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 اهلل الرحمن الرحيم بسم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد  أخواتنا الفاضالت، إليكم
السميري حفظها اهلل، وّفق اهلل بعض األخوات لتفريغها، وسمحت لهّن األستاذة 

 (ِعـْلـٌم يُـْنـتَـَفــُع بِــهِ )بنشرها، ونسأل اهلل أن ينفع بها، وهي تُنشر في مدونة 

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

 :تنبيهات هامة

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه األستاذة حفظها اهلل، أما  -
شذرات )وجودة في شبكة مسلمات قسم الدروس المعتمدة من األستاذة فهي م

 (من دروس األستاذة أناهيد

http://www.muslimat.net/ 

الكمال هلل عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم من الخطأ، فما  -
خطأ فمن أنفسنا ظهر لكم من صواب فمن اهلل وحده، وما ظهر لكم فيه من 

 ..والشيطان، ونستغفر اهلل

 .واهلل الموفق لما يحب ويرضا

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ اهللِ بِسْمِ

 

 .أمجعني وصحبه آله وعلى حممد سيدنا على والسالم والصالة العاملني رب   هلل احلمد

 األعمال من وجيعلها لهايتقب   أن وجل   عز   اهلل نسأل اليت الرمضانية اللقاءات من والعشرون السادس لقاؤنا هو هذا
  .نلقاه أن يوم لنا اخر  ذ   تكون اليت الصاحلة

 ومما، والعصيان والفسوق الكفر إليهم هوكر   قلوهبم يف نهوزي   اإلميان إليهم بحب   أن خلقه على اهلل نعمة ومن
 ال وكيف ،الكرام صحابته إليهم بوحبّ  وسلم، عليه اهلل صلى همنبيّ  إليهم بحبّ  :اإليمان ألهل اهلل بحبّ 
 امنوذج   كانوا من وهم الكرام صحابته حنب   ال وكيف !اإلميان ألهل اهلدى طريق وهو وسلم عليه اهلل صلى هحنب  

 أشد   يف معه وكانوا الضيق، وقت يف وسلم عليه اهلل صلى تابعوه فقد !الدين هذا نشر سبيل يف اآلالم للتحم  
 يف األمثلة أروع معنه اهلل رضي الصحابة ضرب وقد لصحبته، واصطفاهم اهلل اختارهم من هم وكانوا األحوال،

 إىل حنتاج وتعظيم حب   من الصحابة حيمله ما على يشهد الذي العظيم التاريخ فهذا، وسلم عليه اهلل صلى حمبته
 هلل ناب  ح   من الكرام الصحابة وحنب هلل، ناب  ح   من اهلل نيب حنب فنحن هلل، احب  و  اهلل إىل قربة نفوسنا يف حتريكه

  .وسلم عليه اهلل صلى اهلل ولرسول

 تعظيم نفوسهم يف سكن ائتمار، يقابلها ال اوائتمار   امتثال، يقابله ال امتثاال   وجدنا ..التاريخ صفحات بناقلّ  وإذا
  :مثال   تسمع فلما ته،وحمب   هود   نفوسهم يف وسكن وتوقريه، النيب

 فجلس"  اجلسوا" ويقول خيطب وهو وسلم عليه اهلل صلى النيب مسع عنه اهلل رضي رواحة بن اهلل عبد أن 

 اهلل زادك)): فقال الرسول ذلك بلغ وسلم عليه اهلل صلى خطبته من انتهى فلما !املسجد خارج وكان

 الطاعة هذه ومثل !حرص؟ يقابله احلرص هذا مثل فهل  ((رسوله وطواعية اهلل طواعية على احرصً

  !طاعة؟ تقابلها

                                                             
 :قال اجلمعة يوم -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول استوى ملا" :قال -رضي اهلل عنه– جابر عن بسنده" السنن"أبو داود يف  ىورو . "دالئل النبوة"رواه البيهقي يف   

 .صححه األلباين. "مسعود بن اهلل عبد يا تعال :فقال ،وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فرآه ،املسجد باب على فجلس ،مسعود ابن ذلك فسمع ،اجلسوا
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:  فَ َقالَ  فَ َعل َت؟ لَِ  َفس ِئلَ  َعن ه ، َفَحادَ  ِبََكان   َفَمرَّ  َسَفر ، يف  ع َمرَ  اب نِ  َمعَ  ك نَّا: قَالَ  ُم َاِهد   َعن   ورد وقد 
 .كاف تعليل وهذا  !فَ َفَعل ت   َهَذا فَ َعلَ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللَّه   َصلَّى اهللِ  َرس ولَ  رَأَي ت  

 ظهرون   ،امجيع   عنهم ىنرتض   اهلل، حيبه مما سيكون هلم ذكر وكل هلل، قربة سيكون هلم حب   كل أن هذا فمعىن
 احلب هذا حنبهم ملا نناإ مث العظيم، الدين هذا زميي   مما وهذا ،تهمبشري   ونعلم اهلل، عند هم من ونعلم ،حماسنهم

  :ذلك فمن ،عنه للتعبري صور له تأيت أن البد

 .متعد   عليهم ىيتعد   ملا عنهم الدفاع 
 . سريهم معرفة على واحلرص 
 .أبنائنا أعني يف قدوات وجعلهم 
 . فضائلهم نشرو  
 .بشر إهنم بشريتهم، فيها ظهري صحيحة مواقف من ن قل ما وكتمانالكف عما شجر بينهم  
 .يلزمنا مما ذلك وغري احملبوبة املزكاة األمور من الناس عند ذلك وجعل بأمسائهم، أبنائنا تسمية حب  و  
 اهلل أثىن ِبا عليهم نثين لكي القرآن يف عليهم اهلل أثىن كيف نعرف أن :حبهم يف يلزمنا ما أهم ومن 

