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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

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

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

 شبكة مسلمات قسم )شذرات من دروس األستاذة أناهيد(

http://www.muslimat.net/ 

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

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

 ى.واهلل املوفق ملا حيب ويرض

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

 احب القرآن فهم  ص  ه وكرمه أن جيعلنا من أهل القرآن وممن يونسأله سبحانه وتعاىل مبن   امبارك   اطيب   اكثي    احنمد هللا عز وجل محد  
ً  القلب وحصد مثأرض بذره يف  نثرالقرآن ربيع قلبه،  افيكون حق   ،ويهتدي هبداه ويعيش معانيه اوعلم   ، الله  وعمل   ااره اعتقا

 نصيب من هذا الكتاب العظي .ال ظ و احلواجعل لنا أكرب  ،تقوى ويقنيوامألها إمياًن  و ارح  قلوبنا 
 

يف جلستنا هذه إن شاء هللا نتدارس آايت من سورة الروم، وهذه السورة العظيمة سورة التوحيد اليت ظهر فيها من آايت هللا ما 
 اكره  ًائم  ج منا اجلد يف عرضها على األبناء، حتتاج أن نذ حتتا  -ككثي من سور القرآن-ظهر، واحلقيقة أن هذه السورة حتتاج 

 .مام، فهذه اآلايت حتتاج إىل كثي من االهت{آََيِتهِ  َوِمن  }ي  هبا، وقد تكررت يف هذه السورة  ابآلايت اليت حتُ 
َهكَ  َفأَِقم  }ونتدارس اليوم إن شاء هللا قوله تعاىل يف سورة الروم   ينِ  َوج  عرض هللا عز  بعد ما ، وهذه اآلية أتت{انيف  حَ  ِللدِ 

ينِ  َهكَ َوج   َفأَِقم  }وجل آايته وأعلمنا أحوال املعرضني عن ًالئل احلق، فقال لنبيه ولكل من يصلح له اخلطاب    اًوم   {ِللدِ 
َلم تُ  فَ ُقل   َحاجُّوكَ  َفِإن   }ستقامتك، وهذا يشبه ا، وال هتت  إبعراضه  وإمنا اعتين ابوأبد   هِ  َأس  َعنِ  َوَمنِ  لِِلَِ  يَ َوج  ، ومثلها  {اتَ ب َ

َتِقم   }  فسه .، واملعىن أن احلق واضح تعرضه قبلوه فذاك توفيق هللا، أعرضوا ه  خذلوا أن{َمَعكَ  ََتبَ  َوَمن   أُِمر تَ  َكَما  َفاس 
َهكَ  َفأَِقم  } ينِ  َوج   .واملؤمنون معك {ِللدِ 

يف هذه السورة اإلقبال على  رجتاه قبلة معينة ِقبل اإلنسان ال ميني فيها وال مشال، وكأننا نتصو  تقوميه وتعديله اب  وإقامة الوجه
 قبل بقلبهال به، فل ننظر مينة وال يسرة، فالقائ  يف الصلة قائ  ببدنه قائ  بقلبه مستقبل للقبلة، مستنشغلل ضوالتمح  الشيء 

 .ربهواملصلي يكون هللا عز وجل ِقبله وهو يعتين بنظر  ،قبلته وهي وجه هللا ورضاه
ا أنه وال يسرة، وسيتبني  لنال مينة ال تذهب وهكذا الدين كأن الدين أمامك يف وجهك مطلوب منك أن تق  وجهك للدين 

-، وسيتبني  لنا هذا القيام جتاههأن تعتدل ابيدعوك شيء  فكل   ،ه فطرة هللاألن   ؛لتفاتاإىل لتصل له أكيد يف وجهنا ال حيتاج 
 ابلتفصيل من كلم الشيخ السعدي. -قيام الدين
 .ه إىل احلقهو امليل عن الباطل، تبتعد عنه وتتوج   واحلنيف

 .ال تبديل خللق هللا ،فطرة هللا اليت فطر الناس عليها نه وتعاىل أن هذا الدينخيرب سبحامث 
ين على الفطرة، ال هذا الدين بُ  مث يصفه أبنه الدين القي  ، فهو عام مناسب جلميع العصور، صاحل جلميع األم ، وهذا ًليله أن  

 .يف ذلك ليستطيع الشيطان أن يتدخ   المولًو سيولد عليها و  تبديل خللق هللا، يعين هذه الفطرة ستبقى وكل  
 .خرآا بعد ذلك فأمر أم   ،يعين اإلنسان يولد على الفطرة، ال ميكن أن يولد إال على الفطرة

َهَك{أيمر تعاىل ابإلخلص له يف مجيع األحوال وإقامة ًينه فقال  "يقول الشيخ السعدي   هه إىل ي  انصبه ووج  أ }َفأَِقم  َوج 
 ".ينالد ِ 

 .ستقامةهذا قريب من اال اضطجاع، وأيض  القعًو واال نتصاب ضد  واال ،نتصاب  من االيعين أق
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 "الذي هو اإلسلم واإلميان واإلحسان"ما هو الدين؟ قال  
أبن تتوجه بقلبك وقصدك وبدنك إىل إقامة شرائع الدين الظاهرة كالصلة والزكاة "قال   كيف تكون إقامة وجهي للدين؟

