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أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم ,من همزه ,ونفخه ,ونفثه..
بسمم اهلل المرنمن الممرنيم ,ونحممد اهلل عمز وجم  ,ونصملي ونسمملم علمي يمر لقممه ,و مامم أنبياهمه واممماف أئمفياهه مميدنا
محمد ئلي اهلل معالي عليمه  ,وعلمي آلمه وئمحبه  ,وممن ماع علمي قرهقومه وانموجه نجىمه المي هموف المدهن  ,وعلمي ع م
ِ
ِ
ِ َّ ِ
هن " األعراف32 :
سنَا َوان ل ْم مَمغْف ْر لَنَا َومَم ْر َن ْمنَا لَنَ ُكونَ َّن م َن الْ َخا ِر َ
اهلل أجميعن " َعبَّمنَا ظَلَ ْمنَا أَن ُف َ
اللجم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ,وال هغفر الذنوب اال أنت ,فاغفرلي مغفرة من عندك ,واعنمني انم أنمت الغفموع
الرنيم.
الج م مي ال مع م م مذبني فإن م مي ُمق م مر بالذي ق م م م مد ك م مان منم م م مي
فما لم مي نيلة اال عجاهم مي لعفم م موك فانطط األوزاع عنم م مي
هظم من الناس ب مي يرا واني لشر الناس ان لم معف عنم مي
ْلق آدف عليه السالف
أنبوي في اهلل ..قصة عواها الحبيب محمد ئلي اهلل عليه و لم ,في ك هوف ,في ك نلقمة ,نوعمرل لقصمة ذكرهما لنما
وقصجا علينا نبيبنا ع ولنا محمد ئلي اهلل عليه و لم ,قد هكون أئلجا في القرآن وقد مكون قصة جدهدة ,ممن عنمد
َّ
وني * َعلَّ َمهُ َش ِده ُد الْ ُق َوى " النىم 5 :4
الحبيب محمد الذي ال هنطق عن الجوى " اِ ْن ُه َو اَِّال َو ْن ٌي هُ َ
وال شم أن القصممة األولممي مموكون عممن أبينمما آدف عممن أبمي البشمر ,عممن أبمي هرهممرة عضمي اهلل عنممه ,عممن النبمي ئمملي اهلل
عليممه و مملم قممال " :لممق اهلل آدف وقولممه مموون ذعاعما ,ثممم قممال :اذهممب فسمملم علممي أولام مممن المالهكممة ,فا ممومع ممما
هحيون  ,محيو ومحية ذعهو  ,فقمال :السمالف علميكم ,فقمالوا :السمالف عليم وعنممة اهلل ,فمزادوه :وعنممة اهلل ,فكم
من هد

الىنة علي ئوعة آدف ,فلم هزل الخلق هنقص نوي اآلن " ئحيح البخاعي
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ْل ُق آدف طره عبنا مباعك ومعالي في كوابه
ال عبُّ َ لِلْمالهِ َك ِة اِنِّي ج ِ
اع ٌ فِي األ َْع ِ
ل َ لِي َفة " البقرة23:
َ
َ
"واِ ْذ قَ َ َ
نقرأ في وعة البقرةَ :
مت فِيم ِمه ِمممن ع ِ
مال عبُّم لِلْم َالهِ َكم ِمة اِنِّممي َ ممالِ ٌق ب َ ِ
مال ِمممن نممسإ مسممنُ س
ْصم س
ونممي
ون * فَمِإذَا َ م َّموهْموُهُ َونَم َف ْخم ُ
ئل َ
شممرا مم ْمن َ
َ
ْ ََ َ ْ
ْ ُ
َ
"واِ ْذ قَم َ َ
ونقمرأ َ
َِّ ِ ِ
ِِ
الس ِ
اج ِدهن" الحىر 23 :32
يس أَبَي أَ ْن هَ ُكو َن َم َع َّ
س َى َد ال َْم َالهِ َكةُ ُكلُّ ُج ْم أ ْ
فَم َقعُوا لَهُ َ اجد َ
هن * فَ َ
َج َمعُو َن * اال ابْل َ
شرا ِمن قين * فَِإذَا َّوهموه ونَم َف ْخ ُ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ
هن *
ونقرأ أهضا "اِ ْذ قَ َ
ال َعبُّ لل َْم َاله َكة اِنِّي َ ال ٌق بَ َ ْ
َ ُْ ُ َ
ت فيه م ْن ُعونمي فَم َقعُموا لَمهُ َ ماجد َ
َِّ ِ ِ
ميس ا مموكبر وكممان مممن الكممافرهن" ص  14 :13القممرآن هقممص علينمما ف مي
مى َد ال َْم َالهِ َك مةُ ُكلُّ ُجم ْمم أ ْ
سم َ
فَ َ
َج َمعُممو َن * اال ابْلم َ
مواضع عدهدة قصة لق آدف..
والنبي ئلي اهلل عليه و لم هقول " :لقت المالهكة من نوع ,و لق الىان ممن مماع ممن نماع ,و لمق آدف ممما وئمف
لكم " ئحيح مسلم
أي مممن الومراب ,أي مممن الطممين ,أي مممن الحمممم المسممنون ,الصلصممال كالفخمماع ,والصلصممال هممو الطممين اذا جممف ,فمإذا
نقرمه أعطاك ئوما هقال له ئلصه ,وك همذه مرانم

