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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

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

p://tafaregdroos.blogspot.comhtt/!#/ 

 :ةماه اتتنبيه

 منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل. -

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

 شبكة 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 ظهر  -

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

 ى.ا بح  ويرضواهلل املوفق مل

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.
 احلمد هلل محًدا كثريًا طيًبا مبارًكا، ونسأله سبحانه وتعاىل أن جيعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدوران وجالء أحزاننا ومهومنا اللهم

 آمني.
 

، وهذه اآلايت العظيمة اليت سنسمعها اآلن فيها من الثناء على نبينا 29-27آايت من سورة الفتح من آية نتدارس اليوم 
صلى هللا عليه وسلم وفيها من الثناء على الصحابة الكرام ما يسّبب يف قلوبنا عقيدتنا اليت متّيزان عن كل أهل األرض من اإلميان 

 نبياء قبله ومن احرتام الصحابة رفع منزلتهم كما أخرب بذلك ربنا وكما أمران.ابلنيب صلى هللا عليه وسلم إضافة إىل األ
 نسمع أوال اآلايت مث نبتدئ النقاش..

 فََعلِمَ تَخَاُفونَ لَا قَصِّرِينَوَمُ رُءُوسَكُمْ مُحَلِّقِنيَ  آِمنِنيَ اللَّهُ شَاءَ إِنْ اْلحَرَامَ الَْمسْجِدَ لَتَدُْخلُنَّ بِالْحَقِّ الرُّؤْيَا رَسُولَهُ اللَّهُ صَدَقَ }لَقَدْ

 بِاللَّهِ وَكَفَى ُكلِّهِ الدِّينِ عَلَى لِيُْظهِرَهُ الَْحقِّ وَِدينِ  بِالْهُدَى رَسُولَهُ أَرْسَلَ الَّذِي ُهوَ( 27) قَرِيًبا فَْتحًا ذَِلكَ دُونِ  مِنْ  فََجعَلَ  َتعْلَمُوا لَمْ  مَا

 وَِرضْوَانًا اللَّهِ مِنَ فَضْلًا يَْبتَغُونَ سُجَّدًا رُكَّعًا تَرَاهُمْ بَيْنَهُمْ رُحَمَاءُ الْكُفَّارِ عَلَى أَشِدَّاءُ مَعَهُ وَالَّذِينَ هِاللَّ  رَسُولُ مُحَمَّدٌ (28) شَهِيدًا

 فَاسَْتوَى فَاسْتَْغلَظَ فَآزَرَهُ شَطْأَهُ َأخْرَجَ كَزَرْعٍ يلِالْإِْنجِ فِي وَمََثلُهُمْ التَّوْرَاةِ  فِي مََثلُهُمْ ذَِلكَ السُّجُودِ َأثَرِ مِنْ وُجُوهِهِمْ فِي سِيمَاهُمْ

 َعظِيمًا{ وَأَجْرًا َمغْفِرَةً مِنْهُمْ  الصَّالِحَاتِ  وَعَمُِلوا آمَنُوا الَّذِينَ  اللَّهُ  َوعَدَ الْكُفَّارَ بِهِمُ ِليَغِيظَ الزُّرَّاعَ ُيعِْج ُ ُسوقِهِ عَلَى
 

 عقيدتنا وصف يف ميزة هلا الثالث السور وهذه ،احلجرات سورة وقبل حممد سورة بعد أتت فتحال سورة هي اليت السورة هذه
 الكفر. أهل مع وسلم عليه هللا صلى لتعامله ووصف اإلميان أهل تعامل معه، التعامل طريقة ويف وسلم عليه هللا صلى نبينا يف

  ولتوصيف وسلم، عليه هللا صلى للنيب التوقري مشاعر لتكوين تفصيلية دراسة دراستها منا مطلوب سور الثالثة هذه تكون وهكذا
 اليوم وحنن اوصً خص عامة، بصورة املسلمني جمتمع ومع عنهم، هللا رضي أصحابه ومع نبيهم مع اإلميان أهل حال يكون كيف

 : الثالثة اجلروح هذه من نشتكي
 ذلك ضعف بل هللا تعظيم قلة .1
 ذلك وضعف وسلم عليه هللا صلى النيب توقري وقلة .2
 .ذلك وضعف املؤمنني بني الرمحة قلة من ونشتكي .3
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صلى  ابلنيب ملؤمننيا عالقة وهي والثالثة الثانية والظاهرة ،منهجه القرآن فليكن ،اخلطرية الثالث الظواهر هذه عالج أراد فمن
 النيب توقري أراد نم   لقلب يهاف ما فاءالش نم   فيها سور الثالثة هذه ببعض، بعضهم املؤمنني وعالقة ،له وتوقريهمهللا عليه وسلم 

 .وسلم عليه هللا صلى
 يكون أن جيب وكيف وأحواهلم، الكافرين وعن ،وأحواهلم املنافقني وعن ،وأحواهلم املؤمنني عن األخبار كانت  حممد سورة ويف

 .معهم املؤمنني حال
 اخلرب وفيها ،{ُمِبيًنا فَ ْتًحا كَ لَ  فَ َتْحَنا ِإّنَ }: تعاىل لهبقو  ابتدأتصلى هللا عليه وسلم  النيب عن خبارأ فهي الفتح سورة يف أما
 وإن مسعناها اليت اآلايت هبذه ورةالس تمتوخ   ،{ِإميَاّنً  لِيَ ْزَداُدوا اْلُمْؤِمِنيَ  قُ ُلوبِ  ِف  الَسِكيَنةَ  َأنْ َزلَ  اَلِذي ُهوَ }: املؤمنني عن
 .{الرُّْؤيَ  َرُسوَلهُ  اّللَُ  َصَدقَ  َلَقدْ }: تعاىل قوله وهيالدراسة  بعد واضحة تكون هللا شاء
 وكيف يبيةاحلد قصة حول الكالم كان  الفتح سورة يف معلوم هو وكما هنا، املقصودة الرؤاي هذه هي ما جعران   جيعلنا وهذا

