بسم اه الرمن الرحيم

كتاب التوحيد
أماء اه ا سى ي ضوء القرآن والسنة

كتاب التوحيد
أماء اه ا سى بن توحيد اه بها ،والتعبد ه بها ،ودعاء اه بها
ي ضوء القرآن والسنة

كتاب التوحيد
ي ضوء القرآن والسنة
أماء اه ا سى بن توحيد اه بها ،و التعبد ه بها ،ودعاء اه بها

امـ ـق ـدم ـ ـة
إن احمد ه نحمده ونستعينه ونستغفره،ونعوذ باه من رور أنفسنا ومن سيئات أعالنا ،

من هده اه فا مضل له  ،ومن يضلل فا هادي له  ،وأشهد أن ا إله إا اه وحده ا

ريك له  ،وأشهد َ
أن حمد ًا عبده ورسوله .

[ آل عمران . ] ٢٠١ /
[ النساء . ] ٢ /

[ اأحزاب.]٠٢-٠٠/

أما بعد  :فإن خر احديث كتاب اه  ،وخر اهدى هدى حمد ﷺ  ،ور اأمور حدثاها ،وكل
حدثة بدعة  ،وكل بدعة ضالة  ،وكل ضالة ي النار .

إن الفقه ي الدين أفضل اأعال وأحسنها  ،وأزكاها وأرفها  ،وأعظمها وأجلها  ،وأنفعها

وأكرها  ،وأعاها وأنفسها.

فهو معرفة اه بأسائه وصفاته وأفعاله  ،ومعرفة دينه ورعه  ،ومعرفة ثوابه وعقابه  ،ومعرفة أنبيائه

ورسله  ،والعمل بموجب ذلك ظاهر ًا وباطن ًا  ،قواً وعماً .

ومن اكتملت له هذه امعارف العالية  ،فقد بلغ النصاب  ،واجتمعت له احكمة  ،وفصل

اخطاب  ،ونطق بالتوحيد قلبه ولسانه وجوارحه :
[ اجمعة . ] ٤ /

إن اإنسان جسد وروح  ،فإذا خرجت الروح فسد اجسد .

والدنيا كاجسد  ،روحها الدين  ،فإذا خرج منها الدين  ،فسدت حياة اخلق  ،وصار الناس كالبهائم

والسباع  ،كل يرتع فيا يشتهي با حد وا قيد  ،وا أمر وا هي .
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وهذا ما حصل ي العام اآن  ،فشواهد اانحال اخلقي  ،واه ـزال الروحي ،والضعف

اإياي  ،واخواء الفكري  ،والفساد ااجتاعي  ،واإضطراب اأمني  ،ظاهر ساطع ي معرض
البرية ا حتاج إى دليل .

وقد ظهر ي زماننا أقوام استخلفهم الشيطان عى نقض عرى اإسام  ،وهدم بنيانه،

وإبطال رائعه.

فظهرت أقوال وأفعال معت إى الكفر والكذب  ،إفراط اجهل واحسد  ،واجرأة عى

الرب ورسله ودينه وأوليائه .

وهذا أمر عظيم يعرق له اجبن  ،وتتفطر له اأكباد  ،وينذر بعقوبة عاجلة  ،ما فيه من

الكفر والسفاهة والوقاحة  ،وعدم احياء واخوف من اجبار .

وهذا الوباء العظيم يزداد يوم ًا بعد يوم  ،ويفتح له اأبواب كثرمن شياطن اإنس واجن ،
ي مشارق اأرض ومغارها .

فقد زج أعداء اإسام بأمهات الدواهي ي باد امسلمن  ،وغرسوا ي عقوهم ما يفسد

حياهم  ،ليزدادوا بعد ًا عن دينهم  ،ويتناحروا فيا بينهم  ،وهلك بعضهم بعض ًا باحديد
والنار بعد الراشق بالكام  ،وهذا ما حصل وحصل كل يوم .

فا بد من صد هذا الوباء اخطر  ،وكشف هذه اأقنعة اخرقاء التي رفرفت عى عقول

امسلمن بالباطل امموه .

وا بد من هتك غاشية الباء والفساد الذي عم وطم  ،وإزالة الغطاء عن مسارب اهاك

اخفي الذي غرسه العدو اماكر بيننا  ،فأنبت كل مر ور وفتنة .

فقد زاد اأمر سوء ًا  ،ورب سهم الباطل قلب اأمة امسلمة  ،حتى صار أكثر العام

اإسامي منبع الضالة،ومنجم اجهالة ،ومعرض الرذيلة  ،ومرح الظلم وميدان القتل ،

وسجن الرعب واخوف  ،ومركز الفقر  ،ومصدر الفتن .

سوق لنا العدو أخبث ما ي سوقه  ،وأنجس ما ي باده  ،فاجتمعت
وتم ذلك بعد أن ّ

اخبائث والنجاسات ي أعز إنسان  ،وأعز مكان .
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فا أشد صولة الباطل عى باد امسلمن  ،فقد استباح أنفسهم وأمواهم وديارهم بغر حق،

ونزفت جراحات اأم ي كل مكان  ،وانترت الفتن بن اخاص والعام.

وصار هذا الوباء العظيم قبلة يتوجه إليه الرجال والنساء واأطفال ي أنحاء اأرض .

وا ينكر ما حصل إا جاهل أعاه حـ مقه وشهوته  ،أو مكابر أعاه منصبه وشهرته ،أو
حاسد أعاه كفره وحقده  ،أو منتفع أعاه حرصه وطمعه .

إن وزر الضال واإضال ا يمحوه إا صدق الصاح واإصاح  ،بكال التوحيد واإيان

والتقوى .

نعوذ باه من كل سوء وظلم  ،ومن دعوى السفلة واجهلة  ،ومن مسخ القلب والعقل ،

والسمع والبر  ،والفكر والذوق .

إن السبيل للنجاة من تلك الدواهي ايمكن إا بتفريغ اإناء من اهوى ليدخل اهدى  ،وغسل
درن الرك وامعاي  ،ليدخل نور التوحيد والطاعات  ،وتنقية السنة من البدعة والشوائب ،

ليظهر احق صافي ًا .

إن الدنيا ا تصلح إا بالدين  ،واإنسان ا يصلح إا باإيان  ،والدين ا يكمل إا

بالتوحيد واإيان والتقوى .

والناس صنفان  :إم ا صالح ومصلح  ،وإما فاسد ومفسد  ،ولكل راية وغاية .

وا ريب أنه إذا صلح اإنسان صلح العام  ،وإذا فسد اإنسان فسد العام .

وتوحيد اه بأسائه وصفاته وأفعاله هو الدرس اأول  ،والدرس احق الذي جب أن

يتعلمه كل إنسان،وكل مسلم قبل كل يء  ،ليعبد اه بمقتضاه  ،ويسعد ي دنياه وأخراه.

ومن أجل توحيد اه  خلق اه السموات واأرض  ،وخلق الشمس والقمر ،وخلق الليل
والنهار  ،وخلق اإنس واجان  ،وخلق اجنة والنار  ،وخلق ميع اخائق ي العام العلوي ،

والعام السفي :

[ اأنعام . ] ٢٠١ /

فالتوحيد أساس كل عمل  ،ومفتاح كل خر  ،ومن صدق اه ي طلبه أعطاه اه إياه،

واستعمله بمقتضاه  ،وري عنه وأرضاه .

٠

ومن عرف اه بأسائه احسنى  ،وصفاته العى  ،وعرف أفعاله اجميلة  ،وخزائنه العظيمة ،وعرف

دينه ورعه  ،وعرف وعده ووعيده  ،وعرف أنبياءه ورسله  ،وعرف كلاته امنزلة  ،وعرف أقد اره
احكيمة  ،فقد نال متن العلم وصفوته  ،وذاق طعمه وحاوته .

وحد اه بأسائه كالسميع والبصر  ،والعليم والقدير  ،والكريم
وإذا عرف ذلك كله َ ،
والرحيم وغرها من اأساء احسنى .

ووحده بصفاته كالسمع والبر  ،والعلم والقدرة  ،والعزة والرمة  ،واحكم واحكمة
َ
وغرها من الصفات العى .

ووحده بأفعاله كاخلق والرزق  ،واإحياء واإماتة  ،والتريف والتدبر وغرها .
َ

ووحد اه بأفعال العباد  ،فا يدعو إا اه  ،وا يكر إا اه  ،وا يتوكل إا عى اه  ،وا حب
َ
إا هو ،وا خاف إا منه  ،وا يرجو إا إياه  ،وا يعبد إا هو  ،وا يستعن إا به .

ووحد رسوله ﷺ بااتباع  ،فيطيعه فيا أمر  ،وي ِصدقه فيا أخر  ،وجتنب ما هى عنه
َ
وزجر  ،وا يعبد اه إا با رع .

وبقدر تلك امعارف الربانية  ،واأعال امرضية  ،يمتلئ القلب بالتوحيد اخالص ،واإيان
الكامل  ،وينرح الصدر باأنوار اإهية،وتنقاد اجوارح للعمل الصالح الذي حبه اه ويرضاه ،

من اأقوال واأعال الظاهرة والباطنة .

وإذا غلب نور التوحيد واإيان شهوات النفس ورغباها  ،سار اإنسان إى ربه عى

الراط امستقيم  ،عى مطية اجسد الصالح  ،إى السكن الصالح .

وهذا تكمل للعبد ميع أنواع التوحيد  ،فيذوق طعم اإيان  ،وجد حاوة التوحيد ،

ولذة العبادة  ،وحسن الطاعة مواه احق .

وأبواب امعارف كلها  ،وأبواب التوحيد كلها  ،وأركان اإيان كلها  ،ا يمكن للعبد حصيلها إا من
طريقن ا ثالث ها :

أحدما  :النظر ي اآيات الكونية  ،والثاي  :التدبر ي اآيات القرآنية .

فمن وفقه اه حسن النظر والتدبر ي هذا وهذا  ،فقد أدرك من العلم أحسنه وأنفعه

وأكمله  ،وأخذ من أوله وآخره  ،وظاهره وباطنه  ،وغيبه وشهادته .
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وإذا اكتمل هذا النصاب  ،واجتمع للعبد معرفة كتاب الرب  ،ومعرفة سنة سيد اخلق ،

صار رباني ًا يع ّلم ويتعلم  ،ويسمع ويطيع  ،ويركع ويسجد لربه الواحد اأحد ا ريك له .

إن من عرف أن ربه هو احق  ،عرف أن دينه حق  ،وأن رسوله حق  ،وأن كتبه حق  ،وأن وعده

حق  ،وعمل باحق  ،ونال الثواب احق من املك احق :
[ لقان . ] ٠٠ /

واه  هو املك احق امبن  ،الذي ميع ما ي الكون ملكه  ،وميع امخلوقات
خاضعة أمره  ،ومستجيبة مشيئته  ،ومرعة إى إرادته .

هو الواحد اأحد الذي جعل ميع النفوس تأكل من فضله  ،وجعل ميع القلوب

خاطبات بوحيه،وجعل ميع امخلوقات د الة عى عظمته،مسبحة بحمده،شاهدة بتوحيده :
[ اإراء . ] ٤٤ /

إن هاية العلم كال التوحيد  ،وهاية العمل كال التقوى .

وامقصود من العلم والتفكر  ،والعبادات واأوامر  ،أن يأي اليقن عى ذات اه وأسائه

وصفاته وأفعاله  ،فإذا جاء ذلك ي قلب العبد جاء اليقن عى كام اه وأحكامه وأوامره ،

ثم جاء اليقن عى وعده ووعيده  ،ثم جاء كال احب ه  ،والذل له  ،والتعظيم له ،

والتعظيم أمره  ،والعمل برعه  ،وهذا هو التوحيد الذي يريده اه من ميع خلقه .

ووحده بأفعاله ودعائه  ،وم
وحد ربه بأسائه وصفاته َ ،
ومن اكتملت له أركان اليقن الثاثة َ
يلتفت أحد سواه  ،وأقبلت نفسه عى الطاعات  ،وسارعت إى اخرات  ،ونفرت من

امعاي وامنكرات  ،وصار عبد ًا لربه ا هواه  ،فري اه عنه وأرضاه  ،وأسعده ي دنياه

وأخراه .

والتوحيد هو مقصود الرب من خلقه  ،وهذا فطر عليه ميع امخلوقات ؛ أنه أحب

يء إليه  ،وهو حق اه عى ميع عباده كا قال سبحانه :
[ الذاريات . ] 58 – 56 /
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وهذا التوحيد له صورة ولفظ  ،وطعم وحاوة  ،وحقيقة  ،وثمرة  ،وثواب .

وبن التوحيد الصوري والتوحيد احقيقي كا بن امرق وامغرب  ،وامطلوب من

التوحيد أعاه ا أدناه  ،وحقيقته ا صورته .

فالتوحيد احقيقي هو رؤية الواحد اأحد  ، وعدم االتفات إى أحد سواه .

توحيد ينطق به اللسان  ..ويطمئن به القلب  ..وتعمل به اجوارح  ..وتدمع به العن ..

ويقشعر منه اجلد  ..ويوجل به القلب  ..وتذوق به الروح حاوة الذكر والعبادة  ..ويذوق به

اإنسان طعم السمع والطاعة للملك احق . 

وهذا التوحيد هو الذي أرسل اه به الرسل،وأنزل به الكتب،ورع من أجله الدين :

[ التوبة . ] ٠٢ /

وهذا التوحيد اخالص للرب الواحد اأحد جيب اه دعاء السائلن  ،ويفرج كرب

امكروبن  ،ويعز امؤمنن  ،وينر اموحدين  ،ويرد كيد امعتدين  ،ويفتح أبواب
وينزل اهدايات  ،ويكرم
الركات ِ ،

امؤمنن باجنة ورضاه  ،ويقيهم من النار  ،وسخط اجبار .

وي هذا امجموع القيم الذي بن يديك  ،بينت بفضل اه التوحيد  ،وأقسامه  ،ودائله  ،وثاره ،

وآثاره ي الدنيا واآخرة وبينت أساء اه احسنى  ،وصفاته العى  ،وكيفية توحيد اه ها ،
وااعتبار ها  ،والتعبد ه ها  ،ودعاء اه ها .

وذلك كله ي ضوء القرآن والسنة الصحيحة .

وقد معت فيه من أساء اه احسنى  ،وصفاته العى  ،وغذاء القلوب  ،ما تقر به العيون ،

وتسعد به النفوس  ،وتطمئن به القلوب .

وعرضت فيه امسائل العلمية الغيبية با شهدت به أنوار اأدلة الرعية  ،من القرآن والسنة

الصحيحة  ،سامة من اأهواء الشخصية  ،بريئة من العصبية امذهبية .

وهذا جهد مقل  ،قليل األفاظ  ،عزيز امعاي  ،حلو الطعم  ،سهل الفهم  ،دون إجاز

خل  ،أو إطناب مل .

٢٠

وقد عرضته بفضل اه وعونه بتحقيق واف  ،يثمر كال التوحيد واإيان والتقوى  ،ويقلب

ليل امسائل امشتبهة هار ًا  ،ويكشف النقاب عن ماها  ،ليستبن سبيلها ،ويرب الناس

من عذب مائها .

وهذا الكتاب حرير موجز  ،مؤكد بنقل يقطع العذر  ،ويزيل الشك والريب  ،وحقق
التوحيد اخالص  ،واإيان الصادق  ،والعمل الصالح بإذن اه . 

جاء بفضل اه وحده حسن اجسم والرسم  ،سهل اللفظ والفهم  ،زكي الرائحة والطعم  ،متن

الفقه والعلم.

فهو قريب ملتئم  ،سهل منسجم  ،مرق بالنور  ،قرة للعيون  ،متع لأساع واأبصار

والبصائر  ،والعقول والقلوب .

معت فيه بن القول والنقل  ،وامعقول وامحسوس  ،يسبح ي فلك التوحيد والريعة ،

وحطم الرك والبدع والرذيلة  ،ويقيم بنيان احق والسنة والفضيلة بإذن اه.

وبعد مع هذا الكتاب من بساتن العلم وامعرفة جاء مكتمل امباي  ،غزير امعاي  ،له

مسة أبواب  ،وكلها مفتوحة بن يديك وهي :

اأول :كتاب التوحيد .

الثاي  :توحيد اه بأسائه وصفاته .

الثالث  :فقه التعبد بأساء اه احسنى .

الرابع  :أساء اه احسنى بن معرفتها  ,وتوحيد اه ها  ,والتعبد ه ها .

اخامس  :جزاء أهل التوحيد .

وهذا الكتاب امقصود منه بيان التوحيد واإيان باه  ، وترغيب اخلق ي لزوم
الراط امستقيم  ،ودعوة الناس إى عبادة اه وحده ا ريك له  ،واجتناب عبادة ما

سواه  ،وبشارة امؤمنن با أعد اه هم من اجنات  ،وإنذار كل من خالف هدي اه

ورسوله بالنار .

أسأل اه  أن جعله غذا ًء نافع ًا للعقول  ،وقوت ًا للقلوب  ،وحرك ًا للقلوب واجوارح إى
ِ
أجل مطلوب  ،ومثر ًا لساكن العزمات إى روضات اجنات .
٢٢

كا أسأله  أن جعله نور ًا للسائرين  ،ومنار ًا للتائهن  ،ومصباح ًا للمتعبدين  ،وقرة عن
للموحدين  ،وروضة للمتعلمن .

وقد ذكرت ي هذا امصنف من اآيات البينات  ،والراهن الساطعات  ،والدائل

الواضحات  ،ما يمأ بإذن اه القلوب بالتوحيد واإيان واليقن  ،ويرح الصدور

للعبادات والطاعات  ،وحرك األسنة بالذكر واحمد والشكر  ،ويوجه الناس إى رب

الناس  ،ويرف القلوب عن التعلق بالعبيد .

فدونك مورد ًا عذب ًا صافي ًا  ،م تكدره العصبية  ،وم تشبه احم َية  ،مبني عى قواعد الريعة

امحكمة  ،متوج بنصوص الوحي امنزلة .

إذ ا بد للمسلم الذي يرجو الفاح والنجاة من علم متن بحقائق الدين  ،يميز به بن احق والباطل ،

وبن العاي والسافل  ،وبن الغاي والرخيص  ،وبن احسن والقبيح .

وهذا الدين ا ريب من آمن به  ،وعمل به  ،وذب عنه  ،وصر عى كل أذى ي سبيله ،

وبذل وترك كل يء من أجل حصيله ونره .

أسأل اه الكريم أن جعلني وإياكم وامؤمنن وامؤمنات من هؤاء  ،ا ضد هؤاء .

ويولد هذا امولود بفضل اه بن ماين السباع التي تنهش البر  ،وألوف اأفاعي التي تلسع

امسلمن  ،ومئات السهام التي ترشق أهل اإيان  ،لتهدم بنيان الدين  ،وتقوض أركانه  ،ولن
يفلحوا ولن يستطيعوا ذلك أبد ًا  ،فإن اه ا غالب له :

[ التوبة . ] ٠١ /

ويدخل هذا امصنف سوق الدنيا عزيز ًا معل ً
ا  ،ومرشد ًا وهادي ًا  ،ومبر ًا ومنذر ًا .

متع للقارئ والسامع  ،مشتمل عى بدائع الفوائد  ،وأمهات امسائل وثمن اجواهر .

فليطلبه من أراد التوحيد النقي اخالص  ،ومن رغب ي زيادة اإيان والعمل الصالح ي

ضوء القرآن والسنة .

وهذا فضل اه بن يديك مبسوط ًا  ،لك غنمه  ،وعى كاتبه غرمه .

أبوابه لك مفتوحة  ،وكنوزه مطلوبة  ،وثاره لك جلوبة  ،فاقطف من ثاره ما شئت.

هو أغى ما أملك  ،وأحسن ما معت  ،وأحى ما رأيت  ،وأنفس ما أهديت .
٢١

وهو هدية امسلم أ خيه امسلم  ،فاقبله قبلك اه ي جموعة الفائزين  ،وغفر اه لنا

ولك وللمسلمن  ،ومعنا ميع ًا ي جنات النعيم .

واعلم غفر اه لنا ولك أن الكام عن الرب العظيم عظيم اهاية له  ،واحديث عن الكبر

كبر ا حد له  ،واأمر أكر من أن يـحاط به  ،وأوسع من أن يوقف عى خفاياه ،لكن أول
العلم قطرة  ،ومن استهدى فسيهدى ويعطى .

وإذا كانت األفاظ قوالب امعاي  ،واإشارة تغني عن العبارة  ،فقد حرصنا عى مع الثار الطيبة ،

من أحسن بساتن العلم وامعرفة  ،وقطفنا منها ما يغني اللبيب عن اإسهاب والتطويل  ،وما يمأ قلبه

بالتوحيد واإيان .

وقد يمتد بنا طلق الكام أحيان ًا حرص ًا منا عى إفادة البيان .

فنسأل اه ي هذا وهذا إصابة الصواب  ،إى سواء احكمة  ،وفصل اخطاب  ،وأن نكون

قد وفقنا جمع ما لذ وطاب من غذاء العقول  ،وقوت القلوب .

أما وقد َ
حل بك هذا الضيف  ،بعد أن ساقه اه من حرره إى قارئه  ،ليتم أمره  ،وحق

كلمته  ،ويتحقق مراده من خلقه.

فاستعن باه  ،واقرأ وتدبر  ،واشكر وتزود  ،واستغفر واصر :

[طه.]٢٢٤/

أسأل اه أن هدينا وإياكم سواء السبيل  ،وأن جعلنا هداة مهتدين  ،وشمس ًا ينور اه ها قلوب

العامن .

واعلم أن أكثر الناس سفيه ي صورة حكيم  ،وجاهل ي صورة عام  ،وفقر ي صورة
غني  ،فاصر واصطر عى ما تراه وتسمعه  ،واعتصم بحبل اه وحده ،واقطع ما سواه من

احبال  ،وكن بالناس رؤوف ًا رحي ً
ا  ،ناصح ًا شكورا.

وإياك ومن تفرقت هم سبل اجهاات  ،وتنوعت هم طرق الضاات  ،من كل شيطان

ضار ي صورة إنسان بار  ،ومن كل لئيم ي صورة كريم  ،ومن كل خائن ي صورة أمن ،
وغرهم من شغله الشيطان بالضال واإضال .

وحق هؤاء عليك الدعاء هم باهداية  ،ودعوهم إى من أمرك بالصر عى أذاهم .
٢٠

نعوذ باه من كل يء وما أساء به ،ومن دعوى السفلة واجهلة،ومن مسخ العقل والقلب ،
وطمس السمع والبر .

وإياك وفرطات القول با علم  ،فا خرج منك ا يمكن رده  ،وما نثرت ا يمكن معه  ،وما

كرت ا يمكن جره.

وإياك وقرصنة الكام  ،وقرض اأعراض بامقراض  ،فإن اه سميع بصر .

وقدِ م ما حبه اه عى ما حبه النفس  ،وتزود ليوم امعاد بأحسن زاد  ،من التوحيد واإيان ،
والعلم والعمل  ،ترافق النبين ي جنات النعيم :

ولتكن متك عالية ي الفقه ي الدين  ،وااقتداء بجميع سنن سيد امرسلن .

[ النساء. ] 69/

وإن قعدت بك اهمة عن ركوب امعاي  ،وم تطق اجوع والسهر من أجل حصيل اجواهر ،
فدونك كتابنا اجامع  ،وامختر الشامل  ( :ختر الفقه اإسامي ) .

وإن كنت فارس ًا يطوف ي الديار  ،ويركب البحار  ،ويتحمل اأسفار  ،فزادك الذي يغنيك

عن السؤال  ،خذه من بستان امعارف  ،من كتابنا امفتوح  ( :موسوعة فقه القلوب ) أربعة
جلدات .

وإن أردت اإ مامة ي الدين  ،ولبس ثياب امتقن  ،ومل رسالة سيد امرسلن  ،فخذ
ذلك من جنة امعرفة  ،اموصلة إى جنة الزخرفة  ،وانظر ي كتابنا امرسل ( موسوعة

الفقه اإسامي ) مسة جلدات .

وإن غرتك الدنيا بزينتها  ،وأهبتك الصحاري بحرها وسمومها  ،وأزعجتك العواصف

بشدها وغبارها  ،وأظلم عليك الليل بسواده  ،وأجلب عليك الشيطان بخيله ورجله ،
فدونك بستان التوحيد واإيان  ،فيه من كل زوج هيج  ،وتوحيد وتكبر وحميد للرب

امجيد .

تطمئن به القلوب  ،وتزكو به العقول  ،ويصفو به التوحيد  ،ويزيد به اإيان  ،وحسن به

اأخاق  ،وتقوى به اأعال بإذن اه عز وجل  ،وهو كتابنا هذا  ( :كتاب التوحيد ) .
٢٤

أسأل اموى القدير أن جعل هذا امجموع الثمن من الكتاب والسنة خالص ًا لوجهه

الكريم  ،وسفر ًا للرب بن اخلق أمعن .

تطمئن به قلوهم  ،وتنرح به صدورهم  ،ويزيد به إياهم  ،وتستقيم به جوارحهم ،
وتصلح به أعاهم  ،وحسن به أخاقهم .

كا أسأله  أن جعله نور ًا هتدي به من ضل الطريق  ،ويسقي به بستان التوحيد ي

القلوب  ،وجتث به جرثومة الرك  ،ويدفع به وباء الكفر وامعاي  ،وينبت به شجرة

التوحيد اخالص  ،وثار اإيان الصادق  ،ويسقي به حدائق الطاعات  ،واأخاق

احسنة .

كا أسأله سبحانه أن يعفو عن خطئي وجهي  ،وأن يغفر ي ولوالدي وأهل بيتي  ،ولكل من قرأه ،

أو سمعه  ،أو كتبه  ،أو ع َلمه  ،أو نره  ،أو انتفع به  ،وجميع امؤمنن وامؤمنات  ،اأحياء منهم
واأموات .

كا أسأله سبحانه بأسائه احسنى  ،وصفاته العى  ،أن يرزقنا ميع ًا التوحيد اخالص  ،واليقن

الكامل  ،واإيان الصادق  ،والعمل الصالح  ،وااستقامة عى الدين ظاهر ًا وباطن ًا حتى نلقاه  ،إنه

سميع قريب جيب .

وصى اه وسلم عى إمام اموحدين  ،وسيد اأنبياء وامرسلن  ،وقدوة الناس أمعن،
نبينا حمد وعى آله وأصحابه أمعن .

كتبه الفقر إى مواه

حمد بن إبراهيم بن عبد اه التوجري
امملكة العربية السعودية  /بريدة

- ٠5٠8٠٢٠١١١

٠5٠٤95٠٠٠١

الريد اإلكروي Mb_twj@hotmail.com :

٢5

كتاب التوحيد

 فقه التوحيد :

التوحيد :هو إفراد اه  با ختص به  ،وما جب له.

فا ختص باه :أن يعتقد امسلم أن اه واحد ا ريك له وا مثيل ي ذاته وأسائه
وصفاته وأفعاله:

[ اإخاص. ] ٤-٢/

وما جب له :التوحيد واإيان  ،وطاعة اه وعبادته وحده ا ريك له  ،واجتناب عبادة ما

سواه:

 أقسام التوحيد :

[النحل . ] ٠6 /

التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب قسان:

اأول :توحيد امعرفة واإثبات.

وهو توحيد اه بأسائه وصفاته وأفعاله ك اخلق والرزق واإحياء واإماتة.

فنثبت ه  ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من اأساء والصفات واأفعال عى ما يليق
بجاله  ،إثبات ًا با تكييف وا مثيل  ،وا تشبيه وا تعطيل ،وننفي عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه
عنه رسوله ﷺ  ،عى حد قوله سبحانه :

[ الشورى . ]٢٢ /

ويسمى هذا التوحيد توحيد الربوبية واأساء والصفات.
الثاي :توحيد القصد والطلب.

وهو إفراد اه وحده بجميع أنواع العبادة التي رعها كالدعاء  ،والصاة  ،والتوكل  ،وامحبة ،

واخوف  ،والرجاء وااستعانة وااستغاثة وغر ذلك من أنواع العبادة وذلك أعظم ما أمر اه به :

[ البينة . ]5/

فاه وحده هو احق امستحق للعبادة وحده ا ريك له ،ومن رف شيئ ًا من العبادة

لغره فهو مرك كافر:

[ امؤمنون . ] ٢٢٠ /

٢6

ويسمى هذا التوحيد  ،توحيد األوهية والعبادة  ،أو توحيد الرب بأفعال العباد من صاة

ودعاء وغرما  ،وتوحيد الربوبية واأساء والصفات مستلزم لتوحيد األوهية والعبادة.

فمن أقر بأن اه وحده هو الرب اخالق الرازق الذي له اأساء احسنى  ،والصفات

العى  ،لزمه أن يقر بأنه ا يستحق العبادة إا اه وحده ا ريك له.

فا يدعو إا اه وحده ،وا يستغيث إا به ،وا يتوكل إا عليه ،وا خاف إا منه  ،وا
يرجو إا إياه ،وا يعبد إا هو ،وا يرف شيئ ًا من أنواع العبادة لغره:

[ يونس . ] ٠/

وتوحيد األوهية مستلزم لتوحيد الربوبية.

فكل من ع ب د اه وحده دون سواه  ،ابد أن يكون قد اعتقد وعلم أن اه وحده ربه
وخالقه ورازقه ومالكه ورب كل يء :

[ مريم . ] 65 /

وتوحيد الربوبية واأساء والصفات هو اأصل ،إذ ابد لكل عبد أن يعرف معبوده

بأسائه وصفاته وأفعاله قبل العبادة  ،ثم يعبده إذا عرف كاله وجاله وماله وقدرته

وغناه ورمته وإحسانه:

[ اأنعام . ] ٢٠٠ - ٢٠١ /

وايغلط أو يقر ي توحيد األوهية والعبادة إا من م يعطه حقه من امعرفة واليقن .

بل توحيد العبادة إنا هو ثمرة  ،بل أعظم ثار توحيد الربوبية ،وما وقع فيه الرك إا

بسبب اجهل بتوحيد الربوبية واأساء والصفات.

وا ريب أن دوام الذكر والدعاء  ،وحسن العبادة  ،والصر والتوكل  ،واخوف والرجاء ،
وامحبة وااستعانة واإنابة،والرضا والتسليم،كلها من نتائج وثارتوحيد الربوبية:

[ حمد . ] ٢9 /
٢٠

أقر به أكثر اخلق  ،لشدة ظهوره  ،وم ينكره إا شواذ اخلق
وتوحيد الربوبية مركوز ي الفطر  ،وهذا َ

ي الظاهر ا ي الباطن كا قال فرعون:

[ النازعات . ]١5 - ١٤ /

وهذا أنكرت الرسل عى من أنكر وجحد وجود الرب  ؛ أن وجوده أبن وأظهر
وأوضح من ماين الشموس التي ا خفى إا عى اأعمى:

[ إبراهيم . ] ٢٠ /

وتوحيد األوهية والعبادة كفر به وجحده أكثر اخلق ؛ أن الشياطن رفت الناس واجتالتهم عن

دين رب العامن إى عبادة غر اه  ،فحصل الكفر والرك.

ومن أجل هذا أرسل اه الرسل  ،وأنزل الكتب  ،لرد الناس إى عبادة اه وحده ا ريك له ،وتـرك

عبادة ما سواه ،ببيان أساء اه وصفاته وأفعاله ،ليعبدوه وحده ا ريك له:

[ النحل . ]٠6 /

وا علم أن توحيد الربوبية أساس توحيد األوهية  ،ولكنه ا يكفي للدخول ي اإسام
حتى يقرن به توحيد العبادة ،فها متازمان ي حياة كل مسلم ،هذا مبني عى هذا ،وا

يقبل هذا إا هذا  ،وا يصلح عمل إا هذا وهذا.

واإسام  :هو ااستسام ه بالتوحيد  ،واانقياد له بالطاعة  ،والراءة من الرك وأهله.

فمن استسلم ه وحده فهو مسلم ،ومن استسلم ه ولغره فهو مرك ،ومن م يستسلم
ه فهو كافر مستكر:

[الكهف. ]٢٢٠/

ومن استسلم ه ظاهر ًا وباطن ًا فهو مؤمن ،ومن كفر بـاه ظـاهر ًا وباطنـ ًا فهـو كـافر ،ومـن أسـلم

ظاهر ًا وكفـر باطنـ ًا فهـو منـافق أخطـر مـن الكـافر وأشـد عـذابا :ﮱ

[ النساء . ]٢٤5 /
٢8

والكفر أعظم من الرـك ؛ أنـه جحـد للـرب  ،والرـك أخـف منـه ؛ أنـه تـنقص للـرب ،وك ـل مـنها

يطلق عـى اآخـر ،وكـل مـنها نجـس وقبـيح ،وكـل مـنها ظلـم كبـر وعظـيم ،وكـل مـنها ي النـار،
وأهلها خلدون فيها .
 -٢ق ـال اه تع ـاى:

[اأحزاب . ] 65 – 6٤ /

 -2وقال اه تعاى:

 دائل التوحيد :

[ امائدة ٠١ /

].

دائل التوحيد أكثر من أن حر  ،وأشهر من كل ِبن.

فكل سور القرآن  ،بل كل سورة ي القرآن  ،بل كل آية ي القرآن  ،بل كل ذرة ي الكون ،

دالة عى وحدانية اه  ، شاهدة بعظمته وجاله  ،مبينة كال أسائه وصفاته  ،ناطقة

بعظيم كرمه وإحسانه ،مقررة كال رمته بعباده  ،شاهدة بعظمة ملكه وسلطانه  ،وحسن
أحكامه وأوامره.

العرش والكري  ،والسموات واأرض وما فيها من امخلوقات الكثرة  ،واآيات العظيمة ،

واخلق واأمر  ،والتدبر والتريف  ،كل ذلك شاهد ه بالوحدانية  ،واأساء احسنى ،

والصفات العى.

ودال عى عظمة اه وكريائه  ،وجاله وجروته  ،وكال علمه وعزته وقدرته  ،وعظمة

ملكه وسلطانه .

ودال عى كال رمة اه  ،وسعة حلمه  ،وعظيم كرمه  ،وكال غناه  ،وجزيل إحسانه  ،وعظيم

عفوه.

وكل يء ي الكون شاهد لربه بالوحدانية  ،وشاهد عى نفسه بالضعف والعجز والفقر

واحاجة إى ربه.

ودائل التوحيد ظاهرة ي كل يء  ،بل هي أبن من كل يء  ،فكل ذرة ي الكون،
وكل آية ي القرآن  ،وكل تدبر وتريف  ،كل ذلك شاهد ه العي الكبر بالوحدانية،
٢9

واأساء احسنى  ،والصفات العى  ،وامثل اأعى :
[اأنعام.]٢٠٠-٢٠١/

ودائل التوحيد تراها اأبصار والبصائر والعقول مبسوطة ي اآيات الكونية  ،واآيات القرآنية.

وما كانت دائل وحدانية اه ا هاية ها  ،ويستحيل عى اأبصار والعقول اإحاطة ها ،

فحسبنا هنا أن نجمع أصوها  ،ونشر إى أمهاها من اآيات الكونية  ،واآيات الرعية  ،من

الوحي امنزل  ،الذي فيه تبيان كل يء.

وهذا بيان أصول دائل التوحيد من كتاب الواحد اأحد : 

دائل اخلق  ..دائل التدبر  ..دائل اجال  ..دائل اجال  ..دائل اإنعام  ..دائل النظر

والتفكر  ..دائل القرآن والرع.

