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بسم اهلل الرمحن الرحيم 

أخوايت الفاضالت، إليكم سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناىيد السمَتي حفظها 
ِعـْلـٌم يُـْنـتَـَفــُع )اهلل، وّفق اهلل بعض األخوات لتفريغها، ونسأل اهلل أن ينفع هبا، وىي تنزل يف مدونة 

 (بِــوِ 

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

: تنبيهات ىامة

                       .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل- 
ىذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ومل تطلع عليو األستاذة حفظها اهلل، أما الدروس ادلعتمدة - 

 (شذرات من دروس األستاذة أناىيد)من األستاذة فهي موجودة يف شبكة مسلمات قسم 
http://www.muslimat.net/ 

 فكتابو ىو الكتاب الوحيد الكامج السامل من اخلطأ، فما ظهر لكم من ؛الكمال هلل عّز وججّ - 
.. صواب فمن اهلل وحده، وما ظهر لكم فيو من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر اهلل

 .ىواهلل ادلوفق دلا حيب ويرض

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

 .احلمد هلل رب العادلُت، والصالة والسالم على سيدنا زلمد وعلى آلو وصحبو أمجعُت

ا ّـ مـجيعج القرآن الذي بقينا نتدارسو يف تلك األيام اخلالية شفيًعا لنا يشفع لنا لجيعج القرآن ربيع قلوبنا، وأن أن نسأل اهلل 
 حبسن اعتقادنا فيو وحبسن فهمنا لو وحبسن تالوتو وحبسن صحبتو وحبسن االعتقاد فيو وحبسن الدفاع عنو؛ فإن أولياء اهلل نلقاه

الذين ال خوٌف عليهم وال ىم حيزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون البد أن يكونوا بدين اهلل معتزين، وبرسالة الرسول مفتخرين، 
.  وبالقرآن العظيم مرتفعُت متيقنُت متأكدين واثقُت أنو كالم رب العادلُت

وىذا الكتاب العزيز الذي ال يأتيو الباطج من بُت يديو وال من خلفو قد مليء بالشواىد على أنو كالم اهلل، وضلن يف زلطتنا 
األخَتة أو قبج األخَتة نؤكد ىذا ادلعٌت ونبينو طالنب من اهلل أن يكون حسن اعتقادنا يف كتابو سبب ألن يكون ىذا الكتاب 

شفيع لنا، فأىج اإلديان مجيعا ال خيالطهم شك أن ىذا الكتاب العزيز الذي جاء على لسان الرسول الكرمي أنو كالم رب العادلُت، 
وذلذا األمر عندنا شواىد كثَتة نعرضها ليس عرض الشاكُت إمنا عرض الواثقُت ادلتيقنُت الذين حيملون سالًحا يردون بو على 

 .ادلخالفُت

ىذا الكتاب العظيم الذي أتى بو رسولنا الكرمي يشهد أنو من رب العادلُت وليس من عند رسولنا يعٍت بنفسو، وال من وحي 
-عليو السالم-ضمَته وال عّلمو معلم من اخللق، بج ىو قول رسول كرمي ذي قوة عند ذي العرش مكُت مطاع مث أمُت؛ إنو جربيج

تلقاه من لدن حكيم عليم، كما مسعو من رب العادلُت مث نزل بو على قلب - صلى اهلل عليو وسلم-الذي محج الوحي إىل رسولنا 
 .رسولنا الكرمي، وىذا الكالم بلسان عريب مبُت، فتلقنو رسولنا الكرمي ووعاه وحفظو مث بلغو مث بـُُّت لو وُفّسر مث طّبقو ونّفذه

 ِ َ  َا َ   ِ ِ  ُ َ  ِّر ْك  َ  }: يقول لرسولو- عز وجج-مهما شكك شاك يف ذلك فإن األدلة تامة الوضوح يف ىذا األمر، واهلل 
َن  ِ نَّن ( 16 ) ِ ِ   ِ َـ ْكَ  َ  َ  ُ  َعَليـْك َن  ِ نَّن   ُ َّن ( 18 ) ـُ ْكَ اَ ُ  فَ  َّنِ  ْك   ـََ  ْكاَ اُ  فَِإَذا( 17 )َ  ـُ ْكَ اَ ُ  َ  ْك ، فإًذا ىذا القرآن نزل [القيامة] { ـََي اَ ُ  َعَليـْك

على رسولنا بلسان عريب مبُت وكان الواسطة فيو ىو جربيج عليو السالم، وكما اتفقنا فيو شواىد كثَتة ال هناية ذلا على أنو وحي 
 -.صلى اهلل عليو وسلم-وليس من كالم الرسول 
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:  سل  علي  اهلل صلى ا  سول كالم من   يس اهلل كالم ا ق  ن  ن على ا دا ة ا شواهد

