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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد  نا الفاضالت، إليكمأخوات
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 )الدروس المعتمدة من األستاذة فهي موجودة في شبكة مسلمات قسم 

 (ن دروس األستاذة أناهيدم

http://www.muslimat.net/ 

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

 ..اهللوالشيطان، ونستغفر 

 .واهلل الموفق لما يحب ويرضا

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

 

 .مجعني أوالصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه  احلمد هلل رب العاملني

 .املبارك الشهر هذا اتلقاء ضمن من التاسع اللقاء هو تهومن   اهلل بفضل اليوم نالقاؤ 

 للمؤمنني اخلطاب فيها أابتد اليت ،األنفال سورة العظيمة السورة هذه حول اؤنلقا اهلل بإذن وسيكون
 :وسلم عليه اهلل صلى وللنيب

پ  پ   چ حممد يا يعين  چٻ چ: واجلواب املؤمنني حال عن خرب  چٱ  ٻ  ٻٻچ 

 ببعض بعضكم عالقاتكم  چڀ  ڀ  ٺٺ  چ املؤمنون أيها يا چپپ  ڀ  ڀ

 أي   چٿ  ٿ    ٿ چ عليه السورة ستدور الذي العظيم األمر وهذا چٺ  ٺ  ٿ چ
 جدا   مناسب بالطاعة األمر وهذاالرسول،  وتطيعوا اهلل تطيعوا أن املؤمنني أيها يا منكم يستلزم اإلميان أن
 قصة يف نزلت اآليات وهذه الكفار، أموال من األمة هلذه هبا اهلل مين   اليت الغنائم هي األنفال فإن ،هنا

 املسلمني بعض بني حصل أوله يف األمر فألن املشركني؛ من املسلمون غنمها كبرية غنيمة أول بدر،
 هذه أن اهلل، من اإلجابة كانتصلى اهلل عليه وسلم   النيب سألوا األموال؟ هذه تقسم كيف ،نزاع

 اهلل تتقوا نأ الواجب بل ،اهلل حكم على لكم عرتاضا فال ،اشاء حيث هنااعيض ورسوله هلل األنفال
كلمتكم،  جتتمع ذلكفب وحتاب   تواد   حيصل بل وتدابر تقاطع بينكم يكون وال بينكم ذات وتصلحوا

 اهلل طاعةل صاحبه يدعو اإلميان چٿ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      چ: واألمر اجلامع هلذا كله
 .للرسول الطاعة وال هلل الطاعة منه يقع ال ؤمنمب ليس من ،الرسول وطاعة

 الصفات، خرآ إىل چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ چ املؤمنني صفات تتأ مث
 .األنفال فيها نزلت اليت الغزوة ،الغزوةالناس يف تلك  حوالت الغزوة وأذكر  مث الصفات فذكرت

 خطاب فيها الزال اليت ،السورة نفس من 02 اآلية وهي اآليات من مقصودنا إىل نصل نأ إىل

ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ    چ :وجل   عز   اهلل فيقول للمؤمنني،
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 اآلية نأ إال چٿ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      چ السورة بداية يف ذكر وهذا چڳ

 . چگ   ڳ چ ل  التو  عن هني فيها هنا

 يف وهم مسعنا يقولون كيف  چڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ  ڱ   ں   ں چ هني
 !يسمعون؟ ال حقيقتهم

 على يدب   ما شر     چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ چ :مث خيربنا تعاىل 
 .السياق هذا يف به يقصد ماذا فنفهم ،يعقلون ال الذين البكم الصم األرض

 بالسماع؟ املقصود ما چ ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆچ

،   چڱ  ڱ   ں   ں  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ چ األول املقصد به مقصود أنه أكيد

إىل تكرار  ظروافان ، چھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆچ
 .السماع

 چڑ   ڑ  ک  ک  ک  کچ: األمر األول

 الرسول چۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېچ: األمر الثاين
 .نستجيب وهنا ،نطيع هناكنستجيب، أن  منا املطلوب ،نايحيي ما إىل يدعونا

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ       وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ     ې  ې  ى  ى   چ

 .الذين ظلموا منكم خاصة من؟ تصيب إذن چۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئىئ

 .الصفة هذه اهلل عن علمواا  چىئ  ىئ  ی  ی  ی  چ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ   چ

 . اآلن جديد خطاب  چڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ
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  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ چ

