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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 

 (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 اهلل وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا 

 ..اهللوالشيطان، ونستغفر 

 .واهلل الموفق لما يحب ويرضا

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 يمِحِالرَّ نِمَحْالرَّ اهللِ مِسْبِ

 

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

 نسأل اهلل عز  هـ، 4141والعشرون من سلسلة لقاءات هذا الشهر املبارك يف عام  الواحد لقاؤنا هو هذا
بع سنة مه سبحانه وتعاىل وات  ن عظ  ن جيعلنا م  أو  ،ن جيعل هذه الساعة يف موازينناأعمالنا و أن يقبل أ وجل  

 .ا لهر  رسوله صلى اهلل عليه وسلم موقـ  

 

 هذه آيات من لكثري ،األحزاب سورة وهي آياهتا بعض مناقشة بصدد حنن اليت العظيمة السورة وهذه
 اهلل صلى النيب أذى هبا قصدوا اليت وأقواهلم املنافقني على للرد نزل السورة وأكثر نزول، أسباب السورة

 طلقها أن بعد جحش بنت زينبعنه صلى اهلل عليه وسلم يف تزوجه ل ومن ذلك ما قالوه  ،وسلم عليه
 السورة هذه ويف !ذلك عن الناس ينهى وهو ابنه امرأة  حممد جتزو  : فقالوا عنه، اهلل رضي حارثة بنا زيد

 وهو ينفعهم، ماو  بأحوال اخللق وتعاىل سبحانه اخلبري ألنه ؛احلق هو يف أحكام اهلل وأن ،التبن   إبطال
 .السبيل ويهدي احلق يقول

 

والية  أن   ، وكيفوجد ما جيب علينا من والية النيب صلى اهلل عليه وسلم لل املتأم  ويف هذه السورة لو تأم  
 فهي اهلل، جعلها والية وتلك، قوى والية وألزواجه حرمة األمهاتللمؤمنني أ النيب صلى اهلل عليه وسلم

 .األرحام والية من وأشد   أقوى

  !؟قلوبنا من وسلم عليه اهلل صلى النيب مكانة فأين

 !؟والرتضي والثناء والذكر والتوقري االحرتام من أمهاتنا مكانة وأين
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 وسلم عليه اهلل صلى النيب مبواالة فعليه ،الصاحلني حياض إىل ويلج املنافقني صفة من يهرب أن أراد نفم  
 أيب عليه، نفسه لح    اإلنسان على جيب رأم   وهذا املؤمنني، أمهات أمهاتنا وبتوقري نفسه، على وتقدميه
  شيء؟

 أبناءنا نريب وأن وفضائلهن، أمهاتنا وأحوال وسلم عليه اهلل صلى النيب سنة عن والعلم القراءة تكثر بأن
 أمهات أمهاتنا وحرمة النيب وتوقري اهلل تعظيم على األبناء تربية ات،املهم   أهم   من وهذه ذلك، على

ڄ  ڄ  چ األعلى املأل يف العظيم فهو وسلم عليه اهلل صلى النيب قدر تعظيم من البد  ، املؤمنني

 فعليك املنافقني وصف من هترب أن تريد أنت ،٦٥: األحزابچ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ
 أن كيف سنقرأها اليت اآليات يف وسيأتينا إيذائه، يف تتورط أن واحذر وسلم، عليه اهلل صلى النيب بتوقري

 .السالم عليه موسى اليهود آذى كما وسلم عليه اهلل صلى النيب يؤذوا أن من املؤمنني رحذ   اهلل

 

يذاء النيب صلى اهلل إ  يف وقعوا كم املعاصر، والتاريخ املاضي التاريخ يف تنتهي، ال صور التاريخ يف ولك
 عليه اهلل صلى النيب حق   على واتعد   ملا اهلل أهاهنم هم، ابتدؤوه ما على هناياهتم فكانتعليه وسلم 

 .وسلم

 ماتاملنظ  أحد ل ب  من ق   ور فع و ق ر أعمى اأديب   أن   املعاصر الزمن يف العربية الدول إحدى يف أن   ذكري   اوم
 هذا انتهى م،قد   ما االحرتام من امللك له مقد  ف الديار، تلك ملك على األديب هذا فدخل الدولية،
 ومن امللك، ميدح أن يريد املفو ه اخلطيب فخطب لقصره اجملاور املسجد إىل امللك هذا أتى مث املوقف،

 جاءه من: فيه فقال امللك ميدح نأ أراد !تقوى هناك يكن مل إن النفاق قرينة ةحاالفص أن املعلوم
 عليه اهلل صلى بالنيب التعريض الوقت نفس ويف امللك، مدح بذلك يقصد! يتول   ومل يعبس فلم األعمى

 ألن !كافر وراء صليتم فقد املؤمنون أيها الصالة أعيدوا: فقال ذلك بعد قائمهم فقام صلوا،، وسلم
 أوالده يقول :-املسلمني علماء من وهو- قام الذي القائم هذا يقول مث . الكفر على يدل   هذا موقفه

