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السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
ّ

والسالالم علالر رسالو هللا -صاللّر هللا علياله وساللّم ،-نسالككل ذن هللا -عال ّ وجال  -سالوا االا بالدأه
بسم هللاّ ،
والصالة ّ
ِ
ان وقفات اع سورة املُ َج َ
ادلة أو املُجادلة .هذ السورة العظيلة اليت تكلّلنا يف املالرتن املاضاليكن عالن كيال أ هللا -عال ّ

وج ال  -يالُالرّ هالالذ اجمللوعالالة امللانالالة الالاليت تن الالن يف ادينالالة النّال -ص اللّر هللا عليالاله وس اللّم ،-ويُريالالد هللا -ع ال ّ وج ال  -هلالالذ
ررعكهالا سالورة
الصالفات الاليت َ
اجمللوعة أ تن ن علر عينه ،اخكار هللا -ع ّ وج  -هلا صفات تن الن عليهالا ،واالن أهالم هالذ ّ
ِ
املُجادلة يف هلالء امللانن صفة املُراقبة هلل -سبحانه وتعاىل ،-اسك عار أ هللا -عال ّ وجال  -اعنالا يف كال ّ وقال ،،يف كال ّ
اكا  ،يف ك ّ حنِ ،بعلله -سبحانه وتعاىل -وهو ُاسكَو علر عرشه -سبحانه وتعاىل.-
لذلك شعار السورة األو " :قَد ََِس َع اللالهُ" اجملادلة .١:إحنالا قُلنالا عالاي ين نطلالع االن السالورة ب العارات قرينيالة ،انهالا" :قَالد
ِ
أي مهال ،،أي اناجالاة ،أي جنالو ،،أي سالر ،أي حال ،
أي صوت يف هذا الوجودّ ،
أي كللة يف هذا الوجودّ ،
ََس َع اللالهُ"ّ ،
هم ،...يَعلله هللا -سبحانه وتعاىل.-
أي ّ

لالالذلك هالالذ األخالالالا حينلالالا تسالالكار يف قلالالوأ املالاللانن ين الالن املالاللان يُراق ال املالالوىل -سالالبحانه وتعالالاىل ،-يُراق ال نظالالر -
سبحانه وتعاىل ،-خياف انه ،يُراعي أواار -سبحانه وتعاىل ،-يبكعد عن نواهيه.
تكلّلنا يف املرتن املاضيكن عن قضاا ُاعيّنة ،إحنا قُلنا اش هنسكطيع إ ّ إحنا نسري اع اآلات بصورة حتليليّة؛ يعين
الكفسري الكّحليلي حيكاج إىل وق ،أطو  ،وبفض هللا فيه تفاسري اوجودة قاا ،هبذا الدور ،إحنا وقفات ،نُريد إ ّ

األو عن :كي أ هللا -ع ّ وج  -اع اجمللوعة املُلانة،
املرة األوىل ،يف ال ّدرس ّ
اواضيع ُاعيّنة ُُنرج بيها ،تكلّلنا يف ّ
أمهية املُصطلحات ،تكلّلنا يف األو اوضع واوقع سورة املُ ِ
جادلة ِ
ضلن ترتي سور الاري  ،ويف بداية اجل ء الثلانية
ّ
ّ

والع رين تكلّلنا عن اواضيع اجل ء الثلانية وع رين ،تكلّلنا عن قضيّة احلدود اليت وضعها هللا -ع ّ وج ،-
ِ
حدود أو الذين يافو يف احل ِّد
حدودا غري
وخطورة املُحا ّدة هلل -ع وج  ،-واعىن املُحا ّدة ،ه الذين يضعو
ً
املُااب ل ريعكه -سبحانه وتعاىل.-
والصدقة قب الفكو،،
املرة املاضيّة عن قضيّة العالقات االجكلاعية ،والكّناجي ،والكّ ُّ
فسح يف اجملكلعّ ،
تكلّلنا يف ّ
العاوبة الفوريّة ،دي اوضوعات تكلّلنا عنها يف الدرس الثاين.
والكّ ُّ
صور اخلاطئ عن ُ
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وقفات اع املنافان وصفاهتم وأفعاهلم

ِ
ِ ِ
ين تَال َولوا
الدرس الثالث ذن هللا ع ّ وج يبدأ ان قَالوله -سبحانه وتعاىل ،-اآلية  ،١٤اللي اكابع اعاه" ،أَ ََل تَال َر إ َىل الذ َ
قَالواا غَ ِ
ض َ اَّللُ َعلَي ِهم اا ُهم ِّان ُكم َوَال ِانال ُهم َوَحيلِ ُفو َ َعلَر ال َك ِذ ِ
َعد اَّللُ َهلُم َع َذ ًااب َش ِدي ًدا إِنال ُهم
أ َو ُهم يَالعلَ ُلو َ * أ َ
ً
اء َاا َكانُوا يَالع َللُو َ " اجملادلة.١٥،١٤:
َس َ
هذ اآلات تعجي ان ِ
صن اوجود يف اجملكلع ال خيفر علر هللا -سبحانه وتعاىل ،-هو يظن أنه يسكطيع الكّخ ّفي،
الصن هو صن املنافان.
كلا أنه كا بيَكخ ّفر علر بعض امللانن؛ يظُن أنه يسكطيع الكّخ ّفي ،هذا ّ

اهل مية النفسية اليت حياولو إحلاقها ابمللانن
صن املنافان متّ ،اإلشارة إليه قب نلك ،إ ّ اليهود كانوا بيَكناجوا اع املنافان؛ وكا نلك بيُ عر أه اإلميا
بوجود حرأ أو وجود خوف أو ف ع؛ فكا أه اإلميا َخيافو ملّا كا امللان يف بداية ن نة دولة النّ -صلّر هللا
عليه وسلّم -يف املدينة ،ملّا كا ي وف اليهودي قاعد اع شخص فيه ُشبهة نفاا؛ يعين لي ،حريص علر جمال ،النّ
-صلّر هللا عليه وسلّم ،-لي  ،حريص علر صالة الفجر يف مجاعة ،لي ،حريص علر صالة الع اء ،لي ،حريص

عن اع قُربه ان اليهود ،اع اتّصاله اعهم؛ كثرة جلوسه اعهم ،فكا امللان َبرياتأ يف
علر اجلهاد؛ فكا فيه ّ
شك ُا ّ
هذا ال خص ،فكا حينلا ير ،اليهودي جيل ،اع هذا ال خص الذي يراتأ فيه كا خياف ان ترتي

عن ضد
ُا ّ

فنخرب هللا -ع ّ وج  -أ هذا ان ال يطا ؛ ليَح ُ الذين يانوا ،ودي قضيّة اهل مية النّفسية اللي بيلع
صال ابهللُ ،اكوّك ًال علر هللا -سبحانه وتعاىل.-
أعداء هللا -سبحانه وتعاىل ،-وإ ّ امللان ال بُ ّد أ يكو ُاكّ ً

عليها داميًا

امللانن.

املنافاو واواالة أعداء هللا
ِ ِ
ِ
ين تَال َولوا قَالوًاا" ،صن جوا امللانن
فيُ ّ
عج هللا-ع ّ وج  -أه اإلميا ان هلالء" ،أَ ََل تَال َر" ،تعجي " ،أَ ََل تَال َر إ َىل الذ َ
وابلرغم ان نلك يذه
ي ّدعي إ هو الانّ ،
يكسلر أبَساء أه اإلميا  ،يك ا ب ّ
ي أه اإلميا  ،جيل ،وسط امللاننّ ،
إىل قوم يخرين يكوالهم ،ط حينلا نه إىل قوم يخرين توالهم ،نه إىل قوم ا ًثال يظُ ّن أهنم أقرأ إىل هللا ،ملانا
اخكار هلالء الاوم ليكوالهم؟

العجي إ ربنا -سبحانه وتعاىل -بياو " :أَ ََل تَالر إِ َىل ال ِذين تَالولوا قَالواا غَ ِ
ض َ اَّللُ َعلَي ِهم" ،سبحا هللا ،اخكار إنه
ّ
ً
َ َ
َ
يكوىل قوم وصفهم هللا -ع ّ وج  -أبهنّم اغضوأ عليهم ،ختيّ ملّا إنسا حي ّ هس اغضوأ عليهم ،الاضيّة هنا
ّ
جادلة برتّكِ
وان يُعاديه؟ ود يخر ج ء ان سورة املُ َ
قضيّة اا هي املعايري اللي علر أساسها اإلنسا بيَخكار َان يكوال َ
وان يُعاديه؟ ان ُحي وان يُبغض؟
علر قضيّة الوالء والرباءَ ،ان يُوايل اإلنسا َ
َح
كلا قا النّ -صلّر هللا عليه وسلّمَ " :-ان أ َ
صححه األلباين .أو اسككل عر ،اإلميا .

