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 بسم هللا الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا  الفاضالت، إليكم ناأخوات

الفاضلة أناهيد السميري حفظها هللا، وفّق هللا بعض األخوات 

ونسأل هللا أن وسمحت لهّن األستاذة بنشرها، لتفريغها، 

 (ِعـْلـٌم ُيـْنـَتـَفــُع بِــهِ )، وهي تنزل في مدونة ينفع بها

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

 :ةماه اتتنبيه

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه األستاذة  -

وجودة حفظها هللا، أما الدروس المعتمدة من األستاذة فهي م

شذرات من دروس األستاذة )في شبكة مسلمات قسم 

 (أناهيد

http://www.muslimat.net/ 

الكمال هلل عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم  -

من الخطأ، فما ظهر لكم من صواب فمن هللا وحده، وما ظهر 

 ..خطأ فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر هللالكم فيه من 

 .وهللا الموفق لما يحب ويرضا

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ؟ عشر ذي الحجة أيامفي  ستقّر في قلبك هلللذي يا ما

ا أوكّنا ح    ، كلنا نشرتك سواء  روع لنا أن نقوله يف هذه األيّامسنفهم هذا من خالل الذكر املش  غري حّجاج يف  ّجاج 
 (التكبير)

 
  :مواطنه

  عند استالم احلجر األسود بداية الطواف  .1
ذِْكر  ) "بسم اهلل ، واهلل أكرب" : يقول أو "  اهلل أكرب:" عند كل شوط حينما حياذي احلجر األسود يقول  .2

 ( البسملة موقوٌف على ابن عمر رضي اهلل عنهما
  .املروةويردده على يردده عند الصفا،   .3
  .اجلمارويكرب عند رمي   .4
 ." احلمدوهلل  ..أكرب ال إله إال اهلل، اهلل أكرب اهلل   ..أكرباهلل  ..اهلل أكرب" .ويكرب يف أيام التشريق  .5

 التكبير في عشر ذي الحجة

 تكبير مقّيد

وهو الذي يتقيد بأدبار 
 .الصلوات

يبدأ من فجر يوم عرفة، : غير الحاج
 .إلى غروب شمس آخر أيام التشريق

( يوم العيد)من ظهر يوم النحر : الحاج
 .إلى غروب شمس آخر أيام التشريق

 تكبير مطلق

وهو الذي ال يتقيد بشيء، 
فُيسن دائماً، في الصباح 

والمساء، قبل الصالة وبعد 
 .الصالة، وفي كل وقت

ليلة )تبتدئ من دخول شهر ذي الحجة 
إلى آخر يوم من أيام ( ذي الحجة1

وذلك بغروب شمس اليوم )التشريق 
 (. الثالث عشر من شهر ذي الحجة
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 ؟فلماذا هو شعارها ,هذا التكبري هو شعار هذه األيام
 ؟حقُّ ربك عليك ما ،وشرع هذه املواسمالذي شرع هذه األيام وشرع هذا الّدين ماذا تعتقد يف رّبك : سيقابل هذا

 اهلل أكبر ؟: مامعنى قولك
عّز  –اهلل ، هو أكبر من كل شيء، أكبر من جميع ما في هذه الدنيا مما يدعونا إليها ويشّدنا إلى تطّلبها

 .أكبر من أمالكنا وأموالنا وأهلنا، وهو أكبر من كل شيء نستعظمه في هذا الوجود -وجّل 
تعبري عن تعظيم قام يف قلب  (اهلل أكرب)، فـ (اهلل أكرب: )فالذي يريد أن يعّظم اهلل يقول، هذا القول جممع التعظيم

وت كرّب كل هذه األيام املفروض أن يكون  نت بعد أن ت كربّ فأ ،وهو الذي جيب أن خترج به من مدرسة العشر ،العبد هلل

مه بالتوحيد، واجعل عظّ : أي" 1{وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ}: قال تعاىل .التكبري إمنا هو تعبري عن التعظيم هللف، يف قلبك التعظيم
 .2"مه العباد ويقوموا بعبادتهن يعظّ قصدك يف إنذارك وجه اهلل، وأ

