
  

 
 هـ4141 رمضان لقاءات

 
 
 

 من سورة فاطر 41-5 تفسري اآليات: عشرونالالثاني واللقاء 
 
 

 
 أناهيد السمريي.أ

 
 

  



 فاطر سورة من 71-5 اآليات تفسري: والعشرون الثاني اللقاء

 

 2  هـ7141رمضان قاءات ل

 

 

  
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد  أخواتنا الفاضالت، إليكم
 بض  اخأخوات لتفريهها، وسمت  لهّن اخأستاذ  السميري حفظها اهلل، وّفق اهلل

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

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

 :تنبيهات هامة

 .نة على فهم السلف الصالحمنهجنا الكتاب والس -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه اخأستاذ  حفظها اهلل، أما  -
شذرات )الدروس المضتمد  من اخأستاذ  فهي موجود  في شبكة مسلمات قسم 

 (من دروس اخأستاذ  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 

 ..والشيطان، ونستهفر اهلل

 .واهلل الموفق لما يتب ويرضا

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

 

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

 أن وجل   عز   الل نسأل املباركة، األيام هذه غنابل  و  الكرمي الشهر هذا غنافبل   ارناأعم يف أمد   أن علينا الل نعمة من
 . آمني اللهم نلقاه، أن يوم لنا اخر  ذ   جيعلها وأن ،أعمالنا امن   يتقبل

 ،الرحمن توحيد إىل ربالتدب   لنصل ،القرآن رتدبّ  خاصة الشهر هذا وفي كله الضمر في ممدوح هو ومما
 كما اعبد   نفتك به، قوالتضلّ  واالنكسار الذلّ  صرف مث ومن ،تضظيمه ثم ومن وأفعاله، وصفاته ئهأمسا يف توحيده

 .ويرضى حيب  

 اتعظيم   قلبك وميتلئ ،فتعتقدها ،والسنة الكتاب يف ورد كما عنه رااألخب تسمع أن معلوم هو كما العبودية وطريق
 .يديه بني فتنكسر ا،هل

 

 مجع من بشيء اإلنسان يقرأها ما اليت ،فاطر سور  الضظيمة الدالالت هذه فيها التي الضظيمة السور ومن
 : الثالثة األمور إثبات على الداللة ظاهرة جيدها إال والرتكيز القلب

 .لأللوهية واستحقاقه وتعاىل سبحانه عظمته :اخأول اخأمر

 على يدل   ملا افتتاحها من هية،باأللو  وتعاىل سبحانه دهتفر   على تدل   كثرية أدلة على السورة هذه شتملتفا 

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  باأللوهية دهتفر   على الدال  الكائنات  إبداعه على احلمد مستحق   أنه

   چۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ         ۇ  ۆ

 .ضوعهاو م على األدلة أظهر من السورة مطلع 1:فاطر

 .قبل من به الرسل جاءت بشيء جاء وأنه به، جاء فيما وسلم عليه الل صلى رسولال صدق إثبات :الثانياخأمر 

 .اآلخرةالدار و  بالبعث الناس تذكري :الثالثاخأمر 
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 ما باللقاء التذكري من وفيها واإلمداد، واإلعداد اإلجيادنعمة  الل، بنعمة تذكري السورة يف وجد ،بقلبه قرأها فمن
 .فيها

 الل صلى النيب صدق ويعرف ،فعالهأ ويعرف ،الل يعرف أن يريد من قراءة يقرأها أن فسهبن اإلنسان إحسان فمن
 .اللقاء سيكون كيف ويعرف ،وسلم عليه

 !إمهاال   هتظن   وال باإلمهال تغرت   فال الل، لقاء من مفر   ال أنه وهو مهمة وإشارة عظيم ملحظ السورة ويف 

 رناتذك   فالسورة احلقيقة، خالف على وأحداثهم أحواهلم رونفيفس   وته،عدا الناس وينسى الناس، يغر   الشيطان إن  
 .وعده خيلف ال الل فإن   ،الل بإمهال تغرت   ال هبأن  

ۇئ   ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ : الثالثة اآلية يف السورة صدر يف نداء للناس، نداءات السورة ويف 

 ،چ   ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی  جئحئ  مئ   ىئ  يئ   جبحب  خب  مب  ىب

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ    ڤ  ڤ  چ  :الثاين النداء يأيت مث

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ   ے        ے      چ :الثالث النداء يأيت مث،   چڤ  ڦ  

 .چۓ  

 

ۆئ      ۇئ  چ  وأنه أكيد هو النداء األول األول النداء واضحلكن  ،حنن نبدأ يف ساعتنا هذه من النداء الثاين 

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی  جئحئ  مئ   ىئ  يئ   جبحب  خب  مب  

وانظروا وفكروا هل من خالق  األلوهية، يستحق الذي الل هو ربكم أن تعتقدوا أن عليكم الناس أيها يا چىب   
 .على ذلك وأكيد أن اجلواب ال خالق غريه وأن األدلة تدل   ،غريه

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی  جئحئ  مئ   ىئ  يئ   چ  بصر صاحب لكل تبني  م   وهو هذا تبني   فإذا

