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 بسم هللا الّرمحن الرحيم

 بعض هللاا هللا، وّفق ريي حفظهلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أانهيد السمس نّ الفاضالت، إليك ناأخوات
 (ع  بِــهِ تَـَفـــْنـِعـْلـٌم ي  )األخوات لتفريغها، ونسأل هللا أن ينفع هبا، وهي تنزل يف مدونة 

spot.comhttp://tafaregdroos.blog/ 

 تنبيهات هامة:

  ّاحل.لف الصّ نة على فهم السّ منهجنا الكتاب والس 
  ّاألستاذة حفظها هللا الع عليهالبات ومل تطّ فاريغ من اجتهاد الطّ هذه الت. 

  ّفمن أنفسنا  من خطأ م فيه، فما ظهر لكم من صواب فمن هللا وحده، وما ظهر لكوجلّ  الكمال هلل عز
 يطان، ونستغفر هللا.والشّ 

 ويرضى. ق ملا حيبّ وهللا املوفّ 

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
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 [132_130: البقرة]

 مقّدمة:

 احلمد هلل رّب العاملني والّصالة والّسالم على سّيدان حمّمد وعلى آله وصحبه أمجعني

ى هللا عليه صلّ  هفقد ثبت عنُمَتابَ َعة  ِلُسنَِّة نَِبيِِّه، و ا طّيبا ُمبارك ا، وحنتسب عليه هذا االجتماع، ُمَداَرَسة  لكَتاِبِه، ا كثي  حنمد هللا محد  
على هللا أن  بُ سِ تَ حَنح  _ ُمَداَرَسَة القرآن يف رمضان_ ّنة الّنيّب الكرمي فهذا من سُ  ،القرآن هُ سُ ارِ دَ ه كان جيتمع مع جربيل يُ م أنّ وسلّ 

1{يـَتَـَقبمل  اَّللم  ِمَن اْلم تمِقيَ ِإَّنمَا } ونرجو منه أن يقبلنا،للقرآن،  نكون ُمَتَدارِِسنيَ  قد تعاهدان هذا العام على أن يكون بفضل اله وكّنا  
قني الّسائرين يف ي املتّ رِ غح ما ي ُ وأخربان عن صفاته  ا يف القرآن،اّلذي مدحه ربّه كثي   ،الممعرفة إبراهيم عليه السّ نصيبنا من القرآن 

ه لو ويعلم أنّ  يّتق أّن يَزِلَّ عنه،ذي الّ  ،راط املستقيما يهدي طالب الصّ هذا الكتاب إنّ  مبتابعته فإنّ هم يُ غحرِي ،العاملني ريق إىل ربّ الطّ 
احلني والصّ  ،البّد أن يرى أمام عينيه األنبياء ،راط املستقيمطالب اهلداية يف الصّ  ،اللّتقي الضّ مُ فَ  ،اللالضّ  عنه ما له إالّ  لَّ زَ 

وكضياء القمر  ،هارفهم كشمس النّ  ،منارات رفعهم هللا قون فيّتبع خطاهم، ويرى يف هؤالء الّسابقنيوهم سابفينظر هلم  ،الّسابقني
وجب فهذا يُ خليل الّرمحن، م صّلى هللا عليه وسلّ  ، وإبراهيمى هللا عليه وسّلم خليل الّرمحنوعلى رأسهم نبّينا الكرمي صلّ  ،يليف اللّ 

وما شبعنا من  ،راجع ما درسناه لذهب الوقتولو بقينا نُ  ،د  عَ واملصاحل يف هذا ال ت ُ  نوا؟؟ ما حاهلم؟ كيف كاشأهنمما لنا أن نعرف 
  .سيهم

ا أُِمروا به ملكلمات، ووّفوا ات هذه إن تّ فيبتليهم أبقدار  ،ةيبتليهم بكلمات قدريّ فقد علمنا أّن ربّنا البّد أن ميتحن اخللق و 
 ينارات يهتدصبحوا ميُ ف َ  ،دىّمة للهُ بحوا أئحّّت يبلغوا فيص قوىالتّ ميان و من اإلهللا للخلق أن يزيدهم  رَ كح وأعظم شُ شكرهم هللا، 

 ،عظم العالماتأون من كي اليه مداية عهلق واريويرتكون وراءهم من عالمات هذا الطّ  يف الّطريق اّلذي يشّقونه إىل رهّبم، لقهبم اخلَ 
وقد مّن        ماحلر اسلمني يف البيت املعلى  هللا ما مّن به إىل إذا نظرمت ،ها أو غرهباقيف شر  العامل،وأنتم اليوم يف أّي مكان كنتم من 

 ،ة يعرفها أهلهاومشس مكّ  ،هيةالظّ  ا منحنن فيه اّليت اعةالسّ يف مثل هذه  إذا نظرمت هلم       هذه األحوال حّيةنقل هللا علينا أبن تُ 
جعله هللا  ّلذيوهذا البيت ا   الّسالم   عليه مإبراهي رفعهذي هذا البيت الّ ! ئفني سبحان هللا اابلطّ  ائ  وتنظر إىل املطاف فتجده ملي

 حتاجأنه ا وكيف ؟من البيت القواعد يف رفعل كوتتأمّ  ،تنظر فرتاها يف الواقعوهذه األحوال اّليت ُُتَكى لك يف القرآن،  َمثَابَة،
 !عيننيموال  !ال آالت !ذا البيتهبناء  فيحتمالن وحدمها ونه هذا االبن البارّ االكبي يعيخ وكيف هذا الشّ  ليفعه أكثر؟ احلجر

 من الّتفّكر يف احلالة اّليت كانوا عليها.حيتاج إىل كثي جّدا يف احلقيقة أمر عجيب 

                                                             
 [27]املائدة:  1
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2{ِإنمَك َأْنَت السمِميع  اْلَعِليم  رَبـمَنا تـََقبمْل ِمنما } :ويقول كما مّر معنا،  كملهويدور فيه ليُ  ،كمل البيت على قواعدهويُ  هذه  س  فح ن َ  ي  أَ  
 مهما فعل فلن يشكر هللا حقّ  العبد فهمت أنّ هذه اّليت  َأي  نَ فحس   ؟يت علمت عظمة هللاهذه الّ َأي  نَ فحس   ؟برضا هللا تح لَ غِ اّليت شُ 

