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،  10 - 82تفسير اآليات (: 00-31)الدرس - 000سورة األعراف  -التفسير المطول 
 الفاحشة ـ الزيادة في القبح ـ الزنا

 00-00-8000: لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتاريخ

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
اللهم ال علم لنا  ،ينم، والصالة والسالم على سيدنا دمحم الصادق الوعد األالحمد هلل رب العالمين

وأرنا  ،وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما   ،إال ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا
ممن يستمعون القول فيتبعون ، واجعلنا ا الباطل باطال  وارزقنا اجتنابه، وأرنالحق حقا  وارزقنا اتباعه

والوهم إلى أنوار المعرفة ، أخرجنا من ظلمات الجهل الصالحين ، وأدخلنا برحمتك في عبادكأحسنه
 .، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات والعلم

، الثالث عشر من دروس سورة األعراف، ومع اآلية الثامنة والعشرين، مع الدرس اإلخوةأيها 
 :وهي قوله تعالى 

ُ َأَمَرَنا ِبَها ُقْل ِإنه َّللاهَ ََل َيْأُمُر ِباْلَفْحَشاِء َوِإَذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َقاُلوا َوَجْدَنا َعَلْيَها َآَباءَ   َنا َوَّللاه
 (82)َأَتُقوُلوَن َعَلى َّللاهِ َما ََل َتْعَلُمونَ 

ُ َأَمَرَنا ِبَها  َوِإَذا َفَعُلوْا َفاِحَشًة َقاُلوْا َوَجْدَنا َعَلْيَها آَباءَنا َوَّللاه

 :معنى الفاحشة  – 3

كلمة فاحشة تنصرف إلى فعٍل قبيح، فعٍل يسبب لفاعله ؟ نى كلمة فاحشة، ما معاإلخوةأيها 
، شيء ضغة في األفواه، شيء تستقذره النفس، شيء تنكره الفطرة السليمةيجعل صاحبه م   فعلٍ  ،العار

 . يشيع بين الناس كخبر يتعلق الناس بترويجه لغرابته 
علماء صَرف كلمة ، وبعض الالزيادة في القبح :بعض المعاجمجاء في  ﴾﴿َوِإَذا َفَعُلوا َفاِحَشةً 

الزنا فيستمر أثرها بعد انتهائها، هناك ، إال أية معصية ينتهي أثرها بانتهائها، ألن فاحشة إلى الزنا
، ومكانته ه مشكلةبه مشكلة، ووالدته مشكلة، ونسَ ؤ جنين إسقاطه مشكلة، وإبقاهناك صار ولد، و 

، وهللا سبحانه وتعالي األغلب تنصرف إلى الزنا في األعم، يبدو أن الفاحشة شكلةاالجتماعية م
 :يقول

َنا ِإنهُه َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسِبيلً    (18)َوََل َتْقَرُبوا الزِه
 سورة اإلسراء  

مات الفاحشة  – 8  :وجوُب اَلبتعاد عن مقدِه
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ن هذه يبدو أ ،قرب من الزنا، ال عن الزنا، إذ هو ينهى عن الوالتوجيه اإللهي دقيق جدا  
 .إذا دخلت فيها جذبتك إلى نهايتها، فالمعصية لها مقدمات، وكأن المقدمات منطقة خطيرة

، أّي كائن حّي دخل في هذه األمتار الثمانية أمتار 2كتيار كهربائي عالي التوتر، فيه : تماما  
 .قبل أن يصل إليه يجذبه ويحرقه 

، فحينما يبدو أن الزنا له قوة جذب كبيرة ،ة تسمى في القانون جريمة الزنايمأن هذه الجر  يبدو
 .تتساهل وتدخل المنطقة التي ينبغي أن تبتعد عنها تصل إلى نهاية الفاحشة شئت أم أبيت 

، فإذا دفعتها وفي نيتك أن تجعلها تنحدر في المنحدر كصخرة في رأس جبل مستقرة: تماما  
، فإذا ها في مكانها اآلمن أو أن تدفعها، أنت مخير أن تبقيفي قعر الوادي متار لن تستقر إالعشرة أ

 .دفعتها فلن تستقر إال في نهاية الوادي 
إن اإلنسان حينما يقع في : ذلك أقول لكم هذه الكلمة الدقيقة، وتؤكدها دراسات علم النفسل

، ولكن ألنهم إلى نهايتها وا يتصورون أن يصلواممن وقعوا في هذه الفاحشة ما كان%  00الفاحشة 
 . مها رَ اقتربوا من حَ 

 ، َوَبْيَنُهما ُمْشَتِبهاٌت  الَحلَل َبيِهٌن َوإنه الَحَراَم َبيِهنٌ  
 متفق عليه  

باحية طريق ، مطالعة قصة إصحبة األراذل طريق إلى الزنا، صحبة الزناة طريق إلى الزنايعني 
في اإلنترنت طريق إلى  احيمطالعة موقع إب ،دة عمل فني إباحي طريق إلى الزنا، مشاهإلى الزنا

 :، لقول هللا عز وجل البصر في الطريق طريق إلى الزنا ، إطالقالزنا
وا ِمْن َأْبَصاِرِهْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهمْ  مك   إكنه َّللهَ َخبكير  بكَما  ُۚقل لِهْلُمْؤِمِنيَن َيُغضُّ َكى  َله  لكَك َأزك  ذَ 

َنع وَن   )10)َيصك
 ررة النو سو  

ع أنه ما بشكل قاط اإلخوة، وأؤكد لكم أيها غض البصرهو ة رسمت طريق حفظ الفرج كأن اآليف
في وسع اإلنسان أن يأخذ بالتكليف، ويبتعد ، وما من معصية نهانا عنها إال و من تكليف كلفنا هللا به
 :، لقوله تعالى عن ما نهاه عنه هللا

َتَسَبتك  ْسَعَها ََۚل ُيَكلِهُف َّللاهُ َنْفًسا ِإَله وُ  يَنا َأوك   َلَها َما َكَسَبتك َوَعَليكَها َما اكك َنا إكن نهسك ذك  َربهَنا اَل ت َؤاخك
لكَنا ۚ َربهَنا َواَل ت َحمّك  يَن مكن َقبك ر ا َكَما َحَملكَته  َعَلى الهذك مكلك َعَليكَنا إكصك َطأكَنا ۚ َربهَنا َواَل َتحك ا لكَنا َما اَل َطاَقَة َلنَ َأخك

