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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 

ُُ  ِ  ﴿: قال اهلل تعاىل ُِ عَاا بُانَا   َوِإْذ َقاَل لُْقَماا اَ  عَِظهُا ُُ ِِ َو ِِ   َ  ْبنِا ْْ بِالَّ ا ِِ ُتْشا
َْ َلهَُّْا ع َظِها  ع  ِْ ا ُ  الشِّ َنا -31-ِإ ناا  نْ الِ  َوَوص ا اْ ُْ ُِ َو ُ ا ُُّ ُِ ِِ َمَمََّْها عْا ََ َُ ِبَ اِل َساا

ٍن َوِفَصالُ  ُْ ُِ  ُِ َظََّى َو ْعَإ ِإلَا   اْلَمِصا  ََ ِْ لِا  َوِلَ الِا ُُ ُِ اْشا َُْ ِن َُّ  -31-ِف  َظا

اا َوِإُ َُ َْ بِاا   ِِ َْ َظَّااى َُُّ ُتْشاا ا ََ اا َُ ِِ ِظَّْاا ع فَاا َ َجا  ُتِطْظُهَمااا ا لَااْ َ  لَااَإ بِاا

اااْن َُّنَااااَ  ِإلَااا    َُ ُِوفاااا  َوات هِاااْ  َناااِه َل  َُْظ نْاَ ا   َ ُهَما ِفااا  الااا  ثُااا   ِإلَااا   .  َوَصااااِمهاْ
 َُ ُُ  ِبَما ُكنُهْ  تَاْظَمَُّ  ْ  َفأُنَاهُِّئ ُُ ِِْجُظ بُاَن   ِإنا َها ِإُ تَاُإ ُِ ْاَقااَل َمه اٍ   عَا -31-َُ

ُُن ِفا  َصاْ َِ ٍ  َِْلٍل فَااَه ا ََ ْرِض عَاْأِ  ِبَهاا ِفا  الس اَماَواِ  َُّْو ِفا  ا َ َُّْو  ُِّاْن 
ُ  الَّ َِ  ُِ ِإ ِه  الَّ  ََ َِ ِ  الص ا َ عَا بُانَا   َُِّقا -31-ِع َلِط فع  ُِوِ  َوانْا ِْ بِااْلَمْظ ُُا  َ  َوُّْ

اْن َظاْ  ِ  ُ  َذلِاَإ ُِ َُاا ََُّصااَبَإ ِإ ِْ َظََّاى  ِِ َواْصاِه ا َُ َوَ   -31-ُُا ِر ا ُ  َظاِن اْلُمن
َْ ِلَّن اااِ  ُتَصاا  َ اا ََ  ِْ َِ  َ  ْرضِ َتْمااِ  ِفاا  ا َ  َو َ  ظِّ ُ  الَّ اا َِمااا  ِإ ُعِحاا   ُكاال   َُ

َْ ِفا  -31-ُُْ هَااٍل َفُ اا ٍر  َِ َُْشااِ َإ َواْضُضاْ   َواْقِصاا اا َُ ُ  َُّن اان َصااْ ِتَإ ِإ ُِ
ِِ  ْصَ اِ  َلَصْ  ُ ا َ   (.31-31: لقمان)  ﴾  -19- اْلَحِم 
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وصالبهه ونالن اتهالع  احلمد هلل والصالة  والسالةع ىلالس ر الهللل اهلل وىلالس  لاله    
 .هداه
 :دأنا بع    
 عمعالن بالالع العقيالالد  الالالي فقالد أحههالالن أن مل ناله ه هالالاه اليالالاة الع يمال     

أى الالم اليالالاة  والعهالالاد  واالخالالةأل واالنالالر بالالاملعرو  والننالالي ىالالن املنكالالر  نالالن
مالاللعلم  الالالي ينه الالي أن ملالالدبرها ومسالالل يد نننالالا ىقيالالد خ وىهالالاد خ وأخةقالالا  المنالالا

العلالالم لنعمالاله ولنلمبلالالع فالالا معرفالاله نالالن سلالالاس اهلل ونالالن  الالن  ر الالهللل اهلل و الال ته 
 . اهلل ىليه و لم صلس

 
نشالنهللر  - لقمالان احلكاليم -تهالار  وتعالاىل يالاسر معملاله ىلالس لقمالان فالاهلل    

لقمالالان احلكالاليم  الن اهلل لالالند لالاله ب مالاله قالالد : هبالالاا الهللصالالي ال ي الالاسر اال ويقالالال
احلكمالال و وحيالالا  تالالاه اهلل احلكمالال  فعليالاله أن يشالالكر اهلل تهالالار  وتعالالاىل   تالالاه

ا ﴿ :  هبامه وتعالاىل ووضع قاىد و فقال ُُ فإنماا عَ  َِ َُ ن َشاوَُ  فساِنِ لِ شا

تعهللد ىليهو فاهلل غين محيدو ان لالكره النالاف ففم سالنمو وان   ﴾ الن ال ائد 
لالكرهمو وال يرالره وبالهللدهم وس الرهم سمالا نالر بنالا  س الروا فعلالينمو ال ي يالده

عااا ظهااال  : ) هرضالالي اهلل ىنالال غالال  نالالر  ونننالالا نالالا  سرمالالاه ه حالالديا أ   ر
ِون  ولَ إنُ  لن تهَّغ ا ضِِّ  فَ   (.  غ ا نفظ  فهنفظ نَّته نهض

 
ِِ  فناه القاىد  نهللوهللد  ه الكلاس والسالن  ﴿     َُاْن َظِماَل َصااِلحا  َفَِّنَاْفِسا

َهااااا ااااْن ََُّناااااَ فَاَظََّ اْ َِ  َوَُ ٍ  لََِّّْظِه اااا ااااا رَب ااااَإ ِبهَاااا    (11فصالالالاللن )﴾  َوَُ
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لقمالالالان بالالال ن اهلل قالالالد وههالالاله احلكمالالال  و سالالالر هالالالاه القاىالالالد   أثالالالهلل اهلل ىلالالالس    
ُُ  ﴿ : تاهالا اهلل لقمالان  الع يمال    بالع بعالحل احلكمال  الالي َوِإْذ قَااَل لُْقَماا

 َ ُُ ِِ َو ُِ عَا بُاَن    َ  ِ ْبِن َْ َلهَُّْا ع َظِها  ع  عَِظُه ِْ ا ُ  الشِّ ِِ ِإ ْْ بِالَّ ا ِِ ﴾ احلكمال   ُتْش
هي وضع الشيء ه نهللضعهو وهاه نن حكم لقمان ونالن ساله داىيال  حكاليم 

ويرالعهللن االنالهللر االنالهللر ه نهللاضالعناو واالمهيالاء سلنالم ىلمالاءو حكمالاء  يرالع
ه دىالالهلل م ىلالالس أ الالاف هالالاه احلكمالال  ويربالالهللن النالالاف  ه نهللاضالالعنا ويسالال ون

 . ىلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالس أ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاف هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاه احلكمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 

 

احلكمال  أن تهالدأ بالال هم االنالهللر ف كنالاو سمالالا ه حالديا نعالا  الالالاي  فمالن    
صالاللس اهلل ىليالاله و الاللم ملالالنن  الالالدىهلل  اىل اهلل تهالالار   هالالهلل بيالالان نالالن ر الالهللل اهلل

ا: )  وتعاىل ُُّل كها  فَّ ُن ُّول ُا تاَظ ُ  إل اِ شاهال   إنإ تأت  قُ 
ا و لقمالان سالالي يعالين دى ال( ثا  ذكاِ الصا   وال كاا ...إ  اهلل  ُُّ   إلاِ

وهنالالاه ىالالن الشالالر و   بعالالد  لالالي والالاء أنالالره بالصالالة  واالنالالر  ابنالاله اىل اللهللحيالالد
 . هالالالالاا نالالالالن االدلالالالال  ىلالالالالس حكملالالالاله بالالالالاملعرو  والننالالالالي ىالالالالن املنكالالالالرو

 

الصالالة  والسالالةع ه  س نالالنن  االمهيالالاء ىلالالينمونالالن احلكمالال  أن تسالال  ىلالال    
 . دىالالالالالالالهلل  النالالالالالالالاف وتالالالالالالالريهلنم ىلالالالالالالالس ديالالالالالالالن اهلل  تهالالالالالالالدأ بالالالالالالالاالهم فالالالالالالالاالهم

 

فة لي أن العقيد  واللهللحيد وتطن  العقهللل واجمللمعاة نن الشر  هالاا     
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اال اف االصيه الالاي ال والهللأ أن ي هالدأ بشاليء قهلالهو والالاي يلذالاوأ هالاا  ههلل
 . ي هاا املنن  فقد ضه  هللاء السهيهنناه  ختال املنن  وخيرتع

 
ُ   ِْْشا  تُ  ﴿     ِْ لَ  بااهلل إ ال أى الم نالن الشالر  بالاهلل  ﴾  ها ظَ   ع َّْاهُ الشا

ُِ   مال  ال ي  الر قالال تهالار  وتعالاىل ﴿ تهالار  وتعالاىل  الماله ُُّ  إُ اهلل   عغفا
ِْ بِ وعغفاِ ِْ بااهلل فُأنماا  ﴿﴾  ُاا لُو ذلاإ لمان عشااَ عش ان عشا ُو

