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يرقدرا ق ًدا م ار ًيًدا يقدف ،يؿدا حدن روـدا و رأدك ،وأ دؾل
الحؿد هلل رب العالؿقـ ،أحؿدده حؿددا ً
أيؿ َؾ ِ
أتؿ ِ
قـ إلك قم الد ـ.
قـ َ
وأسؾؿ عؾك محؿد وـ ع د اهلل الة وسال ًما دائؿقـ َ
أما وعدُُ :
يسالم اهلل عؾقؽؿ ورحؿتف وورياتف ،أسلل اهلل -عز وجؾ -أن رزقـل وإ ايؿ العؾدؿ الـدايع والعؿدؾ
الصالح.
أ فا إح ة الؽدرام ،هدذه الؿادالس الؿ اريدة هدل مادالس خقدر ودنذن اهلل تعدالك عؾدك مدـ دفدها
الـصقص الدقاردة عدـ رسدقل اهلل  -دؾك اهلل عؾقدف وسدؾؿ-
وحضرها ،وٓ خػك عؾك ر ػ عؾؿؽؿ
ُ
الدالة عؾك يضؾ ماالس الذير ،ولقس الؿؼام مؼام سدرد هدذه الـصدقص ،وإكؿدا إمدر تدذيقر وؿدا أكدتؿ
آتقن إلقف ،وما تر دوكف ونذن اهلل -عز وجؾ -مـ اهلل -جؾ وعال.-
أ ؽر اهلل -جؾ وعالً -
أوٓ عؾك هذا الؾؼاء الطقن الؿ ارك ،ثؿ ُأ َثـل والشؽر لإلخقة الؼائؿقـ عؾك
هذا الاامع الؿ ارك ،ونقامة هذه الؿـا ط الؿ ارية الـايعة التل لفا إثر الؽ قر ونذن اهلل -جؾ وعال -يف
الدعقة إلك اهلل -س حاكف وتعالك ،-وكشر العؾؿ الـايع ،ثؿ ُأ َثؾث والشؽر لؽؿ أكتؿ أ فدا الحضدقر واسدلل
اهلل -عز وجؾ -أن ؽتدن أجدريؿ ،و ؽتدن آثداريؿ ،و اعدؾ هدذا الؿاؾدس ماؾدس خقدر ووريدة عؾدك
الاؿقع.
ثددؿ الحددد ث عددـ هددذه الؿحاأددرة ،أو عددـ السؾسددؾة التددل اختارهددا اإخددقة -ويؼفددؿ اهلل -لفددذه
الؿحاأرات ،والتل َعـْقكدقا لفدا وة دة مدـ يتداب اهلل -عدز وجدؾ« :-ي فدداهؿ اقتدده» وكحدـ مدع هدمٓء
الؿؼ َت َدَ ى هبؿ يف الحد ث عـ أخالق إك قاء -عؾقفؿ الصالة والسدالم ،-يالؿحاأدرة عـقاادا «أخدالق
ُ
إك قاء يف أقء يتاب اهلل -عز وجؾ »-ومـ قرأ يتاب اهلل -جؾ وعال -سقؼػ عؾدك آ دات يرقدرة شدقر
يقفا -س حاكف وتعالك -ولك قائف ورسؾف ،و ذير ر ًيا مـ أخالقفؿ و ػاهتؿ التل َج َ َؾفؿ اهلل -عز وجؾ-
عؾقفا.
ق ؾ الدخقل يف ذير أخالق إك قداء ٓ ودد أن كشدقر إلدك أهؿقدة إخدالق الحسدـة ،وأن هدذا الشدر
الحـقػ قد حث عؾك يؾ خ ُؾؼ ير ؿ ،واك عـ يؾ خ ُؾؼ سقب ،ودؾ جداء عـدد أحؿدد و قدره أن الـ دل -
ؾك اهلل عؾقف وسؾؿ -قال« :إِك َؿا ُو ِع ْر ُت ُِٕ َتؿ َؿ َم َؽ ِ
ار َم ْإَ ْخ َال ِق».
إِك َؿا ْإُ َم ُؿ ْإَ ْخ َال ُق َما َو ِؼ َق ْت *** َينِ ْن ُه ُؿ َذ َه َ ْت َأ ْخ َال ُق ُف ْؿ َذ َه ُقا
يالخؾؼ الحسـ أعظؿ وأثؼؾ ما قأع يف مقزان الع د قم الؼقامة ،وـص وخرب الصدادق الؿصددوق
قأع يِل مِ َقز ِ
ان ا ْل َع ْ ِد َ ْق َم ا ْل ِؼ َقا َم ِة َت ْؼ َقى اهللِ َو ُح ْس ُـ ا ْل ُخ ُؾد ِؼ»،
 -ؾك اهلل عؾقف وسؾؿ ،-إذ قالَ « :أ ْث َؼ ُؾ َما ُ َ ُ
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وؾ قال  -ؾك اهلل عؾقف وسؾؿ« :-إِن ا ْل َع ْ َدَ َل ُق ْدْ ِر ُك وِ ُح ْس ِـ ُخ ُؾ ِؼ ِف َد َر َج َة الصائِ ِؿ ا ْل َؼدائِ ِؿ» ،الصدائؿ الدذي ٓ
ػطر والؼائؿ الذي ٓ ػرت.
ولذلؽ جاءت و ا ا رسقل اهلل  -ؾك اهلل عؾقف وسؾؿ ٕ -حاوف وحسـ الخؾؼ ،يؿدا أو دك أودا
ِ
اس وِ ُخ ُؾ ٍؼ َح َس ٍـ» ،يؾ هذا دل عؾك أهؿقة وعظؿ
اهلل َح ْق ُر َؿا ُيـْ َت َو َخال ِؼ الـ َ
ذر ومعاذا وأكسا يؼال« :ات ِؼ َ
ويضؾ التخؾؼ وإخالق الحسـة.
ولفذا ذير عـد اوـ ع اس -رأل اهلل عـفؿا -أن امرأة ذيروا مـ دالهتا و دقامفا ،إٓ أادا تدمذي
جقرااا ،يؼالِ « :هل يِل الـ ِ
ار».
لذلؽ إخالق الحسـة جدد ر ودالؿممـ أن عـدك هبدا ،وأعظدؿ مدا عدقـ الع دد وعدد تقيقدؼ اهلل -عدز
وجؾ -عؾك إخذ وإخالق الحسـة :أن ـظر إلدك الؼددوة الحسدـة يف ذلدؽ ،وهدؿ أك قداء اهلل ورسدؾف -
عؾقفؿ الصالة والسالم.-
كتحدث أ فا إح ة الؽرام عـ معـك الخؾؼ ،الخؾؼ يؿا تعؾؿقن هق هقاة راسخة يف الدـػس ،تددعق
إلك يعؾ الخقر وترك الشر ،أو العؽس ،هل هقاة راسخة يف الـػس إما أن تدعق اح فا إلك يعدؾ الخقدر
وترك السقب مـ الؼقل والعؿؾ ،وإما أن تدعق اح فا إلك خالف ذلؽ ،قال اهلل -جؾ وعال -يف سقرة
الشؿس ،أقسؿ يف هذه الصقرة وؽؿ قسؿ؟ و َل َح َدَ َع َش َر َق َسد ًؿا ،أ دقل قسدؿ يف يتداب اهلل يف هدذه السدقرة،

دار إِ َذا جالهدا * والؾقد ِؾ إِ َذا ْغ َشداها * والسدؿ ِ
الهدا * َوالـ َف ِ
﴿ َوالش ْؿ ِ
اء
َ
َ َ
اها * َوا ْل َؼ َؿ ِر إِ َذا َت َ
س َو ُأ َح َ
َ
َ ْ
َ
َ
َاها * َوإَ ْر ِ
اها * َو َك ْػ ٍ
اها﴾ [الشدؿس]8 -1 :
قر َها َو َت ْؼ َق َ
ض َو َما َ َح َ
َو َما َوـَ َ
س َو َما َسق َاها * َي َل ْل َف َؿ َفا ُي ُا َ

اها﴾ [الشؿس ،]9 :ققؾ أن هذا جقاب الؼسدؿ ،جدقاب إقسدام إحدد عشدر هدق
أيؿؾ ﴿ َقدْْ َأ ْي َؾ َح َمـ َزي َ

اها﴾ زيك هذه الـػس عـل ،وققؾ إن جقاب الؼسدؿ ققلدف -جدؾ
ققلف -جؾ وعالَ ﴿ :-قدْْ َأ ْي َؾ َح َمـ َزي َ

اها﴾ [الشؿس ]11 :وهق أجقد.
وعالَ ﴿ :-يَذ َو ْت َث ُؿق ُد وِ َط ْغ َق َ

داها﴾
داب َمدـ َدس َ
ولؽـ عؾك يؾ حال كليت عؾك الاقاب إولَ ﴿ ،قدْْ َأ ْي َؾ َح َمـ َزي َ
اها * َو َقددْْ َخ َ

[الشدؿس ،]11 ،9 :أيؾح :أي ياز والؿطؾقب وكاك مـ الؿرهقب ،مـ زيك كػسف ولن أوعددها عدـ يدؾ خ ُؾدؼ
ذمقؿ ،وألزمفا يؾ خؾؼ حسـ ،وقد خاب مـ دساها دكسفا وإخالق وإققال السقاة الؼ قحدة ،أعداذ
اهلل وإ ايؿ مـ هذه الحال.
إذن :هذا ما تعؾؼ والحد ث عـ إخدالق ،وعدـ أهؿقتفدا ،والؽدالم حدقل هدذا طدقل ،ولؽدـ لدـ
كستطرد يف ذلؽ إوؼا ًء عؾك مقأق الؿحاأرة.
إذن :أخالق مـ؟ إك قاء ،وإك قاء مـ هؿ؟ إك قاء جؿع ك ل ،وققؾ :إن الـ ل هق الرسقل ،وققدؾ:
إن ثؿة ير ًقا وقـ الـ ل والرسقل ،يؿـ عرف الػرق مـؽؿ؟
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تػضؾ ا أخل..
{}..... ....
أعطـا الؼقل الراجح عـدك.
{}..... ....
هذا الراجح عـدك؟ عـدك أكت؟
{}.... ....
كر د الؼقل الراجح عـد الؿتؽؾؿ ،أكت رجحت هذا قدمتف ورجحتف ..تػضؾ.
{}..... ....
إذن :ذير إخ الؽر ؿ التعر ػ أو الػرق الدارج عـد الـاس ،أن الرسقل هق مـ أوحدل إلقدف وشدر
وأمر وت ؾقغف ،والـ ل مـ أوحل إلقف وشر ولؿ ممر وت ؾقغف ،وهذا يف الحؼقؼة لقس دقق ًؼا ،وإكؿا الصحقح
ما رجحف اوـ تقؿقة -رحؿف اهلل تعالك -ولن الرسقل هق مـ أوحل إلقف وشر وأمر وت ؾقغف ،والـ ل مـ لؿ
لت وشر عة جد دة ،هق ؾغ و ممر والت ؾقغ لؽـف ٓ ليت وشر عة جد دة.
يـليت وؿرال إوراهقؿ رسقل ك ل ،ولقط ك لٕ :ن لق ا ر عتف ر عة مـ؟ إوراهقؿ.
محاأريت مـؽؿ وإلقؽؿ ..كر د ا إخقان الؿشارية مـ الاؿقع.
إذن :إوراهقؿ ماذا؟ رسقل ك ل ،ولقط ك ل ،هذا مرال قأح لؽ الػرق.
كليت وعد هذا إلك همٓء الصػقة ،والرؾة مـ أك قاء اهلل ورسؾف -عؾقفؿ الصالة والسالم ،-والحدد ث
عـ همٓء الصػقة طقن و حؾق ،تستعذوف إلسـ ،وتطرب لف إسؿا ٕ :كف حد ث عـ ققم ا طػاهؿ

ِ ِ
الؿالئِ َؽ ِة ُر ُس ًدال
اهلل َ ْص َطػل م َـ َ
اهلل -عز وجؾ ،-اهلل -س حاكف وتعالك -صطػل مـ ع اده ما شاءُ ﴿ ،
َدان َلفدؿ ِ
َومِ َـ الـ ِ
الخ َق َدر ُة ُسد ْ َح َ
ان اهللِ َو َت َعدا َلك
َدار َمدا َي َ ُ ُ
اس﴾ [الحجَ ﴿ ،]75 :و َر ُّو َؽ َ ْخ ُؾ ُؼ َما َ َشدا ُء َو َ ْخ َت ُ
َعؿا ُ ْش ِر ُي َ
ُقن﴾ [الؼصص ،]68 :ياهلل -جؾ وعال -اختص همٓء الصػقة مـ وقـ سائر الخؾدؼ ،وهلل -جدؾ
اهلل َأ ْع َؾ ُدؿ َح ْقد ُ
دث َ ْا َع ُدؾ ِر َسدا َل َت ُف﴾ [إكعدام ]124 :لحؽؿدة والغددة
وعدال -الحؽؿدة ال الغدة يف ا دطػائفؿ ﴿ ُ
ا ددطػاهؿ -س د حاكف وتعددالك -واختددارهؿ ،ولددذلؽ ا ددطػاهؿ -جددؾ وعددال -وج د ؾفؿ عؾددك أحسددـ
إخالق وأيضؾ الط ا -عؾقفؿ الة اهلل وسالمف.-
مـ إدلة الدالة عؾك هذا الؿعـك ققل اهلل -عز وجدؾ -يف سدقرة إكعدام لؿدا ذيدر قصدة إودراهقؿ -

