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الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وعلى
آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
فإن مقام العبوديـة هلل مقا ٌم عظيم ،بل هو أشرف
المقامات التي امتدح اهلل  هبا أنبياءه وأولياءه ،وأضاف
أهلها لن ْفسه يف آيات عديدة؛ تشري ًفا لهم وتعلي ًة لمقامهم.
وقد ذكر اهلل ╡ ألهل هذا المقام الشريف أوصا ًفا
عديدة ،وس ٍ
ٍ
نصوص كثيرة؛ ليجتهد
مات مباركة ،يف
المسلم يف اال ِّتصاف هبا ،والعمل بمقتضاها؛ لينال المقام
الرفيع ،والشرف الكبير عند رب العالمين.
ومن أبرز المواضع التي ذكر اهلل فيها أوصاف عباده
المؤمنين يف ٍ
سياق واح ٍد ما جاء يف خواتيم سورة الفرقان،
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ٍ
أوصاف ،بدأها بقوله ╡( :ﮱ
حيث ذكر ثمانية
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ،)...ويف هذا داللة

على عظيم اختصاصهم بما دل عليه هذا االسم من
معاين الرحمة ،فربحمته هداهم لإليمان ،وربـاهم على
طاعة الرحمن ،وح ْسن التقرب إليه ╡.

ثم عدد صفاهتم كل صف ٍة م ْبدوء ٍة بقوله( :ﯟ )،

السياق الكريم بذكر ما أعده لهم م ْن
وختم اهلل  هذا ِّ
ٍ
ٍ
وأجر جزيل.
ثواب عظيم،
ٍ
وجدير ِّ
مسلم يسعى يف نجاة نفسه وسعادهتا أن
بكل
ٌ

السياق
يتأمل صفات عباد الرحمن التي وردت يف هذا ِّ
المبارك؛ فـي ْعرفها معرف ًة جيدة ،ثم ي ْسعى بعد ذلك يف
تحقيقها على أكمل ٍ
وجه.



7 
 الصـفة األوىل



السكـينة والوقار والتواضع هلل  ولعباده
َّ
قال ╡( :ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ)

من صفات عباد الرحمن وجميل نـعوهتم :تواضعهم
ٍ
سكينة وطمأنينة ووقار ،وهذا
هلل ﷻ ولعباده ،فيمشون ب
التواضع الذي ظهر على مشيهم وهيئتهم إنما هو ثمر ٌة
من ثمار اإليمان ،وأثـ ٌر من آثاره.
قال ابن عباس☻ يف قوله تعالى ( :ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ) ،أي« :بالطاعة والعفاف والتواضع»(.)1
ومن مظاهر تواضعهم وسكينتهم أهنم ْ
إن واجهوا
يف طريقهم بعض أهل السفه والج ْهل فإهنم يخاطبوهنم
( )1أخرجه الطربي يف «تفسيره» (.)491/17
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ٍ
ٍ
سالم من السفه والج ْهل ،وهذا معنى
سديـد
بكال ٍم
قوله ╡ ( :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ)،
أيً :
قوال ي ْسلمون به من اإلثم واللغو.
وهم هبذا قد جمعوا ألنفسهم السالمة من عثرتين:
الـر ْجل ،وعـ ْثـرة ال ِّلسان.
عـ ْثـرة ِّ
قال ابن القيم ¬« :ولما كانت العـثـرة عثرتين:

الر ْجل ،وعثرة اللسان؛ جاءت إحداهما قرينة
عثرة ِّ
األخرى يف قوله تعالى( :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ)،
باالستقامة يف لفظاهتم وخطواهتم»(.)1
فوصفهم ْ
فـال يـقابلون الجاهلين والسفهاء بـمـثـل جـهـلهم
وسفههم ،وإنما يـ ْعرضون عنهم ،ويخاطبوهنم بكال ٍم
ٍ
سليم من هذه اآلفات ،فـيدْ فعون اإلساءة باإلحسان ،كما
(« )1الداء والدواء» (ص.)376

9 
قال اهلل ( :ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ).
فالناس يتفاوتون يف أخالقهم وتعامالهتم تفاو ًتا
عظيما ،والواجب على الم ْسلم بح ْسن ديانته ،وجميل
ً
أخالقه أن يتصف بما ذكره اهلل  عن عباد الرحمن يف
اآلية السابقة ،فـيـقابل اإلساءة باإلحسان ،ويتواضع لعباد
اهلل ╡ مهما كانت أخالقهم.

