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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

اهلل، وفّق  ي حفظهاسلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمري أخواتي الفاضالت، إليكم

 (ــهِبِـنْـَتـفَــُع ـمٌ يُعِـلْمدونة )، وهي تنزل يف اهلل بعض األخوات لتفريغها، ونسأل اهلل أن ينفع هبا

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

 :ةماه اتتنبيه

 فهم السلف الصاحل. منهجنا الكتاب والسنة على -

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

 فهي موجودة يف شبكة مسلمات قسم )شذرات من دروس األستاذة أناهيد(

http://www.muslimat.net/ 

من صواب فمن  ظهر لكم سامل من اخلطأ، فما، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل العزّ وجلّالكمال هلل  -

 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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هـ1437 /10 /31 إلثننياألقي يوم  الثايناللقاء   

  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
وقد  ،ركان املبارمض شهر هذا الوقت وهو وقت خروجنا من موضوع االستبشار ابلقرآن من أنسب املواضيع يف

من الشهر. و  ذلك ا حصل يفوب مالطهارة والنزاهة عن الذن مسعنا هذا القرآن العظيم ووقع يف قلوبنا وحصل من حالة
 طاء والتقصري،م واألخن اآلاثوهو ابذل اجلهد أن ينزه نفسه عشهرا كامال  اإلنسانم آاثر شهر الصوم أن يعيش ظأع

، انإلميت ابقد غذيطرهتا و فافظة على ية ملا تكون حماإلنسانفإن النفس  ،يف هذا التنزيهجمتهدين أيضا ويرى الناس حوله 
  ه.صدر وتشرح  اإلنسانحيبه  انصبح النزاهة والطهارة أمر ت

 :كيف النفس تقبل هذا وترفض هذا  روانظ موقفني ولتصور هذه املسألة تصور

ك ليس لوأنت  اخلري، طو إىلتعرف أن خطاهم ختملسجد إىل االرجال يسريون املوقف األول: عينك ترى يف الفجر و 
 طى الناس إىل اخلري. خ   ك حتبولكن مصلحة يف هذا اخلري

ا فيه ني من كل مااملسلم ر دايرل هللا أن حيفظنا ويطهأسأ ،كر ومخرمن مكان فيه س   اعائد   اموقف آخر: تري أحد  
 حيصل.  من هذا لكن نفسك حيصل فيها من الكدر ما لست متضرر أنت ،من رجس وآاثم

 إلمث، لكنك حتبيء من ابس بشي تلإىل اخلري وال من الذ ال يف الطاهر الذي يسعى أنت غري مستفيد،يف احلالتني 
ا ري بطبيعتهخلافالنفس حتب  مث.من مظاهر الرجس واإل امظهر  هر، وتبغض هذا وتراهمن مظاهر الط   امظهر  هذا وتراه
 وتنقبض منه.به، وتبغض الشر بطبيعتها  وتستبشر

 الناس خيرجون ىثال تر . فملوبناوبلطف إىل قبدقة يدخل الذي  االستبشار بعمل اخلري :من مصاحل الشهر الكرميف
 على بيتمقبلني و زدمحني رم مالناس يف احل صليت أو مل تصلي معهم، وترى الة الرتاويح، ونفسك تنشرح سواء  إىل ص

ا على م بالقاإل تمعني علىجمكلهم   الناسو يأيت الشهر الكرمي ، فحتبه النفسأمر الطهارة و  النزاهةف ،دركهللا فينشرح ص
 وكراهيةلطهارة نزاهة واحب ال يصل األمر يف من عدم التزكية. ءشيوقع منهم  إذا يلوم بعضهم بعضو  يطهرهم ويزكيهم،

  رمضانيف كانت  النفوسف .حساسيصبح تضيع الوقت فالناس يلوم بعضهم بعضا على تضييع الوقت أن  عكسها
نا متيل جدانه يف نفوسالذي و  د هذايبقى علينا أن منمن الشهر  رجختفلما  ،وحتبها ا، تشعر هبللطهارة والنزاهة متأهبة

 وحبه.  خلرياباالستبشار إليه من 

 إشارة وجتد عندقفت و ن إذا يف رمضا وعلى االستبشار به. ،وعلى فعله ،مفطورة على حب اخلريبفضل هللا فوسنا ن
سيأيت  الستبشار أبنهسببه ا الذي رقلبك السرو  إىلل يدخ، هذا أمر شارةإىل أن تنفتح اإل فيهيقرأ خيرج مصحفه و  شاابً 
 20سنة و15ني مارهم باوح أعثر يرت شباب وشاابت ك   فيهاساء يف احلرم صفوف الرجال والنقال لِك ي    .فيه خري جيل

 . خلريحب الكن يف النفس رغما أنه ليس ولدي وال ابنيت، القلب السرور  إىليدخل سنة، هذا 
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 ميزات مه من أعظوهذشر، ن ينتأنفسهم ولغريهم وحيبون أن يستبشرون ابخلري حيبون اخلري أل لسويةاأصحاب الفطرة 
حتب حتبه، و خلري و ستبشر ابتأكثر ميزة تظهر يف شهر رمضان أن النفس  ،رمضان شهرالذي يظهر بقوة يف أهل السنة 

 تشعريف احلرم ف نيفطرو  االثنني يوم ناسال جتدمظاهر تزكية النفس. فمثال  ، وحتبأنفسهم وانفسك والناس يزكتزكي أن 
 ني. ا مؤمنني صادقن جيعلنل هللا أأنس اإلميانحب  ال خيفى علينا يف أنفسنا، وهذا أمر اإلميانمبظاهر  تستبشر ،ابلفرح

ة  يف سورة التوب كمافاق  عالمة الن منن أل ؛يف اجملتمع اإلميانبظهور آاثر االستبشار  :اإلميانمن عالمة صدق و 
ة كما يف سور   هللا كتاب اقها يفصدمِ  والفرح بعكس ذلك وجتددين النيب صلى هللا عليه وسلم، انتشار انتصار و ة كراهي

 التوبة، املنافقني أو يف غريها.

اس عليه ، واستقامة النر الدينمظاه االستبشار ابنتشار دين النيب صلى هللا عليه وسلم وظهور اإلميانمن عالمة  اإذ  
 ة. فهو مما يوافق الفطرة السوي اإلميانمن الدين بل من عظيم دالئل  وهذا إن كان شيء

 أن هذاالسبب  ،ابكيا فتقفما والديه ويسعى معهما وحيمله يأحدا يقبل يد ترى مثاهلا ،بدون دين الفطرة السوية
أكيد  فهذا عند هللا ر أجرهاينتظو ، فعال من أجل هللاهذه األميان و ، فإن كان هناك إويستبشر بهالفطرة السوية  يوافق

 .اإلميان من دالئل

حصل فيه  م ويغفر لنا ماوالقيا لصياماسأل هللا العظيم أن يقبل مّنا مجيعا واملسلمني أ ي هذا الشهر العظيم،ضِ فمع م  
سنة سنا كل أنفنرى و ديدة ع، ونسأل هللا أن يعيده علينا سنني خرجنا بنفوس حتب اخلريمن زالت ونقص، مع مضيه 

كثرة   مكة مغلقة من ك شوارعلون ليقو فمثال لخري والطهر وحمبة انتشار دين الرسول صلى هللا عليه وسلم. بة لتزداد حم
أن  عر مجيلةاهذه كلها مش خلها،لناس يف دااغلقت أبواب احلرم الساعة التاسعة من يوم اجلمعة من كثرة وأ  املصلني، 

 وال أي شيء. ،ال دنياو  ،الال م ،جد هناك من يوزع هلم شيءيو  الفهؤالء مقبلني ال يريدون إال وجه رب العامني 
ة ماذا شتاقس املقبلة املذه النفو ه ،معةمنتظرين صالة اجل احلرم يفباتوا يو الناس كانوا يوم اخلميس يصلوا صالة الرتاويح و 

 نما يف السورة تفقنما اكهذا  و  ،هم حيصل االستبشار تشاركهذه املظاهر وإن مل ت ترىنوأ اإلميانتريد؟ لكن من حب 
ل ابلنسبة ألهابل يقس لبكقيف  بقاء هذاف، انتشاره وحتبه وترغب فيه وحتب إلمياناب عالمات حسن اخلامتة أن تستبشر

ن وأن خيتم مروا على الديأن يست بشارهماست بسببجى فهؤالء يستبشرون فري  . {َوَمات وْا َوه ْم َكاِفر ونَ }الكفر والباطل 

 ره.ه ومظاهشعائر هم للدين و غضِ بسبب ب   {َوَمات واْ َوه ْم َكاِفر ونَ }املقابل  وأولئك يف هلم به،

