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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 [831{ ]البقرة: ْحَسُن ِمَن المَِّو ِصْبَغًة..}ِصْبَغَة المَِّو َوَمْن أَ وقفات مع قولو تعالى: 

 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت
 

هلل فال مضؿ اهلل مف شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، مف ييده اإف الحمد هلل نحمده، ونستعينو، ونستغفره، ونعوذ ب
صمى  ،وأشيد أف محمدًا عبده ورسولو ،يضمؿ فال ىادي لو، وأشيد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريؾ لولو ومف 

 لو وصحبو أجمعيف، أما بعد: آوعمى  ،اهلل وسمـ وبارؾ عميو
 فسالـ اهلل عميكـ ورحمتو وبركاتو. 

فيو حقيقًة  -عز وجؿ- جاءت في سياٍؽ يبيف اهلل -تبارؾ وتعالى-هلل اية مف كتاب آ في ىذا المجمس نتدارس
 ينبغي أف تكوف حاضرًة في قمب كؿ مؤمف. 

إف  :الييود يقولوففالطوائؼ،  الذي تنازعتو -عميو الصالة والسالـ-حينما ذكر إبراىيـ  -جؿ جاللو- فاهلل
 ا. أف أنو كاف نصراني   ، والنصارى ادعواكاف ييودي   -صمى اهلل عميو وسمـ-إبراىيـ 
ومف ىذه المواضع ما ذكره في ىذه السورة  ،في مواضع -تبارؾ وتعالى- وفي كتاب ذكر خبره -جؿ جاللو-فاهلل 

ْسَماِعيلُ : سورة البقرة ،الكريمة الزىراء ْذ َيْرَفُع ِإْبرَاِىيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْيِت َواِ  واذكر إذ يرفع  أي: ،[ٕٚٔ]البقرة:  {}َواِ 
سماعيؿإب فيذا نداٌء  ،يا ربنا أي: َربََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأْنَت السَِّميُع اْلَعِميُم{}، قائميف: راىيـ القواعد مف البيت وا 

يَِّتَنا ُأمًَّة ُمْسِمَمًة َلَك{ف: ودعاٌء يدعواف ربيما قائميْ    . [ٕٛٔ]البقرة:  }َربََّنا َواْجَعْمَنا ُمْسِمَمْيِن َلَك َوِمْن ُذرِّ
يَِّتَنا}ف أو نصرانييْ  ف: اجعمنا ييودييْ ما قاال واجعؿ مف ذريتنا أمة مسممة  :يعني {َواْجَعْمَنا ُمْسِمَمْيِن َلَك َوِمْن ُذرِّ
 لؾ. 

}َربََّنا َواْجَعْمَنا فيما يدعواف ربيما أف يجعؿ ذريتيما أمة مسممة كذلؾ  ،وليست تبعيضية ،ىنا بيانية "مف"و
يَِّتَنا ُأمَّةً  ُمْسِمَمًة َلَك َوَأِرَنا َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَمْيَنا ِإنََّك َأْنَت التَّوَّاُب الرَِّحيُم * َربََّنا َواْبَعْث ِفيِيْم  ُمْسِمَمْيِن َلَك َوِمْن ُذرِّ

 [ٜٕٔ، ٕٛٔ]البقرة:  ِكيُم{ُز اْلحَ َرُسوًًل ِمْنُيْم َيْتُمو َعَمْيِيْم آَياِتَك َوُيَعمُِّمُيُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة َوُيَزكِّيِيْم ِإنََّك َأْنَت اْلَعِزي
 صمى اهلل عميو وآلو وسمـ.-وىذا الرسوؿ ىو محمد 

 . (ٔ)((أنا دعوة أبي إبراىيـ)): -عميو الصالة والسالـ-ولذلؾ قاؿ 
َواْلِحْكَمَة }َيْتُمو َعَمْيِيْم آَياِتَك َوُيَعمُِّمُيُم اْلِكتَاَب فبعث في ىذه األمة رسواًل منيـ  ،هءأف اهلل أجاب دعا :بمعنى

 . [ٜٕٔ]البقرة:  َوُيَزكِّيِيْم ِإنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم{
-الحنيفية، لـ يكف  ،ىي اإلسالـوممتو  [ٖٓٔ]البقرة:  }َوَمْن َيْرَغُب َعْن ِممَِّة ِإْبرَاِىيَم ِإًلَّ َمْن َسِفَو َنْفَسُو{ ثـ قاؿ:

 . اولـ يكف نصراني   ،اييودي   -الصالة والسالـ وعمي
اْصَطَفْيَناُه }َوَلَقِد اىا أسقطيا، وبخسيا حقيا، ودسّ  ،[ٖٓٔ]البقرة:  }َوَمْن َيْرَغُب َعْن ِممَِّة ِإْبرَاِىيَم ِإًلَّ َمْن َسِفَو َنْفَسُو{

                                 
 (.ٖٙٙ٘(، رقـ: )ٖ٘ٗ/ٕالحاكـ في المستدرؾ عمى الصحيحيف )( أخرجو ٔ)
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اِلِحيَن * ِإْذ َقاَل َلُو َربُُّو َأْسِمْم َقاَل َأْسَمْمُت ِلَربِّ اْلعَ  نَُّو ِفي اْْلِخَرِة َلِمَن الصَّ اَلِميَن * َوَوصَّى ِبَيا ِفي الدُّْنَيا َواِ 
 .[ٕٖٔ - ٖٓٔ]البقرة:  َتُموُتنَّ ِإًلَّ َوَأْنُتْم ُمْسِمُموَن{ِإْبرَاِىيُم َبِنيِو َوَيْعُقوُب َياَبِنيَّ ِإنَّ المََّو اْصَطَفى َلُكُم الدِّيَن َفََل 

 بنيو باإلسالـ، والحنيفية، وأف ال يموتوا إال عمى اإلسالـ.  -عميو الصالة والسالـ-وصى يعقوب  :يعني
 لبني إسرائيؿ، وىـ ينسبوف إليو، يا بني إسرائيؿ يعني يا أوالد يعقوب.  ىو أبٌ  -الصالة والسالـعميو -ويعقوب 

سرائيؿ ىو يعقوب  َبِني ِإْسرَاِئيَل اْذُكُروا ِنْعَمِتَي الَِّتي  }َيا ،، فإسرائيؿ يعني عبد اهلل-عميو الصالة والسالـ-وا 
 . [ٓٗ]البقرة:  َأْنَعْمُت َعَمْيُكْم{

براىيـ  ،وصى بنيو أيضاً  -صمى اهلل عميو وسمـ-فيعقوب  }َيا َبِنيَّ وصى بنيو أيضًا  -عميو الصالة والسالـ-وا 
 . [ٕٖٔ]البقرة:  ِإنَّ المََّو اْصَطَفى َلُكُم الدِّيَن َفََل َتُموُتنَّ ِإًلَّ َوَأْنُتْم ُمْسِمُموَن{

 ى عمى ذلؾ وىو ال يممؾ خاتمتو؟ وص  وكيؼ يُ  ،؟وكيؼ يموت اإلنساف عمى اإلسالـ
مالزمًا  عاشوأف يموت عمى ذلؾ، فمف  ،بولو جي أف يختـ مف عاش عمى شيٍء رُ إف  :جواب عف ىذا يقاؿوال
جي لو بعد ذلؾ رُ  ،ظاىرًا وباطناً  -عميو الصالة والسالـ-يف سمر المسنة لإلسالـ، وعاماًل بشرائع الديف، ومتبعًا ل

 وأف يختـ لو بذلؾ.  ،أف يموت عمى اإلسالـ
}َأْم ُكْنُتْم ُشَيَداَء ِإْذ َحَضَر َيْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ َقاَل ِلَبِنيِو َما َتْعُبُدوَن ِمْن َبْعِدي َقاُلوا َنْعُبُد : -عز وجؿ-يقوؿ اهلل 

ْسَحاَق ِإَلًيا َواِحًدا َوَنْحُن َلُو ُمْسِمُموَن{ ْسَماِعيَل َواِ  َلَو آَباِئَك ِإْبرَاِىيَم َواِ   . [ٖٖٔ]البقرة:  ِإَلَيَك َواِ 
د يعقوب وىـ األسباط الذيف تفرعت منيـ قبائؿ بني إسرائيؿ، كاف يوصييـ بذلؾ وأجابوه بيذا الجواب أنيـ أوال

}َلَيا َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسْبُتْم َوًَل ُتْسأَُلوَن  ذىبت ومضت }ِتْمَك ُأمٌَّة َقْد َخَمْت{ عمى اإلسالـ، قاؿ اهلل تعالى:
 . [ٖٗٔ]البقرة:  َعمَّا َكاُنوا َيْعَمُموَن{

]البقرة:  }َوَقاُلوا ُكوُنوا ُىوًدا َأْو َنَصاَرى{ذاكرًا ادعاء ىؤالء المبطميف مف الييود والنصارى:  -عز وجؿ-ثـ قاؿ اهلل 
 ىنا لمتقسيـ.  :أو" ،[ٖ٘ٔ

 قالت الييود: كونوا ىودًا. 
 وقالت النصارى: كونوا نصارى. 

