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 بسم هللا الّرمحن الرحيم

 حفظها هللا، لسمرييااضلة أانهيد ريغ من دروس أستاذتنا الفسلسلة تفا نالفاضالت، إليك ناأخوات
 (ـتَـَفــُع بـ ـه  ـْلـٌم يُـنْ ع  )ونة  مديفوّفق هللا بعض األخوات لتفريغها، ونسأل هللا أن ينفع هبا، وهي تنزل 

http://tafaregdroos.blogspot.com/ 

 تنبيهات هامة:

 لف الصاحل.نة على فهم السّ تاب والسّ منهجنا الك 
  ّهللاظها األستاذة حف الع عليهالبات ومل تطّ فاريغ من اجتهاد الطّ هذه الت. 

  ّمن خطأ  كم فيههر ل، فما ظهر لكم من صواب فمن هللا وحده، وما ظوجلّ  الكمال هلل عز
 يطان، ونستغفر هللا.فمن أنفسنا والشّ 

 ويرضى. ق ملا حيبّ وهللا املوفّ 
 

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
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 مقّدمة:
  احلمد هلل رّب العاملني والّصالة والّسالم على سّيدان حمّمد وعلى آله وصحبه أمجعني

ة هللا علينا هبذا ونعرف به منّ  ،ه إمياانً باُد أسأل هللا عّز وجّل أن جيعلها ساعة ُمباركة نتدارس فيها شيئا من آايت هللا، نَ ْزدَ 
 هد فيه أنفسنا، وُنصِلح به اعتقادان.االقرآن العظيم، وجن

ياء، بويّة الّشريفة، أن نتدارس قصص األنبمن اهلجرة النّ  1439وقد كّنا بفضل هللا قد اّتفقنا يف هذا العام ال ُمباَرك، عام 
ا حمّبة هلم بعد قلوبن متتلئوح، ّم الوضّشمس ات، ولكي يكون هذا الّشأن، شأن الّرسل أمام أعيننا كاللرُُّسل  البناء اعتقادان يف 

كانة عظيمة عند رّب العاملني، ِلَما له من م الّسالم عليه املعرفة هبم، وبعد معرفة املْنزَِلِة اّليت أنزهلم هللا إاّيها، وابتدأان إببراهيم
 و األنبياء، ويف ذرّيته كانت الّنبّوة والكتاب.فهو أبُ 

ّول موطن ن هذا املوطن أقرة، وكاورة الباخلرب عنه كما مضى يف س فقد ورد ل ُمْصَحِف يف اخلرب عنه،اوكّنا قد بدأان برتتيب 
ال إبراهيم عليه الّسالم هذا ُُمَْمُل حو متّهّن، ات فأيُذكر فيه اخلرب عن إبراهيم عليه الّسالم، أبنّه عليه الّسالم قد ابتاله رّبه بكلم

 ا.مً عله للّناس إمااّل أن جور إفما كان من ربّه الشَّكُ  أنّه ابْ ُتِلَي بكلمات يف ِخالل حياته، فأمّت هذه الكلمات،

براهيم، وهو أنّه إمن سبب منزلة  بّنا لنار قال  من أّول لقاء ابتدأان به، وفهمنا ما هعرفناهذا األمر كّنا قد فهمناه احلمد هلل و و 
 أمّت الكلمات اّليت ابْ ُتِلَي هبا.

1{الَّذ ي َوّفَّى }فهو إبراهيم  وهذا معىن اآلية اّليت نكّرر مساعها يف خالل نقاشنا لقّصة ، الّنجمعّز وجّل يف سورة  كما قال هللا  
 :كّلما ابتدأان نناقش هذه القّصة نعيد على أنفسنا هذه اآلية العظيمة  ،إبراهيم

يَم رَبُُّه ب َكل َماٍت َفَأَتَُّهنَّ َقاَل إ يّن  َجاع ُلَك ل لنَّاس  إ   َراه  تَـَلى إ بـْ 2َماًما َقاَل َوم ْن ُذرّ يَِّت  َقاَل ََل يـََناُل َعْهد ي الظَّال م نَي{}َوإ ذ  ابـْ  
 تبنّي لنا إمامة إبراهيم عليه الّسالم، مّث أييت بعد ذلك كما مّر معنا اخلرب عن االبتالءات اّليت أمتّها إبراهيم عليه الّسالم، عن

براهيم ابتالء إلس ابلرّتتيب الّتارخيي، إّّنا كّل مرّة أييت فيها اخلرب عن ، وهذه الكلمات أييت سردها ليالكلمات اّليت ابْ ُتِلَي هبا
ا على موضوع ا عليه؛ كما مّر معنا أّن الَقَصَص القرآين إّّنا أييت شاهدً اّلذي أتت القّصة شاهدً  عليه الّسالم إّّنا يُناسب ال َمقام

م يف أثناء الكالم عن بين إسرائيل، ووعظهم أبن يّتبعوا أابهم اّلذي الّسورة؛ ففي سورة البقرة أتى اخلرب عن إبراهيم عليه الّسال

                                                             
 [37]النجم:  1
 [124]البقرة:  2
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فكان اُْل ُمَتَصوَُّر أن يكونوا ُمْقَتِديَن به، خاّصة يف شأن مثل شأن استقبال ؛ هم يف احلقيقة يعودون إليه كما يعود العرب إليه
 مسعنا هذه اآلايت، وفهمنا احلمد هلل ُُممل معناها.  ولَذا فقد كّنا، البيت، ومن مّث متابعة الّنيّب صّلى هللا عليه وسّلم

يَم ُمَصلًّى َوَعه ْداَن إ ََل إ   َراه  َ }َوإ ْذ َجَعْلَنا اْلبَـْيَت َمثَابًَة ل لنَّاس  َوَأْمًنا َواَّتَّ ُذوا م ْن َمَقام  إ بـْ َرا بـَْيِت  يَم َوإ ْْسَاع يَل َأْن َطهّ  َراه  بـْ
3{َوالرُّكَّع  السُُّجود   ف نيَ ل لطَّائ ف نَي َواْلَعاك    

