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 http://way2allah.com/khotab-item-143240.htm رابـط الــمادة:

 ورحمة اه وبركاته، السام عليكم
أهاا بكم في الحلقة الرابعة وآخيرة من وقفات  -مى اه عليه وسل  صل  -بسم اه والصاة والسام على رسول اه  

ا وإي   -وجل   عز  -سأل اه أ ،"آيات تُتلى"مع سورة الُملك ضمن برنامج  اكم جميعاا من أهل القرآن الذين أن يجعل
ا في المرة اللي فاتت عن أهم سُ هم أهل اه وخاصته ا اتكلم ؤالين زي ما ذكرنا، وأهم سؤالين في وجهة نظري، .ك

مر بهذ القضايا ا ب َأم ْن َهَذا ال ِذي ُهَو " سؤالينالسورة سألت  اي إن  ز  ، وإية الرزققضية آمن وقض ؛خصوصاا كل
ُصرُُكم ٌد ل ُكْم َي صركم؟ ،20:الملك "ُج  ال صر من َيمُلك لك ،21:الملك" ْن َهَذا ال ِذي يَ ْرزُُقُكمْ َأم  " من الذي ي

ا توق    ،من َيمُلك لك الرزق ،آمنو  اك ا ه  .ف
 

 سيل اإجابات بعد سيل آسئلة
ا في آول خالص أول حلقة إن السورة مليئة بآسئلة، تُ   ا قل ام على الفطرة، اح وبعد  راجع مراجعة عقيدية كي ت

ا في س ا هكد قل ،   ال -شاء اه إن–بدأ د اللي ه ،22الملك: "َأَفَمن يَْمِشي ُمِكًبا"سيبه، ؤال مهم جدا هارد
بدأت  ،22الملك: "َأم ن يَْمِشي َسِويًا َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ  َأَفَمن َيْمِشي ُمِكًبا َعَلى َوْجِهِه َأْهَدى"وبعد السؤال د 
طلقة  ي ُقل  ،25الملك: "َويَ ُقوُلونَ "ورا بعض، بيتخللها بس آية واحدة  "لقُ "مرات  6 ،ُقلْ ، ُقلْ  ،ُقلْ اإجابات ُم يع

تستمر مباشرة في توجيه الخطابات  ،كأنهم مقالوش أي حاجة،  لتستمر في قُ نت ، وإهم هيقولوا حاجة واحدة ،ُقل
 المباشرة بعد سيل آسئلة سيل اإجابات.

 
ةالشخصية الُمعاندة و الشخصية ال  ُمقبلة المؤم

ا  ،كأن السورة مجموعة من التساؤات اللي بتوجه القلب والعقل والبصر في ااتجا الصحيح   ا قل فإن أعرض واح
اد والحرب والرفض  أيضا السورة في  تجميعة آلفاظ ديوغرور  ،21الملك: "ل ُجوا ِفي ُعتُ ٍو َونُ ُفورٍ "فيها جو الع

ة السورةتخاطبها فك الشخصية اللي بالسورة تعر   اللي اختارت إن هي تكون في  الُمعاندة أو الشخصية الُمقبلة المؤم
ا   َأَفَمن يَْمِشي ُمِكًبا َعَلى َوْجِهِه َأْهَدى" :بعد قضية آمن وقضية الرزق -سبحانه وتعالى-صف أهل الحق، يقول رب

دنا َمثَ  "َأم ن َيْمِشي َسِويًا َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ  ا ع موذج آول اللي هو يمشي مال ه ين، ُضِرَب المثل د إن ال بين ات
د إجابات خاطئة لأسئلة في السورة  خاصة في قضية آمن والرزق، علشان كد جت و ُمكباا على وجهه د اللي ع
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د َغَبش في التصورات ه ،رةبعدها مباش يرى آشياء اللي  ،-والعياذ باه–يكون زي الُمكب على وجهه اللي ع
 ا على صراط مستقيم.الذي يمشي سويً على حقيقتها وأبصر اإجابات الحقيقية التي جاءت في هذ السورة هو 