 األحوال، توتغري   الديار يف حصل ما حصل !املساجد عند فيتكف   سنني بعد اخلطيب هذا رأوا أهنم
  .اهلل عند ينتظره ما غري ،هايستحق   اإلهانة وهذه ا،ف  متكف   أصبح امللك خطيب كان وبعدما
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 بعد ليس ي ستغرب، ال وهذا وسلم، عليه اهلل صلى للنيب الكفر أهل من يأيت قد اإليذاء أن املقصد
 يكون اأحيان   املسلمني املؤمنني من واإليذاء !املؤمنني من اإليذاء هو يستغرب الذي لكن ذنب، الكفر
 والنكات اإلشارات وتسمع خيرج ما لساهنم من خيرج ،وسلم عليه اهلل صلى النيب تعظيم عدم بسبب

 .!يشعر ال وهو دينه عن اإلنسان خيرج ما املضحكات

  .املؤمنني أمهات ه، واحرتم أمهاتهم رب  ر نبيه، وعظ  ووق   حفظ دينه، من جيعلنا أن وجل   عز   اهلل نسألف

 

ويف هذه  فيه، ما واملكانة التوقري من فيه النداء وهذا چٱ  ٻ  چ  :فيقول السورة أول يف يناديه

 أن مقابل يف چٱ  ٻ  چ  النداء هبذا مرات مخس فيها نودي النداء هبذا السورة افتتحت ملا السورة
 عله اهلل صلى هتمكان على الداللة من فيه ما فيه وهذا بأمسائهم، وجل   عز   اهلل يناديهم كلهم األنبياء
 .وسلم

 من دينك؟ ما ربك؟ من): قربهم يف عنه سيسألون أهنم يقني على هم وما إمياهنم، ركائز من فاملؤمنني
 نفسك شغلأو  امكوأي   لياليك فاقض   ولذراريك، وألبنائك لك والفالح النجاح أردت فإذا( نبيك؟
 أجبتم ماذا: امجيع   سألسن   أننا يقني على وحنن باألمس مسعنا كما نناأل ؛وسلم عليه اهلل صلى بسريته

 .٥٦: القصص چڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ  چ  السؤال؟ هلذا أعددنا فماذا املرسلني؟

 أن اهلل من نرجو إمنا األنباء، علينا تعمى أن أمس، مسعناها اليت احلال مثل حال على نكون أن باهلل نعوذ
 مات شيء على عاش ومن ده،ي حتت هو منوعلم  ذريته وعلمتعلمه   يقين اعتقاد على عاش نكون
 .وجل   عز   اهلل مع الصدق مريف األ ما وأهم عليه،

 بني نقف أن مقصودنا، هو هذا األصل يفهذا   ولكن لنا ريتيس   ما اآليات من سنقرأعلى كل حال 
 ميد   الدين، يوم أتباعه من نكون أن اهلل من نرجو له، نيحمب   له، رينموق   وسلم عليه اهلل صلى النيب  يدي

 .وسلم عليه اهلل صلى حوضه من فنشرب الشريفة يده لنا
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 يف ملا خامتتها نناقش أن اخرتنا ولكننا يتتبعوها، أن اإلميان أهل على عظيمة أمور األحزاب سورة ويف
 ونفهم نسمع مبا ينفعنا وأن األوقات يف لنا يبارك أن وجل   عز   اهلل نسأل ،عظيمة أمور إمجال من اخلامتة

 .كتابه من

 

ٱ  ٻ    ٻ  ٻٻ  پ  پ   پ  پ  ڀڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  ٹ ٹ

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ  ڃ       چ  چ     چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ    ڃ

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک          گ  گ  

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

ۉ    ې  ې  ې  ې    ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ

ى  ى  ائ  ائ   ەئەئ  وئ  وئ         ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  یی  ی  جئ  حئ  مئ  

 [.٣4 – ٣4: ألحزابا] چىئ

 

ٱ  ٻ    ٻ  ٻٻ  پ  پ   پ  پ  ڀڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  چ  :وجل   عز   يقول

 الشيخ كالم بقراءة نبدأ ،اآلخر باليوم اإلميان حول الكالم إىل تنقلنا العظيمة اآلية هذه چٺ
 : يقول حوهلا،

 تكذيباا وبعضهم، لها، ستعجالا ا -أصنافوهم - الساعة، عن الناس يستخبرك: أي 
 .بها أخبر للذي وتعجيزاا لوقوعها،
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 يسأل وبعضهم هبا، يستعجلوا أن ومقاصدهم ويستخربون يسألون هنايعن  وهذا من مقاصد من سأل، 
 .بسؤاهلم يبطلوها أن ويريدون هتكم سؤاهلمو  السائلني، أكثر هم هبا واملكذبون هلا، اب  مكذ  

 مؤمن صنف هناك لكن، القرآن يف ذكرهم كثر الذين هم وهؤالء هبا، يؤمنون ال الذين هبا يستعجل
 الشورى سورة يف ذكرهم ورد الذين هم وهؤالء وأهواهلا، أحواهلا عن يسألون ولكنهم واقعة أهناب مصدق

 . ٨١: الشورى  چ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڃچ 

 اإلنسان يسأل ورمبا يفعل، أن عليه ماذا يعرف أن يريد من سؤال الساعة عن يسألون اإلميان أهل إذن 
 عندما احلديث يف ورد وكما، باألهم نشغلهم السؤال هذا سألوا إذا هؤالء املغيبات، ملعرفة حمبة عنها
ك ت   ؟ ف أ ش ار  ي ا ر س ول  الل ه  م َت  الس اع ة   :وسلم عليه اهلل صلى النيب رجل سأل أ ل ه  ، إ ل ي ه  الن اس  أ ن  اس  ف س 

