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 بسم هللا الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس  الفاضالت، إليكم ناأخوات

أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها هللا، وفّق 

وسمحت لهّن األستاذة هللا بعض األخوات لتفريغها، 

، وهي تنزل في ونسأل هللا أن ينفع بهابنشرها، 

(ِعـْلـٌم ُيـْنـَتـَفــُع بِــهِ )مدونة   

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

:ةماه اتتنبيه  

.منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -  

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه  -

األستاذة حفظها هللا، أما الدروس المعتمدة من 

األستاذة فهي موجودة في شبكة مسلمات قسم 

(دروس األستاذة أناهيدشذرات من )  

http://www.muslimat.net/ 

الكمال هلل عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل  -

السالم من الخطأ، فما ظهر لكم من صواب فمن هللا 

وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا 

..هللاوالشيطان، ونستغفر   

.وهللا الموفق لما يحب ويرضا  

  

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

 . احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
ونعلم أن من , رهونكب ِِّّرهونكب ِِّّرهونكب ِّ ,يف هذه األيام العظيمة أعمالنا يقبل أن ونسأله ونشكره وتعاىل سبحانه حنمده
 .علينا أن مّد يف أعمارنا فعشنا هذه األيام الطيبة خري أيام الدنيامّنته 

 
ِّالحمدِّوهللِّ,أكبرِّاهللِّ,أكبرِّاهللِّاهلل,ِّإالِّإلهِّالِّ,أكبرِّاهللِّ,أكبرِّاهلل

 
 الغاية معرفتهيف  وبلغت ,العناية علمه إىل ُصرفت ما أحق   أن ,اهلل عباد اعلموا": اإلمام الطربي قال كما نعلم أن والبد  

 فيه, ريب ال الذي اهلل كتاب: لباغيه ذلك أمجع وإن هدى, الرشد سبيل إىل به وللعامل ,ىهلل يف العلم به رض كان ما
 تنزيل خلفه من وال يديه بني من الباطل يأتيه ال الذي تاليه, األجر وسنا ,الذخر جبزيل الفائز ,فيه مرية ال الذي وتنزيله

 ."محيد حكيم من
 

 هذا مثل يف اهلل بكتاب العناية علينا الواجب كان اهلل, بكتاب العلم وهو العلوم أعظم الطربي قال كما هذا كان فإذا
 .الفاضل الزمن

 
ِّ:ِّالحجِّسورةِّفيِّوقفتينِّمسباألِّمعناِّمر ِِّّوقد
 السورة اسم مع أوال وقفنا. 
 التقوى موضوع وهو السورة يف الرئيس املوضوع مع وقفنا مث. 
 

 يف بالفضل ربه يعامله أن إىل اإلنسان فعتر  اليت التقوىِّعلىِّالحث السورة مقصود أن املفسرين من واحد غري ذكر وقد
 .الفصل يوم

 يف ودخلنا تزيد, وكيف التقوى ومورد ,ومعناها ,السورة يف هبا واألمر التقوى, حول الكالم أمس نقاشنا ثنايا يف وورد
 .األمر هبذا تتصل اليت التفصيلية النقاشات
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أصناف الناس الذين ُذكروا يف سورة احلج: الثالثة الوقفة  

ِّ.تمّيزهمِّبصفةِّنجمعهمِّثمِّمنفردينِّفنذكرهمِّوالبيان,ِّالربطِّمنِّأنواًعاِّاألصنافِّلهذهِّالمفسرونِّذكرِّوقد
 

   (1)﴾مَّرِيدٍ شَيْطَانٍ كُلَّ وَيَتَّبِعُ عِلْمٍ بِغَيْرِ اللَّهِ فِي يُجَادِلُ مَن النَّاسِ وَمِنَ﴿ :تعاىل قوله يف السورة, مطلع يف أتى صنف فأول .1

