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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

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

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

tafaregdroos.blogspot.comhttp:///#/! 

 :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 

 ..والشيطان، ونستغفر اهلل

 .ويرضا واهلل الموفق لما يحب

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   هلل احلمد

 شرور من باهلل ونعوذ للمغفرة، وأهل   للتقوى أهل   وهو ونستغفره ،واحلمد ءللثنا أهل وهو وتعاىل سبحانه حنمده
 خنطئ أن باهلل نعوذ ه،وعطاؤ  جوده حيرمنا ما أنفسنا على نقرتف أن باهلل نعوذ أعمالنا، ئاتسي   ومن أنفسنا

 !الرحيم احلليم وهو علينا حرمه ما ونرتكب

 اشيئ   حيرمهم بأن إليهم أحسن ،الطريق عن واضل   أو نسوا أو زاغوا فإذا دينه، على باالستقامة ويأمرهم عباده هنب  ي  
 أطاعوا، شاؤوا مىت فعلوا، شاؤوا مىت فهمتصر   حتت أهنا ونيظن   وال بالبطر، يعاملوهنا فال نعمته رواليتذك   ؛عطاياه من
 الكفر إلينا هوكر   قلوبنا، يف نهوزي   اإلميان إلينا بحب   بأن أوال   الفضل صاحب املمت   هو إمنا، أحسنوا شاؤوا مىت

 خاصة نفسه عن مناعل   ملا املن   صاحب وهو الطاعات، لب  س   لنا ريس   ملا املن   صاحب وهو والعصيان، والفسوق
 الطاعات بأبواب علينا لتفض   ملا املن   صاحب وهو التعليم، لب  س   ريس   ملا املن   صاحب وهو القرآن، عن مناعل  

 ! صاعد إليه ناوشر   نازل، إلينا خريه ر،الشك وله احلمد فله كلها،

 احلمد ولك واملنة، العطاء على احلمد فلك التأديب، من يكون ما ألطف بناوأد   وحلمه، ورمحته بسرته عاملنا كم
 . الرمحة إال رحيم عظيم رب   من يأيت فال حنمدك، حالنا كل على ،والرمحة الرتبية على

 م  فب   ا،خري   إال منه رأيت وهل: قال اهلل، إىل: له قالوا أذهب؟ أين إىلو : فقال ستموت، إنك: ألعرايب قيل وقد
 !ختوفوين؟

 .أعمالنا ئاتوسي   أنفسنا شرور من ومرات مرات ونستعيذ ،بذلك نشهد ا،خري   إال منه نر   مل وحنن

 

ٻ  ٻ   ٱ   ٻ چ  لتص  ف   سورة آيات يف كما اهلل دين على املستقيمني هؤالء وصف القرآن يف مسعنا وإذا

 .عليها يكون أن العبد على جيب اليت احلال هذه معىن ما سنعرف [٠٣:فصلت] چٻ  پ  پ  
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ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ 

 أهل أولياء املالئكة چ  ٺ    ٺ  ٿ           ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ      ٹ  ڤ  ڤ

 ؟  چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     چ: هلم يقولون فمىت اإلميان

 ؟  چ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ      ٹ  ڤ  ڤ چمىت يقولون هلم 

 ؟ چڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ مىت يبشروهنم أن يف اجلنة 

 .استقام الذي هذا سلوك ونعرف اآليات هذه من نعرفه أن نريد ما هذا

 عز   اهلل فنسأل ،املسلمني من إنين: وقال اصاحل   وعمل دعا الذي ،قوال   الناس أحسن عن فيها فن خرب اآليات وتأيت
 إنين وقال صاحلا وعمل اهلل إىل دعا) وممن ،(واستقام اهلل ريب) قال ممن اآليات، هذه أهل من حنن نكون أن وجل  

 (.عليم مسيع أنه وصفه الذي باهلل استعاذ نزع الشيطان نزغه إذا) وممن ،(املسلمني من

 

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ  ٹ ٹ

ٺ    ٺ  ٿ           ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ      ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ   ٺ 

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

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

ۀ            گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ

 چہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ        ے  ےۓ  ۓ    ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  

 [.٠٣-٠٣:فصلت]

 

 يف وليس قلوبنا يف العلم هذا يكون أن اهلل من راجون وحنن العظيمة اآليات هذه معاين من لنا ريتيس   ما نقرأ
 .قلوبنا إىل للدخول وسيلة أمساعنا تكون إمنا فقط، أمساعنا
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 : رحمه اهلل يقول الشيخ

 يخبر تعالى عن أوليائه. 

 أولياء اهلل، لهمب  ق   قوم اهلل أولياء اهلل، همحيب   الذين اهلل أولياء اهلل، أولياء من اولي   تكون أن الكلمة هذه أعظم وما
  أوليائه؟ صفة ما عنده، اهلل رفعهم قوم اهلل

 بهم االقتداء على والحثّ  تنشيطهم ذلك ضمن وفي. 

 .هبم لالقتداء غريهم طوينش   ،حاهلم على البقاء على طهمينش  من أجل أن  أوليائه عن وجل   عز   اهلل خيرب يعين

  األولياء؟ هؤالء هم من

 چٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ 

  حاهلم؟ ما

 ألمره واستسلموا اهلل، بربوبية ورضوا ونطقوا اعترفوا. 

