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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

هلل، وفّق اسلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمريي حفظها  أخواتي الفاضالت، إليكم

 (عِـلْـمٌ يُـنْـَتـفَــُع بِــهِ)، وهي تنزل يف مدونة اهلل أن ينفع هبااهلل بعض األخوات لتفريغها، ونسأل 

http://tafaregdroos.blogspot.com//!# 

 :ةماه اتتنبيه

 فهم السلف الصاحل. منهجنا الكتاب والسنة على -

الطالبات ومل تطلع عليه األستاذة حفظها اهلل، أما الدروس املعتمدة من األستاذة هذه التفاريغ من اجتهاد  -

 فهي موجودة يف شبكة مسلمات قسم )شذرات من دروس األستاذة أناهيد(

http://www.muslimat.net/ 

سامل من اخلطأ، فما ظهر لكم من صواب فمن الوحيد الكامل ال، فكتابه هو الكتاب عزّ وجلّالكمال هلل  -

 اهلل وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر اهلل..

 ى.واهلل املوفق ملا حيب ويرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 هـ1437 /10 /12يوم األحد األول ألقي اللقاء 
 هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. احلمد
 .لقرآناب االستبشار: الثالثة اليت عنواهنا هذا املوسم يف دورتنا الصيفية هبذه اللقاءات ئنبتد
ييز بني أهل اإلميان وأهل النفاق حال واليت فيها مت، اآلية العظيمة اليت يف أواخر سورة التوبة هذا العنوان إمنا هو منتزع منو 
 .كالم هللا  هممساع

هذا الكتاب  ف ؛فعلهم عليه ةن يف ردوهذه السورة كما تعرفون من أعظم األدلة الدالة على أن هذا الكتاب العظيم الناس خيتلفو 
فمعناه أننا  ،[2]البقرة:  {ل ِّْلم تَّقِّني   ًدىه  } :للناس يف سورة البقرة خمربًا عن هذا الكتاب أنه هدىً  -وجل   عز  -هللا قال ، ىد  كتاب ه  

 .نفهم أن هذا الكتاب العظيم يهدي مجيع الناس إىل الصراط املستقيم
فرق الذين افرتقوا عن دين اإلسالم أهل ال منبل كثري ! ليس هذا فقط كثري من الناس يسمعون القرآن وال يهتدون به؟لكننا نرى  

 :اًل مثأخذوا يف افرتاقهم آية معهم، 
من القرآن ويستشهدون هبا  هؤالء حيفظون آايت ،ًناييرون تقتيل املسلمني د ناخلوارج هم أشهر من نسمع عنهم الذي -

  .على ما يفعلون
آايت من كتاب هللا يستدلون  هممعأيًضا  ،املرجئة الذين يرتكون العمل ويقولون يكفي يف اإلميان القلبمتاًما وعكسهم  -

 .هبا على هذا املعىن
هناك فرقة أعظم من ، بل تفع منهوضال عن كتاب هللا وغري من، مهتدي لكتاب هللا ومنتفع منه ليس فقط الناس معىن ذلك اإذً 

ائم الذي صام والقائم الذي قام الناس خيتلفون حول كتاب هللا، والصف .هناك من دخل الضاللة أبخذه آية من كتاب هللا ،الءؤ ه
إن كان  ما أ .املستقيم إن كان صادقًا ما يهديه إىل الصراط نه يكون قد مسع من القرآن العظيمد أوهو صادق يف إقباله على ربه، الب

البد ستبشار، وحنن نناقش موضوع اال ولذا .يسمع من القرآن إال ما يؤيد هواه، والذي ال يؤيد هواه كأنه ال يسمعه مافإنه كاذًًب 
نتزع من اآلية اليت يف أواخر سورة نا م   لاملسألة، يعين هذا االستبشار كما تبني   قبل أن نتكلم عن االستبشار البد أن نتكلم عن أصل

  : التوبة
نـْه م س ور ة   أ نزِّل تْ  م ا و إِّذ ا} ذِّهِّ  ز اد ْته   أ يُّك مْ  يـ ق ول   مَّن ف مِّ  [124]التوبة: {َيْستَ ْبِشُرونَ  ه مْ و   إِّمي اانً  فـ ز اد تْـه مْ  آم ن وا الَّذِّين   ف أ مَّا    مي اانً إِّ  ه َٰ

  .ل من عند هللانز  معناه أن القرآن م   {أ نزِّل تْ  م ا }و إِّذ ا
وكل من  :وكما سنسمع يف كالم ابن عطية ،سورة من القرآن يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلمأي  {س ور ة   أ نزِّل تْ  م ا }و إِّذ ا

 أ نزِّل تْ  م ا }و إِّذ ااآلية  نفسنا ًبلنسبة هلذهنريد أن نرى  لونا حنن اآلن نظروا ملوقفايعين  1ل عليه سورةنزِّ جتدد له علم كأنه مبثابة من أ  
كل   كر ابن عطية أنذ  ؟ر أنفسنا ًبلنسبة هلذه اآليةدِّ ق  نـ  سكيف فوانتهى نزول السور  كما هو معلوم  اليوم انتهى الوحي ،{س ور ة  

 .مبنزلة النزولًبلنسبة له  يصبحإنسان جتدد له علم بسورة 
 :ىل فريقنيينقسمون إ -مؤمننيظاهرهم أهنم -ردود فعل الناس ننظر ل ا م ا أ نزِّل ْت س ور ة {إِّذ  و  }

                                                           
 .384-4/437احملرر الوجيز:. "ورة القرآنلم مبنزلة نزول سوهذا حكم من يتعلم العلم يف معىن زايدة اإلميان ونقصانه إىل يوم القيامة، فإن تعلم اإلنسان الع": قال ابن عطية 1
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نـْه م{} ذِّهِّ  ز اد ْته   أ يُّك مْ }مَّن يـ ق ول   السورةالذين يسمعون هؤالء من  ف مِّ من فيكم زادته هذه إمياان، وملا تقرأوا ، أ يُّك ْم: {إِّمي اانً  ه َٰ
 :املفسرين بني قولنيأن  ونتفسري هذه اآلية جتد
ذِّهِّ  ز اد ْته   أ يُّك مْ } -ء منافقني أكيدوهؤال-بني أن املنافقني    :{مي اانً إِّ  ه َٰ

  ًرمبا سأل بعضهم بعض أيكم زادته هذه إمياان 
 ألوا املؤمنني من أجل أن يشككوهمورمبا س 

ذِّهِّ  ز اد ْته   أ يُّك مْ السؤال }هذا  ماذا  اآلايتملنافقني كاملؤمنني يتوقعون أنه إذا قرأوا هو أن او  بنفسه يدلنا على شيء مهم {إِّمي اانً  ه َٰ
 م ن واآ الَّذِّين   ف أ مَّا} :لة اليت جيب أن نكون عليها فيقولحلاعليهم ويوصف لنا ا -عز  وجل  -تزيدهم إميااًن، فيجيب هللا  حيصل هلم؟

ر ون   و ه مْ  إِّمي اانً  فـ ز اد تْـه مْ   :وصفني للذين آمنواك هنا هذا معناه أن ،{ي ْستـ ْبشِّ
 .تزيدهم إمياانً  يسمعوهناأن اآلايت اليت  .1
 االستبشار.أهنم كلما مسعوا اآلايت حيصل هلم  .2

 ..الثاين وهو االستبشار األمر علىواسع عظيم البد من إعطاء نبذة عنه قبل أن أدخل  وعموضأما زايدة اإلميان فهذا 
 || املؤمنني || صفات

أن ينقل اإلنسان إىل اجلهة األخرى  اهنا البدقد  ملؤمنني مبعىن أن ف  صفات افكر جيًدا هذه الصفات قبل أن ندخل يف التفاصيل ن
إىل حتقيقه أو البحث عنه  لكي تصل ش عنهه يعين تفت  قلقرآن وصف للمؤمنني البد أن حتق  ني يف ائوكل مرة تقر . املنافقني وهي جهة

  .لننجو ك بهالذي نتمس   حبيث أن القرآن يكون احلبل ،أو التأكد من وجوده
 ما جتتهد فيه. اهذ ،مواقف املؤمنني ،مشاعر املؤمنني ،أفعال املؤمنني، ملا يعرض عليك أوصاف املؤمنني -
 .هذا ما حتذر منه ،افقنيردود فعل املن ،مشاعر املنافقني ،أحوال املنافقني ،وملا يعرض عليك مواقف املنافقني -

يف طريق ربه، فلنجعل أول  د والسعياإلنسان من اجلِّ  هإمنا هو وصف يصل ،ةالوالد اسم أيخذه اإلنسان من ليسفاإلميان 
 .سأل هللا أن يقبل منا أعمالناأالسعي هو هذا الشهر الذي مر  علينا 