 .الفتح لسورة دراستنا هذا ومن

 واألعجب اهلل، عند الصحابة ومكانة ربه، عند وسلم عليه اهلل صلى الرسول مكانة زيب  العظيمة السورة هذه فيف
 أصول من واإلجنيل التوراة يف ملا مصدقا القرآن أن كثريا مسعنا كنا فإن واإلجنيل، التوراة يف خبهم وأن :ذلك من

 الرسول وصف يف واإلجنيل التوراة من السابقة الكتب يف ملا امصدق   القرآن أن اأيض   فامسع الدين،و  والشرائع العقائد
 معىن ما نعلم هل !السابقني؟ لألقوام السابقة الكتب يف يصفهم اهلل عند هلؤالء مكانة فأي أصحابه، ووصف
 ذلك؟

 !يكونوا أن قبل للهدى منارات كانوا! يأتوا أن قبل قدوات كانوا أنهم معناه

 !وخيتار يشاء من يصطفي الذي العظيم امللك فسبحان

 !احلكيم العليم وهو شيء كل ملكوت بيده الذي العظيم امللك سبحان

 
                                                             

 .رواه أمحد والبزار بإسناد جيد، قال األلباين صحيح  
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 اهلل صلى النيب ملكانة اإلشارات أعظم من هي وإشارة ا،عجب   اأمر   سنجد ملطلعها نظرنا إذا العظيمة السورة هذه

 لَقَدْ)): الفتح سورة عن -البخاري  واملوطأ يف- ورد كما قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ورد وقد وسلم، عليه

 وهي.    چٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  قَ رَأَ  مث َّ  ((الشَّمْسُ عَلَيْهِ طَلَعَتْ مِمَّا إِلَيَّ أَحَبُّ لَهِيَ سُورَةٌ اللَّيْلَةَ عَلَيَّ أُنْزِلَتْ

: وتعاىل سبحانه قوله من عليه اشتملت ملا -أعلم واهلل- الشمس عليه طلعت مما وسلم عليه اهلل صلى إليه أحب

 .چ پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ چ

ا ": عنه اهلل رضي أنس عن والرتمذي مسلم أخرج وقد   چٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ چ  نَ زََلت   َلمَّ

 -عنه اهلل رضي أنس يقول كما احلديبية من رجوعه وقت يعين-، "احل  َدي ِبَيةِ  ِمنَ  َمر ِجَعه   چگ  گ چ قَ و ِلهِ  ِإىَل 

 . ((جَمِيعًا الدُّنْيَا مِنَ إِلَيَّ أَحَبُّ هِيَ آيَةٌ عَلَيَّ أُنْزِلَتْ لَقَدْ)): فقال

على وجه  مما إليه أحب أهنا يقول وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ،نفوسنا في مكانة السورة لهذه يجعل مام هذاف
 خروج من احلديبية يف حصل ما ومعلوم احلديبية، بواقعة عالقة هلا السورةذن هذه إ، واضح بني   واألمر، األرض

 املوقف ذاك يف وخرجوا كثرية، باعتذارات واعتذرت قريش فردهتم العمرة يريدون مكة إىل املدينة من املسلمني
 .اهلل أفعال يفقه ملن افتح   كانت احلدبيبة أن أعظمها من املسلمني، صاحل يف عظيمة بأمور

 شأن يف واملدينة مكة بني الفتح سورة نزلت": قاال احلكم بن ومروان عنه اهلل رضي خمرمة بن املسور أن ر وي وقد
نَ َنا ِحيلَ  َوَقد   احلديبية َ  بَ ي   ن  : قَالَ  ن س ِكَنا، َوبَ ني  َ  فَ َنح   العظيم، البيت عن ر دوا أن ويكتئبون زنونحي "َوال َكآبَةِ  احل  ز نِ  بَ ني 

 البيت، إىل الوصول من مانع ومينعه قاطع عليه يقطع أن معىن ما وعرف !الشوق عرف ،البيت هذا عرف من فإن
 .مانع مينعنا أو قاطع يقطعنا أن باهلل نعوذ

ن  : َقالَ  َ  فَ َنح   ِإىَل  ، چٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ چ : َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّه   فَأَن  َزلَ : قَالَ  َوال َكآبَِة، احل  ز نِ  بَ ني 
َتِقيم ا}: قَ و لِهِ   َأَحب   ِهيَ  آيَة   َعَليَّ  أ ن زَِلت   َلَقد  : - وسلم عليه اهلل صلى - اللَّهِ  َرس ول   فَ َقالَ  اهلل ، َشاءَ  َكَما أو   ،{م س 
ن  َيا ِمنَ  ِإَلَّ  يع ا، الد  ر   آيَة  : َعاِصم   َوقَالَ  مجَِ ن  َيا ِمنَ  َخي   يع ا الد  مجَِ

 . 

