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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 

 .ىواهلل الموفق لما يحب ويرض

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

 

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

بفهم   بفضل اهلل عزلنا نتمت  وال ,يف هذا الشهر املبارك لقاءاتلسلسلة االرابع عشر من  لقاؤناهذا هو 
فنسأل اهلل أن جيعلنا من  . اء من عبادهها اهلل على من ش  مين   وهذه نعمة ,سبحانه وتعاىل كالمه

 ,الطمع والرجاء يف رمحته من عباده ب  الراغبني إليه باملزيد وهو سبحانه وتعاىل يُح  ,الشاكرين على نعمائه
بأن يطلب وسيتزيد  هنبي   ر  ولذلك أم   ,مل  طلب املزيد يف شأن دينهم ويف شأن العح  من عباده ب  ويُح 

يف أعمال  ويظهر أثره, ا ننتفع بهنجعل علماو  ,انا علم  د  زح  م  هُ فالل   ١١١: طه چٺ  ٺ  ٿ  ٿچ
نا أن تكون هذه الساعة ساعة حنتسب عليك يارب   ,ل ميزاننا يوم أن نلقاكويثق   ,قلوبنا وأعمال جوارحنا

 .ا نلقاكتنفعنا هبا مل  

 

 للمرة مررنابذلك قد  ونكون ,إبراهيم هخليلِ  على اهللُ  فيه ثنييُ  موقف فيه شناقح نُ  اهلل نا اليوم بإذنولقاؤ 
 .السالم عليه إلبراهيم اهلل ثناءو  مواقف على الثالثة

 بل األنبياء, عن واألخبار القصص من خلت اليت ؛النحل سورة يف املوقف هذا أن   :له بيتعج   اومم  
 وكان وتعاىل, سبحانه كماله وأوصاف وآالئه نعمه بذكر للتوحيد اهلل استحقاق إظهار يف هاكل   كانت

 اهلل صفات كمال وإىل, عليه اهلل آالء وإىل عليه اهلل إنعام كمال إىل نظر الذي هو التوحيد حق   داملوح  
  .اهلل فشكر شيء, كل يف تظهر اليت وجل   عز  

 هرب   دوح   الذي هو اكرفالش    ٣: اإلنسان چېئ  ېئ  ېئ  ىئ    چ  التوحيد دليل هو كرالش   فإن
 أمور نفسه تتداخل من اأم   ,وحده يشكره أن وحده إليه النعمة نسبة أثر من وكان إليه, النعمة نسبة يف

 صاحب هو هأن   ظن   أو ,عمةعور بالن  الش   عن ته أصال  شت   أو ,وحده هللإىل ا النعمة نسبة عن تهفشت  
 فيها اليت ؛العظيمة ورةالس   هذه مت  تُ  افلم   شكره, يف اأيض   ذلك وجتد ,توحيده يف اشوب   جتد فهذا ,عمةالن  
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 عليه إبراهيم بذكرملا تتم  ,د هو الذي يشكراملوح   وأن   ,الواجب شكره وأن   ,توحيد اهلل بنعمائه دالئل
 خالل من بوضوح يتبني   وهذا كر,الش   يف امنوذج   ,التوحيد يف امنوذج   كان هأن  على  ذلك يدل   المالس  

 .اآليات

 :توحيدالل سبحانه وتعاىل يف ختام سورة النحل اليت فيها عرض حلقائق تدفع اإلنسان مباشرة إىل يقو 

ٿ  ٹ    ٹ         ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄڄ  ٹ ٹ چ 

ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  

ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ        ڑڑ  ک  ک       ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  

ڳ   ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ

ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ    ەئ  

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  

 ١٢١ – ١٢١: النحل چی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   

 

   چٿ  ٹ    ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ چ 

 :أنهالخمس صفات من إبراهيم عليه السالم  وهذه

 .ةأم   .1
  .هلل اه قانت  أن   .2
 .ه حنيفأن   .3
  .مل يكن من املشركني هأن   .4
 .ألنعمه اه شاكر  أن   .5
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 :اهلل من عطايا خمس قابلتها السالم عليه إبراهيم من صفات الخمس وهذه

 .اجتباه .1
 .مستقيم صراط إىل وهداه .2
 .حسنة الدنيا يف وآتيناه .3
 .الصاحلني ملن اآلخرة يف وإنه .4
 .املشركني من كان وما احنيف   إبراهيم ملة اتبع أن إليك أوحينا مث .5

ڌ  ڎ  چ ةاحلنيفي   تهمل   يف له اتابع   وسلم عليه اهلل صلى نانبي   جعل :هرب   عند مكانته من إذن

 . چڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ        ڑڑ  ک  ک       ک  ک 