ومسعته  ،نك قرأت القرآن مرات، مث إذا سعيت كما ينبغي يف ذاك الشهر أهم شيء خترج منه: أسنجعله هذا الشهر يأول السع
ى أوصاف املؤمنني فيه بصورة وتر  ،وقفت عنده تتأملهو قرأته و وبقي عليك أن الذي مسعته ، ووقفت عند آايت كثرية مرات ،مرات

واخر سورة التوبة وصف واضح أهذه اآلية يف  ء.تكون من هؤال وتبعد أن ،من أجل أن تكون من هؤالء؛ جيدة وأوصاف املنافقني
ر و وأيًضا حالتهم األخرى أهنم ، مياانً آمنوا هم الذين يزدادوا إ متاًما الذين  ن {.}ي ْستـ ْبشِّ
ة اليوم خاص، هنم يستبشرونأوبشيء من التفصيل معىن  ،معىن ازدادوا إمياانً  لم بشيء من اإلمجاسنفه-ذا اللقاءاتيف ه
الشهر الكرمي  اواخر هذأوأظن ة. نعلى شؤون حمز  ،ستبشاراا وراءه وننا وآذاننا كل يوم على شأن منفتح عينا بسبب أن ؛يستبشرون

نا نتوقعها حصلت وهذا كله كوأمور ما   ،وأوائل هذا الشهر الذي حنن فيه كانت من املواقف الكثري اليت حصلت وهزت الوجدان
 .الشيطان لكن هذا اليأس ما هو إال من ،يسبب دبيب اليأس إىل قلوب املؤمنني
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 النـَّه ارِّ  يفِّ  اللَّْيل   }ي ولِّج  سبحانه وتعاىل  هللا ويعرفون أنه كما أن   ،القرآنهللا يستبشرون كلما قرأوا  ن الذين يعرفون سنةو املؤمن
ح هؤالء القوم الذين د طغيان الطاغني وزاد تبج  ظلمت األمور وزاأت األوضاع و شتد  امهما  أن  [ 13]فاطر:  {اللَّْيلِّ  يفِّ  النـَّه ار   و ي ولِّج  
سيعود أهل اإلسالم إىل مكاهنم و  أنه مهما زاد تبجحهم سيعود األمر ويستقر  ة، يات وأغفلوا كل حدود حىت اإلنسانوا احلرمتعد  

أن  -ز  وجل  ع-إمنا ابتلينا هبا بالًء نسأل هللا  ،وا فيها دون أن يعقلوهاوتذهب هذه األمور اليت دخل -عز  وجل  -ويرتفع دين هللا 
 .يرفع عنا

لمة كلما اقرتب لكة والظ  احل   كلما زادتف ،الستبشارلقيقة هو وقت الستبشار لكن يف احللظن أنه ليس وقت فهذا وإن كان ي  
لكة هو آخر وقت لليل مث أييت الفجر وينقشع قت فيه ح  أن أكثر و  يف خلقه للكون -عز  وجل  -فجر، وأنتم تعرفون يف سنة هللا ال

لكن املؤمن احلق ما ينتظر  ات.شار هلم من ب ويعود أهل اإلسالم ويظهر اإلميان ويستبشر املؤمنني مبا جعل هللا ،هذا الظالم كله
عة ويقسم ًبهلل أن كل هذا الظالم سيذهب فتكون األمور يف الغيب وهو يراها كأهنا واقب، املؤمن احلق يؤمن ًبلغي ،األمور تصبح علًنا

كلها ساعة والنور سيمأل : )يقولفجرًا  الرابعة إال ربع صباًحا كما أن أي واحد ينظر يف الساعة ويراها مثاًل ،  والبد من نور وراءه
انه، البد كل البشارات اليت يف  صاحب اإلميان يدرك ذلك إبمي ه،س  ألنه يدرك ذلك حب ، ملاذا؟قسم على ذلكي  مستعد أن  (املكان

عها ونرى ونرى أيًضا وقو  ،البشارات سنرى إن شاء هللا هذه ة.كتاب هللا وردت ويف سنة النيب صلى هللا عليه وسلم البد أهنا واقع
وقد حتمل معىن  ،فس كلمة البشارةنوقد ال حتمل  ،بشرون يف الدنياي  ة قد حتمل هذه الكلم ،ارة يف القرآنأهنا قد حتمل كلمة بش

 .عكسي
ٍذ }و يـ ْوم ئِّ  صر هللا كما يف أوائل سورة الروميفرحون بن، املؤمنني يستبشرون بنصر هللا -عز  وجل  -يف كتاب هللا  جتد اًل مث -

كلمة   ذا واضح يعين جتده ،االستبشارالفرح و هذه يف كلمة [. 5-4]الروم:  {يم  بِّن ْصرِّ اَّللَِّّ ي نص ر  م ن ي ش اء و ه و  اْلع زِّيز  الرَّحِّ  ح  اْلم ْؤمِّن ون  يـ ْفر  
 .موجودة يف اآلايت الفرح ،االستبشار

 .نن هللاسالعجيبة من  نستبشر به إمنا أيًضا سيتبني لنا أننا سنستبشر ببعض السنن مافقط  س هذايل
نقول أن  ؟هذه نستبشر فيها ألي سبب [28]غافر:  {ك ذَّاب    م ْسرِّف   ه و   م نْ  يـ ْهدِّي ال   اَّللَّ   إِّنَّ } :مثال تسمعون يف غافر -

د أن يظهر ما ميكن أن يهديهم هللا والبد أن يظهر عوارهم والب ال ؟!القوم ما داموا زادوا إسرافًا وزادوا طغيااًن ماذا سيكون هنايتهم
فعلوا وفعلوا إىل أن وصلوا إىل املدينة اليت أخرب فيها النيب صلى هللا عليه وسلم أن من  ،هم تعدوا قتلوا مسلمني .فيهم من خبث

2يعتدي فيها يذوب كما يذوب امللح يف املاء أن هذه إمنا هي بشارة حىت لو مل  كن متيق ًِّنا  ،هللا ال يهدي من هو مسرف كذاب.. 
 .  ظاهرها أهنا بشارةيظهر يف

 ال يوجدكون مستبشرين متيقنني كيف البد أن ن  ،نواع البشارات وكيف جيب أن تكون عقيدتنا يف االستبشارأنتكلم عن  حنن اإذً 
 .يف نفوسنا أي شك يف هذه البشارة

 
 

                                                           
ب   احلج، ، كتابمسلم صحيح 2 ، هللاِّ  ع ْبدِّ  أ بِّ  ع نْ  .492 ،هللا   أ ذ اب ه   بِّس وءٍ  دِّين ةِّ اْلم   أ ْهل   أ ر اد   م نْ  ًب  مِّ  أ ب و ال  ق  : ق ال   أ نَّه   ه ر يـْر ة   أ بِّ  ع ل ى أ ْشه د  : ق ال   أ نَّه   اْلق رَّاظِّ  ع ل ْيهِّ  هللا   ص لَّى اْلق اسِّ

ةِّ  ه ذِّهِّ  أ ْهل   أ ر اد   م نْ )): و س لَّم   ْلح   ب  ي ذ و  ك م ا  هللا   أ ذ اب ه   -ة  اْلم دِّين   يـ ْعينِّ - بِّس وءٍ  اْلبـ ْلد   ((.اْلم اءِّ  يفِّ  اْلمِّ
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 .بد أن نتكلم عن نفس اإلميانبد أن نقدم قبل الكالم عن االستبشار الولذا ال ،ننيألهنم متيق ؛أهل اإلميان واليقني مستبشرين
نـْه م س ور ة   أ نزِّل تْ  م ا و إِّذ ا} :جييب على سؤال املنافقني -عز  وجل  -أذكركم ًبآلية مرة أخرى هللا  ذِّهِّ  ز اد ْته   يُّك مْ أ   يـ ق ول   مَّن ف مِّ  ه َٰ

ر ون   و ه مْ  إِّمي اانً  تْـه مْ فـ ز اد   آم ن وا الَّذِّين   ف أ مَّا} -عز  وجل  -هللا  يرد   {إِّمي اانً  مها وتسمعها من كتاب أنت مؤمن كل آية تتعل اإذً  {ي ْستـ ْبشِّ
 :ك فعلنيفيهللا ستفعل 

 .الفعل األول أنك ستزداد إمياانً  .1
 .والفعل الثاين أنك ستستبشر مبا يف كتاب هللا .2

مجال حصول ًبإل -ء هللاشا إن-وم لينناقش ا . فنحنحصول االستبشار معتمد على حصول اإلميان ،الثاين معتمد على األول
  .يف بيان أن االستبشار معتمد على قوة اإلميان أمث إن شاء هللا نبد ،اإلميان

 -عز  وجل  -يف ستزيدهم آايت كتاب هللا ك.  إمياانً هذه اآلية حاهلم أهنم كلما مسعوا آية من كتاب هللا زادهتم  ؟ما حال املؤمنني
  ؟إمياان

