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بسم اهلل الرمحن الرحيم
أخواتي الفاضالت ،إليكم سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمريي حفظها اهلل ،وفّق اهلل بعض األخوات
لتفريغها ،ونسأل اهلل أن ينفع هبا ،وهي تنزل يف مدونة (عِـلْـمٌ يُـنْـتَـفَــعُ بِــهِ)
/!#/http://tafaregdroos.blogspot.com
تنبيهات هامة:
 منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل. هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ومل تطلع عليه األستاذة حفظها اهلل ،أما الدروس املعتمدة من األستاذة فهي موجودة يفشبكة مسلمات قسم (شذرات من دروس األستاذة أناهيد)
/http://www.muslimat.net
 الكمال هلل عز وجل ،فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلطأ ،فما ظهر لكم من صواب فمن اهلل وحده ،وما ظهرلكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان ،ونستغفر اهلل..
واهلل املوفق ملا حيب ويرضى.
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بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
اسأل هللا مبنه وكرمه أن جيعل جمالسنا اليت نتدارس فيها كتابه سبب لكفارة ذنوبنا ولزايدة إمياننا ورضاه عنا اللهم آمني.
نتدارس اليوم آايت يف جملسنا هذا آايت من ختام سورة الشعراء ،وهذه السورة العظيمة فيها من العلوم ما حيتاجه كل مؤمن
كبقية سور القرآن ،فقد ابتدأت -كما هو معلوم -ابحلروف املقطعة إشارة إىل منزلة القرآن كآية عظيمة ،وإشارة إىل أن اإلميان
قريب يف متناول من صدق الجتماع آايت القرآن وصدق الرسول وحسن ما أتى به من أخبار وأوامر ،واآلايت الكونية اليت
حول العبد تدله داللة واضحة.
وقد أتت السورة تبني أن لكل قوم رسول نيب أرسل معه آية وحكت عنادهم ،وحكت ردودهم على األنبياء املرسلني وكيف أن
هللا عز وجل نصر أهل اإلميان وأظهرهم ورمحهم وهو العزيز الرحيم ،وأهلك أهل الكفر وهو سبحانه وتعاىل العزيز القهار.
وقد ذكر يف السورة -كما هو معلوم -سبعة من األمم ،وهؤالء أهلكهم هللا هتدي ًدا لقريش ومن كان يف حاهلم من أجل االعتبار
من جهة أهل الكفر ،واالنتفاع من جهة أهل اإلميان ،فذكر العزيز الرحيم تسع مرات يف خامتة قصة كل نيب ،وذكر سبعة أقوام.
مث ختمت السورة خبطاابت للنيب صلى هللا عليه وسلم ،نبدأ يف جزء من هذه اخلطاابت يف خامتة السورة:
يقول هللا عز وجل لنبيه -وسيتبني كيف أن اخلطاب للنيب أصال وملن بعده تبعا– {فََل تَ ْدع مع َه
اّلل إه ََلًا آ َخ َر فَ َتكو َن هم َن
ََ
ً
ه
ه
ه
ه ه
ص ْو َك
ك له َم هن اتَ َب َع َ
اح َ
ريتَ َ
ك م َن الْم ْؤمن َ
ي (َ )214وا ْخ هف ْ
ك ْاْلَقْ َربه َ
الْم َع َذبه َ
ي ( )215فَهإ ْن َع َ
ض َجَن َ
ي (َ )213وأَنْذ ْر َعش َ
الرهح هيم}
فَ ق ْل إههّن بَ هريء هِمَا تَ ْع َملو َن (َ )216وتَ َوَك ْل عَلَى ال َْع هزي هز َ
هذه مخسة أوامر ابتدأت ابلنه
{ .1فال تدع مع هللا إهلًا أخر}
{ .2وأنذر عشريتك}
{ .3واخفض جناحك}
{ .4وإن عصوك فقل إين بريء }
{ .5وتوكل على العزيز الرحيم}
قال الشيخ السعدي يف هذه اآلايت" :ينهى تعاىل رسوله أصال وأمته أسوة له يف ذلك" يعين متابعني له.
"عن دعاء غري هللا ،من مجيع املخلوقني ،وأن ذلك موجب للعذاب الدائم ،والعقاب السرمدي ،لكونه شركاَ { ،وَم ْن ي ْشره ْك
هِب َه
اّلل عَلَ ْي هه ا ْْلَنَةَ َوَمأ َْواه النَار} والنه عن الش ء ،أمر بضده ،فالنه عن الشرك ،أمر إبخالص العبادة هلل وحده
ّلل فَ َق ْد َح َرَم َ

ال شريك له" إذن النيب صلى هللا عليه وسلم خوطب هبذه اآلية وهو الداع له فكيف سيكون اخلطاب لغريه؟! أكيد أن أمته
بياان ،إذن خوطب النيب صلى هللا عليه وسلم وإن كان ال يفعل ذلك فهو معصوم صلى هللا
يكون اخلطاب هلا أوضح وأكثر ً
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ه ه
ي}،
ريتَ َ
ك ْاْلَقْ َربه َ
عليه وسلم ،خوطب هبذا واملقصود غريه ،وليتبني مباشرة هذا األمر من بعد ذلك ملا هللا يقولَ { :وأَنْذ ْر َعش َ
وهذه املنه عنها يف اآلية أكرب جرمية يرتكبها اخللق على اإلطالق وه جرمية الشرك.
وإذا كان الشرك منه عنه إذن سيقابل ذلك التوحيد املأمور به ،قال تعاىل{ :فََل تَ ْدع مع َه
اّلل إه ََلًا آ َخ َر} ،إذن نفهم بداللة
ََ
اللزوم وادعو إىل هللا وحده.
قال الشيخ" :فالنه عن الشرك ،أمر إبخالص العبادة هلل وحده ال شريك له ،حمبة ،وخوفا ،ورجاء ،وذال وإانبة إليه يف مجيع
األوقات" .إذن من لوازم التوحيد إخالص العبادة هلل ،ويكون العابد حمب هلل ،مقبل عليه وهو حمب له ملا يرى من آاثر كمال
أيضا يقبل على ربه خائ ًفا منه ملا يعتقد من عظمته وجالله سبحانه وتعاىل ،والعابد
صفاته وملا يرى من مجيل إنعامه ،والعابد ً
منيبا إليه يف كل وقت.