اأول  :دائل اخلق واإجاد :
 -٢قال اه تعاى :

 -١وقال اه تعاى :
 -٠وقال اه تعاى :

 -٤وقال اه تعاى:

 -5وقال اه تعاى :

[اأعراف.]5٤/
[الطاق.]٢١/

[الزمر.]6٤-6١/

[لقان.]٢٢-٢٠/

[ يونس.]٠/

١٠

الثاي :دائل التدبر والتريف ي الكون :

 -٢قال اه تعاى :

[ البقرة.]٢6٤/

 -١وقال اه تعاى :
[ آل عمران.]١٠-١6/

 -٠وقال اه تعاى :

 -٤وقال اه تعاى :

[ اأنعام.]96-95/

[ اأنعام.]99/

 -5وقال اه تعاى :

[ الروم.]٤٠/

الثالث :دائل صفات جال الرب :
 -٢قال اه تعاى :

[ البقرة.]١55/

 -١وقال اه تعاى :

[ الزمر.]6٠/

١٢

 -٠وقال اه تعاى :
[ اأنعام.]59/

 -٤و قال اه تعاى :

[ الرعد.]٠-١/

 -5وقال اه تعاى :

الرابع :دائل صفات مال الرب :

[ الرعد.]٢٠-٢١/

 -٢قال اه تعاى :

[ إبراهيم.]٠٤-٠١/

 -١وقال اه تعاى :

[ احج.]65/

 -٠وقال اه تعاى:

 -٤وقال اه تعاى :

[ الفرقان.]5٠-٤8/

[ النحل.]٢٠-٢٠/

١١

 -5وقال اه تعاى :

[ فاطر.]٤٢/

اخامس :دائل اإنعام واإحسان :
 -٢قال اه تعاى :

 -١وقال اه تعاى :
 -٠وقال اه تعاى :

[ لقان.]١٠/
[ النحل.]٢8-٢٠/

[ آل عمران.]٢6٤/

 -٤وقال اه تعاى :

[اإراء.]٠٠/

 -5وقال اه تعاى:

[امائدة.]٠/

السادس :دائل النظر والتفكر :
 -٢قال اه تعاى :

 -١وقال اه تعاى :
 -٠وقال اه تعاى :
 -٤وقال اه تعاى :

[ آل عمران.]٢9٢-٢9٠/
[اأعراف.]٢85/
[ اأنبياء.]٠٠/

[ ق.]8-6/

١٠

 -5وقال اه تعاى :

السابع :دائل القرآن والرع :

[ نوح.]٢8-٢٠/

 -٢قال اه تعاى :

[ اإراء.]89-88/

 -١وقال اه تعاى :
[ النساء.]8١/

 -٠وقال اه تعاى :

 -٤وقال اه تعاى :

[ الزمر.]١٠/

 -5وقال اه تعاى :

[ يونس.]٠5-٠٤/

 حقيقة التوحيد :

[ آل عمران.]٠/

حقيقة التوحيد ولبابه أن يرى اإنسان ربه ملك املوك خلق ويرزق ،ويعطي ويمنع ،
ويأمر وينهى ،ويفعل ما يشاء وحده ا ريك له :
[ اأعراف .] 5٤ /

ويرى اأمور كلها من اه  ،رؤية تقطع االتفات إى غره من امخلوقات  ،ويعبد اه وحده با

رع ،مع كال احب والتعظيم والذل له:

[ التغابن . ] ٢٠ /

١٤

والتوحيد ألذ يء وأمله  ،وأحسنه وأطيبه  ،والرك أنجس يء وأقبحه ،وأقذره

وأخبثه  ،والتوحيد أطيب الطيبات  ،والرك أخبث اخبائث.
والتوحيد حق اه وحده اريك له  ،فا جوز رفه لغره.

والتوحيد أحق احق  ،وأعدل العدل  ،والرك أبطل الباطل  ،وأظلم الظلم:

[ لقان . ] ٢٠ /

وهذا فإن اه يغفر من الذنوب ما شاء إا الرك من مات عليه  ،لشدة خبثه ونجاسته كا قال

سبحانه:

[ النساء . ] ٤8 /

 فضائل التوحيد :

 - ٢قال اه تعاى :
[ اأنعام . ]8١/

 - ١و قال اه تعاى :
[ احديد . ] ١٢/

 - ٠و قال اه تعاى :
[ البقرة . ] ١5/

 – ٤وعن عبـادة بـن الصـامت  أن النبـي ﷺ قـال  « :مـن شـهد أن ا إلـه إ َا اه وحـده ا ريـك
له وأ َن م ـح َمد ًا عبـده ورسـوله  ،وأ َن عيسـى عبـد اه ورسـوله وكلمتـه ألقاهـا إى مـريم وروح منـه،

واجنة حق  ،والنَار حق  ،أدخله اه اجنة عى ما كان من العمل » متفق عليه(.)٢

 – 5وعـن جـابر  قـال  :أتــى النَبـ َـي ﷺ رجـل فقـال  :يــا رسـول اه  ،مـا امـ ــوجبتان ؟ فقـال « :مــن

مات ا يرك باه شي ًئا دخل اجنة  ،ومن مات يرك باه شي ًئا دخل النَار » أخرجه مسلم (.)١
( )٢متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم (  ،)٠٤٠5واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)١8
( )١أخرجه مسلم برقم ( . ) 9٠

١5

 – 6وعــن عــثان  قــال  :قــال رســول اه ﷺ  « :مــن مــات وهــو يعلــم أنـ ـه ا إلــه إ َا اه دخــل اجنَـ ـة ».

أخرجه مسلم (.)٢

 روط كلمة التوحيد :

ابد للعبد أن يعلم أن هذه الكلمة حق ،وأن ما دلت عليه هو احق  ،ويصدِ ق باطنه بظاهره  ،وره

بعانيته  ،وأقواله بأفعاله .

ويشرط لتحقيق كلمة التوحيد (ا إله إا اه) ثانية روط:

اأول:العلم امناي للجهل كا قال سبحانه:

الثاي:اليقن امناي للشك كا قال سبحانه:

[ حمد . ] ٢9 /
[ احجرات .]٢5 /

الثالث :القبول امناي للرد كا قال سبحانه:

[ النساء . ] 65 /

الرابع :اانقياد امناي للرك كا قال سبحانه :

[ احر . ] ٠ /

اخامس :الصدق امناي للكذب كا قال سبحانه :

[ التوبة . ] ٢٢9 /

السادس  :اإخاص امناي للرك كا قال سبحانه :
السابع :ااستقامة امنافية لانحراف كا قال سبحانه :
[ هود . ] ٢٢١ /

الثامن :امحبة امنافية للبغض كا قال سبحانه :

[ البقرة. ]٢65/

( )٢أخرجه مسلم برقم ( . ) ١6

١6

[ البينة.]5/

 أرك ـان التوحيد :

اه  واحد ا ريك له ي ذاته أسائه وصفاته :

[ط ــه.]8/

وهو سبحـ ـانـه واحـ ـد ا ريـك لـ ـه ي أفع ـاله :
[اأعراف.]5٤/

وهو سبحانه واحد ا ريك له ي املك :

[ املك . ] ٢/

وهو سبحانه واحد ا ريك له ي احكم :

[ يوسف .]٤٠/

و هو سبحانه واحد ا ريك له ي العبادة :

[ الكهف . ]٢٢٠ /

 كمـ ـال التوحيد :

التوحيد ا يتم وا يكمل إا بعبادة اه وحده ا ريك له  ،واجتناب عبادة ما سواه كا قال

[النحل . ] ٠6 /

سبحانه :

وشهادة التوحيد للرب  شهد ها كل خلوق ،وكل أحد ،وكل ذرة ي الكون:

[اإراء.]٤٤/

وشهادة التوحيد ه بأسائه احسنى  ،وصفاته العى  ،أعظم الشهادات وأكرها وأج ّلها ،

وهذا شهد ها اه  ، ومائكته  ،وأولو العلم كا قال سبحانه :

 لوازم التوحيد :

التوحيد يقوم عى أصلن عظيمن ما :

شهادة أن ا إله إا اه  ..وشهادة أن حمد ًا رسول اه.

ف شهادة أن ا إله إا اه تقتي من العبد ما يي :
١٠

[ آل عمران .] ٢8 /

أن حب اه  ،وحب ما حبه اه  ،ويبغض ما أبغض اه  ،وا حب إا ي اه ،وا يبغض إا ي

اه  ،وا يعطي إا ه  ،وا يمنع إا ه  ،وا يرجو إا اه  ،وا خاف إا اه  ،وا يعبد إا اه  ،وا

يستعن إا باه  ،ويفعل الطاعات  ،وجتنب ميع امعاي  ،ويأمر با أمر اه به  ،وينهى عا هى
اه عنه :

[ احج. ]٠٠/

وشهادة أن حمدا رسول اه تقتي من العبد ما يي:

طاعة الرسول ﷺ فيا أمر  ،وتصديقه فيا أخر  ،واجتناب ما هى عنه وزجر  ،وحبه
وتوقره  ،وأن ا يعبد اه إا با رع :

 مكان التوحيد :

[ اأعراف . ] ٢58 /

اعلم أن حل السمع ي اأذن  ،وحل البر ي العن  ،وحل الكام ي اللسان  ،وحل العقل

ي القلب  ،وكلها تصب ي القلب العلوم  ،وملؤه بالتوحيد واإيان  ،فتقوم القلوب
واجوارح بالطاعة والعبادة

حسب تلك امعارف.

والبر ي العن كالبصرة ي العقل،هذا يبر امرئيات،وذاك يبر امعقوات،والبر

وسيلة للبصرة ي تقوية التوحيد :

[ اأعراف . ] ٢85 /
وحل التوحيد ي القلب اعتقاد ًا  ،وي اللسان قواً ،وي اجوارح عم ً
ا  ،وجزاؤه ي الدنيا
أمن ًا،وي اجنة ثواب ًا :

[ فصلت . ] ٠١ – ٠٠/

وكال التوحيد ومامه أن يعلم العبد أن اخلق واأمر ي الكون كله بيد اه ا بيد غره.
فا يرى نفع ًا وا ر ًا  ،وا بسط ًا وا قبضا ً ،وا حركة وا سكونا ً ،وا هداية وا ضااً،
وا ظلمة وا نور ًا  ،وا حياة وا موت ًا إا ويعلم أن ذلك كله اه خالقه  ،وهو عى مقتى
١8

العدل واإحسان ،واحكمة والرمة:

[ آل عمران .] ١6/

 قيمة التوحيد :

التوحيد أعظم نعمة أنعم اه ها عى من يشاء من عباده.

والتوحيد جوهرة ثمينة نفيسة  ،وهو أعظم يء ي خزائن اه  ،فيجب عى من أكرمه اه به  ،أن
حفظه من الدنس والرقة  ،من النفس واهوى والشيطان :

[ امائدة . ] ٠ /

والتوحيد كرامة خاصة من الرب الكريم ،يؤتيه اه من يعلم أنه يصلح له،ويزكو به ،ويمنعه

من يعلم أنه ا يصلح له  ،وا يزكو به .

والتوحيد به صاح القلوب واأبدان  ،والدنيا واآخرة.

فالقلب إذا صلح بامعرفة والتوحيد واإيان صلح اجسد كله بالطاعة والتسليم لرب
العامن ،ثم صلحت حال العبد ،فري عنه ربه ،وأسعده ي دنياه وأخراه:

[ يونس. ] 6٤ – 6١ /

وإذا فسد القلب باجهل والكفر والرك  ،فسد اجسد كله بامعاي والطغيان والفجور:

[ القصص . ] ٤/

وعن النعان بن بشر قال  :سمعت رسول اه ﷺ يقول  « :أا وإ َن ي اجسد مضغ ًة  ،إذا

صلحت صلح اجسد كله  ،وإذا فسدت فسد اجسد كله  ،أا وهي القلب » متفق عليه(.)٢
فالتوحيد أعظم يء عند اه  ،وأعظم يء جب عى العبد ه.

وقبول اأقوال  ،واأعال  ،وجزيل الثواب  ،كل ذلك مبني عليه.

( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ، )5١ومسلم برقم ( )٢599واللفظ له .

١9

وحد اه  نفسه ي اأساء والصفات
ولعظمة التوحيد  ،وحبة اه له  ،وحبته أهله َ ،

ووحد نفسه ي األوهية  ،فأمر بعبادته وحده ا ريك
واأفعال  ،فا ريك له ي ذلك َ ،
له  ،وقبل ما كان خالص ًا له وحده  ،وأبطل كل عمل أرك اإنسان معه فيه غره :

[الزمر.]65/

ووحد نفسه ي الريعة باأمر والنهي  ،فا رع إا ما رعه اه وحده ا ريك له ،وما سواه مردود
َ

غر مقبول .

عن عائشة ري اه عنها أن رسول اه ﷺ قال «:من أحدث ي أمرنا هذا ما لـيس منـه فهـو رد».

متفق عليه(.)٢

ووحد نفسه ي املك واخلق واأمر  ،فهو مالك املك كله  ،وله اخلق واأمر كله :
َ

[ ااعراف . ] 5٤ /

عرف عباده بوحدانيته وأسائه وصفاته وأفعاله ؛
ومن أجل ذلك خلق اه الكون كله لي ِ
ليوحدوه ويعبدوه :

[ الطاق . ]٢١ /

 أصل التوحيد :

التوحيد الذي دعت إليه الرسل من أوهم إى آخرهم  ،هو معرفة اه بأسائه وصفاته

وأفعاله ،وتوحيده بذلك  ،وإفراده بالعبادة التي رعها.

فاه خالق كل يء  ،وبيده أمر كل يء  ،وله ملك كل يء .

خلق الكائنات وحركاها ..وخلق العباد وأفعاهم  ..وخلق الثواب والعقاب .

فهو الذي وفق العبد لإيان والعمل  ،ثم أثابه عليه ،ووفقه للتوبة  ،ثم قبلها منه ،ووفقه

للدعاء  ،ثم أجابه :

[ احجرات . ] ٢٠ /

وما شاء اه كان  ،وما م يشأ ا يكون أبد ًا  ،وا يكون يء إا بإذنه ومشيئته وعلمه .

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( ، )١69٠ومسلم برقم (.)٢٠٢8

٠٠

تفرد باخلق واأمر ،واهداية واإضال  ،واأساء احسنى  ،والصفات العى  ،وامثل
واه وحده ّ

اأعى.

وميع أفعال اه وأحكامه وقعت منه سبحانه عى وجه احكمة والعدل ،والرمة

واإحسان ،هدي من يشاء ،ويضل من يشاء  ،وهو أعلم حيث جعل رسالته وهدايته:

[ النحل . ] 9٠ /

واه  رؤوف بالعباد  ،م يطرد عن بابه  ،وم يبعد عن جنابه  ،من يليق به التقريب واهدى

[ العنكبوت. ] 69 /

واإكرام:

وإنا طرد من ا يليق به إا الطرد واإبعاد واإهانة  ،بعد قيام احجة عليه  ،ببيان احق له،

وترغيبه فيه ،وحذيره من الباطل ،وترك بعد ذلك ااختيار له :

[ ط ـه . ] ٢١6 – ٢١٠ /

 أهل التوحيد :

ووحد الرب بأفعاله من اخلق والرزق
وحد اه بأسائه وصفاته َ ..
أهل التوحيد هم كل من َ
ووح د اه بعبادته وحده ا ريك له.
والتدبرَ ..

وهم صفوة اه من خلقه ،وأهل الصفات التي حبها اه ،والتي دعاهم إى التعبد له ها.

وأهل هذه الصفات اجالية هم جلساء اخالق يوم القيامة :

[ الواقعة . ] ٢٤ – ٢٠ /

فأهل الصفات اإيانية الكاملة  ،هم ي اجنة نعيم كامل  ،ورضوان من اه كامل :

[ التوبة . ] ٠١ /

٠٢

 إيان أهل التوحيد :

جب عى كل مسلم أن يؤمن باه  ،ومائكته  ،وكتبه  ،ورسله  ،واليوم اآخر  ،والقدر
خره وره  ،وأن يـحسن عبادة ربه .
عن عمر بن اخطاب  أن النبي ﷺ قال جريل ﷺ حن سأله عن اإيان  « :أن تؤمن باه
ره » قال صدقت  ،قال فأخري عن
ومائكته وكتبه ورسله واليوم اآخر وتؤمن بالقدر خره و ِ
اإحسان  ،قال « :أن تعبد اه كأنَك تراه  ،فإن م تكن تراه فإنَه يراك » متفق عليه(.)٢
فيؤمن امسلم باه وأسائه وصفاته وأفعاله  ،ويثبت له من اأساء والصفات ما أثبته اه
لنفسه أو أثبته له رسوله  ،وينفي عنه ما نفاه اه أو رسوله ﷺ .
ويؤمن بخلقه سبحانه لكل يء  ،امتضمن كال علمه وقدرته  ،ومشيئته وحكمته  ،ويؤمن بنفوذ
أمره ي كل يء  ،وعموم ملكه لكل يء .
ويؤمن برعه امتضمن عبادته وحده با حبه ويرضاه من اأقوال واأعال التي بينها ي
كتابه ،ورعها رسول اه ﷺ ي سنته .
ويؤمن بمائكته الذين يسبحون بحمده  ،ويعملون بأمره  ،ويستغفرون خلقه.
ويؤمن بكتبه التي أنزها عى رسله لبيان احق  ،والعمل به  ،ودعوة الناس إليه.
ويؤمن برسله الذين أرسلهم إى عباده باحق والدعوة إليه.
ويؤمن باليوم اآخر الذي يـجازي فيه اه عباده امؤمنن باجنة  ،ويعاقب الكفار بالنار.
ويؤمن بقضائه وقدره  ،امتضمن كل خر ورمة  ،وحكمة وإحسان  ،مع كال ودوام
السمع والطاعة :

[ البقرة . ] ١85 /

 ثواب أهل التوحيد :

اه  واحد ا ريك له ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله ،وهذا استحق أن يعبد وحده
ا ريك له ؛ لـا له من اأساء احسنى  ،والصفات العى.
وذلــك يســتلزم أن يكــون هــو امعبــود احــق الــذي تأهــه القلــوب  ،وخضــع لــه  ،وحبــه غايــة
اح ــب ،وتعظم ــه وتك ــره  ،وتس ــبحه وتقدس ــه  ،وحم ــده وتش ــكره :
[ احر .]١٤/
( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ، )5٠ومسلم برقم ( )8واللفظ له .

٠١

وإذا عرفت القلوب ذلك أثمر ها ي الدنيا ما يي:
التوكل عى اه وحده  ..واإنابة إليه  ..والسكون إليه  ..والطمأنينة بذكره  ..وتعظيمه وإجاله ..
وخوفه ورجاءه  ..وخشيته وتقواه :
[ التغابن . ] ٢٠ /
ويثمر ها كذلك حبة اه وحبة ما حب ..والصر عى ما حب..واأنس باه  ..والتلذذ

بطاعته ..ورمة خلقه  ..والتسليم حكم اه  ..والتوجه إليه ي كل حال..وعدم االتفات إى ما
سواه  ..ودوام ذكره وشكره وحسن عبادته :
[ الطاق. ] ٠ –١/

أما ثواب أهل التوحيد ي اآخرة فهو أن اه يكرمهم يوم القيامة بثان كرامات وهي :

دخول اجنة ..ورؤية الرب  .. والقرب منه  ..وساع كامه  ..والفوز برضوانه  ..والنجاة من

النار  ..والتلذذ بنعيم اجنة  ..واخلود ي دار النعيم ي ملك كبر.
- ٢قال اه تعاى :

[ التوبة. ] ٠١ /
- ١وقال اه تعاى :
- ٠وقال اه تعاى:
[القمر. ] 55– 5٤ /
- ٤وقال اه تعاى:
- 5وقال اه تعاى:

[القيامة .]١٠ – ١١/

[ يس . ] 58 /

[ اإنسان. ] ١١ – ١٠ /

اللهم إنا نسألك الفوز باجنة  ،والنجاة من النار  ،برمتك يا أرحم الرامن .

٠٠

 نواقض التوحيد :
التوحيد ضد الرك  ،كا أن احق ضد الباطل.

وإذا انــتقض التوحيــد بطــل العمــل ؛ أن التوحيــد هــو اأصــل  ،والعمــل فــرع لــه  ،وإذا فســد

اأصل فسد الفرع :

[الزمر. ]66-65/

ونــواقض التوحيــد كثــرة  ،فيجــب عــى امســلم لريــد التوحيــد لربــه  ،واجتنــاب مــا يبطلــه أو يكــدر

صفاءه .

ونواقض التوحيد كثرة  ،ويمكن حر أصوها فيا يي :

- ٢الكفر باه .

قال اه تعاى :
[ البينة.]6/

- ١الرك باه .

ق ـ ـ ـ ـ ـ ــال اه تع ـ ـ ـ ـ ـ ــاى :

[النساء. ]٤8/

- ٠النفاق  ،بأن يظهر اإسام  ،ويبطن الكفر.
ق ـ ـ ـ ــال اه تع ـ ـ ـ ــاى  :ﮱ

[النساء.]٢٤6-٢٤5/

- ٤الردة  ،بأن يرتد اإنسان عن اإسام طوع ًا.
ق ــال اه تع ــاى :

[البقرة.]١٢٠/

- 5البدعة  ،بأن يب تدع ي الدين ما ليس منه من البدع امكفرة.
٠٤

قــال اه تعــاى :

[اأنعام.]٢٤٤/

- 6من جعل بينه وبن اه وسائط يدعوهم  ،ويتوكل عليهم  ،ويسأهم الشفاعة فهو كافر.

قال اه تعـاى :

[يونس.]٢8/

- ٠من م يك ِفر امركن  ،أو شك ي كفرهم  ،أو صحح مذهبهم فهو كافر.
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال اه تعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاى :

[اممتحنة.]٤/

- 8من اعتقد أن غر هدي النبي ﷺ أكمل من هديـه  ،أو أن حكـم غـره أحسـن مـن حكمـه
فهو كافر .

قال اه تعاى :

[ آل عمران.]85/

 -9من أبغض شيئ ًا ما جاء به الرسول ﷺ ولو عمل به  ،أو استهزأ بيء مـا جـاء بـه الرسـول ﷺ

فهو كافر.

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال اه تعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاى :
[التوبة.]66-65/

 -٢٠من اعتقد أن بعض الناس يسعه اخروج عن ريعة حمد ﷺ فهو كافر.
قال اه تعاى :

[النساء.]٢٢5/

 -٢٢من أعرض عن دين اه تعاى  ،ا يتعلمه وا يعمل به .

٠5

قـ ـ ــال اه تعـ ـ ــاى :
[ السجدة.]١١/

 -٢١مظاهرة امركن ومعاونتهم عى امسلمن .

قال اه تعاى :

 -٢٠السحر  ،ومنه الرف والعطف  ،فمن فعله أو ري به فهو كافر .

ق ـ ـ ـ ــال اه تع ـ ـ ـ ــاى :

[البقرة.]٢٠١/

٠6

[ آل عمران.]١8/

البــاب الثاني
توحيد اه بأسائه وصفاته

ويشتمل عى ما يي :

 -1أس ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ اء اه وصفاته كلها حسنى

 -2عدد أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ــاء اه احسنى
 -3إثبات أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ــاء اه احسنى

 -4أركان اإيان بأساء اه وصفـاته
 -5دالة أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ــاء اه احسنى
 -6أقسام أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ــاء اه احسنى

 -7حكم التسمي بأساء اه احسنى

 -8حكم العلم بأسمـ ـ ـ ـ ـاء اه احسنى

٠٠

توحيد اه بأسائه وصفاته

 أساء اه وصفاته كلها حسنى :

أساء اه وصفاته كلها حسنى ،وهي بالغة ي احسن واجال كاله ومنتهاه ،وها احسن

الكامل التام امطلق ،فا أحسن منها بوجه من الوجوه :

[ط ــه.]8/

فأساء اه  أحسن اأساء  ،وصفاته أحسن الصفات  ،وأفعاله أحسن اأفعال  ،وخلوقاته أحسن

امخلوقات  ،وأحكامه أحسن اأحكام  ،ورائعه أحسن الرائع  ،وكـتبه أحسن الكتب ،ورسله أحسن
الرسل ،وأوامره أحسن اأوامر  ،وثوابه أحسن الثواب.

وأساء اه كلها حسنى؛ أها تدل عى صفات الكال واجال واجال ه . 

فهي أساء مدح ومد وثناء  ،وأساء مجيد وتعظيم وإجال  ،وأساء رمة ولطف

[ اإراء . ] ٢٢٠ /

وإحسان:

واه  جاله وماله ،وعظمته وكريائه ،وإحسانه وإنعامه  ،ا يسمى إا بأحسن اأساء ،وا

يوصف إا بأحسن الصفات ،وا يـحمد إا بأحسن امحامد ،وا يعبد إا بأحسن العبادات :

[ اأنعام. ] ٢٠٠ – ٢٠١/

 عدد أسم ـاء اه احسنى :

أساء اه احسنى وصفاته العى كثرة ليس ها حر ،وا حد بعدد معن ،وا حيط بعلمها إا
الرب الذي تسمى ها واتصف ها  ، وتقدست أساؤه.

وأساء اه كلها حسنى ،وهذا أمرنا اه بالتعبد ها ،ودعائه ها.
وأساء اه  ثاثة أقسام :

منها ما استأثر اه بعلمه ،فلم يطلع عليه أحد ًا من خلقه.
ومنها ما ع ّلمه اه بعض خلقه  ،وم ينزله ي كتابه.
ومنها ما ب ّينه اه ي كتابه ،أو ساه به رسوله ﷺ .
٠8

وه  من اأساء احسنى تسعة وتسعون اسا ،من أحصاها  ،وحفظها  ،وعمل
بمقتضاها  ،ودعا اه ها  ،أدخله اجنة.

وقد أحصينا بفضل اه منها ي هذا امجموع امبارك مائة وستة أساء  ،ذكرناها مقرونة

باأدلة الرعية من القرآن والسنة.

نسأل اه  أن يرزقنا وإياكم معرفتها ،وحفظها  ،وفهمها ،والتصديق ها ،ودعاء اه ها ،
وحسن التعبد ه ها .

 -٢قال اه تعاى:

[ اأعراف . ] ٢8٠/

 -١وعن أي هريرة  أن رسول اه ﷺ قال « :إ َن ه تسع ًة وتسعن اس ً
ا ،مائ ًة إ َا واحد ًا ،

من أحصاها دخل اجنة » متفق عليه(.)٢

 -٠وعن ابن مسعود  قال :قال رسول اه ﷺ  « :ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن :ال َله َم
ي قضاؤك  ،أسألك
إ ِي عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك  ،ماض َ
ي حكمك  ,عدل َ
بك ِل اسم هو لك  ،س َميت به نفسك  ،أو أنزلته ي كتابك  ،أو ع َلمته أحدً ا من خلقك  ،أو
استأثرت به ي علم الغيب عندك  ،أن لعل القرآن ربيع قلبي  ،ونور صدري  ،وجاء حزي ،
مي » أخرجه أمد(.)١
وذهاب ِ

ي من
 -٤وعن أي هريرة - ي حديث الشفاعة -أن النبي ﷺ قال « :ث َم يفتح اه ع َ
حامده وحسن ال َثناء عليه شيئ ًا م يفتحه عى أحد قبي» متفق عليه (.)٠

 -5وعن عائشة ري اه عنها قالت  :فقدت رسول اه ﷺ ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي
عى بطن قدميه وهو ي امسجد  ,وما منصوبتان  ،وهو يق ـ ـ ـول « :ال َله َم أعوذ برضاك من
سخطك  ،وبمعافاتك من عقوبتك  ،وأعوذ بك منك ا أحِ ثنا ًء عليك  ،أنت كا أثنيت عى

نفسك » أخرجه مسلم(.)4

( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ، )٠٠9١ومسلم برقم (. )١6٠٠
( )١صحيح /أخرجه أمد برقم( ، )٤٠٢8انظر السلسلة الصحيحة رقم (. )٢99
( )٠متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( )١٠٠6واللفظ له  ،ومسلم برقم (. )١6٠٠
( )٤أخرجه مسلم برقم ( .) ١86

٠9

 إثبات أساء اه احسنى :

أساء اه  وصفاته توقيفية ،فنثبت ه  من اأساء والصفات ما أثبته اه لنفسه ي
كتابه ،أو أثبته له رسوله ﷺ ي سنته.

وننفي عن اه من اأساء والصفات ما نفاه عن نفسه ي كتابه  ،أو نفاه عنه رسوله ﷺ

ي سنته.

فا نتجاوز القرآ ن واحديث ،وا نقول عى اه با علم ،وا نعمل إا با أنزل

اه :

[ النحل . ] ٢٢٠ – ٢٢6 /

وأساء اه وصفاته وأفعاله الواردة ي القران والسنة نؤمن ها كلها.

وصفات ربنا أوسع من أسائه ،وأفعاله أوسع من أسائه وصفاته ،وأساؤه وصفاته

وأفعاله كلها دالة عى ذاته .

فكل ا سم من أساء اه احسنى نشتق منه صفة له،وليس كل صفة يؤخذ منها اسم ه .

فاه وصف نفسه أنه ( يرسل وينزل ويكشف ويق ّلب ويشاء ويريد ) وا يسمى ( بامرسل

وامنز ل والكاشف وامق ِلب والشائي وامريد) أنه م يسم به نفسه وإنا وصف به نفسه،
فنصفه بذلك ،وا نسميه به.

وليس كل فعل يؤخذ منه صفة ه  ،فاه أخر أنه ( يمكر ويكيد وخدع وينسى ويفتن )ونحو

ذلك ،فا يوصف اه بذلك إا مقرون ًا بسببه ،وا يسمى به كذلك فا يقال ( اماكر والفاتن )  ،بل
يقال يمكر اه بمن مكر بأوليائه ،ويكيد من كاد أولياءه ،وخدع من خادعه
[ النساء  ، ] ٢٤١ /وينسى من نسيه

زاغ عن احق

[ الصف . ] 5 /

[ التوبة  ، [6٠/ويزيغ من

وهكذا ي باقي اأفعال اماثلة ا يوصف اه ها إا مقرون ًا بسببه.

٤٠

 أركان اإيان بأساء اه وصفاته :
اإيان بأساء اه وصفاته له ثاثة أركان:

اأول :تنزيه خالق السموات واأرض عن مشاهة امخلوقن ي الذات واأساء والصفات

واأفعال.

الثاي :اإيان با وصف اه به نفسه  ،أو وصفه به رسوله  ،من اأساء والصفات.
الثالث :قطع الطمع عن إدراك كيفية أساء اه وصفاته وأفعاله.

فكا ا نعلم كيفية ذاته سبحانه  ،ا نعلم كيفية أسائه وصفاته وأفعاله كا قال سبحانه:

[ الشورى . ]٢٢ /

 دالة أساء اه احسنى :

أساء اه  كلها مرادفة ي الدالة عى الذات ،متباينة ي الدالة عى الصفات،

لدالة كل ا سم منها عى معنى خاص مستفاد منه كاخالق والرزاق والكريم وغرها من

اأساء احسنى.

فكل أساء اه احسنى تدل عى ذات اه ،وتدل عى صفات متعددة للرب هي اخلق
والرزق والكرم وهكذا:

[ اإراء . ] ٢٢٠ /

فأساء اه احسنى أعام وأوصاف.

فهي أعام باعتبار دالتها عى الذات  ،وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من امعاي وصفات اجال

واجال .

فاحي القيوم ،والسميع البصر ،و العزيز العليم وغرها من اأساء احسنى  ،كلها أساء

مسمى واحد هو اه . 

لكن للحي معنى خاص  ،وللقيوم معنى خاص  ،وللسميع معنى خاص.

فاحي يدل عى صفة احياة ،والسميع يدل عى صفة السمع ،والعليم يدل صفة عى العلم

وهكذا.

وأساء اه احسنى كا أها متعددة  ،فهي كذلك متفاضلة ي امعاي ،وفيها اسم اه

اأعظم الذي أخفاه اه  ي أسائه احسنى؛ ليتع َبد اخلق بجميع أسائه احسنى ،
٤٢

ويدعونه ها:

[ اأعراف . ] ٢8٠/

وعن بريدة  قال  :سمع النَبي ﷺ رج ً
ا يدعو وهو يقول  :ال َله َم إ ِي أسألك بأ ِي أشهد
الصمد ا َلذي لـم يلد ولـم يولد ولـم يكن له كفو ًا أحد ،
أنَك أنت اه ا إله إ َا أنت اأحد َ

فقال رسول اه ﷺ  « :وا َلذي نفي بيده لقد سأل اه باسمه اأعظم  ،ا َلذي إذا دعي به

أجاب  ،وإذا سئل به أعطى » أخرجه الرمذي وابن ماجه(.)٢

 أقسام أساء اه احسنى :

أساء اه احسنى من حيث معانيها أربعة أقسام :

اأول  :اأساء الدالة عى صفة ذاتية للرب . 

والصفة الذاتية  :هي كل صفة ا تنفك عن الذات ،وا تعل ق ها بامشيئة.

ومن هذه اأساء :احي القيوم..السميع البصر ..العليم اخبر ..القوي العزيز ..العي الكبر..

وأمثاها.

الثاي  :اأساء الدالة عى صفة فعلية للرب . 

والصفة الفعلية :هي كل صفة تتعلق بامشيئة ،إن شاء اه ف ع لها ،وإن م يشأ م يفعلها.

ومن هذه اأساء :اخالق ،الرزاق ،التواب ،العفو ،الغفور ،الرحيم  ..وأمثاها.

فاخالق خلق إذا شاء ،ويرزق من يشاء  ،ويتوب عى من يشاء  ،ويرحم من يشاء:

[ الفتح . ] ٢٤ /

الثالث :اأساء الدالة عى التقديس والتنزيه للرب عا ا يليق بجاله وعظمته.
ومن هذه اأساء :القدوس ،السام ،السبوح  ..وأمثاها.

فهو سبحانه السام من كل نقص وعيب وآفة  ،القدوس السبوح امنزه عن ميع النقائص

والعيوب  ،وعن كل ما يناي صفات كاله وجاله وماله ،امنزه عن الضد والند ،

[ الشورى . ]٢٢ /

والكفو وامثل :

( )٢صحيح /أخرجه الرمذي برقم ( ، )٠٤٠5وهذا لفظه  ،وأخرجه ابن ماجه برقم (.)٠85٠

٤١

الرابع :اأساء الدالة عى ملة أوصاف عظيمة حسنى.

ومن هذه اأساء :العظيم ،احميد ،امجيد ،املك ،الصمد  ..وأمثاها.

فالعظيم من له كال العظمة ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله ،واحميد يدل عى كثرة

مده ،وكثرة احامدين له ،وكثرة ما يـحمد عليه.

وامجيد يدل عى عظمة صفاته وكثرها وسعتها  ،وعى عظمة ملكه وسلطانه ،وتفرده

باجال واجال والكال ..وهكذا .

وأساء اه احسنى من حيث دالتها قسان:

اأول :اأساء الدالة عى صفة ذاتية ازمة.

وهي كل اسم ا يتعدى أثره فاعله ،وا جاوزه إى امفعول به.
ومن هذه اأساء:

الواحد ،اأحد  ،العي ،العظيم  ،الكبر  ،الوتر ،اأول  ،اآخر ،الظاهر ،الباطن وأمثاها.
فا كان من هذه اأساء فإنه يتضمن أمرين:

ثبوت ذلك ااسم ه  .. وثبوت الصفة التي تضمنها.

