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بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ..
الحؿد هلل رب العالؿقـ ،وصؾك اهلل وسؾؿ وباار ونكعاؿ عؾاك كاقـاا ،حؿاد ،وعؾاك لاف
ونصحابف نجؿعقـ.
وبعد ..فالسالم عؾقؽؿ ورحؿا اهلل ععاالك وبركاعاف ،ونسال اهلل -جاؾ وعاال -يف بدايا
ه ا ا الؿحاةاارة نف يـػعـااا جؿق ًع اا بؿااا كؼااق وكسااؿع ،ونف ياااار لـااا يف نعؿاركااا ونعؿالـااا
ونققالـا ونوقاعـا.
هاا ا الؿحاةاارة الؿ للااا لؿااـف ا كاقاااا -عؾقااف اللاااالة والسااالم -يف الرتبقااا
والدعقة ،كادنها بؿاا كؼقلاف يف كاؾ صاالة ،كؼارنا يف كاؾ صاالة ساقرة الػاعحا  ،عا كركا ا ا
ِ
ِ
قؿ ِص َار َ
الل َار َ
اط ا ذلا ِ ي َـ َن ْك َع ْؿا َ
الؾزوم لف ا الؿاـف القاجاا اعااعافْ ﴿ ،اهاد َكَا ر
الؿ ْسا ََِؼ َ
اط ُ
الؿ ْغ ُض ِ
قب َع َؾ ْق ِف ْؿ َو َ
الضا رلق َـ﴾ [الػاعح .]7 ،6 :
ال ذ
َع َؾ ْق ِف ْؿ َغ ْق ِر َ
ه ا الدعا العظقؿ ،الا ي يادعق باف كاؾ ،ساؾؿ وجق ًباا يف كاؾ ركعا  ،هاق نعظاؿ ،عاا ،
ونوجا ،عا  ،ونفضؾ ،عا يدعق بف ،صراط ال يـ نكعؿ عؾاقفؿ ،اـ الـاقاقـ واللاديؼقـ
والشفدا واللالحقـ ،ه ا اللراط نيفا اإلخاقة وا خاقات هاق القساقؾ الاك الـهااة ،هاق
القسقؾ الك الػقز والػالح ،فال فالح اال بؾزو،ف ،وال كهاة اال بؾزو،ف ،وال فقز اال بؾزو،اف،
ِ
ِ
قؿا﴾ [ا حزاب.]77 :
اهلل َو َر ُسق َل ُف َف َؼدْْ َف َاز َف ْق ًزا َعظ ً
﴿ َو َ،ـ ُيط ِع َ
القف ،عا رسق اهلل -صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ ،-قا -جؾ وعالَ ﴿ :-واِ ذك َذؽ َل ََِادْْ ُع َق ُه ْؿ اِ َلاك
اـ اللار ِ
ِ ِ
ِصر ٍ
اط ُّْ ،س َِ َِؼ ٍ
اط َلـََااكِ ُا َ
ال ُي ْمِ،ـُ َ
قؿ َواِ ذف ا ذل ِ ي َـ َ
قف﴾ [الؿم،ـاقف،]77 ،77 :
ُقف بِااخخ َرة َع ِ ر َ
َ

وهق عؾك صراط ،سِؼقؿ -صؾك اهلل عؾقاف وساؾؿ -نقساؿ عؾاك كلاؽ -جاؾ وعاال -بؼقلاف:
قؿ اِ ذك َذؽ َل ِؿـ الؿرساؾِقـ َع َؾاك ِصار ٍ
ِ
اط ُّْ ،سا َِ َِؼ ٍ
الحؽِ ِ
قؿ﴾ [ياس :]7 -7 :ني
َ ُْ َ َ
﴿يس َوا ْل ُؼ ْر ف َ
َ
عؾك طريؼ ال اعقجاج فقف ،ـ الفدى وهق اإلسالم.
اؽ َع َؾااك ِصاار ٍ
اؽ بِا ذلا ِ ي ُن ِ
اط ُّْ ،س ا َِ َِؼ ٍ
اؽ اِ ذكا َ
وحا َال اِ َل ْقا َ
اس َِ َْؿ ِسا ْ
قؿ﴾
َ
وقااا -جااؾ وعااالَ ﴿ :-ف ْ
[الزخاار  ،]77 :والعاااد ،ضااطر الااك لاازوم اللااراط الؿسااِؼقؿ ،والزاااات عؾقااف ،لاازوم صااراط
الؿـعؿ عؾقفؿ ،ـ الـاقاقـ واللاديؼقـ والشافدا واللاالحقـ ،قاا -جاؾ وعاالَ ﴿ :-و َ،اـ
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الشاافدََ ا ِ
ِ
ِ
ِ
الر ُسااق َ َف ُل ْو َل ِا َ
اللاادرر يؼق َـ َو ُّ َ
اهلل َع َؾ ا ْق ِفؿ ر ،ا َـ الـذاِ رقااق َـ َو ر
اؽ َ،ا َ
اع ا ذل ا ي َـ َن ْك َعا َ
اهلل َو ذ
اؿ ُ
ُيطا ِع َ
واللال ِ ِ
حق َـ َو َح ُس َـ ُن ْو َل ِ َؽ َرفِق ًؼا﴾ [الـسا .]69 :
َ ذ
فال كعقؿ اال بؾزوم اللراط الؿسِؼقؿ ،ال كعقؿ اال بؾازوم طاعا اهلل ورساقلف -صاؾك اهلل
عؾقف وسؾؿ ،-وال هداي اال ب لؽ ،قا -جؾ وعالَ ﴿ :-واِف ُعطِق ُعق ُا َع ْف ََِدُُ وا﴾ [الـقر.]47 :
فقا هـا ،ـ كاف يف ركاا الـاقاقـ -عؾاقفؿ اللاالة والساالم ،-يِساؿ خطااهؿ ،ويؼِػال
ثااارهؿ ،وكااؿ يف كِاااب اهلل -جااؾ وعااال، -ااـ ككاار لسااقرهؿ ،كااؿ يف كِاااب اهلل ،ااـ ككاار
حاقالفؿ ،كاؿ يف كِاااب اهلل ،اـ ككار لؿؼا،ااا ؿ ،كاؿ يف كِااب اهلل -جااؾ وعاال، -اـ ككاار
لفاؿ

للؾِفؿ بااهلل -عاز وجاؾ ،-وصاؾِفؿ ب ؾؼاف، ،اـ ،عاق ؿ الاك اإليؿااف ،و،اـ الاا
ِ
الؿ ْح ِساـ ِق َـ﴾
واإلحساف ،قد قا صاحا السهـ لققسػ -عؾقف السالم﴿ :-اِ ذكذاا َك ََارا َ ،ا َـ ُ
[يقسػ.]76 :
وقال نم الؿم،ـقـ خديها -رةال اهلل عـفاا -لرساق اهلل -صاؾك اهلل عؾقاف وساؾؿ:-
اهلل َن َب ا ًدً ا ،اِ ذك ا َؽ َل َِ ِل ا ُؾ الا ذار ِح َؿَ ،و َع ْل ا ُدُ ُق ا ْل َح ا ِد َ
« َك ا ذالَ ،واهللِ َال ُي ْ ِزيا َ
يثَ ،و َع ْح ِؿ ا ُؾ ا ْل َؽ ا ذؾ،
اؽ ُ
ِ
ػَ ،و ُع ِعق ُـ َع َؾك َك َقائِ ِ
ا ا ْل َح رؼ».
الض ْق َ
ا ا ْل َؿ ْع ُدُ و َمَ ،و َع ْؼ ِري ذ
َو ُع ْؽس ُ
هؽ ا كاف ا كاقا -عؾقفؿ اللالة والسالم -قاؾ الـاقة وبعدها ،نول ؽ ا خقاار عِعطار
ِ
ا فقاا ب كرهؿَ ﴿ ،وا ْك ُك ُْر فِل الؽِ َِ ِ
قؿ اِ ذك ُف َك َ
َاف ِصدرر ي ًؼا ذكاِ ًقاا﴾ [،اريؿَ ﴿ ،]77 :وا ْك ُك ُْار فِال
َاب اِ ْب َراه َ
اقال ذكاِ ًق اا﴾ [،ااريؿَ ﴿ ،]47 :وا ْك ُكا ْار فِاال الؽِ َِا ِ
الؽِ َِا ِ
ااف َُ ْ ،ؾ ًل اا َو َكا َ
قسااك اِ ذك ا ُف َكا َ
ااف َر ُسا ً
ااب
ااب َُ ،

ِ
اِسؿ ِ
الق ْع ِد َو َك َ
اع َقؾ اِ ذك ُف َك َ
اف َر ُس ً
قال ذكاِ ًقا﴾ [،اريؿَ ﴿ ،]47 :وا ْك ُك ُْر َع ْا َدَ َكَا َُ ،اوو ََ ،كا ا َ ْي ِاد
َاف َصاَ ،ق َ
ْ َ
اا َو َعا َ ٍ
اف بِـُ ُْل ٍ
الشا ْق َط ُ
قب اِ ْك َكَا َ،ى َر ذب ُف َن ركرل َ ،ذسـ ِ َل ذ
اب
اب﴾ [صَ ﴿ ،]77 :وا ْك ُك ُْر َع ْادََ َكَا َن ُّي َ
اِ ذك ُف َن ذو ٌ
ِ
ْار ُك ُْض بِ ِر ْجؾِ َؽ َها َ ا ُْ ،غ َِ ََس ٌاؾ َب ِ
اؿ َر ْح َؿا ً ر،ـذذاا
اار ٌَ ،و َ َار ٌ
اب َو َو َه ْاـََاا َلا ُف َن ْه َؾا ُف َو،ا ْز َؾ ُفؿ ذَ ،ع ُف ْ
َو ِك ْك َْرى ُ ْول ِل ا َ ْل َا ِ
ال َع ْحـَ ْ
اة ِارب رب ِاف َو َ
اؿ
اب َو ُخ ْ بِ َق ِد َ ِة ْغ ًزا َف ْ
َاث اِ ذكذاا َو َجادْْ َكَا ُا َصاابِ ًرا رك ْع َ
ِ
ِ
اح َ
اقب ُن ْول ِال ا َ ْي ِادي
اق َو َي ْع ُؼ َ
قؿ َواِ ْس َ
ال َع ْادُُ اِ ذك ُف َن ذو ٌ
اب﴾ [صَ ﴿ ،]77 -77 :وا ْك ُك ُْار ع َاا ََ ،كَاا اِ ْب َاراه َ
ِ
ِ
الؿ ْلا َط َػ ْق َـ ا َ ْخ َق ِ
َوا َ ْب َل ِ
اار
َاهؿ بِ َ ال ِ َل ٍ ِك ْك َْرى ذ
ار اِ ذكذا َن ْخ َؾ ْلـَ ُ
الدذ ِار َواِ ذك ُذف ْؿ عـدََ َكَا َلؿ َـ ُ
وا ْك ُكُر اِسؿ ِ
اع َقؾ َوا ْل َق َس َع َو َكا الؽِ ْػ ِؾ َو ُك ٌُّؾ رَ ،ـ ا َ ْخ َق ِ
ار﴾ [ص.]78 -74 :
َ ْ ْ َ
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ِ
ٍ
﴿ َه َ ا ِك ْك ٌْر َواِ ذف ل ِ ْؾ ُؿ ذِ ِذؼق َـ َل ُح ْس َـ ٍَ ،
اب ُ ،ذِذؽِ ِق َـ فِ َقفاا
آب َجـذذات َعَدْْ ف َُّ ،ػ ذِ َذح ً ذل ُف ُؿ ا َ ْب َق ُ
ِ
ِ ٍ ِ ٍ
يدْْ ُع َ ِ
اب و ِعـدََ ُهؿ َق ِ
اب َها َ ا َ،اا ُعق َعادُُ َ
وف
اص َار ُ
ات ال ذط ْار َن ْع َار ٌ
قف ف َقفا بِ َػاك َف َكَز َقرة َو َ َر ٍ َ
َ
ْ
اب اِ ذف َه َ ا َل ِر ْز ُقـََا ،ا َلف ِ،ـ ذك َػ ٍ
ل ِقق ِم ِ
الح َس ِ
ا[ ﴾،ص.]47 -79 :
َْ
َ ُ
الؾفؿ جد عؾقـا بػضؾؽ ،وارزقـا ،ـ واسع رحؿِؽ ،وعق ن،ركا واساؾؽ بـاا صاراطؽ
ِ
َاب َن َكز ْلـََاا ُا اِ َل ْق َ
اار ٌ رل َقادذذ ذب ُروا
الؿسِؼقؿ ،اف يف الؼر ف نيفا اإلخقة وا خقات لعربة﴿ ،ك َِ ٌ
اؽ َُ ،ا َ
َياعِ ِف َول ِ َق َِ َ ذك َذر ُن ْو ُلقا ا َ ْل َا ِ
اب﴾ [ص ،]99 :فالسعقد كؾ السعا،ة ،ـ عِاع صراط ال يـ نكعاؿ اهلل
عؾاقفؿ يف كِااب اهلل ،وع ؾاؼ بالخالقفؿ ،واقِػااك نثارهؿ ،وا،اا،فؿ و،ؼاد،فؿ رسااق اهلل -
ذاؽ َل َع َؾاك ُخ ُؾ ٍاؼ َعظِ ٍ
صؾك اهلل عؾقاف وساؾؿ ،-الا ي كعِاف اهلل -عاز وجاؾ -بؼقلافَ ﴿ :واِ ذك َ
اقؿ﴾
[الؼؾاؿ ،]7 :قال نم الؿم،ـقـ عائش -رةل اهلل عـفاا -وقاد سا ؾ عاـ خؾؼافَ « ،كَا َ
اف ُخ ُؾ ُؼا ُف
ا ْل ُؼ ْر َف» ،فؽؾ خؾؼف -صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ -كؾ الؼر ف، ،ا ،ـ ُخ ُؾاؼ يف الؼار ف ،اال ولؾـاال
الؿ َع ذؾك فقف -عؾقف اللالة والسالم.-
صؾك اهلل عؾقف و لف وسؾؿ -الؼدح ُفؾؾف الحؿد والؿـ نف هاداكا برساق اهلل -صاؾك اهلل عؾقاف وساؾؿ ،-هاداكا الاك صاراطف
قؿ ِصار ِ
الؿسِؼقؿ ،قا -جؾ وعال﴿ :-واِ ذك َذؽ َل ََِف ِدي اِ َلك ِصر ٍ
اط ُّْ ،س َِ َِؼ ٍ
اط اهللِ ا ذلا ِ ي َلا ُف َ،اا
ْ
َ
َ
َ
فِل السؿق ِ
ِ ِ
ات َو َ،ا فِل ا َ ْر ِ
ض َن َ
قر﴾ [الشقرى.]47 ،49 :
ذ ََ
ال اِ َلك اهلل َعل ُقر ا ُ ُُ ،
صراط نيفا اإلخقة سؾؽف الـاققف والؿرسؾقف -عؾقفؿ اللالة والسالم ،-فؽقكقا عؾاك
اثرهؿ ،وخ وا ،ـ ارثفؿ ،فنف ا كاقا لؿ ُيقرثقا ،يـارا وال ،رهؿا ،واكؿا ورثقا العؾاؿ ،فؿاـ
نخ ا نخ بحظ وافر.
يف سقر ا كاقا -عؾقفؿ اللالة والسالم -وقللفؿ ب ٌ
عث لؾسؾق  ،وعلاحق ٌ لؾػفاؿ،
ِ
ِ
ٍ
اهلل َفاِ ُفدََ ُاه ُؿ ا ْق َِ َِد ْا﴾ [ا كعام.]99 :
َ
وحا ،لؾعؿؾُ ﴿ ،ن ْو َل َؽ ا ذل ي َـ َهدََ ى ُ
اص
سقر ا كاقا خقر السقر ،وقللفؿ نحسـ الؼلص ،قا -جاؾ وعاالَ ﴿ :-ك َْحا ُـ َك ُؼ ُّ
َع َؾ ْق َؽ َن ْح َس َـ ال َؼ َل ِ
ص﴾ [يقسػ.]7 :
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سقر ا كاقا -عؾقفؿ اللالة والسالم -فقفا الِػؽار والعارب ،قاا -جاؾ وعاالَ ﴿ :-ل َؼادْْ
َاف فِل َق َل ِل ِف ْؿ ِع ْا َر ٌة ُ ْول ِل ا َ ْل َا ِ
اب َ،ا َك َ
َك َ
َاف َح ِادي ًزا ُي ْػ َِ ََارى َو َلؽِاـ َع ْل ِاد َيؼ ا ذلا ِ ي َبا ْق َـ َيدََ ْي ِاف
َو َع ْػ ِل َقؾ ُك رُؾ َ ل ٍ َو ُهدًً ى َو َر ْح َؿ ً رل َؼ ْق ٍم ُي ْمِ،ـُ َ
ُقف﴾ [يقسػ.]777 :
ْ
ويف الؼر ف العظقؿ نيفا اإلخقة وا خقات ،ا يسِزيد بف الؿر لحقاعف ،قص اهلل عؾقـا ،ـ
َاه ْؿ َع َؾ ْق َؽ ِ،ـ َق ْا ُؾ َو ُر ُس ًال ذل ْؿ َك ْؼ ُل ْل ُاف ْؿ
كال بعضفؿ ،قا -جؾ وعالَ ﴿ :-و ُر ُس ًال َقدْْ َق َل ْلـَ ُ
ِ
قؿا﴾ [الـساا  ،]767 :وقا -جؾ وعالَ ﴿ :-و َل َؼدْْ َن ْر َس ْؾـََا ُر ُس ًال ر،اـ
قسك َع ْؽؾ ً
اهلل َُ ،
َع َؾ ْق َؽ َو َك ذؾ َؿ ُ
ِ
ِ
ص َع َؾ ْق َؽ﴾ [غافر ]78 :اخي .
َق ْاؾِ َؽ ،ـْ ُْفؿ ذ،ـ َق َل ْلـََا َع َؾ ْق َؽ َو،ـْ ُْفؿ ذ،ـ ذل ْؿ َك ْؼ ُل ْ
ها ا الؿقكاا العظااقؿ ،قكاا الـاقااقـ والؿرساؾقـ يسِشاعرا الؿاام،ـ يف كاؾ صااالة ،يف
الِشفد يؼق  :الؾفؿ صؾ عؾك ،حؿد ،وعؾك

