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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

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

 (ــهِ ِعـْلـٌم يُـْنـتَـَفــُع بِ )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 )ذة فهي موجودة في شبكة مسلمات قسم الدروس المعتمدة من األستا

 (من دروس األستاذة أناهيد

http://www.muslimat.net/ 

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

 ..والشيطان، ونستغفر اهلل

 .واهلل الموفق لما يحب ويرضا

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

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

 

 عز   اهلل سألأ ،4141 املبارك العام هلذا املبارك لشهرا هذا لقاءات سلسلة من العاشر نالقاؤ  هو هذا
وأن جيمع كلمة املسلمني، وأن جينبهم الفواحش  ،املسلمني علىعلينا و  وبركة خري شهر جيعله أن وجل  

 .والفنت ما ظهر منها وما بطن

 

ابتدأناه يف ستكون اآليات اليت نتكلم عنها تؤيد ما افتتحناه وما  -يوم اجلمعة-ويف يومنا هذا املبارك 
 .أهمية اإليمان والخوف من ضدههذا الشهر من الكالم عن 

 ،الرسل إليهم وأرسل ،طريقها على مودهل   ،لعبيده وجلّ  عزّ  اهلل وهبها التي العظيمة النعمة اإليمان
 األمن اإلميان هذا وراء من هلم ويتحصل، اإلحسان على حيملهم إميانا   يؤمنوا أن جلأ من الكتب وأنزل

 على واجلماعات األفراد إليه ويطمح ،اخللق كل إليه يسعى ما وهذا األبدان، يف والسالمة ،ألوطانا يف
 .العصور مر  

 احلياة، وهتنأ ،حوالاأل تصلح وبه ،الربكات تعم   به ،ستقرارواال الرخاء طريق الطمأنينة سبيل هو فاإلميان 
 ،باإلميان األمن د  ج  و   ،املنكر عن والنهي باملعروف واألمر ،الصاحل العمل وحصل ،اإلميان حصل فإذا
 .اهلادئة احلياة وتتحقق الكرامة، وتتجلى ،النعمة فتتم

  ىئ  مئ چ اهلل بغري خيوفوه كانوا ملا السالم عليه إبراهيم قول اإلميان عن درسنا فيما رسناد وقد

     پ  پ  پ  پ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ :اهلل من اجلواب فكان  چ حبجب  يئ

 .الرمحة ونيستحق   األمن، ونيستحق   هؤالء التوحيد، على قلوهبم تواستقر   آمنوا  چ  ڀ  ڀ

                                                             
 ١4: األنعام 4
  ١: األنعام  
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 اهلل شاء إن لنا وسيتبني   مكان، كل يف األمن زعزعة يف سببا   كانوا ،خالفه وأبطنوا اإلميان أظهروا والذين
 :بنَي  جلي   واضح األمر هذا كيف اليوم ونتدارسها سنقرأها اليت اآليات خالل من

 

ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ   ھ  چ  ٹ ٹ 

ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېې  ې  ېى  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ى   ائائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦڦ  

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

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  

ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گڳ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  

ڻ  ڻ   ڻڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ   

  ٦ - ٧٦: التوبة چۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې    ې  ى   

  يفعلون؟ ماذا چۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہچ :تعاىل يقول

 ھ  ھ   .4

 ھ   ھ  ے   . 
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 ے  ۓ .4

ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ    ۇ  چ   هؤالء؟ يوفق مل ملاذا أخربنا مث األفعال هبذه اهلل وصفهم 

 .بالفسق عليهم حكم چۆ  ۆ

ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېې  ې  ېى  ى   چ

 حاهلم إمنا منفردين فيها ليسوا العقوبة وهذه عقوبتهم، هذه صفاهتم هذه چائائ  ەئ  ەئ  وئ
 : قبلهم من حال مثل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  چ

ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  

 چٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ

 .جزاؤهم مثل كموجزاؤ  فعلهم مثل فعلتم مثلهم، املنافقون أيها يا نتمأو 

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

ڇ  ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   

 هؤالء عن نقلها الناس يتواتر مشهورة وكانت تأتيكم ملأ األخبار هذه چڑ  ک  ک
 هؤالء كل( واملؤتفكات مدين صحابأو وقوم إبراهيم  ومثود وعاد نوح قوم) اهلل عاقبهم الذين األقوام
 . اهلل هلكهمأ وكيف إليكم خبارهمأ تتأو  قبلكم كانوا

  -يف مقابل هؤالء-گ    ک

گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  

 .-الدنيا يف هنا-ۀ  ہہ   -اهلل؟ يعاملهم كيف-ں  ڻ  ڻ   ڻڻ  ۀ  
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 :هذه أوصافهم وهذه أفعاهلم، يف اآلخرة الدنيا يف إذن ہ  ہ  ھ  ھ

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ   -ماوصفها؟-ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

 هذه إذن ې  ې   ې    ې  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ
 .ووصفهم املنافقني عن خرب يقابل ووصفهم املؤمنني عن خرب فيها اآليات

