، ن هلل إ ّ قسالالم ابخالالالص أه ُأعظِّالالم هللا، أو أتظالالاهر بالالذلك فنُ قالالا  أهالال  اإلميالالا  يُعظِّلالالو  هللا، 
ِفيًاالاأَ ِإ   " :٦٢ء:سالورة النسالا أيًضا عنهم يف -سبحانه وتعاىل- ارضاة هللا، كلا قا  ربّنا َسالاًه َوتالو  كنالا إحنالا   "،َرد َه ِإال  ِإح 

صالاحل شخصالالية عللنالالاش كالد  مل هللا االا حسالا ، إحنالالا ملاّلا نهبنالا ناُلالوايل أعالداءعالاي ين نُوفالق بالالن األاالور، كنالا بَنبحالالث عالن اإل
 .ويُاسم ابهلل

 
 كي  صدُّوا عن سبي  هللا بفعلهم هذا؟

َانالُهم  ُجن الةً "ط  إيه العالقة بن  َُذوا َأمي  قالة فّسالرين حالاولوا يبحثالوا عالن العالاملُ  "،اَّلل ِ  ن َسالِبي ِ َفَصالدُّوا َعال" ف: تعايال ، "،اخت 
  ؟فيهم يِ  اَّلل ِ َعن َسبِ  يعين إيه ،"فيهم َفَصدُّوا َعن َسِبيِ  اَّلل ِ " أبدع وقا :م، اإلاام الطربي بينه

اإلسالالم واجّتهالوا إىل  وخرجالوا االن ،إلسالالمارباالة  ون عالوا ،شريعة هللا فيهم، با أهنم نهبوا ووالوا أعداء هللا يعين َسِبيِ  اَّلل ِ 
يهم ُاعاالالة فالكالا  سالبي  هللا فا بالذلك، الّدين؛ كان، املواالة االواالة علالر الالّدين، فكفالرو  اواالة أعداء هللا، ووالوهم علر

كظالاهر ابإلسالالم، فَلنالع ه؟ ألناله هالو بيَ هللا، ليال َل يُطبالق فاليهم شالريعة -صالّلر هللا علياله وسالّلم- الكّفار، املُرتّد بُياك ، فالالّن 
ين، لالالدّ كظالالاهر ابوبيَ  م ابهلل،اِسالالع نلالالك؟ عالالن طريالالق إين هالالو بيُ ، كيالال  انالالالالالّردة حالالدّ  ال الالريعة فيالاله اللالالي هالالوتطبيالالق جالال ء االالن 

 .اسكخدم الَاَسم ألنّهُلنع تطبيق ال ريعة فيه وُيصّلي وسط امللانن، ف
 
 .فيهم ق شرع هللاأي  صّدوا عن تطبي "،َفَصدُّوا َعن َسِبيِ  اَّلل ِ "فاإلاام الطربي اخكار إّ   -
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 أهالال  اإلميالالا ،  بَيكظالالاهر أبعلالالاو اِسالالم ابهلل، يُ باملالاللانن، بُيصالالّلي، و هالالو وسالالط  دلوقالال، إ ّ  "،َفَصالالدُّوا َعالالن َسالالِبيِ  اَّلل ِ "وقيالال  
طال  االا  االو اليهالود، ي   االعالّكعااُ  ج يفرَ فين ن جي  الان ال جيد حَ ويكظاهر بكعظيم هللا، مث يذه  ليكعاا  اع اليهود، 

ولاله  -علالا ذ  األهبالكظالاهر ي نالافان لكالناالن املُ هالو و - هللوبُياسالم اب بُيجاهد االع النال ،بُيصلِّي اع الّن ، و  د  كا  فال 
 .ش ا كلةفيا، ط  اا أه كلا  يبار يل عالقة اع اليهود، عالقة اع اليهود

 .-سبحانه وتعاىل-فَيُصّد األجيا  الّصاعدة عن سبي  هللا  -
 

الي االن النالّ   لذلك فياله ؛كلعهنيار اجملاودي خطورة الُادوات، إ  املنافق ملّا يكصد ر وُيصبح ُقدوة يف اجملكلع د  عالاة  ناله 
فاالد أسالالخطُكم  رب كالالم    يالُك سالاليِّدَكمإن الالُه إف ؛ال تاولالوا للُلنالالافِق: ساليِّدٌ "ًدا، أ  ناالالو  لللنالافق سالاليِّ  -صالّلر هللا عليالاله وسالّلم-

ّيد  فاالالالد   لالالاله سالالالاالالالو يلنالالالافق و اللالالالي يالالالذه  لل إل ّ ش ياالالالو  لللنالالالافق أنالالاله سالالالّيد ، االالالا حالالالدّ  ،صالالالححه األلبالالالاين "عالالال   و جالالال   
وات، دا قالالملنالافان ُيصالبحو اُتصالّدر ا ملنالافق، لياله؟ ألنالك إنال، ملاّلسالخط هللا، اللالي بالُيعّظم ا -والعيالان ابهلل-اسالكجل  علياله 
 .بي  هللاتُصدُّ عن س تواصّدر قدنُ املُكصّدرة يف اجملكلع، أحياًه  تصّدر يف اجملكلع، اا هي الادوانُ  دي خطورة َان

 
َانالهُ " َُذوا َأمي   ."م  ُجن ًة َفَصدُّوا َعن َسِبيِ  اَّلل ِ اخت 
 .ا إا ا فصّدوا عن سبي  هللا فيهم -
 .االة اليهودبُو  أو فصّدوا الناس عن سبي  هللا، -
 .اش ُاكعّدي، فصدوا أنفسهم عن سبي  هللا   الرمع  فِ  أو فصّدوا أنفسهم، -
 

 ادائلً  ةالدنيوي   املنافق ال انكلاء له.. هو يبحث عن اصلحكه
  الّدنيا. يبحثو  عن راحوا ليه لليهود اخلالصة؟ م  هُ  "،فالَلُهم  َعَذاٌأ اُِّهنٌ "النهائية  النكيجة