ال فإف الييود ال يقولوف بحاؿ مف  كونوا ىودًا أو نصارى تيتدوا؛ ألف الييود يكفروف النصارى،  :األحواؿوا 
أنيـ ليسوا عمى  فويضممونيـ، ويروف أنيـ ليسوا عمى شيء، والنصارى أيضًا يضمموف الييود، ويعادونيـ، ويرو 

فيذا  ،[ٖٔٔ]البقرة:  ْلَيُيوُد َعَمى َشْيٍء{}َوَقاَلِت اْلَيُيوُد َلْيَسِت النََّصاَرى َعَمى َشْيٍء َوَقاَلِت النََّصاَرى َلْيَسِت اشيء 
 قوليـ في بعضيـ. 
 قالت الييود: "كونوا ىودًا".  }َوَقاُلوا ُكوُنوا ُىوًدا َأْو َنَصاَرى{المراد بيذه اآلية 

 .وقالت النصارى: "كونوا نصارى"
 -صمى اهلل عميو وسمـ-عمى ديف إبراىيـ  ،[ٖ٘ٔ]البقرة:  }ُقْل َبْل ِممََّة ِإْبرَاِىيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكيَن{

ْسَماِعيَل مستقيمًا عمى التوحيد مائاًل عف كؿ ديٍف سواه  }ُقوُلوا آَمنَّا ِبالمَِّو َوَما ُأْنِزَل ِإَلْيَنا َوَما ُأْنِزَل ِإَلى ِإْبرَاِىيَم َواِ 
ْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواْْلَْسَباِط َوَما ُأوِتَي ُموَسى ُق َبْيَن َأَحٍد ِمْنُيْم َوَنْحُن  َواِ  َوِعيَسى َوَما ُأوِتَي النَِّبيُّوَن ِمْن َربِِّيْم ًَل ُنَفرِّ
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ْن َتَولَّْوا َفِإنََّما ُىْم ِفي ِشَقاٍق َفَسَيْكِفيَكُيُم  *َلُو ُمْسِمُموَن   ُو َوُىوَ المَّ َفِإْن آَمُنوا ِبِمْثِل َما آَمْنُتْم ِبِو َفَقِد اْىَتَدْوا َواِ 
 .[ٖٚٔ، ٖٙٔ]البقرة:  {السَِّميُع اْلَعِميمُ 

  أقواليـ ويعمـ أحواليـ.  يسمع {َوُىَو السَِّميُع اْلَعِميمُ } ،يكفيؾ ىؤالء مف كؿ وجو
ىي اإلسالـ، وأف ذلؾ ىو الديف  -صمى اهلل عميو وسمـ-مة إبراىيـ بعدما بيف تمؾ الحقيقة أف م ثـ قاؿ بعد ذلؾ

}ِصْبَغَة المَِّو َوَمْن َأْحَسُن ِمَن المَِّو ِصْبَغًة َوَنْحُن ، قاؿ: لذريتو وبنيو مف بعده -وتعالىتبارؾ -الذي اصطفاه اهلل 
 .[ٖٛٔ]البقرة:  َلُو َعاِبُدوَن{

وَنَنا ِفي المَِّو َوُىَو َربَُّنا َوَربُُّكْم َوَلَنا َأْعَماُلَنا َولَ وعقبيا بقولو:  ،جاء بيا في ىذا السياؽ ُكْم َأْعَماُلُكْم َوَنْحُن }ُقْل َأُتَحاجُّ
ْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواْْلَْسَباَط َكاُنوا ُىوًدا أَ  ْسَماِعيَل َواِ  ْو َنَصاَرى ُقْل أََأْنُتْم َلُو ُمْخِمُصوَن * َأْم َتُقوُلوَن ِإنَّ ِإْبرَاِىيَم َواِ 

ِتْمَك ُأمٌَّة َقْد َخَمْت َلَيا َما *  َن المَِّو َوَما المَُّو ِبَغاِفٍل َعمَّا َتْعَمُمونَ َأْعَمُم َأِم المَُّو َوَمْن َأْظَمُم ِممَّْن َكَتَم َشَياَدًة ِعْنَدُه مِ 
 . [ٔٗٔ-ٜٖٔ]البقرة:  {وَن َعمَّا َكاُنوا َيْعَمُمونَ َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسْبُتْم َوًَل ُتْسأَلُ 

المَِّو َوَمْن َأْحَسُن ِمَن المَِّو ِصْبَغًة َوَنْحُن َلُو }ِصْبَغَة جاءت في ىذا السياؽ:  ذه اآلية التي اجتمعنا لمدارستيافي
 . [ٖٛٔ]البقرة:  َعاِبُدوَن{

 طمى بو األشياء. تبغ ما يصبغ بو الشيء، تصبغ بو الثياب، يطمى بو الجدار، أف الص   نعمـنحف 
 فالصبغة ىنا ىي الحالة والييئة التي يقع عمييا الصبغ. 

 في ىذه اآلية؟  -تبارؾ وتعالى-فما المراد بصبغة اهلل 
ىذا يف، ف ىذه الصبغة التي جاءت في ىذا السياؽ ىي الدإ :عامة أىؿ العمـ مف المفسريف سمفًا وخمفًا يقولوف

الذي قاؿ بو ابف عباس، وقتادة، وابف مجاىد، والضحاؾ، وأبو العالية، وعطية، وعكرمة، والنخعي، والسدي، 
، وقاؿ بو طوائؼ كثيرة مف أىؿ العمـ، وقاؿ بو مف أىؿ (ٕ)اره الحافظ بف كثيروابف زيد، والربيع بف أنس، واخت

المعاني األخفش، ومف أىؿ المغة الجوىري، واختاره جمٌع مف المفسريف ومف آخرىـ الشيخ عبد الرحمف بف 
 . (ٖ)رحـ اهلل الجميع-سعدي 

 "صبغة"؟  :فإذا كانت ىذه الصبغة ىي الديف فمماذا قيؿ لمديف
إنو قيؿ لو صبغة باعتبار أف بعض النصارى كانوا يغمسوف أوالدىـ في ماٍء أصفر،  :أىؿ العمـ يقولوفبعض 

ويزعموف أف ذلؾ يكوف  ،دوه بمعنى أنيـ صبغوه بيذا الماء األصفريسمونو المعمودية، ويقاؿ لو "التعميد"، عم  
}ِصْبَغَة : -تبارؾ وتعالى-فقاؿ اهلل ، ااني  قاؿ: اآلف صار نصر  فإذا فعؿ الواحد منيـ بولده ذلؾ،يرًا ليـ، تطي
اطمبوا "صبغة اهلل" وىي الديف واإلسالـ، ال صبغة ىؤالء المنحرفيف، الضاليف، المشركيف، الذيف  :أي، {المَّوِ 

 يفتروف عمى اهلل الكذب، وبعض أىؿ العمـ يقولوف: قيؿ ليا صبغة باعتبار أف الييود يصبغوف أوالدىـ أيضًا. 
شربوف أوالدىـ تعاليـ ب ىذا الديف وتعاليمو، كما أف النصارى يُ شرَ فيمقف ولده دينو، فيُ  ،اليكوف ييودي  يصبغو 

                                 
 (.ٓ٘ٗ/ٔتفسير ابف كثير )( ٕ)
 (.ٛٙتفسير السعدي )ص:  (ٖ)
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 الديف النصراني، فذلؾ بتمقينيـ إياه، كما جاء عف قتادة. 
 إياه.  دخمو فيو ويمزمويعني يُ  ،فالنًا بالشيء" ويقاؿ في كالـ العرب "فالف يصبغ

 وب، وقد قاؿ بعضيـ: كما يجعؿ الصبغ الزمًا لمث
 ـ يصبغؾ في الشر صابغُ ل *** إذا أنتَ  ازً دع الشر وانزؿ بالنجاة تحر  

 ولـ تنشأ عميو أو تتأثر بو بحاٍؿ مف األحواؿ. ،بمعنى أف ذلؾ لـ تصطبغ بو نفسؾ
 ،وبعض أىؿ العمـ يقولوف: سمي الديف صبغة باعتبار أف تمؾ ىيئة تظير عمى صاحبيا، تظير عمى المتديف

 فتشاىد عميو مف أثر الطيارة، والصالة، والعبادة.
 . [ٜٕ]الفتح:  }ِسيَماُىْم ِفي ُوُجوِىِيْم ِمْن َأَثِر السُُّجوِد{قاؿ:  -تبارؾ وتعالى-فاهلل 

ليؤالء مف  -عز وجؿ-التي ذكرىا اهلل  ايذه السيمب المقصود و ليسوالذي عميو عامة المفسريف سمفًا وخمفًا أن
نما ىي ذلؾ اإلشراؽ الذي يكوف في الوجو.  ،لونًا مغايرًا لموف الجبية العالمة التي تبدو تمؾأىؿ اإليماف   وا 

فإذا رآه أحٌد مف الناس عرؼ أنو مف أىؿ الصالح، وذلؾ أف ما يكوف في بواطف الناس البد أف يظير عمى 
نفسو قد صبغت بذلؾ، فالبد حة وجيو وفمتات لسانو؛ ألف أظيرىا اهلل عمى صف ىيـ، ما أسر أحٌد سريرة إالو وج

كؿ  صدر عنيافي ،فيصدر عنو كؿ قوٍؿ جميؿ، ويظير ذلؾ عمى جوارحو ،أف يظير أثر ىذا الصبغ في لسانو
وال يستطيع  ،جميؿ، ثـ ما يمبث ذلؾ أف يقوى حتى يستنير الوجو ويشرؽ إلشراؽ القمب، وىذا أمٌر البد منو فعؿ