 ."اوالصوم واحلج وحنوه
 اه بقلبك حب  دنك، تتوج  ه بقلبك وقصدك وبات فتتوج  ه بقلبك ويف قلبك مقاصد وني  يعين حتتاج قلبك يقي  الدين، تتوج  

 .وبدنك متابعة اوقصدك إخلص  
بة، ًنإىل إقامة شرائع الدين الظاهرة كالصلة والزكاة والصوم واحلج وحنوها. وشرائعه الباطنة كاحملبة واخلوف والرجاء واإل"قال  

 ."واإلحسان يف الشرائع الظاهرة والباطنة أبن تعبد هللا فيها كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك
يف الشرائع الظاهرة  نإذن عندي شرائع ظاهرة علي  أن ألتزم هبا، وعندي شرائع ابطنة علي  أن ألتزم هبا وأهت  هبا، وعلي  أن أحسِ 

 !اها اهتمام  أقل  و سف ولأل ،وأكثرها حدوث   ارائع الباطنة من أكثر الشرائع وأعظمها ظهور  يف الشرائع الباطنة، والش ان أيض  وأحسِ 
ًن  رويف الشوق إليه واخلوف منه الذي يظهر يف الرعب من تصو   رضاه حب  يف حمبة هللا اليت تظهر يف مناجاته و  فإن   أن يطًر

ما عنده  رغبة إليه وحب  ل يف اليته، والرجاء الذي يتمث  أو يقطع علينا أبواب وال ،من اببه أو أن نقرتف شيء فيمنعنا من جنابه
ه مل ر يف خلقه، أو أن   يتفك  ه ملأو أن  ه مل يذكر ربه، ر أن  فات جزء من يومه يتذك   مانتظار اخلي منه، واإلًنبة اليت جتعل العبد كل  او 

 .اراجي   اذاكر   ايعًو إىل ربه منيب  إليه، فعلى وقٍت قضاه مل يذكره فيه ومل ينيب  ار  على ربه منيب، متحس   بل  ق  فيعًو مُ  ،يستغفره
هذه العباًات  ن  أ رن تصو  وما أحس   ،هبا ان تذكي بعضنا بعض  وما أحس   ،ن أن نتدارس بيننا هذه العباًات القلبيةفما أحس  

ًات ن يف العبامن أحس  بدنه وراءه، ف املؤمن راحل بقلبه إىل ربه جير   إن  ف ،القلبية هي أصل العباًات البدنية، وهي حقيقة رحلة
 أبمر هللا أن حيسن يف عباًاته البدنية أو يقارب ذلك. القلبية البد  

 "إقبال الوجه تبع إلقبال القلب هللا إقامة الوجه ألن   وخص  "قال الشيخ  
لتفت الوجه اال، فإذا نشغنشغال، والوجه يلتفت إىل مكان االول عن قبلته العني تتبع مكان االالقلب لو كان مشغ مبعىن أن  

 لتفت إليه الوجهاسعى البدن ملا 
ع ُي البدنويرتت  "  ما.بع هليقصد إقبال الوجه وإقبال القلب، الوجه من القلب والبدن ات "ب على األمرين س 
 .عما سواه مائل  " على هللا يف ذلك معرضا عما سواه أي  مقبل {َحِنيف ا}وهلذا قال  "
 
َها{وهذا األمر الذي أمرًنك به هو "  ل فيها  ننظر لآلية مرة أخرى ونرى ثلثة مجُ  "}ِفط َرَة الِلَِ اَلِِت َفَطَر الَناَس َعَلي  

َهكَ  َفأَِقم  }اجلملة األوىل   ينِ  َوج   .فهمنا هذا األمر {َحِنيف ا ِللدِ 
َها الَناسَ  َفَطرَ  اَلِِت  الِلَِ  ِفط َرتَ }اجلملة الثانية    {الِلَِ  ِِلَل قِ  تَ ب ِديلَ  َل  َعَلي  
ينُ  َذِلكَ }اجلملة الثالثة    {ال َقيِ مُ  الدِ 

َها{اجلملة الثانية وهي قوله  بلغنا اآلن     قال }ِفط َرَة الِلَِ اَلِِت َفَطَر الَناَس َعَلي  
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مليل ا ووضع يف عقوهل  حسنها واستقباح غيها، فإن مجيع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة قد وضع هللا يف قلوب اخللق كله "
 ."يف قلوهب  حمبة احلق وإيثار احلق وهذا حقيقة الفطرة إليها، فوضع

ن فه  التفاصيل وُحسن، ويكفي مل يه إجيازالكلم عنها، وهو كلم فوهنا حنتاج أن نناقش الفطرة اليت أوجز الشيخ رمحه هللا 
 أن حيف ظ هذه الكلمات للداللة على الفطرة.

