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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري  الفاضالت، إليكمأخواتنا 
حفظها اهلل، وّفق اهلل بعض األخوات لتفريغها، وسمحت لهّن األستاذة بنشرها، ونسأل اهلل 

 (ِعـْلـٌم يُـْنـتَـَفــُع بِــهِ )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 الدروس  -
روس األستاذة شذرات من د)المعتمدة من األستاذة فهي موجودة في شبكة مسلمات قسم 

 (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

 واهلل الموفق لما يحب ويرضاه

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

 .أمجعني وصحبه آله وعلى دحمم   دناسي   على والسالم والصالة ،العاملني رب   هلل احلمد

 منه وفضل اهلل من ةمبن   زلنا وال ،هـ4141 رمضان املبارك الشهر هذا لقاءات من الثاين لقاؤنا هو هذا
 .األعمال أفضل واإلميان ،اإليمان مصدر هو الذي العظيم اهلل كتاب نتدارس

 ؟أَْفَضلُ  اْلَعَملِ  َأي   :ُسِئلَ  وسلم عليه اهلل صلى اهللِ  َرُسولَ  َأن  رضي اهلل عنه  ُهرَيْـرَةَ  َأِب  حديث يف ورد
سألت النيب صلى اهلل عليه وسلم أي   :قال وورد يف حديث أب ذر    .4((َوَرُسولِهِ  بِالل هِ  ِإميَان  () :فَـَقالَ 

 عليه اهلل صلى النيب سألت: قال مسعود بن اهلل عبد حديث ويف  . ((إميان باهلل)) :؟ قالالعمل أفضل
 .4((وقتها على الصالة)): قال اهلل؟ إىل أحب العمل أي وسلم

 معىن 1{خَاشِعُونَ صَلَاتِهِمْ فِي هُمْ الَّذِينَ (3) الْمُؤْمِنُونَ أَفْلَحَ قَدْ} ،اإليمان عنوانهي  إمنا والصالة

 .وجل   عز   هلل العبد هبا يتقرب اليت الشعب وأعلى،  األعمال أفضل :تعاىل باهلل اإلميان أن ذلك

 .به إال تصح فال،  األعمال أصلألنه  
  عمل من األعمال سائر منه تقبل فال،  املكلف على واجب أول وألنه 

 .اإلميان بتحقيق إال اجلوارح أو اللسان أو القلب

 

 فإذا ين،الد   حيمي الذي احلصني السياج ألنه ؛ينالد   يف منزلته عظم على النصوص تكاثرت فاإلميان 
 .القرآن من اإليمان مبتعلّ  الشديدة العناية علينا الواجب من كان ،هذا عرفنا

 يبارك أن وجل عز اهلل أسأل- جنتمع اهلدف، هذا إىل الوصول أجل ومن الغاية، هذه حتقيق سبيل ويف
 ،البعد رغم املالئكة به حتيط اجملس   جيعله أن وجل   عز   اهلل أسأل ،اهلل كتاب ونتدارس -اجتماعاتنا لنايف

 .اإلميان على يعيننا ما اآليات من وخنتار
                                                             

ميَاَن ُهَو اْلَعَمُل ِلَقْوِل الل ِه تـََعاىَل ) "صحيح البخاري" 4  ..(.{تـَْعَمُلونَ َوتِْلَك اجلَْن ُة ال يِت أُورِثـُْتُموَها مبَا ُكْنُتْم }بَاب َمْن قَاَل ِإن  اإْلِ
 (.كتاب العتق باب أي الرقاب أفضل) "صحيح البخاري"  
 (.كتاب اجلهاد والسري باب فضل اجلهاد والسري) "ح البخارييصح" 4
  -4:املؤمنون  

اليقبل إال 
بتحقق 
 اإليمان

عمل 
 الجوارح

عمل 
 اللسان

عمل 
 القلب
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 من اآليات وهذه { الرَّحِيمُ الرَّحْمَنُ هُوَ إِالَّ إِلَهَ الَّ وَاحِدٌ إِلَهٌ وَإِلَـهُكُمْ} :تعاىل قوله اليومللقائنا  فاخرتنا

 .البقرة سورة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  یجئ  حئ      مئ       ىئ        يئ    جب  حب    خب    ی  ی    چ      ٹ ٹ 

ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  

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

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

ڌ  ڌ  ڎ       ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  

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

ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ     

 چۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې

 [4٦7 – 4٦4:لبقرةا]

 :تفسريه يف السعدي الشيخ كالم خالل من اهلل شاء إن اسوي   نتدارسها

 :التعليق عليهاو  من تفسير السعدي تفسير اآلياتقراءة 

 :د منفرد في متوح  : أي {إِلَهٌ وَاحِدٌ}أنه  -وهو أصدق القائلين-يخبر تعالى " :يقول
 ذاته 
 وأسمائه 
 وصفاته 
  "وأفعاله 
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 وصفاته وأمسائه ذاته يف منفرد غريه إله لكم ليس دمتوح   أي واحد إله وتعظمونه تؤهلونه الذي وإهلكم
 .وأفعاله

 

 

وال خالق، " ، في صفاته "فليس له شريك في ذاته، وال سمي له وال كفو له، وال مثل، وال نظير"
 :قال كمال صفات من له ملا املستحق اإلله هو فكاناملقصود سبحانه  ،يف أفعاله "وال مدبر غيره

