
 من هم عباد الرمحن حقا؟

َاِهُلوَن ِن الَِّذيَن ََيُْشوَن َعَلى اْْلَْرِض َهْوًنا َوِإَذا َخاطَب َ الرَّحْ َوِعَباُد  سورة الفرقان: ْْ ُُ ا ُُه
ا َوِقَياماا )63قَاُلوا َسََلماا ) ُْ ُسجَّدا  ( َوالَِّذيَن يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا اْصِرفْ 64( َوالَِّذيَن يَِبيُتوَن ِلَرّبِِِ

َُ ِإنَّ َعَذابَ َُها َكاَن َغَراماا ) ( 66( ِإن ََُّها َساَءْت ُمْستَ َقرًّا َوُمَقاماا )65َعنَّا َعَذاَب َجَُهنَّ
( َوالَِّذيَن ََل َيْدُعوَن 67َوالَِّذيَن ِإَذا َأنْ َفُقوا َلَْ ُيْسرُِفوا َوَلَْ يَ ْقتُ ُروا وََكاَن بَ ْْيَ َذِلَك قَ َواماا )

ُ ِإَلَّ ِِبْلَْقِِ َوََل ي َ َمَع اَّللَِّ ِإََلاا  ْْ َذِلَك آَخَر َوََل يَ ْقتُ ُلوَن الن َّْفَس الَِِّت َحرََّم اَّللَّ ََ ْْزنُوَن َوَمْن يَ ْف
َََذاُب يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوََيُْلْد ِفيِه ُمَُهاًنا )68يَ ْلَق َأََثماا ) ( ِإَلَّ َمْن ََتَب 69( ُيَضاَعْف َلُه اْل

َْ َعَمَلا  ُْ َحَسَناٍت وََكاَن اَّللَُّ َوآَمَن َوَعِم ا َصاِْلاا فَُأوَلِئَك يُ َبدُِِل اَّللَُّ َسيَِِئاِِتِ  َغُفوراا َرِحيما
َْ َصاِْلاا فَِإنَّهُ يَ ُتوُب ِإََل اَّللَِّ َمَتاِبا )70) ( َوالَِّذيَن ََل َيْشَُهُدوَن الْزُّوَر 71( َوَمْن ََتَب َوَعِم

َُها صُ 72اماا )َوِإَذا َمرُّوا ِِبللَّْغِو َمرُّوا ِكرَ  ُْ َلَْ َيَِرُّوا َعَلي ْ مًّا ( َوالَِّذيَن ِإَذا ذُكُِِروا ِِبََيِت َرّبِِِ
تَِنا قُ رََّة َأْعُْيٍ وَ 73َوُعْمَياًنا ) ََْلَنا ( َوالَِّذيَن يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا َهْب َلَنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرَِِيَّ اْج

( 75َسََلماا )َْزْوَن اْلُغْرَفَة َمَا َصبَ ُروا َويُ َلقَّْوَن ِفيَُها ِحَِيَّةا وَ ( ُأوَلِئَك يُْ 74ِلْلُمتَِّقَْي ِإَماماا )
ُْ فَ َقْد  76َخاِلِديَن ِفيَُها َحُسَنْت ُمْستَ َقرًّا َوُمَقاماا ) ُْ َرّبِِ َلْوََل ُدَعاؤُُك َبُأ ِبُك َْ ْْ َما يَ  ( ُق

ُْ َفَسْوَف َيُكوُن ِلَْزاماا ) بْ ُت  (77َكذَّ

 مسلمهم ،اخللق ائرس فيها يشرتك فهذه لربوبيته عبودية: نوعان هلل العبودية :العالمة السعدي
ُّْ   ِإنْ } :رونمدب   مربوبون هلل عبيد فكلهم وفاجرهم، برهم وكافرهم،  ِإَل َواْلْرضِ  لسََّماَواتِ ا ِف  َمنْ  ُك

