
 
 من درس للداعیة إیمان العبید،ن عباد الرحما ث عنسنبدأ في ھذه السلسلة الحدی

سنذكرمجھود شخصي والداعیة لم تطلع علیھ،و ووھ  
 

صفاتھم ؟كیف وصلوا لھذه الدرجة ؟ما ھي   
قام التشریف والتكریم واالقتداء.م  وهللا حین ذكرھم ذكرھم في  

 وكما نعلم جاء ذكرھم في سورة الفرقان،
 

 وقبل أن نتعرف على صفاتھم سنذكر ما ھو الفرقان؟
 

 والفرقان ھو القرآن الذي یأتي فیفرق بین
 

 الحق والباطل.
 

 لذلك نجد في بدایة سورة الفرقان :
 

َل اْلفُْرقَاَن َعلَى َعْبِدِه ِلیَكُونَ   تَبَاَرَك الَِّذي نَزَّ
﴾١ِلْلعَالَِمیَن نَِذیًرا﴿  

 
ة تبارك،وجاء لفظوسبحان هللا بدأت السورة بكلم  

 
مواضع في سورة الفرقان. ٣تبارك في   

 
 وتبارك بمعنى عظم ووسع خیره،فاh سبحانھ

 
 وتعالى ھو المبارك،وأوصافھ مباركة،وھو

    
 



 
 واھب البركة لمن یشاء من عباده.فھو الذي

 
 یبارك في األوقات وفي اللیل والنھار،وھو الذي یبارك

 
ت لیستغلواللخلق بمعنى یعطیھم األوصاف والصفا  

 
 أوقاتھم.لذلك مع هللا تأتي البركات والخیرات،

 
 وبدونھ ال توجد بركة.أي ال تعتقدین أن البركة

 
 في الماركة المعینة،أو المكان المعین،أو البالد

 
 الفالنیة،أو األشخاص الفالنیین،البركة أصال

 
 من هللا.مثال دواء معین تأخذینھ وغیرك یأخذه

 
یھ،وال یبارك لغیرك،معولكن هللا یبارك لك ف  

 
 أنھ نفس الدواء.وكل ھذا یعتمد على تعلقك،ھل تعلقت

 
 باh لیبارك لك فیھ؟

 
 أم تعلقت بالسبب والذي ھو الدواء؟

 
 وھذا ما ذكرناه سابقا أننا في الحیاة مع كثرة

 



 توافر وتعقید وتقدم األسباب نعتتقد أنھا ھي التي
 

اد خاطيء.تأتي بالبركة،وتعطیك الخیر.وھذا اعتق  
 

 المبارك ھو هللا الذي كثر وعظم خیره،وسبحان
 

 هللا كل صفة من صفاتھ بھا بركة،ولھا أثر على عباده.
 

 وما الواجب علینا؟
 

 أن نطلب البركة فقط من هللا.
 

 ونكمل اآلیة﴿:تَبَاَرَك ﴾،ومن ھو ؟
 

َل اْلفُْرقَاَن َعلَى َعْبِدِه ﴾،أي ال سبیل أن  ﴿الَِّذي نَزَّ
 

دیك البركات وتوافر الخیر في الدنیا،إالتكون ل  
 

 أن یبارك لك في صفاتك إال من هللا،والقرآن ھو كالم
 

ن؟حانھ وتعالى.ولماذا نزل القرآهللا سب  
 
﴾،ولم یقل بشیرا،لماذا؟١﴿ِلیَكُوَن ِلْلعَالَِمیَن نَِذیًرا﴿  
 

 ألن االنسان متى أخبرتھ بالنذارة فإنھ یتحرك بھا ضعف
 

كم،٥شارة.مثال إذا مع البشارة تحرك ما یتحرك مع الب  



 
كم.لما یحس بالنار یجعلھ یسارع ١٠مع النذارة سیتحرك   

 
 في العمل لصالح ضعف لما فقط یسمع عن الجنة.

 
 وھذا ما نجده في عباد الرحمان أنھم متقدمین لیس

 
،لذلك من صفاتھم الخوفبسبب البشارات،وإنما النذارة  
 

یةوالموضع الثاني في اآلالشدید . :	
	

ن ذَِلَك َجنَّاتٍ - 	﴿ تَبَاَرَك الَِّذي ِإن َشاَء َجعََل لََك َخْیًرا ِمّ
	

﴾،١٠تَْجِري ِمن تَْحِتَھا اْألَْنَھاُر َویَْجعَل لََّك قُُصوًرا ﴿ 	
	

	:وھذه اآلیة جاءت ردا علي الكفار الذي قالوا
	

سُوِل یَأْكُُل الطَّعَاَم َویَْمِشي فِ  ي﴿َوقَالُوا َماِل َھـذَا الرَّ 	
	

﴾٧اْألَْسَواِق لَْوَال أُنِزَل ِإلَْیِھ َملٌَك فَیَكُوَن َمعَھُ نَِذیًرا﴿ 	
	

	أَْو یُْلقَى ِإلَْیِھ َكنٌز أَْو تَكُوُن لَھُ َجنَّةٌ یَأْكُُل ِمْنَھا َوقَالَ 
	

ْسُحوًرا ﴿ َِّبعُوَن ِإالَّ َرُجًال مَّ ﴾الفرقان٨الظَّاِلُموَن ِإن تَت 	
	

شاء سیعطیھ القصور واألنھار وھنا هللا یذكر لنبیھ أنھ إن 	



	
	.ولیس صعبا علیھ،ولكن البركة في نزول القرآن علیھ

	
	لذلك إن سألنا هللا الدین سیعطینا،ولكن إن سألناه

	
	.	الدنیا إن شاء سیعطینا ،وكما ذكرنا مشیئتھ حسب علمھ

	
ْحَمـنُ -٣	 ْحَمـِن قَالُوا َوَما الرَّ 	﴿ َوِإذَا ِقیَل لَُھُم اْسُجدُوا ِللرَّ

	
﴾ تَبَاَرَك الَِّذي٦٠أَنَْسُجدُ ِلَما تَأُْمُرنَا َوَزادَھُْم نُفُوًرا ﴿ 	

	
	َجعََل ِفي السََّماِء بُُروًجا َوَجعََل ِفیَھا ِسَراًجا َوقََمًرا

ِنیًرا ﴿ ﴾٦١مُّ 	
	

	وھذه اآلیة جاءت قبل صفات عباد الرحمان،ویخبرنا
	

﴾ عن الكفار أنھم إذا قیل لھم٦٠هللا في اآلیة ﴿ 	
	

وا للرحمان،ردوا ،وما الرحمان؟اسجد 	
	

	وھنا اسجدوا لیس h وإنما للرحمان،أي رحمة هللا الواسعة
	

االستغناء عنھا،وردھم یدل على  التي ال یستطیعون 	
	

	أنھم أنكروا رحمة هللا،ومن ینكر رحمة هللا فلن یحصل
	



زادھم نفورا،وكما  حالھم علیھا،وقالوا ﴿ أنَْسُجدُ ِلَما تَأُْمُرنَا َوَزادَھُْم نُفُوًرا﴾ أیھذا
هللا الواسعة ھي للمؤمن والكافرنعلم رحمة  .	

	
	وماذا یرد هللا علیھم؟

	
	﴿ تَبَاَرَك الَِّذي َجعََل ِفي السََّماِء بُُروًجا ﴾أي تبارك ھذا

	
	الرحمان الذي عظم وكبر خیره،ولم تسجدوا لھ،الذي

	
	جعل لكم في السماء بروجا،أي النجوم والكواكب،و

	
ِنیًرا﴾ أي جعل الشمس بالنھار، 	﴿َوَجعََل ِفیَھا ِسَراًجا َوقََمًرا مُّ

	
	تعطي الضیاء والوضوح،وباللیل ھناك القمر والنجوم

	
	تنیر لھم وتعطیھم الضیاء والوضوح كذلك،أي لدیھم

	
	.الوضوح بالصباح والمساء،وبمعنى أن الحق واضح لدیكم

	
النََّھاَر ِخْلفَةً ِلَّمْن أََرادَ وكذلك ﴿َوھَُو الَِّذي َجعََل اللَّْیَل وَ  	

	
	 ﴾أي أن اللیل والنھار یتعاقبان،٦٢أَن یَذَّكََّر أَْو أََرادَ شُكُوًرا ﴿ 	

	
	.ویخلفان بعضھما البعض فال یتركوننا بدون وضوح للرؤیا

	
	.وتعاقب اللیل والنھار والشمس والقمر من رحمة هللا بعباده



	
؟ولكن من المنتفع الحقیقي بھذه الرحمھ 	

	
- أَن یَذَّكََّر ﴾  ﴿ ِلَّمْن أََرادَ -١ 	

	
- ﴿أَْو أََرادَ شُكُوًرا﴾-٢ 	

	
	واإلرادة تكون بالقلب،بمعنى أنھ یرید عمل ھذا

	
	الشيء،فالذي لدیھ إرادة التذكر،وأن یشكر هللا،

	
	ھو الذي سینتفع باللیل والنھار،أي أن اإلنسان

	
	.الغافل والكافر لن ینتفع بھما

	
ا فقط لینام،ویصحو لیذھب للعمل،انتفعاع الكافر بھم 	

	
	.	كانتفاع البھائم

	
	وكیف ینتفع بھم المؤمن؟

	
	بأن یتقرب إلى هللا بھما،ألن وظیفتھ في الحیاة

	
	.أنھ عبد،ومن ال إرادة ل لن ینتفع بھما

	
	



	ذكرنا أن تعاقب اللیل والنھار نستطیع أن
	

	ننتفع بھما،بأن نذكر هللا ونشكره،وأن تكون لنا	
	

لماذا؟ .لھذا الفعلاإلرادة  .	
	