 .بعد هذا اخلطاب تصنيف صنف من الناس أتى, ﴾رَبَّكُمُ اتَّقُواْ النَّاسُ أَيُّهَا يَا﴿: قوله بعد أتت ﴾النَّاسِ وَمِنَ﴿
 يف جيادل هسيكون حاله أن ,بيستج   مل فإذا ب,يستج   ال من وهناك فينجو, اهلل لتقوى بيستج   من هناك أن واملقصود

 .فكان هذا الصنف األول, علم بغري اهلل
 

           (2)﴾مُّنرِيٍ كِتَابٍ وَلَا هُدًى وَلَا عِلْمٍ بِغَيْرِ اللَّهِ فِي يُجَادِلُ مَن النَّاسِ وَمِنَ﴿: فقال ثانيا اصنف   تعاىل ذكر مث .2
 .إن شاء اهلل سنراها بأمور عنه ويتخلف ,اجلدال يف ولاأل مع يشرتك وهذا

 
 وَجْهِهِ عَلَى انقَلَبَ فِتْنَةٌ أَصَابَتْهُ وَإِنْ بِهِ اطْمَأَنَّ خَيْرٌ أَصَابَهُ فَإِنْ حَرْفٍ عَلَى اللَّهَ يَعْبُدُ مَن النَّاسِ وَمِنَ﴿: الثالث النوع أتى مث .3

 (3) ﴾الْمُبنِيُ الْخُسْرَانُ هُوَ ذَلِكَ وَالْآخِرَةَ الدُّنْيَا خَسِرَ
  .التقوىب مريف األ الداخلني الناس أصناف من اأيض   صنف باهلل والعياذ وهذا

 
 اللَّهَ إِنَّ الْأَنْهَارُ تَحْتِهَا مِن تَجْرِي جَنَّاتٍ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِينَ يُدْخِلُ اللَّهَ إِنَّ﴿: تعاىل قوله يف الرابع الصنف يأيت مث .4

 .  (4)﴾يُرِيدُ مَا يَفْعَلُ

                                       
 3:  احلجِّ(1)
 8: احلج ِّ(2)
 11: احلج ِّ(3)
 14: احلج ِّ(4)
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ِّفيِّوالرابعِّالثالثِّويجتمعِّالجدال,ِّصفةِّفيِّوالثانيِّاألولِّالصنفِّيجتمع,ِّفأصبحِّعددِّهؤالءِّاألصنافِّأربعة
ِّ.اإليمانِّصفة

ِّ:المجادلينِّأنِّإال
 .اع  ب  ت  مُ  جيادل :األول
 .رأس ا جيادل :والثاين
ِّ:اإليمانِّيجمعهمِّالذينِّوالقوم
 .ضعيف فإميانه حرف, على اهلل يعبد :األول
 .األهنار حتتها من جتري جنات الصنف هؤالء يدخل أنه وهو له, اهلل بفعل عنه أُخربنا وقد قوي إميانه: والثاين

 
ِّوعملواِّآمنواِّالذينِّهؤالءِّأنِّالسورةِّفيِّلناِّفيظهر املؤمنني, وهم األخري الصنف اخصوص   لنا ابيان   األمر يزداد مث

 :منهابصفاتِِّّفواص ِّو ِِّّالصالحات
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 وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِنيَ﴿ املخبتني, أهنم وصفهم كروُذ  بوعود, دواع  وُ  الصاحلات وعملوا آمنوا فالذين :مخبتينِّأنهم﴾ 

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ ﴿ أهنم صفتهم يف وجل   عز   اهلل أخرب ناملخبتو  وهؤالء

 ﴾وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالْمُقِيمِي الصَّالةِ
 .اجلزيل والثواب العظيم األجر اإلخبات آثار عليهم ظهر الذين هؤالء عطييُ  وكرمه هن  مب اهلل أن   ذلك من ففهمنا

 
 الْأَرْضِ فِي مَّكَّنَّاهُمْ إِن الَّذِينَ ﴿: الذين القوم وأهنم آخر بوصف صفواوُ  الصاحلات وعملوا آمنوا الذين هؤالء وأيضا 

