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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 سمريي حفظهاهيد الأستاذتنا الفاضلة أان لسلة تفاريغ من دروسس أخوايت الفاضالت، إليكم
ِعـْلـٌم يف مدونة ) ي تنزل، وههللا، وّفق هللا بعض األخوات لتفريغها، ونسأل هللا أن ينفع هبا

 (يُـْنـتَـَفــُع بِــهِ 

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

 مة:تنبيهات ها

 منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل. -
هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ومل تطلع عليه األستاذة حفظها هللا، أما الدروس  -

املعتمدة من األستاذة فهي موجودة يف شبكة مسلمات قسم )شذرات من دروس األستاذة 
 أانهيد(

http://www.muslimat.net/ 

ا ظهر لكم طأ، فملكمال هلل عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلا -
تغفر ن، ونسشيطامن صواب فمن هللا وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا وال

 هللا..

 .ىوهللا املوفق ملا حيب ويرض

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

 .أمجعني وصحبه اله على مدحم سيدان على والسالم والصالة العاملني رب احلمدهلل

 نهإ ،عهفنف صحبه ممن نالقرآ هلجيعلنا من أ نأ وكرمه همبنّ  وتعاىل سبحانه لهونسأ ،امبارك   اطيب   اكثي    امحد   عّز وجلّ  هللا حنمد
 .عليه والقادر ذلك ولي 

 الذين ،كرامال رسله نع فيه خربانوأ ،لقهخ به ريبيُ  العاملني رب هللا أنزله الذي العظيم الكتاب هذا نتدارس هللا لبفض الزلنا
 :مهف ،للرسل حاجتهم حقيقة سالنا علم لو ةمنّ تفوقها  ال اليت هللا ةمنّ  هنمفإ ،اخلليقة على هبم وجل عز هللا نعمأ

  ّوهمليدلّ أن هللا أرسل الرسل  لوال نو ضال  
  موهمعلّ ليُ  الرسل رسلأ هللا نأ لوال نجاهلو  
  ُلتزكيتهم الرسل رسلأ هللا نأ لوال نفوسهم سةدنّ م 
  هللا مّنة بببس نانوجيعلو  ،الضالل عن انويبعدون، املستقيم الّصراط نانيدّلو  لنا أرسلهم عّز وجلّ  هللا أن لوال ناتئهو 

 ليقني.ا أهل من
 ونصحوا لةالرسا وادّ أ امجيع   نبياءاأل نأ على وسلم عليه هللا صلى الكرمي نانبيّ  مع شهد ممن نكون نأ وكرمه همبنّ  هللا لأفنس

 .مرهبّ  به أمرهم ما وقعواوأ ممهمأُ 

 كثي  لىع وجل عز هللا لهفضّ  الذي مالسال عليه براهيمإ عن نتكلم، نعامألا سورة يف ايتاآل هذه سنتدارس اليوم نالقائ ويف
 كان  ناونبيّ ، وسلم عليه هللا ىصل الكرمي نانبيّ  ومنهم، نبياءاأل كانوا  نوح بعد تهوذريّ  ،نبياءاأل أبو وهو الرمحن خليل فهو ،الرسل من

 .هللا خليل -السالم عليه- براهيمإ أن كما  ناربّ  خليل وهو ،وداّل  مست ا به يكون ما أشبه

 :ةالعليّ  املقامات من له كم  معلوم السالم عليه براهيموإ

o التوحيد يف  
o إليه الدعوة ويف 
o ةاحملاجّ  ويف  

 ، مكان القلوب يف وله لسنةاأل تقوله مشروع ا أمر ا عليه الةوالصّ  هحبّ  جيعل ما الكرمي النبّ  هذا عن العظيم ناربّ  أخرب فقد
 فت   وهو صناماأل رفكسّ  قومه حاجّ  ،ةالعليّ  قاماتامل من التوحيدن ع الدفاع يف له كان  دحممّ  نانبيّ  وعلى عليه هللا صلى فإنه
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 بكل ظهرهوأ التوحيد هذا عن فدافع ،النمرود وحاجّ  ،الكرام ايتاآل هذه يف سنقرأ فيما هموحاجّ ، [60األنبياء: ] {ِإبـَْراِهيمُ  َلهُ  }يـَُقالُ 
 حياجّ  كان  أنه وكيف -السالم عليه- إبراهيم يف ناعقيدت نعرف أن نريد فيها فكرنُ  ما أول يديناأ بني اليت ايتاآل وهذه ،األدلة
 .رشدهم إىل عادوا اتضحّ  إذا األمر وهذا م،ابهل على املهمة املسألة هذه لتبقى ةعقليّ  صورة أكمل يف التوحيد ويظهر هلم قومه

