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السالم طؾقؽم ورحؿة اهلل وبركاته..
الحؿد هلل الد ي أرسد رسددهله محؿد ً ا -صددؾ اهلل طؾقدده وسددؾم -بالفد ى وديد
الحد ل ُقظفددره طؾد الد ي كؾدده وكػد بدداهلل شددفق وأشددف أن ال إلدده إال اهلل وحد ه ال
إقدرارا بده وتهحقد ً ا وأشدف أن محؿد ً ا -صدؾ اهلل طؾقده وسدؾم -طبد اهلل
شريك لده
ً
ورسهله الؾفم ص وسؾم وبارك طؾقه وطؾ آله وصحبه ومد اتبد سدبقؾفم بنحسدان
إل يهم ال ي .
أما بع ُ :
فددنن اهلل -تبددارك وتعددال  -ق د أرس د أكبقدداءه ورسددؾه -طؾددقفم الصددالة والسددالم
جؿق ًعا -م ل ن كبقفم أبقـا آدم -طؾقه السالم -وبعد ه ابـده كده -طؾقده السدالم -إلد
كبقـا محؿ -طؾقفم الصالة والسالم جؿق ًعا -بؿا آتاهم م الؽتاب والحؽؿة والف ي
والسـة إل األمم برهبم -تبارك وتعال ُ -معرفق

ولحؼه -سبحاكه وتعال ُ -مبقـق

وألداء حؼه إلقه -ج وطال -بدنخالص وطؾد وفد مدا شدر داطدق
واستؼام طؾ ه اهم مبشري

ولؿد أصداطفم

ولؿ أطرض طـفم وطارضفم مـ ري .

وكان فقؿا أكزل اهلل -ج وطال -طؾقفم مؿا ي طهن به الـاس و َيؾػتهن كظرهم إلقه
است ً
الال به طؾ حؼه -سبحاكه وتعال  -ومطالبة بالزم ذلك وهه أن يمدى حؼه إلقده
ج وطال -وهده العبدادة بؿدا شدر وطؾد الهجده الد ي شدر وطؾد مـفدا كبقدهورسهله ال ي أرسؾه إلقفم لقطا ويتب أن َيؾػت الرسد -طؾدقفم الصدالة والسدالم-
أكظار الـاس بؿا اشتؿ طؾقده الؽتداب الد ي أمدروا بتبؾقغده وبقاكده والسدـة التد أمدروا

القصي
غي هللا | فضيلة الشيخ عبد هللا بن صالح
ر
هل من خالق ر

ِ
هداد َيق ِ إلد اهلل -سدبحاكه
بتطبقؼفا وأن يؽهن لؾـاس أئؿة فقفا لػت الـظر إل كتدابق
وتعال .
األول :الؽتاب الؿسطهر وهه ال ي أكزل طؾقفم شريعة لفم ولألمة الت أرسدؾها
إلقفا م كتب اهلل الؿـزلة فنن ك كب م أكبقاء والرس -طؾدقفم الصدالة والسدالم-
ُكُؾف أن ُي َبق ُ الؽتاب ال ي ُكُؾف به بلقهاله وأفعاله وأحهاله وأقاريره لؿا فعد الـداس
فقه م ة بؼائده فدقفم مهاف ًؼدا لؾحد

وإكؽداره طؾدقفم مدا خدالػها فقده الحد وبقدان وجده

الصهاب فقه طؾ ه ا اتػؼت الرس والرساالت.
والؽتاب الثاين :لػت كظرهم إل كتاب مـظهر وهه ه ا الؽهن ال ي كهكده اهلل -
ماثال أمام أكظار الـاس بسؿائه وأرضه وبحداره وجبالده وسدفهله ووئداده
ً
ج وطال-
وكباته وسـ اهلل تعال فقه وفقؿا بق

ما طؾد األرض ومدا تحدت السدؿاء مد الخؾد

الؿطردة مـ أول الزمان إل زمان الرسالة الت جاءهتم والرسهل الد ي ُبعدث إلدقفم
فؽدان ذكددر أسدؿاء اهلل تعددال الحسدـ وأوصددافه العؾد وأفعالدده الحؽقؿدة الد ائرة بددق
الػض والرحؿة أو الع ل والحؽؿة ما ي ل طؾد وجدهب طبدادة اهلل تعدال وحد ه ال
شريك له بؿا شر وطؾ الهجه ال ي شر وطؾ هد ي وسدـة الـبد الؿرسد إلدقفم
لقطا ويتب وكان م ذلك ما تؿ

