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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

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

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

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

 :تنبيهات هامة

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

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

 (من دروس األستاذة أناهيد

http://www.muslimat.net/ 

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

 ..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

 من جيعلنا أن وكرمه همبن   اهلل أسأل املبارك، الشهر هذا يف املباركة اللقاءات سلسلة من والعشرون الثامن لقاؤنا هو هذا
 .آمني اللهم ،اواحتساب   اإميان   وقاموا صاموا الذين املقبولني

 وفتح صدره اهلل شرح ملن امهم   اأمر   يلحظ القرآن ريتدب   ومن ،القرآن رتدبّ  اهلل إىل هبا نتقرب اليت العبادات ضمن ومن
 فكل بعض، برقاب آخذ بعضها فإن والتناسب، واالتساق اإلحكام في غاية تتابعها في أنها كيف السور يرى عليه،
 على العبد حتمل صورة يف وموضوعاهتا ملقاصدها مكملة وتكون قبلها، اليت السورة به ختمت ملا مناسبة وجه جتمعها سورة

 وهذا، القرآن يف مبا بويتأد   يرتب   العبد جتعل صورة اإلميان، تزيد صورة خبري، حكيم لدن من الكتاب هذا أن يعلم أن
 وعالقاهتا، السور افتتاحات مع السور خواتيم له ظهرت ،اتدبر   زاد نم ولكن يظهر، ال ورمبا الناس لبعض يظهر رمبا األمر
 .وتقارهبا السور مواضيع له وظهر

 سؤال، ٦:الفاتحة چٹ   ٹ  ٹ چ: تعاىل قوله يف فإن ا،عجيب   اأمر   لوجدنا والبقرة الفاحتة فقط لناتأم   لو فإننا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   چ الكتاب هو وأردمت سألتم الذي الصراط ذلك: قيل فكأنه املستقيم، الصراط يريدون اخللق من

 .٢ –١: البقرة چپپ  پپ  

 .ذكره يف املقام يطول وكثري الفيل، وسورة، ١:قريش چٻ  ٱچ  قريش سورة يف لناتأم   لو ومثله

 عمنت   ،الجهة هذه من نظرة بعدها وما المجادلة سورة إلى وننظر املهم األمر هذا نتصور لكي املقدمة هذه قدمنا لكننا
 .الطرق هلم وييسر هلم ويبني خلقه يعلم الذي هلل فاحلمد للعلم، الصدور وشرح كتاب، من به اهلل رزقنا مبا أنفسنا

 

 طويل نقاش يف عشر السابعة اآلية يف فنظرنا ستمر،سي اليت مواضيعها من شيء إىل المجادلة سورة في مثال نظرنا فلو

 هبم، وعالقتك واألوالد األموال  چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆۈ  چ  عشر السابعة اآلية خراآل يف وصلنا



 : والعشرون الثامن اللقاء

 

 1  هـ4141لقاءات رمضان 

ېئ  ىئ  ىئ     چ  الشيطان عن سنسمع اجملادلةيف نفس سورة  91 اآلية يف نظرنا وإذا متيل، جهة أية إىل أنت

 اجملادلة سورة يف ةاألخري  اآلية يف نسمع ، چىئ  ی      یی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ     جب  حب  خب  مب

ۓ  ڭ  چ  91 آية يف إذ ا ،٢٢: المجادلة چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  چ

 سنجد 22 آية ويف حزبه، من أصبحوا هنم أ وكيف الشيطان عن الكالم سنجد 91 ويف ،  چڭ  ڭ  ڭ  ۇ 
 .ورسوله اهلل حاد من وموادة الواليةمسألة 

ې  ې  ى  ى  ائ  چ  أخرى، عالقات بالتاسعة، نبدأ ،(91-1)  اآلية يف فننظر ،الحشر سورة إلى نأتي

 يف هذه ، چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  ،  چائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   
 ببعض، بعضهم عالقتهمن واملهاجري ألنصارا هؤالء إليهم، هاجر من حيبون واإلميان الدار تبوؤوا الذين فهناك ، 91 اآلية

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  91 اآلية ويف

 يف فهناك خاص، نوع من عالقات إىل إشارة هذا كل ،  چٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ 
 ال القوم املؤمنني نأو  الشيطان، حزب أصبحوا أهنم وكيف تغين لن أهنا وكيف األوالدو  األموال عن الكالم كان اجملادلة
 الذين وإلخواننا لنا اغفر ربنا يقولون بعدهم من الذين وأتى اإلميان، أجل من اجتمعوا من تسمع وهنا ،اهلل حاد من يوادون
 .باإلميان سبقونا

گ  گ   گ     ڳ       چ  :تعاىل قوله وجند 3 اآلية إىل فنأيت، الممتحنة سورة مقصودنا، هي التي سورتنا إلى نأتي ثم 

اآلية اليت  جند إىل جدا، واضحة ستجدها ،العالقات الواليات، واألوالد، األرحام ،  چڳڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ 

 تكون كيف سنفهم جيدا اآليات فهمنا وإذا، چھ  ھ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   چ 4بعدها 
 .بأبيه إبراهيم وعالقة السالم عليه بإبراهيم عالقتنا تبني للدراسة املقصودة اآلية ألن العالقات،

ىئ  يئ  جب     حب  ی  ی             جئ    حئ  مئ   ی  ی  چ  نقاش بعد 94 اآلية فنجد ،الصف سورة إىل نصل أن إىل

