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بسم اهلل الرمحن الرحيم
َ تُ ْشا ِِ ْْ بِالَّ ِاِ

ال لُ ْق َماا ُُ ِ بْنِ ِاِ َو ُُا َ عَ ِظهُاُِ عَاا بُانَا
قال اهلل تعاىلَ ﴿ :وإِ ْذ قَ َ
إُِ ِّ
الش ْاِ َْ لَهَُّْا ع َظ ِها ع َ -31-وَوصا ْانَا ا ِلنْ َساا َُ بَِ الِ ََعْ ِاِ َم َمََّْهاُِ ُُُّاُِ َو ُْناا
َُ ا ْشا ُُِ لِا ولِ الِ
إ إِلَا الْم ِ
َظََّى و ُْ ٍن وفِصالُُِ فِ َظاُ ْ ِن ُّ ِ
صا ُِ -31-
ع
َ
ا
َ
َ
ْ
َ َ َ
َ
َ
ْ ََ
اإ بِا ِاِ ِظ َّْا ع فَا َ تُ ِط ْظ ُه َمااا
اُا ََ َ
اْ َظَّااى َُُّ تُ ْشا ِِ َْ بِا َُاا لَا ْ َ لَا َ
َوإُِ َج َ
وص ا ِ
اام ْها ُه َما فِا ا ال ااَنْاَا َُ ْظ ُِوف ااا َواتهِا ا ْ َنا اهِ َل َُ ا ْان َُّنَااا َ إِلَا ا  .ثُا ا إِلَا ا
َ َ
ُِِجظ ُُ فَأُنَاهِّئُ ُُ بِما ُكنه تَاظمَُّ َُ  -31-عا بان إِناها إُِ تَ ُ ِ
اال مها ٍ
َ َُ َ
اإ ُ ْا َق َ َ
َْ ُ ْ
َ ُْ َْ
ِ
صا ْ ٍَِ ُّ َْو فِا الس َام َاوا ِ ُّ َْو فِا ا َ ْر ِ
ض عَاأْ ِ بِ َهاا
ُِّ ْان ََ ْاِ َل ٍل فَااهَ ُُن فا َ
ِ
الَُِّ إُِ الََِّ لَ ِط ع
ف ََهِ عِ  -31-عَا بُانَا َُّقِا ِ الصا َ َ َوُّْ ُُ ْاِ بِاال َْم ْظ ُِو َوانْاَِ
اإ ُِ ْان َظا ْ ِ ا ُ ُُا ِر َ -31-و َ
إ إُِ َذلِ َ
َصاابَ َ
َظا ِن ال ُْمن َُا ِِ َو ْ
اصاهِ ِْ َظََّاى َُاا ُّ َ
صا ِّظ ِْ ََااَ َْ لَِّنااا ِ َو َ تَ ْما ِ فِا ا َ ْر ِ
ض َُ َِمااا إُِ الَّااَِ َ عُ ِحا ُكاال
تُ َ
إ وا ْض ُ ِ
ِ ِ
ٍ
إ إُِ َُّن َُا َاِ
صا ْ تِ َ
ضا ْ ُاان َ
ُُ ْ هَاال فَ ُ ا ٍر َ -31-واقْصا َْ فا َُ ْشاِ َ َ
اَْ ِ
ْح ِم ِِ  ( ﴾ -19-لقمان.)31-31 :
ص َ ا لَ َ
ص ْ ُ ال َ
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احلمد هلل والصالة والسالةع ىلالس ر الهللل اهلل وىلالس لاله وصالبهه ونالن اتهالع
هداه.
أنا بعد:
فقالد أحههالالن أن مل ناله ه هالالاه اليالالاة الع يمال الالالي عمعالن بالالع العقيالالد
والعهالالاد واالخالالةأل واالنالالر بالالاملعرو والننالالي ىالالن املنكالالر نالالن أى الالم اليالالاة
الالالي ينه الالي أن ملالالدبرها ومسالالل يد نننالالا ىقيالالد خ وىهالالاد خ وأخةقالالا المنالالا مالاللعلم
العلالالم لنعمالاله ولنلمبلالالع فالالا معرفالاله نالالن سلالالاس اهلل ونالالن الالن ر الالهللل اهلل و ال ته
صلس اهلل ىليه و لم.
فالاهلل تهالار وتعالاىل يالاسر معملاله ىلالس لقمالان -لقمالان احلكاليم  -نشالنهللر
هبالالاا الهللصالالي ال يالالاسر اال ويقالالال :لقمالالان احلكالاليم الن اهلل لالالند لالاله ب مالاله قالالد
تالالاه احلكم ال و وحيالالا تالالاه اهلل احلكم ال فعليالاله أن يشالالكر اهلل تهالالار وتعالالاىل
وُان َشا َُ َِ فإنماا عَشا ُُِ لِنفساِ
ووضع قاىد و فقال هبامه وتعالاىل َ ﴿ :
﴾ الن ال ائد تعهللد ىليهو فاهلل غين محيدو ان لالكره النالاف ففم سالنمو وان
س الروا فعلالينمو ال ي يالده لالكرهمو وال يرالره وبالهللدهم وس الرهم سمالا نالر بنالا
غ ال نالالر ونننالالا نالالا سرمالالاه ه حالالديا أ

ر رضالالي اهلل ىن اله ( :عااا ظهااال

ضِ فَهضِون ولَن تهَّغ ا نفظ فهنفظ ن ).
إنُ لن تهَّغ ا ِّ

فناه القاىد نهللوهللد ه الكلاس والسالن ﴿ ُان َظ ِ
صاالِحا فََِّنَا ْف ِس ِاِ
م
ال َ
َْ َ
اإ بِهَا ا ٍ لَِّّ َْظهِ ا ا ِاَ ﴾ (فصال الاللن )11
َنا اااَ فَا َظََّْا َها ااا َوَُا ااا َربا ا َ
َوَُا ا ْان ُّ َ
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أثالالهلل اهلل ىلالالس لقمالالان ب ال ن اهلل قالالد وههالاله احلكم ال و سالالر هالالاه القاىالالد
اال لُْق َماا ُُ
الع يمال بالع بعالحل احلكمال الالي تاهالا اهلل لقمالان َ ﴿ :وإِ ْذ قَ َ
ِ بْنِ ِِ َو ُُ َ عَ ِظهُُِ عَا بُانَ َ تُ ْش ِِ ْْ بِالَّ ِاِ إُِ ِّ
الش ْاِ َْ لَهَُّْا ع َظ ِها ع ﴾ احلكمال
هي وضع الشيء ه نهللضعهو وهاه نن حكم لقمان ونالن ساله داىيال حكاليم
يرالع االنالهللر ه نهللاضالعناو واالمهيالاء سلنالم ىلمالاءو حكمالاء ويرالعهللن االنالهللر
ه نهللاضالالعنا ويسال ون ه دىالالهلل م ىلالالس أ الالاف هالالاه احلكم ال ويربالالهللن النالالاف
ىلال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالس أ ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاف هال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاه احلكم ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال .
فمالن احلكمال أن تهالدأ بال هم االنالهللر ف كنالاو سمالالا ه حالديا نعالا الالالاي
هالالهلل بيالالان نالالن ر الالهللل اهلل صالاللس اهلل ىليالاله و الاللم ملالالنن الالالدىهلل اىل اهلل تهالالار
وتعاىل  ( :إنإ تأت ق ُا ُُّل كها فَّ ُن ُّول ُا تاَظ ُ إل اِ شاهال
ُُّ إلاِ إ اهلل ...ثا ذكاِ الصا

وال كاا )و لقمالان سالالي يعالين دىالا

ابنالاله اىل اللهللحيالالد وهنالالاه ىالالن الشالالر و بعالالد لالالي والالاء أنالالره بالصالالة واالنالالر
بال الالاملعرو والننال الالي ىال الالن املنكال الالرو هال الالاا نال الالن االدل ال ال ىلال الالس حكملال الاله.
ونالالن احلكم ال أن تسال ىل الس نالالنن االمهيالالاء ىلالالينم الصالالة والسالالةع ه
دىال ال الالهلل الن ال ال الالاف وت ال ال الريهلنم ىل ال ال الالس دي ال ال الالن اهلل ته ال ال الالدأ ب ال ال الالاالهم ف ال ال الالاالهم.
فة لي أن العقيد واللهللحيد وتطن العقهللل واجمللمعاة نن الشر هالاا
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ههلل اال اف االصيه الالاي ال والهللأ أن يهالدأ بشاليء قهلالهو والالاي يلذالاوأ هالاا
املنن وخيرتع نناه ختالي هاا املنن فقد ضه هللاء السهيه.
﴿ تُ ْشاِْ بااهلل إُ الشاِْ لَهَُّْا ع َظها ﴾ ال أى الم نالن الشالر بالاهلل
تهالار وتعالاىل الماله مال ال ي الر قالال تهالار وتعالاىل ﴿ إُ اهلل عغف ُاِ ُُّ