 
 الذي يمشي ُمكباا على وجههآول:  المشهد

 نبدأ آول بالذي يمشي ُمكباا على وجهه: 
ين جم بصيغة  : اات ي  "يمشي"أواا قابل عقبات ويستمر في الطريق أيضاا المؤمن بي ما زيبصيغة المضارع، يع

اد  ساء:" ِإن َتُكونُوا تَْأَلُموَن فَِإن  ُهْم يَْأَلُموَن َكَما تَْأَلُمونَ " -والعياذ باه–الكافر بيجد عقبات ويستمر في الع  ،104ال
ا الكافر، الُمصر، الُمعاند، طب صيغة المضارع،  ا ه يغة يمشي يبحث عن وبص ،3الملك: "َهْل تَ َرى ِمن ُفطُورٍ "قل

فسي الذي ياقيه ،"يَْمِشي َأَفَمن"ين خلل ويريد أن يحارب هذا الد   ُيصادم الكون، الكون   ،بالرغم من كل العذاب ال
ويكون مشرك أو   لرغم من كد بيصر يمشي، طب اللي هيصر إنه يصادم الكونبا -سبحانه وتعالى–كله ُملك ه 

 ُمكباا على وجهه. هيكون يحصله؟كون ايه اللي هويمشي ضد ال -باهوالعياذ –كافر 
 

ظر إلى السماء فوائد   ال
ظر إلى  ؛إشكالية في راسه ،الشخص د ؛قالوا: المثل د فيه كذا إشكالية "ُمِكًبا َعَلى َوْجِههِ "  طريقة وجهته، أنه ا ي

ظر إلى آرض  ،السماء ظرإأنه ي ى على وجهه، وقيل:  آرض فُمكبٌ  إلى نه بي  "ُمِكًبا َعَلى َوْجِههِ "إنه أعمى، مع
ى إنه أعمى وقالوا مقارنة بين أعمى وبصير،  نه أ فالشيء آول واإشكال في الطريق اللي اختار إنه يمشي فيه،مع

ظر إلى آرض وديه إشكالية، ال بي   الل ُهم  ا َعيَش إا ":كان لما يرى شيء يعجبه يقول  -صل ى اه عليه وسلم-ي
ب ،صحيح البخاري " َعيُش اآِخَرة ظر إلى السماء  -مصل ى اه عليه وسل  -ي ال  .كان كثيراا ما ي

بي  لذلك  كان في   ،إلى السماء -صل ى اه عليه وسلم-الشيخ الطريفي كان عمل بحث رائع في مسألة نظر ال
د قوله البيان للشيخ الو تفسير التفسير آيات آحكام صوتي واآن متفرغ في  سبحانه -طريفي، في المجلد آول ع

ة   ،144البقرة: "َقْد نَ َرٰى تَ َقُلَب َوْجِهَك ِفي الس َماءِ " :-وتعالى بي عمل مبحث رائع في الس صل ى اه -كثرة نظر ال
ظر إفوائد اللي بيستفيدها اإالذكر و إلى السماء  -عليه وسلم ل، قباواإلى السماء في مسألة المهابة، نسان في ال

 .-سبحانه وتعالى-خبات ه واإ
 

ا  عقائد ابد أن تستقر في قلوب
ار والدرهم، تتمسك بآرضالشيطان يريدك أ  ظر إلى ن تتعلق بآرض، عبد الدي ظر إلى آرض، ي ، فد واحد ي

ظر إلى آرض متعلق بفتن ا أسبابها بلدنيا و آرض يبحث عن آلهة تجلب له الرزق، عن آلهة تجلب له آمن، ي
ظر إلى السماء، متعلق باهوشهواتها،  ، يعلم يملك له الرزق، ويملك له آمن -عز وجل -يعلم أن اه ،المؤمن ي

ظر إلى  أن آمة لو اجتمعت على أن تضر بشيء لن تضر إا بشيء قد كتبه اه عليه، فالُمِكب على وجهه ي
ام أو اآ سواء قيقتها، هو يرى اآلهة،آرض وهو أعمى، ا يرى آشياء على ح نها لهة البشرية، يرى أاآلهة آص
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بي  فع، وتجلب له الرزق، ال يا ُغاُم إن ي أعل ُمَك كِلماٍت، احَفِظ الل َه " يقول: -صل ى اه عليه وسلم-تجلب له ال
ُ تجاَهكَ  "واعلم أن آمة لو اجتمعت على أن يضروك ،1"تجد أمامك" ،صححه آلباني" يحَفظَك، احَفِظ الل َه َتِجْد