 واقدرها واشكرها النعمة تذكر فإذن الل، إال رازق ال: اجلواب أن املؤكد من ؟ چجبحب  خب  مب  ىب   
 .قدرها حق
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 بالنعيم - يتبعونه الذين طبعا - الناس فوز وسيلة هي اليت احملمدية الرسالة هذه رزقناها اليت األرزاق أعظم ومن
  .الرسول بإرسال وتعاىل سبحانه نعمته خاصة ورزقه الل نعمة فاذكروا، األبدي

ففي اآلية الثالثة  ،وسلم عليه الل صلى النيب إىل اإلشارة معناه چٱ  ٻ   چ  الرابعة اآلية يف نظرنا لو لذلك
 أن يلحظوا مل اخللق: يقال كأنه سلم،واآلية الرابعة اإلخبار عن تكذيب النيب صلى الل عليه و  ،اإلخبار عن الرزق

 فضل بديع يف والنظر االعتبار لعقوهلم ألطلقوا ،به واعتنوا ذلك الحظوا ولو الرسول، إرسال الل أرزاق أعظم من
 . عليهم وجل   عز   الل

، لوالفض والقدرة الوحدانية أدلة يف النظر إىل الدعوة نيتضم   چۇئ   ۆئ   چ  األول النداء نفس اآلية ونفس
 : السورة يف األول النداء اخلامسة اآلية من نبدأ أن مقصدنا حننعلى كل حال 

 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  چ 

ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ    چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ        ژ  ژ           

گگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ      ۀ  ہ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے   ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆۆ  ۈ       ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ             

ۅ  ۅ    ۉ  ۉ          ېې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  

ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئيئ   جب  حب  خب  مب  ىب    يب  جت  حتخت  مت  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ       ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ىت     يت  جث   مث  ىث  يث  حج  مج   جح  محجخ  حخ      مخ  جس   حس  خس  مس   

پ   ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ        ڤ  ڤ   

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

ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک   ک  ک  گ   

گ  گ   گ     ڳ  ڳ  ڳڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ       ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

 چہ  ہ    ھھ  ھ  ھ   ے        ے    ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ     ۇ    ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  

 1١ - ٥: فاطر
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 هو الل كان إذا  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ
 ال واقع البعث يوم مبعىن الل وعده الذي الوعد، استعداد وراءه يكون أن البد احلق   الوعد وهذا ،حق   فوعده ،احلق  
 .هللقائ تستعد   أن فعليك ،يرزق الذي اإللهوحده  هو أنه آمنت فإذا ف،يتخل  

 -: اآلية على الشيخ تعليق نقرأ

 اخأعمال على والجزاء بالبضث(  اللَّهِ  َوْعدَ  ِإنَّ  النَّاسُ  أَيُـَّها يَا: ) تضالى يقول 

 : أمرين يف الل وعد إذن

 سي بعثون الناس أن .1
 أعماهلم على سي جازون الناس وأن .2

 حياهتم هناية جديدة، حلياة بداية هي إمنا اخللق، هناية املوت وال هنا، النهاية تكون لن أخرى، مرة ستعود فإذن
 .األرض على

  (  َحق  )دتردّ  وال مرية، وال فيه، شك ال: أي 

 د،ترد   وال مرية وال فيه شك   ال حق   هنا، عملتها اليت األعمال على اجلزاء فيه سيكون ،حق   وعد البعث كان فإذا
 .احلقيقة هبذه فؤادك متأل أن عليك

 الضقلية البراهينو  السمضية اخأدلة ذلك على  دلّ  قد. 

ودورة حياة  ،لنباتانظر إىل دورة حياة ا :فمثال  ، فيها رنتفك   أن علينا ةالعقلي   والرباهني ةالسمعي   ةاألدل   فقناات   وكما
األرض اليت يزرع فيها النبات، الفصول األربعة هذه صورة للحياة واملمات، الشمس وشروقها وغروهبا صورة للحياة 

الل  على أن   واملمات، القمر ووالدته وموته آخر الشهر صورة للحياة واملمات، هناك أدلة مسعية وبراهني عقلية تدل  
ا كر  ر حه ل والتفك  التأم   أن   ل عبادة وقرىب إىل الل، وال تظن  التفكري، فالتأم   ل عقلك عنفال تعط   ،تعاىل سريجعنا

 .ع اإلنسان هبا قربة إىل اللإمنا هي عبادة يتمت  ! ا ويدخل يف اإلسالمعلى من مل يكن مسلم  
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 عن يقطضكم وال الصالتة، باخأعمال الشريفة أوقاتكم وبادروا له، ئوافتهيَّ  ا،حق   وعده كان فإذا 
 .قاطع ذلك

أ وتتزي ن، وقد اشتهر عن قول عمر رضي الل املطلوب منك أن تتهي   ،وعد الل حق   دت أن  ت شعورك وتأك  كحر   إذا
 ."للقاء نواوتزيّ حاسبوا أنفسكم قبل أن ُتتاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن ُتوزنوا، " :عنه

 يف قلبك ستلب   ذافإ ،خري ذلك التقوى لباس !به؟ نونسيتزي   شيء   فأي   ،راة  ع   فاة  ح   اليوم ذاك يف خيرجون الناس
 .السالم عليه إبراهيم القيامة يوم يكسى من وأول لل،احل   من القيامة يوم الل كساك ،التقوى الدنيا

