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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 

 (دروس األستاذة أناهيدمن 

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
 

 .أمجعني وصحبه آله وعلى حممد سيدنا على والسالم والصالة العاملني رب هلل احلمد
, ما الش كور احلليم ,كور الغفورفهو الش   ,رتهومغف بشكرهل أن يعاملنا ونتأم   حنمده سبحانه ونشكره

الودود,  حيمالر  ه سبحانه وتعاىل العظيم الغفور كرنا, لكن  كرنا وذ  عباداتنا وش   ف  ع  وما أض   ,علينامه أحل  
سبحانه  هيف حق   بلغ, فهو قليل   مهما عمل   وكل   ,ويشكرهم على قليل العمل ,عمبالن   د لعبادهيتود  

الكفر  إليناه وكر   ,نه يف قلوبنااإلميان وزي  إلينا  بأن حب   ر عليه سبحانه وتعاىلشك  ن أعظم ماي  وم   ,وتعاىل
 يزول عن العبد هذا احلجاب الكثيف اليت هبا ,عم نعمة اإليمانومن أعظم الن  والفسوق والعصيان, 

 .الغليظ بينه وبني احلقيقة
 

 أمام هاير   مل من حسرة يا هبا, يؤمن مل من حسرة يا عظيمة, حبقيقة ب  ت   األنبياء سورة أوائل هي فها
 !واضحة نةبي   عينه

 ب,ج  احل   هذه عنك يكشف ,اإلميان ذ  ل  أ   ما چٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ 

ٱ  چ  إميانه, قوي قد مؤمن إال يذوقه ال طعم لإلميان  .ينبغي كما احلقائق مع التعامل إىل ويوصلك

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  

 قوة ويزيدهم مقلوهب   كحر  في   يستقبلونه إال كر  ذ   من يأتيهم فما اإلميان أهل اأم  ،  چٺ  ٿ    ٿ 
 .الهية قلوهبم تكون فال ,هه   فيحملون اللقاء يشهدون موكأّن   طاعتهم, إىل طاعة ويزيدهم م,قوّت   إىل

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  چ  الغافلني هؤالءمايأتيهم 

 يؤمنون ,اإليمان نعمة وهي أال ,العظيمة عمةبالن   اهلل عهممت   فقد اإلميان أهل أما چٿ  ٹٹ 
 فيشعرون الصالة يف يقفون راجعون, إليه مأّن   يعرفون ا,عبث   خيلقهم مل اهلل أن   يعرفون ,ن  م   يعاملون هم
 احلقيقة على يرونه افلم   م,رهب   يرون مكأّن   ويعبدون ونل  ص  وي   ,هنا صالّتم يف نونس  ي   اهلل, يدي   بني مأّن  

 .قاءالل   هلم يصل
 .عليك وفاداتنا نوأحس   ,بك لقاؤهم نحس   نم   جعلناا م  ه  فالل  
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 !اإليمان ألذ   ما
 وروالن   البصرية من حال يف العبد جتعل حالوة له 
 به يشتغل أن جيب مبا يشتغل 
 له خ لق عما قلبه يلته   ال 
 بصرية تزيده البصائر تأتيه وملا 
 استقامة تزيده اهلل تربية تأتيه وملا 
   السماء يف وقلبه األرض يف شيع 
   غريه اأحد   ليعام   وال اهلل ليعام 
 لغريه يلتفت وال اهلل من البكة ينتظر 
 غريه يف يطمع وال اهلل باب عند آماله يضع. 

 
 اليت الغيوب هذه إن   ,اإليمان ألهل هألذ   ما تدبيره، في والثقة اهلل، رحمة وانتظار باهلل الرجاء ألذ   ما

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ  العبد إميان ص لب هي

 [3-1: البقرة ]
 ويسرة مينة نظرا لكن, عنها غياب حال يف ليسوا اإلميان أهل ,اخللق عن غابت اليت األمور هذه

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  پ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  چ

ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ 

 ط مس ؛حوهلم تدور اليت احلقائق يف رونيفك   وال معه, اليت ةلألدل   ينظرون وال يتناجون, چڦڦ 
 .عليهم

 هبا واستدل  ا احلقائق رأوا إذا الذين الصادقني من جعلنا, والتهاءواال الغفلة عنها بعدوأ قلوبنا حأصل   م  ه  فالل  
 .آمني اللهم, إليك هبا ووصلوا

 
 سريع واهلل ,قريب اخللق فحساب تكراره؛ إلى بحاجة نحن كم العظيم ومطلعها العظيمة السورة هذه

 يعلمون, ال سرعتها من ين,العاد   سألا: يقولون لبثتم؟ كم اخللق سي سأل منغصة, لغةب   والدنيا احلساب,
 !قرتبا حقا   قرتبا

 كل يف كماله آثار ونرى ,القرآن من عليه فنتعر   الرمحن, معاملةو  اإلميان, وتقوية ,بج  احل   بإزالة فعلينا
 ال تكون هكذا لتهاء,اال ذهب ,الغفلة زالت تكون هكذا, قولناع   تدركه أو نابصر   عليه يقع شيء
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 الذي هذا كل ,اعبث   خلقنا اهلل أن   تحسب ال ,احلياة يف هذة أنت ملاذا تفهم هكذا تكون تلعب,
 .العظيم العجيب بالنظام يشهد حولك

