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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد  الفاضالت، إليكمأخواتنا 
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 

 (دروس األستاذة أناهيدمن 

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 

 ..اهللوالشيطان، ونستغفر 

 .واهلل الموفق لما يحب ويرضا

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ اهللِ بِسْمِ

 

 .أمجعني وصحبه آله وعلى حممد سيدنا على والسالم والصالة العاملني رب هلل احلمد

 ل  ق   ؛ريناملقص   وحنن هحنمد   ا،وسلوان   اوبالصرب فرح   اإحسان   حسانباإل جيزي الذي وتعاىل سبحانه هحنمد  
 يفضحنا، فلم معاصينا على ورآنا خيذلنا، فلم صربنا تهبلي   عند وقل   ،م حيرمنافلنعمته شكرنا عند 

 فله له شريك ال وحده فمنه خلقه من بأحد أو نعمة من بنا ما لكن ،عليه والثناء نعمه عد   عن عاجزين
 .الشكر وله احلمد

 فما !السؤال قبل النوال فأعطانا !هت  مبن   عاملنا وكم! له هبة من العبد على وكم ،اناملن   ،ابالوه   هأمسائ من
 ،فمنك نعمة من بنا ما أن   ،ايقين   يورثنا ادنا إميان  ز   م  ه  الل   !اكرهش   يف تقصرينا أعظم وما !نعمائه أعظم

هو ماتشتهيه أنفسنا  ،أن يكون أحسن لقاء ،فيبقى رجاء لقائنا بك فهو إىل سعة، بنا من ضيق وما
 .رهبم لقاء يرجون ال الذين حال من حيفظنا أن تعاىلسبحانه و  سألهن! شأن كل عليها فيهون هتنتظر و 

 

 بركته عن اخلرب عظيم آياهتا يف حتمل ،نتدارسها أن اليوم نود اليت الفرقان سورة العظيمة السورة وهذه

ڭ  چ القرآن هذا نزول اهلل بركة آثار أعظم من إن   چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ  ،وتعاىل سبحانه

! انمن  ! بالقرآن علينا اهلل نعمة أعظم فما ، چ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائچ عماء بالن   بتدأناا! ابوه  

 بإنزال ه  رمحت   آثار يذوقون وال ه  بركت   آثار يعرفون ال والناس،  چائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ    ۇئ  
 بإلقاء الناس ونيصد   وحوله ،جيادلون فيه واوأصبح   الكتاب، هذابركات  من نفسهم وارم  ح   الكتاب، هذا
 .كيش من فيه كواشك  وي  وه يب  ع  ي   أن يريدون األمثال له ويضربون ه،ب  الش  

 للعاملني الكتاب هذا سيبقى ، چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ چ ـــ ف
 .أىب من وأىب رضي من رضي، انذير  
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 :العظيمة السورة هذه ويف

 العظيمة خباراأل أتت 
 الرمحن لعباد الصفات وأتت 
 بوصفهم السورة خ تمت كما 
 ذة الصفاتوصل به عباد الرمحن إىل ه الذي الطريق اهتاطي   يف وأتى 

 .دالض   مفهوم بذكر اليوم نتدارسه ما ذلك ومن

 .اإليمان أهل صفة المخالفة بمفهوم ونفهم الباطل أهل صفة نتدارس فاليوم

 

ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ       ٹ ٹ

ڦ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ

چ  ڇ  ڇ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ ڦ ڄ  ڄ 

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ 

کک  ک  گ   گ   گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  

ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ     ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ      ے  ے    

ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  

ۉ  ې  ې  ې  ې  ىى  ائ  ائ  ەئ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   

 ١٢ – ١٢: الفرقان چوئەئ
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ٻ   ٻ  چ  السياق هذا في لهم صفة أول هذه  چٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پچ : تعالى يقول

 بالغيب من أجل تؤمنوا شيء؟ أي أجل من   چپ  پ  پ  ڀ چ  يقولون؟ ماذا  چپ

 على الدنيا يف هنا ختبارواال ،به ستؤمنون هذا الذي غيب أي چڀ   ڀ  ڀٺچ  !املالئكة عليكم تنزل
 يف تعاىل يقول !نارب   نرى أن ذلك من وأعظم ،الغيب نقطعا املالئكة نزلت فإذا !بالغيب تؤمنوا أن

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  ه صادر من أي شيءأن   يف وصف طلبهم هذاو  ،وصفهم

 ركب ،مرهب   إىل يوصلهمل عقوهلم يستخدموا أن عن استكبروا نات،البي   اآليات على استكبروا  چ ٿ
 ملا نظرواا إليهم أشار فالرسول أرسل هلم الرسول، ،ةاألدل  هلم  أظهر ،العقول فيهم ركب الفطر، فيهم

 اعي  د  م   ليبقى خلد أحد فيكم وهل !؟ه فعلعى أن  د  ا هل فيكم أحدو  ،أفعاله من كمرب   ستعرفون حولكم
 !؟فعل هأن   !؟قخل هأن   عييد   أن يستطيع منكم من! آية اهلل جعله الربوبية عىاد   الذي فرعون! ؟فعل هأن  
 مل إذا !يفعل مل اهلل أن   على دليل أنتم فأقيموا !ه فعلواهلل يقول لكم أن   !ه فعلعي أن  يد  حد فيكم ا ال أإذ  

