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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

 (نْـتَـفَــعُ بِــهِعِـلْـمٌ يُـ، وهي تنزل يف مدونة )لتفريغها، ونسأل اهلل أن ينفع هبا

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

 :ةماه اتتنبيه

 منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل. -

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

 شبكة مسلمات قسم )شذرات من دروس األستاذة أناهيد(

http://www.muslimat.net/ 

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

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

 ى.واهلل املوفق ملا حيب ويرض

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

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
 نسأل هللا عز وجل أن جيعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدوران وجالء أحزاننا ومهومنا اللهم آمني.

ورة ة العظيمة كما مّر علينا بتكرار أهنا ُتظهر رمحة هللا، فإن الس، وهذه السور ذا نتدارس آايت من آخر سورة مرمييف جملسنا ه
قد تكرر فيها اسم الرمحن إشارة إىل رمحة هللا عز وجل من وجه، وهذه الرمحة ذُكرت صور منها يف استجابة الدعاء للداعني، 

ت ابهلل عز وجل من ه، وإن مرمي استعاذويف إعاذة املستعيذين، فإن زكراي عليه السالم دعا فنزلت عليه رمحات هللا فاستجاب ل
 قومها ومن شرهم، حىت أهنا متّنت املوت فأعاذها هللا ورفع مقامها.

 الشرك، من له ويههوخت ألبيه السالم عليه إبراهيم خطاب من السورة خرآ أتيت أن إىل هللا، لرمحة صور السورة يف يظهر وهكذا
يًّا ل لرَّمْحَن   َكانَ   الشَّْيطَانَ  إ نَّ  الشَّْيطَانَ  تَ ْعُبد   َل  َأَبت   يَ }: له فيقول والرمحن، الشيطان حول الكالم وأييت  قاليُ  هوكأنّ  ،{َعص 

 يكونأن  يءش كل  يف آاثرها ورأى هللا رمحة رأى من أنّ  الواجب كانلكنه عصا و  شيء كل  يف آاثرها وظهور هللا رمحة سعة مع
 .عليها قباًل مُ  الرمحة حببائل ًكامتمسّ 
ٌ  عَ  ََيَسَّكَ  َأنْ } من أي شيء؟ أبيه على خياف مكانه، يف خلوفا وهذا ،{َأَخافُ  إ ّن   َأَبت   يَ }: له قال ولذا  الرَّمْحَن   م نَ  ََذا

 فإذا العذاب، هميسّ  ،واسعةال الرمحة هذه من خيرج أن أبفعاله اختار وهو هللا رمحة من خرج من يعين ،{َول يًّا ل لشَّْيطَان   فَ َتُكونَ 
 .ولّ  للشيطان اإلنسان هذا يكون أن العذاب آاثر وأهم أول كان  العذاب همسّ 

 همويعمّ  لرمحته، عباده ينادي شيء كل  وسعت رمحته الذي الرحيم الرمحن أنّ  ،اخللق من كثري  على خيهى العذاب من عنو  وهذا
 ليتعجّ  فال وحلمه برمحته عاملهمفي ،واليته على قبلونيُ  وال رمحته يقبلون ال وهم ،وحيميهم وحيهظهم يهمويغذّ ويعطيهم  ابلرمحة،
 !حاهلم على زالوا ال وهمعليهم، 

 على مهميسّ  الذي العذاب وهذا الرمحن من عذاب هممسّ  ،حاهلم على وهم واألدلة اآلايت عليهم وكثرت مقامهم طال فإذا
 بل ،لشيطانا معه يتعب لن ول كان  فإذا ا،ولي   للشيطان اإلنسان هذا يكون أن العذاب؟ هو ما رهبم، عن بعدهم قوة حسب

 .الشيطان إليه يدعو ما إىل فيدعو كثرية  فمواق يف الوكالة الشيطان عن أيخذ أن ميكن
 رهبم علىآمنوا و  الذين لكن ،الشيطان عليهم طسلّ يُ  الذين هم األولياء وهؤالء ،الشيطان له أولياء أنّ  إىل البيانمزيد  هذا إذن
 .طالتسلّ  هذا من حمهوظني لونيتوكّ 

 خصوًصا به بناقلو  منأل أن حنتاج الذي املههوم نهس حول تدور وكلها الكثري الشيء هللا رمحة حول الكالم من فيها السورة
 عتا! مث هللا رمحة ذاق عبد إال هللا على يهلك ال هالك، إال هللا على يهلك ال اليوم،

 مث اجثي   جهنم حول محيضره مث والشياطني سيحشرهم أنه يقسم وجل عز وهللا ُُنَب  القيامة يوم يوصف ملا اآلايت يف ولذلك
 من يشكروا أن من بدالً  ذلك ومع وأغناهم أعطاهم قد هؤالء فيكونهم أشد على الرمحن عتي ا،  منهم ينزعيعة، ش كل  من ينزع
 َأْهَلْكَنا وََكمْ  }: قهمح يف يقول وجل عز هللا ولذا هللا، بنعمة وكهروا ذلك تركوا قد جتدهم فإنك ،رمحته آاثر ويروا عليهم أنعم
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َلُهمْ   الرؤاي حىت ذلك لوتهاصي لبيوهتم أتثيثهم أن حىت نعم عليهم وجل عز هللا نعمأ يعين 1{َور ئْ ًيا َأََثَثً  َأْحَسنُ  ُهمْ  قَ ْرن   م نْ  قَ ب ْ
 هللا رمحة رآاث من به عونيتمتّ  ما أن علموا ما وجل، عز هللا رمحة آاثر من كله  هذا أن علموا فما ،نعيم وأهل خري أهل تراهم
 .هللا أمر على العتوّ  منهم فكان
 مل أنه مث عاشهاو  أتته هللا رمحة ألنّ  ؛يستحقّ  الضاللة يف من ،مدا{ الرمحن له فليمدد الضاللة يف كان  }من حال كل  على
 .منها ينتهع