 ،اوتعظيم   حمبة "يؤله ألن المستحق فهو" وجل   كانت هذه صفات اهلل عز    أي "كذلك كان فإذا"
 .العبادة أنواع جبميع اوخضوع   طاعة   "ويُعبد"

، إهلكم الذي يستحق احملبة واحد إله إهلكم إذن" خلقه من أحد به يشرك ال أن المستحق هو" اوأيض  
هو إهلكم إله واحد ال إله إال هو، وهو إهلكم وال أحد يستحق غريه األلوهية،  ،والتعظيم إله واحد

 .املقصود بالعبادة املستحق هلا

 وهذا العبادة، يستحق الذي وحده اإلله هو غريه، إله يوجد الأنه  توكيدو  بيان هذا {لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ}

 . واحد إله إهلكم ،ومنتهاه العبادة مقصود أمبد هو األمر

 :ألن املستحق هو

  يؤله 
 العبادة أنواع جبميع ويُعبد 
 .خلقه من أحد به ُيشرك وال 

 .{الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ}: فقال وتعاىل سبحانه نفسه وصف مث 

 الرحيم، الرمحن ألنه خلقه من أحد به يُشرك وال العبادة، أنواع جبميع ويُعبد يُؤله ألن املستحق هو إذن
 :فقد أحد رحمة يُماثلها ال التي العظيمة بالرحمة المتصف)

  شيء كل وسعت 
 .حي كل توعمّ  

هللا واحد 
 :في 

 وأفعاله

 وأسمائه وصفاته

 ذاته
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، نقمة كل عنها اندفع وبرمحته، الكماالت أنواع هلا حصلت وبرمحته"، املخلوقات وجدت فربمحته
 ودنياهم، دينهم مصاحل من إليه حيتاجون ما كل هلم وبني   وآالئه، بصفاته نفسه عباده عر ف وبرمحته
 ."الكتب وإنزال الرسل، بإرسال

 لأللوهية استحقاقه هلم أظهر وتعاىل سبحانه أنه وكيف خلقه، على وجل   عز   اهلل رمحة آثار سويا نعد   

 هُوَ إِالَّ إِلَهَ الَّ وَاحِدٌ إِلَهٌ وَإِلَـهُكُمْ} :اآلية يف وتعاىل سبحانه قال فهو خلقه، على رمحته آثار جهة من

  :فقال. رمحته آثار يف اواضح   األمر هذا وترى الكربياء، وله التامة العظمة فله {الرَّحِيمُ الرَّحْمَنُ

 .املخلوقات ُوجدت برمحة اهلل .4
 وبرمحته النعم، للخلق كمل الذي فهو اهلل، برمحة الكماالت نواعللمخلوقات أ حصلت برمحته . 

 اندفعت اليت والنقم للخلق اجتمعت اليت فالكماالت نقمة، كل عنها اندفع وتعاىل سبحانه
 .رمحة اهلل آثار من هي إمنا اخللق عن

 كيف ،للخلق نفسه وجل عز اهلل عّرف -الخلق على الرحمة أعظم من وهذا- وبرمحته .4
 الكتب أنزلو  الرسل أرسل ملا الكتب، وأنزل الرسل أرسل للخلق؟ نفسه عرف

 العظيمة اهلل صفات والكتب الرسل خالل من اخللق عرف 
 .ودنياهم دينهم مصاحل من إليه حيتاجون ما كل والكتب الرسل خالل من اخللق عرف 

 :فكانت هذه الرمحة العظيمة اليت يعجز اخللق عن تقديرها وحنن يف حال من  

 ر هذه النعمةكالتقصري يف ش 
 .واإلحساس فيها بالرمحة 

 لكن علم يقين ا أن هذه أعظم نعمة،  ،لكن من تعلم الكتاب وعرف من أمساء اهلل وصفاته وشعر بآالئه 

 .مةعلم يقيًنا أن هذه أعظم نع وشعر بآالئه، ،وعرف من أسماء اهلل وصفاته تعلم الكتاب، من

 .أنه سبحانه وتعاىل عرف نفسه خللقه الضعفاء

  لو ما عرفنا أن ربنا قريب جميب الدعاء؟ حالنافكيف! 
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 كيف حالنا لو ما عرفنا أن ربنا غفور يغفر الذنب ويقبل التوب؟ ! 
 كيف حالنا لو ما عرفنا أن ربنا صمد نصمد إليه يف كل حاجة من حاجاتنا؟ ! 
 التظامل؟ حال سيكون كيف !العقاب؟ شديد ربنا أن نعرف مل لو حالنا كيف!  
 الرتاحم؟ الناس سيفقد وكيف 
 ؟ هواهم على سيسريون وكيف! 