ِ
ٍ
ِِ
ِ
قؿ
عؾقف السالم -قالَ ﴿ :وتِ ْؾ َؽ ُحا ُتـََا آ َت ْقـَ َ
قؿ َع َؾك َق ْقمف َك َْر َي ُع َد َر َجات مـ ك َشا ُء إِن َرو َؽ َحؽ ٌ
َاها إِ ْو َراه َ
ِ
ُقحا َهدََ ْ ـََا مِدـ َق ْ ُدؾ َومِدـ ُذر تِ ِدف َد ُاوو َد َو ُسد َؾ ْق َؿ َ
قؿ * َو َو َه ْـََا َل ُف إِ ْس َح َ
ان
قب ُي ًُال َهدََ ْ ـََا َو ُك ً
اق َو َ ْع ُؼ َ
َعؾ ٌ
ِ
ِ ِ
ِ
قسك َو َه ُار َ
داس
قس َ
قسدك َوإِ ْل َق َ
َو َأ ُّ َ
الؿ ْحسـق َـ * َو َز َي َِر ا َو َ ْح َقدك َوع َ
ون َو َي ََذل َؽ َك َْا ِزي ُ
ػ َو ُم َ
قب َو ُ ُ
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حقـ * وإِسؿ ِ
ِ ِ
اع َقؾ َوا ْل َق َس َع َو ُ ق ُك َُس َو ُلق ًا َو ُي ًُال َيض ْؾـََا َع َؾك ال َعا َل ِؿق َـ * َومِد ْـ آ َودائِ ِف ْؿ
ُي ٌُّؾ م َـ الصال َ َ ْ َ
َاهؿ إِ َلدك ِ در ٍ
ِ
ِ
اط ُّم ْسد َت َِؼ ٍ
قؿ * َذل ِ َ
دؽ ُهددََ ى اهللِ َ ْف ِددي وِ ِدف َمدـ
اج َت َ ْقـَ ُ
َو ُذر ات ِف ْؿ َوإِ ْخ َقاك ِف ْؿ َو ْ
َ
َاه ْؿ َو َه َدَ ْ ـَ ُ ْ
ِ
َشاء مِـ ِع ِ
َاب َوا ْل ُح ْؽ َؿ
اد ِه َو َل ْق َأ ْ َر ُيُقا َل َح ِ َط َعـْ ُْفؿ ما َيَا ُكُقا َ ْع َؿ ُؾق َن * ُأ ْو َلاِ َؽ ال ِذ َـ آ َت ْقـَ ُ
َاه ُؿ الؽ َت َ
َ ُ ْ َ
والـُّ ق َة َينِن ْؽ ُػر وِفا ه ُم ِ
ٓء َي َؼدْْ وي ْؾـََدا وِفدا َققمدا لقسدقا وِفدا وِ َؽدايِ ِر ـ * ُأو َلاِ َ ِ
اهلل﴾
َ ْ َ َ
َ ْ
َ
َ
َ ُ
َ ْ ً ُْ
دؽ الدذ َـ َهددََ ى ُ
[إكعدام ،]91 -83 :هذا هق الشاهد﴿ :أولاؽ الذ ـ هدى اهلل﴾ ،ياهلل هداهؿ -جؾ وعال ،-هداهؿ ٕحسـ
إخالق وأيضؾفا وأ ريفا  -ؾقات اهلل وسالمف عؾقفؿ.-

ِ
لؿا ذير اهلل -جؾ وعال -ر ًيا مـ أك قائف ورسؾف يف سقرة مر ؿَ ﴿ :وا ْذ ُي ُْر يِل الؽِ َت ِ
قؿ إِكد ُف
َاب إِ ْو َدراه َ
َي َ
َان ِ د ًؼا ك ِ ًقا﴾ [مر ؿ ،]41 :ثؿ ذير مقسك ثؿ ذير إسؿاعقؾ ،ثؿ ذير إدر س ،ثؿ قالُ ﴿ :أ ْو َلاِ َؽ ال ِدذ َـ
َأ ْكعؿ ال ّؾف َع َؾق ِفؿ مـ الـ ِققـ مِـ ُذر ِة آدم ومِؿـ حؿ ْؾـََا مع ُكقحٍٍ ومِـ ُذر ِة إِور ِ
اهق َؿ َوإِ ْس َرائِ َقؾ َومِؿد ْـ
َ
ََ َ ْ َ َ َ َ
َ
َ
َ َ ُ ْ
َْ
ِ
اج َت َ ْقـََا﴾ يداهلل تعدالك هدق الدذي هدداهؿ،
اج َت َ ْقـََا﴾ [مدر ؿ ،]58 :وهذا هق الشاهد﴿ :مؿ ْـ َهدََ ْ ـََا َو ْ
َهدََ ْ ـََا َو ْ
وهق الذي اجت اهؿ -س حاكف وتعالك.-
إذن :ليت سمال هـا :لؿاذا جعؾ اهلل -عز وجؾ -همٓء إك قاء قدوة ،ولؿاذا وجف إمر لؿحؿدد -

ِ
ِ
اهلل َي
ؾك اهلل عؾقف وسؾؿ -وإ الة وٕمتف ت ع يف ققلفُ ﴿ :أ ْو َلا َؽ الذ َـ َهدََ ى ُ

ِ

ؿ ا ْق َتَد ْه﴾ [إكعام:
ِ ُفدََ ُاه ُ

 ]91لؿاذا؟
{}..... ....
السمال مرة أخرى :لؿاذا أمر الـ دل  -دؾك اهلل عؾقدف وسدؾؿ -وأمدرت أمتدف وعدده وآقتدداء هبدمٓء
اه ُؿ﴾،
إك قاء ،أو عؾك الدقة :آقتداء هبدي همٓء إك قاءٕ :كف لؿ ؼؾ :ي فؿ اقتده ،وإكؿا قالَ ﴿ :ي ِ ُفدََ ُ
يآقتداء هبداهؿ ولقس وذواهتؿ ،ما الاقاب؟
{}..... ....
هذا جقابٕ :ن إك قاء أخقات لعالت ،د ـفؿ واحد وأمفاهتؿ تك ،كر د جقا ًوا أدق.
{}..... ....
أحسـتٕ :اؿ الصػقة الذ ـ ا طػاهؿ اهلل واجت داهؿ ،وهدؿ معصدقمقن عدـ الشدرك وعدـ ي دائر
الذكقب ،وٓ ؼرون عؾك غائر الذكقب ،ياهلل -جؾ وعال -ا طػاهؿ وج ؾفؿ عؾك أحسـ إخدالق،
لذلؽ أمر -جؾ وعدال -والتلسدل وآقتدداء هبدؿ ،يؿدا قدال -جدؾ وعدال -يف سدقرة إحدزاب يف سدقاق
عاقن يف هذه السقرة ،وهذه السقرة والؿـاس ة مـ ؼرأها و تلمؾ يصقلفا وتراوطفا يلكف عدقش يف وقدت
الـ ل  -ؾك اهلل عؾقف وسؾؿ.-
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هذه السقرة محقرها يؾفا يف الحد ث عـ وقت الـ ل  -ؾك اهلل عؾقدف وسدؾؿ -وداختالف الؿحداور

دقل اهللِ
َدان َل ُؽدؿ يِدل رس ِ
َ ُ
التل يف هذه السقرة ،الشاهد قال -جؾ وعدال -يف ثـا دا هدذه السدقرةَ ﴿ :ل َؼددْْ َي َ ْ
ِ
ُأ ْس َق ٌة َح َسـَ ٌة ل َؿـ َي َ
اهلل َيَرِ ًقرا﴾ [إحزاب.]21 :
اهلل َوا ْل َق ْق َم أخ َر َو َذ َي ََر َ
َان َ ْر ُجق َ
قال اوـ يرقر :هذه أ ة أ ؾ يف التلسل والـ ل  -ؾك اهلل عؾقدف وسدؾؿ -يف أققالدف وأيعالدف وجؿقدع
أحقالف.

قن إِ َلدك الـ ِ
َداه ْؿ َأئِؿد ًة َددْْ ُع َ
دار﴾ [الؼصدص،]41 :
أ ؾ ،أسقة حسـةٕ :ن هـاك أسدقة سدقاةَ ﴿ ،و َج َع ْؾـَ ُ

هـاك أئؿة هدى ،وهـاك أئؿة أاللة ،يعؾقؽ ولئؿة الفدى واحذر أئؿة الضاللة.
إذن :هذا أ ًضا مـ أ ات الدالة عؾك أن اهلل تعالك هدى هدمٓء إك قداء وا دطػاهؿ ،أ ًضدا هدمٓء
إك قاء -عؾدقفؿ السدالم -لفدؿ أخدالق ،ولفدؿ دػات ،وهدل يرقدرة ،وٓ ؿؽدـ أن كدليت عؾدك دػاهتؿ
وأخالقفؿ يف مرؾ هذه الؿحاأرة ،ولؽـ حس ل وإ ايؿ يف هذه الؿحاأرة أن كؼػ مققػ تدور يف آ ات
يتاب اهلل -عز وجؾ ،-كؼتطػ مـ ثؿاره القاكعة ،ما سؿح ودف الققدت ،كؼدػ عؾدك وعدض الصدػات ،ودؾ
عؾك أورزها ،ق ؾ أن كدخؾ وكؾج يف هذه إخالق الؽر ؿة لفمٓء الرؾدة الؿ اريدة مدـ أك قداء اهلل ورسدؾف،
ليت سمال :اهلل -جؾ وعال -و ػ وعض أك قائف و عض إخالق ،ولؿ صػ وعضفؿ وتؾؽ إخدالق؟
هؾ معـك هذا أن الذ ـ لؿ صػفؿ وتؾؽ إخالق قر متصػقـ هبا؟
اهلل -جؾ وعال -اختص وعض أك قائف ورسؾف -عؾقفؿ السالم -وذير أخالق تخؾؼدقا هبدا ،و دػات

مرال قال عـ كقح﴿ :إِكد ُف َي َ
قرا﴾ [اإسدراء ،]3 :لدؿ دذير عدـ
اتصػقا هبا ،ولؿ ذير قرهؿً ،
َدان َع ْددًً ا َ د ُؽ ً
قسػ عـ قكس أكف ؽقر ،ذيرها عـ وعض إك قاء وو ػفؿ هبذه الصػة ،وو ػفؿ هبذا الخؾؼ دون
وعض ،هؾ الذ ـ لؿ ق ػقا ولؿ ـعتقا هبذا الخؾؼ قر متصػقـ وف؟
الاقاب ،ٓ :وؾ هؿ متصػقن ،ولؽـ ذير هذا الـ دل هبدذه الصدػة ٕادا إودرز يف خؾدؼ هدذا الـ دل،
مرال ك ل اهلل كقح -عؾقف السالم -والشؽر ،وخصف اهلل تعالك وأورز هذه الصػة وهذا الخؾؼ ،يؼدال:
يامتاز ً

﴿إِك ُف َي َ
قرا﴾ [اإسراء.]3 :
َان َع ْدًً ا َ ُؽ ً
وهـاك ػة عامة ا رتك يقفا إك قاء يؾفؿ عؾك قدر واحد ،ووعض إخالق تػاأؾ يقفدا إك قداء:

ِ
الر ُس ُؾ َيض ْؾـََا َو ْع َض ُف ْؿ َع َؾك َو ْع ٍ
ض مدـْ ُْفؿ
ٕن اهلل -جؾ وعال -يضؾ وعض إك قاء عؾك وعض﴿ ،ت ْؾ َؽ ُّ
ات وآ َتقـََا ِعقسك اوـ مدر ؿ ال قـَ ِ
ٍ
َدات َو َأ ددْْ َكَا ُه وِد ُروحِِ ال ُؼددُُ ِ
س﴾ [ال ؼدرة:
َ ْ َ َ ََْ َ
اهلل َو َر َي َع َو ْع َض ُف ْؿ َد َر َج َ ْ
مـ َيَؾ َؿ ُ
َ ﴿ ،]253و َل َؼدْْ َيض ْؾـََا َو ْع َض الـ ِقق َـ َع َؾك َو ْع ٍ
دقرا﴾ [اإسدراء ،]55 :إذن :التػضدقؾ واقدع،
ض َوآ َت ْقـََا َد ُاو َد َز ُو ً
ولؽـ ما الاقاب؟
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ققل الـ ل  -ؾك اهلل عؾقف وسؾؿ -يؿا عـد ال خاري و قدرهُ َٓ « :ت َػضد ُؾقكِل َع َؾدك ُ دق ُك َس ْود ِـ َمتدك»
قرأكا آ تقـ ق ؾ قؾقؾ يف تؼر ر تػضقؾ إك قاء وعضفؿ عؾك وعض ،ثؿ ليت حد ث حقح ر ح يف الـفل
عـ تػضقؾ الـ ل  -ؾك اهلل عؾقف وسؾؿ -عؾك دقكس ودـ متدك ،وهدق  -دؾك اهلل عؾقدف وسدؾؿ -أيضدؾ
إك قاء والؿرسؾقـ ،ما الاقاب؟
هذا الاقاب ستحؼ جائزة؟
أعقد السمال ..عؾقؽؿ والسدؽقـة حتدك تغشدايؿ السدؽقـة ..السدمال مدرة أخدرى :قرأكدا ققلدف تعدالك:

ِ
الر ُس ُؾ َيض ْؾـََا َو ْع َض ُف ْؿ َع َؾك َو ْع ٍ
دض﴾ [ال ؼدرة ،]253 :وقرأكدا ققلدف -جدؾ وعدالَ ﴿ :-و َل َؼددْْ َيضد ْؾـََا
﴿ت ْؾ َؽ ُّ
َو ْع َض الـ ِقق َـ َع َؾك َو ْع ٍ
ض﴾ [اإسراء ،]55 :ثؿ ليت حد ث حقح يف ال خاري ققل الـ ل  -ؾك اهلل عؾقدف
وسؾؿُ َٓ « :-ت َػض ُؾق ِ َع َؾك ُ ق ُك َس ْو ِـ َمتك» ،ما الاقاب؟
{}..... ....
هذا أحد إجقوة ،أكف تقاأع وإزراء مـ الـ ل  -ؾك اهلل عؾقف وسؾؿ -لـػسف.
الاقاب الرا :
{}..... ....
يف الـ قة؟ الـ قة واحدة ،يؾفؿ أك قاء ،الـ قة مـزلة واحدة يؾفؿ ك ل قحك إلقف ،كعؿ.
{}..... ....
أحسـت ..هذا مـ أحسـ إجقوة ٕن لفذا الحد ث قصة ،لؿا لطؿ أحد إكصار لؿا قال القفقدي
والذي يضؾ مقسك عؾك محؿد ،وقال إكصداري والدذي يضدؾ محؿددًً ا عؾدك مقسدك ،يحصدؾ وقـفؿدا
خالف ومـازعة ،يؼال الـ ل  -ؾك اهلل عؾقف وسؾؿُ َٓ « :-ت َػض ُؾقكِل َع َؾك ُ ق ُك َس ْو ِـ َمتك» ،ثؿ ذير مـزلدة
قن قم ا ْل ِؼقام ِةَ ،يدنِ َذا مقسدك ِ
آخد ٌذ وِ َل َحد ِد َقد َقائِ ِؿ ا ْل َعد ْر ِ
شَ ،يد َال َأ ْد ِري َأ َيد َ
اق
مقسك يؼالَ « :ينِن الـ َ
ُ َ
اس ُ ْص َع ُؼ َ َ ْ َ َ َ

قز َي وِ َص ْع َؼ ِة ال ُّط ِ
َق ْؾِل َأ ْم ُج ِ
قر» ،وقـ مـزلة مـ؟ مقسك ،ينذا يان التػضقؾ ػضل إلك اكتؼاص الؿػضدقل
أو حصقل تعصن وخالف وكزا  ،ـفك عـف ،لؽـ مؼام التػضقؾ واقع ،وإك قاء شفدون وػضدؾ الـ دل
 ؾك اهلل عؾقف وسؾؿ -عؾقفؿ جؿق ًعا ،واهلل -جؾ وعدال -قدد ودقـ مـزلتدف ،ومـزلتدف تظفدر جؾقدة يف دقمالؿققػ ،قم العر ات ،حتك ليت الـاس إلك آدم ثؿ إلك كقح إلك إوراهقؿ إلك مقسك ثدؿ عقسدك يؾفدؿ
ؼقل :كػسل كػسل اذه قا إلك قري ،حتك لتقا محؿدًً ا  -ؾك اهلل عؾقدف وسدؾؿ ،-يقؼدقلَ « :أ َكَدا َل َفدا َأ َكَدا
واأحا وظاهرا وجؾقا وحؿد اهلل تعالك.
َل َفا» الحد ث ،إذن :هذا ٓ ود أن ؽقن
ً
كليت ا إخقان وعد ذلؽ إلك القققف عؾك أودرز إخدالق التدل و دػ اهلل -جدؾ وعدال -هبدا أك قداءه
ورسؾف.
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أورز ػة وهل يف القاقع لفا أهؿقة يربى ،و ان عؾك الؿسؾؿ أن عتـل هبذه الصدػة عـا دة ي قدرة:
ٕن عؾقفا مدار الد ـ ،ومدار ق قل إعؿال عؾك هذا الخؾؼ وعؾك هذه الصػة ،وهل اإخالص.

ِ
اهلل
قال اهلل -جدؾ وعدال -عدـ ك قدف محؿدد  -دؾك اهلل عؾقدف وسدؾؿُ ﴿ :-ق ْدؾ إِكدل ُأم ْدر ُت َأ ْن َأ ْع ُ َددَ َ
ِ
اهلل َأ ْع ُدُُ ُم ْ
خؾِ ًصا ل ُف ِد ـ ِدل﴾ [الزمدر ]14 :إذن :اإخدالص دا
ُم ْخؾ ًصا ل ُف الد َـ﴾ [الزمر ،]11 :وعددهاُ ﴿ :ق ِؾ َ
إخقان خؾؼ ير ؿ و ػ اهلل -جؾ وعال -أك قاءه ورسؾف ،وهدؿ عؾدك درجدة واحددة يف اإخدالص هلل -

جؾ وعالٕ :-ن يؾ ك ل إذا دعا ققمف ماذا ؼقلَ ﴿ :و َمدا َأ ْس َدل ُل ُؽ ْؿ َع َؾ ْق ِدف مِد ْـ َأ ْج ٍدر﴾ [الشدعراء﴿ ،]119 :إِ ْن
َأ ْج ِر َي إِٓ َع َؾك اهللِ﴾ [ دقكس ،]72 :يال تغل ودعقتف أجرا إٓ مـ اهللُ ﴿ ،ق ْدؾ َمدا َأ ْس َدل ُل ُؽ ْؿ َع َؾ ْق ِدف مِد ْـ َأ ْج ٍدر
ِ
الؿ َت َؽؾ ِػق َـ﴾ [ص ،]86 :هذا خطاب اهلل -جؾ وعال -لـ قف محؿد  -ؾك اهلل عؾقف وسؾؿ.-
َو َما َأ َكَا م َـ ُ

لؽـ اهلل تعالك خص وعدض أك قائدف ورسدؾف هبدذا الصدػة ،يؼدال عدـ قسدػ -عؾقدف السدالم ،-قدال:
ِ ِ ِ
ِ
دقـ﴾ عؾدك قدراءة،
﴿ َي ََذل ِ َؽ لِـَ َْص ِر َ
الؿ ْخؾِص َ
السدق َء َوا ْل َػ ْح َشدا َء إِكد ُف مد ْـ ع َاد َكَدا﴾ [ قسدػُ ﴿ ،]24 :
ف َعـْْد ُف ُّ

ِ ِ ِ
الؿ ْ
خ َؾ ِصددق َـ﴾ ،أخؾصددف اهلل -جددؾ وعددال،-
وقددرق قددراءة س د عقة ددحقحة متددقاترة ﴿إِك د ُف م د ْـ ع َاد َكددا ُ
ِ
قـ﴾ وػتح الالم ،أي أن اهلل تعالك أخؾصف وا طػاه ولحسـ إخالق وأ ق فدا ،والؿخؾِصدقـ
الؿ ْخ َؾص َ
﴿ ُ

مـ اإخالص ،واإخالص وتعر ػ الؿختصر هق :تخؾقص إعؿال وإققال مـ قائن الشرك ،وأن
ؽقن الؼصد يؾف هلل وحده ،ياهلل -جؾ وعال -رف الػاحشة والسقء عـ ك قف ورسدقلف قسدػ -عؾقدف
السالم -لؿاذا؟ ٕكف يان مـ الؿخؾصقـ.
إذن :واإخالص ا إخقان ـاق الؿرء مـ الػتـ ،خؾصف اهلل -جؾ وعال -ونخال دف ،خؾصدف اهلل -

السدق َء َوا ْل َػ ْح َشدا َء إِكد ُف﴾ عـدل
جؾ وعال -مـ الػتـة ونخال ف -عؾقف السالمَ ﴿ ،-ي ََذل ِ َؽ ل ِـَ َْص ِر َ
ف َعـْ ُف ُّ
ٕكف يان مـ الؿخؾِصقـ هلل -س حاكف وتعالك.-

أ ًضا و ػ ك قف ورسقلف مقسك -عؾقف السالم -وصػة اإخالصَ ﴿ :وا ْذ ُي ُْدر يِدل الؽِ َت ِ
قسدك
َداب ُم َ
دان ُم ْخؾِ ًصدا﴾ ،وقددرق ﴿إِكد ُف َيد َ
ان﴾ [مدر ؿُ ﴿ ،]51 :م ْخؾِ ًصدا﴾ قددراءة متددقاترة دحقحة﴿ ،إِكد ُف َيد َ
إِكد ُف َيد َ
دان
ُم ْخ َؾ ًصا َو َي َ
َان َر ُس ً
قٓ ك ِ ًقا﴾ [مر ؿ ،]51 :إذن :ك ل اهلل ويؾقؿف مقسك -عؾقف السالم -مؿـ و دػفؿ اهلل -
جؾ وعال -هبذا الخؾؼ الؽر ؿ وهق خؾؼ اإخالص.
الذي عـقـا مـ هذا الخؾؼ هق أن كتلسك هبمٓء إك قداء يف ؾ دؽ لؾعؾدؿ ،يف دعقتدؽ إلدك اهلل -عدز

وجؾُ ﴿ ،-ق ْؾ َه ِذ ِه َس ِقؾِل﴾ أي ر ؼتل ومـفالَ ﴿ ،أ ْد ُعق﴾ إلك مـ؟ إلك اهلل.

الشقخ اإمام الؿادد محؿد ودـ ع دد القهداب رحؿدات اهلل وورياتدف عؾقدف وعؾدقؽؿ وعؾقـدا وعؾدك
والد ـا والؿسدؾؿقـ أجؿعدقـ ،يف يتداب التقحقدد ،يف وداب الددعقة إلدك دفادة أن ٓ إلدف إٓ اهلل ،ذيدر يف
مسائؾ هذا ال اب ،مسللة قال يف هذه أ ةٕ :ن الن مـ دعق دعق إلك كػسف ،الن مـ ددعق وهدذا
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حقح هذا واقع لألسػ الشد د ،الن مـ دعق الـاس دعقهؿ إلك كػسف ،حن يررة الـاس حقلدف،
حن أن ظفر قتف ،حن أن ؽقن لف مؽاكة ،يؿا يف الحد ث الصدحقح عـدد مسدؾؿ و قدرهَ « :أو ُل َمد ْـ
ُت َسع ُر وِ ِف ُؿ الـ ُار َث َال َث ٌة» أحدهؿ قارق الؼدرآن والعدالؿ دمتك هبدا يقؼدال :مداذا عؿؾدت؟ خا دف رودف -جدؾ

آنَ ،ي َق ُؼ ُ
قؽ ا ْل ُؼ ْر َ
قؽ ا ْل ِع ْؾ َؿ َو َق َر ْأ ُت يِ َ
وعال ،-ؼقلَ « :ت َعؾ ْؿ ُت يِ َ
اهللَ :ي َذ ْو َتَ ،لؽِـ َؽ َت َعؾ ْؿ َت ا ْل ِع ْؾ َؿ ل ِ ُق َؼ َال:
قل ُ
َعال ِ ٌؿ»  ،الشقخ يالن ،احن الػضقؾة العالمة ،وقرأت لقؼال قارق ،يؼدد ققدؾ ،مدا أردتدف حصدؾتف ،الرـداء
والت اقؾ والتؼد ر أخذتف يف الدكقا ،يؼد ققؾ ،ثؿ أمر وف يسحن عؾك وجفف يف الـار.
يؾـحذر ا إخقان ،الخالص واإخالص ،ولؿا ذير عـد أحؿد اإخالص ،قدال :هدذا الخـداق ،لؿدا
ألػ أوق داود الساستا -رحؿف اهلل تعالك -يتاب السدــ ،وهدق تؾؿقدذ أحؿدد ودـ حـ دؾ -رحؿفدؿ اهلل
جؿقعا ، -قال لف أحؿد :لؿ يت دت السدــ؟ لؿداذا ألػتدف؟ قدال أودق داود :هلل ،قدال أحؿدد :هلل عز دز ،عـدل
عن ،زعؿ اإكسان أن هذا العؿؾ أو الؼقل هلل عز ز ،قر مستحقؾ ،لؽـف عز ز الازم ودف ،ولؽدـ قدؾ:
ح ن إلل لء يصـعتف.
إذن :اإخالص ا إخقان أمره عظقؿ ،يقاتفد القاحد مـا يف أن تؽقن أققالف وأعؿالف يؾفا هلل ،عؾدك
حد ققل اهلل -س حاكف وتعالك -مخا ا ك قف  -ؾك اهلل عؾقف وسؾؿ -يف سدقرة إكعدام يف آخرهدا قدال -

