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بسم هللا الرمحن الرحيم
أخوايت الفاضالت ،إليكم سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أانهيد السمريي حفظها

هللا ،وفّق هللا بعض األخوات لتفريغها ،ونسأل هللا أن ينفع هبا ،وهي تنزل يف مدونة ( ِعـ ْل ٌـم
يـُْنـتَـ َفـ ُـع بِـ ِـه)
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 هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ومل تطلع عليه األستاذة حفظها هللا ،أما الدروساملعتمدة من األستاذة فهي موجودة يف شبكة مسلمات قسم (شذرات من دروس األستاذة
أانهيد)
/http://www.muslimat.net
 ا لكمال هلل عز وجل ،فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلطأ ،فما ظهر لكممن صواب فمن هللا وحده ،وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان ،ونستغفر
هللا..
وهللا املوفق ملا حيب ويرضى.
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بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمدهلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد على اله وصحبه أمجعني.
وجل محدا كثيا طيبا مباركا ،ونسأله سبحانه وتعاىل مبنّه وكرمه أن جيعلنا من أهل القرآن ممن صحبه فنفعه ،إنه
حنمد هللا ّ
عز ّ

ول ذلك والقادر عليه.
ي

الزلنا بفضل هللا نتدارس هذا الكتاب العظيم الذي أنزله هللا رب العاملني يُريب به خلقه ،وأخربان فيه عن رسله الكرام ،الذين

أنعم هللا عز وجل هبم على اخلليقة ،فإهنم منّة هللا اليت ال تفوقها منّة لو علم الناس حقيقة حاجتهم للرسل ،فهم:
 ضالّون لوال أن هللا أرسل الرسل ليدلّوهم
 جاهلون لوال أن هللا أرسل الرسل ليُعلّموهم

ُ مدنّسة نفوسهم لوال أن هللا أرسل الرسل لتزكيتهم

الصراط املستقيم ،ويبعدوننا عن الضالل ،وجيعلوننا بسبب منّة هللا
 اتئهون لوال أن هللا ّ
وجل أرسلهم لنا يدلّوننا ّ
عز ّ

من أهل اليقني.
فنسأل هللا مبنّه وكرمه أن نكون ممن شهد مع نبيّنا الكرمي صلى هللا عليه وسلم على أن األنبياء مجيعا أ ّدوا الرسالة ونصحوا

أُممهم وأوقعوا ما أمرهم به رّهبم.

فضله هللا عز وجل على كثي
ويف لقائنا اليوم سنتدارس هذه اآلايت يف سورة األنعام ،نتكلم عن إبراهيم عليه السالم الذي ّ
من الرسل ،فهو خليل الرمحن وهو أبو األنبياء ،وذريّته بعد نوح كانوا األنبياء ،ومنهم نبيّنا الكرمي صلى هللا عليه وسلم ،ونبيّنا كان
ودال ،وهو خليل ربّنا كما أن إبراهيم -عليه السالم -خليل هللا.
أشبه ما يكون به مستا ّ
وإبراهيم عليه السالم معلوم كم له من املقامات العليّة:
 oيف التوحيد
 oويف الدعوة إليه
احملاجة
 oويف ّ
الصالة عليه أمرا مشروعا تقوله األلسنة وله يف القلوب مكان،
النب الكرمي ما جيعل حبّه و ّ
فقد أخرب ربّنا العظيم عن هذا ّ

فكسر األصنام وهو فت
حممد كان له يف الدفاع عن التوحيد من املقامات العليّةّ ،
فإنه صلى هللا عليه وعلى نبيّنا ّ
حاج قومه ّ
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{يـ َق ُ ِ ِ
وحاج النمرود ،فدافع عن هذا التوحيد وأظهره بكل
ُ
يم} [األنبياءّ ،]60 :
وحاجهم فيما سنقرأ يف هذه اآلايت الكرامّ ،
ال لَهُ إبْـ َراه ُ

حياج
األدلة ،وهذه اآلايت اليت بني أيدينا أول ما نُفكر فيها نريد أن نعرف عقيدتنا يف إبراهيم -عليه السالم -وكيف أنه كان ّ
اتضح عادوا إىل رشدهم.
قومه ويظهر هلم التوحيد يف أكمل صورة عقليّة لتبقى هذه املسألة املهمة على ابهلم ،وهذا األمر إذا ّ