 يردان هذا وكل ،ردا{م وخري ثوااب ربك عند خري الصاحلات والباقيات هدى اهتدوا الَذين هللا }ويزيد: وجل عز هللا ويقول
أنت له وأعطاه ف عليه هللا كانت رمحة  الذي الرجل وهذا هدى، آمنوا برهبم وزادهم الذين الهتية هؤالء وكيف الكهف سورة إىل

 .وجل عز هللا رمحةب كهر، فكان رده أن يزرعه وسقى
من رمحة حّي، وعباده كلهم يف آاثر رمحته، و  كل  وعمت شيء كلرمحته   وسعتواسعة،  رمحتهرمحن  وجل عز هللا أنّ  دو املقص

 هللا رمحة تتصل ابلدنيا ورمحة تتصل ابآلخرة:
 هذا وكل ،األرض تنبتُ  وكيف السماء عليهم طرمتُ  وكيففأما رمحة الدنيا: فهو ما يرى اخللق من رغد العيش الذي يعيشونه، 

ٌّ  }: نقول الهاحتة يف وحنن برمحته، خلقه يريب العاملني ربّ  ولذا رمحته، آاثر من يم   الرَّمْحَن  ( 2) اْلَعاَلم يَ  َر  رّب  الذي ،{الرَّح 
 كان  هللا عن بعيًدا العبد توىّل  وإذا احملسنني، من قريب هللا رمحة فإنّ  رضاه يريد هللا على قبلمُ  العبد أنّ  ومادام ابلرمحة، خلقه

 هميسّ  أن عصى إن خاف مكانه، يف خوفًا أبيه على خاف السالم عليه إبراهيم أنّ  ننسى ال اآلايت، يف سنسمعه ما هذا أثر
 .اولي   للشيطان يكون أن العذاب هذا وأثر الرمحن من عذاب
 للشيطان. والية هناك يكون ما قدر على ،هللا طاعة عن تول هناك يكون ما قدر فعلى

 هذا  {َأزًّا تَ ُؤزُُّهمْ  َكاف ر ينَ الْ  َعَلى الشََّياط يَ  َأْرَسْلَنا َأّنَّ  تَ رَ  َألَْ }:  وجل عز هللا يقولويف اآلايت اليت هي موضوع الدراسة 
 قوة لعلّ يل وهذا رين،الكاف على الشياطني لترسَ  كيف  انظر يعين ،للتعجيب األمر وكأن وسلم عليه هللا صلى للنيب خطاب
  املكر، هذا ونميكر  كيف  الكيد، هذا يكيدون هم كيف  الدرجة، هذه إىل أقوايء هم كيف  الدين، عداوة يف واملنافقني الكهار
 اخلطط! هذه ابهلم على خيطر كيف
 منزلة نزل هذا وكأن! ذلك؟ تر ملأ عجب،تت ال مبعىن {َأزًّا تَ ُؤزُُّهمْ  اْلَكاف ر ينَ  َعَلى الشََّياط يَ  ْلَناَأْرسَ  َأّنَّ  تَ رَ  َألَْ }: اجلواب فيقال

 ومن للدين عداوهتم من ارالكه هلؤالء كثرية  أحوال رهس  يُ  وبه هذا إىل النظر لهتيُ ف يراه، فطني أي الذي داملشاهَ  املرئي الشيء
 .الدين حلرب وجمالس جمالس قدونيع الشياطني مع مفإهنّ  مكرهم

 :يقال فكأنه ،غليانه شتدّ ا إذا القدر زيزأ من مأخوذاستهزاز ابطين،  وفيه ،اهلزّ  من أقوى األزّ  أزا{ تؤزهم}: كلمة  أتيت مث
 مثلاذيب، خيتلقون األك ،هلماو أق، متناقضني يف مضطربة اعتقاداهتم جتعل مبعىن ،اأز   قلوهبم تؤزّ  قلوهبم على طةمسلّ  الشياطني

 قلوهبم حتت توقد ليتا النار مثل ؟ تهعل هلمالشياطنيماذا تهعل هلم ف طيش،فيهم قوة و  وترى ،واُنهاض صعود يف الغليان
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 الوحي ستماعا عن أعرضواو  النبوي ابإلرشاد ينتهعوا مل فلما هلم رواخّ سُ  ،املستشارين مبثابة هؤالء الشياطني ومعناه أن هم،فتؤزّ 
 .متدهلّ  اليت وهي عليهم تشري اليت هي الشياطني فأصبح ،ءهلؤال قواهم ذهبت

 ما قدر مهم مراأل هذا العمل، وصالح اإلميان قوة حسبعلى  الشياطني كيد  من املؤمنني حيهظ وجل عز هللا هذا مقابل ويف
 الشياطني. من حهظ هناك يكون ما قدر للعمل وصالح إميان قوة هناك يكون

 سيجتمع ألنه مكرواو  مكروا مهما وأهنم ،البد هالكني أهنم مبعىن ،{َعَلْيه مْ  تَ ْعَجلْ  َفاَل }: بيهلن يقول وجل عز هللا ولذلك
 فالشياطني ين،الدّ   أهل قونرّ ويه والبغضاء العداوة أهله بني ويلقوا ألهله وميكرون ينلدّ  ل وميكرون اجلنّ  شياطني مع اإلنس شياطني
 يردّ  أن ويدعون دعوني واملسلمني ويكب يكب مكرهم وترىألهل الدّ ين،  وهم والشيطان ميكرون اأز   همتؤزّ  هؤالء على انهلتت

 نعجل. ال ذلك ومع لنا يقال لكن ،الكافرين هؤالء كيد  هللا
 إىل وسنني وشهور وليال مأاي عليهم ستمرّ  مبعىن ا،عد   هلم يعدّ  وجل عز هللا ألنّ  ؛عليهم ستقع اليت العقوابت يف نستعجل ال
 رهمويؤخّ  ا،إثً  فيزدادوا هللا رهمويؤخّ  هللا، عند معلومة كلها  وأعماهلم وساعاهتم وخطواهتم الدنيا يف أنهاسهم فهذه أجلهم، أييت أن
 .كيدهم  جياهدون الذين املؤمننيمنزلة  فريفع هللا