  ( )﴾ الْمُنكَرِ عَنِ وَنَهَوْا بِالْمَعْرُوفِ وَأَمَرُوا الزَّكَاةَ وَآتَوُا الصَّلَاةَ أَقَامُوا
 

ِّالحمدِّوهللِّ,أكبرِّاهللِّ,أكبرِّاهللِّاهلل,ِّإالِّإلهِّالِّ,أكبرِّاهللِّ,أكبرِّاهلل
 

 :فنقول وقفات جمموعة اجلدال مسألة مع ونقف: اجلدال جبامع األول الصنف عن للكالم اآلن نعود
 

 باألمرخاطبهم مجيع ا  ﴾رَبَّكُمُ اتَّقُواْ النَّاسُ أَيُّهَا يَا﴿ :مجيع ا خاطبهم بالتقوى, اخللق أمر أن بعد وتعاىل سبحانه اهلل 
 .الباطل باجلدل ويعارضه األمر هذا عن يُعرض فريق عن أخرب األمر, هلذا يستجب مل صنف عن أخرب بالتقوى,

ِّ.صفاتهِّوكمالِّوحدانيتهِّفيِّيجادل!ِّتعالىِّاهللِّشأنِّفيِّيجادل؟ِّشيءِّأيِِّّفي
ِِّّالمجادلة؟هيِِّّفما

 بل احلق, معرفة مقصودهم وليس ة,ج  حم    ألهلها وليس ؛ةج  احلُ  تفتقد ةاحملاج   هذه لكن. ةواحملاجّ  مةاملخاص   هي اجملادلة
 .بالباطل احلق معارضة عندهم ما غاية
 وإن قُبلت, حبجة كانت إن واحملاجة واملخاصمة واحملاجة, املخاصمة هو واجلدال. اجلدل: بينه اجلامع الصنف هذا فإذ ا

 .علمِّبغيرِّاهللِّفيِّيجادلونِّأنهمِّالصنفينِّهذينِّبينِّالجامعِّأيضاِّكانِّولذلك ُرّدت, حجة بغري كانت
 .﴾عِلْمٍ بِغَيْرِ اللَّهِ فِي يُجَادِلُ مَن النَّاسِ وَمِنَ﴿: األول الصنف يف

                                       
 41:  احلجِّ( )
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 .﴾عِلْمٍ بِغَيْرِ اللَّهِ فِي يُجَادِلُ مَن النَّاسِ وَمِنَ﴿: اأيض   الثاين الصنف ويف
 اهلل يف جيادلون من؟ يف جيادلون. 
 اهلل حقّ  من التنصُّل اجلدال هبذا يقصدون اجلدال؟ هبذا يقصدون ماذا. 
 تقواه يف شيء؟ أيّ  يف . 
 أنه يشعرون ال! اهلل عظمة يعلمون وال يرون ال إهنم! املغفرة؟ وأهل التقوى أهل وهو اهلل حق من يتنّصلون كيف 

 .له ُخلقت ما لغري قواهم صارفني فهم صفاته, كمال عن يعلمون ال ألهنم ويُعبد, يُتقى أن أهل   هو
ِّ

 رَبَّكَ ذَكَرْتَ وَإِذَا وَقْراً آذَانِهِمْ وَفِي يَفْقَهُوهُ أَن أَكِنَّةً قُلُوبِهِمْ عَلَى وَجَعَلْنَا﴿:ِّاإلسراءِّسورةِّفيِّكماِّحقهمِّفيِّاهللِّقالِّوهؤالء

 . ( )﴾نُفُوراً أَدْبَارِهِمْ عَلَى وَلَّوْاْ وَحْدَهُ الْقُرْآنِ فِي
 من هو إمنا حوهلم املوجود هذا وأنّ ! صفاته كمال آثار يروا أن -إعراض من قلوهبم يف ما بسبب- يستطيعون ال إهنم
 .ورمحته وحكمته, قدرته, آثار