ا الرَّْح   نِ  آِت   ،وأوليائه ئهأنبيا ديةعبو  وهي ،ورمحته وعبادته أللوهيته وعبودية[، 93]مرمي:  {َعْبدا
 بسبب احلال هذه إىل وصلوا إمنا أهنم إىل إشارة" الرمحن" امسه إىل أضافها وهلذا ،هنا املراد وهي

 َعَلى ََيُْشونَ } أبهنم فوصفهم النعوت، أفضل   مونعوهتَ  الصفات أكمل صفاهتم أن فذكر رمحته،



 هلل والتواضع نةوالسكي ابلوقار هلم صفو  فهذا ،خلقولل هلل متواضعني ساكنني: أي{ َهْوًنا  اْلْرضِ 
ُُ  َوِإَذا} (1).ولعباده َاِهُلونَ  َخاطَبَ ُُه ْْ  الوصف، هلذا هوإسناد   الفعل إضافة بدليل جهل خطاب: أي {ا

 (2).جبهله لاجلاه مقابلة من ويسلمون اإلمث من فيه لمونيس   خطاابً  خاطبوهم: أي {َسَلماا قَاُلوا}
 الذي لعقلا زانة  ورَ  اجلاهل عن والعفو ابإلحسان املسيء ومقابلة ثريالك مل  ابحل   هلم، مدح وهذا

 .احلال هذه إىل أوصلهم

ُْ  يَِبيُتونَ  َوالَِّذينَ } ا ِلَرّبِِِ   ،له متذللني لرهبم فيها لصنيخم الليل صالة من كثروني  : أي {َوِقَياماا ُسجَّدا
ُْ  تَ َتَجاَف }: تعاىل قال كما ُْ  َيْدُعونَ  اْلَمَضاِجعِ  َعنِ  ُجُنوبُ ُُه َااوَ  َخْوفاا رَب َُُّه ُْ  َوِِمَّا َطَم  يُ ْنِفُقونَ  َرزَقْ َناُه
ُُ  َفَل ََْل ََْمُلونَ  َكانُوا  َمَا َجَْزاءا  َأْعُْيٍ  قُ رَّةِ  ِمنْ  ََلُُْ  ُأْخِفيَ  َما نَ ْفس   تَ   .[16]السجدة:  {يَ 

                                                           

ُلغَ  َوَلنْ  اْْلَْرضَ  ََتِْرقَ  َلنْ  ِإنَّكَ  َمَرحاا اْْلَْرضِ  ِف  َتَْشِ  ) َوَلتعاىل:  قال (1) ِبالَ  تَ ب ْ ْْ [، واملرح هو 37]اإلسراء:  ( وَلا طُ  ا
 ف َيشي يتبخرت، جْر  بينما»: قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن هريرة، أيب . ويف الصحيح عنيالءخلاو  والكرب البطر
 كان  ِمن رجَل إن»واية: ويف ر  ،«القيامة يوم إَل فيُها يتجلجْ فُهو اْلرض، به هللا فَخَسف نفسه، أعجبته قد بُ ْرَدْيهِ 
 .يابهبث إعجابه مع املشي يف التبخرت حترمي اببوقد بو ب له النووي:  «ُحلَّة... ف يتبخرت قبلكُ

َُواْ  ) َوِإَذاتعاىل:  قال (2) ُْ  َأْعَمالَُنا لََنا َوقَاُلوا َعْنهُ  َأْعَرُضواْ  اللَّْغوَ  َسَِ ُْ  َوَلُك ُْ (  م  َسََل  َأْعَماُلُك [، 55]القصص: َعَلْيُك
ََْفوَ  ذِ ) خُ وقال تعاىل: عليهم. ذكره البغوي.  مواسل   معناه: احلسن عنو  َُْرفِ  َوْأُمرْ  اْل اِهِلَْي ( نِ عَ  َوَأْعِرضْ  ِِبْل ْْ  ا

