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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

وات سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمريي حفظها اهلل، وفّق اهلل بعض األخ 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. -

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

 شبكة مسلمات قسم )شذرات من دروس األستاذة أناهيد(

http://www.muslimat.net/ 

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

 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.
 املوازين يف األعمال هذه ل  ك  يكون وأن وتالوته، وقيامه صيامه قُبل نم   املقبولني نم   جيعلنا أن وكرمه همبن   وجل   عز   هللا نسأل
 .آمني اللهم ،عاملنيال رب نلقى ملا تنفعنا

 
 حتتاج عظيمة يزاتم هلا العظيمة السور وهذه احلواميم، من اأيض   وهي ،الشورى سورة من آايت نتدارس هللا رأبم   اليوم نالقائ يف
  :السور هذه يف اليت املواضيع أهم   نوم   والتكرار، والدراسة هتماماال إىل
 التوحيد مع الناس حال إبراز -
 .للمتقني وواليتهم العاملني، لرب وواليتهم يناملوحد صفات وإبراز -

 أتى وقد ،املؤمنني ونب  حي العاملني رب   على الكرام العرش محلة أن   كيف  غافر لسورة دراستنا يف املاضية جلستنا يف معنا مر   وقد
ن  ز لو  اْست  ق لامواا ثو   اّلل و  ر ب ُّن لا لالوااق   ين  ال ذِ  ِإن  }: تعاىل قوله يف اخلرب أتى ملا اأيض   لتص   فُ  سورة يف منه شبيه أو اخلرب هذا مبثل  ت  ت  

ةو  ع ل ْيِهمو  ِئك  تومْ   ال ِت  ِِبْلْ ن ةِ  و أ ْبِشرووا َت ْز نواا و ّل   َت  لافواا أ ّل   اْلم َل  نْ ي لا اْلْ ي لاةِ  ِف  أ ْولِي لاؤوكومْ  َن ْنو ( 30) تواع دوون   كون ْ  ،{ةِ اْْلِخر   و ِف  الدُّ
 وجند الشورى، سورة مطلع يف هذا فنجد ،للمؤمنني وجل   عز   هللا والية وهي وأعالها أعظمها إىل نصل العظيمة يةالوال وهذه
 و الظ لاِلموان  }: السورة مطلع يف تعاىل قال كما  نصري وال ول   هلم ليس الظاملني وأن   قني،املت   ول   هأن   وكيف العظيم العلي   عن اخلرب

ِلِي  ِمنْ  َل ومْ  م لا ِلُّ  هوا   ف لاّلل و  أ ْولِي لاء   دوونِهِ  ِمنْ  اَت  ذووا أ مِ  }: وتعاىل سبحانه اأيض   وقال ،{ن ِصيي  و ّل   و  ْات ى ُيوْيِ  و هوا   اْلا   و هوا   اْلم 
 .{ق ِدير   ش ْيءي  كولِِ   ع ل ى

 ال ِذي و هوا  }: السورة يف أتى ماك  فهو خاصة، ربيةت املؤمنني مرب   بني،املتقر    بمقر    وهو ة،خاص   قنياملت   ول   وهو ،الول   هو هللا
 .{ت  ْفع لوان   م لا و ي  ْعل مو  الس يِِئ لاتِ  ع نِ  و ي  ْعفوا ِعب لاِدهِ  ع نْ  الت  ْاب ة   ي  ْقب لو 
 نتدارس مث اآلايت ال  أو  نسمع اآلايت، هذه يف هللا شاء إن اليوم سنتدارسه ما أسباهبا نفم   أسباهبا؛ هلا العظيمة الوالية وهذه

 :فيها علينا وجل   عز   هللا يفتح مبا

 َيجَْتنِبُونَ وَالَّذِينَ  (٣٦) يَتَوَكَّلُونَ رَبِّهِمْ وََعلَى  آَمنُوا لِلَّذِينَ وَأَبْقَى   خَيْرٌ اللَّـهِ عِندَ  وَمَا الدُّنْيَا الْحَيَاةِ  فَمَتَاعُ  شَيْءٍ مِّن أُوتِيتُم فَمَا}

 وَِممَّا بَْينَهُمْ ُشورَى  وَأَمُْرهُمْ الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا لِرَبِّهِمْ  اسْتَجَابُوا وَالَّذِينَ  (٣٧) يَغْفِرُونَ  هُمْ  غَضُِبوا مَا وَِإذَا احِشَ وَالْفَوَ الْإِثْمِ  كَبَائِرَ

 إِنَّهُ  ۚ   اللَّـهِ َعلَى فَأَجْرُهُ وَأَصْلَحَ َعفَا فَمَنْ مِّْثلُهَا ئَةٌسَيِّ سَيِّئَةٍ َوجَزَاءُ (٣٩) يَنتَصِرُونَ هُمْ الْبَغْيُ  ِإذَا وَالَّذِينَ (٣٨) يُنفِقُونَ رَزَقْنَاهُمْ

 َويَْبغُونَ النَّاسَ َيظْلِمُونَ الَّذِينَ  عَلَى السَّبِيلُ إِنَّمَا (٤١) سَِبيلٍ مِّن َعلَْيهِم مَا فَأُولَـ ِئكَ ظُلْمِهِ  بَعْدَ انتَصَرَ وَلَمَنِ  (٤٠) الظَّالِمِنيَ يُِحبُّ لَا

