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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

روس أستاذتنا الفاضلة أناهيد سلسلة تفاريغ من د 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 

oos.blogspot.comhttp://tafaregdr/#/! 

 :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 

 ..والشيطان، ونستغفر اهلل

 .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 ،حممد دناسي   على والسالم والصالة ،العاملني رب   هلل احلمد

 للمغفرة، وأهل للتقوى أهل   وهو ذنوبنا من ونستغفره ،واحلمد ءللثنا أهل   وهو وتعاىل سبحانه حنمده
م   دناسي   على مونسل   يونصل   أعمالنا، سيئات ومن أنفسنا شرور من باهلل ونستعيذ  على تدل   صالة   دحمح
 وصحبه آله وعلى حممد سيدنا على موسل   صل   اللهم   وبديننا، وبرسوله نابرب   ورضانا وتصديقنا إمياننا
 .أمجعني

 

 العظيمة لآليات مدارستنا اهلل شاء إن وسيكون، هـ4141 لعام رمضان اتلقاء من الرابع نالقاؤ  هو هذا
 ..آمنوا للذين خطاب مطلعها يف اليت عمران آل من مسعناها اليت

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  چ    ٹ ٹ 

ڇ   ڍ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ 

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ   گ     گ  

ڭ    ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ   ۓ  ڭ

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ          

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ې  ې  ې  ې         ى  ى  ائ  ائ  ەئ     
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 ،بالتقوى ر  أم   وهذا {مُسْلِمُونَ وَأَنْتُمْ إِال تَمُوتُنَّ وَال تُقَاتِهِ حَقَّ اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا} :تعاىل يقول

 فرتاق،اال عن هنانا هني، {تَفَرَّقُوا وَال} ،يدجد ر  أم   وهذا {جَمِيعًا اللَّهِ بِحَبْلِ وَاعْتَصِمُوا} بعده أتى

 .النهي هذا لنا وسيتبني   مسلمني وحنن إال منوت ال أن على وهنانا بالتقوى أمرنا

 

 أَعْدَاءً كُنْتُمْ إِذْ عَلَيْكُمْ اللَّهِ نِعْمَتَ وَاذْكُرُوا} نعمته بذكر أمرنا قالتفر   عن وهنانا هحببل عتصاماهلل باال أمرنا

 النَّارِ مِنَ حُفْرَةٍ شَفَا عَلَى وَكُنْتُمْ إِخْوَانًا بِنِعْمَتِهِ فَأَصْبَحْتُمْ}  النعمة، هذه اذكروا  {قُلُوبِكُمْ بَيْنَ فَفَأَلَّ

 .نهتديس ءشي أي ىلإ وسنرى {تَهْتَدُونَ لَعَلَّكُمْ آيَاتِهِ لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ مِنْهَا فَأَنْقَذَكُمْ

 : أخرى مرة إذن

 مسلمون وحنن إال منوت أن يناوهنح  بالتقوى مرناأح  
 قالتفر   عن وهنينا اهلل، حببل باالعتصام مرناأح  
 . هنتدي لعلنا آياته لنا يبني اهلل بأن وأحعلمنا اهلل، نعمة بذكر مرناوأح  

 

 عَنِ وَيَنْهَوْنَ الْمَعْرُوفِبِ وَيَأْمُرُونَ} وظيفتها؟ ما، األمر وجه على اأيض   وهذا {أُمَّةٌ مِنْكُمْ وَلْتَكُنْ}

 .{الْمُفْلِحُونَ هُمُ وَأُولَئِكَ}  ؟عند اهلل  حاهلا ما جزاؤها، ما األمة، هذه وصف ما، {الْمُنْكَرِ

 مَا بَعْدِ مِنْ} واالختالف؟ التفرق هلم حصل مىت {وَاخْتَلَفُوا تَفَرَّقُوا كَالَّذِينَ تَكُونُوا وَال} النهيو 

 .{ عَظِيمٌ عَذَابٌ لَهُمْ وَأُولَئِكَ} جزاؤهم؟ ما رهبم، عند حاهلم ما{ نَاتُالْبَيِّ جَاءَهُمُ

 .{وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ تَبْيَضُّ يَوْمَ}   ؟العذاب سيكون ومىت الفالح يكون مىت
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 الكفر مث اإلميان وقع ؟{إمِيَانِكُمْ بَعْدَ أَكَفَرْتُمْ} :سألونيح  { وُجُوهُهُمْ اسْوَدَّتْ الَّذِينَ فَأَمَّا} 

 .تستحقون نكمإ تكفرون كنتم مبا إذن {تَكْفُرُونَ كُنْتُمْ بِمَا الْعَذَابَ فَذُوقُوا} 

 اهلل، برمحة عونيتمت   إهنم {خَالِدُونَ فِيهَا هُمْ اللَّهِ رَحْمَةِ فَفِي وُجُوهُهُمْ ابْيَضَّتْ الَّذِينَ وَأَمَّا} 

 .نلقاه أن ويوم الدنيا يف اهلل برمحة متتعوا ومن وجوههم تابيض   ممن جيعلنا أن وجل   عز   اهلل أسأل

 أن اهلل ونسأل واقعنا، على هذا ونطبق والنواهي األوامر نفهم لآليات، فهمنا اهلل شاء إن سيبدأ هنا من
، جيب عليك امتثاهلا أوامر الدين إمنا بالعاطفة ليس الدين أن ولنعلم احلق، ملعرفة صدورنا ويشرح يعيننا