 أحٌد أف يخفيو. 
ي بواطنيـ، ووجو أىؿ السنة فييا مف اإلشراؽ والوضاءة والنور بحسب ما يكوف في فوجوه الناس تنبئ عما ف

ووجو األشرار، ومف ابتمي ببمية  ،ز بيف وجوه األخيارمي  فيُ  ،واإليماف، والصدؽ، وما إلى ذلؾقموبيـ مف اليقيف، 
ه وعرفو كؿ ناظر إليو ال ميز فإذا قوي ذلؾ  ،مف عمؿ فاسد فإف ذلؾ يظير عمى وجيو والبد، يميزه أىؿ الفراسة

 العيف. وتخطئ
والذيف ييربونيا وينشرونيا  ،المخدرات مثالً  يجوانظر إلى مف وقعوا في المنكرات الشنيعة والجرائـ العظيمة كمرو  

 فإف ذلؾ يعرؼ في وجييـ، فإذا رأيت وجيو، رأيت المنكر، والشر، والفساد يموح عمى وجيو.  ،في الناس
ف كاف ظاىرىـ التديف، لكنو  ،أصحاب الفواحش، كما يظير أيضًا عمى أصحاب البدعكما أنؾ ترى ذلؾ في  وا 

 ىذه األىواء والبدع. ابحأصظير ذلؾ ظممًة في وجوه التديف الفاسد المدخوؿ، فيَ 
اإليماف واألنوار التي تكوف في قمب العبد عمى وجيو، ويظير ذلؾ عمى لسانو وجوارحو، فتمؾ  فينا تظير آثار

 صبغُة اهلل كما سيأتي.
تبارؾ -مباينة بيف ىذا الديف الذي اختاره اهلل الوبعض أىؿ العمـ يقولوف: قيؿ ليا صبغة مف أجؿ أف تظير 

يتضح الصبغ، فيتميز المصبوغ عف غيره، ويظير، وبيف الذي اختاره أىؿ الباطؿ، فيتضح ذلؾ كما  -وتعالى
 وينكشؼ فال يكوف ممتبسًا.

كما يظير أثر الصبغ عمى  ،و يظير عمى أصحابولّ ، ودَ ف أعمالو، وسمتو، وىديوإفسمي الديف صبغة مف حيث 
 الثوب. 
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 وقد قاؿ بعض الشعراء مف ىمداف: 
 غْ بَ أناس ليـ صبغٌة *** وصبغة ىمداف خير الص   كؿ  و 

 غْ بَ بصبغتنا في الص   ـْ نا *** فأكرِ ءنا عمى ذلؾ أبناصبغ
 فيذا يتمدح أنيـ صبغوا أوالدىـ بصبغة معينة تميزوا فييا عف أبناء القبائؿ األخرى.

عمى الوجو المطموب  اىو دينو، قوموا بذلؾ قيامًا تام  الزموا صبغة اهلل، و  :أي }ِصْبَغَة المَِّو{قولو: بوالمقصود 
، وشرائعو، وعباداتو المتنوعة كي يكوف لكـ صبغة تتميزوف بيا عف الظاىرة والباطنة، بعقائدهعمالو بجميع أ
ثابتًة راسخًة في قموب المعاني مف أجؿ أف يكوف ذلؾ رسمًا ووصفًا ثابتًا ال يفارقكـ، فإذا كانت تمؾ  ؛غيركـ

أصحابيا أـ أبوا؛ ألف ذلؾ بمنزلة الصبغ أصحابيا فإف ذلؾ البد أف يظير عمى الوجوه، واأللسف، واألعماؿ شاء 
فيكوف الديف طبيعًة وسجيًة تالزميـ في كؿ أحواليـ، في نوميـ، ويقظتيـ،  ،الذي يصبغ بو الثوب أو الشيء

قامتيـ، في ح فيو ال يفارقيـ بحاؿ مف األحواؿ، وعندىا تحصؿ  ،اؿ مزاحيـ، وجدىـ، وما إلى ذلؾوسفرىـ، وا 
 خروية، وبذلؾ يتميزوف عف غيرىـ. ليـ السعادة الدنيوية واأل

أصحابو إلى اإليماف، واألعماؿ الصالحة، ومكاـر األخالؽ، والعفة في األلسف، ويدعوىـ  وذلؾ أف الديف يدعو
لى كؿ فعٍؿ جميؿ، فإذ في القموب فإف ذلؾ ما يمبث أف  اا كاف ذلؾ اإليماف صحيحًا مستقر  إلى كؿ قوٍؿ جميؿ، وا 

في اإلسالـ فإف ذلؾ يعني أنو يتحوؿ بكميتو، في ظاىره، وفي باطنو، في  دخؿ الرجؿ يظير عمى أصحابو، فإذا
أخالقو وتعاممو، في سمتو وىديو، فيشرؽ وجيو، ويستنير، وتظير آثار اإليماف وأنواره عمى ذلؾ الوجو بعد أف 

 تبارؾ وتعالى.-كاف مظممًا بظممة الكفر والمحادة هلل 
، ومثؿ ذلؾ قوؿ مف (ٗ)-رحمو اهلل-، كما يقوؿ الشيخ عبد الرحمف بف سعدي -تبارؾ وتعالى-فيذه صبغة اهلل 

رحمو -واختاره كبير المفسريف أبو جعفر بف جرير الطبري  ،قاؿ بأف صبغة اهلل ىي اإلسالـ كما جاء عف مجاىد
 . (٘)اهلل

 تبارؾ وتعالى. -وكذلؾ قوؿ مف قاؿ: ىي فطرة اهلل 
واختاره لمعالميف، فيذا كمو  -عز وجؿ-فإف الفطرة ىي ديف اإلسالـ، وديف اإلسالـ ىو الديف الذي اصطفاه اهلل 

مقتو، فذلؾ ىو دينو الذي ارتضاه لعباده، وىكذا يرجع إلى شيء واحد، وىكذا قوؿ مف قاؿ بأف فطرة اهلل ىي خِ 
 قوؿ مف قاؿ بأف صبغة اهلل ىي الختاف أو سنف الفطرة. 

ومما يتميز بو الحنفاء، فيو مف قبيؿ التفسير بالمثاؿ، وليس ذلؾ بقوٍؿ قائـٍ بنفسو  ،ذلؾ مف مقتضياتيا فإف
 ما سبقو.  يخالؼ

 معموديةبداًل مف  ،ف صبغة اهلل بمعنى االغتساؿ عند إرادة الدخوؿ في اإلسالـإ :وبعض أىؿ العمـ يقولوف
 واهلل تعالى أعمـ. ،مف بعد وولكف ىذا ال يخم، النصارى

                                 
 (ٜٙتفسير السعدي )ص:  (ٗ)
 (.ٚٔٔ/ٖتفسير الطبري )( ٘)
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حتى استنارت بو، وأشرقت بو الوجوه، وظير  ،قد صبغ األشياء والقموب بيذا اإليماف -تبارؾ وتعالى-اهلل و 
 . [ٖٕٚ]البقرة:  }َتْعِرُفُيْم ِبِسيَماُىْم{وأىؿ البدعة، كما قاؿ في المؤمنيف:  ،الفرقاف بيف وجوه أىؿ السنة

 . [ٙٔ]القمـ:  ْرُطوِم{}َسَنِسُمُو َعَمى اْلخُ وفي الكفار: 
 جعؿ لو وسـ وعالمة يعرؼ بيا ال تفارقو. يُ  :يعني

 . [ٖٓ]محمد:  }َوَلْو َنَشاُء َْلََرْيَناَكُيْم َفَمَعَرْفَتُيْم ِبِسيَماُىْم{وفي المنافقيف: 
 .أسماؤهجؿ جاللو وتقدست -القيا بغة ىي الحنيفية التي صبغت القموب بمعرفة ربيا، ومعبودىا، وخصفيذه ال
بغت ىذه القموب بمحبتو، واإلخالص لو، وعبادتو وحده ال شريؾ لو، وصبغت األبداف بخصاؿ الفطرة مف طفاص

الختاف، واالستحداد، وقص الشارب، وتقميـ األظفار، ونتؼ اإلبط، والمضمضة، واالستنشاؽ، والسواؾ، 
 واالستنجاء. 

 ألسنتيـ.و  ،وعمى أبدانيـ ،فظيرت فطرة اهلل عمى قموب الحنفاء
ىي اإلسالـ، اإلسالـ في عباداتو الباطنية مف األعماؿ القمبية، الخوؼ، والرجاء،  -تبارؾ وتعالى-صبغتو ف

 لتوكؿ، واإلنابة، وما إلى ذلؾ.والمحبة، وا
أيضًا فيما يتصؿ بالمساف مف الصدؽ، والعدؿ في األقواؿ، والذكر، وقراءة القرآف، إلى غير ذلؾ مما  وكذلؾ

 يصدر عف المساف. 
 بيذا يصطبغ فكر، و  يميؽ مما يخالؼ أمر اهلل وشرعومع الكؼ عف كؿ ما ال ،إضافًة إلى أعماؿ الجوارح كميا

 فو، وسموكو، وأعمالو بالصبغة اإلليية. ، ومشاعره، وتصوراتو، وآمالو، وأىدااإلنساف، وعقمو
بظاىره وباطنو، وذلؾ ال يكوف  -عز وجؿ-وذلؾ ىو مفيوـ العبودية بمعناىا الواسع أف يكوف المؤمف عبدًا هلل 

معرفة صحيحة مستمدًة مف كتاب اهلل  -صمى اهلل عميو وسمـ-إال بمعرفة اإلسالـ الحؽ الذي جاء بو الرسوؿ 
 .عنيـرضي اهلل - عمى فيـ السمؼ الصالح -عميو وسمـصمى اهلل -وسنة رسولو 

ال يكوف ذلؾ إال بتحقيؽ التوحيد ظاىرًا وباطنًا، ال يكوف ذلؾ إال بتوحيد مصدر اليداية، والتمقي، والنظر، 
 واالستدالؿ، ال يكوف ذلؾ إال بالعمؿ بشرائع الديف.