 الذي من !؟امعاش  والنهار  الباس   الليل لكم جعل الذي من! وخلق؟ فعل الذي من وخلق فعل اهلل يكن

 ؟ چڤ ٹ     ٹ   ڤ    ڤ  ڤ چ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  چ 

ژ  ژ  ڑ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

 , چڑک  ک    ک  ک  گ  گ

 ,چى     ى  ائ ۈ   ٴۇ  ۋ      ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  چ

ماالينفعهم ون اهلل يعبدون من دبعد هذا   چەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ چ 
 .!واليضرهم
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 هم اآلن ظر وعن التفكري،عن الن   او تكرب   چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   چ املقصودف

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  چ  عليهم يرد   فاهلل ،لوال أنزل علينا املالئكة ،املالئكة يريدون

 .سنرى ؟أم املالئكة ؟هؤالء الذين اليرجون اللقاء يقول؟ الذي من  چڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

 الذين حال هذا چڃ   ڃ  چچ  ؟ عملوه عمل أي    چڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄچ

 يف ونيستقر   چ ڍچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چ مقابله يف اهلل، لقاء يرجون ال
 .حال أحسن يف ويقيلون خري

 ،ق السماء بالغمامتشق  ؟ يعين ماذا حيصل چڌ  ڌ  ڎ  ڎچ العظيم اليوم كذا يوصف مث
 عن رميت"يقولون  يتعاقبان وعن الباء العرب عند ومعلوم الغمام، عن يعين ما معناها؟ بالغمام الباء هنا

 ."وبالقوس القوس

ڈ   ڈ   ژ  ژ  چ  ماذا سيحدث؟ سنفهم حيصل؟ ماذا الغمام، عن السماء تشقق ويوم

   چڑ  ڑ  ک  کک
 
 احق   قّ الحَ  لكالمُ  هو الذي لكالمُ ، القيامة يوم يفللرمحن لك امل

 . رحمته قضائه في ستظهر التي والصفة غريه، يقضي كل  م   فال الرمحن، لكم  

على   يكون ال أنه ماذا سيكون؟ املخالفة مبفهوم واملؤمنني  چک  گ   گ   گ     گ  چ 
 .يارب فضلك من نسألك ا،عسري  املؤمنني 

، اآلية تدل على مفهوم املخالفة هو لكن ؛ضعف فيه كان وإن أمحد اإلمام رواه حديث يف جاء وقد

 .ا  مبفهوم املخالفةإذن على املؤمنني يسري    چک  گ   گ   گ     گ  چ  :هناية اآل

 القيامة يوم يهون أنه":  وأبو يعالرواه اإلمام أمحد  ،هو عند اإلمام أمحدالذي وجاء يف هذا احلديث 
فيها مبشاعرهم  اصالة عاشو  ،"يف الدنيا صلوها حىت يكون عليهم أخف من صالة مكتوبة املؤمنني على

 .سيكون يوم القيامة بالنسبة هلممثل هذا ف ،ذوا هباوتلذ   وإمياهنمويقينهم 
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  چ  ک  گ   گ   گ     گ چ  نعود ألهل الكفر

 كان چڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  چ  يقول؟ ماذا چڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  چ

ڻ  ۀ   ۀ    ہ     چ  ملن؟ يذهب الرسول، فيرتك تهوسن   بسريته أمامه أو بشخصه، أمامه الرسول

 من له الصديق هذا أن   ،النور سورة يف اآلداب يف مسعنا أمس! الصحبة آثار أشد   ما چہ  ہ 
 ،لك امادام قلبه مشروح   عليك حرج وال إذن بال بيته من تأكل تدخل ماجيعلك الشرع يف حىت املكانة

ماذا فعل  چڻ  ۀ   ۀ    ہ     ہ  ہ  چ  نا اخلطر العظيموه ،الصديقهذا  مكانةرجة دال هبذه

 خيذله چڭ   ڭھ  ھ      ے  ے    ۓۓ   ڭ  ڭ   ھ  ھ چ  به؟

آثار بركة من الذي هو  القرآن هذا  چۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۆ ۇ  چ

ۉ  ې  ې     ۉچ  ابعض   بعضهم بعوات   ،امهجور   هؤالء القوم ذوهاخت، الربكة فيه يظهر اهلل

 . چ ې  ىى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  چ      ،بدال    چې

 طريقهم عن نبتعد أن أجل من! اهلل لقاء يرجون ال الذين هؤالء حال نعرف أن مقصدنا حال كل على

ڑ  چ ،سبحانه وتعاىل يف ذلك اليوم احلق   الرمحن سيعاملهم الذين الرمحن عباد ،اهلل عباد من ونكون

 .چڑ  ک  کک  

 

 : اهلل رمحه السعدي الشيخ كالم قراءة يفكالعادة  دأسنب

 المكذبون، للرسول المكذبون قال: أي چ ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  چ     يف قوله تعاىل": يقول
 ".ووعيده اهلل بوعد

 .أهنم م كذبون بالوعد والوعيد صفات هؤالء هإذن هذ ،ووعيده اهلل بوعد املكذبون شيء؟ بأي كذبونامل

