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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

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

 :ةماه اتتنبيه

 منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل. -

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

 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  -

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

 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.
حنمد هللا عز وجل محدا كثريا طيبا مباركا ونسأله سبحانه وتعاىل أن يكون جملسنا هذا جملساً تشهده املالئكة ويذكره هللا فيمن 

 .ان الله  آمنيعنده ويكون سبباً لزايدة اإلمي
يونس اليت هي "الر" وسور "الر"  ـوهذه السورة العظيمة من السور اليت ابتدأت ب ،نتدارس اليوم آايت من سورة إبراهي 

ق د  وص   ،بيان ما هلل عز وجل من كمال :ويوسف وهود والرعد وإبراهي  واحلجر، تدور حول أمر مه  قد سبق بيانه وهو
 .لرسالة وبيان حال الرسولرسالة الرسول ببيان حقيقة ا

ل سبحانه وتعاىل و  ايت هللا آلبعرض السور اليت فيها )ألر( تتميز تتميز هذه و الرسول،  رسالة وعنالعن فاألخبار عن املرس 
 .الكونية وآايته يف السماوات واألرض وآايته يف أحوال اخللق، وفيها عرض للمحاورات اليت حتصل بني األنبياء وبني رسله 

َا َكَفْرّنَ   ّنَ }ك يف سورة إبراهي  ما أتى على لسان الرسل ملا قال هل  أقوامه : ومن ذل ْلُتمْ  ِبم األقوام  1{َشك    َلفمي َوإمّنَ  بمهم  ُأْرسم
ت األنبياء مست فطرته، ولذلك رد  إال من ط   وال يشك   ،وا يف هللافشك   ،أنكرت الفطر السليمة السوية وأنكرت دالالهتا

 .، فهذا من احلوار الذي كان بني األنبياء وبني أقوامه 2{َواْْلَْرضم  الَسَماَواتم  فَاطمرم  َشك   اّللَم  َأفم  ُرُسُلُهمْ  قَاَلتْ }فقالت: 
 .ة ذلك من النظر يف الكونبني  كمال عظمة هللا وأدل  لر" ت  أفكانت سور "
 .3{يُ ْؤممُنونَ  َل  قَ ْوم   َعنْ  َوالنُُّذرُ  اْْلََيتُ  تُ ْغنم  َوَما َواْْلَْرضم  الَسَماَواتم  فم  َماَذا اْنظُُروا ُقلم }خر سورة يونس: آولذا أتى يف 
َها ََيُرُّونَ  ْرضم َواْْلَ  الَسَماَواتم  فم  آيَة   ممنْ  وََكأَي منْ }خر سورة يوسف: آا يف مثل هذه األخبار وأتى أيضً وأتى يف هود   َوُهمْ  َعَلي ْ

َها  .4{ُمْعرمُضونَ  َعن ْ
 اْْلَْرضَ  َمدَ  اَلذمي َوُهوَ } ،5{تَ َرْونَ َها َعَمد   بمَغْيم  الَسَماَواتم  رََفعَ }على عظمة هللا وكيف أنه  مث أتى يف سورة الرعد ما يدل   

يَ  فميَها َوَجَعلَ   .عظمته سبحانه وتعاىلنات لكمال ، وهكذا أتيت اآلايت مبي  6{َرَواسم
وفيه من بيان رمحة هللا ما فيه، صحيح أننا سنسمع عن  ،إىل أن أنيت يف هذا املوقف الذي سنناقشه اليوم يف هذه اآلايت

 . للللق ماذا يتقونعذاب الكفار ونسمع عن خطاب الشيطان هل  لكن هذا فيه من الرمحة ما فيه، فإن من رمحة هللا أن يبني  
الغىن عن خلقه وهو احلميد سبحانه وتعاىل يف فعله، فال  هللا مع كماله ومع غناه عن اخللق فهو اتم   يف أن  كتستعجب  وال  

، من هنا اسلكوا، هذا عدوك، يف هذا تفك روا، املستقي ن هذا الطريق عويعيد خللقه  ئيبدنه لكمع كمال غناه  أنتستغرب 
 .ربنا الرمحن الرحي  يريب عباده برمحته ا ألن  من ذلك أبدً ال تستعجب  ..هذه حقيقة احلياة يف هذا انشغلوا،
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يمم  الَرمْحَنم  اّللَم  بمْسمم }وحنن يف سورة الفاحتة نردد: ألننا  َم  اْْلَْمدُ ( 1) الَرحم فنحن نشهد أنه يريب عباده برمحته  {اْلَعاَلمميَ  َرب م  ّللم
ما عليه أهل وبيان  وبيان طريق الضالل، وبيان ما عليه أهل احلق   ، فبيان طريق احلق  ت كل حي  اليت وسعت كل شيء وعم  

أنه حيتاج إىل  تظن   ه محيد يف كل أفعاله، والإال أن   ، كل هذه التفاصيل ال تدل  الضالل، وخلق السماوات واألرض ابحلق  
 .خلقه فهو غين محيد

 .فتكرار بيان هذا وتكرار بيان ما حيصل إمنا هذا من بيان رمحته وهو احملمود على كمال رمحته
 

َْلق  هي موضوعنا فنقرأ يف هذه اآلايت اليت  ْبُكْم َوَيَْتم ِبم ْْلَق م إمْن َيَشْأ يُْذهم }َأَلَْ تَ َر َأَن اّلَلَ َخَلَق الَسَماَواتم َواْلْرَض ِبم
 ؟تت اتبعة ألي شيءأأن ننظر للسياق قبلها لنتصور منا تاج حتهذه اآلية   {َجدميد  