،حؿد ،كؿاا صاؾق عؾاك اباراهقؿ ،وعؾاك

ابراهقؿَ ،يسِشعرا الؿم،ـ يف كؾ ،عا  ،وكاف الـال -صؾك اهلل عؾقف وساؾؿ -اكا قاام ،اـ
الؾقؾ اسِػِ ا ا الادعا « :ال ذؾفاؿ َلا َؽ ا ْلحؿا ُدُ َن ْكْا َ رب الساؿق ِ
ض َو َ،ا ْـ فِا ِ
ات َوا ْ َ ْر ِ
قف ذـ،
َ ُّ ذ َ َ
َ ْ
ُ ذ
قفـ ،و َلا َؽ ا ْلحؿا ُدُ َن ْكْا َ ُكُاقر الساؿق ِ
ِ
و َل َؽ ا ْلحؿ ُدُ َن ْك َ َقققم الساؿق ِ
ات َوا ْ َ ْر ِ
ات
ُ ذ ََ
ض َو َ،ا ْـ فا ِ ذ َ
ُّ ُ ذ َ َ
َ
َ ْ
َ ْ
ض َو َْ ،ـ فِ ِ
َوا ْ َ ْر ِ
قف ذـَ ،ن ْك َ ا ْل َح ُّؼَ ،و َق ْق ُل َؽ ا ْل َح ُّؼَ ،و َو ْع ُدُ َ ا ْل َح ُّؼَ ،وا ْل َهـذذا ُ َحا ٌّؼَ ،والـذذا ُار َحا ٌّؼ،
َوالـذاِ ُّقا َ
قف َحا ٌّؼَ ،و َُ ،ح ذؿا ٌدٌ َحا ٌّؼ ،ال ذؾ ُفا ذؿ َلا َؽ َن ْسا َؾ ْؿ ُ َ ،وبِا َؽ َ،ـْا ُ َ ،و َع َؾ ْقا َؽ َع َق ذك ْؾا ُ َ ،واِ َل ْقا َؽ

اص ْؿ ُ َ ،واِ َل ْق َؽ َحا َك ْؿ ُ َ ،فا ْغ ِػ ْر ل ِل َ،ا َق ذدذ َْ ُ ،و َ،ا َن ذخا ْر ُتَ ،و َ،اا َن ْسا َر ْر ُت َو َ،اا
َن َك ْا ُ َ ،وبِ َؽ َخ َ
َن ْع َؾـْ ُ َ ،ن ْك َ اِ َل ِفل َال اِ َل َف اِ ذال َن ْك َ ».
فااالـاققف ح اؼ -عؾااقفؿ اللااالة والسااالم ،-و،حؿااد -صااؾك اهلل عؾقااف وسااؾؿ -حااؼ،
الح ُّؼ﴾ [ عؿراف.]69 :
ص َ
ونكااؤهؿ حؼ﴿ ،اِ ذف َه َ ا َل ُف َق ال َؼ َل ُ
ِ
ويف قللفؿ ِح َؽؿ عظقؿ ﴿ ،و ُك ًُال ذك ُؼاص َع َؾق َ ِ
الر ُسا ِؾ َ،اا ُك َز راا ُ بِ ِاف ُف َاما ََ ،
ْ
ُّ
َ
اؽ ،ا ْـ َنك َااا ُّ
ِ ِِ
الح ُّؼ َو َْ ،ق ِع َظ ٌ َو ِك ْك َْرى ل ِ ْؾ ُؿ ْمِ،ـ ِق َـ﴾ [هق.]799 :،
َو َجا َ َ فل َه ا َ
قلص ا كاقا -عؾقفؿ اللالة والسالم -يف الؼر ف الؽريؿ فقفا العظا والعاربة ،وفقفاا
اإلجؿا ،وف الِػلقؾ ،ال ي اهاِؿ باف طائػا ،اـ الؿامرخقـ، ،ؿاا ال عؿاؾ جارا ،عرفِاف،
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ول لؽ قا العؾؿا  :كؾ ،سلل ال َيـاـل عؾقفا عؿاؾ ،فاال قض فقفاا خاقض فقؿاا لاؿ ياد
عؾك اسِحساكف ،لقؾ رعل.
فاطؾا نخل الؽريؿ ونخِل الؽريؿ ،ـ قللفؿ اطؾا ،ا عـِػع بف يف خؾؼؽ وصاالح
حالؽ.
،ـف ا كاقا -عؾاقفؿ اللاالة والساالم، -اـف يساقر ،حؽاؿ ،ونفارا،ا ِ،ـقعا  ،وكاؾ
يلخ ،ـفا ،ا يطقؼف ويالئؿافَ ﴿ ،و َ،اا َج َع َاؾ َع َؾا ْق ُؽ ْؿ فِال الادرر ِ
يـ ِ،ا ْـ َح َارجٍٍ ﴾ [الحا  ،]78 :عـاق
ا كاقا -عؾقفؿ اللالة والسالم -يف ،ؼا،ا ؿ ،ويف نقاقا،فؿ ،وويف الؿؼا،اات كؾفاا ،حؿاد
ِ
قؿ ا ذلا ِ ي َو ذفااك﴾ [الااـهؿ ،]77 :فؽقااػ
صااؾك اهلل عؾقااف وسااؾؿ ،-وخؾقااؾ الاارحؿـ ﴿ َواِ ْبا َاراه َكاعث سؾق ا كاقا -عؾقفؿ اللالة والسالم -يف كػقسـا؟
،ـ قللفؿ يسِؾفؿ الِقحقد ،واكؿا بعزقا جؾفَ ﴿ ،و َل َؼدْْ َب َع ْزـََاا فِال ُك رُاؾ ُن ذ،ا ٍ ذر ُس ً
اقال َن ِف
ال ُك ِ
اؽ ِ،اـ ذر ُساق ٍ اِ ذ
قت﴾ [الـحؾَ ﴿ ،]76 :و َ،ا َن ْر َسا ْؾـََا ِ،اـ َق ْاؾِ َ
ُاقحل
اج ََِـ ِ ُاقا ال ذطا ُغ َ
اهلل َو ْ
ا ْع ُادُُ وا َ
ال َن َكَا َفا ْعادُُ ِ
ال اِ َل َف اِ ذ
اِ َل ْق ِف َن ذك ُف َ
وف﴾ [ا كاقا .]94 :
ُ
اِؾفؿ الِزكق ا  ،فِزكق ا
،ااـ قللاافؿ يسااِؾفؿ الؿااـف يف الاادعقة والرتبق ا  ،فؿااـفؿ ُعسا َ
الـػقس ،ـ ر
نجؾ وظائػ الـااقة ،اا ،عاا ال ؾقاؾ -عؾقاف اللاالة والساالم -واساؿاعقؾ -
اث فِ ِ
عؾقف اللالة والسالمَ ،َ -ع َقا ر ؿا بؼقلفؿاَ ﴿ :ر ذبـََا َوا ْب َع ْ
اقف ْؿ َر ُس ً
اقال ر،اـْ ُْف ْؿ َي ِْ ُؾاق َع َؾا ْق ِف ْؿ
ِ
ياعِ َؽ ويع رؾؿفؿ الؽِ ََِاب وا ْل ِ
ح ْؽ َؿ َ َو ُي َز رك ِ
قؿ﴾ [الاؼرة.]799 :
رقف ْؿ اِ ذك َذؽ َن ْك َ ال َع ِز ُيز َ
َ َ
َ
الحؽ ُ
ََُ ُُ ُ

فؽااف ،حؿادٌٌ -صاؾك اهلل عؾقاف وساؾؿ، -عاق َة اباراهقؿُ ﴿ ،ه َاق ا ذلا ِ ي َب َع َ
اث فِال ا ُ ر ،رقااق َـ
رقفؿ ويع رؾؿفؿ الؽِ ََِاب وا ْل ِ
ِِ
َر ُس ً
ح ْؽ َؿا َ َواِف َكَاا ُكُقا ِ،اـ َق ْا ُاؾ َل ِػال
َ َ
قال ر،ـْ ُف ْؿ َي ِْ ُؾق َع َؾ ْق ِف ْؿ َياعف َو ُي َز رك ِ ْ َ ُ َ ُ ُ ُ
َةال ٍ ُّ،اِ ٍ
قـ﴾ [الهؿع .]9 :
ِ
اث فِ ِ
الؿ ْامِ،ـ ِق َـ اِ ْك َب َع َ
اقف ْؿ
اهلل َع َؾاك ُ
وكاف ،ـذ َ اهلل -جؾ وعال -عؾك الؿم،ـقـَ ﴿ ،ل َؼ ْدْ َ،ا ذـ ُ
رقفؿ ويع رؾؿفؿ الؽِ ََِاب وا ْل ِ
ِِ
ِ
َر ُس ً
ح ْؽ َؿ َ َواِف َكَا ُكُقا ِ،ـ َق ْا ُاؾ
َ َ
قال رْ ،ـ َنك ُػس ِف ْؿ َي ِْ ُؾق َع َؾ ْق ِف ْؿ َياعف َو ُي َز رك ِ ْ َ ُ َ ُ ُ ُ
َل ِػل َةال ٍ ُّ،اِ ٍ
قـ﴾ [ عؿراف.]767 :
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كؾ الـػقس نيفا اإلخقة وا خاقات كاؾ الـػاقس ظا ،ا  ،وال ياروي عطشافا اال اقِػاا
ثارهؿ -عؾقفؿ اللالة والسالم ،-والسقر عؾك ،ـفاجفؿ ،فؼد نفؾ ،ـ زكاها ،وقاد خااب
،ساها.
،ـ ذ

وكؾ الـػقس فؼقرة الك ،ا بف ِغـاها وعحؼقؼ ،ـاها﴿ ،يا َنيفا الـذذااس َنكا ُُِؿ ال ُػ َؼارا اِ َلاك اهللِ
ُ
َ ُّ َ
َ ُ
ُ
ُ