 يف األنفال سورة وكانت ،املؤمنني عن األخبار األنفال سورة من درسناها اليت اآليات يف أمس مسعنا وإذا
 .للمنافقني لفاضحةا السورة هي التوبة كانت فعاهلمأ جهة من كانوا وكيف وكماهلم أحواهلم وصف

 

 صفات عن وتقرأ فيها، فترغب ،األنفال في المؤمنين صفات عن تقرأ أن :الحال هذه أحسن فما
 املؤمنني يوصف ،مثاين القرآن نإ مث ،عنها بالبعد اهلل إلى وتتقرقب فتبغضها التوبة في المنافقين

 األنفال يف يعينالتفصيل، لكن يف سور يأيت األمر ب واملنافقني، الكفار من ضدهم مامهمأ يوصفو 
 كرذ   نإو  املنافقني صفات التوبة ويف خالفهم، كرذ   نإو  هلم هاملوج   وامرواأل املؤمنني صفات بالتفصيل

 .املؤمنني

، وأن رسوله ويطيعوا اهلل يطيعوا نأ للمؤمنني اخلطابيف األنفال األوامر من اهلل و  مسأ مسعنافكنا 
 .املنافقني عن األخبار تتناأ واليوم ،املتقني من نكون ه علينا أننأ ومسعنا يستجيبوا وأن ال خيونوا،

 ؟صفاتهم هي وما ؟بعضهم مع عالقتهم تكون كيف

صلى اهلل  النيب يسأل كان ملا عنه اهلل رضي حذيفة موقفك وهذا اه،لنتوق   إمنا للشر   ليسالشر   نتعلم
واهلل من رمحته بنا وصف لنا طريق  حيذر، لكي ؛اخلري عن النيب يسألون والناس كانوا الشر   عنعليه وسلم 

 .اخلري لنسري فيه، وطريق الشر لنميزه فنبتعد عنه

 

 :السعدي الشيخ كالم من بالتفصيل اآليات يف فهم نبدأ
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 النفاق، في اشتركوا ألنهم{  بـَْعض   ِمنْ  بـَْعُضُهمْ  َواْلُمَناِفَقاتُ  اْلُمَناِفُقونَ } : تعاىل يقول: يقول
 .واليتهم من للمؤمنين قطع هذا وفي بعضا، بعضهم تولي في فاشتركوا

 منعالقة وليس بينهم وبينهم حالة  هلم ليس املؤمننيأكيد ف بعض من بعضهم املنافقني كان إذا يعين
 .يعين ليس هلم يف واليتهم شيء ،التول  

 واملنافقات ناملنافقو  إذن كبير، وال منهم صغير منه يخرج ال الذي العام، المنافقين وصف ذكر ثم
 واملنافقات واملنافقني ،بعض من بعضهم املؤمنني صفات يف نقرأ ملا بعض من بعضهم منهم واألنثى الذكر

 كأهنم ذلك معىن ،بعض من بعضهم الواحد ءالشي كتشابه النفاق يف متشاهبني يعين بعض من بعضهم
 .للمؤمنني لواليتهم قطع فيه وهذا متشاهبني واحده قطعة

  :الصفات هذه ،كبير وال صغير منه يخرج ال:  الشيخ يقول ؟ صفتهم ما

 والفسوق الكفر وهوبكل وسيلة ميكنهم أن يأمرون هبا، ما هو املنكر؟   { بِاْلُمْنَكرِ  يَْأُمُرونَ  }   : فقال -4
 يأمر ممن فهو والعصيان والفسوق للكفر الناس ينادي مكان أي يف ينادي منادي فأي  . والعصيان

 .املنافقني صفات من األوىل الصفة حقق مث منو  باملنكر

َهْونَ  } -    واآلداب الصالحة، واألعمال الفاضلة، واألخالق اإليمان، وهو  { اْلَمْعُروفِ  َعنِ  َويـَنـْ
 ىلإ أو الفسوق أو الكفر إىل ينادي مناد   مسعت إذا يعين الرتتيب، هبذا األمر نفهم أن وعلينا  . الحسنة
 وإذا ،بالكفر ينادي حد ىلإ يصل باهلل والعياذ وأ ،اهلل طاعة عن اخلروج ىلإو  -اهلل معصية ىلإ- العصيان

 .اإليمان عن ينهى ،باإلميان يستهزئ هذا مقابل يف مسعته

 لك تضبط اليت الشرعية األوامر على يشنع فوجدته اإلميان على املبنية الفاضلة األخالق عن وينهى
 كاألكل ،الشرعية باآلداب لتزامكا على عيشن   له، املوصلة ووسائله ،وأسبابه احلياء على فيشنع األخالق

 املبنية الفاضلة خالقعن األ هنيهم يف أعظم األمر وإال ضربت   اليت اليسرية مثلةاأل من يعين هذا ،باليمني
 .اإلميان على

 .اإلميان على مبنية أيضا   هي اليت الصالحة واألعمال
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 عمالواأل األخالق فهذه ،رسوله لسان على هبا وأمرنا وجل   عز   اهلل هبا بناأد   اليت الحسنة واآلداب
 .اإلميان مصدر من وكانت اإلميان على مبنية كانت اذا إال حسنة وال فاضلة وال بصاحلة ليست واآلداب