ملا نقول تصديق يقيين  ،صديًقا يقينًياؤمن هو الذي يسمع خربًا من األخبار الغيبية فيصدقها تامل، هو التصديق اليقيين اإلميان
لكن أول ما نقول اإلميان  ًبألوامر، القةهلا ع أنهل األخبار هلا عالقة ًبألوامر سيتبني لنا  .األوامر وليس معناه نتكلم عن األخبار

 .حنن نتكلم عن األخبار اإذً 
  به سبحانه وتعاىل حقربِّ ما خي   اإذً ، قؤمن من القرآن ينزل يف قلبه أنه خرب تكلم به هللا وهللا كالمه كله صدكل خرب يسمعه امل

لق آدم عليه السالم خ -عز  وجل  -وتسمع أن هللا  ،تسمع عن بداية اخلليقة فمثاًل  .نه يقنيحتتاج أن تتعامل معه على أ ،يقيين
عرب عن هذه احلقيقة إال كما أخرب ال ت  و وال حتتار يف بداية اخلليقة ، ق إىل قلبك أي شك فيههذا اخلرب ما يتطر  ،وأسجد له املالئكة

 .هللا يف كتابه وعلى لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم
  :يف مسألة التصديق اليقيين ثالثة شروطهناك 
 :نةالسيبية اليت وردت يف الكتاب و أن التصديق اليقيين هذا سيكون يف األخبار الغ األول. 
 اليقيين ال يدخله شك أبًداأن تصديقه للخرب لثاين:ا .  
 يعرب عن هذا اخلرب الغييب كما ورد يف الكتاب والسنة هأن :الثالث. 

وكيف  ،خللق السماوات واألرض ة الكتاب والسناخلرب يف مسألة خلق السماوات واألرض،  هذا أكثر لو ضربنا مثال يفسيتبني  
عرب عنه إال  وأال ت  ، حقيقة وأنه وقع ن أنههذا اخلرب املطلوب منك أن تتيق  ، كما يف سورة فصلتيف يومني   أنه خلقها سبحانه وتعاىل

ريات اإلنسانية حيصل انفصال بينك وبني مهية ألن أول ما نبدأ يف األخبار الغيبية ًبلتعبمر غاية يف األأوهذا  ،كما أتى يف القرآن
  .وًبملثال نتصور املسألة ،اإلميان
االنفجار )ــعن بدء اخلليقة مبا يسمونه ب يتكلمون السنوات اخلمس السابقة خرجت لنا كلمة بدل خلق السماوات واألرض يف
هللا الذي  ،ألن ما يف أحد عنده هذا العلم أبًدا؛ صونرَّ ويتخ !الكوين ويقولون أن هذه نظرية كيف بدأ الكون ًبالنفجار (الكوين

أي  .هللا الذي خيربك بذلك ،خيربك كيف خلقهم وكيف يف يومني وكيف دحاها وكيف أعطاهاخلق السماوات واألرض هو الذي 
عربوا عن ذلك د، أييت مبعلومات وينسجها كما يري ،عيتوق ،صأحد اثين يتكلم عن مسألة خلق السماوات واألرض صفته أنه يتخرَّ 
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 ،ةيكفينا هذه الكلم ،ىنسنقول حنن املؤمنني يف غِّ  ،وال خطأ حنن لن ننازع أحد يف الكلمة وال نقول صحيح .الكوين بكلمة االنفجار
ىن أن حنن يف غِّ  ،جزء من عقيدتنا ومن إمياننا ًبلقرآن ومن إمياننا أهنا خرب من عند هللاقة الغيبية اليت حنن نعتقد أهنا أن أنيت للحقي

خلق السماوات واألرض على التفصيل الوارد يف سورة  ومن مث سنبقى يف عقيدتنا معتقدين أن هللا .نعرب عن هذه احلقيقة هبذا اللفظ
 .اخلرب واضح عندان ،ًبلتفصيلو  ًبإلمجاليف سورة فصلت ويف غريها من سور القرآن و النازعات 
 تعبري آخر غري عربِّ ما ي  ، يدخله الشك اميتيقن به و هذا معناه أن املؤمن حقيقة إميانه أن كل خرب غييب ورد يف القرآن يعرفه  اإذً 

، وأتت الذرية من لق آدم عليه السالم وأسجد له املالئكةخ -عز  وجل  -هللا  ،منازعة هخلقك كإنسان ما في .ملوجود يف كتاب هللاا
ن، ما حنتاج نتناقش فيها، لسنا هذه نظرية فال! قرد علم. أييت أحد يقول لك: أصل اإلنسانهباطهم إىل األرض كما نإبعده بعد 

قائق. فاملؤمن أصال ليس لديه مؤمنني يف غِّىن أن نبحث عن هذه احل ثبات بطالهنا، حننإصحتها وال ثبات إحباجة للنقاش وال 
و ننفي صحيح أو ال، لديهم اثبااتت.. نثبت أ ،عالمة استفهام، مكتفي يف املعارف الغيبية ًبحلقائق القرآنية فال ندخل يف التفاصيل

جود يف كتاب هللا. أما ما يطرحونه مو  داتنا، والذي سنحاسب عليه هوب على اعتقاهذا ال يهمنا، الذي يهمنا أننا سنلقى ربنا حناس
كانت أمساء أكانت   أايً  ستسأل عن ما مسعت يف القرآن. فاملعىن  طروحاهتم فهذا شيء ال يعنينا ولن ن سأل عنه، إمناأطروحاهتم وأاي ً

 ن.رب عنها كما وردت يف القرآيدخله شك ي ع يصدقها، ما ايقينً  اأن املؤمن يسمع األخبار مساعً 
هللا، من جهة أحوال  من جهة صفات إميانك يكون ًبألخبار الغيبية من جهة أفعال هللا، ؟ملا أنيت إىل هذا اإلميان كيف يزيد

ألمور وم القيامة، كل هذا يعترب من اسيكون يف اجلنة ويف النار وي سيكون يف مستقبل األمر، من جهة ما األمم السابقة، من جهة ما
 الغيبية اليت تستلزم منا اإلميان. 

إمياان وليس من آمن إمياان جممال.  مجايل، نتكلم على من يزداديعتمد على إميانه اإل ما ؟املؤمن ماذا يفعل وهو يسمع القرآن
تيقن به أوعلي أن  كل خرب فيه صدق،مجايل يقول هذا القرآن كالم هللا، و مجايل، فاإلميان اإلإأنت تدخل على القرآن ومعك إميان 

؟ تستلزم أنك تزداد إمياانً  لكيم منك آية تقرأها يف القرآن وفيها خرب غييب ماذا تستلز . لكن كل مجايلاإل اإلميانهذا  ..وال أشك
  ا. هبعرب  وتصبح هي لغتك اليت ت   ،تقف أمامها وتتيقن هبا، ومتررها على خاطرك

من أدوات املواصالت شيء موجود  أداة رأوها على أهناعامة الناس آها الناس كلما ر السفينة هذه اليت جتري يف البحر  مثال: 
 سواء كانت ابتداًء بصناعتها يف، ة هللا علينا هبذه السفينةمن وتسمع -عز  وجل  -فيها كتاب هللا  كل مرة تقرأ. يف  عندان وننتقل به

 :ينة اليت حتمل اخللق بطريقتنيلسفعن هذه ا تسمعهللا،  يف التذكري هبا يف كتاب قصة نوح عليه السالم، أو كان املنة مستقلة
 خرهآوكيف أنه كان يصنعها وميرون عليه ويستهزؤون إىل  ،يف قصة نوح. 
  لبحروا مينت علينا يف أنه محلنا يف الرب -عز  وجل  -يف كون أن هللا. 