كثقرا وأب ى وأطداد مد
اهلل -تبارك وتعال  -به ً

ذكر اسؿه -ج وطال -الخال والخالق والدرازق والدرزاق وصدػته الخؾد والدرزق
وفعؾدده أكدده يخؾ د ويددرزق وكحدده ذل دك م د أفعالدده -ج د وطددال -ال الددة طؾ د فضددؾه
ورحؿته أو ط له وحؽؿته لتؽهن ُمـبفة لؾـاس طؾ وجهب طبادته -ج وطدال -بؿدا
شر وأهنم مؼبهلهن طؾ الػـاء والؿهت واالكتؼال م طالم ال كقا إل طدالم الدزز،
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ثم اآلخرة وأهنم مسدمولهن طؿدا تعبد بده مد اطتؼدادات الؼؾدهب وأطؿالفدا وأقدهال
األلس د

وأطؿددال الجددهار

وأخددالق الـػددهس م د محاسددـفا ومؽارمفددا أو رديئفددا

وسػساففا.
فؾقع وا لؾسدمال جها ًبدا ولدقؽ الجدهاب صدها ًبا وأبؾد وأطظدم الرسد -طؾدقفم
الصالة والسالم -الـبقق والؿرسؾق -طؾقفم الصالة والسالم جؿق ًعا -بقا ًكا وكصقحة
والؽ بؾق ٌ يف بقاكده وكصدقحته وه يده وسدـته كبقـدا محؿد -صدؾ اهلل طؾقده وسدؾم-
قائالَ « :أيفدا الـداس! إِكده ي ِ
هشد ُك َأن َيدلتِ َقـ ِ َر ُسد ُ
هل
ً
ال ي خاصب الـاس يف حجة الهدا
ُ
َ
ُُ
هن َطـ َ .ف َؿا َأك ُتم َقدائِ ُؾ َ
قب َوإِك ُؽم َمس ُمو ُل َ
هن؟» قدالها :كشدف أكدك قد بؾغدت
َرب َف ُل ِج َ
وكصحت وأديت .رف الـب -صؾ اهلل طؾقه وسؾم -أصبعه السدباحة إلد السدؿاء ثدم
كؽتفا طؾقفم وقال« :الؾ ُفم اش َف َط َؾق ِفم» وكان -صؾ اهلل طؾقه وسدؾم -يف الؿـاسدك
يؼددهلُ « :خ د ُ وا َطـ د مـَ ِ
اس د َؽ ُؽم َف د َال َأد ِري َل َعؾ د َال َأل َؼ دا ُكم َبع د َ َط دامِ َه د َ ا» فؽددان
َ
ك لك.
فؽان الؼرآن العظقم ال ي أكزل طؾ الـب محؿ -صدؾ اهلل طؾقده وسدؾم -خداتم
الـبقق والؿرسؾق

وأطظدم الشدػق لؾخالئد غد ً ا بدق يد ي رب العدالؿق

األول لؾؿممـق يف دخهل جـة رب العالؿق
الخؾ

وفع أكه يخؾ

والشداف

ذكر مدا يتعؾد باسدم اهلل الخدال وصدػته

وآثار ذلك ومظداهره ومدا يـبغد أن هتد ي تؾدك األمدهر إلقده

وتػسدقرا لؿدا أجؿد
وتػصقال لده وبقا ًكًدا لده
ً
تلكق ً ا لؽتاب اهلل تعال
ً
أصؾ أو ما كان طا ًما إل غقر ذلك م فـهن البقان.

وتخصقصدا لؿدا
ً

القصي
غي هللا | فضيلة الشيخ عبد هللا بن صالح
ر
هل من خالق ر

وم ذلك قهله -صؾ اهلل طؾقده وسدؾم -يف الحد يث الصدحق َ « :كَد َ
اهلل َت َعدا َل
ان ُ
َو َلم َي ُؽ َش ٌء َقب َؾ ُه» ويف روايةَ « :م َع ُه» وكتب يف ال كر ك ش ء وم ذلدك إخبداره
اهلل ال َؼ َؾد ُم َف َؼد َال َلد ُه :اك ُتُدبَ .قد َالَ :مدا
-صؾ اهلل طؾقه وسؾم -بؼهله« :إِن َأو َل َما َخ َؾد َ ُ