هذا اخلطاب الثالث يف هذا  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ
 .( ينهى عن اخليانة)السياق 

چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   چ الرابع اخلطاب يأيت

 . چڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  

 : تعلقاتهنرى كل خطاب مب ،مرات ربعأ للمؤمنني خطابفيها  ورد ،آيات تسع هذه إذن

 چڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ چ: ول خطابأ 

ڻ  چ: وتعلق به، چڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ  ڱ   ں   ں چ: علق به قوله تعاىلتت

ھ  ے  ے  ۓ   چ: قوله تعاىل وتعلق به، چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ 

عضها مبنية مع ب إذن هذه اآليات متصلة.  چۓ  ڭڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

 .چڑ  ک  ک  کڑ    چ: على اخلطاب األول

ې  ې  ى  ى  ائ   چ، چۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ   چ :أتى اخلطاب الثاين

ٱ  ٻ  ٻ   چ، چۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئىئ    چ ،چائ  ەئ  

 .هذه كلها متعلقة باخلطاب الثاين چٻ

ڦ  ڄ  ڄ   چ  ،چ ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ چ: اخلطاب الثالث

 .قة هبامتعل     چ ڄ  ڄ

خرب عن آثار   چچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ  چخطاب : ةآلية األخري 
 .التقوى
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على األسئلة، وأكثر ذلك يف   وجنيب تفسريها أربع خطابات يف تسعة آيات، نفهم ،اآليات جممل فهمنا
 اهلل رمحهكالم الشيخ 

 ..نقرأ يف التفسري

 

 چڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک   چ: اهلل تعاىل قال

 معيته، به يدركون الذي اإليمان بمقتضى يقوموا أن أمرهم المؤمنين، مع أنه تعالى أخبر لما:  قال

 چڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک   چ  : فقال

 نهأ خربأ فأين ،املؤمنني معملا أخرب تعاىل أنه  يقول ألنه؛ السابقة اآليات إىل نعود أن سريشدنا هذا إذن 

ڀ    پ  پ  پ  ڀ   ڀ چ: تعاىل قوله يف وهي السابقة اآليات يف أخرب املؤمنني؟ مع

واآليات السابقة فيها داللة على أن  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ: قبلها، و چ ڀٺ
 يقوموا أن أمرهم المؤمنين مع أنه تعالى أخبر لماـــــ ـفاهلل مع املؤمنني ينصرهم ويؤيدهم سبحانه وتعاىل، 

 مع اهلل باإلميان، تكون اهلل معية أن مهم تقرير هنا إذن ،معيته به يدركون الذي اإليمان بمقتضى
 .سبحانه وتعاىل معيته به تدركون الذي اإلميان مبقتضى املؤمنني أيها يا فقوموا ،املؤمنني

  ء؟شي بأي تكون الطاعة چڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک   چ  : فقال

 . واتتول   ال مبعىن  چگ  گ  گ چ  نهيهما واجتناب أمرهما بامتثال

   . ولهرس وطاعة الّله، طاعة هو الذي األمر هذا عن  : أي 

 في فتوليكم ونصائحه، ووصاياه، وأوامره، الّله، كتاب من عليكم يتلى ما چگ   ڳ چ
  . األحوال أقبح من الحال هذه

 .اإلنسان عليها يكونميكن أن  حال أقبح هذه تتولوا مث ونواهيه وأوامره اهلل كالم تسمعون يعين
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 الدعوى مجردب تكتفوا ال  : أي چ ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ  ڱ   ں   ںچ: قال
 .لها حقيقة ال التي الخالية

 .العمل إىل يرشدهممل  السماع هذا ولكنمسعوا بآذاهنم  مسعنا يقولون أهنم ؟ اخلالية الدعوة هي ما  

 .هلا حقيقة ال خالية دعوة رسوله، وال الّله يرضاها ال حالة فإنها 

 . األعمال قتهوصدّ  القلوب في وقر ما هولكنّ  ي،والتحلّ  يبالتمنّ  اإليمان فليس

 يسمعون ال وهم السماع عونيد   فالذين، العمل وصدقه القلب يف وقر ما هو اإلميان ،يقيين حق وهذا 
 نزلةمب مساعهم فأصبح ،بعد فيما هذا لنا سيتبنيو  ،قلوهبم يف ليست فاملعاين ،واتعاظ تدبر مساع يعين