كتها،  وحل الظلمة تكلما زادو السبب يف ذلك كلما زاد األمر ضيقا و ، هذا الزمن البد أن يكون زمن االستبشار
قد ، لكن هم رب العاملنيسريفعو ين منتصر وأهله هذا الدين منتصر و  ،ذلكمن وحنن على يقني الفجر  بقربكلما تيقنا 

ذه العقيدة السليمة اليت أصلها هبل على رب العاملني قبِ نعيش فن   االنتصار ونرى علوه وظهوره وقد النعيش حىت نرى 
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أن أييت الباطل  اختبار ألهل احلقهو إمنا بل  على احلق ان الباطل ال ميكن أن يبقى عالي  أب اليقنيو  ،حسن الظن ابهلل
 .مث يعود احلق فيستقر األمر لهزمنا ويعلو عليه 

 ابلتفصيل. التوبة آيةفيه اجلزء الثاين من سنناقش هذا اللقاء 

 {ه ْم ِإميَاان  َوه ْم َيْستَـْبِشر ونَ الَِّذيَن آَمن وْا فـَزَاَدتْـ  اان  فََأمَّا ِإميَ ِذهِ هَ َوِإَذا َما أ نزَِلْت س ورٌَة َفِمنـْه م مَّن يـَق ول  أَيُّك ْم زَاَدْته  }
 .[124التوبة:]

فيجيب  {ميَاان  ه  َهِذِه إِ زَاَدتْ  ك مْ أَيُّ } :ل بعضهم بعضسأية ر سو أخربان يف بداية اآلية عن املنافقني، ملا تنزل  هللا

ه يفالسورة نزول  اللقاء األول أن قلنا يف. {ر ونَ تَـْبشِ ْم َيسْ فََأمَّا الَِّذيَن آَمن وْا فـَزَاَدتْـه ْم ِإميَاان  َوه  } :رب العاملنيعليهم 
زان على ، اليوم تركياناإلمية لة زايدانقشنا بشي من التفصيل يف مسأ واالستبشار. اإلميان: زايدة اإلميانل مصلحتني أله

 مسألة االستبشار:

ان يزدادوا إميا أن املؤمنني ،لذا احلاههم يف هل حنن نشاركفمعناها وقت نزول القرآن،  {َوِإَذا َما أ نزَِلْت س وَرةٌ }اآلية 
 !وهم يستبشرون

مة، فإن تعلم ىل يوم القياقصانه إان ونوهذا حكم من يتعلم العلم يف املعىن زايدة اإلمي قال ابن عطية رمحه هللا:
 .ن العلم مبنزلة نزول سورة القرآناإلنسا

ة لم مبنزلالع اننساإللُّم تـَعَ فإن  ،حكم من يتعلم العلمهذا إمنا  ،نزول القرآنوقت ا على ية ليست حصر  اآلمبعىن أن 

 {َهِذِه ِإميَاان   ك ْم زَاَدْته  أَيُّ } سألوني. اآلية تناقش وقت نزول القرآن وكيف كان رد املنافقني أهنم سورة من القرآننزول 
فكل مرة "، آنسورة من القر  لة نزولمبنز  لعلما اإلنسانم فإن تـََعلُّ : "عطيةنه أمر انتهى بل كما قال ابن وهذا ليس معناه أ

 .م العلممن يتعل هذا حكمو  واالستبشار اإلميانزايدة األمرين حيصل لك املتوقع النتيجة  :فيها لمتتع
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 :{َفَأمَّا الَِّذيَن آَمن واْ فـَزَاَدتْـه ْم ِإميَاان  َوه ْم َيْستَـْبِشر ونَ }يف أقول العلماء 

السورة اليت أنـزلت  :(مْ فـَزَاَدتْـه  ك )هلم ذل قيل نمن الذي :(فََأمَّا الَِّذيَن آَمن واْ يقول هللا: ) قال الطربي رمحه هللا:
 ليقني.ان واوهم يفرحون مبا أعطاهم هللا من اإلمي :(َوه ْم َيْستَـْبِشر ونَ )(، ِإميَاان  )

 االستبشار ابإلميان واليقني

َوه ْم   َمات واْ وَ }مام أوهذه البشرى  ،شيء من التفصيل لنرى أبي شيء تكون البشرىإىل هذه اجلملة حتتاج 

من  ا أعطاهم هللالطربي مبيقول ا ؟وزادهتم إمياان اآلايتالذين مسعوا هؤالء املؤمنني  فرحسيأي شيء بف .{َكاِفر ونَ 
وأنه ، مور الغيبية(أليتصل اب مياناإل)وبنا يف قلن اإلميابعد كل مرة نقرأ فيها القرآن يزداد  املتوقعاملعىن  ا. إذ  واليقني اإلميان

ا تفعل ية تسمعها ماذاآل اذ  إ. ليقنياب اإلنسانمث يفرح  ،يقينا راسخا اإلميانحىت يصبح هذا  اإلمياننا سيزداد يف قلوب
فرح ليقني حيصل الاد حصول  بعحىت تصبح املفاهيم اليت تسمعها يف القرآن يقينية ال شك فيها مث تزيدك إمياان ؟بك

 ابليقني.

لصدر ما م من انشراح اهل حيصل ليقنياني وجيدوا نفوسهم قد و جد فيها هم اآلن حيصل هلم اليقني وملا ينظروا إىل اليق
، فإذا حصلوا ن الدنياهم مأة خر اآلعندهم هؤالء و  .جيدون أهنم لو حصلوا على اليقني، حصلوا على أمر عظيمو حيصل، 

ا رسول ذمؤمن أن هوهو -لنفس اليقني يف داخل اف .على اليقني يستبشروا به، يشعروا أهنم قد حصلوا على أمر عظيم
يقني يف الف .ال الدنيايه أبمو ن يشرت أأحد ال يستطيع  -أن هذا كالم هللا وأن هذا الدين احلقهللا صلى هللا عليه وسلم و 

 رح مبكسبهن فيفقّ ي يتهللامع  سانإلناذا اتجر إمنا إ باع وال تستطيع أن تكسبه من جتارة الدنيا،شرتى وال ي  القلب ال ي  
 .يستطيع أحد أن يصل إليهى هذا اللي كسبه ال ير و  ويستبشر به

 جدا حتتاج مهمةلة مج ههذ .اليقني هاليقني ومصدر  على حصولهذا شيء زائد  ،بعد حصول اليقني نهم يستبشرو 
 ليقني..إىل تفكيك، نبدأ أوال اب

ما جاهل أو غافل مع أي معلومة إ اإلنسانبعد العلم، حالة  اإلنساناليت خيطوها درجات الهو درجة من : اليقني
 جاهال  مبآل املؤمنني،  جاهال  ابملالئكة العظام،  جاهال  فمثال كان  ،يتعلم احلقيقةفجاهل تنزل السورة يكون  أو شاك.

 لَ هِ فإذا جَ . ، أمثلة كثرية على ذلكهللا عليهج ذا اتقى فرّ ه إأن جاهال   ،ن هللا معه وقت صربهأ خللقه، جاهال  مبعاملة هللا 

َما َأَصاَب ِمن مُِّصيَبٍة يف اأَلْرِض َوال يف أَنف ِسك ْم ِإالَّ يف ِكَتاٍب مِّن قـَْبِل أَن } :وهو يضارب مث قيل لهوب أبن رزقه مكت

رَأََها ِإنَّ َذِلَك َعَلى اَّللَِّ َيِسريٌ  مث  اآلية فهم] 23-22احلديد:[ {...َوال تـَْفَرح وا مبَا آاَتك مْ  ِلَكْيال ََتَْسْوا َعَلى َما فَاَتك مْ ( 22) نَـّبـْ
اعلم أنه و ابلطرق اليت أمرك هللا ال يوجد مضاربة بل اسعى تبني له مث يضارب  ابملسألة. كان ألنه كان جاهال   أتفاج

ن تعلم فاآلهذه الدرجة األوىل  ،وتعلمجاهل أي أنه كان تنكشف عنه هذه الغمة لما ف .حمفوظ ال ينزعه أحد من اخللق
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تظهر فهللا  يربيهاملوقف بعد املوقف مث ال يضارب بل يسعى هبدوء وسيصل وسيجده حمفوظ ا  وعرف املعلومة وعرف أنه
فكرة بالناس يتضاربون وأان  ،حمفوظ يرزقأن يرى املوقف بعد املوقف ويقول حقا يكون متأكد و  .لة كالشمساملسأله 

 ا.يقين  فيزداد  ء الذين يضاربونالصلوها هؤ حا ما ل رزق  حصِّ دقيقة وأ  يف أ هلمها 

 هذا الكالم مث د من صحةيتأكقف مث َتيت املواقف بعد املواتعلمها من القرآن كان جاهل ابملسألة األوىل   الدرجة
ايم زيد مع األيا حرفا قرأه حرفيهذا الذي عاشه  ،رفا حرفاحيفهمها وتصبح كالشمس و  فيزداد فهما يقرأ القرآنف يعود