ا، آعمى عن هذ عقائد تترسخ في قلب غام يكُبر بها وتكُبر معه،  2بشيء" هذ العقائد ابد أن تستقر في قلوب
  .العقائد هو الذي يمشي ُمكباا على وجهه

 
 طريق الكفر مليء بالمشاكل ٓنه يصادم الكون

ظر، إ ، إشكال في الطريق، قال د اختار طريق وعريبقى إشكال في طريقة ال اللي أنا بقوله  .شكال في البصر أصاا
د أي مقدمات في  د قدرة، ع ، د مجموعة من كام المفسرين، طبعاا آفضل وآنفع إنكم ترجعوا اللي ع د

حو والباغة، يستمتع بكام المفسرين في ، سواء كام  العلوم الشرعية، أو اللغوية، خاصةا في علم ال شرح المثل د
د ضبط بالعقائد، ويستطيع إنه يقرأ في بعض  ابن كثير، أو الطبري، أو ابن عطية، أو الزمخشري، خاصةا اللي ع

بهر إالتفاسير اللي فيها بعض آخطاء العقائدية حاول نذكر ، هي ا ب زاي حاولوا يفصصوا المثل د كلمة كلمة اح
 ، قالوا طالما يمشي ُمكباا على وجهه، يبقى اإشكال في الطريق، " ِشي ُمِكًبا َعَلى َوْجِههِ َيمْ "تجميعة من اللي قالو

فسية؛ إنه بُيصادم بالكون، الكون كله يطيع طريق وعر طريق مليء بالحفر، هو د طريق الكفر ، مليء بالمشاكل ال
 .-سبحانه وتعالى-اه 

 
 على وجهه ارا سيُيحشر الكافر يوم القيامة 

" ُمِكًبا َعَلى َوْجِههِ "و ،عض المفسرين قال: هذا مشهد للكافر في الدنيا، بعضهم قال: هذا مشهد للكافر في اآخرةب
ي يمشي على وجهه حقيقةا  ا ُمكب على وجهه حقيقة، يع بي ، طب إمع صل ى اه عليه -زاي؟ كما روى عن ال

اس يسيرون على أقدامهم في الدنيا، يجعلهم يسيرون على جعل ن -سبحانه وتعالى-أن اه كما إنه بقدرته  -وسلم
الكافر الذي كان ُمكباا على وجهه في الدنيا، يأتي يوم القيامة يسير يوم القيامة، فقالوا د  -والعياذ باه– 3وجوههم

ي بشععلى وجهه ع رأسه إلى نسان بيسير على وجهه، ليه؟ إنه كان كد في الدنيا، ا يرف، مشهد مؤلم، إ، مشهد يع
 يحشر على وجهه. -والعياذ باه–السماء، فهكذا هو يحشر في اآخرة 

 
 الذي يمشي سويًا على صراط مستقيم: المشهد الثاني

                                                 

فُعك اهُ بهن  ؟ احَفِظ اَه يحَفْظك ، احَفِظ اَه تِجْد أمامكردفُت ال بي  صل ى اهُ عليه وسل م ف" 1  "أخلف يَد ورائي فقال : يا غاُم أا ُأعل ُمك كلماٍت ي
ه   .ابن حجر العسقانيحس

فعوَك إا  بشيٍء قد كتَبُه الل ُه لَ كَ  .." 2 َفعوَك بَشيٍء لم َي ، وإن اجَتَمع وا عل ى أن يض ُروَك بَش يٍء ل م َيض ُروَك إا  بش يٍء واعَلم أن  آم َة لو اجَتمعت عَلى أن ي
 .صححه آلبانيقد كتَبُه الل ُه عليَك، رُِفَعِت آقاُم وجف ِت الُصحُف." 