ذليال
اجيا يرجو منه صالح دينه ودنياه ،ويكون ً
منكسرا ً
يقبل على ربه ر ً
ً
قال الشيخ" :وملا أمره مبا فيه كمال نفسه ،أمره بتكميل غريه" وهذه قاعدة عامة يف الدين نبدأ بتكميل نفسنا مث تكميل غريان،
و(مث) هنا ال تستلزم كمال تكميل نفسك ،إمنا كلما تعلمت وفهمت وأقبلت ،انقل هذا اخلري للغري ،وعلى هذا شواهد كثرية
ومنها سورة العصر فإن الناجني من اخلسر هم الذين آمنوا بنفسهم وعملوا الصاحلات أبنفسهم لكنه مل يتوقف هذا عندهم إمنا
تواصوا ابحلق وتواصوا ابلصرب ،فكما آمنوا وعملوا الصاحلات فكذلك دعوا غريهم وكملوا غريهم ،وهذا يوافق جدا طبيعة اإلنسان
فإن العبد إذا اعتقد احلق وتيقن به البد أن يتكلم به ،البد أن يرغب يف ترغيب غريه ،فإن ما تقتنع به النفس وحتبه تدعو الغري
له ،وانظر ألهل الدنيا كيف ملا يرغبون يف ش ء من دنياهم يرغبون غريهم ويوصفونه بصفات كمال ترغب اخللق فيه.
ه ه
ي} الذين هم أقرب الناس إليك ،وأحقهم
ريتَ َ
ك اْلقْ َربه َ
"وملا أمره مبا فيه كمال نفسه ،أمره بتكميل غريه فقالَ { :وأَنْذ ْر َعش َ
إبحسانك الديين والدنيوي ،وهذا ال ينايف أمره إبنذار مجيع الناس ،كما إذا أمر اإلنسان بعموم اإلحسان".
أوال ونفهم أن إنذار العشرية األقرب من املسؤوليات األوىل ،من كان أقرب كان أحق ابإلحسان الديين والدنيوي ،وحىت
نبدأ ً
يف أمر الصدقة ،يعين امرأة وهلا زوج وعندها صدقة ،أو حىت زكان ،والزوج حمتاج ،ستكون يف حق الزوج هذه العطية صدقة
وصلة ،وطبعا هذا وراءه أحكام ليست موضوعنا ،لكن موضوعنا أن األقرب أوىل ابإلحسان ،وهذا خالف ما الناس عليه،
فالناس يف يومنا هذا حيسنون لألبعد أكثر من إحساهنم لألقرب ،واألقرب عند هللا أوىل.
ه
الروح ْاْلَهمي ( )193عَلَى قَ لْبه َ ه
ه
ين} ،لتكون
وعلى كل حال هللا عز وجل أخرب عن األمر العام{ :نَ َز َل بههه ُّ
ك لتَكو َن م َن الْمنْذ هر َ
من املنذرين على وجه العموم تنذر كل أحد ،لكن هنا على وجه اخلصوص {وأنذر عشريتك األقربني}.
قال الشيخ" :وهذا ال ينايف أمره إبنذار مجيع الناس ،كما إذا أمر اإلنسان بعموم اإلحسان ،مث قيل له (أحسن إىل قرابتك)
خصوصا ً
داال على التأكيد ،وزايدة احلق" لكن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر بدعوة كل اخللق وإنذارهم مجيعًا
فيكون هذا
ً
وخاصة أهله ملا هلم من مقام وحق.
قال الشيخ" :فامتثل صلى هللا عليه وسلم هذا األمر اإلهل  ،فدعا سائر بطون قريش ،فعمم وخصص ،وذكرهم ووعظهم" وهذا
أمر معلوم فإن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا نزلت هذه اآلية كما يف حديث عائشة وابن عباس وأبو هريرة رض هللا عنهم مجيعًا
ه ه
ي} قام النيب صلى هللا عليه وسلم على الصفا فدعا قريش وجعل
ريتَ َ
ك اْلقْ َربه َ
يف صحيح البخاري ومسلم ،ملا نزلت { َوأَنْذ ْر عَش َ
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ينادي اي بين فهر اي بين عدي ،مبعىن ينادى بطون قريش حىت اجتمعوا ،والرجل ملا مل يكن يستطيع أن يصل يرسل من يسمع
عنه ،وكلهم اجتمعوا هم ونواهبم ومسعوا النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يدعو.
إذن النيب صلى هللا عليه وسلم قام مبا جيب عليه ومبا أمر به فأنذر عشريته األقربني.
شيئا ،من نصحهم ،وهدايتهم ،إال فعله ،فاهتدى من اهتدى،
"وذكرهم ووعظهم ،ومل ي بق صلى هللا عليه وسلم من مقدوره ً
وأعرض من أعرض".
ه
ك لهم هن اتَ ب ع َ ه
ي} هذا األمر الثالث ،هناه هللا عز وجل عن دعوة غريه يعين يف
ك م َن الْم ْؤمنه َ
مث قيل للنيب { َوا ْخ هف ْ
اح َ َ َ َ
ض َجَن َ
ك له َم هن
اح َ
مضمونه أمره ابلتوحيد ،وأمره أن ينذر عشريته األقربني ،وأمره أن خيفض جناحه ،وهنا خصوصيةَ { :وا ْخ هف ْ
ض َجَن َ
ه
اتَ ب ع َ ه
ي} .
ك م َن الْم ْؤمنه َ
ََ
وملا نسمع كلمة خفض اجلناح نفهم مباشرة املعاملة ابللني ،وهذا مناسب ج ًدا بعد أمره إبنذار العشرية األقربني ،فإن العشرية
ملا خوطبوا هبذا افرتقوا بني مؤمن وكافر ،واملؤمنني قليل والكفار كثري ،فأمره هللا أن جيتمع مع املؤمنني ،انقسموا إىل مؤمن وكافر
سواء من العشرية أو من غري العشرية ،فأمره هللا أبمرين:
أما مع املؤمنني الذين اتبعوك فاخفض جناحك
ص ْو َك فَ ق ْل إههّن بَ هريء هِمَا تَ ْع َملو َن}.