 ، يربيهمعباده يريب   زال ال والذي ،وأمد   أعد  و  أوجد الذي ( الرب)  :أمسائه من عظيم اسم مع هنا حنن إذن
 نارب  : يقولون أهنم األمهية، يف غاية وصف هلم هؤالء األمر لفأو   قلوهبم، وعلى أبداهنم على تنزل اليت النعم بأنواع
 اهلل ريب قال م ن فإن   ربه، يعرف من بعني شيء كل إىل ينظرون عليهم، ظاهرة التوحيد آثار أن   ذلك فمعىن اهلل،
 عالمة الرضى احلياة، أحوال يف بهيقل   ا،مانع   امعطي   اعم  ن  م   ابر  مد   به يرضى ا،رب   باهلل يرضى أن اصادق   كان إن البد  

 .للربوبية االستسالم

 بيده وخيفض، يرفع ويريب، يؤدب ومينع، يعطي ا،ي  مرب    به رضيت أي ؛ارب   باهلل رضيت: أذكارنا يف نقول حنن فها
 .به الرضى الصادقني العباد فعلى املعطني، وخري احلاكمني أحسن وهو ،حال خري على رهيدب   شيء كل ملكوت

 فإذا الصفات، كمال له الذي(  اهلل ربنا)  الرضى، وقع بألسنتهم ونطقوا بقلوهبم اعرتفوا أي بربوبيته، رضوا فإذا
 عند .الرضى تام أنا قليب يف لكن خللق،ا عند هذا ،حرمين أو وهبين خفضين، أو رفعين منعين، أو أعطاين اين،رب  

 كله الصدر، يشرح كله باهلل رضي من عند لكن حرمان، امسه أو عطاء امسه اخللق عند رفع، أو خفض هذا اخللق
 .الدنيا هذه وراء ما العبد هذا مقصود ألن الرضى، من حال يف العبد جيعل
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 الواجبة بالوظيفة حال كل يف قام ،استسلم فمن لم،نستس ألمره، ونستسلم ونرضى وننطق بذلك نعرتف اهلل، ربنا
 هلل النعمة نسب العطاء جاء وإذا واحتسب، وصرب واستغفر فتاب ذنبه عن نفسه يف فتش البالء نزل فإذا عليه،

 .وحمفل جملس كل يف اهلل على وأثىن وشكر

 إذا اهلل، عن الرضى عني عينه بل اهلل، لغري املنع ينسب م نع إذا تراه وال اهلل، غري اأحد   يشكر أعطي إذا تراه ال
 .اهلل رضى ينتظر كله ذلك ويف وصرب، حاله روحر   شفت   م نع وإذا وشكر، نسب عطيأ  

 أو أعطاك (؟راض اهلل عن أنت هل) إليه، وينظر األحوال يف يقلبه اهلل أن يعلم اهلل ربنا يقول الذي العبد إن  
 الفالح لنفسه أراد فمن اهلل، طهميسل   أو اهلل رهميسخ   سبابأ هم إمنا اخللق إن ،خفضك أو رفعك منعك،

 .اخلبري العليم وهو ،الشديد وركنك صمدك هو اهلل، إال قبلة كبللق ليس للسماء، األرض فمن ،والصالح

 السماء في لواحد اواحد   األرض في فكن

 الطريق في باليا هم ماإنّ  األرض أهل عنك ودع

 هذا أصعب وما توحيده يف صدق عبد(  اهلل ربنا)  يقول فالذي اهلل، إىل لطريقا لك ممهدين فاجعلهم أردت إن
رموا أن ما الناس فإن! له املتنبهني أقل   وما أعظمه وما االختبار  يزيد إال يعطوا أن وما لألسباب، يلتفتوا إال حي 
 .سباباأل رب   عن باألسباب ينقطع أن العبد على بالء زيادة كله هذاو  باألسباب، تعلقهم

 أمرك ما بغري األسباب تعامل فال وتعاىل، سبحانه هو يرضى كما معها نتعامل أن أمرنا اهلل خلق من األسباب إن  
 .األسباب رب   به

 اهلل، األسباب؟ أعطاه من اهلل، أمره ما على أتبع [٤٨ – ٤٨:الكهف] چ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ        پ  پ  پ چ
 .رهبا عن لك احاجز   األسباب جتعل ال اهلل، أمره كما ؟بباألسبا يأخذ كيف اهلل، باألسباب؟ يأخذ أن أمره من

 

 نسمع ملا أنفاسنا قيضي   ماهو و  وصعوبة،خطورة  املواضيع أعظم من اهلل عن الرضى موضوع حال كل على
يتكلمون عن اهلل  ولعبوا هلوا دينه اختذوا من نرىملا  احلياة علينا قيضي   الذي وهو !ربنا أفعال عن يتكلمون السفهاء