لواقع آلن ينظر إىل ااهو  .هري لغصل حيو حيصل له أ ويزيد مع املواقف ويزيد مع ماويزيد مع التجارب تربية هللا  ويزيد مع
يف فهو  – لشرطس هذا الي  يذكرهايذكرها أو ال - صبح كاحلزمةفتوجيد شواهد كثرية على هذه احلقائق وهو جيمعها  

ة أخرى مر قرآن قرأ يف اليمث نه ال يوجد أحد ينزع منك رزقك أبضوء واضحة بقعة بقعة هذه ال أصبحتداخل نفسه 
يف ن ييه هللا، يكو جلزء حي هذا ايفميت  يكون ،فيمشي يف احلياة على هذا النور وبياان اضاءة ونور إهذه البقعة فتزداد 

َناه  َوَجَعْلَنا َله  ن  }ه هللا ل ظلمة ينور ت ا فََأْحيَـيـْ إمنا فيهم، ط هو ال يتخبف] 122األنعام: [ {نَّاسِ ي بِِه يف المَيْشِ  ور اَأَو َمن َكاَن َميـْ
 .عنده نور ميشي به يف الناس

  من تعبو  مكانته، على حيافظ أن أجل من جيري والزم ترقيته، منه أيخذ أن أحد من خيشى أنه: يقول أحد أييت ملا
 صحهلين الكالم له يبدأ أين من يدري وال منه، يستعجب داخله يف يقني قوة عنده فمن وهذا، هذا يدفع ما كثرة

 يعيشها ليتا الظلمة يرى أن يعيستط ال بداخله الذي اليقني فنور. له حتصل الذي بداخله الذي اليقني له ينقل كيفو 
 اتئها ازالم ذلك رأى إذا مث. بالبا هذا يف راسخة قدم له فأصبح عنه اجلهل فيها انكشف اليت املسألة هذه يف الناس

 فهو عليه، هب هللا منّ  قد كم  ويرى ليقني،ا من به هللا رزقه مبا فرحي - منه أخذ هذا أن ويظن وحيارب ويضارب جيري -
 .اليقني من له حتّصل مبا الفرح فيأيت اخلوف أو القلق له يسبب شيء ال أنه ومطمئن ومتيقن يعرف

ون ر يشع لكن ال هللا نعمة شون يفوالناس يعي ،ال من يشعر بنعمة هللاشأن آخر ال يشعر به إبه الفرح فاليقني شأن و 
 . وعدم الفرححالة عدم االستبشار  هبا فيحصل هلم

قبور وال  نيعرفو  ال- ةلى السنععينهم أ واحهذه الداير فتيف خاصة  ،أحوال املسلمنيولتصور هذه املسألة تصوروا 
م ليههللا مّن ع أنّ  شعريوال  مرهبذا األ فالغالب ال يفرح -من أنواع الشرك ءشيأضرحة وال أحد يتمسحون به وال أي 

لى صوراء نبيهم  واأن يسري لعظيم و ارهبم هو تربّوا على أن  ،على التوحيدو لدوا وال يستبشروا بكوهنم موحدين خالصني، 
لى هللا ص هللا يق رسولعلى طر  دلوهمال العلماء يهلم إ ما ،مساء أخرى المعة يف مساء دينهم، ما عندهم أهللا عليه وسلم

رى ها، وحنن ال نطيع وصفيست ناإلنسانعمة عظيمة هذا التوحيد، مّنة ال يكاد  .مإىل رهب هفيسريون وراءعليه وسلم 
مر فوق أهبذا اليقني  ستبشارواال ناإلنسااليقني أمر يعيشه  ايف الفرح بذلك. إذ   ونتفاوتيأنفسنا نستبشر هبا والناس 

 وقوع اليقني.
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قد  لحد أقول له ملا ي .اليقنيو  ميانإل، فرحهم اب"ليقنيوا اإلميانوهم يفرحون مبا أعطاهم هللا من " :يقول الطربيلذا 
نيا ال هذه الدو  ة يف فرحليله ويبقى طول تلك السنفال ينام  ..أعطوك أرض أو، مليون كسبتَ ئة ألف،  ام كسبتَ 

ى علناس اجتمعوا لو ال ، مثلهيف ماالذي وقد ك تب لكل عبد فيها مقسومه، لكن اليقني  !تساوي عند هللا جناح بعوضة
 .يزيلوا شكا والجبال  أن يزحزحواإزالة شك من قلب أحد، ما استطاعوا رمبا استطاعوا 

م منك لز تيس اهذفباطل حلق والعرف انفسي وتالستقرار االثبات و حالة من اليف يف حالة من املعرفة اليقينية و  إذا كنت
رأن تستبشر و أن تفرح بنعمة هللا  ال يعلمون كيف و تاهات  امليفون يهس يتناوالفأنت تعرف احلقائق  ،هباغريك  وتبشِّ
يعرف هللا  ما اأحد   معوتس.  بك، هنا حفظك هللا، هنا جربك هللاهنا لطف هللاف أن ، وأنت تعر يفسرون ما يعيشون

..  ابب جناة  أجد يلمثهب يب ، وكل مرة تكاد السيارة تذاألقى خمرجيف ورطة  ي جيد وكل مرة أقعحظويقول لك أان 
 زداد إمياانيا لقرأهين أ د هللا منه، وأراهللاآاثر لطف إمنا هي رتمجها ي كيفعرف  ي ملمن هللا هذه رسائل  كل  لكنك ترى

 .هاقرأيأن  ه من شك لكنه ما استطاعيف قلب ويزول ما

أو  اةوراءه إما جن أهلذي تقر لكالم اوا، ال يقرأ يّ مّ أحد أ   جبانب وجتلس تقرأ احلياة مبا عرفت عن هللا تصوَّر نفسف
هذا  صوَّرتن تنجو! ل اءةالقر  إذا قرأت جيدا ستخرج إىل النجاة وإن مل تعرفف ،رشاداتإ سقوط يف هاوية، ومعك

ءة أفعال قرا ال يعرفون نييّ مّ حلياة أ  االناس يعيشون  ،الذي ال يستطيع أن يقرأي مّ ن على هذا األ  كم يف القلب حز املوقف  
 .هللا

 القراءة. عدهم علىويساهؤالء  يدلّ بقدرته على القراءة مث  يفرحعليه أوال أن  رأالذي يعرف أن يق أن  النتيجة
ن أقرأ ألو ما عرفت  نينألقرأ، يف تتطيعوا أن خيرجوا من أميتهم فهذا أمر هللا. أنت حتمد هللا أنك تعرف كسوإذا مل ي
 . اليقنيو  اناإلميويعرف أفعال هللا يستبشر ما أعطاه هللا من وهكذا من يقرأ احلياة سأتوه، 

بأي ف ،ء ال قيمة هلاهم أشياقص عليإذا ناليوم ن الناس يكتئبون ألب لريكها يف القمن حت ة عظيمة البدهذه عباد اإذ  
 اناإلميرتيه أما مبا تش ن َتيتأوكل الدنيا ميكن  ،عوض له واليقني ال اإلميانشي تستبشر! كل الدنيا هلا عوض لكن 

 . رة مع هللالتجاأييت اب اهذو ، نمث له، ليس قلبك ما استطاعوا إىلوه لاهلم على أن يدخلو اجتمع الناس أبمو واليقني 

ن حالة َتيت مقني والي اناإلمي. فواليقني اإلميان من مبا أعطاهم هللا -الطربي قالكما -هؤالء يفرحون أن املقصود 
الفرح  ،شارباالست نناقشها حالة يدة اليتاجلدة الن مث احلواليقني بقراءة القرآ اإلميان. يزداد اإلميانويزداد هبا ة القرآن قراء

 . مبا رزقنا هللا

على قبالك إالتفاتك عن الدنيا و هذا دليل على  ،واليقني اإلمياننعمة  وإذا قدرت .ة هللانشعر مبنّ فكل مرة حنتاج أن 

 الذي فرح بنعمة هللان ، أل{وْا َوه ْم َكاِفر ونَ َوَمات  }لالستبشار سيتبني لنا ملاذا االستبشار أمام ا فهم  اآلخرة. وإذا ازددان 
حت له تِ ة وف  دعطي له زايأ  شكرا كلما  زادكلما . و سيحافظ على النعمةسيحمد هللا على النعمة، واملستبشر بنعمة هلل 
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ملن عرف حقيقة  . فهذا الفرح ال يقابله وال يوازنه فرح أبداة هللامذوقا لنع كلما زاد  شكرا هلل سبحانه زاد، وكلما أبواب
 عندومعناها  ،القبضوقت  على )ال إله إال هللا( معناها أنك ستثبتمعىن أن تزداد إمياان ويقينا.  وعرف ماالدنيا 