يها ف اعنا سابق  م هبذه الفطرة، وهذه الفطرة كما مر   ي ءوهُ  عد  مبعىن أُ  ،أتت من اخللقة واهليئة، وكل مولًو فُطرالفطرة أصل 
 صنوعات هللا، وتستدل  ز هبذه الفطرة مئة أبن متي  ة ومهي  نفس طفل معد   ستقبحات، فكل  ستحسنات وفيها مُ سل مات وفيها مُ مُ 

 .، وتعرف شرائع هللا، وتؤمن هباهبا على هللا
 الشريعة ن منهي عنه يفن أمر من أوامر الشريعة حسن إال والفطرة السوية البعيدة عن اهلوى والشهوات تشهد له، وما مِ ما مِ 

،  ة لقبول احلق  لقة، هللا تعاىل خلق قلوب بين آًم مؤه  ل  بحه، وشهاًهتا نتيجة وجًو هذه اخلِ إال والفطرة السوية تشهد على قُ 
 ،ق  إذا بقيت على هذه احلال أًركت الدين احلرات وتسمع املسموعات، ص  ب  مُ ـدرك اله خلق أعينه  وخلق أمساعه  تُ كما أن  

 فصيل. وشعرت بذلك ابلت ،وأًركت حماسنه
َتجُ  َكَما))وقد شب ه النيب صلى هللا عليه وسل  هذه الفطرة كما يف احلديث    ِمن   ِفيَها ُتُِسُّونَ  َهل   ََج َعاَء، ة  ََبِيمَ  ال َبِهيَمةُ  تُ ن  

َعاءَ  ا من العيوب، امل  برئي  كبقي  ياخللقة أص ل تلك على  تُركمل اخللقة سلي  من اآلفات، لو مبعىن البهيمة تلد ولدها كا 1((َجد 
 .كامل    أتى فيخرج عن أصله أنه، فتطرأ عليه النقائص، يومسون وجهه، ، جيدعون أنفهفون بهلكن ه  يتصر  

اجلزاء،  نويطلبو  نو ويستحسن نزوها ويستقبحو األشياء وميي   وندركأعطاه  هذه القوة اليت هبا يُ  وجل   وهكذا بين آًم هللا عز  
 إذا عرف أنك أنت مث ؟كما يرى هذه املصنوعات ويقول من فعل  ؟صغي واضربيه من خلفه سيسأل من فعل لطفتعاىل إىل 

 ؟هللا عز وجل هذه املخلوقات فهو يسأل ملاذا خلق ،الصغي يسأل ملاذا ضربتكما أن الطفل   ؟الضارب يسألك ملاذا
السماوات  خلق ،بين آًم هبذه الفطرة السوية خلق هل  ما يدركونه، بعد اإلًراك نصب هل  اآلايت ي أهللا عز وجل ه مالذا بعد

ثي يف كتاب ك  غيهت و اختلف الليل والنهار، كل ما نسمعه يف سورة الروم من آايو الرب والبحر، و الشمس والقمر، و واألرض 
د يف القرآن كثي تناقشنا أننا جنمبدارسة جزء من سورة النمل اليت فيها إشارة عن فطرة اإلنسان، و استمتعنا هللا، وكنا أمس قد 

َر ضِ  اءَ ُخَلفَ  َوَُي َعُلُكم   السُّوءَ  َوَيك ِشفُ  َدَعاهُ  ِإَذا ال ُمض َطرَ  ُيُِيبُ  َأَمن  }عليها   جوابمن األسئلة ال  ال  2{الِلَِ  َمعَ  أَِإَله   اْل 
ذي ح أن يكون هو الهذا قبي األفعال وحتبون غيه وتعظمونه؟! أن الفطرة جتيب، كيف ترتكون من فعل هذهجواب، السبب 

ر مون غيه، أم  ن وتعظ  و يكشف عنك  الضر، وأن تكونوا يف حال بؤس ويرفع عنك ، ويعطيك  ويغذيك  وجيعلك  خلفاء مث حتب  
َفاءَ  ِعَباِدي َخَلق تُ  َوِإن ِ ))غاية يف العجب، لكن هذه األهواء أتته  الشياطني كما يف احلديث    أَتَ ت  ُهمُ  َوِإنَ ُهم   َلُهم ،كُ   ُحن َ

ُهم   الَشَياِطيُ  َتاَلت   ومشاال، ويصبح  افذهبت أبهوائه  ميين  ! جتالته  هذا املعىن كأهن  كرة يتقاذفوهنا الشياطنيا 3((ِديِنِهم   َعن   َفاج 
 اإلنسان ما أقام نفسه على التوحيد.
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َها{وهذا األمر الذي أمرًنك به هو "قال الشيخ   " حسنها واستقباح غيها ووضع يف عقوهل  }ِفط َرَة الِلَِ اَلِِت َفَطَر الَناَس َعَلي  
 ."مات اليت أتيت ابلتوحيدابإلضافة إىل املسل   ،إذن الفطرة فيها مستحسنات وفيها مستقبحات

 وإيثار احلق حمبة لوهب ق يف فوضع إليها، امليل كله ،  اخللق قلوب يف هللا وضع قد والباطنة الظاهرة الشرع أحكام مجيع فإن  "
وأحوال  ال ذراريناأحوالنا وأحو لنا ر يكون هبذا األمر واضح أن الفطرة من أكثر األمور املهمة اليت تفس  " الفطرة حقيقة وهذا احلق

