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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

أخواتي الفاضالت، إليكم سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناىيد السميري 
حفظها اهلل، وّفق اهلل بعض األخوات لتفريغها، ونسأل اهلل أن ينفع بها، وىي تنزل في مدونة 

ِـع ) ُـي  ِعػػ ػػ َـت ـٌ  ُيػْـلػَتػ ْـلػ  ( ِعػ

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

 :تنبيهات ىامة

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

شذرات من دروس األستاذة )المعتمدة من األستاذة فهي موجودة في شبكة مسلمات قسم 
 (أناىيد

http://www.muslimat.net/ 

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

 ..اهلل

 .ىواهلل الموفق لما يحب ويرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 سـ اهلل الرمحن الرحيـ 

 .أمجعٌن وصحبـ الـ  ـى زلمد سيدنا  ـى والسالـ والصالة العادلٌن رب احلمدهلل

 فــعـ، صحبـ شلن القرآف جيعــا من أهج أف وكرمـ دبّزـ وتعاىل سبحانـ ونسألـ مبارًكا، طيًبا كثًنًا محًدا  عّز ووجّز  اهلل حنمد
 . ـيـ والقادر ذلك ووُّيل  إنـ

 الكراـ، رســ  ن فيـ وأخربنا خـقـ  ـ  ُيريب العادلٌن، رب اهلل أنعلـ الذي العظيـ الكـاب هذا نـدارس اهلل  ـضج الزلـا حنن
: فهـ لـرسج، حاوـهـ حقيقة الـاس  ــ لو تـوقها مّزة، ال اليت اهلل مّزة فإهنـ اخلـيقة،  ـى هبـ ووج  ع اهلل أنعـ الذ ن

 أف اهلل أرسج الرسج ليدلّزوهـ لوال ضالّزٌن  
 ليُيعّزموهـ الرسج أرسج اهلل أف لوال واهـٌن  
 لـعكيـهـ الرسج أرسج اهلل أف لوال نـوسهـ مُيدنّزسة 
 اهلل مّزة  سبب وجيعـونا الضالؿ،  ن ادلسـقيـ، و بعدونا الصّزراط  دلّزونا لـا  عّز ووجّز أرسـهـ اهلل أف لوال تائهٌن 

 .اليقٌن أهج من
 ونصحوا الرسالة أدّزوا مجيًعا األنبياء أف  ـى وســ  ـيـ اهلل صـى الكرمي نبيّزـا مـ شهد شلن نكوف أف وكرمـ دبّزـ اهلل فـسأؿ

ـ  ـ أمرهـ ما وأوقعوا أُيشلهـ  .رهبّز

 كثًن  ـى ووج  ع اهلل فضّزــ الذي السالـ  ـيـ إ راهيـ  ن األنعاـ، نـكــ سورة يف اآل ات هذه ســدارس اليـو لقائـا ويف
ـ األنبياء، أ و وهو الرمحن خـيج فهو الرسج، من  وســ، ونبيّزـا  ـيـ اهلل صـى الكرمي نبيّزـا األنبياء، ومـهـ كانوا نوح  عد وذر ّـز

، مسـًا  ـ  كوف ما أشبـ كاف ا خـيج وهو ودالّز  .اهلل خـيج - السالـ  ـيـ- إ راهيـ أف كما ر ّـز

 :العـيّزة ادلقامات من لـ كـ معــو السالـ  ـيـ وإ راهيـ

o الـوحيد يف  
o إليـ الد وة ويف 
o احملاوّزة ويف  
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ا أخرب فقد  مكاف،  القـوب يف ولـ األلسـة تقولـ مشروً ا أمرًا  ـيـ والصّزالة حبّزـ جيعج ما الكرمي الـنّز  هذا  ن العظيـ ر ّـز
 ففً  وهو األصـاـ فكسّزر قومـ حاجّز  العـيّزة، مقامات من  ن الـوحيد الدفاع يف لـ كاف زلمّزد نبيّزـا و ـى  ـيـ اهلل صـى فإنـ
 .[60: األنبياء] {ِإبـَْراِىيمُ  َلوُ  يـَُ الُ }

 اليت اآل ات وهذه األدلة،  كج وأظهره الـوحيد هذا  ن فدافـ الـمرود وحاجّز  الكراـ، اآل ات هذه يف سـقرأ فيما وحاوّزهـ
كر ما أوؿ أ د ـا  ٌن  يف الـوحيد حياجّز قومـ و ظهر ذلـ كاف أنـ وكيف -السالـ  ـيـ-إ راهيـ  يف  قيدتـا نعرؼ أف نر د فيها نُـي

. رشدهـ إىل  ادوا اتضضّز  إذا األمر وهذا  اذلـ،  ـى ادلهمة ادلسألة هذه لـبقى  قـيّزة صورة أكمج

