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 بسم هللا الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد  الفاضالت، إليكم ناأخوات

وسمحت لهّن األستاذة السميري حفظها هللا، وّفق هللا بعض األخوات لتفريغها، 

ِعـْلـٌم يُـْنـتَـَفــُع )، وهي تنزل في مدونة ونسأل هللا أن ينفع بهابنشرها، 

 (بِــهِ 

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

 :ةماه اتتنبيه

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه األستاذة حفظها هللا، أما  -

شذرات )الدروس المعتمدة من األستاذة فهي موجودة في شبكة مسلمات قسم 

 (روس األستاذة أناهيدمن د

http://www.muslimat.net/ 

الكمال هلل عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم من الخطأ، فما  -

ظهر لكم من صواب فمن هللا وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا 

 ..هللاوالشيطان، ونستغفر 

 .ىوهللا الموفق لما يحب ويرض

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

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

 :عن  لقاؤنا

 (ة على أهل اإلسالمفضل اهلل بالعقيدة السويَّ)

 

ألجر اف فيها عبلني على أيام عظيمة يتضاق  ا وحنن م  قناه من فضل، خصوص  ز  نرى كيف علينا أن نتعامل مع ما ر  و 
 .عقيدة سليمة  ه اهلل:   ه ه ا اايياه ه ب به إلى اهللوأعظم ما يتقر   ،زرالو  فيها م ويعظ  

عهوده ومواثيقه قطع  إاا قرأ  القرآن فككر  رروهه و يا أبا سعيد إين": أتى احلسن فقال له ه كما ورد أن رجال  ألن  
! ابن أخي": لب منا أمر عظيم، فقال له احلسنه  أ مرنا به و ن الكي أيرى  ا،ا عظيم  يستعظمه، يراه رأن  ه ألن   "!رجائي
 ".د وقارب وأبشر، ولكن سد  إىل الضعف والتقصريعمال ابن آدم أ القوة واملكانة، وإن  إىل  وجل   القرآن كالم اهلل عز   إن  

 :ن االعتقادس   ه ا من ح  

 .اهلل علينا عظيم حق   أن نرى أن   
 .أن نرى حقوقه علينا كثرية 
 .تعاىلسبحانه و أن نككر رروهه وعهوده ومواثيقه  

 .د ونقارب ونبشرأن نسد  : ومن حسن االعتقاد 

 .ر بالثبا بش  تقاده فلي  عيف ا ق  د  ، فهكا إن ص  وءالس   ن  يف اهلل ظ   ن  ، وال نظ  فال يقع يف قلوبنا اليأس

زيد ته إال مبل من  قاب  ، فال ت  على عباده بأسباب الرمحا  وامت  رجرة اإلميان يف قلوب من أقبل عليه،  س  ر  الفضل هلل غ  
 .اته إال مبزيد االنتفاع منهل من  قاب  ، ال ت  مد والشكر له والثناء عليهاحل

 :ن عقيدتك يف اهللس  ح   :أيام عظيمة، الكي ينفع فيهاعلينا ستأيت  يومنا هكامع غياب مشس .. لكلك األيام املقبلة 

وعدم  ،رتاال بالناساالوعدم  ،وترك ما سواه ،وااللتفا  إليه ،هوتعظيم حق   ،تعاىلو  سبحانه من جهة تعظيمه
 .عقيدة حتمل الرجاء فيما عند اهللوبني ، االرتاال بالدنيا
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جيمع بني التعظيم هلل وتعظيم الزمان وتعظيم  ؛هكه عقيدتهن كان  ما يكون ملهيب أيام فستكون هكه األ 
 .حق  اهلل

 .ويقبل منه أعماله ،ومن اجلهة األخرى يكون يف قلبه رجاء أن يقبله اهلل 

، يسرية ويف مكاهنا نين الشعور ياألعمال الصاحلة هبك صبح، ت  ر منهما األعمال الصاحلةان، تيس  فإاا اجتمع هكان األمر 
 .هنلرجاء كاجلناحني للطائر إال يوصالصبح هكا التعظيم وهكا اوي  

 .ب ركت أعماله  من صّحت عقيدته 

ف حىت األعمال تضاع   ، اإلميان الكي حتمله قلوبنا، إن  ر  ه اإليمانر  ه اايعمال علينا أن نفك  وله ا قبل أن نفك  
املقاصد، به ينال العبد سعادة الدنيا  يف األزمنة الفاضلة على قدر ما مع العبد من إميان، اإلميان أعظم املطالب وأجل  
اإلنسان إاا قوي يف قلبه الشعور مبا أخرب  واآلخرة، باإلميان يظفر باجلنة ونعيمها، وينجو من النار وسخط اجلب ار؛ ألن  