 وال العظيم, كتابك مع التعامل أحسن نم   جعلناوا ب,ع  الل   ومن لتهاءاال ومن الغفلة من نان   م  ه  فالل  
 .آمني اللهم, قلوهبم الهية   ,يلعبون وهم هفيستمعو  مرهب   من ذكر   يأتيهم نم   ننك  
 

 إلبراهيم اوُحب   اويقين   اإيمان   ونزيد إبراهيم، خليله عن عظيمٌ  خبرٌ  يأتينا العظيمة السورة هذه وفي
 .أنبيائه بُحب اهلل إلى بونتقر   اهلل، ُيحب ما ُنحب ناألن   السالم عليه
 : تعاىل قوله من ونبتدئ, األنبياء سورة يف وردت اليت قومه مع تهلقص   اليوم دارستنام   اهلل شاء إن كونفسي

گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  چ   ٹ ٹ

ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے           ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

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

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

ٱ  ٻ  ٻ     ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی     ی  جئ   

ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ        ٺ       ٺ  ٺ  ٿ   

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ       ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ      ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   

ڱ  ڱ    ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

ں  ں  ڻ       ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ   ھ  ھ  

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ           ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  

ۋ   ۋ  ۅ  ۅ         ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې    ى   ى   ائ  ائ  

ٱ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ     ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  

 ٣٧ - ٠٥: األنبياء چ  ٺ   ٺ
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پ  چ  السورة أول فيف القرآن, إىل إشارة أكيد وهذا چگ  گ   گ  ڳڳ  ڳ  ڳ    ڱچ

 .بركته آثار بالتفصيل وسنرى بارك,م   ر  ك  ذ   هأن   القرآن إشارة إىلوهنا   چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ 
 

 الصفات من عظيمة صفة  چڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ   چ: وتعاىل سبحانه يقولمث 
 ها,ورائ ما على األمور بظواهر يسرتشد فهو ,شدالر   عقل آتاهشد, الر   آتاه اهلل أن   السالم عليه إلبراهيم

 اهلل, غري يعبدون الذين قومه حاج   وكيف الكافر, امللك حاج   وكيف ,رشده من شيء معنا مر   قدو 
 .رشده من اشيئ   أيضا   هنا وسنرى

 هيدل   فيما عقله يستعمل وكيف املنكر, يستنكر كيف رشده, عقل إىل نظروا چڻ     ۀ  ۀ چ 
 .الصحيح الطريق على

 شيء أي التماثيل هذه يل فواعر   چہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے     ے  ۓ  ۓہ  ہ  چ
  تكون؟

  !سيكون؟ ماذا عابدة هلا آباءكم وجدمت وإن هذا؟ قول فأي   چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ

 ضالل يف وآباؤكم أنتم كمأن   هلم يقول فأن   چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۆ  ۈ  ۈچ 
ملا  اإلنسان-, هختار ا ما يكون اإلنسان قدل التضليل ترفض هاس العظيمة أن  فْ النـ   آفات ومن مبني,

 اإلنسان يفتح امل   لكن, والعادة اإللف على بعد تيبس مل نفسه , تكونشيء مل خيرت   حر يكون طليق
 ؛ستنكاراال نفسه تقبل ال يستنكرها أحد أتى وإذا -نفسه يف مظ  ع  ت    معينة وعادة معني إلف على عينيه

 .هوى جمرد ولآلباء, للنفس ة  مح  ي  
العب,  من إال يأيت ال كالم هذا أن   أي چۉ   ې  ې   ې  ې  ى  ى چ : له قالوا فلذلك

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ     ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئ    چ : الرشد آثار ري ظه  و  معه شدهور   معليه فرد  

 چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی     ی     ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ

ائ  ەئ  چ  ,اكمرب   الذي الرب   هو اإهل   يكون أن يستحق   الذي اإلله أن   ؛احلقيقة إىل أشار بعدها إذن 

 ثم چوئ  وئ ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  چ هو أنتم كمرب   چەئ 
 احلق إلظهار هنا والكيد ,ألصنامهم فكاد فيه هم الذي الضالل لهم نيبي   أن رشده بعقل أراد

پ  پ  چ :ةل  عِ لِ  , چٻ  ٻ  ٱ  ٻ  ٻچ  ,صاحبه عليه مي دح مدوح,

 إال معهم ما هم شد,الر   عقل ويتأ   الذي وهو عقوهلم, حتريك طريق عن ميدهلّ  أن أراد,  چپ
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: الصورة هبذه أصنامهم ووجدوا عادوا امل  , قالوا فريشدون رشدهم عقل ثريي   أن أراد فقط, اإلدراك عقل
 چٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ        ٺ       ٺ چ

 يذكرهم أي يذكرهم, فىت مسعنا :قالوا من فعل هذا؟, أصنامهم وجدوا ما بعدهؤالء املأل يتناقشون 
 .يقال له إبراهيم, بسوء

 من غريه مينع اتأديب   بوهيؤد   أن يريدون أي چڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ چ 
 جتده غري اهللنسان بتعظيم شيء اإلبتلى ا ي  , مل  م شيءظ  ع  ي    من حال وهذا ,األصنامهذة  ي علىعد  الت  

 ماحالس   من ترى ما ترى القلوب يف اهلل تعظيم فيضع   امل   لكن ,اهيتعد  أي أحد  بح وي أد  ناف  وي  ع يداف  
 الفنت من نان   م  ه  فالل   وعلى الصحابة, وعلى النيب القرآن وعلى اهلل حق   على يتعدى أن أحد لكل

