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الحؿد هلل الذي تتابعت عؾقـا كِ َع ُؿف وترادفتت لتداـا ِــتف بقاضت اليقتان
وبقـ الربهان والصالة والسالم عؾك تـ أرلتؾف اهلل رحؿت ًة لؾعتالؿقـ و ِـتة
لؾؿم ـقـ و حجة لؾسالؽقـ وحجة عؾك الؿعاكتداـ لق ِ
ـتذ َر َ تـ كتان ح ًّقتا
ُ
ُ
َ َ
ُ
وا ِ
ُ
الؼقل عؾك الؽافراـ صؾك اهلل عؾقف وعؾك آلف وأصتحابف و تـ اتيتع
حؼ
َ
لـتف واهتدى هبُداه.
أ ا بعدُُ :
فللت ُ
تلل اهلل تعتتالك أن َاجعؾـتتا جؿق ًعتتا ؿتتـ إذا ُأعطتتل رتتؽر وإذا اب ُتؾتتل
صرب وإذا أذكب التغػر ثؿ إكـل َأر ُؽر اهلل -جؾ وعال -عؾك ا ـ بتف تـ
هذا آجتؿاع والؾؼاء يف ٍ
بقت ـ بققت اهلل ثؿ الشؽر لؿـ قام عؾتك ترتقتب
هتتذه الؿحاضتترات ٕصتتحاي الػضتتقؾة الؿشتتاان وقتتد أحستتـقا عؿت ًتال عـتتد
اختقار ُ قف ٌؼ ـ كتاي اهلل -جؾ وعتال -ليقتان
آختقار لفذه العـاواـ وهق
ٌ
هتتذه أاتتات ودٓلتفتتا و عاكقفتتا وٕن كتتؾ هتتذه الؿحاضتترات تتـ هتتذا
آلتـياط الدققؼ لفذه العـاواـ هق دعقة إلك تقحقتد اهلل تعتالك وإختال
العيادة لف وهذا اجعؾ الؿسؾؿ افتؿ بؽتاي اهلل -جؾ وعال -قتراءة وحػ ًظتا
وتالوة وتدب ًرا واتياعإ :ن اهلل -جؾ وعال -ا أكزل هذا الؼرآن إٓ لؿؼاصدََ
ٍ
عظقؿة و ـ هذه الؿؼاصد أ ران عظقؿان.

ُّ
أشد ُح ًّبا هلل | فضيلة الشيخ عبد هللا بن عبد الرحمن ر
الشثي
والذين آمنوا

إ ر إول :وهق التدبر لؿا يف هذا الؼترآن العظتقؿ ؿتا أخترب اهلل تعتالك
ِ
تار ٌٌ ل َقتدب ُروا آ َااتِ ِتف
بفٕ :ن اهلل تعالك قد قال يف كتابف﴿ :ك َت ٌ
َاي َأ َكز ْل َـَا ُه إِ َل ْق َؽ ُ َي َ
َول ِ َق َت ََذك َر ُأ ْو ُلقا إَ ْل َي ِ
اي﴾ [  ]99 :أصحاي العؼقل السؾقؿة الصتحقحة هتؿ
الذاـ اتدبرون ا اؼرأون.
وإ ر الثاين :وهق آتياع لفتذا الؼترآن الؽتراؿ واهلل -جتؾ وعتال -قتد
كرر لـا يف كتابتف الؽتراؿ إ تر بآتيتاع لفتذا الؼترآن العظتقؿ قتال لتيحاكف:
ِ
تؿ ُت ْر َح ُؿ َ
تقن﴾ [إكعتام]555 :
﴿و َه َذا ك َت ٌ
َ
َاي َأ َكز ْلـََا ُه ُ َي َار ٌٌ َفاتيِ ُعق ُه َوات ُؼقا َل َعؾ ُؽ ْ
وقال جؾ ذكره﴿ :اتيِ ُعقا َ ا ُأ ِكز َل إِ َلت ْق ُؽؿ

تؿ﴾ [إعترا]3 ::
تـ رب ُؽ ْ

كحتـ بتقـ

تدبر واتيتاع وأ تا التتدبر فنكتف اتقرث العؾتؿ بؿتا يف هتذا الؼترآن العظتقؿ تـ
إخيار و ـ قصص إكيقاء والصتالحقـ و تـ القعتد والقعقتد ورحؿتة اهلل
تعالك بعياده وعؼابف عؾك ـ عصاه وخالػ أ ره هذا هق التدبر حتتك اعؾتؿ
الؿسؾؿ ا يف هذا الؼرآن ـ العؾؿ وأ ا آتياع فنكف اقرث العؿؾ بؿا يف هذا
َتاه ُؿ
الؼرآن العظقؿ ولذلؽ كؼرأ يف الؼرآن العظقؿ ققلتف تعتالك﴿ :ال ِتذا َـ آ َت ْقـَ ُ
ِ
ِ
الوتِ ِف﴾ [اليؼرة.]595 :
َاي َا ْت ُؾق َك ُف َحؼ ت َ
الؽ َت َ
فؿا هق حؼ التالوة؟ حؼ التالوة هتق العؿتؾ كؿتا جتاء ذلتؽ عتـ بعتض
أاضا بعد التدبر والتل ؾ اشرتٌ فقف ثالثة :اشرتٌ
السؾػ ولؽـ حؼ التالوة ً
فقف الؾسان والعؼؾ والؼؾتب فحتظ الؾستان وإقا تة هتذه الحترو :وتتالوة
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ِ

﴿و َرتت ِؾ ال ُؼ ْتر َ
قال﴾ [الؿز تؾ]4 :
آن َت ْترت ً
أاات تالوة صحقحة كؿا قال تعالكَ :
وأ ا حظ العؼؾ ففتق التػؽتر والتتدبر وآتعتاظ بؿتا يف هتذا الؼترآن العظتقؿ
بؿعـك أن ـ اؼرأ الؼرآن اذهب إلك عاكقف واؼرأ كالم الؿػسراـ عؾتك هتذه
أاة :لقعؿؾ بؿا فقفا وحظ الؼؾتب هتق آتعتاظ وآكزجتار واإلقيتال عؾتك
اهلل -جؾ وعال -ففذه الجقارح الثالثة تشرتٌ يف كؾؿة حؼ التالوة.
والؿسؾؿ بحاجة إلك تػفؿ هذه الؿعاين فؿقضتقع هتذه الؿحاضترة هتق
جزء ـ ذلؽ جزء ـ آاة يف لقرة "اليؼرة" ورقؿفا رقؿ أاة [ ]565وهل
ِ ِ
ِ
ِ ِ
﴿و ِ َـ الـ ِ
َحب
اس َ ـ َاتخ ُذ ـ ُدون اهلل َأكدََ ا ًدا ُاحيق َك َُف ْؿ َك ُ
تيدأ بؼقلف تعالكَ :
ِ
ِ
ِ ِ
اي َأن
اهلل َوالذا َـ آ َ ـُُقا َأ َرتد ُح ًّيتا لؾتف َو َل ْتق َا َترى التذا َـ َم َؾ ُؿتقا إِ ْذ َا َتر ْو َن ال َع َتذ َ
ِ ِ ِ
اهلل َر ِدادُُ ال َع َذ ِ
اي﴾.
ال ُؼق َة لؾف َجؿق ًعا َو َأن َ
عـقان هذه الؿحاضرة هق جزء ـ هذه أاة واؾزم ـ ذلؽ بقتان هتذه
أاة كا ؾة و ا قيؾفا و ا بعدها حتك اتيقـ لتؽ تراد اهلل -جتؾ وعتال -تـ
هذه أاة فالؿػسرون ذكروا ـالية لفذه أاة وإارادها قيؾ هذه أاة بتقـ
اهلل تعالك لعياده أكف اإللف القاحد الؿستحؼ لؾعيادة دون لتقاه قتال لتيحاكف
ُ
ِ
ِ
قؿ﴾ [اليؼترة:
قيؾفتا بتتاتقـَ :
تؿ إِ َلت ٌف َواحتدٌٌ ٓ إِ َلت َف إِٓ ُه َتق التر ْح َؿ ُـ الترح ُ
﴿وإِ َل ُف ُؽ ْ
 ]563ولؿا قال اهلل تعالك هذه أاتة أقتام الحجتج والرباهتقـ عؾقفتا وهتذا
ِ
عيتادة اهلل -جتؾ
ـ ـفج الؼرآن العظقؿ ـفج الؼرآن يف دعتقة الـتاس إلتك
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وعال -وإخال

الداـ لف فنكف اؼقؿ الحجج والرباهتقـ الدالتة عؾتك ذلتؽ

اخاطب العؼقل السؾقؿة حتك تعر :حؼ اهلل عؾقفا وهل عيادتف ليحاكف.
قال بعد أاة التل تؾق ُتفتا ﴿وإِ َلف ُؽتؿ﴾ قتال﴿ :إِن فِتل َخ ْؾ ِتؼ الستؿق ِ
ات
ََ
َ ُ ْ
ِ
ِ ِ
اختِ ِ
ال :ا َلؾ ْق ِؾ َوالـ َف ِ
َوإَ ْر ِ
ض َو ْ
تع
ار َوا ْل ُػ ْؾتؽ ا َلتتل َت ْج ِتري فتل ال َي ْح ِتر بِ َؿتا َاـ َػ ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ح َقا بِتف إَ ْر َض َب ْعتدََ َ ْقت َفتا﴾ [اليؼترة:
اهلل َـ الس َؿاء ـ اء َف َل ْ
الـ َ
اس َو َ ا َأ َكز َل ُ
ٍ
تتق ٍم
 ]564إلتتك أن قتتال اهلل تعتتالك ختؿفتتا بالعؼتتؾ لؿتتـ اعؼتتؾَ ٔ﴿ :اتتات ل َؼ ْ
َا ْع ِؼ ُؾ َ
قن﴾ فالذاـ اعؼؾقن عـ اهلل تعالك أ تره فتن ؿ اقحدوكتف بالعيتادة وٓ
ُاشركقن عف غقره فقفا.
بعد ذلؽ بعتد أن بتقـ اهلل تعتالك أكتف اإللتف الؿعيتقد بحتؼ وٓ إلتف لتقاه
اس ـ ات ِ
ِ
خ ُتذ
اعيد وكؾ ـ اعيد ـ لقاه ففق باطؾ قال تعالكَ :
﴿و َـ الـ ِ َ َ
ِ ِ
ِ
﴿و ِ َـ الـ ِ
كثقترا تتل لخطتاي
ـ ُدون اهلل َأكدََ ا ًدا﴾ َ
اس﴾ كسؿعفا يف الؼرآن ً
ِ ِ
ِ
تاس َ تـ َا ْش ِ
﴿و ِت َـ الـ ِ
تري َك ْػ َست ُف ا ْبت َغتا َء َ ْر َضتات اهلل﴾ [اليؼترة:
أهؾ اإلاؿتان َ

﴿و ِت َـ الـ ِ
تاس َ تـ َا ُؼ ُ
تقل آ َ ـتا بِتاهللِ َوبِتا ْل َق ْق ِم
 ]907وتل يف لقاق الؿـافؼقـ َ
ِ
ِِ
ِ
تاس تـ ُا ْع ِ
ج ُي َ
تؽ َق ْق ُلت ُف فِتتل
أخ ِتر َو َ تا ُهتؿ بِ ُؿ ْتم ـق َـ﴾ [اليؼترةَ ]8 :
﴿و ت َـ الـ ِ َ
ِ
﴿و ِت َـ الـ ِ
تاس﴾ أخترب
الح َقاة الد ْك َقا  ...أاة﴾ [اليؼترة ]904 :ويف هتذه أاتةَ :
َ
اهلل تعالك بلن ـ الـاس أرركقا باهلل تعالك يف عيادتف ولتؿ اعرفتقا حتؼ اهلل -
جؾ وعال -ـ الؿشركقـ التذاـ كتاكقا بتقـ مفتراين الـيتل -صتؾك اهلل عؾقتف
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وآلف ولؾؿ -وكؿا ألتؾػت يف أول الؽتالم أن تـ تـفج الؼترآن إذا أراد أن
ادعق الـتاس إلتك عيتادة اهلل تعتالك وإختال

التداـ لتف فنكتف اؼتقؿ الحجتج

والرباهقـ عؾك ذلؽ الدالة عؾك التحؼاقف -جؾ وعال -بالعيادة.
يف لقرة "إكعام" عؾك ليقؾ التؿثقؾ حتك اؽتقن الؿستؾؿ عؾتك عرفتة
ِ
الحتتب
اهلل َفتتال ُؼ َ
بؽتتالم اهلل لؿتتا قتتال اهلل تعتتالك يف لتتقرة "إكعتتام" ﴿إِن َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اهلل َف َتلكك
الؿقتت ت َـ َ
َوالـ َقى ُا ْخ ِر ُج َ
الحتل َذل ُؽ ُ
الؿقتت َو ُ ْخ ِتر ُج َ
الحل َـ َ
تؿ ُ
قن * َفال ِ ُؼ ِ
اإل ْصت َياحِِ َو َج َع َتؾ الؾ َ
ُت ْم َف ُؽ َ
قتؾ َلت َؽـًا َوالش ْتؿ َس َوا ْل َؼ َؿ َتر ُح ْست َيا ًكا﴾
ِ
ِ
﴿و ُه َتق ال ِتذي﴾
﴿و ُه َتق التذي﴾ َ
﴿و ُه َتق التذي﴾ َ
[ ]96 95ثؿ قال بعتدهاَ :