ا يتضمن إثبات الواحد اس ً
فالواحد مث ً
ا ه  ،وإثبات الوحدانية صفة له ،والعظيم يتضمن إثبات

العظيم اس ً
ا ه ،وإثبات العظمة صفة له  ..وهكذا ي بقية اأساء.

الثاي :اأساء الدالة عى صفة فعلية متعدية من اخالق إى امخلوق ،ومن الفاعل إى
امفعول.

ومن هذه اأساء :اخالق ،البارئ ،امصور ،العفو ،الغفور ،الكريم ،الرحيم  ،التواب،
الرزاق ،السمي ع ،البصر ،الرب ،الفتاح ،اللطيف ..وأمثاها.
وما كان من هذه اأساء فإنه يتضمن ثاثة أمور:

ثبوت ذلك ااسم ه ..ثبوت الصفة التي تضمنها ..ثبوت حكمها ومقتضاها.

ا يتضمن إثبات الرحيم اس ً
فالرحيم مث ً
ا ه  ، وإثبات الرمة صفة له ،وإثبات مقتضاه وهو

أن اه يرحم من يشاء  ..وهكذا ي بقية اأساء من هذا النوع.

٤٠

 حكم التسمي بأساء اه احسنى:

أساء اه احسنى ختصة به ،فله سبحانه الكال امطلق ي ذاته وأسائه وصفاته

وأفعاله،فا ريك له،وا سم َي له  ،وا مثيل له :

[ طـ ـه . ] 8 /

أم ا تسمية البر بأساء اه فعى وجهن:

اأول :ما كان من أساء اه عل ً
ا ختص ًا به مثل اسم اه ،اخالق ،البارئ ،امصور،
القيوم ،الرمن  ..وأمثاها.

فهذه ا جوز تسمية غره به؛ أن مساها خاص باه ،ا يقبل الركة ،فا جوز إطاقه إا عى

اه وحده.

الثاي :ما كان من اأساء احسنى له معنى ِ
كي يتفاوت احكم فيه بن أفراده كاملك،
والعزيز ،والعي ،والكبر ،والرحيم ،والكريم ،واحكيم ،والسميع ،والبصر  ..وأمثاها.

فهذه اأساء وأمثاها تطلق عى اخالق وعى امخلوق ،ولكل حكمه ومعناه  ،فيجوز التسمي

به  ،وا يلزم من ذلك التاثل.

فا يضاف إى اخالق منها يليق بعظمته وجاله ،وما ي ضاف إى امخلوق منها يليق
بامخلوق وضعفه ونقصه.

 أساء اه احسنى من حيث معانيها ستة أقسام:
اأول  :اأس اء الدالة عى ذات اه ووحدانيته مثل :

اه  ،اإله  ،الواحد  ،اأحد  ،احق  ،احي  ،القيوم  ،اأول  ،اآخر  ،الظاهر  ،الباطن ،
وأمثاها .

الثاي  :اأساء الدالة عى املك والقدرة مثل :

املك  ،العزيز  ،اجبار ،امهيمن  ،القهار  ،القادر  ،القوي  ،احكيم  ،امقدم وامؤخر ،
وأمثاها .

الثالث  :اأساء الدالة عى اخلق واإجاد واإمداد مثل :

اخالق  ،البارئ  ،امصور  ،الرزاق  ،الوهاب  ،الكريم  ،الر  ،امقيت  ،الوهاب  ،وأمثاها .
الرابع  :اأساء الدالة عى العلم واإحاطة مثل :
٤٤

السميع  ،البصر  ،العليم  ،اخبر  ،الرقيب  ،الشهيد  ،احفيظ  ،امحيط  ،وأمثاها.
اخامس  :اأساء الدالة عى الرفق والرمة وامغفرة مثل :

الرب  ،الرمن  ،الرحيم  ،الرؤوف  ،احليم  ،احميد  ،الشكور  ،الودود  ،الوي  ،النصر ،

القريب  ،امجيب  ،العفو  ،الغفور  ،التواب  ،وأمثاها .
السادس  :اأساء الدالة عى اهداية والبيان مثل :

اهادي  ،امبن  ،الوكيل  ،وأمثاها .

وميع أساء اه احسنى واحدة ي الدالة عى الذات  ،متعددة امعاي والصفات :

 أساء اه وصفاته من حيث وصف اه ها أربعة أقسام :
[طه.]8/

اأول  :ما هو كال عى اإطاق .

فهذا يسمى اه به ويوصف  ،وهو ميع أساء اه احسنى الواردة ي القرآن والسنة

مثل :

اه  ،الرمن  ،الرحيم  ،السميع  ،البصر  ،الغني  ،الغفور  ،الكريم  ،احكيم  ،احليم ،
العليم ،القدير  ،وأمثاها .

الثاي  :ما هو صفة كال  ،لكن قد ينتج عنه نقص .

فهذا يوصف اه به وا يسمى به مثل  ( :امريد،امتكلم،الشائي ) فيوصف اه بأنه يتكلم ،

ويريد  ،ويشاء عى سبيل اإطاق  ،وا يسمى بذلك ؛ أن الكام واإرادة وامشيئة قد

تكون بخر أو بر  ،بصدق أو كذب  ،بعدل أو بظلم  ،بحق أو بباطل .
الثالث  :ما ا يكون كااً عند اإطاق  ،ولكن هو كال عند التقييد .
فهذا ا يسمى اه به  ،لكن يوصف اه به مقيد ًا مثل :

اخداع ،وااستهزاء  ،وامكر  ،والكيد  ،واانتقام  ،فا نسمي اه به  ،فنقول  :اه ماكر
خادع عى سبيل اإطاق  ،لكن نصفه به مقيد ًا كا ورد فنقول :

اه يمكر بمن يمكر به وبرسوله  ،وخادع من خادعه  ،ويستهزئ بمن يستهزئ به وبرسوله وأوليائه
وهكذا .

الرابع  :ما يتضمن النقص عى سبيل اإطاق .
٤5

وهذا ا يسمى اه به أبد ًا  ،وا يوصف به  ،مثل :

اخائن  ،العاجز  ،الضعيف  ،اأعور ؛ أن اه له اأساء احسنى  ،والصفات العى  ،فا
جوز أن يوصف اه بصفة عيب مطلق ًا :

 حكم العلم بأساء اه احسنى:

[اأعراف.]٢8٠/

العلم بأساء اه وصفاته وأفعاله أرف العلوم عى اإطاق ،وأعظم أبواب التوحيد،

وأزكى العلوم وأعاها  ،وأحسنها وأعظمها وأفضلها ؛ أن رف العلم برف امعلوم

وهو اه . 

وهذا العلم أرف ما رفت فيه اأنفاس ..وخر ما سعى ي حصيله اأكياس ..وهو عاد
السر إى اه  ..والباب اأعظم لنيل حابه ورضاه ..وهو الراط امستقيم لكل من أحبه

اه واجتباه:

[ حمد. ]٢9/

واإيان باه وأسائه وصفاته وأفعاله أساس بنيان الدين ،ومتى كان اأساس راسخ ًا

مل البنيان.

واأقوال واأعال بنيان الدين ،وسقفه اأخاق احسنة.

وأساس كل ذلك اإيان باه وأسائه وصفاته ،ومتى كان اأساس قوي ًا مل البنيان،
وإذا هدم يء من البنيان سهل تداركه.

وإن كان اأساس غروثيق م حمل البنيان،وإذا هدم يء من اأساس سقط البنيان كله.

وعى قدر إحكام اأساس يكون علو البنيان ،فامل بنيانك عى قوة أساس اإيان.

وأوثق أساس يبني عليه العبد بنيانه مركب من أمرين:

معرفة اه وتوحيده بأسائه احسنى ،وصفاته العى ..ولريد اانقياد ه ورسوله.
والقرآن كله بيان هذا اأساس  ،وترسيخ له ،ودعوة إى إتقانه  ،والعمل به.
فهو الغاية التي خلق اه اخلق من أجلها كا قال سبحانه:

[ الذاريات.]58–56/
٤6

وقد أمرنا اه  أن نتعلم هذا العلم الريف ،ونعتني به  ،ونعمل بمقتضاه ؛ لعظم شأنه ،

وعلو مقامه  ،وكثرة بركاته وخراته فقال:

[ البقرة .] ١٠٢ /

وقد ذكر اه سبحانه ي القرآن كثر ًا من أسائه وصفاته وأفعاله  ،وأظهرها ي آياته

عرف عباده ها  ،ليعبدوه ها  ،ويدعوه ها .
وخلوقاته ؛ لي ِ

وأساء اه وصفاته وأفعاله أحب يء إى اه  ،وهي أفضل يء ي القرآن وأعظمه

وأحسنه ؛ أها صفات اخالق : 

[ اأعراف . ] ٢8٠/

فيجب علينا تعلم هذا العلم الريف ؛ أنه أساس التوحيد ،وأعظم أركان اإيان ،وأعظم

أصول الدين ،وعليه تبنى بيوت اإسام الرفيعة ،ومنازله العالية  ،وصفاته احسنة اجميلة .
ولن تستقيم حال البرية أبد ًا إا بمعرفة رهم بأسائه وصفاته وأفعاله  ،وعبادته وحده ا ريك

له ،والعمل بدينه ورعه الذي به سعادهم وفاحهم ي الدنيا واآخرة :

[ يونس. ] 6٤ – 6١/

اللهم اجعلنا من أوليائك امتقن  ،وثبتنا عى الراط امستقيم حتى نلقاك يا أرحم

الرامن.

٤٠

البــاب الثالث
فقه التعبد بأساء اه احسنى

ويشتمل عى ما يي :

 -1حكمة خلق اإنسان

 -2فقـ ـه أعمـ ـال القلـ ـوب

 -3التعبد ه بأسائه احسنى  ..ويشمل :
 -1أركـ ـان التعبـ ـد بأسم ـ ـاء اه وصف ـ ـاته

 -2طرق الوصول إى التعبد بأسم ـ ـ ـاء اه وصفاته

 -3مراتب امؤمنن ي التعبد بأساء اه وصفاته

 -4آثـ ـ ـار التعبد ه بأسم ـ ـ ـ ـائه وصف ـ ـ ـ ـ ـاته

 -4فقه التعبد ه بأسائه احسنى

٤8

فقه التعبد بأساء اه احسنى
 -1حكمة خلق اإنسان

ويعرفهم بأسائه وصفاته  ،عن طريق آياته
اه  خلق امخلوقات كلها ليظهر قدرته لعبادهِ ،
وخلوقاته  ،وأرسل رسله بكتبه لبيان احق الذي يعبدونه به ،ويتقربون به إليه:

[ الطاق . ] ٢١ /
وقد خلق اه اإنسان ي أحسن تقويم ،ثم جعله خليفة ي اأرض.
وركّب اه خلق هذا اإنسان من ثاثة أشياء:
جسد مادي  ..ونفس حيواي  ..وروح ملكي.
فجسد اإنسان خلقه اه ي بطن اأم ،وي نفس اإنسان بحار الشهوات ،وي روح
اإنسان بحار الطاعات ،واجسد علبة ها ،ومطية للغالب منها.
والشهوات ليس ها حد  ..والطاعات ليس ها حد.
وأوامر الدين كلها ي مقابل شهوات النفس.
فاإنسان أما أن يرك الشهوات بسبب الطاعات ،أو يرك الطاعات بسبب الشهوات ،وا
يمكن اجمع بينها كا ا يمكن اجمع بن اماء والنار.
واه سبحانه خلق الدنيا لقضاء حاجات اإنسان ،وتكميل حبوبات الرمن  ،وخلق
اجنة لتكميل شهوات اإنسان  ،ورؤية الرمن.
واه يريد تكميل حبوباته ي الدنيا  ،والنفس تريد تكميل حبوباها من الشهوات ي
الدنيا ،وهذا حل اابتاء ي اإنسان:
[ اإنسان . ] ٠ – ١ /
فالطاعات من الرب  ،والشهوات من النفس ،واإنسان إما أن يكون عبد ًا للرب  ،أو يكون عبد ًا
للنفس،وهذا احتاج إى مذكِر،فأرسل اه إليه الرسل  ،وأنزل الكتب ؛ ليعرف ربه وما يريد منه.
واه سبحانه يريد من اإنسان ي الدنيا تكميل اإيان والطاعات  ،وقضاء حاجاته الرورية من
يكمل لإنسان حبوباته وشهواته ي اجنة:
اأكل والرب ونحوما  ،ثم اه ِ
٤9

[ التوبة . ] ٠١ /
عرف عباده بأسائه احسنى  ،وصفاته العى.
وقد خلق اه هذا الكون العظيم لي ِ
عرفهم بمحبوباته من التوحيد واإيان والطاعات  ،وجزاء ذلك من
وأرسل الرسل  ،وأنزل الكتب  ،لي ِ
النعيم امقيم ي اجنة ،ولكن الشيطان أر أكثر نفوس اخلق  ،وزين هم الشهوات  ،وث َقل عليهم
[سبأ.]١٠ /
الطاعات:
فجعل الشيطان الشهوات رورات  ،وش غ لهم ها عن الطاعات:

[ مريم . ] 6٠ – 59 /

فالشيطان يريد من كل إنسان أن يكون معه ي النار ،واه يريد اإنسان لنفسه  ،ليسعد
برضوانه واجنة  ،وهذا يتوب عليه إذا تاب إليه:
[ النساء. ] ١8 - ١٠ /

واعلم أن اجسد علبة اإنسان وظرفه ،والروح حقيقة اإنسان ولبه ،واجسد إذا كانت فيه
الروح كان حي ًا له قيمة  ،ولذلك يكون ملك ًا ووزير ًا ،وتاجر ًا وصانع ًا ،وعام ًا وعابد ًا،
وداعي ًا ومعل ً
ا.
فإذا خرج صاحب اجسد  ،وفرغ اجسد من الروح  ،صار اجسد ا قيمة له وا عمل له،
ولذلك يتعفن ي احال  ،ويدفن ي الراب الذي خلقه اه منه  ،أما الروح فا موت  ،بل
تبقى الروح الطيبة من َعمة  ،وتبقى الروح اخبيثة معذبة.
وقد جعل اه الدنيا إن ًاء للدين  ،فا قيمة للدنيا إا بالدين  ،وا قيمة لإنسان إا بالدين ،
فإذا ترك اإنسان الدين  ،صار ا قيمة له ي الدنيا وا ي اآخرة:

[ اإراء . ] ٠١ /

وقد وهب اه كل إنسان عق ً
ا يميز به بن ما ينفعه وما يره ،ويتعرف به عى خالقه ،وما
جب له من العبودية:
[ اأعراف . ] ٢85 /

5٠

وإذا م يستعمل اإنسان هذا العقل مع الوحي فإنه يضل ويشقى ي الدنيا واآخرة  ،وتكون
حياته أر وأضل من البهائم:

[ اأعراف . ] ٢٠9 /

وقد جعل اه لكل إنسان حياتن:
حياة ي الدنيا تنتهي ي أي حظة ..وحياة ي اآخرة تبدأ ي أي حظة ..وأرشده إى ما ينفعه
ويسعده فيها.
فاأوى كالقطرة  ،والثانية كالبحر ،واأوى فانية  ،والثانية باقية.
ومن وفقه اه آثر الباقية عى الفانية:

[ العنكبوت . ] 6٤ /

وكل إنسان يسعى إى حصيل السعادة با يملك حسب علمه وفهمه  ،ولكنه ا يمكن أن حصل
وبن له أسباب السعادة ي الدنيا واآخرة  ،وذلك بكال
عى السعادة أبد ًا إا من طريق الذي خلقه َ ،
اإيان والتقوى  ،وإشاعة ذلك ي العام كله
[ البقرة.]٢٠8/

وقد أعطى اه عز وجل اأنبياء وهذه اأمة تلك اأسباب  ،وأمرهم ها  ،وبإباغ الناس ها ،
والعمل ها ّ ،
وحذرهم من خالفتها فقال سبحانه:
[ النحل . ] ٠6 /

ولتحصيل تلك السعادة ي الدنيا واآخرة ابد لإنسان أن يؤمن بربه ..ويعبده با رع ..
وخرق حاجز الكفر والرك إى جنة التوحيد واإيان  ..وخرق حاجز امخلوقات إى
رؤية اخالق وحده  ..وخرق حاجز الدنيا إى اآخرة  ..وخرق حاجز تكميل الشهوات إى
تكميل أوامر اه  ..وخرق حاجز العادات والتقاليد إى سنن وآداب اإسام  ..وخرق جهد
جـمع اأموال واأشياء إى جهد اإيان واأعال الصاحة،وجـمع الناس عى اإيان واحق،
بإشاعة احق ي العام كله:
[ فصلت . ] ٠٠ /

5٢

وهذا فقط ا بغره حصل لإنسان السعادة والفاح والنجاة ي الدنيا واآخرة:
[ العر . ] ٠ – ٢ /

وإذا فهمت هذا فاعلم أن صاح القلب يتم بثاثة أمور:
التخلية  ..ثم التزكية  ..ثم التحلية.
ونفرغ قلوبنا من حب الدنيا ،والتعلق بغر اه ؛ لتكون صافية قابلة للتزكية
فنجتهد لنخلـي ِ
بالتوحيد واإيان ومكارم اأخاق.
ثم تأي التزكية بأن نعيش ي بيئة اإيان والصدق واأعال الصاحة  ،حيث ا نرى وا نسمع وا
نقول وا نعمل إا ما حبه اه ورسوله:
[التوبة. ]٢٢9/

ونجاي بيئة الرك وامعاي التي تفسد تلك البيئة:
[ اأنعام.]68/

ثم تأي التحلية بالفضائل  ،بعد التخي من الرذائل  ،وذلك بالعلم واإيان ،ليدخل التوحيد
وخرج الرك  ،وحل العلم بدل اجهل ،وتأي فينا الطاعات بدل امعاي ،وتظهر فينا
اأخاق احسنة بدل اأخاق السيئة :

[اجمعة .] ١/

وإذا دخل نور اإيان ي القلب  ،ظهرت آثاره عى اجوارح بالقول احسن ،والعمل
احسن  ،واخلق احسن.
وهذا يكون كال اإيان والتقوى الذي أمرنا اه به ،وهتم العبد بأعاله ا بشهواته ،
فيعبد ربه كا أمره ،وهو يرزقه كا وعده:

[ الطاق .] ٠ – ١ /

وقد خلق اه ي العام نورين معرفة اأشياء ورؤيتها ،والتمييز بن أنواع اجاد والنبات واحيوان
والناس.
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وهذان النوران ما:
نور خارجي :وهو نور الشمس والقمر والنجوم وامصابيح.
ونور داخي :وهو نور العن ي اإنسان واحيوان.
وا يمكن أن حصل الرؤية إا باجتاع هذين النورين مع ًا ،ومتى فقد أحدما عدمت الرؤية
لأشياء.
ولكن هذين النورين ا نستطيع أن نميز بن اإيان والكفر ،وا بن احق والباطل  ،وا بن
اخر والر ،فاإيان واأعال الصاحة واأخاق احسنة ا تظهر هذين النورين.
فجعل اه الرحيم بعباده معرفة ذلك نورين آخرين ما:
نور أنزله اه من الساء وهو القرآن فيه هدى ونور  ..ونور آخر أمرنا اه أن نجتهد بالنظر ي
اآيات الكونية والرعية ليأي ي قلوبنا  ،وهو نور التوحيد ،واإيان باه،وأسائه،وصفاته ،
وأفعاله  ،وخزائنه  ،ووعده  ،ووعيده.
وا يمكن أن حصل اهداية للعبد إا هذين النورين معا.
نور اإيان  ..ونور القرآن .
ومن أراد اه هدايته هداه إليه هذين النورين:
[النور. ]٠5/

وإذا تزين القلب بنور اإيان والقرآن  ،تزين اجسد بصالح اأعال واأخاق  ،وأبر احق
من الباطل  ،وعرف اخر من الر  ،وأحب الطاعات  ،وأبغض امعاي ،وأقبل عى عبادة ربه ،
وأعرض عا سواه:
[امائدة.]٢6–٢5/

ومن ليس عنده نور اإيان  ،ا يستفيد من نور القرآن  ،ومن قرأ القرآن بدون نور اإيان ،
م يستفد منه  ،وكان عليه حجة:
ﯓ [ اإراء . ] 8١ /

5٠

 -2فقه أعال القلوب
معرفة اه بأسائه وصفاته وأفعاله  ،والتعبد له بموجب تلك امعرفة  ،أعظم أعال
القلوب؛ أها تثمر للعبد حقيق التوحيد  ،وخ ّلص قلبه من كل شائبة ركية أو بدعية،

وتطهر نفسه من كل دنس ومعصية ،وحرك قلبه وجوارحه بعبادة ربه با حبه اه

ويرضاه.

وأعال القلوب أشد وجوب ًا من أعال اجوارح ،وعبودية القلب أعظم من عبودية
اجوارح وأكثر وأدوم؛ أها واجبة ي كل وقت  ،ا تنفك عن العبد ما دام حي ًا .
فا يدخل أحد ي اإسام إا بعمل قلبه قبل جوارحه بالتوحيد واإيان .
وا يتميز امؤمن من امنافق إا با ي القلب من اإيان أو الكفر .

وبن عمل القلب وعمل اجوارح تازم ،فا ينفع أحدما بدون اآخر ،واأصل هو
القلب ،والبدن فرع له  ،مطيع أمره  ،والتكليف عليها مع ًا .
فلو مزق القلب بحب اه واخوف منه  ،و م يتعبد اجسد برائع اإسام الظاهرة م

ينفعه ذلك.

ولو قام اجسد برائع اإسام الظاهرة وليس ي قلبه حقيقة اإيان م ينفعه ذلك:

[ الكهف. ]٢٢٠/

وزيادة اأعال الصاحة وحسنها سببه زيادة اإيان ي القلب  ،ونقص اأعال الظاهرة وثقلها

سببه النقص ي أعال القلب الباطنة.

ومعرفة اه بأسائه وصفاته وأفعاله  ،تقرن بن عمل القلب وعمل اجوارح  ،وتثمر التعبد للملك

احق بأحسن ما رع  ،مع كال احب والتعظيم والذل ه . 

فالتعبد باسم اه العليم يبعث عى التقوى  ،وحفظ القلب واجوارح من امعاي،

وامسارعة إى ما حبه اه ويرضاه من اأقوال واأعال واأخاق.

وا علم أن سر كل أحد عى الشواهد ،ف من ا شاهد له يقصده فلن يصل إى مبتغاه أبد ًا،
واه مقصود  ،واجنة موعود :

[ الذاريات.]5٢-5٠/

5٤

وأعظم الشواهد الدالة عى املك احق سبحانه أساء اه وصفاته  ،امشهودة ي أفعاله

وخلوقاته  ،وهي كوى تنظر منها البصائر إى عام املك واملكوت.

فتشاهد القلوب ذات اه وأساءه وصفاته  ،من خال آياته وخلوقاته  ،ثم تعامله با يليق

بجاله وماله من التعظيم واحب له  ،واخوف واخشية منه  ،والذل واانكسار بن يديه.

ثم تأمر اجوارح أن تعامله با يليق بجاله من أنواع العبادات واأذكار والطاعات.
وهذه امعارف من ّ
أجل امعارف ؛ أها تثمر التوحيد اخالص الصاي من كل شائبة  ،واإيان

الذي يمأ القلب بحب اه وتعظيمه ،والتوكل عليه  ،والتسليم أمره وحده  ،فا إرادة فيه ما

حرم اه  ،وا كراهية عنده ما أمر اه  ،وتلك حقيقة ا إله إا اه :
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[ حمد . ] ٢9 /

 -3التعبد بأساء اه احسنى

 أركان التعبد بأساء اه وصفاته:

للتعبد بأساء اه وصفاته ثاثة أركان:
اأول :اإيان بأن اه وحده له اأساء احسنى  ،والصفات العى.
فمن سار إى اه باسم من أسائه احسنى وصل إليه ،ومن تعلق بصفة من صفاته العى
أخذت بيده حتى تدخله عليه بكال احب والتعظيم والذل له.
فحياة القلوب بمعرفته وحبته وتعظيمه ،وحياة اجوارح بالتقرب إليه بعبادته با رع،
وحياة اللسان بدوام ذكره وشكره  ،و الثناء عليه  ،والدعوة إليه.
ومعرفة اه بأسائه وصفاته وأفعاله أعظم روافد اإيان ،وأفضل السبل لزيادة اإيان  ،وذوق
حاوته  ،وأير الطرق للوصول إى حقيقة التوحيد والعبودية.
وأحب عباد اه إليه وأكرمهم عليه أهل هذه امعرفة ؛ أهم ي رياض معرفته حارون،
وإى جاله وماله ناظرون  ،وبأوامره يعملون.
إن نظروا إى صفات جاله هابوه  ..وإن نظروا إى صفات ماله أحبوه  ..وإن نظروا إى شدة
نقمته خافوه  ..وإن نظروا إى سعة رمته رجوه وأنابوا إليه:
[ طه . ] 8 /
الثاي :عبادة اه با تقتضيه أساؤه احسنى ،وصفاته العى.
فوض اأمور كلها إليه ،وتوكل عليه وحده ،وم يلتفت إى
فمن أيقن أن اه هو اأول ّ
غره.
ومن أيقن أن اه هو اآخر أيقن أن اأمور كلها أوها وآخرها بدأت منه وترجع إليه  ،فلم
يلتفت أحد سواه.
وهذان ااسان يوجبان للعبد ااضطرار إليه  ،ودوام اافتقار إليه  ،فهواأول امبتدئ
بالفضل حيث ا سبب وا وسيلة ،وهو اآخر الذي ينتهي إليه كل يء.
ومن أيقن أن اه هو الظاهر قصده وصمد إليه ي ميع حوائجه.
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ومن أيقن أن اه هو الباطن،علم قربه منه  ،فاستحيا منه ؛ لكثرة نعم اه عليه  ،وكثرة معصيته له ،
وأحبه وخاف منه ورجاه ؛ ما له من اأساء احسنى  ،والصفات العى:
[ احديد . ] ٠ /
وهكذا ي بقية اأساء احسنى.
الثالث :ااتصاف بموجب تلك اأساء والصفات.
فاه سبحانه حب أساءه وصفاته ،وحب أن يتصف اإنسان بموجبها.
فاه شكور حب الشاكرين  ..عفو حب العافن  ..رمان حب الرماء  ..مؤمن حب أهل
اإيان  ..وهكذا ي بقية اأساء.
وما كان من أساء اه وصفاته كااً ي حقه ،نقص ًا ي حق امخلوق أنه ا يليق بالعبد ،
فا جوز ااتصاف بموجبه ؛ أنه ختص باه كاسم اه اجبار وامتكر وأمثاها.

 طرق الوصول إى التعبد بأساء اه وصفاته :

للتعبد بأساء اه وصفاته طرق كثرة أصلها أربعة:
اأول :إحصاء أساء اه احسنى بعدِ ها ،وحفظها  ،وفهم معانيها  ،والتعبد ه بموجبها ،
ودعاء اه ها.
فالعلم ها وسيلة إى التعبد ها  ،وفهم معانيها وسيلة إى معاملة الرب بمقتضاها وثمراها
من احب ه  ،واخوف منه  ،والرجاء له  ،والتو كل عليه  ،وااستعانة به .
عن أي هريرة  أن رسول اه ﷺ قال « :إ َن ه تسع ًة وتسعن اس ً
ا  ،مائ ًة إ َا واحد ًا ،
من أحصاها دخل اجنة » متفق عليه(.)٢
الثاي :النظر والتفكر ي آيات اه الكونية.
فجميع امخلوقات ي السموات واأرض دالة عى عظمة اه  ،ناطقة بتوحيده ،شاهدة بأسائه
احسنى ،وصفاته العى ،عامة أنه امستحق للعبادة وحده ا ريك له  ،مستجيبة مشيئته ،
ومرعة إى إرادته :
[ يونس . ] ٢٠٢ /
الثالث :التفكر ي نعم اه التي ا تعد وا حى .
( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ، )٠٠9١ومسلم برقم (. )١6٠٠
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وهذا الباب يدخل منه كل أحد إى حبة اه  ،فإن نعم اه عى عباده كثرة مشهورة ليس ها
حد  ،وكلا عرف العبد نعمه ازداد حب ًا ه وشكر ًا له:
[ إبراهيم . ] ٠٤ /
الرابع :التدبر والتفكر ي اآيات الرعية  ،وما فيها من اأخبار الصادقة،والعلوم العظيمة ،
واأحكام العادلة،والرائع احسنة:
[النساء.]8١/
وهذا باب عظيم يطلع العبد عى كال عظمة اه  ،وكال رمته بعباده  ،وكال أوامره وعلمه
وأحكامه ،وكال أسائه وصفاته وأفعاله  ،وصدق وعده ووعيده.

 مراتب امؤمنن ي التعبد بأساء اه وصفاته :

الناس يتفاوتون ي التعبد ه بأسائه احسنى  ،وصفاته العى  ،بحسب معرفتهم باه
وأسائه وصفاته وأفعاله ،ومعرفة دينه ورعه ،ومعرفة ثوابه وعقابه ،وبحسب تفاوهم ي
الذكر والغفلة  ،واإيان والتقوى:
[ احديد . ] ١8 /
فهم متفاوتون ي التعبد  ،بحسب ما يفتح هم من مشاهد اإيان وامعرفة بأساء اه
وصفاته وأفعاله  ،وأوامره وأحكامه.
فمنهم من يأخذ من ذلك بنور ضعيف  ..ومنهم من يأخذ كالشمعة  ..ومنهم من يأخذ
كالقنديل..ومنهم من يأخذ كالكوكب  ..ومنهم من يأخذ كالقمر  ..ومنهم من يأخذ كالشمس ،
[آل عمران.]٢6٠/
نوره يشع بن اخافقن:
ومن رح اه صدره بنور اإيان  ،أراه ي ضوء ذلك النور حقائق أساء اه وصفاته وأفعاله،
وأراه حقائق العبودية وما يصححها وما يفسدها:

[ اأنعام . ] ٢١١ /

فرى امؤمن ي ضوء ذلك النور امبن ربه العي العظيم  ،مستوي ًا عى عرشه العظيم ،
أكر من كل يء ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله.
ويرى السموات السبع ي كف ربه كاخردلة ي كف العبد .
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ويرى السموات واأرض وما فيها وما عليها وما بينها من اخائق تسبح بحمد رها  ،وتشهد
بتوحيده  ،وتدل عى كال أسائه وصفاته  ،وعظمة ملكه وسلطانه.
ويرى عرش ربه الرمن حيط بجميع ملكه ،ويرى رمته وسعت كل يء ،ويرى علمه
حيط بكل يء  ،واه حيط بكل يء .
فلو أن ميع الناس مع كافة امخلوقات ي السموات واأرض  ،قاموا صف ًا واحد ًا ما
أحاطوا باجبار العي الكبر . 
ويرى ربه ي ماله فوق كل ميل ي العام العلوي والسفي.
فلو اجتمع مال اخائق كلهم ي شخص واحد منهم  ،ثم أعطي اخلق كلهم مثل ذلك
اجال  ،لكانت نسبته إى مال الرب سبحانه دون نسبة راج ضعيف إى ضوء الشمس ،
فا نسبة بن اخالق وامخلوق أبد ًا.
ويرى قوة ربه أعظم من كل قوة ي الكون.
فلو اجتمعت قوى اخائق كلها ي شخص واحد  ،ثم أعطي كل منهم مثل تلك القوة  ،لكانت
نسبتها إى قوته سبحانه دون نسبة قوة البعوضة إى قوة ملة العرش العظيم.
ويرى علم ربه وسع كل يء  ،فلو اجتمع علم اخائق كلهم ي شخص واحد  ،ثـم أعطـي
اخـائق كلهـم مثـل ذلك  ،لكـانت نسبتـه إى علـم اه أدنــى مــن نقرة عصفور من البحر  ..وهكذا
ي سائر أسائه وصفاته.
فهذا أول مشاهد امعرفة امغذية للقلب  ،ثم يرتقي منه إى مشهد فوقه ا يتم إا به  ،وهو
مشهد اإهية.
فيشهد ربه إه ًا عظي ً
ا  ،يأمر وينهى ،وحكم ويقي  ،متجلي ًا بأمره وهيه ،صادق ًا ي وعده
ووعيده ،وثوابه وعقابه ،له اأساء احسنى والصفات العى.
ثم يعبده هذه امعارف با حبه ويرضاه حتى يلقاه  ،ثم ينكشف له ي ضوء هذا النور أحوال
اليوم اآخر  ،وما فيه من احر واحساب  ،والراط واميزان  ،واجنة والنار.
فإذا رأى ذلك علم عظمة ربه ،وكفايته له ،ورمته به ،وبره به  ،وإحسانه إليه ،وحلمه عليه،
فأوجب له ذلك كال العبودية له باحب والتعظيم والذل له والتقرب إليه با رعه وأمر به.
ثم ا يزال يتقرب إليه بكل حبوب إليه  ،بحسب رق ـ ّيـه ي هذه امعارف  ،واه يؤي فضله وعلمه
من يشاء :
[ حمد . ] ٢9 /
59

 آثار التعبد ه بأسائه وصفاته :

معرفة اه بأسائه وصفاته وأفعاله مثمرة جميع اخرات والركات العاجلة واآجلة  ،ومن أمها
وأعظمها :

 -1عبادة اه  وحده ا ريك له :

والعبادة بأنواعها ّ
أجل ثمرات العلم باه وأسائه وصفاته وأفعاله.
فمن عرف ربه باملك واجروت  ،والعظمة والكرياء ،وعرفه بالغنى واإحسان  ،والرمة
واللطف ،وعرفه بالعلم واإحاطة  ،والقوة والقدرة  ،وعرف أنه السميع البصر  ،ترع إليه بالذكر
والدعاء  ،واحمد والثناء:
[ اأعراف . ] ٢8٠ /

 -2حبة اه : 

وحبة اه قوت القلوب،وشفاء الصدور،وقرة العيون،ومن أحب اه أحبه اه وري عنه
وأرضاه.
فإذا اجتمع للعبد معرفة داعي اإحسان واإنعام  ،إى داعي جال ربه وماله ،م يتخلف
عن حبة من هذا شأنه إا أردأ القلوب وأخبثها.
وكال العبودية ثمرة امحبة ،وامحبة ه ثمرة معرفة اه بأسائه وصفاته وأفعاله وإنعامه
وإحسانه .
وحبة اه لذب العبد لطاعة ربه  ،وفعل ما يرضيه  ،وإطاق القلب واللسان واجوارح ي عبادته
واإعراض عا سواه :
[ آل عمران .]٠٢/

 -3التعظيم والذل ه : 

فإذا شهد العبد عظمة ربه أفاض عى قلبه الذل واانكسار بن يدي العزيز اجبار  ،وأكمل
اخلق عبودية أكملهم ذاً لربه.
وأكثرهم سجود ًا لربه  ،أكملهم معرفة بأسائه وصفاته وأفعاله.
ومن سجد هذه السجدة  ،سجدت معه ميع اجوارح  ،واكتملت عبوديته ،ومن أراد
السعادة اأبدية فليلزم عتبة العبودية لربه العزيز اجبار .
6٠

وميع أبواب الطاعات عليها زحام إا باب الذل واافتقار إى اه ،فهو أقرب اأبواب
وأوسعها  ،وا مزاحم فيه ؛ لقلة الداخلن منه .
فادخل منه إى ربك املك احق  ،يأخذ بيدك إليه  ،وتكن عبده بن يديه.