مك الكَكافكركيَن  َنا َعَلى الكَقوك رك َنا ۚ َأنَت َموكاَلَنا َفانص  َحمك فكرك َلَنا َوارك  )820)بكهك ۖ َواعكف  َعنها َواغك
 سورة البقرة  

بماذا تنصحني؟ : بشهوة تركها صاحبها في سبيل هللا، وإذا سألني شاب ا  يعذب قلبهللا ل كانوما 
يم، ابن الكريم، ابن الكريم سيدنا يوسف قدوة لك، ألنه أنصحك أن يكون النبي الكر : أقول للشاب

 :قال
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َبكَواَب َوَقاَلتك َهيكَت َلَك ۚ  هك َوَغلهَقتك األك سك َقاَل َمَعاَذ َّللاهِ ۖ ِإنهُه َربِهي َوَراَوَدتكه  الهتكي ه َو فكي َبيكتكَها َعن نهفك
لكح  الظهالكم وَن  َأْحَسَن َمْثَواَي ۖ  )81)إكنهه  اَل ي فك

 سورة يوسف  

 
ك، والتي أمرته بالزنا جميل الصورة، وكان بعيدا  عن أهله، وكان في قصر ملو ألنه كان شابا  

: رة أسباب تدعوه إلى أن تزّل قدمه، ومع ذلك قال، وقد عّد العلماء عشتفضح أمره نسيدته، ول
حان من سب: ر رأته خادمة في موكبه فقالتز مصلما صار عزي ﴾نهُه َربِهي َأْحَسَن َمْثَوايَ َمَعاَذ َّللاهِ إِ ﴿

 !!!، وسبحان من جعل الملوك عبيدا  بمعصيته جعل العبيد ملوكا  بطاعته
، فإذا في األرض من زمرتين فضيحة جنسية، أو فضيحة مالية كل الفضائحفي العالم واآلن 

 نحّص يستطيع أحد في األرض أن ينال منك، م  ، وال فأنت في حصنتمكنت أن تسد هاتين الثغرتين 
 . بها كيف تتهم ؟  ، إن لم تخل  م بامرأة تهَ من أن تأكل ماال  حراما ، ومحصن من أن ت  

 :إيهاكم والخلوة باألجنبية  – 1

 : ، النبي قال كالم دقيق قال اإلخوة، الخلوة مع المرأة أجنبيةلذلك أيها 
 بامرأة  َل يخلون رجل 

 أحمد والترمذي والحاكم ، عن عمر أخرجه  

، أّي رجل من دون استثناء بامرأة  (َل يخلون رجل) ما خال فاسق: كافر، ما قال ما خال: ما قال
ستثار من قبل امرأة في خلوة حتى إن بعض دراسات علم نفس الجنس تؤكد أن اإلنسان حينما ي  

 .ل محاكمته عطّ ت  
، وأعلى حماقة رئيس أكبر دولة في العالم، ألنه كان في خلوة ألم يقع في حماقة ما بعدها

، وقد نشر على ي أمام رجال الدين معترفا  بذنبهجمهوري في األرض اضطر أن يبك منصب
َوََل َتْقَرُبوا الزنا ِإنهُه َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء ﴿صفحة في تفاصيل سقوطه  1000اإلنترنت أكثر من 

 :سيدنا يوسف قال  ليلالدو جاهل وال يزني إال  ﴾ِبيًل سَ 
ن  َأَحب   جك ع وَننكي إكَليكهك ۖ  َقاَل َربّك السّك َوِإَله َتْصِرْف َعنِهي َكْيَدُهنه َأْصُب ِإَلْيِهنه َوَأُكن إكَليه مكمها َيدك

َن اْلَجاِهِلينَ   )11) مِه
 سورة يوسف  

 :كل شهوة لها قناة نظيفة تسري من خللها  – 4

جعل لها قناة نظيفة و ، أنه ما من شهوة أودعها هللا في اإلنسان إال اإلخوةأيها  ةالنقطة الدقيق
 . ، وسبحان من ال ينسى من فضله أحدا تسري خاللها، ال تقلق
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ن سماع األغاني يرقى بك ، ضبط األذن ع ؟ غض البصر يرقى بك إلى هللابماذا ترقى إلى هللا
لمؤمنين صحبتهم ، أن تصاحب اوه بكلمة فاحشة يرقى بك إلى هللا، ضبط اللسان عن أن تتفإلى هللا

 . ترقى بك إلى هللا
 ؤمنا ، وَل يأكل طعامك إَل تقي َل تصاحب إَل م 

 ن حبان والحاكم عن أبي سعيد واب أخرجه أحمد ، وأبو داود والترمذي 

يدك كل قصة ، أن تلقي من شاهد مثيرة هذا يرقى بك إلى هللاأن تبتعد عن كل عمل فني فيه م
، ولكن حرم منهاتي أودعها هللا فيك لن ت  ، وهذه الشهوة الها في األرض، أنت إنسان طاهرألقك  ،مثيرة

 .في الحالل 
َلمك أَ  يب وا َلَك َفاعك َتجك َوَمْن َأَضلُّ ِممهِن اتهَبَع َهَواُه ِبَغْيِر ُهًدى مِهَن نهَما َيتهبكع وَن أَهكَواَءه مك ۚ َفإكن لهمك َيسك
يَن َّللاهِ ۚ  َم الظهالكمك ي الكَقوك دك  )00)إكنه َّللهَ اَل َيهك

 سورة القصص  

نسان يعني اإلق هدى هللا عز وجل ال شيء عليه، وفالمعنى المخالف أن الذي يتبع هواه 
، ما فعل شيئا  قد يكون اللقاء الزوجي، وقد يستيقظ لصالة الليل، وقد يبكي في الصالةيتزوج، و 

وجعل لها قناة نظيفة ما من شهوة أودعها هللا في اإلنسان إال   -دقق في هذا الكالم- ف المنه خال
هذا ، سوف يثمر تسري خاللها، الزواج شيء رائع جدا ، امرأة تحل لك، امرأة مصيرها لك، معك

بها عطف ، البنت في قللحب طفال  يمأل البيت سعادة، يكبر، يكون معك دائما ، يكون في عونكا
طمأنينة، فيه سعادة، و  يهفوفاء، و  هفيالزواج الشرعي فيه مستقبل و  ،وصفوحنان على أبيها ال ي  