ـ ئِكَ اْلحَقِّ ِبغَيْرِ الْأَرْضِ فِي  {الْأُمُورِ عَزْمِ  لَمِنْ  ذَ لِكَ إِنَّ وَغَفَرَ صََبرَ وَلَمَن (٤٢) أَلِيمٌ عَذَابٌ َلُهمْ أُولَ
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ت لاعو  ش ْيءي  مِِن أووتِيتوم ف م لا}: تعاىل قوله من اآلايت مدارسة يف نبدأ نْ ي لا اْلْ ي لاةِ  ف م  : تعاىل قوله على اتفريع   أتى رباخل وهذا {الدُّ
 فضله عن هناك أخرب وجل   عز   اهللفالسابعة والعشرون يف السورة،  اآلية وهذه ،{اْْل ْرضِ  ِف  ل ب  غ ْاا ِلِعب لاِدهِ  الرِِْزق   اّلل و  ب س ط   و ل اْ }

 وتعاىل سبحانه كمتهح نم   ولكن ،األرض يف لبغوا لعباده الرزق بسط لو هن  أب وعلمه اخللق، أبحوال وعلمه ،امجيع   اخللق على
 صري.ب وبعباده خبري بعباده إنه وتعاىل سبحانه وخيتار يشاء الذي وهو معلوم، بقدر شيء كل  بقدر، لينز  
 
 ن  زِِلو ي و  ال ِذي و هوا  }: اخللق ؤالءهل عطاايه من شيء ذكر ،{اْْل ْرضِ  ِف  ل ب  غ ْاا ِلِعب لاِدهِ  الرِِْزق   اّلل و  ب س ط   و ل اْ }: السياق كذا يف مث

ِلُّ  و هوا   ر مْح ت هو  و ي  ْنشورو  ق  ن طواا م لا ب  ْعدِ  ِمنْ  اْلغ ْيث   تِهِ  و ِمنْ ( 28) اْلْ ِميدو  اْلا  لافِ  ب ث   و م لا و اْْل ْرضِ  الس م لاو اتِ  خ ْلقو  آَي   ِمنْ  يِهم 
 .{د اب ةي 

تِهِ  و ِمنْ } عطاايه عن وتعاىل سبحانه وأخرب ِم{  اْلب ْحرِ  ِف  اْلْ ا ارِ  آَي   .ك لاْْل ْعَل 
ن ْ  اْلْ ي لاةِ  ف م ت لاعو  ش ْيءي  ِمنْ  أووتِيتومْ  ف م لا}: بعده وجل   عز   هللا يقول هذا وكل   الريح، عن وأخرب  حكمة أن   فهمنا حنن يعين {ي لاالدُّ

 الدنيا يف رزق نم   أوتيتوه ما أن   لنا يقال ذلك ومع كلها  النعم هذه كرتوذُ  وحمروم، الدنيا يف عليه نعممُ  وجود اقتضت هللا
 مباشرة السابقة اآلية أن   اخصوص   يلقونه، ملا للمؤمنني وجل   عز   هللا يعطيه الذي الثواب يف اخلري وأن   زائل، عرض أنه فحقيقته

 .عليهم يوقع أو الِرِيح { يوْسِكنِ  ي ش أْ  }ِإنْ  الريح عن وتعاىل سبحانه أخرب ملا
 ِمنْ  أووتِيتومْ  ف م لا} فيها لنا القيُ  خلقه هبا هللا عمت   نعم كان  وإن هذا كل    ألن   ؛ستزول اليت النعم هذه سعيه غاية جيعل ال قفاملوف  
ت لاعو  ش ْيءي  نْ ي لا اْلْ ي لاةِ  ف م   جمرد متاع! ،{الدُّ

 قال ولذا ل،يزو  ال الذي لنعيما احلقيقي، النعيم الدائم، النعيم العظيم، ابلنعيم أييت الذي اآلخرة لعمل يسعى قاملوف   أن   فاملقصود
ر   اّلل ِ  ِعْند   و م لا}: وتعاىل سبحانه ي ْ  .بقىأ أنه وصفته ،جتده الدنيا يف ما خري هللا عند ما {و أ بْ ق ى خ 

 
 {ش ْيءي  ِمنْ  أووتِيتومْ  ف م لا}: فقال إليها املوصلة األعمال وذكر اآلخرة، يف وترغيب الدنيا يف تزهيد هذا": السعدي الشيخ يقول

 ".بدنية وعافية وصحة وبنني، وأموال ورايسة، ملك من
نْ ي لا ةِ اْلْ ي لا ف م ت لاعو } ؟امسه ما ،اآلايت هذه يفما ذُكر  اخصوص   اخللق على به هللا أنعم ما وغريه هذا واملعىن  .{الدُّ

 أثنائها ويف الالمآ وبعدها آالم قبلها ،تكتمل فما صة،منغ   نفسها يف فهي ةلذ   كانت  وإن يعين. "منقطعة منغصة ةذ  "ل: قال
 .تدوم وال ملاأل من تسلم ال منقطعة أهنا مث! آالالم

ر  } .املقيم والنعيم اجلليل، واألجر اجلزيل، الثواب من {اّلل ِ  ِعْند   و م لا}" ي ْ  ".بينهما نسبة ال خريية الدنيا، اتلذ   من {خ 
 ال حمالة، ال زائلة انيةفدني ة  دار ،الدنيا احلياة متاع اأهن   تعلم أن يكفيك هفإن   ،مقارنة هناك أن   تظن   ال خري هنا يقال ملا يعين
 ،از  جتو   إمنا يلحقها وما ياالدن يف السالمة وعلى املال على خري كلمة  إطالق يف نقول نافكأن   لآلخرة، ابلنسبة اخرييته يف نسبة
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 يف صةمنغ   ستثناءا دونب اللذائذ كل  نرى نافإن   ة،اللذ   داخل يف كثرية  نقصاتآالم كثرية وم وعن كثرية  أمور عن فيه نتجاوز يعين
 عدم.تُ  أن خموفة وجودها