 ؟شكره على ما أنعم

ومن  ،املاضني بِ تُ يف كُ ن، َمعحُلوَمة  عند أهل اإلميا ة  ومَ لُ عح ة مَ دعا أبدعي ،البيت َن ا بَ مَّ  ل وِدََينَة  كّل ِملَّة  يف   وحُ دُ مح مَ  هذا إبراهيم الف
تلو من أجل أن ي ،البشريل الكما أوصاف له أوصافه، يته رسوال  لذرّ أن أييت دعا  ،نشرهحّبه لحرصه على اخلي و زكاء نفسه و 

  .ويزّكيهم ،مهم الكتاب واحلكمةويعلّ  عليهم اآلَيت،

به  وتنشغل ،رص عليهوُت ،يّب اخلنفوس ُت !وما أصفاها ،ا أنقى نفوسهممو  !وما أعظم وظيفة الّرسل !عوةأعظم هذه الدّ فما 
وضيحه، كما نا يف بيانه وتل ما بُذلك  انوهذا كّله يدفعنا ألن نقول كما وصلنا اإلمي ،بل يف مستقبل غيها ،يف حاضرها ومستقبلها
يعّلمنا، ويبنّي  نا أنونسأل ربّ  د يف ذلكاجلهو  البّد أن نبذل ،اخالص   ،االبّد أن حنمله ملن بعدان صافي   ،فبلغناحافظ عليه من قبلنا 

 لنا، ويعيننا على البيان ملن بعدان.

يوم الالعلم عن  أنّ  وكيف ،ريوم اآلخعن ال_ نفرتض  مثال  _  ا أن نتعّلمأّن من األمور املهّمة جد   ومن ذلك أن تشعر مثال  
ر لك من يُعّلمك، أ ،اليقني بُ بِّ سَ يُ  اآلخر  ،ءكمن يعّلم من وراو  ذلك، يفيؤّلف  أو من ،من يشرح لك وفتسأل هللا أن ُيَسخِّ

ر أن  ونسأل هللا عّز وجلّ  يف كّل وقت و قى يف كّل بلد  أن يبهللاونسأل  ر،واإلميان ابليوم اآلخ ،من يعّلمهم اإلميانألبنائنا ُيَسخِّ
 .هونا سيلقماليوم اآلخر و  يبنّي هلمو  ،تههللا وصفا ء هلم أمساويبنّي  ويبنّي هلم اإلميان وعظمته، ،اس وجوه احلقائقمن يكشف للنّ 

ُلَح ذرّيّتنا اّليت بحنن  حَ لُ صح حنن حدود اهتمامنا أن نَ دعوان نراجع أنفسنا،  ا حسن   ،داناأحف أوكانوا أبناءان   اءسو  ا،ني يدينوَتصح
 .بعد سنني يعين: يف مستقبل األمر ومن وراءان من خاّصة شأننا،ليسوا هم فراءان و من  :مبعن !؟بعدان نح ومَ  !؟وراءان نح ومَ 

م هو قائدان يف الّساليم عليه هاوأن يكون إبر  ،وحّبه ،اهلل يرزقنا العناية ابخلي؛ فبه وترغب فيه وهتتمّ فهذه نفسّية تعتين ابخلي 
  .كذل

 أّوال:ونسمع اآلَيت  ،نعود إىل مناقشة آَيت اليوم

 اآلايت:

                                                             
 [127]البقرة:  2
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َيا َوِإنمه  يف اآْلَ } نـْ َناه  يف الدُّ َراِهيَم ِإَّلم َمْن َسِفَه نـَْفَسه  َوَلَقِد اْصَطَفيـْ ( ِإْذ َقاَل 130ِخَرِة َلِمَن الصماِلَِِي )َوَمْن يـَْرَغب  َعْن ِملمِة ِإبـْ
يَن َفاَل ( َوَوصمى هِبَا إِ 131َله  رَبُّه  َأْسِلْم َقاَل َأْسَلْمت  ِلَربِّ اْلَعاَلِمَي ) َراِهيم  بَِنيِه َويـَْعق وب  اَي َبِِنم ِإنم اَّللمَ اْصَطَفى َلك م  الدِّ بـْ

ت ْم م ْسِلم وَن  3{(132)ََت وت نم ِإَّلم َوَأنـْ  

َسهُ  كَ لَ هح أَ  :مبعن {َمْن َسِفَه نـَْفَسه  } أنّ  فيما سبق لنا تبنّي  َسهُ ّسرون: جَ كر املف، أو كما ذ نَ فح ُل  وفاهة هالسّ  لى أنّ ع ،ِهَل نَ فح اجلَهح
وما بني  ،حلاداس ما بني اإلفكار النّ أت يف وتشتّ  _ ةاحلنفيّ _ يت هي فمن ترك مّلة إبراهيم الّ  ؛ل  اهِ جَ  يه  فِ وكّل سَ  وضعف الرّأي،

َسُه،قد إنّه ف ،عبادة غي هللاوما بني  ،اهلوى ف نفسه فقد من عر ): اآلاثر اء يف بعضوقد جلقه، أّن هللا خا ألنّه مل يعرف َجِهَل نَ فح
 .(عرف ربّه

اهيم  قد اصطفى إبر أّن هللا ا ملن علمصوص  خإبراهيم اتبع من هو العاقل  أنّ بَ َيان به  ادُ رَ ي ُ كما مّر معنا _   _ فهذا االستنكار
َناه  يف الدُّنـَْيا} فقد اصطفاه هللا  ،ةمع األنبياء يف اجلنّ يعين  {يَ الصماِلِِ ِمَن لَ ِخَرِة  اآْلَ َوِإنمه  يف }: اخرتانه يف الّدنيا، يعين {َولََقِد اْصَطَفيـْ

 ة، وهو يف اآلخرة من الّصاحلني.واآلخر  انييف الدّ عّز وجّل 
اصطفائه بسبب وا رُ كِّ ُذ   به،يُ ؤحمَت  مبا وا رُ كِّ ُذ  ،متهإبما وارُ كِّ ُذ بذلك، و وا رُ كِّ ا ُذ مَّ لَ ف َ  ،الكرمي يبّ ك تذكي للخلق أبمر هذا النّ لذ وكلّ 