 عز   اهلل عطاء وهذا الم,الس   عليه إبراهيم صفات هذه ه,رب   عند المالس   عليه إبراهيم مكانة هذه إذنف
 .له وجل  

ڳ   ڳ  چ  ؟بتالس   معىن ما وسنفهم چگ  گ  گ  چ  :وتعاىل سبحانه يقول مث

 .  چ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ   ڳڱ  ڱ  ڱ

ہ  ہ   ہ  ہ  چ اخلطاب له يصلح من كل   وإىل ,وسلم عليه اهلل صلى النيب إىل األمر هيتوج  

ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

 . چۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ 

 ,احلسنة واملوعظة باحلكمة كرب   سبيل إىل ادع أنت باملهتدين, وأعلم بيلالس   عن ضل   مبن أعلم اهلل نارب  
 اهلل امت   كيف معلح من قرأ سورة النحل  يعين السورة, يف مسعته هكل   هذاو  أحسن, هي باليت هلموجادح 
 كيف؟   للناس نونهبي  يُ  كيف؟   عليه هوننب  يُ  كيف؟  التوحيد يعرضون كيف بتعليمهم املؤمنني خلقه على

 باملوعظة الناس خياطبون اوأيض  , يناسبهم مبا قوم كل فيخاطبون ؟كمةباحلح  رهبم سبيل إىل يدعون
 املهتدين اخللق على ما هذا احلق, بيان إىل يوصل طريق حقه يف اجلدل كان من وجيادلون ,احلسنة
 .باملهتدين أعلم وهو سبيله عن ضل   مبن أعلم وتعاىل سبحانه وهو, رهبم إىل الداعني الطائعني املؤمنني
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 أهم إىل تدعو كيف معل  تُ  ورةالس   هذه النحل, بسورة فعليه اهلل إىل يدعو كيف ميتعل   أن أراد فمن
 
ُ
 الدعوة يف أحسنت فإذا جتادهلم, وكيف ,فيه الناس تعظ وكيف ,تعرضه وكيف التوحيد, وهو اتم  هح امل

 .حمسن بعده فيما فأنت ,التوحيد إىل

 

ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ    ەئ  ۅ  ۉ  ۉ  چ : وجل   عز   اهلل يقول

 اهلل صلى النيب دعاهم الذين القوم هؤالء أن   وكيف مضى, مبا عالقته لنا سيتبني   وهذا چەئ
 اخصوص   يسري, كيف اهلل إىل يدعو طريقه يف العبدو  تداء,عاال منهم يصل كيف هلم وبني   ,وسلم عليه
 .عليه اخللق اعتداء حال

 

  چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی چ

 تدل   اليت اإلنسانية املشاعر هذه ميكرون, ام   ضيق   يف تكن وال عليهم حتزن ال عوةالد   وارد   الذين القوم
 ليس احلزن هذا يكون أن اإلنسان على خُيشى ذلك بعد لكن ما, حد   إىل صاحبها تنفع هتماماال على

 .عليه جيب مبا القيام عن رهيُأخ   مث   ومن مكانه, يف

 

 إىل باإلشارة العظيمة السورة هذه فُختمت  چی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب چ
 بأن إال يكون ال وفالحهما واآلخرة الدنيا سعادة أن   نتيق   نمؤمح  كل غاية هي اليت ,وجل   عز   اهلل معية

 اهلل, حق يف هي وكيف ة,املعي   ىنمع اهلل شاء إن لنا وسيتبني   معه, العبد عن اراضي   وجل   عز   اهلل يكون
 مع وهو معهم وجل   عز   اهلل يكون أن يرجون ويرجوهنا, دوناملوح   إليها يسعى عظيمة نعمة هي وكيف

 .احملسنني
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  چٿ  ٹ    ٹ         ٹ چ  :يف قوله تعاىل: الشيخ السعدي رمحه اهلل تفسري بقراءة نبدأ

 العالية الفضائل من به هوخص   والسالم، الصالة عليه إبراهيم خليله به لفض   اعم   تعالى خبريُ "
 ."الكاملة والمناقب

 سبحانه هب  يُ  ةل  اخلُ  مرتبة له وتعاىل, سبحانه الرمحن خليل المالس   عليه إبراهيم أن   نعتقده ما هذا إذن 
 .وتعاىل سبحانه ب  يُح  من ب  بحُ  اهلل إىل بنتقر   ه,حنب   فنحن هيب   اهلل وألن   وتعاىل,

 .كاملة ومناقب عالية فضائلمن  به هخص  و  ل به خليلهفض   اعم   تعاىل ربخيُ 

 :فضيلة أول فكانت

 ."اهتدي  ا مُ ا لخصال الخير هادي  ا جامع  إمام  : أي چٿ  ٹ    ٹ         ٹ  چ " (1

