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 تـدبـر سـورة الـحـديـد

 
 

 ،باهلل، مستعينني

 ،،همتوكلني علي                            

 املعونة والتوفيق،،مستمدين منه                                                

 

 سورة احلديدنستفتحُ 

 

 
ًُ  الكسآٌ عظٔه..! أماو ضْزٗ عظٔن٘، ّنُل حن

مراقٟا خمتلفٟا. زمبا ٓػعس معَا بػٕٛ مً اخلػْع، بػٕٛ مً  مراقٟا خاؾٟا،إال أٌ ٍرِ الطْزٗ هلا يف قلب قازَٜا 

 سح فٔربأ!!سب، بػٕٛ مً األمل ّنأىَا الدّاٛ الرٖ ٓأتٕ علٙ اجٝلالٝك

 الكلب مباغسٗ، ُتػعس الكازئ أىَا ُتداطبُ ٍْ حتدٓدٟا دٌّ بكٔ٘ البػس! المظبَا آٓاْت ت

ّمتٙ ما ّؾل قازئ الكسآٌ هلرا اإلضتشضاز ٍّرا التعآؼ مع اآلٓات فكد بدأ يف طسٓل التدبس مً غري نتب 

 ّال أّزام..!! 

اللَه "سني قال  الييب  دعْٗترّم ٓقلبُ، ّبرلو يف سٟٔا، مْزقٟا، مصٍسٟا  الكسآٌ زبٔعٟاّتيٓعه بأٌ ٓهٌْ 

 ...1"اجعل القسآٌ زبيع قليب

 نسأل اهلل من فضله
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 بـيــن يــدي الـســورة:

سورة الحديد سورة مدنية ما عدا آية واحدة مكية وىي التي عاتب هللا فييا الصحابة حيف استبطأ  
 قموبيـ.

ًَ  ﴿قاؿ تعالى:  ٌِ ٔللَّٔرٓ ًَ ٝأُّتْا ٜأٜلِه َٓٞأ َّال َٓٝهُْىْا ٜنالَّٔرٓ ًَ اٞلَشٚل  ََّما َىَصَل ٔم  ُٔ َُِه ٔلٔرٞنِس اللَّ آَمُيْا ٜأٌ َتِدَػَع ٝقٝلُْب

ٌَ َُِه ٜفأضٝكْ َّٜنٔجرْي ٚمِي َُِه  َُِه اأٜلَمُد ٜفٜكَطِت ٝقٝلُْب ِٔ ٜٛاَل َعٜل  ﴾ (16) اٞلٔهَتاَب ٔمً ٜقِبُل ٜف

بين إسالمنا وبين أن عاتبنا اهلل بهذه اآلية إال أربع  ما كانيقوؿ ابف مسعود رضي هللا عنو: 

 .ٔسنين
ََّمَيأفُع ٔللٖياِع  ﴿ود لفع الحديد فييا. قاؿ تعالى: ُسميت بسورة الحديد لور   ُٔ َبٞأْع َغٔدْٓد  َّٜأىَصٞلَيا اٞلَشٔدَٓد ٔفٔ

ِٔٔب ُُ ٔباٞلَػ َُّزُضٜل ُُ َمً َٓيُؿُسُِ  َِٔعٜلَه اللَّ  .﴾ َّٔل

 

نيا لـ ُتسَـّ بو، لفع الحديد ُذِكر في سورة الكيف وىي سابقة في النزوؿ عمى سورة الحديد لكوبالرغـ أف 
سـ الكيف لبلعتناء بقصة أىل الكيف، وألف الحديد الذؼ ُذِكر ىنا جاء في سياؽ األمر بإعداد األنيا ُسميت ب

السبلح والسيوؼ والدروع والرماح القوة التي تحمي العدؿ، وُيجاىد بو األعداء، وُتصاف الحقوؽ، فُيصنع منو 
 .ٕوالصواريخ...، فمنافع الحديد ال ُتحصى ومامف صناعة إال وىو آلٌة فييا..

 

 .بألف ألف آية ورد في سورة الحديد آيٌة ىي 
ٌٌ كاف ال يناـ حتى يقرأ المسبحات، ويقوؿ "  عف العرباض بف سارية رضي هللا عنو أف النبي  فجوا آي

 .ٖ"خجر من ألف آيٌ
َّاآلٔخُس  ﴿قاؿ ابف كثير: اآلية الُمشار إلييا في الحديث وهللا أعمـ ىي قوؿ الحق سبحانو  ُّٖل  َْ اأٜل ٍُ

ٕٛ َعٔلْٔه ِٕ َْ ٔبٝهٚل َغ ٍُ َّ  ًُ َّاٞلَبأط ٍُٔس   .﴾ (3) َّالظَّا
 عشر مرة. لفع اإليماف بمشتقاتو خمس سورة الحديد تكرر في 
 فييا جزاء اإليماف وىو )النور( وتكرر لفع النور ثبلث مرات. ورد 
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 فييا البرىاف العممي عمى اإليماف وىو )اإلنفاؽ( وتكرر لفظو أحد عشر مرة. ُذكر 
أيضًا بدأت السورة بكـ ىائل مف االسماء والصفات ما يقارب خمسة عشر اسمًا وصفة عمى اإلجماؿ.   

 معرفة األسماء والصفات.ىو  افأف أوؿ مقومات اإليمبوكما ىو معمـو 
 ُذِكر في السورة ما يقارب مف سبع محاور ُتعيف عمى تحقيق اإليماف وىذا ما سنتدارسو بإذف هللاأيضًا  
 فييا.

 .تسسيخ اإلمياٌ يف قلوب املؤمينيومف ىنا استدؿ العمماء أف مقصود سورة الحديد 
 

وىذا المفع أدؽ وأخص ولو مغزػ ألف هللا عز و، ىي ال تتحدث عف اإليماف فقط، بل عف تحقيقو وترسيخ
ر في السموؾ، ال يريد إيمانًا ضعيفًا ىشًا غيّ وجل ال يريد إيمانًا يدُّعيو صاحبو إدعاًء، ال يريد إيمانًا ال يُ 
 ميزوزًا ال يعيف صاحبو عمى عبادة أو طاعة أو بذؿ أو تغيير..!

صاحبو، يؤثر عمى حياتو وسموكو وأخبلقو ونظرتو لمكوف، إيمانًا  حرؾمانًا حقيقيًا راسخًا ثابتًا يُ إنما يريد إي
 بو بصيرًة وفرقانٌا فيستطيع أف يرػ األمور عمى حقيقتيا دوف تمبيس عميو.يزداد 

وكما أف الناس فيما يبصرونو بأعينيـ في الدنيا عمى أقساـ: أعمى.. وأعشى.. وذو بصر.. وزرقاء 
نما و  : أعمى.. وأعشى.. وذو بصر.. وزرقاء اليمامة..!ىـ كذلؾ في بصيرة القمب اليمامة..! تتفاوت بصيرة إ 

 إلقمب بحسب قوة إإليمان.
يريد هللا منا إيمانًا كمو نور يبدد الظممات التي تحيط باإلنساف: ظممة الطبع، ظممة الغفمة، ظممة الجيل، 

 ممة المعاصي.ممة اليوػ وظُ ظُ 
 التي تحيط بؾ ومف ثـ ستتذوؽ طعـ وحبلوة اإليماف.وكمما حققت اإليماف ستخرج مف ىذه الظممات 

ومف فضل هللا عمينا في ىذه الدنيا أنو يذيقنا لذائَذ وطعـو ال ُتذاؽ إال بالقمب وال يذوقيا إال أىل اإليماف 
قد تكوف لذة التوبة والرجوع، لذه الندـ والدموع، لذة الخموات وطيب السريرة، لذة حب الخير واإلحساف  خاصة.

 .إلى الخمق 
 

 .ٔ"ِ يؤمن أخدكم ختٍ يخب ألخجى ما يخب لنفسى": تأمل قوؿ النبي 
؟؟  ياترػ كـ في قمب ىذا المؤمف مف المذات؟ وكـ ذاؽ ىذا اإلنساف مف الطعـو
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الخير بل يفرح بو، يفرح حيف يرػ الخير أصاب أىمو واخوانو وجيرانو، يبتيج حيف يرػ مؤمف يحب ألخيو 
 ـٌ صاحب ىذا القمب..!نّعػػػمعيـ الفرح. كـ ىو مُ  ـ هللا وأرزاقو عمييـ، ُيسّر، يبتيج، يتنفُس نعِ 

الغمياف  ثـ قارف بينو وبيف قمب الحاسد الذؼ يغمي ويمتمئ غيظًا بل ربما ظير الزبد عمى سطحو مف شدة
 ومف شدة ما يكره الخير لآلخريف!

ما الذؼ نّعـ ىذا وما الذؼ عّذب اآلخر؟ إنو القمب حيف يحقق اإليماف تحقيقًا صحيحًا وليس ادعاًء 
عيو.  يدَّ
 .ٔ" نبجًا ورسوًِ ذاق خّوة آيمان من رضً باهلل ربًا وبآسّم دينًا وبدمحم ملسو هيلع هللا ىلص: "قاؿ 
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 الـلـقــاء األول

 

َْ اٞلَعِصُٓص اٞلَشٔهُٔهض ﴿ : قال تعاىل    ٍُ َّ َّاأٜلِزِض  َّأت  ُٔ َما ٔفٕ الٖطَنا َّأت( 1) ٖبَح ٔللَّ ُُ ُمٞلٝو الٖطَنا َّاأٜلِزِض  ٜل

ٕٛ ٜقٔدْٓس ِٕ َْ َعٜلٙ ٝنٚل َغ ٍُ َّ َُّٓٔنُٔت  ٕٛ َعٔلْٔه( 2) ُِٓشٕٔٔ  ِٕ َْ ٔبٝهٚل َغ ٍُ َّ  ًُ َّاٞلَبأط ٍُٔس  َّالظَّا َّاآلٔخُس  ُّٖل  َْ اأٜل َْ الَّٔرٖ ( 3) ٍُ ٍُ

ََّما َٓ َْٚ َعٜلٙ اٞلَعِسِؽ َِٓعٜلُه َما َٓٔلُر ٔفٕ اأٜلِزِض  ٘ٔ ٜأٖٓاٍو ُثٖه اِضَت َّاأٜلِزَض ٔفٕ ٔضٖت َّأت  ََّما َٓيِصُلَخٜلَل الٖطَنا ََا   ِدُسُز ٔمِي

ٌَ َبٔؿرْي ُُ ٔبَنا َتِعَنٝلْ َّاللَّ ًَ َما ٝنيُتِه  َْ َمَعٝهِه ٜأِٓ ٍُ َّ ََا  ََّما َِٓعُسُز ٔفٔ ًَ الٖطَناٛ  َِّإٜلٙ ( 4) ٔم َّاأٜلِزِض  َّأت  ُُ ُمٞلٝو الٖطَنا ٜل