إذن هذه اآلايت نعتقد أهنا مل تكن شكا من إبراهيم -عليه السالم -أبدا ،ويدلّنا على هذا آخر هذا السياق يعين آية 83
ْك ح َّجتـنَا آتَـيـنَ ِ ِ
ك
يم َعلَى قَـ ْوِم ِه نَـ ْرفَ ُع َد َر َجات َّمن نَّ َ
شاءُ إِ َّن َربَّ َ
احملاجة كلها قالَ { :وتِل َ ُ ُ ْ َ
ملا قال هللا ّ
وجل بعد تلك ّ
اها إبْـ َراه َ
عز ّ
ِ ِ
حماجة بني إبراهيم عليه السالم وبني قومه ،ابتدأها هلم إبراهيم عليه السالم لبيان احلق
َحكيم َعليم} .معىن ذلك أن هذه كانت ّ
الشك.
ومل يقع إلبراهيم -عليه السالمّ -

و ّأما ما قرأانه يف سورة البقرة وما نقرأه ونتلوه من كونه سأل ربه أن يريه مسألة اخللق -والقصة معروفة -فهل كان ذاك عن
ال بَـلَى َولَ ِك ْن لِيَط َْمئِ َّن قَـلِِْب} [البقرة ]260 :إن زايدة اليقني مطلب يطلبه اإلنسان وال ُينع منه ،هكذا
ال أ ََوَملْ تُـ ْؤِم ْن قَ َ
شك؟ {قَ َ
ّ
حماجة وجمادلة -نقصد آية األنعام ،-وآايت البقرة كانت منه
فهمنا أن إبراهيم عليه السالم مل يكن شاكا أبدا ،إمنا كان هذا منه ّ

رب العاملني.
زايدة اطمئنان ويقني كما أخربان ّ

وجل أرى إبراهيم عليه السالم ملكوت السماوات ،ومعىن ذلك أنه
تبتدئ هذه اآلايت كما مسعتم ابلكالم حول أن هللا ّ
عز ّ

رب العاملني ،كيف أن السماوات واألرض جعلها هللا
رأى بعني بصيته كيف أن السماوات واألرض فيها أدلة وبراهني تدل على ّ
ِ
يظن اإلنسان
دليال للمستدلّني ،فهذا امللكوت ال يكن أن يكون ُخلق عبثا ،بل هو عطيّة للخلق ملا ُكلّفوا ابإليان ابلغيب ،وهل ّ
وجل العظيم ملا كلّفه ابإليان ابلغيب تركه بال دليل يدلّه على الغيب؟!
أن هللا ّ
عز ّ
رب العاملني سبحانه وتعاىل ملا خلق اخللق أرشدهم ،وملا خلق اخللق
هذا ما ال يظنّه عاقل يف ربّه ،بل حنن متيقنون أن ّ
وأمرهم أن يؤمنوا ابلغيب أرشدهم إىل الطريق الذي يؤمنون به ابلغيب ،فكان الطريق هو ما مسعنا وعلمنا من ملكوت السماوات
واألرض.
ِ
ات و ْاألَر ِ ِ
ِ ِ
ِ
وت َّ ِ
ي} تدلّنا على ذلك ،أن ربّنا العظيم
يم َملَ ُك َ
فهذه اآلية { َوَك َذلِ َ
ض َوليَ ُكو َن م َن ال ُْموقنِ َ
الس َم َاو َ ْ
ك نُ ِري إبْـ َراه َ

ال يكن أن يكلّف هؤالء اخللق ابإليان ابلغيب وليس هناك أدلة تدل على الغيب ،فكانت األدلة اليت تدل على الغيب هي ما
نُثرت يف السماوات واألرض رآها إبراهيم عليه السالم بعيين بصيته.
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احلجة ،فإن الفطرة السويّة تعلم أن كل مصنوع له صانع ،وأن صفة
وملا كان على فطرته السويّة ورأى اآلايت الكونية تبيّنت ّ

املصنوع تدل على صفة الصانع ،فرأى إبراهيم عليه السالم وانكشفت له املعرفة ،وملا نقرأ يف سورة األعراف -إن شاء هللا -سنقرأ
السماو ِ
ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض} [األعراف .]185 :فقدم هلذا يف األنعام ألنه قد أََرى إبراهيم عليه السالم
قول ربنا{ :أ ََوَملْ يَـ ْنظُُروا ِيف َملَ ُكوت َّ َ َ