هيم عليه مه _ مقام إبرالبيت مقابناء ا إبراهيم عليه الّسالم أن يبين البيت، وكان من آاثركان من وعرفنا هنا أّن املطلوب  
ا يف لقائنا ريً ران كثُر منه كما كرّ ا يَُطهَّ هّم ما أُِمَر بتطهريه؛ وأالّسالم _ اّلذي أُمر الّناس بعد ذلك أن يّتخذوه مصّلى، وأيضً 

 .املعاصيمن و ، الّتطهري من الّشرك وما يتبعه: املاضي

ذين د الّ وعن اليهو  ،ركنيعن املش كالميف ال اخاصّ  سيكون شأانً   عاّما يف البيت، وإَذا نظران للّسياقوكّل هذا يكون شأانً 
 دينهم ابلّشرك واملعاصي.سوا دنّ 

 اآلايت: 

 لربكات فيها.يف عقيدتنا وا اخلريات ه مني عللّ مث نبدأ بنقاشها مبا تد ،بسماعها أواًل  آايت نستفتحأيتينا اليوم إن شاء هللا 
 يف احلياة: اهفي نُ حَ تَ مْ   نُ يتتنا الّ انا وامتحاءاتنى يف ابتالوَ لْ ويكون لنا سَ  ،ونسري وراءه احلمد هلل اّلذي جعل لنا من نَ ْقَتِدي به،

يُم َربّ  اْجَعْل }وَ  َراه  ر  َقاَل َوَمْن  إ ْذ َقاَل إ بـْ َّللَّ  َواْليَـْوم  اآْلَخ  ُهْم ِب  نـْ َن الثََّمَرات  َمْن َآَمَن م  ًنا َواْرُزْق َأْهَلُه م  َكَفَر َهَذا بـََلًدا َآم 
رُي ) يُم اْلقَ 126َفُأَمتّ ُعُه َقل ياًل ُثَّ َأْضطَرُُّه إ ََل َعَذاب  النَّار  َوب ْئَس اْلَمص  َراه  َواع َد م َن اْلبَـْيت  َوإ ْْسَاع يُل رَبَـَّنا تـََقبَّْل ( َوإ ْذ يـَْرَفُع إ بـْ

يُع اْلَعل يُم ) نَّا إ نََّك أَْنَت السَّم  نَ 127م  َكَنا َوُتْب َعَليـْ ا ( رَبَـَّنا َواْجَعْلَنا ُمْسل َمنْي  َلَك َوم ْن ُذرّ يَّت َنا أُمًَّة ُمْسل َمًة َلَك َوَأر اَن َمَناس 
يُم )إ نََّك أَْنَت التـَّوَّا ُلو َعَلْيه ْم َآاَيت َك َويـَُعلّ ُمُهُم اْلك َتاَب َواْلْ ْكَمَة َويـُزَكّ  128ُب الرَّح  ُهْم يـَتـْ نـْ َعْث ف يه ْم َرُسوًَل م  ْم ( رَبَـَّنا َوابـْ يه 

4{إ نََّك أَْنَت اْلَعز يُز اْْلَك يمُ   

َد م َن اْلبَـْيت  } عاملني:رّب الفيقول  ،للبيت المبراهيم عليه السّ إأييت هنا اخلرب عن حال بناء  َوإ ْذ يـَْرَفُع إ بـَْراه يُم اْلَقَواع 
، وهو حيكي احلالة االستقبال لىاخلرب هنا أتى ع ونالحظ أنّ  ،القواعد منه اورفعهم ،البيت ايعين يذكر بناءمه {َوإ ْْسَاع يلُ 

استحضار الّشيخ  هذه الّصورة أمام أعيننا، رولكن من أجل استحضااملاضية، مبعىن أّن إبراهيم رفع البيت وليس اآلن يرفعه، 
هذه الّصورة العظيمة اّليت فيها جهد، وابتالء،   ؛مكاهنايف يضعها  المبراهيم عليه السّ وإ واحلجارة،خر وابنه جيلب الصّ الكبري، 

                                                             
 [125]البقرة:  3
 [129_126]البقرة:  4
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يَم } :لّ وج يقول هللا عزّ يف سورة احلّج حيث كما   ابتداءً  أعاهنما على هذاعّز وجّل هللا  كيف أنّ   واختبار؛ بـَْراه  َوإ ْذ بـَوَّْأاَن ِل  
5{َمَكاَن اْلبَـْيت   َتَما ،ذلك الوقت العظيم رْ كُ ْذ ايعين   يف سورة يوسف  ولذلك هللا عّز وجلّ  ،من اإلسكان ةُ أَ وِ بْ الت َّ وَ  ،هللا أَ وَّ ب َ  َوق ْ

َها َحْيُث يَ } :يقول نـْ ل َك َمكَّنَّا ل ُيوُسَف يف  اأْلَْرض  يـَتَـبَـوَّأُ م  6{َشاءُ وََكذَى . 

يَم َمَكاَن اْلبَـْيت  } بـَْراه  ا  حمّددً فأعطاه هللا مكاانً  ،يت على مقّر البدّله هللاف ،ونمكان يك يعين موضعه يف أيّ  {َوإ ْذ بـَوَّْأاَن ِل  
 البيت بىنفاهيم أمر هللا امتثل إبر و يت، على مكان الببراهيم إ قد دلّ  وجلّ  هللا عزّ  فمعىن ذلك أنّ  ويبنيه، فيه البيت ّتخذلي

  .حيث أمره ربّه

هللا  سسه، فدلّ يت: أُ واعد البقه ملقصود باالقواعد من البيت، براهيم إ رفععن فيه اخلرب فاملوطن اآلن اّلذي يف سورة البقرة، 
 .وأمره أن يرفع هذه القواعد ،على مكان البيت المبراهيم عليه السّ إ

