
 املؤمنات و ملؤمنني ا خالق أ
 بد العزيز بن عبد اهللا بن باز ع

 حلمد هللا رب العاملني والعاقبة للمتقني والصالة والسالم على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ا
 نبينا وإمامنا وسيدنا حممد بن

 ومن بد اهللا بن عبد املطلب اهلامشي العريب املكي مث املدين وعلى آله وأصحابه ع
 : لك سبيله واهتدى داه إىل يوم الدين، أما بعد س
 إن اهللا عز وجل بعث حممدا صلى اهللا عليه وسلم باهلدى ودين احلق، واهلدى، هو اخلرب الصادق والعلم النافع، ف

 ودين احلق،
 سولَه ِبالْهدى وِديِن الْحق هو الَِّذي أَرسلَ ر { : و الشرائع واألحكام اليت جاء ا عليه الصالة والسالم، قال تعاىل ه

 ، واهللا سبحانه وتعاىل أرسله إىل اجلن واإلنس والعرب والعجم ] 0 [ ] 1 [ } ِليظِْهره علَى الديِن كُلِِّه ولَو كَِره الْمشِركُونَ
 م يعلم الناس والذكور واإلناث، أرسله جل وعال رمحة للعاملني مجيعا وإماما للمتقني، أرسله عليه الصالة والسال

 ِإنَّ الدين ِعند { دينهم ويفقههم يف دينهم ويوضح هلم أسباب النجاة وحيذرهم من أسباب اهلالك بعثه بدين اإلسالم
المبعثة باهلدى ودين احلق باألخبار الصادقة والعلوم النافعة والشرائع املستقيمة واألحكام العادلة، ] 0 [ ] 2 [ } اللَِّه الِْإس ، 

 إىل كل خري وينهى عن كل شر، بعثه يدعو إىل مكارم األخالق وحماسن األعمال، وينهى عن سفاسف بعثه يدعو
 ، ] 0 [ ] 3 [ } وما أَرسلْناك ِإال كَافَّةً ِللناِس بِشريا ونذيراً { : ألخالق وسيئ األعمال، قال عز وجل ا

 ، ] 0 [ ] 4 [ } وما أَرسلْناك ِإال رحمةً ِللْعالَِمني { : قال عز وجل و
 قُلْ يا أَيها الناس ِإني رسولُ اللَِّه ِإلَيكُم جِميعا الَِّذي لَه ملْك السماواِت والْأَرِض ال ِإلَه ِإال هو يحِيي { : قال تعاىل و

 ، ] 0 [ ] 5 [ } وكَِلماِتِه واتِبعوه لَعلَّكُم تهتدونَ ويِميت فَآِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه النِبي الْأُمي الَِّذي يؤِمن ِباللَِّه

 ] 0 ]. [ 6 [ } فَالَِّذين آمنوا ِبِه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الَِّذي أُنِزلَ معه أُولَِئك هم الْمفِْلحونَ { : قال قبلها و

لكرمي عليه من ربه أفضل الصالة ذه حال هذا الدين العظيم، وحال هذا النيب ا ه



 التسليم، بعثه اهللا رمحة للعاملني، اجلن واإلنس، والذكور واإلناث، والعرب و
 ألنه أوصى ا خريا وأوصى برمحتها ; العجم، حىت الدواب رمحها اهللا ببعثته و
 وبني اهللا سبحانه وتعاىل أنه خلق اجلن واإلنس ليعبدوه فقال عز . اإلحسان إليها و
 إال ليخلصوا يل العبادة ويفردوين ا ويطيعوا أمري : ، واملعىن ] 0 [ ] 7 [ } ما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإال ِليعبدوِن و { : جل و

 وينتهوا عن يي، هذه هي العبادة، طاعة أوامره سبحانه وترك نواهيه عن إخالص له سبحانه وعن إميان به وبرسله
 . وأخبار رسوله عليه الصالة والسالم، وعن وقوف عند حدوده وعن رغبة ورهبة وعن تصديق ألخباره

 ، وهذا ] 0 [ ] 8 [ } يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَِّذي خلَقَكُم والَِّذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ { : قد أمرهم بذلك فقال و
 واعبدوا اللَّه وال تشِركُوا ِبِه { : ل عز وجل وقا , يعم الذكور واإلناث، واجلن واإلنس والعرب والعجم

 وأَنَّ هذَا ِصراِطي مستِقيما { : وقال عز وجل ، ] 0 [ ] 10 [ } وقَضى ربك أَال تعبدوا ِإال ِإياه { : وقال سبحانه ، ] 0 [ ] 9 [ } يئاً ش
س نع ِبكُم قفَرلَ فَتبوا السِبعتال تو وهِبعقُونَ فَاتتت لَّكُمِبِه لَع اكُمصو 0 [ ] 11 [ } ِبيِلِه ذَِلكُم [ ، 

 : علمهم يف سورة فاحتة الكتاب وهي و
 أن يسألوا اهللا اهلداية ) احلمد )
 صراطه املستقيم، وهو دينه الذي جاء به نبيه حممد عليه الصالة والسالم، وهو ل
 الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني الرحمِن الرِحيِم ماِلِك يوِم { : ال إلسالم واإلميان واهلدى والتقوى والصالح، فقال جل وع ا