رب العاملني ،ملا رأى
ملكوت السماوات واألرض ،وامللكوت كما تعلمون املقصود به هذا الْ ُملك العظيم الذي ّ
يدل على كمال ّ
ِ
ِ
ِ
ي} فكانت
ملكوت السماوات واألرض واستعمل فطرته السويّة البد أن يكون أثرها ما عُطف هنا يف اآلية { َوليَ ُكو َن م َن ال ُْموقنِ َ
ِ ِ
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
{ولِيَ ُكو َن ِم َن
يم َملَ ُك َ
النتيجة { َوَك َذلِ َ
ض} لياها تبصيا وفهما فيكون معه العلم الكامل َ
وت َّ َ َ
ك نُ ِري إبْـ َراه َ
ِ
ي} فيصل إىل اليقني .واملتيقن هو العامل علما ال يقبل شك ،وهنا املقصود أنه تيقن فعرف ربّه بصفاته وأفعاله وتيقن من
ال ُْموقنِ َ
استحقاقه لأللوهية وحده.

أتى وقت العرض والنقاش لقومه {فَـلَ َّما َج َّن َعلَْي ِه اللَّْي ُل} الفاء هذه رتبت هذا الكالم على الذي قبله ،ولذا ال يكن أن
ِ
ات و ْاألَر ِ ِ
ِ ِ
ِ
وت َّ ِ
ي * فَـلَ َّما َج َّن َعلَْي ِه اللَّْي ُل} هذه
يم َملَ ُك َ
يكون شكا؛ ألنهَ { :وَك َذلِ َ
ض َوليَ ُكو َن م َن ال ُْموقنِ َ
الس َم َاو َ ْ
ك نُ ِري إبْـ َراه َ
{رأَى َك ْوَكبًا} ،والكوكب كما تعلمون من ملكوت السماوات.
مرتتبة على ما قبلها َ
يستدل على قومه ويتنّزل معهم يف املناقشة حت يصلوا إىل أن هذه املعبودات من دون هللا ال
إبراهيم عليه السالم يُريد أن
ّ

تستحق العبادة ،رمبا هنا كان من الواجب أن نعرف أن قوم إبراهيم كانوا "صابئة" يعبدون الكواكب ،ويصورون هلا أصناما،
كسر األصنام ،وهنا أراهم ابجلدال أهنا ال تستحق العبودية.
فهناك ّ

{فَـلَ َّما َج َّن َعلَْي ِه اللَّْي ُل} يعين سرت الليل األشياء املرئية بظالمه الشديد ،بقي أن يرى املصابيح اليت زيّن هللا هبا السماء،
يتبني أنه كان معه قوم يناقشهم؛ ألنه سيأيت يقول هلمَ { :ي قَـ ْوِم إِِّن
فرأى كوكبا {قَ َ
ال َه َذا َرِِّب} يعين هو من خالل اآلايت ّ
بَ ِريء ِّّمَّا تُ ْش ِرُكو َن} ،فأكيد أنه كان يناقشهم {فَـلَ َّما َج َّن َعلَْي ِه اللَّْي ُل} استفاد من هذه الفرصة ،كل شيء خمفي ال يظهر وهذا

الكوكب يف السماء ظاهر ،الظاهر أنه رأى كوكبا من الكواكب شديد الضوء ،ولذا يقول املفسرون إنه كوكب الزهرة .على كل
ال َه َذا َرِِّب} فكأن سائال يسأل{ :فَـلَ َّما َج َّن َعلَْي ِه اللَّْي ُل
حال الزهرة أو املشرتي ليس هذا املهم ،املهم أنه كان قواي يف نوره{ ،قَ َ
َرأَى َك ْوَكبًا} ماذا كان منه؟
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ال َه َذا َرِِّب} {هذا} يعين يشي إىل الكوكبَ { ،ه َذا َرِِّب} يعين على تفكيكم ودينكم ،وهذا معناه أنه أراد
كان منه أن {قَ َ