، َخَلف  مح يهِ نِ بَ  وهُ نُ به ب َ  ىأوصما و  ،يهِ نِ ا أوصى به بَ مو  ،دينه وصالحه، ما هو سبب اصطفائه وصالحه؟ يعقوب  رَ كِ ُذ وَ  ا عن َخَلف 
 .يت اآلَيت يف سياق اخلرب عنهمالّ  ،ة من أجل أهل الكتابخاصّ 

واثبت  استقيم على اإلسالم، ،وأخلص نفسك له ،انقاد لهو   لرّبك،مح لِ سح أَ : يعين {قَاَل َله  رَبُّه  َأْسِلمْ }ه اصطفاه هللا عّز وجّل ألنّ 
 قوال  ا يف هذا االستسالم فمعن هذا أنّه مل يتأّخر أبد   {قَاَل َأْسَلْمت  ِلَربِّ اْلَعاَلِميَ } اكَ وَ خرج من هَ ااستسلم و و  ،وحيدعلى التّ 

 ةِ كَ ئِ الَ مَ لْ ا   نَ مِ  د  حَ بَِ  نْ عِ تَ سْ يَ  ملَْ  ث  يْ حَ  كَ لِ ذَ  قَ قم حَ  دْ قَ وَ ):   رضي هللا عنه    اس  بَّ عَ  نُ ابح  الَ ، كما قَ فّوض أمره كّله هللقد  ، حّّت أنّهوفعال  
4(ارِ لنم  ا  يف  يَ قِ لْ أ   يَ حِ    .كما ورد يف بعض اآلاثر  

ابإلسالم، تى ه أفكأنّ لمت لك، ا قال: أسم {ِميَ ِلَربِّ اْلَعالَ } :وقال ،ثدون تريّ  {َأْسَلْمت  } :حني قالا فور  ه ابدر الحظ أنّ ونُ 
د هذا فإّنك ما جت ،يهِ بِّ رَ  ي ُ اب  رَ  ،اك  الِ مَ  هأّن لو  ،االق  خ ملَِ اهلذا العَ  َعِلَم ِعلحَم اليقني أنّ  إبراهيم عليه الّسالم، مبعن أّن بدليل اإلسالمو 

ه فكأنّ  ،أنبته هللا رعزّ لوإن قّل ا ، اخللقى هللافإن نقص فيه املطر أسق ،لُ مَّ كَ مهما نقص فيه شيء يُ  ،ال  مَ العامل إاّل وهو يف حال كَ 
  ؟له مح لِ سح أُ ن مل إ مُ لِ سح أُ فلمن  ،له مُ لِ سح فكيف ال أُ  ، أسلمت لرّب العاملنيألنّ  ،الم املتيّقنتساستسلم اس

                                                             
 [132_130]البقرة:  3
 سورة البقرة. 131_ تفسي اآلية  البغويمعامل الّتنزيل _  4
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وهو  متتالية اتوأتت البالء ،دقهصوظهر  ،د هللوانقا وهلذا اصطفاه هللا، يعين ل ّما أسلم نفسه، ،سالكه حُ دَ ريق اّلذي مُيح فهذا الطّ 
ته عسار مُ و  ،ّز وجلّ سالمه هلل عإف ،تّصه هباواخ ،فاختاره هللا للّرسالة ،على الطّاعة قبال  مُ  ،ا عن الّذنوببتعد  مُ  ،مستمّر على طريقه

 .صطفاءلال ب  بَ سَ  ،اعةللطّ 
 :قالأّنه ا تبنّي لنا وأيض   {ِميَ َربِّ اْلَعالَ لِ َلْمت  َأسْ } :قالابدر فا وإنّ  ،وما استكرب ،ا، فما تَ َوانَ أنّه مل حيصل منه تَ َوان  أبد  الحظ نُ 
 .فأان يف هذا على يقنيكأنّه يقول: هذه العّلة يعين،   {ِلَربِّ اْلَعاَلِميَ }

ِصَفة  يُ رَاد منها العناية هبا، البّد أن نعرف ما الّسبب يف  _ لرّب العاملني _ إسالمهيت هي فة الّ هذه الصّ  ر على أنفسنا أنّ ونكرّ 
 ،ولِ بُ ابلقَ   تَ َلقِّيَهاأن تسارع إىل البدّ أن تَ نحقاد ألوامر هللا، البّد على هذا الّطريق وصلنا لرّب العاملني، ه لو سران ونعرف أنّ اصطفائه؟ 
5{َنا َواْجَعْلَنا م ْسِلَمْيِ َلكَ رَبـم } :حنن نقول، ولذلك اإلعراض ابلقلب والّلسانترتك البّد أن  هم قالوا هذا وحنن نقول: ربّنا  

ِلِمني،  ، وسارع إىل تلّقيها ابلقبول.مركاوانقاد ألو  ،لك مأسل نح ِمَّ  لاجعو  واجعلنا ُمسح
  ؟ظرهذي تنتما الّ  ،طفهلُ ت عرفو  ،هرمكعرفت  و  إنعاَمه، عرفت، و جاللهعرفت عرفت عظمته، و و  العاملني ه ربّ بعد أن عرفت أنّ و 

ّنّص، ما قّدم عقله على الوما فّكر، و  ّدد وما استكرب،ما تر  {َلِميَ قَاَل َله  رَبُّه  َأْسِلْم قَاَل َأْسَلْمت  ِلَربِّ اْلَعا}كن مثل أبيك إبراهيم 
ْسَلْمت  أَ }وإّنا قال:  ل هذافع ، فماةمصلح على أّن هذا له فائدة وهذا لهدليل عقلي يف كّل شأن ما يدّلين بهاتوا يل  وما قال

أن استقام  إالّ نه فما كان م ،هللا ظّم غيوال ع ،ومل يلتفت لغي هللا ،ركمن الشّ  سليمةوجعلها  ،بادتهفأخلص عِ  {ِلَربِّ اْلَعاَلِميَ 
 :ويكون هبذا مجع بني ،وثبت على الّتوحيد ،على اإلسالم
 صفة لقلبهاإلميان 

 صفة جلوارحه بي اإلسالمو 
كماله، وتعرف ُلطفه و  ،وجالله عظمته فيكفيك أن تعرف؛ عند كّل أمر وانقاد ،أن استسلم فما كان منه إالّ  ،عرف رّبه فتيّقن 