 معرفتها التفصيلية قليلة، قليل ما يكون معروف عند الناس معناها.أن ومع ذلك جند  ،يف إقباهل  على اإلميانالناس 
 يُوَلدُ  ِإَل  َمو لُود   ِمن   َما))ومن خرج عن هذا األصل فلعارض عرض لفطرته أفسدها كما قال النيب صلى هللا عليه وسل   "قال  
َداِنهِ  َفأَبَ َواهُ  الِفط َرِة، َعَلى َراِنِه، َأو   يُ َهوِ  َساِنهِ  َأو   يُ َنصِ  اليوم و ء من املعارضات اليت متنع الفطرة من العمل، وهذا جز  "4((ُُيَجِ 

لح ظ ذلك، من ي ستعمارية قل  ا ةط  املدارس اليت ال تعتين بتعلي  الدين هلا أكرب األثر يف تشويه الفطرة، وهذه املدارس األجنبية خُ 
كفر ال حياربون أهل ال وأن نرعى أن   ،ًن وأبناء املسلمني وأن نكون يف حال نبيع الدنيا من أجل الدينءسأل هللا أن ينجي أبناأ

 !ستقامة وال أخلق وال قي اال ًين وال  !شيء الل ا حياربونه بتشويه الفطرة ح ى متيع وتصل إىل حد  خر إمن  آالدين بتعلي  ًين 
 ومن الزيغ بعد بيان احلق.، نعوذ ابهلل من الضلل بعد اهلداية

واملعىن لو أن " وق على غي الوضع الذي وضعه هللاد يبدل خلق هللا فيجعل املخلأي  ال أح }ل تَ ب ِديَل ِِلَل ِق الِلَِ{"قال  
شيوعية حيملن هذا الفكر إىل هنايته، قلوهب  قد امتألت ابإلحلاً وأن الًين وال إله، هذان الزوجان أيتينا بطفل  جو  ز شيوعي ت

 .خلق هللا ل، فل أحد يبد  اسلم  ى أصله ويكون مُ سر وسهولة، بل يبقى علخذ منه  أسل  بيُ على الفطرة السوية وإن أُ 
يُن ال َقيِ ُم{الذي أمرًن به  }َذِلَك{"  .لقي   يعين املستقي هو الدين ا لوال مبد   غي مغي   ايعين إقامة وجهك للدين حنيف   "}الدِ 
ي  يف مجيع شرائعه نيفا فإنه سالك الصراط املستقأي  الطريق املستقي  املوصل إىل هللا وإىل كرامته، فإن من أقام وجهه للدين ح"

 .وطرقه
ثَ َر الَناِس ل يَ ع َلُموَن{  ."فل يتعرفون الدين القي  وإن عرفوه مل يسلكوه }َوَلِكَن َأك 

ثَ َر }ال سيدخلون حتت اإلعذار ابجلهل لكنه  ه  فإهن  لو كانوا جُ  ،اله    ليس ألهن  جُ فون الدين القيوه  ال يعر  َوَلِكَن َأك 
ة كان هبه  الفطرة السوي  و  وجل   عرضون بعد وجًو الفطرة السوية، هللا عز  عرضون بعد التبليغ، يُ ألهن  يُ  الَناِس ل يَ ع َلُموَن{

ء إال ما يفيده  يف ل، وال يعلمون من هذه األشيالكنه  ال يعلمون بسبب أهن  بعيدين عن التأم   ،لوا ويعرفوا احلقاملفروض يتأم  
وهذا كله من أجل  ،ويعرفون أنواع األمساك، ويعرفون أنواع املعاًن عرفون السهول واألهنار،  يعرفون قم  اجلبال، ويالدنيا، فإهن  
 .شيء خلقوا ه  أبنفسه  لقت هذه األشياء، وال يعلمون ألي  شيء خُ    ال يعلمون ألي  الدنيا، فهُ 
ن قام يف فطره  ناس هؤالء الذييقع يف القلب اخلوف ويقع يف القلب الرهبة من أن نكون من أكثر ال (أكثر الناس)وملا تسمع 

 .مث أهن  مل يستفيدوا منه احلق  
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رِِكيَ  ِمنَ  َتُكونُوا َول الَصالةَ  َوأَِقيُموا َواتَ ُقوهُ  ِإَلي هِ  ُمِنيِبيَ }قال تعاىل   للنيب صلى مرة أخرى مر، وهذا خطاب ثلثة أوا {ال ُمش 
 .هللا عليه وسل  واملؤمنون معه

ما هو يعين كأننا نقول نتناوب، أصبح ذا رجوع متكرر، والنوبة ك ،لطاعة، ومن أًنب صار ذا نوبةله هو امللزم ليف أص   واملنيب
 كنت أًن وجار يل من األنصار نتناوب   ويف احلديث عن عمر رضي هللا عنه ،معلوم حصة من عمل يتوزعها عدً من الناس