 ".الخالق لقاء رجاء وال الوعيد خوف قلوبهم في ليس الذين"
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 ال مأهن   واضح السبب تكذيبهم، مقاالت من مقالة هذه الكالم، هذا يقولون جعلهم الذي السبب إذن
 ؟وطلبوا أي شيء واملالئكة، اهلل لرؤية تكذيبهم يتضمن هذا وكأن   ؛اآلخرة بلقاء فكذبوا لقاءنا، ونجير 

 منهم ينالد   واق  ل  تـ  يـ   أن يريدون املالئكة؟دون بيماذا ير  الدنيا، يف عليهم املالئكة ونزول الدنيا يف اهلل رؤية
ه ب  مامعهم من ش   أن  نون هم يظ   ،ب منهمومن أجل أن تتعج   ،قوهلم حكاية فهنا ؛مباشرة اهلل نم   أو

 .يقولون ماذا؟ة الرسل، ج  من ح  أقوى 

المالئكة تشهد لك بالرسالة وتؤيدك   نزلتهال  : أي چپ  پ  پ  ڀ    ڀ   ڀ  ڀ چ "
هذا رسولي فاتبعوه؟ وهذا معارضة :  مستقلين، أو نر  ربنا فيكلمنا ويقولعليها أو تنزل رسال  

 ".بمعارض بل بالتكبر والعلو والعتوللرسول بما ليس 
 ؟حول أي شيء كله يدور  األمر ألن   سل مستقلني،تنزل ر  املالئكة! نزل علينا هذاإذا أ   لن نؤمن إال: أي

أن يكون إميانا  بالغيب،  خرج األمر على  نا،رأيتم رب   م املالئكة أولو رأيت !يدور حول اإلميان بالغيب
 أي الدين؟ بالغ يريدون هم هلين، أخرى إلبالغ الد   وسيلة فهات ،اكنت صادق  ن  إ :م يقولونكأهن  
 هذا ليس ال، قلوهبم؟ يف اليت مقاصدهم هذه هل الدين؟ إىل هبا يصلون طريقة عن احق   يبحثون هم هل

پ  چ :قالوا ملا وهم   چٺ  ٺ  ٺ  ٿ چ: وصفهمقال عنهم و  اهلل أن بدليل مقصدهم،

 مقصدهم هو فما !مستحيل هذا أن يعلمون وهم به حيضونه حرف لوالهذه     چپ  پ  ڀ
 حىت نم   أنت ، منك نأخذما ،ممثله رجل من ينالد   وايتلق   أن من أعلى أهنم مقصدهم مقاهلم؟ من

سبحانه وتعاىل  بعق  لذلك  ؟نم   أنت شخصه، يف رونيفك   بل كالمه يف رونيفك   ال !ينالد   منك نأخذ
صلى اهلل عليه  النيب أن   ن  و  ين ير  فهم بنفسهم مفتخرين مغرت      چٺ  ٺ  ٺ  ٿچبقوله 
 تسمع هكل   القرآن ويف ،الدعاوى هذه تسمع السورة طيات يف ولذلك، مثلهمرجل إىل هو  ماوسلم 

 هذا إذن، مثلكم مثله ويشرب يأكل ،األسواق يف ميشي رجل الرسول؟ نيك   من هأن   الدعاوى، هذه
 عظمة ألجل استكربوا أي      چٺ  ٺ  ٿ  چ  يقول واهلل ون،يرد   جيعلهم الذي السبب

 .الظلم يف احلد جتاوز هو والعتو       چٿ چ سهم،نف يف أنفسهم
 
 يا أنتم فمن الجرأة، هذه وتجرأوا االقتراح هذا اقترحوا حيث    چٺ  ٺ  ٺ  ٿ چ "

 كبر وأي ذلك؟ على ثبوتها متوقف الرسالة أن وتزعموا اهلل رؤية تطلبوا حتى مساكين ويا فقراء
 ."هذا؟ من أعظم
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 .؟تؤمنواحىت  اهلل رؤية تطلبوا حىت مساكني ويا فقراء يا أنتم فمن

 األحجار من أشد فقلوبهم عظيمة، قساوة الحق عن وصلبوا قسوا: أي   چٿ  ٿ  ٿ چ
 تذكير وال وعظ فيهم ينجع لم فلذلك ،للناصحين تصغي وال للحق، تلين ال الحديد من وأصلب

 ".النذير جاءهم حين الحق اتبعوا وال

 .وتعاىل سبحانه أعلماهلل  ،رسالته جيعل حيث أعلم اهلل كتساب،باال  تكون ال النبوة أن   عرفوا وما

 -اختاره اهلل وليس باالكتساب النبوة، وهو النيب صلى اهلل عليه وسلم - الخلق أصدق قابلوا بل"
 العتو؟ هذا من أكبر عتو فأي والمعارضة، والتكذيب باإلعراض البينات اهلل وآيات وأنصحهم

 ."الحرمان غاية وحرموا الخسران، أشد وخسروا واضمحلت، أعمالهم بطلت ولذلك

 حاهلم،كان   هذا ألن      چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   چ ذلك بعد يأتينا ملاذا اهلل؟ يردهم ملاذا: أي
 ! مناعل  ي   من أنت ملاذا ،مستكربين وفيهم عتو