ُْ  َفَأْعِرضْ  اتِنَ آَيَ  ِف  ََيُوُضونَ  الَِّذينَ  رََأْيتَ  اَوِإذَ  )وقال تعاىل:  [.199]األعراف:  ُُه  َغْْيِِه ( َحِديثٍ  ِف  وُضواْ َيَُ  َحّتَّ  َعن ْ
 [.68]األنعام: 

 وينهاهم عن جهلهم ويدهلم على ما هو أحسن، ويصرب بقى مع اجلاهلنيحبهل في م  ب املسل[ خياطَ 1فاملقامات ثالثة: ]
،َأَذا َعَلى َوَيْصِبُ  النَّاَس، َُيَاِلطُ  الَِّذي اْلُمْؤِمنُ »، ويف ذلك حديث وهذا سالمة له وهلم ،على أذاهم ُْ ُُ  ُه  ِمنَ  َأْجراا َأْعَظ

ُْ  َعَلى َيْصِبُ  َوََل  النَّاَس، َُيَاِلطُ  ََل  الَِّذي اْلُمْؤِمنِ  ححه ، أخرجه الرتمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر، وص«َأَذاُه
، عليهم سالملقاء الفيفارقهم إب وال الصرب عليه، [ أو يكون يف كالمهم أو تصرفاهتم منكر ال يستطيع هنيهم عنه2]األلباين. 

 ارًا من شرهمفر  ء آبايت هللا، فهم كفار، فيفارقهموقعوا يف كفر كاستهزاإهنم قد [ أو 3] مستفادان من آية الفرقان. وهذان
ُْ  نَ ْزَّلَ  ) َوَقدْ عليهم، كما قال تعاىل:  وال يسلم ُْ  ِإَذا َأنْ  اْلِكتابِ  ِف  َعَلْيُك ُت َْ  َفَل ِّبا َوُيْستَ ُْهَْزأُ  ِّبا ْكَفرُ يُ  اَّللَِّ  آََيتِ  َسَِ
َُُدوا ُْ  تَ ْق ََُُه ُْ إِ  َغْْيِهِ  َحِديثٍ  ِف  ََيُوُضوا َحّتَّ  َم ُْ  ِإذاا نَُّك َُ  ِف  َواْلكاِفرِينَ  ِقْيَ اْلُمنافِ  جاِمعُ  اَّللََّ  ِإنَّ  ِمثْ ُلُُه َاا َجَُهنَّ ي (  َجَِ

ُْ  ِرضْ ) َفَأعْ وال مينع هذا أن يزجرهم عن قوهلم عند مفارقتهم، كما قال تعاىل يف شأن املنافقني:  [،140]النساء:  ُُه  َعن ْ
 ُْ ْْ  َوِعْظُُه  [. 63]النساء: (  بَِليغاا قَ ْوَلا  ُْ َأنْ ُفِسُهِ  ِف  ََلُُْ  َوُق



َُ  َعَذابَ  َعنَّا اْصِرفْ  رَب ََّنا يَ ُقوُلونَ  َوالَِّذينَ }  ما ومغفرة أسبابه من ةابلعصم عنا ادفعه :أي {َجَُهنَّ
 الغرمي الزمةم مبنزلة ألهلها امالزمً : أي {َغَراماا َكانَ   َعَذابَ َُها ِإنَّ }. للعذاب مقتض   هو مما منا وقع

 .لغرميه

 وأهنم ،إليه حاجتهم ةشد وبيان   لرهبم، التضرع وجه على منهم وهذا {َوُمَقاماا ُمْستَ َقرًّا َساَءتْ  ِإن ََُّها}
 شدهتا سبحب الشدة صرف فإن   عليهم، هللا منة وليتذكروا العذاب، هذا احتمال طاقتهم يف يسل