أما مع من عصاك فتربأ منه {فَهإ ْن عَ َ
إذن مع املؤمنني اجتمع ،ومع الكافرين تربأ.
ه
ك لهم هن اتَ ب ع َ ه
ي} بلني جانبك ،ولطف خطابك هلم ،وتوددك ،وحتببك إليهم ،وحسن خلقك
ك م َن الْم ْؤمنه َ
"{ َوا ْخ هف ْ
اح َ َ َ َ
ض َجَن َ

واإلحسان التام هبم ،وقد فعل صلى هللا عليه وسلم" إذن هذا اخلفض يكون مبعىن اللني ،واللني ضده يف هذا املقام العسر،
فيكون بعض اخللق مصابني بعسر يف أخالقهم حياسبون الناس على كل ش ء ،ويدققون على كل شأن ،فلما يعاملوا املؤمنني
أحياان حىت
ال تراهم أولئك اللينني إمنا ال يرتكون هلم شاردة وال واردة إال حاسبوهم عليها ،وكل أمر تعاملوا معهم بصورة احلق و ً
دائما يشتكون الظلم وهم أهل الظلم!
الظلم ،لكن نفرتض أنه احلق ،ومل يتعاملوا مع املؤمنني بصورة الفضل ،وتراهم ً
ويرون أن هذا العسر من كمال شخصياهتم ،ويعربون عن هذا العسر ابحلساسية ،أهنم شديدي اإلحساس ،واحلقيقة هذا من
عسر األخالق ،فإن املؤمنني حيتاج بعضهم مع بعض أن يكونوا لينني  ،ما تتعاسر أخالقهم ،وإن ابتل إنسان بطبع شديد يف
شأن من الشؤون فليهذبه ،وإن ابتل أحد بشخص له طبع شديد ومضطر أن يعامله فليلن معه وليهاوده وال يقسوا عليه ،حىت
مجعا لكلمة املؤمنني وتوحي ًدا
يف تعديل األخالق البد أن يكون اإلنسان لني كما أمران ،هذا أمر به النيب صلى هللا عليه وسلم ً
ودحرا للعدو.
للصف ً
ودفعا ً
لكن نسأل هللا عز وجل أن يعيننا على أنفسنا ،فإن يف هذا الزمان من صور اهلوى املتبع عند الناس هواهم يف طريقة التعامل
مع اخللق ،وإذا أتيت فأمرت أن اخفض جناحك رأوا أن أمران هلم خبفض اجلناح معناه كسر جناحهم وذهلم ،واحلقيقة أن عز
عند رب العاملني.
أسأل هللا أن يهذب أخالقنا وحيسن نفوسنا وجيعلنا ممن خفض جناحه للمؤمنني.
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أيضا ابلتبجح يف
قال" :بلني جانبك ولطف خطابك هلم" ولطف اخلطاب مع القريبني والبعيدين من القربة إىل هللا ،وقد ابتلينا ً
الكالم على أن هذه جراءة وعلى أن هذه من آاثر قوة الشخصية ،وأصبح احلياء معاب وأصبح لطيف الكالم على اهلوى !
الذي حنبه جدا ومنيل له هو الذي نتالطف معه ،وأما املؤمنني ورابط اإلميان ال يدعوان إىل لطف القول ،واحلقيقة مع األقرب
ومع األبعد مطلوب منا أن نكون لطيف القول متقربني إىل هللا بذلك ،حنن مأمورين بذلك متقربني إىل هللا إن صدقنا نكون
قريبني إىل هللا بذلك.
"وتوددك ،وحتببك إليهم" معناه تلني املعاملة وتكون لطيف الكالم واخلطاب وتتودد هلم يف كل طريق يصلح فيه التودد ،ختدمهم،
تساعدهم ،هتديهم ،تبتسم يف وجوههم ،الشاهد أنك تتودد هلم.
قال" :وحسن خلقك" وهذه كلمة عامة تتصل بكل أعمالنا مع اخللق ،ونالحظ أن هذا كله أمر به النيب صلى هللا عليه وسلم.
مجيعا نشهد أنه قد فعل وكان النيب صلى هللا عليه وسلم شامة
"واإلحسان التام هبم ،وقد فعل صلى هللا عليه وسلم ذلك" وحنن ً
يف جبني التاريخ يشهد القريب والبعيد ،املسلم والكافر بكمال أخالقه صلى هللا عليه وسلم ،وهذا كله من فضل هللا ،وهللا عز
وجل قال{ :فَهبما ر ْمحة همن َه
ظ الَْقلْ ه
اسَت ْغ هف ْر ََل ْم
ت فَظًّا َغلهي َ
ب ََلنْ َفضُّوا هم ْن َح ْوله َ
ت ََل ْم َول َْو ك ْن َ
اّلل لهْن َ
ك فَا ْعف َع ْن ه ْم َو ْ
َ ََ َ
َو َشا هو ْره ْم هف ْاْلَ ْم هر} 1فهذه أخالقه صلى هللا عليه وسلم أكمل األخالق اليت حيصل هبا من املصاحل العظيمة ودفع املضار ما
هو مشاهد ،واملشكلة أننا يف تفكريان نرى وجهات نظران يف إظهار احلق مقدمة على احلق نفسه!
أحياان نرى من أمامنا أخطأ فنكون كالسيف عليه ونرى خالف ذلك أن هذا هتاون يف إظهار احلق ،وأن هذا عدم تعظيم
ً
للحق ،واحلق ليس كما يقولون إمنا هذا من آاثر اتباع اهلوى؛ ألن األمر لو فكران فيه سيكون فيه شبه من فعل اخلوارج ،اخلوارج
نظروا ألهل اإلسالم ووجدوهم على معصية قالوا هؤالء ال ينفع معهم إال السيف فخرجوا عليهم بسيوفهم!