ا ا ِ  ََ ِعم فا  َُ الساماَ ف نُِ ﴾  ح قُااُ َناه طفاِ الط اِ ُّو تها   باِ الا
ُ   ﴿: وقال ِْ لَ  إ  .﴾  ظه   ع َّْ هُ الش

 
ي ال    :ىالن ىهالد اللالهض رضالي اهلل ىناله قالال     عَن مَُنُا ا  ﴿ل ِمالا مال َ ل النه هالاه اله ِِ ال ا

﴾ ل ِع  لي ىلس أ صهب اسض النيب صلس اهلل ىلياله  ِإعَمانَاُهْ  ِبهَُّْ ٍ  ول  عَاَِّْهُس ا
:  فقال ر هللل الِلهض صلس اهلل ىلياله و اللم! أ يالُّن ا مل ي  هلضمه مال  هس ه  ؟: و ق ال هللا و لم

الان  )  الرض ه بضاللالهض اضِن  يالا بال الين ِ ال  : بهنضالهض لض  ليس سمالا ت   نُّالهللن  ا الا هالهلل سمالا قالال ل قهم  ت شه
 (. ى  ضيم   الشِّره   ل   لهم  

( )
  

االسالالالوو والك الالالر  ا الالالا هالالالهلل الشالالالر فهالالالع أالالالم أن املالالالراد بالشالالالر  ا ا أ لالالالع     
 الع الاليم الالالاي يسالاللبع صالالاحهه غرالال  اهلل الشالالديد وتعايهالاله ا الالالد امل بالالد 

ِْ لهَّ  ظه  ﴿ :ه  م  ال ي  ر وأاا قال لقمان البن  .﴾  إُ الش
   قال اهلل تهار  وتعاىل سةنا نعرتضا أثناء وصايا لقمان احلكيم البنالهو    

لياة يقرن حّع الهللالدين حبّقاله  فلال ا الهللصالي  واهلل تهار  وتعاىل ه ىدد نن ا
                                                 

 (.1111)أخروه الهمباري ه صبيبه برقم  -  
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 اهلل تهار  وتعاىل   يعقهنا الهللصي  حبع الهللالدين ه ىدٍد نن اليالاة ﴿ حبع

ْعنِ  ََ ِِ َشاْ ئا  َوبِاْلَ الِا ُِِك ْا بِا َِ َوَ  ُتْشا وْا الَّها َُ ضاى رباإ وقَ  ﴾ ﴿ ِإْمَساانا   َواْظهُا
 .﴾  إمسانا   وبال الَعن اهُ إ  إع   ََ ظهُ تَ  ُّ   
 

َنا الِ  ﴿: وهنا  سر وصي  لقمان البنه وىقهنا بقهللله     ِِ َوَوص  اْ عْا ََ َُ ِبَ اِل نَسا
ناا   ُْ ُِ َو ُ ا ُُّ ُِ ْعَإ  َمَمََّْها ََ ِْ لِا  َوِلَ الِا ُُ ُِ اْشا َُْ ِن َُّ ُِ ِفا  َظاا اٍن َوِفَصااُل ُْ َظََّاى َو

ُِ  ِإَل     .﴾  اْلَمِص 
 

حتالاللم ىليالاله أن  او وبالالع اال الالهاس الالاليسالالن الينمالالي   ه أنه يهالالد  والض  حبالالعِّ  اه  ِصالالو      
 يشالالكر أمالالا ويعالالر  حقنمالالالاو ألالالار اىل نالالا ا تعالالا  االع الالالالي أوصالالا  اهلل

 يعالين  ضالع اخ ىلالس ﴾ َّاى وُانٍ ا ظَ ِ وُن اُ اُُّ  ُِ َّْهامَ مَ  ﴿ بالحسالان الينالا

َيالدها  الع احلماله ونشالاسله ونشالاّقه نالن ال  يالان  ضعي  هي ضعي   الهني  وت
مالا يسالمهللمه اىل  خالرهو  الع ونشالقاةو وبعالد هالاا ونالن الالهللحم س ونن الدوران
عال  وأخطالار وقالد شالق  وت  ن   ﴾ ُِاا  كُ   ُِ هْ ظَ َضاوَ وَ  ُِا  كُ   َّهُِ مَ مَ  ﴿:   الع الهللضع

تربيالالالي وتسالالالنر ىليالالاليو ويالالالهللل اهلل دننالالالا اىل حليالالال   متالالالهللةو   بعالالالد  لالالالي
و الالهلل وسالالمه أن يرضالالع نالالن لالال  أنالاله   لرتضالالعه نننالالاو وخالال  لالاليء لرتبيالال  الهلللالالد

والالهللالد  سالاليو  ه ىلالس سالره وىلالس ضالعي وىلالس نشالّقاةومحه ووالد   محال
 وبعالد  لالالي الرتبيال  واحلرالالام  والرىايالال  و النر وتعالال  وبكالالاء و الع فعليالي أن

ِْ لِاا  ﴿ تكافئنالالاو وأالالاا قالالرن اهلل لالالكركا بشالالكره ُُ ُِ اْشاا ْعَإ ِإلَاا    َُّ ََ َوِلَ الِاا
 ُِ  .﴾ اْلَمِص 
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عاقهالالي ىلالالس ىالالدع والالالديي فسالالهلل  ي ان مل تقالالم حبالالع اهلل ولالالكره ولالالكر    

 . القيالالالالالالالالالالالاع حبالالالالالالالالالالالع اهلل وحبالالالالالالالالالالالع الهللالالالالالالالالالالالالدين أو اللقصالالالالالالالالالالال  ه أينمالالالالالالالالالالالا

 

ُِ إِ  ﴿     ىلس نالا قالدنن ه هالاه  يه  با ض ىيدو و ي  هاا فيه و   ﴾ َل   اْلَمِص 
أكنا  احليا   هه قمن بشكر اهلل ؟ هه قمن بالهللاوهاة الي لرع اهلل ونن

  واهلل نالالالن وراء  حالالالع الهللالالالالدين ؟ حالالالع الهللالالالالدين: بعالالالد حالالالع اهلل وحالالالع ر الالالهللله
مل تعانه أبهلليي وتقم حبع اهلل وحع والديي نالن الشالكر فالان اهلل  حساس ان

وا الالا خلقالالي للعهالالده وتقالالهللع بالال وانره وتهلعالالد ىالالن  نالالا خلقالالي  الالدخال وال كالالةو
بالو والالديي بعالد القيالاع حبقاله  الهبامه  أنره ايّا  بالقيالاع: نعاصيهو ونن أوانره

 .  ر  ي لم ن قال وتعاىلو واهلل ال يريع ن قال  ر  وال
َْ  ﴿ : قال اهلل تهار  وتعاىل بعالد  لالي     ا ََ ا َُ َْ بِا   َوِإُ َجا ِِ َظَّاى َُُّ ُتْشا
ِِ ِظَّْاا ع فَاا َ َُاا ُِوفااا  َوات هِااْ   ُتِطْظُهَمااا ا لَااْ َ  لَااَإ بِاا َُْظ نْاَ ا   َ ُهَما ِفاا  الاا َوَصاااِمهاْ

َُْن َُّنَاَ  ِإَل     .﴾  َنِه َل 
الشالر     سامن أع ص   و وىلس رأف املعاصيا ا أنرا  فعصي  اهلل  سه      

بالاهللو فالالة تطعنمالالاو فلاليس أمالالا أي حالالع أن يال نرا  فعصالالي  اهلل لالالرسا سالالان أو 
 (   طاظ  لم َّ ق ف  ُظص   اهلل ) غ ه

( )
ىلالس  اىال  اهلل  فالان أىامالا  

 ووونالا  وربيالا  الرتبيال  الصالبيب  فنالاا أمالا وان اجرفالا وواهالدا  واولنالدا

ه الشالر  بالاهلل ىالَ وواله وتقالع فياله فالة  اىال  أمالاو ولكالن ال ىلس أن تدخه 

                                                 
 . والل ظ له( 51111)وأمحد ( 3111)ه صبيبه برقم  أخروه نسلم -  
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واهالدا  و  يالا  للك الر بالاهلل ىالَ وواله فعليالي أن ال تنسالس  يسقط بركا ولالهلل
يعالين  حتسالن الينمالا وتوكالا  ﴾ اوف اظُِ ا فا  الاَن ا َُ مَ هُ وصاامهاْ  ﴿حقنمالاو 

ىلينمالالالالالا ولالالالالالهلل سامالالالالالا سالالالالالافرينو وتوكالالالالالا ه غالالالالال  نعصالالالالالي  اهلل  ختالالالالالدننما  وتن الالالالالع
يطلهاهنالا ننالي ىليالي أن تقالهللع هبالاو وهالاا نالن املعالرو   ساله نالا  طال  اليوامل

 . فعليي أن تقهللع به يطلهامه مما ليس فعصي 
الشالر و فاماله  فبالع الهللالالدين ال يسالقطو ولالهلل وقعالا ه بدىال و ولالهلل وقعالا ه    