ا -السالم عليه- إبراهيم من اشك   نتك مل أهنا نعتقد ايتاآل هذه إذن  83 يةآ يعين سياقال ذاه آخر هذا لىع ناويدلّ  ،أبد 
َناهَ  ُحجَّتُـَنا َوتِْلكَ } :قال كلها  ةاحملاجّ  تلك بعد عّز وجلّ  هللا قال ملا  رَبَّكَ  ِإنَّ  نََّشاءُ  مَّن َدرََجات   نـَْرَفعُ  ْوِمهِ قَـ  َعَلى   ِإبـَْراِهيمَ  اآتـَيـْ

 احلق بيانل سالمال عليه براهيمإ هلم ابتدأها ،ومهق وبني السالم عليه براهيمإ بني ةحماجّ  كانت  هذه أن ذلك معىن .َعِليم { َحِكيم  
 .الشكّ  -السالم عليه- إلبراهيم يقع ومل

 نع ذاك كان  فهل -معروفة والقصة- خللقا مسألة يريه أن ربه سأل نهكو   من ونتلوه نقرأه ماو  البقرة سورة يف قرأانه ما اوأمّ 
 هكذا ،منه نعيُ  وال نساناإل يطلبه مطلب اليقني دةزاي إن [260البقرة: ] قـَْلِب{ ْطَمِئنَّ لِيَ  َوَلِكنْ  بـََلى قَالَ  تـُْؤِمنْ  َأَوملَْ  قَالَ } ؟شكّ 
ا شاك ا يكن مل السالم عليه إبراهيم أن فهمنا  منه كانت  بقرةال وآايت ،-األنعام آية نقصد- وجمادلة ةحماجّ منه  هذا كان  إمنا ،أبد 
 .العاملني ربّ  أخربان كما  ويقني اطمئنان زايدة

 نهأ ذلك معىنو  ،السماوات ملكوت السالم عليه إبراهيم رىأ عّز وجلّ  هللا نأ حول ابلكالم مسعتم كما  ايتاآل هذه تبتدئ
 هللا جعلها رضواأل السماوات أن فكي  ،العاملني ربّ  على تدل وبراهني أدلة فيها واألرض السماواتكيف أن   بصيته بعني رأى

 نساناإل يظنّ  هلو  ،ابلغيب يانإلاب فوالِّ كُ   ملا للخلق ةعطيّ  هو بل ،عبث ا لقخُ  يكون أن يكن ال امللكوت فهذا ،نيللمستدلّ  دليال  
 ؟!الغيب على هيدلّ  دليلال ب تركه ابلغيب يانإلاب فهكلّ   ملا العظيم عّز وجلّ  هللا أن

 لقاخل خلق ملاو ، أرشدهم اخللق لقخ ملا وتعاىل سبحانه العاملني ربّ  أن نمتيقنو  حنن بله، ربّ  يف عاقل هيظنّ  ال ما هذا 
 اتالسماو  لكوتم من وعلمنا مسعنا ام هو الطريق فكان ،ابلغيب به يؤمنون الذي الطريق إىل أرشدهم غيبلاب يؤمنوا أن وأمرهم

  .رضواأل

 مالعظي ناربّ  أن ،ذلك على ناتدلّ  {ِقِنيَ اْلُمو  ِمنَ  ونَ َولَِيكُ  ضِ َواأْلَرْ  السََّماَواتِ  َمَلُكوتَ  ِإبـَْراِهيمَ  نُِري وََكَذِلكَ } يةاآل فهذه
 ام هي الغيب على تدل اليت دلةألا فكانت ،الغيب على تدل دلةأ هناك وليس ابلغيب يانإلاب اخللق هؤالء فيكلّ  أن يكن ال
 .بصيته بعيين السالم عليه براهيمإ هاآر  رضواأل السماوات يفت ر نُث
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 صفة وأن ،صانع له وعمصن كل  أن تعلم ةالسويّ  الفطرة فإن ،ةاحلجّ  نتتبيّ  الكونية ايتاآل ورأى ةالسويّ  فطرته على كان  وملا
 سنقرأ -هللا شاء إن- عرافاأل سورة يف أنقر  وملا ،املعرفة له وانكشفت السالم عليه إبراهيم فرأى ،الصانع صفة على تدل املصنوع