اآلن الناس املستقيمني الصالح الذين يريدون اإلصالح خيرجون على الناس ابلسيوف لكن بسيوف ألسنتهم ،وتراهم يعتدون
ويعتدون وال يقدرون أن هذا فيه خمالفة للشرع بل يرون أن مثل هذا نصرة للدين.
حنن نتكلم عن حال املؤمنني ونقول :هكذا أمر هللا عز وجل رسوله أن يعامل املؤمنني.
يقول الشيخ" :فهل يليق مبؤمن ابهلل ورسوله ،ويدع اتباعه واالقتداء به ،أن يكون ً
كال على املسلمني " عالة يؤذيهم!
"شرس األخالق ،شديد الشكيمة عليهم ،غليظ القلب فظ القول ،فظيعه؟" هل هذا يليق؟! اجلواب واضح أن هذا ال يليق
دائما مكرر أننا نريد أن ننكر املنكر.
ابملؤمن ،العذر ً
يقول الشيخ" :وإن رأى منهم معصية ،أو سوء أدب ،هجرهم ،ومقتهم ،وأبغضهم ،ال لني عنده ،وال أدب لديه ،وال توفيق،
قد حصل من هذه املعاملة ،من املفاسد ،وتعطيل املصاحل ما حصل ،واحلق أن من رأى بعني البصرية رأى هذا أمًرا واضحا يف
هذه املعاملة من حتصيل املفاسد وتعطيل املصاحل ما ال حيتسبه كثري من اخللق" وقد وصل احلال أن نرى ما نراه اليوم من آاثر
هذه املعاملة اليت بلغت ابلشباب إىل حد اخلروج.
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وفيما نقل من أحد له صلة هبذه األحداث اليت حتصل واجلرائم اليت حتصل من بعض الشباب أنه يف أحد الدول اإلسالمية
وليست بعيدة اجتمعوا هؤالء الشباب على أحد ارتكب منكر -هم رأوه فظيع -الشاهد أهنم قتلوه وأحرقوه! مث ملا قال أحدهم
عجيبا! قالوا :لن نصوره التصوير حرام!
لآلخر :صوروه لك خيافوا الناس ويرتعبوا وال يرتبكوا املنكر مرة أخرى ،مسعت جو ًااب ً
فكل هذه الفظائع اليت ارتكبوها اليت تدل على شراسة أخالقهم اليت بلغت الغاية ،واحلقيقة على اجلهل والتغرير هبم هذا شأن
آخر ،لكن أمام هذا انظر إىل قلة الفقه ،يرون التصوير حرام وال يرون قتل املؤمن املسلم الذي إسالمه يقني وغري ذلك ليس
بيقني سواء كفره أو نفاقه ليس بيقني عندهم ،يكون هذه حالت فيقتلونه ،يكون هذا حرام وهذا ليس حرام!
بداايت رآها اجملتمع وكانت موجودة من شراسة األخالق واملطالبة حبقوق النفس ،مث حتولت إىل هذه الصورة ،حصلت يف هذه
املعاملة من املفاسد ما حصل ،وهللا ال يعرف هذا إال من عاش ورأى البداايت ورأى النتائج.
وحنن ال نقصد أن كل حالة حصل فيها شراسة حتولت إىل هذا الش ء الفظيع لكن املقصود أن هذه بداايت خطرية البد فيها
متاما البد من فهمه قبل احلكم على اللني أبنه مداهنة يف دين هللا.
من املراجعة ،وأمر آخر املداهنة يف دين هللا هذا أمر آخر ً
وأتى اآلن مبسألة يف غاية اخلطورة ،قال" :ومع ذلك جتده حمتقرا ملن اتصف بصفات الرسول الكرمي ،وقد رماه ابلنفاق واملداهنة"
هذا الشرس يف طباعه الذي ينصح بطريقة هجومية ينظر للثاين الذي يقول ليس هبذه الطريقة وحنن ننصح يف دين هللا وأنمر
ابملعروف لكن نكون لينني ونكون هينني وحىت ملا نبني خطأهم نبينه بطريقة صحيحة ،فشرس األخالق يرى أن الذي يقول
هذا الكالم أنه منافق ومداهن وحيتقره ويقول هذا مداهن وهذا منافق!
كمل نفسه ورفعها ،وأعجب بعمله ،فهل هذا إال من جهله ،وتزيني الشيطان وخدعه
إذن يرى نفسه ً
كامال! يقول الشيخ" :وقد َّ
له" وهللا نشهد إنه من اجلهل ومن خداع الشيطان.
ص ْو َك} يف أمر من األمور ،فال تتربأ منهم ،وال ترتك معاملتهم ،خبفض اجلناح ،ولني اجلانب،
"وهلذا قال هللا لرسوله{ :فَهإ ْن َع َ

بل تربأ من عملهم ،فعظهم عليه وانصحهم ،وابذل قدرتك يف ردهم عنه ،وتوبتهم منه ،وهذا لدفع احرتاز وهم من يتوهم ،أن
ك} للمؤمنني ،يقتض الرضاء جبميع ما يصدر منهم ،ما داموا مؤمنني ،فدفع هذا هبذا وهللا أعلم".
اح َ
قوله { َوا ْخ هف ْ
ض َجَن َ
وهذا معىن لآلية ،يعين فإن عصوك هؤالء املؤمنني فقل إين بريء من هذه األعمال وال أقبلها ،وال يظن أن خفض اجلناح معناه
ص ْو َك فَ ق ْل هإهّن
قبولنا لكل ش ء ،إمنا نتربأ مما جيب أن نتربأ منه ونتربأ من العمل كما هو ظاهر يف اآلية؛ ألن هللا قال{ :فَهإ ْن َع َ
بَ هريء هِمَا تَ ْع َملو َن}.
ه
ك لهم هن اتَ ب ع َ ه
ي} وتربأ من الكافرين ،هذا وجه ذكره املفسرين وهذا
ك م َن الْم ْؤمنه َ
وهناك وجه آخر لآلية أن { َوا ْخ هف ْ
ض َجنَا َح َ َ َ َ
وجه آخر ذكره املفسرين ،واألقرب وهللا أعلم ما اختاره الشيخ السعدي يف تفسريه.
