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.النفاق :١٠٠-٠٢٨ الدرس - مدارج السالكين - التربية اإلسالمية  

  .م١٩٩١-١٢-٩ :تاريخ -دكتور محمد راتب النابلسيلفضيلة ال
  

  
  

  
  

في  ،السالكين مدارج الدرس الثامن والعشرين من دروس مع ،األخوة األكارم أيها            

وقبَل أن  ،بدأنا في موضوع التوبة :، ونحن قبَل درسين أو أكثرنستعينك مراتب إياك نعبد وإيا

، الذنوب التي ينبغي أن نتوب منهابدأنا في ذكرِ المعاصي و ،التوبة موضوعندخَُل في صلبِ 

، وتحدثنا عن الفحشاء ي أن تقوَل على اِهللا ما ال تعلمقبُل عن أن أكبر المعاص منوتحدثنا 

فسقاً يخرِج  هناكوكيفَ أن  ،، وتحدثنا عن أنواع الفسقدثنا عن اإلثمِ والعدوان، وتحوالمنكر

  .؟وكيفَ أن هناك فسقاً يوجِب التوبة ؟من الملّة
  

  
  

أال وهو  ،من موضوعات اإليمان موضوعٍولستُ ُأبالغ إلى أخطرِ  ،اليوم وننتقُل        

، هناك ألمراض التي ال أعراض لهاا :الطب هي عالمألن أخطر األمراض في  ،النفاق

، ولكن أخطر األمراض ألنها في وقت مبكر تكشفُها ،رةخطي ليستأمراض لها آالم ال تُحتمل 

حةٌ الاألمراض التي  :هيبرم وال آالم ها ارتفاع حرارةبصاحتتسلل تسلُ ،ي أمراض الً إنما هي

  .الدواءوعندئذ يستحيُل  ،إلى أن تستفحَل فجأةً بطيئاً

لكن المنافق ال  ،قوالً واحداً ليس منافقاً منافقاًهذا ألن الذي يخافُ أن يكون  ذكرتُ        

هذا الذي يفسر به أن تأتي ثالث أو أربع آيات في مقدمة  ،أنه مؤمن يحسب، يدري أنه منافق

، وفي آيتين فقط يتحدثُ القرآن عن عن المؤمنينوفي أوِل سورة منه تتحدثُ  ،مالكريالقرآن 

  .عشرة آية يتحدثُ عن المنافقين ، وفي ثالثالكافرين
  

  
  

 ،اإلنسان ليس خطراً أبداً، ألن النـاس يحذرونـه   هذا ،اإلنسان يتكلّم كالم الكُفر عندما        

هذا الذي تظنـه  : شديداً الناس يحذرونه، أما الذي يخشى منه كفرهمهما يكن  ،ره بواحألن كف

، لـه موقـفٌ   هو المنافق له مظهر وله مخبر ،فالذي تظنه مؤمناً وهو كافر ،كافرمؤمناً وهو 

 :ما أخطر إنسان في المجتمع اإلسالمي؟ 

 :موضوع الدرس 

 :ما سبق ذكره 
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، المنـافق أخطـر إنسـانٍ فـي     ه سلوك خارجي وله اعتقاد داخلي، لموقفٌ حقيقي ولهمعلن 

  .اإلسالمي مجتمعال

جهـم،  ، وحج حصالتهم، وصام صيامهم وصلى، بزي المسلمين اهذا الذي تزي: لذلك        

ويحاول أن يطفئ نـور اِهللا   ،وهو يكيد لهم ،المسلمين، ولبس على وأدى زكاة ماِله كما يؤدون

بـل مكانـه فـي     ،ارمكانه في النارِ كما هو مكان الكُف ليسهذا  ،عز وجل بطريقة أو بأخرى

   :معنى قوله تعالى هذا ،الدرك األسفِل من النار

  
  ]١٤٥: اآلية النساءسورة [

  

            

  :حينما نزَل قوله تعالى والسالميعلم أن النبي عليه الصالة  وكُلُكم            

  
  ]٨٤: اآلية التوبةسورة [ 

  

        أودع ذيفة بن اليمانسراً لسيدنا ح، نافقاً وأعطاهسبعةَ عشرة م أسماء،  إذا توفاه أمره

، ، الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب عمالق اإلسالم، أما أن يأتعليهماُهللا عز وجل أال يصلّى 

 اهللالنبي صلى هل ذكر ا :ُأنشدك اهللا :ويقول له ،يسأُل حذيفةَ بن اليمان ،عبقرياً فذّاًالذي كان 

  .ه؟ هذا ِلعظَمِ حقِّ اِهللا عليعليه وسلم اسمي مع المنافقين
  

  
  

المؤمن كثير  ؟صفات المؤمن هي لون ما عمت فأنتم ،مهما اتهمتم أنفسكم ،أيها األخوة        

سابهراجع نفس ،االتهام لنفسه، دقيقٌ في حنفسه، ي في محاسبة كثيراًعسير نفسه كثيراً، يتهم ه ،

 يمدح، أما هذا الذي الى أثنى على تلك النفس اللوامةن اهللا سبحانه وتعإحتى  ،كثيراًيلومها 

بِها خيراً ،نفسه بها ،ويظن حسن الظنمن  ،وهي ليست كذلك ،وي فاق شُعبِفهذا على شُعبةالن.  
  

 :ما صفات المؤمن؟ 

 :اليمان؟  عليه وسلم عند حذيفة بن ما هو السر الذي أودعه رسول اهللا صلى اهللا
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أنه  :، والنفاقُ خطورتهمنه وهو ال يشعر يمتلُئأن اإلنسان  :النفاق خطورته: ناآل        

 :لكن أنا أرى ،مع أن هذا الكالم هو الكُفر ،هناك إله ليس :، إذا أحدهم قاليخفى على الناس

 له وي ،على المجتمعِ أبداً خطورةٌهذا الكالم ليس ويحذرونه ال يصدقونه الناس ألن بتعدون عنه

ا هذا الذي يقول كما يقول الناس ،بالكُفر ويتهمونهويصوم صيامهم ،ويصلي صالتهم ،أم، 

نافق ،للمسلمين ويكيدهذا م.  