 ،عقيدتك خرب غييب سابق ،سةهذه احملسو  !عقيدتك يف السفينة ماهيهذا نوع يف ذكر السفن وهذا نوع يف ذكر السفن، اآلن 
هو الذي و جعله ًبقًيا  -عز  وجل  - وهللا ،وامنت هبا عليه وانتقل هذا العلم للناس ،أن هللا علم نوح عليه السالم هذه الصناعةوهو 

ذات ألواح ودسر ماذا سفينة  وي فيه، موج كاجلبال ماذا تساهود وكيف أهنا كانت موج كاجلبال سورة ملا تسمعمث  .محل اخللق فيها
 ة تعتقدها رغم أن السفينةهذه عقيد .-ز  وجل  ع-هللا  ذي حيملنا يف البحرال افإذً  ،لكن ألن هللا محلهم فيها جنوا. ال شيء تكون؟!
 .ه األمر الغييبحمسوس لكن وراءشيء 
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بية نستعرضها كخرب ونستعرضها  لغيونستعرض كل هذه األخبار ا ،سنقف كثريا أمام ما نقرأه يف كتاب هللاأننا معناها  اإذً 
  .كاعتقاد

ت آايت القرآن زاد ما استعرضل ك! زايدة اإلميان معناها أن  ن منها خالًياأما أن جتري كلمات القرآن على اللسان والوجدا
ل جهل إن كان وذهب ك، ذهب كل شك إن كان هناك شك بل، وليس شرطًا أن يكون شك ،اليقني يف القلب وذهب كل شك

  .كل غفلة إن كانت هناك غفلة  تذهبو ، جهل هناك
 :أمور ثالثةاإلميان يعرتيه  اإذ  
عليه السالم أتى إىل بين ن عيسى األنبياء ما تعرف أ ما تعرف مثاًل  (،ما تعرفها)حبقيقة املسائل  تكون جاهاًل أن إما  -1
سى إىل بين يتبني لك أن هللا أرسل عيف رأ يف القرآنتق مث ،قسم كذبوه وقسم آمنوا به :وانقسم بين إسرائيل عليه إىل قسمني، إسرائيل
 .ينكشف اجلهل وتتعلم ؟تزداد إمياانً كيف   .إسرائيل
ا ًبملسألة لكن غفلت عنها -2

ً
لكنك غفلت  ،ليه السالمعإمنا علمها هللا نوح تعرف أن هذه السفينة ، أو تكون عامل

غفلت ، فينة جزء من اعتقادكغفلت أن الس ،غفلت عن احلق ،اوالسفينة جتري بنظرية كذ ،وتعلمت أن هذه النظرية فالن وفالن
قرأ يف القرآن كيف فتت عن هذا غفل ،واهلواء جزء من اعتقادك غفلت أن الريح ،جزء من اعتقادكسماء أن املاء الذي ينزل من ال

أيمره هللا وقد يسلطه هللا على بعض خلقه ر إمنا خملوق خلقه هللا ومأمو  ،األحوال اجلوية كما نعرب عنهاو أن هذه الريح ليست رحًيا متر 
 .ن الريح واهلواء جمرد شيء يعيشونهن الناس يرو أابل قيف مءها فتعتقد يف الريح عقيدة ما ورا م.فيكون هو العذاب على بعض األقوا

أو أمور ستكون يف  ،دهاعْ  يفهم بـ  وال يعيشهاأو  ،يعيشها اإلنسان يكون جاهل فيقرأ القرآن وأتتيه أخبار غيبية عن أمور مل اإذً 
 .  مجيًعا نشرتك فيهاوهذين النوعني .هوإما غافل يتنب   إما جاهل يتعلم ؟كانت أنواع األمور اليت هي غيب ما حاله  أايً ، املستقبل
 فيقرأ القرآن ة،وألقى عليه الشبهن اإلنس أو اجل نيطاشيمن أاته  ،يزداد إميااًن يعين أمر يكون قد شك فيه: األمر الثالث -3

 .فيكون بذلك قد ازداد إمياانً ة، ويفهم ويتدبر حىت تزول منه الشبه كررهوي

 
 

نستبشر ملا نكون  ،ني ونتعلمنكون مستبشرين ًبلقرآن ملا نكون جاهل ،نواع الغيب هو الذي حيصل معه االستبشارنا ألفهم
 .ندور فيههو هذا الذي سيف أي شيء  ،أو شك وتزول ةبهشُّ ن يف و نستبشر ًبلقرآن ملا يك ،ني ونتيقظغافل

سنرى  ،يستلزم منا العناية بهلذي سيكون حظنا يف االستبشار متصل أبنواع الغيب الذي ميكن أن تكون يف هذا القرآن العظيم ا
  ة.أوال األشياء اإلمجالي

 

ونحن نقرأ القرآن 
زيادة اإليمان ستكون
دائرة حول األخبار 

:الغيبية

أو شك أو شبهة تزول
.بزيادة اإليمان

وإما شيء غفلنا عنه
فنتنبه له 

إما شيء جاهلين به 
نتعلم عنه 
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 :وحيصل وراءها االستبشار ما هي أنواع األخبار الغيبية اليت أتيت يف القرآن
دء اخلليقة وهذا كيف كان بِّ   ن جاهاًل مبعىن أن يكون اإلنسا ،ق يف علم هللا مثل خلق آدم عليه السالمما سب :أول أنواع الغيب
 .قت األرض هذا يف سابق علم هللالِّ كيف خ    ،حصل يف سابق علم هللا

وترى  ،نهأن أيتوا أبخبار ع من أجل ذلونوترى الناس كم يبحثون ويب ،هذا النوع أنت ترى الناس كم هم متشوقني ملعرفتهو 
 ،عندك العلم كذه أمور تظن أبنهكل   ؟..األرضما هي بداية  ؟ما بدايتهاإلنسان  ما أصل، الناس خيرتعون ويكذبون يف هذا النوع

بًدا عىن لو كنت ال تعرف هذا الشيء أمب ،أنه شيء ما هو مهم لكن احلقيقة أن معرفتنا له واكتفاءان به أشعران ةمهم ليستتظن أهنا 
  ؟ما حالتنا ؟ما أصلنا ؟من أين أتينا حنن ،نسبة لك عالمة استفهام وكنت ستبحثنه كيف سيكون ًبلوال تدري ع

 نو عط  الناس ملا ي   وهذه دائًما حالة ،راألمر عندان مستقفقصة آدم عليه السالم، أول قصة وجدان  حنن من أن عقلنا وقرأان القرآن
 وال اوبعيدً  اكافرً الذي كان   ائقسيشعر هبذه احلقلكن  !كون اإلحساس ًبلبطراملنة من غري سؤال بدل ما يكون اإلحساس ًبملنة ي

خربان ألننا قد أ   ؛لدانيف خ   تدور ال حنن، لدهفيجد إجاًبت على أسئلة كثرية كانت تدور يف خ  ، اإلسالمإىل يعرف احلقائق مث يدخل 
مور اإلمجالية اليت نتكلم األلثالثة لنا يف القرآن العلم ًبوحنن مكفول  ،عنها وموجودة عندان فما حيصل عندان أي حالة من البحث

 :عنها
 ؟من أين أتينا .1
 ؟إىل أين نذهب .2
 ؟وماذا جيب علينا أن نعمل .3

ماذا جيب عليهم  ؟وتونمي بعد ما نو هبذن يأي ؟من أين أتوا :مور حتري اخللقاألهذه و  ،مكفولة واضحة متاًمار مو األهذه الثالثة 
 ؟ دةخالل هذه امل اأن يفعلو 

حىت  ،يتأتن أنت من أين آمن يف القر لكن مكفول لك اي أيها املؤ  ،ك تفكريهمبِّ رْ ري الناس وتـ  مور هي اليت حت  األ ثالثةهذه ال
تسمعني يف أواخر املصحف   ،قصة آدم أول قصة يف ترتيب املصحف ًبإلضافة أن يب القرآن كما هو متبني  تأنكم تسمعون يف تر 

هذا  ؟كيف يكون حال اجلبالو  ؟كيف تقوم القيامة  ؟رضوكيف تكون أحوال األ م؟مصريه وما؟ الناركيف الناس ينقسمون للجنة و 
 الوصف التفصيلي يقول لك هكذا ستنتهي الدنيا ما بني هذا وهذا أنت ماذا جيب عليك أن تفعل؟

يعين سواء كان خلق آدم  ،السابقة ورالغيبية اليت سكنت نفوسنا مبعرفتها هو ما كان يف علم هللا يف األم األمورفاملقصود أن 
  .السابق يف علم هللا يبمور اليت تتصل ًبلغهذا كله من األ ،ض أو خلق املالئكةعليه السالم أو خلق السماوات واألر 

 ؟الذي نعبده من هو هللا ،ستبشاروراءها االاليت حيصل  من أعظم األمور الغيبية
 .. فكروالكن  ،رف من هو هللانفسك ساكنة هادئة تع ،وراء ذلك االستبشاره وصفاته وأفعاله أييت ئفكل مرة تسمع عن أمسا

السبب  ؛لرزاق ومع ذلك حيصل لنا تيهستكون اتئهة وحنن نعرف اليوم أنه ا ؟!لو ما عرفنا عن هللا أنه الرزاق كيف كانت نفوسنا
س  النانرى يقني هبا ال لعدم وجودن لك ؛حنن نعرف ا ما نتنبه هلا أو ما تصل إىل أعماقنا يعيننالسبب أنة، الغفلة عن هذه احلقيق

 ق!كيف يقاتل بعضهم بعضا على الرز 
  !كون حالنايماذا س -خطائنيأننا وحنن نعرف نفسنا -ن هللا تواب ألو ما نعرف 
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  .تستبشر بكل معرفة تعرفها ،فمن البشرى أن تعرف من هللا
لك هلأهل اإلسالم   عزيز ويعز  لو ما عرفنا أن هللا انتشرت عليهمالذي  حال املسلمني من مظاهر الذل  احلال وحنن يف هذه 

