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بسم اهلل الرمحن الرحيم
أخواتي الفاضالت ،إليكم سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمريي حفظها اهلل ،وفّق اهلل بعض األخوات
لتفريغها ،ونسأل اهلل أن ينفع هبا ،وهي تنزل يف مدونة (عِـلْـمٌ يُـنْـتَـفَــعُ بِــهِ)
/!#/http://tafaregdroos.blogspot.com
تنبيهات هامة:
 منهجنا ا لكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل. هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ومل تطلع عليه األستاذة حفظها اهلل ،أما الدروس املعتمدة من األستاذة فهي موجودة يفشبكة مسلمات قسم (شذرات من دروس األستاذة أناهيد)
/http://www.muslimat.net
 الكمال هلل عز وجل ،فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلطأ ،فما ظهر لكم من صواب فمن اهلل وحده ،وما ظهرلكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان ،ونستغفر اهلل..
واهلل املوفق ملا حيب ويرضى.

2

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
حنمد هللا محدا كثريا طي با مباركا ونسأله سبحانه وتعاىل يف هذا اليوم املبارك يف بداية هذه العشر اليت نسأله سبحانه وتعاىل أن
تكون مباركة علينا أ ن جيعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدوران وجالء أحزاننا ومهومنا ،اللهم آمني.
وأن جيعلنا من املخلصني الصادقني وأن يغفر لنا تقصريان وإسرافنا يف أمران ويثبت أقدامنا وينصران على القوم الكافرين.
نتدارس اليوم أبمر هللا آايت من سورة فاطر هذه السورة اليت موضوعها التوحيد تبني آايته ،وتدل على دالئله فتبتدئ ابلربوبية
وتدفع من يقرأها إىل أن يتأمل يف آايت هللا الكونية حىت يصل إىل األلوهية وعبادة هللا وحده ال شريك له.
وموطن دراستنا هلذه السورة خامتتها ،فإهنا ُختمت آبايت فيها داللة على عظمة هللا وسلطانه وكماله وجالله ورمحته بعباده.
ك} وهذا الفعل العظيم هلل عز وجل سيظهر منه كمال عظمة هللا وقدرته ،ميسك
وبداية دراستنا من قوله تعاىلِ{ :إن اّلله مُيْ ِس م
ماذا؟ {السماو ِ
ض} من أي شيء؟ {أه ْن ته مز هول} ولو حصل وزالتا ال ميكن ألحد أن ميسكها { هولهئِ ْن هزالههَا ِإ ْن أه ْم هس هك مه هما
ات هو ْاْله ْر ه
هه
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ورا}.
يما غهفم ً
م ْن أه هحد م ْن به ْعده} مث ختم هللا بقوله {إِنهم هكا هن هحل ً
قال السعدي رمحه هللا " :خيرب تعاىل عن كمال قدرته " يظهر يف إمساك السماء.
"ومتام رمحته " يظهر يف إمساك السماء.
"وسعة حلمه ومغفرته" وسيتبني لنا أين يظهر سعة احللم واملغفرة ،لكن متام القدرة ومتام الرمحة واضح يف كون أن هللا ميسك
السماوات واألرض أن تزوال ولو حصل وقدر أن تزول ال يستطيع أحد أن يردها إىل مكاهنا وال أن يعيدها إىل نظامها.
فكل املعبودات ال تقدر على خلق شيء من السماوات واألرض كما هو متبني يف السورة ،وهللا هو خالقهما وهو ممسكهما،
إذن ال يوجد حادث إال إبجياده وال يبقى شيء إال إببقائه ،ومعناه أن أهل اإلميان يعلمون أن كل أحد غري هللا ال تصرف له
يف الكائنات ال يف األرض وال يف السماء ،ويعلمون أن هللا قيوم.
إذن (ميسك) من آاثر قيوميته ،فهو سبحانه وتعاىل قيوم على السماوات واألرض ،فما بقاءها حمفوظة إال ألنه قائم عليها ،فهو
احلافظ هلا بقدرته سبحانه وتعاىل نظام بقاؤها ،وهذا اإلمساك فعل من أفعاله ،أثره أن ال ينفلت هذا الكون وال يتفرق.
إذن السماوات واألرض حمفوظة حبال استقرار بسبب أن هللا ميسكها ،أما (كيف) فهذا ليس شأننا ،وهذه حقيقة ،أن هللا
ميسكها ،ولذا هذا النظام وهذا االستقرار الذي نعيشه وكون هذه الكرة يف الفضاء وهي راسية كما مر معنا يف سورة النمل،
كل هذه احلقائق ال توجد لدينا نظرايت هلا ،وال يوجد لدينا تفسريات هلا إال تفسري واحد :أن هللا أمسكهما ،وهذا التفسري
ويفظ ألبنائنا.