، حظي بعناية املالئكةتكون ممن خترج من القرب  ما وقتستثبت وقت ما ت سأل األسئلة الثالثة، ومعناها  كقرب دخولك 
على ماذا  . هذه كلها مصاحل عظيمة ملن قّدرة الظهر والعصرالصبني  ماكندك  للناس عكون اخلمسني ألف سنة وي

َكَشَجرٍَة طَيَِّبٍة َأْصل َها اَثِبٌت َوفـَْرع َها يف }والشجرة الطيبة غدا أين سيكونون  نيقدرو يومهم وال  نيعيشو سي قِبل. الناس 

َا َكَشَجرٍَة َخِبيثٍَة اْجتـ ثَّْت ِمن فـَْوِق } الشجرة اخلبيثةيقابلها ] 25-24: مإبراهي [{السََّماء تـ ْؤيت أ ك َلَها ك لَّ ِحنٍي ِبِِْذِن َرهبِّ

نـَْيا َويف }مث يقول ربنا  ]26:مإبراهي[ {اأَلْرِض َما هَلَا ِمن قـَرَارٍ  يـ ثـَبِّت  اَّللَّ  الَِّذيَن آَمن وْا اِبْلَقْوِل الثَّاِبِت يف احْلََياِة الدُّ

 هبما. اليقني واالستبشارو  اإلميانوجود الثابت نتيجة لقول ا ]27:مإبراهي[{اآلِخرَةِ 

ُهْم )": ابن عادلقال  نزول بيفرحون  أي: (ْستَـْبِشُرونَ يَ َوُهْم )ا يقً ا وتصدينً قي يأ (ِإميَانً َفَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوْا فـََزاَدتـْ
 ."والظفر بثواب اآلخرة وقيل ابلنصر القرآن وقيل

 شاراالستب يش معهفكل واحد من هذه املعاين حيتاج أن نع ليس بينها تعارض.كل هذه املعاين مقبولة 

 بنزول القرآن االستبشار

حيصل يف ورة ية أو سآيتعلم  كل مرةم  ن يستبشر ابلتعلّ ن واآلآبنزول القر يف زمن النزول  يستبشر اإلميانصاحب 
، ابطٍل يف قليب سكت صوتو ، قيناعلما ويمعرفة و  اليوم زدتفتقول  الفرح. أمس مل يكن مثل اليوم، تتعلم اآلية القلب
يكون قلبك  دماعنذهتا عاين تشعر بلمغلقا. هذه امل انامكيل وانفتح  ،ظلمةالمكان يل نري حٍق يف قليب، وأصوت وارتفع 

اب عليك مث ينفك إشكال كبري  ل ويبحث دبر ويسأتمع لسانك يقرأ ويفهم وي  يشه. نت تعكإىل أن جي 

 هلمعىن، والسحاب  اهلريح وال ،هلا معىن السفينةوأمثلة ذلك كيف أن وأنت تستنري  وراءها مفاهيم هاكل آية تقرأف
لناس ل فإذا مل يكن ا معىن،هلهنم لواألسنتهم وأوالبشر واختالف ، واجلبل له معىن، حتت قدميك هلا معىن رضمعىن، واأل

هذا و ليت يعيشوهنا نفسية ات الحلظة بسبب االضطرااب معاين هلذه األشياء فهم اتئهني، حبيث يستغنوا عن حياهتم يف
 يدري الو، ماذا يريد ي أين هيدر  معروف يف بالد الكفر وأيضا معروفا يف بالد اإلسالم للسبب نفسه أنه ضائع اتئه ال

 من أين أتى وإىل أين املصري. 

الناس اتئهني فيها وأنت األمر عندك يسري كانوا  لنا معاين  بنّي منا وت، كلما تعلّ األمرن ويظهر لنا آم القر نفرح بتعلّ حنن 
ال حيتاج يف داخلك يقني اتم  وأنت ليس عندك مشكلة، !قرد أصل اإلنسانهل  نوخيتصمو  نجدا. فالناس جيتمعو 

 اإلميانما حصل  غري مناسب ستقولحد من أهل االسالم وضع قدمه يف مكان . إذا وجدت أأحد يناقشك فيه
ن الذي يفرح ويستبشر ابملعلومة يقول هذا شأنكم أان ال أدخل يف التيه، أان أعرف أل االستبشارالفرح و  ومن مث واليقني
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أن فمن السفه  .، كل هذا معروف ابلنسبة يلوكيف كرمه وكيف رفعه وماذا فعل إبليسوكيف خلق هللا آدم  أصلي
 الناس ميارسوهنا.و ر وخرافات الناس بعض الكلمات واأللفاظ األجنبية وال يدرون أهنا ترمز إىل أمو  يتداول

عاىل هللا عما ت-له أن اإل ية تقولغريقإسطورة وهذا االسم يرمز أل ابندوراامسه عطر قبل عشر سنني كان هناك  فمثال  
ت انية ومنها أتقصة شيط هذه ،ق اخللدالشيطان ينصحه إىل طر  ىفأت ،أراد تعمية آدم عن أن يصل إىل اخللد -يقولون

ألرض انزل آدم إىل أف -ولونا يقكم-ه اإلله تنبّ  ،هذا خالف ما يف عقيدتنا أن الشيطان يريد غرورهو  ،عبدة الشياطني
س تستخدم هذا فالنا .بة لهاليت هي حواء، فحواء تعترب عقو  ابندوراابلشرور فلما فتحه خرجت  ومعه صندوق مليء

 أنت تعلمو يعيدوه مث  انها زمن  عكتوا وأفكارهم يس متيههواملقصد ليس هذا وإمنا أن  .دعْ بـ  العطر بدون أن يتصوروا أن له 
رب عنه، وكل شياألمور بوضوح   ح بنزول القرآنأن تفر  ك حق، فأنت لهحتتاجه أ خربت عن ءوكل شي ال حتتاجه مل خت 

ياة احل ، نتصورمئناناالطنا ليسّبب  هذا جنده،ال  ، والذي ال ينفعناجده يف القرآنسنيف التعلم  ما ينفعنا لوتستبشر. ك
أن ا أن تفهمو و أن تقدِّروا وضوحه  بدال -هو آت  مضى يف احلياة وال على ما ماعال  -بصورة واضحة بدون تذبذابت 

  .تبقى متذبذبة هذه االجاابت ليس لديهاالنفس اليت 

عم ننه م  ال حنس أ ى كل شيت علجاابأنه يف نعمة وهذه حالتنا. من كثرة ما لدينا إ اإلنسانعمة ينسى نلمن كثرة ا
هنا ن تشعر أأا البد عرف عنه. كل آية تقرأها وتفهما وتتفرح هباأن  حق هذه النعم كلها نوالصحيح أ علينا بشيء
أن عليك جيب  لم ماذاعلك تعجيعبارة عن نور تكون  عندمافكيف لذهتا نعمة  نعمة، . هذه املعرفة بنفسهانعمة عليك

  .وال هتلكف تنجو وكيفيها ك يف احلياة كيف تسري تفعل، ورحلت

 االستبشار بثواب اآلخرة

رب : كل مرة تقرأ فيها آايتن بثواب اآلخرةو االستبشار يكابن عادل  أيضا يف كالم كون يف اآلخرة سي عما خت 

َغف وٌر ِإنَّ َربَـَّنا لَ ا احْلََزَن ْذَهَب َعنَّ أَ لَِّذي  ااحْلَْمد  َّللَِّ } ة يقولونيدخلون اجلنملا يف كو  ،كيف يتاجرون مع هللاألهل النعيم و 

هذا  تسمع] 35-34فاطر: [{ا ِفيَها ل غ وبٌ ال مَيَسُّنَ َصٌب وَ ا ِفيَها نَ الَِّذي َأَحلََّنا َداَر اْلم َقاَمِة ِمن َفْضِلِه ال مَيَسُّنَ ( 34) َشك ورٌ 
ش يف الدنيا تعي نتأ .ناكأنه ما  ويصبح احلزن كاجلنة  ونيوم القيامة ملا يدخل احلزناملؤمنني  وتقول نعم سيذهب عن

وثبت على فقت إذا و   نا احلزن(تقول فيها )احلمد هلل الذي أذهب عساليت  يت اللحظةستأولكن النقص و الضيق و احلزن 
  .ستقوهلانك أت عرفونك تفرح بكفتتأملها وترجوها وتفرح هبا و اللحظة ستأيت هذه  ات مؤمن على يقني أهننالطريق وأ