 اهلل أن   :أي،  نزولها اقترحوا التي چٹ  ٹ  ٹ   چ " نزوهلا اقرتحو اليت ا املالئكة اهم طلبو 
، همتسوؤ  رؤية لكن املالئكة، سريون مأهن   أخرب، واعت   مأهن   يفو  ،نيتكرب  م   مأهن   يف عليهم احلكم بني   بعدما
 .النار إىل يسوقوهنم العذاب زبانية يرون امل   مىت؟

 إال وعنادهم جرمهم على استمرارهم مع يرونها ال أنهم وذلك چڤ   ڤ  ڤ  ڤچ
: تعالى اهلل قال المالئكة عليهم تنزلت إذا الموت عند ذلك فأول بهم، البأس وحلول لعقوبتهم

ُفَسُكمُ  َأْخرُِجواۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ ڭ  ڭ  ڭ   چ ۅ   أَنـْ

 چۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئ
 ".[39:األنعام]

 چڭ  ڭ  ڭ      ۇ چ أرواحهم تأخذ ،تنياملي   تلقى املالئكة أن   يقني على جيعلنا هذا إذن

 غري املؤمنني لقاء خروج لكن ،المالئكة أعمال من هذا املالئكة، تلقاهم وكافرين مؤمنني تنياملي   اآلن
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 يطلبون  چڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ چ  الظاملني لقاء

ەئ  ەئ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ى  ائ  ائ      چ  أنفسهم إخراج منهم

 لتتنز   إذا مىت؟ املالئكة، مع سيكون الذي اللقاء هو هذا أن   هذا معىنإذن   چوئ  وئ
 بالصورة لقاؤهم سيكون وهم واملالئكة الناس بني سيكون لقاء أول هذا إذن أرواحهم، ألخذ املالئكة

 .لنا و صفت اليت

 ".ودينهم ونبيهم ربهم عن فيسألهم ونكير منكر يأتيهم حيث القبر في ثم"

 .كون إجابتهم؟أن هؤالء كيف ست فرقال سأل فيه املؤمن والكافر، لكنهذا سي  

 ".الرحمة بهم عنهم وتزول النقمة، بهم فيحلون ينجيهم جوابا يجيبون فال"

 :إذن

 .املوت عند  أول لقاء

 .القرب يف ثاين لقاء

 .القيامة يوم لقاء ثالث

 عذابهم يتولون الذين جهنم لخزنة يسلمونهم ثم النار إلى المالئكة تسوقهم حين القيامة يوم ثم"
 يروه أن بد ال إجرامهم على استمروا إن طلبوه الذي وهذا اقترحوه الذي فهذا عقابهم، ويباشرون

 ".لهم مفر ال ولكن ويفرون المالئكة من يتعوذون وحينئذ ويلقوه،

 احجر   يقولون نالذي من ،چڦ   ڦ  ڦ چ  :الشيخ تفسري على ماذا؟ فيقولون مفر، اليوجد

اف ما رؤية عند يقولوهنا كلمة فهذه  چڦ   ڦ  ڦچ  املالئكة من ونيفر   ارف  الك   ا؟حمجور    خي 
 احلرم األشهر يف وهو يقتله، أن منه خيافالذي  الرجل رأى إذا كان اجلاهلية يف الرجل ، ستعاذةاال مبنزلة

 .اهلل معاذ: مثل ،تقتلين أن عليك حراممعناه  :أي چڦ  ڦ  چ  :له يقول
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 چپ  پ  پ  ڀچ  يقولون كانوا بعدما اهلل لقاء يرجون ال الذين نالكافري كأن  ف 

 كالم من ظاهر معىن هذا تقربونا، ال :أي  ،على املالئكة  چڦ  ڦ  چ  يقولون أصبحوا
 .الشيخ

 اجلنة تدخلوا أن محمر   حرام هأن   :املالئكة قول يكون أن: اآلخر املعىن مينع ال وهو. 

 شدة هبم نزلت إذا مأهن   العرب عند معروف هألن  ، للمالئكة ارالكف   قول هو هأن   يظهر الذي لكن

 .لكن المفر ؛املالئكة عاينوا إذا هذا يقولون فهم   چڦ  ڦ چ  :قالوا يكرهون ما رأواو 

ُفُذوا َأنْ  اْسَتَطْعُتمْ  ِإنِ  َواإلْنسِ  اْلِجن   َمْعَشرَ  يَاچ ،چڦ   ڦ  ڦچ  "  َأْقطَارِ  ِمنْ  تـَنـْ

ُفُذوا َواألْرضِ  الس َماَواتِ  ُفُذونَ  ال َفانـْ  !سلطان لكم وليس ،او هترب ".چِبُسْلطَان   ِإال تـَنـْ

ڦ  چ  يقولون ووقتها عليهم، ستنزل اليت العقوبات هذه يف اسبب   كان هموعتو   استكبارهم إذن

  اهلل؟ سيعاملهم وكيف   چڦ

 فيها، وتعبوا لهم خيرا تكون أن رجوا التي أعمالهم: أي  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ ڄ  ڄ    چ  " 