اخلري,  إمام جامع خلصال يأ ها,كل   اخلري صفات مجعت فاتالص   وهذه بنفسه, اهتدي  مُ  لغريه اهادي   
 .ملرهب   خلفه ويسريون مسلكه إىل ينظرون اسفالن   لغريه, اهادي   بنفسه امهتدي   ,صفة خري كل    هإمام في

 :هأن   العظيمة صفاته ومن

 ."ينا له الد  ه مخلص  ا لطاعة رب  مديم  : أي  چ ٹ  ڤ چ " (2
 إذا اقانت   صبحيُ  هلرب   الطائع العبد أن  : واملعىن, اهلل طاعة على دائم   مبعىن قانت   عليها, دائم بالطاعة قائم
 يف قاليُ  كما وهذا ا,هتاون   أو كسال   تركها اوإمن   صحيح, سبب غري من كهاويُت  يقطعها ومل الطاعة, أدام

 إِلَى األَعْمَالِ أَحَبُّ)) :ذلك إىل وسلم عليه اهلل صلى النيب أشار وقد النوافل, حق   يف قاليُ  الفرائض حق  

 .اقانت   هأن   اإلنسان صفة من جيعل األعمال على فالدوام ,1((قَلَّ وَإِنْ أَدْوَمُهَا تَعَالَى اللَّهِ

 فإذن ,اهلل وجه غري يريد ال اخملص   اإلدامة هذه يف ويكون ه,رب   طاعة على املدمي: أي القانت ب  حِ يُ  واهلل
 .الطاعة على الدوام طاعته يف إخالصه مع مجع القانت

                                                             
 .1335 /باب ال كان عمله دمية /كتاب صالة املسافرين وقصرها" صحيح مسلم" 1
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 إذا  ,2((مُؤْمِنٌ إِالَّ الْوُضُوءِ عَلَى يُحَافِظُ الَ)) الوضوء, على ُيافظ املؤمن أن   خرب مثال   بلغك فإذا

 ,وضوءك فسديُ  ما دجح وُ  فإذا ,ئ امتوض ادائم   تبقى أن تدمي هلل اقانت   تكون يك  فلح  بلغك هذا اخلرب
   .وضوء على وقتك كل   فتبقى تتوضأ, أن على حترص

 على حريص   وسلم عليه اهلل صلى النيب أن   وعلى ,مكانته وعلى واكالس   عن خرب يأتيك وهكذا 
 متتعل   ماكل   واك,الس   على حرص ذا اأيض   تكون فأنت ا,دائم   تهألم   مكانته ويبني   واك,الس  
 .اقانت   هذا مية,دح  عملك فيكون ت,م  د  وأ   تص  ل  أخ  

 :يقول ,احنيف   إىل نأيت

 ."واهن سِ ا عم  عرض  ة مُ ة، واإلنابة والعبودي   على اهلل بالمحب  ال  قبِ مُ  چڤ چ " (3

 : أمران يجتمع الحنيف في أي

 .سواه نعم   اإلعراض .1
 .عليه اإلقبال .2

 .اهلل على لقبح ويُ  ,اهلل غري عن سيميل احلنيف إذن

  إقبال لقبح يُ  إقباله, يف صفات هناك يكون اهلل على لقبح يُ  اومل  
ُ
  إقبال لقبح يُ  ,ب  حح امل

ُ
 يستطيع ال الذي نيبامل

 أن ب  يُ  الذي الذليل املنكسر العبد إقبال لقبح يُ  :ينيب أي ,عادف أسرع غفل أو شاغل شغله إذا عد,البُ 
 من العبد يكون فال غريه, عن إعراض   وفيه ,اهلل على إقبال   فيه عظيم   وصف   ةفالحنيفي   ه,رب   عنه يرضى

  إقبال اهلل على أقبل اهلل, على وأقبل اهلل, غري عن أعرض إذا إال الحنفاء
ُ
 ليلالذ   العبد ,املنيب بحح امل

 .احنيف   هذه رضاه, يف طامع وهو رببالقُ  إليه بويتقر   ومواله, دهسي   رضى يرجو الذي

 ."دين الحنفاءه إمام الموح  في قوله وعمله، وجميع أحواله ألن   چڤ  ڤ  ڦ  ڦ    چ " (4
 مجيع يف أو عمله أو قوله يف شركيُ  أال على احلرص شديد كان ,واهسح  نعم   وأعرض اهلل على أقبل فمن

 فكما ,التوحيد جهة من شأنه يعرف ال شيء يف يدخل ال, زالتحر   شديد فيكون ,اأحد   اهلل مع أحواله
 أو بصورة ركالش   يف يقع أن خيشى ,ركالش   من التحرز شديد فهو هرب   على قبلمُ  غريه عن عرضمُ  هأن  