 ون حقاستكهي  .هالهأن كون منن بقي أن تسأل هللا أ ،عن الدار اآلخرة يقني وحقيف القرآن كل كلمة تسمعها 

هللا أن نكون  نسأل ]36-35فني: املطف[{ا َكان وا يـَْفَعل ونَ مَ َهْل ثـ وَِّب اْلك فَّار  ( 35)يَنظ ر ونَ َعَلى اأَلرَاِئِك }ن وسيبقى املؤمنو 
 .من هؤالء اللهم آمني
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 يف الدنيا والظفر ابلنصراالستبشار 

، كفرلهل اسيذهب أو  لدول،اوسيكون هلم  ،ن الذين ءامنواسيمكّ  هللا نأ على اآلايت كثرية يف كتاب هللا دالة

ثـَبِّْت نص رْك ْم َويـ   يَ ر وا اَّللََّ ِإن تَنص  } سينصرهم هللانصروا دينهم  مىت ما اإلميانلكنها اختبارات متر على أهل 

يقني ت مع ال، وأنلصالح اجملتمع طروحةأيتون أبالناس كل يوم .  الطريق نه عرفأ اإلنسان فيفرح ]7حمـمد:[{أَْقَداَمك مْ 
الظفر ف األمر خمتلف، يف حقنا -غريان يف حق ان كان صائب وصحيحوإ-كل هذا املطروح   نأ الذي تعيشه تعرف

َ يَنص رْك ْم َويـ ثـَبِّْت أَقْ } إلميانابوالنصر مرتبط   .ال هذا الطريقريق إطأنه ال يوجد  املعىن {ك مْ َدامَ ِإن تَنص ر وا اَّللَّ

لول للحين الطيبني  اخلريّ ملسلمنيااليت يطرحها كل األطروحات   وقد مر علينا سابقا مثاال واضحا سيبقى يف أذهاننا،
احد نضع و ننا كأ  اناإلميتى أفإذا  ،اإلميانهي  الواحد. اجملتمع االسالمي كلها خري وبركة لكنها مبثابة األصفارلنهضة 

 ألف، مليون، بح مئة،صيه قيمة، لالواحد، يصبح الواحد  يف مقابل فإذا وضعت األصفار .األصفاراحللول مبثابة َتيت و
القتصادي، اتماعي، غيري االجاليت تكلمك عن التكل األطروحات هلا. فقيمة أصفارا ال تبقى لكن إن نزعت الواحد، 
 .وال فالح نصر وال فوز ال يوجد ،ميانإ وجدال يذا فإ ،السياسي مبثابة األصفار

ادوا . وهم ملا أر بيةالرت و اء بنجال واأليديهم الر أحتت والفوز والسبب أن النصر مسألة انس ي علق يف رقاهبم كثر أالنساء 
الفوز و لنصر ساوي اتم يل القادللج مياناإلربية تأن تفهمني واضحة متاما. واملسألة  ةسالمي استعملوا املرأطعن العامل اإل

 ميو يننا از يف مو كون ليو  ،حفادان وأبناءانوميد يف أعماران أن نذوق فرح الفوز فليذوقوه أ أبننا وإن مل ننحصلوبه نفرح 
 قيامة.وم الفيه من النصر والفوز، يفرحون به يف الدنيا وحنن نفرح أبجره ي ما يكونواالقيامة 

يف  لتقصريا بسببهو فلدوائر ، وإن دارت انصرة هلذا الدينال نأبنفسنا شك أال يدخل يف و واثقني حنن متيقنني 
غري ا قل واضح أمامنعلى األر األمني والدين. واحلمد هلل رب العامل إلميانابإال كان والدين ولن نعود إىل امل اإلميان

لى عبركات األرض  فتح يهللاوه عيازر ف إلميانل ني، أنت حتتاجنعلي إىل السماء ال حنتاج أن حنفر يف األرض والو مشوش 
إال ه حتتاجال و  تقدمتال  ألمماوهذه  ،كل هذه السنني، هذا البرتول يبقى حمبوسا  املباركة الدولةوتفكروا يف هذه اخللق. 

لبرتول وحيبسه ا الدول حتاجتف واالهتمام بهويظهر الدفاع عنه  التوحيدوترتيب األحداث يكون بظهور  ،يف هذا الوقت
  .هل الكفر مع ضعفنا ونقصناأجنا فيحتا ،هللا عندان

عرف أن  ،فمن عرف هذا ،للخلقا خيرجهميلك بركات األرض و وهللا  ،ملا جاء التوحيد !بركات االرضتحت مىت ف  ف
وترين أن  ،ترين نفسك امرأة بسيطة وما معك إال بيتكولسنا اتئهني. أنت  ننا نعرف الطريقأبالفرح سيكون اليوم 

وإذا  .وسيأيت الفرح لِك ولذريتكالعامل االسالمي  يفكبرية   من منظومةزء جستكونني  كلكن موضوع النصر كبري عليك،
ترغبينه  وهو ما تطلبينه وما، البيتعماد هذا هو  اإلميان جتعلي عندماجوره يوم القيامة أ ستجدي مل حتصليه يف حياتك

به نرغب  موظف وعندك راتب، ليس هذا ما ادرس لكي تكرب وتصبح. ليس كل يوم تقولني له أبناءك فيهوما تؤملني 
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 خيدعك امهندس وأ كيغش اطبيبال حترتمني وأنت  ،إلميانابإال  ايكون مبارك   كان والينما  أباركا ونفرح به، إمنا نريده م
 . اإلميانوال يردهم عن هذا إال يكونوا هبذه الطريقة وكذلك ال تريدين أبناءك 

مة أأهنا  ن على ثقةوحنألمة ذه ان وراء القرآن الوعد ابلظفر والنصر هلآن ألفاملقصود أننا سنفرح ونستبشر ابلقر 

تنصروه  {مْ  يَنص رْك  وا اَّللََّ نص ر  تَ ِإن }ه أمامك يتبني لك جزء من آية تضع دـممثال سورة حم والطريق واضح اقرأ .النصر
  .، وجتاهدوا يف سبيل هللا ينصركمتنصروا دينهيف نفوسكم، و 

 نسأل هللا ،ر حولهلذي ندو ذا اعماد كل ه املرأةذه األسرة الصغرية إىل هذه األمة الكبرية وتبقى فالبداية يف ه
لذي ااملطلوب ملرغوب ا هو ذاعل هسبحانه وتعاىل أن يوفق نساء املسلمني مجيعا للعودة لإلميان والتقوى واليقني وجي

ا هي واجلري وراءها يس الدنيلو ، اءنبؤالء األهبالفرح ييس هي مقاواالستقامة والصالة والقرآن  اإلميانيبقى يفرحوا به، و 
ة إال آابء ما بناء يف اآلخر طمع األما يمقياس الفرح. وما يطمع األبناء يف الدنيا إال آابء ما عندهم كالم إال الدنيا، و 

هللا ل وا، نسأيفرحيء شوم أبي والتاريخ واضح كيف كانت مطامع الق .وهكذا ت بىن األمم ،ال وجه هللاإمطمع عندهم 
 الذي وابملصلنيمكان  يف كل اناإلميهر والتقوى وبظهور مظا إلميانوابفرحنا مبا عنده ه وكرمه أن جيعل مبنّ  -وجلّ  عزّ -

  اللهم آمني. على القرآنوجيتمعون وخيرجون من بيوهتم من أجل هللا يصلون الفجر 

 بيان معىن االستبشار:ننتقل إىل 

 .دد البشارةجتر يطلب لتذكألنه كلما يذكر النعمة حصلت البشارة فهو ابة؛ لبشار واالستبشار: استدعاء ا

ة نعمكلما ذكرت ال  ا فيه،فسك مبنر بشِّ  نآيف القر  ملا تقرأفأنت استبشر معناها عملية متجددة يعين اطلب البشارة 
يه ف ا معكهكة تشاكلى الشو ربك عص أننفسك  ذكِّرت .عاملههذا هو هللا الذي أ ،معاملة هللا هسنة هللا، أن هذ هأن هذ

 رأبشأن " :هاكلم  انقشهاا هذكِّر  بشارةللنفسك ا جدِّدملا تقرأ هذا  (،إن مع هللا الصابرين)فكيف أعظم من ذلك  هللا
رهللا معك " والذي معه هللا ال يضيع وال يتوه.   البشارة.لنفسك  استدعِ و  نفسك بشِّ

 م. عَ نِ و  قنيوي قّ حون أنفسهم مبا جيدونه يف كتاب هللا من شر يبّ  أي وهم {َوه ْم َيْستَـْبِشر ونَ }