 ! تنهد ما أسرع فما مدد هلا يكن ومل ابلعدد األنهاس كانت  وإذا
 املؤمنني عن مكرهم يردّ  وجل عز هللا وأنّ  ،بشديد ليس مكرهم أنّ  ونعلم الكافرين مع الشياطني ماعتجا من جنزع ال أننا املقصود

 أولئك ألنّ  ؛ينهعهم مبا أوقاهتم تنشغل نشغااًل،او  إميااًن، ويزدادوا متّسًكا ويزدادوا فهًما املؤمنني يزداد أن هذا أمام املطلوب لكن
 .والليلة اليوم بني أنهاس وه إمنا واإلنساناحلق،  يف اعد   أنهاسهم عليهم د  عَ ي ُ  مياناإل وأهل ،الباطل يف اعد   أنهاسهم عليهم د  عَ ي ُ 

 .الكافرين هؤالء حق يف هذا
 : املعاين نكمل مث اآلية يف السعدي الشيخ كالم  نقرأ

 " أن هللا يرسل الشياطني على الكافرين تؤّزهم أز ا.الكافرين عقوبة من وهذا": يقول
 م فعلوا هذا الهعل.هذه عقوبة ألهن "الشياطني من أعداءه ووالوا به أشركوا بل هللا، حببل كوايتمسّ  ومل ابهلل، يعتصموا مل ملا"
 الشياطني. أز ا" إذن من عقوبة الكافرين أن سّلط عليهم املعاصي إىل همتؤزّ  الشياطني فجعلت هلم، وقيضهم عليهم، سلطهم"

 .اأز   املعاصي إىل همفتؤزّ م قدوره قلوهبم لحتوّ  انر كأهنا  تصوران كما
 دخلوا سلمنيامل حاالت من حالةأو يروا  املسلمني عند ضعف يروا ماف هادئني جالسني يعين "اإزعاجً  الكهر إىل وتزعجهم "

 هذا عن فتزعجهم ريًاخ يعملوا أن يريدوا أو !واحتركّ ال جتلسوا  هلم تقولكأهنا   أماكنهم من تزعجهم والشياطني إال قوة إىل فيها
 .وتبعدهم اخلري

 احلق" هلم حونويقبّ  الباطل، هلم نونويزيّ  إليهم، ويوحون هلم، فيوسوسونكيف يكون اإلزعاج؟ "
ة ويقّبحون هلم يزيّنون الباطل هلؤالء الكهر  أهنم والوحي الوسواس يف يعملوه الذي والعمل والوحي، الوسواس املسألة مبدأ يعين

 احلق.
 ن الشيطان.زاد اإلميان زادت العصمة م كلما  ،بدرجاهتا اأيضً  والعصمة ،بدرجته كل    ..نافقنيامل الهاسقني العاصني الكهرة
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 قلوهبم يف لباطلا حب فيدخل": قال ذلك؟ بعد حيصل ماذا احلق، ويقبحون الباطل نونفيزيّ  نيوسوسو أهنم  األوىل املرحلة
 ".هباويتشرّ 

 .وسواس إىل حيتاج ال الباطل تشربت إذااطل، فتبدأ الشياطني ابلتزيني إىل أن تتشّرب القلوب الب
 إال جيتهده ال اجتهاد ذاه تقول إليه تنظر ملا اجتهاًدا وجيتهدون جيتهدون "هحقّ  يف احملقّ  سعي فيه فيسعى": الشيخ يقول

 !احلق أصحاب
 الطرق يف دهمجت هللا، إال إله ال كلمة  يضعون كيفداير اإلسالم   يف ترون ا،عجبً  نرى اليوم اجلديد اإلحلاد إىل ننظر ملا ولذا

 أفكار يةاإلعالن اتاللوح يف الوزارة تضع احلج أييت وملا ا،كثريً   هذا يرى اململكة طرق يف السائر وهكذا، هللا، ذكرا يكتبون
 الغالية ةمالضخ عالنيةاإل اللوحات فإهنم يستأجرون !دايرهم يف املالحدة يهعله اليوم أضعافه دايران يف رهنتصوّ  ما هذا ،وهكذا

 يستأجرون أهنم حىت ها،من ذرايتنا وحيهظ حيهظنا أن هللا نسأل اليت الكلمات من ذلك وغري (!إله ال) أنه كلمات  عليها ويكتبون
 !إلحلادللدعاية عن ا الباصات واجهات

 وحيارب جبهده نصرهيف ": لو قي حقه يف احملق سعيكأنه   سعيهم ترى فلما ،اختمينً  وال افرتاءً  ليس موجودو  لمسجّ  كله  وهذا
دعون إىل احلق! كأهنم ي  كله  هذا يهعلون ملاذا !العجب أتى هنا وكأن تستعجب ،"الباطل سبيل يف احلق أهل وجياهد عنه،

 ال شيطان هناك نهوسهم تسكن ملا حىت فهذه العلة، أهنم {زًّاأَ  تَ ُؤزُُّهمْ  اْلَكاف ر ينَ  َعَلى الشََّياط يَ  َأْرَسْلَنا َأّنَّ  تَ رَ  َألَْ }: فيقال
 !أجلها منأوقاهتم و  نهسهمأب وايضحّ  اليت رسالتهم وتصبح قلوهبم تتشرب لماف ،وس ويوحييف كون يوس عنهم يسكن

 من توليه على له جزاء كله،  وهذاالباطل" واحلقيقة كما قال الشيخ: " سبيل يف احلق أهل وجياهد عنه، وحيارب جبهده فينصره"
 يفبوضوح  هذاقد مسعنا و  سلطان، عليه له يكن مل عليه، وكلوت ابهلل، آمن فلو وإال ،"سلطان عليه له جعل لعدوه، وتوليه وليه