 يلبسه، للقلب لباس وهي لباس، أهنا عنها الل قال اليت التقوى مثل الدنيا يف اليتاملعنوية  األشياء أن معناه فهذا
 !للقاء فتزينوا ا،حسي   الباس   بحسيص اغد   ،اليوم املعنوي اللباس هذا

 يقبله، أن وترجو كبريه، قبل عملك صغري فتحتسب لقاء، هناك أن يقينك بعد يأيت اآلن ؤوالتهي   له، ئواهتي   إذن
 يقبلها أن الل تسأل للدرس، جتلس فساعة   ألقاه، ملا اخر  ذ   يل يكون كيف عمل كل يف روتفك   ينفعك، أن وترجو

 تكون تثقله، امليزان يف مثال الدرس ساعة تكون نوزن فلما موازيننا، هبا لويثق   هبا ناينفع نلقاه، ملا اذخر   وجيعلها
 .اضعيف   نيك ال التهيؤ وهذا هتي أ، فإذن، اصاحل   عمال  

 الصالتة باخأعمال الشريفة أوقاتكم وبادروا. 

 يكونوا أن عليهم الناس اليوم: أي ية،أمه أقل   هو مبا عهانضي   فال !حياتنا يف نعيشها اليت األيام هذه من أشرف وال
 الذل   يف متنافسني يكونوا أن عليهم القلوب، أعمال يف متنافسني يكونوا أن عليهم اإلخالص، يف متنافسني

 . الل يدي بني واالنكسار

 ويف الصيام يف الناس يشرتك مث أحد، فيه يشاركك فال صاحبه، أنت حولك، من أحد به يشعر ال التنافس هذا
 .القلب عمل زيادة مع تنفع الصاحلة األعمال هذه لكن البد، صاحبها تنفع اليت الصاحلة األعمال من وهو لقياما

 ومن الكسل من بالل واستعذ إياها، بلغك أنه الل على اثين عظيمة، شريفة أهنا على الليايل هلذه انظر: مبعىن
 املقبولني، من جيعلك أن وجل   عز   الل سألا الكرب، من بالل واستعذ الرياء من بالل واستعذ وسواسه، ومن الشيطان

 .هبا بتلىت   أال زورك   ضعفك، نقاط يف رفك  
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 األيام هذه فتأيت حقده مرضه الذي احلقود اومن   فتغضبه، تثريه اأمور   األيام هذه يف عليه أيتت يذال الغضوب افمن  
 على كربه فيظهر األيام عليه فتأيت ،-بالكرب مريض- املتكرب   اومن   حقده، عليه يثري أحد فيأيت الصفاء يريد وهو

 .بإصالحه الل إىل بتقر   وهذا ،جلهعا هذا فإذن اخللق،

 اتزهيد   ليس وهذا أما اقلب املريض فهذا ال ينفع مهما كثرت األعمال، ،السليم القلب إال الل لقاء عند ينفعنا الف
 .مكانه يف ارحياجل العمل لينزل للقلب هتيئة هذا بالعكس، اجلارحي، للعمل

 سر،الي   لك يريد وجل   عز   الل أن   واعلم وأمراضها، عيوهبا يف روفك   ،يصلحها ما يف روفك   نفسك، شغلك فاجعل
 ويظن   يغرت   أن واخلائف !ي قبلون الناسو  رد  ي   أن اخلائف الل، يدي بني لاملتذل   مقام م  وق   نفسك، على األمر رس  في  

 القدر ليلة يف األعمال أهم أن   على- الصالة يف تقوم فلما !يناملردود من احلقيقة يف وهو وأحسن عمل قد نفسه
 ستلقاه ما بخطور  تشضر أن اخأعمال أهم أن والتقيقة فتصلي، تقوم أن األعمال أهم -الناس عند الصالة هي
 .عفوه طلب تجاه قلبك كتترّ  أن يديه، بين تقف لما

 هو كما وسلم عليه الل صلى للرسول عنها الل ضير  عائشة اأمن   ألتس (عين   فاعف   العفو   حتب   عفو   إنك اللهم  )
 .عين   فاعف   العفو   حتب   عفو   إنك اللهم  : تقول تفعل؟ ماذا القدر ليلة هذه أن علمت لو معلوم

 حلظة من سنلقاه ما عظمة عظمته، اللقاء، هول اختلج الكلمة؟ هذه يقول من قلب يف اختلج ماذا: املعىن 
 الذي هذا النعيم، جنات يف مستقرين ضحى يكونون ممن نكون أن نتأمل وحنن ،الوقوف حلظة إىل الروح خروج
 .الشاغل فؤادك شغل يكون أن جيب

 إليه الل ينظر وسبب، وسيلة العمل إمنا بالعمل، ننجو ال اليوم ذاك يف أننا اعلم ،ستلقى ما هول شغلك فإذا
 .برحمته إال ناج لس  فأن  برمحته، الل يعاملك أن السبب هبذا فتستحق فيقبله

 إىل أنظر فلما الل، لرمحة اسبب   تكون أن أجل من أعمايل أفحص أنين معناه، الل برمحة إال ننجو ال كنا فإذا
 آخر إىل ..الدنيا يف عناية ،شرود ،ضعف ،نقص !لرمحته اسبب   تكون ألن ينتبلغ ال أعمايل حىت أنه أجد أعمايل