ك ت  ك لُّ ذ ل ك  ي  ، ث ال ث  م ر ات   ري ون  إ ل ي ه  أ ن  اس  ل م  ع ن د  الث ال ث ة  فـ ق ال  ر س ول  الل ه  ص ل ى الل ه  ع ل ي ه  ، ش  : و س 

 .4((إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ)): ق ال  ، ح ب  الل ه  و ر س ول ه  : ق ال   ((وَيْحَكَ مَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟))

 .له حبنا يف صادقني نكونأن و  وسلم عليه اهلل صلى معه جيعلنا أن وجل   عز   اهلل فنسأل

 

  :اجلواب فكان الساعة عن يستخربون هؤالء أن املقصد

  { ُْقل  }بها لغيرى ول لي، فليس الّله، إل يعلمها ل: أي{  اللَّهِ  ِعْندَ  ِعْلُمَها ِإنََّما}  :لهم 
  .تستبطؤوها فال هذا، ومع علم،

 هناية من يعرضونه وما يقولونه ما وأن أحد، يعرفه ال مغيب علم الساعة علم أن وهو نعتقده ما هذا إذن
 : ويقول عزوجل { اهلل عند علمها إمنا قل} واحدة بكلمة املؤمن عليها يرد األكاذيب ومن العامل

  {َقرِيباا َتُكونُ  السَّاَعةَ  َلَعلَّ  يُْدرِيكَ  َوَما } -قرباا  الساعة، مجيء ومجرد -تستبطؤوها فال 
ا،  فائدة ول نتيجة تحته ليس وبعدا

                                                             
 .صحيح ابن خزمية 4
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أو  تكون قريبةلعلها  بعيدة، أو قريبة الساعة أن يدريك شيء فأي البحث، هذا وراء من فائدة يوجد ال
 أمر تأيت أهنا جمرد واضح، أمر منك املطلوب أنت األمر هناية يف انت  بعيدة أو قريبة كانت بعيدة فإذا 

  بعيدة أو قريبة كانت سواء كاف،

 يستحق أو العذاب، العبد يستحق هل والسعادة، والشقا والربح، والخسار، النتيجة وإنما 
  الثواب؟

 .به تنشغل أن عليك جيب الذي هذا

 مستحقها لكم وأصف بها، سأخبركم فهذه. 

 هؤلء على منطبق المذكور، الوصف ألن ؛العذاب ووصف العذاب، مستحق فوصف
 .{ اْلَكاِفرِينَ  َلَعنَ  اللَّهَ  ِإنَّ } : فقال بالساعة المكذبين

 وعيد من الكافرين حظ   ما إذن فيها، ينجو من بصفة أنت اشتغل بعدها، وال بقرهبا تشتغل ال اآلنيعن 
اف ر ين   ل ع ن   الل ه   إ ن   }  ؟ الساعة  .{  س ع ري ا هل  م   و أ ع د   ال ك 

 الّله، عند من به جاءوا وبما وبرسله، بالّله الكفر وطريقتهم دأبهم الكفر صار الذين: أي 
  عقاباا بذلك وكفى رحمته، من واآلخرة الدنيا في فأبعدهم

 .املخالفة اختاروا وهم احلق عليهم عرض ذنإ

 { ََّسِعيراا َلُهمْ  َوَأَعد } أفئدتهم، إلى العذاب ويبلغ أجسامهم، في  تسعر موقدة، ناراا: أي 
  .ساعة عنهم يـَُفتَّر ول منه، يخرجون فال الشديد، العذاب ذلك في ويخلدون

 الدنيا، يف به متتعوا ما كل معه يذهب ما العذاب من اآلخرة يف عليهم يقع الكفر أهل هؤالء أن: املعىن

چ  ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  القصص سورة آيات يف نقرأ كنا ملا أمس وهلذا

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ        ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ هلم قيل ولذلك ٣٦: القصص

 كحالة حالتهم تغرك، ال اآلن الدنيا يف حالتهم أن أي ٣4: القصص چڦ      ڦ  ڦ   ڄ  ڄ
 ،النبوية األخبار يف صريح ،اآليات يف وصريح وهذا، ورزق حياة من الدنيا احلياة يف يتمتعون املخلوقات،
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ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ هلذا  أمس، كما قرأنا  اآليات يف وصريح

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    چ القيامة يوم يف والشأن األمر لكن قليل، متاع 4٩٣-4٩٣:آل عمران چڈ

 إن البالد، يف تقلبهم يغرنك ال إذن بالغيب تؤمن كنتإذا   بالغيب، تؤمن اآلن أنت چٹ  ٹ 
 ما هبم تفعل مسعورة أي اإليقاد شديد نار هلم، أعد اسعري   هناك أن تؤمن أنك إذن بالغيب تؤمن كنت
  .العذاب من تفعل

 :تلك احلال  مث هم يف

  {َوِليًّا َيِجُدونَ  ل  }تخلى قد بل العذاب، عنهم يدفع{  َنِصيراا َول}  طلبوه ما فيعطيهم 
 عظيماا مبلغاا منهم وبلغ السعير، عذاب بهم وأحاط النصير، الولي عنهم