 . ال بد أن تصباهبما ه الدميا نعروفا
 

َُاْن َُّنَااَ  ِإلَا   َوات هِا ﴿ أمالاس   ىليالي أن تلهالع  الهيه نالن      ﴾ ْ  َناِه َل 
اهلل تهالالالار  وتعالالالاىل وتطيعالالاله وتعهالالالده نلهعالالالا  الالالهيه املنيهالالالع اىل اهلل نالالالن  تروالالالع اىل
وأتهالالاىنم نالالن العلمالالاء الناصالالبع وىهالالاد اهلل الصالالاحلع  تقالالهللع حبالالع اهلل  االمهيالالاء

وحقالالهللأل العهالالاد فالالان هالالاا  الالهيلنم   الالهيه نالالن أمالالاس أن يقهللنالالهللا  تهالالار  وتعالالاىل
االنر باملعرو  والنني ىن املنكر والالدىهلل  اىل  وحقهللأل خلقه  ننحبقهللأل اهلل 

 . اىل اهلل تهالالالالالار  وتعالالالالالالاىل اهللو وأنالالالالالهللر أخالالالالالالرال يراهالالالالالالا هالالالالالاا املنيالالالالالال 

 

والاءة باله الشالرائع  يعين ه اللهللحيد وه العهاد  وه االخالةأل وه ساله نالا    
  وحمالادّ  نن ا   ونا هنن ىنه نن الشر ونن  لالي الشالر  بالاهلل تهالار  وتعالاىل

 الر اله واالال لنم  هالاا هالهلل املنيال  الرّوالاع اىل اهلل  ان أ مال  يلالهللس اىل اهلل

تهللب  مصهللحاو ويلهع أحسن احلديا وههلل نا والاءة باله الر اله ىلالينم الصالة  
ىلس اللهللحيد وحمارب  الشر  واال لسالةع هلل رس العالاملع ه   والسةع املشلمه
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 . سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله نالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال نر بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله ويننالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالس ىنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله

 

ُُ  ِبَمااثُ   ِإَل    ﴿     ْ  َفأُنَاهُِّئ ُُ ِِْجُظ َُ  َُ ﴾ نروالع النالاف عميعالا  ُكناُهْ  تَاْظَمَُّا 
سه ليء وينهئنم بهو ونن  لي هه  اىل اهلل تهار  وتعاىل و يبصي ىلينم

اهلل احلع ؟ و يبا الهنما  قاع الهلللد بو أبهلليه ؟ وهه ا لقاع االبهللان ىلس دين
 . اهلل ىلس نا سان ي نرامي به نن الشر 

 
اهلل  هبامه وتعاىل و الينه  العهالاد  ا لالع سلنالم نالروعنم اىل  روع اىلفامل    

املمبلهللقع  سه بين  دعو باله انالن والمالس  الهلل   اهللو و هلل  يس ل اهلل سه
عَن ُُّْرِناَل ِإلَاْ ِهْ  َوَلَنْساأََلن   ﴿يس أم  ِِ َِْناَِّ َن  فَاَََّنْسأََلن  ال  فَاََّنَاُقص ان   -1-اْلُم

ااااااا ُكن ااااااا ضَاااااا  ِِه نَ َظََّااااااْ ِه  ِبِظَّْااااااٍ  وَ   .(1-1االىالالالالالالرا  )﴾  -7- َُ
ان خالال ا وان لالالرا  هنالالا  ينصالال  اهلل تعالالاىل املالالهللاأينو فلالالهللأن أىمالالال العهالالاد    

بكاله  فشّرو وي ا ف اقياله الالار ه هالاا احلسالاس الالدقيع الالاي أحالاه اهلل نناله
ْ  فَاأُ  ثُا   ِإلَا    ﴿  ر  نالن  راتاله  نالن االىمالال الصالاحل  والساليئ  ُُ ِِْجُظ ُُ  َُا نَاهُِّئ

 َُ َان  بالعمالالاله والعقائالالالد  ﴾ ِبَماااا ُكناااُهْ  تَاْظَمَُّااا  العقائالالالد الصالالالبيب  ه نيالالال
َان السالاليئاةو االىمالالال الصالالاحل  ه س الال   احلسالالناة والعقائالالد ال ا الالد  ه نيالال

 .احلسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالناة واالىمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال الطاحلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  ه س الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  السالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليئاة

 

 واحالالد سلابالاله بيمينالاله  الالهبامه وتعالالاىل سمالالا  سالالر ه  الالهللر  وي عطالالي اهلل سالاله    
اااُ  ُ  ﴿ :  احلاقال َُ ِِ فَا َاُقاا ُل  ُِ بَِ ِم نِاا َُااْن ُُّوتِااَ  ِكَهابَاا ُ ااا  َُِ وا ِكَهابِ  َفَأ ِْ اقْااا  -31-  اا

 َ ُُ ِْ ِإنِّ  ظََننُت َُّنِّ   ِفا  َجن اٍ   -53- ِظ َشاٍ  ر اِضاَ  ٍ  فَاُهَ  ِف  -51- ٍق ِمَسابِ 
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نِ  ُكَُّ ا  -51- ُقُط فُاَها َلانَِ  ع  -55- َظاِلَ  ٍ  َُ ع ااِ  ئاا  ِبَماا َُّْناََّْفُهْ  ِفا  ا َ  َواْشَِبُ ا 
ُ ا -51- اْلَ اِلَ  ِ  ِِ فَا َاُق ُل عَا َلْ َهِن  لَاْ  ُُّو َ  َوَُّ ُِ ِبِشَماِل ِْ  َُْن ُُّوِتَ  ِكَهاَب  ِكَهابِ ا

-51-  ِْ َُاا ِمَساابِ  َُاا َُّْضنَاى  -2 -عَاا َلْ هَاَهاا َكانَاِت اْلَقاِضاَ  َ  -51- َوَلْ  َُّْلِر 
 ِْ َُاِل  ِْ  -51- َظنِّ   َََّإ َظنِّ  ُنَّْطَانِ  وُه فَاُغَّ  هُ  -51- َُ ُِ ثُ   اْلَجِح َ   -11- َُ
َُ ِذرَاظاا   -13- َصاَّ  هُ  ُظ  ُُ هُ  ثُا   ِفا  ِنَِّْساٍََّ  َذْرُظَهاا َناهاْ  ) ﴾ -32- َفاْناَُّ
 . ( 15 -31: احلاق  

عَاا  ﴿ : وصالي  لقمالان ووى اله البناله فقالال بعالد هالاا ا اللكمه اهلل تعالاىل    
ُُن ِفااا  َصاااْ ٍَِ  َُّْو ِفااا   ِإنا َهاااا ِإُ تَاااإُ بُانَااا    َِْلٍل فَااااَه ااا ََ ُِّاااْن  ُِ ْاَقااااَل َمه اااٍ  

ااَماَوا ِ  ِه ااِع  َ َُّْو ِفاا  ا الس  ََ َِ َلِط اافع  ُ  الَّ اا ُِ ِإ  . ﴾ ْرِض عَااْأِ  ِبَهااا الَّ اا

 

دىالالاه اىل اللهللحيالالد وبالالع لالاله ىلالالم اهلل وى ملالاله وقدرتالاله  ىلمالاله الالالاي أحالالاه     
َس ىناله ن قالال  ر  ه  ه السالماواة بكه ليء وه االرضالعو وأن اهلل ال يعال

وال أصال ر نالن  لالي وال أسالو اال ه سلالاس نهالعو  السالماواة وال ه االر 
يعرفالالهللن هالالالاا ويلقنالالهللن النالالاف هالالالاه  فنالالاا العلالالم ىلمالاله االمهيالالالاء  سالاله االمهيالالاء

سالان نعاصالرا لالداود  العقائالدو وهالاا ممالا تلقالاه لقمالان نالن النهالهللاةو ويالاسر أماله
 صالالالة  والسالالالةعو بعالالالد ر الالالال  مالالالهللر وهالالالهللد وصالالالا  وابالالالراهيم ونهلل الالالسىليالالاله ال

واالمهيالالاء بعالالد نهلل الالس ىليالاله الصالالة  والسالالةع اىل داودو فنالالاه االنالالهللر نهللوالالهللد  
بلهللحيالد اهلل ووصالي اهلل بصال اة الكمالالو ونننالا قدرتاله ىلالس   ىنالدهم  االنالر

َه ليء ه  االر  وال ه السماء ص  ا سان أو سه ا ﴿ سه ليء  ال يعذ

ُُِه ِإَذاِإن   ُْ ُُ  َما َُّ  ُُ ُِ ُكْن فَاَ  ُْ عَاُق َل َل  .﴾  َُّرَاَل َشْ ئا  َُّ
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ال وان اهلل أحالاه     ا وأن العهالاد ال ييطالهللن بشاليء نالن ىلماله بكاله لاليء ىلمخ
 ر  ه الكالهللن وساله قطالالر  وساله ورقال  وسالاله  اال فالا لالاء  الهبامه وتعالالاىلو فكاله