  التل؟ فما، أمراض من القلب يف ما
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 اهلل إلى تنايّ بكلّ  واالتجاه ،النفس مق ُ : احلل

 بعفوك نال  عامه  بعفوك، نال  عامه  
 وكان سلف ما اعن   امح   
 للغفران اسبب   صاحلة أعمال من امن   كان ما واجعل 
 .كان ما كأنه اجعله سيئات من امن   كان وما 

 معك لهحتم مث ،العظيمة الليايل هذه يف يفارقك ال الشعور وهذا ،الذل غاية في يكون أن البد بالضفو طمع من
 .الشريفة األوقات باغتنام رو الشع هذا عن عرب   ا،دائم   حياتك يف

 !واحتسابا إيمانا) لضجبل فيا ا،واحتساب   اإيمان   قامها ممن وتكون القدر ليلةى إل تصل نأ تريد

 حسب   
 كرب   
 الل امحد 
 له فقرك أظهر 
 هاعد   عن بل نعمته شكر عن العجز مشاعر القلب يف يكون أن البد 
 النهار طوال تعامله كما الشريفة الليايل هذه يف الليل طوال الل عامل 

 من هترب ال باألعمال، قلبك شغلأ هنارك، مع كله ليلك شغلأ العمل، عظيم سيكون قلبك أن   ذلك معىن
 حقد؟ هذا هل ،من األعمال وكذا كذا فعلت كرب؟ هذا هل شهافت   األعمال، من وكذا كذا تفعل نفسك،

  خطأ؟ هذا هلمن األعمال  وكذا كذا تفعل

 الفقر ربه إىل به بيتقر   للعبد ي فتح باب وأعظم عامل الل بقلبك، بالءك، زومي   القلب، صالح الل من اطلب

 .السورة هذه يف الثالث النداء هو كما چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ   ے        ے    ۓ  چ

 

 أفتهي   ،حق   كان إذا  چٹٹ   ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ چ 
 أنك ويقينك وانكسارك كذل   عن عرب   ،قلبك عمل أمههااليت أوهلا و  الشريفة، األعمالأوقاتك الشريفة ب روباده  له،
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 الل، ناج وانكسار، وابتهال وتكبرية بتسبيحة عنه عرب   حال، أحسن على يكون أال اللقاء هذا من وخوفك ستلقاه
 .الليل يف وبصالتك القرآن، يف دكر  وه به  اأيض   هذا عن عرب   مث والنهار، الليل لبكبق الل ناج

 قدمك قبل بقلبك القدر ليلة قم

 .رحمته في الثقة إنما نفسك في تثق وال ثقتك، قبل بفقرك القدر ليلة قم

 الذي وهو اعليه يعاوضه أن الغين العظيم القوي امللك نمه  يريد هلا، قيمة ال مزجاة ضاعةبب أتى ضعيف عبد

 ال الفقر، إال لنا فما 11: احلديد چجث  مث    ىث  يث   حج  مج  جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس               حس   چ : يقول
 ينفعنا يديه، بني ذلنا أظهرنا وما إليه افتقرنا ما إذا تنفعنا ننفقها اليت أموالنا وال تنفعنا، األقوال وال ،تنفعنا األعمال

ا، ما أصعبه على الغافل عن قلبه، ولذلك رمبا يكون هناك عبد على ه يسري  وال تظن  ، بقلبنا األول حققنا إذا هذا
 .!ه جنا، وناصب قدميه يف أشرف األماكن ال ينجوسريره بكى من ذنبه ووقف بني يدي ربه بقلبه يف غاية ذل  

ك ؤ ك له وهتيئه، واستعداد عن يقينك بلقاامجع بني قلبك وبدنك، عرب   ،األمر أمر قلب، فإذا أحسنت لنفسكف 
له، فهي مثل غريها من األعمال  الصالة تعبري عما قام يف قلبك من ذل  هبذه الصالة وهذا الذكر، فللقائه 

 .اا حاضر  الصاحلة، مثل غريها نقصد أهنا تشرتط قلب  

عمل صاحل ينفعنا ملا  أن يعيننا علىونرجوه  ،ونرجوه أن يقبلنا ،والل املستعان وعليه التكالن، نرجوه أال خيذلنا
نا برمحته فال ينفعنا دعظيمي احلاجة وإن مل يتغم   ،ي الفقرنلقاه، ما لنا إال الفقر بني يديه واحلاجة إليه، حنن تام  

  .شيء، ليس للخلق من دونه ويل وال نصري

  ( َيا نـْ  عما خلقتم لهبلذاتها وشهواتها ومطالبها النفسية، فتلهيكم ( َفال تـَُهرَّنَُّكُم اْلَتَياُ  الدُّ

 !وينشغلوا بغري املقصود ويريدوا غري ما يريد الل ةوهذا من أسوأ أحوال اخللق، أن يأتوا إىل األيام الشريفة العظيم 
 .فتجد اإلنسان يرتك العمل العظيم وينتقل فكره للتافه من األمور، وملا هو يف حكم الواقع املقدر