َأك ُتب؟ َق َال :اك ُتب ما ُهه َكائِ إِ َلد يده ِم ال ِؼقامد ِة َفجدرى بِد َ ل ِ َك َقبد َ َخؾد ِ السدؿاو ِ
ات
َ َ
ٌ
َ َ
ُ
َ
َ َ
َ َ
َواألَر ِ
ف َسـَ ٍة» وهؽ ا أخز الـب -صدؾ اهلل طؾقده وسدؾم -إخبدارات
ض بِ َخؿ ِسق َ َأل َ
كثقرة تتعؾ بآثدار اسدؿه -جد وطدال -الخدال وصدػته الخؾد وفعؾده أكده يخؾد

ومدا

يؾح ب لك م الحؽؿدة الد ائرة بدق الػضد والرحؿدة أو العد ل والحؽؿدة الػضد
والرحؿة طؾ م أصا اهلل تعال واتؼداه والعد ل والحؽؿدة إذا شداء اهلل تعدال فدقؿ
طص طؾ اختالف درجات العصاة وأحهالفم.
وخصهصدا الؼدرآن العظدقم الد ي هده خداتم
فؽان ه ا تدردد يف كتدب اهلل الؿـزلدة
ً
الؽتب والؿفقؿ طؾقفا بصق متـهطة وأسالقب بؾقغة ولػت األكظار إلد مخؾهقدات
طامددة وخاصددة يف األرض ويف السددؿاء ثابتددة وسددقارة فاكقددة ومتج د دة ويف األكػددس
واآلفاق وأحهال الـاس فتـهطت اإلشارة إل ذكر الخؾ واإلشادة به.
فؽان م ذلك إثبات أن اهلل تعال هه الخالق العؾقم وأكه خال كد شد ء وأكده
ال خال معه م دوكه وأكه خؾ كد شد ء فؼد ره تؼد ير وأن خؾؼده سدبحاكه لؾشد ء
مسبهق بدالعؾم وهد ا العؾدم مثبدت يف أم الؽتداب وهد ه الؿرتبدة األولد مد مراتدب
الؼ ر اإليؿان بالؼ ر وه العؾم والؽتابة ثم الؿرتبدة الثاكقدة األخقدرة وهد الؿشدقئة
والخؾ

وأن الش ء ال ي سب يف طؾم اهلل تعال وجرى به قؾؿه أن يخؾؼه يهج ه اهلل

-ج وطال -يف زماكه ويف مؽاكه وطؾ كقػقته وصػته وطؾ أحسد أحهالده وأكؿؾفدا
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ولؾحؽؿة الت يخؾ لفا وأن ك مخؾهق أحس اهلل خؾؼه وه اه لؿا خؾد لده هد ً ى
طؼؾ ًّقا وه ً ى شرط ًّقا وه ًى فطر ًّيا وه ًى ق ر ًيا وهؽ ا.
فاهلل تعال وح ه هه الخال وما سهاه مخؾهق ال خال معه وال رب سدهاه وأن
مؼتض ذلك أن يػرد -سبحاكه وتعال  -باإللفقة فال إله إال هه ال إله ح إال هده -
سددبحاكه وتعددال  -فددال تـبغ د العبددادة إال لدده وال يسددتحؼفا أح د سددهاه وال يعب د -