 :قواعد البيت 

براهيم وهلذا أتى إ ؟فأتى الطوفان فهدمه المبراهيم عليه السّ قبل إا بيت موجودً ال كانهل   ،رينوهنا نقاش طويل عند املفسّ 
فكان  المبراهيم عليه السّ يف زمن إ اءً شَ نْ إِ  أَ شِ نْ ه أُ أو أنّ  ؟اّليت كانت منذ زمن آدم عليه الّسالمفبناه على القواعد  المعليه السّ 

هللا  وجائز أن يكون وإمساعيل،براهيم من بناه مّث اهندم حّّت رفع قواعده إآدم هو على كّل حال جائز أن يكون  ؟هِ عِ ضْ وَ  لَ وَّ أَ 
7كما يقول الّطربية  ما عندان خرب تقوم عليه اْلجّ  ت وأنّه مل يكن له بناء سابق،لى البيعه دلّ  وجلّ  عزّ  يف وال  فنسّلم له، 

 .بنه إمساعيل رفعا البيتوا المبراهيم عليه السّ إ فاملقصود أنّ ؛ ل والقياساالستدال يتمثل هذا أي

براهيم إأّن  عليهما الّسالم،ابنه إمساعيل د تفقّ إبراهيم ل حديث ُميءالبخاري قد أخرج عن ابن عباس يف  معنا أنّ  مرّ قد و 
ْمرٍ اَي إ ْْسَاع يلُ )) :مساعيلإه نقال الب المعليه السّ   :قَالَ  ؟َوتُع يُنن   :َقالَ  ،بُّكَ َفاْصَنْع َما َأَمَرَك رَ  :َقالَ  ،، إ نَّ اَّللََّ َأَمَرين  ِبَ 
ًتاَفإ نَّ اَّللََّ َأَمَرين   :َقالَ  ،َوُأع يُنكَ  َ َها ُهَنا بـَيـْ  ،ا مكان البيتفه متامً عرّ  وجلّ  هللا عزّ  فهذا معناه أنّ وأشار إىل مكانه،  ((َأْن أَْبن 

َن البَـْيت  ))فيقول ابن عّباس:  يُم يـَْبن   ،َفع ْنَد َذل َك رَفَـَعا الَقَواع َد م  َراه  ْل َجارَة  َوإ بـْ فهذه كانت  ((،َفَجَعَل إ ْْسَاع يُل َيَِْت  ِب 

                                                             
 [26]احلّج:  5
 [56]يوسف:  6
)والصواب من القول يف ذلك عندان أن يقال: إن هللا تعاىل ذكره أخرب عن إبراهيم خليله أنه وابنه إمساعيل، رفعا القواعد من البيت  :ن ذكر أقوااًل يف ذلكقال اإلمام الطربي رمحه هللا بعد أ 7

املاء. وجائز أن  ، مما أنشأه هللا من زبد ذكرها عطاءبة اليتلقاحلرام. وجائز أن يكون ذلك قواعد بيت كان أهبطه مع آدم، فجعله مكان البيت احلرام الذي مبكة. وجائز أن يكون ذلك كان ا
ال تدرك إال  ألن حقيقة ذلك؛ ان من أيكدان أبي ذلك  علم عن يكون كان ايقوتة أو درة أهبطا من السماء. وجائز أن يكون كان آدم بناه مث اهندم، حّت رفع قواعده إبراهيم وإمساعيل. وال

ه مما يدل علي -ما وصفنا  خرب، على هإذ مل يكن ب -، ابلنقل املستفيض. وال خرب بذلك تقوم به احلجة فيجب التسليم هلا، وال هو هللا عليه وسلمصلى خبرب عن هللا وعن رسوله 
 .(لمعاىل أعواب مما قلنا. وهللا تابالستدالل واملقاييس، فيمثل بغريه، ويستنبط علمه من جهة االجتهاد، فال قول يف ذلك هو أوىل ابلص
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َحَّتَّ )) إذا انتهيا قاما حّّت  الم أييت هبا،وإمساعيل عليه السّ  ،لبيتاا هب ارة مبعىن يبينجهو يضع احل ،تقامسا العمل ،وظيفتهما
ََذا اَْلَجر  فَـوَ  ،إ َذا اْرتـََفَع الب َناءُ  نَّا } :َوُُهَا يـَُقوََلن   ،َوُهَو يـَْبن  َوإ ْْسَاع يُل يـَُناو ُلُه اْل َجارَةَ  ،َضَعُه َلُه فـََقاَم َعَلْيه  َجاَء هب  رَبَـَّنا تـََقبَّْل م 

يُع الَعل يمُ  يُع  َنارَبَـّ } :َفَجَعاَل يـَْبن َيان  َحَّتَّ يَُدورَا َحْوَل البَـْيت  َوُُهَا يـَُقوََلن   :َقالَ  ،{إ نََّك َأْنَت السَّم  نَّا إ نََّك َأْنَت السَّم  تـََقبَّْل م 
8(({الَعل يمُ   

يُع الَعل يمُ معىن }   :{رَبَـَّنا تـََقبَّْل م نَّا إ نََّك أَْنَت السَّم 

طاف حول ل من هبذا األمر فيكون يف خربان أوّ  رُ مَ ؤ يُ ، المكيف يُبتلى به إبراهيم عليه السّ فأنت تصّوري هذا احلدث العظيم  
يُع الَعل يمُ }ويقول:  لرّب العاملني،طاعة قد بىن البيت عبادة و البيت، و  نَّا إ نََّك َأْنَت السَّم   {رَبَـَّنا تـََقبَّْل م 

واستمرارُها على  ،يف حالة رفعهما القواعد من البيت األساس ،واذكر إبراهيم وإْساعيل) قول الّشيخ الّسعدي:ولذلك ي
ل منهما ا هللا أن يتقبّ وَ عَ ما مع هذا العمل دَ  إنّ حَّّت  ،جاءاخلوف والرّ  هذا العمل العظيم، وكيف كانت حاهلما من