 السالم عليه إبراهيم ىرَ أَ  قد نهأل نعاماأل يف ذاهل فقدم .[185األعراف: ] {اأْلَْرضِ وَ  السََّماَواتِ  َمَلُكوتِ  يف  يـَْنظُُروا َأَوملَْ }: ربناقول 
 رأى ملا ،لعاملنيا ربّ  كمال  على يدلّ  الذي العظيم لكمُ الْ  هذا به املقصود تعلمون كما  وامللكوت ،رضواأل السماوات ملكوت
 كانتف {ِقِنيَ اْلُمو  نَ مِ  َولَِيُكونَ } يةاآل يف هنا طفعُ  ما رهاأث يكون أن البد ةالسويّ  فطرته واستعمل رضواأل السماوات ملكوت
 ِمنَ  }َولَِيُكونَ  الكامل ملالع معه فيكون اوفهم   اي  تبص ياهال {َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  َمَلُكوتَ  ِإبـَْراِهيمَ  وََكَذِلَك نُِري} النتيجة

 نم وتيقن فعالهأو  اتهبصف هربّ  رفعف تيقن نهأ داملقصو  وهناال يقبل شك،  م اعل العامل هو واملتيقن .اليقني إىل فيصل {اْلُموِقِنيَ 
 .وحده لوهيةلأل استحقاقه

 أن يكن ال ولذا ،بلهق الذي على الكالم هذابت الفاء هذه رت {اللَّْيلُ  َعَلْيهِ  َجنَّ  فـََلمَّا} لقومه والنقاش العرض وقت أتى
ا يَ اْلُموِقنِ  ِمنَ  َيُكونَ َولِ  ْرضِ َواأْلَ  السََّماَواتِ  َمَلُكوتَ  َراِهيمَ ِإبْـ  وََكَذِلَك نُِري}: ألنه ؛شك ا يكون هذه  {للَّْيلُ ا َعَلْيهِ  َجنَّ  * فـََلمَّ
 .السماوات ملكوت من تعلمون كما  والكوكب ،{َكوَْكًبا  َأى}رَ  قبلهاما  على ةمرتتب

 ال هللا وند من عبوداتامل هذه أن ا إىليصلو  حت املناقشة يف معهم لزّ ويتن قومه على يستدلّ  نأ درييُ  إبراهيم عليه السالم 
، أصنام ا اهل ويصورون ،الكواكب يعبدون "صابئة" كانوا  هيمإبرا قوم أن نعرف أن الواجب من كان  هنا رمبا ،العبادة تستحق

 .العبودية تستحق ال أهنا ابجلدال أراهم وهنا ،صناماأل ركسّ   فهناك

 ،السماء اهب هللا نزيّ  اليت املصابيح رىي أن بقي، شديدال بظالمه املرئية شياءاأل الليل سرت يعين {اللَّْيلُ  َعَلْيهِ  َجنَّ  فـََلمَّا}
{ َهَذا قَالَ } كوكبا  فرأى  ِإّنِ  قـَْومِ  يَ } :هلم قولي يتأسي ألنه ؛اقشهمين قوم معه كان  أنه يتبنّي  ايتاآل خالل من هو يعين َرِبِّ
َّا بَِريء    وهذا يظهر ال فيخم شيء كل  ،الفرصة ذهه من فاداست {للَّْيلُ ا َعَلْيهِ  َجنَّ  فـََلمَّا} يناقشهم كان  أنه فأكيد ،{نَ ُتْشرُِكو  ّمِّ

 كل  على .هرةالز  كوكب  نهإ نفسرو امل يقول ولذا ،الضوء شديد الكواكب من اكوكب    رأى أنه الظاهر ،ظاهر السماء يف الكوكب
َذا قَالَ } ،نوره يف قواي   كان  أنه املهم ،املهم هذا ليس املشرتي أو الزهرة حال  اللَّْيلُ  ْيهِ َعلَ  َجنَّ  َلمَّافَـ } :يسأل سائال   فكأن {ِبِّ رَ  هَ 
  ؟منه كان  ماذا {َكوَْكًبا  رََأى  
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َذا قَالَ } أن منه كان َذا}الكوكب،  إىل يشي يعين {هذا} {َرِبِّ  هَ   دأرا أنه معناه هذاو  ،ودينكم تفكيكم على عيني {َرِبِّ  هَ 
 وهنا، ريب هذا عيني بصورة ديالتوح إىل شارأ يضاأ نهأ والحظوا ،يقولون ما علىه موافق أبن ؟شيء يأب همابتدأ ،قومه استدراج
  ريب هذا لقا ا،احدو  اعبودم هلماستبقى  ،اواحد   راب   يريد هو القصر يفيد هذا "ريب"هذا  ،شارةاإل سماب طرفني من أتى التعريف