ِفكالالرة، وال ، وال ُانكلالالي للالالي لَنسالال يعالالين هالالو ال حالالىت ُانكلالالي لالالوطن، وال ُانكلالالي لابيلالالة، وال ُانك نكلالالاء،املنالالافق الهالالوش ا
 عالايش املنالافق أصالاًل   ّ أل. هالوداالع الي  كه االع اليهالود يباالر النهالاردُانكلي لعايدة، هو ُانكلي ملصاللحكه هالو فاالط، اصاللح

ككّلم يالالالنالالالافاو  أو االالالىت ظهالالالر املية اَسالالاله "االالالىت يف النالَفالالالق، كنالالالا تكّللنالالالا ابلكفصالالالي  عالالالن قضالالالّية النفالالالاا يف درس طويالالال  شالالالوي  
لال  لاله نالَفالق ولاله يالوا  اللالي بيعبالوع؛ احلاالاء الري اللغالة، وإّ  هالو عالايش اللالي هالو نَفاملنافاو "، تكّللنا عن الّنفاا اعنالا  يف 

 .ثاينُحفرتن، وبيغّطي واحدة وبيطلع ان واحدة، العدّو جاله ان اكا  يطلع ان املكا  ال
 

 :ايل كذلك املنافق عاا  نالَفق اا بن اليهود وامللانن وعاا  حفرتنفبالك  
ِون  عَ نَ َأَلَ  "اعالاكم،  ملا اليهود ينكصروا يطلع ان حفرة اليهود وي ّجع اع اليهالود وياالو  أه ُكنال، الَكح  الَن س  لالي ُكم  َومَ النالع ُكم اِّ

ِاِننَ    .١٤١:النساء "ال ُلل 
 .ه كن، اعاكمميا  وأامللانن انكصروا ياوم طالع ان حفرة امللانن وياو  هللا أكرب، ويلب، لب، أه  اإل

 .فهو داميًا االوش انكلاء
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النُكم  وَ "لذلك ملاّلا راح يكالوىّل،  ُهم  ا الا ُهالم اِّ لالن "ك ربّنالا قالا  إياله؟ عالاهم فلالوس، لالذلاكالن اللالي لحالدّ،  راح يكالوىّل أيّ  "،اَل ِاالنال 
ُهم  َأا َواهُلُم  َواَل َأو اَلُدُهم اِّنَ  ًئا تالغ يِنَ َعنال  ح، ع ا  املا ، هالذا املالا  لالن يغالين عالن اليهالود وال ن، رُ إ ،١٧:ادلةاجمل "اَّللِ  َشيال 

 د .ص  فُيعاَق  بنايض قَ  ،١٧اجملادلة: "ُهم  ِفيَها َخاِلُدو َ  لن ارِ ُأولََِٰئَك َأص َحاُأ ا"عنكم شيًئا، 
يهالود، ممكالن كالن يلالب، لالب، النالواع مميبار إن  املنافق االالوش انكلالاء، املنالافق لالو بيكال ّا يعالين بِيلالب، لالب،، اعالا  كال  األ

متَُِن خالاَ "إنا َحد  "امللانن، أا  كا  االنكلاء، هو اش اهم االنكلاء، هو اع الكسبا ، لذلك  صالحيح  َث كَذَأ، وإنا اؤ 
 .هو بي دافع عن اصلحكه، أّي شيء بيجل  املصلحة يعلله؛ لي، له انكلاء .البخاري

 
 يف الدنيا دفاعلل هواسكخدام نف، يليات اوق  املنافق يف اآلخرة

ئً " الالَن اَّللِ  َشالاليال  الالَواهُلُم  َواَل َأو اَلُدُهالالم اِّ ُهم  َأا  الالَحاُأ لََٰ ُأو  ال الالن تالغ الاليِنَ َعالالنال  يًعالالا * ُهالالم  ِفيَهالالا َخالالالُدو َ  لن الالارِ ائالالَك َأص  ُ مجَِ َعالالثالُهُم اَّلل  َم يالبال   "يالالالو 
و يش يف الالالدنيا، لالالإلنسالالا  فجالالنة عالالاالاالالري  فيالاله ايالال ة إنالاله بَيكسالالر احلالالواج  بالالن الالالّدنيا واآلخالالرة، إّ  ا. ١٨،١٧:اجملادلالالة

 فع  يف اآلخرة؟آلخرة، اانا سك عاَل اا مث ينِاله نالة إىلاملنافق بَيكلّار هذ  اآلات، خياف، الاري  بَيفضحه يف الدني
 
يًعالالالا" ُ مجَِ َعالالالثالُهُم اَّلل  َم يالبال  ي الكجّلالالالع د  هنالالالاك برضالالاله، املنالالالافق بيالقالالال جلالالالع، ملاّلالالااملنالالالافق واليهالالالودي كلالالاله بيُ  كلالالاله بُيجلالالالع  "،يالالالالو 
ِلُفوَ  َلهُ "  !حيلفو  هلل كلا كانوا حيلفو  أله  اإلميا ، ١٨اجملادلة: "فالَيح 

يُعظالم هللا، يالذكر  لاليكم، وهللا، و لّسالالم عاملنافق اعكاد، إنه أّو  ملّا ي وف الان، ياوم يككّلم بكالم أهال  اإلميالا ، ياالو  ا
انالالا، ّ  املالاللان ملاّلالا ياابالال  االاللان االالا بياولالالوش يإاالالع إّ  أصالالاًل الطبيعالالي  ،١١٩:ي  علالالرا  "َوِإَنا َلُاالالوُكم  قالالاُلوا يَان الالا" ،كالالالم