	ألن القلوب تتقلب وتتغیر بین نشاط وكسل،
	

	وذكر وغفلة،وإقبال وإعراض،فكأن تعاقب
	

	اللیل والنھار یذكرك بأنك إن لم تذكري هللا
	

	وتشكریھ صباحا ،فباستطاعتك فعل ھذا الشيء
	

	.بالمساء،وكأن هللا یعطینا الفرصة لنغیر أنفسنا
	

یة النھار وأذكار والمساءلذلك لدینا أذكار الصباح بدا 	
	

	.بدایة اللیل،وألن كما ذكرنا القلوب والنفوس تتقلب
	

	.واللیل والنھار كأمثلة للتجدید
	

	وبعد ھذه اآلیة:﴿ َوھَُو الَِّذي َجعََل اللَّْیَل َوالنََّھارَ 
	

	 ﴾٦٢ِخْلفَةً ِلَّمْن أََرادَ أَن یَذَّكََّر أَْو أََرادَ شُكُوًرا ﴿ 	
	



ْحَمـِن الَِّذیَن یَْمشُوَن َعلَىجاءت ھذه اآلیة  :﴿ َوِعبَادُ الرَّ 	
﴾٦٣اْألَْرِض َھْونًا..﴿ 	

	
	فما العالقة بینھما؟

	
	عباد الرحمن استفادوا من الزمان الذي یمر علیھم

	
	ومن تعاقب اللیل والنھار،فلدیھم عبادات

	
	باللیل وأخرى بالنھار،بمعنى أنھم انتھزوا

	
بأن یتقربونرحمة هللا بتعاقب اللیل والنھار، 	

	
	.ویتعبدون هللا

	
	وذكرنا سابقا أن المنتفع من تعاقب اللیل والنھار،

	
	ھو من یذكر هللا ویشكره ،وھؤالء ھم عباد الرحمان،

	
	.استغلوا واستفادوا من رحمة هللا

	
	.وھذا من فضل هللا ومنتھ علیھم

	
	وعباد الرحمان كذلك فیھا رد على الكفار في

	
ْحَمـِن قَالُوااآلیة :﴿َوِإذَا ِقیَل لَ  ُھُم اْسُجدُوا ِللرَّ 	



	
ْحَمـُن أَنَْسُجدُ ِلَما تَأُْمُرنَا َوَزادَھُْم نُفُوًرا ﴿ ﴾٦٠َوَما الرَّ 	

	
غني عنھم ،فھو أعطاھم الفرصة  أي أن الرحمان 	

	
	لیسجدوا لھ ولم یستفیدوا من ھذه الفرصة،

	
	عكس عباد الرحمان الذین من رحمتھ أنھ

	
.بیئة التي یعیشون فیھاوفقھم لالستفادة من ال .	

	
	وسنذكر اآلیات التي ذكر فیھا عباد الرحمان وصفاتھم

	
﴾ من سورة الفرقان،٧٤﴾إلى ﴿٦٣وھي اآلیات من ﴿ 	

	
من نھایة اآلیات والتي جاء فیھا  ولكن سنبدأ 	

	
	جزاءھم:﴿ أُولَـِئَك یُْجَزْوَن اْلغُْرفَةَ ِبَما َصبَُروا َویُلَقَّْونَ 

	
﴾٧٥َسَالًما ﴿ِفیَھا تَِحیَّةً وَ  	

	
	وماذا یقول هللا عنھم؟

	
﴾ ،أي٧٥﴿أُولَـِئَك یُْجَزْوَن اْلغُْرفَةَ ِبَما َصبَُروا﴿ 	

	
	كي تصلین ألن تكوني من عباد الرحمان ال



	
.التشكي والتسخط  بد من الصبر،والصبر ھو حبس النفس عن .	

	
	وماذا ذكر هللا عن جزائھم؟

	
الجنة التي یرى ظاھرھا ﴿أُولَـِئَك یُْجَزْوَن اْلغُْرفَةَ ﴾غرف 	

	
	من باطنھا وباطنھا من ظاھرھا،وفیھا ما ال عین

	
	.رأت وال أذن سمعت

	
	﴿ أُولَـِئَك یُْجَزْوَن اْلغُْرفَةَ ِبَما َصبَُروا َویُلَقَّْونَ 

	
﴾ وإذا الحظنا األفعال٧٥ِفیَھا تَِحیَّةً َوَسَالًما ﴿ 	

	
	﴿ یُْجَزْوَن ﴾و﴿َویُلَقَّْوَن ﴾ كلھا أفعال مبنیة

	
	لما لم یسمى فاعلھ،فھناك من یلقي علیھم السالم

	
	والتحیة،وكل ھذا لصفاتھم التي كانت في الدنیا،

	
	نسأل هللا من فضلھ،وكل ھذا الجزاء ألنھم

	
البیئة التي عاشوا فیھا من تعاقب اللیل منانتفعوا  	

	
	والنھار والتي ھي موجودة للجمیع ،ولكن ھؤالء



	
وشكره،والتقرب إلیھاستغلوھا في ذكر هللا  .	

	
عبودیة عامة: -١ى:وعبودیة الخلق h تنقسم إل 	.عوھذه یشترك بھا كل الناس	-	

	وھذه یشترك بھا كل الناس	
	

	.المؤمن والكافر بدون اختیار
	

-	 عبودیة خاصة وھؤالء ھم عباد الرحمان-٢ 	
	

	الذین أحسوا بالتذلل واالنكسار h،والعبد
	

جادلة،ھوھو الذي ال اعتراض لھ ،أو م 	
	

	مستكین،وأینما یضعھ هللا ھو عبد،في
	

	السراء عبد،وفي الضراء عبد،لدیھ منصب ھو
	

	عبد ومن غیر منصب ھو عبد،فقیر ھو
	

	.عبد وغني ھو عبد،أي بكل األوقات
	

	وھي عبودیة تشریف ألنھم اختاروا ھذا الشيء،
	

	وھؤالء ھم عباد الرحمان الذین عرفوا من ھو هللا،
	



وانكسروا لھ،ألن من ال یعرف هللا لذلك ھم تذللوا 	
	

	لن یتذلل أو ینكسر لھ.وألنھم یعرفون هللا حق
	

	.المعرفة امتألت قلوبھم تعظیما لھ،وانكسرت وذلت لھ
	

	وسماھم عباد الرحمان،أي أنھم لم یصلوا لھذه
	

	الدرجة من العبودیة إال برحمة هللا،
	

	.،وكذلك ھم لم یعتمدوا علي حولھم وقوتھم
	

الغالیة كوني عبد h وتعلمي من ھو لذلك أختي 	
	

	هللا یمتليء قلبك محبة وانكسارا،وقفي عند بابھ
	

	.حتى یجعلك من عباده
	

تشریف لھم أن أنھ سماھم عباده  وھو 	.	
	

	وكما ذكرنا سماھم عباد الرحمان ولم یقل
	

	:مثال عباد الرزاق،وكما جاء في سورة طھ
	

حمـُن َعلَى العَرِش استَوى ﴿ ﴾٥﴿الرَّ 	
	



	الرحمان من أوسع األسماء واستوى على أوسع
	

	المخلوقات وھو العرش،والرحمان كما ذكرنا
	

	أي الرحمة الواسعة،وھو تشریف لھم خاصة
	

	بعد أن أنكره الكفار وقالوا وما الرحمان؟
	

	.ومنعھم الكبر من قبولھ، ومنعوا أنفسھم من رحمة هللا
	

	وسنذكر صفاتھم،وفي كل صفة من صفاتھم سنرى كیف
	

	ھم عباد متذللین h،وكیف أن رحمة هللا في
	

	..كل صفة من صفاتھم
	

ذكر أول صفة من صفات عباد الرحمانسن و 	
	

ْحَمـِن الَِّذیَن یَْمشُوَن َعلَى اْألَْرِض  ﴾٦٣َھْونًا ﴿  وھي:﴿ َوِعبَادُ الرَّ 	
	

	وھنا وصف لمشیھم،فلم یقل أنھم یركضون
	

یمشون،وماذا یعني ھذا؟أو یتنافسون،أو یتسابقون،إنما  	
	

	.أننا ال نركض لألشیاء الدنیویة،وإنما نسابق ونسارع لآلخرة
	



	:وهللا لما یذكر لنا عن الدنیا یقول تعالى
	

﴾الملك١٥﴿  ﴿ فَاْمشُوا ِفي َمنَاِكِبَھا 	
	

	لذلك عباد الرحمان من صفاتھم أنھم یمشون ،وھذا
	

	وصف لحالھم في الدنیا،یمشون ﴿َھْونًا﴾أي
	

ن،ال یزعجون أحدا،حتى أنھم ال یؤذون األرضمسالمو 	
	

	.بأقدامھم،حتى النمل ال یؤذونھ.وكل ھذا من رحمة هللا
	

	والھون باللغة ھو الشيء السھل اللین الخفیف،ولھا
	

:	 مرادفات باللغة٣ :	
	
لوقار،أي یعیشون على األرض ویمشون علیھا بوقار،ا-ا 	
	

	وھي الھیئة التي یتصف یھا اإلنسان والتي تجعل
	

	الناس تحترمھ وتعظمھ. طبعا ھي عكس من ال
	

	وقار لھ ویمشي بطیش ،مثال ترینھ باألسواق یسابق لیحصل على
	

	المكان الفالني أو الطاولة الفالنیة في المطعم،
	



	!!!وخصوصا لو كانت امرأة من تعمل ھذا الشيء
	

	رزقي الدنیوي مكتوب،فال أحتاج أن أسابق ألحصل علیھ،
 

- ي بھدوء كالذي فوق رأسھ الطیر،لسكینة،أي یمشا-٢ 	
	

	باإلضافة إلى الوقار،والسكینة قبل أن تكون بالجوارح ھي
	

	.	في قلوبھم،لذلك نرى السكینة في كالمھم وتصرفاتھم
	

	.وعكسھا الطیش وعدم التأني
	

- لتواضع،یكون منواضع لدین هللا،فال یستكبر عن--٣ 	
	

	الحق،ویتواضع لخلق هللا من أجل هللا،وال یبخل
	

لي الناسع .	
	

