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بسم اهلل الرزتن الرحيم 

أخوايت الفاضالت، إليكم سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناىيد السمَتي حفظها 
ِعـْلـٌم يُـْنـتَـَفــُع )اهلل، وّفق اهلل بعض األخوات لتفريغها، ونسأل اهلل أن ينفع هبا، وىي تنزل يف مدونة 

 (بِــوِ 

http://tafaregdroos.blogspot.com/!#/ 

: تنبيهات ىامة

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل- 
ىذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ومل تطلع عليو األستاذة حفظها اهلل، أما الدروس اظتعتمدة - 

 (شذرات من دروس األستاذة أناىيد)من األستاذة فهي موجودة يف شبكة مسلمات قسم 
http://www.muslimat.net/ 

الكمال هلل عز وجل، فكتابو ىو الكتاب الوحيد الكامل السامل من اطتطأ، فما ظهر لكم من - 
.. صواب فمن اهلل وحده، وما ظهر لكم فيو من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر اهلل

 .ىواهلل اظتوفق ظتا حيب ويرض

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

. اضتمد هلل رب العاظتُت والصالة و السالم على سيدنا حممد وعلى الو وصحبو أرتعُت

،  تال علينا آياتو، وأرسل إلينا الرسول الكرًن،رممد اهلل زتًدا كثَتًا طيًبا مبارًكا، ونعًتف مبّنتو علينا حيث خّصنا بالقرآن
 سائلُت اهلل ، وابتدأ نزولو يف شهر رمضان، فأنعم علينا بصيامو وقيامو وقراءة القرآن فيو، فنحن معًتفُت مبّنة اهلل،وأنزل ىذا القرآن

أن يعيننا على ىذه األعمال الشريفة اليت شرفنا هبا سائلُت اهلل أن تكون مّنة مقبولة مشكورة تُغفر هبا الزالت وترفع هبا 
 .مُتآاللهم . الدرجات

ىذا درسنا الثالث ورمن نتدارس آيات من كتاب اهلل نتعّرف فيها على عقيدتنا يف أنبياء اهلل ومبا حيدث عتم ويصدر منهم 
وكيف كانوا يتصرفون وكيف كانوا يوفَّقون وبأي شيء خُياطبون؟ 

  ،صلى اهلل عليو وسلموىا رمن يف  سورة آل عمران نسمع عن نبينا الكرًن 

 َلَقْد َمنَّ اللَُّه َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ بـََعَث ِفيِهْم {: نسمع ربنا يقول لنا

ُل  َعَلْيِهْم آيَاتِِه َويـُزَكِّيِهْم َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب  َرُ  واًل   مِّْن َأنُفِسِهْم يـَتـْ

 .]164:آل عمران[ {َمَ  َوِإ  َكانُ ا ِمن  ـَْ ُ  َلِف  َ َ اٍل مُّمِ ينٍل ـ ْ ـِحـَوااْ 

: وىذه منة عظيمة علينا أن نتذاكرىا ونشكرىا، نقرأ تفسَت الشيخ السعدي

 وىي االمتنان عليهم هبذا الرسول الكرًن الذي أنقذىم اهلل ،ىذه اظتّنة اليت امنّت اهلل هبا على عباده أكرب النعم، بل أصلها
. بو من الضاللة، وعصمهم بو من اعتلكة

 . بل أصلها:أكرب النعم على اظتؤمنُت أن أرسل إليهم الرسول يقول

حبيث دعتم صلى اهلل عليو وسلم على الصراط اظتستقيم، فال   اظتقصود إنقاذىم من الضاللة،أنقذىم اهلل بو من الضاللة
أرسل رسولو إىل قيام الساعة بكونو صلى اهلل عليو وسلم يدل اطتلق ، زالت ىذه منة تشهدىا أمة النيب صلى اهلل عليو وسلم

. فيوقظهم من الضاللة ومبا أتى بو يعصمهم اهلل من اعتلكة

يعرفون نسبو وحالو ولسانو، من قومهم  {َلَقْد َمنَّ اللَُّه َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ بـََعَث ِفيِهْم َرُ  واًل مِّْن َأنُفِسِهمْ {: فقال
. وقبيلتهم، ناصًحا عتم، مشفًقا عليهم، يتلو عليهم آيات اهلل، يعلمهم ألفاظها ومعانيها
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يعرفون نسبو وحالو ولسانو، ليس غريًبا عليهم، والناس يقبلون دمن عرفوا أحوالو يقبلون كالمو حىت لو بدون دليل فكيف 
 ألنو لو كنا نصحب أحد نعرف حكمتو ؛ وىذا أمر متعارف عليو،من اظتؤكد أنو سيكون أوىل وأقرب يف القبول !لو معو دليل

وأمانتو ونعرف أخالقو فأرشدنا إىل أمر أو اقًتح علينا اقًتاح سنقبلو بناء على حالو؛ فمعرفة اضتال موجبة لقبول الدعوة، فهذا 
. النيب الكرًن كانت لو ىذه الصفة أهنم يعرفون نسبو وحالو ولسانو وىو من قومهم وقبيلتهم

. وأما صفاتو فكان ناصًحا عتم مشفًقا عليهم، مث أتت مهّمتو أن يتلوا عليهم آيات اهلل يعلمهم ألفاظها ومعانيها

. من الشرك واظتعاصي والرذائل وسائر مساوئ األخالق {َويـُزَكِّيِهمْ }
يزكيهم مبعٌت يطهرىم من ىذه األوساخ إن كان يف أصل عقيدهتم فهو من الشرك وإن كان يف أعماعتم فهي من اظتعاصي، 