ىذا الرسول الكرمي لو كان ىذا كالمو الذي يتكلم بو من عنده لكان تكلم بو كلما احتاج إىل ذلك، والنوازل كانت ( 1
صلى اهلل عليو -واحلاجات كانت تلح عليو ولكن كانت سبضي الليايل واأليام وال جيد النيب - صلى اهلل عليو وسلم-تنزل بالنيب 

 .يف شأن ىذا األمر قرآنا يقرؤه علينا- وسلم

- صلى اهلل عليو وسلم-فهذه احلادثة ادلشهورة اليت اهتم فيها عرض النيب : ومن أوضح األمثلة على ذلك حادثة اإلفك- 
ال يستطيع إال أن يقول - صلى اهلل عليو وسلم-وطال األمر والناس خيوضون حىت بلغت القلوب احلناجر، والوحي قد أبطأ وىو 

وربرى واجتهد وسأل واستشار، ومضى شهر بأكملو والكج يقول ما علمنا عليها - رضي اهلل عنها! -إين ال أعلم عنها إال خَتًا
 ا لَّنُ ، َفَ يُ َـ ِّرُئ ِ   َ ِيَيةً  ُكنْك ِ  فَِإنْك   ََكَذا، َكَذا َعنْك ِ   ـََلغَِني ِ اَّن ُ  َع ِئَشُة، يَ   ـَ ْكُد، َ مَّن )): األمر آخر ذلا قال أن على يزد من سوء، مل

، كالم البشر الذي ال -صلى اهلل عليو وسلم- وىذا كالمو من نقصو ((ِ  َيْك ِ  َ  ُوِ ي ا لَّن َ  فَ سْك َـغْكِفِ ي ِ َذاْك ٍ  َ  ْكَ  ْك ِ  ُكنْك ِ  َ ِ نْك 
يعلم الغيب، وكالم الرجج الصديق ادلتثّبت الذي ال يّتبع الظن، وىو يف مكانو مل يغادره بعد أن قال ىذه الكلمات نزلت صدر 

 .سورة النور، وفيو احلكم بشرفها وطهارهتا رضي اهلل عنها، واحلديث قد أخرجو الشيخان يف صحيحيهما

فما الذي كان دينعو من أن يتكلم بو من أجج أن - صلى اهلل عليو وسلم-لو كان الكالم كالم الرسول : شاىدنا من ىذا
حيمي عرضو ويذب عنو ما ينسبونو إليو، األعراض شأن عظيم، والنيب ما كان يًتك الكذب على الناس ويكذب على اهلل، واهلل 

َن   ـََقوَّنلَ  َ َ وْك }:يقول َ َ ِ ي ِ   ـَ ْك َ  َعَليـْك اَ ( 44 )ااْك وىذا كلو ال ديكن أن  [احلاقة] {ا ْكَو ِينَ  ِمنْك ُ  َ َقطَ ْكَن   ُ َّن ( 45 ) ِ  ْكَيِ ينِ  ِمنْك ُ  َاََخذْك
 .يكون كالم من عنده

 أنو كان جييئو القول على غَت ما حيبو ويرضاه، فيخطّأ رأيو ويؤذن لو يف الشيء ال دييج إليو، :من ا شواهد على ذ   (2
أيًضا يأيت يف [. 1:التحرمي] {َ زْكَ اِ  َ  َم ْكَ  اَ   ـَ ْكَ ِغي َ  َ  ا لَّن ُ  َ َ  َّن  َم  ُ َ  ِّرمُ  ِ  َ  ا نَّنِ يُّ  َ يُـَّه  يَ }ويعاتب، حىت على األمور اليسَتة 

َش اُ }:األحزاب َشى ا نَّن َس َ ا لَّنُ  َ َ  ُّ َ نْك َ  ْك ِفي ِفي اـَفْكِ َ  َم  ا لَّنُ  ُم ْكِديِ  َ َ  ْك ىذا من العتاب، ويف التوبة [ 37: األحزاب] {َ ُ  ْك
 .[43: التوبة]{ َعَف  ا لَّنُ  َعنْكَ  ِ َ  َ ِذاْكَ  َ ُه ْك َ  َّنى يـََ  َـيَّنَن َ َ  ا َّنِذيَن َصَدُ وا َ  ـَ ْكَلَ  ا ْكَ  ِذ ِينَ }:قال اهلل لو

 -.صلى اهلل عليو وسلم-مواقف كثَتة كانت ذبيئو األوامر واألخبار والقول على خالف فعلو أو فيو عتب لو 