ماذا ستفعل ملا : وأنت تصلي يف غاية مجع قلبك، يلقي إليك فمثال، من وساوس الشيطان يف مثل هذه األيام
قد   !أليست الشياطني حمبوسة؟ قيمة هلا،ينتهي رمضان؟ ماذا ستفعل يف العيد؟ وكذا وكذا من التفاصيل اليت ال 

ها اليت تشتهي الدنيا فتغر  نفسنا  غري، نه صغارهيتمك   اوهذا مم ،لكن صغارهم موجودينمردهتا حمبوسني كررنا أن 
 .الدنيا
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ا يف ساعات تنفعك يوم تلقى ب أنفسنا، أدهباهتا ومطالبها النفسية، البد أن نؤد  نا الدنيا بشهواهتا ولذ  إذن ال تغر   
 .الل

  ( َوال يـَُهرَّنَُّكْم ِباللَِّه اْلَهُروُر ) ْيطَاُن ) الذي هو ( َعُدو ا  َفاتَِّخُذوهُ ) الذي هو عدوكم في التقيقة ( الشَّ
لتكن منكم عداوته على بال، وال تهملوا متاربته كل وق ، فإنه يراكم وأنتم ال ترونه، وهو : أي

 .دائما لكم بالمرصاد

حمبوسون مثل هذه احلالة اليت -ا ن كباره من  ا لنا باملرصاد، إن مل يتمك  كن على يقني من هذه احلقيقة، أنه دائم    
سواس، واحلقيقة أن موضوع فيها االستعداد فيفعل فيها ما يفعل من إلقاء الو يوعز إىل صغاره، والنفس  -حنن فيها
قنا الل شرحنا سورة الناس ر لنا ووف  موضوع عظيم، البد أن نعتين به، وإذا تيس   -موضوع عالقتنا به- الشيطان

 : وهذا ال مينع أن نشري هنا إشارة بسيطة نقول فيها

فانظر إىل ، اليت ال ترتكك حىت تأخذ من قلبك ةلك الفكرة امللح  إن وسيلة الشيطان الوسواس، والوسواس هي ت
 .عليك، فكرة خميفة، فكرة تشهيك الدنيا نفسك وأنت تصلي، فكرة ملحة تصر  

منها األفكار املرعبة، ، ولكن هلا طرق هذه الفكرة امللحة ،الوسواس هو الفكرة امللحة اليت تلح وتعاد وتعاد عليك
إىل مالك  ،بيتك ،كؤ م كذا، على حسب نقطة ضعفك، أبناوحيصل هل نرجو ، سيخنو عسيموت أوالدك، سيق

سيخسر سيحصل، هذه فكرة ملحة من نوع اإلرهاب، سيخرج لك من هنا كذا، ستقتل أوالدك، هذه من  ،آخره
ستستعملني هذه على  :األفكار اليت يلقيها الشيطان، فتكون املرأة يف مطبخها فتستعمل السكني فيأتيها الشيطان

ر ويصبح ما يسمى بالوسواس إىل أن تسيط هايعيد عليها إىل أن تستقبل الفكرة بشيء من الرعب وال ترد  ، كأبنائ
 .القهري

 ،ليه النفس، هناك الشهوات، مأكولهذا يف املخيف من وسواسه، وهناك الضد، هناك احملبب الذي متيل إ 
، الشيطان وحيرك عليك هذه األشياء اليت تشتهيها نكاح، يأتيك يف الصالة ويف خلوة شأنك يأتيك ب،مشرو 
 .هنا يثري غضبك، هنا يثري خوفك، هنا يثري شهوتك عدو

أبعده العدو  ألن   ،ا عليك اعلم أنه من الشيطانا ملح  أنت اهرب من األفكار امللحة اهرب منها، أول ما جتد شيئ  
امللحة اليت مثل هذه إمنا هي من أفعال  ما تأتيك فكرة فيها خري وصالح إال ويقطعها عليك، األفكار الل

 .أما أفعال اخلري واإلميان فما ألذها وما أكثر عداءه هلا ،الشيطان
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ي ستخرجه أو هذه ا وتريد صدقة، يثقلنا وكأنه جبل، هذا الريال الذا وتريد صلة رحم وتريد بر  اآلن تريد خري   
من تثقيله إىل أن تصبح لك عادة، مثال يصبح يها، وكيف تنزل وخترج وتأيت، فال تتعجب ط ستعاللقمة اليت

 .د عنك، فال يستطيعك يف هذا األمراإلنفاق لك عادة فينقطع البعي

أي أصبح سجية نفسية عندهم،  "!ب إلينا اإلنفاق حىت خشينا أال نؤجر عليهب  ح  ": ولذلك كان السلف يقولون 
، وهذا من ا أال يؤجروا ألنه ال توجد معركةمن كثر حبهم لإلنفاق وأصبح سجية عندهم والشيطان ال يأتيهم خافو 

 .زيادة إمياهنم

مبعىن أن اإلنسان قد تدرب عليها وابتعد عنه البعيد وتركه يف هذا الباب، نرجو من الل أن تكون دليل خري   
 .لذل بالقبول نسأل الل أن يقبلناوصالح وكل هذا وراءه ا