ا أ ًدا، -السالـ  ـيـ- إ راهيـ من شكًّا تكن مل أهنا نعـقد اآل ات هذه إذف  83 آ ة  عين السياؽ هذا آخر هذا  ـى و دلّـز
َناَىا ُحجَّتـَُنا َوتِْل َ } :قاؿ كـها احملاوّزة تـك  عد  عّز ووجّز  اهلل قاؿ دلا  رَبَّ َ  ِإنَّ  نََّشااُ  مَّن َدرََجاتٍ  نـَْرَفعُ  قـَْوِموِ  َعَلىٰى  ِإبـَْراِىيمَ  آتـَيـْ

 احلق لبياف السالـ  ـيـ إ راهيـ ذلـ ا ـدأها قومـ، و ٌن السالـ  ـيـ إ راهيـ  ٌن زلاوّزة كانت هذه أف ذلك معىن. {َعِليمٌ  َحِكيمٌ 
 .الشكّز  -السالـ  ـيـ-إل راهيـ   قـ ومل

  ن ذاؾ كاف فهج معروفة والقصة اخلـق مسألة  ر ـ أف ر ـ سأؿ كونـ من ونــوه نقرأه وما البقرة سورة يف قرأناه ما وأمّزا
؟ ــ وال اإلنساف  طـبـ مطـب اليقٌن ز ادة فإف[ 260: البقرة] {قـَْلِبي لَِيْطَمِ نَّ  َوَلِكنْ  بـََلى قَالَ  تـُْ ِمنْ  َأَوَلمْ  قَالَ } شكّز  هكذا مــ، ديُي
 كانت مــ البقرة وآ ات األنعاـ، آ ة نقصد ورلادلة مــ زلاوّزة هذا كاف إمنا أ ًدا شاكًّا  كن مل السالـ  ـيـ إ راهيـ أف فهمـا
 .ربّز العادلٌن أخربنا كما و قٌن اطمئـاف ز ادة

 ذلك ومعىن السماوات، مـكوت السالـ  ـيـ إ راهيـ أرى  عّز ووجّز  اهلل أف حوؿ  الكالـ مسعــ كما اآل ات هذه تبـدئ
 واألرض السماوات أف كيف العادلٌن، ربّز   ـى تدؿ و راهٌن أدلة فيها واألرض كيف أف السماوات  صًنتـ  عٌن رأى أنـ

 وهج  الغيب، اإلدياف كُيِّـوا دلا لـخـق  طيّزة هو  ج  بثًا خُيـق  كوف أف ديكن ال ادلـكوت لـمسـدلّزٌن، فهذا دليج اهلل وعـهـ
 !الغيب؟  ـى  دلّـز  ال دليج تركـ  الغيب اإلدياف كّزــ دلا العظيـ  عّز ووجّز  اهلل أف اإلنساف  ظنّز 

،  ج يف  اقج  ظّزـ ال ما هذا   اخلـق خـق أرشدهـ، ودلا اخلـق خـق دلا وتعاىل سبحانـ العادلٌن ربّز  أف مـيقـٌن حنن ر ّـز
 السماوات مـكوت من و ـمـا مسعـا ما هو الطر ق فكاف  ـ  الغيب،  ؤمـوا الذي الطر ق إىل أرشدهـ  الغيب  ؤمـوا أف وأمرهـ

  .واألرض
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ا{اْلُموِقِنينَ  ِمنَ  َولَِيُكونَ  َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  َمَلُكوتَ  ِإبـَْراِىيمَ  نُِري وََ َذِل َ } اآل ة فهذه ا أف ذلك  ـى  تدلّـز  ال العظيـ ر ّـز
 ما هي الغيب  ـى تدؿ اليت األدلة فكانت الغيب،  ـى تدؿ أدلة هـاؾ وليس  الغيب اخلـق اإلدياف هؤالء  كّزف أف ديكن

 . صًنتـ  عيينّز  السالـ  ـيـ إ راهيـ واألرض رآها السماوات نُيثرت يف

 صانـ وكج لـ مصـوع كج أف تعــ السو ّزة الـطرة فإف احلجّزة، تبيّزـت الكونية اآل ات ورأى السو ّزة فطرتـ  ـى كاف ودلا
 سورة يف نقرأ ودلا ادلعرفة، لـ وانكشـت السالـ  ـيـ إ راهيـ فرأى الصانـ صـة  ـى تدؿ ادلصـوع صـة وأف مُيوود، لـ مووود