 .{مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِنيَ}: سنسأل اهلل، تلق ملا عنها وستسأل ،هبا اهلل نتديو 

 

 :اآليات تفسير في اهلل رحمه الشيخ يقول

 أمر تقواه وحق   وتعاىل، سبحانه هايستحق   اليت "تقواه حق يتقوه أن المؤمنين لعباده اهلل من أمر هذا"
َحقَّ } متقوه يكون أن حيق   كما اهلل اتقوا ه،التنب   العبد من يستلزم اجلهاد، طول العبد من يستلزم ،عظيم
تقاته   حق  و ،  رضاه لطلب البذل امن   يستحق   اجلهاد، عظيم منا يستحق وتعاىل سبحانه وهو ،{تـَُقاتِهِ 
 كالم يف وسيأتينا ."يكفر فال ويشكر ينسى فال ويحذكر يحعصى، فال يطاع أن هو": مسعود ابن قال كما
 ..الشيخ

" عليه مات شيء على عاش من فإن ،الممات إلى ويستقيموا عليه ويثبتوا ذلك على يستمروا أنو "
واعلم أن من  ،؟ معناه استمر اثبت ابذل جاهدال منوت إال وحنن مسلمونإذن ما تعليل النهي عن أن 

 .مات عليه عاش على شيء 

 إليه امنيب   وطاعته، ربه وىلتق امداوم   -يعين متمكن- وإمكانه ونشاطه صحته حال في كان فمن 
 . الخاتمة حسن ورزقه موته عند اهلل تهثبّ  الدوام، على
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 نشاطك، يف صحتك، يف تقاته حق   اهلل تتقي أن على سيعتمد {مُسْلِمُونَ وَأَنْتُمْ إِال تَمُوتُنَّ وَال} إذن

 ادائم   إليه، عائد ادائم   إليه، منيب ادائم   وأنت بالطاعة، فيه تقوم أن تستطيعأنت  الذي الوقت يف
 جهده، ويبذل يتقي حاله هذا كان فمن الثبات، وترجوه تسأله ادائم   له، لمتذل   ادائم   يديه، بني منكسر
 وهو احلميد، الويل وهو اجمليب، القريب وهو الشديد، الركن هو له واهلل غفل، إذا يعود أخطأ، إذا يتوب

 .الخاتمة حسن ورزقه الموت عند الثبات اهلل زقهر  ،حياته يف احلال هبذه له اهلل كان من الصمد،
 . خواتيمنا وأحسن طاعتك على ثبتنا فاللهم

 وُيشكر ينسى، فال ويُذكر يُعصى، فال يُطاع أن وهو: مسعود ابن قال كما تقواه حق اهلل تقوى وأما
 الزلل، من نايعصم أن والسؤال والدعاء الرجاء إال لنا وما وقدرته، طاقته حبسب كله وهذا، يكفر فال
 حال للخلق فإن اخللق، به وجل   عز   اهلل خيترب اختبار أعظم هو الذي -النعمة كفر- والكفر الغفلة ومن
 .والضراء السراء يف دينك على ثبتنا فاللهم .الضراء يف تكون ال الغفلة من السراء يف

: تعالى قال فكما نها،م العبد على يجب ما وأما التقوى، من تعالى يستحقه لما بيان اآلية وهذه"

 .يستطيعون ما عليهم أوجب  خبلقه رأفته من لكن عظيم اهلل حق أما "{اسْتَطَعْتُمْ مَا اللَّهَ فَاتَّقُوا}

ا، كثيرة والجوارح بالقلب المتعلقة التقوى وتفاصيل"  كل وترك،  به اهلل أمر ما فعل  يجمعها جدًّ
  هلا؟ اجلامع ام كثرية، التقوى تفاصيل إذن" عنه اهلل نهى ما

 .عنه اهلل هنى ما وترك به اهلل أمر ما فعل:  اجلامع

 من اآليات يف اآلن سيذكر ما األمهية غاية يف أمر وهذا "التقوى على يعينهم بما تعالى أمرهم ثم"
 اإلحساس وفقدنا ،هبا التناصح وفقدنا ،ممارستها فقدنا مث ومن !عنها الكالم فقدنا اليت ةاملنسي   القيم
 هذا من املقصود اخللق يفهم ال عندما خصوص ا !شاذًّا يكون يكاد هلا يدعو الذي وأصبح !يتهابأمه
 .األمر

 وهو التقوى؟ على يعني الذي ما التقوى على يعينهم بما  تعالى أمرهم ثم: اهلل رمحه الشيخ يقول
يد األمر ويز  ن،مختلفي غير مؤتلفين واحدة المؤمنين دعوى وكون اهلل، بدين واالعتصام االجتماع
 :قلوبهم وائتالف دينهم، على المسلمين اجتماع في فإن،  املصاحنيبيان ا يف تبي
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  دينهم يصلح 
  دنياهم وتصلح 
 األمور من أمر كل من يتمكنون وباالجتماع 
 على التعاون من عدها، يمكن ال ما االئتالف على تتوقف التي المصالح من لهم ويحصل 

 .والتقوى البر

 يتمكنون باالجتماع دنياهم، وصالح دينهم لصالح سبب قلوهبم وائتالف دينهم على اعهماجتم:  إذن
 من عدها، ميكن ال ما االئتالف على تتوقف اليت املصاح من هلم وحيصل خري فيها اليت األمور كل من