، فاحلاج وغري احلاج يشرتكان يف تعظيم اهلل لتعظيم أنه سيذهب وي عّظم املكانيزيد احلاّج على غري احلاّج يف ا 
أشهر  ثالثة أعظم ح رمة من كل الشهور احل رم، عندنا هذه األيّام العشر جزء من األشهر احل رم لكّنها ،وتعظيم الزمان

فهذه األشهر احلرم  ،قعدة وذو احلجة وحمّرم هذه متصلةوذو ال ، رجب هو املنفصلحرم متصلة وشهر حرام منفصل
 .ه اهلل معناه أن السيئة فيه تعظ معّظم وما ،ها ألنه عّظمهاتعظيم ا هلل تعظميمطلوب منك 

 :الزمن الذي ي عّظمه اهلل
 هذا منصوص عليه .السيئة فيه تعُظم. 
 والحسنة مقابل ذلك تضاعف. 

 .ف كما ذكر ذلك كثري من أهل العلمرجاؤنا أن احلسنة ت ضاع ،اهللهذا رجاؤنا ألننا نعرف سنة 
 .؟ هي التعظيمها هنا وأخرج بها من العشر أيًضاماهي الوظيفة القلبّية التى يجب أن أتمتع ب

ا ف  .لك أن شعار هذه العشر هو التكبريوالذي يدل على ذ، هللحقيقة االنتفاع أن خترج معّظم 
 رمٌز لتعظيمه  اهلل عّز وجل  تكبير ف

 ؟كيف يمارس اإلنسان تعظيم اهلل   فما معنى التعظيم ؟
 ، نعّظمهعظيٌم يف قلوبنا ،الذي له القدر( العظيم)يف داخلنا أن اهلل هو الكلمة مفهومة 

 فيقع تبع ا للتعظيم اخلوف 

                                       
 .3: املدثر  1
 .للشيخ عبد الرمحن السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان   2
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 ويقع تبع ا للتعظيم اإلجالل 
 ويقع تبع ا للتعظيم الرغبة 
  ويقع تبع ا للتعظيم الرهبة 

 .هذه كلها مشاعر تقع يف قلب العبد من تعظيم اهلل
o يف قلبك فسك تقرتف املنهّيات وال تشعر بشيءفإذا وجدت ن 
o  قلبك الكدرنفسك حتتال على احملرمات واليقع يفوإذا وجدت  
o احلسابلقاء اهلل وال حقوق الّناس واليكون يف حسبانك  وإذا وجدت نفسك تتعّدى على 
 فهذه مؤشرات إىل انقطاع التعظيم! 
ومن أعظم مؤشرات التعظيم ، البّد أن يكون هناك مؤشرات هلل إذن أنت معّظم ،التعظيم له مؤشرات يف القلب إذن

  (الطمأنينة)كذلك   ومن أعظم مؤشرات التعظيم (الرغبة إىل اهلل - الرهبة –اخلوف )
 ؟كيف يكون اخلوف والطمأنينة

 ، فاجتمع يفا ملّا خناف من اهلل نفّر إليهوكما تعلمون مجيع ا أنن ،أنت اآلن يف حياتك كل أحد ختاف منه تفّر منه 
ختاف منه فتطمئن  ،الخوف منه والطمأنينة بهالذي حقًّا ليس عظيم غريه ـ سبحانه وتعاىل ـ اجتمع ( العظيم)حّق هذا 

  ،إليه
 
 .أو ضعف ا فليس له إالّ اهلل العظيم يطمئنه م هلل إذا اشتكى نقص اعظ  ولذلك امل

 :خائف على بيتك، خائف على أوالدك، ال يعاجل هذا اخلوف إال شعورك، ثكمبعىن أنت اآلن خائف على ور 
 يرّده  ال اعظيم الذي إذا قضى أمر  وأنه ال، وله التصرف الّتام يف كل شيء ،أن اهلل هو العظيم الذي له امللك الّتام

 .شيء
به  ألنك تريد أن يرّد عنك العظيم ماتشعر لبك إال للعظيمقاليفزع ك يأتيك خوف على شيء من أشيائفلّما 