 .شوال يف أهنا وقيل ثة،احلاد هذه وكانت رمضان يف احلديبية إىل خرج وسلم عليه هللا صلى النيب أنّ  وفيها ا،فتحً  تربتع  ا  
 ؟{ِِبْْلَق ِ  الرُّْؤيَ  ُسوَلهُ رَ  اّللَُ  َصَدقَ  َلَقدْ }: بقوله بدأ ملاذا لكن ،ديبيةاحل بقصة متصلة الرؤاي هذه أن املقصود حال كل  على

 وهو أو احلديبية ىلإ خروجه قبل رؤاي رأى القوم، على وعرضها رؤاي رأى وسلم عليه هللا صلى النيب أنّ  القصة نم   يظهر الذي
 وعمرة حج قوعو  فيها ليست جمملة الرؤاي وكانت وقصروا، رؤوسهم وحلقوا آمنني مكة دخلوا قد وأصحابه كأنه  احلديبية يف

 أهنم وهاعربّ ستبشروا هبا و ا أصحابه على الرؤايصلى هللا عليه وسلم هذه  النيب قصّ  ملا ذلك، إىل يشري والتقصري احللق كان  وإن
 .املدينة من خرجوامن أجلها  اليت بعمرهتم مكة سيدخلون

 بعض أاثر ،املدينة ىلإ بدؤوا يعودونو  السنة، هذه يعودوا أن على قريش وبنيصلى هللا عليه وسلم  النيب بني الصلح جرى ملا
 !قصران وال حلقنا وال احلرام املسجد دخلنا ما يقولوا كأهنمالرؤاي!   فأين فقالوا ،الرؤاي رك  ذ   املنافقني

 فون به.و ستأتونه وتط فإنكم قال ال، :قالوا! اآلن؟ أنه أخربتكم قال أنه وسلم عليه هللا صلى النيب جواب فكان
صلى هللا  النيب لكن هلاأتو  هو العام هذه أهنا أتوهلا ومن ا،زمنً  حتدد مل الرؤاي أنّ  ههمنبّ  وسلم عليه هللا صلى النيب أنّ  املقصود

 .احلق بغري أخربهم ماعليه وسلم 
 :جهتني من نقاش إىل حتتاج املسألة هذه واحلقيقة

 .األول األمر هذا !الزمن؟ هذا يف تكون ال مث رؤايال الوقت هذا يف النيب يرى ملاذا: األوىل اجلهة
 من يعين نها،م خرج ممن كان  العمرة هذه يف مكة على مقبل كان  ممن كثري  القوم ويكون مكة على يقبلوا ملا مأهن أعلم وهللا

 الوقت ذاك يف لرؤايا هذه رسوله أرى وجل عز فاهلل اضطهدوهم، الذين القوم على وأقبلوا ضعفاء وخرجوا هاجروا، الذين أهلها
 يف أر نق ملا ولذا و،،اخل من قلوهبم تسلم فكأنه دايرهم، يف املشركني على اجلراءة وحيصل ،املؤمنني قلوب لتقوى أعلم وهللا

 عليه هللا صلى النيب رؤية آاثر من أعلم وهللا وهذا فيهم، ما النفس قوة من فيهم كان  الصحابة أن نرى احلديبية قصة أحداث
 .وسلم
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 داءً  تعاجل نفسية حالة ىعل اإلنسان جتعل أرزاق أتيت إمنا علم،ت   ال أبسباب   يشاء كيف  للمؤمنني وجل عز هللا يهبها القوة ذهوه
 للروم كان  للمؤمنني نيك مل النصر أن رغم ،هللا بنصر املؤمنني يفرح يومئذ أنه كيف  الروم سورة أول يف نسمع ملا فهكذا فيه،
 أبعمال القيام ىلع عينهمي وضع على نفسياهتم جتعل ما األخبار من نفسياهتم يف يدخل اخللق أبحوال عليم وجلّ  عزّ  هللا لكن

 معينة.
 .الوقت ذاك يف الرؤاي وسلم عليه هللا صلى يرى أنه كون  جهة من هذا

 حريصني واملؤمنني للمنافقني جمال هناك فيكون تتحقق وال الرؤايالنيب صلى هللا عليه وسلم  يرى أخرى جهة من أيضا ننظر
 حيصل م  فل   ،سبيل نفاقال أهل وجيد الرؤايصلى هللا عليه وسلم  النيب يرى لكن ،سبياًل  عليهم ال جيعلوا ألهل النفاق أن على

 من هذا نّ إكما مّر معنا يف حادثة اإلفك،   فيها فرصتهم جيد أهل النفاق وأحداث مواقف حيصل !األمر هذا ادائمً  للمؤمنني
 يكونف املواقف هذه أتيت أن النفاق أهل عن اإلميان أهل مييز مافإن  اأبدً  1{َلُكمْ  َشرًّا ََتَْسُبوهُ  َل } اإلميان، أهل ىعل هللا فضل
 ذلك. من تردد يف والشك النفاق أهل ويكون ،ويقني ثقة اإلميان أهل
 خرب عن عبارة وسلم عليه هللا لىص النيب رآه افم وحي، ،حقّ  األنبياء ورؤاي {الرُّْؤيَ  َرُسوَلهُ  اّللَُ  َصَدقَ  َلَقدْ }: تعاىل قوله فأتى