 .والتقوى الرب على التعاون

 : والتعادي باالفتراق أن كما

  نظامهم يختل 
  روابطهم وتنقطع 
 .نفسه شهوة في ويسعى يعمل واحد كل يرويص 

 الشرع، مصاح عن علم بعد يتحولون الناس ورأى وعاشه ذاقه من إال به يشعر ال جدا خطري أمر وهذا
 !وشهوتها النفس إلى الدعوة إلى والتقوى، الرب على التعاون عن الدين، إىل الدعوة عن

 شهوة في ويسعى يعمل واحد كل صيروي، روابطهم وتنقطع، نظامهم يختل والتعادي باالفتراق
 عند منزلته يف يفكر رأيه، يف يفكر نفسه، يف يفكر العام، يف يفكر ما العام الضرر إلى أدى ولو نفسه
 كان ولو اخللق على العلو ويف واملناصب الرئاسة يف يفكر عال، اخللق عند شأنه جيعل فيما يفكر اخللق،

 .األشياء أحقر يف

 نرىما  يعين !الضد الدعوة اأيض   ونرى ،متبنِي  فيه الفقه عدم نرى الذي املهم األمر اذهب اهلل أمرنا ولذلك

 على بفهوم أتوا بل فقط هذا وليس {جَمِيعاً وَالَ تَفَرَّقُواْاللّهِ  وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ} معىن فقهوا الناس

 أن شأنكم السماء من لكم دودمم حبل هذا الصراحة يف غاية واآلية !التفرق اىل تدعوهم كأهنا نصوص
 .قالتفر   عن ينهانا ،قواتفر   وال ا،مجيع   اهلل بدين اعتصموا ا،مجيع   اهلل حببل اعتصموا به، تتمسكوا
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 ؟النعمة ما بالذكر، مرهمأو  بالنعمة ذكرهم "بذكرها وأمرهم نعمته تعالى ذكرهم ثم" :الشيخ يقول

 مال بعضكم ويأخذ ا،بعض   بعضكم يقتل {يْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءعَلَاللّهِ  وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ} عظيمة النعمة

 يف وكانوا واالقتتال، التعادي بينهم يقع الواحد البلد وأهل ا،بعض   بعضهم يعادي القبيلة إن حىت بعض،
 على واجتمعوا به وآمنوا اهلل بعثه افلم   ،وسلم عليه اهلل صلى النيب بعثة قبل العرب حالة وهذه عظيم، شر  

 .لبعض بعضهم ومواالة قلوهبم تآلف من الواحد، كالشخص كانوا اإلميان على قلوهبم وتآلفت اإلسالم

إِذْ كُنْتُمْ } :وجل   عز   اهلل يقول عطية، التآلف كيف وسنرى عطية، والتآلف القضية، هو اإلميان إذن

 من عليهم الواجب او فنس اغرتوا اخللق لكن عه،يستطي أحد ال اهلل، فعل إنه {بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَلَّفَأَعْدَاءً 

 األمر ميتثلوا أن عليهم أن وانس هلم، اهلل عطية او نس أهنم املؤكد من مث ومن األمر، امتثال وهو األفعال
 .القلوب بني يؤلف الذي هو اهلل وأن

 (فَأَلَّفَ) اهلل فعل الفعل اآلية يف نقرأ كما احلقيقة يف إمنا لنا، مرتوك طريقه ليس األلفة إىل الوصول فحىت

 .اهلل فعل هذا

 الفعل هذا إىل وانظر {فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَلَّفَ}

 . {فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا} أفعاله من اآلخر

 بما {فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا} فتدخلوها تموتوا أن إال ينهاوب بينكم يبق ولم النار استحقيتم قد: أي: يقول

 .وسلم عليه اهلل صلى بمحمد اإليمان من عليكم َمنَّ 

: أي" فعل اهلل: بني  يح  {يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ} وأنظر أيض ا إىل هذا الفعل من أفعال اهلل {كَذَلِكَ}

لَعَلَّكُمْ } ؟ألجل أي شيء ،الضالل من والهدى الباطل، من قالح لكم نويبيّ  رها،ويفسّ  حهايوضّ 

 نعمته يذكروا أن عباده من يحب اهلل أن يدل ما اآلية هذه وفي ،به والعمل الحق بمعرفة {تَهْتَدُونَ

ر األسباب وحنن نعرتف بنعمة اهلل علمنا وأرشدنا ويس   ومحبة، له شكرا ليزدادوا وألسنتهم بقلوبهم
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هذه النعم وكثري ال نستطيع  كل  ،ة البيضاء ليلها كنهارهاعرفته وتركنا نبينا على احملج  ل الطرق ملوسه  
 سبحانه فضله من هو وليزيدنا للشكر، املستحق   وهو وحمبة له شكر ا لنزداد فضله نتذاكر سوي ا ، عدها
 .وإحسانه وتعاىل

  نعمه من يُذكر ما أعظم من وإن

 .أوال   هذا اإلسالم إىل اهلداية نعمة 
 . اثاني   هذا وسلم عليه اهلل صلى الرسول واتباع 
 . اثالث   هذا تفرقها وعدم املسلمني كلمة واجتماع 

 !املسلمني؟ كلمة الجتماع الساعني أين ؟هلا الساعني فأين عظيمة، نعمة املسلمني كلمة فاجتماع 