9(.فع العميم حيصل فيه النّ حَّّت  ،عملهما   

 :فوائد مّجة يف هذا اخلرب خاّصة من القّصةهنا 

 ،وابلغ يف  ،اهَ عِ فْ زاد يف رَ  مثّ  فرفعها لقواعد،ْرَفَع ا ي َ  أَنْ رَ مِ ه أُ واملبالغة يف القيام ابلعمل ألنّ  االمتثال ألمر هللا، واملسارعة
 .جاءفجمع بني اخلوف والرّ من أاّل يُ ْقَبَل، وهو مع ذلك خائف  ،هِ بِّ رَ لِ  ةً اعَ طَ ذلك 
 َُما، أّن هذا العمل ليعُ  اوعلم  ،ذا قبل من العبد العملإهللا  ألنّ  ،ل  و بُ القَ  بطلبا فاعتنو مَّ نَ ْفُعُه البّد أن يَ ْقبَ َلُه رهبه

 ا به.، ونفعه هو به، ونفع من وراءه أيضً تأنزل عليه الربكا
 أنزل عليه الربكات ل من العبد العملب  هللا إذا قَ 

ني اخلوف ب -ا ألمر هللا، وتنفيذً اعة هللطيت نقوم هبا الّ -ة يف أن جنمع يف أعمالنا وَ دْ قُ عليه الّسالم فلذا لنا يف إبراهيم 
 .والرجاء

 أعقابنا على ده رَ ن ُ ف َ  لَ بَ قْ من أن ال ن ُ اخلوف  

 سنانفو  واكُ ْز ت َ أعمالنا وَ  ْرَتِفعُ ت َ وَ  ،درجاتنا فُ اعَ ضَ تُ ف َ نُ ْقَبَل أن  جاءلرّ ا 
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 اعاتنا _طيف ا يغيب عنّ  اما كثريً   _ وهذا يقبل منه عملههللا أن  سائاًل  ا يف العمل،فاّلذي حيمل اخلوف والّرجاء يبقى ساعيً  
 الواقع مّنا.قصري هللا يغفر لنا هذا التّ 

 خوف القلب و رجائه = )السعي يف العمل + سؤال هللا القبول(عالمة 

 العناية ابمتثال هو وابنه يفالم عليه السّ  شأنه وتذّكران ،المعليه السّ  حال إبراهيمران كّ ذ وت ،ركةاة املبه القصّ ذما قرأان هكلّ   لكن
 . أن يقبلناطلب من هللانو  ،طيع هللافن ،ري على منهجهما السّ كان منّ ، ويف العناية بطلب القبول من هللا،  أمر هللا

هم خصّ أّن رهّبم وا  على أهّنم عرفالّدالّ  ،ألنبياءااّلذي ينادي به هذا االسم العظيم  {رَبَـَّنا}مث نالحظ ما قااله ومها يعرفان هللا 
 :سبحانه وتعاىل بّ الرّ  فإنّ  ،برتبية زائدة عن تربية اخللق

  املشرتكة ةنيويّ الدّ  هِ مِ عَ نِ بِ  عموم خلقه يرّب. 
  ةة اخلاصّ ينيّ الدّ بِِنَعِمِه  خصوص خلقه ويرّب. 

 .لى عطائكعا رً كْ حلقيقة شُ هي يف ا يتالّ  ا طاعاتنال منّ تقبّ برتبية خاّصة،  : قد مننت علينام يقولونفهم ينادون رهّبم كأهنّ  

نَّا}ؤال يسأالن هللا هذا السّ  إهنما  عظيما ران شأانً ويقرّ  جتهادهم وبذهلم،ه رغم ان غري و ويطلبان هذا الطّلب د {رَبَـَّنا تـََقبَّْل م 
لوصف احد غريك له هذا أنت وال أ ،لعظيمايء ت الشّ اويف اجلملة من املؤّكد {َأْنتَ إ نََّك } ،هذا وصفك يؤّكدان أنّ  {إ نَّكَ }

بنّياتنا  {الَعل يمُ } ،ائناع لدعمينت السّ فأ ،رّ وأصوات السّ  ،أصوات اجلهر اّلذي وسع مسعه مجيع األصوات: {السَّم يعُ }، الكامل
ة ه مرّ فكأنّ  .هسبامبا ين مويف كّل مقا ،ّل شأنومعرفة كيف يعامل ربّه يف ك ،ربّه ةففقه املرء أصله معرف ؛فقههمامن وهذا إّّنا هو 

 .يّ  لِ بَ قْ ت َ سْ مُ  م  الَ كَ بِ  ة  يَ ضِ امَ  ل  احَ  ةُ ايَ كَ حِ  {َوإ ْذ يـَْرَفع} : واذكر هذا املوقف العظيم،ى لككَ احلكاية تُْ  هوهذ ،الُ قَ أخرى ي ُ 

عاون لحظ أّن هذا التّ ون ؛هو وابنه ،ءللبنا ة  تَ بِّ ث َ يت هي مُ قواعد الّ لا عَ فَ رْ ي َ   أنرَ مِ أُ وَ  ك،ر وضعه أمام عينيتصوّ  :يُ َقالُ ه فكأنّ 
يُع الَعل يمُ إ نََّك َأنْ }ىل وصلنا إ  أنإىل ،وهذا اخلوف والّرجاء ،وأمثر هذا اليقني واإلميان ،بينهما أمثر هذا البيت العظيم  {َت السَّم 

 دات ُمؤكّ هذه ال كلّ بأتت و ؛ واكسأحد  وترك االلتفات إىل أيّ  ،خالصاإلعلم ما يف قلوبنا من تو  ،وتضّرعنا ،تسمع دعاءان
 .الّصفات ال هذهدون غريه بكم ختصّ املفهو  ،لتّدل على حصر كمال الّسمع والعلم يف هللا عّز وجلّ 