استدراج قومه ،ابتدأهم أبي شيء؟ أبنه موافق على ما يقولون ،والحظوا أنه أيضا أشار إىل التوحيد بصورة يعين هذا ريب ،وهنا
التعريف أتى من طرفني ابسم اإلشارة" ،هذا ريب" هذا يفيد القصر هو يريد راب واحدا ،استبقى هلم معبودا واحدا ،قال هذا ريب
كأنه يقول هلم :أان أريد واحدا ،وهذا الذي تقولون أنتم عنه.
ريب مبعىن خالقي ومدبري وإذن هو يستحق عباديت ،اآلن قاهلا على سبيل الفرض متنزال معهم جاراي على عادهتم؛ من أجل
ِ ِ
السماو ِ
ات
يم َملَ ُك َ
أن ينقض اعتقادهم يف آخر األمر ،هذا األمر حنن متأكدون منه ألنه تعاىل يقولَ { :وَك َذلِ َ
وت َّ َ َ
ك نُ ِري إبْـ َراه َ
ِ
و ْاألَر ِ ِ
ِ
ِ
حجة إلبراهيم على
ض َوليَ ُكو َن م َن ال ُْموقنِ َ
َ ْ
ي * فَـلَ َّما َج َّن َعلَْيه اللَّْي ُل} وقرأان آخر اآلايت فعرفنا أن هللا ّ
وجل جعلها ّ
عز ّ
قومه.

ال َل أ ِ
ُحب
{فَـلَ َّما أَفَ َل} أتى اآلن الدليل {أَفَ َل} مبعىن غاب ،أفل النجم أفلت الشمس :مبعىن غاب{ ،فَـلَ َّما أَفَ َل قَ َ
ِِ
ي} يعين هو استدل ابألفول على عدم استحقاق اآلهلية؛ ألن األفول الغياب ،معناه أن هذا املعبود يغيب عن معبوديه،
ْاْلفل َ

واإلله هذا ليس شأنه ،ال بد أن يكون دائما قريبا يسمع من يناديه ،البد أن يكون رقيبا فيى حال عباده ،البد أن يكون ُمطّلعا
فيدبرهم ،فكيف أيفل؟! معناه أنه سيكون حمجواب عنهم ولن يطّلع عليهم .وهو وهم متفقون أن األفول معناه الغياب عن العامل،

فجعل هذه الصفة اليت يعرفوهنا ويعرفها سببا لعدم استحقاق هذه املعبودات العبادة ،فاألفول نقص وغياب ،وهذا ال يصلح؛ ألن
ب ويعظم وهو يغيب!
املعبود عُلم أنه ال يزول ،وألنه صمد ال َحيُول ،وكيف يُقبل أن يكون إهلا حيَ ّ
ِ
ِِ
ي} واملعىن مفهوم أن األفول ليس صفة
فالشاهد جعل األفول هو حجته عليهم ،فلما غاب رّهبم {قَ َ
ال َل أُحب ْاْلفل َ
اإلله.
ال َه َذا َرِِّب} يعين طلع القمر ملا رآه ابزغا بعد أفول الكواكب قال هذا
ترك الكوكب ورأى القمر {فَـلَ َّما َرأَى الْ َق َم َر ََب ِزغًا قَ َ

ريب ،ممكن حيدث يف نفس الليلة ألن هناك أوقات يغرب فيها الكوكب ويطلع القمر ابلقرب منه وممكن يكون هذا الشيء آخر
الليل أيضا؛ ألن هناك يف أوقات يكون النجم واضحا مث يطلع القمر مث يغيبان وتطلع الشمس؛ ألنه قال{ :فَـلَ َّما َرأَى الْ َق َم َر
ََب ِزغًا} والبزوغ ابتداء الشروق ،فالقمر أول ابتداءه من الشرق كما أن الشمس أول ابتداءها من الشرق ،فلما بزغ يعين جاء من
الشرق ،وعلى ذلك نقول رمبا كان ذلك يف نفس الليلة؛ ألنه اختار وقتا تكون النجوم فيها ظاهرة أوال مث أييت بعدها شروق
القمر بزوغ القمر.
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الشاهد {فَـلَ َّما َرأَى الْ َق َم َر ََب ِزغًا} قال هذا ريب ،نفس األمر وهنا سيكون القمر أكثر ضوء من الكواكب فجعل شدة
إضاءته سببا الختياره.
ِ
ِ
ِ
ِ
ي} هنا قصد أن ينبّه قومه أن
فلما حصل له نفس الشيء {فَـلَ َّما أَفَ َل قَ َ
ال لَئِن َّملْ يَـ ْهدِن َرِِّب َألَ ُكونَ َّن م َن الْ َق ْوم الضَّالّ َ
ب يهدي
رب وأنه واحد وأنه يهدي ،وأن الكواكب ملا أفلت ما استحقت والقمر مثلها ،هو اتفق معهم على أن هناك ر ّ
هناك ّ
رب غي
الرب ال بد أن يكون واحدا ،مث يُهيء نفوس القوم أن له ّ
رب ،لكنه يُضيق عليهم أن هذا ّ
وهم ال ينكرون عليه أن هناك ّ
الكواكب ويـُ َعِّرض هلم أ ّهنم ضالّون.