ِ
الح ِؿقدُُ ﴾ [فاطر.]74 :
اهلل ُه َق ال َغـ ُّل َ
َو ُ

بعث اهلل -عز وجؾ -الـاقاقـ والؿرساؾقـ -عؾاقفؿ اللاالة والساالم -لِعرياػ الـااس
بر ؿ ،و،اللِفؿ عؾقف ،فؿـفؿ عسِؾفؿ الدعقة ،رسال ،اشريـ و،ـ ريـ ،قا -جاؾ وعاال:-
ِ
ال َُ ،ا رش ِري َـ َو ُ،ـ ِ ِري َـ َف َؿا ْـ َ،ا َـ َو َن ْصا َؾ َ َفاالَ َخ ْاق ٌ َع َؾا ْق ِف ْؿ َو َ
الؿ ْر َسؾِق َـ اِ ذ
اؿ
ال ُه ْ
﴿ َو َ،ا ُك ُْرس ُؾ ُ
َي ْح َز ُك َ
ُقف﴾ [ا

كعام.]78 :

،ـفؿ -عؾقفؿ اللالة والسالم -عسِؾفؿ الرحؿ  ،ففؿ نرحؿ ال ؾؼ بال ؾؼ ،وبعث اهلل
،حؿدا -صؾك اهلل عؾقف و لف وسؾؿ -رحؿ لؾعالؿقـَ ﴿ ،و َ،ا َن ْر َس ْؾـََا َ اِ ذ
ال َر ْح َؿ ً رل ْؾ َعا َل ِؿق َـ﴾
[ا

كاقا  ،]797 :ففق الرحؿ الؿفداة -عؾقف اللالة والسالم.-
ٍ
ولؿحؿاد -صاؾك اهلل عؾقاف
فؿـفؿ ُعسِؾفؿ الحؽؿ ُ ،بعزقا ا ،و ََ ،عقا ا ،و،عاقا القفاا،

عظاؿ ،ااـ الحؽؿا  ،قاا اباـ الؼااقؿ رحؿاف اهلل :فؾاق ُجؿعا كااؾ
الـلاقا ا
و لاف وساؾؿ-
ُ
ُ
حؽؿ صحقح يف العالؿ ،ـ كؾ طائػ  ،لؽاك يف الحؽؿ الِل نوعقفاا -صاؾقات وساال،ف
عؾقف -جز ا يسقرا جدا ال يدر الاشر كساِف.
،ـفؿ -عؾقفؿ اللالة والسالم -يسِؾفؿ الر د ،و،ـفؿ يسِؾفؿ الرفؼ ،و،اـفؿ يساِؾفؿ
العػق ،قا -عؾقف اللالة والسالم« :-ا ْك َه ُاقا َف َل ْك ُِ ُؿ ال ُّط َؾ َؼا ُ » ،و،ـ قااؾ قاا يقساػ -عؾقاف
ِ
السالم -إلخقعفَ ﴿ :
اهلل َل ُؽ ْؿ﴾ [يقسػ.]99 :
ال َع ْز ِر َ
يا َع َؾ ْق ُؽ ُؿ ال َق ْق َم َي ْغػ ُر ُ
و،ـفؿ ُعسِؾفؿ الؼقة والعزيؿ ﴿ َو َل َؼ ْدْ ُكُا ر َب ْ ُر ُس ٌاؾ ر،اـ َق ْاؾِ َ
اؽ َف َلا َا ُروا َع َؾاك َ،اا ُكُا ر ُبقا
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
اه ْؿ َك َْل ُر َكَا َو َ
ـ﴾ [ا كعاام:
َو ُنو ُكوا َح ذِذك َن َع ُ
الؿ ْر َساؾِق َ
ال َُ ،اادرر َ ل َؽؾ َؿاات اهلل َو َل َؼادْْ َجاا َ َ ،اـ ذك َاال ُ
 ،]77ويف الحديثَ « :ن َ ُّدُّ الـذ ِ
اس َب َال ً ا ْ َ ْكاِ َقا ُ ُ ،ث ذؿ ا ْ َ َْ ،ز ُؾ َفا ْ َ َْ ،ز ُؾ».
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اصااِ ْر َك ََؿاا َصا َا َر ُن ْو ُلاقا ال َع ْاز ِم ِ،ا َـ
و،ـفؿ ُيساِؾفؿ اللارب ،قاا -جاؾ وعاال -لـاقافَ ﴿ :ف ْ
الر ُس ا ِ
ؾِ﴾ [ا حؼااا
ُّ

 ،]74 :واكؿااا عاادر الحقاااة الطقا ا -نيفااا اإلخااقة وا خااقات -باللاارب،

وعدر السعا،ة يف الدكقا واخخارة باللارب ،ويادر كاؾ خقار يف الؿعااش والؿعاا ،باللارب،
هؽ ا ففؿ صحاب الـال -صؾك اهلل عؾقف و لف وسؾؿ ،-هؽ ا نخ وا وففؿقا ،ـ ساقرة الـاال
صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ -و،ـ كِاب ربـا -جؾ وعاال ،-ولا لؽ جاا عاـ عؿار -رةال اهللعـف -نكف قا  :وجدكا خقر عقشـا باللرب.
ُككِرت ِس َق ُرهؿ يف الؼر ف العظاقؿ لغاياات عظقؿا  ،نعظؿفاا ال ذِ ُّؾاؼ بالخالقفؿ ،والساقر
عؾك ِ،ـفاجفؿ ،وعل ذ،اؾ حاا الـاال -صاؾك اهلل عؾقاف و لاف وساؾؿ -الا ي كاز عؾقاف الؼار ف
اا ُك ِ
اؽ ِ،ا ْـ َن ْك َااا ِ ال َغ ْق ِ
اؽ َ،اا ُكُـا َ َع ْع َؾ ُؿ َفاا َن ْكْا َ َو َ
ُقح َقفاا اِ َل ْق َ
بـا فؿ قا -جؾ وعال﴿ :-عِ ْؾ َ
ال
ِ
اصاِ ْر اِ ذف ال َعاقِ َا َ ل ِ ْؾ ُؿ ذِ ِذؼق َـ﴾ [هق.]79 :،
َق ْق َُ ،ؽ ،ـ َق ْا ِؾ َه َ ا َف ْ
ِ
قساك بِا َل ْك َز َر ِ،ا ْـ َها َ ا
وكاف الـال -عؾقف اللالة والسالم -اكا ُنوكي قاا َ « :ل َؼا ْدْ ُنوك َي َُ ،
اصااِ ْر
َف َل َا َر» ،ون،را اهلل -جؾ وعال -باللارب يف ياات عادة، :زاؾ ققلاف -جاؾ وعاالَ ﴿ :-ف ْ
ا الح ِ
ِ
ل ِ ُح ْؽ ِؿ َر رب َؽ َو َ
اقت اِ ْك َكَاا َ،ى َو ُه َاق َْ ،ؽ ُظاق ٌم﴾ [الؼؾاؿ ،]78 :وققلاف -جاؾ
َلااح ِ ُ
ال َع ُؽـ َك َ
ذاؽ بِ َل ْع ُقـ ِـََاا َو َسا را ْ بِ َح ْؿ ِاد َر رب َ
اؽ َفنِ ذك َ
اصاِ ْر ل ِ ُح ْؽ ِؿ َر رب َ
اؽ ِحاق َـ َع ُؼاق ُم َوِ،ا َـ ال ذؾ ْقا ِؾ
وعالَ ﴿ :-و ْ
َف َس را ْح ُف َواِ َْ ،ب َار الـُّ ُُّهق ِمِ﴾ [الطقر.]79 :
نعظؿ ه ا اخي َ لؽؾ ،ا الك اهلل -عز وجاؾ ،-باؾ لؽاؾ ،ساؾؿ ،فؿاـ صارب لحؽاؿ
فؿا
َ
ربف كا العـاي  ،كا الؿعق ،ـ ربف -جؾ وعال ،-فقؼقـ ا كاقاا -عؾاقفؿ اللاالة والساالم-
نف ا ،ر كؾف هلل ،فال را ذ ،لػضؾفُ ،يلقا بف ،ـ يشا ،ـ عاا،ا ساحاكف.
ققلف -جؾ وعالَ ﴿ :-فنِ ذك َذؽ بِ َل ْع ُقـ ِـََا﴾ :ني :فنكؽ بؿرنى ،ـاا كارا وكارى عؿؾاؽ ،كحاـ
بؿ ْر ًنى ،ـا وعح َك ْلَعِـا.
كحقطؽ وكحػظؽ ،فال يلؾ القؽ ،ـ نرا ،بسق  ،فنكؽ َ
ؼررهااا كا ُّاؾ ،اام،ـ يف كػسااف ،فنكااف عػااِ
وقااا نحااد الؿػسااريـ :وه ا ا اخي ا يـاغاال نف ُي ر
،ضايؼ الدكقا.
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ف ُقف رقئ اهلل -عز وجؾ -لعادا الداعل الك اهلل عؾك ،ـفاج الـاقة ،ـ نسااب الحػاظ ،اا ال
ي طر لف باا  ،فالعاد ،حػق بحػظ اهلل وكلعف ورعايِف.
اح َػ ْظـ ِل ِ،ا ْـ َبا ْق ِـ َيا َدَ ذي
و،ؿا عؾؿـا رسق الفدى -صؾك اهلل عؾقف و لف وسؾؿ« :-ال ذؾ ُف ذؿ ْ
َوْ ِ،ـ َخ ْؾ ِػلَ ،و َع ْـ َي ِؿقـ ِل َو َع ْـ ِ َؿال ِلَ ،وْ ِ،ـ َف ْققِلَ ،و َن ُعق ُك بِ َع َظ َؿِِ َؽ َن ْف ُن ْغ َِا َ ْ ِ،ـ َع ْحِِل».
فالداعل الك اهلل -عز وجاؾ -عؾاك ،ـفااج الـااقة َ،حػاق ٌ بعـايا حػاظ ،اـ اهلل -جاؾ
وعال ،-وعـاي كلر ،وعـاي ،فع لؽؾ نكى ،ـ ال ؾؼ ،وهؽا ا ،اـ يؾازم الحاؼ الا ي عؾقاف
سؾػ ا ، ،ـ اللحاب -رةل اهلل عـفؿ -والِابعقـ ،يحػظ ،اـ كقاد الؽائاديـ ،ويحػاظ
،ـ ،ؽر الؿاكريـ ،فعؾقف لزوم اللرب ،والزاات عؾك الحؼ ،واف قؾ نهؾف ،وال يغارت باالؽزرة،
كؿااا قااا الػضااقؾ بااـ عقاااض -رحؿااف اهلل :-عؾقااؽ بطريااؼ الحااؼ ،وال عسااِقحش لؼؾ ا
السالؽقـ ،وايا وطريؼ الااطؾ ،وال عغرت بؽزرة الفالؽقـ.
فعقـ الؿم،ـ عؾك ،ـ ساؼ ،ؿـ كاكقا عؾك الحؼ ،وعؾك اللراط الؿساِؼقؿ ،وحرصاف
عؾك الؾحاق اؿ ،والساقر عؾاك ،ـفااجفؿ ،واقِػاا ثاارهؿ ،وعِااع ا ساااب الؿعقـا عؾاك
كلؽ.
ويف ققلف -جؾ وعالَ ﴿ :-وَ ِ،ـ ال ذؾ ْق ِؾ َف َس را ْح ُف َواِ َْ ،ب َار الـُّ ُُّهق ِمِ﴾ [الطقر ،]79 :الِسااق قارف
باللاارب هـااا ،والِساااق ،نب الؿرسااؾقـ -عؾااقفؿ اللااالة والسااالم ،-وهااق عااققؿ وقااريـ
صربهؿ ،يلربوف ويساحقف ،يساحقف بحؿد ر ؿ واقرؤوا كلؽ يف ،زؾ ققلف -جؾ وعال-
قف َفس را ْ بِ َحؿ ِاد ربا َؽ َو ُكُاـ ،ا َـ الس ِ
َ ﴿ :و َل َؼدْْ َك ْع َؾ ُؿ َن ذك َذؽ َي ِض ُقؼ َصدْْ ُر َ بِ َؿا َي ُؼق ُل َ
ااج ِدي َـ
ْ َر
ذ
ر
َ
َوا ْع ُادْْ َر ذب َؽ َح ذِذك َي ْلعِ َق َؽ ال َق ِؼق ُـ﴾ [الحهر.]99 -97 :
واقاارن ققلااف -جااؾ وعااال﴿ :-واسا َِ َِعقـُُقا بِاللاا ِر واللا ِ
االة﴾ [الاؼاارة ،]74 :وققلااف -جااؾ
ذ ْ َ ذ
َ ْ
الش ْؿ ِ
اصاِ ْر َع َؾك َ،ا َي ُؼق ُل َ
قف َو َس را ْ بِ َح ْؿ ِد َر رب َؽ َق ْا َؾ ُط ُؾق ِ ذ
س َو َق ْا َؾ ُغ ُروبِ َفاا َوِ،ا ْـ
وعالَ ﴿ :-ف ْ
َكَا ِ ال ذؾ ْق ِؾ َف َس را ْ َو َن ْط َرا َ الـذ َذف ِ
ار َل َع ذؾ َؽ َع ْر َةك﴾ [طف ،]779 :وكاف اكا حزبف ن،ر -عؾقف اللالة
والسالم -فز الك اللالةُ ،يـاجل ربف -جؾ وعال، -ـ بقديف ،ؾؽقت كؾ ل  ،ففق يدعق
القف ويشؽق القف ،ال يشؽق الك خؾؼف ،وال يِس ط وال يهز  ،واقرؤوا كلاؽ يف ،زاؾ ققلاف -
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س َو َق ْا َاؾ ال ُغ ُار ِ
الش ْؿ ِ
اصاِ ْر َع َؾك َ،ا َي ُؼق ُل َ
قف َو َس را ْ بِ َح ْؿ ِد َر رب َؽ َق ْا َؾ ُط ُؾق ِ ذ
وب
جؾ وعالَ ﴿ :-ف ْ
وِ،ـ ال ذؾق ِؾ َفساحف و َن،بار السه ِ
ق[ ﴾،ق.]79 ،79 :
َ َ ْ َ ر ْ ُ َ ْ َ َ ُّ ُ
فساحاف ،ـ ُعس را لف السؿقات الساع ،والهاا والشهر والدواب ،قا -جؾ وعال:-
ِ
اب اِ ذكذاا سا ذ ر َكَا ِ
اصااِ ْر َع َؾاك َ،اا َي ُؼق ُلا َ
اله َااا َ ََ ،عا ُف
اقف َوا ْك ُك ُْار َع ْاادََ َكَا َُ ،اوو ََ ،كا ا َ ْياد اِ ذكا ُف َن ذو ٌ
﴿ ْ
َ ْ
اإل ْ اار ِ
ُيسا را ْح َـ بِا ْل َع ِشاال َو ِ
اق﴾ [ص ،]78 ،77 :فاال،ر اهلل -عااز وجااؾ -رسااقلف -عؾقااف اللااالة
َ
َ
ر
والسالم -باللرب عؾك قق،ف ،ون،را نف يسِعقـ عؾك اللرب بالعاا،ة هلل وحدا ،ويِا كر حاا
العابااديـ ،ااـ الـاقااقـ والؿرسااؾقـ ،و،ااـ ق ْا ا ُؾ كااا،ى يااقكس -عؾقااف اللااالة والسااالم -يف
ال اِ َل َف اِ ذ
الظؾؿات ﴿ ذ
ال َن ْك َ ُس ْا َحا َك ََؽ اِ ركرل ُكُـ ُ َ ِ،ـ ال ذظال ِ ِؿق َـ﴾ [ا كاقاا  ،]87 :قا -جؾ وعال-
َاف ِ،ـ الؿسا ِ
حق َـ َل َؾاِ َث فِل َب ْطـ ِ ِف اِ َلك َي ْق ِم ُي ْا َع ُز َ
َ ﴿ :ف َؾ ْق َ
قف﴾ [اللافات.]777 ،777 :
ال َن ذك ُف َك َ َ ُ َ ر
هاا ا ،نب ا كاقااا يف ،عااق ؿ ،صاارب و،عااا  ،وصااالة وعساااق  ،قااا -جااؾ وعااال:-
ِ
﴿ َفاصاِر ل ِح ْؽ ِؿ رب َؽ و َ ِ ِ
اقال َوِ،ا َـ
اس َؿ َر رب َؽ ُب ْؽ َر ًة َو َن ِص ً
َر َ
ْ ْ ُ
قرا َوا ْك ُك ُِر ْ
ال ُعط ْع ،ـْ ُْف ْؿ ث ًؿا َن ْو َك ُػ ً
يال﴾ ِ
[اإلكساف.]96 -97 :
اس ُه ْدْ َل ُف َو َس را ْح ُف َل ْق ًال َط ِق ً
ال ذؾ ْق ِؾ َف ْ