رجلين ف ي ال دنيا ق ادراا عل ى أن يُْمِش َيه عل ى "أن رجاا قال : يا نبي  اِه ، كيف ُيْحَشُر الك افُر عل ى وجِه ه ي وَم القيام ِة ؟  ق ال : أل يَس ال ذي َأْمَش ا عل ى ال  3
 .صحيح البخاريوجِهه يوَم القيامِة . قال قتادُة : بلى وعزِة رب  َا" 
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ظر إلى السماء، يرى آشياء على  المشهد التاني مشهد مختلف تماماا، اإنسان المستقيم السوي الُمبصر الذي ي
غة المضارع والطريق اللي ماشي عليه يمشي على طريق مستقيم، على صراٍط مستقيم، أيضاا بصي "يَْمِشي"ف  حقيقتها، 

ين إن آول ماشي في طريق وعر ا م ا العلماء قالوا عرف   قالوا من حاجتين: ،لذلك ه
ا، زي اللي كل ما يجي يقوم يقوم واقع عل إن هو ُمكب على وجهه - ى       بصيغة المضارع يمشي ُمكباا كأنه ا يقوم أبدا

 وشه فالطريق مليء بالحفر.
وكأن آول هذا الطريق ا  ،خر ذكر الصراط المستقيمرفوا بيها المفسرين: إن المثل اآة اللي عالحاجة التاني -

فيه حاجات كد  ،مش طرق جانبية، يستحق أصاا إنه ُيسمى طريقاا، عارف لما يكون واحد في طريق متسفلت
الجانب، هذا ا ُيسمى طريقاا، فلما اإنسان يترك د الطريق المستقيم ويسير في  جانبية طوب وصخر ورمال على

 آشياء الجانبية هذا ا يستحق أصاا أن ُيسمى طريق، هذ ظلمات بعضها فوق بعض.
 

 التشبيهات الشديدة في القرآن للُمعِرض عن الطريق المستقيم
ي رائعة في التصوير الظمآن دين اه، تشبيهات رائعة مرعبةتشبيهات القرآن الُمعِرض عن الوحي، والُمعِرض عن  ، يع

ور، الحيران اللي في سورة آنعام، الكلب اللي بيلهث  اللي بيبحث عن السراب، الحيران، الظمآن اللي في سورة ال
وجهه اللي في  اللي في سورة آعراف، اللي بيسقط في أسفل السافلين اللي في سورة التين، اللي بيمشي ُمكباا على

سورة الُملك، اللي بَيِخر من السماء اللي في سورة الحج، تشبيهات رائعة مفزعة مرعبة، تُ َبش ع لك المشهد، أن 
 ".َأم ن َيْمِشي َسِويًا َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ "تختار هذا الطريق أو الذي ا يستحق أن ُيسمى طريقاا أصا، 

 
 كأنه فاقدهاعة اه  في طا ال عمالذي ا يستعمل 

ال ِذي " -سبحانه وتعالى- "ُقْل ُهوَ "أنا أخبركم  "ُقلْ " ،آخر سؤال لسه في أسئلة أقصد لكن بعد كد تبدأ اإجابات
شأة إنت َنْشء ،"َأنَشَأُكمْ  ُهَو ال ِذي َأنَشَأُكْم َوَجَعَل "نسان ا يتفكر في نفسه كن اإنت مليء باآيات داخلك لإ ،ُم
َْٓفِئَدةَ َلُكُم ا عم في طاعته لكن قل   ،23الملك: "لس ْمَع َوآَْبَصاَر َوا  "َقِليا م ا َتْشُكُرونَ "ما تستعملون هذ ال

عم تُ   ،23الملك: د قلب، وسمع، وعقل، وبصر، لذلك بصار اآيات، ستعمل في إكأن آصل إن هذ ال اللي ع
ا قوا يستعملها في الطاعة كأنه فقدها َلُهْم قُ ُلوٌب ا  يَ ْفَقُهوَن ِبَها َوَلُهْم َأْعُيٌن ا  يُ ْبِصُروَن ِبَها َوَلُهْم "ال ايه؟، لذلك رب

ا في الدنيا لكن ،179آعراف: "آَذاٌن ا  َيْسَمُعوَن ِبَها عم في هو  ليه؟ طب ما هوكان ذكي جدا لم يستعمل هذ ال
َْٓرضِ " ،"ْشُكُرونَ قَِليا م ا تَ " -والعياذ باه–لها طاعته فكأنه عط   البث  ،24الملك:" ُقْل ُهَو ال ِذي َذرََأُكْم ِفي ا