 َمنْي  َلَك(:معىن )ُمْسل   

 {َمنْي  َلكَ َعْلَنا ُمْسل  جْ ارَبَـَّنا وَ } يُكمالن دعاءمها، ابلّدعاء ألنفسهما، وذرّيّتهما ابإلسالم،ونرى إبراهيم وإمساعيل 
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  سلمني؟كواَن من يا ِبألن يدعو فما الّداعي  ،وارُ م  البيت كما أُ وبنيا  ،واستسلما ،ا قد أسلماُها فه

عينه على لب من ربّه أن ييطهناره و يله ا يبقى لوإّنّ  ،نسان ال ميكنه أن يطلق حسن الظّن يف نفسهاإل األمر ظاهر يف كون أنّ 
 ،مستسلمني لكهنا لك، ُنْسِلُم وجو عين ي {َلكَ  َمنْي  رَبَـَّنا َواْجَعْلَنا ُمْسل  }نفسه، وأن يهديه الّصراط املستقيم وأن جيعله مسلما، 

تنا ثبّ  لك، مبعىن: ان إذعاانً زد ،لك ازدان إخالصً  ،زدان منه :مبعىناالستسالم، ا بقً وهذا موجود سا ؛مذعنني ،خاضعنيمبعىن 
 .وتّن حّّت على هذا الشأن 

ه ن أنّ ادمتأكّ  افهملبا رهّبما، أجلها ط ّليت منوأّن هذه هي العّلة ا ،أنّه مسيع عليمصفا هللا وَ ، وَ اطلبا القبول ألعماهلم افلمّ 
 ،استسالم اتة خري ملزيدن يكون فأ ،ملأرادا بعد هذا الع مافكأهنّ  ؛موصدق انكسارهم وذهلّ  ،بنياليعلم صدق الطّ  ،مسيع عليم

 :فوسفالنّ  ،ذلّ  وملزيد خضوع،وملزيد 

 عف عن العملمن الضّ  َّتشى  تخشىف قبل بَْدأ العمل: 
   ّهاون يف العملمن الت. 
   ّة اإلقبال عليهوقل. 
 َّتشىو ا وأهنّ  لني،ل من األوّ حيصا مل مظّن أهّنا ل ّما عملته قد حصل منها ت ،ا هلال أن يكون فاتنً مبعد الع

 .{نْي  َلكَ ْلَنا ُمْسل مَ ا َواْجعَ بَـّنَ رَ } :ك قااللولذ يف االستسالم،فتتواىن عن االستمرار  ،العاملني منت مكانتها عند ربّ ض

هو من رّب  م الّدين اّلذيوهو اس ،إلسالمعين: من ا، ينْي مَ وسؤاله أن جيعلهم مسلِ  {رَبَـَّنا}بِ    ة أخرى مرّ  انالحظ نداءمه
يف  صَّ ه اختُ أنّ  إالّ  ،مى هللا عيه وسلّ د صلّ مّ ىل حمإالم لدين هللا من إبراهيم عليه السّ  اسم اإلسالم عامّ  فإنّ  ،العاملني لكّل األنبياء

 .صّلى هللا عيه وسّلم سولاالطالق بدين الرّ 

  :ة معايناسم اِلسالم له ثالثوعلى ذلك يكون  

  .سلا لدين هللا جلميع الرّ وهذا يكون امسً  ،االستسالم مبعىن: :اَلسم العامّ  .1
 اسم خاّص لدين الّنيّب صّلى هللا عيه وسّلم.ذي هو الّ  :سالمِلاواسم  .2
 .اِلميان باًل امق يف دين الّنيّب صّلى هللا عيه وسّلموأيضا أييت اإلسالم  .3

 10((..؟ما اِلسالم ..؟ما اِلميان.. )) :ُسِئلَ  هللا عيه وسّلم صّلى كما يف حديث جربيل، أّن الّنيبّ 

                                                             
1  [50حديث رقم _  عن اإلميان، واإلسالم، واإلحسان، وعلم الساعة سّلمالّنيّب صّلى هللا عيه و ابب سؤال جربيل  _كتاب اإلميان   _صحيح البخاري ]  0
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يف  ،ةصرانيّ لنّ او  ،ةاليهوديّ  د هللا،اإلطالق العاّم هو األصل، فإّن كّل األداين اّليت جاءت من عن و، إطالقات ثالثفله 
 يه وسّلم علىعى هللا يّب صلّ لنّ حسب أحواهلا، وبقي دين ا علىأمساًء مث أخذت  ،االستسالم هللهي دين اإلسالم، أصلها 

 .وهو دين اإلسالم ،أصله

بات ه الثّ وسأال ،صل دين هللاذي هو أالّ _ اإلسالم وسأاله _  ، أهّنما سأاله ابسم _ الّرّب _ما فهذا من معرفتهم برهبّ إذً 
لذرّيّتهم،  ا سأالوأيضً  اسهمنفألسأال و  أن؟ومعرفة الّنفوس، فكيف أظهروا الّضراعة إىل هللا يف هذا الشّ  فهذا من فقهها ،واملزيد

تسأله لنفسها وملن  اوإّنّ  لنفسها، ال تصره، فانتشار اخلري ا تبّ فإهنّ  ،سواءً  وقد مّر معنا أّن هذه الّنفسّية من أكثر الّنفسّيات
تمرار وهو حّب اس ،قصودملعلى نفس ا لَّ دَ ؤال السّ  فهذا {ًة َلكَ ْسل مَ رَبَـَّنا َواْجَعْلنَا ُمْسل َمنْي  َلَك َوم ْن ُذرّ يَّت َنا ُأمًَّة مُ }وراءها 
ولو حصل  ،األتباع هبملح صألنبياء اة يّ يف ذرّ  الّصالحفلو حصل  ،فقةم أحّق ابلشّ ة ألهنّ ة خاصّ يّ رّ ذلك للذّ  لَ وُسئِ  ،اإلسالم