 عنه. نتمأ الذي تقولون وهذا ا،أان أريد واحد   :هلم يقول كأنه

 لأج من ؛هتمعاد على جاراي   عهمم متنزال الفرض سبيل على قاهلا اآلن ،عباديت يستحق هو وإذن ومدبري خالقي مبعىن ريب
 َماَواتِ السَّ  َلُكوتَ مَ  اِهيمَ ِإبـْرَ  َك نُِريوََكَذلِ } ألنه تعاىل يقول: منه نو متأكد حنن مراأل هذا، مراأل آخر يف اعتقادهم ينقض أن

ا اْلُموِقِنيَ  ِمنَ  َولَِيُكونَ  َواأْلَْرضِ   لىع براهيمإل ةحجّ  هاجعل عّز وجلّ  هللاايت فعرفنا أن آخر اآل وقرأان {اللَّْيلُ  َعَلْيهِ  َجنَّ  * فـََلمَّ
 .قومه

 ب  ُأحِ  َل   قَالَ َأَفلَ  افـََلمَّ } ،غاب عىنمب :الشمس أفلت النجم أفل ،غاب مبعىن }َأَفَل{ الدليل اآلن أتى {َأَفلَ  فـََلمَّا}
 ،معبوديه نع يغيب بوداملع هذا أن عناهم ،الغياب األفول ألن ؛اآلهلية استحقاق عدم على ابألفول استدل هو يعين {اْْلِفِليَ 

 الع  طّ مُ  يكون أن بدال ،بادهع حال فيى اب  رقي يكون أن البد ،يناديه من يسمع اقريب   دائما   يكون أن دب ال ،شأنه ليسهذا  لهواإل
 ،عاملال عن لغيابا معناه األفول أن متفقون وهم وهو .عليهم لعيطّ  ولن عنهم حمجواب   سيكون أنه معناه! أيفل؟ فكيف ،فيدبرهم
 ألن ؛يصلح ال هذاو  ،وغياب نقص ألفولفا ،العبادة املعبودات هذه استحقاق لعدم سبب ا ويعرفها يعرفوهنا اليت الصفة هذه فجعل
 !يغيب وهو مظ  ويع بّ حيَ  إهل ا يكون أن قبليُ  وكيف ،ال حَيُول صمد وألنه، يزول ال أنه لمعُ  املعبود

 صفة ليس فولاألأن  فهومم واملعىن {اْْلِفِليَ  ُأِحب   َل  قَالَ } مرهبّ  غاب فلماهو حجته عليهم،  األفول جعل فالشاهد
 .اإلله

َذا قَالَ  ََبزًِغا اْلَقَمرَ  ىرَأَ  فـََلمَّا} القمر ورأىترك الكوكب  بعد أفول الكواكب قال هذا  ابزغ ا رآه ملا القمر طلع يعين {َرِبِّ  هَ 
 آخر الشيء هذا كوني وممكن منه ابلقرب القمر ويطلع الكوكب فيها يغرب أوقات هناك ألن الليلة نفس يفممكن حيدث ريب، 
 اْلَقَمرَ  رََأى فـََلمَّا} :قال ألنه ؛الشمس وتطلع يغيبان مث القمر يطلع مث اواضح   النجم يكون أوقات يف هناك ألن ؛اأيض   الليل
 من ءجا يعين بزغ فلما ،الشرق من ابتداءها أول الشمس أن كما  الشرق من ابتداءه أول فالقمر ،الشروق بتداءلبزوغ اوا {ََبزًِغا

 شروق ابعده أييت مث أوالظاهرة  افيه مالنجو  تكون اوقت   اختار ألنه ؛ةالليل نفس يف كلذ كان  رمبا نقول ذلك وعلى ،الشرق
 .القمر بزوغ القمر
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 شدةفجعل  لكواكبا من ضوء أكثرالقمر  وهنا سيكون مراأل نفس قال هذا ريب، {ََبزًِغا اْلَقَمرَ  رََأى فـََلمَّا} الشاهد
  .ختيارهال سببا إضاءته