  ( ِضيِر ِإنََّما يَْدُعو ِحْزبَُه ِلَيُكونُوا ِمْن هذا غايته ومقصوده ممن تبضه، أن يهان غاية ( َأْصَتاِب السَّ
 .اإلهانة بالضذاب الشديد

ومقصوده، كن على علم، يريد أن يكون الناس معه حزب إىل أن يصلوا فيكونوا من أصحاب السعري،  تههذا غاي 
 فمن تبعه أن يهان غاية اإلهانة بالعذاب الشديد ، هذا غايته ومقصوده 

 

 أن الناس انقسموا بتسب طاعة الشيطان وعدمها إلى قسمين، وذكر جزاء كل منهما،  ثم ذكر
 : فقال
َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد ) جتدوا ما جاءت به الرسل، ودل  عليه الكتب : أي( الَِّذيَن َكَفُروا )  .1

  .في نار جهنم، شديد في ذاته ووصفه، وأنهم خالدون فيها أبدا( 
بمقتضى ذلك اإليمان، ( َوَعِمُلوا ) قلوبهم، بما دعا الّله إلى اإليمان به ب( َوالَِّذيَن آَمُنوا )  .2

، يزول بها عنهم الشر والمكروه لذنوبهم( الصَّاِلَتاِت َلُهْم َمْهِفَرٌ  ) بجوارحهم، اخأعمال 
 .يتصل به المطلوب( َوَأْجٌر َكِبيرٌ )

وهذا من  ،لبك وعرب عن هذا اإلميان جبوارحكبق أن تكون ممن له مغفرة وأجر كبري، آمن إذن ما املطلوب منك؟
 .فضل الل أن جعل األمر لنا غاية يف الوضوح
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 عمله السيئ، القبيح، زينه له الشيطان، وحسنه في عينه( َأَفَمْن زُيَِّن َلُه : ) يقول تضالى. 
 ستوي هذا وهذا؟كمن هداه الّله إلى الصراط المستقيم والدين القويم، فهل ي: أي( فَـَرآُه َحَسن ا ) 

 .عمل السيئ، ورأى التق باطال والباطل حقا: فاخأول
اية واإلضالل بيد الّله تضالى، عمل التسن، ورأى التق حقا، والباطل باطال ولكن الهد: والثاني
 .(ال َتْذَهْب نـَْفُسَك َعَلْيِهمْ َفِإنَّ اللََّه ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء َويـَْهِدي َمْن َيَشاُء فَ )

عمل السيء ورأى احلق باطال والباطل حقا، والثاين عمل احلسن ورأى احلق حقا والباطل باطال، ولكن فاألول  
أي على الضالني الذين يزين هلم سوء عملهم وصدوا عن  -بيد الل، فال تذهب نفسك عليهم  واإلضاللاهلداية 

 .سراتح –احلق 

 فليس ( َحَسَراٍت ) طان عن التق على الضالين الذين زين لهم سوء أعمالهم، وصدهم الشي: أي
لََّه َعِليٌم ِإنَّ ال. ) الذي يجازيهم بأعمالهمهو عليك إال البالغ، وليس عليك من هداهم شيء، واهلل 

 .(ِبَما َيْصنَـُضونَ 

ا ومل يكن شاغله لقاء الل، هداه الل إليه، وإن كان كاذب   ،ا وأراد الطريقواملقصد هنا أن العبد إن كان صادق   
اغلة له الدنيا يزين له الشيطان سوء عمله، والل يقول هل يستويان هذان الشخصان؟ شخص زين له سوء وش

عمله فرآه حسنا، هل يستوي بالثاين الذي عمل حسنا ورأى احلسن حسنا والباطل باطال؟ من املؤكد أهنما ال 
 .يستويان

نا، اآلن ءلى الرمحن يزي ن لنا عقولنا وآرانا إقبال عفمعىن ذلك أن من األمور اليت خيادعنا هبا الشيطان ملا جيد في
هناك فريق انطوت عليه مكائد الشيطان اغرتوا بغروره وما ناصبوا الشيطان العداء، وهناك فريق أخذوا حذرهم منه، 

هناك كافر معذب ومؤمن  سيصبح: اذا سيحصل؟ كما يف اآلياتاحرتسوا من كيده، جتنبوا السري يف مسالكه فم
 .منعمصاحل 

ا وهم أهنم يسريون يف طريق الباطل لكن يزين ا آخر   لنا من جديد أن هناك قوم يغرهم الشيطان غرور  بعد ذلك تبني  
فبدؤوا طريقهم إىل الل ، لكن خطفهم الشيطان يف وسط الطريق، وهؤالء ! هلم أن الطريق الذي يسريون فيه حق

، اإلنسان النفسية الشاذة يف داخل العباداتارسات ما أكثرهم من أصحاب البدع وما أكثرهم من أصحاب املم
يسري إىل ربه خائفا منه، يبحث عن رضاه يف عبادته مقصوده أن يعمل لرضا الل، لكن هؤالء الذين يقع يف قلوهبم 

