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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد  الفاضالت، إليكمأخواتنا 
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 

 (من دروس األستاذة أناهيد

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 

 ..ونستغفر اهلل والشيطان،

 .واهلل الموفق لما يحب ويرضا

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

 .أمجعني وصحبه آله وعلى دحمم   دناسي   على والسالم والصالة العاملني رب   هلل احلمد

 

د   أن العبد على النعم أعظم من إن    تستحق   نعمة من أعظمها فما صاحل، لعمل قويموف   العمر يف له ُيم

 .[43:إبراهيم] {تُحْصُوهَا الَ اللّهِ نِعْمَتَ تَعُدُّواْ وَإِن} الشكر

 الكربى واملنة العظمى النعمة فهي ،مانياإل نعمة عطاياه وأكرم مننه وأفضل وجل   عز   اهلل نعم أجل   ومن

 فِي وَزَيَّنَهُ الْإمِيَانَ إِلَيْكُمُ حَبَّبَ اللَّهَ وَلَكِنَّ} الرمحن وهو عباده من يشاء من على املنان وجل عز اهلل من

 .[ 7:احلجرات] {وَالْعِصْيَانَ وَالْفُسُوقَ الْكُفْرَ إِلَيْكُمُ وَكَرَّهَ قُلُوبِكُمْ

 وسعادة، النفس وسكون القلب وقرار والراحة االطمئنان ويمنال، واآلخرة الدنيا سعادة تمنال :وباإلُيان

 حَيَاةً فَلَنُحْيِيَنَّهُ مُؤْمِنٌ وَهُوَ أُنثَى أَوْ ذَكَرٍ مِّن صَالِحاً عَمِلَ مَنْ} سبحانه بذلك وعد وقد .اإلنسان

 .الدنيا في وهذا. بةطي   حياة وجل   عز   اهلل حيييه بأن ومعد [77:النحل] {طَيِّبَةً

 :فهناك اآلخرة في أما 

 احلقيقية احلياة 
  العظيمة النعمو  
  اجلسيمة والعطايا 
 الكثرية واآلالء 
 .النريان من النجاة حتصل باإلُيان 

 العطايا أجلّ  اإليمان: فنقول نعود لكن خمتصرة، كلمات يف حصرها ُيكن ال عظيمة اإلُيان ومثار 

 جَعَلْنَاهُ وَلَكِن الْإمِيَانُ وَلَا الْكِتَابُ مَا تَدْرِي كُنتَ مَا أَمْرِنَا مِّنْ رُوحاً إِلَيْكَ أَوْحَيْنَا وَكَذَلِكَ} ،وأعظمها



 البقرة سورة من 421 ، 421 اآليات تفسري:  األول اللقاء
 

 1  هـ 4141رمضان قاءات ل

 من كان وهلذا [25:الشورى] {مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ إِلَى لَتَهْدِي وَإِنَّكَ عِبَادِنَا مِنْ نَّشَاء مَنْ بِهِ نَّهْدِي نُورًا

 : أن الواجب

 النعمة هبذه ابعض   بعضنا رنذك   
 ونشكرها 
 املزيد اهلل من ونطلب 
 .اإلُيان لزيادة علينا هبا اهلل ن  م   اليت والطرق األبواب ألنفسنا ونفتح 

 وعلى والسنة بالكتاب أن   ا،عظيم   اأمر   نتبي   {نَّشَاء مَنْ بِهِ نَّهْدِي نُوراً جَعَلْنَاهُ وَلَكِن} الشورى وآية 

 وَلَا الْكِتَابُ مَا تَدْرِي كُنتَ مَا أَمْرِنَا مِّنْ رُوحاً إِلَيْكَ أَوْحَيْنَا وَكَذَلِكَ } اإلُيان، املؤمن ميتعل   ضوئهما

 . اإليمان مناتعلّ  الكتاب مناتعلّ  فإذا {الْإمِيَانُ

 النيب أحاديث يف جاء ما ضوء على القرآن من شؤونه يوتلق   اإلُيان دراسة إىل شديدة حاجة يف وحنن
 صلى اهلل عليه وسلم النيبحديث  يف جاءت املتينة وأسسه العظيمة اإلُيان وأركان صلى اهلل عليه وسلم

ِتِه و كمتمِبِه و رمسمِلِه و اْلي  ْوِم اآلِخِر و ت مْؤِمن  )) :املشهور جربيل حديث يف است   هاوعد   أ ْن ت مْؤِمن  بِاللَِّه و م ال ِئك 
ِر خ رْيِِه و ش رِّهِ   اإلُيان أركان من ركن أعظمو  عليها حياته اإلنسان يبين عظيمة أصول ستة فهذه ، ((بِاْلق د 