ة بذرة يّ رّ األبناء والذّ ف ،ر للخريان استمر ما ذا يف همَ  لِ  ،آلابئهمو  ،حيصل مضاعفة األجور لوالديهماألنبياء الّصالح يف ذرّيّة 
 .كثريال يءشّ من مثرهتا اللآلابء 

 ماأنّه   املسألة،يفمّبا أعظم شأن ؟ وهذا ر لوايتناب أو منا كيف نرتّ ويعلّ عّز وجّل للّذرّيّة اخلري، بسؤال هللا وهذا يعّلمنا العناية 
يه الّسالم لعبراهيم إل نظراو  ،العاملني ربّ ستسلمة لم ،سلمةأن تكون ملّذرّيّة واألهّم لاأُْلَْوىَل ة؟ يّ رّ للذّ  وما هو األهمّ  ؟ىَل وْ أْلَ هو اُ 

 :ا قالفم ،اإلسالمحيد و الّتو ته يّ ه ولذرّ يسأل لنفس املقام العظيم مع ابنه ومع ذلكهو يف  هاف ،وحيديف التّ  مكانتهمن ابلّرغم 
فما  ،ال على االهتمامالدّ  عاءا الدّ إّنّ  (!طّيبة أن تكون الّذرّيّة من عند هللا فالبدّ  رسواًل إذا كان و  !دةوتربية جيّ  !دةبيئة جيّ )

 واالهتمامات يف مكان آخر.عاء يف مكان ن الدّ و يك

، واالذُّ و هذه الّذرّّية َل بّد أن تنشأ يف بيئة ُتْشع ُرَها أّن اهلداية واَلستسالم،  البّد من  ،عاملني شأن عظيمخلضوع لرّب اللَّ
 ونقله ملن وراءه. ،واحملافظة عليه ،ية بهوالعنا ،االهتمام به

البّد أن  حلّق ملن بعدان،اهذا صال  إيدان يفو فالبّد أن نبذل جه وها هو الّتوحيد واإلميان قد بذل من قبلنا يف إيصاله لنا،
يُرضينا أن تقرؤوا   اّلذي تها،لى وقلّصالة عصّلوا ااّلذي يُرضينا أن تُ نقول:  اارً هنو  ياًل لفيشعروا أبّن هذا هو غاية ما نُريد منهم، 

 رضينا.يُ ا اّلذي ، هذكتاب هللا، اّلذي يُرضينا أن ُتطيعوا هللا، اّلذي يُرضينا أن تبتعدوا عن معاصي هللا

وما بدنياه، أّن من أبنائنا من هو مهتّم أصاًل وما حيتاج أن نقول  !مكتوب لكم ن ُتّصلوا من الّدنيا ما هو أصاًل ما يُرضينا أ
 !ومن أبنائنا من هو _ سبهللة _ ال هو يف شأن الّدنيا وال هو يف شأن اآلخرة !على الّدنيا قلقزايدة المي عليه إاّل يزيد ك
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 !بشأن اآلخرة وال !ّدنيالابال يعتين  وأالّ  !وأنّه فاشل !ال شيئً صّ إاّل زايدة أمل نفسّي أنّه مل حي وما يزيد كالمي عن الّدنيا عنده
 ؟!نياما تّصل يف الدّ و  االّدنيشيء  أهمّ  هار أنّهالنّ يل و ابللّ وحنن نُظهر هلم اإلميان ابهلل واليوم اآلخر، ءان على يعين كيف نرّب أبنا

  اتّما،إُهاَل نياهذا َل يعن إُهال حتصيلهم يف الدّ 

 .نياأن يرتفع ميزان اآلخرة على ميزان الدّ معناه لكن الّتوازن هنا 

 :قل له ؛خرةلآل يكون لّدنيااب هذا االهتمام ،أضعاف ،أبن جتعل أضعافهذا الّنصيب  وازن ا لكنفأنت ضع هلا نصيبً  
اسأل هللا، ، تعّلق ابهلل ،هللاتمد على ، اعإاّل ستصلك، لكن توّكل على هللااي ابين مكتوبة لك  توجد لقمة هنا يف الّدنيا وهللا ال
كأهّنا حّّت   ا القلوب،يت قد سبحت فيهويّة الّ لّدنياهذه على  هم يعيننا ويعينهللا ،ا به من الفنتينَ لِ تُ اب ْ  هم على ماا ويعيننهللا يعين

 .اهَ رِ وْ هي يف غَ بينما  ،بعيدة عنهاتظّن أهّنا 

 .نهايدهذا ما ير  { ُمْسل َمًة َلكَ يَّت َنا ُأمَّةً  ُذرّ  َوم نْ  َواْجَعْلَنا ُمْسل َمنْي  َلكَ }فقاال:  ا،تهميّ نه لذرّ اهذا ما يريدعلى كّل حال ف

 :{وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا}معنى   

َكَنا} رىب يف تكون القُ عّرفنا ك ؟نعبدك فنا كيفعرّ  :عينمب ،داتعبّ التّ  :واملقصود من املناسك وهللا أعلم يعين {َوَأر اَن َمَناس 
ما  فكلّ  ،لوكياتلسّ ا هبأو املقصود  ،اتيّ أو الن ّ  ،قاعأو البِ  ،سواء كان هذا املقصود به األعمال ؟طاعتككيف تكون و  ؟إليك

 عظيموهذا من  ،يء من البصرلشّ ى ارَ ي ُ  نا كماا من قلوباجعله مرئيّ  ،همنا إايّ علّ طاعتك اي رّب العاملني، أران إاّيه، صل بشأن يتّ 
 .اسك إىل ربّهيت يسري فيها النّ العناية ابملناسك الّ فقههما 

ىل إهم أن يصلوا مهّ  اّلذين كلّ  ،وحيد هبا إاّل أهل التّ يِن تَ عْ ما ي َ  ،يرضيهولزوم ما  ،ىل هللاإوالّتقّرب  ،وهذه املناسك من العبادة
َراَط اْلُمْسَتق يمَ }إاّل  يشغلهم شيء ما، رضا رهّبم اَن الصّ  1{اْهد  1 أين نعبدك؟ مباذا  ؟عّلمنا كيف نعبدك ك،ىل رضاإ اّلذي يوصلنا 

