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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمريي حفظها اهلل، وفّق اهلل بعض األخوات  أخواتي الفاضالت، إليكم

 (بِــهِ عِـلْـمٌ يُـنْـتَـفَــعُ، وهي تنزل يف مدونة )لتفريغها، ونسأل اهلل أن ينفع هبا

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

 :ةماه اتتنبيه

 منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل. -

ألستاذة فهي موجودة يف هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ومل تطلع عليه األستاذة حفظها اهلل، أما الدروس املعتمدة من ا -

 شبكة مسلمات قسم )شذرات من دروس األستاذة أناهيد(

http://www.muslimat.net/ 

ظهر الكمال هلل عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلطأ، فما ظهر لكم من صواب فمن اهلل وحده، وما  -

 لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر اهلل..

 ى.واهلل املوفق ملا حيب ويرض

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

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
 .آمني اللهم ومهومنا أحزاننا وجالء صدوران ونور قلوبنا ربيع الكرمي القرآن جعلا اللهم

 سنتدارس ،همائنع على الشاكرات الذاكرات من يكتبناو  هللا يقبله علم جملس يكون أن هللا من نرجو الذي هذا جملسنا يف 
 .املؤمن بسورة املصاحف بعض يف يتُسم  كما  أو ،غافر سورة العظيمة السورة هذه مطلع
 ونتكلم لقاءيف  رسم يي أن هللا نسأل ميزهتا، هلا السور وهذه (،حم) ـب ابتدأت اليت السور من سورة أول هي العظيمة السورة وهذه

 أن هللا سألأ مة،عظي معاين حيمل الذي املطلع هذا مدارسة يف اليوم وقتنا لنصرف ،السور هذهبني  معاليت جتامليزات  عن
 .آمني اللهم هبا، مؤمنني هبا عاملني قلوبنا يفاثبتة  جيعلها

 
 يكون ملقطعةا ابحلروف بدأت اليت السور أنم  املعلوم ومن ،{اْلِكَتابِ  تَ ْنزِيل  ( 1) حم}: بقوله تعاىل متبني هو كما  السورة بدأت

 (.وتعاىل سبحانه لواملرس   والرسول الكتابهذه املسألة العظيمة ) عن الدفاع موضوعها
 {اّللَِ  ِمنَ  اْلِكَتابِ  زِيل  تَ نْ }: وتعاىل سبحانه قال الكتاب، يف واضح وأثرها واضحة داللتها أبوصاف وتعاىل سبحانه صفوُ  مث

 ِذي ََقابِ اْلعِ  َشِديدِ  التَ ْوبِ  َوقَاِبلِ  الَذْنبِ  َغاِفرِ ( 2) اْلَعِليمِ  اْلَعزِيزِ } هللا صفاته، كملت  لذيا املعبود األلوهية، يستحقم  الذي
 .{اْلَمِصي   ِإلَْيهِ  ه وَ  ِإَل  ِإَلهَ  َل  الَطْولِ 

 العزيز اسم أثر يظهرو  زيز،الع هللا من الكتاب تنزيل ذكر يف هنا واضحة، مناسبته القرآن يف أثره له األساء هذه من اسم وكل 
 فَ َلَما}: اوأيض   ،1{ر س َلَنا ر  لَنَ ْنص   ِإّنَ }: السورة ففي لرسله، هللا صرةنُ  فيه نرى موطن كل  يف اعموم   القرآن ويف خاصة السورة يف

 من الذي لو،،خم كل  عزتهب قهر الذي العزيز اسم آاثر ترى كله  القرآن ويف ،العزيز اسم آاثر ظهر السورة فيف ،2{َبََْسَنا رََأْوا
 .وتعاىل بحانهسابلعزة  املنفرد ابأللوهية املنفرد وتعاىل سبحانه هو بل ،خملو، إليه يصل فال متناعاال عزة تهعزم 

  وهذا وأفعاله، وصفاته هللا أساء وعن واملستقبلة املاضية الغيوب عن أخبار القرآن يف فإنم  بوضوح، العلم هذا أثر ويظهر العليم
 .لعباده العليم تعليم من كله

 آاثر من فإهنا ،قبوهلا باب فتحمن و  ،ستغفارواال واإلانبة التوبة إىل للمذنبني دعوة من القرآن يف نراه وما الذنب غافر هو اوأيض  
 .التوب قابل أنه وصفه آاثر ومن الذنب، غافر الصفة هذه

 ما وكل ،العقاب دشدي أنه على يدلم  كله  هذا املعاصي بسبب وتكون يستحقم  مبن حتل اليت الشديدة نقمه من نراه ما وكل 
 يف يدخل أللوهيةل ستحقاقها أدلة من نراه وما ،الطول ذي عليه يدلم  كله  اجلسيمة هوآالئ العظيمة نعمه من القرآن يف نسمعه

 .هو إال إله ال: قوله

                                                           
 51غافر:  1
 84غافر:  2
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 رأى فكلما  {اْلَمِصي   ِإلَْيهِ }: يصلوا لقوله أن إىل ويتتبعوهنا القرآن يف الصفات هذه آاثر يرون اإلميان أهل أنم  ذلك معىن إذن
 .وتعاىل سبحانه املصري إليه أنم  علم ،العاصني وعقاب احملسنني ثواب ،وتعاىل سبحانه أحكامه املؤمن

 
 َما}: وتعاىل حانهسب فقال الكتاب على الناس نقساما عن أخرب الكتاب يف آاثرها تظهر اليت صفاته كمال  عن أخرب بعدما
 أهل جدال السورة يف إنم ف الكلمة، هذه حول موضوعها يدور العظيمة السورة وهذه {َكَفر وا  اَلِذينَ  ِإَل  اّللَِ  آََيتِ  ِف  ُي َاِدل  
 السورة هذه يف وأتت القرآن، عن جيادلون يعين القرآن يف احلقم  أهل وجدال القرآن، يف احلقم  أهل وجدال ،القرآن يف الباطل