ََُفاااِتُم  خافيالال  ﴿ لالاليء يعلمالاله اهلل تهالالار  وتعالالاىل ال خي الالس ىليالاله نالالن ُه  ََ َوِظناا
ان َورَقَاٍ   اْلَغْ ِ  َ  عَاْظََُّمَها ِإ    ِِ َوَُاا َتْساُقُ  ُِ ِِّ َواْلَهْحا َُاا ِفا  اْلهَاا َ  َوعَاْظََُّ   ُُ

ِإ   ِفاا    عَاْظََُّمَهااا َوَ  َمه ااٍ  ِفاا  ظََُُّماااِ  اَ ْرِض َوَ  َرطْااٍ  َوَ  عَاااِب ٍ  ِإ   
ُ هِا نٍ  و الذلنا ه لهللحاله  منالا اهلل  الهبامه وتعالاىلو ىل(11االمعالاع )﴾  ِكَهاٍ  

 احمل هللظو و ذه االىمال ه الصبي الي تكلهنا املةئكال  ىلالس العهالاد نالن

 . خ  أو لر
 

وا الا  و-تعالاىل اهلل ىالن  لالي-واهلل نا  الذه ه الكلالاس هالاا الماله ينسالس     
ههلل يعلمنا قهاله أن تكلال  وبعالد أن تكلال و وه ساله حل ال  نالن اللب الاة ال 

 الالهبامه وتعالالاىل ه السالالماء وال ه االر   هالالاه انهالالالو  لالاليءي يالال  ىنالاله 
الهبالالار ب نهللاونالالا وقطرا الالا ونالالا فينالالا نالالن  هالالاه الرنالالالو هالالاه القطالالراةو هالالاه

َئيا الالا صالال  ها  حيهللامالالاة ونالالا فينالالا نالالن الهللقالالاةو فالالاهلل يعلمنالالا بكليا الالا وو
 . وسه هاو أحاه بكه ليء ىلما  هبامه وتعاىل

ُِّاْن  عَا بُاَن   ِإنا َها ِإُ َتإُ  ﴿ مان البنهالعقيد  يلقننا لق هاه     ُِ ْاَقاَل َمه اٍ  
ُُن ِف  َصْ َِ ٍ  َِْلٍل فَاَه قهللي  نلينال  ال ين الا أحالد اىل  صمبر  صماء يعين ﴾ ََ

الصالالالمبر   خيرونالالالا  نالالالا فينالالالا اهلل يعلمنالالالا وخيالالالر  هالالالاا امل قالالالال حهالالال  نالالالن هالالالاه
 سن  ال تريعويا   ىلينا فاىلنا ان سامن  يئ  أو خطيئ  وان سامن ح

َِ َ  َعْهَِّااُ  ُِ ْاَقااالَ  ﴿ ىنالالد اهلل تهالالار  وتعالالاىل ُ  الَّهاا َذر ٍ  َوِإُ تَااُإ َمَسااَن    ِإ
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ِا   ُِ َُّْجااااا نْااااا َُ ااااان ل   .(11النسالالالالالاء ) ﴾ َظِه ماااااا   ُعَضااااااِظْفَها َوعُااااااَِّْ  ُِ
 

َِْللٍ  عَا بُاَن   ِإنا َها ِإُ ﴿      ا ََ ُِّاْن  ال وأن االلالياء  ألّ د  أ   ﴾ َتُإ ُِ ْاَقاَل َمه ٍ  
 هبامه وتعاىل يعلم وأهنا ونقدارها وأيالن سامالن ه السالماواة أو ه  أا واهلل

صالالالمبر  نالالالن الصالالالمبراةو بعرالالالنم يقالالالهللل الصالالالمبر  الالالالي  أىمالالالاأل الهبالالالار أو ه
نالن الصالمبراةو يعالين هالاه  حتن االرضعو لكن ال الاهر أىالم  ه أي صالمبر 

َه لاليء وال  نهال   ه بيان م هلل  ىلم اهلل وقدرته  الهبامه وتعالاىل وأماله ال يعذال
 . خي الالالالالالالالالالالالالالالالالس ىليالالالالالالالالالالالالالالالالاله ن قالالالالالالالالالالالالالالالالالال  ر   الالالالالالالالالالالالالالالالالهبامه وتعالالالالالالالالالالالالالالالالالاىل

 

يسلبرالالالرها املسالالاللم ه سالالاله حل الالال  نالالالن  هالالالاه ىقيالالالد  ى يمالالال  والالال  أن    
وىالامل  باله  الهبامه  حل اة حياته  يسلبرالر أن اهلل نطلالع ىلياله ورقيال   ىلياله

 وتعالالاىل وقالالادر  ىليالاله وقالالادر  ىلالالس سالاله لالاليء هالالاه ىقيالالد  ى يمالال  والال  أن

 . سلبررها دائمايةح نا املسلم وأن ي
الشالر  وهنالاه ىناله ونعالهلل هالاا أماله  دىالا ابناله اىل تالر  -أوال-وأاا  لقمالان     

ُ   ﴿ ي نره باللهللحيد وبع له خطهللر  الشر  بالاهلل ا إ    ﴾ ها  ظَ   ع َّْاهُ ِْ لَ الشِّ
الال يلمبالالا السالال ناء نعالاله أمالالدادا  بالالع لالاله ى مالال  اهلل تهالالار  وتعالالاىل ى مالال  اهلل

احلسالهلل وال ياليط  مه وتعالاىل واال فللاله االءالاءوهالاا بعالد صال اة سمالاله  الهبا
َ  ِصامْ   ُُّ  ) هبالا اال هالهلل (َ  ظَّاى نفساإ ُّثن اتَ  اكَما  ظَّ اإ ُّناتَ    ثناا

( ) 
هلل أءالاء أخالرال قالد  وأخالو الر الهللل ىلياله الصالة  والسالةع ه نناواتاله لرباله أن

 . يعطينا ويعلمنا نن يشاء نن ىهاده وقد يسل ثر هبا
                                                 

 (.111)أخروه نسلم ه صبيبه برقم  -    
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ُُلِّ ا)       ِِ نَاْفَساَإ ُّوَُّْنأَُلَإ ِب ُِ ََُّماَا  ُان  ْنٍ  ُا  لاإ َنام ْ َت بِا َظَّ ْمهَا
 َ ِْ ُِ ف  ِكَهاِبَإ َُِّو اْنَهْأثَا َِّْقَإ ُّو َُّنْاَ ْلَه ََ  َْ ََ ِِ ف  ِظَِّْ  اْلَغْ ِ  ِظْن  .( ) ( ِب

الصالال لان نالالن صالال اة اهلل  القالالدر  ىلالالس سالاله  ىليالاله الصالالة  والسالالةع  فناتالالان
أن ال ي  اله ىالن هالاين  ىلس املساللمليءو والعلم احمليط بكه ليءو فيذ  

وصال اة   الهللصال ع  العلالم احملاليط والقالدر  الشالانل  ويسلبرالر بقيال  أءالاء اهلل
 سماله  فامه سلما ا لبرر سماالة اهلل بص اته وأءائه سلما اأداد له هيهال 

وحيالالالالاء وتع يمالالالالا واوالالالالةال وخهللفالالالالا ورغهالالالال  ورههالالالال   سلمالالالالا ا لبرالالالالر أءالالالالاء اهلل 
ا ووالالدة هالالاه املعالالا  والثالالار الطيهالال  ه م سالالهو العليالالا سلمالال احلسالالهلل وصالال اته

اهلل تهللفيقاله ننباله هالاه الالااسر  الطيهال  واملشالاىر  وهالاا تهللفيالع نالن اهلل  نالن أراد
ِِنَا َواتا َه َ  َو َ  ﴿ الطيه  النهيلال  ُِ َظن ِذْك َُْن َُّْضَفََّْنا قَاََّْه ُُِه  ُتِطْ   ا ُْ َُّ َُ َ اُه وََكاا َُ

ُِطا   والنساليان  ال  لال  ىالن  سالر اهلل  ن ال  لال فنعهلل  بالاهلل نال( 51الكني ) ﴾ فُا
ى ملالاله ووةلالاله  و سالالر اهلل لالاليس باللسالالان فقالالط وا الالا ال  لالال  ىالالن ا لبرالالار

  الالهبامه وتعالالاىل وقدرتالاله وىلمالاله وا ةىالاله وىدلالاله  الالهبامه وتعالالاىل واحسالالامه

 . وسرنه
 بعالالد هالالاا اللنهيالاله الع الاليم البنالاله والالالهللىظ االسيالالد بالال ن اهلل قالالد أحالالاه بكالاله    

احار أن تعصالي اهلل تهالار  وتعالاىلو احالار أن تعصالي اهلل   ا ونعناهليء ىلمخ 
 الالهبامه وتعالالاىل لالالنيد نطلالالع وقالالدير ىلالالس سالاله لالاليءو يصالالي ىليالالي   فالالان اهلل

فقالالد هلكالالن وان سالالان لالالرسا فالالاأة   سالاله لالاليء فالالان مل يشالال  أن ي  الالر لالالي
 . حمقع ال لي