وعمؿ ظاىر ىو جزء مف ىذا اإليماف،  ،سخٍ بؿ البد مف إيماٍف را ،أما دعوى اإليماف وحدىا فإنيا ال تكفي
تبارؾ -وتزكيًة لنفوسيـ، واهلل  ،فاإليماف قوؿ وعمؿ، وكذلؾ أيضًا أف يكوف ذلؾ تربيًة يتربى عمييا أىؿ اإليماف

}َوالشَّْمِس َوُضَحاَىا وىو أطوؿ قسـ في القرآف:  -تبارؾ وتعالى-هلل اقد أقسـ أحد عشر قسمًا في كتاب  -وتعالى
َىا * َوالمَّْيِل ِإَذا َيْغَشاَىا * َوالسََّماِء َوَما َبَناَىا{*   :يعني ،[٘ - ٔ]الشمس:  َواْلَقَمِر ِإَذا َتََلَىا * َوالنََّياِر ِإَذا َجَلَّ

 وىا.حْ وطاحييا أو وطَ  :أي [ٙ]الشمس:  }َواْْلَْرِض َوَما َطَحاَىا{عمى القوليف  ،أو وبنائيا ،وبانييا
 }َقْد َأْفَمَح َمْن َزكَّاَىا * َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَىا{ ،ومسوييا أو وتسويتيا :أي ،[ٚ]الشمس:  َسوَّاَىا{}َوَنْفٍس َوَما 

 .[ٓٔ، ٜ]الشمس: 
 وكيؼ تكوف تزكيتيا؟  ،أحد عشر قسمًا عمى ىذه القضية، كيؼ تكوف تدسية ىذه النفس

 تكوف تزكيتيا بمزوميا صبغة اهلل ظاىرًا وباطنًا. 
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وب، ىوالنجاة مف المر  ،والفالح ىو تحصيؿ المطموب "أفمح"قد ىذا الذي يناط بو الفالح في أحد عشر قسمًا، 
ة يعرفوف بيا مف بيف مالييف فيتميزوف عف غيرىـ، فيكوف ذلؾ سمة ليـ ومزيّ  ،صبغوف بيذه الصبغةفاألفراد يُ 
 البشر. 

رؼ أف ىذا مف أىؿ اإليماف، أنو مف المسمميف، إذا رأيتو بمجرد أف تصوب إليو بصرؾ ألوؿ وىمة فإنؾ تع
عرؼ أف ىذا مف فتظير عميو أنوار السنة، فيُ  ،ويكوف ذلؾ بحسب حالو مف لزوـ طاعة اهلل وتقواه ظاىرًا وباطناً 

 كؿ ذلؾ يظير عمى وجو صاحبو، يميز، ويعرؼ.  ،ف أىؿ العبادة والجد في الطاعةأىؿ العمـ، أو أف ىذا م
ثـ إذا نظرت إليو ال ترى أثرًا ليذا اإليماف في سموكو، في عممو، في  ،اف دعوة يدعييا كؿ أحدأما أف يبقى اإليم
وال  ،ال يسجد ،ال يعرؼ اهلل، عفيؼ الجبية ،، عمى لسانو، في عباداتو وجوارحووتو، في أخالقتعاممو، معامال

و نصراني، أو ييودي، ىذا بوذي، أ ز ىؿمي  ، فال يُ -تبارؾ وتعالى-ثـ ىو بعد ذلؾ يتشبو بأعداء اهلل  ،يصمي
نما يحتاج   ؟ىؿ أنت مف المسمميف أو ال ،بنفسو ؼإلى سؤالو لُيعر   وا 

وذلؾ ألف اإليماف قد اضمحؿ وضمر في باطنو فانكمش مف ظاىره،  ؛فمثؿ ىذا لـ يصطبغ بيذه الصبغة
 بيدى اإلسالـ.  ولـ تيتدِ  ،يـز عف غيره مف الناس ممف لـ تستنر قموبمي  فمـ يعد يُ  ،وذىبت أنواره وآثاره

وأصبحوا يتقمصوف تعاليـ األمـ  ،واليوـ نرى جموعًا مف الشباب البائس الذيف تركوا تعاليـ اإلسالـ وراء ظيورىـ
 التي تدور بيف الغضب والضالؿ.

رَاَط اْلُمْسَتِقيَم * ِصرَاَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت  نقوؿ: نحف في كؿ ركعة َعَمْيِيْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَمْيِيْم َوًَل }اْىِدَنا الصِّ
الِّيَن{  . [ٚ، ٙ]الفاتحة:  الضَّ

إما أف يكوف ىؤالء ممف عرفوا الحؽ فتركوه فيـ  ،فالذيف خالفوا ىذا الصراط مف غير أىؿ اإلنعاـ ال تخمو حاليـ
 ورأس ىؤالء ىـ الييود.  ،أىؿ الغضب

ما أف يكوف ىؤالء قد ضموا عف الحؽ لجيم الواحد منيـ مف الضاليف واألبرز في ذلؾ،  فيؤالء يكوف ،يـوا 
 واألعرؼ، واألشير بو ىـ النصارى فيـ أىؿ الضالؿ. 

 -عز وجؿ-فمزموا الصراط المستقيـ الذي رسمو اهلل  -عز وجؿ-أما أىؿ اإلنعاـ فيؤالء ىـ الذيف ىداىـ اهلل 
 مف أجؿ سموكو.  هلعباد

}ِإنَّ المََّو اْصَطَفى َلُكُم الدِّيَن َفََل َتُموُتنَّ ِإًلَّ َوَأْنُتْم ُمْسِمُموَن{ فيو:  -تبارؾ وتعالى-وىذا الصراط ىو الذي قاؿ اهلل 
  .[ٕٖٔ]البقرة: 

بؿ الواجب عمى مف ىداه  ،، فالالئؽ-تبارؾ وتعالى-ىذا ىو الصراط المستقيـ، الطريؽ الوحيد الموصؿ إلى اهلل 
وأىؿ الغضب أف يظير ذلؾ في باطنو، وأف يظير في  ،ف ىؤالء الضاليفع ليذا الديف وميزه -عز وجؿ-اهلل 

 ؿ. لسانو، وأف يظير في جوارحو، أف يظير في تعامالتو، أف يتميز، أف يكوف لو مف اليدي، والسمت، والد  
 يدوروف بيف الغضب والضالؿ. الذيف أف يكوف لو مف األخالؽ والزكاء ما يتميز بو عف أولئؾ مف أىؿ الرعونات 

 نسأؿ اهلل العافية والسالمة مف حاؿ ىؤالء جميعًا. 
بدءًا مف خفقة القمب، ومشاعر  ،ونيـ كميا، في حياتيـ كميائف فيـ الذيف يتميزوف في ذلؾ في شأما أىؿ اإليما
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رحاـ، التواصؿ مع صمة األ ،ت الجوارح، إلى عالقات المجتمعالنفس، وخطرات العقؿ، وكممات المساف، وحركا
 اآلخريف. 

لقادـ مف ناحية أخرى، مف بيئة أخرى، مف وفي جميع األحواؿ بالنسبة لألمة تصطبغ بيذه الصبغة، فإذا جاء ا
 مة عرؼ أنيا أمة مسممة؛ ألنيا تتميز في كؿ شيء. مجتمع آخر، مف أمة أخرى، فرأى ىذه األ

واألعماؿ الجميمة، يرى  ،ممة أحد، يرى األخالؽ الجميمةوال يتخوؼ مظ ،فال يعتدي عميو أحد ،يصؿ إلى األماف
 النفوس الزكية، يرى الوجوه المشرقة. 

يماف في ىذا البد أف يظير عمى أصحابو، يرى التوكؿ عمى اهلل، يرى اليقيف، يرى السكينة، لكف إذا ضعؼ اإل
وما إلى ذلؾ مما نشاىده في  ،نة، الغش، الرعونات، سوء الخمؽالكذب، الخيا ،النفوس ظير أضداد ذلؾ

 تبارؾ وتعالى. -مجتمعات المسمميف إال مف رحـ اهلل 
وما يكوف ليا مف أعماؿ،  ،االجتماعية، واالقتصادية، وغيرىا مما تشتمؿ عميو ؾ في أحواؿ األمةيظير ذل
 ، وما يتصؿ بتعامالتيا مع غيرىا.في داخميا، ومالبسات ومزاوالت

طبغت بيذه الصبغة الربانية ىي التي تتميز بذلؾ، تتميز بالتمسؾ الحقيقي، ليست الشخصية اإلسالمية التي اص
نما يكوف إيمانًا راسخًا،ات، أو يكوف ذلؾ نفاقًا اجتماعي  تجارية، أو مجامال اتتصنع أخالقً  اإليماف بضع ))فػ ، وا 

األذى عف الطريؽ، والحياء شعبة شعبة، فأفضميا قوؿ ال إلو إال اهلل، وأدناىا إماطة  -أو بضع وستوف-وسبعوف 
 .(ٙ)((مف اإليماف

الجنة، وىي أوؿ واجب عمى  لذي ُيدخؿ بو اإلسالـ، وىي مفتاحأعالىا شيادة ال إلو إال اهلل فيي المفتاح ا
 المكمؼ.