. وإن كان يف مسلكهم فهو يطهرىم من الرذائل وسائر مساوئ األخالق

. ما جنس الكتاب الذي ىو القرآنإ {اْلِكَتابَ  َويـَُعلُِّمُهمُ {
 يريد أن يبُت الشيخ ما الفرق بُت يعلمهم الكتاب وبُت يتلو ، فيعلمهم كيف يتلوا آياتو أو اظتراد بالكتاب ىنا الكتابة

: عليهم آياتو؟ فقال

ُل {إما جنس الكتاب الذي ىو القرآن، فيكون قولو  {اْلِكَتابَ  َويـَُعلُِّمُهمُ { . اظتراد بو اآليات الكونية {آيَاتِهِ  َعَلْيِهمْ  يـَتـْ
فكأن يتلو . وتالوة اآليات الكونية مبعٌت التنبيو عليها ومعرفة نعمة اهلل هبا فالتفكَت بالربوبية يؤدي إىل االعًتاف باأللوىية

عليهم آياتو يكون مبناقشتهم يف ىذه اآليات وبياهنا وبيان أهنا تدل العقل السليم على رب العاظتُت وعلى استحقاقو يف األلوىية، 
. ىذا معٌت يتلو آياتو، ويعلمهم الكتاب أي يعلمهم القرآن

.  الكتابة فيكون قد امنّت عليهم بتعليم الكتاب والكتابة-ىنا-أو اظتراد بالكتاب 
 والكتابة ماىي أمهيتها؟ 

. اليت هبا تدرك العلوم وحتفظوالكتابة  الكتاب بتعليم عليهم امنتّ  قد فيكون
على من؟ على اظتؤمنُت الذين يؤمنون باهلل العظيم ويؤمنون برسولو الكرًن، بأي ، ىذه منة جيب االعًتاف هبا وشكرىا

شيء؟ إذ بعث فيهم رسولو، من أنفسهم فهو ليس غريًبا عنهم فيستغربونو وتكون الغرابة سبب لالمتناع، ماذا يفعل الرسول؟ 
يتلو عليهم آياتو، يتلو على قومو اآليات اليت ىي القرآن، يزكيهم أي يطهرىم يف عقيدهتم ويف أعماعتم ويف سلوكهم يف اضتياة  

 .ويعلمهم الكتاب تصبح إما أن يعلمهم القرآن خاصة أو يعلمهم الكتابة

. واضتكمة ىي السنة اليت ىي شقيقة القرآن، أو وضع األشياء مواضعها وينبههم إىل أسرار الشريعة
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يناقشهم ويبُّت عتم ما يزيل ، وكيف أّن من حكمة اهلل ُقطعت يد السارق أو ُجلد الزاين أو ُمنع الربا، وُمنع شرب اطتمر
.  فيعرفون حكمة اهلل عز وجل وكيف أوصل اطتلق ألحسن حال،شبهتهم يف كل شأن

. اضتكمة مبعٌت السنة اليت ىي شقيقة القرآن، أو اضتكمة عموًما مبعٌت وضع األشياء مواضعها

تُدرك فوائدىا وذتراهتا، ففاقوا هبذه األمور العظيمة رتيع  بو فجمع عتم بُت تعليم األحكام وما تنفيذ بو األحكام، وما
 .ين، وكانوا من العلماء الربانيُتقاظتخلو

ال يعرفون الطريق اظتوصل إىل رهبم، وال ما يزكى النفوس  {مُّمِ ينٍل  َ َ اٍل  َلِف {بعثة ىذا الرسول  { ـَْ  ُ  ِمن َكانُ ا َوِإ {
 .زيّن عتم جهلهم فعلوه ولو ناقض ذلك عقول العاظتُت ويطهرىا، بل ما

إذا قبل إرسال الرسول كانوا ال يعرفون الطريق اظتوصل إىل رهبم، وال الشيء الذي يزكي أنفسهم، لكن كانت طريقتهم كما 
ال يعرفون كيف يصلون لرهبم وال يعرفون ما يزكي أنفسهم  ! مازين عتم جهلهم فعلوه ولو ناقض ذلك عقول العاظتُت:قال الشيخ

: ومن مث يكونوا قد جنوا على أنفسهم جنايتُت .ويطهرىا ويتخبطون ويستوردون الباطل أو ُيصدرونو من داخل أنفسهم

 .أهنم تركوا الطريق اظتستقيم مع يسره وسهولتو وبيانو وأن اهلل قد امنّت بو عليهم: اصتناية األوىل

. ا ضلوا بو وأضلواقًّق يكون يف كوهنم اختاروا طريًقا شا: واصتناية لثانية

َذا ُ ْ  ُهَ  ِمْن ِعنِد َأنُفِسُكْم ِإ َّ اللََّه {: مث قال سبحانو وتعاىل َها  ـُْلُتْم َأنَّٰى هَٰ َليـْ َأَوَلمَّا َأَصابـَْتُكم مُّمِصيَ ٌ  َ ْد َأَصْ ُتم مِّثـْ
 .{َعَلٰى ُك ِّ َ ْ  ٍل َ ِدييٌ 

وىذه أحد األحوال اليت مّر هبا اظتسلمُت وتكلمت عنها ىذه السورة العظيمة سورة آل عمران وىي غزوة أحد وما كان 
تتبُّت من  بالغة فيها من بالء عظيم على اظتسلمُت ظهر فيها التمييز بُت أىل اإلديان وأىل النفاق فكان هلل عز وجل حكمة

 .ه يف اآليات القادمةؤخالل ما سنقر
. ىذه تسلية من اهلل تعاىل لعباده اظتؤمنُت، حُت أصاهبم ما أصاهبم يوم أحد وقتل منهم رمو سبعُت

من أصحاب النيب الكرًن من أفاضل أصحاب النيب الكرًن، ومنهم فقد النيب صلى اهلل عليو وسلم لعمو، وكان سبعُت 
 .  يف نفس النيب صلى اهلل عليو وسلمشيًئا عزيزًا على نفسو قد وقع موقعو