يرزق من سبحانه وتعاىل أنه ، وكيف من هو هللا ا تسمعبه، مل كلِّم نفسك كلما وجدت يف كتاب هللا ما تستبشر
له جيعل من يتقيه أن وكيف  ،اجمليب سبحانه وتعاىل القريب أنهوكيف  هو احلفيظ،أنه سبحانه وتعاىل  ء، وكيفيشا

 وهذا عمل الاستدعي لنفسك البشارة  .أبدا وال أشك ،من بعد الضيق خمرجا سيكون لك أبشرلنفسك  ق لخمرجا، 
ا،  وراء اليقنيأييت إال من  ها يف القرآن حق وصدق ومن كالم هللا وال ميكن أن يتخلف ن اجلملة اليت تقرأأ كن متأكد 

أن هللا معك. فإذا قرأت وأنت كيف   ن حقا صابر ا وسرتىبرين ك  أنه مع الصا، إن قال لك إن أتيت أبسبابه وعد هللا
لنفسك أن الفرج قريب، فمن يتِق هللا جيعل له  بشر نفسك وقل )معك إميان(، بقي عليك أن تستدعي البشارة متيقن
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ن وهذه البشارة ستغيض الشيطان وسيكون العبد هبذه البشارة أقرب للرمحن أل حيتسب،خمرجا ويرزقه من حيث ال 
عات سينقص عليك، لو استقطعت وقت للصالة ك، لو فعلت من الطالو أنفقت سيحصل لالشيطان يعدكم الفقر )

 نه خارج من البيتأأحد يقول لك مثال اتصل عليك ف (وقت.. وسيفوتك.. ولن جتدولن تنتهي من.. لن ينتج لك.. 
عند الباب سيكون  إنه اآلنالشيطان يقول  ،تصليأن  تريد واقفوأنت  يف املشوار ساعة فوبينك وبني املتصل نص

يعدكم الفقر يشعركم العداوة هذه  ،عشرين دقيقةعلى األقل  سيأخذ وأنت تعرف ال ميكن ذلك فلو كان الطريق فارغ ا
، وغيظ الشيطان بذلك الشيطان بكالم هللا تغيظ يحصل لكم ما يؤذيكم. فلما تستبشرستفوتكم وسالفرص دائما أن 

ن على العدو أما ، وأبغض نه من نفسهفال ميكِّ  ،يغيظ عدوه نهأل -وجلّ  عزّ -إىل هللا  اإلنسانيقرتب هبا  ىل هللاإقربة 
 على ذكر هللا وطاعته.  مقبل النفسمنشرح  كجيد

ن ليس طيب لك له جانب بعاط- من تسلط الشيطان عليناالنفسية واالكتئاب  االضطراابت اليوم لذلك جتدون
احلزن. كتئاب و له اال  وجيلب وجده ضعيفا تسلط عليه فإذا اإلنسانالشيطان يتشمم قلب موضوعنا أن  -موضوعنا

 . هظتغيحىت  األجرءه هذا االكتئاب واحلزن وراحىت  أبشرلنفسك  قلواحلزن ابالكتئاب  وأنت حىت لو أ صبت

أبن رحنا سبب لفن تكو ها شاكنالشوكة ألننا نعرف من ربنا وكيف يعاملنا، حىت املقصود أننا يف نعمة عظيمة 
عبارة عن ة احليال كبقى  تف ،متشيمرضك ما عليك خطيئة  ن أنت تقوم منئله اطم ان. واملريض ميرض وتقولر تطهِّ 

ما فكل ،لقة ابهللسنا متعى نفو أما االكتئاب واألحزان الذي يدخل علينا من الشيطان واإلعالم نرده وتبق .استبشار
  .على يقنيحنن ظلمت الدنيا أكثر فالفجر قريب و 

ها اليوم  ية قرأهتا وفهمتاآلأن ي أعمة د الند النعمة. جتدّ يستدعون ألنفسهم البشرى بتجدّ أي  {َوه ْم َيْستَـْبِشر ونَ }
 عزّ -وهللا رة ه البشالستدعي اكأن حروفها ومعانيها واضحة متاما أمامك. كل هذا   اعشتها قبل ذلك و قرأهت كأنك ما

 ة ابهلل.ابالستبشار بدين هللا وبكالم هللا وابلثق لسعادةعلى هذه ا اإلنسانيؤجر  -وجلّ 

 رضوانه. و هللانته من رمحة )َوُهْم َيْستَـْبِشُروَن( مبا تضم   قال أبو حيان رمحه هللا:

د وأنت البصود هبا أنك نه املقرضوان السورة تتضمن رمحة هللا ورضوانه، رمحة هللا و يستبشرون ابلسورة اليت تنزل أل
 ضى هللا.ر ول إىل لوصل أسبااب لنزول رمحة هللا، جتد أسبااب ، جتدجتد أسبااب لرضى هللا رآنتقرأ يف الق

 كوككما يف دين الكنائس هؤالء يعطون صوال عند أحد معني،   افاملعىن أن الطريق إىل رمحته ورضاه ليس غامض  
يف كتاب هللا كيف تصل إىل رمحته،  تسمعو القرآن،  يشوهونه كما يريدون. تقرأ ، وهؤالء حيبسون الدين، وهؤالءالغفران

اآلن وقدروا  .أييت للقلب مشاعر الطمأنينة والفرحوهذا بنفسه  ،لكل مقبل اح  و يبقى الباب مفتوكيف تصل إىل رضوانه ف



 

13 
 

ط وا ِمن رَّمْحَِة اَّللَِّ ِإنَّ اَّللََّ ق ْل اَي ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرف وا َعَلى أَنف ِسِهْم ال تـَْقنَ }مث قرأ يف القرآن ا ا عظيم  ذنب  مذنب قد أذنب 

يع ا ِإنَّه  ه َو اْلَغف ور  الرَِّحيم    .هذا الطريق طريق للرضوان برمحة هللا وأنّ الفرح والبشرى  سيكون ]53الزمر:  [{يـَْغِفر  الذُّن وَب مجَِ

ْيِهْم َب َعلَ اتَ }هللا ن أالتوبة وكيف  كالم عنالهذه السورة كيف ورد فيها ويرى سورة التوبة والذي يقرأ 

يف  مث إذا رغبوا  التوبةيففوس عباده الرغبة لقي يف نأنه ي   توابمن آاثر اسم هللا ال نّ أ ذلكمن  تفهمو ] 118التوبة:[{لِيَـت وب واْ 
الشعور  نسانلإل بسبِ رضوانه وي  هللا و  ح برمحةالفر  بسبِ فهذا ي  قَِبَل منهم التوبة فإذا اتبوا  ،العزم على التوبةرزقهم التوبة 

إمنا يريد رمحتك يريد تعذيبك  ما، ]147النساء: [{مْ آَمنت  وَ مَّا يـَْفَعل  اَّللَّ  ِبَعَذاِبك ْم ِإن َشَكْرُت ْ } .كرمي رحيممقبل على   هأن
 . كؤذي نفست أالك من أجل رابّ  رتدبإن أقبلت أعطاك، وإن أالغين عن عبادتك سبحانه وتعاىل وهو 

، كل هذا اا عزيز  طاهر  ء، ت كل شيه ملكو ا بيدا غنيً عظيم   ارحيم  ا ا قريب  كرمي    ، أن لنا رابً االستبشار يسببكله   هذا
ترى  ابشري ،ا بعدتمهم ،تقول لنفسك مهما عصتتستدعي لنفسك البشرى فأنت  ب االستبشار،سبِ ملا تسمعه ي  

كما   ذنوبك اتحتذنب ف من القلبك ابخلو  الإ حركت ساكنا مانت على فراشك وأ ،ربك قريب جميب ومسيع وبصري
ل فك. يضيع مارة ثقال الذما، . هذه بشرى عظيمة أنه ال يضيع عند هللا شيء أبدالشجرة يف اخلريف الورق عن يتحات

آية  لكنا عند  نجد نفسسجيدا، املعىن . فعلى ذلك لو فهمنا هذا يف معاملته سبحانه وتعاىليسبب البشرى هذا 
من الرمحن ل أنه نزّ ع مث نسمم تبتدئ ابخلرب عن الكتاب العظيوجند السورة يف فصلت  خصوصا ملا نقرأنفسنا أسنبشر 

َن الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ ( 1) حم} الرحيم أن الكتاب نزل من الرمحن الرحيم، نفسك  تبشرس اإذ   ،]2-1فصلت: [{ تَنزِيٌل مِّ
  موقف تبشرهللا كتاب قرأ يفوأنت ت ن تفتقد، فمعىن ذلك ل رمحة هللاىله إمن خالل الرمحة الواسعة وستصلسيتضمن 