 يوالونه وليا ونصريا، وليا يطلبون األزمات تأتيهم ملا كيف الناس أحوال إىل وانظر ا،د  جي   فيه فكر وهذا
 .احلال تلك يف ينصرهم ونصريا

  اهلل كولي   احلياة يف تعيش كنت فإذا

 إليه تفزع الذي هو 
 إليه وتنيب 
 نصريك جعلته كبريا أو صغريا أمر عليك ضاق وكلما 
 استعنت وبه 
 توكلت وعليه 
 وبه استعذت 

 .ونصريك كولي   كان

 أولياؤهم أهنم يظنون ما يظنون أو أهليهم يظنون أو أمواهلم يظنون حياهتم عاشوا فقد هؤالء أما
 وذهبهم، وأمواهلم الدنيوية بأغراضهم متلئةقبورا  ألنفسهم ايبنو  حال إىل وصلوا أهنم درجة ، إىلهموناصري

 !انصري   أو هلم اولي   تكون علها



 األحزاب سورة من 36-36 اآليات تفسري: والعشرون الواحد اللقاء

 

  هـ4161لقاءات رمضان 

 يوم احلال تلك يف، احلقائق يدركون وال يعقلون ال قوم الكفر، وأهل اإلميان أهل بني فارق من بحانفس  
 النار يف وجوههم تقلب يوم يعن  الرسول، وأطعنا اهلل أطعنا ليتنا يا: يقولون النار يف وجوههم تقلب

 النار يف وجوههم تقلب يوم اليوم ذاك يف أسلفوا، ما على ويتحسرون أمرها عليهم ويشتد حرها فيذوقون
 وضعهم، تغيري أي -احلال هذه من باهلل نعوذ- وتقليبهم، خيلصهم نصريا وال هلم يرثي وليا جيدون ال

 تقلب العذاب مالئكةفمعىن هذا الوصف أن  عليها، كان اليت الشيء وضع تغيري هو أصال   التقليب
 .منهم اختيار بغري النار يف وجوههم

 حال فهذا،  اجلهات مجيع من النار اسيناهل الوجوه أن معناه وهذا       چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ
 أن واعلم الكافرين، هؤالء حال من حذرا وكن متتعهم، يغرك فال يتمتعون اليوم الذين الكفر أهل

ٻ  پ  پ  چ  :تعاىل قال كما السورة أول يف وصفهم مجع قد السورة هذه يف كما الكافرين

 .قلوهبم يف أبطنوه أو الكفر أظهروا سواء كافرون كلهم هؤالء املقصود 4:األحزابچ  پ

وأراد أن حيافظ على أعضائه  هذه األحوال،فمن أراد أن يكون يف مبعد ومنآ عن هذه الصفات أو 
 :بعيدة عن النار

 فليؤمن بالنار  
 وليستشعر اخلوف منها 
 وليطلب وليلح على اهلل أن حيرم أعضائه على النار 
 ا لتحرمي النار عليهحيتسبها على اهلل أهنا تكون سبب   وليعمل بأعضائه أعماال   

تؤذي  كثر ماأن النار أل ؛عضاءألىل اآلية جيدا كيف أن التخصيص للوجوه من بني سائر اإفللنظر 
 :ذن الفم، مث يقول هؤالءعضاء احلساسة العني األالوجه الذي فيه األ

 

 { َالرَُّسول َوَأَطْعَنا اللَّهَ  َأَطْعَنا َلْيتَـَنا يَا يـَُقوُلون }كالمطيعين واستحققنا العذاب، هذا من فسلمنا 
 .وألماا وغماا، وهماا، وندماا، حسرة إل تفدهم فلم وقتها، فات أمنية ولكن. الثواب جزيل
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 ، فال أحد يرثيال نصريهلم و  يقصدون أن يسمعوا من يرثي حلاهلم وهم ال ول   يتمنون فكأهنم:    چ
 النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يأمرهم ويبلغهم مراد اهلل ما .فات وهم هبذا يتندمون على ما ،حلاهلم

 .ميان بالغيبإمنا هو إميان واإل ،ال ملا عاينوا العذابإاعرتفوا بذلك 

 :راد جناة نفسهأفمن 

 ميانه باهلل وبالرسول إفليقوي  
  ويعرف اهلل حق املعرفة 
   لذلك اللقاء ويستعد   
 ويذكر نفسه  يوم القيامة ك شعوره اجتاهوحير   
 ن يكون من السعداء ويطلب لنفسه أ 

كل هذا من   ،س املال الذي هو الصحة مع الوقتأووهبت ر  ،وقاتوبورك لك يف األ ،جدت هنافانك و  
هو  وكان من صلح فلح أن جيعلنا من جنح و أل اهلل أفنس ،وتطلب فيه النجاح ن تستعد لالختبارأجل أ

 .الصالح نا وللمسلمني والفالحريلنا ولوالدينا ولذرا ل اهللأنس ،وذريته ووالديه

 

وهذا  ،يف وقت غري مناسب چڇ  ڇ   چ     چ  چ چرهم تى اعرتافهم وحتس  أ املقصد أنه
 (طيع الرسولأاهلل و أطيع ماذا أجبتم املرسلني ؟ )أن هذا طريق النجاة، ا فيه دليل على يض  أ