 ابحلق. السالم عليه موسى جاء ملا احلق عن جادل فرعون آل ومؤمن رعون،ف آل مؤمن قصة
 : احلق أييت ملا أطراف ثالثة هناك فكأن

 السالم عليه موسى القصة يف وهو ،ابحلق أييت طرف .1
 فرعون وهو ،احلق يف جيادل وطرف .2
 .فرعون آل مؤمن وهو ،احلق عن جيادل وطرف .3

 ،احلقم  يف جادل فرك  ممن وغريهم قريش كفار  أتوا ابحلق، رسوله أرسل وجلم  عزم  هللا فإنم  ذلك، نرى احلق هو الذي القرآن ويف 
 ويبذل احلقم  هذا يف جيادل نم   نرى كما  حولنا فإنم  الساعة، قيام إىل راألم   هذا ويبقى ،احلقم  عن جيادلون املتقني املؤمنني أتى

 أن نرجو ما وهذا ،حلقم ا عن جيادل نم   خلقه من هللا ضفيقيم  ك،بذل مؤمنني وحنن ابحلقم  رسوله أرسل وهللا إبطاله، يف اجلهد
 اوتكفري   ،إلمياهنم وتقوية ،ملنازهلم رفعة ابجملادلني احلقم  أهل ابتلى هللا فإنم  احلق، عن جيادل ممن نكون أن ا،مجيع   أهله من نكون

 وال كسل  بال لكذ أمكننا ما التوحيد راية ظهرونُ  ،الباطل وندفع ،احلقم  عن جنادل ،منهم امجيع   نكون أن هللا نسأل لسيئاهتم،
 .آمني اللهم ،تواين

 
 آايت يف ادلونجي قوم عن أخرب ،فيه والصفات األساء هذه بظهور الكتاب هذا كمال  وعن كماله  عن وتعاىل سبحانه أخرب ملا

 نرى لكنادلون يف آايت هللا فهم جي ،{َكَفر وا  اَلِذينَ  ِإَل  اّللَِ  آََيتِ  ِف  ُي َاِدل   َما}: واحدة صفة هلم اجملادلني هؤالء وجعل هللا،
 ومن هنا ومن، ومن هنا أصحاب االقتصاد العاملي ،العظمى الدولة هنا من نراهميعين نرى متكمنهم يف البالد،  البالد يف تقلبهم

 رب من امتحان هذا أنم  نييق على تكون أن البد نمؤم أنت {اْلِبَلدِ  ِف  تَ ََقلُّب  ه مْ  يَ ْغر ْركَ  َفَل }: فيقال ،ونرى نسمع كما  هنا
 كافر.  وهو إال أحد هللا آايت يف جيادل أن ميكن ال أنه يثقون الذين املؤمنني لنفوس العاملني

 . يغرونك ال جيادلون متراه لذينا اليوم {اْلِبَلدِ  ِف  تَ ََقلُّب  ه مْ  يَ ْغر ْركَ  َفَل  َكَفر وا  اَلِذينَ  ِإَل  اّللَِ  آََيتِ  ِف  ُي َاِدل   َما}
 

َله مْ  َكَذَبتْ }: قبلهم من إىل وانظر  واجتمعت بتحتزم  أمة كلو  رسول أول من نوح من إذن {بَ ْعِدِهمْ  ِمنْ  َواْْلَْحَزاب   ن وح   قَ ْوم   قَ ب ْ
 أ َمة   ك لُّ   ََهَتْ وَ }: احلق كراهية  قوة من وهذا ،ذلك من أعلى إىل لواحتوم  إمنا ،احلقم  وردم  التكذيب عند أمرهم يقف مل بت،وكذم 

 قريش فعل ويف رسله،و  أنبياؤه حيفظ وجل عز هللا أن معلوم لكن منهم يقع أن وكادوا قواهم ومجعوا مهوا ،{لَِيْأخ ذ وه   ِبَرس وِلِِمْ 
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  أنم  مراأل هذا إىل شرييُ  كله  هذا اهلجرة وراءه حادثة أتت اليت قتله ةإرادو صلى هللا عليه وسلم  النيب بيت حول االجتماع من
 .ليأخذوه برسوهلم هتمم  مث بكذم تُ  أمة كلم 

 تعيشها ملا طويلة تكونقد  اليت األحداث هذه وهناية ،{اْْلَقَ  بِهِ  لِي ْدِحض وا ِِبْلَباِطلِ  َوَجاَدل وا} احلق؟ إلرادة هو هل اجلدل وهذا
 عقاهبم. كان  كيف  ترى مألحواهل فانظر{ ِعََقابِ  َكانَ   َفَكْيفَ } ،التكذيب هذا بسبب هللا فأخذهم{ فََأَخْذت  ه مْ } ،قصرية لكنها

 ويف هللا يف دلونجيا وهم الدنيا قمة أعلى يف وصعودهم الكفر أهل جمادلة أن ولتعلم ،الكفر أهل جمادلة زمن عليك يطول فال 
 .هنايتهم ببداية نبئتُ  احلقم 

 
 ونويستحقم  ،ذلك ونيستحقم  اق  ح فهم {الَنارِ  َأْصَحاب   َأنَ ه مْ  َكَفر وا  اَلِذينَ  َعَلى رَبِ كَ  َكِلَمت    َحََقتْ  وََكَذِلكَ  }: وجل عز يقول
 .العذاب كلمة  عليهم تفحقم  وجل عز هللا يف جادلوا ألهنم

 جند املؤمنني. هللا آايت يف جيادلون الذين الكفار هؤالء أمام مث
{ َكَفر وا  اَلِذينَ  ِإَل  ّللَِ ا آََيتِ  ِف  ُي َاِدل   َما} ادلة،ابجمل تكذيبها وظهر أمم كذبت  العليم، العزيز هللا من الكتاب هذا نزل إذن
 .ابلتفصيل حبثنا موضوع سيكون الذي الثاين الصنف أييت هؤالء أمام