ه ا نيفا اإلخقة وا خقات ،نب ،عقة الـاققـ والؿرسؾقـ -عؾقفؿ اللاالة والساالم،-
يساحقف اهلل صالة ويساحقف اهلل ِك ْكرا وعـزيفا ،فؼؾاق ؿ بااهلل ُ،ع ذؾؼا  ،ال يرجاقف ساقاا ،وال
ِ
ِِ
ِ
ِ
اقر ٍة َن َكَاا َو َِ ،
اـ
ي افقف اال اياا ،وال يعادوف اال ايااُ ﴿ ،ق ْؾ َه ا َسااِقؾل َن ُْ ،عاق اِ َلاك اهلل َع َؾاك َبل َ

ا ذعاعـ ِل وساح َ ِ
ِ
الؿ ْش ِركِق َـ﴾ [يقسػ.]798 :
ََ َ ُ ْ َ
اف اهلل َو َ،ا َن َكَا َ ،ـ ُ

و،ـ نوائؾ ،ا كز عؾك رسق الفدى -صؾك اهلل عؾقف و لف وسؾؿ -سقرة الؿدثر وفقفاا
ققلااف -جااؾ وعااالَ ﴿ :-ول ِ َر ربا َ
اص ااِ ْر َص ا ْا ًرا
اص ااِ ْر﴾ [الؿاادثر ،]7 :ويف سااقرة الؿعااارج ﴿ َف ْ
اؽ َف ْ
قال﴾ [الؿعاارج ،]4 :فالعروج الك اهلل -عز وجاؾ -ال يؽاقف اال باللارب ،واللاالة ،عاراج
َج ِؿ ً
الؿم،ـقـ ،وفرة عؾك العاا ،يف لقؾ اإلسرا والؿعراج.
واللرب الهؿقؾ هق ال ي ال ؽقى ،عف ،قا

اق اإلساالم اباـ عقؿقا -رحؿاف اهلل:-

ن،ر اهلل باللرب الهؿقؾ ،والفهر الهؿقؾ ،واللػ الهؿقؾ ،فاللارب الهؿقاؾ هاق الا ي ال
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ؽقى ،عف ،والفهر الهؿقؾ هق ال ي ال نكى ،عاف ،واللاػ الهؿقاؾ هاق الا ي ال عِااب
،عف.
وكاف -عؾقف اللالة والسالم -يال،ر نصاحابف -رةال اهلل عاـفؿ -باللارب ،قاا -عؾقاف
اص ااِ ُروا َح ذِ اك َع ْؾ َؼ ا ْقكِل َع َؾ اك ا ْل َح ا ْق ِ
ض» -عؾقااف اللااالة
اللااالة والسااالم -صااحابفَ « :ف ْ
والسالم.-
فاللرب عطا عظقؿ، ،ـ رب كريؿ ،و،ا ُنعطل عاادٌٌ  ..كؿاا يف الحاديث عـاف -صاؾك اهلل
ِ
ِ
الل ْا ِر».
عؾقف وسؾؿ،َ « :-ا ُن ْعط َل َع ْا ٌدٌ َع َطا ً َخ ْق ًرا َو َال َن ْو َس َع َ ،ـ ذ
وف َن ْج َار ُهؿ بِ َغ ْق ِار ِح َس ٍ
اللاابِ ُر َ
ااب﴾ [الز،ار ،]79 :لفاؿ
وجزا اللرب عظاقؿ﴿ ،اِ ذك َذؿاا ُي َاق ذفك ذ
اللااابِ ِري َـ﴾ [الاؼاارة ،]747 :وعِؾؼاااهؿ الؿالئؽ ا
اع ذ
اهلل َ،ا َ
،عق ا الاارحؿـ -جااؾ وعااال﴿ ،-اِ ذف َ
﴿ َسال ٌم َع َؾ ْق ُؽؿ بِ َؿا َص َا ْر ُع ْؿ َفـ ِ ْع َؿ ُع ْؼ َاك الدذذ ِار﴾ [الرعد.]97 :
صرب عؾك الطاع  ،وصرب عاـ الؿعلاق  ،وصارب عؾاك الااال  ،وعؾاك قضاا اهلل وقادرا،
فاللرب هق العال ،والسؿ العظؿك لؿـف ا كاقا يف الرتبق والدعقى ،فرتبق الؿار لـػساف
ونهؾااف وولاادا ال عؽااقف اال باللاارب ،والؿلااابرة ،و،عااقة الـاااس الااك ال قاار ال عسااِطا اال
ِ
ِ
اصاِ ْر َع َؾاك
الؿـ َؽ ِر َو ْ
باللرب ،قا لؼؿاف البـفَ ﴿ :يا ُبـَ ذَل َنق ِؿ ذ
اللال َة َو ْن ُْ ،ر بِا ْل َؿ ْع ُرو َوا ْك َف َع ِـ ُ
َ،ا َن َصا َب َؽ اِ ذف َكل ِ َؽ ْ ِ،ـ َع ْز ِم ا ُ ُِ ،
قر﴾ [لؼؿاف.]77 :
ِ
اسا َِ ْغ ِػ ْر ل ِا َ ْكاِ َؽ َو َسا را ْ بِ َح ْؿا ِاد َر ربا َ
اؽ
وقااا -جااؾ وعااالَ ﴿ :-ف ْ
اصااِ ْر اِ ذف َو ْعا َادَ اهلل َحا ٌّاؼ َو ْ
بِا ْل َع ِشل َو ِ
اإل ْب َؽ ِ
ار﴾ [غافر ،]44 :فهؿع ه ا اخي باقـ اللارب واالساِغػار والِسااق بحؿاد
ر
اهلل و ؽرا ،فـسل اهلل -جؾ وعال -نف يهعؾـا ،ؿاـ اكا ُنعطال اؽر واكا ا ْب ُِؾال صارب ،واكا
نككا اسِغػر ،فنف ه ا الزالث كؿا قا العؾؿا  :عـقاف الساعدا  ،نف عؽاقف ،ؿاـ اكا ُنعطال
ؽر ،واكا اب ُِؾل صرب ،واكا َنككا اسِغػر.
يف ،ـف ا كاقا -عؾقفؿ اللالة والسالم -كِحادث عؾاك عهالا عاـ بعاض ،ؽقكاات
ه ا الؿـف  ،لؽــا سـ ِؿ يف الـفاي بقصق ُكقصل اا لؽاؾ طالاا عؾاؿ وكاؾ ،ا الاك اهلل،
بؾ كؾ ،سؾؿ.
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ه ا الؿـف لف ،لدر و،ضؿقف وققاعد ووسائؾ ونسالقا ،وسؿات لؼائؿقـ ا.
فل،ا ،لدرا و،ضؿقكف :فا كاقا -عؾقفؿ اللالة والسالم -يدعقف الاك صاالح الـااس
بؿا نكز ،ـ ر اؿ ،باالقحل ،اـ اهلل الا ي خؾؼفاؿ -جاؾ وعاال ،-وهاق سااحاكف نعؾاؿ بؿاا
يلااؾحفؿَ ﴿ ،ن َ
اػ ال َ اِقا ُار﴾ [الؿؾااؽ ،]77 :قااا -جااؾ وعااال:-
اؿ َ ،ا ْـ َخ َؾا َاؼ َو ُها َاق ال ذؾطِقا ُ
ال َي ْع َؾا ُ
ِ
﴿ َك َ ل ِ َؽ ي ِ
قحل اِ َل ْق َؽ َواِ َلك ا ذل ِ ي َـ ِ،اـ َق ْاؾِ َ
اقؿ﴾ [الشاقرى ،]7 :وقاا -جاؾ
اهلل ال َع ِز ُ
ياز َ
ُ
الحؽ ُ
اؽ ُ
ِِ
ِ
ِ
وعال﴿ :-اِ ذكذا َن ْو َح ْقـََاا اِ َل ْقا َؽ َك ََؿاا َن ْو َح ْقـََاا اِ َلاك ُك ٍ
قؿ
اقحٍ َوالـذاِ رقاق َـ ،ا ْـ َب ْعادا َو َن ْو َح ْقـََاا اِ َلاك اِ ْب َاراه َ
ِ ِ
واِسؿ ِ
وف َو ُسا َؾ ْق َؿ َ
اار َ
اع َقؾ َواِ ْس َح َ
اف َو َع ْقـََاا
قسك َو َن ُّي َ
اق َو َي ْع ُؼ َ
قب َو ُيق ُك َُس َو َه ُ
قب َوا َ ْس َااط َوع َ
َ ْ َ
قرا﴾ [الـسا  ،]767 :وقا -جؾ وعالُ ﴿ :-ق ْؾ اِ ذك َذؿاا ُنكا ِ ُر ُكُؿ بِاا ْل َق ْح ِل﴾ [ا كاقاا ،]74 :
َُ ،اوو ََ ،ز ُب ً
فؿلاادر الاادعقة هااق الااقحل الؿـااز  ،واكؿااا ياالو ال ؾااؾ يف الاادعقة يف الؼااديؿ والحااديث
بنخاللفا

ا الؿلدر ،فِقةع ا ققا واخرا وا فؽار بؿـزلا الؿلادر ،كؿاا يف ،عاقات

الهؿاعااات وا حاازاب والِـظقؿااات ال ا يـ يعظؿااقف را

ااققخفؿ وقااا ،ؿ ويؼااد،ققا

ويلدروف عـفا ولق خالػ القحل.
فا كاقا -عؾقفؿ اللالة والسالم -واسط بقـ ال الؼ -جؾ وعال -وخؾؼف لفادايِفؿ،
إلخراجفؿ ،ـ الظؾؿات الك الـقر، ،ـ ظؾؿ الشر الك كقر الِقحقد، ،ـ ظؾؿ الؿعاصال
اللا َال ُة
الك كقر الطاعات ،ونعظؿفا اللالة ،ويف الحديث عـف -صؾك اهلل عؾقاف وساؾؿ « :-ذ
قر» ،فف ا القحل ،ـ اهلل -عز وجؾ -القفؿ وهق الـقر ال ي يفدوف باف الـااس ،قاا -جاؾ
ُك ٌ
ِ
ِ
َاب َو َ ِ
يؿ ُ
اف َو َلؽِاـ
وحا رْ ،ـ َن ِْ ،ر َكَا َ،ا ُكُـ َ َعدْْ ِري َ،ا الؽ َِ ُ
وعالَ ﴿ :-و َك َ ل َؽ َن ْو َح ْقـََا اِ َل ْق َؽ ُر ً
ال اإل َ
اط اهللِ
قؿ ِصار ِ
ذاؽ َل ََِف ِادي اِ َلاك ِصار ٍ
ِ ِ ِ
ِ ِ
اط ُّْ ،سا َِ َِؼ ٍ
ُقرا ذك ْذفدي بِف َ،ـ ذكذشاا ُ ،ا ْـ ع َااَ ،كَاا َواِ ذك َ ْ
َ
َ
َج َع ْؾـَا ُا ُك ً
ا ذل ِ ي َلف ،ا فِل السؿق ِ
ِ ِ
ات َو َ،ا فِل ا َ ْر ِ
ض َن َ
قر﴾ [الشقرى.]47 ،49 :
ذ ََ
ال اِ َلك اهلل َعل ُقر ا ُ ُُ ،
ُ َ