                                                             
 (.44 7كتاب املغازي، باب َغز َوِة احل  َدي بَِيِة، " )صحيح البخاري"  
 (.4 74احل  َدي بَِيِة، كتاب اجلهاد والسري، باب ص ل ِح احل  َدي بَِيِة ِِف " )صحيح مسلم"  
 .مستخرج أيب عوانة  
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 نات نبئ احلال وهذه السورة نزول حال فهذه والكآبة، احلزن بني حنن الصحابة يقول ضيق، حالة يف كانوا أهنم فاملعىن
  :اعظيم   نبأ  

 عليه تأيت ملا جيعله احلقائق اإلنسان تصور فضيق وبلطف، حبكمة األمور يقدر العليم احلكيم اخلبري اللطيف اهلل أن
 عن الوصول عن تقطعه أحداث عليه وتأيت وإميان، طاعة صاحب كان لو اخصوص   الوصول عن وتقطعه أحداث

 أرمحه ما اهلل، ألطف ما لكن مكانه، يف اخلري أبواب من باب عليه انقطع أن كآبته مكانه، يف حزنه ،اهلل مراد
 ولطفه، رمحته بعظيم خلقه يعامل إنه، عليه قضى من على اوسالم   ابرد   يكون ما معه وينزل القضاء ينزل !بعباده
 !قضائه؟يف  حكمته يف واثق ،لنعمائه شاكر ،عليه مثن   من فهل

 هذه يف إليه أشري وقد اجلرائم، أعظم من باهلل الظن   سوء فإن بك، الظن   حيسنون الذين أولئك من اجعلنا اللهم

ڱ       چ ماذا؟ يف يشرتكون كلهم چ ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ چ السورة

ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ   چمن اهلل ما يستحقون،  عليهم چ ڱ  ں  ںڻ

 النتيجة هبذه خنرج أن البد الظنون، سوء من به استعاذتنا ونكرر ،باهلل نعوذ چ ھ    ھھ  ھ  ے
 .بذلك ونشهد ولطفه وسرته حلمه آثار يف نعيش وحنن لطيف رب   حكيم، عليم السماء يف يصرفنا يالذ: املهمة

 

 الذي املثل به مثل ماذكر  يف مقصودنا هي اليت خامتتها ىلإلكي نصل  أغراضها ذكر يف السورة أول من نبدأ
  .يف السورة للصحابة ضرب

 انصر   اهلل ومساه احلديبية، صلح عاقبة حبسن واملؤمنني وسلم عليه اهلل صلى للنيب بشارة السورة هذه تنتضم  
  املؤمنني؟ يف فعلت ماذا التسمية فهذه ا،وفتح  

 يف وقع الذي حزهنم وجل   عز   اهلل وأزال املؤمنني، قلوب على السكينة بذلك فنزلت والكآبة، احلزن بني كانوا هم
 أنب اهلل فأعلمهم صورهتم، هذه كاخلائبني، عادوا املسلمون رجع ملا بالبيت، االعتمار عن صدهم بسبب قلوهبم
 على وأثىن ربه، عند وسلم عليه اهلل صلى النيب كرامة وأظهر واملنافقني، املشركني على السوء دائرة وأن، هلم العاقبة

 يف ذكر السورة، هذه حتتويه ما وهذا، اإلجنيل ويف التوراة يف مثلهم قدم قد اهلل وأن وبايعوه، عزروه الذين املؤمنني
 من منعهم اهلل أن وكيف ختلفوا، الذين األعراب فضح السورة يف وذكر احلديبية، يف حصلت اليت البيعة السورة

 احلديبيبة، عن ختلفهم عن هلم غفر استجابوا فإن آخر جهاد إىل سيدعون أهنم وأنبأهم خيب غزوة يف املشاركة
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 أن اهللمن  نرجو ذلك، ملعرفة دقيق لفهم حيتاجأيضا  وهذا عنه، اهلل رضي بكر أيب ملكانة شهادة فيها هذه وأيضا
 .العظيم كتابه فنفهم األعمار يف ويبارك األوقات يف يبارك

 لعبده اهلل من ستأيت املغفرة   چ ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ  :تعاىل بقوله بدأت السورة أن املقصود
 وسلم عليه اهلل صلى وهو العليا املكانة وسلم عليه اهلل صلى له يتمم لكي الفتح فهذا ربه، عند مكانته له الذي
 اهلل، بفعل وسلم عليه اهلل صلى رضاه وأتى الفتح، هذا فأتى ربه، عند العظيمة مكانته له اهلل، وخليل األنبياء خامت

پ  پ  پ  ڀ  چ شيء كل من إليه أحب له اهلل مغفرة تفكان .وسلم عليه اهلل صلى مكانته لرفع أتى هذا كل

 .چڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ 

 فكيف العزيز، النصر ذلك ومع املستقيم، الصراط إىل اهلداية النعمة متام ومع النعمة، متام هناك املغفرة هذه ومع
: قَالَ  ه َو؟ فَ ت ح   أَوَ : النَّاسِ  بَ ع ض   قَالَ  اآلية هذه نزلت ملا يف احلديث ورد ولذلك ا؟فتح   ويكون البيت عن نو د  ي  رَ 

  يقدرونه؟ كيف املوقف؟ هذا يف كانوا لو يفكرون كيف فالناس  ((لَفَتْحٌ إِنَّهُ بِيَدِهِ نَفْسِي وَالَّذِي))