ُٔ ُتِسَدُع اأٝلُمُْز ِِٔل( 5) اللَّ ََاَز ٔفٕ اللَّ َُّْٓٔلُر الٖي ََاِز  َِٔل ٔفٕ الٖي َْ َعٔلْٔه ٔبَرأت الٗؿُدِّز ُْٓٔلُر اللَّ ٍُ َّ (6)﴾ 

بدأت السورة بالتسبيح. ولو تأممت كتاب هللا تعالى لوجدت أف التسبيح جاء بجميع الصيغ: الماضي 
والمضارع واألمر )سبَّح، يسبِّح، سبِّح(. وفي ىذا إشارة إلى أف جميع أوقات الزماف ولحظاتو وثوانيو ممموءة 

 مستمرة متواصمة ال تنقطع. بالتسبيح، وىو عبادة جميمة
فالكوف كمو يسبح: األرض تسبِّح، والسماء تسبِّح، والجمادات تسبِّح، والشجر والرعد والدواب والطيور 

 تسبِّح، والبحار واألنيار كميا تسبِّح.
ٌَ َتفالٔهً َّٜلۦٔ ٔدِ َُٓطٚبُح ٔبَشنَغٕٕٛ ِإالَِّإٌ ٚمً  ﴿قاؿ تعالى:  َُْ َُهَتط ٜك  [.ٗٗ]اإلسراء: ﴾ ٔبَٔش

وقد ُيسِمع هللا سبحانو وبحمده بعض خمقو تسبيح الكائنات كما أسمع الصحابة رضواف هللا عمييـ تسبيح 
 .الطعاـ والحصى في كف رسوؿ هللا 
 .ٔكنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكلقاؿ ابف مسعود رضي هللا عنو: 

يميق بو سبحانو وبحمده أؼ أف التسبيح  ومعنى التسبيح ىو تنزيو هللا عف كل عيب ونقص وسوء عما ال
 في مجممو تعظيـٌ هلل.

َْ اٞلَعِصُٓص اٞلَشٔهُٔهض ﴿وكوف ىذه السورة بدأت بالتسبيح  ٍُ َّ َّاأٜلِزِض  َّأت  ُٔ َما ٔفٕ الٖطَنا إقراٌر لو  ﴾(1) ٖبَح ٔللَّ
شارة إلى أف ىذا الكوف كمو خاضٌع لعظمة ىذا اإللو العزيز الحكيـ.  بالوحدانية والربوبية وا 

العزيز الذؼ ال ُيغالب وال ُيمانع والذؼ قير كل شيء ومع عزتو فيو حكيـ يضع كل شيء في موضعو، 
 سبحانو وبحمده.حكيـٌ في أفعالو وأقداره وأوامره، فبل تحممو عزتو أف يظمـ أحدًا مف خمقو 
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يأتي  وىناحشد كبير مف أسماء هللا وصفاتو،  مما يمفت اإلنتباه في ىذا المقطع األوؿ مف السورة أف فيو
 تساؤؿ: ما الرابط بيف أسماء هللا وصفاتو وبيف سورة تتحدث عف تحقيق اإليماف؟؟

مف ىو هللا، فإذا َعُظـ  تعرؼَ وأكثر ما يزيد اإليماف ويقويو ويرسخو في القمب أف وأعظـ والجواب: إف أكبر 
ذا َضُعفَ هللا في قموبنا َعُظـ اإليماف وَعُظمت العبودية.   .واختمت موازينياالعبودية  َضُعَفتهللا في قموبنا  وا 

والقارغ لكتاب ، رضواف هللا عمييـ حريصًا عمى غرس ىذه المعرفة في نفوس أصحابو لذا كاف النبي 
 وجل ما زاؿ يعّرفنا بأسمائو وصفاتو في كتابو.هللا عز هللا عز وجل يجد أف 

 .ووصفاتئو أسما وعف( كميا تتحدث عف هللا، آية إلكرسيانظر إلى أعظـ آية في القرآف ) -
 كميا أسماء وصفات.( قل هو هللا أحدالسورة التي تعدؿ ثمث القرآف ) -
نما آيات األسماء آيات التوحيد  أعظـ ما في القرآف آيات التوحيد، وأخُص ف والصفات ألنيا تتكمـ عف هللا وا 

 كبلـ هللا عف نفسو أعظـ مف كبلمو عف خمقو.و ا. تتفاضل اآليات بالمعاني والدالئل التي تدؿ عميي
فالعبودية ال تكتمل وال تتـ وال تتحقق إال إذا عرؼ اإلنساف ربو والعبد ال ينصمح حالو وال يستقيـ وال يتمذذ 

 بعيش إال إذا عرؼ ربو!
 ال يمكف أف يذوؽ طعـ السعادة واألُنس والحياة الطيبة إال إذا عرؼ ربو!والقمب 

وىذه  يذا العمـباإلنساف متى ما ُفِتح عميو  وكأف (طب إلقموبلذلؾ يسموف عمـ األسماء والصفات بػػ )
 .فقد ُرِزؽ قمبًا جديداً  المعرفة

 ئو وصفاتو.خو ىو أف تعرؼ ربؾ بأسمايإيمانؾ وترس ةإذًا الوسيمة األولى لتقوي
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ٕٛ ٜقٔدْٓس ﴿ :قال تعاىل    ِٕ َْ َعٜلٙ ٝنٚل َغ ٍُ َّ َُّٓٔنُٔت  َّاأٜلِزِض ُِٓشٕٔٔ  َّأت  ُُ ُمٞلٝو الٖطَنا  .﴾(2) ٜل
 

 هللا ىو المالؾ لكل شيء ممكًا حقيقيًا ال ينازعو فيو أحد. ُممؾ ال يزوؿ وال ينتيي.
بيده  ويبقى ُممؾ الحي القيـو الذؼ يحيي ويميت، الحياةُ مموؾ الدنيا ميما حكموا وميما ممكوا فإنيـ يزولوف 

 لممكو قدرة مطمقة ال يقف أماميا شيء.قدرتو الُمصاحبة كل شيء قدير. بيده وىو عمى  والموتُ 
قموب، يعطي ويمنع، يعفو  آخريف، ُيقبل بقموب ويصرؼُ  أقوامًا ويضعُ  آخريف، يرفعُ  ذؿّ أقوامًا ويُ  عزُّ يُ 

 ويعاقب، يقدـ ويؤخر، يرد غائبًا، يفتح ُمغمقًا، ييسر عسيرًا، ُيصمح عاصيًا.... يفعل في ممكو ما يشاء.
 

 .)اسم هللا )الملك 
 سـ:نساف.. وأوؿ أثر إيماني ليذا االمف األسماء المؤثرة جدًا في حياة اإل

ف المخموقيف وأنيـ ميما مالذؿ، ويحرره و  القنوطو  اليأسو  الخوؼو  يحرر اإلنساف مف الضعفأنو  -ٔ
ؾ ال يخرجوف عف ممكو، لو أراد أف يخسف بيـ لفعل ال تجبروا وتسمطوا وطغوا وانتفشوا فيـ في قبضة الممِ 

 عجزه شيء سبحانو وبحمده.يمنعو شيء وال يُ 
 فآذوه ومنعوه وىضمواأىميا،  تسمط عميوعميو الدنيا، و  إذا ضاقتف المؤمف كثيرًا ئِ طمْ سـ يُ ىذا اال -ٕ

نما استيفاء الحو  أف الدنيا ليست دارًا الستيفاء الحقوؽ  ـيعميو فحقوقو،   قوؽ كامبًل سيكوف ىناؾ في اآلخرةا 
 .نصفو غدًا إذا وقف بيف يديوؾ سيُ الممِ وأف 

ذيف ظمموا موا فإنا إلى هللا متظمموف، وسيعمـ الوروا فإنا مستجيروف، واظمِ اعمموا ما شئتـ فإنا صابروف، وجُ 
 أؼ ُمنقمب سينقمبوف.

ضًا مف عرؼ ُممؾ هللا وتدبر فيو ونظر بعيف بصيرتو إلى السموات واألرضيف والعرش، يأ -ٖ
والمبلئكة وحممة العرش، والجف واإلنس والدواب، وتأمل كيف يدبر هللا أمر خمقو وال يعجزه ىذا التدبير انغرس 

 ،بكفاية هللا ، فيصبح قمبو ثابتًا كالجبل، عنده يقيفٌ  والثقة بعطاء هللا ،في قمبو اليقيف والثقة باهلل عز وجل
ىو العبد و  هىذا الكوف ال يعجزه أف يدبر أمر  وأف هللا الذؼ دبر أمر ،بتدبير هللا ويقيفٌ  ،بحفع هللا ويقيفٌ 

 الضعيف الذؼ ال حوؿ لو وال قوة.
َْ ٔفٕ َغأ ٍوٝنٖل َْٓ ﴿يتغير سيتغير  فمو أراد هللا لشيء أف ينصمح سينصمح، ولو أراد لشيء أف ٌٍُ (٩٢(﴾ 

 يتصرؼ فيو كيف يشاء. سبحانو هلالج لج فيو وحده مالؾ السموات واألرض ال شريؾ لو في ممكو]الرحمف[، 
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ٕٛ َعٔلْٔه ﴿ :قال تعاىل    ِٕ َْ ٔبٝهٚل َغ ٍُ َّ  ًُ َّاٞلَبأط ٍُٔس  َّالظَّا َّاآلٔخُس  ُّٖل  َْ اأٜل ٍُ (3) ﴾. 
 

 .ٔ"فيها ِجماُع المعرفِة باهلل، وِجماُع العبوديِة لهاألسماء األربعة قاؿ عنيا ابف القيـ: "ىذه 
وىذا يجعل اإلنساف حريصًا جدًا جدًا عمى أف يتعمميا ويفيميا ويتعبد هللا بيا، وقد وردت ىذه األسماء في 

 السنة.
فلجس قبلك شًءَ وأنت اآلخر فلجس اللوم أنت األول قاؿ: " عف أبي ىريرة رضي هللا عنو أف النبي 

بعدك شًءَ وأنت الظاهر فلجس فوقك شًءَ وأنت الباطن فلجس دونك شًءَ اقِض عنا الدين واغننا من 

 .ٕ"الفقر
 

 إسم إألول وإآلخر سنشرحه من ناحية إألسباب:

 م هللا )األول(ـاس. 
 فقاؿ: األوؿ الذؼ ليس قبمو شيء. عّرفو النبي 

قبمو سبحانو وبحمده، ىو الُمبتدغ باإلحساف مف غير وسيمة وال سبب مف العبد.  كاف هللا ولـ يكف شيء
مدادًا: أؼ خمقؾ وأعّدؾ وأمّدؾ.  ىو الذؼ ابتدأؾ إعدادًا وا 

خمق لؾ األسباب، ىيأىا لؾ، ساقيا لؾ، يسرىا لؾ، أعانؾ عمى االنتفاع بيا، فانظر إليو بسبق األولية أؼ 
 سباب كميا.انو سبحانو وبحمده األوؿ قبل األ

 