 ؟كيف نكون مقبولني عندكنتقّرب منك؟  

ى اإلسالم مها يُثّبتهما علن أما و هبّ ر لهما مّههما يف أن يتقبّ  يواذكر  ،إبراهيم عليه الّسالم وإمساعيل ذكرياو  ،نظري للهموماف 
بسبب  الّ إما هو ذا وهللا وه ،عينهبمس ء الشّ املر يرى كما   ،ا ببصرية قلوهبمانفريو ، مناسكهماهللا ا مَ يهُ رِ وأن يُ  وذرّيّتهما،
 :عبد ربّه أن يبصره يف كل مواقف احلياةأن يسأل ال ، هذا هو أهّم شيءاالهتمام

                                                             
1  [6]الفاتة:  1
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 ؟أرين كيف أصل إىل رضاك ،بّصرين مراضيك 
 ؟يف هذا املوقف ماذا أفعل ألرضيك 
 ماذا أفعل ألرضيك؟ مع هذا الشخص 
  ّماذا أفعل ألرضيك؟ مانيف هذا الز 

َنا{:   معىن }َوُتْب َعَليـْ

َنا إ نَّكَ }ل مَّ كُ لْ  من حال اُ حّّت الزم  ،املفّرطني ،ريناملقصّ  ، الزم من حاللعبيدا هو الزم؟ الزم من حال مّث أييت ما  َوُتْب َعَليـْ
يمُ   {َوُتْب َعَليـْنَا}فيقول:  ،فضله عليهنَ ْعَمائِِه، وعظمة وعظمة  ،ربّه ةَ مَ ظَ فيها اإلنسان عَ  فُ رِ عْ وهذه حال ي َ  {َأْنَت التَـّوَّاُب الرَّح 

أن  نِ كِ مْ َفِمَن ال مُ  الّتقصري ولو يف بعض اُْلُوُجوِه،ال ينفّك عن من الّتقصري، ففإنّه البّد  ربّه،فإّن العبد وإن اجتهد يف طاعة 
 ؛غلبة اهلوى السَّهو، َومُيِْكِن أن حيصل منه الّنسيان، َومُيِْكِن أن حيصل منه ترك اأَلْوىَل، َومُيِْكِن أن حيصل منه أحياانً حيصل منه 

قّوى األنبياء على هواهم،  الّضعفاء، فاهلل عّز وجلّ شأننا حنن  ا غلبة اهلوى هذاطبعً  ،جل هذاألفالّدعاء منهما عليهما الّسالم 
 ابذال  ،احمسنً يف يومه وليلته فمعىن ذلك أّن املرء مهما كان  ،ومع ذلك كان من دعائهما طلب الّتوبة ،وصرف عنهم شياطينهم

وَل يقع تضييق بذل اجلد، بعد أن  لنفسه الكما وال يطلب من ،فال ييأس من روح هللا ،فإّن الّتقصري من وصفه ،اجلهد
يتّمم يتوب عليه، يطلب من هللا أن يغفر له، يطلب من هللا أن يطلب من هللا أن  أن ا احللإّنّ  ،حَّت َتّل الطاعة على الّنفس

 ا أنّ ذا معىن هفإذً  ،يف عمله أجرههللا عّز وجّل للعبد  لُ مِّ ُيكَ ف َ  ،قصريالتّ و  الزّلل، واخلطأ،وبة متحو ّن هذه التّ إف ،عليه عمله
 ،افعوفيق للعلم النّ يرجع إَل التّ  ،فيكون حاصل دعائهما) عدي:يخ السّ كما يقول الشّ ؛  ه أن يوّفقهاعي يطلب من ربّ الدّ 

َكَنا} هذا معىن (والعمل الصاحل، يه أن يعرت  َل بدّ  -مهما كان  -ا كان العبد مّ ـول) :يقولواألمر الثّاين  {َوَأر اَن َمَناس 
َنا}وَ : وبة قاَلوحيتاج إَل التّ  ،قصريالتّ   .قصري البّد منهفالتّ  ({ُتْب َعَليـْ

يمُ وَّاُب الرَّ ْنَت التَـّ  أَ نَّكَ إ  }معرفتهما لرهّبما، نظروا إىل ا ،امَ هِ هِ قْ نظروا إىل فِ ا ونقول: ة أخرىونرجع مرّ  دمها و فمهما بذال جه {ح 
رّد ما ي ،ّواب رحيمت امرهبّ  ن أبنّ امؤمن اهملكنّ  ن حاهلما يف احلرص عليها،بطريقها، ومهما كاكا ومهما متسّ يف الطّاعة، 

حالوهتا نيا و لّذة الدّ رتكوا فسهم أن ينألهدين اجملاالّصادقني يف ذلك،  ،الّساعني إىل رضاهالباذلني اجلهد،  املنكسرين، الّذليلني،
تفاقة، والبعد عن الّتعّلق جهودهم يف االس بذلواة م مرّ وإن صرعته ،عى الّدنيامع ذلك ليسوا صر  همولكنّ  ،رَّ غِ لْ اُ  ره غِ اّليت تَ  ةُ رَّ مُ  ال

هم مؤمنون لكنّ  َمرًَّة، فوسهمنوتغلبهم رًَّة نفسهم مَ ُتوَن أالّدنيا َمرًَّة، ُيْسكِ وتصرعهم َمرًَّة نيا يصرعوا الدّ  هبا، وحيصل منهم الّتقصري،
 ! بّ عرفة الرّ لعبد مبا عتمتّ يفكم ، ادقني من الكاذبنيصّ لذي يعلم االّ وهو الّسميع العليم،  ،اب رحيموّ تم رهبّ  أبنّ 