 لكن !عنها ر د   العمرة، يريد وكان مكة، إىل وسلم عليه اهلل صلى النيب وصل، املوقف هذا مثل ي قدر كيف فلنفهم
 وقد مأجورين، ديارهم إىل غامنني ساملني وعادوا األمان أعطوا مث القادمة، السنة يقضوها أن هلم كان عنها ر د   ملا
 اأمر   األمن هذا بعد حصل مث غامنني، ساملني همرد   وجل   عز   اهلل هنا لكن حصل ما منهم وحصل أحد يوم مر  

 ،الدين ينشروا أن واستطاعوا ،البوادي يدخلوا أن فاستطاعوا بعض، يف بعضهم دخل الناس أن وهو اعظيم  
 .الطريقة هبذه تكون أن قدر اليت اهلل عطايا من كله فهذا حاهلم، يف أمن يف يكونوا أن واستطاعوا

 من كله وهذا !آالف عشرة عادوا مكة فتح يف عادوا فلما ،مائة وثالثألف  كانوا احلديبية إىل ذهبوا ملا هنمإ مث
 إال كان ما ،احلسن الظن   اهلل يف واوظن   ،اهلل بقضاء ورضوا ،األمر امتثلوا ملا أهنم وكيف املؤمنني، على اهلل فضل
 للدين اوانتصار   احزن   وراجعوه وسلم عليه اهلل صلى وكلموه كلمهم ولذلك .العظيم الفتح هذا وهبهم اهلل من عطية
 صلى وراجعهم وراجعوه وكلموه وسلم عليه اهلل صلى النيب كلمهم بعدما الصحابة أن قيل وقد ا،وخوف   اهرب   وليس

 يا واهلل الفتوح، أعظم وهو ورسوله اهلل صدق": له قالوا أهنم الزبري بن عروة عن البيهقي روى كما وسلم عليه اهلل
 .عنهم اهلل رضي منزلتهم رفعة متام من فهذا  ، "منا وباألمور باهلل أعلم وألنت ذكرت، فيما ذكَّرنا ما اهلل رسول

                                                             
َر َجاه     ِلم  وَلَ  خي   املستدرك على الصحيحني ، َهَذا َحِديث  َصِحيح  َعَلى َشر ِط م س 
 " دالئل النبوة"رواه البيهقي يف   
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 :اآليات يف يأيت ربه يعطيه وما وسلم عليه اهلل صلى النيب مكانة بيان مطلعها كان كما السورة هذه يف ونقرأ

ٴۇ   چ ربه عند وسلم عليه اهلل صلى النيب مكانة من هذا چۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ چ

 ال والنتيجة، بالتبليغ، األمة على تشهد چۈ چ األمهية، يف غاية صفات ثالثة چۋ  ۋ
 .القيامة ويوم الدنيا يف حاصلة الشهادة وهذه، الشريعة عن املخالفون ي عذر

 مبشر أنه التبليغ هذا على سيرتتبو  الدين، سي بلغ أنه معناه إذن ،اشاهد   وسلم عليه اهلل صلى رسلأ   فإذا
 :بعدها اليت اآلية تأيت. العصيان مراتب اختالف على للعاصني ونذير للمطيعني

 وحق   اهلل حق   ذكر وهنا چۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى چ
 :وسلم عليه اهلل صلى الرسول

 .املشرتك احلق        چۅ  ۉ  ۉ چ 

 وتقوموا وهوجتل   موهتعظ   ِبعىن روهوتوق   وسلم عليه اهلل صلى الرسول رواتعز   أي  چې  ې چ 
 .حبقوقه

 .وآخره النهار أول أي :وأصيال بكرة اهلل بحواتس   أي  چې  ې  ى چ 

 وسلم عليه اهلل صلى بالنيب اخلاص واحلق هبما، اإلميان وهو رسوله وبني اهلل بني املشرتك احلق ذكر اآلية هذه ففي
 هبذه األمور أن نعلم وبذلك والتقديس، وتعاىل سبحانه له التسبيح وهو باهلل اخلاص احلقو  والتوقري، التعزير وهو

 : الطريقة

 اهلل حق . 
 وسلم عليه اهلل صلى النيب حق . 
  .احلقوق بقية تأيت مث . 

 يبتدئ األمر سنجد الصالة خامتة للتحيات مثال نظرنا فإذا الشرائع، من كثري يف متبني   األمر هذا حال كل وعلى
 التحيات) تقولو  اهلل ييحت   فأنت واملسلمني، نفسك حق مث ،وسلم عليه اهلل صلى النيب حق مث ،وجل   عز   اهلل حبق
 عليه يصلي أن اهلل وتدعو اهلل من وتطلب وسلم عليه اهلل صلى النيب على تصلي مث ،اهلل إال إله ال أن وتشهد( هلل
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 بعد وهو أال الصالة يف الدعاء مواطن أعظم من موطن وهذا لنفسك، تدعو إنك مث إبراهيم، على صلى كما
  .اإلبراهيمية الصالة

 يف وسلم عليه اهلل صلى الرسول على تصلي اهلل، حق هذا الفاحتة تقرأ الطريقة، بنفس امليت على الصالة إىل ننظر
  .املسلمني وحق حقك فهذا ختصهم بالدعاء ولألموات لألحياء للميت تدعو مث ،الرسول حق هذا الثانية التكبرية

 النيب حق مث احلقوق مجيع على اهلل حق مقد   شيء، كل يف مراأل هذا على نسري أن علينا بقي هذا علمنا فإذا
 يسر،غاية يف ال الدين وهذا الوضوح، يف غاية هلل احلمد واألمر ،املسلمني  وحق حقك مث وسلم عليه اهلل صلى

