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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

وفّق اهلل -هللاحفظها -يسلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمري أخواتي الفاضالت، إليكم

 (فَــع  بِــهِ ـْنـتَـٌم ي  ِعـْلـ، وهي تنزل يف مدونة )بعض األخوات لتفريغها، ونسأل اهلل أن ينفع هبا

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

 :ةماه اتتنبيه

 السلف الصاحل.منهجنا الكتاب والسنة على فهم  -

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/ 

 ن صواب فمن اهللر لكم مما ظهالكمال هلل عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلطأ، ف -

 وحده، وما ظهر 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

 .رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني احلمد هلل

 فضل ولح الكالم نم اطرف  نا األوىل يف جلست معنا مر وقد البقرة، سورةمدارسة  على فيه جنتمع الذي الثاين لقاءان هو هذا
 املقطع اهذ فيها، األول املقطع دراسةب هللا شاء إن اليوم ونبدأ العلم، وفسطاط اإلسالم سنام هي السورة هذه أن وكون السورة
 الكافرينو  املؤمنني: أمس مذكرانه الذين الثالثة األصناف حول الكالميف  وهو جلسات، أربعة إىل ثالثة معنا سيأخذ

 .واملنافقني

 :قاشهانمث نبدأ يف  ، اآلايت هيأهل الكتابوهم الرابع مث أيتينا بعد ذلك الكالم عن الصنف 

 ي  ْنِفق ونَ  اه مْ َرزَقْ نَ  اَوِمَّ  ََلةَ الصَّ  َوي ِقيم ونَ  ِِبْلَغْيبِ  ي  ْؤِمن ونَ  ِذينَ الَّ ( 2) ِلْلم تَِّقيَ  ه ًدى ِفيهِ  رَْيبَ  َل  اْلِكَتاب   َذِلكَ ( 1) امل}
 ه م   َوأ ولَِئكَ  َرّبِِِمْ  نْ مِ  ه ًدى َعَلى أ ولَِئكَ ( 4) ي وِقن ونَ  مْ ه   ِخَرةِ َوِِبْل  ِلكَ قَ بْ  ِمنْ  أ ْنِزلَ  َوَما ِإلَْيكَ  أ ْنِزلَ  ِبَا ي  ْؤِمن ونَ  َوالَِّذينَ ( 3)

 {(5) اْلم ْفِلح ونَ 

 أهل لفاخت قد دةع ألمور لإلشارة ورالس أوائل يف تذكر اكثي    معنا مر احلروف وهذه {امل} ملقطعةا ابحلروف السورة بدأت
وبيان  إطالة فيه يناملفسر  كالم  يف دجن املقطعة احلروف فيهيف املصحف  موضع أول هو املوضع هذا وألن عنها الكالم يف العلم

 هللا وسر سر بكتا  كل  يف :قوله يف-عنه هللا رضي-بكر أبو لكالم نقلهم فيها قيل ما أشهر ومن من احلروف املقطعة للغرض
 .السور أوائل القرآن يف تعاىل

 ليأتواف احلروف هذه أهل موه استطاعوا فإن احلروف، هذه من القرآن هذا أن وبيان التحدي بذلك املقصود أن :وقيل
 نأ فيها تقدنع املقطعة احلروف ضمنتت اليت السور أوائل يف اليت اآلايت هذه أن العلم أهل قال هذا وعلى مثله، من بسورة  
 ر،للسو  أمساء اأهن قال من قولو  ،هللا أمساء بعض أهنا قال من قول بذلك يردون معىن هلا ليس ،مغزى هلا ولكن معىن هلا ليس
 غزىامل يف ايض  أ وخيتلفون مغزى، هلا أن ويقفون كله  هذا يردون هللا، على ثناء أهنا أو هللا صفات من صفة أهنا قال من وقول
 احلروفهذه  و من مثلذا القرآن الذي ههأن آتوا مبثل  اقريب   تبني كما  التحدي املغزى يكون أن فإما متشابه، كالمهم  كان  وإن

 ال: ضلبع بعضهم قال ملا رالكفا نظر لفت حول يدور مغزاها أن قطرب عن ذكر كما  مغزاها أن وقيل تستطيعونإن كنتم 
  يقولون كأهنم  احلروف وامسع فإذا يعرفونهال ما عليهم يرد أن يثيهم مما فكان ابإلعراض وتواصوا فيه والغوا القرآن هلذا تسمعوا