 نوم   املؤمن، هأمسائ نم   وجلّ  عزّ  وهللا حمالة، ال به خربأ   ما سيكون أبنه وسلم عليه هللا صلى له تطمني هذا ويف وسيكون،
 .هللا أخرب كما  وستكون الرؤاي، يف رسوله هللا صدق: الكالم معىن ويكون الصادق، صفاته

 احلكمة. وفيه صحيح غرض هلا حمكمة صادقة رؤاي هذه أن مبعىن: حلقاب
 

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن وذلك"{ ِِبْْلَق ِ  الرُّْؤيَ  َرُسوَلهُ  اّللَُ  َصَدقَ  َلَقدْ }: تعاىل قوله أتويل يف السعدي الشيخ يقول
 غري من ورجعوا جرى، ام احلديبية يوم جرى فلما ابلبيت، ويطوفون مكة سيدخلون أهنم أصحابه، هبا أخرب رؤاي املدينة يف رأى

 .املنافقني الكالم هذا ألقى والذي" منهم الكالم ذلك يف كثر  ملكة، دخول
 "((العام؟ أنه أخربتكم)): فقال به؟ ونطو، البيت سنأيت أان ختربان أمل: وسلم عليه هللا صلى للرسول ذلك يف قالوا أهنم حىت"

 .العام اهذ سنطو، أننا أخربتكم هل يسأهلم
 .أمحد اإلمام ويف البخاري يف واحلديث ".((به وتطوفون ستأتونه فإنكم)): قال ال: قالوا"
 
 ".أتويلها أتخر ذلك يف يقدح وال وصدقها، وقوعها من بد ال: أي {ِِبْْلَق ِ  الرُّْؤيَ  َرُسوَلهُ  اّللَُ  َصَدقَ  َلَقدْ }: هنا هللا قال"

 هللا وعد سيأيت ملؤمننيا يقول ؟هللا وعدان ما أين ويقولون هللا وعود على األمور املنافقني ويثري املواقف هذه مثل حتصل ملا إذن
 هنا وفهمنا ة،عظيم حكمة رهأتخّ  ويف ،حيصل أن البدف أتخر وإن وعده خيلف ال عباده وعد إذا الذي الصادق املؤمن اهللف

 قيق.التح إمنا التعليق ليس هنا واملقصود هللا، شاء نإ احلرام املسجد دخول هي الرؤاي وهذه ،حقّ  األنبياء رؤية أن
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 حصل وقد ني،آمن نويدخلو  ابلعمرة، مكة يدخلون صادق به املوعود إذن هللا، خيتاره الذي الوقت يف معناها (هللا شاء وإن)
 وقصر بعضهم حلقو  مننيآ احلرام املسجد دخلوا األوىل عمرهتم فيها قضوا اليت القضية عمرة يف القادمة السنة من مفإهن هذا،
دق بدخوهلم وأيضا هذا املوعود صا الوعد، هلذا دخول أقرب كان  وهذا عهد املشركني وبني بينهم كان  ألنه خائفني غري بعض

 يكونوا مل هنمأل الفتح يوم دخوهلم أعلم وهللا ذلك يف يدخل ال لكن ظهر،أ فيه اخلو، وعدم الوداع حجة عاماملسجد احلرام 
 حمرمني. فيه

 حلق آمنني دخلوا -السابعة السنة يف وهي األوىل عمرهتم فيها قضوا اليت- القضية عمرة يف كان  موعود أقرب أنّ  فاملقصود
 .أظهر هذا كان  الوداع حجة عام يف اوأيضً  ،بعضهم وقصر بعضهم
 احلج ن إمتامتمكني موكل هذا داللة على ال وتعاىل، سبحانه أخرب كما  توقع قد هذه الصفات كل  ،آمنني ،رؤوسكم حملقني
 ،التقصري نع وال احللق عن ال اخلو، همعجلي ال مقصرين وهؤالء حملقني هؤالءأن و  سيستمر، األمر أن ، وداللة علىوالعمرة

 .ختافون ال
 .معهم ما االستعداد من ومعهم القوة من ومعهم ،حال حسنأ يفوهم  سيدخلون أهنم ذلك من لمع   إذن

 البيت هذا لتعظيم املقتضية احلال هذه يف: أي {َوُمَقصِ رِينَ  رُُءوَسُكمْ  ُُمَلِ ِقيَ  آِمِنيَ  اّللَُ  َشاءَ  ِإنْ  اْْلََرامَ  دَ اْلَمْسجِ  لََتْدُخُلنَ }"
 " ال شيء يفزعكم وخيوفكم ويعجلكم.والتقصري ابحللق وتكميله للنسك، وأدائكم احلرام،

 فاهلل واملنافع، املصلحة من {فَ َعِلمَ } ويعجلكم، وخيوفكم يفزعكم شيء هناك فليس اخلو،، وعدموالتقصري  ابحللق وتكميله"
 فَ ْتًحا} الصفة بتلك الدخول ،{َذِلكَ  ُدونِ  ِمنْ  َفَجَعلَ  تَ ْعَلُموا لَْ  َما} املصاحل، أيضا ويعلم قلوهبم يف ما يعلم العليم هو وجل عز

 ".{َقرِيًبا
 بدأ يعين الصلح، وقت من القريب هو الفتح وهذا القضية، عمرة قبل وقع الذي خيرب فتح هو أوله الفتح هذا أن ذلك ومعىن
 هللا صلى النيب ةقو  تظهر بدأت ،خيرب رسوله على وجلّ  عزّ  هللا فتح مكة، أهل ردوهم مكة من خرجوا للمسلمني، قوة حيصل

 القضية. عمرة من القريب الفتح أعلم وهللا وهذا مكة، ودخلوا عادوا مث ،وأصحابه وسلم عليه
 ومنفعتها، حكمتها تعاىل فبني حكمتها، عليهم وخفيت املؤمنني، بعض قلوب هبا تشوشت مما الواقعة هذه كانت  وملا": قال