                                                           
. رواه البخاري يف صحيحو  
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َ َ مَّن  َمنْك  (7)َ َم  َعَليْكَ  َ  َّن يـَزَّنكَّنى  (6)فَأَاْكَ  َ ُ  َ َصدَّنى  (5)َ مَّن  َمِن اسْك َـغْكَنى }وسورة عبس من أشهر األدلة على ذلك 
َ ى  َشى  (8)َ  َءَ  َي ْك صادر - صلى اهلل عليو وسلم- فلو كان ىذا كالم الرسول [10-5: عبس]{ فَأَاْكَ  َعنْكُ   ـََلهَّنى (9)َ ُهَو َي ْك

يستقبج وحيًّا، وىذا الوحي ال - صلى اهلل عليو وسلم-كان السكوت أوىل يف ىذا ادلوقف، لكن ىو ! من وجدانو كيف كان يعلنو
 .يستطيع كتمانو، وما ىو على الغيب بضنُت

صلى اهلل -صلد أهنا تنحصر يف شيء واحد، وىو أنو - صلى اهلل عليو وسلم-ودلا ننظر يف كج األمور اليت عوتب فيها النيب 
إذا ترّجح بُت أمرين ومل جيد فيهما دليج اختار األقرب إىل رمحة أىلو وىداية قومو وتأليف خصمو، واألبعد عن - عليو وسلم

ال - صلى اهلل عليو وسلم-الغلظة واجلفاء وإثارة الشبو يف دين اهلل، ىذا لو ما وجد نص واضح، أما لو وجد نص واضح فهو 
 .يتعداه أبًدا ولو كان على خالف مراده

يف ثوبو، وأراد أن - صلى اهلل عليو وسلم-وقد ورد يف بعض اآلثار أنو دلا تويف عبد اهلل بن ُأيب كبَت ادلنافقُت كفنو النيب - 
إمنا خَتين ريب -: صلى اهلل عليو وسلم-فقال ! أتصلي عليو وقد هناك ربك؟: يستغفر لو ويصلي عليو، فقال لو عمر رضي اهلل عنو

قال وسأزيده على السبعُت، وصلى عليو، ، [80: التوبة]{ اسْك َـغْكِف ْك َ ُه ْك َ  ْك َ  َ  ْك َـغْكِف ْك َ ُه ْك ِ نْك َ  ْك َـغْكِف ْك َ ُه ْك َس ْكِ يَن َم َّناً }: فقال
ُه ْك َم َا َ  ًَدا َ َ   ـَُق ْك َعَلى  ـَ ْك ِاِ }: فأنزل اهلل  .فًتك الصالة على ادلنافقُت[ 84: التوبة] {َ َ  ُ َص ِّر َعَلى َ َ ٍد ِمنـْك

إًذا ىذه القصة اليت وردت يف الصحيحُت تدل على أنو رسول يوحى إليو وقد يتصرف من منطلق فهمو للنص فيأيت النص 
ما فعج ذلك إال رمحة، وما فعج ذلك إال من جهة البشرية، - صلى اهلل عليو وسلم-بعده يزيد األمر وضوًحا وينهاه هنًيا بيّـًنا، وىو 

 .لكن أتى احلكم الشرعي ينهاه عن ذلك

جييؤه األمر أحيانًا رلماًل، وال يستطيع ىو وال أصحابو - صلى اهلل عليو وسلم- أن األمر كان يأيت للنيب : من ا شواهد (3
من عنده كيف يصح ىذا أن يأيت - صلى اهلل عليو وسلم-رضي اهلل عنهم تأويج ىذا األمر حىت ينزل بيان آخر، فلو كان كالمو 

فلو كان من تلقاء نفسو ال ديكن أن يستقيم ! ال أفهمو، أو حيتاج مزيد بيان فيأيت بعد ذلك بيان آخر يبّينو: بالكالم أواًل مث يقول
. وأنو مأمور وليس آمر- صلى اهلل عليو وسلم-ىذا، لكن ىذه من األدلة الواضحة على أنو ناقج ال قائج 

ُفواُ  َ  ْك  َ اْـكُفِ ُ  ْك  ِفي َم   ـُ ْكُد ا ِ نْك }: وىذا مشهور يف قول تعاىل يف سورة البقرة-   فهذه [284: البقرة]{ ا لَّن ُ   ِ ِ  ُيَ  ِس ْكُ  ْك  ُ  ْك
يا رسول اهلل : اآلية دلا نزلت كما نعلم وقع فهم الصحابة على أهنم سيحاسبون على كج شيء حىت حركات القلب وخطراتو، قالوا
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ىذا شيء آخر غَت النيات ادلكتسبة والعزائم ! وىم صادقُت يعٍت خاطرة سبر عليها رباسب عنها! أنزلت علينا ىذه اآلية وال نطيقها
ادلستقرة، ىذا أمر آخر، العزائم ادلستقرة واإلرادات ادلستقرة شأهنا آخر، ضلن نتكلم عن اخلواطر اليت ذبري يف النفس، احلديث يف 