سبحاكه وتعال  -إال وقت مدا شدر وطؾد هد ي وسدـ كبقده ورسدهله -طؾقده الصدالة
والسالم -ال ي أرسؾه إلد الػئدة والؼدهم مد الـداس لقفد يفم إلد اهلل -جد وطدال-
ول لك قال تعال ﴿ :إِن م ُأم ٍة إِال َخال فِقفا َك ِ ير﴾ [فداصر ]42 :وقال﴿ :ل ِ ُؽ َقه ٍم َه ٍ
اد﴾
َ
ٌ
دهل إِال ُكد ِ
دك مِد رس ٍ
دهح إِ َلق ِده َأكد ُه َ
﴿و َمددا َأر َسدؾـََا مِد َقبؾِ َ
ال إِ َلد َه إِال َأ َكددا
[الرطد  ]7 :وقدالَ :
ُ
ون﴾ [األكبقاء ]42 :وقال﴿ :و َل َؼ بعثـََا فِ ُكُد ُأم ٍدة رس ً ِ
َفاطب ُ ِ
اهلل َواج َتَـ ِ ُبدها
ََ
َ
ُ
ُ
دهال َأن اط ُبد ُ وا َ
ِ
ِ
ِ
الطا ُغ َ ِ
دقروا فِد األَر ِ
ض
اهلل َومدـ ُفم مد َحؼدت َط َؾقده الضدال َل ُة َفس ُ
هت َفؿدـ ُفم مد َهد َ ى ُ
ف َك َ ِ
اهلل َ
ال َيفد ِ ي َمد
َفاك ُظ ُروا َكَق َ
َان َطاق َبد ُة ُ
الؿ َؽد بِق َ * إِن َتح ِدرص َط َؾد ُهد َ ُاهم َفدنِن َ
ي ِض وما َلفم م ك ِ
اص ِري َ ﴾ [الـح .]78 - 77 :
َ َ ُ
ُ
دهن ل ِؾـد ِ
﴿ر ُسد ًدال م َبشد ِدري َ َو ُمـ د ِ ِري َ ل ِد َئال َي ُؽد َ
داس َط َؾ د اهللِ ُحج د ٌة َبع د َ
قددال تعددال ُ :
الر ُس ِِ﴾ [الـساء.]562 :
يف آي كثقرة تتعؾ هب ا الؿهضه فؽان التهحق أو ذكر تهحق الربهبقة واألسؿاء
والصددػات دلقؾددق قطعقددق لؾ د طهة إل د إفددراد اهلل -ج د وطددال -باإللفقددة وطبادتدده -
سبحاكه وتعال  -بؿا شر وأن اهلل -ج وطال -أحس كد شد ء خؾؼده وأتؼد كد
ش ء صـعه وأن العاق ال يرى يف خؾ الرحؿ م تػاوت يف كد كده وجدـس مد
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الؿخؾهقات ال يسدتطق مؽؾدف أن يـتؼد خؾ ًؼدا مد خؾد اهلل -جد وطدال -اكتؼداد لده
شلكه إكؿا يؽهن االكتؼاد م الؿعرضق والؿعارضق والؿؽ بق الؿعاك ي بال حجدة
وال برهان ب بشبفات وضؾؿات يؾ بعضفا بعض وهؽ ا.
وكان مؿا يتعؾ ب لك :إثبات أن اهلل تعال ألن اسؿه الخال وصػته الخؾد وأكده
يخؾ ما يشاء -جد وطدال -أكده ال يدزال ولد يدزال طؾد ذلدك فؾدم يؽد اهلل -جد
﴿ َيخ ُؾد ُ َمدا َي َشدا ُء