 مساع يسمعون ال وهم ،عمل وال فهم غري من بآذاهنم يسمعون حقيقتها، هذه مسعوا ما فكأهنم ،العدم
 .أصال   يسمع ال كالذي حاهلم أصبحف ،فهموني فال ،عاظوات   رتدب  

 

 عن چ  ہ چ وهم والنذر، اآليات فيهم تفد لم من چ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ چ  : تعالى يقول

  . به النطق عن چ  ہچ الحق استماع

 .به النطق بومطلو  احلق مساع مطلوب والنطق، السماع إىل إشارة وهنا 

 جميع من الّله عند شر فهؤالء يضرهم، ما على ويؤثرونه ينفعهم، ما  چ ہ  ھ  ھچ
 .األرض على تدب اليت الدواب

 معاصيه في فاستعملوها الّله، طاعة في ليستعملوها وأفئدة، وأبصارا أسماعا أعطاهم الّله ألن
 احلق يسمعون الذين   . البرية خيار من يكونوا أن بصدد كانوا فإنهم الكثير، الخير بذلك وعدموا
 . رهبم رضا إىل احلق هبذا ويصلون

هم اختاروا ألنفسهم أن يكونوا شر ، البرية شر من يكونوا أن ألنفسهم واختاروا الطريق، هذا فأبوا
 .الربية
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  هو؟ ما عنهم، الّله نفاه الذي والسمع

 منفي فهؤالء ،بقلبك املعاين وتسمع بأذنك الكلمات تسمع نتأ إذن القلب، في المؤثر المعنى سمع
 .املعىن مساع عنهم

 يسمعهم لم وإنما آياته، من سمعوه بما عليهم تعالى الّله حجة قامت فقد الحجة، سمع وأما
  . آياته لسماع به يصلحون خيرا فيهم يعلم لم ألنه النافع، السماع

 كل على احلق يعرض أنه خبلقه تهرمح من وجل   عز   اهلل أن وهو عنده نقف أن جيب عظيم معىن وهنا
 على مقبال   رادة احلق ا إلصادق   كان فمن احلق، ختيارال تكفيهم اليت األدوات من ميلكون واخللق اخللق،

 طرق عنه وجل   عز   اهلل يصرف ،العناد يريد اإمن احلق يريد ال ذلك خالف كان وإن ،اهلل أعانه ،ربه
 .القادمة اآليات يف أكثر هذا لنا سيتبني  و  للشر، إال مييل ال قلبه ويصبح اخلري،

 

  الطاعة عن چ ۇچ  والتقدير الفرض على  چ ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭڭ   ڭ  ڭچ

 تعالى الّله أن على دليل وهذا الوجوه، من بوجه الحق إلى لهم التفات ال  چ ۇ  ۆچ
  ؟ فيه خري ال الذي هذا من فيه، خير ال لمن إال والخير، اإليمان يمنع ال

 احلمد وله  ،جيادلك جتده إمنا وينمو يزكو جتده ال اخلري تعطيه فأنت ، عنده يثمر وال لديه يزكو ال ذيال 
 .املقياس لنا تبني اآلن اآليات أيت؟ ستاملقياس ما   . هذا يف واحلكمة تعاىل

 

 عباده تعالى يأمر چۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېې  چ
 ممنه اإليمان يقتضيه بما المؤمنين

 :ملا معكم من إميان افعلوا، والفعل هنا هو   چ ۈ  ۈ    ٴۇ چملا تسمع 

 .استجيبوا هنا ،طيعواأ هناك ، وللرسول لّله االستجابة وهو
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 عنه، نهيا لما واالجتناب إليه، والدعوة ذلك إلى والمبادرة به أمرا لما االنقياد  : أي :ستجابةاال
 ستجيبواا معىن سيتبني ؟ استجيبوا معىن ما:  نعدها أمور ةعد هذه إذن  . عنه والنهي عنه واالنكفاف

 :يعين وللرسول هلل ستجيبواا ،خطاب بعد أمر بعد تأيت ستجابةاال أن فهمت إذا

 .هذا به أمر ملا نقياداال-1

 .ما أمر اهلل ورسوله إىل واملبادرة-0

 .إىل ما أمر اهلل ورسوله والدعوة -3

 .عنه هنيا ملا جتنابواال -4

 . عنه والنهي عنه نكفافاالو  -5

 يسمع املستجيب أن :املعىن ،عنه النهي هي اخلامسة تصبح معا   واالنكفاف االجتناب جتعل أردت فإن
 .اهلل هنى ما عن وينهى ويبتعد وينكف عنه هنى الذي وجيتنب إليه يدعو ذلك يف يبادر ينقاد األمر

