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بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ ،الحؿد هلل والصالة والسالةم ىؾالك ل القل اهلل
وىؾك آلف وأصحابف ومـ اهتدى هبداه.
أما بعدُُ :
فنين أحؿد اهلل  -بحاكف وتعالك -ىؾك تقسقر هذا الؾؼالا

هالذا المالامع

الؿبالك ،وكسلل اهلل َّ -
وخالصالا
جؾ وىة -أن يمعؾالف لؼالا ً كاف ًعالا لـالا جؿق ًعالا
ً
ً
ومؼبقل ىـده  -بحاكف وتعالك.-
لقجفف الؽريؿ،
ومقضالالقا الؿحاضالالر هالالق التعؾقالالؼ ىؾالالك هالذه اآليالالا الؽريؿالالا الالالقال
ول ِض ال َل ىالالـفؿ
الالقل "السالالمد " وصالالػ َم الـ أحالالبفؿ اهلل -ىالالز وجالالؾَ -
وأخرب ىـ مآلفؿ اآلخر  ،وأن اهلل -ىز وجؾَ -أ َىال َّدَّ لفالؿ مالا ل ىالق ٌـ لأت
ول ٌ
أذن الؿع ول خطالر ىؾالالك بؾال بشالر ،فؼالالال اهلل -ىالز وجالؾ -آخالالر
اآليات ىـفؿَ ﴿ :فةَ َت ْع َؾ ُؿ َك ْػ ٌس َّما ُأ ْخ ِػ َل َل ُفؿ ِّمـ ُب َّالر ِ َأ ْىال ُق ٍـ َج َالزا ً بِ َؿالا ََُالا ُكُقا
َي ْع َؿ ُؾال َ
القن﴾ [السالالمد  ،]73 :وهالالذا يحال ُالالؾ مالالممـ ومممـالالا ىؾالالك الجتفالالا
األىؿال التالل ل َّتال َ اهلل -ىالز وجالؾ -ىؾقفالا هالذا الاالقال العظالقؿ ،يعـالل إذا
برأت ىـ المـا وىـ أهؾ المـا ،وىـ ثقال أهؾ المـالا ،فالاكظر صالػات
أهؾ المـا التل ذُرها اهلل -ىز وجؾ -الؼرآن ،فنذا اتصػ هبالا ُالان هالذا
مـ أىظؿ األ بال ْ
ألن تؽقن مـفؿ بنذن اهلل وفضؾف ولحؿتف ،وهذا ُاقالر
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الؼرآن العظقؿ ،ماؾ قل "الؿممـالقن" ،بالال اهلل -ىالز وجالؾَ ﴿ :-بالدْْ َأ ْف َؾال َ
الؿ ْممِـُ َ
ُقن﴾ [الؿممـقن ،]7 :مـ هؿ؟
ُ
ِ
ذُالر صالػا:ؿ﴿ :ا َّل ِالذيـ ُهالؿ فِالل صالةتِ ِفؿ َخ ِ
الؿ َى ِ
اوال ُع َ
الـ
َ
قن * َوا َّلالذي َـ ُه ْ
ْ
َ ْ
القن * وا َّلال ِالذيـ ُهالالؿ ل ِ َّؾز َُالالا ِ َفال ِ
قن * َوا َّلال ِالذي َـ ُهالالؿ ل ِ ُػالالر ِ
الاى ُؾ َ
وج ِف ْؿ
ال َّؾ ْغال ِالق ُم ْع ِر ُضال َ َ
ْ ُ
َ ْ
ِ
َحافِ ُظ َ
قن * إِ َّ
الؿ َأ ْو َمالا َم َؾ َؽال ْ َأ ْي َؿالا ُك ُُف ْؿ َفالنِ َّك َُّف ْؿ َُ ْق ُالر َم ُؾالقمِق َـ *
ل َى َؾك َأ ْز َواج ِف ْ
َف َؿ ِـ ا ْب َت َغك َو َلا َ َذل ِ َؽ َف ُل ْو َلئِ َؽ ُه ُؿ ال َعا ُ َ
ون * َوا َّل ِذي َـ ُه ْؿ آل َما َكَاتِ ِف ْؿ َو َى ْف ِد ِه ْؿ
ِ
الق ِال ُث َ
الؿ َى َؾالك َصال َؾ َقاتِ ِف ْؿ ُي َحالافِ ُظ َ
َلا ُى َ
قن * ُأ ْو َلئِ َ
القن *
الؿ َ
الؽ ُه ُ
قن * َوا َّلذي َـ ُه ْ
قن ِ
الػ ْر َ ْو َس ُه ْؿ فِ َقفا َخال ِدُُ َ
ا َّل ِذي َـ َي ِر ُث َ
ون﴾ [الؿممـالقن ،]77 - 7 :ولالق كظالرت
مقاضع ُاقر مـ الؼرآن 6لقجدت هذا الؿعـك.
إ ًذا اهلل -ىز وجؾ -يذُر أهؾ المـا ويذُر ثقال المـالا ويالذُر صالػات
الالقل

أهالالؾ المـالالا ،وُالالؾ هالالذا لقمتفالالد الؿالالممـ أن يؽالالقن مالالـفؿ ،اكظالالر
ماة﴿ :إِ َّن الؿ َّت َِّؼالقـ فِالل جـَّ ٍ
الات َو َك َِع ٍ
الؿ
"الطقل" ً
القؿ * َفالاُِ ِفق َـ بِ َؿالا آ َت ُ
َ
ُ َ
الاه ْؿ َل مب ُف ْ
اهؿ لبفالؿ َى َالذال الم ِ
ح ِ
القؿ * ُُ ُؾالقا َو ْاو َالر ُبقا َهـ ِق ًئالا بِ َؿالا ُُـال ُت ُْؿ َت ْع َؿ ُؾ َ
القن﴾
َ َ
َو َو َب ُ ْ َ م ُ ْ
[الطقل﴿ ،]75 -73 :إِ َّكَّا َُ َ ِ
الؿ ْح ِسالـ ِق َـ﴾ [الصالافات ،]48 :ثالؿ بالال
َالذل َؽ َك َْم ِالزي ُ
آخر اآليات ىـ أهؾ المـا ،اجتؿعقا المـاَ ﴿ :با ُلقا إِ َّكَّا ُُـََّّا َب ْب ُالؾ فِالل َأ ْهؾِـَالا
ِِ
الس ُؿقم * إِ َّكَّا ُُـََّّا مِـ َب ْب ُالؾ َكالدْْ ُىق ُه إِ َّكال ُف
اهلل َى َؾ ْقـََا َو َو َبا َكَا َى َذ َ
ال َّ
ُم ْشػؼق َـ * َف َؿ َّـ ُ
ُهق البر ِ
قؿ﴾ [الطقل.]64 - 62 :
الرح ُ
َ َ م َّ
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إ ًذا هذه األمقل تدىقك إلك أن تمتفد ،فتتصػ هبذه الصػات ،ومـ هالذا
البال هذه اآليا الؽريؿا التل كحـ بصد التعؾقؼ ىؾقفا ،وكسلل اهلل أن يػالت
ىؾقـا وىؾقؽؿ.
يؼقل اهلل  -بحاكف وتعالك -قل السمد ﴿ :إِ َّك ََّؿا ُي ْممِ ُـ بِآ َياتِـََا ا َّل ِذي َـ
ِ
ل َي ْس ال َت ْؽبِ ُر َ
الؿ َ
ون *
إِ َذا ُذ ُِّال ُالروا بِ َفالالا َخال مالروا ُ ال َّ
الؿ َو ُهال ْ
المدًً ا َو َ ال َّب ُحقا بِ َح ْؿالالد َل ِّب ِفال ْ
َت َت ََما َفك ُجـُُق ُب ُفؿ َى ِـ الؿ َض ِ
اج ِع َيالدْْ ُى َ
الاه ْؿ
الؿ َخ ْق ًفالا َو َط َؿ ًعالا َومِ َّؿالا َل َز ْبـَ ُ
قن َل َّب ُف ْ
َ
ْ
ُي ِـػ ُؼال َ
الس َّمالالا ُأ ْخ ِػال َالل َل ُفالالؿ ِّمالالـ ُبال َّالر ِ َأ ْى ال ُق ٍـ َجال َالزا ً بِ َؿالالا َُ الا ُكُقا
الؿ َك ْػال ٌ
القن * َف الةَ َت ْع َؾال ُ
َي ْع َؿ ُؾال َ
القن﴾ [السالالمد  ،]73 - 71 :الؾفالالؿ اجعؾـالالا مالالـفؿ ،هالالمل ُذُالالروا بعالالد ذُالالر
الؽافريـ الؿؽذبقـ الماحديـ لؾبع  ،الماحديـ إلحقالا اهلل -ىالز وجالؾ-
لؾـاس بعد مق:ؿ ،ولفذا بال اهلل -ىز وجالؾ -اآليالات التالل ببؾفالاُ ﴿ :ب ْالؾ
َي َت ََق َّفالالا ُُُؿ﴾ 6ألنالالؿ ُالالذبقا بالبعالال  ،وكػالالقه ،وهالالذا والاللن الؿةحالالد ووالاللن
الدَّ هريالالا ،ووالاللن ُاقالالر مالالـ الؿشالالرُقـ وُػالالر أهالالؾ الؽتالالال ،ولالالقس ُ مؾفالالؿ
َّ
ِ ِ
الؿ
الؿ إِ َلالك َل ِّب ُؽ ْ
الؿ ُث َّ
الؿ ْقت ا َّلالذي َو ُِّ َِّالؾ بِ ُؽ ْ
يـؽرون البع ُ ﴿ ،ب ْؾ َي َت ََق َّفا ُُُؿ َّم َؾ ُؽ َ
ُت ْر َج ُع َ
قن﴾ [السمد .]77 :
ثالؿ بال َّقـ اهلل -ىالالز وجالالؾ -حالالال الؽػالال اآلخالالر ُ ﴿ ،بال ْالؾ َي َت ََق َّفالالا ُُُؿ َّم َؾال ُ
الؽ
ِ
ِ ِ
الؿ ْم ِر ُم َ
الؿ ُت ْر َج ُع َ
القن
القن * َو َل ْالق َت َالرى إِذ ُ
الؿ إِ َلالك َل ِّب ُؽ ْ
الؿ ُث َّ
الؿ ْقت ا َّلذي َو ُِّ َِّؾ بِ ُؽ ْ
َ
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َكَاُِسقا ل و ِ ِفؿ ِىـدََ لب ِفؿ لبـََا َأبصالر َكَا و ِ
الؿ ْعـََا َف ْال ِج ْعـَالا َك ْع َؿ ْالؾ َصالال ِ ًحا إِ َّكالا
َ ِّ ْ َ َّ ْ َ ْ َ َ
ْ
ُ ُ ُ
ُمقبِـُ َ
ُقن﴾ [السمد .]76 ،77 :
متك بالقا هذا الؽالةم؟ متالك أىؾـالقا كالدمفؿ؟ أىؾـالقه يالقم لأوا العالذال،
ولؿا لأوا الحؼائؼ ،متك تبدأ هذه الحؼائؼ لإلكسان؟ ىـد الؿقت ،يرى َم َؾ َؽ
الؿالالقت فقؼالالبض لوحالالف ،حقـئال ٍالذ ل ُتؼبالالؾ التقبالالا ،فقؼقلالالقن هالالذا الؽالالةم يالالقم
الؼقاماَ ﴿ ،كَاُِ ُسقا ُل ُ و ِ ِف ْؿ ِىـدََ َل ِّب ِف ْؿ َل َّبـََا َأ ْب َص ْر َكَا﴾ ،اآلن أبصالركا ،ىرفـالا أن
هـالالاك حؼالا وأن اهلل -ىالالز وجالالؾ -حالالؼ ،وأن الر الالؾ حالالؼ ،وأن البعال حالالؼ،
﴿ َأ ْب َص ْر َكَا َو َ ِؿ ْعـََا َف ْال ِج ْعـََا﴾ يعـل لؾدكقاَ ﴿ ،ك ْع َؿ ْؾ َصال ِ ًحا إِ َّكَّا ُمقبِـُ َ
ُقن﴾ ،بال
﴿و َل ْق ِو ْئـََا آل َت ْقـََا ُُ َُّؾ َك ْػ ٍ
الس ُهالدََ َاها َو َلؽِال ْـ َح َّالؼ ال َؼ ْالق ُل مِـِّالل
اهلل -ىز وجؾَ :-
ألَمألَ َّن َج َفـََّّؿ مِ َـ ِ
المـَّ َِّا َوالـَّ ِ
الاس َأ ْج َؿ ِعالق َـ﴾ [السالمد  ،]71 :ولفالذا هالذه الالدال
َ
ْ
ال ابتة  ،لق وا اهلل لفالدى الـالاس ُؾفالؿ ،ولؽالـ اهلل -ىالز وجالؾ -والا أن
يبتؾقفؿ ويختربهؿ ،فؿـ أطاا وآمـ وصالدََّّ ق خالؾ المـالا ،ومالـ أبالك وىاكالد
﴿و َلؽِال ْـ َح َّالؼ ال َؼ ْالق ُل مِـِّالل ألَ ْمالألَ َّن َج َفالـَّ ََّؿ مِال َـ
وُذل وا التؽرب خالؾ الـالالَ ،
ِ
المـَّ َِّا َوالـَّ ِ
َّاس َأ ْج َؿ ِعق َـ﴾ يعـل الؿؽذبقـ مـفؿ.
﴿ َف ُذو ُبقا بِ َؿا َك َِسق ُت ُْؿ﴾ الـسقان هـا هق اإلىراض والالكك الالذي فعؾالقه
لؿا جالا :ؿ ل الالا محؿالد -صالؾك اهلل ىؾقالف و الؾؿ -أىرضالقا ىـفالا،
الدكقاَّ ،
ِ
ِ
وأهؿؾقهالالا ،وترُقهالالا ،وىا وهالالا ،هالالذا الـسالالقانَ ﴿ ،فال ُالذو ُبقا بِ َؿالالا َكَسالالق ُت ُْؿ ل َؼالالا َ