 
 خرب أمام حنن إذن {آَمن وا لَِلِذينَ  َيْستَ ْغِفر ونَ وَ  بِهِ  َوي  ْؤِمن ونَ  َرّبِ ِمْ  ِبَْمدِ  ي َسبِ ح ونَ  َحْوَله   َوَمنْ  اْلَعْرشَ  ََيِْمل ونَ  اَلِذينَ }: تعاىل قال
 الكرام. العرش محلة إمنا مالئكة أي ليسوا يعين العرش، حيملون صفتهم؟ ما عظام، مالئكة عن

 العرش حتمل اليت املالئكة {َحْوَله   َوَمنْ  اْلَعْرشَ  ََيِْمل ونَ  اَلِذينَ } لنا، سيتبنيم  آمنوا الذين مع عمل هلم سيكون الكرام وهؤالء 
 أمر رهبم حبمد سبيحهمت واضح، أمر وهذا {بِهِ  َوي  ْؤِمن ونَ  َرّبِ ِمْ  ِبَْمدِ  ي َسبِ ح ونَ }: أعماهلم هذه العرش حول الذين واملالئكة

 يسبحون، والزالوا حونويسبم  حونيسبم  ،مستمرم  عمل وهذا ،به ويؤمنون وينزهونه هللا مونيعظم  كوهنم  يف واضح أمر وإمياهنم واضح
 أتتيهم. ما اإلميان زايدة أسباب من أتتيهم زالوال ويؤمنون

 .{آَمن وا لَِلِذينَ  َوَيْستَ ْغِفر ونَ }: املطلوبة اإلشارة فيه الذي الثالث للعمل وأنيت
 إذن هم: يسبمحون ، وميؤمنون ، ويستغفرون.

 .قوهلم نم تفصيلابل سنسمع ما ويقولون ،آمنوا للذين يستغفرون إمنا عليها يستغفرون هلم ذنوب ال أن ومعلوم
 

 لطيفة بصورة عنهم اخلرب أتى واملؤمنني هللا، آايت يف جيادلون مأهنم  وهي ،ذميمة بصفة عنهم اخلرب أتى الكفار ذلك معىن إذن
 مكانة وهلم العرش ملونحي الذين الكرام املالئكة هؤالء عن اخلرب خالل من إال ذكروايُ  فلم ،والرفعة التكرمي إىل إشارة فيها عجيبة

 .آمنوا للذين يستغفرونأهنم  وكيف رهبم عند
 ، ومن يستغفر هلم؟ محلة العرش.العرش محلة هلم ستغفرفيُ  يؤمنون وهؤالء ،فيهلكون جيادلون أولئك إذن
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 اإلميان أهل موقف تعرض اللطيفة وابلصور ،موقفهم ما اإلميان وأهل ،موقفهم وكيف الكفر أهل عن خترب السورة تسري وهكذا
 .ابملؤمننيورة لعالقتهم ص {َحْوَله   َوَمنْ  اْلَعْرشَ  ََيِْمل ونَ  اَلِذينَ } من العالقة صورة وهذه ببعضهم، اإلميان أهل عالئق وكيف
 يربط إلميانا وكأنم  ،قوم من وهذا قوم من وهذا ،السالم عليه مبوسى عالقته تكون وكيف فرعون آل مؤمن قصة يتأي وهناك

 .العرش محلة هم املالئكة هؤالء أن كون  يف الفر، ويزداد ،-الناس- واخللق املالئكة بني كبري  الفار، فإنم  األابعد،
 اإلميان، والرابط سالمال عليه مبوسى فرعون آل مؤمن يرتبط ذلك ومع ،وقومه السالم عليه وموسى وقومه فرعون له يشبه وهذا

 .اإلميان رابط واملؤمنني الكرمي العرش محلة املالئكة وترتبط
 يف اجلنس هؤالء مالئكة وهؤالء بشر، وال اختالف يف العرو،، اختالف ال !احلواجز كل  أمامه تزول رابط من مهأعظ فما

 العظيمة ورةالس هذه الزمر سورة فإنم  الزمر، لسورة اجد   مناسب وهذا اإلميان، اخللق يربط اإمنم  ،قوم من وهؤالء قوم من فهؤالء
 اخللق بني الرابط أصبحف زمرا، اجلنة إىل تقواا الذين وسيق زمرا، جهنم إىل كفروا  الذين ،يسو  وجل عز هللا أنم  اخلرب قد جاء فيها

 العمل. إمنا األجناس ليس
 يكون ملا املؤمنني فإن ،احلياة واقع يف أكثر يتضح وهذا زمرا، اجلنة إىل تقواا الذين وسيق زمرا، مجهن إىل كفروا  الذين سيق

 وزايدهتا، وأسباهبا والتقوى ابإلميان مرتبطة احملبة وتصبح ،اإلميان هذا أجل من يزول شيء لكجيدون   يربطهمهو الذي  اإلميان
 .آمني اللهم ،أجله من ونبغض اإلميان أجل من حنب صادقني نكون نأ هللا فنسأل

 
 ادائم   نستحضرها أن تاجحن !عالقة تشبهها ال اليت العالقة هذه ابملؤمنني، وعالقتهم العرش محلة التفصيلي مقصودان إىل نعود

 تكرمي، فوقه ليس كرميت هذا يرى ،ابملالئكة مؤمن ابلغيب مؤمن ابهلل امؤمن   احق   كان  من لنرى كيف ربنا يف الدنيا يكرمنا، فإنم 
 !له يستغفرون العرش ومحلة يناممستغفرا له،  ربه إىل ااتئب   فراشه على اانئم   يكون العبد فإنم 