عشِْ بِ وعغفاِ ُاا لوُ ذلاإ لمان عشااَ ﴾ ﴿ وُان عشاِْ بااهلل فُأنماا
ََاِ ُِان الساماَ فه طفاِ الط اِ ُّو تها باِ الاِعم فا َُُااُ َناح ق ﴾
وقال ﴿ :إُ الشِْ لَهَُّْ ع ظه ﴾.
ِ
ض
مُنُا ا
ىالن ىهالد اللِاله رضالي اهلل ىناله قالال :ل ِمالا مالَل ه
عن َ
الن هالاه هاليال ﴿ الاِ َ
ِ
صب ض
اس النيب صلس اهلل ىلياله
عمانَا ُه ْ بِهَُّْ ٍ ﴾ ل ِع لي ىلس أ ه
س ا إِ َ
ول عَا َّْه ُ
و لم وقالهللا :أيالُّنا مل ي هلض هم مال ه سه ؟! فقال ر هللل اللِ ضه صلس اهلل ىلياله و اللم :
ضض
الين ال ت هشال ضره بضاللِ ضاله اض ِن
( ليس سمالا ت نُّالهللن ا الا هالهلل سمالا قالال ل هقمالان ضلبهناله :يالا بال ِ
) (
الش هِّر ل هلم ى ض يم ).
فهالالع أالالم أن امل الراد بالشالالر ا ا أ لالالع ا الالا هالالهلل الشالالر االسالالوو والك الالر
الع الاليم الالالاي يسالاللبع صالالاحهه غرال اهلل الشالالديد وتعايهالاله ا الالالد امل بالالد
م ال ي ر وأاا قال لقمان البنه  ﴿ :إُ الشِْ لهَّ ظه ﴾.
قال اهلل تهار وتعاىل سةنا نعرتضا أثناء وصايا لقمان احلكيم البنالهو
حع الهللالدين حب ّقاله فلال ا الهللصالي
واهلل تهار وتعاىل ه ىدد نن الياة يقرن ّ
-أخروه الهمباري ه صبيبه برقم (.)1111
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حبع اهلل تهار وتعاىل يعقهنا الهللصي حبع الهللالدين ه ٍ
ىدد نن اليالاة ﴿
َوا ْظهُا َُواْ الَّهاَِ َو َ تُ ْشا ُِِك اْ بِ ِاِ َشا ْئا َوبِالْ َ الِا ََعْ ِن إِ ْم َساانا ﴾ ﴿ وقَضاى رباإ
ُّ تَظهُ ََ إ إعاهُ وبال الَعن إمسانا ﴾ .

نسا َُ بَِ الِ ََعْ ِاِ
وهنا سر وصي لقمان البنه وىقهنا بقهلللهَ ﴿ :وَوص ْانَا ا ِل َ
ممََّْهاُِ ُُُّاُِ و ُْناا َظََّاى و ُْا ٍن وفِصاالُُِ فِا َظااُ ْ ِن ُّ ِ
إ
َُ ا ْشا ُُ ِْ لِا َولَِ الِا ََعْ َ
َ َ َ
َ
َ
ََ
إِلَ الْم ِ
ص ُِ ﴾ .
َ
صالاه حبال ِّالع والضديهاله أ هن يسالالن الينمالاو وبالالع اال الالهاس الالالي حتالاللم ىليالاله أن
وِ
يشالالكر أمالالا ويعالالر حقنمالالاو ألالالار اىل نالالا ا تعالالا االع الالالي أوصالالا اهلل
بالحسالان الينالا ﴿ َم َم َّْهاُِ ُُُّاِ وُناا َظَّاى وُا ٍن ﴾ يعالين ضالع اخ ىلالس

ضعي هي ضعي الهني وتَيالدها الع احلماله ونشالاسله ونشالاقّه نالن ال يالان
ونن الدوران ونالن الالهللحم سمالا يسالمهللمه اىل خالرهو الع ونشالقاةو وبعالد هالاا
ضا َظ ْهُِ ُكُِاا ﴾ نشالق وتعال وأخطالار وقالد
الع الهللضع َ ﴿ :م َمَّهُِ ُكُِا َوَو َ

متالالهللةو بعالالد لالالي تربيالالي وتسالالنر ىليالاليو ويالالهللل اهلل دننالالا اىل حلي ال
لرتضالالعه نننالالاو وخ ال لالاليء لرتبي ال الهلللالالد و الالهلل وسالالمه أن يرضالالع نالالن ل ال أنالاله
محه ووالد محاله ىلالس سالره وىلالس ضالعي وىلالس نشال ّقاةو والالهللالد سالاليو
وبعالد لالالي الرتبيال واحلرالالام والرىايال و النر وتعال وبكالالاء و الع فعليالي أن
تكافئنالالاو وأالالاا قالالرن اهلل لالالكركا بشالالكره ﴿ ُّ ِ
إ إِلَا
َُ ا ْشا ُُ ِْ لِا َولَِ الِا ََعْ َ
الْم ِ
ص ُِ ﴾.
َ
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ان مل تقالالم حبالالع اهلل ولالالكره ولالالكر والالالديي فسالالهلل يعاقهالالي ىلالالس ىالالدع
القيال ال ال ال الالاع حبال ال ال ال الالع اهلل وحبال ال ال ال الالع الهللالال ال ال ال الالدين أو اللقص ال ال ال ال ال ه أينمال ال ال ال الالا.
﴿ إِلَ الْم ِ
ص ُِ ﴾ هاا فيه وىيدو و يبا ض هي ىلس نالا قالدنن ه هالاه
َ
احليا هه قمن بشكر اهلل ؟ هه قمن بالهللاوهاة الي لرع اهلل ونن أكنا
بع الالد ح الالع اهلل وح الالع ر الهللله :ح الالع الهللالالالدين ؟ ح الالع الهللال الالدين واهلل ن الالن وراء
حساس ان مل تعانه أبهلليي وتقم حبع اهلل وحع والديي نالن الشالكر فالان اهلل
نالالا خلقالالي ال خالدال وال كالالةو وا الالا خلقالالي للعهالالده وتقالالهللع بال وانره وتهلعالالد ىالالن
نعاصيهو ونن أوانره :أنره ايّا بالقيالاع بالو والالديي بعالد القيالاع حبقاله الهبامه
وتعاىلو واهلل ال يريع ن قال ر وال ي لم ن قال ر .
اْ َظَّاى َُُّ تُ ْشا ِِ َْ بِا
اُا ََ َ
قال اهلل تهار وتعاىل بعالد لالي َ ﴿ :وإُِ َج َ
اإ بِا ِاِ ِظ َّْ ا فَا َ تُ ِطظهمااا و ِ
ِ
َُ اا لَا ْ َ لَا َ
صااام ْها ُه َما ف ا الااَنْاَا َُ ْظ ُِوفااا َواتهِ ا ْ
َُْ َ َ
ع
َنهِ َل َُ ْن َُّنَا َ إِلَ ﴾ .
ا ا أنرا فعصي اهلل سه سامن أع ص و وىلس رأف املعاصي الشالر
بالاهللو فالالة تطعنمالالاو فلاليس أمالالا أي حالالع أن يال نرا فعصالالي اهلل لالالرسا سالالان أو
غ ه ( طاظ لم َّ ق ف ُظص اهلل ) ) ( فالان أىامالا ىلالس اىال اهلل
ووونالا وربيالا الرتبيال الصالبيب فنالاا أمالا وان اجرفالا وواهالدا واولنالدا
ىلس أن تدخه ه الشالر بالاهلل ىالَ وواله وتقالع فياله فالة اىال أمالاو ولكالن ال
-أخروه نسلم ه صبيبه برقم ( )3111وأمحد ( )51111والل ظ له.

 ...وصايا لقمان احلكيم البنه .....................

8

 .......................ربيع بن هادي املدخلي ...