ِ
ِ
اي َو َم َؿاتِل ل ِؾ ِف َرب ال َعا َل ِؿق َـ * َ
ٓ َ ِدر َؽ َلد ُف َووِ َدذل ِ َؽ
جؾ وعالُ ﴿ :-ق ْؾ إِن َ التل َو ُك ُُسؽل َو َم ْح َق َ
ِ
الؿ ْسؾِ ِؿق َـ﴾ [إكعام ،]163 ،162 :حتك حقاتؽ هلل -جؾ وعال ،-تحقا هلل وتؿقت هلل.
ُأم ْر ُت َو َأ َكَا َأو ُل ُ

وأتذير يؾؿة لشقخـا العالمة اوـ واز -رحؿف اهلل تعالك -تؽتن وؿاء الذهن ،ؼقل :الحقاة يف س قؾ
اهلل أ عن مـ الؿقت يف س قؾ اهلل.
تلمؾقها :الحقاة يف س قؾ اهلل أ عن مـ الؿقت يف س قؾ اهلل ،هذا الشفقد دخؾ معرية وقتؾ ،اكتفت
حقاتف ،أما هذا العالؿ و الن العؾؿ ،والعامل مـ الؿسؾؿقـ عاش ااهد كػسف و ااهد قطاكف الؿر د،
و ااهد هذه الدكقا وزخريفا ،و صرب عؾك اعة اهلل ،وعـ معصقة اهلل ،يل فؿا أ عن.
الرا  ،الشفقد قتؾ ،كعؿ ٓ ؽ أن يػك و ارقة السققف يتـدة ،لؽـدف قتدؾ واكتفدت حقاتدف ،أمدا الدذي
عقش يف س قؾ اهلل هؿف هذا الد ـ ،وهؿف الدعقة إلقف ،وهؿف ت ؾقغ رسآت اهلل ،وهؿف إقامة الحاة عؾك

خؾؼ اهلل -جؾ وعال ،-حقاتدف تحتداج إلدك مااهددة وإلدك درب وإلدك مصداورةَ ﴿ ،دا َأ ُّ َفدا ال ِدذ َـ آ َمـُُدقا
اهلل َل َعؾ ُؽد ْدؿ ُت ْػؾِ ُحد َ
اهدددُُ وا يِقـَددا
دقن﴾ [آل عؿددرانَ ﴿ ،]211 :والد ِدذ َـ َج َ
ا ْ د ِ ُروا َو َ دداوِ ُروا َو َراوِ ُطددقا َوات ُؼددقا َ
ِ
الؿ ْح ِسـ ِق َـ﴾ [العـؽ قت.]69 :
اهلل َل َؿ َع ُ
َلـَ َْفد َ ـ ُف ْؿ ُس ُ َؾـََا َوإِن َ

إذن :ا إخقان هذا الخؾؼ الؽر ؿ عؾقـدا أن كتصدػ ودف ،وأن كحدرص أ دد الحدرص عؾدك أن تؽدقن
أعؿالـا يؾفا هلل وحده.
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اهلل تعالك قال عدـ ك قدف وخؾقؾدف إودراهقؿ -عؾقدف السدالم﴿ -إن إودراهقؿ يدان قاكتدا هلل﴾ هلل ٓ لغقدره،
والؼاكت مـ هق؟ مـ معا الؼـقت الطاعة ،أي أكف مطقع هلل -س حاكف وتعالك ،-و اعتدف اوتغداء مدا عـدد
اهلل -س حاكف وتعالك ٓ ،-أ قؾ وإ ايؿ مع هذا الخؾؼ.
أكتؼؾ إلك خؾؼ آخر مـ إخالق التل و ػ اهلل -جؾ وعال -هبا أك قاءه ورسدؾف يف يتاودف الؽدر ؿ،
مـ إخالق الصدق ،مـ إخالق الؽر ؿة التل و ػ اهلل -جؾ وعال -وعض أك قائف ورسؾف يف يتاودف،

و ػ ك قف محؿدًً ا  -ؾك اهلل عؾقف وسؾؿ -وذلؽ يؼالَ ﴿ :وال ِذي َجا َء وِالصدْْ ِق َو َ د َق وِ ِف ُأ ْو َلاِ َؽ ُه ُؿ
الؿت ُؼ َ
قن﴾ [الزمر ،]33 :مـ الذي جاء والصدق؟ محؿد  -ؾك اهلل عؾقف وسدؾؿ ،-ومدـ الدذي ددق ودف؟
ُ
أمتف وعده ،وأولفؿ أوق وؽر -رأل اهلل عـف ،-هق الذي ددق ودالـ ل  -دؾك اهلل عؾقدف وسدؾؿ -أول مدـ
آمـ وف و دقف -رأل اهلل عـف -وأرأاه.
أ ًضا مـ أ ات التل جداءت يف و دػ أك قداء اهلل ورسدؾف -عؾدقفؿ السدالم -والصددق ققلدف -جدؾ

وعال -عـ إدر س -عؾقدف السدالمَ ﴿ -وا ْذ ُي ُْدر يِدل الؽِ َت ِ
دس إِكد ُف َي َ
َدان ِ دد ًؼا ك ِ ًقدا﴾ [مدر ؿ،]56 :
َداب إِ ْد ِر َ
والصد ؼ أوؾغ مـ الصادق ،و ػف والصد ؼقة ،والصد ؼقة مـزلة وعد مـزلة الـ قة.

ِ
إذن :و ػ ك قف إدر س والصدق ،يذلؽ و ػ إوراهقؿ ﴿ َوا ْذ ُي ُْدر يِدل الؽِ َت ِ
قؿ إِكد ُف َي َ
َدان
َداب إِ ْو َدراه َ
اد َق الق ْ ِ
َان ِ
ِ
عدد﴾ [مدر ؿ:
َ
د ًؼا ك ِ ًقا﴾ [مدر ؿ ،]41 :و ػ يذلؽ إسؿاعقؾ وؼقلف -جؾ وعال﴿ :-إِك ُف َي َ َ

 ،]54يخصف هبذه الخصؾة ،أكف ادق يف وعده ،خال ًيا ٕهؾ الـػاق ،أعاذ اهلل وإ ايؿ مـ حالفؿ.
والؿؼصقد ا إخقان والصدق ،لقس الصدق والؼقلٕ :ن الصددق هدق اإخ دار ودالخرب عؾدك مدا هدق
عؾقف ،اإخ ار والخرب الؿطداوؼ لؾقاقدع ،أقدقل :حضدر الشدقخ يفدد ،أكدا دادق وٓ يداذب؟ دادق ٕكدف
حضر ،يلكا أخربت وخدرب مطداوؼ لؾقاقدع ،هدذا يف الؼدقل ،لؽدـ الصددق لدقس يؼدط خا ً دا والؾسدان ،ودؾ

ِ
اهلل َع َؾ ْق ِف َي ِؿـْ ُْفؿ مـ َق َضك َك َْح َد ُف َومِدـْ ُْفؿ
الؿ ْممِـ ِق َـ ِر َج ٌال َ دََ ُققا َما َع َ
الصدق يف الؼؾن﴿ ،م َـ ُ
اهدُُ وا َ
مـ ـ َتَظِر وما ود ُلقا َت ِدد ًال * ل ِقا ِدزي اهلل الص ِ
دادقِق َـ وِ ِصددْْ قِ ِف ْؿ﴾ [إحدزاب ،]24 ،23 :ويؿدا قدال -جدؾ
ْ
َ ُ َ َ َ
َ ْ َ ُ
وعال -يف خاتؿة سقرة الؿائدة قال اهللَ ﴿ :ه َذا قم ـ َػع الص ِ
دات﴾ [الؿائددة]119 :
ادقِق َـ ِ دْْ ُق ُف ْؿ َل ُف ْؿ َجـ ٌ
َْ ُ َ ُ
 ..تؽؿؾ أ ة ..تػضؾ.
{}..... ....
الصد ؼ أوؾغ م الغة ،ادق اسؿ ياعؾ ،و د ؼ م الغة يف دقف ،ادق يف قؾ دف دادق يف عؿؾدف،
ادق يف ققؾف ،وٓ ود مـ هذا ٓ ،ود أن ؽقن الصدق يف يؾ هذه إمقر ،ولفذا لؿا جاء رجؾ لؿا قسدؿ
الـ ل  -ؾك اهلل عؾقف وسؾؿ -الغـائؿ ،وأعطك أحد الصحاوة أعراودل قدال :مدا عؾدك هدذا وا عتدؽ ،قدال:
ِ
اهلل
إذن :عؾك ماذا وا عتـل؟ قال :وا عتؽ عؾك سفؿ دخؾ مـ هاهـا و خرج مـ هاهـا ،قال« :إِ ْن َت ْص ُدُ ق َ
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َ ْص ُدُ ْق َؽ» ،يااءت الؿعرية يؼاتؾ يقجدوه مؼتدقٓ ،ووجددوا السدفؿ يف الؿؽدان الدذي أ دار إلقدف ،قدال
اهلل».
اهلل َي َص َدَ َق ُف ُ
الـ ل  -ؾك اهلل عؾقف وسؾؿَ َ « :-دَ َق َ

وهؽذا يـ اد ًقا مع اهلل ا إخقان ،قال اهلل تعالك يف سدقرة ال ؼدرة -سدـام الؼدرآنَ ﴿ :لد ْق َس ال ِدر َأن
ب و َلؽِـ ال ِر مـ آمـ وِاهللِ وا ْلقق ِم ِ
ِ
أخ ِر َوا ْل َؿالئِ َؽ ِة َوا ْلؽِ َت ِ
َاب
ُت َق ُّلقا ُو ُج َ
َ َْ
َ ْ َ َ
الؿ ْش ِر ِق َوا ْل َؿ ْغ ِر ِ َ
قه ُؽ ْؿ ق َ َؾ َ
الؿد َ
دال َع َؾددك ُح د ِدف َذ ِوي ال ُؼ ْر َوددك َوا ْل َق َتددا َمك َوا ْل َؿ َسددايِق َـ َوا ْود َـ السد ِق ِ
ؾ﴾ إلددك أن قددال:
َوالـ ِقددق َـ َوآ َتددك َ
﴿ ُأ ْو َلاِد َ
دؽ الد ِدذ َـ َ دددََ ُققا﴾ [ال ؼددرة ،]177 :هددمٓء الؿتصددػقن هبددذه الصددػات هددؿ الصددادققن ،إذن :لددقس
ِ ِ
َداب
الصدق يؼط والؾسان وإكؿا الصددق وؽدؾ هدذه إمدقر ،أن تلخدذ الدد ـ يؾدفَ ﴿ ،دا َ ْح َقدك ُخدذ الؽ َت َ
وِ ُؼق ٍة﴾ [مدر ؿ ،]12 :هذا الذي عـقـا يف وقان هذا الخؾؼ الؽدر ؿ الدذي و دػ اهلل -جدؾ وعدال -ودف أك قداءه
ورسؾف.
أ ًضا مـ الصػات وهق الرالث :إماكة ،ػة إماكة ،والتل تريع يف آخر الزمان ،أخرب الـ ل  -ؾك
اع َة» ،ويؿدا قدال يف حدد ث
اهلل عؾقف وسؾؿ -أن إماكة تريع ،قال« :إِ َذا ُوس َدَ إَ ْم ُر إِ َلك َ ْقد ِر ِه َيدا ْك َتظِ ِر السد َ
قب الر َجد ِ
آخر حد ث حذ ػة -رأل اهلل عـف -قدالَ « :و َؾ َغ َـَدا َأن إَ َما َكَد َة َك َز َلد ْت يِدل َجد ْذ ِر ُق ُؾد ِ
ال» ،إ دؾ
ياكت إماكة يف قؾقب الرجال ،ثؿ تتال ك.
قال يف الحد ث« :حتك َؼك َأ َثر َها مِ ْر َؾ ا ْلق ْي ِ
ت» ،أن لق معؽ يلس وتضرب وف تادد يف يػدؽ أثدر
َ
َ َْ
ُ
كصاب الػلس ،ؼك أثر إماكة يف الؼؾن يلثر هذا الـصاب يف يػؽ ،قالَ َ « :ـَدا ُم الر ُجد ُؾ الـ ْق َمد َة َي ُت ْؼد َ ُض
ِ
ٍ
ِ ِ
قـ».
إَ َما َك ُةَ ،حتك ُ َؼ َال :يل َوـل ُي َالن َر ُج ٌؾ َأم ٌ
إماكة تـز مـ قؾقب الرجال ،ولفذا اهلل تعالك قال﴿ :إِكا َعر ْأـََا إَما َك َة َع َؾك السدؿق ِ
ات َوإَ ْر ِ
ض
ََ
َ
َ