 .واملسلمني وذرياتنا

 باب منقال وهذا   چڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ چ :اآلن على أعني الناس قالوا

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ  ,شدالر   وطلب ,العقل وحتريك اخلصم مع لالتنز  

كس رة اسألوا اآلهلة چڍ  ڍ 
 
 !.قونينط ااسألوهم إن كانو  ,امل

 أتى عقوهلم, ابتث   احلق, هلم تبني   !نعم چڌ  ڎ      ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ
 تظهر الهوى بسبب نفسه, على اإلنسان يكذب الهوى بسبب ,اهلوى بسبب يطول مل هلكن   شدهم,ر  

 .خي  ف يها أن جهده فيبذل احلقائق لكن يأيت اإلنسان
 هذا فتطفئ األهواء تأتي ،العقل في وتلمع الحقيقة نتتبي   الم   حتى النفس على الكذب أعظم فما
 .معانالل  

 :ون عليهيرد   چڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ چ 

ال  ,هو ماينطق إذن چڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻچ
 .اإليذاء ستطاع أن يرد عن نفسههو بنفسه ما ا, يأمر وال ينهى

 ! أين عقل الرشد؟  چہھ  ھ   ھڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ

هذا مايستطيعونه بالق و ة, وهنا  قوهحر  قالوا   چ ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭچ

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇۋ   ۋ  ۅ  ۅ   چ : يظهر نصرة اهلل ألهل احلق

, ملن يستحق وا أن يكيد هبم دوكا, يف كيده إظهار احلق لكن أراد هو كاد   چۉ  ۉ
 .أن ه كاد باألصنام لكن هم أرادوا كيد احلّق فجعلناهم األخسرين
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, ن قومهمن م  وهو م ن آ, اولوط    ونيناه  چې   ې  ې    ى   ى   ائ  ائ  ەئ چ

وئ   وئ  ۇئ     ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ   چ , فخرج من أرضه لألرض املباركة أرض الشام

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ېئ  ېئ   

   چڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ   ٺ  
 اإمام   وجعله اهلل نصره كيف مث    قومه مع حاله كان وكيف اهلل, على أكرمها وما الساللة هذه أعظم فما
 .اهلل بأمر ونهد  ي   وذريته هو

 
 ابيان   األمر يزيد ,السعدي الشيخ تفسري قراءة يف كالعادة نبدأ, العموم وجه على اآليات فهمنا بعدما

 .الفوائد منه لنا تظهر اوأيض   معنا, تمر   اليت ستفهاماتاال بعض على يبوجي  
 وهو وتعاىل سبحانه معل  ي   الذي فهو أبوابه, لنا لوسه   لمالع   طرقلنا  ريس   أن العاملني رب هلل واحلمد
 . چہ  ہہچ  م,فه  ي   الذي

 
  القرآن: أي  چ گچ  ": ليقو 
 :جليلين بوصفين فوصفه چ گ   گ  ڳڳ چ
 صفات ومن وأفعاله، وصفاته بأسمائه اهلل معرفة من المطالب، جميع به رذك  تَ يُـ  ِذكر ا كونه -1

 أحكام ومن وغيرها، والمعامالت العبادات من الشرع أحكام ومن وأحوالهم، واألولياء الرسل
 ".والنقلية العقلية والدالئل المسائل به فيتذكر والنار، والجنة الجزاء

 ماهي هذه المطالب ؟, ر بالقرآن مجيع املطالبتذك  ي   , اكونه ذكر  
 بالقرآن رهاتتذك   الذي املطالبوأعظم  أول هذاإذن , وأفعاله وصفاته بأمسائه اهلل معرفة. 
 خ طاهم على فتسري عينيك أمام تكون أن من أجل, صفات الرسل واألولياء وأحواهلم. 
 ونقولأحكام الشريعة حتكمنا  اوغريها, حنن حنتاج مجيع   واملعامالت العبادات من الشرع أحكام 

 .وطاعة أمامها مسع ا
 ستقامة والقيام بالعملتدفعنا لال ا ماوالنار, ألّن اجلنةو  اجلزاء أحكام. 
    والنقلية العقلية والدالئل املسائل به رك  ذ  ت  ي. 

 دعاوى عييد   يأتيك إنسان كل به؟ نؤمن كيف الغيب مرأ ا,غيبي   اأمر   به رنام  أ   الذي اإلميان غيب, األمر
 !.أقوله الذي حق هذا ويقول ةغيبي   وتكون
 .نقلية ودالئل عقلية دالئل المسلمين، مع التي الحق   دالئل أعظم وما دالئل، له حق   كل   :نقول
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 يف واضحة صفاته كمال وآثار ,خالق له الكون هذا أن   على يدله ما جيد سليم عقل كل :عقلية دالئل
 .شيء كل

 والقرآن القرآن, يف وردت كثرية أمور على يوافقون السابقني الرسل فكل أهل :نقلية دالئلوهناك 
 نانبي  ذ كر و  العظيم الكتاب هذا وذ ك ر السابقة, الكتب يف عليه ات فق ام   أمور كلها والرسالة والرسول