 .ام  لِّ سَ تكون مُ و  رك إالّ مما إن أي
سر خن أالّ  لجره من أونكرّ  لى أنفسنا،ععلينا أن نُعيده ذي الّ عليه الّسالم، إلبراهيم  الكرمي املوقف، و العظيمالّشأن فهذا 

خنشع، وهذه و إليه، وخنضع،  ض أمران، ونفوّ  نكون مّن َسِفَه نفسه، فنستسلم هلل، وُنَسّلم أنفسنا إىل هللامن أجل أالّ و  ،أنفسنا
 عليه الّسالم.إبراهيم الكماالت كّلها إّنا يسي فيها اإلنسان على طريق 

رأى أّن الّذي فإشارة إىل أّن هذا األمر فّكر فيه،  {َربِّ اْلَعاَلِميَ }ما قال: رّّب وإّنا قال:  {َربِّ اْلَعاَلِميَ } وأنّه قال: م الحظة أخرية
ا حيتاج له تفكي، كيف دروبنا كّلها واضحة؟ نسي يُدبّره ويُدبّر غيه البّد أن يكون واحد، هذه احلقيقة إشارة إىل معن ضخم جّدا، دائمَ 
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بل رّّب ورب  فالن يقسم يل ويقسم لفالن _ أمر عجيب _ كيف كّل هذه األشياء ُمسّخرة لإلنسان؟ فيها، فما أيخذ فالن رزق فالن، 
 البّد أن يكون واحد هو رّب هؤالء كّلهم، فتجد االنتظام يف كّل شيء، سبحان هللا.

ّل يف الّدنيا طفاه هللا عّز وجاصاذا م، ملعلى كّل حال فهذه اآلية ُتتاج إىل كثي من الّتأّمل ملعرفة ميزة إبراهيم عليه الّسال
ل: مباشرة قا {ه  رَبُّه  َأْسِلمْ ِإْذ قَاَل لَ }ملة كاالالة ذه احلذكر هايعين:  {ِإْذ قَاَل َله  رَبُّه  }واآلخرة؟ ملاذا هو من الّصاحلني؟ الّسبب أنّه 

يم، فال استكبار، ذي حصل من إبراها هو الّ نّه هذأفال يشغلنا أين؟ وكيف حصل هذا؟ املهّم أن تعرف  {َأْسَلْمت  ِلَربِّ اْلَعاَلِميَ }
كم على لى هللا وَّل حيعك يدّلك عقله، وال عقالنّية بغيضة فيقّدم عقله ال َمخلوق على ربّه اخلالق فيستعمل عقله يف غي مكان

 .هللا ك عقلك إىل هللا فامأله من عطاايفإذا وّصل، إّنا يدّلك فقط على هللا، أوامر هللا
فسه بقوله: ل نهر أنّه َكمَّ بعدما ظفيه، ل غمِّ ل نفسه ويُكَ إبراهيم عليه الّسالم _ كما تكّرر معنا _ يَُكمِّ  نرى بعد ذلك أنّ 

 .يهِ نِ الّسالم إىل بَ  هيم عليهن إبراأتت الوصّية، فانتقل الكالم اآلن إىل الوصّية م {َأْسَلْمت  ِلَربِّ اْلَعاَلِميَ }
َليح اعِ يعين: إبراهيم ويعقوب فَ  {َوَوصمى هِبَا ِإبـَْراِهيم  بَِنيِه َويـَْعق وب  } لغيك الّشيء الّنافع، احملمود العاقبةتقّدم أن وصية مبعن: تّ الف

 .الّتوصية
 وّصى مباذا؟ {َوَوصمى هِبَا}ا دعوان نرى أّوال: حسن  

      ِفمعن هذا أنّه وّصى ابإلسالم {َأْسَلْمت  ِلَربِّ اْلَعاَلِميَ }ميكن أن يكون أوصى ب. 
  ّاته عموم  أو أنّه يكون وّصى مبل. 

ِإْذ قَاَل ِلَبِنيِه َما }يف الّسياق  نا بعد ذلكنّه سيأتيا وّصى يعقوب بَِنيِه كما أوصى إبراهيم بَِنيِه ، ألهو أوصى بذلك بَِنيِه، وأيض   
ا، وّصى ابإلسالم أو مبّلته بَِنيِه، وانِفَلُتُه يعقوب وّصى أيض  يعين:  {َوصمى هِبَا ِإبـَْراِهيم  }ا معن هذه اآلية أنّه فإذ   6{تـَْعب د وَن ِمْن بـَْعِدي

ا وهم يفّسرون آية ، وخصوص  فيما يذكره املفّسرون لكنوفيما يُذَكُر أّن يعقوب ُولد يف حياة جّده إبراهيم، وهذا العلم عند هللا و 
َنا َله  ِإْسَحاَق َويـَْعق وبَ }األنعام سورة  َنا} 7{َوَوَهبـْ َنا َله  ِإْسَحاَق َويـَْعق وَب }األنبياء  سورةاألنعام، ويف آية  سورة يف آية {َوَوَهبـْ َوَوَهبـْ
 َوصََّيا.إبراهيم ويعقوب  ؛ على كّل حال اآلية معناها: أنّه ُكال  منيعين: أنّه بعد إسحاق{ ۖ   اَنِفَلة  } 8{ۖ   اَنِفَلة  

ي اَي َبِِنم ِإنم اَّللمَ اْصَطَفى َلك م  }يعقوب،  قولإبراهيم؟ ومثله سي ماذا قال اّلذي هو صفوة األدَين،  ن: أعطاكم الّدييعين {نَ الدِّ
 وهو دين اإلسالم، ال دين غيه عند هللا تعاىل.