ِّهمف ِّص ِّو ِّ! أدبارهم على يُوّلون تراهم ,م سبحانههل وُعظ م وحده, بتقواه وأُمروا بكماله اهلل ذُكر وإذا ة,أكن   يف قلوهبم فهؤالء
 :فقالِّالزمرِّسورةِّفيِّلناِّاهلل
  ( )﴾يَسْتَبْشِرُونَ هُمْ إِذَا دُونِهِ مِن الَّذِينَ ذُكِرَ وَإِذَا بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ لَا الَّذِينَ قُلُوبُ اشْمَأَزَّتْ وَحْدَهُ اللَّهُ ذُكِرَ وَإِذَا﴿

 اهلل يعرفون ال وهم اهلل, يف جيادلون اجملادلني هؤالء! 
   تفكري وسوء نظر سوء عن ناشئ ا جدال. 
 اهلل كمال عن يعلمون ال. 
 اهلل وحدانية أدلة عن يعلمون ال. 
 قلوهبم امشأزت بالتوحيد, أمرهتم إذا. 

 الْعَلِيِّ لِلَّهِ فَالْحُكْمُ تُؤْمِنُوا بِهِ يُشْرَكْ وَإِن كَفَرْتُمْ وَحْدَهُ اللَّهُ دُعِيَ إِذَا بِأَنَّهُ ذَلِكُم﴿ :غافرِّسورةِّفيِّوصفهمِّفيِّيقولِّاهلل

 .  (8)﴾الْكَبرِيِ
                                       

  4:  اإلسراءِّ( )
  4:  الزمرِّ( )
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 ستجابة,اإل إال منهم كان فما س,او الوس الشيطان عليهم ألقى إمنا عقوهلم, من انتفعوا وال نظر, نُ ُحس   هلم كان ما قوم
 ومل مرض, قلبه يف كان من ونضلُّ يُ  ني,ضل  مُ  يستحقون, ما اهلل من عليهم -واجلن اإلنس شياطني- الشياطني وهؤالء
 .شيء كل ويف نفسه, ويف ,الكون يف حوله كان اسواء   أو اإلنسان فطرة يف اسواء   عليه, يدلُّ  دليال   اهلل جعله مبا ينتفع

 
ِّ:قسمينِّإلىِّينقسمونِّولكنهمِّعلم,ِّبغيرِّاهللِّفيِّبالجدلِّيتصفونِّالقومِّهؤالء
ِّ.مريدِّشيطانِّكلِّعب ِّيت ِِّّقسم .1

 .الشيطنة يف عايت هذا يعين مريد, عنه يُقال الغاية وبلغ شيء يف عىت إذا ي,ـالعات مبعىن:  والمريد
  ( )﴾السَّعرِيِ عَذَابِ إِلَى وَيَهْدِيهِ يُضِلُّهُ فَأَنَّهُ تَوَلَّاهُ مَن أَنَّهُ عَلَيْهِ كُتِبَ﴿: هذا حق يف وجل عز اهلل يقول

ِّ:ِّمعلومةِّنهايته,ِّالشيطانِّمنِّتولىِّهذاِّأنِّبمعنى
 احلق عن توالهِّمنِّضلِّّي ِّ

 .السعري عذاب إىل توالهِّمنِّويهدي
 
 الردى إىل أنفسهم وأوصلوا بالضالل, أنفسهم على حكموا قد املتابعة وبني اجلهل بني مجعوا الذين اجملادلني هؤالء مثلف

 اهلل يف اجملادلة يف الضعيف عقله يستعمل ناعق لكل االستماع اجلهل مع عهمومج   برهبم, جهلهم :والسبب ,واهلالك
 .العظيم

 ونظامها, األحداث وسري إليه, األمور ونسبة فاعال , وجعله السبب, وتعظيم ,اهلل قدرة إنكار :من هؤالء شأن فيبدأ
 بين الكون ألن مرفوعة والسماء وكذا, كذا تفعل اجلاذبية ألن مستقرة فاألرض)! السبب إىل امنسوب   هذا كل جيعلون