َها{من اظتشركُت  {َأَصْ ُتم َ دْ  { إنكم :فقال اهلل َليـْ يوم بدر فقتلتم سبعُت من كبارىم وأسرمت سبعُت، فليهن األمر  { مِّثـْ
. ولتخف اظتصيبة عليكم، مع أنكم ال تستوون أنتم وىم، فإن قتالكم يف اصتنة وقتالىم يف النار

َذا َأنَّىٰ   ـُْلُتمْ {  ! من أين أصابنا ما أصابنا وُىزمنا؟: أي {هَٰ
: فأجاب اهلل

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura3-aya165.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura3-aya165.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura3-aya165.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura3-aya165.html
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. حيث تنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما حتبون {َأنُفِسُكمْ  ِعندِ  ِمنْ  ُه َ  ُ  ْ {
ىذه اعتزدية ابتالء حقيقي لكن لو سبب من جهة أنفسكم، وىو التنازع ومعصية الرسول، وىذا أمر ال يتخلف أبدا، كل 

ب عتذه امرة يتنازع اطتلق فيها بعد معرفتهم اضتق يتنازعون ويعصون فمصَتىم البد أن يكون اعتزدية والبد أن يكون وراءه ذه
ورمبا ظتا قرأنا يف أول موطن يف سورة البقرة كيف أن أىل الكتاب بعد  .الربكة وال يتحقق مع االختالف ومعصية الرسول أي خَت

يستفيدوا من الكتاب ضتل النزاع جعلوه موطن  ما جاءىم الكتاب وجاءىم اطترب اضتق بصدق النيب صلى اهلل عليو وسلم، بدل ما
أن يأيت الكتاب ضتل النزاع وجيعلوه سببا للنزاع ـ  ظتا قرأنا ذلك رمبا كان عجيبا .للنزاع

لكن ظتا ننظر يف حال اظتسلمُت ذمد ما يشبو ذلك وىذا يتضح ىنا يف ىذا اظتوقف أن الرسول الكرًن يف ىذه الغزوة قد 
: أمرىم حبماية ظهر اظتسلمُت، وأن ال يتحركوا مهما حصل ما حصل فحصل أمرين

. وىو االختالف الذي أدى إىل النزاع .1

.  اظتعصيةتواألمر الثاين حصل .2

. ةفعودوا على أنفسكم باللوم واحذروا من األسباب اظتردي
إلقبال ويكون االىتمام بالطاعة وعدم اظتخالفة ا وىذه أسباب مردية دائما أمام منة اهلل بإرسال الرسول اظتفروض يكون 

.  ىذا ليس شكرا لنعمة اهلل، إمنا ىذا كفر بنعمة اهلل !وبذل اصتهد يف ذلك، وليس أن يعود اإلنسان مرة أخرى متابعا عتواه

 فإياكم وسوء الظن باهلل، فإنو قادر على نصركم، { َ ِدييٌ  َ ْ  ٍل  ُك ِّ  َعَلىٰ  اللَّهَ  ِإ َّ {
. قادر على حفظكم قادر على أن دينع عنكم،

 .}لي ل ا بعضكم ب عض ذلك ول   ا  اهلل ونتصي منهم ولكن{  ومصيبتكمولكن لو أمتَّ اضتكمة يف ابتالئكم
. }لي ل ا بعضكم ب عض {ىناك حكمة { ذلك ول   ا  اهلل ونتصي منهم ولكن{: ولذا استشهد بقولو تعاىل

مث أخرب أن ما أصاهبم يوم التقى اصتمعان، رتع اظتسلمُت ورتع اظتشركُت يف أحد من القتل واعتزدية، أنو بإذنو وقضائو 
. وقدره، ال مرّد لو والبد من وقوعو

  : ولذلك قرر الشيخ اظتسألة بقولو

أنو ليتبُت بذلك اظتؤمن من وإذا نفذ مل يبق إال التسليم لو، وأنو قدره ضتكم عظيمة وفوائد جسيمة، -واألمر القدري 
. اظتنافق الذين ظتا أُمروا بالقتال
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 .ذبًّقا عن دين اهلل، وزتاية لو وطلبا ظترضاة اهلل: أي {اللَّهِ  َ ِ ي ِ  ِف   َاتُِل ا تـََعاَلْ ا َلُهمْ  َوِ ي َ  {
 ِ َتاو نـَْعَلمُ  َل ْ   َاُل ا} بأن عن حمارمكم وبلدكم، إن مل يكن لكم نية صاضتة، فأبوا ذلك واعتذروا {اْدفـَُع ا َأوِ {
 {وتَـّ َـْعَناُكمْ 

 اهلل ظتا أوقع ىذه اظتصيبة أوقعها ليتبُت اظتؤمن من اظتنافق، من اظتنافق ىذا؟ اظتنافق ظتا أُمر بالقتال قيل ىذه اآليات تبُّت أن
ادفعوا عن  وطلبا ظترضاتو، إذا مل تكن لكم نية صاضتة على األقل ادفعوا، ذبًّقا عن دين اهلللو تعالوا قاتلوا يف سبيل اهلل يعٍت 

ماذا؟ ، اعتذروا بأن قالوا  فأبوا ذلك واعتذروا،حمارمكم وبالدكم

  وىم كَذبَة يف ىذا، ،لو نعلم أنكم يصَت بينكم وبينهم قتال التبعناكم: أي {وتَـّ َـْعَناُكمْ  ِ َتاو نـَْعَلمُ  َل ْ   َاُل ا}
لو علمنا أنكم صادقُت يف اطتروج لقتاعتم  {وتَـّ َـْعَناُكمْ  ِ َتاو نـَْعَلمُ  َل ْ   َاُل ا{ .كأهنم يقولون أنتم لستم شكل أىل قتال