جيب أن يُوضح ويُبني ُ
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وحنن لسنا يف معرض انتقاد أي نظرية علمية يقول عنها أهلها أهنا علمية ،ال قانون اجلاذبية األرضية وال غريه ،هذا ليس حمل
للنقاش ،حنن نريد أن نعرف ماذا نقول ألبنائنا عما يرونه من هذا النظام احملفوظ الذي يستطيعون أن يروا آاثره ،وأهل هذا
العلم يقولون النظام الشمسي ،فهذا نظام للشمس وللكواكب األخرى وتدور يف فُلك اثبت ومستمر ،وإذا أراد هللا عز وجل
أن ينتهي هذا العامل قيض فيه ما يطرأ عليه ويسبب خلله وفساده وخرقه بعد االلتئام وفتقه بعد الرتق ،ووقتها تتفكك هذه كلها
ويصل ما أخربان هللا به يف كتابه إذا الشمس كورت وأن النجوم اندثرت ،وكل هذه األشياء اهلائلة العظيمة اليت ستحصل ملا
يريد هللا عز وجل.
الذي نريد أن نقوله اآلن أن تفسري هذا النظام الكوين عندان ليس بنظرية فالن وال فالن ،عندان هذا النظام الكوين تفسريه (أن
هللا ميسكهما) ،السماوات واألرض ،ولذلك ال تزوال ،ولذلك ملا ترمي األشياء إىل أعلى تسقط إىل أسفل ،ولذلك حنن ال
نستطيع أن نطري ،ولذلك ولذلك ..كل هذه األمور اليت تسأل عنها جواهبا :أن هللا جعل هلذا الكون نظاما وأن هذا النظام
نعرب عنه أبن هللا أمسك السماوات واألرض ،ونعتقد أنه فعال وال نعلم كيف ،نعتقد الصفة وال نعلم كيف تكون هذه الصفة،
فلذا ال يُنتظر ممن يسمع هذا إال اإلميان ،وليس املناقشة وحماولة نقل هذه احلقائق إىل العلم احلديث ،نؤمن أن هللا ميسك
السماوات واألرض ،وهذا املعىن يكفينا يف اعتقادان.
وإمساكهما مينع السماوات واألرض من الزوال كما هو متبني ،وهذا فيه إيقاظ للبصائر لكي تعلم هذا اخلرب إمجاال وتبحث
عنه تفصيال وتتدبر يف اتساق هذا النظام البديع ،فتزيد إمياان وتنتفع به.
يقول  " :وأنه تعاىل ميسك السماوات واألرض عن الزوال ،فإهنما لو زالتا ما أمسكهما أحد من اخللق ،ولعجزت قدرهم وقواهم
عنهما " وهذا حق يقني ،فإن أهل السماوات واألرض كلهم لو اجتمعوا على أن يؤخروا هذه الشمس عن الشروق أو الغروب
ما استطاعوا ولو بذلوا ،فمعناه أن اخللق يرون آاثر كمال قدرة هللا يف تسخري هذه األشياء.
{ هولهئِ ْن هزالههَا} وهذا التقدير معناه أن يكونوا على حذر فإهنما ميكن أن تزوال ،وملا ننظر يف سياق السورة نرى أن ذكر إمساك
السماوات عن الزوال بعد حماجة املشركني وبعد بيان غرورهم ،كأن فيه إشارة له أن ما تدعونه فظيع ،يزلزل األرض ويسقط
السماء لو ال أن األرض أراد بقاءمها حلكمة ،وهذا كأنه إشارة إىل اسم الغفور واسم احلليم الذي ُختمت هبما اآلية { إِنهم هكا هن
ِ
ورا}  ،فكأنه يقال ما أشد وأفظع ما فعلتم لو ال أن هللا حليم غفور كان أهلككم.
يما هغ مف ً
هحل ً
ِ
ال ههدًّا
ض هوهِخَتر ا ْْلِهب م
وهذا يشبه ما مر يف سورة مرمي {لههق ْد ِجئْ َم ْم هش ْي ئًا إِدًّا ( )89ته هكادم الس هم هاو م
ات يه َه هفط ْر هن منْهم هوته نْ هشق ْاْله ْر م
( )90أه ْن هدعه ْوا لِلر ْمحه ِن هوله ًدا } فمعناه أن هذه املخلوقات كلها تتأثر وتكاد تزول لو ال أن هللا يعاملنا حللمه ومغفرته ،ففي
صفة احللم على املؤمنني من أنه سبحانه وتعاىل ال يزعجهم هبذه الفظائع العظيمة ،ويلم على الكافرين فال يتعجل عليهم ،بل
يتأخر يف مؤاخذهتم فإن التأخري من آاثر احللم ،وهو الغفور سبحانه وتعاىل وتقتضي صفة املغفرة أن يف اإلمهال إعذار للكافرين
لعلهم يرجعون.
يقول الشيخ " :ولكنه تعاىل ،قضى أن يكوان كما وجدا ،ليحصل للخلق القرار ،والنفع ،واالعتبار" وقد مر معنا كيف أن كل
املخلوقات خلقها هللا عز وجل لالنتفاع ولالعتبار.
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"وليعلموا من عظيم سلطانه وقوة قدرته ،ما به متتلئ قلوهبم له إجالال وتعظيما ،وحمبة وتكرميا"
معناه لو أنك رأيت السماوات واألرض وكيف أن هللا قيوم عليها سيظهر لك من عظيم سلطانه وقوة قدرته ما به ميتلئ قلبك
إجالال وتعظيما وحمبة وتكرميا.
