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الدرس السادس والعرشون
تفسري سورة املزمل []8 :1
بسم اهلل الرمحن الرحيم
{ َيا َأ ه َُّيا ا مُملزَّ ِّم ُل (ُ )1قم ال َّل مي َل إ ََّل َقل ًيل ( )2ن مص َف ُه َأو ا من ُق مص م من ُه َقل ًيل (َ )3أ مو ز مد
آن ت مَرت ًيل ( )4إنَّا َسنُ ملقي َع َل مي َ
ك َق مو ًَل َثق ًيل ( )5إ َّن نَاش َئ َة ال َّل ميل ه َي
َع َل ميه َو َرتِّل ا مل ُق مر َ
ك ف الن ََّهار َس مب ًحا َطو ًيل (َ )7وا مذكُر ماس َم َر ِّب َ
َأ َشده َو مطئًا َو َأ مق َو ُم ق ًيل ( )6إ َّن َل َ
ك َو َت َبت مَّل
إ َل ميه َت مبت ًيل (.})8
هي سورة املزمل أحدى السور املكية التي نزلت يف أول اإلسالم .ومن
مقاصدها :تقوية الصلة باهلل عز وجل من طريقني قيام الليل ,ترتيل القرآن وتدبره.
ومن مقاصدها :تصبري النبي صىل اهلل عليه وسلم عىل ما يلقى من أذى قومه
السيام يف أول الدعوة.
ومن مقاصدها :إثبات املعاد واجلزاء واحلساب.
وهذه املقاصد اإليامنية والرتبوية رضورية والنبي صىل اهلل عليه وسلم
وللمؤمنني األوائل الذين استجابوا لدعوته ولقوا يف ذات اهلل مالقوا.
تُستهل هذه السورة هبذا النداء
{ َيا َأ ه َُّيا ا مُملز ِّم ُل} [املزمل ,]1 :هذا خطاب للنبي صىل اهلل عليه وسلم ونداء له
من ربه عز وجل بوصف تلبس به يف حال من األحوال وهو (التزمل) ,ومما قيل يف
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ليوصفوا حال النبي صىل اهلل عليه وسلم فقال
سبب وصفه هبذا أن قريشا اجتمعوا
ِّ
بعضهم هو كاهن وقال بعضهم هو ساحر وقال بعضهم كاذب ,وأرادوا أن يكيفوا
كيفية معينة له صىل اهلل عليه وسلم ليصدوا الناس عن دعوته وينفروا الناس منه.
فلام بلغه ذلك ضاق صدره والتحف بكساء والتف به فأنزل اهلل عليه
{ َيا َأ ه َُّيا ا مُملز ِّم ُل* ُق ِم الل مي َل إِال َقلِ ًيال} ,هذا هو املخرج حينام يضيق الصدر
وترتاكم اهلموم فإن الفرج واملخرج بأن ينشئ العبد بينه وبني ربه عبادة خاصة,
ومناجاة محيمة حتى يرسب ما يف نفسه من الضيق واهلم والغم والكدر ويشكو بثه
وحزنه إىل اهلل هلذا ندبه ربه عز وجل إىل قيام الليل.
قولهُ { :ق ِم الل مي َل إِال َقلِ ًيال} :فكان قيام الليل واج ًبا عىل النبي صىل اهلل عليه
وسلم وظل كذلك كام قال له ربه عز وجلَ ( :و ِم َن الل مي ِل َفت ََهجدم بِ ِه نَافِ َل ًة ل َك َع َس ٰى
َأن َي مب َع َث َك َر هب َك َم َقا ًما َّم م ُمو ًدا) فقيام الليل يف حقه صىل اهلل عليه وسلم من الواجبات
ص ِمنم ُه َقلِ ًيال
وهاهنا أعاد ذكر الوجوب ,وذكر أيضا تقديره فقال{ :ن مِّص َف ُه َأو ان ُق م
( })3وما دون النصف هو الثلث.
ويعرف منتصف الليل بأن ننصف الوقت ما بني مغيب الشمس إىل طلوع
الفجر ,هذا هو منتصف الليل ,ال كام يظن بعض العوام أن منتصف الليل هو
الساعة الثانية عرشة ,هذه َّماكا ٌة للغربيني ,ومن لف لفهم ,يثبتون منتصف الليل
بالساعة الثانية عرشة؛ ألن املسألة عندهم اصطالحية ,لكن ما عليه أهل اإلسالم
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أدعى إىل الدقة وأقرب إىل الواقع؛ ألن منتصف الليل ما بني مغيب الشمس إىل