ل الطاعة، ملزم هلا، ا، فهو مواصر  متكر   اد  الطاعة تعه  د فهذا املنيب كأنه يتعه  ، لى رسول هللا صلى هللا عليه وسل النزول ع
َراِهيمَ  ِإنَ }  صف إبراهي  عليه السلم بذلكته، وقد وُ وقت حص   أيخذ كل    .{ُمِنيب   َأَواه   ََلَِليم   ِإب  

 .عنها خياف أن ينقطع اأييت من نوبته، ًائم   ااع ًائم  رج   األن املنيب ًائم   ؛اتقرتب اإلًنبة من التوبة أيض  لذلك و 
 آلن من كلم الشيخ السعدي.د عن املعصية، فيجتمع األمرين كما سيتبني  اع  مبعىن البُـ  ابلتقوىواألمر هنا  {َواتَ ُقوهُ  ِإَلي هِ  ُمِنيِبيَ }
َهكَ  َفأَِقم  }" للدين الوجه إلقامة تفسي وهذا {َواتَ ُقوهُ  ِإَلي هِ  ُمِنيِبيَ }" ينِ  َوج  ر ما هي إقامة الوجه للدين وهذا س  والقرآن يف {ِللدِ 

 ني؟ر القرآن، ما معىن منيبمن أقوى أنواع التفسي تفسي القرآن ابلقرآن، القرآن يفس  
نها، قلبه يعين هذا مائل حمب مراضي هللا يبحث عنها، يفتش ع "إًنبة القلب واجنذاب ًواعيه ملراضي هللا تعاىل اإلًنبةفإن "

 .منجذب إىل مراضي هللا
ذب فجذب جناإذن املنيب قلبه " البدن مبقتضى ما يف القلب فشمل ذلك العباًات الظاهرة والباطنة ويلزم من ذلك محل"

 بدنه.
إذن اإلًنبة " اتفهذا يشمل فعل املأمورات وترك املنهي }َواتَ ُقوُه{املعاصي الظاهرة والباطنة فلذلك قال  وال يت  ذلك إال برتك "

ل خياف مكانه فاف يجد نفسه ال يرجو إال هللا، خيفاب ًواعي القلب إىل هللا مبعىن كل شيء يف قلبه يدعوه إىل هللا، يرجو اجنذ
ً   ،أجل هللاحيب من  كل حبه هلل ح ى حيبإال عند هللا، حيب    ًواعيإىل هللا، وكل  له اويطلب من هللا أن جيعل من حيبه  زا

، إذن اإلًنبة فعل {َواتَ ُقوهُ }فلذلك قال  ،والتقوى متنعه من املعاصيهذا سيأيت ابلبد معه، سيطيع البدن، يف مراضي هللا،  قلبه
 .املأمورات والتقوى ترك املنهيات

ه أحوال تفصيلية ل ألن لوهذه مجلة حتتاج إىل كثي من التأم  " التقوىلكوهنا تدعو إىل اإلًنبة و  ؛من املأمورات الصلة وخص  "
ملنيب اجنذبت ًواعي وعرفنا أن اا اإلًنبة نا فهمننالصلة تدعو إىل اإلًنبة، ومبا أ حنتاج أن نفهمها ابلتفصيل لنفه  كيف أن  

الصلة أحوال يف ر والتدب   لوهذا حيتاج إىل كثي من التأم   ،ومن مث  بدنه، علينا أن نفكر كيف الصلة تفعل هذا الفعلقلبه إليه 
 الكلم الذي نقوله يف الصلة من أجل أن يتبني  لنا هذا أبمر هللا.و 
هَ لقوله تعاىل   التقوىلكوهنا تدعو إىل اإلًنبة و  ؛من املأمورات الصلة وخص  " َشاِء }َوأَِقِم الَصالَة ِإَن الَصالَة تَ ن    ْ ى َعِن ال َف

 ."فهذا إعانتها على التقوى َوال ُمن َكِر{
ة العنكبوت، يف فهمناه من آي بني وجًو التقوى، كيف فهمنا هذا؟إذن إقامة الصلة ستجمع بني األمرين  بني حتقق اإلًنبة و 

َهى الَصاَلةَ  ِإنَ  الَصاَلةَ  َوأَِقمِ }العنكبوت هللا عز وجل قال   َشاءِ  َعنِ  تَ ن    ْ  .تقوىهذه ال {َوال ُمن َكرِ  ال َف



 
 

 
 

7 

ُر{" ب َ ُر الِلَِ َأك  قى ملقصًو أن يبا فأعظ  ما يف الصلة ذكر هللا بل ذكر هللا أكرب من الصلة، "فهذا حثها على اإلًنبة }َوَلذِك 
 .وليس ذكر ابللسان فق ، إمنا اجنذاب الدواعي إىل هللامنجذب ًواعيه إىل هللا، و  قلبك ذاكر هلل يف الصلة ويف غيها

ِمَن  }َول َتُكونُوامن املنهيات أصلها والذي ال يقبل معه عمل وهو الشرك فقال   وخص  "كما خص  من املأمورات أمهها 
رِِكَي{  هذه القاعدة،  {اتَ ُقوهُ وَ  ِإَلي هِ  ُمِنيِبيَ }معىن ذلك  " اإلخلص من كل وجه لكون الشرك مضاًا لإلًنبة اليت روحهاال ُمش 