وينبغي قبل ذلك أن يستعين باهلل  يف أموره ك ِّلها،
وأن يدعوه أن يهديـه ألحسن األخالق ،وأن يصرف عنه

س ِّيـئـها كما ثـبـت عن النبـ ِّي أنه كان يـقول يف دعـاء
االستفتاح« :اهدين ألحسن األخالق ،ال يـهدي ألحسنها
إال أنت ،واصرف عني سيـئـها ،ال يصرف سيـئها إال
أنت»(.)1
( )1أخرجه مسلم يف «صحيحه» رقم.)771( :
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يرشد من خرج من بيته أن يقول:
وكان النبي
اللهم أعوذ بك أن أض َّل أو أض َّل ،أو أز َّل أو أز َّل ،أو
« َّ

أظلم أو أظلم ،أو أجهل أو يجهل عل َّي»()1؛ ويف هذا
الدعاء المبارك ت ْحصي ٌن للعبد أن يكون منه ج ْه ٌل على
يسلم هو من ج ْهل اآلخرين عليه.
اآلخرين  ،وأن ْ



( )1أخرجه أبو داود يف «سننه» رقم ،)5094( :والرتمذي يف «جامعه»
رقم ،)3427( :والنسائي يف «سننه» رقم ،)5486( :وصححه األلبانـي
يف «صحيح الجامع» رقم.)4709( :

11 
 الصفة الثانية



محافظتهم على الصالة ،الس َّيما قيام الليل
قال ╡( :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ )

ومن صفات عباد الرحمن الظاهرة محافظتهم على

فال،
فرضا ون ً
أداء الصالة التي هي أعظم األعمال البدنيةً ،
السيما صالة الليل ،فإنها سن ٌة مؤكدة عن رسول اهلل ،
فضل المحافظة عليها أحاديث عديدة ،ولهذا
وجاء يف ْ
جاء التنصيص عليها يف اآلية السابقة أن ها م ْن صفات
عباد الرحمن.
فضل قـيام الليـل قـوله
ومما ورد يف ْ

« :أفـضل

الصالة بعد الفريضة :صالة الليل»(.)1
َّ
وقال

« :عليكم بـقيام الليل؛ فإنه دأب الصالحين

مسلم يف «صحيحه» رقم.)1163( :
( )1أخرجه
ٌ
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قبلـكم ،وهو قرب ٌة إلى ربـكم ،ومـكـفر ٌة للسيـئات ،ومنها ٌة
لإلثم»(.)1
وأما و ْقت قـيام الليل فإن النبـي

قد قام م ْن الليل

ك ِّله ،فكان يصلي يف أول الليل ،ويف ْأوسط الليل ،ويف
آخر الليل ،ثم استقر قيامه يف آخر الليل عند السحر؛ الذي
ٍ
رب
هو أفضل وقت لصالة الليل ،فإنه وقت نزول ِّ
العالمين إلى السماء الدنيا كما ثبت عن النبي قال:
ٍ
السماء الدنيا حين
«ينزل ربـنا  كـ َّل ليلة إلى َّ
يـبـقى ثـلث ال َّليل اآلخر ،يقول :من يدعوين فأستجيب له،
من يسألني فأعطـيـه ،من يستغفرين فأغفـر لـه»(.)2
فينبغي لك ِّل ع ْب ٍد ناصحٍ لن ْفسه أن يحرص على أن
( )1أخرجه الرتمذي يف «جامعه» رقم ،)3549( :وصححه األلباين
يف «إرواء الغليل» رقم.)452( :
( )2أخرجه البخاري يف «صحيحه» رقم ،)1145( :ومسلم يف «صحيحه»
رقم.)752( :