 )اسم هللا )اآلخر. 
 ىو الذؼ ليس بعده شيء. عّرفو النبي 

ٍَألو٠ ِإال ﴿كل شيء ييمؾ ويفنى وينتيي ويزوؿ ويبقى سبحانو الواحد القيار  َُُّد ٝنٗل َغٕٕٛ   .[ٛٛ]القصص: ﴾ ۥََ
وُعِدمت وُفِقدت ال فيو اآلخر الذؼ تنتيي دونو األسباب ويبقى بعد األسباب كميا. فمو انقطعت األسباب 

 يعني ىذا أف عطاء هللا انقطع، بل يبقى هللا ىو اآلِخر الذؼ يعطي لطفًا وىبًة مف عنده بدوف أسباب.
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تعبد اهلل بامسُ )األول أاسه اهلل )األول واآلِخس(؟ وكيف كيف أحقق اإلمياٌ مً خالل ** 

 واآلِخس(؟
 

بذاتيا بل إذا أراد هللا أف ُيمضييا أمضاىا  المؤمف ينظر لؤلسباب ويؤمف يقينًا بأنيا غير مؤثرة -
ذا أراد هللا أف يعطميا عطميا فمـ تنفع!  ونفعت، وا 

ببلء أىل التوحيد تأتي في األسباب. نعـ نحف مأموريف باألخذ باألسباب ولكف ال نعمق قموبنا بيا..! فكل 
خباتو وخوؼ ورجاء وتوكل أرزاؽ قموب مف محبة ورحمة  األسباب الموصمة لؤلرزاؽ أيًا ما كانت األرزاؽ،  ا 

( ال يأتي بيا إال هللا وال يخمقيا إال هللا وال سكفو  ذريةو  زوجو  ماؿو  وظيفةمف وحكمة....، أو أرزاؽ جوارح )
 .يسوقيا إال هللا

 .واهلل لن يصلوا إلى شيء بغير اهلل: رحمو هللا وكما قاؿ العز بف عبد السبلـ
 حمده خالق األسباب ومسبب األسباب، والناُس ال حوؿ ليـ وال قوة في تييئتيا واإلتياف بيا.فيو سبحانو وب

o  هلل  ؾ األولىمبقمطموب أو مصمحة فاحرص أف تكوف التفاتة أو  إرادة أؼ عمل قمبؾفإذا قاـ في
 صح ِفعل العبد.رب لمكمما التفت القمُب واعمـ أنو  قبل االلتفات لؤلسباب

إال  بجوارحؾ، خذ باألسباب ولكف ال تثق بيا وال تركف إلييا وال تعمق قمبؾ امِش بقدميؾ واسع وإلخالصة:
ليو يرجع. هلالج لج، منبمسبب األسباب وخالقيا  وىذا ليس كبلمًا تنظيريًا إنما ىو ديف وعقيدة و ابتدأ األمر وا 

 .وتوحيد نوّحد هللا بو
ىذا األمر ليس سيبًل فتدريب القمب عمى االعتقاد أصعب بكثير مف تدريب الجوارح، لذا نحتاج  وتطبيقُ 

في الصغيرة قبل الكبيرة إلى ربو. ومتى ما جّرد اإلنساف قمبو مف األسباب وتعمق  ، يمتفتُ حيّ  إلى قمب يِقع،ٍ 
 .من ُيرزقون من حيث ال يحتسبون  دائرةباهلل وحده دخل 

تأتييـ الدنيا وىي راغمة..! ىؤالء وضعوا أقداميـ في منزلة ليـ، فاهلل حسبيـ وكافييـ  هللا كفاية ترتفعُ 
 .التوكل وىي أعمى منزلة وأعمى مقاـ يصل إليو محقق التوحيد

تعّمق و  قوة التفويضو  التوكل إنوجنة بغير حساب وال عقاب؟ السبعوف ألفًا الذيف سيدخموف الما الذؼ مّيز و 
 باألسباب.! األسباب القموبيـ باهلل مسبب 

 نسأل اهلل أن جيعلنا منهم
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 ر(ـاسم هللا )الظاه. 
 الذؼ ليس فوقو شيء. فقاؿ: عرفو النبي 

 وسنشرح ىذا اإلسـ مف ناحية العمو، فاهلل لو العمو المطمق.

  :هللا سبحانو وتعالى عاٍؿ بذاتو عمى خمقو، فوؽ كل شيء، مستٍو عمى عرشوعلو الرات         
﴿ ُٔ ِٔ َُّٔٚب اٞلٜهٔلُه َِٓؿَعُد ِإٜل ُُ الٖؿألُح َّاٞلَعَنُل ال  .[ٓٔ]فاطر: ﴾ۚ  َِٓسٜفُع

  ؿ صفاتو كماؿاهللا لو الكماؿ المطمق في الصفات وليس فوؽ كم  )الصفات(: علو القدز      
َِٔظ ﴿ ُٔ ٜل ْٛ ٜنٔنِجٔل ِٕ َْ  َغ ٍُ  .[ٔٔالشورػ:] ﴾ اٞلَبٔؿرُي الٖطٔنُٔع َّ

أف هللا كامل الصفات: أؼ أنو ال يظمـ عباده وال ُييمؾ عباده وال يضيع عباده، َحكـٌ عدٌؿ يعتقد الموحد 
عمى ربو وجعل هللا محط رجاءه وصمدًا يصمد  سبحانو وبحمده، فمكما امتؤل اإلنساف بيذا الكماؿ َجمَع قمبوُ 

 إليو وممجأ يمجأ إليو ويفر إليو في كل وقت.
إيمانؾ بأف هللا كامل الصفات في مقابمو يجب أف تؤمف أف هللا يعامل عباده بكماؿ صفاتو..  -

 كيف يكوف ىذا؟و 
أوؿ مرة، بل ال فبل يفضحو وال يعاجمو بالعقوبة وال ييتؾ ستره مف  فإف هللا يحمـ عميو: إذا أذنب العبد الومث

 أموره ووظيفتو وأىمو وأوالده بخير.ال زالت أجيزتو كميا تعمل في جسمو، ال زالت و  يزاؿ يرحمو
ييسر لو عمبًل صالحًا، ييسر لو صدقًة، قد وب، لعمو يرجع، لعمو يتورحمتو وستره ولطفو يعاممو هللا بحممو 

ومنيا يعود، فإذا األبواب تصبح بابًا  فييا بشيءيفتح لو أبوابًا لمطاعة عمرة، فيفتح لو الطريق ، حجًا، درساً 
ذا بو يزيد في الطاعة.  تمو باب، وا 

، واقترب مف ربو أكثر وأكثر، ثر وأكثر وانصمح قمبو أكثر وأكثرشعر بذنوبو أكبالطاعات وكمما زاد 
الرزؽ إنما ىو ما ىو فيو مف كل التوبة، ويعمـ أف  رهُ النعمة، وتكسِ  رهُ ، تكسِ ربوإنسانًا شديُد الحياء مف  فيصبحُ 
 يرسخ اإليماف في قمبو.يتفقد توبتو حتى وبتو ويكرر توبتو و ِحمـ هللا وعظيـ ستره عميو فيصدؽ في ت مف كريـِ 

 :إذا أراد أمرًا أف يكوف سيكوف   علو القَس﴿ ُُ ًَّٖٜل ٜأِمِسِٔ َعٜلٙ ٜغألْب َّاللَّ  ال الٖياِع ٜأٞنَجَس ٔه

ٌَ  .[ٕٔ]يوسف: ﴾ (21) َِٓعٜلُنْ
طغوا ينتقـ مف أعداء الديف الذيف قد يتساءؿ البعض: لماذا لـ ينصر هللا المسمميف في بقعة ما؟! لماذا لـ 

 وعاثوا فسادًا في الببلد والعباد؟! وبغوا
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ولكف بمقتضى حكمتو هلالج لج أف أمره وتدبيره ال يكوف إال في  ؿالجواب: هللا قادر عمى إنفاذ أمره في الحا
 عمى الصورة التي يريدىا ىو سبحانو.الوقت الذؼ يريد و 

وهللا لو سنف في خمقو منيا )سنة اإلمبلء( : يستدرجيـ وُيممي ليـ ثـ إذا أخذىـ أخذىـ عمى غرة أخذ 
 عزيز مقتدر.

والموحد عمى ثقة كاممة ويقيف تاـ بأف هللا قادر عمى أف ينيي كل شيء في غمضة عيف ولكف مشيئتو 
 وال يعجل لعجمِة أحٍد مف خمقو.مرتبطة بحكمتو سبحانو وبحمده 

 

 )اسم هللا )الباطن. 
 الذؼ ليس دونو شيء. فيو أدنى لخمقو وأقرب لعباده مف أنفسيـ وسنناقش ىذا اإلسـ مف ناحية الُقرب.

نطاؽ التعبير عف حقيقتو ويكّل المساف عف  يضيقُ  فأمرٌ الباطف قاؿ ابف القيـ رحمو هللا: وأما تعّبده باسمو 
 .ٔوصفو

 فوم المعجٌَ وهً نوعان:يُفوم قرب هللا ِ بد أن تُ وختٍ 

َْ ﴿ يقوؿ تعالى :ة عامةمعّي ٍُ ًَ َما َّ مع جميع عباده المؤمف والكافر، والبر والفاجر  ﴾ ٝنِيُتِه َمَعٝهِه ٜأِٓ
حاطتو وتدبيره لشؤونيـ.  بعممو وا 

ٌٖ ﴿ الحفع ة الوالية، النصرة، المحبة، التوفيق،، معيّ وىي لممؤمنيف فقط خاصة: معيّة َُ ِإ َمَع  اللَّ

ًَ ٌٖ ﴿..  ﴾ (153) الٖؿأبِسٓ َُ َِّإ ٌٖ َّاِعٜلُنْا ﴿..  ﴾(69) ٜلَنَع اٞلُنِشٔطٔينَي اللَّ َُ ٜأ  . ﴾(123) َمَع اٞلُنٖتٔكني اللَّ

 يتفاوت المؤمنوف في معيتيـ الخاصة عمى حسب قوة اإليماف وتحقيق الوصف.و 
 .ة أكثر ومف ُقرِب هللا أعظـالوصف كاف حظو مف المعيّ كمما زاد اإليماف وحقق العبد ف -

 مثاؿ:
﴿ ٌٖ َُ ِإ ًَ اللَّ  ر.ىو الصب الوصف الذؼ يستمـز المعية..   ﴾(153) َمَع الٖؿأبِسٓ
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 ؟ ال بل نتفاوت مف ثبلثة نواحي:ىل كمنا في الصبر سواء
 قوة الصبر وضعفو. -
األولى وبيف مف يحتاج إلى أياـ حتى يستجمع سرعتو وتأخره.. فرؽ بيف مف يصبر عند الصدمة  -

 .شتات نفسو ويصبر
فرؽ بيف مف يحاوؿ أف يرضي نفسو وبيف مف يمشي مع الببلء كيفما مشى رضا العبد عف ربو..  -
 بو!!