ه االلان، أاإلميالا  ياالو   وح ألهال  فياله، لكالن يعالين وكالاد املريال  أ  ياالو  خالذوين، املنالافق أّو  االا بالري إلّ  أه اش ه كِّ 
ا ِإىَلَٰ يُنوا قَاُلوا ِذيَن ياَ َوِإَنا َلُاوا ال  "هو ان، حّد اهّتلك ب يء؟ فهو أّو  ملّا بريوح أله  اإلميا ،  َشالَياِطيِنِهم   َان ا َوِإَنا َخَلو 

راتأ يف نفساله، ُااله هالو أصالاًل لالي، لاله انكلالاء، هالو أّي حد بريوح الرم أيكِّد له أنه اعا ، ألنال ،١٤:البارة "َعُكم  قَاُلوا ِإه  اَ 
 .هم داميًا يف ريبهم يرتّددو 

 
لكالالذأ، والغالالش، األخالالالا؛ ابَيصكصالالح  نفالال،  فلّلالالا بيُبعالالث بَيسالالكلّر علالالر نفالال، األخالالالا الالاليت كالالا  فيهالالا يف الالالّدنيا،

-ياله؟ هالو ارتالّد يف الالّدنيا، ل ا نفعكهاألخالا الفاسدة ان الكذأ سَكنفعه يوم الاّيااة كلا ظّن أهنّ واخلداع، ويظن أ  هذ  
لانن، وابلالّرغم االن ا ، طعالن يف املالهال  اإلميالأيف الّدنيا، َواىَل الكّفار علر الّدين، ابكعد عن املاللانن، خالذ   -والعيان ابهلل

عللالال، دا   ، فهالالو قالالا  أهيف دنيالالا ّي الفالال ، االالا حالالّدش ينا نالال، سالالليلة ورَ نلالالك َل ُيصالالبه شالاليء يف دنيالالا ، الالالّدنيا بكاعكالاله كا
-النال  ا قالا  علر الكالذأ، كلال د ِلسانهاي؟ جنح، إراي يف الّدنيا؟ ابحلِلفا ؟ خالص. أّو  اا يُبعث يوم الاّيااة اعكاإرّ 

 :نسن  هللا الّسالاة -صّلر هللا عليه وسّلم
طال  يُعلالق بعالض أهال  الِعلالم علالر  .صحيح اسلم لكِذَأ حىت  يُككَ  عند هللِا كذ ااًب"واا ي اُ  الر جُ  يكِذُأ ويكحر ، ا"

ااًب،  ."ا، ال يسكطيعد  لدرجة أنّه حُياو  أ  يككّلم بصِ "هذا احلديث ياو :  اوضوع االش حمكالاج إناله يعين خالص ُكك  كذ 
هكالالالذا طُبالالالع علالالالر النِّفالالالاا، فيُبعالالالث خالالالالص هالالالو طُبالالالع علالالالر الكالالالذأ، ف يكالالالِذأ لكنالالاله االالالا عالالالادش بِيعالالالرف ياالالالو  الّصالالالدا،
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ِلُفالالوَ  لالالهُ "يسالالكعل  نفالال، يليالالات الالالّدفاع،  ء"، َكَلالالا حَي ِلُفالالوَ  َلُكالالم  "هلل  أي   "فالَيح  يعكاالالد أ  هالالذا َوحَي َسالالُبوَ  َأنال ُهالالم  َعلالالرَٰ َشالالي 
ملاّلا اسالكرت يف الالّدنيا ابهلل يالوم الاّيااالة،  والعيالان يُفضالح، ١٨اجملادلالة: ""َأاَل ِإنال ُهالم  ُهالُم ال َكالاِنبُو َ  ،احلَِل  سالينفعه يالوم الاّيااالة

 "َأاَل ِإنال ُهم  ُهُم ال َكاِنبُوَ ". وظّن أّ  اجلُّنة ابلَاسم سكنفعه يف الّدنيا يُفضح يوم الاّيااة، والعيان ابهلل،
 ّ  شيء.كُاطّلع علر   -عّ  وج -سلا : إرّاي واحد حِيِل  لربّنا كذأ؟ هو اش عارف أ   هللا 

 
 ملنافان أعلر قلوهبم وبصائرهمعلر ال يطا  الكاا  اسكحوان ا
َوَن َعَلي ِهُم ال  ي طَاُ ": -عّ  وج -فياو  هللا َكح  د لاله عاال ، َل يعالد لاله قلال ، َل يعالد لاله عُ و َل يالَ خالص ه ،١٩:اجملادلة "اس 

َونَ "هو سل م جلااه لل يطا ،  ،اخكيار َكح  قه ال اليطا ، ه بَيسوا، فسالاوإنّ  سيطرة،ان اعاين االسكحوان؛ الركوأ وال"، اس 
وبة وا شالاليء وفيالاله صالالعكطيع يُسالالركالالبهم ال الاليطا ، وسالالاقهم ال الاليطا  إىل حيالالث يُريالالد، األحالالونّي، املالالاهر، الفالالّذ، اللالالي يسالال
م، يف  السالاليطرة علالاليهيفطا  جنالالح ابملعاجلالالة، دي االالن اعالالاين األحالالونّي يف اللغالالة، فهنالالا اسالالكحون علالاليهم ال الاليطا ، إّ  ال الالي

 يف سورة اإلسراء أ   ال يطا  قا : -سبحانه وتعاىل- ربّنا ركوهبم، كلا أخربه
َكِنَكن  ُنرِّيال َكهُ " ل اليطا  كلالا اع اللجالام يف احلنالك، فياالودهم ض  وَ ه؛ أحد املعاين اليت قيل، في االحكناك؛ ،٦٢:اإلسراء" أَلَح 

 والعيان ابهلل. ياود اإلنسا  دابّكه،
ينار، فياله عب الد للالدّ  -ياله وسالّلمصالّلر هللا عل- د لل يطا ، كلالا قالا  النال فهنا ال يطا ، سيطر عليهم فخالص أصبح عب  

، كيال  وليالاء االن دو  هللاأل الياطن اكي  نّكخذ   -سبحانه وتعاىل-فيه عب د للدرهم، فيه عب د لل يطا ، كلا حّذره ربّنا 
 .لل يطا  جلااه وقيادته م، سل ميعبدهم الّناس والعيان ابهلل، وصاروا ااهورين هلم ذرادهتم، هو اللي سلِّم اللجا

 
َوَن َعَلي ِهُم ال  ي طَاُ   َكح  رَ "اس  علر كالّ  شاليء قالدير، نسالي أ   هللا ، نسي أ   عظلة هللا نسي قدرة هللا، نسي"، فَنَنَساُهم  ِنك 

كعااال  االع كالا  ي  -يان ابهللوالع-ا  هللا عاّلم الغيوأ، نسي أ  هللا يعلم اا يف الّسلاوات واألرض، نسي كّ  نلك، فكعا
 هللا كلا كا  يكعاا  اع اإليه؟ اع الب ر.