 وصف هذا  إليه، ورسوله لّلها دعا ما لكل مالزم وصف چۅ   ۉ  ۉ   ېې  چ  : وقوله 

ۅ   ۉ  ۉ    چ قوله من األوىل الفائدة هذه ،حيييك أنه وصفه إليه ورسوله اهلل دعاك شيء كل يعين

 :وأيضا   ،احلياة ملك يسبب هذا إذن چېې 

 حياة فإن، وحكمته فائدتههو  وهذا حيييك أنه وصفه إليه اهلل دعاكم ما فكل .وحكمته لفائدته وبيان
 . الدوام على رسوله وطاعة طاعته ولزوم تعاىل الل ه بعبودية روحوال القلب

لكن أهل الكفر ال يعرفون من احلياة إال حياة الدواب، أما أهل اإلميان يعرفون أن حياة القلب والروح 
 والفائدة حيا   نتك صلي ،احي   تكون به فأنت تعمله عمل كل ولذلك ،طاعته ولزوم اهلل بعبودية تكون

 من والفائدة احي   تكن تصدق احلياة، تكون الصيام من والفائدة احي   نتك مص احلياة، ةالصال من
 .احلياة قلبك يف يبقى أن الغيبة ترك من والفائدة ،احي   تكن الغيبة تركا حياة، لك أهنا الصدقة



 األنفال سورة من 02-02 اآليات تفسري:  التاسع اللقاء

 

  هـ4141لقاءات رمضان 

 جزء تعطل املوت قتذ فإذا املوت تذوق فأنت قلبك، من جزء مات فقد عنه هنيت ما قرتفتا إذا
 أكيد ،أطرافه بعض تتعطل ما مثل،مثل ما يتعطل مسع اإلنسان اإلنسان بصر يتعطل ما مثل القلب،

 الذي ما مسعك تعطل إذا !؟تسري جعلكسي الذي ماف قدمك لتتعط إذا أطرافك، تتعطل أن تكره أنك
  ! ؟تسمع جيعلك

 به أمرت عمل بكل تقوم أن وفقت فإذا ،حياة هناأ هبا اهلل أمر اليت عمالاأل من عمل كل صفة إذن
 بصورة حياتك متارس أن وفقت قلبك يف احلياة نتشرتا فإذا ،احلياة لنفسك تطلب أنت فمعناه

 يف تكون فأنت مشلولة وال مريضةوليست  متكاملة هجزاؤ أو  كله حيا   كان لو بدنك أن كما ،صحيحة
 .صحيحة دنيوية حياة

ۋ  ۋ  ۈ  ۈ    ٴۇ   چ ، چ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک چ    إذن

 ،انكفوا ،اجتنبوا ،ادعوا ،بادروا دوا،اانق ،وللرسول هلل ستجابةاال صفةمن  طاعتكم فلتكن چ ۅ
 .عنه اهلل هناكم ما عن الناس اهنوا

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   چ   : فقال وللرسول لّله االستجابة عدم عن حذر ثم: قال

 ذلك، بعد أردتموه إذا وبينه بينكم فيحال يأتيكم، ما أول الّله أمر واتردّ  أن فإياكم چ ەئ
 . تستجيب فال عليكمختتلف قلوبكم  ،قلوبكم وتختلف

 قول من العبد فيكثر . شاء أنى ويصرفها شاء حيث القلوب يقلب وقلبه، المرء بين يحول الّله فإن 
 يف لذلكو  ،(طاعتك ىلإ قليب صرف القلوب مصرف يا دينك على قليب ثبت القلوب مقلب يا)

َي اللَُّه َعْنُه  البخاري رواه الذي احلديث ُكْنُت ُأَصلِّي َفَمرَّ ِبي َرُسوُل ": قَالَ َعْن َأِبي َسعييدي ْبني اْلُمَعلَّى َرضي

:  مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ)) :اهللي صلى اهلل عليه وسلم َفَدَعايني فَـَلْم آتيهي َحَّتَّ َصلَّْيُت مثَّ أَتـَْيُتُه فَـَقالَ 

 ،عظيم مطلب ،عجيب مرفاالستجابة أ "(({يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ}