"وليعلموا كمال حلمه ومغفرته " وهذا ظاهر يف كون أن املذنبني أمهلوا.
"إبمهال املذنبني ،وعدم معاجلته للعاصني ،مع أنه لو أمر السماء حلصبتهم " رمتهم ابحلجارة.
ِ
ورا}"
يما هغ مف ً
"ولو أذن لألرض البتلعتهم ،ولكن وسعتهم مغفرته ،وحلمه ،وكرمه {ِإنهم هكا هن هحل ً

وأمام هذه الصفات العظيمة البد من وقفة أتمل خصوصا وحنن يف هذا الشهر العظيم ،وكنا هننئ بعضنا بدخوله ،وها حنن
بدأان نشعر خبروجه! وها حنن أقبلنا على عشر عظيمة فيها ليلة عظيمة (ليلة القدر)  ،ومن حلم هللا عز وجل على املؤمنني رغم
معصيته م وتقصريهم ورغم الذنوب اليت تكاد تصل عنان السماء ،ورغم التقصري وقلة اجلهد يف الطاعة وعدم الشكر كما ينبغي،
رغم هذا كله لكن من آاثر حلمه أن دعا خلقه وجعل هلم أايما فاضالت ،البد أن ينتفعوا هبا حق االنتفاع ،البد أن ال يكونوا
حمرومني ،فهو احلليم ،مد يف األعما ر وزاد يف فضائل األايم وجعل ليلة خري من ألف شهر ،العابد فيها مأجور كأنه عبد ألف
شهر ،من آاثر حلمه يدعو خلقه للعمل الصاحل ليغفر هلم ،وهو غين اتم الغىن عن اخللق ،كرمي غاية الكرم معهم ،ومن كرمه
هذا الذي نراهُ ،ميد لنا يف األعمار ،أتيت لنا أايم فاضالتُ ،يض اخللق على عبادات..
فعلينا أن نسأله تعاىل وهو وحده املسؤول أن يرزقنا حوال وقوة ،وأن يوفقنا ألعمال يبها ،وأن نكون خملصني يف ذلك.
وقد كان رسولنا صلى هللا عليه وسلم له حال يف هذه العشر ختتلف عن غريها!
وما لنا إال أن نرجو مغفرته وننتفع حبلمه ،فندخل يف سعة حلمه ،وننتفع منها ،ونرى أتخريه وحبسه عنا العقوبة اليت نستحقها
بتقصريان يف شكره ،نستفيد من أتخري هذه العقوبة ابالستغفار والتوبة عله ينظر إلينا فريمحنا!
إذن علمنا من هذه اآلية العظيمة عن هللا أمور عظيمة:
أوهلا :أن هللا عظيم يف قدرته واسع يف رمحته.
وعلمنا أنه قيوم سبحانه وتعاىل يقوم على خلقه.
فعِلمنا بكمال قدرته وسعة رمحته وقيوميته على خلقه ِمن عِلمنا أبن هللا ُميسك السماء وميسك األرض.
من هذا العلم عرفنا كمال قدرته وسعة رمحته وقيوميته.
ومن هنا تفرع األمر اجلديد ،فإن إزالة السماوات واألرض يف قدرة هللا كما هو معلوم وهللا على كل شيء قدير ،لكن من رمحته
وحلمه ومغفرته ح ِفظ اخللق من ذلك ،فال يفجع املؤمنني وال يعاجل الكافرين ،وإال األمر كن فيكون ،لو أمر السماء لرمتهم
ابحلصى ،ولو أذن لألرض البتلعتهم ،ولو أمر البحر هلاج عليهم ،نعوذ ابهلل من سخطه وغضبه
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مث أييت قوله تعاىل { :وأهقْسموا ِِب ِ
ّلل هج ْه هد أهُْيهاِنِِ ْم} وهذه حكاية عن املكذبني الذين رأوا آايت هللا فأنكروها وهم الذين عاملهم
ه هم
هللا عز وجل ابحللم ودعاهم إىل مغفرة ذنوهبم ،لكن نسمع ماذا كان موقفهم ،فهؤالء أقسموا ابهلل جهد أمياهنم ،على أي شيء؟
ِ
اء مه ْم نه ِذ ٌير} يعِدون أنه لو جاءهم نذير {لههي مكونمن أه ْه هدى ِم ْن إِ ْح هدى ْاْلمهم ِم} ،وهم واثقني يف أنفسهم يظنون أن األمر
{لهئ ْن هج ه
بيدهم ،فلما جاءهم نذير ما زادهم إال نفورا.