طلوع الفجر ,وهذا خيتلف باختالف الزمان واملكان.
قولهَ { :أ مو ِز مد َع َل مي ِه} ,أي زد عىل النصف إىل الثلثني.
مما يدل عىل أن يف األمر سعه وأن ذلك يرتبط ويتعلق بحال القائم فتارة يتمكن
من القيام نصف الليل أو أكثر من ذلك وتارة دون ذلك ,كام أن اإلنسان أيضا قد
ُيعذر برتك قيام الليل حتى هو صىل اهلل عليه وسلم فقد أخربت عائشة ريض اهلل عنها
أنه بأيب هو أميَ ( :وك َ
َان إِ َذا َش َغ َل ُه َع من ِق َيا ِم الل مي ِل ,ن مَو ٌم َأ مو َو َج ٌع َأ مو َم َر ٌض َصىل ِم َن
ِ
رش َة َر مك َع ًة) ,فهذه العوارض البرشية تعرتيه كام تعرتي سائر الناس .
الن َهار ا مثنَت مَي َع م َ
روى اإلمام أمحد من حديث سعيد بن هشام الطويل ,أنه دخل عىل أم املؤمنني
نيَ ,أنمبِ ِئينِي َع من ِق َيا ِم رس ِ
ول اهللِ َصىل
عائشة ريض اهلل عنها ,فقالُ :ق مل ُتَ ( :يا ُأم ا مُمل مؤ ِمنِ َ
َ ُ
ِ ِ
ِ
ور َة َيا َأ ه َُّيا ا مُملز ِّم ُل؟ ُق مل ُتَ :ب َىلَ ,قا َل مت" :
الس َ
اهللُ َع َل ميه َو َسل َم؟ َف َقا َل متَ :أ َل مس َت َت مق َر ُأ َهذه ه
ِ ِ ِ
ِ
ور ِةَ ,ف َقا َم َر ُس ُ
ول اهللِ َصىل اهللُ
الس َ
رت َض ق َيا َم الل مي ِل ِيف َأول َهذه ه
َفإِن اهللَ َعز َو َجل ا مف َ َ
َع َلي ِه وسلم و َأصحابه حو ًال حتى ا من َت َف َخ مت َأ مقدَ امهم ,و َأمس َك اهللُ َعز وجل َخ ِ
اِتَت ََها
َ َ
م َ َ َ َ م َ ُُ َ م َ
ُُ م َ م َ
ِ
ِ ِ
ِ
ور ِة,
رش َش مه ًراُ ,ثم َأن َمز َل اهللُ َعز َو َجل الت مخ ِف َ
ِيف الس َامء ا مثن مَي َع ََ
الس َ
يف ِيف آخ ِر َهذه ه
َف َصار ِق َيام رس ِ
يضتِ ِه "َ ,ف َه َم مم ُت َأ من
ول اهللِ َصىل اهللُ َع َل مي ِه َو َسل َم َت َط هو ًعا ِم من َب مع ِد َف ِر َ
َ ُ َ ُ
َأ ُقوم ُثم َبدَ ا ِِل َوتمر رس ِ
نيَ ,أنمبِ ِئينِي َع من
ول اهللِ َصىل اهللُ َع َل مي ِه َو َسل َمُ ,ق مل ُتَ :يا ُأم ا مُمل مؤ ِمن ِ َ
ُ َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ور ُهَ ,ف َي مب َع ُث ُه اهللُ
َوت ِمر َر ُسول اهللِ َصىل اهللُ َع َل ميه َو َسل َم؟ َقا َل مت " :كُنا نُعده َل ُه س َوا َك ُه َو َط ُه َ
َعز وجل َملِا َشاء َأ من يبع َثه ِمن اللي ِل َفيتَسو ُكُ ,ثم يتَوض ُأُ ,ثم يص ِِّّل َثام ِِن ر َكع ٍ
اتَ ,ال
ُ َ َ َ َ
َ َ
َ َ
َ َمَ ُ َ م َ َ
َيلِ ُس فِ ِ
يهن إِال ِعنمدَ الث ِامن َِةَ ,ف َي مجلِ ُس َو َي مذك ُُر َرب ُه َعز َو َجلَ ,و َيدم ُعوَ ,و َي مس َت مغ ِف ُرُ ,ثم
َم
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ينمه ُض و َال يس ِّلمُ ,ثم يص ِِّّل الت ِ
اس َع َةَ ,ف َي مق ُعدُ َ ,ف َي مح َمدُ َرب ُه َو َي مذك ُُر ُه َو َيدم ُعوُ ,ثم ُي َس ِّل ُم
ُ َ
َ َ
َ َُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رش َة
ت مَسل ًيام ُي مسم ُعنَاُ ,ثم ُي َص ِِّّل َر مك َعت مَني َو ُه َو َجال ٌس َب معدَ َما ُي َس ِّل ُم "َ ,فت مل َك إ محدَ ى َع م َ
َر مك َع ًة َيا ُبنَيَ " .ف َلام َأ َسن َر ُس ُ
ول اهللِ َصىل اهللُ َع َل مي ِه َو َسل َم َو ُأ ِخ َذ الل مح ُم َأ موت ََر بِ َس مبعٍُ ,ثم