 .الطاعة إىل املبادرة يف غاية يكون احلالهذه  يف العبد
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 يعنيه ال من اعمس اهلل أمر تسمع ال ،عناية عدم ،رد   ،كسل قلبك من يقابل ال اهلل أمر يأيت ملا مبعىن
 صدرك ينشرح نأ ورائها من منك يراد والنواهي وامرباأل القرآن يف خياطبك ملا وجل   عز   اهلل فإن الشأن،

 أنفك اآليات تسمع العقل، وسلب والبكم بالصمم مصابا   تكن فال وامر،األ هذه عقلك يدرك أن هلا،
 يصلحك ما بقلبك تسمع أن عن لتكس ال حيييك، ملا دعاك إذا بقلبك ستجيبا! لك ليس اخلطاب

 مسعوا ممن نتك والاخلطاب،  يسمع ال فكأنه اخلطاب له يوجه ممن نتك وال والطاعة، الرب أعمال من
 .احلقيقة يف يسمعون ال وهم

 .وللرسول اهلل ألمر ستجابةباال عليك ،الحياة أردت إذا إذن

 مثل ليس اليوم قلبك فإن ،باإلجابة واستعجل فبادر چ ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ چ واعلم
 اليت اللحظة ستأيت هأن واعلم ،بالطاعات بادر ،ساعة بعد قلبك مثل ليسالساعة  وقلبك غدا قلبك

ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  چ  السماع عند من األمر فيبدأ العمل، وقت فيها ينتهي

 كالذين تكن وال ، ال تتوىل بقلبك عن أمر اهلل وأمر الرسول، امسع چگ  گ  گ  گ   ڳ
 .ونيسمع ال ةاحلقيق يف وهم مسعنا لواقا

، وال هم يأمروا، يسمعواهم  ال چ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ چ نأ واعلم
 كالم يف احلال أو اخلرب أو النهي أو األمر عليك مير فال تستجيب، مساعك أن وعالمة يعقلوا، هم وال
 .املعين هو غريك كأن اخلطابات وتسمع املعين، أنت لست نكوكأ رسوله وكالم اهلل

 قلبك جزاءأ من جزء كل على احلياة تطلب أنك على هذا امسع أنت ې    چ ۅ   ۉ  ۉ   ې چ
 احلركة مث ومن القلبية االستجابة يف السرعة وعليك ،كبدن جزاءأ من جزء لكل احلياة تطلب نكأ كما

 .البدنية

 ينقطع أن قبل عملفا چ ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ       وئ چ
 .ك القدرة على العملعن
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 بإحسانه، المحسن فيجازي فيه، ريب ال ليوم تجمعون  : أي چوئ   ەئ  وئ  چ
 ملا باستج ،(الفالح على حي الصالة على حي) لك يقول املؤذن تسمع وملا  . بعصيانه والمسيء

 عن كسل يف وأنت حيييك ملا يدعوك أن استحي ،ألمره تستجيب ال متملال   كسوال   اهلل يراك ال ،حيييك
 .إليه يدعوك الذي هذا

كما  لكنه مل يستجب لداعيهان نسااإل دهاأرا طاعة من فكم ،وقلبه املرء بني حيول اهلل ن  أ تعلم أن والبد
 على وكمال ،بدن يف صحة ،يقطعه ءشي وال الداعي، يسمع وهو ،وتراجع ،وتباطأ ،أوتلك  ينبغي، 

 اهلل باب عن وكيف !؟مواحر  كيف احملرومني سألفا !أيتلك   هو ذلك ومع ،الفعل على وقدرة ،العقل
 .ستجابةاال يف السرعة وعدم والربود العناية قلة هو والسبب !واد  رُ 

 ونواهي امرأو  من القرآن تضمنه وما للطاعة ستجيبواا ،به العناية علينا جيب األمهية يف غاية أمر هذا إذن
 قول وأ اهلل قول بلغه اإذ منا واحد فكل إليه، ورسوله اهلل دعا ما لكل اإلجابة من البد ،حياتكم ففيه

 يبادر مث ويسأل عنه ،يفهمهيسمعه مساع فهم  ،يتفهمه نأ عليه الشرعية حكاماأل من حكم يف الرسول
 ؟املرسلني جبتمأ ماذا القيامة يوم سألستُ  إذن داه،ع ما ويرتكيدعو غريه و  ،كان من اكائن   العمل ىلإ