	وكذلك ال یقول ھذا عربي وھذا أعجمي،أو
	

	ھذا من ھذه الیالد فال أرید التعرف علیھ ،أوأنا
	

	.غني وھذا فقیر،بمعنى أنھ ال یتكبر على الناس
	

	:ألن هللا تعالى یقول في سورة الحجرات
	



ن ذََكٍر َوأُنثَى 	﴿یا أَیَُّھا النَّاُس ِإنَّا َخلَْقنَاكُم ِمّ
	

﴾١٣َوَجعَْلنَاكُْم شُعُوبًا َوقَبَاِئَل ِلتَعَاَرفُوا ﴿ 	
	

	ولیس لتتكبروا،أو ال أكلم (س) ألنھ من العائلة
	

	الفالنیة.لذلك لما نرى الناس یجب أن نتواضع لھم،
	

	فإذا رأیت الكبیر أحترمھ،وإن رأیت الصغیر أرحمھ،
	

	.وأساوي بین الناس وال أفرق بینھم.أو أتكبر علیھم
	

أن نتواضع h متى ما علمنا أننا في ونحن یجب 	
	

	ھذه الدنیا لإلختبار،وأن كل شيء من هللا،وأننا
	

	ھدفنا ھو الجنة.وكذلك لما نعرف مساوئنا وعیوبنا
	

	ونقصنا فإننا ننكسر ونتذلل لھ.لذلك مشكلة المتكبرین
	

	أنھم ال یعرفون هللا،ویعتقدون أنھم كاملیین وال نقص
	

والذنوب كذلك ھيفیھم،لذلك العیوب والنقص  	
	

	.ما تكسر اإلنسان،أكثر من العمل الصالح
	



	والمتواضع یرى عیوب نفسھ ویغطي عینھ عن عیوب الناس،
	

	وھؤالء عباد الرحمان،عكس المتكبر الذي یرى
	

	.عیوب الناس وال یرى عیوب نفسھ فیتكبر
	

	لذلك الدعاء یا حي یاقیوم برحمتك أستغیث،
	

ا.ویعیننا على أنفسنبصرنا بعیوبنا،نسأل هللا أن ی  
.	

أول صفة ذكرت عنھم ھي مشیھم على األرض،ولم أن وإذا الحظنا 	
	

	یذكر صالتھم أو صیامھم مثال ،وكأن المشي یبین
	

	شخصیتھم،وذكرنا أن مشیھم بھ وقار فھم ال یتسابقون
	

	على الدنیا خوفا من أن یسبقھم أحد لرزقھم ألنھم
	

	.یعلمون ألن الرزق مكتوب
	

تلطون بالناس،ولیس أنھم معزولین عنھم،خوھم كذلك ی 	
	

	ألن العابد المعتزل یرى نفسھ أنھ أفضل من الناس،
	

	وال یرى عیوبھ،عكس من یختلط بالناس ویصبر
	



	.على أذاھم ویرى عیوبھ
	

	:ونكمل صفاتھم
	

- ﴾٦٣﴿َوِإذَا َخاَطبَُھُم اْلَجاِھلُوَن قَالُوا َسَالًما ﴿-٢ 	
	

ذا خاطبھم الجاھلون،كل الناس تخاطبھم،ولكن إ  بمعنى 	
	

	وما تعریف الجاھل؟
	

	من لدیھ نقص وعیب ،وال نعتقد أن الجاھل من ال شھادة
	

	لدیھ،الجاھل الحقیقي ھو الذي ال یعرف هللا،وال
	

	یعرف لماذا خلقھ هللا،وحتي لو كان عنده ماجستیر
	

	أو دكتوراه ،فنرى كلماتھ بھا جھل،ألن ما یؤدب اإلنسان
	

العلم عن هللاویخرجھ من الجھل ھو  .	
	

	﴿َوِإذَا َخاَطبَُھُم اْلَجاِھلُوَن ﴾،وھنا االختبار،ألن أن
	

	یخاطبھم الناس العادیین فھذا شيء عادي ،ولكن
	

	كالم الجاھل یؤذي عباد الرحمان ،ألن معاییره
	



	:وتفكیره فقط الدنیا،كما جاء في سورة النجم
	

َن اْلِعْلمِ  ﴾٣٠﴿  ﴿ذَِلَك َمْبلَغُُھم ِمّ 	
	

غیر موزون ألنھ یتبع ھواهفكالمھ  .	
	

	﴿َوِإذَا﴾ أي ھم یمرون علي جاھلین ولكنھم
	

	ال یبدأون الحوار،وھذا الجاھل احتمال یكون
	

	.	معھم بالبیت،الزوج أو األبناء أو الخدم
	

	﴿َوِإذَا َخاَطبَُھُم اْلَجاِھلُوَن ﴾،وماذا یكون رد عباد الرحمان؟
	

من اإلثم، ﴿قَالُوا َسَالًما﴾ یردون بقول یسلمون بھ 	
	

	أي ال یردون بما یغضب هللا،لسانھم ال یعرف
	

	القول البذيء.وردھم یسلمون بھ من شر الجاھل،
	

	وسالما تعني كذلك السكوت،ألن أحیانا في التعامل
	

	مع الجاھل إن تكلمت معھ كالم طیب ھذا یستثیر
	

	غضبھ،ألنھ سیقول لك ما قصدك،والرسول صلوات
	



	:ربي وسالمھ علیھ یقول
	

ن كان یُؤمُن باhِ والیوِم اآلخِر ؛ فلیقل خیًرا أو لیصُمتْ وم 	.	
	

	فعباد الرحمان إما أنھم یلتزمون الصمت،أو یدفعون
	

	.بالسیئة الحسنة
	

	وكل ھذا من رحمة هللا ویحتاج للصبر كذلك،
	

	لذلك ھم ال یعتمدون على أنفسھم ألنھم متى
	

	.ما اعتمدوا علیھا سیخسرون
	

شارة لھا ھنا،أنك إذا كنتونقطة ثانیة نود اإل 	
	

كیف تتصرفین؟  في موقف مع جاھل حاول استفزازك 	
	

	ھناك من یستخدم ھذه اآلیة ﴿َوِإذَا َخاَطبَُھُم اْلَجاِھلُوَن قَالُوا َسَالًما ﴾
	

	وھذا خطأ،وھو أن أستخدم آیات هللا للدفاع عن نفسي،
	

	ولما تستخدمینھا ھذا ال یعتبر سالم،وألن قصدك
	

یھ أنھ جاھل،فكأنك شتمتھ،وكذلك القرآن لھبھ أن تخبر 	



	
.مكانتھ ..	

	
	وسنذكر كیف أتصرف إذا ما حاول أحد

	
:من الجاھلین استفزاي :	

- أفھم أن ھذا الموقف ابتالء واختبار من هللا ولیس من الجاھل-١ :	
	

﴾الفرقان٢٠ِفتْنَةً أَتَْصِبُروَن ﴿  ﴿ َوَجعَْلنَا بَْعَضكُْم ِلبَْعٍض  	
	

-	 ،وأسألھ أن یعینني،أي یا رب أنافزع إلى هللاأ--٢ 	
	

	أخاف أن أفقد أعصابي ،أو أصاب بالعجب ألنني لم
	

	أرد علیھا فأفرح بنفسي،أي ال أعتمد على نفسي
	

hوإنما ال حول وال قوة إال با.	
	

-	 لحمد والشكر h،ألنني إن فزعت إلى هللا،ا-٣ 	
	

	فإنھ سییسر لي،لذلك یجب علي أن أحمده،وكذلك
	

	بھذه المواقف یظھر مستواي اإلیماني،ألن مع
	

	الطیبین أو األصدقاء لن أري حقیقة نفسي،إنما
	



	أراھا مع من ھم ضدي والجاھلین،لذلك أحمد هللا على
	

	ھذه المواقف التي بھا اختبار وتربیة لي ورحمة ألعرف
	

	.درجة إیماني
	

	.وكل ما سبق خطوات عامة إن حاول أي أحد استفزازي
	

رحمان من رحمة هللا أن كالمھم خالي من اإلثموعباد ال 	
	

	.حتى مع الجاھل
	

-	 دًا َوِقیَاًما ﴿(-٣ ﴾،٦٤َوالَِّذیَن یَِبیتُوَن ِلَرِبِّھْم سُجَّ 	
	

	في ھذه االیة صفة أخرى من صفاتھم وماذا یفعلون
	

	لیال، واآلیة التي سبقتھا بینت عملھم في النھار،
	

یل والنھار،فھم كما ذكرنا استفادوا من تعاقب الل 	
	

	وسبحان هللا على قدر مجاھدتك في النھار،تكون
	

	المحصلة في اللیل،فھم یومھم ونھارھم كان ھونا
	

	وسالما،بمعنى عقولھم وقلوبھم غیر مشغولة
	



	بالدنیا والناس،أو من یتشاجر مع الناس،ویزعجھم
	

	ویرد على الجاھلین،ھم حفظوا طاقتھم ولم تھدر
	

ھم استفادوا من علي ما ال فائدة منھ،لذلك 	
	

	.ھذه الطاقة لعبادتھم لیال
	

	وأحیانا حتى لما تتضایقین من أحد وإن لم تردي علیھ،
	

	ولكن بقلبك تحسین بالحقد والكره وعدم الراحة ،
	

مما أفكر بالذین أحبھم،فھذا  وتفكیرك ینشغل بھ أكثر 	
	

	ال یعتبر سالما،یجب أن أخرج ما بقلبي ،وإن اتبعت
	

ناھا سابقا فإنني سأخرج ما بقلبي،الخطوات التي ذكر 	
	

	وھذا سیفیدني أنني أستطیع القیام بعبادتي على الوجھ
	

	.المطلوب مني ألن طاقتي لم تھدر على أشیاء تافھة
	

	﴿َوالَِّذیَن یَِبیتُوَن ِلَرِبِّھْم﴾والبیات ھو لیال سواء ناموا أم
	

	لم یناموا،والبیات یوحي بالراحة،وبیات عباد الرحمان
	



وفھم أمام هللا والكل نائم،وھم حصلوا عليھو وق 	
	

	ھذا برحمة هللا.كیف؟
	

	ربھم الذي خلقھم ورباھم وھداھم وجعلھم یبیتون ،
	

	وھذا یعني أنھ رباھم طوال حیاتھم لیصلوا إلى
	

	.ھذه الدرجة،فھم ال یستطیعون القیام بھا بدون تربیة هللا
	

	وكیف یبیتون؟
	

دًا َوِقیَاًما ﴿ لم یقل یصلون،﴾ ،وھنا ٦٤﴿ سُجَّ 	
	

	إنما ھم سجدا وقیاما،ومع أن القیام قبل السجود،
	

	ولكن ھنا ذكر السجود أوال وسجدا صیغة مبالغة
	

	.ونحن نعلم أن أقرب ما یكون العبد لربھ وھوساجد
	

	.وھذا یبین شدة قربھم من هللا،وھذا أملھم القرب من هللا
	

	.وكما ذكرنا ھذا نتیجة لما كانوا علیھ بالنھار
	

م كما ذكرنا وصلوا لھذا الفعل برحمة هللاوھ ..	