                                                             
 .صحيح ابن حبان 2
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 النملة تلك تراها, ال تكاد دقة دقيق -(وجدته ضعيف) احلديث يف ُوصف كما- ركالش   وهذا بأخرى,
 البهيم الليل يف ستى فماذا السوداء, الليلة يف امللساء الصماء الصخرة على الصفاة, على السوداء
 .تراها ال أنك اليقني فمن النملة هو املرئي كان فإذا !صماء؟ صخرة على األسود

 كان اوأيض   ,سواه نعم   امعرض   ,هرب   إىل مائال   احنيف   المالس   عليه إبراهيم فكان ,ركالش   خطر فهذا

 بأحوال ضىالر   من احذر   چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ  بأهله خيتلط وال رك,الش   من اخائف   احريص   احذر  
 .ركالش   أهل

 .ألنفسنا نريده ما وهذا ,فيه نعتقده ما فهذا الحنفاء، دينالموح   إمام وهو

 فقام وباطنة، ظاهرة بنعم   عليه وأنعم حسنة، دنياال   في اهلل آتاه: أي چڦ  ڄچ " (5
 ".بشكرها

 كرفالش    ,٣ :اإلنسان چېئ  ېئ  ېئ  ىئ   چ  العباد إن   التوحيد, على داللته يف كرالش   أعظم وما
 .منعِ المُ  وحده اهلل سيشكر ،أنعم الذي وحده اهلل أن   ملِ عَ  من ألن ,التوحيد دليل هو

 قلبه كحر  يُ  أن فعليه سريه يسري أن أراد ومن ها,كرح بشُ  هو فقام عظيمة   انعم   عليه أنعم وجل   عز   فاهلل
 اوإمن   اتفق, كما ليس عمنح  من معه ما أن   ويشعر إليها, بفقره ويشعر ,بعظمتها ريشعُ  وأن ,اهلل عمنِ  تجاه

 كحتر   إذا مث   ,اهلل إىل عمةالن   نسبة ضمح  فيُ  ا,رزق   إياها اهلل ورزقه ة,عطي   إياها وأعطاه ا,صب   عليه اهلل هاصب  
 أن عليه ,بوجودها يشعر هأن   فكما اهلل, إال عليه يفظها ال هأن   يعلم أن عليه الواجب كان ,بذلك قلبه

 .ذنوبه بسبب ُيحرم أن فيخاف حفظها, اهلل من يطلب

 من نالجيع أن اهلل نسأل معلوم, أمر وهذا وجوارحه لسانه كرشُ  من البد   ,بقلبه هذا فعل إذا مث
 .اكرينالش  

  أن الفاضلة الخصال هذه نتيجة فكان"

 ."بينالمقر   عباده وخيار خلقه، صفوة من وجعله ،تهبخل   هواختص   هرب   چڄ چ -1
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 .اصطفاء يلحقها الذي القرب وسائل من عظيمة وسيلة كرفالش   ه,اختص   اجتباه, إذن

 ."غيره على وآثره بالحق   ملِ فعَ  ،لهمَ وعَ  هلمِ عِ  في چ ڄ  ڃ     ڃ  ڃ چ "-2

 مفعلح  ه,ملوع   مهلح عح  يف املستقيم الصراط إىل هداه كر,الش   ةوخاص   مضت اليت الصفات آثار من وهذا
 رك,الش   أهل من جادل من جادل هأن   وكيف ,املاضية مواقفه يف معنا مر   كما غريه, على وآثره باحلق  
 .ربه اجتباه وكيف

 .والعمل العلم يف مستقيم صراط إىل هداه :اجتباه إذن

 ."ةمرضي   اوأخالق   صالحين، وذرية حسناء، وزوجة ا،واسع   ارزق   چچ  چ  چ  چڇ  چ "-3

 له الذي التوحيد, هاوأخص   صفات من مضى ما آثار من كله وهذابقي له لسان صدق يف العاملني, 
 .كرالش   وأعظم آثار التوحيد ,آثار

 ،تعالى اهلل من العظيم والقرب العالية المنازل لهم الذين چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ چ "-4

 ."تهم  وأُ  هو به ويقتدي إبراهيم، ةمل   عيتب   أن وأكملهم الخلق دلسي   أوحى اهلل أن   فضائله أعظم ومن

 چڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ        ڑڑ  ک  ک       ک  ک   چ-5

 ,تدونمق وإبراهيم وسلم عليه اهلل صلى نابنبي   فنحن ل هبا على إبراهيم,اليت تفض   فضائله أعظم ومن
 الدين, يوم يف معهم جيمعنا وأن القبول كله ذلك على وجل   عز   اهلل ونسأل سائرون, خطاههم وعلى

