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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد  إليكم أخواتنا الفاضالت،
السميري حفظها اهلل، وّفق اهلل بعض األخوات لتفريغها، وسمحت لهّن األستاذة 

 (ِعـْلـٌم يُـْنـتَـَفــُع بِــهِ )بنشرها، ونسأل اهلل أن ينفع بها، وهي تُنشر في مدونة 

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

 :تنبيهات هامة

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه األستاذة حفظها اهلل، أما  -
 شذرات)الدروس المعتمدة من األستاذة فهي موجودة في شبكة مسلمات قسم 

 (من دروس األستاذة أناهيد

http://www.muslimat.net/ 

الكمال هلل عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم من الخطأ، فما  -
ظهر لكم من صواب فمن اهلل وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا 

 ..ونستغفر اهلل والشيطان،

 .واهلل الموفق لما يحب ويرضا

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 تنفذ ال الذي الوهاب املنعم هلل احلمد ،شكرتقى و ا من على واإلنعام الفضل مبزيد وتأذن وعد الذي هلل احلمد
 عن هتنز   هو إال إله ال أن ونشهد املتقني، الشاكرين محد هحنمد   والنهار، الليل سحاء يده مدده، ينقطع وال خزائنه

 فبيده ووضع، ورفع ومنع، وأعطى فأبدع، خلق، البصري السميع وهو شيء كمثله ليس والولد، والوالد الصاحبة
 على مسل  ون   يصل  ون   . إمياننا على ويدل   جبالله يليق امحد   هحنمد   سنة، لذلك جعل وقد م،ل  ذ   وبيده اخللق، ة  عز  

 عليه اهلل صلى بلواه، على وصرب وشكره ،تقواه حق واتقاه عبده الذي وسلم، عليه اهلل صلى مدم   ورسوله عبده
 باإلميان خلقه على وأنعم وتعاىل، سبحانه األرزاق وقسم السحاب، وأجرى الكتاب، وأنزل الشرع، شرع وسلم،

 وهاهم شكر، من وأفضل صرب، من وأحسن ي،ل  بت  ا   من خري وسلم عليه اهلل صلى فكان، اإلميان هبذا واختربهم
 :اآليات هذه يف وتعاىل سبحانه قال كما ،دعوته به ونيرد   بعذر يتعذرون يوم كل نراهم كأننا قومه

 

ہ    ھ  ھ  ھ  ھ    ہ  ہ  ہں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀچ  ٹ ٹ 

ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ    ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ   ے  ے   

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ          ۇئ  ۇئ     ىى    ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې     ې  ۅۋ

ی    ی  ی  ی     جئ   حئ  مئ    ىئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺڀ  ڀ   ڀ  ڀ     ٺ  پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پىئ   

ڄ  ڃ   ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ        ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ 

چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ         چ    ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ     

  ڱک     ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ   ڳ     ڳ  ڱ  ڱ ک  ک        ڑژ  ڑ  ژڈ

ھ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ      ھ       ڱ      ں  ں    

 .٧٥ – ٧٥: القصص چڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۓۓے  ے
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ڻ  ڻ  ڻ   ں چ ،اإلميان عن معتذرين وسلم عليه اهلل صلى النيب قوم من القوم هؤالء  چںچ

  عذرةامل اعتذروا هبذهلكن  ،احلق ف مع إعرتافهم أن هذال  ن منهم اإل  فهم قد متك   چڻ  ۀ  ۀہ

 هو اخلطف اخلطف، يف مبالغة ذهه چڻ  ۀ  ۀہ چ دىه   أنه   معرتفون چڻ  ڻ  ڻ ں چ
 .ناسيأخذو  نا،رو سيأس  : يقولون وكأهنم بسرعة، الشيء انتزاع

 تهمقل   مع أي  چہ  ہ  ہ    ھ  ھچ نهممك   قد امللك مالك وتعاىل سبحانه بأنه عليهم يرد   فاهلل 
 مشتغلون وهم العرب حولنا: يقولون كأهنم ،العدو   من آمنني فيه يكونون آمن حرام هو ا  بلد لم أتاح عددهم ةوقل  