 عادى ملن الوالية وهناك هلل، الوالية وهناك الشيطان، حزب وهناك اهلل، حزب هناك إذ ا، چخب  مب  ىب  يب       جت 
 .اهلل
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 املمتحنة ختتم وتأيت  ،٣:الممتحنة چگ  گ   گ     ڳ       ڳڳ   چ  وأرحامنا وأهلينا أبنائنا من سبق فيما رناُحذ   إذ ا

ی  ی  ی  ی             جئ    چ الصف سورة يف نأيت أن إىل، العالقة فيها اليت املبايعة يشركن، أال على املؤمنات مببايعة

 .١١: الصف چحئ 

ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ     ڇ  ڇڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ      ڈ  ژژ  چ  الجمعة سورة يف نأيت

 .يكون أن جيب وكيف هنا يوصف هذا كل العالقات، االرتباطات، الواليات،،  ١١: الجمعة چڑ  ڑ    ک

ڻ  ڻ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   چ : لنا يقول وجل   عز   اهلل فنسمع ،المنافقون سورة إىل نأيت أن إىل

 تسمع أي األموال، األوالد،،  ٩: المنافقون چۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ        ھ  ھ  ھ  ے  

ڻ   ڻ        ڻ  ڻ  چ املنافقني يف وتسمع ،  چڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ     چ  اجلمعة سورة يف

 . چۀ  ۀ  ہ  ہ 

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ   صريح واضح األمر 91و 94ية فنجد يف اآل  اآلية يف التغابن سورة ويف

ڱ  ں  ں   ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ    چ  91اآلية ويف ،  چک  ک   ک  گگ  

 من مع متيل، حزب أي وإىل إليهم تنظر كيف،  للعالقات بينك وبني اخللق حولك فكل هذا تأسيس وتقعيد  ،  چۀ
 .يتيسر ما على عالقاتنا تكون أن لنا جيب كيف اليوم للدراسة ريناملختا املقطعني من اهلل شاء إن لنا سيتبني   ولذلك أنت؟

 فاحذروهم، لكم عدو وأوالدكم أزواجكم أن التغابن يف حنن فسمعنا ،الطالق سورة إىل نصل أن إىل التغابن يف كان هذا
 األوىل اآلية ففي، هؤالء مع التعامل يف هلل اتقائكم عدم بسبب اهلل حدود تتعدون أنتم رمبا العكس، نسمع الطالق ويف

 عن الكالم بعد الطالق سورة آخر يف يف نفس السورة ، چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ    چ

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  8 لآلية نأيت والزوجة، الزوج بني والعالقة الطالق

 . چں   ں  ڻ  

 كانوا فإن، أزواجكم تظلموا وال أنفسكم تظلموا ال عالقاتكم، يف اهلل تقوى على كونوا األلباب، أويل يا اهلل اتقوااملقصود 
 .فتظلموهم الضد تفعلوا ال ،هلم والتحزب وحبهم هبم باالفتتان اعدو  
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 العالقة هي هذه ،  چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅچ  6 اآلية يف فنجد التحريم سورة إىل نأيت أن إىل

 .چۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې چ  حقهم، هتضم وال هبم تتعلق ال تكون، أن جيب اليت

 .ذرارينا وعلى نفسونا على منه اخلوفن يكون يف قلوبنا أ جيب الذي العظيم األمر هذا بالتفصيل ووصف 

 كيفو  للذين كفروا  كيف كانت عالقتهم بنسائهم  املثل ضرب يف 93 ، 92 ، 99 اآلية يف مقصودنا إىل نصل أن إىل
 .عمران ابنة ومرمي امرأة فرعون يف وبالعكس هبم، نسائهم عالقة كانت

 .جهله من وجهله ،عرفه من عرفه !النفوس لتربية فيه ما أعظم ماو  !الكتاب هذا أعجب فما

 سورة آخر يف عنهم وجل   عز   اهلل قال الذين اهلل، حزب هم من يعرف أن يريد من قراءة السور هذه أخرى مرة اقرؤوا

 الشيطان حزب هم من لتعرف السور هذه يف واقرأ ، چڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ : المجادلة

 الشيطان حزب ، چی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ     جب  حب  خب  مب   چ اجملادلة يف عنهم وجل   عز   اهلل قال الذين
 .لهاح ما الشيطان حزب لتعرف اجملادلة يف اقرأ املفلحون، هم اهلل وحزب ،اخلاسرون هم

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ            وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئچ   الحشر يف مثله واقرأ

 تكون كيف هؤالء، مع عالقتك جتمع كيف الشيطان، حزب هم ومن اهلل، حزب هم من لتعرف اقرأ ، چی
 أجنو كيف أعداء؟ وهم واألبناء الزوج من القريبني مع عالقتك كوني كيف تربأ؟ ممن توايل؟ من اخللق، هؤالء مع عالقتك

 وهم؟ أنا

أويل  الصدور وشرح السحاب، وأجرى الكتاب أنزل من سبحان املعاين، هذه يصل اىل أن يريد من قراءة السور هذه اقرأف
 عز اهلل نسأل الشهر هذا علينا متم الذي هلل احلمد العاملني، رب هلل فاحلمد املبني، والنوراأللباب لفهم هذا الكتاب العظيم 