وهذا من آاثر تعظيم النفس ،يظن الظان أن اإلميان بيده مىت شاء ويظن أنه لو أراد أن يؤمن استطاع أن يؤمن دون أن أيذن
له هللا ،وهذه املقولة عند العرب الظاهر أهنا صدرت قبل بعثة النيب صلى هللا عليه وسلم ملا كانت النصارى تدعوهم وكانوا يف
جماري احملاورات واملفاخرة بينهم وبني النصارى ممن يقدم عليهم مبكة أو هم يقدمون عليه يف الشام ،ويكلم هؤالء النصارى
املشركني عن عيبهم لعبادة األصنام ويدعوهنم إىل النصرانية ،وهم نصارى ويرون أن الدعوة مطلوبة منهم ،فكانوا يدعون املشركني
إىل إتباع النصرانية ويقبحون هلم الشرك ،فكان املشركون ال جيرؤون على تكذيب أهل الكتاب؛ ألهنم هلم مكانة عندهم،
وينظرون هلم بعني الوقار ،فهم يرونه يعرفون الدين وهم ال يعرفونه ،فكانوا يعتذرون أبن رسول القوم الذي يدعوهنم إىل دينهم مل
يكن مرسال إىل العرب ،ولو جاءان رسول لكنا أهدى منكم.
ِ
اب له مكنا أه ْه هدى ِم ْن مه ْم} ،هذا تصور يتصوروه عن أنفسهم ،أهنم
وهذا مثل يف سورة األنعام{ :أه ْو ته مقولموا ل ْهو أهّن أمنْ ِز هل هع هل ْي هنا الْكهَ م
لو نزل عليهم كتاب أو جاءهم رسول فسيكونون مؤمنني.
معناه أن هللا عز وجل ملا أخربان يف أول السورة عن ضالل املشركني يف شأن ربوبيته ويف شأن الرسالة ،بني هلم فظاعة ما يقولون
يف اآلية السابقة ،وبني هلم أهنم مل خيتاروا الطريق للدخول يف حلمه وهو احلليم الغفور ،واغرتوا بذلك.
وهم أقسموا ابهلل جهد أمياهنم :يعين أبلغها وأقواها ،من اجلهد والتعب.
{وأهقْسموا ِِب ِ
ّلل هج ْه هد أهُْيهاِنِِ ْم} حلفوا ابهلل وأقسموا ابهلل قسما فيه جهد يقولون {لهئِ ْن هجا هء مه ْم نه ِذ ٌير} يعين الرسول ،وعدوا أن
ه هم
{لههي مكونمن أه ْه هدى ِم ْن إِ ْح هدى ْاْلمهم ِم} ،يعين أحسن من أمة من األمم اليت عندها الدين سواء كانوا اليهود أو النصارى.
وهنا ترى استعظام النفس وشعورهم أبهنم أهل اختيار وأهنم سيكونوا أفضل األمم نتيجة أهنم سيستجيبون مىت أرادوا ،وهذا
يشري إىل أمر عجيب وهو أن بعض العرب كانوا يعلمون برسالة الرسل ،وحىت لو كانوا يقولون ما أنزل هللا على بشر من شيء
إمنا يقولون ذلك من ابب املالحة واحملاجة ملا أُلزموا ابحلجة.
ِ
ورا} يعين ملا جاءهم الرسول
اء مه ْم نهذ ٌير هما هزا هد مه ْم إِل نمفم ً
املقصد اآلن أهنم يقسمون أنه لو جاءهم نذير أهنم سيؤمنون{ ،فه لهما هج ه
كان يقتضي األمر تغيري أحواهلم إىل ما هو أحسن وهم يقسمون هذا القسم العظيم ،قالوا إذا جاء النذير اهتدينا وازددان من
اخلري وتركنا الشر وطلبنا حماب ربنا ،لكن احلقيقة أهنم صاروا انفرين عن الدين الذي جاءهم ،وهذا وهللا وإن كان يف حق الكفار
املشركني وهو يف األصل يف حقهم لكنه خييفنا جدا!
كم قُلنا لو جاء رمضان فعلنا! وكم قلنا يف رمضان يف العشر األخرية سنفعل!
فالواجب أن تستيقظ قواان يف طلب احلول والقوة من هللا ،وأن نعرف أن األمر ليس بيدان ،صحيح املطلوب أن جنعل األايم
القادمة ليست مثل املاضية البد ،لكن ليس مبجرد األماين وال حىت ابخلُطب ،إمنا أوال بطلب احلول والقوة من هللا ،والدخول
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يف محاه ،والرغبة إليه ،واحملاولة الصادقة يف تفتيش ِصدق القلب ،وطلب من هللا عزمية تُعني على االنتفاع من هذه النعمة
العظيمة.
فها هم هؤالء العرب أقسموا ابهلل جهد أمياهنم :يعين اجتهدوا يف ذلك ،أنه لو جاءهم رسول سيكونوا أهدى من إحدى األمم
يعين اليهود أو النصارى ،وسيزدادون خريا؛ ألهنم ال يريدون إال الطريق ،فقط دلنا الطريق وحنن نسري ،وهللا يقول { :هزا هد مه ْم ِإل
ورا}.
نم مف ً
فنحن خنشى أن نكون نفعل مثل فعلهم! نُقسم أو نوعد أننا سنكون أفضل ،وتتوفر لنا الفرص ،وأيتينا الوقت املناسب ،فال
جنتهد!
لكن ليس لنا إال أن نطلب منه سبحانه وتعاىل أن يعطينا احلول والقوة ويبارك لنا يف األوقات ،وجيعل ذكره على ألسنتنا ويف
قلوبنا ويظهر أثر خشيته يف أعمالنا.