 وأدناىا إماطُة األذى عف الطريؽ، وما بيف ذلؾ أعماٌؿ كثيرة تتصؿ بالقمب، والمساف، والجوارح.
مف أجؿ أف يصطبغ  ؛وأف يعمؿ عمى تحقيقيا ظاىرًا وباطناً  ،بد أف يستكثر مف شرائع اإليماففينبغي عمى الع

، وذلؾ ال ؿ أف يصطبغ لسانو، وتصطبغ جوارحووبصبغتو، ومف أج -تبارؾ وتعالى-قمبو وباطنو بنور اهلل 
 قمب العبد فيصفو، ويزكو، ويشرؽ، وينير.  ندما يتغمغؿ ىذا اإليماف فيتشربويكوف بحاٍؿ مف األحواؿ إال ع

وىنا تظير عميو الينابيع مف الخير، والمعروؼ، والبر، فيكوف رحمة عمى الناس، ال يصؿ إلييـ منو شيٌء 
أو يكرىونو، فيو عؼ المساف ال يغتاب الناس، وال يؤذييـ، وال يغمزىـ، وال يممزىـ، وكذلؾ ىو أيضًا  ،يتخوفونو

 -عز وجؿ-إلى الحراـ، يستشعر نظر اهلل إليو أف اهلل يراقبو ويراه، فإذا خال بمحاـر اهلل ال ينظر  ،عؼ البصر
 كؼ عنيا، وارعوى، وانزجر. 

اهلل خوفًا منو ورجاء ما عنده مف  فإنيا تكؼ عما يسخط ،وكذلؾ أيضًا حينما تحصؿ لمنفوس ألواف المطامع
 العوض والكرامة ألىؿ اإليماف. 

بغة اإلليية، الصبغة الربانية التي اصطبغوا بيا في ظاىرىـ وباطنيـ، فتخمصوا مف فيؤالء ىـ أصحاب الص

                                 
 (.ٖ٘(، رقـ: )ٖٙ/ٔأخرجو مسمـ، كتاب اإليماف، باب شعب اإليماف ) (ٙ)
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 جؿ جاللو.-الخرافة، والدجؿ، واإلشراؾ، والبدع، والضالالت، واألىواء، ولـ يكف أحٌد منيـ عبدًا لغير اهلل 
الوظيفة،  ستعبدهتوالية، وال  يستعبده المنصب والوال يستعبده الماؿ، والاليوى،  الشيوة، وال يستعبده ال تستعبده

نما يكوف عبدًا لرب ذلياًل حقيرًا يسعى  قناعة والرضا القمبي ما ال يجعمو، ومواله، يكوف عنده مف الو، وخالقووا 
وىي تشعر بفقٍر يالزميا، لو ُأعطي الدنيا وما فييا لـ تسد تمؾ  ،تطمب مف ىذا الحطاـ ،خمؼ نفٍس ال تشبع

 الفاقة.
  :-رحمو اهلل-بف القيـ اكما قاؿ الحافظ ، الوحشة  معرفة صحيحة فانجمت عنيـ أسبابىؤالء عرفوا اهلل ولكف

 ال يزيميا إال األنس بو في خموتو. وفيو وحشة ،في القمب شعث ال يممو إال اإلقباؿ عمى اهلل"
 حزف ال يذىبو إال السرور بمعرفتو وصدؽ معاممتو. وفيو

 الجتماع عميو، والفرار منو إليو.وفيو قمؽ ال يسكنو إال ا
 ال يطفئيا إال الرضا بأمره ونييو وقضائو، ومعانقة الصبر عمى ذلؾ إلى وقت لقائو. وفيو نيراف حسرات
 ال يقؼ دوف أف يكوف ىو وحده مطموبو. وفيو طمب شديد

عطي الدنيا وما فييا لـ تسد ولو أُ  ،ال يسدىا إال محبتو، واإلنابة إليو، ودواـ ذكره، وصدؽ اإلخالص لو وفيو فاقة
 .(ٚ)اتمؾ الفاقة منو أبدً 

 والمطالب النفسية، ،في حاٍؿ مف االستعباد ليذه المطامعيكوف  -تبارؾ وتعالى-فاإلنساف إذا كاف بعيدًا عف ربو 
سترؽ، الحقيقي ىو رؽ القمب، الرؽ ىو رؽ القمب حينما يؤسر ىذ القمب، ويُ  ىكذا يكوف العبُد رقيقًا والرؽُ 

ويستعبد لغير اهلل سواء كاف لمرأة يعشقيا أو يحبيا، أو كاف لماٍؿ، أو كاف لوظيفٍة، أو كاف لغير ذلؾ مما يسترؽ 
 القموب، ويأسرىا، ويجذبيا، فيذا ىو الحبس والرؽ الذي يعذب بو صاحبو. 

فإف ىذا القمب يكوف في حاٍؿ مف  ،-ؤهوتقدست أسما ،جؿ جاللو-مقًا بربو وصار قمبو مع ،ومف سمـ مف ذلؾ
االنطالؽ، والراحة، والنعيـ، والسرور، والمذة حتى قاؿ بعض أىؿ العمـ: إننا لفي سعادة ولذٍة لو عمـ بيا أبناء 

 . (ٛ)المموؾ لجالدونا عمييا بالسيوؼ
 . (ٜ): إف في الدنيا جنة مف لـ يدخميا لـ يدخؿ جنة اآلخرة-رحمو اهلل-وقاؿ شيخ اإلسالـ 
فانعكس  ،الذي خالط القموب مخالطًة صحيحة ،ىذه الراحة والمذة؟ ىي لذة اإليماف الحقيقي ما ىذه الجنة؟ ما

 إذا نظرت إليو رأيت الطمأنينة والراحة. ،ذلؾ راحة وسرورًا يظير عمى وجو صاحبو
رحمو -قيـ بف الا عنو ومات في السجف، ومع ذلؾ يقوؿ ،ف مف سجف إلى سجفاك -رحمو اهلل-شيخ اإلسالـ 

، وادليمت الخطوب، وانتابت المخاوؼ أتيناه-اهلل فواهلل ما إف نرى وجيو حتى  ،: كاف إذا أرجؼ بنا الخصـو
 ينجمي عنا ذلؾ  جميعًا.

                                 
ياؾ نستعيف )( مدارج السالكيف بيف منازؿ ٚ)  (.ٙ٘ٔ/ٖإياؾ نعبد وا 
 (.ٚٚالجواب الكافي لمف سأؿ عف الدواء الشافي )ص:  (ٛ)
ياؾ نستعيف ) (ٜ)  (.ٕ٘ٗ/ٔمدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد وا 
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رة النعيـ تموح عمى وجيو، قبؿ أف يتكمـ ينجمي عنيـ ما يجدوف بمجرد ضإذا نظرنا إلى وجيو رأينا فيو ن كنا
 النظر إلى وجيو لما فيو مف السكينة والطمأنينة، لما فيو مف مظاىر الرضا القمبي واألنوار، أنوار اإليماف. 

يؼ باألنوار في الدنيا، فكيؼ باألنوار التي تكوف في القبر؟ وك هلمف شاء مف عباد -عز وجؿ-فيذه يجعميا اهلل 
  التي تكوف في المحشر؟ وكيؼ باألنوار التي تكوف عمى الصراط؟ 

فيذا إنما يكوف بحسب ما يكوف عميو العبد مف اإليماف  [ٕٔ]الحديد:  }َيْسَعى ُنوُرُىْم َبْيَن َأْيِديِيْم َوِبَأْيَماِنِيْم{
 والعمؿ الصالح. 

فإف أىؿ اإلسالـ ليـ لباٌس يخصيـ، ليـ أزياء، المرأة وفي سمتو الظاىر،  ،وىكذا يظير ذلؾ في لباس اإلنساف
}ُيْدِنيَن َعَمْيِينَّ ِمْن َجََلِبيِبِينَّ َذِلَك َأْدَنى َأْن المسممة بحشمتيا، بوقارىا، بحجابيا حيث تكوف متميزًة عف غيرىا 

 . [ٜ٘]األحزاب:  ُيْعَرْفَن َفََل ُيْؤَذْيَن{
العري، إنما يكوف ىذا العري لمف انحطت مرتبتو في الرؽ والعبودية، وليس ب ،عرؼ أنيا حرة مسممة بالحجابتُ 

فيحصؿ ليـ مف التبذؿ ما ال يكوف لمحرة، المسممة، المصونة،  ،فأولئؾ لـ يكف ليـ مف الشرؼ ما يكوف لمحرائر
 . [ٖٖ]األحزاب:  ْْلُوَلى{}َوًَل َتَبرَّْجَن َتَبرَُّج اْلَجاِىِميَِّة ا -تبارؾ وتعالى-المحفوظة بحجابيا، وبما حفظ اهلل 

وليس بكالـ أحد مف الناس، والتبرج  -تبارؾ وتعالى-إف المرأة المتحضرة ىي التي تمـز الحجاب، وىذا كالـ اهلل 
 ليو الشيطاف. إما يدعو إنما ىو مف فعؿ أىؿ الجاىمية، وموالعري 

أىؿ الجاىمية يتبرجوف، الجاىمية األولى المنسوبة إلى الجيؿ فيكفي في ذلؾ تنفيرًا عف مثؿ ىذه المسالؾ  فإف
 المستقبحة. 