َصىل َر مك َعت م ِ
َني َو ُه َو َجال ِ ٌس َب معدَ َما ُي َس ِّل ُم "َ ,فتِ مل َك تِ مس ٌع َيا ُبنَيَ " .وك َ
َان نَبِ هي اهللِ َصىل اهللُ
َع َل مي ِه َو َسل َم إِ َذا َصىل َص َال ًة َأ َحب َأ من ُيدَ ِاو َم َع َل مي َهاَ ,وك َ
َان إِ َذا َش َغ َل ُه َع من ِق َيا ِم الل مي ِل ,ن مَو ٌم
ِ
ِ
رش َة َر مك َع ًةَ ,و َال َأ مع َل ُم نَبِي اهللِ َصىل اهللُ َع َل مي ِه
َأ مو َو َج ٌع َأ مو َم َر ٌض َصىل م َن الن َهار ا مثنَت مَي َع م َ
آن كُله ِيف َلي َل ٍة ,و َال َقام َلي َل ًة حتى َأصبح ,و َال صام َشهرا ك ِ
َام ًال َغ م َري
َ م َ
م َ
َو َسل َم َق َر َأ ا مل ُق مر َ ُ
م ََ َ َ َ مً
َر َم َض َ
ان) .
()1

{ َو َرت ِِّل ا مل ُق مر َ
آن ت مَرتِ ًيال ( })4ترتيل القرآن :أي قراءته بتؤده وِتهل لكي يكون أكثر
وتأثريا ) وقد كانت قراءة النبي صىل اهلل عليه وسلم كام وصفت عائشة ريض
وقعا
ً
اهلل عنها وغريها مدا ,كان إذا قرأ ( بسم اهلل الرمحن الرحيم ) يمد ( اهلل )ويمد
(الرمحن ) ويمد ( الرحيم ) كام أنه كان يقف عىل رؤوس اآلي مل يكن ُّيذه هذ
الدقل أو هذ الرمل بل كان يتأنى يف تالوته ذلك أن القرآن مكنز للمعاِن والعظات
وحيتاج إىل قدر من املهلة للذهن الستيعاب ما يتضمنه من هذه املعاِن
والعرب
ُ
وتذوقها والتفكر فيها .وهذا ال يتأتى بالقراءة املرتسلة الرسيعة ربام احتاج اإلنسان
يف بعض األحوال إىل قراءة مرتسلة ,لكن قيام الليل شأنه خيتلف؛ املقصد منه أن
يفرغ اإلنسان ,وخيلو بربه عز وجل ,ويتذوق كالمه .والقرآن كالم اهلل ,وهذا أجل