 .مكانة اجتماعية فيه ، و راحة نفسيةفيه و 
إلى الساعة يبقى ، خطب، وكتب الكتابطبعا  إلنسان يأتي إلى بيت أهل مخطوبته، لما يخطب ا

، ، ويوم العرس يزمرون في الطريقهناك عقد، الثالثة أحيانا ، ال أحد يتكلم وال كلمة، هي زوجته
 .، وحالل ، هذا عرس، ال نستحي؟ التحيون أتس

أؤكد لكم مرة ثانية أنه ما من شهوة أودعها هللا في اإلنسان إال وجعل لها قناة نظيفة تسري 
 .خاللها 
ضيافة قطعة حلوى، أول قطعة وضعها في فمه،  ، قدمت لهرة زار بيتي إنسان متقدم في السنم

، وال ينسى من فضله سبحان من قسم لنا هذا: قال دعاء وهللا أنا أعرفه، لكن شعرت بقشعريرة، قال
 . أحدا  

العلم، وائتك إلى  واطلب ،غض بصرك، واضبط لسانك، واضبط أذنك: أنا أقول لإلخوة الشباب
 .اك هللا من فضله، ولن ينسالمسجد، وأتقن عملك

 :ى هذه القصص لعلي ذكرتها سبقا  إحد ،د وال تحصىتع ، العندي قصص كثيرة
لما عاد عنده ، فمن عمره 32، ح  وهو في الـشاب أن يرافق أمه إلى فريضة الح اضطر 

ام محله وغمزته، وأشارت إليه أن يبدو أن فتاة متفلتة ساقطة وقفت أم ،مكتبة في حي متواضع
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أين أنا إلى يا رب أنا حججت بيتك الحرام، : لاتبعني، فتبعها، وهو في الطريق أجرى محاكمة، قا
التجاري  ، يقسم باهلل العظيم أنه في اليوم التالي وقف أمام محلهذاهب اآلن؟ فخاف من هللا ورجع

عندي فتاة : ال، يا عم، قال له: هل أنت متزوج ؟ قال ،يا بني: ء الحي، قال لهرجل وقور من وجها
، وهذا ه فيها عيب كبير حتى عرضها أبوها، هكذا نحن، هو توهم أنتناسبك تماما ، أرسل أمك إلينا

 :، لكن القرآن قال من أفكارنا الجاهلية
ر ا  َهاَتْينِ َقاَل ِإنِهي ُأِريُد َأْن ُأنِكَحَك ِإْحَدى اْبَنَتيه  َت َعشك َجٍ  ۖ َفإكنك َأتكَممك َرنكي َثَمانكَي حك َعَلى  َأن َتأكج 

يَن  الكحك َن الصه نكي إكن َشاَء َّلله  مك د  قه َعَليكَك ۚ َسَتجك َك ۖ َوَما أ ركيد  َأنك َأش  ندك  )80)َفمكنك عك
 سورة القصص 

تعرضها على شاب مؤمن؟  وعندك بنت مناسبة صالحة مستقيمة، أن ،ما الذي يمنع تكون أبا  
  .تعال انظر إليها، أعجبتني أخالقك، وعندي بنت تناسبك: قال له

 :الرحمن ماذا يقول ؟ 
م  َّلله  مكن فَ  َوَأنِكُحوا اأْلََياَمٰى ِمنُكمْ  نكهك مك َوإكَمائكك مك ۚ إكن َيك ون وا ف َقَراَء ي غك ك  َبادك يَن مكنك عك الكحك لكهك   َوالصه ضك

ع  َعلكيم    )18)َوَّلله  َواسك
 سورة النور  

، المتاعب طبعا  من  ثيرالك، وال مانع، تحمل بعض المتاعب، تأتيك ، كن وسيطا  هذا أمر إلهي
في ، لماذا كإلي، يتشاجران فيأتي معها مس سنوات مسرورالزوجان المتفاهمان يغيب الزوج عنك خ

 : ، لذلك أخي أنت كنت الواسطة: معها جاء، وقال هذه الخمس سنوات لم تشكرنكي، لما تشاجر
خالط الناس وَل المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي َل ي 

 يصبر على أذاهم 
 ي عن ابن عمر أخرجه الترمذ 

ألعمال ا من، ما مكن شيء اآلن يعلو عمل صالح، لذلك إخواننا الكرامل، أنت تعيش تحمل
 .هم من هذا الفساد الذي يعم األرض، وتحصينحة على تزوي  الشبابالصال

 َوِإَذا َفَعُلوا َفاِحَشةً 

لتي لها آثار المعصية ا ، أوالزنا الفاحشة هيف ﴾﴿َوِإَذا َفَعُلوا َفاِحَشةً : ، اآلية الكريمةاإلخوةأيها 
أو قطع  ،الفاحشة هي معصية عليها حد، كالجلد: قال بعض العلماء وأولد، هناك  مستقبلية، والزنا

كان العرب في جاهلية يطوفون عراة، ألنهم ، أو الفاحشة اليد، أو ما شاكل ذلك، أو الفاحشة الكبائر
ب، فارتكبوا معصية أكبر، هذا هرين من دون ثياغي أن يطوفوا طا، إذا ينبارتكبوا المعاصي بثيابهم

 .، وهذه الجاهلية حمق
ن ، ال تضطريه أه فوق طاقتهيده نظيفة، دخله حالل، ال تحملي لكك زوج مؤمن، طاهر، مستقيم،

 :لذلك ،ا  حرام يأكل ماال  
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وا  َۚعُدوًّا لهُكْم َفاْحَذُروُهمْ  َيا َأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا ِإنه ِمْن َأْزَواِجُكْم َوَأْوََلِدُكمْ  َفح  ف وا َوَتصك  َوإكن َتعك
يم   وا َفإكنه َّللهَ َغف ور  رهحك فكر   )30)َوَتغك

 سورة التغابن  

 .أكل المال الحرام تىحطت عليه ، ضغالقيامة يستحق النار بسبب زوجته ، يومعداوة مآل

 َقاُلوا َوَجْدَنا َعَلْيَها آَباَءَنا: مبدأ التقليد األعمى 

انظر هذا الكالم الجديد  ،هكذا الناس ﴾آَباَءَناَوَجْدَنا َعَلْيَها َوِإَذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َقاُلوا ﴿ :إذا  هؤالء
هللا : عّم الفساد يقولون يا قطاع الرؤوس، : هكذا الناس، ضع رأسك بين الرؤوس وقل: المعاصر