 ". چڃ   ڃ  چچ

 ملاذا أعماال   يعملون، يعملوهنا أعمال هلم ويشركون يكفرون مث    ومن !اهلل لقاء يرجون ال الذين هؤالء 
 اهلل، رضيت   األهن   ،الدنيا خلري جملبة الصاحلة األعمال ونيعد   اجلاهلية يف كانوا اللقاء؟ يرجون ال وهم

 هبم أشركوا ممن وغريها والعزى الالة :مثل املعبودة اآلهلة جعلهم وهذا مثل الدنيا، يف عمبن   فيجازيهم
 هلم مبعىن أن  هم جيعلوهنم شفعاء  شفعاء؟ جتعلوهنم فكيف باآلخرة تؤمنون ال أنتم، شفعاء جيعلوهنم
 هواوشب   -قولونيا تعاىل اهلل عم   -فيطلبون من هذه أن تطلب من اهلل  اهلل، من يريدوهنا الدنيا يف رغائب

 .بوسائط إال عليهم ي دخل ال الذين الدنيا مبلوك اهلل

يف   البخاري صحيح يفكما  الوحي بدء أول كان ملا عنها، اهلل رضي خدجية مناأ   موقف يف نظرنا ولو

 خَدِجيَةُلَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي فَقَالَتْ )): هلا وقال وسلم عليه اهلل صلى النيب وأتاها ،كتاب بدء الوحي
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إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِنيُ عَلَى  يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًاكَلَّا وَاللَّهِ مَا 

 .اهلل خيزيهم ما الدنيا يف طيبة أعماال   عملوا لو مأهن   هماعتقاد هذا !ماخيزيك ،((نَوَائِبِ الْحَقِّ

 آيات يسمعون ملا مأهن   الظاهر هذة األعمال الصاحلةف، صاحلة أعماال   يفعلون ماذا يفعلون؟ أهنم عىناملف 
 هذه سنجد احق   البعث كان لو هأن   ألنفسهم يقولون ،...وسيكون سيكون القيامة يوم هوأن   الوعيد

 .لنجاتنا اسبب   وتكون األعمال

 دعب  ي   أو بوذا دعب  ي   من وصف يف ناملهزومو  نو املتفلسف به يتكلم اليوم تسمعه الذي نفسه هو وهذا
 بأعماهلم اهلل يذهب كيف :يقولون، غريهم من أو الكتاب أهل من كانوا سواء ،زيرع   دعب  ي   أو املسيح

 يفانظر و  ،يعينون أفريقيا يف مهل انظر !املسلمون هبا يقوم ما صاحلة بأعمال يقومون إهنم الصاحلة؟
 هلم، اهلل معاملة فهذه التوحيد فقدوا داموا ما هؤالء: نقولخر مايقولون، آإىل  يفعلون األمحر الصليب

 .فيها اوتعبو  أن تكون خريا رجواملاألعمال  وجل؟ عز اهلل سيفعل ماذا ،ذلك غري تظن وال

 ".عليه وعوقبوا أجره وحرموا خسروه قد مضمحال باطال أي چڃ   ڃ  چ  چ "

 يقبله الذي فالعمل ورسله، هلل مكذب عن وصدوره اإليمان لفقده وذلك"  :قال؟ اماذا فعلو  ملاذا؟ 
 ."فيه لهم المتبع للرسل المصدق المخلص المؤمن عن صدر ما اهلل،

 أخرى ومعايري أخرى أسئلة لنفسك ختتار أن وال ،االختبار يف تنجح أن وعليك اختبار دار يف هنا فأنت
 كل أعطاك وقد أمر، ما على سريك يكون أن البد   ال، !ناجح نفسي أمام يكفيين أنا وتقول للنجاح،
 . حاهلم من باهلل نعوذ الكفر أهل حلال بالنسبة هذا ،هبا تصل اليت الوسائل

 اإلميان أهل فيه ذكر الكفر أهل فيه ذكر إذا ،مثاني القرآن أن   تعلمون وأنتم اإلميان أهل حال أما
ه فشب   ،امنثور   االكافرين كيف جعلها اهلل هباء  أعمال أخرب سبحانه وتعاىل عن صورة  أنوحاهلم، بعد 

 ملاه اهلباء كأن   چڃ  چ چ  ماهو اهلباء؟ ،اهلباءك نتفاع هبا مع كوهنا موجودةأعماهلم يف عدم اال
 اهلواء، يف ساحبة دقيقة جسيمات هناك كأن   نلمح ،نافذة أو كوة من املنحصرة الشمس أشعة نرى

 ؟تصبح كيف أعماهلم فانظر   ،موجود كونه مع إمساكه انميكن ال اهلباء فهذا الغبار، من حىت أدق وهذه
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 عدم إمساكهيف باهلباء  موجودة كوهنا مع هبا االنتفاع عدميف  أعماهلم هتب  ش   :أي، منثور كهباء تصبح

 ما يف إىل إشارة فهذا ،امنثور  يكون أن البد اهلباءف   چڃ   ڃ  چ   چ امنثور   مع أنه موجودا  
 .التفرق يف احلقارة من اهلباء

 مقابلةإذن هذه  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ چ  أصحاب اجلنة يقابلهم
 .خرة بضد حاهلااآلاملشركني يف 