}َيْنِزُع َعْنُيَما : -عز وجؿ-وكذلؾ أيضًا الشيطاف حينما أغوى آدـ وحواء في الجنة باألكؿ مف الشجرة قاؿ اهلل 
 . [ٕٚ]األعراؼ:  ِلَباَسُيَما ِلُيِرَيُيَما َسْوآِتِيَما{

}َيا َبِني آَدَم َقْد َأْنَزْلَنا َعَمْيُكْم ِلَباًسا يقوؿ:  -عز وجؿ-ىذا مما يدعو إليو الشيطاف، واهلل  -التعري- فنزع المباس
 . [ٕٙ]األعراؼ:  ُيَواِري َسْوآِتُكْم َوِريًشا{

المباس فيذا  ،[ٕٙ]األعراؼ:  التَّْقَوى َذِلَك َخْيٌر{}َوِلَباُس ويربط معو المباس اآلخر ليكوف ىذا المباس ظاىرًا وباطنًا 
إذا اضمحمت التقوى مف باطنيـ بمباس التقوى، وىما قريناف متالزماف، ف أىؿ اإليماف بأزيائيـ كما يتميز بو يتميز

ر المباس، فحصؿ التكشؼ والتعري، وتغيرت مالمح ىذه األزياء، فصار المسمـ يحاكي أعداء اهلل سالنفوس انح
ائسة، مظاىر مشينة، فيظير في مظاىر ب ،وأزيائيـ، وقصاتيـ، وتقميعاتيـفي لباسيـ، وظاىرىـ،  -عز وجؿ-

فترى  ،يرت فطرتو، وانتكست حتى صار يستحسف القبيحيف لو سوء عممو، وغُ ، فيكوف قد زُ ةمظاىر مستيجن
 مظاىر في القبح. 

ستيجف بالفطر، فأولئؾ الذيف قد بمغوا ىذا مكف أف يُ وميما يكف مف أمر فإنؾ البد أف ترى مف مظاىر القبح ما ي
 يف ليـ ذلؾ العمؿ. المبمغ ال شؾ أنيـ يروف أنو مف األمور الحسنة، فزُ 

، ما شرعو -تبارؾ وتعالى-في ىذا ومكثر، ولكف الكماؿ الحقيقي أف يمـز اإلنساف شرع اهلل  والناس بيف مقؿ  
إعفاء الحية، ما يكوف مف المباس مرتسمًا عمى الرجاؿ وما يميؽ  طرة،سنف الف ،ظيروفوف بو ويَ لعباده، مما يتزيّ 
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أو تحضر مجامعيف في  ،بيف النساء تمبس لباسًا ساترًا طافيًا، ال تصؿ إلى النساء ،بالنساء في مالبسيف
 ، فإف ذلؾ خالؼ لباس التقوى.ذلؾ بمباٍس ُيبدي جسدىا ومفاتنو وما إلى ،األعراس والحفالت

تكوف في الباطف  -كما ذكرنا  -، فإف ىذه الصبغة هف الصبغة التي صبغ اهلل بيا عبادالمباس ليس ىو م ىذا
 كما تكوف في الظاىر، وعرفنا أف اإليماف قوؿ، وعمؿ، واعتقاد. 

فإف مف ىذا اإليماف ما يتصؿ بسنف الفطرة الظاىرة، وما يتصؿ بستر العورات، وما يتصؿ بالحشمة، واألزياء، 
 في جميع حاالتو.  -ىذا اإلنساف- الديف قد جاء ليعالج ىذا المخموؽظاىر، فإف والم

}َوِعَباُد الرَّْحَمِن الَِّذيَن َيْمُشوَن َعَمى لعباد الرحمف:  -عز وجؿ-وانظروا إلى أوؿ األوصاؼ التي ذكرىا اهلل 
 .[ٖٙ]الفرقاف:  اْْلَْرِض َىْوًنا{

  فوصؼ مشيتو. ،ىي المشية، كيؼ يمشي أوؿ صفة
ال، المشية يحكميا اإلسالـ  ،ذه أمور تافية، ىذه أمور يسيرةىىذه أمور ال قيمة ليا،  :يقوؿإذًا اإلسالـ ال 

 . الَِّذيَن َيْمُشوَن َعَمى اْْلَْرِض َىْوًنا{}
َذا َخاَطَبُيُم اْلَجاِىُموَن َقاُلوا وكيؼ تكوف أخالقيـ مع السفياء والمخالفيف،  ، فال ينحطوف [ٖٙ]الفرقاف:  َسََلًما{}َواِ 

فيستووف مع غيرىـ مجاريف ليـ في الرذائؿ والقبائح مما يصدر عف األلسف  ،وينسفموف في مراتب السفو
 والجوارح. 

 المشية، وطريقة التعامؿ مع ىؤالء السفياء. ،ىذه أوؿ األوصاؼ، ىذا ال يكوف مف ىؤالء
ًدا َوِقَياًما{ثـ ذكر أحواليـ في ليميـ ونيارىـ  ال يبيتوف عمى طرب، وليٍو،  [ٗٙ]الفرقاف:  }َوالَِّذيَن َيِبيُتوَن ِلَربِِّيْم ُسجَّ

 تبارؾ وتعالى.-هلل اوىكذا، ىذا كمو مف صبغة  ،-تبارؾ وتعالى-عمى ما حـر اهلل  وغفمٍة، وتضييٍع، وسير
بيا في سورة اإلسراء، ال  -تبارؾ وتعالى-ىذه وصايا وصى اهلل  [ٖٚ]اإلسراء:  }َوًَل َتْمِش ِفي اْْلَْرِض َمَرًحا{

  . [ٖٚ]اإلسراء:  }ِإنََّك َلْن َتْخِرَق اْْلَْرَض َوَلْن َتْبُمَغ اْلِجَباَل ُطوًًل{عممو كيؼ يمشي  ،تمش مختاالً 
، وزىوًا، حينما تضرب برجمؾ مختااًل متبخترًا اعمـ أنؾ صغير، لف تخرقيا بضربؾ برجمؾ في مشيتؾ غروراً 

 وتكبرًا، وتعاظمًا.
 يبقى صغيرًا محدودًا، وىذا أمٌر مشاىٌد لمف عقؿ.  ،فإنو لف يطاوؿ الجباؿ ،وكذلؾ حينما يشمخ بأنفو

}َوًَل َتْقُف َما َلْيَس َلَك : -جؿ جاللو وتقدست أسماؤه-مف أوصافيـ حينما قاؿ  -عز وجؿ-وكذلؾ فيما ذكر اهلل 
 . [ٖٙ]اإلسراء:  َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلِئَك َكاَن َعْنُو َمْسُئوًًل{ ِبِو ِعْمٌم ِإنَّ السَّْمعَ 

ذا رُ  يتبع ،ال يكوف اإلنساف إمعةً  ، أو سمع إشاعة صدقيا وتبع ،فعت لو موضة، وتقميعة، أو شعارىذا وىذا، وا 
 كؿ ىذا يرجع إلى الصبغة اإلليية.  ،ونشرىا

نزييًا،  فيكوف كالمو ،فتكوف كتاباتو نظيفة، الصبغة التي يصطبغ بيا المساف ،القمـ االصبغة التي يصطبغ بي
-فتكوف مسممة لربيا وخالقيا  ،الصبغة التي تصطبغ بيا العيف فتكوف عفة، الصبغة التي تصطبغ بيا الجوارح

 جؿ جاللو وتقدست أسماؤه. 
غمس فييا فإف ذلؾ يظير عميو فيتحوؿ بخالؼ صبغة الشيطاف التي تظير عمى اإلنساف، فإذا استكثر منيا وان
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ا بصورىـ، وأشكاليـ، وزييـ، إذا رأيتو لربما ُخيؿ إليؾ ويظير بمظاىرىـ ويتزيّ  ،إلى لوٍف مف صنوؼ الشياطيف
 أنو شيطاف مارد، وذلؾ أنو أوغؿ في طاعة الشيطاف. 

 وغير ذلؾ مف الصبغ. -تبارؾ وتعالى-بذلؾ نعرؼ الفرؽ بيف صبغة اهلل و 
وما يظير عميو مف أثر الخضوع  ،نظر إلى أضداد ذلؾ، كيؼ ترى في عبٍد آمف بربو إيمانًا صحيحاً ا فقس ذلؾ،

وصٍؼ جميؿ، وخمؽ كريـ، ونعٍت جميؿ، ويتخمى عف القبائح  اد في جوارحو، فمـ يزؿ يتحمى بكؿفي قمبو واالنقي
ذا وعد وفى ، والعفة، والشجاعة، واإلحساف، ةنا، وىو مف أىؿ الصبر، والحمـ، واألوالرذائؿ، فإذا قاؿ صدؽ، وا 

 يحب اهلل، ويخافو، ويرجوه، ويتوكؿ عميو. و 
 ونو. ئمف ش أف، وعباداتو، في قولو، وفي كؿ شفي أعمالو -تبارؾ وتعالى-ىو مخمٌص لربو 

، فاتصؼ بجميع المكاره والقبائح، وصار عبدًا لكؿ -تبارؾ وتعالى-قس ىذا بحاؿ عبٍد قد شرد وأبؽ مف ربو 
الكذب، وشيمتو الخيانة، والمكر، والخداع، ال عفة، وال  ف شياطيف اإلنس والجف، فصار خمقوآسٍر وكاسر م

، وال سمت يظير عميو مف صبغة اهلل   وبضدىا تتبيف األشياء. ،-ىتبارؾ وتعال-إحساف، وال كـر
الواسع مف العبودية ىذه الصبغة تضعؼ وتخؼ حتى تتالشى بحسب ما يكوف عميو العبد مف اإليماف بمفيومو 

، فيظير ذلؾ ضعفًا وقوة في أعماؿ القموب التي تتبعيا أعماؿ -جؿ جاللو-وتحقيقيا لربو، وخالقو، ومميكة 
تبارؾ -الجوارح، فيكثر صدقو أو يقؿ، وتكثر عفتو أو تقؿ، ويكثر إحسانو أو يقؿ، ويكثر خوفو مف ربو 

 الناس في ذلؾ تفاوتًا بينًا يظير، ويتفاوت اطنو وظاىرهعميو، وما اصطبغ بو ببحسب ما ىو  ،أو يقؿ -وتعالى
  عمى وجييـ، ويظير عمى أعماليـ، ويظير عمى ألسنتيـ. 