 .قلة وحنن   وأقوياء بالغارات

ھ  ھ  چ مجع أي    چہ    ھ  ھ ھچ وتعاىل سبحانه هفعل   هذا چہ  ہچ: يقول فاهلل

 وجبيت فيه، تستقرون مكانا لكم جعل التمكني؟ لكم أين من هذا؟ أين من   چ ے  ے          ۓ  ۓ  ڭ    ڭ
  !بقواكم؟ نتزعتموها أنتم أمر هذا أن أتظنون هذا؟ يكون أين من ،ج  ا  ر  خ   كأهنا الثمرات إليكم

 لكي فيها، يد لم ليس ربانية نعمة جمرد هذه أن  شيء؟ أي يعلمون ال چڭ    ڭ  ۇ    ۇچ
 أين من ومكانتكم؟ حرمتكم أتت أين من عليهم، العرب عتداءا إىل سيؤدي عليه ستقامةواال اإلسالم أن حيسبوا

 ال إليكم؟ العرب أسدهتا ونعمة يةز  م   العرب بني محرمتك   أن أتظنون أرزاقكم؟ من أين أتت ؟وأمانكم أمنكم أتى
 يف رتتكر   حال وهذه، األحوال رونيتدب   ال جهلة هم بل نظر، وال علم ال يعلمون، ال أكثرهم احلقيقة، تعلمون

 سبب الدين على ستقامةاال أن ونفيظن   اهلل، فضل من إليهم الثمرات جلب وأن التمكني أن يعلمون ال زمان، كل
 أن يعلمون وال ظمى،الع   وىبالق   يسموهنا وما العظمى، لو  بالد   يسموهنا وما وهؤالء هؤالء عليهم، الناس طلتسل  

 فإذا وأطعمنا، اننفمك   احلليم بامسه اهلل عاملنا األول ففي والتمكني، األمن لزيادة سبب اهلل دين على ستقامةاال
 .التمكني وزاد العطاء زاد ستقمناا
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 أعطاكم ما إذن، چۋ  ۋ چ فعلت؟ ماذا چ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ چ تعرف أن أردت وإذا
 نعم من عليكم ما أن تظنوا ال لالنتقام، فتتعرضون تكفرون فال فيه، يد للخلق ليس ،ه  عطائ   فيض من هو إمنا اهلل
 على كيف لألمن، لفقدانكم أو هيبتكم لذهاب سبب كونيس للدين متابعتكم أن تظنوا ال هدكم،ج   من هي إمنا

 تعلموا أن البد اهلل، بنعم كفرت اليت األمم شأن حولكم ترون أال تعتذرون؟ ذرالع   هبذا كيف تتفاوضون؟ هذا
 مبا اعرتفوا وما تكربوابالبطر  بالبطر، وقابلوها اهلل نعمة أنكروا فعلوا؟ ماذا والرزق، األمن من مثلكم كانوا أهنم

 .النعمة يف البطر فوقع أنفسهم،إىل  نسبوها اخلري، من إليهم ي سدى

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې     ې    ىى  ائ  ائ   چ

 :حولك انظر تعاجله؟ أن تريد شيء، الال وراء واللهث الرزق بطر األمن بطر فالبطر، چەئ

 يف احاضر   يكون أن ممكن شيء أنه على يدل   مساكنهم تلك بتلك، شارةاال سماو    چۅ  ۉ  چ
 البيوت، تلك يف أحد حيل مل أي ،قليال   إال بعدهم من ت سكن ملو  ،ون عليهامير   اكانو  فمساكنهم الذهن،

 أو بالطريق املارين ،قليال   إال ببيوهتم حىت من ينتفعف أحد يأت ومل !أبيهم بكرة عن انقرضوا البيوت أصحاب
 مساكنهم الديار بتلك ميروا أن كنمي الذين القليل افهذ ،آثارا   يروهنا الذين املصورين اأحيان   أو نعتربيـ  امل أحيانا

 الذين والقوم ودوث   عادود و ه   الديار، هذه على متر   الزمان ذاك من اهلل، سبحان عامر، رهيعم   ال خواء خاوية،
، الدنيا يف اهلل عذابب وموعظة عربة   لتبقى خالية هابقاء قدر اهلل أن جتد ؟جتد فماذا صاحل، وقوم األنبياء كذبوا