 بدراسة نبدأ،القرآن مع طيبة حلياة مفتاحا الشهر هذا يكون أن وتعاىل سبحانه ونسأله مقبولني، وحنن منه خنرج أن وجل
 :تعاىل قوله يف املمتحنة بوطن نبدأ مقصودنا،

 واضحة اآلية هذه، ٣: الممتحنة چڳڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ گ  گ   گ    ڳ   چ 
 .وبيننا واألوالد األرحام بني العالقةىل إشارة اإل يف الشأن
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 قصة يف املعروف، املوقف يف مطلعها نزل العظيمة السورة هذه أن تعرف أن وفهمها بياهنا يزيد املمتحنة سورة إىل تنظر ملاو 
 يكن ومل وأوالد أموال مكة يف له وكان بدر أهل من وكان املهاجرين من رجال   كانقد  و  ،عنه اهلل رضي بلتعة أيب بن حاطب

ملا نقض أهلها العهد  مكة فتح على وسلم عليه اهلل صلى النيب عزم لماف لعثمان، احليف   كان بل أنفسهم قريش أهل من
 بلتعة أيب بن حاطب من حصل الوقت ذاك يف كان خربنا، عليهم غم اللهم وقال وجتهز النيب صلى اهلل عليه وسلم للغزوة 

 رسول صدق ،أمره وتبني   بذلك اهلل أخربه فلما اخلرب، هبذا مكة أهل خيرب أن أجل من، قريش من امرأة مع اكتاب   بعث أن
 َوَما: قال كالمه يف أنه حىت فعل ما له وقال وسلم، عليه اهلل صلى الرسول وصدق حاطب أتى وسلم، عليه اهلل صلى اهلل

 يَا َدْعيِن  :ُعَمرُ  فَ َقالَ  ،((صَدَقَكُمْ قَدْ إِنَّهُ)): وسلم عليه اهلل صلى الرسول فقال ،ِدييِن  َعنْ  اْرتَِداد ا َوالَ  ، ُكْفر ا َذِلكَ  فَ َعْلتُ 

 مَا اعْمَلُوا فَقَالَ بَدْرٍ أَهْلِ عَلَى اطَّلَعَ - وَجَلَّ عَزَّ - اللَّهَ لَعَلَّ يُدْرِيكَ وَمَا بَدْرًا شَهِدَ إِنَّهُ)): فَ َقالَ  ،ُعنُ َقهُ  فََأْضِربَ  اهللِ  َرُسولَ 

 .9((لَكُمْ غَفَرْتُ فَقَدْ شِئْتُمْ

گ  گ   گ     ڳ       چ  أنه :املعىن يتبني   وبذلك ،السورة هذه صدر نزول سبب أعلم واهلل هي املعروفة القصة فهذه

 من ،          ہ  ہ    من؟ يف  چڳڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ 

ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ          ھ  ھ  ھ  چ  ،براءته يف عالقاته، يف !حسنة؟ أسوة فيه لنا كانت جهة أي

 الكفر أيضا أظهروا وإمنا الرباءة فقط ليس اهلل، دون من يعبدون ومما منهم تربؤوا الرباءة، موقف هنا،  چھ  ے

ۈ    چ ، كفرا يعتربونه وأهنم اهلل، دون من يعبدون فيما اعتقادهم وأظهروا تربؤوا أهنم مبعىن ،  چۇ     ۆ    چ ۇ     ۆ      ۆ  

: هلم قالوامن أين مادمتم مستمرين  كفركم، على مستمرين دمتم ما،  چۋچ  ظهرت چۈ  ٴۇ  ۋ

 .چۅ  ۅ  ۉ  ۉچ

 فعلوا؟ ماذا معه، الذينو  السالم عليه إبراهيم األسوة؟ هذه أين بالكافرين، عالقتكم يف أسوة عندكم املؤمنون أيها يا إذ ا 
 يف قدوة إبراهيم ،وحده باهلل تؤمنوا أن وهو معالقاهت يف اشرط   ووضعوابغضوا أو  وعادوا اهلل دون من باملعبودات وكفروا تربؤوا

 إال شيء كل يف قدوة اختذوه إذ ا ،  چې        ې  ې     ې  ى  ى  چ كله، ذلك بلوازم وبالقيام واإلميان التوحيد
 .قدوة تتخذوه ال الشيء هذا يف

                                                             
 .متفق عليه 9
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 ألبيه السالم عليه إبراهيم استغفار تتخذوا ال إذ ا ،  چې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ ې     ې  ې     چ

ڃ  چ ذلك يف إبراهيم عذر ذكر اهلل فإن إبراهيم، مللة متبعون ذلك يف إننا ألبيه االستغفار مسألة يف وتقولون قدوة،

چ  چ     چ  چ        ڇ  ڇ  ڇ  ڇ           ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ                    ڃ

 عذر، ذلك يف وله لك ألستغفرن ألبيه إبراهيم قول يف إال شيء كل يف قدوة لكم هو إذ ا،  ١١١: التوبة چڑ   ک   

 .چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئچ  توكله يف أسوة واختذوه وأسوة، قدوةلكم  فاختذوه

 .چجئ  حئ  مئىئ  يئ     جب  حب      خب          ىئ  ىئ    ی    ی  ی     یچ :مث يدعوا فيقول