 .الكرمي
 .مطالب مخسة يف أوجزها وقد املطالب مجيع به رنتذك   القرآن هذاحال  كل على

 
 واألمر الصادقة، باألخبار التصديق من والفطر، العقول في اهلل ركزه ما رذك  يُ  هألن   ذكر ا؛ وسماه"

 ".وكونه عقال   القبيح عن والنهي عقال   نسَ بالحَ 
 فطرنا وجل   عز   اهلل أن   :أي, والفطر العقول يف اهلل ركزه مار ك  ذ  ي   هألن   ا,ذكر   اهمس   وجل   عز   اهلل أن ويقول
من  أمور، على النفوس فطر وجلّ  عزّ  اهلل باختصار نقوله عظيم كالم وهذا كها,ر  ي    القرآن يأيت فطرة

 :هذة األمور
 يف دالئلها وجتد اهلل عن القرآن يف األخبار فنجد ,دالئل هلا اليت الصادقة باألخبار التصديق -

 .شيء كل
 اليت احلسنة األشياء واضح, العقل يف احلسن أن   أي ,نس  احل   ح ب   على مفطورة رط  الف   -

 كل عن وينهى حسن بكل يأمر القرآن جتد ,الشريعة جتد تأيت واضحة, العقول كل تستحسنها
 .ك الفطرة اليت يوجد فيها هذة احلقائقحر   به ذكر القرآن أتىفقبيح, 

 
 القرآن، هذا من بركة أعظم شيء وال وزيادتها، ونمائها خيراته كثرة يقتضي چگ چ -2 

 "به العمل عن وأثر بسببه، هافإن   أخروية، أو دنيوية أو دينية وزيادة ونعمة، خير كل فإن  
 حىتعن العمل به,  وأثر   ,القرآن بسبب هو اإّن   حقيقي ونعمة خري يزيد شيء كل,  اإذا كان القرآن مبارك  

 .شيء فيه خري زاد حتصيلنا لكل   ,القرآن يف ردناو   زاد كلما للقرآن, بركة أثر قراءة زيدي وقتك
 المنحة هذه على اهلل وشكر والتسليم، واالنقياد، بالقبول، يهتلق   وجب مبارك ا، ذكر ا كان فإذا"

 الشاكرين من جيعلنا أن وجل   عز   اهلل نسأل ,فيه ما التقصري من فيه وهذا "بها، والقيام الجليلة،
  . لنعمائه

ماذا  مبارك, كتاب هذا إذن ".ومعانيه ألفاظه بتعلم بركته؟ نستخرج شيء بأي بركته، واستخراج"
 .ومعانيه ألفاظه متتعل   أن عليك؟
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 اإليمان وعدم وإنكاره، ،َصْفح ا عنه واإلضراب عنه، اإلعراض من الحال هذه بضد   مقابلتهأما "
ڳ   چ: فقال أنكره من على تعالى أنكر ولهذا والظلم، الجهل وأشدّ  الكفر أعظم من فهذا به،

 ". چڳ    ڱ  
 
 هذه آخر إىل چۀ  ۀ ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     چ  العظيمة القصة هذه تأيت مث

پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ     ٻ  پ  پ   پچ  :وهو قوله, القصة

   چٺ  

ڱ  ں   چ: قال وكتابيهما وسلم عليهما اهلل صلى ومحمدا موسى تعالى ذكر لما" :يقول 

 ملكوت اهلل فأراه كتابيهما، ونزول ومحمد موسى إرسال قبل من: أي چں    ڻ  ڻ  ڻ 
 أحدا يؤته لم ما إليه، الناس ودعا نفسه، به كمل الذي الرشد، من وأعطاه واألرض، السماوات

 ".محمد غير العالمين، من
 .الناس إليه كمل به نفسه ودعا  ماذا فعل به؟ هذا الرشد

الرشد  من له مؤمن فكل وإال مرتبته، وعلو حاله، بحسب رشدا، لكونه إليه، الرشد وأضاف"
 ".اإليمان من معه ما بحسب

 .الناس كل عند فموجود اإلدراك عقل أما ,اإليمان من ؟يأيت من أين هذا الرشد عقل إذن
 .إيمانك قدر على الرشد عقل من نصيبك

 
 الدنيا في واصطفيناه ة،ل  والخُ  بالرسالة واختصصناه رشده، أعطيناه: أي چڻ     ۀ  ۀ   چ"

 بيان يف عقله يستخدم ذكيو  النفس زاكي "وذكائه، لزكائه له، وكفء لذلك، أهل هأن   نامِ لْ لعِ  واآلخرة،
 .احلقائق وعرضها استخدام يف وذكاءه النفس زاكي به زكائه بنيت ما لقومه, حماجته ذكر وهلذا احلق,

 ِإذْ  چ: فقال، بالحجة وإلزامهم األصنام، وتكسير الشرك، عن ونهيهم لقومه، محاجته ذكر ولهذا"
 بعض صور على بأيديكم، ونحتموها مثلتموها، التي چالت َماثِيلُ  َهِذهِ  َما َوقَـْوِمهِ  ألبِيهِ  َقالَ 