هلل ،وانع ِ
هلل ،وأَعطَر ِ
هلل ،وأَبالغَض ِ
ِ
هلل ،فاد اسككل اإلميا َ "
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إ اإلنسا ا اعر ليس ،ابهلو ،،ليس ،ابملصاحل ال ّ خصية ،ليس ،ابملنافع ال ّدنيويّة ،لكن ابنيّة علر اعايري
حدودا غري ،
يرضاها هللا-سبحانه وتعاىل ،-أو بكعبري الاري ابنيّة علر احلدود اليت وضعها هللا -ع ّ وج  .-ال نضع
ً
ِ
ِ
سبًا ،وال ع ريةً ،هو
ختيّ فيه واحد خيكار قوم "اا ُهم ّان ُكم َوَال انال ُهم" ،يعين ليسوا ان املسللن ،ليسوا حىت انهم نَ َ
اخكار هلالء لصفة دنيوية حبكة ،وابلرغم ان نلك هلالء الناس غَ ِ
ض هللا عليهم.
أحياه واحد ياولك أه أح ال خص ال ُفالين ،ب َ ّجع الفريق ال ُفالين ،ب ِ
عل كذا ،وهلالء الناس هم بكَعبري الاري
ً
َ
وبِوص الاري غَ ِ
أاواال لدعم اليهود ضد املسللن؛ يهداو
اثال يُنفق ً
ض َ هللاُ عليهم .شخص كافر ،شخص ً
تكوىل هذا ال خص ،كي ُحتبُّه ،كي تلار هللا -ع ّ وج  ،-كي تعيش هنا
املسجد األقصر ،ط ختي إن ،كي
ّ
وقلبك هناك؟ كي تعيش بن امللانن وقلبك اع غري امللانن ،اع الكافرين؟ كي ؟ كي تلار هللا -سبحانه وتعاىل-
وهللا-ع ّ وج  -يطّلع علر قلبك ،مث جيد يف قلبك ُحبا لغري أه اإلميا ؟ أل ّ الاضيّة هنا كي
عليه؟ أال خت ر ان هذا الغض ؟ يعين هذ الكللة كللة ُار ِعبَة.

ُحت ُّ َان غَض

هللا

"أَ ََل تَالر إِ َىل ال ِذين تَالولوا قَالواا غَ ِ
الصالة وياو " :اه ِد َه
ض َ اَّللُ َعلَي ِهم" ،كي
ّ
يكوىل قوًاا غض هللا عليهم مث يا يف ّ
ً
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ِ
رأ أه
يم * ص َرا َ
الص َرا َ
َ ،علَي ِهم غَ ِري ال َلغ ُ
ين أَنال َعل َ
ن" الفاحتة ،٧،٦:بياو له ا ّ
وأ َعلَي ِهم َوَال الضالّ َ
ِّ
ط الذ َ
ط ال ُلسكَا َ

كوىل اليهود ،مث حيدث تطبيع اع
ضالن وال النّصار ،،مث ي ّ
اش عاي أسلك سبي املغضوأ عليهم وهم اليهود وال ال ّ
اليهود كلا هو االجتا العاملي اآل يف أغل ال ّد َو اآل العربيّة؛ إ ّ فيه تطبيع اع اليهود وكسر احلاج النّفسي لكلِلة
بالُغض إسرائي  ،بُغض كللة إسرائي  ،بُغض دولة إسرائي اللي هي املُحكلّة ،اليت احكلّ ،أرضنا يف فلسطن ،ختيّ إ ّ
أوال هم
اآل حيدث تطبيع لنسكسيغ العالقات بن اليهود واملسللن ،نسكسيغ هذ العالقات والذي يسعر إىل نلك ً

املنافاو .
"أَ ََل تَالر إِ َىل ال ِذين تَالولوا قَالواا غَ ِ
ض َ اَّللُ َعلَي ِهم" ،كلّلا َِسع ،عن عالقات تطبيعَ ،كسر احلاج النّفسي اع دولة
ً
َ َ
َ
وإاك أ تكو ممن تَص ُدا عليهم هذ اآلات.
إسرائي  ،ختيّ واقرأ هذ اآلات ،وعايش هذ اآلاتّ ،
"أَ ََل تَالر إِ َىل ال ِذين تَالولوا قَالواا غَ ِ
ض َ اَّللُ َعلَي ِهم اا ُهم ِّان ُكم َوَال ِانال ُهم" ،لكن ال ّدافع كا دافع دنيوي.
ً
َ َ
َ

كذاب
املنافاو واحلل
ً
مث بعد أ يذه إليهم ،أييت وحيل ابلكذأَ " ،وَحيلِ ُفو َ َعلَر ال َك ِذ ِ
أ" ،ياولك وهللا أه اا عللكش غري املصلحة
لل ّدين ،أه ِ
علل ،ع ا اصلحة النّاس ،أه اا عللكش كد ملصلحة شخصيةَ " ،وَحيلِ ُفو َ َعلَر ال َك ِذ ِ
أ َو ُهم يَالعلَ ُلو َ "،
يعللو ّأهنم كانبو .

اد ،سوء فِع املنافان والعااأ ال ديد الذي أعد هللا هلم
َعد اَّللُ َهلُم َع َذ ًااب َش ِدي ًدا" ،كلا كا يفع نلك ملصلحة دنيوية ،يُعاقَ يوم الايااة ابلعذاأ ،والعيان ابهلل.
هلالء "أ َ
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ِ ِ
اء َاا َكانُوا يَالع َللُو َ " أسوأ شيء إ ّ اإلنسا يُاا ِرأ بن امللانن وبن أعداء هللا ،أسوأ
"أ َ
َعد اَّللُ َهلُم َع َذ ًااب َشدي ًدا إنال ُهم َس َ

شيء يفعله اإلنسا َكسر احلواج بن امللانن وبن الكافرين ،يعين تَس ُاط احلواج واا عادش كللة الان وكافر ،بار

الكاسيلات ليس ،علر اإلميا وعلر الكفر؛ أصبح ،الكّاسيلات علر أشياء دنيويّة ،فنسوأ شيء يفعله اإلنسا
كسر هذ احلواج  ،هذ اللي هي اخللطبيطة ،ن ع احلدود اليت وضعها هللا.
ِ ِ
ين ُحيَ ُّ
ادو َ اَّللَ َوَر ُسولَهُ" ،يف
احنا قُلنا كللة احلدود اذكورة يف السورة واذكورة ارتن يف ّ
األو ويف اآلخر" ،إ الذ َ
ِ
ن" اجملادلة ،٢٠:واعىن ُحيا ّدو كلا نكر
األو ويف اآلخر ،هناك ُكبكوا ،ويف يخر السورة ،كلا سينيت" ،أُوَٰلَئِ َ
ك ِيف األَ َنلّ َ
اإلاام الطربي" :وضع حدود غري اليت وضعها هللا" ،فكخي ملّا تُن ع احلدود بن اليهود وبن امللانن ،هذا أسوأ اا يفعله
اإلنسا .

املفسرين إ ّ اإلنسا يُوايل يف هللا ويُعادي يف هللا هذا أعلر شيء يف اإلخالص ،اإلخالص لي،
كلا أ كلا نكر بعض ّ
صا له -سبحانه وتعاىل.-
فاط أ تعبد هللا يف اكا ال يراك فيه النّاس ،لكن اإلخالص أ يكو قلبك خال ً