                                                             
 [133]البقرة:  6
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، ابذلوا اوتو تُموا اإلسالم وال تُفارقوه حّّت مبعن: الزَ  {ْسِلم ونَ ْم م  ِإَّلم َوَأنـْت  َفاَل ََت وت نم }ة  يغَ ة  بَلِ يزَ إذ ا ماذا تفعلون؟ أتى جبملة َوجِ 
تسلمني م على لستم ُمسجأة وأنتوت فُجهدكم يف الّتمّسك به، ال تكونوا يف أّي وقت على حال  ُُيالف اإلسالم، ال أيتيكم امل

ت كأنّه يقول: أنعليه، ف يء ماتش، ألّن اإلنسان ال ميلك لنفسه أن ميوت على اإلسالم، لكن من عاش على بقلوبكم  فيه هلل
 ِخالفال ا حبّتصف  فيه م ال أيتيك وقت تكونفيف مقدورك أن جُتاهد نفسك طول الوقت من أجل أن تكون على اإلسالم، 

 إّن _ وهللا وت عليهتسالم أن ن اإلا وقت ماتك، واملهّم يف شأاإلسالم، فإَذا أنت سرت على هذا يف حياتك ستجد أثره واضح  
وعلم  ،تيه فجأةلم أّن املوت أيا عذَ إِ  نسانهذه الكلمة غاية يف العظمة _ من جهة تقرير الّطريقة اّليت يعيش هبا اإلنسان، ألّن اإل

، فيموت اإلنسان له ابلكمالِ  َفةَ  املوصو حلالةَ ام اإلنسان يها وقت املوت، فإذ ا ماذا يفعل؟ يلزَ علهذه احلالة اّليت جيب أن يكون  هأنّ 
ثَقة  ابهلل،  زيد عليه، يزيديكّل يوم و  ،ا بهورض  ا له، رّب العاملني، واستسالم  ب، وامتأل معرفة إمياان   وهو قد امتأل عقيدة، وامتأل

 مرّة اعرتضنا ى قدره، على كلّ فيها عل ضنا مرّة اعرت واالستغفار على كلّ  ،تدبيه خي من تدبيان ومعرفة أنّ  وإحسان الّظّن ابهلل،
 نساونزيد إح ا مضى،يه على مفنستغفر  اّليت قّدرها هللا، كّل يوم يزيد ةاحلياضاقت نفوسنا بشأن من شؤون  أو شرعه،فيها على 
 .الظّن ابهلل

ْعت  َرس وَل اَّللِم َصلمى ))جابر رضي هللا عنه عن الّنيّب صّلى هللا عليه وسّلم  ، ورواهحيحنيذي ورد يف الصّ وهذا سيوافق الّ  قَاَل : َسَِ
م  ، يـَق ول   9((ََّل مَي وَتنم َأَحد ك ْم ِإَّلم َوه َو حي ِْسن  الظمنم اِبَّللِم َعزم َوَجلم )):  اَّللم  َعَلْيِه َوَسلمَم ، قـَْبَل َمْوِتِه بَِثاَلثَِة َأايم أن  نعم إهّنا مسألة عظيمة 

وال شّر إاّل يف   خي إاّل فيما َشرََع هللا،وال ،ال اختيار أحسن من اختيار هللاأّن متك احلياة قد علّ  ك،بربّ  نَّ الظّ  ن  سِ توت وأنت حُمح 
جه شيء يف نفسك متّ  من مدرسة احلياة وكلّ  رجتَ خَ  ،هلل د إالّ وال محَ  ،هللعلى  ناء إالّ وال ثَ  ،هلل كر إالّ وال شُ  ُُمالفة أمر هللا،

نظروا كيف اهتّم به اوهذا األمر  ،تسعى أن تلقاه وهو راض  و  ،تطوف حول رضاه ورجاء، ، وثقة ، وسؤاال ،ورضا ،احبّ  ،لواحد
 ،وراءهمَمنح  او البّد أن يصلح على أنفسهم  واحلكمة أن يكونوا كما هم حريصنيألنّه من شأن أهل احلقّ  عليه الّسالم؟ إبراهيم

فال حييدون  ،هبا ىوصّ قد أابان  إنّ  :يقولفأحد  وأييت كلّ ُسّنة مشهورة،  {َوصمى هِبَا}ولذلك  ،على دوام احلّق يف الناسا حيرصو و 
بنا أمر نَفيس جيدر فالوصاَي  هبذه الوصّية العظيمة، ،هبا أنفسهمذّكروا زمن  ما مرّ وكلّ  ،سهمو وحيصل هلم جماهدة يف نف عن طريقه،

 .تا على اإلسالموتريد يف األخي أن تكون ميّ  ،ال تضّر نفسك وتعيش على غي اإلسالم ،وأنت مسلم ال توت إالّ  أن حنتفظ به،
ملن مّنا  ةوصيّ الوهذه  ،ن وراءهمل ةوصيّ لاهي ذه وكانت ه {َأْسَلْمت  ِلَربِّ اْلَعاَلِميَ }عاش على اإلسالم  إبراهيم عليه الّسالمف
 الّناس ن تدور بنيأجيب ة صيّ و و لم، َلبة العَلَماء لطَ من العُ ة صيّ و و من اآلابء ألبنائهم، ة ووصيّ من طََلبة العلم لُطاّلهبم، ة وصيّ ، ءانورا

، وارجعمهما حصل أخطاء  {ََّل ََت وت نم ِإَّلم َوَأنـْت ْم م ْسِلم ونَ }، ادائم   لرّب دك استسالما ية تز عل مدرسة احلياواج سلم،، واستُتبح
 .نيملالعا

                                                             
ِلَها _  صحيح مسلم ]  9 َنَِّة َوِصَفِة نَعِيِمَها َوأَهح ِن الظَّنِّ اِبَّللَِّ تَ َعاىَل ِعنحَد الحَموحتِ  _كتاب اجلح ِر حِبُسح َمح  [5256 حديث رقم_  اَبُب األح

http://www.hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=5256&book=31
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كلمة ال   :يقصد ،(وجعلها كلمة ابقية يف عقبه) يعين: اإلسالم ،(اهم بهووصّ  ،تهيّ ثه يف ذرّ مث ورّ ): يف اآليةعدي يخ السّ يقول الشّ 
إسحاق  :يهِ نِ بَ ى وصّ عليه الّسالم يكون إبراهيم يعين على ذلك  (.يهِ نِ ى هبا بَ حىت وصلت ليعقوب فوصّ  ،وتوارثت فيهم) هللا إله إالّ 