 

 يدعون يوم ذات مسعناهم لو اإلميان عن وينهون نوالعصيا بالفسق يأمرون رأيناهم الذين هؤالء مسعنا لو
 فيه هذا فهل ،للكبري حرتامباال يطالبوهنم ،الكالم بلني الناس لبونايط ،األخالق من ءشي إىل سالنا

،  عروفبامل يأمروناآلن  مسعهمأ كأينف ؟املعروفعن  وينهون املنكرب يأمرون أهنميف  وصفهم عن خروج
وأ مرنا باحرتام الكبري وأ مرنا بالشفقة وأ مرنا كأين أمسعهم يأمرون بأشياء طيبة، فإننا أ مرنا بلني الكالم، 

 .بالرمحة

 ،هلواهم موافق يكون أن البد فإنه به يأمرون تسمعه ما أن إال ،وصفهم على يبقيهم هذا ال، :نقول 
 لنيحب  الطبيعية اإلنسانية ةاجلبل   من ،الرمحة حب   الطبيعية ةاجلبل   من فإن   ،الطبيعية جبلتهم هواهم نوم  

تغرت  ال الكالم هذا يقولون تسمعهم فلما ،هواهم مع جبلتهم اتفقتهنا  ،جبلتهم هواهم فهذا ،الكالم
 .باملعروف يأمرون أهنم تظنو 

 ،اإلميان على مبين يكون نأ البد ،اإلميان على مبين الشريعة به أمرت عمل كل هو املعروف ن  إ
 على مبنية سنة عندنا هي ماتكوناحل دابواآلعندنا واألعمال الصاحلة عندنا  الفاضلة فاألخالق

 ،ةأبيَ  نفس كل تبغضها، شاذة صواهتمأ األمر أول وكان، هؤالء مثل وجدت تلفت ينماأنت أو  ،اإلميان
 الناس أصبح بالباطل احلق تلبيس سلوبأ اعتمادهم مع اليوم لكن ،وكرامة شهامة صاحب كل ويرفضها
  !ونهويستسيغ املعروف عن والنهي باملنكر األمر يسمعون

الظواهر اليت طم ت  هذه جتاه دورنا هو ما نرى املؤمنني وصف فيها اليت ياتاآل إىل نصل ملا ولذلك
 .شىت بصور هلا ضواتعر   والناس عالماإل يفوعم ت 

 من عجيبة صفة وهذه  . البخل فوصفهم اإلحسان، وطرق الصدقة عن  { أَْيِديـَُهمْ  َويـَْقِبُضونَ  }   -4
 كلمة أن   نعلم وملا! لإلنفاق أعداء النفاق أهل ،قصة اإلنفاق مع هلم النفاق هلأ نفإ ،املنافقني صفات

 نعود املعىن هذا من تتأكد ولكي ،املؤمن إميان صدق   على ربهن  ت   فالصدقة ،الصدق أصلها اليت" صدقة"
 قوة على تدل الصدقة فإذن ،القوة هي الصدق مادة وأصل صدق، من أتت الصدقة صدق، كلمة إىل
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 قوة على تربهن املؤمن يهاأ نتأف الصدقة، بأمر اإلميان أمر اقرتان القرآن يف كثري ا جتد فلذلك إلميان،ا
 طرق عن يده يقبض املعروف عن وينهى باملنكر يأمر املنافق وهذا اإلنفاق، على حبرصك إميانك

 .خريي لعمل هنا خرج وأ هنا ترب ع أنه نسمع لكننا ،للخلق اإلحسان

 تربعات هبا ونجيمع اليت الربامج من وهناك ،اهلوى توافق فإهنا ،األعمال هذه مثل يغرك ال لنقو  الزلنا 
 أن على حرصهم وترى! قنفا يف نفاق تراها ،اجملتمع يف هبا ونويربز  اخللق، قلوب هبا ونويستعطف

 صفة لنا يصف وجل   عز   واهلل ،أيديهم يقبضون هؤالء أن كيف لك لدل  ي   كانت صورة بأي يظهروا
 : صفاهتم من رابعة

 وبكماله اهلل بعظمة يؤمنون الذين املؤمنني صفات ومن ،قليالا  إال يذكرونه فال ،اهلل نسوا أنهم -1
 ذكارأ يف كان سواء هلل وذكرهم ،اكثري   اهلل يذكرون ،عنه تتأ اليت باألخبار ويؤمنون ،هوبلقائ وجبالله
 طمع يفهذا وهم  كلهم مقيدة، وأ مطلقة ذكارنت األكا سواء الصالة بعد ذكارأ وأ املساء و الصباح

 إال إله فال ،دنياهم فتسعد ،العظيم اهلل يذكرهم نيف أ اوطمع   هلل اتعظيم   الذكر هذا كل !اهلل يذكرهم أن
 !مصاحل من للذكر كم اهلل