 القرب يف ،الصورة هبذه هتايح فتبقى عدهم،بُ  وخيشى بقرهبم ذويتلذ   بوجودهم عيتمت   وأصحابه هوأبنائ أحبابه مع احملب   فإن  
 .احلقيقية اخلريية يف هناك نفيجتمعو  ،بهوأحبا هللا ينجيه أن إىلحياته آالم،  وتبقى القرب، ينتظر البعد ويف ،البعد خيشى

ر   اّلل ِ  ِعْند   و م لا}" ي ْ  .بينهما نسبة ال خريية الدنيا، اتلذ   من {خ 
 ".انتقال وال كدر،  وال فيه منغص ال نعيم ألنه {و أ بْ ق ى}

 إىل فيصل صادقال هبا يزداد ،املعاد زاد هي التقوى اوإمن   املعاد، زاد من ليس الدنيا احلياة متاع أن   يرون احق   اإلميان أهل ولذا
 .السالمة ووالديهم ووالدينا امجيع   يرزقنا أن هللا نسأل ،ـ اسامل ربه

ت لاعو  ش ْيءي  ِمنْ  أووتِيتومْ  ف م لا}: فاملقصود نْ ي لا اْلْ ي لاةِ  ف م   : صفتنيله  {اّلل ِ  ِعْند   و م لا الدُّ
ٌر  .1  َخيـ 
 َوأَبـ َقى .2

 : صفتني له عندكم وما
 .به عتمتقن   إذا حلياتكم ابلنسبة ةنسبي خرييته

 .يزولبل  يبقى وال
 

 هللا عند ما يكون لكي ملطلوبةا الصفات ستبدأ هنا من ي  ت  ا ك لوان { ر ّبِِِمْ  و ع ل ى آم نواا }لِل ِذين  وهو خري وأبقى ملن؟ صفاهتم: 
 ، هو أبقى للمؤمنني.للمؤمنني أبقى هو هلؤالء، خري
 يف حجر ابن وكان آهر  يهوداي   أن   حجر ابن عن قلنُ  الذيكالقول املشهور و  سيلقونه، ما هلم خري الدنيا للكفار ابلنسبة لكن
 واليهودي! ؤمن؟امل وسجن الكافر جنة الدنيا أن   تقولون كيف  :له فقال يهودي فرآه ،غىن ذا كان  فيه، مكرمني العلماء زمان
: حجر بنا فقال ؟حجر ابن مثل املؤمن وسجن اليهودي هو الذي الكافر جنة تكون فكيف ،األغنياء من حجر وابن فقري

 !نعيم من ينتظره ما لمقاب سجن يعترب !شيء ال الدنيا يف فيه هو فما املؤمن وأماأما الدنيا جنة الكافر ملا سينتظره من سعري! 
 .ك لوان {ي  ت  ا   ر ّبِِِمْ  و ع ل ى آم نواا }لِل ِذين   ستكون ستأيت اليت اخلريية هذه أن   فاملقصود

 أمساء وليست تصفا األمر فإن   ؟!وأبقى خري هلم اآلخرة ستكون الذين هؤالءهم  نمَ  اجد   يشغلنا املواقف هذه مثل يف وحنن
 نومَ  أهلها، نم يكون هبا صفيت   نمَ  صفات هي إمنا ،تقي وهذا مؤمن هذا يقول أن أحد يستطيع فال ،اخللق على طلقتأُ 
 .أهلها نم   يكون ال صفيت   مل

 العاملني برب قنيي قلوهبم امتألت الذين املؤمنني فإن   ،اإلميان صفة وهي اإلطالق على صفة أهم وهي األوىل الصفة فبدأت
 النعيم. هلذا أهال   كانوا  هللا وبلقاء اإلميان وحبقائق
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 املستلزم الصحيح، اإلميان بني مجعوا: أي {ن  ي  ت  ا ك لوا  ر ّبِِِمْ  و ع ل ى آم نواا لِل ِذين  }: فقال الثواب هذا ملن ذكر مث: الشيخ قال
 ".التوكل وبني والباطنة، الظاهرة اإلميان ألعمال
 .القرآن يف واضح والتوكل اإلميان بني الرابط

ك  " عمل لكل اآللة هو الذي" ك   ن  ْعبودو  }ِإَي  ِإَي   {ي  ت  ا ك لوان   ّبِِِمْ ر   و ع ل ى آم نواا}إايك نعبد ال أتيت إال بـ إايك نستعني،  ن ْست ِعنيو{ و 
 .ابلتوكل إال تعمل أن تستطيع ال اليتلكل عمل، يعين  اآللة التوكل ىفسم   ،يتوكلوا أن البد يعملون ولكي ،فيعملون يؤمنون

، إذا الدنيا شأن يف لتوكلناقش ان ادائم   ألننا ؛الدنيا شأن يف يكون أن قبل وهذااتم"  فغري التوكل يصحبه ال عمل فكل  "
 من القلوب إىل قأسب يكون أن جيب اآلخرة شأن يفأن التوكل  احلقيقة لكنت شيئ ا توكل على هللا اعتمد على هللا، احتج
 !الدنيا شأن

 
 اوطلب   وتالوة   اام  قي القدر لليلة ةقو  القلوب متشو  -الصيام نسك- عظيم سكنُ  وفيه فاضل زمن يف وحنن الكالم هذا ونقول
 ه،بعطائ عليهم لوتفض   ،هبنعمائ العباد غمر قد الذي الرحيم الرمحن الكرمي على التوكل إال الفضل هلذا العبد ليوص   وال للعفو،