صلى -نزلت ىذه اآلية وال نطيقها، فقال ذلم النيب - صلى اهلل عليو وسلم-مسلم معروف، الشاىد انو دلا نزلت اآلية قالوا للنيب
َن ؟ َسِ  ْكَن :  ـَ ْكِلُ  ْك  ِمنْك  ا ْكِ َ   ـَيْكنِ  َ هْك ُ   َ لَ  َكَ    ـَُقوُ وا َ نْك  َ  ُ ِيُد نَ ))-: اهلل عليو وسلم  َ َ طَ ْكَن  َسِ  ْكَن : }ُ وُ وا َ  ْك  َ َعَصيـْك

َ اَا َ   ِ  َّن  اـَفْكً   ا لَّن ُ  يَُ لِّر ُ  َ  }:فجعلوا يتضرعون هبذه الدعوات، حىت أنزل اهلل بياهنا فقال، (({ا ْكَ ِصي ُ  َ ِ  َيْك َ  رَ َّـنَن  ُ فْك
َ َه   .[286: البقرة]{ ُ سْك

 ِ نَّن   ُ َّن }إًذا لو كان من عنده كان استبان األمر مباشرة، لكنو من عند اهلل، وألنو من عند اهلل ابتلى بو الصحابة مث بّينو لو 
َن   {. ـََي اَ ُ  َعَليـْك

وىذا ادلوقف مثلو موقف احلديبية دلا أذن اهلل للمؤمنُت أن يقاتلوا من يعتدي عليهم أينما وجدوه غَت أن ال يقاتلوا يف احلرم - 
من مل يقاتلهم فيو، فلما أمجعوا زيارة البيت احلرام يف السنة السادسة أخذوا أسلحتهم حذرًا أن يقاتلهم أحد، فلما أشرفوا على 

حدود احلرم ووصج اخلرب إىل قريش، وكانت قريش قد هنكتها احلرب، وىم سائرون يف الطريق عند احلديبية بركت ناقة النيب وأخذوا 
صلى اهلل عليو -أصحابو يثَتوهنا إىل جهة احلرم فال تثور، فأخذوا يقولون خألت القصواء، يعٍت حرمت الناقة، فقال ذلم النيب 

، ولكن حبسها حابس الفيج، يعٍت   اهلل -صلى اهلل عليو وسلم-ما خألت القصواء وما ذاك ذلا خبلق، يدافع عنها النيب - وسلم
منعها، فلم يأذن للمسلمُت من دخول مكة عنوة، فكان ما كان من الصحابة وكان ما كان من صلح احلديبية، وىم - عز وجج-

كانوا يف حالة من احلزن الشديد خصوصا أهنم رأوا أن اهلل قد وعدىم أن تفتح ذلم وأن يعتمروا ويؤدوا مناسكهم، فوقع يف قلوهبم 
وىم مل يكونوا ليتمردوا لكنهم يسألوا سؤال الغضوب الذي لو محية، فلو كان ! مل نعط الدنية يف ديننا: ما وقع، أخذوا يقولون

 ا لَّن ِ  َرُسولُ  ِ اِّري)): كان يقول-رضي اهلل عنو-الكالم من عنده لقال ذلم ولفعج معهم ما يريدون، لكن دلا كان يراجعو عمر
ألست قلت لنا أننا سندخج ونفعج؟ : رسول دلا يأمره ربو يقول ما يأمره، فكانوا يقولون. ((اَ ِصِ ي َ ُهوَ  َ عْكِصي ِ  َ َ  ْك ُ 

وىم يف ىذه احلال ال يريدون االعًتاض على رسول اهلل وال على دين اهلل لكنها ! ((ا     ن م   ل      هذا ا  نة)):قال
ُه ْك  َ َ يْكِدَيُ  ْك  َعنْكُ  ْك  َ يْكِديـَُه ْك  َك َّن  ا َّنِذي َ ُهوَ }:حالة الغضب الطبيعية اليت تكون يف نفوس الناس، فنزلت سورة الفتح   َِ طْكنِ  َعنـْك

 َ َصدُّ ُك ْك  َكَفُ  ا ا َّنِذينَ  ُه ُ }:وذمهم وبُّت ذلم أهنم[ 24: الفتح] {َ ِصيً ا  ـَ ْكَ ُلونَ  ِ َ   ا لَّن ُ   ََك نَ  َعَليْكِه ْك  َ  ْكَف َُك ْك  َ نْك   ـَ ْكدِ  ِمنْك  َم َّنةَ 
                                                           