13 
ٍ
بركعات قليلة؛ لينال
يكون له حظ م ْن صالة الليل ،ولو
هذا الفضل الكبير.
فـهذا هو شأن عـباد الرحمن مع صالة الليل ،تعبـدً ا
ومناجا ًة وخـضو ًعا وخـشو ًعا هلل  يف سجـودهم
وركوعهم وقيامهم.
فإذا كانت هذه حالهم يف صالة الليل  -التي لم
يفرتضها اهلل ╡ عليهم -فكيف شأهنم مع الصلوات

الخمس المكتوبات التي هي أعظم أركان الدين بعد
الشهادتين؟!
رصا ومحافظة.
الشك أن هم عليها أشد ح ً
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 الصـفة الـثالـثـة



خوفهم وإشفاقهم من عذاب الـنَّـار
قال ╡( :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ

ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴﯵ)

فعباد الرحمن مع إ ْحساهنم بالعمـل والتـعـبـد هلل ،
قد خافوا ووجلوا من عذاب اهلل وسخطـه ،وهذه حال
المؤمنين الكمل؛ كما قال اهلل  ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ) ،أي :يـقـدِّ مون ما
ٍ
ٍ
وطاعات وقلوبهم خائف ٌة أن تـرد
عبادات
يـقدِّ مونه من
عذاب من اهلل .
عليهم أعمالهم ،فيصيبهم بعد ذلك
ٌ
فهذه صف ٌة عظيم ٌة من صفات عباد الرحمن؛ أنهم
يحسنون يف أعمالهم ،ويف الوقت نفسه يشفقون أن ال
تقبل منهم.
فعن عائشة ♦ قالت :سألت رسول اهلل

عن

15 
هذه اآلية ( :ﭑ ﭒﭓﭔ ﭕﭖ) :أهم الذين
يـ ْشربون الخ ْمر وي ْسرقون؟ قال« :ال يا بنت الصديق،

ولكنَّـهم الذين يـصومون ويصلون ويـتصدَّ قون ،وهم
يخافون أن ال تـقبـل منهم»(.)1
قال الحسن البصري « :$المؤمن جمع إحسا ًنا
وشفقـ ًة ،والمنافق جمع إساء ًة وأمنًا ،ثم تال الحسن:
(ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿﰀ)»(.)2

فالمنافق -والعـياذ باهلل -يـسيء العمل ،وهو مع
ذلك آم ٌن من عذاب اهلل غير م ْشفق ،بخالف المؤمن فإن

الخوف من عذاب اهلل 

يكون زاج ًرا له عن اقرتاف

لرحمة اهلل  سائـ ٌق له لالزدياد
المعاصي ،كما أن الرجاء ْ

من الفضائل والقربات إلى اهلل  ،قال تعالى( :ﯥ
( (1أخرجه الرتمذي يف «الجامع» رقم ،)3175( :وصححه األلبانـي يف
«السلسلة الصحيحة» رقم.)162( :
( (2أخرجه الطربي يف «تفسيره» (.)68/17
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ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ).
وقول عباد الرحمن يف دعائهم السابق( :ﯧﯨ

أيضا الدعاء بصـ ْرف األ ْسباب
ﯩﯪﯫ ) يتضمن ً
الم ْفـضيـة إلى عذاب النار ،بالتوفيق للـب ْعد عنها ،كما

النبي  أنه علم عائشة أم المؤمنين ╦
صح عن ِّ

هم إين أسألك الجنَّـة ،وما قـ َّرب إليها
أن تدعو فتقول« :ال َّل َّ
من ٍ
قول أو عم ٍل ،وأعوذ بك من ال َّنار ،وما قـ َّرب إليها من
ٍ
قول أو عمل»(.)1
وقولهم( :ﯭﯮﯯﯰ) أي :دائ ًما مالز ًما
شديدًا( ،ﯲﯳﯴﯵ) أي :بئس الـم ْستقر،
وبئس الخلود.