 .السؤال هذا على إجابة اهلل شاء إن الشيخ كالم خالل من سنعرف للكافر؟ فتنة املؤمن اإلنسان يكون كيف

ٱ  ٻ         ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ         پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ     ٺ  جئ  حئ  مئىئ  يئ     جب  حب      خب  مب   چ 

 .چٺ  ٿ  ٿ   ٿ 

 

ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ          ھ  ھ  ھ  ھ  ے        ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ٹ ٹ چ 

ۇ  ۇ     ۆ      ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ې  ې     ې  ى  ى  ائ  

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ    ی    ی  ی     ی            جئ  حئ  مئىئ     ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ

ٱ  ٻ         ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ         پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   يئ     جب  حب      خب  مب   

 ٦. – ١: الممتحنة چٿ  ٿ  

 .الثاني للمقطع ننتقل أن أجل من أسئلتنا على يجيب ما الشيخ كالم من الكالم نقرأ 

  چڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ چ  :الشيخ قال

 .ية السابقةيف اآل  ."فلذلك حذركم من مواالة الكافرين الذين تضركم مواالتهم"
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 من ،ينفعكم وائتمام قدوة هناك ".قدوة صالحة وائتمام ينفعكم: أي{ ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ }قد كان لكم يا معشر المؤمنين "
 هو؟

َراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعهُ ِفي }"  وانظروا ،وهو قدوتكم ".ألنكم قد أمرتم أن تتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ؟ ملاذا  من المؤمنين{ ِإبـْ
 .أفعاله إىل

ومن معه من إذ تبرأ إبراهيم عليه السالم : أي{ ِإْذ َقاُلوا ِلَقْوِمِهْم ِإنَّا بـَُرآُء ِمْنُكْم َوِممَّا تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَّهِ }"
  .المؤمنين، من قومهم المشركين ومما يعبدون من دون اهلل

َنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلبَـْغَضاءُ }ظهر وبان : أي{ َكَفْرنَا ِبُكْم َوبََدا}: ثم صرحوا بعداوتهم غاية التصريح، فقالوا نَـَنا َوبـَيـْ { بـَيـْ
، بل ذلك لتلك العداوة والبغضاء وقت وال حدّ البغض بالقلوب، وزوال مودتها، والعداوة باألبدان، وليس : أي
فإذا آمنتم باهلل وحده، زالت العداوة : أي{ َحتَّى تـُْؤِمُنوا بِاللَِّه َوْحَدهُ }ما دمتم مستمرين على كفركم { أَبًَدا}

 ".والبغضاء، وانقلبت مودة ووالية

والتوحيد، والقيام بلوازم ذلك ومقتضياته،  حسنة في إبراهيم ومن معه في القيام باإليمانفلكم أيها المؤمنون أسوة "
 ".وفي كل شيء تعبدوا به هلل وحده

َراِهيَم ألبِيهِ }في خصلة واحدة وهي { ِإال}"  آزر المشرك، الكافر، المعاند، حين دعاه إلى اإليمان { قَـْوَل ِإبـْ
لكني أدعو ربي { ُك َلَك ِمَن اللَِّه ِمْن َشْيء  َأْملِ }الحال أني ال { ألْستَـْغِفَرنَّ َلَك و}: والتوحيد، فامتنع، فقال إبراهيم

 ".فليس لكم أن تقتدوا بإبراهيم في هذه الحالة .عسى أن ال أكون بدعاء ربي شقيا

 .أال وهي حالة الدعاء واالستغفار للمشرك

فإن اهلل ذكر إنا في ذلك متبعون لملة إبراهيم، : فليس لكم أن تدعوا للمشركين، وتقولوا، التي دعا بها للمشرك"
َراِهيَم ألبِيِه ِإال َعْن َمْوِعَدة  َوَعَدَها ِإيَّاُه فَـَلمَّا تـَبَـيََّن َلُه أَنَُّه َعُدو  }: عذر إبراهيم في ذلك بقوله ِللَِّه  َوَما َكاَن اْسِتْغَفاُر ِإبـْ

 ".دعوا اهلل وتوكلوا عليه وأنابوا إليهولكم أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه، حين   .{تـَبَـرََّأ ِمْنُه إن إبراهيم ألواه حليم

 .ليك أنبناربنا عليك توكلنا وإ ماذا قالوا؟

ْلَنا}: واعترفوا بالعجز والتقصير، فقالوا" اعتمدنا عليك في جلب ما ينفعنا ودفع ما يضرنا، : أي{ رَبَـَّنا َعَلْيَك تـَوَكَّ
 .ووثقنا بك يا ربنا في ذلك
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َنا}  ".إلى طاعتك ومرضاتك وجميع ما يقرب إليكرجعنا : أي{ َوِإَلْيَك أَنـَبـْ

هو  نهوأ ،أن األمر بيد اهلليعلم  اإلميان قوي املؤمن ألن ؛اإلميان على نتدال   القرآن يف تتكرران عبادتان واإلنابة التوكل إذ ا
 يشغل وال عليه ويعتمد هلل يطمئن اإلنسان جيعل ، هذانه ابتلى الناس هبذه األقدار اليت جتري عليهموأ ،يصرف األمور الذي
 الرضا لربه يظهر أن األحداث هذه يف منه مطلوب أنه على عليه جتري اليت لألحداث فينظر إليه، والعودة باإلنابة إال نفسه
 .اإلميان قوي مؤمن عنهما ينفك ال اللتان العبادتان واإلنابة والتوكل إال أحداث عليه حتصل أن فما به، والثقة