 وحقائق ما سيكون يف اليوم اآلخر، وكل ما يت صل باحلقائق الايبية، إاا آمن اإلنسان ،به ربه عن حقائق أوصاف اهلل
 .نتيجة إميانه ستكون قوة  للعمل فإن   ؛هبكا

األعمال  م العقيدة الصحيحة نريد هبكه العقيدة الصحيحة أن تصلح أعمالنا، ألن  أننا ملا نتعل   :نستخلص اآلن 
ضا الرب، فال ملا ميتلئ اإلنسان إميان ا ينال ر . الصاحلة ال تزكو وال تربو وال تنفع وال تتضاعف إال واإلنسان قد امتأل إميان ا

 .ةضل  ة وال فتنة م  ضر  اء م  ا بالنظر إىل وجهه الكرمي يف غري ضر  ا، ويتلك  يسخط عليه أبد  

، كم لإلميان من فوائد عظيمة ومثار يانعة وخري مستمر مشاعر أهمية اإليمانفنريد اليوم أن نعيد لنفسنا هكه املشاعر، 
ال يعتين بشعوره يف هكه ! اآللة، حىت هاعاته وعباداته مثل اآللةيف الدنيا واآلخرة، وكم من زاهد فيه يعمل مثل 

! ع ا لألعمال الصاحلةق، فال تراه يف األيام الفاضلة إال مضي   د كل عامل، وسار مع كل ناع  الطاعا  والعبادا ، ورمبا قل  
 .! ع لها بقلبهه مضي  لكن  

 يف الرمحن ة  نا عقيديكون أكثر عنايتنا مبا حنمله يف قلوبل على هكه األيام أن قب  فكان من الواجب علينا وحنن ن  

 من هو اهلل؟ 
 ما أمساؤه وصفاته؟ 
 اليت جتعلين أسعى لرضاه؟ما عظمته  



 عقيدتنا في األيام الفاضلة
 

5 

  عين؟ ما أملك من أجل أن ألقاه وهو راض  اليت جتعلين أبكل  ته علي  ما فضله ومن   

 ؛د يف القرآنج  أكثر ما و   الوجدناه ولقاء الرمحن،لو نظرنا إىل القرآن لوجدنا براهني اإلميان واألخبار عن حقائق الايب 
 ظم،إليه أعاحلاجة تعاىل جعل األمر كل ما كان  سبحانه و ه من حكمة اهلل البالاة ونعمته الساباة، وهكا أمر معلوم، أن  

 .أوفر وأكثروسبل نيله وهرق حتصيله نه كان  براهي  ،والضرورة إليه ألزم

. وسائر رؤون احلياةمن حاجتنا للطعام والشراب أعظم  ،الحاجاتأعظم هه إليمان إلى احاجتنا  أن نعرف أن البد  
وأقرهبا  ،اكلك كان  دالئل اإلميان أقوى الدالئل، وبراهينه أصح  الرباهني، وسبل نيله وحتصيله أيسر السبل مسلك  لو 

ا  .وأسهلها متناوال   ،مأخك 

ا  ه ضرب اايمثال،  إذا نظرت  ه س رة إبراهيم ، سنجد عجبً للت حيد أمثااًل  وجل   ولما نرى كيف ضرب اهلل عز  
 : وجدنا ق ل اهلل تعالى

تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِنيٍ بِإِذْنِ ( 42)وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ }

 [42، 42:إبراهيم] {(42)رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ 

ار ب عليها من فروع ورعب ومثه اهلل كلمة اإلميان الثابتة يف قلب املؤمن ومايرتت  نرى كيف رب  هكا املثل ملا نتأم له 
 .اليت التزال تؤيت مثراهتا كل حني، الباسقة الفروع يف السماء، بالشجرة الطيبة الثابتة األصل

أين  :السؤال اآلن  .ا صاحلة يف كل وق جتد أثره يف سلوكه، وجتد مثرته دائم   دج  ، إاا و  هككا اإلميان يف قلب املؤمن
 أين سقيها والعناية هبا؟  رجرة اإلميان يف قلوبنا؟

ب ، فإاا كان ما نعتقده يف قلوبنا هو الكي يسب  اإلميان هو ما نعتقده يف قلوبنا ، رجرةشجرة اإليمان هه عقيدتنا إن  
كما أن النخلة   ه، ألن  اهلل فيها، ونرى آثارهاإله إال إان مبا حتمله قلوبنا، ونبحث عن كلمة ال  نعت  الف، لنا هكه الثمرا 

