
يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  ـهـ 1440
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 1 ةاللجنة العلمي  |  إعداد

 

 
القارئ: احلمُد هلِل ربِ  العاملنَي، وصلَّى هللاُ وسلََّم على نبيِ نا حممٍَّد وعلى آِلِه وصحِبِه أمجعنَي، اللَّهمَّ اغفْر 

هللُا تعاىل وأسكَنُه فسيَح رمَحُه -لشيِخنا وللحاضريَن واملستمعنَي. قاَل الشَّيُخ عبُد الرَّمحِن السَّعديُّ 
ِم يف ِعلِم العَقاِئِد َوالتَّوحْيِد َواألْخََّلِق َواألحكاِم املُستنَ َبطِة  يف كتاِبِه: -جنانِهِ  "فَتُح الرَّحيِم امللِك الَعَّلَّ

 ِمن القرآِن":
 : -رمَحُه هللاُ -قاَل 

 َّلِق الكاملِة"النَّوُع الثَّاين ِمن علوِم القرآِن ومقاصِدِه "علُم اآلداِب واألخ
القرآُن الكرمُي كتاُب تعليٍم وإرشاٍد، وكتاُب تربيٍة على أكمِل األخَّلِق، وأحسِن اآلداِب، وأمسى 

 األوصاِف، وحثَّ عليها بكلِ  وسيلٍة، وزجَر عن ضدِ ها، ال يُوَجُد خلٌق كامٌل إالَّ وقد دلَّ عليِه القرآنُ 
( الَّذِّيَن يُ ْنفُِّقوَن ِفِّ السَّرَّاءِّ َوالضَّرَّاءِّ 133}أُعِّدَّْت لِّْلُمتَّقِّنَي )سان الص ِّدق والصَّرب والعفو واحللم واإلحالشيخ: 

نِّنَي{ ُوا إِّنَّ اَّللََّ َمَع [، 134-133]آل عمران: َواْلَكاظِّمِّنَي اْلَغْيَظ َواْلَعافِّنَي َعنِّ النَّاسِّ َواَّللَُّ ُيِّبُّ اْلُمْحسِّ }اْصربِّ
ُه [، 119]التوبة:ات َُّقوا اَّللََّ وَُكونُوا َمَع الصَّادِّقِّنَي{ }[، 46]األنفال: الصَّابِّرِّيَن{ }َوَقَضى َربَُّك َأَّلَّ تَ ْعُبُدوا إَِّّلَّ إَِّّيَّ

ْلَوالَِّدْينِّ إِّْحَساًنا{  وسيذكُر الشَّيُخ شواهَد هلذا.[، 23]اإلسراء: َوِبِّ
 

ملُة واآلداُب السَّاميُة جتعُل صاحَبها القارئ: وال أدٌب محيٌد إالَّ وقد دعا إليِه وبي ََّنُه، واألخَّلُق الكا
معتدَل األحواِل، مكتِمَل األوصاِف احلسنِة، طاهَر القلِب نقيُُّه ِمن كلِ  درٍن  مستقيَم الظَّاهِر والباطنِ 

ًها قلُبُه إىل أعلى األموِر وأنفِعها، قائًما ابحلقوقِ   الواجبِة واملُستَحبَِّة، وآفٍة ونقٍص، قويَّ القلِب، متوجِ 
، وسلَم ِمن كلِ  َدَنٍس وآفٍة، قد تواطأَ  حمموًدا عنَد هللِا وعنَد خلِقِه، قد حاَز الشَّرَف واالعتباَر احلقيقيَّ
ظاهُرُه وابطُنُه على االستقامِة، وسلوِك طريِق الفَّلِح، وعُلُو مكانِة املتخلِ ِق أبخَّلِق القرآِن وآداِبِه ال 

 َمن لُه أدىن مسكٍة ِمن عقٍل، ألنَّ العقَل ِمن أكرِب الشَّواهِد على حسِن ما جاَء بِه الشَّرُع. ميرتي فيهِ 
ُه إليهم اخلطاَب، ألنَُّه كلَّما كمَل عقُل اإلنساِن عرَف كماَل  وهلذا ينبِ ُه هللُا أويل العقوِل واأللباِب، ويوجِ 