يسقط بركا ولالهلل واهالدا و يالا للك الر بالاهلل ىالَ وواله فعليالي أن ال تنسالس
ظِوفاا ﴾ يعالين حتسالن الينمالا وتوكالا
حقنمالاو ﴿ وصاام ْها ُه َما فا الاَن ا َُ ُ
وتن ال الالع ىلينم ال الالا ول ال الالهلل سامال الالا س ال الالافرينو وتوك ال الالا ه غ ال ال نعص ال الالي اهلل خت ال الالدننما
واملطال الي يطلهاهنالا ننالي ىليالي أن تقالهللع هبالاو وهالاا نالن املعالرو ساله نالا
يطلهامه مما ليس فعصي فعليي أن تقهللع به.
فبالع الهللالالدين ال يسالقطو ولالهلل وقعالا ه بدىال و ولالهلل وقعالا ه الشالر و فاماله
ال بد أن تصباهبما ه الدميا نعروفا.
ىليالي أن تلهالع الهيه نالن أمالاس ﴿ َواتهِا ْ َناهِ َل َُ ْان َُّنَاا َ إِلَا ﴾
تروالالع اىل اهلل تهالالار وتعالالاىل وتطيعالاله وتعهالالده نلهعالالا الالهيه املنيهالالع اىل اهلل نالالن
االمهيالالاء وأتهالالاىنم نالالن العلمالالاء الناصالالبع وىهالالاد اهلل الصالالاحلع تقالالهللع حبالالع اهلل
تهالالار وتعالالاىل وحقالالهللأل العهالالاد فالالان هالالاا الالهيلنم الالهيه نالالن أمالالاس أن يقهللنالهللا
حبقهللأل اهلل وحقهللأل خلقه نن االنر باملعرو والنني ىن املنكر والالدىهلل اىل
اىل اهلل ته ال الالار وتع ال الالاىل.
اهللو وأن ال الالهللر أخ ال الالرال يراه ال الالا ه ال الالاا املنيال ال ال
يعين ه اللهللحيد وه العهاد وه االخالةأل وه ساله نالا والاءة باله الشالرائع
الاد
نن ا ونا هنن ىنه نن الشر ونن لالي الشالر بالاهلل تهالار وتعالاىل وحم ّ
الروالاع اىل اهلل ان أ مال يلالهللس اىل اهلل
الر اله واالال لنم هالاا هالهلل املنيال
ّ
تهللب مصهللحاو ويلهع أحسن احلديا وههلل نا والاءة باله الر اله ىلالينم الصالة
والسةع املشلمه ىلس اللهللحيد وحمارب الشر واال لسالةع هلل رس العالاملع ه
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س ال ال ال ال ال ال ال ال الاله ن ال ال ال ال ال ال ال ال الالا يال ال ال ال ال ال ال ال ال ال نر ب ال ال ال ال ال ال ال ال الاله وينن ال ال ال ال ال ال ال ال الالس ىن ال ال ال ال ال ال ال ال الاله.
﴿ ثُ إِلَ َُ ِِْج ُظ ُُ ْ فَأُنَاهِّئُ ُُ بِ َماا ُكناهُ ْ تَا ْظ َمَُّا َُ ﴾ نروالع النالاف عميعالا
اىل اهلل تهار وتعاىل و يبصي ىلينم سه ليء وينهئنم بهو ونن لي هه
قاع الهلللد بو أبهلليه ؟ وهه ا لقاع االبهللان ىلس دين اهلل احلع ؟ و يبا الهنما
اهلل ىلس نا سان ي نرامي به نن الشر .
فاملروع اىل اهلل هبامه وتعاىل و الينه العهالاد ا لالع سلنالم نالروعنم اىل
اهللو و هلل يس ل اهلل سه املمبلهللقع سه بين دعو باله انالن والمالس الهلل
يس أم ﴿ فَاََّنَسأَلَن ال ِِعن ُُّر ِ
ال إِلَا ْ ِه ْ َولَنَ ْساأَلَن ال ُْم ِْ َناَِّ َن  -1-فَاََّنَا ُقصان
ن
ْ
َ ْ َ
﴾ (االى ال ال الرا .)1-1
-7َظََّ ا ا ا ْ ِه بِ ِظ َّْ ا ا ا ٍ َوَُا ا ااا ُكنا ا ااا ضَ ا ا ا ِهِ َن
هنالالا ينصال اهلل تعالالاىل املالهللاأينو فلالالهللأن أىمالالال العهالالاد ان خال ا وان لالرا
فشرو وي ا ف اقياله الالار ه هالاا احلسالاس الالدقيع الالاي أحالاه اهلل نناله بكاله
ّ
ر نالن راتاله نالن االىمالال الصالاحل والساليئ ﴿ ثُا إِلَا َُ ْاِِج ُظ ُُ ْ فَاأُنَاهِّئُ ُُ
بِ َمااا ُكنااهُ ْ تَا ْظ َمَُّ ا َُ ﴾ بالعمالاله والعقائالالد
احلسالالناة والعقائالالد ال ا الالد ه ني الَان السالاليئاةو االىمالالال الصالالاحل ه س ال
احلسال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالناة واالىمال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالال الطاحل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ه س ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال السال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاليئاة.

العقائالالد الصالالبيب ه ني الَان

ويعطالالي اهلل سالاله واحالالد سلابالاله بيمينالاله الالهبامه وتعالالاىل سمالالا سالالر ه الالهللر
ان ُُّوتِا كِهَابَااُِ بَِ ِم نِا ِاِ فَاَا ُقا ُل َُااا ُ ُ اقْ ا َاُِوا كِهَابِ ا ْاِ -31-
احلاقال  ﴿ :فَأَُااا َُا ْ َ
ٍ ِ
اضا ٍ  -53-فِا جنا ٍ
ِ ِ ٍ ِ
إِنِّ ظَنَ ُ
َ
نت َُّنِّ ُُ َق م َسابِ ِْ  -51-فَا ُه َ ف ظ َشا ر َ
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ٍِ
َناََّ ْفهُ ْ فِا
َظالَ  -55-قُطُ فُا َها َلانَِ ع ُ -51-كَُّ ا َوا ْش َِبُ ا َُنِ ئاا بِ َماا ُّ ْ
الْ َ الَِ ِ َ -51-وَُُّا َُ ْن ُُّوتِ َ كِهَابَُِ بِ ِش َمالِ ِِ فَاَا ُق ُل عَا لَْهَنِ لَا ْ ُُّو َ
ات الْ َق ِ
 -51ولَ َُّ ْل ِر ُاا ِمساابِ ِْ  -51-عاا لَْهَا َهاا َكانَ ِاضاَ ََُ - 2-اا َُّ ْضنَاى
َ
َ ْ َ َ
إ َظنِّ ن َّْطَانِ ِْ ُِ َُ -51-وهُ فَاغَُّ هُ  -11-ثُ ال ِ
َظنِّ َُالِ ِْ َ َََُّ -51-
َ
ُ
ْجح َ
ِ ِ ِ ٍ
ِ
اناَُّ ُُ هُ ( ﴾ -32-
صاَّ هُ  -13-ثُا فا نَّْساََّ َذ ْر ُظ َهاا َنا ْها ُظ َُ ذ َراظاا فَ ْ
َ
احلاق .) 15 -31 :
ا َعااِ
كِهَابِ ا ِْ

