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 صفات عباد الرمحن

 :َّول  اجمللس األ -
 

 :احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على رسول اهلل أما بعد 
فهذا تفسري موجز لآليات الكرمية من سورة الفرقان، وهي املتعلقة بصفات عباد الرمحن 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
رِضَّ هَىِنااُو َّوَذَّا ا اَااُه بَ اما ال َِااُهِلَى َ ا ااُلَىا   َّوَعِبَااُ ا الاارلحِ َنَّ الناايِمنَ مَ ِعاااى َ عَل اا  ال اا      ﴿

َّوَالنيِمنَ مَقَىلَاى َ رَبلََاُ ارِارَّعِ عََلاُ عَاي ا َ       .َّوَالنيِمنَ مَبَّيتَى َ لِرَبِّ َّمِ ساِلداو َّوَاِيَُمُو .سَل ُمُو

َّوَالنايِمنَ ذَّا ا َ نَ قَاىا ل امِ     .ُوذَّنن َُ سَاُتِْ ماسِات ق رًاو َّوَماق ُما    .جَ ََلمَ ذَّ ل عَي ابَ َُ ك ُ َ غ رَامُو

ُو واَارَ ََّول اُ          .ماسِرَّفَىا َّوَل مِ مَق تَاراَّوا َّوَك اُ َ بَايِنَ ا لِاََ ا ىَاماُو      ََّوالنايِمنَ ل اُ مَادِعاى َ مَالَ اللنالِ ذَّل  ا

ماض اُعَِْ ل الا    .ََ مَل اقَ َ َ ُماُو  مَق تَلَى َ الَلَ سَ النتِي حَرلمَ اللنلا ذَّلنُ بَُّل حَقِّ َّوَل ُ مَزِنَاى َ َّوَمَان مََ لَاذ  ا لِا    

ذَّلنُ مَن ت ُ َ َّوَومَنَ َّوَعَ ِاذ  عَ َا ص رَاُلِحُو ف  ََّوِل َِاََ مابَادِّ َ       .ال لَي ا ا مَىِمَ ال قِيَُمَةِ َّوَمَخ لَدِ فِيلِ ما َُنُو

رَُلِحُو ف إَّننلا مَتَى ا  َّوَمَن ت ُ َ َّوَعَ ِذ  .اللنلا سَيَِّ ُتِ َّمِ حَسٍَََُْ َّوَك ُ َ اللنلا غ ََىراو رلحِي ُو

َّوَالنايِمنَ ذَّا ا   .َّوَالنيِمنَ ل ُ مَعِا َداَّو َ الازرَّورَ َّوَذَّا ا مَاررَّوا بَّاُللن  ىَّ مَاررَّوا كِرَاماُو       .ذَّل   اللنلِ مَت ُبُو
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ََُ هَبِ ل ََُ مِنِ َّوَالنيِمنَ مَقَىلَى َ رَبل .اَكِّراَّوا بَّآمَُِْ رَبِّ َّمِ ل مِ مَخِررَّوا عَل يِ َُ را ًُو َّوَعا ِيَُنُو

َََّوِل َََِ ماِِازََّوِ َ ال  َرِف اة  بَّ َاُ رَابَراَّوا      .َ ز َّوَاجَََُّ َّوَاَرِّملُتََُِ اَرلةَ َ عِيانٍ َّوَاجِلَل ََُ لِل  اتنقِنيَ ذَّمَُمُو

ُ مَلِبَا َ بََُّامِ   اَاذ  مَا   .اَُلِدِمنَ فِي َُ حَساََتِ ماسِت ق رًاو َّوَماق ُماُو  .َّوَمال قنىِ َ فِي َُ ت حِيلةو َّوَسَل ُمُو

 ( 77-36:الفرقان)  ﴾.رَبِّي ل ىِل ُ  اعَُؤاكَمِ ف ق دِ ك ينبِتَمِ ف سَىِعَ مََُى ا لِزَامُو
بّينت هذه اآليات الكرمية صففات عبفاد الفرمحن وأهالقهفت، وتعفاملهت مف  رعفت، وتعفاملهت مف  

 .يُذَكَّرون عا الناس، وبينت عقيدهتت وتصرفهت يف أمواهلت، وتلقيهت آليات اهلل حني 
لِ  ِررر لَوِعبَففاُد } :، فقففال انظففر كيففف وصففف اهلل هيففيهتت يف م ففيتهت َِ ررل  َ يِ لِيَن َا لالْرر الررْحَمِن ا

لِهَلنرر  ل النابعففة عففن التوا فف  هلل رّب العففاملني، والفف  التوا فف   اهلل عففذه اهلي ففة ميففدحهت{  اَْلَِرضا
 . من اآلداب العالية يف مجي  امللل

لِرِحمر  ل} :أوصى ولده عذا األدب، قال تعاىل  فكي  لقمانانظر إىل و   ِارالاَْلَِرضا ل ِا  ِوَِللِتَنر
للِررر لِتَورررحاِ لاِْلَرِضلِولِررر لتِر رَ  رررِ ل}: قفففالعففز وجفففل واهلل  { ِِ لِرِحمررر  لنانْررر ِارررالاِْلَرضا ل ِا ِوَلِلِتَنررر

ِ  ِللط لَل ل ل و قفي ؛نحني املسفتكييرِ مفن اهلل تبفارو وتعفاىل للَمف إهانفةفهفذه (  67:اإلسراء){اَلجا
لفف  حفف   ةهانففإ ؛ يعففه هففذهل طففوافلففن تبلففب ا بففا! ؟تطففاول علففى النففاس تحفف   أنففتمففن : لفف 

 . يتوا  
ووقار غفري  بسكينةمي ون  العاملني،متوا عني هلل رب  هونا مي ونلرمحن اعباد  ؛فهؤاء العباد 
ِوناِذال} .عففز وجففل هلل يتوا ففعون وغففريهت،للجنففال للمففؤمنني  ا  هلل وهفضفف ا  توا ففع وإمنففا  نَّ َصففتَ مُ 

لقِ ل لالِسَِلر  ل َِ  { ِخ طِ ِره م لاَلِج ها  ل
قبففيو ويف الكففالم السفففي  السفففهاء يف الكففالم ال ونار ا يفف نفوسففهتلكمففال أهالقهففت و ففر   

قففول ا هففل  إىلمفف  السفففهاء ا هففالء  ااحنففدارمففن فوهنا ون بينفسففهت وي ففر  ا يربففؤ منففوإ ،والففوقو
  .والفحش

التنازل م   وال ر ؛ ألن اتوءوهرم املر  اإلمثمون في  من سلَ سالما يَ  ؛(ماسال) :يقولون وإمنا
 شَ ِحففوالفحففش يف الكففالم ولففو فُ  البففذاءةزهون عففن ففيتنفف ،السفففهاء قففد يفففدا يف كرامففة النففبالء

مففن الصففي واحللففت  العاليففةالفف  بففاألهال   ونيقففابل فففمهنت او ب  ُسفف ولففو إلففيهت يءِسففأُ ولففو  ،تعلففيه
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ِسرررَِل  ل}:علفففيكتالسفففالم  :بعفففل النفففاس فيقفففول  بعفففل النفففاس يسفففبّ  إنّ   حففف ،والكفففالم الطيففف 
 لل. (55:القصص){ِ ِ َيك َملَِللنِرَ ِتغاالاَلِج ها ايِ ل

لِيس  ُّنال ل   لالْ ئيما لل***ِوِلقدلأر حُّ لث ْنِتلقر َ ت   َلليِرَعناينا:لِِِنِضَيت 
قفال  السفي ة باحلسفنة اصفي وردّ و بفل اببفت واحلفت  ،ل يما مف  الل فام تكنفال  ،يسمعون ما كانوا
نِر  ل } :تعاىل  لِوبِريرَ ِِ نِر َايلبِريرَ ِذالالْر َِِعلبا لْتاالهاِالِأَمِس  لِِرِا ِوَِللِتَسِتلايلاَلِحِسِنة لِوَِللالْسيِِّئة لاَد

ررررريم ل يِ لِ ررررر ِرح والِوِرررررر لير ِ ْق ِهررررر لنالل.ِ رررررِداِوأ لَُِِّنْررررر  لِولارررررا لِمنا َا لِوِرررررر لير ِ ْق ِهررررر لناَْللالْررررر َْللذ ولِمررررر  
  ( . 65- 63: فصلت){.ِ ظايم ل

لنا صفات أوليائف  وأصففيائ ، يعلمنفا ويبني  ،يربينا اهلل علي  سبحان  وتعاىل فهذا درس أهالقيّ 
ونسفففري علفففى  ،تلقفففى مفففنهت األهفففال نكفففذل  تلقفففى مفففنهت الفففدين والعقيفففدة  كمفففا نف ،أهالقهفففت

 . اهتت هطمنواهلت ونرتسّ 
علففت ونففتعلت ال عففا عمففلونقففرأ السففنة لن بفف  نقففرأ القففرلن لنعمففلبففل  ،كففةنقففرأ القففرلن للي  ا وحنففن 

 .  لنعمل
ِارالخ َسرح لل.ِواَلِعَصرحالل}: نظريفات ديفن  ليسو  وعمل فاإلسالم دين تطبيق لِل َِ نِسر  لاَْلا َْ ناَْللل.نا

لِوتِرِلاِ َلالبا لْص َل لِوتِرِلاِ َلالبا َلِحقِّ يِ لآِرن لالِوِ نا  لالالْص لاِح تا َا ّّ وكت من اآليات  {.حالاْل حيف
 . العمل ا ادّ على  اهلل تعاىل فيها
  {سَلر ق للال}

 اإلمثيسفلت فيف  مفن الوقفو  يف  حكيما لّينا يقول كالما طيبا أو ،( السَل ل  يِ)  :يقولإما 
 .والفحش والطيش 

للاِحبِّهاَملس ْجدا لِوقاِي ر  ل} َِ يِ ليِ ايت ل َا   { ِواْل
حيبففففون اهلل  ؛العفففاملني تعامفففل مفففف  ربّ ال وهفففذه يف عامفففل مفففف  اهلل ومففف  عبففففادهتال يف األوىل اآليفففة 

 .مون  ويرجون رمحت  ويف ون عذاب  سبحان  وتعاىلويعظ  
لكففن لففيس الليففل كلفف  كمففا علمنففا رسففول اهلل عليفف   ،يقومففون الليففل ؛وتعففاىلفيعبففدون اهلل تبففارو 

هفو ديفن  إمنفاو ولفيس فيهفا ا ففاء  ةبانيفالوسط لفيس فيهفا رهمن  ريعتنا دين ف ؛والسالمالصالة 
أصوم وا :عضهت وا أنام وقال ب أقوم: وقال بعضهت  الصحابةد بعل وهلذا ملا ت دّ  ،وسطال

ر لب لل: )غض  رسول اهلل علي  الصالة والسالم وقال النساء  أتزوج ا: أفطر وقال بعضهت 
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النسر  لِنر لر رنل ر لأقلا لق للالََّالوَّرَال للكنرالأ ر الوأنر  لوأ رل لوأِترحلوأتر و ل
 . (1) (لسنتالِ يسلرنا

 بفال  وأ ركعفةع فر  إحفد وكان رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلت يصلي الليل وا يزيد على  
  . والسالموقد ينقص علي  الصالة  ركعة ةع ر 

صفلى  ففينكر عليف الف  رسفول اهلل  يصوم النهار ويقوم الليفل فبلفب ممن وبن عمر  عبد اهللوكان 
قففال ر رسففول اهلل صففلى اهلل عليفف  :  عبففد اهلل بففن عمففرو بففن العففا  قففال ؛ فعففنوسففلت اهلل عليفف 

ِِنررِلنذال)  :نعففت فقففال : فقلففت ؟(  ألررملأن ررُلأنررِلتقررل لال يررنلوتصررل لالنهرر ر)  : وسففلت
ِع ررتلذلررِلهجنررتلالعرري لونِهررتلالررنِسل ررملررر لَّررنل ررهحلثَلثررةلأيرر  لِررَلِل ررل ل

ِصررمل)  :قففال –قففال مسففعر يعففه قففوة  - إين أجففد ي : قلففت( .  الرردهحلأولَّصررل لالرردهح
 . (2)(  ل لداودل  ي لالسَل لوَّ َليصل ليلر لويِتحليلر لوَلليِحلنذالَلق 

 .ينام نصف الليل ويقوم بلث  وينام سدس  ؛يصلي صالة داود أنم  وعلّ  
أمررنل)ل : قففال ر رسففول اهلل صفلى اهلل عليفف  وسففلت: عبففد اهلل بففن عمففرو بففن العففا  قففال فعفن 

وأمرنلالصرَلألنلر لاهللل رَلألل.ل لنل لاهللل ي  لداودلَّر َليصرل ليلرر لويِترحليلرر الصي 
ل.ل(3)(لداودلَّ َلين  لنصفلال ينلويقل لث ث لوين  لسدس 

مفن قيامف  وا  أفضفلألنف  ا  ؛داود ويصفوم صفيام  أن يقفوم قيفام إىل وبفن عمفر  عبفد اهللر د يف
يمف  بفني  كفان ؛ال فجاعةان مفن صففات  كفان ااهفدا وكفاقفى؛   إااوكفان ا يففر  ،من صفيام 

 .علي  الصالة والسالم  ال جاعةالعبادة وبني 
ألن الففدين ا  ؛الصففالة والسففالم ففرع  رسففول اهلل عليفف   الففنها الففذ علففى الليففل ولكففن فنقففوم 
 . غلب إا أحد هي ادّ 

( . ؟ ررر لهررَالالح ررن) سففاريتني فقففال عليفف  وسففلت فففماا حبففل ممفدود بففني  دهفل النففل صففلى اهلل
لهل ُّررم لل،َل) فقففال النففل صففلى اهلل عليفف  وسففلت . هففذا حبففل لزينفف  فففماا فففرتت تعلقففت  :قففالوا
 .(4)( أمدَّملنَ ط لِِذالِتحلِ يقعدلليصن ل

                                                 

  .واللفظ ل  من حديّ أنس بن مال  ر ي اهلل عن  ( 1341)ومسلت ( 3773)أهرج  البخار  برقت ( 1)

  ( .1151)واللفظ ل ، ومسلت ( 6267)أهرج  البخار  برقت (  2)

 ( .1151)ومسلت ( 6263)أهرج  البخار  برقت (  6)

 .من حديّ أنس بن مال  ر ي اهلل عن  ( 733)ومسلت ( 1411)أهرج  البخار  برقت ( 3)



 5 

نذالنعررسلأمرردَّملوهررلليصرر الِ يحقرردَلمترر ليررَهنل نرر ل: )صففلى اهلل عليفف  وسففلت  وقففال
النفوم  ألن ؛(1)(نِس النل لَِِلأمدَّملنذال   لوهللن  سلَلليدريللع  ليستغِحلِيسنل

   .يريد يقول ماافقد يفقد وعي   يؤد  إىل هلل يف عقل اإلنسان
 نصفرانية،فيهفا  ولفيس يهوديفةفيهفا  ة ولفيس فدفيهفا  وسط لفيسهذه ال ريعة  ؛فدين اهلل وسط

 .وسطالهي دين  وإمنا
للاررِحبِّهاَملس ررْجدا لِوقاِي ررر  ل} َِ يِ ليِ ايت ررل َا ركففو  سففجود اشا ففعني و و  صففالة اشا ففعني صففلوني { ِوالْرر

َِل }: املخبتففني اشا ففعني ن ررل رَ ِررِللاَلن َنرا َِلل.قِررَدلأِِ ررع ل ِاررالِ ررَِلتاهاَملِخ  ا ررَمل يِ له  َا سففجود  { الْرر
ررْدا ل}: ليففاتاهلل علففيهت يف  وأبففى ،اشا ففعني وركففوعهت يِ لِرِعرر  لِأ ا َا لال ْرر الِوالْرر رُِّحْنررد لْرس ررلل 

ررر ررر رالر ِمِنررر  لبِريرَ ِْ َِِضرررَل لرِّرررِ لال ْررر الِوراَ رررِلان  لِ  ِررر لاَلك  ل َِ ) {نِره َملتِررررِحاه َملر َّْعررر  لس رررْجدا ليِرَ تِرغ رررل
 ،بيففنهتعلفى الكففار رمحفاء  اءأ ففدّ يهنت بف اهلل تبفارو وتعففاىل عفذه الصففات وصففهت( 21:الففتو