ُتمْ  ال ِتي چ المخلوقات  العاكف أن أي لذلك، مالزمون عبادتها، على مقيمون چَعاِكُفونَ  َلَها َأنـْ
 . العبادة يالزم العبادة على يقيم
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 والحال بعبادتها؟ أوقاتكم أفنيتم حتى ذهبت التي عقولكم، وأين لها؟ ثبتت فضيلة وأي هي؟ فما 
 مونظ  ع  ت    :أي ".تنحتون ما تعبدون العجائب، أكبر من فهذا بأيديكم، ونحتموها مثلتموها، أنكم
 .!عجائب حنتته, اليت يديكمو  الكمال اتفو وصب وتصفونه ,بأيديكم حنتوه أنتم اشيئ  

 كذلك چ ڭ  ڭ چ: فقالوا ،شبهة أدنى بيده ليس الذي العاجز جواب حجة بغير فأجابوا"
 سوى الخلق من أحد فعل أن المعلوم ومن عبادتها، على وتبعناهم سبيلهم، فسلكنا يفعلون،

 :يأ ،العالمين رب وتوحيد الدين، أصل في ا،خصوص   القدوة، به تجوز وال بحجة، ليس الرسل
 بشر فهم غريهم أما ،الرسل أفعال هي علي الحجة قبلنا؟ من لنا يكونون ماذا قبلنا, من وجدنا

 .صواهبم من أقرب خطؤهم
: أي چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۈ  ۈ  چ: للجميع ال  ضل  مُ  إبراهيم لهم قال ولهذا 

فانظر اآلن من يعبد  "التوحيد؟ وترك الشرك، في ضاللهم من أبلغ ضالل، وأي واضح، نبي   ضالل
 !ذلك؟ من أبني ضالل فأي ويناديهم, هبم ويتمسحاملقبورين 

 لكل البين الواضح، الضالل في وإياهم اشتركتم وقد به، للتمسك يصلح قلتم، ما فليس: أي 
 بتسفيههم، بادأهم وكيف قال، لما واالستعظام لقوله، االستغراب وجه على چَقاُلواچ، أحد

: -عليه سريا  متتابع ساروا إّنا ,تسفيهه على أحد يتجرأ ومل طويال   عاشوه أمر- آبائهم وتسفيه
 حق هو هل به، جئتنا والذي قلته، الذي القول هذا: أي چالالِعِبينَ  ِمنَ  أَْنتَ  َأمْ  بِاْلَحق   َأِجْئتَـَناچ
 رددوا وإنما أرادوا، الذي وهذا يقول؟ ما يدري ال مستهزئ، العب كالم لنا، كالمك أم د؟وجِ 

 .األمرين بين الكالم
 وهذا, هذا بنيهذ ترديد الكالم  الالعبني, من أنت أم باحلق أجئتنا  األمرين؟ بني الكالم دوارد   معىن ما
 ملاذا؟  .من االعبنيأنت  ام  ا أنت باحلق إم  دو كالم إبراهيم إرد  
 ال سفيه كالم إبراهيم، به جاء الذي الكالم أن أحد، كل عند المعلوم المتقرر منزلة نزلوه ألنهم"

 .يقول ما يعقل
 الس َماَواتِ  َرب   رَب ُكمْ  َبلچ: فقال عقولهم وقلة سفههم، وجه به نبي   ارد   إبراهيم عليهم فرد  

 والدليل العقلي، الدليل بين لهم فجمع چالش اِهِدينَ  ِمنَ  َذِلُكمْ  َعَلى َوأَنَا َفَطَرُهن   ال ِذي َواألْرضِ 
 ".السمعي

 :العقلي الدليل
 وحده، اهلل أن إبراهيم، جادلهم الذين هؤالء حتى أحد كل علم قد فإنه العقلي، الدليل أما"

- واألرض، والسماوات، والبهائم، والجن، والمالئكة، آدم، بني من المخلوقات، لجميع الخالق
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 مفطور ا مخلوق كل فيكون التدبير، أنواع بجميع ،لهن   رالمدب   -إنكاره ميكن ال الفطر يف مركوز هذا
 من سكةمُ  أدنى له من عند أفيليق اهلل، دون من بدعُ  ما جميع ذلك، في ودخل فيه، متصرف ا مدبر ا
 ا،نشور   وال ،حياة   وال ا،موت   وال ا،ضر   وال ا،نفع   يملك ال فيه، اف  متصر   امخلوق   يعبد أن وتمييز، عقل
 ".المدبر؟ الرازق الخالق عبادة ويدع
 .األرض السموات رب هو واألرض, السموات خلق الذي هو أنتم ربكم إذن

 :الدليل السمعي
 ال معصوم به جاءوا ما فإن والسالم، الصالة عليهم الرسل عن المنقول فهو: السمعي الدليل أما"

 قال فلهذا ذلك على الرسل من أحد شهادة سمالقِ  هذا أنواع ومن الحق، بغير يخبر وال يغلط
ېئ   چباطل،  سواه ما عبادة وأن المعبود وحده اهلل أن: أي چۈئ  ۈئۆئچ: إبراهيم

 منهم العزم أولي خصوص ا الرسل؟ شهادة من أعلى اهلل شهادة بعد شهادة وأي چېئ
 ."الرحمن خليل خصوص ا

 .ذلك على أحد من الرسول شهادة الذي جاء به األنبياء القسم هذا أنواع ومن
 :بدليلين لهم أتى إذن

 السموات خلق الذي أن   قلوبكم يف مستقر أنتم چۇئ  ۇئ  ۆئەئ    وئ  وئ     چ (1
 . األرض السموات الذي خلق هو ربكم ورب هؤالء إذن ؛اهلل هو واألرض