ما زاد الصبر مف ناحية قوتو وسرعتو، ورضا العبد عف ربو كمما ىذه الفوارؽ تؤثر في المعية والُقرب، كم
 لو. اشتدت معية هللا

 ب هللا ليذا الصابر ومف أحبو هللا لـ يعذبو.وأخصُّ ثمرات المعية: ىي المحبة، حُ 
 

  ؟الدموع واألحزاف حب هللا لكـ إف أنتـ صبرتـ؟ء، يا أىل المصائب واألوجاع، و أال يكفيكـ يا أىل الببل
o وىو أعمى ما ترجوه وأعظـ غايتؾ، ستشعرت ىذا الُقرب وامتؤل بو قمبؾ وجعمَت هللا ىو ُمرادؾ و إذا ا
مف قرب هللا، ولتيقنت وأعظـ  أخص رٍب ولف تبحث عف قُ  ،سمو الباطفريده ستعرؼ كيف تتعبد هللا باما تُ 

 الخمق ويبقى هللا...فيو سيأتي يـو ينتيي ميما اقترَب منؾ الخمُق والبشر، فيقينًا ال يخالجو شؾ أنو 
o  الظاىر الباطف، أف هللا عاٍؿ عمى خمقو وفوؽ خمقو ومع ىذا ما يعتقده المؤمف الموحد في اسـ هللا

َْٜٗ ٝأٔدُٔب  ٜقِسْٓب َعٚيٕ ٜفِإٚىٕ ٔعَبأدٖ َضٜأٜلٜو َِّإَذا  ﴿.عمّوه فيو قريب ٌِ ِإَذا الٖداِع َدِع  [.ٙٛٔ]البقرة: ﴾ َدَعا
ف انخفضت، يسمع الدعاء والمناجاة، يعمـ السّر وأخفىارتفيسمُع األصوات إف   .عت وا 

 .ٔ"أقرب ما يكون العبد من ربى وهو ساجدَ فأكثروا الدعاء: "قاؿ 
وقاؿ:  يكبروف بصوٍت عاؿ وىـ في سفر التفت إلييـ رسوؿ هللا الصحابة رضواف هللا عمييـ لما أخذ 

 يا أيوا الناس اربعوا علٍ أنفسكم فإنكم ِ تْدعوَن أصْم وِ غاُبًاَ إن الذي تدعونى سمجٌع قريب أقرُب إلٍ"

 .ٕ"أخدكم من عنق راخلتى
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َُآ ﴿ :قال تعاىل    َّٜأىٜفٝكْا ٜل ًَ آَمُيْا ٔميٝهِه  ُٔ ٜفالَّٔرٓ َّٜأىٔفٝكْا ٔمٖنا َدَعٜلٝهه ٗمِطَتِدٜلٔفنَي ٔفٔ  ُٔ ََّزُضْٔل  ُٔ ِه ٜأِدْس ٔمُيْا ٔباللَّ

َّالٖسُضُْل َِٓدُعْٝنِه ( 7) ٜنٔبرْي  ُٔ ٌَ ٔباللَّ َّٜقِد ٜأَخَر ٔمَٔجاٜقٝهِه ِإٌ ٝنيُته ٗمِؤٔمٔينَيََّما ٜلٝهِه ال ُتِؤٔمُيْ َْ الَّٔرٖ ( 8) ٔلُتِؤٔمُيْا ٔبَسٚبٝهِه  ٍُ

َُ ٔبٝهِه ٜلَسُؤّْف ٖز ٌٖ اللَّ َِّإ ًَ الظُّٝلَنأت ِإٜلٙ الٗيِْز  َٔٚيإت ٔلُِٔدِسَدٝهه ٚم ْا ٔفٕ ََّما ٜلٝهِه ٜأالَّ ُتئفٝك( 9) ٔسْٔهَُٓيٚصُل َعٜلٙ َعِبٔدِٔ آَٓإت َب

َّٜقاَتَل  ًِ ٜأىٜفَل ٔمً ٜقِبِل اٞلٜفِتِح  ِْٖ ٔميٝهه ٖم َّاأٜلِزِض ال َِٓطَت َّأت  ُٔ ٔمرَياُخ الٖطَنا َّٔللَّ  ُٔ ًَ َضٔبِٔل اللَّ ٟ٘ ٚم ِّٜلٜٝٔو ٜأِعٜظُه َدَزَد ٝأ

ُُ ٔب َّاللَّ ُُ اٞلُشِطَيٙ  ََّعَد اللَّ َّٝنال  َّٜقاَتٝلْا  ًَ ٜأىٜفٝكْا ٔمً َبِعُد  ٌَ َخٔبرْيالَّٔرٓ َُ ٜقِسّضا ( 11) َنا َتِعَنٝلْ َمً َذا الَّٔرٖ ُٓٞكِسُض اللَّ

ُُ ٜأِدْس ٜنِسْٓه َّٜل  ُُ ُُ ٜل  .﴾(11) َسَطّيا ٜفَُٔضأعٜف
 

َّٜأىٔفٝكْا ٔمٖنا  ﴿لئلنفاؽ في سبيل هللا  الصريح بالدعوة آيات الصفات والتعريف باهلل جاء األمربعدما انتيت 
َُٔدَعٜلٝهه   .﴾ ٗمِطَتِدٜلٔفنَي ٔفٔ

قرف هللا تعالى ما بيف اإلنفاؽ واإليماف والسّر في ىذا االقتراف أف اإلنفاؽ ىو البرىاف العممي لئليماف 
 .ٔ"قٌ برهان الصد : "والعبلمة الظاىرة عميو كما قاؿ 

عمى ماذا؟ برىاٌف أف اإليماف استقر في قمب صاحبو فأثمر عمبًل، وكاف باعثًا قويًا عمى العطاء  برىافٌ 
 والبذؿ واالنفاؽ سواء كاف اإلنفاؽ ماديًا أو عمميًا أو جسديًا.

زائل ذَىَب عف غيرؾ وأتاؾ فطالما أنو بيف يديؾ اآلف فأنت  رٌض ثـ بّيف هللا في اآلية حقيقة الماؿ وأنو عَ 
 ل أف ينتقل منؾ إلى غيرؾ! َمف فيو، فأنِفق منو قبُمستخ

َُه ﴿حيث ذكر ليـ أجر اإلنفاؽ وقاؿ  باده عمى اإلنفاؽ وحّفزىـ ورّغبيـثـ حث هللا ع ، وكبيٌر ﴾ ٜنٔبري ٜأدس ٜل
 مف هللا ليست كما يقوليا البشر، فما داـ أف هللا قاؿ عنو كبير فمف يستطيع أف يقدر قدره؟!!

 

َّٜقاَتَل ﴿: التي بعدىا لتقرر قاعدة كبيرة وميمةثـ تأتي اآلية  ًِ ٜأىٜفَل ٔمً ٜقِبِل اٞلٜفِتِح  ِْٖ ٔميٝهه ٖم  .﴾ال َِٓطَت
   ما ىي ىذه القاعدة؟ 
 مف سبق إلى الخير فيو أحق بو [.. ]
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 .والــســبــق لــه مــيــزتــه         
  مدح  أوؿ ما في سورة الواقعةهللا عز وجل﴿ ٌَ ٌَ الٖطأبٝكْ  .[01:الواقعة]﴾ َّالٖطأبٝكْ
 الذيف دخموا عمى النبي  النفر  فأما أحدىـ فرأػ فرجة في  والناس معو، في المسجدجالٌس وىو

قاؿ: أال أخبركـ  الحمقة فجمس فييا وأما اآلخر فجمس خمفيـ وأما الثالث فأدبر ذاىبًا. فمما فرغ رسوؿ هللا 
 عف النفر الثبلثة ؟

أحدىـ فأوػ إلى هللا فآواه هللا، وأما اآلخر فاستحيا فاستحيا هللا منو، وأما اآلخر فأعرض فأعرض هللا أما 
 .ٔعنو

 ما الفرؽ بيف األوؿ والثاني؟؟
ـْ بو سْبقو.  ىذا جمس وىذا جمس، ولكف األوؿ أسرع وبادر وسبق فتقد

  النبي  ومن المفردون َ قالوا: سبق المفّردونفقال: حيف مدح الذاكريف مدحيـ بصفة السْبق

 .ٕن هللا كثجرًا والذاكراتوالذاكر؟ قال: يا رسول هللا
عف الػػ )سبعوف ألفًا(  وىناؾ سبٌق ليس كمثمو سبق وىو مف َسبَق في التوحيد، حيف أخبر الرسوؿ 

هللا أف  رضي هللا عنو وقاؿ: ادعُ  ف محصفبالذيف يدخموف الجنة ببل حساب وال سابقة عذاب، قاـ عكاشة 
سبقك  ثـ قاـ رجل آخر فقاؿ: ادُع هللا أف يجعمني منيـ، فقاؿ:: أنت منيـ. يجعمني منيـ، فقاؿ الرسوؿ 

 .ٖبوا عكاشٌ
 

 كيف حيقق العبد السبق؟**

 يحق إلعبد إلسبق بأمرين:
يمانؾ، فالصدؽ يقفز بصاحبو.بقدر صد .إلعمل إلقمبي إالول:  قؾ وا 

 .بو إلى مقعد صدؽ عند مميؾ مقتدروما زاؿ الصدؽ يرتقي بصاحبو حتى ينتيي 
 . بقدر سرعتؾ ومبادرتؾ واغتنامؾ الفرصة.إلثاني: عمل إلجوإرح

 سرع إليو كعبد أبطأ إليو.، وال يجعل هللا عبدًا أمف يتأخرال يستوؼ مف يسبق مع 
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كانوا في ضعف وفقر وحاجة وقمة ناصر ال وىذه اآلية نزلت في الصحابة فمف أنفق قبل الفتح حيف 
والعقيدُة آمنة واألنصار  اً يستوؼ في الدرجة مع مف أنفق بعد فتح مكة بعد أف أصبح لمديف شوكة وتمكين

ف كاف كبل الفريقيف موعودٌ كثير،  الجنة  بالجنة، إال أف فالذيف أنفقوا مف قبل اعمى درجًة مف اآلخريف وا 
 هللا عميـٌ بأحوالكـ وال تخفى عميو نياتكـ.اوت فييا الناس، ودرجات يتف

ت ءجاف أكثر وأكثراآليات تيز قموب المؤمنيف ىزًا وتستحثيـ عمى اإلنفاؽ وتحركو في قموبيـ وىا ىي 
ُُ  ﴿ بمفع القرض ُُ ٜل َُ ٜقِسّضا َسَطّيا ٜفَُٔضأعٜف ُُ ٜأِدْس ٜنِسْٓه َمً َذا الَّٔرٖ ُٓٞكِسُض اللَّ  .﴾ (11) َّٜل

ُينفق مالو في سبيل هللا ابتغاء رضوانو. وُسمي ذلؾ اإلنفاؽ قرضًا حسنًا، حثًا لمنفوس عمى  مف ذا الذؼ
ـَ أف المستقرض مميء وفّي محسف، كاف أبمغ في طيب قمبو وسماحة نفسو ومف كـر  البذؿ، ألف الباذؿ مف عِم

 .ٔو أضعافًا كثيرةهللا أف سّماه هللا قرضًا، والماؿ ماؿ هللا والعبد عبده، ووعد بالمضاعفة عمي
 

 : أو يريُد  هللايا رسوؿ هللا :قاؿو  جاء إلى رسوؿ هللا ىذه اآلية  الدحداح رضي هللا عنوأبو  لما سمع -
يده فقاؿ: يا رسوؿ هللا  رسوؿ هللا أِرني يدؾ، فناولو النبي  ، فقاؿ يايا أبا الدحداح : نعـمنا القرض؟ قاؿ

ستمائة نخمة، ثـ ذىب إلى زوجتو ولـ يدخل لبستانو بل أخذ  إني قد أقرضت ربي حائطي، ولو حائط فيو
، قالت: لبيك، قال: اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل، قالت له: ربَح يا أم الدحداح ينادؼ : 

اح في : كم من عذٍق ردبيعك يا أبا الدحداح، ونقلت متاعها وصبيانها. فقال رسول اهلل 

 . 2الجنة ألبي الدحداح
 

الصحابة ال يستكثروف عمى ربيـ شيئًا، خرجوا مف أمواليـ، مف بساتينيـ، مف أنفسيـ مف كل ىؤالء ىـ 
 شيء حبًا هلل وبرىانًا صادقًا عمى ىذا الحب.