خالصا هلل وهو ُحي ُّ أعداء  ،إ ّراي؟ إراي يعين تلار هللا -ع ّ وج  -وأنُ ،حت ُّ ان يسبّو هللا،
كي يكو الال
ً
ّلع علر قلبك
وأنُ ،حت ُّ َان ُحياربو شريعكه ،كي تلار هللا -ع ّ وج  -بذلك؟ كي تسري يف هذ الدنيا وهللا ُاط ٌ
ِ
اء َاا َكانُوا يَالع َللُو َ ".
وير ،فيه ُحبا ألعدائه؟ "إنال ُهم َس َ
مث ياو هللا -ع ّ وج  -إراي حافظوا علر عالقكهم ابليهود ويف نف ،الوق ،عاي ن وسط امللانن ،كانوا بيكصرفوا
إراي؟ فاا ربّنا-سبحانه وتعاىل:-
ِ
ن" اجملادلة ،١٦:إلهنم كانوا يبحثو عن ِ
الع ّة عند اليهود،
اأ ُّا ِه ٌ
ص ُّدوا َعن َسبِي ِ اَّلل فَاللَ ُهم َع َذ ٌ
"اختَ ُذوا أَميَانَال ُهم ُجنةً فَ َ
ن" ،فيه إهانة.
اأ ُّا ِه ٌ
فكا عُوقبوا بنايض قصدهم" ،فَاللَ ُهم َع َذ ٌ
سم كذ ًاب
ان أخطر يليات الدفاع النفاقي ..ال َا َ
"اختَ ُذوا أَميَانَال ُهم ُجنةً" ،جنّة يعالين محايالة ،وقايالة ،هنالا ممكالن اصالطلح أسالكعري االن بعالض ال ُككّالاأ اللالي ككبالوا عالن النّفالاا يف
ص ّكه أحد ال ُككّاأ َسّا "يليات ال ّدفاع النِّفاقي" ،إ ّ املنافان بيَسكعللوا يليات ُاعيّنة يُالدافعوا هبالا عالن
الاري ُ ،اصطلح َ
سم ،انها حماولة اإلرضاء؛ يُرضي ك ّ األقسام ،انها الكّظاهر يعين هو بيَكظاهر ابجللالا ؛
أنفسهم ،انها الكذأ ،انها ال َا َ
السالخرية واالسالكه اء
إنا تكلم يُعجبُك قولُه ويُعجبُك جسد  ،وهو يكفاىن يف َجتلي الظاهر ،انها االسالكه اء؛ يعالين داميًالا ّ

هالالي َهالالدم بالالدو ُاواجهالالة ،ل الذلك االالن أخطالالر األسالاللحة اآل هلالالدم ال ّ الريعة قضالاليّة االسالالكه اء؛ أل امل اللان ال يسالالكطيع أ

السالالح داميًالا يسالكعلله املنالافان
السالح ألنه غالبًا بيَنكا السكعلا الباطال  ،وفياله وقالوع يف الباطال  ،هالذا ّ
يسكعل هذا ّ
يف َهدم ال ّ ريعة إ ّ هو ياولك أه كنالَ ،هبال ر ،أه كنال ،بَضالحك ،يعالين بعالد االا يالككلم بالا يُريالد ياولالك د كانالُ ،ا َحالة،
د كانُ ،دعابة ،انكوا بكاخذوا ك حاجة كد علر ِ
صدركوا ليه؟ وك ّ حاجة بكاخذوها جب ّد ليه؟ فهو بيلع .
نس ّليها يليات ال ّدفاع النّفاقي.
هذ األسلحة ممكن َ
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طبعالالا املالاللان يُع ِظّالالم هللا ،فاملنالالافق ياول الك وهللا أه كنالال ،بَعل ال كالالد ع الالا
س الم ،إنالالً ،
االالن أخطالالر هالالذ اآلليالالات قضالاليّة ال َا َ
اص الاللحة ك الالذا ،أه وهللا علل الال ،ك الالد ع الالا اصال اللحة ال الالوطن ،أه وهللا أه علل الال ،ك الالد ع الالا اص الاللحة النّال الاس ،أه ا الالا
عللكش كد ع ا أي اصاحل شخصية" ،اختَ ُذوا أَميَانَالهم جنةً فَص ُّدوا عن سبِي ِ ِ
اَّلل".
ُ ُ َ َ َ
ّ
قيلة املنافق لد ،اليهود يف وجود وسط بيئة اإلميا
إيه العالقة بن إ ّ هو بعد اا يكو بينه وبالن اليهالود عالقالة وبعالدين ييجالي وسالط املاللانن عالاي يكعالايش وسالط املاللانن؟
إل ّ قيلكه عند اليهود يف تواجد وسط املاللانن؛ يعالين هالو لالو سالاأ املاللانن وخالرج االن وسالط املاللانن وراح هلالم هالو االا
ي أه اإلميالا  ،يالككلّم بلِسالا أهال اإلميالا  ،إ ّ هالو االن وسالط أهال
عادش له قيلة ،هو قيلكه عند اليهود إ هو يك ّا ب ّ
اإلميا  ،وداميًا أغل دو اإلسالم بكَساط بسب وجالود املنالافان ،فهالو قيلكاله األساسالية يف وجالود وسالط املاللانن فهالو
عاي ُحيافظ علر وجود وسط امللانن.
يعالين واحالد ياولّالك إياله؟ طال االا يالروح لليهالالود وخالالص ،االالا هالو لالالو راح لليهالود خالالص هيبِيعالو االش عاي يناله ،لكالن هال ّالم
بيدفعوا له فلوس يف قيلكه األساسية يف وجود وسط اإلميا  ،فالرم حيافظ علر وجود  ،فكي ُحيافظ علالر وجالود بالن
أه اإلميا ؟ عن طريق اسكعلا ُاصطلحات أه اإلميا .
كذاب وسيلكهم للحفاظ علر وجودهم وسط بيئة اإلميا
سم ً
ال َا َ
قالالا أه ال اإلميالالا يُع ِظّلالالو هللا ،خالالالص أه أُع ِظّالالم هللا ،أو أتظالالاهر بالالذلك فنُقسالالم ابهلل إ ّ أه االالا فعلالال ،نلالالك إال ابكغالالاء
ِ ِ
ِ
الاه َوتَالوفِي ًاالا" ،إحنالا كنّالا
ارضاة هللا ،كلا قا ربّنا -سبحانه وتعاىل -أي ً
سً
ضا عنهم يف سالورة النسالاء" :٦٢:إ أَ َرد َه إال إح َ
عالاي ين نُوفّالق بالالن األاالور ،كنالا بنَبحالالث عالن اإلحسالا  ،إحنالالا ملّالا نهبنالا نالُالوايل أعالداء هللا االا عللنالالاش كالد ملصالاحل شخصالالية
ويُاسم ابهلل.
ُّ
صدوا عن سبي هللا بفعلهم هذا؟
كي

ِ ِ
فسالرين حالاولوا يبحثالوا عالن العالقالة
ط إيه العالقة بن "اختَ ُذوا أَميَانَال ُهم ُجنالةً" ،ف :تعايال " ،فَ َ
ص ُّالدوا َعالن َسالبي ِ اَّلل" ،املُ ّ
اَّلل فيهم" ،يعين إيه عن سبِي ِ ِ
بينهم ،اإلاام الطربي أبدع وقا " :فَص ُّدوا عن سبِي ِ ِ
اَّلل فيهم؟
َ َ
َ َ َ
سبِي ِ ِ
اَّلل يعين شريعة هللا فيهم ،با أهنم نهبوا ووالوا أعداء هللا ،ون عالوا رباالة اإلسالالم ،وخرجالوا االن اإلسالالم ّ
واجتهالوا إىل
َ
اواالة أعداء هللا ،ووالوهم علر ال ّدين؛ كان ،املواالة االواالة علالر الال ّدين ،فكفالروا بالذلك ،فكالا سالبي هللا فاليهم ُاعاالالة

فلنالع
الك ّفار ،املُرت ّد بيُاك  ،فالالنّ -صاللّر هللا علياله وساللّمَ -ل يُطبّالق فاليهم شالريعة هللا ،لياله؟ ألناله هالو بيَكظالاهر ابإلسالالمَ ،
تطبيالالق جال ء االالن ال الريعة فيالاله اللالالي هالالو حال ّد الالالردة ،كيال انالع نلالالك؟ عالالن طريالالق إين هالالو بي ِ
اسالم ابهلل ،وبيَكظالالاهر ابلال ّدين،
ُ
ّ
سم.
ويُصلّي وسط امللانن ،ف ُلنع تطبيق ال ريعة فيه ألنّه اسكخدم ال َا َ
 فاإلاام الطربي اخكار إ ّ "فَص ُّدوا عن سبِي ِ ِاَّلل" ،أي ص ّدوا عن تطبيق شرع هللا فيهم.
َ َ َ
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وقيال "فَصال ُّالدوا عالالن سالبِي ِ ِ
اَّلل" ،إ ّ دلوقالال ،هالالو وسالالط املالاللانن ،بيصاللّي ،وبي ِ
اسالالم ابهلل ،وبيَكظالالاهر أبعلالالا أهال اإلميالالا ،
ُ
ُ
َ َ َ
عاا االع اليهالود ،ياالو طال االا
ويكظاهر بكعظيم هللا ،مث يذه ليكعاا اع اليهود ،فين ن جي الان ال جيد َح َرج يف الكّ ُ
فال د كا بيُصلِّي اع النّ  ،وبيُجاهد االع النّال  ،وبيُاسالم ابهلل -وهالو االن املُنالافان لكالن يكظالاهر هبالذ األعلالا  -ولاله
عالقة اع اليهود ،ط اا أه كلا يبار يل عالقة اع اليهود ،افيش ا كلة.
الصاعدة عن سبي هللا -سبحانه وتعاىل.-
ص ّد األجيا ّ
 فيَ ُودي خطورة ال ُادوات ،إ املنافق ملّا يكصدر ويُصبح قُدوة يف اجملكلع د عالاة اهنيار اجملكلع؛ لذلك فياله نَالهالي االن النال ّ
ِ
لللنال ِ
الك سالاليِّ َدكم فاالد أسالالخطكُم ربكالالم
الافق :ساليِّ ٌد؛ فإنالالهُ إ ي ُ
-صاللّر هللا عليالاله وساللّم -أ ناالالو لللنالافق سالاليّ ًدا" ،ال تاولالوا ُ