 ذكرها اليت ملقاصدامن  هذهف ستماعهم،ال اسبب   هذا فكان به حممد فإذا أصغوا هجم عليهم القرآن جييءامسعوا ملا  كاملتعجبني
نظر للفت ال افلإلنص وإما للتحدي ماإ مر اآلن كما  ومغزاها ، مغزى وهلا معىن هلا ليس أن نعتقد أننا ذلك معىن العلم، أهل

 :تعاىل قال مث حىت حيصل منهم اإلنصاف
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{ }َذِلكَ   إىل ذلك لمةك  سنفكك كذل معىن لُبعد،ل والالم( ذا) إشارة اسم فذلك معاين، منها يفهم اإلشارة وهذه اْلِكَتاب 
 .(اخلطاب كاف  – الالم – ذا) أجزاء ثالثة

 .يقولون كاف اخلطاب والكاف: .يقولون للبعد م:الوال .اإلشارة اسم ذا:

 للبعد؟ كانت  شيء وألي اإلشارة، هنا ءشي أي إىل فسنسأل

 للبعد ضعتو يف األصل  الالم أن قيل ب؟الكتا هذالنا  يقال مل ملاذا للبعد؟ ملاذا لكتاب،إىل ا اإلشارة إذ ا: (الكتاب ذلك)
 عن بالكتا ذاه رتفاعا إىل إشارة   الرتبة، يف للبعد وضعت وهنا ذلك، ستقول للبعيد تشي أن أردت فإذا احملسوس، الشيء يف

{} يف والالم واأللف ،العظيمة املنزلة له الكتاب فهذا الكتب،  لكتابا هو لكتابا ذلك مبعىن كمال،ال على تدل اْلِكَتاب 
 إىل إشارة   يعين الرجل هو نقول ام مثل وهذا ،كتااب    يسمى أن يستحق وال انقص الكتب من عداهم ما أن إىل إشارة   الكامل،
 ةلى احلقيقهو الكتاب الكامل ع املنزلة ذلك الكتاب املرتفعفنقول هنا  فيه الرجولة صفات اكتمال

 من زمويل لكتاب،ا هلذا وأوقاهتم وقلوهبم الباحثني وأبصار اجلهود ُتصرف أن ذلك على يرتتب الكامل الكتاب هو كان  وإذا
 الكتب وأوىل ويبصره، ويوضحه كتابال هذا يبني كتاب  إال ،هأهل منزلة ارتفع مهما ،العامل كتب  من غيه عن االستغناء ذلك

 .ابالكت هذا يفصل ما أييت وبعدها-وسلم عليه هللا ىصل-النيب سنة جتمع اليت الكتب ذلك يف

 كالم  من يلحقه مماو -ه وسلمصلى هللا علي-من سنة النيب يوضحه وما يبينه وما الكتاب هذا يف اجلهود سنحصرمعىن ذلك 
 .هللا كتاب  فهم على يساعدان الذي العرب وكالم املفسرين

 إذا الشيء تبتك  يقولون ومنه ع،مجُ  ما العرب عند الكتاب فإن معرفته، يف ااجتهاد   هذا سيزيدان كتاب  مامعىن نفهم وملا
 لذيا الكتاب اهذ كان  فإذا ،رزاخل مضمومأنه ماذا فعل؟ أي  يعين اخلرز بت  كُ   يقولون فهم بعض، إىل بعضه وضممته مجعته
 فهذا ا،منجم   ةسن 23 يف نزل أنه ورتتص أن تستطيع وما احلق إال فيه جتد ما امنتظم   فتقرؤه نزوله تفرق وقد واجتمع انتظم
 .لشرفه اوإظهار   الكتاب، هبذا عناية   يزيدان

. للمتقني هدى يهف تقرئني مث ريب، ال عند تقفي أن قراءة وهذهرَْيَب{  َل  اْلِكَتاب   َذِلكَ ( 1) امل} اآلية يف هنا ووصف
 ه ًدى} .{ِفيهِ  ْيبَ رَ  َل } الوقف صحوي ،{ِلْلم تَِّقيَ  ه ًدى} فيه {رَْيبَ  َل }: الوقف لك يصحو  القراءة هبذه سنشرحو 