برتكه تقي يقوي إًنبته وتقواه واملنيب واملواملنيب يقوي إًنبته واملتقي يقوي تقواه وجيمع بني اإلًنبة والتقوى يف إقامته الصلة، 
رِِكَي{للشرك وأن ال يكون مع أهل الشرك أبدا   .}َول َتُكونُوا ِمَن ال ُمش 

 
 يليق للمؤمنني على حال املشركني اليت ال اآلن يف اآلية اليت بعدها وتدل   ئنبتد "اا هلا ومقبح  مث ذكر حالة املشركني مهجن  "

 .املتقني املنيبني أن تكون هذه حاهل 
ُهم   فَ َرقُوا اَلِذينَ  ِمنَ } ع ا وََكانُوا ِدين َ  {َفرُِحونَ  َلَدي ِهم   ِِبَا ِحز ب   ُكلُّ   ِشي َ

جتماع اليمة اا الرتبية على قا مل حيسنو فإن كثي من اخللق مل ،وأنيت هنا لوصف ذٍم خيافه املؤمن على نفسه وخيافه على أهل بيته
فرقوا  اوا هؤالء أيض  قوا ًينه  ويكونبيني ومتفرقني، ومن مث  ذهبت قوة اإلسلم، فهؤالء فر  ز ه  إىل حءأبناعلى الدين حتولوا 

بتعاًه  اصرة األحزاب ومن الدخول فيما ال يرضي هللا يؤكد هذا األمر، فالتفريق معناه مفارقته  إايه و ، وما نراه اليوم من نُ ًينه 
 .أعرضوا عنه فكأنه فارقوا املكانما اتبعوه و عنه، فافرتقوا عليه، 

 .قوا عنهلدين مث تفر  قوا يعين كانوا جمتمعني على اجتماع، صفته  أهن  جمتمعني، ملا مل يكن ذلك وتركوا الدين تفر  ااإلسلم وأهله 
ع ا وََكانُوا}  .هي اجلماعة اليت تشايع أي توافق رأاي   والشيع {ِشي َ
عوهنا ي ونزعة واحدة، فهؤالء تفرقوا عن اجلماعة وانتقلوا إىل مجاعة يشيه  اجلماعة الذين اجتمعوا على رأ واحلزب {ِحز ب   ُكلُّ }

 .غي مجاعة الدين القومي وذهبوا إىل هؤالء الذين نزعته  توافقه 
هذه من أوصاف أهل  ر منها املسلمني ويقاليعين مبتهجني، واحلقيقة هذه حالة ذميمة حيذ   {َفرُِحونَ  َلَدي ِهم   ِِبَا ِحز ب   ُكلُّ }

أن  وافليحذر  ،ختلف يتصل ابلسياسيات بسبب األوضاعاجتهاً و يقتضيه اال اأمور الدين اختلف   الكفر، فإذا اختلفوا يف
 .قني يلعن بعضه  بعضا ويذيق بعضه  أبس بعضا متفر  ه  هذا االختلف أن يكونوا شيع  جير  

هنا ويظنون نفسه  ، يعين أهن  يفرحون هبذه اآلراء اليت يتبنو {َفرُِحونَ  َلَدي ِهم   ِِبَا ِحز ب   ُكلُّ } وهذا كما وًر يف سورة املؤمنون
 .ما مل يصل إليه مجاعة املسلمني أهن  قد وصلوا إىل

ين واللحوق ابلشيع يصف هذه احلالة التفرق عن الد (البداية والنهاية)يف كتابه  -رمحه هللا-قرأ لك  كلم للحاف ظ ابن كثي أوس
  واألحزاب يف كلمه عن اخلوارج

واألعمام والعمات مهات فخرجوا من بني اآلابء واأل ،هب  فيمنعوه  من اخلروج يعل  أحد  لئل  حداًن  لون وِ مث خرجوا يتسل  "يقول  
لموا أنه من رض والسموات، ومل يعرضي رب األمر يُ هذا األ وفارقوا سائر القراابت، يعتقدون جبهله  وقلة علمه  وعقله  أن  

وقد تدارك أمارات،  وأنفسه  اليت هي ابلسوءنه هل  إبليس زي  ياملوبقات، والعظائ  واخلطيئات، وأنه مما والذنوب أكرب الكبائر 
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ذلك فلحق  بعد على االستقامة، ومنه من فر   فمنه  من استمر   ،وه ووب  وه  مجاعة من الناس بعض أوالًه  وإخواهن  فرً  
 .كلمه رمحه هللا  انتهى!" ابخلوارج فخسر إىل يوم القيامة

الشيخ  في، بل هي من صفات أهل اجلاهلية، وقد أل  من بز أي يف للعامل اإلسلمي  اهذه األحزاب ما أتت أبد   واملقصًو أن  
ر فيها، وكر   أعاًب و جعلها من أخطر املسائل وهي التحز   (مسائل اجلاهلية)س  رسالة لطيفة اب -رمحه هللا-حممد عبد الوهاب 