 آلية:سورة النحل كما استشهد الشيخ اب يف اأيضً  وتبنّي  ،سلطان له ليس أنه اأيضً  احلجر يف وتبنّي  إبراهيم سورة
 مْ هُ  َوالََّذ ينَ  يَ تَ َولَّْونَهُ  الََّذ ينَ  َعَلى ُسْلطَانُهُ  اإ ّنََّ *  ُلونَ يَ تَ وَكَّ  َرّبّ  مْ  َوَعَلى آَمُنوا الََّذ ينَ  َعَلى ُسْلطَان   َلهُ  لَْيسَ  إ نَّهُ } :تعاىل قال كما"

 " .{ُمْشر ُكونَ  ب ه  
 يكون إمنا طانالشي تولو  يتواله، هو ملا إال اإلنسان يتوىل ال والشيطان الشيطان، تول من حذر على نكون أن البد فإذن

ي َعَلى ُسْلطَان   َلهُ  لَْيسَ  إ نَّهُ } واالعتماد للتوكّ وا ابلطاعة يكون إمنا الرمحن وتول ،ابملعاصي  {.يَ تَ وَكَُّلونَ  َرّبّ  مْ  َوَعَلى آَمُنوا نَ الََّذ 
  ابلعذاب املستعجلني الكهار هؤالء على أي {َعَلْيه مْ  تَ ْعَجلْ  َفال}": قال

َا} ا ََلُمْ  نَ ُعدُّ  إ ّنَّ  مل فإذا هللا أمر واجعلريا مدة عنهم وحنلم منهلهم يتأخرون وال عنها يتقدمون ال معدودة أايما هلم أن أي {َعدًّ
 ".مقتدر عزيز أخذ أخذانهم ذلك فيهم ينجع
 .يعاجلهم ال هللا أن عليهم الرمحة آاثر الزال فإذن
 هذه أن رفنع جهد أهل الكهر نرى ملا أننا اآليتني من نستهيديبقى مسلكان  لكن ،قدير شيء كل  على وجل عز وهللا

 هم اإلميان، نع املؤمنني ونويصدّ  اإلميان عن يعرضون ،واألموال اجلهود من يعرضون رمضان يفتراهم  ا،أز   همتؤزّ  الشياطني
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 هذه مل! الهعل؟ هذا ونيهعل مل معلوم، هو مبا القنوات هذه حيشون مبا اإلميان عن املؤمنني واويصدّ  اإلميان عن بنهسهم يعرضون
 ! الناس؟ تشد الأفع يهعلون كيف!  األفكار؟ هذه أتتيهم أين من! األموال؟ هذه مل! اجلهود؟

 .أزا تؤزهم الشياطني
، ويسّلط عليهم مبا وتنتهي أنهاس هلم ستكون ،اعد   هلم يعدّ  هللا أن ونعلم ،عليهم نعجل الال نيأس من رمحة هللا و  موفقنا؟ ما

 فعلوا.
 الشيطانية فعالاأل هذه نوع اهلراء هذا عن وقطعها كله  هذا من املنع يف جهاد يف يدخلون املؤمنني أن نعرفوأما هؤالء البد أن 

 .العظيمة اآلايت هذه يف سنسمع كما  احلشر يوم ذلك أثر وسيجدون
 

 معاين لكن قليلة كلمات  أهنا مع {ًداو رْ  َجَهنَّمَ  إ َل  اْلُمْجر م يَ  َوَنُسوقُ *  َوْفًدا الرَّمْحَن   إ َل  اْلُمتَّق يَ  ََنُْشرُ  يَ ْومَ }: تعاىل قال
ا، عظيمة  ون،حيبّ  ما على أواًل  تهد الوفود فإن ،مونر  كَ يُ  وكيف ،مكانتهم تكون وكيف الوفود هي ما تعرف بالعر  فإنّ  جد 
 ركباان. غالباً  أتيتو امللوك،من  حتب من على أتيت والوفود حال، أحسن يف غالًبا أتيت والوفود
 وسلم عليه هللا صلى للنيب يقال كان  وكيف دالوفو  عام هذا كان  كيف  السنة يف رهانتصوّ  ،متكررة قراءة حتتاج ووفد وفود وكلمة
 ينتظرون اجلوائز، ينتظرونو  ابلبشارات يقدمواأهنم  العرب عند مكانتها، هلا الوفودإن ف الوفود، تستقبلكي ل املالبس هذه اشرتي
هللا عليه وسلم لى ص النيب على فوفدوا السنة هذه العرب اتبعت ولذلك العرب، أعيان من يكون الوفود يف يقدم ومناخلري، 

 غالباً  ويكونوا حيبون ملن الح أحسن يف وأيتون اخلري، وينتظرون ابخلري أيتون الوفود سنة التاسعة السنة وكانت ،أبشرافهم وأتوا
 اخلري. وينتظرون خري أهل أهنم على يدل على رحاهلم ماو  راكبني،

 الصورة، هبذه أيتون موصهه سنسمع الذين املتقني هؤالء القيامة فيوم ،تكون كيف  الواقع يف أواًل  تصور حتتاج الكلمة هذهف
 علي أن آاثر من ويرُ  مافي ولذلك ا،وفدً  إليه حيشرون شيء، كل  يف رمحته آاثر عرفوا من إىل حيبون من إىل الرمحن إىل شرواحيُ 

َباانً  إ ال   َوف ًدا أَرَ  فَ َلم   َوُوُفوَدُهم   ال ُمُلوكَ  رَأَي تُ  َقد   إ يّن   هللا رسول اي: قال عنه هللا رضي  اَّلل ُ  َصل ى اَّلل    َرُسولُ  فَ َقالَ  اَّلل  ؟ َوف دُ  َمافَ  رُك 
اَلئ قُ  يَ ْنُظر   لَْ  اْْلَنَّة   نُوق   م نْ  ب ُنوق   نَ ْؤتَ وْ ي ُ  َوَلك ن َُّهمْ  َسْوقًا ُيَساُقونَ  َوَل  َأْقَدام ه مْ  َعَلى ُُيَْشُرونَ  َل  إ ن َُّهمْ  أما)): َوَسل مَ  َعَلي ه    اْلَْ
ْثل َها إ َل  ٌَ  يَ ْقَرُعوا َحّتَّ  فَ يَ رَْكُبونَ َها الزَّبَ ْرَجدُ  َوز َماُمَها الَذََّهبُ  ر َحاَُلَا م   .2((اْْلَنَّة   اَب