ونعظؿ ،ا يادعقف القاف ا كاقاا ونولاف ونوجااف ونفضاؾف :الادعا الاك عقحقاد اهلل -جاؾ
وعال ،-الك :ال الف اال اهلل ،وهق ،ا بعث لف ا كاقا -عؾقفؿ اللاالة والساالم ،-قاا -جاؾ
ال ُك ِ
ِ
ال اِ َل َف اِ ذ
ُقحل اِ َل ْق ِف َن ذك ُف َ
وعالَ ﴿ :-و َ،ا َن ْر َس ْؾـََا ِ،ـ َق ْاؾِ َؽ ِ،ـ ذر ُسق ٍ اِ ذ
ال َن َكَا َفا ْع ُادُُ وف﴾ [ا كاقاا :
ال اِ َل َف اِ ذ
 ،]94وقا -جؾ وعالَ ﴿ :-فا ْع َؾ ْؿ َن ذك ُف َ
اس َِ ْغ ِػ ْر ل ِ َ ْكاِ َؽ﴾ [،حؿد.]79 :
اهلل َو ْ
ال ُ
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وقق  :ال الف اال اهلل نيفا اإلخقة وا خقات يؽقف عؾؿا وعؿال وععؾقؿا ،ععؾقؿاا لؾ َ ْؾاؼ
كؿا يف حديث ،عاك -رةل اهلل عـف -عـد،ا بعزف الـال -صؾك اهلل عؾقف وساؾؿ -الاك الاقؿـ،
ِ
اهللَ ،و َن ذف
قا لف -عؾقف اللالة والسالمَ « :-ف ْؾ َق ُؽ ْـ َن ذو ُ َ،ا َعا ْدْ ُع ُ
قه ْؿ اِ َل ْقاف َ ا َفا ََ ،ة َن ْف َال اِ َلا َف اِ ذال ُ
َُ ،ح ذؿ ًدً ا َر ُسق ُ اهللِ» الحديث.
وه ا الؽؾؿ ،ػِاح الهـ  ،قد يؼقلفا كزقاروف ،لؽاـ ال يحؼؼاقف ،عـاهاا ،ويف الحاديث
اهلل ُ ْ ،ؾِ ًلاا ِ،ا ْـ َق ْؾاِا ِف
عـف -صؾك اهلل عؾقف و لف وسؾؿْ ،َ « :-ـ ََ ،
ات َو ُها َق َي ْشا َف ُدُ َن ْف َال اِ َلا َف اِ ذال ُ
اهلل َب َدَ َك ُف َع َؾك الـذ ِ
ار» ،ويف رواي َ ،َ « :خ َؾ ا ْل َهـذ َ».
َح ذر َم ُ
فال بد ،ـ ففؿ الؽؾؿ  ،والقؼقـ ا ،واإلكعاف واالكؼقا ،بالطاع والقفاا بشاروطفا ،قاد
جؿع العؾؿا

روط ال الف اال اهلل يف قق الؼائؾ:
عؾؿ يؼقـ واخالص وصدقؽ

،ع ،حا واكؼقا ،والؼاق لفا

وقا بعضفؿ رطا ثا،ـا:
وزيد ثا،ـفا الؽػراف ،ـؽ بؿا

سقى اإللف ،ـ ا

قا قد نلف

فال بد ،ـ العؾؿ بؿدلقلف ،ال بد ،اـ القؼاقـ ،ال باد ،اـ اإلخاالص واللادق ،ال باد ،اـ
الؿحا  ،ال بد ،اـ االكؼقاا ،والؼااق  ،وكاؾ رساق ،اـ الرساؾ -عؾاقفؿ اللاالة والساالم-
افِااِ ،عقعااف بالاادعا الااك عاااا،ة اهلل ،كؼااق كااقح -عؾقااف اللااالة والسااالم -و،ااـ بعاادا:
اهلل َ،ااا َل ُؽااؿ ر ،ا ْـ اِ َلا ٍاف َغ ْقا ُار ُا﴾ [ا عاارا  ،]49 :و ااا بالعاق،يا كعا ا كاقااا -عؾااقفؿ
﴿ا ْع ُااادُُ وا َ
اللالة والسالم ،-كؿا قا -جؾ وعال -عـ كاقح﴿ :اِ ذكذا ُف َك َ
قرا﴾ [اإلسارا ،]7 :
َااف َع ْاادًً ا َ ا ُؽ ً

ِ
ِ
قؿ َواِ ْس َح َ
اق﴾ [ص ،]74 :وقاا -جاؾ وعاال -عاـ
وقا -جؾ وعالَ ﴿ :-وا ْك ُك ُْر ع َاا ََ ،كَا اِ ْب َراه َ
ِ ِ ِ
الؿ ْ َؾ ِلق َـ﴾ [يقساػ ،]97 :وقا -جؾ وعال -عـ كاقـاا -صاؾك اهلل
يقسػ﴿ :اِ ذك ُف ْ ،ـ ع َااَ ،كَا ُ
عؾقف و لف وسؾؿَ ﴿ :-و َن ذك ُف َل ذؿا َقا َم َع ْادُُ اهللِ َيدْْ ُعق ُا َكَا ُ،وا َي ُؽق ُك َ
ُقف َع َؾ ْق ِف ل ِ َادًً ا﴾ [الهـ.]79 :
فالرسااؾ -عؾااقفؿ اللااالة والسااالم -كؾفااؿ نجاؾ ،ؼا،ااا ؿ العاق،يا  ،الِاال ،عااقا القفااا
اهلل َ،ا َل ُؽؿ رْ ،ـ اِ َل ٍف َغ ْق ُر ُا﴾ [ا عرا .]49 :
نققا،فؿ ،وكؾفؿ قا لؼق،فَ ﴿ :يا َق ْق ِم ا ْع ُادُُ وا َ
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واإلسااالم ،يااـ ا كاقااا كؾفااؿ كؿااا جااا عااـ كااقح -عؾقااف اللااالة والسااالم -نكااف قااا :
ِ
﴿و ُنِ،اار ُت َن ْف َن ُكا َ ِ
اج َع ْؾـَااا
الؿ ْسااؾِؿق َـ﴾ [يااقكس ،]79 :وابااراهقؿ واسااؿاعقؾ قااا َ ﴿ :و ْ
اقف  ،ا َـ ُ
َ ْ
ُْ ،سؾِ َؿ ْق ِـ َل َؽ﴾ [الاؼرة :]798 :ني واجعؾـا ،سِساؾؿقـ ،ار  ،خاةاعقـ لطاعِاؽ ،ال كشار
،عؽ بالطاع نحد سقا  ،وال يف العاا،ة غقر .
ويعؼقب قا

ال َو َنك ُُِؿ ُّْ ،ساؾِ ُؿ َ
اص َط َػك َل ُؽ ُؿ الدرر ي َـ َفالَ َع ُؿق ُع ذـ اِ ذ
قف﴾ [الاؼارة:
اهلل ْ
لاـقف﴿ :اِ ذف َ
ِ

ِ

َ ﴿ :ن ذ
ـ﴾ [الـؿاؾ:
ال َع ْع ُؾاقا َع َؾال َو ْن ُعاقكل ُْ ،ساؾِؿق َ

 ،]779وسؾقؿاف -عؾقف اللالة والسالم -قاا
ذ
 ،]77وقا ،قسكَ ﴿ :يا َق ْق ِم اِف ُكُـ ُِ ُْؿ َ،ـ ُُِؿ بِاهللِ َف َع َؾ ْق ِاف َع َق ذك ُؾاقا اِف ُكُـا ُُِؿ ُّْ ،ساؾِ ِؿق َـ﴾ [ياقكس،]87 :
اِ ،
اؽ و َع ذؾؿ ََِـ ِال ِ،اـ َع ْل ِويا ِؾ ا َح ِ
ِ
ِ ِ
ياث
َ
الؿ ْؾ َ ْ
وقا يقسػ -عؾقف السالمَ ﴿ :-ر رب َقدْْ َع ْق ََِـل ،ا َـ ُ
اخخااار ِة َعاااق ذفـ ِل ،ساااؾِؿا و َن ْل ِ
ض َن ْكااا َ ول ِقااال فِااال الااادُُّّ ْكقا و ِ
َفااااطِر الساااؿق ِ
ات َوا َ ْر ِ
ح ْؼـ ِااال
ُ ْ ً َ
َ َ
َ َ
َ ر
َ ذ ََ
بِاللال ِ ِ
حق َـ﴾ [يقسػ.]797 :
ذ
جا يف صحق الا اري عـف -صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ -نكف قاا « :ا ْ َ ْكاِقاا اِ ْخاق ٌة ل ِعا ذال ٍ
ت،
َ ُ َ َ
ُن،فا ُعفؿ َ ذِك و ِ،يـُفؿ و ِ
اح ٌدٌ » ،نوال ،العالت اإلخقة ب ون،فا ؿ ِك ،العالت الضارائر،
َ ُ ْ َ
ذَ ُ ْ

فلصاؾ ،يااـفؿ واحاد وهااق الِقحقاد ،واف اخِؾػا الشارائع يف كقػقا ااا وكؿقا اا ونجـاساافا
ونكقاعفا ،وهق عاا،ة اهلل -عز وجؾ -وحدا وال ضق واالكؼقا، ،را﴿ ،اِ ذف الدرر يـ ِعـدََ اهللِ
َ
ِ
اإل ْسال ُم﴾ [ لعؿراف.]79 :
َااف ِ
ِ
ِ
اهقؿ يف ِ
ِ
قا -جؾ وعال،َ ﴿ :-ا َك َ
قً ،يا َو َ
حـق ًػاا ُّْ ،ساؾِ ًؿا﴾ [
ال َك َْل َراك ًقا َو َلؽاـ َك َ َ
َاف اِ ْب َر ُ َ ُ
عؿراف.]67 :
قد خِؿ اهلل -جؾ وعال -الرسؾ -عؾقفؿ اللاالة والساالم -بؿحؿاد -صاؾك اهلل عؾقاف
و لف وسؾؿ ،-هق خاعؿ ا كاقا فال كال بعدا ،وال يؼااؾ ،اـ نحاد ،يـاا اال ،اا جاا باف -عؾقاف
اإلسااال ِم ِ،يـً اا َف َؾااـ ي ْؼاا َاؾ ِ،ـْ اف و ُهااق فِاال ِ
ِ
اخخا َار ِة  ِ،ا َـ
ُ َ َ
ُ َ
اللااالة والسااالمَ ﴿ ،-و َ،ااـ َي ْا َِ ا ِغ َغ ْقا َار ْ
ال َ ِ
اس ِري َـ﴾ [ عؿاراف ،]84 :قد جا عـف -صؾك اهلل عؾقف و لف وسؾؿ -نكف قا َ « :وا ذل ِ ي َك ْػ ُس
،حؿ ٍد بِق ِد ِاَ ،ال يساؿع بِال َنحا ٌدٌ ِ،اـ َها ِ ِا ا ْ ُ،ا ِ يفا ِ
قت َو َال ُيا ْمُ ِ،ـ
قٌّ ،ي َو َال َك ْلا َراكِ ٌّلُ ،ثا ذؿ َي ُؿا ُ
ذ َُ
ْ
َ
َْ َ ُ
ُ َ ذ َ
اب الـذ ِ
اف ْ ِ،ـ َن ْص َح ِ
بِا ذل ِ ي ُن ْر ِس ْؾ ُ بِ ِف اِ ذال َك َ
ار».
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و،ؼقل ا كاقا -عؾقفؿ اللالة والساالم -قاقا،فؿ واحادةَ ﴿ ،فاا ذع ُؼقا اهلل و َنطِقع ِ
اقف﴾
َ َ ُ
[الشااعرا  ،]798 :ل ا لؽ ال ،يااـ اال بطاع ا  ،الطاع ا نصااؾ يف ،عااقة الـاقااقـ -عؾااقفؿ اللااالة
والسالم ،-فؽؾفؿ ،عقا نققا،فؿ الك كلؽ.
كؿااا جااا عااـ عقسااك -عؾقااف السااالم -ققل افَ ﴿ :فااا ذع ُؼقا اهلل و َنطِقعا ِ
اقف﴾ [الشااعرا ،]798 :
َ َ ُ
وك لؽ جا عـ كقح وهق ،وصال ولقط و عقا كؿا يف سقرة الشعرا وغقرهؿ ،قد قاا
ِ
اهلل﴾ [الـسا .]89 :
جؾ وعال،َ ﴿ :-ـ ُيط ِع ذالر ُسق َ َف َؼدْْ َن َطا َ َ
والديـ ال ي بعث بف ،حؿد -صؾك اهلل عؾقف و لف وساؾؿ -كاسا لؽاؾ ،ياـ جاا قاؾاف،
فال طريؼ الك الهـ اال ،ـ طريؼ ،حؿد -صؾك اهلل عؾقف و لاف وساؾؿ ،-واإليؿااف بؿاا جاا
بف ،ـ عـد اهلل -عز وجؾ ،-ويف سقرة الاؼرة كؾحظ قل ،قساك -عؾقاف اللاالة والساالم-
وهق يعال قق،ف عؾك الطاعا  ،وجاا يف خِا،فاا يِاقـ عظقؿِاقـ ،نوعاقفؿ الـاال -صاؾك اهلل
الر ُساق ُ بِ َؿاا ُن ِ
كاز َ اِ َل ْق ِاف ِ،اـ ذر رب ِاف َوا ْل ُؿ ْمِ،ـُ َ
ُاقف ُك ٌُّاؾ
عؾقف وسؾؿ، -ـ كـز عح العرشَ ،َ ﴿ ،ـ ذ
ِ
ال ُك َػر ُق بقـ َنح ٍد ،ـ رسؾِ ِف و َقاا ُلقا س ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
اؿ ْعـََا َو َن َط ْعـََاا ُغ ْػ َرا َك َ
َاؽ
ََ ،ـ بِاهلل َو َ،الئ َؽِف َو ُك ُِاِف َو ُر ُسؾِف َ ر َ ْ َ َ ر ُّ ُ َ
َ
الؿ ِل ُقر﴾ [الاؼرة ،]984 :وجا عـف -عؾقف اللالة والسالمَ « :-ن ْف َْ ،ـ َق َر َن بِ ِف َؿا فِال
َر ذبـََا َواِ َل ْق َؽ َ
َل ْق َؾ ٍ َك َػ َِا ُا» ،ققؾ :كػِاا ،ـ ققام الؾقؾ ،وققؾ :كػِاا ،ـ الشاقطاف ،وققاؾ :كػِااا ،اـ اخفاات،