  العظيمة النعمة هبذه ابتدأان قد هفإن   !آالؤه عليهم وكثر
 ! شهر ألف من خري فيها العبادةليلة  جعل أن -
 بني القلب نكسارا يفما حيب هو ويرضى، و مث جعل التوكل عليه واالعتماد عليه يف حتصيل هذه الليلة ويف قيامها ك -

 !ذلك إىل للوصول اآللةالتوك ل  جعل ،يديه
 !آالء من له وكم !نعماء من علينا له فكم
 !بعطاايه املنتفعني الشاكرين من نكون أن نرجو

 ال مأهن   يعلمون العاملني رب   على لنيتوك  فامل للطاعة، قوة العبدمن ورائها  رزقيُ  اليت األسباب أهم نم   رضاه إىل والشوق والعناية
 !أعاهنم إذا إال مراداهتم إىل يصلون

 وعنايتنا الطائعني، نم نكون ألن ناوحب   وحاجتنا شوقنا ظهرنُ  أن امجيع   علينا -منهم نكون أن نرجو الذين- املؤمنني هؤالء فعلى
 !ساعاهتا على والندم فواهتا، على واخلوف يهاوحتر   القدر بليلة
 بذلك لفيتوك   ،احتسااب  و  إمياان   القدر ليلة قام نم   وجيعله له رييس   أن العاملني رب   يطلب أن   العبد على بتوج   ةالعناي وهذه

 .آمني اللهم وللمسلمني، لنا فضله من هللا نسأل العطااي، وجل   عز   هللا ويعطيه
 وكل؟ما هو الت "اتم فغري لالتوك   يصحبه ال عمل فكل  "
 ."تعاىل به الثقة مع يكرهه ما ودفع العبد، حيبه ما جلب يف هللا على ابلقلب االعتماد وهو"
 
 العاملني، رب   على لنيمتوك   مؤمنني هم إذن ،{و اْلف ا اِحش   اْْلِثِْ  ك ب لائِر    َي ْت ِنبوان   و ال ِذين  }: هلم أخرى صفة أتيت اخلرب هذا بعد مث
 تدعو قد يتال والفواحش اإلمث بائرك  جتناهبماو  والفواحش، اإلمث كبائر  جيتنبون جيتنبون، وهنا يفعلون هناك يعين جيتنبون، أهنم مث
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 الذين للمؤمنني وأبقى خري هللا عند فما هلواها، مستسلمة هالكن   هللا عند فيما راغبة هلل حمبة تكون قد النفوس فإن   الشهوة، اإليه
 .شهواهتم ضبط -لواوتوك   آمنوا بعدما- صفاهتم نم  
 .عظيمة عقوابت كذل وراء أن   ويعلم ،يبتعد املؤمن؟ هذا يفعل فماذا ،شهوته إاثرة له بتسب   أسباب له حيصل قد املؤمنف

 اعلها بعقاب اآلخرة.في ا جازم ا وتوع د هن عنها الشرع هنى اليت العظيمة اآلاثم به املقصود اإلمث وكبائر
 اإلمث وكبائر واحلرابة، رقةوالس لزانوا النفس قتل مثل، ا عقوابت يف الدنيا للذي يرتكبهاوهللا أعلم هي اليت ُوضع هلوالفواحش 

 .الوالدين عقوقمثل  الكبائر، من القلوب أعمال حىت فيها داخل يكون مكن
 كالزان  إليها، اعد النفوس يف اليت الكبار الذنوب هي الفواحش أن -كبائر  مجيعهما أن مع- والفواحش الكبائر بني والفرق"

ان يستفحش فعلها وكأنه يقول قد أُشبعت من طريق، فإن  احلالل موجود والز يعين الفواحش  "كذلك  ليس ما والكبائر وحنوه،
 .منوع يوالتعد   النفس قتل لكن موجود احلق طلبو  حمر م والعمل واالجتهاد موجود والسرقة حمرم،

 .معناها هذا يكون والفواحش اإلمث كبائر  يقرتن ملا" االقرتان عند هذا"
 الفواحش قلنا لوو  ،الفواحش فيها يدخل اآلاثم كبائر  قلنا لو يعين" فيه يدخل اآلخر فإن اآلخر عن منهما كل  إفراد مع اوأم  "

ِإذ ا} عليهاعطف و  .اآلاثم كبائر  فيها يدخل  .{ي  ْغِفروون   هومْ  غ ِضبواا م لا و 
 ندفاعاال عن أنفسهم مساكإ يعين ،ضبالغد عنة غفر ملا متهشين م أن   فذكر ،الغضبية القوة هذه بتسب   اإلمث كبائر  من كثري  إذن

ِإذ ا} الغضب، يمع داع  الغضب وقوع مع فهم التفاوت، مع ،نفس منه ختلو ال تكاد نفسية طبيعة الغضبيعين  {غ ِضبواا م لا و 
 .يغفرون لكن عندهم

ِإذ ا}"  هلم اخللق وحسن سجية، هلم ماحلل فصار الشيم، وحماسن األخالق مبكارم ختلقوا قد: أي {ي  ْغِفروون   هومْ  غ ِضبواا م لا و 
 .فدافعوها فنتال عليهم رضتوعُ  نوهاومر   نفسهم بوادر   هؤالء إذن" طبيعة
 .مالحظة العبد من وحتتاج ،تدريب العبد نم   حتتاج اإمن   واحدة مرة أتيت ال األمور هذه مثل أن   هذا ومعىن

 التدريب مع مث انتك  ما هي يعين "طبيعة هلم لقاخل وحسن سجية، هلم احللم فصار الشيم، وحماسن األخالق مبكارم ختلقوا قد"
 .ذلك إىل وصلوا