ع ال و ج ال " صالالححه األلبالالاين ،االالا ح ال ّدش ياالالو لللنالالافق أنالاله سالاليّد  ،إل ّ اللالالي يالالذه لللنالالافق وياالالو لالاله س اليّد فاالالد
اسالكجل علياله -والعيالان ابهلل -سالخط هللا ،اللالي باليُعظّم املنالافق ،لياله؟ ألنالك إنال ،ملالّا تُصال ّدر املنالافان يُصالبحوا قُالدوات،
تص ُّد عن سبي هللا.
دي خطورة َان نُص ّدر يف اجملكلع ،اا هي الادوات املُكص ّدرة يف اجملكلعً ،
أحياه نُص ّدر قدوات ُ
"اختَ ُذوا أَميَانَالهم جنةً فَص ُّدوا عن سبِي ِ ِ
اَّلل".
ُ ُ َ َ َ
 -ا إاا فص ّدوا عن سبي هللا فيهم.

 أو فص ّدوا الناس عن سبي هللا ،بُواالة اليهود. -أو فص ّدوا أنفسهم ،فِع الرم اش ُاكع ّدي ،فصدوا أنفسهم عن سبي هللا.

دائلا
املنافق ال انكلاء له ..هو يبحث عن اصلحكه الدنيوية ً
ن"ُ ،هم راحوا ليه لليهود اخلالصة؟ يبحثو عن ال ّدنيا.
اأ ُّا ِه ٌ
النكيجة النهائية "فَاللَ ُهم َع َذ ٌ
املنالالافق الهالالوش انكلالالاء ،يعالالين هالالو ال حالالىت ُانكلالالي لالالوطن ،وال ُانكلالالي لابيلالالة ،وال ُانكلالالي لنَس ال  ،وال ُانكلالالي ل ِفكالالرة ،وال
ُانكلي لعايدة ،هو ُانكلي ملصاللحكه هالو فاالط ،اصاللحكه االع اليهالود يباالر النهالارد االع اليهالود .أل ّ املنالافق أص ًالال عالايش

يف النّال َف الالق ،كن الالا تكلّلن الالا ابلكفص الالي ع الالن قض الاليّة النف الالاا يف درس طويال ال ش الالوية اَس الاله "ا الالىت يظه الالر املن الالافاو أو ا الالىت يال الككلّم
املنافاو " ،تكلّلنا عن النّفاا اعنالا يف اللغالة ،وإ ّ هالو عالايش اللالي هالو نَفاالاء الريبالوع؛ احليالوا اللالي بيعلال لاله نَال َفالق ولاله
العدو جاله ان اكا يطلع ان املكا الثاين.
ُحفرتن ،وبيغطّي واحدة وبيطلع ان واحدةّ ،

فبالكايل كذلك املنافق عاا نَال َفق اا بن اليهود وامللانن وعاا حفرتن:

ملا اليهود ينكصروا يطلع ان حفرة اليهود وي ّجع اع اليهالود وياالو أه ُكنال ،اعالاكم" ،أَ ََل نَسالكَح ِون َعلَالي ُكم َوَمالنَالع ُكم ِّا َالن
ِ
ن" النساء.١٤١:
ال ُللانِ َ
امللانن انكصروا ياوم طالع ان حفرة امللانن وياو هللا أكرب ،ويلب ،لب ،أه اإلميا وأه كن ،اعاكم.

فهو داميًا االوش انكلاء.
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الد ،لكالن اللالي اعالاهم فلالوس ،لالذلك ربّنالا قالا إياله؟ "لَالن
أي ح ّ
الوىل" ،االا ُهالم ِّاالن ُكم َوَال ِاالنال ُهم" ،راح يك ّ
لذلك ملّالا راح يك ّ
الوىل ّ
تُالغ ِين عنالهم أَاوا ُهلم وَال أَوَالدهم ِان ِ
اَّلل َشيالئًا" اجملادلة ،١٧:إنُ ،رح ،ع ا املا  ،هالذا املالا لالن يغالين عالن اليهالود وال
َ َُ َ ُ َ
ُُ ّ َ
اأ النا ِر ُهم فِ َيها َخالِ ُدو َ " اجملادلة ،١٧:فيُعاقَ بنايض قَصد .
عنكم شيئًا" ،أُوَٰلَئِ َ
ك أَص َح ُ
يبار إن املنافق االالوش انكلالاء ،املنالافق لالو بيكال ّا يعالين بيِلالب ،لالب ،،اعالا كال األنالواع ممكالن يلالب ،لالب ،اليهالود ،ممكالن
أ ،وإنا اؤُمتِ َن خالا َ " صالحيح
امللانن ،أا كا االنكلاء ،هو اش اهم االنكلاء ،هو اع الكسبا  ،لذلك "إنا َحد َ
ث ك َذ َ
أي شيء بيجل املصلحة يعلله؛ لي ،له انكلاء.
البخاري .هو بيدافع عن اصلحكهّ ،
اوق املنافق يف اآلخرة واسكخدام نف ،يلياته للدفاع يف الدنيا
"لالالن تُالغال ِالين ع النالهم أَاالالوا ُهلم وَال أَوَالدهالالم ِاالالن ِ
الك أَصالالحاأ النالالا ِر ُهالالم فِ َيهالالا َخالِال ُدو َ * ي الالوم يالبالعالثُال ُهم اَّلل َِ
مج ًيعالالا"
اَّلل َش اليالئًا أُوَٰلَئِال َ
َ ُ
َ َََ ُ ُ
َ َ ُ َ ُ َ
ُُ ّ َ
اجملادلالالة .١٨،١٧:الاالالري فيالاله اي ال ة إنالاله بيَكسالالر احلالالواج بالالن ال ال ّدنيا واآلخالالرة ،إ ّ اإلنسالالا فجالالنة عالالايش يف الالالدنيا ،ل الو
املنافق بيكل ّار هذ اآلات ،خياف ،الاري بيفضحه يف الدنيا مث ِ
يناله نالة إىل عاَل اآلخرة ،اانا سكفع يف اآلخرة؟
َ
َ

ِ
الكجل الالع د هن الالاك برض الاله،
"يَال الالو َم يَالبال َعال الثُال ُه ُم اَّللُ َمج ًيع الالا" ،كلّالاله بيُجل الالع املن الالافق واليه الالودي كلّالاله بيُجل الالع ،مل الّالا املن الالافق بيالقال الي ّ
"فَاليَحلِ ُفو َ لَهُ" اجملادلة ،١٨:حيلفو هلل كلا كانوا حيلفو أله اإلميا !
لسالالم علاليكم ،وهللا ،ويُعظّالم هللا ،يالذكر
املنافق اعكاد ،إنه ّأو ملّا ي وف الان ،ياوم يككلّم بكالم أهال اإلميالا  ،ياالو ا ّ
يانالالا" ي علالرا  ،١١٩:االالع إ ّ أصال ًالال الطبيعالالي إ ّ املالاللان ملالّالا ياابال االاللان االالا بياولالالوش يانّالالا،
كالالالمَ " ،وإِنَا لَ ُاالالوُكم قَالالالُوا َ
ك فياله ،لكالن يعالين وكالاد املريال أ ياالو خالذوين ،املنالافق ّأو االا بالريوح ألهال اإلميالا ياالو أه االلان،
إل ّ أه اش ه ِّ
هو ان ،ح ّد اهتّلك ب يء؟ فهو أو ملّا بريوح أله اإلميا " ،وإِنَا لَ ُاوا ال ِذين يانُوا قَالُوا يانا وإِنَا َخلَوا إِ َ َٰىل َشالي ِ
اطينِ ِهم
َ
َ َ
ّ
َ َ
َ
أي حد بريوح الرم أي ّكِد له أنه اعا  ،ألناله هالو أص ًالال لالي ،لاله انكلالاء ،هالو ُاالراتأ يف نفساله،
قَالُوا إِه َا َع ُكم" البارةّ ،١٤:
هم داميًا يف ريبهم يرت ّددو .