                                                 
 (.311)وصببه االلها  ه الصبيب  رقم ( 1135)أخروه الناع أمحد ه نسنده  -   
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 ﴾  َ  َ لص اا  ِ قِ َُّ  ﴿: ل صليو وا ا قا: ﴾ نا قال  َ  َ َُِّقِ  الص   عَا بُاَن    ﴿  
لالرىه اهلل  يعين  أن ت ا هبا ىلس الهللوه االسمه الالاي: وتنّهنهللا ملعهلل القان  

  هبامه وتعاىل نن الطنار  الي ال تقهاله الصالة  اال هبالاو فةبالد نالن الطنالار 

فةبالد نالن  ( )(  ن الهللرٍ    بض  ال هض يقهاله اهلل ص الة   ال  )  نن احلدثع االصال ر واالسالو
 الرت العالهللر  والبالالد  احلالد  االصال ر واالسالوو والبالد نالنالطنالهللر والطنالار  نالن 

اللسالالليم البالالد  نالالن ا الاللقهال القهلالال و وهنالالا  أرسالالان ال بالالد نننالالا  نالالن اللكهالال  اىل
: نالالن التيالالان هبالالاو ت لالاللت صالالةتي بلكهالال  اهلل وتع يمالاله  الالهبامه وتعالالاىل فلقالالهللل

ُّْ ِبَفاِتَحاِ  ِلَماْن لا  عَاْقاَِ    َصا  َ )  -والبالد نننالا-  تقالرأ ال احتال  ( اهلل أسالو)
ُِهَااا ِ  وا ا مل تالال ة بالطم مينالال  فصالالةتي  ا  ترسالالع حالالم تطمالالئن راسعخالال ( )( اْل

قائمالا وحالم يعالهللد   غال  صالبيب و فةبالد نالن الطم مينال و   ترفالع حالم تطمالئن
 سالالاله فقالالالار اىل نكامالالالهو ال تسالالاللعذهو فةبالالالد نالالالن الطم مينالالال و    الالالهللي اىل

السالالالالالذهللد بعالالالالالد هالالالالالاه الطم مينالالالالال  وتالالالالال ا بالسالالالالالذد  االوىل حالالالالالم تطمالالالالالئن فينالالالالالا 
وجتلالس تالاسر اهلل ه هالاا انلالهللف بالع السالذدتع     اوداو   ترفالع رأ الي

 لالي ه صالةتي سلنالا سمالا ىلالم  تسالذد حالم تطمالئن  الاودا   افعاله ن اله
 ر هللل اهلل صلس اهلل ىليه و لم املسيء صةته 

 
ي اهلل ىناله أ ِن ر   الهللل  اللالهض صاللس اهلل ىلياله و اللم دخاله ه ر يالهر    رض فعن أ      

د   الالذض الالِلم  ىلالالس النالاليب صالاللس اهلل ىليالاله و الاللم فال الالر ِد  الهم سه الاله  ف ص الالِلسو ف س  ف الالد خ ه  ر و 
                                                 

 نن حديا ابن ىمرو ورواه الهمباري فعناه نن حديا أ  هرير  رقم( 551)رواه نسلم برقم  -   

(135) . 
 . نن حديا ىياد  بن الصانن( 111)ونسلم ( 151)رواه الهمباري برقم  -   
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ِ واء: وقال عه ف ص هِّ ف اضِمي  مل ت ص هِّ فال ر و ع  ي ص لِّي سما صلس    ِلم  ىلس  ارهوض ف س 
العه ف ص الهِّ ف اضماِلي  مل: لم فقالالالناليب صاللس اهلل ىلياله و ال ثخالاو فقالال ارهوض : ت ص الهِّ ث ة 

ر ه   ن  غ ياله ينض فقالال و اِلاضي بال ع   ي  بضاحله عِّ نا أ حهسض ِ  إذا ُقْماَت إلاى الص ا َ : ) فال ع لِّمه
 ِْ هاِّ َُ ُِ  َف ِْم ََُظَإ ُن اْلُق  َِ َُِّْ ُا تَاَ س  ثُا    ،ارَاِكظ   ثُ   ارَْكْ  مهى َتْطَمِئن   ،ثُ   اقْا

ااا ثُاا    َ  اْرفَااْ  مهااى تظهااَل َقاِ م  َْ مهااى َتْطَمااِئن  َناااِج ثُاا   اْرفَااْ  مهااى ا، اْنااُج
ا َوافْاَظْل ذلإ ف  َص َ  َتْطَمِئن    .(2)( ُكََِّّها ِتإَ َجاِلس 

ََُظااإَ : )  وقهلللالاله      َِ اا َُِّْ ُااا تَاَ س  ُِ  اقْااا ِْم هالالاا نهالالع بقهلللالاله ىليالاله  ( ُاان اْلُقاا
ُِهَااا ِ  َ   َصاا)  الصالالة  والسالالةع َُِّْ ِبَفاِتَحااِ  اْل بعالالحل  و ( َ  ِلَمااْن لاا  عَاْقاا

 ( تال ي ِسالر  ن ع الي  نالن الهق الره نض  اقالهالر أه نالا) املالااه  ساملالاه  احلن الي يلعلالع بقهلللاله
َُ َُ َْ ُُا ﴿ يقالرأ املصاللي أي  يال  ولالهلل: قالالهللا    فالان ُاِا ضَّا ! تك الي  ﴾ اُهَ ا

قالهالر أه نالا تال ي ِسالر  ن ع الي  نالن   ا)املالراد نالن قهلللاله  الر هللل صلس اهلل ىليه و اللم بالع
َُِّْ ِبَفاِتَحاا ِ   َصاا َ  :)ع والسالالة بقهلللالاله ىليالاله الصالالة ( الهق الالره نض   َ  ِلَمااْن لاا  عَاْقاا

ُِهَاا ِ  َُِّْ ف هااُان صاَّى َصا َ ( ) اْل ُِ     لا  عَاْقا ِْم ا ع َث َ بِاُأ ِّ اْلُقا ََ ا َِ ث اا َفِهاَ  
ُِ َتَما ٍ   ( َض اْ

ر   القطا نيلالا ال فائالد  نيل  ن ه ونع الناق  خيال خدا  يعين ( )
 . فيه
َْ َُّفْاََّااَم  نسلبرالالرا ى ملالاله  الالهبامه وتعالالاىل ﴿ ا هللوتصالاللي خالالالعخ      قَاا

 َُ ُن  ْ  ِفا  َصا َ ال   اْلُمَُِّْ ُُ عَن  ِِ َُ اِشاُظ  ََ  ﴾ اىل  خالر اليال  الكر،ال و .. ِتِهْ  

ا شالالالالهللع ه الصالالالالة   ا شالالالالهللع هالالالالهلل رور الصالالالالة و وصالالالالة  ال : الشالالالالاهد نننالالالالا
                                                 

 . نن حديا أ  هرير ( 111)ونسلم ( 151)رواه الهمباري برقم  -   
 . نن حديا أ  هرير ( 111)رواه نسلم برقم  -   
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لبرار فينا لع م  اهلل  هبامه وتعاىل وال تالدبر ملالا يقالرأه ا  خشهللع فينا وال
عَن  ﴿ يك ي أمه ال يصالدأل ىلياله هالاا الهللصالي املصلي فينا خله لديد  ِِ ال ا

َُ  ِتِه ْ ُُْ  ِف  َص َ  اِشُظ  رع نن هاا ال ناء ونن هاا املدر الع يم ﴾ ََ  . ي 
 أن ختشالالالع ه صالالالةتي  أن تنسالالالس الالالالدميا  تنسالالالس املالالالال فالالالاحرل ىلالالالس    

 اسرتالالي اال ا لبرالالار ى مالال  اهلل  والعيالالال وتنسالالس سالاله لالاليء وال يهقالالس ه
َيالالالالد   . ا،امالالالالا  الالالالهبامه وتعالالالالاىل وتالالالالدبر نالالالالا تللالالالالهلله نالالالالن اليالالالالاة الالالالالي ت

ِعمها الهُه ِ) م   بعد  لي تقرأ اللشند وتسل فة  (وتحَّ َّها الهسَّ   تح
ةع ورمحال  اهلل السال السالةع ىلاليكم)ختر  نن هاه الصة  بشيء اال باللسالليم 

ىهالد  سلم ىلالس م سالي وىلالس املةئكال  وىلالس سالهت  ( ىليكم ورمح  اهلل وبرساته
السالالةع ىلالاليكم )صالالا  ه السالالماء واالر   هالالاا السالالةع يهلالالا سالاله ىهالالاد اهلل 

يلنالاول املةئكال  ونال نين انالن ونال نين الهشالر ساله صالا  ه السالماء ( اهلل ورمح 
يالدىهلل لخهللاماله ويالدىهلل  هاا الدىاء فكما يدىهلل الهللاحد لن ساله واالر  يلناوله

 . أمو واملةئك  يدىهللن لنا فنكاف هم للمةئك  أيراو هاا الدىاء
 

تكسالال  أوالالرا ى يمالالا  فلسلبرالالر أن هالالاا السالالةع ىلالالس سالاله ىهالالد صالالا     
يساللم  وا ا االىمال بالنياة وقد يسلم المسان وههلل ماف نا يدري ىلس نن

 !  وي ن أن السةع جمرد حكاي
مهننالالالا ىليالالاله ر الالالهللل اهلل ىليالالاله  ا االنالالالر الع الالاليم الالالالايال بالالالد أن تقصالالالد هالالالا    