 
فعال  املنالافق يف يوتُبالّن كيال   ،  اإلميالا السالورة بكال رع املراقبالة يف قلال  أهالهكذا كا  يفع  يف الّدنيا؛ كالا  ال يراقال  هللا، 

ِلُكم  ظَنُُّكُم ال ِذي ظََننُكم بِ "قضّية املراقبة، هو ال يُراق  هللا،  االو  كي  كا  املنالافاو  يكعال  ،٢٣:صل،ف "َأر َداُكم   م  َربِّكُ َونََٰ
 يعبالن براقبكاله،  يف الالّدنيا العااال  هللايُ علر أنه ال يطّلع علر سرائرهم، فكخيال  املنالافق كلالا كالا   -سبحانه وتعاىل-اع هللا 

 ال يعبن بنظر  ورقابكه له، كذلك يفع  يوم الايااة ويظّن أنه علر شيء.
 

 ث هللا.. فاخرت اع أيهلا حت  أ  تكو ح اب  ال اثل الناس
ء  " الالالَر اَّللِ   * َأاَل ِإنال ُهالالالم  ُهالالالُم ال َكالالالاِنبُو َ َوحَي َسالالالُبوَ  َأنال ُهالالالم  َعلالالالرَٰ َشالالالي  َوَن َعلالالالي ِهُم ال  الالالي طَاُ  فَنَنَسالالالاُهم  ِنك  الالالَكح  ُأولََٰئالالالَك ِحالالال  ُأ اس 

بياالو  يف يخالر السالورة،  -سالبحانه وتعالاىل- جهالة، ربّنالاكللة ِح أ فيها جتّلالع، وجملوعالة وو   .١٩،١٨اجملادلة: ال  ي طَاِ "
اجملكلالالع سالالاليظّ  يف تصالالفية ومتحالالاليص وبالالالالء إىل أ  إّ   -صالالالّلر هللا عليالاله وسالالالّلم-يف هالالذا اجملكلالالالع الناشالالئ يف ادينالالالة النالال  
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عالداء حال أ ال اليطا  هالم ليسالوا فاالط اليهالود، أو أ اسم اجملكلع إىل قسلن ال اثلث هللا؛ ِح أ ال يطا  وِح أ هللا،ني
اخلطالالاأ أصالالالًة "، ئالالَك ِحالال  ُأ ال  الي طَا ِ "ُأولََٰ ، بال  اليهالالود وَاالالن واالهالم، يعالالين هنالالا السالورة ملاّلالا بكاالو  -سالبحانه وتعالالاىل-هللا 

وأيًضا لليهود، فكخّي  املنافق الذي يككّلم بلسا  أه  اإلسالم ويلب، لباس أه  اإلسالالم، ويعاليش وسالط  عن املنافان،
 .خاسرو مث قا  إهّنم  "ِح  َأ ال  ي طَاِ "،ري  هنا أه  اإلسالم، َسّاهم الا

 
ّكجهالالو  يهس يف البالاطن أكالن هنالاك لإًنا ليسال، الاضالّية يف الكالافر الّصالريح فاالط، هاللالء حُيالالاربو  ديالن اإلسالالم عالنيالًة، 
، أو أ هللاكالالو  يف حالال  ا أ  تإلّ  إّاالال ملالالواالة أعالالداء هللا، فليحالالذر اإلنسالالا  أ  يكالالو  االالن حالال أ ال الاليطا  وهالالو ال ي الالعر،

إلنسالا  يطا  بيسالكدرج ااالا ال ال يّ تكو  يف ح أ ال يطا ، أحياًه ُيسكعل  اإلنسا  هلالدم الالدين وهالو ال ي العر، يعالين رَ 
 هبم وهالو م، فيكو  االن ِحاليف ِحباهلو للوقوع يف املعاصي، كذلك شياطن اإلن، واجلن حُياولو  إيااع امللانن يف شراكهم 

  السالاة.نسن  هللا، ال ي عر والعيان ابهلل
 
الالالَر الل الالالالهِ " َوَن َعلالالالي ِهُم ال  الالالي طَاُ  فَنَنَسالالالاُهم  ِنك  الالالَكح  َاِسالالالُرو َ َأاَل ِإ   ِحالالال  َأ ال  الالالي طَ  ۚ    ِحالالال  ُأ ال  الالالي طَا ِ ُأولالالالالَِٰئكَ  ۚ   اس   "اِ  ُهالالالُم اخل 

ال يكوقال   سالكلرضالّية صالراع اُ الاضالية قضالّية حالرأ، الاضالية قسالارة والفالالح يف يخالر السالورة اسالكعلا  اخل ،١٩:اجملادلة
االالن هالالذ   -عليالاله الّسالالالم-وحينلالالا رفالالض إبلالالي، السالالجود آلدم  -عليالاله الّسالالالم-االالن حلظالالة خلالالق يدم  ،إىل يالالوم الايااالالة

 اللحظة بدأ الّصراع بن احلّق والباط ، وهو ُاسكلر إىل يوم الايااة.
طا  ل الالياأو يف ِحالال أ  اعهالالم،  ريو النالالاس مي الالو  يف طالالريان، ال اثلالالث هللالالا، إّاالالا أ  يسالالريوا يف رِكالالاأ حالال أ هللا ويسالالو 