ِعنيتسن اكِإيو دبعن اكيِن ِإي0 [ ] 12 [ } الد [ ، 
 هذا كله ثناء على اهللا سبحانه وتعاىل وتوجيه للعباد إىل أن يعترفوا بأنه و
 سبحانه وتعاىل، مث علمهم أن ملعبود باحلق، وأنه املستعان يف مجيع األمور ا
 ، ] 0 [ ] 13 [ } اهِدنا الصراطَ الْمستِقيم { : قولوا بعد ذلك ي
 ا محدوه وأثنوا عليه واعترفوا بأم عبيده وأنه املستعان وحده، علمهم أن مل
 ، ] 0 [ ] 14 [ } غضوِب علَيِهم وال الضالِّني اهِدنا الصراطَ الْمستِقيم ِصراطَ الَِّذين أَنعمت علَيِهم غَيِر الْم { : قولوا ي
 الصراط املستقيم هو دينه وهو اإلسالم واإلميان والعلم النافع والعمل الصاحل، و
هو طريق املنعم عليهم من أهل العلم والعمل، وهم أصحاب النيب صلى اهللا عليه و



 صراط املستقيم، هذا هو ال . سلم ومن تبعهم بإحسان ومن سبقهم من الرسل وأتباعهم و
 ومن يِطِع اللَّه والرسولَ فَأُولَِئك مع { : راط من أنعم اهللا عليهم، وهم الذين عرفوا احلق وعملوا به، كما قال تعاىل ص

 ، هذا الصراط ] 0 [ ] 15 [ } ولَِئك رفيقاً الَِّذين أَنعم اللَّه علَيِهم ِمن النِبيني والصديِقني والشهداِء والصاِلِحني وحسن أُ
 وخيصنا منهم نبينا حممد عليه الصالة والسالم , املستقيم صراط هؤالء، وهم الرسل عليهم الصالة والسالم وأتباعهم

 فإننا مأمورون باتباعه , وأصحابه الكرام
 لى اهللا عليه وسلم والسري على منهاجه والسري على ما سلكه أصحابه رضي اهللا عنهم ص
 والساِبقُونَ الْأَولُونَ ِمن الْمهاِجِرين والْأَنصاِر والَِّذين اتبعوهم { : أرضاهم من العلم والعمل، كما قال جل وعال و

 [ } يها أَبدا ذَِلك الْفَوز الْعِظيم ِبِإحساٍن رِضي اللَّه عنهم ورضوا عنه وأَعد لَهم جناٍت تجِري تحتها الْأَنهار خاِلِدين ِف

 فهذا الصراط هو دين اهللا، وهو ما بعث اهللا به نبيه صلى اهللا عليه وسلم من العلم والعمل، من العلم النافع ، ] 0 [ ] 16
جل والعمل الصاحل، وهو اهلدى ودين احلق الذي بعث اهللا به نبيه حممدا عليه الصالة والسالم وهو ما بينه يف كتابه

 وعال، هذا الصراط العظيم هو فعل األوامر وترك النواهي اليت بينها سبحانه يف كتابه العظيم وعلى لسان رسوله
 األمني عليه الصالة والسالم، فالواجب على أهل اإلسالم أن يتدبروا كتاب اهللا ويتعقلوه،

 ففي كتاب هو القرآن ويتعلموا سنة رسوله عليه الصالة والسالم ويستقيموا عليهما، و
 هللا وسنة رسوله عليه الصالة والسالم بيان األوامر والنواهي اليت جاء ا نبينا ا

 مد صلى اهللا عليه وسلم، وفيها بيان األخالق اليت مدحها سبحانه وأثىن عليها من حم
 خالق املؤمنني وأخالق املؤمنات وصفام وأعماهلم، ومن تدبر كتاب اهللا وتعقله أ
 ، من - وهي سرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأحاديثه - السنة جد ذلك، ومن تدبر و
 دبرها وجد ذلك وعرف ذلك، ومن ذلك ما أوضحه اهللا سبحانه يف آخر سورة الفرقان ت

 سالما وِعباد الرحمِن الَِّذين يمشونَ علَى الْأَرِض هونا وِإذَا خاطَبهم الْجاِهلُونَ قَالُوا { : يث قال سبحانه ح
 والَِّذين يقُولُونَ ربنا اصِرف عنا عذَاب جهنم ِإنَّ عذَابها كَانَ غَراما * والَِّذين يِبيتونَ ِلربِهم سجدا وِقياما *
 لَم يقْتروا وكَانَ بين ذَِلك قَواما والَِّذين ِإذَا أَنفَقُوا لَم يسِرفُوا و * ِإنها ساَءت مستقَرا ومقَاما *
* لْقي لْ ذَِلكفْعي نمونَ ونزال يو قِإال ِبالْح اللَّه مرالَِّتي ح فْسلُونَ النقْتال يو را آخاللَِّه ِإلَه عونَ معدال ي الَِّذينو 
، ] 0 [ ] 17 [ } أَثَاماً



 تل نفسا بغري حق أو يزين يلقى آثاما، أي عذابا عظيما، ي من يشرك باهللا أو يق أ
 ، ] 0 [ ] 18 [ } يضاعف لَه الْعذَاب يوم الِْقيامِة ويخلُد ِفيِه مهاناً { : سره سبحانه بقوله ف
 اِتِهم حسناٍت وكَانَ اللَّه غَفُورا رِحيما ِإال من تاب وآمن وعِملَ عملًا صاِلحا فَأُولَِئك يبدلُ اللَّه سيئَ { : ي يف العذاب أ
* وبتي ها فَِإناِلحِملَ صعو ابت نمتَابا و19 [ ] 0 [ ً } ِإلَى اللَِّه م [ 

 ، أي ال حيضرونه، ] 0 [ ] 20 [ } والَِّذين ال يشهدونَ الزور { : ل هذا من أخالق أهل اإلميان من الرجال والنساء مث قال ك
 وِإذَا مروا ِباللَّغِو مروا { ور هو الباطل واملنكر من سائر املعاصي والكفر، ال يشهدونه بل ينكرونه وحياربونه والز