 عن ميتنعون هم كنل الغضب يوجد يعين "غفروه بل ينفذوه، فلم الغضب ذلك كظموا  فعاله، أو مبقاله أحد أغضبهم إذا حىت"
 .ذلك

 أفعاله نوم   ،لقلوبا يف أفعاله يفعل إلميانا فإن   ،أخالقهم مكارم من وهذا" والصفح والعفو ابإلحسان إال املسيء يقابلوا ومل"
 .هحق   أيخذ أن شهوته نم   اإلنسان فإن   الشهوات، نم   هو الذي الغضب داعي عن النفس حبس

 أنفسهم يف ملفاسدا ودفع املصاحل من والصفح، العفو هذا على بفرتت  ، والصفح والعفو ابإلحسان إال املسيء يقابلوا ومل"
 " كثري  شيء وغريهم
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 : املهمة الثالثة ابألمور ابليقني قلبه ئميتل ملا اإلنسان نم   حيصل اإمن   العفو وهذا
ن ة   لِب  ْعضي  ْعض كومْ ب    و ج ع ْلن لا}: فتنة لبعض بعضهم قاخلل  ف ،قلبك إىل ينظر وهللا بالء إال أتوا ما هؤالء أن   :األول األمر أما  ِفت ْ

 .1{أ ت ْصِِبوون  
 منه أيخذ مبن بتلىيُ  كثرية  أحياان   العبد فإن   أمراضها، نم   للنفس اتطهري  يكون  قاخلل   نم   العبد به بتلىيُ  ما إن  : الثاين األمر وأما
 له تتبني   األمور هبذه ساناإلن بتلىيُ  فلما ،هرب  ك    آاثر فيه ثرييُ  أو ،فيه طامع أو ،منتظره هو ما منه أيخذ أو ،به قمتعل    هو ما

 .نفسه لعالج اطلب   فيعفو نفسه حقيقة
 تبقى وال ذنوهبم آاثر نهمع ميحو !املتقني املؤمنني مطامع هناية هللا وعفو ،ابلعفو هللا عامله ابلعفو حسنأ نمَ  أن  : الثالث األمر
 .للعفو ربه دعوة عم العبد وعف أسهل وما !التامة قدرته مع هللا عفو أطيب وما عنه، هللا عفا ،عفا فمن !صحفهم يف حىت

 :الكم ل صفاتف
 وحقيقتها احلياة معرفة تستلزم -
 علينا بالء وكوهنم اخللق معرفة وتستلزم -
  وحكمته وكماله الرب معرفة وتستلزم -

 .شأنه يُرفع ما يفعل مل والبعض ،البعض شأن فرفع ،ابخللق اخللق ابتلى هإن  ف
 !اإلميان ضعف سببب قليل هلكن   ،إليه احلاجة ةشد   ومع ،اإلميان مع ايسري   حيصب هلكن   صعوبته مع -العفو- األمر هذا ن  إو 

 لتص  فُ  سورة يف دتور  اليتومنها اآلايت  العفو بسبب املسلمني جمتمع على تعود كثرية  مصاحل هناك أن   نعرف أن البد   لذا
 : هنا الشيخ هبا استشهد اليت

ن ك   ال ِذي ف ِإذ ا أ ْحس نو  ِهي   ِِبل ِت  اْدف عْ }: تعاىل قال كما" ن هو  ب  ي ْ او ة   و ب  ي ْ أ ن هو   ع د   و م لا ص ب  رووا ال ِذين   ِإّل   ي ول ق لاه لا و م لا يم  مح ِ  و ِلي  ك 
لا  من عظيم ظ  ح وذ كان  من إال اهالق  يُ  ال هذه الصفة فإن   !وما أطيب حظ  هؤالء من اإلميان" {ع ِظيمي  ح ظِي  ذوو ِإّل   ي ول ق لاه 
 .وتعاىل سبحانه طاعته إىل قونوف  يُ  الذين همإهنم ف ،الرمحن عند ومنزلة ،اإلميان

 
لابواا و ال ِذين  } ة   و أ ق لامواا ِلر ّبِِِمْ  اْست ج  ن  هومْ  شوار ى و أ ْمروهومْ  الص َل   هؤالء أن   مبعىن ،هلم صفات اأيض   هذه {قوان  ي وْنفِ  ر ز قْ ن لاهومْ  و ِِم لا ب  ي ْ

 .يستجيبون أهنمومن أعماهلم اليت يدعوهم إليها أعماهلم  صفاهتم نم   وأبقى خري هللا عند هلم الذين
 استجابوا؟ أهنم وصفهم يف الزايدة فما ،استجاب املؤمن نقول وهنا

 دترد   وال كراهية  فيه ليس مرهب   على إقباهلم أن   صفاهتم نم   يعين د،ترد   وال كراهية  خيالطها ال إجابتهم أن   أعلم وهللا يظهر والذي
 .ورغبة حمبة فيه بل
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 احملب   استجابة ،رةادبامل استجابة خاصة، استجابة التقوية، الم اهنيسمو  ،مهبلر  اإلجابة قوة يانلب (استجابوا) والتاء والسني
 
ُ
 أب ابن وسعد ـسعودم ابن وعبدهللا ،عنها هللا رضي وخدجية ،عنه هللا رضي بكر أب مثل من اإلجابة هذه كانت  وقد بل،ق  امل

 .املسلمني به وانتفع اإلسالم إىل سبق من وكل ،األنصار ونقباء ،وقاص
 قبلنيمُ  وهم الإ الفرص عليهم يعرض ماو  صاحل عمل إىل رهبم يناديهم أن ما الذين ملستجيبنياب مأهول الطريق هذا والزال