 نعلم جيعلنا وهذا باهلل، اإلُيان ركن إىل نعود فإننا باهلل اإلُيان غري ركن أي   يف ثناحتد   وإذا ،باهلل اإليمان
 : أن

 

 

 

 .باهلل معرفة نزداد فإننا اهلل رهقدّ  الذي والقدر اهلل ولقاء اهلل ومالئكة اهلل وكتب اهلل رسل عرفنا فإذا

                                                             
 رواه البخاري ومسلم  

زيادة طلب 
دراستنا لهذه  إنما هو  لمعرفة الرحمن

 األركان 
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صلى  نبينا سنة ويف القرآن يف جمموع هذا وكل   ،شت   بطرق بنفسه فناعر   أن ،اهلل نمِ  عظيم فضل فهذا

 جَعَلْنَاهُ وَلَكِن الْإمِيَانُ وَلَا الْكِتَابُ مَا تَدْرِي كُنتَ مَا أَمْرِنَا مِّنْ رُوحاً إِلَيْكَ أَوْحَيْنَا وَكَذَلِكَ}اهلل عليه وسلم

 .نعرتي وأنواعه وباإلُيان هنتدي، القرآن فبهداية { عِبَادِنَا مِنْ نَّشَاء مَنْ بِهِ نَّهْدِي نُوراً

 

 صيامه بإمتام علينا ُين   أن وجل   عز   اهلل أسأله  343  رمضان املبارك الشهر لقاءات أول هو وهذا
 .خللقه الرمحن هيأها اليت بالفرص فانتفع اإلُيان حق آمن ممن نكون وأن وقيامه

 بأن منا اإُيان   ،الرحمن خليل بأنه امن   اإُيان   ؛مالسال عليه إبراهيم قصة فيه نناقش أن نود   اللقاء وهذا
 حممد نبينا على يصلي أن اهلل إىل نبتهل فإننا التحيات، يف نفعل كما اهلل إلى قربة عليه والثناء تصديقه

 خالل من مواقفه عرفنا إذا حاله؟ وما اهلل؟ عند السالم عليه إبراهيم هو فمن  .إبراهيم على صلى كما
 يزيد أنه واألهم الرسول، هبذا اإليمان يزيد مما هذا سيكون عنه وجل   عز   اهلل به أخربنا وما القرآن

 .أولياءه يعامل كيف ونعرف سنعرفه األقدار، هذه روقد   الشرع هذا شرع الذي نابربّ  اإليمان

ۇ  ۇ         ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓھ  ھ    ے  ے  ۓ  ھۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھچ         ٹ ٹ 

  ىې   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ې

ى  ائ   ائ       ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ  

مب  ىب   يب                 خبېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی    ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  ىث            يث      حج     مثجت     حت  خت  مت  ىت      يت  جث

ٹ  ٹ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ڀپ  پ  پ    ڀ

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ     ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

 چڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ    ڇڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ

 .57  – 53 :البقرة
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 والنصارى اليهود حال وصف سياق في -البقرة سورة يف للدراسة اخرتناها اليت- اآليات هذه جاءت
 وسلم عليه اهلل صلى النيب عن يرضون ال بأهنم جيتمعون والنصارى اليهود بأن لنا وجل عز   اهلل وإخبار

 اهلل فبني   ،السالم عليه إبراهيم إىل نسبتهم عونيد   وهم، تهممل   أتباعه بعيت   حت أتباعه وعن تهمل   وعن
 حاله، وهذا إبراهيم فهذا احلنيفية، تهمل   وأن   إبراهيم أحوال من حال عن وأخرب ،احلق   وتعاىل سبحانه

 حاله وهذا صلى اهلل عليه وسلم حممد وهذا

 :التعليق عليهاو  من تفسير السعدي تفسير اآلياتقراءة 

 وَمِن إِمَامًا قَالَ لِلنَّاسِ جَاعِلُكَ إِنِّي فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ بِكَلِمَاتٍ رَبُّهُ إِبْرَاهِيمَ ابْتَلَىٰ وَإِذِ}: وتعاىل سبحانه يقول

 .{الظَّالِمِنيَ عَهْدِي يَنَالُ لَا ذُرِّيَّتِي قَالَ

 بفهم سنبدأ {الظَّالِمِنيَ عَهْدِي يَنَالُ لَا} :اهلل فقال ذريته، يف فيه هي كما اإلمامة تكون أن يطلب