 
 :لآلايت تفسريه يف السعدي الشيخ كالم  سنقرأ

  ع،ستسم ما لطفه آاثر من يعين اللطف، آاثر من وهذا" املؤمنني بعباده تعاىل لطفه كمال  عن تعاىل خيرب"
 لوهاحيصم  ال هم لكن ،للسعادة أسباب هناك سيكون إذنقدرهم"  عن اخلارجة األسباب من سعادهتم ألسباب قيض وما"
  السبب؟ هو ما قدرهتم، عن خارجة ،نفسهمل
 ِلَلِذينَ  َوَيْستَ ْغِفر ونَ }وآخرهتم" هللا عز وجل يقول:  دينهم صالح فيه مبا هلم همءودعا هلم، املقربني املالئكة استغفار من": الق

ا َرمْحَة   َشْيء   ك لَ   َوِسْعتَ  رَبَ َنا آَمن وا  َجَناتِ  َوَأْدِخْله مْ  رَبَ َنا( 7) ِحيمِ الَْ  َعَذابَ  ِقِهمْ وَ  َسِبيَلكَ  َواتَ بَ ع وا ََتب وا لَِلِذينَ  فَاْغِفرْ  َوِعْلم 
 .ذرايهتمل اوأيض   هلم دعاء هلم تغفرتس املالئكة ذلك معىنَوذ رِ ََيِِتِْم{  َوَأْزَواِجِهمْ  آَِبئِِهمْ  ِمنْ  َصَلحَ  َوَمنْ  َوَعْدتَ ه مْ  اَلِت  َعْدن  

 لطف مالك  هذا أنم  خيرب بدأ أوال   السعدي لشيخا كالم  الحظواحوله"  ومن العرش محلة شرف عن اإلخبار ذلك ضمن ويف"
 عن اخلربسيقابل  ملؤمننيا العباد عن واخلرب املؤمنني العباداخلرب عن  ،اخلربمن وراء  واملقصود الغرض كأنم   املؤمنني، بعباده هللا

 .الكافرينالعباد 
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 عقيدتنا تكون أن بجي وما العرش محلة املالئكة نع إخبار اآلايت يف إذن" هللا لعباد ونصحهم عبادهتم وكثرة رهبم، من وقرهبم"
 نصحهم ملاذا مقاصد، هلم يسل حبهم يف خملصني يعين هللا لعباد ينصحونوكثرين عبادة وانصحني هلل،  قريبني هلل فهم ،فيهم
 :قال هللا؟ لعباد

 ََيِْمل ونَ  اَلِذينَ  }: فقال هللا، ونحيبم  املؤمنني ألنم  املؤمنني وحيبون هلل، احب   املؤمنني حيبون فهم" منهم ذلك حيب هللا أن لعلمهم" 
 :قال الرمحن؟ عرش يف عقيدتنا ما الرمحن، عرش أي {اْلَعْرشَ 

 تعاىل، هللا من اوأقرهب، وأحسنها وأوسعها وأعظمها املخلوقات سقف هو الذي الرمحن، عرش: أي {اْلَعْرشَ  ََيِْمل ونَ  اَلِذينَ }"
 لوقاتاملخ وأعظم املخلوقات سقف هي أوال   وأعظمها، املخلوقات سقف هو الذي" الكرسيو  والسماوات األرض وسع الذي

 األرض سعو  العرش إذن "والكرسي والسماوات األرض وسع الذي تعاىل، هللا من وأقرهبا املخلوقات وأحسن املخلوقات وأوسع
 هللا. عظمة على دليل اهذ اوطبع   ،العظمة يف غاية أنه ذلك فمعىن عظمتها، على والكرسي والسماوات

 .العرش محلة نسميهم الذين "املالئكة وهؤالء"
 .املالئكة أعمال من معلوم هو كما  وهذا "العظيم عرشه حبمل تعاىل هللا وكلهم قد"
 أعظمأهنم و  املالئكة أكرب أهنم ،العرش محلة يف اأيض   عقيدتنا هذه إذن "وأقواهم وأعظمهم املالئكة أكرب من أهنم شك فال"
 .املالئكة أقوىأهنم و  ملالئكةا
 قال السالم، ليهمع املالئكة أجناس أفضل مأهنم  على يدلم  منه، وقرهبم الذكر، يف وتقدميهم عرشه، حلمل هلم هللا واختيار" 

 يف فهم ،ختتلف ميزة مهل رشالع محلة املالئكة هؤالء أن ذلك معىن إذن" {ََثَانَِية   يَ ْوَمِئذ   فَ ْوقَ ه مْ  رَبِ كَ  َعْرشَ  َوََيِْمل  }: تعاىل
 أجناس أفضل أهنم على يدلم  هذا ،منه وقرهبم الذكر يف وقدمهم عرشه حلمل هللا اختارهم فلما ،املالئكة بقية من أعلى مرتبة

 .املالئكة
 العرش، محلة بعد لةوالفضي ةاملنزل يف املقربني املالئكة درجات هم إذن" والفضيلة املنزلة يف املقربني املالئكة من {َحْوَله   َوَمنْ }" 

 أول عمل هلم:
 يف تدخل العبادات وسائرد، والتحمي التسبيح وخصوص ا تعاىل، للم  عبادهتم بكثرة هلم مدح هذا {َرّبِ ِمْ  ِبَْمدِ  ي َسبِ ح ونَ }" 

 يف يدخل وهذا ،النقص عن بتنزيهه ميعظم  وأن ابلكمال بوصفه هللا يعظم أن العبادات كل  مقصود ألن" وحتميده هللا تسبيح
 .{َرّبِ ِمْ  ِبَْمدِ  ي َسبِ ح ونَ } :قوله

 ." فكأنه يقال: يعبد هللا ويقول ال يستحقم أن يُعبد إال أنتلغريه يصرفها العبد كون  عن له تنزيه ألهنا"
 مجلة من وهو لكذ يف داخل فهو" وحبمده هللا سبحان: "العبد قول وأما تعاىل، للم  العبادة هو احلمد بل تعاىل، له ومحد"