 ظَلَمُوا الَّذِينَ مَسَاكِنَ تَدْخُلُوا الَ)): قال ودث   جرب   تبوك إىل طريقه يف مر   ملا وسلم عليه اهلل صلى النيب لذلكو 

 من وهذا فقط، املرور ضرورة على قتصاراال هذا معىن ، ((أَصَابَهُمْ مَا مِثْلُ يُصِيبَكُمْ أَنْ بَاكِنيَ تَكُونُوا أَنْ إِالَّ أَنْفُسَهُمْ

 .أحد نهايسك   ال األماكن هذه فتبقى األماكن، هذه شؤم

 وتصوروا، معيشتهم بطروا أهنم واعلموا عربة، اهلل أبقاهم الذين هبؤالء اعتربوا فإذن چائ  ائ  ەئ چ
 .املساكن نفس إىل الساكنني الغضب ويتجاوز، عليهم يغضب اهلل جعل هذا البطر أثر أن

                                                             
 متفق عليه  
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 نفس إىل عليهم وقع وما السكان جتاوز فالغضب چۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې     ې    ىى چ
 وراءك فيبقى به غريك ينتفعحىت  وال أنت تنتفع ال اهلل، أعطاك ما على بطرت ال !القلب ي رعب امم فهذا املساكن،

 الدى اتبعت لو تقل ال إذن، الشيء هبذا تفعين   وال تنتفع ال أنت بطرت إذا ،ال ،ميزانك يف ويبقى أحد به ينتفع
 عز   اهلل ورأوا اهلل، بلم واغرتوا معيشتهم بطروا لذينا إىل وانظر اهلل، عطاء سيزيد دىال   اتبعت لو: قل بل حرم،سأ  

 اهلل فعل ماذا نظرأ   وألسنتهم، فعلهم بطر وزاد خري، على أهنم ونفظن   يعاقبهم وال يعصون وهم إليهم رينظ   وجل  
 .هبم

 

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   چ  مهلكها كان ما اهلل، تعاىل چۇئ  ۇئ   ۆئ وئ  وئ     چ

 كامل وجل   عز   فاهلل هالكها، سبب ما اهلل بني   هلكتأ   اليت القرى هذه الظلم، عن اهلل تعاىل چىئىئ
 يف أي ؛القرى هذه أم   يف اهلل فيبعث اإلهالك، تستاهل ،تستحق   هلكتأ   اليت أن تعرف أن بد وال الصفات،

 هذه يف الرسول دعوة ختفى ال هأن بيث اجملاورة، والبوادي القرى أهل مهبط العاصمة، كأهنا أي ربىالك   القرية
 األمور، إلدراك ااستعداد   أكثر فهم والشر، اخلري يف لغريهم قدوة ادائم   القرى أم وأهلأو يف هذة الدولة،  القبيلة

  .اآليات عليهم ايتلو  رسوال   يبعث حىت يهلكهم ال وجل   عز   اهلل أن   املقصد

 

هذا هو السبب احلقيقي، ما ي هلك أهل  أي چی    ی  ی  ی     جئ   حئ  مئ  چ

مث يأيت بعد ذلك  . فاإلشراك هو السبب الرئيس لإلهالك، لم أنفسهم بالشرك أوال  القرى إال يف حالة ظ  
الرجل ست وثالثني مرة درهم  أي إذا زىن ؛من الرجل ةبا الذي هو كمثل ست وثالثني زنيكالر    املعاصي الكبار

 .واحلرب على أهل الربا !وثالثني مرة ستال يوازي ربامن 

بغري  الشرك او القرية، ومس    دولة أو يف أحناءوهنا وهنا فإذا س كت على الشرك هنا  اإلشراك، ظلمالأول و فأول مصيبة 
مث  ،هذا التعامل مع األولياءهذه بركات الصاحلني، مكانة الصاحلني،  اهذ، ب للصاحلنيه، وقالوا هذا تقر  امس

ومن  ،ومن ضيق إىل أضيق إىل ضيق،ق رز مث تراهم من سعة  ، مث تراهم من أمن إىل فوضى،أحوالم عليهم نقلبتا
 .. ويتجمهرون ويسألون ويبحثون ،إىل أضيق منه أضيق
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 .اخللق كلهم وال يسألوا غري اهلل استجيب لدعوة الرسل، أزيل هؤالء من طريق الناس فليدعو اهلل :الحل