 يف ذلذا فقدـ[. 185: األ راؼ] {َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  َمَلُكوتِ  ِفي يـَْنظُُروا َأَوَلمْ }:  قوؿ ر ـا سـسمـ -اهلل شاء إف- األ راؼ
 العظيـ الْلمُيـك هذا  ـ ادلقصود تعـموف كما وادلـكوت واألرض، السماوات مـكوت السالـ  ـيـ إ راهيـ أَترَتى قد ألنـ األنعاـ
  ُيطف ما أثرها  كوف أف ال د السو ّزة فطرتـ واسـعمج واألرض السماوات مـكوت رأى دلا العادلٌن، ربّز  كماؿ  ـى  دؿّز  الذي

 وفهـ تبصًن  لًناها{َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  َمَلُكوتَ  ِإبـَْراِىيمَ  وََ َذِلَ  نُِري} الــيجة فكانت {اْلُموِقِنينَ  ِمنَ  َولَِيُكونَ }اآل ة  يف هـا
 أنـ ادلقصود  ـًما ال  قبج شك، وهـا العامل هو وادلـيقن .اليقٌن إىل فيصج {اْلُموِقِنينَ  ِمنَ  َولَِيُكونَ } الكامج العــ معـ فيكوف

 .وحده لأللوهية اسـحقاقـ من وتيقن وأفعالـ  صـاتـ ر ّـز فعرؼ تيقن

 أف ديكن ال ولذا قبــ الذي  ـى الكالـ الـاء هذه رتبت هذا {اللَّْيلُ  َعَلْيوِ  َجنَّ  فـََلمَّا} لقومـ والـقاش العرض وقت أتى
هذه  {اللَّْيلُ  َعَلْيوِ  َجنَّ  فـََلمَّا*  اْلُموِقِنينَ  ِمنَ  َولَِيُكونَ  َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  َمَلُكوتَ  ِإبـَْراِىيمَ  وََ َذِلَ  نُِري}: ألنـ شكًّا؛  كوف
 .السماوات مـكوت من تعـموف كما والكوكب كوكًبا، رأى ما قبـها  ـى مرتتبة

 ال اهلل دوف من ادلعبودات هذه أف  صـوف حف ادلـاقشة يف معهـ و ــعّزؿ قومـ  ـى  سـدؿّز  أف  ُير د إ راهيـ  ـيـ السالـ 
 الكواكب  عبدوف هـ "صا ئة" الكواكب،  عبدوف كانوا إ راهيـ قـو أف نعرؼ أف الواوب من كاف هـا ردبا تسـحق العبادة،

 .العبود ة تسـحق ال أهنا  اجلداؿ أراهـ وهـا األصـاـ كسّزر أصـاًما، فهـاؾ ذلا و صوروف

 السماء، هبا اهلل ز ّزن اليت ادلصا يض  رى أف الشد د،  قي  ظالمـ ادلرئية األشياء الـيج سرت  عين {اللَّْيلُ  َعَلْيوِ  َجنَّ  فـََلمَّا}
  ـاقشهـ؛ قـو معـ كاف أنـ  ـبٌنّز  اآل ات خالؿ من هو ،  عين{رَبِّي َىَذا قَالَ  َ وَْ ًبا رََأى اللَّْيلُ  َعَلْيوِ  َجنَّ  فـََلمَّا} كوكبا فرأى
 هذه من اســاد {اللَّْيلُ  َعَلْيوِ  َجنَّ  فـََلمَّا}  ـاقشهـ كاف أنـ فأكيد ،{ُتْشرُِ ونَ  مِّمَّا بَِرياٌ  ِإنِّي قـَْو ِ  يَا} :ذلـ  قوؿ سيأيت ألنـ

 ولذا الضوء، شد د الكواكب من كوكب رأى أنـ الظاهر ظاهر، السماء الكوكب يف وهذا  ظهر ال سلـي شيء كج الـرصة
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َذا قَالَ } نوره يف قوي كاف أنـ ادلهـ ادلهـ، هذا ليس ادلشرتي أو العهرة حاؿ كج  ـى .العهرة كوكب أنـ ادلـسر ن  قوؿ  {رَبِّي ىَٰى
  مــ؟ كاف ماذا {َ وَْ ًبا رََأىٰى  اللَّْيلُ  َعَلْيوِ  َجنَّ  فـََلمَّا} : سأؿ سائال فكأف

َذا قَالَ } أف مــ كاف  مَتن  بحث السالـ  ـيـ  عين إ راهيـ د ـكـ  ـى  قصد الكوكب، ريب إىل  شًن  عين هذا {رَبِّي ىَٰى
  .هو هذا :قاؿ رآه فـما ر ـ،

َذا}   قولوف، ما   أنـ موافق  ـى؟شيء  أي ا ـدأهـ قومـ، اسـدراج أراد أنـ معـاه وهذا ود ـكـ تـكًنكـ  ـى  عين {رَبِّي ىَٰى
  ـيد هذا "هذا ريب" اإلشارة،  اسـ طرفٌن من أتى الـعر ف ريب، وهـا هذا  عين  صورة الـوحيد إىل أشار أ ضا أنـ والحظوا