وحنن نتعامل مع اهلل فال نضيع حق اهلل وال حق النيب  صادقني نكون أن حنتاجه الذي وكل بفضل اهلل عزوجل
 .صحابهأصلى اهلل عليه وسلم وال حق 

 النيب على بالثناء ابتدأت كما العظيمة السورة هذه ختمت مقصودنا، هي اليت السورة خامتة إىل نصل أن إىل

  چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤچ بالنصر سبحانه وتعاىل اهلل أخب فبعدما املؤمنني، على والثناء وسلم عليه اهلل صلى

ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    چ السورة مطلع  يف هذا چڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ چ: قال

 الذين اهلل جنود هم املؤمنني فإن الفتح، هذا من املسلمني حظ هذا إذن چ ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ

ذكرت عناية اهلل  هناف  چپ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀچ  هبم وسلم عليه اهلل صلى النيب نصر قد
 ونصره وهداه نعمته وأمت   له وغفر امبين   افتح   للنيب اهلل فتح كما ذهاب خواطر الشيطان عنهمإفوسهم و صالح نإب

  إصالحب عناية اهلل  هنا إذن، چڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ چ: قال
 وأقر   وثبت هذه العزائم  عزائمهم هم وثبتوثبت احلق همأهلم وقد عنهم، الشيطان خواطر وإذهاب املؤمنني نفوس
 .املؤمنني على وتعاىل سبحانه فضله من هذا كل ،القلوب يف اإلميان

 كأهنم الصورة كانت وا،ر د   يعودون، ال أهنم ظنوا للعمرة، جاؤوا نفوسهم، تبلبلت املؤمنني أن وقع األمر بداية يف
 ورسخ االضطراب، بعد نفوسهم اطمأنت أن إىل األمر تداولوا األمر تداولوا مث ا،فتح   هذا يمس    مث عليهم، انتصروا
 فذلك كاسفي البال شديدي االضطراب،  لبقوا ذلك االطمئنان والرسوخ فلوال الشك، خواطر بعد يقينهم

 فاهلل ،قلوهبم يف للسكينة إنزاال   نفوسهم يف إحداثه ومسى بالسكينة، اهلل مساه الذي هو هلم حصل الذي االطمئنان
 .إنزاال   أنزهلا

                                                             
  2:األنفال  
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 عليه اهلل صلى النبي صحابة على السكينة أنزل اهلل أن تفاصيله من كان العظيم والفتح النصر هذا إذن
 ،شت   قبائل نمِ  أهنم مع قلوهبم تأليف به حيصل ألنه ؛نصر املؤمنني على السكينة إنزال عظيم، أمر وهذا وسلم،

 اليت السكينة وهذه، القلوب وتأليف السكينة بإنزال نبيه نصر وجل   عز   اهلل لكن حال، اجلاهلية يف حاهلم وكان
 الذي الشديد االضطراب حيول اهلل بوعد واليقني النفوس يف الشيطان يلقيه ما زوال فإن عجيب، أمرها نزلت
  ملاذا؟ سكينة، مسيت فلذلك تام، سكون إىل القلب يف يكون

 خامر ما يزول ويتوقف، يسكن كأنه باهلل الثقة تأيت فلما القلب، يف حركة كأهنا اضطراب اضطراب هناك ألن
 يشكك أن ميكن ما يذهب الغمة، تنقشع ،الرمحن بوعد اليقني القلب إىل ويدخل ،الشيطان وساوس من العقول

 أن باخللق اهلل لطف من لكن السوء، ظن باهلل الظانني باملنافقني يلتحق احلق يف شك لو هألن؛ احلق يف اإلنسان
 ودعاه، وآالئه عظمته يف روتفك   ،اهلل عرف من يستحقها عظيمة نعمة هي اليت العجيبة السكينة هذه يعطيهم

 يثبت أن الكرمي العظيم وهو اهلل من نرجو فإننا الفاضلة، األيام هذه مثل يف اخصوص   الدعاء، يف عليه وأحل   ودعاه
 اهلل عطايا أعظم من هذا فإن املؤمنون، يذوقها اليت السكينة ويذيقنا اليقني، برد علينا ينزل وأن قلوبنا، يف اإلميان
 .للخلق

 حتتها ويكتبون وينزلوهنا مقاطع يسجلون فقدوا عقوهلم  الذين السفهاء من اليوم بعد اليوم نسمع أن يؤسفنا نهإو 
 أهنم تعرف تسمعهم ملا !!فسق كفرية، كلمات كلها !(؟ارتدت عن االسالم  ملاذا اإلسالم، تركت ملاذا)

 وهو فنسأله املقيم، النعيم ذاق اليقني برد ذاق فمن نفسيون، مرضى أهنم حقهم يف تقوهلا كلمة أقل مضطربون،
 عليه والثناء إليه االلتجاء إال لنا ما ا،صرف   الشك عنا يصرف وأن قلوبنا، يف اإلميان علينا يثبت أن القلوب مالك
 .يديه بني والفقر

 الرسول على ثناء فيه السورة فمطلع املقصود، يف منطبقني وخامتتها السورة مطلع أن بيان اإلشارة هذه من املقصد
 .املؤمنني وعلى