 !اهلل عظمة يعرفون وال اهلل قدرة يقدرون ال

 الكتاب هذا قراءة لنا رييسّ  وأن الكتاب عليه ينزل وأن الرسول لنا يرسل أن نعمة من أعظمها فما
 .الرحيم الرمحن املنة صاحب هوف وفهمه،

 اهلل أن ُعلم ا،أحد   ينفع ال املخلوقني من اأحد   وأن اهلل، فمن نعمة من بالعباد ما أن ُعلم فإذا": يقول
 ."العبادة أنواع جلميع املستحق هو

 النتيجة إذن ،اأحد   أحد ينفع ال شيء، هلم ليس واملخلوقني اهلل رمحة آثار من فهي نعمة من بك ما كل
 .العبادة أنواع جلميع املستحق هو اهلل أن

  ذلك وغري والتوكل، والتعظيم والرجاء واخلوف باحملبة يُفرد أن املستحق هو

 .الطاعات أنواع من

 

 .اهلل هو ، للعبادات املستحقو  .اهلل هو،  احلق إذن

 أن اأيضً  وُعلمُعلم أن اهلل هو املستحق  جلميع أنواع العبادة،  ،اهللمن ف نعمة من بالعباد ما أن ُعلم إذا
 يعدلون اهلل عبادة الناس يرتك ؛العبيد عبادة إلى عبادته عن يُعدل نأ القبيح وأقبح الظلمأظلم  من

  ! العبيد عبادة إىل عنها

 !اهلل؟ غري تشكر فكيف اهلل فمن نعمة من بك ما

هللا هو 
المستحق 
 ان ُيفرد بـ  

 المحبة

 التوكل

 الرجاء التعظيم

 الخوف
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 تشكر أن القبح وأقبح الظلم أظلم من ليسأ ا،كفور   وإما اشاكر   إما ،الشكر هي حقيقتها في العبادةف
 !األرباب؟ برب تراب من قو املخل ُيشرك أن الظلم من أليس !وتنصرف عمن أعطاك؟! أعطاك؟ من غري

 قهر الذي القوي القادر المدب رالخالق  مع الوجوه جميع من العاجز المدبَّر المخلوق يُعبد وأن"
 :الظلم عني هذا إن   نعم" !؟شيء كل له ودان شيء كل

 وهب من لغري شكرك تضع أن. 
 ملك من لغري وانكسارك كل  ذُ  تضع وأن. 
 الوجوه مجيع من عاجز مدب ر هو بل مدب ر، غري من وتنتظر ترجو وأن! 

 األمة عن يكشف أن وجل عز اهلل نسأل ،وأشكال بأنواع هفي الناس وقع األمر وهذا الظلم، أظلم فهذا 
ا الغمة،  بها صلح بما إال األمة هذه آخر يصلح ولن التوحيد األمة هذه مبدأ فإن   وأن يرزقها توحيد 
 . أولها

 من غيره عن بنفيها وتقريرها وإلهيته، الباري وحدانية إثبات اآلية هذه ففي": الشيخ يقول
 ".المخلوقين

 هو: نقول ألوهيته؟ تثبتون كيف ،واحد إله لكم  {وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ} واحد، اهلل يعين

لَا  } األلوهية يستحق ال وغريه واحد، إله إهلنا غريه، عن بنفيها نقررهاإذن ،  غريه إله وال الواحد اإلله

 .{إِلَهَ إِلَّا هُوَ 

 ؟إال هو إله ال واحد إله أنه على الدليل ما أي "ذلك على الدليل أصل وبيان": الشيخ يقول

 جميعوجود  آثارها من التي رحمته إثبات وهو ذلك بيان أصل الدليل على" {الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ}

 معَ نِ  رأى الكون يف نظر فمن ،دليل إجمالي على وحدانيته تعالىفهذا  "النقم جميع واندفاع النعم
 :منهم اجد   قريبة أخطار من حمفوظني اخللق ورأى اخللق، على ترتى اهلل

 .هبم خسفت األرض وال عليهم سقطت السماء فال 
 .األخطار من حفظ يف وهم يريدون ما ويفعلون ويعرشون ويبنون ويأتون يسريون إمنا 
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 !يسلم األحيان من كثريو  يفعل فرتاه اجلبال، يتسلق نأ منهم اهلاوي يهوى بل 
 !!يسلم ما األحيان من وكثري البحر يف ذاك ويغوص 

 أن إال، وتعاىل سبحانه وحدانيته على دليل أعظم حي كل وعمت شيء كل وسعت اليت اهلل فرمحة 
 :يظنون رمحته آثار من موجود هو ما إىل ينظرون ملا اخللق

 .اتفق كما أتى أنه 
 .الكون طبيعة من هي إمنا اهلل رهادب   اليت األمور هذه وأن 

 بعظمته يشهد حولك شيء كل أن اجيد   علمت لو وإال العقل، وضعيف التفكري قبيح من وهذا 
 !إليه وحاجتك فقرك مقدار ستعرف

 .مقام الوحدانية ال يصح تمامه في القلب إال بعلمك عن اهللوهذا 

وتذكري ا  ،تبصري ا للجهال ؛(يف السماء واألرض)والسفليات ، العلويات  نصب األدلة يف وجل   واهلل عز   
 لنا كون كما اتفق، وهذا سيتبنييمن أجل أن يعودوا إىل رشدهم فيعلموا أن هذا ال ميكن أن  .للعلماء 

 .بوضوح يف اآلية اليت بعدها

 آثار من تراه ما اهلل وحدانية على اإلمجايل الدليل أن أي "التفصيلية األدلة ذكر ثم": الشيخ يقول
 .فآتاهم الدليل التفصيلي  اهلل رمحة آثار عن غافلون لناسا لكن رمحته،