 بصالتنا علينا ييصل   أن اهلل من ونرجو ,عليهم مونسل   يونصل   ال,العُ  الدرجات به نرجو احب   همحنب   نافإن  
 هلم ناحب   جيعلأن  اهلل عل   همحنب   اهلل, إىل قربة همفنحب   ,مرهب   عند ومكانتهم منزلتهم نعلم نافإن   عليهم,

 .اعن   نارب   لرضى اسبب   هلم ناحب   يكون وأن معهم, حلشرنا اسبب  

 الذين القوم ةخاص   هنا هبم واملقصود ,بتالس   أصحاب عن ترب بعده اآليات أتت اخلليل خرب مسعنا ملا
 .الشيخ كالم خالل من ذلك معىن ما وسنفهم ا,فرض   عليهم السبت أصبح
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 واضل   حين چڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ   چ فرضا: أي چگ  گ  گ  چ : تعالى يقول"
 وتعظيمه، احترامه السبت في عليهم يجب ألن اسبب   اختالفهم فصار ،اليهود وهم الجمعة يوم عن
 ."إليه ةاألم   هذه اهلل هدى الذي الجمعة ليوم الحقيقية فالفضيلة وإال

 .نعماءه علينا تيثب   أن اهلل وأسأل هدانا الذي هلل احلمد

 اجلمعة, يوم عن واضل   حني فيه اختلفوا الذين على ,فرضا   أي چگ  گ  گ  چ : تعاىل يقول
 وكان اجلمعة, فضيلة هلم وبني   هلم وأبرز العبادة, أيام يف اهلل همخري   الذين ,اليهود هنا هبم واملقصود

 جعلوا هؤالء لكن وسلم, عليه اهلل صلى نبينا ومثله اجلمعة, يوم شرعه يف اختار قد المالس   عليه إبراهيم
 أمرهمموسى عليه السالم  أن عباس ابن عن ورد كما يقولون فكانوا طاعتهم, يوم هو السبت يوم

 فيه تعملوا ال اجلمعة يوم ودصاملق وكان -,"اواحد   ايوم   أيام سبعة كل يف هلل غواتفر  : "هلم  وقال باجلمعة
 يوم وهو اخللق, من فيه فرغ الذي اليوم إال نريد ال :وقالوا ,ذلك لوايفع أن فأبوا -أعمالكم من اشيئ  

 فرغ الذي اليوم نريد اجلمعة, يوم نريد ال :فيقولون األمر, عن امتناعهم يفلسفوا أن يريدون أي السبت,
 .فيه عليهم وشدد هلم السبتتعاىل  اهلل فجعل السبت, يوم يقصدون اخللق, من فيه

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْجُمُعَةَ عَلَى مَنْ قَبْلَنَا فَاخْتَلَفُوا فِيهَا )) :وقد ُروي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال

 آخر أمر ملناقشة ناجير   أمر وهذا، 4((وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَىلِلْيَهُودِ وَهَدَانَا اللَّهُ لَهَا فَالنَّاسُ لَنَا فِيهَا تَبَعٌ غَدًا 

 يوم باخللق تعاىل وبدأ أيام, ستة يف العامل خلق وجل   عز   اهلل أن   على همكلّ  للَ المِ  أهل فاقات   وهو
 نوافق حنن يقولون فهم اخللق, من فراغ يوم اليهود رأت كما السبت يوم فكان اجلمعة, يوم وت   األحد,

 فنجعل األحد, يوم اخللق اهلل ابتدأ: قالوا والنصارى املعىن, هلذا السبت يوم نوافعي   األعمال, ترك يف نارب  
 هألن   اعيد   وجعله ,شّرع مبعىن كتب ,عهشر   أي الجمعة يوم كتب وجل   عز   واهلل لنا, اعيد   اليوم هذا
 .تهعل   نعلم مل وإن به نأمتر شرع وهذا ,وتمامه الخلق كمال يوم

 عالقة الو الدين, شأن يوم العبادة, يوم العيد, يوم للمسلمين الجمعة يوم أن هنا املقصود لكن
 الذي اجلمعة يوم هو األسبوع يف عبادة يوم خذهنت   الذي اليوم أن  : مبعىن الشأن, هبذا الدنيوية للمسائل