 شهادة من أعلى اهلل شهادة بعد شهادة وأي   ,نيبّ  وهو چېئېئۆئ  ۈئ  ۈئ   چ (2
 .خصوص ا خليل الرمحن, العزم منهم؟ خصوص ا أويل الرسل

 
 انتصارها وعدم عجزها بالفعل يريهم أن أراد شيء التدبير من لها ليس أصنامهم أن بّين ولما" 

 أكسرها أي چىئ  ىئ  ىئ چ: قال فلهذا بذلك إقرارهم به يحصل اكيد   وليكيد
 ذهب مدبرين، تولوا فلما أعيادهم، من عيد إلى عنها چی  ی  ی     ی  چ الكيد، وجه على
 .بخفية -األصنام ىلإ- إليها

ٻ      چ، كلها فكسرها واحد، بيت في مجموعة وكانت ا،ع  طَ وقِ  ار  سَ كِ  أي چٱ  ٻ چ 

 "سيبينه، لمقصد تركه فإنه الكبير، صنمهم إال أي چٻ  ٻ
 چٻ    ٻ  ٻ چ  :قوله يف مهم شيء إىل الشيخ يشري مث
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 على إال التعظيم، ألفاظ عليه يطلق ال اهلل، عند ممقوت كل فإن العجيب، االحتراز هذا وتأّمل
 المشركين األرض ملوك إلى كتب إذا وسلم عليه اهلل صلى النبي كان كما ألصحابه، إضافته وجه

 قال وهنا"  العظيم إلى"  يقل ولم، ذلك ونحو"  الروم عظيم إلى"،" الفرس عظيم إلى: " يقول
 من واالحتراز له، التنبيه ينبغي فهذا"  أصنامهم من كبيرا"  يقل ولم چٻ    ٻ  ٻ چ : تعالى
 ."عظمه من إلى أضيف إذا إال اهلل، حقره ما تعظيم

 ,مهعظ   من إلى ضيفأُ  إذا إال له هالتنب   ينبغي ،اهلل رهحق   ما تعظيم من االحتراز :نخرج بنتيجة
 اهلل رهمحق   الذين هؤالء لكن الكفر, أهل عظيمعظيم الر وم,  رس,الف   عظيم دهم,سي   عظيمهم, :لتقو 

 الذين واملتمسلمني اإلعالم يفعل ما لنا ويل :قلت هذا مسعت فإذا, التعظيم ألفاظما تطلق عليهم 
 ,ال :يقولونيأتون  مث  , ةالبي   شرّ  ونزك  ي   مأّن   تسمع ملا بصاعقة صابفت   ,اإلسالم على حرصهم يظهرون

 نقول ما كان فإذا اهلل, اهزك   من إال يل ك  ز  ت    ال !!دينهم؟ من علينا ما كيف .!دينهم من عليكم ما أنتم
 من الفائدة هذه يف فكم, اهلل رهحق   ما تعظيم من احرتاز  ا ,الكبري علينا نطلقه ما لكن هم كبريهم إال

 .وذرياتنا عقائدنا حنن حفظ يف وكيلنا وجلّ  عزّ  واهلل نتنبه أن البد .به العناية علينا شأن
 إليه، يرجعوا أن ألجل هذا صنمهم تكسير إبراهيم ترك أي چپ  پ  پ    چ: وقوله"

ڌ  ڎ      چ: آخرها في قال ولهذا عنها يعرضوا وال إليها، ويلتفتوا حجته، والُ مْ ويستَ 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ        ٺ        چ والخزي اإلهانة من بأصنامهم حل ما رأوا فحين ، چڎ

 ,ظامل فعلها من ويقولون الظاملني هم- به أولى هم الذي بالظلم إبراهيم فرموا چٺ  ٺ
 أن يدروا ولم كسرها حيث -غريه وعبدوا اهلل عبادة فرتكوا موضعها غري يف العبادة وضعوا حيث ظاملني

 فعليُ  ما رأى وقد آلهة، اتخذها من الظالم وإنما وتوحيده، عدله ومن مناقبه أفضل من لها تكسيره
 ".بها

 :األصنام هفي تكسير  أمور الثالثة هذه
 .األصنام تكسري مناقبه أفضل من أن .1
 .حيث أراد وضع األمر يف موضعه دلهعمن  اوهذ .2
 .توحيده وهذا من .3

 الذي هو يكون أن بد ال شأنه هذا ومن ويذمهم، يعيبهم: أي چٿ  ٿ  ٿ  ٹ چ "
 أو يكيدها, أن يريد أنه كالمه مسعوا أّنم إما أي- سيكيدها أنه يذكر سمعه بعضهم أن أو كسرها

 بإبراهيم: أي چڤ  ڤ  ڤ چ إبراهيم أنه تحققوا فلما چٹ  ٹ  ٹ  چ  -بهايس   أنه مسعوا
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 يصنع ما يحضرون: أي چڦ  ڄ    چ، ومسمع منهم بمرأى أي چڦ  ڦ  ڦ چ
 الناس من بمشهد الحق بيان يكون أن وقصد إبراهيم أراد الذي وهذا آلهتهم، كسر بمن

 الز يَنةِ  يـَْومُ  َمْوِعدُُكمْ  چ: فرعون واعد حين موسى قال كما الحجة، عليهم وتقوم الحق ليشاهدوا
 أدعى الناس حضور مع لدليلفإن ا ؛الناس يشر ما وقت أي ".[95:طه] چ ُضح ى الن اسُ  ُيْحَشرَ  َوَأنْ 