 .عتننيمُ  نيهتم  مُ 
 وبطلب شكرهبو  سبحانه وتعاىل بذكره يعتين أن قلب له كان  من لكل   العاملني رب   من ةدعو  األايم هذه أن   نفسنا على ونعيد
 !صةمنغ   ةغل  بُـ  إال هي ما كلها  والدنيا !وأبقى خري هللا عند ما فإن   ،هللا عند فيما وبرغبته ،هئوبرجا منه العفو
 .ستجابةاال هذه يف نفعلاو  استجاب نم   نكون أن هللا نم   فنرجو

لابواا و ال ِذين  }"  ."بقربه لفوزا وغايتهم رضوانه، قصدهم وصار دعوته، ولبـ و ا لطاعته، انقادوا: أي {ِلر ّبِِِمْ  اْست ج 
 على حي يقول ملناديا نسمع أن فما دعوته، ولبوا: قال ولذلك !لبيكون ليقو و  ن نداء هللايسمعو  كأهنم  هلل املستجيبني يعين

 .بذلك يعجلونو إال  الفالح على حي الصالة
 وهم ،الدعوة واولب   للطاعة نقادواا املستجيبني هؤالء نإذ "الزكاة وإيتاء الصالة إقامة هلل، الستجابةا ومن"قال الشيخ: ولذا 

 !راضي هو يكون نأ ،به لونوينشغ به يفكرون الذي فهذا قربه،غايتهم الفوز بو  هللا رضوان قصدهم الطريق يفإىل رهبم  سائرين
 !سماءوال األرض رب   هوولي   األرض يف العبد يكون أن هذه منزلة وأي   ،همولي   فيكون ،بنيقري منه هم يكونوا وأن

 عام عطف {ينفقان رزقنلاهم وِملا لصَلةا وأقلاماا}: أتى ملا" اخلاص على العام عطف ابب من ذلك، على عطفهما فلذلك"
 .والزكاة الصالة واخلاصلرهبم،  ستجابةاال العام خاص، على

 .اإلنفاق ويف الصالة إقامة يف استجيب ابلذات يعين" وفضله شرفه على الدال "
 على قةوالنف كالزكاة  واجبة،ال النفقات من {ي وْنِفقوان   ر ز قْ ن لاهومْ  و ِِم لا}. ونفلها فرضها وابطنها، ظاهرها: أي{ الص َلة   و أ ق لامواا}"

 .اخللق عموم على كالصدقات  واملستحبة، وحنوهم، األقارب
ن  هومْ  شوار ى} والدنيوي الديين {و أ ْمروهومْ }  جيتمعون املؤمنني أن   اآاثره أفضل نوم   والصواب، الرشد إىل فضيتُ  والشورى "{ب  ي ْ

 ،هللا نعبد نحنف ستشارنُ  وأ نستشري اومل عبادة، الشورى أن   وهي ،املهم   األمر هذا نفهم أن   والبد ،العظيمة العبادة هذه على
 .بينهم شورى والدنيوي الديين أمرهم أن   القوم هؤالء صفات نم   فهذه

 هموتوادد الفهموتو  اجتماعهم عن افرع   إال يكون ال وهذا بينهم، املشرتكة األمور من أمر يف برأيه منهم أحد يستبد   ال: أي"
 يساعد والذي عليه، تماعاالج التوحيد بعد الدين أصول نم   فإن   التوحيد، بعد أتيت اليت الغاية وهذه "عقوهلم وكمال وحتاببهم

 ما فالتشاور ،حيصل ام التآلف من بينهم وحيصل كلمة  على وجيتمعوا عقله يضع كل    أن   حبيث التشاور، عليه جتماعاال على
 .االجتماع من فرع إال هو
 تبينت إذا حىت يها،ف وحبثوا وتشاوروا هلا اجتمعوا فيها، والرأي الفكر إعمال إىل حتتاج اليت األمور من أمرا أرادوا إذا أهنم": قال
 يعلمون مفإهن   ،ونبوغهم نباهتهم وظهرت عقوهلم كملت  مهما تراهم الكم ل املؤمنني ولذلك "وابدروها انتهزوها لحة،املص هلم
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 املؤمنني، مع االجتماع يف ادو ترتد   فال مراأل هذا ملثل تتعرضون من كنتم  فإن أعماهلم، يف هلم بورك ابلشورى هللا عبدوا لو أهنم
 .الربكات أهلها لىع تنزل اخلريات، دتول   جتماعاال بركة فإن   نفسه، أحدكم يستقل   وال بكم، فينتفعون يستشريونكم

مع أخيك  تمعجت ملاو  املؤمن، أيها اي اخلري فيك فإن   ون،الشؤ  من شأن أي   يف للمسلمني ثغرة سد   نمَ  كل    إليه دعىيُ  وهذا
جتماع  واالجملرد تكثري سواد املؤمنني ، جيري هللا لك األجرأخيك فعن إرادةيف و  املسلمني نفع إرادة يفاملؤمن وأنت صادق 

 هذه من اتالربك ينزل وهللا ،وآراء مباحثة وإمنا ،بعده ومعاتبة عليه اوإصرار   للرأي اإظهار   هنا وليسمعهم للمصلحة، 
 .االجتماعات

 
 يشاور الذي تمعاجمل هذا أعضاء من يكون الذي ولذلك للرأي، بالتعص   وضد   العنصرية وضد   امتام   التحزب ضد   احلقيقة وهذه
 إذاف الطاعة، يف كةالرب  أن   يعلملو  ،رأيه على يصر   وال ،يفهمها كان  إن راءاآل ويناقشيقول رأيه إن كان عنده رأي  بعض بعضه