 وصلت حىّت ) :يخيقول الشّ مّث إسحاق وّصى يعقوب،  ا وسّلمصّلى هللا عليهم مجيع   _ هذا ما نعرفه من أبنائه_  وإمساعيل
اي بِن  _فأنتم ) :يخفيقول الشّ ، سبب أّن الّسياق فيه إشارات لبين إسرائيلب سبب ذكر يعقوب واضح  وأكيد أنّ  (ليعقوب
 ، مباذا وّصى؟ال َملحَحُظ يف يعقوب افهذ (واتباع خامت األنبياء ،فيجب عليكم كمال اَّلنقياد ،ابخلصوصاكم أبوكم قد وصّ  _يعقوب 
صفوا واتّ  ،فقوموا به ،وإحساان إليكم ،رمحة بكم ،ه لكمأي: اختاره وختريّ  {اَي َبِِنم ِإنم اَّللمَ اْصَطَفى َلك م  الدِّينَ } :قال) :يخقال الشّ 
ها فقنا علياتّ كّنا قد يت  قّرر القاعدة الّ ويُ  ،(وأنتم عليه وا على ذلك فال أيتيكم املوت إَّلّ حىت تستمرّ  ،وانصبغوا بخالقه ،بشرائعه

1(.عليه ثَ عِ ب   ،ومن مات على شيء ،مات عليه ،من عاش على شيء ألنّ ) :عديالسّ  الّشيخ كالممن  استفادة  0 فهو ال يستطيع  
ة هللا وقهره من دالئل عزّ  وأنتم تعلمون أّن املوت ابلّذات ،ي أن أموت على وضع معنيدِ يَ بِ ليس يدهم، فا ليس يف أو يوصيهم شيئ  

وت ممن قال لك أّنك ستلكن  ا نتصّور أنّنا نوت على فراشنا،فإنّه أيتيهم بصورة ليس هلا حساب، سبحان هللا، فدائم   ،خللقه
  .هللا يعيننا ؟ من قال لك؟ش املوتاعلى فر 
عد ذلك وبصّية ابإلمجال، هذه و  ،اار  وهن ليال   حال هذه الوصّية العظيمة البّد أن تكون من ضمن ما نوصي به أبناءان كلّ   على
  .حوهلاابلّتفصيل وصاَي 
، وال من عاش على شيء مات عليه ألنّ  ،فاصيلمن التّ  ،وافعل كذا ،وننتهي من افعل كذا {اَل ََت وت نم ِإَّلم َوَأنـْت ْم م ْسِلم ونَ فَ }نبتدأ 

مناهم من لو علّ  ،فكيمناهم قواعد التّ لو علّ فيزدادون فهما يف مدرسة احلياة،  تيأسوا من روح هللا، عّلموهم، ونّبهوهم، وبّينوا هلم،
 :يف هذه اآلية اضيَ بن عِ  لُ يح ضَ فُ لح اُ  رَ كَ وقد َذ ، معنا من أجل ذلك مثلما مرّ ف ؟الكرمي بّ مناهم من هو الرّ لو علّ  الّرمحن الّرحيم؟هو 
1(نم لظم ا   م  ك  بِّ رَ بِ  ونَ ن  سِ م ْ  يْ أَ ) ابهلل نَّ لظَّ ن ا اُ سِ ما مّر معنا يف أن تكون حُمح ذََكَر  {اَل ََت وت نم ِإَّلم َوَأنـْت ْم م ْسِلم ونَ فَ } 1  ن  سِ توت وأنت حُمح  

 .ابهللاُلظَّنَّ 

 ،لهجالبكماله، و ا ن  زيدك يقيي ،ليكعيزيد يوم  كلّ ، وأنت تتعّلم عن هللا، و تعيش مدرسة احلياة ؟الظنّ ولكن كيف آيت إبحسان 
  .وعظمته سبحانه وتعاىل

ت ْم ش َهَداَء }يت تليها يف اآلية الّ يظهر األمر أكثر  ِإْذ َحَضَر يـَْعق وَب اْلَمْوت  ِإْذ قَاَل ِلَبِنيِه َما تـَْعب د وَن ِمْن بـَْعِدي قَال وا نـَْعب د  َأْم ك نـْ
ا َوََنْن  َله  م ْسِلم ونَ  1{ِإََلََك َوِإَلَه َآاَبِئَك ِإبـَْراِهيَم َوِإَْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق ِإََل ا َواِحد  2 ن ا الّدين اّلذي هو ديذأّن ه ،وهنا أتكيد وبيان 

                                                             
1  سورة البقرة. 132تيسي الكرمي الّرمحن _ عبد الّرمحن الّسعدي _ تفسي اآلية  0
1  سورة البقرة. 132_ تفسي اآلية  البغويمعامل الّتنزيل _  1
1  [133: البقرة] 2

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura2-aya131.html#baghawy
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura2-aya131.html#baghawy
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هم  ابنايف قّصة يوسف االثنا عشر ذين هم فأبناء يعقوب الّ  {َوََنْن  َله  م ْسِلم ونَ }الحظوا  ،ءّل األنبياكهو دين   اإنّ  ،اإلسالم
 حاضرينما كنتم عن: مب {َأْم ك نـْت ْم ش َهَداءَ } :وجلّ  هم يعقوب ولذلك قال هللا عزّ افهؤالء وصّ  ،المسبة إلبراهيم عليه السّ أسباط ابلنّ 

مل تكونوا حاضرين يف هذه احلال يعين  ،بين إسرائيل نكار علىاإليف األصل من؟  نكار علىاإلولكن  يعين إنكار،ف، ئذحين
 ؟شيء تعبدونه بعد مويت يعين أيّ  {َما تـَْعب د وَن ِمْن بـَْعِدي}فيسأهلم  ،املوت هّما حضر  ل_ وهم األسباط  _ ي أبناءهصِّ وَ ويعقوب ي ُ 
أهّنم اثبتني على هذا املعن،  ،أن أيخذ ميثاقهم منهم أن يقّرروا الّتوحيد واإلسالم، يريد يريد ؟ؤاليسأهلم هذا السّ ّما  ليريد ماذا 
ا إمساعيل وأيض   ،فهو جّدهم {ِإبـَْراِهيمَ } من؟ {قَال وا نـَْعب د  ِإََلََك َوِإَلَه َآاَبِئكَ }ذي كان يشغلهم هذا هو الّ  أنّ  على وهذا يدلّ 
،مَّ عَ لح اُ  نّ ه كما هو معلوم أألنّ  ،ة آابئهلمن مج ربَ تُ لكن اعح ا ليعقوب، يعين: عم   ،هو عّمهموإسحاق   .م  أُ  ةُ الَ خلحَ واُ   أب 