 أن قومه هينبّ  أن قصد ناه {الضَّالِّيَ  مِ اْلَقوْ  ِمنَ  ُكوَننَّ أَلَ  َرِبِّ  يـَْهِدِن  لَِئن ملَّْ  قَالَ  َأَفلَ  فـََلمَّا} الشيء نفس له حصل فلما
 يهدي بّ ر  هناك أن على معهم قاتف هو ،مثلها والقمر قتاستح ما أفلت ملا الكواكب نوأ يهدي، وأنه واحد وأنه ربّ  هناك
 يغ ربّ  له أن القوم نفوس هيءيُ  مث ،اواحد يكون نأ بد ال الربّ  هذا أن عليهم ضيقيُ  لكنه ،ربّ  هناك أن عليه ينكرون ال وهم

  .نو ضالّ  مأهنّ  هلم ضرِّ عَ ويُـ  الكواكب

 يهدي الربّ  وأن ،ربّ  ونيك نأ دب ال أنه ونيتفق معه وهم {لِّيَ الضَّا اْلَقْومِ  ِمنَ  أَلَُكوَننَّ  َرِبِّ  يـَْهِدِن  ملَّْ  لَِئن} :يقول يعين
 اقوم   هناك أن يقول أن ادأر  (ضاال ننألكو ) قال ما {الضَّالِّيَ  اْلَقْومِ  ِمنَ  أَلَُكوَننَّ } الشكّ  سهمنفو  يف يدخل أن فأراد ،اأيض  

 كان  هنّ أ معناه ،لابألفو  اآلهلية نتفاءا على فاستدلّ  القمر أفول إىل ثتريّ  قد وهو ،معهم سيضلّ  هللا هداه ما لو وأنه ،ضالني
اَجهِ    .الدليل هي شيء أقوى هي اليت املشاهدة فجعل ،احلق وبيان مناقشتهم يف د 

َذا الَ قَ } القمر فلأ ما بعد الصباح يف هذا {ََبزَِغةً  الشَّْمسَ  رََأى فـََلمَّا} ،األوضح وهو ذلك بعد ملا انتقل مث  ،{َرِبِّ  هَ 
، واحد رب لنا كوني نأ بد ال مهل يقول نأ اآلن يريد هو الحظوا، ريّب  الكوكب وليس ريّب  القمر ليس :يقول نهكأ  معناها

 ،لهاإل توحيد لىع وهو هلةاآل تعدد على هم، امع   وهذا هذا ليس نهأك  يعين والذي قبله قبله يالذ ينقض ملا التوحيد فاستفاد
 يف هاصر ح والقمر الكواكب بيةربو  فنقض .منه يسمعون الفكرة هذه قابلني كانوا  وهم ،واحد أنه بد ال بفكرة فقط فبدأهم

َذا قَالَ } قال ألنه ؛الشمس َذا َرِبِّ  هَ    .لوهيةاأل الستحقاق ابب  س وجعلها ضاءةاإل يف أكرب ،{َأْكبَـرُ  هَ 

َّا بَِريء   ِإّنِ  قـَْومِ  يَ  قَالَ  َأفـََلتْ  }فـََلمَّا  وقال ،قناعيإ حتاولوا وال ،يغيب من عبادة قبلأ أن ينكني ال أين عناهام {ُتْشرُِكونَ  ّمِّ
 اءالسم يف واكبالك به يقصد كان  اء  سو  يشركون وما ،عبادة هنا الصلة، يشركون ما وبني بينهم لةص ال أنه مبعىن (بريء) :هنا
 هناك نأ يعرتفون واكان  هؤالء أن فهم"ما يشركون" نستطيع أن ن كلمة  نسمع وملا ،رضاأل يف صورهتا على هي اليت يشركون ما أو

 .معه يشرتكوهناك من  العظيم اإلله
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 انواك  مهما ؟متشركوهن الذين هؤالء سيكون من (غيه هللا مع تشركون نكمأ) :وسلم عليه هللا صلى لنبا لقوم بيان هذا ويف
َّا بَِريء   ِإّنِ  قـَْومِ  يَ  قَالَ } ،العبادة يستحقون ال  معظ  تُ  أن اأبد   حقتست ال ألهنا ؛صناماأل أو واكبالك عبادة من يعين {ُتْشرُِكونَ  ّمِّ

 .هلا ربِّ دَ مُ  من بد وال رب  دَ تُ ف وتغيب وتظهر ختلفه، ال مسار يف تسي فإهنا ،عليها عتمديُ  أن وال إليها لجأيُ  أن وال