بعالد هالاا ا اللكمه اهلل تعالاىل وصالي لقمالان ووى اله البناله فقالال  ﴿ :عَاا
ِ
اإ ُِ ْا َقا َ ٍ
ص ا ْ ٍَِ ُّ َْو فِ ا
بُانَ ا إِنا َهااا إُِ تَا ُ
اال َمه ا ُِّا ْان ََا ْاِ َل ٍل فَ ااهَ ُُن ف ا َ
السا َام َاوا ِ ُّ َْو فِ ا ا َ ْر ِ
اف ََهِ ا عاِ ﴾.
ض عَاأْ ِ بِ َهااا الَّااُِ إُِ الَّااَِ لَ ِط ا ع
دىالالاه اىل اللهللحيالالد وبالالع لالاله ىلالالم اهلل وى ملالاله وقدرتالاله ىلمالاله الالالاي أحالالاه
بكه ليء ه السالماواة وه االرضالعو وأن اهلل ال يعالَس ىناله ن قالال ر ه
السالماواة وال ه االر وال أصال ر نالن لالي وال أسالو اال ه سلالاس نهالعو
فنالالاا العلالالم ىلمالاله االمهيالالاء سالاله االمهيالالاء يعرفالالهللن هالالاا ويلقنالالهللن النالالاف هالالاه
العقائالدو وهالاا ممالا تلقالاه لقمالان نالن النهالهللاةو ويالاسر أماله سالان نعاصالرا لالداود
ىليالاله الصالالة والسالالةعو بعالالد ر الالال مالالهللر وهالالهللد وصالالا واب الراهيم ونهلل الالس
واالمهيالالاء بعالالد نهلل الالس ىليالاله الصالالة والسالالةع اىل داودو فنالالاه االنالالهللر نهللوالالهللد
ىنالدهم االنالر بلهللحيالد اهلل ووصالي اهلل بصال اة الكمالالو ونننالا قدرتاله ىلالس
سه ليء ال يعذَه ليء ه االر وال ه السماء ص ا سان أو سه ا ﴿
ال َش ْئا َُّ ُْ عَا ُق َل لَُِ ُك ْن فَاَ ُُ ُُ ﴾ .
إِن َما ُّ َُْ ُِهُ إِ َذا ُّ ََر َ
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ىلمالا وأن العهالاد ال ييطالهللن بشاليء نالن ىلماله
وان اهلل أحالاه بكاله لاليء خ
اال فالا لالاء الهبامه وتعالالاىلو فكاله ر ه الكالهللن وساله قطالالر وساله ورقال وسالاله
لالاليء يعلمالاله اهلل تهالالار وتعالالاىل ال خي الالس ىليالاله نالالن خافيال ﴿ َو ِظنا ََهُ َُ َفاااتِ ُم
الْغَ ِ َ عاظََّمها إِ ُُ وعاظََّ ُاا فِا الْها ِّاِ والْهحا ِِ وُاا تَسا ُق ُ ُِان ورقَا ٍ
َْ َُ
ْ
َ ََ ْ ُ َ
ََ
َ َ َ ْ ََ ْ
إِ عَا ْظََّ ُم َهااا َو َ َمه ا ٍ فِ ا ظَُُّ َمااا ِ ا َ ْر ِ
ض َو َ َرطْا ٍ َو َ عَااابِ ٍ إِ فِ ا
كِهَا ٍ ُهِا ٍن ﴾ (االمعالاع )11و ىلمنالا اهلل الهبامه وتعالاىل و الذلنا ه لهللحاله
احمل هللظو و ذه االىمال ه الصبي الي تكلهنا املةئكال ىلالس العهالاد نالن
خ أو لر.
واهلل نا الذه ه الكلالاس هالاا الماله ينسالس -تعالاىل اهلل ىالن لالي-و وا الا
ههلل يعلمنا قهاله أن تكلال وبعالد أن تكلال و وه ساله حل ال نالن اللب الاة ال
ي يال ىنالاله لالاليء الالهبامه وتعالالاىل ه السالالماء وال ه االر هالالاه انهالالالو
هالالاه الرنالالالو هالالاه القطالراةو هالالاه الهبالالار ب نهللاونالالا وقطرا الالا ونالالا فينالالا نالالن
حيهللامالالاة ونالالا فينالالا نالالن الهللقالالاةو فالالاهلل يعلمنالالا بكليا الالا ووَئيا الالا ص ال ها
وسه هاو أحاه بكه ليء ىلما هبامه وتعاىل.
ال َمها ٍ ُِّ ْان
إ ُِ ْا َق َ
هاه العقيد يلقننا لقمان البنه ﴿ عَا بُانَ إِنا َها إُِ تَ ُ
ِ
ص ْ ٍَِ ﴾ صمبر صماء يعين قهللي نلينال ال ين الا أحالد اىل
ََ ِْ َل ٍل فَاهَ ُُن ف َ
نالالا فينالالا اهلل يعلمنالالا وخيالالر هالالاا امل قالالال حه ال نالالن هالالاه الصالالمبر خيرونالالا
ويا ىلينا فاىلنا ان سامن يئ أو خطيئ وان سامن حسن ال تريع
ىنالالد اهلل تهالالار وتعالالاىل ﴿ إُِ الَّهااَِ َ عَهَِّْ ا ُ ُِ ْا َقا َ
اال َذرٍ َوإُِ تَا ُ
اإ َم َساانَ
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َظ ِه م ا ااا ﴾

(النس ال الالاء .)11

ال َمه ٍ ُِّ ْان ََ ْاِ َل ٍل ﴾ أد ّأل االلالياء ال وأن
إ ُِ ْا َق َ
﴿ عَا بُانَ إِنا َها إُِ تَ ُ
أا واهلل هبامه وتعاىل يعلم وأهنا ونقدارها وأيالن سامالن ه السالماواة أو ه
أىم الالاأل الهب الالار أو ه ص الالمبر ن الالن الص الالمبراةو بعر الالنم يق الالهللل الص الالمبر ال الالي
حتن االرضعو لكن ال الاهر أىالم ه أي صالمبر نالن الصالمبراةو يعالين هالاه
نهال ه بيان م هلل ىلم اهلل وقدرته الهبامه وتعالاىل وأماله ال يعذالَه لاليء وال
خي ال ال ال ال ال ال ال الالس ىلي ال ال ال ال ال ال ال الاله ن ق ال ال ال ال ال ال ال الالال ر ال ال ال ال ال ال ال الالهبامه وتع ال ال ال ال ال ال ال الالاىل.
هالالاه ىقي الالد ى يم ال و ال أن يسلبر الالرها املس الاللم ه سالاله حل ال ن الالن
حل اة حياته يسلبرالر أن اهلل نطلالع ىلياله ورقيال ىلياله وىالامل باله الهبامه
وتعالالاىل وقالالادر ىليالاله وقالالادر ىلالالس سالاله لالاليء هالالاه ىقيالالد ى يم ال و ال أن
يةح نا املسلم وأن يسلبررها دائما.
وأاا لقمالان -أوال -دىالا ابناله اىل تالر الشالر وهنالاه ىناله ونعالهلل هالاا أماله
ي نره باللهللحيد وبع له خطهللر الشر بالاهلل ﴿ إُ ِّ
الشاِْ لَهَُّْا ع َظها ﴾

بالالع لالاله ى مال اهلل تهالالار وتعالالاىل ى مال اهلل الال يلمبالالا السال ناء نعالاله أمالالدادا
وهالاا بعالد صال اة سمالاله الهبامه وتعالاىل واال فللاله االءالاء احلسالهلل وال ياليط
) (
هبالا اال هالهلل ( ُُّ ْم ِ
ات ظَّاى نفساإَ)
ات
ن
ُّ
اإ
ظَّ
ااَ
ن
ث
ا
ص
كماا ُّثن َ
َ
َ
وأخالو الر الهللل ىلياله الصالة والسالةع ه نناواتاله لرباله أن هلل أءالاء أخالرال قالد
يعطينا ويعلمنا نن يشاء نن ىهاده وقد يسل ثر هبا.
 -أخروه نسلم ه صبيبه برقم (.)111
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َماَا ُان
ت بِ ِاِ نَا ْف َس َ
َنأَلُ َ
إ بِ ُُ ِّل ا ْن ٍ ُا لاإ َنام ْ َ
( ُّ ْ
اإ ُّو َظَّ ْمهَاُِ ُّ َ
انهَأْثَا ِْ َ بِ ِِ ف ِظ َّْ ِ الْغَْ ِ ِظ ْن ََ َْ )) ( .
إ ُّو َُّنْا َلْهَُِ ف كِهَابِ َ
َََّ ِْق َ
إ َُّ ِو ْ
ىليالاله الصالالة والسالالةع فناتالالان الصال لان نالالن صال اة اهلل القالالدر ىلالالس سالاله
ليءو والعلم احمليط بكه ليءو فيذ ىلس املساللم أن ال ي اله ىالن هالاين
الهللصال ع العلالم احملاليط والقالدر الشالانل ويسلبرالر بقيال أءالاء اهلل وصال اة
سماله فامه سلما ا لبرر سماالة اهلل بص اته وأءائه سلما اأداد له هيهال
وحي الالاء وتع يم الالا واو الالةال وخهللف الالا ورغهال ال ورهه ال ال سلم الالا ا لبر الالر أء الالاء اهلل
احلسالالهلل وص ال اته العليالالا سلمالا ووالالدة هالالاه املعالالا والثالالار الطيه ال ه م سالالهو
وهالاا تهللفيالع نالن اهلل نالن أراد اهلل تهللفيقاله ننباله هالاه الالااسر الطيهال واملشالاىر
الطيه النهيلال ﴿ َو َ تُ ِط ْ َُ ْن َُّ ْض َفَّْنَا قَاَّْهَُِ َظن ِذ ْك ِِنَا َواتاهَ َ َُ َ اهُ َوَكاا َُ ُّ َُْ ُاِهُ
فُا ُِطا ﴾ (الكني  )51فنعهلل بالاهلل نالن ال لال والنساليان ال لال ىالن سالر اهلل
و سالالر اهلل لالاليس باللسالالان فقالالط وا الالا ال ل ال ىالالن ا لبرالالار ى ملالاله ووةلالاله
الالهبامه وتعالالاىل وقدرتالاله وىلمالاله وا ةىالاله وىدلالاله الالهبامه وتعالالاىل واحسالالامه
وسرنه.
بعالالد هالالاا اللنهيالاله الع الاليم البنالاله والالالهللىظ االسيالالد بال ن اهلل قالالد أحالالاه بكالاله
ىلما ونعناه احار أن تعصالي اهلل تهالار وتعالاىلو احالار أن تعصالي اهلل
ليء خ
فالالان اهلل الالهبامه وتعالالاىل لالالنيد نطلالالع وقالالدير ىلالالس سالاله لالاليءو يصالالي ىليالالي
سالاله لالاليء فالالان مل يش ال أن ي الالر لالالي فقالالد هلكالالن وان سالالان لالالرسا فالالاأة
حمقع ال لي.
 -أخروه الناع أمحد ه نسنده ( )1135وصببه االلها ه الصبيب رقم (.)311
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﴿ عَا بُانَ َُّقِ ِ الص َ َ ﴾ نا قال :صليو وا ا قال َُّ ﴿ :قِ ِ الصا َ َ ﴾
وتنهّنهللا ملعهلل القان  :يعين أن ت ا هبا ىلس الهللوه االسمه الالاي لالرىه اهلل
هبامه وتعاىل نن الطنار الي ال تقهاله الصالة اال هبالاو فةبالد نالن الطنالار
نن احلدثع االصال ر واالسالو ( ال يقهاله اهلل صالة بض ال هض نالهللٍر)) ( فةبالد نالن