الكلر علالالر نفالال ،األخالالالا الالاليت كالالا فيهالالا يف ال ال ّدنيا ،بيَصكصالالح نفالال ،األخالالالا؛ الكالالذأ ،والغالالش،
ّ
فللالالا بيُبعالالث بيَسال ّ

ظن أ ّهنا نفعكه يف الال ّدنيا ،لياله؟ هالو ارتال ّد -
واخلداع ،ويظن أ هذ األخالا الفاسدة ان الكذأ سكَنفعه يوم الايّااة كلا ّ

والعيان ابهلل -يف ال ّدنياَ ،و َاىل الك ّفار علر ال ّدين ،ابكعد عن املاللانن ،خالذ أهال اإلميالا  ،طعالن يف املاللانن ،وابل ّالرغم االن

ي الفال  ،االالا حال ّدش ينا يف دنيالالا  ،فهالالو قالالا أه عللالال ،دا
نلالالك َل يُصالالبه شالاليء يف دنيالالا  ،الال ّدنيا بكاعكالاله كانالال ،سالالليلة َ
ور ّ
إ ّراي؟ جنح ،إراي يف ال ّدنيا؟ ابحلِلفا ؟ خالصّ .أو اا يُبعث يوم الايّااة اعكاد لِسانه علر الكالذأ ،كلالا قالا النّال -

السالاة:
صلّر هللا عليه وسلّم -نسن هللا ّ
لكذأ حىت يكك عند ِ
ِ
ِ
هللا كذااب" صحيح اسلم .طال يعلّالق بعالض أهال ِ
العلالم علالر
أ ويكحر ،ا َ
"واا ي ا ُ الرج ُ يكذ ُ
ُ
ً
ُ َ
هذا احلديث ياو " :لدرجة أنّه ُحياو أ يككلّم ِ
بصدا ،ال يسكطيع" .خالص ُكك كذ ًااب ،يعين اوضوع االش حمكالاج إناله
ِ
الصالالدا ،خالالالص هالالو طُبِالالع علالالر الكالالذأ ،فهكالالذا طُبالالع علالالر النِّفالالاا ،فيُبعالالث
يكالالذأ لكنّالاله االالا عالالادش بيِعالالرف ياالالو ّ
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ِ
ِ
سالالبُو َ أَنال ُهالالم َعلَال َٰالر َشالاليء" ،يعكاالالد أ هالالذا
يسالالكعل نفالال ،يليالالات ال ال ّدفاع" ،فَاليَحل ُفالالو َ لَالالهُ" أي هلل " َك َلالالا َحيل ُفالالو َ لَ ُكالالم َوَحي َ
احللِ سالينفعه يالوم الايااالة" ،أ ََال إِنالهالم هالم ال َك ِ
الانبُو َ " اجملادلالة ،١٨:يُفضالح والعيالان ابهلل يالوم الايّااالة ،ملّالا اسالكرت يف الال ّدنيا
ّ
َ
ُ ُُ
وظن أ ّ اجلنّة ابل َاسم سكنفعه يف ال ّدنيا يفضح يوم الايااة ،والعيان ابهلل" ،أ ََال إِنالهم هم ال َك ِ
انبُو َ ".
ّ
ُ
ُ
ّ
ُ ُُ
سلا  :إ ّراي واحد ِحيلِ لربّنا كذأ؟ هو اش عارف أ هللا -ع ّ وج ُ -اطّلع علر ك ّ شيء.
اسكحوان ال يطا الكاا علر املنافان أعلر قلوهبم وبصائرهم
فياو هللا-ع ّ وج " :-اسكَح َونَ َعلَي ِه ُم ال يطَا ُ " اجملادلة ،١٩:خالص هو َل يَالعُد لاله عاال َ ،ل يعُالد لاله قلال َ ،ل يعُالد لاله
اخكيار ،هو سلم جلااه لل يطا " ،اسكَح َونَ" ،ان اعاين االسكحوان؛ الركوأ والسيطرة ،وإنّه بيَسوا ،فسالاقه ال اليطا ،
يسالوا شالاليء وفيالاله صالالعوبة
ركالالبهم ال الاليطا  ،وسالالاقهم ال الاليطا إىل حيالالث يُريالالد ،األحال ّ
الوني ،املالالاهر ،الفال ّذ ،اللالالي يسالكطيع ُ
الوني يف اللغالالة ،فهنالالا اسالالكحون علالاليهم ال الاليطا  ،إ ّ ال الاليطا جنالالح يف السالاليطرة علالاليهم ،يف
ابملعاجلالالة ،دي االالن اعالالاين األحال ّ

ركوهبم ،كلا أخربه ربّنا -سبحانه وتعاىل -يف سورة اإلسراء أ ال يطا قا :
" َألَحكَنِ َكن نُ ِّريالكَهُ" اإلسراء ،٦٢:االحكناك؛ أحد املعاين اليت قيل ،فيه؛ َوضع اللجالام يف احلنالك ،فياالودهم ال اليطا كلالا
ياود اإلنسا دابّكه ،والعيان ابهلل.

فهنا ال يطا  ،سيطر عليهم فخالص أصبح عبد لل يطا  ،كلالا قالا النّال -صاللّر هللا علياله وساللّم -فياله عبالد للال ّدينار،
فيه عبد للدرهم ،فيه عبد لل يطا  ،كلا ح ّذره ربّنا -سبحانه وتعاىل -كي نكّخذ ال الياطن أوليالاء االن دو هللا ،كيال
يعبدهم النّاس والعيان ابهلل ،وصاروا ااهورين هلم ذرادهتم ،هو اللي سلِّم اللجام ،سلم جلااه وقيادته لل يطا .
اهم ِنك َر" ،نسي قدرة هللا ،نسي عظلة هللا ،نسي أ هللا علر كال ّ شاليء قالدير ،نسالي أ
َنس ُ
"اسكَح َونَ َعلَي ِه ُم ال يطَا ُ فَن َ
السلاوات واألرض ،نسي ك ّ نلك ،فكعاا -والعيان ابهلل -كالا يكعااال االع
هللا عالّم الغيوأ ،نسي أ هللا يعلم اا يف ّ
هللا كلا كا يكعاا اع اإليه؟ اع الب ر.

هكذا كا يفع يف ال ّدنيا؛ كالا ال يراقال هللا ،السالورة بكَال رع املراقبالة يف قلال أهال اإلميالا  ،وتُب ّالن كيال يفعال املنالافق يف
قضيّة املراقبة ،هو ال يُراق هللاَ " ،و َٰنَلِ ُكم ظَنُّ ُك ُم ال ِذي ظَنَنكُم بَِربِّ ُكم أَر َدا ُكم" فصل ،٢٣:،كي كا املنالافاو يكعالاالو
اع هللا -سبحانه وتعاىل -علر أنه ال يطّلع علر سرائرهم ،فكخيّال املنالافق كلالا كالا يُعااال هللا يف الال ّدنيا ال يعبالن براقبكاله،
ويظن أنه علر شيء.
ال يعبن بنظر ورقابكه له ،كذلك يفع يوم الايااة ّ
الناس ح اب ال اثلث هللا ..فاخرت اع أيهلا حت أ تكو
اَّلل أُوَٰلَئِ ال َ ِ
الانبو َ * اس الالكحو َن علَ الالي ِهم ال الاليطَا ُ فَنَنس الالاهم ِنك الالر ِ
ِ
أ
َ ُ
الك حال ال ُ
س الالبُو َ أَنال ُه الالم َعلَ ال َٰالر َش الاليء أ ََال إِنال ُه الالم ُه ال ُالم ال َك ال ُ
َ
َ َ َ ُ
" َوَحي َ
ِ
ِ
جتلالع ،وجملوعالة ووجهالة ،ربّنالا -سالبحانه وتعالاىل -بياالو يف يخالر السالورة،
ال يطَا " اجملادلة .١٩،١٨:كللة ح أ فيها ّ
يف هالالذا اجملكلالالع الناشالالئ يف ادينالالة النّ ال -ص اللّر هللا عليالاله وس اللّم -إ ّ اجملكلالالع سالاليظ ّ يف تصالالفية ومتحالاليص وبالالالء إىل أ
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يناسم اجملكلع إىل قسلن ال اثلث هللا؛ ِح أ ال يطا ِ
وح أ هللا ،حال أ ال اليطا هالم ليسالوا فاالط اليهالود ،أو أعالداء
هللا -سالبحانه وتعالالاىل ،-بال اليهالالود واالالن واالهالم ،يعالالين هنالالا السالورة ملالّالا بكاالو "أُوَٰلَئِال َ ِ
أ ال اليطَا ِ " ،اخلطالالاأ أصالالالةً
الك حال ُ
َ
ضا لليهود ،فكخيّ املنافق الذي يككلّم بلسا أه اإلسالم ويلب ،لباس أه اإلسالالم ،ويعاليش وسالط
عن املنافان ،وأي ً
ِ
أ ال يطَا ِ " ،مث قا إهنّم خاسرو .
أه اإلسالمَ ،سّاهم الاري هنا "ح َ
الصالريح فاالط ،هاللالء ُحيالالاربو ديالن اإلسالالم عالنيالةً ،لكالن هنالاك أهس يف البالاطن يكّجهالالو
إ ًنا ليسال ،الاضاليّة يف الكالافر ّ
ملالالواالة أعالالداء هللا ،فليحالالذر اإلنسالالا أ يكالالو االالن حال أ ال الاليطا وهالالو ال ي الالعر ،إل ّ ّإاالا أ تكالالو يف حال أ هللا ،أو
ي االا ال اليطا بيسالكدرج اإلنسالا
تكو يف ح أ ال يطا ً ،
أحياه يُسكعل اإلنسا هلالدم الالدين وهالو ال ي العر ،يعالين َر ّ
للوقوع يف املعاصي ،كذلك شياطن اإلن ،واجلن ُحياولو إيااع امللانن يف شراكهم ويف ِحباهلم ،فيكو االن ِحال هبم وهالو