 ،چٺ  ٺ  ٿ  ٿ چ ، چپ  پ  چ ،  چ ٱ      ٻ  ٻچ   وسلم عليه اهلل صلى للنيب فاخلطاب

 .الكرمي للنيب هذا كل چٹچ
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 وإن باملؤمنني، ألطفك ماف چڄ  ڄچ قلوهبم يف السكينة إنزالالفتح  هذا من حظهم كان واملؤمنني
 أن وجل   عز   اهلل فنسأل اإلميان، زيادة أسباب لعباده يسبب الذي فهو السكينة، إنزال هو هنا اإلميان زيادة سبب

  .اإلميان زيادة أسباب لنا يسبب

 

 صحابته وعلى وسلم عليه اهلل صلى الرسول على ثناء فيها التي مقصدنا  التي هي خاتمةال إلى نصل أن إلى
 :الكرام

 مرية ال احق   اهلل رسول أنه ،الكرمي النيب على به ي ثىن ثناء أعظم وهذا چٱ  ٻ  ٻٻچ: وتعاىل سبحانه يقول
 .كله الدين على دينه إظهار أراد واهلل الصادق، فهو ذلك، يف

 لطيفة إشارة فيه اأيض   وهذا، وسلم عليه اهلل صلى مناقبه وجل   عز   اهلل يذكر اواهتمام   عناية   چٱ  ٻ  ٻٻچ

 رَسُولُ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ قَاضَى مَا هَذَا)) الصلح صحيفة يف يكتبوا أن من املشركني امتناع من احلديبية يف حصل ملا

 اهلل، رسول أنه ليعلمون وإهنم واهلل كذبوا  !ال بَ ي تِ  َعنِ  َصَدد نَاكَ  َما اهللِ  َرس ول   أَنَّكَ  نَ ع َلم   ك نَّا َلو  : وقالوا( (اهللِ

  .چٱ  ٻ  ٻٻچ :عليه الثناء يف اهلل فقال

 صلى اهلل رسول أصحاب على ثناء چٻ  پچ :حقهم يف فيقول الكرام للصحابة العظيم الشرف ويأيت

 ِبن وابتداء كلهم الصحابة فاملراد والتأييد، بالطاعة طيبة صحبة يصاحبونه چٻ  پچ وسلم، عليه اهلل
  .احلديبية صلح يف كان

 من رسول احممد   أن نسمع أن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أصحاب على الثناء يف يكفينا أنه هذا معىن إذن
 ممن اأيض   هم سيكونونوالذين معه   ،صفات الكمال ،صفات هلم هبم؟ ما معه والذين ،معه هم َمن وهناك اهلل،

 .والتوحيد اهلدى بنشر وتعاىل سبحانه اهلل همفكل أرسلهم؟ شيء بأي اهلل، أرسلهم

 فيقول واملدن البوادي إىل يرسل وسلم عليه اهلل صلى الرسول كان كما فهم النبوة، مرياث حتملوا أهنم هنا واملعىن
 هذه ووصفت معه، والذين العظيم، الرسول اهلل رسول فمحمد، اهلل رسول رسول: نفسه يعرف منهم الرجل

                                                             
 (.  4 ، .وكتابة الشروطكتاب الشروط، باب الشروط يف اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب " )صحيح البخاري"  
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  أحسن حتملوها حتمل، خري حتملوها حتمل، أحسن حتملوها وقد ،الرسالة هذه يتحملون اأيض   هم ،هلم الصفات
 ما اهلل من عليهم لكن حتميهم، دوال   هلم اليوم أصبح الذين املنافقني، وتكلم تكلم مهما حتمل يكون امم

 ما اهلل من عليهم لكن !ويكذبون؟ فيغمزون يأتونثم  الكرام، وصحابته رسوله على اهلل أيثني يستحقون،
 . يستحقون

ألن املؤمنني  ؛مدح وصف وهذا ،ظهار العداوة هلمإو يف قتاهلم الشدة  چپ  پ  پچ أهنم اهلل وصفهم
 هم الذين أظهروا  الغضب هلل، اإل سالم، نشروا الذين هم احلق فئة هم  حممد صلى اهلل عليه وسلمالذين مع النيب 

 .  واحلب يف اهلل،  والبغض يف اهلل، هم الذين عرفوا االميان وعرفوا الغضب هلل

 بنور أضاءت قلوهبم ،نوار النبوةأأشرقت عليهم  ا،إميان   املؤمنني أقوى هم  وسلم عليه اهلل صلى النيب  أصحاب
 كراهيتهم تكن لو  ، املضادة متام والكافرين املؤمنني نفوس بني فإن ،أن يكونوا أشداء على الكفارالجرم  ،اهلل

 حق   على يالتعد   من الشديد االنزعاج الشرك، كراهية على مبنية كراهيتهم وإمنا بينهم، شخصية مواقف بسبب
 اهلل عن يتكلم اأحد   تسمع ملا القلوب يصيب الذي الضيق اهلل، غري أحد ي دعى أن من الشديد االنزعاج اهلل،

 على أشداء كانوا أن إال منهم كان فما النبوة، أنوار عليهم أشرقت قوم هؤالء الشدة؟ يسبب هذا أليس، بسوء
 .الكفار

 خري أهنم هؤالء تاريخ يف امسع وعلي، وعثمان وعمر بكر أيب العظام الصحابة تاريخ يف امسع تارخيهم، يف وامسع
 وحماورهتم موقفهم إىل إملاح فيها رِبا هلم، الكمال صفةالصفة  هذه الكفار، على األشداء وهؤالء، اإلميان لوامث   من
 وكان عنه، اهلل رضي عمر همأشد   وكان الكفار، على شدهتم منهذا  كان رِبا قريش، مع الصلح إبائهم يف