 ة.  من الفتنثرينفوس الناس شيء كلوقع ليكشف الغمة وجيمع األمة  -عز  وجل  -لو ما عرفنا أن هللا ، الناس
  :من األمور املهمة جدا اليت تتصل ًبلغيب ويكون وراءها االستبشار افإذً 
  .السماوات واألرضخلق آدم و  اليت سبقت يف علم هللا كخلق عرفنا العلوم :األول األمر -
  .: من هو هللامن األمور الغيبية اليت جند أخبارها يف الكتاب والسنة الثايناألمر  -

عليه  ات واألرض وال هذا الذي ندبُّ يعين لست حمتار أبًدا ال من أين بدأت وال كيف خلق هللا السماو ، جيد تفصيلها يف كتاب هللا
 .ومن هنا تعرف من هو هللا، تعرف أن هذا خلق هللا ؛هو وال هذا الذي فوقنا ما هوما 

 .االنسان يف تفكرين األمور الغيبية اليت تؤثر جدا كيف يعامل هللا خلقه وهذه م  :الثالثاألمر  -
يعين  معروف،ة كما هو نع الفراعناليت هي من ص هراماتينظرون مثال لأل موه -سالمهل اإلأمن غري -لناس اليوم ليعين انظر 

حنن ًبلنسبة لنا  .نظرايتيوم  آراء وكلوكل يوم حفرايت وكل يوم  ،آخر ما تسمعونىل إو نعت عنده من احلرية والتفكري وكيف ص  
  ؟حمفوظةوغريها ومدائن صاحل  األهرامات اذامل ،هذا اخلرب شأنه اتم الوضوح

من  !أين هم هؤالء العظماءرأيت آاثر العظماء تسأل  فإذا ،العظماء حيفظها لرتى آاثر -عز  وجل  -هللا  :اضح لنا اجلوابو 
تكون  آلاثر اليت يراها الناس عنداناف .علواوفعلوا وف األهنم فعلو  ؟ألجل أي شيء ،فيكون اجلواب أن العظيم هو الذي طواهم !طواهم
  .تدلنا بوضوح على رب العاملني ،واضحة ،مفهومة
يف قوم لوط وكيف ما حصل ع نسمعملا  ،ذا نستبشر بهخلقه وه -عز  وجل  -ية كيف يعامل هللا قصود أن من األمور الغيباملف

ورأوا  ،وجاهروا وتكلموا هبا ،سراف فيهالغوا حد االب وتعرف كيف أهنم ملا ،مال العظيمة يف اإلسراف يف جرميتهحلإىل اأهنم ملا وصلوا 
  .هللاجاءهم عذاب  ،واإلعالن عنها أمر عاديذنب ا هأن التطهر من

لكن القوم . بنهايتهم ابتدأوا قدف ،قوم يستسيغوا هذا املنكر العظيم ويفشوا فيهم ويعيشوه أي ،هذه السنة ما تتخلف أبًداف
 البد أن يعلو مهما حصل خالف مستعجلني واحلقيقة أن هذه السنة ال تتخلف أبًدا فيحصل االستبشار أن دين هللا وما يرضي هللا

من أهل  تكونل -ز  وجل  ع-رضي هللا ك املسلك الذي ي  يف يعامل هللا اخللق فتسلك  وتعرف -عز  وجل  -سنن هللا  رففتع .ذلك
 .السالمة والقبول

  .وهتم إىل يوم القيامةبتداء من ممصري الناس يوم القيامة ا :من األمور الغيبة اليت أتيت يف كتاب هللا ر الرابعاألم -
أنت  ،يف السعري فريقو قون فريق يف اجلنة إىل أن يتفر  ،هيف القرآن من حلظة موته إىل أن يلقى رب ةواردخبار الاإلنسان األل يتأم  

ممن كانت املالئكة أولياءك يف  إن كنت ،اليت حتيط بك هيولياء هللا وكانت املالئكة أكنت من إن   !من كان وليك يف الدنيا
هل اجلنة يسلمون عليهم أى بواب علويدخلون األ ،وحلظة ما تبعث ،ضقبحلظة ما ت   ،سيبشرونك حلظة املوتالدنيا احلياة 
  م.وهنئويهن

فكل مرة  ،املعرفة هبم ال ميكن أن أتيت إال بكتاب هللا ،هؤالء عامل غييب، يق الغيبهذا مسلك ال ميكن أن أيتيك إال عن طر 
 ،اأن كن مطمئنً  :أن يقع يف القلب االستبشار هبذه األخبار وكل مرة تزيد معرفة هبم البد ،د إميانك هبمداتسمع يف القرآن أخبارهم ويز 
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يك أتفي ؛ا ستستقبل ال حتزن على ما تركتممعليك ال خوف  :قبض ستقول لكملا ت   ياالدناحلياة يف أولياءك املالئكة الذين هم ترى 
تدخل عليك النعيم تبشرك وتستقبلك و ىل جنات أيضا ملا تدخل إو  ،نكئذاك الفزع أيضا تطم يفمث ملا خترج من قربك  ،نكئما يطم

 !لك بل محلة العرش يستغفرون لك وهي هنا يف الدنيا تستغفر ،تسلم عليك وهتنئك
 ،أهل اإلميان هلم حزب يف السماءفر يتحزبون فإذا كان أهل الك ،البشرى تستبشر هبا وتراها خريًا عظيًما فيها األخبار هفهذ

د أهل ويعرف كيف أن هللا أي   . هذا كلههللاألنه يعرف عن  ؛يكون اتم الطمأنينة ،ة ملا يذكر هللاوهذا كله مما جيعل اإلنسان يف طمأنين
ا بدً أوما يشعر ، يت ًبلبشرى للمؤمنأتاألخبار الغيبية كلها  هفهذ ..كيف يرأف هبم  ،كيف يلطف هبم  ،وكيف يعاملهم ،ؤالءاالميان هب
، عليم أبحوال الصادقنيهللا  ،مسيع بصري هللا خبارملا تسمع يف األ ،ال ..زوال وإىل هناية نيا إىلأن الدو  ،به الناس من اإلحباط مبا يشعر

 .تطمئن؟ ها فماذا يقع يف القلبخبار كلتسمع هذه األ ،سالم مؤمن مهيمن ،ميلك هذه الدنيا
يـ ًعا أ ْهل ه ا و ج ع ل   أْل ْرضِّ ا يفِّ  ع ال   فِّْرع ْون  }ف أن يكيف سورة القصص   أتيت قصة موسى ،ترى أهل الباطل وصلوا ذروهتم  شِّ

نـْه مْ  ط ائِّف ةً  ي ْست ْضعِّف   ب ِّح   م ِّ مر أي ، موسى يف بيتهب  ري  صر على قتلهم فـ  كل هذه األفعال مث ي   [4القصص: ]{نِّس اء ه مْ  و ي ْست ْحيِّي أ بـْن اء ه مْ  ي ذ 
ا أنت مؤمن أهن عجيبةالتدابري الكل هذه ،  ليعود ألمه ليه املراضعع محرَّ ي  أخته ف هتقص  ه، م فيحفظأن تلقيه يف الي  أمه  -عز  وجل  -هللا 

هذا   ،أييت إال من لطف هللا ال تعرف من أين ،تعيشها أنت بنفسك كشخص وتعيشها األمة كتدبري، ترى مثلها يف احلياة ،حصلت
 .اإلحباط نله أييت ًبلبشرى ويدفع عن اإلنساك

 
رصون أن يوصلوا املؤمنني إىل حي ،نس واجلن  اطني اإلعدم االستبشار حيرص عليه شيو  اإلحباط، هذا هنا أيتينا الشيء املهم
بليس إمثل ما فعل  ،ءة الظن برهبماسإىل إن يوصلوا الناس أهلم من اخلطط  هل الباطلأمعناه أن  وهذا .اهتزاز ثقتهم برب العاملني

ه على ه سيدل  نأخربه أ ،وسوس له ؟دمآببليس إ ماذا فعل ،ييبدم يف اخلرب الغآول خطيئة ارتكبت من أيعين  ،دم عليه السالمآمع 
دم ًبهلل آساءة ظن إه ا يف طي  منإليس إبو هذا العمل من أهذا اخلرب . كون من اخلالدينيو أك ل  كون م  ين أها ئشجرة يصل من ورا

فيك هذه ك على طريق تصبح أان أدل  لكن تعال  ،الدينو تكون من اخلأا ن تكون ملكً أربنا ال يريد لك  :نه يقولأك  -عز  وجل  -
ت مْ  الَّذِّي ظ نُّك م   لِّك مْ و ذ  } :تفصلسورة وهذا سيتبني لنا وحنن نتدارس  ،ًبهلل ساءة الظن  إفي داخل كالمه فالصفات.   مْ بِّر ب ِّك   ظ نـ نـْ