القى الطرفُت تراجع الطرفُت، التبعناىم، أو لو علمنا أنو سيقع القتال، رمن نتصور أنكم ستخرجون فقط يعٍت تلقوهنم، فإذا ت
 .وىذا كالم ال يقبلو عقل

سيذكر الشيخ كيف أن ىذا الكالم ال ديكن أن يكون مقبوال إمنا ىو كذب وحجة واىية ال يقبلها أي عاقل، فكيف 
 !باظتؤمنُت الفطنُت

  منهم، واقد علموا وتيّقنوا وعلم كل أحد أن ىؤالء اظتشركُت قد ُملئوا من اضتنق والغيظ على اظتؤمنُت مبا أصاب
. مبا كان يوم بدر

وأهنم قد بذلوا أمواعتم ورتعوا ما يقدرون عليو من الرجال والعدد، وأقبلوا يف جيش عظيم قاصدين اظتؤمنُت يف بلدىم، 
؟ متحرقُت على قتاعتم، فمن كانت ىذه حاعتم، كيف يتصور أهنم ال يصَت بينهم وبُت اظتؤمنُت قتال

 ! بأي عقول تقولون أنو ال يتصور بينهم قتال

ولكن اظتنافقُت ظنوا أن ىذا العذر يروج على  !خصوًصا وقد خرج اظتسلمون من اظتدينة وبرزوا عتم، ىذا من اظتستحيل
ُهمْ  َأ ْـَيبُ {يف تلك اضتال اليت تركوا فيها اطتروج مع اظتؤمنُت : أي }يـَْ َمِ ذٍل  لِْلُكْفيِ  ُهمْ { :قال تعاىل .اظتؤمنُت  يـَُق ُل  َ  ِل يَما ِ  ِمنـْ
.  يظهرون بكالمهم وأفعاعتم مايبطنون ضده يف قلوهبم وسرائرىم،وىذه خاصة اظتنافقُت } ـُُل ِبِهمْ  ِف  لَْي َ  َما بَِ ْف اِهِهمْ 

إمنا ظتا يفكر اإلنسان يف ىذه اظتسألة يقول كيف يًتكون منة اهلل عليهم بالرسول  .وىذا األمر ليس جديدا على اظتنافقُت
. واضتقيقة مهما تعجبنا من ىذه اضتالة اليت ىم فيها سنرى أمثاعتا يف واقعنا !الكرًن ويبقون هبذه الطريقة يتعاملون معو؟
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ومع ذلك يعتربون نفسهم من أىل ! كيف يتعّدون على سنة النيب صلى اهلل عليو وسلم ويتعذرون بأعذار ال ديكن قبوعتا
. اإلديان

.  فإهنم قد علموا وقوع القتال{وتَـّ َـْعَناُكمْ  ِ َتاو نـَْعَلمُ  َل ْ { :ومنو قوعتم
يعٍت نريد نصرتكم، ىذا كذب، ىم يعلمون أن ىناك قتال ـ وإال ظتاذا خرج اظتسلمُت وكيف جاءت أخبار الكافرين وأهنم 

 !خرجوا بعدهتم وعتادىم

ألن " ارتكاب أخف اظتفسدتُت لدفع أعالمها وفعل أدىن اظتصلحتُت للعجز عن أعالمها"ويستدل هبذه اآلية على قاعدة 
 .اظتنافقُت أُمروا أن يُقاتلوا للدين، فإن مل يفعلوا فللمدافعة عن العيال واألوطان

وىذه  .يعٍت مادام قيل عتم قاتلوا يف سبيل اهلل، ولو مل تقاتلوا يف سبيل اهلل فعلى األقل اظتدافعة عن العيال واألوطان
. اظتصلحة األدىن ويف النهاية البد لكم من اطتروج

. فيبديو لعباده اظتؤمنُت ويعاقبهم عليو {َيْكُتُم  َ  ِبَما َأْعَلمُ  َواللَّهُ {
 وىذا حال اهلل مع اظتنافقُت ومع كل الذين يبطنون ماال يظهرون، اهلل يبدي لعباده اظتؤمنُت ما ىم عليو اظتنافقُت وأىل 

ىو عليو حال اظتنافقُت جتدىم يبصروهنم بصرا نافذا، ويعرفون مآل أفعاعتم، ولذا  الباطل، واهلل يعاقبهم أيضا ـ وظتا دييز اظتؤمنُت ما
. ال يالمون بكوهنم يدفعوىم ودينعوىم ويردوا على أفكارىم وشؤوهنم

. على كل حال من عرف منة اهلل بالرسول الكرًن استعجب من ىؤالء اظتنافقُت

رتعوا بُت التخلف عن اصتهاد، وبُت االعًتاض : أي } ُِتُل ا َما َأطَاُع نَا َل ْ  َو ـََعُدوا  إْلَ انِِهمْ   َاُل ا الَِّذينَ { :مث قال تعاىل
. والتكذيب بقضاء اهلل وقدره

. يعٍت مصيبة أخرى من مصائبهم، أهنم رتعوا بُت التخلف عن اصتهاد وبُت االعًتاض والتكذيب بقضاء اهلل وقدره

إهنم لو أطاعوكم ما قتلوا، ال  }َصاِدِ ينَ  ُكْنُتمْ  ِإ ْ  اْلَمْ  َ  َأنـُْفِسُكمُ  َعنْ {ادفعوا : أي }فَاْدرَُ وا ُ  ْ  { :قال اهلل ردًّقا عليهم
 .تقدرون على ذلك وال تستطيعونو

فإن كنتم صادقُت فادفعوا عن أنفسكم أنتم ! يعٍت أنتم ادفعوا عن أنفسكم اظتوت إًذا إذا كان خروجهم سبب اظتوت
. اظتوت