الرهح هيم} وهذا االسم كما تبني لنا تكرر يف هذه السورة وهذه املرة التاسعة
مث أتى بعد ذلك األمر اخلامسَ { :وتَ َوَك ْل َعلَى ال َْع هزي هز َ
اليت يذكر فيها.
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قال الشيخ" :أعظم مساعد للعبد على القيام مبا أمر به ،االعتماد على ربه ،واالستعانة مبواله على توفيقه للقيام ابملأمور ،فلذلك
الرهح هيم}" من أجل أن تفعل ما أمرت به من عبادة هللا وحده ومن دعوة
أمر هللا تعاىل ابلتوكل عليه فقالَ { :وتَ َوَك ْل َع َلى ال َْع هزي هز َ

األقربني ومن خفض اجلناح للمؤمنني ومن التربؤ من األعمال الباطلة التوكل على هللا.
أوال للتوكل فنقول" :التوكل هو اعتماد القلب على هللا تعاىل" ،إذن التوكل يف أصله عمل قليب ،ومعناه أن القلب يكون
أنيت ً
له قبلة أثناء قضائه لشؤونه ،قبلة يتجه إليها ،وابب يقف عنده ،ومعتمد يعتمد عليه ،وركن شديد أيوي إليه ،ويكون عنده
مشاعر أنه يف غاية الطمأنينة ،فهذا املعتمد على هللا "يف جلب املنافع ودفع املضار يفعل ذلك مع ثقته به وحسن ظنه حبصول
مطلوبه" حيسن الظن ابهلل أن مطلوبه يتحقق له  ،و ًأاي كان مطلوبه فإن هللا على كل ش ء قدير ،وهو حكيم سبحانه وتعاىل،
فإن مل يتحقق عني املطلوب حتقق املقصود ولو مل يتحقق عني املطلوب ،فإن العبد يريد السعادة بكذا وكذا فيجلب هللا له
السعادة وحيقق السعادة لكن ليس هو الباب الذي طلبه.
خصوصا يف الشؤون اليت يقضى فيها أمر
فتوكل على هللا فإنه عزيز رحيم ،وهذان االمسان مناسبان ج ًدا للتوكل على هللا
ً
للمسلمني وأمر ينفع العبد وينفع جمتمعه" ،فإنه عزيز بعزته يقدر على إيصال اخلري ،ودفع الشر عن عبده ،وبرمحته به ،يفعل
ذلك" .يعين ربنا عزيز قاهر ،إذا قضى للعبد هذا الش ء أعطاه ،ولو اجتمعوا على املنع ،وهو سبحانه وتعاىل رحيم حيسن إىل
خلقه وبرمحته وحكمته سبحانه وتعاىل خيتار هلم األصلح ويقرهبم منه.
"مث نبهه على االستعانة ابستحضار قرب هللا ،والنزول يف منزل اإلحسان " والذي ييسر عليك أن تتوكل أن تعتقد قربه ونظره
إليك ،فكأنك تراه.
إذن االستعانة ابستحضار قرب هللا والنزول يف منزل اإلحسان يساعد على التوكل.
"{الَ هذي ي ر َ ه
هه
ين} أي :يراك يف هذه العبادة العظيمة ،اليت ه الصالة ،وقت قيامك" ومنها
ي تَ قوم َوتَ َق ُّلَب َ
اك ح َ
ك هف ال َساجد َ
ََ
مس القيام قياما ،فأصبح كاملصطلح على الصالة ،وهذا وقت القيام ،ومن أركان الصالة القيام ،إذن {الَ هذي ي ر َ ه
ي تَ قوم}
اك ح َ
ََ
ً
اكعا وساج ًدا.
يعين يف صالتك ،وتتقلب ر ً
هه
ين} فمن املعاين كما ذكر عن مقاتل وأبو حنيفة ،أن مقاتل سأل أبو حنيفة هل تذكر يف القرآن آية يف
وهنا{ :هف ال َساجد َ
هه
ين} ،يف الساجدين يعين كأنه مع الساجدين،
اجلماعة؟ فقال أبو حنيفة :ال أستحضر ،فقال مقاتلَ { :وتَ َقلَُّب َ
ك هف ال َساجد َ
ه
ك لهم هن اتَ ب ع َ ه
ي} كونه جيتمع معهم للصلوات وقد حيصل ما حيصل
ك م َن الْم ْؤمنه َ
وهذا معىن لطيف يناسب { َوا ْخ هف ْ
اح َ َ َ َ
ض َجَن َ
يف هذه االجتماعات ،فجعلها هللا عز وجل أحد املواطن اليت يراه فيها ملا يقوم وملا يتقلب مع الساجدين.
اكعا وساج ًدا ال مينع.
ويبقى على املعىن العام تقلبك ر ً
مث قال الشيخ السعدي" :خصها ابلذكر لفضلها وشرفها؛ وألن من استحضر فيها قرب ربه ،خشع وذل ،وأكملها ،وبتكميلها،
يكمل سائر عمله ،ويستعني هبا على مجيع أموره" .يفيدان هذا يف مسألة التوكل ،كأنه رابط بني التوكل والصالة ،ما الرابط بني
التوكل والصالة؟
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إذا استحضر اإلنسان قرب ربه يف الصالة امتأل قلبه إميان ،وقع اخلشوع وقع الذل اكتمل الصالة ،خيرج من الصالة ومعه إميان
هه
ي}
ب ال َْعال هَم َ
ويقني وثقة فإنه كان يكلم ربه يف الصالة وكان يناجيه وكان يعلم أنه قبله ويعلم أنه جييبه ،فالعبد يقول {ا ْْلَ ْمد َّلل َر هّ
والرب يقول محدين عبدي ،ويعلم أنه يسجد فيكون أقرب ما يكون لربه فيخرج من الصالة وقلبه قد امتأل يقيًنا بربه فيسهل
بذلك التوكل.
الرهح هيم} ،العزيز
ولذلك من سأل :ما مسلك التوكل؟ من أين آيت به وأقويه؟ فاجلواب يف هذه اآلايتَ { :وتَ َوَك ْل َع َلى ال َْع هزي هز َ
الرحيم {الَ هذي ي ر َ ه
ي تَ قوم} ويعلم حالك ملا تتقلب يف الساجدين.