 إىل غراًل  عراةً  هاةً ح فيكونون القبور من خرجوا إذا أهنم أعلم وهللا ويلبسون يركبون وهم الوفد، كرامة  يف هؤالء أن فاملقصود
يف  كرذُ  وقد هاصحت من حتقق حتتاج وردت آاثر وهذه وفد، كلمة  مضامني هذا السعادة، هلم حتصل ملا هذا يكون مث ،املوقف
 .3نوق لىع ولكن أرجلهم على وهللا حيشرون الوأن علي أيًضا أقسم أهنم  اأيضً  عباس ابن كالم  من املعىن هذا تهسري

                                                           
 .يبطرقلا ريسفت 2
ْندَ  ُجلُوًسا ُكنَّا: قَالَ  َسْعٍد، ْبن   النُّْعَمان   َعن   3 يَ  َطال بٍ  أَب ي ْبن   َعل ي    ع  ُ  َرض  ْحَمن   إ لَى اْلُمتَّق ينَ  نَْحُشرُ  يَْومَ : }فَقََرأَ  َعْنهُ، اّللَّ [ 85: ريمم{ ]َوْفدًا الرَّ

مْ  َعلَى َما َواّللَّ   لَ  :قَالَ  نَُّهمْ  ،َسْوقًا يَُساقُونَ  َولَ  يُْحَشُروَن، أَْرُجل ه  َها، إ لَى اْلَخََلئ قُ  تَْنُظر   لَمْ  اْلَجنَّة   نُوق   َمنْ  ب نُوقٍ  يُْؤتَْونَ  َولَك  ثْل  َحالُهُ  م   الذََّهبُ  مُ ر 
تَُها مَّ دُ  َوأَز  بَْرج  يث   َهذَا «اْلَجنَّة   بَابَ  يَْقَرُعوا َحتَّى َعلَْيَها َفيَْقعُدُونَ  الزَّ يحُ  َحد  ، َصح  ْسنَاد  َجاهُ  َولَمْ  اْْل   " يُْخر 

 الصحيحين على المستدرك
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 َوَنُسوقُ  } لك:ذ مقابل ويف البشرى، على تدلّ  املكانة، على تدلّ  الكرامة، على تدلّ " وفد" كلمة  أن املقصود حال كل  على
 .{و ْرًدا َجَهنَّمَ  إ َل  اْلُمْجر م يَ 

 األنعام تسيري صالً أ السوق نعام،األ حقّ  يف إال يقال ال وقالس   فإن واألرض، السماء بني كالهرق  الوصهني هذين بني والهرق
 فأولئك حذر،و  خوف إال وقالس   يكون فال منهم، تنهلت فال بسياطهم يضربوها أن أجل من أمامهم جيعلوهنا رعاهتا، أمام

 هنمج إىل ردوايُ  مث احلال، هذه على دنياهم يف كانوا  ،أضلّ  هم بل كاألنعام  ُيساقون وهؤالء وفدا، الرمحن إىل املتقني حيشرون
 .وردا

 إىل األنعام مثل يساقوا هؤالء فكأنّ  ا،وردً  تسمى املاء تريد ملا األنعام ا،وردً  الواردة األنعام وتسمى املاء، إىل السري الورد وأصل
 !فيها لقوافيُ  النار إال جيدون ال ،عطشىوهم  املاء على يقبلون ملا، و جهنم

 ساقتُ  ملا هائموالب عطش، هناك كان  إذا إال يرد ال املاء على الوارد ألن ؛ادً ور  ملا قال هللا عز وجل العطش؟ مبعىن أتينا أين من
 وال يثقلها خهيهة اقةالن تبقى لكي للماء يسوقوهم العطش من أعناقهم تنقطع ملا عطشهم، يبلغ ملا للماء سوقهم يكون غالًبا
 املاء. إىل يسوقوها مثإىل أن تنقطع أعناقها  عطشى فيبقوها املاء

 ال ذلك، يستحقون أهنم نال ويتبنّي  العاملني، ربّ  عند شرواحيُ  أن يوم ،اجملرمني وبني املتقني بني العظيم الهرق هذا أن املعىن
َذَ  َمن   إ ل الشََّفاَعةَ  ََيْل ُكونَ  ل} من حيق له الشهاعة؟ الشهاعة، ميلكون ال إجرامهم مع هؤالء الشهاعة، ميلكون  الرَّمْحَن   ع ْندَ  اَّتَّ

 هؤالء أن نرىف ا،عهدً  الرمحن عند ختذا أن يكون إال يشهع أن ألحد ليس املتقني، للمؤمنني جديد من إشارة كأنه  { ًداَعهْ 
  شهاعة، هلم ليس اجملرمني ولكن وهكذا، أصحاهبم، يف أهلهم، يف اعً هّ شُ  يكونون املتقني أن مقابل يف، هلم يشهعأحد  ال اجملرمني

{ َصد يق   َوَل ( 100) َشاف ع يَ  م نْ  لََنا }َفَماكما يف الشعراء   .محَ يم 
َذَ  َمن   إ لَّ } معىن ما  على امعتمدً  ، هللا إال إله بال امتيّقنً  الدنيا يف كان  منمبعىن أن  التوحيد، هو العهد ؟{َعْهًدا الرَّمْحَن   ع ْندَ  اَّتَّ

 عهًدا. الرمحن عند ختذا قد العبد هذا فإنّ  هللا رمحة يف واثًقا هللا،
 التوحيد، على مدهلّ ف ؟عبدالرمحن اي العهد ما فسألوه "عهدا هللا عند ذوااخت   هذه اآلية أنه قرأها وقال: "ومن كالم ابن مسعود يف

"، فإين أعهد إليك يف هذه احلياة الدنيا أنك إن تكلين إىل ..عامل الغيب والشهادة واألرض السماوات فاطر قولوا" :هلم قال
 .وةوالق احلول من أوتبّ  دوحّ  عبد فهذاوإين ال أثق إال برمحتك. عمل تقرّبين من الشر وتباعدين من اخلري ، 

رادى ال وليس هلم شهيع وال صديق محيم وأيتون إىل رهبم ف الشهاعة ميلكون ال الشديدة حاهلم مع اجملرمني هؤالء أن املقصود 
 ميلكون شيًئا، ملاذا؟ ألهنم من أهل الشرك.