ديان، وقد يكون إىل أحدمها أقرب منو إىل إويف ىذه اآليات دليل على أن العبد قد يكون فيو خصلة كفر وخصلة 
. األخرى
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ُهمْ  َأ ْـَيبُ  يـَْ َمِ ذٍل  لِْلُكْفيِ  ُهمْ { :  وىذا شيء خطَت جدا جيب أن نفكر فيو، ألن اهلل قال معناىا ىم عندىم  }ِل يَما ِ  ِمنـْ
. فلما ظهر منهم ماظهر تبُت أن إحدى اطتصلتُت غلبت عليهم وىي خصلة الكفر، خصلة إديان وعندىم خصلة كفر

استنتج الشيخ أن العبد قد يكون فيو خصلة كفر وخصلة إديان وقد يكون إىل أحدمها أقرب منو إىل األخرى وىذا شيء 
 .خطَت جدا جيب أن يكون منا على بال

 

 :مث قال ردًّقا عليهم

َفيِِحيَن ِبَما آتَاُهُم اللَُّه ِمن )  169)َوَو َتْحَسَ نَّ الَِّذيَن  ُِتُل ا ِف  َ ِ يِ  اللَِّه َأْمَ اتاًلا َبْ  َأْحَياٌ  ِعنَد رَبِِّهْم يـُْيزَُ  َ  {
 َيْسَتْ ِ ُيوَ  بِِنْعَم ٍل مَِّن اللَِّه  (170) َفْضِلِه َوَيْسَتْ ِ ُيوَ  بِالَِّذيَن َلْم يـَْلَحُق ا ِبِهم مِّْن إَلْلِفِهْم َأوَّ إَلْ ٌ  َعَلْيِهْم َوَو ُهْم َيْحَزنُ  َ 

 {.َوَفْض ٍل َوَأ َّ اللََّه َو ُيِضيُي َأْ َي اْلُمْؤِمِنينَ 

ىذه اآليات الكردية فيها فضيلة الشهداء وكرامتهم وما مّن اهلل عليهم بو من فضلو وإحسانو، ويف ضمنها تسلية األحياء 
. عن قتالىم وتعزيتهم، وتنشيطهم للقتال يف سبيل اهلل والتعرض للشهادة

ىذه اآليات الكردية اليت شتعناىا جتعل ىؤالء القتلى قد تُفضِّل عليهم بالقتل والشهادة، فبعد اظتنة بالرسول أتت اظتنة 
 وفيو أيًضا بيان ما مّن اهلل ، ففي ىذا رّد عليهم{َوَو َتْحَسَ نَّ الَِّذيَن  ُِتُل ا ِف  َ ِ يِ  اللَّهِ }بالقتل يف سبيل اهلل فقيل ردا عليهم 

 وأيضا يتضمن تسلية األحياء عن قتالىم وتعزيتهم ويتضمن نشيط األحياء للقتال يف سبيل اهلل  وعدم اصتنب واطتوف ،عليهم
.  من التعرض للشهادة

 }أم اتا{ عالء كلمة اهللإيف جهاد أعداء الدين، قاصدين بذلك : أي }َوَو َتْحَسَ نَّ الَِّذيَن  ُِتُل ا ِف  َ ِ يِ  اللَّهِ {: فقال
ال خيطر ببالك وحسبانك أهنم ماتوا وفُِقدوا، وذىبت عنهم لذة اضتياة الدنيا والتمتع بزىرهتا، الذي حيذر من فواهتا من ُجنب : أي

. يف دار كرامتو }َأْحَياٌ  ِعنَد رَبِِّهمْ {قد حصل عتم أعظم دما يتنافس فيو اظتتنافسون، فهم  }ب {عند القتال، وزىد يف الشهادة 
. أي يف اضتقيقة ال تظن أنو فاهتم شيء فإن الدنيا ليست بشيء يفوت، بل ىم حصل عتم أعظم من ذلك

. يقتضي علو درجتهم، وقرهبم من رهبم }ِعنَد رَبِِّهمْ {: ولفظ
 .والعندية تقتضي أن درجتهم عالية وأهنم قريبُت من رهبم

. من أنواع النعيم الذي ال يعلم وصفو إال من أنعم بو عليهم }يـُْيزَُ   َ {
 .شئت من النعيم ومع ىذا لن تبلغ حقيقة النعيم قل ما فال يستطيع وصفها ألهنا غيب،

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura3-aya170.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura3-aya170.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura3-aya170.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura3-aya170.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura3-aya170.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura3-aya171.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura3-aya171.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura3-aya171.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura3-aya171.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura3-aya171.html
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 وذلك ؛مغتبطُت بذلك، قد قرت بو عيوهنم وفرحت بو نفوسهم: أي }َفْضِلهِ  ِمن اللَّهُ  آتَاُهمُ  ِبَما َفيِِحينَ {ومع ىذا 
 .ضتسنو وكثرتو وعظمتو وكمال اللذة يف الوصول إليو وعدم اظتنغص

فيها منغصات كما ىو  ىم فيو من نعيم كثَت وعظيم وحسن وكامل اللذة، ومن جهة أخرى ما اجتمع عتم اطتَت كلو ما
البد أن ! عرف حقيقة الدنيا معلوم الدنيا طبعها وشأهنا البد فيها من تنغيص، من ظّن أن يأتيو فرحة تامة ليس فيها تنغيص ما

 .وىذا سيقابلو ىناك الراحة التامة والنعيم العظيم وعدم اظتنغص. يأتيو من التنغيص ما يأتيو