معطدال مد الخؾد
ً
وطال -يف يهم أو لحظدة أو أي جدزء مد الزمدان
ِ
ِ
﴿و ُه َده َ
الخدال ُق
قم ال َؼ ُير﴾ [الرومَ ]22 :
َو َيخ َت َُار﴾ [الؼصصَ ﴿ ]68 :يخ ُؾ ُ َما َي َشا ُء َو ُه َه ال َعؾ ُ
ِ
قم﴾ [يس ]85 :ب ك لحؽؿة فؽاكت هد ه مد الؾػتدات الؾطقػدة والبؾقغدة لؾعؼدالء
ال َعؾ ُ

ألج أن يهح وا اهلل -تبارك وتعال  -يف شلكه وخصائصه وحؼده رغبدة يف ثهابده وح ًّبدا
ً
وإجالال له ورهبة م طؼابه وح ًرا م مهجبات سخطه وتبعات ذلك.
وتعظقؿا
ً
وأن اهلل -تبارك وتعال  -يخؾد األشدقاء وفد مدا تؼتضدقه حؽؿتده فقخؾد أشدقا ًء
ت ريج ًقا ويخؾد أشدقا ًء بؼهلده لؾشد ء كد فقؽدهن وأكده ال يستعصد طؾقده -سدبحاكه
وتعال  -مخؾهق كائ ما كان وأن اهلل تعال خؾ أكها الخؾ طؾ كثرهتا وتـهطفدا
وتع د أجـاسفا واختالف الغاية والحؽؿة م خؾؼفا ومدا فقفدا مد الخصدائص التد
تؿقزها ط غقرها ب ما فقفا م الخقر لجؿؾة الـاس ولخاصة الؿممـق وما فقفدا مد
الشر والبالء لؽ صـف بحسبه وغقر ذلك وأن التؿسك بالشر رحؿة م اهلل -جد
وطال -بخؾؼه الؿؽؾػق بالتؿسك به ل ُق َحصؾها خقر ما تجري به الؿؼادير ويتؼدها شدر
ما تجري به الؿؼادير ويزدادوا به ُه ً ى وصقب ٍ
حقاة وتهثق صؾة باهلل -ج وطدال-
َ
وزيادة خضه وإيؿان به -سبحاكه وتعال  -وتحب ًبا إلقده واسدتزادة مد فضدؾه ورزقده
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وتـبقفا طؾ خطدر الغػؾدة طـده واإلطدراض
وه اه وهتقئة لؽرامتفم يف ال كقا واآلخرة
ً
طد حؼدده والتؼصددقر يف حؼده والؿعارضددة لؿددا أرسد بدده رسددؾه و ..لخؾؼدده وصددرف
الـاس ط ه اه وأن ذلك مؿدا يشدؼ مد تعاصداه ودام طؾقده حتد لؼد اهلل بده شدؼا ًء
أب ًّيا وط ا ًبا سرم ًّيا يؿت م ال كقا إل الزز ،إل اآلخرة.
﴿ َم َط ِؿ َ َصال ِ ًحا م َذ َك ٍَدر َأو ُأك َثد َو ُه َده ُمدممِ ٌ َف َؾـُُحقِ َقـد ُه َح َقدا ًة َصق َبد ًة َو َلـََج ِدز َيـ ُفم
َأج َر ُهم بِ َلح َس ِ َما َكَا ُكُها َيع َؿ ُؾ َ
اي َفالَ َي ِض َو َ
ال َيش َؼ *
هن﴾ [الـحد َ ﴿ ]97 :ف َؿ ِ ات َب َ ُه َ َ
ِ ِ
َو َم َأط َر َض َط ِذك ِري َفدنِن َلد ُه َم ِع َ
در ُه َيده َم الؼ َقا َمدة َأط َؿد ﴾ [صده547 :
قشد ًة َضدـ ًؽا َو َكَح ُش ُ
.]542
وذكر اهلل -ج وطال -أه اإليؿان بالجـدة ومدا فقفدا مد ألدهان الـعدقم وأصدـاف
التؽريم والخؾهد األب ي والـعدقم السدرم ي وكبده وزجدر أهد الـدار مد الؼقدام مد
الع اب الش ي الؿتـه وأهنم خال ون فقفا أب ا ويف ط اب متج د إل غقر ذلدك
ك ه ا ُذكدر هبد ه الصدق وبتؾدك األسدالقب وبتـده العبدارات وصدـهف الؿخاصبدات
وطؾ استؿرار الرسداالت وخطداب األمدم الؿتـهطدة والؿتعاقبدة ألجد ه ايدة الخؾد
لؾح

والسعادة لؿري ي السعادة سدعادة أب يدة تؿتد مد الد كقا إلد اآلخدرة وزجدر

الؿعرض طـه بالشؼاء األب ي والع اب السرم ي.
وم ذلك ما َيؾػت الـظر يف شلن الخؾ

أن ه ه الؿخؾهقدات طؾد تـهطفدا وغقدر

ذلك أهنا مـفا ما يب أ م بعض ويتطهر ويعظم ويضخم وك ا وك ا ثم يب أ بالتـاقص
والتآك حت يػـ

يسقرا ومـفا ما هه مستؿر إل
تغقرا ً
ومـفا ما هه ثابت ال يتغقر إال ً
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أج

ومـفا ما هه ك ما ارتػ طظم واتس واسدتغـ طالقده طؿدا دوكده واحتدا لؿدا

هه أطؾ مـه.
ك ه ا لػت كظر إل تهحق اهلل -ج وطال -وأكه هه الؿتػدرد بدالخؾ والدزرق
والف ى والضالل واإلضالل وإل غقر ذلك وأكه -سبحاكه وتعال  -طؾ كد شد ء
ق ير وأكه لطقف بعباده يرزق م يشاء وهه الؼهي العزيدز وأن رحؿتده وسدعت كد
ش ء وفضؾه طم ك ح

وأكه اختص الؿممـق برحؿة خاصة وفضد خداص مؿتد

ومزي م ال كقا إل الزز ،إل اآلخرة ك ه ه لػتات ترد بنشارات لطقػة وطبارات
مهجزة يف ذكر اسم اهلل تعال الخال وصػته الخؾ وفعؾده أكده يخؾد وفقؿدا خؾد مد
أكها الؿخؾهقدات الخػقدة والظداهرة الثابتدة والسدقارة الػاكقدة والؿتجد دة والسدابؼة
والالحؼة.
ك لك مد الؾػتدات يف هد ا الشدلن :أن اهلل تعدال فضد بعدض الؿخؾهقدات طؾد
بعض وأكه كؿا أكه يخؾ ما يشاء ففه يختار -جد وطدال -ولده الحؽؿدة يف االختقدار
والتػضق

