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قلنا، أنه سبحانه وتعالى قد أغلق جميع أبواب األعذار أمام الكفاار، فلان    

يكون بإمكانهم القول يوم القياما  أنهام ناانوا غاافلين، ولان يسا طيعوا تحميا         

يجعا  لهام نا  ماا فاي الكااون      أوزارهام لغيارهم مان النااس، فهاا هاو عا  وجا          

واألنبياااو والصااالحين والاادعا   آياااتب بيناااتب، وهااا هااو قااد إب عاا  فاايهم الرساا   

لهاااداي هم وإرهاااادهم للصااارام المسااا قيم، وهاااا هاااو قاااد أنااا ل علااايهم الك ااا      

http://www.al-msjd-alaqsa.com/
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السماوي  ل ذنيرهم وتعلايمهم، وهاا هاو قاد خلاق فايهم الماوت يمطا  باه مان           

مي ون، ثم ها هو قد بين لهم أناه بهام   حولهم لي عظوا وي ذنروا أنهم ال محال  

محيط، فلن يضيعوا بين حبات ال راب وال بين قطارات المااو وال باين هارارت     

اإلح راق، فهو سيجمعهم سبحانه وتعالى من ال راب ومان الرمااد ومان المااو     

وماان الهااواو، ثاام أنهاام لاان يساا طيعوا أن يم بعااوا بااين المبعااوثين فيفااروا ماان  

أن يمادعوا ال بانيا  فيفاروا مان العاذاب، ثام هاا هاو          الحساب، ولن يسا طيعوا 

ع  وج  ما بين الفين  والفين  يبرهن لهم بطريق  ماا أناه الحاق وأناه  ااح       

الوجود فيعطيهم الفر   تلو الفر   لل وبا  واألوبا  والعاود ، فماايا سايكون      

حال الكفار بعد أن تبين لهام وأسا قر فاي قلاوبهم أن اهلل هاو الحاق وأن محماد        

وأن اإلساالم حاق وأن القارآن حاق وأن الماوت حاق وأن البعا  حاق وأن         حق 

ونياا  هاام ناااهرون لهااذا    ! مااا هاام فاااعلون   ! الحساااب حااق وأن النااار حااق    

 !الدين 

)وياتي الجواب مان ناالم اهلل    

فكيا  يكاون فاعا  اإلةااو  هاو نفساه       

فاعاا  الظلماا ، ونحاان نعلاام أنااه ال ياااتي ماان اهلل إال المياار ونعلاام أن ال اار ماان   



3 
 

 

 9رقم –ذنة الحمراء المئطريق  –حارة السعدية  –البلدة القديمة  –القدس 
: محمول++ 9272727529: ، تلفاكس15527: ب.ص

 khm@khm2000.com: ، بريد إلكتروني+717927922992
alaqsa.com-msjd-www.al,  www.almrkz.org 

a.com-s-q-www.a  

Jerusalem – The old City – Esa'dya – Elmazenah Elhmra - No. 9 
P.O.Box: 51172, Telfax: +97226282173 Cel: +972523623683 

E-Mail: khm@khm2000.com, Web: www.almrkz.org 
www.al-msjd-alaqsa.com, www.a-q-s-a.com 

 

)الناس، فالضياو من اهلل، والظلم  من الناس، يقول عا  وجا    

  *

فكلما و   للكافر خبر من أخبار الادين  ( 

حااق ووقاا  عليااه أول وقااوه اس صاااغه واس حساانه وقااال مااا أجملااه ومااا   وال

افضااله فانااار هااذا اإلس حسااان وهااذا القبااول لااه قلبااه ف اانعم قلبااه بهااذا النااور       

وحلت به السكين  والطمانين  وأخذ يم ي وي فكر ويس حسن ويسا ظره هاذا   

المبار الجدياد، ولكاان سارعان مااا ينقلا  أمار هااذا الكاافر ويعااود لكفار  سااواوا        

ب ذنر  أنه نافر وأنه يريد ان يبقى نافر، أو بوسوس  هيطانه لاه، أو ي قرياع   

غير  لاه، فكيا  سايقول لمان حولاه أناه يرياد ال حاول لاساالم  هاذا األمار قاد             

يجعله يمسر ما حوله  قد يمسر أوالد   قاد تطلقاه زوج اه  قاد يمسار أباوا         

العم   قاد يمسار   قد يمسر جيرانه  قد يمسر أ دقاو   قد يمسر زمالو  في 

عمله  قد يمسر ميا ات أعطاهاا لاه الكفار  وماع نا  هاذ  الوسااوس واألفكاار          

السوداو يبدأ ب كذي  ما إس حسنه ساابقا،، ويبادأ بمحاربا  ماا أدخا  علاى قلباه        

الطمانين  والسكين ، فيمبوا النور الذي هع في قلبه من جديد ثام يمباوا ح اى    

فر لحالااه السااابق ماان علداالااه لاسااالم    ينطفااا، فااإيا أنطفااا هااذا النااور قااام الكااا    