 ، ] 0 [ ] 21 [ } ِكراماً

 اآلية ] 0 [ ] 22 [ } لُكُم وِإذَا سِمعوا اللَّغو أَعرضوا عنه وقَالُوا لَنا أَعمالُنا ولَكُم أَعما { : عرضوا عنه كما يف اآلية األخرى أ
 ، ] 0 [ ] 23 [ } والَِّذين ِإذَا ذُكِّروا ِبآياِت ربِهم لَم يِخروا علَيها صما وعمياناً {
 ل خيرون عن خشوع وعن إقبال على اهللا وعن تعظيم هللا، هكذا املؤمن واملؤمنة، إذا ب
 بكوا من خشيته، يرجون كروا بآيات اهللا خشعوا لذلك والنت قلوم وعظموا رم و ذ
 والَِّذين يقُولُونَ ربنا هب لَنا ِمن أَزواِجنا وذُرياِتنا قُرةَ أَعيٍن واجعلْنا ِللْمتِقني { : وابه وخيشون عقابه سبحانه وتعاىل ث

 . ] 0 [ ] 24 [ } ِإماماً
 قيقة والكمال، وقرة العني أن ترى ولدك من ذكر ل هذا من صفات املؤمنني واملؤمنات، وهم عباد الرمحن على احل ك

 وأنثى متخلقا بصاحل األعمال، والولد إذا أطلق يشمل الذكر واألنثى، والذكر يقال له ابن واألنثى يقال هلا بنت،
 : وهكذا كلمة الذرية تشمل الذكر واألنثى، ومنه احلديث

 لم ينتفع به أو ولد إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية أو ع ))
 والَِّذين يقُولُونَ ربنا هب لَنا ِمن أَزواِجنا { : فالولد يشمل الذكر واألنثى كما تقدم، فقوله سبحانه )) احل يدعو له ص

 ذا األزواج، ، يعين ذرية تقر م العني لكوم مطيعني هللا مستقيمني على شريعته، وهك ] 0 [ ] 25 [ } وذُرياِتنا قُرةَ أَعيٍن
 الزوج إذا رأى زوجته على طاعة اهللا قرت ا عينه، وهكذا الزوجة إذا رأت زوجها على طاعة اهللا وهي مؤمنة
 قرت بذلك عينها، فالزوج الصاحل قرة عني لزوجته والزوجة الصاحلة قرة عني لزوجها املؤمن، والذرية الطيبة قرة

 ، ] 0 [ ] 26 [ } واجعلْنا ِللْمتِقني ِإماماً { ؤمنات عني آلبائهم وأمهام وأقارم املؤمنني وامل

، ] 0 [ ] 27 [ } أُولَِئك يجزونَ الْغرفَةَ { : عين أئمة يف اخلري هداة للخلق، مث أوضح سبحانه جزاءهم فقال ي



 هي اجلنة، مسيت غرفة الرتفاعها، ألا يف أعلى مكان فوق السماوات حتت العرش، و
 يعين اجلنة ، ] 0 [ ] 28 [ } أُولَِئك يجزونَ الْغرفَةَ { : ذا قال اجلنة يف أعلى مكان وهل ف
 أي بسبب صربهم على طاعة اهللا، وصربهم عن حمارم اهللا، وصربهم على املصائب، فلما صربوا { ِبما صبرو }

 جازاهم اهللا باجلنة العالية العظيمة
 املصائب املؤملة ا صربوا على أداء حق اهللا وصربوا عن حمارم اهللا وصربوا على مل
 أي ، ] 0 [ ] 29 [ } أُولَِئك يجزونَ الْغرفَةَ ِبما صبروا ويلَقَّونَ فيها { ن مرض وفقر وغري ذلك، جزاهم اهللا بأحسن اجلزاء م

 تِحيةً وسالما { يف اجلنة
* تنسا حِفيه اِلِدينقَاماً خما وقَرتسان الكامل من الذكور واإلناث أهل هذه من صفات أهل اإلمي { ] 30 [ ] 0 [ م 

 السعادة
 النجاة، ويف القرآن آيات كثريات بني اهللا فيها سبحانه صفات املؤمنني واملؤمنات و
 لَيس الِْبر أَنْ تولُّوا وجوهكُم ِقبلَ الْمشِرِق { : أخالقهم، ومن ذلك ما يف سورة البقرة حيث يقول سبحانه و

لَِكنِرِب وغالْمى وبِه ذَِوي الْقُربلَى حالَ عى الْمآتو نيِبيالناِب والِْكتالِئكَِة والْمِم الْآِخِر ووالْيِباللَِّه و نآم نم الِْبر 
 زكَاةَ والْموفُونَ ِبعهِدِهم ِإذَا عاهدوا والْيتامى والْمساِكني وابن السِبيِل والساِئِلني وِفي الرقَاِب وأَقَام الصالةَ وآتى ال

 هذه حالة األتقياء ، ] 0 [ ] 31 [ } والصاِبِرين ِفي الْبأْساِء والضراِء وِحني الْبأِْس أُولَِئك الَِّذين صدقُوا وأُولَِئك هم الْمتقُونَ
 : هذه اآلية الكرمية من سورة البقرة بقوله من الذكور واإلناث، هذه صفام بينها سبحانه وتعاىل يف

 { ولَِكن الِْبر من آمن ِباللَِّه }
 ولكن ذا الرب أي صاحب الرب من آمن باهللا واليوم اآلخر واملالئكة والكتاب والنبيني آمن باهللا ربا : آلية، واملعىن ا

 وإهلا سبحانه وتعاىل، وآمن بأنه معبوده
 وأنه سبحانه موصوف باألمساء احلسىن والصفات العلى، ال حلق، وأنه خالقه ورازقه ا