فجمع اهلل عتم بُت نعيم البدن بالرزق ونعيم القلب والروح بالفرح مبا آتاىم من فضلو، فتم عتم النعيم والسرور، وجعلوا 
يبشر بعضهم بعضا بوصول إخواهنم الذين مل يلحقوا هبم، وأهنم : أي }إَلْلِفِهمْ  مِّنْ  ِبِهم يـَْلَحُق ا َلمْ  بِالَِّذينَ  َيْسَتْ ِ ُيو َ {

. نالوا سينالون ما
 أن الشهداء يأتيهم أخبار عن إخواهنم اللذين سيلحقون هبم  فيعرفون ضتقوىم هبم، !وىذا من أعظم األشياء

ىم سبقوىم مث يعلمون أهنم قد قتلوا وأهنم  ماتوا معهم، أي معناىا ما {إَلْلِفِهمْ  مِّنْ  ِبِهم يـَْلَحُق ا َلمْ  بِالَِّذينَ  َوَيْسَتْ ِ ُيو َ {
 وىذا أيضا من نوع البشرى تدل على شيء لطيف جدا، أهنم كانوا يستأنسون باالجتماع حول نصرة ،سيلحقوىم وجيتمعوا هبم

. الدين يف الدنيا، وكانت ساحة اصتهاد أحد مواطن االجتماع، فما يتفرقون حىت بعد قتلهم فيستبشرون مبن وراءىم

اهلل عز وجل جيعل الناس أزواًجا، جيمع كل إنسان مع من أن واضتقيقة ىذه اظتسألة حتتاج إىل كثَت من التفكَت، كيف 
ىل ذمتمع مع أىل القرآن !  وىذا جيعلنا يف غاية اطتوف من أزواَجنا الذين ذمتمع معهم،اشًتك معو يف مهّو واعتٌت مثلو بشأنو

.  نعوذ باهلل من اطتذالن! أي جيمع اظتتماثلُت،  أم نكون خالف ذلك،فنحبهم وحيبونا؟ ومن مثَّ نكون أزواجا يوم القيامة

وىذه ميزة عظيمة للشهداء، الذين كان اظتنافقُت يرون أن نقص أن يًتكوا الدنيا ويذىبوا من لذاهتا، فكأنو قيل أي شيء 
. فيو نقص الدنيا ال تستحق أن تنظر أن فقدىا نقص

يستبشرون بزوال احملذور عنهم وعن إخواهنم اظتستلزم ورائو كمال السرور : أي {َيْحَزنُ  َ  ُهمْ  َوَو  َعَلْيِهمْ  إَلْ  ٌ  َأوَّ {
 . نعمة رهبم وفضلو وإحسانو:  بعضهم بعضا بأعظم ما ُىنِّأ بو وىوئيهنّ : أي }َوَفْض ٍل  اللَّهِ  مِّنَ  بِِنْعَم ٍل  َيْسَتْ ِ ُيو َ {

. بل ينميو ويشكره ويزيده من فضلو، ما ال يصل إليو سعيهم }اْلُمْؤِمِنين َأْ يَ  ُيِضييُ  َو  اللَّهَ  َوَأ َّ {
تبُت أن ىؤالء اظتؤمنُت مشكورين على عملهم مأجورين عليو وأنو سبحانو تعاىل ال يضيع أصل أجرىم بل يزيدىم من 

. فضلو

رهبم،  عند مكان أعلى يف الشهداء  وأنويف ىذه اآليات إثبات نعيم الربزخ،
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 ألن ىذا الوقت الذي يستبشرون فيو إمنا ىو وىم يف اضتياة الربزخية، وىذا أمر واضح، أما الشأن الثاين الذي استنبطو 
: الشيخ فإنو

 .تالقي أرواح أىل اطتَت وزيارة بعضهم بعضا، وتبشَت بعضهم بعضاوفيو 
 يعٍت يف اضتياة الربزخية يتالقى أىل اطتَت مًعا ويزور بعضهم بعض، ويبشر بعضهم بعض بإتيان إخواهنم اظتؤمنُت ، وىذا 

. معٌت جيد واضح يف اآلية كوهنم يستبشرون بالذين مل يلحقوا هبم من خلفهم

ويبقى السؤال ىل ىذا خاص بالشهداء أم أنو عام بأرواح أىل اطتَت؟ 

. واهلل أعلم بالصواب.. الشيخ اختار أنو عام بأرواح أىل اطتَت

اآليات بعدىا فيها خرب عن حالة من حاالت النيب صلى اهلل عليو وسلم  وما حصل للمؤمنُت ظتا عادوا من أحد بعدما 
ذىب من أصحاب النيب  حصل كما تعلمون أن الصورة العامة كانت صورة اعتزدية، كاد النيب أن يقتل كثرت اصتروح يف اظتسلمُت،

.. صلى اهلل عليو وسلم من ذىب

 

ُهمْ  َأْحَسُن ا لِلَِّذينَ  اْلَقْي ُ  َأَصابـَُهمُ  َما بـَْعدِ  ِمنْ  َواليَُّ  اِ  لِلَّهِ  اْ َتَجابُ ا الَِّذينَ }  الَِّذينَ  (172) َعِ يمٌ  َأْ يٌ  َواتَـَّقْ ا ِمنـْ
{ . اْل َِكي ُ  َونِْعمَ  اللَّهُ  َحْس ـَُنا َو َاُل ا ِإيَماناًلا فـََزاَدُهمْ  فَاإْلَ ْ ُهمْ  َلُكمْ  َ َمُع ا َ دْ  النَّاسَ  ِإ َّ  النَّاسُ  َلُهمُ   َااَ 

 ظتا رجع النيب صلى اهلل عليو وسلم من أحد إىل اظتدينة وشتع أن أبا سفيان ومن معو من اظتشركُت قد مهوا بالرجوع إىل 
زتراء "استجابة هلل ولرسولو وطاعة هلل ورسولو، فوصلوا إىل - هبم من جراح على ما-اظتدينة، ندب أصحابو إىل اطتروج فخرجوا 