شر والذ    .تانيةترجعوا له تاني مرة ه ،24الملك: "َوِإلَْيِه ُتْحَشُرونَ "في كل العالم بعدما ذرأكم في آرض،  ءرْ وال
 

كري البعث  أسلوب القرآن في الرد على م
 َويَ ُقوُلوَن َمَتى َهَذا اْلَوْعُد ِإن" ؟كل هذ آقوال قل قل هما يردوا يقولوا ايهه  عد ما قلت لهم كل اآيات وقلتوا لب

ُتْم َصاِدِقينَ  لسه في صيغة المضارع يقولون لسه يمشي ُمكباا على وجهه لسه ُمصمم يعاند، لسه  ،25الملك: "ُك
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ك ) ى برنامجمن  (4سورة الم  ( 8من  5صفح )   ""آيا تُت
 

ُتْم َصاِدِقينَ  َتى َهَذا اْلَوْعُد ِإنمَ " استهزاءا  "َويَ ُقوُلونَ "ُمصمم يسير في هذا الطريق،  َد الل ِه َوِإن َما " "ُك ُقْل ِإن َما اْلِعْلُم ِع
ِكر البعث، مابيردش عليه كتير، القرآن  ،26الملك: "نَِذيٌر ُمِبينٌ  َأنَا ا، القرآن بيتعامل مع ُم له أسلوب عجيب جدا

ِكر ويدخله فيه ت اآن موجود داخل المشهد، شوف المشهد مشهد ناس نكإنك إ  ،بيأتي له بالمشهد الذي ُي
ك رة، ُتْم َصاِدِقينَ  َويَ ُقوُلوَن َمَتى َهَذا اْلَوْعُد ِإن"م َد الل ِه َوِإن َما َأنَا"اآية بتقول له أنا ماعرفش  ،"ُك  ،"نَِذيٌر ُمِبينٌ  اْلِعْلُم ِع

ي تخيل هو  ،27الملك:" رََأْوُ  فَ َلم ا" هذا الوعد ءن جااآية التانية اآ وبعدين فجأة ه لس الوقتبصيغة الماضي يع
 هو امتى البعث، اآية. صيغة المضارع بيسأل، بيستهزئب

 
 الت أثر به القرآن ومعايشة 
الشيء  ،27الملك: "رََأْوُ زُْلَفةا  فَ َلم ا" عراض عن المعايشةفالمشكلة في اإ ،اللي بيعايش القرآن ابد أن يتأثرلذلك 

ك، بيزد  فَ َلم ا"يوم القيامة بيقرب والعذاب بيقترب  ؛كأن أسد بيحاول يقرب يفترسه   ،"فَ َلم ا رََأْوُ "لف كد بيقترب م
ي قريباا  ،"رََأْوُ زُْلَفةا  كر البعث  ،27الملك:" ِسيَئْت ُوُجوُ ال ِذيَن َكَفُروا"يع هذ الوجو التي كانت تضحك وكانت ُت

، أيضاا التبكيت في "َأَلْم يَْأِتُكْم نَِذيرٌ "وقيل اتقال لهم بقى التبكيت زي " ُوُجوُ ال ِذيَن َكَفُروا ِسيَئتْ "اآن  ،ئوتستهز 
ُتم ِبهِ "آخر السورة  تم به تستعجلون وتستهزئُ ه ،27الملك: "َتد ُعونَ  َهَذا ال ِذي ُك ون أو تد عون ذا الذي ك ون وتتم

تم بسببه تُ  ى تكذبون هذا الذي ك ُتم ِبهِ "كذبون الوحي بسبب البعث بمع  ."َتد ُعونَ  َهَذا ال ِذي ُك
 

 هو الذي يكشف العذاب الدنيوي وآخروي اه وحد
َفَمن " 28فيهم سؤالين اآية  30واآية  28آيات ورا بعض قل، قل، قل، اآية اللي قبل آخيرة آية  3في اآخر 