 زالت السورة تتكل  عن الذين كفروا وخطاهب  للرسل،ال {لمُرُسلمهممْ  َكَفُروا  اَلذمينَ  َوقَالَ }يف السورة:  13ملا ننظر لآلية 
أبمر عظي  وهو أن هللا  فأوحى إليه رهب  يعين للرسل، خبرب عظي ،ته ، من مل   ودوايعدوده  أهن  سيلرجوهن  من قريته  أو يهد  

 !ر عظي أم   فإهالكه  ،فئة عظيمة شديدة القوةيكونوا هلك هؤالء الظاملني، وهؤالء الظاملني سبحانه وتعاىل سي  
 ؟لك فئة مثل هؤالءكيف هت    :يمكن أن يقع يف النفس سؤالف
ْلَْق م جاب: في   ن هللا الذي خلق السماوات واألرض قادر على كأنه جياب أب  {}َأَلَْ تَ َر َأَن اّلَلَ َخَلَق الَسَماَواتم َواْلْرَض ِبم

ْبُكمْ  َيَشأْ  إمنْ }مباشرة نرى:  اولذإهالك هؤالء وغريه ،  َْلق   َوَيَْتم  يُْذهم  على من مضى نستبعد الرمبا وهذا األمر  {َجدميد   ِبم
هلك وها ه  فنقول فيما مضى ها هو فرعون قد أ   !كيف يهلك الظاملني كيف حيصل هذا  :لما أييت أحد يقولف، وهلك
ر يف فك  فلكن تعال  ،أاتان اخلرب أهن  هلكوا فيسهل علينا أن نقول أن هللا قادر على إهالكه  .. ألننا ال نتصور قوهت  وقدعاد

كما حىت ه  اغرتوا أبنفسه    !هؤالء ال يهلكوا أبدا ون أن  هت  اليت جعلت الناس يظن  هل الكفر اليوم وقو  أإىل الواقع وانظر 
األسباب اليت هبا خيلدون  كتًبا أهن  أتوا بكل  وظنوا أهن  أتوا بكل أسباب بقاؤه  وخلوده  وكتبوا يف ذلكاغرت  كل من قبله  

 ! حضارهت  لن تنهد  و 
 .وكن على يقني أن هللا يهلكه  {الظَالممميَ  لَنُ ْهلمَكنَ  رَب ُُّهمْ  إملَْيهممْ  فََأْوَحى}ات قل لنفسك: فلما تنظر هلذه احلضار 

َْلق  َجدميد  فتقول:  فيقول قائل كيف يهلكه ؟ ْبُكْم َوَيَْتم ِبم ْلَْق م إمْن َيَشْأ يُْذهم   {}َأَلَْ تَ َر َأَن اّلَلَ َخَلَق الَسَماَواتم َواْلْرَض ِبم
وأييت  هؤالء أن يذهبكل شيء فقادر ا عظي  وقادر على  مخلقه الذيلعظمتها تعل  أن  انظر للسماوات واألرض وانظر

 .خبلق جديد
كأنه يقال انظر بعني بصريتك لكمال صفات هللا فسرتى قدرته التامة على إهالك هؤالء الظاملني   فتبني  هنا معىن )أمل تر(،

 .ريه ل غقدرته التامة على مجعه  يوم القيامة وعلى أن يبد  ترى و 
 

ْْلََق{}َخَلَق السَ ه تعاىل عباده أبنه ينب  ": يف اآلية يقول الشيخ السعدي  ".َماَواتم َواْلْرَض ِبم
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 َماَذا اْنظُُروا ُقلم }، وهذا يؤي د ما مضى، أن هذه السور فيها بيان لعظمة هللا املطلوب منا أن ننظر هلا، فعلينا أن ننظر إليها 
 .7{َواْْلَْرضم  الَسَماَواتم  فم 
ْْلََق{}َخَلَق السَ عباده أبنه ه تعاىل ينب  " أي: ليعبده اخللق ويعرفوه، وأيمره  وينهاه  وليستدلوا هبما وما  َماَواتم َواْلْرَض ِبم

 ".فيهما على ما له من صفات الكمال
 ابحلق مبعىن أهنا تشهد على احلق مث إذا شهدت على احلق أنت  تفعلون ما أمرك  به احلق، كيف تشهد على احلق؟ انظروا

 .ا فيهما على ما له سبحانه وتعاىل من صفات كمالمبللسماوات واألرض ستستدلون هبما و 
 ا".ا جديدً قادر على أن يعيده  خلقً  -على عظمهما وسعتهما-وليعلموا أن الذي خلق السماوات واألرض "قال: 

ذلك أن تعبده وأتمتر أبمره  ينتج من ،ك السماوات واألرض على كمال صفات هللامعناها انظر للسماوات واألرض ستدل  
 .اجديدً  اا أنه قادر على أن يعيده  خلقً وتعل  أيضً  ،وتنتهي عن هنيه

، مبعىن أن يوم القيامة بعدما يكونوا يف قبوره  رمي  وال يبقى منه  شيء ويبقوا آالف السنني "ليجازيه  إبحساهن  وإساءهت "
 .هت ءلق جديدا ليجازيه  إبحساهن  وإسايعيدون من جديد خ

لسماوات واألرض تعرف هذا، كيف النبات يكون ميت حيييه هللا، لولو نظرت " وأن قدرته ومشيئته ال تقصر عن ذلك"
 .ن قدرته ومشيئته ال تقصر عن ذلكيسبح الرعد حبمده، فإذكيف وكيف ينشأ السحاب الثقال،  

َْلق  َجدميد {وهلذا قال: " ْبُكْم َوَيَْتم ِبم تمل أن املعىن: إن يشأ يذهبك  وأيت بقوم غريك  يكونون أطو  هلل حي }إمْن َيَشْأ يُْذهم
 "اا جديدً منك ، وحيتمل أن املراد أنه: إن يشأ يفنيك  مث يعيده  ابلبعث خلقً 