للقدوم عليك، ونعمل  ساعون، وبفعل الخيرات مجتهدون، ونعلم أنا إليك نصير، فسنستعدّ  فنحن في ذلك": يقول
 ".ما يقربنا الزلفى إليك

  :امتام   يشغلهم الذي هو هذا إذ ا

 (.القلبية العبادة) األوىل العبادة هذه  چۆئ  ۆئ  ۈئ  چ  

وكلما وجدنا أنفسنا قد غفلنا عن طاعتك  ،ليك بالطاعاتونعود إ ،وقلوبنا وألسنتنا جبوارحنا   چۈئ  ېئچ 
 فات نستغفرك على ما

 ونعمل ما يقربنا عليك للقدوم نستعد  ف ،عندك الزلفى نطلب وجيعلنا إليك يدفعنا هذا چېئ  ېئ   چ  أنه نعتقد وحنن 
 .إليك لزلفىا

َنًة ِللَِّذيَن َكَفُروا}": فيقولونا مث يطلبون طلب    ".ال تسلطهم علينا بذنوبنا: أي{ رَبَـَّنا ال َتْجَعْلَنا ِفتـْ

  :الوجه األول :نهلا وجها ماذا يفعلون لنا؟

 ".فيفتنونا، ويمنعونا مما يقدرون عليه من أمور اإليمان"

 العبادات، على تساعد اليت األوضاع على العبادات، أماكن على سلطتهم كونت ،كفروا الذين هؤالء طيتسل   أي
 احلقد نفوسهم ويف تسلطوا فإذا شرهم، من باهلل نعوذ حربية، أو سياسيةيتسلطون سلطة  أو إدارية سلطة فيتسلطون

 اتسلط   يتسلط لسلطةا ىل حالإ يصل ملا اإلنسان ألن خيالفهم، ما ميارس أحد يكون أن وكراهية املؤمنني على واحلسد
 :قالوا أن إال هؤالء من كان فما، يقول ما غري اصالح   أن يعتقد الأن و  ،رأيه على الناس حيمل أن يريد أنهلدرجة  يوصله

َنة   جَتَْعْلَنا ال رَب ََّنا}  :الوجه الثاين  .، فيمنعونا مما يقدرون عليه من أمور اإلميانعلينا فيتسلطون {َكَفُروا لِلَِّذينَ  ِفت ْ
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 ".فازدادوا كفرا وطغياناظنوا أنهم على الحق وأنا على الباطل،  ،ويفتنون أيضا بأنفسهم، فإنهم إذا رأوا لهم الغلبة"

 لو: يقولون ،فيكون هذا فتنة للذين كفروا الئقة، غري تصرفات يتصرفون املسلمني ويرون ن،متأخري يرون املسلمني: يأ
 وقع ملا احلق على هؤالء واكان لو النتصروا، احلق على هؤالء واكان لو عليهم،احلق  آثار لرأينا احلقعلى  هؤالء واكان

عن  تردهم فتنة باملؤمنني فتتنونيُ  الكفار جيعل الذي الكالم هذا ومنالباطل،  هذاما وقع عندهم  وأ الفساد هذا عندهم
 .أن يستقيموا على الدين

 .ما اقترفنا من الذنوب والسيئات، وما قصرنا به من المأمورات{ َواْغِفْر َلَنا}"

 .القاهر لكل شيء{ رَبَـَّنا ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيزُ }

 ".الذي يضع األشياء مواضعه{ اْلَحِكيمُ }

  ؟(العزيز احلكيم) االمسني هبذين اهلل يسألون ملاذا

 ".فبعزتك وحكمتك انصرنا على أعدائنا، واغفر لنا ذنوبنا، وأصلح عيوبنا": قال

 بصورة األقدار هذه جتري الذي احلكيم وأنت نصرتنا، على القادر العزيز وأنت لنصرتنا اسبب   يكون ما األقدار من علينا رقد  
 .بناعيو  إصالح إىلتوصلنا و  ،املغفرة إىلتوصلنا و  النصر، إىل توصلنا

 ينمستعد   ،منيبني ،متوكلني يكونوا أن يريدون رهبم، من يطلبون حياهتم، تستقيم أن أجل من لدعائهم أخرى مرة ننظر إذ ا
 .وافيستعد   صائرون اهلل إىل أهنم نونيتيق   اهلل، للقاء

:  ، أيبالعبادات رهبم إىل أنابوا ممن يكونوا أن ويريدون ،تطمئنو  قلوهبم تستقر  ف بقلوهبم متوكلني يكونوا أن دونيير  إذ ا

ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ : اماذا قالو ا ا للقائه دائم  يستعدو   أن ويريدون ،عنه ، فال يبتعدونمرضاتهوإىل ته ىل طاععادوا إليه وإ

 .چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   

َنة   جَتَْعْلَنا ال رَب ََّنا} يطلبون؟ ماذا مكان، كل من فوهنميتخط   حوهلم الناس ختيفهم، باخللق عالقاهتم اأيض    ،{َكَفُروا لِلَِّذينَ  ِفت ْ

،  ٠٧: األحزاب چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ  قلوبنا، ويصلحيصلح عيوبنا  ،اهلل لنا يغفر ملا ألنه