 -4اخوف واخشية :

فمن كان باه أعرف  ،كان منه أخوف  ،وكان له أشد خشية :
[ فاطر . ] ١8 /

 -5اليقن والطمأنينة باه : 

فإذا عرف العبد ربه بأسائه احسنى  ،وصفاته العى  ،امتأ قلبه يقين ًا ونور ًا وإراق ًا  ،وحبة
ه ،وتعظي ً
ا له  ،وانتفى عنه كل ريب وشك.
وإذا تيقن القلب نزلت فيه السكينة،وحلت فيه الطمأنينة،فزاد إيانه ،وحسنت عبادته:

 -الرضا عن اه : 

[ الفتح . ] ٤ /

فمن عرف ربه بعدله  ،وإحسانه  ،وحلمه  ،ورمته وحكمته ،وعرف أساءه احسنى  ،وصفاته
العى ،أثمر له ذلك الرضا بحكم اه وأقداره  ،والتسليم أمره وهيه ،لعلمه بأن تدبر اه أحسن
من تدبره ،وأحكام اه خر من هوى نفسه ،وثواب اه أعظم من عمله  ،ورمة اه أرجى من
أعاله :
[ البينة. ]8-٠/

 -7التوكل عى اه وحده :

فمن عرف ربه بأسائه وصفاته وأفعاله سكن إليه ،وتوكل عليه وحده ي ميع أموره؛
لعلمه بكال كفايته  ،وقيامه بشأن خلقه كلهم  ،إجاد ًا وإمداد ًا وتدبر ًا.
وكلا كان العبد باه أعرف كان توكله عليه أقوى:
[ التغابن.]٢٠/

 -8إخاص العمل ه : 

فمن عرف اه بأسائه وصفاته وأفعاله أخلص له العمل؛لعلمه بكاله وغناه عن كل ما سواه،
وشدة حاجة اخلق إليه.
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وا يرك أحد مع اه غره ي عمل إا جهله بأساء اه وصفاته وأفعاله:
[الكهف. ]٢٢٠/
عن أي هريرة ري اه عنه قال  :قال رسول اه ﷺ  « :قال اه تبارك وتعاى  :أنا أغنى
الرك  ،من عمل عم ً
ا أرك فيه معي غري تركته وركه » أخرجه مسلم (.)٢
الركاء عن ِ

 -9التوبة واإنابة إى ربه :

فمن عرف ربه بأسائه احسنى  ،وصفاته العى  ،سارع إى طاعته  ،وتاب إليه من معصيته ؛
لعلمه بكال حبه لعبده  ،ورمته به ،وفرحه بتوبته:
[ النساء .]١8 - ١٠/

 -11حاوة العبادة :

فمن عرف اه بأسائه وصفاته كانت قرة عينه ي مناجاة ربه واأنس به  ،وليس ي الدنيا
نعيم يشبه نعيم اجنة إا هذه امعرفة.
وكلا ازداد العبد معرفة بربه  ،ازداد إيان ًا وحب ًا وتعظي ً
ا ومد ًا لربه ،ووجد حاوة ولذة ي كل
ما حبه ربه ويرضاه  ،واستأنس بربه  ،واستوحش من كل ما يشغله عنه.
عن أنس عن النَب ِي ﷺ قال « :ثاث من ك َن فيه وجد ه َن حاوة اإيان  ،من كان اه
ب امرء ا يـحبه إ َا ه  ،وأن يكره أن يعود ي الكفر
ورسوله أح َ
ب إليه م َـا سواما  ،وأن يـح َ
بعد أن أنقذه اه منه كا يكره أن يقذف ي النَار » متفق عليه (.)١

 -11الفوز باجنة  ,والنجاة من النار :

فمن عرف ربه عبده با حبه ويرضاه  ،ثم اه يثبته عى دينه ي الدنيا ،ويكرمه ي اآخرة
بدخول اجنة  ،ورؤيته سبحانه ،والقرب منه ،وساع كامه ،والفوز برضوانه ،والتلذذ بنعيم
اجنة ،واخلود ي دار امتقن:
[ التوبة . ] ٠١/

وغر ذلك من الثمرات واحسنات  ،واخرات والركات.
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١985
( )١متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ، )٢6ومسلم برقم ( )٤٠واللفظ له .
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 -4فقه التعبد ه بأسائه احسنى
العلم باه  ،وأسائه احسنى  ،وصفاته العى  ،أرف العلوم عى اإطاق.
فمعرفة ربنا بأسائه وصفاته وأفعاله ّ
أجل علوم الدين  ،وأزكاها وأحسنها وأعظمها ،

وعبادته ها أحسن اأعال ،ومده ومجيده وتكبره وتعظيمه والثناء عليه ها أرف

اأقوال.

وعبادته  ،والدعوة إليه  ،أحسن اأقوال واأعال التي يتقرب ها العبد إليه  ،وينال ثواها

بعد القدوم عليه:

[ فصلت . ] ٠٠ /
وعى هذه اأصول العظيمة قامت دعوة الرسل.
فاه  أرسل رسله إى خلقه بثاثـ ـ ـة أم ـور:

تعريف اخلق باه وأسائه وصفاته وأفعاله ليعبدوه وحده اريك له  ،ويركوا عبادة ما

سواه  ،وتعريفهم بالطريق اموصل إليه  ،وهو عبادته وحده بالدين الذي رعه  ،وتعريفهم
با هم بعد الوصول إليه ي دار كرامته  ،من النعيم الذي أج ّله رؤيته ،ورضاه عنهم:

[ النحل . ] ٠6 /

وكلا كانت معرفة العبد بربه أعظم  ،كانت حبته وخشيته وعبادته له أتم وأكمل؛ أن

وتقوي حبة اه وتعظيمه ي
معرفة اه بأسائه وصفاته وأفعاله مأ القلب باإيان ،
ّ
القلب  ،وتثمر أنواع العبادة  ،وعظيم اأجر :

[ الزمر . ] 9 /

وكلا كان العبد باه أجهل كان من اه أبعد  ،وإليه أكره  ،ومن بن خلقه أخر.
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وحياة اإنسان بحياة قلبه وروحه  ،وا حياة لقلبه إا بمعرفة فاطره  ،وحبته  ،وتوحيده ،

وعبادته وحده ا ريك له  ،وذلك فضل اه يؤتيه من يشاء :

[ آل عمران.]٠٤-٠٠ /

ومن م يدخل جنة امعرفة ي الدنيا م يدخل جنة الزخرفة ي اآخرة :

[ اإراء . ] ٠١ /

فألذ يء وأحاه ي الدنيا واآخرة معرفة اه بأسائه وصفاته وأفعاله  ،وذكره ومده

وعبادته با رع  ،بموجب أسائه وصفاته.

فهل يليق بالعاقل أن خرج من الدنيا وما ذاق أطيب ما فيها ،بل عاش فيها عيش

البهائم ،وانتقل منها انتقال امفاليس  ،وغادر الدنيا وهو حروم من أحسن ماذها،

وقدم عى ربه با يسخطه عليه:

[ الكهف.] 116 – 113 /

ومعرفة اه بأسائه احسنى ،وصفاته العى ،وأفعاله احميدةّ ،
أجل امعارف عى

اإطاق ،وأفضل العطايا من اه لعبده؛ أها أصل روح التوحيد ،ولب اإيان ،وزبدة

اليقن:

[ حمد . ] ٢9 /

ومن فتح اه له هذا الباب  ،انفتحت له أبواب الدين كلها:

باب التوحيد اخالص  ..وباب اإيان الكامل  ..وباب اإحسان  ..وأبواب العمل الصالح ..
وأبواب اخـلق احسن  ..وأبواب اأجر العظيم:

[ اجمعة . ] ٤ /
وأحسن السبل إى هذه امعرفة معرفة اه بأسائه وصفاته وأفعاله  ،واستحضار معانيها ،

وحصيلها ي القلوب ،حتى تتأثر القلوب بآثارها  ،وتتصف بصفاها.
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وإذا امتأ القلب هذه امعارف  ،جاء فيه حب اه وتعظيمه والذل له ،وحسن عبادته ،ثم

انقادت اجوارح معه ي فعل كل طاعة ه  ،وترك كل معصية ه :

[ حمد.]٢9/

فمعرفة أساء العظمة وامجد والكرياء واجروت واجال مأ القلب تعظي ً
اه،
وإجااً له  ،وتكبر ًا له.

ومعرفة أساء اجال والر واجود واإحسان واللطف والرمة مأ القلب حب ًا ه  ،وشوق ًا له ،
ومد ًا له.

ومعرفة أساء العزة والقهر والقوة والقدرة واحكمة مأ القلب خضوع ًا ه  ،وخشوع ًا له،
وانكسار ًا بن يديه .

ومعرفة أساء الغنى والكرم واإحسان مأ القلب افتقارا ً إى اه  ،واضطرار ًا إليه  ،والتوكل عليه ي

كل حال.

ومعرفة أساء العلم واخرة وامراقبة واإحاطة مأ القلب مراقبة اه ي كل حال  ،وإحسان

العبادة ه  ،وحراسة اخواطر عن اأفكار الرديئة  ،واإراد ات الفاسدة.

وميع هذه امعارف تزيد اإيان ي القلب  ،وتثمر للعبد كال التعظيم ه  ،والذل له ،
واحب له  ،واحياء منه  ،وتعلق القلب به  ،والشوق إليه  ،والرجاء له  ،واخوف منه ،

واإنابة إليه  ،والتوكل عليه  ،واأنس به  ،والفرار من اخلق إليه  ،وتوحيده وإخاص العمل

له  ،وحسن عبادته  ،ودخول جنته:

[اأنفال.]٤–١/

وكلا قويت هذه امعرفة استنار القلب بنور العلم واإيان ،ورأى هذا النور عظمة ربه

وجاله ،وإنعامه وإحسانه ،ولطفه ورمته ،فعظم إقباله ع ى ربه ،واستسامه لرعه ،
ولزومه أمره ،وبعده عن هيه  ،ولريده لتوحيده.

واه  حب أساءه احسنى  ،وصفاته العى ،وحب ظهور آثارها ي خلقه.

فهو واحد حب التوحيد وأهله  ..عليم حب العلم وأهله  ..ميل حب اجال وأهله ..

مؤمن حب امؤمنن  ..شكور حب الشاكرين  ..كريم حب أهل الكرم  ..ب ـر حب أهل
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البـر  ..عفو حب أهل العفو  ..رحيم حب أهل الرمة  ..تواب حب التوابن :
[ آل عمران.]٠9/

فاه  يريد منا حصيل الصفات التي حبها  ،ومن رمته أرسل الرسل لدعوة اخلق
لتحصيل هذه الصفات التي هي مراد اه من خلقه  ،وتوحيده وعبادته بموجب ذلك .

وهو سبحانه الكريم الذي هب لعباده هذه الصفات ،وجازهم بالثواب العظيم بحسب ما

فيهم من هذه الصفات التي حبها ،وير ّغبهم ي التعبد ها بقوله سبحانه:

[ آل عمران . ] ٢٠٤ – ٢٠٠ /

يرع من اأحكام إا ما هو مقتى أسائه احسنى ،
واه  حكيم عليم ا يفعل وا ّ
وصفاته العى.

فأفعاله سبحانه كلها دائرة بن ا لعدل واإحسان ،واحكمة والرمة.

وأخباره كلها حق وصدق  ..وأوامره ونواهيه كلها عدل وحكمة  ..ورمة وإحسان  ..حكيم رحيم

يأمر بكل خر ..وينهى عن كل ر:

[ النحل . ] 9٠ /
ومعرفة ذلك تورث العبد قوة ي اإيان  ،وزيادة ي اليقن  ،ومد ًا للرب  ،وصدق ًا ي التوكل
عى اه ،ورغبة ي عبادته وطاعته:

[ آل عمران . ] ٢6٤ /

واه  حب أساءه وصفاته ،وهذا أظهر آثارها ي ميع خلوقاته ي السموات

واأرض  ،وي الدنيا واآخرة.

وحب كذلك ظهور آثارها فيمن اصطفاه من خلقه وهو آدم ﷺ وذريته.

وقد خلق اه  آدم ﷺ عى صورته أساء وصفات.
موصوف ًا بأساء العبودية من ذل وخضوع ،وضعف وعجز ،وفقر ومسكنة.
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وموصوف ًا بصفات الربوبية من كر وعجب  ،وفخر وقوة  ،ومشيئة وإرادة.

فمن علم اه أنه يصلح للهداية واجنة تواه  ،فكفاه ر نفسه  ،وهداه استعال أساء
الربوبية  ،وصفات األوهية  ،وفق ما حبه اه ويرضاه  ،مع ربه  ،ومع أولياء اه وأعدائه.

فينسخ عن عبده أساء وصفات الربوبية مع ربه ،ويوجهها منه إى أعدائه  ،ثم يوجهه

بصفات األوهية والعبودية إليه  ،ويستعمله ها بن يديه  ،من احب والتعظيم والذل ه ،
واخوف والرجاء والتوكل وغر ذلك من سات العبودية.

عن أي هريرة  عن رسول اه ﷺ قال  « :خلق اه ع َز وج َل آدم عى صورته  ،طوله ستون
ذراع ًا » متفق عليه(.)٢
تعرف إى خلقه بجميع أنواع التعرفات ،ود ّلـهم
فسبحان املك احق الرحيم بعباده  ،الذي َ

عرفهم بالراط امستقيم الذي
عليه بأنواع الداات  ،وفتح هم إليه ميع الطرقات  ،ثم َ

يسرون عليه  ،وأمرهم بسلوكه إليه :

[اأنفال.]٤١/

وه احمد كثر ًا عى أسائه احسنى  ،وصفاته العى  ،وأفعاله احميدة  ،ونعمه العظيمة ،
ودينه احق:

[ اجاثية . ] ٠٠ – ٠6 /

وله احمد كثر ًا أن نـهـج لنا سبيل معرفته  ،با كشف لنا عن حقيقة عجزنا عن بلوغ كنهه  ،فأكمل
خلقه معرفة به أعلمهم بأنه ا هاية معرفته ،وا إحاطة أحد بأسائه وصفاته ،وا إدراك أحد

لكنهه:

[ اأنعام . ] ٢٠٠ – ٢٠١ /

وعي وجوده ،
وه احمد مد ًا كثر ًا طيب ًا مبارك ًا أن رفع لنا أعام اهداية إى توحيده ،
ِ

وعظمة جروته  ،وسعة رمته  ،وكثرة نعمه  ،وعظيم فضله  ،وعموم إحسانه  ،وعظيم بره ،

وكال قدرته  ،وسعة علمه  ،ولطيف حلمه .

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( ، )٠٠١6ومسلم برقم (  ، )١8٤٢واللفظ له.
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وذلك با نصبه سبحانه من آثار صنعه  ،وبا أشهدنا من عظمة خلوقاته ،وبا نراه كل يوم

من بدائع خلوقاته ،وعظيم آياته ي خلوقاته :

[ فصلت . ] 5٠ /

وه احمد مد ًا كثر ًا طيب ًا مبارك ًا ملء السموات وملء اأرض وملء ما بينها ،وملء كل

يء  ،أن جعلنا من خر أمة أخرجت للناس ،وأنار لنا الدليل عى اإهية والعبودية  ،با فطر
القلوب عى الوله له ،واحب له ،والصبابة بذكره  ،واأنس به  ،والتلذذ بعبادته:

[ الروم . ] ٠٠ /

وهو سبحانه املك ا حق امبن  ،الذي خلق كل يء باحق ،وأنزل كتبه باحق ،وأرسل رسله
باحق  ،وأكرم عباده بالدين احق:

[ احج.]6١/

وهو سبحانه اأول الذي ليس قبله يء ،اآخر الذي ليس بعده يء ،الظاهر الذي ليس فوقه

يء ،الباطن الذي ليس دونه يء:

[ احديد . ] ٠ /

وهو سبحانه القوي الذي له القوة التي ا ترام  ..العزيز الذي له العزة التي ا تضام  ..اجبار الذي له

اجروت الذي ا يسامى ..احاكم الذي له السلطان الذي ا يغلب  ..امـلك الذي ا هاية مـلكه..
الكريم الذي ا هاية لكرمه  ..الرمن الذي وسعت رمته كل يء :

[احر.]١٠/

وهو سبحانه اخالق القادر الذي أبدع ميع امخلوقات ،البارئ الذي برأ ميع الريات،

صور ميع امص َورات ،اجميل الذي أحسن كل يء خلقه  ،احكيم الذي
امصور الذي َ
أحكم اخلق واأمر.

له اأساء احسنى  ،والصفات العى  ،وله امثل اأعى ي السموات واأرض:

[ احر . ] ١٤ /
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وهو سبحانه املك القادر عى كل يء  ،القاهر الذي قهر كل يء ،القادر الذي ا يعجزه يء،

القوي الذي يمسك السموات واأرض أن تزوا ،ويمسك الساء أن تقع عى اأرض إا بإذنه،

الكبر الذي له الكرياء ي السموات واأرض:

[ الزمر . ] 6٠ /

وهو سبحانه العليم بكل يء ،الذي يعلم مثاقيل اجبال ،ومكاييل البحار ،وعدد قطر اأمطار ،

وعدد ذرات الرمال ،وعدد ورق اأشجار ،وعدد امخلوقات ،وعدد الكلات  ،واأقوال ،

واأفعال  ،واأنفاس ،واأرواح :

[ السجدة . ] ٠ – 6 /

وهو سبحانه عام الغيوب  ،الذي ا خفى عليه يء ي اأرض وا ي الساء ،السميع
البصر العليم بكل ذرة ي ملكه العظيم ،ا تواري منه ساء سا ًء ،وا أرض أرض ًا ،وا جبل
ما ي وعره ،وا بحر ما ي قعره ،وا ليل ما ي ظلمته:

[ يونس . ] 6٢ /

فسبحان املك احق،العليم بخف ّيات اأمور،اخبر با تكنه الصدور ،البصر بمحجوبات

الغيوب:

[ اأنعام . ] 59 /

وهو سبحانه احي القيوم  ،الذي كل يء قائم بأمره ،خاضع لسلطانه ،احي الذي ا تأخذه سنة وا

نوم  ،العي الذي كل يء دونه  ،احكيم الذي أحكم اأمور ،اخبر الذي أتقن كل يء صنعه،
الفتاح الذي بيده مقاليد اأمور كلها ،الرزاق الذي ميع اخائق تأكل من خزائن رزقه ،القريب الذي
يسمع ويرى دبيب النملة السوداء  ،ي الليلة الظلاء ،عى الصخرة الصاء :

[ البقرة .] ١55 /

فسبحان عام الغيب والشهادة ،العليم الذي ا ينسى من ذكره ،وا خيب من رجاه ،وا يرد من

دعاه ،وا يعذب من وااه.
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هو سبحانه الرمن الذي وسعت رمته كل يء  ،الرمن الذي خلق الرمة ي كل راحم،

وخلق اإحسان ي كل حسن:

[ احر .] ١١ /

وهو سبحانه الكبر وحده ا ريك له ،ذو العزة واجروت واملكوت والكرياء  ،واجال

والعظمة  ،له احمد كله ي الدنيا واآخرة  ،عى أسائه احسنى  ،وصفاته العى  ،ونعمه

السابغة  ،وإحسانه العظيم  ،ودينه القيم :

[ اجاثية . ] ٠٠ – ٠6 /

هو سبحانه القوي القادر  ،الديان فا يدان  ،املك احق فا ترب له اأمثال.
له اخلق واأمر كله ،وله احمد والشكر كله ،وبيده اخر كله.

له جل جاله اأمر النافذ فا يبدل القول لديه  ..وله احجة البالغة فا تتوجه احجج عليه  ..وله

الربوبية امطلقة  ..فكل اخائق مفتقرون إليه  ..وله خزائن كل يء فجميع امخلوقات مضطرة

[ احجر . ] ١٢ /

إى ما لديه:

هواملك احق الذي خضعت امخلوقات لعظمته،وذل اأقوياء جروته،وخشعت اأصوات

هيبته  ،وميع امخلوقات ي السموات واأرض مستجيبة مشيئته  ،ومرعة إى إرادته:
[يس. ]8٠–8١/

فسبحان من دل عباده بأفعاله عى صفاته،ودهم بصفاته عى أسائه،ودهم بأسائه

[ طه . ] 8 /

وصفاته وأفعاله عى كال ذاته:

إن معرفة اه بأسائه وصفاته  ،وظهور آثارها ي حياة امسلم  ،لارة رابحة ،بل هي أعظم
التجارات التي ا خطر أرباحها العظيمة بالبال.
ومن أرباحها الكرى ي الدنيا:

امتاء القلب بالتوحيد  ..وانراح الصدر باإيان  ..وطمأنينة القلب بذكر اه  ..واأنس باه ..
ودوام ذكره وشكره  ..وحسن عبادته  ..وطاعة اه ورسوله  ..وحبة اه ورسوله ودينه:

[ الرعد. ] ١8/

٠٠

أما أرباحها ي اآخرة فهي:

دخول جنة الفردوس  ..والنظر إى وجه ربنا الكريم  ..والقرب من الرب  ..وساع كامه ..
والفوز برضاه  ..والنجاة من سخطه وعذابه ..واخلود ي نعيم اجنة:
فا أعظم بركات وأربا ح العلم باه وأسائه وصفاته وأفعاله .

[ الكهف .] ٢٠8 – ٢٠٠ /

فهو اجالب لتعظيم الرب وحبته..الفاتح لباب الطاعات والقرب..الواقي من امعاي

والذنوب  ..الدافع للشك والريب  ..امعن عى الصر ..السلوان ي امصائب  ..احرز
احامي من الشيطان  ..امحرك للبذل والعطاء واإحسان:

[ حمد . ] ٢9 /

فا إله إا اه  ،ا حِ ثار هذه امعارف إا هو ،وا يذوق حاوها إا من علمها ،

واتصف ها ،وعبد اه بمقتضاها  ،ودعا اخلق إى معرفتها  ،والتعبد ه بموجبها.

وكل اسم من أساء اه احسنى يقتي آثاره من اخلق واأمر.
فاسمه املك يقتي ملك ًا وترف ًا ،واسمه اخالق يقتي خلق ًا وخلوق ًا ،واسمه
الرزاق يقتي رزق ًا ومرزوق ًا.
واسمه التواب يقتي توبة تـقبل ،واسمه الغفار يقتي جناية تغفر.

سدى مهم ً
ا  ،ا يؤمر  ،وا ينهى  ،وا حاسب.
واسمه احكيم يمنع ترك اإنسان
ً
واسمه السميع يقتي مسموع ًا من خلوقاته ،واسمه البصر يقتي مبرات يبرها.
وهكذا الشأن ي ميع أساء اه احسنى.

وكل اسم من أساء اه احسنى له تعبد خاص به  ،ا يتحقق إا بمثل هذا النظر والتدبر

والتفكر ي كل اسم وما يقتضيه:

[ق. ]8–6/

وأكمل الناس عبودية ه من تع َبد بجميع أساء اه وصفاته  ،فا حجبه عبودية اسم عن عبودية

اسم آخر.

٠٢

فا حجبه مثاً التعبد باسم اه القوي القادر  ،عن التعبد باسمه الرحيم احليم ،وا

الر اللطيف  ،عن التعبد باسمه العظيم اجبار  ..وهكذا.
التعبد باسمه ّ

وا حجبه التعبد بصفة العطاء  ،عن التعبد بصفة امنع ،وا التعبد بصفة القبض عن

التعبد بصفة البسط  ..وهكذا.

وهذه طريقة الك َمل من السائرين إى اه . 

وقد أمرنا اه  بذلك بقوله :

[ اأعراف . ] ٢8٠ /

والدعاء ها يتناول ثاثة أمور:

دعاء السؤال والطلب  ..ودعاء احمد والثناء  ..ودعاء التعبد بااتصاف ها.

وقد فتح اه  لعباده أبواب معرفته ،والتبر ي أسائه وصفاته.

فدعا عباده ي القرآن إى معرفته من طريقن  ،وكل منها باب واسع ي معرفة الرب

العظيم ،واإله احميد  ،وما:

اأول  :النظر والتفكر ي خلوقاته امشهودة ي ملكه العظيم  ،فهي أدل يء عى أسائه

وصفاته :

[يونس.]٢٠٢/

الثاي :النظر والتفكر والتدبر ي آياته امتلوة ي القرآن العظيم :

[ حمد . ] ١٤ /

وكل اسم من أساء اه  ، وكل صفة من صفاته  ،له عبودية خاصة ،هي من مقتضياها ،
ومن موجبات العلم ها.

فامسلم إذا علم تفرد الرب  باخلق واأمر  ،والنفع والر  ،والعطاء وامنع  ،واإحياء
واإماتة  ،أثمر له ذلك عبودية التوكل عى اه باطن ًا ،ولوازم التوكل ظاهرا :
[ التغابن.]٢٠/

وإذا علم العبد بجال اه وعظمته وكريائه وعلوه عى خلقه  ،أثمر له ذلك عبودية

اخضوع لربه  ،وااستكانة إليه  ،وامحبة له  ،واإقبال عى طاعته  ،والبعد عن معصيته.
٠١

وإذا علم أن اه سميع بصر  ،عليم ا خفى عليه مثقال ذرة ،ويعلم الر وأخفى ،وعلم

رقابته لكل يء،وشهوده له  ،أثمر له ذلك عبودية اإقبال عى ما حبه اه ويرضاه،

وخشية اه ومراقبته ي كل حال،وحفظ قلبه ولسانه وجوارحه عن كل ماايري اه .

وإذا علم العبد أن ربه غني كريم  ،بـ ّر رحيم  ،واسع امغفرة  ،عظيم اإحسان  ،أثمر له ذلك

عبودية الرجاء والطمع فيا عند اه ،وإظهار افتقاره إليه ،وإنزال ميع حوائجه به  ،وعدم

الركون إى غره .

وإذا علم العبد بعدل اه  ،وشدة انتقامه وعقوبته  ،وغضبه وسخطه عى من عصاه ،أثمر له ذلك

عبودية خشية اه  ،واخوف منه ،والبعد عن كل ما يغضبه ويسخطه :
[ امائدة .] 98/

وإذا علم بجال اه وماله وكاله  ،أوجب له ذلك عبودية خاصة  ،هي كال احب له،

وكال التعظيم له،وشدة الشوق إى لقائه:

[ السجدة.]٢5/

فالعبودية التي حبها اه  ،راجعة بجميع أنواعها إى مقتضيات أساء اه احسنى  ،وصفاته
العى ،معرفة وتعبد ًا  ،ودعا ًء وسؤااً  ،ومد ًا وشكر ًا.

فيجب علينا لنذوق طعم اإيان ،وحاوة اليقن  ،ولذة العبادة أن نعرف اه بأسائه وصفاته
وأفعاله لنستفيد من آثارها وثارها ،وذلك باستفراغ الوسع ي معرفتها ،وحسن التعبد ه ها،

وتوفر كل مة ي طلب رضاه  ،والتقرب إليه بالنوافل بعد أداء الفرائض ،ونر احق بن اخلق،
والصر عى كل أذى ي سبيله وما يتذكر إا من ينيب :

[ العر . ] ٠ – ٢ /

ومحبة اه  أسائه وصفاته أمر عباده بعبادته بموجبها  ،واجتناب ضدها.

فأمرهم بالتوحيد واإيان  ،والعفو واإحسان ،والرمة وامغفرة ،والكرم واحلم ..
وأمثال ذلك من الصفات امحمودة.

وهاهم عن ضدها من الرك والكفر،والشدة واإساءة،والقسوة والظلم،والبخل والسفه

وأمثال ذلك من الصفات امذمومة.

وأحب عباد اه إليه من اتصف بالصفات التي حبها كاإسام واإيان والتقوى .
٠٠

وأبغضهم إليه من اتصف بالصفات التي يبغضها كالكفر والرك والفجور .

ويستثنى من ذلك ما ا يليق بالعبد أن يتصف به كصفات الكر والعظمة واجروت؛

أها ختصة باملك اجبار ،فا تليق بالعبد  ،وا حسن منه أمام ربه وأوليائه ؛ منافاها

رتبة العبودية والذل للملك اجبار . 

وما كان العلم باه وأسائه وصفاته وأفعاله أعظم أبواب التوحيد  ،وأول العلوم ،

وأرف امعارف ،أنه أساس العبودية  ،والعلم به يدعو العبد إى حبة اه وتعظيمه

وتوحيده وخشيته وتقواه  ،وإخاص العمل له  ،ولوجوب معرفة الرب العظيم  ،واإله

الكريم الرحيم.

ولتحصل للعبد معرفة امعبود قبل العبادة  ..ومعرفة امطاع قبل الطاعة  ..ومعرفة

امسؤول قبل السؤال ..ومعرفة اآمر قبل اأوامر.

فتستقر ي القلوب عظمة الرب وجاله ،ومتلئ بمحبته وإجاله ،وتطمئن بذكره

وعبادته ،وتنرح الصدور امتثال أوامره ،وخشع القلوب هيبته ،وتلهج األسن بذكره

ومده  ،وتنقاد اجوارح لطاعته وعبادته.

وجتمع باطن اإنسان وظاهره عى طاعة مواه ،ويتفق ر اإنسان وعانيته عى حسن

الثناء عى ربه  ،ومده وشكره  ،واافتقار إليه ،واانكسار بن يديه:

[الرعد.]١8/

فمعرفة اه بأسائه وصفاته وأفعاله أعظم العلوم نفعا ،و أحسنها ثمرة  ،وأحاها طعا،
وأزكاها تربية ،وأفضلها علا ،وأنفسها قيمة ،وأرفعها درجة  ،وأوها مرتبة :
وهذا العلم تقوم احجة عى الناس ،ويسجد الناس لرب الناس :

[ احديد . ] ٢6 /

[حمد.]٢9/

وحظ كل مسلم من هذا العلم العظيم بعد توفيق اه وعونه بقدر مته ،وطول مثابرته ،وصدق

توكله ،وقوة رغبته  ،وشدة افتقاره لربه ،وذلك فضل اه يؤتيه من يشاء.
٠٤

واه أعلم حيث جعل رسالته  ،وهب علمه وحكمته وهدايته:

[ اأنعام . ] ٠5 /

وأمية معرفة أساء اه احسنى  ،وصفاته العى  ،سنقوم بعون اه بإحصاء ما تير منها حسب

اإمكان ،والتعرف عى آثارها ومسالكها ي العام العلوي والسفي  ،مع بيان كيفية التعبد ه

ها ،وذكره ودعائه بألفاظها  ،حمل النفوس عى موافقة رها فيا حبه ويرضاه ،ليعبد امسلم

ربه عى بصرة من أمره ،بعد أن كان عى بينة من ربه ،دون خروج عن حكم الريعة بغلو أو

تقصر أو ابتداع  ،وإن أردت ذلك

[ هود . ] ٢٢١ /

وفرغ
وتلك درجات امقربن  ،يصلها من زكى نفسه بمعرفة أساء اه وصفاته وأفعالهَ ،

قلبه من الشبه واآثام ،وف ـ َر غ نفسه للعلم ها ،والتفكر ي معانيها ،والتعبد ه ها:

[فاطر.]٢8/

وأعظم التزكي يتم بكال اإيان والتقوى  ،بمعرفة أساء اه وصفاته  ،وفعل ما جب له من

أنواع العبادة :ﯿ

[ اأعى . ] ٢9 – ٢٤ /

واعلم رمك اه أن كل ما تقدم إنا هو صورة التوحيد  ،وألفاظه  ،وأقسامه  ،وثمراته

وصفات أهله  ،ومفاتيح أبوابه .

وكل ذلك ا بد من معرفته ،وكل ذلك يشر إى بستان اإيان ،وينر لك طريق اهداية ،

ويفتح لك أبواب العلم بالتوحيد.

أما حقيقة التوحيد  ،وحقيقة اإيان  ،وحقيقة اليقن ،وحقيقة اإحسان ،وحاوة العبادة ،ولذة امناجاة،
فلن تذوق شيئ ًا من طعم ذلك حتى تدخل مع تلك اأبواب إى بستان التوحيد اأعظم  ،ولني بعون
اه من ثاره ما شئت  ،وذلك بالنظر ي ملكوت السموات واأرض ،وتدبر آيات القرآن
العظيم.

وهذا وهذا فقط ترى املك احق بأسائه احسنى ،وصفاته العى،ذو العظمة واجروت
واملكوت والكرياء  ،واجال واإكرام .

٠5

خلق ما يشاء  ..ويأمر با يشاء  ..وحكم با يشاء  ..ويعطي من يشاء  ..ويمنع من يشاء ..

ويرحم من يشاء  ..وينتقم من يشاء ..ويعز من يشاء  ..ويذل من يشاء ..ا راد لقضائه  ..وا
ِ
معقب حكمه  ..وا إله غره  ..وا رب سواه .
وهذا يزيد إيانك ،ويصفو توحيدك  ،فتقول بلسانك وقلبك :
[ املك . ] ١-٢/

وقد فتح اه لك هذه اأبواب  ،فاستعن باه  ،وادخل جنة امعرفة بأساء اه احسنى ،

وصفاته العى  ،يفتح لك الفتاح العليم يوم القيامة أبواب جنات الزخرفة ،مع أهل التوحيد

واإيان :

[ص.]5٠/

وفوق ذلك يرى اه عنك  ،ويرضيك  ،ويسرضيك :
[التوبة. ] ٠١ /

وكلا دخلت باب ًا من أبواب أساء اه احسنى  ،رأيت نور ًا جديد ًا  ،وامتأ قلبك توحيد ًا
وإيان ًا ويقين ًا  ،وزدت لربك حب ًا وتعظي ً
ا  ،وتسبيح ًا وحميد ًا.

فواصل امسر لتصل إى ربك العظيم ،وتناجيه وتدعوه بأحب اأساء إليه ،وتعبده

كأنك تراه ،فإن م تكن تراه فإنه يراك.

وهاهي أبواب التوحيد مفتوحة بن يديك ،متوجة باسم اه اأعظم ،فادخل تعلم  ،وتغنم ،

وتؤجر  ،وقل :اللهم علمنا ما ينفعنا ،وانفعنا با علمتنا.

« بسم اه الرمن الرحيم »  ..بسم اه خر اأساء  ..بسم اه رب اأرض والساء  ..بسم اه
اأول قبل اأشياء  ..بسم اه الذي ا ير مع اسمه يء ي اأرض وا ي الساء.