 السَّمَاوَاتِ خَلْقِ فِي إِنَّ}: تعاىل يقول اهلل أفعال فيها تظهر كيفل  ونتأم   التفصيلية األدلة اآلن نرى

 مِن السَّمَاءِ مِنَ اللَّـهُ أَنزَلَ وَمَا النَّاسَ يَنفَعُ بِمَا الْبَحْرِ فِي تَجْرِي الَّتِي وَالْفُلْكِ وَالنَّهَارِ اللَّيْلِ وَاخْتِلَافِ وَالْأَرْضِ

 السَّمَاءِ بَيْنَ الْمُسَخَّرِ وَالسَّحَابِ الرِِّيَاحِ وَتَصْرِيفِ دَابَّةٍ كُلِِّ مِن فِيهَا وَبَثَّ مَوْتِهَا بَعْدَ الْأَرْضَ بِهِ فَأَحْيَا مَّاءٍ

  {(364) يَعْقِلُونَ لِِّقَوْمٍ لَآيَاتٍ وَالْأَرْضِ

 من واهلل يعقلون، الذين القوم تنفع -اآلية آخر يف كما- ؟من تنفع اليت التفصيلية األدلة على هنا نأيت
 :العظيمة العطية هذه أعطاهم بالغيب باإلميان أمرهم ملا اخللق على تهمن  
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 . بالغيب باإلميان أمرهم 
 .بالغيب باإلميان ومدحهم 

 .وكث رها ،األدلة ونشر .العقول الناس يف ركب إمنا فيه، دالالت ال امطلق   اغيب   جيعله مل ولكنه 

 .متفاوتة أدلة الكون يف وجعل متفاوتة الناس عقول خلق أنه العجب ومن 

 : بعضها عقولهم الناس

 . القريب تدرك 
 .البعيد تدرك وبعضها 
 . اجململ يدرك بعضها 
 .املفصل يدرك وبعضها 
 .الفلك يف ويبحث والنجوم الكواكب يف ينظر بعضها 
 .اإلنسان جسم يف يبحث وبعضها 
 .واجلبال املعادن يف يبحث وبعضها 

 !!العقول ألصحاب األدلة عنو   العظيم، امللك فسبحان 

 .اإلميان تسبب أن بد   ال اليت موراأل الثالثة اجتمعت فقد !حجة ال يكون وهبذا

 .تدرك عقوال   اخللق أعطى (4
 .تُدَرك اليت األدلة ونشر ( 
 .ويعلم يرشد الرسول وأرسل (4

 عقوهلم مستخدمون ذلك عن منصرفون الناس لكن جتهم،حُ  عليهم يقطع ما كل اخللق على فاجتمع 
 على احمتوي   - واألرض السموات - العامل جعل خبلقه ورأفته رمحته آثار من وجل عز اهلل ينفعهم، ال فيما
 .وحدانيته على هبا ُيستدل كلها ضبطها عن البشرية القوى تعجز وتفصيلية إمجالية أدلة

 اعتنوا ما مبقدار معرفة للكل فيحصل ،المعرفة في الكل يشتركل ،بعض من أوضح األدلة هذه بعض
 .اهلل فعل بعظيم االستدالل وترك قلبه على طُبع من الشقي لكن بالدالئل،
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وعظيم  الباري وحدانية على أدلةهذه المخلوقات العظيمة آيات أي  أن تعالى أخبر": الشيخ يقول
 واحد، أنه وعلى إله أنه على يدل ما األدلة من اآلن ستسمع أنك أي" صفاته وسائر سلطانه ورحمته

 لهم لمن: أي {ِلَقْوٍم يـَْعِقُلوَن }  ولكنها": يقول ،الصفات وسائر رحيم، رمحن وتعاىل سبحانه وأنه
 يستخدمون الذين هم يعقلون الذين فالقوم لوظيفة، لقتخُ  عقولنا "له لقتخُ  فيما لونهاعمِ يُ  عقول

 . شغلوهنايُ  أيلوهنا عمِ يُ  له، لقتخُ  فيما عقوهلم

 هذاف" رهفعلى حسب ما َمّن اهلل على عبده من العقل ينتفع باآليات ويعرفها بعقله وفكره وتدبّ "
 زيادة وطرق وأسباب وسائل من أن على دليل فيها اآلية ،اإليمان زيادة سببل هالتنب   شديدي جيعلنا
 . رالتفك   مبعىن ل،التعق   اإلميان

 .واإلميان احلق على ثبتنا اللهم ،والثبات واليقين اإليمان زيادة له تحفُ  عقله استخدام أحسن من فإن

 :في ففي خلق السماوات أي ": يقول

 ارتفاعها  
 واتساعها  
 وإحكامها وإتقانها 
 وما جعل اهلل فيها من الشمس والقمر والنجوم 
 وتنظيمها لمصالح العباد 

 : يمكنهم، للخلق مهادا األْرضِ  خلق وفي

  عليها القرار (1
 عليها بما واالنتفاع (2
 "واالعتبار (3

أهلها فاهلل خلق هذه األرض  ،وميكنهم االعتبار ،وميكنهم االنتفاع ،ميكنهم القرار: هذه ثالثة أمور
 .ا وينفعون هبا ويعتربون مبا فيهايتمتعون هب
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إذن ما تراه في – العظيمة قدرته وبيان، والتدبير بالخلق تعالى اهلل انفراد على ذلك يدل ما": يقول
إذن خلق السماوات واألرض يدل على – خلقها بها التي -السموات واألرض يدل على قدرته