اك ح َ
ََ
مث قال{ :إهنَه ه َو ال َس هميع ال َْعلهيم} وهنا أقوال وهنا أحوال.
"{إهنَه ه َو ال َس هميع} لسائر األصوات على اختالفها وتشتتها وتنوعها{ ،ال َْعلهيم} الذي أحاط ابلظواهر والبواطن ،والغيب
والشهادة " وهللا أمر رسوله أن ال يدعو معه أحد سبحانه وتعاىل وأن ينذر وأن خيفض وأن يتربأ وأن يتوكل ،فمجموع هذا كله
يستلزم أمور تقال من اإلنذار ومن التربؤ ومن دعاء هللا وحده وأمور تعلم من دعاء هللا وحده وعدم دعاء غري هللا؛ ألن دعاء
هللا يسمع ويكون يف القلب ،ومن خفض اجلناح ومن التوكل ،هذا كله يعلم.
اخلمسة أوامر السابقة بعدما أمر هللا هبا قال لنبيه ولنا{ :إهنَه ه َو ال َس هميع} الذي يسمع أقوالكم{ ،ال َْعلهيم} الذي يعلم أحوالكم،
وأنتم بني عمل ابلقلب وعمل ابللسان.
"فاستحضار العبد رؤية هللا له يف مجيع أحواله ،ومسعه لكل ما ينطق به ،وعلمه مبا ينطوي عليه قلبه ،من اهلم ،والعزم ،والنيات،
مما يعينه على منزلة اإلحسان" .فيتقرب لربه وهو متيقن أنه يراه.

مث أتى ختام السورة عن بعض ما قيل يف حق النيب صلى هللا عليه وسلم واهتامه أبنه كاهن وأبنه شاعر ،فقال تعاىلَ { :ه ْل
أنَ بهئكم َعلَى من تَ َن َزل ال َشي ه
يقينيا.
اطي} ليس
َ
َْ
استفهاما إمنا هذا غاية التقرير أي تعال ألنبئكم نبأ ً
ً
ّ ْ
"هذا جواب ملن قال من مكذيب الرسول :إن حممدا ينزل عليه شيطان .وقول من قال :إنه شاعر.
فقالَ { :ه ْل أنَ ّهبئك ْم} أي :أخربكم اخلرب احلقيق الذي ال شك فيه وال شبهة ،على من تنزل الشياطني ،أي :بصفة األشخاص،
سببا لإلميان ،فقط
الذين تنزل عليهم الشياطني" وإذا عرفتم على من تنزل الشياطني ستعرفون أن النيب صفاته تكفيكم أن تكون ً
صفاته ،ولذلك يف سورة احلديد{ :وما لَكم ََل ت ْؤهمنو َن هِب َه
الرسول يَ ْدعوك ْم لهت ْؤهمنوا بهَربّهك ْم} ،2يعين وهذا الرسول صاحب
ّلل َو َ
ََ ْ
الصفات الكاملة اليت مييزها من كان صادقًا كما أتى الصحايب ونظر إىل وجه الرسول صلى هللا عليه وسلم قبل أن يؤمن وقال
إن وجهك ليس بوجه كذاب!
عدال حمقًا رأى صفات النيب فآمن ،لكن ملا يكون هناك حسدة ويسمعون عن كمال الرسول
سببا إلميانه ،ومن كان ً
فكان ً
صلى هللا عليه وسلم وتكون قلوهبم حاسدة ويريدون أن يتميزوا على اخللق يكون ردهم أهنم يعيبون يف النيب صلى هللا عليه وسلم
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ويقللون من قيمته يظنون أن فعلهم سيغط وجه الشمس! خابوا وخسروا ،بل ذكره صلى هللا عليه وسلم مرفوع إىل قيام الساعة
وصفاته شاهدة على ذلك.
معىن ذلك أن اخللق يظهرون بصفاهتم ،وإذا رأيت صفات النيب آمنت به ،وإذا رأيت صفات األفاكني اآلمثني عرفت على من
تنزل الشياطني.
"{تَنزل َعلَى ك هّل أَفَاك} أي :كذاب ،كثري القول للزور ،واإلفك ابلباطل{ ،أَثهيم} يف فعله ،كثري املعاص  ،هذا الذي تنزل عليه
الشياطني ،وتناسب حاله حاهلم.
وقد مر معنا اإلفك مبعىن قلب احلقائق ،وهنا مبعىن كثري الكذب ،كثري قول الزور واإلفك ابلباطل ،فإذن يقلب احلقائق ،وكثري
فعله من هذا النوع وأثيم يف فعله ،يعين كثري املعاص  ،يكذب ويعص  ،هذا الذي تنزل عليه الشياطني وتناسب حاله حاهلم،
وهذا أمر مشهور يف كون أن الشياطني قرينة من كانت أحواله تساعد الشياطني على قربه ،وكما تدارسنا يف سورة مرمي{ :أََلْ
ه
ه
ين تَؤزُّه ْم أَزًّا} ،3فه ال تنطبق إال على هؤالء الكافرين الكاذبني.
تَ َر أَ َّن أَ ْر َسلْنَا ال َشَياط َ
ي عَلَى الْ َكاف هر َ
ما وصفهم؟ {ي لْقو َن} عليه {ال َسمع} الذي يسرتقونه من السماء{ ،وأَ ْكثَ رهم َك ه
اذبو َن} أي :أكثر ما يلقون إليه كذب فيصدق
َْ
َ
ْ
واحدة ،ويكذب معها مائة ،فيختلط احلق ابلباطل" .يعين سواء كان الكذاب هو الشيطان أو الكذاب هو الكاهن ،سواء.
"فيختلط احلق ابلباطل ،ويضمحل احلق بسبب قلته ،وعدم علمه .فهذه صفة األشخاص الذين تنزل عليهم الشياطني ،وهذه
صفة وحيهم له.