 ."ورمحة هدى كلها،  فإهنا الشرعية، أحكامه سائر وهكذا
 سبحانه البالغة كمةاحل له بل ،وأفعاله أقداره على تعرتضوا فال ،القوة من حال يف وأنتم وأدخلكم تعلموا مل ما هللا مل  ع   إذن

: فقال به الثقة عليكم وأبنّ  عنده من ليس وسلم عليه هللا صلى النيب يقوله ما وأنّ  الرؤاي لصدق احتقيقً  األمر زاد مث وتعاىل،
 صادقة. إال رؤاي لرييه كان  ما الدين هبذا رسوله أرسل فالذي {اْْلَق ِ  َوِدينِ  ِِبْْلَُدى َرُسوَلهُ  َأْرَسلَ  اَلِذي ُهوَ }
 اآلية يف سيفيدان وهذا الضمري، هناو  الضمري هنا وانظروا {َرُسوَلهُ  َأْرَسلَ  اَلِذي ُهوَ } ،{ِِبْْلَق ِ  الرُّْؤيَ  َرُسوَلهُ  اّللَُ  َصَدقَ  َلَقدْ }

 مث احلالتني يف الضمري كان  {َرُسوَلهُ  لَ َأْرسَ  اَلِذي ُهوَ }: الثانية اآلية تتمث أ {ِِبْْلَق ِ  الرُّْؤيَ  َرُسوَلهُ  اّللَُ  َصَدقَ  َلَقدْ }: بعدها اليت
 .{اّللَِ  َرُسولُ  ُُمََمد  }أتيت اآلية 
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 فهو ميكن ال دقه،ص خال، فيه يظهر موقف يف جيعله ميكن وال أرسله الذي فهو ،الرؤاي يف هللا صدقه الرسول حال كل  على
 عليه هللا لىص الرسول رؤاي أن يعلمون وكلهم تصدقوه، أن فالبد، اخللق مع الصادق ،الوحي على الصادق ،األمني الصادق

 ابلرؤاي النبوة اصاتإرهبدأ  كانقبل النبوة   وسلم عليه هللا صلى النيب أنّ  معلوم الوحي بدء حديث ويف هللا، من وحي وسلم
 !والرسالة؟ النبوة بعد فكيف الصبح، كفلق  فتأيت يراها
 الذي فإنّ  خربه، يف يشكّ  نأ ابلرسول آمن مبن يليق ال يقال هكأنّ   العظيمة احلقيقة هبذه رهمويذكّ  املؤمنني هينبّ  وجلّ  عزّ  فاهلل

 هذا عن غفلوا نالذي للمؤمنني ولوم تذكري هذا يف وكأنّ  صادقة، غري رؤاي يريهأن  ميكن فال ،الرؤاي أراه الذي هو إليه أوحى
 الذين أدخلوا الرتّدد يف قلوب املؤمنني. املنافقني كالم  تبعوااو 

 احلق. نودي ابهلدى رسوله أرسل الذي فهو ،الرؤاي يف رسوله صدق هللا أن املعىن هذا لتأكيد أتت اآليتني فإذن
 

 الضاللة، من يهدي الذي النافع، العلم هو الذي {ِِبْْلَُدى َرُسوَلهُ  َأْرَسلَ  اَلِذي ُهوَ }: فقال عام، حبكم أخرب": لشيخا قال
 .والشر اخلري طرق ويبني

 .والرمحة واإلحسان العدل وهو ابحلق، املوصو، الدين: أي{ اْْلَق ِ  َوِدينِ }
 ."لألقدار معل لألخالق، مرب للنفوس، مطهر للقلوب، مزك صاحل عمل كل  وهو

 وهذا احلق، ىلإ ويصلون اخللق يهتدي به ما إال رسوله على أنزل ما وجل عز هللا فإن الدين، هبا وصف مجيلة صفات وهذه
 علمنا الذي هلل مدواحل ،رسوله أرسل الذي هلل فاحلمد قدرها، وتعلي وتربيها وتطهرها القلوب يتزكّ  اليت األعمال سيشمل

 تقدم من سواء وسلم عليه هللا صلى النيب سنة يتبعون ال الذي اخللق إىل نظر من فإنّ  بذلك، رفعنا الذي هلل واحلمد ،شرعه
 زاكية اإلميان أهل نأ مقابل يف الرذائل إال يرى ال هفإنّ  وسلم عليه هللا صلى ابلرسول كفر  من أو ابلبدعة الرسول يدي بني

 األخالق ضائلف ومن االعتقاد ومن الدين أصول منصلى هللا عليه وسلم  النيب به أتى ما كل  يشمل وهذا، وأعماهلم نفوسهم
 ومن شرائع اإلسالم وفروعه، فقد أتى يف هذا كله ابهلدى ودين احلق، ألجل أي شيء؟ النفوس هبا تزكو اليت

 اإلظهار وهنا ،كله  نالدي على ليظهر أرسلأي أرسله بذلك ليظهر هذا الدين على مجيع األداين اإلهلية السالفة،  {لُِيْظِهَرهُ }
 .كلها  األداين على وشرفه مكانته علوّ  واملقصود بدى، يعين ظهر من

ينِ  َعَلى} به هللا بعثه مبا {لُِيْظِهَرهُ }"  ."والسنان لسيفاب إلخضاعهم اداعيً  ويكون والربهان، ابحلجة {ُكلِ هِ   الدِ 
 كانت  احلقائق وهذه ،انصره فاهلل والسنان ابلسيف إلخضاعا جهة ومن ،كله  الدين على ظاهر احملاجة جهة منإذن هو 
 .2{َأْقَداَمُكمْ  َويُ ثَ بِ تْ  يَ ْنُصرُْكمْ  اّللََ  تَ ْنُصُروا ِإنْ } حممد سورة يف موجودة