لمق آدف ,فلمما لقمه اهلل مبماعك ومعمالي ,لقمه بشمرا مماف الخلقمة

بشرا وها ,فلم همر آدف بمرنلة النطفة ,وال العلقة ,وال المضعة ,وال مرنلة أن هكون جنينا في بطن أمه ,ولميس لمه أف
وليس له أب ,لقه اهلل من ممراب ثمم قمال لمه كمن ..فكمان آدف ,لقمه بيمده ,نفم فيمه ممن عونمه ,مبحانه ومعمالي ,وقمد
وعدت عدة أنادهث في قصة لق آدف..
مثال اإلماف الورمذي والنسماهي والبمزاع وابمن نبمان عووا لنما ممن قرهمق أبمي هرهمرة ,مرفوعما " :ان اهلل لمق آدف ممن ممراب
ثممم جعلممه قين ما ثممم مركممه نوممي اذا كممان نمممم مسممنونا لقممه وئمموعه ثممم مركممه نوممي اذا كممان ئلصمماال كالفخمماع ,قممال
فكان ابليس همر به فيقول لقمد لقمت ألممر عظميم ثمم نفم اهلل فيمه ممن عونمه فكمان أول شميء جمرى فيمه المرو بصمره
و ياشيمه فعطس فلقاه أنه نمد عبه فقال الرب هرنم عب " ...
وقد أوعد الحافظ بن نىر هذا الحدهث في أول شرنه لكواب أنادهمث األنبيماء ,وكمذل عمدة أنادهمث منجما مما عواه
أبو داود والورمذي وابن نبان وئمححه ممن نمدهث أبمي مو مي " ان اهلل معمالي لمق آدف ممن قبضمة قبضمجا ممن جميمع
األعل ,فىمماء بنممو آدف علممي قممدع األعل ,فىمماء مممنجم األنمممر ,واألبممي  ,واأل ممود ,وبممين ذلم  ,والسممج  ,والحممزن,
والخبيث ,والطيب "
وفي ندهث أنس " لما ئوع اهلل آدف في الىنة مركه ما شاء اهلل أن هوركه ,فىع ابليس هطيمف بمه ,هنظمر مما همو ,فلمما
عآه أجوف عرف أنه لق لقا ال هومال " ئحيح مسلم
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ا م آدف عربي أف أعىمي؟
وقممد ا ولممف أهم العلممم فمي ا ممم آدف ,هم هممو ا ممم عربمي ,أف ا ممم أعىممي؟ والكم موفمق علممي أن ا ممم آدف ممرمبط
بمُدممة األعل أو بمممدهم األعل لممون األدمممة :هعنمي لممون السممماع ,أمما األدهممم فجممو ممطح األعل ,وال شم أن آدف ُ لممق
من مراب األعل ,ومن قين األعل ألن اهلل لقه لألعل "اِنِّي ج ِ
اع ٌ فِي ْاأل َْع ِ
ل َ لِي َفة" البقرة23:
َ
أ كنه اهلل بعد ذل الىنة ليخر منجا بعد ذل بذنبه ومعصيوه علي أم أن هعود هو ومن أقما ممن ذعهومه المي الىنمة
ِ ِ
ِ
ف َعلَْي ِج ْم َوَال ُه ْم هَ ْح َزنُو َن " البقرة22 :
اي فَ َال َ ْو ٌ
" فَإ َّما هَمْميَمنَّ ُكم ِّمنِّي ُهدى فَ َمن مَب َع ُه َد َ
والشمماهد أن اهلل لممق آدف علممي ئمموعمه الومي أوجممده عليجمما ,علممي الجيامة الومي لقممه عليجمما ,لممم هنوقم فمي النشمممة أقمموعا
وال مردد في األعناف آجاال كذعهوه ,ب