 -واملعاصي والبدع لشركا ابتقاء- له املتقني وأن واجملرمني، املتقني، الهريقني تهاوت عن تعاىل خيبقال الشيخ السعدي: "
 وفد يصري له مقصد." ألن الإليه وفودا املنان وقصدهم الرمحن، مآهلم وأن مني،معظ   لنيمبج   مني،مكر   القيامة موقف إىل حيشرهم

 " طامع يعين.معلوم هو ما إليه ابلوافد الظن وحسن الرجاء، من قلبه يف يكون أن بد ال والوافد"
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" البد لكل شيء سببب وذلك رضوانه، دار يف بعطاايه والهوز إحسانه، وعميم رمحته منه راجني الرمحن، إىل يهدون فاملتقون"
 لك يغهر شكور غهور وجل عز هللامث  لسبباب تعالمن سبب، والسبب شيء وأن اجلنة تكافئ العمل شيء آخر، أنت 

 .عملك كل ويشكر النقائص
 إىل هوافتوجّ  رسله ةألسن على الثواب بذلك إليهم عهد هللا وأن مراضيه، واتباع بتقواه، العمل من قدموه ما بسبب وذلك": الق

 ."بهضله واثقني به، مطمئنني رهبم
 .مئننيمطوهم  هوافتوجّ  األعمال هذه على الرسل تهمدلّ  األعمال هذه األعمال، عملوا أهنم بسبب هذا إىل وصلوا هم إذن
 طشالع على يدل أن البد الورد أن كيف  لنا وتبني" عطاشا: أي وردا، جهنم إىل يساقون فإهنم اجملرمون، وأما": قال

 .العطش على يدل أن البد الورد أن كيف  لنا وتبني
 حال يف جهنم، وهو عقوبة، وأفظع سجن أعظم إىل والصغار الذل وجه على سوقهم احلاالت، من يكون ما أبشع وهذا"

 ََيْل ُكونَ  ل}: قال هلذاو  هلم، يشهع فال ويستشهعون هلم، يستجاب فال ويدعون غاثون،يُ  فال يستغيثون ونصبهم ظمئهم
 ملكهم وهذا نعهممييدفع عنهم وهذا عزوهتم  وهذا هلم يشهع هذا أن تعودوا الدنيا يف وهم احلال هذه يف أهنم يعين" {الشََّفاَعةَ 

 أولئك عن نسمع ابقةالس اآلايت يف ولذلك خمتلف، حاهلم يكون القيامة يوم أيتوا ملا هملكنّ  الدنيا يف دواتعوّ  هكذا ،ينهعهم
 .له يشهع أحد وال فردا لقيامةا يوم أييت ،{فَ ْرًدا َوَيَْت يَنا} له فقيل ،{َوَوَلًدا َماًل  ََلُوتَ َيَّ } وقالوا آبايتنا كهروا  الذين القوم

 الشََّفاَعةُ  لِل َّ   ُقلْ } تعاىل هلل هي وإمنا شيء، منها هلم وال ملكهم، الشهاعة ليست :أي {الشََّفاَعةَ  ََيْل ُكونَ  ل}"وهلذا قال: 
يًعا  اعهدً  عنده ذاختّ  فمن إالو  وبرسله، به ابإلميان اعهدً  عنده يتخذوا مل ألهنم الشافعني، شهاعة تنهعهم ال أنه أخب وقد{ َجَ 
 هللا ومسى {اْرَتَضى ل َمن   إ ل َيْشَفُعونَ  َول}: تعاىل قال كما  الشهاعة له صلوحت هللا، ارتضاه ممن فإنه واتبعهم، وبرسله به فآمن

 ."اتبعهم ملن اجلميل ابجلزاء رسله، ألسنة وعلى كتبه  يف عهد ألنه عهدا، رسله واتباع به اإلميان
 4((اْسَتَطْعتُ  امَ  َوَوْعد كَ  َعْهد كَ  َعَلى َوَأّنَ ))ولذلك حنن يف سيد االستغهار نقول  ووعد،هبذا األمر  عهد ألنه عهد مسي

كَ  نَ ْعُبدُ  كَ إ يَّ }النار، والعهد هذا نقوله ونكرره يف قولنا  دخل عصاه ومن اجلنة دخل أطاعه من أن وتعاىل سبحانه وعهده  َوإ يَّ
 فنحن نعاهد هللا، نعبدك وال نعبد غريك، ونستعينك وال نستعني بغريك. {َنْسَتع يُ 

َذَ  َوقَاُلوا}: وتعاىل سبحانه يقول مث  اوردً  جهنم إىل ساقوايُ  أنهلم  بتسبّ  اليت أفعاهلم بعض عن اخلب أييت وهنا {ًداَولَ  الرَّمْحَنُ  اَّتَّ
 السورة تسميةل مناسبة وهي السورة هذه يف تكرر الولد حول والكالم الدعوى وهذه وهو الشرك، ،يوصهوا أبهنم جمرمني وأن
- له أب أنه عونتدّ  كما  وليس مسعتم كما  هللا خلقه وقد ملرمي ولد هو اإمنّ  عونهتدّ  الذي الولد هذا :يقال كأنهف مرمي،سم اب

 .-اكبريً علو ا   يقولون عما هللا تعاىل
 تعلموا لو كله  هذا هللا، ناب عزير يقولون واليهود هللا ابن عيسى يقولون فالنصارى والنصارى اليهود يدعوهنا اليت الدعوى وهذه
 القول. هذا منكم يكون أن اهذ عرفتم لو ميكن فال واألرض، السماوات على وأثره عظمه