كيف فارق اهلل   اهلل فسبحان، بكر أبا الصلح إبرام يف وسلم عليه اهلل صلى النيب توخاها اليت للمصلحة أفهمهم
م وا الناس أيها": يقول صفني يوم حنيف بن سهل كان لذلكو  ،بني نفوسهم وكلهم على اخلري والصالح  الرَّأ يَ  اهتَِّ

يِن، َعَلى ، َأيب  يَ و مَ  رَأَي  ت يِن  َوَلَقد   الد  َتِطيع   َوَلو   َجن َدل  نَاه   فعله َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ولِ  َعَلى نَ ر د   َنس   أي  "َلَرَدد 
  .يقاتلوهم أن يتمنون كانوا للكفار بغضهم شدة من

 على وال املصاحل على مبنية ليست هي اليت الرمحة هذه أعظم وما چڀ  ڀچ الوصف هذا مقابل يف
 يف وترامحهم أخوهتم أخبار وردت وقد، البد الرمحة تكون اإلميان فأخوة نفوسهم، يف اإلميان أخوة من وإمنا ،اهلوى

  .وسلم عليه اهلل صلى الرسول وكالم القرآن من كثرية مواضع
                                                             

 (.14 7باب َغز َوِة احل  َدي بَِيِة، كتاب املغازي، " )صحيح البخاري"  
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 حكمة إىل آرائهم، أصالة إىل إمياء وهذا والرمحة، الشدة :-متضادتان خلتان- أمران جيتمع أن هنا والعجب
 والناس أحد، كل مع السالم يطلبون فرتاهم واحدة، ميلة مييلون وال أخالقهم يف يتصرفون هم وأهنم عقوهلم،
 نفوسهم على تغلب فال والرشد، احلكمة فيها وتصرفاهتم أعماهلم إمنا، السالم معهم يطلبون وهم هبم ميكرون
 ذكر املائدة سورة يف وجل   عز   اهلل لذلك ا،تأدب   أنفسهم يؤدبون إمنا باجلبلة فقط يتصرفون وال أخرى، دون حممدة

 معىن  چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےچ   املدح على الصفة هذه

 كَمَثَلِ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ تَرَاحُمِهِمْ فِي الْمُؤْمِنِنيَ تَرَى)): وسلم عليه اهلل صلى النيب قال كما ،بينهم رمحاء أهنم ذلك

عاجزين عن  ،أن نستغيث اهلل أن يرمحهم وينزل عليهم الرمحات يف كل مكان لذلك من رمحتنا بإخواننا  ((الْجَسَدِ

 إني) :قل بل الدعاء، إال أملك ال :تقل وال عظم تعبري عن حبنا له،ألكن استغاثتنا باهلل  ،ليهم بالعونإنا ييدمد أ
 .!(الدعاء إنه سالح أعظم أملك

 وانكسارهم وخشوعهم وبذهلم معتنني بصالهتم أهنم ميزاهتم أهم الكرام الصحابة  چڀ  ٺ  ٺچ
أبو ننا نسمع من بعدهم يقولون كما قال أال إما يغين عن الثناء عليهم  وجل   ، وقد قال فيهم اهلل عز  موصوفني

ا وكان مسجد النيب مم الرتاب،و  احلصى على سجدوا قوم إهنم ،"األثواب على ال الرتاب على جدونيس" :العالية
 هلل هذا ذل   فأي   !يسجد يف ماء وطنيصلى اهلل عليه وسلم ن النيب أوقد ورد حت يف ليلة القدر  ،رف يف بنائهع  

 !؟باإلميان فرح وأي  

ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   چ يريدون؟ ماذا ، چڀ  ٺ  ٺچ الصالة كثرة وهي الصفة هبذه و صفوا

 !للناس إلظهارها حاجتنا أشد   وما الصفة هذه أعظم فما ،چٿٿ

 !!.املنافق؟ أيها همتذم   فكيف اهلل، ميدحهم طاعة أهل اد  سج   اع  رك   كانوا

يقول اهلل  كم أثر االخالص يف قلوهبم،! قلوهبم؟ يف عمل من لإلخالص كم چٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ چ

 . وجهه إال بذلك يريدون ال أهنم باإلخالص هلم اهلل شهد چٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ چيف وصفهم 

                                                             
 47: املائدة   
 (.  21كتاب األدب، باب َرمح َِة النَّاِس َوال بَ َهائِِم، " )صحيح البخاري"  
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 وجوههم، يف سيماهم أن ذكر مث إخالصهم، وجل   عز   اهلل ذكر چٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ چ
 يأتون القيامة فيوم القيامة، يوم هلم وستكون الدنيا، يف هلم كانت الوجه يف ظاهرة هي اليت السيما هذه أن: املعىن
 حسنت بالليل صالهتم كثرة من !أحواهلم أعظم فما هلم، كرامة اهلل جيعلها البدر ليلة كالقمر الوجوه بيض وهم

ٹ   ٹ   چ ،ذلك يف املعلى القدح هلم هم ولكن شاء، ملن وجل   عز   اهلل يعطيه أمر وهذا بالنهار، وجوههم

أهل االميان يف الدنيا ويف  يراه انور   الوجه تورث الصالةاليت هي  بالذات الطاعة هذه چٹ  ٹ  ڤ    ڤ
 .خرةاآل