ِ
ِ
ِ
ِ
الرب يهدي
يعين يقول{ :لَئِن َّملْ يَـ ْهدِن َرِِّب َألَ ُكونَ َّن م َن الْ َق ْوم الضَّالّ َ
رب ،وأن ّ
ي} وهم معه يتفقون أنه ال بد أن يكون ّ
ِ
ِ
ِ
ي} ما قال (ألكونن ضاال) أراد أن يقول أن هناك قوما
أيضا ،فأراد أن يدخل يف نفوسهم ّ
الشك { َألَ ُكونَ َّن م َن الْ َق ْوم الضَّالّ َ
فاستدل على انتفاء اآلهلية ابألفول ،معناه أنّه كان
سيضل معهم ،وهو قد تريّث إىل أفول القمر
ضالني ،وأنه لو ما هداه هللا
ّ
ّ
َج ِهدا يف مناقشتهم وبيان احلق ،فجعل املشاهدة اليت هي أقوى شيء هي الدليل.

مث انتقل ملا بعد ذلك وهو األوضح{ ،فَـلَ َّما َرأَى َّ
ال َه َذا َرِِّب}،
س ََب ِزغَةً} هذا يف الصباح بعد ما أفل القمر {قَ َ
الش ْم َ
ريب ،الحظوا هو يريد اآلن أن يقول هلم ال بد أن يكون لنا رب واحد،
ريب وليس الكوكب ّ
معناها كأنه يقول :ليس القمر ّ
فاستفاد التوحيد ملا ينقض الذي قبله والذي قبله يعين كأنه ليس هذا وهذا معا ،هم على تعدد اآلهلة وهو على توحيد اإلله،
فبدأهم فقط بفكرة ال بد أنه واحد ،وهم كانوا قابلني هذه الفكرة يسمعون منه .فنقض ربوبية الكواكب والقمر حصرها يف
ال َه َذا َرِِّب َه َذا أَ ْكبَـ ُر} ،أكرب يف اإلضاءة وجعلها سببا الستحقاق األلوهية.
الشمس؛ ألنه قال {قَ َ
ال َي قَـ ْوِم إِِّن بَ ِريء ِّّمَّا تُ ْش ِرُكو َن} معناها أين ال يكنين أن أقبل عبادة من يغيب ،وال حتاولوا إقناعي ،وقال
ت قَ َ
{فَـلَ َّما أَفَـلَ ْ