 .. اآليات بقية اهلل شاء إن نتابع مث اآلية هذه

 .لذلك السعدي الشيخ تفسري وخنتار جممل تفسري خالل من اآليات دراسة طريقتنا ستكون

 مجيع قبل من "بده وخليله إبراهيم عليه السالميخبر تعالى عن ع": اهلل رمحه السعدي الشيخ يقول
 قلوهبم يف املشركني حت بل الرسالة، أتتهم الذين الطوائف مجيع قبل من الدين، تعرف اليت الطوائف

الذي كل من طوائف أهل  فق على إمامته وجاللتهالمتّ ": يقول لذلك السالم، عليه إلبراهيم إجالل
 من كل الذين السالم، عليه إبراهيم إىل وأحواهلم أعماهلم فينسبون إليه النسبة تدعي أي" الكتاب تدعيه

 وكذلك إليه، النسبة يدعون الكتاب أهل يعين" المشركون وكذلك" بل تدعيه الكتاب أهل طوائف
 ."بكلمات وامتحنه ابتاله اهلل أن" :قال حال؟ أي عن تعاىل خيربنا إليه النسبة يدعون املشركون

  .(االبتالء) اهلل أفعال من إذن اهلل، هو ابتاله الذي

 الكلمات؟ هذه هي فما "بكلمات وامتحنه ابتاله اهلل أن" :يقول

 والنواهي، األوامر هي والكلمات ،بكلمات اهلل ابتاله السالم عليه إبراهيم" ونواهي بأوامر: أي": يقول
ن الكاذب الذي ال يثبت عند االبتالء يتبيّ ": االبتالء من واحلكمة لعباده ابتالئه يف اهلل عادة هي كما

 :واالمتحان من الصادق، الذي 
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o ترتفع درجته 
o ويزيد قدره 
o ويزكو عمله 
o ويخلص ذهبه 

 ".وكان من أجلِّهم في هذا المقام، الخليل عليه السالم 
 :اجلملة هذه من هبا سنخرج اليت الفوائد نرى
 إبراهيم، ابتلى العظيم الرب فاهلل {رَبُّهُ إِبْرَاهِيمَ ابْتَلَى وَإِذِ}: األحوال من حال عن خيربنا وجل   عز   اهلل

 الرب ابتالء حال احلال، هذه واذكر: معناها يكون اغالب   خرب بعدها ويأيت القرآن يف تأيت ملا( إذ)و
 الرب فإنه فهمنا، على عظيم أثر له هنا الرب اسم أن املؤكد ومن ،بأوامر يأ بكلمات، إبراهيم العظيم
 سنته هي السالم عليه إلبراهيم فابتالؤه التمام، حال إىل النقص حال من هلموحيو   عباده يريب الذي

 "لعباده ابتالئه يف اهلل عادة هي كما": الشيخ فيقول خلقه، يف وعادته

  خلقه؟ عن غين وتعاىل سبحانه وهو والنواهي األوامر من احلكمة ما ولكن

o واالمتحان االبتالء عند يثبت ال الذي الكاذب ليتبني. 
o وللجنة هلل احلب عتد   وال واإلخالص، والصدق احملبة عتد   فال املدعي أيها نفسك ولتعرف 

 !ر  تسم  ال حال حالك االختبار يف وأنت الشؤون هذه ترجو وال اللقاء، وحلسن

  حاله؟ ستكون ماذا الصادق"الصادق من واالمتحان االبتالء عند يثبت ال الذي الكاذب فيتبين"
 .االختبار يف جناحه بسبب هذا كل "عمله ويزكو قدره ويزيد بصدقه درجته ترتفع"

 ،هلتخلص نار إىل حيتاج ما الوسخ من عليه يأيت قد ولكن ذهب من قلب صاحب فهو "ذهبه ويخلص"
 . الذهب هذا تخلص البالءات فتأتي

 السالم عليه اخلليل ابتلي من أجل من أي "السالم عليه الخليل المقام هذا في أجلهم من كانو "
 خليل وهو قدوتنا هو الذي السالم عليه إبراهيم فعل هذا "ووفاه وأكمله به، اهلل ابتاله ما فأتم"

  أمت؟ ملا له اهلل فعل فماذا. الرمحن
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، نه هو الشكور الغفورأحنن على يقني  "شكورًا اهلل يزل ولم ذلك له اهلل فشكر": الشيخ يقول
فشكر له  ا،مايتقرب منه متقر ب يريد صدق ا وجه رب ه فيحسن إىل نفسه بامتثال أمره إال كان اهلل شكور  

 الفعل هذا إىل فانظر {إِمَامًا لِلنَّاسِ جَاعِلُكَ إِنِّي}: -وهذا شكره له بعد حسن عمل-عمله فقال 
 قيويبم  أئمة فيجعلهم األزمنة مر   على لصادقينا خلقه من ابعض   يقدم الذي هو وكيف اهلل أفعال من