 الذكر وحلقات بيوهتم وفه يستطيعونه ما وأما عون،يطيست مبا يبدؤون املسلمني كلمة الجتماع والساعني
 من كثري ا حكم قد اهلوى أن عجب ا نرى واهلل وإنا هبم، حييطون الذين املسلمني ومجاعة يرتادوهنا، اليت
 ترى وال ،األهواء عن تنازال   ترى وال، االجتماع على احرص   ترى فال يستقيموا، مل أو استقاموا اخللق
 أحزاب ا الناس جتعل للشرع خمالفة وأفعال ،فرقة بعد فرقة بل جتماع،اال هذا حيصل أن أجل من وعظ ا
 رأي ذي كل وإعجاب متبع، وهوى مطاع، شح أنه واحلقيقة صحيحة، لنصوص خاطئة وفهوم ،اوأحزاب  
 !برأيه

ا باالجتماع األمر معىن وليس ،البدع عن يكلموك إال االجتماع عن تكلمهم أن وما  يحقصد هذا وال أبد 
ا ،قوله أحد كل من نقبل أن معناه هذا وال املفسقة، أو كفرةامل البدع أهل مع جتتمع أن  هذا ليس أبد 
 أن العجب لكن ،مقصودنا إىل نصل وكيف املقصود هو ما يعلمنا ما السياق يف وسيأتينا ،املقصود هو
 الوضوح، يف غاية وسلم عليه اهلل صلى النيب كالم يكون أن العجب اخللق، آلراء الكتاب نصوص تحرتك
 أهواءكم أجبتم ما وليس املرسلني، أجبتم ماذا حنن وسنحسأل ،الوضوح يف غاية اهلل كالم كوني وأن
 . وانشقاقاتكمآراءكم و 

 اهلل ألن ؛الدين هجر أنواع من نوع يكون أن كاف هذا الناس قلوب يف االجتماع قيمة باغي جمرد إن
 .متعددة بطرق عباالجتما  وسلم عليه اهلل صلى رسوله لسان وعلى كتابه يف أمرنا
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 :حقهم يف فقال أجسامهم اجتمعت ولو قلوهبم قوتفر   بتباغضهم همذم   املنافقني ذم   ملا أنه بل

وَالَ تَنَازَعُواْ } النهي هلذا منتثل ومل هنانا وقد اهلل نلقى فكيف {تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى}

 مسألة تعظم اليت كلها والنواهي ؟كلها األوامر هذه بعد حالنا نيكو  كيف{فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِحيُكُمْ

  االجتماع؟

 على مت  ا بقليل، اآليات هذه بعد املقصودة السورة عمران، آل سورة يف كما رسوله على اهلل امت   لقد

هِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ اللّ مِّنَ فَبِمَا رَحْمَةٍ} االجتماع، ليتحقق كله وهذا ،له واملخالطني للمخاطبني بلينه  رسوله

 هذا أن على الفظاظة ميارسون الناس أصبح كيف فانظر{ حَوْلِكَمِنْ  كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ

 عليه اهلل صلى النيب ،يشتهون ما ويتأولون الصحيحة النصوص ويرتكون املنكر، إنكار أنواع من نوع
ِبْع بـَْعُضُكْم َعَلى بـَْيِع بـَْعٍض َواَل تـََناَجُشوا َواَل تـََباَغُضوا َواَل َتَدابـَُروا َواَل يَ  اَل َتَحاَسُدوا)) :قال وسلم

 .4((اَل َيْظِلُمُه َواَل َيْخُذُلُه َواَل َيْحِقُرهُ  اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلمِ . وَُكونُوا ِعَباَد اللَِّه ِإْخَوان ا

َبشُِّروا َواَل )) املسلمني اجتماع على احلرص النصيحة أعظم ومن ،١((النَِّصيَحةُ  الدِّينُ )) أن املعلوم ومن
ُروا تـُنَـفُِّروا  ْبِلُكْم َكثْـَرُة َمَسائِِلِهمْ َأْهَلَك الَِّذيَن ِمْن قَـ َفِإنََّما )) ختتلفوا، وال وتطاوعوا 4((َوَيسُِّروا َواَل تـَُعسِّ
 ورد كيف األمر، والة عن اخلروج عن النهي ورد كيف هذا من تفهم 1((فـُُهْم َعَلى أَْنِبَيائِِهمْ َواْخِتالَ 
 وال مسع الـف مبعصية أنت أمروك إذا أما هم، وعصوا ظلموا ذاإ، وعصوا ظلموا وإن والطاعة بالسمع األمر
ر ا اْلَجَماَعةَ  َفاَرقَ  َمنْ  فَِإنَّهُ  فَـْلَيْصِبرْ  َيْكَرُههُ  َشْيئ ا َأِميرِهِ  ِمنْ  رََأى َمنْ )) خروج وال طاعة  َفِميَتةٌ  َفَماتَ  ِشبـْ

 . ((ُحمِّْلُتمْ  َما َوَعَلْيُكمْ  ُحمُِّلوا َما َعَلْيِهمْ  َفِإنََّما َوَأِطيُعوا اْسَمُعوا)): مسلم يف احلديث ويف  ((َجاِهِليَّةٌ 

 والطريق آمنت، ملا القلوب بني فأل   أن اهلل من ةمن   ،أمهيته على يدل ،االجتماع قيمة على يدل   هذا كل
 :بعدها اليت اآلية يف واضح هلذا