1((َأبِيهِ  ِصنـْو   َأنم َعمم الرمج لِ ))وقد ورد يف احلديث عن علّي رضي هللا عنه: ا، هذا املوضوع أظّنه واضح   3 يعين ليس هناك   
 .الّنخلة يح وَ ن ح تفاوت بني صِ  ال يوجده أنّ  كماتفاوت بينهم،  

ين دوهذا هو  ،ابلّتوحيد والّتصريحيف هذا ُتقيق من الرباءة من الّشرك،  {ِإََل ا َواِحد ا} :مفكان هذا رّده ،مح اهُ صَ وح ه أَ املقصد أنّ 
ني يف لصِ سنكون ُمُ  :مبعن {َله  م ْسِلم ونَ َوََنْن  } قالوا: هو عملهم؟ ما ،وهذا هو عملهم ،فهذه هي عقيدهتم ،إبراهيم عليه الّسالم

 هللا عزّ  ألنّ  مناهجهم،واختلفت  ،شرائعهمتنّوعت ، وإن قاطبة مّلة األنبياءاإلسالم هو  د أنّ ونؤكّ ُمِطيعني، َخاِضِعني،  ،انَ اتِ ادَ بَ عِ 
1{َأنمه  ََّل ِإلَََٰه ِإَّلم َأاَن فَاْعب د ونِ َوَما َأْرَسْلَنا ِمن قـَْبِلَك ِمن رمس ول  ِإَّلم ن وِحي ِإَلْيِه } :قال وجلّ  4   

فتكون كّل  ،الّتوحيد ة الرّتبية علىى أمهّيّ  علدالّ  ه عن وصّية إبراهيم ويعقوب عليهما الّسالم لَِبِنيِهَما،ذي مسعنافهذا الّنبأ الّ 
 قد ملرّّب ا فيكون األمر، على هذا ؤّكدون ،وتكون وصّيتنا وقت حضور املوت على هذا األمر ،حياتنا لرتبية أبناءان على الّتوحيد

َ بَ وَ  ،وعّلمهم ،فأرشدهملَِبِنيِه، واحتاط  لدينه، لتوفية األمانة، وللقيام هبا، احتاط، و احتاط لنفسه  .هلم نيَّ
 ايفالبّد أن حن ،مغيه علىِتَنا َشَفقَ ن أكثر م ، وهذه الّشفقة من الطّبيعي أن تكونعلى أبنائنا ة  قَ فَ شَ احلقيقة إن كان يف قلوبنا و 

 ندان:عهّم شيء ندهّلم على أّن هذا هو أ ،رانم نصل إىل آخر عحّّت وحنن نوصيهم ابلّتوحيد احلياة معهم 

   ّي يف وقتكذي يرضيين أن تصلّ ال. 
   ّىكما حيّب هللا ويرضي  تصلّ  ذي يرضيين أنال. 
   ّأن تستسلم هللا ذي يرضيينال. 
   قدر هللاأن تقبل. 
  ترضا عن هللا أن. 

                                                             
1 َنَِّة _ مسند أمحد ابن حنبل ]  3 رَِة الحُمَبشَّرِيَن اِبجلح َنُد الحَعشح ُ َعنحهُ  _ُمسح َنُد َعِليِّ بحِن َأّب طَاِلب  َرِضَي اَّللَّ  [714 حديث رقم_  ُمسح
1  [25: نبياء]األ 4

http://www.hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=714&book=35
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علوا ن، وال قاال: افا تفعالالن ومفما قاال: ما تفع ،ة أخرىة وصيّ  على هذه الوصيّ الإبراهيم ويعقوب ما أدخ الحظوا أنّ و 
 ا:ا فهذا هو الّشيء املهّم إطالق  وتفعلوا، أبد  

  ستعيش ُتّب من؟ 
  وتعّظم من؟ 
  وتعرف من؟ 
  وتعبد من؟ 
   ّ؟نملي وتصل 
  وتسأل من؟ 
  وعند حاجتك ترجو من؟ 
  ؟البّد أن تطّمين من هو العظيم يف نفسك 

ال فإذا كان األبناء  ،اءعلى طاعة األبن ونَ ابُ ثَ ء ي ُ اباآلف ،والعكس صحيح ،ابءعلى طاعة اآل ونَ ابُ ثَ م ال ي ُ عند األبناء أهنّ  مح لَ عح ي ُ لِ وَ 
ديد على حلرص الشّ اابء اآل ، فعلىءة األبنالى طاعع ونَ ابُ ثَ ابء ي ُ إذا كان اآلو  ،نفسهمأبوا فعليهم أن يهتمّ  ،ابءعلى طاعة اآل ونَ ابُ ثَ ي ُ 

 .صالح أبنائهم

ئ ا ،)) لصفّية: وقد قال الّنيّب صّلى هللا عليه وسّلم َواَي فَاِطَمة  ِبْنَت م َممد  َسِليِِن  اَي َصِفيمة  َعممَة َرس وِل اَّللِم ََّل أ ْغِِن َعْنِك ِمَن اَّللِم َشيـْ
ئ ا   16((ِبِه َنَسب ه   ي ْسرِعْ  َوَمْن َبطمأَ ِبِه َعَمل ه  ، ملَْ ))واية املشهورة ويف الرّ  15((َما ِشْئِت ِمْن َماِل َّلَ أ ْغِِن َعْنِك ِمَن اَّللِم َشيـْ

يف رفعة رمّبا سينفعك أابك الّصاحل  !أّن األب الّصاحل سينقذه من الّنار رُ وَّ صَ تَ ي ُ قد ، فاأابك صاِل   أنّ  على َِنم فال تعتمد اي ب  
نَـه ْم يـَْوَمِئذ  َوََّل } فلن ينفعك شيء ،وبصول الّدين ،أتيت ابلّتوحيد مللكن لو  ،فاعةمن الشّ  ع  وح يف ن َ أو  ،منزلتك َفاَل َأنَساَب بـَيـْ