 ين وحيملون الناس عليها ويفارقون بذلك سنة النيب صلى هللا عليه وسل .راء وجيعلونه ًِ وأصحاهبا خيرجون آب
يف االجتهاً  الف  هذا، ويرون اختعلى هذا فيخلطون  ،ختلف يف االجتهاً وبني األحزابقون بني االالناس اليوم ال يفر   إال أن  

فرتاق، ن جديد االب موهذا مما يسب   ، ًوهن كل أحد خالفه  أصبح حزاب    واير  ،أمور يف الدعوةيف طرق اآلراء أو اختلف ا يف أو 
 .{واخفض جناحك ملن اتبعك من املؤمني}معنا يف قوله تعاىل   وقد مر  
ُهم {ا فقال  ا هلا ومقبح  مث ذكر حالة املشركني مهجن  "قال   خلص العباًة هلل الدين واحد وهو إ مع أن   }ِمَن اَلِذيَن فَ َرقُوا ِدين َ

ومنه  من يعبد الشمس والقمر، ومنه  من يعبد األولياء  ،ه  من يعبد األوثن واألصناموحده وهؤالء املشركون فرقوه، من
 ومنه  يهًو ومنه  نصارى. ،والصاحلني

ع ا{وهلذا قال   ذة غيه  ر ما معها من الباطل ومناببت على نص  فت وتعص  أي  كل فرقة من فرق الشرك أتل   }وََكانُوا ِشي َ
 وحماربته .

إذن " ه  على ابطلبه حيكمون ألنفسه  أبنه احلق وأن غي  }َفرُِحوَن{من العلوم املخالفة لعلوم الرسل َلَدي ِهم { }ُكلُّ ِحز ب  ِِبَا 
 هذا حاهل ، حنن ما علقتنا؟! قال الشيخ  

ملا أنه  ،ين هذه ميزة األحزابيع "ب ملا معه من حق وابطلا كل فريق يتعص  قه  فرق  ويف هذا حتذير للمسلمني من تشتته  وتفر  "
يناصر  ،حر طتناع وال جمال ملناقشة األفكار اليت تُ منتقاً وال جمال للكان أو ابطل، ال جمال لل  ابه حق  ينصر حز يدخل حزب 

 .ابطلو معه حق ملا الفريق  هذا
ية وقع فيها وأكثر األمور الدين ،فيكونون مشاهبني بذلك للمشركني يف التفرق بل الدين واحد والرسول واحد واإلله واحد"

 .فلاخل نو مإذن األصل أن األمور الدينية جممع عليها واخللف يعترب بسي  لكنه  يضخ   "اإلمجاع بني العلماء واألئمة
ة احلقيق "ني املسلمنيىن  التفرق والشقاق برب ، فما ابل ذلك كله يـُل غ ى ويـُبـ   واألخوة اإلميانية قد عقدها هللا وربطها أت  "قال  

 .غالبها تكون أهواء وعلل نفسية
 على مسائل خفية أو فروع خلفية يضلل هبا بعضه  بعضا، ويتميز هبا بعضه  عن بعض؟"

أكرب نزغات  نه منأوهللا وحنن نشهد بذلك  "لمسلمني؟فهل هذا إال من أكرب نزغات الشيطان وأعظ  مقاصده اليت كاً هبا ل
 .الشيطان

وهل السعي يف مجع كلمته  وإزالة ما بينه  من الشقاق املبين على ذلك األصل الباطل، إال من أفضل اجلهاً يف سبيل "قال  
 على هلل على ذلك أن هذا اجلهاً من أعظ  أنواع اجلهاً ونفعه كبي احلمد وحنن نشهد" هللا وأفضل األعمال املقربة إىل هللا؟

 .املسلمني
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ايل  العسر واليسر والسعة-وملا أمر تعاىل ابإلًنبة إليه "قال    -الضيقو  وكان املأمور هبا هي اإلًنبة االختيارية، اليت تكون يف ح 
 .ألن وقت األزمة تظهر الفطرة وليس هل  إال هللا ؛ضطرارية اليت تكون وليدة الفطرةاإلًنبة اال" ذكر اإلًنبة االضطرارية

بذ اإلًنبة وراء ظهره، " نضيقه وكربه، فإذا زال عنه الضيق نبذها وراء ظهره وهذه غي ًنفعةاليت ال تكون مع اإلنسان إال عند "
 .ضطرارية أمام اإلًنبة االختياريةاالإذن هذه اإلًنبة ،  فعةوتصبح هذه اإلًنبة غي ًن

ُفُروا ُهم  ِبَرَب ِِ }َوِإَذا َمَس الَناَس ُضرٌّ َدَعو ا رَبَ ُهم  ُمِنيِبَي ِإَلي ِه ُثَُ ِإَذا َأَذاقَ ُهم  ِمن هُ َرمح َة  ِإَذا َفرِيق  ِمن   قال تعاىل   رُِكوَن * ِلَيك  م  ُيش 
ُعوا َفَسو َف تَ ع َلُمونَ  َناُهم  فَ َتَمت َ  {ِِبَا آتَ ي  