 .بصرفها الفرح ويشتد   وقعها م  ظ  ع  ي َ  وفظاعتها

 قسم يف خلواد  فيَ  احلد على ايزيدو  أبن {ُيْسرُِفوا َلَْ } واملستحبة الواجبة النفقات {أَنْ َفُقوا ِإَذا َوالَِّذينَ }
 بَ ْْيَ } إنفاقهم{ وََكانَ } والشح البخل ابب يف فيدخلوا {يَ ْقتُ ُروا َوَلَْ } الواجبة، احلقوق لوإمها التبذير
 والنفقات والكفارات الزكوات من الواجبات يف يبذلون {قَ َواماا} والتقتري اإلسراف بني {َذِلكَ 

 .واقتصادهم عدهلم من وهذا ،ضرار وال ضرر غري من ينبغي الذي الوجه على ينبغي وفيما الواجبة،

 عليه مقبلني حنفاء ينالد له خملصني وحده يعبدونه بل {آَخرَ  ِإََلاا اَّللَِّ  َمعَ  َيْدُعونَ  َل َوالَِّذينَ }
 .سواه عما معرضني

 النفس كقتل  {ِِبْْلَقِِ  ِإَل} املعاهد، والكافر املسلم نفس وهي {اَّللَُّ  َحرَّمَ  الَِِّت  الن َّْفسَ  يَ ْقتُ ُلونَ  َوَل}
 .قتله حيل الذي والكافر احملصن الزاين تلوق ابلنفس

ُْ  َعَلى ِإَل} فروجهم حيفظون بل {يَ ْْزنُونَ  َوَل} ُْ  َمَلَكتْ  َما أوْ  َأْزَواِجُِه  [.6]املؤمنون:  {َأَْيَانُ ُُه

ْْ  َوَمنْ } ََ  يَ ْلقَ } فسوف الزان أو حق بغري هللا حرم اليت النفس قتل أو ابهلل الشرك: أي {َذِلكَ  يَ ْف
َََذابُ  َلهُ  ُيَضاَعفْ }: بقوله فسره مث {َأََثماا  {ُمَُهاًنا } العذاب يف: أي {يهِ فِ  َوََيُْلدْ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  اْل

 ابلعذاب الوعيد وكذلك (3)ابهلل، أشرك ملن وكذا فيه شك ال اثبت كلها  فعلها ملن ابخللود فالوعيد
 .الكبائر أكرب من وإما شرك إما لكوهنا الثالثة هذه من واحد كل  على الشديد

                                                           

 أي: أشرك ومل يقتل ومل يزن. (3)



 والسنة لقرآنيةا النصوص دلت قد ألنه اخللود يتناوله ال فإنه العذاب يف والزاين القاتل خلود وأما
 ما املعاصي نم فعل ولو ،مؤمن فيها دخيل   وال النار من سيخرجون املؤمنني مجيع أن]على[  النبوية
 فيه والقتل داين،األ فساد فيه فالشرك: الكبائر أكرب من ألهنا الثالثة هذه على تعاىل ونص فعل،
 .األعراض فساد فيه والزان ،األبدان فساد

 فعلها من هل مضى ما على موند   احلال يف عنها أقلع أبن وغريها املعاصي هذه عن {ََتبَ  َمنْ  ِإَل}
 الطاعات علوف املعاصي ترك يقتضي اصحيحً  إمياانً  ابهلل {َوآَمنَ } يعود، ال أن اجازمً  اعزمً  وعزم

َْ َوعَ }  .هللا وجه به قصد إذا الشارع به أمر مما {َصاِْلاا َعَمَل ِم

ُْ  اَّللَُّ  يُ َبدِِلُ  فَُأولَِئكَ }  لعمل مستعدة كانت  اليت موأقواهل أفعاهلم تتبدل: أي {َحَسَناتٍ  َسيَِِئاِِتِ
 عملوها اليت لسيئاتا نفس وتتبدل طاعة ومعصيتهم إمياان شركهم فيتبدل حسنات، تتبدل السيئات