وال نكون مثل هؤالء الذين ازدادوا نفورا ،كانوا انفرين من قبول دعوة النصارى وانفرين من دين اليهود وأقسموا هذا القسم أهنم
لو جاءهم الرسول سيتبعون وملا جاءهم الرسول ما زادهم شيء وإمنا زادهم نفورا ،فأصبحوا ال يطلبون إال هوى أنفسهم ،وال
يرغبون إال إبظهار العناد الدال على أهنم كاذبني يف قسمهم ،وسيظهر لنا هذا أكثر ملا نفهم هذه اآلية اليت تستقبلنا..
ِ
اء مه ْم نه ِذ ٌير
يقول الشيخ السعدي" :وأقسم هؤالء ،الذين كذبوك اي رسول هللا ،قسما اجتهدوا فيه ابألميان الغليظة{ .لهئ ْن هج ه
ِ
اْلم ِم} أي :أهدى من اليهود والنصارى أهل الكتب ،فلم يفوا بتلك اإلقسامات والعهود.
لههي مكونمن أه ْه هدى م ْن إِ ْح هدى ه
اء مه ْم نه ِذ ٌير} مل يهتدوا" ولذا دائما نعيد على أنفسنا أتتينا الفرص وقد أقسمنا ووعدان وعاهدان أن نغتنم ،لو مد
{فه لهما هج ه
أعماران إىل رمضان تُبنا واستغفران وانتفعنا ،ولو أعطاان املال أنفقنا ،فهذا كله وعود وملا أتيت أزماهنا تظهر حقائقها ،فما لنا إال
أن نطلبه سبحانه وتعاىل أن يعيننا ،كيف ال نتمىن أن نعمل األعمال الصاحلة!؟ حنن حنب األعمال الصاحلة ،نقول ليس املمنوع
متنيها ،إمنا الثقة ابلنفس أن أستطيع أن آتيها دون أن أُرزق من هللا حوال وقوة ،هذا الذي يؤذينا.
اء مه ْم نه ِذ ٌير} مل يهتدوا ،ومل يصريوا أهدى من إحدى األمم ،بل مل يدوموا على ضالهلم الذي كان ،بل {ما زاد ُهم}
"{فه لهما هج ه
ورا} وزايدة ضالل وبغي وعناد.
ذلك {إِل نمفم ً

وليس إقسامهم املذكور ،لقصد حسن ،وطلب للحق ،وإال ُلوفقوا له ،ولكنه صادر عن استكبار يف األرض على اخللق ،وعلى
احلق ،وهبرجة يف كالمهم هذا ،يريدون به املكر واخلداع ،وأهنم أهل احلق ،احلريصون على طلبه ،فيغرت به املغرتون ،وميشي
خلفهم املقتدون".
وهذه من أخطر أحوال اإلنسان هذه احلال جتعل صاحب القسم يف حال من الكذب على النفس؛ ألنه ميكر ،يعين الذي
سبب هلم أنه ملا جاءهم النذير مل يؤمنوا أن وعوداهتم كلها إمنا هي من ابب املكر.
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ميكرون أبي شيء؟ ممكن أن يكون مكرهم هذا ما هو واضح يف اآلية { ِ
ارا ِف ْاْله ْر ِ
ض هوهم ْك هر السيِ ِئ}( ،استكبارا يف
ْ
اسَ ْكهب ً
األرض) والسني والتاء هنا للمبالغة ،واملقصود يف األرض يعين يف موطن بلدهم ،واملكر معناه إخفاء األذى حىت يصل صاحبه
ملراده ،وهو نوع من الغدر ،وهو منايف لألخالق الكرمية.
فال يوجد مكرا سيئا إال ومقصود صاحبه سيء ،كيف نفهم اآلايت؟! رمبا أن هؤالء العرب ملا كانوا يسمعون الدعوة إىل الدين
وخياطبون هبا كانوا يريدون أن ال تظهر صورهتم معرتضني على دين اليهود والنصارى جملرد االعرتاض مع حسنه على دينهم ،أي
عاقل ملا يقارن بني دين املشركني ودين النصارى جيد أن دين النصارى خري من دين املشركني يعرتفون ابهلل ،وهؤالء يعبدون
حجارة ،خصوصا وأن التثليث مل يكن دين كل النصارى املوجودين يف ذاك الزمان.
الشاهد أنه ملا كانوا جيلسون يف جمالسهم ويسمعون هذا الكالم ال يريدوا أن يكون هم املعابني -أن يكون فيهم العيب -ألهنم
سيصبحون أقل من غريهم ،فرييدون أن يبقوا هم األعلى ،فمن أجل هذا االستكبار ومن أجل أهنم يريدون أن يكونوا خري
الناس دائما وال أحد يعيبهم يف أي شيء فيقولون لو جاء رسول من عندان منا وبِلُغتنا سنؤمن به ،فكان كالمهم الذي فيه
وعود لإلميان جملرد أن يبقوا يف صورة حسنة.