	
	

دًا َوِقیَاًما ﴿ ﴾٦٤﴿َوالَِّذیَن یَِبیتُوَن ِلَرِبِّھْم سُجَّ 	
	

	وذكرنا زن البیات فیھ راحتھم،و ﴿ ِلَرِبِّھْم ﴾
	

	تبین إخالصھم،وكذلك مررورھم بعدة مراحل
	

	.من تربیة هللا لھم
	

	ولما سئل أحد العارفین باh كیف تقوم اللیل؟
	

	قال جاھدت نفسي عشرین عاما،ثم استمتعت
	

	.بھا بعد أن صبرت نفسي علیھا
	

	أي نحتاج لوقت كي نحس بحالوة الطاعة
	

	والتقرب من هللا.وكلما تقربنا من هللا أكثر
	

	كلما زادنا رفعة.والسجود كذلك أن أضع وجھي
	

	على األرض متذللة h.وكما نعلم قیام اللیل
	

الة اللیل تسمىأفضل صالة بعد الفریضة،وص 	
	



	.قیام اللیل ألن األساس بھا طول القیام
	

تبین كذلك كثرة الركعات ،وطول القیام،  وقیاما 	
	

	مما یدل علي أنھم ال یملون أو یتعبون،وكذلك
	

	أنھم مستمتعون بھذا القیام.كما كان النبي صلوات
	

	ربي وسالمھ علیھ یقرأ في قیام اللیل البقرة وآل
	

یدل على أنھ كان مستمتعا عمران والنساء،وھذا 	
	

	.بصالتھ ،وال یحس بطولھا
	

	لذلك ال حول وال قوة إال باh،نطلب رحمة
	

	هللا،ومن المعین علي قیام هللا أن نسأل
	

	.هللا أن یعیننا علیھا
	

	ومن المعین علیھا كذلك قلة الكالم والمشاكل
	

	.في النھار	
	

	مثال ذھبت لزیارة صدیقتك نھارا وتكلمت
	



عودین لمنزلك منھكة،وال مزاجكثیرا،ست 	
	

	.لك لتتحدثین مع أبنائك،مع أنك لم تعملي شیئا
	

	لذلبك عباد الرحمان ال یتكلمون كثیرا في الصباح،
	

	.أما لیال فكالمھم یكون مع هللا والقرآن
	

	ذكرنا أن من صفات عباد الرحمان أنھم
	

	یقیمون لیلھم في عبادة هللا ومن األسباب المعینة
	

ة كالمھم في النھار،ونحن أحیانا إذاعلى ذلك قل 	
	

	رأینا من ال یتكلم نستغرب ونقول لماذا؟وماذا بھا؟
	

	وذكرنا أنھم وصلوا لھذا برحمة هللا،لذلك من یتكلم
	

	كثیرا وبكل مكان نراه وقت الحق ال ینطق بھ،
	

	ولكن إن لم نتكلم كثیرا سنستخدم الكالم المناسب في
	

	.الوقت المناسب
	

للھك متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنالذلك الدعاء:ا 	
	



	.أبدا ما أحییتنا واجعلھ الوارث منا
	

	:وكما ذكرنا سابقا هللا یقول في سورة الملك
	

	﴿ قُْل ھَُو الَِّذي أَنَشأَكُْم َوَجعََل لَكُُم السَّْمَع َواْألَْبَصارَ 
	

ا تَْشكُُروَن ﴿ ﴾٢٣َواْألَْفِئدَةَ قَِلیًال مَّ 	
	

صان العمل الصالح واإلیمانواللسان ھو سبب نق .	
	

لساننا بالكالم عن الناس،وأعراضھم  لذلك ال نشغل 	
	

	أو السیاسة وكرة والقدم وما ال یعنینا،وننتقد كل شيء،
	

	بل قبل أن نتكلم نزن كالمنا ألن الكلمة إن خرجت
	

	.فھي كالطلقة لن تستطیعین إعادتھا.واللسان حسرات
	

أنھم بیاتھم في اللیل لیس أمام الناس،أخرى نود اإلشارة إلیھا   ونقطة 	
	

	.وكذلك دعاءھم،فال أحد یعلم عنھم
	

	:وننتقل لصفة أخرى من صفاتھم
	

	﴿َوالَِّذیَن یَقُولُوَن َربَّنَا اْصِرْف َعنَّا َعذَاَب َجَھنَّمَ 	
﴾٦٥ِإنَّ َعذَابََھا َكاَن َغَراًما ﴿ 	



	
	وھذا الدعاء یبین شدة خوفھم من هللا وعذابھ،

	
في قمة تعبدھم وتذللھم وصالتھم مع أنھم .	

	
	:وهللا یقول في سورة الرحمان

	
﴾٤٦﴿َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َرِبِّھ َجنَّتَاِن ﴿ 	

	
ْشِفقُوَن ﴿ ْن َعذَاِب َرِبِّھم مُّ ﴾المعارج٢٧و﴿ َوالَِّذیَن ھُم ِمّ 	

	
	:ومع أنھم مشغولین بعباداتھم ،ولكنھم لم یركنوا إلیھا

	
قُلُوبُُھْم َوِجلَةٌ ﴿﴿َوالَِّذیَن یُْؤتُوَن مَ  ﴾المؤمنون٦٠ا آتَوا وَّ 	

	
	وبالنسبة لھذه اآلیة من سورة المؤمنون سألت السیدة

	
	عائشة رضي هللا عنھا النبي،ھل ھم أھل المعاصي؟

	
	.فأجابھا صلي هللا علیھ وسلم،ال ھؤالء ھم أھل الطاعات

	
	:	وكذلك ھم عباد الرحمان،ونعود لآلیة

	
َربَّنَا اْصِرْف َعنَّا َعذَاَب َجَھنَّمَ  ﴿َوالَِّذیَن یَقُولُونَ  	

	
﴾٦٥ِإنَّ َعذَابََھا َكاَن َغَراًما ﴿ 	



	
	وإذا الحظنا األفعال ﴿یَقُولُوَن ﴾وفي اآلیة التي سبقتھا

	
	﴿یَِبیتُوَن ﴾كلھا أفعال مضارعة تفید االستمراریة،

	
	وھذا حالھم دائما،ومع ذلك ال یركنون إلیھ،مثلما یفعل

	
لون لمرحلة من العبادة،ثم ینقطعونبعض الفرق حین یص 	

	
	.عن العبادة بعدھا

	
	عباد الرحمان حالھم باستمرار ھكذا:﴿َواعبُد َربََّك َحتّى یَأِتیَكَ 

﴾الحجر٩٩الیَقیُن ﴿ 	
	

	.حتى یأتیھم الموت	
	

	﴿َوالَِّذیَن یَقُولُوَن َربَّنَا ﴾ھم بھذا الدعاء یسألون ربھم ومصلحھم،
	

َجَھنََّم ﴾ أي ابعد وادفع عنا أن ﴿اْصِرْف َعنَّا َعذَابَ  	
	

	عذاب جھنم،و﴿اْصِرْف َعنَّا﴾وكأنھم یحسون ویستشعرون
	

	.	لھیب نار جھنم ویعیشون موقف یوم القیامة،وھذا من شدة یقینھم
	

	أ﴿اْصِرْف َعنَّا﴾أي یا رب أنت من تصرف عنا
	



	.ھذه النار ولیس بعبادتنا نصرفھا
	

ذ بك من النار،وإذا الحظنا دعاءھم لیس اللھم إنا نعو 	
	

	وال یحسون بما یقولون ،بمعنى فقط دعاء ھكذا
	

	من غیر العلم،إنما ھم یستشعرونھا،وكذلك تبین
	

	.أنھ على كثرة طاعاتھم ولكنھم ال یأمنون مكر هللا
	

	لذلك لم یغتروا بطاعاتھم،ولم تطمئن قلوبھم،
	

	بل ھم دائما في استزادة من الطاعات والعبادة،
	

ة وخائفة.ودعاءھم یدلوكذلك قلوبھم وجل 	
	

	.على حرارة اإلیمان التي لدیھم
	

﴾ أي عذابھا٦٥﴿ِإنَّ َعذَابََھا َكاَن َغَراًما ﴿ 	
	

	مالصق ومالزم،والغریم ھو الذي یطالب غیره
	

	.بدینھ فنراه مالزما لھ یطالبھ دائما بھ
	

	وكذلك عذاب النار،وكأنھم یبینون كیف أن ال
	



.طاقة لھم على احتمال عذاب النار .. 
 

 ومعنى ثان للغرام ھو المحب الذي ال یترك من ھو
 

مالزمة مغرم بھ،والزم المعنى ھنا كما ذكرنا   
 

 النار وعدم مفارفتھا ألصحابھا.
 

 والصفة الثانیة للنار:
 

ا َوُمقَاًما ﴿ ﴾٦٦﴿ِإنََّھا َساَءْت ُمْستَقَر�  
 

 أي لو جلست فیھا ساعة تكون ساءت مستقرا،
 

أبدیة تكون ساءت مقاما،ولو بقیت فیھا إقامة   
 

 فالمستقر والمقام سيء.
 

 وفي ھذه اآلیة نلمح شدة تضرعھم h ،فھم زادوا
 

 في وصف النار،وكأنھم فعال یحسون بھا،وماذا
 

 قالوا عنھا؟
 

 ھي بئس المكان والمقام والمسكن وال نرید أن نسكنھا،
 

 فھنا شدة إلحاحھم وتضرعھم h،فال یستطیعون تحملھا.



 
شدة فقرھم وحاجتھم h أن یبعدھا عنھم،وكذلك   

 
 فھم ال یرون أعمالھم وكثرة عباداتھم ویركنون إلیھا

 
 hبأنھا ستبعدھم أو تغنیھم وإنما ھم أغنیاء با  
 

 أنھ ھو من سیبعدھم عنھا.
 