 . ــ أنــ وهذا الذي تقولوف أنا أر د واحد :ذلـ  قوؿ ريب كأنـ هذا قاؿ معبود واحد رب واحد، اسـبقى ذلـ  ر د هو القصر

 من  ادهتـ؛  ـى وار ًا معهـ مــعال الـرض سبيج  ـى قاذلا اآلف  باديت،  سـحق هو وإذف ومد ري خالقي دبعىن ريب
 َمَلُكوتَ  ِإبـَْراِىيمَ  وََ َذِلَ  نُِري} :ألنـ تعاىل  قوؿ مــ مـأكد ن حنن األمر األمر، هذا آخر يف ا ـقادهـ  ـقض أف أوج

 حجّزة وعـها  عّز ووجّز   وقرأنا آخر اآل ات فعرفـا أف اهلل{اللَّْيلُ  َعَلْيوِ  َجنَّ  فـََلمَّا*  اْلُموِقِنينَ  ِمنَ  َولَِيُكونَ  َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ 
 .قومـ  ـى إل راهيـ

 ُأِحبُّب  َ   َأَفَل قَالَ  فـََلمَّا} ،غا وا دبعىن :الشمس أفـت الـجـ أفج غاب، دبعىن {َأَفلَ } الدليج اآلف أتى {َأَفلَ  فـََلمَّا}
 معبود ـ  ن  غيب هذا ادلعبود أف معـاه الغياب، األفوؿ ألف اآلذلية؛ اسـحقاؽ  دـ  ـى  األفوؿ اسـدؿ هو  عين {اْاِفِلينَ 

  كوف أف ال د  باده، حاؿ فًنى رقيب  كوف أف ال د  ـاد ـ، من قر ب  سمـ دائماً   كوف أف  د ال شأنـ هذا ليس واإللـ
ـ ـ ولن  ـهـ زلجوب سيكوف أنـ معـاه!  أفج؟ فكيف فيد رهـ، مُيطّـز  الغياب معـاه األفوؿ أف مــقوف وهـ وهو . ـيهـ  طّـز

 ال وهذا وغياب نقص فاألفوؿ العبادة، ادلعبودات هذه اسـحقاؽ لعدـ سبًبا و عرفها  عرفوهنا اليت الصـة هذه فجعج العامل،  ن
 ! غيب وهو و عظّـز حيبّز  إذلًا  كوف أف  ُيقبج ال حيَتُيوؿ وكيف صمد  عوؿ، وألنـ ال أنـ  ُيــ ادلعبود ألف  صـض؛

ـ غاب هو حجــ  ـيهـ، فـما األفوؿ وعج فالشاهد  صـة ليس أف األفوؿ مـهـو  وادلعىن{اْاِفِلينَ  ُأِحبُّب  َ   قَالَ } رهبّز
 .اإللـ

َذا قَالَ  بَازًِغا اْلَ َمرَ  رََأى فـََلمَّا} القمر ترؾ الكوكب ورأى  عد أفوؿ الكواكب قاؿ   ازًغا رآه دلا القمر طــ  عين {رَبِّي ىَٰى
 الشيء هذا  كوف وشلكن مــ  القرب القمر و طــ الكوكب فيها  غرب أوقات هـاؾ ألف الـيـة نـس هذا ريب، شلكن حيدث يف
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 رََأى فـََلمَّا} :قاؿ ألنـ الشمس؛ وتطــ  غيباف مث القمر  طــ مث واضًحا الـجـ  كوف أوقات يف هـاؾ ألف أ ًضا؛ الـيج آخر
  عين  عغ فـما الشرؽ، من ا ـداءها أوؿ الشمس أف كما الشرؽ من ا ـداءه أوؿ فالقمر الشروؽ، والبعوغ ا ـداء {بَازًِغا اْلَ َمرَ 

  عدها  أيت مث ظاهرة أوال فيها الـجـو تكوف وقت اخـار ألنـ الـيـة؛ نـس يف ذلك كاف ردبا نقوؿ ذلك و ـى الشرؽ، من واء
 .القمر  عوغ القمر شروؽ

 فجعج شدة الكواكب من ضوء وهـا سيكوف القمر أكثر األمر نـس  قاؿ هذا ريب، {بَازًِغا اْلَ َمرَ  رََأى فـََلمَّا} الشاهد
  .الخـياره سببا إضاءتـ