 .وتستجيب تفهمهم فهم مساع تسمعهم ،هابفهم وعليك ،النيب وسنة اهلل بكتاب بالعناية فعليك

 بزوال وأ االستجابة غري ىلإ وقواه القلب ينصرف بأن اإم منها، تتمكنوا ال نأ قبل ستجابةباال بادروا
 قدراتنا، خارج إدراكه يف أمر وتصرفه وإراداته عتقاداتهوا القلب وأحوال ،باملوت به تعقلون الذي القلب

 ما على دراكاتناإو  وخواطرنا قلوبنا يصرف نأ اهلل فنسأل ،يصرفه الذي وه واهلل ،ميلكه الذي هو هللفا
 .ويرضى حيب

 تجابتكماس على فيجازيكم إليه سيحشركم اهلل وأن چوئەئ  وئ     چ تعاىل قولهلنا  وتبني  
 :تعاىل قوله هبذا يتعلق ،إساءتكم وعدم االستجابة علىو  ،العكسبو  جبتموهاأ اليت

 

 مَّت؟ وغيره، الظلم فاعل تصيب بل  چېئ   ېئ  ېئىئ ۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  چ 
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 اهلل ىلإ ستجبتا كنت لو فأنت وغيره، الفاعل تعم عقوبته فإن يغير، فلم الظلم ظهر إذا وذلك
 استجابة حيصل مل فلما ،عنه غريك وتنهى وتنكف تنتهي أن هلل ورسوله استجابتك من كان ،ورسوله

 نأ والسببال تصيب فقط الذي يقوم باملنكر وإمنا تعم،  عستق فتنة هناك نأ تعرف نأ البد ينبغي كما
 .ينهوا مل ينبغي، كما اهلل ألمر يستجيبوا مل الناس

 .تقوى اتقاء هذه الفتنة بالنهي عن املنكر: أي المنكر، عن بالنهي الفتنة هذه وتقوى

 على بعاط وهذا   . أمكن مهما والظلم المعاصي من يمكنوا ال وأن والفساد، الشر أهل وقمع
، فهذا يكون يف بيته، هذا يكون يف متجره، هذا يكون يف مدرسته،  منا شخص كل مكانياتإ حسب

 هذا مثل يف نقول مليء ضجيجها ويصبح تعم اليت الفتنة زمن يف لكن ،استطاع ما ينهى منا واحد كل
 اليقني فإن،  "ربكم ذكر من كثرواأو  ذكركم امخدوا" نقول يرد حدأ وال هذا وتنهى هذا تنهى نتوأ الزمن

 .سراب كلها هذه والدنيا حنشر، وإليه ربنا سنلقى أننا

 سنة خمالفة من ومننعهم البدعة من ومننعهم ،السنة ونعلمهم الناس على وننكر نستجيب أننا األصل إذن
 وحنن كله هذا ونفعل ،القرآن وتعظيم الرسول وتعظيم اهلل بتعظيم ونأمرهم ،صلى اهلل عليه وسلم النيب

 اخصوص   ينتهوا ومل الناس وهنينا كله  هذا فعلنا لو لكن ،علينا سيعود اخلطأ يف ووقوعه هذا ظلمه ننعلم أ
 .ربنا ونذكر ذكرنا خنمد نأ علينا إذن ،العظيمة الفنت يف

 تعتين نأ جلأ ومن .لمن تعرض لمساخطه، وجانب رضاه   چ ىئ  ىئ  ی  ی  ی چ
  : نعمه ذكرا ،اهلل على قبالاإل كامل منك ويكون اهلل ألمر وتستجيب

 

 . چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ چ

  العيلة بعد وإغنائهم القلة، بعد وتكثيرهم الذلة، بعد نصرهم في عباده على اممتن   تعالى يقول

 غيركم حكم تحت مقهورون  : أي چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ
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 وللمهاجرين للنيب أصله يف اخلطاب وهذا  . يأخذونكم  : أي   چ پ   پ  ڀ  ڀچ
 .عظيمة نعم هذه ،اإليواء، األعداء من احلماية نعمة ،ةاملن   هبذه عليه وجل   عز   اهلل امنت   من ولكل

 من وانتصر إليه، تأوون ابلد   لكم فجعل   چ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  چ
   . أغنياء به كنتم ما أموالهم من وغنمتم أيديكم، على أعدائكم