بعدها يف آخرها رـع اهلل تعالك عؾك ـ اشرٌ عتف بعتد ققتام هتذه الحجتج
الجتـ و َخ َؾ َؼفتؿ و َخر ُقتقا َلتف بـ ِتقـ وبـَ ٍ
ِ ِ
َتات
﴿و َج َع ُؾقا لؾف ُر َر َكَا َء ِ َ
قال ليحاكفَ :
ُ َ َ ََ
ُ ْ َ َ
ِ
ِ
اهلل َرب ُؽ ْؿ﴾ [إكعام ]509 :تا
بِ َغ ْق ِر ع ْؾ ٍؿ﴾ [إكعام ]500 :يف آخرها قالَ ﴿ :ذل ُؽ ُؿ ُ
ِ
تؿ َ
ٓ إِ َلت َف إِٓ ُه َتق َختال ِ ُؼ ُكُتؾ َر ْتل ٍء
اهلل َرب ُؽ ْ
تؼدم وصتػف تـ أاتات ﴿ َذل ُؽ ُ
تؿ ُ
َفا ْع ُيدُُ و ُه َو ُه َق َع َؾك ُكُؾ َر ْل ٍء َوكِ ٌقؾ﴾ حجج واضحة وبقـة وبتراهقـ لتاطعة
ٓ اـؽرها إٓ ستؽرب ٓ اعؾؿفا إٓ العؼالء ـ الـاس.
الح ْؿ ُتدُ ل ِؾ ِتف
ويف لقرة "الـؿؾ" ً
أاضا ثؾ ذلؽ لؿا قال اهلل تعالكُ ﴿ :ق ِؾ َ
ِ ِِ ِ
آهلل َخ ْق ٌر َأ ا ُا ْش ِتر ُك َ
ُقن﴾ [الـؿتؾَ ﴿ ]59 :أ تـ
َو َلال ٌم َع َؾك ع َياده الذا َـ ْ
اص َط َػك ُ
ج َع َؾ إَ ْر َض َق َرا ًرا﴾ [الـؿؾ]65 :
َ

﴿ َأ

ِ

تؿ َقات َوإَ ْر َض﴾ [الـؿتؾ:
ْـ َخ َؾ َتؼ الس َ
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﴿ َأ

تتـ ُا ِ
الؿ ْض ت َ
طر إِ َذا َد َعتتا ُه﴾ [الـؿتتؾ]69 :
جقت ُ
تب ُ

﴿ َأ تتـ َا ْيتتدََ ُأ َ
الخ ْؾت َتؼ﴾

[الـؿؾ ..]64 :إلك آخرها.
بتتقـ اهلل تعتتالك يف آخرهتتا أن الغقتتب هلل وحتتده لتتيحاكف وهتتق الؿستتتحؼ
لؾعيتتادة كتتذلؽ يف لتتقرة "التتروم" لؿتتا بتتقـ اهلل تعتتالك أاتتات الدالتتة عؾتتك
﴿و ِت ْـ آ َااتِ ِتف َأ ْن َخ َؾ َؼ ُؽتؿ تـ
وحداكقتف ليحاكف وهق الؿستحؼ لؾعيادة قالَ :
ُتت َتر ٍ
اي ُثتتؿ إِ َذا َأك ت ُتُؿ َب َشت ٌتر َتـ َت َِشت ُتر َ
ون * َو ِت ْـ آ َااتِت ِتف َأ ْن َخ َؾت َتؼ َل ُؽتتؿ ت ْـ َأك ُػ ِس ت ُؽ ْؿ
َأ ْزواجا﴾ [الروم﴿ ]95 90 :و ِـ آااتِ ِف َخ ْؾ ُؼ الستؿق ِ
ات َوإَ ْر ِ
ض﴾ [التروم]99 :
ََ
َ ً
َ ْ َ
﴿و ِت ْـ آ َااتِت ِتف ُات ِترا ُؽ ُؿ ال َيت ْتر َق َخ ْق ًفتتا َو َط َؿ ًعتتا﴾ [التتروم ..]94 :إلتتك آخرهتتا قتتال:
َ
﴿و َلتتف تتـ فِتتل الستتؿق ِ
ات َوإَ ْر ِ
ض ُك ن
ُتتؾ لتت ُف َقتتاكِ ُت َ
ُقن﴾ [التتروم ]96 :و عـتتك
ََ
َ ُ َ
﴿ َقاكِ ُت َ
ُقن﴾ طقعقن وققتؾ :عابتدون ثتؿ رتـع اهلل تعتالك عؾتك الؿشتركقـ
تت َأ ْا َؿتا ُك ُؽؿ تـ
﴿ض َر َي َل ُؽؿ َث ًال ت ْـ َأك ُػ ِست ُؽ ْؿ َهتؾ ل ُؽتؿ تـ تا َ َؾ َؽ ْ
قالَ :
قف لقاء َت َخا ُفق َكَفؿ َك ِ
ِ ِ
ِ
َخق َػتِ ُؽ ْؿ َأ ْك ُػ َست ُ
ؽ ْؿ﴾ [التروم:
ُ ْ
ُر َر َكَا َء فل َ ا َر َز ْقـََا ُك ُْؿ َف َلك ُت ُْؿ ف َ َ ٌ
 ]98ويف هتتذه الستتقرة كػستتفا وهتتل ؽقتتة أقتتام اهلل تعتتالك فقفتتا الحجتتتج
ِ
تؿ ُثتتؿ
تؿ ُثتتؿ َر َز َق ُؽت ْ
والرباهتتقـ عؾتتك عيتتاده قتتال لتتيحاكف﴿ :ال ًّؾت ُف التتذي َخ َؾ َؼ ُؽت ْ
ُا ِؿق ُت ُؽ ْؿ ُثؿ ُا ْحقِق ُؽ ْؿ َه ْؾ ِـ ُر َر َكَائِ ُؽؿ ـ َا ْػ َع ُؾ ِـ َذل ِ ُؽؿ تـ َر ْتل ٍء ُلت ْي َحا َك ُف
َو َت َعا َلك َعؿا ُا ِ
شر ُك َ
ُقن﴾ [الروم ]40 :حجج دا غة.
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إلفتا هتق يف خستار وبتقار هتق ثؾتف كؿثتؾ
فالؿشرٌ الذي اتخذ تع اهلل ً
التتذي ثؾتتف اهلل تعتتالك بؿثتتال عجقتتب يف الؼتترآن العظتتقؿ اؼتترؤه الؿستتؾؿ وٓ
اتل ؾ فقف غال ًيا ثؾ اهلل تعالك دعقة الؿشرٌ لغقر اهلل وعيادتف لغقر اهلل بؿثتؾ
إكسان عطشان مؿتن قد قطع الظؿل كيده ايحتث عتـ الؿتاء لقتروي مؿتله
فذهب إلك راطئ ووقػ عـد هذا الشاطئ و د اداف وقتال :اتا تاء التؼـل
الحؼ َوال ِذا َـ َاتدْْ ُع َ
قن
ففؾ لقلتقف الؿاء؟ كال لـ التقف قال تعالكَ ﴿ :ل ُف َد ْع َق ُة َ
ط َكَػق ِف إِ َلك الؿ ِ
ال ِ
قن َلفؿ بِ َشل ٍء إِٓ َكي ِ
ٓ َاس َت ِ
َجق ُي َ
ِـ ُدوكِ ِف َ
اء ل ِ َق ْي ُؾ َغ َفا ُه َو َ ا ُه َتق
ْ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
بِ َيال ِ ِغ ِف َو ا ُد َعاء ال َؽتافِ ِرا َـ إِٓ فِتل َض ٍ
تالل﴾ [الرعتد ]54 :فتتل ؾقا أافتا اإلختقة
ُ
َ
هذه إ ثؾة التل اضرهبا اهلل تعالك لحال الؿشركقـ.
اؼقل ابـ سعقد -رضل اهلل عـف -يف الصحقحقـ :لللت الـيل -صتؾك
اهلل عؾقف وآلتف ولتؾؿ :-أي التذكب أعظتؿ؟ قتال -عؾقتف الصتالة والستالم:-
« َأ ْع َظ ُؿ الذ ُك ِ
قي َأ ْن َت ْج َع َؾ هللِ كِدًًّّ ا َو ُه َق َخ َؾ َؼ َؽ» ففؾ ُاعؼؾ أن ُترتٌ عياد ُة اهلل
الذي خؾؼ فسقى وقدر ففدى وأطعؿ بعيادة خؾتقق أو جؿتاد ٓ اضتر وٓ
ٓ َا ْع ِؼ ُؾ َ
اـػع؟! هذه لقست ـ العؼؾ الستؾقؿ :لتذلؽ كؾؿتة ﴿ َأ ْك َث ُتر ُه ْؿ َ
تقن﴾
ٓ َا ْف َتَدُُ َ
﴿و َ
ون﴾ تل يف لقاق التشـقع عؾك الؽػار يف هذا إ ر فؿعـك هتذه
َ
اس ـ ات ِ
ِ
خ ُذ ِـ د ِ
ون اهللِ َأكدََ ا ًدا﴾ وكؾؿة إكداد هـا وردت
ُ
أاة َ
﴿و َـ الـ ِ َ َ
يف أول السقرة وردت يف اتخاذ إكداد والؿػسرون اتؽؾؿقن عؾك إكتداد
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يف أول قضتتع وفقتتف قتتقٓن ٕهتتؾ التػستتقر يف عـتتك إكتتداد ققتتؾ :أ تتؿ
اس ـ ات ِ
ِ
خ ُتذ﴾ :أي :اجعتؾ "اتختذ" بؿعـتك
إصـام وإوثان َ
﴿و َـ الـ ِ َ َ
تاس تتـ ات ِ
ِ
خت ُتذ ِتتـ د ِ
ون اهللِ َأكتتدََ ا ًدا﴾ ققتتؾ :إكتتداد هتتل
ُ
اجعتتؾ ﴿ َو ت َـ الـت ِ َ َ
إصـام وإوثان التل ُتعيد ـ دون اهلل.
والؼتتقل الثتتاين :أ تتؿ الرؤلتتاء الؿتيقعتتقن التتذاـ ُاطتتاعقن فقؿتتا اؼقلتتقن
ون اهللِ
وال رون بف كؿا قال تعالك﴿ :ات َخ ُذوا َأحيار ُهؿ ور ْهيا َكَفؿ َأربابا ـ د ِ
ُ
َْ َ ْ َُ َ ُ ْ َْ ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ـ َ ْر َا َؿ َو َ ا ُأ ُروا إِٓ ل َق ْع ُيدُُ وا إِ َل ًفا َواحتدًً ا  ﴾...أاتة [التقبتة]35 :
َوا ْل َؿسق َ ا ْب َ
فالتػستتقر إول بؿعـتتك إصتتـام وإكتتداد هتتؿ ٓ اجعؾتتق ؿ ُ ِ
ستتاوا َـ هلل
وإكتتداد جؿتتع كتتد والـتتد هتتق الشتتيقف والـظقتتر ِ
والؿثتتؾ والعتتدل ففتتمٓء
الؿشركقن هؿ ٓ اجعؾقن هذه إصـام التل اعيدو ا ـ دون اهلل كد هلل ٓ
ٓ اجعؾق تتا كؾفتتا وإكؿتتا اجعؾتتقن حتتيفؿ لفتتا كحتتب اهلل وإٓ هتتؿ اؼتترون
﴿و َلئِـ َل َل ْل َت َُفؿ ْـ
بتقحقد الربقبقة كؿا أخرب اهلل تعالك يف قاضع ـ كتابف َ
ِ
اهلل﴾ [لؼؿان ]95 :ولق ُلئؾقا عؿـ ُادبر هذا
َخ َؾ َؼ الس َؿ َقات َوإَ ْر َض َل َق ُؼق ُلـ ُ
الؽقن و َاخؾؼف و ُاحقل واؿقت لؼالقا :اهلل لقؼقلقن :اهلل كؾؿتا ُلتئؾقا عتـ
تقحقد الربقبقتة اعرتفتقن بتذلؽ أكتف التري -جتؾ وعتال -لؽتـفؿ اصترفقن
جتتز ًءا تتـ العيتتادة لغقتتر اهلل يف تقحقتتد إلقهقتتة ختتالػقا ذلتتؽ واؾتتز فؿ أن
اؼروا بتقحقد إلقهقة كؿا أقروا بتقحقد الربقبقةٕ :ن التقحقداـ تالز ان
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فؿتتـ أقتتر هبتتذا عؾقتتف أن اؼتتر بالثتتاين ففتتؿ اجعؾتتقن هتتذه إصتتـام وإوثتتان
والرؤلاء الؿتيقعقـ اجعؾقن حيفؿ لفؿ ساو ًاا لحتب اهلل تعتالك يف ذلتؽ
وهذا هتق رترٌ استؿك عـتد أهتؾ العؾتؿ بشترٌ الؿحيتة هتذا استؿك بشترٌ
الؿحية ففؿ أرركقا ع اهلل -جؾ وعال -يف هذه الؿحية.
تاس تتـ ات ِ
ِ
خت ُتذ﴾ تتـ اجعتتؾ هلل أكتتدا ًدا أصتتـا ً ا أو أوثا ًكتتا أو
َ
﴿و ت َـ الـت ِ َ َ
رؤلاء تيقعقـ احيق ؿ ثؾؿا احب اهلل -جتؾ وعتال -وهتذا هتق الشترٌ
كقع ـ الشترٌ إكترب وقتد ذكتر هتذه أاتة رتقن اإللتالم حؿتد بتـ عيتد
القهاي يف بقان التقحقد بقان عـك كؾؿة ٓ إلف إٓ اهلل فنذا أقتروا بؽؾؿتة ٓ
إلف إٓ اهلل فقؾز فؿ أن ٓ اشركقا تع اهلل رتق ًئا يف عيادتتف لؼتد أراه اهلل تعتالك
أاات قال اهلل تعالك﴿ :وا ِرا ُؽؿ آااتِ ِف َف َتلي آا ِ
تات اهللِ ُتـؽِ ُتر َ
ون﴾ [غتافر]85 :
َ
َُ ْ َ
أي آاات اهلل تـؽرون يف هذا الؽقن؟ ا اـؽرو ا اعرتفتقن هبتا واؼترون هبتا
فؽقػ تصرفقن رق ًئا ـ العيادة لغقر اهلل.
ٓ ل ِؾ ِف الداـ َ ِ
أخرب اهلل عـفؿ يف آاةَ ﴿ :أ َ
ص َوال ِذا َـ ات َخ ُذوا ِتـ ُدوكِ ِتف
الخال ُ
ُ
َأ ْول ِ َقا َء َ تا َك ْع ُيتدُُ ُه ْؿ إِٓ ل ِ ُق َؼر ُبق َكَتا إِ َلتك اهللِ ُز ْل َػتك﴾ [الز تر ]3 :وهتذا تـ تصتقار
الشقطان لفؿ بلكف زاـ لفؿ عيادة هتذه إصتـام والرؤلتاء الؿتيتقعقـ قتال
ان َأ ْع َؿتتتا َل ُف ْؿ َف َصتتتد ُه ْؿ َعت ِ
تتؿ الشتتت ْق َط ُ
تتـ الستتتيِق ِؾ َو َكتتتا ُكُقا
تعتتتالكَ :
﴿و َزاتتت َـ َل ُفت ُ
ُ ْس َت ْي ِص ِرا َـ﴾ [العـؽيتقت ]38 :اعرفتقن كعتؿ اهلل تعتالك عؾتقفؿ لؽتـ الشتقطان
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َلق َل لفؿ وأ ؾك لفؿ وصدهؿ عتـ هتذا و تا اتزال قتائؿ هتذا الشتقطان َا ُصتد
الـاس عـ عيادة اهلل تعالك وإبتراهقؿ -عؾقتف الستالم -تاذا قتال عؿتـ اعيتد
إصـام؟
ِ
قترا
﴿ري إِك ُفتـ َأ ْضت َؾ ْؾ َـ َكَث ً
َ