لِرَ لِم ْدلا} َِ حالير ِلادُّو لاَْلخا لبا لْ  الِواَليِرَل ا َِ د لقِرَلر  لير َنران ل لْ ِ لِوِرس لِل  لِوِلَللَِّر ن لالآبِر  ه َملَِللِتجا
يِحتِره مَل َا  ( .22:اجملادلة){  ِأَولأِبَرِن  ه َملِأَولناَخِلانِره َملِأَولِ 

مفففواّدة بيفففنهت وبفففني  هنفففاو وأه فففى علفففى كثفففري مفففن الفففذين يعي فففون يف بفففالد الكففففار أن تكفففون
يِ ل}:للواء كفراألن هذا  ؛-والعياا باهلل -منهت  وكثريأها  على كثري  ! الكفار َا يِ لأِيرُِّه لاْل

نْرر ِِِا لِوِرر ليِرتِررِلْله ملرِّرنك َمل لِأَولايِر  لبِرَعض ره َملِأَولايِر  لبِرَعرر   وَالاَليِره رلِدلِوالْنِصرر رِْ  َ ر   لآِرن رلَالَلِلتِرْتوا
ه مَل نرَ  ( .51:املائدة){للرا
وأحببتف  وودتف  هفذا   سفالمياإلتوليتف  ونصفرت  علفى الفدين  ففماا صفرة؛والن واحملبفة  هو الفودّ والتوّر 

  .الكبري اإلمثفقط فيق  يف  ألجل الدنيا ؛وقد حتصل موااة بدون هذا ،كفر ا غبار علي 
سففلمني هيففار امل؛رألهياا إايففالس  وأن ايف بففالد املسففلمني  إايعففيش  أن افففاألوىل باملسففلت 

 . جتتن  جلساء السوء اإلسالمح  يف بالد 
يِ ليِ ايت لل} َا للاِحبِّهاَملس ْجدا لِوقاِي ر  لِواْل  ؛الليفلكفل   ليسيعه  ؛لكتهذا ال رل الذ  اكرناه  { َِ

وكان يقفوم وينفام ويصفوم ويفطفر عليف  الصفالة  ،هنى عن هذاصلى اهلل علي  وسلت ألن الرسول 

                                                 

 .من حديّ عائ ة ر ي اهلل عنها ( 733)ومسلت ( 241) أهرج  البخار  برقت(  1)
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عليففف  - (1)ركعفففة لكنففف  يطفففيلهن إحفففد  ع فففرنففف  مفففا كفففان يزيفففد علفففى أ عائ فففةوبينفففت  .والسفففالم
 . اآلن الناس صالة ليس مثل - والسالمالصالة 

اِبلِجِهْنمِل} َِ لرِبْرِن لاَ حاَفلِ ْن لِ  َِ يِ ليِرق لل ل َا   {لِواْل
صففلى اهلل وكففان رسففول اهلل  ،واليففوم اآلهففر وباحلنففة وبالنففار ومالئكتفف  وكتبفف  ورسففل  يؤمنففون بففاهلل
 .ت هنمياإلقوة  تأمامهحتد  عن ا نة والنار فكيمنا هي رأ  العني  إااعلي  وسلت 

ره واإلكثففار مففن دراسففة حففديّ رسففول اهلل وتففدبّ بففتالوة القففرلن  إميانفف   يقففو   نأ اإلنسففانفعلففى  
وإاا عبفد اهلل فكيمنفا  ،كيمنا يفر  النفارفيقين   ويقو  ،صالة والسالم ليزداد إميان  ويقو علي  ال

  .ن اهلل يراهأن مل يكن يراه فليعتقد فم ،يراه
ها وهفز  أهلهفا فيسفتعيذون بفاهلل منهفا نار ويعرففون  فدهتا وفضفاعتمنون عذه الؤ ي عباد الرمحنف

لرِبْرنِر لاَ رحاَفل}: وجلني ارعني هائفني  ،مستجريين مستغيثني إلي ويلجيون  َِ يِ ليِرق لل رل َا ِوالْر
لِ ِحارر  ل َِ ابِرِه لَِّر  َِ لِ  َْ اِبلِجِهْنِملنا َِ لفو  ،بفد اآلبفدينأعفذاب الكففار غفرام مفالزم هلفت  { ِ ْن لِ 

وا ميوتففون فيهففا وا حيييفون فففيالزمهت العففذاب  ،ا يففدون الف  يسففرتحيوا منف  حلظففة نأريفدون ي
 . معاصي  وارتكاعت ب بسب  كفرهت باهلل و ركهت 

فهففففؤاء يعملففففون األعمففففال الصففففاحلات ويتنبففففون القبففففائو والسففففي ات وعلففففى رأسففففها الكفففففر وا  
 ،ا نففةألن املففرء ا يضففمن لنفسفف   ؛نففاريهت مففن الينّجفف نأاهلل  إىليكتفففون بففذل  بففل يضففرعون 

 .الناريقي  عذاب  نأاهلل تبارو وتعاىل  إىلفيلجي 
نسفتعيذ  نأنافلفة  أويف كفل صفالة نصفليها فريضفة علي  الصالة والسالم منا رسول اهلل وهلذا علّ 

ومفففن  فففر فتنفففة املسفففيو  بفففاهلل مفففن عفففذاب جهفففنت ومفففن عفففذاب القفففي ومفففن فتنفففة احمليفففا واملمفففات
نذالِرح ل) :قفال رسفول اهلل صفلى اهلل عليف  وسفلت: عن أي هريرة ر ي اهلل عن  قال ف ،الدجال

ررر ل ررَابلجهررنملوررر ل ررَابلالق ررحلل؛أمرردَّملررر لالتَررهدلاْلخررحلِ يتعررلذلبرر هلللررر لأربررع
 . (2) (ور لِتنةلالنحي لوالنن تلور ل حلالنسيللالدج ل

                                                 

مففا كفففان يزيفففد يف : )ولفظففف  ( 1141)والبخففار  يف صفففحيح  ( 3/76)رو  الفف  عنهفففا اإلمففام أمحفففد يف مسفففنده (  1)
رمضان وا يف غريه على إحد  ع رة ركعة يصلي أربعا فال تسل عن حسفنهن وطفوهلن مث يصفلي أربعفا ففال تسفل 

 ( .يصلي بالبا عن حسنهن وطوهلن مث

  ( .2/267)وأمحد ( 533)أهرج  مسلت برقت ( 2)
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حنن قمنفا عفذه األ فياء : يقولون و ليل مياهنت وأعماهلت الصاحلة وعبادهتت وقيام الون بمفال يغرتّ  
 !!والضالل  البد كما يتصور بعل السفهاء وأهل   ! ا نةلنا ف

رر لأ رح بللي ثَلثرلأدرَّرت: "  ي مليكفةأابفن  قفال؛ -ر وان اهلل عليهت  -الصحابةكان 
  .  (1)" الن ال   لاهللل  ي لوس ملَّ همليو فلالنِ  ل   لنِس 

 . (1)" رنر لوَللأرن لنَللرن ِقلر لخ ِ لنَل : "سن احلوقال 
كفانوا يففافون علفى أنفسفهت العمفل  فس وببفالنّ  واإلعجفابمن  دة حذرهت والبعد عن الغرور ف

  !ر ؟وهفذه امل فاع اإلحسفاس هفذاو هفل دفد هفذه الفرول ! فهفل حنفن كفذل  يفا أهفوة ؟ النفا ،
َُِر  لِرَكِحلال   الناَلْلاَلقِل }: خنا  على أنفسنا  أننا َِلَِِلِلِي ح و  {       َل  لاَلِو سا
لل )           { رِبْرِن لَلِلت  اَ لقر   لبِرِن لبِرَعرِدلناَذلِهرِديَرتِرِن  }: وقولوا  ،فال تيمنوا( 11:األعرا ) 

 (.دينِتلق لبن ل   لنلالق لبلث ِّلي لرق ِّل :) الدعاء عذااهلل كثري ادعوا و ( 3:عمران
 نأيففا   قلبف ،يزيفب  نأ يفا  ،سأن ينتك يفا  ؛ا وجال  يكون هائف   نأفيج  على املؤمن 

 النففففا فيفف  قفففد يقفف  يف  اإلنسفففانمتففاد   ااإوالنففففا  العملففي  ،النففففا  العملففي ؛النفففا يقفف  يف 
 . -والعياا باهلل -قاد  عتاإل

ال : )وسففلت كففان يقففول صففلى اهلل عليفف  والرسففول  ،أعمففاهلت إىلون فهففت ا يركنفف ِنلِأِمررد  لِررَ لي ررَدخا
لل،َلل:لق ل!ل وَللأنتلي لِرس لِللالْ  الل:ِجْنِةلق للاِ ِن    لالَل ليِرتِرِغْنِدناالاهلللباَِِضن  ََ وَللأن لنَللِأ
ن يغففر لف  أيف  و ينجّ  نأطل  من اهلل اولكن  ! دهل ا نة بعمليأ أنا:  قال ما (2)( ِورَِمِنة ل

جانفف  الرجففاء علففى   لكففن ا يتغلَّفف ،اهلل ارج ،تيففيسا و طمفف  يف اهلل ان يبعففدو عففن النففار و أو 
ا ييففيس مففن رول اهلل وا يففيمن مففن مكففر  ؛بففني اشففو  والرجففاء ملؤمن يمفف فففا ،جانفف  اشففو 

علفففى  ن يفففنكصأينحفففر  و  أنيخفففا  ف ويففففا ،دائمفففا يراقففف  نفسففف   ؛نزِ متَّففف ففففمن املفففؤمن ؛اهلل
 . ةدَّ لرِ انفس  على فا  ويفا  يفا  على نفس  الن   بل ،عقبي 
رِبْرنِر لَلِلت ر اَ لقر   لبِرنِر لبِرَعرِدلناَذلل}،(دينرِتلق لبن ل   لنلالق لبلث ِّلرق ِّلي ل)اهلل كثريا  افندعو 
لِ ِحار  ل}  ،{  ِهِديَرتِرِن  َِ ابِرِه لَِّ  َِ لِ  َْ اِبلِجِهْنِملنا َِ  .{ رِبْرِن لاَ حاَفلِ ْن لِ 

                                                 

األول (  باب هو  املؤمن من أن حيبط عمل  وهو ا ي عر كتاب اإلميان، ) اكرمها البخار  تعليقا يف صحيح  ( 1)
 .منهما أورده بصيغة ا زم والثاين بصيغة التمريل 

 .حديّ أي هريرة ر ي اهلل عن  من ( 2313)ومسلت ( 5631)أهرج  البخار  برقت (  2)



 8 

 ،الفيّ  أنفوا و حتر  على التطوعفات  مات،احملرّ  جتتن  ،الواجباتتؤد   ل ،لص تُ  اهلل،تدعو  
 .الناريقي  عذاب  أناهلل تبارو وتعاىل  إىلوم  ال  تلجي 

  ! -باهللوالعياا - ااحنرا هلل فال يفا  على نفس  من  ن  ورّ أ نفس يف بعل الناس يعتقد  
أوليفاء وينبتفون يف البلفد  تكلهف  أهلف البلفد  وهذا ! الواية في البيت هذا ! ورابة  الواية يعتيونو 

هفذا حففال و      ! الرتهفات هفذهنهت ال فيطان يضففح  علفيهت ويلق ف!  نبفت الفزر كمفا ي  الففالين
َْل)  :  عنفد موتف  عمفر ر في اهلل عنف  يقفول فهفذا ،بني اشو  والرجاء هنتأاملؤمنني  واهللللرللِأ

لِأرِاه ل ََ لالْ  ال  لوجنلق نلِأ ابا َِ لبا الر لِ  ِتِدَيت    (1)(لالطاَِلِعلاْلرضلِذِه   لَِلِرَ
كففان يفففا  هوفففا  ففديدا علففى   مفف  الفف و  ،با نففةصففلى اهلل عليفف  وسففلت رسففول اهلل  ففهد لفف  

ير لأِبِر لر لِسر لهرنلِيس رحُِّسلناَسرَِلر ِن لررعلرسرللل: )ألي موسفى وففتو الفدنيا وكفان يقفول  ،نفس 
ِه د نِرر لرعرر لِوِ ِن  نِرر لَّ  ُّرر  لرعرر لبِرررِحِدللنرر  ررْنللال ْرر ال رر  لاهللل  يرر لوسرر ملِوهاَجِحتر نِرر لرعرر لِوجا َْلَّ  ِوِأ

ل ِ  لرَِأس  لباِحَأس  َ ِن ه لبِرَعِده لِنِجَلنِ لرن لَِِِّ  لِ نا ل.ِ ِنن 
ِن لل؛واهلللَلل:للرلسرر ِقرر للأبرر قرردلِج ِهررَدنِ لبِرَعررِدلرسررلللال ْرر ال رر  لاهللل  يرر لوسرر مللِوِ ررْ يرَ

لَِّثايح ل َِح  ح الَِّثايح الِوِأَسِ ِمل   لأَِيدايِن لِب َ ِن لِخيرَ ل.ِونانْ للِنِرَحج للذلِللِو  َنِن لِوِ نا
ررْنلِ ررَا  لل: نررحِقرر لل َْلَّ  َْلذلررِلبِرررِحِدللنرر لِوِأ لِأ ل  ِنررِحلبيرردهللِررِلداَدت  ررس  َِ َايلنِر ِلكانِّررالأنرر لِوالْرر

رر لباررِحَأس ل ِ رر لرَِأس   ِِ َ نِرر ه لبِرَعررد لِنِجَلنِرر لرنرر لَِّ عليفف  بعففد الرسففول  هففااألعمففال الففل عمل يعففه (2)(ِ نا
 .ويريد الكفا  ا ل  وا علي   ها يريد السالمة منالسالم 

 يريفد السفالمة  ؛هفائفوهفو  هلهفر  إىل و..و  الفدنياالعدل الفذ  مفب بف   وهذاكل هذا ا هاد 
لال ْرر ال رر ل): وعنففد موتفف  يقففول ابا َِ لبارر الررر لِ رر تِررِدَيت  للررالطاررَِلِعلاْلرضلِذِه  رر لَِلِرَ َْ واهللللررللِأ
لِأرِاه ل ََ    . هول املوقف من(للوجنلق نلِأ

 .  املؤمننيهذا حال ف
 
  { نانْرِه لِس  َتلر َستِرِقح ا لِور ِق ر  ل} 

                                                 

 ( .6331)البخار  يف صحيح  (  1)

 .من حديّ عبد اهلل بن عمر ر ي اهلل عنهما ( 6742)البخار  (  2)
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ا تسفتطي  وصففهت مفن  أهلهاحال ؛ املقرب س  فمهناحت و نعت قبُ  املقام،وب س  س املقرّ ب 
  .املقام  وب سفهذا ب س املستقر  ،البالء الذ  ينزل عت واهلالو وال رور والدمار

عفففذاب األلفففيت الفففذ  ا الألنففف  مقفففام الكفففافرين ومقفففام  ؛قفففامبففف س ،بففف س امل هنفففا معناهفففا( سفففاء)
لل}: ه نتصفور  أننستطي   َِ رِداد لَِلليِرَعص رل ِهر لِرَِلَاِكرة ل ارَِلد ل ا ِجر رِأ لِ ِ يرَ لِواَلحا ِوق لد ِه لالنْر س 

ل َِ لِر لير َنِرح و َِ ِع  ل َِ  . ( 3:التحرمي){الْ ِ لِر لِأِرِحه َملِويِر
لِواَلحال} مفن  ا  نفار الفدنيا جفزء مفن سفبعني جفزء كذل ،نار الدنيا ليست  { ِج رِأ لِوق لد ِه لالْن س 

نرر رَّملهررَهل : ) أن النففل صففلى اهلل عليفف  وسففلت قففال ر ففي اهلل عنفف  أي هريففرةعففن نففار جهففنت، 
واهلللنَلَّ نتللك ِيةلي ل:لق للالل.لالتاليلقدلاب لآد لج  لر لس عي لج  الر لمحلجهنم

 . (1)( تل  يه لبتسعةلوستي لج  الَّ ه لرثنلمحه ِِنه لِض :لق لل!لرسلللاهللل
الِأَِّنِللِربِّلليِ لِِرِق ِلتَللرِبرِِّه لناِل لالْن ر للِواَ ِتِكتَل)ل َِللبِرَعض  لبِرَعضا ِِِسرَي اللِلِهر لُِِِذا ِِرس للبانِر لِارالنِر