.  رواه مسلم يف صحيحو 
.  رواه البخاري يف صحيحو 
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ِ دِ  َعنِ  يَ  ا ْكَ َ امِ  ا ْكَ  ْك ِمَن ٌا َ  ْك }:إىل آخر األخبار اليت فيها أن ىناك[. 25: الفتح] {َم ْكُ وفً  َ ا ْكَهدْك ِمُنوَن َ ِاَ  ٌء ُمؤْك رَِ  ٌل ُمؤْك
ُه ْك َمَ  َّنٌا  ِغَيْكِ  ِعلْك ٍ } تدخلوا مكة وىم يف حال ضعف مل يعلنوا إسالمهم، { ـَ ْكَلُ وُه ْك َ نْك َ طَُيوُه ْك   {َ نْك َ طَُيوُه ْك فـَُ ِصيَ ُ  ْك ِمنـْك

يَ  َرُسوَ  ُ  ا لَّن ُ  َصَد َ  َ َقدْك }يلحقكم إمث بقتلكم ادلسلمُت، لكن سيأيت الوقت والذي ستدخلوا فيو،   ىذا صدق، { ِ  ْكَ  ِّر  ا  ُّؤْك
ُخُلنَّن } ِ دَ   ََ دْك  ُ  نِ  ِمنْك  َفَ َ  َ   ـَ ْكَلُ وا َ  ْك  َم  فـََ ِل َ  َ َ  ُفونَ  َ   َ ُمَقصِّر ِينَ  رُُء َسُ  ْك  ُمَ لِّرِقينَ  َ ِمِنينَ  ا لَّن ُ  َ  ءَ  ِ نْك  ا ْكَ َ امَ  ا ْكَ  ْك

 .فكان صلح احلديبية ىو الفتح القريب[ 27: الفتح] {َ  ِيً   فـَ ْكً   َذِ  َ 

فلو كان ىذا القرآن من كالم رسول اهلل ما كان وعدىم بالفتح ووعدىم بالعمرة دلا يأتون فيمنعهم ويصاحل قريش على أمر 
يرونو أنو ليس من حقهم يف شروط الصلح، إىل غَت ما مسعنا وعرفنا عن قصة احلديبية اليت كلها شواىد على أن األمر أمر اهلل 

 .وليس شأن الناس

شلا نعرفو أيًضا يف ىذا الكتاب أن رسولنا الكرمي كان يستقبج ىذا الكتاب وىو أمي يستقبلو يسمعو وحيفظو فيؤديو، ( 4
وكان ألجج أن يصج ذلذا األمر البد أن حيرك لسانو دبا يسمع، فالكالم ليس من تلقاء نفسو إمنا يسمعو مث حيرك لسانو بو، ولذا 

 وىذا شاىد يفهمو من يعرف الفرق بُت أن تزور كالما يف نفسك يعٍت ربضر كالم يف { ِ ِ   ِ َـ ْكَ  َ  ِ َ  َا َ   ِ ِ  ُ َ  ِّر ْك  َ  }:قيج لو
 .نفسك وتقولو وبُت أن تسمع كالم وتعيده من أجج أن تستطيع نقلو

-دلا كره - صلى اهلل عليو وسلم-لكن ىو رسول كرمي من عند رب العادلُت نزل بالكتاب، وىذه بعض الشواىد من مسلكو 
 ِمنْ  قُِتجَ  َمنْ  َويـَْنُدْبنَ  بِالدُّدفِّف  َيْضرِْبنَ  لََنا ُجَوْيرِيَاتٌ  َفَجَعَلتْ : ادلدح وكره الثناء من الناس عليو، قالت الربيع- صلى اهلل عليو وسلم

صلى اهلل -، فهو (( ـَُقو ِينَ  ُكنْك ِ   ِ  َّنِذي َ ُ وِ ي َهِذاِ  َ ِعي)) :فـََقالَ  !َغدٍ  يف  َما يـَْعَلمُ  َنيب   َوِفيَنا :ِإْحَداُىنَّن  قَاَلتْ  ِإذْ  بَْدرٍ  يـَْومَ  آبَاِئي
. بِصْدق رسالتو مل يكن ليطلب أن يكون شلدوًحا دبعرفتو الغيب، بج ىو حيب أن يكون العبد الذي يبّلغ عن ربو- عليو وسلم

يف سورة النصر - صلى اهلل عليو وسلم-فهذا وغَته من الشواىد على صدق ىذا الكتاب العظيم جيعلنا نفهم ما أتى لو 

 :ىذه السورة فيها داللة واضحة على أن ىذا الكالم العظيم إمنا ىو من رب العادلُت( 5

                                                           
.  رواه البخاري يف صحيحو 
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  ىذه السورة العظيمة تسمى سورة التوزيع وىي من السور {َ ا ْكَف ْك ُ  ا لَّن ِ  َاصْك ُ  َ  ءَ  ِ َذا}دلا ُبشِّفر ىذا النيب الكرمي بالنصر 
أن منصرفو من : من مٌت يف أيام التشريق يف حجة الوداع، وقيج- صلى اهلل عليو وسلم-ادلدنية قد نزلت عند منصرف النيب