ت َـ الـ ِ
تاس﴾ [إبتراهقؿ]36 :

كثقترا تتـ
أضتؾت ً

الـاس يف هذا لذلؽ اـيغل أن اؽقن الؿسؾؿ عؾك حتذر كيقتر تـ الشتقطان
وهتق عتتدو تتالزم لتتف يف كتتؾ أحقالتتف إلتتك أن اػتتارق التتدكقا فقؾتتزم أن تؽتتقن
ان َل ُؽتؿ َعَتدُُ و َفات ِ
عداوتؽ لف عداوة أققى ـ عداوتف هق ﴿إِن الشت ْق َط َ
خ ُتذو ُه
ن
ْ
َعَدُُ ًوا﴾ [فاطر]6 :

اتخذوه أكتؿ أجعؾقه عدو أجعؾتقا أكتتؿ أعتداء الشتقطان

أكتؿ تؽقكقن أعداء الشقطان حتك ٓ اتغؾب عؾقؽؿ ولفذا اؼتقل ابتـ الؼتقؿ:
" تتـ لتتؿ اعتتذي رتتقطاكف يف التتدكقا بالتتذكر وآلتتتغػار عذبتتف الشتتقطان اتتقم
الؼقا تتة بالـتتار" فتتال بتتد تتـ تعتتذاب هتتذا الشتتقطان يف هتتذه التتدكقا بالتتذكر
وآلتغػار هلل -جؾ وعال.
ِ ِ
ِ
ِ ِ
﴿و ِ َـ الـ ِ
َحتب اهللِ﴾ هـتا
اس َ ـ َاتخ ُتذ تـ ُدون اهلل َأكتدََ ا ًدا ُاحيتق َك َُف ْؿ َك ُ
َ
جاء بضؿقر العاقؾ قال﴿ :ا ِ
حيتق َك َُف ْؿ﴾ تا جتاء بالتلكقتث تا قتال احيق تا
ُ
كحب اهلل أصـام أوثان و ـ الـاس ـ اتخذ ـ دون اهلل أكتدا ًدا احيق تا
ِ
َحب اهللِ﴾ كلكف اخاطتب عتاقالٕ :ن هتذا
ٓ هذا السقاق قالُ ﴿ :احيق َك َُف ْؿ َك ُ
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خط تاي لؾعاقتتؾ فـَ تز َل هتتذه إصتتـام وإوثتتان ُ ـَز َل ت َة العاقتتؾٕ :ن " تتـ"
لخطاي العاقؾ وهل لؾتيعقض.
ِ ِ
ِ
خ ُ ِ
تتاس تتـ ات ِ
ِ
َحتتب اهللِ﴾
تتذ تتـ ُدون اهلل َأكتتدََ ا ًدا ُاحيتتق َك َُف ْؿ َك ُ
َ
﴿و تت َـ الـ ِ َ َ
والؽتتا :هـتتا صتتدر لػعتتؾ حتتذو ::أي :احيتتق ؿ يف الحتتب كتعظتتقؿ
الؿم ـقـ وحيفؿ هلل فجاء بحر :الؽا :هـا كحب اهلل ثؿ بعد هذا التشـقع
عؾك همٓء الؽػار بيطالن عيادهتؿ كػك اهلل تعالك عـ الؿم ـقـ هذا إ تر
كػك اهلل تعالك عـ الؿم ـقـ حب هذه إصـام وإوثان وأثيتت لفتؿ حتب
﴿وال ِتذا َـ آ َ ـُُتقا َأ َرتد ُح ًّيتا لؾ ِتف﴾ اؼتقل ابتـ عيتاس:
اهلل -جؾ وعال -قالَ :
﴿وال ِذا َـ آ َ ـُُقا﴾ :أي :حؼؼتقا اإلاؿتان بتاهلل -جتؾ
عـك أرد :أثيت وأدوم َ
وعال -وكان ـ لقازم هذا اإلاؿان و ـ واجياتف أن تؽقن حيتفؿ هلل تعالك
ققاة ثابتة ٓ اغقرها رلء وٓ اتلثر هبا رلء واجعؾتقن حتيفؿ هلل أعظتؿ تـ
حيفؿ ٕكػسفؿ وحيفؿ ٕوٓدهؿ وأ قالفؿ.
ِ
ِ
﴿وال ِتذا َـ آ َ ـُُتقا
﴿والذا َـ آ َ ـُُقا َأ َرتد ُح ًّيتا لؾتف﴾ وكؾؿتة " ُح ًيتا " تؿققتز َ
َ
َأ َرد ُح ًّيا لؾ ِف﴾ رجع ربـا -جؾ وعال -وبقـ العؼتاي لفتمٓء التذاـ عيتدوا
ِ
اي َأن ال ُؼتق َة
غقر اهلل تعالك وعظؿقه ﴿ َو َل ْق َا َرى الذا َـ َم َؾ ُؿقا إِ ْذ َا َتر ْو َن ال َع َتذ َ
ِ ِ ِ
اهلل َر ِدادُُ ال َع َذ ِ
﴿و َل ْتق َا َترى ال ِتذا َـ
اي﴾ الجقاي حتذوَ :
لؾف َجؿق ًعا َو َأن َ
ِ ِ ِ
اهلل َر ِتدادُُ ال َع َتذ ِ
اي﴾ لؿتا
َم َؾ ُؿقا إِ ْذ َا َتر ْو َن ال َع َتذ َ
اي َأن ال ُؼتق َة لؾتف َجؿق ًعتا َو َأن َ
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عصقه لؿا عيدوا غقره لؿا تركقا عيادتف هتذا الجتقاي الؿػعتقل جتقاي
الؿتعؾؼ حذو :الؿتعؾؼ هـا حذو :وهق يف الؼرآن كثقر ويف القاقع أكف
احتاج إلك درالة حذ :الؿتعؾؼ احتاج إلك درالة إ ا لؿعرفتتف و عؾق تف
اؽقن عؾق ً ا وإ ا لدٓلة السقاق عؾقف فقؽقن السقاق الؿذكقر دل عؾقتف يف
ذلؽ هذا بحث احتاج إلك قتراءة واطتالع وهتق بقتان الؿتعؾتؼ الؿحتذو::
ِ
اي َأن ال ُؼتق َة ل ِؾ ِتف
﴿و َل ْق َا َرى التذا َـ َم َؾ ُؿتقا إِ ْذ َا َتر ْو َن ال َع َتذ َ
ٕن اهلل تعالك قالَ :
ِ
اهلل َرت ِتدادُُ ال َعت َتذ ِ
اي﴾ هتتؿ إذا رأوا العتتذاي تتتربءوا ؿتتا فعؾتتقه
َجؿق ًعتا َو َأن َ
همٓء الؿشركقن لقؽقن لدافؿ اعرتافات حؼقؼقة أ ام اهلل -جؾ وعتال -يف
اتتقم الؼقا تتة وجتتاء بؾػتتظ آعتترتا :قتتالَ ﴿ :فتتا ْع َت ََر ُفقا بِ َ
تتح ًؼا
تتذ ْكيِ ِف ْؿ َف ُس ْ
َٕ ْص َح ِ
اي الس ِع ِقر﴾ [الؿؾؽ.]55 :
تت اهللِ َأ ْك َي ُتر ِتـ
أاضتا ﴿إِن ال ِتذا َـ َك َػ ُتروا ُا َـَتا َد ْو َن َل َؿ ْؼ ُ
ويف لقرة "غافر" ً
ْؼتِ ُؽ ْؿ * َفا ْع َت ََر ُفقا بِ َتذ ْكيِ ِف ْؿ﴾ [غتافر ]55 50 :اعرتفتقن لتق :اعرتفتقن أ تؿ
عؾك خطل يف عؿؾفؿ وعيادهتؿ هذا آعرتا :الحؼقؼل و تع ذلتؽ اتؿـتقن
الرجقع إلك هذه الدكقا لقتقبقا إذا رأوا العتذاي وتحؼتؼ لتدافؿ واؼتال لفتؿ:
اص َؾ ْق َها ال َق ْق َم بِ َؿا ُكُـت ُت ُْؿ َت ْؽ ُػ ُتر َ
﴿ه ِذ ِه َج َفـ ُؿ ا َلتِل ُكُـ ُت ُْؿ ُتق َعَدُُ َ
ون * ا ْل َق ْتق َم
َ
ون * ْ
َك َْختِؿ َع َؾك َأ ْفق ِ
اه ِف ْؿ َو ُت َؽؾ ُؿـََا َأ ْا ِتد ِ
اف ْؿ َو َت ْش َتفدُُ َأ ْر ُج ُؾ ُفتؿ بِ َؿتا َكَتا ُكُقا َا ْؽ ِست ُي َ
قن﴾
َ
ُ
﴿و َل ْتق َت َترى إِ ْذ َوقِ ُػتقا
[اس ]65 -63 :فقتؿـقن الرجقع قال اهلل تعالك عتـفؿَ :
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تات ربـََتا و َك ُؽ َ ِ
ٓ ُك َؽتذي بِتا ِ
َع َؾك الـ ِ
ار َف َؼا ُلقا َاا َل ْق َتـََتا ُك َُترد َو َ
الؿ ْتم ِـ ِق َـ﴾
َ َ
َ َ
تقن ت َـ ُ
[إكعام ]97 :الذاـ هؿ أرد ح ًيا هلل وكؽقن ـ الؿم ـقـ قال اهللَ ﴿ :ب ْتؾ َبتدََ ا
قن ِـ َقي ُؾ و َلق ردوا َلعادوا ل ِؿا ُكُفقا َعـْف وإِكفؿ َل َؽ ِ
تاذ ُب َ
َل ُفؿ ا َكَا ُكُقا ُا ْخ ُػ َ
قن﴾
َ ُ َ ُ
ُ َ ُ ْ
ْ َ ْ ُ
[إكعام.]98 :
قن َ ْق ُقق ُف َ
﴿و َل ْق َت َرى إِ ِذ الظال ِ ُؿ َ
قن ِعـدََ َرب ِف ْؿ َا ْر ِج ُع َب ْع ُض ُف ْؿ
قال ليحاكفَ :
إِ َلتتك َب ْعت ٍ
﴿ربـَتتا َأ ْب َصت ْتر َكَا
تض ال َؼت ْتق َل﴾ [لتتيل ]35 :اعـتتل اتؽؾؿتتقن فقؿتتا بقتتـفؿ َ
َو َل ِؿ ْعـََا َف ْار ِج ْعـََا َك ْع َؿ ْؾ َصال ِ ًحا إِكا ُ ققِـُ َ
ُتقن﴾ [الستجدة ]59 :قتال اهلل تعتالك يف
ٓ ُت َؽؾؿ ِ
آاة أخرىْ :
﴿اخ َس ُئقا فِ َقفا َو َ
قن﴾ [الؿم ـقن ]508 :لؼتد جتاءهؿ الحتؼ
ُ
وكػروا بالحؼ وكذبقا بتاات اهلل -جؾ وعال -فجاءهؿ ا اقعدون.
تت إِن
قال تعالك عـفؿ يف هتذه التدكقاَ ﴿ :أ َف َر َأ ْا َ