هنا( :بريء) مبعىن أنه ال صلة بينهم وبني ما يشركون ،الصلة هنا عبادة ،وما يشركون سواء كان يقصد به الكواكب يف السماء
أو ما يشركون اليت هي على صورهتا يف األرض ،وملا نسمع كلمة "ما يشركون" نستطيع أن نفهم أن هؤالء كانوا يعرتفون أن هناك
اإلله العظيم وهناك من يشرتك معه.
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ويف هذا بيان لقوم النب صلى هللا عليه وسلم( :أنكم تشركون مع هللا غيه) من سيكون هؤالء الذين تشركوهنم؟ مهما كانوا
ال َي قَـ ْوِم إِِّن بَ ِريء ِّّمَّا تُ ْش ِرُكو َن} يعين من عبادة الكواكب أو األصنام؛ ألهنا ال تستحق أبدا أن تُعظم
ال يستحقون العبادة{ ،قَ َ
وال أن يُلجأ إليها وال أن يُعتمد عليها ،فإهنا تسي يف مسار ال ختلفه ،وتظهر وتغيب فتُ َدبر وال بد من ُم َدبِّر هلا.
ت َو ْج ِه َي} ،فالذي برأ من الشرك ال بد أن يوجه
ت َو ْج ِه َي} معناها إين بريء ومن براءيت {إِِّن َو َّج ْه ُ
فقال{ :إِِّن َو َّج ْه ُ
وجهه لرب العاملني ،فمعناها أنه يقول أان صرفت وجهي إىل جهة هللا ،وهنا ملمح لطيف :كأن عبدا استقبل بوجهه شيئا وأعطى
ظهره لشيء ،فإعراضه عن املعبودات من دون هللا بقصد إفراد هللا كأنه أعطى ظهره للمعبودات من دون هللا وأقبل بوجهه على
هللا ،وهذا يعين نلمحه يف كون أن هناك قبلة للمسلمني وهي قيام للناس هبا يقومون ،ملاذا؟ ألن هذه القبلة كأن فيها صورة
اإلقبال على هللا وإفراده ابلتوحيد وقصده واالنصراف عن غيه ،نعطي ظهران لكل أحد غيه.
أحست!
فكم هلل يف هذا الشرع من أسرار ،وكم لألفعال احلسيّة من دالالت معنوية ،لو مست النفس لشعرت هبا و ّ
ت وج ِهي لِلَّ ِذي فَطَر َّ ِ
ِِ
ض} وهو يريد أن يشي هنا أن الكواكب املوجودة يف السماء واألصنام
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
َ
{إ ّن َو َّج ْه ُ َ ْ َ

املوجودة يف األرض هذه مل خترج عن أن تكون من خملوقات هللا فهي مفطورة هلل.

ت وج ِهي لِلَّ ِذي فَطَر َّ ِ
ِِ
ض َحنِي ًفا} حنيفا يعين مائال عن الشرك مقبال على التوحيد ،فقال:
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
َ
{إ ّن َو َّج ْه ُ َ ْ َ
ِ
ِ
ي} فنفى عن نفسه أن يكون له أي صلة ابلشرك وأهله ،فلما تربأ من أصنامهم أوال تربأ من القوم اثنيا.
{ َوَما أ ََان م َن ال ُْم ْش ِرك َ
ويف اآلية من دالئل التوحيد ما فيها ،لكن نريد أن نصل إىل حالة قومه اآلن ملا أظهر هلم هذه احلقيقة ،هو ملا كلمهم
وخاطبهم وقال هذا ريب وهذا ريب مناظرة لقومه؛ من أجل أن يقيم عليهم احلجة ،كان يف هذه احلال كلها موقنا أن ألوهية هذه
األشياء ليست بشيء؛ ألن هللا قد أراه ملكوت السماوات واألرض اليت فيها دالئل على وجود الصانع وعلى وحدانيته ،واستدل
هلم أبن هذا الصانع ال يكن أن يكون آفال ،وأن اهلداية تطلب منه ليصل اإلنسان إليه.
وبعدما حاجهم هذا كله وأعلن هلم التوحيد أتوا هم حياجونه أي يريدون أن أيتوا حبجج تدل على ضالله ،وكما اتفقنا أن ما
نعتقد يف إبراهيم عليه السالم أنه قام مقامات عظيمة يف احملاجة عن التوحيد ملا حاج النمرود ،وملا {قَا َل ِألَبِي ِه وقَـوِم ِه ما ه ِذهِ
َ ْ َ َ
ّ
ّ
ِ
التَّماثِ َّ
احملاجة.
يل ال ِت أَنْـتُ ْم ََلَا َعاك ُفو َن} [األنبياء ]52 :وغي هذه من ّ
َ ُ
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ِ
اّلل وقَ ْد َه َد ِ
ان} كيف
هو كان له مقامات عظيمة يف احملاجة اآلن هم حياجونه { َو َح َّ
اجهُ قَـ ْوُمهُ} فرد عليهم{ :أ َُتَاج ِّ
ون ِيف َّ َ

ِ
حماجتكم
حتاجوين يف هللا؟ كيف يقع منكم هذا { َوقَ ْد َه َدان} وهذه حاله يؤكد هلم إنكاره عليهم ،كأنه يقول هلم ال فائدة من ّ

ل ،ال جدوى ،بعد أن هداين هللا إىل احلق كيف تظنون أن أنتقل من احلق وآتيكم؟!