                                                           
 .هحيحص يف يراخبلا هاور 4
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ُتمْ  َلَقدْ } هلم فيقول ئ ْ ًئا ج   السماوات يف ما رأى من ألن ؛الهظيعة الدعوى هذه دعىا ملن اخلطاب وهذا ا،شنيعً  شيًئا {إ دًّا َشي ْ
 أهنا علم ضواألر  السماوات إىل نظر فمن الدواهي، أعظم : اإلدّ تقول والعرب! االعتقاد هذا يعتقد أن ميكن ال األرض يف وما

 حمتاج! أنه خلقها من عن يقال أن العظائم من عظيمة
: واليهود هللا، ابن املسيح: النصارى كقول  ا،ولدً  اختذ الرمحن أن زعموا الذين اجلاحدين، املعاندين لقول وتشنيع تقبيح وهذا"

 .اكبريً   علوا قوهلم عن هللا تعاىل هللا، بنات املالئكة: واملشركني هللا، ابن عزير
ُتمْ  َلَقدْ } ئ ْ ًئا ج   .اوخيمً  اعظيمً : أي {إ دًّا َشي ْ

ْنهُ  يَ تَ َفطَّْرنَ } وصالبتها عظمتها على{ السََّماَواتُ  َتَكادُ } أنه أمره عظيم من  التشقق. مبعىن رتهطّ ال" القول هذا من: أي {م 
 ."اجلبال تندك: أي {َهدًّا اْلْ َبالُ  َوَّتَ رُّ } وتنهطر تتصدع: أي منه، {اَلْرضُ  َوتَ ْنَشقُّ }"

 رباًما للإعظ املخلوقات هذه آدم، بين فجرة من املقولة هذه قول عند ذلك يكون يكاد املقولة هذه عظمة على دليل وهذا
 السماوات يف من زعله سبًبا يكون آدم بين فجرة من الكالم هذا حيصل ملا توحيده على ومؤسسات خملوقاتوألهنا  له وإجالالً 
 جرمه. قول لعظم القول هذا من تزول أن السماوات تكاد ني،الثقل إال اخلالئق ومجيع واجلبال واألرض
 ومن اخللق ؤالءه ذنوب من لزالت ميسكها مل ولو تزول أن السماوات ميسك الذي فهو حبلمه اخللق لعامَ  وجلّ  عزّ  هللا فلذلك
 هلل. اغضبً  كله  هذا اجلبال وخترمن عظمة هللا وتنشق األرض  قتتشقّ  رنيتهطّ  فالسماوات يقولون، ما عظيم

ر واالنشقاق من التهطّ  كرذُ  ما منها يكون أن املخلوقات، هذه تكاد القبيحة الدعوى هذه أجل من: أي{ ل لرَّمْحَن   َدَعْوا َأنْ }"
 5بشر!فيقول اي فالن هل مّر بك اليوم ذاكرًا هلل عز وجل؟ فيقول نعم ويست ينادي اجلبللن اجلبل إواخلرور، ويف بعض اآلاثر 

 والباطل الزور عونيسمأ منها؟ ننتظر فماذا أمسع للخري كانت  فإذا أمسع، اخلري إىل هلي: فقال عون ابن عن أتى ثراأل هذا ولذا
 تنهطر وتكاد لداو  للرمحنأهنم يدعون  يكون يف الزور تسمع واألرضاجلبال و  السماوات يقول كأنه!  غريه؟ يسمعن والإذا قيل 

 أهنا تسمع الذاكرين هلل، وهللا أعلم.أن هذا األثر صحيح و  يرى فهو ،هلل اغضبً 
 السماوات تكون نأ ميكن فال ننزعج، أن البد أبلوانه الشرك نسمع فلما ،الشرك وخطورة التوحيد لعظم نتنبه أننا املقصود
 وال حيدالتو  دشخي ما عليهم ميرّ الصادقني  والتقوى اإلميان وأهلمنزعجة هذا االنزعاج الذي تكاد تزول منها،  واألرضواجلبال 

 ابردة ما ينزعجون!  قلوهبم ترى
ا من أن يكون موّحد قد امتأل قلبه توحيد مث يرتضى عن    صاحبة له ويقولون وهنار للي هللا يسبون كهاروهذا جيعلنا نتعّجب جد 

ْنهُ  يَ تَ َفطَّْرنَ  السََّماَواتُ  َتَكادُ } قول !ولد وله ا اْلْ َبالُ  َوَّتَ رُّ  اَْلَْرضُ  َوتَ ْنَشقُّ  م   َوَما( 91) َوَلًدا ل لرَّمْحَن   َدَعْوا َأنْ ( 90) َهدًّ
َبغ ي َذَ  َأنْ  ل لرَّمْحَن   يَ ن ْ  !هبذا عالقة له ليس هذا نقول مث! يقوله من والون ونرضى حنب بلوال تتحرك قلوبنا به  ،{َوَلًدا يَ تَّخ 
 ال منا الواحد فإنّ  عجيبة، مهارقة هذه! الرمحن يسبّ  من بّ حيَُ  مث الرمحن وحب اإلميان عىدّ يُ  أن املهارقات عظيم من وهذا
 من إال هو ما هذاو  !أبغضه من الميُ  ولد له أن فقال هللا سبّ  من فكيف! اهير  أن ليتحمّ  ال والديه، سبّ  من يرى أن ليتحمّ 

 .الغمة هذه مةاأل عن يرفع أن وجل عز هللا سألأ واليقني اإلميان ضعف
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 الذي القلب نع نتكلم حنن ،عدوان إىل عنده األمر وحتول تطرف من هناك ألن ؛العدوان وليس والكراهية البغض هنا واملعىن
 هللا خلق على عتدين نأ يعين ال هذا لكن ،نهسه يف امهزومً  يكون وال عندهم يتمّلق وال أهله حيبّ  وال الشرك غضيبالبد أن 

 ليس ذاهلو كان صهني وقتال شرعي كما أمر هللا كان هذا شأن آخر ، لكن أن يعتدى على خلق هللا  ،ألننا مأمورين أبمر هللا
 شأن له يبواحلر املعاهدين واملستأمنني و من هم يف دايرهم  همدماء حنهظ أن انأمر  نبغضهم أن أمران الذي هللا فإن مسموح