، ال حيىي هككا الشأن يف املؤمن ،قي  باملاءوال تنمو إال إاا س  يها، م  ن  سقيها وت   هكه الشجرة ال تبقى حية إال مبادة ت  
 (.رسولهكالم كالم اهلل و ) بسقي قلبه بالوحي احلياة احلقيقية وال تستقيم له حياته إال
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ملااا مسي القرآن  ,[4:النحل]{هِ وحِ مِنْ أَمْرِ يُنَزِِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّ }، [24:الشورى]{ نَا مِِّنْ أَمْرِ وحًا وَكَذََٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُ} 

وَمَن كَانَ مَيْتًا }، ايكون اإلنسان ميت  وبدونه ال تكون إال به حياة الروح احلقيقية  ألن   ؟اروح   ملااا مسي الوحي ؟اروح  

سُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّـهِ وَلِلرَّ}، [244:  األنعام]{ا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورً

 .[42:  األنفال]{يُحْيِيكُمْ

فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ } كيف هال عليهم األمد فقس  قلوهبمأهل الكتاب و  وجل   عز   اهللوهلكا يف سورة احلديد ملا اكر 

هَ يُحْيِي الْأَرْ( 21) مِِّنْهُمْ فَاسِقُونَ  فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثرِيٌ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ  ضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اعْلَمُوا أَنَّ اللَـّ

بعد موهتا ب و حيي القل ككلكباملاء، فبعد موهتا األرض  يكما حيي  اهلل هكا إرارة إىل أن  ، [21، 21:احلديد]{نَتَعْقِلُو

 .وهكا ال يكون إال ملن عقل آيا  اهلل، بالوحي

وإال  رلتكك  او ر لوبنا، علينا بتاكيتها بالتفك  اإلميان يف قاإلسالم و د رجرة األيام القادمة علينا أن نتعه  : نقولهكا جيعلنا 

 أَنْ اللَّهَ فَاسْأَلُوا الْخَلِقُ، الثَّوْبُ يَخْلَقُ كَمَا أَحَدِكُمْ جَوْفِ فِي لَيَخْلَقُ اإلمِيَانَ إِنَّ)): يقولصلى اهلل عليه وسلم تيبس، والنيب 

 ةوبالنسب ،صاحبها أورك  أن هتلك تعاهدهايالشجرة إاا مل  أن   ،وهكا أمر معلوم ، ((قُلُوبِكُمْ فِي اإلمِيَانَ يُجَدِّدَ

يف هكا املوسم  أن  ا خصوص  ، لسقي القلب اإلميان عل مواسم الطاعا  مواسم  جبعناية فائقة و بنتعهده  امإلمياننا إاا 
 ،كان هكا من تاكية القلب، اهلل أكبرفإاا اكرنا وقلنا ، الذكر الذي هو حياة القلوبالقادم سيكون أعظم ماهو مطلوب 

 .ك كما ينباينامن أجل أن تنطقها بلس ،ش عن اهلل الكبري يف قلبكألنك تفت  

 أينقص؟: لكن السؤال، حاال  ثباته اإلميان إاا رسخ يف القلب يصري اإلنسان يف أرد  

 اليوم اآلخر كأنك تراهاتصبح حقائق ، "حىت يكون كاجلبال ،نعم" :أيزيد؟ قال :ملا سئل األوزاعي عن اإلميان قيل له
  .عيان ا

 ."!نعم حىت ال يبقى منه ريء" :قال أينقص؟  :قيل

                                                             
يح ني   و ر و ات ه  م ص ر ي ون  ث ق ا ٌ  :املستدرك للحاكم، قال   ا ح د يٌث مل   ُي  ر ج  يف  الص ح   .ه ك 



 عقيدتنا في األيام الفاضلة
 

7 

يزيد حىت يبلغ أعلى السماوا  السبع وينقص حىت " :قال -عن زيادته ونقصانه- ومثله سئل اإلمام أمحد عن اإلميان
 ."يصل أسفل السافلني السبع

! ونرى هل هكا الككر يقع يف قلوبنا؟ وجل   جيعلنا نككر اهلل عز  ، فهكا جيعلنا خناف على إمياننا ونطلب له الزيادة
 للشجرة هلا بركا  يف لباسها ويف مثارها ويف فإن النخلة اليت ض رب  مثال  ، سيلحقنا من الك التفتيش بركة عظيمة