                                                             
 .يف صحيحه مسلمرواه  4
 .يحهحص يفمسلم رواه  ١
 .يحهحص يفمسلم رواه  4
 .مسلم يف صحيحه واهر  1
 .عليهتفق م  
 .مسلم يف صحيحه واهر   
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 حنن ؟نيقولو  ما يقولون الناس نرتك أن ذلك معىن هل {وَالَ تَفَرَّقُواْ امِيعًجَ اللّهِ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ}

 .ايعتصمو  أن يرفضون إهنم ،أنت وهم اعتصم حببل هلل، اهلل حببل اعتصموا: نقول

فِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُو} ؟تفعل ماذا {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ}: لك يقال 

 وليس باملعروف واألمر اخلري إىل الدعوة الدعوة، دورها األمة هذه إذن {الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

 يدعوهم داعي ا هلم نرسل أن دون يعتصمون كيف احلبل، هبذا فيعتصموا اجلميع يأيت أن نريد االفرتاق،
 االعتصام؟ إىل

 .اهلل حببل باالعتصام األمر عن الكالم بعد وهذا {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ}: ليقو  اهلل

 بحبله واالعتصام باإليمان عليهم اهلل َمنَّ  الذين المؤمنون أيها {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ} : يقول الشيخ

 . جماعة: يعني( أمة)

 . سخطه من ويبعد اهلل إلى يقرب ما لكل جامع اسم وهو {يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ}

 . حسنه والشرع بالعقل عرف ما وهو {فِوَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُو}

 .قبحه والعقل بالشرع عرف ما وهو {وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ}

 إلى الخلق وإرشاد سبيله إلى للدعوة متصدية جماعة منهم يكون أن للمؤمنين اهلل من إرشاد وهذا
 الدخول إلى األديان أهل يدعون الذين والوعاظ للدين، المعلمون العلماء ذلك في ويدخل دينه،

 والمتصدون اهلل، سبيل في والمجاهدون االستقامة، إلى المنحرفين ويدعون ،اإلسالم دين في
 من ذلك وغير والحج والصوم والزكاة الخمس كالصلوات بالشرع وإلزامهم الناس أحوال لتفقد
 والمعامالت الغش من ومنعهم األسواق أهل وتفقد والموازين مكاييلال وكتفقد اإلسالم، شرائع
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وَلْتَكُنْ } قوله في الكريمة اآلية عليه تدل كما الكفايات فروض من األمور هذه وكل الباطلة،

 .{مِنْكُمْ أُمَّةٌ

تصام ومن أجل أن حيصل هذا االع تفرتقوا، وال تعتصموا أن منكم املطلوب الوضوح، يف غاية واملعىن
 الناس يعتصم أن نريد ال إننا اهلل، حببل االعتصام حيصل أن أجل من وفقه، علم هناك يكون أن بدال

 اهلل حبل نريد إمنا ،األحزاب نريد ال دنياهم، على وال قبائلهم، على وال أمسائهم، على وال أحزاهبم، على
 اهلل حبل يكون أن بد ال األمر ذاه حتقيق أجل ومن ،الغالبون هم اهلل وحزب اهلل، حزب امجيع   فنكون

 الصراط إىل ابتعد ومن ضل   ممن الغافلني وتدل هذا تفعل {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ} ألصحابه، واضح بني  

 .املستقيم

 جماعة منكم لتكن: أي {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ} :قوله في الكريمة اآلية عليه تدل كما :الشيخ يقول

 به أمر بالشيء األمر أن المتقرر المعلوم ومن المذكورة، األشياء هذه في بهم المقصود يحصل
 بأنواع للجهاد كاالستعداد به، مأمور فهو عليه األشياء هذه تتوقف ما فكل به إال يتم ال وبما

 الخير إلى الدعوة به يحصل الذي العلم وتعلم اإلسالم، وعز األعداء نكاية بها يحصل التي العدد
 الشرع تنفيذ على ومعاونتهم النواب ومساعدة ،والعلم لإلرشاد المدارس وبناء ومقاصدها، وسائلها

 .عليه األمور هذه تتوقف مما ذلك وغير ،والمال والفعل بالقول الناس في

 لدين الناس د  ريح س   والذي ،الناس تعليم على احلرص بعد سيكون اهلل حببل االعتصام أن : ذلك معىن إذن
 . تعليمهم هو اهلل

 خواص هم المنكر عن والنهي بالمعروف واألمر الخير إلى للدعوة المستعدة الطائفة وهذه :قولي

 من الناجون بالمطلوب، الفائزون {وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}: عنهم تعالى قال ولهذا المؤمنين،

 .المرهوب

 األرض شمال وفي المغرب وفي الهند في التوحيد الناس مناعلّ  لو ا،أبد   يُغفل ال شيء فهذا
 التوحيد، تعلموا امجيع   ألهنم يفرتقون، ما واهلل ال ؟يفترقون فهل يحجون القوم اجتمع ثم ،وجنوبها
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 يف رهبم وتوحيد ألفعاهلم نبيهم سنة متابعة هو املطلوب أن وعرفوا الرسول، وتوقري اهلل تعظيم مواوتعل  
 شيء أي إلى الرسول؟ لنا قال ماذا أمرنا؟ بماذا ؟اهلل يريد ماذا: متلهفني يأتون فرتاهم اعتقادهم،