 
 عميو كل شيء مقصوده ىافَ  ومف كاف هللاُ 

 أحيا هللا قموبيـ باإليماف فانطمقت جوارحيـ انطبلقًا عجيبًا قد ال تتصوره عقولنا
 

 وبنا باإليماف وزدنا إيمانًا وقربًا وذاًل بيف يديؾيا رب أحي قم
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 الـلقــاء الـثــانــي
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 الـلـقــاء الـثــاىــي

 

َِه  ﴿ :قال تعاىل َّٔبٜأَِٓنأى َِِه  ًَ ٜأِٓٔدٓ ِٔ ٍُه َب َّاٞلُنِؤٔمَيأت َِٓطَعٙ ُىُْز َِْو َتَسٚ اٞلُنِؤٔمٔينَي  َِْو َدٖياْت َتِذِسٖ َٓ َٔ ُبِػَساٝنُه اٞل

ُِْش اٞلَعٔظُٔه َْ اٞلٜف ٍُ ََا َذٔلٜو  ًَ ٔفٔ ََاُز َخألٔدٓ ََا اأٜلِى ًَ آَمُيْا اىٝظُسَّىا ( 12) ٔمً َتِشٔت َّاٞلُنَيأفٜكاُت ٔللَّٔرٓ  ٌَ َِْو َٓٝكُْل اٞلُنَيأفٝكْ َٓ

ََّزاٛٝنِه ٜفا ٍُٔسُِ ٔمً َىٞكَتٔبِظ ٔمً ٗىِْزٝنِه ٔقَٔل اِزٔدُعْا  َّٜظا  ٝ٘ ُٔ الٖسِسَن ُُ ٔفٔ ُُ َباْب َبأطُي َُه ٔبُطٍْز لَّ َِٔي ٞلَتٔنُطْا ُىّْزا ٜفُضِسَب َب

ُٔ اٞلَعَراُب َُِه ٜأٜلِه َىٝهً ٖمَعٝهِه ٜقاٝلْ( 13) ٔقَبٔل َّٜلٔهٖيٝهِه ٜفَتيُتِهَُٓياُدَّى َّاِزَتِبُتِه  ا َبٜلٙ  ََّتَسٖبِؿُتِه  َٛ ٜأىٝفَطٝهِه  ٕٗ َسٖتٙ َدا َّٜغٖسِتٝهُه اأٜلَمأى

ُٔ اٞلَػُسُّز َّٜغٖسٝنه ٔباللَّ  ُٔ َِٝظ ( 14) ٜأِمُس اللَّ َّٔب ِْالٝنِه  َٕ َم ٍٔ َّاٝنُه الٖياُز  ًَ ٜنٜفُسّا َمٞأ ًَ الَّٔرٓ َّال ٔم  ٠٘ َِْو ال ُِٓؤَخُر ٔميٝهِه ٔفِدَٓ َٔ ٜفاٞل

 .﴾(15) اٞلَنٔؿرُي

 

 ور!يماف.. إنو الناإل اآليات تتحدث عف جزاء تحقيق
بيا الخواطر، حيثما ُسمعت ىذه الكممة وأينما  إلييا األسماع وتأنُس  بيا النفوس وتنجذبُ  النور: كممة ُتَسرُّ 

 قيمت وكيفما وردت يجد اإلنساف انجذابًا ليا وشغفًا بمعناىا...
 .اآلية تصف نورًا خاصًا بالمؤمنيف. 
 متى يكون هذإ إلنور وما توقيته؟ 

ُكورت الشمس وُخِسف القمر وصار الناس في ظممة وُنِصب الصراط عمى جينـ، يكوف يـو القيامة إذا 
 يسعى نورىـ بيف أيدييـ. حينئٍذ ترػ المؤمنيف والمؤمنات

بل ىو نوٌر يمشوف بو، يسير معيـ، يصحبيـ، ينتقموف بو، يجتازوف بو  ىذا النور ليس ثابتًا في مكانو
 فاوت..!الصراط، وىذا النور يت

إن المؤمنين من نوره يوم القيامة من المدينة إلى صنعاء وإن من المؤمنين من ورد في األثر )

 .ٔ(نوره ال يتخطى إصبع قدمه
ولكف العجيب في ىذا النور أنو ال ينفع إال  إذًا مف المؤمنيف مف نوره يمتد ويمتد وربما كاف مثل الشمس

 صاحبو فقط، وال يمشي وال يتحرؾ فيو بالرغـ مف اتساعو وامتداده إال صاحبو فقط!!
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 اإليماف والعمل الصالح.   لماذا؟ ألف مصدرهُ 
بقدر ما معؾ مف اإليماف والعمل الصالح في الدنيا سيكوف معؾ مف ىذا النور في اآلخرة. فالذؼ ال يحمل 

 ....نورُه معو مف دنياه لف يأتي يـو القيامة ومعو نور..
 ىذا النور ال ُيستدرؾ ىناؾ وال ُيطمب ىناؾ فمف لـ يحّصمو في الدنيا لف يحّصمو في اآلخرة.

 

  :َِْو َٓٝكُْل  ﴿وىناؾ مف سُيحـر مف ىذا النور.. إنيـ المنافقوف، واآلية تصف المشيد بوضوح َٓ
 ٌَ ََّزاٛٝنِه ٜفاٞلَتٔنُطْا ُىّْزااٞلُنَيأفٝكْ ًَ آَمُيْا اىٝظُسَّىا َىٞكَتٔبِظ ٔمً ٗىِْزٝنِه ٔقَٔل اِزٔدُعْا   .﴾ َّاٞلُنَيأفٜكاُت ٔللَّٔرٓ
ويروف أنوار المؤمنيف، عندىا ينادوف عمى  ،وتحيط بيـ ،أنوار المنافقيف ويقعوف في الُظممة سُتطفئ
في ىذا النور، نسير  معكـ . نريد أف نستضئ.. انتظرونا.. أمِيمونا.﴾ اىٝظُسَّىا َىٞكَتٔبِظ ٔمً ٗىِْزٝنِه ﴿المؤمنيف 

 معكـ، ننجو معكـ.... 
ُيحاؿ بينيـ وبيف  فيرد عمييـ المؤمنوف باستيزاء: ارجعوا لمدنيا إف كنتـ تقدروف واعمموا وتزودوا. ثـ

 ؤمنيف فيو الرحمة، وظاىره الذؼ يمي المنافقيف فيو النار.المؤمنيف بسور لو باب باطنو مف جية الم
ىـ اآلف ال يرونيـ، فقط يسمعونيـ فينادؼ المنافقوف مرة أخرػ ألـ نكف معكـ؟ نصمي معكـ؟ نصـو معكـ؟ 

 نجاىد معكـ؟... 
النفاؽ فتأتي اإلجابة: قالوا بمى قد كنتـ معنا في الدنيا عمى الطاعات في الظاىر ولكنكـ فتنتـ أنفسكـ ب

ولـ تصدقوا ما نزؿ بو فوقعتـ في اليبلؾ والمحنة، وتربصتـ بالمؤمنيف الدوائر، وشككتـ في ديف هللا الحق 
 القرآف، وخدعتكـ األماني واآلماؿ واألطماع الباطمة أف هللا سيغفر لكـ وما زلتـ عمى ذلؾ حتى جاءكـ الموت.
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وقـفــة مـع الـنـفــاق
ٔ: 

مأخوذ مف نافقاء اليربوع وىو باب جحره، فاليربوع يحفر لو جحرًا ثـ يسّد بابو بترابو أكثر عمماء المغة انو 
 ف التراب قشرة رقيقة تركيا حتى الحتى إذا بقي م ويسمى ىذا المدخل )القاصعاء( ثـ يحفر لو مخرجًا آخر

 نيا وىرب.ضرب النافقاء برأسو وخرج مُأتي مف ِقبل القاصعاء عدا ف ُيعرؼ مكاف ىذا المخرج فإذا
 فكذلؾ المنافق ُيظير خبلؼ ما ُيبطف.

بطاف الكفر )وىذا ىو النفاؽ االعتقادؼ األكبر(.  النفاؽ في االصطبلح الشرعي: إظيار اإلسبلـ وا 
أربع من كن فجى كان أما النفاؽ العممي أو النفاؽ األصغر: وىو الذؼ ورد في قولو عميو الصبلة والسبلـ "

فً خصلٌ منون كانت فجى خصلٌ من النفاق ختٍ يدعوا: إذا اُتمن خانَ وإذا َ ومن كانت منافقًا خالصاً 

 وىذا ىو الذؼ خافو الصحابة عمى أنفسيـ. .ٕ"خّدث كذبَ وإذا عاهد غدرَ وإذا خاصم فجر
 

 .ٖكميـ يخاؼ النفاؽ عمى نفسو عف ابف أبي مميكة قاؿ: أدركت ثبلثيف مف أصحاب النبي 
قاؿ ابف حجر: والصحابة الذيف أدركيـ ابف أبي ُمميكة مف أجمِّيـ عائشة وأختيا أسماء، وأـ سممة، 

والمسور بف مخرمة، وقد ادرؾ بالسفِّ جماعة أجّل مف والعبادلة األربعة، وأبو ىريرة، وُعقبة بف الحارث، 
ف النفاؽ في األعماؿ، وذلؾ ىؤالء كعمي بف أبي طالب، وسعد بف أبي وقاص، وقد جـز بأنيـ كانوا يخافو 

، وال يمـز مف خوفيـ مف ذلؾ وقوعو ألف المؤمف قد يعرض عميو في عممو ما يشوبو مما يخالف اإلخبلص
 منيـ، بل ذلؾ عمى سبيل المبالغة منيـ والتقوػ رضي هللا عنيـ.