 .منا السفهاء فعل مبا تؤاخذنا ال فاللهم  !  وعلينا عليهم وحلمه سرته آثارلعظيم ونرى ا
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بالتعدي على اهلل امللك العظيم الرب الكرمي، ضجت  باألمس ضجت كما اليوم ضجت اإلعالم وسائل إن
 هيستحق   ما يقع علينا أو سخطه علينا ينزل أن من باهلل نستعيذفما لنا إال الشكوى إىل اهلل، و  اهلل، غري بتعظيم
 .بفضله يعاملنا أن اهلل إىل لنتوس   لكننا ،هؤالء

 

 اهلل ربنا يقولون :ألوليائه وصف أول هذا إذن

 استقاموا ثم

 يف صدق فمن وحيفد، يسعى إليه رضاه، وراء اسعي   أنفاسه يقطع رضاه، يطلب(  اهلل هو ريب)  يقول الذي فإن
 .اهلل دين على مةاستقا ذلك أورثه اهلل، ريب: يقول أن

 وعمال   اعلم   المستقيم الصراط على استقاموا ثم. 

 سؤالك جييب أن حيب شيء، كل يف ريتنو   أن حيب الذي يقول رب اهلل حيبب إىل فؤاده العلم، أن ذلك معىن
 ،العلم من يشبع وال ويتعلم يتعلم فرتاه (اهلل؟ يرضي أعمله الذي هذا هل اهلل؟ يرضي فيه أنا الذي هذا هل)

 وجدت إذا فجوة والعمل العلم بني فإن   النفاق، من خيشى به، يعمل ال اعلم   يتعلم أن خيشى ألنه متعل   مبا ويعمل
 !النفاق إال هايسد   ال

 يف صدق إن العلم، من يستطيع مبا فيعمل العمل، يف جهده يبذل مث العلم يف جهده يبذل املستقيم هذا لكن
 له فتح منا واحد وكل لنا، ربنا عطايا ويف قدراتنا يف تلفونخم فإننا، وسعها إال انفس   يكلف ال اهلل ،العمل إرادة
 على قلبك وامجع اهلل دين على واستقم اهلل يرضي وما اهلل عن تعلم اهلل، يرضي ما متعل   فأنت اآلخر، غري باب
 .الصاحلة األعمال من يريد ملا اهلل ويوفقك رضاه، إرادة

 قلبك؟ هو أين: فالمقصود

 !وتنطوي؟ األيام تنتهي أن يريد كسالن أنه أم القدر؟ ليلة لقيام مشتاق هو له 
 !هبا؟ معت غري أنه أم بالفرصة؟ فرح هو هل 

 .خري باب بكل هبجة أهل هبا، هبجة أهل الطاعة مبواسم فرح أهل اهلل دين على استاموا الذين إن 

 .ويأنسون به يرحبون يطلبهم عليهم الطارق طرق إذا كانوا سلف، ممن اهلل دين على استقاموا الذين إن
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 .والصدق الدعوى بني وكم وهؤالء هؤالء بني فكم اهلل، فتحه باب هذا أن يعلمون إهنم

 الذي هو إليه، صدورهم ويشرح املستقيم الصراط على ميدهل   بأن عباده على ليتفض   الذي وهو اهلل من فنرجو
 . قلوبنا يف ويزينه اإلميان ذرارينا وإىل إلينا حيبب أن نسأله اخللق، قلوب يف ويزينه اإلميان بحيب  

 

 اآلخرة وفي الدنيا الحياة في البشرى فلهم. 

  البشرى؟ تأتيهم كيف

  { ُاْلَماَلِئَكةُ  َعَلْيِهمُ  تـَتَـنَـزَّل  }،االحتضار عند لهم مبشرين عليهم، نزولهم يتكرر: أي الكرام. 

 :املؤمن لروح تقول املالئكة إن املوت، عند هذا مبشرة، ملالئكةا ستقوله الذي الكالم وهذا اللقاء هذا إذن
 (.غضبان غري ورب ورحيان روح إىل، اخرجي رينهتعم   كنت الطيب، اجلسد يف الطيبة الروح أيتها اخرجي)

 

ال ختافوا مما يستقبلكم  چ  ڀ  ڀ  ڀ    پ  پ چ واختاف ال: فيقولون بشراهم، من فهذه
 املالئكة أن عباس ابن يف كالم ورد كماأو   االحتضار، يف هذا كان سواء عظيم، أمر على مقبلون مإهن من أمر،

يوم أن تلتقي األرواح باألبدان، فيصبحون يف مكان غري املكان، ويصبح  قبورهم، من مخروجهيوم  عليهم تتنزل
 كفذا ا،عظيم  مهوال   اأمر   ويرون ،جلنا ويرون ،املالئكة يرون !بصرهم حديد، ويرون ما مل يكونوا يرونه من قبل

 .وتؤم نهم يف حلظة فزع عظيمة فتطمئنهم چ  ڀ    پ  پ چ لكن !الفزع فيه حقيق اليوم

 وال ختف ال: له فيقوالن الدنيا يف معه كانا اللذان امللكان اهيتلق   قربه من اهلل يبعثه حني املؤمن العبد أن   ورد فقد
 !حتزن

 وملا اهلل هداه ملا عني ةقر   للمؤمن هي إال القيامة يوم الناس خيشى عظيمة فما عينه، وتقر   خوفه نؤم  ي أنه فاملعىن
 .الدنيا يف يعمل كان