ليوافقَ روح العصر، جاء بآيات  توجيهاًووجهها  ،إذا اإلنسان جاء باآليات :يعني        

 :وهو يقول ،رغَ اإلسالم من مضمونهفرضاً، ف العصريكرس في انحرافات  وفسرها تفسيراً

دسم مع  ،ألن هذا سم في دسم ،نا الخطره ،الصالة والسالم عليهوالنبي  ،قال اهللا جلَّ جالله

  . السم

  

  
  

  
  

الخلود في  نفاق األكبر يوجِبال ،أصغر ونفاقٌ، نفاقٌ أكبر: النفاق نوعان :الحقيقة        

النفاق  ،لكن نعوذ باهللا من هذا النوع ،يوجب الخلود في النار ،فقط النارليس دخول ، النار

 بماوأال تعتقد ال  ،وأن ترفض هذا الدين جملةً وتفصيالً ،تُنكر كُلَّ شيء في الدين أن: األكبر

به القرآن جاء النبي وال بما نزَل بهلكنك ، وذكاِئك ترى ،بدافعٍ من مصالحك  أن مصاِلحك

الذي يوجب الخلود في  األكبرهذا هو النفاق  ،كُلها ال تصونُها إال إذا أظهرتَ للناس أنك منهم

 ،ومالئكته ،إيمانه باهللا ،إسالمه للناسِوهو أن يظهِر اإلنسان  ،بل في دركها األسفل ،النار

وكُتبه، سلهخرواليوم اآل ،ور.  
  

           

 ،وسارعتَ إلى الصالة كُلما أذّن المؤذّن ،كامالً تطبيقاًإذا كُنت في بلد مطبقٌ فيه الدين         

 ،فإذا غادرتَ بلدك إلى بلد غربي ،عقوبات كبيرة وهناك ،هناك سجن ،ألنه لو لم تذهب

 ،هذا الذي يصلي في بلده كُل وقت بوقته ،إلى قمة رأسك خمرِوالا انغمست في الملذات والزِن

ذا لم يفعل عوقب فإ ،ألن عليه مراقبة شديدة ،ويدفع زكاة ماله ،ويسعىويحج البيت ويطوف 

 :تطبيق عملي للنفاق األكبر 

:النفاق األكبر -١  

 :أنواع النفاق 

 :ما خطورة النفاق؟ 
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 ،ي الزِنا والخمر إلى قمة رأسهانغمس ف ،فإذا خرج من بلده إلى بلد أوربي ،إلخ.... وجلد و

هذا هو الن وجل ؟فاق األكبرأليس بل ال  ،يقبلُهابل هو ال  ،ال يعبُأ بشيء من أوامر اهللا عز

  .يعتقد بها
  

  
  

 ،الصنفين مـن أصـناف المنـافقين    مطلعهاأن أقرأ عليكم في سورة البقرة في  أردتُ        

  :فالصنفُ األول

  
  

  ]١٨-١٧: اآلية البقرةسورة [

  . ﴾فَهم ال يرجِعون عميصم بكْم ﴿ :لنفاق األكبرا هذا        

  : األصغر النفاقأما         

   

  
  

  ]٢٠-١٩: اآلية البقرةسورة [
  

        لم يذهب بسمعهم وأبصارهم لكنه،  أن يهتدوا وأن يؤمنوا ينتظرألنه .  
  

:النفاق األصغر -٢  

 :عالم تشير هذه اآليات؟ 
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 ،فانساقَ مع شهواته ،نفسه وغَلبته ،لكن إيمانه ضعيف ،مؤمن باهللافالمنافق إما إنسان         

، وأما النفاق وأن يتوب ،يهتدي وأن ،الذي نرجو لصاحبه أن يؤمن ،فهذا النفاق األصغر

 ،وأن تُنكر هذا الكتاب ،عليه الصالة والسالم النبيفهو أن تُنكر أصالً كَُل ما جاء به  :األكبر

   .مع مصاِلحك تمشياًفعال المسلمين لكنك تفعُل أ
  

  
  

رسوُل اللَّه صلَّى  حدثَنَا :عبد اللَّه قَاَل عن(( :قال نبي عليه الصالة والسالم حينمالعلَّ ال        

لَّمسو هلَيقُ  ،اللَّهم عادالص وهوقُودصقَاَل الْم: َأح ِإن ينعبَأر طْنِ ُأمِّهي بف عمجي كُمًمادوي،  ثُم

ثَْل ذَِلكلَقَةً مع، ثَْل ذَِلكغَةً مضم كُوني ثُم،  ثُثُمعبلَكًا يم عٍ ،اللَّهببَِأر رْؤمفَي:  هلَأجو هقبِرِز

 يشَقوَأو يدعس، فَو  كُمدَأح ِإن ِل اللَّهمُل بِعمعَل يجِلَأوِ الرا  ،النَّارِ َأهنَهيبو نَهيب كُونا يتَّى مح

 اعٍ َأوب راعٍغَيرذ، تَابالْك هلَيبِقُ عسفَي،  نَّةِل الْجِل َأهمُل بِعمعافَيخُلُهدُل  ،فَيمعَل لَيجالر ِإنو

نَّةِل الْجِل َأهما  ،بِعتَّى محكُوننِ يياعرذ اعٍ َأورذ را غَينَهيبو نَهيب،  هلَيبِقُ عسفَيتَابُل  ،الْكمعفَي

  . ))ذراعِإال  :قَاَل آدم ،بِعمِل َأهِل النَّارِ فَيدخُلُها

 ،لكنه هو من أهِل النار ،بعمِل أهِل الجنة يعمُلإنه في األصِل  ،الذي قصده النبي هذا        

  . ولكن يتظاهر ،هو كافر كفراً بواحاً

  

  
  

ن وصـفٌ  يي سورة المنـافق ، وفللمنافقين دقيقفي سورة التوبة وصفٌ دقيقٌ  :الحقيقة        

أن تكون  :منأما الذي أتمناه على كٌِل أخٍ مؤ ،لهم وصفٌ، وفي ثنيات السور األخرى دقيقٌ لهم

وفي هذا الدرس  ؟ليعرف أين هو من هؤالء ،وضوحاً جلياً ذهنهصفات المنافقين واضحةً في 

لنـرى األبعـاد    ،نقفُ عندها وقفةً متأنية ،سنقف عند آيات المنافقين آيةً آية تعالىإن شاء اهللا 

قائمـة   الطبيـب فيعطيه  ،، يمرض اإلنسان أحياناًفلعلها تكون مقياساً ،تعنيها تلك اآليات التي

  .لهامسجل عليها بعض األطعمة التي يجب أن يمتنع عنها ال ليأكُ

من  نكونأجِل أن نحذر أن  من ،من أجِل هذا الدرسوقفنا عند آيات المنافقين في هذا         

ء على شـي  متفقون، المنافقون جميعاً تنطبِقَ علينا صفات بعضِ هؤالءوأن نحذر أن  ،هؤالء

، تحتاج إلى دستور إلى، تحتاج أنت إنسان تحتاج إلى منهج ،وهو ترك االهتداء بالوحي ،واحد

ي به تدما الدستور الذي ته ؟تصرفاتكما القانون الذي يقنن  ؟قانون، ما المنهج الذي تسير عليه

   :والدليل ،المنافقون جميعاً أنكروا الوحي ورفضوه ؟

 :ما سبب ذكر آيات المنافقين في هذا الدرس؟ 

 :ما الذي قصده النبي في هذا الحديث؟ 
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  ]٥٣: اآلية المؤمنونسورة [
  

        هم  ،في واد الوحيهمومبادئهم وأفكارآخر وقيم هم وحركاتُهم في وادوأساليب: 

  . ﴾حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحون كُلُّفَتَقَطَّعوا َأمرهم بينَهم زبًرا ﴿

 يعني ملخص ،بعضٍ زخرفَ القوِل غروراً إلىكما تعلمون يوحي بعضهم  والشياطين        

إذا قضى اُهللا ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرةُ  مؤمنةما كان لمؤمنٍ وال ﴿ :أنه :هاتين اآليتين

من أمره﴾ .  
  