ال ي عر والعيان ابهلل ،نسن هللا السالاة.

ك ِح ال أ ال الاليطَا ِ ۚ أ ََال إِ ِح ال أ ال الاليطَا ِ هالالم اخلَ ِ
اسال ُالرو َ "
الاهم ِنكال َالر الل ال ِاله ۚ أُولَال الَٰئِ َ
َنسال ُ
َ
ُ
ُُ
"اسالالكَح َو َن َعلَالالي ِه ُم ال الاليطَا ُ فَن َ
اجملادلة ،١٩:اسالكعلا اخلسالارة والفالالح يف يخالر السالورة الاضالية قضاليّة حالرأ ،الاضالية قضاليّة صالراع ُاسالكلر ال يكوقّال
السالالالم -االالن هالالذ
السالالالم -وحينلالالا رفالالض إبلالالي ،السالالجود آلدم -عليالاله ّ
إىل يالالوم الايااالالة ،االالن حلظالالة خلالالق يدم -عليالاله ّ

الصراع بن احل ّق والباط  ،وهو ُاسكلر إىل يوم الايااة.
اللحظة بدأ ّ
والنّالالاس مي الالو يف ط الريان ،ال اثلالالث هللالالاّ ،إاالالا أ يسالالريوا يف ِركالالاأ ح ال أ هللا ويس الريو اعهالالم ،أو يف ِح ال أ ال الاليطا
والعيان ابهلل.

ِ
أ ال الاليطَا ِ ُهال ُالم
فاالالا ربّنالالا -سالالبحانه وتعالالاىل ،-حسالالم ربنالالا -سالالبحانه وتعالالاىل -النّكيجالالة وإ ّ األاالالر ُانك ِهالالي" ،أ ََال إِ ح ال َ
اخلَ ِ
اس ُرو َ " ،ملانا؟
ِ ِ
ين ُحيَادُّو َ اَّللَ َوَر ُسولَهُ" اجملادلة ،٢٠:ألهنّالم يبحثالو عالن حالدود غالري حالدود -سالبحانه وتعالاىل ،-يافالو يف احلال ّد
"إ الذ َ
املُااب ال ل الريعكه -سالالبحانه وتعالالاىل .-إ ًنا هالاللالء يف األنلّالالن ،الالالذي يبكعالالد عالالن ش الريعة هللا -ع ال وج ال  -هالالو يف األنلّالالن،
" َككَ َ اَّللُ" ،األار ُانك ِهيَ " ،ألَغلِ ََب أ ََه َوُر ُسلِي" اجملادلة .٢١:ا هللا!
ِ
ِ
الصال  ،أنال ،االن
ختيّ ملّا تكو يف ص فيه اعيّة هللا ،كللة " َألَغل ََب أ ََه َوُر ُساللي" ،هللا أكالرب ،ملّالا ختكالار أ تكالو يف هالذا ّ
ار أه اإلسالم ببالء ،هب ائم ،خبسائر ،ك ّ هذ طاعات يف الطّريالق بيَبالذهلا
املُفلحن حاا ،حىت لو اررت ببالء ،حىت لو ّ
أه اإلميا  ،يبذلو ان داائهم وأاواهلم؛ لنصرة دين هللا -سبحانه وتعاىل ،-وأيتو يوم الايااة فرحن با قال ّداوا ،لكالن
لللكّان ،حىت لو َل َنر النّصر أبعيننا.
دائلا ُ
النّكيجة النهائية؛ العاقبة ً

ي َع ِي ال ٌ " اجملادلالالة .٢١:ال يُغالَ ال -
" َككَ ال َ اَّللُ" األاالالر ُانك ِه الي ،افالالرو انالالهَ " ،ألَغلِال َالَب أ ََه َوُر ُسالاللِي" الكعلي ال " ،إِ اَّللَ قَ ال ِو َ
ص ّ أهال اإلميالا ،
الاوة اع َ
الاوةّ ،
سبحانه وتعاىل ،-فحينلا ختكار أ تكو يف ص ّ الاوي ،هلالء الذين يبحثو عن ّ
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يف ِحال أ هللا ،يف اعيّالالة هللا واالالع رسالالوله ،الالذين يبحثالالو عالالن العال ّة ،العال ة االالع ِحال أ هللا االالع اعيّالالة هللا -سالالبحانه وتعالالاىل-
ي َع ِي ال ٌ " ،ا َاالالن ّاجتهالالكم لليهالالود ،تبحثالالو عالالن عالقالالات اعهالالم ،عالالن الكّطبيالالع اعهالالم ،عالالن فالالكح
واالالع ورسالالوله "إِ اَّللَ قَال ِو َ
عالقالالات اعهالالم ،دائلالالا تبحثالالو عالالن الاال ّالوة ،عالالن الع ال ّة ،عالالن االقكصالالاد ،ك ال ّ هالالذا االالع أه ال اإلميالالا  ،ولكالالن املنالالافان ال
ِِ
َٰ ِ
ن َال يَالف َا ُهالو َ " املنالافاو  ،٧:ألهنّالم ال يفاهالو الغيال  ،ال يكعالاالو
يعللو  ،ولكن املنافان ال ي العرو َ " ،ولَكالن ال ُلنَالافا َ
إال ابل ّدنيا وفاط.
لفظ الفاه ملاّ نُكر يف سورة املنافاو ويف سورة احل الر يف هالذا اجلال ء ،نُكِالر بعالىن فااله الغيال  ،أهنّالم ال يفاهالو يف الغيال
ِِ
َٰ ِ
ن َال يَالف َا ُهو َ " ،ال يفاهو أ الع ة هلل ،ال يفاهو أ اخلال ائن بيالد سالبحانه وتعالاىل ،فلالذلك يكّجهالو إىل
" َولَكن ال ُلنَافا َ
ي َع ِي ٌ ".
اليهودَ " ،ككَ َ اللالهُ َألَغلِ ََب أ ََه َوُر ُسلِي إِ اللالهَ قَ ِو َ
س
امللان احلاياي ال يوايل أعداء هللا أب ًدا ولو كانوا أقرأ األقربن ابلن َ
مث اخلكام هبذ السورة املُ رقة اليت حيثُّنا ربّنا -سبحانه وتعاىل -يف خكام هذ السورة علر أ نكو اعهالم" ،ال َِجتال ُد قَالوًاالا
ِ ِ
ِ
ِ
ياب َء ُهالالم" اجملادلالالة ،٢٢:اهلالالا حبثالال ،عالالن قالالوم حت ّاالالق
يالُلانُالالو َ ِابللالاله َواليَ الالوم اآلخال ِر يُال َالوادُّو َ َاالالن َحالالاد اللالالهَ َوَر ُسالالولَهُ َولَالالو َكالالانُوا َ
فالاليهم اعالالىن اإلميالالا ابهلل حاياالةً واعالالىن اإلميالالا ابليالالوم اآلخالالر حاياالةً ،إنا حت ّااالال ،هالذ املعالالاين يف أهس ،لالالن جتالالدهم ُاطل ًاالالا
ُّ
ضا ّد بن اعىن اإلميا ابهلل وال ّدار اآلخرة ،وُاواالة أعالداء هللا ،ال يلكايالا يف قلال االلان أبال ًدا،
يوادو َان حاد هللا ،فيه تَ َ
ي يف قل اإلنسا اإلميا ابهلل واعرفة هللا واإلميا ابل ّدار اآلخرة علطو اإلنسا يبكعد تلاائيا عن أعداء هللا.
كلّلا قَ ِو َ
لذلك الاضيّة اش قضاليّة إنالك تُانالع إنسالا ذناله يكالر أعالداء هللا ،الاضاليّة علالر حسال اإلميالا  ،حينلالا جتالد إنسالا يالوا ّد
َاالن حالا ّد هللا ورسالوله ،ال بُالد أ تعلالم ياينًالا أ انسالالوأ اإلميالا والال ّدار اآلخالرة قليال فياله ،يكالالاد يصال إىل االنعالدام ،كلّلالالا
وجالالدت إنسالالا يالالبغض أعالالداء هللاُ ،حي ال ُّ أوليالالاء هللا" ،أ َِنلالالة علَالالر اللالاللِانِ ِ
ِ
ين" املائ الدة ،٥٤:اعلالالم أ
َ
ُ َ
ُ
ن أَع ال ة َعلَالالر ال َكالالاف ِر َ
انسالالوأ اإلميالالا ابهلل والال ّدار اآلخالالرة ُارتفالالع يف قلبالاله ،ألنالاله عبالالد هلل -سالالبحانه وتعالالاىل -سيُحاسال يالالوم الايااالالة علالالر هالالذ
املعاين اليت يف قلبه.