ِ

ِ

ر
محاضات | قل هذه سبيل
سلسلة

ِ

الخ ْؾالد بِ َؿالا ُُـال ُت ُْؿ َت ْع َؿ ُؾ َ
ال ُ
القن﴾ [السالمد :
َي ْقم ُؽ ْؿ َه َذا إِ َّكَّا َكَسق َـَا ُُ ُْؿ َو ُذو ُبقا َى َالذ َ
.]71
﴿إِ َّك ََّؿالالا ُيال ْالممِ ُـ بِآ َياتِـَالالا﴾ هـالالا جالالا ذُالالر أهالالؾ المـالالا ،مالالاذا ُالالاكقا الالالدكقا؟
يممـقن بآيات اهلل﴿ ،إِ َذا ُذ ُِّ ُِّروا بِ َفا َخ مروا ُ َّمدًً ا َو َ َّب ُحقا بِ َح ْؿ ِد َل ِّب ِف ْؿ َو ُه ْؿ َ
ل
ٍ
َي ْس َت ْؽبِ ُر َ
وبػات يسقر ً ﴿ ،إِ َّك ََّؿا ُي ْممِ ُـ بِآ َياتِـََا إِ َذا
ون﴾ [السالمد  ،]71 :كؼػ ىـدها
ُذ ُِّ ُِّروا بِ َفا َخ مروا ُ َّمدًً ا﴾ ،إ ًذا اإليؿان بالقل واىتؼالا وىؿالؾ ،لحالظ اآليالات
ٌ
﴿خ مروا ُ َّمدًً ا﴾ ىؿؾ ،وهذا يدل ىؾك أن اإليؿان ٌ
َ
وىؿؾ ،فالة
بقل واىتؼا ٌ
يؽػل الىتؼا وحده ،تؼقل :أكالا أىتؼالد أن اإل الةم حالؼ ول أىؿالؾ بشالل !
ل ،مالالا آمالالـ هالالذا الرجالالؾ ،ل ب ال َّدَّ ُؿالالا بالالال اهلل -ىالالز وجالالؾ﴿ :-إِ َّك ََّؿالالا ُيال ْالممِ ُـ
بِآ َياتِـَالا﴾ ،واآليالالات هـالالا اآليالات الشالالرىقا ،الالالقحل الالذي جالالا ت بالالف الر الالؾ،
وجا بف الر قل -صؾك اهلل ىؾقف و ؾؿ.-
وُذلؽ اإليؿان بلن اهلل -ىز وجؾ -خؾؼ هذا الؽقن بؿا فقالف مالـ آيالات
ىمقبا وأنا تدل ىؾك اهلل ،هذا مـ جؿؾالا اآليالات ،لؽالـ الؿالرا هـالا اآليالات
الشرىقا واهلل تعالك أىؾؿ ،أكف هق القحل.
﴿إِ َّك ََّؿا ُي ْممِ ُـ بِآ َياتِـََا إِ َذا ُذ ُِّ ُِّروا بِ َفا﴾ والتذُقر بالؼرآن هق ىؿؾ الر القل -
قل "ق"َ ﴿ :ف َذ ُِِّّر بِا ْل ُؼر ِ
آن
صؾك اهلل ىؾقف و ؾؿ ،-بال اهلل -ىز وجؾ-
ْ
ْ
اف و ِى ِ
قد﴾ [ق ،]11 :وُان الـبل -صالؾك اهلل ىؾقالف و الؾؿ -إذا خطال
َمـ َي َخ ُ َ
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الـالالاس يالالذُرهؿ بالالالؼرآن ،يالالذُرهؿ بآيالالات يؼرأهالالا مالالـ الؼالالرآن ،فلك ال أيفالالا
الؿسؾؿ ،أيفا الؿممـ ،أيفا الداىل إلك اهلل ،ل بدََّّ أن يؽالقن تالذُقرك بالالؼرآن
وبالسـا الصحقحا الاابتالا ىالـ الـبالل -صالؾك اهلل ىؾقالف و الؾؿ ،-وهبالذا يـػالع
التذُقر والؿقىظا ،أما ممر الؼصص وضرل األماؾا أو (السقالقػ) ،هذه
حتك لق ُان فقفا بعض التلثقر ،فؾقس ماؾ تلثقر الؼرآن بؾقل الؿدىقيـ
والسامعقـ.
﴿إِ َّك ََّؿا ُي ْممِ ُـ بِآ َياتِـََا ا َّل ِذي َـ إِ َذا ُذ ُِّ ُِّروا بِ َفا﴾ يعـالل ُذُالروا باآليالاتَ ﴿ ،خ مالروا
ل َي ْس َت ْؽبِ ُر َ
ون﴾َ ،
ُ َّمدًً ا َو َ َّب ُحقا بِ َح ْؿ ِد َل ِّب ِف ْؿ َو ُه ْؿ َ
﴿خ مروا ُ َّمدًً ا ﴾ هـا ذُر
أىظالالؿ والالل

الصالالة وهالالق السالالمق هلل لل العالالالؿقـ ،و ُيالالرا بؼقل الالف:

َ
جالسا أو مضم ًعا ،ثالؿ المد مالا
﴿خ مروا﴾ ل بدََّّ أن يؽقن واب ًػا ،أما مـ ُان
ً
ِ
األلض ،هالذا هالق معـالك َخال مروا،
خر ،إكؿا يؽقن الخر مـ بقا ٍم إلك
يؼال ىـفَّ :
يعـل ُاكقا بائؿقـ ،وهذا يالدل ىؾالك أنالؿ بالامقا هلل ولُعالقا هلل و المدوا هلل6
ألن الرُقا كقا مق َ
الع الاجد ،وهالذا يالدل
﴿خ مروا ُ َّمدًً ا﴾ و المدا جؿ ُ
مالالـ بعقالالد ىؾالالك صالالة المؿاىالالا ،ممتؿعالالقـ وإن ُالالان هالالذا لالالقس بظالالاهر
﴿وإِ َذا ُُـال َ فِال ِ
القف ْؿ
َّ
الدَّ للالالا ،لؽالالـ أ لالالا صالالة المؿاىالالا ُاقالالر أخالالرى 6ماالالؾَ :
الصة َ َف ْؾ َت ُؼ ْؿ َطائِ َػال ٌا ِّمالـْ ُْفؿ َّم َع َ
ح َت َُف ْؿ﴾ [الـسالا :
الؽ َو ْل َق ْل ُخ ُالذوا َأ ْ الؾِ َ
َف َل َب ْؿ َ َل ُف ُؿ َّ
 ،]786و السـا صري الحدي  6ماؾ بقلف -صؾك اهلل ىؾقف و ؾؿ -لؾرجؾ
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األىؿك ،لؿا بال لف :هالؾ تمالد لالل لخصالا أن أصالؾل بقتالل؟ فؼالالَ « :هال ْؾ
ِ
ؾص َة ِ؟» ،بال :كعؿ .بالَ « :ف َل ِج ْ ».
َت ْس َؿ ُع الـِّ َدَ ا َ ل َّ
المدًً ا﴾ يالالدل ىؾالالك الخضالالقا ،والخضالالقا هالالق ُلالال العبالالا
﴿ َخال مالروا ُ ال َّ
وحؼقؼتفا ،فنذا ُىرف العبالا ُتعالرف بتعالريػقـ أو ثةثالا مشالفقل ىـالد أهالؾ
العؾالالؿ ،التعريالالػ األول -تحػظقكالالف ُؾؽالالؿ :-ا الالؿ جالالامع لؽالالؾ مالالا يحبالالف اهلل
ويرضاه مالـ األىؿالال واألبالقال الظالاهر والباطـالا ،إ ًذا هالذا التعريالػ :ا الؿ
جامع لؽؾ ما يحبف اهلل ويرضاه مـ األىؿال واألبقال الظاهر والباطـا ،هذا
يتـاول صقل العبا ُ ،الصة والزُالا والحالو والخالقف مالـ اهلل وحال اهلل
والتقُؾ ىؾقف ولجائف وحسـ الظـ بف ،هذا بؾ  ،ىبا ات بؾبقا ،ولؾمقالح
التفؾقالالؾ والتسالالبق والالالدىا وبالالرا الؼالالرآن ،هالالذا لسالالان ،والصالالدبات هالالذه
الؿالقا.
تعريالالػ آخالالر لؾعبالالا  ،بالالالقا :هالالق ُايالالا الالالذل هلل مالالع الخضالالقا والؿحبالالا
والتعظقؿ لف ،ففذا التعريالػ الاالاين َيؾػال الكتبالاه إلالك حؼقؼالا العبالا