رِّين   مِّن   ف أ ْصب ْحت مْ  أ ْرد اك مْ   [.23]فصلت:  {اخلْ اسِّ

من األمور 
الغيبية في 
ة الكتاب والسن

ويأتي وراءها 
االستبشار

العلوم التي
سبقت في
علم هللا

!من هو هللا

كيف يعامل
هللا خلقه

مصير 
الناس يوم 

القيامة
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ونقوي عزائمنا  نستعد للفجرهذا آخر الليل و أن نرى ال، بل ؟!  اوالفجر قريب جدً  نكون يف حالة أيس من روح هللا فهل
وهذه لفجر إىل اعشنا و يف احلياة  ا مد  موإذا  ،لفجر احلمدهللإىل اهللا يف احلياة عشنا  فإذا مد   .متيقنني به وحنن لنصل إىل الفجر

قبل على هللا وأجوران فن   ،نت ظنوننا يف هللاحس هذا ما عشناإفر، بعد الليل فجن أتيقن قبل على هللا بعقيدة من هو م  عمار بيد هللا ن  األ
 .جمتمعة على ذلك

 }ع ال  ه يف الطغيان م أنه بلغ حد  هللا نصر موسى عليه السالم على فرعون رغ أن ،يف القرآن اليوم عن البشرى أن نتكلم دالب
 ماله ،ا انتصر هو وال له فئة تنصرهم ،ما عنده مث يف النهاية ما وجد انصرين عندهقارون و بهللا خسف أن [، 4]القصص:  {اأْل ْرضِّ  يفِّ 
قبل ي   ا ويتيقن بهدً يفهم هذا جي الذيف ،سمعهايجيعلها جمرد أخبار وقصص  الخبار ويتيقن هبا و يعرف هذه األمن  .شيء قدرته الو 

 .به ا الظن  نً على ربه حمس
متيقنني أنه ال  ،بنا وحنن حمسنني الظن بهر قبل على فإننا يكفينا أن ن   لفجرحىت رأينا ا لنا يف العمر د  نفسنا إذا ما م  أنعيد على 

ومن ذلك احلمدهلل بفضل  .ظهر آاثرهيمل  ميكن أن يبقى الباطل منتصرًا واحلق مهزوًما إمنا هي دول، واحلق يبقى حًقا منتصرًا حىت لو
جتد الناس رغم ما هم فيه  ،السالمياوضع عام للعامل ال ،ا الدينيذاء يف هذمتمسكني بدينهم رغم ما جيدون حوهلم من إ الناسهللا 

شاء هللا نكون ممن يعيش حىت  هذا الدين ال ميكن أن يذهب وأن فجره قريب، وإنف ،هم احلمدهلل متمسكني بدينهممن أحوال لكن
 ويكونوا انصري ،لى أن يكونوا أهلهوع، يستقبلوه ى أنعلو  ،أبناءان على أن يستعدوا للفجروإذا ما كنا ممن عاش سنرب  .يرى فجره

صر دينه بنا ان -عز  وجل  -وهللا  .نكون ممن خذل الدينن أيعيذان من أن  -عز  وجل  -هللا  ، نسألهذا الدين ليسوا من اخلاذلني له
نا ئا ويف تربيتنا ألبناأنفسن أن ننصره يف -عز  وجل  -أل هللا سأ، ركب من نصر هذا الدين أو بغريان لكن الشرف لنا أن نكون يف

 فنحن نرجو ، قلوب الناس اآلمالهتدم يفو فاق تطري يف اآل فإن اليوم أصبح الكذاب األشر يكتب كلمة .وفيما نكتبه ونقوله للخلق
ميان أنفسنا ًبإلإىل ا ونلقاه وحنن قد أحسن   ،ا يزيد هذه األمة رفعة ويزيد هذا الدين وضوًحا وبياانً مبمن هللا أن ال نكتب وال نتكلم إال 

والشيطان  باركمن هذا الشهر امل وحنن خنرج خاصة ،وأن نكون ممن ثبت على الدين ،ميان واليقنيخللق بنشر هذا اإلإىل اا وأحسن  
من فنرجو ، يتخبطنا عااًل يفعل بنا أف ،ذهب بروح قلوبنا وجيعلنا مع القرآن متكاسلني ومع الصالة مهملنييتلقفنا ويقلل عزائمنا وي  

  .اللهم آمني ه،ذهب عنا ما يوقعه الشيطان علينا من مكائدهللا أن يثبتنا على الدين وي  
 .هم املنافقني، ويستبشرون.. يقابلاآلايت نكل مرة يسمعو يف   حال املؤمنني أهنهم يزدادوا إمياانً  إًذا

 
 املنافقني || || صفات

 نيزدادو  نيذاملؤمنني العن نا موضوع بلليس موضوعنا هو أنه غم على الر  ،اجلزء الثاين من كالمنا البد أن نتطرق عنه هذا
 ؛على حال املنافقني وأوضاعهم مع القرآن اسريعً لكن البد أن منر  ،ذي آذاننا ًبلكالم عن املنافقنيؤ ننريد أن ما و  ،إميااًن ويستبشرون

 . نكون من أهلهاى أن المنها وحنرص عل -عز  وجل  -ونستعيذ ًبهلل أوصافهم  عن عدتنب أنمن أجل 
لتوبة كما تعرفون يسميها بعض اوسورة  ،نناقشها يف سورة التوبة يتالحظوا أن هذه اآلية ال :حال املنافقني مع آي القرآن

 خللق هؤالء ابيااًن ألحوال  تفضح املنافقني وأحواهلم وهذه اآلية أتت يف آخر السورة "الفاضحةـ"السلف ب
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 :أهنم ينقسمون إىل قسمني
 .يسمعون القرآن ويكون هذا حاهلم مؤمنني .1
 .منافقني عكس حاهلم .2

 .بشرونمنوا ملا يسمعوا آي القرآن يزدادوا إميااًن وهم يستآ نكما أخرب سبحانه وتعاىل أن الذي
 ؟ يزدادوا فروا ماذاأما الذي ك

 إىل رجسهم ارجسً  .1
 .ميوتون وهم كافرون .2

هِّمْ  إِّىل   رِّْجًسا ه مْ فـ ز اد تْـ  م ر ض   قـ ل وهبِِّّمْ  يفِّ  الَّذِّين   }و أ مَّا  .[125]التوبة: ك افِّر ون {  و ه مْ  م ات واو   رِّْجسِّ
 نقارن بني حال املؤمنني وحال املنافقني حال مساعهم لآلايت:

 ا ا رجسً و املنافقني يزداد   ني يزدادوا إمياانً ناملؤم
 افقني ميوتوا وهم كافروناملن  املؤمنني يستبشرون 

لكن ملا ، اا شك  وهؤالء يزدادو  ما يزدادوا إمياانً  يعين هؤالء كل ،تناقضأنه بزايدة الرجس فهذا واضح أما مقابلة زايدة اإلميان 
جيب أن االستبشار ملا هنا جند شيء ع !وهم كافرون يف مقابل أن هؤالء يستبشرون ميوتوا هؤالءما معىن أن  أنيت للشيء العجيب

فاالستبشار كأنه  ،الذين ميوتون وهم كافرون -الذين يستبشرون-نه أمام هؤالء أل؟ ملاذا ،كأنه بشرى حلسن اخلامتة  للمؤمنيدخل 
وكل ما تعلم يشعر مبشاعر عظيمة يف داخل  ،وكل خرب غييب يسمعه يزداد به فرًحا ،إىل هذه احلالة أنه يفرح ًبلقرآن ويبتهج بهإشارة 

يـْر  مم َِّّا جي ْم ع ون { فـ ْليـ ْفر ح وا ف بِّذ لِّك   و بِّر مْح تِّهِّ  اَّللَِّّ  ْضلِّ بِّف   ق لْ } :يونس كما قال سبحانه وتعاىل يف سورة،  نفسه من الفرح  [.58]يونس: ه و  خ 

تحت أبواب عظيمة ف   -رضي هللا عنه-بل عظيمة فتوحات يف زمنه إيف هذه اآلية موقف مع غالمه أتته  -رضي هللا عنه-وكان لعمر 
 و بِّر مْح تِّهِّ  اَّللَِّّ  بِّف ْضلِّ  ق لْ } :بل كثري مقبلة فقال املوىل لعمرإ -رضي هللا عنه-عمر ل على املسلمني وجاء خري كثري فرأى هذا املوىل

وهذا مما  ،سالم فضل هللا ورمحتهاإل، إمنا القرآن فضل هللا ورمحته ،هذا فضل هللا ورمحته ليس ،كذبت" :قال عمر {فـ ْليـ ْفر ح وا ف بِّذ لِّك  
3"جيمعون ميان هو فضل هللا ورمحته جيب أن سالم اإلاإل ،القرآن فضل هللا ورمحته اأهنا مما جيمعون، إذً قال عن هذه االبل املقبلة  .