كثقدرا مد خؾؼده
وم ذلك ما ذكر ما يتعؾد بداب آدم وأن اهلل فضدؾه طؾد
ً

﴿و َمدا
تػضق وحؿؾه يف الز والبحر ورزقه م الطقبات وأن اهلل تعال خؾؼه لعبادتده َ
ون * مدا ُأ ِريد ُ مِدـفم مد رز ٍق ومدا ُأ ِريد ُ َأن يط ِعؿ ِ
اإلكس إِال ل ِقعب ُ ِ
َخ َؾؼ ُت ِ
دهن﴾
ُ
َ ُ
الج َو ِ َ
ُ ُ
َ َ
َ
[ال اريات]27 26 :

وهؽ ا فتج هد ه الؾػتدات ألجد أن يد كر اهلل -جد وطدال -و ُيثـد

طؾقدده بؿددا هدده أهؾدده بلسددؿائه وصددػاته ويشددؽر -سددبحاكه وتعددال  -طؾدد إحسدداكه
وإفضاله ويستغػر -ج وطال -ويتداب إلقده مد التؼصدقر يف حؼده ويحتسدب هب ايدة
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خؾؼه إلقه والح ر م أن يصد ر مد اإلكسدان قدهل أو فعد أو حدال يصد طد سدبقؾه
ويض الـاس ط ه اه ك ه ه متعؾؼة هب ا.
أيضا :أن اهلل تعؾم ما كان هه الؿـػر بالخؾ والؿؾدك
ومؿا َيؾػت الـظر م ذلك ً
والت بقر واإلحقداء واإلماتدة والـػد والضدر فدال يؽدهن الشد ء إال مـده وال يؽدهن مد
الخؾد شد ء مددا يتعؾد هبد ا إال بددنذن اهلل تعدال برتتددب الؿسددبب طؾد السددبب وإزالددة
الؿدداك أو ط د م ذلددك ولدده الحؽددم -سددبحاكه وتعددال  -يف كددال األمددري

فقدده لػت دات

مثال أن اهلل تعال لؿدا فدر مد خؾد الخؾد قامدت الدرحم
ألحؽام شرطقة م ذلك ً
وقالددت :يددا ربد هد ا مؼددام العائد بددك مد الؼطقعددة .فؼددال اهلل -تبددارك وتعددال  :-أمددا
ترضق أن أص م وصؾك وأقط م قطعك؟ قالت :بؾ  .قال :لك ذلك .وتعؾؼدت
بالعرش تؼهل :م وصؾـ وصؾه اهلل وم قطعـ قطعه اهلل .يف أخبار متعؾؼدة بد لك:
ألن ه ا ش ء م الخؾ لؽ تتعؾ به أحؽام شرطقة لؽ الؿؽؾػق

ك بحسبه.

تحريؿدا
مثال م أبسط ش ء يتفداون بده كثقدر مد الـداس :أن اهلل حدرم
وم ذلك ً
ً
قطع ًّقا أن يضاه -سبحاكه وتعال  -يف خؾؼه ففه سبحاكه الخال

البارئ الؿصدهر

فال يجهز أن يضاه يف خؾؼه ولد لك جداءت كصدهص صدحقحة وصدريحة يف الـفد
ط التصهير واختؾدف حؽدم التصدهير يف ذلدك بحسدب أثدره طؾد العؼقد ة فتصدهير
لصددرف الـدداس ط د طبددادة اهلل تعددال إل د طبددادة خؾؼدده وه د ا أش د الؽػددر وأطظؿدده
وتصهير فقه مضاهاة هلل تعال وهتهي مد شدلكه وتعؾقد بخؾؼده لؾؿصدهر مد الخؾد
ٌ
أيضا فقده شد ء مد الػضدهل وال
وه ا كػر طظقم وجرم كبقر وتصهير م ه ا الشلن ً
تد طه إلقدده حاجددة وفقدده مبالغددة وادطدداء وأخد اسددم الؿصددهر وكسددبة التصددهير إلقدده
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واالجتفاد يف تؼريب الصهرة الؿصهرة لؾصهرة الت صهرها اهلل وه ه كبقرة م كبائر
ال كهب ومهبؼة م الؿهبؼات الت تحتا إل تهبدة صدادقة كصده وطد قدرب هد ه
أيضا والح ر م مـازطة اهلل -طز وج  -يف اسؿه يف هد ا الشدلن
أمهر متعؾؼة بالخؾ
ً
ويف وصػه الؿتعؾ هب ا الشلن وما يمثر يف ه ا الشلن ويف فعؾه -ج وطال.
أيضدا تػصدق لؿدا أشدرت إلقده سداب ًؼا لػدت
وجهد ه ا الخؾ الؿاث أمام الـداس ً
الـظر إلقه وأن تمخ مـه العزة.
وأذكددر العددزة يف شددقئق