بتتكلم عن العذاب  28آية  ،30الملك: "م ِعينٍ  َفَمن يَْأتِيُكم ِبَماء" 30واآية " مٍ ُيِجيُر اْلَكاِفرِيَن ِمْن َعَذاٍب َألِي
قذكم من الذي يستطيع إلو وقع عليكم العذاب اآآخروي،  لو أن العذاب الدنيوي  30ية اآ، ؟نقاذكمخروي من ي

كم من يأتيكم بها -عز وجل-اه  تذكروا العذاب  28د الختام، اآية  30ية اآو  28ية اآ، فما بين ؟أزال نعمة م
ا 30آخروي، اآية  ا اختيارت هم اح ا اللى  "ُقْل ُهَو الر ْحَمنُ " ،"آَم ا ِبهِ " بقى تذكروا العذاب الدنيوي، ما بي اح

ا عليه طول السورة د  ا اختارنا هذا الطريق. ،29الملك: "ُهَو الر ْحَمُن آَم ا"اتكلم  اح
 

 يُعذ ب الكافر في الدنيا ليس شرطاا أن
د كل ال   3يبقى إذاا ختام رائع   اس الكفار، ٓن مش كل كافر ازم آيات تذكير بالعذاب آخروي ٓن د آصل ع

ا ثم يُ َعذ ب يوم القيامة ممكن كافر ظاهريً  ،يجد عذاب دنيوي ا مايحصلوش أي مشكلة ويموت موتة عادية جدا ا أمام
َفَمن ُيِجيُر اْلَكاِفرِيَن ِمْن "ختام  28 آولفجاءت اآية  ،ازم كل كافر يذوق العذاب الدنيوي ، مش-والعياذ باه–

كم  -وجل   عز  -لو أن اه  30اآية  "َعَذاٍب َألِيمٍ  ا، طب أزال ع ص اختيارنا اح نعمة الماء من يأتيكم بها وفي ال
ا اآية بتخاطب الكافر الُمعاند ا االسورة احتام خاص خ، "ُقْل َأرََأيْ ُتمْ " تعالوا نقرا مع بعض كد لرافض لْيات قل
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ك ) ى برنامجمن  (4سورة الم  ( 8من  6صفح )   ""آيا تُت
 

ِفي ُعتُ ٍو  ل ُجوا"،"أُْلِقَي ِفيَها فَ ْوجٌ " ، مجموعة لجت لذلك فيه أفواج"ل ُجوا ِفي ُعتُ ٍو َونُ ُفورٍ "نسان بالرغم من وضوحها، إ
خاطبه في اآخر.فيه غرور، فيه استهزاء، يقولون متى هذا الوعد كل اإ "َونُ ُفورٍ   عراض د ب

 
بي  ي الكفار موت ال هم– وأصحابه -صل ى اه عليه وسلم–تم  -رضي اه ع

بي ية أقيل في سبب نزول اآ ،28الملك: "َأرََأيْ ُتْم ِإْن َأْهَلَكَِي الل ُه َوَمن م ِعَي َأْو َرِحَمَا" ون موت ال -نهم كانوا يتم
بي  ،نذار ا يريدون أي نذيردوش عايزين يسمعوا إة، ماعاوالصحاب -صل ى اه عليه وسلم صل ى اه عليه -فال

ا   ،"ُقْل َأرََأيْ ُتْم ِإْن َأْهَلَكَِي الل ُه َوَمن م ِعيَ "طب أنا مت بيقول لهم  -موسل   ا لذلك ،"َأْو َرِحَمَا"أنا والصحابة مت  ه
ا فيها  ا ذكر لكم أكثر من قول أ أقوال أو 3اآية ه : قيل فيها أنتم تتعجلون بعذابي طب افترض إن رب سريعا كد

ي في ا ي في اآخرة، أو رحم ي في الدنيا أو أهلك ي في اآخرة، أنا أسواء أهلك كم أنتم لدنيا، أو رحم تكلم ع
ى موت من يريد أن يأخذ بحُ ، ؟فمن ُيجيرُكم أنتم ى موت سبب هدايتك  أنت تتم ار كمُ ِز جَ أنت تتم   طب لو إلى ال