 هبذه االجتماعات. املسلمني، يطيع، وهللا ينفع رأيإخوانه على  مع اجتمع
 .ينهمب شورى أمرهم يكون أن ز وجلع أمر ومن ،هللا أمر تباعا يقويها الذي نقول األمة هذه ضعف عن نتكلم ملا وحنن
 افإهن   ا،عموم   لدينيةا املسائل يف وكالبحث غريه، أو ،قضاء أو إلمارة املوظفني وتولية واجلهاد، الغزو يف كالرأي  وذلك": يقول

  "هللا حيبه ما الصواب لبيان فيها والبحث املشرتكة، األمور من
 أنك رأوا وهم ،نريد أن نقر ر مسألة معينة اجتماع عندان تعال لك قالوا ومق !هللا حيبه شيء نفسهم على الناس تفو   فكم

 أن   ولتعلم ،معهم كبوجود فعهمناو  ،املسلمني سواد رث  وك تعال إمنا ،األمر هذا يف أنفع أان نفسك عن تقول ال فأنت ،تنفعهم
 .هللا حيبه ما هذا

 .العظيم املعىن هذا فيها برز الشورى يتمُس   ملا فالسورة
أي متلكه وأنت بكل ر  املسلمني نفعا مث ل،م  الكُ  هؤالء صفة من والشورى هللا، حيبها والشورى عبادة، الشورى أن   ننسى ال

 .الصاحلة عمالاأل على جيتمعوا أن املؤمنني نم   حيب هللا أن  صادق ال تريد إال وجه هللا وتعرف 
 
 غضبوا ما إذا تفقنا أهنما، املؤمنني املؤمننيمن أعدائهم وليس من " أعدائهم من إليهم وصل: أي {اْلب  ْغيو  أ ص لاب  هومو  ِإذ ا و ال ِذين  }"

 .األعداء عن الكالم هنا لكن ،يغفرون هم
ت ِصروون   هومْ }"  ."االنتصار عن عاجزين أذالء يكونوا ومل وعزهتم، لقوهتم{ ي  ن ْ

 .اأبد   هتنوا ال أنه ،حممد سورة يف اجد   واضح سيكون وهذا
 "الصغائر به رتكف   الذي والفواحش الكبائر واجتناب هللا، علىل ك  و التو  ابإلميان، فوصفهم": قال
 .رالصغائ هب تكفر الذي والفواحش لكبائرا جمتنبني أهنم الثالثة متوكلني، أهنم الثانية مؤمنني، أهنم هلم صفة أول

 "لرهبم واالستجابة التام، واالنقياد" :الرابعة
 "الصالة وإقامة" اخلامسة:
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 "اإلحسان وجوه يف واإلنفاق" السادسة:
 "أمورهم يف واملشاورة" السابعة:
 .أعدائهم على واالنتصار والقوة" الثامنة:

 ."هاضد   وانتفاء دوهنا، هو ما فعل فيهم، قيامها من ويلزم مجعوها، قد الكمال خصال فهذه
 .يرتكون ضدها هو وما ،يفعلون دوهنا هو ما أن   أكيد هذه تكتمل ملا يعين ،مهم شيء هذاو 
 
ت ِصروون   مْ هو  اْلب  ْغيو  أ ص لاب  هومو  ِإذ ا و ال ِذين  } أهنم مسعنا ما خرآ وكان وتعاىل سبحانه افاألوص هبذه وصفهم ملا مث  هللا ذكر" {ي  ن ْ
 .عداءاأل مع وهذا "وظلم وفضل عدل: مراتب ثالثة على وأهنا العقوابت مراتب بعدها اليت اآلية يف
 يضمن واملال هلا، ماثلةامل ابجلارحة جارحة وكل ابلنفس، فالنفس نقص، وال زايدة ال مثلها، بسيئة السيئة جزاء العدل، فمرتبة"

 ."مبثله
 مرتبةف وغريهم، لألعداء عام كالم  هذا املراتب عن والكالم األعداء، عن كالم  هذا ينتصرون، هم البغي أصاهبم إذا والذين
 مرتبة الفضل؟ما . مبثلها السيئة العدل

 "اكثري    وثوااب   ا،عظيم   اأجر   جيزيه {اّلل ِ  ع ل ى ف أ ْجروهو  و أ ْصل ح   ع ف لا ف م نْ }: الق وهلذا املسيء، عن واإلصالح العفو: الفضل ومرتبة"
 .اإلصالح شرطه هنا العفو لكن ،يعفون وإما ،مبثلها سيئة إما لبغيا أصاهبم فإذا

 تقتضي الشرعية حةاملصل وكانت عنه، العفو يليق ال اجلاين كان  إذا هأن   على ذلك ليدل   ؛فيه اإلصالح العفو يف هللا وشرط"
 .به امأمور   يكون ال احلال هذه يف فإنه عقوبته،

 أن مهمة قاعدة وهذه" به هللا يعامله أن حيب مبا اخللق العبد يعامل وأن العفو، على يهيج ما هللا على العايف أجر جعل ويف
 .به هللا يعاملنا أن حنب مبا اخللق نعامل

 "العمل نسج من اجلزاء فإن   فليساحمهم، هللا، يساحمه أن حيب وكما عنهم، فـَل يَـع فُ  عنه، هللا يعفو أن حيب فكما"
 .لالعد يكون أن يقتضي فاألمر إصالح وراءه ليس كان  فإذا اإلصالح، يشرتط العفو معناها إذن