 يوجه نأ بد ال لشركا من رأفالذي ب ،{َوْجِهيَ  تُ َوجَّهْ  ِإّنِ } براءيت ومن بريء ينإ معناها {َوْجِهيَ  َوجَّْهتُ  ِإّنِ } :فقال
ا أنك  :لطيف ملمح وهنا ،هللا جهة إىل وجهي صرفت أان يقول نهأ فمعناها ،العاملني لرب وجهه  طىوأع ئاشي ههبوج استقبل عبد 
 ىعل بوجهه قبلوأ هللا دون من داتللمعبو  ظهره أعطى كأنه  هللا إفراد بقصد هللا دون من املعبودات عن فإعراضه ،لشيء ظهره

 ةصور  فيها نأك  القبلة هذه ألن ؟ذاملا ،يقومون هبا للناس قيام وهي للمسلمني قبلة هناك أن كون  يف نلمحه يعين وهذا ،هللا
 .هغي  أحد لكل ظهران نعطي ،غيه عن واالنصراف صدهقو  ابلتوحيد وإفراده هللا على قبالاإل

 !توأحسّ  هبا لشعرت فسالن مست لو ،معنوية دالالت من ةاحلسيّ  لألفعال وكم ،أسرار من الشرع هذا يف هلل فكم

 صنامواأل لسماءا يف املوجودة لكواكبا أن هنا ييش أن يريد وهو {َواأْلَْرضَ  السََّماَواتِ  َفَطرَ  ِللَِّذي َوْجِهيَ  َوجَّْهتُ  ِإّنِ }
 مفطورة هلل. فهي هللا خملوقات من تكون أن عن خترج مل هذه األرض يف املوجودة

 :فقال ،التوحيد على ال  قبم الشرك عن ئال  ما يعين انيف  ح {ًفاَحِني َواأْلَْرضَ  السََّماَواتِ  َفَطرَ  لِلَِّذي َوْجِهيَ  َوجَّْهتُ  ِإّنِ }
 .اني  اث القوم من تربأ وال  مهم ألما تربأ من أصناف، هلهوأ ابلشرك صلة يأ له يكون نأ نفسهن ع فنفى {اْلُمْشرِِكيَ  ِمنَ  َأانَ  َوَما}

 كلمهم  ملا هو ،احلقيقة هذه هلم ظهرأ ملا ناآل قومه حالة ىلإ نصل أن نريد لكن ،فيها ما التوحيد ئلدال من يةاآل ويف
 هذه ةألوهي أن اموقن   كلها  احلال ذهه يف كان  ،احلجة عليهم يقيم أن أجل من ؛مناظرة  لقومه ريب وهذا ريب هذا وقال وخاطبهم

 لواستد ،نيتهوحدا وعلى الصانع دوجو  على دالئل فيها اليت رضواأل السماوات ملكوت أراه قد هللا ألن ؛بشيء ليست شياءاأل
  .إليه نساناإل ليصلمنه  تطلب اهلداية وأن ،آفال   يكون أن يكن ال الصانع هذا أبن هلم

 ما أن ااتفقن ماوكدل على ضالله، ت حبجج تواأي أن دونيير حياجونه أي  أتوا هم التوحيد هلم علنوأ كله  هذا حاجهم وبعدما
 َهِذهِ  امَ  َوقـَْوِمهِ  هِ أِلَبِي لَ قَا} وملا ،دو النمر  حاجّ  ملا التوحيد عن ةحملاجّ ا يف عظيمة مقامات قام نهأ السالم عليه براهيمإ يف نعتقد

 .ةاحملاجّ  من هذه وغي[ 52]األنبياء:  َعاِكُفوَن{ ََلَا َأنـُْتمْ  الَِّت  التََّماثِيلُ 
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كيف  {َهَدانِ  َوَقدْ  اّللَِّ  يف  وّنِ اج  َأتَُ } :ليهمع فرد {َوَحاجَُّه قـَْوُمهُ } حياجونه هم ناآل احملاجة يف عظيمة مقامات له كان  هو
 تكمحماجّ  نم فائدة ال مهل يقول كأنه  ،همعلي نكارهإ هلم يؤكد حاله وهذه {َهَدانِ  َوَقدْ } هذا منكم يقع كيفحتاجوين يف هللا؟  