 .يوم القيامة اا جديدً يهلك الظاملني، وأنه يعيده  خلقً أن هللا عز وجل كما مر    يفنيه  مبعىن يهلكه 
 ."ذكره بعده من أحوال القيامة ويدل على هذا االحتمال ما"

أن بدون بعد املوت   مرة أخرى كأن هللا عز وجل قادر على أن يعيد األول والظاهر أن اختيار الشيخ هذا األخري، كان 
مث يعيده  يوم القيامة أيخذ الظاملني أن هللا وأييت يف احلياة بقوم آخرين، أو يهلكك  يذهبك  أن هالك، أو يدخل مفهوم اإل

 .سبه وحيا
 ".اأي: مبمتنع بل هو سهل عليه جد   }َوَما َذلمَك َعَلى اّللَم بمَعزميز {"

هد هلذا وهلذا املعىن بل أن هللا سبحانه وتعاىل على كل شيء قدير، يش ،ا، أن ال شيء عزيز على هللاوهذا ما نعتقده يقينً 
 :آايت كثرية

َدة   َكنَ ْفس    إمَل  بَ ْعُثُكمْ  َوَل  َخْلُقُكمْ  َما}"قال:    َوُهوَ  يُعميُدهُ  ثَُ  اْْلَْلقَ  يَ ْبَدأُ  اَلذمي َوُهوَ }لقمان، وآية يف الروم:  اآلية يف 8{َواحم
 ".9{َعَلْيهم  َأْهَونُ 
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أكثر آخرين ويكونوا ذهب هبؤالء القوم املوجودين وأييت بقوم إن يشأ ي   ،حال هللا عز وجل على كل شيء قديرعلى كل  
ُّ  ُهوَ  َواّللَُ  اّللَم  إمَل  اْلُفَقَراءُ  َأنْ ُتمُ  الَناسُ  َأي َُّها َيَ }عبادة، وهبذا املعىن تشبه اآلية:  ْبُكمْ  َيَشأْ  إمنْ ( 15) اْْلَمميدُ  اْلَغنم  َوَيَْتم  يُْذهم

َْلق   يكونون أطو  ما اجلديد هؤالء أيتون فيعبدون هللا عز وجل و اخللق و ، 10{بمَعزميز   اّللَم  َعَلى َذلمكَ  َوَما( 16) َجدميد   ِبم
 .ال يبادرك  ابإلهالك ، لكن من رمحته أنهيكون

رَُكمْ  قَ ْوًما َيْستَ ْبدملْ  تَ تَ َوَلْوا َوإمنْ }وهذا مثل ما مر معنا  وكما فهمنا أن من رمحة هللا أنه ال يفعل  11{َأْمثَاَلُكمْ  َيُكونُوا َل  ثَُ  َغي ْ
 هذا معىن.ستبدلوا، ال نكون من القوم الذين ي  حيفظ علينا إمياننا وأن هذا الفعل، ونسأل هللا أن  بنا

ْبُكمْ  َيَشأْ  إمنْ }أن معىن خر آوهناك معىن  َْلق   َوَيَْتم  يُْذهم وهذا أقرب ألن  ،أن يهلكك  مث يعيدك  يوم القيامةمعناه  {َجدميد   ِبم
َم  َوبَ َرُزوا}رزوا، أتيت الواو العاطفة اآلايت اليت ستأيت بعد ذلك ستكون يف معىن أهن  هلكوا مث ب يًعا ّللم هذه اجلملة ف، {َجَم

ْبُكمْ  َيَشأْ  إمنْ }ف على مجلة: عط   َْلق   َوَيَْتم  يُْذهم  .يعا يعين يوم القيامة، فأذهبه  وبرزوا هلل مج{َجدميد   ِبم
ون يف  ابملاضي على أمر سيكعرَب يعين سيأيت، وملا ي   {هللام  رُ أتى أمْ }نرى أهنا يف املاضي، تشبه  {برزوا}وملا ننظر لكلمة 

من بيت يعين الربوز اخلروج من مكان حجاب، ومعىن أهن  يربزون د أهن  سيربزون، يعين من املؤك   ،املستقبل هذا دليل حتقيقه
 .شروا من القبورأو من قرية أو من وراء ستار، واملعىن هنا أهن  برزوا من قبوره ، ح  

يًعا{أي: اخلالئق  }َوبَ َرُزوا{" َم َجَم سنحتاج هذا املعىن بعد ذلك يف كون أهن  سيتلاصمون يف عفاءه ، و " ساداهت  وض}ّللم
ألنه ستأتينا هنا أوصاف للمجادلة اليت ستكون بني أهل الضاللة وقادهت ، سيتبني  لنا وصف القادة  ؛النار والعياذ ابهلل

ه ، فقد كانوا يقولون هل  جمادلته  ه  ألنبيائ عنووصف الضعفاء من خالل ما حيصل بينه  من جدال، وهذه اجملادلة فر  
  وجمادلة هؤالء كله  فاآلن ستحصل جمادلة بني الطرفني بني أهل الضاللة مع قادهت !الرسل أيف هللا شك أهن  يف شك فرتد  

 .مع الشيطان
َم  َوبَ َرُزوا} ل الكرامة، سنرى الثالثة آايتز  وكون املؤمنني يف شغٍل عن ذلك بنـ   يًعا ّللم   إمّنَ  اْسَتْكبَ ُروا لمَلذمينَ  الضَُّعَفاءُ  فَ َقالَ  َجَم

يَ  َلَما الَشْيطَانُ  َوقَالَ }مث املستكربين،  ، وحيصل رد  {َشْيء   ممنْ  اّللَم  َعَذابم  ممنْ  َعَنا ُمْغُنونَ  َأنْ ُتمْ  لْ فَ هَ  تَ بَ ًعا َلُكمْ  ُكَنا  ُقضم
 هذا النقاش والرد .وحيصل  {اْْلَْمرُ 