الطنالهللر والطنالار نالن احلالد االصال ر واالسالوو والبالد نالن الرت العالهللر والبالالد
نالالن ا الاللقهال القهلال و وهنالالا أرسالالان ال بالالد نننالالا نالالن اللكهال اىل اللسالالليم البالالد
نالالن التيالالان هبالالاو ت لالاللت صالالةتي بلكهال اهلل وتع يمالاله الالهبامه وتعالالاىل فلقالالهللل:
(اهلل أسالو) تقالرأ ال احتال -والبالد نننالا  (-صا َ لِمان لا عا ْقاُِّْ بَِفاتِحا ِ
َ
َ
َْ َ َ
ِ ِ ) (
اسع الا وا ا مل ت ال ة بالطم مين ال فصالالةتي
ر
الئن
ال
م
تط
الم
ال
ح
الع
ال
س
تر
الُْهَااا )
خ
غال صالبيب و فةبالد نالن الطم مينال و ترفالع حالم تطمالئن قائمالا وحالم يعالهللد
سالاله فقالالار اىل نكامالالهو ال تسالاللعذهو فةبالالد نالالن الطم مين ال و الالهللي اىل
السال الالذهللد بعال الالد هال الالاه الطم مين ال ال وت ال ال ا بالسال الالذد االوىل حال الالم تطمال الالئن فينال الالا
اوداو ترفالع رأ الي وجتلالس تالاسر اهلل ه هالاا انلالهللف بالع السالذدتع
تسالذد حالم تطمالئن الاودا افعاله ن اله لالي ه صالةتي سلنالا سمالا ىلالم
ر هللل اهلل صلس اهلل ىليه و لم املسيء صةته
فعن أ هريهالر رضي اهلل ىناله أ ِن ر الهللل اللِ ضاله صاللس اهلل ىلياله و اللم دخاله
الهم هسال ضالذد فالالدخه روالاله فص اللِسو فس اللِم ىلالالس النالاليب صالاللس اهلل ىليالاله و الاللم ف الالرِد
 رواه نسلم برقم ( )551نن حديا ابن ىمرو ورواه الهمباري فعناه نن حديا أ هرير رقم(135) .
 -رواه الهمباري برقم ( )151ونسلم ( )111نن حديا ىياد بن الصانن.
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وقال :هارضو هع فص ِّه فضامِي مل تص ِّه فالروع يصلِّي سما صلس ِ واء فسلِم ىلس
الناليب صاللس اهلل ىلياله و اللم فقالال :هارضو هالع فص ِّاله فضامِالي مل تص ِّاله ثةثخالاو فقالال:
ات إلاى الصا َ ِ
والِ ضاي بالع ي بض ه
احل ِّع نا أ هح ضسن غهيالره فالعلِّ هم ضين فقالال ( :إذا قُ ْم َ
إ ُن الْ ُقِ ِ
مُ ،ثُ ْارَك ْ مهى تَط َْمئِن َراكِظا ،ثُا
فَ َُهِّا ِْ ثُ اقْا َُِّْ ُا تَاَس َِ َُ َظ َ
ْ
انااج َْ مهااى تَطْماائِن نا ِ
ِ
ااجَا ،ثُا ْارفَا ْ مهااى
ْارفَا ْ مهااى تظهااَل قَا مااا ثُا ْ ُ
َ َ
ِ ِ
إ ُكَِّّ َها )).(2
ص َتِ َ
تَط َْمئن َجالسا َوافْا َظ ْل ذلإ ف َ
اإ ُاان الْ ُقااِ ِ
مُ ) هالالاا نهالالع بقهلللالاله ىليالاله
وقهلللالاله  ( :اقْ ا َاُِّْ ُااا تَاَسا َاِ َُ َظا َ
ْ
الصالالة والسالالةع ( صا َ َ لِماان لا عا ْقااُِّْ بَِفاتِحا ِ ال ِ
ُْهَااا ِ ) و بعالالحل
َ
َ
َْ َ َ
املالااه ساملالاه احلن الي يلعلالع بقهلللاله (اقهالالرأه نالا تالي ِسالر نعالي نالن الهق هالر ضن )
قالالهللا  :يقالرأ املصاللي أي يال ولالهلل ﴿ ُُا َْ َُ َاُهَاُ ﴾ تك الي ! ُاِا ضَّا فالان
الر هللل صلس اهلل ىليه و اللم بالع املالراد نالن قهلللاله ( اقهالالرأه نالا تالي ِسالر نعالي نالن
الهقالالر ضن) بقهلللالاله ىليالاله الصالالة والسالالةع  (:صا َ َ لِماان لا عا ْقااُِّْ بَِفاتِحا ِ
َ
َ َْ َ َ
ه
ال ِ
ُْهَاا ِ ) ( ُان صاَّى صا َ لا عا ْقاُِّْ ف هاا بِاأُ ِّ الْ ُقاِ ِ
مُ فَ ِها َ َِا ََا ع ثَ َثاا
َ
ْ
َ َ
ضَْا ُِ تَ َماٍ )) ( خدا يعين نيل ن ه ونع الناق خيالر القطا نيلالا ال فائالد
فيه.
ام
وتصالاللي خالال خالعا هلل نسلبر الرا ى ملالاله الالهبامه وتعالالاىل ﴿ قَا َْ َُّفْاََّا َ
الْم َُِّْنُ َُ ال ِِعن ُُ فِا صا َتِ ِه ََ ِ
اش ُاظ َُ  ﴾ ..اىل خالر اليال الكر،ال و
َ ْ
َ ْ
ُ
الش الالاهد ننن الالا :ا ش الالهللع ه الص الالة ا ش الالهللع ه الالهلل رور الص الالة و وص الالة ال
 رواه الهمباري برقم ( )151ونسلم ( )111نن حديا أ هرير . -رواه نسلم برقم ( )111نن حديا أ هرير .
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خشهللع فينا وال ا لبرار فينا لع م اهلل هبامه وتعاىل وال تالدبر ملالا يقالرأه
املصلي فينا خله لديد يك ي أمه ال يصالدأل ىلياله هالاا الهللصالي ﴿ ال ِ
عن
اِ
َ
ُُ فِ ص َتِ ِه ََ ِ
اش ُظ َُ ﴾ يرع نن هاا ال ناء ونن هاا املدر الع يم.
َ ْ
ْ
فالالاحرل ىلالالس أن ختشالالع ه صالالةتي أن تنسالالس الالالدميا تنسالالس املالالال
والعيالالال وتنسالالس سالاله لالاليء وال يهقالالس ه اسرتالالي اال ا لبرالالار ى م ال اهلل
ا،ام الالا.
الالهبامه وتع الالاىل وت الالدبر ن الالا تلل الالهلله ن الالن الي الالاة ال الالي تَي الالد
بعد لي تقرأ اللشند وتسلم ( تحِعمها الهُه ِ وتحَّ َّها الهسَّ ) فة
ختر نن هاه الصة بشيء اال باللسالليم (السالةع ىلاليكم ورمحال اهلل السالةع
ىليكم ورمح اهلل وبرساته) تسلم ىلالس م سالي وىلالس املةئكال وىلالس ساله ىهالد
صالالا ه السالالماء واالر هالالاا السالالةع يهلالالا سالاله ىهالالاد اهلل (السالالةع ىلالاليكم
ورمح اهلل) يلنالاول املةئكال ونال نين انالن ونال نين الهشالر ساله صالا ه السالماء
واالر يلناوله هاا الدىاء فكما يدىهلل الهللاحد لن ساله يالدىهلل لخهللاماله ويالدىهلل
للمةئك أيراو هاا الدىاء أمو واملةئك يدىهللن لنا فنكاف هم.
فلسلبرالالر أن هالالاا السالالةع ىلالالس سالاله ىهالالد صالالا تكسال أوالرا ى يمالالا
وا ا االىمال بالنياة وقد يسلم المسان وههلل ماف نا يدري ىلس نن يساللم
وي ن أن السةع جمرد حكاي !
ال ب الالد أن تقص الالد ه الالاا االن الالر الع الاليم ال الالاي مهنن الالا ىلي الاله ر الالهللل اهلل ىلي الاله
الصة والسةع.
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فنالالاا هالالهلل نعالالهلل اقان ال الصالالة و وتصالاللي سمالالا سالالان ر الالهللل اهلل يصالاللي نالالا
تصالاللي بكي الالي وال ىلالالس أي نالالاه سمالالا تريالالدو وا الالا سمالالا سالالان ر الالهللل اهلل
يصالاللي ا ال ل وادرف واىالالر سيالالي سالالان ر الالهللل اهلل يصالاللي وحالالاول أن تصالاللي
سصةته س ا ههلل أناني الن قائم ويقرأ ويرسع ويسذد اىل أخالره سمالا رأيلاله
يصليو وقد ح نا لنا الصباب بكه دق و ومقلهللا سه حرس ه صالةته ىلياله
الصة والسةعو فنباول أن معرفنالا فنصاللي سمالا سالان ر الهللل اهلل يصاللي فاماله
خ املقيمع أاه الصة وخ القائمع هبا ىليه الصة والسةع فنل ّ س به
ِ
ِ
﴿ لََق َْ َكا َُ لَ ُُ ْ ف َر ُن ِل الَِّ ُّ ْ
ُن َ ع َم َسنَ ع لِّ َمن َكا َُ عَا ِْ ُج الََِّ َوالَْ ا ْ َ
﴾ (االحال ال ال ال الَاس .)53
اآل َِ ا ا ا ا َاِ َوذَ َك ا ا ا ا َاِ الَّ ا ا ا ااَِ َكِ ا ا ا ا اِا
ِ
اصاهِ ِْ َظََّاى َُاا
قال بعد لي ﴿ َوُّْ ُُ ِْ بِال َْم ْظ ُِو َوانْاَِ َظا ِن ال ُْمن َُا ِِ َو ْ
إ ُِ ْن َظ ْ ِ ا ُ ُُ ِر ﴾ .
إ إُِ َذلِ َ
َصابَ َ
ُّ َ
يعين أن هالاه نالن االنالهللر الهللاوهال امللبلمال هالاا نالنن أصاليه ه دىالهللاة
االمهيالاء ىلالينم الصالة والسالةع اقالاع الصالة وايلالاء الَسالا -وهالي نالا سالرة
هنالالا -واالنالالر بالالاملعرو والننالالي ىالالن املنكالالر والصالالو ىلالالس اال الو وهالالاه أنالالهللر
حملّم يعين نن واوهاة االنهللر ونعَونا ا الي حلمنا اهلل ىلس ىهادهو فةبد
نالالن االنالالر بالالاملعرو والننالالي ىالالن املنكالالرو البالالد نالالن اقان ال الصالالة واالنالالر
باملعرو والنني ىن املنكرو والبد نن الصو
الصالالو واوال ىلالالس نالالا ينالالالي يصالالو املال نن ويلسال و يال نر بالالاملعرو و
ي ال نر باللهللحيالالدو يننالالس ى الن الشالالر و ي ال نر بالصالالة و ي ال نر بالَسالالا و ي ال نر بالالو
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الهللالدينو يال نر بالاسر اهللو يال نر بالطاىالاةو حالم يال نر باملساللبهاة فاهنالا نالن
املعالالرو االنالالهللر املسالاللبه تعلالالم النالالاف اياهالالا وتالالرغهنم فينالالا وتالالدىهللهم الينالالا
وتهع أم الثار السيئ ىلس اللناون فينا.
الننالي ىالن املنكالر تننالس ىالن الشالر و تننالس ىالن املعاصاليو ىالن الكهالائرو
ىن الص ائرو ىن أمهللاع ال سهللأل واملعاصي سه ها وص هاو هاا هالهلل املنكالر
.
املنكالراة أول نالا يالدخه فينالا الشالر و ويالدخه فينالا الهالدعو ويالدخه فينالا
املعاصال ال ال الالي سهائرهال ال ال الالا وص ال ال ال ال ائرها فال ال ال الالان املنكال ال ال الالر ضال ال ال الالد املعال ال ال الالرو .
املعرو نا يعرفه الشرع ويدىهلل اليهو واملنكر نا ينكالره الشالرع ويساللبقره
ويار ننه ويننس ىنه فل نر بكه نعرو بدءاخ نن اللهللحيالد اىل خالر حسالن