ٍن أو نظاٍم أو غريِها يقارُب ما جاَء بِه القرآُن كمااًل وفضَّلً، ما جاَء بِه الشَّرُع، وأنَُّه يستحيُل وجوُد قانو 
 ورفعًة وعلوًّا ونزاهًة، ويُعَرُف ذلَك بتتبُِّع ما جاَء بِه القرآُن. 
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فِمن أخَّلِقِه وآداِبِه الَّيت فاَقْت مجيَع األخَّلِق: احلثُّ على اإلخَّلِص هلِل يف األقواِل واألفعاِل، واإلانبُة 
هللِا يف مجيِع األحواِل، كما أمَر هللُا ابإلخَّلِص يف آايٍت عديدٍة، وأثىن على املخلصنَي واملنيبنَي إليِه، إىل 

م املنتفعوَن ابآلايِت.  وأخرَب أَّنَّ
فاإلانبُة هَي اجنذاُب القلِب، وإقبالُُه التَّامُّ على هللِا، ويتحقَُّق ذلَك ابإلخَّلِص هلِل يف كلِ  ما أييت العبُد 

ا يذُر، يف معاملِتِه هلِل والقياِم بعبوديَِّتِه، ويف معاملِتِه للخلِق والقياِم حبقوِقهم. فأصُل استقامِة القلِب وم
هبَذيِن األمَريِن، فإنَّ املنيَب املخِلَص هلِل تعاىل قد استقاَم على الصِ راِط املستقيِم، وتواطَأ ظاهُرُه وابطُنُه 

ِة اإلانبِة، وما يرجوا ِمن ربِ ِه ِمن جزيِل على اخلرِي احملِض، وقد سهَلْت ع ليِه األعماُل مبا يف قلِبِه ِمن قوَّ
 الثَّواِب.

يُن كما قاَل النَّيبُّ  يُن النَّصيحُة(: -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وال خيفى أنَّ النَّصيحَة الَّيت هَي الدِ  ثَّلًًث،  )الدِ 
 هبَذيِن األمَريِن. ال ميكُن وجوُدها وال متاُمها إالَّ 

 فاملنيُب املخِلُص هلِل ال جتُدُه إالَّ انصًحا هلِل ولرسوِلِه، ولكتاِبِه وألئمَِّة املسلمنَي وعامَِّتهم.
}ِإنَّ يف َذِلَك آَليًَة لِ ُكلِ  َعْبٍد [، 31]الروم: }ُمِنيِبنَي ِإلَْيِه{[، 54]الزمر: }َوأَنِيُبوا ِإىَل رَبِ ُكْم{قاَل تعاىل: 

 [33]ق: }َوَجاء ِبَقْلٍب مُِّنيٍب{[، 9]سبأ:ِنيٍب{ مُّ 
يَن{ وقاَل تعاىل:  يُن اخْلَاِلُص{، [5]البينة:}َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اَّللََّ ُُمِْلِصنَي َلُه الدِ   [3]الزمر: }َأاَل َّلِلَِّ الدِ 

تَ ُغوَن َفْضَّلً هاجريَن واألنصاِر أفضِل هذِه األمَِّة: وامل -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وقاَل يف وصِف النَّيبِ   }يَ ب ْ
 [2]املائدة:مِ ن رَّهبِ ِْم َوِرْضَوااًن{ 

}ال َخرْيَ يف َكِثرٍي مِ ن جنََّْواُهْم ِإالَّ َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصََّلٍح َبنْيَ النَّاِس َوَمن وقاَل تعاىل: 
 [114]النساء: بْ تَ َغاء َمْرَضاِت اَّللِ  َفَسْوَف نُ ْؤتِيِه َأْجراً َعِظيمًا{يَ ْفَعْل َذِلَك ا

فاملخِلُص هلِل قد علََّق قلَبُه أبكمِل ما تعلََّقْت بِه القلوُب ِمن رضواِن ربِ ِه وطلِب ثواِبِه، وعمَل على هذا 
النَّفقاُت، ومسَحْت نفُسُه أبداِء احلقوِق كاملًة املقصِد األعلى فهاَنْت عليِه املشقَّاُت، وسهَلْت عليِه 

 موفرًة، وعلَم أنَُّه قد تعوََّض عمَّا فقَدُه أفضَل األعواِض وأجزَل الثَّواِب وخرَي الغنائِم.
وأيًضا ِمن مثراِت اإلخَّلِص أنَُّه مينُع منًعا ابًّتًّ ِمن قصِد مراءاِة النَّاِس وطلِب حممدِِتم، واهلرِب ِمن 