لقه اهلل كامال وها ونف فيه من عونه وأ ىد له مالهكوه ,وأ كنه جنوه.

الشاهد أهضا من الحدهث أن ع ول اهلل أ برنا أن ذعهة آدف كانوا في الحىم والطول مونا بين مع لمق أبميجم ,ولكمن
الخلممق الزال هممنقص نوممي اآلن ,ألن أقوالنمما ليسممت علممي هممذه الصمموعة ,ولكممن الحبيممب محمممد ئمملي اهلل عليممه و مملم,
أ برنا أننا نمد

الىنمة  -نسممل اهلل أن هىعلنما واهماكم ممن أهلجما والسمابقين اليجما -نمد

الىنمة علمي هيامة آدف ,وال

شم أنمما أجسممادنا موغيممر وموبممدل ,نوممي أن جسممدك فمي العمماف الماضمي مخولممف مممماف اال مموالف عممن جسممدك فممي هممذه
السنة أو في السنة المقبلة؛ ألن الها الىسمم ممموت ومُخلمق الهما جدهمدة فمي الىسمم ,اإلنسمان عبمما هوعمرل للنممو
والطممول فمي ئممغره ,عبممما هوعممرل للسمممن ,وعبممما هوعممرل للنحافمة فمي نيامممه كلجمما ,كم هممذا ألن الىسممم ال هبقممي علممي
نال ,وانما هوغير وهوبدل كىسم ,وان بقي هو هو وئانبه هو ئانبه ,هذه نة اهلل مباعك ومعالي في لقه.
عالقه المالهكة بالبشر
عالق ممه آدف بالمالهكم مة وعالق ممه الى ممنس البش ممري بالمالهكم مة عالقم مة ن ممب وم ممودة ,الق ممرآن الكم مرهم ه م ِّ
مذكرنا أن المالهكم مة
َّ ِ
ِ
سمبِّ ُحو َن بِ َح ْمم ِمد َعبِّ ِجم ْمم َوهمُ ْ ِمنُمو َن بِم ِمه
هن هَ ْحملُممو َن ال َْعم ْمر َ
هسممغفرون لمممن فمي األعل ,وفممي مموعة غممافر " :الممذ َ
َ َوَمم ْمن َن ْولَممهُ هُ َ
ِ َِّ ِ
آمنُوا " غافر1 :
هن َ
َوهَ ْسوَمغْف ُرو َن للذ َ
فا مموغفاع المالهكم مة وا مموغفاع نمل مة الع ممرَ ,وم ممن ن ممول العممرَ م ممن المالهكم مة ,انم مما هممو للمم م منين م ممن بنم مي آدف ..
للمم منين مممن البشممر ,فعالقمة المالهكمة بالبشممر عالقممة ممرانم ..نممب ,والمالهكمة هكونممون معنمما فمي كم األنمموال ,معمي
ومع عقيب وعويد ,مل عن اليمين ومل عن الشمال قعيد ,معي ومعم الحفظمة ,هحفظموني وهحفظونم بمممر اهلل,
ومن أمر اهلل ,معنا المالهكة السيانين الذهن هرمادون مىالس الذكر ,معنا المالهكة الذهن هىومعون معنا في الصملوات
ائة في ئالمي العصر وئالة الفىر.
ه الء المالهكة أُمروا بالسىود آلدف فسىدوا ,لكن ابليس  -وقد كان معجم  -أبي وا وكبر ,وكان من الكافرهن.
ال أَنَا َ ْيم ٌر ِّم ْنهُ َ لَ ْقوَنِي ِمن نَّا سع َو َ لَ ْقوَهُ ِمن ِقي سن " ص17 :
" قَ َ
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ِ
ِ
ميم * َواِ َّن َعلَْيم َ لَ ْعنَوِمي اِلَمي هَم ْموِف المدِّه ِن" ص12 :11
فقدع اهلل مباعك ومعالي عليه الخرو "قَ َ
ال فَما ْ ُر ْ م ْنم َجما فَِإنمَّ َ َعج ٌ
فووعد اللعين أن هض ذعهة آدف اال العباد المخلَصين منجم ,وعبنا مباعك ومعالي أ برنا أن الشيطان لنا عدو..
ِ
ِ ِ
ِ
َئ َح ِ
"اِ َّن َّ
الس ِعي ِر" فاقر7 :
اب َّ
الش ْيطَا َن لَ ُك ْم َع ُد ٌّو فَامَّخ ُذوهُ َع ُد ًّوا اِنَّ َما هَ ْدعُو ن ْزبَهُ ليَ ُكونُوا م ْن أ ْ
محية اإل الف السالف
وقفة أ رى في هذه القصمة ..وهمي فمي الوحيمة ,الومي مص اهلل بجما بنمي آدف ,قمال اهلل آلدف :اذهمب فسملم علمي هم الء
اء ُكلَّ َجمما" البقممرة23 :
النفممر مممن المالهكمة ,فممانظر ممما هممردون بممه عليم ..؟ فممذهب آدف بوعلمميم مممن عبممه " َو َعلَّم َمم َ
آد َف ْاألَ ْ م َمم َ
فذهب وقال لجم :السالف علي  ,انجا محيمة اإل مالف ,ومحيمة اإل مالف السمالف ,والسمالف أممن وأممان ,ولجمذا جعلجما اهلل
محية أنبياهه وع له ومممين لجم من ك