، وال حتزنوا على ما  ما يستقبل من أمركم ختافوا الأ، ي بعثون وحني قربهم ويف موهتم عند روهنمبش  ي   مأهن   املعىن فإذن
 حياتنا يف الشيطان طنايتخب   أن باهلل نعوذ اإلنسان، الشيطان فيها طيتخب   قد حلظة املوت سكرة حلظة فإن  مضى، 
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 أن وممكن املوت تقو  يف يكون أن ممكن وهذا يرتك، ما على نهحز   ورمبا يستقبلس مما خوفه افرمب   مماتنا، عند وال
 مما ختف ال: له فقل وراءه، هسيرتك ما وعلى بنيه على رحتس   املوت له ذكرت إذا الناس من فكثري، قبله يكون

 ما على حتزن وال تستقبله، فيما عليك خوف فال ،اهلل عبادة يف أحسنت إن ترتك، ما على حتزن الو  ستستقبل
 .ورعايته اهلل حفظ يف فهو ترتكه

 يربيهم هو خلقهم والذي صالح على أنت فكن الصاحلني؟ أبناء اهلل حفظ كيف الكهف سورة يف نقرأ ألسنا
 .مويتواله

 وجبت قد فإنها  { ُتوَعُدونَ  ُكْنُتمْ  الَِّتي ِباْلَجنَّةِ  َوأَْبِشُروا }  والمستقبل، الماضي المكروه عنهم فنفوا 
 .مفعوال   اهلل وعد وكان وثبتت، لكم

 راض   ب  ر  ب   والفزع اخلوف موطن يف رواي بش   أن بعباده، اهلل رمحة متام من وهذا باجلنة، روني بش   أهنم ذلك معىن إذن
  الدنيا؟ احلياة يف ناأولياؤ  يكونون كيف اآلخرة، ويف الدنيا احلياة يف أولياؤكم حنن:  املالئكة تقول غضبان، غري

 يف قرناءكم كنا أي ذلك؟ معىن ما الدنيا، احلياة يف مأولياءؤ  كنا حنن :االحتضار عند للمؤمنني تقول اآلن املالئكة
 .كم بأمر اهللنوفقكم وحنفظ و نسددكم الدنيا احلياة

 :يقول الشيخيف الدنيا ماذا يفعلون؟ 

 لهم ويزينونه الخير، على الدنيا في يحثونهم 
 قلوبهم في ويقبحونه الشر، عن ويرهبونهم 
 لهم اهلل ويدعون. 

 هذا من قلبك تلم   ةمل   هالك، إال اهلل على يهلك ال هإن   آمنوا، للذين يستغفرون العرش محلة أن   كما !اهلل سبحان
 .قلبك يف ويقبحه الشر من ويرهبك لك، ويزينه عليه وحيثك اخلري إىل إليك يشري باخلري، يعدك لكامل

 :إن هؤالء املالئكة كما يقول الشيخ
 القيامة وفي وظلمته، والقبر وشدته، الموت عند وخصوص ا والمخاوف، المصائب عند ويثبتونهم 

 الصراط وعلى وأهوالها،

 ويف ،الصور يف النفخ وعند شة،ح  الو   من سونيؤن   القرب يف وكذلك ،وحيفظون دونسد  ي ناءر  ق    الدنيا يف هم فإذن
 .طاالصر  وعلى ،وأهواهلا القيامة
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 ربهم بكرامة يهنئونهم الجنة وفي! 
 ارِ  ُعْقَبى َفِنْعمَ  َصبَـْرتُمْ  ِبَما َعَلْيُكمْ  َساَلمٌ  }  باب كل من عليهم ويدخلون   : أيضا لهم ويقولون  { الدَّ

ُفُسُكم َتْشَتِهي َما }  الجنة في  : أي  { ِفيَها َوَلُكمْ  }     . وهيئ أعدّ  قد  { أَنـْ

 : أقوال هذه أن أي

 حتزنوا وال ختافوا أال: األول

 توعدون كنتم اليت باجلنة وأبشروا:  والثاين

 خرةواآل الدنيا احلياة يف أولياؤكم حنن: الثالث

 د أ عد  وهي ء، قأنفسكم تشتهي ما فيها ولكم: والرابع

 .تدعون ما فيها ولكم واخلامس،

  {  ُْعونَ  َما ِفيَها َوَلُكم  اللذات أنواع من وتطلبونه إرادتكم به تتعلق ما كل من تطلبون  : أي  { َتدَّ
 . بشر قلب على خطر وال سمعت، أذن وال رأت، عين ال مما والمشتهيات،

 .رحيم غفور من نزال   كله هذا

  {  رَِحيم   َغُفور   ِمنْ  نـُُزال  }وضيافة نـُُزلٌ  المقيم، والنعيم الجزيل، الثواب هذا: أي  

 بعباده ولطف ورحم وسرت غفر رؤوف، رحيم ،للذنوب غفور من وإنعام وعطاء العاملني، رب عند ضيافة
 .ساملني وهم الدار تلك إىل فأوصلهم املؤمنني