  
وهذا حكم اِهللا  ،حكم اِهللا في العالقة مع النساء وهذا ،هذا حكم اِهللا في الرِبا ،كمسلم أنتَ        

فأنـتَ   ،ولو كان الرفض داخليـاً  ،فإذا رفضتَ حكم اِهللا ،في الزواج اِهللاهذا حكم و ،في الغيبة

 يعنـي  ،افقون اتخذوا هذا القرآن مهجـوراً يعني المن، ق المنافقينوقعتَ في خند أبيتشئتَ أم 

كتـاب  ، هو القانون ليس، برك به ولكن ليس هو الدستور، كتاب نتكتاب ال يصلُح لهذا الزمن

 نتقوىنتلوه نقرؤه على األموات، كتاب،  فصيح نتُنا جداًكتاباستقامت ألس معناهـا   ،إذا قرأناه

  .الدستور الكامل أنههذا الكتاب لم تر  ،اتخذته مهجوراً
  

  
  

  
            

هذا المرض حـب الـدنيا،    ،وبهم مرضفي قل: المنافقينمن صفات  أول صفة: الحقيقة            

 حبـك  :عنِ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهم علَيه وسلَّم قَاَل ،الدرداء َأبِي عن :وقد قاَل عليه الصالة والسالم

مصيي ومعي ءالشَّي.    

        بُل على  حالذي يحم نيا هولكهو الذ ،اهللا ةمعصيالد ي يحمُل على أن تأخذَ ما ليس، 

  : لذلك ،وعلى أن تبغي تطغىهو الذي يحمُل على أن 

: ي قلوبهم مرضف-١  

 :من صفات المنافقين 

 :الخندق احذر أن تقع في هذا 
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  ]١٠: اآلية البقرةسورة [

        ﴿ضرم ي قُلُوبِهِمف ﴾.  

   . ﴾اللَّه مرًضا فَزادهم﴿ :بِهاأصروا على هذه الشهوات وتشبثوا  فلما        

كانوا يكذبون على اِهللا عز  ولهم عذاب أليم بما ،منهاإليها لعلّهم يتخلصون  أطلقهم        

  .وجل

قُلُوبِهِم مرض  في﴿ : عنه بكلمةالدنيا عبر اهللا وحب، أساس النفاق حب الدنيا: إذاً        

 مهادفَزًضا اللَّهرم﴾.   
  

  
  

إذا انفض  ،في مجلس علم يجلس أو ،يستمع إلى خُطبة ،المنافق لسببٍ أو آلخر ناًأحيا        

ة، عن عن آية واحد ،ال يتذكر ،ٌألقيت في هذا المجلس ،لو سألته عن كلمة واحدة ،المجلس

، إذا خرجوا من عند ال يتذكر ،الدرس، عن عنوان تفسيرِ حديث واحد، عن محور الدرس

 :فقال ،فربنا عز وجل وصفهم ،أتذكر، لم نفهم شيئاً ال؟ واهللا ما قاَل آنفاً :قالوا ،رسوِل اهللا

﴿ يمع كْمب مصمفَه ونجِعرال ي﴾ .  
  

  
  

 ،وهو يبيع بعض األواني ،في دكانه قاعداًرأى شخصاً يصلي : الحجاج مرة يقول        

باِهللا عليك هذا  :فقاَل له ،رفوف بعضها فوقَ بعض وهناك ،وعنده سلّم ،عودكانه سقفُها مرتف

ليس هذا  ،ال :، قالوصعد وجاء به ،وضع السلّم ،أرِني إياه بنشاط ،اختار أعلى واحد ،اإلناء

فصعد ،الذي بجانبه، به مرتين ،وجاء دقهص الحجاج أن يمتحن وأربع مرات ،وثالثة ،أراد، 

  .جداًوأنتَ في البيع والشراء نشيطٌ  ،تُصلي قاعداً في دكانك: بعدئذ قال ،ويهبِطيصعد وهو 

 بابعلى  توقفه ،رأ آية زيادةيكون قد ق يعني ،اإلمام طولها :اإلنسان يقول لك أيام        

لفجر في صالة ا اإلماماستكثر آية يتلوها ، وأنتَ مبسوط ،تُحدثه ساعة على الواقف ،الجامع

  . وهو ال ينزعج ،ووقفَ ساعةً يحدثُك في حديث سخيف ،زائدة

 :بماذا وصف اهللا المنافقين؟ 

 :هذا الفرق بين المنافق وبين المؤمن في المسجد 
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المسجد  والمنافق في ،في الماء كالسمكالمؤمن في المسجد كما يقولون : فلذلك        

   . ﴾بكْم عمي فَهم ال يرجِعون صم﴿ :يعني متضايق ،كالعصفور في القفص
  

  
  

  :عالماتهم كما تعرفون من        

  
  ]١٤٢: اآلية النساءسورة [ 

  

  

  

  
  

        ننِ َأبِي  عاِلمِ بسدعٌل(( :قَاَل الْججقَاَل ر: رعسةَ :قَاَل ماعخُز نم اهي  ،ُأرتَنتُلَيلَّيص 

يا  :يقُوُل وسلَّم علَيهاللَّه صلَّى اللَّهم  رسوَل سمعتُ :فَقَاَل ،لَيه ذَِلكفَكََأنَّهم عابوا ع ،فَاستَرحتُ

   . ))َأقمِ الصالةَ َأرِحنَا بِها ،بِالُل

 ؟في بيته عيصنَما كَان النَّبِي صلَّى اللَّهم علَيه وسلَّم  :عاِئشَةَ سَألْتُ(( :الَْأسود قَاَل عنِ        

  .))لصالةُ خَرج ِإلَى الصالةفَِإذَا حضرت ا -َأهله خدمةَتَعني -  كَان يكُون في مهنَة َأهله :قَالَتْ

  : الذي يقوم إلى الصالة كسالناً: إذاً        

  
  ]١٤٢: اآلية النساءسورة [ 

  

، يعني إذا خُضتَ معه في المسلم، ذكره ِهللا قليلليست طيبةً في حق  صفةٌ هذه        

  ،لساعتهفإذا دخلتَ في موضوعٍ ديني ينظر  ،خاض فيه إلى قمة رأسه ،دنيوي موضوعٍ

ما دام الموضوع في  ،ونصف يستمع إليك بنهم ساعة، تعذرني عندي موعد: لك ويقول

خلتَ في موضوعٍ ديني أما إذا د ،لعمالتوأسعار ا والتصديرالتجارة والمشاريع واالستيراد 