نالالن احلسالالناة اىل االنالالر بانا ال اال ال ىالالن الطريالالع فالالان ( العماااُ بضا

ونااهظ ُ شااظه ُّو بض ا ونااه ُ شااظه ُّظ ُااا شااهال ُّ إلااِ إ اهلل

وُّلناُا إُاط ا ذى ظن الطِعق)) ( ف من تال نر هبالاا املعالرو بالدءخا نالن ال
رورا بالصة و بالَسا و بالصهللعو بالاحل و بضالض ّو الهللالالدينو بالاالخةأل
اله اال اهلل ن خ
الطيه ال اىل أخالالره اىل خالالر لالاليء وأدى نرات ال ال،الالان :انا ال اال ال نالالن
أن يق الالهللع ب الاله
الطري الالع ه الالاه سلن الالا ن الالن ال ،الالان ون الالن املع الالرو ال الالاي و ال
املسلمهللن.
واملنكالر :الشالالر والهالدع والكهالالائر والصال ائر واملعاصالي واالخالالةأل املنبرفال
واىل أخره سه نا ينكره الشرع والعقه العقه السليم الاي يهللافع الشرع سه
 -رواه نسلم برقم (.)11

 ...وصايا لقمان احلكيم البنه .....................

09

 .......................ربيع بن هادي املدخلي ...

لالي ننكالر واللقاليالد الساليئ واتهالاع االىالالداء واالمقيالاد أالم واللشالهه هبالم واىل
خره.
أم الالر ! ىنالالدما س ال نالالن الشالالهاس يكش ال هللن رؤو الالنم ! نالالن أيالالن والالاء م
هاه العاد ؟ نن ال رسو فيذ أن خنال نم وال ملشالهه هبالم (ُان تشاهِ بَِقا ٍ
َ ََ َ ْ
فه ُِنه )) ( .
سالالان سشالالي الالالرؤوف نالالن خالالرع املالالروء ىنالالد املسالاللمع يعالالين الالالاي ،شالالي
ه السالهللأل سالال ا رأ اله ىنالدهم االروع املالروء وال يقهلالهللن لالنادتهو فلمبلصالهللا
نن تقليد ال رس ونن تقاليده السيئ -بار اهلل فيكم -ال تقلدوا أىداء اهللو
ىن الالدما نع الالرو وىن الالدما أخ الالةأل وىن الالدما ى الالاداة ىالي ال رفيع ال و وه الالم ىن الالدهم
ىاداة اقط ي سلهللن حلم ا نَير ويسلهيبهللن احملرناة وهههلله أخةقالي ال
م له ودياث و ...و ...اىل خرهو فكيي ملشهه هبم وهم أ قط خلع اهلل
وأحطّنالالم ؟! ال ملشالالهه هبالالم أبالالدا -بالالار اهلل فالاليكم -هالالاا نالالن االخالالةأل الالالي
ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالنلكلم ىنن ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا.
ص ِّظ ِْ َََ َْ لَِّنا ِ ﴾
قال َ ﴿ :و َ تُ َ