وققؾ، :ـ كؾ سق  ،ويحِؿؾ ه ا الحديث كؾ ،ا عؼدم.
وكحااـ كطؾااا الفداي ا ،ااـ اهلل -جااؾ وعااال -يف كااؾ صااالة ،وهاال يف طاع ا اهلل -جااؾ
وعال -ورسقلف ،قا -جاؾ وعاالَ ﴿ :-واِف ُعطِق ُعاق ُا َع ْف ََِادُُ وا﴾ [الـاقر ،]47 :فالرساؾ -عؾاقفؿ
اللااالة والسااالم -ياادعقف الااك الطاع ا  ،والعاااا،ة والطاع ا واالسااِؼا ،ولاازوم اللااراط
الؿسِؼقؿ وكحق كلؽ ،ـ ا ساؿا ،ؼلاق،ها كؿاا يؼاق

اق اإلساالم اباـ عقؿقا -رحؿاف

اهلل -واحد ...العاا،ة والطاع واالسِؼا ،ولزوم اللراط الؿسِؼقؿ ،ؼلق،ها واحاد ،ولفاا
نصالف عظقؿاف ،نحدهؿا :نال يعاد اال اهلل ،والزاين :نف يعاد بؿا ن،ر و ر ال بغقر كلاؽ ،اـ
ا هقا والظـقف والاد .
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كؿا قا -جؾ وعال،َ ﴿ :-ـ َك َ
َاف َي ْر ُجق ل ِ َؼا َ َر رب ِف َف ْؾ َق ْع َؿ ْؾ َع َؿ ًال َصال ِ ًحا َو َ
ال ُي ْش ِر ْ بِ ِع َااا َِ ،ة
َر رب ِف َن َحدًً ا﴾ [الؽفػ ،]779 :وقا -جؾ وعالَ ﴿ :-ب َؾك َْ ،ـ َن ْس َؾ َؿ َو ْج َفا ُف ل ِ ذؾ ِاف َو ُه َاق ُْ ،ح ِسا ٌـ َف َؾا ُف
ال ُه ْؿ َي ْح َز ُك َ
ال َخ ْق ٌ َع َؾ ْق ِف ْؿ َو َ
َن ْج ُر ُا ِعـدََ َر رب ِف َو َ
ُقف﴾ [الاؼارة ،]779 :وقا -جؾ وعالَ ﴿ :-و َ،ا ْـ
ِ
َنحسـ ِ،يـًا ،ؿـ َنس َؾؿ وجفف ل ِ ذؾ ِف و ُهق ،ح ِساـ وا ذعا ِ
ِ
ِ
قؿ
رذ ْ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ ٌ َ َ َ
ْ َ ُ
اهلل اِ ْب َاراه َ
اع  ،ذؾا َ اِ ْب َاراه َ
قؿ َحـق ًػاا َوا ذع َ ا َ ُ
قال﴾ [الـسا .]794 :
َخؾِ ً
ه ا الؿلدر العظقؿ نيفا اإلخقة وا خقات وهق القحل ،ال ي ،عا بف والقاف ا كاقاا -
عؾقفؿ اللالة والسالم ،-يِضؿـ العؾؿ والحؽؿ  ،قاا -جاؾ وعاالُ ﴿ :-ق ْاؾ َها ِ ِا َسااِقؾِل
ِ
ِ
اقر ٍة﴾ [يقساػ ،]798 :والالاقرة هال العؾاؿ بالؿادعق القاف والؿادعق باف
َن ُْ ،عق اِ َلك اهلل َع َؾاك َبل َ

ال َع ْع ُااادُُ وا اِ ذ
اؽ َن ذ
والؿاادعقوف ،كؿااا يف ققلااف عاااار وععااالكَ ﴿ :و َق َضااك َر ُّبا َ
ال اِ ذيااا ُا َوبِا ْل َقال ِاادََ ْي ِـ
اِ ْح َسا ًكا﴾ [اإلسارا  ،]97 :اخيات ويف ثـاياها ققلف -جؾ وعاالَ ﴿ :-و َ
اػ َ،اا َلا ْق َس َل َ
اؽ بِ ِاف
ال َع ْؼ ُ
ِ
الس ْؿ َع َوا ْل َا َل َر َوا ْل ُػ َما َُ ،ك ُُّؾ ُن ْو َل ِ َؽ َك َ
َاف َعـْ ُف َْ ،س ُم ً
وال﴾ [اإلسرا  ،]76 :ويف خِا،فاا قاا
ع ْؾ ٌؿ اِ ذف ذ
جؾ وعالَ ﴿ :-كل ِ َؽ ِ،ؿا َنوحك اِ َلق َؽ رب َؽ ِ،ـ ِالح ْؽ َؿ ِ ﴾ [اإلسرا .]79 :
َ
ذ ْ َ
ْ َ ُّ
ِ ِ
ِ ِ
الحؽؿ يف ققلف -جؾ وعال﴿ :-ا ْ ُ ،اِ َلاك َسااِق ِؾ َر رب َ
الح َساـَ ِ ﴾
اؽ بِا ْلح ْؽ َؿا َوا ْل َؿ ْقع َظا َ

[الـحؾ ،]794 :الحؽؿ هـا هل السـ والشاريع  ،كؿاا يف اخيا الؿِؼد،ا َ ﴿ ،كل ِ َ
اؽ  ِ،ذؿاا َن ْو َحاك
اِ َلق َؽ رب َؽ ِ،اـ ِ
الح ْؽ َؿا ِ ﴾ [اإلسارا  .]79 :ونصاؾ الاديـ اإلخاالص والؿِابعا  ،كؿاا عؼادم يف
َ
ْ َ ُّ
ِ ِ ِ
اخي َ ﴿ :ف َؿـ َك َ
َاف َي ْر ُجق ل ِ َؼا َ َر رب ِف َف ْؾ َق ْع َؿ ْؾ َع َؿ ًال َصال ِ ًحا َو َ
حادًً ا﴾ [الؽفاػ:
ال ُي ْش ِر ْ بِع َاا َ،ة َر ربف َن َ
.]779
فااال ُيؼ َا اؾ عؿا ُاؾ عا ،ا ٍؾ اال باالف يهؿااع بااقـ القصااػقـ ،نف يؽااقف هلل ،ونف يؽااقف ،قافؼااا
لؾسااـ  :لؼقلااف -عؾقااف اللااالة والسااالم« :-اِ ذكؿاا ا ْ َ ْعؿاا ُ بِالـرقا ِ
ات» ،وققلااف -عؾقااف اللااالة
ذ
َ
َ
والسالمْ ،َ « :-ـ َع ِؿ َؾ َع َؿ ًال َل ْق َس َع َؾ ْق ِف َن ُْ ،ر َكا َف ُف َق َر ٌّ ،»،ويف رواي ْ ،َ « :ـ َن ْح َدَ َ
ث فِل َن ِْ ،ر َكَاا َها َ ا

َ،ا َل ْق َس ِ،ـْ ُف َف ُف َق َر ٌّ.»،
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اهلل َال َيـْ ُظا ُر
و،دار كلؽ عؾك صالح الؼؾا ،وهق ،حؾ كظار الارب -جاؾ وعاال« ،-اِ ذف َ
اِ َلك ُص َق ِر ُك ْؿ َو َن ْج َساُ ِ،ؽ ْؿَ ،و َلؽِ ْـ َيـْ ُظ ُر اِ َلك ُق ُؾاقبِ ُؽ ْؿ َو َن ْع َؿاال ِ ُؽ ْؿ»َ « ،ن َال اِ ذف فِال ا ْل َه َسا ِد ُْ ،ضا َغ ً
ِ
ا».
اِ َكا َص ُؾ َح ْ َص َؾ َ ا ْل َه َس ُدُ ُك ُّؾ ُفَ ،واِ َكا َف َس َدَ ْت َف َس َدَ ا ْل َه َس ُدُ ُك ُّؾ ُفَ ،ن َال َوه َل ا ْل َؼ ْؾ ُ

والرسؾ -عؾقفؿ اللالة والساالم -يادعقف الاك اإليؿااف بالاعاث والهازا  ،ويا كروف
العاا ،بالـعؿ ،لؼد نكعؿ اهلل عؾقفؿ وهؿ نعظؿ ،ـ يِ كروف كعؿ اهلل ،وي كروف ا خؾؼف ،كؿا
جا عـ سؾقؿاف -عؾقف السالم -ققلفَ ﴿ :ر رب َن ْو ِز ْعـ ِل َن ْف َن ْ ا ُؽ َر كِ ْع َؿ َِ َ
َاؽ ا َلِِال َن ْك َع ْؿا َ َع َؾ ذال
َو َع َؾك َوال ِدََ ذي﴾ [الـؿؾ.]79 :
وعؾؿـا رسق الفدى -صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ -سقد االسِغػار ،وفقف كؼق َ « :و َن ُباق ُ َلا َؽ
بِـ ِ ْع َؿِِا َؽ َع َؾال»َ ﴿ ،واِف َع ُعاادُُّّ وا كِ ْع َؿا َ اهللِ َ
اقها﴾ [الـحااؾ ،]78 :نكعااؿ اهلل -جااؾ وعااال-
ال ُع ْح ُلا َ
ذ
عؾقـا بال ؾؼ ،ونكعؿ عؾقـا بالرزق ،ونكعؿ عؾقـا بالفداي  ،وهال نعظاؿ ونجاؾ الاـعؿ .واهلل -
جؾ وعال -بعث رسؾف -عؾقفؿ اللالة والسالم، -اشريـ و،ـ ريـ ياِغاقف رةاا الارب -
عز وجؾ -وسعا،ة خؾؼف يف الدكقا واخخرة.
وا كاقا -عؾاقفؿ اللاالة والساالم -يساِؼقف ،اـفهفؿ يف الادعقة ،اـ وحال اهلل ،لؼاد
نيدهؿ اهلل -جؾ وعال -بقحقف ،و َع َل َؿفؿ ،ـ الققق يف الزلاؾ ،ويف الؼار ف العظاقؿ عارض
سالقا ا كاقا يف ،عقة نققا،فؿ ،والِل عؽ ذػاؾ لؾاداعل الاك اهلل كهااح ،عقعاف اف هاق ساار
عؾك قهفا ،بؾ اف السقر عؾاك قهفاا حاِؿ الزم عؾقافُ ﴿ ،نو َل ِ َ ِ
اهلل َفاِ ُفادََ ُاه ُؿ
ْ
اؽ ا ذلا ي َـ َهادََ ى ُ
ا ْق َِا ِاد ْا﴾ [ا كعااام ،]99 :فؿااـف ا كاقااا واجااا االعاااا  ،وبااف عااِؿ الفداي ا  ،وال هداي ا اال ،ااـ
طريؼفؿ ،فاهلل -جؾ وعال -علؿفؿ وطفرهؿ واصاطػاهؿ ،اـ باقـ ال ؾاؼ نجؿعاقـ ،ففاؿ
صػقة ال ؾؼ ونفضؾ الـاس يف العؾؿ والعؿؾ ،واللدق وا ،اك  ،والحه والربهاف.
ن،اا الؼقاعااد ،فااقؿؽـ نف كؼاق  :اف ،ااـف ا كاقااا -عؾااقفؿ الساالم -يؼااقم عؾااك ثااالث
ققاعد رئقس  ،وهل ،لخقكة ،ـ كالم ابـ الؼقؿ -رحؿف اهلل -حقاث يؼاق  :الرساؾ -عؾاقفؿ
اللالة والسالم، -ـ نولفؿ الك خاعؿفؿ :نرسؾقا بالدعقة الك اهلل ،وبقاف الطريؼ الؿقصاؾ
القف ،وبقاف حا الؿدعقيـ بعد وصقلفؿ القف.

ر
محاضات | فبهداهم اقتده
سلسلة

قا  :فف ا الؼقاعد الزالث ةروري يف كاؾ ،ؾا عؾاك لسااف كاؾ رساق  ،فعرفاقا الارب
الؿادعق القااف بلسااؿائف وصااػاعف ونفعالااف ععريػاا ،ػلااال ،اال نف قااا  :وها ا ،ؼلااق ،الاادعقة
وزبدة الرسال .
قا  :والؼاعدة الزاكقا ععاريػفؿ باالطريؼ الؿقصاؾ القاف ،وهاق صاراطف الؿساِؼقؿ الا ي
كلاف لرسؾف ونعااعفؿ ،وهق اِ،زا ن،را واجِـاب ققف واإليؿاف بقعدا ووعقدا.
والؼاعدة الزالز  :ععريػ الحا بعاد القصاق وهاق ،اا عضاؿـ القاقم اخخار ،اـ الهـا
والـار و،ا قاؾ كلاؽ ،اـ الحسااب والحاقض والؿقازاف واللاراط ،وها ا الؼار ف العظاقؿ:
ثؾااث يف الِعريااػ باااهلل ونسااؿائف وصااػاعف -جااؾ وعااال ،-وثؾااث يف بقاااف ا حؽااام ،ااـ
الؿاال،قرات والؿـفقااات القاجا ا عؾااك العاااد :فعااال وعركااا ،وثؾااث يف نحااقا الؿاادعقيـ
وجزائفؿ يف الدكقا واخخرة اف خقرا ف قر ،واف را فشر.
ول لؽ جا يف سقرة قؾ هق اهلل نحد نقا ععد ثؾث الؼر ف ،وهل سقرة اإلخالص.
والداعل الك اهلل حؼا وصدقا هق ،ـ َيـفؾ ،ـ َ،عقـ ا كاقا -عؾقفؿ اللاالة والساالم-
 ،يِاع ثارهؿ ،ويـف قهفؿ ،ب ال غقرا ،ـ الدعاة، ،ؿـ يدعق الك اق ف ،نو حزباف ،نو
ا،ا،ف ،يِِاع ثارا وععالقؿف ،فف ا هق الػرقاف ،باقـ الادعاة الاك الارحؿـ والادعاة الاك غقارا،
ِ
فز ْف حا الدعاة