  . اعتذر فوراً

  

 :قف هنا 

 :من عالمة المنافق 
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  . ﴾قَليالً ِإاليذْكُرون اللَّه  وال﴿ :فلذلك        

وال هو  ،ثمار اإليمان فيقطفُمشكلته أنه يجعلُك في حيرة ال هو مع المؤمنين  المنافق        

  . منهفار فتظنه كافراً وتستريح مع المنافقين مع الكُ

وكان قـد أتقـن    ،دخل في صنعة كان قد تعلمها فلو ،أحياناً تجد طالباً ال يدرس يعني        

ويأخذ شهادات  ،ليس بطالب ليتعلّم ،وقته معطّل ،بطالبفالطالب ليس  ،لكان خيراً له ،الصنعة

يكسب منـه   ،، وال هو إنسان أتقن عمالًمدرساً محامياً، مهندساً، ،ويصبح طبيباً ،ويتفوق ،عليا

رِزقه:  

  
  

  ]١٤٣: اآلية النساءسورة [
  

وتجلـى اُهللا   ،رت ُأمورهيسفت ،شعر بالراحة ،اإليمانقطف ثمار  ،كان مؤمناً صادقاً لو        

على قلبِه،  سعيد ،نوراًوألقى اُهللا في قلبه سعيدة، بيته ـ  ،شعر بطمأنينة، حياته ان كـافراً  ولو ك

   : تعالى قولهالنطبق عليه 

  
  ]٤٤: اآلية األنعامسورة [ 

  

 وال هو من الكافرين ،اإليمان ثمارال هو من المؤمنين فيقطفُ  ،وخلصني خُذها :يعني        

  .حتى يخرج من العناية المشددة
  

  
  

بعـد أن   ،وقُطعت يده بهذا الحادث ،ب بحادث سيررجل ُأصي ،حضرت مولداً البارحة        

 مولد جيد ،األعراض الجانبية من هذا الحادث منشُفي له لمـاء     ،ُأقيمالع فألقى فيـه بعـض

 دراسةوالثاني بِال  ،واحد طالب مدرسة ،لو أن شابين :فأنا خطر في بالي هذا المعنى ،كلمات

 :ما مغزى هذه القصة؟ 

 :مشكلة المنافق 
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وظيفـة   يكتـب ، لم ب، إذا لم يحفظ الدرس يحاسبطالب المدرسة إذا تأخر يحاس ،وبِال عمل

 خـارج الـدرس،    قف، مرة يحاسب، نسي الكتاب يحاسب، مرة أحضر والدك، مرة وقّع تعهد

ال  ،من يجرؤ على محـادثتي  ،أعوذ باهللا أنا :فقاَل له ،فهو يشكو همه لهذا العاطل عن العمل

 ،لكن يوجد جواب لطيف كثيـراً  ،أبداً وال شيء ،أو اعمل تعهد ،أحضر والدك :لي يقول ،أحد

  . هذا طبيب آخرته ،خارج المدرسة، هذا مستقبله معروف أنتَ

وهـو غـارق فـي     ،يزداد قوة ومنعة وغنى تجده ،اهللا عز وجل يهمُل اإلنسان فلما        

فـي  فهذا الشاب الـذي ال   ،وشغله جيد ،مشكلةوليس عنده  ،يفتخر ليس فيه مرض ،المعاصي

  .سائب ،وال في الحرف المهنالعير وال في النفير، ال في التعليم وال في 

، وال قانون ال قيد يقيدها دابة سائبة ،معبرةقد تكون بعض العبارات قاسية لكنها  يعني        

  .حساب، يفعُل ما يشاء بِال وال شرع يهتدي به، وال كتاب يطيعه ،يحكمها، وال قيم تُقيمها

وأن اَهللا يحاسـبه علـى حركاتـه وسـكناته      ،يتابِعـه اإلنسان إذا شعر أن اَهللا : فلذلك        

عم اهللا  ،وخطواتهشددة أنتَ ،الكُبرىفهذه من نفي العناية الم.   

- ذلكُأريد أخفَ من  :، قاَلآمنت باِهللا ثم استقم :قُل: قاَل له ،عظني وال تُطل: له قاَل        

  .إذاً فاستعد للبالء: فقاَل له -ذه ثقيلةه

  .فالمؤمن مبتلى        
  

  
  

، ال مـرض وال  يمرض مرة بحياتـه  لملها زوج  ،في صحابية :قصة غريبة جداً في        

شكلة، والمال بين يديه موفور، وصحتهـ ، فذهبت إلـى  ، فخافت أن يكون منافقاًطيبة م  يالنب

بتلى!!! ن يكون مؤمناًغير معقول أ ،، ال تُريد هذا الزوجلتشكُوهحاسب، المؤمن معاتـب،  يي ،

  .، مرة يضيق اُهللا عليهمرة يمرض، مرض يتألم

أجـوع يومـاً    عبداًبل نبياً : نبياً ملكاً أم نبياً عبداً؟ قال أتُحب أن تكون: محمد يا قال        

يوم ،فأذكُره وأشبعاً فأشكره.  

زوجته إلـى   فذهبت، وال حزن ،وال هم ،ألم وال ،ال وجع رأس ،هذا ال يوجد به شيء        

ولعلّها ،النبي لتشكوه عنه ها ،تبعدفي رِفقت في الطريق ،وكان وقع،  فقالـت  ،فتعثرت قدمـه: 

  .فالمؤمن ضمن العناية المشددة ،يعني أصبحتَ مبتلى ،األمر انتهىارجع 
  

  
  

 :هذه رحمة اهللا بعبده المؤمن 

 :قصة غريبة 
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أن النبـي عليـه    :هكذا ورد في بعض األحاديث ،الدنيا فياهللا عز وجل لما يحاسبك         

 ،ادع اَهللا أن يرحمنـي  !يا رسـول اهللا  :، قاَلوكان مريضاً أصحابهالصالة والسالم زار أحد 

وعزتي  ؟كيفَ أرحمه مما أنا به أرحم :وجل فقاَل اُهللا عز ،اَهللا أن يرحمه سأَلفيبدو أن النبي 

سقماً  عملهاإال ابتليته بكل سيئة كان قد  ،وأنا ُأحب أن أرحمه ،ال أقبِض عبدي المؤمن وجاللي

 فإذا بقـي  ،مثَل الذر منهحتى أبلُغَ  ،أو مصيبةً في ماله أو ولده ،أو إقتاراً في رِزقه ،في جسده

  .ُأمه ولدتهحتى يلقاني كيوم  ،سكرات الموت شددتُ عليه ،عليه شيء
  

  
  