 وھذا ما نراه مع األنبیاء فأیوب علیھ السالم حین
 

 أصابھ المرض لجأ إلى ربھ:
 

دَى َربَّھُ أَِنّي َمسَِّنَي الضُّرُّ َوأَنتَ ﴿َوأَیُّوَب ِإْذ نَا  
 

اِحِمیَن ﴿ ﴾األنبیاء٨٣أَْرَحُم الرَّ  
 

 ویوسف علیھ السالم:
 

 ﴿ َوِإّال تَصِرف َعنّي َكیدَھُنَّ أَصُب ِإلَیِھنَّ َوأَكُن ِمنَ 
 

﴾یوسف٣٣الجاِھلیَن ﴿  
 

 تخیلي ھؤالء األنبیاء أفضل الناس،ولكن لم
 

 یعتمدوا ویركنوا إلي أنفسھم وعباداتھم،وإنما
 



 سألوا هللا.
 

ع كثرة عباداتھم،ولكنھم یرونمكذلك عباد الرحمان   
 

 نقصھم وتقصیرھم،فیتذكرون النار ویشعرون بھا.
 

 وخوفھم من النار ھذا خوف محمود ألنھ یحثھم
 

 على العمل أكثر.
 

 لذلك ال تعجبي بأعمالك ونتكبرین على خلق هللا،
 

ما اعملي وانسي ما عملت من عمل صالح.إن  
 

 واطلبي القبول فقط من هللا،والخوف من عذاب هللا
 

 یجب أن یكون بجمیع األحوال ألن أنفسنا قد تخذلنا.
 

 وصفة أخرى من صفاتھم:
 

﴿َوالَِّذیَن ِإذَا أَنفَقُوا لَْم یُْسِرفُوا َولَْم یَْقتُُروا وَ -٥  
 

﴾٦٧َكاَن بَْیَن ذَِلَك قََواًما ﴿  
 

 وھنا یبین هللا لنا حالھم في اإلنفاق،وما أنفقوا
 

 من مالھم وما یملكون سواء النفقات الواجبة وھي



 
 ما ینفقونھا على أنفسھم أو أبنائھم وعائالتھم،

 
 أو النفقات المستحبة مثل الصدقات وغیرھا.

 
 وما صفة إنفاقھم؟

 
لَْم یُْسِرفُوا﴾ الزیادة عن الحد في اإلنفاق  ﴿-١  
 

ل في قسم التبذیر،زي ینفق وینفق ثم یقعد ملوما محسورا.ویدخ  
 

 واإلسراف لیس فیزالمال إنما في كل شيء،كما جاء
 

 في سورة األعراف عن قوم لوط:
 

جاَل َشھَوةً ِمن	﴿  إِنَّكُم لَتَأتوَن الِرّ
 

﴾٨١﴿دوِن النِّساِء بَل أَنتُم قَوٌم ُمسِرفونَ   
 

 فھنا اإلسراف في الشھوة،فالشھوة
 

لنساء منطقیة ولكنھا إن تجاوزتفي ا  
 

 الحدود تسمى إسرافا.
 

 واإلسراف یكن كذلك في الطعام،
 



 والمسرف في أي شيء سیأتي الیوم
 

 الذي سیتوقف فیھ عن اإلسراف رغما
 

 عنھ.
 

مثال أنت مكتوب لك أن تستھلك   
 

كیلو من السكر، ١٠في حیاتك كلھا   
 

 لكنك استھلكتھا في فترة معینة،
 

ستتوقف عنھا بقیة حیاتكلذلك   
 

 ألنك استنفذت نصیبك منھا.
 
﴿َولَْم یَْقتُُروا ﴾أي البخل والتضییق على النفس.-٢   
 

 وھذا حالھم في اإلنفاق ،وماذا قال هللا عنھم؟
 

 ﴿َكاَن بَْیَن ذَِلَك قََواًما ﴾أي الوسط والعدل وعلى الوجھ
 

 الذي ینبغي،ال زیادة وال نقصان.
 

دراھم ١٠،أو١٠٠٠،أو ١٠٠د رقم معین مثال أن نقول وال نستطیع أن نحد  
 

 كل حسب ما عنده،فال یوجد مقیاس معین.



 
 مثال من یقول ال أستطیع أن أمسك یدي عن اإلنفاق،

 
 أو من ال یستطیع أن یمسك نفسھ عن البخل،وحتى

 
h أن یثبتھم ویعطیھم األمثل. القواما،كلھم بحاجة  

 
حمان:ما نزال في وصف إنفاق عباد الر  

 
 ﴿َوالَِّذیَن ِإذَا أَنفَقُوا لَْم یُْسِرفُوا َولَْم یَْقتُُروا َوَكانَ 

﴾٦٧بَْیَن ذَِلَك قََواًما ﴿  
 

 وما مقیاس قواما،ونقصد بھ الوسط بین اإلسراف والبخل؟
 

ال إسراف،وما تعریفھ؟ -١  
 

 أي ال یتعلق قلبي بالشيء ویشغل تفكیري،فكل ما زاد
 

إسراف،مثال أسرفت بالشراء.وأشغلني ھذا كذلك یعتبر   
 

 فال أذھب للمحل وأشتري وأنتھي،وإنما أعید التكرار
 

 وأعید الذھاب للمحالت وقلبي وتفكیري منشغل بالشيء.
 

 لذلك اإلسراف كل ما زاد وأشغلك.
 

 والبخل كل ما قل فأھلكھ،مثال أحس أن األكل أشغلني فال



 
یاب أشغلنيآكل وأموت جوعا،أو ال أشتري ثیابا،ألن شراء الث  

 
 فأعیش بثیاب رثة وممزقة.

 
 واإلسراف یكون كذلك في الطعام،ال أن آكل كثیرا،

 
 ولكن أنشغل بالقراءة عن األكالت في االنترنت،

 
 وأبحث عن أطباق مختلفة،أو أعمل افطور وأنشغل

 
 بما سأفعل للغداء،ثم العشاء،ثم فطور الغد،وأنشغل

 
لسفر قبل السفر بأسبوعبالتجھیز لھم.أو أنشغل في التحضرات ل  

 
 مثال.أو حفلة عرس أجھز لھا من سنة.

 
 كلما قل انشغالي بالشيء كلما كان أفضل وأنا حكم نفسي.

 
ََّكاثُُر ﴿ ﴾ نجمع ونجمع وننشغل ثم نھایتنا للمقابر.١أَْلَھاكُُم الت  

 
 لذلك نحاول أن نوازن ونعیش بتوازن.

 
عنھ وأحیانا أرید أن أشتري شیئا وأنشغل بھ وأبحث  

 
	لساعات وبعدما أشتریھ أكتشف ما ھو أرخص وأجمل منھ،

 طبعا ھذا اختبار من هللا ماذا سیكون رد فعلي،ھل سأندم



 وأعمل قصة وأرجع البضاعة؟
 أم ھل سأرضي بما عندي وال أشغل نفسي؟

 والحمدh رب العالمین.
	

 ما نزال في ذكر صفات الرحمان من سورة الفرقان:
 

ِھ ِإلَـًھا آَخَر َوَال یَْقتُلُونَ ﴿َوالَِّذیَن َال  یَْدعُوَن َمَع اللـَّ  
 
ھُ ِإالَّ ِباْلَحِقّ َوَال یَْزنُوَن   َم اللـَّ النَّْفَس الَِّتي َحرَّ  
 

﴾٦٨َوَمن یَْفعَْل ذَِلَك یَْلَق أَثَاًما ﴿  
 ھنا الصفات المذكورة منفیة عنھم،وال یقومون بھا.

 
 وإذا قرأناھا نجد أنھا :

.عدم الشرك-١  
عدم قتل النفس التي حرم هللا إال بالحق.-٢  
عدم الزنا.-٣  

 ولكن ما الحكمة من ذكرھا ما داموا ال یقومون بھا؟
 سنجیب على ھذا السؤال بعد أن نبین الصفة.

 
ِھ ِإلَـًھا آَخَر ﴾ طبعا ھم ال  ﴿ َوالَِّذیَن َال یَْدعُوَن َمَع اللـَّ

،ففيیدعون مع هللا إالھا آخر،وال یسألون إال هللا  
 دعاء المسألة ودعاء العبادة ھم فقط یدعون هللا،

 ویعبدون هللا وال یشركون بھ شیئا،وھذا یبین إخالصھم،
 وأن قلوبھم معلقة فقط باh،ولكنھم غیر معصومین،
 لذلك ھم یحاسبون أنفسھم،ویخافون علیھا،فیبتعدون

 عن أي شيء یقربھم من الشرك،فال نعتقد أنھم ال



ما یخافون الشرك الزصغر  أنفسھم،وأخوفیخافون على   
 بأن یكون ھناك إاله آخر،مثال من یقول توكلت على هللا

 وعلیك،والشرك ھنا ال یقصد عبادة األصنام،وإنما
 حب المال والشھوات ،كما جاء في سورة الجاثیة:

 
﴾٢٣﴿  ﴿ أَفََرأَْیَت َمِن اتََّخذَ ِإلَـَھھُ َھَواهُ   

ھذه الصفة أن یشركواوكما ذكرنا هللا نفى عنھم   
 من الضغوط التي علیھم بحیث یفصلوا عباداتھم

 عن معامالتھم،مثال من یلجأ لألخذ بالثأر بیده وال
 یلجأ للقضاء،فكأنھ یجعل ھذه الضغوط التي تدفعھ للثأر

 إاله فوق هللا أو مع هللا،أو أن یأمرھم أحدھم بمعصیة
 وینفذھا ویقول أنا عبد المإمور.

یدعون مع هللا إالھا آخرأي ال یلجأونومعنى آخر لال  
 وال یشاركون أحدا في مشاكلھم ،كما قال الرسول صلى هللا علیھ

 وسلم البن عباس:
.hوإذا سألت فاسأل هللا وإذا استعنت فاستعن با 

 وھنا ذكر الشرك أوال قبل القتل والزنا ألنھ جعل إالھھ
 ھواه باالقتراب منھما وفعلھما.