 أف قومـ  ـبّزـ أف قصد هـا {اللَّالِّينَ  اْلَ ْو ِ  ِمنَ  أَلَُ وَننَّ  رَبِّي يـَْهِدِني لَِ ن لَّمْ  قَالَ  َأَفلَ  فـََلمَّا} الشيء نـس لـ حصج فـما
  هدي ربّز  هـاؾ أف  ـى معهـ اتـق هو مثـها، والقمر اسـحقت ما أفـت دلا الكواكب وأف  هدي، وأنـ واحد وأنـ ربّز  هـاؾ
، هـاؾ أف  ـيـ  ـكروف ال وهـ  غًن ربّز  لـ أف القـو نـوس  ُيهيء مث واحد،  كوف أف  د ال الربّز  هذا أف  ـيهـ  ُيضيق لكــ ربّز

ـ ذلـ و ػُيعَترِّض الكواكب   .ضالّزٌن أهنّز

  هدي الربّز  وأف ربّز   كوف أف  د ال أنـ  ــقوف معـ وهـ {اللَّالِّينَ  اْلَ ْو ِ  ِمنَ  أَلَُ وَننَّ  رَبِّي يـَْهِدِني لَّمْ  لَِ ن} : قوؿ  عين
 قـو هـاؾ أف  قوؿ أف أراد (ضاال ألكونن) قاؿ ما {اللَّالِّينَ  اْلَ ْو ِ  ِمنَ  أَلَُ وَننَّ } الشكّز  نـوسهـ يف  دخج أف فأراد أ ًضا،
 كاف أنّـز معـاه  األفوؿ، اآلذلية انــاء  ـى فاسـدؿّز  القمر أفوؿ إىل تر ّزث قد وهو معهـ، سيضجّز  اهلل هداه ما لو وأنـ ضالٌن
  .الدليج هي شيء أقوى هي اليت ادلشاهدة فجعج احلق، و ياف مـاقشـهـ يف وَتهِعًدا

َذا قَالَ } القمر أفج ما  عد الصباح يف هذا {بَازَِغةً  الشَّْم َ  رََأى فـََلمَّا} األوضض، وهو ذلك  عد دلا انـقج مث  ،{رَبِّي ىَٰى
، الحظوا الكوكب وليس ريبّز  القمر ليس  قوؿ كأنـ معـاها واحًدا،  ر ًّا لـا  كوف أف  د ال ذلـ  قوؿ أف اآلف  ر د هو ريبّز

 اإللـ، توحيد  ـى وهو اآلذلة تعدد  ـى مًعا، هـ وهذا هذا ليس كأنـ  عين قبــ والذي قبــ الذي  ـقض دلا الـوحيد فاســاد
 يف حصرها والقمر الكواكب ر و ية فـقض. مــ الـكرة  سمعوف هذه قا ـٌن كانوا وهـ واحًدا  د أنـ ال  ـكرة فقط فبدأهـ

َذا قَالَ } قاؿ ألنـ الشمس؛ َذا رَبِّي ىَٰى   .األلوهية السـحقاؽ سبًبا ووعـها اإلضاءة يف أكرب، {َأْ بَـرُ  ىَٰى

إقـا ي  وال حتاولوا  غيب، من  بادة أقبج أف ديكـين ال أين معـاها {ُتْشرُِ ونَ  مِّمَّا بَِرياٌ  ِإنِّي قـَْو ِ  يَا قَالَ  َأفـََل ْ  فـََلمَّا}
 يف الكواكب  ـ  قصد كاف سواءً   شركوف وما  بادة، هـا  شركوف، الصـة ما و ٌن  يـهـ صـة ال أنـ دبعىن ( ريء) :هـا وقاؿ
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  عرتفوف كانوا هؤالء أف نسـطيـ أف نـهـ" ما  شركوف"كـمة  نسمـ ودلا األرض، يف صورهتا  ـى هي اليت  شركوف ما أو السماء
 .معـ وهـاؾ من  شرتؾ العظيـ اإللـ هـاؾ أف

 كانوا مهما تشركوهنـ؟ الذ ن هؤالء سيكوف من (غًنه اهلل مـ تشركوف أنكـ) :وســ  ـيـ اهلل صـى الـن لقـو  ياف هذا ويف
 أف أ ًدا تسـحق ال ألهنا األصـاـ؛ أو الكواكب  بادة من  عين {ُتْشرُِ ونَ  مِّمَّا بَِرياٌ  ِإنِّي قـَْو ِ  يَا قَالَ } العبادة،  سـحقوا ال

جأ أف وال تُيعظـ  .ذلا مُيدَت ِّر من  د وال فُيدَت َّر وتغيب وتظهر ختـــ، ال مسار يف تسًن فإهنا  ـيها،  ُيعـمد أف وال إليها  ُـي