 .  دعانا؟

 الذي هو واهلل اهلل، حبل على مجيع ا األرض أهل جيمع التعليم وراء من جنده الذي العظيم اخلري هذا إن
 األمر اتبع فأنت ،النفوس يف ويبارك القلوب بني يؤلف واهلل يفرتقون وال جيتمعون إهنم ،قلوهبم بني يؤلف
 .اهلل وعدك ما إىل وتصل تنجو أمرت، ما افعل إمنا القلوب، تتألف كيف تفكر وال ،تتعداه وال

 دينهم بدلوا املسلمني أن نرى إننا بل ،املسلمني حياة يف بالثانوي وليس باهلني   وليس خطري جد   واألمر
 اأحد   أحد   نصح اوإذ !شامت ا ترى إمنا ناصح ا ترى ال فإنك عامتهم، ويف شأهنم خاصة يف بالفرقة ورضوا
 وتلبيس باحلق الباطل وتلبيس واهلوى اخللل من فيه فالتفكري ،يقاطعه وإما ويطيع لنصحه يسمع فإما
 واخلواص الغيبة حيذرون العوام وجتد ،ينبغي كما يفكروا أن يستطيعون ال الناس جيعل ما بالباطل احلق
 بغيبة ألسنتهم منطلقة -تقيمنياملس أو العلم طلبة من كانوا سواء- خواص أنفسهم يسمون الذين

 .التكالن وعليه املستعان فاهلل !إخواهنم

وَال تَكُونُوا كَالَّذِينَ }: فقال واختالفهم، تفرقهم في الكتاب بأهل التشبه عن نهاهم ثم :الشيخ يقول

نْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ مِ} اختالفهم أن العجائب ومن -الكالم هذا إىل وانظر-{تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا

  ماذا؟ توجبالبينات  ،البينات جاءهتم ما بعد أتى اختالفهم أن: العجيب هو وهذا .{الْبَيِّنَاتُ

 أن إال عليك وما الوضوح، يف غاية النصوص ألن ؛واالختالف قالتفرّ  لعدم الموجبة :الشيخ يقول
 .ألمرا لك تبني   قد نفسك جتد حىت اعلم   وتزداد وتدرسها عليها تنكب  

 هم األوىل من غريهم باالعتصام بالدين ،قد  وص  ،  بالدين باالعتصام غيرهم من أولى همف :يقول
 البليغ، العقاب فاستحقوا اهلل، أمر بمخالفتهم علمهم مع القضية فعكسوا, يعلمون أهنم: والسبب

,  يفعلون كانوا مبا عظيم عذاب نعم أولئك هلم {وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} :تعالى اهلل قال ولهذا

يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ } الذين حقهم يف وجل عز اهلل قال واآلخرين
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 أوقاهتم انشغال: والسبب  املفلحون، إهنم نعم {وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} قال اهلل يف حقهم ،{الْمُنْكَرِ

 مثل ولذلك وقال، وقيل أنفسهم ظوظحب أوقاهتم انشغال وليس باملعروف، واألمر اخلري إىل دعوةبال
 هناية يف مث اخلري، تريد بأهنا النفس وتصوير اهلل، طريق عن البعد ، عظام ا أمور ا أنفسهم على مجعوا هؤالء
 ،وقع ما فيه ووقع طر،اخل هذا مر   ذاق اإلسالمي والعامل العظيم، اخلطر هذا األحزاب وجود األمر

 .(االفتراق) اهلل بحبل االعتصام عدم: القضية هذه حول دائر كله والسبب

 وأمرهم الناس خماطبة بل معهم، وجنتمع يقولون ما يقولون الناس ترك ليس هنا املقصود أن وأكيد
 احلق معرفة إىل وصلوا إذا حىت احلق بيان يف اجلهد وبذل قلوهبم، يف اهلل أمر وتعظيم وتعليمهم باملعروف

 احلق هذا ،العظيم احلق هذا عن الباطل أهل وصرف ،-ذلك يف صادق ا كان من- صدورهم اهلل شرح
 .اعرضه واضح، بني   أبلج هو الذي

 ميتثل ال والذي ،يتفرق وال اهلل حببل فيعتصم األوامر هبذه ميتثل مل م ن أن:  يخيفنا أمر أكثر اآلن يأتي
 االفرتاق عن وينتهي إليه، ويرشدهم اخلري يف ويرغبهم الناس فيدعو األمر اهذ ميتثل أن عليه ممن وهو

 ابتدع البدع، إىل فخرجوا احلق عرفوا ؟هلم حصل ماذا املفرتقني هؤالء ألن،  العلم جاءهم بعدما خصوص ا
 اهلل، حبل على جيتمعوا فلم وانتماءاهتم والءاهتم وزعوا قد الناس إال ترى فما، وحتزبوا ،طريقة قوم كل
 فيأيت ،املخيف هو وهذا ،فيها يدخل -اهلل أمر ميتثل ال ألنه- منها يهرب ممن كثري املقيتة احلزبية وهذه

  ما فيفعل يشعر ال وهو املتحزبني ضد هو فيتحزب املتحزبني، مع متحزبا يكون ال أن يريد ال شخص
 !وأسوأ فعلوا

 طريقك إىل قائد لنا ليس فنحن حببلك، اعتصم نمم جتعلنا أن ونسألك األحزاب، من إليك نربأ إنا اللهم
 هبم نحنف ،آثارهم على سار من وكل واآلل الصحب من تبعه ومن وسلم عليه اهلل صلى نبيك إال