 .اآلية ظاهر هو كما  حسنات   لتبد   وطاعة وإانبة توبة منها ذنب كل  عن أحدثوا مث

 سيئة كل  كانم أبدل مث عليه فعددها ذنوبه ببعض هللا حاسبه الذي الرجل حديث ذلك يف وورد
 (4).أعلم وهللا ،هاهنا أراها ال سيئات يل إن رب اي :فقال حسنة

 بعد التوبة إىل عاهمد حيث بعباده {رَِحيماا} العظيمة الذنوب يغفر اتب ملن {َغُفوراا اَّللَُّ  وََكانَ }
 .منهم لهاب  قَ  مث ،هلا قهموف   مث ،ابلعظائم مبارزته

َْ  ََتبَ  َوَمنْ }  ألهنا ،الكمال غاية يف توبته نأ فليعلم: أي {َمَتاِبا  اَّللَِّ  ِإََل  يَ ُتوبُ  فَِإنَّهُ  َصاِْلاا َوَعِم
 من هاص  وليخل    يهاف ص  ل  خ  فلي   ،وفالحه العبد سعادة عني هو الذي هللا إىل املوصل الطريق إىل رجوع

                                                           

 رالنا أهْ وآخر اْنة دخوَل اْنة أهْ آخر ْلعرف إين) : )املرفوع ذر أيبمن حديث أخرج اإلمام ابن حبان  (4)
 وكذا، كذا  يوم اوكذ كذا  عملتَ : له فيقال كبارها،  وَدُعوا ذنوبه صغار عن سلوه: فيقال برجْ يؤتى .النار من خروجاا

 صلى نيبال رأيت فلقد: أبو ذر قال ((هُهنا!  أراها َل أشياء عملتُ  قد رب َي: فيقول وكذا، كذا  يوم وكذا كذا  وعملتَ 
مة صححه العال ((حسنة.  سيئة كْ  مكان لك فإن: له فيقال))  :قال ،نواجذه بدت حىت ضحك وسلم عليه هللا

 (.3052قم األلباين يف سلسلته الصحيحة )بر 



 الوجوه فضلأ على وإيقاعها التوبة تكميل على احلث هذا من فاملقصود الفاسدة، األغراض شوائب
 .كماهلا  حبسب أجره هيَ فيوف    إليه اتب من على مدَ ليق   هاوأجل   

 اجملالس مجيع يجتنبونف احملرم، والفعل القول: أي الزور حيضرون ال: أي {الْزُّورَ  َيْشَُهُدونَ  َل َوالَِّذينَ }
 والنميمة والغيبة لالباط واجلدال هللا آايت يف كاخلوض  احملرمة، األفعال أو احملرمة األقوال على املشتملة
 كانوا  وإذا ،ذلك وحنو والصور احلرير، وفرش اخلمر وشرب احملرم والغناء واالستهزاء والقذف والسب

 (5).ويفعلوه يقولوه ال أن وأحرى أوىل ابب فمن ،الزور يشهدون ال

 مالكال وهو {ِِبللَّْغوِ  َمرُّوا َوِإَذا} (6)ابألولوية، اآلية هذه يف تدخل الزور قول يف داخلة الزور وشهادة
 زهوان: أي {َرامااكِ   َمرُّوا} ،وحنوهم السفهاء ككالم  دنيوية وال دينية فائدة فيه وال فيه خري ال الذي

 لإلنسانية ونقص سفه فإنه فيه إمث ال كان  وإن فيه اخلوض أن ورأوا ،فيه اخلوض عن وأكرموها أنفسهم
 وال حضوره يقصدون ال أهنم إىل إشارة {ِِبللَّْغوِ  َمرُّوا َوِإَذا}: قوله ويف .عنه أبنفسهم فرأبوا واملروءة
 .عنه أنفسهم يكرمون قصد غري من اليت املصادفة عند ولكن مساعه،