د أربعين أو ، نحن بعهللا يتوب عليناال بأس، يهدينا، هللا يصلحنا، ماذا نفعل؟ هذه بلوى عامة، 
 .وا جحر ضب لدخلناه ، وهللا إّن الغربيين لو دخلالناس، هذا كالم خمسين سنة نح  ونتوب

، اآلن ي حلق فة أكبر عقاب ي حَلق شعر ه قليال  في التعليم إذا ارتكب الطالب مخال نحن كنا صغارا  
رم جدا  حلق شعَره على في األخبار بشخص محت أأنا أتفاج !لديك شعر لماذا تحلقه كله على الصفر،

 : ألنه! الصفر كله، لماذا ؟
بهٍّ ، َلَدَخْلُتْم ِفيه َلْو َدخُلوا ِفي ُجحْ    ِر ضه

 رجه الحاكم عن ابن عباس أخ 

أخت  ، وهللا مرة، هو جديد، لكنه كاحت، أو البنطال فيه ثقوبكاحتا   يلبس الشباب اليوم سرواال  
، وكتبت ل على غرفتي ببنطال فيه عدة ثقوب، رق قلبي له، لما دخكريمة أرسلت لي ابنها لقضية

 . ، ثم علمت  أنها موضة جديدةجديدا   عندي أن سأؤمن له بنطاال  
، وابنه ذهبت إلى أستراليا، ودعانا أخ على طعام اإلفطار، فجاء ابنه، واألخ بحالة موسرة جدا  

بهٍّ )له ثقوب كثيرة  بنطاال   يلبس  أن يصبح ، أنا خائف من األيام القادمة (َلْو َدخُلوا ِفي ُجْحِر ضه
 !ربما، ال تعرف. البنطال من نوع آخر 

نة، نحن تحت  ﴾َلْيَها آَباَءَناا َوَجْدَنا عَ َوِإَذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َقاُلو ﴿ هكذا الموضة، هكذا األزياء السه
، يهودي بفرنسا، يقصر نقصر، يطيل نطيل، يحدكث شقة نساوي شقة، ضيق نضّيقشخص رحمة 

 .نحن تحت رحمته 
أة في القاهرة رأت شيخا  أزهريا ، قالت له بجهل ، أن امر تهايّ هذه طرفة، إياكم أن تأخذوها على جدّ 

النساء ناقصات عقل ودين؟ فَأَحبه أن يجاريها، : ، هل النبي الكريم له حق أن يقوليا سيدي: كبير
 . ، أنتن ال عقل لكّن وال دين وهللا ليس له حق، لكن هذه ليست لكم، هي للصحابيات: قال لها
هكذا العرف، هكذا اس، ، هكذا النهكذا الموضة ﴾ا َوَجْدَنا َعَلْيَها آَباَءَناَوِإَذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َقاُلو ﴿
  .، تضيف الضيوف بنفسها هكذا اإلنسان، البد أن تكون زوجته شبه عارية هكذا اإلتيكيت، التقاليد،

 . ، شيء له آثار سيئة به استحيَ بميزان الشرع شيء ي   ﴾﴿َوِإَذا َفَعُلوا َفاِحَشةً 
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ُ َأَمَرَنا ِبَها  َوَّللاه

ُ َأَمَرَنا ِبَهاءَ َوِإَذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َقاُلوا َوَجْدَنا َعَلْيَها آَبا﴿ اإلمام الغزالي رحمه هللا  لذلك قال ﴾َنا َوَّللاه
  " .أن يقولوا على هللا ما ال يعلمون  منن يرتكب العوام الكبائر أهون ألَ : " تعالى

ا ِإَذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َقاُلو وَ ﴿ :أوال   ﴾َلى َّللاهِ َما ََل َتْعَلُمونَ ُقْل ِإنه َّللاهَ ََل َيْأُمُر ِباْلَفْحَشاِء َأَتُقوُلوَن عَ ﴿
، لكن حتى في إال ما كان صالحا   ، والتقليد مرفوض في اإلسالمليدهذا تق ﴾َوَجْدَنا َعَلْيَها آَباَءَنا

، ألن هللا لو َقبكَل من إنسان عقيدته تقليدا  لكان كل أهل كان صحيحا   العقيدة التقليد مرفوض ولو
، اآلية ماذا فعلوا؟ وجدوا َمن هو أكبر منهم، قال هكذا، فقالوا مثله ،ن و الة عند هللا مقبولالفرق الض
 :الكريمة 

َه ِإَله َّللاهُ  َلم   َفاْعَلْم َأنهُه ََل ِإلَٰ َناتك   َوَّلله  َيعك مك نكيَن َوالكم ؤك مك فكرك لكَذنبكَك َولكلكم ؤك َتغك َتَقلهَبك مك  َواسك م 
 )30)َوَمثكَواك مك 

 سورة دمحم  

بل عقيدة المسلم تقليدا  إطالقا ، ولو أنها صحيحة، ألنه ال ميزان لها، التقليد ال قيمة له، أما ال تق
في  ، دقيقا  ، عفيفا  مثال   صدقا  كالمه في ، رأيت فمن قلد عالما  لقي هللا سالما ، ال مانع ،في السلوك

ما  لقي هللا سالما ، هذه من قّلد عال ،اس، لكن عندك مقيمعاملته، مواعيده دقيقة، فقّلدته، هذا جيد
كن إنسان أعجبك منه بشاشته للضيف، هذا جيد، أعجبك منه إكرامه ، لمقولة، وليست آية وال حديثا  

 .﴾نهُه ََل ِإَلَه ِإَله َّللاهُ َفاْعَلْم أَ ﴿ مرفوض مانع، أما في العقائد التقليد للضيف، أعجبك منه تواضعه، ال
ُ َأَمَرَنا ِبَها ُقْل ِإنه َّللاهَ ََل َيْأُمُر ِباْلَفْحَشاِء َوِإَذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َقا﴿ :قال ُلوا َوَجْدَنا َعَلْيَها آَباَءَنا َوَّللاه

 ﴾َلى َّللاهِ َما ََل َتْعَلُمونَ َأَتُقوُلوَن عَ 

 ُقْل ِإنه َّللاهَ ََل َيْأُمُر ِباْلَفْحَشاِء َأَتُقوُلوَن َعَلى َّللاهِ َما ََل َتْعَلُمونَ 