 .الدين يوم إىل آثارهم
 عطية هي إمنا اخللق يستطيعها ال اليت المنة هي العظيمة اإلمامة وهذه {إِمَامًا لِلنَّاسِ جَاعِلُكَ إِنِّي}
 من يشاء من اهلل يرفع إمنا إمامة، صاحب العبد جتعل العلمية الدرجات وال المناصب فال ،الرب من

 : أي " {إِمَامًا لِلنَّاسِ جَاعِلُكَ إِنِّي} عباده
o يقتدون بك في الهدى 
o ويمشون خلفك إلى سعادتهم األبدية 
o والتعظيم من كل أحد،  واألجر الجزيل،  ويحصل لك الثناء الدائم" 

، أحد كل من والتعظيم الثناء له وحيصل خلفه الناس وُيشي اهلدى على الناس سيدل القدوة هذا فإذن
 صدق لسان له جعل الذي هو واهلل أحد، كل من الثناء السالم عليه إلبراهيم أن معلوم مشاهد وهذا

 .املؤمنني من واجعلنا آثارنا بوطي   بناطي   فاللهم !الصاحلني عباده آثار يطيب من فسبحان العاملني، يف

 

 اهلل، ورفعه الخير، في قدوة هو الذي السالم عليه بإبراهيم معرفتنا في أنفسنا نراجع أن علينا وهنا
 .اهلل عند شأنه هذا بمن نعتني أن علينا

 

أفضل درجة، تنافس فيها المتنافسون، وأعلى  -لعمر اهلل-وهذه " :اهلل رمحه السعدي الشيخ يقول 
وأتباعهم، من كل صديق مقام، شمر إليه العاملون، وأكمل حالة حصلها أولو العزم من المرسلين 

 ."متبع لهم، داع إلى اهلل وإلى سبيله
 .بك يقتدون للناس اإمام   تكون أن  درجة؟ أفضل هي ما
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 في الطمع إنما ثنائهم، في امطمعً  ليس ،كميزان يف امجيع   أجورهم أن السبب عظيمة؟ درجة هي وملاذا
 تنشر أن عندك ما أعظم وأنت والصالح اهلدى على كو يتبع من -صدقك مع- كثر فإذا ،اهلل ثناء

 العبد عملب يمثقَّل امليزان ألن املتنافسون فيها تنافس درجة أفضل فهذه ،األتباع يهمك وال الهدى بينهم
 !العمل على مدهل   من عملبو 

 .املستقيم الطريق إىل مهتدين هداة واجعلنا،  أعمالنا قبلوا،  موازيننا لثق   اللهمف

 
فلما اغتبط إبراهيم بهذا المقام، وأدرك هذا، طلب ذلك لذريته، لتعلو درجته ودرجة ": الشيخ يقول

ا من إمامته، ونصحه لعباد اهلل، ومحبته أن يكثر فيهم المرشدون، فلله عظمة ذريته، وهذا أيضً 
 ."هذه الهمم العالية، والمقامات السامية

 ذلك طلب {ذُرِّيَّتِي وَمِن}: قال وأدركه املقام هبذا اغتبط ملا {إِمَامًا لِلنَّاسِ جَاعِلُكَ إِنِّي}: له قال

 اإلمامة بشأن خيتص مل فهو اهلل، لعباد ونصحه إمامته من اأيض   وهذا ذريته، ودرجة درجته لتعلوا لذريته
 . الصاحلني األئمة ريتكث   أن أحب إمنا لنفسه،

 المرَشدون فيهم يكثر أن ومحبتهم اهلل لعباد ونصحه إمامته من اأيضً  وهذا": الشيخ قال
العالية  الهمم هذه عظمة فللهَشدون وهم بنفسهم المرِشدون للطريق هم بنفسهم مر  المرِشدون،

 "والمقامات السامية

 بل اخللق، بقية عن املميز هو يكون أن فرييد غصة نفسه يف جيد ما، إنه حيب انتشار الرشد واملرشدين
 عز   اهلل قال له؟ اهلل جواب كان فماذا، أحب لذريته أن تكون ممن اسرتشدوا وأرشدوا  للهداية حبه من

 .{الظَّالِمِنيَ عَهْدِي يَنَالُ ال}: وجل  

(  الظَّاِلِمينَ  َعْهِدي يـََنالُ  ال: ) فقال المقام هذا نيل من بالمانع وأخبر، اللطيف الرحيم فأجابه"
، المقام لهذا الظلم لمنافاة، قدرها وحط، وضرها نفسه ظلم من، الدين في اإلمامة ينال ال: أي
 واألعمال اإليمان من عظيم جانب على صاحبه يكون أن ونتيجته واليقين، الصبر آلته مقام فإنه