مئىئ  يئ     جب  حب      چ  ومقاصدكم نياتكم لكم يصلح قلوبكم، لكم يصلح ،٠١: األحزاب چے   ے  ۓچ
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 املؤمن عن ومتنع وحتفظ تغلب فبعزتك احلكيم، العزيز أنك يقني على وحنن األسئلة هذه نسألك حنن إذ ا  .چخب  
 العبد إميان من تزيد عجيبة التقادير فتأيت األمر هذا يكون وحبكمتك أعداءه، له وتغلب الشر،

 

  " چٱ  ٻ         ٻ  ٻ  ٻ  پ چ  : لهم على االقتداء بهم، فقال ثم كرر الحثّ "

 ،  چٱ  ٻ         ٻ  ٻ  ٻ  پ چ  وهنا ،  چڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ  :بقوله4 اآلية بدأت

هذه وليس كل أحد تسهل عليه ، {َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفيِهْم ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ }: لهم على االقتداء بهم، فقالثم كرر الحث "
 ".األسوة

 .يهعين أمام اإلنسان جيعلها قدوة وأفعاله التوحيد إمام السالم عليه إبراهيم يكون أن السهل من ليس

فإن اإليمان واحتساب األجر والثواب، يسهل على العبد كل { َكاَن يـَْرُجو اللََّه َواْليَـْوَم اآلِخرَ }وإنما تسهل على من "
له اإلكثار من االقتداء بعباد اهلل الصالحين، واألنبياء والمرسلين، فإنه يرى عسير، ويقلل لديه كل كثير، ويوجب 

 ."نفسه مفتقرا ومضطرا إلى ذلك غاية االضطرار

 أي ،اآلخر واليوم اهلل يرجو أن قدوته؟ اهلل عليهم أثىن الذين العظماء هؤالء جيعل أن عليه ريتيس   اإلنسان جيعل الذي ما إذ ا
 وينتظر يسبح، أعماله أجور اهلل على حيتسب! يفعل يف الدنيا؟ماذا ، سيلقاه أنه يقني وعلى اهلل، يلقى أن ينتظر باهلل مؤمن

 كلها الصاحلة واألعمال والدعاء والذكر التسبيح أن املؤكد ومن يلقاه، أن يوم اآلخرة يف التسبيح هذا أجر اهلل من
 اهلل يصلح أن األعمال هذه آثار من يكون أن مينع ال هذا لكن .نلقاه ملا وتنفعنا منا قبلها وقد اهلل نلقى أن مقصودها

 .نياالد يف اخللق أحوال

 .للثواب اواحتساب   اأي إميان     چپ   پ         پ  ڀ  ڀ  ڀ چ  يريدون؟ ماذا حاهلم أصل يف هم

 عملها اليت أعماله قبل وقد اآلخر اليوم يف يلقاه أن فريجو اآلخر، اليوم يف يلقاه أن ويرجو اهلل يرجو أنه :احتسابه بمعنى
 .العقاب عنه ويصرف الثواب فيعطيه الدنيا يف

 وهذا الصالة هذه اهلل، يدي بني القيام هذا فيتصور عسري، كل العبد على يسهل ،اآلخر واليوم باهلل اإلميان ُوجد لو إذ ا
 .املوازين فتثقل ،القيامة يوم يوزن ما إىل حتول وقد يتصوره الطعام عن للنفس احلبس وهذا الصيام
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 كل عليه يسهل العبد جيعل فهذا ،راض   وهو اهلل تلقى أن أجل من بالعمل، تشغله أن كيعل الذي عمرك مالك رأسف 
 ذلك يرى وهو ماله ومن جهده ومن وقته من فقوين فقينه احلال هذ مثل يف اإلنسان فإن كثري، كل لديه لقلَّ ويُ  ،عسري
 سيهتم اآلخر واليوم اهلل يرجو كان إذا ،الصاحلني اهلل بعباد االقتداء من اإلكثار له ويوجب سيكون، ما مقابل يف قليال   كله

 الذين صراط املستقيم الصراطيارب  أريد ،هؤالء سار مثلما ريأس أن أريد أنا حاله؟ كان ماذا عليه وأثىن عنه اهلل رضي نمب
 عناحبث و  هؤالء عن فتش الطيبني، الكرام والصحابة واملرسلني األنبياء من اهلل عليهم أنعم الذين عن فتش عليهم، أنعمت

 .عظمهم اهلل ألنالذي يعظمهم  املعظم نظر إليهم وانظر اهلمأفع

 وعلينا ،قدواتنا يف نفتش أن علينا ذلك علىف ،االميان دليل هو إمنا عليهم اهلل أثىن الذين هؤالء من القدوة اختاذ كان فإذا
 للذين مثال  و  آمنوا للذين مثال   وتعاىل سبحانه ذكر ملا التحرمي سورة يف كما قدوات، من وجل   عز   اهلل ذكر فيما نقرأ أن

 .اخلري قدوة وتابعوا الشر، قدوة من حذر على كونوا: يقال فكأنه كفروا،

 األدلة من هذا ،قدوات القرآن يف اهلل عليهم أثىن ومن واملرسلني األنبياء اختاذ بأن الممتحنة سورة من اآلن خرجنا إذ ا 
ذلك احبث عن  ،  ومعىنأسوة وجيعلهم هبم يقتدي اآلخر واليوم اهلل يرجو الذي اآلخر، واليوم اهلل يرجو اإلنسان أن على