ِ ِ

ـ﴾ [الشتعراء:
ت ْعـَ ُ
َتاه ْؿ لتـق َ

 ]905تؿتعتتقا يف هتتذه التتدكقا بؿتاعفتتا وزخارففتتتا و تتا فقفتتا تتـ الؾذائتتتذ
َاه ْؿ ِلـ ِق َـ * ُثؿ َجا َء ُهؿ ا َكَا ُكُقا ُاق َعَدُُ َ
ون * َ ا َأ ْغـََتك َعتـْ ُْفؿ
﴿ َأ َف َر َأ ْا َت إِن ت ْعـَ ُ
ا َكَا ُكُقا ُا َؿت ُع َ
قن﴾ [الشعراء.]907 - 905 :
ُ
دٓئتؾ وبتراهق ُـ ُتيتقـ خطتقر َة هتذا الػعتؾ التذي
الؼرآن فقف قتقار ُع وفقتف
اػعؾقكف ولفذا فنن همٓء الؽػتار هتؿ احيتقن اهلل تـ وجتف أكثتر تـ حيتة
آلفتفؿ كقػ اؽقن هذا؟! هتؿ احيتقن اهلل تعتالك يف الضتراء أ تا يف الستراء
فتتن ؿ احيتتقن آلفتتتفؿ أ تتا أهتتؾ اإلاؿتتان احيتتقن اهلل تعتتالك يف الستتراء ويف
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الضراء الؿشركقن احيقن آلفتفؿ يف السراء ويف الضراء اتربؤون وقد أخرب
اهلل تعالك عـفؿ بذلؽ قال اهلل -جؾ وعالَ ﴿ :-فنِ َذا ركِيقا فِتل ال ُػ ْؾ ِ
تؽ َد َع ُتقا
َ ُ
اهلل ُ ْخؾِ ِصق َـ َل ُف الدا َـ﴾ [العـؽيقت ]65 :أخؾصقا هلل وأحيقا اهلل عيادة خالصة
َ
ِ
ِ ِ
اهلل
صتتادقة تتـ قؾتتقهبؿ ٕ :تتؿ عؾتتك خطتتر ﴿ َفتتنِ َذا َرك ُيتتقا فتتل ال ُػ ْؾتتؽ َد َعت ُتقا َ

اه ْؿ إِ َلك ال َير إِ َذا ُه ْؿ ُا ْش ِر ُك َ
ُقن﴾ وجاء ثؾ هذا يف
ُ ْخؾِ ِصق َـ َل ُف الدا َـ َف َؾؿا َكَج ُ
اه ْؿ إِ َلك ال َير َف ِؿـْ ُْفؿ ْؼ َت َِصدٌٌ َو َ ا َا ْج َحتدُُ بِت َااتِـََتا
آخر لقرة "لؼؿان" ﴿ َف َؾؿا َكَج ُ
ار َك ُػ ٍ
إِٓ ُكُؾ َخت ٍ
قر﴾ [لؼؿان ]39 :فتيقـ لؽ أن لفؿ حية هلل لؽـفتا يف الضتراء
ولقستتت يف الستتراء والؿتتم ـ هتتق التتذي احتتب اهلل تعتتالك يف الستتراء ويف
الضراء.
وقد ذكر العؾؿاء أن عيادة اهلل لفا ثالثة أركان وهل ستتـيطة تـ آاتة يف
لقرة "اإللراء" وهذه إركان :الؿحية والخق :والرجاء دلقتؾ ذلتؽ يف
تؽ ال ِتذا َـ َاتدْْ ُع َ
لتقرة "اإللتراء" قتال تعتالكُ ﴿ :أ ْو َلئِ َ
قن﴾ اتدعقن رهبتؿ تتا
ادعقن أصتـام أو أوثتان أو قيتقر أو أحجتار أو جتـ أو الئؽتة اتدعقن اهلل
تقن إِ َلتتك رب ِفتتؿ ِ
تؿ َأ ْقت َتر ُي َو َا ْر ُجت َ
قن َا ْي َت ُغت َ
تؽ الت ِتذا َـ َاتتدْْ ُع َ
﴿ ُأ ْو َلئِت َ
تقن
َ ُ َ
القلتتق َؾ َة َأا ُفت ْ
اي َرب َؽ َك َ
َر ْح َؿ َت ُف َو َا َخا ُف َ
ورا﴾ [اإللراء.]57 :
قن َع َذا َب ُف إِن َع َذ َ
َان َ ْح ُذ ً
هتتذه أركتتان العيتتادة هتتذا بآلتتتؼراء كؿتتا أن تؼستتقؿ التقحقتتد بلكقاعتتف
الثالثتتة :تقحقتتد الربقبقتتة وتقحقتتد إلقهقتتة وتقحقتتد إلتتؿاء والصتتػات
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أاضا وهق جاء يف لقرة "الػاتحة" ويف آخر لقرة وهتل
لخقذ بآلتؼراء ً
"الـاس" فؽلن الؼترآن دعتقة إلتك التقحقتد يف لتقرة "الػاتحتة" ﴿ا ْل َح ْؿتدُُ
ل ِؾ ِف﴾ تقحقد ألقهقة ﴿ري العا َل ِؿقـ﴾ تقحقد ربقبقة ﴿ ال ِ ِ
تؽ َا ْتق ِم التد ِ
اـ﴾
َ
َ
َ
َ
تقحقد إلؿاء والصػات.
يف لقرة "الـاس" ﴿ ُق ْتؾ َأ ُعتق ُذ بِ َتري الـ ِ
تاس﴾ [الـتاس ]5 :تقحقتد ربقبقتة
﴿ ؾِ ِ
اس﴾ [الـاس ]9 :ألؿاء وصػات ﴿إِ َل ِتف الـ ِ
ؽ الـ ِ
تاس﴾ [الـتاس ]3 :تقحقتد
َ
ألقهقة فالؼرآن ـ يدئتف إلتك ـتفتاه هتق دعتقة إلتك التقحقتد الختالص هلل
لذلؽ اهلل -جؾ وعال -يف الؼرآن الؽراؿ َذ َك َر إكيقاء وقصص إكيقاء ولتؿ
اذكر لـا ربـا -جتؾ وعتال -إٓ تا حصتؾ تع كتؾ كيتل تـ أققا تف يف قضتقة
التقحقد أ ا ا ادور يف حقاهتؿ ورمو ؿ ا اذكر إٓ الشلء الؼؾقتؾ ولؽتـ
كؾ الؼرآن فقف ـ إكيقاء ع أققاهؿ دعقا إلك التقحقد لقرة "الؼصتص"
لقرة "الشعراء" لتقرة "إعترا ":لتقرة "هتقد" كؾفتا تع أقتقا فؿ يف
﴿و َل َؼتدْْ َب َع ْثـََتا فِتل ُكُتؾ ُأ ٍتة ر ُل ً
تقٓ َأ ِن
التقحقد واجؿع هذا كؾف ققلف تعالكَ :
ا ْعيدُُ وا اهلل واج َتَـ ِيقا الطا ُغ َ ِ
تت َع َؾ ْق ِتف
اهلل َو ِتـْ ُْفؿ ت ْـ َحؼ ْ
َ َ ْ ُ
ُ
قت َفؿتـْ ُْفؿ ت ْـ َهتدََ ى ُ
﴿و ا َأرل ْؾـََا ِـ َق ْيؾِ َؽ ِـ رل ٍ
قل إِٓ
ُ
الضال َل ُة﴾ [الـحتؾ ]36 :وققلف ليحاكفَ ْ َ َ :
ِ
ِ
ٓ إِ َلف إِٓ َأ َكَا َفا ْعيدُُ ِ
ون﴾ [إكيقاء ]95 :هذه دعقة الرلتؾ دعتقة
ُ
ُكُقحل إِ َل ْقف َأك ُف َ َ
إلك التقحقد أ ا ا كان ادور يف رمو ؿ آجتؿاعقة وإَ ـقتة وغقرهتا كتان
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قؾتقالٕ :ن الؿؼصتد إعظتؿ تـ بعتث
لفؿ لؽـ تا حؽتاه اهلل لـتا إٓ رتق ًئا ً
إكيقاء والؿرلؾقـ هق التقحقد وإخال

الداـ هلل -جؾ وعال.

ولذلؽ جتاء عتـ بعتض الصتالحقـ اؼتقل :تـ عيتد اهلل تعتالك بالؿحيتة
والح ُر ِ
ورات ُةُ:
وري
َ
فؼط ففق ِز ْكْداؼ و ـ عيد اهلل بالخق :وحتده ففتق َح ُتر ّ
طائػة ـ الخقارج الذاـ خرجقا عؾك عؾل يف قضع يف العراق ُاؼال عـتف:
ورا عيتتد اهلل بتتالخق :و تتـ عيتتد اهلل بالرجتتاء لقحتتده ففتتق رجتتئ
َح ُتتر َ
والؿرجئة فرقة ضالة امخرون العؿؾ عـ اإلاؿان -هذا كالم أحد الستؾػ-
أ ا الذي عيتد اهلل تعتالك بالؿحيتة والختق :والرجتاء ففتق الؿتم ـ الؿقحتد
الذي دلت عؾقف هذه أاة السابؼة.
ُري لائؾ استلل واؼتقل :تا وجتف حتب الؿتم ـقـ أكتف أرتد ُح ًّيتا هلل تـ
همٓء الؽػار؟ ٕ ؿ لؿا قال ٕن كؾؿة " َأ َرتد" فقفتا تػضتقؾ والتذاـ آ ـتقا
أرتتد ح ًّي تا هلل تتـ حتتب هتتمٓء الؽتتافراـ ٕصتتـا فؿ وإن كتتاكقا احيتتقن اهلل
تعالك يف السراء و ا وجف حية الؿم ـقـ أ ا أرد ُح ًّيا هلل؟
هذا اؿؽـ أن كسققف يف ثالثة أوجف القجتف إول :إخالصتفؿ هلل تعتالك
يف العيتتادة وتعظتتقؿفؿ هلل -جتتؾ وعتتال -وثـتتائفؿ عؾقتتف الؿعصتتقم -عؾقتتف
الصالة والسالم -كيقـا حؿد -صؾك اهلل عؾقف وآلف ولؾؿ -أخترب اهلل عـتف يف
ِ
اهلل ُ ْخؾِ ًصتا
الؼرآن أكف اخؾص هلل تعالك يف عيادتف ﴿ ُق ْؾ إِكل ُأ ْتر ُت َأ ْن َأ ْع ُيتدََ َ