٢- ُ ھُ ِإالَّ ِباْلَحِقّ ﴾:ھم كما﴿ َوَال یَْقت َم اللـَّ لُوَن النَّْفَس الَِّتي َحرَّ  
 ذكرنا حتى ال یقربون ما یوصل لھذه الصفات،والرسول صلى هللا

 علیھ وسلم یقول بما معناه أن ھناك فئة تحتقرون صالتكم
 لصالتھم،وصیامكم لصیامھم،فظاھرا نراھم یؤدون عباداتھم

یة ھم یقتلون الناس.،ھذاكاملة،ولكن من الناحیة الثات  
 ما نراه في المتطرفین.

 ومن ھم الذین حرم هللا قتلھم؟
المسلم ال نستطیع قتلھ.-١  
الكافر المعاھد:بیننا وبینھم عھد.-٢  



الكافر المستأمن،مثال جاء لبالد المسلمین لعقد عمل،-٣  
 وھذه نقطة جدا مھمة وتاوجب فھمھا،ألن ھناك من یصلي ویصوم

ویقول ألنھم كفار.  ویؤدي العبادات ثم یقتل  
 الكافر الذي یقتل ھذا فقط في الحروب.

 وقتل النفس بالحق یكون بإقامة الحدود،والمسئول عن إقامة
 الحدود ھم أولوا األمر.

 ونقطة أخرى نود اإلشارة إلیھا أن ھناك من یؤدي العبادات
 ویرى نفسھ على الناس ویكفرھم،ھذا لیس من الدین،

نرى ھذا في بعض الشباب ألن لدیھ الحماس الزائدو  
 نراھم حتى یتشاجرون مع أبویھم باسم الدین.وھؤالء

 الدین لدیھم فقط مجاھدة خارجیة لذلك ھو یغتر بنفسھ،
 والدین والقیدة ھي بالقلب وتنعكس علي األخالق،لذلك نرى

 ھؤالء ینفر الناس منھم ألسلوبھم المتشدد والخاطيء في
اس،فھم استخدموا الدین كسالح لیتشاجروا بھ معمخاطبة الن  

 الناس،لذلك ھم غیر متوازنین نفسیا.
	

 ما نزال في الصفات التي نفاھا هللا عن عباد الرحمان:
﴿ َوَال یَْزنُوَن ﴾ أي ال یقربون حتى مقدمات الزنا ارضاء-٣  

 h تعالى،وھم یخافون على أنفسھم من ھذا الشيء،فال
الرحمانولن نزني،ولیس أنھا مسألةیقولون نحن عباد   

 مفروغ منھا بالنسبة لھم،وذكرھا هللا ھنا لیبین خوفھم
 من الوقوع فیھا،لذلك یقول هللا في سورة النجم:

 
﴾٣٢﴿فََال تَُزكُّوا أَنفَُسكُْم ھَُو أَْعلَُم ِبَمِن اتَّقَى ﴿  

 والمخیف أن صاحب الطاعة أحیانا حین یرى صاحب
رة أنھ لن یفعل فعلھ،ویرى نفسھالمعصیة ینظر إلیھ بنظ  

 علیھ،لذلك ال نتشمت بأحد أو نعیب علیھ،ونخاف على



یاما ناس تشمتت بأناس وحصل لھا ما حصل لھم. أنفسنا ألن  
 أو من یمر على االیات مثل:

 
ْنُھَما ِمائَةَ َجْلدَةٍ ﴿ اِني فَاْجِلدُوا كُلَّ َواِحٍد ِمّ اِنیَةُ َوالزَّ ﴾النور٢﴿ الزَّ  

 
٣٨َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرقَةُ فَاْقَطعُوا أَْیِدیَُھَما ﴿ المائدة()٣﴿  
 

 ویقول مستحیل أن أسرق أو أزني،وكأنھ بقولھ ھذا نسب
 

 التزكیة لنفسھ،وهللا یقول في سورة النجم
 

﴾٣٢﴿فََال تَُزكُّوا أَنفَُسكُْم ھَُو أَْعلَُم ِبَمِن اتَّقَى ﴿  
 

النسوة وامرأة ولو ذھبنا لسورة یوسف ،وموقفھ مع  
 

 العزیز في القصر،ماذا سأل ربھ؟
 

﴾٣٣َوِإّال تَصِرف َعنّي َكیدَھُنَّ أَصُب ِإلَیِھنَّ َوأَكُن ِمَن الجاِھلیَن ﴿  ﴿  
 

 أي ھو ال یثق وال یعتمد على نفسھ،وھو النبي ولم 
 

 یقل مثال أنا نبي وأستطیع مقاومتھن.فال تزكیة نفس لدیھ.
 

نھم وصلوا لدرجة عالیة من لیس أ وكذلك عباد الرحمان  
 

األساسیة في الدین.  العبادة فینسون المحرمات  
 



 وفي الثالث كبائر التي ذكرت في اآلیة فساد للفرد
 

 والمجتمع،والشرك بھ فساد الدین،والقتل بھ فساد البدن،
 

 والزنا بھ غساد لألعراض.
 

 وكما ذكرنا هللا ذكر ھذه الكبائر لیبین أن اإلنسان حین
 

یصیبھ العجب بنفسھ،  لمرحلة علیا من الصالحیصل   
 

 ویزكي نفسھ،لذلك ذكرھا ھنا كي ال یغفل عنھا.
 

أمور مستبعدة عن عباد الرحمان. وكما ذكرنا ھي  
 

ظل یتعبد h سنینا طوال في صومعھ   وكلنا یعرف قصة العابد برصیصا الذي
 بعیدا عن مدینتھ

وج للجھاد وكان لھمو كان ھناك ثالثھ اخوه وقد كتب علیھم الخر  
 اخت ...فاحتاروا لمن من یتركونھا؟

 وقع اختیارھم على الراھب برصیصا...
 
و بعد الحاح منھم رضي على ان یبنوا لھا   

 بیتا على مقربھ من صومعتھ فكان لھ ما أراد وذھب االخوه للجھاد وتركوا اختھم
 في ذلك البیت بجوار العابد

وتركھ على بابھا ثم المغادرهبدا العابد في تقدیم الطعام لھا   
 لكن الشیطان ال یترك بابا موصدا على المعاصي اال وسعى إلى طرقھ 

 وكذا بدا یوسوس للعابد .....ھل ستتركھا ھكذا ربما كانت مریضھ لم التذھب
 وتكلمھا وتطمئن علیھا ....الم یا تمنك اخوتھا علیھا ؟ ھل تخون االمانھ ....؟



وكلمھا ونظر الیھا .........ومرت االیام والشیطان لم وبالفعل جلس الراھب معھا  
 یزل بھ

 الشیطان : اال تاكل معھا ھل ستتركھا تاكل بمفردھا ھكذا دائما ؟
 وبالفعل یاكل الراھب معھا....ومره فمره .... یزید ولعھ بھا

 حتى اذا ما اختلى بھا ذات مره وقع بھا
 اضاع اعمال سنین طوال في لحظھ ضعف

تاهوحملت الف  
 خاف ھو على سمعتھ ...ذ بحھا مع ولیدھا....ووارى جثتھا التراب

 
 عاد االخوه من الغزو ...این اختنا یاراھب ؟

 اختكم مرضت وماتت
 صدقوه

 وعادوا للمدینھ ...فاذا الشیطان یاتیھم في المنام... واحدا واحد
اذھبوا ھل صدقتموه ؟ لقد زنا باختكم ...بل وقتلھا ...ودفنھا بجوار صومعتھ و

 لتتاكدو
 یزل بھ

 
ذھب االخوه لیجدوا ان احالمھم صحیحھ وان الجثھ مقتولھ ومدفونھ .....اخذوا 

 الراھب
 جروه جرا حتى المدینھ ....حكم علیھ بالموت ....یاتیھ ذلك الملعون ویقول لھ

 اترید ان تنجوا بحیاتك ...االترید ان اخلصك ؟
 قال الراھب بلى ارید
د ليقال الشیطان اذن اسج  

 سجد لھ الراھب وقبضت روحھ ساجدا للشیطان.
 لذلك یجب أن نخاف على أنفسنا وال نقول أننا بمنأى عن



 ھذه األشیاء،أوأننا نحضر مجالس العلم فال نعمل ھذه األشیاء،
 

ا نزال في اآلیة ﴿َوالَِّذیَن الَ مالشیطان ال یعرف صغیر أو كبیر.  
 

ِھ ِإلَـًھا آَخرَ  ھُ ِإالَّ ی َوالَ  یَْدعُوَن َمَع اللـَّ َم اللـَّ ْقتُلُوَن النَّْفَس الَِّتي َحرَّ  
 

﴾٦٨ِلَك یَْلَق أَثَاًما ﴿ذَ  ِباْلَحِقّ َوَال یَْزنُوَن َوَمن یَْفعَلْ   
 

﴾ أي عذابا وعقوبة شدیدة،وفسر لنا اآلثام في اآلیة ٦٨( ﴿ َوَمن یَْفعَْل ذَِلَك یَْلَق أَثَاًما
لیھا:ت التي  

 
﴾٦٩ْلِقیَاَمِة َویَْخلُْد ِفیِھ ُمَھانًا ﴿ا ْلعَذَاُب یَْومَ ﴿ یَُضاَعْف لَھُ ا  

 
تجر علم الكبائر والذنوب ن واآلثام ھو مضاعفة العذاب،وكما  

 
لعابد برصیصا،وھذا لعبادا مع نفسنا كما حصل أ بعضھا البعض إن لم نتدارك  

 
ضاعف لھم إن ارتكبوا إحدىی وصالحھم فإن العذاب عباداتھم الرحمان مع   

 
 ھذه الكبائر.

 
سیئة بسیئة ألن من أشرك باh  وھذه الكبائر أكبر من أن تكون  

 
 

یره ،والذي یزني كذلك ال یزنيغ احتمال دعى لوحده لم یشرك  
 

التي زنى بھا. ألقل ا لوحده ھو دعي الناس إلیھ على  



 
﴾٦٩َویَْخلُْد ِفیِھ ُمَھانًا ﴿ ﴿   

 
وعباداتھ.وھذا یعني أننا یجب أن نكوننفعھ صالتھ ت أي طریدا ومبعدا وذلیال ،فلم  

 
بأنھ  عملھ  وال نرى أعمالنا ألن من یرى، وال نركن إلیھا فقراء في أعمالنا   

 
ي الخطأ وفي األساسیات مثلف سیخطيء،ألن الشیطان سیوقعھ األفضل  

 
 الشرك.