ار؟زِ جَ يأخذ بحُ اللي ه أنا مت من  طريق الحق؟ من الذي سيُدلك على ك إلى ال
 

بي   على الكفار -مصل ى اه عليه وسل  –رد ال
ك، وعايزك تمشي، طب أنا مشيت إنت هه يترك معصية بيأحياناا تروح تكلم واحد مثاا في إن    وق م تعمل بقى مخ
بي  "ُيِجيُر اْلَكاِفرِيَن ِمْن َعَذاٍب َألِيمٍ  َفَمن"إنتنت إ ، طبشيه، أنا وحش اللي بيكلمك د وحإ صل ى اه -لذلك ال

ي، أو تخي   -عليه وسلم ي في الدنيا، أو رحم ا أهلك تخيلوا  -د قول موجود جميل أوي-لوا بيقول لهم سواء أنا رب
ا بسبب ذنوب ا أهلك ا نتم كفار؟ا طب هيعمل فيكم إيه وأإن رب دنا شوية ذنوب فرب   لو اح ين وع ا مؤم ا أهلك

ارودخ   ا ال ا، طب انتوا كفركم  ،ل ى العذاب آخروي أو رحم ا اإهاك ممكن يأتي بمع ، "اْلَكاِفرِينَ  َفَمن ُيِجيرُ "ه
ي إذا كان "اْلَكاِفرِيَن ِمْن َعَذاٍب َألِيمٍ  َفَمن ُيِجيرُ "لذلك جاء بالوصف ولم يأتي بضمير المخاطب  يمان اللي فيه اإ يع

 .بين الخوف والرجاء معاصي أمر مشوب
 

 إذا كان المؤمن يعيش بين الخوف والرجاء فما بال الكافر؟
ا في البعض لذلك بيروي يقرأ في هذ  كان  ر إن بعض الُزهادكان ذكر أكثر من مفس    ،اآية ديه واآية اللي قبلها ه

ي وق   اظة"نها لوق  إ" -دي بيعيش اآيةلمن -هذ اآية  لعمري"و  :اآية حتى الفجر، لذلك الزمخشري قال اظة يع
ي حاجة تفو   ،الخروف لما بيضرب بالعصاية لغاية لما يستوي د بين خوف يع قك اآيتين دول، إن إذا كان اللي ع

 ."َعَذاٍب َألِيمٍ َفَمن ُيِجيُر اْلَكاِفرِيَن ِمْن "نتم طيع ويخاف من عذاب اه، طب أورجاء خايف وهو مؤمن أصاا وم
 

 يوم القيامة سيظهر الحق واضحاا
ا اختيارناطيب  كم الحرب على الدين، أنتم تصرون على  مأنت بقى، اح معروضون، أنتم معاندون، أنتم ُتسرون بي

ا، أن ون موت ا، أو ٓجل إااستهزاء، أنتم تتم ا تم تخططون ٓجل قتال د  ،29الملك:" بِهِ  ُقْل ُهَو الر ْحَمُن آَم ا"هاك
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ك ) ى برنامجمن  (4سورة الم  ( 8من  7صفح )   ""آيا تُت
 

ا فيها أكثالجهر بالعقيدة، هو ا ا قل ا بالر   "ُهَو الر ْحَمنُ "حمن ر من مرة اسم الر  لرحمن، السورة اح ي نحن آم حمن، يع
ُلوَُكْم َأُيُكْم َأْحَسُن َعَما "لذلك في آول  ،ازم اإنسان يؤمن بما يتكلم تج مش قوا،  ،2الملك: "لَِيب ْ القول ازم ي

ا أي حاجة، طب هما بيخوفونا، هما بيهد   "ُن آَم ا بِهِ ُقْل ُهَو الر ْحمَ " ،عمل َوَعَلْيِه "دونا، الكفار دول ممكن يعملوا في
ا إ ،29الملك: "ُقْل ُهَو الر ْحَمُن آَم ا بِِه َوَعَلْيِه تَ وَك ْلَا َفَستَ ْعَلُمونَ " "تَ وَك ْلَا ا ُضا  مش إنتم بتقولوا علي شوف ل هح