 .خرآ
َبغ ي َما}: أنه واحلال": قال َذَ  َأنْ  ل لرَّمْحَن  } يكون وال يليق ال: أي {يَ ن ْ  نقصه على يدل لولد،ا اختاذه ألن وذلك {َوَلًدا يَ تَّخ 

 ."مسي وال مثل وال له شبيه ال تعاىل وهللا الده،و  جنس من أيضا، والولد. احلميد الغين وهو واحتياجه،
 له أن ويقولون يدمح غين أن هللا نقولكيف و ! ولد؟ له أن نقولمث  العظيم وحده وهو شيء كمثله  ليس هللا نقول كيف  فإذن
 علو ا كبريًا. ذلك عن هللا تعاىل! ولد؟

 واإلنس، املالئكة، تنع،مم وال متعاص غري ا،منقادً  ذلياًل : أي {َعْبًدا مْحَن  الرَّ  آت   إ ل َواَلْرض   السََّماَوات   يف   َمنْ  ُكلُّ   إ نْ }"
 وهذا ولد، له نيكو  فكيف شيء، التدبري من وال شيء، امللك من هلم ليس فيهم، متصرف مماليك، اجلميع وغريهم، واجلن
 ".ملكه؟ وعظمة شأنه
 : ولد له يكون أن ميكن ال أنه تدلّ  األقل على أسباب ثالثة أمام حنن إذن

 فكيف يكون هناك ولد، البد أن يكون مثيل وشبيه. شيء، كمثله  ليس وجل عز فاهلل .1
 .للولد حيتاج فكيف محيد غين هللا .2
 !ولد هلل يكون فكيف هلل عبد شيء كل .3

ُهمْ  َأْحَصاُهمْ  َلَقدْ }" ا َوَعدَّ  أعماهلم، ىوأحص وأحصاهم واألرض، السماوات أهل كلهم،  ابخلالئق علمه أحاط لقد: أي{ َعدًّ
 ."خافية عليه ختهى وال ينسى، وال يضلّ  فال

وال مال وال أنصار،  أوالد ال أي {فَ ْرًدا اْلق َياَمة   يَ ْومَ  آت يه   وَُكلُُّهمْ }" القيامة يوم أهنم مث ،يشاركون كيف  سيحاسبون الذين فهؤالء
 ىلإ ابلسبب أنيت أن إال اينهعن الان، سنأيت وحد هللا، على هبا سنقبل اليت أعمالنا ،به ننشغل ما أكثر فهذا "عمله إال معه ليس
 .العمل وهو العاملني رب

ُتُموّنَ  َوَلَقدْ }: تعاىل قال كما  فشر، شرا وإن فخري، خريا إن حسابه، ويوفيه هللا فيجازيه" ئ ْ  "{َمرَّة   َأوَّلَ  َخَلْقَناُكمْ  َكَما  َدىفُ َرا ج 
  .هعمل الإ معه ليس بهر  سيلحق العبد وهو أنّ  ابل على منا يكون أن البد األمروهذا 

ُلوا آَمُنوا الََّذ ينَ  إ نَّ } : هلو قب ةر و سلا تمتخُ  مث َات   َوَعم   .هتمحر  راثآ نم دّ و لا اذهو  {ُودًّا الرَّمْحَنُ  ََلُمُ  َسَيْجَعلُ  الصَّاحل 
 قلوب يف اودادً و  حمبةً : أي ا،ود   هلم جيعل أنه وعدهم أن الصاحل، والعمل اإلميان بني مجعوا الذين عباده، على نعمه من هذا"

 أهل دنعو  هئايلو أ دنع دّ و  مهل نو كي هللا ءايلو أ دو صقملا نكل ،مهلاثمأ دنع دّ و  مهل قاسهلا نأل ،قاسهلا بو لق يف سيلو  "أوليائه
 ؟هئار و  نم ةحلصملا ام دّ و لا اذهو  واألرض، السماء

 .تاري خلاب لصتت يتلا رو مألا امنإ ايندلا رو مأ سيل ،أمورهم من كثري  هلم تيسر ودّ  القلوب يف هلم كان  وإذا
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 هللاَ  إ نَّ )) :الصحيح احلديث يف ورد وهلذا حصل، ما واإلمامة بولوالق واإلرشاد والدعوات اخلريات من هلم وحصل" :لاق اذلو 
ْْب يلَ  َدَعا َعْبًدا َأَحبَّ  إ َذا بُّ  إ ّن  : فَ َقالَ  ج  بَُّه، ُفاَلّنً  ُأح  بُّهُ : قَالَ  فََأح  ْْب يُل، فَ ُيح   ُيُ بُّ  هللاَ  إ نَّ : فَ يَ ُقولُ  السََّماء   يف   يُ َناد ي ثَّ  ج 

بُّوُه، ُفاَلّنً  بُّهُ  فََأح   .6((اَْلَْرض   يف   اْلَقُبولُ  َلهُ  يُوَضعُ  ثَّ  قَالَ  السََّماء ، َأْهلُ  فَ ُيح 
 أن اإلنسان الايب من ألن اود   للعبد وضع هللا أن على يدلّ  اإطالقً  الناس حب ليس هللا، أولياء بني يكون هذا أن نؤكد هناو 

 .ةهجلا هذه نم ايالبال عليه فتأيت الناس دنع اًل و بقم فيكون للحق امرشدً  وال طاعة على ليس وهو حمبوابً  يكون
 .امً امإ نيقتملل نو نو كيو  ةو عدلاو  هللا ةعاط يف بحلا اذهب نو عهتنيو  ءايلو ألا مهبحيو  هلل أولياء ءالؤ ه املقصود لكن
 .ناميإلا لهأ نم انلعجي نأ هللا لأسن ،املباركات اآلايت هذه من ذكره رتيسّ  ما هذا

 سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغهرك وأتوب إليك.
 
 

 انتهى اللقاء بهضل هللا..

                                                           
 .هحيحص يف ملسم هاور 6