رررِت  ال َِّ رررس للال ِِ رررلِللالْصرررَيفاللِارررالِونِر َِللِرررر لِأِ ررردُّللِِره  رررد و ررر َللِتجا َِللِرررر لِوِأِ ررردُّللاَلِحرررحِّللرا رررد و ررر َللِتجا لرا
 .  (2)(الْ َرِهحايحال
ِحر ل }: يتصفورها  أن اإلنسانا يستطي    ديدة حرارةوفيها  ة مهلكةفيها برود َِ نانْرِه لتِرَحراالبا
ح للل.َِّ َلِقَصحال َِ ل   ِن ِلت  -وهي دركفات  غوروهي نار عميقة ال( 66-62:املرسالت){ َُِِّنْ  لجا

أهبفّ مفن  تقون يف الدرو ااسفل مفن النفار شبفثهت ألهنفاملنافو دركات ودركات  -والعياا باهلل
 .الكفار الوا حني

ر الوجففففود يف كففففل األعصففففار د يف عهففففد الرسففففول ومسففففتم  ِجففففوُ ، األمففففةوالنفففففا  يوجففففد يف هففففذه 
حلففول        !! املنففافقون الزنادقففة اإ الصففوفيةوبففد   بففد  الففرفل ؛ر البففد َ ففومففا نَ  ،واألجيففال

الزنادقفففة  إامفففا ن فففره  ففففيهت،الطعفففن  ،تكففففري الصفففحابة ،الفففرفل ،ال فففرو بفففاهلل ،الوجفففود وحفففدة
وا هففففل  السفففففاهةولكففففنهت علففففى غايففففة مففففن  إسففففالمأنففففاس عنففففدهت  وينخففففد  عففففؤاء ،املنففففافقون
فينخففدعون عففؤاء املنففافقني  ،ا مييففزون بففني احلففق والباطففل وا بففني اهلففد  والضففالل ،والضففالل

 !! -باهللوالعياا -فيقعون يف حبائلهت 
لقِرِلار  لوِل} ِِ لبِرَيِ لِذلا َِ ِ لالِوِلَمليِرَقتر ح والوَِِّ  ِِق لالِلَملي َسحا يِ لناِذالأِن َا   { اْل

                                                 

 .من حديّ أي هريرة ر ي اهلل عن  ( 2336)ومسلت ( 6412)أهرج  البخار  برقت (  1)

 .ي هريرة ر ي اهلل عن  من حديّ أ( 317،  315)ومسلت ( 512)أهرج  البخار  برقت (  2)
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 أيففنول عففن هففذا املففال مففن لعبففد مسففؤ ان أو  وتعففاىل،مففن اهلل تبففارو  نعمففةاملففال  نأهففت يعرفففون ف
 ،قتفريوا ت وإسفرا وسفط ففال تبفذير توب كمفةفيتصرفون فيف  باعتفدال وح ؟ أنفق اكتسب  وفيما 

ويتجفاوز احلفد  ،يف ميكلف  ويف م فرب  فيسفر نفا  احلد ؛يتجاوز احلد يف اإلااوزة  اإلسرا و 
 اإلسفرا أ  يض  املال يف احلرام واملعاصي فيكون من أهبّ أنفوا   ؛املطلوب الذ  ينبغي ل 

 .  { نَلالن َري لَّ نلالنخلاَلالَي طي } 
يعففه يففؤد  الزكففاة ويصففل  ؛مل يبخففل موا ففع ،ال يف املفف وايضففع أن امل يبخلففو  {ِولِررَمليِرَقتر ررح وال}
 يف هففذهاألمففوال  وتعفاىل مففن يبففذل كمففا مففدل اهلل تبففاروء واملسفاكني  حفام وينفففق علففى الفقففرار األ

 . خبلوا تقتري وا  إسرا فال  ،فيض  األموال يف موا عها ،األبواب
صففففون بصففففة الفففبخالء تَّ وا ي ،صففففون بصففففات املسفففرفني والسففففهاء الطائ فففني املبفففذرينففففال يتَّ  

يف   ااعتفدالغايفة و  ال فر فهفت يف غايفة  -بفاهللوالعيفاا - متالزمان ن البخل وا نبأل ؛ا بناء
ويف األهفففففال  معتفففففدلون، ويف األمفففففوال وتصفففففرفاهتت  ،معتفففففدلون العبوديفففففةيف مقفففففام ؛كفففففل مقفففففام 

 وا تقتفري إسفرا ففال  ؛اإلسفالموعرففوا مقاصفد  ،احلفقبوا مبنها اهلل وبدين  ألهنت تيدَّ  ؛معتدلون
 . 

  :يقفالباحملافظفة عليهفا وهفو كمفا  اإلسفالموهذا من رعاية املال، املال مفن الضفرورات الفل يفيمر 
، ا تنففق يف سفبل كثفريةسفبل ال فيطان   ال فيطان،ضفي  األمفوال يف سفبيل ففال تُ  ،احلياة عص 

 .ذل املال يف سبيل اهلل تب نأيف ال يطان وا تبخل 
تنفقف  علففى  املفال الففذ  هففذا ،  امرأتفيف يف  ايضففعه اللقمفةكفل مففا ينفقف ، حفف    ور يفواملفرء مففيج

 بالواجفف وجفف  اهلل والقيففام  تريففد بفف فففماا احتسففبت   ،تكففون عنففدو نيففة نأاحتسففب  ا بففد  أهلفف 
 وتفففو تسففقطت عنفف  املسفف ولية  اهيففا أنفقففت إااو  ،الففذ   ففرع  اهلل فهففو يف ميففزان حسففنات 

تصفرفات  حف  فيمفا تنففق  وتعفاىل يف كفلّ  اهلل تبفارو إرادةدائمفا  استحضر ،األجرعلى نفس  
 .جر عليهاتؤ ن  م امرأت  فح  اللقمة تضعها يف يف  أهل على 

رايِ لَِّرررر ن لَال}:  أبففففواب ال ففففيطان فمهنففففا اإلسففففرا أبففففواب  وأغلففففق اإلسففففرا واجتنفففف   َِّ لاَلن  ِرررر َْ نا
ل ِي طاي ا َْ لال َِ لِِرتِرَقع رِدلِوَِللِتَجِعَنلِيِدِسلرِل}، {ناَخِلا لِوَِللتِرَ س َتِه لَّ رْنلاَلِ َسر ا ِِ َغ  لِلة لناِل ل  ن قا
واحلفر   ،نففا اإل اليفد وميسفكها عفن يغفلّ  هفو أنالبخفل  ،(  21:اإلسفراء){ِر  لر  لْرَحس رلرا ل

 . -والعياا باهلل-كذل    وال وّ 
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 . ال يطان سبيلوتبدده يف   املال ضي  ت يعل  واإلسرا  
 فيفففدفعهت يففففدعهتففففال  ،علفففيهت سفففبيل -إن  فففاء اهلل-ل فففيطان لفففيس ل لفففرمحنعبفففاد ا هفففؤاءف 

رر  لِوال  رر  ليِعاررد َّ مل}: الفقر بفففهت وا يفففو   سففرا لإل َِ َِِح َُر ح َّ ملبا َل َقررِحلِويِرر ِِ َ ليِعاررد َّ م لاَل ررَيتِ  َْ ال
ع لِ  ايم ل ِاِحأ لرَِّن  لِوَِِضَل لِوال    لِواسا  تنففق ا: يقول ل  ؛  -هللوالعياا با-(  233البقرة) {ْرَغ

وقفففد  ،بالفح فففاء وويفففيمر !!  افقفففري  تصفففبوإاا أنفقفففت ! ؟ ملفففااا تفعفففل هكفففذا مالففف ،  تضفففي  ا 
ل.ُِِِْرر لاَلِيتاريِملِِرَِللتِرَقِهرحَل} الففاحش،الكالم بف يسفلق فسفتحق املفال يعلفى مفن  اإلنسفان يفحش

ِهرحَل يِ له رَملل.ِِرِليَرن للَِّ ن ِصر ِّي ِلل} ريف ويزد املسفكني حيتقفرفقفد { تنهرحللِوِأْر لالْس َاِنلِِرَِللتِرنرَ َا الْر
َِل َِلل.ِ  لِ َِلتاهاَملِس ه ل يِ له َملير ِحاؤ و َا َِلل.اْل لاَلِن   ل َِ  . خبالء؛ (7-3:املاعون) {.ِوِيَننِرع ل

لِرِعلالْ  الناِله  لآِخحِل}  َِ يِ لَِللِيَد  ل َا  { ِواْل
يفففافون  ،جففداصفففات كثففرية  ،نفففا اإلن يف متوسففطو  ،ادبَّففعُ  ،متوا ففعون: عففّدوها كففت صفففة ؟ 

 .هلل سبحان  وتعاىلمن ااشو   من صفاهتت ،هذه من صفاهتت ،إلي  وناهلل ويضرع
لِرِعلالْ  الناِله  لآِخحِل}   َِ يِ لَِللِيَد  ل َا  ،م  اهلل أنداداخذون ا يتَّ  ،يعه ا ي ركون باهلل { ِواْل

علففى غففري اهلل ون وا يتوكلّففوا يففذحون لغففري اهلل  اهلل، وا ينففذرون لغففري اهلل،غففري فففال يسففتغيثون ب
 . العبادةهو   ؛اهلل إاغري اهلل وا يفافون  إىلوا يرغبون 

أمفففور   فففركا؛هفففذا لفففيس  عفففدو،ا  مفففن تففف احليفففة،ا  مفففن ؛ تفففاشفففو  الطبيعفففي لفففيس  فففركا 
يضفرو  نأ ا مي فت تفمفدفون  إنسفان ؛كمفا يقفال  هفو  السفرّ  ،لكن اشو  الغيل، حمسوسة

ا تيهففذ حففذرو ، تتقففي مففو  تاففف  ففرب  يريففد عنففده مسففدس  إنسففانلكففن  ،هففذا هففو   ففركي
مفففال وتتقفففي السفففيو  واآلن ، وتتقفففي السفففهام وتتقفففي الر  تسفففتطي ، تقاتفففل، تلفففبس الفففد ر  والدرقفففة

 . احلاجات هذه تتقي الرصا  والصواريخ و 
فيفف  مفف   اتففق   ،كففن ا تبففالب فيفف ل ،العقيففدةيف وا يفففدا  الففذ  تتقيفف  ا يضففرّ واشففو  الطبيعففي 

 .اتقاء ا بناء  ليس،  جاعةو  رجولة
لِرِعلالْ  الناِله  لآِخحِل}  َِ يِ لَِللِيَد  ل َا كحف  اهلل   تحيبفوهن أنفدادااهلل  ون م خذا يتّ يعه {  ِواْل

ال رو ا  أصنا  كلمن   ؛برءاء من ال رو كل  ،عند ال دائد ون إليهتويلجي عتويستغيثون 
 هفي هفذه ،ال رو باهلل ا صغري وا كبري أنوا فليس عندهت  يء من  مقام بناءهذا  ، يدعون

 .الذ  ي  احلفاظ علي ين الدّ هو هذا  العقيدة
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ِررَِلدررر  َّملوأرررلالكملوأ حا رركملوأبَرر رَّمل  رريكملمررحا لل: )واملففال يفف  احلفففاظ عليفف  
 . (1)(َّححرةليلركملهَالِال هحَّملهَالِالب دَّملهَا

، ألن  تعمل عمفل ال فياطني ،ألن  تيمث ؛ن على املال فال تسر  في لسنة حيافظافالقرلن وا 
 .واملال مال اهلل فتحافظ علي  وتضع  يف موا ع  

  الفدين يف  أن حيفافظ عليف  املسففلت ففال ت فرو بفاهلل  في ا، واحلففاظ علفى ؛وحتفافظ علفى دينف 
جهاد الدف  وجهاد  ؛دين ومحايت ال لن ر ؛ ُ ر  ا هادوهلذا  ر  ا هاد ،ن رهياهد يف  نأو 

 .حلماية هذا الدين هذا ،الطل 
مفن الضفرورات  ال كفذل واملف ،والدين من الضرورات الل ي  احلفاظ عليها بكل ما نسفتطي 

 . وا نضع  إا يف موا ع   احلفاظ عليها الل ي 
ل الففنفس الففل حففرم لففدماء والنفففوس، ا يقتففمحايففة  ل ؛حففرم اهلل إا بففاحلق لففلوا يقتففل الففنفس ا

ِِِكُِنِْن لل}: اهلل، فاهلل حرم قتل النفس وقال  ل ِاالاِْلَرضا ِِِس د ل لِأَول َِس  َِس  لباِغَيحالنِر ِر لقِرِتِنلنِر
ِِِكُِنِْن لِأَمِي لالْن ِسلِجنايع  ل  ( .62:املائدة){قِرِتِنلالْن ِسلِجنايع  لِوِرَ لِأَمِي ِه ل

لِميِررر أ ليِرررَ لأ ولارررَال}: القصفففا   مايفففة النففففوس واحلففففاظ عليهفففاحل فففر  و  ٌا ِارررالاَلقاِصررر  رررَمل ِوِلك 
ل َِ لِلِعْ ك َملتِرتْرق ل مفن   فديد علفى وعيفد ،على النفس ةكل هذه حمافظ(  171البقرة){اْلَِلِ  با

ررِنلال  رر  لِ ِ َيرر ال}:  يقتففل ِايِهرر لِوِ ضا ِِِجررِ آؤ ه لِجِهررْنم لِخ لارردا ل رردا ل نرر  لرُّتِرِعنِّ ِوِلِعنِرر  للِوِررر ليِرَقت ررَنلر َنرا
اب  لِ ظاين  ل َِ ف ؛لحفاظ علفى النففوسلفهذه  ( 16:النساء){ِوِأِ ْدلِل  لِ  دا مفن يقتفل مفنهت متعم 

 .فهذا جزاؤه
يكفففر باسففتحالل  قتففل   ألنفف ؛لففدم املسففلت فهففو هلففود الكففافرين كففان مسففتحالا   إن ؛واشلففود هنففا 

بفف  اهلل عففذابا يعذ   ،الطويففلوام الففد؛ دوامالفف :ن كففان غففري مسففتحل فففاشلودإو  ،الففنفس أو النفففوس
التوحيفففد كمفففا هفففو مفففذه  أهفففل ب كفففان  غفففري مسفففتحل يفرجففف  اهلل   إنلكفففن يف النهايفففة  ،طفففويال

يفلَّففدون يف النففار ولكففن قاتففل الففنفس  أهففل الكبففائر ومنهففا قتففل الففنفس ا نأالسففنة وا ماعففة يف 
 .ل النفوس باحلقر  أبال قتايعه ال  ؛إا باحلق -والعياا باهلل - وعيد  ديد علي 

                                                 

من حديّ أي بكرة ر ي اهلل عن  واللفظ للبخار  وليس عند ( 1371)ومسلت ( 3337)أهرج  البخار  برقت (  1)
 ( .وأب اركت)مسلت 
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َلليحرررنلد لاررررح لرسررر مليَرررهدلأَلَللنلررر لنَللاهلللوأنرررالرسرررلللاهلللنَللبِمررردْلثرررَل ل)
املتفزوج وهفو  الثيف  الفزاين (1)(النِسلب لنِسلوالثينلال انالوالنِ ر للدين لالت رسلل جن  ة

 .عظيت ل ويبال دم  عذا الذن  القتَ فيُ  ؛الرجته ن جزاءفم وأحصنوقد تزوج زنا  إاا ،احملصن
َِل} فففال يففزين ا  -والعيففاا بففاهلل -النففاس  أعففرا مففن الكبففائر العظيمففة وانتهففاو  الزنففا{لِوَِلليِرَ ن ررل

 .بكافرةوا  مبسلمة
ر في  بفن مسفعود هللبفد اعوهلذا سيل  ،وأ دّ  وزناه بزوجة جاره أ دّ  ولكن زناه باملسلمة أ دّ 

أَل)ل: صلى اهلل علي  وسلت  قالفب عن أعظت الذنو صلى اهلل علي  وسلت اهلل  رسولَ  اهلل عن 
وأَلتقترنل)ل:لللل لقر للمث أ  :إن الف  لعظفيت قلفت :قلفت(ل.لتجعنلهلللندالوهرللخ قرِل

فا فار لف   (2)(أَلت انالم ي ةلجر رس)لل:قلت مث أ  ؟ قال(ل.لولدسلتو فلأَليتعملرعِل
ل:رسرلللاهللل لقر لورر لير لل:قين(ل.لواهلللَللينر لواهلللَللينر لواهلللَللينر ل)عظفيت  حقّ 
-تففزين بزوجففة جفففارو  أنالبوائفففق واملهلكففات  أعظففتمففن و ، (3)(الررَيلَلليررُر لجرر رهلبلاَقررر )ل