 من ومتابعة متابعتهم على الشديد فحرصنا ،كف وا نافذ وببصر وقفوا علم عن أهنم ونعلم مقتدون،
 يعرف ومل شيء من هرب من أن يقين ا نعلم فإننا املستقيم، الطريق على إال نربأ وال نوايل وال ،تابعهم
 حببل نعتصم كيف نعرف أن بد ال التحزب من هربنا فإذا يشعر، ال وهو فيه يقع الشيء هذا تفاصيل

 ،ضدي فأنت معي تكن مل إذا الناس أخاطب ال وكيف اهلل، حببل ليعتصموا الناس ندعو وكيف ،اهلل
 الذين واملفسقة املكفرة البدع أهل بني أفرق وكيف ،ومناصحة وشفقة هلم رمحة قليب يف يكون وكيف



 عمران آل سورة من 207 ،201 اآليات تفسري:  الرابع اللقاء

 25   هـ 2141لقاءات رمضان 

 اهلل ويشاق يعاند ومل املخالفة يقصد ومل الطريق يهتد   مل من وبني ،هلم رأس ا وسألوها بالبدعة اعتلوا
 .ورسوله

 قلبه يف فوقع القرية على مر من وبني ربه، يف إبراهيم حياج الذي بني الشاسع الفرق باألمس رأينا لقدو 
 شك قلبه يف وقع الذي الثاين عامل وكيف ،املعاند األول اهلل عامل كيف ،املوتى اهلل حييي كيف شك

 أمرنا ما على نسري ألن أهال   نكون أن بد ال املعاملة هذه اخللق ربنا يعامل فلما ،احلق يريد أنه والظاهر
 .به اهلل

 ومنهج اهلل منهج على السري إن ،بالء وراء الءب إال أخرجت ما واملظاهرات واالنقالبات األحزاب إن
 .احلق إىل اخللق يوصل وسلم عليه اهلل صلى نبيه

 سيعتصمون بالطريق، كلهم وقتها سيعتصمون ربهم، إلى ارشدوهم علموهم، ،الخلق ناصحوا
 الجاهل من العدو لنا وسيتبين ،اهلل بحبل كلهم

 .لهؤالء اهلل عطية تكون كيف سترى الحق يريدون الذين الخلق من عريضة قاعدة كونت فإذا

 اهلل رضي الزبري بن عبداهلل يزيح أن أجل من مكة احلجاج قصف أن يوم احلجاج زمن يف كان عمر ابن
 اهلل بأمر االئتمار إنه معه، حيج وكان ،احلجاج على وال امللك عبد على عمر ابن خيرج مل ذلك ومع ،عنه

 .اهلل حببل تصاماالع إنه ،واملشاعر العواطف وليست

 وقع ما حصل، فيما اخللق جنادل وال مضى، فيما نفكر ال انتهى، العامل يف وقع وقع ما أن فاملقصود
 :آت هو فيما نفكر إننا أمره، انتهى قدر

  ؟أبناءنا نربي ماذا لىع 
  نظهرها؟ أن علينا يجب التي القيم ماهي 
 ؟الخير إلى وندعوهم بالمعروف نأمرهم أن علينا يجب كيف 
 !يجتمعون ال إنهم، نو فيجتمع اهلل بحبل نمسكهم 

 على الناس سيجتمعلو كانت الدعوة فقط لالجتماع  ،لالجتماع الدعوةجمرد  ليست الدعوة هذه 
 ما علموهم ،التوحيد علموهم اهلل، عن الناس علموا ،اهلل بحبل اعتصموا :نقولحنن  ولكن املصاح،
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 أطيل ال جيعلين اهلل هني عن االنتهاء وإن األمري، أمر امتثل جيعلين اهلل أمر امتثال إن هلل، الطاعة معىن
 .األمري على لساين

 وعدم االعتناء وعدم االستهانة فهذه !"أميره على طعنه المرء نفاق أول إن": الدرداء أبو يقول
 .فيه حنن ما سبب االجتماع أسباب وعلى االجتماع قيمة على احلرص

 اهلل، حبل عن نفرتق أن هنينا اهلل، حببل يكون االعتصام اهلل، حبل على إال يكون ال االجتماع إذن 
 . اهلل حببل مجيعا لنعتصم اخلري إىل الناس بدعوة تعتينأن تكون هناك أمة  وأمرنا اهلل، حببل نعتصم أن أمرنا

 األحوال علينا أيتت فلما ،اهلل حببل معتصمني امجيع   حنن إمنا انشقاقات، هناك وليس حزب هناك فليس
 متمسكني كلنا ؟شيء بأي يأمرنا اهلل حببل االعتصام نرى ،األمور علينا تتقلب ،األوضاع علينا تأيت
 من ز  ر  ح   يف سنكون كلنا إذن، اهلل هنى ما عن سننتهي كلنا إذن، اهلل بأمر سنأمتر كلنا إذن اهلل حببل

 .بعينه فسدةم   واالفرتاق ،هبم حتيط اجلماعة دعوة إن الشيطان،

 :اآلن ستسمع ما هو وأخطرها املفسدة أعظم

 : وجل عز اهلل يقول

 { يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} 

 {  وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَاب عَظِيم}، { أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} 

هٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم بَعْدَ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُو} هؤالء؟ ونرى هؤالء نرى مىت