ر
محاضات | قل هذه سبيل
سلسلة

ِ ِ

ِ

ٓ لؾف التدا ُـ َ
ل ُف الدا َـ﴾ [الز ر ]55 :ويف أاة قيؾفاَ ﴿ :أ َ
ص﴾ [الز تر]3 :
الختال ُ
اعـتتل العيتتادة الخالصتتة هلل وكتتذلؽ الشتتؽر الختتالص هلل لفتتذا اتتل بعتتض
خالصتا ٓ الشتتؽر الختالص هلل أ تتا الشتتؽر بتتقـ
تؽرا
ً
العيتتارات أرتتؽرٌ رت ً
اليشر ٓ اؽقن ثؾ رتؽر اهلل اؽتقن الشتؽر الختالص هلل التتـيا ًطا تـ هتذه
ٓ ل ِؾ ِف الداـ َ ِ
أاة ﴿ َأ َ
ص﴾ فلهؾ اإلاؿان كتاكقا خؾصتقـ هلل تعتالك يف
الخال ُ
ُ
عيتتادهتؿ ٓ اشتتركقن عتتف غقتتره واجعؾتتقن حيتتتف -جتتؾ وعتتال -فتتقق كتتؾ
حية إٓ حية الـيل -عؾقف الصالة والسالم -كؿا لقل .
إ تتر الثتتاين :أ تتؿ احيتتقن اهلل تعتتالك عؾتتك عؾتتؿ و عرفتتةٕ :كتتف الؿتتـعؿ
الؿتػضؾ عؾقفؿ بلكقاع الـعؿ كعؿ اإلاجتاد وكعؿتة اإل تداد وكعؿتة الرتبقتة
وكعؿ عظقؿة اعؾؿقن أكف استتحؼ هتذه العيتادةٕ :كتف هتق الؿتـعؿ عؾتك وجتف
الحؼقؼة -ليحاكف وتعالك -ولفذا أكعؿ اهلل تعالك عؾك الـيققـ بتذلؽ قتال:
﴿صر َ ِ
ِ
﴿و َ تـ ُاطِت ِع
اط الذا َـ َأ ْك َع ْؿ َت َع َؾ ْق ِف ْؿ﴾ [الػاتحة ]7 :كؿا قتال لتيحاكفَ :
َ
ِ
اهلل َوالر ُلت َ
تقل َف ُل ْو َلئِت َ
اهلل َع َؾ ت ْق ِفؿ ت َـ الـيِقتتق َـ َوالصتتد ِاؼق َـ
تؽ َ ت َ
تع التتذا َـ َأ ْك َعت َ
تؿ ُ
َ
والشفدََ ِاء والصال ِ ِ
حق َـ َو َح ُس َـ ُأ ْو َلئِ َؽ َرفِق ًؼا﴾ [الـساء ]69 :ففتمٓء الؿم ـتقن
َ
َ َ
احيتتقن اهلل تعتتالك عتتـ عؾتتؿ و عرفتتة و فؿتتا جتتاءهؿ تتـ اإلغتتراءات و تتـ
التفداد واإلاتذاء فتن ؿ ثتابتقن عؾتك حيتتفؿ ٓ اتغقترون ٕ :تؿ اتداـقا هلل
تعالك بذلؽ فقعيدون اهلل تعالك حؼ عيادتف.
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إ ر الثالث أو القجف الثالث :أ تؿ اعؾؿتقن يف عيتادهتؿ وحتيفؿ هلل أن
اهلل -جتتؾ وعتتال -لتتف الصتتػات ال ُعؾتتك وإلتتؿاء الحستتـك ففتتق الؿستتتحؼ
ِ ِ
الح ْسـََك َفا ْد ُعق ُه بِ َفا﴾ [إعترا ]580 ::فقدعقكتف حيتة
﴿ولؾف إَ ْل َؿا ُء ُ
لذلؽ َ
وخق ًفا ورجاء واعؾؿقن أكف الحؽقؿ العؾتقؿ الخيقتر الترءو :الترحقؿ وأكتف
الذي اؿؾؽ الـػع والضر والثقاي والعؼاي وإلقف الؿرجع والؿتي ففتؿ إ ًذا
أرد ح ًيا هلل -جؾ وعال -هذا الذي جعؾفتؿ احيتقن اهلل وثيتتفؿ اهلل تعتالك
عؾك هذه الؿحية وهذه العيادة.
اؼقل رقن اإللالم ابـ تقؿقة يف الػتاوى يف الؿجؾتد إول صتػحة :95
"اعؾؿ أن حركات الؼؾقي" حركات الؼؾقي فؿتة هتذه "أن حركتات
الؼؾتتقي إلتتك اهلل ثالثتتة :الؿحيتتة والختتق :والرجتتاء" الؿحيتتة والختتق:
والرجاء التل تؼدم ذكرها "وأققاها الؿحية" التل ذكرهتا اهلل تعتالك يف هتذه
أاتتة "أققاهتتا الؿحيتتة وهتتل ؼصتتقدة لتتذاهتا" قتتال ٕ" :تتا تتتراد يف التتدكقا
وأخرة بخال :الخق :فنكف اتزول يف أخترة" والتشتفد بؼقلتف تعتالك:
تتؿ َا ْح َز ُك َ
َ :ع َؾتت ْق ِف ْؿ َو َ
ٓ إِن َأ ْول ِ َقتتا َء اهللِ َ
﴿ َأ َ
ُتتقن﴾ [اتتقكس ]69 :أهتتؾ
تتق ٌ
ٓ َخ ْ
ٓ ُه ْ
اإلاؿان يف أخرة ا عؾقفؿ خق :كاكقا اخافقن يف التدكقا واػترون إلتك اهلل
يف التتدكقا لؽتتـ يف أختترة هتتؿ أن استيشتترون برضتتقان اهلل تعتتالك وكعقؿتتف
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ِ
ال َت َؼا ُ قا َفالَ
اهلل ُثؿ ْ
الذي أعده لفؿ وكؿا قال ليحاكف﴿ :إِن الذا َـ َقا ُلقا َربـََا ُ
ٓ ُه ْؿ َا ْح َز ُك َ
َ :ع َؾ ْق ِف ْؿ َو َ
ُقن﴾ [إحؼا.]53 ::
َخ ْق ٌ
الخق :ازول عـ الؿم ـقـ يف أخترة أ تا أهتؾ الؽػتر فتنن ختقففؿ يف
أخرة رداد جدًًّّ ا ٕ :ؿ كتاكقا ٓ اختافقن اهلل كؿتا قتال كتقح لؼق تف َ ﴿ :تا
ٓ َترج َ ِ ِ
ٓ َت ْر ُج َ
تارا﴾ [كتقحَ " ]53 :
تقن" ٓ تختافقن اعـتل ﴿ َ تا
َل ُؽ ْؿ َ ْ ُ
قن لؾف َو َق ً
ٓ َترج َ ِ ِ
تؿ َأ ْط َتق ًارا﴾ [كتقح ]54 53 :بتقـ لفتؿ
َل ُؽ ْؿ َ ْ ُ
تارا * َو َقتدْْ َخ َؾ َؼ ُؽ ْ
قن لؾتف َو َق ً
التتدٓئؾ التتتل ذكركاهتتا كقتتػ تعيتتدون اهلل وأكتتتؿ تتترون أاتتات الدالتتة عؾتتك
التحؼاقف -جؾ وعال -هبذه العيادة؟
أاضا وكالم ابـ الؼقؿ وابـ تقؿقة يف هتذا الؿؼتام كثقتر
واؼقل ابـ الؼقؿ ً
لشقن اإللالم كتاي الؿف "قاعدة يف الؿحية" فقفا كالم كػقس لتؼرار حيتة
اإلاؿان لرهبؿ و حية أهؾ الؽػر ٕصـا فؿ قال ابتـ الؼتقؿ" :وإُكتس بتاهلل
حالتتة وجداكقتتة" اعـتتل داختتؾ الؼؾتتب "تؼتتقم بثالثتتة أرتتقاء :دوام ذكتتر اهلل
وصتتدق حيتتة اهلل وإحستتان العؿتتؾ" واؼتتقل يف قضتتع آختتر :حيتتة اهلل
تعالك اعـل حيتؽ هلل هل الؿـزلة التل اتـافس فقفا الؿتـافسقن ففل ققت
الؼؾقي وغذاء إرواح وقرة العققن وهل الحقاة الحؼقؼقة و حية اهلل أصؾ
السعادة ورألفا التل ٓ اـجتق أحتد تـ العتذاي إٓ هبتا ثتؿ اؼتقل :الؿحيتة
الؿذ ق ة التل هل حية الؿشتركقـ احيتقن أصتـا فؿ والؿحيتة الؿذ ق تة
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الشركقة هل أصؾ الشؼاء ورألفا التل ٓ ايؼك يف العذاي إٓ أهؾفتا فؿحيتة
اهلل تقرد العيد إلك حية اهلل تعالك لف وإكعا ف عؾقف وإكعا ف عؾك عياده الذاـ
احيقكف.
وهذه الؿحية هلل -جؾ وعال -تؽقن خالصة ٓ اشقهبا رتلءٕ :ن هـتاٌ
أاضتا تع هتذه لؽتـ الؿحيتة الخالصتة
حية أخرى تا اؿؽتـ أن تتعتارض ً
الصتتتادقة الؽا ؾتتتة هلل هتتتذه الؿحيتتتة وهـتتتاٌ حيتتتة هلل ويف اهلل حيتتتتؽ
لؾؿتتم ـقـ حيتتتؽ لػعتتؾ الخقتتر تتـ أحتتب هلل دل ذلتتؽ عؾتتك قتتقة إاؿاكتتف
وهـتتاٌ حيتتة عاطػقتتة فقفتتا عطتتػ ورحؿتتة أو حيتتة طيقعقتتة كقكتتؽ تحتتب
كػسؽ تحب أهؾؽ تحب زوجؽ تحب أوٓدٌ تحب الؽ تحب لذة
الطعتتام هتتذه حيتتة طيقعقتتة ٓ تتعتتارض تتع حيتتة اهلل حيتتة طيقعقتتة تتا
تتعارض لؽـ الؿحية التل تـايف التقحقد هل الؿحيتة تع اهلل أن تحتب تع
اهلل غقره لقا ًء كان فعؾ الؿشركقـ أو بعض الـتاس قتد احتب رتق ًئا ٓ اػققتف
أي حتتب إ تتا حتاي التتدكقا هتتذه فتتال بتتد أن اصتتح كقتتتف وأن تؽتتقن حيتتتف
خالصة هلل ٓ اشقهبا رلءٕ :ن الؿحيتة الطيقعقتة والؿحيتة التتل بتقـ العيتاد
ٍ
فحقـئتذ
الؿم ـقـ والؿحية لؾؿساكـ والؿحيتة لؾتجتارة إذا فاقتت حيتة اهلل
دخؾ يف القعقد الشداد وهذا قد ذكره اهلل تعالك يف لقرة "التقبة" ولتؿاها
الؿ َحاي الثؿاكقة أو الؿحيقبات الثؿاكقة ﴿ ُق ْؾ إِن َك َ
اؤ ُك ُْؿ
َان آ َب ُ
بعض العؾؿاء َ
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تاؤ ُكُؿ وإِ ْختتقا ُك ُؽؿ و َأ ْزواج ُؽتتؿ و َع ِشتتقر ُت ُؽؿ و َأ تتق ٌال ا ْق َتَر ْف ُتُؿ َ ِ
تار ٌة
َ ْ َ ْ َ
َو َأ ْبـَت ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ
قهتتا َوت َجت َ
َ ُ
َت ْخ َش ْق َن َك ََسا َد َها َو َ َساكِ ُـ َت ْر َض ْق َك ََفا َأ َحب﴾ جتاء بصتقغة التػضتقؾ ﴿ َأ َحتب
إِ َل تق ُؽؿ تـ اهللِ ورلتتقل ِ ِف﴾ والثا ـتتة ﴿و ِجفت ٍ
تاد فِتتل َل تيِقؾِ ِف َف َت ََرب ُصتتقا﴾ :أي:
َ َ
َ
ْ
ََ ُ
ٓ افت ِتدي ال َؼتتقم ال َػ ِ
ِ
ِ
الت ِتؼق َـ﴾
اهلل َ َ ْ
ْ َ
اهلل بِت َتل ْ ِره َو ُ
اكتظتتروا ﴿ َف َت ََرب ُصتتقا َحتتتك َات ْتلت َل ُ
[التقبة.]94 :
أ ران خطقران يف آختر أاتة :القعقتد الشتداد والقصتػ بالػستؼ لؿتـ
اؼدم حيتة اهلل عؾتك هتذه الؿحيقبتات الثؿاكقتة فؿحيتة اهلل تعتالك فتقق كتؾ
أاضتا واهلل
حية و حية الـيل -صؾك اهلل عؾقف وآلف ولؾؿ -فقق كؾ حية ً
تعالك غـل عـ عياده ٓ تـػعف طاعة طقع وٓ تضره عصقة عا ٍ حتك لق
كان كؾ إرض عصاة ٓ اضر اهلل رلء ولق كان كؾ أهؾ إرض طقعتقـ
ٓ اـػع اهلل رق ًئا ففق غـل عـ عياده قال ليحاكفَ ﴿ :اا َأا َفا ال ِتذا َـ آ َ ـُُتقا َ تـ
حتتيفؿ وا ِ
ِ
ار َتتتد ِتتـ ُؽؿ َعتتـ ِداـ ِت ِتف َفستتق َ ِ
حيق َك ت ُف َأ ِذلت ٍتة َع َؾتتك
َ ْ
اهلل بِ َؼت ْتق ٍم ُا ُ ْ َ ُ
ْ
َْ
َ :ات ْتلتل ُ
الؿ ْم ِـ ِقـ َأ ِعز ٍة َع َؾك ال َؽافِ ِراـ اج ِ
ٓ َا َخا ُف َ
اهدُُ َ
ون فِل َليِق ِؾ اهللِ َو َ
قن َل ْق َ َة ٓئِ ٍؿ
َ ُ َ
َ
ُ
تؽ َف ْضت ُؾ اهللِ ا ْمتِقت ِتف تتـ ا َشتتاء واهلل و ِ
الت ٌ ِ
َذل ِت َ
تقؿ﴾ [الؿائتتدة ]54 :لتتتة أ تتقر
َ َ ُ َ ُ َ
ُ
تع َعؾت ٌ
َذ َك َرهتتا يف هتتذه أاتتة وأرتتار إلقفتتا ابتتـ الؼتتقؿ وأكتتا أحتتقؾؽؿ ٕين ٓ أراتتد أن
أفصؾ يف الؿسللة لقطقل بـا الؿؼام ارجعقا إلتك تػستقر هتذه أاتة عـتد ابتـ
الؼقؿ يف "الياحث الؼرآين" تجدون أكف بقـ لتتة أوصتا :يف هتذه أاتة التتل
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صتتدرها اهلل تعتتالك بقصتتػ اإلاؿتتان وهتتذا فقتتف تتتذكقر وتحتتذارٕ :ن أاتتة
أاضاَ ﴿ :اا َأا َفا ال ِذا َـ آ َ ـُُتقا..
جاءت يف أهؾ اإلاؿان كؿا قال ٕهؾ اإلاؿان ً
اهلل تعالك الؿؼت الذي ال ٕهؾ
﴾ إلك أن قال يف أول لقرة "الصػ" َذ َك َر ُ
ٓ َت ْػ َع ُؾ َ
اإلاؿان إذاَ ﴿ ..اا َأا َفا ال ِذا َـ آ َ ـُُقا ل ِ َؿ َت ُؼق ُل َ
قن َ تا َ
تقن * َك ُي َتر َ ْؼ ًتًتا ِعـتدََ
ٓ َت ْػ َع ُؾ َ
اهللِ َأن َت ُؼق ُلقا َ ا َ
وتذكقر ٕهؾ اإلاؿان بتلن
تحذار
قن﴾ [الصػ]3 9 :
ٌ
ٌ
اثيتقا عؾك إاؿا ؿ.
ِ
اهلل َحؼ ُت َؼاتِ ِتف َو َ
ٓ َت ُؿتق ُتـ إِٓ
كؿا قال ليحاكفَ ﴿ :اا َأا َفا الذا َـ آ َ ـُُقا ات ُؼقا َ