 .جتد منهم عمل حق إلرادات باطلة حنراف النفسيممارسات االنوع من 
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ل من شخص يريد احلق يتحو  على اإلنسان  أخطر هذه احلال ا، وماويرونه حسن   مفإن هؤالء يزين هلم سوء عمله
ص يسري يف طريق الضالل وهو يعرف أنه خملا تقارن بش! وهو على الباطلنفسه أنه على حق  إىل شخص يظن  
وال جناة فما أخوف هذه احلال ! بشخص يسري يف طريق الضالل وهو يظن نفسه أنه على حق يف طريق الضالل

 .لل أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاءلنا إال كما أخربنا ا

امجع قلبك عليه ، يرى الل  ،يم، اطلب الل بصدق أن يهديك الصراط املستقعبادة االستهداءاالستهداء، : فاحلل 
ل يف نطمع يف رمحته وال نتأم   ،برمحته وهو تعاىل الودود الرحيم كفيعامل ك،ارك وحاجتوانكس كوصدق كذل  

 .أعمالنا

 

   ( ُسْقَناُه ِإَلى بـََلٍد َميِّ ٍ َأْرَسَل الرِّيَاَح فَـُتِثيُر َسَتاب ا فَ ) كمال اقتداره، وسضة جوده، وأنه يخبر تضالى عن
َنا ِبِه اخأْرَض بـَْضَد َمْوتَِها ) فأنزله الّله عليها   (َفَأْحيَـيـْ

يا اخأرض بضد الذي أح( َكَذِلَك ) فتيي  البالد والضباد، وارتزق  التيوانات، ورتض  في تلك الخيرات،  
 .كما ساقه إلى اخأرض الميتة مزقهم البلى، فيسوق إليهم مطرا موتها، ينشر اهلل اخأموات من قبورهم، بضدما

 .أن يوم القيامة متطر السماء مطرا كمين  الرجال ،معلوم وهذا

 م، ويفصل فينزله عليهم فتتيا اخأجساد واخأرواح من القبور، ويأتون للقيام بين يدي اهلل ليتكم بينه
 .بتكمه الضدل

؟ خامتة اآلية خر فلماذا أتى الكالم عن الرياححنن اآلن يف سياق الكالم عن اليوم اآل ،ال اآلية جيد  إذن تأم  
التاسعة جتيب السؤال، فاإلخبار عن إرسال الرياح واضح أنه من أدلة ألوهية الل وهذا مقصود فلماذا أختري 

رة وتنظري إىل إحياء األموات بعد الفناء، فانظر إىل ذلك الصنع العجيب ألن هذا الدليل فيه إشاهذا الدليل؟ 
إن الذي خلق وسائل إحياء األرض قادر على إحياء الذين ضمنتهم األرض، فلذلك نركز يف آية فاطر 

فيحييها الل فهذا دليل  ةللنشور، ينزل املطر على أرض ميت أي هذا منوذج ٩: فاطر چۈ       ۈ  ٴۇ  چ

لذلك من أعظم األدلة اليت  چۈ       ۈ  ٴۇ  چيته وعلى قيام الناس، لذلك ختمت اآلية على ألوه
نبينها مع أحادث الرسول صلى الل عليه وسلم أن يف القيامة قبل النفخة الثانية أن الل ينزل مطرا كمين الرجال 
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نية األجساد قائمة نفخة الثا، مث تأيت النفخة فتلتقي األرواح هبذه األجساد، إذن هذا يف الفتنبت األجساد
 .ماثلة مثل الشجر فلما يأمر الل بنفخ األرواح فتلتقي هذه األرواح

هل مررت : الل املوتى؟ وما آية ذلك يف خلقه؟ فقال يكيف حيي": لذلك يف رواية عند اإلمام أمحد قيل له 
 ."، وتلك آياته يف خلقهالل املوتى يفكذلك حيي: نعم، قال: بواد أهلك؟ مث مررت به يهتز خضرا؟ قيل

 .اجعلها أمام عينيك وأن الل خيرج اخللق هبذه الصورة چۈ       ۈ  ٴۇ  چاملقصود 

 

 ( ْفَـُضُه َوالَِّذيَن َمْن َكاَن يُرِيُد اْلِضزََّ  َفِللَِّه اْلِضزَُّ  َجِميض ا ِإَلْيِه َيْصَضُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب َواْلَضَمُل الصَّاِلُح يـَر
يَِّئاِت َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد َوَمكْ يَْمُكُروَن   ( .ُبورُ ُر ُأوَلِئَك ُهَو يَـ السَّ

: إال بطاعته، وقد ذكرها بقوله يا من يريد الضز ، اطلبها ممن هي بيده، فإن الضز  بيد الّله، وال تنال: أي
 .الم حسن طيبمن قراء  وتسبيح وتتميد وتهليل وكل ك( ِإَلْيِه َيْصَضُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب )

من أعمال ( َواْلَضَمُل الصَّاِلُح ) فيرفع إلى الّله ويضرض عليه ويثني الّله على صاحبه بين المأل اخأعلى 
 .الّله تضالى إليه أيضا، كالكلم الطيب( يـَْرفَـُضُه ) القلوب وأعمال الجوارح 

 الغرور، ومسعنا عن الغرور وعلمنا أن الشيطان ال تغرنكم احلياة الدنيا وال تغرنكم بالل: املعىن أن اإلنسان يقال له 
فيجعلك ! متابعتك للشيطان مما يوجب العزة، ال تفتنت بالشيطان أن   هو العدو وكيف يفعل باإلنسان، وال تظن  