 بيه له وال كفؤ له وال ند له، بل هو الكامل يف ذاته وأمسائه وصفاته وأفعاله، ش
 يعتريه نقص بوجه من الوجوه، بل له الكمال املطلق من كل الوجوه كما قال ال
 اللَّه الصمد * قُلْ هو اللَّه أَحد { : عاىل ت
* لَم ولَدي لَمو ِلدي * دا أَحكُفُو لَه كُني لَم32 [ ] 0 [ و [ }



 آمن باليوم اآلخر، أي بالبعث بعد املوت، هذه الدنيا تزول ويأيت اليوم اآلخر، و
 هو يوم القيامة، البد من هذا اليوم، سوف يأيت وسوف يبعث اهللا عباده كما قال جل و
 ، ] 0 [ ] 33 [ } لَميتونَ ثُم ِإنكُم يوم الِْقيامِة تبعثُونَ ثُم ِإنكُم بعد ذَِلك { : عال و

 يوم احلساب : فاليوم اآلخر هو ، ] 0 [ ] 34 [ } وأَنَّ الساعةَ آِتيةٌ ال ريب ِفيها وأَنَّ اللَّه يبعثُ من ِفي الْقُبوِر { : قال تعاىل و
 طاء الصحف باليمني والشمال ونصب امليزان ووزن األعمال، مث بعد واجلزاء واجلنة والنار وامليزان والصراط، وإع

 ذلك كله ينتهي الناس إىل اجلنة أو النار، فاملؤمنون إىل اجلنة والسعادة والكرامة، والكافرون إىل النار والعذاب
 . املهني نسأل اهللا العافية

 باده يف تبليغ أوامره ونواهيه ع فراء بينه وبني هكذا اإلميان باملالئكة الذين هم يف طاعة رم وجند من جنوده وس و
 ، ] 0 [ ] 35 [ } ال يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ { : سبحانه وتعاىل

 بلْ ِعباد مكْرمونَ { : لقهم اهللا من نور ينفذون أوامره كما قال جل وعال خ
* ِبأَم مهِل وِبالْقَو هِبقُونسلُونَ ال يمعِرِه ي * ِمن مهى وضتِن ارونَ ِإال ِلمفَعشال يو ملْفَها خمو ِديِهمأَي نيا بم لَمعي 

 { ] 36 [ ] 0 [ خشيِتِه مشِفقُونَ
 ] 0 [ ] 37 [ } نَ ال يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرو { : ليهم الصالة والسالم، ويقول فيهم جل وعال ع

 كذا اإلميان بالكتاب، واملراد به الكتب املرتلة من السماء، وأعظمها القرآن ه
 لكرمي، فأهل اإلميان يؤمنون جبميع الكتب املرتلة على األنبياء املاضني وآخرها ا
 أعظمها وأشرفها القرآن العظيم، املرتل على حممد صلى اهللا عليه وسلم، وهكذا و
 يني واملرسلني مجيعا، ويصدقوم وآخرهم حممد صلى اهللا ملؤمنون يؤمنون بالنب ا
 ليه وسلم، وهو خامتهم وأفضلهم، وهكذا املؤمنون يتصدقون باملال على حبه، وهو ع
 ينفقون املال على حبه، يف الفقراء ، ] 0 [ ] 38 [ } وآتى الْمالَ علَى حبِه ذَِوي الْقُربى { : عىن قوله سبحانه وتعاىل م

 ألقارب وغريهم، ويف املشاريع اخلريية، ويف جهاد أعداء اهللا، هكذا أهل اإلميان والرب، واملساكني من ا
 نفقون أمواهلم يف سبيل اخلريات، ي
 [ } تتجافَى جنوبهم عِن الْمضاِجِع يدعونَ ربهم خوفًا وطَمعا وِمما رزقْناهم ينِفقُونَ { : يف آية أخرى يقول عز وجل و
39 [ ] 0 [ ،



 آِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه وأَنِفقُوا ِمما جعلَكُم مستخلَِفني ِفيِه فَالَِّذين آمنوا ِمنكُم وأَنفَقُوا لَهم أَجر { : يقول سبحانه و
0 [ ] 40 [ } كَِبري [ ، 

 ِوي الْقُربى والْيتامى والْمساِكني وابن السِبيِل وآتى الْمالَ علَى حبِه ذَ { : يقول سبحانه - آية البقرة - يف هذه اآلية و
 ، املعىن أم ينفقون يف هذه اجلهات، يف القرابات ] 0 [ ] 41 [ } والساِئِلني وِفي الرقَاِب

 يف األيتام الفقراء، ويف املساكني غري األقارب من الضعفاء ويف أبناء السبيل و
 ا من أهلها وتنقطع م النفقة، وهكذا السائلون وهم هم الذين ميرون بالبلد وليسو و
 لذين يسألون الناس حلاجتهم ومسكنتهم، أو سائلون جمهولون ال تعرف حاهلم، فيعطون ا
 ينفقون يف عتق الرقاب، أي يف عتق العبيد واإلماء ويف عتق األسارى : املعىن } وِفي الرقَاِب { : ا يسد حاهلم، وقوله م
 : ، واملعىن } وأَقَام الصالةَ وآتى الزكَاةَ { : بحانه وتعاىل فك أسرهم، مث قال س و
 ن املؤمنني يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة حيافظون على الصلوات، ويقيموا يف أ
 ، } والْموفُونَ ِبعهِدِهم ِإذَا عاهدوا { : وقاا، كما شرعها اهللا، ويؤدون الزكاة كما شرعها اهللا، مث قال سبحانه أ
 ، أي يف حالة } والصاِبِرين ِفي الْبأْساِء والضراِء وِحني الْبأِْس { : إذا أعطوا عهدا وفوا ومل يغدروا، مث قال سبحانه ي أ