 حاله بلسان فإنه ربه مدحب سبح فقد عبد من فإن ،{َرّبِ ِمْ  ِبَْمدِ  ي َسبِ ح ونَ }: قوله يف داخلة كلها  العبادات إذن" العبادات
 سبحان: املعىن هذا ىلإ إشارة العبادات كل  تكون وهبذا ،يستحقم  ال وغريه النقص عن هاملنزم  للكمال املستحقم  وحده هللا: يقول

 العبادات. هذه يف داخل بذلك كالمه  وحبمده هللا سبحان العبد وقول وحبمده، هللا



 
 

 
 

7 

ا، الكثرية وفضائله اإلميان فوائد مجلة من وهذا {آَمن وا لَِلِذينَ  َوَيْستَ ْغِفر ونَ }"   يستغفرون عليهم ذنوب ال نالذي املالئكة أنم  جد 
 يستغفرون ال مألهنم  ؛ظيمةالع النعمة هذه يف سبب اإلميان أنم  كذل معىن" العظيم الفضل هلذا تسبب إبميانه فاملؤمن اإلميان، ألهل

 معناه 3{اْْلَْرضِ  ِف  َمنْ لِ  َوَيْستَ ْغِفر ونَ  }: الشورى سورة يف تعاىل قوله أن البعض يظنم  وقد ،اجد   مهم أمر وهذا آمنوا للذين إال
 فاملالئكة ر،غاف يف الذي اخلاص على يعود ورىالش يف الذي العام هذا أن والصحيح! وكافرهم مؤمنهم األرض يف من لكل أن

 .اجد   الكثرية وفضائله اإلميان فوائد مجلة من وهذا آمنوا، للذين لكن يستغفرون
  اإلميان، ضعف نعخمتلف  ستغفاراال يكون اإلميان قوة مع أن وأكيد اإلميان، ألهل يستغفرون هلم ذنوب ال الذين املالئكة أنم 

 كل ما زاد قوة اإلميان كان االستغفار أعظم.
 

 وقراءة لواتوالص والطاعات العبادات ومنهااالهتمام ابألعمال اليت تزيد اإلميان  الضروري من املباركة األايم هذه يف وحنن
لقاء هللا  نابقل حديث ىويبقوجالل هللا ومجال هللا،  هللا عظمة قلبنا حديثأن يبقى  يكون كله  هذا يف وحنن البد ، لكنالقرآن

ورجاءان له أن  لذنوبافتعرض علينا هذه  هأن نلقا من واستحياؤان العظام ذنوبنا من خوفناواالستعداد له، ويبقى حديث قلبنا 
 جرعة العباداتو  الطاعات وقت حيتاج فالقلب النار، عن وابتعد جنى ممن ونكون ،ميحوها حىت نصل إليه وقد ذهب آاثرها

 ويذهب اقريب   نتهيت سريعة مسرية إال هي ما احلياة أبنم  إميان جرعة هللا، بلقاءجرعة إميان  هللا بعظمة إميان جرعة ،قوية إميان
 !الدنيا يف عملهم آاثر من كان  الذي املصري إىل أهلها

 عمالاأل على وجلم  عزم  هللا هلم فيد ،األنس هللا من فيطلب ،ظلمته ويف ،قربه وحشة يف ريفكم  يوم كل  ويف اليوم الصائم صليامل نم إ
 .قربه يف تؤنسه أعمال على قويمهوي
 اإلميان هذا فكلم  به،ر  سيلقى وكيف ،صحائفه يف سيكون وماذا ،هللا على العرض موقف يف ريفكم  اليوم الصائم املصلي إنم 

 آمنوا! للذين يستغفرون العرش محلة املالئكة أن منه ،اعظيم   انفع   اإلنسان ينفع
 مناجاة منا تاجحت ،العام أايم كل  عن خاصة نعيشها اليت العظيمة األايم هذه بل ،فارغة أعمال حتصيل مهمنا ماليو  يكون فال

 عظيم!  أمر على سنقبل فإننا ،هعلي سنقبل ما روتصوم  لرضاه اوطلب   وتعاىل سبحانه إليه وعودة إانبة امنم  وحتتاج ،صفاء امنم  وحتتاج
 .آمني اللهم ،عنا راض   وهو ونلقاه ،ينفذ ال يقيين إمياننا يكون أن هللا نسأل

 
 املغفرة طلب جمرد يسل سيأيت؟ كيف  االستغفار هذا آمنوا، للذين يستغفرون هم "هبا إال تتم ال لوازم هلا املغفرة كانت  وملا مث"

 :قال لذلك، لوازم هناك إمنا
 بذكر ابملغفرة، هلم همدعائ صفة تعاىل ذكر -الذنوب فرةمغ جمرد غايته وطلبها سؤاهلا أن األذهان، من كثري  إىل يتبادر ما غري-"

 قام دعب   املغفرة، طلبي هو لذلك هللا عن أشياء يعلم يكون أن البد أنه معناه يل، اغفر ايرب يقول عبد يعينبه"  إال تتم ال ما
 يعتقد ربه؟ يف تعتقد اذام ستغفرت ملاذا له يقال ،يستغفر أتى مث يدركه أحد وال قلبه يف الظن أساء أحد، هبا يشعر مل بذنوب

                                                           
 5الشورى:  3
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 كونبي استغفارهم صد، املستغفرين ولذا له، غفر وعاد اتب فإذا شيء كل  وسعت رمحته ربه أنم  ويعتقد ،قلبه يف ما علم ربه أنم 
 .شيء كلم   علمه ووسع شيء كلم   رمحته وسعت ربنا أبنم  اليقني بقوة