 .اهلل ذمهم الذين هؤالء حال عن بعيد بجان يف كن أحد بالذم لك يذكر ملا اوأيض   ،نقدوة اخلري يف القرآ

 

 :المقطع الثاني

ک  ک  ک   گ  گ گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ٹ ٹ چ 

ھ  ھ  ے  ے   ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ    ھ

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ       

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

 .١٢ – ١٧:التحريم چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   

 :النموذج مبعىن املثل هذا    چک  ک  ک چ   النموذج مبثابة ومها للنساء، اهلل ضرهبما نيملثل نأيت
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 فماذا  چک  ک  ک   گ  گ      گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںچ 

ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    چ  ينفعهما، مل ال، هذا؟ ينفعهما هل چں  چ  فعلتا؟

 . چہ  ھ    

 من سبب ألي بالطمأنينة الشعور منك يكن فال فعلت؟ ماذا من؟ أنت إمنا شيئا، تفيد ال القرابة أن على يدل   هذا إذ ا
 ماذاهو  إمنا أبدا، األسباب هذه من شيء أي وال هلم معاشرة وال صحبة وال نسب وال اخلري ألهل قرابة ال، األسباب

 .خطري منوذج شديد، التقوى من حال على وكن عينيك أمام النموذج هذا فضع أنت؟ فعلت

 العظام، املواقف له كان من اهلل، إىل الدعوة يف عمره طال من املرسلني، أول السالم عليه نوح نوح، امرأة :األول النموذج 
 ،وجنوا السفينة يف معه ركبوا الذين أهله من نوح امرأة تكن مل دعوته، يف وبذل بذل ا،وجهار   اسر   ا،وهنار   ليال   قومه دعا

 الدين، يف املخالفة مبعىن اخليانة هنا إمنا والفراش، النسب خيانة اخليانة ليست هنا؟ اخليانة معىن ما اخليانة، منهم وقعت
 اهلل من عنهما يغن ومل ينفعهما، مل النتجية؟، الفعل هذا فعال لوط وامرأة هي، اخليانة أتت هنا فمن االعتقاد، يف واملخالفة

 .هؤالء األنبياء بيت أهل من وكوهنم قرابتهم اشيئ  

  !احلساب يأيت وقتما الناس واختالف النسب وانقطاع احلال بانقطاع األمل أقوى وما !وما أخطره املخالفة أعظم فما

 عليك والصادقني، واملصلني، والعلماء، الصاحلني، صحبة نفعكي ال خوف، حال يف وكن عينيك أمام ضعه النموذج فهذا
 معهم فأصبحت اخلري أهل مع نفسك وجدت إمنا يريده، وال حيبه ال للخري خائن وقلبك اخلري أهل مع تكن ال بنفسك،

 غش أي شيء منه العبد على وقع إذا الذي اخلطري األمر هو فهذا،  چڎ  ڎ  ڈ  چ خمرجهم وخترج مدخلهم تدخل
 .اخلذالن من باهلل نعوذ ،يدخلها مل كأنه أعماله من خرج شيء منه القلب يف وقع إذا النفس،

 

 .خر من نماذج االيمان اتخذوه اسوةفي مقابل ذلك ضرب اهلل مثال نموذج آ

 هلا وصف أول اهلل، وصفها كيف فرعون امرأة إىل وننظر  چھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭچ 

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  چ  عليها اهلل أثىن كيف انظروا، ونساء رجاال   آمنوا للذين امنوذج   أهنما

 .اآلخرة والدار اهلل يف رجائها قوة على يدل   سؤاال اهلل تسأل اهلل، تسأل اهلل، إىل تتضرع حاهلا؟ ما، چڭ
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 فمن اهلل، عند فيما الرغبة أعظم عندها أن يظهر هذا الطلبات، أجل   تطلب ،  چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   چ تقول
 يف كانوا إن الكافرين خمالطة تضرها ال اإلميان قوة ،اإلميان قوة نم تأيت هذه الرغبة  اهلل؟ عند فيما الرغبة هذه أتت أين

 ما اهلل فو األرض، أهل عىتأ فرعون كان اخلروج، تستطيع ال مضطرة الكافر، هذا حتت كانت فهي االضطرار، من حال
 .بذنبه إال أحدا يؤاخذ ال عدل حكم اهلل أن موالعلت هذا رهبا، أطاعت حني زوجها كفر امرأته ضر

 بيتها ترى وكانت بأجنحتها املالئكة أظلتها عنها انصرفوا فإذا الشمس، يف تعذب كانت فرعون امرأة أن قيل فيما ورد وقد
 .باحلق أعلم واهلل اجلنة، يف

 منه، خلصين أي  چٴۇ  ۋ  ۋ   ۅچ  الدار، قبل اجلار اختارتوالزالت  مثال كانت املرأة هذه أن املقصود 

 .چۅ  ۉ  ۉ       ې    چ  عمله من إليك أبرأ فإين

 أنسلطة عليها، وهو الذي يستطيع وأكثرهم ليها إالذي يف قلبها جعلها تطلب النجاة من أقرب الناس  اليقني أن املقصود 
ومع ذلك  ألمتهالسيد  ينذرها ويبشرها يعاملها معاملة ،يغريها وخييفها ،ومامعه من سلطان يغريها ويغريها مبا معه من مال