 : األمراض واألوجاع واجلراحات وحنو ذلك، وحني البأس : حالة الفقر، والضراء وهي : البأساء، وهي
 هؤالء هم أهل الصدق، ، ] 0 [ ] 42 [ } ك الَِّذين صدقُوا وأُولَِئك هم الْمتقُونَ أُولَِئ { : ني القتال واحلرب، مث قال سبحانه ح

 لكوم حققوا إميام بأعماهلم الطيبة،
 وذكر يف سورة األنفال صفات أخرى، ويف سورة براءة، ويف سورة املؤمنون . تقواهم هللا عز وجل و
 ، ] 0 [ ] 43 [ } ن هم ِفي صالِتِهم خاِشعونَ قَد أَفْلَح الْمؤِمنونَ الَِّذي { : ال تعاىل ق

 يف مواضع أخرى ذكر صفات املؤمنني وأخالقهم ومن نظر يف القرآن الكرمي وتعقله و
 ، ] 0 [ ] 44 [ } ِكتاب أَنزلْناه ِإلَيك مبارك ِليدبروا آياِتِه وِليتذَكَّر أُولُو الْأَلْباِب { : جد ذلك، وهلذا يقول سبحانه وتعاىل و

 ، ] 0 [ ] 45 [ } ِإنَّ هذَا الْقُرآنَ يهِدي ِللَِّتي ِهي أَقْوم { : يقول سبحانه و

 ، ] 0 [ ] 46 [ } قُلْ هو ِللَِّذين آمنوا هدى وِشفَاٌء { : يقول عز وجل و

 يحيت إلخواين وأخوايت يف اهللا فنص ، ] 0 [ ] 47 [ } أَفَال يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوٍب أَقْفَاهلا { : يقول سبحانه وتعاىل و
العناية بالقرآن وتدبر معانيه وحفظه عن ظهر قلب، : وعموم الناس، نصيحيت هلم مجيعا ولنفسي



 احلرص على تالوته باستمرار من املصحف تارة وعن ظهر قلب تارة أخرى إن كان و
 لقارئ ممن حيفظه بالتدبر والتعقل وطلب الفائدة، ا

 ، ] 0 [ ] 48 [ } أَنزلْناه ِإلَيك مبارك ِليدبروا آياِتِه وِليتذَكَّر أُولُو الْأَلْباِب ِكتاب { : ما قال سبحانه ك

 تطبيق ذلك بالعمل والفهم والفقه، فاهللا سبحانه قد أنزل هذا الكتاب للعمل و
 ، فهو مرتل للعمل ] 0 [ ] 49 [ } واتقُوا لَعلَّكُم ترحمونَ وهذَا ِكتاب أَنزلْناه مبارك فَاتِبعوه { : العلم والفقه، قال عز وجل و

 واالتباع،
 ألن احلفظ والقراءة وسيلة، واملقصود هو العلم بالكتاب . رد القراءة واحلفظ ال
 السنة مع اإلميان باهللا ورسوله وتنفيذ أوامر اهللا وترك نواهيه، وجيمع ذلك قوله و
 ؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياُء بعٍض يأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَِر ويِقيمونَ والْم { : عاىل يف سورة التوبة ت

ِكيمح ِزيزع ِإنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس أُولَِئك ولَهسرو ونَ اللَّهِطيعيكَاةَ وونَ الزتؤيالةَ و0 [ ] 50 [ } الص [ ، 
 هذه اآلية من أمجع اآليات يف بيان صفات املؤمنني واملؤمنات وأخالقهم العظيمة، ف
 يدل على أن املؤمنني } والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياُء بعٍض { : ما جيب عليهم، فقوله سبحانه وتعاىل و

 واصون باحلق والصرب عليه ويتعاونون على الرب والتقوى، هكذا واملؤمنات أولياء يتناصحون ويتحابون يف اهللا، ويت
 املؤمنون واملؤمنات مجيعا، املؤمن ويل أخيه وويل أخته يف اهللا، واملؤمنة ولية أخيها يف اهللا وأختها يف اهللا، كل واحد

 يتكلم يف عرضه وال منهما حيب اخلري لآلخر، ويدعوه إليه ويفرح باستقامته عليه، ويدفع عنه الشر، ال يغتابه وال
 . عليه، وال يشهد عليه بالزور وال يسبه، وال يدعي عليه دعوى باطلة، هكذا املؤمنون واملؤمنات

 إذا رأيت من نفسك إيذاء ألخيك أو أختك يف اهللا بالغيبة أو بالسب أو بالنميمة ف
 انك و بالكذب أو غري هذا، فاعرف أن إميانك ناقص وأنك ضعيف اإلميان، لو كان إمي أ
 ستقيما كامال ملا فعلت ما فعلت من ظلم أخيك، والتعدي عليه بالغيبة والنميمة، م
 و الدعوى الباطلة أو الشهادة بالزور أو اليمني الكاذبة أو السباب، وحنو ذلك، أ
 اإلميان باهللا ورسوله والتقوى هللا والرب واهلدى، كل ذلك مينع صاحبه عن التعدي ف
اهللا، ال بالغيبة وال بالشتم وال بالكذب وال بالدعوى لى أخيه يف اهللا وأخته يف ع



 لباطلة وال بشهادة الزور وال غري ذلك من أنواع الظلم، فإميانه حيجزه عن ذلك ا
 } يأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَِر { : مينعه من كل أذى، مث قال سبحانه بعد ذلك و
 به نصر الدين، وبه القضاء على أسباب اهلالك واملعاصي والشرور، فاملؤمنون ذا واجب عظيم فيه صالح األمة، و ه