( )أخرجه أمحد رقم ( ,)24242وأبو داود رقم (.)1342
1

4
هذه املادة مل تراجع عىل الشيخ حفظه اهلل

لفضيلة الشيخ أ.د .أمحد القايض

•التفسري العقدي جلزء تبارك

أوصافه ومن القصور يف تعريف القرآن أن نقول :هو املفتتح بالفاحتة املختتم
بالناس هذا تعريف املصحف فيجب أن يكون التعريف املقدم للقرآن العظيم أنه
(كالم اهلل) ألن هذه اجلملة تلقي يف النفس القدسية والعصمة والعظمة التي تنبغي
هلذا الكالم املجيد .فإذا علم العبد أنه هذا كالم اهلل عز وجل يهيأت نفسه وتكيفت
الستقباله بام يليق به ,حتى كان عكرمة ريض اهلل عنه يأخذ املصحف بني يديه
ِ
وح
الر ُ
ويبكي ويرجتف ويقول :كالم ريب كالم ريب .وهو (منزل) من عنده {ن ََز َل بِه ه
ني َع َ ٰىل َق ملبِ َك ( })123ومل يقل عىل أذنك ,وهو (غري خملوق) ,فالذين حاولوا
ماألَ ِم ُ
أن خيرجوا القرآن عن قدسيته وصفوه بأنه خملوق بناء عىل أصلهم الفاسد وهو
إنكارهم لصفات الباري عز وجل وأقاموا يف َّمنة فتنوا فيها خيار املؤمنني يف القرن
الثالث من اهلجرة فأبى أهل السنة إال أن يقولوا :منزل غري خملوق منه بدا و إليه يعود
تكلم اهلل به حقيقة فأوحاه إىل جربيل فنزل به عىل قلب َّممد صىل اهلل عليه وسلم.
فحينام يمتلئ القلب يقينا هبذه احلقيقة خيضع ويسلم سمعه وبرصه وقلبه ومجيع
مشاعره الستقبال هذا الكالم الكريم.
{إِنا َسنُ مل ِقي َع َل مي َك َق مو ًال َث ِق ًيال ( ,})5وصف اهلل سبحانه وتعاىل القرآن بأنه قول ثقيل
و إي واهلل إنه لثقيل؛ ثقيل يف معانيه ,ثقيل يف هداياته ,ثقيل يف مقاصده وغاياته,
فليس كسائر الكالم .فإن العرب قد عرفت الشعر والسجع والبديع وسائر
املحسنات  ,...ولكنهم مل يقفوا يوما من األيام عىل مثل هذا اللون فلذلك هبروا
حينام سمعوه حتى إن صناديد قريش كانوا يتسللون خفية لسامعه رسا ,حتى ال
يراهم العامة ,يسريون يف جنح الظالم ,ويقربون من بيت النبي صىل اهلل عليه وسلم,
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وهو يرتنم بالقرآن ,فيعثر بعضهم عىل بعض فيتالومون قال اهلل تعاىلَ { :و ُه مم َين َمه مو َن

ُون إِال َأ من ُف َس ُه مم َو َما َي مش ُع ُر َ
َعنم ُه َو َين َمأ مو َن َعنم ُه َوإِ من ُ مُّي ِلك َ
ون} [األنعام ]24 :وما ذلك إال
خشية أن يفتتن العامة بإقباهلم عليه{ .إِنا َسنُ مل ِقي} [املزمل ,]5 :ما يدل أنه صادر من
علو ألن اإللقاء يكون من أعىل إىل أسفل .ففيه دليل عىل إثبات العلو كام أنه يوصف
أنه (قول) ,كام قال تعاىلَ { :و َم من َأ مصدَ ُق ِم َن اهللِ ِق ًيال} [النساء ]122 :فهو قول اهلل
عز وجل اهلل.
(إِن ن ِ
َاش َئ َة الل مي ِل ِه َي َأ َشده َو مط ًئا َو َأ مق َو ُم ِق ًيال) ,عو ٌد إىل التذكري بقيام الليل و ناشئة الليل
للمفرسين فيها قوالن:
األول :ناشئة الليل كل آنائه من أوله أو أوسطه أو آخره:
الثاِن :إن ناشئة الليل هي التي تكون إثر نوم .وذلك أن النفس تستجم بالنوم فإذا قام
اإلنسان من نومته يكون قد صفا ذهنه وسكنت نفسه واسرتاحات جوارحه
فصار مستعدً ا للتأمل والتدبر .وأ ًيا كان فإن الليل بجملته َّمل للسكن فاهلل
تعاىلَ { :و َج َع َل الل مي َل َس َكنًا} [األنعام ,]24 :وقالُ { :ه َو ال ِذي َج َع َل َلك ُُم
اللي َل لِتَس ُكنُوا فِ ِ
يه} [يونس ,]46 :وقال{ :اهللُ ال ِذي َج َع َل َلك ُُم الل مي َل لِت مَس ُكنُوا
م
م
فِ ِ
يه} [غافر .]41 :فلو أن امر ًءا صىل من أول الليل لصدق عليه أنه قد قام
الليل وقد أخربت عائشة ريض اهلل عنها أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:
صىل من الليل من أوله ومن أوسطه ومن آخره إال أنه الغالب عليه صىل اهلل
عليه وسلم أنه كان يقوم آخر الليل ألنه أفضل أوقاته حيث يتنزل الرب
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سبحانه وتعاىل كام يف حديث أيب هريرة الصحيحَ ( :ين ِمز ُل َر هبنَا َت َب َار َك َو َت َع َاىل ُكل
ِ
ِ
ولَ :م من َيدم ُع ِ
اآلخ ُر َي ُق ُ
وِن,
ني َي مب َقى ُث ُل ُث الل مي ِل
َل مي َل ٍة إِ َىل الس َامء الده من َيا ِح َ
َف َأست ِ
يب َل ُه َم من َي مس َأ ُلنِي َف ُأ معطِ َي ُهَ ,م من َي مس َت مغ ِف ُر ِِن َف َأ مغ ِف َر َل ُه)  ,ذلك كل ليلة
َج َ
م
()2