 ،عماهلمأب يقصدوه أن نسوا أو لساهنم على النسيان هذا سواء ،قليال إال يذكرونه فال اهلل نسوا فهؤالء
 اهلل على ولسانه قلبه وأحل   ،اهلل ارض قلبه قصد ،ءشي صنع فإذا ،هلل الذكرى شديد قلبه عكسهم واملؤمن
 اهلل فرجى اهلل سبيل يف تعمل وهي يده إىل نظر ،ينفق أن يريد للمؤمنني ءشي بيده عمل وإذا ،بالقبول

 أهل على لإلنفاق بيده عمل إذا ،لمؤمننيل بيده خبز إذا ،بدنه وسائر هي النار على حيرمها أن بقلبه
 يرضى ال فيما يده هبا بطشت شياءأل كفارات عمالاأل هذه تكون نأ اهلل على ومتىن ليده نظر ،احلاجة

 .اهلل

 ق،وتعل   حب   وبني ،وخوف رجاء بني بفيتقل   ،ربه ىلإ ادائم   ه، منيببقلب لربه الذكر دائم املؤمن إن  
 يوفقهم فال رحمته، من  { فَـَنِسيَـُهمْ  }  -الشيخ يقول كما- قليالا  إال ونهيذكر  فال اهلل نسوا وهؤالء

 الذي الشريف عمرهم بلمتر  عليهم األزمنة الفاضلة،  ،باخلريات معمورة وقاهتمأ جتد فال ،الدنيا يف لخير
 اهلل نسوا واابتدؤ  أهنم والسبب !رهبم يلقون ما وقت يشرفهم مبا ونهميلؤ  أهنمترى  فال مير   ماهلم رأس هو

 عز   اهلل اإلميان أهل لكن !هواهم غري جيولشيء  فكرهم يف هناك فليس ،خلري يوفقهم الف ،فنسيهم
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 سريره على ميرض اإلميان أهل من الرجل ترى ،املواقف أضيق يف وهم هبا ينتفعون أبوابا   هلم يفتح وجل  
 يعظ ،يزوره من يعظى اهلل فإنك تراه آالمه عل تسبحي أنه غريهذا يف طاعة اهلل،  مرضه امغتنم  فيكون 
 فرتى ،معه اهلل يذكرون الناس جيعلذكر ا  اهلل يذكرجتده  ،املمرض الذي ميرضه يعظ ،جبانبهالذي  املريض
من رمحته وال يوفقهم خلري، وينتهي األمر  فنسيهم اهلل نسوا املنافقني ،غريهم رواذك  من ذكرهم هلل  هؤالء

وهم   . مخلدين فيها خالدين النار، من األسفل الدرك في يتركهم بل الجنة، يدخلهم وال أنه
 .يستحقون ذلك

 

 ،املقيدة الصفات من أن هذه الصفة نعتقدإننا ف چڭ  ڭ  ڭڭ چ: ما نعتقده يف قول اهلل ماوأ

 :نيمعني له العرب لغة يف النسيان فإن ،وعمد قصد عن الرتك :اهلل حقّ  في ومعناه

 به يقصد وال به اهلل يوصف وال ،اهلل حق   يف يكون ال وهذا ،ءالشي عن الذهول :مبعىن النسيان (4
 .اآلية مفهوم هو هذا يكون وال ،هنا

 ،اهلل حق يف مقيدة صفة وهو ،عقوبة عمد عن الرتك :مبعىن النسيان العرب لغة يف الثاين املعىن  ( 
 .له عقوبة اعمد   يرتكه ،نسيه من ينسى اهلل فإن

 

 يدل هم املنفصل الضمري ،فيهم الفسق حصل  { اْلَفاِسُقونَ  ُهمُ  اْلُمَناِفِقينَ  ِإن   }:  يقول اهلل عليهم حيكم
يعين خروجهم عن الطريق  ،غيرهم فسق من أعظم فسقهم ألن ،فيهم الفسق حصر ،احلصر على

 جهة من حاهلم مثل حاله يكون ال لكن ،معاصي يرتكب قدأعظم من خروج غريهم، فاإلنسان املؤمن 
 لكن، بل يأمرون باملنكر، يعين اإلنسان املؤمن ممكن أن يقع يف معصية قلوهبمإىل  دخلمل ي اناإلميأن 
 .إليه فيدعو ،املنكر هو واملعروف املعروف هو املنكر نأ يعتقديصل ألن  ال

 .- خمتلفة حاهلم أن العذاب من فظهر -  غيرهم، عذاب من أشد عذابهم أن بدليل:  يقول 
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 هم املنافقني نإ:  واملعىن .شديد منهم واالحتراز أظهرهم، بين كانوا إذ بهم، لواابت قد المؤمنين وأن
 خيتلطون ألهنم صعب أمر منهم حرتازواال موجودين، املؤمنني بني وهم ،الفسق يف الكاملون الفاسقون

 .لك تبني اليت هي الصفات نأ إال التفريق معه يشق اختالطا   بالناس

 