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ان إِك ُف َي َ
كس ُ
َان َظ ُؾقمًا َج ُفق ً
ٓ﴾ [إحزاب ، ]72 :ما هدل
َوا ْلا َال َي َل َو ْق َـ َأن َ ْحؿ ْؾـَ ََفا َو َأ ْ َػ ْؼ َـ مـْ َْفا َو َح َؿ َؾ َفا اإ َ
إماكة يف أ ة؟ التؽالقػ الشرعقة.
هذا الد ـ الذي كحـ عؾقف وحؿد اهلل أماكة ،وقد يسر وعض الؿػسدر ـ إماكدة هـدا ود عض أيرادهدا،
يؼالقا :الغسؾ مـ الاـاوة أماكة ،وهذا مرال ،لؽـ إماكة أوسع مـ ذلؽ وؽرقر.
و ػ اهلل تعالك وعض أك قائف وإماكة ،يـليت عؾك مـ و دػفؿ اهلل -جدؾ وعدال -وإماكدة يف سدقرة
الشعراء ،كقح وهقد و الح ومـ؟ ولقط و عقن ،يؾ واحد ؼقل لؼقمدف﴿ :إِكدل َل ُؽدؿ رس ٌ ِ
دقـ﴾
دقل َأم ٌ
ْ َ ُ
[الشعراء ، ]117 :عـل أمقـ ممتؿـ عؾك رسالة اهلل -جؾ وعال -أوؾغفا لؽؿ.
يؽؾ إك قاء عؾك قدر إماكة ،تحؿؾقا إماكة وهل الرسالة ،ووؾغقها إلك أقدقامفؿ ،ولفدذا قدال اهلل

جؾ وعال -يف سقرة إحزاب التل ذيركا أ دة مـفدا ق دؾ قؾقدؾ ،قدال عدـ أك قداء اهلل ورسدؾف﴿ :ال ِدذ َـِ
ُ َؾ ُغ َ
دآت اهللِ َو َ ْخ َش ْدق َك ُف َو َ
اهلل﴾ [إحدزاب ،]39 :قالدت عائشدة -رأدل اهلل
قن ِر َس
ٓ َ ْخ َش ْدق َن َأ َحددًً ا إِٓ َ
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عـفا« :-مـ حد َث ُؽؿ َأن محؿ ًدً ا َي َتؿ َ ق ًاا مِـ ال ُؼر ِ
آن َي َؼ ْدْ َأ ْع َظ َؿ َع َؾك اهللِ ا ْل ِػ ْر َ د ِة» ،يرسدقل اهلل  -دؾك اهلل
ْ ُ َ
َ ْ َ
َ ْ َ ْ
عؾقف وسؾؿ -وؾغ الرسالة وأدى إماكة وكصح إمة وجاهد يف اهلل حتك أتاه القؼقـ مـ روف -عز وجؾ.-
إذن :إماكة هل و ػ عام لاؿقع إك قاء والرسؾ ،مـ معدا إماكدة :رد القدائدع ،يدذلؽ حػدظ
السر مـ إماكة ،وهذه أمرؾة لألماكة ،لؽـ إماكة وؿعـاهدا الشدامؾ هدل التؽدالقػ الشدرعقة ،هدل الدد ـ
الذي ائتؿـؽ اهلل عؾقف أن تؼقم وف وأن تتع د هلل -عز وجؾ -وف.
و ػ اهلل -عز وجؾ -ك قف محؿدًً ا  -ؾك اهلل عؾقف وسؾؿ -وإماكدة يف سدقرة التؽدق ر ،مدا أ دة؟

دن وِ َضددـ ِ ٍ
دن وِ َضددـ ِ ٍ
قـ﴾ [التؽددق ر ،]24 :قراءتددان ،إولددكَ ﴿ :و َمددا ُهد َدق َع َؾددك ال َغ ْقد ِ
﴿ َو َمددا ُهد َدق َع َؾددك ال َغ ْقد ِ
قـ﴾

وضـقـ :أي :و خقؾ ٓ ،خؾ عؾك الـاس يف ت ؾقغ الرسالة ،الؼراءة الراكقة وحرف الظاء التل وعصاَ ﴿ ،و َما
ن وِ َظـ ِ ٍ
ُه َق َع َؾك ال َغ ْق ِ
قـ﴾ أي أكف قر متفؿ يف ت ؾقغ الرسالة ،لق يان رسقل اهلل  -ؾك اهلل عؾقدف وسدؾؿ-
ياتؿا ق ًاا مـ القحل ،لؽتؿ ققلفَ ﴿ :ع س و َتقلك﴾ [ ع س ،]1 :لؽتؿ ققلف﴿ :وإِ ْذ َت ُؼ ُ ِ ِ
اهلل
َ
َ َ َ َ
قل لؾدذي َأ ْك َع َدؿ ُ
ِ ِ
ِ
اهلل﴾ [إحزاب ،]37 :لؽـف وؾغ الرسالة ،وأدى إماكدة -
َع َؾ ْقف َو َأ ْك َع ْؿ َت َع َؾ ْقف َأ ْمس ْؽ َع َؾ ْق َؽ َز ْو َج َؽ َوات ِؼ َ
ؾك اهلل عؾقف وسؾؿ.-
إذن :و ػ عظقؿ لذلؽ عؾقؽ أ فا الؿسؾؿ أن تتصػ هبذا الخؾؼ الـ قؾ ،وهق خؾدؼ إماكدة ،يؿدا
قال الـ ل  -ؾك اهلل عؾقف وسؾؿَ « :-أد إَ َما َك َة إِ َلك َم ِـ ا ْئ َت َؿـَ َؽَ ،و َٓ َت ُخ ْـ َم ْـ َخا َك َؽ».
ػَ ،وإِ َذا ا ْئْد ُت ِؿ َـ َخد َ
وذير أن مـ خصدال الـػداق «إِ َذا َحدد َ
ان» ،مدـ دػات
ث َيَد َذ َبَ ،وإِ َذا َو َعد َدَ َأ ْخ َؾد َ

ِِ
ِ
الؿـددايؼقـ الخقاكددة ،وقددد قددال اهلل -جددؾ وعددالَ ﴿ :-و َ
دقؿا﴾ [الـسدداء ،]115 :يعؾددك
ٓ َت ُؽددـ ل ْؾ َخددائـق َـ َخصد ً

الؿسؾؿ وعؾك الن العؾؿ أن حذر مـ خؾؼ الخقاكة ،وأن ؽقن أمقـًا ،سقاء يان الن عؾؿ أو يدان يف
وظقػتف ،أو يان يف لن مـ موكف أ ا يان ؽقن أمقـًا ،ؼقم وؿدا يؾدػ ودف عؾدك القجدف الدذي أراده اهلل -
س حاكف وتعالك -حسن استطاعتف ،وٓ خؾ هبذه إماكة.
أ ًضا مـ أ ات يف هذا التل ذير اهلل -جؾ وعال -اتصاف وعض أك قائدف هبدذا الخؾدؼ الؽدر ؿ ،ققلدف

عـ كقح -عؾقف السالم ،-وعـ هقد وعـ يذلؽ الح يف إعراف﴿ ،و َأ َكَا َل ُؽؿ َكَا ِ
َ
ْ

ِ

ـ﴾ [إعراف:
ٌح َأمق ٌ

 ،]68يق ػ كػسف هبذ ـ الخؾؼقـ الـصح وإماكة ،يقؽدقن الؿسدؾؿ كا دحا يؿدا قدال الـ دل  -دؾك اهلل
ِ
ِِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
قـ َو َعامتِ ِف ْؿ».
قح ُة» ،قؾـا :لؿـ؟ قال« :لؾف َولؽ َتاوِف َول َر ُسقلف َوَٕ َئؿة ا ْل ُؿ ْسؾِؿ َ
عؾقف وسؾؿ« :-الد ُـ الـص َ
إذن :هذا ما تعؾؼ وخؾؼ إماكة.
كليت إلك الخؾؼ الرالث أو الراوع؟ الراوع أحسـتؿ ،ما اء اهلل أكتؿ متقؼظقن ٓ ،أر ديؿ تسدرحقن أو
تـامقن ..هذا عؿؾل أخذ وعطداء وكؼداش مدـؽؿ وإلدقؽؿ وأكدا الؿسدتػقد ٓ ،أحدن أن ؽدقن اإلؼداء مدـ
رف واحد ،ؽقن مـاقشة ومذايرة ،تؽقن الػائدة أعؿ.
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الخؾؼ الراوع :الصرب.
وهذا الصرب ذيره اهلل -جؾ وعال -يف يتاوف يف يؿ مقأع؟ قال أحؿدد :ذيدر اهلل تعدالك الصدرب يف ..
مقأعا؟
{}... ...
ذير اهلل الصرب يف تسعقـ مقأ ًعا ،لؿاذا؟ ٕهؿقتف ،أن أكدتؿ جالسدقن يف الؿسداد ،داورون ،وأكدا
جالس اور ،الشقخ يذلؽ ،لقٓ الصرب وعد تقيقؼ اهلل ما أحد مـا جؾس ،وؾ يؾ حقاتؽ ٓ ودد يقفدا مدـ
الصرب ،قال عؿر -رأل اهلل عـف :-وجدكا خقر عقشـا والصرب ،وقال الـ ل  -ؾك اهلل عؾقف وسؾؿَ « :-و َما
ِ
ِ
اهلل» ،وهذا مشاهد ،يؾؿا تصدربت أعاكدؽ
ُأ ْعط َل ا ْل َع ْ ُدُ َع َطا ًء َخ ْق ًرا َو َأ ْو َس َع م َـ الص ْ ِرَ ،و َم ْـ َ َت َص ْر ُ َص ْر ُه ُ
اهلل و ربك ،أما إذا يـت ائشا عاال ضقوا ،ينكؽ تحرم.
ولفذا قالقا:
ِ
ن الص ْ َر إِٓ َي َاز وِالظ َػ ِر
اس َت ْص َح َ
َو َقؾ َم ْـ َجد يل َأ ْم ٍر َت َطؾ َ ُف *** َو ْ
اس ِؿ ِف ُم ٌّر َم َذ ُاق ُف *** َلؽِـ َعاقِ َ َت ُف َأ ْح َؾك مِ َـ ْال َع َس ِؾ
َوالص ْ ُر َي ْ
الصرب عؿف يالعؾؼؿ ،قال:
اس ِؿ ِف ُم ٌّر َم َذ ُاق ُف *** َلؽِـ َعاقِ َ َت ُف َأ ْح َؾك مِ َـ ْال َع َس ِؾ
َوالص ْ ُر َي ْ
وهذا مشاهد ،ولفذا اهلل تعالك قال لـ قف محؿد  -ؾك اهلل عؾقف وسؾؿ -آمرا لف والتلسدل والصداور ـ

ِ
الر ُس ِ
ؾ﴾ [إحؼداف ،]35 :مـ هؿ همٓء؟ مدـ أولدل
مـ أك قائف ورسؾف ﴿ َيا ْ ِ ْر َي ََؿا َ َ َر ُأ ْو ُلقا ال َع ْز ِم م َـ ُّ
العزم مـ الرسؾ؟ كر د ذيرهؿ وذير أ تدقـ التدقـ ذيدروا يقفدا؟ الادقاب مريدن ،تدذير هدمٓء الدذ ـ
و ػفؿ اهلل تعالك ولاؿ أولل العزم مـ الرسؾ ،وتذير مقأعقـ مـ يتاب اهلل الؾذ ـ يقفؿا ذيدر هدمٓء
الرسؾ؟
{}.... ....
كقح ،وإوراهقؿ ،وعقسك ،ومحؿد ،واقل واحد :مقسك ،قن أ تقـ؟

ِ
﴿مِق َرا َقفؿ ومِ َ ِ
ُقحا َوال ِذي َأ ْو َح ْقـََا إِ َل ْق َؽ
ـؽ َومـ ُّكقحٍٍ َ َ ﴿ ،﴾...ر َ َل ُؽؿ م َـ الد ِـ َما َو ك وِف ُك ً
ُ ْ َ
ِ
ِ
ِ
قسك﴾ [الشقرى ..]13 :أحسـت.
قسك َوع َ
قؿ َو ُم َ
َو َما َو ْقـََا وِف إِ ْو َراه َ
إذن :أولق العدزم هدؿ الخؿسدة الؿدذيقر ـ يف ققلدف -جدؾ وعدال -يف إحدزابَ ﴿ :وإِ ْذ َأ َخ ْدذ َكَا مِد َـ
ِ
الـ ِققـ مِق َرا َقفؿ ومِ َ ِ
ِ
قسدك﴾ [إحدزاب ،]7 :ويف الشدقرىَ َ ﴿ :در َ
ُ ْ َ
َ
قسدك َوع َ
قؿ َو ُم َ
ـؽ َومدـ ُّكدقحٍٍ َوإِ ْو َدراه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
قسدك
َل ُؽؿ م َـ الد ِـ َما َو ك وِف ُك ً
قؿ َو ُم َ
ُقحا َوالذي َأ ْو َح ْقـََا إِ َل ْق َؽ﴾ محؿددَ ﴿ ،و َمدا َو د ْقـََا وِدف إِ ْو َدراه َ
ِ
ِ
قؿقا الد َـ﴾ إلك آخر أ ة.
قسك َأ ْن َأق ُ
َوع َ

ر
محاضات | فبهداهم اقتده
سلسلة

لؿاذا ُسؿقا أولق العزم؟
سؿقا وذلؽ ٕاؿ أعظؿ ربا ،وأ د أذى ،يقحتاج الصدرب إلدك عدزم ،قدال تعدالك عدـ لؼؿدان عؾقدف

السالمَ ﴿ :وا ْ ِ ْر َع َؾك َما َأ َ ا َو َؽ إِن َذل ِ َؽ مِ ْـ َع ْدز ِم إُ ُم ِ
دقر﴾ [لؼؿدان ،]17 :مدـ عدزائؿ إمدقر ،لدذلؽ