 .والمسلمين ولربما إه د هذا العداو وهذا الكر  في قلبه

جااو يسااوم النباي     -نما و افو  - الوليد بن المغير  فها هو حكيم العرب 

 لى اهلل عليه وسلم؛ مقلب،ا له األمور على ن  وجو  االس رةااو ال اي يقبلهاا    

، يقاول  (أفرغات أباا الولياد   ):  عليه وسالم وهنا يقول له النبي  لى اهلل. الب ر
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، ثم تال عليه سور  فصلت ح ى و ا  إلاى قولاه    (فاسمع مني): نعم فيقول له

. (41: 14فصالت ) ()تعاالى  

. فوةع يد  على فم النبي  لى اهلل علياه وسالم وناهاد  اهلل والارحم أال يكما      

وروى الحاانم وغيار  عان ابان عبااس      . وعاد لقومه بوجه غير الذي يه  به

أن الوليد بن المغير  جاو إلاى النباي  الى اهلل علياه وسالم      : رةي اهلل عنهما

يا عام إن قوماك   : لغ يلك أبا جه  فاتا  فقالفقرأ عليه القرآن فكانه رق له، فب

ناه فإناك أتيات محمادا، ت عار       ليعطو: لم  قال: قال! يرون أن يجمعوا لك ماال،

فقا  فياه قاوال، يبلاغ     : قريش أني من أنثرهاا مااال،، قاال    مْتقد علل: له، قاللما قا

فاو اهلل ماا فايكم مان     ! وماايا أقاول   : قومك أنك منكار لاه أو أناك ناار  لاه، قاال      

رج  أعلم باألهعار مني وال أعلم برج   وال بقصايد  وال باهاعار الجان مناي،     

 ،واهلل مااا ي اابه الااذي يقااول هاايعا، ماان هااذا، واهلل إن لقولااه الااذي يقااول حااالو  

وإنااه ليعلااو ومااا يعلااى،  ،مغاادق أساافله ،وإنااه لمثماار أعااال  ،وإن عليااه لطااالو 

فادعني  : قاال ! ال يرةى عنك قومك ح ى تقاول فياه  : وإنه ليحطم ما تح ه، قال

): ، فن لات (يؤثر يااثر  عان غيار    )هذا سحر : ح ى أفكر، فلما فكر قال

  *  *  * ، *

  *  *  *  *

  *  *  *  *  *

قاال  . (62-44: 41المادثر )( *  *  

بمااري ولام يمرجاا  ووافقاه     هذا حدي   حيح اإلسناد علاى هارم ال  : الحانم 

 .الذهبي
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فكمااا ناارى أن قلاا  الوليااد باان المغياار  قااد رق، ولكاان باادو هااوى نفسااه     

ووساااوس ال اايامين ماان حولااه يعملااوا فيااه ح ااى نااذب هااذا الحااق الااذي دخاا   

قلبه وأسا مر الهاوى والوساواس فاي قلباه ح اى أنقلا  ةاد هاذا الحاق وح اى            

فار، وماايا نانات الن يجا  غضا       أ بح يرا  باامال، فعااد لماا ناان علياه مان الك      

، والعاقباا  جهاانم وباا   (ثاام ق اا  نياا  قاادر  * فق اا  نياا  قاادر  )ماان اهلل عليااه  

وهااذا هااو حااال ناا  نااافر، حياا  ساايقدر اهلل لااه ماان يرهااد  ويهديااه     . المصااير

ويرياه الصاارام المساا قيم، إال أن فجااور هااذا الكاافر ساايطغى فااي النهاياا  علااى   

 .فحسبنا اهلل ونعم الوني ال قوى ويعود لكفر  وعناد  من جديد، 

فاو اهلل ماا فايكم مان     : )لنعد للولياد بان المغيار  حيا  و ا  نفساه قااالال        
 (رج  أعلم باألهعار مني وال أعلم برج   وال بقصايد  وال باهاعار الجان مناي    