 َوَلُهمْ  الل هُ  َوَلَعنَـُهمُ  َحْسبُـُهمْ  ِهيَ  ِفيَها َخاِلِدينَ  َجَهن مَ  نَارَ  َواْلُكف ارَ  َواْلُمَناِفَقاتِ  اِفِقينَ اْلُمنَ  الل هُ  َوَعدَ  }
 .أهل فسق عظيمهذه العقوبة تبني  أهنم   { ُمِقيمٌ  َعَذابٌ 

 اهلل وعدهم والكفار واملنافقات املنافقني ذلك في والخلود واللعنة النار، في والكفار المنافقين جمع
 املنافقني مجع ،واخللود واللعنة اجلمع إذن ،عظيم عذاب وهلم ،اهلل ولعنهم ،حسبهم هي ،جهنم نار

 لّله والمعاداة الكفر، على الدنيا في الجتماعهم: السبب النار، وكانوا خالدين فيها، يف والكفار
 .إال أن املنافقني أبطنوا الكفر، والكافرين أظهروه   . بآياته والكفر ورسوله،

 

كأن يف هذا دعوة   . المكذبة ماألم من قبلهم من أصاب ما يصيبهم أن المنافقين محذرا تعالى قولي
 .هلم للعود

َراِهيمَ  َوقَـْومِ  َوثَُمودَ  َوَعاد   نُوح   قَـْومِ  }   هبذا واومسم  . لوط قوم قرى  : أي  { َواْلُمْؤَتِفَكاتِ  َمْدَينَ  َوَأْصَحابِ  ِإبـْ
 وهو الأ واإلفك ،اإلفك من تتأ هذه املؤتفكات يعين ،احلال ئتفكواا ألهنم -معلوم هو كما- سماال

 احلالة قلبوا هم ،هبم انقلبتيعين  هبم ائتفكت احلقائق، قلب لوط قوم يف واملقصود والكذب ،الكذب
 .سجيل من حجارة مطرواأو  سافلها عاليها فصار ديارهم عليهم قلب وجل   عز   فاهلل اإلنسانية

 

ُهمْ  } فكلهم  َناتِ  ُرُسُلُهمْ  أَتـَتـْ فماذا - األشياء، لحقائق نالمبيّ  ،الجليّ  الواضح بالحق  : أي  { بِاْلبَـيـِّ
 اهلل من نوح قوم يف تقرأ يعين ،موطنه يف كل   علينا، الّله قص ما عليهم فجرى بها، فكذبوا -فعلوا؟
 عليهم نعمأ هود قوم عاد. اهلل بالطوفان فأهلكهم ستجابواا ما لكنهم عمارهمأ تطويل منها بنعم عليهم
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منها القصور  عليهم نعمأ صاحل قوموهم  مثودو  ،بالريح واهلكفأ   بوامث ما استجام، منها مزيد قوهت بنعم
 .وهكذا ،لرجفةبا هلكوافأ   بوااستجما ا ومع ذلك العظيمة الدورو 

 .هم فعلوا وكيف اهلل عطاهمأ وكيف األقوام هلؤالء تفصيل سرتون هود وسورة يونس سورة قرأمت لو وأنتم

 :يقول

ُهمْ  }  فكلهم  فكذبوا األشياء، لحقائق المبين الجلي، الواضح بالحق  : أي  { بِاْلبَـيـَِّناتِ  ُرُسُلُهمْ  أَتـَتـْ
  -ماذا فعلتم؟- بأعمالهم، شبيهة لكمأعما فأنتم علينا، الّله قص ما عليهم فجرى بها،

 من كالذين} يةاآل يف يعين ،رخ  أو  مقد   الشيخ أن نالحظ وهنا ،بخالقكم استمتعتم: األمر األول
 اهللقول وي {خبالقهم ستمتعوااف والداأو  مواال  أ كثرأو  قوة منكم شدأ كانوا} األقوام هم الذين {قبلكم

هم ، وأن هؤالء قبل لذين منا بني   الشيخ شرح فلما ،{قبلهم منأمل يأهتم نبأ الذين }: بعدها وجل   عز  
 .قهمخبال استمتعواالذين قيل يف حقهم أهنم 

 الدنيا من بنصيبكم  : أيما خالقكم؟  ،بخالقكم استمتعتم بأعمالهم، شبيهة أعمالكم فأنتم
ك تب لكم  الدنيا من نصيب لكم ،منه المراد عن معرضين والشهوة اللذة وجه على فتناولتموه

، يف أي به نتفعتنصيب من الدنيا؟ الواجب ب، ماذا كان  لدنيامن ا نصيبك تب هلم  كلهموالناس  
القهم يعين نصيبهم من خب استمتعواماذا فعلوا؟  هم لكن ،اهلل إىل كيوصل طريق جتعله أنيف شيء؟ 

 ،ولاأل األمر هذا ،اهلل إىل به وصلتم مامعرضني عن املراد منه،  والشهوة ذةلال وجه علىاستمتاع  الدنيا
، هذه الدور ، هذهبدانكمأ يف عطاكمأ اليت القوة هذهه، ما جيب عليكم أن تنتفعوا ب عن عرضتمأ