والعمِل ألجِلهم، والوقوِف عنَد رضاهم وسخِطهم، والتَّقيُِّد إبرادِِتم ومراِدهم، وهذا هَو احلر ِيَُّة  ذمِ هم،
 الصَّحيحُة أالَّ يكوَن القلُب متقيِ ًدا متعلِ ًقا أبحٍد ِمن اخللِق.
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وِمن مثراِت اإلخَّلِص أنَّ العمَل القليَل ِمن املخِلِص يعادُل األعماَل الكثريَة ِمن غريِِه، وأسعُد النَّاِس 
كما ثبَت ذلَك يف   )ال إلَه إالَّ هللَا خالًصا ِمن قلِبِه(َمن قاَل:  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -بشفاعِة حممٍَّد 

)الَّذيَن يظلُّهم هللُا يف ظلِ ِه، يوَم ال ظلَّ إالَّ ظلُُّه، ، وأنَُّه أحُد السَّبعِة -نهُ رضَي هللُا ع-حديِث أيب هريرَة 
حديُث السَّبعِة  رجَّلِن حتاابَّ يف هللِا اجتمَعا عليِه وتفرَّقَا عليِه، ورجٌل ذكَر هللَا خالًيا ففاَضْت عيناُه...(

 ظلُُّه. وأنَّ املخلَص يصرُف هللاُ عنُه ِمن السُّوِء والفحشاِء ما ال الَّذيَن يظلُّهم هللاُ يف ظلِ ِه، يوَم ال ظلَّ إالَّ 
}َكَذِلَك لَِنْصِرَف َعْنُه السُّوَء َواْلَفْحَشاء ِإنَُّه ِمْن ِعَباِداَن يصرفُُه عن غريِِه. قاَل تعاىل عن يوسَف: 

ِم وفتِحها، ومها متَّلزمتا[24]يوسف:اْلُمْخَلِصنَي{  ِن، ألنَّ هللَا تعاىل إلخَّلِصهم جعَلهم ، ُقِرَئ بكسِر الَّلَّ
 ِمن املْخَلصنَي.

فاملخلصوَن هم خَّلصُة اخللِق وصفوُِتم، وهل يُوَجُد أكمُل ممَّن خلَصْت إرادِتُم ومقاصُدهم هلِل وحَدُه، 
}َمَثًَّل َكِلَمًة طلًبا لرضاُه وثواِبِه، وتفرََّعْت أعماهُلم الظَّاهرُة والباطنُة على هذا األصِل الطَّيِ ِب اجلليِل، 

َا{24طَيِ َبًة َكَشَجَرٍة طَيِ َبٍة َأْصُلَها ًَثِبٌت َوفَ ْرُعَها يف السََّماِء ) -25]إبراهيم: ( تُ ْؤيت ُأُكَلَها ُكلَّ ِحنٍي إبِِْذِن َرهبِ 
24] 

ليًّا أو ماليًّا أو غريَُه، وِمن مثراِت اإلخَّلِص الطَّيِ بِة: أنَّ املخِلَص إذا عمَل مَع النَّاِس إحسااًن قوليًّا، أو فع
ال يبايل جبزائِهم وال شكرِهم ألنَُّه عامَل هللَا تعاىل، وهللُا ال يضيُع أجَر َمن أحسَن عمًَّل، وال يثين عزُمُه 

َا ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اَّللَِّ اَل نُرِيُد ِمنكُ ونشاطُُه قلََّة شكرِهم لُه، فقد قاَل تعاىل يف حقِ  املخلصنَي:  ْم َجَزاء }ِإَّنَّ
 [9]اإلنسان: َواَل ُشُكورًا{

وهلذا أرى أنَّه َّل يطلُب املعطي للصَّدقة َّل يقول للفقري: "ادُع يل" كأنَّه هبذا يتقاضى جزاءا، لكن إن الشيخ: 
، أعطِّه وتصدَّْق هللِّ َّل تطلْب ممَّن تعطيه  دعا له ذاَك فذاك من حسنِّ ذاته وشكره للجميلِّ

 هللاُ: التَّوكُُّل على هللِا واالستعانُة بهِ  القارئ: مثَّ قاَل رمَحهُ 
 حسُبَك، أقوُل: قْف على هذا.الشيخ: 

 