 .{لِْلم تَِّقيَ 

 واضطراهبا، النفس قلق القلق، الريب وحقيقة ريبة، عنده حصل إذا األمر رابه مصدره والريبرَْيَب{  َل  اْلِكَتاب   }َذِلكَ إذ ا 
 أن يريد هو ابحلق، واليقني الثقة نسانلإل الرئيسية احلاجات أحد ألن اضطراب يف ادائم   الكتاب عن البعيدين صفة جتد فلذا

 يصيب قلق وهو التهمة مع الشك هو فالريب به، حييط شي كل  يف حق األمور هذه أن ويتأكد شيء كل  يف حق هناك يكون
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 القلق من يعاين أن البد احلق أنه الكتاب هذا يف يشك من أن علمنا واضطراب قلق أنه هذا حتقق فإذا واضطراب، النفس
 . الكتاب هذا يفالذي  إالحق  يوجد ال ألن! واالضطراب

 فال يقال كأنه  هني، ونعتربه خربا، اللفظ بناء  على هذا الكالم أن هذا نعترب أن وميكن ريب ال أنه الكتاب وصف هذا إذ ا
 وهذا الشك، عن منهي أنت ذلك، يف تشك ال كتاب  كل  عن لك املغين احلقيقة على الكتاب هو الكتاب هذا يعين تشك،

1)((ِِبلق ْرآنِ  يَ تَ َغنَّ  ملَْ  َمنْ  ِمنَّا لَْيسَ )) : -صلى هللا عليه وسلم-النيب حديث من اجد   قريب  .غيه عن به يستغين يعين (

 .{تَِّقيَ ِلْلم   ه ًدى ِفيهِ } :اجلواب به؟ ينتفع الذي من :السؤال أييترَْيَب{  َل  اْلِكَتاب   }َذِلكَ 

 الكتاب يف إذن لتقوى،اب وصف من إال هنا يراه ما احلق، يرى بصي أحد كل  ليس لكن حق وص فه الكتاب هذا إذ ا
 .التقوى صفهو  كان  ملن ملن؟  يلدل فالقرآن دليل، مبعىنهنا  هدى  ، املقصود ىلإ املوصلة الداللة به يقصد واهلدى هدى،

 لهوأص وقى، مأخوذ من من للفظا {ِلْلم تَِّقيَ } ،غايتك إىل يوصلك أنه شك وال يدلك دليل هو: للمتقني اآلن أنيت
 .هللا سخط فيتوقون نواهيه، واجتناب أوامره ابمتثال تعاىل هللا يتقون فهم يتوقى، ملن الوقاية أخذ ملن معناها للمتوقيني،

 .لطريقا على هلم دال   هلم مبني هلم مرشد   أنه يف التقوى أهل على الكتاب هبذا ميتن  هللا أن املعىن جممل يكون هذا فعلى

 الذين تقنيللم وإرشاد هداية نهوأ هللا عند من لمنزن  أنه يف منصف أو عاقل يراتب ألن حمالا  ليس الكامل الكتاب هذا
 .سوء كل  يتوقون

 وجدته ليهإ توجهت ماأين املنزلة، اميس أنه اعتقدوا البعد، بصيغة اإلشارة من استفادوا ذلك، معىن يف حتققوا له نظروا فإذا
 قصصه إىل نظران إذاو  احلكماء، مدارك وقف فهو معانيه إىل نظران وإذا للبلغاء، معجز فهو تراكيبه إىل نظران لو املنزلة، سامي
 به يرشد ما يخ فيه وجدت للنفس عالجه أتملت وإذا السابقني، لتاريخ حمدد   وأدقن  املاضيني عن حمدث   أصدق فهو واترخيه

 على ةلدالا بذلك إليه اإلشارة وصحنت الكتاب، يكون أن له فصحن  كتاب،  فوقه ليس تريد ابب أي يف فوقه فليس املعاجلني،
 سطوع مع ألنه االستغراق، سبيل لىع الريب نفس لالستغراق، أل الريب يف والالم األلف يعين ه،لُ كُ   الريب نفي وصح العلو،
 .وإصالح هداية مصدر كونه  ويف وحيا كونه  يف متدبر عقل ذو يراتب ال حكمته وكمال حجته

 .األولني أساطي أبنه ووصفوه اراتبوا الشرك أهل لكن: قائل قال فإن

 الذي اهلدى لكن ،{رَْيبَ  َل  اْلِكَتاب   َذِلكَ }: فيها يقول هللااآلية الكرمية  ذلك، بيننت واآلية املستقبلني، يف العلة: نقول
 اراتب ومن بروية، فيه النظر على ويقبل هيتدبر  أن شأنه كان  ملن سيظهر القرآن يف الريب نفي معناها للمتقني، هدى فيه فيه،