 ،يتابِعه تماماً، م يتابعه اهللا عز وجلإذا أحدك: الكالموأنا صادق في هذا  ،أقول لكم أنا        

قاب جاء ،كُلما زلّت قدمهشـددة  ،ليفرح ،العفي العناية الم سـي  ألنهي ء وال ، وإذا رأى نفسـه

معـي   يتكلمأنا ال : تماماً كهذا الذي يقول ،ألنه خارِج العناية المشددة ،معناها ليحزن ،يحاسب

، فالمنـافقون  يحاسبكال يوجد هناك من  ،، أنتَ فلتان طبعاًأنتَ خارج المدرسة ،أحد وال كلمة

ذبذبين بينذلك ال إلى هؤالء وال إلى هؤالء م:  

  
  ]٨٨: اآلية النساءسورة [ 

  

  
           

، عنـده حاسـة   خصومة تجارية، ديـن  ،تجاريةيعني قضية  ،إذا كان له قضية المنافق            

ألن القانون يجوز أن يكون  ،أنا يا أخي ُأريد الشرع :يقول ،إذا كانت تُحل عند العلماء ،سادسة

دهض، ا الشرع معهلماء تجده، أمريد العكم اهللا ،يوأحيانـاً يشـعر بالحاسـة    أخي أنا ُأريد ح ،

بلـد فيـه    فـي نحن  ،ُأريد المحكمة أنا :يقول ،أما القانون معه ،أن الشرع ليس معه ،السادسة

تُحل مع القـانون   ،الشرعإذا تُحل قضيته مع الشرع صار مع  ،فدائماً يالحق مصلحته، محاكم

   :هذه أيضاً صفة من صفات المنافقين ،صار مع القانون

:أنه يدور مع مصالحه -٢  

 :ما مضمون هذا الكالم؟ 
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  ]١٤١: اآلية النساءسورة [ 

        منك ،معكم نحن م وفيكمنحن.  
  

  
  

  :قاَل تعالى ،قوة إقناع، فصيح أحياناً عندهأحياناً  يعني طليق اللسان، المنافق        

  
  

  ]٢٠٤: اآلية البقرةسورة [

        ﴿ونم  كجِبعي نالنَّاسِ ملُها قَونْيالد اةيي الْحف﴾.  
  

  
  

 طليقكنت  لو :ُأعدها من أخطر القصص وأنا ،وهذه القصة التي أقولها لكم: بالمناسبة        

ال من  ،ن أو عالنأن تنتزع حكماً ال من فُال واستطعت ،وعندك بيان، عندك قوة إقناع ،اللسان

من  ؟وهل أعظم من رسول اهللا ،ماً لصاِلحك من فمِ رسوِل اهللاحك تنتزعأن ، شيخ أو غير شيخ

على  تُكنولم  ؟من فمِ حبيب الحق ؟من فمِ سيد الخلق ؟المعصوم من فمِ ؟المصدوق الصادقفمِ 

  :المقول النبي عليه الصالة والس :والدليل ،ال تنجو من عذاب اهللا ،الحق

        ني  عضةَ رلَما اللَّهمُأمِّ سنْهقَاَل ،ع لَّمسو هلَيلَّى اللَّهم عص وَل اللَّهسر َأن: ))ِإنَّكُم 

ِإلَي ونمتَخْتَص،  نم هتجبِح نَألْح كُمضعلَّ بلَعضٍوعًئا بِ ،بشَي يهقِّ َأخبِح تُ لَهيقَض نفَمِلهقَو، 

  . ))من النَّارِ فَال يْأخُذْها لَه قطْعةً َأقْطَعفَِإنَّما 

:ق اللسان المنافق طلي-٣  

 :قصة 
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فالذي يريد فتوى من فُالن ففتى  ،ال تنجو ،لوج عز؟ مع اهللا عالقتك مع من :قولُكم ما        

لك، ال تنجو من عذاب  ،واستصدرتَ من النبي فتوى ،تكن على الحق لملو  ،ولو النبي فتى لك

أخي إن شاء اهللا  :يقول ،فتوى أخذإذا  اإلنسان :، من الشرك الخفياإليمانهذا من ضعف  ،اهللا

لـو   ،، لو استصدرتَ فتوى من زيداهللافي هذه الحال ال تنجو أنتَ من عذاب  ،يتحمل وزرها

  .القطعيوهذا الدليل  ،استصدرتها من رسول اهللا ال تنجو
  

  
  

  :قال        

  
  

  ]٢٠٥: اآلية البقرةسورة [
  

 ،لون له ال ،الماء طاهر ،يخرجِه عن طبيعته الشيءيعني : معنى مفسد ،مفسد المنافق        

ال ال رائحةَ له ،طعم ما معنى إفساد الماء؟ تلويثه ،هذه صفاته ،له ،عن طبيعته هـذه ، أخرجته 

مـن   أخرجتهـا ، بة حياء، إذا أخرجتها من حيائهـا الفتاة طاهرة، نقية، شريفة، خجولة، صاح

نصف المجتمع  المرأةمشاركة أو : بأي غطاء تحت اسم ،ففسدت ،عفتها، أخرجتها من صونها

في اَألرضِ ِليفْسد فيها ويهلك الْحرثَ والنَّسَل  سعىتَولَّى  وِإذَا﴿ :المنافق مفسد وهو ال يشعر ،

 اللَّهالو يادالْفَس بح﴾ .  

لها أن  ،ُأحب أن ُأربي ابنتي تربية استقاللية :لك يقول، يفسد فتاة وقد تكون ابنته أحياناً        

لما أطلقـتَ  ، هكذا التربية الحديثة ،وأن تأتي متى تشاء ،تشاءوأن تُصاحب من  ،تفعل ما تشاء

 إلى، ربما جرتها فتاة ربما أغواها فتىف ،وهي ضعيفة اإليمان ،وانطلقت كما تشاء ،العقاللها 

  .أنتَ أفسدتها ،مكانٍ ال يرضي اهللا عز وجل

هـو   ،ال أدخُل النار حتى ُأدخُل أبي قبلـي  ربي يا :تقوُل له ،الجواب يوم القيامة لذلك        

  .الذي أفسدني

ون مرتاحاً تماماً ، يك ،لكنه متفوق في دراسته ،يصلي وال يستقيم الإن رأى ابنه  يعني        

 مستقبله ريدإلى بلد أجنبي ليتعلّم اللغة ،فقط الدنيويي فـي   ،حتى إذا أرسله وال يحفُل بما يفعله

شـريكين، بـين    بينقد يفسد  ،هو يفسد ،مهم أنه عاد متمكناً من اللغةال ،البلد من موبِقات هذا

:الفساد في األرض -٤  
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فـي   سـعى تَولَّى  وِإذَا﴿ :صالحهج عن إفساد الشيء أن يخر ؛على كٍُل، جارين ، بينأخوين

 اللَّهَل والنَّسثَ ورالْح كلهيا ويهف دفْسضِ ِليالاَألر ادالْفَس بحي﴾ .  
  