  

                                                             
 .من أراد االستزادة فً مبحث النفاق فلٌراجع ملزمة تدبرسورة التوبة 
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 أخرجه الشٌخان 
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 أن ٌحبط عمله باب خوف المؤمن من -صحٌح البخاري، كتاب اإلٌمان 
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َُِه  ﴿ :قال تعاىل      ًَ آَمُيْا ٜأٌ َتِدَػَع ٝقٝلُْب ٌِ ٔللَّٔرٓ ًَ ٜأٜلِه َٓٞأ َّال َٓٝهُْىْا ٜنالَّٔرٓ ًَ اٞلَشٚل  ََّما َىَصَل ٔم  ُٔ ٔلٔرٞنِس اللَّ

ٌَ َُِه ٜفأضٝكْ َّٜنٔجرْي ٚمِي َُِه  َُِه اأٜلَمُد ٜفٜكَطِت ٝقٝلُْب ِٔ ٜٛاَل َعٜل َُ ُِٓشٕٔٔ اأٜلِزَض َبِعَد ( 16) ٝأُّتْا اٞلٔهَتاَب ٔمً ٜقِبُل ٜف ٌٖ اللَّ اِعٜلُنْا ٜأ

ٖٖٔي ََا ٜقِد َب ِْٔت ٌََم  .﴾(17) ا ٜلٝهُه اآلَٓأت ٜلَعلَّٝهِه َتِعٔكٝلْ

ىذه اآلية نزلت حيف استبطأ هللا قموب الصحابة واستبطأ خشوعيـ مع أف القرآف ُينّزؿ عمييـ وحذرىـ أف 
 يكونوا كأىل الكتاب الذيف قست قموبيـ لطوؿ األمد بينيـ وبيف أنبيائيـ.

 منا وبيف أف عوتبنا بيذه اآلية إال أربع سنيف.يقوؿ ابف مسعود رضي هللا عنو: ما كاف بيف إسبل

﴿ ُٔ َُِه ٔلٔرٞنِس اللَّ ًَ آَمُيْا ٜأٌ َتِدَػَع ٝقٝلُْب ٌِ ٔللَّٔرٓ  .﴾ ۚ  ٜأٜلِه َٓٞأ

 ألـ يِحف الوقت ليذه القموب أف تخشع وتميف وتخضع حيف تسمع كبلـ هللا؟؟
يا أىل اإليماف إذا رأيتـ قسوًة في قموبكـ أو  استفياـٌ فيو استبطاٌء ومف ثَـّ استحثاٌث ألىل اإليماف. بمعنى:

 ُبعدًا أو جفاًء أو جمَدت عيونكـ وقلَّ تأثركـ بالقرآف فاسعوا حثيثًا إلصبلح قموبكـ فإف في القمب ِعمة وال بد..!
فاألصل أف القرآف ىو الذؼ يرقق القمب ويمينو، وأعظـ ما يدرؾ بو اإلنساف الخشوع القمبي )القرآف(. فمو 

 مًا ُيتمى فتتصدع منو الجباؿ وتتشقق وتتحرؾ مف أماكنيا لكاف القرآف.أف كبل
ِْ ﴿يقوؿ هللا تعالى:  ٌَ َراٍَ ٜأِىَصٞلَيا ٜل ُُ َدَبٍل َعٜلٙ اٞلٝكِسآ َِٓت ًِ ُمَتَؿٚدّعا َخأغّعا ٜلَسٜأ ٘ٔ ٔم ُٔ َخِػَٔ  .[ٕٔ]الحشر: ﴾ اللَّ

أقسم لكم ِ يؤمن عبٌد بوذا القرآن إِ كاف مالؾ بف دينار رحمو هللا إذا سمع ىذه اآلية يقوؿ:  -

ُصّدِع قلبى
ٔ. 

وهللا لقد صرف إلجنا ربنا فً هذا القرآن ما لو صرفى إلٍ الجبال يقوؿ ابف عمراف الجوني:  -

 .ٕلختّوا وجباها
 وفي ىذا إشارة أف القرآف يؤثر في القموب ومف ثـ يظير األثر عمى الجوارح.

ُُ ﴿قاؿ تعالى:  ًَ َىٖصَل اللَّ  .[ٖٕ]الزمر: ﴾ اٞلَشٔدٓٔح ٜأِسَط

َُِه َتَسٚ الٖسُضِْل ِإٜلٙ ٝأِىِصَل َما َضٔنُعْا َِّإَذا ﴿تعالى: وقاؿ  ًَ َتٔفُٔض ٜأِعَُٔي ًَ َعَسٝفْا ٔمٖنا الٖدِمِع ٔم   ﴾ ۚ  اٞلَشٚل ٔم
 .[ٖٛالمائدة:]

                                                             
1
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 نفس المصدر السابك
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ٌِ ﴿عز وجل هللا يقوؿ  ٌَ ٔلٞلٜأِذٜقا ٌَ ََّٓٔدٗسّ ٍُِه َِٓبٝهْ  .]اإلسراء[ ﴾ (٩٠٢ (۩ ُخُػّْعا ََِّٓصُٓد
وقد نظـ ابف المبارؾ اإلماـ العمـ أبياتًا يصف فييا أىل التيجد بالميل وكيف أنيـ يصفوف أقداميـ بيف يدؼ 

 ربيـ وكيف يقرؤوف القرآف ويتأثروف بو وتتأثر بو قموبيـ وجوارحيـ.
 يقوؿ:

 اٍت وال دونَ ــيّ ــساً ال دنــفُ ـوأن               ةً ــلـلوا الليل أبداناً مذلـقد حمّ           
 نَ ــروا منها العرانيـوأوُجهٌ عفّ               وراوْحوا بين أقداٍم لهم ُصبٌر            
 َمرَِي الَمرايِي أَُكفَّ المستدّرينَ             م   ـُتمري قوارُع القرآِن أعيَنهُ           

 

وأنفسيـ هلل، فنفوسيـ ليست دنية وال ىـ مف أىل الدناءة والنقص انقادت ليـ أبدانيـ وذلت أبدانيـ 
والشيوات. وىـ يكابدوف القياـ ويراوحوف بيف أقداميـ مف طولو ويصبروف عمى طاعة هللا، تركوا الُفرش 

 وجاىدوا أنفسيـ وأجيدوىا  وعّفروا أنوفيـ في التراب تذلبّلً وخضوعًا هلل.
 ذلؾ؟؟ويأتي السؤاؿ: لماذا يفعموف 

 !خشعوا في نهارهمما ا ليلهم وألمٍر ألمٍر ما أسهرووالجواب كما قاؿ الحسف رحمو هللا: 
 .لقد أدركوا لذًة ىي مف النعيـ المعّجل ال يعرؼ طعميا إال ىـ

 َمرَِي الَمرايِي أَُكفَّ المستدّرينَ         ُتمري قوارُع القرآِن أعيَنُهـم       
 

 بالدموع حيف يمروف عمى قوارع القرآف وزواجره، يبكوف خوفًا ووجبًل.  تسيُل أعينيـ
ىو مف يضع كفُو عمى ضرع الناقة فيحركيا ويحركيا ويحركيا حتى يستدّر  :وتأمل التشبيو: المستدرّ 

 الحميب مف ضرعيا.
وتنيمر دموعيـ  ىؤالء يقرؤوف القرآف، يقرؤوف اآلية تمو اآلية، يكرروف ويكروف حتى تتحرؾ قموبيـ بالقرآف

 كما ُيستدّر الحميب مف ضرع الناقة!!
..  نعوذ باهلل مف الحرماف ومف ُحِرـ ىذا البكاء وىذا الخشوع وىذه الدموع فيو المغبوف وىو المحرـو
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يا عجسٍ قلٌب ِ يخشعَ علمُى ِ ينفع يروػ عف كعب األحبار أنو قاؿ: مكتوب في اإلنجيل " -

 .ٔ"وصوتى ِ يُسمع ودعاؤه ِ يُرفع
ًْ  نْ أويصدؽ ذلؾ  َ يخشعُ  ِ َ وقلبٍ  ينفعُ  ِ علمٍ  من بك أعوذُ  إنً اللْومْ  الدعواتِ  كان يدعو بوذهِ  النب

 .ٕ"هؤِِء األربعِ  من بك أعوذُ  إنً اللْومْ   :تشبُع ثم يقولُ  ِ يُسمُع َ ونفسٍ  ِ ودعاءٍ 
ثمرٍة لمعمـ النافع أف ُيرزؽ اإلنساف الخشية، فانظر فالعمـ الذؼ ال ينفع ال ثمرة لو، لف يثمر شيئًا. وأكبر 

 وتفّقده وفّتشو وانظر ىل العمـ طّيب قمبؾ؟؟ ىل ُرِزقت الخشية؟؟ إلى قمبؾ
ذا لـ تقنع وتزىد فستظل تطمب وتطمب وتستزيد  ومف ثـ إذا َخِشَع القمب زِىدت النفس في الدنيا وقِنعت، وا 

 ومرض. صاب القمب بالغفمة والقسوة، والقسوة شقاءٌ مف ُمتع الدنيا وممذاتيا وشيواتيا حتى يُ 
 القمب إذا قسا قّل خيره، وقّل نفعو، وقّمت بصيرتو وتوفيقو...و 
 

 ىجر القرآف، فبل قسوة إال بانقطاع...و ومف أكبر أسباب القسوة االنقطاع عف القرآف، 
ؼ إيمانو ويحقق إيمانو ثـ ال مف انقطع عف القرآف فيو بمعزٍؿ عف اإليماف، ال يمكف إلنساف يريد أف يقو 

 تجده يقرأ القرآف!!
 القرآف ىو الحبل الممدود الذؼ طرفو في السماء وطرفو اآلخر بيد القارغ.