بعيدا عن الشرك والكفر وهكذا يف داير أهل اإلسالم ،قد أييت أحد فيوعظ وينصح ،واملوعوظ املنصوح ال يريد أن يكون أقل،
يصيبه الكرب ،فيحتال بصورة ال تُظهر أنه معرتض على الناصح ،كأنه موافق للناصح ويف نفس الوقت له عذر يف امتناعه ورده،
فهو يرد احلق استكبارا ،هذا شيء لوحده ،لكن رده بطريقة املكر هذا شيء آخر.
فاملاكر يكون مستكربا ويُبقي صورته اخلارجية حسنة أمام من ينصحه ،فيُنصح ويوعظ ويكون حقًّا هذا الكالم لكن لو نظران
إىل اخلالفات الفقهية ستجد األمر واسع مثال ،ورمبا يكون صحيح األمر واسع لكنه هو ال يتكلم هذا الكالم إال ليبقي صورته
حسنة وال يهمه حقيقة األمر ،واحلقيقة أنه ال ييق ضر املكر السيء إال أبهله ،فأنت أتيت تعظ الناس وتقول هلم افعلوا اخلري
وافعلوا الصواب فيقولوا حنن حنب الصواب واخلري ونريده لكن العلماء ما اتفقوا! فيمكر بك ،خيرجك من اخلطاب األساسي
ويلقيك يف دوامة اتفاق العلماء وعدم اتفاقهم ويدخلك يف املسألة الفرعية ،أو يسألك فيقول حنن نريد اخلري ونكره الشر ونريد
أن نطيع ربنا لكن ما حكم كذا وكذا ،وكذا وكذا يكون من املسائل الفرعية ،او يسألك فيقول حنن نريد اخلري ونكره الشر ونريد
أن نطيع ربنا لكن ما حكم كذا وكذا من املسائل اليت وقع فيها اختالف وإشكاالت ،فيكون مراده جمرد املكر { ،هوهل هَِيي مق
ال هْم ْك مر السيِ مئ إِل ِِب ْههلِ ِه}.
إذن ليس إقسامهم املذكور لقصد حسن وطلب للحق وإال ُلوفقوا له ،لكنه صادر عن استكبار يف األرض على اخللق وعلى
احلق ،يقول وهللا لو أعرف احلق ولو اتفق هؤالء العلماء سأسري وراءهم ،وهللا لو أتيت يل آبية تدل على أن غطاء الوجه واجب
سأفعل ،منهم الصادق ومنهم الكاذب ،الكاذب يستعمل هذا مكرا.
يقول الشيخ" :وهبرجة يف كالمهم هذا ،يريدون به املكر واخلداع ،وأهنم أهل احلق ،احلريصون على طلبه ،فيغرت به املغرتون،
وميشي خلفهم املقتدون".
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وهذا كثري لألسف ،اآلية وقعت يف الكالم حول أهل الكفر لكن أيضا يدخل فيها أهل اإلسالم الذين استكربوا عن اتباع
آايت هللا ومكروا ابلناس يف صدهم إايهم عن سبيل هللا ،فيكونون قد مجعوا بني املصيبتني يف أنفسهم ويف غريهم.
"{ هول هَِيي مق ال هْم ْك مر السِي مئ} الذي مقصوده مقصود سيئ ،ومآله وما يرمي إليه سيئ ابطل {ِإل ِِب ْههلِ ِه} فمكرهم إمنا يعود
عليهم" وحماولتهم لتشويه احلق ستعود عليهم.
"وقد أابن هللا لعباده يف هذه املقاالت وتلك اإلقسامات ،أهنم كذبة يف ذلك مزورون ،فاستبان خزيهم ،وظهرت فضيحتهم،
وتبني قصدهم السيئ ،فعاد مكرهم يف حنورهم ،ورد هللا كيدهم يف صدورهم".
وهذا عند أهل اإلسالم احلمد هلل واضح ،فإن الليربالية وغريها من األفكار الباطلة تدخل على أمة اإلسالم مبك ِر من هؤالء
فيأيت يقول أعطيين دليل على وجود هللا ،أعطين دليل على أن الرسول مرسل من عند هللا ،وهكذا .أييت يسأل كأنه يريد احلق
وهو يريد الباطل ،أو أحد أييت يقول أان سأكون من أهل السنة لو أجبت على هذا السؤال وهذا السؤال ،وهم يريدون بذلك
املكر ويريدون إال أن يدخل يف قلوب أهل اإلميان الشك ،فريد هللا عن أهل اإلميان وخترج العلوم الكثرية الرادة ويكتب الفضالء
يف شأن كل مسألة ،وجتد هؤالء وهؤالء يتناقلون اخلري فينتشر اخلري على يد احملاربني له.
وهذا كثري فيمن يقرأ التاريخ ،فإهنم ملا محلوا محلة الرجل واحد على املسلمني فيما يسمونه حماربة اإلرهاب ،عاملهم هللا عز وجل
بضد ما أرادوا ،فما وقع يف حباهلم إال ضعيف اإلميان أو سيء القصد أو سيء اإلرادة ،وحبث عن هذا الدين العظيم وأراد أن
يعرف حقيقته من مسع وكان قصده حسنا ،من مسع احملاربة وهؤالء إرهابيني وكان قصده حسن وعنده عقل فكان حماربته
لإلرهاب دعااي لكثري من العقالء أن يعودوا فيبحثوا عن اإلسالم ويعرفوا اإلسالم.