معطوفة على بعض، برزوا من هذه اجلمل الثالثة ، وقال الشيطان، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات( إذن )وبرزوا
دخل أ  وبدأت اجملادلة، مث جتادلوا مع الشيطان، يف هذه األثناء  ..الضعفاء للذين استكربوا ضي األمر بينه ، قال، ق  قبوره 

 .حلات جنات جتري من حتتها األهنارالذين آمنوا وعملوا الصا
توصيف عجيب لتلك احلالة كيف هؤالء يتجادلون واملؤمنون يف شغل فاكهون، والغرض من هذا كله تنبيه الناس هذا فإذن 

فضي ران مما ي  فإنه سبحانه وتعاىل حيذ   !ن يتداركوا شأهن  قبل الفوات، وهذا ليس بعجيب من رمحن الدنيا واآلخرةمن أجل أ
 .بنا إىل سوء املصري، هذا جممل اآلايت
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 .: يعين حضروا بني يديهوبرزوا هلل
 .ستثناءا: معناه كله  بدون اومجيعً 

يًعا{أي: اخلالئق  }َوبَ َرُزوا{" َم َجَم ا  ا ينفخ يف الصور فيلرجون من األجدا  إىل رهب  فيقفون يف أرض مستوية قً حني }ّللم
  ".اا وال أمتً ال ترى فيها عوجً  ،اصفصف

كانوا يف قبوره  مث برزوا يعين ظهروا، فليس أحد خمتفي، ويربزون له ال خيفي عليه منه  خافية، تربز أبداهن  ويربز ما يف إذن  
يسرت فيه أحد،  ظاهرين هلل وحده وهو الواحد القهار، فيكونون يف مكان ليس فيه سرت والقلوهب ، ويكونون بره  وفاجره  

 ..أييت اآلن احلوار
 ".يدفع عن نفسه، ويدافع ما يقدر عليه، ولكن أىن هل  ذلك؟ فإذا برزوا صاروا يتحاجون، وكل  "

 :أييت أول املتكلمني الضعفاء
 ".الضالل يف قادة ه  الذين املتبوعون: وه  {اْسَتْكبَ ُروا لمَلذمينَ } لدونواملق التابعون: أي {الضَُّعَفاءُ } فيقول"

هذا متبني يف لكن كيف جيادلوه  وه  ضعفاء؟ نبياء، وهؤالء كله  صفته  اجلدال، كان الضعفاء والذين كفروا جيادلون األ
ان هناك أربعة أصناف، الذي يشغلنا أ، أخرب {رََبُكمْ  اتَ ُقوا الَناسُ  َأي َُّها َيَ }، يف سورة احلج بعدما أمر هللا ابلتقوى: سورة احلج

 :الصنفان األوالن
لُّهُ  فَأَنَهُ  تَ َوَلهُ  َمنْ  َأنَهُ  َعَلْيهم  ُكتمبَ (  3) َمرميد   َشْيطَان   ُكلَ   َويَ َتبمعُ  عمْلم   بمَغْيم  اّللَم  فم  ُُيَادملُ  َمنْ  الَناسم  َوممنَ }  إمَل  َويَ ْهدميهم  ُيضم

عي يدعوه  أي دا ،احلق كما ينبغي نبو وهذا الذي حصل مع هؤالء الضعفاء، ضعفاء يف عقوهل  ال يقل   12{الَسعميم  َعَذابم 
 نف األول.، هذا الصإىل الباطل يذهبون معه

َ ( 8) ُمنمي   كمَتاب    َوَل  ُهًدى َوَل  عمْلم   بمَغْيم  اّللَم  فم  ُُيَادملُ  َمنْ  الَناسم  َوممنَ }الصنف الثاين:  لَ  عمْطفمهم  ََثنم  َلهُ  اّللَم  َسبميلم  َعنْ  لمُيضم
نْ َيا فم  ْزي   الدُّ  . 13{اْْلَرميقم  َعَذابَ  اْلقمَياَمةم  يَ ْومَ  َونُذميُقهُ  خم

كله  سيدخلون معًا لكن واحد يتبع كل شيطان مريد وواحد اثين هو الشيطان املريد، وهنا يتبني  معىن الضعفاء، املقصود 
قوهل  هلؤالء املستكربين، فيأتيك هنا أو هنا على شاشات التلفاز أو على قنوات التواصل من موا عالضعفاء هنا الذين سل  

، لقي على املسلمني شبهةص يف الدين أو ينقص يف سنة النيب صلى هللا عليه وسل ، أو ي  ، ينق  حيمل فكرة ختالف احلق  
حيملوا راية وينطلقوا فيستقبلوا هذا الكالم وينشروه والسامعني ضعفاء يف عقوهل ، نقص يف العل ، قوة يف الشهوة، وحب ألن 

 .ويدافعوا عنه وه  أجهل ما يكون حبقائقه
ل من قيمة أحاديث النيب ويكفينا مثال يف ذلك ملا ألقى من ألقى الشب ه على سنة النيب صلى هللا عليه وسل  وأراد أن يقل  

أو عشر دقائق يهدم فيه دين! وال يعطي نفسه فرصة هذا لكن اتبع طريق إهتام البلاري، فيسمع السامع مقطع من مخس 
 .حث ويتيقن ويعرف احلق من الباطلالسامع أن يب

                                                           
 4، 3 :الحج 12
 9، 8 الحج: 13



 
 

 
 

7 

والعقل ال ينتج  ا صحيح!لو شغلنا عقلنا سنجد أن كالم هذ :وأكثر شيء مثري يف هذه املواقف أن يقول هذا السامع التابع
نظر ذهب فاا ،من خالل هذا املقطع الذي تكل  صاحبه فيه بتشويشاملعرفة إمنا العقل يستقبل املعرفة، فأنت قبل أن حتك  