 :بل ماذا فعلتم؟ قال. للوصول تستخدموهم املفروض كان ،النساء هؤالء األموال،

قواكم ف ،اهلل معاصي على به استعنتم النصيب هذا ،اخلالق هذا يعين ،اهلل معاصي على به واستعنتم
اب   تزيد كانت كلها مودورك أموالكمو   همتكم تتعد ولم: يقولوأنتم تتعاملون مع هذه  ،اهلل عن عد 

س اغتنام يعين كل مهكم وإرادتكم نفس النعمة وليس رضى املنعم، ولي النعم من خولتم ما وإرادتكم
 إىل يوصلكم فيما ستعملتموهاففكان هذا اخلالق عليكم وليس لكم،  رضى اهلل،فيما يوصل إىل  ةالنعم

 .اهلالك
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 ،فعلوه ما هذا ،األخرة ببا وتركوا دنياهم يف همحظ   لواعج   فهم ،-نصيب– احلظ هو واخلالق
 كان ماذا قبلهم ومن قبلنا من الذين والحظوا ،قبلكم من الذين ستمتعا كما خبالقكم أنتم ستمتعتمفا

هم فعلوا هذا  ،خبالقهم ستمتعوافا ،والداأو  مواالأ كثرأو  قوة منكم شدأ كانواالذين من قبلكم   حاهلم؟
 الذين عتاستم كما مقكخبال ستمتعتمفا أيضا؟ فعلوا ماذا واملنافقني ،للدنيا فقط بنصيبهم انتفعوا الشيء،

 .خبالقهم، كما فعل  الذين من قبلكم قبلكم من

 به لتدحضوا بالباطل وجادلتم والزور بالباطل وخضتم  : أي ،{خاضوا كالذي وخضتم}: األمر الثاين
كم  ليبقى حظ وجتادلون وضونخت خبالفه يأمركم يأيت حدأ أي واللذات الدنيا مهكم كان ملا يعين الحق،

 .كما هو

استمتعوا وخاضوا،  ،بالباطل خوض: وعلومهم ،بالخالق استمتاع: عماهلمأ وعلومهم، أعمالهم فهذه 
 .وا باللذات، من جهة العلم خيوضون بالباطل ال يقبلون احلقمن جهة العمل استمتع

 .كفعلهم فعلوا ممن قبلهم من استحق ما واإلهالك العقوبة من فاستحقواك لذل

 الدنيا جهة من خبالقنا نستمتع- الفعل هذا نفعل أن منا مطلوب ليس مادام هبا عالقيت ما الدنيا هذه
 من خولوا وما نصيبهمب استمتعوا وإن فهم المؤمنون وأما:  يقول -وال خنوض يف الباطل واللذائذ
 لك اهلل كتب الذي تأخذه الدنيا من نصيبك إذن الّله، طاعة على به االستعانة وجه على فإنه الدنيا،

 .اهلل طاعة على به تستعني نأ أجل من لكن

 

 والطيب واخلري باحلق به تنطق لسانكيدك تبطش هبا ملرضاته،  ،طاعتهل هبا تسري قدمك:  ذلك وعلى
 هذا .، وهكذاالرمحن كالم من ينفعك ما هبا تسمع ذنكأ ،انميإ يزيدك ما هبا تبصر عينك ،الكالم من
 .وما خولت من الدنيا فإنه على وجه االستعانة به على طاعة اهلل نصيبك ،العمل جهة من

ليس خوض بالباطل ونظريات، وكل ما تكلم أحد بشيء من الباطل  ،الرسل علوم فهي علومهم وأما
 علم هو تستقبله الذي ،ودب   هب   ما لكل مرتعا   قلبك جتعل فال ،الرسل علوم املؤمنني علوماستقبلناه، 

 .الرسل
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القرآن والسنة  وتفهم السنة وتقرأ نآالقر  فتقرأ ،العالية المطالب جميع يف اليقين إلى الوصول وهي
 فرةامتو أهل العلم  كتب واحلمدهلل ،يرشدك من وجتد وتبحث القرآن يف وتسأل ،سلفك من فهم على
 بضعفنا علمأ وهو ،الباطل من العلوم هذه لنا صوخل   ،قبلنا من علوم بفضله ورثناأ قد واهلل قريب موالعل

 وتوفر ،الكتب لنا تفتوفر ، اخلريات لنا مجع أن سبحانه فضله من كله ذافه ،بنا حتيط اليت بالفنت علمأو 
 بالكتاب االعتصام) كتابيف   ولذلك ،التخليط عن بعيدةتكون علومنا  نأ بقيف صايف، منهج لنا

اء   باب يفأن نعتصم بالكتاب والسنة،  مطلوب منا ،(البخاري صحيح من والسنة ْقت د   ر س ول   ب س ن ن   اال 
 الكالم هذا عون ابن عن نقل ..{ إ م ام ا ل ْلم َتق ني   و اْجع ْلن ا}:  ت  ع اىل   اهلل   و ق  ْول   .وسلم عليه اهلل صلى اهلل  