 واملؤمنات يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر املؤمن ال يسكت إذا رأى من أخيه منكرا، ينهاه عنه، وهكذا إن
 خيه يف اهللا أو أخته رأى من أخته أو عمته أو خالته أو غريهن، إذا رأى منهن منكرا اهن عن ذلك، وإذا رأى من أ

 يف اهللا تقصريا يف الواجب أنكر عليه ذلك، وأمره باملعروف، كل ذلك بالرفق واحلكمة واألسلوب احلسن، فاملؤمن
 إذا رأى أخا له يف اهللا يتكاسل عن الصلوات أو يتعاطى الغيبة أو النميمة أو شرب الدخان أو املسكر أو يعصي

 نكر عليه بالكالم الطيب واألسلوب احلسن، ال باأللقاب املكروهة واألسلوب والديه أو أحدمها أو يقطع أرحامه أ
 الشديد، وبني له أن هذا األمر ال جيوز له، وهكذا إذا رأى من أخته يف اهللا منكرا أنكر عليها ذلك، كأن يراها

 ها، سواء كان زوجها تعصي والديها، أو تسيء إىل زوجها أو تقصر يف تربية أوالدها، أو تتساهل بالصالة أنكر علي
 أو أباها أو أخاها أو ابن أختها أو ابن أخيها، أو ليس قريبا هلا بل من الناس الذين عرفوا ذلك منها، وهي كذلك
 إذا رأت من زوجها تقصريا ته عن ذلك، كأن رأته يشرب اخلمر أو رأته يدخن أو رأته يتساهل بالصالة، أو يصلي

 يا عبد اهللا، اتق اهللا وراقب : باألسلوب احلسن وبالكالم الطيب، كأن تقول له يف البيت دون املسجد تنكر عليه
 اهللا، هذا ال جيوز لك حافظ على الصالة يف اجلماعة، دع عنك ما حرم اهللا عليك من املسكرات أو التدخني أو حلق

 ؤمنني واملؤمنات كل هذه املنكرات جيب على كل واحد من امل . اللحية، أو إطالة الشوارب، أو إسبال املالبس
 والصلحاء

 نكارها، وعلى الزوج والزوجة وعلى األخ والقريب وعلى اجلار وعلى اجلليس وعلى إ
 } يأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَِر { : ريهم القيام بذلك كما قال اهللا تعاىل يف وصف املؤمنني واملؤمنات غ
 ، ) إن الناس إذا رأوا املنكر فلم يغريوه أوشك أن يعمهم اهللا بعقابه ( : قال املصطفى عليه الصالة والسالم و
 من رأى منكم منكراً فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك ( : يقول عليه الصالة والسالم و

 ) أضعف اإلميان
 أو يف هذا عام جلميع املنكرات سواء كانت يف الطريق، أو يف البيت أو يف املسجد و
لطائرة أو يف القطار أو يف السيارة أو يف أي مكان، وهو يعم الرجال والنساء ا



 ألن يف . يعا، املرأة تتكلم والرجل يتكلم باألمر باملعروف والنهي عن املنكر مج
 ذا صالح اجلميع وجناة اجلميع، وال جيوز السكوت عن ذلك من أجل خاطر الزوج أو ه
 لكن يكون باألسلوب احلسن والكلمات الطيبة، ال اطر األخ أو خاطر فالن وفالن، خ
 العنف والشدة، ومع مالحظة األوقات املناسبة، فقد يكون بعض الناس يف وقت ال ب
 قبل التوجيه ولكنه يف وقت آخر يكون متهيئا للقبول، فاملؤمن واملؤمنة يالحظان ي
 نه اليوم أن إلنكار واألمر باملعروف األوقات املناسبة وال ييأس إذا مل يقبل م ل
 قبل منه غدا، فاملؤمن ال ييأس، واملؤمنة ال تيأس، بل يستمران يف إنكار املنكر، ي
 يف األمر باملعروف ويف النصيحة هللا ولعباده مع حسن الظن باهللا والرغبة فيما و
 : ند اهللا عز وجل، مث قال اهللا سبحانه ع
 ؤمنون واملؤمنات يقيمون الصالة وحيافظون عليها يف أوقاا، ويقيمها هكذا امل { ويِقيمونَ الصالةَ ويؤتونَ الزكَاةَ }

 : الرجال يف املساجد، وحيافظون عليها مع إخوام يف اجلماعة، ويسارعون إليها إذا مسعوا املنادي يقول

 . ويبادرون إليها يف مجيع األوقات ) حي على الصالة، حي على الفالح )
 هللا يف ذلك وحيذر مما ابتلي به كثري من الناس والعياذ باهللا من أدائها يف البيت، الواجب على كل مؤمن أن يراقب ا و

 والتخلف عن صالة اجلماعة حىت شاوا أهل النفاق يف ذلك، فيصلي يف البيت وقد عافاه اهللا ورمبا أخر الفجر إىل
 بالء العظيم واملنكر اخلطري، ما بعد طلوع الشمس إىل أن يقوم للعمل، فيصلي ورمبا تركها بالكلية، وهذا هو ال

 فالصالة عمود اإلسالم، من حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو ملا سواها أضيع، من تركها كفر لقول
 ) العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر ( : لنيب صلى اهللا عليه وسلم ا
 فال جيوز ) الرجل وبني الكفر والشرك ترك الصالة بني ( : هذا يعم الرجال والنساء، ويقول عليه الصالة والسالم و

 للمؤمن التساهل ذا األمر وال للمؤمنة، وال جيوز للرجل فعلها يف البيت، بل جيب اخلروج إىل املساجد، يقول النيب
 وجاءه رجل فقال يا رسول اهللا أنا رجل ) من مسع النداء فلم يأت فال صالة له إال من عذر ( : صلى اهللا عليه وسلم