                                                             
 .آدم بن عبدالرمحن غري الشيخني رجال ثقات رجاله حسن إسناد وهذا صحيح:  األرنؤوط شعيب تعليق, مسند أمحد 3
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 -العظيم اجلمعة يوم- اليوم هذا ففي فيه, املشروعة العبادات جهة من األيام ةبقي   عن اخمتلف   يكون
 ساعة اليوم هذا ويف املسلمون, اجلمعة صالة يف جيتمع عيدهم, املسلمون فيها جيتمع ,اجلمعة صالة
 له عالقة ال شأن فهذا أعماهلم جهة ومن وظائفهم جهة من الدنيا أهل ترتيبات أما الشأن, فهنا ,ترجى
 عن خمتلفة ةخاص   ةديني   شعائر املسلمون فيه قيميُ  يوم ,اجلمعة يوم يكون أن هو الدين أن   أي, األمر هبذا
 .الطاعة هذه إقامة أجل من شأهنم من فراغ يف ويكونون ام,األي   ةبقي  

 عمل, أي من امتام   ُمنعوا مأهن   مبعىن فيه, عليهم دُشد   وقد ,هلم اجزاء   عليهم السبت يوم ُجعل: املقصد
 .بالعبادات فقط روامح وأُ 

 

 من حق  المُ  لهم نفيبي   چ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀچ "
 ."العذاب استحق   نمم   وابللث   ق  ستحِ والمُ  ،لبطِ المُ 

 لةالص   عونيد   الكتب وأهل لل  املح  أصحاب من الكل أن   مضى وما هذا بني العالقة يف يظهر والذي
 لشأن خمالفني فتجدهم ,فواحر   أن بعد عليه يسريون الذي شرعهم إىل نظرت ولو السالم, عليه بإبراهيم
 السالم عليه إبراهيم إىل هونيتوج   لل  املح  أهل كل   أن   السورة, ثنايا يف هذا كرُذ  وقد السالم, عليه إبراهيم

 .خمالفني وجدهتم شرعهم إىل نظرت وإذا ه,لف  خ   يسريون مأهن   عونويد  

 

 مسلمهم للخلق دعاؤك ليكن: أي"چہ  ہ   ہ  ہ  ھ چ : تعاىل بقوله السورة ختمت

 چھ چ الصالح لمَ والعَ  النافع لمالعِ  على لالمشتمِ  ،المستقيم ربك سبيل إلى وكافرهم
 ."وانقياده ولهبوق وفهمه حاله حسب على أحد كل: أي

 : أمرين يشتمل مستقيم ربنا سبيل

  .النافعة العلوم تتعلم .1
 .الصاحل بالعمل تؤمر مث .2
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 .األعمال هذه تعمل أن ينفعك الذي: لك يقال األحوال حقائق تعرف أن بعد

 أما الناس, بأحوال اخبري   وتكون الدين تتعلم الناس, بأحوال واخلربة لمالعح  اإلنسان من بتتطل   والحكمة
 خبري هألن   أهواءهم, يوافق اطريق   اسللن   فسيصح  هذا فإن جاهال   ينوبالد   اخبري   الناس بأحوال كان من

  ليس باهلم
 
 الوقت فذاك ,الناس بأحوال علم مع بالشرع علم من إال تأيت ال فاحلكمة رع,بالش   اعامل

 . وانقيادهم وقبوهلم فهمهم قدر على الناس وخياطب مكانه يف أمر كل يضع

 يف أمر كل ضع مث أحواهلم, وافهم ,الناس وخالط الشرع, تعلم :واضح طريق ولكنه تطول اجلملة وهذه
 .يشاء من اهلل يرزقها نعمة وهي موضعه,

 .العجلة وعدم, التأّن   :شروطها أهم ومن

 .موطنه يف األمر ويضعون الناس يعاملون كيف يفهموا أن استطاعوا فما لواتعج   هملكن   مواتعل   اقوم   فإن  

 إىل ويُنتقل التوحيد يُتك ففكي "فاألهم باألهم والبداءة بالجهل ال بالعلم الدعوة الحكمة ومن"
 !.غريه؟

 .اخللق إىل بأقربه فابدأ خري ىلإ رشدتُ  أو أمرا تشرح أن أردت فإذا "والفهم األذهان إلى وباألقرب"

ـُـامل أو األقوال من شكلـُـامل الناس على تعرض فال ."واللين وبالرفق أتم، قبوله يكون وبما"  من شكلـ
طرح عليهم ا, أما عامة الناس فالعلم لطلبة هاخص املشكل من الشؤون واألمور, هذا صخُ  وإمنا األمور,

 .مايكون قبوله أت, ويكون بالرفق واللني

 المقرون والنهي األمر وهو الحسنة، بالموعظة بالدعوة معه فينتقل وإال بالحكمة، انقاد فإن"
 ."والترهيب بالترغيب

 .املاضية املرحلة بعد مرحلة وهذهقاد باحلكمة وبالعلم وهبذا العرض فاحلمد هلل, فإن ان