 رب قريب. ،، رب رحيمكرمي  رب تعاملأنت  ابشرفالبشرى  به، وتستدعينفسك 

جاب احل علونوجي ،من قيمتك ويقللون ،بدينك نيستهزئو و من أهل الكفر واإلحلاد  كنيغيظو ن هؤالء الذي

اْرمَحَْنا َنا آَمنَّا فَاْغِفْر لََنا وَ ول وَن َربَـّ ِدي يـَق  ْن ِعَباه  َكاَن َفرِيٌق مِّ ِإنَّ } :يف أواخر سورة املؤمنون نسمعمرذول، شيء واالستقمة 

زائهم على استه الذين يعاقبون فيه حىتليوم اجاء ف .ماذا فعلوا هبم! استهزؤوا هبم، ]109املؤمنون: [ {َوأَنَت َخيـْر  الرَّامِحِنيَ 
هبم عقا جتدو د أجرها ستج كلها،  ذنكأالذي أسقطوها على ت احقك سيستخرج كامال حىت الكلمابملؤمنني، يعين 

 األمر، و ةاألمثلة كثري  .أثره حىت فعلهم ابستهزائهم بدينك سيجدون ، شيء يضيعال اثبت،. هذا كله يبشرك أن عليها
بقى ويستبشر نلفصلت  استناربنا وخالل در  ول لناقيف كتاب هللا ونستبشر مبا ي أنقر مصحف  ناحيتاج أن يكون مع

 به. ملئ مبا تستبشرمنوذج وكتاب هللا 
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 : سورة اإلخالصبه نفسنا نُبشِ ر ما أعظم من

د قد  ، والواحد سيّ يل واحد أان ]1اإلخالص:[{ق ْل ه َو اَّللَّ  َأَحدٌ } ضائعنيوخائفني و والناس اتئهني  تقول لنفسكأنت 
 يفكامٌل غناه،   يفامٌل كعلمه،   يفكامٌل رمحته،  يف  كاملٌ   ،تصمد إليهبدون استثناء  صمد كل اخلالئق ،كمل يف سؤدده

  .حاجتك كلها إليه ،يف كل صفاتهكامٌل ،  لمهيف حكامٌل ،  قدرته

 ،سخر يلاألشياء تو  يل ونسخر اخللق ي   تفزع إليه، ول ماالذي ينقصك أ ؟الذي ينقصك ما !بشرىهذه  كم
ت هذه . أليساتكامل الصفه  عرف عنه أنأالثقة و  متامثق فيه أأان والواحد  ،فزع لواحدأحتاج أأول ما هو  السبب
شعر هبا تفزع ول ما تارك أليلك وهنوأنت حاجتك يف  ، ويروح عند هذا،، ويذهب هلذاهذا مقابل من يرجويف  بشرى!

 عند ابب ذليالك لعوال جي هلغري  أبداال حيوجك واحد أبن لك واحد قريب جميب سبحانه وتعاىل، ر نفسك بشِّ ، إليه
 . هذه بشرى ،له لهاك كع  مِ يف الطلب والرغبة والرجاء واخلوف وجتعل مطاده بل حيب منك أن توحِّ خلقه من  أحدٍ 

لكنه ب لك احلزن و بِّ سوي   فسب النعذِّ مما ي  عليك أمراضهم  نالذين ميارسو  أما أن تذهب إىل اخللق الضعفاء الفقراء
له لما ازددت كفعة. و خر ور يديه شرف وفنكسار بني واال والذلّ  ا، أبد  جيعلك ذليال   حيفظك وحيفظ ماء وجهك وال

د ممن وحَّ ون ن نكأ -وجلّ  عزّ -هللا  نسأل به شر نفسنازادك رفعة ومنزلة عند اخللق، هذا كله مما نبِّ كلما ،  ا وذاًل انكسار  
 ،عليناقص شيء ين ، الريكل اخلري من عند رب اخل؛ ألن  فذاق هذه البشرى وعاشها واستقامت نفسهصدق التوحيد 
وسبب ه برضينا  ذي أييتانصرف، وال ، والذي ال أييت شر  ا ينفتحغدينحبس والذي أييت به مالكه، الذي ينقص 

 أبشر !كم هي بشارة ]7إبراهيم: [{نَّك مْ زِيدَ ألَ لَِئن َشَكْرُت ْ }شروا شاكرين قد ب  غدا َتيت فإن ال والزايدةألجوران يف الرضى 
، لشعور بنعمة هللاا نفسك يفك جتد ، هذا كله البد أن يتحرك يف داخل النفس من جهة أنهلل يزيدك هللا تقول احلمد امل

 .ا وإمياان  ويقين   حرِك قلبك فتزداد به ثقة  

ُهْم ِإميَانً ) قال أبو السعود رمحه هللا: والوقوف على ما فيها ، ار فيهن التدب  حلاصل مين ام اليقي( بزايدة العلفـََزاَدتـْ
 .مياهنم مبا فيها إبمياهنم السابقنضمام إوا ،من احلقائق

 ة.( بنزوهلا ومبا فيه من املنافع الدينية والدنيويَوُهْم َيْستَـْبِشُرونَ )

زايدة  ،ر فيهابلتدبّ  كوذل مياناإلدة كيف حتصل زاياجلملة  هذه  تنادلّ ر فيها" "بزايدة العلم اليقيين احلاصل من التدبّ 
أنت  إمنا ،رايجت جاري ، أنت لسفيه من احلقائق ماعلى والوقوف  تينا من التدبرالذي أي العلم اليقيينهو  اإلميان

 .تبذل جهدك أن تعيشهاو تفهمها تتأملها و واقف عند كل حقيقة 

تعبد ، مؤمن أهنا الئكة وبوجودهما، مؤمن ابمل إمجاليً " يعين هو مؤمن إمياان  إمياهنم مبا فيها ِبمياهنم السابقوانضمام "
وتقوى عالقته  ،السابق إلميانه اإلميانضم هذا أهنا تستغفر للذين ءامنوا مث ينمث يسمع يف أوائل غافر صيه هللا وال تع
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نـَْيا َويف }يف دنياهم ويف أخراهم وتفعل معهم كذا ا تتلقى املؤمنني ، ويقرأ أهنابملالئكة حَنْن  َأْولَِياؤ ك ْم يف احْلََياِة الدُّ

للحقائق اليت معاملة جديدة و  ،ثقة جديدةو  ،ويقني جديد ،إميان جديدينضم إلميانه األول بدأ في ]31فصلت:[{ اآلِخرَةِ 
 .هذا كله بسبب التدبر فيها سمعهاي

 ا.علم فيه، نستبشر يف كل مرة نتالتعلملنسبة لنا اب "بنزوهلا" {َوه ْم َيْستَـْبِشر ونَ }

َناه م  اْلِكَتاَب يَـ } آية سورة الرعدنرى  َا أ ِمْرت   ْحزَاِب َمن ي نِكر  بـَْعَضه  َك َوِمَن األَ إِلَيْ  نزِلَ أ  ْفَرح وَن مبَا َوالَِّذيَن آتـَيـْ ق ْل ِإمنَّ

ن ، ممسألة االستبشار بوضوح أتىأن يف كتاب هللا  كيف  ]36الرعد: [{ َأْن َأْعب َد اَّللََّ َوال أ ْشرَِك بِِه إِلَْيِه أَْدع و َوإِلَْيِه َمآبِ 

َناه م  اْلِكَتاَب يـَْفَرح وَن مبَِ } بحال الذين أوتوا الكتا يه أ نزل على الرسول صلى هللا عل أي مبا {لَْيكَ زَِل إِ ا أ نَوالَِّذيَن آتـَيـْ

رح مبا فشأننا الذي آلن ا. حنن {ْعَضه  َوِمَن اأَلْحزَاِب َمن ي نِكر  بَـ } :قال تعاىل ،ال؟ هل هذا كل أهل الكتابوسلم، 
د هللا بن عب مثلرة الرعد يف سو ا منني، أميف آية التوبة كان الكالم واضح عن املؤ  .ل القرآنبنزو قد استبشر ألنه أنزل هللا 

ل ومل يعاند مث نلإلميا  صدره، يسمع آايت تنزل من القرآن شرح هللايعرف كتاب هللامن اليهود سالم رضي هللا عنه 
لى هللا على الرسول ص أ نزِل فرح مبايفلماذا  .وسلمصلى هللا عليه ل على الرسول نزِ يفرح مبا أ  ، ماذا سيحصل له؟ اليهود

 عليه وسلم!؟

َناُهُم اْلِكَتاَب يـَْفَرُحو )هللا: رمحه قال القامسي   والدالئل به من املعاين مه حيصل هلنأل (َل ِإلَْيكَ ا أُنزِ َن مبَِ َوالَِّذيَن آتـَيـْ
 من تلك الكتب السالفة.حيصل هلم مل  ماوكشف الشبهات 