 ؟شيءقضوا حياهتم يف أي  

  {وَُكبَـَراَءنَا َساَدتـََنا َأَطْعَنا ِإنَّا رَبَـَّنا َوَقاُلوا  }ِبيال َفَأَضلُّونَا}  ضاللهم، على وقلدناهم  { السَّ
 َمعَ  اتََّخْذتُ  َلْيَتِني يَا يـَُقولُ  يََدْيهِ  َعَلى الظَّاِلمُ  يـََعضُّ  َويـَْومَ }  -معنا مر وقد-: تعالى كقوله

َلَتى يَا َسِبيال الرَُّسولِ  {  جاءني إذ بعد الذِّْكرِ  َعنِ  َأَضلَِّني َلَقدْ  َخِليال ُفالناا َأتَِّخذْ  َلمْ  َلْيَتِني َويـْ
 أن أرادوا -جديد ألمر انتقلوا- ،للعقاب مستحقون وكبراءهم هم أنهم علموا ولما .اآلية

 أضلوهم ممن يشتفوا
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ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ           چ  چ  القصص آيات يف نقرأ وحنن مسعنا وأمس

 الكرباء ٣4 - ٣٦: القصص چ چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ
 الذين تابعوا، الذين الضعفاء، العكس عن الكالم واليوم معنا، غووا وهؤالء غوينا حنن: يقولون اآلن

 ال اتفقنا كما وهذا العذاب، هممس   وقتما حصل التمن الرسول، وأطعنا اهلل أطعنا ليتنا يا ولونيق
 إنا: فيقولون االبتهال، هلذا وقت الدنيا كانت ،يبتهلونو  ويتضرعون بربوبيته، اهلل ينادون تواأف ،ينفعهم

 .ساداتنا أطعنا

 ا،إعالمي   أو افكري   أو كما يعربون   سياسيا عظماءهم كانوا سواء القوم عظماء وهم سيد، مجع :تناساد
 إمنا عليهم يسيطر أحد وال اأوهام   يتداولون الناس تسمع أنك حبيث الفكرية، بالسالسل ي قادون الناس

 .افكري   أو اسياسي   كانوا سواء اتبعوهم الذين السادة هؤالء أن املقصد عليهم، تسيطر األفكار

 كبريهذا   الكرباء يكون أن فممكن السادة، دون والكرباء ،عظيم العشرية وهو الكرباء مجع كبري :كرباءنا
يكون  الذين السادة منهم وأعلى احلزب، كبريهذا   أو املدرسة كبري هذا  أو املدينة كبريهذا   أو العائلة

 .األعلى السلطة هلم

 ينتصفوا أن يريدون هم،وكربائ ساداهتم بسبب كان ضالهلم أن ويشتكون يقولون يريدون؟ ماذا هم آلنا
 وهؤالء وخ دعوا غ رروا وأهنم ضالهلم، تبعة من لوالتنص   لالعتذار طريقة هذا جيعلوا أن يريدون منهم،
 مهنأل ؛باحلقيقة اهلل أنطقهم مبا، عليهم مردود االعتذار وهذا فصدقوهم، والنهار الليل مكر عليهم كرروا

 چچ     چ  چ   ڇ  ڇ  چ والكالم الذي قبل  چڍ      ڌ  ڌ  ڎ   چ: قالوا

 !حَت يغروكم ؟ أطعتموهم ملاذا: يقال كأنه

يعبدون  الو  القرآن يستضيئون بنور ال الذين الناس شأن عامة وهذا اإلسالمي، العامل ايعيشه حال وهذا
 الرأي تلتقط باآلراء، مليء الكون ،حولنا ضجيج، أننا قد ال نعرف السبيلاالهتداء، املعىن اهلل بطلب 

 ؟!والذل االنكسار أين !؟فيها الصدق أين  چٹ   ٹ  ٹ  چ أين لكن مكان، أي   يف وأنت
 !يهديك ال فتظن  فيه أنه يهديك أن تريد صادق وأنت ربك على قبلت  يعن 
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ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  چ ىل النور إوخيرجه من الظلمات  صادق هو من يهدي اهلل إن   واهلل

 بأضغاث يعجبون من عليهم يسو دون أهنم اغالب   الدمهاء لكن ٦٥٣: البقرة چ پ  پ  پ  پ
 مرارة وذاقوا ،كمامهأ مثار اجتنوا إذا حَت أقدامه، ع  ق  و   على ويسريون كالمه، مبعسول ونر  غ  ويـ   أحالمه،

 كثرة الناس أرأيت باللوم، األحقاء هم باللوم، األحقاء وهم بالالئمة عليه عادوا ،فعله وحرارة ،طعمه
 اأمر   ليس واألمر النجاة تريد كنت إن المت   أنت وفكرت بتفكريهم، مبعت طريقتهفخرجت معهم وات  

 تستبصر أن أردت وإن تستبصر، حَت قدمك تضع فال اليسري باألمر ليس النار، أو اجلنة إما ا،يسري  

ٿ  ٿ  ٿ  چ  سألهأ احلميد، الغن اجمليب، القريب البصري، السميع اخلبري، العليم فاسأل