 ،بني يديه تقف والترجو إال إيّاه ،إال العظيم الذي أمره نافذ ، ليس لكس لك إال العظيم تطمئن إليهيفل، ماختاف منهو 
 .متلكه من أجل أن العظيم هو من حيفظ عليك ما

  
 :وآثار تظهر عليك هلل عالماتا لتعظيم إذن 

 .أنك ال تتعدى حرماته إذا كنت معظًما هلل .1
 .رت أنك تتعّدى حرماتهأّول ما تعرف أن هذا حرام تصاب برعدة لو فك 

 [.الطمأنينة]ال قلق وال خوف أبًدا  ،باهلل تف  مك أنك .2
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انظر إىل صفة السبعني ألف الذين يدخلون اجلنة بغري حساب صفتهم أهنم معظمون لرهبم، مكتفون به، ما عندهم 
ملاذا ؟ لقوة اكتفائهم برهبم  ،1((الَ يَسْتَرْقُونَ ، وَالَ يَتَطَيَّرُونَ ، وَالَ يَكْتَوُونَ ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ))غري اهلل، اكتفوا به متام ا 

يعرفون أنه هو العظيم الذي إذا أََمَر أَْمر ا نفذ، وإذا قضى قضاء وقع، وال راّد ألمره، ولو اجتمع أهل األرض  ، العظيم
 .كلهم على أن يرّدوا أمر ا من أوامره ما استطاعوا

 .هذه مشاعر التعظيم اليت يف قلوهبم منعتهم من أن يقلقوا، فكانوا شديدي الطمأنينة 
كل   ،فاهلل أكرب منها ،وكل اهلموم اليت عندك اطرحها بني يدي اهلل ا هلل،معّظم   ه العشر مطمئن امفروض خترج من هذ

 .أكرب منها -عّز وجل-واهلل  ،ما تشعر به من آالم أو أحزان اطرحه بني يدي اهلل
 

 ( اهلل أكرب)ثاين خاّصة وأنت تقول وهلذا أنت ت عرّب عن هذا على الشّق ال ،فهذه عالمات تعظيمك هلل
 ؟من أّي شيء( اهلل أكبر)تقول لنفسك 

  وهو كافيين( أكرب)ومهومي وأحزاين اهلل أكرب من آالمي. 
 فال رغبة إال إليه ،هطامع يف الّدنيا وأرغب اهلل أكرب من كل ما أنا به. 
  من كل هذه الشهوات اليت تشغلك عنهاهلل ـ عّز وجل ـ أكرب. 

 :ت علن يف نفسك أنك ،ترفع احلجاب بينك وبني اهلل( اهلل أكرب)تكرب يف الصالة وتقول  فأنت ملّا
o لو كنت مهموم ا فهو أكرب من مهومك. 
o  يعطيكلو كنت مديون ا فهو أكربمن ديونكو ،. 
o ا هللمعظ م  ال قلق إذا كنت  ،كؤ هو غايتك وملج. 
 
ا بني يدي اهلل  تأيت إىل شهواتك  ،ومن اجلهة األخرى عندك شهوات ورغبات وحمبوبات متنعك أن تكون عبد 

وإذا كان اهلل أكرب وأعظم يف قليب  ،، أكرب من هذه الشهوات واحملبوبات وأعظم يف قليب منهااهلل أكرب: وحمبوباتك وتقول
 .خري ا منها ضينإن تركتها له عوّ ، هو أكرب ،من أجله ،منها أتركها له

 تعظيًما وقلبه ممتلئٌ ه خيرج من هذا الزمن  اهلل وكربَ املعّظم الذي خيرج من هذا الزمن بعد أن كرَب 
 ال يقترف محارم اهللف  
 طمئن باهللوي. 