، فماايا أفااد  علماه، وماايا افااد       (قد علمت قريش أني مان أنثرهاا مااال،   )وقال 
مالااه، إيا ناناات عاقب ااه جهاانم، مااايا افاااد  ساامعه الااذي ساامع بااه القاارآن، إيا     
أعاار  عنااه، ومااايا أفاااد  بصاار  لمااا نظاار، إيا أْتبَعااه بعبااوسب وبساارب وإدبااارب    

د  وعلمه لم يفاد  ومالاه   وإس كبار، من المؤند أن سمعه لم يفد  وبصر  لم يف

)لم يفد ، يقاول عا  وجا     

)، ويقاول  (441: 4األعاراه )( 

، والسؤال هو لمايا يعطي اهلل الكفار ما ال يفيادهم، إن  (12: 66الحج)( 

وإن ناان البصار لان     نان السمع لن يجل  لهم المصالح فماا حااج هم بالسامع،   

http://al-msjd-alaqsa.com:81/vb/showthread.php?t=04924
http://al-msjd-alaqsa.com:81/vb/showthread.php?t=04924
http://al-msjd-alaqsa.com:81/vb/showthread.php?t=04924
http://al-msjd-alaqsa.com:81/vb/showthread.php?t=04924
http://al-msjd-alaqsa.com:81/vb/showthread.php?t=04924
http://al-msjd-alaqsa.com:81/vb/showthread.php?t=06432
http://al-msjd-alaqsa.com:81/vb/showthread.php?t=06432
http://al-msjd-alaqsa.com:81/vb/showthread.php?t=06432
http://al-msjd-alaqsa.com:81/vb/showthread.php?t=06432
http://al-msjd-alaqsa.com:81/vb/showthread.php?t=06432


6 
 

 

 9رقم –ذنة الحمراء المئطريق  –حارة السعدية  –البلدة القديمة  –القدس 
: محمول++ 9272727529: ، تلفاكس15527: ب.ص

 khm@khm2000.com: ، بريد إلكتروني+717927922992
alaqsa.com-msjd-www.al,  www.almrkz.org 

a.com-s-q-www.a  

Jerusalem – The old City – Esa'dya – Elmazenah Elhmra - No. 9 
P.O.Box: 51172, Telfax: +97226282173 Cel: +972523623683 

E-Mail: khm@khm2000.com, Web: www.almrkz.org 
www.al-msjd-alaqsa.com, www.a-q-s-a.com 

 

يجلاا  لهاام المصااالح، فمااا حاااج هم بالبصاار، وإن نااان العلاام لاان يجلاا  لهاام          
المصااالح، فمااا حاااج هم بااالعلم، وإن نااان المااال لاان يجلاا  لهاام المصااالح، فمااا   
حاااج هم بالمااال  ألاام يكاان ماان األجاادر واألولااى واألساارن أن ياادخلهم ساابحانه    

بعلماه األزلاي    -على هذا قاادر وهو سبحانه وتعالى -وتعالى نار جهنم مباهر  
الساارمدي أنهاام نفااار وأنااه لاان يجاادي معهاام هاايو، لاان تاانفعهم ا يااات ولاان       
تهااديهم الرساا ، ولاان تصاالحهم الك اا ، ولاان يعياادهم الاادعا  والصااالحين، مااا      
فاالد  أن يهابطهم اهلل إلاى األر  ويعطايهم الفارك الكثيار  ل وبا  لان يصالوا         

ونرماه تااابى أن ي اعر الكااافر وهااو   لهاا  والجااواب هاو أن رحماا  اهلل وعطفااه   
في نار جهنم بانه مظلوم، فقد يدعي هذا الكافر نذبا، أنه لي  بكاافر، وأناه لاو    
أتاح اهلل لاه الفر ا  ألثبات يلاك، فهاا هاي الفر ا  قاد أعطيات للكفاار قبا  أن            
يطلبوهااا، وهااا هااو جاا و نبياار ماانهم ال زالاات أمااامهم هااذا الفر اا  للعااود            

نفاار  وعااودوا لااه يقاابلكم، وقااوا أنفسااكم نااارا، وقودهااا    وال وباا ، ف وبااوا هلل يااا
الناس والحجار  ما دام في أنفاسكم نف ، وماا زال فاي اعماارنم بقيا ، فاإنكم      
مي اون وإلااى ربكام منقلبااون، وباين يديااه موقوفاون، وسيحاساابكم ولان تجاادوا      
ه أعذارا، تح جوا بها، فقد أغلق اهلل علايكم نا  أباواب األعاذار، إناا هلل وإناا إليا       

 .راجعون، وحسبنا اهلل ونعم الوني ، وال حول وال قو  إال باهلل