 . الكبائر أعظت هو منف -والعياا باهلل 
علفففى النسففف ، احلففففاظ علفففى املفففال، احلففففاظ علفففى النففففوس، احلففففاظ علفففى مفففن احلففففاظ  فهفففذه 

 .األعرا  واألنساب
ن املصفا  يف الفدنيا في  مف،في  من الرمحة ،احلكت من في   ،نصائوفي  من ال القرلن مااا انظروا 

 .اهلل تبارو وتعاىل إاواآلهرة ماا يعلم  
قففو  انتهففاو حل ،هففالو ألنفف  ؛د يف ال ففرو بففاهلل ففد  ييففف ك  ،املففال د يف تبففذير ففد  يكيففف انظففروا  

كيفف   ،الفدماءافظ علفى حيفكيفف ، -ال رو بفاهلل عفز وجفل  –هلل على اعداوة هلل وحرب و  اهلل
 ،الر فففففوات ،السففففرقات ،الربففففا  فففففائ  !! ؟ واألمفففففوالاألعفففففرا  والففففدماء النففففاس اآلن ينتهكففففون 

  .املالحفاظا على  اإلسالمكل هذه حيارعا   ،اشيانات
أهفففل ،الكفار صفففنعها املفففدمرة الفففل األسفففلحةهفففذه  ،هفففذه احلفففروب اآلن ؛ انظفففرواقتفففل النففففوس 

 !! -باهللوالعياا -للدين والدنيا تري  و  حضارة تدمري -زعموا- احلضارة

                                                 

 . من حديّ عبد اهلل بن مسعود ر ي اهلل عن ( 1373)ومسلت ( 3333)أهرج  البخار  برقت (  1)

 . (33)ومسلت ( 3247)أهرج  البخار  برقت (  2)

 .من حديّ أي  ريو ر ي اهلل عن   (5374)أهرج  البخار  برقت (  6)
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الفل  اشبيثفة املبفاد وهفذه  ،الفل دمفرت اإلنسفانية األسفلحةويفدمر هفذه  يدمرهت نأنسيل اهلل  
 وما مّر باإلنسانيةاحلضارة الل يتبجحون عا  هذهواهلل ا أسوأ من  ،دمرت األديان واألهال 

 اكففةالفتّ  األسففلحةيصففنعون  -ا بففاهلل والعيففا- الغربيففة احلضففارةهففذه  ا أهبففّ مففن ،هففاأهبففّ من
 !! ا للسيادة والسيطرة يء ينف  وإمنا ل بالب ريةللفت  

 ونويعتفففي  احلضفففارة :وفعلفففوا األفاعيفففل ويقولفففون وهفففا وهنبفففوا برواهتفففاوتسفففلطوا علفففى ال فففعوب فيالّ 
 هللبفاعلفى الكففر  ةواهلل وح ية وا أهبّ منها وقائمف وهي-ما  اء اهلل -دميقراطية حضارة ال

 فر  اهلل عفز وجفل ويسفعون إىل ن فرها يف د يف ديفن اهلل عفز وجفل واملناهضفة لعفز وجفل واإلحلفا
 .حمل اإلسالم  بالد اإلسالم لتحلّ 

وتفففر  مفففن  ..الدميقراطيفففة  ،راطيفففةالدميق: عليهفففا تتهاففففت  البلفففدان اإلسفففالميةمفففن  اوتفففر  كثفففري  
 !! الدميقراطية رول اإلسالم: ن يقول م الدعاة اإلسالميني

واهلل يقفول  ! لقتَفمفا تُ و ة نففس اقتل مائا فيها احرتام أموال وا دماء وا أعرا ، الدميقراطية  
لِمِي أ ل}:  ٌا ِاالاَلقاِص   .{ِوِلك َمل
 ! ؟هذه حضارة فهل !!  يء يف ال  ا و لنه  أموال الناس  البنوو أَْنِ ئ 

 . ة إىل املوت واهلالو والدمارسو  الب ريهذه من ااحتضار، ااحتضار ي ،العافيةفنسيل اهلل 
وإيفففاكت مفففن الفففذين يسفففتمعون القفففول  أن يعلنفففانكمفففل إىل هفففذا احلفففد نسفففيل اهلل تبفففارو وتعفففاىل 

 . فيتبعون أحسن  وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى لل  وصحب  وسلت 
 
 

 :ثُني اجمللس ال -

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 :وعلى لل  وصحب  ومن اتب  هداه أما بعداحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل 

 ،فقد فسرُت بعل اآليات من سورة الفرقفان يف صففات عبفاد الفرمحن الفل امفّع اهلل علفيهت عفا
 .ووفقهت هلا تفضال  من  وتكر م ا على من ي اء من عباده سبحان  وتعاىل
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 : ومنها قول  تبارو وتعاىل 
لِرررِعلال ْر ال} َِ يِ لَِلليِرَد  ل َا ِسلالْتاررالِمرْحِ لال ْر  لناَْللبارر َلِحقِّلِوَِلللِوالْر َِ لالرنْر َِ ناِلهر  لآِخررِحلِوَِلليِرَقتر   رل

ليِرَ ِقلأِثِ ر  ل ِِ ِعَنلِذلا َِ لِوِر ليِر َِ ِاير الر ِه نر  لل.يِرَ ن ل ليِررَلِ لاَلقاِي ِررةالِوِيَو  رَدل اب  َِ ناَْللل.ي ِض ِ َفلِل  لاَلِع
ِ رلرا لِر لتِ ِبلِوآِرِ لِوِ ناِنلِ ِنَل ل ِل لال ْر  لِ  َِ لوَِِّ  لالْ   لِسيِِّئ تاهاَملِمِسِن ت  لير ِ دِّل  ِِ ُِِ َولِئا  لاح  ل

ين  ل لناِل لالْ  الِرِت ب  لل.رْما نْ  ليِرت لب  ِِِا لال ُّوِرلِوناِذالل.ِوِر لتِ ِبلِوِ ناِنلِ  لاح  ل َِ ِهد و ََ يِ لَِللِي َا ِواْل
ِهرر ل  ررن   لِو  َنِي نرر  لوِلل.ِرررحُّوالبارر لْ َغلالِرررحُّوالَّاِحاررر  ل ررحُّوالِ ِ يرَ ررَمللِررَملِيوا لرِبِّها ررح والباتيِرر تا يِ لناِذالذ َِّّ َا ل.الْرر

لِواَجِعَ ِن للاَ ن ْتقايِ لنال ِن لِوذ رِّيْ تاِن لقر ْحِألِأَ ي    لرِبْرِن لِهَنللِِن لراَ لِأَزِواجا َِ يِ ليِرق لل ل َا لل.ِر رر  لِواْل ِِ أ َولِئار
لاَلغ َحِِرر َِ يْررة لِوِسررَِلر  لي َجررِ َو ِايِهرر لِتحا ل َِ ِايِهرر لِمس ررِنَتلر َسررتِرِقح ا لل.ِةلباِنرر لِ رر ِرح والِوير ِ ْقررَل ِخ لارردايِ ل

َ للاِ ارر  لل.ِور ِق ر  ل ِِِسرَلِفلِيك رل بَرت َمل َْ ُ لباك رَملرِبِّراللِرَلَِللد ِ ر ؤ َّ َملِِرِقرَدلَِّر :للالفرقفان)ل{لق َنلِر ليِرَعِ 
ل(ل77 -33

يِ لَِلل}ل:لل؛ فسففرنا قولفف  تعففاىل{ناَْللِررر لتِرر ِبلِوآِرررِ لل}:لفف  وفسففرنا هففذه اآليففات إىل قو  َا ِوالْرر
لوِل َِ ِسلالْتاررالِمررْحِ لال ْرر  لناَْللبارر َلِحقِّلِوَِلليِرَ ن ررل َِ لالررنْر َِ لِرررِعلال ْرر الناِلهرر  لآِخررِحلِوَِلليِرَقتر   ررل َِ ِررر ليِررَد  ل

ليِرَ رِقلأِثِ رر  ل ِِ ِعَنلِذلا َِ يلفق أبامفا؛ جفزاء  ونكفاا علفى مفا ارتكف  الفذ  يرتكف  هفذه ا فرائت  {يِر
من هذه ا رائت الل منها ال رو باهلل تبارو وتعاىل وقتفل الفنفس الفذ  هفو مفن أعظفت اإلفسفاد 

لِأَول}: يف األر ؛ فقتففل نفففس واحففدة يعففدل قتففل النففاس مجيعففا   ررس  َِ سرر  لباِغَيررحالنِر َِ ِررر لقِرتِررِنلنِر
ِِِكُِنِْن لقِرِتِنلالنْل ل ِاالاِْلَرضا  ( . 62: املائدة ) { ل ِسلِجنايع  لِِِس د ل

رة لِوِسر  لِسر ايَل ل}:والزنا كذل  من أكفي ا فرائت والفذنوب   َِ لِِ ما َِ  62: اإلسفراء) {  نانْر  لَِّر 
إن كفان كفافرا   -والعيفاا بفاهلل  -عذابا   ديدا  ونكفاا  : ، الذ  يرتك  هذه ا رائت يلق أباما(

ففت هففذه الكبففائر غففري ال ففرو فهففذا يواجفف  جففزاءه إا أن وإن كففان قففد ت ،فمخلَّففدأ أبففد اآلبففدين قحَّ
 .يتجاوز اهلل عن 

ومففنهت أقففوام قطعففا  يففدهلون النففار ويعففذَّبون مففا  ففاء اهلل بقففدر  ،أهففل الكبففائر حتففت م ففي ة اهلل 
مففنكت علففى حففّر ال ففمس يف يففوم  يصففيلكففن اآلن مففن  ،مث يففيان اهلل يف ال فففاعة هلففت ،انففوعت

لفيس فيهفا  ،لو إنسان يضع  يف غرفة  يقة مظلمة يف  ّدة احلرّ ! ؟ من يتحمل  ، ديد احلر
هففل  ،حيبسفف  بالبففة أيففام ،ويقطفف  عنفف  الطعففام وال ففراب ،مكي ففف وا مروحففة وا فيهففا  ففيء

الفذ  مينف  الزكفاة يُفبَطو بقفا ر قرقفر أملفس ؛ففمن كفان لف  إبفل تفي  !  عندو استعداد ملثفل هفذا ؟



 16 

ا حفول وا قفوة  - (1)مخسفني ألفف سفنة همقفدار يف يفوم ر علي  تطؤه خبفافها وتعض  بينياعا ومت
 !  كيف إاا  ّت إىل ال  الزنا ؟!كيف الذ  يرتو الصالة ؟  ،هذا الذ  مين  الزكاة -إا باهلل 

ومجهفففور الصفففحابة علفففى أنفف  كفففافر الكففففر األكفففي ويفلَّفففد يف  ،تففارو الصفففالة يفتلفففف العلمفففاء فيفف 
إاا   -ر فعذابفف  أ ففّد مفن عففذاب مففان  الزكففاة ؛يففوم حيمففى علففيهت وإاا قلنففا بففالكفر األصففغ ،النفار

ِارالنِر رالِجِهرْنِملِِرت َكرِلْلباِهر لجا ِر ه ه َملِوج نرلبر ه َمل}:  -كان اهبا أو فضة  ِه ل يِرَلِ لي َحِن لِ ِ يرَ
ل َِ َ وق لَالِر لَّ نت َملِتَكنا  و ِِ ك َمل ِ سا الِر لَِّنِرَ ت َملْلِن َِ  ( . 65:  التوبة) {ِوظ ه لر ه َملِهر

وُيفر ؤون النفاس ،فاملؤمن ا يتعلق بنصو  الوعد كما تفعفل املرج فة ؛فيتجفرؤون علفى املعاصفي 
 !العمل ليس من اإلميان : على ال  ؛يقولون 

أيفن نضف   -قفاتلهت اهلل -! ا نفة وا يعفذَّب  لمن قال ا إل  إا اهلل يده: وغالهتت يقولون  
! أيفن نضفع  ؟هفذا الفنص !  أين نضعها؟تاب والسنة من الكنصو  الوعيد ! هذه النصو ؟

ِنلال    لِ ِ َير الِوِلِعنِر  لِوِأِ رْدللِر}:  ِايِه لِوِ ضا ِِِجِ آؤ ه لِجِهْنم لِخ لادا ل ن  لرُّتِرِعنِّدا ل   لِوِر ليِرَقت َنلر َنرا
اب  لِ ظاينرر  ل َِ ت؛ ولكففل الربففا، لكففل مففال اليتففيت، والففذ  يقففذ  احملصففنا(  16: النسففاء) {ِ رر
 !  أين نض  هذه النصو  ؟ ،هذه من الكبائر

 ،واشوارج يكف رون بالذنوب وحيكمون على العصاة وأهل الكبائر بفاشلود يف النفار إن مل يتوبفوا
 .فمن تابوا فهت يؤمنون بين اهلل تبارو وتعاىل يقبل توبتهت 

 .العذاب والنكال ال ديد(  ي قلأث ر : ) فاهلل تبارو وتعاىل اكر الوعيد 
وبعضهت يفسر اآلبام بوادر يف جهنت؛ واد هطري يف جهنت وهو من النكال الذ  يلقاه الكففار 

 ،، على تفاوت بني الكفار وبني العصفاة-والعياا باهلل-وقد يلقى هذا النكال اجملرمون العتاة ،
يعفه أهفهفت وأيسفرهت عفذابا  يو ف  لف  نعفالن !ولكن من يطيق هذا العفذاب؛ عفذاب جهفنت ؟

هفذا أهفف  ،أو  راكان من النار يغلي منهما دماغ ، ير  أن  ا أحد أ دَّ عذابا  منف  من نار

                                                 

وا صفاح  إبفل ا يفؤد  منهفا  ...ما من َصاِحِ  َاَه ر وا ِفضَّفةر : )ي ري ال يخ إىل حديّ أي هريرة مرفوعا (  1)
أو فر ما كانت ا يفقد منها فصيال حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إا إاا كان يوم القيامة بطو هلا بقا  قرقر 

 واحدا تطؤه بيهفافا وتعض  بيفواهها كلما مر عليف  أواهفا رد عليف  أهراهفا يف يفوم كفان مقفداره مخسفني ألفف سفنة
 ( .137)أهرج  مسلت برقت . احلديّ .. ( 
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ل: )قفال صفلى اهلل عليف  وسفلت  ،أهل النار وهو أبفو طالف  اب  لأبرللطِ لارن  َِ لالنْر رالِ ر َ لِأَهرنا ِأَهرِل
ه ِن لداِر     ل نرَ ليِرَغ االرا (1)(وهللر َنِتعان لبانِرَعِ َي ا

   . 
ومفنهت مفن تيهفذه إىل  ،ومفنهت مفن تيهفذه إىل سفاقي  ،ذه النفار إىل كعبيف ومن العصاة من تيه

إان  ،ا تطيفق الف ! هفل تتحمفل حفّر ال فمس والرمضفاء ؟! وهفل يطيفق هفذا أحفد ؟،حقوي  
فمن وقعفت يف ،   نصو  الوعيد أمام عيني  على املعاصي والسي ات الل توعد اهلل عليها 

يِ لناِذالِِرِع  ررلَال}: إيففاو أن تصففّر ولففو علففى صففغريةو ، ففيء منهففا فبففادر إىل التوبففة النصففول  َا ِوالْرر
ن لِبلناَلْلال  ر  ل َُّ لال ِاح  ن لباهاَملِوِر ليِرَغ  َ ِِح وَاللا ِ ِسه َملذَِِّح وَالال  ِ لِِ َستِرَغ َِة لِأَولظِِ ن لَالأِنَر ِولِرَمللِِ ما

ل َِ حُّوَالِ ِ  لِر لِِرِع  لَالِوه َمليِرَعِ ن ل  (. 165: لل عمران) {ي صا
 ففورا نادمفا  تائبفا  بفل يهفر  إىل اهلل،فاملؤمن الصحيو الصاد  ا يصّر علفى املعصفية والفاح فة  

فمففففن يقفففف  منففففا يف معصففففية صففففغرية أو كبففففرية ،وكلنففففا هطففففاءون وهففففري اشطففففائني ، توبففففة نصففففوحا  
يِ لآِرن لالت لب لالناِل لال ْل} : واهلل ندبَنا إىل التوبفة  ،التوابون َا )       {  التِرَلبِة لْنص رلم  ليِ لأِيرُِّه لاْل

ورسففففول اهلل عليفففف  الصففففالة ،يفاطفففف  أصففففحاب حممففففد صففففلى اهلل عليفففف  وسففففلت (  3: التحففففرمي 
والسففالم نفسفف  الففذ  غفففر اهلل مففن انبفف  مففا تقففدم ومففا تففيهر يسففتغفُر اهلل ويتففوب إليفف  يف اليففوم 

عفد  لف  م فة مفرة أسفتغفر اهلل بفل يف اجمللفس الواحفد ي ،(3)ويف رواية م ة مرة (2)أكثر من سبعني مرة
إن كنففا لنعففد لرسففول اهلل صففلى اهلل عليفف  وسففلت يف اجمللففس ) :  ابففن عمففر قففال ؛ فعففنوأتففوب إليفف 

وهفو رسفول اهلل   (4)" ربلا ِحللرالوترنل  رالننرِلأنرتلالترلابلالرحميم" الواحد مائة مرة 
مففا تقففول ولففيس اففرد  عليفف  الصففالة والسففالم؛ تقوهلففا بصففد ر وإهففال ر وجففدع تقوهلففا وأنففت تعففه 

 . كالم فقط
 :  التوبة هلا  روط{ ناَْللِر لتِ ِبلِوآِرِ لِوِ ناِنلِ ِنَل لِ  لاح  ل}  

                                                 

 .من حديّ ابن عباس ر ي اهلل عنهما ( 212)أهرج  مسلت برقت (  1)

واهلل إين ألستغفر اهلل وأتوب إلي  يف اليوم أكثر من سبعني  )من حديّ أي هريرة مرفوعا  (5133)أهرج البخار  ( 2)
 ( . مرة

( إن  ليغان على قلل وإين ألستغفر اهلل يف اليوم مائفة مفرة) من حديّ األغر املزين مرفوعا ( 2742) أهرج مسلت  (6)
.   