 أعبد ما أنا رب يا تقول تقول؟ ما أتدري [٣ – ٥: الفاحتة]  چٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  

 ن مااآل چڎ  ڈ  چ فتقول اللحظةبذلك من أن تأيت  وحتمى، نل  د   إليك،فاهدين  غريك
 بالطاعة الناس اشتغل ،إياهم العمياء طاعتهم بسبب إال اأحد   يضلوا أن والسادة الكرباءهؤالء  يستطيع
 اهلل صلى النيب قول موضع همكربائو  ساداهتم أقوال وضعوا اهلل، كتاب يف واالستدالل النظر عن العمياء

 طريقة بأي منه صوايتخل   أن يريدون العذاب يأيت ملا لكن، نفسهمأل فعلوه هم وهذا وسلم، عليه

ڌ   ڌ  ڎ  چ  :يقولون يف القصص وهم كما قرأنا أمس الفعل هذا فعلوا بأهنم فيتهموهنم

ماذا  كل الطرفنين  يعن اآل [٣4: القصص] چڎ  ڈ        ڈژ  ژ  ڑڑ  ک  ک        ک     ک  
هم ن معأحزاب ملا عرفوا يات اليت نقرأها يف سورة األفهؤالء الضعفاء يف اآل، أ من غريهيترب  يفعل؟

ژ  ژ  چ :فقالوا ،وجل   ، يطلبون من اهلل عز  أضلوهم من يشتفوايريدون أن وكرباءهم  ساداهتم

 [.٣٦: األحزاب]  چڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک          

الء ضعفني من ن يسألوه أن يعذب هؤ أليه ويبتهلون من أجل إويتضرعون  يعن املقصود يطلبون اهلل
 ؟ ماذا يقصدون؟العذاب ملاذا ضعفني

ن يتخلصوا من العذاب فيلقوا عذاهبم على كاهل  أهنم يريدون أيعن ك أن عذابنا عذبه هبم، ا يقصدوارمب
نه عذهبم أوعلى كل حال املقصود   ،حد املعاينأعلم أا واهلل ذه ،فهم يتخلصون من العذاب ،كربائهم

فهذا قول  هنم تسببوا يف كفرنا،هنم كفروا وعذاب ألو بضعفني من العذاب، عذاب ألأبكثرة العذاب 
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 ،تباعهمأوعذاب لتسببهم يف كفر  ،عذاب لكفرهم :الضعفاء عذهبم يارب عذابني أهنم يقولونهؤالء ك
 فماذا كان؟

 (والعنهم لعنا كبيرا) والمعاصي، الكفر في اشتركتم فكلكم ضعف، لكل الّله فيقول 
 .الجرم تفاوت بحسب بعض على بعضكم عذاب تفاوت وإن العقاب، في فتشتركون

 يف عقيدتناوهو  ،األحزاب ةسور آيات  من اجلزء ذاهل  قراءتنا من األول املقصد من انتهينا هبذا نكون
 .هنخيم أن ألحد ميكن ال غيب الساعة وأنوكيف  ،اآلخر اليوم

 بكالم خيرجون يوم كل يتوقفوا لن الباطل أهل فإن ذراريكم، على روهوكر   األمر هذا أنفسكم على رواكر  
 يف حاهلم كان مهما الكفر أهل أن واعلموا، القيامة ليوم عدواتواس ذلك يف عقائدكم فثبتوا ،الساعة عن

 سيأيتف ،يقينا هذه احلال اليت وصف عليهم سيأيتف اإلميان بأهل يستهزؤون والنفاق الكفر أهل زهو،
 : خرىل الغرض اآلإن ننتقل اآل  .احلال اليت وصف اهلل عليهم

 

 چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ        گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ چ

 أول من عنهم أخربنا الذين الكافرين هؤالء وعيد عن وتعاىل سبحانه أخرب بعدما أتت اآليات وهذه
يف و  بيته يف بالتكذيب ويأذونه  وسلم عليه اهلل صلى النيب يؤذون كانوا الذين واملنافقني الكافرين السورة،
 يغرك ال وأنه القيامة يوم الكالم حول العقوبة  من مسعتم ما الكالم من عليه أتى اإليذاء هذاف حاله،

 .بقاؤهم

 .اإلميان ألهل اخلطاب  چگ  گ  گ  چ

 النبي وسلم، عليه الّله صلى محمد رسولهم، أذية عن المؤمنين عباده تعالى يحذر 
 والحترام اإلكرام من له يجب ما بضد فيقابلوه الرحيم، الرءوف الكريم،

 .واالحرتام اإلكرام من  جيب ما بضد الرسول ذية يعن قابلنالو حصلت األ

 وأن ل يتشبهوا بحل الذين آذوا موسى بن عمران  
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 الرحن كليمابن عمران   موسى آذوا الذين حبال نتشبه أن من حيذرنا إذن

 ءتهاأي أظهر اهلل بر  :فبرأه اهلل مماقالوا من األذية. 