  ووـ أف  د ال الشرؾ من فالذي  رأ ،{َوْجِهيَ  َوجَّْه ُ  ِإنِّي}  راءيت ومن  ريء إين  معـاها{َوْجِهيَ  َوجَّْه ُ  ِإنِّي} :فقاؿ
 شيء  ووهـ اسـقبج  بًدا كأف لطيف مـمض  عين وهـا اهلل وهة إىل ووهي صرفت أنا  قوؿ أنـ فمعـاها العادلٌن، لرب ووهـ

 وأقبج اهلل دوف من لـمعبودات ظهره أ طى كأنـ اهلل إفراد  قصد اهلل دوف من ادلعبودات  ن فإ راضـ لشيء، ظهره وأ طى
 كاف القبـة هذه دلاذا؟ ألف  قوموف، هبا لــاس قياـ وهي لـمسـمٌن قبـة هـاؾ أف كوف يف نـمحـ  عين وهذا اهلل،  ـى  ووهـ

. غًنه أحد لكج ظهرنا نعطي غًنه  ن ونـصرؼ ونقصده  الـوحيد وإفراده اهلل  ـى اإلقباؿ صورة فيها

 !وأحست هبا لشعرت الــس مست لو معـو ة دالالت من احلسيّزة لألفعاؿ وكـ أسرار من الشرع هذا يف هلل فكـ

 واألصـاـ السماء يف ادلووودة الكواكب أف هـا  شًن أف  ر د وهو {َواأْلَْرضَ  السََّماَواتِ  َفَطرَ  لِلَِّذي َوْجِهيَ  َوجَّْه ُ  ِإنِّي}
 .مـطورة هلل فهي اهلل سلـوقات من تكوف أف  ن خترج مل هذه األرض يف ادلووودة

ـًا{َحِنيًفا َواأْلَْرضَ  السََّماَواتِ  َفَطرَ  لِلَِّذي َوْجِهيَ  َوجَّْه ُ  ِإنِّي}  :فقاؿ الـوحيد،  ـى مقبج الشرؾ  ن مائالً   عين  حـي
 .ثانًيا القـو من تربأ وأهــ، فـما تربأ من أصـامهـ أوالً   الشرؾ صـة أي لـ  كوف أف  ن نـسـ فــى {اْلُمْشرِِ ينَ  ِمنَ  َأنَا َوَما}

 كـمهـ دلا هو احلقيقة، هذه ذلـ أظهر دلا اآلف قومـ حالة إىل نصج أف نر د لكن فيها، ما الـوحيد دالئج من اآل ة ويف
 هذه ألوهية أف موقن كـها احلاؿ هذه يف كاف احلجة،  ـيهـ  قيـ أف أوج ريب مـاظرًة لقومـ؛ من وهذا ريب هذا وقاؿ وخاطبهـ

 واسـدؿ وحدانيــ، و ـى الصانـ ووود  ـى دالئج فيها اليت واألرض السماوات مـكوت أراه قد اهلل ألف  شيء؛ ليست األشياء
  .إليـ اإلنساف مــ ليصج تطـب اذلدا ة آفالً وأف  كوف أف ديكن ال الصانـ هذا  أف ذلـ
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 أف اتـقـا تدؿ  ـى ضاللـ، وكما حبجج  أتوا أف حياوونـ أي  ر دوف أتوا هـ الـوحيد ذلـ وأ ـن كــ هذا حاوهـ و عدما
 َىِذهِ  َما َوقـَْوِموِ  أِلَبِيوِ  قَالَ } ودلا الـمرود، حاجّز  دلا الـوحيد  ن احملاوّزة يف  ظيمة مقامات قاـ أنـ السالـ  ـيـ إ راهيـ يف نعـقد ما

 .احملاوّزة من هذه وغًن[ 52: األنبياء] {َعاِ ُفونَ  َلَها َأنـُْتمْ  الَِّتي التََّمااِيلُ 

كيف  {َىَدانِ  َوَقدْ  اللَّوِ  ِفي َأُتَحاجُّبونِّي}:  ـيهـ فرد قومـ وحاوـ حياوونـ هـ اآلف احملاوة يف  ظيمة مقامات لـ كاف هو
 زلاوّزـكـ من فائدة ال ذلـ  قوؿ كأنـ  ـيهـ، إنكاره ذلـ  ؤكد حالـ  وهذه{َىَدانِ  َوَقدْ }هذا  مـكـ  قـ حتاووين يف اهلل؟ كيف