"فلم يبق هلم إال انتظار ما يل هبم من العذاب ،الذي هو سنة هللا يف األولني ،اليت ال تبدل وال تغري ،أن كل من سار يف الظلم
والعناد واالستكبار على العباد ،أن يل به نقمته ،وتُسلب عنه نعمته".
وهذا ال يتغري ،الذي يستكرب ويبني نفسه أنه يريد اخلري وميكر ابملؤمنني يف صورة إرادته للخري ،هذا ستحل عليه النقمة وتُسلب
عنه النعمة ،مهما رفعه اإلعالم ومهما صوروه بصورة املصلح ومهما أتوا أبطروحاته على أننا نريد جواب على هذه اإلشكاالت،
ستذهب إشكاالته وسيثبت هللا اإلميان يف قلب املؤمنني وستحل عليه النقمة وتسلب عنه النعمة.
"فلي تَّرقب هؤالء ،ما فعل أبولئك" من هم اليوم يعيشون هذا اليوم فليفكروا كيف قُتل أولئك يوم بدر ،وكيف وقع عليهم عاقبة
الشرك وال ييق املكر السيء إال أبهله.
حنن نرتقب ما فُعل بقريش وغريهم من العرب اليت مكرت املكر السيء ومن قبلهم ،وهم ينظرون إىل من قبلهم {أههوهلْ يه ِسريموا
ِ ِ
اْلر ِ
ين ِم ْن قه ْبلِ ِه ْم هوهكانموا أه هشد ِم ْن مه ْم قمو ًة} إذن متكرون املكر السيء وال تظنون أنه ينقلب
ض فه هي ْنظممروا هك ْي ه
ف هكا هن هعاقهبةم الذ ه
ِف ْ
عليكم هذا ألنكم مل تنظروا يف األرض نظر استدالل ،أنتم تساوون األولني يف كونكم منذرين ،كفرمت ،مكرمت ،سيحل بكم ما
حل هبم من أنواع هم يشاهدوهنا من آاثر استئصاهلم يف دايرهم ،ميرون عليها مصبحني وهم يف الليل ،فهم يعلمون ويرون آاثر
االستئصال ،فكيف أيمن من مكر السيء أال ُييط به املكر السيء وميكر هللا به؟!
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إذن ال تظنون أن أحدا ينفعكم ،بل سريوا يف األرض وانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ،كيف دمر هللا عليهم ،وللكافرين
أمثاهلا ،خلت منهم منازهلمُ ،سلبوا ما كانوا فيه من النعم بعد كمال القوة وكثرة العدد والعُدد ،وكثرة األموال واألوالد ،فما أغىن
عنهم ذلك شيئا وال دفع عنهم ذلك شيئا.
يقول الشيخ السعدي" :يض تعاىل على السري يف األرض ،يف القلوب واألبدان ،لالعتبار ،ال جملرد النظر والغفلة ،وأن ينظروا
إىل عاقبة الذين من قبلهم ممن كذبوا الرسل ،وكانوا أكثر منهم أمواال وأوالدا وأشد قوة ،وعمروا األرض أكثر مما عمرها هؤالء"
وهذا الشيء املهم جدا أن نعرف حضارة األقوام الذين سبقوا عظيمة ،فال نظن أنه مل يكن معهم شيء ،بل كان معهم شيء
طيا.
كان هلم حضارة ،لكن أبقى هللا آاثرهم يف دايرهم وذهب هبم ،فطوى العظيم سبحانه وتعاىل هؤالء ًّ
"فلما جاءهم العذاب ،مل تنفعهم قوهتم ،ومل تغن عنهم أمواهلم وال أوالدهم من هللا شيئا ،ونفذت فيهم قدرة هللا ومشيئته"
إذن ال ييق املكر السيء إال أبهله وانظر إىل ما وقع هبؤالء.
ِ
ِ ِ ِ
ِ
اْلر ِ
يما قه ِد ًيرا}".
ض} لكمال علمه وقدرته {ِإنهم هكا هن هعل ً
"{ هوهما هكا هن اّللم ليم ْعج هزهم م ْن هش ْيء ِف الس هم هاوات هول ِف ْ
فإنه سبحانه وتعاىل ال يفوته شيء وال يظن الظانني أن ما هم عليه من إمهال أن هللا ال يقدر عليهم تعاىل هللا عن ذلك ،بل
هو العليم الغفور وهو العليم القدير ،فمىت شاء أخذهم أخذ عزيز مقتدر.
ِ
اس ِِبها هك هسبموا هما ته هر هك هعلهى ظه ْه ِرهها ِم ْن هدابة} واحلقيقة هذا ما
ولذا أعاد هذا املعىن مرة أخرى فقيل لنا { :هول ْهو يم هؤاخ مذ اّللم الن ه
نعيشه ،فإننا يف هذه األايم العظيمة نعرتف هلل عز وجل بذنوبنا وآاثمنا وقلة إخالصنا وتشتت قلوبنا ودخولنا يف أنواع من
املعاصي اليت ال يرضاها ومن قلة شكر مع عظيم النعماء لكنه سبحانه وتعاىل ال يؤاخذ ابجلريرة ،ويغفر للمقبلني عليه التائبني
املنيبني.