، ا تزداد به أعمارنا وأعمالنافالفضل هلل أنه وهبنا هريق  ، إال ويباركه ،وككلك اإلميان يبارك اإلنسان، تطييبها لألرض
.  مال املضاعفة اليت يقبلها اهللا أن تكون بركتك زيادة عمرك بقدر ما بركتك أن تعمل يف العمر القصري األعوليس رره  

  .د ا إاا دخلته ز  ب  ع   معامله، واحلمد هلل جعل له مواسم للزيادة وجعل له ر  ، واحلمد هلل بني  ر اإلمياناحلمد هلل يس  ف

 :ب اليت تزيد اإلميان وننتفع بها بأمر اهلل يف أيامنا القادمةَعسنرى اآلن الشُّ

 :وههب ع  فنبدأ بأول فرع من هكه الش  

 ا يف املعتقدا  والني  

سنها تؤجر عليه، فإاا أحسن  العقيدة وآمن  بكمال صفا  ، نفس هكه االعتقادا  وح  وكما اتفقنا يف بداية الكالم
إاا تفكر  ، هكا بنفسه باب لألجوركلها، بالكتب والرسل، وهكه األركان  باملالئكة اهلل وأن ليس كمثله ريء وآمن  

 اض  وسأل  اهلل أن تلقاه وهو ر  ،وتيقن  هبا ،والنار واجلنة ساب وامليزان والصرا القرب والبعث والنشور واحل يف مسائل
 .عنك، هكه املشاعر تؤجر عليها

  :من اايعمال القلبية

 ، حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلماض ما يباض اهللحيب اهلل وب  ب ما حمبة اهلل وح  

 .ي السنناعتقاد تعظيمه صلى اهلل عليه وسلم، ويدخل يف هكا الصالة عليه صلى اهلل عليه وسلم وحتر   

 : الته هه شعب اإليمان الته بها يزيد اإليمانمن اايعمال القلبية 

 اإلخالص 
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إال أرخاص جعل اهلل  ،رضاهماحلرص على رأيهم و واحلرص على  ثناء الناسمالحظة على ترك الرياء والنفاق و  واحلرص
ن ال أخالص ، لكن األصل أن اإلتهايل أمرنا، فهكه رؤون هلا خاصي  كعالقتنا بوالدينا، وكعالقتنا بو   ؛لرضاه ارضاهم سبب  

 .تالحظ إال ثناء اهلل

  :ومن العبادات القلبية

، ت قير الكبير، رحمة عليه والثقة به، الرحمة ، الت كلالشكر، الصبر، الرضا بالقضاء، الت بة، الخ ف، الرجاء
 .ير، ترك الحسد والحقد، ترك الغضبالصغ

 .دها اإلميان وهي من األعمال القلبيةعب اليت يول  كل هكه من الش    

 

 :يف هذه األمور جتتمعوهذه  ,د أعمال اللسانا هذا اإلميان وهذه العقيدة السليمة تولِّأيًض

 ظ بالت حيد، بالكلمة العظيمة الته هه شعار المؤمنين شعار اإليمان أوال التلف  

 .( ال إله إال اهلل محمد رس ل اهلل)

  :اللسان أيضا من أعمال

 .لم وتعليمهم الع  تالوة القرآن وتعل  

 .وهكا يدخل فيه االستافار ، والتسبيح ، وكل األاكار :الككر

 .، من أعظم العبادا الدعاء.. اء الدع

م ل  ع  فإان معىن الك أن هكا اللسان خلقه اهلل من أجل أن تستعمله يف كلمة ال إله إال اهلل، من أجل أن تتلو القرآن وت   
 .، وكل ما يلحق الك من أعمال يرضاها اهلل تعملها بلسانكالعلم وتدعو وتككر
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 :وأما أعمال البدن 

 رة يسريةمتوف   فهي عظيمة

 ، فيجتنب النجاسا  ويسرت العورا اكم  ا وح  ر حس  فأهل اإلميان ممن يتطه  

 .رب إىل اهللهكه كلها ق  

 : لبدناا من األعمال اليت يقوم هبا أيض  

رار ، ويدخل يف هكا الف  جاحلو العمرة و ، الصيامو  ،إكرام الضيفو ، وإهعام الطعام ،اجلودو الزكاة، و ، ا ونفال  الصالة فرض  
 .ينبالد  

بالكالم  إمياينتنقص هكه اجلماعة اليت من ، تشورين يف ديينالفرار بالدين من هكه اجلماعة اليت من العبادا  العظيمة  
 .جلماعة اليت أدمن  أعراض الناسهكه امن ، عن الناس