بُّ  ّل ِإن هو }: بقوله ذكرها فقد الظلم مرتبة وأما"  من أبكثر اجلاين يقابلون أو ابتداء، غريهم على جينون الذين {الظ لاِلِمني   ُيِو
 ."ظلم فالزايدة جنايته،

 .ظلموا حقهم أيخذوا أتوا ملا أو الظلم ابتدأوا سواء الظاملني حيب ال
 
 عليهم حرج ال: أي{ س ِبيلي  نْ مِ  ع ل ْيِهمْ  م لا ف أوول ِئك  } عليه الظلم وقوع بعد ظلمه من انتصر :أي {ظوْلِمهِ  ب  ْعد   انْ ت ص ر   و ل م نِ }"

 .ذلك يف
 .ووقوعه والظلم البغي صابةإ من بد ال أنه{ ظوْلِمهِ  ب  ْعد   انْ ت ص ر   و ل م نِ }: وقوله {اْلب  ْغيو  أ ص لاب  هومو  ِإذ ا و ال ِذين  }: قوله ودل  
 يعين اإلرادة فقط." شيء منه يقع أن غري من ظلمه وإرادة الغري، على البغي إرادة وأما
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 الذي هذا ،ظُلم احدو  أو البغي أصابه واحد يعين" منه صدر فعل أو قول عن يردعه أتديبا يؤدب وإمنا مبثله، جيازى ال فهذا"
 .جيازى ال فهذا اإلرادة جمرد البغي أراد أو ابلظلم تكلم واحد أما حناسبه،

 
 وهذا {اْلْ قِِ  بِغ ْيِ  اْلْرضِ  ِف  غوان  و ي  ب ْ  الن لاس   ي ْظِلموان   ال ِذين   ع ل ى} الشرعية ابلعقوبة احلجة تتوجه إمنا: أي {الس ِبيلو  ِإَّن  لا}"

 . وأعراضهم وأمواهلم دمائهم يف الناس، على والبغي للظلم شامل
 ."وبغيهم ظلمهم حبسب واألبدان، للقلوب موجع: أي {أ لِيم   ع ذ اب   َل ومْ  أوول ِئك  }

 :مهم أمر علينا عيدأُ  مث الثالثة، العقوابت مراتب هنا إىل تبني  
 ذ ِلك   ِإن  } منهم، يصدر عما هلم مسح أبن هلم، {و غ ف ر  } اخللق أذى من يناله ما على {ص ب  ر   و ل م نْ }": سبحانه وتعاىل قال
 يكررف عاديُ  لكن ،ابلفضل تعامل أو ابلعدل تعامل أن حقك من وأنت ثالثة مراتب العقوابت أن رغم يعين "{اْلموارِ  ع ْزمِ  ل ِمنْ 

 .أخالق الكمالمن  والعفو ةغفر وامل الصرب أن الثالثة للمرة عليك
 

ِإذ ا}مسعنا: فأوال    ِإن   و غ ف ر   ص ب  ر   و ل م نْ  }، وهنا {اّلل ِ  ع ل ى ف أ ْجروهو  و أ ْصل ح   ع ف لا ف م نْ  }ومسعنا ، {ي  ْغِفروون   هومْ  غ ِضبواا م لا و 
 .{اْْلوموارِ  ع ْزمِ  ل ِمنْ  ذ ِلك  

 يوفق ال ليتا األمور ومن العظيمة، واحلظوظ الصرب أهل إال قاهايل ال أنه وأخرب وأكدها، عليها هللا حث اليت األمور ملن: أي"
 .والبصائر األلباب وذوو واهلمم، العزائم أولو إال هلا

 عن يدافع ادائم   بل نفسه عن يدافع ما اكثري    اإلنسان ألن  " عليها شيء أشق   من الفعل، أو ابلقول للنفس االنتصار ترك فإن  
 .نفسه

وحنسن  نصفحو  صربن ،شاق نتصاراال نرتكيعين  "وأشق أشق ابإلحسان ومقابلته ومغفرته عنه والصفح األذى على والصرب"
 !وأشق أشقفوقها 

 األول األمر هذا يهم،عل ييسرهو ينفعهم هللا  هللا على لونيتوك  ابهلل  هذا يف الناس أوال   إذن "عليه هللا يسره من على يسري ولكنه"
 ن أجل أن يصلوا إىل الصرب واملعفرة واإلحسان.م هللا على يتوكلوا أن
 .ويستعني جياهد: أمرين إذن "ذلك على هللا واستعان به، االتصاف على نفسه وجاهد"
 ."فيه والتلذذ اخللق، وسعة الصدر، برحب تلقاه آاثره، ووجد حالوته، العبد ذاق إذا مث"

 فيها نجيدو  هنمأل ؛هلم ةسجي   الصفات هذه تصبح ولذلك يتلذذون، مث جياهدون األمر أول ذلك يف مبراحل ميرون الناس إذن
 .ولذة وسالم برد
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 أهل نكون ورمبا ،احلق أهل أننا نفسنا نظن   األحيان من كثري  فإن ،ابملؤمنني الظن   حيسن من نكون نأ وجل   عز   هللا نسألف
 الدنيا أن ويثق ،بربه ويستعني ،نفسه يف يعظمه ال بغي وقع فإذا ،ابملسلمني الظن   حيسن من نكون أن هللا من فنرجو ،مظلال

 .عنه هللا يعفو أن امنتظر   الناس لىع فيعفو ،عظيم أمر اآلخرة يف هينتظر  ما أن ويعرف ،بالءات
 .وأبقى خري هللا عند ما أن فوجد الصفات هذه لث  مت ومن والتقوى اإلميان أهل من جيعلنا أن هللا سألأ

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

 
 

 انتهى اللقاء بفضل هللا..