قرأ يف اإلسناد، واقرأ يف حقائق الكالم، وافعل ما به او  ،يبحث عن هذه السنة الشريفة اعامً  16عمل رجل قضى أكثر من 
ليقني، ضعفاء من جهة إمنا ضعفاء من جهة ا ،ألن هؤالء الضعفاء ال تظنون أنه ال يوجد عنده  فه  وال عقل ؛تكتربأ ذم  

 جته  يف هذا أننا فكران بعقولنا!وح، ، ال ينعق انعق إال وه  يتبعونهوضع عقوهل  يف مكاهنا، فه  اتبعني
ان ويعتصرون هبا، هذا ءأكثر املواضيع اليت يعيشها أبنا عل  أنه مني  للكن  ،ل النقاش فيهو على كل حال هذا موضو  يط

متبوعني ليس عند الشباب الصغار فقط إمنا عند كل السنون وعند كل الطبقات ناك هيف كون أن هناك أتبا  و  الكالم
سورة احلج سيتبني لنا السبب ملاذا يكون الناس ضعفاء، ملاذا يستسلمون، كيف يكون  وتدارسناالعلمية، وإذا تيسر لنا 

 ؟ستسالم ألي فكر أيتيه ه  قاعدة من التقوى متنعه  من االعند
، {اْسَتْكبَ ُروا لمَلذمينَ  الضَُّعَفاءُ  فَ َقالَ }ستكربوا اهذا املوقف أصبحوا جيادلون الذين إىل املقصود أن هؤالء الضعفاء ملا وصلوا 

َ }السني والتاء للمبالغة يف الكرب، هناك قيل عنه: نرى واستكربوا هنا املقصود القادة، و  لَ  عمْطفمهم  ََثنم ، {اّللَم  َسبميلم  َعنْ  لمُيضم
: يعين مثل اخلدم تلقون الفكرة ننشرها لك ، {تَ بَ ًعاإمَّن ُكَنا َلُكْم } يقولونبيل هللا، ستكبارًا ليضل عن سايعين الوي عنقه 

 .فنحن مثل اخلدم ترشدون إىل أمر نطيعك ،
 .نافعلوا لنا شيئاً اآل ،بعناك ت  ا: كأهن  يقولون استكربمت و {تَ بَ ًعا َلُكمْ  ُكَنا  إمّنَ }
ل، ألهن  رأوا غضب هللا وعرفوا احلقيقة، وإمنا هذا على وجه ستفهام ال يظن أنه طلب حل: وهذا اال{َعَنا ُمْغُنونَ  َأنْ ُتمْ  فَ َهلْ }

أنك  تفهمون وأن عندك  دين وأنك  ال تريدون إال ماتقولونه من اظهروا  ،كأهن  يقولون اظهروا مكانتك  اآلن  ،التوبيخ
 !به يف الدنيا وما كنت  تغرون ،، اظهروا مكانتك  اآلنصلى هللا عليه وسل  سنة النيبحفظ اإلصالح وأنك  تريدون 

ه  ومل ءاشر إمنا يرشدوه  وه  يسريون وراأمرمتوان ابلضالل ال نتصور األمر املب ،إذن قالوا هل  إان كنا لك  تبعًا أي يف الدنيا
 .موا عقوهل  لهيكونوا يعلمون أنه ضالل إمنا سل  

ْن َعَذابم اّللَم ممْن لنا فأغويتموان، أي: يف الدنيا، أمرمتوان ابلضالل، وزينتموه  }إمَّن ُكَنا َلُكْم تَ بَ ًعا{" }فَ َهْل َأنْ ُتْم ُمْغُنوَن َعَنا مم
 " شيء ولو بسيط، هل تغنون عنا شيئا؟!أي: ولو مثقال ذرة َشْيء {

أييت اآلن جواب املستكربين، ليس عنده  شيء يعتذرون به لكن كأهن  يقولون مل نقصد أن نورطك ، كيف نقصد أن 
 .عتذار عن ما صدر منه  أبهن  مشرتكون معه وا ابالؤ عني لنفعنا أنفسنا، فابتدلو كنا انف !ورطنانورطك  وحنن بنفسنا 

وهؤالء الضعفاء " فال يغين أحد أحدا يْ َناُكْم{}َلْو َهَداَّن اّلَلُ ََلَدَ و  {َويْ َناغَ  َكَما  َأْغَويْ َناُهمْ }أي: املتبوعون والرؤساء  }قَالُوا{"
إمنا كان كأهن  يريدون  ،من العذاب اأهن  مل يكونوا ميلكون هل  غناءً ، األمر كان واضح  هنوا يسألون يظنون أهن  سينفعو مل يكون

وبيخ، فهؤالء أن يلوموه  على ما فعلوا هب ، وهذا من اليأس، عذاب ومن سبب هل  العذاب أمامه  فيبقوا يوخبوه  هبذا الت
َنا َأَجزمْعَنا{"املستكربين قالوا:  ال جناة قاألمرين سواء ال يفيدان ال جز  وال صرب،  "عليه }َأْم َصبَ ْرَّن{ من العذاب }َسَواء  َعَلي ْ

مجعوا واحد،  صرييف مأصبحوا الضعفاء واملستكربين يعين جابني، لم  لمن العذاب، وجعلوا الضمري مشرتك للمتكلمني و 
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احلزن الذي  وهواء حصل اجلز  فسو ، كأهن  يقولون حنن ورطنا معك  ليس هناك حلأنفسه  إمتاما لالعتذار من توريطه ،  
{"حبست  أنفسك  عن ذلك سواء، و اضطراب، أو حصل الصرب شوب فيه يكون  أي: من ملجأ نلجأ  }َما لََنا ممْن َمَميص 