  

  :والدليل ،ال يرضى بِحكمِ اهللا عز وجل المنافق        

  
  

  ]٦١: اآلية النساءسورة [

  .تغلبه شهواتهألن  ،يقبل حكم اِهللا عز وجل ال        
  

  

ِلـم   ،المغلّظـة  باأليمانويدعمه  ،فأحياناً يلقي كالمه ،والمنافق يشعر أنه غير مصدق         

، قال ل، ليس صافياًنظيفاً من الداخ ليس، نه غير مصدق؟ يشعر أمن يكذبك ؟ِلم تحلف ؟اليمين

:   

  
  

  ]٢: اآلية المنافقونسورة [
  

             

يجلـس لسـماعِ أعـذارِ     ،وعاد من غزوته ،غزاكان إذا  :عليه الصالة والسالم النبي            

واحداً  ،أعذارهم وسمع ،واصطفَّ المخلفون ،غزوة منفمرة عاد  ،في ُأناس تخلّفوا ،المؤمنين

، أنه كان مشغوالً، أنه كان مريضـاً، زوجتـه مريضـة    ،مغلّظةً أيماناًكُُل واحد أقسم  ،واحداً

 حينما دعوتنـا إلـى    !واِهللا يا رسول اهللا :قاَل ،ثم جاء مؤمن صادق ،سبعين رجل إلىاستمع

:اتخاذه األيمان المغلظة-٦

:المنافق ال يرضى بحكم اهللا -٥  

 :ماذا نستنبط من هذه الغزوة؟ 
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أما : وقال ،فالنبي الكريم تبسم ،ولكنني تخلّفت ،ما كُنتُ في وقت أنشطَ من هذا الوقت ،الجِهاد

مع رِفاقه االثنـين   الذي، وهذا كانوا كاذبين وأما هذا فقد صدق معناها السبعين ،هذا فقد صدق

  .اُهللا عليهم تابثم  ،الذين أمر اُهللا عز وجل بمقاطعتهم خمسين يوماً

لكن إذا كذبت سقطت مـن   ،، أما الكذب سهلنفسك، كُن صادقاً مع صادقاً مع اهللا كُن        

كَـانُوا   مـا َأيمانَهم جنَّةً فَصدوا عن سبِيِل اللَّه ِإنَّهـم سـاء    اتَّخَذُوا﴿ :وانتهى األمر ،عين اهللا

لُونمعي﴾.  
  

  

   :قال        

  
  ]٤: اآلية المنافقونسورة [ 

  :يعني        

   

  
  

  ]١٧١: اآلية قرةالبسورة [

  .متفوقونفي ُأمور دنياهم  أما        

هيئة، طول، فخامة، لون، عيون واسعة، جبهـة   أعطاهأيام اإلنسان يكون اهللا قد  يعني        

يقُولُوا  وِإنرَأيتَهم تُعجِبك َأجسامهم  وِإذَا﴿؟ ما قيمةُ هذا ،جداً أنيق، عريضة مثالً، طليق اللسان

  . ﴾سمع ِلقَوِلهِمتَ

كََأنَّهم خُشُب مسنَّدةٌ يحسبون كُلَّ ﴿ :اهللا عند أما ،يتفلسف عليك دائماً ،ثقافة عالية مثقف        

 ةحيصهِملَيع ْؤفَكُونَأنَّى ي اللَّه مقَاتَلَه مهذَرفَاح ودالْع مه﴾ .  
  

:ظاهره يختلف عن باطنه -٧  
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، غائر العينين، ناتَئ الوجنتين، ماِئَل اللونِ، أسمر كان قصير القامة :بن قيس األحنف        

 ،، ليس شيء من قُبحِ المنظر إال وهو آخذٌ منـه بنصـيب  الجبهة، ضيقَ الذقن، أحنفَ الرِجِل

 سيد مع ذلك وكانهال يس ،قوم مائة ألف سيف لغضبته بغَض بغَضـب ألإذا غَض ونه فيم ،

  .الماء يفسد مروءته ما شربه أن علموكان إذا 

فـتكلّم   ،يأخذُ البنه يزيد البيعـة  ،اهللا عنه رضيكان عند معاوية بن أبي سفيان  مرة        

 :قـالَ  ،تكلّم يا أحنف :قاَل ،فصمته أحرج المجلس ،صامتاً األحنفُوبقي  ،الناس في مدحِ يزيد

وكان مع ذلـك سـيد    ،فكان تلميحاً أبلغَ من تصريح ،إن صدقت وأخافُكم ، إن كذبتأخافُ اهللا

إذا  ،قومهبمائ غَض لغضبته بغَضبغَض ال يسألونه فيم ة ألف سيف.  

  . لها عند اِهللا أبداً قيمةَاألمور الشكلية الظاهرية ال : إذاً        

ُربَّ َأشَْعثَ َمْدفُوعٍ (( :اللَّه صلَّى اللَّهم علَيه وسلَّم قَاَل سوَلرَأن  ،َأبِي هريرةَ عن        

  ))َألَبرَُّه لَْو َأقَْسَم َعلَى اللَِّه ،بِاَألْبَوابِ
  ]في الصحيح مسلم أخرجه[

  

        

، بعد يوم لكن غني من أهل اليسار ،قذر عملهفعالً  ،أنا عملي قذر :شخص قال لي مرة            

مـن الشـحم    ،لونـه أزرق  ،فهو مرتد ِلباساً ،مؤمناضطررت أن ُأصلح مركبتي عند إنسان 

وذاك عمله  ،واهللا هذا عمله نظيف :قُلت ،معتدالًوأخذَ سعراً  ،أتقن عمله ،والوحل صار أسود

في ، يوجد صدق، في إخالص لكن يوجد استقامة، ،متعب جداًأحياناً يكون وضعك خَشن  ،قذر

  .، فأنتَ عند اِهللا عظيمطاعة هللا عز وجل في انضباط،

   . ))أقسم على اِهللا ألبره لو ،رب أشعثَ أغبر ذي طمرين مدفوعٍ باألبواب((        

  .﴾ كََأنَّهم خُشُب مسنَّدةٌ ِلقَوِلهِمرَأيتَهم تُعجِبك َأجسامهم وِإن يقُولُوا تَسمع  وِإذَا﴿        
  

   
  :قال تعالى، خير يحزن ويتألم جداً أصابهإذا كان المؤمن  :قالمناف            

: ذا أصابه الشر إذا أصاب المؤمن خيراً ويفرح إيتألم -٨

 :منعطف هام 

 :هذا األحنف بن قيس 
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  ]٥٠: اآلية التوبةسورة [

   
ألم  :يقول ،أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين يحب، لمنافق يحب أن يحكى على المؤمنا        