ُالؾ

واحد مـ تؾؽ العبا ات ،ما حؼقؼتفا؟ أنا ذل وخضقا مع محبالا وتعظالقؿ،
أك ىـدما تسمد وترُع تؼػ بقـ يدي اهلل وتؽرب ،هذه العبا ات التل تؼالقم
هبا فقفا ذل لخالؼؽ  -البحاكف وتعالالكَ ،-تال َذ مل ٌؾ هلل -ىالز وجالؾ -ولالقس ذل
متمر ً ا ،ل ،ذل محبا وتعظقؿ ،بعض بد يالذل لؿقابالػ معقـالا ،وهالذا كؼالص
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أيضالا ،لؽالـ ل يحال مالـ ذل لالف وهالذا لالقس ىبالا  ،وبالد
وكؼص اإليؿان ً
يح بدون ذل وتعظقؿ وهذا إذا حؿؾف ىؾك محرم أو ترك واج بد يؽالقن
ِ
كؼصالاُ ﴿ ،بال ْالؾ إِن َُال َ
القر ُت ُؽ ْؿ
الاؤ ُُ ُْؿ َو َأ ْبـَال ُ
الان آ َبال ُ
الاؤ ُُ ُْؿ َوإِ ْخال َالقا ُك ُؽ ْؿ َو َأ ْز َو ُ
ً
الؿ َو َىشال َ
اج ُؽال ْ
قها َوتِ َم َال ٌ َت ْخ َش ْق َن َُ ََسا َ َها َو َم َساُِ ُـ َت ْر َض ْق َك ََفا َأ َح َّ إِ َلال ْق ُؽؿ
َو َأ ْم َق ٌال ا ْب َت ََر ْف ُت ُُؿ َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِِ ِ ٍ ِ
اهلل َ
ل َي ْف ِالدي
اهلل بِ َل ْم ِره َو ُ
ِّم َـ اهلل َو َل ُ قلف َوج َفا فل َ بِقؾف َف َت ََر َّب ُصقا َح َّتَّك َي ْلت َل ُ
ال َؼال ْالق َم ال َػا ِ ال ِالؼق َـ﴾ [التقبالالا ،]61 :هـالالا الحال لفالالذه الؿحبقبالالات الاؿاكقالالا ،هالالذا
كؼص اإليؿان ،لؽـ هالؾ هالق ىبالا لفالا؟ ألكالف ل يقجالد ذل ول تعظالقؿ ل
يسؿك ىبا بالؿصطؾ الشرىل ،وإن ُالان فقالف كالقا مالـ التعؾالؼ وكالقا مالـ
الؿاه الر الالقل -صالؾك اهلل ىؾقالف و الالؾؿ -ىبق يالا مالـ هالالذا
اكصالراف الؼؾال
َال ،و َىبال ُالدُ الالالدِِّّ ل َه ِؿ ،و َىبالالدُُ َ ِ
ِ
قصال ِالاْ ،
إن ُأ ْىطِال َالل
الخؿ َ
َ ْ
الس ىبال ُالدُ الال ِّالدِّ ي َـ ِ َ ْ
القجالالفَ « ،تعال َ
ْ
ِ
ِ
َل ِضلْ ،
الس َوا ْكال َت َؽ َس ،وإ َذا ِو َ
القؽ فالة ا ْكال ُت ِؼ َشُ ،طالق َبك
وإن َل ْؿ ُي ْع َط َ خ َطَ ،تع َ
َ
آخ ٍذ ِ
ل ِعب ٍد ِ
بعـَ ِ
وإن ُ َ
َان َف َر ِ ِف َ بق ِؾ اهللَِ ،أ ْو َع َ َل ْأ ُ ُفُ ،م ْغ َب َّالر ٍ َبالدََ َما ُهْ ،
الان
َْ
ِ
ِ
الح َرا َ ِاَ ،
إن َ
السا َب ِاْ ،
السا َب ِا َ
الح َرا َ ِا» ،هـا ؿاه ىبدًً ا
ُان
ُان
ُان
َّ
َّ
لؾدلهؿ والديـال ،هؾ هق ىبا مطؾؼا لغقر اهلل؟
المقال :ل ،هق ىبق يا محرما وهق كقا ورك أصغر.
هـاك تعريػ ثال لؾعبا ُ :ؾ ما أمر بف والر ًىا مالـ ُقالر اضالطرا ُىالر
ول ابتضا ىؼؾل ،أو ما أمر اهلل بف ىؾك ألسـا ل الؾف مالـ ُقالر اضالطرا ُىالر
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ول ابتضا ىؼؾلُ ،يريد صاح ُ هذا التعريػ مـ أهؾ العؾؿ أن ُيـبفالؽ إلالك
أن العبا ل بدََّّ فقفا أن اهلل -ىز وجؾ -أمر هبا ،لقس الدافع لؽ هالق العالرف
أو العؼؾ ،وهؾ هـاك ول تػعؾف افعف ال ُعرف والعؼؾ؟ كؼالقل :كعالؿ ،ىـالدما
وؿسالا فتالل إلالك الظالؾ ،هالذه
تشرل الؿالا إذا ىطشال  ،ىـالدما تمالد الة و ً
مؼتضقات ُىرفقا أو ىؼؾقا ،لؽـ أكال ىـالدما تالل إلالك الؿسالمد أو تتصالدق،
تـػالالؼ زُاتالالؽ أو تحالالو ،هـالالا لالالقس هـالالاك ابتضالالا ىؼؾالالل ول اضالالطرا ُى الر
يحؿؾؽ ىؾك هذا الشل  ،إكؿا حؿؾالؽ أمالر اهلل وأمالر ل القلف ،هالذا التعريالػ
الاال .
ما ىةبا هذا باآليالا؟ بقلالفَ :
المدًً ا﴾ هـالا تؿالام الخضالقا ،هـالا
﴿خ مالروا ُ َّ
حؼقؼالالا العبالالا  ،وهالالذه الحؼقؼالالا تؽالالقن بالخضالالقا هلل وبالالالذل لالالف مالالع محبتالالف
وتعظقؿف ،يشفد لفذا أنؿ مع هذا العؿؾ ،صالالت العبالا ىؿ ًالة ،هـالا ىؿالؾ
ِ
صاح َ هذا العؿ َالؾ ب ٌ
الؿ َ
ل
الؿ َو ُه ْ
القل ،مالا هالق الؼالقل؟ ﴿ َو َ ال َّب ُحقا بِ َح ْؿالد َل ِّب ِف ْ
َي ْس َت ْؽبِ ُر َ
ون﴾ ،إ ًذا بالقا وىؿؾقا ،هذه حؼقؼا اإليؿالان ،بالقل واىتؼالا وىؿالؾ،
ِ
ِ ِ
ِ
الؿ
﴿إِ َّك ََّؿا ُي ْمم ُـ بِآ َياتـََا ا َّلذي َـ إِ َذا ُذ ُِّ ُِّالروا بِ َفالا َخ مالروا ُ َّ
المدًً ا َو َ ال َّب ُحقا بِ َح ْؿالد َل ِّب ِف ْ
ل َي ْس َت ْؽبِ ُر َ
َو ُه ْؿ َ
ون﴾ ،كؼػ ىـالد ﴿ َ ال َّب ُحقا﴾ التسالبق هالق التـزيالف ،مالا معـالك
وتؼديسالا هلل ،كزهال اهلل ىالـ أي
تـزيفالا هلل
التـزيف؟ ىـدما تؼالقل :البحان اهلل ً
ً
ٍ
كؼص وىق ٍ وىـ ُمؿاثؾا الؿخؾقبقـ وىـ ُؾ مالا
اهلل ىـ ُؾ
ول ؟ كزه
َ
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ل يؾقؼ باهلل -ىز وجالؾ ،-فالاهلل ُم َـال َّزه ىالـ ُالؾ كؼالص وىقال َ ﴿ ،لال ْق َس َُ َِؿ ْاؾِ ِالف
ِ
قع ا ْل َب ِص ُقر﴾ [الشالقلى ،]77 :فؼقلؽ :بحان اهلل ،هالق تـزيالف هلل
السؿ ُ
َو ْل ٌ َو ُه َق َّ
وتعظقؿ هلل وتؼديس هلل.
﴿و َ َّب ُحقا بِ َح ْؿ ِد َل ِّب ِف ْؿ﴾ ،ما معـالك بحؿالد لهبالؿ؟ المالقال :البالا
بقلفَ :
هـالالا لؾؿصالالاحبا ،تسالالؿك ىـالالد أهالالؾ الؾغالالا والبةُالالا بالالا الؿصالالاحبا ،يعـالالل
تسبقحفؿ وتـزيففؿ مصاح لحؿدهؿ هلل -ىز وجؾ ،-والحؿد هق وصػ
الؿحؿق بالؽؿال.
إ ًذا لقس ثـاؤهؿ ىؾك اهلل بؿمر الـػل والتـزيف ىـ العققل ،ل .بالتـزيالف
لؾخالالالؼ ىالالـ العقالالقل والـؼالالائص ووصالالػف بالؽؿالالالت التالالل يسالالتحؼفا مالالـ
األ الالؿا الحسالالـك والصالالػات العؾالالك ،فالالاهلل لالالف األ الالؿا الحسالالـك والصالالػات
ِ
الؿ﴾ ،يعـالل
العؾك ،واهلل -ىز وجؾ -لف الحؿد ُؾف ،ولفذا بال﴿ :بِ َح ْؿالد َل ِّب ِف ْ
تس الالبقحفؿ وتـ الالزيففؿ مص الالاح  6ألن الالؿ ُياـ الالقن ىؾ الالك اهلل ويؿ الالدحقن اهلل،
ويصػقن اهلل -ىز وجؾ -بؿا وصػ بف كػسف مـ الؽؿال الؿؼالدس ،ففالق لالف
األ ؿا الحسالـك والصالػات العؾالك ،ففالذا التسالبق بحؿالد اهلل َيش ُ
التؿؾ ىؾالك
الر ىؾك الؿؿاؾا والر ىؾك الؿعطؾاُ ،قػ؟
الؿؿاؾا جعؾقا اهلل مِاؾ خؾؼف ،وصػقا اهلل -ىز وجالؾ -بلكالف مِا ُالؾ خؾؼالف،
وهالالذا ُػالالر ،والؿعطؾالالا أكؽالالروا صالالػات اهلل ،وُة:الالؿ أكؽالالروا أ الالؿا اهلل
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ُالمفؿقا ،أكؽروا حتك األ ؿا هلل -ىز وجالؾ ،-وهالذا هالق التعطقالؾ ،بالقل
﴿و َ َّب ُحقا بِ َح ْؿ ِد َل ِّب ِف ْؿ﴾ ل ٌ ىؾك همل ول ٌ ىؾك هالمل ،
اهلل -ىز وجؾَ :-
ل َي ْس ال َت ْؽبِ ُر َ
الؿ َ
ون﴾ ،يعـالالل هالالؿ ل
الؿؿاؾالالا وىؾالالك الؿعطؾالالا ،ثالالؿ بالالالَ :
﴿و ُهال ْ
وخصقصا ىـ هذا القصػ الذي هق
يستؽربون ىـ ىبا اهلل وىـ طاىتف،
ً
السالالمق  6ألن اإلكسالالان ىـالالدما يضالالع أوالالرف والالل

جسالالؿف وهالالق لأ الالف

وجبفتف وأكػف ،يضع هذا الشل الشريػ يضعف ىؾك األلض تعظق ًؿا هلل -ىز
وجؾ.-
ل َي ْسالال َت ْؽبِ ُر َ
الؿ َ
ون﴾،
إ ًذا هالالذا فقالالف مـافالالا لة الالتؽبال ،ولفالالذا بالالالَ :
﴿و ُهال ْ
فالؿسالتؽرب ياللكػ ل يسالمد هلل ،ولفالالذاَ « 6ل َيال ْدْ ُخ ُؾ ا ْل َم َّـال َا َمال ْـ ََُال َ
ان فِالل َب ْؾبِال ِف
مِ ْا َؼ ُال َذ َّل ٍ مِ ْـ ُِ ْب ٍر» ُؿا بال الر قل -صؾك اهلل ىؾقف و ؾؿ ،-ففالذه وصالػ
الؿممـقـ ،وصػ أهؾ المـا.
الـ الؿ َضال ِ
الاج ِعِ﴾ [السالالمد  ،]72 :الؿضالالاجع
ثالالؿ بالالالَ ﴿ :ت َت ََمالالا َفك ُجـُالالق ُب ُف ْؿ َىال ِ َ
جؿع َم ْض َمع وهق مؽالان الـالقم ،الػراشَ ﴿،ت َت ََمالا َفك﴾ يعـالل تتباىالد ،تتباىالد
جـقهبؿ فقؼقمقن ويتقضئقن ويصؾقن هلل -ىالز وجالؾ -الؾقالؾَ ﴿ ،ت َت ََمالا َفك
الـ الؿ َضال ِ
الاج ِعِ﴾ 6ألن الضالالطماا والـالالقم يؽالالقن متالالك؟ يؽالالقن
ُجـُالالق ُب ُف ْؿ َىال ِ َ
الؾقؾ الغال  ،ففؿ ُؿا يصالؾقن الػالرائض يمتفالدون الـقافالؾََُ ﴿ ،الا ُكُقا
الح ِ
الؿ َي ْسال َت ْغ ِػ ُر َ
قة ِّم َـ ال َّؾ ْقال ِؾ َمالا َي ْف َم ُع َ
ون﴾ [الالذاليات،]73 :
َبؾِ ً
القن * َوبِاألَ ْ َ
ال ُه ْ
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أيضا ،أنؿ مع هذا الجتفا والعؿؾ الطق الصالال الالذي
ففذا مـ ُؿالفؿ ً
يحبالالف اهلل ،إل أنالالؿ آخالالر الؾقالالؾ ُيؽاالالرون مالالـ ال الالتغػال ،فؼالالالن بالالقـ هالالذه
الحال وبقـ مـ يكك الصة ويكك الػرائض ول يسمد هلل -ىز وجؾ -ول
مد  ،فشتان بقـ هذا وهذا ،وهذا يدل ىؾك ُؿال معرفتفؿ باهلل وهضؿفؿ
ألكػسفؿ ،وىدم إىماهبؿ بلىؿالفؿ ،فالؿممـ مفؿالا ىؿالؾ مالـ أىؿالال طقبالا
صالالالحا ل َي ُؿ ال مـ ىؾالالك اهلل ،ول ُي الدلل بعؿؾالالف ىؾالالك اهلل ،ول يعم ال ويػتخالالر
ويغك بعؿؾالف ،هالذا ُؾالط ،ولفالذا ال التغػال لقالؾ ىؾالك مـافالا وذهالال هالذه
األوقا مـ بؾ همل الؿممـقـ.
﴿ َت َت ََما َفك ُجـُُق ُب ُفؿ َى ِـ الؿ َض ِ
الاج ِعِ﴾ لؿالاذا؟ هـالا بعالدها جالا ت صالػا أو
َ
ْ
جؿؾا تسؿك ً
حال ،يعـل هل محؾ كص حال ،حال ُقنؿ يعـالل هؽالذا،
﴿ َيدْْ ُى َ
قن َل َّب ُف ْؿ َخ ْق ًفا َو َط َؿ ًعا﴾ ،يدىقن لهبؿ هذا مقضع الشاهد ،يعـالل هالؿ
الصة يدىقن لهبؿ ،ما هق الدىا ؟ الدىا هق الطؾ والسمال ،ويؽالقن
ِ
الالدىا ِ ْ :
الص َالر َ
قؿ﴾
مـ األ كك إلك األىؾك ،فنذا بؾال
﴿اهالد َكَا ِّ
الؿ ْسال َتَؼ َ
اط ُ
[الػاتحا ،]2 :أك األ كالك تطؾال مالـ اهلل العؾالل األىؾالك أكالف يفالديؽ ،الصالقغا
ٍ
ماض أم فعالؾ أمالر؟ المالقال فعالؾ أمالر ،لؽـالف ل
﴿اه ِد َكَا﴾ مضالا أم
صقغا ْ
ُي َس َّؿك حالؼ اهلل أم ًالرا ،كحالـ مالا كاللمر اهلل ،اهلل -ىالز وجالؾ -هالق الالذي بقالده
الؿؾؽ ،كحـ كرجقه وكسللف وكتضرا بقـ يديف وكطؾ مـ لحؿتف ومغػرتالف،
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أمرا -لؽـ الؿرا هـالا
ولفذا ُتسؿك هذه الصقغا -مع أنا اإلىرال تسؿك ً
صالالقغا الالالدىا  6ألكالالف مالالـ األ كالالك إلالالك األىؾالالك ،لؽالالـ لالالق بؾ ال أك ال لبـالالؽ
الصغقر :أىطـل الؿا  ،أىطـل هذا صقغا أمر ،وكحـ ىـدما كدىق اهلل كؼالقل:
الؾفؿ أىطـالا ول تحرمـالاُ ،ت َسال َّؿك صالقغا ىالا  ،وإذا ُالان مؼال ًكالا لالؽ يسالؿك
التؿا ً الا ،يعـالالل والالخص ل َي ْػ ُض الؾؽ ول َت ْػ ُض ال ُؾف ،مِ ْا ُؾ الؽ ،تؼالالقل لالالف :أىطـالالل
الؿا  ،هذا يسؿك التؿا ً ا ،وُؾ هذه الصقغ صقغ المال ،لؽالـ كحالـ بصالد
الالالدىا الالالذي هالالق العبالالا  ،والسالالمال والطؾ ال وهالالق كقىالالان -احػالالظ هالالذيـ
الـقىقـ ،-ىا مسللا و ىا ىبا .
اآلن أك جالس الؿسمد بقـ الؿغرل والعشا  ،أو أك خرج مـ
بقتؽ جئ َ إلك هذا الؿؽان ُتريد أن تستػقد مـ أول الصة ُتريد أن تصالؾل،
ثؿ تستػقد مـ الدلس ،ثؿ ترجع بعد العشا إلك أهؾؽ ،خروجؽ مـ بقتالؽ
هالالذا الؿشالالل الالالذي مشالالقتف بالسالالقال أو ىؾالالك بالالدمقؽ ،و خقلالالؽ الؿسالالمد،
وجؾق ؽ اآلن ،تمد أكؽ هذه الؾحظات لالؿ تطؾال والق ًئا ،تؼالقل :الؾفالؿ
الاة ،أو الؾفالالؿ أىطـالالل ،هـالالا ىؿالالؾ ىؿؾتالالف فؼالالطُ ،الالذلؽ الالالذي يؼالالرأ
الزبـالالل مال ً
الؼرآن ،وخص جالس يؼرأ الؼرآن ،ثال يتصدق ،لابع صام ،خامس ذه
لعؿر  ،ا س يبح ىـ لضا والدتف ،يذه هبا إلك الؿستشػك ويخالدمفا
و ُيساىدها حقائمفا ،اآلن ُالؾ هالذه التصالرفات تسالؿك ىبالا ً