 { َْغُفور   ِمن }منكم قبلها ثم الحسنات، لفعل وفقكم حيث{  رَِحيمٌ }  السيئات، لكم غفر .
 .المطلوب أنالكم وبرحمته، المحذور، عنكم أزال فبمغفرته

فنسأل اهلل أن يوفقنا فيما بقي من رمضان ألعمال صاحلة ونتوسل إليه وليس لنا وسيلة إال الفقر إليه أن يقبل منا 
جواد كرمي، رب رحيم، ما رأينا منه إال  أعمالنا ويغفر لنا ذنوبنا، يغفر لنا ما سلف وكان، ويرحم ضعفنا وفقرنا، إنه 

 !كل خري، رأينا آثار ألطافه بنا، فالطف بنا وباملسلمني يارب العاملني
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 : تعاىل قوله إىل السياق انتقل مث

  { ْاْلُمْسِلِمينَ  ِمنَ  ِإنَِّني َوَقالَ  َصاِلح ا َوَعِملَ  اللَّهِ  ِإَلى َدَعا ِممَّنْ  قَـْوال   َأْحَسنُ  َوَمن}  
 ِإَلى َدَعا ِممَّنْ }  وحالة وطريقة، كالم ا: أي. قوال أحسن أحد ال: أي رالمتقر   النفي بمعنى استفهام هذا
 { اللَّهِ 

 .اهلل إىل دعا من حال هو اهلل يرضاها حال أحسن اهلل؟ يرضاها حال أحسن هي ما احلال؟ هذه ما

  اهلل؟ إىل يدعو كيف

 الجاهلين بتعليم 

 .ل ممعناه جيب أن يكون هو متع

 والمعرضين الغافلين ووعظ 

 امعرض   أو غافال   عظو ي جاهال، ميعل   إذن

 المبطلين ومجادلة 

مع قد، أمور ثالثة هذه إذن مع ال وقد لشخص جت   : وهي جت 

 يعلمه جاهل .1
 يعظه معرض أو غافل .2
 (.جمادلة اجملادل) جيادله بالباطل جمادل .٠

 :هؤالء كل

 أنواعها بجميع اهلل، بعبادة باألمر 

 .إياه نعلمهم الذي هذا هؤالء كل أنواعها، جبميع اهلل بعبادة باألمر هذه

 أمكن مهما وتحسينها عليها، والحث 

 : أمور ثالثة هناك إذن
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 .عبدوا اهلل اهلل، بعبادة نأمرهم .1
 ونرغبهم يف ذلك، احلمد هلل اجتمعوا عبدوا فعلوا  حنثهم .2
 .  حنس ن، نطلب منهم التحسني .٠

 مع الناس، تكلم إال العشاء صالة انتهت أن فما العشاء، صلوا الفرض، انتهىف مكان، يف تصلي أنك نفرتض
 أحسنوا صلوا، بأهنم أحسنوا هم الصالة، بعد ما أذكار انتهاء بعد إال اإلنسان يتكلم أال هذا مثل يف السنة أن

 .حتسني إىل حيتاج هذا الذكر بعد إىل كالمهم حيبسوا أن تركوا كوهنم لكن ذكروا، بأهنم

األمر  فيها، ونرغبهم عليها مهحنث الثاين األمر العبادات، جبميع نأمرهم األمر أولنت قد ر األمور بقدرها، فأ
 .الثالث حنس نها، هذا يف األوامر

 .أما يف النواهي فيكون بالزجر عنها

 تركه يوجب طريق بكل وتقبيحه عنه، اهلل نهى عما والزجر 

 .مننعهم ونقب حه

 وتحسينه اإلسالم دين أصل لىإ الدعوة هذه من خصوص ا 

 .أصل دين اإلسالم املقصود به التوحيد

 والنهي بالمعروف، واألمر والشرك، الكفر من يضاده عما والنهي أحسن، هي بالتي أعدائه ومجادلة 
   . المنكر عن

مر هذا يف فروع الدين، وأهم شيء يف أصوله أال وهو الدعوة إىل التوحيد، فكم من غافل عن هذا األ إذن 
العظيم، كم من غافل عن الدعوة إىل التوحيد ، اعتىن بأمور ميكن تعويضها إذا أحسن اإلنسان يف توحيده، فتأيت 

 .أمر غاية يف األمهية ويرتك ملا هو أقل منه أمهية الغفلة عن

 وذكر رحمته، وكمال جوده، وسعة نعمه، تفاصيل بذكر عباده، إلى تحبيبه اهلل، إلى الدعوة ومن 
 .جالله ونعوت كماله، أوصاف

 الصفات، كامل ،الكرمي العرش رب   العظيم اهلل حتبيب عباده، إىل وتعاىل سبحانه حتبيبه اهلل إىل الدعوة منإذن 
 . اهلل يف اخللق بتحبيب نفسك إىل نأحس   اهلل، عن هممكل   اهلل، يف اخللق بحب  
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 نعمه تفاصيل بذكر 

 اذكر رمحته، كمال هلم اذكر جوده، سعة  هلم اذكر نعمائه، من بالتفاصيل رهمذك  و  معهم اجتمع! ما أعظم نعمه
هو جمتهد يف معرفة  ، اهلل حب يف صادق هو يكون أن العبد من يستلزم وهذاكماله ونعوت جالله،  أوصاف هلم