 "يا أبا ذر علجك بتّوة القرآن فإنى نوٌر لَك فً األرض وذخٌر لك فً السماء"ٖ 
 القرآف ىو العبلج، ىو الشفاء، ىو الروح. -
 .ُسقي بو القمب دبَّت فيو الحياة وأشرؽ فيو اإليمافإذا القرآف ىو الغيث الذؼ  -
 

  ِراف كاتب عمر بف عبد العزيز كاف كبيرًا في السف وفقد بصره في آخر عمره َشعر ميموف بف مي
ىو مف كبار عمماء التابعيف وكبلمو يشبو ابنو أف يأخذه لمحسف البصرؼ و أف قمبو تغّير عميو، فطمب مف 

 كبلـ األنبياء.
قاؿ:  البعد والمشقة والسفر إال أنو أصر عمى الذىاب إليو، فمما وصل وطرؽ بابو وخرج إليووبالرغـ مف 

 يمّيف قمبي يا أبا سعيد إني آنست في قمبي ِغمظًة فاستِمف لي.. أؼ أخبرني بكبلـ يوقع قمبي..
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ٌِ ﴿فقاؿ الحسف:  ٍُِه ٜأٜفَسٜأَِٓت ِإ ٌَ ُثٖه َدا (215) ٔضٔينَي َمٖتِعَيا ٍُه ٖما ٜناُىْٞا َُْٓعُدّ ٖما ٜناُىْٞا يَه َع غيَٙما ٜأ (216)َٛ
 ٌَ  فبكى ميموف حتى أُغمي عميو..!! ،]الشعراء[ ﴾ (217)َُٓنٖتُعْ

َِٔيا ٔلٜوَّٜنَر ﴿إنو القرآف حيف ينفذ إلى القمب، وصدؽ هللا  َِّس ِٜٔو ٜأ ًِ ُزّّسا ِإٜل  . [ٕ٘]الشورػ: ﴾  ٜأِمِسَىا ٔم

 وأؼُّ روح!!!إنو روٌح 
حتى ترسخ في فإذا قرأت القرآف ومررت بآية المست قمبؾ ال تتركيا بل أِعدىا وكررىا واقرأىا مرارًا وتكرارًا 

 .تخرج مف عممؾ وأسقامؾُغِسل بيذه اآلية ف فكأف قمبؾيا تغادر إذا ومف ثـ  القمب ويستتـّ خشوعؾ

ًَ  ﴿واآلية التي نتدارسيا  ٌِ ٔللَّٔرٓ ُٜٔأٜلِه َٓٞأ َُِه ٔلٔرٞنِس اللَّ طيع مف أكثر اآليات التي يست ﴾ۚ   آَمُيْا ٜأٌ َتِدَػَع ٝقٝلُْب
عع بيا نفسو ولربما خرج بيا مف معصيتو، فحيف يستحضر اإلنساف ضعفو اإلنساف أف يربي بيا نفسو وي

 عمى قمبوأماـ معصيتو أو تقصيره أو غفمتو التي طاؿ أمدىا وطاَؿ تقّمبو فييا ثـ أخذ يردد ىذه اآلية 
 ﴿ ُٔ َُِه ٔلٔرٞنِس اللَّ ًَ آَمُيْا ٜأٌ َتِدَػَع ٝقٝلُْب ٌِ ٔللَّٔرٓ  ...﴾ ۚ  ٜأٜلِه َٓٞأ

 ألـ يأف؟؟ يأف؟؟.....ـ لأ
 ألـ يحف الوقت ؟ حتى متى الغفمة؟ حتى متى الُبعد؟ ألـ يحف الوقت لمعودة؟

 تماديًا ، عودؼ ، كفاؾخطيئًة  كفاؾ شرودًا ، كفاؾ
 يعود وأف يرجع نيب وأف فاهلل يحب مف عبده أف يُ 

 
يا زب تب علييا ليتوب.. وُخر بيواصييا إليك أخر الِكساو عليك

ٔ 
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ِّ ﴿ تعاىل:قال  َّاأٜل َْاِل  ََّتٜهاُثْس ٔفٕ اأٜلِم َِٔيٝهِه  ََّتٜفاُخْس َب  ٠٘ َِّشَٓي  ْْ َِ َّٜل َٔا ٜلٔعْب  الٔد ٜنَنَجِل اِعٜلُنْا ٜأٖىَنا اٞلَشَٔاٗٝ الٗدِى

َّٔفٕ اآلٔخ ٜٛاّما  ٌُ ُس َُِٔر ٜفَتَساُِ ُمِؿٜف٘سا ُثٖه َٓٝهْ ُُ ُثٖه َٓ ِٕٔح ٜأِعَذَب اٞلٝهفَّاَز َىَباُت ٌْ ٜغ َْا َِّزِض  ُٔ ًَ اللَّ ََّمِػٔفَس٠ٗ ٚم َسٗٔ َعَراْب َغٔدْٓد 

َٔا ِإالَّ َمَتاُع اٞلُػُسِّز  ﴾(21) ََّما اٞلَشَٔاٗٝ الٗدِى
 

األمل. وما ضيَّع الناس طوؿ حب الدنيا ببلٌء كبير، ىذا الحب ُيضِعف اإليماف وىذا الحب ُيوصل إلى 
٠٘ ﴿طوؿ األمل، وسورة الحديد عرضت لنا حقيقة الدنيا ك شيء َِّشَٓي  ْْ َِ َّٜل َٔا ٜلٔعْب   .﴾ اِعٜلُنْا ٜأٖىَنا اٞلَشَٔاٗٝ الٗدِى
: وما أكثر المعب في حياتنا.. كـ ضاع مف أعمارنا بسبب المعب.. كـ مف بناتنا وأوالدنا ضاع َلِعٌب  -ٔ

 بسبب المعب؟! 
 ىدرت األعمار في الفراغ والمعب!!كأس العالـ، البموت، االستراحات... أُ  كرة القدـ، الدوريات، النيائيات،

 : كزينة النساء تخطف األبصار ويتبعيا خطف القمب.ِزينة  -ٕ
مف زاغ بصره زاغ قمبو، الدنيا تزينت لمناس، خدعتيـ، ضحكت ليـ وعمييـ، جذبت أبصارىـ، أصبحت 

مغني والفقير والكبير والصغير، الكل أصبح يجرؼ مكشوفة ليـ في الشاشات والقنوات، معروضة لمجميع ل
 خمفيا، حتى الفقير الذؼ قد ال يممؾ مصروؼ أوالده لنياية الشير ُأفُتِتف بالدنيا وتعّمق قمبو بيا..

مرضت القموب بالدنيا ففقدنا السعادة وحل محميا الشقاء: الشقاء في قموبنا، الشقاء في بيوتنا، الشقاء في 
 .مجتمعاتنا

من ركن إلٍ الدنجا أخرقتى بنارها فصار رمادًا تذروه الرياحَ ومن ركن إلٍ اآلخرة "بمي: الشِ يقوؿ 

أخرقتى بنورها فصار سبجكٌ ذهب يُنتفع بىَ ومن ركن إلٍ هللا أخرقى بنور التوخجد فصار جوهرًا ِ قجمٌ 

 .. أؼ ال يقدر قدره أحد! ٔ"لى

 واألنساب والماؿ والولد. : يتباىى بعضكـ فييا عمى غيره باألحسابوتفاُخر -ٖ
 : ُمغالبة وتطاوؿ بكثرة العدد والعدة واألمواؿ واألوالد.وتكاثر -ٗ

ويفرح بو الناس  الربيع، والربيع ما أف ينبت فانتبو يا مؤمف ال تغتر بيا، اعرؼ حقيقتيا وأنيا مثل نبات
مجرد فصل مف الفصوؿ سيأخذ وقتو  إال وسرعاف ما يزوؿ! ىو ؟؟؟مو وبأزىاره وبرائحتو، ثـ ماذاوبقدو 

 ...!وينتيي.
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 المحجة فً سٌر الدلجة البن رجب. 
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ىشيمًا تذروه الرياح ال  ظر إليو، ُيسّر بو ثـ ييبس ويصفّر ثـ يصبحُ اوُيزىر وُيعجب الن ويخضرّ  يخضرّ 
 قيمة لو...

 إنيا حقيقة الدنيا: ربيٌع زائل تمر كالحمـ، فبل يطوؿ أممؾ فييا فتصدؾ عف هللا وعف اإليماف..
 

ًَ آَمُيْا  ﴿قال تعالى:    َّاأٜلِزِض ٝأٔعٖدِت ٔللَّٔرٓ ََا ٜنَعِسِض الٖطَناٛ  ٕ٘ َعِسُض ََّدٖي َضأبٝكْا ِإٜلٙ َمِػٔفَسٕٗ ٚمً ٖزٚبٝهِه 

ُُ ُذّ اٞلٜفِضِل اٞلَعٔظِٔه َّاللَّ ُٔ َمً ََٓػاٛ  ُٔ ُِٓؤٔتٔ ُٔ َذٔلٜو ٜفِضُل اللَّ َُّزُضٔل  ُٔ  .﴾ (21) ٔباللَّ

 ..إلمسابقةوسائل تحقيق اإليماف وىي وسيمة جديدة مف  ذكرت السورة
 فيا مف تريد زيادة اإليماف اعمـ أف اإليماف ىو تصديٌق بالقمب وقوٌؿ بالمساف وعمٌل بالجوارح.

 فالعمل جزٌء مف اإليماف وكمما زاد العمل زاد اإليماف.
وليس مف أحد عشر ركعة، وليس مف قرأ جزءًا كمف قرأ ثبلثة أجزاء، فميس مف صمى ركعتيف كمف صمى 

صمى الفرائض فقط كمف صمى الفرائض بسننيا ورواتبيا، وليس مف اكتفى باألذكار بعد الصموات كمف لسانو 
 ال يفارؽ ذكر هللا.

ف كانت قميمة فيذا ِبر   إيماف، ولكننا  وعبلمةُ  صبلحٍ  وخير وعبلمةُ  نعـ المداومة عمى األعماؿ الصالحة وا 
فمف أراد العمو والدرجات لف  عف زيادة وليس عف اإليماف فقط.عف تحقيق  ،اآلف نتكمـ عف مرتبة أعمى

 يرضى بالقميل..
 وكما قاؿ الدارني: التوفيق عمى قدر الُقربى.

أؼ كمما زاد العبد في العمل كمما زاد الرب في التوفيق والعطايا واليبات، والقاعدة التي أّصميا أىل العمـ 
 .لٌهمن لصدَ هللا سّهل هللا له الوصول إتقوؿ: 

 إال وجدُت األرض ُتطوى لي              راً      ــُم زائــكـتـئـوهللا ما ج

القموب باهلل لف يقف أماميا شيء، ستنطمق وتمضي وتسارع وتسابق، والمحؾُّ في ىذه  إذا امتؤلت
 "..إلصدقالمسابقة "

 فالصادؽ ىمتُو رُبو.. لقد َكُبرْت ىمٌة هللُا مطموبيا..
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 .ٔ"يودي إلٍ البر وإن البر يودي إلٍ الجنٌإن الصدق : "يقوؿ 
ومف عبلمات ودالئل الصدؽ أف يبذؿ اإلنساف وسعُو في الوصوؿ إلى محبوبو ومرغوبو ومطموبو.. 