 الظلم فأين واإلنابة، والخشية، التامة والمحبة، السديدة والشمائل، الجميلة واألخالق، الصالحة
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 قدرها؟ حط مباذا،  قدرها وحط   وضرها نفسه ظلم من الدين يف اإلمامة ينال ال أي" المقام؟ وهذا
 يف وقع قد يكون أن العظيمة املصيبة تكون أو واملعاصي، بالذنوب نفسه ظلم واملعاصي، بالذنوب

 .العظيم الظلم الشرك

 .املقام هلذا الظلم ملنافاة نفسه؟ ظلم من الدين يف أئمة يكون ال ملاذا

الدين  ةإمام تنال ال" واليقين الصبر آلته مقام فإنه": اهلل رمحه الشيخ يقول  اإلمامة؟ مقام حيتاج ماذا
 وعن الصرب عن لنفسه ظلمه وقت صاحبها يتخلى إمنا باملعاصي لنفسل ظلمالو  واليقني، بالصرب إال

 : على دليل هذا فإن تشتهي ما تفعل نفسه يرتك ملا العاصي فإن اليقني،

 ربه عند يلقى ملا يقينه ضعف 
 .رغائبها عن نفسه حبسعن  صربه وضعف 

 اإليمان من عظيم جانب على صاحبه يكون أن ونتيجته واليقين الصبر آلته مقام املقام وهذا
 ريكد   ال وهذا اهلل، طاعة على نفسه فيحبس لرضاه، اطالب   اهلل بلقاء متيقن ألنه ،الصالحة واألعمال

 نطمع رحيم غفور رب لنا لكننا معصوم، من امن   وما والذنوب اخلطأ يف يقع أن بد   ال اإلنسان أن عليه
 .النار من أعتقه ممن نكون أن والليايل األيام هذه يف ونرجو مغفرته يف

 

 اإليمان من عظيمن جانب على صاحبه يكون أن ونتيجته واليقين، الصبر آلته مقام هذا": يقول
واألعمال الصالحة واألخالق الجميلة والشمائل السديدة والمحبة التامة للرب والخشية واإلنابة، 

 واخلوف اخلشية شديد ،العاملني لرب   احمب   كان الدين يف اإمام   كان من إن "!فأين الظلم وهذا المقام؟
 .العظيم للرب والرجوع العود كثري املنيبني من كان أخطأ وإذا منه،

 مغفرة اهللفنسأل  "بأسبابها إتيانه مع ولكن، اإلمامة سينال، الظالم غير أن، اآلية مفهوم ودل": قال
 .املستقيم الطريق هذا عن والعوائق العيوب وإزالة الذنوب

 جعل الذي الحرام البيت هذا وهو، إبراهيم إمامة على دااًل  اباقيً  انموذجً  تعالى ذكر ثم": يقول
 .(واآلثام للذنوب احاطً ، اإلسالم أركان من ركنا، قصده
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 اباقي   امنوذج   عليه، يدل ما مباشرة بعده أتى اخلرب وهذا للناس، اإمام   جعله أنه أخربه وجل   عز   اهلل أن أي
 :  إبراهيم إمامة على داال  

 ..مثابة معىن ان خالل التفسري مم سنفهم، املقصود به البيت احلرام  {الْبَيْتَ جَعَلْنَا وَإِذْ}

 لِّلنَّاسِ مَثَابَةً الْبَيْتَ جَعَلْنَا وَإِذْ}لته رأيت أمر ا عظيم ا وهذا فعل عظيم لو تأم   ،هذا فعله وجل   اهلل عز  

 عن النقاش صدد يف حنن الذي- {إِبْرَاهِيمَ مَّقَامِ مِن وَاتَّخِذُواْ} األمر ويأتينا وأمن، مثابة فهو {وَأَمْنًا

 .{مُصَلًّى} -مكانته

 أَن وَإِسْمَاعِيلَ إِبْرَاهِيمَ إِلَى وَعَهِدْنَا} اهلل أفعال من فعل وهذا {وَعَهِدْنَا} مثابة البيت جعلنا كما

 نرى  اهلل بيت يف اخللق أحوال تكون املفروض وهذه {السُّجُود وَالرُّكَّعِ وَالْعَاكِفِنيَ لِلطَّائِفِنيَ بَيْتِيَ طَهِّرَا