 من أكثر اهلل إىل داعي يا أنت وصفاته، أمسائه يف التفكري من أكثرر يف آالئه وجالله، ر متدب  اهلل، هو متفك  
 لنا عشر   ،اجلميل وأظهر القبيح رتس   ه،رت  س   إىل انظر حولك، من وأحوال أحوالك بقل   وصفاته، أمسائه يف التفكري

 .مقصودها إىل وتصل القلوب وهتدأ النفوس ترتاح هبا اليت العظيمة الشرائع من

 !ترد مل أو أردت فةاملعر  هذه لسانك على سيجري هلل، معرفتك بقل   الداعي أيها أنت

ا مكاهن يف عظيمة شريفة وظيفة إهنا !اهلل يف اهلل عباد بب  حي   اهلل على الثناء كثري لسانه الذي العبد هذا أعظم ما
ونقول واهلل هو الشهيد أنه ال ألذ  من الكالم عن اهلل، لكن أنت متي ز نفسك إن  . ملن أحسن االنتفاع من ذلك

دق ، جرى على لسانه اخلري، أجراه رب  األرباب على لسان أوليائه، نعمة عظيمة كنت صادقا أو كاذب ا، فمن ص
 .الدعوة إىل اهلل، من ة كرمية منه سبحانه

 على والحث، رسوله وسنة اهلل كتاب من والهدى العلم اقتباس في الترغيب اهلل، إلى الدعوة ومن 
 إليه موصل طريق بكل ذلك،

علوم الدنيا  إن  ! عظ م هلم علوم الدنيا، حب بهم لعلم الشرع، ال هتو نه يف نفوسهم وت  رغ ب الناس يف اقتباس العلم
 .اهلل، تابعة لعلم الكتاب والسنةتابعة للعلم عن 

يف اقتباس العلم واهلدى من كتاب اهلل  الرتغيب وهو مهم، أمر إىل انتقل اهلل يف وحببتهم الناس متعل   إذن إذا
العلم لك، وأنت دورك يا من تدعو إىل اهلل أن جتعل  مصدرا مها والسنة الكتاب يكون أن اعتين وسنة رسول اهلل،

 القرآن وبني الناس بني تضع ال: واملعىن . الناس يرغبون يف اقتباس العلم واهلدى من كتاب اهلل وسنة رسوله
 .حواجز وسلم عليه اهلل صلى الرسول سنة وبني الناس بني تضع ال حواجز،

 العلم صغار الناس متعل   ارباني   وتكون برفق تأخذه أنك ينالد   هذا زميي   ما فإن   إليه، الوصول طريق همعلي سهل إمنا
 . وسلم عليه اهلل صلى رسوله وقال اهلل قال نم   مصدره، من لكن كباره، قبل

 فمن إليه، موصل طريق بكل العلم يف بهمحتب   ذلك، على واحلث واهلدى العلم اقتباس يف الرتغيب الدعوة من إذن
 على وجل   عز   اهلل نعم ومن ذلك، على وحيث   العلم، طلب للناس روييس   بحيب   تراه ،اآلية هذه أهل من كان
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 اإلنفاق أنواع من وجعل تنفق، كأنك متعل   إذا كفإن   اإلنفاق، أنواع من انوع   وتعليمه العلم جعل أن اخللق
- العلم عليك عسر وإن للعلم، امنفق   كنت متوعل   تمل  تع إن نا،ب اهلل رمحة من كله فهذا، العلم على اإلنفاق

 العلم طلبة على فأنفق مبالك، اهلل إىل والدعوة الدين خدم ممن فكن ،مال صاحب وكنت -موتعل   متتعل   أن
 أن أحد يظن وال الفقراء، وأنتم الغين واهلل العلم، هبا ينتشر اأوقاف   عليها أوقف العلم، أماكن على أنفق تعلمهم،

 .واملنع بالعطاء خيتربهم لكنه خلقه يعطي ،الغىن تام   فهو أحد، حباجة اهلل

 يوجلالباب الذي  الذي هوبل  اهلل، إىل الدعوة أبواب أعظم من -التعليم باب- العظيم الباب هذا حال كل على
تستطيع أن تدعو : ن نقوللك العلم، باب وجلت إذا إال تدعو أن تستطيعت ال أن يعين اهلل، إىل لدعوة اىلإ منه

 .اهلل نعم من وهذا مون،فيعل   ديارهم إىل فيذهبون يتعلمون العلم طلببأن تنفق على 

 ومقابلة الخلق، عموم إلى واإلحسان األخالق، مكارم على الحثّ  -من الدعوة-: ذلك ومن 
 .الوالدين وبر األرحام، بصلة واألمر باإلحسان، المسيء

 عز   اهلل فحبب تفاصيله يف ادخل التوحيد باب وجلت وإذا التوحيد، إىل بالدعوة تكون وةالدع األمر أول ابدأن إذن
 ادور   له وأنشئ عليهم رهويس   العلم إليهم بفحب   ذلك من أكثر متقد   نعمائه، تفاصيل تذكر بأن خلقه إىل وجل  
ابذل جهدك أن يكون هذا  و  امكارمه مهموعل   األخالق فيهم اغرس أكثر متقد   عليهم، وأنفق منيمعل   له موعل  
، اهلل إىل قربة وإمنا املدين، اجملتمع أجل من وليس اهلل طاعة أجل من األخالق تعلمهم مبعىن أن هلل، اخالص   كله