 . الصة  والسةع
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وتصالاللي سمالالا سالالان ر الالهللل اهلل يصالاللي نالالا  فنالالاا هالالهلل نعالالهلل اقانالال  الصالالة و    
سالالان ر الالهللل اهلل  تصالاللي بكي الالي وال ىلالالس أي نالالاه  سمالالا تريالالدو وا الالا سمالالا

يصالاللي ا الال ل وادرف واىالالر  سيالالي سالالان ر الالهللل اهلل يصالاللي وحالالاول أن تصالاللي  
ا ههلل أناني الن قائم ويقرأ ويرسع ويسذد اىل أخالره سمالا رأيلاله س   سصةته

لنا الصباب  بكه دق و ومقلهللا سه حرس  ه صالةته ىلياله  يصليو وقد ح  نا
معرفنالا فنصاللي سمالا سالان ر الهللل اهلل يصاللي فاماله  الصة  والسةعو فنباول أن

نل ّ س به هبا ىليه الصة  والسةع ف خ  املقيمع أاه الصة  وخ  القائمع
ُُْ  ِف  ﴿ َُ َل َْ َكا َِ َواْل َااْ  َ  َلَق ُِْج  الَّ  َُ عَا ِِ ُُّْنَ  ع َمَسَن ع لَِّمن َكا  َرُن ِل الَّ 

ِا  آلا َِ َكِ  ااااااااا َِ الَّ ااااااااا َِ َوذََكااااااااا ااااااااا َاس )﴾  َِ  . (53االحالالالالالالالالال

ِْ  ﴿   قال بعد  لي     ِِ َواْصاِه ا َُ َِ َظاِن اْلُمن ُِوِ  َوانْا ِْ بِاْلَمْظ ُُ َُاا  َوُّْ َظََّاى 
ْن َظْ ِ  ا ُ  َبإَ ََُّصا ُ  َذِلَإ ُِ  .﴾  ُُ رِ ِإ

 
أن هالاه نالن االنالهللر الهللاوهال  امللبلمال   هالاا نالنن  أصاليه ه دىالهللاة  يعين    

وهالي نالا  سالرة -والسالةع  اقالاع الصالة  وايلالاء الَسالا   االمهيالاء ىلالينم الصالة 
املنكالالر والصالالو ىلالالس اال الو وهالالاه أنالالهللر  واالنالالر بالالاملعرو  والننالالي ىالالن -هنالالا

َونا ا اليحمّلم  ي حلمنا اهلل ىلس ىهادهو فةبد  عين نن واوهاة االنهللر ونع
الصالالالة  واالنالالالر  نالالالن االنالالالر بالالالاملعرو  والننالالالي ىالالالن املنكالالالرو البالالالد نالالالن اقانالالال 

 باملعرو  والنني ىن املنكرو والبد نن الصو 
يصالالو املالال نن ويلسالال و يالال نر بالالاملعرو و  الصالالو واوالال  ىلالالس نالالا ينالالالي    

يالال نر بالَسالالا و يالال نر بالالو  ن الشالالر و يالال نر بالصالالة ويالال نر باللهللحيالالدو يننالالس ىالال
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باملساللبهاة فاهنالا نالن  الهللالدينو يال نر بالاسر اهللو يال نر بالطاىالاةو حالم يال نر
وتالالدىهللهم الينالالا  املعالالرو   االنالالهللر املسالاللبه  تعلالالم النالالاف اياهالالا وتالالرغهنم فينالالا

 .وتهع أم الثار السيئ  ىلس اللناون فينا
الشالر و تننالس ىالن املعاصاليو ىالن الكهالائرو تننالس ىالن  الننالي ىالن املنكالر     

 سه ها وص  هاو هاا هالهلل املنكالر ىن الص ائرو ىن أمهللاع ال سهللأل واملعاصي

. 
فينالا الهالدعو ويالدخه فينالا  املنكالراة أول نالا يالدخه فينالا الشالر و ويالدخه    

 . املعاصالالالالالالالالالي سهائرهالالالالالالالالالا وصالالالالالالالالال ائرها  فالالالالالالالالالان املنكالالالالالالالالالر ضالالالالالالالالالد املعالالالالالالالالالرو 

 

 ليهو واملنكر نا ينكالره الشالرع ويساللبقرهاملعرو  نا يعرفه الشرع ويدىهلل ا    

ويار ننه ويننس ىنه  فل نر بكه نعرو  بدءاخ نن اللهللحيالد اىل  خالر حسالن  
العماااُ بضاا  )  اىل االنالالر بانا الال  اال ال ىالالن الطريالالع  فالالان نالالن احلسالالناة

شاااظه  ُّو بضااا  وناااهُ  شاااظه  ُّظ ُاااا شاااهال  ُّ  إلاااِ إ  اهلل  وناااهظُ 
ِعق وُّلناُا إُاط  ا ذى ظن  (الط

ا نالن ال ف من تال نر هبالاا املعالرو  بالدءخ ( )
الهللالالدينو بالاالخةأل  وضّ بالَسا و بالصهللعو بالاحل و بضال ا بالصة ورورخ ن    اله اال اهلل

انا الالال  اال ال نالالالن : نراتالالال  ال،الالالان الطيهالالال  اىل أخالالالره اىل  خالالالر لالالاليء وأدى
أن يقالالالهللع بالالاله  الطريالالالع  هالالالاه سلنالالالا نالالالن ال،الالالان ونالالالن املعالالالرو  الالالالاي والالال 

 . املسلمهللن
واالخالالةأل املنبرفالال   الشالالر  والهالدع والكهالالائر والصالال ائر واملعاصالي: واملنكالر    

الشرع سه  واىل أخره  سه نا ينكره الشرع والعقه  العقه السليم الاي يهللافع
                                                 

 (.11)رواه نسلم برقم  -   
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  لالي ننكالر واللقاليالد الساليئ  واتهالاع االىالالداء واالمقيالاد أالم واللشالهه هبالم واىل

 .  خره
نالالالن أيالالن والالالاء م ! هللن رؤو الالنم ىنالالالدما س الال  نالالالن الشالالهاس يكشالالال ! أم الالر     
ا) العاد ؟ نن ال رسو فيذ  أن خنال نم وال ملشالهه هبالم هاه   ٍ  ْ َقابِ  َِ ه  َشان تَ َُ
.(نه فه  ُِ 

 (  ) 
 

يعالالين الالالاي ،شالالي  سالالان سشالالي الالالرؤوف نالالن خالالرع املالالروء  ىنالالد املسالاللمع     
فلمبلصالهللا  ه السالهللأل سالال ا رأ اله ىنالدهم االروع املالروء  وال يقهلالهللن لالنادتهو

 ال تقلدوا أىداء اهللو -بار  اهلل فيكم-د ال رس ونن تقاليده السيئ  نن تقلي

ىنالالالدما نعالالالرو  وىنالالالدما أخالالالةأل وىنالالالدما ىالالالاداة ىاليالالال  رفيعالالال و وهالالالم ىنالالالدهم 
َير ويسلهيبهللن احملرناة وهههلله أخةقالي ال  ىاداة  اقط   ي سلهللن حلم ا ن

اهلل   خرهو فكيي ملشهه هبم وهم أ قط خلع اىل... و... م   له ودياث  و
هالالاا نالالن االخالالةأل الالالي  -فالاليكم بالالار  اهلل-ال ملشالالهه هبالالم أبالالدا ! وأحّطنالالم ؟

 .  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالنلكلم ىننالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا

 

َْ ِلَّن ا ِ  َو َ  ﴿ :   قال      َ ََ  ِْ   ﴾ ُتَصظِّ
ىنالدنا يكلمالي أحالد تالدير خالّد   الصعر ههلل امليه  ال تلكو ىلس النالاف     

وأمالالن  هكالالاا  هالالاا نالالن الكالالو يكلمالالي أحالالد فلعالالر  ىنالاله وتلل الالن هكالالاا
  ! لانخ  ال هشال  وال امهساه  يعين نسلكو ونلعالٍ 

                                                 
 . وههلل صبيت( 1113)رواه أبهللداد ه  ننه برقم  -    
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ونالالن  ثالالاره أن يلالالهللي ىنقالاله هكالالاا  يصالالعر خالالده  فنالالاا هنالالي ىالالن الكالالوو    
 نر  يصي  البه فلللهللي أىناقنا نن الصعر وههلل. للناف يعين يلهلليه هكاا

. 
اللهللاضالالالالالع هلل رس العالالالالالاملعو  فنالالالالالاا أوالالالالالر ىالالالالالن الكالالالالالوو فعليالالالالالي باللهللاضالالالالالع     

الطيهالالال و والكالالالو  لعهالالالاد اهلل املالالال ننعو تعانالالاله نالالالع النالالالاف بالالالاالخةأل واللهللاضالالالع
 يسالاللكو فالالة يسالاللمع! نالالانهللع والالدا ويالالدفع س الال ا نالالن النالالاف اىل الك الالر بالالاهلل