 آيات تظهر أين احلكمة، على تدل أيضا "ونظمها وأحسنها، أتقنها بها التي وحكمته، -القدرة
 . ونظمها وإتقاهنا وإحساهنا واألرض السموات آيات إتقان يف ؟ احلكمة

، التي بها أودع ما أودع"يف أي شيء؟ ،  ورمحته علمه على صفاته؟ من شيء أي على كيدل   اوأيض  
 قدرة الن تبني واألرض السموات خلق من إذن. "وحاجاتهم وضروراتهم، ومصالحهم الخلق منافع من

 .اهلل محةر  اهلل، علم اهلل، حكمة اهلل،

 أودع عطايا من فيها ترى فيما الرمحةالعلم و و  ونظمها، وإحساهنا إتقاهنا يف والقدرة خلقها، يف فالقدرة
 .ومصاحلهم وضروراهتم وحاجاهتم اخللق منافع من أودع ما فيها

 والقيام، والتدبير بالخلق النفراده بالعبادة يفرد أن واستحقاقه ،كماله على الدليل أبلغ ذلك وفي"
 انفرد ألنه شيء؟ ألي بالعبادة؟ يُفرد الذي فهو واألرض، السموات خلق الذي هو أي" عباده بشئوون

 من واألرض، السماء إىل انظرف ورمحته توحيده يُنكر فكيف عباده، بشؤون والقيام والتدبري باخللق
 إلحدامها؟ املنافع ستكون كيف األرض، إله غري السماء إله كان لو واحد، رهميدب   ومن واحد خلقهم

 .شيء كل يف رمحته آثار وترى واحد، إله إنه كيف ترتبط منافع هذه مبنافع هذه؟

َهارِ  اللَّْيلِ  اْخِتالفِ )  في ( و)  "  اآلخر، خلفه، أحدهما ذهب إذا، الدوام على تعاقبهما وهو(  َوالنـَّ
 ذلك عن ينشأ وما، والتوسط، والقصر، الطول وفي، والتوسط، والبرد، الحر في اختالفهما وفي
 أشجار من، األرض وجه على ما وجميع، وحيواناتهم آدم بني مصالح انتظام بها التي، الفصول من

 الرجال من إدراكه عن وتعجز، العقول له تنبهر، وتسخير، وتدبير بانتظام ذلك كل ونوابت،
، الواسعة ورحمته، وحكمته وعلمه، مصرفها قدرة على ذلك يدل ما يدل على ماذا ؟ ،الفحول

 أن يوجب مما، وسلطانه ملكه وعظمة، وعظمته، به تفرد الذي، وتدبيره وتصريفه، الشامل ولطفه
 يدل" ومراضيه محابه في الجهد وبذل، والرجاء والخوف، والتعظيم بالمحبة ويفرد، ويعبد يؤله
 ولطفه الواسعة ورمحته وحكمته، وعلمه مصرفها قدرة على يدل والنهار؟ الليل اختالف شيء أي على

ب أن يؤله مما يوج وتصريفه وتدبريه الذي تفرد به وعظمته وعظمة ملكه وسلطانه سبحانه وتعاىل الشامل
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 الذي ووه عظيمة، أمور من فيهما ماو  واألرض السموات خلق الذي فهو.  مويفرد باحملبة والتعظيويعبد 
 يدعي كما الصابئة يدعي كما- الليل إله غري النهار إله كان لو والنهار، الليل اختالف يدبر

 إله كان ولو ،عقده انفرط قد العظيم التصريف هذا ولكان ،مستحيال   اخللق انتظام لكان-المجوس
 كل أمر انتظم وقد اخللق حال كان كيف اخلري، إله وهو ارهالن إله غري الشر، إله يقولون كما الليل
 !والنهار؟ الليل بتعاقب شيء

 ولطفه ورحمته وعلمه قدرتهف صفاته كمال وعلى وتعالى سبحانه وحدانيته على" دليل كله فهذا
ويعبد  يؤله أن يوجب مما.واألرض السموات في لماكله ظاهر في تدبيره  وسلطانه ملكه وعظمة

يف  لتأم   من نعم إن  " ويفرد بالمحبة والتعظيم والخوف والرجاء وبذل الجهد في محابه ومراضيه
 وهذا اإلحكام هذا يف تفكر لو اهلل، عظمة علىيدله  ما قلبه يف جيد أن البد واختالفهما والنهار الليل

 .ورجائه وخوفه تعظيمهحمبة اهلل و  وهذه العطية ملا كان منه إال اللطف وهذا اإلتقان

 عباده اهلل ألهم مما، ونحوها والمراكب السفن وهي(  اْلَبْحرِ  ِفي َتْجِري الَِّتي َواْلُفْلكِ ) وفي" :يقول
 هناف ا،عجيب   اأمر   نرى وهنا" عليها أقدرهم ما والخارجية الداخلية اآلالت من لهم وخلق، صنعتها

 خالل من الكالم هذا وسيظهر ورمحته، عطيته آثار من أنه لنا يبني لكنه صنعوه، اخللق شيء إىل إشارة
 . اهلل شاء إن الشيخ كالم