 .مياهناإقوى اهلل 

: فاستجاب اهلل لها، فعاشت في إيمان كامل، وثبات تام، ونجاة من الفتن، ولهذا قال النبي صلى اهلل عليه وسلم"
 َعَلى َعاِئَشةَ  َفْضلَ  َوِإنَّ  ِعْمَرانَ  بِْنتُ  َوَمْريَمُ  ِفْرَعْونَ  اْمَرَأةُ  آِسَيةُ  ِإالَّ  النَِّساءِ  ِمنَ  َيْكُملْ  َوَلمْ  َكِثيرٌ  الرَِّجالِ  ِمنَ  َكَملَ ))

  ." ((الطََّعامِ  َسائِرِ  َعَلى الثَّرِيدِ  َكَفْضلِ  النَِّساءِ 

 

 :ثم يأتي المثل الثاني

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

  ١٢: التحريم چېئ  

َنَت ِعْمَراَن الَِّتي َأْحَصَنْت فَـْرَجَها}وقوله " وحفظته عن الفاحشة، لكمال ديانتها، وعفتها، صانته : أي{ َوَمْريََم ابـْ
 ."ونزاهتها

                                                             
 .متفق عليه 9
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وأعظم مايأيت البالء للنساء من  ،فحفظته وصانته ،هو العفاف :اإلحصان  چې  ې   ى  ى     ائ  ائ  چ 
ا، بعدها عن هنزاهت هذا الباب، فاهلل عزوجل وصفها بأهنا كانت حمفوظة من الفاحشة؛ والسبب كمال دينها، عفتها،

 .صربهاالشبه، 

نها عيسى بأن نفخ جبريل عليه السالم في جيب درعها فوصلت نفخته إلى مريم، فجاء م{ فـَنَـَفْخَنا ِفيِه ِمْن ُروِحَنا}"
 ."، الرسول الكريم والسيد العظيمابن مريم عليه السالم

 جربيل فنفخ السالم، عليه عيسى النفخة هذه من فجاءوهذا كان بواسطة امللك،    چەئ  ەئ  وئ  وئ چ 
 .السالم عليه بعيسى فحملت إليها نفختها فوصلت ،درعها جيب يف

َقْت ِبَكِلَماِت رَبِـَّها وَُكتُِبهِ }" وهذا وصف لها بالعلم والمعرفة، فإن التصديق بكلمات اهلل، يشمل كلماته { َوَصدَّ
 ".إال بالعلم والعمل الدينية والقدرية، والتصديق بكتبه، يقتضي معرفة ما به يحصل التصديق، وال يكون ذلك

 كان من إال حيتمله ال أمر ،عظيم جلل أمر عليها حصل الذي هذا فمثل  چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ 
 وتصدق -األخبار الدينية- الديين هأمر  تصدق معناه اهلل بكلمات التصديق ألن ؛واملعرفة بالعلم وصفت فهي ا،مؤمن  
 اهلل عند من أنه فصدقت عظيم، قدر عليها وقع وقد أقدار، من عليها وقع ما ، وتصدقالكتاب تصدق القدرية، راباألخ

 .وأسوة منوذجا نتخذه أن علينا مما كله وهذا بالعلم، ووصفت وآمنت

بخشية وخشوع، وهذا وصف لها  المطيعين هلل، المداومين على طاعته: أي{ وََكاَنْت ِمَن اْلَقانِِتينَ } :ولهذا قال"
 ."هي كمال العلم والعمل: عنها صديقة، والصديقيةبكمال العمل، فإنها رضي اهلل 

 .وقد اجتمع يف حقها مرمي الصديقة ،هو اجتماع كمال العلم وكمال العمل:  وهذا وصف هلا بكمال العمل، والصديقية

 

 يف حصلت اليت واألحداث والرسل، السالم عليه إبراهيم ،اإليمان نماذج النماذج، هذه أن عرفنا ،ذلك علمنا فإذا
 ُتشهر مناذج كلها وعفافها، وتقواها وإمياهنا وفقهها وعلمها عمران ابنة ومرمي مقصدها، شأن وعلو فرعون وامرأة حياهتم،
 وكيف تتعلق ومبن ترتبط من مع تعرف هنا ومن والسنة، الكتاب يف ورد كما أحواهلم تفاصيل وصف ويُكرر عنها وُيسمع

  ؟وتربأ توايل
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 أهل خمالطة تظن   ال اهلل، نلقى ملا تظهر اليت هي قلوبنا يف حنملها اليت احلقائق إمنا اهلل، نلقى ملا الدعوى تنفعنا أنه تظن   فال
 هؤالء جنعل أن امجيع   علينا بل تكفي، اإلميان دعوى أن تظن   وال قلبك، يف اإلميان عن تفتش أن عن تكفي اإلميان

 ،ظنه يف امتبع   يكون أن عليه وأنه العبد على تأيت االختبارات أن ونعرف عينينا، أمام مناذج القرآن يف ذكروا الذين العظماء
 .عنهم وأخربنا وجل   عز   اهلل أمر كما الكرام هؤالء حال وتفكريه ،وفعله

 

 أمام جنعلها هؤالء أحوال عن نبحث خلري، بداية هذا يكون أن منه ونرجو املقصود، لنا حقق أن وتعاىل سبحانه حنمده
   . وذرارينا أبنائنابني  وننشرها أعيننا

 