َو َأك ُتُؿ ْسؾِ ُؿ َ
قن﴾ [آل عؿران :]509 :أي :اثيتقا عؾك إاؿاكؽؿ ٓ تخالػقن رتق ًئا
ـ اإلاؿان لؿا حر ف اهلل -جؾ وعال.
أاضتتا ولعتتؾ هتتذه هتتل الؿستتللة إخقتترة وهتتل لتتب
وقتتد اؼتتقل قائتتؾ ً
الؿقضقع الذي اـيغل تطيقؼف ُأطي ُؼف أكا وتطيؼقكف أكتؿ وهذا هق إ تر التذي
اـيغل عؾك كؾ سؾؿ و سؾؿة أن ُاطي َؼف ل َق َ
رر :حي ِة اهلل تعالك.
ـال
َ
إ ر إول :وهق اإلقيال عؾك هذا الؼترآن العظتقؿ -كؿتا تؼتدم -حػ ًظتا
وعؿال واتياعا لفتذا الؼترآنٕ :ن اهلل تعتالك أ ركتا عؾتك لستان
ً
وتدبرا
وتالوة
ً
ُْ ُ ِ
وحل إِ َل ْق َؽ ِ َـ الؽِ َت ِ
َتاي﴾ [العـؽيتقت:
كيقف أ ر كيقف وأ ر أ تف بذلؽ ﴿اتؾ َ ا أ َ
ُْ ُ ِ
وحل إِ َل ْق َؽ ِـ كِ َت ِ
أتؾتق الؼترآن
َاي َرب َؽ﴾ [الؽفتػ ]97 :وأن َ
َ ]45
﴿واتؾ َ ا أ َ
كثقترا لؽتـ لتقس هتذا جتال بستطفا فنقيالتؽ
وإحاداث الدالة عؾك ذلؽ ً
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عؾك الؼرآن وتلثرٌ بتالؼرآن هتق دلقتؾ عؾتك حيتتؽ هلل -جتؾ وعتال -فنكتف
لقحيؽ ٕكؽ تحب كال ف وٓ اػارقؽ كال ف.
إ ر الثاين :هق اتياع الـيل -عؾقف الصالة والسالم -وقد ذكر اهلل لـتا يف
كتابف الؽراؿ أن حصقل حية اهلل -جؾ وعال -لؾعيتد تققػتة عؾتك حيتتؽ
لـيقؽ -صؾك اهلل عؾقف وآلف ولؾؿ -قتال اهلل تعتالكُ ﴿ :ق ْتؾ إِن ُكُـت ُتُؿ ُت ِ
حي َ
تقن
ْ
ِ
ِ
ِ
تقؿ﴾ [آل عؿتران:
تقر رح ٌ
اهلل َغ ُػ ٌ
اهلل َو َا ْغػ ْر َل ُؽ ْ
تؿ ُذ ُكُتق َب ُؽ ْؿ َو ُ
اهلل َفاتيِ ُعقكل ُا ْحيِ ْي ُؽ ُؿ ُ
َ
]35

ٓ ليقؾ وٓ طراؼ إلك رضقان وٓ إلك حية اهلل إٓ بؿحيتة هتذا الـيتل

إ ل الفارؿل الؼررل -صتؾك اهلل عؾقتف وآلتف ولتؾؿ -واتياعتف فقؿتا أ تر:
﴿و َ تا آ َتتا ُك ُُؿ الر ُل ُ
تقل َف ُخ ُتذو ُه َو َ تا َك ََفتا ُك ُْؿ َعـْْت ُف َفتاك َت َُفقا﴾
ٕن اهلل تعالك قالَ :
َتان َل ُؽتؿ فِتل رل ِ
بالؼسؿ الؿحتذوَ ﴿ ::ل َؼتدْْ َك َ
تقل اهللِ ُأ ْل َتق ٌة
[الحشر ]7 :وقال
َ ُ
ْ
َ
لؼست ٍؿ
َح َسـَ ٌة﴾ [إحزاي :]95 :أي :واهلل لؼد كان لؽؿ هتذه التالم ٓم ُ َقط َئتة َ
حذو :مكدات ثالث يف هذه أاة :الؼسؿ حذو :والالم وحر :قتد
َان َل ُؽؿ فِل رل ِ
قل اهللِ ُأ ْل َق ٌة َح َسـَ ٌةٌ﴾ ثؿ ذكر ثالثة أ قر﴿ :ل َؿتـ َك َ
َتان
َ ُ
﴿ َل َؼدْْ َك َ ْ
ارجق اهلل﴾ وهذا هق تقحقده ليحاكف ﴿وا ْلقتقم ِ
أخ َتر﴾ٕ :كتف اؽتقن عؾتك
َْ ُ
َ َ ْ َ
َ
اهلل َكَثِ ًقرا﴾ ثالثة قققد ذكرها
خق :ـ اقم الؼقا ة بالعؿؾ الصال
َ
﴿و َذ َك ََر َ
اهلل تعالك يف أاة فنذا قرأت أاتة تـ الؼترآن تل تؾ تا فقفتا و تا فقفتا تـ
الؼققد و ا فقفا ـ إوا ر و ا فقفا ـ الـقاهل حتك استـقر قؾيؽ وتعر:
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تتراد اهلل تعتتالك تتـ هتتذه أاتتةٕ :ن اتيتتاع الـيتتل -عؾقتتف الصتتالة والستتالم-
تققتتػ عؾقتتف الػتتقز يف التتدكقا ويف أختترة تققتتػ عؾقتتف الػتتالح يف التتدكقا
وأخرة تققػ عؾقف إ ان ـ الػتـة يف الدكقا والعذاي يف أخرة وهتذا
كؾف يف الؼرآن.
﴿و َر ْح َؿتِتل َو ِلت َع ْت ُكُتؾ َر ْتل ٍء
لؿا قال اهلل تعالك يف لقرة "إعراَ :":
قن الز َكَا َة َوال ِذا َـ ُهتؿ بِت َااتِـََتا ُا ْم ِـُ َ
قن َو ُا ْم ُت َ
َف َس َل ْك ُت ُي َفا ل ِؾ ِذا َـ َات ُؼ َ
ُتقن﴾ [إعترا::
قن الر ُل َ
 ]556ـ هؿ اا ربـا همٓء؟ ـ اعر:؟ يف أاة ﴿ال ِذا َـ َاتيِ ُع َ
قل﴾
تقن الر ُل َ
همٓء هؿ هتذا وصتػ لفتؿ ﴿ال ِتذا َـ َاتيِ ُع َ
تقل الـيِتل إُ تل ال ِتذي
َا ِ
جدُُ و َكت ُف َ ْؽ ُتُق ًبتا ِعـتتدََ ُه ْؿ﴾ إلتتك أن قتتال يف ختتتام أاتتة﴿ :آ َ ـُتتقا بِت ِتف َو َعتتز ُرو ُه
قر ال ِذي ُأ ِكز َل َ َعت ُف ُأ ْو َلئِ َ
تؿ
َو َك ََص ُرو ُه َوات َي ُعقا﴾ جاء بآتياع َ
تؽ ُه ُ
﴿وات َي ُعقا الـ َ
الؿ ْػؾِ ُحق َن﴾ [إعرا.]557 ::
ُ

الػتتالح تتا هتتق اتتا إختتقان؟ الػتتالح هتتق الظػتتر بتتالؿطؾقي والـجتتاة تتـ
الؿرغتتقي هتتذا هتتق الػتتالح أكتتت أن تع ُي تد اهلل لتظػتتر برحؿتتتف و غػرتتتف
وتـجق تـ عذابتف اتقم الؼقا تة وٓ لتيقؾ إٓ بآتيتاع لفتذا الـيتل الؽتراؿ -
صؾك اهلل عؾقف ولؾؿ -الػقز تؼرؤون يف آاات يف آختر لتقرة "إحتزاي"
ِ
ِ
اهلل َو ُقق ُلتقا َق ْتق ًٓ َلتدادًً ا * ُا ْصتؾِ ْ
قال اهلل تعالكَ ﴿ :اا َأا َفا الذا َـ آ َ ـُُتقا ات ُؼتقا َ
ِ
ِ
تاز َفت ْتق ًزا
اهلل َو َر ُلتتق َل ُف َف َؼتتدْْ َفت َ
تؿ َأ ْع َؿتتا َل ُؽ ْؿ َو َا ْغػت ْتر َل ُؽت ْ
َل ُؽت ْ
تؿ ُذ ُكتتق َب ُؽ ْؿ َو َ تتـ ُاط ت ِع َ

ر
محاضات | قل هذه سبيل
سلسلة

ِ

قؿ تا﴾ [إحتتزاي]75 70 :
َعظ ً

ِ
قؿتا﴾ فتتاز فعتتؾ
تل تتؾ يف كؾؿتتة ﴿ َفت َ
تاز َفت ْتق ًزا َعظ ً

وفقزا صدر مكد لؾػقز ػعقل طؾؼ صدر ووصػ الػتقز بلكتف عظتقؿ
ً
ا اداكقف فقز.
ِ
اهلل َو َر ُلتق َل ُف
وقال يف لقرة "الـقر" بعد ُ حاجة الؿـافؼقـَ :
﴿و َ تـ ُاطت ِع َ
تؿ ال َػتائِ ُز َ
اهلل َو َات ْؼت ِتف َف ُل ْو َلئِت َ
ون﴾ [الـتقر ]59 :الستتقاق اختؾتتػ عتتـ
تؽ ُه ُ
َو َا ْخ َتش َ
﴿و ُقق ُلتتقا َقت ْتق ًٓ
الستتقاق إول يف الػتتقز ذاك تؿ فقتتف تحؼقتتؼ كؾؿتتة التقحقتتد َ
َل ِدادًً ا﴾ الؼقل السداد هق كؾؿة التقحقد ٓ إلتف إٓ اهلل حؿتد رلتقل اهلل.
وهـتتتا ذكتتتر الخشتتتقة وذكتتتر التؼتتتقى خشتتتقة اهلل -جتتتؾ وعتتتال -يف الغقتتتب
تؿ الستر
والشفادة يف الستر ويف العالكقتةٕ :ن اهلل عتؽ يف كتؾ وقتت ﴿ َا ْع َؾ ُ
الحل ال ِتذي َ
تقت﴾ [الػرقتان ]58 :إلتك
ٓ َا ُؿ ُ
﴿و َت َقك ْؾ َع َؾك َ
َو َأ ْخ َػك﴾ [طفَ ]7 :
اٌ ِحق َـ َت ُؼقم * َو َت َؼؾ َي َؽ فِل الس ِ
أن قال ليحاكف﴿ :ال ِذي َا َر َ
اج ِدا َـ * إِكت ُف ُه َتق
ُ
الس ِ
تؿ ُ ِ
وبصترا
تقؿ﴾ [الشتعراء ]990 - 958 :استؿع واترى لتؿ ًعا اؾقتؼ بتف
ً
قع ال َعؾ ُ
اؾقؼ بف -جؾ وعالُ ٓ -اشابِ ُف الؿخؾقققـ.
ِ