ُْ  ِِبََيتِ  ذُكُِِروا ِإَذا َوالَِّذينَ } َُها َيَِرُّوا َلَْ } هبا، واالهتداء ابستماعها أمرهم اليت {َرّبِِِ  ُصمًّا َعَلي ْ
 كما  ،نهاع والقلوب النظر وصرف مساعها عن والصمم عنها ابإلعراض يقابلوها مل أي {َوُعْمَياًنا 

َا}: تعاىل قال كما  مساعها وعند فيها حاهلم وإمنا ق،يصد    ومل هبا يؤمن مل من يفعله  ِِبََيتَِنا يُ ْؤِمنُ  ِإَّنَّ
ا َخرُّوا ِّبَا ذُكُِِروا ِإَذا الَِّذينَ  ُْ  ِبَْمدِ  َوَسبَُّحوا ُسجَّدا ُْ  َرّبِِِ [، 15]السجدة: { َتْكِبُونَ َيسْ  َل َوُه

                                                           

 هللا ضير _  هريرة أيب عنفإن الشيخني أخرجا أعاننا هللا فيها، خاصة يف هذه األايم املباركة _ أايم رمضان _  (5)
 أن ف اجةح هلل فليس به، والَمْ الْزور قول يدع َل من»: _  وسلم عليه هللا صلى_  هللا رسول قال: قال ، _ عنه
 «.وشرابه طَامه يدع

 «الكبائر؟ كبأب أنبئكُ أَل»: _  وسلم عليه هللا صلى_  النيب قال: قال ،_  عنه هللا رضي بكرة _ أيبأخرجا عن  (6)
 وقول أَل»: فقال ،امتكئً  وكان وجلس «الوالدين... وعقوق ِبهلل، اإلشراك»: قال !هللا رسول اي بلى: قالوا ،ثالاثً 

 .سكت ليته: قلنا حىت يكررها زال فما: قال ،«الْزور!



 فيزداد ،واعية وقلوابً  معةً سا اانً آذ عندهم وجتد هلا، والتسليم واالنقياد إليها واالفتقار ابلقبول يقابلوهنا
 .اواغتباطً  اسرورً  هبا ويفرحون انشاطً  هلم دثوحت    إيقاهنم هبا ويتم إمياهنم هبا

ت َنا} وزوجات، وأقران أصحاب من انئنارَ ق   : أي {َأْزَواِجَنا ِمنْ  لََنا َهبْ  رَب ََّنا يَ ُقوُلونَ  َوالَِّذينَ }  َوذ ر  اي 
 .أعيننا هبم ر  ق  ت  : أي{ َأع ني    ق  ر ةَ 

 مطيعني يروهم حىت مهأعين   تقر   ال أهنم مرتبتهم وعلو مهمهم من عرفنا موصفاهت   حاهلم انأ  رَ استق   وإذا
 ألن   ،نفسهمأل دعاء فإنه ،صالحهم يف وذرايهتم ألزواجهم دعاء أنه كما  وهذا ،عاملني عاملني لرهبم

 عموم نفع ىلإ يعود دعاؤهم بل {لََنا َهبْ }: فقالوا هلم هبة ذلك جعلوا وهلذا ،عليهم يعود هعَ نف  
 .مهب وينتفع هبم يتعلق ممن كثري  لصالح اسببً  يكون كرذ   من بصالح ألن املسلمني

ََْلَنا}  (7)لم  والك   صديقنيال درجة العالية، الدرجة هذه إىل ربنا اي أوصلنا: أي {ِإَماماا ِلْلُمتَِّقْيَ  َواْج
 وأفعاهلم قواهلمأ يف للمتقني قدوةً  يكونوا وأن ،الدين يف اإلمامة درجة وهي ،الصاحلني هللا عباد من