 .هلدايتهم
ڃ   چ التكسير: أي چڄ  ڃ   ڃ چ: له قالوا إبراهيم وأحضر الناس حضر فحين"

 هذا على اإلقدام لك أوجب الذي وما أك،جر   الذي فما: أي تقرير، استفهام وهذا ؟ چڃ
 ."األمر؟

 .احلقيقة هي هذه أن   رونمقر   مه   احلقيقة, ليعرفون يسألونه ال أي
 لما عليها، غضبا كسرها: أي چچ  چ  ڇ   ڇ چ: شاهدون والناس إبراهيم فقال"

 إبراهيم، من الكالم وهذا وحده، الكبير لصنمُكم منكم العبادة تكون أن وأراد معه، ُعبدت
 چڇ  ڇ  ڍ  ڍ چ: قال ولهذا، عليه الحجة وإقامة الخصم إلزام منه المقصد

 كسرها، شيء ألي اسألوه ر،كسَ يُ  لم الذي والصنم رت؟كس   مَ لِ  اسألوها المكسرة األصنام وأراد
 تتكلم، وال تنطق ال أنها يدري أحد وكل وأنتم، وأنا ذلك، إلى فسيجيبونكم نطق، عندهم كان إن
 .بأذى يريدها ممن نفسها تنصر وال بل تضر، وال تنفع وال

 أنهم وعلموا أحالمهم، إليهم ورجعت عقولهم، عليهم ثابت: أي چڌ  ڎ      ڎ   چ 
 چڈ  ڈ  ژ  ژ چ والشرك، بالظلم أنفسهم على وأقروا عبادتها، في ضالون
 وظلم، كفر فعلهم وأن باطل عليه هم ما أن بإقرارهم الحجة ولزمتهم المقصود، بذلك فحصل

 الحالة، هذه على يستمروا لم ولكن
 أحالمهم، وضلت عقولهم وانتكست عليهم، األمر انقلب: أي چک  ک   ک  چ ولكن
 أن وتأمرنا بنا وتستهزئ بنا تهكم فكيف چگ  گ  گ ک  گ   چ: إلبراهيم فقالوا

 تنطق؟ ال أنها تعلم وأنت نسألها
 آلهتهم استحقاق عدم ومبينا األشهاد، رءوس على بشركهم ومعلنا لهم موبخا- إبراهيم فقال

 وال نفع فال چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻڳ   چ: -للعبادة
 .دفع
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 أنتم كم،أخس   وما صفقتكم، وأخسر أضلكم ما: أي چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ   چ
 الجهل وارتكبتم العقل، متمدِ عُ  فلما الحال، هذه عرفتم تعقلون كنتم إن اهلل، دون من عبدتم وما

 ".منكم حاال أحسن البهائم، صارت بصيرة، على والضالل
 .لفوهما أ وأّنم عليه اعتادوا وأّنم رأيهم أنه جملرد أصروا

 
 قوة عندهم ,سبعيةالقوة ال- معاقبته، في قوتهم استعملوا حجة، يبينوا ولم أفحمهم، لما فحينئذ"

 اقتلوه: أي چ ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ چ فـ -احلق أهل على يستعملوّنا
 أنه أقروا من عبدوا حيث تعسا، لهم فتعسا. لها ونصرة آللهتكم، غضبا باإلحراق، القتالت، أشنع

ۆ     ۆ چ: لها وقال النار في ألقوه لما لخليله اهلل فانتصر إلها، واتخذوه نصرهم، إلى يحتاج

 .بمكروه أحس وال أذى، فيها ينله لم وسالما، بردا عليه فكانت چۈ  ۈ  ٴۇ
 الدنيا في: أي چۉ  ۉ چ إحراقه، على عزموا حيث چۋ  ۅ  ۅ چ 

 ."المفلحين الرابحين هم وأتباعه، خليله اهلل جعل كما واآلخرة،
 وليرتك ,المفلحين الرابحين من اهلل بأمر سيكون أنه احلق وعلى التوحيد على كان من كل فليبشر

 والكتاب السنة إّنا عليه, تفقوااما و  عليه عتادواا وما اخللق ألفه ما عنه وليرتك واحلماس, اآلراء عنه
 .اهلل إىل يقودانا

 أخيه، ابن إنه: قيل السالم عليه لوط إال قومه من به يؤمن لم أنه وذلك چې   ېچ "
 أن وجلّ  عزّ  اهلل أسأل الشام،: أي چەئ ې    ى   ى   ائ  ائ چ وهاجر اهلل، فنجاه

 دماءهم ويفظ الظلم عنهم ويزيل األشرار شرّ  عنهم ويردّ  السنة على جيمعهم وأن أهلها عن يرفع
 .آمني اللهم وأعراضهم,

 چ اْلَحِكيمُ  اْلَعزِيزُ  ُهوَ  ِإن هُ  رَب ي ِإَلى ُمَهاِجرٌ  ِإن ي َوَقالَ  چ العراق، أرض من"  بابل"  في قومه فغادر 
 لخليله، مهاجرا اختارها، اهلل وأن فيها، كانوا األنبياء من كثيرا أن الشام، بركة ومن ,[22:العنكبوت]