 :صي مرتبة في القرآن ترتيبا تصاعديا المعا

 .ن ترتكب الكبائر أهون من أن تقول على هللا ما ال تعلم ، وأَلَ هذا افتراء على هللا
، الفحشاء والمنكر، اإلثم والعدوان، تصاعديا   رآن الكريم مرتبة ترتيبا  لذلك المعاصي في الق

 . ، الكفر الشرك
ن توهم أكبر شيء تفعله أيعني ، هذا ترتيب تصاعدي ﴾ُمونَ َلى َّللاهِ َما ََل َتْعلَ َأَتُقوُلوَن عَ ﴿

يس فيه ل لك أن تدخل بيتا  : يمكن أن يقول لك واحديعني  ،ال شيء فيهو  الناس أنه هذا الشيء مباح،
ايات ، ويأتي برو ، وال من محارمك، تجلس عندها، وتأكل، وتشرب، وتناممنكقريبة إال امرأة، وليست 

 ﴾َلى َّللاهِ َما ََل َتْعَلُمونَ وُلوَن عَ َأَتقُ ﴿؟ هذه خلوة بأجنبية ، ماذا بقيضعيفة
 : لذلك 
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ابن عمر ، دينك ، دينك ، إنما هو لحمك ودمك ، فانظر عمن تأخذ ، خذ الدين عن الذين  
 موا ، وَل تأخذ عن الذين قالوا استقا

 لة األحاديث الضعيفة عن ابن عمر سلس

 .باألبد  ، الدين متعلق، الدين متعلق باآلخرةالدين مصيري 
ونكهك    ئكت م مّكن د  وا َما شك ب د   َأاَل   ُقْل ِإنه اْلَخاِسِريَن الهِذيَن َخِسُروا َأنُفَسُهْم َوَأْهِليِهْم َيْوَم اْلِقَياَمةِ َفاعك

َران  الكم بكين   سك لكَك ه َو الكخ   )30)ذَ 
 سورة الزمر 

 : اآلية دقيقة جدا  
ُ َأَمَرَنا ِبَهاَوِإَذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َقاُلوا َوَجْدَنا َعَلْيَها آَبا﴿ ُقْل ِإنه َّللاهَ ََل ﴿ :فرّد هللا عليهم ﴾َءَنا َوَّللاه

 لكن هللا هلالج لج بماذا أمر ؟ ْعَلُموَن ﴾َيْأُمُر ِباْلَفْحَشاِء َأَتُقوُلوَن َعَلى َّللاهِ َما ََل تَ 
وَهك مك  ُۖقْل َأَمَر َربِهي ِباْلِقْسطِ  يَن ۚ َكَما َبَدَأك مك  َوَأقكيم وا و ج  يَن َله  الدّك لكصك ع وه  م خك ٍد َوادك جك لّك َمسك نَد ك  عك

وَن   )80)َتع ود 
 األعرافسورة 

 ُقْل َأَمَر َربِهي ِباْلِقْسطِ 

 :على العدل اإلسلم قائم 

، معدل القتلى ا ترون القتل عشوائيكم، ، اإلسالم جاء بالعدلبالعدل ﴾﴿ُقْل َأَمَر َربِهي ِباْلِقْسطِ 
يوميا ، ال ذنب له، كان بعمله، كان بسوق مزدحم، سيارة مفخخة،  إنسانا   00م في بلد مجاور كل يو 

 ؟ المقتول فيَم قتل؟ وال إلى متى هذا القتل؟ موت كعقاص الغنم، ال يدري القاتل لَم يقتل
َنا َعَليكَها آَباَءَنا َوَّلله  َأَمَرَنا بكَها    َشة  َقال وا َوَجدك ُقْل ِإنه َّللاهَ ََل َيْأُمُر ِباْلَفْحَشاِء ۖ َوإكَذا َفَعل وا َفاحك

ٍد ُقْل َأَمَر َربِهي ِباْلِقْسِط ۖ  )28( َأَتُقوُلوَن َعَلى َّللاهِ َما ََل َتْعَلُمونَ  جك نَد ك لّك َمسك َوَأقكيم وا و ج وَهك مك عك
وَن  يَن ۚ َكَما َبَدَأك مك َتع ود  يَن َله  الدّك لكصك ع وه  م خك  )80)َوادك

 .بالعدل 
 : صالة والسالم وقال اعدل يا دمحم ، فابتسم عليه ال: لك أحد األعراب قال للنبي الكريملذ
 

 من يعدل إذا لم أعدل ! ويلك  
 أخرجه مسلم عن أبي سعيد  

،  الحسنى كلها محققة في الدنيا، إال اسم العدل محقق جزئيا  ، وأسماء هللاوقيمة العدل أعظم قيمة
 :ألن هذه الدار دار ابتالء ليست دار جزاء ، لذلك 

 
نُكْم ِإَله  يًّا  ۚۚ  َواِرُدَهاَوِإن مِه  )03)َكاَن َعَلى  َربّكَك َحتكم ا مهقكضك

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya28.html
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 سورة مريم  

بوهجها، ليرى وال امة من المؤمنين ال يتأثر ، الذي يركد النار يوم القيورود النار غير دخولها
شيما فقتلوا ، ليرى هؤالء الذين ألقوا قنبلة ذرية على هيرو عدل هللا، ليرى هؤالء الذين قتلوا الشعوب

قنابل النابالم،  ،مقبرة جماعية، قصف جوي : ٍن، اآلن القتل جماعي، يقالألف بثالث ثوا 100
اإلجرام ال يمكن أن ؟ وهللا البشرية اآلن بوضع من سنة، ماذا أقول لكم 0000يورانيوم مخضب أثره لـ

العالم القوي متطور جدا ، لكنه وحشي، والعالم الثالث الضعيف : يتصوره إنسان، أنا أقول اآلن
 . ه غير متطور ، لكنحضاري 

 َوَأِقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعْنَد ُكلِه َمْسِجدٍّ 

 ﴿ ُقْل َأَمَر َربِهي ِباْلِقْسِط َوَأِقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعْنَد ُكلِه َمْسِجدٍّ ﴾

 :معنى الوجه  – 3

 .، أشرف شيء فيه ذات اإلنسان اإلخوةالوجه أيها 

 :تحريم الضرب على الوجه  – 8

ى عند الضرورة القصو ، نسان، ألنه مكان كرامة اإلعن ضرب الوجهك هناك أحاديث تنهى لذل
 .، أما على الوجه ففيه إهانة كبيرة التأديب يكون بالضرب على الكتف