"ال َِجت ُد قَالواا" ،اهلا حبث ،،إنا حت ّاالق فاليهم اعالىن -بصاليغة االسالكلرار" -ياللِانالو َ ِاب ِ
َّلل َواليَالالوِم اآل ِخال ِر" ،لالن جتالدهم ُاطل ًاالا
ُ ُ
ً
"يالُ َوادُّو َ َان َحاد اَّللَ َوَر ُسولَهُ" ،اخكار أ يكو يف احل ِّد املااب  ،وضع حدو ًدا غري حدود َ " ،حاد اَّللَ َوَر ُسالولَهُ َولَالو َكالانُوا
ِ
ِ
ريتَال ُهم" ،ختيّ إنسا يعاليش يف قبيلالة ،يف الع الرية ،كال الع الرية؛ وكال إخواناله ،كال
َ
ياب َء ُهم أَو أَبالنَ َ
اء ُهم أَو إخ َوانَال ُهم أَو َع َ
أوالد  ،ويابئالاله وأجالالداد  ،ك ال هالاللالء يف صالالن ح ال أ ال الاليطا ُ " ،حيَالالادُّو َ اَّللَ َوَر ُسالالولَهُ" ،وهالالو اخكالالار أ يكالالو االالع هللا،
حىت لو كا وحد  ،حىت لالو تالرك كال هاللالء ،اخكالار أ يكالو االع أهس ال يعالرفهم ولكالنهم االلانن ،الرابطالة بيناله وبيالنهم

أي رابطالة ،أقالو ،االن رابطالة الال ّدم؛ أقالو ،االن رابطالة النّسال والع الرية والابيلالة ،أقالو ،االن رابطالة
رابطة اإلميا  ،أقو ،ان ّ
أي رابطة ،رابطة اإلميا .
األرض والوطن ،أقو ،ان ّ
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دائلا رابطالة اإلميالا  ،عنالد الكّنالارع بالن رابطالة الال ّدم والابيلالة والع الرية والالوطن تُاال ّدم رابطالة اإلميالا
لذلك عند الكّنارع تُادم ً
علر ك شيء ،عند الكّوافق ..هي ك هذ الروابط تُ يد اإلميا ِ
صلة.
ّ
ّ
ّ
فياو ربنا -سبحانه وتعاىل ،-شالوف الفالارا االا بالن "تَالولالوا قَالواالا غَ ِ
ضال َ اَّللُ َعلَالي ِهم االا ُهالم ِّاالن ُكم َوَال ِاالنال ُهم" ،يعالين راح
ّ
ً
َ
لناس اافيش بينه وبينهم أي عالقة وراح توالّهم ليه؟ ع ا عندهم ال ّدنيا" ،لن تُالغ ِين عنالهم أَاالوا ُهلم وَال أَوَالدهالم ِاالن ِ
اَّلل
ّ
َ َُ َ ُ َ
ُُ ّ َ
َشيالئًا" ي علرا  .١٠:وصن ترك ك ّ ان ُحي  ،ك ّ أقرابئه ،ك ّ ع ريته ،ك ّ أوالد  ،أجداد  ،ترك كال ّ هاللالء ،ملالانا؟
ألهنّم يف ِح أ ال يطا  ،حىت لو أنه بُفرد  ،تالرك كال ّ هاللالء ،وال يُالوا ّدهم أبال ًدا وال ُحيالبّهم أبال ًدا ،ألهنالم اخكالاروا أ يُعالادوا
ربه ،أ يافوا يف ح أ ال يطا اع أعداء هللا -سبحانه وتعاىل" ،-ال َِجت ُد قَالواا ياللِانالو َ ِاب ِ
َّلل َواليَالالوِم اآل ِخال ِر يالُ َالوادُّو َ َاالن
ً ُ ُ
ّ
ِ
ِ
ريتَال ُهم" ،ختي ال ل الو ك ال هالاللالء اجكلعالالوا ه الو يالالرتكهم
َحالالاد اَّللَ َوَر ُسالالولَهُ َولَالالو َكالالانُوا َ
ياب َء ُهالالم أَو أَبالنَال َ
الاء ُهم أَو إخال َالوانَال ُهم أَو َع ال َ

ويذه .

تثبي ،هللا أله اإلميا وأتييد هلم يف الدنيا وج ي املثوبة يف اآلخرة
ك" االالانا؟ االالا هالالو
ك" أي هالاللالء الالالذين اخكالالاروا اعيّالالة هللا ،واخكالالاروا أ يكونالالوا يف ِحال أ هللا االالع رسالو هللا" ،أُولَ الَٰئِ َ
"أُولَ الَٰئِ َ
ك َككَ ال َ " ،أي كك ال هللاَ " ،ككَ ال َ ِيف قُاللُالالوهبِِ ُم ِ
اإلميَالالا َ َوأَي ال َد ُهم بِال ُالروح ِّانالالهُ" ،حينلالالا ُخيالالال اإلنسالالا اعالالايري
ثالالواهبم؟ "أُولَال الَٰئِ َ
املُجكلع ،اجملكلع له اخكيارات ،له اعايري ُاعيّنة ،يف اجملكلعات اليت تبكعد عن اإلميا ابهلل وال ينك الر فيهالا اإلميالا  ،املعالايري

اعايري ُدنيويّة حبكة يُا ّدم هلالء ،يُوايل هلالء علر حس ال ّدنيا ،يُعادي هذا ألنه فاري ال يالُلبَه له ،يوايل هذا ألناله ساليّد يف

قوااله ،ألنّاله اعالاله املالا  ،ألنّالاله اعاله املنصال  ،فحينلالالا أييت االلان يالالرتك قبيلكاله وع الريته وأبنالالاء وإخواناله وأجالالداد  ،يالرتك كال ّ
ص ال ّ اإلميالالا ويكالالو اإلميالالا يف هالالذ اللحظالالة ُاسكضالالع مث خيكالالار أ يكالالو االالع
هالاللالء ،وخيكالالار اإلميالالا  ،وأ يكالالو يف َ
الص الخر ،حينلالالا يفع ال نلالالك
املُسكضالالعفن ،االالع املالاللانن ويالالدخ اعهالالم ِشالالع أ طال ال ُ
اصالالر ،ويُبكلالالر ويُوضالالع عليالاله ّ
وحي َ
يلواالاله ،وال خي الافو لواالالة الئالالم،
ي الالعر بضالالغط االالن اجملكلالالع ،اجملكلالالع كلُّالاله بيعالالاير  ،اجملكلالالع كلُّالاله بيَضالالغط عليالاله ،اجملكلالالع كلُّاله ُ
اجملكلع كلّه اانا فعل ،بنَفسك؟ أن ،سفيه.