 صالحا وعملوا باهلل آمنوا الذين چچ  چ  چ  البالبل كثير الهائل اليوم ذلك في: أي"

 الجنة في هممستقر  : أي چڇ  ڍ چ . النار أهل من چڇ  ڇ چ ربهم واتقوا
 الذي النعيم تمام على ذلك الشتمال التامة والراحة النافع المستقر هو القيلولة، هي التي وراحتهم

 ". چۆئ  ۈئ  ۈئ چ  جهنم فإن النار أصحاب بخالف كدر، يشوبه ال

 ذلك يف سرتاحةاالو  ،القيلولة يف إليه ي ؤوى الذي املكان هو فاملقيل موطنها، يف بديعة كلمة هذه ومقيال  
 الوصف فهذا، فيسرتحيون القيلولة وقت يأيت ،يكدحون ال الذين رتفني،ــ امل عادة من هذه القيلولة، الوقت
 .اسرتاحوا قد وهم إال النهار وسط يأيت ال هأن   على يدل العظيم

 اجلنة أهل أن   :معناه ،اجلنة يف اجلنة أهل يقيل حىت القيامة يوم النهار ينتصف ال: مسعود ابن يقول كما
 أن   ومعلوم، ةاجلن   يف مساكنهم فيسكنون القائلة، وقت إىل لهمن أو   قدر النهار إال القيامة يوم هبم مير   ال

 يكن مل وإن !مقيل سمىي النهار نصف االسرتاحةيعين  الوقت، به املقصود هذا لكن فيها، نوم ال ةاجلن  
 غروب إىل العصر بني كما يكون حىت املؤمنني على يقصر القيامة يوم أن   :روي وقدنوم،  ذلك مع

 .احلال هذه أعظم فما، الشمس

 افجر   خيرجون للذينللناس  الثامن اليوم يف كان اسواء  ، الحج في روهتصو   األمر هذا رتصو   أردمت وإن
 عامة أو خميماهتم، يف النهار منتصف كونونيو  بيوهتم من افجر   خيرجون جدة أهل :مثل ،بيوهتم من

 من وينفرون بالبيات، ويستمتعون يبيتون ما بعد مزدلفة من ينفرون العاشر اليوم يف خيرجون امل   الناس
 ذاك، حال أحسن يف فتجدهم ماهتمخمي   إىل يدخلون مث اجلمرات، يرمون طريقهم يفمىن مث  إىل مزدلفة
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 أعظمه فما ،ابعض   بعضهم ئهن  وي   فيغتسلون ومغفرته، مرهب   قبول يف عواطم   قد يكون الذي العظيم املقيل
 .آمني اللهم، العظيم اليوم ذاك يف منه حيرمنا وال احلج، يف منه حيرمنا أال وجل   عز   اهلل أسأل  .!مقيل من

 ألنه شيء منه اآلخر الطرف في ليس فيما التفضيل، أفعل استعمال باب من وهذا" :الشيخ يقول

 ".[93:النمل] چچ  چ  ڇ  ڇچ : كقوله ومستقرهم النار أهل مقيل في خير ال

 الكفار حال أن :معناه فهل، نحس  أ   وهذا نس  ح   هذا أي التفضيل، أفعل فهذهأحسن  اآلية يف ألن
هم هذا  ار ومستقر  نعوذ باهلل من الن   ،النار أهل مقيل يف خري ال هألن   ؛ال: الشيخ يقول  حسن؟ مقيلهم

 .چچ  چ  ڇ  ڇچ كقوله تعاىل 

 الطرف يف ليس فيما اتأيت أحيان   التفضيل أفعل لكن هذه ،ال خري فيهم ايشركونميف كل األحوال يعين 
 .دليل على أهنا أحسن حال مع فقدان الطرف الثاين لكل خري ،شيء منه اآلخر

: فقال القلوب ومزعجات والكروب، الشدة من فيه وما القيامة يوم عظمة عن تعالى يخبر"

 .الغمام عن السماء تشقق :أي ،مسبق اكما فهمنا  "چڌ  ڎ  ڎ ڌ  چ

 ".وتشقق السماوات له فتنفطر السماوات فوق من ينزل فيه، اهلل ينزل الذي الغمام وذلك":يقول

 سبحانه جبالله يليق نزوال   النزول وهذا العباد، بني للقضاء القيامة يوم ينزل نارب   أن   نونتيق   به نؤمن ما هذا
 كمثله ليس الذي العظيم امللك وتعاىل سبحانه هأن   ونعتقد ،كيفيته عن نسأل وال به نؤمن وتعاىل،
 .القضاء لفصل وتعاىل تبارك الرب   فيجيء شيء،

 "بالخالئق امحيط   اواحد   اصف   إما ا،صف   اصف   فيقفون سماء كل مالئكة وتنزل"

 ومجيع والطري والسباع والبهائم واإلنس اجلن واحد، صعيد يف القيامة يوم اخللق جيمع هأن   هبذا نؤمن
 مساء كل الئكةامل وتنزل ،وجل   عز   اهلل فينزل ،تنزيال   املالئكة لونـ ز   بالغمام، السماء قتشق   مث اخللق،
 .قاخللوجبميع  طون باجلن واإلنسي، فيحاخلالئق ومجيع نسواإل اجلن من أكثر وهم ا،صف   اصف   فيقفون