ا الؿقزافِ ،ز ْكف

ا الؼقاعد الزالث  ،ونعظؿفا نولفا ،هؾ الاداعل يعار

باهلل ويدعق الـاس القف ،نم يعر بـػسف ويدعق القفا ،نو يدعق الك حزبف وجؿاعِف.
قلص الؼر ف قلص الـاقاقـ والؿرساؾقـ ا اِؿؾ نو جاا ت يف ،عظاؿ ساقر الؼار ف،
ويف كلاؽ ،لقاؾ نكقاد عؾاك لازوم ،اـف ا كاقاا -عؾاقفؿ اللاالة والساالم ،-و ادة حاجا
الدعاة القف ،واكؿاا يضاؾ عاـ ها ا الؿاـف ،اـ يضاؾ بسااا الهفاؾ باف ،نو بسااا الفاقى،
فالعؾؿ يـػل الهفؾ ،ويققػ الداعل عؾك خطقرة الفقى ،والِح ير ،ـف ،وهق يؼرن قاق اهلل
ِ ِ
جؾ وعالَ ﴿ :-ف َلقِؿ وجف َؽ ل ِؾدرر ِ ِ ِذااس َع َؾ ْق َفاا َ
ال َع ْا ِاد َيؾ ل ِ َ ْؾ ِاؼ
يـ َحـق ًػا ف ْط َر َة اهلل ا َلِل َف َط َر الـذ َ
ْ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
اهللِ َكل ِ َؽ الدرر ي ُـ ال َؼ رق ُؿ َو َلؽِ ذـ َن ْك َز َر الـذ ِ
ال َي ْع َؾ ُؿ َ
اللاال َة َو َ
ذاس َ
ال
قؿاقا ذ
قف ُ،ـقاِق َـ اِ َل ْقف َوا ذع ُؼاق ُا َو َنق ُ

ِ
الؿ ْش ِركِق َـ َ ِ،ـ ا ذل ِ ي َـ َف ذر ُققا ِ،يـَ َُفؿ َو َكَا ُكُقا ِ َق ًعا ُك ُُّؾ ِح ْز ٍ
ب بِ َؿا َلادََ ْي ِف ْؿ َف ِر ُح َ
اقف﴾
َع ُؽق ُكُقا َ ،ـ ُ
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[الرومَ ﴿ ،]79 -79 :ن َف َؿـ َك َ
َاف َع َؾك َب رقـَ ٍ ر،ـ ذر رب ِاف َك ََؿاـ ُز ريا َـ َلا ُف ُساق ُ َع َؿؾِ ِاف َوا ذع َا ُعاقا َن ْه َاقا َ ُه ْؿ﴾
[،حؿد ]77 :ال يسِقوفَ ﴿ ،فنِف ذلؿ يس َِ ِ
قف َن ْه َقا َ ُه ْؿ َو َْ ،ـ َن َة ُّاؾ  ِ،ذؿ ِ
َهق ُاقا َل َؽ َفا ْع َؾ ْؿ َن ذك َذؿا َي ذِاِ ُع َ
اـ
ْ َْ
ِ
اهلل َ
ال َي ْف ِدي ال َؼ ْق َم ال ذظال ِ ِؿق َـ﴾ [الؼلص.]49 :
ا ذع َا َع َه َقا ُا بِ َغ ْق ِر ُهدًً ى رَ ،ـ اهلل اِ ذف َ
ساا لؾضال عؾك الساقؾ ،وعاقا ُِف الع اب الشديد ،قا -جؾ وعاال:-
وا رعاا الفقى ٌ
ِ
الف َقى َف ُق ِض ذؾ َؽ َعـ َساِق ِؾ اهللِ اِ ذف ا ذل ِ ي َـ َي ِض ُّؾ َ
﴿ َو َ
اب َ ِاديدٌٌ
اؿ َعا َ ٌ
ال َع ذِاِ ِع َ
قف َعاـ َسااِق ِؾ اهلل َل ُف ْ
بِؿا َكَسقا يقم ا ْل ِ
ح َس ِ
اب﴾ [ص.]96 :
َ ُ َْ َ
ونعظؿ ف ٍ ُعلقا الدُُّّ عاة ا رعاا الفقى ،وال علؿ َ ،ـ كلؽ اال باال رعاا لؿـفااج ا كاقاا
ُ
عؾقفؿ اللالة والسالم ،-نعظؿ ،ـف هق ،ـف الـال -صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ -يف ،عقعاف،كؿاؾ اهلل -جاؾ وعاال -باف الادرر يـ ،وخاِؿ باف ا كاقاا  ،وجعاؾ الؽِااب الا ي نكاز عؾقاف
قد ذ
ُ،فقؿـًا عؾك الؽِا الِل ُنكزل ،ـ ق ْا ُؾ.
وحل َنكزلف اهلل عؾك الـال ال ا َعؿ -صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ ،-قاا
والؼر ف ُّ
والسـ كالهؿا ٌ
ِ
ِ
اؿ َو َك َ
َااف َف ْض ُاؾ
اهلل َع َؾ ْق َؽ الؽ َِ َ
اؿ َع ُؽاـ َع ْع َؾ ُ
َاب َوا ْلح ْؽ َؿ َ َو َع ذؾ َؿ َؽ َ،ا َل ْ
جؾ وعالَ ﴿ :-و َن َكز َ ُِ
ِ
قؿا﴾ [الـسا .]777 :
اهلل َع َؾ ْق َؽ َعظ ً
ِ
السـ .
قا الحافظ ابـ كزقر -رحؿف اهلل :-الؽِاب هق الؼر ف ،والحؽؿ هل ُّ
الفدي الـاقي ،و،اـ خاال ثاالث ياات:
ن،ا وسائؾ الؿـف  :ف ُقؿؽـ نف كِا ذقـ كلؽ ،ـ َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
اقر ٍة َن َكَاا َو َِ ،
اـ ا ذع َا َعـ ِاال
ذنو ُلفاا :ققلاف -جاؾ وعاالُ ﴿ :-ق ْاؾ َها ا َسااِقؾل َن ُْ ،عاق اِ َلاك اهلل َع َؾاك َبل َ
وساح َ ِ
ِ
الؿ ْش ِركِق َـ﴾ [يقسػ ،]798 :فالعؾؿ نعظؿ القسائؾ ،ولع رؾال ن اقر هـاا
َ ُ ْ َ
اف اهلل َو َ،ا َن َكَا َ ،ـ ُ
الؿػساروف عـاد ها ا اخيا  ،حقاث َككاروا
الك ل ،ـ ،عاين الالقرة يف الؾغ  ،و،ؿا َك َكَا َرا
ر
،عاينَ عظقؿ ً يـاغل نف ععؾؿ نف ه ا الؽؾؿ وهل الالقرة عؽِـز كؾ ه ا الؿعاين.
فؿـفااا العؾااؿ ،والؿعرفاا  ،والِحؼااؼ ،والقؼااقـ ،والاقاااف ،والزاااات ،والربهاااف العؼؾاال
والشرعل ،والعربة ،و،ـ ،عاكقفا الحه  ،و،ـ ،عاكقفا الػطـا  ،و،اـ ،عاكقفاا الؼلاد ،وكاؾ
ه ا الؿعاين يـاغل نف يِحؾك ا الداعل الك اهلل ،ولؼاد بؾاغ الـاال -صاؾك اهلل عؾقاف وساؾؿ-
الغاي يف العؾؿ والؿعرف والحه والاقاف ،فال بد نف يِلػ الاداعل الاك اهلل باالعؾؿ الـاافع،
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والحه الدا،غ  ،والؿعرف اللا،ق  ،والؼلد اللحق  ،والػطـ الحا،ة ،والاقاف القاةا ،
والقؼقـ الراس  ،والزاات الدائؿ ،والعربة الـاطؼ  ،والربهاف الساطع.
ح ْؽؿ ا ِ وا ْلؿق ِع َظ ا ِ الحس اـَ ِ
ِ
الزاااين :ققلااف اهلل -جااؾ وعااال﴿ :-ا ْ ُ ،اِ َلااك َس ااِق ِؾ َر ربا َ
اؽ بِا ْل َ َ َ ْ
َ َ
وج ا ِ
ااْ ،ل ُفؿ بِااا ذلِِل ِها َال َن ْح َس ا ُـ﴾ [الـحااؾ ،]794 :وكؿااا كاك ا الالااقرة عؽِـااز ،عاااينَ عظقؿ ا ً،
َ َ
فؽ لؽ هل الحؽؿ  ،فؿاـ ،عاكقفاا ،ؿاا ككارا نهاؾ الؾغا والؿػساروف :الاقحل ،والؼار ف،
والسااـ  ،والػؼااف ،والعؾااؿ ،و،ااـ ،عاكقفااا الـااقر ،و،ااـ ،عاكقفااا الااقر  ،و،ااـ ،عاكقفااا الؿـااع،
الحؽؿ عػسر بلقا الؿـاع ،قاا عؿـاع ،اـ الهفاؾ والساػف ،ونصاؾفا ،الخقك ،اـ الحؽؿا ،
الحؽؿ الِل عقةع يف فؿ الػرس ،عؿـعف ،ـ نف يحقد عـ طريؼف.
و،ـفا :الِؾطػ و،ـفا الؾقـ ،و،ـفا الؿؼال الؿحؽؿ  ،و،ـ ،عااين الحؽؿا الِال ككرهاا
الؿػسروف :الؿعرف بؿراعا ا عؿا  ،فف ا الؽؾؿ العظقؿ عؽِـز ه ا الؿعاين العظقؿ .
ولإل،ام ،الؽ -رحؿف اهلل -عػسقر لؾحؽؿ  :نقاا كاقر يؼ فاف اهلل يف قؾاا العااد ،والباـ
الؼقؿ -رحؿف اهلل -ععريػ لفا :بلقا فعؾ ،ا يـاغل عؾك القجف ال ي يـاغال يف الققا الا ي
يـاغل.
قا  :ولفا ثالث نركاف :العؾؿ والحؾؿ وا كاة ،قا  :و فا ا ونةدا،ها الهفاؾ والطاقش
والعهؾ  ،فال حؽؿ لهاهؾ ،وال طائش ،وال عهق .
فالحؽؿ العؾؿ بؿراعا ا عؿا  ،و،ـ الهفؾ علخقر ،ا حؼف الِؼديؿ ،نو عؼديؿ ،ا حؼاف
الِلخقر ،ونعظؿ كلؽ يف ،عقة ا كاقا عقحقد اهلل -جؾ وعال -وافارا،ا بالعااا،ة ،فاال يؽاقف
الداعل عؾك ،ـفاج الـاقة اال اكا عظؿ الِقحقد ،وعظؿ اقاِ،اف يف الـػاقس ،و،اـ بعادا عظاؿ
لف اللالة الِل عظؿفا اهلل -جؾ وعال -ورسقلف -صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ.-
وه ا ا ،ر واة وةقح الشؿس يف رابع الـفار، ،ـ يؼارن كِااب اهلل و،اـ يعؾاؿ ُساـ
واةحا ب رقـًا ،وحاديث ،عااك -رةال
الـال -صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ -وسقرعف ،يرى ه ا ا ،ر
ً
اهلل عـف -نصؾ يف ه ا الااب ،عـد،ا قا لاف الـاال -صاؾك اهلل عؾقاف وساؾؿ -اك بعزاف لؾاقؿـ،
ِ
اهلل».
« َف ْؾ َق ُؽ ْـ َن ذو ُ َ،ا َع ْدْ ُع ُ
قه ْؿ اِ َل ْقف َ َفا ََ ،ة َن ْف َال اِ َل َف اِ ذال ُ
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بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ..
عققػـا عـد الحؽؿ وقؾـا بلقا عؽِـز ،عااينَ عظقؿا ً  ،ووقػـاا عؾاك نف ،اـ ،عاكقفاا العؾاؿ
بؿراعا ا عؿا  ،واكا رني الداعل الك اهلل -جؾ وعاال -يعظاؿ الِقحقاد فااعؾؿ نكاف عؾاك
السـ  ،وعؾك ،ـفاج الـاقة ،واكا رنيِف يفؿؾ الِقحقد نو يؼؾؾ ،اـ الكف ،نو ،اـ الف ،عاعاف،
السـ .
فاعؾؿ نكف عؾك ِخال
ُّ
اخي ا الزالز ا يف وسااائؾ الؿااـف  :قااق اهلل -جااؾ وعااالُ ﴿ :-خ ا ِ الع ْػااق و ْن،اار بِااا ْلعر ِ
ُْ
َ َ َ ُ ْ
و َن ْع ِر ْض َع ِـ اله ِ
اهؾِق َـ﴾ [ا عرا  ،]799 :ها ا اخيا جؿعا ،ؽاارم ا خاالق ،واكؿاا بعاث
َ
َ
الـال -صؾك اهلل عؾقاف و لاف وساؾؿ -لقاِؿؿ صاال ا خاالق ،وجاا يف اللاحق نف هرقاؾ
سل نبا سػقاف عـ الـال -صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ ،-فؼا لفؿ :بؿاكا يال،ركؿ ،قاا  :يل،ركاا نف
كعاد اهلل وحدا ال كشر بف اق ا ،ويـفاكاا عؿاا كااف يعااد باؤكاا ،ويل،ركاا باللاالة واللادق
والعػا والقفا بالعفد ون،ا ا ،اك .
فالِدرج ،ـ الحؽؿ  ،وهق العؾؿ بؿراعا ا عؿا  ،كؿا عؼادم يف حاديث ،عااك -رةال
اهلل عـف -قا َ « :فنِ ْف ُهؿ َن َطا ُعق َ ل ِ َ ل ِ َؽ َف َل ْعؾِؿفؿ َن ذف اهلل ا ْف َِر َض َع َؾاق ِفؿ َخؿاس صا َؾق ٍ
ات فِال
ْ ْ ْ َ َ َ
َ َ
ُْ ْ
ْ
ا ْل َق ْق ِم َوال ذؾ ْق َؾ ِ ».
ِ ِ
اقر َع َؽ ا َ ْق َاربِق َـ﴾
و،ـ الحؽؿ الااد باا قرب ،كؿاا قاا -جاؾ وعاالَ ﴿ :-و َنكا ْر َعش َ
[الشعرا  ،]977 :قا -جؾ وعال -عـ ابراهقؿ﴿ :اِ ْك َقاا َ َبِ ِ
قاف َو َق ْقِ ِ،اف﴾ [اللاافات ،]84 :فالحؼ
الـاس بالـل ا قرب فا قرب.
و،ـ نسالقا الدعقة الِل يؽِـزها الؿـف يؿؽـ نف كؼػ عؾك ل ،ـ كلؽ بؿا يِساع
بف القق ، ،ـ الِـقيع يف ا سالقا ،كؿا جا يف كقح -عؾقاف الساالم ،-نكاف قاا َ ﴿ :ر رب اِ ركرال
ِ
ِ
اؿ
اؿ اِ ركرال َن ْع َؾـا ُ َل ُف ْ
اارا ُث ذ
ََ ،ع ْق ُت َق ْق،ل َل ْق ًال َو َك ََف ًارا﴾ [كقح ،]4 :وقا ُ ﴿ :ث ذؿ اِ ركرل ََ ،ع ْق ُع ُف ْؿ ج َف ً
َو َن ْس َر ْر ُت َل ُف ْؿ اِ ْس َر ًارا﴾ [كقح.]9 ،8 :
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،ـ ا سالقا الرفؼ والرنف بالؿدعقيـ ،و،ـفا الِؾطػ يف ال طاب ،عفاؿ ،قاا -جاؾ
وعال -لؿقسك وهاروف﴿ :ا ْك َه َاا اِ َلك فِ ْر َع ْق َف اِ ذك ُف َط َغك َف ُؼاقال َلا ُف َق ْاق ًال ذل رقـًًاا ذل َع ذؾا ُف َي ََِا َ ذك ُذر َن ْو
َي ْ َشك﴾ [طف.]77 ،77 :
و،ااـف ا كاقااا يِسااؿ بقةااقح ال طااا لقةااقح الفااد  ،ويِسااؿ بؼااقة الحها وقااقة
العاطػ .
و،ـ ا سالقا الِ ُّق وعح ُّقـ اإلقاا  ،والِفق لف ،وقاد جاا يف حاديث اباـ عاااس -
ِ
اس ُك ذؾ ُج ُؿ َعا ٍ َ،ا ذر ًةَ ،فانِ ْف َن َب ْقا َ َف َؿا ذر َع ْق ِـَ ،فانِ ْف َن ْك َزا ْر َت َفا َز َال َ
ث
رةل اهلل عـفؿاَ « :-ح ردر ث الـذ َ
ِ،ر ٍار ،و َال ُع ِؿ ذؾ الـذذااس َها َ ا ا ْل ُؼار َف ،و َال ُن ْل ِػقـذذا َؽ َعا ْلعِل ا ْل َؼاقم و ُهاؿ فِال حا ِد ٍ
يث ِ،ا ْـ َحا ِديزِ ِف ْؿ
َ
َ
َ
َ
َ َ
ْ َ َ ْ
ْ
ص َع َؾ ْق ِف ْؿ َف َِ ْؼ َطا ُع َع َؾا ْق ِف ْؿ َحا ِدي َز ُف ْؿ َفا ُِ ِؿ ُّؾ ُف ْؿَ ،و َلؽِا ْـ َن ْك ِلا ْ َ ،فانِ َكا َن َ،ا ُرو َ َف َحا ردر ْث ُف ْؿ َو ُها ْؿ
َف َِ ُؼ ُّ
َي ْش َِ ُفق َك ُف» الحديث.
نيضا حديث ابـ ،سعق- ،رةل اهلل عـاف -ونكاف كااف يا كر نصاحابف كاؾ خؿاقس،
وفقف ً
فؼالقا لف :و،،كا يا نبا عاد الرحؿـ لق وعظِـا كؾ يقم ،ففـا جا ت الرغا ،اـ قااؾ ،اـ؟ ،اـ
قاؾ الؿدعقيـ ،لؽـف نعر بؿا يحِاجقف القف ،ونعر بؿا يلؾحفؿ ،فؼا لفاؿ ،ااكا؟ هاؾ
اسِهاب لفؿ ،لؿ يسِها لفؿ ،واكؿا قا لفؿ كؾؿ عظقؿا  :أن،اا اين نع اقلؽؿ بالؿقعظا
كؿا كاف الـال -صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ -يِ قلـا ا  ،اف السآ ،عؾقؽؿ).
فف ا هق ق ا كاقا -عؾقفؿ اللالة والسالم ،-يِعاهدوف ععاهاد ،ساِؿرا ،ال يؿؾاقف،
يِ قلقف بالؿقعظ والِ كقر والرتغقا والرتهقا.
ا ،ر ال ا،س فقؿا يِعؾؼ بالؿـف  :سؿات الؼائؿقـ