لم الكبري وهو الشرك، وما بعده من أنواع املعاصي، وقد فشى يف يهلك القرى إال وقد وقع الظ   املقصد أن اهلل الف
فيهم  ، وفشىفيهم التعدي على اهلل وعلى دينه وفشى ،ى فيهم تكذيب الرسولالديار اليت أهلكها اهلل فش

اخللق عامل إىل الربا والزنا، واهلل ي   ،، فمن تكذيب الرسول إىل سب  اهلل والعياذ باهللاإلستهانة باملعاصي واجملاهرة هبا
 .إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدرفباحللم فيغرتون، 

الذي هو  وأخربهم أنه  چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ ں    چ وهم يقولون هبنعم اهلل ذكرهمفلما  
 ،األمن ،الدنيا فهي من متاع احلياة لم أن كل ما أوتوه من نعمة بني   ،إليهم الثمرات جبايةلم أسباب يسبب 

من الدنيا تيته و هذا الذي أ    چ پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ چ  املال ،األنعام ،اللباس ،الرزق
 .الدنيا وزينتها احلياةمتاع ف

 هذا أبقى من ةخر عند اهلل من نعيم اآل ما ،من ذلك خرةعند اهلل من نعيم اآل ما چ ٺڀ  ڀ   ڀ  ڀ     ٺ چ
 ستبذلون لتحصلون النعيممىت إذن  ،الدنيا يف األمن والرزقي ه املطلوبة  الغاية أن   تظن   ال ،الدنياتاع الذي يف امل

  !؟العظيم األبدي

عرف سنة وال يتبع الدى إال بعد أن ت ،الدى اتباعل اإلميان إىل بوال يتحص   ،باإلميان ل النعيم العظيم إاليتحص   ما
، عينيك بني هبعد أن جتعل كالم ،وهاديا   ا  قائد مصلى اهلل عليه وسل ، بعد أن جتعل النيبمالنيب صلى اهلل عليه وسل

كم فلما، دينهم شأن يف واحد رجل قلب على كلهم يكونوا أن أجل من الناس، بني العلم تنشر أن بعد  فيهم حي 
 من فيه أنتم ما تقوية الدى اتباع يف أن واعلموا، يردونه وال يتعدونهما  رقاهبم على الشرع سيف يكون بالشرع

 .دينكم ملك م  ل  س   لو وخري أرض

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ       پٻ  پ  پ  پ چ أنه ،هنايته اينالد احلياة هذه يف شيء من أوتيتم ماو  إذن

 .ةاآلخر  يف وينفعكم الدنيا يف ينفعكم اهلل عند ما فسيبقى چٺٺ

 وال الدنيا هبذه ي باع فال الكثري، اخلري اإلميان وراء أن ، ستجدونعقل لكم كان لو فستجدون  چٺ  ٺ چ
 .يعقلون ال أهنم األمر وآخر يعلمون، الأكثرهم  األمر فأول عقلهم، يستعملون إهنم العقلية، باألقيسة يباع
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 چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ        ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ   ڄ  ڄچ
 ضعفاء،و  فقراء املسلمني عظمم   أن حني يف ،الرتف ونعيم األموال وفرة معهم الشرك أهل أن   فلنفرتض: أي

  حئ    جئ  ی  ی چ :وتعاىل سبحانه يقول كما الرتف، ونعيم املال بوفرة املسلمني على حونيتبج   وناملشرك  

 دأهبم من كان املشركني أن القرآن يف اكثري   ويظهر معناه فهذا منعمني، أي  ١: املطففني چىئ  مئ

 أن هنا أنبأهم فاهلل ١ : األنبياء چڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ چ: لم يقال ولذلك، نعمة من معهم مبا التفاخر
 .نياالد   ركتغ   فال للمؤمنني، عدهأ الذي العظيم النعيم مقابل يف ،قليل متاع إال هو إن الرتف من فيه هم ما

تع أن األمر هذا له حيصل كمن چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹچ  القيامة يوم مث الدنيا احلياة متاع مي 
 بل اآلخرة، نعيم من حرماهنم فقط ليس هنا واخلسارة ،را  س  اخل   أهل من يكون أنه مبعىن احملضرين، من يكون