وأما حممد صلى هللا عليه وسلم ،فحاله مباينة هلذه األحوال أعظم مباينة ،ألنه الصادق األمني ،البار الراشد ،الذي مجع بني بر
القلب ،وصدق اللهجة ،ونزاهة األفعال من احملرم".
وهم يعلمون ذلك جيدا عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،فقلبه البار وهلجته صادقة ،وكانت أمنا خدجية كما هو معلوم يف قصة
بدء الوح يف البخاري وكيف أنه ملا أاتها وقال هلا ((زملون زملون)) قالت :وهللا ال خيزيك هللا إنك لتحمل الكل ..وعددت
من صفات بر قلبه وصدق هلجته ونزاهة أفعاله عن احملرم ،ومثل هذا حيفظ وينشر ونعيده ألبنائنا ونبينه هلم ونربيهم عليه ،وجنعل
النيب صلى هللا عليه وسلم موقًرا يف قلوهبم؛ ألن من عرف الصفات عرف من أين أتيت احلقائق.
"والوح الذي ينزل عليه من عند هللا ،ينزل حمروسا حمفوظا ،مشتمال على الصدق العظيم ،الذي ال شك فيه وال ريب ،فهل
يستوي -اي أهل العقول -هذا وأولئك؟ وهل يشتبهان ،إال على جمنون ،ال مييز ،وال يفرق بني األشياء؟".
لكن القوم ال يفكرون ويتبعون هواهم.
"فلما نزهه عن نزول الشياطني عليهَّ ،برأه أيضا من الشعر فقالَ { :و ُّ
الش َع َراء} أي :هل أنبئكم أيضا عن حالة الشعراء"
كذاب يروح أن شعره أيتيه من اجلان،
هم هتمتني خمتلفتني الكهانة والشعراء هتمة أخرى ،ورمبا اقرتنت ً
معا ألن بعض الشعراء ً
معا ،واحلقيقة أن الشعر ملكة يعطيها هللا عز وجل خللقه ويفعلون هبذه امللكة ما متتلئ
فانتشر عند الناس أن الكهانة والشعر ً
به قلوهبم سواء من اإلميان أو غريه.
3

مريم83 :
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"{ َو ُّ
الش َع َراء} أي :هل أنبئكم أيضا عن حالة الشعراء ،ووصفهم الثابت ،فإهنم " هذه حاهلم أهنم قادة وهناك أتباع هلم ،لكن
من أتباعهم؟ الغاوون ،فذكروا هم وذكرت صفتهم بذكر أتباعهم ،فإذا كان أتباعهم غاوون فأكيد هم لن يكونوا راشدين.
"{يَ تَبهعهم الْغَاوو َن} عن طريق اهلدى ،املقبلون على طريق الغ والردى " يرتكون اهلدى ويذهبون للغ والردى.

"فهم يف أنفسهم غاوون ،وجتد أتباعهم كل غاو ضال فاسد" ملا عرفت قرانءهم عرفت من هم ،هم فاسدين يتبعهم فاسدين.
"{أََلْ تَ َر} غوايتهم وشدة ضالهلم {أَنَ ه ْم هف ك هّل َواد}" الواد كما هو معروف الذي يكون بني جبلني ،يهيمون كأهنم شبهوا
أبنك تذهب إىل الرع واألودية يكون فيها أردأ أنواع الرع  ،فكأهنم يرعون يف الوادي وليس يف سفوح اجلبال ،دليل على أهنم
يف رذائل األحوال يتكلمون.
"من أودية الشعر{ ،يَ ه يمو َن} فتارة يف مدح ،واترة يف قدح ،واترة يف صدق ،واترة يف كذب ،واترة يتغزلون ،وأخرى يسخرون،

ومرة ميرحون ،وآونة حيزنون ،فال يستقر هلم قرار ،وال يثبتون على حال من األحوال.
{ َوأَنَ ه ْم يَ قولو َن َما َل يَ ْف َعلو َن} أي :هذا وصف الشعراء ،أهنم ختالف أقواهلم أفعاهلم " هلم قول وهلم فعل.
"فإذا مسعت الشاعر يتغزل ابلغزل الرقيق ،قلت :هذا أشد الناس غراما ،وقلبه فارغ من ذاك ،وإذا مسعته ميدح أو يذم ،قلت:
هذا صدق ،وهو كذب ،واترة يتمدح أبفعال مل يفعلها ،وتروك مل يرتكها ،وكرم مل حيم حول ساحته ،وشجاعة يعلو هبا على
الفرسان ،وتراه أجنب من كل جبان ،هذا وصفهم".
وقد اختصر علينا الشيخ مفهوم عظيم يف بيان كذهبم ،أهنم يقولون ما ال يفعلون ،ونعود مرة أخرى للش ء الذي من أجله أتى
اخلرب عن هؤالء.
"انظر هل يطابق حالة الرسول صلى هللا عليه وسلم ،الراشد البار ،الذي يتبعه كل راشد ومهتد" القوم رجحاء العقول أبو بكر
رض هللا عنه وعمر وهؤالء القوم الذين ظهر رجحان عقوهلم فهم أسياد يف أقوامهم! انظر إىل كل راشد ومهتد كيف يتبع النيب
صلى هللا عليه وسلم!
"الذي قد استقام على اهلدى ،وجانب الردى ،ومل تتناقض أفعاله ومل ختالف أقواله أفعاله؟ الذي ال أيمر إال ابخلري ،وال ينهى
إال عن الشر ،وال أخرب بش ء إال صدق ،وال أمر بش ء إال كان أول الفاعلني له ،وال هنى عن ش ء إال كان أول التاركني
له".
وهذا يشهد عليه كل سرية النيب صلى هللا عليه وسلم وكل األحوال اليت نعرفها عنه ،بل حىت أحواله اخلاصة يف بيته قد بلغنا
قوال إال يفعله وال ينهى عن هن إال ينته عنه.
منها الكثري الذي نشهد أبنه صلى هللا عليه وسلم ال يقول أب ًدا ً
"فهل تناسب حاله ،حالة الشعراء ،أو يقارهبم؟ أم هو خمالف هلم من مجيع الوجوه؟ فصلوات هللا وسالمه على هذا الرسول
األكمل ،واهلمام األفضل ،أبد اآلبدين ،ودهر الداهرين ،الذي ليس بشاعر ،وال ساحر ،وال جمنون ،وال يليق به إال كل كمال".