 ".وهكذا اصف   تليها التي السماء ثم اصف   يكونون سماء كل وإما"
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 الثانية السماء تنشق   مث واإلنس، باجلن حييطون أهلها فينزل الدنيا السماء تنشق   ،املالئكة تنزل املعىن
 يقفون أو حييطون همكل   اإم   وهذا السابعة، السماء تنشق   أن إىل مثلها، والثالثة وحييطون، أهلها نزليف

 اصف   األوىل السماء مالئكة ،اا واحد  حتيط باملالئكة صف   اصف   يقفون مساء كل إمايعين ، اصف   اصف  
 تتكون أن إىل وهكذا باخللق، حييطون اآخر   اصف   الثانية السماء مالئكة مث باخللق، حييطون اواحد  

 .الشيخ كالم معىن هذا ا،واحد   اصف   كلهم يكونون أو السماء،كل  مالئكة حسب على صفوف

 يتكلم ال ربهم ألمر مذعنين بالخلق محيطين ينزلون -وقوتهم كثرتهم على- المالئكة أن القصد"
 بالعظائم، مالكه بارز الذي اخصوص   الضعيف باآلدمي ظنك فما اهلل، من بإذن إال أحد منهم
 بالحكم الحق الملك فيه فيحكم منها، يتب لم وخطايا بذنوب عليه قدم ثم مساخطه على وأقدم

 لصعوبته چک  گ   گ   گ     گ   چ: قال ولهذا ذرة مثقال يظلم وال يجور ال الذي
 ".الحمل خفيف عليه يسير فإنه المؤمن بخالف عليه، أموره روتعس   الشديدة

 .التوبة وآثار اإلميان آثار من املؤكد منأكيد   وهذات، هذه وصوفاهتم اليت مر  و 

  :وقوله [٥9،٥٨:مرمي] چڻ  ڻ ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ      ڳ   ڳ  چ  "

 وال ملك المخلوقين من ألحد يبقى ال چک  کک  چ القيامة يوم: أي  چڑ  ڑچ
 ".الدنيا في كانوا كما ملك، صورة

 . منلك ال لك،م   صورة يف حنن الدنيا يف أي

 القلب، له يرتاح ومما وغيرهم، واألشراف والعبيد واألحرار ورعاياهم الملوك تساوت قد بل"
 ."الرحمن" السمه القيامة يوم في الملك أضاف أن الصدر له وينشرح النفس به وتطمئن

 .!رمحته يف عناطم  ي   هذا

 الدنيا بها وعمرت الكائنات ومألت حي، كل وعمت شيء كل رحمته وسعت الذيالرحمن "
 على الدالة األسماء عليه الدالة األسماء وغلبت نقص، كل بها وزال ناقص كل بها وتم، واالخرة
 ".الغضب
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 .الغضب على الدالة األمساء غلبت الرمحة على الدالة األمساء

 ليتم   مهوكر   فهوشر   الضعيف اآلدمي هذا وخلق والغلبة، السبق فلها وغلبته، غضبه رحمته وسبقت"
 يديه بين واالستكانة والخضوع الذل موقف في حضروا وقد برحمته، دهوليتغم   نعمته، عليه

 بما ظنك فما ،ووالديهم أنفسهم من بهم أرحم وهو عليهم يجري وما فيهم يحكم ما ينتظرون
 وحقت الشقاوة عليه غلبت من إال رحمته من يخرج وال هالك إال اهلل على يهلك وال به، يعاملهم

 ."العذاب كلمة عليه

 .وتوىل هو من ،أدبر هو من ،كفر من هو :الشقاوة عليه غلبت ومن

 اوحزن   اوتحسر   اتأسف   چڱ  ڱچ للرسل وتكذيبه هفرِ وكُ  هركِ بشِ  چڳ  ڳ  ڳچ "

 ."واتباعه وتصديقه به باإليمان طريقا أي چڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  چ. اوأسف  

 فيرتكون اخللق على يؤثر الذي ما، ختالفه ال ،بعهات   ،قهصد   ،مهعظ   به، منآ سبيل، الرسول مع خذ
 .الشياطني الناس، األحزاب، الرسول؟ متابعة

 ،امصافي   احبيب  : أي چہ  چ الجني، أو اإلنسي الشيطان وهو چہڻ  ۀ   ۀ    ہ    چ "
 واليته تفدني لم الذي ،لي عدو أعد  وواليت بي، وأرفقهم بي هموأبر   لي، الناس أنصح عاديت

 ."والبوار والخزي والخسار الشقاء إال

 امصافي   احبيب  : أي چہچ ،اي  جنـ   أو اإنسي   كان اسواء   اإلنسان، حق يف اشيطان   سيكون هذا فالن
 .صلى اهلل عليه وسلم يب وهو النيب وأرفقهم يب وأبرهم يل، الناس أنصح عاديت ،ومن مث يتابعه