بسم اه افتتحت أساء ري احسنى  ،وعليه توكلت  ،اه ري وا أرك به أحدا  ،وأمده
وأستعينه وأستغفره

[ هود . ] 88/

٠6

البــاب الرابع
أساء اه احسنى بن معرفتها  ,وتوحيد اه ها  ,والتعبد
ه ها  ,ودعاء اه ها

ويشتمل عى ما يي :
 -1اه  ..اإله
 -2الرب

 -3الرمن  ..الرحيم

 -18القوي
 -19امتن

 -21القاهر  ..القهار

 -4املك  ..امليك  ..امالك

 -21العليم  ..العام  ..العام

 -6الصمد

 -23السام

 -5الواحد  ..اأحد
 -7اأول  ..واآخر

 -22القدوس
 -24امؤمن

 -8الظاهر  ..والباطن

 -25امهيمن

 -11امبن

 -27اجبار

 -12القيوم

 -29البارئ

 -9احق

 -11احي

 -26العزيز

 -28اخالق  ..اخاق

 -13السميع

 -31امصور

 -15العي  ..اأعى  ..امتعال

 -32الرزاق  ..الرازق

 -17العظيم

 -34احميد

 -14البصر

 -16الكبر  ..امتكر

 -31الغني

 -33الكريم  ..اأكرم

٠٠

بقيـ ـة أسمـ ـاء اه احسنى
 -35امجيد

 -36الوي  ..اموى

 -37النار  ..النصر

 -57احسيب  ..احاسب
 -58امقيت

 -59احفيظ  ..احافظ

 -38القادر  ..القدير  ..امقتدر

 -61الكاي

 -41اخبر

 -62الوكيل

 -39اللطيف

 -61الكفيل

 -41احكيم  ..احاكم  ..احكم

 -63الفتاح ..الفاتح

 -43احليم

 -65اهادي

 -42الشكور  ..الشاكر
 -44العفو

 -64الوهاب
 -66الصادق

 -45الغفور  ..الغفار  ..الغافر

 -67الوارث

 -47الر

 -69السبوح

 -46الودود

 -68ال ِوتر

 -48الرؤوف

 -71الطيب

 -51امجيب

 -72النور

 -49القريب

 -71اجميل

 -51امستعان

 -73الرفيق

 -53الرقيب

 -75احيي

 -55الواسع

 -77امقدم  ..وامؤخر

 -52التواب
 -54الشهيد

 -56امحيط

 -74الشاي
 -76الستر

أسمـاء اه احسنى
٠8

اه  ..اإله
[ طه . ] 8 /

قال اه تعاى:

وقال اه تعاى:
[ الزخرف . ]8٤ /

أصول أساء اه احسنى ثاثة وهي :

اه ،والرب ،والرمن  ،وبقية أساء اه احسنى تدور عليها  ،وترجع إليها.

فاسم اه متضمن لصفات األوهية  ،واسم الرب متضمن لصفات الربوبية  ،واسم
الرمن متضمن لصفات الر واإحسان.

وقد مع اه هذه اأساء الثاثة ي أعظم سورة ي القرآن وهي الفاحة فقال : 
[ الفاحة . ] ٠ – ١ /

واسم اه أصل جميع أساء اه احسنى ،وسائر اأساء مضافة إليه كا قال سبحانه:

[ احر . ] ١٤ /

وهو مستلزم جميع معاي اأساء احسنى.
وهذا كان أكثر اأساء ورود ًا ي القرآن ،وأضيفت اأساء إليه  ،واقرنت به عامة اأدعية
واأذكار كسبحان اه ،واحمد ه  ،وا إله إا اه  ،واه أكر وغرها.

فاه هو ااسم اأعظم للرب  ،وميع اأساء تعود إليه  ،وميع القلوب مفطورة عى التوجه

إليه ،واإقرار بعظمته ،واخوف منه ،والرجاء له  ،واأنس به  ،واحب له  ،والفزع إليه  ،والذل له ،

واافتقار إليه :

[اأنعام.]٢٠١/
واه  هو اإله امحبوب امودود  ،امطاع امعبود  ،احي القيوم  ،الذي تأهه القلوب
وحبه وتفزع إليه ؛ ما له من اأساء احسنى والصفات العى :
[طه.]8/

٠9

فسبحان اه العظيم ،ذو األوهية والعبودية عى خلقه أمعن ،الذي له من اأساء احسنى ،

والصفات العى  ،ما يستحق به أن يوله ويعبد أجلها ،الذي يأهه أهل الساء وأهل اأرض:
وعباد الرمن يأهونه ويعبدونه بحسب معرفتهم به:

[ الزخرف . ] 8٤ /

[ حمد . ] ٢9 /

واعلم وفقك اه أن كلمة التوحيد ( ا إله إا اه ) هي الدين كله.

فمن أجلها خلق اه اخلق ،وأرسل الرسل ،وأنزل الكتب ،ورع الرائع ،وخلق اجنة

والنار ،ونصب الراط واميزان.

وا إله إا اه أحسن ما نطق به اللسان  ،وأعظم ما وقر ي القلب.

وا إله إا اه أقوى من كل يء ،وأعظم من كل يء  ،وأثقل من كل يء.

فلو أن السموات السبع  ،واأرضن السبع  ،وما فيهن وما عليهن وما بينهن  ،وضعت كلها ي كفة ،

ووضعت ا إله إا اه ي كفة  ،لرجحت هن ا إله إا اه.

ولو أن السموات السبع  ،واأرضن السبع  ،كن حلقة مبهمة  ،لفصمتهن ا إله إا اه.

ولو جاء العبد يوم القيامة بقراب اأرض خطايا ومعه ا إله إا اه ،وبلغت سيئاته تسعة وتسعن

سج ً
ا  ،كل سجل عى مد البر ،ثم وضعت ي اميزان ،مالت هن ا إله إا اه ،وطاشت
السجات.

ومن كان ي قلبه مثقال ذرة من ا إله إا اه  ،أنجاه اه من النار ،وأعطاه جنة مثل الدنيا

عر مرات.

عن عبد اه بن مسعود  قال:قال رسول اه ﷺ  « :إ َن آخر أهل اجنَة دخواً اجنَة وآخر
أهل النَار خروج ًا من النَار رجل خرج حبو ًا  ،فيقول له ربه  :ادخل اجنَة  ،فيقول :ر ِب اجنَة

مأى  ،فيقول له ذلك ثاث م َرات فكل ذلك يعيد عليه:اجنَة مأى  ،فيقول :إ َن لك مثل

الدنيا عر مرار » متفق عليه(.)٢

واعلم أنه ما قال ( ا إله إا اه ) عى احقيقة التامة سوى اه ؛لعلمه بنفسه،وكر

شهادته  ،ثم امائكة ؛ أهم أقرب خلقه إليه  ،ثم اأنبياء والرسل ؛ أهم أعرف اخلق باه،
( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)٠5٢٢واللفظ له  ،ومسلم برقم ( . ) ٢86

8٠

ثم العلاء ؛ أهم ورثة الرسل  ،ثم عامة امؤمنن:

[ آل عمران . ] ٢8 /

فا إله إا اه العي العظيم ،وسبحان اه وبحمده  ،عدد خلقه  ،ورضا نفسه  ،وزنة عرشه ،

ومداد كلاته.

ما ذكر اسمه عى قليل إا كثَ ره ،وا عند كرب إا كشفه ،وا عند خوف إا أزاله  ،وا

وسعه.
عند هم إا فـ َرجه  ،وا عند ضيق إا َ

وما تعلق به ضعيف إا أفاده القوة  ،وا ذليل إا أناله العزة  ،و ا مغلوب إا أيده ونره  ،وا

مضطر إا كشف ره.

هو اإله احق الذي خضعت الرقاب لعظمته ،وخشعت اأصوات هيبته ،وفطر القلوب عى

تعظيمه وحبته والذل له:

[احر.]١١/

هو اه الذي خلق ميع امخلوقات  ،ودبر ميع الكائنات  ،وقدر ميع امقادير  ،وأنعم

بجميع اأرزاق :

[ يونس . ] ٠ /

وكل من تواه اه إجاد ًا وواية فهو امؤمن امري ،ومن م يتوله اه فهو منسوب إى
اه إجاد ًا  ،ثم هو منسوب إى الشيطان الذي تواه.

فاه  وي امؤمنن  ،يواليهم بالنر والعز والثواب؛ أهم يوالونه باإيان والطاعة
والعبادة.

والشيطان وي الكافرين  ،يواليهم ويغرهم بالشهوات ،ويزين هم الكفر وامعاي؛
أهم يوالونه بالطاعة ومعصية اه:

[ البقرة . ] ١5٠ /

 التعبد ه  هذا ااسم الكريم :
8٢

اعلم وفقك اه لطاعته أن امنعم بجميع ا لنعم هو اه وحده ا ريك له ،ودافع ميع

النقم هو اه وحده ا ريك له:

[ النحل . ] 5٠ /

وتذكر أها العبد أنك كنت معدوم ًا فأوجدك اه  ، وكنت جائع ًا فأطعمك اه  ،وكنت فقر ًا
فأغناك اه ،وكنت صغر ًا فكرك اه ،وكنت عريان ًا فكساك اه  ،وكنت ضااً فهداك اه ،وكنت

جاه ً
ا فع َلمك اه.

قال اه  ي احديث القدي « :يا عبادي كلكم ضال إ َا من هديته فاستهدوي أهدكم  ،يا
عبادي كلكم جائع إ َا من أطعمته فاستطعموي أطعمكم  ،يا عبادي كلكم عار إ َا من كسوته

فاستكسوي أكسكم  ،يا عبادي إنَكم خطئون بال َليل والنَهار وأنا أغفر الذنوب ميع ًا
ري فتروي  ،ولن تبلغوا نفعي فتنفعوي.
فاستغفروي أغفر لكم  ،يا عبادي إنَكم لن تبلغوا ِ
يا عبادي لو أ َن أ َولكم وآخركم وإنسكم وجنَكم كانوا عى أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد
ذلك ي ملكي شي ًئا  ،يا عبادي لو أ َن أ َولكم وآخركم وإنسكم وجنَكم كانوا عى أفجر قلب
رجل واحد  ،ما نقص ذلك من ملكي شيئ ًا.

يا عبادي لو أ َن أ َولكم وآخركم وإنسكم وجنَكم قاموا ي صعيد واحد فسألوي فأعطيت ك َل
إنسان مسألته  ،ما نقص ذلك مَا عندي إ َا كا ينقص امخيط إذا أدخل البحر .

يا عبادي إنَا هي أعالكم أحصيها لكم ث َم أو ِفيكم إ َياها فمن وجد خر ًا فليحمد اه  ،ومن
وجد غر ذلك فا يلوم َن إ َا نفسه » أخرجه مسلم(.)٢

وفضلك عى كثر من خلوقاته كا قال
كرمك َ ،
وتذكر رمك اه أن اه حن أوجدك ّ

سبحانه :

[ اإراء . [٠٠ /

فأعطاك اه السمع الذي ميز به بن احسن والقبيح من الكام  ،لتسمع به ما حبه ورسوله
من القرآن والذكر والعلم .

وأعطاك البر الذي تبر به امخلوقات واآيات الدالة عى أسائه وصفاته.
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١5٠٠

8١

وأعطاك العقل الذي ميز به بن اخر والر ،وتعرف به احق من الباطل  ،لتعبد من يستحق

العبادة  ،با رعه من احق .

وأعطاك اللسان الذي يرجم عا ي القلب  ،لتستعمله ي ذكره وشكره والدعوة إليه.
وأعطاك اجوارح لتطيع ها ربك  ،وتشكر الذي خلقك وع َلمك وهداك  ،وخدم نفسك:

[النحل. ] ٠8 /

وتذ َكر رمك اه أن اإله احق ناداك من قبضة اليمن  ،وأقطعك ي الغيب وسام امسلمن
وامؤمنن  ،والصاحن وامحسنن ،ورح صدرك لعبادته دون غره:

[ احجرات.]٢٠/

فقل احمد ه الذي عصمك عن عبادة العبيد  ،وأعتق قلبك عن الذل لرق العبيد  ،وو ِجه

وجهك إى اه العي الكبر:

[ اجاثية.]٠٠–٠6/

وارع إى اإله احق الذي عصمك من السجود للصنم ،وقى لك بقدم الصدق ي

القدم ،وأحاطك بأجزال امنة ي دنياك ،وسله أن يتم عليك النعمة ي أخراك وقل:

[ اأحقاف. ]٢5/

ساك من امسلمن  ،وجعلك من امؤمنن ،وجد
برك إى اأفق امبن  ،حب ًا من َ
ثم اسم ِ

بالرى من قلبك ما قضاه ربك لك ي الراء والراء  ،وي الشدة والرخاء  ،وي النعمة
والباء .

فهو الرب الرمن الرحيم  ،احكيم الذي يضع اليء ي موضعه  ،اخبر بمصالح

عباده  ،الكريم ي عطائه  ،اللطيف ي تدبره .

وتوكل عى اه وحده تغنم وتسلم وتؤجر ،وا تتعلق بغره فـتـوكل إليه وخر.

واعلم رمك اه أن من عامات الرى رور العبد بامقدور ي ميع اأمور.
فا تذم شيئ ًا قدَ ره اه ،وا تضجر من مرارة امقادير ،وتواي امكاره ،وا تسأم من
التكاليف ،وا تكره الباء وامصائب:

8٠

[ البقرة . ] ١٢6 /

فاستسلم لقضاء ربك العليم احكيم  ،فإنه أرحم بك من نفسك.

واعلم أن ما أصابك م يكن ليخطئك ،وما أخطأ ك م يكن ليصيبك ،ا راد أمره ،وا
معقب حكمه ،وما شاء اه كان  ،ومام يشأ ا يكون أبد ًا.

وهذا يرى القلب ويسلم ،ويسكن العقل ويستسلم ،وتغتبط النفس بحاوة التدبر،وحسن

التريف  ،والرى با حبه اه ويرضاه.

وأكثر من ااستغفار عى فقدان اأدب عند فعل الطاعات  ،وسوء اأدب عند فعل
السيئات ،الذي سببه اجهل بأساء اه احسنى  ،وصفاته العى.

واعلم رمك اه أن اه خلقك عى معاي اأساء والصفات ،وهيأك معرفته محبته

لك ،وفرحه بقربك  ،ورمته بك ،أنه الرمن الذي وسعت رمته كل يء ،الرحيم
الذي ا أرحم منه:

[ احر . ] ١١ /

فإذا استعملك اه  ي طاعته  ،وب ّغض إليك معصيته ،فقد اجتباك لنفسه  ،وخصك
بمزيد عنايته ،واستنقذك من ر نفسك:

[ الشورى . ] ٢٠ /

فإن رقى بك الكريم إى أن كتب اإيان ي قلبك باليقن التام  ،والعلم النافع فقد
أفلحت  ،فارغب إليه ي حقيق العبودية له وحده  ،يصطفيك ويربيك تربية خاصة .
فيجعلك من بن خلقه عام ًا خاشع ًا  ،رحي ً
ا لطيف ًا  ،شاهد ًا للحق  ،مشاهد ًا للرب  ،مراقب ًا
للحق  ،مبين ًا للحق  ،عاماً باحق  ،قائ ً
ا عى العهد  ،حافظ ًا للغيب  ،عاماً با يرضيه.

ا ،حسن ًا كري ً
ا حكي ً
وجعلك عفو ًا غفور ًا ،ب َر ًا شكور ًا ،صادق ًا صبور ًا ،حلي ً
ا ،طيب ًا
طاهر ًا  ،إى غر ذلك من اأساء والصفات التي حبها ،يستعملك اإله احق فيها عى
شاكلة العبودية ،فيحبك اه  ،وحبك الناس  ،وتربح الدنيا واآخرة:

[ آل عمران . ] ٠٤ – ٠٠ /
8٤

وهذا يكون اه معك  ،حفظك ويرعاك ،يذكرك إذا ذكرته ،وجيبك إذا دعوته ،ويعطيك

إذا سألته ،وحبك إذا أطعته  ،ويزيدك إذا شكرته.
واعلم أن أحب اخلق إى اه أحسنهم تعبد ًا بمعاي أسائه وصفاته  ،عى سنن التعبد له
باإيان واإحسان ،والعلم والعدل ،والعفو والصفح ،والرفق واللطف ،والكرم والر،

والصدق والصر ،واحلم والسر ،والرمة وامغفرة.

ثم أتركهم منازعة ه ي معاي صفات الربوبية كالكرياء  ،والعظمة  ،واجروت  ،والعلو ،

والقهر ونحو ذلك من نعوت التعاي واجال والكرياء.
ّ
فإن انتحال ذلك يـخرج العبد عن شاكلة العبودية ،وبمفارقة العبد شاكلة العبودية يفسد وهلك ،
ويضل وخر.
ثم أشدهم حب ًا لرسول اه ﷺ  ،وحقق ًا ي ااقتداء به  ،والعمل با جاء به :

[ امجادلة.]١١/

ومن كال حب اه دوام ذكره ي القلب بالفرح به  ،والشوق إليه  ،واأنس بمناجاته ،

والسكون إليه:

[ الرعد . ] ١8 /

وعامة اأنس باه  ،إيثار اخلوة به ،وبث الشكوى إليه ،وحسن الثناء عليه ،واانكسار بن يديه ،

[املك . ] ٢١ /

وشدة احياء منه :

فاجعل أها احبيب رأس مالك اليقن ،وزادك الفقر ،وقوتك التفكر  ،ولباسك التقوى ،
ومطيتك الصدق ،ومصباحك اإحسان ،ودولتك حسن اخلق.

واترك التكلف والدعوى ي ميع أحوالك  ،فذلك أبلغ لك فيا تريد  ،وأقرب لعون اه
لك  ،واقصد اإله احق  ،واخذه وحده إه ًا  ،يغنيك عن كل ما سواه :

[ اأحزاب .] ٤8 /

وا علم أنه ليس الشأن أن حب اه فقط  ،بل الشأن كل الشأن أن حب اه  ،وحبك اه ،
ثم ينر اه حبتك بن أهل الساء واأرض.
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وا حبك اه إا إذا آمنت به  ,واتبعت رسوله فيا جاء به:

[ آل عمران . ] ٠٢ /

واعلم أن ( ا إله إا اه ) أول علم حتاجه اإنسان:

[حمد. ]٢9/

وبكلمة ( ا إله إا اه ) أمسك اه السموات واأرض أن تزوا ،وأمسك الساء أن تقع عى

اأرض  ،وحصل للعباد اإسام واإيان ،وها عمرت الدنيا واآخرة ،ومن أجلها خلق اه

اخلق  ،وخلق اجنة والنار .

ومن أجلها أنزلت الكتب ،وأرسلت الرسل ،ورعت اأحكام .

وهي اموجبة للجنة  ،وضدها موجب للنار  ،فأكثر من قوها فا يء يوازها  ،كلا مرت

بسيئة حتها  ،وكلا مرت بشبهة أحرقتها  ،وكلا مرت بنار أطفأها.

وإذا ابتليت باخروج عنها  ،أو عن معنى من معانيها  ،فقد ظلمت نفسك  ،فبادر بالتوبة

[ احجرات .] ٢٢ /

والرجوع إليها

واعلم أنه ب ـ ( ا إله إا اه ) تفتح للعبد أبواب الطاعة  ،امفضية به إى جنة اآخرة  ،وتطلق له

جوارحه التي يستعملها لطلب مرضاة ربه ،وت غلق عنه أبواب النار التي جوارحه هي
الشوارع إليها.

فا قول أنفع من قائلها  ،وا عمل أزكى من عمل أهلها ،وا ثواب أكثر من ثواها  ،وها

تستفتح أبواب اجنة.
عن عمر بن اخ َطاب  أن النَبي ﷺ قال  « :ما منكم من أحد يتو َضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء
ث َم يقول  :أشهد أن ا إله إ َا اه  ،وأ َن ح َمدً ا عبد اه ورسوله  ،إ َا فتحت له أبواب اجنَة
الثَانية  ،يدخل من أ ِها شاء » أخرجه مسلم (.)٢
وا إله إا اه رأس الدين  ،وماكه  ،وقوامه  ،وراجه  ،وموضع مداره.

وهي أفضل العلم وأزكاه  ،وأعظمه وأكره  ،وأحسنه وأكمله  ،وأطيبه وأصفاه .

وهي الكلمة الطيبة  ،والشجرة الطيبة  ،وميع اأعال الصاحة  ،واأخاق احسنة كلها

فروع ها.

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١٠٤
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فمتـى زكـت زكـت القلـوب واأعمـال  ،ومتى وهـت وهـت القلـوب واأعال :

[ إبراهيم . ] ١5 – ١٤ /

ومدار صاح القلوب واأبدان وفسادها عى وجودها أو عدمها.
عن النعان بن بشر  أن النبي ﷺ قال « :أا وإ َن ي اجسد مضغ ًة إذا صلحت صلح اجسد

كله  ،وإذا فسدت فسد اجسد كله أا وهي القلب » متفق عليه(.)٢

وا إله إا اه أفضل الشهادات  ،وأعاها  ،وأعدها  ،وأحسنها ،شهد اه ها عى نفسه ،

ومائكته  ،وأولو العلم :

[ آل عمران . ] ٢8 /

مروحة للقلب من وهج الشكوك،
وهي من قاها عام ًا وموقن ًا ها  ،مصفية للروح من الكدرِ ،

منبتة أطيب اأعال  ،وأحسن اأخاق  ،مورثة أعظم اأجور .
فأكثر من قول «:ا إله إ َا اه وحده ا ريك له  ،له املك وله احمد وهو عى ك ِل
يء قدير  ،ا حول وا ق َوة إ َا باه  ،ا إله إ َا اه  ،وا نعبد إ َا إ َياه،له النِعمة وله
الفضل وله الثَناء احسن،ا إله إ َا اه مـخلصن له الدِ ين ولوكره الكافرون»أخرجه مسلم (.)١
وب ـ ( ا إله اا اه ) تنال أعظم احسنات  ،وتفوز بأعى الدرجات.

فا عبد ربك اإله احق وحده ا ريك له  ،وأخلص له الدين والقول والعمل.

واعلم أن كل ما سواه من العرش والكري  ،والسموات واأرض  ،وما فيها وما
بينها ،والشمس والقمر ،واجبال والبحار ،وكل نبات وحيوان ،وكل صغر وكبر ،كل

أولئك عبيد ماليك لإله احق ،شاهدون لرهم بالوحدانية ،قائمون له بالعبودية:
[ احج . ] ٢8 /

( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ، )5١ومسلم برقم (. )٢599
( )١أخرجه مسلم برقم (. )59٤
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فسبح بحمد ربك العظيم مع كافة امخلوقات  ،فهو أهل أن يعبد ويـحمد :

[اإراء.]٤٤/

« سبحان اه وبحمده  ،عدد خلقه  ،ورضا نفسه  ،وزنة عرشه  ،ومداد كلاته» أخرجه مسلم(.)٢

بسم اه الذي ا ير مع اسمه يء ي اأرض وا ي الساء وهو السميع العليم ،بسم اه

خر اأساء ،بسم اه رب اأرض والساء  ،أستدفع كل مكروه أوله سخطك ،وأستجلب كل
حبوب أوله رضاك:

[ البقرة .]١55/

[اأنبياء. ] 8٠/

« أشهد أن ا إله إ َا اه وحده ا ريك له  ،وأ َن ح َمد ًا عبده ورسوله  ،رضيت باه ر ّب ًا ،
وبمح َمد رسواً  ،وباإسام دين ًا » أخرجه مسلم (.)١

« ال َله َم ر َبنا لك احمد ملء السموات وملء اأرض  ،وملء ما شئت من يء بعد  ،أهل
ال َثناء وامجـد  ،ا مانع ما أعطيت  ،وا معطي ما منعت  ،وا ينفع ذا اجدِ منك اجـد»

أخرجه مسلم(.)٠

اللهم إي أشهدك وكفى بك شهيد ًا  ،وأشهد ميع خلقك  ،وأشهد ميع سكان ساواتك
وأرضك  ،أنك أنت اه ا إله إا أنت وحدك ا ريك لك  ،وأشهد أن حمد ًا عبدك
ورسولك.

اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم  ،وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

سبحان اه وبحمده  ،وا حول وا قوة إا باه العي العظيم.

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١٠١6
( )١أخرجه مسلم برقم (. )٠86
( )٠أخرجه مسلم برقم (. )٤٠٢
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ال ـ ـرب
[ الفاحة . ] ١ /

قال اه تعاى :

اه  هو رب العامن  ،ورب كل يء  ،وخالق كل يء  ،ومالك كل يء  ،ومقدر كل

يء  ،ومدبر كل يء :

[ اأنعام . ] ٢٠١ /
وهو سبحانه الرب الذي له السؤدد  ،والعزة والعظمة  ،والعلو والكرياء  ،واجروت
واملكوت :
[ اجاثية . ] ٠٠ – ٠6 /
وهو سبحانه الرب الذي أصلح خلقه  ،ورباهم بنعمه ،الكافل هم ،القائم بمصاحهم،
امواليهم بنعمه ،الكثر اخر واإحسان.
وهو سبحانه الرب احافظ لكل يء  ،القريب من كل يء  ،الرقيب عى كل يء ،البصر
بكل يء ،السميع لكل يء ،العليم بكل يء ،الذي له ميع اأساء احسنى  ،وله ميع
الصفات العى  ،وله امثل اأعى  ،ا إله غره  ،وا رب سواه:

[ اأعراف. ]5٤/

فسبحان ربك رب العزة عا يصفون  ،الذي له اخلق واأمر ،والذي استوى عى عرشه العظيم ،
وتفرد بتدبر ملكه الكبر  ،وتوى تربية خلقه ي كل حال :
[مريم . ]65/

فهو الرب احي القيوم ،القائم عى كل نفس ،الذي قام به كل يء  ،وإليه امرجع وامآب ي

كل يء.

فاخلق كله له  ،والرزق كله منه  ،والتدبر كله بيده  ،ومصر اأمور كلها إليه  ،ومراسيم
التدبر كلها نازلة من عنده  ،تنفذها وتقسمها مائكته بأمره .
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بالعطاء وامنع  ،والبسط والقبض  ،والرفع واخفض  ،والتحريك والتسكن  ،واإحياء واإماتة:

[ آل عمران . ] ١٠ – ١6 /

وهو سبحانه الرب القوي العزيز الكريم  ،الذي يكشف الكروب  ،ويرفع الباء  ،وجيب

امضطر ،ويغيث املهوف  ،ا مانع ما أعطى  ،وا معطي ما منع:
[الرمن. ]١9/

وهو الرب القادر الذي خلق ويرزق  ،ويبسط ويقبض  ،ويعز ويذل  ،ويكرم وهن ،
ويرحم من يشاء  ،ويعذب من يشاء.

وهو الرب احكيم الذي يضع اليء ي موضعه  ،القادر الذي ا يعجزه يء  ،ا معقب

حكمه  ،وا راد أمره  ،وا مبدل لكلاته:

[ يونس . ] ٠ /

وهو سبحانه الرب املك احق  ،ا إله غره  ،وا رب سواه ،خالق كل يء ،ا يعزب عن علمه
يء ،وا خرج عن تقديره يء  ،وا يفلت من ملكه مثقال ذرة ي السموات واأرض ،وا

أصغر من ذلك وا أكر:

[امؤمنون . ]٢٢6 /

وهو سبحانه الرب الذي ا إله إا هو  ،مالك املك واملكوت  ،وملك املوك ،قيوم الدنيا

واآخرة  ،حي قيوم ا تأخذه سنة وا نوم .

كل يء خلقه ،وكل يء سواه عبده  ،وهو رب كل يء:

[ الشورى . ] ٢٠ /

وهو سبحانه الرب الرمن الرحيم ،رمان الدنيا واآخرة  ،الذي رمته وسعت كل

يء ،وعلمه وسع كل يء ،واسع الفضل ،واسع امغفرة  ،واسع الرمة :
يرحم من يشاء من خلقه با يشاء من فضله وإنعامه وإحسانه وإكرامه .
9٠

[غافر.]٠/

ثم خص أولياءه بإمام نعمته وإحسانه وخاصة رمته  ،فأنشأ اإيان وامعرفة ي قلوهم ،

وغذاهم بتذكرهم بعظمته وجاله وماله  ،وأسائه وصفاته  ،وتعريفهم بدينه ورعه  ،وثوابه

وعقابه :

[ اأعراف . ] ٢56 /

واعلم أن تربية الرب جل جاله لعباده نوعان:

اأوى :تربية عامة ،وهي تربية الرب  لكل خلوق مؤمن ًا كان أو كافر ًا ،ب َر ًا كان أو
فاجر ًا ،إنسان ًا كان أو حيوان ًا أو نبات ًا أو ماد ًا  ،باخلق وال تدبر  ،والعطاء وامنع،
واإحياء واإماتة ،والبسط والقبض كا قال سبحانه :

[ الزمر . ]6١ /

الثانية :تربية خاصة أوليائه امؤمنن  ،حيث رباهم فوفقهم لإيان به  ،وغذاهم بمعرفته ،
وأعاهم عى عبادته و حبب إليهم طاعته  ،وكره إليهم معصيته:
[ احجرات .]٠/

واه  هو الرب احق  ،واإله احق  ،الذي أحسن كل يء خلقه ،وأحسن كل يء حك ً
ا،
وأحسن كل يء تقدير ًا وتدبر ًا:

[ السجدة.]٠ -6/

هو الرب امحسن إى ميع خلقه  ،با أسبغ عليهم من النعم الظاهرة والباطنة  ،ي الدنيا واآخرة :

[إبراهيم.]٠٤/

كل امخلوقات له  ..وكل النعم منه  ..وكل خر من لدنه ..وكل اخزائن عنده.
هو الرب حق ًا ،اإله حق ًا ،امحسن حق ًا ،الكريم حق ًا ،املك حق ًا.

قوله احق ،وفعله احكمة ،وتدبره العدل ،وعطاؤه الفضل ،وجزاؤه القسط.

فسبحان الرب امحسن إى مي ع خلقه ،الذي ا تبلغ اأوهام تعداد نعمه ،وا تطمع

العقول ي إحصاء خلقه و فضله وإحسانه:

9٢

[ النحل . ] ٢8 – ٢٠ /

فهل يليق بمن لديه مسكة من عقل  ،أن يتخذ رب ًا سواه ،أو يعبد إه ًا غره :

[ اأنعام .] ٠٢ /

واه سبحانه هو الرب الكريم  ،الذي غمر اخلق ميع ًا بإحسانه وإنعامه  ،ب ّرهم وفاجرهم،

مؤمنهم وكافرهم  ،الذي ا خلو موجود من إحسانه طرفة عن :

[ النحل . ] 5٠ /

وهو سبحانه الرب املك احق  ،الذي أحسن إى كل خلوق بنعمة اإجاد ،ونعمة
اإمداد ،وللبر بنعمة الدين ،وللمؤمن مع ذلك بنعمة اهداية ،ودخول اجنة:

[ احجرات . ] ٢٠ /

وهو سبحانه الرب امحسن إى اخلق كلهم بصنوف النعم ،ولو غفل عن ذلك الغافلون ،و جحد

فضله اجاحدون ،وأعرض عن شكره الكافرون:

[غافر.]6١- 6٢/

وصوره ي أحسن صورة ،
ومن إحسان الرب الكريم وفضله عى اإنسان أن أخرجه من عدم،
َ
وهي صورة آدم  ،أحسن صور العام:
[ غافر . ] 6٤ /

ومن إحسانه إى اإنسان أن خلقه ربه بيده ،ونفخ فيه من روحه ،وع َلمه أساء كل يء ،
وأسجد له مائكته ،وطرد ولعن من استكر عن السجود له:

[ اأعراف. ] ٢٢ /

ثم أخرج اه الشيطان من اجنة إى اأرض  ،وأمهله بعد لعنته إى يوم القيامة:

[ احجر.] ٠5 – ٠٤ /

9١

ومن إحسان الرب  إى اإنسان  ،أن خلقه ي أحسن صورة ،وأنعم عليه بفصاحة
اللسان ،وحسن السمع والبر ،ومام العقل:

[ النحل.] ٠8/

ومن أعظم إحسان الرب إى اإنسان أن أرسل إليه الرسل ،وأنزل عليه الكتب ،وهداه لإسام،
وعلمه كتابه ،وير له الدين ،وأعانه عى عبادته ،والعمل با علم ،ووفقه لنر ما علم بن عباده ،
وزين له كل عمل صالح  ،وب َغض إليه كل عمل يء:
[آل عمران. ]٢6٤/

ونعم اه عى اإنسان ا يمكن عدها وا إحصاؤها ي النفس وامال  ،والرزق  ،والولد ،والعافية ،

واأمن  ،والعناية  ،والتكريم:

[ إبراهيم . ] ٠٤ /

فسبحان اه كيف يعِ اإنسان ربه بنعمه ،ويعرض عنه بقلبه وبدنه ،مع عظيم إحسان

ربه إليه  ،وإنعامه عليه:

[ اانفطار.]8 –6 /

وكيف يتعلق اإنسان بالفقر العاجز ،ويعرض عن الغني القادر:

[ احج .] ٤6 /

واعلم وفقنا اه وإياك حسن معرفته بأسائه وصفاته  ،أن شأن ربنا عظيم ،وملكه عظيم ،
وإحسانه عظيم ،ا حيط بذلك ميع عقول العامن.
فلو ص َو ر ربنا العام العلوي والسفي عى أحسن صورة رجل واحد ،ثم مع له ميع
عقول العامن من امائكة واإنس واجن  ،وميع ما خلقه اه  ، ثم ضاعف ذلك
العقل والتمييز أضعاف ما خلقه من أعداد اخائق ،ثم ضاعف ذلك أضعاف ًا مضاعفة ،ثم
كشف له ع ن حقائق اأمور ،وأظهر له خفي امستور ،وأعلمه عواقب امآل ،وأطلعه عى
في بره ي مسالك تدبره ي العام ،م يزدد بذلك إا إيان ًا ويقين ًا  ،وم يعلم
حكمته وخ ِ
من حسن ربه وإحسانه  ،وعظمة أسائه وصفاته إا ما أطلعه عليه عام الغيب والشهادة:

9٠

[ اأنعام ] 59 /

فسبحان اه  ،ا يعصيه إا من جهل أساءه وصفاته  ،وم يقدر اه حق قدره:

.

[ الزمر . ] 6٠ /

وسبحان ربنا احق الذي خلق احسن ي العام كله  ،وعم بإحسانه ميع خلوقاته ،
وأوصل بره وإحسانه إى ميع عباده  ،الذي أبدع احسن والزينة ي العام كله تبرة
وذكرى لعباده :

[ق.]8–6/

بل النفوس عاجزة عن معرفة ما أعد اه أوليائه من النعيم ي اجنة،فكيف حيط بأسائه وصفاته،

وأفعاله وإحسانه:

[ اأنعام . ] ٢٠٠ – ٢٠١ /

فسبحان ربنا العظيم الذي يفعل ما يشاء ،وحكم ما يريد  ،وا معقب حكمة.

يرفع وخفض  ..ويعطي ويمنع  ..ويبسط ويقبض ..ويعز ويذل  ..وحيي ويميت.

يرفع من يشاء بجوده وفضله ،وخفض من يشاء بحكمته وعدله ،وهو العليم اخبر بمن يستحق
هذا وهذا:

[ النجم. ] ٠١ /

واعلم أنه ا بد للعبد من البلوى التي ميز امؤمن من امنافق ،والصادق من الكاذب،

والطيب من اخبيث:

[العنكبوت . ] ٠ – ١ /

وامرفوع امكرم من رفعه ربه بتوفيقه ،وهداه بتصديقه ،وهداه إى سواء طريقه  ،من كان ،
وحيث كان:

[ امجادلة . ] ٢٢ /
9٤

وامخفوض حق ًا ،واخار حق ًا  ،من انقطع عن ربه ،وأره عدوه  ،فتح َكم ي قلبه وجوارحه

وحياته ،فحرم التوفيق ،وأدركه اخذان ،وصار من حزب الشيطان:

[الكهف . ] ٢٠6 – ٢٠٠ /

وقد أقسم اه بربوبيته عى أنه احق  ،وأن دينه احق فقال سبحانه:
[ الذاريات ] ١٠ /

.