، واألموال الركاب من فيها بما تحملها التي، والرياح العظيم البحر هذا لها سخر ثم": يقول  
 هذا لها سخر ثم معايشهم وتنتظم مصالحهم به تقوم وبما، الناس منافع من هي التي والبضائع

 هو اهلل أن نعلمكما و  الفلك، هبا يصنعون اليت واآلالت األدوات أعطاهم اخللق أن أي "العظيم البحر
 حتملها اليت والرياح فيه، لتجري العظيم البحر هذا هلا سخر مث علم نوح كيف يصنع هذه الفلك الذي

 وتنتظم مصاحلهم به تقوم ومبا، الناس منافع من هي اليت والبضائع واألموال ركابال من فيها مبا
 يعملوهنا؟ به ما اآلالت من هلم وخلق عليها وأقدرهم صنعتهاأهلم اخللق  الذي فمن .معايشهم

 أعطاهم منو  صناعتها؟ أهلمهم من هذا كل.  اخلام واملواد،  وقدرته، عقله  :اإلنسان أدوات: أي
 !بذلك؟ القيام على القدرة
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 الذي من أم يعملونها؟ به ما اآلالت من لهم وخلق، عليها وأقدرهم، صنعتها ألهمهم الذي فمن"
، والبحرية البرية للمراكب خلق الذي من أم والرياح؟، وتسخيره بإذنه فيه تجري، البحر لها سخر
 جتري البحرهلم  سخر الذي نم أم" األموال؟ من فيها ما وحمل، حملها على المعينة والمعادن النار

ى محلها للمراكب الربية والبحرية النار واملعادن املعينة علخلق  أم من الذي  ؟والرياح وتسخريه بإذنه فيه
 النار، أو الرياح، على معتمدة تكون أن إما املراكب أن تعلمون كمافإنكم  ومحل ما فيها من األموال؟ 

 العطايا؟ هذه أعطاهم الذي من املواهب؟ هذه وهبهم الذي من: يقول الشيخ فيسأل الوقود، هي والنار

 حصلت األمور هذه هلف": فيقول الطريقة، هبذه نفكر أن دائما حنتاج األمهية يف غاية مسألة هنا ويقرر
 !اخللق حصلت باالتفاق؟ خيرتعوهنا اليت تعااملخرت  هل أي!" اتفاقا؟

 بل شيء؟ عليه يمتنع وال، شيء يعجزه ال، عليم حكيم، واحد رب لذلك المسخر أم": يقول
 جعله أن الضعيف العبد وغاية" لجبروته وخضعت، لعظمته واستكانت، لربوبيته دانت قد األشياء

 وعنايته اهلل رمحة على يدل فهذا، العظام األمور هذه وجدت هبا اليت، األسباب أجزاء من اجزء   اهلل
 .والتعظيم والذل، الطاعة ومجيع، والرجاء واخلوف، له كلها احملبة تكون أن يوجب وذلك، خبلقه

 األمر هبذا استقل أي أقدره، وال اهلل علمه ما أي "وحده؟ بذلك استقل اإلنسان هل" :السؤال الثاين
ثم خلق له ربه القدرة، وعلمه ما يشاء  ال علم له وال قدرة" أمه بطن من خرج الذي وهو العظيم
 الذي هو اهلل مثوبالعلم والقدرة حتصل هذه الصناعات،  شيء؟ على يقدر وال شيئا يعرف ال" تعليمه

  ؟ ما يشاء تعليمه علمه خلق له القدرة

أم المسخر لذلك رب واحد، حكيم عليم، ال يعجزه شيء، وال يمتنع عليه شيء؟ بل ": يقول
 .األشياء قد دانت لربوبيته، واستكانت لعظمته، وخضعت لجبروته

إذا ملا  "وغاية العبد الضعيف، أن جعله اهلل جزءا من أجزاء التي بها وجدت هذه األمور العظام
، يف أي تطور حديث يفنت الناس  لكن أجراها على يد الخلقأفكر يف أي عطية أعطانا اهلل إياها 

 :الثالث أسئلةنفكر هبذا األسلوب، نسأل نفسنا هذه 

 األول األمر إذن؟ ا؟ أي اكتشفوا اكتشافات مبحض الصدفة هل هذا االخرتاع حصل اتفاق   :األول
 .الصدفة مبحض االخرتاعات هذه خيرتعوا أن مستحيل
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هل اإلنسان استقل وحده ما علمه اهلل وال أقدره استقل هبذا العمل العظيم وهو الذي خرج من : اثانيً  
مث يكون يف النهاية هو الذي  ا وال يقدر شيء؟ مث اهلل هو الذي علمه وأقدرهبطن أمه ال يعرف شيئ  

 أمه بطن من خرج الذيهبذا العمل وهو  مستقال  يكون العبد  أن املستحيل مناخرتع هذا االخرتاع 
 .وعلمه أقدره وجل عز اهلل مثاهل ال يعرف شيء يف احلياة ج نفسه ينفع ال عاجزا

 عليه ميتنع وال شيء يعجزه الالعليم  احلكيمالواحد  ربوهو الاهلل هو املسخر لذلك  أن احلقيقةأم أن 
بل األشياء قد دانت لربوبيته واستكانت لعظمته وخضعت جلربوته، وغاية العبد الضعيف أن  ،شيء
 ويدهلم يرشدهم الذي وهو العظام األمور هذه هبا وجدت اليت األسبابأجزاء  من اجزء   اهلل جعله