هراء :أقل لك خلط، كله في مـوطن   ، يتمنى إنسان مؤمناهللا أن تتحطم بدعوة إلى يتمنى ؟كله

  . ﴾تُصبك حسنَةٌ تَسْؤهم ِإن﴿ :إعجاب الناس يحكى عليه

 :إذاً ،وإذا أصابهم الشر ارتـاح  ،الخير تألم جداً أصابهمفإذا  ،يتربص بالمؤمنين دائماً        

هـو فـي    :إذاً ،وتألم ِلما يسرهم ،، ما دام فَرِح لما أصابهمآخرهو في خندق  ،مهو ليس منه

  .ق آخرخند
  

  
  

  :قال        

  
  

  ]٤٦: اآلية التوبةسورة [
  

على المال وأبقيه لك ،  حافظبِال جنون  :يقول لك ،إذا أنفقت ماالً أمامه ،مادي المنافق        

كالجمر يصـب عليـه    ،اًعزيمتك دائم يثبط ؟ما يأتيك منه ؟ما بِك :ذا خدمت إنساناً يقول لكإ

؟ بِـك  مـا  ،اجلس في بيتك واسـترح : يقول، الناسوتُحب أن تعين  ،ماء، تكون متقداً حماساً

 ،قرشـك احفظ علـى   ،اتهمك بالجنون ،إن أنفقت أمامه ؟والناس ليس منهم سوى وجع الرأس

   :قيه معكأب

  

:المنافق مادي -٩  
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  ]٤٧: اآلية يسسورة [ 

  .قول الكافرين أيضاً هذا        
  

   
  :قال        

  
  ]٤٧: اآلية التوبةسورة [ 

  

لمنـدفع ِلخدمـة   ، والمؤمن ا، يجعل المادي أزكىالهِمم، يثبط المنافق يضعف العزيمة        

أخي  :يقول ،ترى نفسك صغيراً أمامه، هو مادي صاحٍ ،معه ستجل، فدائماً الخلق يجعله أحمق

 :لـك ، يقـول  فيمنعك أن تُدين ،العملة تنزل أسعارها فتخسر أكثر ،تُدين أحد ال ،ُأريد أن ُأدين

 فـدائماً  ،كيف تُدين نقودك؟ لسنة ذهب خُمس مالـك  ،كل سنة% ١٧اآلن يوجد تضخم نقدي 

يقـول   ،بالمسجدأنا ُأصلي الصبح حاضر  :، إذا قال لكةَ اآلخرينويضعفُ هم ،ضعيف الهِمة

واهللا يا أخي بالليل ال تخرج من بيتك :لك، لك ك  ،أنا أنصحك ،أنسبريدتُصلي بالمسجد  أالي

يضعف لك همتك، همه أن  أن، همه يعني همه أن يخوفك ،أخذوا اسمك ،، إن حضرتَ الدرس

إنساناً فيحب أن تبتعد عن هـذه   ساعدت لو، ه أن يمنعك من إنفاق الماليبعدك عن الحق، هم

فيكُم ما زادوكُم ِإال خَباال وَألوضعوا خاللَكُـم   خَرجوا لَو﴿ :اهللا عز وجل قال :لذلك. المساعدة

غُونَكُمبي  يملع اللَّهو ملَه وناعمس يكُمفتْنَةَ وبِالظَّالْفيناِلم ﴾.  
  

 
  

  : قال ،يكره حكم اهللا المنافق        

  
  ]٩: اآلية محمدسورة [ 

  

  :عز وجل اهللايكره حكم  ؟هل سنأكل زوجتك ؟أين تعيشون أنتم، يحب االختالط يعني        

 ﴿طَ ذَِلكبفََأح َل اللَّها َأنزوا مكَرِه مبَِأنَّه مالَهمَأع ﴾.  

:المنافق يكره حكم اهللا -١١  

:عف العزيمة ويثبط الهمم المنافق يض-١٠  
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هاتـان   ،على الحكايـة  نقيوسورة المناف ،قليل قبَلأن سورة التوبة كما قلتُ : الحقيقة        

 ،السـورتين  هـاتين إذا قرأنا  فلذلك نحن ،المنافقين ألحوالالسورتان فيهما وصفٌ دقيقٌ دقيق 

أعطنـي قائمـةً   : ُل المريض الطبيـب كما يسأ ،المنافقين واستنبطنا بعض اآليات التي تصفُ

  . والمؤمن كذلك ،حتى ال أتورطَ فيها أبداً ،بالممنوعات

  

  
  

، المنافق ١٣القيامة في سورة الحديد اآلية  يومأدق موقف ، أدق موقف للمنافقين: يعني        

م فيـو  ،، يعني مظهره كالمؤمن تماماًاحدفي حجٍ و احد،وفي جامع  ،كان مع المؤمن في الدنيا

  :القيامة كما قاَل اهللا عز وجل

  
  ]١٤-١٣: اآلية الحديدسورة [ 

  

، تتمنون أن يأتيهم الشر، وارتبتم بكتـاب  بالمؤمنين، وتربصتم أنفسكم في الدنيا فتنتم         

وغركم بـاِهللا   ،وهو الموت ،ء أمر اِهللاحتى جا ،تمأل قلوبكم الدنياكانت  ،، وغرتكم األمانياهللا

مأواكم النار هـي مـوالكم وبـئس     :منكم فديةٌ وال من الذين كفروا يؤخذُفاليوم ال  ،الغرور

  . المصير

  .جداً مؤلمموقف         
  

  
  

 :هذه أحوال الناس يوم القيامة 

 :هذا موقف المنافقين يوم القيامة 

 :ما هما السورتان اللتان تصف فيهما أحوال المنافقين؟ 
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َأن عاِئشَةَ  ،بنِ َأبِي بكْرٍ محمدبن  الْقَاسم حدثَني :والسالميعني لما النبي عليه الصالة          

 ،غُـرال تُحشَرون حفَاةً عراةً  :اللَّه صلَّى اللَّهم علَيه وسلَّم رسوُلقَاَل (( :رضي اللَّهم عنْها قَالَتْ

اَألمر َأشَد  :فَقَاَل ،بعضهم ِإلَى بعضٍ ظُرينْالرِّجاُل والنِّساء  !يا رسوَل اللَّه :فَقُلْتُ :قَالَتْ عاِئشَةُ

 مههِمي َأن نمذَاك(( .  