فهو خياطبهم وينزهلم منزلة من عرف أن هللا هداه ،يعين كأنه يقول هلم أنتم تعلمون أن هللا هداين لكنكم ال تريدون أن ترتكوا
ِِ
{وَل
َخ ُ
ما أنتم عليه من ابطل ،وهم خيوفونه ،خوفوه فكان جوابهَ { :وَل أ َ
اف َما تُ ْش ِرُكو َن به} ريب هداين وريب حيفظين ،ما قالَ :
ِِ
حاجوه ابلتوحيد -خوفوه بطش آهلتهم ،قالوا له ستم ّسك بسوء ،ولذلك هو أجاب فقال:
َخ ُ
أَ
اف َما تُ ْش ِرُكو َن به} إال ألهنم -ملا ّ
اء َرِِّب َش ْيـئًا} ،يعين هو ملا نفى أن يكون خائفا من الضرر ورمبا يتوهم أحد أنه ال خياف
َخ ُ
اف َما تُ ْش ِرُكو َن بِ ِه إَِّل أَن يَ َ
{ َوَل أ َ
شَ
شيئا أبدا فاستدرك قال :لكين أخاف مشيئة ريب ،يعين رمبا شاء ريب شيئا هذا الذي أخافه ،وهنا يزيد إظهار التوحيد ويزيد بياان

ملا يف قلبه وأنه خيشى ربّه ،وأن ربّه هو الذي يستحق أن خيشى.
{ َو ِس َع َرِِّب ُك َّل َش ْيء ِعل ًْما} فكأهنم يقولون له يعين كيف يشاء ربّك شيء ختافه وأنت تقول أنك قائم مبرضاته مؤيد لدينه؟
ِ
ِ
ابلضر ،وإن كنت عبده وانصر دينه
فهو يرد عليهمَ { :وس َع َرِِّب ُك َّل َش ْيء عل ًْما} يعين ربنا أعلم مت ينزل علي اخلي ومت يبتليين ّ
لكن هو احلكيم ،مت يلحق يب الضر ومت يلحق يب النفع.
وجل؛ ألنه كما هو معلوم ال أيمن مكر هللا إال القوم اخلاسرون ،قال:
وهذا مقام أدب من إبراهيم عليه السالم مع هللا عّز ّ
{ َو ِس َع َرِِّب ُك َّل َش ْيء ِعل ًْما أَفَ َال تَـتَ َذ َّك ُرو َن} ماذا يريد منهم أن يتذكروا؟ كأنه يقول هلم :أفال تعتربون أيها اجلهلة فتعقلون خطأ ما
أنتم عليه! كيف تعبدون صورا مصورة أو خشبا منحوات أو كواكب يف السماء ما تقدر على ضركم وال على نفعكم وما تفعل
شيئا وال عندها عقل!! وترتكون عبادة من خلقكم وخلقها وخلق كل شيء ،وهو بيده اخلي وله القدرة على كل شيء والعامل كله
بيديه وهو عامل بكل شيء.
فهنا يوخبهم على ذلك كيف التتذكرون واألدلة اتمة الوضوح؟ ال بد أن تفكروا يف صفات اإلله سبحانه وتعاىل ،ويف
صفات هذه اليت أقمتموها مقام هللا.
ف} كأنه يقول عندي
َخا ُ
َخ ُ
اف َما أَ ْش َرْكتُ ْم} يعين هو يقول هلم أنتم ختوفونين ال أخاف ما تشركون به { َوَك ْي َ
{ َوَك ْي َ
فأَ
فأَ

سبب جيعلين ال أخاف من آهلتكم وهي أهنا ال متلك وال تعلم.
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اف ما أَ ْشرْكتم وَل ََتَافُو َن أَنَّ ُكم أَ ْشرْكتم َِب َِّ
ّلل} فيتعجب منهم أنتم ما ختافون من رب العاملني وأنتم ترون
{ َوَك ْي َ
ف أَ
ْ َُ
َخ ُ َ َ ُ ْ َ
سلطانه وشدة بطشه ،كيف يعين هذا؟! وتريدون مين أن أخاف من آهلتكم! وهي ال تعلم وال تنفع وال تضر.
اف ما أَ ْشرْكتم وَل ََتَافُو َن أَنَّ ُكم أَ ْشرْكتم َِب َِّ
ّلل َما َملْ يُـنَـ ِّز ْل بِ ِه َعلَْي ُك ْم ُس ْلطَ ًاان} يعين هللا ما أخربكم أن هذه
{ َوَك ْي َ
ف أَ
ْ َُ
َخ ُ َ َ ُ ْ َ
حجة لكم.
األصنام اليت عبدمتوها أو الكواكب اليت تعبدمت هلا ما أخربكم أهنا إهلكم مل أيمركم بعبادهتا فال ّ
بعدما تعجب قال هلم{ :فَأَي الْ َف ِري َق ْ ِ
َحق َِب ْأل َْم ِن إِن ُكنتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن} والفريقان هنا هو وقومه أطلق على نفسه فريق هو
يأَ