و ػفؿ ولاؿ أولق العزم ،ولفذا قال -جؾ وعالَ ﴿ :-و َل َؼدْْ ُيُذ َو ْت ُر ُس ٌؾ مدـ َق ْؾِ َ
دؽ َي َصد َ ُروا َع َؾدك َمدا
اه ْؿ َك َْص ُر َكَا﴾ [إكعام.]34 :
ُيُذ ُوقا َو ُأو ُذوا َحتك َأ َت ُ

وهذا كؼػ عـدده وقػدات ،خؾدؼ الصدرب حتداج مـدا إلدك وقػداتٕ :ن اهلل تعدالك أمدر ودف يف يتاودف يف
مقاأع متعددة ،أمر وف ك قف محؿدًً ا ،وأمر وف ع اده الؿممـقـ يف آخر سقرة (ق) قدالَ ﴿ :يا ْ ِ ْر﴾ [ق،]39 :

ويف سددقرة هددقد قددالَ ﴿ :يا ْ د ِ ْر إِن ال َعاقِ َ د َة ل ِ ْؾ ُؿت ِؼددق َـ﴾ [هددقد ،]49 :ويف دداير يددذلؽَ ﴿ ،يا ْ د ِ ْر ل ِ ُح ْؽد ِ
دؿ

َرو َ
ؽ﴾ [الؼؾؿ ، ]48 :ويف سقرة يذلؽ ف ،ويف سقرة الطقر ٓ ،ود لؽ أ فا الؿممـ الؿقيؼ أن تؼدرأ يتداب
اهلل وتدور ،ا إخقان كحـ أمام يـز أ ػؾـاه ،و ػؾـا عـف ،يتاب اهلل -عز وجؾ -يػقؾ والسعادة﴿ ،إِن َه َدذا
ال ُؼ ْر َ
آن َ ْف ِدي ل ِؾتِل ِه َل َأ ْق َق ُم﴾ [اإسراء.]9 :

قال اوـ الؼقؿ -رحؿف اهلل تعالك ٓ :-لء أكػع لؾع د يف معا ف ومعاده وأقرب إلك كااتف مـ تددور

الؼرآن ،وإ الة الـظر يف معاكقف ،ينن ذلؽ طؾع الؿرء عؾك معالؿ الخقر والشر وحذايقرها.
وقال اوـ الؼقؿ يف الؽايقة الشايقة:
آن إِ ْن رم َت ْالف َدى *** َي ْال ِع ْؾؿ َتح َت َت َدو ِر ْال ُؼر ِ
آن
ُ ْ
ُ
ُّ
ْ
َي َت َدو ِر ْال ُؼ ْر َ ُ ْ
وقد قال اوـ تقؿقة -رحؿف اهلل تعالك -يف القاسطقة :ومـ تدور الؼرآن ال ا الفدى اكتػع ودف ،أو يؿدا
قال.
مـ تدور الؼرآنٓ ،حظ الؼقد ،أع خطقـ ،مـ تدور الؼرآن ماذا؟ ال ا الفددى ،ولفدذا قدال ع دد اهلل
وـ مسعقد -رأل اهلل عـف( :-مـ أراد العؾؿ يؾقرقر الؼرآن) ،يؾقردقر تردق ر ،تلمدؾ ،الؼدرآن وحاجدة إلدك

ِ
دار ٌك﴾ لؿداذا؟ ﴿ل َقددو ُروا
تدور وإمعان الـظر يف أ ات ،اقرأ الؼرآن قراءة تدور﴿ ،ي َت ٌ
َاب َأ َكز ْلـََا ُه إِ َل ْق َؽ ُم َ َ
آن َأ ْم َع َؾك ُق ُؾ ٍ
ون ال ُؼ ْر َ
آ َاتِ ِف﴾ [ص ،]29 :ا إخقانَ ﴿ ،أ َيالَ َ َتَدََ و ُر َ
قب َأ ْق َػا ُل َفا﴾ [محؿد ،]24 :ما معـدك أم هـدا
يف أ ة؟
عـل وؾ ،معـاها وؾ ،عـل أن الذي مـعفؿ مـ تدور الؼرآن وجقد إقػال عؾك قؾقهبؿ.
لذلؽ ا إخقان ايتحقا قؾقوؽؿ عـد قراءة يتاب روؽؿ ،يؿا قال اوـ الؼقؿ :إذا أردت أن تؼرأ الؼدرآن
ياحضره حضقر مـ خا ف وف س حاكف مـف إلقف.
لق جاءك رسالة ،أكت أن مـ خارج الؿؿؾؽة ،مـ أ ـ اإخقة؟ مـ تق ق ،جاءك رسدالة مدـ أوقدؽ
أو أمؽ أو قر ؽ ،تاد أكؽ تلخذ الرسالة وتؼرأها مرات ،لؿاذا؟ ٕادا مدـ دخص عز دز عؾقدؽ ،هدذا
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الؼرآن وهلل تعالك الؿرؾ إعؾك مـ اهلل ،رسالة مـ اهلل إلقؽ ،وقد قال اوـ تقؿقة :قؾ أن ؽقن ققم لتقفؿ
يتاب وؾغة عريقاا ثؿ ٓ ستشرحقكف ،وٓ تلمؾقكف.
يقاجن عؾك أهؾ اإ ؿان أن ؼػقا مع يتاب اهلل -جؾ وعال ،-يؿا قال ع د اهلل وـ مسعقد -رأل
اهلل عـف :-قػقا عـد عاائ ف ،وحريقا وف الؼؾقب.
يفذه الؿحاأرة اجعؾفدا مـطؾ ًؼدا لدؽ لؾتددورٕ :ن عـدقان الؿحاأدرة هدق مادال يسدقح لؾتددور ،لدق
جؾسـا وإ ايؿ إلك الػار مع هذه الؿحاأرة لـ كـتفلٕ :ن الؼرآن مؾدلء يف سدقر متعدددة وآ دات يرقدرة
ـعت اهلل -جؾ وعال -يقفا أك قاءه ورسؾف وصدػاهتؿ وأخالقفدؿ ،لؽدـ حسد ـا أن كشدقر إ دارات عدؾ اهلل
تعالك أن ـػعـا هبا.

دقب إِ ْذ َكَدا َدى َرود ُف َأكدل
إذن :الصرب و ػ اهلل تعالك وف أ قب -عؾقف السدالمَ ﴿ ،-وا ْذ ُي ُْدر َع ْددََ َكَا َأ ُّ َ
دؽ َه َدذا ُم ْغ َت ََس ٌدؾ َو ِ
ن َو َع َذ ٍ
ان وِـُ ُْص ٍ
َمسـ ِل الش ْق َط ُ
اب * ْار ُي ُْض وِ ِر ْجؾِ َ
اب * َو َو َه ْـََدا َلد ُف َأ ْه َؾد ُف
دار ٌد َو َ َدر ٌ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ٓ َت ْحـَ ْ
اأدرب ودف َو َ
َدث إكدا
َومِ ْر َؾ ُفؿ م َع ُف ْؿ َر ْح َؿ ًة مـا َوذ ْي َْرى ٕ ْولل إ ْل َداب * َو ُخ ْدذ و َقدد َك أد ْغ ًرا َي ْ
اب﴾ ،يدلثـك عؾقددف
َو َجددْْ َكَا ُه َ داوِ ًرا﴾ [ص ]44 -41 :اسدؿ ياعدؾ َ ﴿ ،داوِ ًرا ك ْعد َدؿ ال َع ْددُُ ﴾ لؿداذا؟ ﴿إِكد ُف َأو ٌ
والصرب ،وأثـك عؾقف والرجق والتقوة إلقف -س حاكف وتعالك ،-يفق اور.
ً
أققآ اهلل أعؾؿ وصحتفا ،لؽـ الذ ـ عـقـا ما ذيره اهلل -جؾ
وقد ذير أهؾ التػسقر يف مرأف ووالءه

ِ ِ
اسد َت ََا ْـََا َلد ُف َي َؽ َشد ْػـََا َمدا
قب إِ ْذ َكَا َدى َرو ُف َأكل َمسـ ِ َل ُّ
وعالَ ﴿ ،-و َأ ُّ َ
الض ُّر َو َأ ْك َْت َأ ْر َح ُؿ الدراحؿق َـ * َي ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ْددرى
ددؿ َر ْح َؿدد ًة مدد ْـ عـددد َكَا﴾ [إك قدداء ،] 84 ،83 :إذنَ ﴿ :وذ ْي َ
ددر َوآ َت ْقـََددا ُه َأ ْه َؾدد ُف َومدد ْر َؾ ُفؿ م َع ُف ْ
وِددف مددـ ُأ َ
اورا ،مؽث سـقـ ققؾ عشر ـ
ل ِ ْؾ َعاوِ ِد َـ﴾ ،الشاهد مـ أ ة أن أ قب -عؾقف السالم -يان عؾك ال الء
ً
اورا ،صدرب اإكسدان ٕكدف رجدق مدا
عظقؿا لؽـف يان
سـة وققؾ أقؾ وققؾ أيرر ،وقد وؾل يف جسده وال ًء
ً
ً
اهلل َم َع الصاوِ ِر َـ﴾ [ال ؼدرة ]153 :وعقكف وتل قده وحػظدف
عـد اهلل ،جعؾ اهلل معقتف الخا ة لؾصاور ـ﴿ ،إِن َ
وتر قتف ،هذه هل الؿعقة ،معقة خا ة تعـل ماذا؟ اإعاكة والتر قت والحػظ والتل قدد ،يدنذا يدان اهلل معدؽ
أ فا الصاور يؾقس عؾقؽ خقف ونذن اهلل تعالك.

يذلؽ اهلل -جؾ وعال -و دػ والصدرب مدـ إك قداء جؿؾدة ،قالفدا -جدؾ وعدالَ ﴿ :-و َل َؼددْْ ُيُدذ َو ْت
ُر ُس ٌؾ مـ َق ْؾِ َ
دؽ َي َصد َ ُروا َع َؾدك َمدا ُيُدذ ُوقا﴾ [إكعدام ]34 :واجفدقا أذى وتؽدذ ن مدع ذلدؽ دربوا عؾدك
التؽذ ن وعؾك مشاق الدعقة ،القاحد مـا حتاج إلك رب ،قال وعضفؿ :إلدك متدك أ درب؟ أحدد الددعاة
قال :إلك متك أ رب؟ قال :ا رب حتك ت ؾغ عؿر كقح يف الدعقة.

دث يِ ِ
ُقحدا إِ َلدك َق ْقمِ ِدف َي َؾ ِ َ
دػ َسدـَ ٍَة إِٓ َخ ْؿ ِسدق َـ
دقف ْؿ َأ ْل َ
يؿ عؿر كقح يف الددعقة؟ ﴿ َو َل َؼددْْ َأ ْر َسد ْؾـََا ُك ً

َعا ًما﴾ [العـؽ قت ،]14 :قال :إذا دعقت تسعؿائة وخؿسقـ عا ًما ٓ تصرب ،خالص.
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كعؿ ا إخقان ،هذا الؿؼصقد ،هذه أخالق إك قاء ،ومع ذلؽ ما آمـ معف إٓ قؾقؾ ،وؾ سخروا مـدف،

اذ ُلـََدا و ِ
دؽ إِٓ ال ِدذ ـ ُهدؿ َأر ِ
﴿ ُيُؾؿا مر َع َؾق ِف مألٌ مـ َققمِ ِف س ِ
خ ُروا مِـْ ُف﴾ [هقدَ ﴿ ،]38 :ما َك ََر َ
اك ات َ َع َ
داد َي
َ
َ ْ َ
ْ َ
ْ َ
َ َ
الر ْأ ِي﴾ [هقد.]27 :

الصرب ا إخدقان ،اقدرءوا الؼدرآن ،تدلمؾقا سدقر إك قداء ،ألدؿ تؼدرءوا عدـ خطقدن إك قداء ،مدـ هدق؟
عقن ،ماذا قال؟ لؿا دعاهؿ يقف لطػ يقف ريؼ ويقف لقـ وولسؾقب وار  ،وهق خطقدن إك قداء ،وؾقدغ يف

اك يِقـََدا َأ ِ
قل َوإِكا َلـَ ََر َ
ن َما َك ْػ َؼ ُف َيَرِ ًقرا مؿا َت ُؼ ُ
دعق ًػا َو َل ْدقٓ َر ْه ُط َ
دؽ﴾ جؿاعتدؽ
دعقتفَ ﴿ ،قا ُلقا َا ُ َع ْق ُ

وعشقرتؽ ﴿ َل َر َج ْؿـَ َ
ْت َع َؾ ْقـََا وِ َع ِز ٍز﴾ [هقد ،]91 :لق واحدد ؼدقل لدؽ واحددة مدـ هدذه ٕقؿدت
َاك َو َما َأ ْك َ
الدكقا ولؿ تؼعدها ،أم ٓ ا إخقان ،أجق قا..
واحدً ا مـؽؿ قال لدل :دا دقخ حؿدد ٓ كددري مداذا تؼدقل .تدلثرت كػسدقا ،أم ٓ؟
﴿ َما َك ْػ َؼ ُف﴾ لق أن
ً