 ."إليه، وال مهرب لنا من عذاب هللا
ت إىل كالم لضاللة أد  وهنا يعطف كالم الشيطان على كالمه : وقال الشيطان، فكأن جمادلة الضعفاء وساداهت  يف التغرير اب

الشيطان، إما أنه قد توجه إليه لوم كأن السادة والضعفاء ملا تالوموا هذا اللوم وأعتذر السادة ابحلرمان من اهلدى ألهن  قالوا: 
 هتداءألن نفي اال؛ علموا أن سبب إضالهل  هو الشيطانرموا من اهلدى، فكأهن  فاعتذروا أبهن  ح   {ََلََديْ َناُكمْ  اّللَُ  َهَداّنَ  َلوْ }

عىن أن املستكربين لوم الشيطان، مبلضالل، فكأهن  انتقلوا كان الشيطان رأس الومن كان رأس الضالل؟  يقابله الضالل، 
ب الضالل، أو أهن  مل يلوموه إمنا توقع الشيطان بعد عتذار للضعفاء إىل مالمة الشيطان ألنه وسوس هل  فسب  الانتقلوا من ا

  .{تَ ُلوُمونم  َفَل }هوا إليه ابللوم، ولذلك يف أثناء كالمه قال: وأن يتوج  هذه اجملادالت أن أييت األمر عليه 
 .{الَشْيطَانُ  َوقَالَ }فالذي يظهر أهن  الموه، أو أنه توقع ذلك فدفعه قبل وقوعه، فأتى 

ر غض الشيطان من أجل أن نتصو  ثار يف نفوسنا ب  ف لنا هذا الوصف الدقيق من أجل أن ي  يوص   :وسنعيد على نفسنا ونقول
مد عن غناه عن كل هذه احلقائق، فلما نسمع حي  محيدا سبحانه وتعاىل وأنه  !سيكون فنحذر، وهذا كله مع غىن هللا عنا ماذا

 .عن الشيطان أنخذ حذران وندافع وسواسه
هذا اخلطاب الذي خيطبه كما مسى ابن كثري هذا الكالم من الشيطان مساه خطبة إبليس خيطب يف  خالل وسيتبني لنا من

ومن هنا سيتبني   !، ملا نسمع هذا الكالم الذي خطب به إبليس يف أتباعه سنراه مليء إبضمار الشر وابلكراهية وابملكرأتباعه
  .لنا كيف ميكر املاكرين، وكيف يوقع الناس يف مكره ، إمنا مبا حيمله الشيطان الرجي  من مكر وعداوة لبين آدم

ف ظهر املكر مثاًل يف سورة هود، كيف األقوام مكرت أبنبيائها، وكيف كان ولو عدمت إىل ما سبق من السور سيتبني  لك  كي
 .له يعود إىل فعل الشيطان ابخللقا، فهذا كاملكر يف سورة يوسف أيضً 

َي الذي هو سبب لكل شر يقع ووقع يف العامل، خماطبا ألهل النار ومتربائ منه   }َوقَاَل الَشْيطَاُن{قال تعاىل: " }َلَما ُقضم
 . "ودخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار ُر{اْلمْ 

{}إمَن اّللََ  خلق السماوات واألرض ابحلق، وهللا وعدان وعد احلق،  ،رة أخرىوهنا تظهر لنا كلمة احلق م  َوَعدَُكْم َوْعَد اْْلَق م
 فكيف جنمع بني األمرين؟فالسماوات واألرض دلت على احلق، والذي وعدان هللا هو احلق، 

تا على أن كل شيء أتى على العدل، وكل شيء يف موضعه، فال ميكن بعد أن ترى ل أن السماوات واألرض دل  سنقو 
السماوات واألرض كل شيء يف موضعه وكل شيء مبقدار ال ميكن أن تنتهي احلياة وال يوضع أهل الكفر يف موضعه  وأهل 

كذلك وعد هللا ابحلق ن ابحلق وأن كل شيء يف موضعه فال ميكن، فكما أن السماوات واألرض تشهدااإلميان يف موضعه ، 
 .أن كل شيء يف موضعه لوعدوالسماوات واألرض تشهد على هذا ا

"}  "لو أطعتموه ألدركت  الفوز العظي على ألسنة رسله فل  تطيعوه، ف }إمَن اّلَلَ َوَعدَُكْم َوْعَد اْْلَق م
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ر يل أن د  ولو ق   ،ر يل من أهل اجلنة سأكوند  يقول لو ق  منا ف العبد فال تدخلوا على أنفسك  شب ه يدخلها الشيطان، أييت
ملا تنظر هلذا األمر جتتهد أن أنت  ،لق لهر ملا خ  هذه شبهة يلقيها عليك الشيطان، كل ميس   !أكون من أهل النار سأكون

وعرفت على اللوح احملفوظ طلعت أنك اال تستطيع أن تقول  تعمل الطاعات تعمل الطاعات فتنقذ نفسك من النار؛ ألنك
تغلق على اإلنسان طرق العمل الصحيح، والشيطان الشبه اليت يلقيها الشيطان فهذه  {فََأْخَلْفُتُكمْ  َوَوَعْدُتُكمْ }أمن يف النار! 