 العجيبة، البيوت هذه تتخذ أن النحل أهلم الذي هو كان فإذا األرض، من ونينتفع كيف ويعلمهم
 املخرتعات هذهف !؟العجيبة املخرتعات هذه إىل يصلون كيف آدم بين علم الذي هو أنه نشك فكيف
 حقه يف املخرتعات هذه تكون ال امؤمن   كان ومن ،األرض أهل علم الذي هو اهلل أن اإميان   تزيدك

 هو اهلل أن يقينا تزيده املخرتعات هذه حقيقتها يف إمنا ،عنه واالستغناء اهلل عن بالبعد تشعره أو ،فتنة
 .كيف تبني هذه البيوت النحل ألهم كما وأهلمهم، خلقه علم الذي

 واهلواء املعادن من هلم ذرأه مما األرض يف وضعه مما يستفيدوا أن يستطيعون جعلهم من سبحانف
 إال الضعيف العبد فما ،منها يتنفعوا أن عقولهم في أودعو لهم خلقها خام مادة كل ومن والغازات

 .العظام األمور هذه هبا وجدت اليت األسباب أجزاء من جزء

فهذا يدل على رحمة اهلل وعنايته بخلقه، وذلك يوجب أن تكون المحبة كلها له، " :النتيجة المهمة
 اخللق هؤالء علم الذي العظيم الرب فهو" والخوف والرجاء، وجميع الطاعة، والذل والتعظيم

ا من آياته ما أنزل اهلل من السماء من ماء وهو املطر النازل من السحاب فأحيا به وأيض  ، الضعفاء
يشون عاألرض بعد موهتا فأظهرت بأنواع األقوات وأصناف النبات ما هو من ضرورات اخلالئق اليت ال ي

ي تة وأنت تنظر إىل األرض تراها م !على قدرة من أنزله وأخرج به ما أخرج؟ أليس ذلك دليال   بدوهنا،
 حيي األرض بعد موهتا ؟ فرتى آثار رمحة اهلل

فأظهرت من أنواع األقوات، وأصناف النبات، ما هو من  {ا بِهِ األرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَافَأَحْيَ}":  قال
 .ضرورات الخالئق، التي ال يعيشون بدونها
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وقيامه  أليس ذلك دليال على قدرة من أنزله، وأخرج به ما أخرج ورحمته، ولطفه بعباده،
 فيها، نبات ال اليت امليتة األرض فإن بلى، "بمصالحهم، وشدة افتقارهم وضرورتهم إليه من كل وجه؟

! ، أما يوجب ذك أن يكون هو معبودهم وإهلهم؟فيها وجل عز اهلل فعل عجيب ترى نبتت قد تراها ملا
  .أليس ذلك دليل على إخراج املوتى وجمازاهتم بأعماهلم

 :وجهان له األرض إحياء أن أي

 .صفاته كمالورمحته خبلقه و  قدرته على داللةال جهة من وجه .4
 .بأعماهلم وجمازاهتم املوتى إحياء على يدل ووجه . 

 الدواب من األرض أقطار في نشر: أي {دَابَّةٍ كُلِّ مِنْ} األرض في: أي {فِيهَا وَبَثَّ}": قال 

 ينتفعون، للناس وسخرها العظيم، وسلطانه ووحدانيته، وعظمته قدرته على دليل هو ما، المتنوعة
 واستحقاقه اهلل عظمة علىتفصياًل  تدل التي اآليات ضمن من هذا" االنتفاع وجوه بجميع بها

 :لأللوهية

 آية واألرض السموات خلق 
  آية والنهار الليلاختالف 
  آية البحر يف جتري اليت الفلكو 
 آيةبعد موهتا  به األرض وما أنزل اهلل من السماء من ماء فأحيا 

 نشر يف أقطار األرض : بث يف األرض من كل دابة أي: أي {وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ} واآلن

 .املتنوعة فهو دليل على قدرته وعظمته من الدواب 

 ال احليوانات من نوع هناك أرض كل يف أن كيف ويدركون جيدا الشيء هذا يعلمون احليوان علم وأهل
 هبا ينتفعون للناس سخرها أنه وكيف العظيم، وسلطانه ووحدانيته اهلل عظمة على دليل غريها، يف يوجد

 : انهم" احليوانات فهذه االنتفاع، وجوده ميعجب

 لحمه من يأكلون ما 
 دره من يشربون و 
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 يركبون ما ومنها 
 هو ساع في مصالحهم وحراستهمومنها ما 
 " ومنها ما يعتبر 

يء منها يركب، ترى احليوانات ترى ش ،ترى منها ما يؤكل حلمه ويشرب من دره ،اجلمالالنمل النحل 
تعترب جبهدها   ،فتعترب بصربها ،حترسه حترث له ومنها ما يعترب هبا تنظر إليها ،يف مصاحل اإلنسان ساعية

" بأقواتهمومع أنه بث فيه من كل دابة فإنه سبحانه هو القائم بأرزاقهم المتكفل "تعترب بتنظيمها 

فما من }ا حنن الذين نطعمهم، بل حنن وهم يطعمنا اهلل نفنحن عن هذه الدواب لسنا مسؤولني ولس