ولو تعجل هلم ما ترك على ظهرها من دابة ،يعين مل يبق يف األرض أحد ،فال يغران أتخري املؤاخذة فنحسبه عجزا أو رضا من
هللا مبا حنن فيه ،ال نظن أن عطااي هللا اليت تزيد يوما بعد يوم يف مقابل معاصينا اليت تصعد يوما بعد يوم أن هذا دليل على أن
هللا راضي! بل عذاب هللا وعقوبته هلا أجل اقتضتها حكمته ،فيها مراعاة ملصاحل اخللق كلهم ،فال يُظن أن العطية تدل على
الرضا أو أن عدم العقوبة تدل على أن هللا يقبل هذا العمل.
وحنن مجيعا يف حلمه وشدة إمهاله كما يقول الشيخ" :مث ذكر تعاىل كمال حلمه ،وشدة إمهاله وإنظاره أرابب اجلرائم والذنوب،
ِ
اس ِِبها هك هسبموا} من الذنوب { هما ته هر هك هع هلى ظه ْه ِرهها ِم ْن هدابة} أي :الستوعبت العقوبة ،حىت
فقال { :هول ْهو يم هؤاخ مذ اّللم الن ه
احليواانت غري املكلفة".
إذا سيحاسبنا على كل أمر فعلناه هنا يف الدنيا ويعاقبنا به يف الدنيا ،كان ما بقي على ظهر األرض من دابة! من شدة عظمة
ما نفعل وعظمة قدرتنا.
ِ
ِِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ريا} فيجازيهم
"{ هولهك ْن} ميهلهم تعاىل وال يهملهم و {يم هؤخ مرمه ْم إِ هل أه هجل مم هس ًّمى فهِإ هذا هج ه
اء أه هجلم مه ْم فهإن اّلله هكا هن بعهباده بهص ً
حبسب ما علمه منهم ،من خري وشر"
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وهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون ،ومعناه أنه سبحانه وتعاىل إذا جاء أجلهم أخذهم مبا كسبوا ،فإن هللا كان بعباده
بصريا ،أي عليما أبفعاهلم سواء كان يف أتخريهم أو يف حالة جميء األجل.
ِ ِ
اّلل
اء أه هجلم مه ْم} مل يقل ماذا سيحصل هلم بل قال {فهِإن ه
إذن ننظر مرة أخرى لآلية { :هولهك ْن يم هؤخ مرمه ْم ِإ هل أه هجل مم هس ًّمى فهِإ هذا هج ه
ِِ ِ ِ ِ
ريا} ماذا سيحصل هلم؟ إذا جاء أجلهم أخذهم مبا كسبوا ،فإن هللا كان
هكا هن بعهباده بهص ً
ِِ ِ ِ ِ
ِ
ريا} أي عليما أبحواهلم ،وميكن أن أييت سؤال :ماذا جنت الدواب حىت تُستأصل بسبب ما كسب
{فهإن اّلله هكا هن بعهباده بهص ً
الناس؟! وكيف يُهلك كل من يف األرض فيهلك املؤمنون والصاحلون؟! فكان اجلواب فإن هللا كان بعباده بصريا ،فأما الدواب
ض هِ
{ه هو ال ِذي هخله هق له مك ْم هما ِف ْاْله ْر ِ
يعا} 1فإهالكها يكون إنذارا للناس ليقلعون ،وإذهااب ملصاحلهم
فإهنا خملوقة لإلنسان م
َج ً
من أجل أن يستفيقون ،وأما املؤمنني فإن ًّ
كال يُبعث على نيته ويعوضون ما خسروا يف دنياهم لو خسروا شيء من هذه األشياء

اليت ُوهبت هلم.
فاملقصود أننا ال نغرت حبلم هللا بل ننتفع من حلمه ،وهذه أايم مباركة نُقبل عليها فلنمتع نفسنا هبا بطاعة هللا ولنستفيد من حلمه
ونطلب مغفرته سبحانه وتعاىل ابألسباب اليت شرعها ،ومنها كثرة ذكره وشكره واغتنام األوقات يف قراءة كتابه وقيام ليله الذي
تفضل به علينا وتفضل بساعاته ،وصيام هناره الذي امت به علينا ،أسأل هللا عز وجل أن يرزقنا مجيعا احلول والقوة جلعل عشران
هذه مباركة انفعة ننتفع فيها من حلم هللا علينا ونطلب مغفرته ،فإن لكل عبد حاجة وأعظم احلاجات أن تُغفر الذنوب وتزال
الزالت ،فيصل العباد إىل رهبم ساملني يلقونه وهو راض عنهم فيكون مستقرهم جنات النعيم!
أسأل هللا عز وجل يل ولكم ولوالدينا ووالديهم ومجيع املسلمني املغفرة والرمحة وأن نكون من ساكين جنات النعيم.
سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.

انتهى اللقاء بفضل هللا..
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