ِ

ِ

ِ

﴿ َا ْخ َػك َع َؾقف َرل ٌء فل إَ ْر ِ
ض َو َ
تؿاء﴾ [آل عؿتران]5 :
ٓ فتل الس َ

تتذكروا

ْ
ثؾ هذه أاات وإذا ا وقعت يف عصقة أو خطل أو شتاهدة حترم بتادر
بالتقبتتة ٕن هتتذا اتتدل عؾتتك حيتتتؽ هلل حيتتتؽ هلل تردعتتؽ عتتـ الققتتقع يف
ب إلك اهللٕ :كؽ بشتر قتد تؼتع يف التذكب ولؽتـ إذا تا
الذكب والؿعصقة ُت ْ
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وقعتتت ٓ تصتتر ُتتب إلتتك اهلل اؼتتقل تعتتالك﴿ :والت ِتذاـ إِ َذا َفع ُؾتتقا َف ِ
اح َشت ًة َأ ْو
َ
َ
َ
اهلل﴾ ذكروا عظؿة اهلل ذكروا حية اهلل ذكروا عؼاي
َم َؾ ُؿقا َأك ُػ َس ُف ْؿ َذ َك َُروا َ
ِ
ِ
تؿ ُا ِصتروا َع َؾتك َ تا
ال َت ْغ َػ ُروا ل ُتذ ُكُقبِ ِف ْؿ َو َ تـ َا ْغػ ُتر التذ ُك َ
اهلل َو َل ْ
اهلل ﴿ َف ْ
ُقي إِٓ ُ
َف َع ُؾقا﴾ [آل عؿترانٕ :]535 :ن اإلصترار عؾتك الصتغقرة احقلفتا إلتك الؽيقترة
اإلصرار عؾك الصغقرة ٓ تصر عؾك ذكب وإذا ا وقعت ترة أخترى و ترة
ثالثة بدون قصد وكذا تب إلتك اهلل -جتؾ وعتالٕ :-ن اليشتر تـ طيقعتتفؿ
التتذكقي لؽـتتف اتتتقيٕ :ن تقبتتتؽ هتتل عال تتة لتتؽ عؾتتك حيتتتؽ هلل -جتتؾ
وعال -وخقفؽ ـف.
إ ر الثالث :وهق عرفة اهلل بللؿائف الحسـك وصػاتف ال ُعؾك تتل ؾقا يف
ألتتؿائف ويف صتتػاتف تتتل ؾقا زوال هتتذه التتدكقا واكشتتؼاق هتتذه الستتؿاء كقتتػ
لتتقؽقن؟! هتتذه الستتؿاء التتتل ترو تتا ل ت ُتطقى طق تا ِ
كس ت ِ
جؾ الؽتتتب اؼتتقل
ًّ
تعتتالك﴿ :و تتا َقتتدََ روا اهلل حتتؼ َقتتدْْ ِر ِه وإَر ُض ج ِؿقع تا َقي َض ت ُتف اتتقم ِ
الؼ َقا َ ت ِتة
َ َ
َ ً ْ َُ ْ َ
َ ْ
ُ
َ َ

ات ْط ِقات ٌ ِ ِ ِ
﴿لت ْي َحا َك ُف َو َت َعتتا َلك َعؿتتا
تات بِ َقؿقـتتف﴾ وكؾتتتا اداتتف اؿتتقـ ُ
َوالست َتؿ َق ُ َ
ُا ْش ِر ُك َ
ُقن﴾ [الز ر]67 :

جاء بؽؾؿة الشرٌ -ليحاكف وتعالك -ا اتػؽرون يف

﴿و َقتا ُلقا
عظؿة اهلل وققتف وقدرتف -جؾ وعال -ققم عاد لؿا اعتزوا بؼتقهتؿ َ
ِ
ِ
ِ
اهلل الذي َخ َؾ َؼ ُف ْؿ ُه َق َأ َرتد تـْ ُْف ْؿ ُقتق ًة﴾ [فصتؾت:
َ ْـ َأ َرد ـا ُقق ًة َأ َو َل ْؿ َا َر ْوا َأن َ
]55

ٓ تقجد ُريفة تل

ـ الؿـتافؼقـ أو الؿشتركقـ أو القفتقد أو الـصتارى
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التل يف الؼرآن ذكرت هذه الطقائػ إربتع َاتلتقن بشتيفات إٓ ويف الؼترآن
َاردها ياررة ال الرد ياررة ٓ اص تلخقر الجقاي عـ وقت الحاجتة
وتلخقر إ ر عـ وقت الحاجة ولـ تجد آاة يف الؼترآن فقفتا رتيفة إٓ وفقفتا
﴿و َ
﴿و َ
ٓ َا ْل ُتق َك ََؽ بِ َؿ َث ٍؾ إِٓ
ٓ َا ْل ُتق َك ََؽ بِ َؿ َث ٍؾٍ﴾ اعـل بشيفة َ
رد قال اهلل تعالكَ :
ِ
ِج ْئـَ َ
تقرا﴾ [الػرقتان ]33 :هتذه أاتة تؽؾتؿ عـفتا الشتقن
َاٌ بِا ْل َحؼ َو َأ ْح َس َـ َت ْػس ً
حؿد بـ عيد القهاي وقال ٓ :ال همٓء بشيفات ـ ريفاهتؿ وأباطقؾفؿ
إٓ ويف الؼرآن ا َاضحدها وأكا أحييت ُأ ثؾ لؽؿ بيعض إ ثؾة ففل كثقرة
أ ثؾ بؿثالقـ عـ الؿـافؼقـ.
ٓ ُت ْػ ِستدُُ وا فِتل إَ ْر ِ
﴿وإِ َذا قِ َ
تؿ َ
ض َقتا ُلقا إِك َؿتا َك َْحت ُـ
قال اهلل عتـفؿَ :
قتؾ َل ُف ْ
ُ ْصتتتؾِ ُح َ
قن﴾ [اليؼتتترة ]55 :تركتتتقا اهلل فؼتتتط اؼقلتتتقن؟ ٓ ﴿ َأ َ
تتتؿ
تتتؿ ُه ُ
ٓ إِك ُف ْ
الؿ ْػ ِستدُُ َ
الؿ ْػ ِسدُُ َ
ون﴾ هذا الترد ﴿ َأ َ
ون﴾ [اليؼترة ]59 :تا تتركفؿ
تؿ ُ
تؿ ُه ُ
ٓ إِك ُف ْ
ُ
اؼقلتتقا كحتتـ صتتؾحقن بتتؾ أكتتتؿ الؿػستتدون الؿشتتركقن لؿتتا اػعؾتتقن
الػقاحش اؼقلتقن :اهلل تعتالك أ ركتا هبتا كػعؾفتا جتاء يف لتقرة "إعترا":
﴿وإِ َذا َفع ُؾقا َف ِ
اح َش ًةً﴾ جاءوا بتل راـ وكتذهبؿ اهلل تعتالك يف واحتد ولتؽت
َ
َ
عـ واحد ٕ :ؿ صادققن فقف ﴿وإِ َذا َفع ُؾقا َف ِ
اح َش ًة َقا ُلقا َو َجدْْ َكَا َع َؾ ْق َفا آ َبا َء َكَتا
َ
َ
ٓ ا ْتل ر بِا ْل َػح َش ِ
تاء َأ َت ُؼق ُل َ
تقن َع َؾتك
ْ
اهلل َ َ ُ ُ
اهلل َأ َ َر َكَا بِ َفا﴾ الرد جاء هبا ﴿ ُق ْؾ إِن َ
َو ُ
ٓ َت ْع َؾ ُؿت َ
اهللِ َ تتا َ
تقن﴾ [إعتترا ]98 ::اهلل تتا اتتل ر بالػحشتتاء أ تا وجتتدكا آباءكتتا
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عؾقفتتا ففتتؿ صتتادققن يف هتتذا تتا جتتاءهؿ رد تتا اتتلتقفؿ رد ٕ تتؿ صتتدققا
وجدوكا آباءكا عؾك أ ة هؿ قالقا كذلؽ.
القفتقد والـصتارى لؿتا قتالقا -عؾتقفؿ تـ اهلل تا استتحؼقن﴿ -و َقا َل ِ
تت
َ
ال َق ُفق ُد َادُُ اهللِ َ ْغ ُؾق َل ٌة﴾ وجاء الرد ﴿ ُغؾ ْت َأ ْا ِد ِ
اف ْؿ َو ُل ِعـُُتقا بِ َؿتا َقتا ُلقا﴾ زاد يف
الرد ﴿ب ْؾ ادََ اه يستق َط َت ِ
تػ َا َشتا ُء﴾ [الؿائتدة ]64 :ولؿتا قتالقا فقؿتا
َان ُا ِـػ ُتؼ َك ْق َ
َ َ ُ َُْ
ِ
ِ
ِ
قتر َو َك َْحت ُـ
اهلل َفؼ ٌ
اهلل َق ْتق َل التذا َـ َقتا ُلقا إِن َ
أخرب اهلل تعالك عـفؿَ ﴿ :ل َؼتدْْ َلتؿ َع ُ

ِ
ُب
َأ ْغـ َقا ُء﴾ الترد ﴿ َلتـَ ْؽ ُت ُ
عؿتران]585 :

َ تا َقتا ُلقا َو َقت ْت َؾ ُف ُؿ إَكيِ َقتا َء  ﴾...إلتك آختر أاتة [آل

إ ًذا هذه ريفات تل ْؾفا وأكت تؼرأ كتتاي اهلل -جتؾ وعتال -تـ

هذه إباطقؾ والشيفات.
الرابع :الؿحافظة عؾتك الػترائض والتتزود تـ الـقافتؾ حتافظ عؾتك تا
وأعظؿ هتذه الػترائض هتذه الصتالة التتل هتل رأس هتذا
أ رٌ اهلل تعالك بف
ُ
كتقرا وبرها ًكًتا اتقم
الداـ عؿقد هذا الداـ ـ حافظفا وحافظفتا كاكتت لتف ً
الؼقا ة يف كؾ أوقاهتا ع جؿاعة الؿسؾؿقـ الؿحافظة عؾتك هتذه الصتؾقات
بلوقاهتا ع جؿاعة الؿسؾؿقـ برهان عؾتك حيتة العيتد لربتف أ تا الؿـتافؼقن
فتتن ؿ اتخؾػتتقن عتتـ الصتتؾقات ٕ :تتؿ ٓ احيتتقن اهلل واهلل تعتتالك ٓ احتتب
الؿـافؼقـ وتزود ـ الـقافؾٕ :ن الـقافؾ ؽؿالت لؿا احصؾ ـ التـؼص
يف هذه الػرائض.
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إ ر الخا س :الؿداو ة عؾك ذكر اهلل والتػؽر يف ؾؽتقت اهلل ِذكتر اهلل
غذاء الؼؾقي قد تقلع ابـ الؼتقؿ -رحؿتف اهلل تعتالك" -يف القابتؾ الصتقب
ـ الؽؾؿ الطقب" أوصؾ فقائد ذكر اهلل إلك ائة فائدة ثتؿ هـتا فائتدة قرآكقتة
و ُعقها تؿام القعل وطيؼقها إ ر بالتذكر يف الؼترآن الؽتراؿ جتاء بتالؽثرة:
ٕن كثتترة التتذكر تتـ صتتػات أهتتؾ اإلاؿتتان وقؾتتة التتذكر تتـ صتتػات أهتتؾ
الـػاق

ٓ َا ْتذ ُك ُُر َ
قال اهلل تعالك عتـ الؿـتافؼقـَ ﴿ :و َ
تقال﴾ [الـستاء:
اهلل إِٓ َقؾِ ً
ون َ