 .ويهتدون فيهدون ،خلفهم اخلري أهل ويسري ،ألقواهلم طمئنوي   أبفعاهلم، قتدىي  

 _ الدين يف اإلمامة درجة_  الدرجة وهذه به، إال يتم ال مبا دعاء شيء ببلوغ الدعاء أن املعلوم ومن
ََْلَناهُ}: تعاىل قال كما  ،واليقني ابلصرب إال تتم ال  ِِبََيتَِنا وََكانُوا َصبَ ُروا َلمَّا أبَِْمِرًنَ  يَ ُْهُدونَ  أَِئمَّةا  َوَج

 يتهمعص وعن هللا طاعة على والصرب األعمال من يستلزم الدعاء فهذا[، 24]السجدة: { يُوِقُنونَ 
 وأن ،جزياًل  عطاءً و  اكثريً   اخريً  اليقني، ةدرج إىل هصاحبَ  يوصل الذي التام العلم ومن ،املؤملة وأقداره
 .الرسل بعد اخللق درجات من ميكن ما أعلى يف يكونوا

 ،لياتالعا ابملنازل فجازاهم ،العمل جنس من اجلزاء كان  عالية ومطالبهم مهمهم كانت  ملا وهلذا،
 ما لكل اجلامعة ألنيقةا واملساكن الرفيعة املنازل: أي {َصبَ ُروا َمَا اْلُغْرَفةَ  ُيَْْزْونَ  ُأولَِئكَ }: فقال

 َيْدُخُلونَ  ِئَكةُ َواْلَمَل}: تعاىل قال كما  ،انلوا ما انلوا صربهم بسبب وذلك ،األعني هوتلذ   يشتهى

                                                           

 .واملعرفة السن أهل: من َكم َل فيهم كثري من اخلصال احلميدة من مَّْالكُ  (7)



 ُْ ِِْ   ِمنْ  َعَلْيُِه ُْ  َسَلم   َِببٍ  ُك َُ  َصبَ ْرتُْ  َمَا َعَلْيُك َْ  هنا قال وهلذا[، 24]الرعد:  {الدَّارِ  ُعْقَب  فَِن
 من سلمونويَ  ،بعض   لىع بعض   ومن ،الكرام مالئكته ومن ،رهبم من {َوَسَلماا ِحَِيَّةا  ِفيَُها ْونَ َويُ َلقَّ }

 .راتواملكد   صاتاملنغ   مجيع

 وحسن [5] ،ولعباده [4، ]له والتواضع [3، ]والسكينة[ 2] ،ابلوقار[ 1] وصفهم هللا أن: واحلاصل
، عنهم واإلعراض [9، ]اجلاهلني عن ووالعف [8، ]اخللق وسعة[ 7] ،واحللم [6، ]األدب

 من واخلوف [13] فيه، واإلخالص [12، ]الليل وقيام [11، ]ابإلحسان إساءهتم ومقابلة [10]
، النفقات يف واملستحب الواجب وإخراج [15، ]منها ينجيهم أن لرهبم والتضرع [14، ]النار

 فيه ابلتفريط العادة جرت الذي اإلنفاق يف مقتصدين كانوا  وإذا[ 17] ،ذلك يف واالقتصاد [16]
، الذنوب كبائر  من والسالمة [18، ]أوىل ابب من غريه يف وتوسطهم فاقتصادهم اإلفراط، أو
 عند والتوبة [21، ]واألعراض الدماء عن والعفة [20، ]عبادته يف هلل ابإلخالص واالتصاف [19]

 وال [23] ،والفعلية القولية قوالفسو  املنكر جمالس حيضرون ال وأهنم[ 22] ذلك، من شيء صدور
 وذلك [25] فيها، خري ال اليت الردية واألفعال اللغو من يتنزهون وأهنم [24، ]أبنفسهم يفعلوهنا
 قويل خسيس كل  عن أنفسهم ورفعة [28، ]وكماهلم [،27، ]وإنسانيتهم [26، ]مروءهتم يستلزم
 هبا، والعمل [31، ]ملعانيها م  والتفه   [30، ]هلا ابلقبول هللا آايت   يقابلون وأهنم[ 29] وفعلي،