، من احلقائق جزاءوأ شياءأيهم  وأييت هلم أحد يقرأ عليهم القرآن وهم لدنيال حبال الكفار األصلينشبه هذا احل
  .رآين القربخلاكتملت من اأن احلقيقة  نسيفرحو  ،ويريدون احلق لو كانوا صادقني يسمعوا القرآن

الم رضي سعبد هللا بن تاب كلكهل امن أ ابلنيب صلى هللا عليه وسلم الذين ءامنوا مين هبقيل عُ  :وقال القامسي
 .هللا عنه

هو كان يعرف الكتاب  ؟ورة االستبشار والفرح يف حقهما صعبد هللا بن سالم رضي هللا عنه، يفرحون الذين منوذج 
عالقة هذا ابالستبشار الذي نتكلم عنه؟  ما. حلقالشبهة ويبني األمر ويصرف الشك وأييت ابزيل ي   مث أتى من القرآن ما

لقون عليهم ي  سالم ر لإلمبن تنكّ سالم أو بسبب اختالطهم أهل اإلغري سالم بسبب اختالطهم بل اإلرية أهكث  أحياان
لقون أيتون ي  مجال ها عن اإليصدُّ  ، حمب لكتاب هللا، لكن هذه الشبهة اليت َتيتاآلن متمسك بكتاب هللا ، هوشبه

يس فيها لالواضحة اليت ئد العقا يرتكونالم سابقا فهم علينا هذا الكقد مر غالب الشبه تدور يف األحكام، و  عليه شبه
إجابة وقد مر معنا  ،هبذه الطريقةوملاذا تلبس املرأة  ،سارقليد ا ويقولون ملاذا ت قطع شرعيةلألحكام اإىل اوأيتون شكال إ
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 اهذأم مل تفهم  مت ابلتفصيلفه ،م لشريعتهسلِّ ، عليك أن ت  كمال حكمتهلمت إذا عرفت هللا وسلّ  مجالية اليت تقولإ
ل  كويف .ابإلمجالهذا  حكمة،وشرعه كله  حكمة، ا، وأفعاله كلههللا حكيممنت ابهلل، آل و شأنك أن تق ،شأن آخر

يوفق هذا أن يقرأ كتاب هللا و ، حكيم ربناأان مؤمن ويقول وهو يسكتها اليت قالوها الشبهة هذه مرة تتحرك يف قلبه 
فماذا  ،ميف التفسري فتتبني بوضوح إزالة شبهته هااآلايت ويقرأ وأييت أحد يفهمهها تأيت إزالة لشبهتهم، يفهمف يفهمهاو 

  .فرح ِبزالة الشبهةسيحصل له! ال

 يفون كتالة شبهة، لفرح ِبز اوهنا  ،مالعلفرح بوجود أو علم م تعلَّ أفرح ابلعلم، أكون جاهلة و لاعن تكلمنا يف البداية 
 مث حيصل أن .كمشرع وح قابلة ملاو قول أان مؤمنة بربنا حبث ابلتفصيل، فأأوال سكتها أمجاال و إعليها يب جِ قد أنفسي 

دت ز  فقدمن الفرح  تيه لذةهة فيأيكشف عنه الشبأنه يريد احلق فيعلمه شيء ا تعلم القرآن ويرى هللا من العبد صدق  أ
 زالتيه يت أقاموها عللشبهة اد أن الجي امل ،يعدهلا لذة لذة ال لكن التفصيل لهو ابإلمجال  الشبهة ردّ . ا ابلتفصيليقين  

وأخرب به أن  كم بهشرعه وح اأن م نيتيقنمأننا  و ني لرب العاملنيممسلِّ  أبنناصدق  اوهذا األمر حيتاج منا ابتداء   .ابلقرآن
آن لى القر عقبل أو د لعبادق ذا صمث إوالتفصيل ليس شأين له عرف كماأعرف ربنا و أفأان ، حكامه عدلأخباره صدق وأ

 حيصل الفرح بهةالت الشفإذا ز  يل الشبهةيز  ، إمنا يقرأ يف القرآن ماأبدانفسه يف  شبهتهفليبشر أن هللا لن يبقي 

َناه م  اْلِكَتاَب يـَْفَرح ونَ } شراح واالنبساط من االن سالنفحيصل يف  ،اشهاعاعر ال يصفها إال من هذه مش {َوالَِّذيَن آتـَيـْ
 .زالت ابحلق شبهةن أل حساس ابالستقرارواإل

ذا ابهبا مغلق وإ ةلشبها ة،الصفوي املالحدة أووأجادل هؤالء  متيقنأان  تقول وال تتعرِض هلا، أالة هبالشاألصل يف 
 هللاأن  ليم مث اعلمالتسذا يف ه قله واصد وسلِّمل صفاته امهللا بك اعرفاجلواب ابتليت بقريب ووقع يف قلبك الشبهة، 

واثق ل شخص قباإ ا، وإمنيقول جاوبينخص على القرآن كش اجلواب ولكن ال تقبل ستجد قرآنلعلى اواقبل لن يرتكك 
ا أزاهلا هللا بعلم فإذا يك إايها ورمب ينسأبن هللا زالزال بعلم وإمنا ت  أحياان الشبهة ال ت  ويعلم أن هللا لن خيذله.  ،كالم هللامن  

 .ر الفرحمشاعَتيت هذه املشاعر بعلم  زيلتأ  

لي فيه ومن اليت ال يبت أحقيته د علىا يرون فيه من الشواهمل: فإهنم يفرحون مبا أُنزل من القرآن وقال القامسي
 املعارف واملزااي الباهرة اليت ال ُُتصى.

ن ون أليفرحيضا وأ .هتهمشبدفع يما ملا صدقوا وجدوا يف القرآن  ألهنمكانوا يفرحون ابلكتاب وبنزوله أهل الكتاب  
وأيضا  ،أنه حق هد علىهؤالء لديهم علم سابق فيجدون يف القرآن ما يش ،شواهد كثرية تدل على أنه حقهناك 

 اهرة اليت ت سِبب اليقني أنه حق.سيجدون يف القرآن من املعارف واملزااي الب

م الوضعية اليت وضعوها يعلم األحكا ل الكفرمثال قاضي من أهف ،ي قصد من هذا كله من لديه علم سابق يف مسألة
وراءه سلبيات مث غريوه ووجدوا له أتى أن احلكم الوضعي الذي وضعوه يف حكم السرقة وقد فشل و  هو يفهمفالناس، 
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يف يفرح مبا جيده وهذا شرط مهم، ملا يقرأ القرآن وجيد احلكم فيه وجاء صادق يريد احلق لديه سابق علم  ،سلبيات أيضا
 : شرطنيهناك ف وصدق يف إرادة احلق فيفرح مبا يف القرآن من احلق. أنه ذا علم يف هذه املسألة بحكم، السبمن لقرآن ا

 يف إرادة احلق.صادق  أن يكون -1
 فيه.يف الباب الذي دخل عنده علم يكون أن  -2

أدلة حكمة عظم من أأهنا  كيف  -نايشوشون هبا علي اليت- نه وتعاىلااليت أنزهلا هللا سبحذه األحكام هب لن تشعر
 يشيعكفرح من   فرحم، هل تلجرائدوافع النفسية لعن معرفة ال والتحكيم بني الناس بعيد عن القضاء . فأنت بعيدهللا

بة ف احلكم ابلنسنه يعر ألالفرح  كولذلالتصديق العام التسليم العام و لك  ! أبدا، أنتويعرف الدوافع واألحكاماألمر 
ه ما َفرِح ب كتاب هللا  نه وجد يفأمن وجه أسلم  ،ال يسلم إال إذا كان صادق يف إرادة احلقن أسلم ممكثري لذا   للحال.

 .يكون هذا إال من رب العاملنيمن العلوم وَشِهد أنه ال 

 فهمنا أمرين: 

 بعد جهلوالفرح يكون بعلم أاتان االستبشار  .1
 . بعد شبهة زالت ابحلقابلقرآن االستبشار والفرح  .2

 لفرح الذي أاتان بعد زوال اجلهل.اوهو  أقرب لنا الفرح األول احلمد هللا وحنن

ف ح ملا يكون يعر سان يفر اإلن هللا يف مبدأ كالمنا نتكلم عن احلالة األخرى اليت هي الغفلة، وكيف غدا إن شاء
 شيء لكن غفل عنه، يقرأ القرآن كأنه ما قرأه قبل ذلك!

 .وب إليكك ونتسبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال هللا نستغفر لقاؤان غدا أبمر هللا .. 

  بفضل هللا.. الثاينانتهى اللقاء 