ِ
ِ
ِ
قترا *
اهلل ذ ْك ًْترا َكَث ً
 ]549وقال عتـ الؿتم ـقـَ ﴿ :اتا َأا َفتا التذا َـ آ َ ـُُتقا ا ْذ ُك ُُتروا َ
تقال﴾ [إحتتزاي ]49 45 :وقتتال عتتـفؿ يف آاتتة لؿتتا ذكتتر
َو َلتتي ُحق ُه ُب ْؽ ت َر ًة َو َأ ِصت ً
الشتعراء بتقـ أن ذكتر اهلل تعتالك فتقق كتؾ رتلء ﴿إِٓ ال ِتذا َـ آ َ ـُُتقا َو َع ِؿ ُؾتقا
ِ ِ
اهلل َكَثِ ًقرا َواك َت ََص ُروا ِت ْـ َب ْع ِتد َ تا ُ
مؾِ ُؿتقا﴾ [الشتعراء]997 :
الصال َحات َو َذ َك َُروا َ
كثقرا قال تعالك عـ قلتك -
وإكيقاء -عؾقفؿ السالم -كاكقا اذكرون اهلل ً
ِ
ِ
قترا﴾ [طتف ]34 33 :وقتال
قترا * َو َك َْتذ ُك َُر ٌَ َكَث ً
عؾقف السالمَ ﴿ :-ك َْل ُك َُسي َح َؽ َكَث ً
أاضا ثؾ ذلؽ عـ زكراا والـيتل -عؾقتف الصتالة والستالم -كتان اؽثتر تـ
ً
الذكر والتسيق والتفؾقؾ وكان استغػر اهلل تعالك يف القتقم أكثتر تـ لتيعقـ
رة وكان اتقي إلك اهلل يف الققم ائة الذكر ارتيتاط تع اهلل -جتؾ وعتال-
واؽػل رر ًفا يف ذكرٌ هلل أن اهلل تعالك اذكرٌ وأي فختر إذا ذكتر اهلل تعتالك
ِ
ِ
ٓ َت ْؽ ُػر ِ
ون﴾ [اليؼرة.]559 :
العيد ﴿ َفا ْذ ُك ُُروكل َأ ْذ ُك ُْر ُك ُْؿ َو ْار ُؽ ُروا لل َو َ ُ
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فؿـ ذكر اهلل ذكره اهلل ـ ذكتر اهلل تعتالك يف كػستف ذكتره اهلل تعتالك يف
كػسف و ـ ذكتره يف ت

ذكتره اهلل تعتالك يف ت خقتر ـتف الؿداو تة عؾتك

الذكر بالذكر الؽثقر ولفتذا اـيغتل أن اؼترتن التذكر بتل راـ بتالـطؼ بالؾستان
والتحضتتار الؼؾتتب كتتذلؽ آلتتتغػار آلتتتغػار بالؾستتان والتحضتتار
الؼؾب أ ا إذا كان اإلكسان اذكر اهلل واستغػره وقؾيف َٓ ٍه ففذا ٓ اـػعتف كؿتا
ذكر ذلؽ الشقن ابـ عثقؿقـ يف بعض كتيف قال ٓ :اـػعتف هتذا التذكر ٓ بتد
أن استحضتتر عظؿتتة اهلل بالتتذكر وأكتتف اعظتتؿ اهلل وأكتتف اثـتتل عؾتتك اهلل وأكتتف
اؿجد اهلل.
أن وأكت تصتؾل الصتالة وتؼترأ الػاتحتة حيتة هلل فتاهلل احيتؽ لؽـتؽ
اعؾؿ إذا قؾت﴿ :ا ْل َح ْؿدُُ ل ِؾ ِف َري ال َعا َل ِؿق َـ﴾ اهلل تعالك ارد عؾقؽ ياررة كؿا
يف حداث أبل هراترة قتالَ « :ح ِؿت َدَ كِل َع ْيت ِدي» اترد عؾقتؽ ثتؿ تؼترأ الثاكقتة
اؼقل َ « :ج َدَ كِل َع ْي ِدي» « َذ َك َركِل َع ْي ِدي» كؾ كؾؿة تؼقلفا يف الػاتحة التقؽ
الرد ـ اهلل وأكت ٓ تعؾؿ بس التحضر الـقة التحضر قؾيؽ ٕن إعؿال
بالـقات فلكثروا ـ ذكر اهلل -جؾ وعال -عؾك الدوام.
إ ر السادس :وهق آلتجابة هلل ولرلتقلف عال تة حيتتؽ هلل هتل أن
تؽقن ستتجق ًيا هلل تعتالك و ستتجق ًيا لرلتقلف وإذا لتؿ تؽتـ التتجابة هلل وٓ
لرلقلف وقعت يف الػتـة فتـتة الؿتال وفتـتة الشتفقات فتـتة الؿحر تات اهلل
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َجق ُيقا ل ِؾ ِتف َول ِؾرل ِ
تعالك قال يف لقرة "إكػال"َ ﴿ :اا َأا َفا ال ِذا َـ آ ـُُقا ال َت ِ
تقل
ُ
ْ
َ
ِ
اهلل َا ُح ُ
تقل َبت ْق َـ
إِ َذا َد َعا ُك ُْؿ ل َؿا ُا ْحقِق ُؽ ْؿ﴾ لؿا فقف الحقاة لؽتؿ َ
﴿وا ْع َؾ ُؿتقا َأن َ
الؿ ْر ِء َو َق ْؾيِ ِف َو َأك ُف إِ َل ْق ِف ُت ْح َش ُر َ
ون﴾ [إكػال ]94 :ا الذي بعتدها؟ التذي بعتدها
َ
﴿وات ُؼتتقا فِ ْتـَ ت ًة ٓ ُت ِصتتق َيـ الت ِتذا َـ َم َؾ ُؿتتقا ِتتـ ُؽ ْؿ َخاص ت ًة﴾
تحتتذار تتـ الػتـتتةَ :
[إكػال]95 :

الذي اػفؿ عاين الؿـالتيات ودٓلتة أاتات الؼيؾقتة واليعداتة

أكف إذا لؿ اؽـ التجابة هلل وٓ لؾرلقل وقع يف الػتـة الػتـة عا ة تؼع وايقـ
أاضا آاة أخرى يف آخر لقرة "الـقر" قال تعالكَ ﴿ :ف ْؾ َق ْح َذ ِر ال ِتذا َـ
هذه أاة ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُا َخال ِ ُػ َ
قؿ﴾ [الـتقر ]63 :فؿتـ
قن َع ْـ َأ ْ ِره َأن ُتصق َي ُف ْؿ ف ْتـَ ٌة َأ ْو ُاصق َي ُف ْؿ َع َذ ٌ
اي َأل ٌ
وقع يف فتـة فؾقعؾؿ أكف عـده خالػة ٕ ر اهلل وٕ ر رلقلف وعدم التجابة.
بعض الـتاس يف بقتقهتؿ اشتؽقن تـ الؼؾتؼ وآضتطراي وأذاتة إوٓد
وكتتذإ :ن آتيتتاع لفتتدي الـيتتل -عؾقتتف الصتتالة والستتالم -غائتتب وتطيقتتؼ
السـة داخؾ اليقت قد اؽقن ػؼق ًدا غقر قجقد فؾتق فعؾتقا ذلتؽ لحصتؾت
بقـفؿ الربكة والؿحية والؿقدة ولؿ احصؾ بقـفؿ خال :وٓ رتؼاق وٓ غقتر
ذلؽ ـ إ قر التل تمذافؿ.
فتيتتقـ هبتتذا أن الـجتتاة كتتؾ الـجتتاة تتـ كتتؾ الشتترور وأثتتام والػتتتـ
والخالفتتات والصتتراعات هتتق يف اتيتتاع هتتدي الـيتتل -صتتؾك اهلل عؾقتتف وآلتتف
ولتتؾؿ -التتذي هتتق عتتقـ حيتتة اهلل فؿحيتتة الرلتتقل -صتتؾك اهلل عؾقتتف وآلتتف
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ولؾؿ -هل عقـ حية اهلل و شاقة اهلل هل عقـ شاقة اهلل و حادة الرلقل
هتتل عتتقـ حتتادة اهلل وهتتذا كؾتتف ذكتتره رتتقن اإللتتالم ابتتـ تقؿقتتة يف كتابتتف
أاضا واثيت حيتة اهلل
"الصارم الؿسؾقل عؾك راتؿ الرلقل" و ؿا ُاعقـؽ ً
تعالك يف قؾيؽ عرفة كعؿ اهلل تعالك عؾقؽ أن تعر :كعؿ اهلل عؾقتؽ كعؿتة
الصتتحة والعافقتتة كعؿتتة الؿلكتتؾ والؿشتتري وغقتترٌ قتتد اػؼتتد هتتذه التتـعؿ
فتشؽر اهلل تعالك عؾك ذلؽ واهلل تعالك قد قال يف كتابفَ ﴿ :أ َل ْؿ َت َر إِ َلك ال ِتذا َـ
َبد ُلقا كِ ْع َؿ َت اهللِ ُك ْػ ًرا َو َأ َحؾقا َق ْتق َ ُف ْؿ َد َار ال َي َتق ِار﴾ [إبتراهقؿ ]98 :أعظتؿ كعؿتة
ـ اهلل تعالك عؾك اإلكسان هل اإللالم هتل التقحقتد أن تحؿتد اهلل تعتالك
أن جعؾتتؽ تتـ أهتتؾ اإللتتالم وأهتتؾ التقحقتتد فتشتتؽر اهلل تعتتالك عؾتتك هتتذه
الـعؿة.
وأاضا تـ إلتياي الؿعقـتة عؾتك ذلتؽ -عؾتك حيتة اهلل :-هتل عيتادة
ً
الخؾقات يف وقت التـزل اإللفل يف آخر الؾقؾ ققتام الؾقتؾ التذي هتق دأي
تتح ِ
تتقال تتت َـ الؾ ْقتتت ِؾ َ تتتا َا ْف َج ُعت َ
تتؿ
الصتتتالحقـ ﴿ َكتتتا ُكُقا َقؾِت ً
تتقن * َوبِإَ ْلت َ
ار ُهت ْ
َا ْس َت ْغ ِػ ُر َ
ون﴾ [الذاراات ]58 57 :لق تصؾل لق ركعة واحدة وتر أقؾتف واحتدة
فصؾل ا تشاء واقرأ الؼترآن وقتؿ وكتاجل ربتؽٕ :ن هتذه بعقتدة عتـ الراتاء
وعتتـ الستتؿعة وعتتـ الشتتفرة بتتقـ الـتتاس تغؾتتب عؾتتك عتتدوٌ تغؾتتب عؾتتك
كػسؽ إ ارة بالسقء تغؾب عؾك رقطاكؽ تغؾب عؾك كؾ تا ايعتدٌ عتـ
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اهلل -جتتؾ وعتتال -وٓ تـستتك هتتذا الققتتت التتذي هتتق وقتتت التـتتزل اإللفتتل
وأاضا أحر
ً

عؾك جالسة الصالحقـ والعؾؿاء وأحر

عؾك أن ارضتك

قؾيتتؽ بؼضتتاء اهلل تعتتالك وقتتدره فتتال تستتخط وٓ تغضتتب وٓ اؽتتقن عـتتدٌ
رلء اؽدر إاؿاكؽ فلثيت عؾك داتـ اهلل وكتؾ هتذه تعقـتؽ عؾتك حيتة اهلل
أللل اهلل تعالك أن اجعؾـل وإااكؿ تـ التذاـ احيتقن اهلل تعتالك واحيتقهؿ
واؼق قن بلوا ره واستجقيقن ٕوا ره واتيعقن هدي كيقتف -صتؾك اهلل عؾقتف
وآلف ولؾؿ.-
الؾفؿ اجعؾـتا هتداة فتتداـ واقػتقـ عـتد حتدودٌ ٓ عتتداـ تيعتقـ
لسـة كيقـا ٓ يتدعقـ الؾفؿ اسركا لؾقسرى وجـيـتا العسترة وارزقـتا اتا ربـتا
التقفقؼ يف الدكقا وأخرة الؾفؿ إكا كعقذ بؽ ـ الرب

والجـقن والجذام

وكعقذ بؽ ـ للء إلؼام اا ولل الـعؿة أكعؿ عؾقـا بالصحة والعافقتة اتا
ولتتل الـعؿتتة أكعتتؿ عؾقـتتا بالصتتحة والعافقتتة وقـتتا رتتر إ تتراض وإلتتؼام
وإوبئة وأدم عؾك بالدكتا أ ـفتا والتتؼرارها واجتؿاعفتا وائتالففتا ووفتؼ
إ ا ـا وولل أ ركا خادم الحر قـ الشراػقـ وولل عفتده لؿتا تحتب وترضتك
ـ إققال وإعؿال الظتاهرة والياطـتة وكستللف لتيحاكف أن اـصتر جـقدكتا
الؿرابطقـ عؾك حدودكا وثغقركا وأن اـصر هبؿ داـف واعؾل هبؿ كؾؿتتف وأن
اثيتفؿ يف قاطـ الؼتال وأن ادحر عتدوهؿ وأن افز تف وأن استؾط بعضتفؿ
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عؾك بعض وأن اترد هتمٓء الجـتقد إلتك بقتقهتؿ وأهؾتقفؿ لتالؿقـ غتاكؿقـ
ـتصراـ وصؾك اهلل ولؾؿ عؾك كيقـا حؿد.
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