 :  اهلل رمحه   املفسر كالم خالل من وداللتها العظيمة اآلية هذه

 جعل الذي الحرم البيت هذا وهو إبراهيم، إمامة على داالً  اباقيً  انموذجً  تعالى ذكر ثم": يقول
 ".واآلثام للذنوب حاطا اإلسالم، أركان من اركنً  قصده

 إال اإلسالم يقوم ال اإلسالم أركان من اركن   إليه واحلج قصده جعل أن مكانته من العظيم البيت هذا إذن
العظيم  البيت وهذا البيت، هذا بقصد إال يقوم ال اإٍلسالم لكن يستطيع، ال عمن هذا ويسقط به،

 به وتمذمكرت إمامته، به رفتعم  ما وذريته اخلليل آثار من فيه البيت وهذا واآلثام، للذنوب حط قصده
 . حالته

 الْبَيْتَ جَعَلْنَا وَإِذْ} :فقال حالته به وتذكرت، إمامته به عرف ما، وذريته الخليل آثار من وفيه"

 وال، إليه دونيتردّ ، والدنيوية الدينية منافعهم لحصول، إليه يثوبون امرجعً : أي {لِلنَّاسِ مَثَابَةً

 الجمادات وحتى، الوحش حتى، أحد كل به يأمن {أَمْنًا} وجعله  ا،وطرً  منه يقضون

 ."كاألشجار
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 .اوطر   منه يقضون وال إليه يرتددون: يقول أكثر، وبونيث معىن سيتضح واآلن

 بل منه، شبعوا أهنم أنفسهم يف جيدون وال ،المشتاق تردد يرتددون :إليه يثوبون يرجعون، أي :يثوبون
 فيه بقاءك أن تظن فإنك !ذاقه من إال يعرفه ال البيت هلذا عجيب شأن وهذا إليه، اشوق   ممتلئة قلوهبم

 للعود اشوق   فؤادك امتأل وقد إال ترتكه أن ما نفسك فتجد أخرى، مرة إليه تشتاق ال سيجعلك ساعات
 !!إليه

 ادافع   إال أنفسهم يف جيدون وال اوطر   منه يقضون ال فرتاهم !البيت هذا مع اخللق حال أعظم فما
 أن يستطيعون ال معها اليت واألحوال املصاعب من هناك تكون وقد ولزيارته، العظيم البيت هلذا يدفعهم
 . ويأتونه كلها البلدان من إليه يثوبون لكنهم سفرهم يف احلرج جيدون وجتدهم التمتع، كل يتمتعوا

 : الشاعر يقول ولذلك

 الوطر يقضون الدهر منه ليس  هلم ااب           مث ت    البي جعل

 البيت هذا يف يبقى الرجل ترى وإنك منه، يشبعون ال أي منه، وطرهم يقضون ال فيه الدهر بقوا لو: أي
 عليه يثقل أنه يشعر لكنه الفعل، وعدم بالصمت اوأحيان   والتسبيح بالذكر يشتغل الطوال الساعات

 من وهذا الصعوبة، يف غاية تكون عنه والرحلة البيت هذا من اخلروج عاش ما فيه عاش ولو !منه اخلروج
 يف للناس يتحصل للناس مثابة اهلل أراده الذي املكان هذا يف العجيب، املكان هذا يف اهلل فعل عجيب

 .اوطر   منه يقضون وال إليه دونيرتد   والدنيوية، الدينية املنافع البيت هذا

 يف معروف أمر وهذا واألشجار، اجلمادات وحت الوحش حت أحد كل فيه يأمن اآمن   اأيض   وجعله
 هذا يف تفكر وملا ،الشجر من اشيئ   وال الطري من اشيئ   يؤذي أن البيت هذا زائر على حيرم أنه الشرع
 البيت، موايعظ   أن اجلاهلية ألهل اهلل رويس   اجلاهلية، أهل يف حت استقر البيت تعظيم أن تعلم األمر

 .العظيم البيت هذا يف السالم عليه إبراهيم عهد من واألجيال العصور يف دام واألمن

 فيها جيتمعون أماكن هلم وجعل شرائع للخلق شرع وكرمه مبنه وجل   عز   اهلل أن   هو ادائم   فيه رتفك   وما
 .املشاعر هذه القلوب يف دعو أ من وسبحان شرع، من فسبحان أغراضهم، هلم قوحتق   حاجاهتم هلم تسد  
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يحترمونه أشد االحترام، ويجد أحدهم قاتل  -على شركهم  -ولهذا كانوا في الجاهلية ": يقول
 ."اا وتكريمً ا، وتشريفً وتعظيمً  اإلسالم، زاده حرمةً أبيه في الحرم، فال يهيجه، فلما جاء 