الشالرا،
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وهل ىا ُ ىبالا ٍ ،لؿالاذا ىالا ؟ يعـالل جؿقالع العبالا ات تسالؿك ىالا ً  ،لؿالاذا
تسؿك ىا ً ؟ ألكؽ مـ حق الؿعـك تطؾ األجالر والاالقال مالـ اهلل ،فلكال
بؾسان الحال ل بؾسان الؿؼال تطؾال األجالر والاالقال مالـ اهلل ،وهالذا معـالك
ىا العبا  ،إ ًذا ُؾ العبا ات ُتسؿك ىا ً ىؾك هذا الىتبال ،ىا ىبا .
الـقا الااين مـ الدىا  :ىا الؿسللا ،ما هق ىا الؿسللا؟ هالق السالمال
الصري  ،ماؾ تؼقل :الؾفؿ أىطـل ،الؾفؿ اُػالر لالل ،الؾفالؿ الحؿـالل ،الؾفالؿ
الزبـل ،الؾفؿ اُػر ذكالقبل ،الؾفالؿ اه ِالد فة ًكالا ،أصالؾ أول ي ..إلالك آخالره،
هذا يسؿك ىا الؿسللاُ ،ؾ ما ول

الؼرآن الؽريؿ مـ ذُر الالدىا  ،فنكالف

يشؿؾ الـقىقـ ،يشؿؾ ىالا الؿسالللا و ىالا العبالا  ،وُالؾ هالذا حالؼ اهلل ل
ُيصرف لغقره ،ل يمقز أن كصرف الدىا لغقر اهلل ،ومـ صرف الالدىا لغقالر
اهلل فؼد وبع الشرك األُرب والذك الذي ل ُيغػر وحبط أىؿالالف ،والتالد
مسؾؿا ،ألكؽ كؼض العفد الالذي بقـالؽ وبالقـ اهلل الالذي
ىـ إ ةمف إن ُان
ً
يػعؾ هذا الشل .
فالدىا حؼ اهلل  -بحاكف وتعالك ،-ول يمقز أن ُيالدىك الؿةئؽالا ،ول
يمالقز أن يالالدىك األكبقالالا والر الؾ ،مالالع أنالالؿ أفضالؾ خؾالالؼ اهلل ،ول يمالالقز أن
ُيدىك الصالحقن واألولقالا  ،ول يمالقز أن يالدىك ُقالرهؿ مالـ المالـ أو مالـ
بؼقا الؿخؾقبالاتُ ،الؾ هالذا مالـ الشالرك األُالرب ،والالدلقؾ ىؾالك هالذا ُاقالر
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الؼرآن ،مـ ذلؽ﴿ :و َأ َّن الؿس ِ ِ ِ
الع اهللِ َأ َحالدًً ا﴾ [المالـ،]74 :
اجدََ ل َّؾف َفةَ َتدْْ ُىقا َم َ
َ
َ َ
هـالالا اكظالالر اآليالالا ،لُالالز لاجعفالالا مالالر ثاكقالالاَ ﴿ ،يالالدْْ ُى َ
الؿ﴾ لحظالال
قن َل َّب ُفال ْ
التقحقد ،لحظ اإلخةص ،يعـل ل يدىقن ُقالرهَ ﴿ ،يالدْْ ُى َ
الؿ َخ ْق ًفالا
قن َل َّب ُف ْ
َو َط َؿ ًعا﴾ ،وهذا مـ براهقـ التقحقد والر ىؾك الؿشرُقـ.
ماة اهلل -ىز وجؾ -ذُر بصالا ُالزو بالدل ،ومالاذا
اكظر قل "األكػال" ً
بال الـبل -صؾك اهلل ىؾقالف و الؾؿ -تؾالؽ الؾقؾالا؟ ومالاذا بالال الصالحابا؟ ُالؾ
الالالدىا ببالالؾ الغالالزو  ،لقؾالالا الؿعرُالالا ُالالاكقا يالالدىقن لهبالالؿ ،مالالاذا ىالالقا؟ ومالالاذا
بالقا؟ بال اهلل قل "األكػال"﴿ :إِ ْذ َت ْس َت َِغق ُا َ
ال َل ُؽ ْؿ َأ ِّكالل
قن َل َّب ُؽ ْؿ َفا ْ َت ََم َ
م ِؿدمم ُُُؿ بِ َل ْل ٍ
ػ﴾ُ ،م ِؿد الؿد مـ أيـ؟ مـ اهلل  -البحاكف وتعالالك ،-لالقس مالـ
ُ
األولقا  ،هذا ل قل اهلل أورف خؾؼ اهلل -صالؾقات اهلل و الةمف ىؾقالف -بالقـ
فراكقفؿ لقؾا بدل وُزا معفؿ ووالالك معفالؿ الغالزو ،مالا ا التغاثقا بالف ،مالا
ىقه مـ ون اهلل وهق حل يروكف ويراهؿ -صؾقات اهلل و ةمف ىؾقف.-
هذا مـ براهقـ التقحقد والر ىؾك ُىبا األضرحا و ُىبا األولقا الالذيـ
يػتـقن الـاس ىـ التقحقالد و ُيريالدون لؾـالاس أن يعالق وا لؿالا ُالان ىؾقالف أهالؾ
الماهؾقا ،ويؼقلقن لؾـاس :اذهبقا إلك أصحال الؼبقل وا تغقاقا بلصحال
الؼبقل ،همل أص وصػ لفؿ أنؿ ىا ىؾالك أبالقال جفالـؿ ،مالـ أجالاهبؿ
إلقف بذفقه فقفا ،يتؿشقخقن ويؼقل :لئالقس الطريؼالا ،ووالق الطريؼالا وُالذا،
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وهق يدىق الـاس إلالك الـالال هبالذه الالدىقات ويخالالػ الؼالرآن ،هالا أكالتؿ اآلن
تسؿعقن ُةم اهلل.
هـاك حمو أخرى ُاقر  ،لؽـ هـا كشقر إلالك إوالالات مختصالر تـػالع -
بالالنذن اهلل -حتالالك الؿحاجالالا ،ألالالقس الالالدىا ىبالالا ؟! لالالق ُالالان التمالالاه
ألصحال الؼبقل واألئؿا واألمالقات واألولقالا والصالالحقـ أو األكبقالا أو..
جائزا أو ُان محبق ًبا ىـالد اهلل ،لؿالاذا لالؿ يلمركالا اهلل -ىالز وجالؾ-
لق ُان هذا ً
بف؟ اكتبف ،لق ُان هذا محبق ًبا ىـد اهلل ألمركا اهلل بف ،اكظر هـا يؿالدح اهلل خقالر
الـاس فقؼقلَ ﴿ :يدْْ ُى َ
قن َل َّب ُف ْؿ َخ ْق ًفا َو َط َؿ ًعا﴾ ،ما بال :يالدىقن األولقالا  ،ول
بال :يدىقن األكبقا  ،ول بال :يدىقن الؿةئؽا ،هالذا مالـ بالراهقـ التقحقالد،
صر ٌح بف ،كػالس الالدلقؾ هالذا ،لالق ُالان هالذا الشالل الالذي يػعؾالف
اكتبف ،وهذا ُم َّ
الؿشرُقن و ُىبا األضرحا لق ُان مشرو ًىا َألَ َم َركا اهلل بالف ،هالذا الالدلقؾ هبالذا
﴿وا ْ َالل ْل َمال ْـ
السقاق مذُقل
قل "الزخرف" بقل اهلل -ىز وجالؾَ :-
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الر ْح َؿ ِـ آل ِ َف ًا ُي ْع َبدُُ َ
ون﴾ [الزخالرف:
َأ ْل َ ْؾـََا مـ َب ْبؾ َؽ مـ مل ُ ؾـََا َأ َج َع ْؾـََا مـ ُ ون َّ
َ ﴿ ،]11أ َج َع ْؾـََا﴾ هـا يعـل َأ َو َر ْىـاَ ،أ َأ ِذ َّكا ،ا لل جؿقع الر ؾ لقس أك فؼط،
ل التؽ واضحا جدا يا محؿد ،وإكؽالالك ىؾالك ُػالال بالريش واضال وىؾالك
أيضالا ا اللل:
وُقرهؿ مؿـ أورُقا ،لؽـ ىـالدما يحالاجقك بالؾ :لفالؿ وأكال
ً
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﴿ َم ْـ َأ ْل َ ْؾـََا مِـ َب ْبؾِ َؽ مِـ مل ُ ؾِـََا﴾ جؿقع الر ؾ ،هؾ َأ ِذ َن اهلل بالشرك؟ هالؾ
أذن اهلل أن ُيعبد معف ُقره؟ هؾ أذن اهلل أن ُيدىك معف ُقره؟
﴿وا َل ْل مـ َأل ْؾـََا مِـ َببؾِ َؽ مِـ ل ؾِـََا َأجع ْؾـَالا مِالـ ِ
ون ال َّالر ْح َؿ ِـ آل ِ َفال ًا
ُ
َ َ
ْ
م ُ
َ ْ َ ْ ْ َ
ُي ْع َبدُُ َ
ون﴾ ،إ ًذا هذا السقاق ال َب ِّقـ ،لق ُاكال هالذه األفعالال التالل يػعؾقنالا ىـالد
الؼبالالال ،وىـالالد األضالالرحا ،وىـالالد الؿؼامالالات ،وىـالالد مشالالفد الشالالق فالالةن،
ومشفد القلل فةن ،لق ُاك هذه األمقل التل َيلمرون هبا المفة والعقام،
فؾؿالا لالؿ ياللمر اهلل هبالا ىؾؿـالا أنالا
لق ُاك هذه األمقل مشروىا ألمر اهلل هبالاَّ ،
ضةلا وبدىا وورك وىبا لغقر اهلل -ىز وجالؾ ،-فح ِ
الذال أيفالا الؿممـالقن،
أيفالا الؿسالالؾؿقن ُالؾ مؽالالان ،وأكالتؿ َحال ِّذلوا ُالؾ مسالالؾؿ ومسالؾؿا مالالـ هالالذه
ِ
مؽر ُُ َّبال اآلن ُيحاك مـ
األفعال الشرُقا ،هـاك ح َق ٌؾ مـ ىا الشرك ،هـاك ٌ
ِ
مؿ ُافر ٌ ُيريدون مـ أهؾ التقحقد أن يرجعقا إلالك ىبالا
ب َب ِؾ همل َت ْدْ َى ُؿف ُأ ٌ
األضرحا والؼبقل وىبالا األمالقات ،ويعتؼالد أىالدا اإل الةم أكالف إذا حصالؾ
لؾؿسؾؿقـ هذا ،فنن هذا مـ أىظؿ ب مـ اكتصال الؽػال ىؾك الؿسؾؿقـ،
أما وجق التقحقد ووجق السـا ووجق الؿقحديـ ،هذا أىظؿ والل يؼؾالؼ
الؽػال ُؾ مؽان ،فعؾقؽ أن تـتبفقا لرباهقـ التقحقد.
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هـا برهان ،يؼقل اهلل -ىز وجؾ -ىـ أهؾ المـاَ ﴿ :يدْْ ُى َ
الؿ َخ ْق ًفالا
قن َل َّب ُف ْ
الاه ْؿ ُي ِـػ ُؼال َ
قن﴾ ،هـالالا خق ًفالالا وطؿ ًعالالا ،كؼالالػ ىـالالد هالالذا ىالالد
َو َط َؿ ًعالا َومِ َّؿالالا َل َز ْبـَال ُ
وبػات ،ما معـك الخقف؟ وما معـك الطؿع؟
هـا مؼامان مالـ مؼامالات أهالؾ اإليؿالان ،مالـ مؼامالات أهالؾ المـالا الالذيـ
ؽـقا الػالر وس األىؾالك مالـ ِ
المـالان ،هالذه الؿؼامالات إذا ُالان أهالؾ المـالا
حصؾ بؾقهبؿ هذا الشل  ،أكا أخاط كػسل وأك خاط ْ كػسؽ :لؿالاذا
بؾالقهبؿ؟ صالال بؾالقهبؿ خالقف ،وصالال
ل كؽقن مِ ْاؾفؿ؟ ماذا حالد
بؾقهبؿ طؿع ،مـ صري اآليا ﴿ َيدْْ ُى َ
قن َل َّب ُف ْؿ﴾ وهؿ الدىا حالال ُالقنؿ
يدىقن يل ىـدهؿ خقف ويل ىـدهؿ طؿع ،الطؿالع هالق الرجالا  ،الخالقف
والرجا ُ ،قػ يل الطؿع؟ وُقػ يل الخقف؟ وُقػ كمؿع بقـفؿا؟
المقال :يل الطؿع أو الخالقف مالـ العؾالؿ بؽالةم اهلل وُالةم ل القلف -
صؾك اهلل ىؾقف و ؾؿ ،-ولفذا هؿ إذا ؿعقا اآليات َيـتبفالقن﴿ ،إِ َّك ََّؿالا ُي ْالممِ ُـ
بِآ َياتِـََا﴾ هؿ آمـقا هبا ،صدبقا ،أخرب اهلل -ىالز وجالؾ -ىالـ المـالا 6فصالدبقا،
أخرب اهلل -ىز وجؾ -ىـ الـال 6فصدبقا ،إ ًذا آمـقا بذلؽ ،أثؿر هذا التصديؼ
الخقف والطؿالع ،مالا هالل األمالقل الؿخقفالا مالـ خالةل الـظالر الؼالرآن و
السـا؟ هـاك أمقل مخقفا الالدكقا ومرجالق