اإلنسان مخلوق ، فلكَمن اإلنسان ؟ للحيوان، الحيوان لإلنسانالجماد للنبات، النبات : بالمناسبة
 .ي إلنسان آخر فقد احتقر نفسه فر بالتعبير المصر جيه ، وأي إنسان ي  هلل

َرةك  ْۚرَغُب َعن مِهلهِة ِإْبَراِهيَم ِإَله َمن َسِفَه َنْفَسهُ َوَمن يَ  خك نكَيا ۖ َوإكنهه  فكي اآلك َطَفيكَناه  فكي الد   َوَلَقدك اصك
يَن  الكحك َن الصه  )310)َلمك

 ة سورة البقر  

أنت هلل، كن حرا ، كن عبدا  هلل، فعبد هللا حر، وال تكن تابعا  لجهة أرضية، كن حرا ، وكن 
 . ، القسط هو العدلنصفا  م

 َوَأِقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعْنَد ُكلِه َمْسِجدٍّ 

 :َمْسِجد : معنى  – 3

المسجد بالمعنى الواسع أّي مكان على اإلطالق يعّد  ﴾ُجوَهُكْم ِعْنَد ُكلِه َمْسِجدٍّ َوَأِقيُموا وُ ﴿
، مكان السجود، أنت فالح بالحقل، دخل وقت الظهر تؤذن وتصلي، فهذا المكان مسجد، أنت مسجدا  
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أرض المعمل، أنت  ودخل وقت العصر، تتوضأ، وتصلي فيبالمعمل، وليس هناك مسجد قريب، 
، أنت مريض، قبلة هذه الطائرة دابة حديثة طبعا   ،دابتهجهة  سافر، قبلة المبالطائرةبمكتب، أنت 

نه المريض جهة راحته، ، لذلك صلي فيه فهو مسجد، أي مكان تأنت خائف، قبلة الخائف جهة أمك
 : قال عليه الصالة والسالم 

تٍّ  لكت  عَلى األنكبكياءك بسك ت  باالَكِلِم َجواِمعَ  ُأْعِطيتُ : ف ضّك رك لهتك لكَي الَغنائكم ، ، ون صك ، وأ حك لر عكبك
تكَم بَي النهبكي ونَ  لكت  إلى الَخلكقك كافهة ، وخ  سك ا، وأ رك د  جك َلتك لكَي األركض  َطه ور ا وَمسك عك  .وج 

 صحيح مسلم عن أبي هريرة

أعطيت جوامع الكلم )لذلك علمونا في الجامعة أن أفصح كالم بعد كالم هللا كالم رسول هللا 
 .أي بالهيبة  (بالرعبصرت ونُ 

، وفي زمت بالرعبحينما لم تطبق منهجه ه  أّما أّمته مكن بعده : لي بهذه الكلمة المؤلمةواسمحوا 
 : بعض األحاديث 

 نصرت بالرعب مسيرة شهر  
 متفق عليه  

، أما ر كيانه مهزوز خوفا  من المسلمينالعدو بعد ألف كيلومتيعني ، الشهر تقريبا  ألف كيلومتر
 :، لذلكآخر الدنيا ال ننام الليل، يخرج تصريح با بالرعب مسيرة عامسنته من بعده ه زمن لما تركنا

لكَطان ا ۖ َوَمأكَواه م  النهار  ۚ  َسُنْلِقي ِفي ُقُلوِب الهِذيَن َكَفُروا الرُّْعَب ِبَما َأْشَرُكوا ِباّللهِ  َما َلمك ي َنزّكلك بكهك س 
يَن   )033)َوبكئكَس َمثكَوى الظهالكمك

 سورة آل عمران 

 . ، الخوف من صفات المشركين حينما يشرك اإلنسان يخاف
 ﴿ َسُنْلِقي ِفي ُقُلوِب الهِذيَن َكَفُروا الرُّْعَب ِبَما َأْشَرُكوا ﴾

 ، وُجعلت لي األرض مسجداً  أعطيت جوامع الكلم ، ونصرت بالرعب ، وأحلت لي الغنائم)
توضأ من باألرض، يصلي، ليس هناك كنيسة،  رأوا فالحا  كثير من األجانب أسلموا ألنهم  (وطهوراً 

  .، بأي مكان، في بيتك الجدول المائي وصلى، توضأ وصلى بالمعمل، بمكتبه
 أعطيت جوامع الكلم ، ونصرت بالرعب ، وأحلت لي الغنائم ، وجعلت لي األرض مسجدا)

 .(وطهورا ، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون 
 ِباْلِقْسِط َوَأِقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعْنَد ُكلِه َمْسِجدٍّ ﴾ُقْل َأَمَر َربِهي ﴿

 :وضع الوجه على األرض سجودا هلل وذَلًّ له  – 8

الشرف ضعه في األرض تواضعا  هلل، الجماد لك مسخر، والنبات لك مسخر،  مكانيعني 
، الذي سخر لك ما في السماوات، وما في األرض ول، وأنت المخلوق األوالحيوان لك مسخر
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، أنت ، وعبودية لهتضع جبهتك على األرض تواضعا  هلل ولمخلوق األ، وأنت الالكواكب مسخرة لك
 :، في هذه السدرةبي سدرة المنتهى، لذلك أعلى مقام وصله النبهذا في أعلى مقام

 (36)َفَأْوَحى ِإَلى َعْبِدِه َما َأْوَحى 
 سورة النجم  

 :الشكر واإليمان اإلنسان إمها بين عبودية القهر وعبودية 

، كل واحد منا مقهور استثناء، من دون لذلك العبيد نوعان، عبيد قهر، كأهل األرض كلهم
  .يفقد اإلنسان بذلك حركته خثرة في الدماغ ال ترى بالعين تغلق شريانا  يعني ؟ كيف

ان خثرة أخرى بمكان آخر تفقده بصره، بمكان تفقده ذاكرته، اإلنس ،عافانا هللا جميعا  من الشلل
 .، عبد القهر جمعه عبيد تحت رحمة هللا، فهو مقهور، هذا عبد القهر