 يف عليهم بأس وال دنياهم يف منه ينتفعون امكان   اختذوه اوأيض   إليه، يثوبون امكان   البيت هذا اخللق واختذ
 .البيت هبذا االنتفاع من وتزيد خري فهي اآلخرة منافع تعارض مل إذا الدنيا منافع فإن ذلك،

 

يحتمل أن يكون المراد ": الشيخ يقول {مُصَلًّى إِبْرَاهِيمَ مَّقَامِ مِن وَاتَّخِذُواْ}: وجل   عز   يقول 

بذلك، المقام المعروف الذي قد جعل اآلن، مقابل باب الكعبة، وأن المراد بهذا، ركعتا الطواف، 
يعين أمر اهلل لنا أن نتخذ من مقام " يستحب أن تكونا خلف مقام إبراهيم، وعليه جمهور المفسرين

ويبقى ذكرى إبراهيم يف بناء مقام إبراهيم لف ويستحب أن تكون خ ،إبراهيم مصلى ركعيت الطواف
وهذا  ،الشعرية هذه يف به فرتتبط مقامه خلف تصلير بأنك تذك   الطواف من كانتهائ بعد حتالكعبة و 

 تىأ فإذا مفرد، مقام أي ا،مضافً  المقام يكون أن ويحتمل، وعليه جمهور المفسرين" الشيخ بقول

إىل إبراهيم فإذا أتى فإذا أتى مفرد مضاف  مفردة( مقام)مبعىن كلمة " العموم على دل مضاف مفرد

إذن واختذوا من  "فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج" :دل على العموم يقولمفرد مضاف 

من الطواف، والسعي، : وهي المشاعر كلها" لذكر اهللمصلى لكم الت يف احلج كلها مقامات إبراهيم  

: فيكون معنى قوله ،والوقوف بعرفة، ومزدلفة ورمي الجمار والنحر، وغير ذلك من أفعال الحج

 ".الحج، ولعل هذا المعنى أولى اقتدوا به في شعائر : ا، أيمعبدً : أي{ ُمَصلًّى}

مقام إبراهيم مجيع  أناختيار الشيخ  "واحتمال اللفظ له عنى األول فيه،لدخول الم" رج ح القول الثاين

 .مقامات احلج
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 :الشيخ يقول{ بَيْتِيَ طَهِّرَا أَن وَإِسْمَاعِيلَ إِبْرَاهِيمَ إِلَى وَعَهِدْنَا} :  اآلية من الثالث الجزء يبقى

 وأمرناهما" أعلمنا مبعىن أوحينا "إليهما أوحينا: أي" :يقول الشيخ {وَإِسْمَاعِيلَ إِبْرَاهِيمَ إِلَى وَعَهِدْنَا}

 أمر وهذا "األقذار و والنجاسات الرجس ومن والمعاصي، والكفر الشرك، من اهلل بيت بتطهير
 :نوعي األذى من اهلل بيت رنطه   أن، به نعتين أن علينا عظيم

  العقيدة يف األذى . 
 . السلوك يف واألذى .5

غري اهلل  املسلمني أهل الشرك الذين يرفعون أصواهتم بنداءل اهلل أن يصرف عن هذا البيت وعن بالد أنس
 وكرمه همبن   اهلل نسأل لكن ،احلرام البيت يف ذاكرين،طائفني نكون ملا يزعجنا ما أكثر وهذا ،عند بيت اهلل

 إال يبقى فال املسلمني، بالد ومن بالدنا من هؤالءآثار  يزيل أن وأهله الشرك إزالة على القادر وهو
 .خاصة بيته يبقى الدعاء له يف له يف األرض و التوحيد

 الطواف، مقد   املصلني،: أي {السُّجُودِ وَالرُّكَّعِ وَالْعَاكِفِنيَ} فيه{ لِلطَّائِفِنيَ} ليكون: يقول

 أنها مع الصالة، ثم ا،مطلقً  المسجد شرطه من ألن االعتكاف، ثمالحرام  بالمسجد ختصاصهإل"
 .وبغريه به السجود والركع ، باملسجد خاص والعكوف البيت هبذا خاص الطواف" المعنى لهذا أفضل،

 وإسماعيل إبراهيم اهتمام شدة يقتضي ذلك أن: منها لفوائد، إليه البيت الباري وأضاف": قال
 ".ذلك في وسعهما ويستفرغان جهدهما، فيبذالن اهلل، بيت لكونه بتطهيره،

 مبا تقم فال البيت، هذا تطهري يف للجهد بذل عندك فيكون اهلل بيت هذا أن تسمع ملا فإنك حق، وهذا
 العناية غاية به يناعتم  قد البيت أن اليوم يغرك وال أذية، أي من البيت وتطهر متنع أن وحتاول يؤذي