 هو من مثل يكون أن ميكن هل ،احسن   وعدا   اهلل وعده فمن للجزاء، ض ريناحمل من سيكون أي، للعذاب تعرضهم
 خري اهلل عند ما شيء، ال أنه على يدل   السابقة اآلية يف اينالد احلياة فمتاع عظيم، بعذاب قليل نعيم بعد دمهد  

 .وأبقى

 من حنن على يقني ،نا سنلقاهأن يقني على حنن القيه، يكون أن البد چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹچ
 يوم سيكون الدنيا، احلياة متاع م تعوا من كيغر   فال ه،رب   وعده ما القيامة يوم سيجد اهلل دين على الدنيا يف ستقاما

 .احملضرين من القيامة

 

 القيامة، يوم العظيم املوقف هذا إىل نتقالاال معناه چچ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ     چ

 فرتاءاتاال على احلساب العظيم، احلساب يوم سيكون القيامة يوم أن على دليل أعظم فيه هذاف ؟ڃ  ڃ  
 !عليها واوأصر   القوم فيها دخل اليت

 شركاء؟ أهنم تزعمون الذين املزعومني أين هم؟ أين ستفهام،ا هذا چچ   ڃ  ڃ  چ    چ      چ
 : واب  ط  خ   الذين بعض جيبسي  
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ک      ک  ک        ڑژ  ڑ  ژڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ  ڇ چ

 .وائهمإغ يف ووقعوا نيالضال   واوأضل   واضل   مأهن سيعرتفون أهنم : واملعىن چک

 

 الذي العذاب رأوا چڻ ڱ      ں  ں      ڱگ  گ  گ  ڳ    ڳ   ڳ     ڳ  ڱ  ڱ چ
 .ونهيستحق  

 

 .چڃ  ڃ ڃ   چ يناديهم اليوم هذا يف إذن

 يف املرسلني من؟ أجبتم أجبتم؟ ماذا چڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ چ :اآخر   نداء سيناديهم
 األنبياء وافق الذي وسلم عليه اهلل صلى النيب لنا بالنسبة هنا واملرسلني، والشركاء الشرك وإبطال التوحيد إىل الدعوة

 .غري املرسلنيخر آم املرسلني وليس أحد ، ماذا أجبتمؤمنون هقبل وباألنبياء مؤمنون به فنحن ه،قبل

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وبني بينك تضع ال (املرسلني؟ أجبتم ماذا) ذا السؤالل نستعد أن علينا ذاول
 الرسول أمرنا اذامب مباشرة تعرف أن تستطيع ال أنك نفرتض ؟الرسول أرشدك ماذا ،كيرشد   مبن سرتشدا إمنا أحد،

وليس يف  الدقيقة املسائل يف يف مواقف بسيطةن اكلو   اخصوص   ،احلال وهذه احلال هذهيف و  احلال هذه يف
 علي ماذا أعرف ما ومسائل دقيقة ةبسيط لكن يف مواقف ا  أن نتعلمهااملسائل العظيمة جييب علينا مجيع عظيمها،

وال  ؟ماذا دلين ؟إىل أي شيء؟ الرسول أرشد ماذا ،يرشدين من أسرتشد أن علي ؟ماذا أفعلف ،وماذا أمرين الرسول
 الواقع يفقه ال وسلم، عليه اهلل صلى الرسول يعظم أنه تعرف ممن إال تأخذ فال ،أهوائهم وال أميل معهممن  خذآ

 :لوائ  س   هؤالء املهم، أهواء فيه والذي إليه، أنفسهم متيل الذي الواقع يناسب ما لك وخيتار ،إليه يلكومي  

 الذين شركائي أين سئلوا ملا قابلامل يف كلهم، فسكتوا چۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھچ
 عليهم، خفيت األنباء، عليهم عميت ؟املرسلني أجبتم ماذا سئلوا ملا هنا لكن أجاب، من هناك ؟تزعمون كنتم
 هذا على يعش مل أنه السبب الطريق، عارف غري األشياء، يتبني   ال صاحبه جيعل ألنه ؛العمى من مأخوذ وهذا