        ناِئشَةَ عا  ،عَأنَّهتذَكَر كَتْ ،النَّارفَب،  هلَيلَّى اللَّهم عص وُل اللَّهسفَقَاَل رلَّمسا (( :وم

يككبقَالَتْ ؟ي: تُ النَّارتُفَ ،ذَكَركَيب،  ونْل تَذْكُرفَهيكُملَأه ةاميالْق مولَّى  ؟يص وُل اللَّهسفَقَاَل ر

 هلَياللَّهم علَّمسو: ناطوم ي ثَالثَةا فًدا ،َأمَأح دَأح ذْكُرفَال ي:  نْدانِعيزفُّ  الْمخَأي لَمعتَّى يح

َأفي  :حتَّى يعلَم َأين يقَع كتَابه ،﴾كتَابِيه واؤاقْرهاُؤم ﴿ :حين يقَاُل الْكتَابِنْد وع ،ميزانُه َأو يثْقُُل

 هينميَأم رِهظَه اءرو نم َأم اِلهمي ش؟ف  عضِإذَا و اطالصِّر نْدعونيب نَّمهج يرظَه(( .  

ِلهوِل الموقف،  ،األم على ابنها ال تعرفه عينلو وقعت  ،قف الثالثفي هذه الموا يعني        

  :اهللا عز وجل قال

  
  ]٢- ١: اآلية الحجسورة [ 

   
 ،امرأة تُرضع ابنها في طورِ اإلرضاع يعني ،مرضعٍكُُل  :، لو قالكُُل مرضعٍ :قال ما        

  .ثدييها تلقيه وتهرب على ابنهامرضعة  كُلُّأما 

مِ علـى  فإذا وقعت عين األ :، قالال تعرفه ابنهالو وقعت عين األمِ على  :،القيامة يوم        

 ،بنـي  يـا  :تقول له ،والميزان وإذا الصحفُ نُشرت الصراطغير  ،ابنها في غير هذا الموطن

ا اليوم فهل من حسنة يعود علي خيره ،وبطني وِعاًء ،وِطاًء وحجري ،جعلتُ لك صدري سقاًء

  .أشكو مما أنت منه تشكين إنما ،ليتي أستطيع ذلك يا ُأماه: لها ابنُها يقول؟  
  

  
  

  . ﴾ألم نكن معكم﴿ :هنا الموقف مؤلم        

  . ﴾نَقْتَبِس من نُورِكُم انْظُرونَا﴿        

  . ﴾كُم فَالْتَمسوا نُوًراوراء ارجِعوا قيَل﴿ :حسنة هللا يعني        

 :هذا حال المنافق يوم القيامة 
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 مـن بينَهم بِسورٍ لَه باب باطنُه فيه الرحمةُ وظَاهره  فَضرِب﴿ :افلينالدنيا كُنتم غ في        

ذَابالْع هلبق﴾ .  

  . ﴾نْفُسكُمولَكنَّكُم فَتَنْتُم َأ بلَىينَادونَهم َألَم نَكُن معكُم قَالُوا ﴿        

  . ﴾كُم وتَربصتُمَأنْفُس فَتَنْتُم﴿ :هنا وصف المنافقين دقيق        

        في كتاب اهللا وارتبتم، أن يأتيهم الشر يتمنون بما جاء، كالم     كـلء سـمعم اِهللا لـيس

  . ﴾وغَرتْكُم اَألماني﴿ :وبصرِك

 ،حوَل العالم ورصيد كبير وسفرب ونساء وحدائق غناء بيوت ومراك ،بالك أحالم في        

  . ﴾اَألماني حتَّى جاء َأمر اللَّه وغَرتْكُم﴿ :ا النوعتنام فيأتي ببالك خواطر من هذ

  . ﴾بِاللَّه الْغَرور وغَركُم﴿ :الموت        

ة النبي لن يدخَُل الجن ،ته مرحومةهذه ُأم ،محمدأنتَ لستَ من ُأمة  :، يقول لكالشيطان        

قبله َل كَُل ُأمتهدخالشيطان أسماه اهللا الغَرور ،تطمئن ،حتى ي، منّيه ألنهالمنافق وي غُري:  

  
  

  ]٢٢: اآلية إبراهيمسورة [
            

  
  

كبيرةُ اإلحرام خلفَ وكانت ال تفوته ت ،المسجد حمامةَالذي كان  ،الشهير ثعلبة والمنافق        

مـا  - .حالي كما ترانـي  :كيفَ حالُك يا ثعلبة؟ قاَل :قاَل ،باٍل بثوبٍ، رآه النبي مرةً سيد األنام

  .الحياة؟هذه 

 ،ويكون عنـده أمـراض بجسـمه    ،العمل عنويكون عاطالً  ،الحمد هللا: المؤمن تجد        

 :قـاَل لـه   ،دائماً ناقم ؟ما هذه الحياة ،ال تُعاش الحياة: قول لكتجد شخصاً ي ،الحمد هللا :فيقول

   .-حالي كما تراني

 :ما سبب نزول هذه اآلية؟ 
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 يطغيـك ، قليُل يكفيك خير من كثيرٍ يُل تشكره خير من كثيرٍ يطغيكيا ثعلبة قل :لهقاَل         

صالة والسالم إلى اِهللا ال عليهفتوجه النبي  ،-ألح عليه كثيراً- ادع اَهللا أن يجعلني غنياً: فقاَل له

 ،وصار غنياً ،أغنامه شعاب المدينة قطيعومَأل  ،هذا كثُرت أمواله ،ودعا له بالغنى ،عز وجل

  . والسالموغاب عن مجلسِ النبي عليه الصالة 

فإذا وجـد   ،ال يغيب عن درس ،بِال عمل اإلنسانأحياناً يكون : أقولها لكم بصراحة-        

 ،هذا، هذا مجلس علمال يجوز  ،؟ واِهللا مشغول يا أستاذأنتأين  ،لم نعد نُشاهده ،اًعمالً صغير

 -، غاب عن المسـجد أن تُحافظَ على مجالس العلم ،قمة انهماكك في العمل فيحبذا ولو أنتَ 

صـاحباً لـك؟    تراهأو ما  :قاَل ،قُل ِلصاحبك: فقاَل له ،له من يطاِلبه بزكاة ماِله أرسَلفالنبي 

  :نزَل في حقه قوله تعالى ،لنفاق الكفرجمعتَ مع ا: قاَل ،ليس في اإلسالمِ زكاة

  
  ]٧٧-٧٥: اآلية التوبةسورة [ 

  

لمنافق يريد أن اَهللا يكرمه، يعطيـه بيتـاً،   ا هذا، رب إذا أكرمتني فلسوفَ أعمل كذا يا        

  .هو ينكثُ عهده مع اهللا عز وجل فإذا ،يريديعطيه ما  وجل، ربنا عز يجعله تاجراً

وأن نخـافَ مـن أن    ،اَهللا سبحانه وتعالى أن نسـتوعبها  فأرجو، مخيفةالصفات  هذه        

، ولكـن هـذا   المرض العضال ينتهي مع الموت ألن ،عضاالً مرضاًكما نخافُ  ،تنطبقَ علينا

  .لموتبعد ا يبدُأالمرض النفسي 
  .ربِ العالمين ِهللا والحمد

   

  