وء.

ِ
نقرأ في وعة الصافات ,في آ رها " بحا َن عبِّم َ ع ِّ ِ ِ
ِ
ب
ْح ْمم ُد لِلَّ ِمه َع ِّ
ين * َوال َ
ُْ َ َ َ
ب الْع َّمزة َع َّمما هَصم ُفو َن * َو َ َمال ٌف َعلَمي ال ُْم ْر َ مل َ
ِ
ين " الصافات 323 :323
ال َْعالَم َ

ِ ِ
ِ
ِ
يم " الصمافات َ َ " , 337مال ٌف
وفي أثناء السوعة " َ َال ٌف َعلَي نُو س في ال َْعمالَم َ
ين " الصمافاتَ َ " , 17 :مال ٌف َعلَمي ابْم َمراه َ
ِ ِ
ين " الصافات323 :
َعلَي ُمو َ ي َو َه ُ
اعو َن " الصافات َ َ " , 333 :ال ٌف َعلَي ا ْل هَا َ
مسممليم اهلل علممي أنبياهمه وع ممله ممنة ثابومة موفممق عليجمما ,أهضما السممالف هممو محيمة المسمملمين فمي األعل ,هخمموص بجمما أهم
اإل الف ومن هنا ال هىموز لنما أن نوشماغ أو نوغافم عمن همذه الوحيمة ,وال أن نسموبدل بجما مما همو دونجما وانمما اذا نيما
بعضنا بعضا ,هحيي بعضنا بعضا بالسالف ,السالف عليكم وعنمة اهلل وبركامه ,وعليكم السالف وعنمة اهلل وبركامه.
وقد وعد عن عمران بن نصين عضي اهلل عنجما قال " جاء عج الي النبي ئلي اهلل عليه و ملم فقمال السمالف علميكم

مرد عليممه ثممم جلممس ,فقممال النبممي ئمملي اهلل عليممه و مملم :عشممر ,ثممم جمماء آ ممر ,فقممال :السممالف علمميكم وعنممة اهلل ,فم َّ
فم َّ
مرد
فىلممس ,فقممال :عشممرون ,ثممم جمماء آ ممر فقممال  :السممالف علمميكم وعنمممة اهلل وبركامممه ,فم َّ
مرد فىلممس ,فقممال :ثالثممون "
ئححه األلباني