وسبحان اه كيف ينرف امركون عن عبادته وحده  ،وهم يشهدون أنه ا رب غره ،وا

خالق سواه ،فكا أنه ا رب غره ،فا إله سواه:

[الزخرف. ]8٠/

فسبحان ري العظيم الذي ربى ميع العامن بنعمه  ،وخلقهم بقدرته  ،وأوجدهم بمشيئته ،

وصورهم بإرادته  ،وأعطى كل يء خلقه الائق به  ،ثم هدى كل خلوق ما خلق له ،وأغدق
َ
عى عباده نعمه:

[اأنعام.]٢٠١/

وتبارك اه رب العامن  ،ذو اجال واإكرام ،امتفرد بالعظمة واجال واإنعام واإحسان،

والتريف والتدبر  ،عى مدى الدهور واأزمان:

[الرمن .] ٠8 /

 التعبد ه  باسمه الرب :

اعلم وفقك اه أن أول التعبد باسم الرب  طلب علمه ،ومعرفة مسالكه ي العام
العلوي والسفي ،واستعام سبل جاريه ي امخلوقات كلها خلق ًا وتدبر ًا  ،وتصوير ًا
وتقدير ًا  ،وإعداد ًا وإمداد ًا :
[يونس.] ٠/

فانظر ترى الرب يفعل ما يشاء ،واخالق خلق ما يشاء ،والرازق يرزق من يشاء،
واهادي هدي من يشاء ،والرمن يرحم من يشاء ،والقهار يق هر من يشاء ،والقادر
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ينفذ ما يشاء ،واحكيم حكم ما يشاء ،والنار ينر من يشاء  ،والغفار يغفر من
يشاء:
[ مريم ]65 /

.

فتع َلم ذلك كله  ،وتع َبد بذلك لربك التعبد كله ،وأفرده با هو أهله ،والزم قدرك ،واعرف
نفسك  ،فهو الرب وأنت العبد ،وهو اخالق وأنت امخلوق  ،وهو الغني وأنت الفقر  ،وهو
القوي وأنت الضعيف:

[ غافر.]6٤/

توحد به من
أفرد ربك العظيم با تفرد به من الكال ،وما اختص به من نعوت التعاي والكرياء ،وما َ
العظمة واملكوت ،واجال واجروت:

[ احر . ] ١٠ /

وألز م نفسك شاكلة العبودية لربك العظيم  ،وذل اافتقار إليه ي ميع اأوقات،
ووال ربك بالتوحيد واإيان ،وحسن العبادة  ،وأكث ر من ذكره ومده وشكره ،
واستغفره من كل تقصر  ،فذلك رفك  ،وسبيل فاحك ي الدنيا واآخرة:

[آل عمران .]5٢/

واعلم أن معرفة العبد بربه  ،وشهوده انفراده بالربوبية من اخلق واأمر  ،واملك والرزق

والتدبر  ،وأن ما شاء كان ،ومام يشأ ا يكون ،وأن مق اليد اأمور كلها بيده ،كل ذلك
يوجب تعلق القلب بالرب وحده ،والتوجه إليه ،وااستعانة به ،وتفويض اأمور كلها إليه:

[ هود.]56/

فقف بن يديه عابد ًا حامد ًا خاشع ًا  ،وكن مع خلقه داعي ًا ومعل ً
ا وحسن ًا  ،تكن من امفلحن:
ﭚ

[احج.]٠٠/

ورب
رب نفسك عى حب ما حبه اه ،وبغض ما يكرهه اه ،وخذ ها إى سبيل الرشادِ ،
ِ
سواك بالنصح والتوجيه ،وحسن الربية والتعليم  ،تصلح وتصلح وتؤجر:
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[العر.]٠–٢/

واعلم أن اه  حب أساءه احسنى  ،وصفاته العى ،وحب ظهورها ي خلقه ،وهذا

أخرنا اه ها ،ودعانا لاتصاف ها.
فهو الرب الكريم الذي حب الكرم وأهل الكرم ،الشكور الذي حب الشكر وأهل
العفو الذي حب العفو وأهل العفو.
الشكر،
ّ

ومقصود خلق اإنسان ي هذه احياة حصيل الصفات التي حبها اه  ،وااتصاف ها

وعبادة اه بموجبها  ،ودعاء اه ها  ،ودعوة الناس إليها كا قال سبحانه:
[ آل عمران. ] ٠9 /

فكن رباني ًا متصف ًا بالصفات احسنى التي حبها اه  ،حبك اه واخلق  ،من اإسام واإيان ،

واإحسان والكرم  ،والعفو واللطف  ،والرفق واحلم  ،والرمة واحمد وغرذلك من اأساء

والصفات:

[ اأعراف.]٢8٠/

واعلم رمك اه أن اه مع امحسنن  ،وحب اإحسان وامحسنن .

فأحسن با أعطاك ربك من اخر إى عباده  ،وأنفق عليهم ما وهبك من العلم وامال وحسن
اخلق  ،وا خالف أمر ربك تكن رباني ًا:
[ القصص ] ٠٠ /

.

وأحسن عملك كله لربك  ،حبك اه  ،ويثيبك بأحسن منه:

[ البقرة .] ٢95 /

أحس ن ي علمك ونظرك وتفكرك  ،وارفه ي معرفة ربك بأسائه وصفاته وأفعاله ،
ومعرفة دينه ورعه  ،ومعرفة وعده ووعيده :

[حمد. ] ٢9/

وأحسن صاتك لربك إذا صليت  ..وأحسن صيامك إذا صمت  ..وأحسن شهادتك إذا

شهدت  ..وأحسن خلقك مع اه وعباده  ..وأحسن ي أمورك كلها ،فإن ربك حب
9٠

اإحسان وامحسنن ،وجزل هم اأجر والثواب:

[ النساء . ] ٢١5 /

واعلم أن أعظم اإحسان أن تعبد اه كأنك تراه  ،فإن م تكن تراه فإنه يراك.

ولتكن من امحسنن مع الرب واخلق .
أحسن عبادتك لربك  ،وأحسن إى اجاهل بالتعليم له  ،وأحسن إى الفقر بالصدقة عليه ،
وأحسن إى غرك باهدية له  ،وأحسن إى السفيه باحلم عليه  ،وأحسن إى أئمة امسلمن
وعامتهم بالنصيحة  ،واموعظة احسنة  ،وأحسن إى الكفار بالدعوة إى اه :

[ النحل. ] ٢١5 /

ومن أحسن باخر والعمل الصالح  ،أحسن اه إليه بأحسن منه:
واعلم أن عطاء الرب  دائر بن العدل واإحسان.
فالعدل هو ما يفعله الرب بحكم املك والربوبية.

[ يونس ] ١6 /

.

والفضل واإحسان ما يفعله  بحكم اإحسان والرمة واامتنان:

[ احج . ] 65 /

واإحسان أحب إى اه من العدل  ..والعطاء أحب إليه من امنع  ..والثواب أحب إليه من

العقاب  ..والعفو أحب إليه من اانتقام.
فكن حسناً كا أحسن اه إليك  ،وخذ من اأساء أحسنها  ،ومن الصفات أملها ،
وخذ من اأقوال واأعال أفضلها و أحسنها ،وخذ من العلوم أزكاها وأرفها ،تكن من
امحسنن امقربن الفائزين:

[الواقعة. ]٢١–٢٠/

واعلم أن كل إحسان من العبد قبله ومعه وبعده إحسان من الرب الكريم :
[ الرمن . ] 6٠ /

فأحسن التوحيد واإيان واإخاص والعمل ،وتوكل عى ربك الذي بيده مقاليد اأمور،
وإليه يرجع اأمر كله:

[ هود . ] ٢١٠ /
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واعلم أن من رفع نفسه إى كل خر بالتوحيد واإيان  ،وصعد ها ي مراقي الطاعات،

ورفعها عن كل دنس وسفل ،رفعه اه ي الدنيا واآخرة:

[النور.]55/

واعلم أن العزة والذلة كاما بيد اه  ،فهو مالكها ي الدنيا واآخرة  ،يعز من يشاء

بطاعته  ،ويذل من يشاء بمعصيته:

[يونس.]65/

معر ضان إى التحول ي اآخرة إى ضدما:
وعز الدنيا وذها َ

[ اإراء . ] ٠١ /

وأعز العز وأرفعه يناله العبد باإيان واليقن والتقوى والزهد  ،واانقطاع إى ذي العزة

واجروت  ،والغناء به عن كل ما سواه :

[ امنافقون . ] 8 /

فسبحان املك احق  ،الذي يفعل ما يشاء  ،ا إله غره  ،وا رب سواه  ،وهو عى كل
يء قدير.
يعز بأسباب الذلة..ويذل بأسباب العزة  ..وينفع بأسباب امرة  ،ويدمر بأسباب امنفعة ..
وينجي بأسباب اهاك  ..وهلك بأسباب النجاة  ..وحيي بأسباب اموت  ،ويميت
بأسباب احياة :
[ آل عمران.]١6/
وسبحان الرب احكيم العليم  ،الذي يقدم من شاء إى اأعال الصاحة والدرجات العالية ،
ويؤخر من شاء إى ضد ذلك .
واعلم رمك اه أن إيانك باه ربا  ،يستلزم إخاص العبودية له ،وكال الذل بن يديه،
مع كال احب والتعظيم له:

[اأنعام . ] ٢٠١ /

واعلم بأن من ري باه رب ًا  ،وباإسام دين ًا  ،وبمحمد رسواً  ،فقد ذاق طعم اإيان،
وري با يأمره به ربه ،وبا ينهاه عنه ،وبا يقسمه له ،وبا يقدره عليه ،وبا يعطيه إياه ،وبا
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يمنعه عنه ،وبا ختاره له:
[ آل عمران ] 5٢ /

.

وعن الع َباس بن عبد ام َطلب أنَه سمع رسول اه ﷺ يقول «:ذاق طعم اإيان من
ري باه ر ّب ًا  ،وباإسام دين ًا  ،وبمح َمد رسواً » أخرجه مسلم (.)٢
[آل عمران.]5٠/

[اأعراف.]١٠/

[الفرقان.]٠٤/

[آل عمران.]8/

[ البقرة . ] ١86 /

[ البقرة .] ١٠٢/

السموات واأرض
السموات واأرض  ،ولك احمد أنت رب َ
« ال َله َم ر َبنا لك احمد أنت ق ِيم َ
السموات واأرض ومن فيه َن .
ومن فيه َن  ،ولك احمد أنت نور َ

الساعة حق.
أنت اح ّق،وقولك اح ّق،ووعدك اح ّق،ولقاؤك اح ّق،واجنَة حق،والنَارحق،و َ

ال َله َم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكَلت وإليك خاصمت وبك حاكمت فاغفر ي ما
قدَ مت وما أ َخرت وأررت وأعلنت  ،وما أنت أعلم به منِي  ،ا إله إ َا أنت »متفق عليه (.)١
اللهم رب السموات السبع  ،ورب اأرضن السبع  ،ورب العرش العظيم  ،ربنا ورب كل
يء  ،ارحم ذل مقامنا بن يديك  ،واغفر ذنوبنا  ،وير أمورنا  ،وخذ بأيدينا إى ما يرضيك
عنا  ،وأدخلنا اجنة برمتك يا أرحم الرامن.
اللهم رب السموات السبع وما أظلت  ،ورب اأرضن السبع وما أقلت  ،ورب الرياح وما
ذرت  ،ورب الشياطن وما أضلت  ،كن ي جار ًا من ر خلقك أمعن .
عز جارك  ،وجل ثناؤك  ،وتبارك اسمك  ،وتعاى جدك  ،وا إله غرك .
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )٠٤
( )١متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ، )٠٤٤١واللفظ له  ،ومسلم برقم(.)٠69

٢٠٠

الرمن  ..الرحيم
قال اه تعاى:

[احر.]١١/

اه  هو الرمن الرحيم بجميع خلوقاته ،الرمن الرحيم الذي ا أرحم منه.
العظيم الرمة  ،الذي رمته وسعت كل يء ،وكل رمة ي العام فمن آثار رمته:

[ غافر . ] ٠ /

واه  هو الرب الرمن الرحيم  ،بطن بذاته  ،وظهر بصفاته  ،واستعلن بأسائه  ،ولى
بأفعاله ،وله احمد كله عى ربوبيته وألوهيته ورمته:

[الفاحة.]٠ –١/

هو الرمن الرحيم الذي استوى عى أعظم امخلوقات وهو العرش ،بأعظم الصفات وهي
الرمة ،ليعلم عباده أنه الرمن الرحيم  ،الذي حب أن يرحم ميع خلقه ،كا قال
[ طه . ] 5 /
سبحانه:
واعلم وفقك اه ما حبه ويرضاه  ،أن اه أظهر من أسائه احسنى ما أظهره آدم ﷺ يوم
ع َلمه اأساء كلها.
فإذا كان يوم القيامة أظهر منها قدر ًا زائد ًا عى مقدار ما أظهره من قبل  ،عى مقدار عظمة ذلك
اليوم باإضافة إى يوم الدنيا.
ثم يظهر محمد ﷺ ي دار القرار منها قدر ًا زائد ًا عى ما أظهره من قبل  ،عى مقدار زيادة
تلك الدار عى ما قبلها .
ثم ي ظهر الرمن الرحيم لعباده وأوليائه ي اجنة  ،من أسائه امحجوبة وامكنونة ،
ماا عن رأت  ،وا أذن سمعت  ،وا خطر عى قلب بر:

[ السجدة . ] ٢٠ /

فسبحان الرب الرمن الرحيم  ،الذي كتب بمقتى هذا ااسم عى نفسه الرمة  ،ي
كتاب وضعه عنده فوق العرش ( أن رمتي سبقت غضبي ):

[اأنعام .] 5٤/
٢٠٢

وعن أي هريرة  عن النبي ﷺ قال « :إ َن اه مَا قى اخلق كتب عنده فوق عرشه :إ َن
رمتي سبقت غضبي » متفق عليه(.)٢
فكان هذا الكتاب العظيم امبارك عقد ًا جميع العام علوه وسفله ،ليمتلئ الكون كله بالرمة ،
والعفو  ،وامغفرة  ،واحلم  ،والصفح  ،واأناة  ،والتوبة ،واإحسان  ،وحسن امعاملة:

[ غافر . ]٠ /

فسبح بحمد ربك العظيم  ،الذي له اأساء احسنى ،والصفات العى ،الذي حجب ذاته
وجاله وماله عن خلقه بحجب النور ،التي لو كشفها أحرقت سبحات وجهه ما انتهى
إليه بره من خلقه ،فيهلك كرياؤه كل كر ،وعظمته كل عظمة ،وعزته كل عزة ،وكرمه
كل كرم ،وقدرته كل قدرة ،وقهره كل قهر ،فكان ا يقوم له يء  ،لوا رمته السابقة
باحتجابه عن خلقه:

[ الزمر . ] 6٠ /

وعن أي موسى قال قام فينا رسول اه ﷺ بخمس كلات فقال « :إ َن اه ع َز وج َل ا ينام
وا ينبغي له أن ينام  ،خفض القسط ويرفعه  ،يرفع إليه عمل ال َليل قبل عمل النَهار  ،وعمل النَهار
قبل عمل ال َليل  ،حجابه النور لو كشفه أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بره من خلقه »

أخرجه مسلم (.)١

واعلم وفقنا اه وإياك ما حبه اه ويرضاه أن ميع ما ي العام العلوي والسفي  ،من
حصول امنافع واخرات والركات  ،وامحاب وامسار والنعم  ،فمن آثار رمة أرحم
الرامن.
كا أن ميع ما رف عن العباد من امصائب وامكاره وامضار وامخاوف  ،والنقم واآام ،
[ احج . ] 65 /
فمن آثار رمة الرمن الرحيم:
فسبحان اه وبحمده  ،ا يأي باحسنات إا هو ،وا يدفع السيئات إا هو:
ومن رمته  أن أوجد العام كله متواشج اأرحام  ،ومتقارب اأصول.
( )٢متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)5٤١١ومسلم برقم( )١٠5واللفظ له .
( )١أخرجه مسلم برقم (. )٢٠9

٢٠١

[ فاطر . ] ١ /

فجعل برمته اأعى يعطف عى اأسفل ،وجعل اأسفل يتعلق باأعى.
وأفقر اخائق كلها بعضها إى بعض ،فأفقر اأعى إى اأسفل  ،ليؤدي إليه ماله عنده ،
وأفقر اأسفل إى اأعى  ،ليقبل منه ما به وجوده ،ثم أفقر الكل إليه:

[ يونس . ] 68 /

وقد خلق الرمن الرحيم مائة رمة ،وأنزل منها رمة واحدة إى اأرض  ،لتكون
سبياً للتعاطف والرأفة والرمة  ،وامودة واحنان  ،والسكن والربية والنسل بن
امخلوقات كلها  ،من اإنس واجن واحيوان وغرهم.
فعاش ي تلك الرمة أهل اأرض كلهم ،وتناسلوا وتعاطفوا ،وتم عليهم أمر رهم.
عن أي هريرة  أنَه سمع رسول ااه ﷺ يقول «:إ َن ه مائة رمة أنزل منها رم ًة واحد ًة
بن اج ِن واإنس والبهائم واهوا ِم  ،فبها يتعاطفون وها يرامون  ،وها تعطف الوحش
عى ولدها  ،وأ َخر اه تسع ًا وتسعن رم ًة يرحم ها عباده يوم القيامة » متفق عليه (.)٢
ورفع الرمن الرحيم سبحانه أهل اإيان درجة ي ذلك ،فتعاطفوا وتراموا ،وحابوا
وتوادوا من أجل الرمن ،فتم هم أمرهم أوله وآخره ،وعاجله وآجله:
[الفتح . ] ١9 /
وعن النعان بن بشر قال :قال رسول اه ﷺ  « :مثل امؤمنن ي توا ِدهم وترامهم
السهر واح َمى ».
وتعاطفهم مثل اجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجسد ب َ

متفق عليه (.)١

فإذا أراد اه فناء هذه الدنيا وأهلها  ،قبض عنهم معنى اسمه الرمن  ،حتى ا يبقى ي اأرض
مسلم ،وأذن بإقامة القيامة عى رار اخلق  ،فمقتهم ،وقبض الرمة التي أنزها إى اأرض،
فيومئذ:
[ احج .] ١ /

ثم يضيف الرمن الرحيم هذه الرمة إى ما أمسك عنده  ،لتكون مائة رمة  ،يرحم ها
[ احج . ] 65 /
عباده يوم القيامة:
( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ، )6٠٠٠ومسلم برقم ( ، )١٠5١واللفظ له.
( )١متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ، )6٠٢٢ومسلم برقم ( )١586واللفظ له .

٢٠٠

فسبحان الرب الرحيم  ،الذي يري ميع خلوقاته باسم الربوبية ،ويوصل إى ميعهم
برمته من إحسانه ورزقه ولطفه  ،با سبق هم مقدر ًا عنده  ،ثم يقطع ذلك عنهم بموهم
واحد ًا واحدا.
فإذا كان يوم القيامة خص برمته أهل طاعته ،ورفها عن أعدائه.
واعلم أن الرمن الرحيم خلق الرحم ،والرحم مشتقه من الرمة  ،والرمة صفة الرمن.
وما خلق اه الرحم أنزها إى اأرض  ،فتعلقت بالعرش مستعيذة باه من القطيعة.
فا أعظم ثواب صلة الرحم ،وما أشد عقاب من قطعها .
الرحم:
عن أي هريرة  عن النَب ِي ﷺ قال  « :إ َن اه خلق اخلق حتَى إذا فرغ من خلقه قالت َ
هذا مقام العائذ بك من القطيعة  ،قال :نعم  ،أما ترضن أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ،
قالت :بى يا ر ِب  ،قال :فهو لك » متفق عليه (.)٢
وصلة الرحم تزيد ي طول العمر ،وبسط الرزق.
ر ه أ ن ي ب س ط ل ه ي ر ز قه
عن أنس بن مالك  قال  :سمعت رسول اه ﷺ يقول  « :من َ
أو ينسأ له ي أثره فليصل رمه » متفق عليه (.)١
فا أعظم رمة الرب لعباده ،فقد مأ الرمن العام كله برمته  ،كا مأ الكون بنعمه ،
ومأ اجو هوائه ،وهو أرحم بالعباد من أنفسهم  ،وأرحم من اأم الشفيقة بولدها.
فعلينا أن نمأ الزمان وامكان بذكره ومده وشكره ؛ ليذكرنا ي نفسه ،ويزيدنا من فضله:

[ الفاحة . ] ٠ – ١ /

« ال َله َم ر َبنا لك احمد ملء السموات  ،وملء اأرض  ،وما بينها  ،وملء ما شئت من
يء بعد  ،أهل ال َثناء وامجد  ،ا مانع ما أعطيت  ،وا معطي ما منعت  ،وا ينفع ذا
اجدِ منك اجد » أخرجه مسلم(.)٠
واعلم رمنا اه وإياك أن رمة اه نوعان:
رمة عامة لعموم اخلق با ير هم من سبل العيش واإحسان .
( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)59٠8واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)١55٤
( )١متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)5986ومسلم برقم (. )١55٠
( )٠أخرجه مسلم برقم (. )٤٠8

٢٠٤

ير هم من اهداية واإكرام كا قال سبحانه:
ورمة خاصة بامؤمنن با َ

[ اأحزاب . ] ٤٠ – ٤٢ /

فكل رمة ي الساء واأرض من إنعام عام وإحسان وإكرام،وإدرار أرزاق،وما هذا
سبيله،فذلك عن رمة الرمن العامة:

[غافر.]٠/

وما كان من الرمة ي معاي الديانة  ،ومعاي العناية من أجلها  ،فذلك من رمة
الواية اخاصة كا قال سبحانه:

[ يونس . ] 58 /

وهذه الرمة وتلك الرمة كاما بيد اه  ،يعطيها من يشاء  ،ويمنعها من يشاء  ،وهو الفتاح
العليم:

[ فاطر . ] ١ /

ومتى عريت رمة الواية من رمة الرمانية  ،غلب عى ذلك اسم اابتاء واامتحان
[ اأنبياء . ] ٠5 /
كا قال سبحانه :ﯿ
ومتى عريت رمة الرمانية من رمة الواية،غلب عى ذلك معنى امكر
وااستدراج ،نعوذ باه من عقوباته كا قال سبحانه:

[ التوبة . ] 85 /

فسبحان املك احق  ،الذي حكم كل يء عافية وباء  ،ورمة وانتقام ًا  ،وبسط ًا وقبض ًا،
[ امائدة . ] ٢١٠ /
وغنى وفقر ًا:
ً
وسبحان الكريم الرمن الرحيم  ،الذي كلاته ا نفاد ها ،وخزائنه ا هاية ها ،ويده بالليل والنهار
س ّحاء بالعطاء:

[ لقان . ] ١٠ /

وقال اه  ي احديث القدي « :يا عبادي لو أ َن أ َولكم وآخركم وإنسكم وجنَكم كانوا عى
أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك ي ملكي شي ًئا ،يا عبادي لو أ َن أ َولكم وآخركم
وإنسكم وجنَكم كانوا عى أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئ ًا.
٢٠5

يا عبادي لو أ َن أ َولكم وآخركم وإنسكم وجنَكم قاموا ي صعيد واحد فسألوي فأعطيت ك َل
إنسان مسألته ما نقص ذلك مَا عندي إ َا كا ينقص امخيط إذا أدخل البحر »أخرجه مسلم (.)٢
واعلم وفقك اه لكل خر أن اه كا خلق اخلق خلق صفاهم  ،فأوصافنا وصفاتنا بيده
ومن عنده،يوفق إليها من يشاء ،وييرها من يشاء،ويمنعها من يشاء،وهو العليم اخبر.
وميع الصفات من قبيل اأعطيات واهبات من الكريم الوهاب ،وهي من آثار أسائه
احسنى  ،وصفاته العى.
فاإسام من اسمه السام ،واإيا ن من اسمه امؤمن ،واهداية من اسمه اهادي،
والرمة من اسمه الرمن ،وامغفرة من اسمه الغفار ،واحلم من اسمه احليم ،واهبة
من اسمه الوهاب ،واجال من اسمه اجميل ،والكرم من اسمه الكريم ،والشكر من
اسمه الشاكر ،والتوبة من اسمه التواب  ,وهكذا ي بقية اأساء والصفات.
ِ
حي ها من حب من عباده ،ويزينهم ها  ،وهم امؤمنون الصادقون :
[ اأنعام .]٢65/

أما الكفار وامركون فلهم أساء بضد ذلك  ،ما يكرهه اه ويسخطه  ،وينزه نفسه عنه
كالظلم والفساد وامكر والبغي :
[ النحل .]9٠/

فهذه هبات وعطايا من الرب الرمن الرحيم  ،منزلة من عند اه  ،هبها من يشاء من عباده
حسب علمه وحكمته  ،وحسب طلب العبد وسؤاله.
فسل ربك أن هبها لك،ويدلك عى عباده الذين اختارهم لتقفوا آثارهم،وتسلك سبيلهم :
ﮱ
[الفرقان.]65 –6٠/

( )1أخرجه مسلم برقم (. )١5٠٠

٢٠6

وهذه الصفات يـخرج الرمن الرحيم نسل امؤمنن  ،وامتقن  ،وامحسنن ،وامهتدين ،
والصاحن ،والصادقن  ،والذاكرين  ،والعابدين:

[ فصلت . ] ٠9 /

ّ
وأجل أنواع رمته هي هداية خلقه بواسطة
وأنواع رمته  ا حصيها إا هو،وأعظم
كتبه ورسله  ،إى ما حبه ويرضاه من الدين القيم:

[ يونس . ] 58 /

وميع النعم امخزونة ي السموات واأرض  ،وميع النعم الظاهرة والباطنة ،وميع
النعم ي الدنيا واآخرة ،كل ذلك من آثار رمة اه .
وهو سبحانه الرمن الرحيم الذي يعطي عباده النعم ،ويعفو عن التقصر ي شكرها ،
ويعفو عنهم لضعفهم:
[ النحل . ] ٢8 /
ومن هداه اه إى الراط امستقيم فقد رمه بفضله وإحسانه.
ير للمؤمنن من اهداية إى احق  ،واأمر بامعروف ،
ومن آثار رمة اه ي الدنيا  ،ما َ
والنهي عن امنكر ،والدعوة إى اه  ،وتعليم رعه للناس ،والنصح للخلق  ،واإحسان
إليهم:

[آل عمران. ] ٢٢٠ /

فسبحان الرمن الرحيم  ،الذي وسعت رمته كل يء ،فحيثا كان خلقه كانت
رمته ،الرمن الذي رمته سبقت غضبه.
وظهرت آثار رمته ي ملكه وخلوقاته ظهور ًا ا ينك ر ،حتى امتأت برمته أقطار
السموات واأرض  ،وامتأت ها قلوب امخلوقات  ،حتى حن ت ها امخلوقات بعضها
إى بعض ،وحنت ها البهائم عى أوادها  ،وحنت ها الطيور إى أوكارها  ،فجميع
اخلق قاعدون عى موائد نعمه:

[ لقان . ] ١٠ /
٢٠٠

وظهرت آثار رمته عى بني آدم خاصة  ،حيث خلق أباهم آدم بيده  ،ونفخ فيه من روحه ،
وأسجد له مائكته ،وع َلمه أساء كل يء  ،وأسكنه اجنة  ،وجعل ذريته خلفاء اأرض،
وكرمهم عى غرهم ،وزودهم بالعقول
وأرسل إليهم الرسل  ،وأنزل عليهم الكتبَ ،
واأساع واأبصار:

[ الرمن .] ٤ – ٢ /

ومن رمته أن أكرم بني آدم بجميع أنواع الكرامات :

[اإراء. ]٠٠/

فسبحان الرمن الرحيم  ،الذي ظهرت آثار رمته ي أمره ورعه ظهور ًا تشهده اأبصار
والبصائر  ،ويعرف به أولو األباب والعقول .
فدينه احق كله نور ورمة  ،وهدى وشفاء  ،موصل إى أج ِل رمة وكرامة ي اجنة ،ومقرب
إى أعظم مقصود ومطلوب وهو الرمن الرحيم:

[ القمر . ] 55 – 5٤ /

 التعبد ه  باسمه الرمن :

اعلم وفقنا اه وإياك لطاعته أن آثار رمة الرمن الرحيم مبسوطة ي الكون كله ،ا خلو
منها ذرة ي العام العلوي والسفي  ،وي الدنيا واآخرة.
فسل اخبر احق أن يرشدك إى معرفة أسائه وصفاته  ،وآياته وخلوقاته  ،ونعمه وآائه:

[الفرقان.]59/

واعلم أن رمة اه تنال باإحسان  ،فأحسن إى نفسك بحملها عى طاعة اه  ،وكفها عن
معصية اه  ،ولميلها با حبه اه من اأقوال واأعال واأخاق:

[ اأعراف . ] 56 /

وأحسن إى غرك ببذل اخر وامعروف له ،وارمه با أقدرك اه عليه  ،من ضال هديه ،أو
جاهل تعلمه ،أو فقر تطعمه ،أو عار تكسوه ،أو سفيه حلم عليه ،أو شديد تصر عليه ،أو ضعيف
تواسيه:

[البلد. ]٢8 –٢٢/
٢٠8

واعلم أن رمة اه وسعت كل يء  ،فارحم أنت كل خلوق من إنسان و حيوان ،ومؤمن وكافر،
وبـ ّر وفاجر ،فا أرسل اه نبيك ﷺ إارمة للعامن،وأنت من أتباعه ي اإيان واأعال
[ اأنبياء . ] ٢٠٠ /
واأخاق:
عر فك باسمه الرمن الرحيم لتتصف بالرمة  ،وترحم خلقه.
واعلم أن اه َ
فارحم من ي اأرض يرمك من ي الساء ،وإنا يرحم اه من عباده الرماء  ،ومن ا
يرحم الناس ا يرمه اه :
[ آل عمران.]٢59 /

وعن أي هريرة قال  :ق َبل رسول اه ﷺ احسن بن عي وعنده اأقرع بن حابس التَميمي
جالس ًا  ،فقال اأقرع :إ َن ي عر ًة من الولد ما ق َبلت منهم أحد ًا،فنظر إليه رسول ﷺ ث َم قال:
« من ا يرحم ا يرحم » متفق عليه (.)٢
واعلم أن الرمن الرحيم سبحانه رع لنا من الفرائض والنوافل والواجبات والسنن ما
فتقرب بذلك إى ربك ؛ لتنال رمته ،فكلا زاد قرب العبد من ربه  ،وعظمت
يقربنا إليهَ ،
طاعته مواه  ،زاد نصيبه من رمة ربه:

[ آل عمران . ] ٢٠١ /

وحرم علينا اه سبحانه الكفر،والرك  ،والكبائر  ،والقتل بغر حق  ،وامعاي والفواحش،
َ
واآثام ،وكل ما يبعدنا عنه ،ويؤذي وير خلقه رمة بنا.
فابتعد عن كل ما هى اه ورسوله عنه ؛ لتسلم من ره  ،وتنجو من عقوبته  ،وتنال أجر تركه :

[ احر . ] ٠ /

واعلم رمك اه أن دين اه كله رمة وعدل وإحسان ؛ أنه من الرمن الرحيم:
[ فصلت . ] ١ – ٢ /
وإذا أدخلك الرمن الرحيم ي رمته  ،فجعلك مسل ً
ا فارحم الناس أمعن  ،وع ِـرفهم بأرحم
الرامن  ،وادعهم إى سلوك الراط امستقيم.
ارحم اخلق امعن  ،وأكرم امتقن  ،واخفض جناحك للمؤمنن ،وأعرض عن اجاهلن :

[ اأعراف. ] ٢99 /

( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)599٠واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)١٠٢8

٢٠9

وارحم امساكن  ،وع ِلم اجاهلن  ،ودل العباد عى رهم الرمن الرحيم ،واذكر ما أنعم اه
به عليك :

[الضحى.]٢٢–6/

واعلم أن اه خصك برمته لرحم نفسك وترحم عباده ،وتعبده بموجب أسائه وصفاته.
فسله أن يتم نعمته عليك ي الدنيا واآخرة ،فإنه غني كريم  ،جيب السائلن  ،ويعطي
الطالبن  ،وهدي الضالن  ،ويتوب عى التائبن .
وارحم خلقه الذين انقطعوا عنه,أو م يعرفوه ،ح ِببه إليهم ببيان أسائه احسنى  ،وصفاته العى،
وعرفهم بجزيل نعمه  ،وسعة رمته  ،ليحبوه ويطيعوه  ،ويؤمنوا به ويعبدوه :
ِ

[ فصلت . ] ٠٠ /

وح ِببهم إى رهم  ،بدعوهم إليه  ،ليدخلوا ي دينه ،ويعملوا برعه ،ويدخلوا ي رمته باتباع
رسوله ﷺ :

[ آل عمران . ] ٠٢ /

[ اأعراف . ] ١٠ /

[ الكهف .] ٢٠ /
[ امؤمنون . ] ٢٠9 /
[ احر . ] ٢٠ /

« ال َله َم إ ِي ظلمت نفي ظل ًا كث ًرا  ،وا يغفر الذنوب إ َا أنت  ،فاغفر ي مغفر ًة من عندك ،
الرحيم » متفق عليه(.)٢
وارمني إنَك أنت الغفور َ
اللهم ياريع اإجابة والرى  ،يا واسع الرمة والعطاء  ،اغفر من ا يملك إا الدعاء ،
وارحم من رأس ماله الرجاء  ،فإنك فعال ما تشاء  ،يا أرحم الرامن.
اللهم إنا نسألك موجبات رمتك  ،وعزائم مغفرتك  ،والغنيمة من كل بر،والسامة من كل إثم ،
والفوز باجنة  ،والنجاة من النار  ،يا أرحم الرامن.

( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)8٠٤ومسلم برقم ( )١٠٠5واللفظ له .