 (.! وكذا كذا على
 واستصغروا شأنك, واستسخفوا! اهلل يف جادلوك بإذنه, إال األرض على تقع أن السماء ميسك اهلل إن:  هلم قلت فإذا

 من يتلقفوا بأن -باهلل والعياذ- وينتهي هبذا يبتدئ به,الشُّ  عليهم يلقي الذي املريد شيطاهنم ذلك يف متبعني حجمك,
 ويتخرصوهنا, خيرتعوهنا أحداث وليد! الصدفة وليد! الكوين اإلنفجار وليد هو إمنا الكون هذا أن وشياطينهم ساداهتم

                                                                                                                           
 12:  غافرِّ(8)
 4:  احلجِّ( )
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 اليت للشياطني بالتعصُّ  عماهم قد, يستمعوا أن يقبلون حىت وال عقول, من اهلل وهبهم ما يستعملون ال هذا يف وهم
 !!التفكر إىل أنفسهم يدعون وال التفكري إىل يدعوننا أهنم: شأهنم يف شيء وأغرب وأعظم هلا, معونتيس

 هلم, تابعني لشيوخهم, منيمعظ   بأهنم -كتابه يف عنها وجل عز اهلل أخرب اليت باحلقائق- والتصديق اإلميان أهل يرمون
  .!مريدِّشيطانِّلكلِّذيولِّوأنهمِّيتبعونِّأنهمِّهمِّوصفهمِّاهللِّأن ِِّّوالعجيب

ِّ.ِّالباطلِّفيِّارأسِِّّأكونِّأنِّمنِّليِّفخيرِّ,الحقِّفيِّاتابعًِِّّأكونِّأنِّوأما
 .عليه اجلواب يف األدلة يف أظهره ما صدق وإن ,!أكثره ما اخللق من الصنف هذا , كل   على

 
ِّ.يجادلِّفيِّاهللِّبغيرِّعلمِّوالِّهدىِّوالِّكتابِّمنيرِّوثانيِّعطفهِّليضلِّعنِّسبيلِّاهلل,ِّسقسمِّبمثابةِّالرأ .2

 فقد صفاهتم فأما البد, للعبد مهلكة صفات بني مجعوا أهنم وحقيقتهم البالء رأس فهم اجملادلني يف الثاين الصنف وأما
 : قالف عنهم عز  وجل   اهلل ذكر

 عِطْفِهِ ثَانِيَ( 8) مُّنرِيٍ كِتَابٍ وَلَا هُدًى وَلَا﴿: لكن يزيد عليه. هذا يشرتك مع األول ﴾عِلْمٍ بِغَيْرِ اللَّهِ فِي يُجَادِلُ مَن النَّاسِ وَمِنَ﴿

 ﴾اللَّهِ سَبِيلِ عَن لِيُضِلَّ
 ليس الصفات هبذه أخربنا وجل   عز   فاهلل, ونكن يف حال من اخلوف من أن يكون فينا منها شيء الصفات هذه فلنتأمل
 .عليها أنفسنا لنعرض إمنا غرينا, لنذم وال أهلها, من نكون نأ أنفسنا عن مستبعدين ,لنرتكها

 
 دافعهم ما بالساعة؟ اإلنذار مساعهم عند اهلل يف للجدال يدفعهم الذي ما علم؟ِّبغيرِّاهللِّفيِّهؤالءِّيجادلِّلماذا

  البعث؟ على األدلة وضوح عند اهلل يف للجدال
ِّ.أهواءهم:ِِّّالسبب

 .شريعة يتلقون أهنم عنهم وانتفى اهلدى, عنهم وانتفى عندهم, علم ال األدلة بيان بعد اآلن م  هُ فـ  
 العلة؟ِّما