وعبنا هقول " واِذَا نيِّيوم بِو ِحيَّ سة فَحيُّوا بِمَن ِ
ُّوها " النساء 27 :
َ ُ ُ َ
س َن م ْنم َجا أ َْو ُعد َ
َ
َْ
والنبي ئلي اهلل عليه و لم هخبرنا أن من نق المسلم علي المسلم عد السالف ,ومن نق الطرهق واعطاء الطرهمق نقمه
عد السمالف ,قممال ئمملي اهلل عليممه و مملم " :اهمماكم والىلمموس فممي الطرقممات فقممالوا :ممما لنمما بممد انممما هممي مىالسممنا نوحممد
فيجما ,قمال :فمإذا أبيموم اال المىمالس فممعطوا الطرهمق نقجما ,قمالوا :ومما نمق الطرهمق؟ قمال غم

البصمر ,وكمف األذى,

وعد السالف ,وأمر بالمعروف ,ونجي عن المنكر" ئحيح البخاعي
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وهخبرنا ئلي اهلل عليه و لم أن من األدب أنه " :هسملم الراكمب علمي الماشمي ,والماشمي علمي القاعمد ,والقليم علمي
الكثير " ئحيح مسلم
ك هذه آداب ,بم ان السمالف ا مم ممن أ مماء اهلل عمز وجم "كنما اذا ئملينا لمف النبمي ئملي اهلل عليمه و ملم قلنما:
السمالف علمي جبرهم ومكاهيم  ,السمالف علمي فمالن وفمالن ,فالوفمت الينما ع مول اهلل ئملي اهلل عليمه و ملم فقممال :ان اهلل
هو السالف ,فإذا ئلي أندكم فليق  :الوحيات هلل ,والصلوات والطيبات ,السالف علي أهجا النبمي وعنممة اهلل وبركاممه
السالف علينا وعلي عباد اهلل الصالحين ,فإنكم اذا قلوموها أئابت ك عبد هلل ئمالح فمي السمماء واألعل ,أشمجد أن
ال اله اال اهلل ,وأشجد أن محمدا عبده وع وله " ئحيح البخاعي
السالف محية أه الىنة
ونحن نقرأ في ذل آهات عدهدات ,في محية أه الىنة " اِ َّن الَّ ِذهن آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ ِ ِ
ِ
هممانِ ِج ْم
الصال َحات هَم ْجمده ِج ْم َعبمُّ ُجمم بِإ َ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ميم * َد ْعممو ِ
اهم أ ِ
مَ ْىم ِري ِمممن مَ ْحمموِ ِجم ْاألَنْمجمماع فِممي جنَّم ِ
مات الن َِّعم ِ
َن
َُ
َ
اه ْم ف َيجمما ُ م ْمب َحانَ َ اللَّ ُجم َّمم َومَحيَّموُم ُج ْم ف َيجمما َ م َمال ٌف َوآ م ُمر َد ْعم َمو ُ ْ
ُ َ ُ
ِ
ين " هونس 33 :7
ْح ْم ُد لِلَّ ِه َع ِّ
ال َ
ب ال َْعالَم َ
َّات َع ْد سن ه ْد ُ لُونَم َجا ومن ئلَح ِمن آباهِ ِجم وأَ ْزو ِ
اج ِج ْم َوذُ ِّعهَّامِ ِج ْم َوال َْم َالهِ َكةُ هَ ْد ُ لُو َن َعلَْي ِجم ِّممن ُكم ِّ بَ س
ماب *
نقرأ أهضا " َجن ُ
َ
ََ َ َ ْ َ ْ َ َ
ئبَم ْرمُ ْم فَنِ ْع َم عُ ْقبَي َّ
الدا ِع " الرعد 34 :32
َ َال ٌف َعلَْي ُكم بِ َما َ
فنسمل اهلل العظيم عب العرَ الكمرهم أن هوفقنما واهماكم للسمالف ,واألممن ,واألممان ,والىنمة ,فمي همذه األهماف المباعكمات
وأن هوفقنا وأن هوقب منا ئالح األعمال ,وأن هىنبا الضاللة والزهم والزلم  ,انمه ولمي ذلم والقمادع عليمه ,وئم ِّ اللجمم

علي نبينا محمد وعلي آله وئحبه ,وشكر اهلل لكم.
والسالف عليكم وعنمة اهلل وبركامه
مم بحمد اهلل

شاهدوا الدعس للنشر علي النت في قسم مفره الدعوس مفضلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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