اك يِقـََا َأ ِعق ًػا َو َل ْقٓ َر ْه ُط َؽ َل َر َج ْؿـَ َ
﴿ َلـَ ََر َ
َاك َو َما َأ ْك َْت َع َؾ ْقـََا وِ َع ِز ٍز﴾ ،ماذا يان جقاودف؟ ﴿ َق َ
دال َدا َق ْدق ِم
َأ َر ْهطِل َأ َع ُّز َع َؾ ْق ُؽؿ م َـ اهللِ﴾ ما دايع عـ كػسدف ،يؼدط الدذي يدان فؿدف أن جعؾدقا عشدقرتف وققمدف أعدز
عـدهؿ مـ اهلل تعدالكَ ﴿ ،أ َر ْهطِل َأ َع ُّز َع َؾ ْق ُؽؿ م َـ اهللِ َوات َخ ْذ ُت ُؿق ُه َو َرا َء ُي ُْؿ ظِ ْف ِر ًا إِن َرول وِ َؿدا َت ْع َؿ ُؾ َ
دقن
م ِ
ح ٌ
قط﴾ [هقدٓ ،]92 :حظقا ا إخقان كتعؾؿ دروس يف ا ة إهؿقة يف الصرب ،يف الحؾؿ ،هؽذا ـ غدل أن
ُ
كؽقن أ فا اإخقة ،كصدرب عؾدك مشداق الددعقة ،كصدرب عؾدك اعدة اهلل ،وعدـ معصدقة اهلل ،وعؾدك أقدداره
الؿملػة ،ومـ أقداره الؿملؿة ما قد ؾؼاه أحدكا مـ أذى يف الدعقة.
وأكتؿ ويؾ واحد مـؽؿ عؾك ثغر مـ ثغقر اإسالم ،أكت أب يف وقتؽ ،أو الن يف يؾقتدؽ ،أو إمدام
يف مسادك ،أو معؾؿ يف مدرستؽ ،أو أستاذ يف جامعتؽ ،أو تاجر يف متارك ،يؾ واحد مـا عؾك ثغر مـ
ثغقر اإسالم ،ولفذا ؼال :الؼدوة الصالحة هل الؿشفد الصامت.
اجعؾ كػسؽ قدوة الحة ،مـ رآك تلسك ودؽ ،مدـ قدر أن تؽؾؿدف ،أو تدلمره أو تـفداه ،وؿادرد أن
راك تلثر وؽ ،وهذا الذي كر ده الققم ،كػتؼد الققم الؼددوات ،يدـ أكدت قددوة دالحة يف ماتؿعدؽٓ ،
تؾؼ والؾقم عؾك يالن ويالن ،ألؼل والؾقم عؾدك كػسدؽ ،أ دؾح كػسدؽ ،وإذا دؾحت دؾح ماتؿعدؽ
الصغقر ،أسرتؽ ،زوجؽ وأوٓدك ،ثؿ ؾح حقؽ ،ثؿ ؾح ماتؿعؽ إيرب ،وهؽذا.
الذي ر د اإ الح سؾؽ هذه الطر ؼة ،وهل التل سؾؽفا إك قاء والرسدؾ ،سدؾؽفا رسدقل اهلل -
ؾك اهلل عؾقف وسؾؿ ،-وسؾؽفا مـ ق ؾف مـ إك قاء والؿرسؾقـ ،يحصدؾ لفدؿ الـػدع وحؿدد اهلل تعدالك،
إذن :الصرب ا إخقان ذيره اهلل تعالك يف يتاوف ،وو ػ وف أك قاءه ،مـ الذ ـ أ ًضا و ػفؿ والصدرب ،مدـ؟

دال دا َأو ِ
دت ا ْي َع ْدؾ َمدا
إسؿاعقؾ ،إسؿاعقؾ يان مـ الصاور ـ ،لؿا عرض عؾقدف أودقه إودراهقؿ الدذوحَ ﴿ ،ق َ َ َ
ِ ِ
اهلل مِ َـ الصاوِ ِر َـ﴾ [الصايات.]112 :
ُت ْم َم ُر َس َتَادُُ كل إِن َ ا َء ُ
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وسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
الحؿد هلل رب العالؿقـ ،و ؾك اهلل وسؾؿ عؾك ك قـا محؿد وعؾك آلف وأ حاوف أجؿعقـ ،أما وعد..
يإخالق يرقرة والققت ٓ تسع لؽـ قؾت لؽؿ يف أثـاء الؿحاأرة أن هدذه الؿحاأدرة تؽدقن لدل
ولؽؿ مـطؾ ًؼا لؾقققف عؾك أخالق إك قاء ،هـاك رسدائؾ عؾؿقدة يت دت يف هدذا الؿقأدق  ،وخصق دف،
هـاك مملػ يت ف الشقخ ع د العز ز السدحان حػظف اهلل تعالك ،وقدم لف الشقخ دالح الػدقزان ،وعـدقان
«أخالق إك قاء» ،يتاب جد ر والؼراءة ،ذير يقف جؿؾة مـ أخالق إك قاء -عؾقفؿ السدالم ،-يـؽؿدؾ مدا
ت ؼك أو ما تقسر ونذن اهلل تعالك مـ إخالق التل ذيرها اهلل -جؾ وعال -يف يتاوف.
مددـ هددذه إخددالق القيدداء ،اهلل تعددالك و ددػ والقيدداء خؾقؾددف إوددراهقؿ -عؾقددف السددالم -وؼقلددف:

ِ
قؿ ال ِذي َويك﴾ [الـاؿ ،]37 :لؿ ؼؾ :وىف ،وؾ جاء والتشد د هدل م الغدة يف ويداءه وؿدا ائتؿـدف اهلل
﴿ َوإِ ْو َراه َ

دال إِكدل ج ِ
اهقؿ رودف وِ َؽؾِؿ ٍ
ِ
ِ
دات َي َدل َتؿ ُفـ َق َ
اع ُؾ َ
دؽ
َ
عؾقف ويؾػف وف ،يؿا قال -جؾ وعدالَ ﴿ :-وإِذ ا ْو َت َؾك إِ ْو َر َ َ ُّ ُ َ
ل ِؾـ ِ
اس إِ َما ًما َق َال َومِـ ُذر تِل َق َال َ
ٓ َ ـَ َُال َع ْف ِدي الظال ِ ِؿق َـ﴾ [ال ؼرة ،]124 :يلتؿ الؽؾؿات التل أمدره اهلل
عز وجؾ -هبا.يخؾؼ القياء خؾؼ اتصػ وف إك قاء -عؾقفؿ السدالم ،-وخدص اهلل تعدالك هبدذا الق دػ أو الخؾدؼ
إوراهقؿ -عؾقف السالم ،-وإن يان إك قاء يؾفؿ -عؾقفؿ السالم -متصػقـ هبذا الخؾؼ.
أ ًضا مـ إخالق التل ذيرها اهلل -عز وجؾ -وكليت عؾقفا سر عا ،ولؽؿ أن تؼػقا عؾقفدا وتراجعدقا
ما ذيره أهؾ التػسقر حقل هذه أ ات ،خؾؼ الرحؿة.

وهذا خؾؼ عظقؿ ،قد قال اهلل تعالك عـ ك قف محؿد  -دؾك اهلل عؾقدف وسدؾؿَ ﴿ :-و َمدا َأ ْر َسد ْؾـَ َ
َاك إِٓ
َر ْح َؿ ًة ل ْؾ َعا َل ِؿق َـ﴾ [إك قاء ،]117 :يفق رحؿدة لؾعدالؿقـ ،وقدد يدان رحقؿدا ولمتدف -عؾقدف السدالمَ ﴿ ،-ل َؼددْْ
ِ
ِ
ِ
َجا َء ُي ُْؿ َر ُس ٌ
ص
قل م ْـ َأك ُػس ُؽ ْؿ َع ِز ٌدز َع َؾ ْقدف َمدا َعـد ُّت ُّْؿ﴾ عـدل شدؼ عؾقدف إمدر الدذي عـدتؽؿَ ﴿ ،ح ِدر ٌ
َع َؾق ُؽؿ وِا ْلؿ ْممِـ ِقـ رء ٌ ِ
قؿ﴾ [التقوة ،]128 :والرأية لفا قدر زائد عـ الرحؿة ،عـل يقفدا  ..قدالقا إن
ْ
وف رح ٌ
َ َ ُ
ُ
الرأية هل اإ ػاق ،يالرأية قدر زائد عـ الرحؿة ،يػقفا قدر زائد عؾك ػة الرحؿة ،وإن ذيدر أحددهؿا
أ ـك عـ أخر ،يق ػف اهلل تعالك والرحؿة والرأية ،وهل اإ ػاق ،مشػؼ عؾك أمتف ،رتك العؿؾ الذي
ح ف خشقة أن ػرض عؾك أمتف  -ؾك اهلل عؾقف وسؾؿ.-
يؽـ أكت أ فا الؿسؾؿ رحقؿا والؿممـقـ ،يـ يؿا قال الـ ل  -ؾك اهلل عؾقف وسؾؿَ « :-م ْـ َٓ َ ْر َح ُؿ
َٓ ُ ْر َح ُؿ» ،ولؿا جلء لف واوـ اوـتف وكػسف تؼعؼع يلاا ـ ،دمعت عقـف  -دؾك اهلل عؾقدف وسدؾؿ ،-يؼدال
ِ ِ ِِ
الر َح َؿا َء».
اهلل م ْـ ع َاده ُّ
أحد الصحاوة ما هذا؟ قال« :إِك َفا َر ْح َؿ ٌة» ،ثؿ أت عفا ولخرى ،قالَ « :وإِك َؿا َ ْر َح ُؿ ُ
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ِ
ُـدت َي ًظدا ِ
ـت َل ُف ْؿ َو َل ْدق ُي َ
﴿ َي ِ َؿا َر ْح َؿ ٍة م َـ اهلل ل ِ َ

ِ

ِ

دقظ ال َؼ ْؾ ِ
َؾ َ
دن ٓك َػ ُّضدقا مد ْـ َح ْقل َ
دؽ﴾ [آل عؿدران:

 ،]159هذا مـ؟ رسقل اهلل  -ؾك اهلل عؾقف وسؾؿ ،-إذن :أكت أولك ،أولك أن تؽقن لقـ ،يدـ ريقؼدا لقـدا
يف قر أعػ ،حازما يف قر عـػ ،هـاك مقاأع تؽقن يقفا حازمدا ،ومدقا ـ تؽدقن يقفدا لقـدا مدـ قدر

ِ
دقظ ال َؼ ْؾ ِ
ُـدت َي ًظدا َ ؾِ َ
دن ٓك َػ ُّضدقا مِد ْـ َح ْقل ِ َ
ػ
دؽ َيدا ْع ُ
ـت َل ُف ْدؿ َو َل ْدق ُي َ
أعػَ ﴿ ،ي ِ َؿا َر ْح َؿ ٍة م َـ اهلل ل ِ َ
اس َت ْغ ِػ ْر َل ُف ْؿ َو َ ِ
او ْر ُه ْؿ يِل إَ ْم ِر﴾ ٓحظ إوامر الرواكقة لرسقل اهلل  -ؾك اهلل عؾقف وسدؾؿ-
َعـْ ُْف ْؿ َو ْ
مؿا دل عؾك أن الؿممـ ٓ ود أن ؽقن ونخقاكف رحقؿا« ،م َر ُؾ ا ْلؿد ْممِـ ِ ِ
ِ
اح ِؿ ِف ْؿ َي َؿ َرد ِؾ
قـ يدل َتد َقاده ْؿ َو َتد َر ُ
َ
ُ
َ
اعك َل ُف َسائِ ُر ا ْل َا َس ِد وِا ْل ُحؿك َوالس َف ِر» ،أو «وِالس َف ِر َوا ْل ُحؿك».
ا ْل َا َس ِد ،إِ َذا ا ْ َت َؽك مِـْ ُف ُع ْض ٌق َت َدَ َ

ُقن إِ ْخ َق ٌة َي َل ْ ِ
الؿ ْممِـُ َ
هؽذا الؿممـقـ ،ؽقن وقـفؿ رحؿة﴿ ،إِك َؿا ُ

ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ن ل ِـَ ْػ ِس ِف».
ْ ُ َٓ « ،]11مم ُـ َأ َح ُدُ ُي ْؿ َحتك ُ حن َٕخقف َما ُ ح ُّ

ؿ﴾ [الحادرات:
دؾ ُحقا َود ْق َـ َأ َخ َدق ْ ُؽ ْ

ويؿا قال -جؾ وعال﴿ :-آ َتقـََاه رحؿ ًة مـ ِع ِ
ـد َكَا َو َعؾ ْؿـََدا ُه مِدـ لددُُ كا ِع ْؾ ًؿدا﴾ [الؽفدػ ]65 :مدـ هدق
ْ ُ َ ْ َ ْ

هذا؟ الخضر ،هؾ هق ك ل؟ ققؾ ك ل وققؾ ع د دالح ،والصدحقح أكدف ك دل﴿ ،آ َتقـََداه رحؿد ًة مدـ ِع ِ
ـدد َكَا
ْ
ْ ُ َ ْ َ
َو َعؾ ْؿـََا ُه مِـ لدُُ كا ِع ْؾ ًؿا﴾ ،يالرحؿة خؾؼ ك قؾ ،ـ غل لؾؿممـ أن تصػ وف.