 . اشيئ   به تشركوا وال تعبدوه بأن التام، وإحسانه العظيمة منته على الّله چ ٿ  ٿ  چ
 . ربكم املنعم، والشكر يأيت من ورائه املزيد ا أمركم، فاشكروا هلل نعمه، فإن  أن تستجيبوا ملب

 .چڑ   ڑ  کچ  ،  چڑ   ڑ  کچ  نخطابا هذان إذن

 

 چٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ چ :الثالث اخلطاب إىل نأيت

 .ونواهيه أوامره من عليه الّله ائتمنهم ما يؤدوا أن المؤمنين عباده تعالى يأمر

ٹ    چ ، چۋ  ۋ  ۅ چ ،چک  ک  ک   چ مراأل نفس حول التنوع ىلإ نظرا 

 .چٹ  ڤ  ڤ

 منها وأشفقن يحملنها أن فأبين والجبال، واألرض السماوات على الّله عرضها قد ةاألمان فإن 
 .الجزيل الثواب الّله من استحقّ  ،األمانة أدى فمن ،جهوال   اظلوم   كان إنه اإلنسان وحملها

 : يقول، ئتمار باألوامرالاآلن سيكون ترك ا ،والنوهي األوامر هي ؟مانةاأل هي ما

: معىن ذلك .وألمانته وللرسول لّله اخائن   وصارالوبيل،  العقاب استحقّ  ،هاخان بل يؤدها لم ومن

 إذن چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ ، چۋ  ۋ  ۅ چ ،چک  ک  ک  چ
فعلت املعاصي وما  واذا ،اخائن   تكنلن  واستجبت اهلل طعتأ إذا ،اخليانة عن النهي، االستجابة، الطاعة

 .تركت إذن هذه خيانة
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 وأقبح الصفات، بأخس نفسه اتصفت بكونه لنفسه امنقص   ،صار خائن ا هلل وللرسول وألماناتهو
   . األمانة وهي وأتمها الصفات أكمل لها امفوت   ،الخيانة وهي الشيات

 ملاذا تدلك بعدها اليت اآلية ؟اخليانة هذه له يسبب ذاما ،خيانة يسم ى اهلل أمر ما اإلنسان ترك إذن
 : يقول ،اخليانة يف ويقع اإلنسان يستهنيميكن أن 

 

 . چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چچ

 أداء على نفسه هوى تقديم على ذلك محبة حمله فربما وأوالده، بأمواله اممتحن   العبد كان ولما
 لمن ستؤدى عارية وأنها عباده، بهما الّله يبتلي فتنة واألوالد األموال أن تعالى الّله أخبر أمانته،

  .استودعها لمن وتردّ  أعطاها،

 ببهمبس ختونوا فال چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ چ، ختون أن من احذر   كن فإذن

 . چڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ چ ،احلرام يف وتقعوا

 اهلل ،املستعان واهلل .مضمحلة فانية صغيرة لذة على العظيم فضله فآثروا ورَْأٌي، عقل لكم كان فإن
 .املصلحتني اعلى إىل ترشدنا رشد عقول يرزقنا

ۇئ  ۆئ  ۆئ     چ إذن .أحقها بالتقديمبين األشياء، ويؤثر أوالها باإليثار، و  يوازن فالعاقل 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ اهلل نعمة واذكروا ،چۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئىئ

فال  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ،  چٹ  ٹ  ڤ  ڤچ، چپ

 .چڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چچجتعلوها سبب للخيانة، 
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چ  چ  ڇ  ڇ    چ :تعاىل بقوله چڑ   ڑ  کچ  اخلطاب يف املقطع هذا ينتهي

إن تطيعوا وتستجيبوا وال ختونوا فتكونوا من األتقياء سيكون لكم : أي چڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ
 .هذه العطايا من اهلل

 

 لألوامر طاعتنا يف ستكون والتقوى ،سيأتيكم ما لكم حيصل چڇ   ڇ   ڇ   چهذا الشرط  (نإ)
جتعلنا  استجابتنا فإن ،الفتنة ونتقي ،ونستحيب األوامر معتنساستماع استجابة،  ،هلا واستماعنا والنواهي

 إىل نتوب، والنواهي األوامر خنوننقوم حنن بالعمل، وننهى غرينا، وال خنون، وال جنعل حماب الدنيا جتعلنا 

چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ   چ هذا حققت إذا اآلن ،منا حدث مما اهلل