من  اإذً  ،وحصل االستبشار وهذا معناه أن لو حصل زايدة االميان، املنافقنينستبشر به وهذا االستبشار يؤدي إىل عكس حال 
  .االستبشار ًبلقرآنه اخلامتة اليت سببها ن هذشر حلظة موته حلسب  أعظم البشرى اليت تقع للمؤمن أنه يـ  

هذه  ،خبار القرآنية من بشرىنعبد هللا ًبالستبشار مبا يف األ أن ،نفهم أن هذا املوضوع ليس ًبهلني وال ًبليسري البد أنولذا 
األرض  ىي ينزل علكالغيث الذالبد أن أييت هذا العلم   ،علمها أبناءانونقوم هبا ون   جيب أن نفهمها ،ع نفسنا هباتِّ  عبادة جيب أن من  
سيخرج من األرض  ،نتجألن زرعهم وضرعهم سي  ؛ ضرع كيف يستبشروا ًبملطر ملا أييتأهل الزرع وال ىملا تر يعين . فيفرح هبا أهلها

رضهم ايبسة ينزل عليها أين آمنوا هذا الفرح فرح الذ نأعظم م، يفرحونفسيجري يف ضروعها اللنب  نبات ستأكل هذه املواشي

                                                           
ر اج   ق دِّم   ل مَّا 3 ر   إِّىل   اْلعِّر اقِّ  خ  بِّل ، دُّ يـ ع   ع م ر   ف ج ع ل   ل ه ، و م ْوىًل  ع م ر   خ ر ج   اخلْ طَّابِّ  ْبنِّ  ع م  ي   ف إِّذ ا اإْلِّ

، مِّنْ  أ ْكثـ ر   هِّ ه   و ج ع ل   «َّللَِِّّّ  ْمد  احلْ  »: يـ ق ول   ع م ر   و ج ع ل   ذ لِّك   أ مِّري   اي  : يـ ق ول   م ْوال 
ا اْلم ْؤمِّنِّني ، هللاِّ  ه ذ  ،»: ع م ر   فـ ق ال   و ر مْح تِّهِّ، هللاِّ  ف ْضلِّ  مِّنْ  و  ْبت  ا، ه و   ل ْيس   ك ذ  لِّك   و بِّر مْح تِّهِّ  هللاِّ  بِّف ْضلِّ  ق لْ }: «تـ ع اىل   هللا   يـ ق ول   ه ذ  هْل د ى»: ل  ق و يـ  { فـ ْليـ ْفر ح وا ف بِّذ  ، و السُّنَّةِّ  ًبِّ لِّك   و اْلق ْرآنِّ  ف بِّذ 
يـْر   ه و   فـ ْليـ ْفر ح وا، ، ممَِّّا خ  ا جي ْم ع ون   عيم.نحلية األولياء وطبقات األصفياء، ألب . «جي ْم ع ون   ممَِّّا و ه ذ 
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يستبشرون كلمة واسعة إن شاء هللا هي تكون موضوع  ،يعين يزدادون إميااًن هبا وهم يستبشرون هبا، ألخبار الغيبية فيفرحون هباا
 املرة القادمة.نقاشنا 

هل االميان أل هنا يرجىن، م كافرو ن ماتوا وهو املنافق ،عكس طريق املنافقنيا وهو أن هذا االستبشار اآلن فهمنا شيء مهم جدً 
من معاين هذه البشرى أن يبشر  كوننن نرجو من هللا أن فالبشرى هذا جزاءها وحن .يثبتون على دينهم ، يعينأن ميوتوا وهم مؤمنني

 .وًبملالئكة اليت ترفع روحه إىل السماء ،موته حبسن اخلامتة وقتنسان اإل
فكأنه يقول لنا مما يزيد بيان ، نفاقيف القرآن أن هللا يصف لك أهل اإلميان ويصف لك أهل ال فلما جتد ،األشياء بضدها تتبني  

يف نصل آخر القرآن  فقني إىل أنحتاج أن جنمع من أول القرآن ما ورد عن املنانف ،حال أهل اإلميان أن تنظر حلال أهل النفاق
  .مع القرآنحاهلم اآلن لكن خنتصر  ،)اجملادلة، املنافقون، احلديد(

فيزيدهم اخلرب  ، ما يشككهموا يف اخلربكلما أتى خرب من األخبار الغيبية ألق  هأن واضح يف هذه اآلية :مع القرآن املنافقني حال
 سورة يف -عز  وجل  -خرب هللا أا كم  ،ن كلما مسعوا اآلايت يتزكونأهل اإلميا تطهر نفوسهم،أهل االميان تف .تتدنس نفوسهم، رجس
تِّك   ع ل ْيهِّمْ  يـ تـْل و}يفعل هلم  ذاؤالء ماهمن  -عز  وجل  -ول يبعثه هللا ملا دعا إبراهيم عليه السالم برس البقرة  اْلكِّت اب   ه م  و يـ ع ل ِّم   آاي 

  .تزيد أهل النفاق رجس ودنس آايت القرآن ،آايت القرآن تزكي أهل اإلميان اإذً  [129]البقرة:  {و يـ ز ك ِّيهِّمْ  و احلِّْكم ة  
نفس آايت القرآن ل ه ؟وعمى على بعضهم رجس على بعض الناس -كالم هللا العظيم-كيف يكون القرآن   :إشكالأييت 

 ؟تفعل هلم هذا الفعل
فينزل  ،تكون غري صاحلة بنفسها ألن النفوس ؛ىم  ع   يكون القرآن عليهفما فيه إال اخلري، لكن أييت على بعض اخللق القرآن 

 .بسبب نفوسهم عليها اخلري فيصبح هلا شرًا
 ..اخللق رجًسا هؤالءيم يف حق الكتاب العظ اليت جتعل هذا نضع بعض الصفات ،أن يعيذان مجيًعا منها وذراريناأسأل هللا 

 
 املنافقني اليت جتعل القرآن عليهم رجس:صفات ن م

هنا أدخلنا  ،كم ًبهلوىل أداة حت   ا للهوى، ليس جبعل العقل أداة تستقبل احلق بل جبعل العقتباعً اكيم العقل وتعظيمه حت -1
يقيس ، م القرآنكِّ حي    بل كأنه شخص أتى نيمِّ لِّ س  القرآن م  على ة هؤالء الذين يزيدهم القرآن رجًسا أهنم ما أيتوا لمشك .مفهومني معا

 .الصواب من اخلطأ
بني أن تكون  فرق عظيم وهذا .آنللحكم على القر  وليسبال القرآن قستتستعملها ال ،لك يعترب أداة شريفة ق  لِّ عقلك الذي خ  

ترى الناس أيتون ينازعوك لذلك  لقرآن.على ا اهذه األداة اليت ر زقتها تستقبل وتفهم وتضع املقاييس وبني أن يكون هذا العقل حاكمً 
 .سري على الصراط املستقيميم العقل كيف لِّ ع  هذا الدين يـ   ؛ًبطلوهذا ، "!الوجودالنمو و ترى هذا الدين مينع عقولنا من "

ه األداة البد أن يكون هلا فهذ ،ال ؟ضوء يف املكان هل البصر يفيدك جديو سنعترب العقل مثل السمع ومثل البصر، لو ما 
األداة ال،  ؟أن تسمع تستطيعهل  ،هولو كنت يف مكان ال هواء في .أن يكون هناك ضوء حىت تستطيع أن ترى أجواء، جوها

  .الوسيط الذي ينقل الصوت كموجودة لكن ينقصن
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ستقام كما بعينك اليت رأت بعقلك الذي ا .هذا حق وهذا ًبطل :ول لكأييت القرآن فيق ؟يميز احلق من اخلطأسكيف عقلك  
آن يوافق الفطرة السليمة فأتت األداة القر هو هذا املقياس  .يوزن اخلري والشر فيهالكي مقياس إىل تاج حيالعقل أداة  ،توزن األمور

  .أو يف أي أمر شرعي بية أي حقيقة غيمتفقة متاًما، مبعىن أن كل أصحاب الفطر السليمة ال ميكن أن ينازعوا أبًدا يف
  .أن الفعل البد له من فاعل عرفكل صاحب فطرة ي  ،أن هذه األفعال العظيمة ليس هلا فاعل ال ميكن أن ينازع اثننيالعقائد 

هل ممكن اثنني خيتلفوا . اأبدً  !ن خري؟ن بر الوالديأممكن اثنني خيتلفوا على هل القرآن  نرى يف األوامر والنواهي املوجودة يف
ال تقيسها و ها هبذا املقياس، سكل األوامر الشرعية قي  ذلكك .خيتلف أحد الاهلوى  ونبد؟! على أن شرب اخلمر وزوال العقل شر

 .مبقياس اهلوى
هذه . ل هلذه الفطرة أتت يف القرآنتفاصيو  ،عليها شيعينسان فطرة سوية اإلور ماذا حيتاج؟ معىن ذلك أن العقل أداة توزن األم