 بذكر وإما وتعدادها، المضار من والنواهي وتعدادها، المصالح من األوامر عليه تشتمل بما اإم  "
 ".به يقم لم من وإهانة اهلل بدين قام من إكرام
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 من تعلمناه وما واملنطق يقول العقل لكن: لك فيقولونيأتون  باحلكمة, نهوتبي   احلق عليه تعرض فأنت
 اليت والعقوبة الزجر وهذا النواهي وهذه عليها, الوعود وهذه اهلل أوامر هذه انظر,: فنقول العلوم, بعض
 باألمراض, أصيبوا كيف  هؤالءو  اهلل, أمر خالفوا ملا هلم حصل ماذا القوم هؤالء وانظر عليها, تتتب
 ,يستجيبما  له تبني  و  ,فلما تأمره باحلكمة أوال   وهكذا, بسبب الربا العاملي السوق سقط كيف وهؤالء

 . املوعظة إىل معه لحتو  

 العاجل العقاب من للعاصين أعد   وما ،واآلجل العاجل الثواب من للطائعين اهلل أعد   ما بذكر وإما" 
 هي بالتي فيجادل الباطل، إلى داعيه كان أو. حق عليه هو ما أن   يرى المدعو كان فإن واآلجل،
 ."ونقال   عقال   الستجابته أدعى تكون التي الطرق وهي أحسن،

يريد منك هذا  اهلل أن   تظن  أنت   مثال   كيفف عندك, ما حال لك أبني   أنا عندك, ما عرضأ له قالفيُ 
تشكيك يف الصحابة  فيه دينهم كان من تم,ش  لوا بالس   دينهم كان هو باطل, يعين منالذي  الدين

 من على فقط ونيتعد   ال مأهن   وسلم, عليه اهلل صلى النيب صحابة على يتعد   هفيو  ويف حفظ اهلل للدين,
 .وهم اليشعرون يوالوهنم من ون علىيتعد   حىت مهن  إ يرفضوهنم,

باجلدال  ,معه لالتحو   من البد  ف ,, أو يرى ماهو عليه حقالباطل دعوة على هذا ر  صح يُ  ملاعلى كل حال 
 .نقال  و  عقال   ستجابتهالطرق اليت تكون أدعى الوهي  ,هو عليه باليت هي أحسن وإظهار الباطل الذي

هو يدور   .باطل هو عليه ما أن   له بتقر   اليت رقبالط   أي ؟أحسن هي بالتي أجادله أن معنى ام
 نصل أن كنمي طريق بأقرب احلق   له ظهرأفأنت  ويبحث عن أُكُذوبات من أجل أن يبطل عليك احلق,

 .احلق إىل به

 ال وأن المقصود، حصول إلى أقرب هفإن   يعتقدها، كان التي ةباألدل   عليه االحتجاج ذلك ومن"
 ليس أيكما نرى يف احلوارات املفتوحة,  "بمقصودها تذهب مشاتمة أو خصام إلى المجادلة تؤدي

 .هو أين احلق أبني أن املقصود ننتصر, أن املقصود

 .ونحوها المغالبة ال الحق إلى الخلق هداية منها القصد يكون بل منها الفائدة تحصل وال"
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 ملِ وعَ  الل،الض   إلى اهأد   الذي ببالس   ملِ عَ  چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ ڭ  ڭ  ڭ  چ: وقوله"
 ."عليها وسيجازيه ضاللته على المترتبة أعماله

 .عليهم تعود ملصاحل ضالل على مأهن   هلم تبني   واحلديث القدمي يف وكم

 ."فاجتباهم عليهم من   ثم فهداهم للهداية يصلحون همأن   ملِ عَ  چٴۇ  ۋ  ۋ   چ "

 .لإلميان صدره ويشرح اخلري أبواب له ويفتح به اهلل يسلك اهلوى يرد ومل احلق أراد من فكل

 

  چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى    چ 

 بالقول إليكم أساء من چۅ  ۉ  چ  -واإلحسان للفضل ونادبا للعدل مبيحا- تعالى يقول"

 ".معكم أجراه ما على منكم زيادة غير من چۉ  ې  ې  ې  ېى     چ والفعل

 ,خياصم من هناك يكون أنع يف مثل هذة اجملادالت يتوق   اجملادالت, هذه مثل يف عةاملتوق   األمور من وهو
 إليك أساء من تعاقب أنك العدل عدل, هناك اجلدال بعد هذا مثل حصل فإذا يعتدي, من وهناك
 .والفعل بالقول

 االستيفاء من چائ    ەئ  ەئ   چ جرمهم عن وعفوتم المعاقبة عن چى  ائ    چ "

چ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇچ  :تعالى قال كما عاقبة وأحسن لكم خير اهلل عند وما