 ؟ ) هل تسمع النداء بالصالة ( أعمى ليس يل قائد يالئمين إىل املسجد فهل يل من رخصة أن أصلي يف بييت؟ قال
 فلم يرخص له النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو أعمى ليس له قائد يالئمه، ) فأجب ( : نعم، قال : قال

. كيف حبال الصحيح البصري ف



 مهمت أن آمر بالصالة فتقام مث آمر رجال فيؤم الناس مث أنطلق لقد ( : ثبت عنه عليه الصالة والسالم أنه قال و
 ) برجال معهم حزم من حطب إىل رجال ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوم

 فالواجب العناية بالصالة واملسارعة إليها يف املساجد، . هذا يدل على عظم األمر و
 قل من صفات أهل النفاق احلذر من التكاسل عنها والتثاقل، فإن الكسل عنها والتثا و
 ِإنَّ الْمناِفِقني يخاِدعونَ اللَّه وهو خاِدعهم وِإذَا قَاموا ِإلَى الصالِة } : كما قال سبحانه - نعوذ باهللا من حاهلم 

 قَاموا كُسالَى يراُءونَ الناس وال يذْكُرونَ اللَّه ِإال
 ، ] 0 [ ] 51 [ } ليالً ق

 مسلم ومسلمة العناية بالصالة اليت هي عمود اإلسالم، وهي أعظم الواجب على كل ف
 ركانه بعد الشهادتني، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها ضيع دينه وال حول وال قوة أ
 ال باهللا، ومن احملافظة عليها ومن إقامتها اخلشوع فيها وعدم مسابقة اإلمام، إ
 ويقول صلى اهللا عليه وسلم ، ] 0 [ ] 52 [ } ؤِمنونَ الَِّذين هم ِفي صالِتِهم خاِشعونَ قَد أَفْلَح الْم { : قول اهللا سبحانه وتعاىل ي

 ) ال يتم ركوعها وال سجودها ( : أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صالته قيل يا رسول اهللا كيف يسرق صالته؟ قال
 وال ملا رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم رجال قد أساء يف صالته، فلم يتم ركوعها و
 إذا قمت إىل الصالة فأسبغ الوضوء مث استقبل القبلة فكرب مث اقرأ ما ( : جودها أمره أن يعيد الصالة، وقال له س

 تيسر معك من القرآن مث اركع حىت تطمئن راكعا مث ارفع حىت تعتدل قائما مث اسجد حىت تطمئن ساجدا مث ارفع
 وكثري من الناس ينقرها نقرا، وال ) ك يف صالتك كلها حىت تطمئن جالسا مث اسجد حىت تطمئن ساجدا مث افعل ذل

 شك أن ذلك منكر عظيم؛ ألن من نقرها بطلت صالته للحديث املذكور، فالبد من الطمأنينة يف الركوع والسجود
 واالعتدال بعد الركوع وبني السجدتني، مع احلذر من مسابقة اإلمام، فإذا كنت مع اإلمام فال تسابقه، إذا كرب فال

 : حىت يكرب وينقطع صوته، وإذا قال تكرب
 راكعا، فال تركع حىت يستوي راكعا وحىت ينقطع صوته، مث تركع، وهكذا " اهللا أكرب "
 السجود ال تسابق اإلمام وال تكن مع اإلمام، ال معه وال تسابقه، ال هذا وال يف
 ، ) ود وال بالقيام وال باالنصراف إين إمامكم فال تسبقوين بالركوع وال بالسج ( : ذا، يقول صلى اهللا عليه وسلم ه
إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه فإذا كرب فكربوا وال ( : يقول عليه الصالة والسالم يف احلديث الصحيح و



 تكربوا حىت يكرب وإذا ركع فاركعوا وال تركعوا حىت يركع إذا قال مسع اهللا ملن محده فقولوا ربنا ولك احلمد وإذا
 ولكن بعض الناس ال - لكل من وفقه اهللا - وهذا األمر واضح بني ) وال تسجدوا حىت يسجد سجد فاسجدوا

 يصرب،
 . ل يسارع ويسابق اإلمام والعياذ باهللا فالواجب احلذر من ذلك ب
 مما يعني على و
 حملافظة على صالة الفجر يف وقتها وعلى أدائها يف اجلماعة التبكري بالنوم وعدم ا
 صلى اهللا عليه وسلم يكره النوم قبل صالة العشاء واحلديث لسهر، وقد كان النيب ا
 فاملشروع لكل مؤمن ومؤمنة بذل املستطاع يف احملافظة على أداء الصالة يف . عدها ب
 قتها وعدم السهر بعد العشاء؛ ألن ذلك قد يسبب النوم عن صالة الفجر، وينبغي أن و
 ذا األمر، لقول اهللا عز ه على ذلك بني الرجل وأهله يف كما ينبغي التعاون . ستعان بالساعة املنبهة على ذلك ي

 ، ] 0 [ ] 53 [ } وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى وال تعاونوا علَى الِْإثِْم والْعدواِن { : وجل

 لُوا الصاِلحاِت وتواصوا ِبالْحق ِإال الَِّذين آمنوا وعِم * ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خسٍر * والْعصِر { : يقول سبحانه وتعاىل و
 ] 0 [ ] 54 [ } وتواصوا ِبالصبِر

 ال بد من التناصح والتواصي باحلق والتعاون على اخلري واألمر باملعروف والنهي ف
 إن الناس إذا رأوا املنكر فلم ( : ن املنكر، قبل حلول العقوبة، وقد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ع

 وقال ، ) يغريوه أوشك أن يعمهم اهللا بعقابه
 هللا ( : قيل ملن يا رسول اهللا؟ قال ) الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة ( : لرسول عليه الصالة والسالم ا