ا الؿـف  ،الحؼقؼ ،ؿا عؼادم نو

ُككر ،ـ ن،قر وصػات قد عؽقف كافق  ،لؽـ ُنجؿاؾ هـاا اجؿااال لعؾاف يؽاقف فقاف اف اا اهلل
فائدة.
ذنولفا :العؾؿ بؿا يدعقف القاف ،والؿعرفا بالـااس ،فا كاقاا -عؾاقفؿ اللاالة والساالم-
نيضااا ،عرف ا
نعظااؿ الـاااس عؾؿااا باااهلل -جااؾ وعااال ،-بلحؽا،ااف ،بليا،ااف ،ونكؿااؾ الـاااس ً
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بالؿدعقيـ ،قا -جؾ وعالَ ﴿ :-و،ا َنرس ْؾـََا ِ،ـ رسق ٍ
ذ ُ
َ ْ َ

ِ

ِِ ِ

اِ ذ
ـ َل ُف ْؿ﴾ [اباراهقؿ:
ال بِؾِ َساف َق ْق،ف ل ُق َا رق َ

.]7
والعؾؿ نصؾ ال ،يـ اال بعؾؿ ،وال عؾؿ اال بدلقؾ ،وال ،لقؾ اال ،ـ الؽِاب والسـ .
و،اـ نعظاؿ الساؿات اإلخااالص ،ففاؿ يادعقف الاك اهلل ويطؾاااقف ا جار ،ـاف ساااحاكف،
وكاك ا ،ؼقل ا ا كاقااا قااقا،فؿَ ﴿ :و َ،ااا َن ْس ا َل ُل ُؽ ْؿ َع َؾ ْقا ِاف  ِ،ا ْـ َن ْجا ٍار اِ ْف َن ْجا ِار َي اِ ذ
ال َع َؾااك َر رب
ال َعا َل ِؿق َـ﴾ [الشعرا .]799 :
و،ـفا :القؼقـ ،فا كاقا نعظؿ الـاس يؼقـا باهلل ،وبؿا يدعقف القف ،فنكا حدثقا الـاس عاـ
الهـ وعـ الـار فؽلقؿ يروقا ،كؿا جا يف حاديث حـظؾا  ،يف صاحق ،ساؾؿ عـاد،ا قاا :
كؽقف عـد رسق اهلل ُي ركركا بالهـ والـار كل ذكا رني ٍ
عقـ.
نيضا :اللرب ،فا كاقا نعظؿ الـاس صربا كؿا عؼدم ،صربا عؾاك طاعا اهلل ،صاربا
و،ـفا ً
عؾك ،ا يؾؼقكف يف ساقؾ الدعقة ،وكاف الـال -صاؾك اهلل عؾقاف و لاف وساؾؿ -يؼاقم ،اـ الؾقاؾ
حِك عِػطر قد،اا.
فاللرب ،ع القؼقـ ؿا كؿا قاا العؾؿاا  :عـاا اإل،ا،ا يف الاديـَ ﴿ ،و َج َع ْؾـََاا ِ،اـْ ُْف ْؿ َنئِ ذؿا ً
وف بِ َل ِْ ،ر َكَا َل ذؿا َص َا ُروا َو َكَا ُكُقا بِآ َياعِـََا ُيققِـُ َ
َي ْفدُُ َ
ُقف﴾ [السهدة.]97 :
و،ـ السؿات العظقؿ  :العاق،يا  ،فا كاقاا -عؾاقفؿ اللاالة والساالمَ -و ذفا ْقا ،ؼا،اات
العاق،يا  ،العاق،يا الحؼا هلل -جااؾ وعااال ،-وهاال ن اار نحااقالفؿ ،قااا -جااؾ وعااال:-
الز َك ِ
ات واِ َقاام الل ِ
ِ
ِ
َاه ْؿ َنئِ ذؿ ً َي ْفدُُ َ
َااة
االة َواِي ََِاا َ ذ
﴿ َو َج َع ْؾـَ ُ
وف بِ َل ِْ ،ر َكَا َو َن ْو َح ْقـََاا اِ َلا ْق ِف ْؿ ف ْع َاؾ ال َ ْق َار َ َ ذ
َو َكَا ُكُقا َلـََا َعابِ ِدي َـ﴾ [ا كاقا .]77 :
و،ـفا :اللالح واالسِؼا ،ففؿ نكؿؾ ال ؾاؼ صاالحا واساِؼا ، ،اا ن،اروا فاساِؼا،قا
عؾك ن،ر اهلل.
و،ـفا :الـُّل  ،ففؿ نكؿ ُؾ ال َ ْؾؼ ُكلحا ،وعؼادم قااؾ ا كاف نف نركااف الحؽؿا ِ :
العؾاؿ
والحؾؿ وا كاة ،فالداعل الك اهلل وك لؽ الؿربل هؾف وو َلادا ،ال ياِؿ لاف كلاؽ اال ِ
ِ
باالعؾؿ،
َ
َ
ُ ر
ِ
بالعؾؿ بؿا يلؾ ،يـفؿ و،كقاهؿ.
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وال ذِح رؾل ِ
بالحؾؿ يف ،عا،ؾِفؿ ،واصطحاب ا كاة والرفؼ وعادم العهؾا عؾاك هادايِفؿ
وصالحفؿ.
ِ
طالاا ِع ٍ
ؾاؿ و،ا ٍ الاك اهلل و ُ،اِا ٍغ لؿاـف ا كاقاا -عؾاقفؿ اللاالة
نخقرا :وصقِل لؽؾ
والسالم -يف الدعقة الك اهلل.
حؼ عالوعف ،قا -جؾ وعال﴿ -ا ذل ِ ي َـ
نقق لف :بقـ يديؽ كِاب اهلل -جؾ وعال ،-ا ْع ُؾف ذ
ِ
ِ
الوعِا ِاف﴾ [الاؼاارة ،]797 :قااا ابااـ عااااس -رةاال اهلل عـفؿااا:-
َع ْقـَا ُ
ااب َي ِْ ُؾق َك ا ُف َحا ذاؼ ع َ
ااه ُؿ الؽ َِا َ
ي ذِاعقكف حؼ ا رعااعف.
ول لؽ قا العؾؿا  :نف ،اـ عؾاقم الؼار ف صاػات الرساؾ ونحاقالفؿ ،و،اا جارى لفاؿ
وعؾقفؿ، ،ع ،ـ وافؼفؿ و،ع ،ـ خالػفؿ ،و،ا هؿ عؾقاف ،اـ ا وصاا القافقا  ،فانكا ،ارت
عؾقؽ ه ا اخيات ،عرف

ا نوصاففؿ ،واز،ا،ت ،عرفِاؽ اؿ ،و،حاِاؽ لفاؿ ،وعرفا

،ا هؿ عؾقف ،ـ ا خالق وا عؿا  ،خلقصا ا،ا،فؿ وسقدهؿ ،حؿد -صؾك اهلل عؾقف و لاف
وسؾؿ.-
بح َس ِ
َ
ا ،ا يؼدر عؾقف ،ويػفؿ ذ
اإليؿاف ؿ عؿا ُ،ف
نف
ف َقؼِدي العاد بلخالقفؿ ،ونعؿالفؿَ ،
وكؿا ُلف بؿعرفِِف ال ذِا ،بلحقالفؿ ،و،حاِفؿ واعااعفؿ.
فؿـف ا كاقا ععرفف ،ـ الؼر ف العظقؿ ،ععرفف ،ـ سـ سقد الؿرسؾقـ -صاؾك اهلل عؾقاف
وسؾؿ ،-وسقرعف، ،ـ كِا السؾػ اللال  ،ال يـ كِاقا وهؿ يـشدوف الحؼ ،وعزة الاديـ،
ول لؽ يـاغل نف يح ر الؿار ،اـ كِاباات نهاؾ ا هاقا ولاق ساؿق ها ا الؽِاباات ،اـف
ا كاقا يف الدعقة الاك اهلل ،نو فؼاف ،عاقة ا كاقاا  ،ففامال يؽِااقف ونعقاـفؿ عؾاك حاز ؿ نو
جؿاااعِفؿ ،يـِؼااقف ،ااـ الؿقاقااػ وا حااداث ،ااا يقافااؼ نهااقا هؿ ،ويرتكااقف ،ااا هااق حها
عؾقفؿ.
ول لؽ يـاغل نف يِحؼؼ طالا العؾؿ ،اـ الؽاعاا ،وصاح عؼقدعاف ،وساال، ،يـاف ،اـ
ا هقا والاد .
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الؾفؿ اهدكا صراطؽ الؿسِؼقؿ ،صاراط الا يـ نكعؿا عؾاقفؿ ،اـ الـاقاقـ واللاديؼقـ
والشفدا واللالحقـ ،وحسـ نول ؽ رفقؼاا ،الؾفاؿ اغػار لـاا ولقالاديـا واغػار لؾحاةاريـ
والؿسِؿعقـ ،واجز الؼائؿقـ عؾك ه ا الربكا ،خقر الهزا ونوفرا ،وصؾك اهلل وسؾؿ عؾاك
كاقـا ،حؿد وعؾك لف وصحاف وسؾؿ عسؾقؿا كزقرا.
والسالم عؾقؽؿ ورحؿ اهلل ععالك وبركاعف.
حولت المادة الصوتية الى نصية كما القيت ولم تتم مراجعتها من قبل الشيخ