فآخر الليل أسمع وأوقع هلذا قال( :إِن ن ِ
َاش َئ َة الل مي ِل ِه َي َأ َشده َو مط ًئا َو َأ مق َو ُم ِق ًيال)

أشد وطئا أي أشد مواطئة بني القلب واللسان فيكون توافق بني ما يلهج به
اللسان وما ينفعل به القلب وهذا َو مجد يتذوقه كل من قام الليل فيجد الفرق
ب ِّينا بني صالته بالليل وصالته بالنهار.
{إِن َل َك ِيف الن َه ِ
ار َس مب ًحا َط ِو ًيال ( ,})6سبحا :أي فراغا ممتدً ا وبغية ومنقلبا و جماال
للتطوع بمختلف أنواعه فجعل اهلل سبحانه وتعاىل النهار معاشا ,وجعل الليل
لباسا فوظيفة الليل هي اخللوة ووظيفة النهار هي اجللوة .وظيفة الليل أن خيلو
العبد بربه عز وجل ويناجيه بعيد ًا عن األبصار ويبثه شكواه ودعواه ويلجأ
إليه ويترضع إليه فهذه احلال تسكب يف قلب املؤمن من املعاِن ما ال يتأتى يف
النهار .ويف النهار وظائف كثرية من السعي عىل نفسه وأهله و عياله ,ويرضب
يف األرض لتحصيل املصالح .و املوفق هو من ينزل كل وظيفة يف الزمان
املناسب هلا .ومن تأمل هدي النبي صىل اهلل عليه وسلم وجد أنه َيعل لكل
مقام مقاال ,ولكل حال وظيفة تناسبه وهذه حقيقة التعبد .فأحسن التعبد أن
تشغل الوقت بالعبادة املناسبة هلا؛ فإذا أذن املؤذن فالوظيفة هي إجابة املؤذن,
نقل اخلطى إىل املساجد وإذا حال حول الزكاة فالوظيفة إخراجه وهكذ ًا يف كل
( ) أخرجه البخاري رقم ( ,)1145ومسلم رقم (.)658
2
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أمر فحقيقة التعبد هلل تعاىل هو اإلتيان بام ندب اهلل إليه عباده يف ذلك احلال أما
أولئك الذين أرسوا أنفسهم بأحوال وهيئات ورسوم طرقية بحيث ال يريدون
اخلروج عن هذه الوضعية وال يغريوا سمت ًا التزموه فهؤالء ما أحسنوا التعبد,
التعبد أن يفعل اإلنسان ما يناسب احلال  ,فلو قدر أن إنسان ًا ما كان له طريقة
ووردا وحزب ثم حل به ضيف ,فالوظيفة هي إكرام الضيف ,ولو ختلف
بعض ما كان َيري عليه .فينبغي لإلنسان املوفق أن يتلمس هدي النبي صىل
ِ
سبحه يف النهار
اهلل عليه وسلم يف
اس َم َر ِّب َك) ,املقصود من عبادة الليل ومن عبادة النهار ذكر اسم اهلل قال
( َوا مذك ُِر م
ِ
اس ُجدم َل ُه َو َس ِّب مح ُه َل مي ًال َط ِو ًيال} [اإلنسان ,]24 :وقال:
تعاىلَ { :وم َن الل مي ِل َف م
اس َم َر ِّب َك ماألَ مع َىل) فالذكر حقيقته ارتباط القلب باهلل ,إن أجل العبادات
( َس ِّب ِح م
ً
موصوال باهلل تعاىل ,ال يغيب عنه ,وهذه حقيقة الذكر,
هو أن يكون القلب
فألجل ذا ضخ الشارع الكريم من األذكار يف خمتلف املناسبات واألحوال
ً
متصال باهلل بشكل مطرد ,كأذكار الصباح واملساء,
واهليئات ما َيعل اإلنسان
وأذكار النوم واليقظة ,وأذكار الطعام والرشاب ,وأذكار دخول املسجد
واخلروج منه ,بل وأذكار دخول اخلالء واخلروج منه ,بل وحتى إتيان أهله
واالستمتاع هبم ,وسائر األشياء ,ال تكاد جتد مرف ًقا من مرافق احلياة إال وقد
حسن مجيل يذكّر العبد باهلل تعاىل .هذا هو الذكر احلق ,وليس
اقرتن به ذكر
ٌ
ساه ٍ
الذكر بأن يطقطق املسابح ويتلو بعض الوظائف وقلبه ٍ
اله ,بل ينبغي أن
يكون الذكر يتواطأ فيه القلب واللسان ,وهلذا قال العلامء :إن أعظم أحوال
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الذكر ما تواطأ فيه القلب واللسان ,يليه يف املرتبة ما استقل به القلب عن
اللسان ,يليه يف املرتبة ما استقل به اللسان عن القلب .فربام درج بعض الناس
عىل بعض األذكار .وعندهم نوع من الذهول لعلهم يؤجرون ,لكنهم دون من
أحيوا ذكر اهلل تعاىل بقلوهبم .وألجل ذا كان الذكر هو الغنيمة الباردة ,يقول
َاها ِعنمدَ َملِيكِك مُم,
النبي صىل اهلل عليه وسلمَ ( :أ َال ُأ َن ِّب ُئك مُم بِ َخ م ِري َأ مع َاملِك مُمَ ,و َأ مزك َ
َو َأر َف ِع َها ِيف َدر َجاتِكُم َو َخري َلكُم ِم من إِ من َف ِ
اق الذ َه ِ
الو ِر ِقَ ,و َخ م ٌري َلك مُم ِم من َأ من
ب َو َ
م مٌ م
َ
م
َرض ُبوا َأ معنَا َق ُه مم َو َي م ِ
َت مل َق موا َعدُ وك مُم َفت م ِ
رض ُبوا َأ معنَا َقك مُم»؟ َقا ُلواَ :ب َىلَ .ق َالِ « :ذك ُمر اهللِ
عرض ٍ
ٍ
قائام أو قاعدً ا أو عىل جنبه ويتقلب يف مصاحله
َت َع َاىل) .
مغر لإلنسان ً
()3