 معل   وفروعه، الدين أصول متعل  برب  الوالدين، إذن احلمد هلل األمر يف غاية الوضوح، و  األرحام بصلة مرهماو 
 األخالق ومكارم وفروعه الدين أصول مهمعل   وصفاته، وجل   عز   اهلل أمساء معل   التوحيد،

 ذلك يناسب بما والمصائب، والعوارض، المواسم، أوقات في الناس، لعموم الوعظ :ذلك ومن 
 .الحال

 لينتبهوا فعظهم األخرية، العشر تأيت، املبارك الشهر هذا يف فعظهم ،قوال   الناس أحسن نم   نك   رمضان أتى فإذا
 ،آراء فتهمختط   الناس عوارض، هناك تكون أو، عظهم احلرم األشهر تأيت عظهم، احلج يأيت وأعماهلم، مألوقاهت
 كلمة فيه لك أنت هذا كل به؟ نفعل ماذا هذا كل مسائل، عليهم طرأت أو فكر أتاهم اهلل، دين عن ابتعدوا
 من وأكثروا ذكركم امخدوابل  ،الفتنة يف متتقد   فال واختالط فتنة فيه كان إن أما ا،واضح   األمر كان إن ووعظ

 .ربكم ذكر
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 .البايل كاملتاع أيأحالس بيوهتم  بيوهتم، أحالس يكونوا نأ اخللق على ،للخلق عرضت إذا الفت إن

 ."إيل كهجرة اهلرج يف عبادة" ربكم، ذكر من وأكثروا الفت ذكر من أمخدوا

 جميع من والترهيب كله، الخير إلى الدعوة تشمله مما أفراده، تنحصر ال مما ذلك غير إلى 
 .الشر

 اهلل، أمر امتثال إلى بنفسه، هو بادر اهلل، إلى الخلق دعوته مع: أي {َصاِلح ا َوَعِملَ }: تعالى قال ثم
 .ربه يـُْرِضي الذي الصالح، بالعمل

 . اهلل أمر المتثال يسارع ، يعمل هو ،لمالع وبني اهلل إىل الدعوة بني مجع عبد فهذا

 { َاْلُمْسِلِمينَ  ِمنَ  ِإنَِّني الَ َوق }تمامها المرتبة، وهذه طريقه، في السالكين ألمره، المنقادين: أي 
 غيرهم وتكميل أنفسهم تكميل على عملوا الذين للصديقين،

 غريه وكم ل الصاحل بالعمل نفسه كمل له؟اح ما الصديقني، من فهو املرتبة هذه لإلنسان مت إذا إذن

 من قوال ، الناس، أشر نمِ  أنّ  كما -:الضد نرى هنا ومن- الرسل، من التامة ثةالورا لهم وحصلت 
 .لسبله السالكين الضالين دعاة من كان

 (.من دعا للضالل وسلك هو سبيله)أشر الناس قوال  عكس من أحسن الناس قوال  من 

 إلى األخرى، نزلتو  عليين، أعلى إلى إحداهما ارتفعت اللتين المتباينتين، المرتبتين هاتين وبين 
 اهلل إال يعلمها ال مراتب سافلين، أسفل

 الشر إىل الدعوة كرب تولوا الذين األشرار هلؤالء النقص وتام للصديقني، الكمال فإذن

 {يـَْعَمُلونَ  َعمَّا ِبَغاِفل   رَبُّكَ  َوَما َعِمُلوا ِممَّا َدرََجاتٌ  َوِلُكل  } بالخلق معمورة وكلها 

 أو والعمل، الدعوة بني جتمع اخلريية مرتبة كانت إذا اخلريية بني جتمع مرتبة كل يف خلق، كهنا مرتبة كل يف يعين
 .، فهي معمورة باخللقإليه والدعوة النفس يف الشر بني فتجمع الشر مرتبة

 ي َئةُ  َواَل  اْلَحَسَنةُ  َتْسَتِوي َواَل }: تعالى يقول  -بشرط- والطاعات الحسنات فعل يستوي ال: أي{ السَّ
 ترضيه وال تسخطه التي والمعاصي السيئات فعل وال تعالى، اهلل رضا ألجل



 فصلت سورة من 03-03 اآليات تفسري: والعشرون الرابع اللقاء

 

 43  هـ4101لقاءات رمضان 

  أبدا، األمران هذان يستويان ال الطاعة أو املعصية يفعل اإلنسان نفس يف

 إليهم اإلساءة وال الخلق، إلى اإلحسان يستوي وال 

 .ة السيئةويف غريك أيض ا ال يستوي أن حتسن أو أن تسيء، ال تستوي الكلمة الطيبة والكلم

 ْحَسانِ  َجَزاءُ  َهلْ }  جزائها في وال وصفها، في وال ذاتها، في ال ْحَسانُ  ِإالَّ  اإْلِ  { اإْلِ