 هناك أن يغرك ال لكن أمرنا، ويل موازين يف وجيعلها العناية هبذه علينا لهضف يدمي أن اهلل نسأل هلل واحلمد
 من هذا كان سواء ،بيته بتطهري تعتين بأن وحبك حرصك لربك تظهر أن البد فأنت يعتين، من

 لألذيةو . يؤذي من وتنه تؤذي، فال صوته، يرفع من وتنه صوتك، ترفع فال احلسية، أو املعنوية القاذورات
 .-آمني اللهم - غافلنا ويوقظ جاهلنا يرشد أن اهلل أسأل. كثرية صور البيت يف
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 ".وتكريمه بتعظيمه عباده أمر ضمنها ففي واإلكرام، التشريف تقتضي اإلضافة أن: ومنها": قال

 أي وتكرُيه، لتعظيمه  أمر ضمنه فمن واإلكرام، التشريف تقتضي اإلضافة أن نفسه إىل البيت فأضاف 
 بيت يف وقته بقضاءوحتب أن تكون ممن متتع  ،تشتاق لبيته ،بيته بتعظيم اهلل إىل تقرب اهلل بيت هذا أن
 هذا افةضإ أن ينسى اهلل، بيت البيت هذا أن ينسى امن   اكثري   أن علينا يعيب لكن ،اهلل إىل امتقرب   اهلل

 يكون وهذا له، والرعاية به العناية إال املؤمن من يكون فال املؤمن، نفس يف اعظيم   علهجي اهلل إىل البيت
 .وطاعة بعبادة إال البيت هذا يف ساعاتك تقضي بأال

 يقضيه ال قضاء اهلل بيت يف العظيم، البيت يف الساعات تمقضى أن اليوم خمالفة من نرى ما أعجب وإن
 فيها ألن !وتؤمل تشني احلرام البيت يف التصوير ظاهرة مثل ظاهرة ترى فإنك يمكرم، من بيت يف اإلنسان

 الداعي بصورة يديه يرفع أن والعجب فيها، ما الرياء مظاهر من وفيها اخللق، حرمات على يالتعد   من
 أو !يصوروه أن أهله من ويطلب الساجد هيئة يف يكون !الكعبة عند اهلل يدعو بأنه ريمصوَّ  أن أجل من

 !.املشرفة الكعبة وخلفيتها وتتصور وتقف العائلة وجتتمع سياحي مكان يف كأنه األمر ليتحو  

غري ماتراه من استعمال  عامتنا، عن الغمة يكشف أن اهلل من ونرجو خاصتنا نعظ يليق، ال كله هذا
 وأيديهم شاشاهتم على وأبصارهم خيرجوا أن إىل يدخلوا أن فما ،هذه األجهزة يف هذا املكان العظيم

 تأيت مث اهلل كتاب بقراءة مشتغال تراه االستقامة آثار عليه ظهرت من هذا من واألعظم ،وتستقبل تكتب
 أعظم فما !مراسلة يكمل مث آيتني، ويقرأ فريسل، ،فيبتسم ،فيقرأ جواله، يفتح أن فتأمره األمارة نفسه

 !!التعظيم عدم من فيه حنن ما أعظم ما اخلطب،

 الوصول تيسري زاد كلما أنه أعلم واهلل رأينا واهلل وإنا بيته، يف حالنا هذا يكون أن اهلل من نستحي
 كنا البيت، هذا معاملة يف املقصود عن ااحنراف   الناس نفوس يف زاد وبرودة وراحة سعة األماكن وزادت

 ذلك خالف يف اغتنمت لكنها خاشعة، لصالة سبب البارد اهلواء ووجود املساحات، زيادة أن لنتأم  
 . املستعان واهلل

 إمام السالم عليه بإبراهيم ادائم   يذكرنا العظيم البيت وهذا عظيم، البيت هذا حق حال كل على
 .املوحدين
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 وامأل كسرنا، واجرب ضعفنا وارحم صلى اهلل عليه وسلم حممد نبيك وطريق طريقه على اجعلنا فاللهم
 .وبكتبك وبأنبيائك بك إُيانا قلوبنا

 .خنتارها اليت اآليات يف ذلك تيسر مت   السالم عليه   إبراهيم مع آخر موقف لنا يكون اهلل شاء وإن

 

 أعمارنا يف ُيد   أن وجل   عز   اهلل نسأل 343  عام رمضان لقاءات من األول اللقاء لنا مت اهلل فضل من
 .وتعاىل سبحانه كتابه فهم وعلى والقيام بالصيام عناوُيت  