ا هلواك، إن الل عنده العزة يرفعك ويعزك وحيب منك الكلم الطيب، فإشارة على رأيه، ال تكن حبس   ممن يصر  
 :قال الشيخ هنا عجيبة،

  :فإن الضز  بيد الّله، وال تنال إال بطاعته، وقد ذكرها بقوله -

ما يومهك الشيطان طريقها وال تظن العزة ، العزة بيد الل وال تنال بالطاعة، والطاعة الكلم الطيب والعمل الصاحل  
ريقها الكلم الطيب ويتظن أنك ترتفع برأيك أو بفكرك أو مبن تتابع، العزة لل وط يغرك بطلب العزة يف الدنيا

 .الذي ي رفعوالعمل الصاحل 
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 والضمل الصالح يرفع الكلم الطيب، فيكون رفع الكلم الطيب بتسب أعمال الضبد : وقيل
الصالتة، فهي التي ترفع كلمه الطيب، فإذا لم يكن له عمل صالح، لم يرفع له قول إلى الّله 

 .فع الّله صاحبها ويضزهتضالى، فهذه اخأعمال التي ترفع إلى الّله تضالى، وير 

الطيب، وهذا يذكرنا بأهل النفاق فما كلمك أنت أوال عليك أن يكون عندك عمل صاحل لريفع   معناهاملعىن الثاين 

ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ                 چ أعسل كالمهم وما أحاله 

يمة له، العمل ك عمل صاحل كالمك الطيب ال قفاملعىن أنه لو ماكان ل ٤٠٢: البقرة چچ  ڇ  ڇ  ڇ  
 .فع الكلم الطيبالصاحل هو الذي ير 

وأما السيئات فإنها بالضكس، يريد صاحبها الرفضة بها، ويمكر ويكيد ويضود ذلك عليه، وال يزداد إال  -
يَِّئاِت َلهُ : ) إهانة ونزوال ولهذا قال  (ْم َعَذاٌب َشِديٌد والضمل الصالح يرفضه َوالَِّذيَن َيْمُكُروَن السَّ

يهلك ويضمتل، وال يفيدهم شيئا، خأنه مكر : أي( َوَمْكُر ُأوَلِئَك ُهَو يـَُبوُر . ) يهانون فيه غاية اإلهانة 
 .بالباطل، خأجل الباطل

حوال خطر األأومن  ،م اللهل  ذن يمر ممبع هواه وهو يف هناية األيت  يه و أعلى ر  صر  ي   ،انطع الشيفهذه حال من تاب  
يبقوا من أجل أن هلم قول و  ال يرد  ن أجل أن مناس ن يعتزوا عند الأجل أن يركبوا هواهم من أاخللق  على قلوب

 .ىل هالكهإنسان فهذه شهوة يركبها الشيطان ويوصل اإل ،يأر ب اأصحا عند من حوهلم دائم  

 

ن يرفع له رأي ويبقى رأيه أعلى  ر  صوي ب  حي  ملا االنسان شاهد على أن وحنتم اللقاء بقصة طريفة من الرتاث الرتكي 
 :الصواب، والشيطان يركب هذا من املركب عند اإلنسان هو

يف جلسة بعيدة  هات يوم مع رئيسعدم قبوله املراجعة فيه، فكان ذرف بانتصاره لرأيه و يف كتيبة ع   ان جندي  أيقال 
بالسكني بكذا وكذا، فقال  قطعأن هذا البطيخ أيسر ما يكون أن ي   :فكان يقول الرئيس ،عن شؤون العمل

ن، فأمر كل الكتيبة أن تضربه إلصراره ما أحس   ،ب األمرعليه وقل   ناقشه ورد  ص ال بالسكني وأصر، باملق: اجلندي
 ،وهو يف نفس احلال ضربضرب وي  ي  و  (!يا أيها املسكنيتقطع باملقص ال بالسكني ) يقولوهو ينادي  ،على رأيه

أنه ال  -كما يقال يف القصة- ر الللكن قد   ،ر على أنه يسبح ويبعدنهم أن يرموه يف العلى رأيه أمره فلما أصر  
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ع أن  يستطغرق وملإىل أن  (باملقص ال بالسكني تقطع يا أيها املسكني)ينادي ر نهيعرف أن يسبح، فهو يف ال
ملا انتهت  ىل املقصإإشارة  -كلما طلع للسطح-رفع يديه دخوله يف سكرات املوت، فأصبح ي بسبب يتكلم

 !!ذهب بروحه من أجل اإلصرار على رأي ال قيمة له! قدرته على الكالم

ومن أجل أن بقى هلم مكانتهم بني  ،ونأيهم يصر  ن على ر ممال ندري صحته، لكننا نرى من حولنا ذكر هذا ممن ي  
 .ة بغري قول الرمحنهم إال الشيطان يريدون العز  ون وهؤالء يف احلقيقة ما يغر  اخللق يصر  

 .الشياطني فأصبح يف األرض حريان ، فال تكن ممن استهوتهنسانإلع ارفهو الذي يالكلم الطيب  إن

 .نا وسيئات أعمالنامن شرور أنفسنعوذ بالل 