 ابهلل.والعيان 
 

ل  الالي طَاِ  ُهالالُم ا ِإ   ِحالال  َأ َأاَل "ِهالالي، الّنكيجالالة وإّ  األاالالر ُانك -سالالبحانه وتعالالاىل-، حسالالم ربنالالا -سالالبحانه وتعالالاىل-فاالالا  ربّنالالا 
َاِسُرو َ   ملانا؟"، اخل 

ّد يافالو  يف احلال ،-سالبحانه وتعالاىل-ن حالدود  غالري حالدود  و  عالم يبحثالألهّنال ،٢٠اجملادلة: "ِإ   ال ِذيَن حُيَادُّوَ  اَّلل َ َوَرُسوَلهُ "
لالالن، هالالو يف األن -وجالال  عالال - هللا . إًنا هالاللالء يف األنلالالن، الالالذي يبكعالالد عالالن شالالريعة-سالالبحانه وتعالالاىل-املُاابالال  ل الالريعكه 

  هللا!ا .٢١اجملادلة: "أَلَغ ِلََب  َأَه َوُرُسِلي"األار ُانكِهي،  "،َكَكَ  اَّلل ُ "
هالذا الّصال ، أنال، االن  كالو  يف  تأملاّلا ختكالار   أكالرب،هللا"، أَلَغ ِلََب  َأَه َوُرُسالِلي" كللة  ختّي  ملّا تكو  يف ص  فيه اعّية هللا،

لّطريالق بَيبالذهلا اهذ  طاعات يف  ائر، ك ّ ا، حىت لو اررت ببالء، حىت لو اّر أه  اإلسالم ببالء، هب ائم، خبساملُفلحن حا  
ّداوا، لكالن قالااة فرحن با يوم الاي ، وأيتو -سبحانه وتعاىل-لنصرة دين هللا  ؛يبذلو  ان داائهم وأاواهلمأه  اإلميا ، 

 .الّنكيجة النهائية؛ العاقبة دائًلا للُلّكان، حىت لو َل نَر الّنصر أبعيننا
 
َ قالالالِوَي َع ِيالال ٌ " ،يالال الكعل "أَلَغ ِلالالالََب  َأَه َوُرُسالالِلي" ،انالاله ، افالالرو ياألاالالر ُانكِهالالال "َككالالَ  اَّلل ُ " -  ال يُغالالالال .٢١اجملادلالالة: "ِإ   اَّلل 

أهال  اإلميالا ،  ة اع َص ّ اوي، هلالء الذين يبحثو  عن الاّوة، الاوّ الفحينلا ختكار أ  تكو  يف صّ   ،-سبحانه وتعاىل
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 -سالالبحانه وتعالالاىل- عيالالة هللاا االالعهللا ، العالال ة االالع ِحالال أ ذين يبحثالالو  عالالن العالالّ ةاالالع رسالالوله، الالاليف ِحالال أ هللا، يف اعيالالة هللا و 
َ قالالِوَي َع ِيالال ٌ " ورسالالوله واالالع اجّتهالالكم لليهالالود، تبحثالالو  عالالن عالقالالات اعهالالم، عالالن الّكطبيالالع اعهالالم، عالالن فالالكح  ا َاالالن"، ِإ   اَّلل 

عالقالالات اعهالالالم، دائلالالالا تبحثالالالو  عالالالن الاالالّوة، عالالالن العالالالّ ة، عالالالن االقكصالالالاد، كالالالّ  هالالذا االالالع أهالالال  اإلميالالالا ، ولكالالالن املنالالالافان ال 
َاُهالو َ "املنافان ال ي العرو ،  ، ولكنيعللو  ألهّنالم ال يفاهالو  الغيال ، ال يكعالاالو   ،٧:املنالافاو  "َولََِٰكالن  ال ُلنالاِفِاَن اَل يالف 

 .إال ابلّدنيا وفاط
 الغيال فاهالو  يف يغيال ، أهّنالم ال  فااله اللفظ الفاه ملاّ نُكر يف سورة املنافاو  ويف سورة احل الر يف هالذا اجلال ء، نُكالر بعالىن

َاُهو َ َولََٰ "  انه وتعالاىل، فلالذلك يّكجهالو  إىل  سالبحخلال ائن بيالدافاهو  أ  ة هلل، ال يالع    ال يفاهو  أ    "،ِكن  ال ُلَناِفِاَن اَل يالف 
 ". َع ِي ٌ َكَكَ  الل الُه أَلَغ ِلََب  َأَه َوُرُسِلي   ِإ   الل الَه َقِويَ "اليهود، 

 
  سَ ولو كانوا أقرأ األقربن ابلن   اامللان احلاياي ال يوايل أعداء هللا أبدً 

ًاالا "، لر أ  نكو  اعهالمع السورة يف خكام هذ  -سبحانه وتعاىل-املُ رقة اليت حيثُّنا ربّنا  مث اخلكام هبذ  السورة ال  جتَِالُد قالو 
ِخالالِر يالالالَوادُّوَ  َاالالن  َحالالاد  الل الالالَه  ِم اآل  ِانالالوَ  اِبلل الالالِه َوال يالالالو  هلالالا حبثالال، عالالن قالالوم  حتّاالالق ا ،٢٢:اجملادلالالة "وا ياَبَءُهالالم  َكالالانُ   ُه َولالالو  َرُسالالولَ وَ ياُلل 

جتالالدهم ُاطلًاالالا  ين يف أهس، لالالنذ  املعالالاهالالفالاليهم اعالالىن اإلميالالا  ابهلل حاياالالًة واعالالىن اإلميالالا  ابليالالوم اآلخالالر حاياالالًة، إنا حتّااالال، 
  ،لكايالا  يف قلال  االلان  أبالًدايعالداء هللا، ال أة ُاواالهللا، فيه َتَضاّد بن اعىن اإلميا  ابهلل والّدار اآلخرة، و  و  َان حاد  يوادُّ 