الصعر ههلل امليه ال تلكو ىلس النالاف ىنالدنا يكلمالي أحالد تالدير خال ّد
هكالالاا هالالاا نالالن الكالالو يكلمالالي أحالالد فلعالالر ىنالاله وتلل الالن هكالالاا وأمالالن
ٍ
ونلعال !
لانخ ال هشال وال امهساه يعين نسلكو
 -رواه أبهللداد ه ننه برقم ( )1113وههلل صبيت.
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فنالالاا هنالالي ىالالن الكالالوو ونالالن ثالالاره أن يلالالهللي ىنقالاله هكالالاا يصالالعر خالالده
للناف يعين يلهلليه هكاا .نن الصعر وههلل نر يصي البه فلللهللي أىناقنا
.
فن ال الالاا أو ال الالر ى ال الالن الك ال الالوو فعلي ال الالي باللهللاض ال الالع اللهللاض ال الالع هلل رس الع ال الالاملعو
واللهللاضالالع لعهالالاد اهلل امل ال ننعو تعانالاله نالالع النالالاف بالالاالخةأل الطيه ال و والكالالو
نالالانهللع والالدا ويالالدفع س ال ا نالالن النالالاف اىل الك الالر بالالاهلل! يسالاللكو فالالة يسالاللمع
ِ
ِ
للر ه وال يسمع لياة اهلل ﴿ إِ َذا تُا ْهاََّى َظََِّْ معَاتُانَا َولى ُُ ْسهَ ُْهِا َكأَُ ل ْ
عَ ْسا َام ْظ َها َك اأَُ فِ ا ُُّذُنَا ْا ِاِ َوقْ اِا فَاهَ ِّ
شا ْاِهُ بِ َظ ا َِا ٍ َُّلِا ٍ ﴾ (لقمالالان .)1
فالالالكو نالالن أسالالو الالالدوافع اىل الك الالر بالالاهلل ورفالالحل نالالا والالاءة بالاله الر الاله
) (
ىلالينم الصالة والسالةع و ( ِ
ورد
الُ ْه ا ُِ بطاِ الحاق وضَ ْما ُ الناا )
ّ
احلع يعين هللاء رد احلع فا ه لي اللهللحيد أو أي حع نن احلقالهللأل ي تيالي
فة خترع له وترفره وحتلقر نن ي تيي به ت مط الاي ي تيي به وتالرد احلالع
الاي ىنده.
وال والالهللأ الكالالو ب ال ي حالالال نالالن االح الهللال خلالالع نالاليم ويه رالاله اهلل (
الُهِعاااَ ِرلا ا والظهم ا إِزار فَماان نااازظن وامااَا ُنهمااا قَِفهُاِ ف ا
الناار)

)

(وه روايال ( الُهِعااَ رلا ا فمان ناازظن فا رلا ا قصامهِ )

 رواه نسلم برقم (.)13 -رواه أبهلل داود ه ننه برقم ( )1111وههلل صبيت.
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يعالالين ينلكالاله ويقطالالع دابالالرهو فالالة تسالاللكو و ( عااََل الجنا َُا ْن كاااُ فا
) (
قََّهِ ُِ قال َذر ُِن كِ ْهِ).
حالالارس م سالالي نالالن الكالالو خلالالع خهيالالا يالالدفع اىل الك الالر واىل احلقالالار
الناف واىل رد احلع .أاا هاا احلكيم وصالس ابناله أن ال يص ِّالعر خالده للنالاف
أن ال يلكالو ىلالالس النالالاف يكلمالالي أحالالد وأمالالن لالالانخ نعالالر ىنالالهو تهللاضالالع
الين قالالار
أمالالن امسالالان نسالالكعو ضالالعييو خلضقالالن نالالن ت الراسو خلضقالالن نالالن نال ٍِّ
وتل هلله وتَور احلماع نراة سه يهللعو سيي تلكو ؟!
سيي تلكو ىلس الناف وأمن هاا حاليو نن أمن ؟!
لهلل تصيهي لهللس تهكي نننا سيي تلكو ىلس الناف ؟!
فيذال ىلالالس المسالالان أن ينالالع م سالاله ا ا تكالالوة و مبالالن ويال ِّ
الاسرها حبقار الالا
ودماء الاو وأن نالن أحقالر النالاف املساللكوون -واهلل أمالا ه م سالي -نالا أحلقالر
اال املسالاللكوين والكالالاابعو واهلل أرال أضالالعي النالالاف فال قهللل هالالاا أحسالالن نالالينو
وأرال امللكالالو ننمالالا سالالان نالالن أي هق ال واهلل نالالن أت الاله النالالاف وأحقالالر النالالاف
ىندي ال أحقر نن امللكو وال يلكو اال نن دماء واجطاه خلقي وم سي
.
﴿ و َ تَم ِ فِ
ض َُِما إُِ الََِّ َ عُ ِح ُكل ُُ ْ هَ ٍ
ِ
َ
ال فَ ُ ا ٍر ﴾
ر
ا
ْ
َ ْ
َ
ال ختل الاله وال ت مب الالر ه الالاا ن الالن ث الالار الك الالو املش الالي املال الرضر والهط الالر واالل الالر
 -رواه نسلم برقم (.)13
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واالخليالالو ﴿ إُ اهلل عُا ِاح ُكال ُُ هاال فَ ُ ا ر ﴾ ي لمبالر ىلالس النالاف
بنسههو جباههو فالهو بسلطامهو بعلمهو ب ي لاليء خيلالال ىلالس النالاف وي لمبالر
ىلالينم ؟! اهلل ياله حل هالاا ا لالع خلالالع ب اليحلو خلالع د ءو ياله حل اهلل أهلالاله
ويلقرهم ويَدرينم ويعاقهنم ألد العقهللب ىلس هالاا ا لالع ا ا نالا أحهالي اهلل
ىدو هلل ا ا نا أحهي اهللو وأمن ىلالس سالو واخليالال
فما نعناه ؟! نعناه أمي ٌّ

وافلمبالار وتطالاول ىلالس النالاف بال ي لاليء نالن االلالياء الالي ت لمبالر هبالا ﴿ َو َ
تَم ِ فِ
ض ولَن تَا ْهاَُّ َغ ال ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ال طُ ﴾
ر
ا
ق
ِ
ت
ن
ل
إ
ن
إ
ما
ِ
ُ
ض
ر
ا
ْجهَ َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ َ
ْ ََ
(ال راء . ) 11

نن أمن ؟! حم لهلل بل ن انهال هللال ال وهللأ لي أن تلكوو وحم ا ا
خرق الالن االر اىل االر الس الالابع ال و الالهللأ ل الالي أن تلك الالو الم الالي ال الالهللأل
نسالكعو ونالن حالع اهلل ىليالي أن تلهللاضالعو واهلل فالر ىليالي اللهللاضالع وحالرع
ىلي الالي الك الالو الن ال الالةع ي الالارس االخ الالةأل الر يل ال أل الالد احل الالرس س الاله
االخالةأل الر يلال يارهبالا ال الالةع ال بالل والكالاس وا يامال وال الل والكالالو
سالاله االخالالةأل هالالاه يارهبالالا ال الالةع حربالالا لالالديد و فيذال أن منهالالاها وأن
مالالرّ الن الالاف ىلالالس ض الالدها ن الالن االخالالةأل الطيه ال ال الالي يهنالالا اهلل ته الالار وتع الالاىل
ويرضاها وي أن ملمبلع هباو وحسن ا لع نن أثقه االىمال ه امليَان يهللع
القيان و وأسماله املال ننع ا،امالا أحسالننم خلقالاو والر الهللل بعالا نلممالا فكالارع
االخالالةأل االخالالةأل نهللوالالهللد ىنالالد االمهيالالاء ىلالالينم الصالالة والسالالةعو نننالالا
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احليالاء وممالا أثالر ىالننم نالا قالاله الر الهللل صاللس اهلل ىلياله و اللم ( إُ ُماا ُّلرْ
النا ُن ك النه ا ولى إذا ل تسهم فاصن ُا شئت ).
احليالالاء خلالالع سه ال -يالالا اخالالهلل  -احليالالاء خلالالع ى الاليم ولالالعه نالالن لالالع
ال،الالانو وصالالاح احليالالاء يذالالَه احليالالاء نالالن أن يرتكال نعصالالي اهلل يذالالَه
احليالالاء نالالن أن يقالالع ه االخالالةأل الدميئال احليالالاء خلالالع مهيالاله وخلالالع ى الاليم البالالد
أن يلمبلالع باله المسالان فاماله نالن أى الم الالروادع لنمسالان أن يرتكال نعصالي
أو يقع ه خلع د ءو أاا قال االمهياء سما سر النيب صلس اهلل ىليه و لم
اهم فاصان ُاا
( إُ ُِماا َُّ َ
لرْ الناا ُِان كا النها ا ولاى إذا لا تَس ِ
)

(

ئت )و الالالاي يقالالع ه الشالالر ال يسالاللبي نالالن اهللو املهلالالدع ال يسالاللبي نالالن
ِش ا َ
اهلل وال ي الالرتع ه الالاه الش الريع ال الالي ل الالرىنا الر الالهللل ىلي الاله الص الالة والس الالةعو
وفي ال ال ال الاله ى ال ال ال الالدع احلي ال ال ال الالاء ن ال ال ال الالن اهلل.
وال ا ال ال ال الالع ىن ال ال ال الالده خل ال ال ال الالع د ء
فاحليالاء ال بالد نناله -يالا اخالهللان -والبالد نالن مهالا االخالةأل الرديئال و تعلمالهللا
هالالاه االلالالياء و هقهللهالالا ه حيالالاتكم -بالالار اهلل فالاليكم -وأ سالالر حالالديا وفالالد
ىهد القيس :
والالاء وفالالد ىهالالد القالاليس اىل النالاليب صالاللس اهلل ىلي اله و الاللم ومَل الهللا قريهخ الا نالالن
الهقيع ووضعهللا رواحلنم هنا ونشالهللا فالهللرا اىل الر الهللل ىلياله الصالة والسالةع
وبقالالي االلال تال خر ولالالهس أحسالالن ثيابالاله ووالالاء ،شالالي ه الالكين و الاللم ىلالالس
 -أخروه الهمباري برقم (.)1111
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اإ َََّهَا ا ْ ِن عُ ِحها ُه َمااا اهلل:
والسالالةعو قالالال لالاله ( :ا ُِِ فِ ا َ

النالاليب ىليالاله الصالالة
ال ِ
ْح َّْا ُ َوا َنَ اا ُ ) يقابالاله احللالالم واالمالالا  :الطالاليل والسال اه فبالالاار حالالاار ممالالا
يناه هاين ا لقيعو فقال :يا ر هللل اهلل  :أخلقع ختلقن هبما ؟ أع خلقع
ت ظَّ همااا) فقالالال :احلمالالد هلل
وهلالالن ىلينمالالا ؟ فقالالال ( :باال ََُّقاااُ ُجهِ َّْا َ
الاي وهلين ىلس خلقع يهنما اهلل تعاىل

(

).