 .ح  العالمة األلباين رمح  اهلل وصح( 6363)والرتمذ  ( 1513)أهرج  أبو داود برقت (  6)
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وجتد من وهز الضمري ،وتستحي من اهلل وتجل من  ،أن تندم على ما فعلت أ ّد الندم  -
 . ما ا يتصوره إا التائ  الصاد 

 .ل  الذن تبادر إىل اإلقال  عن ا ،وأن تقل  عن الذن   -

 .وأن تعزم عزما أكيدا أا تعود إىل هذا الذن  الذ  وقعت في  وزعمت أن  تبت من   -
لال ْرر  لِسرريِِّئ تاهاَمل} : ويف اآليففة هففذه  لير  ِرردِّل  ِِ ُِِ َولِئارر ررِنلِ ِنررَل لِ رر لاح  ل ناَْللِررر لتِرر ِبلِوآِرررِ لِوِ نا

ل والعمففل الصففا   ،مففل عمففال  صففاحلا  وع ،إاا تففاب توبففة نصففوحة ولمففن إميانففا  صففادقا  { ِمِسررِن ت 
هو املوافق ملا جاء ب  حممد صلى اهلل علي  وسلت من كتاب وسنة، ا يكفون فيف  بفد ، فحفذار 

 .أ ّد احلذر من البد  فمن اهلل ا يقبلها
 ،فعلينففا مجيعففا يف كففّل وقففت بالتوبففة النصففول وا سففيما الففذ  يقفف  يف واحففدة مففن هففذه الكبففائر

 .واإلميان الصاد   وعلينا بالعمل الصا 
لالْ   لِسيِِّئ تاهاَملِمِسِن ت ل} لير ِ دِّل  ِِ  {ُِِ َولِئا
يففوفقهت اهلل تبففارو وتعففاىل لبعمففال الصففاحلة واحلسففنات : مففا هففذا التبففديل؟ مففنهت مففن يقففول  

فَبَدَل أن كان ي رو باهلل ويقتل النفس ويفزين ويسفر  وكفذا وكفذا يوفقف  اهلل لبعمفال الصفاحلة؛ 
ي ررردللاهللل: )هفففذا معفففى القفففول األول  ،إىل عمفففل مجيففف  اشفففريات ،يفففد، إىل ااسفففتقامةإىل التوح

فبففدل أن يعمففل تلفف  السففي ات أصففبو بتوفيففق اهلل يعمففل  ،يعففه يوفقفف  اهلل(  سرريئ تهملمسررن ت
 .ويتن  تل  املساو  الل كان ميارسها  ،األعمال الصاحلة الصحيحة

 ،ل مارسفففها يعلهفففا اهلل يف اآلهفففرة حسفففناتبفففل نففففس السفففّي ات هفففذه الففف: ومفففنهت مفففن يقفففول 
   ولففففذل  وردت يف الففففف  لبففففار وأحاديفففففّ؛ يعففففه هلفففففذا القففففول  فففففواهد مففففن السفففففنة ومففففن لبفففففار 

نانِّررالل)ل:قففال  وسففلت عليفف  اهلل صففلى اهلل رسففولومنهففا أّن  ،السففلف ومففن تفسففريهت هلففذه اآليففة
رر لرنهرر لرِج ررن لير ررَنِت لبارر اليررل ل لالنْرر رالخ ح وج  ررِحلِأَهررنا لاَلِجنْررِةلِوآخا لاَلِجنْررةالد خ ررلَل  ررِحلِأَهررنا ِْلَِ  ِررم لآخا
رِغ ر لذ ن لبار ال ل  ير ل ا رِغ ِرلذ ن لبار الِواَرِِرع رلال نر لَّاِ  رِِهر لِِرتر َعرِحض  لاَ حا  لال  ير ل ا اَلقاِي ِرةالِِرير ِق ل 

لِ نال الِيقررلللنعررملَِللِِرير ِقر ل  َِ الوَِِّرر َِ الَِّر َِ الوَِِّرر َِ َ رِتليررل لَِّرر الِوِ نا َِ الوَِِّرر َِ الَِّرر َِ الوَِِّرر َِ َ ررِتليررل لَِّر
لير َنكاِحلوهلل ََ ِاق لِيَسِتتايع لِأ ر ََ لللر  َِ للر لِرَِللرِلِرِكر  لتر َعرِحِضل  ير لِِرير ِقر ل  ََ رر لَّا ِر رالذ ن لبار الِأ
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لِأَ ِي  ِل لقدلِ ناَ ت  لَِللِأرِاِه لِه له ِن لِِرِ ِقَدلرأيتلِرس لِللالْ  اللَّنلِسيِِّئة لِمِسِنة لِيقلللِربِّ
لمت لِبِدَتل ِِ ه لِ حا  َ (1) (نِرِلاجا

للللللللللل.                                                                              
د  لفف  فيعففرت ؛ يبفف ،يعففه أنفف  يففؤتى برجففل فيقففول اهلل تبففارو وتعففاىل لفف  فعلففت كففذا، فعلففت كففذا

: إنا قد أبدلناها ل  حسنات فيطمف  فيقفول:  فيقول ل  ،الصغائر ويففي عن  الكبائر فيعرت 
فضفففح  رسفففول اهلل وكفففان هائففففا  يرجتفففف مفففن الكبفففائر هفففذه  ،يفففا رب إن ر أعمفففاا مفففا رأيتهفففا

يفا رب إن ر أعمفاا أهفر  مل :  فقفال ،فلما بُد لت سفي ات  إىل حسفنات طمف  ،وأهفوها عن 
 .يغفرها اهلل ل  ويتجاوز عن  ف ،أرها
أنفف  بففدلت سففي ات  حسففنات واحلففديّ صففّحح  ابففن كثففري رمحفف  اهلل يف تفسففري هففذه :  الَرر هدل

  .اآلية ورواه أمحد 
املهت أّن  تتوب؛ إاا تبت توبة نصوحا وعملت العمل الصا  املرتكزين على اإلميان الصفاد  

فمن  يكرم  إكراما  عظيمفا  ألجفل هفذه  ،ودهفيب ر برمحة اهلل وفضل  سبحان  وتعاىل وكرم  وج
 .التوبة 

 ،ففماا تفابوا إىل اهلل تبفارو وتعفاىل ،وكثري من الكفار يكفرون باهلل وي ركون ب  ويرتكبون ا فرائت
ق رَنليِر ل} :بسفب  هفذه التوبفة النصفوحة  صفاروا مفن أفضفل النفاس ويف أعلفى الفدرجات عنفد اهلل

يِ لِأَسِحِ لال ِل َا ن لِبلِجنايعر  ل اِ  داِيلاْل َُّ لالر ِاح  لالْ ِ ليِرَغ َْ هاَملَِللتِرَقِنت لالرا لرَْمِنةالالْ  النا ِ سا ِ  لأِن
يم ل ِ لر لالْحما لث رْملَِلل.لنانْ  له ِللاَلِغ اب  َِ َُتاِيك م لاَلِعر لِأَليِر ر لقِرَ رنا ِوأِناي  لالنالِر لرِبِّك رَملِوِأَسر ان لاللِر  لرا

َِل لبِرَغتِرة لِوأِنرت َملِواتْ اع لالِأمَلل.ت نِصح و اب  َِ َُتاِيك م لالِعر لِأَليِر ِسِ لِر لأ ن اِللنالَِيك ملرِّ لرْبِّك ملرِّ لقِرَ رنا
َِل ررع ح و ََ ررِ لل.َِللِت لِلنا لال ْرر الِوناَلَّ نررت  ِاررالِجنررنا ل ليِرر لِمَسررِحِت ل  ِرر لِررر لِِرْحطررت  ررس  َِ ِأَلتِرق ررلِللنِر
حاي ِل لالْ ِ لِهدِلل.الْس خا َْ رِ لاَلن ْتقاري ِلِأَولتِرق لِللِلَللِأ لرا اِبلل.اناالِلك نت  َِ ريِ لتِررِحْلاَلِعر ِأَولتِرق رلِللما

ناي ِل لراِ لاَلن َحسا َِ َُِِِّ ل َْللاالَِّْحأ ل لل( 53 -56: الزمر ) {للِلَللِأ
بفاملغفرة مث  هتووعفد ،إىل التوبفةاهلل تبفارو وتعفاىل عبفاده في هذه اآليات مفن سفورة الزمفر دعفا ف

 .  اهلل تبارو وتعاىلأعقبها بوجوب اإلنابة إىل

                                                 

 ( . 5/174)من حديّ أي اّر ر ي اهلل عن  و أمحد يف املسند بنحوه ( 114)رواه مسلت (  1)
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حاست باإلنابة إىل اهلل تبارو وتعاىل واملبادرة بالطاعات قبل أن يي  وقت النفدم الفذ  ا  أمرأ  
ِوت لب رلالنالِر لال ْر ال} :ولكنهفا ا تغفه  في ا   ،وتي  احلسفرات الفل تقط ف  القلفوب ،ينف  في  الندم

لِلِعْ ك َملتر ل َِ َِلِجنايع  لأِيرُِّه لاَلن َنران ل  .فبادروا إىل التوبة والفالل (  61: النور){ َِ اح ل
ين  ل}  ِ لرا لرْما لالْ   لِ  َِ لوَِِّ  لالْ   لِسيِِّئ تاهاَملِمِسِن ت  لير ِ دِّل  ِِ ؛ هكفذا يعفه سفنة اهلل يف  { ُِِ َولِئا

كتابفف  أنفف  يفففتت اآليففات بصفففات  الكرميففة املناسففبة لسففيا  هففذه اآليففات، فهنففا اكففر التوبففة وهففي 
لال ْررر  لل}: ففففيبى اهلل علفففى نفسففف  وقفففال  ،تبفففديل السفففي ات إىل حسفففناتو مغففففرة الفففذنوب  َِ وَِِّررر 
ين  ل ِ لرا لرْما سفبحان  وتعفاىل، ففال تيفيس مفن  ،رحيت وسعت رمحتف  كفل  فيء ،؛كثري املغفرة{ ِ 

 ،مغفففرة اهلل وا مففن رمحتفف  مهمفففا وقعففت يف الففذنوب،  فففريطة أن تتففوب إىل اهلل وتعمففل صفففاحلا  
وعفففففذه التوبفففففة يفففففدهلون يف عبفففففاد الفففففرمحن  ،فهفففففذه يف التفففففائبني ،ن بفففففاهلل اإلميفففففان الصفففففاد وتفففففؤم

املمدوحني عند اهلل تبارو وتعاىل؛ ينخرطون يف صفو  هؤاء العباد الفذين وصففهت اهلل تبفارو 
لِهَلنر  ل} :وتعاىل يف اآليات الل سلفت لِ ِ  لاَْلَِرضا َِ َ ل يِ لِيَن َا لاْل إىل هفذا  {ِو اِ  د لالْحَمِن ا

بفل قفد يتحفول هفذا التائف  إىل   -تعفاىل اهلل عفن الف  –علفى اهلل  بصع املقام، وليس ال  
 ،أفضففل مففن العابففدين مففن أول حيففاهتت؛ ألن اإلنسففان إاا وقفف  يف الففذنوب وتففاب توبففة نصففوحا

بففل يالحقفف  احليفاء واشجففل مفن اهلل مففن تلفف   ففال يسففرل وا ميفرل ،ويالزمف  النففدم علفى مففا فعففل
 .صية ولو تاب ولمن وعمل صاحلا  املع

علفيهت  -وانظروا إىل األنبياء ومنهت أولو العزم؛ كيفف ا ينسفون هفذه األهطفاء الفل وقعفوا فيهفا
فلما ت تد األهوال يفوم القيامفة علفى الب فر يف الف  اليفوم الرهيف  ال فديد   -الصالة والسالم

ا : قفال الفراو   ،قفدار ميفلالذ  تدنو فيف  ال فمس حف  مفا يكفون بينهفا وبفني رؤوسفهت إا م
ليل لالن سلسيدلأن )لل:لكما يف حديّ ال ففاعةلكحلة ؟امليدر   أهو ميل املساحة أو ميل 

لوامرردل ررعيدلِررالواْلخررحي لاْلولرري لالنرر سلاهللليجنررعل لذلررِلرررملترردرَولوهررنلالقي رررة
لَللررر لوالكررحبلالغررملررر لالنرر سلِي  رر لالَررنسلوترردنللال صررحلوينِررَهملالرردا اليسررنعهم

للكرمليَرِعلرر لتنظحَولأَل للب غكملقدلر لتحَولأَل:لالن سلِيقللليحتن َللوَللقَليتي
لِيقللرَللالسرَل ل  ير لآد لِيرُتَللبرتد ل  ريكم:لللر ع لالنر سلبع لِيقللل لربكملنل 
للرِلِسرجدوالالنَلَكرةلوأررحلرومر لرر لِيرِلونِر لبيدهلاهلللخ قِلال َحلأبللأنت:للل 

لنَ:للآد لِيقرللل لب غنر لقردلرر لنلر لترْحلأَللِير لنح ل رلنل لتْحلأَللربِلنل للن لا ِع
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ل ر لنهر نالوننر لرث ر لبعردهليغضرنلولر لرث ر لق  ر ليغضنللمل ض  لاليل ل ضنلقدلربا
فيفففذكر (للنرررل لنلررر لاذه رررلال، يرررحيلنلررر لاذه رررلالنِسرررال،نِسرررال،نِسرررالِعصررريت لالَرررجحأ

رة؛ يعفه ال فيطان تاب من هذه اشطي ة، أكل مفن ال فج( نفسي  ،نفسي: ) هطي ت  ويقول 
 هفو فاغرّت عذا احللفف وهفذه اليمفني املؤكفدة فيكفل ،حلف ل  وأقست ل  باهلل أن  ملن الناصحني

: وزوجفف  مففن ا نففة فعاقبفف  اهلل تبففارو وتعففاىل بففين أهرجفف  مففن ا نففة، تففاب؛ تففاب توبففة نصففوحا
ررَحللِنِرر لِوتِرَحمِل} ِا ِ ِسررِن لِوناَللْررَملتِرَغ ررحاي ِلقِرر َلِلرِبْرنِرر لظِِ َننِرر لأِن ررِ لاَلِو سا ررلِنْ لرا  األعففرا ) { َننِرر للِِنك 
واصفطفاه ونبّفيه  تعفاليت مفن اهلل  ،واجتباه سبحان  وتعاىل ،فتاب اهلل علي ، واهتاره نبيا(  26:

 .  تبارو وتعاىل يتعبد اهلل عا ويبلغها لذريت  علي  الصالة والسالم
هفففذا هفففو اإلميفففان  ،يفففوم القيامفففة هطي فففة واحفففده؛ أكفففل أكلفففة واحفففدة مفففا نسفففيها يف حياتففف  وإىل

 .اإلنسان إاا انعدم احلياء من  هل  وأهل  والعياا باهلل  ،الصاد  واحلياء
مث ييتون نوحا علي  الصالة والسالم؛ أبو الب ر الثاين والذ  لبّ ألف سنة إا مخسني عامفا   

يطلبففون منفف   -والسففالم  عليفف  الصففالة -لففيال  وهنففارا  وسففرا  وجهففارا   ،يففدعو إىل اهلل تبففارو وتعففاىل
ل  ردالاهلللسرن سلوقردلاْلرضلأهرنلنلر لالحسرنلأوللأنتلننِلنل لي لِيقللَل)ل:ال فاعة 
لقرردلوجررنل رر لربررالنَل:ِيقررللل لِيرر لنحرر لررر لنلرر لتررْحلأَللربررِلنلرر للنرر لا ررِعل رركلرا
لد رلأللرالَّ نرتلقدلونن لرث  لبعدهليغضنلول لرث  لق   ليغضنللمل ض  لاليل ل ضن
لفيس ل(نبرحاهيملنلر لاذه رلال، يرحيلنلر لاذه رلالنِسرال،نِسرال،نِسراللراقرل  ر لد لته 

بفففل اهلل أ فففعره بفففيهنت ا يتوبفففون إىل اهلل  وا أمفففل يف  ،يعفففه انتقامفففا مفففنهت أو ل فففهوة يف نفسففف 
وهفو  -اهلل أكفي -يَفُعفد  هفذا انبفا   ،توبتهت فاستحقوا من اهلل اهلفالو ففيغرقهت اهلل تبفارو وتعفاىل

 .القيامةلكن م اعر عظيمة وحياء عظيت ما نسي هذا إىل يوم  ،بذن  يف احلقيقة ليس
إبفففراهيت عليففف  الصفففالة والسفففالم أفضفففل األنبيفففاء بعفففد حممفففد عليففف  الصفففالة والسفففالم؛ هليفففل اهلل، 

أنفت أبفو : يطلبون من  ال فاعة فيذكر ما يسمى كذبات وهي معفاريل يف اات اهلل، يقولفون 
لق  ر ليغضرنللرمل ضر  لاليل ل ضنلقدلربالنَ: )إبراهيت  فيقول ،الب ر واتذو اهلل هليال  

 يف حيان أبو فذكرهنل-لََّب تلثَل لََّبتلَّنتلقدلوننالرث  لبعدهليغضنلول لرث  
ويفذكر مفا يفر  ( رلسر لنلر لاذه رلال، يرحيلنلر لاذه رلال،نِسرال،نِسال،نِسال– احلديّ

كذباتفففف  أحسففففن مففففن : وقففففال بعففففل العلمففففاء ،وهففففي هلل ويف اات اهلل ،مففففا نسففففيها ،أنفففف  هطي ففففة
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واهف  حيط فت األصفنام ولف  تيويفل ( إين سفقيت: )قفال  -واهلل-نعت  ،أفضل من صدقنا ،صدقنا
لكفففن  ،هفففذه أهفففل؛ يعفففه زوجتففف ، وهفففي أهتففف  يف اإلسفففالم: وقفففال  ،وهفففو يعفففه مفففن املعفففاريل

 . فاعتيها كذبة  ،اعتيها هطي وكذبة وهي تعريل وهي حق وأهنا أهت  يف اإلسالم
عليهت الصالة  ،وكيف يقي مون هذه األعمال! األنبياء كيف ينظرون إىل أعماهلت ؟انظروا 
 . والسالم

لا  مسفففلما مفففن بفففه  ،موسفففى عليففف  الصفففالة والسفففالم  فففرب القبطفففي، معتفففد  طاغي،كفففافر
اعتيهففا انبففا  وتففاب اهلل عليفف   ،فمففات فقضففى عليفف  ،لكففن ا يريففد قتلفف  ،إسففرائيل فجففاء و ففرب 

ي  لل فاعة؛ كيف أ ف   ،ذاوندم يف الدنيا وك لكن يذكرها هطي ة ويعلها عذرا يف عدم تصد 
لولرر لرث رر لق  رر ليغضررنللررمل ضرر  لاليررل ل ضررنلقرردلربررالنَلِيقررلل! )وأنففا فعلففت كففذا ؟

لنلر لاذه رلالنِسرال،نِسال،نِسالبقت ه لأورحللملنِس لقت تلقدلوننالرث  لبعدهليغضن
علفيهت  ،األمت وأنفا الفذ  فعلفت كفذا وكفذا كيف أ ف  يف هذه  (1) (  يس لنل لاذه لال يحي

 . الصالة والسالم
هفففذه لفففو كانفففت لنفففا لكانفففت  ،فهفففل منفففا مفففن حياسففف  نفسففف ؛ علفففى أكفففي مفففن هفففذه األعمفففال 

 !ألعددناها من احلسنات  ،حسنات
مطل فف  علففى حركففات ا ففوارل  ،فففال بففد أن يسففتحي اإلنسففان مففن ربفف  عففز وجففل؛ ألن اهلل رقيفف 

لففففو تنففففزل تغففففو  يف األر  لا  الكيلففففومرتات  ،ى عليفففف  هافيففففةا تففففف ،وهطففففرات النفففففوس
كيففف يففا   ،وتعمففل هنففاو يف ظلمففات األر  مثقففال ارة مففن السففي ات يففراو اهلل ويطل فف  عليفف 

وجتفد  ،ا هجل وا حياء من اهلل تبارو وتعاىل والالمبااة ،أهي متارس املعاصي وتسرل ومترل
عفففل ويفعفففل وا حيفففّس بفففوهزة واحفففدة يف ويغتفففاب ويف ،يكفففذب ويففففرت  ويقفففذ  بعفففل النفففاس

 ! أين امل اعر النبيلة ؟!  أين اإلميان ؟ ، مريه
فينا يا أهوة أنصحكت هلل تبارو وتعاىل أن تسفتحوا مفن اهلل تبفارو وتعفاىل، وأن حترتمفوا تعاليمف  

 ،، تتدبرون فتعتقدون ما في  من عقائد وتعملون مبا في  من األعمفالن تقبلوا على كتاب اهللوأ
وكففذل  سففنة رسففول اهلل عليفف  الصففالة والسففالم؛ فففمن السففلف الصففا  كففانوا يتعلمففون ويعملففون 
والرسففول عليفف  الصففالة والسففالم كففان يففري الصففحابة علففى العلففت والعمففل؛ يعلمهففت القففرلن ع ففر 
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فقط ا يتجاوزوهن إا بعد أن يعلموا معانيها ويعملفوا عفا؛ ففيعلمهت رسفول  ع ر ليات ليات
 . العملاهلل العلت و 

فعلففى املسففلت أن يقففرأ القففرلن عففذه الففرول الصففادقة العازمففة علففى الففتعلت وإدراو مرامففي القفففرلن  
 .ويستعني على هذا العلت والعمل بسنة رسول اهلل علي  الصالة والسالم ،ومقاصده ليعمل

وتبفففني  ،ففففمن السفففنة هفففي املبينفففة لكثفففري مفففن مقاصفففد القفففرلن؛ تص فففص عموماتففف  وتقيفففد مطلقاتففف 
الففربط بففني السففنة والكتففاب مث العمففل؛ نقففرأ  سففرية الرسففول الكففرمي عليفف   بففد مففن فففال ،هماتفف مب

 ررر  لالَّنررر ل) الصفففالة والسفففالم؛ مفففااا كفففان يعمفففل عليففف  الصفففالة والسفففالم ؟ كيفففف صفففالت  ؟ 
الصففيام كيففف كففان يصففوم ؟ مففااا يصففن  يف  ففهر  ،عليفف  الصففالة والسففالم (1)( رأيتنررلنالأ رر ا

السففالم ؟ كفففان يففّد وي ففد م ففزره ويفففوقظ أهلفف  يف الع ففر األواهففر عليففف  الصففيام عليفف  الصففالة و 
وهفففو أه فففى النفففاس  ،الصفففالة والسفففالم وهفففو الفففذ  غففففر اهلل لففف  مفففا تقفففدم مفففن انبففف  ومفففا تفففيهر

قفد غففر اهلل لف  مفن انبف  :  عمفل رسفول اهلل يقولفون  نمث يي  بعل النفاس يتقفاّلو  ،وأتقاهت هلل
واهلللننررالْلخَرر َّملهللل: ) الليففل ويصففوم النهففار، فيقففول  مففا تقففدم ومففا تففيهر؛ يريففد أن يقففيت

وأتقى الناس هلل وأعلمهت بفاهلل عفز  ،هو أ د الناس هوفا من رب  تبارو وتعاىل (2)(وأتق َّملل ل
فنفففدرس سفففنت ، نفففدرس القفففرلن وسفففنت   ،عليففف  الصفففالة والسفففالم -كمفففا يف روايفففة أهفففر  -وجفففل

 .هديني ر وان اهلل عليهتوسرية هلفائ  الرا دين امل ،وسريت  وتطبيق 
أسفال اهلل تبفارو وتعفاىل  ،هذه األمور تساعدنا على أن نكون إن  اء اهلل من العلماء العاملني

أن يوفقنففا وإيففاكت وأن يعلنففا وإيففاكت مففن عبففاده املخلصففني ومففن أهففل العلففت العففاملني، إن ربنففا 
 .لسمي  الدعاء وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى لل  وصحب  وسلت
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 :  اجمللس الثُلث -

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 :، أما بعد وعلى لل  وصحب  ومن اتب  هداهاحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل

وهفي اآليفات الفل وصفف  ،ففي الليلتني املا يتني كنا قفد فسفرنا ليفات كرميفة مفن سفورة الفرقفان
حف  ير فى عنفا ربنفا سفبحان   ،صففات يف  علينفا أن نتحلفى عفاوهفذه ال ،اهلل عا عباد الرمحن
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فلنحففر  علففى هففذه الواجبففات وهففذه املسففتحبات  ،ومنهففا املسففتح  ،وتعففاىل؛ منهففا الواجفف 
 : ولنتجن  ما ينايف هذه الصفات 

لِهَلنر  لِوناِذالِخر طِ ِره م لاَلِجر هال } لِ ِ  لاَْلَِرضا َِ َ ل يِ لِيَن َا لاْل لقِر ل لالِسرَِلر  لِو اِ  د لالْحَمِن ا َِ ل.  ل
للاررِحبِّهاَملس ررْجدا لِوقاِي ررر  ل َِ يِ ليِ ايت ررل َا َْلل.ِوالْرر اِبلِجِهررْنِملنا َِ لرِبْرنِرر لاَ ررحاَفلِ نْرر لِ رر َِ يِ ليِرق لل ررل َا ِوالْرر

لِ ِحار  ل َِ ابِرِه لَِّ  َِ ِِق لالِلَملي َسرل.نانْرِه لِس  َتلر َستِرِقح ا لِور ِق ر  لل.ِ  يِ لناِذالأِن َا ِ لالِولِرَمليِرَقتر رح والِواْل حا
لقِرِلار  ل ِِ لبِرَيِ لِذلا َِ ِسلالْتارالِمرْحِ لل.وَِِّ  َِ لالرنْر َِ لِرِعلالْ  الناِله  لآِخِحلِوَِلليِرَقتر   ل َِ يِ لَِللِيَد  ل َا ِواْل

ليِرَ ررِقلأِثِ ررر  ل ِِ ِعررَنلِذلارر َِ لِوِررر ليِر َِ َِلل.ال ْرر  لناَْللبارر َلِحقِّلِوَِلليِرَ ن ررل ليِرررَلِ لاَلقاِي ِرررةالي ِضرر ِ َفللِرر  لاَلِعرر اب 
ِايرر الر ِه نرر  ل لال ْرر  لِسرريِِّئ تاهاَملل.ِوِيَو  ررَدل لير  ِرردِّل  ِِ ُِِ َولِئارر ررِنلِ ِنررَل لِ رر لاح  ل ناَْللِررر لتِرر ِبلِوآِرررِ لِوِ نا

ين  ل ِ لرا لرْما لالْ   لِ  َِ لوَِِّ  لنالِر لال ْر الل.ِمِسِن ت  نْر  ليِرت رلب  ِِِا ) {  ِرِت بر  للِوِر لتِ ِبلِوِ ناِنلِ  لاح  ل
 ( . 71 – 36: الفرقان 

 .ونعيد قراءهتا لنذكركت عا  ، رحنا هذه اآليات إىل هنا
لنالِرر لال ْرر الِرِت برر  ل}   ويفففرل  ،يقبففل اهلل سففبحان  وتعففاىل توبتفف ، واهلل يقبففل توبففة التففائبني { يِرت ررلب 

لوالففدة بولففدها، ويفففرل بتوبففة التففائبني سففبحان  وتعففاىل؛ ألنفف  أرحففت الففرامحني، وأرحففت بعبففاده مففن ا
هلللأ ردل)قفال رسفول اهلل صفلى اهلل عليف  وسفلت :  أنس بفن مالف  قفالفعن  بالتوبة أ ّد الفرل،

ِحم لبتلبةل  دهلمي ليتلبلنلير لرر لأمردَّملَّر َل  ر لرام تر لبرُرضلِرَلألِ نِ ترتلرنر ل
و  يه لطع رر لو رحاب لِرُيسلرنهر لِرُت ل رجحألِ  رتجعلِرالظ هر لقردلأيرسلرر لرام تر ل

نر لهرللَّرَلِلنذالهررللبهر لق َنرةل نردهلُِخررَلبوت رهر لثرملقر للررر ل ردألالِرح لال هررملِ ي
وفففرل اهلل بتوبففة  ،هففذا فففرل ا يلحقفف  فففرل ،(1)(أنررتل  ررديلوأنرر لربررِلأختررُلررر ل رردألالِررح 

 .عباده أ د من هذا الفرل
! يعففه تعامففل ربفف  بيسففوأ األهففال  ؟! اهلل يفففرل بتوبتفف  ويرمحفف  ويقبففل توبتفف  مث ا تتففوب؟

فَفتَفَعاَمففل معفف  تعامففل العبففد الكففرمي مفف  سففيده الكففرمي، العبففد احلففر ال ففريف النبيففل؛ فمنفف  تراعففي 
فففاهلل سففبحان  وتعففاىل كيففف ا تتحا ففى   ،م ففاعر النففاس وتتحا ففى كثففريا  مففن اإلسففاءات إلففيهت

وهففففذه رمحتفففف  بفففف  وفرحفففف  بتوبتفففف  فففففمن اسففففتزل  ! معاصففففي  واإلسففففاءة إليفففف  سففففبحان  وتعففففاىل ؟
 .فبادر بالتوبة إىل اهلل تبارو وتعاىل ،يف معصية كبرية أو صغرية ،ت يف هطيال يطان فوقع
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والتوبففة إىل اهلل هفففي أن تنفففدم أ فففد النفففدم علفففى مففا ارتكبفففت مفففن الفففذن  أو الفففذنوب؛ تتحسفففر، 
فتففدفع   ،تنففدم، تففا  عقوبففة اهلل تبففارو وتعففاىل، تست ففعر جففالل اهلل وعظمتفف  الففذ  تعصففي 

تنفو  أا رجعفة : والثالفّن الفذن  وال فرط الثفاين؛ تُقلف  عنف ، هذه األحاسيس إىل اإلقال  ع
هفذا  إىلتعزم على ال  أ د العزم؛ العزم األكيد أن  ا تعفود  ،وا عودة إىل هذا الذن  أبدا
 :الذن ؛ فهذه  روط التوبة 

 .مث  العزم على أا تعود  ،الندم، مث اإلقال  عن الذن  
إن كنفت قفد وقعفت يف عر ف   ،هذه الثالبة أن تسفتحل وإاا كان الذن  ملخلو  فعلي  بعد  

 .أو يعفو عن وإن كنت أهذت مال  فتعيد إلي  مال   ،تستحل 
لال ُّوِرلِوناِذالِرحُّوالبا لْ َغلالِرحُّوالَّاِحار  ل }: قال تعاىل  َِ ِهد و ََ يِ لَِللِي َا  { ِواْل