 ، وقال جرير بن عبد اهللا البجلي ) ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم
 : ضي اهللا عنه ر
 .( وسلم على إقام الصالة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم بايعت النيب صلى اهللا عليه )
 املشروع للمسلم إذا مسع الفائدة أن يبلغها غريه، وهكذا املسلمة تبلغ غريها ما و
 ) بلغوا عين ولو آية ( : عت من العلم لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم مس
) لغائب فرب مبلغ أوعى من سامع ليبلغ الشاهد ا ( : كان صلى اهللا عليه وسلم إذا خطب الناس يقول و



 من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهللا له به ( : يقول صلى اهللا عليه وسلم و
 ، ) ريقا إىل اجلنة ط
 يدخل يف هذا احلديث العظيم كل من جاء إىل مسجد أو أي مكان فيه حلقة علم أو و
 به من يرد اهللا ( : ويقول عليه الصالة والسالم . وعظة يطلب العلم ويستفيد م
 . ) ريا يفقهه يف الدين خ
 نضر اهللا امرأ مسع مقاليت فوعاها مث أداها كما مسعها فرب حامل فقه ليس بفقيه ( : يقول عليه الصالة والسالم و

 ) ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه
 نزلت ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم إال ( : يقول صلى اهللا عليه وسلم و

 وهذا يدل على شرعية املسابقة إىل ) عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة وحفتهم املالئكة وذكرهم اهللا فيمن عنده
 حلقات العلم،

 . العناية ا واحلرص على االجتماع على تالوة القرآن ومدارسته و
 من ذلك مساع و
 كرمي، ويتوالها لربامج الدينية واألحاديث املفيدة اليت تذاع من إذاعة القرآن ال ا
 مث . ملعروفون بالعلم والبصرية، وحسن العقيدة ا
 ن املعلوم أن اهللا سبحانه خلق م
 واإلنسان ال يعرف العبادة اليت . لثقلني لعبادته، والعبادة البد فيها من العلم ا

 : لف ا إال بالتعلم والتفقه يف الدين، واهللا يقول ك
 { ] 55 [ ] 0 [ ِليعبدوِن وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإال }
 ما هي العبادة اليت ال بد أن تتعلمها، والبد أن تتفقه فيها؟، هي كل ما شرعه ف
 هللا وأحبه لعباده من صالة وزكاة وصوم وغري ذلك، مث قال سبحانه وتعاىل بعد ا
 فالزكاة } ويؤتونَ الزكَاةَ { : لصالة ا

 ه إىل أهلها، خملصا هللا، راجيا ق املال، جيب على املسلم أن يؤدي زكاة أموال ح
[ ] 56 [ } ِإنما الصدقَات ِللْفُقَراِء والْمساِكِني { : وابه، خائفا من عقابه، سبحانه وتعاىل، وقد بني اهللا أهلها يف قوله تعاىل ث



0 [ 

 } ويِطيعونَ اللَّه ورسولَه { : آلية من سورة التوبة، مث قال بعدها ا
 كاة واملواالة بني املؤمنني واألمر باملعروف والنهي عن عدما ذكر الصالة والز ب
 } ويِطيعونَ اللَّه ورسولَه { : ملنكر قال ا
 عين يف كل شيء، كما يطيعونه يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ويف الصالة ي
 الزكاة، يطيعونه يف كل شيء، هكذا املؤمن واملؤمنة، يطيعون اهللا ورسوله يف كل و
 } أُولَِئك سيرحمهم اللَّه { : ر والنواهي أينما كانوا، وال يتم الدين إال بذلك، مث قال تعاىل ألوام ا
 أوضح سبحانه بذلك أن الذين استقاموا على دين اهللا وأدوا حقه وأطاعوه، وأطاعوا ف
 سوله عليه الصالة والسالم، هم املستحقون للرمحة يف الدنيا واآلخرة لطاعتهم ر
 م به، وأدائهم حقه، فدل ذلك على أن املعرض الغافل املقصر قد عرض ، وإميا هللا
 فسه لعذاب اهللا وغضبه، فالرمحة حتصل بالعمل الصاحل واجلد يف طاعة اهللا والقيام ن
 أمره، ومن أعرض عن ذلك وتابع اهلوى والشيطان فله النار يوم القيامة، قال ب
 وأَما من خاف مقَام ربِه ونهى النفْس عِن * فَِإنَّ الْجِحيم ِهي الْمأْوى * اةَ الدنيا وآثَر الْحي * فَأَما من طَغى { : عاىل ت

 ]. 0 [ ] 57 [ } فَِإنَّ الْجنةَ ِهي الْمأْوى * الْهوى

 صاحل، وأن يصلح قلوبنا نسأل اهللا بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن يوفقنا وسائر املسلمني للعلم النافع والعمل ال ف
 وأعمالنا مجيعا، وأن يرزقنا التواصي باحلق والتواصي بالصرب، والتعاون على الرب والتقوى وإيثار اآلخرة على الدنيا،
 واحلرص على سالمة القلوب وسالمة األعمال، واحلرص على نفع املسلمني أينما كانوا، كما أسأله سبحانه أن

 وفق مجيع والة أمر املسلمني عموما، وأن يصلح قلوم وأعماهلم وأن مينحهم الفقه يف ينصر دينه ويعلي كلمته وأن ي
 دينه وأن يشرح صدورهم لتحكيم شريعته واحلكم ا، واالستقامة عليها، وأن يعيذنا وإياهم وسائر املسلمني يف كل

 ن جيعل الدائرة عليهم، وأن ينصر مكان من مضالت الفنت، وطوارق احملن، وأن خيذل أعداء اإلسالم أينما كانوا، وأ
 وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله . إخواننا ااهدين يف سبيل اهللا يف كل مكان، إنه ويل ذلك والقادر عليه

. وصحبه
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