( (1أخرجه ابن ماجه يف «السنن» رقم ،)3846( :وصححه األلباين
يف «السلسلة الصحيحة» رقم.)1542( :
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 الصـفة الـرابـعة



تـوسطهم يف النَّـفـقـة بين اإلسراف وال َّتـقـتـيـر
قال ╡( :ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ
ﯾﯿ ﰀ ﰁ)

ومن أوصاف عباد الرحمن توسطهم يف باب النـفقة
بين اإلسراف والتـقتير؛ ألن هم علموا أن اهلل  سي ْسألهم

يوم القيامة عن هذه النِّعمة التي أعطاهم إياها ،كما صح
أن ه قال« :ال تـزول قـدما عبـ ٍد يوم
عن رسول اهلل

القيامة حتى يسأل عن عمره فـيم أفناه ،وعن علمه فيم
فعـل ،وعن مالـه من أين اكـتسبـه ،وفيم أنـفقـه ،وعن
جسمه فيم أباله»(.)1

إسرافهم وعدم تـ ْقـتـيرهم يف النـفقة فإنهم
فأما عدم ْ
( (1أخرجه الرتمذي يف «الجامع» برقم ،)2416( :وصححه األلباين يف
«صحيح الجامع» برقم.)7300( :
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ال ي ِّبذرون فيها فيتجاوزون الحد الذي أباحه اهلل ╡
من حاجاهتم الواجبـة والمستحبة ،ويقابله يف التَّـقـتـير:
أنهم ي ْحرصون على اإلنفاق لما ال بد لهم منه ،مما يـقيم
حياهتم ،ويكون زا ًدا ومعينًا لصالح آخرهتم.
وهذا هو الواجب على المسلم؛ أن يكون وس ًطا يف
أموره بين اإل ْفراط والتـفريط ،سوا ٌء يف هذا الباب أو غيره

من أبواب الدِّ ين والدنيا.

فعن ك ْعب بن فـروخ ،عن قـتـادة ،عن مـطـ ِّرف بن

عبد اهلل قال« :خير هذه األمور أوساطها ،والحسنة بين
السيـئـتين» ،فق ْلت لقتادة :ما الحسنـة بين الس ِّيـئـتين؟
َّ
فقال( :ﯷ ﯸﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ)(.)1


( (1أخرجه الطربي يف «تفسيره» (.)500/17

19 
 الصـفة الـخامـسة 
بـعـدهم عن كبائر الذنوب وعظائم اآلثام
قال ╡( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ)

فم ْن أبرز صفات عباد الرحمن المتقين :اجتناهبم
كبائر الذنوب واآلثام ،وقد خص اهلل ╡ يف هذا
السياق ثالث كبائـر ِّ
بالذكر؛ ألن ها أعظم الكبائر وأشدها
على اإلطالق ،وهي:
* الشرك باهلل تعالى.
* وقـتـل النَّـفس المعصومة.
* والزنى.
فأما ِّ
بحق اهلل على عباده ،وهو
الش ْرك فهو متع ِّل ٌـق ِّ

الذنب الذي ال يغفره اهلل  لم ْن مات عليه ،كما قال
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تعالى( :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓﯔﯕ ﯖ ﯗ).
فإذا صرف العبد شي ًئا من العبادة لغير اهلل؛ كالدعاء
واالستغاثة والنذر والذ ْبح وغيرها ،فقد ارتكب أعظم

الموبقات ،وأكبـر الجرائم ،وهو ِّ
الش ْرك باهلل .