  ُّباحلجة االعرتاف عن التكرب. 
 اخللق على العلو حمبة. 
 الكرب بداء مصابون هؤالء أن ! 
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ِّوأتواِّبالفلسفة,ِّلكِّخرجواِّاهلل,ِّعنِّكلمتهمِّإذاِّاإلسالم,ِّشأنِّفيِّجادلتهمِّإذاِّالرؤوس,ِّبمثابةِّكانواِّهؤالءِّفإًذا
ِّ.شيءِّالقصدِّصدقِّمنِّوالِّشيءِّالعلمِّمنِّلهمِّليسِّ!نصيبِّالحقِّفيِّلهاِّتعرفِّالِّبأسماءِّلك

 اللَّهِ سَبِيلِ عَن لِيُضِلَّ عِطْفِهِ ثَانِيَ﴿ متكربا هذا جتد﴾ 
 املسلمني ويشكك اإلسالم يبطل أن أجل من جهده يبذل. 
 الرحيم وموالهم الكرمي ورهبم العظيم إهلهم يف الظن يسيؤون وجيعلهم برهبم, ثقتهم ويضعف. 
 لدينه اهلل حفظ يف فيشككهم الدين, شؤون يف عليهم يقّلب. 
 السنة كتب همويت   السنة, متابعة ظاهره على جتد فال! النفاق مسحة عليه أن وجتد. 
 ــغ  فيُ  اإلسالمية احلقائق إىل يأيت أن والنهار الليل جهده باذل  .صدقها يف الناس ويشكك ته,بقوّ  عليها ريــ
 أهنمب ويتهمهم عليه, بالكذب فيتهمهم وسلم, عليه اهلل صلى النيب حديث مجع يف أعمارهم فنواأ برجال ويأيت 

 رجل همويت   ,وأهنم كانوا يكتبون لصاحل هذه الدُّول األحاديث اليت تروق هلم, اليت كانوا فيها ولالدُّ  يوالون كانوا
 السلطة, أهل من زمانه أهل واىل أنه يتهمه صحيحه, كتابة يف اعام   سبعة عشر قضى اهلل رمحه البخاري مثل
 !إرضائهم جملرد صحته يعلم ما النيب حديث من فرتك

  ُــوي ما يف  وأخطر هبا, يستهزئف الدجال خروج تثبت اليت األحاديث إىل ويأيت وينكرها, الدين حقائق على ريــــ ــغـ
 !علم بغري اهلل يف وجيادل الشأن أنه يعتلي منربا

 
 هؤالء وصف يف صلى اهلل عليه وسلم النيب مصداق رأينا حىت عشنا التكالن, وعليه املستعان فاهلل

 كقلوب قلوب هلم أن كيف وسلم, عليه اهلل صلى النيب وصفهم كيف تدري لو ( 1)((جَهَنَّمَ أبوابِ على دُعاةٌ))
 وال هدى وال علم بغري اهلل يف جيادلون جهنم, أبواب على دعاة هؤالء فيها, ما ظهرتُ  ال القلوب هذه إالأن! الذئاب
 .وتنكرِّمنهمِّتعرفِّوسلم,ِّعليهِّاهللِّصلىِّالنبيِّهديِّبغيرِّيهدونِّأنهم:ِّوحقيقتهم منري, كتاب

 جلدتنا من أهنم :صلى اهلل عليه وسلم النيب وصفهم وقد ((!فيها قفذوه إليها أجاهبم من جهنم، أبواب على دعاة))
 جهنم, أبواب على دعاة وجود عقوهلم إىل قيتطر   ال املسلمني أكثر أمر وهذا الذئاب, قلوب قلوهبم! بألسنتنا ويتكلمون

 .التكالن وعليه املستعان فاهلل  !بألسنتنا ويتكلمون جلدتنا من جهنم, أبواب على دعاة إهنم نعم

                                       
 .رواه البخاري يف صحيحه ( 1)
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ِّ:الصنفانِّهذانِّيجتمعِّحالِّكلِّعلى
 علم بغري اهلل يف جيادلون أهنم يف. 
 وجالله وكماله وجربوته وسلطانه وعظمته وقدرته اهلل يف هذا جداهلم وأن . 
 وينفوهنا ينكروهنا, الغيبيات, حول يدور كله جداهلم هؤالء. 