ِِ معَاتُاَنا ﴿ للر ه وال يسمع لياة اهلل ََّى َظََّْ  ِا  َكَأُ ل ْ   ِإَذا تُاهاْ ِه ُْ ُُْسَه َول ى 
ِِ وَ  ُ  ِفاا  ُُُّذنَاْ اا ِا  َعْسااَمْظَها َكااَأ اٍ  َُّلِاا  ٍ  قْاا َِ ُِْه ِبَظاا اا  . (1لقمالالان ) ﴾ فَاَهشِّ

 

اىل الك الالر بالالاهلل ورفالالحل نالالا والالاءة بالاله الر الاله  فالالالكو نالالن أسالالو الالالدوافع    
ُِ ) و ىلالينم الصالة  والسالةع  اال (  ) ( الناا   ُ ْمابطاِ الحاق وضَ  ُِ هاْ

ورّد  
احلع فا ه  لي اللهللحيد أو أي حع نن احلقالهللأل ي تيالي  احلع  يعين  هللاء رد

ي تيي به  ت مط الاي ي تيي به وتالرد احلالع  خترع له وترفره وحتلقر نن فة
 . الاي ىنده

 
)  نالالن االحالالهللال  خلالالع  نالاليم ويه رالاله اهلل وال والالهللأ الكالالو بالال ي حالالال    

ِعاااَ رِ  َ  زار  فَ إِ  لا اا  والظهماا الُه ِ فاا  ِفهُااا ُنهمااا قَ ماان نااازظن  واماا
(  )(الناار

ِعااَ رلا ا  فمان ناازظن  فا)   وه روايال   (   رلا ا  قصامهِالُه

                                                 
 (.13)ه نسلم برقم روا -    
 . وههلل صبيت( 1111)رواه أبهلل داود ه  ننه برقم  -    
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اا) و ويقطالالع دابالالرهو فالالة تسالاللكو  يعالالين ينلكالاله َُ كاااُ فاا    نْ   عااََل الجناا  
 (  )(ِهْ ن كِ   ُِ ر   قال ذَ ُِ  َّهِقَ 

. 
الك الالر واىل احلقالالار  حالالارس م سالالي نالالن الكالالو  خلالالع خهيالالا يالالدفع اىل    

للنالاف   أاا  هاا احلكيم وصالس ابناله أن ال يصالعِّر خالده. الناف واىل رد احلع
و ىلالالس النالالاف  يكلمالالي أحالالد وأمالالن لالالانخ نعالالر  ىنالالهو تهللاضالالع  أن ال يلكالال

نسالالكعو ضالالعييو خ لضقالالن نالالن تالالراسو خ لضقالالن نالالن نالالينٍِّ قالالار  أمالالن امسالالان
َور احلماع نراة سه  !يهللعو سيي تلكو ؟ وتل هلله وت

 !سيي تلكو ىلس الناف وأمن هاا حاليو نن أمن ؟
 !تهكي نننا سيي تلكو ىلس الناف ؟   لهلل تصيهي لهللس 

 
ويالالاسِّرها حبقار الالا    ىلالالس المسالالان أن ينالالع م سالاله ا ا تكالالوة و مبالالنفيذالال

أحلقالر  نالا -واهلل أمالا ه م سالي-ودماء الاو وأن نالن أحقالر النالاف املساللكوون 
اال املسالاللكوين والكالالاابعو واهلل أرال أضالالعي النالالاف فالال قهللل هالالاا أحسالالن نالالينو 

النالالاف امللكالالو ننمالالا سالالان نالالن أي  هقالال  واهلل نالالن أت الاله النالالاف وأحقالالر  وأرال
 امللكو وال يلكو اال نن دماء  واجطاه خلقي وم سي ىندي  ال أحقر نن

. 
 

َِ  َ َتْمِ  ِف  ا َ  َو َ  ﴿    ُ  الَّ  َِما  ِإ َُ   ﴾ ُُْ َهاٍل َفُ ا رٍ  ُعِح   ُكل   ْرِض 
الالالالرضر

 
والهطالالالالر وااللالالالالر  ال ختلالالالاله وال ت مبالالالالر هالالالالاا نالالالالن  ثالالالالار الكالالالالو  املشالالالالي امل

                                                 
 (.13)رواه نسلم برقم  -    
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ي لمبالر ىلالس النالاف  ﴾  رُ ا هاال فَ ل ُُ ُكا     احِ عُاإُ اهلل    ﴿واالخليالالو 
وي لمبالر  بنسههو جباههو فالهو بسلطامهو بعلمهو ب ي لاليء خيلالال ىلالس النالاف

اهلل ياله حل هالاا ا لالع  خلالالع ب اليحلو خلالع د ءو ياله حل اهلل أهلالاله ! ىلالينم ؟
َدرينم ويعاقهنم ألد العقهللب  ىلس هالاا ا لالع  ا ا نالا أحهالي اهلل  ويلقرهم وي
أمي ىدوٌّ هلل ا ا نا أحهي اهللو وأمن ىلالس سالو واخليالال  نعناه! اه ؟فما نعن

َوَ   ﴿ بال ي لاليء نالن االلالياء الالي ت لمبالر هبالا وافلمبالار وتطالاول ىلالس النالاف
ََُّغ اْلِجَهاَل ُط     َتْمِ  ِف  اَ ْرضِ  َِِق اَ ْرَض َوَلن تَاهاْ َِما  ِإن َإ َلن َتْ  َُ ﴾ 

 .(  11ال راء )
 

 حم لهلل بل ن انهال  هللال ال وهللأ لي أن تلكوو وحم ا ا! نن أمن ؟    

خرقالالالالن االر  اىل االر  السالالالالابع  ال والالالالهللأ لالالالالي أن تلكالالالالو  المالالالالي الالالالالهللأل 
ىليالي أن تلهللاضالعو واهلل فالر  ىليالي اللهللاضالع وحالرع  نسالكعو ونالن حالع اهلل

االخالالالةأل الر يلالالال  ألالالالد احلالالالرس  سالالاله  ىليالالالي الكالالالو  الن ال الالالةع يالالالارس
وا يامال  وال الل والكالالو  ارهبالا ال الالةع  ال بالل والكالاساالخالةأل الر يلال  ي

وأن   سالاله االخالالةأل هالالاه يارهبالالا ال الالةع حربالالا لالالديد و فيذالال  أن منهالالاها
مالالالرّ  النالالالاف ىلالالالس ضالالالدها نالالالن االخالالالةأل الطيهالالال  الالالالي يهنالالالا اهلل تهالالالار  وتعالالالاىل 

َان يهللع  ويرضاها وي  أن ملمبلع هباو وحسن ا لع نن أثقه االىمال ه املي
املال ننع ا،امالا أحسالننم خلقالاو والر الهللل بعالا نلممالا فكالارع   و وأسمالهالقيان

ىنالالد االمهيالالاء ىلالالينم الصالالة  والسالالةعو نننالالا  االخالالةأل  االخالالةأل نهللوالالهللد 
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إُ ُماا ُّلْر  ) اهلل ىلياله و اللم احليالاء وممالا أثالر ىالننم نالا قالاله الر الهللل صاللس
(  )( فاصن  ُا شئت إذا ل  تسهم النا  ُن ك   النه   ا ولى

 . 
خلالالع ى الاليم ولالالعه  نالالن لالالع   احليالالاء -يالالا اخالالهلل  -احليالالاء خلالالع سهالال      

َه احليالالاء نالالن أن يرتكالال  نعصالالي  اهلل  َه  ال،الالانو وصالالاح  احليالالاء يذالال يذالال
احليالالاء نالالن أن يقالالع ه االخالالةأل الدميئالال   احليالالاء خلالالع مهيالاله وخلالالع ى الاليم البالالد 

  يلمبلالع باله المسالان  فاماله نالن أى الم الالروادع لنمسالان أن يرتكال  نعصالي أن
 د ءو أاا قال االمهياء سما  سر النيب صلس اهلل ىليه و لم أو يقع ه خلع

 (  ُ َْ ماا َُّ ُِ  إ ا لر  فاصان  ُاا ساهمِ ن كا   النها   ا ولاى إذا لا  تَ الناا  ُِ

و الالالاي يقالالع ه الشالالر  ال يسالاللبي نالالن اهللو املهلالالدع ال يسالاللبي نالالن ( ئتَ ِشاا
يالالاله الصالالالة  والسالالالةعو يالالالرتع هالالالاه الشالالالريع  الالالالي لالالالرىنا الر الالالهللل ىل اهلل وال

 .وفيالالالالالالالالالاله ىالالالالالالالالالالدع احليالالالالالالالالالالاء نالالالالالالالالالالن اهلل وال ا الالالالالالالالالالع ىنالالالالالالالالالالده خلالالالالالالالالالالع د ء

 

االخالةأل الرديئال و تعلمالهللا  والبالد نالن مهالا -يالا اخالهللان-فاحليالاء ال بالد نناله     
حالالالديا وفالالالد  وأ سالالالر -بالالالار  اهلل فالالاليكم-هالالالاه االلالالالياء و هقهللهالالالا ه حيالالالاتكم 