 أن قبل التوراة يف وصفهم إىل ي شار أن العجيب األمر هذا چڤ  ڦ  ڦ   ڦ چ :وجل   عز   اهلل يقول
 هلؤالء انظروا: ويقال قبلهم، كان ملن نحاضري كأهنم أصحابه ويوصف النيب يوصف نتعجب، أن البد يكونوا،

النيب صلى أصحاب  وصف التوراة يف وجاء وسلم عليه اهلل صلى النيب ُميء ذكر التوراة يف فجاء! اخللق خري هم
 !ما أعجب حاله !، فما أعجب حال من يقع يف أعراضهماهلل عليه وسلم

 اهلل نسأل ولكن !عجب !عليهم؟ أوتتجر   فتأيت واصطفاهم، واختارهم ،السابقة الكتبيف و  كتابه يف اهلل زكاهم 
  ميدهل   يطلبوا من اهلل أنن أوما تشابه عليهم دون  أهوائهم وراء واجر   القوم إن اإلميان، علينا يثبت أن وجل   عز  

 .احلق

 : اإلجنيل يف مثلهم أعجب وما اإلجنيل، يف مثلهم نرى ،التوراة يف مثلهم هذا

 وكيف اخلري، من فيه وما بالزرع الصحابة هب  ش   ،مثل أي متثيل، هنا ؟كزرع معىن ما چڄ   ڄ  ڄ  ڄ چ
 كما املؤمنون يكثر حت بالدعوة غريهم قلوب يف اإلميان ينمون هم مث الزرع، كنمو   فنما قلوهبم يف اإلمياندخل 

 .العظيمة الشجرة النواة من تنبت وكما سنبة، مائة احلبة من نبتت

 شجرات األصل جبانب ومنا وتفرعت خرجت اذا حصل فيها؟م احلبة هذه چ ڃ  ڃ  ڃڄ    چ
 .صغرية

 .صغرية اوفروع   ازروع   خترج اأيض   هذه واحلبة متينة ساق تأيت أي صغرية، فروع احلبة، وفروع الزرع، فراخ هو والشطأ

 .املعاونة من مؤازرة قواه،أي  :فآزره
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 نتيجة حصل؟ فماذا احلبة، فروع الزرع، فراخ جبانبها خرج الساق هذه ،اساق   أخرجت بذرة عندي أن املعىن
 .ببعض بعضهم اشتد   أي املؤازرة، حصلت امع   وجودها

 .اغليظ   اقوي   أصبح أي استغلظ  چڃ چ

 وأ األغصان فيه خترج اليت األصل أي والشجرة الزرع وساق ساق، مجع والسوق  چچ  چچچ
 .السنابل

 حت ومناؤهم بدايتهم يف املسلمني حال تشبيه هذا معناه؟ ما التمثيل هذا چ چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍچ
 وتغلب أمره استحكم حت يوم بعد ايوم   ىيتقو   كان وكيف اضعيف   اإلسالم دين بدء نيتضم   فهذا وانتشروا، كثروا
 :املثل تفاصيل يف فلننظر أعدائه، على

 اإلميان، قلوهبم يف عَز رَ  وسلم عليه اهلل صلى والنيب بالزرع، وسلم عليه اهلل صلى النيب أصحاب وجل   عز   اهلل هشب   
 رضي اهلل عنه بكر أيب األوائل من املؤمنني األرض، يف بذرت اليت الزرع حبات األوائل املؤمنون هؤالء وكانوا

 املسلمني وأيدوا اجتمعوا الذين وعمار وكل من ابتدأ باالسالم، مث أتى هذا الفرع الشطأ وبالل وعمار وخدجية
 زروع من منه ويتولد حوله يلتف ِبا األساسي الزرع يي قو  كما وأكثر بأكثر اهلل قواه مث بعض، إىل بعضهم وانضم

 .چچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  چ حال إىل يصل هذا الساق، تقوي

 من أصبح من": مالك قال لذلك منهم، اظونتيغ الكفار منهم؟ اظتي غ الذي صفة ما منهم، ي غاظ قوم هم إذن
 العظيم الزرع هذا إذن ،"اآلية هذه أصابته فقد وسلم عليه اهلل صلى الرسول أصحاب على غيظ قلبه يف الناس
 اليت أحواهلم وصف من فيه املثل فهذا الكفار، يغيظ ا،قوم   يغيظ سوقه على واستوى استغلظ مث اصغري   كان الذي
 إىل ويشري ،الصحابة خيص حال هبم، غريهم إغاظة إىل غريهم تسلطال ومن القوة، إىل الضعف من عليها كانوا

 :مهم أمر

 فيها حالة من ينزعج ال بدعوهتم دعا ومن ضعف، فيها حبالة سيمر أنه يستعجب ال سريهم على سار من أن 
 اجتمعت وهذا وهذا هذا يف نبتت فإذا اخللق، قلوب يف تنبت البذرة كحبة كالزرع، اإلميان فإن كرب،

 .سوقه على فاستوت ستغلظتاف
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 يغفر وجل   عز   اهلل أن على دليل وهذا چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ چ
 من نرجو وهم قادتنا وسادتنا ومن ،وله أجر عظيم ،يغفر له الصاحلات، وعمل وآمن الطريق على استقام من لكل
 .والصاحلني واألنبياء والصديقني النبيني مع الدين يوم هبم جيمعنا أن اهلل

 