 كأنه  األول لألمر صديقت الثانية اآلية ففي ،ابهلدى رسوله أرسل الذي فهو {الرُّْؤيَ  َرُسوَلهُ  اّللَُ  َصَدقَ  َلَقدْ } حال كل  على
 خرب فيها اليت اآلية هذه تتأ مث !حقّ  رؤايه أنّ  من يقني على لتكونوا أرسله هللا أن يكفيكم أال ،{َشِهيًدا ِِبّللَِ  وََكَفى} يقال
 وأصحابه. وسلم عليه هللا صلى النيب عن
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 لفضل وتعاىل سبحانه أشار ،املؤمنني نفوس يف الطمأنينة وصلت وملا رؤايه يفصلى هللا عليه وسلم  الرسول قد  ص   هللا بنّي  فلما
 َرُسولُ  ُُمََمد  }: وتعاىل سبحانه فقال ،معه املؤمنني على وأثىن وسلم عليه هللا صلى النيب على فأثىن وسلم عليه هللا صلى النيب
 {ِِبْْلَق ِ  الرُّْؤيَ  َرُسوَلهُ  ّللَُ ا َصَدقَ  َلَقدْ } السابقة اآلية يف قال ملا هللا أن فقالوا العلم أهل بعض فيه تكلم قد معىن وهنا {اّللَِ 

 ؟رسلأ   الذي الرسول ذاه ومن قدّ  ص   الذي الرسول هذا نم   ليق كأنه  {اْْلَق ِ  َوِدينِ  ِِبْْلَُدى َرُسوَلهُ  َأْرَسلَ  اَلِذي ُهوَ }: وقال
 ! عليه؟ ثينأ   الذي هو فمن

 عليه هللا صلى له ملا مامواالهت والعناية والثناء املنزلة رفعة في ذلكف ،هللا رسول حممد هو أي ،{اّللَِ  َرُسولُ  ُُمََمد  } له فيقال
يف  الكاتب بكت  ملا احلديبية قصة يف معلوم هو كما  الرسول، رسالة املشركني جلحود إبطال ذلك يف وكأنّ  مكانة، من وسلم

 فاهلل !البيت من كصددان ما هللا رسول أنك نعلم كنا  لو :قالوا عليه وافردّ  ،هللا رسول حممد عليه قضى ما هذا :الصلحصحيفة 
 {.اّللَِ  َرُسولُ  ُُمََمد  }: فقال عليهم رد وجل عز

 .سلمو  عليه هللا صلى للنيب وتوقري ورفعة تشريف وهذا
 يكون أن ونرجو التأييد،و  الطاعة يف الكاملة املصاحبة فيها اليت املعية وهذه الرسول، أصحاب على ثناء وهذا: {َمَعهُ  َواَلِذينَ }

 خطاه، على اثبتني هل متابعني معه والذين أببداهنم مصاحبني معه فالذين سريهم، على سار ومن كلهم  الصحابة اآلية هذه معىن
 ابألولية لكذ يف يدخل حال كل  وعلى العاملني، رب رسول سنة الدين ويؤيدون على يسريون وسلم عليه هللا صلى معه

  الصلح ذلك يف سلمو  عليه هللا صلى النيب ابيعوا الذين وهماحلديبية،  صلح الصلح هذا أصحاب ابألولية ويدخل ،الصحابة
 .القصة يف معلوم هو كما
 فمعىن ،واإلجنيل راةالتو  يف كرتذ   هلم كرتذ   اليت وصا،األ هذه أنّ  اآلية يف تبنّي هو م كما  العجيب لكن أوصافهم أتت اآلن
 عليه هللا صلى أهل الكتب السابقة ابلنيب رواشّ فب   السابقة، الكتب يف مذكره أتى قد وأصحابه هو الكرمي النيب هذا أنّ  ذلك

  وسلم وب ّشروا أيًضا ابألصحاب.
 وسلم عليه هللا صلى النيب بني مشرتكة عالمة أول وكانت األصحاب، عالمة تتوأ وسلم عليه هللا صلى النيب عالمة فأتت
 عن قيل لكولذ وقسوة، املعاملة يف صالبة ففيه لشديد، مجع هذا وأشداء الكفار، على أشداء أهنم األصحاب هؤالء وبني

َها}: النار مالئكة  .3{ِشَداد   ِغََلظ   َمََلِئَكة   َعَلي ْ
 يهنوا أن عن لصحابةا وهنى رسوله هنى وجل عز هللا ألنّ  حممد سورة يف واضح كان  ماك  قتاهلم،أثناء  هبا قصدي   للكفار والشدة

 أشداء أهنم هنا وصفهم فأتى ،4{َأْعَماَلُكمْ  مْ َيِِتَكُ  َوَلنْ  َمَعُكمْ  َواّللَُ  اْْلَْعَلْونَ  َوَأنْ ُتمُ  الَسْلمِ  ِإَل  َوَتْدُعوا ََتُِنوا َفََل }: يف سورة حممد
 الكرمي النيب بوأصحا ،هللا دين وينصرون هللا أعداء ويكرهون هلل يغضبون بذلك وهم هلم، العداوة وإظهار األعداء قتال يف

 الكفار على أشداء أهنم اهلمح نرى فلما فبلغوا، الطريق على استقاموا الذين وهم ،قلوابً  هموأبرّ  اعلمً  وأكثرهم إمياانً  املؤمنني أقوى
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 خاصة رالكف ألهل راهيةالك تلك قلبه يف فليكنصلى هللا عليه وسلم  النيب سري على السري أراد فمن ،املطلوب هذا أن نعلم
 .5{َأْعَماَْلُمْ  َأَضلَ  اّللَِ  َسِبيلِ  َعنْ  َوَصدُّوا َكَفُروا  اَلِذينَ }صدوا عن سبيل هللا 