 : ىهد القيس
 

َلالالهللاوالالاء وفالالد ىهالالد القالاليس اىل النالاليب صالاللس اهلل ىليالال     ا نالالن قريهخالال ه و الاللم وم
 الهقيع ووضعهللا رواحلنم هنا  ونشالهللا فالهللرا اىل الر الهللل ىلياله الصالة  والسالةع

وبقالالي االلالال   تالال خر ولالالهس أحسالالن ثيابالاله ووالالاء ،شالالي ه  الالكين  و الاللم ىلالالس 

                                                 
 (.1111)أخروه الهمباري برقم  -    
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َّ هَاااْ ِن ُعِحها ُهَماااا: ) والسالالةعو قالالال لالاله النالاليب ىليالاله الصالالة  ََ ُ  ِف ااَإ  : اهلل ِِ
حالالاار ممالالا  الطالاليل والسالال اه  فبالالاار: يقابالاله احللالالم واالمالالا  ( ا ُ انَاااْلِحَّْااُ  َوا َ 

 أخلقع ختلقن هبما ؟ أع خلقع: يا ر هللل اهلل : يناه هاين ا لقيعو فقال

َُ  : )وهلالالن ىلينمالالا ؟ فقالالال احلمالالد هلل : فقالالال (ظَّ همااا تَ َّْااهِ َّقاااُ جُ باال 
 .(  ) الاي وهلين ىلس خلقع يهنما اهلل تعاىل

 
االما  ويه حل العذل  والطاليل ونالا ينالاه هالاين ا لقيالع و    احللماهلل ي      

 . ا لقيالالالالالالع الالالالالالالاين يهنمالالالالالالا اهلل فاحرصالالالالالالهللا ىلالالالالالالس اللمبلالالالالالالع هبالالالالالالاين

 

َّ هَاْ ِن ُعِحها ُهَما اهلل)  اح  هللا هاا احلديا     ََ ُ  ِف َإ   ( نَاا ُ َوا َ  اْلِحَّْ ُ : ِإ
نالن ) او ىلينال والمسالان ا ا سالان ي قالد ن اله هالاه االنالهللر الع يمال  يالر  م ساله

الل عضِي ي عضِ الاله  اهلل و ن النه يال ل ص الالهالره  الاللال  هنض يال  هنضالهض اهلل و ل الالنه تال عهط الالهللها  ي سه ي ص الهالِّرهه  اهلل و ن الالنه ي سه
الع  نالن الِصالوهض  ى ط الاءخ  الرخا و أ وه   ياله  رسِّ م سالي ىلالس الصالو وىلالس احللالم (  ) (خ 

 . وىلالالالالالالالالالالالالالالالالالس احلكمالالالالالالالالالالالالالالالالال  وىلالالالالالالالالالالالالالالالالالس االخالالالالالالالالالالالالالالالالالةأل العاليالالالالالالالالالالالالالالالالال 

 

لاء اهلل واحلديا يش  اىل  اه اىل نلكاة انجبناد  لن سي تلبهللل ه    
اللمبلالع وتربيال   يعالين قالد ينشال  احللالم واالمالا  ىالن( ََُّّق ن ت َّقت بهما)هاا 

الشالالر  الالن س ىلالس االخالةأل الكر،الال و فالالن س قابلال  للرتبيالال  ىلالس ا ال  وىلالالس
 وان -والعيا  باهلل-وان ربيلنا ىلس الشر  ن ىليه وأل له وصار نن  هاىنا 

                                                 
 (.31)وغ ه وأصله ه صبيت نسلم برقم ( 1551)رواه أبهلل داود برقم  -    
 (.1311)قم قطع  نن حديا أ   عيد ا دري رضي اهلل ىنهو رواه الهمباري بر  -    
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َءخ نالالن حيا الالا وصالالارة ربيلنالالا  ىلالالس االخالالةأل الكر،الال  تطهعالالن هبالالا وصالالارة والال
 . نلك  لصاحهنا

 اللهللحيالالد وحماربالال  الشالالر  واقانالال  الصالالة  واالنالالر: فالالاح  هللا هالالاه الهللصالالايا    

باملعرو  والنني ىالن املنكالر واالخالةأل ال اضالل  العاليال   حماربال  الكالو وال مبالر 
وسالالاله هالالالاه االخالالالةألو  ونالالالا لالالالاسه  لالالاليو وتعلمالالالهللا احللالالالم واالمالالالا  وا الالاليةء

 الن  ر الهللل اهلل ىلياله الصالة  والسالةع فالان هالاه  ادر هللها نالن سلالاس اهلل ونالن
صالميم الالدىهلل  السالل ي و هبالا  االخةأل وام  ننم نن وهللامال  ال الةع ونالن

تهللضالع هالاه الالدىهلل   تنلشر دىهللتكم ويرفع اهلل نكاملكم ىند النافو وخبةفنالا
 .وتشهلله أناع الناف

     
َماااِ   ﴿  اهلل تهالالالار  وتعالالالاىلف حسالالالنهللا الالالالدىهلل  اىل ُْ الُْع ِإلِاااى َناااِه ِل رَبِّاااَإ بِاْلِح
اَ  َُّْمَسانُ  َواْلَمْ ِظَهِ  اْلَحَسَن ِ  ُِ ال جتالادل ( 351النباله ) ﴾ َوَجااِلْلُه  بِاال ِه  

اال بالاالخةأل الطيهال  وبالالي هالي أحسالن  ال  ال و وال لاللمو  حالم الكالافرين
 .رو وال صالالالالالالالالمب و وال لالالالالالالالاليء عالالالالالالالالنو وال صالالالالالالالاليا  ال احلقالالالالالالالالارو وال اأدراءو وال

 

َُْشااِ إَ  ﴿     َْ ِفاا   َِ  َواْقِصاا اا َُ ُ  َُّن اان َصااْ ِتَإ ِإ ْصااَ اِ  ا َ َواْضُضااْ  ُِ
 ِِ  . ﴾ َلَصْ ُ  اْلَحِم 

َُْشااِ إَ  ﴿     َْ ِفاا   اان َصااْ ِتإَ  ﴿أي ال تسالالرعو  ﴾ َواْقِصاا  ﴾ َواْضُضااْ  ُِ
 . يعين ال ترفع صهللتي اال بقدر احلاو 
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ا ﴿ :وقال له     َُ ُ  َُّن ِِ  ْصاَ اِ  َلَصاْ  ُ َِ ا َ ِإ ا ا رفعالن صالهللتي  ﴾ اْلَحِم ا
دقيالالع ه رفالالع الصالالهللة  ب الال  حاوالال   تالالدىهلل اىل رفالالع الصالالهللة وفقالالدار ونقيالالاف

الن اهلل  ف من تشهه احلمارو وأخا العلماء نن هاا أمه ال وهللأ رفع الصهللة 
(2 ) (  السااَ  لاا   لنااا ُ اال)  لالالهني بالال خس احليهللامالالاةو و

فالالة ترفالالع   
تصاليت وترفالع  در احلاوال   ا ا سالان ىنالد  واحالد أو اثنالع وأمالنصهللتي اال بقال

هالالاا يشالالهه صالالهللة احلمالال   فالصالالهللة يكالالهللن ىلالالس قالالدر ! صالالهللتي نالالا ا تريالالد ؟
 . احلاو 

 
واملشالالي سالالالي  متشالالي نعلالالدال نلهلل الالطاو يعالالين القصالالد الهلل الالط  ال متشالالي     

امللمالالاوتع وال تسالالرع  الالرى  الطائشالالع تهلل الالط ه املشالالي واىلالالدل وهالالي  نشالالي 
ا وا ا مخالهلله ىلالس االر  ه   هللن  ش  الرمحن الاين ، ه  اد  ه  ىض و   امل ننع ﴿ هاد اهللنشي  ى

ال الق ال انالاهلهللن   من  هال  ا   خ  ﴾ ا ا خالا هنم النالاف بالسال اهاة يقهلللالهللن   انخ ة  الهللا   
الالالاي فيالاله السالالةع وفيالاله املسالالامل  وفيالاله دفالالع السالاليئ  بالالالي هالالي  سةنالالا حمرتنالالا

 . أحسن
 

رأقنالالا وايالالاسم العلالالم النالالافع والعمالاله الصالالا  تهالالار  وتعالالاىل أن ي مسالال ل اهلل    
أن  -يالا اخالهلل -الي يهنالا اهلل تهالار  وتعالاىلو وأروالهلل  واالخةأل الطيه  انميل 

ال ائالد  نالن حرالهللر هالاه الالدروف يهللنيالالا   ال  معالي هالاه الالدروف الطيهال   نالا
  !ال ائد  ؟ معمهو ومعطي صهللر   يئ  ىن دىهللتنا نا

                                                 
 (.1111)قطع  نن حديا ابن ىهاف رضي اهلل ىننماو رواه الهمباري برقم  -    
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النهيلال  ان ربنالا  أهاله العلالم والعماله واالخالةأل ف   ل اهلل أن وعلنا وايّاسم نن
 . ءيع الدىاء وصلس اهلل ىلس مهينا حممد و له وصبهه و لم

 

 اىلهلل هباه املاد  وىرضنا ىلس الشيخ ح  ه اهلل

َائري  أخهللسم فهللاأ ان

 .ولسائر املسلمع غ ر اهلل له ولهللالديه