 
ھُ یُبَِدُّل  َصاِلًحا فَأُولَـِئَك  ﴿ِإالَّ َمن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمًال  ِیّئَاِتِھْم َحَسنَاٍت َوَكاَن سَ  اللـَّ

ھُ  ِحیًما ﴿غَ  اللـَّ )٧٠فُوًرا رَّ  
 

ذنبوا بذنب من ھذهأ لرحمان وھي التوبة فھم إنا وھنا یبین لنا صفة أخرى لعباد  
 
اإلحباط وییأسون،وھذا منب الذنب،وكذلك ال یصابونب لذنوب،فإنھم ال یتمادونا  
 

رصة للرجوع إلى ف ء. وكذلك أن ھناك دائماوالرجا أن لدیھم الخوف رحمة هللا 
شروط: ٣اللھولكن ھذا الرجوع لھ   

 
 
 

 ﴿ ِإالَّ َمن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمًال َصاِلًحا ﴾
تاب:وھي الرجوع إلى هللا،و الندم على الذنب وعدم الرجوع إلیھ. -١  

 والندم بمعنى أن القلب یحترق ندما على ما فعل.وتاب
یبادر للتوبة ألنھ ال یعلم متى سیموت.كذلك بمعنى أن   



 وأحیانا لما یذنب اإلنسان هللا یھدیھ إلى التوبة ویحس
 بھا في قلبھ لذك علیھ المبادرة بفعلھا،وال یؤجلھا لغدا مثال،
 وهللا یقذف شعور التوبة في القلوب،ولكن ھناك من الناس

 من یقتلھا أو یردھا أو یسوفھا،والتوبة من أعظم نعم
ى العبد.هللا عل  

وآمن :،ولماذا ذكر اإلیمان ھنا؟ -٢  
ارتكبت الذنب نقص إیماني،وعلى  ألن متى ما  

 حسب كبر وصغر الذنب ینقص اإلیمان،لذلك
 یجب أن أرجع لمستواي السابق في اإلیمان،فأحرص على

 زیادة إیماني،كیف؟
 بالتفكر والتدبر وتدبر القرآن،الصیام الصالة مثل قیام اللیل.

وعمل عمال صالحا:والعمل الصالح جاء بعد اإلیمان -٣  
 ألن متى ما زاد اإلیمان فإن النفس تنفتح للعمل الصالح،
 والعمل الصالح الذي یرضاه هللا ویكون خالصا لوجھھ،

 وهللا تعالى یقول في سورة ھود:
 

﴾١١٤﴿ ِإنَّ الَحَسناِت یُذِھبَن السَِّیّئَاِت ﴿  
وإنما تكفیر للذنوب.وكل ما سبق لیس التوبة فقط   

 
 وكلنا یعلم أن الذنوب تثقل اإلنسان ،وكلما كبر الذنب

 كلما زاد ثقل اإلنسان وحجبتھ عن العمل الصالح،
 كمن تثقل حركتھ لزیادة وزنھ وینصحھ األطباء

 بتخفیف وزنھ لتسھل حركتھ.كذلك الذنوب.
 وكذلك مع اإلیمان یسھل العمل ونحس بخفتھ،عكس

یثقل العمل. لما ال یوجد إیمان  
 

من أذنب من عباد الرحمان ثم تاب وآمنإذن   



 وعمل عمال صالحا،فإن هللا األجر من هللا،وما
 ھو أجره؟

 
ھُ َسِیّئَاِتِھْم َحَسنَاٍت ﴿ ﴾٧٠﴿ فَأُولَـِئَك یُبَِدُّل اللـَّ  

 وھذا لعلو منزلتھم ،وھذا من رحمة هللا،
 أن یبدل هللا سیئاتھم حسنات مثال ملیون سیئة

 مكانھا ملیون حسنة،وذلك ألن جھدھم كبیر في
 االبتعاد عن السیئة،وكذلك أن یتوب اإلنسان من

 الشرك ویبتعد عنھ یحتاج لجھد كبیر.
حالھم من سيء لحسن،ومن مساويء  وهللا یبدل  

 األعمال لمحاسنھا،وكل ھذه من رحمة هللا بعباده.
 لذلك لما أرى أصحاب المعاصي ال أنظر إلیھم

نتقاد،وإنما بنظرة الشفقة والرحمة والدعاءبنظرة اال  
 أن ییسر هللا أمورھم ویھدیھم،ألني متى ما أسأت إلیھم

 فإنھم أو قلت ال توبة لھم فسیزیدون في معاصیھم،
 كما في حدث الرسول صلى هللا علیھ وسلم عن الذي

نفسا وذھب لراھب وسألھ ھل لھ من توبھ،فأجابھ ٩٩قتل   
ھم من رحمة هللا.بال فقتلھ ،لذلك ال نقنط  

 وكذلك الشاب الذي جاء للنبي یستأذنھ في الزنا،لم یعنفھ
 النبي،فكالمنا معھم یحتاج ألسلوب معین وكلھ ھدایة

 ورحمة من هللا.
 لذلك عباد الرحمان كما ذكرنا ال یزكون أنفسھم،

 ویخافون أن یقعوا في الذنوب،ولكن إن وقعوا فیھا
 فإنھم یتوبون إلى هللا .

 
ِحیًما ﴿ ﴿َوَكانَ  ھُ َغفُوًرا رَّ ﴾ أي یغفر الذنوب٧٠اللـَّ  

 العظیمة إن سأل اإلنسان المغفرة من هللا،وال یغفر



 ذنوبھم فقط وإنما یرحمھم وھنا ذكر اسم هللا الرحیم،
 ورحمتھ ھذه خاصة بالمؤمنین،وبھا یبدل سیئاتھم حسنات.

 ورحیم بھم فال یعذبھم ویصبر علیھم إن أذنبوا،ورحمتھ
غضبھ،وھي واسعة.وال یتوقف األمر ھنا إنماسبقت   

 ومن رحمتھ بھم كذلك أنھم كلما تذكروا الذنب أحسوا
 باأللم وجددوا توبتھم منھ وعملوا العمل الصالح،فحصلوا

 على األجر مرة ثانیة،فتجدید التوبة والندم علیھا
 یرزقنا األجر.

عباد الرحمان وننتقل لآلیة:  ما نزال في توبة  
 

ِھ َمتَابًا ﴿﴿َوَمن تَا ﴾٧١َب َوَعِمَل َصاِلًحا فَإِنَّھُ یَتُوُب ِإلَى اللـَّ  
 وھنا لم یذكر آمن وإنما تاب وعمل العمل الصالح،بمعني
 أن یقول سأتصدق،سأصوم وسأقیم اللیل،فھو یجدد توبتھ

 
ِھ َمتَابًا ﴿ ﴾أي یرجع إلى هللا رجوعا٧١﴿ فَإِنَّھُ یَتُوُب ِإلَى اللـَّ  

ة الثانیة یحبھا هللا ویرضاھا،وھذا حالھممرضیا،وھذه التوب  
 وھذه التوبة تسمي التوبة النصوح أو الكاملة،وھكذا ھم

 عباد الرحمان دائمي الرجوع إلى هللا،فھم ال یزكون أنفسھم
 وال یقنطون من رحمة هللا،وال یغفلون.

 ونرجع لصفاتھم:
 

ورَ  (-٤ ﴾٧٢﴿  َوالَِّذیَن َال یَْشَھدُوَن الزُّ  
تي بأكثر من معنى،ال یشھدون ھنا بمعنىوشھد فعل یأ  

 ال یحضرون،وبالتالي ال یقولون.وفي الغزوات كان یقال
 الذي شھد بدر،یعني الذي حضرھا ،بمعنى اشترك فیھا،

 ولیس إاھا،ومن المعاني كذلك أنھ حضر ولو سلبا ك
 مثال من یحضر مجلس الزور ویسكت كذلك.



 
 وما تعریف الزور؟

ثل الكذب،ومنھا مجالس الغیبةالقول والفعل الحرام،م  
 والنمیمة،ومشاھدة األفالم والمسلسالت،أو األماكن التي

 یكون الخوض فیھا في آیات هللا واالستھزاء بھا.
 كل ھذه األماكن ھم یبتعدون عنھا،وكما ذكرنا ھم ال یزكون أنفسھم

 ویقولون لدینا ضبط النفس،وإن شھدنا ھذه األشیاء لن نتأثر،
على أنفسھم فیبتعدون عنھا. فونإنما ھم یخا  

 
وا ِكَراًما ﴿ (-٥ وا ِباللَّْغِو َمرُّ ﴾٧٢َوِإذَا َمرُّ  

 واللغو ھو الكالم الذي ال فائدة منھ ھو لیس حراما،
ولن اال رسالة وال ھدف منھلبرامج  متابعة أو   

 یفیده في الدین أو الدنیا.كالمباریات مثال.
 

وا ِباللَّْغِو ﴾أي ال ی قصدون الذھاب إلیھ ولكنھم﴿ َوِإذَا َمرُّ  
 مروا بھ،وكما ذكرنا ھو لیس حراما،ألنھم ال یذھبون للحرام.

 وكیف حالھم إن مروا بھ؟
 

وا ِكَراًما ﴿ ﴾ أكرموا أنفسھم ونزھوھا عن الخوض٧٢﴿ َمرُّ  
 بما یقال في ھذه المجالس.مثال ال أقول فیھ إحراج لي إن

 لم أشاركھم،وماذا سیقولون عني؟
 أو وھو لیس بحرام لذلك سأشاركھم ،فمجاملة لھم

 أشاركھم.مثال من یتحدث بالسیاسة،أشیاء ال دخل لنا فیھا.
 ومروا بمعنى المرور السریع فال یطیلون الجلوس معھم،

 مع أنھ ال إثم فیھ ولكن بھ نقص المروءة،وھذا من رحمة هللا.
 