 .عليه يثبتنا أن اهلل من ونرجو بعض وبني بيننا ننشره طريق يكون أن حنب الذي منهجنا هو الذي

 : َوإِلْخَواِني ِلنَـْفِسي ُأِحبـُُّهن   َثاَلثٌ ":  َعْون   اْبنُ  َوَقالَ 

ن ةُ  َهِذهِ  (1 َها َوَيْسأَُلوا يـَتَـَعل ُموَها َأنْ  السُّ   َعنـْ
  َعْنهُ  َوَيْسأَُلوا يـَتَـَفه ُموهُ  َأنْ  َواْلُقْرآنُ  (2
 ."َخْير   ِمنْ  ِإال   الن اسَ  َويََدُعوا (3

 .الباطل اجلدل من وخرج احلق علوم يف دخل اإلنسان هنجها إذا ،عظيمة ثالثة وهذه

 ال :الثالث واألمر ،هذا عن وتسأل هذا عن وتسأل ،القرآن تعلم: هي والثانية ،السنة تعلم: هي فاألوىل
 اماإلم عون ابن عبداهلل وهذا ،ترتكهم باخلري يا همتأمر  يا ،خري من إال ، دع الناسلك ليس فيما ختوض
 .احلافظ املزين البصرة عامل   ،القدوة

 ".عون ابن من فضلأ حدأ رأيت ما" :املبارك ابن قال وقد

 

 الرسل علوم تعلم إمنا بالباطل، للمجادالت وإميانك نفسك تعرض ال أنك اآلن املقصود حال كل على
 من كنت إذا ،اجملادلة باحلق إلدحاض الباطلو  ،العالية املطالب مجيع يف اليقني إىل العلوم هبذه وتصل

 .ينفعك مبا بالعناية فعليك هلهأ من لست نتك وإذا ،هلهاأ
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  . أوقع ما عقوبته من بهم أوقع إذ  { ِلَيْظِلَمُهمْ  الل هُ  َكانَ  َفَما }  :يف شأن عقوبتهم وجل   يقول اهلل عز  
ُفَسُهمْ  َكانُوا َوَلِكنْ  }   ،رسوله ونطيع اهلل نطيع أن أمرنا واهلل ،معاصيه على واؤ تجر  حيث  { َيْظِلُمونَ  أَنـْ

 .ومل يستجيبوا هلل، وخانوا اهلل فتجرؤوا على املعاصي وعصوا رسوله،

. ومل يكونوا من أهل التقوى .عنيد ارجب كل أمر واتبعوا رسلهم، وعصوا معاصيه، على تجرأوا حيث
 لكن ،العلوم من حظهم وهلم الدنيا من حظهم هلم الناس كل ،الدنيا من نصيبهم هلم الناس كل إذن
 الذين االميان هلأ من كن مناإ ،اهلل يرضي ال استمتاع خبالقه استمتع من مثل تكن ال هبا؟ فعلوا ماذا

، واجعل علمك هو أن هللا طاعة به على االستعانة وجه ىلعوما خولوا من الدنيا  بنصيبهم يستمتعون
 االنتصار ردجمل للباطل جتادل وال ،شرك من الناس وترتك ،تسأل على هذه السنة وتسأل عن هذا الكتاب

 .املنافقنيب شبيه فتكون ختوض ال ،{خاضوا وخضتم كالذي} خاضوا الذين مع ختوض وال ،لرأيك

 

 خبالقهم استمتعوا، ينهون عن املعروف، يقبضون أيدهم، نسوا اهلل، يأمرون باملنكر  املنافقني هؤالء إذن
 .يعرفونهيعنيهم وال  ال فيما وتكلموا العلوم يف خاضوا ،اللذة وجه على الدنيا يف

 ةالنصي الرسائل وأ االلكرتونية الربيدات هذهنقل  ،تدرك ال وما معناه تدرك ام رسالإ :اليوممن اخلوض و 
 إميانك فينقص يعنيك ال فيما ختوض ال !تدرك ال وما تدرك ما فيها تنقل أو بأي وسيلة من الوسائل،

 .املنافقني مع وتدخل

 

وهذا يف مقابلة  {ب  ْعض   أ ْول ي اء   ب  ْعض ه مْ  و اْلم ْؤم ن ات   و اْلم ْؤم ن ون  }: مث يقول اهلل بعد أن ذكر املنافقني قال
 .املنافقني

 .واحلمد هلل بعض، أولياء بعضهم المؤمنين أن ذكر بعض أولياء بعضهم المنافقين أن ذكر لما

 وإناثهم ذكورهم  : أي  { َواْلُمْؤِمَناتُ  َواْلُمْؤِمُنونَ  }   : فقال المنافقين، به وصف ما بضدّ  ووصفهم
 حيبون ألهنم بعض حيبون فاملؤمنون  . والنصرة واالنتماء والمواالة، المحبة في  { بـَْعض   َأْوِلَياءُ  بـَْعُضُهمْ  } 