 ا عن أعداء هللا.لاائي  إلنسا  يبكعد تعلطو  ا فة هللا واإلميا  ابلّدار اآلخرةَي يف قل  اإلنسا  اإلميا  ابهلل واعر وِ كّللا قَ 
 

يالواّد  نلالا جتالد إنسالا يح إلميالا ،لذلك الاضّية اش قضالّية إنالك تُانالع إنسالا  ذناله يكالر  أعالداء هللا، الاضالّية علالر حسال  ا
ىل االنعالدام، كّللالالا ياله، يكالالاد يصال  إفرة قليال  انسالالوأ اإلميالا  والالّدار اآلخالال أ  تعلالم ياينالا أ    د  َاالن حالاّد هللا ورسالوله، ال باُلال

ِانِ "وجالالدت إنسالالا  ياُلالبغض أعالالداء هللا، حُيالال ُّ أوليالالاء هللا،    اعلالالم أ ،٥٤:دةاملائالال "َكالالاِفرِينَ ة  َعلالالر ال  َن َأِعالال   َأِنل الالة  َعلالالر ال ُلالالل 
لالالر هالالذ  ع  يالالوم الايااالالة سُيحاسالال -سالالبحانه وتعالالاىل-انسالالوأ اإلميالالا  ابهلل والالالّدار اآلخالالرة ُارتفالالع يف قلبالاله، ألنالاله عبالالد هلل 

 املعاين اليت يف قلبه.
 
اً " اِ " -بصاليغة االسالكلرار- إنا حتّاالق فاليهم اعالىن اهلا حبث،،"، اال  جتَُِد قالو   الالن جتالدهم ُاطلًاال"، ِخالرِ ِم اآل   َوال يالالو  نالوَ  اِبَّلل ِ ياُلل 
لالو  َكالانُوا  َوَرُسالوَلُه وَ َحاد  اَّلل َ " ًدا غري حدود ،، وضع حدو  اخكار أ  يكو  يف احلدِّ املااب، "َان  َحاد  اَّلل َ َوَرُسوَلهُ ياُلَوادُّوَ  "

َوانالُهم  َأو  َعِ ريَتالُهم   ياَبَءُهم   ، كال  ع الرية، كال  الع الرية؛ وكال  إخواناله قبيلالة، يف اليف سا  يعاليشختّي  إن، "َأو  َأبال َناَءُهم  َأو  ِإخ 
َ َورَ "أوالد ، ويابئالاله وأجالالداد ، كالال  هالاللالء يف صالالن  حالال أ ال الاليطا ،  يكالالو  االالع هللا،  وهالالو اخكالالار أ  ،"ُسالالوَلهُ حُيالالادُّوَ  اَّلل 

نهم ة بيناله وبياللرابطاللانن، ااالاخكالار أ  يكالو  االع أهس ال يعالرفهم ولكالنهم  حىت لو كا  وحد ، حىت لالو تالرك كال  هاللالء،
ن رابطالة االالابيلالة، أقالو، و الع الرية رابطة اإلميا ، أقو، ان أّي رابطالة، أقالو، االن رابطالة الالّدم؛ أقالو، االن رابطالة الّنسال  و 

 .أقو، ان أّي رابطة، رابطة اإلميا األرض والوطن، 
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تُاالّدم رابطالة اإلميالا   الع الرية والالوطنو  الابيلالةو م دائًلا رابطالة اإلميالا ، عنالد الّكنالارع بالن رابطالة الالّدم لذلك عند الّكنارع تُاد  
 .علر كّ  شيء، عند الّكوافق.. هي كّ  هذ  الّروابط تُ يد اإلميا  ِصلة

 
ًاالا َغِضالَ  اَّلل ُ "، شالوف الفالارا االا بالن -سبحانه وتعاىل-فياو  ربّنا  ا قالو  الِهم ا الا ُهالم  َعلالي  تالَول الو  ُهم  اِّ اح ر يعالين "، نُكم  َواَل ِاالنال 

ُهم  َأا الوَ عَ غ يِنَ ل ن تالُ "نه وبينهم أّي عالقة وراح تواّلهم ليه؟ ع ا  عندهم الّدنيا، لناس اافيش بي النال  َن اَّللِ  اهُلُم  َواَل َأو اَلُدُهالم اِّ
ًئا ؟  هاللالء، ملالاناد ، أجداد ، ترك كال ّ حُي ، كّ  أقرابئه، كّ  ع ريته، كّ  أوال نوصن  ترك كّ  ا .١٠ي  علرا : "َشيال 

م اخكالاروا أ  يُعالادوا هم أبالًدا، ألهنالال حُيالبّ و هم أبالًدا ادّ بُفرد ، تالرك كالّ  هاللالء، وال ياُلو ل يطا ، حىت لو أنه ألهّنم يف ِح أ ا
اِ ال  جتَُِد قالو  "، -سبحانه وتعاىل- ربّه، أ  يافوا يف ح أ ال يطا  اع أعداء هللا ِخالِر يالالَوانالوَ  اِبَّلل ِ ًاا ياُلل  ِم اآل  دُّوَ  َاالن   َوال يالالو 

َ َوَرُسالالالوَلُه َولالالالو  َكالالالانُوا ياَبَءُهالالالم  َأو  َأبال نالالالاَءُهم  َأو  َحالالالاد  ا الالالَوانالَ إِ َّلل  يالالالرتكهم  وهالالالجكلعالالالوا او كالالال  هالالاللالء ختيالالال  لالالال"، ريَتالُهم  ُهم  َأو  َعِ الالالخ 
 .ويذه 