الالدكقا ،وهـالاك أمالقل َم ُخقفالا

رجق ىـد الؿقت وبالبض الالروح،
ىـد الؿقت وببض الروح ،وهـاك أمقل َم َّ
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وبعد ذلؽ الؼرب ،وبعد ذلالؽ بعالد البعال

الؿالقت ،حالقـ ُيمؿالع الـالاس

و َيحشالالرهؿ اهلل -ىالالز وجالالؾ -صالالعقد واحالالد ،وبعالالد ذلالالؽ الؿؼامالالات
األخرى وهالل أهالقال الؼقامالا ،ىـالد الؿقالزان ،وىـالد تطالاير الصالحػ ،وىـالد
الحقض ،وىـد العبقل ىؾك الصالراط ومؼامالات أخالرى مالذُقل

الؽتالال

والسـا ُيسلل ىـفالا العبالدُ ،قساللل ُالؾ واحالد مـالا أ الئؾا ىظقؿالا :مالاذا ُـالتؿ
تعبدون؟ وماذا أجبتؿ الؿر ؾقـ؟ التقحقد واإلخةص هلل ىبا اتـا وإتبالاا
الر قل -صؾك اهلل ىؾقف و ؾؿُ -ؾ أىؿالـا وىبا اتـا.
مـ األ ئؾا التل ُكُسلل ىـفا ُُ « :مؾ ُؽ ْؿ َلا ٍا َو ُُ مؾ ُؽ ْؿ َم ْس ُم ٌ
ول َى ْـ َل ِى َّقتِ ِف» ،أكا
مسمول ىـ لىقتل ،ولل األمر الؿؾؽ مسالمول ىالـ لىقتالف ،الالقزير مسالمول
ىـ وزالتالف ،مالدير الؿدل الا مسالمول ىالـ مدل التف ،الحالالس مسالمول ىالـ
األماكا التل يحر فا ،إمام ،ممذن ،حالس الؿسمدُ ،ؾ مسمول ،الؿق ػ
و قػتف مسمول ،الؿدلس مسالمول ىالـ طةبالف ،كـتؼالؾ إلالك البقال  ،حتالك
الؿرأ  ،حتك الرجؾ مسمول ىـ أول ه البق  ،والؿرأ مسمولا ىالـ مالال
زوجفالالا وولالالده ،والخا مالالا التالالل هالالل البقالال مسالالمولا ىالالـ األماكالالات
الؿخصصالا لفالالا ،أل فؽؾؽالالؿ لاا وُؾؽالؿ مسالالمول ،متالالك السالمال هالالذا؟ يالالقم
الؼقاما ،هذا مالـ أمالقل الؼقامالا ،هـالا يالل خالقف وطؿالع ،أخالاف أين ْ
إن ُـال
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بصرت ،فلحا
َّ

الحسال العسقر ،وألجق ما ام أين اجتفدت أن اهلل -ىز

وجؾ -يؼبؾ مـل هذا الجتفا وهذا العؿؾ.
ماال ذلؽ« :م ِـ اب ُتؾِل بِ َشل ٍ مِـ ا ْلب َـال ِ
اتَ ،ف َصال َب َر َى َؾال ْق ِف َّـ َو َأ ْح َسال َـ إِ َلال ْق ِف َّـ،
َ َ
ْ
َ ْ َ
ُُ ال َّـ ِ ال ْت ًرا َل ال ُف مِ ال َـ الـَّ ال ِ
ال» ،إذا بالالام اإلكسال ُ
الان ىؾالالك بـاتالالف ،وىؾؿفالالـ الحمالالال
والؼالالرآن وىؾؿفالالـ األخالالةق الػاضالالؾا والصالالقاكا والسالالك ،وىؾؿفال َّـ الصالالة
والعؼقد الصحقحا واألخةق الصحقحا ،حتك تزوجال وذهبال  ،صالالت
ُأما ،صالت أ ر ُامؾا ،هذا الذي أحسـ يطؿالع ،يطؿالع مالاذا؟ يطؿالع
أن اهلل يحمبف ىـ الـال هبذه الكبقا ،هذا الخقف والطؿالع ،إذا ُـال بصالرت
كاتما ىـ العؾؿ.
ول تخاف ،اكظر ُقػ الخقف والرجا يل
ً
اهلل
ً
أيضالا مالـ األوالقا الؿخقفالا جالدا :العبالقل ىؾالك الصالراطَ ،
﴿و ُيـَ َِّمالالل ُ
ِ
ِ
ل َو ِال ُ َهالا َُ َ
﴿وإِن ِّمالـ ُؽ ْؿ إِ َّ
َالان َى َؾالك َل ِّب َ
الؽ
ا َّلذي َـ ا َّت َؼ ْقا بِ َؿ َػ َازت ِف ْؿ﴾ [الزمرَ ،]27 :
ِ

ِ

ِِ

ِ

ِ

َح ْتْؿا م ْؼض ًقا * ُثؿ ُكـَ ِّمل ا َّلذي َـ ا َّت َؼ ْالقا َو َك َالذل ال َّظالالؿق َـ ف َقفالا ِ
جا ًقالا﴾ [مالريؿ،37 :
ُ
َّ
ً َّ
 ،]36وآخر الؿطاف خقل المـا والـمالا مالـ الـالال ،هالذا هالق الغايالا ،فلكال
تخاف أن تذه الـال ،ترى ما بقــا وبقـ هذا األمر إل ول يسقر جدا ،ترى
أىؿالكا بصقر  ،اآلن ىؿرك ُؿ؟ ىشالرون ،ثةثالقن ،اكظالر إلالك مالا البؼ مالـ
ُىؿرك ُلكف ٌ
برقُ ،لكف لحظالا ،اآل ماؾالف إن ُالان ىشالريـ ،مؿؽالـ أل يؽالقن
ىشريـ ،يؿؽـ أن يؽقن ىشر  ،أو خؿسا ،أو ـا ،أو يق ًما ،أو لقؾالا -الؾفالؿ
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أحسـ خاتؿتـا ،-فؿا بقــا وبقـ هالذه األحالدا العظقؿالا واألهالقال الؽبقالر
إل الؿقت والؿقت بري ٌ مـ الؿممـ ،ولفذا بال الر قل -صالؾك اهلل ىؾقالف
و ؾؿ« :-ا ْلمـَّ ُا والـَّال َأ ْبرل إِ َلك َأح ِد ُُؿ مِـ ِور ِ
اك َك ْع َؾ ْق ِف» ،وهذا فقف المؿع
َ َ ُ َ ُ
َ ْ ْ َ
بقـ الخقف والرجا ﴿ َيدْْ ُى َ
قن َل َّب ُف ْؿ َخ ْق ًفا َو َط َؿ ًعا﴾.
أيضا الدكقا يخاف مـ الذكقل ،يخاف -ذُركا أمقل اآلخر -
الؿممـ ً
لؽالالـ الالالدكقا مالالا هالالل األمالالقل الؿخقفالالا الالالدكقا؟ يخالالاف مالالـ البالالتة ات،
يخاف أن ُيبتؾك فة يصربَ ،يخاف مالـ الػالتـُ ،الؿ مالـ فالتـ َت ُؿال مر ىؾالك الـالاس
و ُتفؾ ُؽفؿ ،حتك بعض الـاس ىظقؿ اإليؿان ،بقي العؾالؿُ ،يشالال إلقالف بالالخقر
والتؼقى ،ثؿ تل الػتـا فقسؼط ،ل إلف إل اهلل ،الؾفؿ احػظـا واحػظ إخقاكـالا
الؿسالالؾؿقـ أجؿعالالقـ ،الؾفالالؿ إكالالا كعالالقذ بالالؽ مالالـ ُمضالالةت الػالالتـ ،هالالذا والالل
مخقػ.
لؾسالـا ،و ُيا ِّبتالف ىؾالك
و كػس الؿؼام يرجالق ،أن اهلل -ىالز وجالؾَ -يفديالف م
التقحقالالد ،وىؾالالك لالالزوم المؿاىالالا ،وىالالدم الخالالرون ،وىالالدم الػالالتـ وىالالدم
الؿشالُا فقفا ،وي ِ
بعده ىـ ُؾ خطر ،يرجق ،ففذه األوقا مخقفا الالدكقا،
ُ
اآلن كخاف ىؾك أكػسـا .إ ًذا همل الذيـ هؿ مـ أهؾ المـاَ ﴿ ،يدْْ ُى َ
قن َل َّب ُف ْؿ
َخ ْق ًف الا َو َط َؿ ًع الا﴾ ،ىرفـالالا األوالالقا التالالل يخالالافقن مـفالالا وىرفـالالا األوالالقا التالالل

يدعون رب هم خوفا وطمعا | فضيلة الشيخ فهد بن سليمان الفهيد

يطؿعقن فقفا ،طب ًعا هذا كاتو ىـ العؾؿ ُ-ؿالا بؾال  -وىالـ تالدبر لؽالةم اهلل
وُةم ل قلف -صؾك اهلل ىؾقف و ؾؿ.
ماالالال ذلالالؽ ،والالل اآلن مالالذُقل الؼالالرآن وكطؿالالع فقالالف .بالالقل اهلل -ىالالز
الان * َفبِ َاللي آل ِ
قل "الالرحؿـ"ِ :
الاف م َؼالام لب ِالف جـَّ َت ِ
وجؾ-
ِّ
﴿ول َؿال ْـ َخ َ َ َ َ ِّ َ
َ
ِ
ِ ِ
قفؿالالا َىقـَال ِ
ٍ
ِ
الان
َل ِّب ُؽ َؿالالا ُت َؽال ِّالذ َبان * َذ َوا َتالالا َأ ْفـَالالان * َفبِال َالل ِّي آل َل ِّب ُؽ َؿالالا ُت َؽال ِّالذ َبان * ف ِ َ ْ
ِ
ِ ِ
قفؿا مِالـ ُُ ُِّالؾ َفاُِف ٍالا َزوج ِ
ِ
الان * َفبِ َالل ِّي
َ ْ َ
َت ْم ِر َيان * َفبِ َل ِّي آل َل ِّب ُؽ َؿا ُت َؽ ِّذ َبان * ف ِ َ
ان * م َّتَّؽِئِقـ َى َؾك ُفر ٍ ِ ِ
آل ِ لب ُؽؿا ُت َؽ ِّذب ِ
المـَّ َتال ْق ِـ
ش َب َطائـُ َُفا م ْـ إِ ْ َت ْب َر ٍق َو َجـَالك َ
َ
َ
ُ
ُ
َ ِّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
قفـ َب ِ
الس
اص َر ُ
الؿ َي ْطؿال ْا ُف َّـ إِك ٌ
َ ان * َفبِ َل ِّي آل َل ِّب ُؽ َؿا ُت َؽ ِّذ َبان * ف ِ َّ
ات ال َّط ْالرف َل ْ
ل جان * َفبِ َلي آل ِ لب ُؽؿا ُت َؽ ِّذب ِ
قت َوا ْل َؿ ْر َج ُ
الان *
ان * َُ ََالل َّك َُّف َّـ ال َقالا ُب ُ
ِّ
َب ْب َؾ ُف ْؿ َو َ َ
َ
َ ِّ َ

الان * َفبِ َاللي آل ِ
ِ
اإلحس ِ
ِ
ل ِ
ِ
اإل ْح َس ُ
الان إِ َّ
ِّ
َفبِ َل ِّي آل َل ِّب ُؽ َؿا ُت َؽ ِّالذ َبان * َه ْالؾ َج َالزا ُ ْ َ
الان * َفبِال َاللي آل ِ لب ُؽؿ الالا ُت َؽ ال ِّالذب ِ
ان * ومِالالـ وكِ ِفؿ الالا جـَّ َت ال ِ
لب ُؽؿ الالا ُت َؽ ال ِّالذب ِ
ان *
ِّ
ُ َ َ
َ
َ
َ
َ ِّ َ
َ ِّ َ
َان * َفبِ َاللي آل ِ
ِ
ِ ِ
الاخ َت ِ
قفؿا َىقـَ ِ
ِ
الان َك ََّض َ
ِّ
ُم ْدْ َها َّم َتَان * َفبِ َل ِّي آل َل ِّب ُؽ َؿا ُت َؽ ِّذ َبان * ف ِ َ ْ
الان * َفبِ َاللي آل ِ لب ُؽؿالا ُت َؽ ِّالذب ِ
لب ُؽؿا ُت َؽ ِّذب ِ
ان * فِ ِ
َخ ٌالؾ َو ُل َّم ٌ
قف َؿا َفاُِ َف ٌا َو َك ْ
ان *
ِّ
َ
َ
َ ِّ َ
َ ِّ َ
ِ
ِ
فِال ِ
ات ِح َسال ٌ
ات فِالالل
القل ٌ
القف َّـ َخ ْقال َالر ٌ
القل َّم ْؼ ُصال َ
الان * َفبِال َالل ِّي آل َل ِّب ُؽ َؿالالا ُت َؽال ِّالذ َبان * ُحال ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َبال ْب َؾ ُف ْؿ َو َ
ل َجالان *
الؿ َي ْطؿال ْا ُف َّـ إِك ٌ
الخ َقا ِم * َفبِ َالل ِّي آل َل ِّب ُؽ َؿالا ُت َؽ ِّالذ َبان * َل ْ
ان * م َّتَّؽِئِالقـ َى َؾالك ل ْفالر ٍ
ف ُخ ْض ٍالر و َىب َؼ ِالري ِحس ٍ
َفبِ َلي آل ِ لب ُؽؿا ُت َؽ ِّالذب ِ
الان *
َ
ِّ
َ
َ ْ ا َ
َ َ
ُ
َ ِّ َ
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ِ
ِ
َفبِ َل ِّي آل َل ِّب ُؽ َؿا ُت َؽ ِّذ َبان * َت َب َال َك ا ْ