 َوقَاَلتْ  َضِحَكتْ  مُثَّن   فـََبَكتْ ((اـَفْكِ ي ِ َ يَّن  اُِ َي ْك  َ دْك  ِ اَّن ُ )): غزوة خيرب، ودلا نزلت ىذه السورة دعا رسول اهلل فاطمة وقال
ِلي َ  َّنل فَِإاَّن  ِاصْكِ ِ ي)) :قَالَ  مُثَّن  فـََبَكْيت نـَْفسو إِلَْيوِ  نُِعَيتْ  أَنَّنوُ  َأْخبَـَرين   .َفَضِحْكت ((ِ ي ِ َ   ً  َ هْك

وىذا من أعظم األدلة على أن ىذا وحي من عند رب العادلُت، وليس من كالم الرسول الكرمي كما تبُت لنا ىناك أمثلة كثَتة 
يف القرآن تدل على ذلك، من بينها ىذا ادلثال؛ يعٍت دلا يكون الكالم من عند اإلنسان ال ديكن أن يأيت خيرب عن شيء من 
كان : األخبار ادلستقبلية وخصوًصا لو كان ىذا اخلرب فيو نعي لنفسو يعٍت أنو سيموت، وقد أخرج البخاري عن ابن عباس أنو قال

ُ  ا لَّنِ  َ ا ْكَف ْك ُ }:ما تقولون يف قولو تعاىل: عمر رضي اهلل عنو يدخلٍت مع أشياخ بدر فقال يف ذات مرة فقال  ؟{ِ َذا َ  َء َاصْك
ال، : فكذلك تقول يا ابن عباس؟ قال: أمرنا أن ضلمد اهلل ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم، فقال عمر: بعضهم

 .ال أعلم منها إال ما تقول: أعلمو لو، فقال عمر- صلى اهلل عليو وسلم-ىو أجج رسول اهلل : ما تقول؟ فقلت: فقال

أن تنزل عليو سورة زبربه خبرب وتنعي إليو نفسو، فال ديكن أن يكون ىذا - صلى اهلل عليو وسلم-إًذا ىذا من صدق الرسول 
 .الكالم إال كالم رب العادلُت

 البشارة من النصر والفتح وبدخول الناس أفواًجا يف دين اهلل، فهج ىذا ديكن أن : ويف السورة أيًضا من األخبار الغيبية
واليوم الناظر إىل بيت اهلل زاده اهلل تشريًفا وتعظيًما يرى أفواج الناس الذي ربقق ىذه السورة داللة ! يكون من كالم الرسول؟

على أن ىذا الدين يفتح لو كج األبواب عنوة أو بالرضا، وكان مفتاح ذلك فتح مكة وما ترتب عليها من إعجاز الدين 
وإظهار الكلمة، فإذا جاء نصر اهلل والفتح ورأيت الناس يدخلون يف دين اهلل أفواًجا فسبح حبمد ربك، إذا حصج ىذا فافعج 

ىذا، وقد حصج ىذا بأن فُتحت مكة وانتشر دين اهلل وأقبلت العرب بعضها على بعض، خصوًصا دلا فتحت مكة أقبلت 
أما إذ ظفر بأىج احلرم فليس لنا بو يدان وال نستطيع مدافعتو، فكانوا يدخلون يف دين اهلل : العرب بعضها على بعض تقول

 .أفواًجا

                                                           
 رواه البيهقي، َوَقْد َرَواُه النَّنَساِئّي َكَما َسَيْأيت ِبُدوِن ذِْكر فَاِطَمة  
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ُخُلونَ  ا نَّن سَ  َ رََ يْك َ } َواً   ا لَّن ِ  ِ ينِ  ِفي يَدْك وادلقصود ىنا أن اخللق تنكشف عنهم غّمة الكفر ويستجيبون هلل وجيدون : {َ فـْك
أفواج وفود العرب يفدون إىل ادلدينة - صلى اهلل عليو وسلم-فيما أبلغهم رسول اهلل احلق، والرؤيا ىنا رؤية بصرية بأن يرى النيب 

حجة الوداع كانوا مائة ألف من سلتلف قبائج - صلى اهلل عليو وسلم-يدخلون يف اإلسالم، ودلا نعرف أن الذين حجوا مع النيب 
.. والذي يفكر كيف طافوا كيف سعوا كيف كانوا يف مٌت ! مائة ألف  ىذا عدد ىائج يف ذاك الزمان! العرب نفهم معٌت أفواجا

لكن ىذه األفواج، فقد رآىا النيب بعينو ورآىا من بعده أيًضا، رآىم وىم يدخلون يف دين اهلل يشهدون شهادة أن ال إلو إال اهلل 
ويقيمون شعائر الدين ويتلبسون دبظاىره، فهم يدخلون الدين، فكأن ىذا الدين محى حيمي اخللق من التيو والضياع فيمّن اهلل 