 عليه اهلل صلى النيب أذية وهو العظيم الذنب هذا نقرتف أن من حيذرنا وجل   عز   اهلل أن ملعىناذن إ
، بعده وملن ،حياته يف وسلم عليه اهلل صلى حوله من أو للصحابة كان سواء اخلطاب وهذا وسلم،
 غفلة عن حيصل قد األذى من كثريا أن نعتقده فيما نقول هذا من الصحابة ح ذر ملا حال، كل وعلى

 أذية فيها كان فرمبا فيها، رالتدب   قبل بأمور خواطرهم جاشت فرمبا الكلمات، بعض توجبه عما ،أصحابه
 هبذه يكون أن فممكن األمر، هذا يف كثرية أمور فتجتمع حنن حالنا يف أما، وسلم عليه اهلل صلى للنيب

 عن يتكلم كما النيب عن فيتكلم وسلم عليه اهلل صلى النيب مكانة عن غافل إنسان غفلة، أي الطريقة،
 عليه اهلل صلى النيب شرع يف عقوهلم حيكمون هم من تعرف ال نآخري هناك لكن قوم، هؤالء أحد، أي

 األدلة من التحذير وهذا، هبا الكالم عن وألسنتنا أمساعنا هننز   وأوصاف كلمات منهم فتخرج وسلم،
 .عصرنا مثل رعص يف اوخصوص   تقع، األذية هذه مثل أن على

على أن  أوذي موسى، هذا دليلصلى اهلل عليه وسلم كما  ؤذوا النيبن يأمن  وجل   اهلل عز   وملا حذرهم
 أمهلوا هلم، بعثته أول من آذوه فقدالصحابة كانوا يعرفون كيف كان حال اليهود مع موسى عليه السالم، 

ڀ     ڀچ  :له قالوا ،كيف كتابنا يف مسعنا فقد بينهم، الناس أعظم أنه مع األدب واجب معه

ھ   چ : له قالوا البقرة، بذبح أمرهم ملا بالتهكم آذوه وكيف [٦1: املائدة]  چڀ  ٺ

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ : هلم فقال نبيهم، وهو الطيش إىل فنسبوه [٣٣: البقرة]چ ھ

 يف أنفسهم ووجدوا فرعون من اهلل وأنقذهم خرجوا ملا أهنم كتبهم بعض يف ورد وقد  چڭ
 منوت أن من لنا خري -معه ومن فرعون يقصدون- املصريني خندم أن: معناه اكالم   يقولون كانوا الربية

 :يقول اآلن، الشيخ سيذكرها اليت احلالة هذه ومنها عجيبة، أحوال فهذه !الربية يف

 الّله، عند اوجيها  كان فإنه واألذية، التهمة محل ليس والسالم الصالة عليه أنه والحال 
 الفضائل من له، ما يزجرهم فلم المخلصين، عباده ومن المرسلين، خواص من لديه، مقرباا
 المؤمنون أيها فاحذروا يكره، بما له والتعرض أذيته عن
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 .افعلو  ما وافعل !اليهود؟هؤالء  ماذا فعل  ذلك ومع ا،وجيه   كان اهلل عند موسى يعن

 إليها المشار واألذية -ذيةمن جهة األ -ذلك في بهم تتشبهوا أن المؤمنون، أيها فاحذروا 
 .لموسى إسرائيل بني قول هي

 .ملوسى أذيتهم أنواع أهم ألحد يشري الشيخ

 إنه: "عنهم وتستره حيائه شدة رأوا لما لموسى إسرائيل بني قول هي إليها المشار واألذية 
 عندهم ذلك واشتهر الخصيتين، كبير: أي" آدر أنه إل ذلك من يمنعه ما

ال من  عاهة فيه فقال إا فقال فريق من قومه ما نراه يسترت ا ستري  حييي   كان رجال  ويف احلديث أن موسى  
 .درآهو  :به برص وقال قوم :قوم

 فأهوى  بثوبه، الحجر ففر حجر، على ثوبه ووضع يوماا، فاغتسل منهم، يبرئه أن اهلل فأراد 
 طلبه في السالم عليه موسى

 .ثويب يا حجر ثويب ياحجر:يقول 

 ما عنه فزال الّله، خلق أحسن فرأوه إسرائيل، بني مجالس على -يعن احلجر- به فمر 
  .به رموه

 من اإلميان أهل فليحذر حاهلم، هذا كان فإذا !بالرحة اهلل عاملهم وكم قلوهبم قست كم اهلل، فسبحان
 على تدل   اآلية هذه يليق، ال اظن   وسلم عليه اهلل صلى النيب يف الظن   يف خبواطره أو بلسانه يتعرض أن

 وعلى، واملسلمني الصحابة سنة كان وهذا مايؤذيه، وجتنب وسلم عليه اهلل صلى النيب توقري وجوب
 ه ذ ه إ ن  " :حنني مغامن قسمة يف قال الذي التميمي من حصل فقد حذر، يف حال يكونوا أن اخللق

م ة   ه   هب  ا أ ر يد   م ا ل ق س  بـ ر ت ه   وسلم عليه اهلل صلى الن يب    ف أ تـ ي ت   -:قال عبداهلل- "اهلل   و ج   ح َت   فـ غ ض ب   ف أ خ 

ه ه   يف   ال غ ض ب   ر أ ي ت    التميمي وهذا ،٦((فَصَبَرَ هَذَا مِنْ بِأَكْثَرَ أُوذِيَ قَدْ مُوسَى اللََّهُ يَرْحَمُ)) :ق ال   مث    و ج 