 :ويبذل ما يستطيع ،ملنياىل رّب العإ ل يصحّّت ما يستطيعه الّشيطان، بل هو يسّيس نفسه ويسوسها 
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 هللا، ، ومنع نفسه من الّتفكري يف غريالعاملني من ربّ  ولِ بُ حارهبا بطلب القَ  ،ايءإذا جاءته نفسه من جهة الرّ ف 
نَّا إ نََّك َأْنَت السَّم يُع اْلَعل يمُ }وبدأ يقول:   تْ أَ طَ خْ  لو أَ وحّّت  ،ا ألنفسنانَ ت َ دَ اهَ ُمَُ  مُ لَ عْ ت َ وَ  ، ودعاءان، وسؤالنا،تسمع نداءان {تـََقبَّْل م 

َنا إ نََّك َأْنَت التَـّوَّاُب ا}ربّه تّواب رحيم، فيقول:  نّ أبيثق املؤمن  ،فسهذه النّ  يمُ ُتْب َعَليـْ  .{لرَّح 
   ل َمنْي  اْجَعْلَنا ُمسْ }تقول  لِ و بُ القَ  بِ لَ بعد طَ ، تْ دَ بَ عَ وَ  ،توصلّ ، وصنعت، وأجنزت، أحسنتفس النّ   لو أنّ وحَّّت
َتِفعُ ف َّْقَتُه، اُ وَ  َمْن عُ يطِ مُ  لْ اُ  ،العاملني على طاعتك ساعدان اي ربّ  أعّنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، {َلكَ   ،هُ تَّ ب َّ ث َ  نْ مَ  ْل ُمن ْ
 .، اْخِتْم َلَنا خِبَرْي  ، اْخِتْم لََنا خِبَرْي  رْي  ا خِبَ نَ لَ  مْ تِ اخْ 

وقربه  ؟هجالو  ؟وما عظمته رهّبم؟ نْ ون مَ اّلذين يعرف اُْلُكمَّلحال  هي الم وابنه إمساعيللسّ هذه احلال من إبراهيم عليه اف
 ؟وعنايته خبلقه

ْم َرُسوًَل م  }أن يبعث هللا  : خاّصا لذرّيتهما وهوؤااًل سن المّث إهّنما يسأ ُهمْ ف يه   ه يتلو عليهم اآلايتسول أنّ ة هذا الرّ ووظيف {نـْ
 {َويـَُعلّ ُمُهُم اْلك َتاَب َواْلْ ْكَمَة َويـُزَكّ يه مْ }

ل الكالم عن لهذا نؤجّ اقشة ففراده ابملنإا نّ ميستلزم  عاءدّ ال اجلزء من هذاو  {إ نََّك َأْنَت اْلَعز يُز اْلَْك يمُ }مّث خيتمان هذا الّدعاء 
  .لقائنا القادم إبذن هللاهذه اآلية إىل 

َك َنْسَتع نيُ }_  معىن يف رمحه هللا عثيمنياليخ كالم الشّ   نمفيها بقي لنا دقائق نستفيد  َك نـَْعُبُد َوإ ايَّ 1{إ ايَّ 2 نذّكر أنفسنا هبذه  _ 
على طلب العون من هللا اّلذي ماّدته وأصله  الكرمي ا يف هذا الّشهرخصوصً _ عبادة االستعانة  _ وهي ،العبادة العظيمة

 الطّاعات والعبادات.

  حممد بن صاحل العثيمنيكلمة الّشيخ: 
َك َنْسَتِعنيُ }) َك نَ ْعُبُد َوِإايَّ  : اس يف هذا املقام أربعة أقسامالنّ  ألنّ  ؛لسنا يف املرتبة األوىل يف هذا املقام ناأنّ  وأظنّ  {ِإايَّ

 . ويستعينهيعبد هللا من _ منهم

 .ال يعبد هللا وال يستعينه ومنهم من_ 

 .جانب االستعانة بُ لِّ غَ ي ُ  ومنهم من_ 

                                                             
1  [5]الفاتة:  2
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 .جانب العبادة بُ لِّ غَ ي ُ  ومنهم من_ 

 .أن جتمع بني العبادة واالستعانة ؛األوىل وأعلى املراتب

ور أن ليس يف نفسه شعو أ يتوضّ  إلنساند اجانب العبادة، جت بُ لِّ غَ ن ُ ا دائمً  _م عن حايل وأان أتكلّ  _ ولننظر يف حالنا اآلن
 مل يصّل.ه ن مل يعنإه نّ وأ ،الةيستعني هللا على الصّ  هي وليس يف نفسه شعور أنّ يستعني هللا على وضوئه، ويصلّ 

 ،ي لكن مبعونة هللاك تصلّ نّ أشعرت و يت مثاًل االستعانة نفسها عبادة، فإذا صلّ  يف غفلة عن هذا، مع أنّ  حنناحلقيقة  ويف
الة بادتني: الصّ ع َحصَّْلتَ  ؛الةالصّ  تمّ ي وتلّ  تصإىل هللا أن يعينك حّّت ا أيضً  ر  قِ تَ فْ ك مُ يت، وأنّ ه لوال معونة هللا ما صلّ وأنّ 

 .واالستعانة

يف  يستعينون ابهللو  جانب العبادة ونَ بُ لِّ غَ ي ُ فرتاهم ، جانب العبادة ونَ بُ لِّ غَ ي ُ  -والعلم عند هللا  :فيما أظنّ  -فأكثر عباد هللا 
1(!اسخاء تكون االستعانة ابهلل قليلة من أكثر النّ ، لكن يف حال الرّ هم أعيّن دائد، فحينئذ يقول أحدهم: اللّ الشّ  3   

لى واستعان به عي، ك املعاصه على تر بمّمن استعان به على الطّاعات، واستعان  أن جيعلنا كرمهو مبّنه  وجلّ  نسأل هللا عزّ 
 .الّلهّم آمني يف كّل شأنه،واستعان به  ،رب على األقدارالصّ 

 الّلهّم وحبمدك أشهد أن ال إله إاّل أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك

 .الّسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
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