 علمك عن يعزب الو  خافية، عليك خيفى ال شيء، بكل أحاط قد فعلمك {ِعْلم اوَ  َرمْحَة   َشْيء   ك لَ   َوِسْعتَ  رَبَ َنا}: فقال"
 امتأل قد ليهوسف علويه فالكون شيء، كل  وسعت ورمحتك أكرب، وال ذلك من أصغر وال السماء، يف وال األرض يف ذرة مثقال
ن هللا وسع كل شيء رمحة تعلم أ أنورائه  من يلزم احلقيقي االستغفار" خلقه إليه وصل ما إىل ووصل ووسعتهم، تعاىل هللا برمحة

إذا  إال له هللا غفري أن يرجو أن ميكنه وال ،وعلم ا، فإنم الطالب للمغفرة ال ميكنه أن يطلب إال إذا علم أن هللا مطلع على عمله
 .واسعة رمحة ذو هللا أن علم

 عملهم. يف وأحسنوا رهبم إىل وعادوا اتبوا يعين" واملعاصي الشرك من {ََتب وا ِلَلِذينَ  فَاْغِفرْ }"
 .عيطي عاصي يكون يوحد، مشرك يكون يعين" وطاعتك بتوحيدك رسلك، ابتباع {َسِبيَلكَ  َواتَ بَ ع وا}"
 أسباب من دالعب فظحيُ  أن الدعاء هذا آاثر ومن" العذاب أسباب وقهم نفسه، العذاب قهم: أي {الَِْحيمِ  َعَذابَ  َوِقِهمْ }"

 أسباهبا. من فظوحيُ  ،يكرههاو  عنها فيبتعد ،الذنوب
 
 هذا ألن" الصاحل والعمل انابإلمي صلح: أي {َصَلحَ  َوَمنْ } رسلك ألسنة على {َوَعْدتَ ه مْ  اَلِت  َعْدن   َجَناتِ  َوَأْدِخْله مْ  رَبَ َنا}"

 .صاحلة أعماال   ويعمل مؤمن يكون أن اإلميان
 أو األزواج كان  واءس معنا كان  من كل  إذن" {َوذ ر ََِيِِتِمْ } ورفقائهم وأصحاهبم وأزواجهن زوجاهتم {َوَأْزَواِجِهمْ  آَِبئِِهمْ  ِمنْ }"

 مقرتب وهو إال صاحب أو قريب له يكون ال الغالب يف املؤمن أن ومعلوم وذرايهتم، وأيضا امجيع   أدخلهم الرفقاء أو األصحاب
 الناس. أحوال على الغالب هذا اإلميان، يف منه

 واملقصود" خري كل  إىل اهب وتوصلهم احملذور، عنهم وتكشف ذنوهبم، تغفر فبعزتك شيء، لكل القاهر {َعزِيز  الْ  َأْنتَ  ِإَنكَ }"
 .شيء ملكك يف يستطيعون وال تشاء ما تفعل عزيز، أنك إال حامل هلا وليس سبب هلا ليس املغفرة هذه أن
 .فضلك تضع أين لمتع حكيم وأنت ،عليهم فضلك من هلم مغفرتك يقولون فكأهنم" مواضعها األشياء يضع الذي {اْْلَِكيم  }"
 حكيم. هللا أن يعلم مل هذاف هلم يغفر هأنم  يظنم  أو للكافرين يستغفر الذي ولذا "خالفه حكمتك تقتضي اأمر   ربنا اي نسألك فال"
 طلبوا مث ،كحكمت من هذا إذن" للمؤمنني املغفرة فضلك، واقتضاها رسلك، ألسنة على هبا أخربت اليت حكمتك من بل"

 : فقالوا اأيض  
 
 ،سبيلك تبعوااو  اتبوا للذين املغفرة طلبوا أهنم معناها" صاحبها تسوء ألهنا وجزاءها، السيئة األعمال: أي {الَسيِ َئاتِ  َوِقِهم  }"

 ،ذرايهتم ومن أزواجهم ومن أحباهبم من صلح ومنهم  عدن جنات هللا يدخلهم أن وطلبوا ،اجلحيم عذاب هللا يقيهم أن وطلبوا
 .صاحبها تسوء ألهنا وجزاءها، السيئة األعمال" :قال السيئات؟ هي ما السيئات، يقيهم أن وطلبوا
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 السيئة األعمال عن فابتعد الدنيا يف السيئات هللا وقاه من يعين" {َرمِحَْته   فَ ََقدْ } القيامة يوم: أي {يَ ْوَمِئذ   الَسيِ َئاتِ  َتقِ  َوَمنْ }
 وجل عز هللا يقيه نأ السيئات، هي هذه هللا غري اإلنسان فيها يريد اليت اإلرادات تشوهبا اليت طاعاتال أو املعاصي هي اليت

 .هللا رمحه ممن ونيك القيامة يوم ،واملعاصي الشرك عن ويبتعد ،الطاعات أهل من وجيعله اإلخالص أهل من فيجعله السيئات
 للحسنات وفقته السيئات يتهوق فمن وسيئاهتم، العباد ذنوب إال مينعها ال لعباد،ا على مستمرة تزل مل رمحتك ألن {َرمِحَْته   فَ ََقدْ }"

 .احلسن وجزائها
 الرمحة" حبصول احملبوب وحصول السيئات، بوقاية احملذور زوال: أي {َوَذِلكَ }

 اْلَفْوز   ه وَ }ذلك فوحصل احملبوب حبصول الرمحة  السيئات بزوال احملذور زال فإذا السيئات، وقهم جنات أدخلهم معناها إذن
 ".منه أبحسن املتنافسون يتنافس وال مثله، فوز ال الذي {اْلَعِظيم  

 
 ويدخلهم ويرفعهم ،العاملني رب هلم يغفر أن يف ورغبتها ،املؤمنني العرش محلة املالئكة حب على يدلم  الذي الكالم هذا وبعد