ففر  ففهود الففزو   ففر بعبففادة  ،ر مبعففى حضففورههففؤاء واهلل هففت الكففرام؛ ا ي ففهدون الففزور؛ ُفس  وُفس 
ففر بففالكفر والبغففي واملعاصففي وغريهففا ،األوبففان واألصففنام ففر بعففدم حضففور الغنففاء ،فس  وُفسففر  ،وُفس 

 ،كل الفف ا بعففدم  ففهود اففالس السففوء؛ مثففل  ففرب اشمففر وغففريه مففن املعاصففي والقمففار ومففا  فف
وعتف   ،الكذب على الغري ُفسر أيضا  ب هادة الزور وهي ،ولعل اآلية تتناول هذه األ ياء كلها

فهففت ليسففوا مففن هففذا الففنمط، وا مففن هففذا النففو  الففذين يقففذفون النففاس مبففا لففيس  ،مبففا لففيس فيفف 
هفذه  فهادة الفزور والرسفول عليف  الصفالة  ،فيهت؛ يعه  فهادة الفزور أن تقفول يف غفريو الباطفل

ئر الكبففائر ومنهفففا وكبففا ،فاملعاصففي فيهففا كبففائر ،والسففالم اعتففي  ففهادة الففزور مففن أكففي الكبففائر
هلفففا مضفففار  ، فففهادة الفففزور؛ قفففد تفففؤد   فففهادة الفففزور إىل سفففف  الفففدماء، إىل هتففف  األعفففرا 

 هلففففذا اعتيهففففا رسففففول اهلل صففففلى اهلل عليفففف  وسففففلت مففففن أكففففي الكبففففائر، ،وعواقفففف  وهيمففففة جففففدا  

لِواَجِتنا  لالقِرَلِللال ُّورال} َا سفواء  فهادة الفزور أو (   64: احلا) { ِِ َجِتنا  لالالحَِّجِسلراِ لاَْلَِوثِ 
 .والبغي والعدوان والغيبة والنميمة وما  اكل ال أقول الزور بالكفر وال رو 

ر في  ةويف حفديّ أي بكفر  ،قرن سبحان  وتعاىل الزور بالنهي عن عبادة األوبان ل دة هطره
لير ل ر ب:لق نر ل!ل لالك ر َحلبرَُّ حلأن رئكملأَل:)قال رسول اهلل صلى اهلل عليف  وسفلت  ،اهلل عن 
لأَلل:ِقرر ل-لِج ررسلرتكئرر لوَّرر َل-لاللالرردي لو قررل لبرر هلللاْل ررحاس)ل:للقرر للاهلللرسررلل
وفسفرت اآليفة عففذه  طورهتفاش (1)(الر ورلو ره دألالر ورلوقرلللأَللالر ورلو ره دألالر ورلوقرلل
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وا هفذا؛ ألهنفت عبفاد  ،ففال هفذا ،وفس رت مبا  فسرت ب  من األقوال الل اكرناها لكفت ،األمور
نبالء فال يتعاطون  ي ا من ألفوان الفزور أبفدا؛ ألهنفت عبفاد الفرمحن  ،كرماء  ،ن وألهنت  رفاءالرمح

فكونفوا عبفاد الفرمحن وكونفوا  ،وصفوا عذه الصفات النبيلة الل أبى اهلل تبفارو وتعفاىل علفيهت عفا
 .إهوانا  يف اهلل تبارو وتعاىل على عبادت  وطاعت  ومر ات  سبحان  وتعاىل

 
 {  ِرحُّوالبا لْ َغلالِرحُّوالَّاِحار  للِوناِذا} 

: يسففمعون السففف  والطففيش والسفف  وال ففتت واللغففو الفففارك  ميففرون مففّر الكففرام كففيهنت مل يسففمعوا
لقِ ل لالِسَِلر  ل} َِ كمفا يف أول هفذه اآليفات؛ إاا مفر علفى لعف  وهلفو { ِوناِذالِخ طِ ِره م لاَلِج ها  ل

هإن كان يستطي  إ ،أو كذا مير مر الكرام أو بلسفان   ،بيفده إن كفان مسفتطيعا الف  ،نكفاره غفريَّ
فهذه من صفات عباد الرمحن فتحلوا عا؛ يعه إاا مسعت اللغو والسف  ورأيت اللغو  ،أو بقلب 

والكالم الفارك فاربي  بنفس  عن التنازل جملارات السفهاء؛ ا تلع  معهت، وا تفدهل معهفت 
 . محن وهذه إ افة عظيمة جدا  حافظ عليهايف سباب و تائت؛ ألن  قري  من عباد الر 

 
 
ِه ل  ن   لِو  َنِي ن  لل} حُّوالِ ِ يرَ لرِبِّهاَملِلَملِيوا يِ لناِذالذ َِّّح والباتيِ تا َا  {  ِواْل

!! الكافر واملغر  يف البد  واهلو  يسم  ليات اهلل تتلى علي  فيصر مستكيا  كين مل يسفمعها 
واملبتفففد  قفففد يقففف  يف هفففذا الفففبالء فتتلفففو عليففف  اآليفففات  ،اهلدايفففة الكفففافر كفففافر إا مفففن أراد اهلل لففف 

أبكفففت كينففف  مل يسفففم  وكينففف  مل  ،واألحاديفففّ وكفففالم العلمفففاء الراسفففخني فيعانفففد ويكفففابر، أصفففت
! وا يقبفففل النصفففيحة واملوعظفففة ،ففففال يفقففف  ،يبصفففر سفففلبت منففف  هفففذه احلفففواس؛ حفففواس اإلدراو
نانِْنررر ل}: ت كثفففرية ومنهفففا قولففف  تبفففارو وتعفففاىل خبفففال  عبفففاد الفففرمحن الفففذين وصففففهت اهلل يف ليفففا

ِ َتلقر   لبر ه َملِوناِذالت  اِيَتلِ ِ َيهاَملآيِ ت   لزِاِدتَره َملنايِن ن  ل يِ لناِذالذ َّاِحلال    لِوجا َا لاْل َِ ِوِ ِ  لاَلن َنران ل
َِل نِر ه مَلل.رِبِّهاَمليِرتِرلَِّْ  ل ْنر لِرزِقرَ لالْصرَِلِألِورا َِ يِ لي قاين رل َا َِللاْل ِاق رل لِمق ر  لل.ي ن َِ ن رل له رم لاَلن َنرا ِِ أ َولِررئا

لَِّحايم ل ِاِحأ لِوراَز   ل انِدلرِبِّهاَملِوِرَغ  (  3 -2: األنفال) {.ْله َملِدرِِج ت 
الكففاملوا اإلميففان؛ إاا تليففت علففيهت ليففات اهلل  ،فهففذه أيضففا مففن صفففات عبففاد الففرمحن؛ املؤمنففون

ا وعميانففففا  كمففففا يفعلفففف  الكفففففار األجففففال  وأهففففل البففففد   ا يفففففّرون عليهففففا صففففما  ،زادهتففففت إميانففففا  



 28 

األجال  أيضا؛ كثفري مفن أهفل البفد  تُقفرَأ علفيهت اآليفات يف أبفواب التوحيفد وأبفواب األحكفام 
فال يرفعون بذل  رأسفا  وا يسفتفيدون، وليات الوعيد  ،واحلالل واحلرام الل يقعون يف خمالفتها

ا بقَيت هذه البد  وملفا ولو كان أهل البد  ممن إاا اُك ر ب
َ
آيات اهلل يتذَكَّر ويتَّعظ ويزداد إميانا مل

 .بقي عليها أهلها قرونا  متطاولة
واشارجي مستمر على هارجيتف ،  ،والرافضي مستمر على رفض  ،فاملعتزر مستّمر على اعتزال 

ى إرجائف  والصويف الغار مستمر يف غلوه، وقد ي رتكون يف كثري من الضفالات، واملرجفيء علف
 .وكل قبور  على قبوريت 

 ،تُقرأ عليهت اآليات وتتلى عليهت األحاديّ وتبفني هلفت أقفوال العلمفاء فيسفتمرون علفى بفدعهت
ففروا  ،إهنففت ميففرون عليهففا صففما  وعميانففا  !  مففا السففر ؟ ليسففوا مففن نوعيففة عبففاد الففرمحن الففذين إاا اُك 

 ،ات اهلل زادهتفت إميانفا وعلفى رعفت يتوكلفونوإاا تليفت علفيهت ليف ،وإاا ُوِعظوا يتَّعظون ،يتذكرون
والفل اكفرت  ،ويعملون سائر األعمال الصاحلة الفل اكفرت يف هفذه اآليفات مفن سفورة األنففال

 .يف كثري من ليات القرلن الكرمي ومنها هذه اآليات الل نتحد  عنها اآلن من سورة الفرقان
وصفففات عبففاد الففرمحن فففماا   ،ملففؤمننيفاحرصففوا علففى أن تستسففلموا وتنقففادوا وتتصفففوا بصفففات ا 

ِوناِذالت  ايِرررَتلِ  ِرررَيهاَملآيِ ت ررر  ل}ل:وإاا كنفففت علفففى صفففواب ففففازدد إميانفففا ،كنفففت علفففى هطفففي ففففارج 
رررَملنايِن نررر  ل  ،أو باملبتفففدعني الضفففالني ،وإيفففاو مث وإيفففاو أن تت فففب  بالكفففافرين ا احفففدين{لزِاِدتَره 

 .تتصف عذه الصفات ،املعاندين
لسفففففلفيني أو املتسفففففلفني ينحفففففر  يف جزئيفففففة أو كليفففففة مث تتلفففففى عليففففف  اآليفففففات واهلل إن بعفففففل ا 

يصفففبو أسفففوأ وأفجفففر  ،فيصفففبو أسفففوأ مفففن أهفففل البفففد  ،واألحاديفففّ وأقفففوال العلمفففاء ففففال يرجففف 
وأهبّ من أهل البد ؛ ألن في   فبها باملرتفدين، املرتفد عفر  اإلسفالم وعفر  احلفق مث احنفر  

وهففذا الففذ  كففان سففلفيا مث  ،بففّ مففن الكففافر األصففليعففن اإلسففالم وارتففد عنفف ، فهففو أقففبو وأه
وأ ففد عنففادا ويففدهل يف الكففذب والبهتففان يف حماربففة  ،احنففر  يكففون أقففبو مففن املبتففد  األصففيل

 !!احلق وأهل  
وحنن نعفيش مفن سفنوات مف  أنفاس يلبسفون لبفاس السفلفية وهفت أكفذب وأفجفر مفن أهفل البفد  

د والنصفار ؛ هفؤاء ففيهت  فب  باملرتفدين الفذين ويقعون يف كذب يفجل من  اليهو ! والعياا باهلل
وأه ففى أن بعضففهت يقفف  يف الففردة والعيففاا بففاهلل، ألنفف  عففر   ،عرففوا احلففق ونابففذوه وحففاربوا أهلفف 
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يف أناس يرفعفون فهذا اآلن ير   ،وأبغل أهل  وحارعت -والعياا باهلل -احلق وحارب  وأبغض  
فاحففذروا هففذه األصففنا   ،وأحففّط أهالقففا   ،سففلف وهففت أسففوأ مففن اشلفففمففن البففيهنت  عقففريهتت

 . وحذ روا منها 
 ،تنصفففح  بفففالرجو  إىل احلفففق وتفففي  لففف  بفففيقوال العلمفففاء وأحكفففامهت املعّضفففدة باألدلفففة والياهفففني
. فيطعنففون فففيهت ويسففقطوهنت، ُيسففِقط احلففق وأهلفف ، وُيسففِقط األدلففة والياهففني ويت ففّبّ بيباطيلفف 

وحفذ روا مفنهت ففمهنت قفد سفلكوا أنفسفهت  ،ن أهفل البفد مف حتفذرونفاحذروا من هفؤاء أ فّد ممفا 
 . -والعياا باهلل  -يف  ّر أنوا  أهل البد  

وحنففن نسففيل ونطلفف  مففن املخففدوعني عففذه األصففنا  الردي ففة أن يّتقففوا اهلل يف أنفسففهت ويتحلّففوا 
َكررم ل  رم لب ل }: بفيهال  املفؤمنني وأهفال  عبفاد الفرمحن؛ ففال يصففريون عفن احلفق صفّما  وعميانفا 

لِِره َملَلِل َِل   َنا   (  . 171: البقرة) { يِرَعقا  ل
ا يُعَذرون في ؛ ألهنفت  ،قبيحا  جدا   ،فهؤاء املخدوعون مقل دون؛ تقليدا أعمى، تقليدا  مذموما  

فيسففتمرون يف هففذا التقليففد الباطففل الففذ  ي ففب  تقليففد الكفففار  ،يسففمعون احلففق وأدلتفف  وبراهينفف 
ُِِِِ ر ُّلنِ لالْسر ايَِللل}: ة ؛هؤاء يقولون يوم القيام رَملل.رِبْرِن لنانْ لِأطَِعِن لِس ِدتِرِن لوَّ  ِرِحا نِ ل رِبْرنِر لآتاها

ه َملِلَعن  لَِّ ايحا ل لِواَلِعنرَ ابا َِ َِِي الراِ لاَلِع َع وليات كثرية وأحاديّ (  33 -37: األحزاب ) {  ا
 .يف اّم هذا التقليد اشبيّ

مسففتقيما ؛ ا  ،صففاحلا   ،تقيفا   ،هفل؛ يريففد احلففق ففال يعرففف  فيقلفد عاملففاهنفاو تقليففد يُعفَذر فيفف  ا ا 
زي  وأنففت جاهففل فوإمنففا تبحففّ عففن العففامل التقففي النفف ،تقليففد الفجففار ا عففذر فيفف  ،يقل ففد الفجففار

َِل}: فتسيل  امتثاا لقول اهلل تبارو وتعاىل  َََِّّحالناَلَّ نرت َملَلِلتِرَعِ ن رل  لالنحف) ل{ِِ َسُِل لَالِأَهِنلالر
وا  ،ا  ا يسففففيل رافضففففي! فهففففو حففففريص علففففى احلففففق ويتحففففّر  املسففففؤولني؛ مففففن يسففففيل ؟ ،(36:

يففذه  إىل العففامل بالففذكر بكتففاب اهلل وسففنة رسففول اهلل فيسففيل ؛ ،وا  ،وا ،اوا فففاجر  ،اهارجيفف
سفففنة الرسفففول عليففف  الصفففالة  ألنففف  يريفففد احلفففق فيجيبففف  العفففامل لهفففذا  حجتففف  مفففن كتفففاب اهلل ومفففن

أمفا الفذ  يتبف  هفواه ويقل فد مفن يواففق  ،هفذا يُعفَذرتهد يف املسيلة حس  طاقت  أو ي والسالم،
 .هواه فهذا ليس مبعذور 

ففروا بآيففات رعففت مل يفففروا عليهففا صففما  وعميانففا  بففل  فهففذا مففن صفففات عبففاد الففرمحن أهنففت إاا اُك 
َاََّحالأ }:وتطمفف ّن قلففوعت بففذكرها ،يتقبلوهنففا ويبكففون عنففدها وتق ففع ر جلففودهت عنففد اكرهففا َلِلبارر
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؛ تن ففرل الصفدور، وتطمفف ن القلفوب وتق ففعر ا لففود ( 23: الرعفد ) {  ال  ر الِتَتِنررئا ُّلاَلق   ررلب ل
فكونففوا مففن هففذه األمنففاط (  26: الزمففر ) {  ث ررْملتِ ارري  لج   ررلد ه َملِوقر   ررلبر ه َملنالِرر لذاََّررحالال ْرر ال} 

ا  ويف أهالقففف  مففف  النفففاس كرميفففا ، ويف الكرميفففة الرفيعفففة؛ ألن اهلل أكرمففف  باإلسفففالم، فكفففن كرميففف
وأكثففر انقيففادا لفف  سففبحان   ،وأطففو  هلل سففبحان  وتعففاىل ،أهالقفف  مفف  رب العففاملني أكففرم وأكففرم

 .وتعاىل
مفففن صففففات الكفففافرين وأهفففل البفففد  املعانفففدين الفففذين يسفففمعون اآليفففات واألحاديفففّ واملفففواعظ ف

 . -والعياا باهلل-والزواجر فيخّرون عليها صماا وعميانا  
ِن لِوذ رِّيْ تاِن لقر ْحِألِأَ ي   ل} : مث يقول تعاىل  لرِبْرِن لِهَنللِِن لراَ لِأَزِواجا َِ يِ ليِرق لل ل َا  {  ِواْل