هك ۖ َوَمنك َأَساَء َفَعَليكَها    سك ا َفلكَنفك َل َصالكح  مٍّ لِهْلَعِبيدِ مهنك َعمك  )00) َوَما َربَُّك ِبَظله
 سورة فصلت  

 .أما عبد اإليمان والشكر جمعه عباد 
ِن الهِذيَن يَ  ْحمَٰ ل وَن َقال وا َساَلم ا  ْمُشوَن َعَلى اأْلَْرِض َهْوًناَوِعَباُد الره م  الكَجاهك  )01)َوإكَذا َخاَطَبه 

 سورة الفرقان)

ا ، ائته بمبادرة منك، ، ائته طائعفرق كبير بين عبيد القهر، وبين عباد الشكر، كن عبدا  هلل شاكرا  
حرقة لم تكن له نهاية ة ممن لم تكن له بداي، تعّرف إليه، وأنت صحيح معافى، وأنت شاب

  .مشرقة

 :  المعنى الضيق للمسجد – 1

 : المعنى الضيق 
، وهو أّي الذي خصص حصرا  للسجود هو المسجد، عندنا مسجد بالمعنى الواسعأن المكان 

، واضطررت أن تصلي فيها فمكان سجودك في ت فيه، ولو دخلت إلى كنيسةمكان في األرض سجد
 . الكنيسة مسجد 

  :أما إذا دخلت إلى بيت من بيوت هللا  ﴾ُجوَهُكْم ِعْنَد ُكلِه َمْسِجدٍّ وا وُ َوَأِقيمُ ﴿
إن بيوتي في أرضي المساجد ، وإن زواري فيها عمارها ، فطوبى لعبد تطهر في بيته ، ثم  

 ره فحق على المزور أن يكرم زائ زارني في بيتي ،
 رواه الطبراني عن ابن مسعود  

 :من والحكمة والراحة المسجد مكان األ – 4
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 كوكتيل،من الشاي اآلن؟ ال شاي، وال قهوة، وال فواكه وال  ّدم لكم أحد  كأسا  بصراحة هل قيعني 
 .منحون الحكمة ، لكن إن شاء هللا ت  وال كراسي وسادة، الو 

َمَة َمن َيَشاء  ۚ  كك تكي الكحك َلكَبابك  َوَما َيذهكهر  إك   َوَمن ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيًرا َكِثيًراي ؤك اله أ ول و األك
(800( 

 سورة البقرة  

 .منحون األمن ، ت  منحون الرضا، أن ترضوا عن هللات  
 (4)الهِذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوعٍّ َوَآَمَنُهْم ِمْن َخْوفٍّ 

 سورة قريش  

إن بيوتي في ) ، إذا كنت في بيتهر، كبير جدا  ، عطاء هللا كبيمنحون معرفة هللا عز وجلت  
المساجد ، وإن زواري فيها عمارها ، فطوبى لعبد تطهر في بيته ، ثم زارني في بيتي ، أرضي 

 .، يكرمك بنعمة التفاؤل لقيكرمك بنعمة األمن فال تق (فحق على المزور أن يكرم زائره 
ك َفلكَيتَ  ُقل لهن ُيِصيَبَنا ِإَله َما َكَتَب َّللاهُ َلَنا ن وَن ه َو َموكاَلَنا ۚ َوَعَلى َّلله مك لك الكم ؤك  )03)َوكه

 سورة التوبة 

تتنزل  مك بنعمة السكينةيكر  ﴾َفَقْد ُأوِتَي َخْيًرا َكِثيًراَوَمْن ُيْؤَت اْلِحْكَمَة ﴿: يكرمك بنعمة الحكمة
، ولكنه يعطي السكينة على قلبك، إن هللا يعطي الصحة والذكاء، والمال، والجمال للكثيرين من خلقه

 .منين ألصفيائه المؤ  بقدرٍ 
ه ؤ ، ال يمله المنصب الرفيعؤ ، وال يمله الزوجة الجميلةؤ ، وال تمله المالؤ هناك فراغ بالنفس ال يمل

 .، واإلقبال عليه ، وطاعته، ومعرفتهإال اإليمان باهلل
 .، فإنه يأتيني خراجك اذهبكي أينما شئتك : ، أيك سحابة فقاللذلك رأى هارون الرشيد مرة غيمة  

، فالبطولة أن ترجع د من أن ترجع إلى هللا في وقت ما، ال بأيها اإلنسان اذهب أينما شئت الحقيقة
 . إليه وأنت شاب 

 َواْدُعوُه ُمْخِلِصينَ 

، فاعبد هللا والجوارح عبادتها أداء العبادات ،القلب عبادته اإلخالص ﴾ينَ َواْدُعوُه ُمْخِلِص ﴿
ينَ ﴿مخلصا   ، وال على عبيد ثم أيك ال تعتمد ال على زيد ﴾ينَ َواْدُعوُه ُمْخِلِص ﴿ اإلخوةأيها  ﴾َلُه الدِه

، إياك أن ، اعتمد على مسبب األسباب، ال تنظر إلى األسباب، اعتمد على هللا وحدهيا رب: تقول
 . ، ثم تدعو هللا تتلبس بشرك خفي

 أنا أغنى األغنياء عن الشرك  
 أخرجه مالك عن أبي هريرة  

يَن َكَما َبَدَأُكْم َتُعوُدوَن ﴾﴿ َواْدُعوُه ُمْخِلِص   يَن َلُه الدِه
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َلَلُة   لكَياَء مكنك د ونك َّللهك َويَ َفِريقًا َهَدى َوَفِريقًا َحقه َعَلْيِهُم الضه يَن َأوك َياطك َسب وَن َأنهه مك إكنهه م  اتهَخذ وا الشه حك
َتد ونَ   (10)م هك

 سورة األعراف  

َلَلةُ  َفِريًقا َهَدى َوَفِريًقا َحقه   َعَلْيِهْم الضه

 :أنواع الهداية 

 : راهلل ثمن الجنة قال علماء التفسي، وحسن الظن بلئال نقع في سوء ظن
، وهداية الوحي ح، أول هداية هداية  المصال، وهداية التوفيق، هداية الوحيالهداية أربعة أنواع

 .، هداية التوفيق د هنا بالهداية الثالثة، المقصو ، والهداية األخيرة دخول الجنةوهداية التوفيق
ن  َنق ص  َعَليكَك َنَبَأه م بكالكَحقّك ۚ   )31) ْم َوِزْدَناُهْم ُهًدىِإنهُهْم ِفْتَيٌة آَمُنوا ِبَربِههِ نهحك