  ؟!تيكمآو  احلق من نتقلأ أن تظنون كيف  احلق إىل هللا هداين أن بعد جدوى،ال  ،ل

 ترتكوا أن تريدون ال لكنكم هداين هللا نأ تعلمون أنتم هلم يقول كأنه  يعين ،هداه هللا أن عرف منم منزلة وينزهل خياطبهم فهو
 }َوَل  :قال ريب حيفظين، ما هداين و ريب {بِهِ  ونَ ُتْشرِكُ  َما َأَخافُ  َوَل } :خوفوه فكان جوابه ،هنهم خيوفو و  ،ابطل من عليه أنتم ما

 :فقال أجاب هو لكولذ ،سوءب كسّ ستم له قالوا ،آهلتهم بطش خوفوه -ابلتوحيد وهحاجّ  ملا- مهنأل الإ {بِهِ  ُتْشرُِكونَ  َما َأَخافُ 
ًئا َرِبِّ  َيَشاءَ  َأن ِإلَّ  بِهِ  ُتْشرُِكونَ  َما َأَخافُ  َوَل }  خياف ال أنه أحد وهميت ورمبا الضرر من اخائف   يكون نأ نفى ملا هو يعين ،{َشيـْ

ا شيئا  بياان   زيدوي التوحيد إظهار يزيد وهنا ،فهأخا الذي هذا اشيئ   ريب شاء رمبا يعين ،ريب مشيئة خافأ لكين :لقا فاستدرك أبد 
 .خيشى أن يستحقهو الذي  هربّ  نوأ ،هربّ  خيشى نهوأ قلبه يف ملا

 ؟لدينه مؤيد رضاتهمب قائم كأن تقول نتوأ ختافه شيء كربّ  يشاء كيف  يعين له يقولون مفكأهن {ِعْلًما َشْيء   ُكلَّ   َرِبِّ  َوِسعَ }
 دينه روانص عبده كنت  إنو  ،ابلضرّ  ينيبتلي ومت اخلي يعل ينزل مت أعلم ربنا يعين {ِعْلًما َشْيء   ُكلَّ   َرِبِّ  َوِسعَ } :عليهم يرد فهو
 .النفع يب يلحق ومت الضر يب يلحق مت ،احلكيم هو لكن

 :قال ،اخلاسرون مالقو  إال هللا مكر نأيم ال معلوم هو اكم  ألنه ؛ّز وجلّ ع هللا مع السالم عليه إبراهيم من أدب مقام وهذا
 ما أخط فتعقلونجلهلة اأيها  تعتربون فالأ :هلم يقول نهأك  ؟يتذكروا أن منهم يريد ماذا {تـََتذَكَُّرونَ  َأَفاَل  ِعْلًما َشْيء   ُكلَّ   َرِبِّ  َوِسعَ }
 تفعل وما عكمنف على وال ضركم على تقدر ما السماء يف كواكب  أو حوات  من اخشب   أو مصورة اصور   تعبدون كيف!  عليه نتمأ

 هكل  والعامل ءشي كل  على القدرة لهو  اخلي بيده وهو ،شيء كل  وخلق وخلقها خلقكم من عبادة وترتكون !!عقل عندها وال اشيئ  
 .شيء بكل عامل وهو بيديه

 ويف ،وتعاىل سبحانه لهإلا صفات يف تفكروا أن بد ال ؟الوضوح اتمة دلةواأل تتذكرونكيف ال  ذلك على يوخبهم فهنا
 .هللا مقام أقمتموها اليت هذه صفات

ندي نه يقول عأك  {فُ َأَخا ْيفَ وَكَ } به تشركون ام أخاف ال يننختوفو  أنتم هلم يقول هو يعين {َأْشرَْكُتمْ  َما َأَخافُ  وََكْيفَ }
 .تعلم وال متلك ال أهنا وهي آهلتكم منسبب جيعلين ال أخاف 



 

 9 

  

 ترون وأنتممن رب العاملني  نفو أنتم ما ختا منهم فيتعجب {ّللَِّ َبِ  َأْشرَْكُتم ََتَاُفوَن َأنَُّكمْ  َوَل  َأْشرَْكُتمْ  َما َأَخافُ  وََكْيفَ }
 .رضت وال نفعت وال تعلم ال! وهي آهلتكم من أخاف أن مين وتريدون؟! هذا يعين كيف  ،بطشه وشدة نهسلطا

 هذه أن خربكمأ ام هللا يعين {ُسْلطَاانً  َلْيُكمْ عَ  ِبهِ  نَـزِّلْ يُـ  ملَْ  امَ  ّللَِّ َبِ  َأْشرَْكُتم َأنَُّكمْ  ََتَاُفونَ  َوَل  َأْشرَْكُتمْ  َما َأَخافُ  وََكْيفَ }
 .كمل ةحجّ  فال عبادهتاب مركمأي مل هلكمإ أهنا خربكمأ ما هلا تعبدمت  اليت الكواكب وأ عبدمتوها اليت صناماأل