 
 يف اآلخرة املثوبةيف الدنيا وج ي   وأتييد  هلم ه  اإلميا أل تثبي، هللا

االالانا؟ االالا هالالو  " الَِٰئكَ ُأولالال"و  هللا،  االالع رسالالهللاعيالالة هللا، واخكالالاروا أ  يكونالالوا يف ِحالال أ الالالذين اخكالالاروا ا هالاللالء أي  " ُأولالالالَِٰئكَ "
 رياعالالالاي حينلالالالا خُيالالالال  اإلنسالالالا "، ن الالالهُ اِّ َدُهم بالالالُروح   َوَأي الالالمياَلالالا َ َككالالالَ  يف قاللالالالوهِبُِم اإل ِ " ككالالال  هللا،  أي  "، ُأولالالالالَِٰئَك َككالالال َ " ثالالالواهبم؟

يهالا اإلميالا ، املعالايري فهلل وال ينك الر ابإلميا  ااعايري ُاعّينة، يف اجملكلعات اليت تبكعد عن  املُجكلع، اجملكلع له اخكيارات، له
ناله سالّيد يف يوايل هذا أل ه له،بَ ال ياُلل   نه فارينيا، يُعادي هذا ألاعايري ُدنيويّة حبكة يُاّدم هلالء، يُوايل هلالء علر حس  الدّ 

، يالرتك كالالّ  إخواناله وأجالالداد و وأبنالالاء   فحينلالالا أييت االلان يالالرتك قبيلكاله وع الريته ،قوااله، ألناله اعالاله املالا ، ألنالاله اعاله املنصال 
  االالع  خيكالالار أ  يكالالو سكضالالع  مثوأ  يكالالو  يف َصالالّ  اإلميالالا  ويكالالو  اإلميالالا  يف هالالذ  اللحظالالة اُ  هالاللالء، وخيكالالار اإلميالالا ،

لالالك نخر، حينلالالا يفعالال  الّصالالليالاله املُسكضالالعفن، االالع املالاللانن ويالالدخ  اعهالالم ِشالالع   أ  طالالال  وحُياَصالالر، ويُبكلالالر ويُوضالالع ع
افو  لواالالة الئالالم، خيالاله يلوُاالاله، وال كلالالع كلُّالالي الالعر بضالالغط االالن اجملكلالالع، اجملكلالالع كلُّالاله بيعالالاي ر ، اجملكلالالع كلُّالاله بَيضالالغط عليالاله، اجمل

 اجملكلع كّله اانا فعل، بَنفسك؟ أن، سفيه.
 

 قاللالوهِبُِم َككالَ  يف "بّنالا: ر ، فاالا  -وجال  عال -حيكاج يف هذ  اللحظالة إىل الثّبالات، حيكالاج يف هالذ  اللحظالة إىل ثبالات  االن هللا 
ميَا َ   قلالوهبم، ووضالعه هللا يفي ثب كاله هللا إلميالا  الالذهالذا ان يسكطيع أ  ميحو هذا اإلميا  الذي ككباله هللا، واَ  ،هللا أكرب"، اإل ِ

ض كل هالالا األر  لالالو أ ّ  م؟ يف قلالالوهباالالن يسالالكطيع أ  يَنالال ع هالالذا اإلميالالا  الالالذي وضالالعه هللايف قلالالوهبم، االالن يسالالكطيع أ  ميُحالالَو ؟ 
 .اجكلع، عليه، لن يسكطيعوا أبًدا أ  ين عوا اا ككبه هللا يف قلبه

ميَا َ " يش واقالع الغربالة يف الالّدين أجال  هللا، وتعال عالادي االنحينلا تُ  ،هللا أكرب، أ  تسك عر هذا املعىن"، َكَكَ  يف قالُلوهِبُِم اإل ِ
مياَلال قاللالالوهبِِ يف َككالالَ  "ة، أو اسك الالعر هالالذ  اآليالالة اعلالالم يف هالالذ  اللحظالال -سالالبحانه وتعالالاىل- ألجالال  ديالالن هللا "، َوَأي الالَدُهم ا َ ُم اإل ِ

ن  االأجالدادك؛ هاللالء و خوانالك، قبيلكالك، وإع الريتك و  ن يُليّدك ألنالك خسالرت النالاس اللالي بكنيالدك، خسالرتحتكاج إىل اَ 
 .ييد اإلهليو الّكنه أن، اآل  حتكاج إىل أتييد، لكن هذا الّكنييد أتييد ان الّسلاء؛كانوا يُليّدونك، 
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ك قبيلكالك، وحينلالا تالرتك حليالاة حينلالا تالرت يالن روح اأحتكاج إىل حياة، أن، قد تفاد احليالاة االع هاللالء،  "،ن هُ َوَأي َدُهم ِبُروح  اِّ "
م أيالده: العلالم أهال  قالا  بعالض، "ن الهُ ح  اِّ َوَأي الَدُهم بالُرو " ،-سالبحانه وتعالاىل- إخوانك وع الريتك؟ أتتيالك الالّروح االن عنالد هللا

 الالعر لّ الالاهد إنالاله بيَ ا  هللا روح، أل  الاالالري  َسالالا ابإلميالالا  والاالالري .وقالالا  بعضالالهم:  برضالالا،وقالالا  بعضالالهم: . بربهالالا ، ونالالور
إلميالا ، حالىت لالو اخكار أه  او  ،أعداء هللا ، وحبياة جديدة، وروح ُُمكلفة، حينلا اعك   هلالء،ةذميا  ُُمكل ، وحبياة ُُمكلف

 مياَلالاَ  َوَأي الالَدُهم بالالُروح  لالالوهِبُِم اإل ِ َ  يف قالُ ُأولالالالَِٰئَك َككالال"ن هالاللالء حالالىت لالالو بينالاله وبيالالنهم نسالال ، لالالي، بينالاله وبيالالنهم نسالال ، وابكعالالد عالال
 .هذا يف الّدنيا"، ن هُ اِّ 
 