األول :االسددت الل ب د لك طؾ د كؿددال ق د رة اهلل -ج د

وطددال -وسدداب طؾؿدده وحؽؿتدده وفضددؾه ورحؿتدده يف إيجدداد هدد ا الشدد ء الؿخؾددهق
دلدقال
وتسخقره لعباده أو ط له وحؽؿته يف إيجاد ذلدك الشد ء وأن اهلل تعدال يجعؾده ً
طؾ ش ة طؼهبتده يف الد كقا ومدا اد َخد َره اهلل لعصداته يدهم الؼقامدة ومـفدا مدا يجؿد بدق
األمري

خؾ السؿاوات واألرض أكز م خؾد الـداس والسدؿاء مسدخرة بؿدا فقفدا

م الؽهاكب السقارة وما فقفا م السحاب وما فقفدا مد الريدا وغقدر ذلدك لؿصدال
العبدداد ومـددافعفم الؿتـهطددة والؿتعد دة والؿتجد دة ويف كػددس الهقددت يف هد ا كِد ارة
أهؾؽت أمم أهؾؽت أمدة بدالغرق وأهؾؽدت أمدة بدالحرق وأهؾؽدت أمدة بالصداطؼة
وأهؾؽت أمة بؽ ا وك ا وأهؾؽت ك ا وك ا بدالري العؼدقم وبالصدقحة وكد ا وكد ا
ه ا الؾػت واض ج ًّ .
دف ُخؾِ َؼددت * وإِ َل د السددؿ ِ
ون إِ َلد ِ
﴿ َأ َفدالَ َيـ ُظد ُدر َ
دف ُرفِ َعددت * َوإِ َل د
اء َكَقد َ
اإلبِد ِ َكَقد َ
َ
َ
الج َب ِ
ِ
ف ُك ُِص َبت * َوإِ َل األَر ِ
دت
ض َكَق َ
ال َكَق َ
دت ُمد َ ك ٌر * َلس َ
ف ُسطِ َحت * َف َ كر إِك َؿدا َأك َ

ر
محاضات | قل هذه سبيل
سلسلة

ِ
اب األَك َب َر * إِن إِ َلقـََا إِ َيا َب ُفم * ُثم
اهلل ال َع َ َ
َط َؾق ِفم بِ ُؿ َسقطر* إِال َم َت َهل َو َك َػ َر * َف ُق َع ُب ُه ُ
إِن َط َؾقـََا ِح َسا َب ُفم﴾ [الغاشقةَ ﴿ ]46 -57 :أ َو َلم َي ِس ُقروا فِ األَر ِ
ض َف َقـ ُ
ظ ُروا﴾ [الروم]9 :
ِ

﴿ ُق ِ اك ُظروا مدا َذا فِد السدؿه ِ
ات َواألَر ِ
دات َوالـد ُ ُر َطد َقده ٍم ال
ض َو َمدا ُتغـِد اآل َي ُ
ََ
ُ َ

ُيممـُ َ
ُهن﴾ [يهكس]505 :

وهؽ ا.

ه ه لػتدات تتعؾد هبد ا وأن اهلل -طدز وجد ُ -مـََدزه طد أن يخؾد شدق ًئا طبدث أو
يجع مخؾه ًقا س ى دون تهجقه لؿا خؾ له وه ا التهجقه قد يؽدهن فطر ًيدا قد ر ًيا أو
أيضدا فؽد هد ا فقده داللدة طؾد أن األمدر كؾده هلل تعدال
ق يؽهن شرط ًّقا ق ر ًيا ً

فدلمر

الخؾ د والؿؾددك والت د بقر هلل -ج د وطددال -كؿددا أن أمددر الشددر وهنايددة الؿخؾهقددات
والزيات إل اهلل -ج وطال -فؽؿا ابت ئ الخؾ يعهد إلقه ابتد أ الخؾد مـده -جد
وطال -يعهد إلقه وجزاء الؿؽؾػق طؾقه وك مخؾهق خؾؼه اهلل تعدال يدمدي غرضده
الحؽؿة م خؾؼه شد ء بالتسدخقر والتؼد ير وشد ء بداألمر الشدرط

والد ي يحؿد

طؾقه التبشقر واإلك ار.
وجؿد أحببدت أن َألػدت الـظدر إلقفدا حتد يعدرف كد طاقد مد
فف ه إشارات ُ
الؿسؾؿق وم الؽافري أن ه ا الخؾ لحؽؿة وأكه كاشئ طد قد رة هلل تعدال وطدزة
وطؾددم ولحؽؿددة أو حؽؿددة يف الخؾدد