 الدعاء يف[ 34] الدعاء، أبكمل تعاىل هللا يدعون وأهنم[ 33] أحكامها، تنفيذ يف واالجتهاد[ 32]
 أزواجهم صالح من املسلمون به وينتفع [36، ]هبم يتعلق من به وينتفع [35] به، ينتفعون الذي

 يءش على حرص من ألن ،ونصحهم ووعظهم همتعليم يف سعيهم ذلك لوازم ومن[ 37] وذريتهم،
 مهل املمكنة الدرجات أعلى ببلوغ هللا دعوا وأهنم[ 38] فيه، بامتسب    يكون أن بد ال فيه هللا ودعا
 .والصديقية اإلمامة درجة وهي

 كتل وأطهر سالنفو  تلك وأزكى املطالب، هذه وأجل   اهلمم هذه وأرفع الصفات هذه أعلى ما ه          ل  فلَ 
 .السادة هؤالء وأتقى الصفوة هؤالء وأصفى القلوب



 .املنازل هذه ىلإ أوصلهم الذي ولطفه لتهم،جل   اليت ورمحته ونعمته عليهم هللا فضلَ  ه،        ل  ولَ 

 هلم وأوضح مهمهم، مهل وبني   مهيئاهت   هلم ونعت أوصافهم، هلم بني   أن عباده على هللا منةَ  ه،       ل  ولَ 
 عليهم ن  م الذي ويسألوا ذلك، يف جهدهم ويبذلوا أبوصافهم، االتصاف إىل يشتاقوال أجورهم،
 توالهموي هداهم كما  يهديهم أن   وأوان، وقت كل  ويف ومكان، زمان كل  يف هل  ض  فَ  الذي ،وأكرمهم

 .توالهم كما  اخلاصة برتبيته

 ال بك، إال قوة وال حول وال املستغاث، وبك املستعان وأنت املشتكى وإليك احلمد لك فاللهم
 ضعفاء فإان نا،ل ذلك رتيس    مل إن اخلري من ذرة مثقال على نقدر وال ،اضر   وال انفعً  ألنفسنا منلك

 .وجه كل  من عاجزون

 إال ربنا اي نثق فال وخطيئة، وعجز   ضعف   إىل وكلتنا عني طرفة أنفسنا إىل لتناك  َو  إن أنك شهدنَ 
 من عنا فتوصر   ،نةوالباط الظاهرة النعم من أنعمت امب علينا وأنعمت ناورزقت ناخلقت هبا اليت برمحتك

 !ورجاك سألك من خاب فال ،سواك نمَ  رمحة   عن هبا تغنينا رمحة فارمحنا م،قالن

 توهم رمبا وفضلهم هملشرف بعبوديته همواختص   رمحته إىل العباد هؤالء أضاف قد تعاىل هللا كان  وملا
 العبودية؟ يف يدخل ال فلم (8)،[غريهم أيًضا أنه] متوهم

 أبَ ع ما املسألة دعاءو  العبادة دعاء إايه دعاؤكم لوال وأنه هؤالء بغري يعبأ وال يبايل ال أنه تعاىل فأخرب
ْْ } :فقال ،أحبكم وال بكم ََْبأُ  َما ُق ُْ  يَ  ُْ  َلْوَل َرّبِِ  ِبُك بْ تُ   فَ َقدْ  ُدَعاؤُُك : أي{ ِلَْزاماا َيُكونُ  َفَسْوفَ  ُْ َكذَّ

  .املؤمنني عباده وبني بينكم هللا حيكم سوفو  ،لغرميه الغرمي لزوم مكميلزَ  عذاابً 

 (9)اه    .اأبدً  والشكر والثناء احلمد فلله الفرقان، سورة تفسري مت

                                                           

 ، وال أدري ما الصواب.أو سقط طأيظهر أنه وقع هنا خ (8)
 .19/9/1436أعد هذه النسخة موسى الطويل _ عفا هللا عنه _ عصر االثنني  (9)