أن آلابء لوحيد ميكن بعد التّ مّث  ،وحيدالتّ  تِ اهَ  18{َأَماينِّ َأْهِل اْلِكَتاِب ۗ َمن يـَْعَمْل س وء ا ُي َْز ِبهِ لمْيَس بََِمانِيِّك ْم َوََّل } 17{يـََتَساَءل ونَ 
، وحيدالتّ ُترص على شيء أن  أهمّ نعم  ا،تكون موّحد  شيء أن  لكن أهمّ  ،ألبناء، وُتُصل منهم نوع من الّشفاعة لاألبناء واينفع

أن تقّصر _ لكن لو حصل الّتقصي  هذا الكالم جماال  وأان ال أترك لك يف ، فحّّت لو حصل تقصي بعد ذلك _ وميتأل قلبك إمياان  

                                                             
1  [4511 حديث رقم_ [ 215: ابب }وأنذر عشيتك األقربني واخفض جناحك{ ]الشعراء _كتاب تفسي القرآن   _صحيح البخاري ]  5
1 ِتغحَفاِر _  صحيح مسلم ]  6 َبِة َوااِلسح َعاِء َوالت َّوح ِر َوالد  رِ اَبُب َفضحِل ا _كتاب الذِّكح ِتَماِع َعَلى ِتاَلَوِة الحُقرحآِن َوَعَلى الذِّكح  [4996حديث رقم _  اِلجح
1  [101: ؤمنون]امل 7
1  [123: ّنساء]ال 8

http://www.hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=4511&book=33
http://hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=4996&uid=54671&sharh=1711&book=31
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ايف  تَ شح عِ  مبعن أن تكون اّلذي هو َدعحَوى وحيدوليس التّ  _ وحيد احلقيقيّ بعد وجود التّ   _ جمتمع موّحد تعتقد نفسك ُموّحد 
  .سيه أهّنم سائرون على مثلنوه أطمقد هم أبناؤه  فها؛ وُتسن الظّن به ،اللهوتعرف ج ،وتعرف كماله ،تعرف هللاوإّنا 

قد كان هو مّهه، ف ، عند ماتهّّت حتن به اع، و يف حياتهاعتن به  ،وحيدكان منارة للتّ   قّرر أّن إبراهيم عليه الّسالمنُ نعود و إذ ا س
 هبا ىصَّ وَ   _هُ تُ لَ ف َ وهو انَِ  _ ى يعقوب، فوصّ عنها أيض   هُ و نُ أخذها ب َ  _ ة _ وهي طريقة الّتوصيةريقالطّ  هوأخذ هذ فوّصى به بَِنيِه،

ينفع  ّلذيأن يكون هذا ا ، راغبنيهّم شيءابلّتوحيد اّلذي هو أ ىواب وصّ من سار على طريق احلّق والصّ  كلّ بَِنيِه؛ وهكذا  ا أيض  
 .األبناء عند هللا

، رقاء ابإلجابة على سؤال تكرّ ي هذا اللّ هِ نح ن ُ   الّدنيا؟  وز الّدعاء بشأنهل جي ضةالفري وهي مسألة الّدعاء يف من عّدة طُُرق 
 :أنيخ ابن عثيمي رمحه هللا يف هذا الشّ نسمع إجابة الشّ 

فهل هذا  الة بذلك.بطل الصّ القة، وتة عمبّ ارزقين جارية حسناء، أو دا همّ الة؛ اللّ نيا يف الصّ ؤال ملالذ الدّ ال جيوز السّ ) السؤال:
 (فل يف هذا؟صحيح؟ وهل هناك فرق بني الفريضة والنّ 

فلإلنسان أن يدعو يف صالته وخارج  ليس بصحيح،نيا كون اإلنسان َّل ُيوز أن يدعو يف صالته مبالذ الدّ  يخ:الشّ ) اجلواب:
1« شراك نعلهه حىّت ليسأل أحدكم ربّ » صالته مبا شاء، ويف اِلديث: 9 شهد ا ذكر التّ مّ ـحيحي ل. ويف حديث ابن مسعود يف الصّ 

2«َما َشاءَ   ِمَن اْلَمْسأََلةِ مث م يـََتَخريم  » قال: 0 . 
ين عاء مبا شاء من أمور الدّ )ما( اسم موصول، واَّلسم املوصول يفيد العموم، فيقتضي جواب الدّ  ؛ ألنّ لفظ عامّ  «ما شاء» وقوله

هم ارزقِن زوجة نيا مثل أن يقول: اللّ افلة ما يتعلق بمور الدّ والنّ نيا واآلخرة، فيجوز لإلنسان أن يسأل يف صالته الفريضة وأمور الدّ 
ا أمّ » الم:الة والسّ عليه الصّ  بّ على هذا، وقد قال النّ  عموم األحاديث تدلّ  بة. أو ما أشبه ذلك؛ ألنّ ارة طيّ حسناء، أو سيّ 

نيا املسألة جواز دعاء اإلنسان مبا شاء من خري الدّ واب يف هذه دعاء دون دعاء، فالصّ  ومل خيصّ «. عاءجود فأكثروا فيه من الدّ السّ 
2(واآلخرة يف صالته. 1  

 ،اآلخرةشأن نيا و أن الدّ ش أنه،شوجيعلنا ّمن دعاه يف كّل  ،هناوأن يفقّ  ،مناأن يعلّ  وجلّ  زّ نسأل هللا ع ،احلمد هلل
 .ارنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّ ربنا آتنا يف الدّ 

 وحبمدك أشهد أن ال إله إاّل أنت أستغفرك وأتوب إليك.سبحانك الّلهّم 

 الّسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

                                                             
1 ُ َعَليحِه َوَسلََّم:   9 ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َع نَ عحِلِه ِإَذا ان حَقَطعَ »َعنح أََنس   .رواه ابن حبان وضعفه األلبان  «لَِيسحَأَل َأَحدُُكمح رَبَُّه َحاَجَتُه ُكلََّها، َحّتَّ ِشسح
2  .يف صحيحه مسلم رواه  0
2  .نياالة مبالذ الدّ عاء يف الصّ حكم الدّ  ([28الشريط رقم ] )_  حممد بن صاحل العثيمنيالعالّمة الّشيخ لفضيلة  _ ربسلسلة فتاوى نور على الدّ  1

http://binothaimeen.net/content/6940