 مع الصلح يكرهون انواك  فأواًل  ،هلم العظيم الوصف هذا نرى احلديبية موقف يف وسلم عليه هللا صلى النيب صحابة نرى وملا
 اهاتوخّ  اليت لمصلحةل وأفهمهم ه،عن هللا رضي اخلطاب ابن عمر هو الكفار على اليوم ذاك يف هموأشدّ  ،قتاهلم ويريدون الكفار

 عنه. هللا رضي بكر أبو هو وسلم عليه هللا صلى النيب
  قدفل الرأي اهتموا لناسا أيها اي: يقول كانواصًفا حاهلم يوم احلديبية،   صفني يوم حنيف ابن سهل بقول نفسنا رذكّ ن   هذا ويف
 !لرددانه هلع  ف   وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ىلع نردّ أن  نستطيع لوو  -يقصد احلديبية- نا يوم اجلندلرأيت

 ذلك يف ذلك يف وساعون عداوهتم يف وجمتهدون جادون": السعدي الشيخ يقول كما  يعين الكفار على أشداء أهنم فاملقصود
 ون"املسلم وقهرهم وانكسروا، هلم، أعداؤهم ذل فلذلك والشدة، الغلظة إال منهم يروا فلم جهدهم، بغاية
 ةوالعداو  القتال أهل اخصوصً  ،جتاههم القوة املشركني كراهية  يتبع مث ،للمشركني كراهية  املؤمنني قلوب يف يكون األمر أول إذن

 شدهتم. صلى هللا عليه وسلم يف إقامة الدين، هذا لو رينا النيبشدة  من الكفار على الشدة هذه املؤمنني اقتبس وقد ،والصدّ 
نَ ُهمْ  ُرمَحَاءُ } لكنهم الكفار على مشدهت مع أهنم نرى مث  وترامحهم هتمأخوّ  ارأخب بلغت وقد ،اإلميان أخوة رسوخ من فهذا ،{بَ ي ْ

 الصفة. هذه واضح كانصلى هللا عليه وسلم   النيب وكالم هللا كتاب  يف كثرية  مواضع ويف اآلفاق،
نَ ُهمْ  ُرمَحَاءُ }": قال  ".فسهلن حيب ما ألخيه أحدهم حيب الواحد، كاجلسد  متعاطفون، مرتامحون متحابون: أي {بَ ي ْ

 لكن! واحد؟قلب  يف جتتمع فكيف ،ورمحة شدة: متضادة تنيلّ خ   فهذه ،اجيدً  حالتهم لنتأمّ  أن حنتاج األمر هذا يف واحلقيقة
 إىل فانظر قيدهتملع ابعً ت املشاعر يصرفون أهنم املقصود ،جبلتهم أو طبيعتهم مبجرد املواقف مع يتعاملون ال مأهنّ  على يدلّ  هذا

 شيء على نفسه غلبهت ال منهم الرجل أنّ  حبيث شد،ر   عقل هذا د،ش  الر   تصر، وأعماهلم أخالقهم يف يتصرفون أنفسهم ضبط
 !رحيم فقط وال شديد فقط يكون ال يعين شيء، دون

 وكيف لسالم،ل دعوة فيها يكون أن ميكن ال املواقف من كثري  يف يقول، ماذا هو يدري ال السالم إىل يدعوا ممن كثري  ولذلك
 !اإلرهاب من نوع احلق طلب عتربي   وكيف !احلق مغصوب للسالم يدعى

ومن  ،إليه فيدعو فيستحسنه شيء يرى إمنا ،لعقيدهتم اتبعً  ليست مشاعرهم أن بسبب املفاهيم الناس على ختتلط كثرية  فأحياانً 
 احقً  تكون نأ ميكن ال اليت الدعوات من غريها أو السالم إىل ةابلدعو  القول من الناس بني تنتشر اليت تذابالك هذه ذلك

 موجودة.
 مع الح ولنا هللا، دين عن يصدّ  من مع حال لنا هللا، دين يكره من مع حال لنا ،املعتدي مع حال لنا يكون أن من البد

 .سواء يكونوا أن ميكن ال األتقياء، املؤمنني
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 نفسنا تغلبنا الف هبا، يعبده أن أجل من لإلنسان هللا وهبها أدوات والبغض واحملبة واألحاسيس املشاعر أن :الكالم هذا ملخص
 ِبَقْوم   اّللَُ  َيَِْت  َفَسْوفَ }: قال املائدة سورة يف وهللا رؤيتنا، مبجرد أو تناجبلّ  مبجرد األعمال إىل نندفع الو ! شيء دون شيء على

 ةوثمبث الرمحة هذه كأنّ   (بينهم) والحظوا ،بينهم الرمحاء فهؤالء ،6{اْلَكاِفرِينَ  َعَلى َأِعَزة   اْلُمْؤِمِنيَ  َعَلى َأِذَلة   َوُيُِبُّونَهُ  ُيُِب ُُّهمْ 
ِهْم، تَ َوادِ ِهْم، ِف  اْلُمْؤِمِنيَ  َمَثلُ )): قالوالنيب صلى هللا عليه وسلم  بينهم،  ُعْضو   ِمْنهُ  اْشَتَكى ِإَذا اْلََْسدِ  َمَثلُ  ِفِهمْ َوتَ َعاطُ  َوتَ َرامحُِ
 7((َواْْلَُمى ِِبلَسَهرِ  اْلََْسدِ  َسائِرُ  َلهُ  َتَداَعى