فمف الناس مف إذا رأيتو ذكرت اهلل، ومف الناس مف إذا رأيتو وجدت انقباضًا في قمبؾ حتى إف العيف ال تطيؽ أف 
 تصوب النظر إليو لما يظير عميو مف الظممة في وجيو. 

ثـ بعد ذلؾ تعـز عزمًا أكيدًا  ،ةواحد ةلناس، مف الناس مف تتعامؿ معو مر وقؿ مثؿ ذلؾ أيضًا في التعامؿ مع ا
ومزاولة في أو غير ذلؾ مف مشاركة في عمؿ  ،ومف قاربو بنسب ومصاىرة ،صارمًا أف ال تعاود التعامؿ معو

 فإنو لربما طمب الخالص بكؿ مستطاع.  ةمين
المرأة الماؿ مف أجؿ أف تتخمص مف ىذا الزوج الذي رأت منو ما ال يسر في لسانو، وقمبو، وجوارحو،  تبذؿ

 تبارؾ وتعالى. -وأعمالو، وأحوالو، وتعامالتو، فيذا كمو إنما ىو لضعؼ اصطباغ قمبو وظاىره بصبغة اهلل 
صارت نفسو تقبؿ عمى  قمبو ونفسو عمى اليشيـ، إذا تصحروىذه اآلثار أقبؿ اإلنساف  ،إذا ضعفت ىذه األنوار

 ات، ويجد فييثير الشبياتالمرعى الوخيـ، فيبحث عف كتب الروايات التي تحرؾ الغرائز، والمعاني الرديئة، و 
 فييا األمواؿ.  طربًا وأنسًا ويبذؿ

ى ألواف مف أجؿ أف ير  ؛قدمو فيسافر ويذىب إلى بالد بعيدة ويسرح -عز وجؿ-نظره فيما حـر اهلل  حوصار يسر  
 تبارؾ وتعالى. -المنكرات، فيجد لذتو وأنسو بمخالطة أىؿ الفجور، والمنكر، والعري، والشر، والمحادة هلل 

وما إلى ذلؾ؛ وذلؾ ألف النفس ىذه  ،ويزعـ أف ذلؾ مف قبيؿ الترويح، واألنس، والراحة، وأنيا ساعة وساعة
ال فإف ال يستطيع أف يفارؽ  االذي اصطبغ باإليماف حق  المؤمف  صارت مريضة، والصبغة ىذه صارت ضعيفة، وا 
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معتبر يسير إلييا برجمو بغير عذٍر  ،خرى يكثر فييا الشر، والفساد، والمنكريئة النظيفة الصحيحة إلى بيئٍة أالب
ف لـ يشاركيـ في ف اشرعًا، فيكوف بذلؾ مشاكال، ومشاركًا ليـ، ومقر   ؛ ألف ىذا الذي ـعميألفعاليـ القبيحة، وا 

 {ِإنَُّكْم ِإًذا ِمْثُمُيمْ  }َفََل َتْقُعُدوا َمَعُيْم َحتَّى َيُخوُضوا ِفي َحِديٍث َغْيرِهِ : -تبارؾ وتعالى-هلل القوؿ  يخالطيـ مخالؼ
  .[ٓٗٔ]النساء: 

فالمؤمف ينأى بنفسو عف مثؿ ىذا، ويجد وحشًة حينما يجمس مع أىؿ المنكر، ويشعر بالغربة إذا اضطر إلى 
 ذلؾ. 
التي تشيع فييا الفواحش  ،بمف يطمب ىذا ويسافر آالؼ األمياؿ مف أجؿ أف يصؿ إلى بؤر الفساد والشرفكيؼ 

 . ؟!"سياحة" وأف ىذه السياحة يحصؿ بيا إجماـ النفوس :وأنواع المنكرات، ويقوؿ
اإليماف ال  إف نفوس أىؿ ؟لمنكر، والشر، والفساد، والرذيمةؤىا اأي إجماـ يحصؿ لمنفوس المؤمنة في بيئٍة ممْ 

 حاؿ مف األحواؿ في بيئٍة فاسدٍة، منتنة كيذه. بتستجـ 
أو  ،ممؤه الروائح الطيبة مف الطيب إلى مدبغةٍ تذىب مف المكاف والجو النقي الذي كالذي ي -أعزكـ اهلل-فيذا 
واألماكف النظيفة،  ويأتي إلى ىذه األماكف المنتنة مختارًا مؤثرًا ليا عمى تمؾ الروائح ،ذلؾ طائعاً  فيختار ،مزبمةٍ 

 الطاىرة، الطيبة. 
بؿ األمر أشد مف ذلؾ؛ ألف المعاصي والفجور لو كانت ليا رائحة لما أطاؽ الناس الذىاب والسفر إلى تمؾ 

ستقبح، ويبحث عف النواحي، إذا ضعفت ىذه الصبغة فإف ذلؾ مؤذف بفساد ذوؽ اإلنساف، فيستحسف ما يُ 
فيقرأ  -صمى اهلل عميو وسمـ-لؾ في كتاب اهلل وال سنة رسولو جد ذخرى مف مصادر التمقي، فال يمشارب أ

ويتغير صفو إيمانو  ،ويبحث في مواقع تثير الشبيات والضالالت، وينيؿ مف ذلؾ كثيرًا أو قمياًل، فيتكدر باطنو
}ِصْبَغَة فيصطبغ بذلؾ والبد؛ ألف اإلنساف البد لو مف أف يتأثر بما يقرأ، ويشاىد، ويسمع، ويالبس، ويخالط 

 ؟}َوَمْن َأْحَسُن ِمَن المَِّو ِصْبَغًة{ وأمرًا بمزوميا ،ليـ يكوف إغراءاتبعوا صبغة اهلل، الزموا صبغة اهلل، فذلؾ  المَِّو{
 ال أحد أحسف مف اهلل صبغة.  النفي، ال أحد أحسف مف اهلل صبغة، فيذا االستفياـ مضمف معنى

ا بزييـ؟ لماذا المرأة المسممة ويتزيّ  -عز وجؿ-ا يتشبو بأعداء اهلل إذًا لماذا يبحث اإلنساف ىنا وىناؾ؟ لماذ
يمانيا   ال تعرؼ تفسيرىا فتذىب في زيفتتقمص أفعاالً  ،تستحي أف تعتز في ليمة زفافيا بما يمميو عميو دينيا وا 
 أو يضع ،وما فيموه، ثـ بعد ذلؾ تضع ،وما فقيوه ،يمبسو النصارى، ىؤالء أىؿ الضالؿ الذيف ال يعرفوف الحؽ

 . ؟وىـ ال يعرفوف ما وراء ذلؾ ،الدبمة في ىذا األصبع البنصر
-وىذه أمور ىي ممارسات ومزاوالت ليؤالء مف أىؿ الضالؿ يتقمبوف فييا بناًء عمى عقائد فاسدة، فيأتي المؤمف 

 ويتابعيـ ويوافقيـ عمى ىذه األمور.  -لألسؼ
 عز وجؿ؟ -ىؿ ستجد أفضؿ مف صبغة اهلل  ،المَِّو ِصْبَغًة{ }َوَمْن َأْحَسُن ِمنَ 

ا صورة ومظيرًا وزي   ، ىؿ سيجد-تبارؾ وتعالى-بو الشارع  الذي قد شوه ظاىره بخالؼ ما أمرهىذا اإلنساف 
 ،الذي ىو أكمؿ الناس رجولًة ومروءةً  -صمى اهلل عميو وسمـ-ي يظير بو أماـ اآلخريف أفضؿ مف ىدي النب

 وأحسف الناس ىديًا وسمتًا؟ ىؿ سيجد أفضؿ مف سنف الفطرة التي سنيا اهلل لعباده؟ 
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جؿ جاللو -العالميف ىؿ وجدوا أفضؿ مف فطرة رب  ي تتشبو بالرجاؿتالذي يتشبو بالنساء أو المرأة الىذا 
 . ؟وتقدست أسماؤه

 رًا وباطنًا، فكمما كاف العبد أكثر تحقيقاً ظاى -تبارؾ وتعالى-وىو تحقيؽ العبودية هلل  ،فيذا بياٌف ليذه الصبغة
 صطبغ بيذه الصبغة عمى وجٍو أكمؿ، وأتـ، وأعظـ. المعبودية كاف ذلؾ يعني أنو قد 