                                       
 .(5075/ باب من اكتوى أو كوى غريه وفضل من مل يكتو/ كتاب الطب" )صحيح البخاري" 1
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 كيف تجعل اهلل أكبر من كل شيء في قلبك؟ ؟غّذي هذا التعظيمتلكن كيف 
فتقول معلن ا عّما يف قلبك  إليه تفزع مباشرة إليه وتطمئن أّول ما أصابك همّ  ،-أيًّا كانت اهلموم-اآلن  أصابك هم  

 .ها يلّرجَ فَـ اهلل أكرب من مهومي وإذا وقفت بني يديه : أّول ما تأيت اهلموم تقول ، معك اهلل وأنه سيهديك أن
 هناك موردان للتعظيم

 . كثرة تدبّر صفات اهلل ـ عّز وجل ـ :األول 

وَكَبِّرْهُ نَ الذُّلَّ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّ} :قال تعاىل

املقدسة،  ه باإلخبار بأوصافه العظيمة، وبالثناء عليه، بأمسائه احلسىن، وبتمجيده بأفعالهلَ مه وأجِ عظ  : أي" 1{تَكْبِريًا
 .2"وبتعظيمه وإجالله بعبادته وحده ال شريك له، وإخالص الدين كله له

ل احلديد وتقرأ يف سبأ وأوائ وأواخر احلشر أنت تقرأ آية الكرسّي مرار ا وتكرارا وتقرأ اإلخالص وتقرأ املعوذتني ها
ال هتجر املصدر  ،وسلطانه فال هتجر القرآن، تقرأ القرآن من أّوله آلخره وهو خيربك عن اهلل وعن عظمته وفاطر ويس

 .الذي به تعرف عظمة اهلل

وحقيقة الكربياء اليت ال " : {وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِريُ}: قال الشيخ عبد الرمحن السعدي يف تفسري قوله تعاىل
وكربياء وعظمة، فهي ثابتة له، وله من تلك يعلمها إال هو، ال ملك مقرب، وال نيب مرسل، أهنا كل صفة كمال وجالل 

 .4"الصفة أجلها وأكملها
  .التفّكر : الثاني

ال هتمل وال  {أمل تر}، {فَيَنظُرُوا الْأَرْضِ فِي يَسِريُوا لَمْ أَوَ}، {يَتَفَكَّرُوا أَوَلَمْ}عليك  يكّرر اهلل عّز وجل

تفّكر  هفيفكر تمسؤوليتك أن ت {أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ}كل موطن يقال لك فيه   ،موطن من هذه املواطن يف القرآن
 .وسرتى آثار هذا لو كنت صادق ا الراغب إلى ربّه المريد أن يقع في قلبه التعظيم

                                       
 .111: اإلسراء  1
 .للشيخ عبد الرمحن السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان   2
 .22: احلج  3
 .للشيخ عبد الرمحن السعديمي الرمحن يف تفسري كالم املنان يسري الكر ت  4



 8 

 
 

 ؟ما مقصد هذه األيام العشر إذن
 .هذه األيام تنفع أصحاهبا إذا كانوا معّظمني لرهّبم

وهذا هو املقصد الذي ننتظره من العشر سواء   ،من أجل أن تغتنم العشر، افعل تلك األفعال أن تكون معّظم ا هلل
 . رج من هذه العشر وقد ااد إامانكأن خت :والنتيجة والعالمات واضحة  ،كنت حاجًّا أو غري حاجّ 

 (مطمئن هلل) +( معّظم لُحرمات اهلل )  =( يماناإل ةاديز )
قلب أن اهلل إهلك هي هذه  ،قلب هذه املشاعر ،(اهلل ال إله إال)ذا قلب أن تقول ه ،(الّتأليه)وهذا هو قلب 

خّرجك من كل و  ت هلل فدبركإليه فرتى آثار تدبريه لك، اطمأننفتطمئن  ا،أن يكون اهلل يف قلبك عظيم   :املسألة
  .األامات فينصب يف قلبك حّبه سبحانه وتعاىل

أن العبادات كلها، الصادرة من أهل السماوات واألرض، كلها املقصود منها،  :سبحانه وتعالى من كبريائه: "لذا
 .1"ا للعبادات الكبار، كالصالة وغريهاتكبريه وتعظيمه، وإجالله وإكرامه، وهلذا كان التكبري شعار  

                                       
 .للشيخ عبد الرمحن السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان   1

التدّبر في 
 أسماء هللا

والتفّكر في 
 أفعاله 

طريقان 
إلى  للوصول

 تعظيم هللا