 .عليهم بأن يدخلوا فيو

ويف دخوذلم إىل دين اهلل نصرة لعقيدة ادلؤمن اليت يعتقد فيها أن احلق البد أن يظهر ولو بعد حُت، وبيان أن أىج الباطج 
مهما غالبوا ىذا احلق ومهما بذلوا اجلهد فإهنم ال يفرقون إال أنفارًا واحلق جيمع األفواج، يعٍت الساقطُت مع األعداء مهما كانوا 

واألفواج ادلقصود هبا اجلماعة . سيكونوا أفراًدا، الضالالت تأيت أفراًدا مث اهلل جيعج احلق ظاىرًا حىت يدخج الناس يف الدين أفواًجا
 .الكثَتة

ومعٌت ذلك أن اجلهود اليت تُبذل يف إضالل اخللق كثَتة ودلا يكشف اهلل الغمة تكون األفواج اليت تدخج احلق عظيمة ودائما 
ادلؤمنُت يف حال يقُت أهنا ستنكشف الغمة ويذىب عنا ما بنا، وشاىد ذلك ما نراه من إقبال الناس على بيت اهلل وعلى سنة 
رسول اهلل وعلى العلم، وما نرى من حرص الرجال والنساء والشباب والكبار على إقامة شعائر الدين خاصة يف شهر رمضان، 
وىو مقياس للشهور واألعوام ومقياس دلقدار تعظيم شعائر اهلل، نعم كثَت من الشباب ردبا زبلى عن حرصو بعد رمضان لكن ما 

نراه من مظاىر اإلديان ىذه تنبئ بأن الدين مرتفع وأن لو مكانتو وأن شعائره منتشرة بُت الناس وأن الصيام أمر غَت مستنكر 
عندىم بج أمر مطلوب ويالمون على تركو وأن القيام مثلو وأن الشاب فيهم يرى نفسو مقّصرًا إذا ما قام أو إذا ما ختم القرآن، 

مع أنو ديكن أن يكون بعيد يف كثَت من تصرفاتو لكن ال بأس كون الشباب يقبلون على الطاعات ويعرفوهنا وجيعلوهنا مقياس 
لسالمة نفوسهم وجيعلون إقامتهم ذلذا الدين سبب لرضا عن نفسو، يتأمج يف مثج ىؤالء أن تصفو مشارهبم وأن تذىب عنهم 

الشبو وتدفع عنهم الباليا اليت يصلها أعداءىم، فنحن كما نتوجع كثَتا للشباب الذين يدخلون يف اإلرىاب من جهة، أو يدخلون 
يف اإلحلاد من جهة، أو يغرقون يف الدنيا من جهة، فإننا مع ذلك نرى الناس يدخلون يف دين اهلل أفواًجا، شباب ادلسلمُت تعود 

 .ذلم حرارة الدين، وضلن ندعو واهلل يستجيب أن يصلحنا ويصلح ذرارينا ويتمم علينا نعماؤه
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دِ  َفَ  ِّر ْك }-:عز وجج-مث قال  ، يعٍت إذا مت عليك أيها الرسول ( ذا):سبح جواب: { ـَوَّنا ً  َك نَ  ِ اَّن ُ  َ اسْك َـغْكِف ْكاُ  رَ ِّر َ  ِ َ  ْك
وعلى أصحابك النصر وصارت لكم الكلمة العليا على أعدائك وشاىدت الناس يدخلون يف دين اهلل مجاعات مث مجاعات بدون 

 .قتال، فداوم وواظب على تسبيح ربك عن كج ما ال يليق بو

 .سبحان اهلل وحبمده: وىنا التسبيح حبمد اهلل شكرًا هلل وإديانا بعظيم تدبَته وباحلكمة فيو وبالرمحة، فنشهد بذلك كلو ونقول

وأيًضا نستغفره، فيطلب العبد ادلغفرة ألن األعمال مهما سبت فإن القبول شأنو عظيم، فيحتاج اإلنسان بعد ما يتمم ما 
 .يستطيع من العمج أن يستغفر اهلل، يستغفره كثَتًا من أجج أن يصلح ما فسد يف الطاعة

وضلن يف هناية ىذا الشهر نوصي أنفسنا باالستغفار ونؤكد عليو، فنسبح حبمد ربنا شاكرين لو أن مّن علينا هبذا الشهر 
ونستغفره نطلب منو الغفران على التقصَت، والتسبيح واالستغفار كلو من باب التهيئة للقاء اهلل، وكلو إشارة إىل أنو كما تنتهي 