شامؿ الواسع بمفيوميا ال -تبارؾ وتعالى-إذا كانت تعني تحقيؽ العبودية هلل  ىذه الصبغة }َوَنْحُن َلُو َعاِبُدوَن{
وينتيي بإماطة األذى عف الطريؽ، العبودية، شعب اإليماف، مرورًا  ،إال اهللال إلو أف الذي يبدأ مف شيادة 

وما إلى ذلؾ مف شرائع الديف العظاـ كالصالة، والصياـ، والزكاة،  ،واإلحساف إلى الخمؽ ،ؽ ومكارمياباألخال
مى أصميف: فيذا ىو تحقيؽ العبودية الذي مبناه ع والحج، واألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر، ونحو ذلؾ

 جؿ جاللو وتقدست أسماؤه. -هلل ااإلخالص لممعبود، والمتابعة لشرع 
}َوَنْحُن َلُو  ،جامع لكؿ ما يحبو اهلل ويرضاه مف األقواؿ واألعماؿ الظاىرة والباطنة العبودية التي ىي اسـ

ىذه الصبغة  أففوصفيـ ىنا باسـ الفاعؿ الداؿ عمى الثبوت واالستقرار؛ ليدؿ عمى اتصافيـ بذلؾ  َعاِبُدوَن{
 راسخًا ليـ.  صارت شيئًا مالزمًا ثابتاً 

ثـ يتخمى عنيا بعد ذلؾ،  ،أو في بعض الظروؼ ،ليست ىذه السمة والصفة يتخذىا اإلنساف في بعض األوقات
بمد،  ليست ىذه الصبغة حينما تبقى المرأة المسممة في بالٍد ينتشر فييا  ليست ىذه السمة إذا كاف في بمٍد دوف

ثـ  ،ثـ إذا سافرت إلى بالٍد ال تعرؼ الحجاب فإنيا تطوي عباءتيا في الطائرة ،أو تؤمر فيو بالحجاب ،الحجاب
 يديو. ولـ ييتدوا ب -تبارؾ وتعالى-بعد ذلؾ تكوف كغيرىا مف أولئؾ البائسيف الذيف ال يعرفوف اهلل 

ال حاجة لتطويؿ الكالـ في مثؿ ىذا المقاـ، أقوؿ: ميما يكف بالنسبة لمرجؿ المسمـ، والمرأة المسممة، والطفؿ 
 التي ارتضاىا لعباده.  -تبارؾ وتعالى-هلل الف نجد أفضؿ مف صبغة  ،المسمـ، واألمة المسممة بكامميا

أف تكوف شريفًة، فعمييا أف تتمسؾ بتعاليـ دينيا، أف تكوف أنيقًة، أف تكوف رفيعة  المرأة المسممة إذا أرادت
-طة لمرجاؿ، وتكوف قائمة بما أمرىا اهلل بحجابيا، بعفافيا، بصيانتيا، ببعدىا عف مواطف الريب، وال تكوف مخالِ 

 ،والحكمة -تبارؾ وتعالى-تذكر ما يتمى مف آيات اهلل  ،ا، ذاكرة لذلؾ بقمبيا، ولسانيا، وجوارحي-تبارؾ وتعالى
ََلَة َوآِتيَن الزََّكاَة وَ  َأِطْعَن المََّو َوَرُسوَلُو ِإنََّما ُيِريُد }َوَقْرَن ِفي ُبُيوِتُكنَّ َوًَل َتَبرَّْجَن َتَبرَُّج اْلَجاِىِميَِّة اْْلُوَلى َوأَِقْمَن الصَّ

 . [ٖٖ]األحزاب:  {ْيِت َوُيَطيَِّرُكْم َتْطِييرًاَس َأْىَل اْلبَ المَُّو ِلُيْذِىَب َعْنُكُم الرِّجْ 
 -عز وجؿ-بما اختاره اهلل  ،والدنس الظاىر ال يذىب إال بالتربية اإليمانية، التربية القرآنية ،الدنس الباطف

وأف تمتـز بو، فيذا شرفيا، وعزىا، وجماليا،  ،المرأة الرفعة والشرؼ فعمييا أف تتقيد بيذا تلعباده، فإذا أراد
ورونقيا، وبياؤىا، وال تمتفت إلى أقواؿ الضاليف المنحرفيف الذيف يستفزونيا تجاه المنكر، ويقولوف: خدعوىا، 

 ىا. ءفحجبوا جماليا وبيا ،مصونة بجمباٍب أسود :يقولوف
ونزع عنيما لباسيما  ،فأخرجيما مف الجنة -ـعمييما السال-ب الشيطاف عمى أبينا آدـ وحواء وقد كذبوا كما كذ
 ليرييما سوءاتيما. 

وبما يصمحيـ  ،وىو األعمـ بيـ ،ىو الذي خمؽ الخمؽ -تبارؾ وتعالى-فيؤالء شياطيف اإلنس والجف، واهلل 
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األشياء، والمطيؼ أيضًا المطيؼ الذي يعمـ دقائؽ  [ٗٔ]الممؾ: }َأًَل َيْعَمُم َمْن َخَمَق َوُىَو المَِّطيُف اْلَخِبيُر{ وينفعيـ 
نما طالبيـ مف الشرائع تً فمـ يكمفيـ عن هذي ىو متصؼ بالمطؼ والرفؽ بعبادال ليكوف  ؛ما ينفعيـ ويرفعيـبا وا 

 . جتمع نظيفًا كذلؾالمؤمف طاىرًا، نظيفًا، عفيفًا، ويكوف الم
تبذلت حتى صارت في أسفؿ سافميف، وانظروا إلى مف ، دنيا واآلخرة، والتمكيف، والنصرفينا تكوف الرفعة في ال
 وعف ىداه.  -عز وجؿ-هلل اأو في الغرب بعيدًة عف  ،المرأة التي في الشرؽ

ال تميؿ إلييا  ،انظروا كيؼ ذىب رونقيا، وجماليا، وبياؤىا، وصارت مترجمًة في حاؿ مف الخشونة والصمؼ
ىكذا فعموا بيا،  ،ؤىا، وطيارتيا، وعفافياا، ونقافيي كالرجاؿ أو أشد، يذىب بياؤىا، وجمالي ،الفطر السميمة

 أضاعوىا حينما أغروىا بمثؿ ىذه األمور المشينة. 
لف تجدوا سمتًا، وال ىديًا، وال مظيرًا، وال أخالقًا، وال قيمًا، وال مبادئ  ،وىكذا بالنسبة لمشباب، بالنسبة لمرجاؿ

 أفضؿ مما دعانا اهلل إليو، فمنمـز ذلؾ ظاىرًا وباطنًا. 
راد أف يكوف شخصيًة كاممة، مييبة، بيية فعميو بمزوـ ىذا الديف وتحقيؽ العبودية لرب العالميف ظاىرًا مف أ

 "،ولرسولو ولممؤمنيفالعزة هلل "و  كما قاؿ تعالى: ،ويكوف عزًة ورفعًة لو ،وباطنًا، فيكوف ذلؾ كمااًل في حقو
بقدر ما نحقؽ مف  ،بزيادتو وينقص بنقصانو والحكـ المعمؽ عمى وصؼ يزيد ،)ولممؤمنيف( وربطيا باإليماف

   اإليماف يكوف لنا مف العزة.
 العزة لألوس، أو لمخزرج، أو لفالف، أو لفالف، أو لمقبيمة الفالنية، أو تمؾ.  :ما قاؿ

 فبقدر ما يكوف عندؾ مف اإليماف يكوف لؾ مف العزة. 
 ،قمياًل أو كثيرًا كاف ذلؾ شينًا وتشوييًا في صورتوىذا لمف أراد العزة، لمف أراد الكماالت، لكف إذا فارؽ ذلؾ 

تبارؾ -وُمثمًة إف كاف ذلؾ مما يرتسـ في ظاىره مف التشويو الذي يفعمو اإلنساف بنفسو مخالفًا ليدى اهلل 
 الذي ىدى إليو عباده.  -وتعالى

لحسف إنصاتكـ، وأشكر أشكر المكتب التعاوني بيذه المحافظة عمى تييئة ىذا المقاء، وأشكركـ أييا األحبة 
فضيمة الشيخ عبد اهلل عمى تسببو في مثؿ لقياكـ والجموس معكـ، وكذلؾ أيضًا أشكر ىذه المؤسسة، مؤسسة 

 ار ىذا المسجد. مّ الشيخ سميماف الراجحي عُ 
 يوـ يمقونو، وأسأؿ اهلل أف يجعؿ ىذا المجمس ذخرًا لي ولكـ.  ـأف يجعمو ذخرًا لي -عز وجؿ-وأسأؿ اهلل 

 وأف يغفر لنا، ولوالدينا، وإلخواننا المسمميف. 
 مبتالنا، واجعؿ آخرتنا خيرًا مف دنيانا.  مرضانا، وعاؼِ  الميـ ارحـ موتانا، واشؼِ 

أف ييدينا ألحسف األخالؽ فإنو ال ييدي ألحسنيا إال ىو، وأف يصرؼ عنا سيئيا فإنو ال  -عز وجؿ-نسأؿ اهلل 
ياكـ عمى طاعتو، وأف يغفر لنا، ولكـ، ولوالدينا،  -بارؾ وتعالىت-يصرؼ عنا سيئيا إال ىو، وأسألو  أف يعيننا وا 

  .ووآلو وصحب ،وصمى اهلل عمى سيدنا محمد ،واهلل أعمـ ،وإلخواننا المسمميف