ومن تبعه إىل قيام الساعة ،وهناك الفريق الثاين وهم أهل الباطل ،وهو قد كان أمة صلى هللا عليه وسلم ،فإن صفات اخلي اليت
اجتمعت فيه شأهنا أن تكون موزعة على أمة لكثرهتا وجالءها.
فأتى اجلواب من رب العاملني ملا سأل سؤاال استنكاراي{ :فَأَي الْ َف ِري َق ْ ِ
َحق َِب ْألَ ْم ِن إِن ُكنتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن}؟ كأنه يقول
ي أَ
أجيبوين أنتم أي الفريقني؟!
َّ ِ
ِ
ك ََلُ ُم ْاأل َْم ُن} ،مل يلبسوا :مبعىن خيلطوا ،إياهنم بظلم:
سوا إِميَانَـ ُهم بِظُلْم أُولَئِ َ
ين َ
فرد هللا ّ
وجل فقال{ :الذ َ
آمنُوا َوَملْ يَـ ْلب ُ
عز ّ

وهو هنا الشرك ،فالزال يكلمهم عن فطرهتم أن وضع األشياء يف غي مواضعها ال تقبلها النفس.

َّ ِ
ِ
ك ََلُ ُم ْاأل َْم ُن} يف الدنيا واآلخرة ،آمنون يف الدنيا ابإليان والتوحيد ،وآمنون يف
سوا إِميَانَـ ُهم بِظُلْم أُولَئِ َ
ين َ
{الذ َ
آمنُوا َوَملْ يَـ ْلب ُ

اآلخرة ابلنجاة من عذاب النار.

َّ ِ
آمنُوا} ومل خيلطوا إياهنم بشرك أولئك هلم األمن يف الدنيا واآلخرة { َو ُهم م ْهتَ ُدو َن} تتم هلم اهلداية يف الدنيا
ين َ
إذن {الذ َ
واآلخرة فيهتدون هنا إىل الصراط املستقيم فال خيتلط عليهم ،ويهتدون يف اآلخرة إىل منازهلم أعظم من اهتدائهم إىل منازهلم يف
الدنيا.
وبني هلم الطريق ،وأرشدهم كيف يطلبون اهلداية إليه فهؤالء
وهذا من عظيم فضل هللا أبهل التوحيد فإنه قد أمنهم وطمنهم ّ

أحق أبن يكونوا من أهل األمان وأبعد عن اخلوف.
ّ
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َّ ِ
ِ
سوا إِميَانَـ ُهم بِظُلْم} هلم سية عطرة فمع توحيدهم ُهم القوم الذي
ين َ
وعلى كل حال هلؤالء سية عطرة {الذ َ
آمنُوا َوَملْ يَـ ْلب ُ

إذا أُعطوا َشكروا وإذا ُمنعوا صربوا وإذا ظَلموا استغفروا وإذا ظُلموا غفروا ،ففي مسلكهم يف احلياة يظهر قوة إياهنم ابهلل ،فهم
مهتدون يف مجيع شأهنم من هداية رب العاملني.

نسأل هللا مبنّه وكرمه أن جيعلنا ممن آمن ومل يلبس إياهنم بظلم ،فألبسته التقوى وأرشدته إىل اخلي وجعلت له اهلداية يف
الدنيا واآلخرة ،واألمن يف الدنيا واآلخرة.
ِ
فتربأ ِمن
الزلنا نطلب من ّ
رب العاملني أن جيعلنا شهودا مع نبينا الكرمي نشهد أن إبراهيم و ّف ،جادل عن احلق وأظهرهّ ،
الشرك وأهله ،فأصاب سبيل الرشاد ،وسلك طريق النجاة ،ونرجو أن نكون ممن له أعظم احلظ يف هذه الصفات ،واحلمدهلل رب
العاملني.
سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.
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