َنال َهالالاُر خَ " :أاالا يف اآلخالالرة ِخُلُهم  َجن الالات  جَت الالِري ِاالن حَت ِكَهالالا األ  ُهم  َوَرُضالالوااَرِضالَي  ۚ   يَهالالافِ الالالِديَن َوياُلالد  ، ٢٢اجملادلالالة: "َعن الالهُ  لل الالالُه َعالالنال 
كالال، كالالّ  أه تر  ا رأّ  ،اس ألجلالالهرضالالي هللا عالالنهم ألهّنالالم تركالالوا كالالّ  هالاللالء النالالرضالالي هللا عالالنهم جالالاءت أواًل، ورضالالوا عنالاله، 

اس علالالالوم النالالاللنالالالاس، ا يكحالالالّرك اأه ال أحتالالالّرك كلالالال ابكعالالالدت عالالالن هالالاللالء النالالالاس ألجلالالالك، ا رأّ أه  هالالاللالء ألجلالالالك، ا رأّ 
   صالالاحل  حبالالك، وحالالّ  علالال أ، أسالالنلكر والالالو  األقالالو،، يُوالالالو  األغالالىن، أّاالالا أه أوايل َاالالن حُتالال  ا يبحثالالو  عالالن دنيالالاهم، يُ 

، حالىت اءضالعفىت لالو كالانوا حالمللانن أه ببحث عن هلالء؛ عن هلالء ا ا رأّ  يُاّربين إىل حّبك، وأسنلك حّ  ان حُيّبك،
 .لو كانوا فاراء، أحبث عنهم

ُعوَ  رَ َواص رِب  نالف َسَك َاَع ال ذِ " َههُ يُرِي بال ُهم اِبل َغَداِة َوال َعِ يِّ يَن يَد  َناَك َعنال   ُۖدوَ  َوج  نال َيا ۖ َواَل  َواَل تالع ُد َعيال  َيالاِة الالدُّ ُهم  تُرِيُد رِيَنَة احل 
رَِه َواتال َبَع َهَواُ  وََكاَ  َأا    .٢٨:الكه " ُرطًاُرُ  فالُ ُتِطع  َان  َأغ َفل َنا قالل َبُه َعن ِنك 

 
ُهم  َوَرُضوا َعن هُ َرضِ " ُ َعنال  وكالّ  األاالوا ، وكالّ   ،اسخسالروا كالّ  النال م، حالىت لالوشعروا ابلرضالا، حالىت لالو كالانوا ُبفالرده"، َي اَّلل 

-ن عنالد هللا ها يف نفوسالهم االلاليت وجالدو ااألبناء، لكن شعروا ابلرضا هلذا اإلميا  الذي ككبه هللا يف قلالوهبم، وهلالذ  الالروح 
ُهم  َوَرُضوا َعن هُ َرِضَي ا" -سبحانه وتعاىل  ".الل الهِ  ُأولالَِٰئَك ِح  أُ  ۚ   لل الُه َعنال 

 
 احذر فالغفلة ان ال يطا .. أاااك خيارا  ال اثلث هللا!

لّصالراع ك أه قضالية الال حالد بياالو وافيه  ِح أ  سكحارأ، شئ،، اع أيّ  ِقسم   ا، اخرت يف أيّ لإًنا هم قسلا  ال اثلث هل
لِيالالافالَاالالاتِ " ، أه يف ِحالال أ ال الاليطا ؟ االالا هالالي الغفلالالة االالن ال الاليطا إ ّ صالالاًل االالش عاي الالها، ليالاله تاالالو  أأه  " َء ال  الالي طَا ِ ُلوا َأو 

هالال  اإلميالالا  أأنالالك تالالرتك صالال   عنالاله، اعالالىن يالالدافعو ال الاليطا  لالاله أوليالالاء  بياالالو  إ ّ  -سالالبحانه وتعالالاىل- ربّنالالا ،٧٦:النسالالاء
ديالن  ةصالر ل اليطا ، عالدم نُ اغفلالة االن أ ال اليطا ، الأنال، ال ت العر إىل ِحال  تلاائيالة و  حِب أ هللا، أ  تنكا  اباشرًة وبصالورة

 .ان ال يطا  -عّ  وج - هللا
 

 ء هالالم املُفلحالالو هالاللالانا؟ وكالالن االالع ِحالال أ هللا، ملالال فاحالالذر أ  تاالالرتأ االالن هالالذا الّصالال ، االالن هالالذا احلالال أ؛ ِحالال أ ال الاليطا .
ِلُحالالالالِحالالالال "َأال ِإ    حصالالالالر فاالالالالط،لل ""َأال ِإ   ِحالالالال  َأ اَّللِ  ُهالالالالمُ  ،للكنكيالالالالد" ِإ   " كنبيالالالاله،الأداة "، َأاَل " حا الالالالا،  "و َ   َأ اَّللِ  ُهالالالالُم ال ُلف 

 لح.ا هو اللي يُفِح أ هللا هم املُفلحو ، ال غريهم أبدً  أ    تنبيٌه، وأتكيٌد، وحصرٌ  ،٢٢اجملادلة:
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 اخلامتة
علالالو  يف ،-عالالّ  وجالال - عالالداء هللاأ  أوليالالاء هللا، ويُعالالادو   أ  نكالالو  االالن ِحالال أ هللا الالالذين يُوالالالو  -عالالّ  وحالال - نسالالن  هللا

 ، وأ  يسكعللنا لُنصرة دينه.-سبحانه وتعاىل- طلًبا ملرضاة هللا ؛نلك
  ،ليالالكسالالكغفرك وأتالالوأ إأ ، أنالال،أشالالهد أ  ال إلالاله إال ،يل هالالذا وأسالالكغفر هللا يل ولكالالم، سالالبحانك اللهالالم وحبلالالدكو  أقالالو  قالالال

 .وج اكم هللا خريًا
 

 مت حبلد هللا
 ا هنا:وتفضلو  انكدات الطريق إىل هللا يف لدروسيف قسم تفريغ اشاهدوا الدرس للن ر علر الن، 

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36 
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