 .اإلساءة مع يستوي جزائه يف وال وصفه يف وال ذاته يف ال اإلحسان إذن

 إليك أساء من إلى اإلحسان وهو كبير، موقع له خاص، بإحسان رأمَ  ثم 

 .إليك يسيء نم   اآلن بإساءة، يقابلوك مل لقوم ساناإلح تبتدئ أن فقط ليس اآلن

 حق له من خصوص ا الخلق، من مسيء إليك أساء فإذا: أي{  َأْحَسنُ  ِهيَ  بِالَِّتي اْدَفعْ } : فقال 
 ونحوهم واألصحاب، كاألقارب، عليك، كبير

 أحسن هي باليت ادفع فأنت الشيطان، وتدخ ل الدنيا عوارض من حيصل ما بينهم حيصل 

 وإن عنه، فاعف ظلمك، وإن َفصْلُه، قطعك فإن إليه، باإلحسان فقابله بالفعل، أو بالقول اءةإس 
 وترك هجرك، وإن. اللين بالقول وعامله عنه، اعف بل تقابله، فال حاضر ا، أو غائب ا فيك، تكلم

 .عظيمة فائدة حصل باإلحسان، اإلساءة قابلت فإذا السالم، له وابذل الكالم، له َفطي بْ  خطابك،
  {َنكَ  الَِّذي َفِإَذا َنهُ  بـَيـْ  .شفيق قريب كأنه: أي{  َحِميمٌ  َوِلي   َكأَنَّهُ  َعَداَوةٌ  َوبـَيـْ

 يكون فجأة، إمنا يكون مع األيام، فإن فهذا يكون بأمر اهلل بعد أن خيترب اهلل صدقك وصربك، ومثل هذا ال
 .اإلنسان خيترب إن كان صادق ا يف صربه على أم ر اهلل

  {يـَُلقَّاَها َوَما  }تكره، ما على نفوسهم{  َصبَـُروا الَِّذينَ  ِإالَّ }  الحميدة الخصلة لهذه يوفق وما: أي 
 عنه، العفو وعدم بإساءته المسيء مقابلة على مجبولة النفوس فإن اهلل، يحبه ما على وأجبروها

 ".باإلحسان؟ فكيف
 نفسه اإلنسان رصبّ  فإذا .1
 ربه أمر وامتثل .2
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 الثواب جزيل وعرف .٠
 شدة إال العداوة يزيد وال شيئ ا، يفيده ال عمله بجنس للمسيء مقابلته أن وعلم .4
 رفعه لّله تواضع من بل قدره، بواضع ليس إليه إحسانه وأن .5

 .له مستحلي ا امتلذذ   ذلك، وفعل األمر، عليه هان

 ما استمرت لو العداوةأثر  يرى الرابع الثواب، جبزيلمبعرفة  نفسه يرغب ثالثا ربه، أمر ميتثل ثانيا يصربها، عمل أول
 اجتمعت إذا اهلل، عند قدرك شيء أهم قدره بواضع ليس إليه إحسانه أن يعلم أن اخلامساألمر  الدنيا؟ يف الفائدة

يعين تنظر  .له مستحلي ا متلذذ ا ذلك، وفعل األمر، عليه هان تواضع هلل رفعه، لك هذه اخلمسة وعلمت أن من
 . اهلل يرفعين أن وأنتظر اجلناح لك سأخفض وتقول

 الدنيا في الرفعة العبد بها ينال التي الخلق، خواص خصال من لكونها{  َعِظيم   َحظ   ُذو ِإالَّ  يـَُلقَّاَها َوَما} 
 .األخالق مكارم خصال أكبر من هي التي واآلخرة،

 فإن إميان، بال أخالق مكارم هناك ليسف تتحص ل مع قوة التوحيد واإلميان، األخالق مكارم أن ذلك معىن إذن
 نفوسنا وإمنا لطلب املنزلة عند اهلل، ومن طلب املنزلة عند اهلل رفعه اهلل، هلا دافعا اإلميان كان مؤمنا اإلنسان كان
 الشيطان، نزغات من باهلل ونعوذ ،األرض إىل اخللود من باهلل فنعوذ ، األرض إىل دخنل وجتعلنا تضعنا اليت هي

 . چ  ڭ  ڭ    ڭ    ۓ  ۓے  ے        ھ    ھ  ھ  ھ  ہ چ بعدها، اآلية أتت لذلكو 

 : نوعني من األعداء احلياة، يف املشاكل من نوعني عندكواملعىن أن 

 باإلساءة يقابلكم نسيإ .1
 . انزغ   قلبك يف ينزغ الذي وهو وجين .2

واالستعاذة عبادة  ستعاذة،باالي، اعبد اهلل احتم باهلل فاستغذ اجلين وأما أحسن، هي باليت فادفع اإلنسيفأما  
 .عظيمة قد غ فل عنها ، فنعوذ باهلل من الشيطان الرجيم، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا

 

مباركة  هذه التواصل أسباب جيعل وأن نعمه، علينا حيفظ أن وتعاىل سبحانه ونسأله ر،يس   ما على اهلل حنمد
 .اللهم آمني. تنفعنا