٢٢٠

املك  ..امليك  ..امالك
قال اه تعاى:

وقال اه تعاى:
وقال اه تعاى:
اه  هو املك احق  ،الذي ا إله غره  ،وا رب سواه:

[اجمعة. ]٢/

[القمر. ] 55 -5٤/
[الفاحة. ]٤- ١/

[ امؤمنون . ] ٢٢6 /

وهو سبحانه املك الغني ،امالك لكل يء ي العام العلوي  ،والعام السفي  ،الذي له ملك
السموات واأرض وما فيهن  ،وما بينهن  ،وما فوقهن من العرش العظيم ،والكري الكبر،
وامائكة والروح.
وهو املك العظيم الذي يملك السموات السبع ،واأرضن السبع ،وما فيهن وما بينهن من
شمس وقمر ..وكواكب ونجوم ..وليل وهار ..وسحب ورياح  ..ومائكة وأرواح ..وإنس
وجن ..وحيوان وطر ..وماد ونبات ..وتراب وماء ..وبحار وأهار ..وسهول وجبال ،وغر
ذلك ما ا يمكن إحصاؤه  ،أو الوقوف عى آحاده:

[ امائدة .]٢١٠/

وهو سبحانه املك العزيز اجبار ،ملك املوك ،ومالك املك ،ومالك امالك ،الذي
يملك املوك وامالكن وما يملكون كله:

[ آل عمران .] ١6/

وهو  املك الغني الذي يملك كل يء ،وعنده خزائن كل يء ،وبيده كل يء  ،ينفق كيف
يشاء  ،ويعطي من يشاء  ،ويمنع من يشاء:

[احجر.]١٢/

وهو سبحانه املك العظيم  ،القوي القادر الذي ا يعجزه يء  ،القاهر لكل يء ،النافذ أمره
ي ملكه ،الذي ا يغلبه يء  ،امترف وحده ي ميع امخلوقات با مانعة وا مدافعة:

[ احر. ]١٤-١٠/

٢٢٢

ويرف اأقدار  ..ويق ِلب الليل والنهار  ..ويفعل ما
هو املك القادر الذي يدبر اأمر ..
ِ
يشاء  ..ا راد لقضائه  ..وا معقب حكمه .
يعز ويذل ..ويكرم وهن ..ويعطي ويمنع ..ويرفع وخفض ..ويأمر وينهى ..ويعفو
وينتقم ..ويثيب ويعاقب ..وحيي ويميت.
ويرسل الرسل إى أقطار ملكته ،وحكم عباده بأمره ورعه ،ويعمهم بفضله ورمته:

[ الفتح . ] ٢٤ /

وهو سبحانه املك القدوس السام  ،الرمن الرحيم ،اللطيف بعباده ،امتودد إليهم
بنعمه وإحسانه ،امشفق عليهم ما يرهم :

[ احج .] 65 /

وهو سبحانه املك احق امبن ،الذي حكم وحده بن اخلق يوم القيامة ،ومن رمته
باخلق  ،أنه مالك يوم الدين وحده ؛ أنه املك الذي حكم بالعدل واإحسان ،ويعفو
ويصفح ،ويغفر ويسر:

[ الفرقان . ] ١6 /

وإذا حكم اه بن العباد فا ظلم وا جور وا خوف ،بل عدل وإحسان:

[ غافر . ] ٢٠ /

ومن أطاع ربه املك القدوس ي الدنيا ،وعاش ي الدنيا عبد ًا له ،فاز بقرب املك احق
يوم القيامة ،وم َل كه ربه من النعيم ما ا خطر بباله:

[ القمر . ] 55 – 5٤ /

اه أكر  ..ما أعظم ملكه  ،وما أعز سلطانه  ،وما أوسع حلمه عى من عصاه .
فلله احمد عى ملكه العظيم ،وله احمد عى فضله الكبر ،وله احمد عى رمته
الواسعة ،وله احمد عى نعمه السابغة  ،مد ًا كثر ًا طيب ًا مبارك ًا يواي نعمه ،ويكافئ
مزيده:

[ سبأ . ] ٢ /

٢٢١

فسبحان املك القدوس  ،ذي العزة واجروت واملكوت  ،كثر اخائق وامالك
واماليك ،واسع الرزق وامغفرة  ،ميل اإكرام واإحسان  ،عظيم املك والقدرة
والسلطان:
[احر.]١٠-١١/

واه وحده  هو املك الذي ملك املك واملكوت ،وله ملك السموات واأرض،
وله ملك الدنيا واآخرة  ،وله ملك عالـم الغيب والشهادة :
[ طه . ]٢٢٤/

« ا إله إ َا اه وحده اريك له،له املك وله احمد وهو عى ك ِل يء قدير ».متفق عليه(.)٢
واعلم وفقك اه معرفته أن اه هو املك احق امبن.

وملك اه  مخلوقاته من ثاث جهات :

اأوى  :ملك اخلق واإمساك واإبقاء :
فاه وحده خالق كل يء  ،ومالك كل يء  ،ومسك كل يء  ،وامبقي لكل يء :
[الزمر.]6٠ -6١/

الثانية  :ملك التريف والتدبر  ،والتحريك والتسكن :
فاه وحده هو املك القوي القادر  ،الذي يترف ي ملكه كيف شاء بإرادته ومشيئته  ،ا
راد أمره  ،وا مالك غره  ،وا مالك فوقه  ،وكل ملك دونه ملوك له  ،خاضع أمره :

[ آل عمران.]١٠–١6/

الثالثة  :ملك النفع والر :
فاه وحده هو خالق امخلوقات  ،امالك ها  ،امترف فيها كيف شاء  ،فيجعل بقدرته
النافع ضار ًا ،والضار نافع ًا  ،وينجي بأسباب اهاك ،وهلك بأسباب النجاة ،ويعز بأسباب
[ املك . ] ٢ /
الذلة ،ويذل بأسباب العزة:
( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم (  ، ) 8٤٤ومسلم برقم ( .) 59٠

٢٢٠

فسبحان املك احق ،الذ ي يدبر ملكه العظيم ي العام العلوي والسفي ،ويترف فيه
با شاء  ،عى مقتى حكمته ورمته ،وكل يوم هو ي شأن:
يم ّلك ملك ًا  ..ويعز ذلي ً
ا ..ويذل عزيز ًا ..ويذهب بدولة ..ويأي بأخرى ..ويداول اأيام بن
الناس  ..ويفعل ما يشاء  ..وحكم ما يريد :
[ يس. ]8٠-8١/

يرفع أقوام ًا  ..ويضع آخرين ..وينر مظلوم ًا ..ويأخذ ظام ًا ..وجيب داعي ًا ..ويعطي
ا ..ويفرج كرب ًا ..ويكشف غ ً
سائ ً
ا ..ويغفر ذنب ًا ..وجر كسر ًا ..ويشفي مريض ًا ..ويغني
فقر ًا ..ويفقر غني ًا ..ويؤ ِمن خائف ًا ..وخيف آمن ًا ..ويقيل العثرات ..ويسر العورات..
[ الرمن . ] ١9 /
ويقي احاجات:
وملكوت اه  حسن ملكته ما يملك بحسن التدبر ،وميل اإحسان ،وحسن اخلق،
وبديع اإتقان ،وعجيب احفظ ،وإتقان الصنع:

[ الفرقان .]١-٢/

وبمعرفة حقيقة املكوت حصل للعبد علم اليقن.
وبمعرفة حقيقة املك حصل له امشاهدة ،وهي عن اليقن التي تثمر للعبد كال التعظيم،
وكال احب ،وكال الذل للرب : 
ﮥ [ مريم . ]58/
واخلق ي معرفة املك واملكوت متفاضلون ؛ أهم ي النظر متفاوتون ،وفيا قسم اه
هم من أنوار اهداية ختلفون:

[ الرعد . ] ٢9 /

والعقل كالبر يدرك ما أقدره اه عليه ،ويقف عاجز ًا عا طوى اه عنه ،ولوا إمداد اه له ما
قام ليء ،فالعام أوسع منه ،واملك أكر منه ،واملكوت أعظم منه :
[ اإراء. ]85/

وإنا عظم قدر العقل باإيان الذي به صار اإنسان حي ًا  ،فانضافت إليه صفات م توجد فيه
من قبل ،فعقل الغيب ،وقويت فيه القوة البارة والسامعة والعاقلة  ،واهتدى بإيانه إى ربه ،
وحق له النر من آمن به وصدقه  ،واستنار له طريق العلم والعمل :
٢٢٤

[ اجمعة.]١/

فهو ينظر ي املك واملكوت بالنور ،ويسمع بالنور  ،ويتكلم بالنور  ،ويمي بالنور:
[ اأنعام . ] ٢١١ /
وعى قدر كال العقل  ،وقوة نور اإيان  ،تكون رفعة العبد  ،وعلو منزلته عند ربه ،واه
ختص برمته من يشاء:
[امجادلة.]١١/
واعلم رمك اه أن كل داخل ي املك واملكوت بنظره وفكره وإيانه ا يرى منه إا ما أذن
اه له ي رؤيته  ،وا يصف منه إا ما أذن اه له ي و صفه  ،وا يعلم منه إا ما أذن اه له ي
علمه:

[التكوير. ]١9 –١٠/

والناس درجات ي العلم والعمل  ،والصفات  ،والكل مدبر  ،وا يستطيع أحد تقدم ًا وا تأخر ًا إا
بإذن املك امقدم وامؤخر  ،العليم بكل يء :

[اأنعام.]٠9/

فسبحان املك العظيم  ،القادر احكيم ،الذي يسوق امقادير التي قـدَ رها قبل خلق السموات
واأرض بخمسن ألف سنة ،وحبسها ي مواقيتها فا تتقدم وا تتأخر.
عن عبداه بن عمرو بن العاص  قال :سمعت رسول اه ﷺ يقول « :كتب اه مقادير
السموات واأرض بخمسن ألف سنة  ،قال :وعرشه عى اماء »
اخائق قبل أن خلق َ

أخرجه مسلم (.)1

أحى ام لك احق كل ذرة ي ملكه ،وكل كلمة ،وكل حركة ،وكل نفس.
أحى كل يء ي كتابه ،وجرى به قلمه ،ونفذ فيه حكمه:

[ القمر . ] 5٠ – ٤9 /
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١65٠

٢٢5

اه  هو املك احق  ،وكل ما سواه عبد.
واملك احق هو اه وحده ا ريك له أمور :
اأول :أن اه وحده له اأساء احسنى  ،والصفات العى  ،وصفات اجال واجال  ،من
كال القوة والقدرة  ،وكال العزة والعظمة،وكال الكرياء  ،وكال العلم امحيط  ،وكال
احكمة ي اأمور  ،ونفوذ امشيئة واإرادة  ،وكال الرمة واإحسان  ،واحكم العام ي
الدنيا واآخرة :
[ احر.]١٠/

الثاي :أن ميع اخلق ي العام العلوي والسفي ماليكه وعبيده  ،وكلهم فقراء إليه ،
مضطرون إليه ي ميع أمورهم وأحواهم :
[ مريم.]95-9٠/

الثالث :أن اه وحده هو املك احق  ،الذي له اخلق واأمر  ،يقي ي ملكه با يشاء ،
وحكم فيه با يريد  ،ا راد لقضائه  ،وا معقب حكمه.
وله احكم ي ملكه العظيم تقدير ًا  ،ورع ًا  ،وجزا ًء.
فجميع اأحكام القدرية لري عى مقتى قضائه وقدره  ،من خلق وأمر ،وإعداد وإمداد ،وإحياء
وإماتة  ،وتريف وتدبر :
[ اأعراف. ]5٤/

وله  ميع اأحكام الرعية عى خلقه ،حيث أنزل كتبه ،وأرسل رسله ،ورع رائعه ،وأمر
خلقه بلزوم دينه ورعه ،وحذرهم من تركه :
[ النحل. ]٠6/

وله  ميع اأحكام اجزائية عى أعال العباد  ،خرها ورها  ،ي الدنيا واآخرة،
فيثيب ام طيعن له ،ويعاقب العاصن له:

[الزلزلة. ] 8 – ٠/

٢٢6

وبعد احساب يكون اجزاء :

[ النساء . ]٢٤-٢٠/

وكل هذه اأحكام تا بعة لعدله وحكمته ورمته ،وكلها من معاي ملكه ،وآثار رمته:

[ آل عمران.]١6/

واعلم أن هذا امـلك العظيم  ،والرب الكريم  ،واإله الرحيم  ،هو امستحق للعبادة وحده ا
ريك له :

[ مريم . ] 65 /

وكل امخلوقات كبرها وصغرها ماليك له  ،ا ملك مثقال ذرة من اخلق واأمر،
وهي م تكن شيئ ًا حتى تفعل شيئ ًا  ،فا جوز أحد أن يرف ها من العبادة مثقال ذرة :

[ النحل. ]١٢-٢٠/

فا أجهل من يتعلق بالعبيد امخلوقن العاجزين  ،ويدعوهم من دون اه ،وهم ا يملكون
شيئ ًا  ،وا يسمعون شيئ ًا:

[فاطر.]٢٤–٢٠/

واعلم هداك اه ما يرضيه  ،أن ربك هو املك امالك لكل يء ،وعظمته وكرياؤه ا
يقوم ها يء ،وملكه وملكوته وملكته أعظم من كل يء.
خلق  اأرض  ،وجعلها حيطة بمن فيها ،فا يستطيع أحد اخروج منها  ،وخلق سبحانه
السموات السبع  ،وجعلها حيطة باأرضن السبع  ،وخلق فيها وبينها وفوقها من اخائق
التي تسبح بحمده  ،وتشهد بتوحيده  ،ما ا حصيه وا يعلمه إا هو:
٢٢٠

[ النور.]٤٢/

وخلق سبحانه الكري  ،وجعله حيط ًا بالسموات واأرض  ،والسموات السبع واأرضون
السبع بالنسبة إى الكري كحلقة ملقاة ي أرض فاة :

[البقرة . ]١55/

وخلق اه  العرش العظيم ،وجعله حيط ًا بالكري  ،والكري وما أحاط به  ،بالنسبة
للعرش الكريم كحلقة ملقاة ي أرض فاة.
خلق اه العرش العظيم بقدرته  ،وأمسكه بقوته  ،واستوى عليه برمته  ،وجعله حيط ًا
بجميع خلوقاته  ،واه العي العظيم الكبر مستو عليه  ،حيط به  ،وهو الغني عنه  ،ا
حتاج إليه سبحانه ليحمله  ،بل العرش وما دونه حتاج إى ربه الذي خلقه وأمسكه :

[ اأعراف . ] 5٤ /

فسبحان املك العزيز اجبار  ،الذي خلق السموات السبع  ،واأرضن السبع ،وأمسكها
بقدرته وقوته ،فليس ها عائق من فوقها ،وا دعائم من حتها:

[ فاطر . ] ٤٢ /

وسبحان الرب العي الكبر  ،الذي خلق العرش العظيم  ،ورفعه فوق خلوقاته  ،فهو
سقف العام كله  ،وأمسكه بقدرته  ،واستوى عليه برمته:

[طه.]8– 5/

واه  مستو عى عرشه العظيم ،يرى كل ذرة ي ملكه العظيم ،ويسمع كل يء ي
كونه الكبر ،ويعلم كل يء ي العام العلوي والسفي:

[ يونس . ] 6٢ /

ربنا ملك عظيم  ،قوي عزيز  ،خاق عليم  ،غني كريم  ،غفور رحيم .
يدبر اأمر ..وخلق ويرزق  ..ويعز ويذل  ..وحكم ما يريد  ..ويفعل ما يشاء  ..وهدي من
يشاء  ..ويضل من يشاء  ..ويرحم من يشاء  ..ويعذب من يشاء  ..وحكم بالعدل  ..وحسن
٢٢8

إى خلقه..ويتودد إليهم بنعمه..وجيب من دعاه  ..ويعطي من سأله  ..ويغفر من استغفره :

[ الرمن . ] ١9 /

فسبحان املك احكيم  ،القدوس السام  ،الذي خلق سبع سموات ومن اأرض مثلهن،
وأظهر لنا من السموات واحدة وأخفى ست ًا  ،وأظهر من اأرضن واحدة وأخفى ست ًا ،حتى
يرك القرآن موضع بيان للرسول ﷺ  ،ويرك القرآن والسنة موضع ًا للنظر والتفكر من البر
 ،الذي يصلون منه إى العلم بالرب  ،ثم العبادة للواحد اأحد :

[ الطاق . ] ٢١ /

وأنزل سبحانه من الوحي امحكم وامتشابه ،وأخر بالغيب والشهادة ؛ ليدل به عى كال علمه ،
ويظهر به مقدار جهل اخلق ،وقصور علم البر ،ويبتليهم با لهله نفوسهم ،وا تدركه عقوهم،
وا تراه أبصارهم ،وليدل به عى أنه سبحانه وحده له اأساء احسنى  ،والصفات العى  ،وامثل
اأعى:

[السجدة.]٠ -6/

حصله بنظر العقل  ،يدركه بنور الوحي
واعلم أن ماايدركه اإنسان بنور البر  ،وا
ِ
واإيان .
وهذا أرسل اه الرسل ،وأنزل الكتب ،ليضيف للعباد علوم ًا تسعدهم ي دنياهم
وأخراهم:

[ آل عمران .] ٢6٤ /

ثم اعلم رمك اه أن اآخرة ما كانت أكر من الدنيا  ،والدنيا قـطعة من اآخرة  ،غر أها صغر
من كبر  ،وقليل من كثر  ،وفانية من باقية  ،نقل منها إى هذه مايذكر بتلك :

[ احديد. ]١٠/

ولعظمة جنة النعيم وسعتها وحسنها وأبديتها مدحها اهَ ،
ورغب فيها عباده ،وجعل أسباب
الوصول إليها أسهل ،وطرق حصيلها أير ،رمة من ربك املك العزيز الوهاب  ،الكريم
٢٢9

الرمن :

[ التوبة . ] ٠١ -٠٢/

ولشدة عذاب جهنم  ،وضيقها  ،وظلمتها  ،وأبديتها ذمها اه  ،وحذر منها  ،وحرم علينا اأعال
التي تكون سبب ًا ي دخوها رمة بنا  ،وتوعد من عصاه بدخوها :

[ التوبة . ]68 /

فسبحان املك احق  ،الذي يملك كل خلوق ،الرمن الذي رمته وسعت كل يء ،العزيز
الذي قهر بعزته اجبابرة ،القادر الذي ا يعجزه يء ،القوي الذي له القوة كلها  ،اخالق الذي
خلق كل يء .
وسبحان ذي اجروت واملكوت  ،والكرياء والعظمة  ،وامجد واجال .
ما أكر ملكه ..وما أكثر ماليكه ..وما أعظم سلطانه ..وما أوسع رمته ..وما أحسن أسائه
وصفاته ..وما أمل كرمه وإحسانه ..وما أشد بطشه وانتقامه ..وما أجدره من عبيده بأحسن
التحيات،وأزكى الصلوات والطيبات:

[يونس.]٠/

واعلم ن َور اه برك وبصرتك أن اخالق سبحانه قد مع ي ظاهر امخلوقات وباطنها معاي
عام الغيب والشهادة ،ليستدل العاقل بامخلوق عى اخالق  ،وبالصغر عى الكبر  ،وبالعاجز
عى القادر  ،وبالغني عى الفقر  ،وبالفاي عى الباقي  ،وبالعبيد عى املك :

[الذاريات.]١٠–١٠/

ومتى َ
تعذر عليك هذا العلم ،وأقفل دونك باب النظر ،وحجب عنك باب الفكر ،فاعلم أنك
امصور ،وترى النعم دون امنعم ،وتتعلق بامخلوق دون اخالق ،
تعيش مع الصور دون
ِ
وهذا أعظم احرمان ،وأكر اخران ؛ أنك عرفت العبيد ،وم تصل إى املك الذي يملك
العبيد.
٢١٠

فأعد النظر والتدبر  ،وأكثر من التوبة وااستغفار لعلك هدى فرقى ثم تعطى :

[ق . ] 8 – 6/

واعلم رمنا اه وإياك  ،أن ربنا هو املك احي القيوم ،الذي ا تأخذه سنة وا نوم.
هو سبحانه الرب الذي ا أول له وا آخر ،هو أول اأولن ،وآخر اآخرين.
هو اأول الذي ليس قبلـه يء ،واآخـر الـذي لـيس بعـده يء:
[احديد.]٠/

وعن أي هريرة  قال  :سمعت رسول اهﷺ يقول  « :قال اه  : يسب ابن آدم الدَ هروأنا
الدَ هر » متفق عليه(.)٢
فسبحان املك احق  ،الذي ا إله إا هو ،وا رب سـواه ،الـذي يـدبر ملكـه ،وحسـن إى
عباده عى مدى الدهور واأزمان.
أرســل اأنبيــاء والرســل إى كــل أمــة ،وبع ــثهم إى عبــاده برســااته ،وأنــزل كتبــه بر ــائعه:

[ النحل .]٠6/

عرف ميع خلوفاته ي العام العلوي  ،والعام السفي  ،وكـل ذرة ي
واعلم أن اه َ 
ملكه ي اأزل  ،بعظمته وكريائه  ،فأقرت بتوحيده ،وأذعنت لعظمته  ،وسبحت بحمده ،
ورهبـ ــت م ـ ــن خش ـ ــيته:
[اإراء.]٤٤/

فســبحان مــن اســتجابت ميــع امخلوقــات لعبادتــه ،وأذعنــت لطاعتــه:
ﭻ [الرعد.]٢5/
ومــا كــان مــن كــال حكمــة املــك العــام خل ـق اأضــداد  ،خل ـق امجبــور وامختــار وهــو
اإنسان ؛ ليعلم من يأي إليه  ،ويؤمن به  ،وهو قادر أا يؤمن  ،من يكفر به ،ويفر منه.
وهذا رمى سبحانه الروح بالنفس  ..ورمى العقل باهوى .
( )٢متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم (  ،)6٢8٢ومسلم برقم ( ،)١١٤6واللفظ له.

٢١٢

وقاب ــل العل ــم باجه ــل  ..واإي ــان ب ــالكفر  ..والص ــدق بالك ــذب  ..واح ــق بالباط ــل  ..وال ــذكر
بالنسيان  ..واإجابة باإباء  ..واهداية بالضالة.
فقابل ابتا ًء وامتحان ًا كل صفة حمودة بضدها مذمومـة ،فض َـل عـن احـق مـن شـاء اه أن يضـل ،
واهتدى إليـه مـن شـاء اه أن هتـدي  ،وأعـرض عـن ذكـره مـن شـاء اه أن يعـرض :

فكـ ــل أحـ ــد ختـ ــار ويعمـ ــل عـ ــى شـ ــاكلته  ،حسـ ــب فطرتـ ــه اأوى:

[ البقرة. ]١6/

[ اأعراف.]٢٠١/

ولكــن الــرب الــر الــرؤوف الــرحيم عطــف عــى اإنســان بعظــيم فضــله  ،وع ـذره بكــريم رمتــه ،
فأرســل إليــه الرســل  ،وأنــزل عليــه الكتــب بــاحق مــن عنــده ،وس ـ ّن لــه الســنن ،ورع لــه الرــائع ،
وبره بآياته الكونية وآياته الرعية.
وبن له احق من الباطلَ ،
َ
فوجد امؤمن مرتقى سـه ً
ا فـارتقى  ،وتـاب إى ربـه وأنـاب  ،وعـاد إى فطرتـه اأوى  ،وهـداه ربـه
الكـ ـ ـ ــريم إى راطـ ـ ـ ــه امسـ ـ ـ ــتقيم :
[ اأنعام.]٢6٠-٢6٢ /

فـإن عثــر بزلــة تبعــده عــن ربــه أقــال الكــريم عثرتــه بالتوبــة ،وقبــل معذرتــه  ،وغفــر لــه زلتــه :
[ امائدة .] ٠9 /

أما الكافر فض َل وأعرض عن هدى ربهَ ،
وكذب رسله  ،وم ينتفـع ببرـه وا بصـرته ،واتبـع هـواه ،
وشــهوات نفســه  ،فخرـ وضــل وأضــل:
[الكهف.]٢٠5-٢٠٠/

فــا أعظــم رمــة اه بعبــاده  ،حيــث قــرن شــهادة التوحيــد التــي أخــذها علــيهم ي بــدء اخلــق،
بش ــهادة الرس ــالة امتج ــددة ع ــى م ــدى الق ــرون  ،حت ــى ختمه ــا ببعث ــة س ــيد اأنبي ــاء والرس ــل
حمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدﷺ:
[اأعراف .]٢٠١/

٢١١

وخ ـ ــتم الرس ـ ــاات برس ـ ــالة س ـ ــيد اخل ـ ــق ﷺ :

[ التوبة .]٠٠/

واعل ــم رمـ ــك اه أن امل ــك احـ ــق ك ــا يرسـ ــل الري ــاح مبرـ ــات بام ــاء والغيـ ــث ،ومنـ ــذرات
بالصــواعق والعــذاب  ،كــذلك يرســل الرســل إى عبــاده مبرــين بــالثواب مــن أطاعــه  ،ومنــذرين
بالعقاب مـن عصـاه:
[ البقرة .]١٢٠/

والرسول الذي حمل الرسالة با فيها من العلم واهدى بمنزلة السحب التي حمل اماء
والغي ـ ـ ـ ـ ـ ــث للخل ـ ـ ـ ـ ـ ــق:
[الشورى.]١8/

واماء الذي ينزله اه من الساء يغسل اأرض ويطهرها  ،وينبت فيها من كل زوج هيج ،
وكذلك الوحي الذي ينزله اه إى عباده يغسل الذنوب ويطهرها من السـيئات ،وينبـت ي
النفوس التوحيد واإيان  ،واأخاق الكريمة ،واأعال الصاحة.
واملــك احــق يمــتن عــى عبــاده هــذا وهــذا؛ لكــال رمتــه  ،وإحســانه إى عبــاده:
[ احج .]5/

وقــال ي الــوحي:

[ اجمعة .]١/

ومثل بقـاع اأرض مثـل امكلفـن مـن اإنـس واجـن ،ومثـل أوديتهـا مثـل القلـوب حمـل عـى
قدرها ،وتسيل با فيها عى قدر سـعتها ،وحمـل مـع امـاء الغثـاء والزبـد  ،كـا حمـل القلـوب
مــع العلــم الشــبهات والوســاوس:
[ الرعد .]٢٠/

ومثل نبات اأرض من اماء من ثمر وشوك  ،وحلو ومر  ،مثل أعال القلوب من العلم
الوارد عليها  ،فالطيب خرج اأعال الطيبة  ،واخبيث خرج اأعال اخبيثة :

٢١٠

[إبراهيم.]١6-١٤/

فســبحان مــن جعــل آيــة إنــزال امــاء إى اأرض آيــة عــى إرســال الرســل إى أهــل اأرض،
وجعــل اخــتاف البقــاع بالنبــات بعــد نــزول امــاء دلــياً عــى اخــتاف أعــال امكلفــن بعــد
نزول الوحي.
فإذا عاش من عاش ي الدنيا ،واهتدى من اهتدى ،وضل من ضل ،ثم مات اجميـع ،أعـاد
اه الكــون بكاملــه مــرة أخــرى ؛ إظهــار ًا لكــال قدرتــه:
[ اأنبياء .]٢٠٤/

ثم يميز املك احـق اخبيـث مـن الطيـب ،فيجعـل الطيـب كلـه ي اجنـة ،وجعـل اخبيـث كلـه
ي النــار :
[ السجدة.]١٠-٢9/

هذا هو احق امبن:
فلل ــه احم ــد لربن ــا امل ــك الك ــريم  ،ال ــذي خل ــق اخل ــق ،وقس ــم اأرزاق ،وأرس ــل الرس ــل ،وأن ــزل
الكتــب  ،رمــة وهدايــة لعبــاده عــى مــدى القــرون ،ثــم خــتم اأنبيــاء والرســل بمحمــد ﷺ  ،وخــتم
اأم ـ ـ ـ ـ ـ ــم بأمت ـ ـ ـ ـ ـ ــه ﷺ :
[ اجاثية .]6/

[إبراهيم.]٠٤/

وه احمد عى عظيم إحسانه آدم وذريته  ،فقد هيأ السكن قبل أن ينزل فيه السـاكن؛ إكرامـ ًا لـه ،
وعناي ـ ــة بم ـ ــن خلق ـ ــه بي ـ ــده:
[ اإراء .]٠٠/

وقــد خلــق اه ميــع امخلوقــات بــأمره النافــذ ،وخلــق آدم ﷺ بيــده ،وكفلــه ي أول أمــره،
وأســكنه اجنــة ،وكفــاه الســعي عــى نفســه فيهــا بقولــه :
[طه .] ٢٢9-٢٢8/

وع َلــم ســبحانه آدم ﷺ اأســاء كله ــا ؛ أنــه بمنزلــة الطفــل امكف ــول الــذي ينبغــي أن يع َل ــم
اأس ـ ـ ــاء أول يء،ث ـ ـ ــم ي ـ ـ ــد َرج بع ـ ـ ــد ي الربيـ ـ ـ ـة وامعرف ـ ـ ــة:

[البقرة.]٠٢/

ولكـي يتــدرب عــى طاعـة مــن خلقــه  ،وحــذر معصـيته ،أبــاح اه لــه اأكــل مـن ميــع أشــجار اجنــة
٢١٤

إا ش ــجرة واح ــدة ؛ لي ــذوق م ــرارة امعص ــية ،وح ــذره م ــن ع ــدوه إبل ــيس  ،وع َلم ــه كي ــف يت ــوب إذا
عى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ:
[ البقرة .]٠5/

ثم أكل من الشـجرة  ،ثـم تـاب مـن معصـيته  ،ثـم تـاب اه عليـه :ﮱ
[طه .]٢١١-٢١٢/

وقـد ربـى اه آدم ﷺ ي اجنــة ؛ أنـه سـيجعله خليفــة ي اأرض هـو وذريتــه:
[البقرة .]٠٠/

ثم أخرج املك احق آدم ﷺ من اجنة  ،كا خرج الولد مـن كفالـة أبيـه ،ويوكـل إى سـعيه  ،بعـد
بلوغ رشده  ،ومعرفة ما ينفعه وما يره.
وسـهل لـه أســباب الـتعلم ،ويرـ لــه مسـالك امعيشــة ي اأرض ،ولطـف بـه كــا يلطـف بــامكفول
ال ـ ـ ــذي درج ليق ـ ـ ــوم ع ـ ـ ــى نفس ـ ـ ــه :
[اأعراف .]٢٠/

ثم م يزل التكليف يشتد عى سنن التدريج عى أمة بعد أمة  ،حتى انتهى إى بني إرائيل.
ثم جاء اه بخاتم اأنبياء حمـد ﷺ  ،فرـفه عـن تلـك الشـدة إى احنيفيـة السـمحة التـي ي زمـان
إبـراهيم ﷺ  ،فكـان ذلـك بمنزلـة امكلـف حـال الشــيخوخة  ،ر َفـه اه عنـه  ،وخفـف عليـه بعـد الشــدة
والتثقي ــل لض ــعفه:
[النحل .]٢١٠/

ف ــامفلحون م ــن أه ــل الكت ــاب ه ــم :

[اأعراف .]٢5٠/

فاســتقرت الرســاات كلهــا ،واجتمعــت امحاســن كلهــا ،وصــارت دينـ ًا كــاماً جــاء بــه خــاتم
اأنبي ــاء ﷺ م ــن رب ــه،جمي ــع البر ــية إى يـ ـوم القيام ــة:
٢١5

فهذا ورب الساء واأرض هو الدين احق  ،الذي ا يقبـل اه بعـد نزولـه

 التعبد ه  باسمه املك :

سـواه :

[اأعراف.]158/

[ آل عمران . ] 85 /

اعلــم أســعدك اه ي الــدارين أنــك عبــد املــك العزيــز اجبــار ،وملــوك ملــك املــوك ،مالــك
العــام العلــوي كلــه ،ومالــك العــام الســفي كلــه ،ومالــك الــدنيا واآخــرة ،ا إلــه لــك غــره ،وا
رب لك سواه:
[اأنعام.]٢٠١ /

وربك هو املك احق  ،القوي الذي ا يعجزه يء  ،الغني الذي عنده خزائن كـل يء  ،الكـريم
الــذي يعطــي كــل يء  ،الــرحيم الــذي وســعت رمتــه كــل يء  ،احفــيظ الرقيــب الــذي ا يفوتــه
يء  ،السميع البصر العليم الذي ا خفى عليه يء.
وأنــت أكــرم اخلــق عليــه ،خلقــك بيــده ،ونفــخ فيــك مــن روحــه ،وأســجد لــك مائكتــه  ،وع َلمــك
وفضــلك عــى كثــر مــن خلقــه ،ودعــاك إى عبادتــه وحــده ،لتفــوز
اأســاء  ،وأعطــاك مــن صــفاتهَ ،
برض ــوانه وجنت ــه :
[اإراء.]٠٠/

وأ ن ــت ع ب ــده  ،و ل ــيس ل ــك ع م ــل إا امت ث ــال أوا م ــره  ،وتكم ي ــل حبوبات ــه ،إن أطع مـ ـ ك
فاشكره  ،وإن ابتاك فاصر حكمه  ،وإن أذنبت فاستغفره .
ف ــالزم طاعت ــه  ،وتق ــرب إلي ــه ب ــا رع  ،واعب ــده ب ــا حب ــه ويرض ــاه تف ــوز برض ــاه :
[ النساء. ]٠٠-69/

واعلم أن ربك هو املك الغني عن كل مـا سـواه  ،وأنـت الفقـر إليـه  ،الـذي يـربح عليـه:
[ العنكبوت.]6 /

هو املك احق الذي بيده املك ،القادر عى كل يء ،الذي يفعل ما يشـاء  ،وحكـم مـا
يريد.
فجد رمك اه ي طلب مرضاة ربك املك العزيز الوهاب ،وتع ّـرف عـى أسـائه وصـفاته ،
وعظمته وجاله  ،وإحسانه.
٢١6

وتفــرغ لعبادتــه ،واخلــوة بــه ،والوقــوف بــن يديــه خاشــع ًا ذلــياً مســبح ًا بحمــده ،خاصــة ي
الثلــث اأخــر مــن الليــل ،حــن ينــزل ربنــا إى الســاء الــدنيا  ،ليقــرب مــن عبــاده امــؤمنن ،
إكرام ًا هم  ،وحب ًة هم  ،ورم ًة هم.
الساء الدنيا
عن أي هريرة أ َن رسول اه ﷺ قال  « :ينزل ربنا تبارك وتعاى ك َل ليلة إى َ
حن يبقى ثلث ال َليل اآخر يقول  :من يدعوي فأستجيب له ،من يسألني فأعطيه  ،من يستغفري
فأغفر له » متفق عليه (.)٢
وواظ ــب ع ــى عب ــادة رب ــك ،وال ــدعوة إلي ــه ،وتعل ــيم رع ــه ،وأحس ــن إى الن ــاس  ،وازه ــد ف ــيا ي
أيـ ــدهم حبـ ــك اه والنـ ــاس :
[الكهف.]١8/

وايرفنك عـن وجهتـك أقـوال الغـافلن وإشـارات امسـتهزئن  ،وكـام السـفهاء  ،فـإن اأعمـى
ا يــدرك فضــل الضــوء ،واأصــم ا يعــرف قــدر الصــوت:
[ الزمر.]9 /

واعلـم أن الـنفس تســتثقل هـذه امعـاي  ،وتستصــعب اأعـال الصـاحة ؛ أهــا مولعـة بحــب
الشهوات ،تريدك عبد ًا ها ،ا عبد ًا لربك ،وهي جبولة عى ذلك ؛ أها حيوانية تشتهي.
فإذا َلزها العقل..وأحاط ها اإيان..وساقها اخوف..وقادهـا الرجـاء..وأرهـا احـزم ..سـارعت
إى رهــا  ..وانقــادت لطاعتــه  ..واطمأنــت بــأوامره  ..وصــدقت بوعــده ووعيــده:
[الشمس.] ٢٠ – ٠ /

وكلــا وجــدت البــاب مغلق ـ ًا دونــك ي أي عمــل صــالح ،ورأيــت الســبيل إليــه حزن ـ ًا ،فــاعلم أن
ذلك من آثار ذنوب م حسن التوبـة منهـا ،وذكـر م يصـحب بفكـر ،وأر مـن عـدوك م حـس
[النساء. ]٠8/
به :
فاسأل ربك ،وترع إليه ،وتب إليه مـن ميـع الـذنوب التـي حبسـتك عنـه،ودع كـل فعـل ا
يرض ـ ــاه عن ـ ــك:
[امائدة .] ٠9/

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٢٢٤5واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٠58

٢١٠

وترأ إى ربك مـن حولـك وقوتـك وعلمـك ،وقـل بلسـانك وقلبـك:
[البقرة .] ٠١/

واعلم ن َو ر اه قلبك باإيان أن الذي أغلـق البـاب دونـك عنـده مفاحـه  ،فـألق دلـوك ي
الداء ،ومد يديك إليه بالدعاء،تنال حظك من العطاء:
[البقرة .] ٢86/

وإيــاك والعجــز والكســل ،والركــون إى الدعــة والراحــة ،والعجــب والكــر والريــاء ،فــذلك ســبب كــل
خيب ـ ـ ــة ،يثم ـ ـ ــر ك ـ ـ ــل حرم ـ ـ ــان وش ـ ـ ــقاء وخر ـ ـ ــان:
[غافر .] 6٠/

وأقبل رمك اه عى طاعة مـواك بقلبـك ولسـانك وجوارحـك ،وسـارع إى مـا حبـه ويرضـاه
من اأقوال واأعال واأخـاق تكـن مـن الربـانين :

[ آل عمران . ]٢٠6-٢٠٠/

وخص ــك بمزي ــد إحس ــانه وفض ــله:
وام ــد اه ال ــذي ه ــداك لإس ــام  ،وح َب ــب إلي ــك عبادت ــه ،
َ
[يونس.]58/

واحـذر أهــا العبـد معصــية ربــك ،فهـو املــك العزيـز اجبــار ،وأنــت عبـده الــذليل الضــعيف،
وإيــاك أن تســتعمل مــا أنعــم بــه عليــك ي معصــيته ،واعلــم بأنــه يــراك ويســمعك ي خلوتــك
وجلوتـ ـ ــك ،فاعبـ ـ ــده كأنـ ـ ــك تـ ـ ــراه :
[الشعراء.]١١٠-١٢٠/

والزم باب املـك الكـريم ،وتع َـرض لتحفـه وعطايـاه ،وتـيقن أنـه أقـرب إليـك مـن نفسـك ،ومـا دعـاك
لسـ ــؤاله إا ليعطيـ ــك مـ ــن نوالـ ــه :
[الذاريات.]٢9-٢5/

٢١8

وتيقن أها العبد أنه من امحال أن تتوكل عـى ربـك ،وتعمـل بطاعتـه ،ثـم يسـلمك وخـذلك ،بـل
سيفي بك من ذلك إى معرفته ،والقرب منه ،وحسن عبادته.
ثــم يفي ـ بــك مــن ذلــك إى حيــاض واســعة  ،ثــم إى أهــار جاريــة  ،ثــم إى بحــار عذبــة صــافية  ،مــن
معرفته  ،ومعرفـة أسـائه احسـنى  ،وصـفاته العـى:
[حمد .]٢9/

واعلم رمك اه أنك كلـا ربـت مـن هـذه البحـور العذبـة الصـافية ازددت إيانـ ًا ويقينـ ًا ،وكلـا
ازددت ربـ ًا طهــر عقلــك وقلبــك ولســانك وجوارحــك مــن كــل دنــس  ،وامــتاء قلبــك بــاإيان،
ولملــت جوارحــك بالطاعــات  ،وتزينــت روحــك بأحســن اأخــاق:

[ الرعد . ]١١-٢9/

وإذا علمت ذلك أع انك اه عى العمل به ،والدعوة إليه ،وحققت أمر اه فيك بطاعته
ي ميع اأوقات:
[اأنعام .]٢6٠ -٢6١/

وهــذا تنــال حبــة اه ورضــوانه ،فيأخــذك منــك إليــه ،ويشــغلك بأحســن اأعــال لديــه:

[ فصلت .] ٠٠ /

واعلـم رمـك اه أنـك إن كنــت تعلـم أنـك عبــد ملـوك  ،ملـك عظـيم قــادر  ،سـميع بصـر  ،رحــيم
كــريم  ،ثــم تبــارزه بامعــاي ،فــاعلم أنــك عبــد ســوء  ،يأكــل مــن نعــم ســيده ،ويســكن ي قرــه ،
ويعِ أمره  ،ويطيع عدوه ،ومن عميـت بصـائرهم م تـنفعهم أبصـارهم :
[احج .] ٤6/

فسلم اأمر كله ه ،وا تعرض عى يء من أقداره وأحكامه ،فهو احكيم العليم بكـل
يء.
واعلم بأن اإيان الكامل ،والتسليم الكامل ،يو ِلد اليقـن الكامـل ،وتلـك حقيقـة التوحيـد
الكام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل:

٢١9

[النساء .] 65/

فالزم رمـك اه ذلـك إن اسـتطعت ،واطلبـه بـدوام ااتصـال بمـن يملكـه وهبـه:
[احديد.]١٢/

واعلم أن كـال اإيـان واليقـن  ،حصـل للعبـد بـدوام الـذكر والتـذكر ،ومـوااة الفكـر والتفكـر ،
ولــزوم النظــر وااعتبــار ي امــلك واملكــوت  ،وذلــك طريــق اإيــان  ،وقــوام التوحيــد :

[يونس .] ٢٠٢/

واعلم رمك اه أن من تفكر وم يتطهر فهو مبعـد مقـوت  ،ومـن تطهـر ثـم فكـر أدرك مـا

ح ــب بع ــون اه بق ــدر م ــا ب ــذل م ــن جه ــده :ﯿ

[اأعى .]٢5-٢٤/

واعلــم أهــا اإنســان أن اه خلقــك ي هــذه الــدنيا ختــار ًا ،فإمــا أن تعــيش عبــد ًا مــواك ،وإمــا أن

تعيش عبد ًا هواك ،وأنت ملوك لربك من ميع اجهات.