اليومية يتمتم هبذه األذكار ويلهج هبا فينال بذلك أعىل الدرجات ,و ّملا قال
رجل للنبي صىل اهلل عليه وسلم :يا رسول اهلل إن رشائع اإلسالم قد كثرت
عِّل فدلني عىل ٍ
أمر أتشبث به .قالَ ( :ال َي َز ُال ل ِ َسان َُك َر مط ًبا ِم من ِذك ِمر اهللِ) .
()4

( َو َت َبت مل إِ َل مي ِه َت مبتِ ًيال) أي اعبده حق عبادته ,و ُد مم عىل ذلك ,فالتبتل هو االنقطاع يف
العبادة هلل عز وجل وليس معنى ذلك أن يأوي إىل الديارات واملغارات
واملفازات وينقطع عن الناس ,كال ,املقصود بذلك أن ينقطع بقلبه هلل تعاىل
وإن كان يعافس األهل واألوالد ,ويرضب يف األرض يبتغي من فضل اهلل
ٌ
موصول باهلل تعاىل ,يتعبد هلل تعاىل يف كل ما يأيت وما يذر .وال أع َبدَ هلل
لكنه
تعاىل من أنبيائه ,وخري ٍ
زوجا,
هدي َّممد صىل اهلل عليه وسلم فقد كان ً
هدي ُ

( ) أخرجه الرتمذي رقم ( ,)3366وأمحد رقم (.)21612
3

( ) أخرجه الرتمذي رقم ( ,)3365وابن ماجه رقم (.)3623
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ومعلام ومع ذلك فإنه هو أعبد الناس هلل تعاىل ,يفعل
وأ ًبا ,وإما ًما ,وقائدً ا,
ً
كل هذه األشياء وهو موصول بربه عز وجل.
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