، وأن -صلى اهلل عليو وسلم-أن ىذا فيو نعي للنيب -: رضي اهلل عنو-األعمال تنتهي اآلجال ويأيت لقاء اهلل، ولذا قال ابن عباس
حياتو الدنيا أوشكت أن تنتهي، فانتهاء أعمال الطاعات والقربات إذا انتهت أشارت إىل ذلك، فما نسأل بعد انتهاء األعمال 

عما عرض لنا من اشتغال يف وسط الطاعات سواء كان من األمور الضرورية اليت البد منها أو من - عّز وججّ -إال أن يتجاوز اهلل 
ويسًت النقائص ويشكر القليج - سبحانو وتعاىل-اخلواطر الرديئة اليت ابتلينا هبا، ومثج ىذا يفوت علينا خَتات كثَتة، لكّنو يغفر 

 .من العمج

مث أن العبد دائًما يذكر نفسو دلا يقبج على اهلل مستغفرًا أن ربو لو وصف عظيم دلا ننظر ذلذه اجلملة نرى فيها أربعة مؤكدات 
معٌت ذلك أننا ىنا ندفع سباما وساوس الشياطُت وال يأس أبًدا من  (إن، كان، صيغة ادلبالغة يف التّواب، التنوين الذي فيو التعظيم)

رب العادلُت، مهما كان التقصَت ومهما كانت الفرص كثَتة لكن ما اغتنمناىا، وىذا شأننا مجيًعا لكن نذكر نفسنا أنو تّواب، فإذا 
ذكرنا ىذا خسأ شيطاننا وتذكرنا الوعد حبسن القبول، فإذا كان اهلل تواب سيتقبج استغفارنا ويتقبلنا ضلن بأحسن قبول ألن ىذا 

شأنو، فإن من شأنو إن كان توابا الصفح والتكرم، وإن كان من شأنو أنو تواب فمن شأن العبد أن يكون أّواب، ال يتعاظمو 
تقصَت وال ذنب وإن فكر يف ماضيو وتقصَته أو يف حاضره وتقصَته فيزداد توبة وال يستسلم أبًدا للشيطان وال لليأس وال يظن أنو 

كان يكثر من - صلى اهلل عليو وسلم-يتعامج مع من ذلم صفات النقص، بج ىو يتعامج مع من ليس كمثلو شيء، والنيب 
االستغفار بصيغ متعددة، فقد كان يقول رب اغفر يل خطيئيت وجهلي وإسرايف يف أمري كلو وما أنت أعلم بو مٍت، اللهم اغفر 
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خطأي وعمدي وجهلي وىزيل وكج ذلك عندي، اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت ادلقدم وأنت 
 .ادلؤخر إنك على كج شيء قدير

 !فمن كان مسّبًحا مستغفرًا كان لو ربو توابًا مقباًل، يتوب عليو ويرمحو ويقبج توبتو، وىذا ظننا برب العادلُت

سبحان اهلل وحبمده أستغفر اهلل وأتوب : كان يكثر من قول- صلى اهلل عليو وسلم-وقد روى مسلم عن عائشة أن الرسول 
سبحان اهلل وحبمده وأستغفر اهلل وأتوب إليو، فقد : أخربين ريب أين سأرى عالمة يف أميت، فإن رأيتها أكثرت من قول: إليو، فقال

ُخُلونَ  ا نَّن سَ  َ رََ يْك َ } فتح مكة، {َ ا ْكَف ْك ُ  ا لَّن ِ  َاصْك ُ  َ  ءَ  ِ َذا}رأيتها  َواً   ا لَّن ِ  ِ ينِ  ِفي يَدْك دِ  َفَ  ِّر ْك ( 2 )َ فـْك  َ اسْك َـغْكِف ْكاُ  رَ ِّر َ  ِ َ  ْك
 {. ـَوَّنا ً  َك نَ  ِ اَّن ُ 

ويسبح ويستغفر وىو الذي قد ُعصم من الذنوب وقد كمج لو ربو مكارم - صلى اهلل عليو وسلم-فإًذا كان يتأّوذلا النيب 
 .األخالق، فنحن من باب أوىل أن يكون صفتنا االستغفار والتسبيح

ونذكر أنفسنا مرة أخرى أن ىذه السورة من دالئج صدق نبوة النيب فإنو العبد الذي ُبّشر بدخول الناس الدين، والعبد الذي 
نعي إليو نفسو، والعبد الذي أمر أنو إذا مّت الشأن أن يسبح حبمد ربو تعظيًما لو وأن يستغفره من النقائص وىو الرسول الذي قد 

فصلى اهلل على رسولنا وصلى اهلل على الرسج مجيًعا وجعلنا شلن يشهد ذلم دلا . كملت أعمالو لكن ىذا من سبام العبودية والبشرية
 .نلقاىم أهنم بلغوا الرسالة وأدوا األمانة ونصحوا األمة

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