 لطريقا مهترك   ومن الول من وذلك جواب، إىل يهتدوا ومل األنباء عليهم فيتخ الطريق، هذا على يكن مل الطريق،
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 قوالف   رؤساءهم هر واانب تزعمون مكنت   الذين شركائي أين نودوا ا، ملاألنبياء بطريق عتناءاال مهترك   من الدنيا، يف
 ينكروا أن يريدون يهربوا، أن يريدون ستفهام،اال جادة عن يعدلوا أن يريدون البداية يف وهلفق الذي اجلواب ا،جواب  
 طريق عندهم ما ا،جواب   جيدوا مل الرسل دعوة جواب عن سئلوا فلما، الضالل ألقوامهم سنوا الذين هم كانوا أهنم

 . مهيإل عثب   الرسول نإف الرسل، بتكذيب سلفهم ممن سبقهم أحديف  ما للمغالطة،

چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   چ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ     چ

 .همفمشينا وراءكذا   ميشون الناس خرجنا من الدنيا وجدنايعين  چژڎ  ڈ        ڈ

ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  چملا ناداهم فسألم  چک     ک ک  ک        ڑژ  ڑچ

 .فهم مقوقون بالعذاب اتو هب   ،راءخراج اآلتسال ابعضهم بعض  يسأل  ال  چھ  ے  ے ھ    ھ

  

حال  وجل   عز   فلما ذكر اهلل چۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ
بذكر متيزا   دادتز األحوال  ألن أنه من املثاين من القرآن نعرفه ان موهذا م ،ذكر حال الفريق املقابل ،املشركني

 .آخرته له تصلح وملن الدنيا، احلياة له تصلح ملن صفات هنا وجل   عز   اهلل فذكرأضدادها، 

 الفالح أسباب أعظم من الصالحة واألعمال واإليمان التوبة إن

 

 شركائي أين وسألم ناداهم ملا القيامة يوم أهنم وكيف ،معيشتهم بطروا أهنم وكيف الشرك، أهل حال مسعنا بعدما
 هؤالء أن بردود او رد   ،والشر الكفر يف والقادة الرؤساء رد   باطلهم، تبني   ،شريك له ليس واهلل ؟مونتزع   كنتم الذين
 الشركاء، طلبواا مجيعا لم قيل منهم، وتربؤوا الغواية، يف شرتكناا لكننا واءهمإغ دير ن   ننك   مل أغويناهم الذين

 تبعتموهم؟ا هل صدقتموهم؟ هل ؟املرسلني أجبتم ماذا آخر نداء ناداهم مث ،الشركاء لم يستجيبوا فلم فدعوهم
 عليه اهلل صلى للنيب متابعا   يكون أن إال اإلنسان ينفع ام هنا أن املعلوم ومن !جواب عندهم ما فعلتم؟ ماذا

 .اوعمل صاحل  ، منآو ، تاب : يةتظهر يف هذة اآل تابعةـ  صفة امل هي فها وسلم،
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 أوسع من ،اهلل على العبد ت دخلاليت  رقالط   أعظم من طريق هي اليت بالتوبة نبدأس چ ڭۓ  ڭ  چ ( 1
 اليت عمرال وظيفة حقا   أهنا مواولعل   فارقوها، ما مصاحل من العظيمة العبادة هذه يف ما الناس يعلم لو األبواب،

 .العمل مبدأ هي التوبة فكانت يرتكوها، ال أن عليهم

 

 چۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ : لآلية ننظر

 م  تع   لكنها احلق، إىل الباطل من نتقلا من سياق يف اآلية كانت وإن

 العظيم العمل ذابه المباركة واألعمال المباركة األيام نستقبل فكأننا

 وكان سلف عما التوبة 
 العصيان عن التوبة 
 اإلجرام عن التوبة 
 الشكر عدم عن التوبة 
 صلى اهلل عليه وسلم النيب خمالفة عن التوبة 
 ستهانةواال ستهتاراال عن التوبة 
 هرب حق  يف  بتقصريه حقا   يشعر العبد أن على تدل   اليت التوبة 

 