 َوِإن ا َأْو ِإي اُكْم َلَعَلىٰ  "زي سورة سبأ  ،29الملك: "َستَ ْعَلُموَن َمْن ُهَو ِفي َضاٍل ُمِبينٍ فَ "يحصل يوم القيامة ايه اللي ه
ا اللي على الحق يوم القيامةه ،24سبأ: "ُهداى َأْو ِفي َضَاٍل ُمِبينٍ   َمْن ُهَو ِفي َضالٍ  َفَستَ ْعَلُمونَ " شوف مين في

 ."ُمِبينٍ 
 

 وكافر ُمعاند الحوار بين مؤمن يدعو إلى اه
لى اه وكافر ُمعاند، آخر ن يدعو إعايزك تتخيل الحوار بين مؤم ،"ُقْل َأرََأيْ ُتمْ "مشي خر حاجة أقولها لكم قبل ما أوآ

ي لن  ،"َغْوراا"اللي معاكم د  ،"ُكمْ ِإْن َأْصَبَح َماؤُ "كأنك تصحى الصبح  ،"ُقْل َأرََأيْ ُتْم ِإْن َأْصَبحَ "حاجة يقولهاله  يع
لزال، فجأة تخيل إن ممكن فجأة يحصل ز  -والعياذ باه-تستطيعوا أن تصلوا إليه، تحول عافيتك وفجاءة نقمتك 

ممكن مين اللي ، نعيم ظاهر "م ِعينٍ  ِإْن َأْصَبَح َماؤُُكْم َغْوراا َفَمن يَْأتِيُكم ِبَماء" يحصل بركان، رياح عاصفة، فجأة
عمة بعد زوالها  ؟يجيبلك ال

 
 غتر بآسبابقادر على كل شيء فا ت -عز  وجل  -اه 

اس قالها استهزاءا كلذلك   قال: "تأتي بها  ا سمع اآية ديلم   ان الزمخشري ذكر قصة عجيبة شوية إن بعض ال
ا هالفؤوس و  ا من آسباب مالمعاول، أ لو الميه نزلت اح قال  لماء، لما سمع اآية ديا نأتي باتصرف، مع

يه وأصبح أعمى،  -عز و جل–فأذهب اه  استهزاءا  ما يحصلوش حاجة،  ئعلى فكرة ممكن واحد يستهزِ ماء عي
ِإِن اْلَكاِفُروَن ِإا  ِفي "ا قال: ود بيدل إن أحياناا بيحصل اغترار بآسباب زي ما رب   ،والعذاب يكون يوم القيامة

ا ه هيقولك ،"َماؤُُكْم َغْوراا ِإْن َأْصَبحَ  َأرََأيْ ُتمْ "ية ممكن واحد يسمع اآ ،20الملك: "ُغُرورٍ  هو ممكن  ع ميه ماَص  اح
ي ياخد عقلك، إ قادر  -وجل   عز  -اه ،الذي يغتر بالسببيدك، مصانعك، أموالك، اه قادر على كل شيء، يع

َْرضَ َفَخَسْفَا بِِه َوبِ " هلك السببيُ أن  على أن يهلكه و اه قادر على كل  ،فاإنسان ا يغتر ،81القصص:" َداِرِ آْ
 .-سبحانه وتعالى-شيء ٓن الُملك ُملكه

 
 خاتمة

ود الَمِلكاقرأ السورة تاني ستجد أن السورة بتكلمك عن الَمِلك، مملكة الَمِلك، عظمة الَمِلك، قُ   ،درة الَمِلك، ج
ود الَمِلك  نهاية الُمعرضين عن أوامر الَمِلك، ثم عن سبحانه –أهل اإيمان الذين اختاروا طوعاا أن يكونوا ضمن ج

ي وإي اكم من أهل -وتعالى ه، ويجعل صرة دي ا ل ا في طاعته، وأن يستعمل هم وأن يستعمل ، أسأل اه أن نكون م
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ك ) ى برنامجمن  (4سورة الم  ( 8من  8صفح )   ""آيا تُت
 

شهد أن ا إله إا وبحمدك أ مالقرآن الذين هم أهله وخاصته، أقول قولي هذا وأستغفر اه لي ولكم سبحانك الله
 أنت أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم اه خيرا.

 
 تم بحمد اه

ت  شر على ال تديات الطريق إلى اه في في قسم تفريغ الدروسشاهدوا الدرس لل ا: م  وتفضلوا ه

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