. ومهوا باستئصالكم؛ ختويفا عتم وترىيبا }َلُكمْ  َ َمُع ا َ دْ  إّ  النَّاسَ {: وجاءىم من جاءىم وقال عتم" األسد
ظتا رأوا نصرا ظنوا أنو مطلقا وظنوا أهنم سيصلون إىل مرادىم وأرادوا استئصال اظتؤمنُت، وىنا ندب الرسول صلى اهلل عليو 

وكما ىو معلوم سيكون اصتيش الذي وقعت فيو اصتروح ثقيل، لكنهم استجابوا هلل وللرسول وأطاعوا اهلل  .وسلم صحابتو باطتروج
 فوصلوا إىل زتراء األسد وجاءىم من جاءىم  م،والرسول، وكان من أعظم االختبارات اليت مرت على اظتؤمنُت ورفع اهلل هبا شأنو

. وقال عتم أن الناس قد رتعوا لكم، أي خيوفهم ويرىبهم

اظتفوض إليو  } اْل َِكي ُ  َونِْعمَ {كافينا كل ما أمهنا : أي {اللَّهُ  َحْس ـَُنا َو َاُل ا{ .فلم يزدىم ذلك إال إديانا باهلل واتكاال عليو
 .تدبَت عباده والقائم مبصاضتهم
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معناىا ظتا خوفوىم علموا أن اهلل وكيلهم الذي يفوض إليو تدبَت العباد وأنو ىو الذي يقوم على مصاحل العباد واعتقدوا أنو 
يكفيهم كل ما أمههم، وىذه الكلمة العظيمة الزالت من منن اهلل العظيمة علينا فإن العبد مهما أمهّو ىّم فما لو إال أن يعًتف 

 . أي كافينا كل ما أمهنا، ونعم من يوّكل إليو األمر(حسبنا اهلل)بأن اهلل نعم الوكيل إذا وكَّل إليو العبد شأنو، ويكفيو مهّو فيقول 

 

 َذِلُكمُ  ِإنََّما (174) َعِ يمٍل  َفْض ٍل  ُذو َواللَّهُ  اللَّهِ  ِرْ َ ا َ  َواتَـّ َـُع ا ُ   ٌ  يَْمَسْسُهمْ  َلمْ  َوَفْض ٍل  اللَّهِ  ِمنَ  بِِنْعَم ٍل  فَانـَْقَلُ  ا}
 {.ُمْؤِمِنينَ  ُكْنُتمْ  ِإ ْ  َوإَلاُف  ِ  َتَ اُف ُهمْ  َف  َأْولَِياَ  ُ  ُيَ  ِّ ُ  ال َّْي َا ُ 

 .}ُ   ٌ  يَْمَسْسُهمْ  َلمْ  َوَفْض ٍل  اللَّهِ  ِمنَ  بِِنْعَم ٍل { رجعوا: أي }فَانـَْقَلُ  ا{

 فألقى اهلل الرعب يف قلوهبم واستمروا ،وجاء اطترب اظتشركُت أن الرسول وأصحابو قد خرجوا إليكم، وندم من ختلف منهم
 . حيث منَّ اهلل عليهم بالتوفيق للخروج هبذه اضتالة واالّتكال على رهبم،راجعُت إىل مكة، ورجع اظتؤمنون بنعمة من اهلل وفضل

. نصر الرسول صلى اهلل عليو بالرعب ألن اظتشركُت خافوا واستمروا راجعُت إىل مكة

ىذه نعمة حبد ذاهتا، أن يوفقهم اهلل ال يعتذرون ال يتباطؤون إمنا يشعرون ويتأكدون أن اهلل أمرىم ورسولو فيطيعون، وىذا 
. حتقيق للشعور مبنة اهلل هبذا الرسول فمىت أمر وما أمر فهم بطاعة اهلل

مث إنو قد كتب عتم أجر غزاة تامة، فبسبب إحساهنم بطاعة رهبم وتقواىم؛ ىذا سّبب عتم أجر عظيم، وىذا فضل اهلل 
 .عليهم

 داٍع ،إهنم رتعوا لكم: أن ترىيب من رىب من اظتشركُت وقال: أي }َأْولَِياَ  ُ  ُيَ  ِّ ُ  ال َّْي َا ُ  َذِلُكمُ  ِإنََّما{: مث قال تعاىل
 .من دعاة الشيطان

وىذا الشيء العجيب الذي جيب أن نفهمو، أن اإلنسان ظتا يُقبل على طاعة ويعتٍت هبا البد أن يأيت التخذيل من 
يعٍت ما ألقي يف آذانكم وما جاءكم من خرب أن  }َأْولَِياَ  ُ  ُيَ  ِّ ُ  ال َّْي َا ُ  َذِلُكمُ  ِإنََّما{ :الشيطان الرجيم، فقال اهلل تعاىل

الناس قد رتعوا لكم إمنا ىو من ترىيب الشيطان يتكلم بألسنتهم خيوف أولياءىم الذين عدم إدياهنم أو ضعف، وىذا شيء 
من ضعف إديانو أو ُعِدم إديانو من  عجيب يأيت أىل الباطل يقول كالم، الشيطان حيرضهم عليو، من يستجيب عتذا الكالم؟

أىل اإلديان، العدو معو الشيطان، واظتسلمُت فيهم ضعاف إديان وفيهم منافقُت، الشيطان خيّوف ىؤالء اظتؤمنُت هبؤالء الكافرين، 
أي يوقع اطتوف يف قلوب من وااله، يكون يف صّف اظتسلمُت لكن خيافوا، يقولون عتم ستنقطع اظتياه، ستكونون يف جوع، لو 