 .چڌ

 خير من التقوى على الّله رتب وقد الفالح، وعالمة السعادة، عنوان ربه لتقوى العبد امتثال: يقول
 التقوى اتفقنا كما اآلن .أشياء أربعة له حصل الّله اتقى من أن هنا فذكر ا،كثير   اشيئ   واآلخرة الدنيا
 .سبق ما إىل إشارة

 : األربع أشياء كما نقرأها يف اآلية. احد منها خير من الدنيا وما فيهاكل و 

 ڍ  ڍ  ڌ   .1

 ڌ  ڎ  ڎ   .0

 ڈ   ڈژ   .3

 ژ  ڑ  ڑ  ک   .4

 والحق والضالل، الهدى بين صاحبه به يفرق الذي والهدى العلم وهو  : الفرقان  : األول:  قال 
 ختتلط قد احلياة يف تسري تأن إذن   . الشقاوة أهل من السعادة وأهل والحرام، والحالل والباطل،

ا كن ملليفهمون ما خياطبون به أن الناس وهم يقرؤون يف كتاب اهلل  العظيمة املشكلة وهذه موراأل عليك



 األنفال سورة من 02-02 اآليات تفسري:  التاسع اللقاء

 

  هـ4141لقاءات رمضان 

  ملا يسمعون ،واقعهم ىلإ رسوله وكالم اهلل كالم من عرفوه ما يرتمجون يعرفون كيف احلياة ال يعيشون
رمبا واجهوا  ،وبني ما ميارسون الصفات اليت يسمعوهنا بني يربطون ال كالم املنافقني رمبا مارسوها وهم

 واجهوا رمباليسوا متصورين أن هؤالء فيهم هذه الصفات، كيف يتعاملون معهم ألهنم   منافقني ما يعرفون
 .اختبار هذا نأ عرفوني ما اتاختبار  اجهوارمبا و  األمر، عليهم اختلط مؤمنني

 واحلرام،  لواحلالواهلدى والضالل،  ،والباطل احلق بنيبه  تفرق أن تستطيع فرقان معك يكون ملا إذنف 
 ويبذل ،يةحر  على أنه دياناأل تعدد عن يكلمك حدأ يأيت فلما ،الشقاوة هلمن أ السعادة لمن هم أه

اخلبيثة تعبث بعقول الناس،  عالماإل ويد ورجلهم خبيلهم عليك وجيلبون باألمر يقنعك أن جهده ىقصار 
 أن تفريق، لكن يف قلبك اتركه يقولونه ما على تفصيلية جاباتمعك إ ما لو حَّت فرقان معك يكون نتأ

 فإنهلك، إن كنت تقي ا تطيع اهلل والرسول وتستجيب وال ختون،  اهلل هبة من وهذه ،باطل وهذا حق هذا
 .فرقان معك سيكون

 

 عند اآلخر في داخل منهما واحد وكل الذنوب، ومغفرة السيئات، تكفير  : والثالث الثاني
  . الكبائر بتكفير الذنوب ومغفرة ر،الصغائ بالذنوب السيئات تكفير يفسر االجتماع وعند ،اإلطالق

 .الكبائر عنك ويكفر الصغائر لك يغفر ،لك اهلل يغفره خطأ من يقع وما جهدك وابذل اهلل تقا إذن

 

فيكون لك الفضل   . نفسه هوى على رضاه وآثر اتقاه لمن الجزيل والثواب العظيم األجر  : الرابع 

 .ژ  ڑ  ڑ  ک    وجل   العظيم من اهلل عز  

 حسن عنده ويكون ثاقب بصر له ويكون قلبه يف ثبات له سيكون التقوى صاحب أن هذا معىن إذن
 والكبائر، الصغائر له ويغفر سيئاته عنه يكفر واهلل ،الُشبهات من ينجو ،تباسلاال من فيخرج هداية
 .هلا حصر ال خبريات عليه ليتفض   ،عظام بأمور عليه لويتفض  

 



 األنفال سورة من 02-02 اآليات تفسري:  التاسع اللقاء

 

  هـ4141لقاءات رمضان 

 اهلل صلى رسولك خين ومل خينك ومل ستجابة،باال وسارع أطاعك ممن واجعلنا تقياء،األ من اجعلنا للهمفا
 .آمني اللهم تقياءاأل من كان، و وسلم عليه

 