ِ

ةل َو ِ
الم ِ
اإل ُْ َْرا ِم﴾ [الرحؿـ:
ُؿ َل ِّب َؽ ذي َ

.]34 - 12
ؿع هذه اآليا ،ماذا يحد

بؾبؽ؟ اهلل -ىز وجالؾ -يؿالدح المـالا

ويصػ المـا ويصػ كعقؿفا ويصػ ما فقفا ،اآلن يبدأ بؾبؽ يتطؾع ،ترجق،
تطؿع أكؽ تؽقن هبذا الـعقؿ العظقؿ ،مـ الذي وصػ هذا الـعقؿ؟ مـ الذي
مدحف؟ يعـل اآلن لق َّ
واحدً ا يؿدح لالؽ والقئا الالدكقا أُالراك ،فالنذا مالدح
أن
ً
الخالؼ َّ -
جؾ جةلف وتؼد
ُ

أ ؿائف -هالذا ،فالاىؾؿ أكالف أىظالؿ مؿالا تتخقالؾ

ول مؼالكالا بالقـ مالا الالدكقا و اآلخالر  ،فتطؿالع و كػالس القبال تخالاف،
تخاف أ َّل تـال هذا الػضؾ العظقؿ ،بسب ذكقبؽ ،بسب تؼصالقرك ،بسالب
أىؿالالالؽ ،إ ًذا الؿالالممـ يمؿالالع بالالقـ الخالالقف والرجالالا  ،الالؿع هالالذه اآليالالات
فؼؿ تصؾل وتدىق لبالؽ ،يالا لل ،يالا لل ،اجعؾـالل مالـ أهالؾ المـالا ،هالذا
يسؿقكف الطؿع.
يالالا لل ،أ الالللؽ الػالالر وس األىؾالالك مالالـ المـالالا ،وتبالالدأ ُتؾِ ال م ىؾالالك اهلل
الالالدىا  ،بعالالض الـالالاس أكالالا لأي ال واحالالدًً ا يؼالالقل :لأي ال واحالالدًً ا الؿسالالمد
و مد وأطال السمق  ،يصؾل كافؾا وبدأ يستـؽر ،لؿاذا؟ ألن هذا الؿسؽقـ
الؿستـؽر ما يعرف لذ العبا وما يعرف هذا الـعالقؿ الالذي مشالغقل بالف هالذا
الرجالالؾ ،ومالالا ىالالرف أن األمالالر َيحتالالان إلالالك هالالذا اإلببالالال ىؾالالك اهلل ،اكظالالر هـالالا:
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﴿ َت َت ََما َفك ُجـُُق ُب ُفؿ َى ِـ الؿ َض ِ
اج ِع﴾ ترُقا لذيذ الـقم ،واكشغؾقا هبذه العبالا
َ
ْ
المؾقؾا ،فباهلل ىؾقؽؿ ،اكظر إلك العا هالذه الؼؾالقل ولاحتفالا وطؿلكقـتفالا،
والـعقؿ الذي يمده الالدكقا ببالؾ كعالقؿ اآلخالر  ،يعـالل هالذا تالراه مالـ الـعالقؿ
الؿعمؾ ،ولذلؽ بعض الـاس محروم مـ هذا ،هق
الؿمجؾ ،هذا مـ الـعقؿ
َّ
َّ
يـظالالر لؾصالالقل واألوالالؽال ولالالؿ َي ال ُذ ْق حالالةو اإليؿالالان بؾبالالف ،ففالالذا معـالالك
﴿ َخ ْق ًفا َو َط َؿ ًعا﴾.
وهـا وبػا :وهق الخالقفُ ،قالػ كخالاف؟ وهالؾ الخالقف مؿالدوح؟ كعالؿ
الخقف هالق الالذي يحمبالؽ ىالـ معاصالل اهلل ،هالذا هالق الخالقف الؿؿالدوح،
الخقف مـ اهلل -ىز وجؾ -ولجالا اهلل البحاكف ،وهالذا أىظالؿ والل  ،يعـالل
كحـ ذُركا أوقا تؽقن الدكقا وذُركا أوقا تؽقن ىـد الؿقت ،يخالاف أن
تلتقف مةئؽا الغض وىـد الؼرب ويقم الؼقاما ،و كػس القب يرجق أن اهلل
يحسـ خاتؿتف ،تلتقف مةئؽا الرحؿا ،وأن اهلل -ىز وجؾ -يابتف ىـد السالمال
الؼالالرب ،وأن اهلل يالالـعؿ ىؾقالالف الؼالالرب ،يرجالالق أن اهلل -ىالالز وجالالؾ ،-كػالالس
الؿؼالالام هـالالاك والالل أىظالالؿ ،الخالالقف مالالـ اهلل الالبحاكف ولجالالا اهلل البحاكف،
الخقف مـ اهلل هق -جؾ جةلالفُ ،-قالػ إذا ُضال اهلل ىؾقالؽ؟ إذا ُضال
اهلل ىؾقؽ هذا خطر ىظقؿ ،وهؾ يغض اهلل ىؾك العبد؟ كعالؿ ،هـالاك أىؿالال
ِ
اهلل َى َؾ ْق ِف َو َل َعـَ ُف﴾ [الـسالا  ،]51 :ماالؾ الؼتالؾ،
مذُقل الؼرآن ،يعـل ﴿ َُض َ ُ
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الذي َيؼتؾ بغقر حؼ ،اهلل -ىالز وجالؾَ -ت َق َّىالده بالغضال  ،فاإلكسالان يتمـال
أ بال الغض  ،وُذلؽ ىا الـبل -صؾك اهلل ىؾقالف و الؾؿ« :-ال َّؾ ُفال َّؿ إِ ِّكالل
َأ ُى الق ُذ بِ ِر َض ال َ
اك مِال ْـ َ ال َخطِ َؽَ ،وبِ ُؿ َعا َفاتِال َؽ مِال ْـ ُى ُؼق َبتِال َؽَ ،وبِال َؽ مِـْ ال َؽ» ،هـالالا
الخقف والرجا  ،أىقذ بؽ يا اهلل أك مـؽ ،يعـل أخاف أكؽ تغض ىؾل،
ىؾل خ ُطؽ.
ىؾل ،ول َيـزل َّ
فللتمئ إلقؽ حتك تحؿقـل ول تغض َ َّ
بعض الـاس اآلن إذا ُان يشتغؾ ىـد أمقر ،أو يشتغؾ ىـد مدير ،أو ىـالد
تاجر ،وُض ىؾقف األمقر أو ُض ىؾقف التاجر أو ُضال ىؾقالف الالقزير أو
ِ
الدله ،يؼالقل :يؿؽالـ يػصالؾـل ،يؿؽالـ يالـؼص الؿؽافالل ،
الؿسمولَ ،يض ُقؼ ص ُ
ىؾل فةن! البحان اهلل! هالذا مخؾالقق
يؿؽـ يطر ين مـ هذا العؿؾُ ،ض
َّ
ل يؿؾالالؽ لـػسالالف فضال ًالة ىالالـ ُقالالره ضالالرا ول كػ ًعالالاُ ،الالؾ مالالـ هالالذه الالالدكقا
مخؾقبقن ىاجزون ىـ أن َيمؾبقا الـػع ويالدفعقا الضالر ،هالؿ أ البال ،اهلل -
﴿وإِن َي ْؿ َس ْس َ
اهلل بِ ُضال ار َفالةَ
ىز وجؾ -إذا وا خرهؿ وإذا وا مالـعفؿَ ،
الؽ ُ
َُ ِ
ػ َل ُف إِ َّ
ل ُه َق َوإِن َي ْؿ َس ْس َؽ بِ َخ ْق ٍر َف ُف َق َى َؾك ُُ ُِّؾ َو ْل ٍ َب ِد ٌير﴾ [األكعالام،]73 :
َاو َ
اج َت َؿ ُع القا َى َؾ الك َأ ْن َيـْ َػ ُع ال َ
قك بِ َش ال ْل ٍ َل ال ْـ
هالالذا التقحقالالدَ « ،وا ْى َؾ ال ْؿ َأ َّن ْاألُ َّم ال َا َل ال ِق ْ
ٍ
اج َت َؿ ُع القا َأ ْن َي ُض ال مر َ
َيـْ َػ ُع ال َ
وك بِ َش ال ْل ٍ َل ال ْؿ
اهلل َل ال َؽَ ،و َل ال ِق ْ
قك إِ َّل بِ َش ال ْل َب ال ْدْ َُ َت َب ال ُف ُ
وك إِ َّل بِ َشالل ٍ َبال ْدْ َُ َتبالف اهلل َى َؾقال َؽ ،لفِعال ِ ْاألَ ْبال َةم وج َّػال ِ
َي ُض مر َ
ػ»،
الصال ُح ُ
م
ُ َ َ
ُ َ
َ ُ ُ ْ
ْ
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الخط ُؾ الخط والشاللن ُالؾ الشاللن إذا لضالل اهلل ىـالؽ ،والخطالر ُالؾ
الخطر إذا ُض اهلل ىؾقؽ.
ففـا يالل الخالقف والرجالا  ،فلكال تخالاف أن اهلل يغضال ىؾقالؽُ ،قالػ
أخالالاف أن اهلل يغضالال ؟ هؽالالذا ،ل ،ل يؽالالقن إل بل الالبال ذُرهالالا اهلل -ىالالز
وجؾ -الؼرآن ،وذُرها اهلل -ىز وجالؾ -السالـا ،بالؾ الػاتحالا ﴿ َُ ْق ِالر
الؿ ْغ ُض ِ
قل َى َؾ ْق ِف ْؿ َو َ
الضالا ِّلق َـ﴾ [الػاتحالا ،]3 :مالـ هالؿ الؿغضالقل ىؾالقفؿ؟
ل َّ
َ
القفق لعـا اهلل ىؾقفؿ ،ومـ والاهبفؿ مالـ ىؾؿالا السالق الالذيـ ىرفالقا الحالؼ
وىرفقا مالاذا ألا اهلل وألا ل القلف ،فحالا وا وىاكالدوا ،والضالالقن الـصالالى
ىبدوا اهلل ىؾك جف ٍؾ ،أما الػريؼ األول الذي لضل اهلل ىالـفؿ ،فؿالاذا بالال
قل "الػاتحا"؟﴿ َأ ْك َع ْؿ َ َى َؾ ْق ِف ْؿ﴾ ،أكعؿ الػضؾ لؽ يا لل.
﴿ َيدْْ ُى َ
قن َل َّب ُف ْؿ َخ ْق ًفا َو َط َؿ ًعا﴾ ،إ ًذا خقف مـ اهلل ً
أول والطؿع فضؾف،
الطؿع لحؿتف ،ثؿ ما ذُر مـ األماؾا األخرى.
السالـََّّا والمؿاىالا ،ل يمالقز
المؿع بقـ الخقف والرجا هق ىؼقد أهالؾ م
أن ُي َغ ِّؾ َ اإلكسان جاك الخقف ،فة يرجالق اهلل -ىالز وجالؾ -ول يطؿالع
المـا ،ل يمقز ،مـ فعؾ هذا ففق ضالال ،خالالن ىالـ القا السالبقؾ ،خالالن
الس الـََّّا والمؿاىالالا
ىالالـ َه الدي الؼالالرآن وىالالـ َه الدي السالالـا وىالالـ َه الدي أهالالؾ م
والسؾػ الصال  ،لؿاذا؟
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اهلل -ىز وجؾ -يؿدح همل  ،فقؼقلَ ﴿ :يدْْ ُى َ
الؿ َخ ْق ًفالا َو َط َؿ ًعالا﴾،
قن َل َّب ُف ْ
فضال َّؾ ىالـ
فنذا جا وصال يؼقل :أكا أ ىق لبل خق ًفا فؼط ،تالرك " َو َط َؿ ًعالا"َ ،
قا السبقؾ ،العؽس ُذلؽ ،بال :كحالـ كرجالق اهلل مالا كخالاف ،ل تخالافقن،
هـاك كاس يـشرون ل ائؾ يؼقلالقن :ل تخالػ ،ل تخالافقا ،اهلل -ىالز وجالؾ-
قف يغػر لؽ ذكقبؽ ُؾفا ،ىـدك وفا مـ اهلل؟! ىـدك يؼقـ؟! مـ الذي
أخربك؟ ﴿ ُب ْؾ َها ُتقا ُب ْر َها َك ُؽ ْؿ إِن ُُُـ ُت ُْؿ َصالا ِبِق َـ﴾ [البؼالر  ،]777 :هالذا الؿالـفو
ُؾط ،هذا مـفو الؿرجئا واألول مـفو الخقالن ،الخالقالن يغؾبالقن جاكال
الخالقف والقىالد والتشالالديد ىؾالك الـالاس ،والؿرجئالالا يغؾبالقن جاكال الرجالالا
واألمالالؾ وىالالدم الخالالقف مالالـ اهلل مطؾ ًؼالالا وىالالدم الخالالقف مالالـ الالالذكقل ،وهالالذا
ُؾط ،وبعض الؿتصقفا والؿتعبد جاؤوا ببدىا أوـع مالـ هالذه وهالذه ،مالاذا
بالقا؟ بالقا :ل كعبد اهلل ل بالخقف ول كعبالد اهلل بالرجالا أبالدًً ا ،ل كطؿالع
المـا ول كطؿع فضؾ وثقال ،ل ،هذا ُؾط ،هؽالذا يؼقلالقن ،ول كخالاف
هذا ُؾط ،لؿاذا؟
بالالالقا :الخالالقف هالالذا ىبالالا العبقالالد الالالذيـ بالسالالقط يضالالربقن ،هالالذا مؼالالام
الـؼص ،بالقا :والرجا والطؿع ،بالقا :هذا ىبا التاجر ،التاجر يبح ىـ
الػؾقس ،يبح ىـ الاقال ،هذا ىؿؾ بالال ٌ ! ل يؾقالؼ بالعبالا ! مالا بالالقا مالا
الذي يؾقؼ بالعبا ؟ بالقا :كعبد اهلل حبا فؼط ،كعبد اهلل حبا لف ،هالمل زكا بالا
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خالجقن ىـ اإل ةم ،إذا بالقا هذا الؽةم بؽؾ صراحا خرجقا ىالـ َهالدي
الـبالالل -صالالؾك اهلل ىؾقالالف و الالؾؿ -وىالالـ َه الدي الؼالالرآن وىالالـ َه الدي السالالؾػ
الصالالال  ،ولفالالذا بالالال بعالالض السالالؾػ :مالالـ ىبالالد اهلل بالح ال وحالالده ُ-ؼالالقل
هالالمل  -ففالالق زكالالديؼ ،ومالالـ ىبالالد اهلل بالالالخقف وحالالده ففالالق َحالال ُر ِ
ولي -أي
خالجل -ؽـقا حرولا بريا ،فؼقؾ ىـ الخقالن :حروليا ،ففق حرولي،
ومـ ىبالد اهلل بالرجالا وحالده ففالق مرجالئ ،ومالـ ىبالد اهلل بالحال والخالقف
قحالد صالديؼ ،فالـحـ ُكحال اهلل ،كعبالد اهلل حبالا لالف ،وكعبالد اهلل
والرجا ففالق ُم ِّ
خق ًفا مـف ،وكعبد اهلل لجا ً لف ،فـعبد اهلل بالح والخقف والرجالا  ،و ُتس َّالؿك
هالالذه الالالاة ألُالالان العبالالا  ،ل تؼالالقم العبالالا إل هبالالا ،ف الال ﴿ا ْل َح ْؿالالدُُ ل ِ َّؾال ِالف َل ِّل
ال َعا َل ِؿق َـ﴾ حال هلل ،الحؿالد يؼتضالل الحال ﴿ ،ال َّالر ْح ِ
ؿـ ال َّالر ِح ِ
قؿ﴾ يؼتضالل
الرجا ﴿ ،مال ِ ِ
ؽ َي ْق ِم الدِِّّ ِ
يـ﴾ الحسال والعؼقبا يؼتضالل الخالقف ،فصالالت
َ
الػاتحا مشتؿؾا ىؾك الح والرجا والخالقف ،وهالذه ألُالان العبالا ل بالدََّّ
مـفا ،وىرفـا ضةلا همل الذيـ بالقا :كحـ كعبالد اهلل حبالا لالف ل كخالاف ول
كرجق.
ومالالـ ضالالةل:ؿ :أنالالؿ يؼقلالالقن :هالالذه أفعالالال العالالقام ،كحالالـ الخاصالالا ،أو
يؼقلقن :كحـ خاصا الخاصا ،هؽذا يسؿقن أكػسفؿ ،وهؿ خاصا الشالقطان
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بالػعؾ ولقسقا أولقا الرحؿـ ،بؾ أولقا الشقطان هبالذه الؿؼالقلت الخطقالر
التل أضؾتفؿ ىـ قا السبقؾ.
هالالذه اآليالالا ول حالالدي ُ ىالالـ معالالاذ بالالـ جبالالؾ -لضالالل اهلل ىـالالف ،-بالالال:
"بقـؿا كحـ مع ل قل اهلل -صؾك اهلل ىؾقف و ؾؿُ -زو تبقك بالد أصالابـا
فـظرت فنذا ل قل اهلل -صؾك اهلل ىؾقف و ؾؿ -أبالر ُبفؿ
الحر ،فتػرق الؼقم،
ُ
فدكقت مـف فؼؾ  :يا ل قل اهلل ،أكبئـل بعؿؾ ُيدخؾـل المـا و ُيباىالدين
مـل،
ُ
مـ الـال ،فؼال ل قل اهلل -صؾك اهلل ىؾقف و ؾؿَ « :-ل َؼ ْدْ َ َل ْل َ َىال ْـ َىظِال ٍ
قؿ،
ِ
ِ
اهلل َو َل ُت ْش ِر ْك
اهلل َت َعا َلكَ ،ت ْع ُب ُدُ َ
اهلل َت َعا َلك َى َؾ ْقفَ ،ت ْع ُب ُدُ َ
َوإِ َّك ُف َل َقس ٌقر َى َؾك َم ْـ َي َّس َر ُه ُ
ِ
ِ
وضالال َاَ ،و َت ُصالالق ُم
الز َُالالا َ ا ْل َؿ ْػ ُر َ
الصالال َة َ ا ْل َؿ ْؽ ُتق َبالال َاَ ،و ُتالال َم ِّ ي َّ
قؿ َّ
بِالالف َوالال ْق ًئاَ ،و ُتؼالال ُ
انَ ،وإِ ْن ِو ْئ َ َأ ْك َب ْل ُت َؽ بِ َل ْب َق ِ
َل َم َض َ
ال ا ْل َخ ْقال ِر ُُ ِّؾ َفالا» ،بالال :أجالؾ يالا ل القل اهلل،