 فمنجتيد ولنستعف باهلل ونطرح عنا الكسل.
ًّ أمشً إلجك ابن آدمأف ال يفّوت ما عند هللا، فاهلل عز وجل يقوؿ ] والمؤمف ينبغي لو ًّ َ ُقم إل امِش إل

 .ٕ[أهرول إلجك
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ًَ آَمُيْا  ﴿ قال تعاىل:    َّاأٜلِزِض ٝأٔعٖدِت ٔللَّٔرٓ ََا ٜنَعِسِض الٖطَناٛ  ٕ٘ َعِسُض ََّدٖي َضأبٝكْا ِإٜلٙ َمِػٔفَسٕٗ ٚمً ٖزٚبٝهِه 

ُُ ُذّ اٞلٜفِضِل  َّاللَّ ُٔ َمً ََٓػاٛ  ُٔ ُِٓؤٔتٔ ُٔ َذٔلٜو ٜفِضُل اللَّ َُّزُضٔل  ُٔ َّال ( 21) اٞلَعٔظِٔهٔباللَّ ٕ٘ ٔفٕ اأٜلِزِض  َما ٜأَؾاَب ٔمً ٗمٔؿَٔب

ُٔ َٓٔطرْي ٌٖ َذٔلٜو َعٜلٙ اللَّ ٍَا ِإ َّال َتٞفَسُسْا ( 22)ٔفٕ ٜأىٝفٔطٝهِه ِإالَّ ٔفٕ ٔنَتإب ٚمً ٜقِبِل ٜأٌ ٖىِبَسٜأ ِْا َعٜلٙ َما ٜفاَتٝهِه  ِٔال َتٞأَض ٔلٜه

ُُ ال ُٓٔشٗب ٝن َّاللَّ َْ ( 23)ٖل ُمِدَتاٍل ٜفُدٍْزٔبَنا آَتاٝنِه  ٍُ  َُ ٌٖ اللَّ َْٖل ٜفِإ ََّمً ََٓت ٌَ الٖياَع ٔباٞلُبِدِل  ََّٓٞأُمُسّ  ٌَ ًَ َِٓبَدٝلْ الَّٔرٓ

ٕٗ اٞلَشٔنُٔد  .﴾(24) اٞلَػٔي

، مف وسائل تثبيت إإليمان بالقضاء وإلقدرلتحقيق اإليماف وىي:  تعرضيا لنا السورة وسيمة جديدة
 يماف.وترسيخ اإل

 

 كيف حيقق املؤمً إمياىُ مً خالل القضاء والقدز؟

 بأف يعتقد أف ىذه المصائب مف قضاء هللا وقدره وأنيا بتقدير هللا وبأمره وعممو ومشيئتو.  -ٔ
 أف قدر هلل نافذ "ما أصابؾ لـ يكف ليخطئؾ وما خطأؾ لـ يكف ليصيبؾ".  -ٕ
يؤمف بأف هللا لو سنف ال تتبدؿ وال تتغير. ومف سنف هللا في خمقو سنة اإلبتبلء وىي سنٌة ماضية  -ٖ

َْٖىٝهه ٔبَػٕ ﴿في العباد  ًَ  َّٜٛلَيبٝل َّْخٜلٱٚم ًَ  ـََّىكِْع جٝلٱٔف  َّٱٚم َِْل  َّٱأٜلم ََّبٚػِس ٱأٜلىٝفِظ  ًَٱلٖجَنَسٔت   ﴾ (155) لٖؿٔبِسٓ
 نفسو لبلبتبلء.، فالمؤمف يييأ ]البقرة[
ُُٱ ُٜٓهلف ُُ ال ﴿يؤمف أف هللا ال يقّدر عمى عباده إال ما يستطيعوف تحممو  -ٗ ُّضَىفّطا ِإال  للَّ ََا   ﴾َع
وما فيو منفعتيـ ومصمحتيـ، فاهلل لـ يخمق عباده ليعذبيـ وال لييمكيـ بل ليرحميـ، وىذه األقدار إنما [ ٕٙٛ]البقرة:

اف عنو كقموبنا وأحوالنا.. وكل تربيٍة فييا لطٌف ورحمة، ورحمتو ولطفو ال ينفىي تربية مف هللا لنا لُيصمح 
 سبحانو وبحمده.

تمحوه مذنوب، فإف مف الذنوب ما المببلءات أنيا مف ممحصات ومكفرات لمف جية أخرػ فمينظر ل -٘
تي المغفرة والتكفير األعماؿ والطاعات، ال يمحوه إال اعتصاُر القمب واشتداُد األلـ والبكاء الحار.. عندىا تأ

 والتطيير.
إن من  قاؿ: روػ الطبراني في األوسط وأبو نعيـ في الحمية بألفاظ مختمفة متقاربة أف رسوؿ هللا 

ِ يكفرها الصّة وِ الصجام وِ الخح وِ العمرةَ قالوا: فما يكفرها يا رسول هللا؟ قال:  الذنوب ذنوباً 

 .الوموم
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وِ غم ختٍ الشوكٌ  ذىوِ وصب وِ هم وِ خزن وِ أ يصجب المسلم من نصب ما: " وقد قاؿ 

 .ٔ"يشاكوا إِ كّفر هللا بوا من خطاياه
 ولكف الميـ وأنت في معمعة االبتبلءات أف ال تيوؿ وال تضخـ المصاب وتصبح وتمسي وأنت تدور في

 والناس كميـ في عافية!! ولـ يتألـ إال أنت دائرتو وكأنو لـ ُيبتمى إال أنت
واحذر أف تشتكي هللا إلى خمقو، إياؾ أف ينظَر هللا إلى قمبؾ فيجد فيو تسخطًا وجزعًا، فالشاف كل الشأف 

 أف ينظر هللا لقموبنا حيف ينزؿ الببلء فيرػ فييا الِرضا عف أقداره وأفعالو فييوف عمينا الببلء.
 انقمبْت بركًة عميؾ.كًل مصيبٍة نزلْت ِبؾ فجممتيا بُحسف الظِف 

كمما ضاؽ عميؾ الببلء واستحكـَ وانغمْق فارفع يديؾ وقل )ربنا أفِرغ عمينا صبرًا(.. ىذا ىو دعاء  -ٙ
الصالحيف كما ورد في القرآف، يا رب ىب لنا صبرًا واسعًا ُتفيضو عمى قموبنا، ُتْفرُغو عمينا إفراغًا كما ُيفّرغ 

 الماء مف الِقرب.

ؾ بحبل هللا كثيرًا كثيرًا حتى لو تخمى عنؾ الناس، فيذا خيٌر أراده هللا بؾ وأنت في ُمصابؾ استمس -ٚ
 ليكوف هللا وكيمؾ في ىذا الببلء، استغني بو، فمف استغنى باهلل أغناُه هللا عف كل أحد...

عاممو ربو بيذا الظف وكاف عاقبُة أمره  ال تظف بربؾ إال خيرًا، فما مف ُمبتمى يظف بربو خيرًا إال  -ٛ
 خير.إلى 

 

 )فنا ظيكه بسب العاملني(

 ما ظيكه بَرا السب العظيه الكسيه السحيه الرّب اللطيف

 يا زب اجعليا ممً ظً بك اخلري فأعطيتُ ووفيتُ وأكسمتُ وشدتُ مً فضلك يا كسيه
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َُُه اٞلٔهَتاَب  ﴿ قال تعاىل:       َّٜأىَصٞلَيا َمَع َّٜأىَصٞلَيا ٜلٜكِد ٜأِزَضٞلَيا ُزُضٜلَيا ٔباٞلَبَٔٚيأت  ٌَ ٔلَٔٝكَْو الٖياُع ٔباٞلٔكِطٔط  َّاٞلٔنَٔصا

َُ ٌٖ اللَّ ِٔٔب ِإ ُُ ٔباٞلَػ َُّزُضٜل ُُ َمً َٓيُؿُسُِ  َِٔعٜلَه اللَّ َّٔل ََّمَيأفُع ٔللٖياِع  ُٔ َبٞأْع َغٔدْٓد  ٖٙ َعِصْٓص اٞلَشٔدَٓد ٔفٔ ِْ  .﴾(25) ٜق
 

منيـ كتابًا ليطبق الناس شريعة هللا وأنزؿ معيـ العدؿ لتقـو  لقد أرسل هللا الرسل وأنزؿ عمى كل رسوؿٍ  
حياة الناس عميو، وأنزؿ الحديد وجعَل فيو قوة شديدة، ومنافع لمناس في معاشيـ وأمور دنياىـ وصناعاتيـ 
وا عداد أسمحتيـ وعتادىـ ومقاتمة أعدائيـ والدفاع عف دينيـ.. فآالت الحرب وأسمحتو ال ُتصنع مف الذىب 

 ضة.. إنيا ُتصنع مف الحديد!!!والف
ينُصره إال   يأخذه وال يخدمو وال يبّمغو والفيذه دعوة لُنصرة ىذا الديف، وأف نأخذه بقوة، فيذا الديف ال

 األقوياء أولي العـز مف الناس..
ال ىذا الديف في قيادة أنفسيـ، و  األقوياء في أخذىـ لؤلسبابعدادىـ، األقوياء في توحيدىـ، األقوياء في اِ 

 المتردديف الُكسالى ِضعاؼ النفوس..وال يخدمو الضعفاء وال الجبناء وال المتثاقميف وال المتباطئيف 
عمى العمل، عمى االستمرار، عمى المضّي باعثة عثة عمى العطاء، اال ينصره إال األقوياء، ىذه القوة ب

 ينتظروف الوصوؿ... األقوياء فقط ىـ الذيف فالصوارؼ والشواغل والمعيقات،، ألوعدـ اإلنقطاع ميما كانت 

 رْوح القدوِم فتحيا عند ميعادِ         إذا شَكْت من كالِل السيِر أْوعْدَها             
 إنيا فرحة الوصوؿ... يا رب أكِرمنا بيا وأِذقنا إياىا...
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 :ُختمت السورة بالوعود والفضل

ًَ ٓ ﴿ قال تعاىل:   ََا الَّٔرٓ ََِّٓذَعل لَّٝهِه ُىّْزا ا ٜأٓٗ  ُٔ ًِ ٔمً ٖزِسَنٔت ِٔ ُٔ ُِٓؤٔتٝهِه ٔنٞفٜل َّآٔمُيْا ٔبَسُضْٔل  َُ آَمُيْا اٖتٝكْا اللَّ

ُُ ٜغٝفْْز ٖزٔسْٔه َّاللَّ ََِّٓػٔفِس ٜلٝهِه   ُٔ ٌَ ٔب ٕٛ ٚمً ٜفِضِل اللَّ( 28) َتِنُػْ ِٕ ٌَ َعٜلٙ َغ ٍُِل اٞلٔهَتأب ٜأالَّ َٓٞكٔدُزّ ٌٖ اٞلٜفِضَل ٔلَٝال َِٓعٜلَه ٜأ َّٜأ  ُٔ

ُُ ُذّ اٞلٜفِضِل اٞلَعٔظِٔه َّاللَّ ُٔ َمً ََٓػاٛ  ُٔ ُِٓؤٔتٔ َٔٔد اللَّ  ﴾ (29) ٔب

 

لو كفميف.. لو أجره  عميو وجاىد عمى تحقيق إيمانو فإفمف آمف واتقى وجاىد وَنصَر ىذا الديف وثبت 
 مرتيف ولو النور، لو المغفرة، لو الفضل، وهلل ذو فضل عظيـ...

يستكثر عمى فضل ذؼ الفضل العظيـ الذؼ عَـّ فضمو أىل السموات واألرض، فبل يخمو مخموؽ مف  فبل
 فضمو طرفة عيف وال أقل مف ذلؾ

 
 

 

 

 ىسأل اهلل مً فضلُ ومً واسع كسمُ وأٌ يبسط علييا مجيعًا مً بسكاتُ وزمحتُ وفضلُ وزشقُ 

 عليُوأٌ يتقبل ميا ٍرا العنل بقبوٍل حسً ٍو ولي ذلك والقادز 

 وآخس دعواىا أٌ احلند هلل زب العاملني

 
 

 

 مت حبند اهلل