 وعدم ذلك على باهلل واالستعانةاهلل  إلى الخلق دعوة على بالصبر رسوله أمر ثم ,43:الشورى
 ".النفس على كالاالت  

 رتصو   الصعب من يكون ما اوغالب   احلقوق, الستيفاء اموطن   ليست الدنيا هذه ألن  ستيفاء احلقوق من ا
 األمر كان ,األول اجليل عن ابعد   الزمان زاد ماكل   اوحق   صرب, إىل يتاج األمر ,عنده أقف الذي احلد  

 .فسالن   على االتكال وعدم ذلك على باهلل ستعانةواال صرب, إىل يتاج
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 اجلدال أو ,احلسنة واملوعظة باحلكمة كانت سواء والدعوة الفضل, إىل يُندب لكن العدل يُباح إذن
خري لك أيها  عليه للمصبور خري هأن   تظن   وال الصابر, أيها لك خري الصرب وهذا صرب, إىل حتتاج كلها

  :أحد لكل نقولهو  ,ألنفسنا نقوله أوال   وهذا ,الصابر

 .نفسك على لتتك   وال باهلل استعن تصبر ولما ،أنت سينفعك صبرك

 ."ويثبتك عليه يعينك الذي هو چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئۈئ   چ: فقال

 . عليك نهمح  ةمن   نفسكب فصربك

 عليك يجدي ال الحزن فإن   لدعوتك، قبوال   منهم تر فلم دعوتهم إذا چۈئ  ېئ  ېئچ "

 إليهم عائد مكرهم فإن چی  ی  چ وحرج ةشد  : أي چېئ  ىئ  ىئ  ىئچ ،اشيئ  
 ."المحسنين المتقين من وأنت

ا م   وحرج شدة أي ضيق يف تكن وال عندهم, وتقف حتزن ال غريهم, إىل اتركهم يقبلوا إذامل ذلك, معىنو 
 عائد مكرهم فإن   اطمئن  أن ميكروا,  البد  نتصار وأرادوا اال , إذا أعادوكميكرون ميكرون وغالبا  أهنم البد  

 رتفك  ال و  ,املكر تبادهلم ال أنت هم مكروا إذايعين  احملسنني, املتقني من تأن تكون أن أمر وأهم إليهم,
 هؤالء يف وتكتب عليهم, تنتصر أن عندك املهم ويكون ,غايتك عن وتنشغل ,اهلل عن وتنشغل ,فيهم
 واهلل ,ل إىل غريهم من املستجيبنيأتركهم حتو   ؛ل من مكانتهموهؤالء تقل   ,تشتمهم وهؤالء ,همتذم  

 .سنني واهلل مع املتقني احملسنني, وكن من املتقني احملباملستجيبني ينفعك

 ال طريق فهذا يسددك, يوفقك يعينك معك وتسديده, وتوفيقه بعونه معك اهلل يكون أن نعمة هي كم
 .وتوفيقه وتسديده بعونه إال تصل أن كميكن ال وحدك, أنت تستطيعه

 والمعاصي، الكفر اتقوا الذين وهم وتسديده، وتوفيقه بعونه المحسنين، المتقين مع واهلل"
 إلى واإلحسان يراهم، فإنه يرونه يكونوا لم فإن يرونه كأنهم اهلل عبدوا بأن اهلل، عبادة في وأحسنوا

 ."وجه كل من لهم النفع ببذل الخلق
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إذن  ,وجه كل من هلم النفع ببذل اخللق إىل واإلحسان ,األول من اإلحسان واحملسنني أيض اهذا اجلزاء و 
 السالم عليه إبراهيم اجعل ,األنبياء على طريق رسِ , وأكرمه بالدعوة إىل اهلل ,عليه اهلل من  هذا حال من 

 وجادل ,احلسنة واملوعظة احلكمةب احلق عرض يف واستعمل عينيك, أمام وسلم عليه اهلل صلى والنيب
 .تدينبامله أعلم وربك سبيله عن ضل مبن أعلم وربك اجملادلة, يستحق من

 نُدبت إىل الفضل واإلحسان واهلل يب احملسنني, واصرب لكن ,يتعتد أن بأس ال اعتداء عليك وقع إذا
مكرهم سيعود  ميكرون به فإن  مبا  منهم ضيقت وال حتزن ال ,ن يف ضيقوال تك صربك, من املنتفع وأنت

 .چی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   چعلم اإليهم, لكن التشتغل هبم و 

 "المحسنين قينالمت   من يجعلنا أن اهلل نسأل"

 .وألقاكم وأنتم يف خري حال من اإلميان والتقوى

 .آمني اللهم ,إمياننا واحفظ واحفظنا دناوسد   ذناوأعح  اعن  أ اللهم