 .{إمِيَانِكُمْ

 ويتضمن والفضل، بالعدل الجزاء آثار من فيه وما القيامة يوم حال عن تعالى يخبر: الشيخ يقول
 .والرجاء للخوف الموجب والترهيب الترغيب ذلك

 من هو وإمنا اهلل بأمر حمكوم ا ليس الدنيا يف شيء ديوج أنه ونعتقد هوانا على شيئا نفعل أن خناف حنن
 . اخللق أفكار تجاتمن
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، اهلل بحبل واالعتصام االئتالف أهل والخير، السعادة أهل وجوه وهي{ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ} :فقال

 . وجوههم ستبيض الذين هم اهلل حببل واعتصموا ائتلفوا الذين هؤالء

 اسودت هؤالء واالختالف، الفرقة أهل والشر، الشقاوة أهل وجوه يوه{ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ}

 في لما وجوههم، ابيضت وأولئك والفضيحة، والذلة والهوان الخزي من قلوبهم في بما وجوههم
 .وجوههم على آثاره ظهرت الذي والحبور والنعيم والسرور البهجة من قلوبهم

وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً } :تعاىل قال كما قلوهبم، يف ما آثار هو إمنا واسوداده الوجه ابيضاضأن  ويقصد

 . قلوهبم يف وسرورا وجوههم يف نضرة {وَسُرُوراً

: أي {إمِيَانِكُمْ أَكْفَرْتُم بَعْدَ}: والتقريع التوبيخ وجه على هلم فيقال {فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ}

  والهدى؟ ناإليما على والضالل الكفر آثرتم كيف

 نفسه هتواه ما يقبلف اهلل بكتاب االعتصام عن اإلنسان يفرتق أن  أوله األمر أن:  يعين خطري معىن وهذا
 اهلل قال كما يكون أن احلال به ينتهي ،اهلل أمر ويرد هواه خيتار وإمنا ،ربه أمر ميتثل فال أمور عند فيأيت

 وكيف والهدى؟ اإليمان على والضالل الكفر آثرتم يفك أي {إمِيَانِكُمْ أَكْفَرْتُم بَعْدَ} :وجل عز

 اهلل حببل االعتصام تركوا إهنم البدعة أهل طريق هي وهذه- الغي؟ طريق وسلكتم الرشاد سبيل تركتم

 {فَذُوقُواْ العذاب بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ} -الضالل من باهلل فنعوذ اهلل، دين عن أخرجتهم فرق ا وافرتقوا

 .باهلل والعياذ .والعار والفضيحة الخزي إال تستحقون وال النار، إال بكم يليق فليس

 يبشرون أنهم وذلك بشارة، أعظم ويبشرون تهنئة أكمل ونؤ فيهن {وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ}

 في خالدين كانوا وإذا {فَفِي رَحْمَةِ اهللِ هُمْ فِيهَا خَـالِدُونَ} ورحمته ربهم ورضى الجنات بدخول

 والعيش المقيم النعيم من فيها بما فيها خالدون فهم تعالى، رحمته آثار من أثر فالجنة الرحمة،
 .الراحمين أرحم جوار في السليم،
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 حببل باالعتصام فعليه  وجهه يسود أن من وخاف القيامة يوم وجهه يبيض أن أراد من أن هذا معىن إذن
 مع فيجتمع ،أمره كل يف رأسه ركب ممن يكون وأال ،مجاعته مع رتقيف أال جهده ويبذل ،اهلل ويتقي ،اهلل

 أمور أولياء للمسلمني جعل الذي هلل واحلمد ،ويل من هلا بدفال مجاعة هناك كان وإذا ،املسلمني مجاعة
 فيه حىت أو الصالح تام األمر ويل يكون أن اشرتاط فإن حياهتم، يف األساسية املقاصد إىل هبم يصلون

 إِنَّكُمْ)) وتطيع األمر متتثل أن اهلل بأمر مأمور فأنت يتوفر مل إذا لكن حمبوب، مرغوب شأن هذا الصالح

 وَسَلُوا حَقَّهُمْ إِلَيْهِمْ أَدُّوا)) :قَالَ ؟اهللِ رَسُولَ يَا تَأْمُرُنَا فَمَا:  قَالُوا ((تُنْكِرُونَهَا وَأُمُورًا أَثَرَةً بَعْدِي سَتَرَوْنَ

 كيف العيشة هذه بعد وسرتى اهلل، بأمر االمتثال عيشة بل اهلوان، عيشة ليست إهنا 4((حَقَّكُمْ اللَّهَ

 .وجوه وتسود وجوه تبيض

 رسالة بقراءة أنصحكم أنالكن  ،شرحه العجالة هذه يف يكون أن ميكن ال شائك األمر حال كل على
 .(واالختالف التفرق وذم   املسلمني كلمة اجتماع على احلث  ): بعنوان السعدي للشيخ

 

 جيعل ال وأن به، ودان مهفه ممن جيعلنا وأن للحق، قلوبنا يشرح أن العظيم العرش رب العظيم اهلل أسأل
 .آمني اللهم للحق، تابع ا هوانا جيعل وأن للحق، قبولنا يسبق هوانا

 الوجه، اسوداد أسباب من كرمي يا واحفظنا وجوههم، اسودت عمن وأبعدنا وجوههم، تبيض ممن اجعلنا
 .آمني اللهم نلقاك، أن يوم ياضهب أسباب لنا وسبب

                                                             
 .البخاري يف صحيحهرواه  4