 ِف  ُي َاِدل   َما}ن كفروا الذي الدنيا يف املوقف، ذاك يف كفروا  لذينا عن اخلرب أييت إشارة؛ فقط إليها نشري آايت أتيت ،اجلنات
، يف مقابلها يف {ِعََقابِ  َكانَ   َفَكْيفَ  ه مْ فََأَخْذت   } هلم؟ حصل ماذا {اْلِبَلدِ  ِف  تَ ََقلُّب  ه مْ  يَ ْغر ْركَ  َفَل  َكَفر وا  اَلِذينَ  ِإَل  اّللَِ  آََيتِ 

 على اخلرب انتقل {يَ ْوَمِئذ   َئاتِ الَسي ِ  َتقِ  َوَمنْ  الَسيِ َئاتِ  َوِقِهم  }: نصل أن إىلحيملون العرش،  الدنيا املؤمنني يستغفر هلم الذين
 للمؤمنني لعرشا محلة من العظيمة احملبة هذه وأمام العظيم الفوز هذا أمام}فقد رمحته وذلك هو الفوز العظيم{  القيامة، يوم
 :العكس أييت

 والظاهر ،واناد  يُ  القيامة يوم واخلزي الفضيحة هنا املقصود{ َأنْ ف َسك مْ  َمَْقِتك مْ  ِمنْ  َأْكبَ ر   اّللَِ  َلَمَْقت   ي  َناَدْونَ  واَكَفر    اَلِذينَ  ِإنَ }
 ومل ،أيضا الئكةوامل ،آمنوا للذين ويستغفرون يدعون حوله ومن العرش محلة املالئكة أنم  ،الشاهد وهذا ،املالئكة هم املنادين أنم 

 املقت أشد أنفسهم قتونمي القيامة يوم! هللا لبغض معناها هللا ملقت القيامة يوم تناديهم املالئكة إمنا العرش محلة أهنم الن يظهر
 ويستغفرون بذلونوي الدنيا يف يؤمنون اإلميان أهل ،عجيبة صورة لنا ريصوم  وهذا وعقوابهتا، ذنوهبم سيجدون أهنم والسبب
 فيأتون هلم وتدعوا رشالع محلة املالئكة هلم يستغفر ذلك معهم و  ،رهبم ذكر يف الفاضلة قاتاألو  ويغتنمون ويعودون وينوبون

 مقابل يف ميقتهم، هللا أن املالئكة فتناديهم هالك، إال هللا ىلع يهلك وما هالكني الكافرين وهؤالء حال، أحسن يف القيامة يوم
 !حيبهم هللا أن على يدلم  للمؤمنني املالئكة استغفار أن

 وما الرابط هذا أعظم وما ،هللا أولياء وحيبنا هللا حيبنا صاحل عامل أصحاب متقني مؤمنني نكون أن، نسله فضله من هللا فنسأل
 !خلقه على وتعاىل سبحانه ألطافه من فإنه املؤمنني على فضال   أكثره
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 :قال نها،م رتيسم  ما نذكر املالئكة دعاء يف فوائد مبجموعةرمحه هللا  السعدي الشيخ خرج
 أهنم مبعىن ابهلل ؤمنوني فاملالئكةاحلسىن"  أبسائه هللا إىل والتوسل برهبم، معرفتهم كمال  املالئكة من الدعاء هذا تضمن وقد"

 يف إال يكون ال علومم هو كما  واإلميان ،به ويؤمنون رهبم حبمد يسبحون أهنم حقهم يف أخرب وجل عز هللا ألنم  ابلغيب يؤمنون
 .احلسىن أبسائه إليه لونويتوسم ويعرفون هللا  هللاب يؤمنون املالئكةف غييب، شأن

 اقتضته ما أثر وإزالة رمحة،ال حبصول دعاؤهم كان  فلما فيه، هللا دعوا ما يناسب مبا والدعاء إليه، هبا التوسل عباده من حيب اليت"
 هبا هللا أحاط قد اليت بواألسبا املبادئ من ذلك وحنو املعاصي، من اقتضته ملا واقتضاءها نقصها هللا علم اليت البشرية النفوس

 وفيها شهوات، فيهاو  نقص، فيها حال على البشر خلق قد وجل عز هللا أن يعلمون أهنم املعىن" العليم ابلرحيم توسلوا علم ا
 يعلم فهو وبعلمه، برمحته هللا لواسأ ولذا ،الرمحة هللا من به حتصل وصفاته هللا أبساء دعاء ويدعون هللا إىل لونيتوسم  فهم أخطاء،

 من ستيقظا مث إرادته فتضع من ويعلم ربه، إىل وعاد فندم شهوته غلبته من ويعلم منهم املنيبني ويعلم وضعفهم اخللق نقص
 البـُع د. هذا بعد يقبلهم أنه رمحته ومن وتعاىل، سبحانه علمه من كله  هذا جنابه، إىل فهرب غفلته

 لرهبم دعاؤهم وإمنا شيء األمر من هلم ليس وأنه واخلاصة، العامة الربوبية هلم بربوبيته إبقرارهم تعاىل هللا مع أدهبم كمال  نوتضمم "
يل   ال الوجوه، مجيع من ابلذات فقري من صدر  ألهنم ليس" سانهوإح وكرمه هللا فضل إال هو إن األحوال، من حبالة ربه على يُد 
 ويقولون والذل دباأل غاية يف هم إمنا ! ال،هلؤالء غفرا هلم ويقولون رهبم على يدلون ةمكان هلم والذين واملكرمني العرش محلة
 .أحد مركأ يردم  ال عزيزأنت و  مواضعها، يف األمور تضع أنك نعلم ، فإننااحلكيم العزيز يقولون إنك أنتو  ربنا، ربنا

  أي شيء؟. يفاملوافقة متام رهبم يوافقون شالعر  محلة املالئكة هؤالء يعين "املوافقة متام لرهبم موافقتهم وتضمن"
 احملبني اجتهاد واجتهدوا هبا، قاموا اليت العبادات هي اليت األعمال من حيبه ما مبحبة"