 .ضطراريةاخللق الذين سيكون حاهل  اإلًنبة االهؤالء املقصًو هنا 
" } ُييب املضطر  أمن}وهو ما مسعناه ومسعنا مثيله يف سورة النمل  " مرض أو خوف من هلك وحنوه}َوِإَذا َمَس الَناَس ُضرٌّ

 ، هذه كلها أحوال ضر تصيب اإلنسان.{إذا دعاه ويكشف السوء
هنا تظهر الفطرة  "علمه  أنه ال يكشف الضر إال هللاه يشركون يف تلك احلال لونسوا ما كانوا ب }َدَعو ا رَبَ ُهم  ُمِنيِبَي ِإَلي ِه{"

ه يف السماء ينفعه أن رب فيعرفق قلبه يتعل   يعرف اإلنسان ذاك الوقت أن أهل األرض ال ينفعون، حنرافات،السوية تذهب اال
عو هللا عز وجل أن قح  أو شدة يد من ه الضر  هللا من شركه وكفره ويرجع إليه، فهذا إذا مس   إىليتوب ينيب يعين نيب، فيُ 

 .يرفع عنه 
 : هن  بعد هذاأحوال اخللق أ أواحلقيقة هذه حال من أسو 

ُهم { }ِإَذاشفاه  من مرضه  وآمنه  من خوفه ،  }ُُثَ ِإَذا َأَذاقَ ُهم  ِمن هُ َرمح َة {" ل ما يصيب املطعوم أذاقه  فق ، مث "َفرِيق  ِمن  
إذا ذا حيصل؟ ما، فق  يذيقه  رمحة ختليصه  من الشدة يعين هي أقل من املضغ والبلع ،طرف اللسان، وهي أضعف حالة

ة إىل الشرك مبجًر حدوث ذوق الرمحة، أل  .يف نفوسه  ن الكفر والفسوق أصبح كامل  فريق منه  أسرعوا العًو
فره ففي الرب والبحر واجلو ما فيه من األضرار اليت ميكن أن تلحق اإلنسان يف س ،يعانوا من هذه الصورة معاًنةاليوم واملسلمني 

ه من ال ًفع عنه  بينقضون تلك اإلًنبة اليت صدرت منه  ويشركون " يف حله وترحاله، يدعو هللا إذا أذاقه  منه رمحة إذا فريق
وال أغىن، وال أفقر وال أغىن، وكل هذا كفر مبا آاته  هللا وم نَّ به عليه  حيث أجناه ، وأنقذه  من الشدة وأزال عنه  املشقة، 

 " قابلوا هذه النعمة اجلليلة ابلشكر والدوام على اإلخلص له يف مجيع األحوال؟فهل  
متر  عليه  هذه  لكن ،ةتياريخأييت من ورائها اإلًنبة االمث ضطرارية ر لتأيت اإلًنبة االضطراأن هللا جيعل العبد مير هبذا اال مث

 .ال يعتنون هبااملسائل و 
" } رِكُ أي  ذلك السلطان،  }فَ ُهَو{أي  حجة ظاهرة }أَم  أَنزل َنا َعَلي ِهم  ُسل َطاًن  عن كأن السؤال "  وَن{}يَ َتَكَلمُ ِِبَا َكانُوا ِبِه ُيش 

ما السبب يف إصراره  على هذا الدين الباطل؟! هللا بني  هل  احلق وبني  هل  النعماء، فمن أجل أي شيء ه  يتمسكون هذا 
ك  الرسل ما أنت  عليه هو احلق وما ًعت فإنستمروا على شكك  اثبتوا على شركك  و ايقول هل  "التمسك؟! هل معه  سلطان 

 إليه ابطل.
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 عز هللافطره  تناًيه  للتوحيد، مع أن مع أن  "طان موجًو عنده  ح ى يوجب هل  شدة التمسك ابلشرك؟!فهل ذلك السل
 .اآلايت الكونية وميرر عليه  من املواقف اليت ختصه  من الشدةمن وجل يريه  

 وساًات األًنم، قد هنوا أشد النهي عن ذلك وحذروا من سلوكأم الرباهني العقلية والسمعية والكتب السماوية والرسل الكرام "
ين من ارتطرقه املوصلة إليه و   .دًلة أمامنا تقول ليس إال التوحيوهذا الصحيح أن كل األ "كبه؟حكموا بفساً عقل ًو

 يما وقعوا فيه.ف " مسعها هؤالء فأقبلوا عليها ووقعواالشيطان ونزغات النفوس، أهواء هو وإمنا برهان وال حجة بغي هؤالء فشرك"
إًنبة مبوقف  ر  ميال حيتاج يف حياته أن أنه سأل هللا عز وجل أن نكون ممن أًنب إليه إًنبة اختيارية و نعوذ ابهلل من الشرك، ن

 ولتعظي  جنابه راغبني.منكسرين عند اببه منيبني و ضطرارية، فنبقى ا
 .ه وكرمه أن جيعلنا من املسلمني املؤمننينسأل هللا مبن  

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

 
 

 انتهى اللقاء بفضل هللا..