 .كذبت موعدي  ،د وخيلفع  ي  
وهللا عز  ،انل ما كان يرتك هذه الوعود لوعود الشيطلها املتأم  على لسان رسله بوعود عظيمة لو أتم   انوهللا عز وجل وعد

 .14{ُغُرورًا إمَل  الَشْيطَانُ  يَعمُدُهمُ  َوَما َوَُيَن ميهممْ  يَعمُدُهمْ }وجل يقول يف وعود الشيطان: 
 ."أي: مل حيصل ولن حيصل لك  ما منيتك  به من األماين الباطلة }َفَأْخَلْفُتُكْم{اخلري  }َوَوَعْدُتُكْم{"قال: 

َ َعَلْيكُ ة منه  يقول: ءيعده  ومينيه ، مث يزيد برا {}َوَما َكاَن ِلم ا ربً يتربأ منه ، مل أغلبك ، مل أقهرك ، مل أكن جم    ْم ممْن ُسْلطَان 
َ َعَلْيكُ تباعي فيما أمرتك ، الك  يف  {}َوَما َكاَن ِلم ْن ُسْلطَان   .حىت حجة ما عندي ْم مم
{"يقول :  َ َعَلْيُكْم ممْن ُسْلطَان  فما يطرحه علينا من وساوس ليست إال  "أي: من حجة على أتييد قويل }َوَما َكاَن ِلم

  .ان من  اوس لكن من كثرة الضغط ومن قلة الصرب على مقاومتها وهذه أزمتنا قلة الصرب على مقاومتها فيتمك  وس
مبعىن لكن، لكن دعوتك  فاستجبت  يل، ماكان يل سلطان ستثناء االأييت أو على األصح إال أن دعوتك ،  ماهو سلطانه؟

 لكن الذي حصل دعوتك  فاستجبت  يل.
 ".بت  يل اتباعا ألهوائك  وشهواتك عندي أين دعوتك  إىل مرادي وزينته لك ، فاستجأي: هذا هناية ما "

اخللق يكون عنده  شهوات ويكون عنده  إرادات فيأيت الشيطان حيركها، فما أن حيركها الشيطان  وهو أن   وهنا الشاهد امله   
ك، أيتيك مثاًل من سوء الظن بإمنا جيربك وجير  ،كموجود فيليس شيء بإال اإلنسان يستسل  هلذه األهواء، الشيطان ال أييت 

ستعاذة وال العليها وأنت ال حتميها ال اب وبقيويعرض عليك هذا فعل كذا وفعل كذا، إن استجبت أخذ هذه الثغرة 
هو فتنظر وتسرتق النظر و  ،ثغرة أخرى مثاًل النظر إىل احملرمات رب لكمث جيإبحسان الظن وال ابتبا  األمر، فهو سكنها، 

ك وال تفعل بصر تغض وقف على هذه الثغرة، وأنت ال تسدها وال تستغيذ وال وجدك ضعيف ويساعدك، ك ويدفعك، ميد  
 ".وشهواتك  ألهوائك  اتباعا يل فاستجبت  األفعال اليت هبا تدفعه عنك، فالشيخ يقول "

أنت  ونتقول ، أتتون تريدون أناانقلبت املسألة متامً  يعين" }َفل تَ ُلوُمونم َوُلوُموا َأنْ ُفَسُكْم{فإذا كانت احلال هبذه الصورة "
 
 
 .ستجبت ابل أنت  املالمون يف كونك  فيقال عليك   د  فري   ،المامل
  ،يف أنك  استجبت ك  على غريك  بل أنت  ابتدأمت املسألة ء ال تضعوا بال " يعينفأنت  السبب وعليك  املدار يف موجب العقاب"

 .ولذلك تستحقون العذاب ،والشأن لك  ت مسلوبقيت أكرر عليك  وأنت  است فقط دللتك كأنه يقول ما فعلت شيء، 
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ُكْم{" مبصرخك  أتيت من صاحب الكرب يصرخ فيأيت من يغيثه " مبغيثك  من الشدة اليت أنت  هبا أي: }َما َأَّن ِبمُْصرمخم
له قسط  ، كل  ةه من الشدونة وال ه  يغيث، ال هو يغيثه  من الشدفهو ليس مبصرخ وال ه  مصرخني له يستجيب لصرخته،ف

 .من العذاب
ْن قَ ْبُل{مث أييت األكرب منه  َا َأْشرَْكُتُمونم مم يعل  أن الناس جعلوه شريكًا مع هللا إما مباشرة يف عبادة يعين هو  }إمن م َكَفْرُت ِبم

 ،وذا وكمن عبد البقر، وهو من ورائه الشيطان أو غريه أو من وراء حجب كمن عبد النجوم وك  عبد األصنام وكمن عبد ب
عند القبور، هناك من يقس   ها، وقد أشركوه فهو الصوت الذي يسمعونهءوساروا وراوقبلوها موها   هل  هذه األشياء فعظ  عظ  

الويل خر يقول ذهبت عند آو صوت الشيطان.   فتقول ما هي إال رنة الشيطان !عليه دعاه فرد  ف ه أتى إىل هذا القربلك أن
شركتموه مع هللا، فهو نقول ما هو إال الشيطان أعطاك، أنت  أالداننري! ويقس !  يل د  فوجدت يًدا خترج ومتومتسحت الفالين 
 .يتربأ اآلن

ْن قَ ْبُل{" َا َأْشرَْكُتُمونم مم }إمَن أي: تربأت من جعلك  يل شريكا مع هللا فلست شريكا هلل وال جتب طاعيت،  }إمن م َكَفْرُت ِبم
 ."خالدين فيه أبدا }ََلُْم َعَذاب  َألميم {ألنفسه  بطاعة الشيطان  المممَي{الظَ 

 !ن يكون هو الواعظ اآلنأوهذا احلقيقة من أعجب الكالم 
ره  من طاعة الشيطان وأخرب مبداخله اليت يدخل منها على اإلنسان وهذا من لطف هللا بعباده، أن حذ  "ل الشيخ: و قي

 ".ومقاصده فيه
فقط   يل، إذن هذا الوسواس تبإال أن دعوتك  فاستج -يس يل حجة ل -خله؟ قال وما يل عليك  من سلطان ما هي مدا