وأن الـدداس الؿؽؾػددق مسددمولهن طدد هدد ا

ومجزيق طؾقه وأهنم ال ب أن يعتز به ويفت وا به إل طبادة اهلل -ج وطال -ول لك
اهلل -طددز وج د  -تػددرد يعـ د مجؿدده مددا يتعؾ د هب د ا :أن اهلل تػددرد باإليجدداد إيجدداد
الؿخؾهق طؾ وجه ما سب به العؾم وما جدرى بده الؼد ر وحسدب الزمدان والؿؽدان
وإم اده أو إط اده لؿا خؾ له وإم اده لقمدي ما خؾ له إم ا ًدا ق ر ًّيا وإم ا ًدا شدرط ًّقا
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لؽ مخؾهق بحسبه ال ب أن يتـبه لف ا وأن الزطم بلن ه ا الؽهن بؿا فقه م اإلتؼدان
واإلحؽام الؿخؾهق مخؾهق بالص فة وم غقر خال ب ما يسؿ بالطبقعدة أو كحده
ذلك أن ه ا ُهراء و ُغثاء وك ب وافرتاء وأكه ضالل وإضدالل وإكده محداداة هلل تعدال
ومعاك ة له وأن م يصرف الـاس ط ه ى اهلل -طز وج  -وه ايته الؿخؾهقات لؿا
خؾؼت له ه اية ق رية وه اية شرطقة أن ه ا أطظم الؿحاداة وأن همالء هم خصدهم
اهلل وأل وأش أط اء اهلل -طز وج  -ولفم طـ اهلل -طز وج  -م العؼهبة والـؽدال
ما ال يحقط به أح م الخؾ  :ول لك اهلل -طز وج  -هه الد ي جدال ذلدك ووضدحه
يف كتبه الؿـزلة ويف بال وبقان رسؾه الؿرسؾة.
وك ه ا ي طه إل تهحق اهلل -ج وطال -بشرطه ويف ي مري الف ى إل اهلل -
ج وطال -وإل سعادته وصقب حقاته يف ال كقا واآلخرة ويف ذلدك مد إقامدة الحجدة
طؾ الؿعاك ي

وإضفار الؿحجة لؾراغبق

وتحؼق الػدال لؾطدالبق

مؿدا ال يخػد

طؾ أول األلباب ك ذلك ذكدر اهلل -جد وطدال -أولد األلبداب يف معدرض الد كر
والثـاء واكتػاطفم هب ى اهلل تعال الشرط وه ى اهلل الخؾؼ الؽهين والؼ ري وأثـ
وطظقؿا بصدحق االطتؼداد وسد ي الؼدهل وصدال األطؿدال وحسد
ططرا
ً
طؾقفم ثـا ًء ً
األخالق واجتـاب ما يضاد ذلك ويـؼصك أو يـؼص كؿاله الهاجب واإلطراض طؿدا
يصرف ط ذلك جؾ يف أواخر سهرة "آل طؿران" ويف أواخدر سدهرة "الػرقدان" ويف
سهر أخرى بنجؿال أو تػصق أو لػتات أو إشارات أو غقر ذلك.
وأكتػ هب ا الؼ ر فقؿا يتعؾ بالؽؾؿة الت ُدطقـا لفا وكسدلل اهلل -طدز وجد  -أن
يعظم األجر طؾ الس اد واالكتػا وأن يعػه ط التؼصقر والزل

فضال
وأن يغػر لـا ً
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طؾؿا وه ى ويمتقـدا حؽؿدة وتؼدهى ويجعؾـدا مبداركق
مـه -طز وج  -وأن يزي كا ً
أيـؿا كـا ويحس لـا الخهاتقم ولهال يـا وألزواجـا وذرياتـا وأحبابـا فقده والؿدممـق
والؿممـات والؿسؾؿق والؿسؾؿات وأن يرحم الجؿق برحؿته الت يـجقفم هبا م
الـار وي خؾفم الجـة م األخقار وأن يف ي الضال م الؿعرضق والؿعارضدق مد
خؾؼه الؿؽؾػق م طؾم فقفم الخقر وأن يؽػقـا ويؽػ طباده يف ك زمان ومؽان شدر
أهال لف ايته وأن يجعؾفدم طدزة لؾعؼدالء
أه الشر وأن يعامؾفم بع له إذا لم يؽهكها ً
م خؾؼه.
اهلل اطؾم -وصؾ اهلل وسؾم وبارك طؾ كبقـا محؿ وطؾ آله وصحبه.
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