وا ِكَراًما ﴿ وا ِباللَّْغِو َمرُّ ﴾٧٢﴿ َوِإذَا َمرُّ  



 كذلك تعني أنھم ال یثیرون المشاكل،أو یعیبون على الناس فعلھم،
 واللغو یختلف من إنسان آلخر،مثال ما ھو لغو عندي،احتمال

 ال یكون لھو لغیري.مثال من یعمل بوزارة الخارجة أو
 الداخلیة إن تكلم بالسیاسة واألمن فھذا ال یعتبر لغو بالنسبة

یعتبر لغوا. لھ،ولكن عامة الناس لما تتكلم عنھ  
 وما نراه بأیامنا ھذه من السناب شات یعتبر لغوا،خصوصا

 في المواضیع التي ال ائدة منھا.
 والرسول صلى هللا علیھ وسلم یقول:

 
من كان یؤمُن باhِ والیوِم اآلخِر فلیقُْل خیًرا أو لیصُمْت .   
 

 وھناك أمور ال تعتبر لغوا:
كالم الرجل لزوجتھ.-١  
بناء.اللعب مع األ -٢  
االعتناء بالفرس،ألن لھ قیمة ولیس أنھم یضیعون -٣  

 وقتھم باالعتناء بھ.
 وصفة أخرى من صفاتھم:

 
ا َوعُْمیَانًا ﴿ وا َعلَْیَھا ُصم� ﴾٧٣﴿َوالَِّذیَن ِإذَا ذُِكُّروا ِبآیَاِت َرِبِّھْم لَْم یَِخرُّ  

 وھنا من یسأل عباد الرحمان وذكروا ،كیف؟
ھذه الصفات أنھم ال یحتاجون للتذكرة، نقول كي ال نعتقد بعد كل  

 الكل یجتاج للتذكرة حتى عباد الرحمان.
 و ذُِكُّروا بمعنى ھم یعرفونھا،ولكنھم یسمعونھاللمرة الثانیة

 ،أو حدثھم أحد عنھا.
 

 ( ذُِكُّروا ِبآیَاِت َرِبِّھْم) أي یعرفون أنھا آیات لتربیھم،
المرةوطبعا من أول مرة اإلنسان ال تربى،ولكن مع   



 الثانیة یتربى،والثالثة التربیة تكون أكثر،ھي تربیة في
 كل مرة یسمع فیھا اآلیات،لذلك یجب أال تغلقي

 آذانك وقلبك عنھا،ألن أحیانا نسمع اآلیات ونغض
 الطرف عنھا،مثالنحضر لدرس علم وال نھتم لما
 تتلى اآلیات،وأقول أنا أعرفھا،أو مثال تكون ھناك

ور الدرس الثاني،دروس وأنت تودین حض ٣  
 ولكنك وصلت قبلھ وحضرت الدرس األول،

 وال تنتبھین لما یقال تقولین ھو لیس لي،
 أي آیة ما دمت سمعتھا فھي لك،حتى لو تكررت

 علیك ملیون مرة فھي لك،وھذا من االحترام و
 التعظیم آلیات هللا.

 
 

ا َوعُْمیَانًا ﴿َوالَِّذیَن ِإذَا ذُِكُّروا ِبآیَاِت َرِبِّھْم لَْم (-٦ وا َعلَْیَھا ُصم� ﴾٧٣یَِخرُّ  
 إذا ذكروا بآیات ربھم لم یطئطئوا رؤسھم حال سماعھا صما،

 ال یریدون سماعھا،أو أنا أعرف ھذه اآلیات سمعتھا سابقا،
 أو ال أحتاج لسماعھا فأنشغل بالھاتف،أو بالحدیث مع غیري.

وا) ھنا نفى عنھم ا نشغالھملذلك عبد الرحمان (لَْم یَِخرُّ  
 عن آیات هللا،بمعنى وال مرة انشغلوا عنھا.

 
ا َوعُْمیَانًا ﴿ ﴾ بمعنى منشغلین عنھا بقوبھم،٧٣( ُصم�  
 أي غافلین عنھا.

 فھم ال یعرضون عن آیات ربھم ویغفلون عنھا،
 وھذا یعني أننا حتى لو كنا بالسیارة،أو مررنا بمكان

أسمع (س) تقرأ القرآن فأقول یتلى فیھ القرآن ،أو  
 ھي تقرأه فال أستمع لھ.ما دام في قران یجب

 أن أعیره اھتمامي،وال أبعد نفسي ،أو أنتقي ما أرید



 منھ.
 

وا  ما نزال في اآلیة: ﴿ َوالَِّذیَن ِإذَا ذُِكُّروا ِبآیَاِت َرِبِّھْم لَْم یَِخرُّ
 
ا َوعُْمیَانًا ﴿  ﴾٧٣َعلَْیَھا ُصم�  

اآلیات حرصا على استماعھا،حتي لوأي أكبوا على   
 تكررت علیھم فھم یشتاقون لكالم هللا،ویریدون أن یتعلموا

 منھاوال یشبعون من كالم هللا.
 لذلك نجد لدیھم االذان الصاغیة والقلوب الواعیة،

ویفرحوا إذا سمعوا اآلیات:  فیزداد إیمانھم  
 

ھُ َوِجلَت قُلوبُھُ   ﴾١﴿ م َوِإذا تُِلیَت الَّذیَن ِإذا ذُِكَر اللـَّ  
 

﴾األنفال٢َعلَیِھم آیاتُھُ زادَتُھم إیمانًا﴿  
 و( َوِإذا ما أُنِزلَت سوَرةٌ فَِمنُھم َمن یَقوُل أَیُّكُم زادَتھُ ھـِذهِ 

 
ا الَّذیَن آَمنوا فَزادَتُھم إیمانًا َوھُم یَستَبِشروَن ﴿  ﴾التوبة١٢٤إیمانًا فَأَمَّ  

دم أنایتھم،ودعاءھموننتقل لدعائھم المشھور،والذي یبین ع  
 ھذا یخص الزوج واألبناء:

 
یَّاِتنَا(-٧ َوالَِّذیَن یَقُولُوَن َربَّنَا َھْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوذُِرّ  
 
َِّقیَن ِإَماًما ﴿  ةَ أَْعیٍُن َواْجعَْلنَا ِلْلُمت ﴾٧٤قُرَّ  

 وھنا كأنھم یسألون هللا أن یسھل علیھم األسباب
 

سھم،ولكن اآلن لدیھم الزوجألنھم كانوا منشغلین بأنف  
یتعاملون  واألبناء،فكیف  



 معھم؟
 بالدعاء:﴿َوالَِّذیَن یَقُولُوَن َربَّنَا ) أي یا مصلحنا ومربینا من حال النقص

 للكمال.
 

 (َھْب لَنَا ﴾والھبة ھي العطیة بال عوض،یا رب ارزقنا
 وھب لنا من أزواجنا وقرناءنا وأصحابنا،وال تسألین هللا

ط،وإنما لكل ذریاتك،من رأیتھم ومن لن ترینھمألبنائك فق  
 إلي یوم القیامة.

 
ةَ أَْعیٍُن)  یَّاِتنَا قُرَّ (ِمْن أَْزَواِجنَا َوذُِرّ  

 أي أن ترزقھم وتھدیھم وتجعلھم مقیمي الصالة
 وتیسر أعمالھم،فتقر العین وتفرح بھم.

 والقر ھو البرد،ودموع الفرح باردة،وكذلك القر
تسكن عیني.  ھو السكون فلما أرى حالھم منصلح أفرح بھم  

 وھذا الدعاءیغنیك عن كثیر من األدعیة.
 وكأنك تقولین یا رب أن وحدك تعرف ما یفرح العین

 بھم ،وھو صالحھم .،من حق األبناء علینا أن ندعو لھم.
 ومتى ما سألت هللا أن یكونوا قرة عین ،فھذا یعني

الجنة.أن یكونوا من أصحاب   
h ومرضاتھ،  ولماندعو بھذا الدعاء فإننا ندعو لوج  

 
 ولیس من أجل أن یقول الناس

 عنا أن تربیتنا جیدة.
 وھذا دعاء عباد الرحمان فھم لم یقولوا أنھم

 یعتمدون علي أنفسھم،وسیربون أبناءھم تربیة جیدة،
 إنما سألوا هللا ،وكأن لسان حالھم أننا ال سلطة لنا

علي صالحھ إال أن یصلحھ هللا.علي أح دوال   



 ألن ھناك من یخطيء ویعتقد أنھ باالعتماد على نفسھ ،
 یستطیع تربیة أبنائھ.

 وعباد الرحمان حتى في تعاملھم مع أزواجھم وأبنائھم،
 یسألون هللا التیسیر لھم،وھذا طبعا یحتاج لصبر،

 ال أن أقول مثال سألت هللا ولم یستجب لي.
جلون االستجابة.عباد الرحمان ال یستع  

 
 

 (َھْب لَنَا ﴾ بمعنى صالح األبناء سیعود بالنفع علیھم.
 لذلك نحن احتمال ال نرى ھذا في حیاتنا صالحھم،

 ولكنھ سیكون بمیزان حسناتنا ألننا دعونا لھم.
 لذلك ال بد من الدعاء لھم .

 والحمدh رب العالمین.
٢١	

 ونصل لختام دعاء عباد الرحمان:
 

َِّقیَن ِإَماًما ﴿﴿  ﴾ وھنا ھم سألوا هللا أن یكونوا٧٤َواْجعَْلنَا ِلْلُمت  
 قدوة وإماما ،لمن؟

 للمتقین،ال أن یقتدي بھم من یتبع ھواه،أو من یقتدي بھم
 حبا فیھم فقط،وإنما المتقین.

 followersمثال ما نراه في أیامنا ھذه من المتابعین 
 علي االنستغرام من یتبعون فقط لشكلھ،.

 وكیف یعطي هللا لھم اإلمامة للمتقین؟
بالصبر. -١  
الیقین. -٢  



 
 

 

 كما جاء في سورة السجدة:
 

ا َصبَُروا َوَكانُوا ِبآیَاِتنَا یُوِقنُوَن ﴿ ةً یَْھدُوَن ِبأَْمِرنَا لَمَّ ﴾٢٤﴿َوَجعَْلنَا ِمْنُھْم أَِئمَّ  
 وییسر لك بأن یجعل لك صفات اإلمامة وھي الصبر والیقین.

وتعلمینھم. ن تكونین قدوة للناس وترشدینھمأن ب  واإلمامة  
 نسأل هللا أن نكون ھداة مھتدین.

بحاجة ألن تسألي هللا وتدعینھ: وما دمت عبد فأنت  
 والحمدh رب العالمین.

 
.	
 