 هو فريق نفسه على طلقأ وقومه هو هنا نقاوالفري {تـَْعَلُمونَ  ُكنُتمْ   ِإن َِبأْلَْمنِ  َأَحق   اْلَفرِيَقْيِ  فََأي  } :هلم قال تعجب بعدما
 ليتا اخلي فاتص فإن ،وسلم عليه هللا صلى أمة كان  قد وهو ،الباطل أهل وهم الثاين الفريق وهناك ،الساعة قيام إىل تبعه ومن

 .وجالءها لكثرهتاموزعة على أمة  تكون أن شأهنا فيه اجتمعت

 يقول كأنه؟  {َلُمونَ تـَعْ  ُكنُتمْ   نإِ  ْمنِ َِبأْلَ  َأَحق   اْلَفرِيَقْيِ  فََأي  }: استنكاراي   سؤاال   سأل ملا العاملني رب من اجلواب فأتى
 ؟!الفريقني أي أنتم أجيبوين

 :ظلمب ياهنمإ ،خيلطوا عىنمب :يلبسوا مل ،{اأْلَْمنُ  مُ َلَُ  ِئكَ ُأولَ   ْلم  ِبظُ  ِإميَانـَُهم ِبُسوايـَلْ  َوملَْ  آَمُنوا الَِّذينَ } فقال: عّز وجلّ  هللا فرد
 .نفسال تقبلها ال مواضعها غي يف األشياء وضع أن فطرهتم عن يكلمهم فالزال الشرك، هنا وهو

 يف ننو موآ ،والتوحيد يانابإل الدنيا يف نو آمن ،خرةواآل دنياال يف {اأْلَْمنُ  مُ َلَُ  ُأولَ ِئكَ  ِبظُْلم   ِإميَانـَُهم يـَْلِبُسوا َوملَْ  آَمُنوا الَِّذينَ }
  .النار عذاب من ابلنجاة خرةاآل

 الدنيا يف ةاهلداي هلم تتم {َتُدونَ م هْ  َوُهم} خرةواآل الدنيا يف مناأل هلم لئكو أ بشرك ياهنمإ خيلطوا ومل {آَمُنوا الَِّذينَ } إذن
 يف نازهلمم إىل دائهماهت من أعظم ازهلممن إىل خرةاآل يف ويهتدون ،عليهم خيتلط فال املستقيم الصراط إىل اهن فيهتدون خرةواآل

 .الدنيا

 هؤالءف إليه ايةاهلد يطلبون كيف  همرشدوأ ،الطريق هلم وبنّي  وطمنهم أمنهم قد فإنه التوحيد أبهل هللا فضل عظيم من وهذا
 .اخلوف عن دوأبع األمان أهل من يكونوا أبن أحقّ 
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 الذي القوم مهُ  توحيدهم فمع طرةع سية مهل {ِبظُْلم   مِإميَانـَهُ  يـَْلِبُسوا َوملَْ  آَمُنوا الَِّذينَ } عطرة سية هلؤالء حال كل  وعلى
 فهم، هللاب اهنمإي قوة ظهري احلياة يف مسلكهم ففي ،غفروا لمواظُ  وإذا استغفروا لمواظَ  وإذا صربوا نعوامُ  وإذا كرواشَ  عطواأُ  ذاإ

 .العاملني رب هداية من شأهنم مجيع يف مهتدون

 

 يف يةدااهل له جعلتو  اخلي إىل أرشدتهو  التقوى فألبسته ،بظلم إياهنم يلبس ومل آمن ممن جيعلنا أن وكرمه همبنّ  هللا نسأل 
 .خرةواآل الدنيا يف منواأل ،خرةواآل الدنيا

 نمِ  أفتربّ  ،أظهرهو  احلق عن جادل ،فّ و  إبراهيم أن نشهد الكرمي نبينا مع اشهود   جيعلنا أن العاملني ربّ  نمِ  نطلب الزلنا
 رب مدهللواحل، الصفات هذه يف احلظ أعظم له ممن نكون أن ونرجو ،النجاة طريق وسلك ،الرشاد سبيل فأصاب ،وأهله الشرك
 .العاملني

 .إليك وأتوب ستغفركأ أنت إال إله ال أن أشهد وحبمدك اللهم سبحانك

 