 ،هففت علففى هففذه الصفففات الكاملففة ا ميلففة وعلففى هففذه األهففال  العاليففة ويطلبففون هففذا لغففريهت
قفّر عينف  أن يفر  أسفرت  وا ت ير في  فهو ا ،وأن يبدأ هذا اشري بيسرهتت ،يريدون اشري أن يعتّ 

َِل}ل:بل يطل  من اهلل تبارو وتعاىل أن يه   ،واقعة يف ااحنرا  ويف املعاصي يِ ليِرق لل رل َا ِواْل
ِن لِوذ رِّيْ تاِن لقر ْحِألِأَ ي   ل ا تقّر أعني هؤاء املفؤمنني؛ عبفاد الفرمحن إا {   رِبْرِن لِهَنللِِن لراَ لِأَزِواجا

وا تقفففّر عينففف  أبففففدا وا   ،ويسفففتقيت علفففى دينففف  عقيفففدة ومنهجفففا ،اهلل تبفففارو وتعفففاىلمبفففن يطيففف  
أو ينحر  يف عقيدتف  ومنهجف ؛  ،تكتحل براحة إن رأ  من أهل  من يعصي اهلل تبارو وتعاىل

فيطل  مفن اهلل سفبحان  وتعفاىل أن  ،قرة عين  يف ما ير ي اهلل تبارو وتعاىل ،ا يسرتيو لذل 
وحنففن نيهففذ  ،ومفف  الفف  يففدعو إىل اهلل تبففارو وتعففاىل ،واسففتقامة أقاربفف  وأسففرت  يقففر عينفف  بمميففان

صفففاهتت ا مففن هففذه اآليففات فقففط؛ نيهففذها مففن القففرلن الكففرمي ومففن سففنة النففل عليفف  الصففالة 
رررِنل }: فلهفففت صففففات عظيمفففة جفففدا   ،والسفففالم ِوِررررَ لِأَمِسررر  لقِررررَلَل لرِّْنررر لِدِ ررر لنالِررر لال ْررر الِوِ نا
رِالِأَمِسر  لل.قِ ِللنانْناالراِ لاَلن َس اناي ِلِ  لاح  لوِل َِِعلبا لْتاالها ِوَِللِتَسِتلايلاَلِحِسِنة لِوَِللالْسيِِّئة لاَد

ِن  لِ ِداِوأ لَُِِّنْ  لِولاا لِمنايم ل لِوبِريرَ ِِ ِن َايلبِريرَ ِذالاْل ؛ فهفو يفدعو إىل ( 63 -66: فصلت ) {  ِِِا
وا يفدعو إىل اهلل إا عبفاد الفرمحن الصفادقني  ،ي إىل اهللاهلل تبارو وتعفاىل وا أحسفن مفن الفداع

ل }: ويقفففول تعفففاىل ففففيهت  ،املخلصفففني لباررر َلِنَعح وفا َِ َُر ح و لتِررر رررِحلأ ْررررة لأ َخحاِجرررَتللا نْررر سا َّ نرررت َملِخيرَ
لبا ل  رر ال َِ ن رل لاَلن نِكررحالِوتر َنرا لِ ر ا َِ ِهرَل هفذه مففن  ،؛ هفذه مففن صففاهتت( 114: لل عمفران ) { ِوتِرنرَ

وحيفففاولون إزالتهفففا  ،ا يقفففّرون املنكفففرات ،مفففن صففففات املفففؤمنني الكفففاملني ،عبفففاد الفففرمحن صففففات
فاسفتحقوا مفن اهلل  ومفن  فاعهت بقدر ما يستطيعون؛ ألن الذ  يقّر على املنكرات هت اليهود
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لِداو وِدلِو ايِسر لابَر }:اللعنات  َا يِ لَِِِّح وَالرا لبِناالناَسرِحاَايِنلِ  ِر للاِسر  َا لل عاِ لاْل ِِ لِررَحِيِملِذلار  ا
َِل َِل.باِن لِ ِصلالوَِّْ ن لَاليِرَعِتد و ِع  رل َِ لِ  لرُّنِكح لِِرِع  له للِ اَئِسلِر لَِّر ن لَاليِر َِ ) { .لَِّ ن لَالَِلليِرتِرِن ِهَل

وسفائر األنبيفاء  ،؛ اسفتحقوا مفن اهلل اللعنفات علفى ألسفنة النبيفني الكفرميني( 71 -73: املائدة 
ل،ررر لرأْلرررنكملرنكررحالِ يغيررحهلبيررده)ل: هنت أبففدا، فففماا رأيففت منكففرا ا يفففالفوهنت؛ ا يفففالفو 
ويف حديّ ابن  (1)(َِِللمليستتعلِ ق   لوذلِلأ عفلاْلين َل،َِِللمليستتعلِ  س ن 
ر لرر لن رالبعثر لاهلللِرال: ) أن رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلت قال  :مسعود ر ي اهلل عن  

لبرُرحهأرةلق  النَللَّ َلل لر لأرت لملاري لبسرنت لويقتردَو لوأ ح بليُخرََو ثرملننهر لل،َل
لررر لَلليررنرحَو لويِع ررَل لررر لَلليِع ررَل ِنرر لج هرردهملل،تو ررفلررر لبعرردهملخ ررلفليقللررَل

ور لج هدهملبق   لِهرللررنر للريسلل،ور لج هدهملب س ن لِهللرنر لل،بيدهلِهللرنر 
 .  (2)( ورا لذلِلر لاْلين َلم ةلخحدل

لسيف؛ ا هاد يكون باللسان، بالقلت، بالبيان، بمقامة احلجة، وا هاد ليس  رطا أن يكون با
وقففد يكففون  ،وقففد يسففتطي  أن ياهففد فيغففري  بيففده ،وهففذا جهففاد األنبيففاء علففيهت الصففالة والسففالم

من هؤاء اشلو  مرتد ين وعنده قفوة وعنفده دولفة وعنفده  فوكة فيجاهفدهت كمفا جاهفد  فيخ 
فقففففد يكففففون هففففؤاء  ،وجاهففففد غريهففففا بالسففففيف ،لباطنيففففةوجاهففففد اإلمساعيليففففة ا ،اإلسففففالم التتففففار

 ،فمففن عنففده سففلطة وقففوة و ففوكة ياهففدهت (3)( ررر لبررد للدينرر لِرر قت له: ) اشلففو  مرتففّدون 
يقففاتلهت، ويقففتلهت؛ إاا امتنعففوا عففن الزكففاة، امتنعففوا عففن الصففوم، امتنعففوا عففن الصففالة ياهففدهت؛ 

سالم فعلى من ميتل  القدرة من السلطان ألن باإلمجا  إاا امتن  قوم من  عرية من  عائر اإل
هففذا يففدهل يف تغيففري املنكففر وهففو مففن صفففات املففؤمنني الففذين يففيمرون بففاملعرو   ،أن ياهففدهت

 .وينهون عن املنكر
وقفد حيف  أهفل هفذا املنكفر وي فاركهت  ،فكثري مفن النفاس قفد  ميفّر بفاملنكر ففال حيفرو فيف  سفاكنا  

إياو أن تكون من  ،فمياو -والعياا باهلل-رة من إميان ليس وراء ال  مثقال ا: فهذا يقال في 
 .هذه األصنا  
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ْية لِوِسَِلر  ل }: مث يقول تعاىل  ِايِه لِتحا ل َِ لاَلغ َحِِِةلباِن لِ  ِرح والِوير ِ ْقَل َِ لي َجِ َو ِِ  {  أ َولِئا
{ ن ْتقاريِ لناِر رر  لِواَجِعَ نِر للا َل} :ويف مفا قبلهفا  ،الغرفة هنا مفرد ولكن يراد ب  ا نس يعه الغر 

اجعلنا أئمة نقتد  بغرينفا ويقتفد  بنفا : فسرها البخار  قال  ،يعه داعية؛ يعه إماما للمتقني
؛ يقتفد  مبفن سفلف مفن األئمفة فيفدعو اهلل أن  -أو كما قال البخفار  رمحف  اهلل تعفاىل  -غرينا

 ،يعفه أئمفة{نِر للاَ ن ْتقاريِ لناِر رر  لِواَجِع َل} يعل  قدوة وإماما؛ إماما يعه أئمة؛ ألهنفت هفت مجاعفة 
يتمففففى أن يرزقفففف  اهلل العلففففت النففففاف  والعمففففل الصففففا  وأن يكففففون مففففن عبففففاد اهلل  ،فففففاملؤمن يففففدعو

ويتمفى أن يكفون إمامفا يف اشفري ا يف  ،الصادقني املخلصني الذين وصففهت اهلل عفذه الصففات
صحيحة واملناها الصحيحة وييمرهت أن يكون قدوة حسنة للناس ين ر فيهت العقائد ال ،ال ر

ويتحمففل األا  يف سففبيل اهلل تبففارو وتعففاىل؛ ألن األنبيففاء أئمففة  ،بفاملعرو  وينهففاهت عففن املنكففر
النففاس وهففداهتت وقففادهتت ويففيمرون بففاملعرو  وينهففون عففن املنكففر ويففدعون إىل اهلل وياهففدون يف 

فممامفففا حففف  يف  ، تبفففارو وتعفففاىلويلقفففون مفففن األا  مفففا ا يعلمففف  إا اهلل ،سفففبيل اهلل واىل لهفففره
علفففى األا ، إمامففا يف التفففزام احلففق، إمامفففا يف مواجهففة الباطفففل، فممامففا يف الصفففي علفففى  ،الصففي

 ،فيهفففا الضففالل فيهفففا اشالعففة وااحنفففرا  ،مواجهففة الباطففل واملنكفففرات؛ واملنكففرات فيهفففا ال ففرو
 : فيكون إماما للناس يف كل ميدان من ميادين اشري 

يْرة لِوِسرَِلر  لل.َ ِن للاَ ن ْتقايِ لناِر ر  لِواَجعِلل} ِايِهر لِتحا ل َِ لاَلغ َحِِرِةلباِنر لِ ر ِرح والِوير ِ ْقرَل َِ لي َجِ َو ِِ { أ َولِئا
 .الغرفة ا نة؛ غر  ا نة والغرفة هنا مبعى الغر 

)لل:قال وسلت علي  اهلل صلى النلوألهل ا نة غر  فعن أي سعيد اشدر  ر ي اهلل عن  أن 
لِرالالغر بحللللالردريلالكلَّنلتتحا َولَّن لِلقهملر لالغحفلأهنليتحا َولالجنةلأهنلنَ

لرنرر زللللت ررِلاهلللرسررللليرر :للقرر للال،بيررنهملررر للتِ  ررنلالنغررحبلأولالنَررح لررر لاْلِررق
للللللللللللو ررردقلالبررر هلللآرنرررلالرجررر للبيررردهلنِسرررالوالرررَيلب ررر :للقررر لل، يرررحهملي  غهررر لَللاْلن يررر  
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل.ل(1)( ي لالنحس

وحتفد  عفن جفزائهت؛ حتفد   ،املهت أن اهلل تبارو وتعفاىل وصفف عبفاده عفذه الصففات الكرميفة
 : عن جزائهت الذ  ادهره اهلل تبارو وتعاىل هلت مبا كانوا يعملون 

                                                 

   ( . 2361)ومسلت (  6436)ر  رواه البخا (1)



 33 

َِلاَدخ   ررلَالاَلِجنْررِةلباِنرر لَّ نررت َملتِرَعنِل}  ررَملنالِرر لل} ،( 62: النحففل ) {   ررل يِ لاتْرِقررَلالرِبْره  َا رريِقلالْرر ِوسا
ررَملِخِ نِرتر ِهرر لِسررَِل  لِ  ِررَيك َملطاَ رررت َمل اَلِجنْررةالز ِرررحا لِمتْرر لناِذالِج ؤ وِهرر لِوِ تاِحررَتلأِبَرِلابر ِهررر لِوقِرر ِللِله 

َايلِ دِلل.ِِ َدخ   لِه لِخ لاداي ِل رِ لاَلِجنْرةالِوقِ ل لالاَلِحَند للاْ  الاْل قِرِن لِوَ ِده لِوِأَورِثِرِن لاَْلَِرِضلنِرِت ِرْلأ لرا
لاَلِع را اي ِل َِ  لِِناَعِملِأَجح  لِن  . تبارو وتعاىل(  73 -76: الزمر ) { .لِمَيث 

ليففات كثففرية وكثففرية ومنهففا أهنففت يلقففون  ،ليففات كثففرية حتففد  اهلل فيهففا عففن جففزاء عبففاده املففؤمنني 
يْررة ل}ل:يف اآليففة الففل تلوناهففا مففن سففورة الزمففر هنففا قففالكمففا   ،فيهفا حتيففة وسففالما ِايِهرر لِتحا ل َِ ِوير ِ ْقررَل

رررنِّلبِررر ب لل}:وقفففال يف ليفففات أهفففر  ،{ ِوِسرررَِلر  ل لِ  ِرررَيهاملرِّررر لَّ  َِ ِسرررَِل  لل.ِوالِنَِلَاِكرررة ليِرررَدخ   ل
عضفففهت بعضفففا  فيحيفففون ب( 23 -26: الرعفففد ) {  ِ  ِرررَيك ملباِنررر لِ ررر ِرَحت َملِِرررناَعِمل  َق ِررر لالرررْدارال

 .وحتييهت املالئكة ويسكنهت اهلل الغر  العالية؛ يستحقوهنا؛ ألهنت  عباده سبحان  وتعاىل
 
 
 
 
 

 ،فاحرصففوا أ ففّد احلففر  أن تكونففوا مففن عبففاد الففرمحن الففذين وصفففهت اهلل عففذه الصفففات الكرميففة
عففيت  ا يعلمفف  ن ،باإل ففافة إىل الغففر  ،وكافففيهت يف الففدار األهففر  عففذا ا ففزاء العظففيت ،النبيلففة

لِجررِ ا لباِنرر لَِّرر ن لال} : إا اهلل تبففارو وتعففاىل  ررِالِله ررملرِّرر لقر ررْحأالِأَ رري    ِا لْررر لأ َخ ررس  َِ ِِررَِللتِرَع ِررم لنِر
ل َِ رسفول اهلل عليف    فهدت مفن: سهل رمح  اهلل  -أظّن  –قال  ،( 17: السجدة ) {يِرَعِن  ل

قفففال صففلى اهلل عليففف  وسفففلت يف لهفففر مث  ا نفففة حفف  انتهفففى السفففا  وصففف فيففف  الصففالة والسفففالم
اقترحألوَللخترحل  ر لق رنلبَرحلثرملل،َلل ري لرأتلوَللأذَلسرنعتِيه لر لل": قال حديث 

نِر ه َمل}ل:  هَهلاْلية ْنر لِرزِقرَ لرِبْره رَملِخَلِر  لِوِطِنعر  لِورا َِ ليِرَد  ل عا لاَلِنِضر جا ِِ لج ن لبر ه َملِ  ا تِرِتِج 
َِل ِاق ل لل.لي ن َِس  لَِِِللتِرَعِ م لنِر َِ لِجِ ا لباِن لَِّ ن لاليِرَعِن  ل ِاِالِله ملرِّ لقر ْحأالِأَ ي    (1)"  {لْر لأ َخ

  - (
 .-( 17 -13: السجدة 
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ولففيكن أهففت مففا عنففدو أن تكففون مففن عبففاد الففرمحن  ،فلففيكن هففدف  مر ففاة اهلل تبففارو وتعففاىل 
ومنهففا مففا  ،  املففؤمننياملتحل ففني عففذه الفضففائل وهففذه املزايففا يكرمفف  اهلل تبففارو وتعففاىل مبففا وعففد بفف

 . وعدهت ب  يف اآليات الل تلوناها عليكت 
املطيعفني لف  املتحلّفني  ،أسال اهلل تبارو وتعاىل أن يعلنا وإياكت مفن عبفاد الفرمحن املتوا فعني هلل

 .، إن ربنا لسمي  الدعاءاباألهال  واألعمال الل حيبها اهلل وير اه
 . وفقنا اهلل وإياكت ملا حيب  وير اه 

***********          *****          ********** 
ل   لالَي لربيعلل و ح ههَهلالن دأللق  لبتِحي 

-لمِظ لاهلللتع ل -
لأخلَّملِلازلالج اَحيل

-ل ِحلاهلللل لوللالدي -
 .هرل91/2/9221:لِال

-لوس َحلبَلدلالنس ني للركةلمحسه لاهللل-
 
 
 
 
 
 