الصال َدَ َب ُا ُت َؽ ِّػال ُر ا ْل َخطِق َئال َا،
الصال ُق ُم ُجـَّال ٌا» ُجـَّالا يعـالالل وبايالالا وحؿايالالاَ « ،و َّ
بالالالَّ « :
ِ
ِ
ِ
ِ
اهلل َت َعالا َلك» اإلخالةصَ ﴿ ،يالدْْ ُى َ
قن
َوب َقا ُم َّ
الر ُج ِؾ فل َج ْقف ال َّؾ ْق ِؾ َي ْب َتغالل َو ْجال َف َ
لبفؿ﴾ إخةص« ،وبِقام الرج ِؾ فِل جق ِ
ف ال َّؾ ْق ِؾ َي ْب َت ِغل َو ْج َف اهللِ َت َعا َلك» ،بال
َ ْ
َ َ ُ َّ ُ
َ َّ ُ ْ
معاذ -لضل اهلل ىـالف" :-ثالؿ بالرأ ل القل اهلل -صالؾك اهلل ىؾقالف و الؾؿ -هالذه
الـ الؿ َض ِ
الاج ِع َيالدْْ ُى َ
الؿ َخ ْق ًفالا َو َط َؿ ًعالا َومِ َّؿالا
قن َل َّب ُف ْ
اآليا ﴿ َت َت ََمالا َفك ُجـُالق ُب ُف ْؿ َى ِ َ
َاه ْؿ ُي ِـػ ُؼ َ
قن * َفةَ َت ْع َؾ ُؿ َك ْػ ٌس َّما ُأ ْخ ِػ َل َل ُفؿ ِّمـ ُب َّر ِ َأ ْى ُق ٍـ َج َزا ً بِ َؿا ََُالا ُكُقا
َل َز ْبـَ ُ
قن﴾" ،ثؿ بال ل قل اهلل -صؾك اهلل ىؾقف و ؾؿَ « :-أ َل ُأ ْخبِال ُر َك بِال َر ْأ ِ
َي ْع َؿ ُؾ َ
س
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ىؿق ِ ِه َو ِذ ْل َو ِ َ ـَامِ ِف» ،فؼؾ  :بؾك يالا ل القل اهلل .بالالَ « :ل ْأ ُس ْاألَ ْمال ِر
ْاألَ ْم ِر َو ُ
الصال َة ُ َ ،و ِذل َو ُ الـَامِ ِف ا ْل ِ
ِ
م َفالا ُ فِالل َ البِق ِؾ اهللِ» ،ثالالؿ بالالال
ىؿالق ُ ُه َّ
ْ َ
ْاإل ْ ال َة ُمَ ،و ُ
ل قل اهلل -صؾك اهلل ىؾقف و ؾؿَ « :-أ َل ُأ ْخبِ ُر َك بِ ِؿ َة ِك َذل ِال َؽ ُُ ِّؾال ِف» ،فؼؾال :
بؾك يا كبل اهلل ،فلخذ بؾساكف َيعـل وضعف أصبعف ىؾك لساكف -صالؾك اهلل ىؾقالف
ىؿالا ل
ػ َى َؾ ْق َؽ َه َذا» كسلل اهلل اإلىاكا ىؾالك ََُال ِّ
و ؾؿ ،-بالَّ ُُ « :
ػ ألسالـتـا َّ
ػ َى َؾ ْق َؽ َه َذا»" ،فؼؾ  :يا ل قل اهلل وإن لؿماخالذون بؿالا كالتؽؾؿ
ُيرضقف « ُُ َّ
ِ
اس فِ الل الـَّ ال ِ
ال َى َؾ الك
بالالف؟" ،فؼالالالَ « :ثؽ َؾ ْت ال َؽ ُأ مم ال َؽ َي الا ُم َع الا ُذَ ،و َه ال ْؾ َي ُؽ ال م الـَّ ال َ
وج ِ
قه ِف ْؿ إِ َّل َح َصائِ ُدُ َأ ْل ِسـَتِ ِف ْؿ؟!»" ،حصالائد جؿالع حاصالد ،الالذي يحصالد،
ُ ُ
تعالالرف الحصالالا التالالل الؿزلىالالا ،الالـابؾ الالالرب ،حصالالا تحصالالد تمؿالالع
الؿحصقل ،تؿر بف ُؾف ،وتمؿعف وتضعف المريـ ،هذه الحصا ما تالكك
وقئا ،لساكؽ ،فةن ما فقف خقر ،فةن القئ ،وفةكالا القئا ،وهالذا ُالذا وهالذا
ُالالذا ،وهالالذا أضالالحؽ ىؾقالالف ،وهالالذا أوالالتؿف ،وهالالذا ألعـالالف ،حصالالا تحصالالد،
تحصد ،تحصد ،حسـاتؽ ُؾفا ما يبؼك مـفالا والل  ،تالذه لفالذا الرجالؾ أو
تؾؽ الؿرأ ثؿ إذا َفـ ِ َقال ْ حسالـاتؽ ُأخالذ مالـ القئا:ؿ فالر ت ىؾقالؽَ « .و َهال ْؾ
قه ِفؿ َ -أو َى َؾ الك مـَ ال ِ
ال َى َؾ الك وج ال ِ
اس فِ الل الـَّ ال ِ
اخ ِر ِه ْؿ -إِ َّل َح َص الائِ ُدُ
ْ ْ
ُ ُ
َي ُؽ ال م الـَّ ال َ
َ

َأ ْل ِسـَتِ ِف ْؿ» ،كسلل اهلل العافقا والسةما.
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ففذا الحدي ذُر فقف الـبل -صؾك اهلل ىؾقف و ؾؿ -هذه اآلياُ ،زو
تبقك ،أن الـبل -صؾك اهلل ىؾقف و ؾؿ -يعؾؿ أصالحابف ُالؾ الؿقابالػ و
ُؾ الػرص يل التعؾقؿ ،فؿعاذ -لضل اهلل ىـف -وجد فرصا و لل الر قل
صؾك اهلل ىؾقف و ؾؿ -هذا السمال العظقؿ" :أكبئـالل بعؿالؾ يالدخؾـل المـالاويباىدين مـ الـال ،تعبد اهلل" ،اكظر ُقػ تدل األحا ي ُؾفا ىؾك مالا لال
أول ،إخةص العبا هلل ً
ىؾقف اآليات وهل التقحقد ً
أول ،تعبد اهلل ،مالا بالال:
تعبدين ،ما بال تـا يـل ،ما بال تستغق بل ،أيـ همل هداهؿ اهلل؟ كسلل اهلل
أن يفديفؿ إلك اإل ةم والسالـا والتقحقالد ،يؼالقل لؾعالقام ويؽتبالقن ُتال
خرافقا :يا ل قل اهلل ،اوػع لل ،يا كبل اهلل ،الؿد الؿد  ،يا حسالقـ ،الؿالد ،
يا فالةن ،أىطـالل ،يالا فةكالا ،يالا زيـال  ،مالا هالذا؟؟ هالذا خالةف الؼالرآن ،هالذا
خةف األحا ي  ،هذا مـابض لؿا جا بف الر قل -صؾك اهلل ىؾقف و ؾؿ-
 ،هذه األحا ي كسؿعفا اآلن.
بالالقل اهلل -ىالالز وجالالؾَ ﴿ :-يالالدْْ ُى َ
الاه ْؿ
الؿ َخ ْق ًف الا َو َط َؿ ًع الا َومِ َّؿالالا َل َز ْبـَال ُ
قن َل َّب ُفال ْ