                                                           

حه. )1) حي خاري يف ص  رواه الب
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 إن ل،ب  ق  املست    يف عيوب كلها  فهذه سليم، قلب أو انفذة بصية   أو واعية أبذن   عليه يقبل مل أنه الريب هذا فسبب القرآن يف
 .حيتاج قلب سليم حيتاج أذن واعية حيتاج بصية انفذه انتفى نفسه عن نفاها

 اشهدو  لكن مسلمني غي ماتواو  أسلموا ما الكفر أهل أييت كلها،  يوجد وال بعضها يوجد حياان  أ الثالثة الصفات وهذه
 به، اهتدى ما التقوى فقد ألنه نلك ا،أبد   فيه ريب ال {لِْلم تَِّقيَ  ه ًدى ِفيهِ  رَْيبَ  َل  اْلِكَتاب   َذِلكَ } ذلك معىنإذ ا  ابلقرآن
 .احلق يريد سليم قلبه ماكان

 أن إىل إشارة   للمتقني هدى وكونه ، عنه الريب نفي تفيد {ِفيهِ  رَْيبَ  َل } ومجلة ، لكماله مفيد الكتاب ذلك أن هذا معىن
 ق لْ }يقول:  -عز وجل–وهللا  التقوى أهل هم احلقيقة على به املنتفع لكن الناس لكل هدى فهو احلقيقة على املنتفعون هؤالء

2){َعًمى َعَلْيِهمْ  َوه وَ  َوقْ ر   آَذاِِنِمْ  ِف  ي  ْؤِمن ونَ  َل  َوالَِّذينَ  َوِشَفاء   ه ًدى آَمن وا لِلَِّذينَ  ه وَ  ). 

 حيتاج ألمرا لكن يضمحل الشك ذاوه يزول الريب هذا فإن صدقتم إن: هلم فيقال ،الريب أصاّبم من أحوال إىل أنيت مث
 .صدق إىل

 تبدأ أن للصدق الوسيلة ق،للصد الوسيلة هي وهذه ينتفعون، الذين املتقني أوصاف عن الكالم يبتدئ هذا فهمنا إذا
 ملدحا وهذا ،بابلغي يؤمنون وهنمك  يف يبدأ املناقب هذه مدار لكن املناقب، من جبملة   وُمدحوا املتقني وصف فأتى تسلنم،
 اِنمإمي يتجدد مقو  التقوى أهل مياناإل فأهل غيهم، عن خمتلفني جيعلهم الذي وهو هلم املدح أصل هو ابلغيب يؤمنون بكوهنم
 عيني التجدد، لىع الدال املضارع بصيغة أتت كلها  الصالت هذه أن ذلك ودليل ،واإلنفاق للصَلة إقامتهم ويتجدد ِبلغيب
  {ْلم تَِّقيَ لِ  ه ًدى} ينيع ابلقرآن، اءهماهتد زايدة بسبب ماذا؟ بسبب يزيد يزيد، وإنفاقهم تزيد للصالة وإقامتهم يزيد إمياهنم
 .اوإنفاق   وصالة إمياان   ادواز  ابلقرآن اويقين   ثقة زادوا كلما

 اآلخر واليوم سلهور  وكتبه مالئكته نوع هللا عن العلم القرآن، يف مبا العلم مصدره اإلميان أن نتيقن أن الشأن، أول هذاف
 .هللا عند نم ابخلرب الغييب ابخلرب يعلم وإمنا احلواس تدركه ال الذي هو هنا الغيب ابلغيب، املقصودهو  وهذا وشره خيه والقدر

 ألخبارا من علمهمي القرآن ألن كرميال القرآن على أقبلوا إذا إال متقني يكونوا أن ميكنهم ال الصورة هبذه واحلال فلذلك
 جهو  على يقهمتصد فيصبح تيقنونفي تصديقهم ويزيد فيؤمنون تصديقهم ويزيد يصدقون ينفعلون األخبار هذه مع وهم الغيبية
 . الطريقة هبذه اآلية تركبت ولذا دليل، عن إال ابلغيب اإلميان حيصل الو  اجلزم

                                                           