ادفعها قف عند هذه الثغرة و أول ما أتيت اخلاطرة حجة ، تقف أنت وتكتشف نفسك وتعرف عيبك، بدأك بسوء الظن، 
واستعيذ استعيذ إىل أن تسد  هذه البالءات أدران من  يغسل قلبكواسأل هللا أن وكرر الدعاء ه الظن، بسأت أوادعو ملن 

 الثغرة، جيربك مرة ومرات وأنت ترد  عليه بنفس الردود، فييأس من هذا األمر.
نفوسنا وحيركها للطعام، وأنت  الشيطان من فضل هللا علينا ايئس متامًا أن أييت إىل اآلن  ،ولننظر حلال الصيام جند هذا األمر

ومع ذلك ما جيرؤون أن أيتون هلذا الباب عند ، ة الشياطني موجودةبقي  لكن الشياطني  مردة ت ه دف  ص   الذيأن  رفونتع
وننا، أيتيك ؤ سوا منه ، فهكذا يف كل شأن من شئياملؤمنني أبًدا! وال يغروه  ابلطعام، وال أيتوه  على الطعام أبدا، السبب : 

تدفعه من الشيطان الرجي ، تطلب من هللا أن يزيدك إمياان، يذ ابهلل تستعتقطع عليه يف وسواس يف العقيدة يف القضاء والقدر 
 . فهذا من لطف هللا أن علمنا عنه.نعوذ ابهلل من الشيطان الرجي  ،تدفعه حىت يندفع عنك

ن، " يعين أخرب مبداخله اليت يدخل منها على اإلنسان ومقاصده فيه وأن يقصد أن يدخله النرياوأنه يقصد أن يدخله النريان"
 وهنا بني  لنا أنه إذا دخل النار وحزبه أنه يتربأ منه  هذه الرباءة ويكفر بشركه  وال ينبئك مثل خبري.

مث أييت كالم للشيخ رمحه هللا يبني  فيه كيف أن هللا عز وجل يف هذه اآلية أخرب أنه ليس له سلطان ويف سورة النحل أخرب أن 
 له سلطان من أجل أن يدفع التعارض، قال: 
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 بمهم  ُهمْ  َواَلذمينَ  يَ تَ َوَلْونَهُ  اَلذمينَ  َعَلى ُسْلطَانُهُ  إمََّنَا}اعل  أن هللا ذكر يف هذه اآلية أنه ليس له سلطان، وقال يف آية أخرى و "
 ."15{ْشرمُكونَ مُ 

، "فالسلطان الذي نفاه عنه هو سلطان احلجة والدليل"السلطان مثبت فكيف نفه ؟! قال:  إذن مرة السلطان منفي ومرة
 .يعين ليس معه برهان

فليس له حجة أصال على ما يدعو إليه، وإمنا هناية ذلك أن يقي  هل  من الشبه والتزيينات ما به يتجرؤون على "قال: 
 ."املعاصي

 .ليس له حجة يزي ن له،تشدد، منعه هللا، ال ت مايقول ربنا سيغفر لك ، يقول هل  ربنا غفور رحي ، هذا يعين 
عين إمنا ي (إمنا سلطانه) إذن "أز ا املعاصي إىل يؤ ز ه  ألوليائه املعاصي على ابإلغراء التسلط فهو أثبته الذي السلطان وأما"

 .ز اأط، وهذا التسلط على أوليائه يؤزه  إىل املعاصي تسل  له فليس له سلطان مبعىن حجة إمنا  ،تسل طه
ما أيمره  به، ال يسدون الثغرة على أنفسه ،  يقبلون منه كيف؟  "نفسه  مبواالته وااللتحاق حبزبهوه  الذين سلطوه على أ"

 وهكذا.
 .ى الذين آمنوا وعلى رهب  يتوكلونوهلذا ليس له سلطان عل"

{ وملا ذكر عقاب الظاملني ذكر ثواب الطائعني فقال:  َاتم َل اَلذميَن آَمُنوا َوَعممُلوا الَصاْلم  قاموا ابلدين، قواًل  أي:}َوُأْدخم
ْن ََتْتمَها اْلنْ َهاُر{ ا  واعتقادً اًل وعم فيها من اللذات والشهوات ما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر }َجَنات  ََتْرمي مم

 .على قلب بشر
أي: حييي بعضه  بعضا ابلسالم  لم {}َتَميَ تُ ُهْم فميَها سَ أي: ال حبوهل  وقوهت  بل حبول هللا وقوته  }َخالمدميَن فميَها ِبممْذنم َرّب ممْم{

 ."والتحية والكالم الطيب
ز هذه اآلية يف اإلخبار عن املؤمنني أن وهذا أييت مقابل ما عند هؤالء من جدال وإلقاء اللوم بعضه  على بعض، فرتى ما مي  

حتتها ألهنار وأهن   ي منر كر هل  هؤالء الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أن هل  جنات جتالنعي  الذي ذ  يعين ته  فيها سالم، حتي  
ويتكل   اي بعضه  بعضً حي  يته  فيها سالم، فنعي  خاص وهي أن حتي  هل  مث أتى  إال إبذن رهب ، كونوهذا ال ي ،خالدين فيها
إشارة واضحة إىل أن أهل الكفر جيادلون ويتكلمون هذا الكالم يف النار ويلقي بعضه   ههذ ،ابلكالم الطيب بعضه  بعض

وحيصل هل  ما حيصل من وخيطب فيه  شركه  ذلك ويكفر بويشاركه  يف على بعض اللوم ويشاركه  الشيطان يف ذلك 
 !واملؤمنني يف النعي  املقي  حتيته  فيها سالم، اآلالم واليأس 

 
 .النعي  وأن نكون ممن حتيته  فيها سالمهذه اجلنة جنات نسأل هللا مبنه وكرمه أن جيعلنا والدينا ووالديه  وذرارينا من أهل 

 الله  وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.سبحانك 
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 اللقاء بفضل هللا.. انتهى