وأما قـتل النـفس المعصومة فهي جـريم ٌة شنيـعـةٌ،
يـتعلـق حقها بالقاتل الذي ظلم نفسه هبذا الج ْرم ،وتتعلق

بالمقتول الذي أزهقت نفسه بغير و ْجه حق ،وتتعلق
أيضا.
بأولياء المقتول ً
ولهذا قال النبي
ٍ
مؤمن بغير حق»(.)1
قتل

« :لزوال الدنيا أهون على اهلل من

الزنى فهو م ْن أشدِّ الفواحش التي ت ْمرض القلب
وأما ِّ
( (1أخرجه ابن ماجه يف «السنن» رقم ،)2619( :وصححه األلبانـي
يف «صحيح الجامع» رقم.)5078( :

21 
أضرارا عـديدة
وتـفسده ،وتـلحق بالـعبد والمجتمع
ً

واجـتماعية.
ومتنوعة؛ إيماني ًة ،وبدنيـة ،ونفسيـةْ ،
ِّ
قال النبي

الرجل خرج منه اإليمان
« :إذا زنى َّ

وكان عليه كالظلة ،فإذا انقطع رجع إليه اإليمان»(.)1
وقد حذر اهلل  ورسوله

م ْن جميع الوسائل

قرب لهذه الفاحشة أو تكون سب ًبا لوقوعها؛ فجاء
التي ت ِّ

النهي عن خلوة الـرجل بالمرأة األجنبية ،وعن إبداء
المرأة شي ًئا من زينتها إال لمحارمها ،وعن خروجها من
بغض البصر
الرجال ريحها ،واألمر ِّ
بيتها متع ِّطرة ليجد ِّ
للرجال والنِّساء ،وغير ذلك من التشريعات الربانية التي
ِّ

تحفظ المجتمع من هذه الكبيرة ،وما ذاك إال لخطورهتا
وسوء مغبتها.
وبعد ْ
أن ذكـر اهلل  اجتناب عباده لهذه الكبائر
( (1أخرجه أبو داود يف «السنن» رقم ،)4690( :وصححه األلبانـي
يف «السلسلة الصحيحة» رقم.)509( :

22



الثالث؛ أ ْعقـبها بالوعيد لمن قارف هذه الذنوب بالعذاب
الشديد المضاعف يف جهـنم -والعياذ باهلل ،-قال ╡:

(ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯﭰ).

ثم استثنى  من هذا الوعيد الشديد من بادر وسارع
إلى التوبة م ْن هذه الكبائر ،وأناب إلى ر ِّبه  ،ورجع
االست ْكـثار من األعمال
إليه؛ لينال الـعفو والغفران ،مع ْ
قـرب إلى الـرحمن
الصالحات ،وأنواع الطاعات التي تـ ِّ
؛ لتـرتفع درجتـه عند ربه ╡ ،وتـتـبـدل سـيئـاته

حسنات.

قال ( :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

ﮂ) .
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 الصـفة الـسادسة 

بعدهم عن مجالس الباطل والمنـكرات
قال ╡( :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ)

وم ْن أخالق عباد الرحمن ،وجميل صفاهتم أهنم
يـنـ ِّزهون أنفسهم عن حضور المجالس التي يـعم فيها
المنكر ،ويـ ْغمرها الباطـل واللغو المحرم ،فقوله ╡:
(ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ) ،أي :ال ي ْحضرون الزور

والباطل ،وال يـ ْغشون مجالسه ،وال يـشاركون ْأهله.
فيدخل يف اآلية السابقة:
* المجالس القائمة على المعاصي واآلثام :كالغيبة،
واالستـهـزاء ،والـكذب ،والـغـنـاء،
والـنميمة ،والسخرية،
ْ
ومشاهدة المنكرات ،والفواحش التي ت ْعرض يف شاشات
التلفاز ،وأجهزة الجوال ،وغير ذلك.
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* ويدخل فيها :المجالس القائمة على ت ْـرويج األفكار

المـنحرفة ،واآلراء الفاسدة ،واألعمال الـم ْبـتـدعة من
دعاة السوء والضالل.
أيضا :المجالس التي تقام فيها أعياد
* ويدخل فيها ً
ـحرم على
المشركين ،والمواسم التي يحتـفلون فيها ،فـي ْ
المسلم حضورها أو هتنـئـتهم وإظهار الفرح والسرور هبا.
فجميع ما تقدم ْ
تشمله اآلية ،ولهذا تـنـوعت عبارات
السلف الصالح يف بيان المراد بالزور يف اآلية.
قال الحافظ ابن جرير الطربي ¬ بعد أن ساق أقوال