  !وآتيكـ؟ احلق من انـقج أف تظـوف كيف احلق إىل اهلل هداين أف  عد ال ودوى، و،

 أف تر دوف ال لكـكـ هداين اهلل أف تعـموف أنــ ذلـ  قوؿ كأنـ  عين هداه، اهلل أف  رؼ و ـعذلـ مـعلة من خياطبهـ فهو
:  ريب هداين وريب حيـظين، ما قاؿ{بِوِ  ُتْشرُِ ونَ  َما َأَخااُ  َوَ  }: وهـ خيوفوه خوفوه فكاف ووا ـ  اطج، من  ـيـ أنــ ما ترتكوا
  سوء، سـمسّزك لـ قالوا آذلـهـ  طش خوفوه  كونوا أف ال د وخوفوه  الـوحيد حاوّزوه دلا أهنـ  إال{بِوِ  ُتْشرُِ ونَ  َما َأَخااُ  َوَ  }

ـًا  كوف أف نـى دلا هو  عين ،{َشْيً ا رَبِّي َيَشااَ  َأن ِإ َّ  بِوِ  ُتْشرُِ ونَ  َما َأَخااُ  َوَ  } :فقاؿ أواب هو ولذلك  وردبا الضرر من خائ
  ع د وهـا أخافـ، الذي هذا شيًئا ريب شاء ردبا  عين ريب، مشيئة أخاؼ لكين :قاؿ فاسـدرؾ أ ًدا شيئا خياؼ ال أنـ أحد  ـوهـ
، خيشى وأنـ قـبـ يف دلا  يانًا و ع د الـوحيد إظهار . خيشى أف هو الذي  سـحق ر ّـز وأف ر ّـز

 مؤ د دبرضاتـ قائـ أنك تقوؿ وأنت ختافـ شيء ر ّزك  شاء كيف  عين لـ  قولوف فكأهنـ {ِعْلًما َشْياٍ  ُ لَّ  رَبِّي َوِسعَ }
  بده كـت  وإف، الضرّز   بــيين ومف اخلًن  ـي  ـعؿ مف أ ــ ر ـا  عين{ ِعْلًما َشْياٍ  ُ لَّ  رَبِّي َوِسعَ } : ـيهـ  رد فهو لد ــ

 .الـــ يب  ـحق ومف الضر يب  ـحق مف احلكيـ، هو لكن د ــ وناصر

 :قاؿ اخلاسروف القـو إال اهلل مكر  أمن ال معــو هو كما ألنـ  عّز ووجّز؛ اهلل مـ السالـ  ـيـ إ راهيـ من أدب مقاـ وهذا
 خطأ أ ها اجلهـة فـعقـوا أفال تعـربوف :ذلـ  قوؿ كأنـ  ـذكروا؟ أف مـهـ  ر د ماذا {تـََتذَ َُّرونَ  َأَفاَل  ِعْلًما َشْياٍ  ُ لَّ  رَبِّي َوِسعَ }
 وما نـعكـ  ـى وال ضركـ  ـى ال تقدر ما السماء يف كواكب أو مـحوت خشب أو مصورة صور تعبدوف كيف!  ـيـ أنــ ما

 شيء كج  ـى القدرة ولـ اخلًن  يده وهو شيء كج وخـق وخـقها خـقكـ من  بادة وترتكوف !! قج  ـدها وال شيًئا تـعج
 .شيء  كج  امل وهو  يد ـ كــ والعامل
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 صـات ويف وتعاىل سبحانـ اإللـ صـات يف تـكروا أف  د ال الوضوح، تامة واألدلة كيف التـذكروف ذلك  ـى  وخبهـ فهـا
 .اهلل مقاـ أقمـموها اليت هذه

 كأنـ  قوؿ  ـدي {َأَخااُ  وََ ْيفَ }  ـ تشركوف ما أخاؼ ال ختوفوين أنــ ذلـ  قوؿ هو  عين {َأْشرَْ ُتمْ  َما َأَخااُ  وََ ْيفَ }
 .تعــ وال دتـك ال أهنا وهي آذلـكـ سبب جيعـين ال أخاؼ من

 تروا أنــ ما ختافوا من رب العادلٌن وأنــ مـهـ فيـعجب {بِاللَّوِ  َأْشرَْ ُتم َتَخاُفوَن َأنَُّكمْ  َوَ   َأْشرَْ ُتمْ  َما َأَخااُ  وََ ْيفَ }
 .تضر وال تـــ وال تعــ وهي ال! آذلـكـ من أخاؼ أف مين وتر دوف! هذا؟  عين كيف  طشـ، وشدة سـطانـ

 هذه أف أخربكـ ما اهلل   عين{ُسْلطَانًا َعَلْيُكمْ  بِوِ  يـُنَـزِّلْ  َلمْ  َما بِاللَّوِ  َأْشرَْ ُتم َأنَُّكمْ  َتَخاُفونَ  َوَ   َأْشرَْ ُتمْ  َما َأَخااُ  وََ ْيفَ }
. لكـ حجّزة فال  عبادهتا  أمركـ مل إذلكـ أهنا أخربكـ ما ذلا تعبدمت  اليت الكواكب أو  بددتوها اليت األصـاـ