ولذا من الضروري ج ًدا نشر صفات النيب صلى هللا عليه وسلم ومشائله وأخالقه ومواقفه فإن هذا ابب عظيم من ابب الدعوى،
دائما متطرفني يف مشاعران ،يعين وجدان الصوفية يتكلمون عن النيب ويتغزلون
أمهل عند كثري من أهل السنة واحلقيقة السبب أننا ً
متاما وتكتمنا على صفات النيب وتراان ال ننقل ذلك عنه وال تسمع عن دراسة
ويكذبون بغري احلق ،حنن أخذان الطرف الثاين ً
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مؤخرا ،موجودة احلمدهلل دراسة الشمائل والكتب موجودة ،لكن املقصود هذا جيب أن يكون أكثر ما يهتم به
الشمائل ،أال ً
النساء خاصة ،ألهنم أيتون هلؤالء الصغار ويربوهنم فيحتاجون أن يكونوا ممتلئني ابلقصص احلقيقية واألوصاف اجلميلة عن النيب
صلى هللا عليه وسلم ويبقوا ليلهم وهنارهم يصفون هلم النيب فريبوهنم على حمبته فيكون هو وصحابته الكرام قدوهتم.
"وملا وصف الشعراء مبا وصفهم به ،استثىن منهم من آمن ابهلل ورسوله" إذن هذه امللكة بنفسها ليست منتقدة إمنا يف أي ش ء
تستخدمها على حسب ما حيمل القلب ،وهكذا كل ملكة يهبها هللا خللقه ،اإلشكال أين تستخدمها؟
"استثىن منهم من آمن ابهلل ورسوله ،وعمل صاحلا ،وأكثر من ذكر هللا" اإلكثار من ذكر هللا عالقته واضحة ابلشعر ،فإن من
أكثر من ذكر هللا بعد معرفة هللا جرى يف شعره آاثر هذا الذكر ،ومن عرف حق هللا انتصر هلل ،ولذلك قال:
"وانتصر من أعدائه املشركني من بعد ما ظلموهم" وهنا االنتصار يكون برد أفعاهلم هبذه امللكة الشعرية ،وهذا عند العرب له
شأن عظيم والزال ،فإن بيت الشعر من كالم العرب يدور على األلسنة فيكف اإلنسان يف وصف حقيقة من كالم كثري ببيت
شعر ،وهذا معلوم وإن ضعفت اللغة عندان وإن حصل نقص ،لكن ال زال هذا الش ء مميز واضح ،ممكن اختصار مفاهيم
كثرية يف بيت شعر ،فالناس يفرحون ببيت جيدونه يعرب عن خواجلهم وعن ما تكنه أنفسهم ،فلذا أهل اإلميان ملا تقوى قرحيتهم
ومتتلئ قلوهبم علم جتدهم يقولون ما ينفع املؤمنني ،وهللا عز وجل استثناهم ،بل أصبح شعرهم كما قال الشيخ:
"فصار شعرهم من أعماهلم الصاحلة ،وآاثر إمياهنم" إذن الزلنا نقول ليست املهجوه ه امللكة إمنا استعماهلا.
ملاذا أصبح من األعمال الصاحلة؟ "الشتماله على مدح أهل اإلميان ،واالنتصار من أهل الشرك والكفر ،والذب عن دين هللا،
وتبيني العلوم النافعة ،واحلث على األخالق الفاضلة" ولذلك من أحسن ما نفعله مع أبنائنا هو حتفظيهم للمنظومات العلمية،
وهذه املنظومات العلمية تبني العلوم النافعة وحتث على االخالق الفاضلة ،فه أبيات شعر مجعت عقائد أهل السنة واجلماعة
ويسرية يف احلفظ ،وسهلة ألهنا منظومة ،ويف نفس الوقت ترحم أبناءان الصغار وذرارينا من هذه األانشيد اليت انتشرت يف
القنوات الذي يقولون أهنا إسالمية وأهنا ختاطب الطفل املسلم وه مليئة أبمور من الصعب تلخيصها لكن يكف أن نقول
أهنا ختالف يف جمملها السمو و العلو القيم اإلسالم  ،فهم يدخلون فيما نسميه ب (فقاعة القيم) ويظهرون أهنم يدافعون عن
القيم وهم يطعنون يف اخللف قيم أخرى وتكون القيم املطعونة أهم من القيم الظاهرة.
على كل حال هذا موضوع طويل ،نقول إن من عطية هللا هذا الشعر وأن املنظومات العلمية اليوم من أكثر العطااي اليت تركت
وراء هؤالء العلماء ،وانظروا حائية ابن أيب داود ،وانظروا المية ابن تيمية ،وانظروا نونية ابن القيم ،تعرفون هذا األمر جي ًدا ،وما
أحسن أن تقام املسابقات حول هذه املنظومات ليحفظها الصغار سواء كان على مستوى املدارس أو على مستوى البيوت
واألنشطة واألندية اليت جيتمع فيها هؤالء ،أسأل هللا أن جيعلها نصيحة يف مكاهنا تنفعنا وتنفع املؤمنني.
ه ه ه
ه
ات وذََكروا َ ه
"فقال{ :إهَل الَ هذين آمنوا و َع هملوا ال َ ه ه
ين ظَلَموا أَ َي م ْن َقلَب
ريا َوانْ َت َ
صروا م ْن بَ ْعد َما ظلموا َو َسَي ْعلَم الَذ َ
صاْلَ َ
َ َ َ
اّللَ َكث ً
ه
عودا على مطلع السورة يف كوهنم ردوا اإلميان ومل يلقوه ،فيقال سرتوا
يَ ْن َقلبو َن}" وهذا هتديد ألهل الكفر ختمت به السورة ً
هذا يف هناية أمركم.
"وينقلبون إىل موقف وحساب ،ال يغادر صغرية وال كبرية ،إال أحصاها ،وال حقا إال استوفاه"
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واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
انتهى اللقاء بفضل هللا..