السلف يف اآلية« :فأولى األقوال بالصواب يف تأويله أن
يـقال :والذين ال يشهدون شي ًئا من الباطل؛ ال ش ْر ًكا ،وال
غنا ًء ،وال كذ ًبا ،وال غيره ،وكـل ما لزمه اسم الـزور؛ ألن
اهلل عم يف و ْصفه إياهم أهنم :ال يشهدون الزور»(.)1
(« (1جامع البيان» (.)523/17

25 
فعباد الرحمن ال ي ْشهدون هذه المجالس بجميع
صـورها ،ومن باب أولى أن ال يـقع منهم الزور.
وقوله تعالى ( :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ) :فهم ال
يغشوهنا ،وال يأتون شي ًئا منها ق ْصدً ا ،ولك ْن ْ
إن قدِّ ر أ ْن مر
ٍ
بمجلس فيه شي ٌء من هذه المنكرات أو
أحـدٌ منهم

الباطل ،فإنه يـمـر هبا م ْ
رضا عنها،
ـكـر ًما نـ ْفـسه عنها ،م ْع ً

متنـ ِّز ًها عن الجلوس فيها.
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 الصـفة الـسابـعة 
تعظـيمهم لكالم اهلل  ،وعملـهم بما فيه.
قال ╡ ( :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ)

كالم اهلل  شأنـه عظيم ،ومكانتـه جلـيـلة يف نفوس
عباد الرحمن ،فال يـقابـلونـه بالصدود واإل ْعراض ،بل
يع ِّظمونـه ويجلـونه ،ويحسنون ْاستماعه واالنْتفاع به.
وقوله ╡ ( :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ) أي:

كاألصم الذي ال
الرب لم يكونوا
إذا استمعوا لكالم ِّ
ِّ
ي ْسمع فـينتـفع بالموعظة ،وكاألعمى الذي ال يبصر ،بل
االستماع ،ويـنـتـفعون بالمواعظ ،ويـ ْعملون
هم ي ْحسنون ْ
بأحكامـه وهداياته.
فعن قتادة بن دعامة أنه قال عند هذه اآلية« :لم يصموا

27 
الحق ،ولم ي ْعموا فيه ،هم قو ٌم عقلوا عن اهلل ،فانتفعوا
عن ِّ

بما سمعوا من كتاب اهلل»(.)1

وقد ذم اهلل ╡ من يتكبـر على آيات اهلل وهداياته،

وتأخذه العزة باإلثم فيستمر يف باطله ،وتوعده بعذاب
جهنم ،فقال ( :ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙ

ﮚﮛ ﮜﮝﮞ) .

إن أبغض الكالم إلى اهلل أن
وقال النبي َّ « :
يقول الـ َّرجل للرجل :ا َّتق اهلل ،فيقول :عليك نفسك»(.)2



( (1أخرجه ابن أبي حاتم يف «تفسيره» (.)2740/8
( (2أخرجه النسائي يف «السنن الكربى» رقم ،)10619( :وصححه
األلباين يف «السلسلة الصحيحة» رقم.)2598( :
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 الصـفة الـثـامـنـة 

عنايتـهم بالدعاء والتَّضرع هلل 
قال ╡( :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ)

فم ْن صفات عباد الرحمن الكمل :عنايتهم بالدعاء،
فهم مـفتقرون إلى اهلل  ،م ْلـتجـئون إليه ،مـ ْقبلون عليه،
وجميع حاجاهتم ومصالحهم الدينية والدنيوية يرجوهنا
منه وحده ال شريك له.
ثم هم يف دعائـهم يحرصون على جوامع الـدعاء
وأنفـعـه ،فـقولهم ( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ)؛ هذا الدعاء من
أجمع الدعاء وأنفعه ،ففيه أو ًال دعاء المرء ْ
بأن تـقـر عينـه،
ويسعد قلبه بصالح أهله وأوالده؛ يف تعبدهم ،وأخالقهم،
وبرهم بوالديهم ،وغير ذلك.
وتعامالهتم ،وع ْيـشهمِّ ،