4]فصلت: )2) 4]. 
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 وصفهم أول تقنيامل ألن ريب، ال هأبن علقةمت {تَِّقيَ ِلْلم   ه ًدى}ثقة يف الكتاب ال صار إذا ،{ِفيهِ  رَْيبَ  َل  اْلِكَتاب   َذِلكَ }
 .اليقني حبصول إال اجلزم وجه ىعل تصديقأي  وال إميان ابلغيب ابلغيب يؤمنون أهنم

اليت  لةاألد على ئدزا دليل إىل ذلك بكل اإلميان يف حنتاج ال والبعث والرسل والكتب املالئكة يف ابإلميان حنتاج ال فنحن
 على دلن  يهف ريب ال الكتاب ذاه أن ثقة قلوبنا يف كان  إذا ،القرآن وهو-وسلم عليه هللا صلى-حممد نبينا صدق على قامت
 وسالمة قولالع اتساع ىعل دليل أنه نعلم أن البد ابلغيب اإلميان وهذا وآمنا، فصدقنا خرب كل  صدق على ودلن  النيب صدق

ذا ه فأدرك تيف الكائنا نظره متدوا غشاوته عنه وتقشعت إدراكه سلم قد عقل من إال يكون ما ابلغيب اإلميان ألن القلوب،
بغي  رفوعةم ومساء بوتغي تظهر لكواكبا هذه حمكم، بنظام تسي جعلها وخالق ا قدير ا احكيم   امبدع   الكائنات هلذه أنالعقل 

 يرقد حكيم برمد خالق وجود لىع قاطع برهان كله  فهذا شيء، كل  أتقن الذي هللا صنع عمد وأرض راسية ال متيل وال تطرب
 ادز  وكلما سنانفو  صفاء زاد كلماو  ابلقرآن عالقتنا قويت كلما  ويقوى يعظم ابلغيب واإلميان نوم، وال سنة أتخذه ال مبدع

 .استسالمنا

 كل  قاعدة هذه ألن املناقشة ههذ عند ينتهي ال واألمر ابلغيب، آمنوا قوم أهنم ،هؤالء تقوى نتيجة صفة أول هذه إذن
 أتى ما أنو  هللا رسول هذا أن صدقنا إذا ابلغيب، اإلميان مسألة حول دائر سيكون سنقوله شيء كل  ذلك، بعد سنقوله شيء

 .العلم اهذ تستقبل أن أجل من قلوبنا ونصفي اعلم   نزداد أن إال علينا بقي ما هللا، عند من به

 إذا السوق قامت لتقو  العربو  ،قائمة لهاجع ومعىن اإلقامة: أقام، مصدر اإلقامة {الصَََّلةَ  َوي ِقيم ونَ }: الثاين الوصف
 قام يقولونف القيام، نم البد قعود من أاتكيت ما األمر هذامبعىن  صعوبة، فيه الذي األمر على قائم يقولون والشراء، البيع بدؤوا

 .متان كدتر  يقولون وضده احلرب، قامت يقولون ولذا رفية،عُ  لوازم له فالقيام الصانع، وقام العامل وقام اخلطيب

 لقصد القائم ميقو  تفقناا كماو  القيام، اهذ يف اجتهدوا معناها للصالة قاموا وإذا ،هلا يقومون :معناها الصالة يقيمون فهؤالء
 . صعب عمل

 رعيش كمصطلح  استعملت اهن وهي دعا إذا يصلي صلى من الدعاء، اللغة يف والصالة يقومون، والزالوا يقومون وهم
 يف ستعملتا األصل يف لشرعي،ا لوضعإىل ا اللغوي الوضع من انتقلت لكنها الدعاء معناها اللغة يف لغوي، مصطلح وليس
 .صالة مسيت ذلك أجل من من أجل اشتماهلا على الدعاء وسجود ركوع فيها العبادة

 فإذا ،دعاء طلبهو وهتليله  كبيهوت بيحهفتس الدعاء يستعمل والساجد فالراكع وقاربه، البسه ما ابسم الشي تسمي والعرب
 يف يؤدوهناف لى ذلكوموا وثبتوا عأي دا يقيمون الصالة ذلك على فدام أقام إذ ا حاله، بلسان داعي هو من جهة أخرى نظران

 .وخشوعها وآداهبا وسننها وواجباهتا أبركاهنا ويعتنون هلا املقدرة أوقاهتا
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 تبيرت  الذي وه وهذا ودجالل هللا يف وقت القيام ووقت الركوع ووقت السج واستحضار االخالصيف هذا  شي وأعظم
 على مبين لزوما هيو  واآلاثم شرورللكل ا تركها ومنومن عفافها  النفس تزكية مناملنتظرة من الصالة  العظيمة اآلاثر عليه