 بيت وهو – املغتصبني اليهود أيدي من يررها أن اهلل أسأل - المقدسة، الثالثة بيوته أحد وفيها
 ."المقدس

 كبر، بعدما چۆئ چ إسحاق ابن چۇئ     ۇئ چ قومه اعتزل حين چوئ   وئ چ "
 ويعقوب [11:هود] چيـَْعُقوبَ  ِإْسَحاقَ  َورَاءِ  َوِمنْ چ بإسحاق، المالئكة فبشرته عاقرا، زوجته وكانت

 اليهود دولة -الصهاينة دولة- الدولة هذه ولذلك السالم, عليه ليعقوب سما إسرائيل إسرائيل، هو
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 وهذه إسرائيل, هو يعقوب ألن حسن, قلوبنا يف معناها يكون أن جيب كلمة وإسرائيل إسرائيل, وليست
 .شرذمة وهم ,ةالشرعي   نفسها على تضفي أن أجل من إسرائيل كلمة تستعمل الصهيونية الدولة
 كنيمتمس   التوحيد أهل كان إذا أذل ة وهم املسلمني, يويقو   همشر   يرد أن وجل   عز   اهلل أسأل

 .بدينهم متمسكني اإلسالم أهل كان إذا بتوحيدهم,
 العربية، الفاضلة األمة منه كانت الذي إبراهيم، بن وإسماعيل العظيمة، األمة منه كانت الذي
 ."واآلخرين األولين سيد ذريته، ومن

إذن إسحاق وراءه يعقوب, ويعقوب وراءه األمة العظيمة أمه موسى, وإمساعيل بن إبراهيم وراءه األمة 
 .األنبياء أبو السالم عليه إبراهيم أن ذلك معىن إذنالفاضلة العربية ومن ذريته سيد األولني واآلخرين, 

 وحقوق بحقوقه، قائمين: أي چۈئ  ېئ چ ويعقوب وإسحاق إبراهيم من چۈئچ "
 أكبر من وهذا -بأهوائهم وليس بأمره يهدون- بأمره، يهدون ةأئم   جعلهم أنه   صالحهم، ومن عباده،

  -.آمني ا,إمام   للمتقني اجعلنا اللهم-المهتدون، به يهتدي إماما يكون أن عبده على اهلل نعم
متثال أمر ايصبون على  - ."يوقنون اهلل بآيات وكانوا صبروا، لما وذلك السالكون، خلفه ويمشي

 -.اهلل, ويوقنون أن احلق فيما أمر اهلل
 
 اهلل بأمر بل أنفسهم، بأهواء يأمرون ال بديننا، الناس يهدون: أي چٻ  ٻ   چ: وقوله"

 ."اهلل أمر إلى يدعو حتى إماما العبد يكون وال مرضاته، واتباع ودينه،
 :انظر إليه, يدعوك اأحد   ترى الذي الطريق أو ,فيه تسري الذي الطريق مت  ق ي   أن تريد أنت فإذن
 رسوله؟ وقال اهلل بقال يأمرك هل 
   ؟اهلل كتاب يف ورد مبا النصيحة ض لكوهل ميح 
 أهواء؟ فيه األمر وليس 

 .األنبياء طريق هذا إذن
 
 الخيرات لجميع شامل وهذا إليها، الناس ويدعون يفعلونها چپ    ٻ  پ  پ چ "

 .العباد وحقوق اهلل، حقوق من كلها،
 فعل أي- العام، على الخاص عطف باب من هذا چپ  ڀ  ڀ  ڀڀ  چ

 كملهما من وألن وفضلهما، العبادتين هاتين لشرف  -الزكاة وإيتاء الصالة قامإ وخاصة عام, اخلريات
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 األعمال، أفضل الصالة وألن أضيع، سواهما لما كان ضيعهما، ومن بدينه، قائما كان أمر، كما
 ."لخلقه اإلحسان فيها التي األعمال، أفضل والزكاة ،سبحانه وتعالى حقه فيها التي

: أي چٺچ لغيرنا ال: أي -أي إبراهيم عليه السالم وذريته من األنبياء- چٺ  ٺ  چ "
 العبادة تكون أن فاستحقوا أوقاتهم، أكثر في والبدنية والقولية القلبية العبادات على مديمين

 ."ألجله وخلقهم الخلق، به اهلل أمر بما فاتصفوا وصفهم،

 العبادات من أنواع ثالثة وهذه ، العبادات القلبية والقولية والبدنية  چٺ  ٺ   ٺچ 
 :عليها نداوم أن منا المطلوب

 اوتعظيم   وخشية إنابة قلوبنا .1
 اذكر   وألسنتنا .2
 .العبادة وهو ألجله وخلقهم ة؛وصال وعبادة طاعة وأبداننا .3

 
معنا جل وأن يكون سبب ا, إليه ربةق  نا هلم وثنائنا عليهم كر  نا هلؤالء وذ  أن جيعل حب    جل  و  أسأل اهلل عز  

 .معهم ومع نبينا صلى اهلل عليه وسلم
 

 حزنه وجالء صدره ونور قلبه ربيع الكرمي القرآن فكان ,بالقرآن انتفع من نكون أن وجل   عز   اهلل أسأل
 .آمني اللهم .هوه  

 .أمجعني وصحبه آله وعلى حممد سيدنا على اهلل وصلى