 "{ُسَجًدا رَُكًعا تَ َراُهمْ } فإنك اخلالق مع معاملتهم وأما اخللق، مع معاملتهم هذه": الشيخ يقول
 : قال سجد، ركع أهنم وصفهم رائي رآهم اإذ وصفهم

 يعين ذلك، كرارت على للداللة املضارع بصيغة أتت أنه الحظ "والسجود الركوع أركاهنا أجل اليت الصالة، كثرة  وصفهم: أي"
 الساجد. الراكع فيهم رأيت رأيتهم مىت

 أيمتر هلل، ذلياًل  كوني أن البد ،هللا موعظّ  وسجد وركع ىصلّ  نم   فإنّ  ،أنفسهم تزكي اليت األعمال على إقباهلم على دليل وهذا
 هللا. أبمر
 .الوصف خرآ يف سيتبنّي  وهذا ،هللا رضا يف يرغبون ادبع مأهنّ  إىل إشارة هذا ففي

تَ ُغونَ }"  م،رهب رضا بلوغ مقصودهم هذا: أي خملصني، أهنم إال فيهم تظن فال {َوِرْضَواّنً  اّللَِ  ِمنَ  َفْضَل} العبادة بتلك {يَ ب ْ
: فيهم عليه وسلم صلى هللا النيب قال الوصف هذا هللا وصفهم الذين وهؤالء ذلك، غري مقصود هلم وليس" ثوابه إىل والوصول

 .8((اْْلَْصَغرُ  كُ الشِ رْ  َعَلْيُكمُ  َأَخافُ  َما َأْخَوفَ  ِإنَ ))
 أثر أو للسجود وسةحمس تكون إما السمة هذه أن وقيل العالمة، مبعىن والسيمة{ السُُّجودِ  َأثَرِ  ِمنْ  ُوُجوِهِهمْ  ِف  ِسيَماُهمْ }

 .وجوههم على القيامة يوم تظهر أن ممكن أنه وقيل للسجود، نفسي
 أثر يفيسجد  انك  رمضان من وعشرين إحدى صبيحة القدر ليلة عن اخلرب كما  وسلم عليه هللا صلى النيب أنّ  مالك أورد وقد

 الساجد، جبهة يف شيء دثحي   أن البد تكراره فهذا ملاء،وا الطني ويلقون احلجارة يلقون سجودهم يف فمعناه ،9واملاء الطني
 .سيح الوجه يف أثر السيمة أن قال من قول يف هذا الرايء، من اخوفً  األمور هذه على احلرص من اإلنسان حيذر وهنا

 .هلم ةكرام  هللا جيعلها البدر، ليلة كالقمر  وجوههم القيامة يوم فيكونون القيامة يوم يكون نور هو قال من وهناك
 .اإلميان عالمة عليها كأنّ   سامية نفوسهم أنّ  وقيل

 تكون القيامة ويوم ،موالس الروح يف ويكون ،األثر الوجه على رىي   أبن ممانعة وال جتتمع أن ميكن كلها  املعاين هذه أن واحلقيقة
 .اآلاثر هذه

                                                           
 45 :ةدئاملا 6
 .هحيحص يف ملسم هاور 7
 .نسح ثيدح ،هدنسم يف دمحأ هور 8
ينِ  اْلَماءِ  أَثَرُ  َوأَْنِفهِ  َجْبَهتِِه، َوَعلَى َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  للاُ  َصلَى اّلَلِ  َرُسولَ  َعْينَايَ  فَأَْبَصَرتْ : َسِعيد   أَبُو فَقَالَ  9 ِرينَ وَ  إِْحدَى َصِبيَحةِ  ِمنْ  َوالط ِ ْْ  .ِع

 .ينابلألا هححص
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 ملا استنارت، حىت وههم،وج يف -وحسنها كثرهتا  من- العبادة أثرت قد: أي {السُُّجودِ  َأثَرِ  ِمنْ  ُوُجوِهِهمْ  ِف  ِسيَماُهمْ }": قال
 ."ظواهرهم ابجلالل استنارت بواطنهم، ابلصالة استنارت

 .السجود سيما عليها تظهر اليت هي نفوسهم أنّ  وهي الثاين املعىن يرى الشيخ كأن
 ."هكذا ابلتوراة مذكور به، هللا وصفهم الذي وصفهم هذا: أي {التَ ْورَاةِ  ِف  َمثَ ُلُهمْ } املذكور {َذِلكَ }"

 .سلمو  عليه هللا صلى النيبصفة ب التبشري مع اليهود الكتاب أهل هبا رشّ ب   قد الصورة هذه أن نفهم وهكذا
 نرى اآلن مثلهم يف اإلجنيل..

 فراخه، أخرج: أي{ فَآَزرَهُ  َشْطَأهُ  َأْخَرجَ  َكَزرْع  } وتعاوهنم كماهلم  يف وأهنم آخر، بوصف موصوفون فإهنم اإلجنيل، يف مثلهم وأما"
 ."واالستواء الشباب يف فراخه فوازرته
 .التعاون وهو عالقتهم من أخرى صورة وهنا ببعض، وعالقتهم برهبم عالقتهم يف هناك
 .وصفه سنسمع الذي هذا ممنه خيرج مث أصل هلم يكون املؤمنني أن إىل إشارة زرع كونه  كزرع،:  اإلجنيل يف مثلهم هذا

 ملا احلبة احلبة، وفروع لزرعا فراخ والشطأ احلبة، من الفراخ تفرع مث نبت نبات هناك أن فاألصل {فَآَزرَهُ  َشْطَأهُ  َأْخَرجَ  َكَزرْع  }
 بعض. بعضها يشدّ  يعين املؤازرة، فتحصل ،فروع رجوخت   قوية اساقً  رجخت   األرض يف تكون