 حَناجِرَهم، يُجاوزُ ال القرآنَ، يَقرَؤونَ قومًا هذا ضِئضِئِ من إنََّ ): وسلم عليه اهلل صلى النيب عنه قال

                                                             
 .متفق عليه ٦
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 أدرَكتُهم لئنْ األوثانِ، أهلَ ويَدَعونَ اإلسالمِ أهلَ يَقتُلونَ الرََّمِيََّةِ، منَ السهمِ مُروقَ اإلسالمِ منَ يَمرُقونَ

 معَ وصيامَكم ، صالتِهم معَ صالتَكم تَحقِرونَ قومٌ فيكم خيرُجُ)): ويف رواية .4((عادٍ قتلَ ألُقَتَِّلَنََّهم

 السهمُ يَمرُقُ كما الدينِ منَ يَمرُقونَ ، حناجِرَهم يُجاوِزُ ال القرآنَ ويقرَؤونَ ، عملِهم معَ وعملَكم ، صيامِهم

 يَرى فال الريشِ يف وينظُرُ ، شيئًا يَرى فال القدحِ يف وينظُرُ ، شيئًا يَرى فال النصلِ يف ينظُرُ ، الرمِيََّةِ منَ

 .1((الفوقِ يف ويَتَمارى ، شيئًا

هذه ظنوهنم اليت ما وضعوا هلا حدود ومل يوقروا النيب صلى اهلل عليه وسلم وظنوا أهنم على صواب يف كل 

ے   ے  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ  :لنا يقال فلهذاما يقولون، 

 . چۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ

 ويندب منها، ويخص والعالنية، السر في أحوالهم، جميع في بتقواه، المؤمنين تعالى يأمر 
 اليقين، تعذر عند له، المقارب أو للصواب، الموافق القول وهو السديد، للقول

 .مناذج القول السديدن من أمث اعلم  السديد القول بقلبك تتحرى أنك املهم

 ويكون بقلبك- وتعليمه، علم وتعلم منكر، عن ونهي بمعروف، وأمر وذكر، قراءة، من- 
 لذلك، يوصل طريق كل وسلوك العلمية، المسائل في الصواب، إصابة على والحرص

  .عليه تعين وسيلة وكل

 للنصح المتضمن والقول األنام، مخاطبة في ولطفه، الكالم لين السديد، القول ومن
 .األصلح هو بما واإلشارة،

الفطر حتب لني هذا كله من القول السديد، واحلمد هلل الذي جعل هذا كله من األقوال اليت حيبها، و 
 .، واحلمدهلل رب العاملنيالكالم وحتب لطيفه

                                                             
 رواه البخاري 4
 .رواه البخاري 1
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 أي{  َأْعَماَلُكمْ  َلُكمْ  ُيْصِلحْ } : فقال السديد القول وقول تقواه، على يترتب ما ذكر ثم :
  لقبولها، وطريقاا لصالحها، سبباا ذلك ونيك

 .أعمالك لصالح سبب السديد القول سيكون سديدا، قوال   قل أنت إذن

 {اْلُمتَِّقينَ  ِمنَ  اللَّهُ  يـَتَـَقبَّلُ  ِإنََّما}: تعالى قال كما األعمال به تتقبل التقوى، استعمال ألن  

 معىن ما ،أعمالكم لكم يصلح اهلل أن السديد والقول التقوى على سيرتتب، اسديد   اتقوا اهلل وقولوا قوال  
  اإلصالح؟

  ّالصالح للعمل اإلنسان فيه قويوف  

تقواك  والضعف ما والنقائص الثغراتمن  فيه يكونمبعىن أن عملك  عملك يصلح لك ن اهللأيعن 
 يضا يوفق االنسان للعمل الصاحلأتعمله و  الذي العمل اهلل لك فيصلح تتقينت أ ،هتسد  

 يفسدها عما بحفظها أيضاا األعمال الّله ويصلح 

 يفسده، عما حبفظه عملك ويصلح الصاحل، للعمل ويوفقك عملك ثغرات لك يسد   بأن عملك يصلح
 لك حيفظ شكرت، إذا شكرك يقل   وما صربت، إذا صربك تفقد وما تصدقت، إذا املن   يف تدخل فما

 عملك

 ومضاعفته ثوابها وحفظ 

 : أمور أربعةذن هذه إ

 ا للقبولا يكون طريق  صالح  إيصلحه  .4
 .عمال صاحلةيوفقك أل .٦
 .عمال حبفظهايصلح لك األ .4
 .ومضاعفتها ثواهبا وحيفظ .1
 السديد والقول بالتقوى، اإلخالل أن كما  
  األعمال لفساد سبب .1
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 قبولها وعدم .2
 .عليها آثارها تـََرتُّبِ  وعدم .3

  .اسديد   قوال   ونقول أحوالنا كل يف أتقياء نكونحنرص أن و  لنعم أن حنرصذن إ

 { َْلُكمْ  َويـَْغِفر }األمور، بها تستقيم فالتقوى هالككم، في السبب هي التي{ ُذنُوَبُكمْ } أيضاا 
 .{َعِظيماا فَـْوزاا َفازَ  فَـَقدْ  َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  يُِطعِ  َوَمنْ } : قال ولهذا محذور كل بها ويندفع

 .واحلمد هلل رب العاملني