 {دابة يف األرض إال على اهلل رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها

 {ِوَتَصْرِيفِ الرِّيَاح} السماوات واألرض  خلق تبني بعدما أي بعدها، اليت اآلية هي وهذه

 نسمع اآلن والفلك وما أنزل اهلل من السماء وبث فيها من كل دابة  والنهار الليلواختالف 
 .الرياح تصريف عن

ا وبين ذلك، وتارة تثير السحاب، وتارة تؤلف ودبورً  وشرقاً  ا وشمااًل باردة وحارة، وجنوبً ": فيقول
" وتارة ترسل بالعذاب بينه، وتارة تلقحه، وتارة تدره، وتارة تمزقه وتزيل ضرره، وتارة تكون رحمة،

 البد !التصريف؟ هذا صرفها الذي فمن !!وتعاىل سبحانه اويصرفه السحاب هذه ميلك من أعظم فما
  عنه؟ اليستغنون ما العباد منافع من فيها أودع الذي من نفسك، تسأل أن
وسخرها  فمن الذي صرفها هذا التصريف، وأودع فيها من منافع العباد، ما ال يستغنون عنه؟"

ليعيش فيها جميع الحيوانات، وتصلح األبدان واألشجار، والحبوب والنوابت، إال العزيز الحكيم 
فهو الذي رعى عبده " وخضوع، ومحبة وإنابة وعبادة؟ الرحيم، اللطيف بعباده المستحق لكل ذل

 .وأنشأ لهم ما ينفعهم ثم هم يكفرون نعماؤه ويتنغصون على نقص شيء بسيط في حياتهم 
 " ،وفي تسخير السحاب بين السماء واألرض على خفته ولطافته يحمل الماء الكثير

فيسوقه اهلل إلى حيث شاء، فيحيي به البالد والعباد، ويروي التلول والوهاد، وينزله على 
الخلق وقت حاجتهم إليه، فإذا كان يضرهم كثرته، أمسكه عنهم، فينزله رحمة ولطفا، 

 "أعظم سلطانه، وأغزر إحسانه، وألطف امتنانهويصرفه عناية وعطفا، فما 
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، برزقه يتمتعوا أن، بالعباد القبيح من أليس" وتعاىل سبحانه املسخر السحاب اآليات من آية آخر
أن يتمتع  القبيح، أقبح من هذا واهلل" ؟ومعاصيه مساخطه على بذلك يستعينون وهم ببره ويعيشوا

 !املعاصي يف اهلل، شكر عدم يف هذا ويستعمل ويكفر يشكر فالاإلنسان بنعم اهلل 

 اخللق معصية فرغم !واهلل بلى "لطفه؟ وعميم، وصفحه وعفوه، وصبره حلمه على دلياًل  ذلك أليس"
 اقرتفوا ما بعض كسبوا، ما بعض يذيقهم باقية، اخللق على نعمهفال زالت  !ترتى اخللق على نعمه ولكن
 .رهبم إىل ويرجعون يعودون علهم

 هذه في العاقل تدبر كلما أنه، والحاصل": يقول" اوظاهرً  اوباطنً ، اوآخرً  واًل أ الحمد هلفل"
 لطائف من فيها أودع وما للصنعة تأمله وازداد، المبتدعات بدائع في فكره وتغلغل، المخلوقات

 وهذه األرض هذه صحائف، وأهنا "وأنها، وبالحق للحق خلقت أنها، بذلك علم، والحكمة البر
 صحائفأنها " ،إميان ا يزيدك ما العاقل أيها فيها اقرأ وكتب دالالت آيات صحائف كلها السماء
 اليوم من الرسل به أخبرت وما، ووحدانيته نفسه عن اهلل به أخبر ما على، دالالت وكتب، آيات
 ."ومصرفها مدبرها على استعصاء وال تدبير لها ليس، مسخرات وأنها، اآلخر

 كل اهلل ميسكها السماء يف منتشرة النجوم وترى وتغرب، رهبا بإذن تشرق يوم كل الشمس ترى فأنت
 أعظم من واإلميان ،اإليمان زيادة أسباب أعظم من بالتفكر دكتعبّ  إميانك، يزيد مفتوح كتاب هذا

 صامدون إليهكلهم و  -معهم وحنن- ونمفتقر  إليه كلهم والسفلي العلوي العالم أن فتعرف" األعمال
 ".سواه رب وال، اهلل إال إله فال المخلوقات، جميع عن بالذات الغني وأنه -معهم وحنن-

 

، انفعنا يا رب مبا بعقله انتفعف عقل ممن هبا، وانتفع ياتلآل ظتيق   ممن جيعلنا أن وكرمه همبن   اهلل نسأل
 عذاب وقنا النار، عذاب وقنا ا،إميان   فيزدادون آياتكيف  رونيتبص   الذين األلباب أويل من واجعلنا وهبتنا
 . النار

 ذكرك على أعنا اللهمويزيد إمياننا واجعلنا ممن انتفع بكالمه  حياتناانتهى لقاؤنا أسأل اهلل أن يطيل يف 
 يا رحيم يا رؤوف يا دينك على وثبتنا القيام على اوأعن   الصيام منا تقبل اللهم عبادتك، وحسن وشكرك
 .بالعباد لطيف