 "خلقه بني من تعاىل هللا حيبهم الذين املؤمنون هم الذين العمال ومن
وهم  آمنوا للذين فرونويستغ حبمده ويسبحون يعملونف ،العمال ومن األعمال من هللا حيبه ما حيبون فهم رهبم يوافقون هم إذن

 .هللا حيبهم الذين العمال
 اخللق سائر ،4{َأْكبَ ر   اّللَِ  َلَمَْقت   ي  َناَدْونَ  َكَفر وا  اَلِذينَ  ِإنَ } :ولذلك" منهم املؤمنني إال هللا يبغضهم املكلفني اخللق فسائر"

 احملاب. يف رهبم يوافقون فهم حيبهم هللا ألن املؤمنني بونحي واملالئكة املؤمنني، إال هللا يبغضهم املكلفني
 حتب فكيف العاملني، لرب موافقة عدم فيه الكافرين حب فإن الكافرين، حب قلبنا يف يقع أن وخناف أنفسنا من مرم جنُ  ولذلك

 !يبغضه هللا أن تعرف من
 إلمياهنم حيبوهنم هم "هللا دعوا هلم املالئكة حمبة فمن"
 أن ذلك معىنف" حيبه ملن إال يدعو ال ألنه حمبته، على الدالئل أدل من للشخص الدعاء ألن ؛أحواهلم صالح يف واجتهدوا"

 يف املؤمنني مع املالئكة شرتاكال للمؤمنني تدعوا فاملالئكة هللا، حمبة شعارهم واملؤمنني هللا، حيب من وحتب هللا حتب املالئكة
 هللا. حمبة
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 :قال الفوائد من اأيض  
 {َوِعْلم ا َرمْحَة   َشْيء   ك لَ   ِسْعتَ وَ  رَبَ َنا }" قال: {آَمن وا لَِلِذينَ  َوَيْستَ ْغِفر ونَ }: قوله بعد دعائهم من وفصله هللا شرحه ما تضمنو "

 "كتابه  تدبر كيفية  على اللطيف التنبيه"فيه  فقال:
 عن كالم  فيها ،َوِعْلم ا{ َرمْحَة   ْيء  شَ  ك لَ   َوِسْعتَ  رَبَ َنا آَمن وا ِذينَ ِللَ  }َوَيْستَ ْغِفر ونَ : اجلملة هذه أن يف ذكرها اليت املسألة وهذه
 يف يشتغل من كل  حيتاج اجد   مهم كالم  احلقيقة لكن ملناقشته اوقت   له رز،نُ  أن هللا نسأل ،تفصيلية مناقشة حيتاج مهم التدبر
 .هنا من الشيخ هبا خرج اليت ابلداللة يهتمم  أن القرآن تفسري

 :قال كالمه  خرآ يف
 اأيض   دعاءه تضمن يعين "ذلك وتضمن"
 واألبناء والقرانء حاباألص أن املعىن" له حيصل خلري سبب ا به اتصاله ويكون بقرينه، يسعد وصاحب، وولد زوج من املقارن أن"

 . له حيصل خلري اسبب   به تصالها يكون هبم، صلة هلم أو معهم يعيشون الذين هبؤالء يسعدون واآلابء
 ال إنه: يقال دوق وذرايهتم، وأزواجهم آابئهم من صلح وملن للمؤمنني تدعو املالئكة كانت  كما  عمله وسبب عمله عن خارج"

 له لدعاءا فيكون! صاحل؟ ويقارن صاحل من الفائدة ما لكن صاحلني، بنفسهم هم يكونوا أن البد" صالحهم وجود من بد
 ،صاحل ألنه بعينه هل ستغفرفيُ  ،اآلخر من واحد كل  ينتفع حالم صُ  اكالمه  زوجها وهذا رأةامل هذه يعين ،اتبع   له الدعاءو  ابتداء  

 املغفرة فتكون لصاحل،ا قارن أنه جهة ومن نفسه جهة من :جهتني من أتته منهم واحد لكل املغفرة فتصبح ،لقرينه ستغفرويُ 
فأتى  ،لزوجها غفريُ  وأن غفرةابمل املالئكة هلا تدعوا والزوجة جته،لزو  غفريُ  وأن ابملغفرة املالئكة له تدعوا الزوجاجلهتني.   من أتت

 وللزوجة من جهتني من جهة نفسها ومن جهة قرينها. قرينه، ومن نفسه من جهتني من للزوج االستغفار
فهذا ماهو إال منمة هللا وهللا واسع  ْم{َوذ رِ ََيِتِِ  ِهمْ َوَأْزَواجِ  آَِبئِِهمْ  ِمنْ  َصَلحَ  َوَمنْ  َوَعْدتَ ه مْ  اَلِت  َعْدن   َجَناتِ  َوَأْدِخْله مْ  }رَبَ َنا

 تزيد أبواب هذه كل  تعاىلو  سبحانه واستغفاره ذكره فإنم  ،ربح هللا على أقبل فمن ،واسعة والصالح واملغفرة اخلري أبوابعليم، 
 .اوصالح   قراب   العبد
 يف وخييفها النفس زعجي ما أكثر فإنم  القبول، الشاغل شغلنا يكون أن البد حياتنا كل  ويف بل املقبلة وأايمنا هذا يومنا يف ولذا
فيه من ابب هللا، فنسأل هللا  مُينع فعال   فعل قد وهو التايل ويتلو القائم ويقوم الصائم يصومجيتهد اجملتهد و  أن وغريها األايم هذه

 اللهم آمني. لدينا ووالديهم ومجيع املسلمني،أن يقبلنا مجيعا وجيعلنا خملصني اتئبني عائدين مقبولني حنن وذرارينا ووا
 .إليك وأتوب أستغفرك أنت إال إله ال أن أشهد وحبمدك اللهم سبحانك

 
 

 انتهى اللقاء بفضل هللا..