 سورة الكهف  

 :هداية التوفيق 
 (5)ِإيهاَك َنْعُبُد َوِإيهاَك َنْسَتِعينُ  

 سورة الفاتحة  

اء والدعاة ليال  ، الخطببي بين أيدينا، كالم الن، القرآن بين أيدينالجميع الناسلذلك هداية الوحي 
اآلن  -دقق -  حينما تأخذ قرارا  بطاعة هللاأنت ، أما ، هذه هداية الوحي للجميعنهارا  يتكلمون 

، يهب لك ، يعينك على العمل الصالحيعينك على طاعتهيعني ، ، هداية التوفيقتستحق هداية ثالثة
 . ، هداية التوفيق الثالثة في ذكر هللا ، يطلق لسانكبعض المال كي تنفقه في سبيل هللا

 :هداية المصالح  – 3

 ، إذاأيضا   ، هذه هدايةيصحح فورا   هوازناختل تو  كان أحدهم يمشي إذا :أول هداية لكل البشر
لى ، هدانا هللا إ، حتى الكفارنة لكل البشرهداية المصالح مؤمه  ،أكل أكلة  سامة يتقيؤها اإلنسان

أكلة كل  ، من برمجك على أن تعافَ امة لها رائحة كريهة تعافها نفسك، إذا أكل أكلة سمصالحنا
اللحم ، من جعل ؟ هللا عز وجلعام إذا فسد له رائحة كريهة جدا  ، من جعل الطهللا عز وجلفاسدة ؟ 

، هداك إلى مصالحك، هللا فيه سنوات حكىهذا الكالم ي  ، ؟ هللا عز وجللحتمَ إذا فسد له رائحة ال ت  
 ، ونضع له دساما  ب مفتوح بعد أن يقف وقوفا  تاما  إن القلب إذا أوقفناه إلجراء عمليه قل: من قال
؟ ، من أعطى لكل مرض أعراضا  ت عمليات القلب كليا  لتغيعمل ال ، لو لمنعطيه صعقة فيعمل جديدا  

، هداية وضوع طويل جدا  ذا م، هطب أساسا   نألعراض لم يكن هناك م، لو ال اهللا عز وجل
، ، مع أن للميت أرجال  ، أما اإلنسان الحي فيقفمعك ؟ ال يقف، هل يمكنك أن توقف ميتا  المصالح
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، هداك إلى باألذن جهاز توازن  يوجد، ، لكن في الحي توازن لكن قاعدة االستناد ضيقة جدا  
 . ، هذه الهداية األولىمصالحك

 :هداية الوحي  – 8

 . دعاة هناك سنة و هناك هداية وحي ، هناك قرآن و : ثانية الهداية ال

 :هداية التوفيق  – 1

، وأن تستقيم على أمر هللا تأتي ، حينما تتخذ قرارا  بأن تؤمندىأنت حينما تقبل اله: الثالثة
 .المعونة 

رك َلَعنكت مك َولَ ككنه َّللهَ  َمك َن األك يع ك مك فكي َكثكيٍر مّك ك ۚ َلوك ي طك وَل َّلله مك َرس  َلم وا َأنه فكيك  يَماَن َواعك َحبهَب ِإَلْيُكُم اإلِْ
ئكَك ه م   َۚوَزيهَنُه ِفي ُقُلوِبُكْم َوَكرهَه ِإَلْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَيانَ  وَن  أ ولَ  د   )0)الرهاشك

 سورة الحجرات  

، وجمعه ، ودله على أهل الحقالذي قبكل هللا أعانه ﴾َفِريًقا َهَدى﴿ :، هللا قالهذه هداية المعونة
، أعانه على إلغاء ، أعانه على الصدق، أعانه على غض البصر، أعانه على طاعتهمع أهل الحق
، ا إرضاء هلل، قبل به، ولو لم تكن جميلة جدا  ، أعانه على اختيار زوجة صالحةاته كليا  الغناء من حي
 .﴾َنْعُبُد َوِإيهاَك َنْسَتِعينُ ِإيهاَك ﴿هذا أعانه هللا 

َلَلُة ِإنه ﴿ :، والذي رفض الهدىهداية التوفيقأعطاه  ﴾َفِريًقا َهَدى﴿ ُهْم َوَفِريًقا َحقه َعَلْيِهْم الضه
َياِطينَ   .﴾َأْوِلَياَء ِمْن ُدوِن َّللاهِ  اتهَخُذوا الشه

َياِطيَن َأْوِلَياَء ِمْن ُدوِن َّللاهِ   ِإنهُهْم اتهَخُذوا الشه

، ق بينه وبين زوجته، يفرّ فه أن ينفق ماله، يخوّ صي، الشيطان يزين له المعايمشي مع الشيطان
َلَلةُ ﴿لماذا حقت  َياِطينَ ﴿ :ألنهم ﴾َعَلْيِهْم الضه لما يقع اإلنسان في  ﴾َأْوِلَياَء ِمْن ُدوِن َّللاهِ  اتهَخُذوا الشه

أكبر أنواع المعاصي من ، لكن خاف هللا عز وجل توبته سهلة جدا  ، وي، ويعلم أنها معصيةمعصية
 .هذا هو األمر الصحيح : يقول لك، ، ويتوهم أنه على حقيعصي هللا

ُئُكْم ِباأْلَْخَسِريَن َأْعَماَلً ُقْل َهْل نُ   ْنَيا َوُهْم َيْحَسُبوَن  (361)َنبِه الهِذيَن َضله َسْعُيُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ
 (364)َأنهُهْم ُيْحِسُنوَن ُصْنعاً 

 سورة الكهف  

وأخطر إنسان في الحياة  ،، فهذا شيطان فاحذروه، وال يدري أنه ال يدري من الناس من ال يدري 
 . ، هو نصف العالم ، وال هو جاهل فيتعلمعلمهمن ، ال هو عالم فيفيد منصف المتعل
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َياِطيَن َأْوِلَياَء ِمْن ُدوِن َّللاهِ َويَ ﴿ َلَلُة ِإنهُهْم اتهَخُذوا الشه ْحَسُبوَن َفِريًقا َهَدى َوَفِريًقا َحقه َعَلْيِهْم الضه
 ﴾َأنهُهْم ُمْهَتُدونَ 

 والحمد هلل رب العالمين 