 
ِّ:مريدِّشيطانِّلكلِّمتبعِّأنهِّحالهِّاألولِّإنِّثم

 مِّن خَلَقْنَاكُم فَإِنَّا الْبَعْثِ مِّنَ رَيْبٍ فِي كُنتُمْ إِن النَّاسُ أَيُّهَا يَا﴿: ولغريه له قال السورة يف كما اهلل؟ عامله كيف املتبع وهذا

 بعد -السورة هذه عجيب من وهذا-  ولذلك البيان, يريد احق   كان  ملن األدلة, يريد أنه صدق ملن األدلة فأتت ﴾تُرَابٍ
 .احلق يريد ملن احلق بنّي  مريد, شيطان كل ويتبع علم بغري اهلل يف اجملادل األول الصنف هذا عن أخرب ما
 :الباطلِّفيِّرأسِّهوِّوإنماِّبه,ِّيقبلِّوالِّاهلل,ِّعنِّيبحثِّالِّالذيِّ,ِّالثانيِّالصنفِّعنِّالخبرِّأتىِّثم
 .الناس إضالل إرادة الكرب مع عومج    ,رب  ك   إمنا بأثره, يتفكر قلبه يف نور وال يتلوه, كتاب عنده ال

 .سلماللهم  ,سلم فاللهم
 

 ممن والفينة الفينة بني يظهر وما ,اإلسالمي العامل به مير ما عرفنا اجلدال, مع حاهلم وكيف الصنفني نهذي عرفنا إذا
 اهلل, وحدانية يف ويشك الشأن يتعدى بل اهلل, صفات كمال يف فيشكك الشأن يتعدى وأ اإلسالم, شريعة يف يشكك

 . النفاق ومن الشك ومن اجلدال من وذرارينا اهلل حفظنا! اهلل وجود ويف بل
 عن فيه نهىويُ  باملعروف فيه ؤمرويُ  معصيتك, أهل فيه هدىويُ  طاعتك, أهل فيه يعز رشد أمر األمة هلذه أبرم اللهم
 .اللهم آمني .املنكر

 
ِّالحمدِّوهللِّ,أكبرِّاهللِّ,أكبرِّاهللِّاهلل,ِّإالِّإلهِّالِّ,أكبرِّاهللِّ,أكبرِّاهلل

ِّ
ِّقىِّعليناِّالكالمِّعنِّصنفِّالمؤمنينبي

 .اوملا نأيت إىل هذا الصنف جند أن ليس كل من اّدعى اإلميان كان مؤمن  
ِّ:حرفِّوهؤالءِّبالِّشكِّهمِّأهلِّالنفاقفإنِّقوًماِّعبدواِّاهللِّعلىِّ .3
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 اختبار أو فإن أصابته فتنة -وهذا من شأهنا-ومىت ضاقت عليهم الدنيا , مىت طابت دنياهم رضوا عن رهبم ,
 .انقلب على وجهه

ِّمهاِّمنِّبلّيةِّوماِّأخّسهاِّمنِّصفةفماِّأعظ
  نعم , غري مطمئن وال ُمستظه ر آخرتههؤالء قوم يقابلون األمر بالتقوى واإلنذار بالساعة مقابلة من يعتين بالدنيا

ا يوازنون, ض ا إعراضا تام اعر  إنه ليس مُ  ! ستقامة؟بقيت يف اال إن من الدنيا ماذا سأكسب! لكن مثل هؤالء دائم 
 !وماذا سأخسر من الدنيا لو كنُت مستقيما؟