حيكاج يف هذ اللحظالة إىل الثّبالات ،حيكالاج يف هالذ اللحظالة إىل ثبالات االن هللا -عال وجال  ،-فاالا ربّنالاَ " :ككَال َ ِيف قُاللُالوهبِِ ُم
ِ
وان يسكطيع أ ميحو هذا اإلميا الذي ككباله هللا ،هالذا اإلميالا الالذي ثبكاله هللا يف قلالوهبم ،ووضالعه هللا
اإلميَا َ " ،هللا أكربَ ،

ميحال َالو ؟ االالن يسالالكطيع أ يَنال ع هالالذا اإلميالالا الالالذي وضالالعه هللا يف قلالالوهبم؟ لالالو أ ّ األرض كلهالالا
يف قلالالوهبم ،االالن يسالالكطيع أ ُ
اجكلع ،عليه ،لن يسكطيعوا أب ًدا أ ين عوا اا ككبه هللا يف قلبه.
" َككَ َ ِيف قُاللُوهبِِ ُم ِ
اإلميَا َ " ،هللا أكرب ،أ تسك عر هذا املعىن ،حينلا تُعالادي االن أجال هللا ،وتعاليش واقالع الغربالة يف الال ّدين
ألج ال ديالالن هللا -سالالبحانه وتعالالاىل -اعلالالم يف هالالذ اللحظ الة ،أو اسك الالعر هالالذ اآليالالة " َككَال َ ِيف قُاللُالالوهبِِ ُم ِ
اإلميَالا َ َوأَي ال َد ُهم"،
حتكاج إىل َان يُليّدك ألنّالك خسالرت النّالاس اللالي بكنيِّالدك ،خسالرت ع الريتك وقبيلكالك ،وإخوانالك ،وأجالدادك؛ هاللالء االن
السلاء؛ هو الكّنييد اإلهلي.
كانوا يُليّدونك ،أن ،اآل حتكاج إىل أتييد ،لكن هذا الكّنييد أتييد ان ّ
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" َوأَي َد ُهم بِ ُروح ِّانهُ" ،حتكاج إىل حياة ،أن ،قد تفاد احليالاة االع هاللالء ،أيالن روح احليالاة حينلالا تالرتك قبيلكالك ،وحينلالا تالرتك
إخوانك وع الريتك؟ أتتيالك ال ّالروح االن عنالد هللا -سالبحانه وتعالاىلَ " ،-وأَيال َد ُهم بِ ُالروح ِّانالهُ" ،قالا بعالض أهال العلالم :أيّالدهم
بربهالالا  ،ونالالور .وقالالا بعضالالهم :برضالالا ،وقالالا بعضالالهم :ابإلميالالا والاالالري  .أل الاالالري َسّالالا هللا روح ،ال ّ الالاهد إنالاله بيَ الالعر
ذميا ُُمكل  ،وحبياة ُُمكلفة ،وحبياة جديدة ،وروح ُُمكلفة ،حينلا اعك هلالء ،أعداء هللا ،واخكار أه اإلميالا  ،حالىت لالو
ك َككَال َ ِيف قُاللُالالوهبِِ ُم ِ
اإلميالَالا َ َوأَيال َد ُهم بِال ُالروح
لالالي ،بينالاله وبيالالنهم نسال  ،وابكعالالد عالن هالاللالء حالالىت لالالو بينالاله وبيالالنهم نسال " ،أُولَالَٰئِ َ
ِّانهُ" ،هذا يف ال ّدنيا.
أاالا يف اآلخالالرة" :ويالالد ِخلُ ُهم جنالالات َجتال ِري ِاالن َحتكِ َهالالا األَنال َهالالار َخالِال ِالدين فِ َيهالالا ۚ ر ِ
ضالالوا َعنالالهُ" اجملادلالالة،٢٢:
ض َالي اللالالهُ َعالنال ُهم َوَر ُ
َ
َُ
َ
ُ
َ

رضالالي هللا عالالنهم جالالاءت ً
أوال ،ورضالالوا عنالاله ،رضالالي هللا عالالنهم أل ّهنالالم تركالالوا ك ال ّ هالاللالء النّالاس ألجلالاله ،ا ّ
رأ أه تركالال ،ك ال ّ
رأ أه ال أحتال ّالرك كل الا يكحال ّالرك النّالالاس ،علالالوم النّ الاس
رأ أه ابكعالالدت عالالن هالاللالء النّالالاس ألجلالالك ،ا ّ
هالاللالء ألجلالالك ،ا ّ

يبحثالالو عالالن دنيالالاهم ،يُوالالالو األقالالو ،،يُوالالالو األغالالىنّ ،أاالالا أه أوايل َاالالن ُحتال ا رأ ،أسالالنلك حبّالالك ،وحال ّ علال صالالاحل
رأ أه ببحث عن هلالء؛ عن هلالء امللانن حالىت لالو كالانوا ضالعفاء ،حالىت
اربين إىل حبّك ،وأسنلك ح ّ ان ُحيبّك ،ا ّ
يُ ّ

لو كانوا فاراء ،أحبث عنهم.
ِ
ِ
اك َعنال ُهم تُ ِري ُد ِرينَةَ احلَيَالاةِ ال ُّالدناليَا ۖ َوَال
ين يَدعُو َ َربال ُهم ِابلغَ َداةِ َوال َع ِ ِّي يُ ِري ُدو َ َوج َههُ ۖ َوَال تَالع ُد َعيالنَ َ
سَ
ك َا َع الذ َ
" َواصرب نَالف َ
تُ ِطع َان أَغ َفلنَا قَاللبَهُ َعن ِنك ِرَه َواتالبَ َع َه َوا ُ َوَكا َ أَا ُرُ فُال ُرطًا" الكه .٢٨:
"ر ِ
ض َي اَّللُ َعنال ُهم َوَر ُ
َ
ضوا َعنهُ" ،شعروا ابلرضالا ،حالىت لالو كالانوا ُبفالردهم ،حالىت لالو خسالروا كال ّ النّالاس ،وكال ّ األاالوا  ،وكال ّ
األبناء ،لكن شعروا ابلرضا هلذا اإلميا الذي ككبه هللا يف قلالوهبم ،وهلالذ الالروح الاليت وجالدوها يف نفوسالهم االن عنالد هللا -
ضوا عنه ۚ أُولَالَٰئِ َ ِ
سبحانه وتعاىل" -ر ِ
أ الل ِاله".
ض َي اللالهُ َعنال ُهم َوَر ُ َ ُ
كح ُ
َ
احذر فالغفلة ان ال يطا  ..أاااك خيارا ال اثلث هللا!
إ ًنا هم قسلا ال اثلث هللا ،اخرت يف أي قِسم شئ ،،اع ِ
لصالراع
أي ح أ سكحارأ ،فيه واحالد بياالو لالك أه قضالية ا ّ
ّ
ّ
ِ
ِ
أه أصال ًالال االالش عاي الالها ،ليالاله تاالالو إ ّ أه يف ح ال أ ال الاليطا ؟ االالا هالالي الغفلالالة االالن ال الاليطا " ،فَال َاالالاتِلُوا أَوليَالالا َء ال الاليطَا ِ "
النسالالاء ،٧٦:ربّنالالا -سالالبحانه وتعالالاىل -بياالالو إ ّ ال الاليطا لالاله أوليالالاء يالالدافعو عنالاله ،اعالالىن أنالالك تالالرتك ص ال أه ال اإلميالالا
ِحب أ هللا ،أ تنكا اباشرةً وبصالورة تلاائيالة وأنال ،ال ت العر إىل ِحال أ ال اليطا  ،الغفلالة االن ال اليطا  ،عالدم نُصالرة ديالن

هللا -ع ّ وج  -ان ال يطا .

الصال  ،االالن هالالذا احلِال أ؛ ِحال أ ال الاليطا  .وكالالن االالع ِحال أ هللا ،ملالانا؟ هالاللالء هالالم املُفلحالالو
فاحالالذر أ تاالالرتأ االالن هالالذا ّ
ِ
اَّلل ه الالم" للحص الالر فا الالط" ،أَال إِ ِحال ال أ ِ
ِ
اَّلل ُه ال ُالم ال ُلفلِ ُحال الو َ "
َ
حا الالا" ،أ ََال" ،أداة الكنبي الاله" ،إِ " للكنكي الالد" ،أَال إِ حال ال َ
أ ُ ُ
وحصر أ ِح أ هللا هم املُفلحو  ،ال غريهم أب ًدا هو اللي يُفلح.
اجملادلة ،٢٢:تنبيهٌ ،وأتكي ٌد،
ٌ
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اخلامتة

نسالالن هللا -ع ال ّ وح ال  -أ نكالالو االالن ِح ال أ هللا الالالذين يُوالالالو أوليالالاء هللا ،ويُعالالادو أعالالداء هللا -ع ال ّ وج ال  ،-يفعلالالو
نلك؛ طلبًا ملرضاة هللا -سبحانه وتعاىل ،-وأ يسكعللنا لنُصرة دينه.
أقالالو قَال الويل هالالذا وأسالالكغفر هللا يل ولكالالم ،سالالبحانك اللهالالم ِ
وحبلالالدك ،أشالالهد أ ال إلالاله إال أنالال ،،أسالالكغفرك وأتالالوأ إليالالك،

خريا.
وج اكم هللا ً
مت حبلد هللا

شاهدوا الدرس للن ر علر الن ،يف قسم تفريغ الدروس يف انكدات الطريق إىل هللا وتفضلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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