 أقواهلم، قبول مث ومن ،وتصديقهم متابعتهم مث ومن ،همحب   القلب يف يقع كم ء،ال  األخ   هؤالء هم وكم
 فرتاهم ويعظمون، وحيقرون ويزيدون يعيدون النفسية، السيطرة أثر يف قويني مأهن   ءال  األخ   هؤالء ومشكلة
 فما اهلل، لقاء يف جونكير   وال الدنيا يف طمعونكي   اآلخرة، شأن لك ويقللون الدنيا شأن لك يعظمون

 .(ضغ  بـ  ) حقيقية عداوة إىل لةاخل   هذه ستتحول وكم ئهم،ال  أخ   على أثرهم أعظم
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 بخدعه الضالل من عليه هو ما له زين حيث چۓۓ  ے  ے   ھ  ھ    ھ  ھ   چ "
 ."وتسويله

 هلم فينظر باملاليني، وصلوا ورمبا فباآلال وجيتمعون نبيهم ةسن   الفونخي   تراهم الناس، عليهم يؤثر الناس
 .صواب على أهنم يظن اإلنسان

 ثم األماني ويعده الحق، له ويقبح الباطل له يزين چڭ  ڭ  ڭ   ڭچ "
 ."الخلق حساب من اهلل وفرغ األمر، قضي حين أتباعه لجميع قال كما منه ويتبرأ عنه يتخلى

 .النار يف وهم آلنا فيهم خيطب

ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ     ڳ   ڳڳ  ڳ  چ"

ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ   

. ٢٢: إبراهيمچ ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ    ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ
 فيها واليته من وليوال يمكن، ال أن قبل الممكن وليتدارك اإلمكان وقت لنفسه العبد فلينظر
  ."الموفق واهلل. صداقته وتضره عداوته تنفعه من وليعاد سعادته

 شياطني من "ملحة فكرة" ،لسالحا هو هذاط عليكم إال أن دعوتكم فاستجبتم يل، تسل   مل يكن يل
 أن البد   حزب، لك يكون أن البد   مجاعة، لك يكون أن البد   ،فختل   االستقامة :مثل ، واجلن اإلنس
 .اخللق مع اجمتمع   تكون

وليتدارك املمكن قبل أن ال  اإلمكان، وقت يف أنت اآلن اإلمكان، وقت لنفسه العبد فلينظر هبم ريكف  
 .ميكن

 رضى طلب على قلبك جمعأ حسرات، اخللق مع بنفسك تذهب ال تعاديه، أن عليك جيب من عاد  
 .غريه يعط   مل ما اهلل يعطيه أن البد ،وأخلص اهلل وسأل قوصد   باهلل ستعانا من فإن ،اهلل
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 چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۇ  ۆ       ۆ  ۈ     چ

: منهم ذلك على ومتأسفا به، جاء عما قومه إعراض له وشاكيا لربه مناديا چۇ  ۆچ "

: أي چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ وتبليغهم، لهدايتهم أرسلتني الذي چۈۆ  ۈ     چ
 أحكامه، على واإلقبال لحكمه االنقياد عليهم الواجب أن مع وتركوه وهجروه عنه أعرضوا قد

: فقال ،كصنيعهم صنعوا سلف لهم الخلق هؤالء أن ومخبرا لرسوله مسليا اهلل قال خلفه، والمشي

 عليه يزكون وال للخير يصلحون ال الذين من: أي چۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ىى   چ
 ."بالباطل ويجادلونهم عليهم ويردون يعارضونهم

 منجعل  اهلل النيب، يعادي نم نتابع وأن ا،مهجور   القرآن هذا نتخذ أن من حنذر أن علينا هذا عرفنا إذا
 .هؤالء تتابع أن حذرذلك، ا من حذرا أنت ماذا تفعل؟ ،من اجملرمني او  عد   نيب لكل أن تهسن  

 ألن عظيما اتضاحا ويتضح الحق يتبين وأن الباطل على الحق يعلو أن ذلك فوائد بعض من"
 الحق بأهل اهلل يفعل ما يتبين وأن استدالل وكمال وبيانا وضوحا تزيده مما للحق الباطل معارضة

، حسرات عليهم نفسك تذهب وال عليهم تحزن فال العقوبة، من الباطل وبأهل الكرامة من

 چەئ چ .ودنياك دينك ومصالح المطلوب لك فيحصل يهديك چائ  ائ  ەئچ

 ."عليه وتوكل به فاكتف والدنيا الدين أمر في مكروه كل عنك ويدفع أعدائك على ينصرك

 ااتضاح   حض  ويت   احلق يتبني   وأن ،الباطل على احلق علوأن يظهر  :من فوائد أن يكون هناك جمرمني
 اهلل من طلبوا  منهم خف ء،ال  األخ   من فوخ   اهلل، من اهلداية طلبا االستهداء بعبادة عليكف .اعظيم  

 .رالش   ءأخال   عنك يصرف أن اهلل سألاو  اهلداية،

ويذل من  وهو يرفع من يشاء ،النصر منه طلبا ،سنتصارباال اهلل عبدوا ستهداء،باال اهلل عبدا إذن
 .طلب النصر وليس من غريهمنه ي   ،يشاء

 من نكون أن نرجو الذي املصطفى نبيك مع مجعناوا وء،الس   ءال  أخ   عنا واصرف دينك على تناثب   اللهم
 .لغريه بنتحز   والمتابعني له  ؛حزبه