ُي ِـػ ُؼ َ
قن﴾ هـا "مـ" لؾتبعقض ،يعـل هذه مـ لحؿا اهلل بـا ،يعـالل مالا أوجال

اهلل ىؾقـا أن كخرن ُالؾ أمقالـالا ،الزُالا لبالع العشالر فؼالط إذا ُالان حالال ىؾقالف
الاه ْؿ﴾ فقالف تالذُقر
﴿ومِ َّؿالا َل َز ْبـَ ُ
الحقل وبؾغ كصالابفُ ،قالػ كتاابالؾ؟! وبقلالفَ :
بالـعؿا ،أك والؿال الالذي معالؽ ُؾالف والتمالال التالل ىـالدك مالـ أيالـ؟ مؿالا
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لزبالالؽ اهلل ،فؽقالالػ تبخالالؾ بؿالالا فالالرض اهلل -ىالالز وجالالؾ -ىؾقالالؽ؟ ﴿ َومِ َّؿالالا
الاه ْؿ﴾ "مالـ" لؾتبعالالقض ،يعـالالل لالالؿ يشالالرا اهلل لـالالا أن ُالالؾ أمقالـالالا كبعافالالا
َل َز ْبـَال ُ
وكمؾس فؼالرا كتؽػالػ الـالاس ،ل ،كخالرن القسالقر ،فقؼبؾالف اهلل -ىالز وجالؾ-
حتك لق تؿر .
تخقؾ ىائشا -لضل اهلل ىـفا -بقال الـبالل -صالؾك اهلل ىؾقالف و الؾؿ-
جا :ا امرأ مسؽقـا تطؾ الصدبا ،تؼقل :بحاال وجالدت ثالة تؿالرات،
الؿرأ معفا ابـتان ،بـتان ،فلىط الؿرأ فلىط ُؾ بـ تؿر والؿالرأ لفالا
تؿر جائعا ،اآلن هالمل فؼالرا وصالالت الػؼقالر هالذه مالـ أهالؾ المـالا هبالذا
العؿؾ الصغقر ،فالبـتان أُؾتا تؿرتقفؿا الري ًعا وبؼقال تؿالر األم ،فالاألم لؿالا
ألا ت أن تلُؾ البـتان كظرتا لألم ،ىرف األم أن البـتقـ ُتريدان هذه التؿر ،
فؿاذا فعؾ الؿرأ ؟ و َّؼ التؿر كصػقـ ،هالذا العالدل بالقـ األول حتالك
هالذا الحالالال لالالؿ يالالكك العالدل ،مالالا أىطال هالالذه الربالع وهالالذه الاؾاالالقـ ،الؽبقالالر
أحسـ مـ الصغقر  ،ل ،ىدل ،فشؼ التؿالر كصالػقـ ،هالذا واجال العالدل،
الػؼقر والغـل يم أن يعدل بقـ أول ه ،فلىط ُؾ بـ كصال ًػا ،وهالل لالؿ
تلُؾ وق ًئا ،فذهب

حال بقؾفا ،اكتف ول تدلي ماذا حالد ؟ ىائشالا -

لضل اهلل ىـفا -تؼقل" :أىمبـل صـقعفا ،فؾؿالا جالا ل القل اهلل -صالؾك اهلل
اهلل َ -ىال َّز َو َجال َّؾ-
ىؾقف و ؾؿ -أخربتف ،فؼال -ىؾقف الصالة والسالةم« :-إِ َّن َ
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َأ ْو َج َ َل َفا بِ َفا» يعـل بالتؿر هالذه «ا ْل َم َّـال َا َو َح َّر َم َفالا َى َؾالك الـَّال ِ
ال» ،فلكال اآلن
يعـل لق تصدب بشالل ٍ يس ٍ
القر ل تحتؼالر هالذا الشالل القسالقر ،ل تالدلي لعؾالف
يؽقن هق ب َ كماتِؽ ،تطؿع فضؾ اهلل -ىالز وجالؾ ،-فـساللل اهلل -جالؾ
َاه ْؿ﴾ ،فؼالال اهلل ثقابالف:
﴿ومِ َّؿا َل َز ْبـَ ُ
وىة -أن يقفؼـا وإياُؿ لفذا العؿؾَ ،
قاق الـػل ،فالتعؿ ُ َّالؾ كػالس ،يعـالل
﴿ َفةَ َت ْع َؾ ُؿ َك ْػ ٌس﴾ هـا "كػس" كؽر
الس َّمالا ُأ ْخ ِػ َالل َل ُفالؿ﴾،
حتك الؿةئؽا ،حتك الر ؾ ل يعؾؿقنَ ﴿ ،فةَ َت ْع َؾ ُؿ َك ْػ ٌ
أخػك لفؿ لحؿا مـ اهلل -ىز وجؾ -وابتة ً  6لقظفر الصا ق الؿممـ الالذي
يصدق لخرب اهلل مؿـ لقس ُذلؽ.
﴿ َفةَ َت ْع َؾ ُؿ َك ْػ ٌس َّما ُأ ْخ ِػ َل َل ُفؿ ِّمـ ُب َّر ِ َأ ْىال ُق ٍـ﴾ اهلل أُالرب ،العالقـ إذا بالرت
يعـل ا كاح واطؿلك  ،رول العالقـ يالدل ىؾالك الرول الؼؾال واكبسالاط
المقالح ولاحتفا وكعقؿفا ،فالـعقؿ إذا وصؾ لؼالر األىالقـ معـاهالا تالؿ ىؾالك
المسؿ ُؾف ،بؾ ًبا وجقالح وىقـًًا وهذا أُؿؾ ما يؽالقن مالـ الـعالقؿ ،مالا الالذي
أخػل؟ هالذا ل يعؾؿالف إل اهلل البحاكف ،جالا الحالدي الؼد الل « َأ ْىالدََ ْ ُت
ل ِ ِعبالا ِي الصالال ِ ِ
حق َـَ ،مالا َل َىال ْق ٌـ َل َأ ْت َو َل ُأ ُذ ٌن َ ال ِؿ َع ْ َو َل َخ َطال َر َى َؾالك َب ْؾال ِ
َّ
َ
َب َش ٍر».
﴿ج َزا ً بِ َؿا ََُا ُكُقا َي ْع َؿ ُؾ َ
قن﴾ هـا البا هذا الاقال العظالقؿ الالذي المـالا
َ
ولضا اهلل فقق ذلؽُ « ،أ ِح مؾ ى َؾ ْق ُؽؿ ِل ْضقاكِل ،فة أ ْ َخ ُط ى َؾ ْق ُؽؿ َب ْعدََ ُه أ َبدًً ا»،
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هذا المزا العظقؿ هؾ هق مؼابؾ العؿؾ؟ المالقال :ل ،أىؿالال العبالا حتالك
الر الالؾ الؽالالرام -ىؾالالقفؿ الصالالة والسالالةم -ل تالالقازي فضالالؾ اهلل ،فضالالؾ اهلل
أىظؿ ،ولفذا بال الر قل -صؾك اهلل ىؾقف و ؾؿَ « :-ل ْـ َيال ْدْ ُخ َؾ َأ َحال ٌدٌ مِالـْ ُؽ ُؿ
ا ْل َمـَّ َا بِ َع َؿؾِ ِف» ،بالالقا :ول أكال يالا ل القل اهلل ،بالالَ « :و َل َأ َكالا» ،يعـالل العؿالؾ
ِ
اهلل بِ َر ْح َؿ ٍا مِـْ ُف َو َف ْض ٍؾ».
كػسف لقس مؼابؾ «إِ َّل َأ ْن َي َت َغ َّؿ َدَ كل ُ
هـا بالَ ﴿ :ج َزا ً بِ َؿا ََُا ُكُقا َي ْع َؿ ُؾ َ
قن﴾ ،وهـا بالَ « :ل ْـ َيال ْدْ ُخ َؾ َأ َحالدٌٌ مِالـْ ُؽ ُؿ
ا ْل َمـَّ َا بِ َع َؿؾِ ِف» ،ما الػرق بقـ هذا وهذا؟ طب ًعالا أكال تؼالقل :هالذا يختؾالػ ىالـ
هذا ،ل ،المؿع بقـفؿا لـ يدخؾ أحد مالـؽؿ المـالا بعؿؾالف يعـالل ِى َق ًضالا ىالـ
ىؿؾف ،يعـل ىؿؾالؽ مؿاثالؾ لؾمـالا؟ ل ،المـالا أىظالؿ بؽاقالر بؽاقالر ،فعؿ ُؾالؽ
العقضِ ،
بؾقؾ أمام المـا ،أمام فضؾ اهلل والاقال ،فالبا الؿـػقا با ِ
الع َقض
َ
ماة تؼقل :اوكي هذا الؿا بريالال ،الريالال مؼابالؾ لؼالالول الؿالا  ،بالػعالؾ
ً
ِى َقض ،الريال مؿاثؾ لفا ،لالق بعال الؼالالول مالر ثاكقالا أىطالقين ليالال ،هالذا
ِىقض ىـ هالذا ،أىؿالـالا لقسال ماالؾ كعالقؿ اهلل -ىالز وجالؾ -ثقابالف ولضالاه،
أىؿالـا بؾقؾا ،أىؿال العبا ُؾفؿ ،هذا با العقض الؿـػقا.
بقلف هـاَ ﴿ :فةَ َت ْع َؾ ُؿ َك ْػ ٌس َّما ُأ ْخ ِػ َل َل ُفالؿ ِّمالـ ُب َّالر ِ َأ ْىال ُق ٍـ َج َالزا ً بِ َؿالا ََُالا ُكُقا

َي ْع َؿ ُؾال َ
القن﴾ ،هالالذا المالالزا بؿالالا ُالالاكقا يعؿؾالالقن ،هـالالا البالالا السالالببقا ولقسال بالالا

العقض ،يعـل بسب أىؿالفؿ وبسب إيؿانؿ ُج ُزوا هبذا ،فالبا هـالا الؿابتالا
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بالالا السالالب  ،والبالالا الؿـػقالالا بالالا العالالقض ،فالالنذا ىرف ال هالالذا زال اإلوالالؽال
وىرف المؿع بقـ الـصقص.
أ لل اهلل  -بحاكف وتعالك -بل ؿائف الحسـك وصالػاتف العؾالك أن يقفؼـالا
وإياُؿ ألىؿال أهؾ المـا ،وأن يمعؾـا وإياُؿ مؿـ ىؿالؾ هبالا ،الؾفالؿ اهالدكا
صالالراطؽ الؿسالالتؼقؿ ،الؾفالالؿ اجعؾـالالا مالالـ ىبالالا ك الصالالالحقـ الالالذيـ لضالالق
ىـفؿ ،الؾفؿ وفؼـا لؾتخؾالؼ باللخةبفؿ وىؼائالدهؿ وأىؿالالفؿ ،الؾفالؿ اجعؾـالا
مـ أولقائؽ الؿتؼقـ وحزبؽ الؿػؾحقـ الػائزيـ بمـات الـعقؿ ،الؾفؿ اُػالر
آلبائـالالا وأمفاتـالالا و الالائر برباتـالالا وأزواجـالالا وذلياتـالالا ،الؾفالالؿ اجعؾفالالؿ هالالدا
مفتالالديـ ،الؾفالالؿ أصالالؾ والالبال الؿسالالؾؿقـ ووالالابا:ؿ ،الؾفالالؿ أصالالؾ أحالالقال
الؿسؾؿقـ ،الؾفؿ أصؾ ول أمقلكا ،الؾفؿ أصالؾ ولالل أمركالا وولالل ىفالده
وبطاكتف ،الؾفؿ ُ ِّار أىقانؿ الخقر ،الؾفؿ الزبفالؿ األىالقان الـاصالحقـ يالا
لل العالالالؿقـ ،الؾفالالؿ اكصالالر يـالالؽ وأىالال ِؾ ُؾؿتالالف واحػالالظ بة كالالا وبالالة
الؿسالؾؿقـ ،الؾفالؿ مالالـ ألا بالبة الؿسالالؾؿقـ الق ً ا فلوالالغؾف بـػسالف ،واجعالالؾ
تدمقرا ىؾقف ،الؾفؿ اُػر لـا ذكقبـالا وإ الرافـا
ُقده كحره ،واجعؾ تدبقره
ً

أمركا وثب أبدامـا واكصركا ىؾك الؼقم الؽافريـ ،الؾفؿ أ ِّمـَّا أوطاكـالا و َأ ِ ِم

األمالالـ وال الالتؼرال لبقىـالالا ،الؾفالالؿ اُػالالر لـالالا ولؾؿسالالؾؿقـ والؿسالالؾؿات
األحقا مـفؿ واألمقات ،إكؽ ؿقع بري ممق الدىقات ،وآخالر ىقاكالا
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أن الحؿد هلل لل العالؿقـ ،وصؾك اهلل و ؾؿ وبالك ىؾك كبقـا محؿد وىؾالك
آلف وصحبف أجؿعقـ.

حولت المادة الصوتية إلى نصية كما ألقيت ولم تتم مراجعتها من قبل الشيخ