 دهمح ملن هللايديه وأنه مسع  أنت تركع بنيو  هللا تلقى أنك امؤمن   لست وأنت الصالة إقامة ميكن ال ابلغيب، اإلميان

 من وأعظم مرات، 5 كرر يف اليومعلى اإلنفاق، فهي تت مرتبة أعلى الصالة فإن مرتبة، تقدمي اإلنفاق على الصالة قدمت
 .والناس العبد بني صلة اإلنفاق مقابل يف وربه، العبد بني صلة أهنا ذلك

 تلفانوخي لتطهيا يف يشرتكان زكاةوال الصالة مع تشرتك بذلكف وتطهيها، النفس تزكية لوازم من فهي تكرارها مع والصالة
 .التطهي طريقة ويف يف التكرار ويف التفصيل و الوجوب يف

 وركوع، سجود فيها اليت الصالة موجودة، األداين كل  يف الصالة هذه أن شك الو  اإلنفاق، على ادائم   الصالة يتقدم ولذا

3){الصَََّلةَ  لِي ِقيم وا رَب ََّنا} دعا قد -السالم عليه-إبراهيم أن خاصة    هبيئةعباداهتم  أيتونبني ظهرانني املسلمني  كانوا  واليهود (

 .صالة كنيستهم  يسمون وكانوا خمصوصة

 إذا ياملصل كان  فلما ظهر،ال وسط يف غليظ عرق وهو الصالة من مشتقة إمنا الدعاء من مشتقة ليست الصالة أن وقيل
 ن،فال روتنم اجلمل استنوق ولونفيق اجلوامد، من االشتقاقات من وهذا ،منه الصالة اشتقت العرق هذا حترك للركوع احنىن
 .املعىن هذا يؤيدون اللغة أهل من وكثي

 يئةهب اخلضوع إىل الشرع نلسا يف الصالة قلتنُ  فقد املعىن هذا من مشتق أو الدعاء من مشتق   كان  إن حال كل  على
 .لشرعيا للمعىن أقرب ألنه واخلضوع الدعاء أصلها يكون أن أقرب يكون ولذلك دعاء خمصوص وقراءة وعددو  خمصوصة

 لىع العزيز شيال بذل من إلميانا صدق معىن حيقق وهو املتقني وصف يف اثلثة ةصف: ينفقون رزقناهم ومما: ابختصارنقول 
 ركب يف النفس الشح به. الذي النفس

 ندافع صالةال يف افعة،مد وراءه كان  إن أقوى أييت والعمل العمل، ويرتمجه القلب مقره اإلميان ألن األمر هذا يعاجل يؤمن ملا
 أنت نالهت الذي لرزقا هذا أن ذكرت يةواآل اإلميان، على مبين للفقراء املال ببذل فالسخاء البخل، ندافع اإلنفاق ويف الكسل

 .{ي  ْنِفق ونَ  َرزَقْ َناه مْ  َوِمَّا} هللا رزق من هو إمنا هنا

 وتكون لدنياا يف إايها يذيقك ام فبعد عنها يعوضك هللا أبن تؤمن هل واختربت هبا ابتليت قد وأنت هللا عطية فالعطية
 .هللا رمأ كما  فتنفقه هللا، ملك أهنا أكدتت أنك ،الصعب االختبارهو  هذا هللا، ملك أهنا امتيقن   عندك من خترجها منها امتمكن  

                                                           

م: )3) 3]إبراهي 7.] 
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 قبلأ ومن كتاب  لك  عن غنوةال هو عظيمال الكتاب هذا أن الكالم جنمل اغد   لقاءان يف هللا شاء إن وقفة املعىن هذا مع ولنا
 يؤمنو  فيصدق احلق قلبه إىل يدخل صايف وقلب قوي ذهن   ذا كان  من به وينتفع فيه ريب ال أن وعلم احلق فيه وجد عليه

 .لغيباب اإلميان هو إمنا املتقني املنتفعني صفات وأهم أول فإن اإلميان هلذا امتثاال   ويعمل

 .آمنيلهم ال. املنفقني الصالة املقيمني املتقني املؤمنني من جيعلنا أن وكرمه مبنه هللا نسأل

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

 