 يُ ْعِجبُ } ساق، مجع {وِقهِ سُ  َعَلى فَاْستَ َوى} وغلظ قوي: أي الزرع ذلك {فَاْستَ ْغَلظَ } .واالستواء الشباب يف فراخه فوازرته"
 واعتداله" وحسنه واستوائه، كماله  من {الزُّرَاعَ 

  حىت ومنائهم لمنياملس بدء حلال متثيل فيها الصورة كأن  واألغصان، السنابل منه خترج الذي األصل هو والشجر الزرع ساق إذن
 واإلسالم ،بعض بعضه رفآز  احلبة، من خرجت اليت الفراخ مثل بيوم ايومً  وقوي ،احلبة مثل اضعيفً  كان  اإلسالم دين وكأنّ  كثروا،
 .هأعدائ على بوتغلّ  رهأم   ستحكما حىت بعض مع بعضهم أهله اجتمع
 كأهنم  وائلاأل فاملؤمنون ا،وبفروعه أبصلها املزروعة احلبة كعالقة  ببعض عالقتهم هؤالء واملؤمنون وسلم عليه هللا صلى فالنيب

 دواأيّ  من كأهنم  شطأوال ا،مجيعً  عنهم هللا رضي اروعمّ  وبالل وعليّ  وخدجية بكر أيب مثل األرض يف بذرت   اليت الزرع حبات
 الزرع. ييقوّ  الشطأ أنّ  كما  أكثر اإلسالم فيقوى وأكثر أكثر ينضمّ  مث إليهم، وانضمّ او  ذلك بعد املسلمني

 عروق قوة مبنزلة عماهلموأ إمياهنم فقوة إليهم، الناس واحتياج للخلق نفعهم يف كالزرع  هم ،عنهم هللا رضي الصحابة كذلك": قال
 والدعوة هللا دين امةإق من عليه، هو ما على وعاونه ووازره السابق الكبري حلق قد إسالمه، واملتأخر الصغري وكون وسوقه، الزرع
 ".فاستغلظ فآزره شطأه، أخرج الذي كالزرع  إليه،

  



 
 

 
 

11 

 :التشبيه صلخّ م
 النيب وسلم عليه هللا صلى احممدً  أنّ  ونتصور الزرع، يشبه عدوهم، على بالتغلّ  بلغوا حىت كثرهتم  مث املسلمني بدء حال هيشبّ  

 لإلسالم نضمّ ا نم هم األول الزرع يويقوّ  عنه عمتفرّ  يكون الذي والشطأ ،الزرع حبات هم األوائل واملؤمنون الزارع، هو الكرمي
  .اعرّ الز   عجبي   حىت الصورة هبذه الزرع يقوى وىيق ذلك، بعد

 أنّ  والنتيجة ،الزرع ذاه يشبهون اخلري على تعاوهنم من الكرام الصحابة فهؤالء والزايدة، القوة يف والرتقي النماء فيه يعجبهم
 يعجبه الزارع هوليه وسلم هللا عصلى  النيب أنّ  ردّ ق   فلو منه، يغتاظون والكفار به عجبوني   الزراع يعين منه، يغتاظون ارالكفّ 

 غيظ. قلوهبم يف يصبح والكفاريكون سبب لسعادته، و 
 الرسول أصحاب صوتنقصلى هللا عليه وسلم  النيب أصحاب على اظً متغيّ  كان  رجاًل  أنّ  أنس ابن مالك عن روىي   فيما ولذلك

 الناس من أصبح من :مالك فقال اَر{اْلُكفَ  ِِبِمُ  }لَِيِغيظَ  قوله بلغ حىت َمَعُه..{ َواَلِذينَ  اّللَِ  َرُسولُ  }ُُمََمد   اآلية هذه مالك فقرأ
 اآلية! هذه أصابته فقد الصحابة من أحد على غيظ قلبه يف

 فيه واألمر لصحابةا سبّ  من تكفري يف مالك اإلمام رأي وهذا ،الكفار هبم يغيظ يعين اآلية هذه أصابته الصحابة من املغتاظ
 تفصيل.

 النزال، معارك يف موه هم يتصادمون وحني دينهم، على وشدهتم اجتماعهم يرون حني {اْلُكَفارَ  ِِبِمُ  لَِيِغيظَ }: لقا وهلذا"
 .القتال ومعامع

ُهمْ  الَصاِْلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا اَلِذينَ  اّللَُ  َوَعدَ }  اإلميان بني امجعو  الذين عنهم، هللا رضي فالصحابة {َعِظيًما َوَأْجًرا َمْغِفَرةً  ِمن ْ
 ."واآلخرة الدنيا يف العظيم واألجر واآلخرة، الدنيا شرور وقاية لوازمها من اليت املغفرة، بني هلم هللا مجع قد الصاحل، والعمل

 نوم   العظيم، األجرو  املغفرة مقابله كان  الصاحل والعمل اإلميان من هلم كان  فما ،هللا رأم   امتثلوا قد كوهنم  يف هلم شرىب   وهذه
 .هكلّ   اخلري أويت فقد ،العظيم األجر له هللا ضمن ومن ،خرتهآو  دنياه طابت ،له وجل عز هللا غفر
 نصرة ويف الدين نشر يف معظي أثر هلا اليت الصفات هبذه تصافهماو  هللا دين على إلقباهلم ذلك عنهم هللا رضي ونيستحقّ  وهم
 .املنيالع ربّ  هلل واحلمد. وسلم عليه هللا صلى املرسلني سيد

 .إليك وأتوب أستغفرك انت إال إله ال أن أشهد وحبمدك اللهم سبحانك
 
 

 انتهى اللقاء بفضل هللا..