مـ إخالق التل و ػ اهلل تعالك هبدا أك قداءه ورسدؾف -عؾدقفؿ السدالم :-الشدؽر ،الشدؽر هلل -عدز

وجؾ ،-عؾك إكعامف ،ؽر والؾسان تحدثا ،و ؽر والؼؾن اعرتايا ،و ؽر والاقارح عؿال﴿ ،ا ْع َؿ ُؾقا َآل
ِ ِ
ِ
قر﴾ [س ل ،]13 :قال اهلل تعالكُ ﴿ :ذر َة َم ْـ َح َؿ ْؾـََا َم َع ُكقحٍٍ إِك ُف َي َ
َان
َد ُاوو َد ُ ْؽ ًرا َو َقؾ ٌقؾ م ْـ ع َاد َي الش ُؽ ُ
قرا﴾ [اإسددراء ،]3 :وقددال عددـ إوددراهقؿ َ ﴿ :ددايِ ًرا َٕ ْك ُع ِؿد ِدف﴾ [الـحددؾ ،]121 :وقددال عددـ سددؾقؿان:
َع ْدددًً ا َ د ُؽ ً
﴿ َي َؾؿا َرآ ُه ُم ْس َت َِؼ ًرا ِعـدََ ُه﴾ الذي هق العدرش ،عدرش وؾؼدقسَ ﴿ ،ي َؾؿدا َرآ ُه ُم ْسد َت َِؼ ًرا ِعـددََ ُه َق َ
دال َه َدذا مِدـ
َي ْض ِؾ َرول﴾ لقس وعؼؾل أو وافدي أو وؼقيت ،أو وؿالل ،ٓ ،اجعؾ إمر هللَ ﴿ ،ي َؾؿدا َرآ ُه ُم ْسد َت َِؼ ًرا ِعـددََ ُه
َق َال َه َذا مِـ َي ْض ِؾ َرول ل ِ َق ْ ُؾ َقكِل َأ َأ ْ ُؽ ُر َأ ْم َأ ْي ُػ ُر َو َمـ َ َؽ َر َينِك َؿدا َ ْشد ُؽ ُر ل ِـَ ْػ ِس ِدف َو َمدـ َي َػ َدر َيدنِن َرودل
َ ـ ِ ٌّل َي َِر ٌؿ﴾ [الـؿؾ.]41 :
اهلل َل َق ْر َأدك َعد ِـ ا ْل َع ْد ِد َ ْل ُيُد ُؾ َأ ْي َؾد ًة َي َق ْح َؿد ُدُ ُه َع َؾ ْق َفداَ ،و َ ْشد َر ُب الشد ْر َو َة
عقد لساكؽ عؾدك الحؿدد« ،إِن َ

َي َق ْح َؿ ُدُ ُه َع َؾ ْق َفا» ،رأك عـؽ -جؾ وعال -يف ققلؽ الحؿد هلل ٕن ققلؽ الحؿد هلل تؿأل الؿقدزان ،عدقد
لساكؽ الحؿد عؾك يؾ حال ،الحؿد هلل عؾك يؾ حالٕ :ن اهلل -جؾ وعال -مستحؼ لؾحؿد لدف الحؿدد
يف إولك وأخرة -س حاكف وتعالك ،-لف الحؿد أوٓ وآخدرا ،ولدقال وادارا ،وسدرا وجفدارا ،يداهلل أهدؾ
ٕن حؿد ،وأهؾ ٕن ع د ،وأن ؿاد -س حاكف وتعالك.-
أ ًضا مـ الصػات التل و ػ اهلل تعالك هبا أك قاءه ورسؾف ،كختؿ هبذا الخؾؼ وهق خؾؼ ور القالد ـ.

أخالق األنبياء | فضيلة الشيخ حمد بن دمحم الوهيب

الخؾؼ الذي كخدتؿ ودف ودر القالدد ـ ،ووقػدة جددا مفؿدة مدع ودر القالدد ـ ،اهلل و دػ حقدك -عؾقدف

ِ ِ
دارا َع ِصد ًقا﴾ [مدر ؿ ،]14 :وقدال عقسدك عدـ كػسدفَ ﴿ :و َو ًدرا
السالم -يؼالَ ﴿ :و َو ًدرا وِ َقالدََ ْدف َو َل ْدؿ َ ُؽدـ َج ً
ِ
ِ ِ
ارا َ ِؼ ًقا﴾ [مر ؿ ،]32 :قال أهؾ التػسقر :إن هـاك ارت ا ا وقـ السعادة يف الددكقا
وِ َقالدََ تل َو َل ْؿ َ ْا َع ْؾـل َج ً
وأخدرة ووددقـ وددر القالددد ـ ،والعؽددس وددالعؽس ،ارت داط وددقـ الشددؼاوة يف الدددكقا وأخددرة ووددقـ عؼددقق
القالد ـ ،أعاذ اهلل وإ ايؿ مـ ذلؽ ،يق قتل لـػسل ولؽؿ والرب واإحسان لؾقالد ـ.

يدداهلل تعددالك و ددػ هددمٓء إك قدداء وددلاؿ وددارون وقالددد فؿ ،قددال اهلل عددـ كددقحَ ﴿ :رب ا ْ ِػد ْدر ل ِددل
َول ِ َقال ِدََ ي﴾ [كدقح ،]28 :دعا لقالد ف ،وإوراهقؿ -عؾقف السالم -أرب أرو إمرؾة مع أوقدف الؽداير ،تلمدؾ
دال َٕوِ ِ
ِ
معلَ ﴿ :وا ْذ ُي ُْر يِل الؽِ َت ِ
َدان ِ دد ًؼا ك ِ ًقدا * إِ ْذ َق َ
قؿ إِكد ُف َي َ
قدف﴾ [مدر ؿ ]42 ،41 :دا يداير ،دا
َاب إِ ْو َدراه َ
ِ
عروقد ،ا مارم ﴿ ،ٓ ،ا َأو ِ
ٓ ُ ْ ِص ُر َو َ
ٓ َ ْس َؿ ُع َو َ
ت ل ِ َؿ َت ْع ُدُُ َما َ
ٓ ُ ْغـ ِل َع َ
ـؽ َ ْق ًاا * َ دا َأ َودت﴾ [مدر ؿ:
َ َ
ٓ ]43 ،42حظ ﴿إِكل َقدْْ جاءكِل مِـ ِ
الع ْؾ ِؿ﴾ ما قال أكت جاهؾ وأكا عدالؿ ،وعدض الشد اب أن مدع أوقدف
َ
َ َ
وأمف أخذ فادة وؽالقر قس وٓ ماجستقر وديتقراة ،وتعاظؿ يف كػسف عؾك أوق ف ،ما أدراك أكت ا أول،

َداح ُّ
وما أدراك أكت ا أمل ٓ ،أخل الؽر ؿ يـ لقـدا مدع والدد ؽ ،قدالَ ﴿ :و ْ
الدذل مِد َـ
اخ ِػ ْ
دض َل ُف َؿدا َجـَ َ
الر ْح َؿ ِة﴾ [اإسراء.]24 :
يؾؿا تؼدم هبؿا السـ يؾؿا احتاجا مز دد ودر وإحسدان﴿ ،إِكدل َقددْْ جداءكِل مِدـ ِ
الع ْؾ ِ
دؿ َمدا َل ْدؿ َ ْلتِ َ
دؽ
َ
َ َ
َيات ِعـ ِل َأ ْه ِد َك ِ را ًا س ِق ا * ا َأو ِ
ان﴾ [مدر ؿ ]44 ،43 :خدائػ عؾقدف﴿ ،إِن الشد ْق َط َ
ٓ َت ْع ُ ِد الشد ْق َط َ
ت َ
ان
ْ
َ ً َ َ
َ
َان ل ِؾرحؿ ِـ َع ِصقا * ا َأو ِ
َي َ
اب مد َـ
ت﴾ [مر ؿ ]45 ،44 :اكظر أن اإ ػاق ﴿إِكل َأ َخ ُ
اف َأن َ َؿس َؽ َع َدذ ٌ
ً َ َ
ْ َ
ِ
ِ ِ
الرحؿ ِـ َي َت ُؽ َ ِ
ْدت
دن َأ ْك َ
قن لؾش ْق َطان َول ًقا﴾ [مر ؿ ،]45 :مع هذا العطػ والؾدقـ والريدؼ والرحؿدةَ ﴿ ،أ َرا ٌ
ْ َ
ِ ِ
ِ
قؿ َلاِـ ل ْؿ َتـ َت َِف َٕ ْر ُج َؿـ َؽ َو ْاه ُا ْركِل َمؾِ ًقدا﴾ [مدر ؿ ،]46 :قدن مداذا رد عؾقدف؟ ﴿ َق َ
دال
َع ْـ آل َفتل َا إِ ْو َراه ُ
َسال ٌم َع َؾ ْق َؽ َس َل ْس َت ْغ ِػ ُر َل َ
ؽ َرول﴾ [مر ؿ ،]47 :عـل وعده وآستغػار ولن ستغػر لف رودف -جدؾ وعدال،-
﴿إِك ُف َي َ
َان وِل َح ِػ ًقا﴾ [مر ؿ ،]47 :ولقٓ أن اهلل ااه ٓستؿر ستغػر ٕوقف.

لؽددـ اهلل تعددالك قدددر أن ؿددقت أوددقه يددايرا ،يدداكظر هددذا درس واأددح لـددا جؿقعددا يف الددرب وقالددد ـا
ور َق ْد َر
اس َت ْل َذ ْك ُت َرول َأ ْن َأ ُز َ
الؿسؾؿقـ وحؿد اهلل تعالك ،رسقل اهلل محؿد  -ؾك اهلل عؾقف وسؾؿ -قالْ « :
ِ ِ
اس َت ْل َذ ْك ُت ُف َأ ْن َأ ْد ُع َق َل َفا َأ ْو َأ ْن َأ ْس َت ْغ ِػ َر َل َفا َي َؾد ْؿ َ د ْل َذ ْن ل ِدل» ،يدلتك قربهدا ووؽدك عـدد قربهدا -
ُأمل َي َلذ َن للَ ،و ْ
ؾك اهلل عؾقف وسؾؿ.-

يؽقكقا ا إخقان وار ـ وةوائؽؿ وأمفداتؽؿٕ :ن اهلل تعدالك قدرن حؼفؿدا وحؼدفَ ﴿ ،و َق َضدك َر ُّو َ
دؽ َأٓ
َت ْع ُدُُ وا إِٓ إِ ا ُه َووِا ْل َقال ِدََ ْ ِـ إِ ْح َسا ًكا﴾ [اإسدراء ،]23 :يػدك هبدذه أ دة زاجدرا وحاثدا لؽدؾ اودـ واوـدة يف أن
ف َو َ
ٓ َتـْ َْف ْر ُه َؿدا
اله َؿدا َيدالَ َت ُؼدؾ ل ُف َؿدا ُأ َ
ؼقمقا هبذا القاجن﴿ ،إِما َ ْ ُؾ َغـ ِعـدََ َك الؽِ َ َر َأ َحددُُ ُه َؿا َأ ْو يِ ُ

ر
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و ُقؾ لفؿا َقق ًٓ َي َِر ؿا * و ْ ِ
َداح ُّ
الدذل مِد َـ الر ْح َؿ ِدة َو ُقدؾ رب ْار َح ْؿ ُف َؿدا َي ََؿدا َرو َقداكِل
اخػ ْض َل ُف َؿا َجـَ َ
َ
ُ َ ْ
َ
ً
َ ِغ ًقرا﴾ [اإسراء.]24 ،23 :
لػتة أختؿ هبا :سعقد وـ الؿسقن جاءه رجؾ قال عـ هذه أ ة :ؼقل عريت يؾ ما يف هذه أ ة إٓ

ققلف :وقؾ لفؿا ققٓ ير ؿا ،تلمؾ معل جقاب سعقد ،سللف عـ ققلف تعالكَ ﴿ :و ُقؾ ل ُف َؿا َق ْق ًٓ َي َِر ًؿدا﴾
[اإسراء.]23 :
قال :ققل الع د الؿذكن لؾسقد الغؾقظ.
عـل أن خص سقد ،أن ٓ قجد ع قد مؿؾقيقن ،ساوؼا ،خص سقد وعـده ع د ،وهذا الع د
أخطل يف حؼ السقد ،وهدذا السدقد ؾدقظ ،ضدقب ،أحؿدؼ ،مداذا عسدك الع دد أن سدؾؿ مدـ عؼقودة هدذا
السقد؟ ستـػذ يؾ إققال الحسـة حتك عػق عـف سقدهَ ﴿ ،و ُقؾ ل ُف َؿا َق ْدق ًٓ َي َِر ًؿدا﴾ [اإسدراء ،]23 :قدقل
الع د الؿذكن لؾسقد الغؾقظ.
جقاب سد د ،يؽقكقا يذلؽ مع والد ؽؿ ،ػر اهلل لـا ولؽؿ ،ولقالد ـا ،وأسدؽـفؿ يسدقح الاـدان،
ؽر لؽؿ حضقريؿ وإكصاتؽؿ.
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