 هو فر ق نـسـ  ـى أطـق وقومـ هو هـا والـر قٌن {تـَْعَلُمونَ  ُ نُتمْ  ِإن بِاأْلَْمنِ  َأَحقُّب  اْلَفرِيَ ْينِ  فََأيُّب } :ذلـ قاؿ تعجب  عدما
 اليت اخلًن صـات فإف وســ  ـيـ اهلل صـى أمة كاف قد وهو الباطج أهج الثاين وهـ الـر ق وهـاؾ السا ة قياـ إىل تبعـ ومن

 .ووالءها موز ة  ـى أمة لكثرهتا تكوف أف شأهنا فيـ اوـمعت

  قوؿ ؟ كأنـ{تـَْعَلُمونَ  ُ نُتمْ  ِإن بِاأْلَْمنِ  َأَحقُّب  اْلَفرِيَ ْينِ  فََأيُّب }: اســكاري سؤاؿ سأؿ دلا العادلٌن رب من اجلواب فأتى
 !الـر قٌن؟ أي أنــ أويبوين

 إدياهنـ خيـطوا، دبعىن : ـبسوا مل ،{اأْلَْمنُ  َلُهمُ  ُأولَٰىِ  َ  ِبظُْلمٍ  ِإيَمانـَُهم يـَْلِبُسوا َوَلمْ  آَمُنوا الَِّذينَ } : عّز ووجّز فقاؿ اهلل فرد
. الــس تقبـها ال مواضعها غًن يف األشياء وضـ أف فطرهتـ  ن  كـمهـ فالزاؿ الشرؾ، هـا وهو : ظــ

 وآمـٌن والـوحيد،  اإلدياف الدنيا يف آمـٌن واآلخرة، الدنيا يف {اأْلَْمنُ  َلُهمُ  ُأولَٰىِ  َ  ِبظُْلمٍ  ِإيَمانـَُهم يـَْلِبُسوا َوَلمْ  آَمُنوا الَِّذينَ }
  .الـار  ذاب من  الـجاة اآلخرة يف

 الدنيا يف اذلدا ة ذلـ تــ {مُّبْهَتُدونَ  َوُىم} واآلخرة الدنيا يف األمن ذلـ أولئك  شرؾ إدياهنـ خيـطوا ومل {آَمُنوا الَِّذينَ } إذف
 يف مـازذلـ إىل اهـدائهـ من مـازذلـ أ ظـ إىل اآلخرة يف و هـدوف  ـيهـ، خيــط فال ادلسـقيـ الصراط إىل هـا فيهـدوف واآلخرة

 .الدنيا
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 إليـ اذلدا ة  طـبوف كيف وأرشدهـ الطر ق، ذلـ و ٌنّز  وطمـهـ أمـهـ قد فإنـ الـوحيد  أهج اهلل فضج  ظيـ من وهذا
 .اخلوؼ  ن وأ عد األماف أهج من  كونوا  أف أحقّز  فهؤالء

 القـو هُيـ توحيدهـ فمـ  طرة سًنة ذلـ {ِبظُْلمٍ  ِإيَمانـَُهم يـَْلِبُسوا َوَلمْ  آَمُنوا الَِّذينَ }  طرة سًنة ذلؤالء حاؿ كج و ـى
موا وإذا صربوا مُيـعوا وإذا شَتكروا أُي طوا إذا الذي موا وإذا اسـغـروا ظَـت  اهلل،  إدياهنـ قوة  ظهر احلياة يف مسـكهـ فـي غـروا ظُـي
. العادلٌن رب هدا ة من شأهنـ مجيـ يف مهـدوف فهـ

 

بس ومل آمن شلن جيعــا أف وكرمـ دبّزـ اهلل نسأؿ   يف اذلدا ة لـ ووعـت اخلًن إىل وأرشدتـ الـقوى فألبســ  ظــ إدياهنـ  ُـي
. واآلخرة الدنيا يف واألمن واآلخرة، الدنيا

، إ راهيـ أف نشهد الكرمي نبيـا مـ شهوًدا جيعــا أف ربّز العادلٌن مِعن نطـب الزلـا  مِعن فـربّزأ وأظهره، احلق  ن وادؿ وّفّز
 رب الصـات، واحلمدهلل هذه يف احلظ أ ظـ لـ شلن نكوف أف  ونروو،الـجاة طر ق  وسـك،الرشاد سبيج  فأصاب،وأهــ الشرؾ
 .العادلٌن

. إليك وأتوب أسـغـرؾ أنت إال إلـ ال أف أشهد وحبمدؾ الـهـ سبحانك

 