ن ز و أهبا، كل املفاهيم الشرعية ضعها و توزن  عندك كفتني للميزان وهذه الثقالة اليتقيل له  ا، إذً توزن ؟التفاصيل ماذا تفعل هلذا العقل
  .هبا

اليت ، أيتون إىل األوامر الشرعية فكل شيء خالف هواهم يرفضونه ،هواءاأل حتكمهمأهل النفاق أما  ،ذاأهل اإلميان يؤمنون هب
  ة.هي خالف هواهم ويروهنا ًبطل

اهلوى؛ ألن كل  هم  ك  ح  ؤون فالعقل ، حيكمون فيه كما يشاا وهي جعل كتاب هللا مسرًحا لعقوهلمطرية جدً اخلهذه الصفة األوىل 
 ق. هذا احليف تشويش على فطرته السوية ما جيد غري نة ما كانا إذا اسرتد فطرته السويأحد في

 أكيد كثري منكم كان ،ن األحكام أبًداما يستطيع أن يتكلم ع ،مل ميارس املعاملة معهاو انية سنالنفس اإل يعلماملشكلة الذي ال 
ؤالء ما يصلح هلم إال أهنم جيلسوا يف هاقف تشعر أن ورأى النساء وكثري من أعماهلم اليت يف كثري من املو  يف احلرم املكي أو املدين

هم وجتد تدخل عندما لكن ،تلفخمك كمما حصل لك أي احتكاك ح  و عن الصورة متاًما  بعيد ملا تكونأنت  ا.بيتهم جزاهم هللا خريً 
ني معايشة املواقف واحلكم عليها ب ريفرق كبهناك أن حساس إ أيتيك !نو  يصل  الو  نيضاربوا على كذا وكذا وبعد ما يضاربوا ينامو 
قال وي   ،يف الطواف ايبقو أن م مصرين وه صالةللذن ؤ يملا يف التلفاز  نراهمبعض ال !وبني أن أكون خارج الدائرة وانظر هلا من بعيد

 !لوسط الرجااملرأة تصلي املوقف هناية ويف  "قام الصالةاخرجوا ست  "هلم 
  .سليمال قرارالحيث اختاذ  من أننا ملا نكون داخل املواقف غري ملا نكون خارجهاوضح تهذه املواقف 

ته أنت ما تعرفه وال عش شأن !هذه وحشية :فيقول ،جلد الزاين ورجم أأو شخص عن قطع يد السارق ملا يسمع : آخرمثال 
ا الزاين أن وأعلم أن الذي يصلح هلذ ه،نفسية هذا السارق هللا أعلم هبا وأعلم أن قطع اليد يصلح ل. ما تستطيع أن حتكم عليه أبًدا

 بعدما عرف هللا ؛م لرب العاملنيل ِّ س  م  ، [14]امللك:  {اخلْ بِّري   اللَّطِّيف   و ه و   خ ل ق   م نْ  يـ ْعل م   أ ال  } قوله:أمل يت. املؤمن لد وأعلم أنه يبعدجي  
  لدين هللا.م  ل  وآمن به س  

أما أهل النفاق فيأتون  .ستسالم للعملالام االعتقاد فيحصل لِّ ع  نـ   ،م الدينلِّ ع  أننا ملا نـ   ؛ه دائًمايوهذا الذي جيب أن نتفق عل
زاوية هناك بد أن تكون وجمرب ال ومهما فعلوا ومهما حصل أن يكون اإلنسان مثقف ومتعلمربوا هي قليلة اخلربة مهما جو بعقوهلم 

موا على  ك  ضاع معينة ويريدون بعقوهلم أن حي  أو  وأاليت ال تعرف إال زمان معني  أيتون بعقوهلم البشرية احملدودة ،اخلربة قليليكون فيها 
 ! اتزيدهم األحكام واألوامر واألخبار رجسً  ؟!كالم هللا وأحكامه فماذا حيصل
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وموقفهم من وا يف القرآن أحوال بين إسرائيل ؤ قر وأنتم ملا ت .اهلوى ما مييلون إليهو مها اهلوى ك  وا عقوهلم اليت حي  م  كَّ لسبب أهنم ح  ا
  ة.لحاهلوى واملص يفكرون بعقولالناس  ،أحوال الناستفهمون  وكيف أهنم كانوا يتالعبون على حسب هواهمالتوراة 

 .رضاوات واألهبواهم لفسدت السم ن، ولو كان الناس حيكمو يرد هذه العقول إىل احلق يف احلقيقةوالقرآن 
 ؟ عقل عندان مرفوضالهذا يعين أن هل أول سبب جيعل القرآن يزيد هؤالء رجس وهو العقل الذي ح ك م ه اهلوى. ف

ولو فقد العقل أصبح غري  -ل ًبلغأن يكون عاق - قل عندان أهم أداة للسري والوصول إىل هللا، وهبا يصبح اإلنسان مكلفالع
كالم هللا يف  ويتأمل  ويتعلم كالم هللا كالم هللا  ملكن مكانة العقل مبنية على أنه يفه ،عظيمة عندانلا تهمكانالعقل له  اإذً  مكلف.

 .الم هللاك  مدَّ يتق   وال م دين هللادَّ راءه وليس هو الذي يتق  ياس، مث يسري و وجيعل دين هللا هو املق
وهي  م الذي هو )الكرب والعلو(،هواهم و أنفسهة صر  تعظيم ذواهتم والسري يف طريق ن  الصفة الثانية من صفات املنافقني:  -2

وا رؤوسهم ئء له، ما يستطيعون أن يطأطتيهم احلكم من رب العاملني ما يستطيعون أن يكونوا أذالملا أي ،أهم صفة من صفات املنافقني
 . مناقشةو له، إمنا ال بد هلم من رأي واعرتاض 

يـْر   أ ان   ق ال  } إبليس كل نكبته سببها الكربفإن  بليس،هؤالء قد شاهبوا حبال إ أن فرفض أ مر ًبلسجود  [12]األعراف:  {مِّ ْنه   خ 
 هللا ت أوامر وهذا الكرب كان يف إبليس وفرعون وقارون وكان يف كل األقوام اليت ردَّ  ،سبب الكربب ًبألمر االئتماريسجد، ما يقبل 

الكرب من أخطر الصفات اليت تقرب اإلنسان إىل النفاق، والكرب كما مر علينا كثريًا صفة ستكون  اإذً  .وأوامر الرسل -عز  وجل  -
 .نه أحسن من غريه من اخللق هذا صحيحيرى اإلنسان نفسه أأن  نظن أن الكرب هو حنن، رته اليت نعرفها هو أوسع مما نظنوظاه
النيب  وصفوكما  !أنه أفهم من غريه لدرجة أنه يصل إىل رب العاملني يشعرألنه  ؛احلق ذلك، وهو رد  أعظم من  ناك ما هوهلكن 

4((النَّاسِّ  وغمط   احلق ِّ  ب طر   الكِّرب  )): صلى هللا عليه وسلم ، أنه يرد احلق ألنه ليس مصدر احلق وأعظم من ذلكشيء  ، يرى الناس ال
 .الكرب بسببيزيدهم رجًسا إىل رجسهم  ا. إذً الدعوة ًبطلة اليس صاحب هذه الدعوة فإذً نه أل ،تكلم هبذا احلق الذيليس ألنه 

 :علينا أن نراجع أنفسنا يف هاتني النقطتني خاصةجيب كلنا 
 وأمن القرآن، منتزعة ومأخوذة يمها ومفاه ،وقاعدهتا القرآن ،حيكمها القرآنو هل حنن جنعلها تتغذى ًبلقرآن،  ،عقولنا :األوىل

 .عقولنا وتفكريان ومرياثنا حنكم على القرآنب
د أن نفعل أفعال هوائية خمالفة ما هو كم مرة نري  !كم مرة جاء احلق وألنه خيالف هواان مل نرض به  !منارس الكرب حننكم   :الثاين

هذا الكرب على . خيالف هوااننه موجود يف احلكم الشرعي، فلما خيربان أحد عن احلكم الشرعي نرفضه ليس ألن معنا دليل لكن أل
جس إىل رجسه ودنس إىل دنسه فال إميااًن، بل تزيده ر  يزيدهما  القرآن يسمع احلق ويسمعاحلق وهذه الصفات جتعل اإلنسان ملا 

  .إىل تطهري ايكون سببً 
 لتفصيل.ستبشار ًب الكالم عن االهللا غدا إن شاء نكتفي هبذين السببني حىت ال يطول الكالم عن أهل النفاق،

 
  بفضل هللا..األول انتهى اللقاء 

                                                           
ب  كتاب اإلميان، مسلم،   صحيح 4  .147، و بـ ي انِّهِّ  اْلكِّرْبِّ  حت ْرِّميِّ  ًب 