 فتجد ،يقرؤون وهم احلرم يف للمسلمني تنظر وأ ،للقرآن اتالي   ترى أو ،الطريق يف امصلي   ترى نتأف ،اهلل
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 نصرةل مواهلمأ بذلوا ناسأ عن تسمع اخلري، نشروا طيبني عن تسمع ،بعيد من حب   ،هلم والء قلبك يف
 اهلل رفع صادقني نع مةاأل تاريخ نم تسمعجماهدين يف سبيل اهلل صدقوا يف جهادهم،  عن تسمع ،اخلري

، جتد يف قلبك حب للمؤمنني سواء كانوا لرتمذيملسلم ل للبخاري حب قلبك يف فتجد ،شأهنم
 مرونأي أهنم صفاهتم أهم من حلق،ا على وتنصرهم ،إليهم وتنتمي وتواليهمبقوك، معاصرين أو من س

 .باملعروف

 ما ولأ هذا الحسنة، العقائد من حسنه، عرف ما لكل جامع، اسم  : وهو  { بِاْلَمْعُروفِ  يَْأُمُرونَ  }
 فنت هذه ،اهلل ارجو ،اهلل ادعو ،باهلل ثق ،اهلل على توكل ويتناصحون أن اعتقد يف اهلل كذا، ،به يعتنون

 واألعمال .احلسنة العقائد ولهأ واملعروف فباملعرو  بعض بعضهم فيأمر ،خيتربك اهلل اختبارات هذه
 .الفاضلة واألخالق الصالحة،

 :مث أهنم ليسوا مثل اليهود يأمرون غريهم وال يأمرون نفسهم، يقول الشيخ

 .غريهم ويأمرون باملعروف أنفسهم مرونأي همف أنفسهم، أمرهم في يدخل من وأول

َهْونَ  }   واألعمال الباطلة، عقائدال من وناقضه المعروف خالف ما كل وهو  { اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َويـَنـْ
 خالقواأل اخلبيثة عمالواأل الباطلة العقائد لنا بني   أن اهلل فضل من وهذا  . الرذيلة واألخالق الخبيثة،

اليت اعتادوا عليها الناس، إمنا   بالعوائد همتأمر  فال ،هذا عن ابعض   بعضهم ينهى املؤمنني صبحأو  الرذيلة
ختالف ن كانت إلكن ال بأس، فختالفه ال  كانت ، فإنالشريعة عادة من العادات اعرضها على كل

 .اهلل مرأ مبا مرهماء منافال تأمرهم بعوائدك ومبا اعتدت عليه، فإن هذا حال أهل اإللف، إ ةلشريعا

 يزالون ال  : أي  { َوَرُسوَلهُ  الل هَ  َويُِطيُعونَ  }إذن صفتهم أهنم بعضهم أولياء بعض، ويأمرون باملعروف، 
  . الدوام على ورسوله الّله لطاعة مالزمين

 هاب يتصف نتيجة اعظم إنها  . بإحسانه ويشملهم رحمته، في يدخلهم  : أي  { الل هُ  َسيَـْرَحُمُهمُ  ُأوَلِئكَ  } 
إهنا أعظم نتيجة يصل إليها املؤمنني إذا اتصفوا هبذه الصفات وتربؤوا من الصفات اليت  ،المؤمنين

 . مضت
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 من ويتربأا يف الرمحة فليوال باملؤمنني، وليأمر باملعروف، ولينه عن املنكر، وليطيع اهلل، فكل من كان طامع  
 .املنافقني صفات

 به الالئق موضعه شيء كل يضع حكيم، فهو قوته ومع قاهر، قوي  : أي  { َحِكيمٌ  َعزِيزٌ  الل هَ  ِإن   }
 ،مواضعها يف موراأل يضع أن :تهوقو   وتعاىل سبحانه تهعز   من إذن . به وأمر خلقه ما على يحمد الذي

 وجل   عز   اهلل أن كما،  بأمره ائتمروا الذين املؤمنني هؤالء عن رمحته يرد   نأ العزيز وهو حدأ يستطيع وال
 .مواضعها يف موراأل يضع

 اأْل نْ ه ار   حت ْت ه ا م نْ  جت ْر ي ج َنات   و اْلم ْؤم ن ات   اْلم ْؤم ن ني   الَله   و ع د   }   : فقال الثواب من هلم الل ه أعد ما ذكر مث
ال د ين  ف يه ا و م س اك ن  ط ي ب ة  يف  ج َنات  ع ْدن   وهذه اجلنات العظيمة تكلم فيها الشيخ يف كالم تفصيلي  { خ 

 ،نعيم يف اجلنات هذه يف سيكونون اهنمأو  صدق وعد اهلل وعدهم املؤمنني ؤالءه أن :مجيل، ملخصه
 جنات أهل من نكون نأ وجل   عز   اهلل فنسأل ،تسكن نفوسهم فيها {ومساكن طيبة} نفوسهم وتسكن

 .النعيم

 .عنا وعن املسلمنيخريا جزاه اهلل  اجلنةفيه  وصفالذي  كالمه تقرؤوا نأ نصحكمأ

 

 