 : أيضا من العبادا  البدنية

 القيام باحلقوق 

هكه كلها  ،قهزوج فالقيام حب كإن كان هناك والدين فالقيام بربهم، إن كان هنا ،إن كان هناك عيال فالقيام حبقوقهم
 .سان على القيام هباتعترب عبادا  يؤجر اإلن

 التعاون على الرب والتقوى

 اإلصالح بني الناس

 والنهي عن املنكراألمر باملعروف 

 أداء األمانا 

 إكرام الضيف

 السعي يف خدمتهم والقيام ببعض رؤوهنم سن معاملة الناس،ح  
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 ف قربة إىل اهللللتبكير واإلسرا احىت تركن

 رد السالم

 تشمي  العاهس

 كف األاى عن الناس

 اجتناب اللهو

 .قإماهة األاى عن الطري

لكن املطلوب منا أن نعمل أي عمل من أعمال اخلري  ،هكه كلها أبواب مفتوحة أمامنا، وكلها هرق توصلنا إىل رضاه
 .ويف عقيدتنا أهنا تنفعنا ملا نلقاه

 

فإاا   ،أج ر الخلقها سبب لمضاعفة ن  أ ،من  ضائل اإليمانو  ،من مصالح اإليمان :ونعيد على نفسنا  نق ل
ونشعر أننا نعامله ليل هنار،  ،سنلقاهخوف منه وردة يقني أننا رجاء اهلل ويف قلبنا ويف قلبنا كان  عقيدتنا صحيحة 

ه، اه نشكر، وال مير على خواهرنا رغبة إال إليه نتوج  فما تضيق بنا األمور إال وإليه نفزع، وما نرى نفسنا يف راحة إال إي  
جيعل  ه، وهكا جيعل اإلميان من مصاحله وفوائده أنعمال اإلنسان مضاعفة، فيها بركا فحسن العقيدة هكا جيعل أ

 .اق به، فال يايب عنه حمبوبه أبد  اإلنسان ال ينسى حمبوبه، دائم الككر له، يشعر يف قلبه بقوة التعل  

 .وه ا من أعظم   ائد اإليمان، أن ال يك ن  ه قلبك إال الرحمن

 

، ونكون ممن إاا القادمةصل إىل االنتفاع باأليام ومن مث ن ،سلوكنا ومن مث يصح   ،عقائدنا ه وكرمه أن تصح  ل اهلل مبن  أنس
 .به يف كل حياته ويوم أن يلقى ربه، اللهم آمنيا فانتفع عليه موسم الطاعا  زاده إميان   مر  

 ،أعظم بركاته وأن   ،له بركا  ن  أاجة رديدة إليه وكيف نا حبعلى كل حال أردنا من هكا اللقاء بيان أثر اإلميان وكيف أن  
 .ويصرف قلبه عن التعلق بالدنيا أو التعلق باخللق  ،شرح له صدرهوي ،م للعبد أعمالهه يعظ  أن  
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 وه  الصدق : ننهه اللقاء بالكاله عن أعظم أسباب زيادة اإليمان 

ا وق  ما تطلب ك تكون صادق  ، يعين أعظم سبب به يزيد إميانك أن  ء إىل اهلل وهلب الصرا  املستقيميف اللجو الصدق 
 .اهلداية إىل الصرا  املستقيم

 . ، واهلل أعلم بالصواباهلداية والثبا  وزيادة اإلميان هكا من أعظم أسباب

 

وأن جيعل الطاعا  لنا وليس  علينا، فإن الفارق  ،وأن ينفعنا بالقرآن، ه وكرمه أن جيعلنا من أهل اإلميانمبن   نسأل اهلل
ا من أهل اإلميان تعاىل أن جيعلنا حق   ، هو املسؤولمنا الصدق يف القلببني أهل اإلميان وأهل النفاق ليس العمل إ

م احلقيقي ، إمنا اهل دخدره أحزان الدنيا وال ومومهار أمورنا يف الدنيا فنلقاه بقلب سليم مليس  وي   ،ويشرح صدورنا بالقرآن
أهل القبور، إاا كنا من قلوبنا، ارمحنا   اإلميان يف ثب  و ، عنك، اللهم ارض عنا، يسر لنا أمورنا أن تلقى اهلل وهو راض  
 .أنر هلم قبورهم واغفر هلم انوهبم وأحلقنا هبم وحنن على أحسن حال رمحة عامةمن املسلمني وارحم أهل القبور 

 