  !العمر وظيفة التوبة

 السيئات متحو إهنا 
 الصحائف بيضوت   
 القلب أحوال صلحوت   
 فجعله ،العبد قلب على نتكو   الذي اجلليد حترق العبد، سيئات حترق التوبة يف تكون اليت الندم حرارة إن   

 .رضاه إىل الوصول طلب ويف ،بنعمائه الشعور ويف ،ربه شكر يف ابارد  
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 بدنيا أو! يفتنك -خبليل- بصاحب ب ليت أو لتهيتا أو نشغلتا وقد السنني تعيش أن عظيمة نعمة هي كم
 ما به متحو عظيم بابا   عليك فيفتح النعم، أبواب بأعظم وجل   اهلل عز   عليك فينعم السيئات، فترتاكم تأخذك
 العبادة فهذه، إليه السالكني على هبا اهلل أنعم اليت التوبة نعمة وهي العظيمة النعمة فتأتي كله، هذا من مضى

 ستني اهلل ليعصي الرجل وإن! انارج   بل ان  ط  ن  قـ   ما فتحها، بل األبواب علينا أغلق ما أنه! كرش   إىل حتتاج بنفسها
 .بغريها وليس فقط العبادة ذهوهو هب! الغفور التواب هفيقبل   بت،ت   إين اصادق   علني   مث اعام  

 فما ، جبالله يليق فرحا   العبادة هبذه يفرح وتعاىل سبحانه أنه احلديث يف كما وسلم عليه اهلل صلى النيب أخربنا
 حياتنا، خامتة تكون أن اهلل من نرجو وهبا ،عليها لسندخُ  التي المباركات األيام بها تدأبْ تُـ  عبادة من أعظمها

 .هبا يفرح   بل اهلل، بهاحي   كرمية، من ة   عظيمة، عبادة

 

 ثناء بقلبه اإلنسان الحظ فكم الشرك، من هلل فنتوب نعلم ال أو نعلم كنا سواء ،توبة من الشرك :وأعظم التوبة
 ي تقرب ال لبعم اهلل غري لرضى اإلنسان نفس شتاقتا وكم !عمل؟ أو علميف  كان  سواء اهلل يطيع وهو اهلل، غري
دح أن بحي   اهلل، إىلإال  به  عنه، ي تاب ما أول فهذا، اهلل إىل به ي تقرب عمل على أو علم على أو طاعة على مي 

 بح   اخلفية، الشهوة الرياء ومثل ،الخلق أعمال يُفسد ما أفسد من الرياء فإن ديننا، على خنشاه ما موأعظ  
 ..تطولها تفاصيل حال كل على توبة، إىل حيتاج هذا وكل اخللق، على موالتقد   سالرتي  

 عن مبدأ توبتنا ، من أن أجل أن تكونثاماآل األنواع من هذه موتعل   نفسك يف بقل  و  شفت  ف تتوب أن أردت فإذا
 العبد بقلب تذهب اليت العظيمة البالءات هذه مثل عن واسأل ،كربال ،عجبال ،رياءال :أعمالنا القلبية مثل

 وهو ،عليه سيئة عمله صبحوأ ،به وذهبت أفسدته العبد عمل خالطت لو أهنا كافية هذه فإن بطاعته، وتذهب
 .نفسه على أفسده قد بعمل بيتقر   أن ريدي   املسكني

 وما سنجد، ولألسف ،شفت   القلبية، الكبائر عن القلبية، املعاصي عن ،القلوب أعمال عن بالتوبة فنبدأ 
 ووه   القيامة يوم عاملناي  أن  عظمته من أن   كيف معنا مر   فيما مسعنا وقد بنا، هوأرمح   بنا ألطفه   وما !أكثرها
 به رجاءنا إن  ، أعمالنا مجيع يفوق اطمع   برمحته عاملناي   أن نطمع نحنف ،برمحته عاملناي   كيف الرمحن، امللك
 أن نرجوه كنافإذا   رجائه، أبواب   من فأعمالنا رمحته، لطلب سبب الضعيفة أعمالنا إن بل أعمالنا، مجيع يفوق

                                                             
 .هب  ا و ال ف ر ح   التـ و ب ة   ع ل ى حل  ض  ا يف   ، بابكتاب التوبة  ،مسلم صحيح  
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 وهو عنه يتاب ما أول فهذاخلل،  من أعمالنا يف وقع ما عن فلنتب بشيء، ليست وأعمالنا برمحته عاملناي  
 .القلبية خالطاأل  