29 
ثم قولهم( :ﮭ ﮮﮯ) يتضمن الدعاء
بصالح النفس أو ًال ،وداللتها على الخير ،حتى يكون
بعد ذلك قدو ًة لآلخرين يف خصال الخير ،فيأتم الناس
به ،ويقتدوا بسمتـه.
فال ي ْمكن للعبد أن يكون قدْ و ًة وإما ًما للـمتـقين بـ ْعده
تأسـ ًيا بالمـتـقين ق ْبلـه ،مـ ْقتد ًيا هبم يف نفسه،
إال إن كان مـ ِّ

حريصا على تحصيل خصال الخير والفالح ،فعنْـد ذلك
ً
سي ْحرص المتقون على االئْـتساء واالئتمام به ،واالنتفاع
بتوجيهه وهدْ يه.
ٍ
مسلم أن يحرص على هذا
ولهذا ينبغي على ك ِّل
الدعاء ،وأن يكون على لسانه؛ لينال هذا الخير العظيم
الذي تضمنه.



30



 خاتـمة 

ِ

ثم ختم اهلل  هذا السياق الـمبارك بذكر جزاء من
اتصف بالصفات السابقة ،وعظيم ثوابه ،فقال ╡:
(ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠﯡ)،
فكان الجزاء من جنس العمل؛ فلما كانت أوصافهم
رفيع ًة عالي ًة كافأهم رب العالمين بالغ ْـرفة العالية جزا ًء
لهم.

النبي
وقد جاء و ْصف هذه الـغرف على لسان ِّ
حينما قال« :إ َّن أهل الجنَّـة يـتـراءون أهل الغـرف من
ي الغابر يف األفق،
فـوقهم ،كما يـتـراءون الكوكب الـدر َّ
من المشرق أو المغرب ،لـتـفاضل ما بـيـنـهم»(.)1
( (1أخرجه البخاري يف «صحيحه» رقم ،)3256( :ومسلم يف «صحيحه»
رقم.)2831( :

31 
فأهل الجنة إذا أرادوا أن ينظروا ألهل الغـرف
يرفعون رؤوسهم ويرون هذه الـغرف كما نشاهد نحن
الكوكب العالي الرفيع يف السماء ،مما يدل على عل ِّـو
منازلهم ،ور ْفـعة درجاهتم يف جنات النعيم.
وقوله ╡( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ) أي:

تضمن
تتلـقـاهم المالئكة بالتحيـة والترحيب والسالم الم ِّ
للسالمة من النـقائص واأل ْمراض والمكدِّ رات.

فهذا مآل هؤالء ومآهبم الذي أكرمهم اهلل 

به

لكمال تعبدهم وانقـيادهم لهدايات كتابه الكريم.
السياق( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
وقول اهلل  يف تمام هذا ِّ

ﯧ ﯨ ﯩ ) :فيه أن مرد النجاة والسعادة إلى

العبادة التي خلق اهلل 
لتحقيقها.

وأوجدهم
الخلق ألجلهاْ ،
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قال ابن الق ِّيم ¬« :وأصح األقوال يف اآلية أن
معناها :ما ي ْصنع بكم ر ِّبي لوال عبادتكم إياه ،فهو سبحانه
لم يخل ْقكم إال لعبادته»(.)1
بلغنا اهلل أجمعين صفات عباد الرحمن ،وثـبـتنا على
ونسأله  أن يو ِّفقنا وجميع
ِّ
الحق والهدى واإليمانْ ،
المسلمين لما يحبـه لنا ويرضاه من القول والعمل ،فإنه ال
العلي العظيم.
حول وال قوة إال باهلل ِّ
والحمد هلل ر ِّب العالمين ،وصلى اهلل على نبيِّنا محمد،
دائما إلى يوم
وعلى آله وصحبه وسلم
كثيرا ً
تسليما ً
ً
الدين.



(« (1مفتاح دار السعادة» (.)83/2