. نحججتم جاءتكم األوباء، لو صمتم جاءتكم األمراض فيخافو
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يعٍت خيوفكم بأوليائو، جيعل أولياءىم عظماء اظتفكرين الباحثُت يقولون  } َأْولَِياَ  ُ  ُيَ  ِّ ُ { :أو معٌت آخر ذكره اظتفسرين
. فالصحيح ال ختافوىم وخافون إن كنتم مؤمنُت .كذا وكذا من األمور اليت تنايف الشريعة

فال ختافوا اظتشركُت أولياء : أي }ُمْؤِمِنينَ  ُكْنُتمْ  ِإ ْ  َوإَلاُف  ِ  َتَ اُف ُهمْ ف  {خيوف أولياءه الذين عدم إدياهنم أو ضعف 
. ، بل خافوا اهلل الذي ينصر أولياءه اطتائفُت منو اظتستجيبُت لدعوتوهالشيطان فإن نواصيهم بيد اهلل ال يتصرفون إال بقدر
 ويف ىذه اآلية وجوب اطتوف من اهلل وحده،

 من اظتكروه، إمنا ىذا النوع من اطتوف اإلنسانفهناك توحيد اطتوف وىذا التوحيد ال يقصد بو اطتوف الطبيعي أن خياف 
يقصد بو أن العبد يعلم أن أمره بيد اهلل وال يستطيع اطتلق لو اجتمعوا على أن ينفعوه أو يضروه ال يكون إال بإذن اهلل فيدفع عن 

  ،نفسو اظتخاوف ظتا تقع عليو، يعٍت اطتوف يقع لكن االستعاذة باهلل والتوكل عليو ىي الدافع لو

.  ما حجز العبد عن حمارم اهلل: واطتوف احملمود،وأنو من لوازم اإلديان، فعلى قدر إديان العبد يكون خوفو من اهلل
 

. على كل حال يف اآليات الكردية اليت قرأناىا عرفنا كم امنّت اهلل عز وجل على ىذه األمة بإرسال الرسول

وأن ، وعرفنا أن أتباع الرسول البد أن حيصل عتم دتحيص واختبار وأن البالءات تأيت فتقسم الناس إىل مؤمن ومنافق
. اإلنسان رمبا كان فيو خصلة إديان وخصلة كفر، فيأيت البالء يكون أقرب لإلديان أو أقرب للكفر بناًء على حالو مع ىذا البالء

ولُيعلم أن النيب الكرًن الذي امنّت اهلل بو على اظتسلمُت وقع ما وقع لو من البالءات العظيمة  كما قرأنا ما وقع لو يف غزوة 
أحد وكيف أنو صلى اهلل عليو وسلم ُشجَّ رأسو ودخلت حلقات اظتغفر يف وجنتيو، وكيف ُكسرت رباعيتو وىذا كلو الذي حصل 

لو صلى اهلل عليو وسلم كان من قدر اهلل، وىذا القدر مل يكن لشيء إال ألن يتميز اظتؤمنُت من اظتنافقُت ولَتتفع مكان رسولنا 
 !كيف يفلح قوم شّجوا نبيهم: الكرًن، وىذا الرسول الكرًن مع ما أصابو من قتل عمو ومن اعتداءىم عليو حىت كادوا يقتلوه قال

لي  لك من األمي {:  ومع ذلك قيل لو كما يف أول السورة،فدعا عليهم ألهنم وصل هبم اضتال إىل أن ديثلوا جبثث القتلى
   .} 

ولو قرأمت السورة بتمعن سيأتيكم كيف أّن اهلل عز وجل امتحن اظتسلمُت هبذا االمتحان العظيم، وكيف أهنم توالت عليهم 
اظتصائب، وكيف كان فيهم من ظهر قوة إديانو وكيف أّن من صحابة الرسول صلى اهلل عليو وسلم من كان يطلب اظتوت منهم 

 وغَتىم من !أنس ابن النضر وىو الذي لقي اهلل ويف جسده بضع وذتانون ما بُت ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم
. أصحاب النيب الكرًن
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{  أنزا عليكم من بعد الغم أمن  نعا ا{فهذه السنة الطاىرة دتيزت بأمر عجيب يف ذاك اليوم أهنم يف وسط ىذا القتال 
يقول أبو . وىم اظتنافقُت }يغ ى طائف  منكم وطائف  أإليى  د أهمتهم أنفسهم{ !من يتصور أن النعاس يأيت عتؤالء اظتقاتلُت

.  كنت دمن تغشاىم النعاس يوم أحد حىت سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط وآخذه فيسقط فآخذه:طلحة رضي اهلل عنو

ىذه الغزوة عتا شأن عظيم وأخذت من سورة آل عمران ستسُت آية ـ وصفت أحداثها وتبُت أسباب النصر واعتزدية ـ 

وىذا كلو يدور فيعود أن نعتقد أن اهلل امنّت على ىذه األمة هبذا الرسول الكرًن وامنت هبذه األحداث اليت حصلت لو، 
 .وكلها دروس وعرب تبقى إىل آخر الزمان يتعلم منها اطتلق

 

اللهّم أحسن متابعتنا لنبيك وارتع قلوبنا على كتابك، وال جتعلنا دمن افًتق بعد أن بـُّينت لو البينات بل اجعلنا دمن تابع 
بعد اتضاح الصراط اظتستقيم، وما أقساىا على القلب أن نكون خمالفُت بعد اعتداية واليقُت، فإن ىذا حال األقوام الذين ظتا بُت 

. عتم اهلل وىداىم استحبوا العمى على اعتدى نعوذ باهلل من اطتذالن

. واضتمدهلل رب العاظتُت .نلتقي غدا بأمر اهلل ونزداد إديانا بالرسل الكرام الذين أرسلهم اهلل عتداية اطتلق ومنَّ علينا هبم

 .سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إلو إال أنت أستغفرك وأتوب إليك