اهلل ي احللم واالما ويه حل العذل والطاليل ونالا ينالاه هالاين ا لقيالع
ا لقي ال الالع ال ال الالاين يهنم ال الالا اهلل.
فاحرصال ال الهللا ىل ال الالس اللمبل ال الالع هب ال الالاين
إ َََّهَا ِن ع ِحهاهما اهلل :ال ِ
ِ
ْح َّْ ُ َوا َنَاا ُ )
اح هللا هاا احلديا ( إُِ ف َ ْ ُ ُ َ
والمسالان ا ا سالان ي قالد ن اله هالاه االنالهللر الع يمال يالر م ساله ىلينالاو ( نالن
ي يعض ِ الاله اهلل ون هالن ياللصالهِال هر يصالهِّال هره اهلل ونال هالن ي هساللال ه ضن يال هنض ضاله اهلل ولال هالن تال هعطال هالهللا
ي هساللعض ِ
ض ( )
رس م سالي ىلالس الصالو وىلالس احللالم
ص هالو)
ىطالاءخ خهيال خالرا وأ هو الع نالن ال ِ
ِّ
وىل ال ال ال ال ال ال ال الالس احلكم ال ال ال ال ال ال ال ال وىل ال ال ال ال ال ال ال الالس االخ ال ال ال ال ال ال ال الالةأل العاليال ال ال ال ال ال ال ال ال .
جبناد لن سي تلبهللل هاه اىل نلكاة ان لاء اهلل واحلديا يش اىل
هاا (ََُّّق ن ت َّقت بهما) يعالين قالد ينشال احللالم واالمالا ىالن اللمبلالع وتربيال
الالن س ىلالس االخالةأل الكر،ال و فالالن س قابلال للرتبيال ىلالس ا ال وىلالالس الشالالر
وان ربيلنا ىلس الشر ن ىليه وأل له وصار نن هاىنا -والعيا باهلل -وان
 رواه أبهلل داود برقم ( )1551وغ ه وأصله ه صبيت نسلم برقم (.)31 -قطع نن حديا أ عيد ا دري رضي اهلل ىنهو رواه الهمباري برقم (.)1311
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ربيلنالالا ىلالالس االخالالةأل الكر،ال تطهعالالن هبالالا وصالالارة والالَءخ نالالن حيا الالا وصالالارة
نلك لصاحهنا.
فالالاح هللا هالالاه الهللصالالايا :اللهللحيالالد وحماربال الشالالر واقانال الصالالة واالنالالر
باملعرو والنني ىالن املنكالر واالخالةأل ال اضالل العاليال حماربال الكالو وال مبالر
وا الاليةء ون الالا ل الالاسه ل الاليو وتعلم الهللا احللالالم واالم الالا وسالاله هالالاه االخ الالةألو
ادر هللها نالن سلالاس اهلل ونالن الن ر الهللل اهلل ىلياله الصالة والسالةع فالان هالاه
االخةأل وام ننم نن وهللامال ال الةع ونالن صالميم الالدىهلل السالل ي و هبالا
تنلشر دىهللتكم ويرفع اهلل نكاملكم ىند النافو وخبةفنالا تهللضالع هالاه الالدىهلل
وتشهلله أناع الناف.
ْح ُْما ا ِ
ف حس الالنهللا ال الالدىهلل اىل اهلل ته الالار وتع الالاىل ﴿ ا ْلعُ إِلِااى نا اهِ ِل ربِّا َ ِ ِ
َ َ
اإ بال َ
ِ
والْم ِظهَ ِ ال ِ ِ
َم َس ُان ﴾ (النباله  )351ال جتالادل
ْح َسنَ َو َجاالل ُْه بِاالهِ ُا َ ُّ ْ
َ
َ َْ
حالم الكالافرين اال بالاالخةأل الطيهال وبالالي هالي أحسالن ال ال و وال لاللمو
ال احلق ال ال الالارو وال اأدراءو وال ع ال ال الالنو وال ص ال ال الاليارو وال ص ال ال الالمب و وال ل ال ال الاليء.
صا ا ِ
﴿ واقْ ِ
ضا ْ ُِاان صا تِ
صا َْ فِا َُ ْشاِ
ِ
َ
ا
اِ
ا
ُ
َن
ُّ
ُ
إ
إ
ض
ا
و
إ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْح ِم ِِ ﴾.
لَ َ
ص ْ ُ ال َ
ضا ِ
ص ا َْ فِ
﴿ واقْ ِ
ِ
إ﴾
ان
ا
ُ
ض
ا
و
﴿
عو
الر
ال
س
ت
ال
أي
﴾
إ
ا
ش
ُ
ا
ْ
ْ
ص ا ْ تِ َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
يعين ال ترفع صهللتي اال بقدر احلاو .
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وقال له ﴿ :إُِ َُّن َُاِ ا َ ْ ِ
ْح ِم ا ِِ ﴾ ا ا رفعالن صالهللتي
صا َ ا لَ َ
صا ْ ُ ال َ
َ
ب ال حاوال تالالدىهلل اىل رفالالع الصالالهللة وفقالالدار ونقيالالاف دقيالالع ه رفالالع الصالالهللة
ف من تشهه احلمارو وأخا العلماء نن هاا أمه ال وهللأ رفع الصهللة الن اهلل

لالالهني بال خس احليهللامالالاةو و ( لا لنااا ُ اال السا َ ) ) ( 2فالالة ترفالالع
صهللتي اال بقالدر احلاوال ا ا سالان ىنالد واحالد أو اثنالع وأمالن تصاليت وترفالع
صالالهللتي نالالا ا تريالالد ؟! هالالاا يشالالهه صالالهللة احلم ال فالصالالهللة يكالالهللن ىلالالس قالالدر
احلاو .
واملشالالي سالالالي متشالالي نعلالالدال نلهلل الالطاو يعالالين القصالالد الهلل الالط ال متشالالي
نشالالي امللمالالاوتع وال تسالالرع الالرى الطائشالالع تهلل الالط ه املشالالي واىلالالدل وهالالي
نشي ىهاد اهلل امل ننع ﴿ و ضىهاد الرمحن الاين ،هشهللن ىلالس االر ه ههللمخالا وا ا
خالا هالنم انالاهلهللن قالالهللا الة خنا ﴾ ا ا خالا هنم النالاف بالسال اهاة يقهلللالهللن
سةنالالا حمرتنالالا الالالاي فيالاله السالالةع وفيالاله املسالالامل وفيالاله دفالالع السالاليئ بالالالي هالالي
أحسن.
مس ال ل اهلل تهالالار وتعالالاىل أن يرأقنالالا وايالالاسم العلالالم النالالافع والعمالاله الصالالا
واالخةأل الطيه انميل الي يهنالا اهلل تهالار وتعالاىلو وأروالهلل -يالا اخالهلل  -أن
معالي هالاه الالدروف الطيهال نالا ال ائالد نالن حرالهللر هالاه الالدروف يهللنيالالا ال
معمهو ومعطي صهللر يئ ىن دىهللتنا نا ال ائد ؟ !
 -قطع نن حديا ابن ىهاف رضي اهلل ىننماو رواه الهمباري برقم (.)1111
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ف ل اهلل أن وعلنا وايّاسم نن أهاله العلالم والعماله واالخالةأل النهيلال ان ربنالا
ءيع الدىاء وصلس اهلل ىلس مهينا حممد و له وصبهه و لم.
اىلهلل هباه املاد وىرضنا ىلس الشيخ ح ه اهلل
أخهللسم فهللاأ انَائري
غ ر اهلل له ولهللالديه ولسائر املسلمع.