تضيع  ،رأس املال وهو وقتنا عيتضي ،ستقامة على الطريقضعف اال ،والعبادات الطاعات نقص عن يُتاب ثم 
 من رالتذم   ألسنتنا، على جتري أن ميكن اليت البطر كلمات لنعمائه، شكرنا نقص ،صحتنا فيما ال ينبغي

 أحوالنا مجيع عن التوبة إال لنا فما !ي عد   وال هذا مثل فنعد   ،لنا رهودب   هفصر   ما على طالتسخ   وقدره، قضائه
  .نعود أال على عزم لوبناق   يف ويكون ،فنتوب اخلطأ هو ما نتعلم أن على واحلرص الشديد، والندم

 

 هذه أمهها من ويزيد، يثبت لكي أسباب ولإلميان ا،صب   نااإلمي نفسه على ب  فص   چ ڭۓ  ڭ  ڭ   چ( 2

 اهلل كتاب على اعتكف فمن، في اآليات والقلب للبصر والعقل وتقليبا  ا ر  وتفكّ  ار  تدبـ   (القرآن) العظيمة النعمة
 اثبات   ويزيده   فيبصره اهلل، يبهخي   ام ،كالمه   من ربه يعرف أن على حرص ومن إميانه، زاد ،ستفهموا وسأل به عتىناو 

 .الطريق على

 

 هو الصاحل العمل فإن، الصاحل لعملل أصحابه رشدي   أن البد واإلميان چڭ   ۇۓ  ڭ  ڭ   ڭ  چ( 3
 كانت ولذلك، اإلميان شجرة من الصاحل العمل تقتطف أي اإلميان، طريق من العبد هبا يصل اليت احلقيقية الثمرة
 .الصاحل بالعمل ثرته   تقطف مث اإلميان، قلبك يف تزرع مث قلبك، تغسل هبا اليت وىلاأل   ةلالوسي هي التوبة

  !عمله على سيحرص فكم ،عمله إال يؤنسه ال قربه يف منفردا   سيكون أنه علم فمن 
باإلحسان مقام املقام أحسن  ذاكحرص على أن يكون  ،رمجانت   وبينه بينه ما كلمهي   ربه سيلقى أنه آمن من 

 .الصالة وهكذايف 
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تم مث  أنه ،عطائه متام من وهذا چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ چ اهلل فيقول العظيمة اآلية هذه خت 
 من فأنت الناجني، من فأنت اخلصال هذه مجعت إن: له يقال مث الفالح أسباب العبد يعطي وتعاىل سبحانه

 .الطريق هبذا إال ربك تلقى أن يوم لفالحك سبيل وال فلحني،ـ  امل

 الفالح إلى آخره في تصل ين،الد   علينا ختصرا طريق هذا

 تكب  ر  تـ   نوحس  ، قلبك غسلفا ب  ت   
 قلبك يف اإلميان شجرة فتزرع ،نوآم   
 الثمرة هي تلكف واعمل 

 عن ترضى فال ،وتعمل تعمل قد مهومنا، أكثر هو حالنا يف القبول فإن، اهلل يقبلك أن تطمع وأنت كله وهذا
 !اهلل ولب  قـ   طلب   يف هداجل   بذلأ إمنا بالقبول، مز  جت   وال ،عملك

 أن أن نسأله سبحانه وتعاىل إال مالنا ،المباركة والساعات الفاضلة األيام هذه على مقبلون ونحن خصوصا  
 وجل   عز   اهلل أحسن ليلة فيها مباركات أيام العظيمة، النعمة هبذه نتفاعلالاأليام  يف هذه صدورنا يشرح وأن يقبلنا
 .قيام أحسن بقيامها علينا ينعم أن جل  و  عز   اهلل من نرجو هبا، إلينا

 الصاحلات واألعمال واإلميان التوبةب لا نستعد   
  عليها به نستعني   
 .أعمالنا وسيئات أنفسنا شرورمن و  الكسل من ونستعيذ 

 

 .أمجعني وصحبه آله وعلى ممد سيدنا على اهلل وصلى