 فّروا  ,لدين ُتصلح هلم دنياهمستقامة على اوإذا وجدوا أن ترك اال, يريدون ما هلم حقق إن دينهم على يُقبلون مث
 .اخلذالن من باهلل نعوذ ,وخرجوا منهمن دينهم 

 الكرمي العظيم ربنا على واوتعدُّ  منه واخنلعوا اإلسالم على سخطوا العارضة الدنيا شرور من شر أصاهبم وإن 
 !فيه الظن وأساؤوا

ِّ.!الدنياِّهيِّهكذاِّالبالء,ِّنذيرِّإالِّالعافيةِّوماِّللفرج,ِّمخرج ِِّّإالِّالدنياِّفيِّالضيقِّوما
 ق,ح أنه عرفوا خري أصابه إن يريدون, ما أعطاهم إذا إال رهبم عن يرضون ال ؛عليهم ظاهرة النفاق فعالمة هؤالء مافأ
 .باطل أنه عنه قالوا ذلك غري أصاهبم إنو 

ِّ.أصولِّلهاِّليسِّالتيِّوالمقارناتِّبالدنيويةِّاألخرويةِّاألسبابِّواختالطِّ,الجهلِّ:ذلكِّفيِّالسببِّأنِّوأكيد
 فائدة ما يسألك حياته يف مراده جيد فلم واستقام صّلى فإذا اإلميان, الزم جيعلوهنا الدنيا شأن من هي أمور حتصل وملا

 !.اهلل سبحان!! االستقامة
 يف عنه يزل   نأل متهيء فهو وادي, حرف أو جبل حرف على ميشي من حبال اهلل لهممث   هؤالء مثل حال كل على

 !!لواستقام ماذا عاقبته جيرب أن يريد!!  ربه بجيرّ  ,د يف عملهمرتد   حرف على الذي العبد مثل هذا ينقلب,ف أسفله
 .االنتكاس من باهلل نعوذ , انقلب مراده جيد مل فإذا
 إذا همحج   أنفسهم على يفسدون اأقوام   وأن ظاهر, احلج يف أنه وجدنا الناس من الصنف هذا علمنا إذا حال, كل على

 بالصرب اهلل عاملوا ما شؤون عليهم ضاقت إذا ,الصعب والوصول الشاقة الرحلة بعد فرتاهم احلج, يف ضيق هلم حصل
  .أواًلِِّّاإليمانِّضعفِّبسببِّاطبعًِِّّوهذا وجوههم, على انقلبوا إمنا والثقة

 .آمني اللهم. لنجاتنا اسبب   واجعله إمياننا واحفظ قلوبنا مسلّ  فاللهم
 بل نسأل اهلل وحده أن جيعلنا من الصنف الرابع , على كل حال هذه أصناف نراها حولنا وال نّدعي السالمة ألنفسنا
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 .الذينِّآمنواِّوعملواِّالصالحات:ِّوهم. 4
 الصنف الرابع ويُفهم مما مضى أن هؤالء 

   ن منهااإلميان يف قلوهبم ومتك   قوم قد استقر. 
   له كمال صفات ربهوتبني . 
 ليتقرب من ربه ويرضى عنه, احلاتكان منه إال أن يعمل الص  فما. 

 
ا وقفة  طويلة نعرف فيها صفاهتم بالتفصيل خاّصة  ما ورد يف سورة احلج  -بإذن اهلل–وهؤالء  سيكون لنا معهم غد 

 .11عنهم
 .اللهم آمني, نا شر شياطني اإلنس واجلنواكف   ,الشيطان واصرف عنا, من أهل اإلميانفاللهم اجعلنا 

 
ِّالحمدِّوهللِّ,أكبرِّاهللِّ,أكبرِّاهللِّاهلل,ِّإالِّإلهِّالِّ,أكبرِّاهللِّ,أكبرِّاهلل

 

                                       
 .جحلا ةر و س عم تافقو  لو ح ةديدج ىر خأ تاءاقلب انيلع هللا نّ م نكل ,ثلاث ءاقل رسيتي مل  11