فإن عشت ي الدنيا عبد ًا للملك القدوس ،جعلك يوم القيامـة ي ملـك عظـيم ،بقـرب ربـك املـك

الرمن:

[القمر.] 55-5٤/

وإن عشــت عب ــد ًا ه ــواك خر ــت دني ــاك وأخ ــراك:
[النازعات.]٠9 – ٠٠ /

فــز َم نفســك أهــا العبــد عــى ســهر الليــل مــع مــواك الكــريم ي حنــادس الظلــات ،لــد اأنــوار

الغائبات  ،ولذة اأنس بمناجاة مواك ،واصدق ترى العجب .

واعبد ربك كأنك تراه  ،فإن م تكن تراه فإنه يراك  ،وذلك دأب اأنبياء والصاحن :
[الذاريات.] ٢8 - ٢٠ /

واعلم أنك لن لد طعم مناجاة مواك إا بعد معرفته بأسائه وصفاته وأفعاله ،ومعرفة إنعامه

وإحسانه ،ولن يشغلك عن خدمة جسدك إا علمك برعة فنائه ،ولن يمنعك عن التشمر للدنيا

إابعد معرفتك بقرب زواها،ولن تستحي الصري ذات اه إا بعدمعرفتك بربك وما جب له:

٢٠٠

[طه. ]٢٠١-٢٠٠/

واعلم وفقك اه حسن العمل أن املك  م َلكك جوارحك لتستعملها ي طاعته ،فأد اأمانة،

وا تستعملها ي معصيته :

[ امائدة.]٠5/

ورزقك الرزاق من رزقه لتستعن به عى طاعته وعبادته:

[البقرة.]٢٠١ /

واعمل رمك اه م ــلك دائم ا يفنى ،ي جوار ملك كريم رحيم.

واعلم رمك اه أن املك احق  يترف ي ملكه بالعدل واإحسان ي كل عطاء

وحرمان  ،ونر وخذان  ،وي كل رفع وخفض.

واذا ّ
واك املك احق واية فارفع من يستحق الرفع  ،واخفض من يستحق اخفض ،وأكرم

من يستحق اإكرام  ،وأهن من يستحق اإهانة  ،واقهر من يستحق القهر  ،واجر من حتاج

إى اجر  ،وقم بإغاثة امكروب  ،ونر امظلوم  ،وإطعام اجائع  ،وكسوة العريان  ،وإعانة
امحتاج :

[النساء. ]58/

فمن فعل ذلك ابتغاء وجه اه  ،أظله اه ي ظله يوم ا ظل إا ظله  ،وكان من أهل الر

واإحسان  ،ونال من ربه امغفرة واجنة :

[ آل عمران.]٢٠٤-٢٠٠/

واعلم أن كل آت قريب  ،وكل حي سيموت  ،وأن من مع اجواهر الثمينة  ،ملك ها

السلع النفيسة ،وأن من وقف بباب العبودية ي الدنيا  ،فتحت له أبواب القصور املكية ي

اآخرة:

[اإنسان.]١١ – ١٠/
[آل عمران . ]5٠ /

٢٠٢

« ا إله إ َا اه خلصن له الدِ ين ولو كره الكافرون » أخرجهمسلم(.)٢

[اأعراف.]١٠ /

السموات واأرض ،
السموات واأرض  ،ولك احمد أنت ق َيام َ
« ال َله َم لك احمد أنت نور َ
السموات واأرض ومن فيه َن.
ولك احمد أنت رب َ

الساعة حق .
أنت احق،ووعدك احق،وقولك احق،ولقاؤك حق،واجنَة حق،والنَار حق  ،و َ

ال َله َم لك أسلمت  ،وبك آمنت  ،وعليك توكَلت ،وإليك أنبت  ،وبك خاصمت  ،وإليك

حاكمت  ،فاغفر ي ما قدَ مت وأ َخرت ،وأررت وأعلنت أنت إهي ا إله إ َا أنت » متفق عليه(.)١

اللهم يا مالك املك  ،أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا  ،وأصلح لنا دنيانا التي فيها

معاشنا  ،وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا  ،واجعل احياة زيادة لنا ي كل خر  ،واجعل
اموت راحة لنا من كل ر  ،يا أرحم الرامن.

اللهم يا من له املك كله  ،وبيده اخر كله  ،وإليه يرجع اأمر كله  ،نسألك رضاك واجنة ،

ونعوذ بك من سخطك والنار  ،ا إله إا أنت .

( )٢أخرجه مسلم برقم ( .) 59٤
( )١متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)٢٢١٠ومسلم برقم (  ، ) ٠69واللفظ له.

٢٠١

الواحد  ..اأحد
قال اه تعاى:

وقال اه تعاى:

[البقرة. ]٢6٠/

[ اإخاص . ] ٤ – ٢ /

اه  هو الواحد اأحد ي ذاته  ،وأسائه  ،وصفاته  ،وأفعاله.

هو الواحد اأحد الذي ا قس يم له ،هو الواحد اأحد الذي ا ريك له ي ذاته ،

وأسائه  ،وصفاته  ،وأفعاله ،فا إله غره  ،وا رب سواه:

[الزمر.]٤/

هو الرب الواحد اأحد الذي ا ريك له ،وا مثيل له ،وا شبيه له  ،وا نظر له  ،جل جاله ،

[ الشورى . ] ٢٢ /

وتقدست أساؤه:

ودائل وحدانية الرب  ، شائعة ي خلوقاته ي السموات واأرض ،وشواهدها ظاهرة،

ورسومها بينة ناطقة :

[ق. ]8-6/

ومن رمة الواحد اأحد  ،أن بسط لعباده دائل التوحيد  ،وكشفها هم  ،وب َينها هم ي كل

خلوق صغر وكبر ،وبثها ي ميع عوام اجاد والنبات واحيوان واإنسان ؛ لعظم حاجة

العباد إى توحيد رهم  ،وتوقف فاحهم ونجاهم عليه  ،فإذا عرفوه عبدوه وحده  ،وم يركوا

به غره من اأرباب:

[ يوسف . ] ٠9 /

فسبحان من كشف دائل وحدانيته للمعترين ،وأباها للناظرين ،وأظهرها للمتأملن،

ليصلوا بذلك إى حقيق التوحيد  ،ويشهدوا أن اه هو احق امبن وحده ا ريك له:

[ اأنعام . ] ٢٠٢ /

فالتوحيد يصحب اخلق ي أنفسهم  ،وفيا هو حيط هم من امخلوقات العجيبة،

واآيات العظيمة  ،ي السموات واأرض.

٢٠٠

وشهادة التوحيد ( ا إله إا اه ) أعظم شهادة شهد اه ها لنفسه ،وشهدت ها

مائكته ،وشهد ها أولو العلم من خلقه كا قال سبحانه:

[ آل عمران. ] ٢8/

والتوحيد والوحدانية  ،من احق العظيم الذي خلق اه به السموات واأرض وما فيهن وما

بينهن:

ﯿ

[الدخان.]٠9 -٠8/

واعلم علم اليقن أن ميع جاري حكمة اه ي الدنيا واآخرة  ،جارية عى سنن الواحد

القهار ي دوائر حكمة  ،وعى ذلك أحكم اه خلقه وأمره  ،ي الساء واأرض  ،وما

عليها  ،وما فيها  ،وما بينها.

وفجر
فس َر بذلك الشمس والقمر والنجوم ،وأرسل الرياح ،وأنزل الغيث  ،وأرسى اجبالَ ،

العيون وأنبت النبات ،وسخر الليل والنهار ،وأعقب احر بالرد  ،والنور بالظام  ،كل ذلك فعل

الواحد القهار:

[ ص .] 66 – 65 /

فكل خلوق  ،وكل أمر  ،وكل تدبر  ،إنا صدر عن أمر الواحد اأحد  ،وحده ا ريك له،

من كبر وصغر  ،وعال وسافل  ،وظاهر وباطن  ،ومتحرك وساكن  ،إليه وحده يرجع اأمر

كله  ،وإليه تصر اأموركلها :

[ هود . ] ٢١٠ /

واعلم وفقنا اه وإياك ما حبه ويرضاه  ،أن كل سورة ي القرآن  ،بل كل آية ي القرآن ،

داعية إى توحيد الرب بأسائه وصفاته وأفعاله  ،شاهدة بذلك  ،داعية إى عبادته وحده

ا ريك له :

[ إبراهيم.]5١/

فالقرآن إما خر عن اه وأسائه وصفاته وأفعاله ،فهذا هو التوحيد العلمي اخري.

وإما دعوة إى عبادة اه وحده ا ريك له ،وخلع كل ما يعبد من دونه ،فهذا هو التوحيد

اإرادي الطلبي.

وإ ما خر عن إكرام اه أهل توحيده وعبادته ي الدنيا واآخرة  ،فهذا جزاء أهل توحيده.
٢٠٤

وإ ما خر عن عذاب أهل الرك ي الدنيا واآخرة  ،فهذا خر عمن خرج عن حكم

التوحيد.

فسبحان من َنزل القرآن تبيان ًا لكل يء  ،وهدى ورمة وبرى بكل خر :

[ النحل . ] 89 /

فلينظر اإنسان إى ملكوت السموات واأرض  ،فسرى ببره  ،ويعرف ببصرته  ،أن

خالقها واحد ا ريك له  ،فليعبده وحده ا ريك له:

[ اأنعام . ] ٢٠١ /

ولينظر اإنسان إى نفسه مم خلق ؟ ثم كيف صار ؟ ليعرف عجائب صنع ربه الواحد اأحد ي قطرة

ماء مهن:

[الطارق.]8–5/

فسبحان من بسط دائل توحيده وعظمته ي ملكوت السموات واأرض  ،ودعانا لاعتبار

ها:

[ يونس . ] ٢٠٢ /

فتفكر رمك اه ي خلوقات ربك الواحد اأحد ،وانظر إى عام النبات والشجر لده
أم ًا وقبائل ختلفة اأشكال  ،واألوان  ،واأحجام  ،والطعوم  ،والثار واأعار.

وكلها تشهد بأن خالقها ومبدعها واحد ا ريك له :

ثم انظر رمك اه كيف يعود كل نبات وحيوان وإنسان إى أصل واحد.

[ النحل .]٢٢-٢٠/

فالبرية كلها تعود إى أصل واحد هوآدم ﷺ  ،وكل نوع من احيوان يعود إى أصل واحد ،
وكل نوع من النبات يعود إى أصل واحد :
[ النساء.]٢/

وكل هذه امخلوقات تشهد بأن خالقها ربك الواحد اأحد ا ريك له :
٢٠5

[لقان.]٢٢-٢٠/

فسبحان من خلق هذه العوام واأمم والقبائل التي ا حصيها وا يعلمها إا هو ،وجعل نسلها
وتكاثرها مستمر ًا إى أن يرث اه اأرض ومن عليها:

[يونس.]٠/

ثم تدبر كيف يعود كل حي من نبات وحيوان وإنسان إى أصل واحد  ،إذا قطع مات  ،فاإنسان
واحيوان يعود إى أصل واحد هو الرأس  ،إذا قطع مات ؛ أن ميع أجزاء البدن مربوطة بالرأس .
وميع أجزاء النبات ترجع إى أصل واحد هو اجذر ،فإذا قطع مات النبات.
هذا مربوط بأسفله  ،واإنسان واحيوان مربوط بأعاه.

فاإنسان من جهة قوامه وبقائه يرجع إى واحد وهو الرأس.

ومن جهة التدبر يرجع إى واحد وهو القلب  ،وهذا م يقصد اه بخطابه من ابن آدم إا

قلبه ،وعليه مدار صاحه وفساده.

عن النعان بن بشر  أن النبي ﷺ قال « :أا وإ َن ي اجسد مضغ ًة إذا صلحت صلح اجسد

كله وإذا فسدت فسد اجسد كله أا وهي القلب » متفق عليه (.)٢

فالقلب إذا فقد التوحيد فسد ،كا أ ن اجسد إذا فقد الرأس فسد ،والنبات إذا فقد اجذر

فسد  ،وا يصلح البر إا أن يكونوا :

واعلم أن سنة اه ي الوحدانية سارية ي امخلوقات كلها.

[ احج . ] ٠٢ /

فكل نبات وحيوان وإنسان يرجع إى أصله ،وأهل البيت الواحد ابد هم من واحد

يرجع أمرهم إليه  ،بمنزلة الرابط هم.

والبيوت الك ثرة لمعها بلدة واحدة ،والقرى وامدن لمعها دولة واحدة ،والدول

امختلفة  ،والعوام امختلفة  ،لمعها أرض واحدة:

( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ، )5١ومسلم برقم (. )٢599

٢٠6

[ اأنعام . ] ٠8 /

وهكذا السموات السبع وما فيها من العوام التي ا يعلمها وا حصيها إا من خلقها :
[ الرعد.]١/

ثم يرجع اجميع إى اخاق العليم  ،الرب الواحد اأحد اخالق ها  ،اجامع ها،

احاكم عليها  ،اممسك ها ،الذي له اخلق واأمر وحده ا ريك له  ،و إليه امصر

وامنتهى:

[ اجاثية .] ٤ – ٠ /

فسبحان الواحد اأحد الصمد ،الذي خلق كل واحد  ،وخلق كل أحد  ،وم يكن له كفو ًا أحد:

[اإخاص.]٤ - ٢/

سبحانه هو الواحد اأحد الذي أحاط بكل واحد وأحد .

والعرش العظيم وما دونه كحبة خردلة ي قبضته ،اأول قبل كل أحد ،اآخر بعد كل أحد،

الظاهر فوق كل أحد ،الباطن دون كل أحد ،ذو اجال والعظمة  ،واجروت والكرياء ،العي

اأعى ،القريب الرقيب عى كل أحد:

[ اأنعام . ] ٢٠٠ /

هو الواحد اأحد ا ريك له ي ربوبيته وألوهيته وأسائه وصفاته وأفعاله.

رفيع الدرجات  ،ذو العرش امجيد  ،الفعال ما يريد ،رب كل أحد ،وقاهر كل أحد ،ا
هاية لعلوه ،وا فوق لسموه ،وا نفاد لكلاته وأوامره  ،وا هاية لكرمه وإحسانه:
فسبحان الواحد اأحد الذي بكلاته التامات يفعل ما يشاء.

[ الكهف .] ٢٠9 /

خلق ويرزق  ،ويعز ويذل  ،ويعطي ويمنع  ،ويرحم وينتقم  ،ويكرم وهن:

[ آل عمران . ] ١6 /
هو الواحد اأحد  ،امحيط بكل يء ،العليم بكل يء ،القادر عى كل يء ،الذي ا
يعزب عنه مثقال ذرة:
٢٠٠

[ يونس . ] 6٢ /

له احمد كله  ،ومنه الفضل كله  ،خلق عباده حنفاء عى التوحيد دين ًا واحد ًا قي ً
ا ا عوج
فيه ،ثم تفرقوا واختلفوا  ،فرمهم بإنزال الكتب  ،وإرسال الرسل الذين يدعوهم إى

الرجوع إ ى أصلهم الذي فطرهم اه عليه وهو التوحيد:

ﯓ

[ البقرة . ] ١٢٠ /

فاه  يريد منا أن نكون أمة واحدة  ،ندين بدين واحد هو اإسام ،ونعبد رب ًا واحد ًا ا ريك
له ،ونتبع رسواً واحد ًا هو حمد ﷺ :
[ امؤمنون. ]5١/

فسبحان من أحكم هذا الكون العظيم بالتوحيد ،وأنزل أوامره الكونية والرعية شاهدة

بالتوحيد  ،داعية إى التوحيد الذي ا فاح وا نجاة أحد إا به.

فأمرنا ال واحد اأحد أن نجتمع ي الصاة عى إمام واحد ،وجتمع أهل البلد ي صاة
اجمعة عى إمام واحد ،ونجتمع ي السفر عى إمام واحد.

وأمرنا أن نجتمع ي أمور ديننا ودنيانا عى إمام واحد  ،يكون أفضلنا وأرفنا وأتقانا.
وذلك كله تنبيه ًا عى فضل الواحد ورفه،وليدل عباده عى وحدانيته  ،ولينبههم عى أن
ذلك هوامراد اأكر منهم:

[الروم.]٠٠/

واعلم رمك اه أن جزاء أهل التوحيد اجنة.

فالتوحيد مفتاح اجنة  ،واموحدون سكاها  ،أعدت هم قصورها  ،وفتحت هم أبواها ،

وتساووا ي اخلود ها  ،أا تراهم عى طول رجل واحد  ،وشكل واحد  ،وعمر واحد ،

وعى قلب رجل واحد  ،وعى خلق رجل واحد.

ا غل ي صدورهم  ،وا غش ي قلوهم  ،وا عيب ي أبداهم ،وا تباغض  ،وا حاسد

بينهم:

[ احج . ]٤٠/

٢٠8

قد تباعدت عنهم كل معاي الفرقة  ،وانفردوا ميع ًا بمعاي الوحدانية  ،وجوار الواحد

[ القمر . ] 55 – 5٤ /

اأحد :

ثم قصورهم وماهم وحسنهم بعد عى قدر ارتقائهم ي درجات التوحيد  ،واإيان ،
والعمل الصالح :

[ الواقعة. ]٢٤–٢٠/

فأسلم واستسلم لربك الواحد اأحد ،وقف بن يديه خبت ًا منكر ًا  ،تنال براه باجنة:

[ احج . ] ٠٤ /

 التعبد ه  باسمه الواحد :

اعلم أن توحيد الرب جل جاله بأسائه وصفاته وأفعاله ،وتوحيده بربوبيته،وتوحيده بألوهيته ،
وتوحيده بعبادته  ،أول العلوم وأعظمها وأرفها  ،وأعظم واجب جب عى العباد معرفته

والشهادة ه به .

وأعظم من شهد به لنفسه الرب  ، ثم مائكته  ،ثم العلاء كا قال سبحانه :
[ آل عمران . ] ٢8 /

سبحانه هو الواحد اأحد ا ريك له ،املك كله ي قبضته ،واخزائن كلها بيده ،والكون كله
باق بمشيئته ،وميع امخلوقات أوجدها بأمره:

[ يس. ]8١/

هو اجبار ي ملكه العظيم ،عام الغيب والشهادة  ،الذي يدرك امخلوقات والذرات كلها

[ الرعد.]9/

عى اختافها بصفة من صف ـاته:

حجب سبحانه ذاته بالصفات  ،وحجب الصفات باأفعال ،وكشف العلم باإرادة ،وأظهر

اإرادة باحركة والتدبر وااختاف.

وأخفى سبحانه قدرته ي سنته  ،وأظهر قدرته ي أفعاله .

هو الواحد اأحد  ،العليم بكل يء  ،الذي ا يشغله شأن عن شأن ،ا إله غره ،وا رب

سواه:

[ اأنعام . ] ٢٠٠ – ٢٠١ /
٢٠9

فسبحان اه الواحد اأحد الذي ليس كمثله أحد ،الذي خلق كل أحد  ،الذي ا تراه العيون

ي الدنيا  ،وا تدركه العقول  ،وا تك ِيـفه اأوهام :

[ مريم .]65 /

فات العقول إدراكه ،وفات األسن وصفه  ،وفات اأبصار اإحاطة به.

هو الواحد اأحد  ،ليس لذاته كيف  ،وا أسائه كيف  ،وا لصفاته كيف  ،وا أفعاله كيف  ،له

اأساء احسنى  ،والصفات العى  ،هو الرب وحده ا ريك له:

[ الشورى . ] ٢٢ /

هو الواحد القهار الذي يفعل ما يشاء ،وحكم ما يريد ،وا يعجزه يء ي اأرض وا ي

الساء.

خلق وحده ميع امخلوقات ،وقارب بن امتباعدات ،وباعد بن امتقاربات ،وحبب بن

وحرك الساكنات ،وس َكن
امتباغضات ،وألف بن امتفاوتات  ،وطاوع بن امتعاصيات َ ،

مد السائات  ،وأسال اجامدات.
امتحركات ،و َ

جعل لكل يء بداية وهاية ،وجعل لكل خلوق حد ًا وعم ً
ا ا خرج عنه أبدا ،فكل يعمل

بخاصته  ،من موضع حده امحدود له:

[ يس . ] ٤٠ /

والكل يشهد ه بالوحدانية ،ويسبح بحمد ربه العظيم:

[اإراء.] ٤٤/

واعلم وفقنا اه وإياك لطاعته أن معرفة حقيقة التوحيد ت طلب بامداومة عى ااستدال

باآيات الكونية  ،واآيات القرآنية عى الوحدانية.

فا خلق اه السموات واأرض وما بينها إا باحق  ،وما أرسل رسله وأنزل كتبه إا

باحق  ،وأحق احق أن يعرف  بأسائه وصفاته وأفعاله  ،وي دان له بالتوحيد وحده ا
ريك له كا قال سبحانه:

[ الطاق . ] ٢١ /

وقال سبحانه ي توحيد العمل:

[الذاريات.]58-56/
٢٤٠

وإذا علمت أن ربك العظيم واحد ا ريك له ي أسائه وصفاته وأفعاله  ،فحقق التعبد ه
بالتوحيد عملي ًا ي أقوالك وأفعالك .

فإن كنت توقن أن اه خلقك وحده ،ورز قك وحده ،وقام بأمرك وحده ،م يرك ي ذلك
أحد ًا ،فاعبده وحده ،وا ترك ي عبادته أحد ًا:

[ الكهف . ] ٢٢٠ /

وح دك ربك بصفاتك ،وتكفل برزقك ،ورباك بنعمه ،وخصك باإكرام واإحسان،
وكا َ
وأخلص لك ذلك كله وحده ،فأخلص له العبادة والشكر وحده ا ريك له  ،تكن من

الفائزين:

[ البينة .] 5 /

واحذر أن تتعبد لسواه بأعضاء وحواس وقوى  ،ونعم أنعم اه ها عليك وحده  ،لتستعملها

ي طاعته ،فـتحرم من اجنة  ،وتدخل النار:

[امائدة.]٠١/

واعلم أن مرجعك إى اه وحده ،وسيجازيك يوم ا لقيامة با عملت ي الدنيا من خر أو

ر ،فاخر لنفسك ما يرك ي القيامة أن تراه:

[ الزلزلة . ] 8 – 6 /

فاعبد اه خلص ًا له الدين ،واعلم أن اه عنك غني ،ا يقبل إا عم ً
ا خالص ًا له وحده ا ريك

له ،وعى ما يرضاه هو ،ا عى ما حبه أنت دونه.

فا قيمة لأعال مها عظمت إذا ذهب توحيدها:

[الزمر . ] 65 /

واستعن باه ي ميع أمورك ؛ أن ميع احاجات بيد الرب الواحد اأحد ،وهي
مستجيبة مشيئته ،ومرعة إى إرادته فور اً :

[ القمر . ] 5٠ /

واحذر من ااعراض والدعوى فذلك رك ؛ بل كفر  ،والترؤ من احول والقوة إسقاط
للدعوى  ،فا حول وا قوة إا باه العي العظيم .
٢٤٢

واعلم أن من أسقط الدعوى مع ربه  ، وجعل مكاها التفويض والتسليم والتوكل ،

يره .
عصمه ربه ما يكره  ،واختار له ما ّ

ومن ترأ من حوله وقوته  ،أيده ربه بامعونة  ،وير له أمره:
[الطاق. ]٠-١/

وهذا هو اموحد الذي استبدل الظلم بالعدل ،واجهل بالعلم كا قال سبحانه:

[اأحزاب.]٠١/

وإذا م ّن اه عليك بالتوحيد  ،وكنت من اموحدين  ،فاعلم أن أحسن ما تقوم به دعوة اخلق
إى التوحيد ،فإن اه ختم النبوة بمحمد ﷺ  ،وك ّلف أمته با جاء به  ،وأنت بفضل اه منهم:

[ فصلت.]٠٠/

[ اممتحنة . ] 5 – ٤ /

[ آل عمران . ] 5٠ /
الصمد ا َلذي م يلد وم يولد
« ال َله َم إ ِي أسألك بأ ِي أشهد أنَك أنت اه ا إله إ َا أنت اأحد َ

وم يكن له كف ًوا أحد » أخرجه الرمذي وابن ماجه (.)٢

اللهم يا واحد يا أحد  ،يا من يكفي من كل أحد  ،وا يكفي منه أحد  ،أنت الواحد القهار ا

ريك لك.

يا أحد من ا أحد له  ،ويا سند من ا سند له  ،انقطع الرجاء إا منك  ،فاغفر لنا وارمنا  ،وا

تكلنا إى أنفسنا طرفة عن  ،يا أرحم الرامن.

( )٢صحيح /أخرجه الرمذي برقم ( ، )٠٤٠5وهذا لفظه  ،وأخرجه ابن ماجه برقم (.)٠85٠

٢٤١

الصمد
قال اه تعاى:

[ اإخاص . ] ٤ – ٢ /

اه  هو الصمد الذي صمدت إليه ميع امخلوقات  ،وقصدته كل الكائنات ،امقصود عند
احوائج  ،امقصود إليه عند الرغائب.

هو الواحد اأحد الصمد  ،الذي صمد جميع حوائج اخلق ،الكامل ي السؤدد والرف والغنى

والكرم ،مالك احاجات ،ومفرج الكربات.

هو الصمد الذي تقصده ميع اخائق عند النوائب والكرهات ،وتستغيث به إذا مسها الر

وامشقات ،وترع إليه عند الشدائد والكربات:

[النحل.]5٠/

هو سبحانه اأحد الصمد  ،احي الذي ا يموت ،اأول فليس قبله يء  ،واآخر فليس

بعده يء  ،الغني عن كل أحد  ،القادر عى كل أحد .

م يتقدمه والد كان عنه ،وم يتأخر عنه ولد يكون عنه  ،وليس كمثله يء.

له وحده اأساء احسنى ،و الصفات العى :

[اإخاص. ] ٤ – ٢/

وهو سبحانه املك اأحد الصمد ،السيد الذي كمل ي سؤدده ،العظيم الذي كمل ي عظمته،
الغني الذي كمل ي غناه ،القوي الذي كمل ي قوته ،الرمن الذي كمل ي رمته ،اجبار
الذي كمل ي جروته ،العليم الذي كمل ي علمه ،احكيم الذي كمل ي حكمته ،ا إله غره،

وا رب سواه:

[ اأنعام . ] ٢٠٢ /

فسبحان اأحد الصمد  ،الذي تصمد ميع امخلوقات إليه ،وتتوجه إليه  ،وخضع لعظمته
وهيبته ،وترع إى إرادته ،وتقف ذليلة بن يديه:
[هود.]56/

٢٤٠

نسأل اه اهداية ما يرضيه ،والتسديد إى حابه ،فإنه ا حول لنا وا قوة إا باه العي

العظيم.

وتوجه إليه ،وف ـ ِرغ قلبك من ذكر كل يء إى
فاصمد إى ربك العظيم ،واقصد بنفسك إليه،
َ

ما قصدت إليه وهو ربك .

ثم اطلب حوائجك من اأحد الصمد  ،وأعظمها قدر ًا طلب معرفته بأسائه وصفاته ،والعلم

بمخلوقاته  ،ومعرفة حكمتها  ،واحق الذي خلقها به  ،ينرح صدرك باإيان  ،ويمتلئ قلبك

بالتوحيد :

ﯓ [ اأنعام . ] ٠9 /

ثم أطلق برك ي ملكوت الساوات واأرض ،وانظر إى الشمس والقمر والنجوم  ،وانظر

إى اجاد والنبات واحيوان  ،وانظر إى اجبال والبحار والذرات  ،لتعلم أن ما تعلمه من

خلوقات اه  ،بالنسبة ما ا تعلمه  ،كالذرة بالنسبة للجبل :
[ الزمر.]6٠/

ثم امع العام كله ي عقلك  ،تراه كسفينة مشحونة ي بحر عظيم واسع  ،والواسع العظيم

حيط به:

[ اأنعام . ] ٢٠١ /

ثم أعد النظر متفكر ًا ي ملكوت العام العلوي والسفي ،تراه قائ ً
ا بأمر ربه ،يمسكه اه
بقدرته ،وحركه بقوته ،يطيع من خلقه  ،ويصمد من هداه  ،ويشهد بتوحيده  ،ويسبح

[ اجمعة.]٢/

بحمده:

ا من توجه إليه  ،صامد ًا من أقبل عليه  ،خاشع ًا لربه  ،مستسل ً
وتبر املكوت ببصرتك قائ ً
ا

أمره  ،ا يتحرك من ذاته  ،وا يعمل من تلقاء نفسه  ،بل بإذن ربه:
[ الرعد . ] ١ /

ثم أعد النظر مرة أخرى  ،ترى الكون بأمعه  ،متحد ًا بن يدي الواحد اأحد الصمد،
وكل ما فيه سامع مطيع لربه  ،خاشع لعظمته  ،مستجيب أمره .
٢٤٤

كل يسبح ربه بلغته ي جهته  ،وحمده ي مقامه  ،ويوحده ي عبادته  ،كل قد علم صاته
وتسبيحه وعمله.

كـل يسبح ربه وحمده ويوحده ويكره بألسنة شتى  ،عى عدد اخائق كلهم  :من صغر

وكبر  ،وعال وسافل  ،ورطب ويابس  ،وناطق وصامت.
كل عابد ه ي إسامه إليه ،مصلي ًا ي ميع أحواله لديه ،ومسجده موضع قيامه بن يديه ،
قبلته العرش الكريم  ،والبيت امعمور  ،والبيت العتيق  ،ومعبوده العي العظيم :

[ النور . ] ٤٢ /

فابك يا عبد اه عى جهلك وتقصرك:

[طه.]٢٢٤/

وسل اه امزيد من فضله ،وسارع إى اخرات ،وابك عى الغفلة التي قطعتك عن ربك،
واجهل الذي حجبك عن تسبيح مواك ،وتقدم بنفسك إى صفوف العابدين امسبحن

بحمد رهم ي كل حن:

 التعبد ه  باسمه الصمد :

[اإراء.]٤٤/

اعلم أن ربك هو الواحد اأحد الصمد  ،الذي تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة ؛
لكثرة خصال اخر فيه  ،وكثرة اأوصاف احميدة له .

هو الغني القادر الذي كل يء له ،وكل يء خزائنه بيده:

[ يونس . ] 68 /

فداوم عى طاعة مواك الصمد ،واصمد إليه ي ميع أمورك ،وا تلجأ إا إليه ،وا

ترف عبادتك إا له ،وا تطلب حاجتك إا منه ،وا تستعن إا به ،وا يكون توكلك إا

عليه  ،وا تلتفت إى أحد سواه:

[ هود . ] ٢١٠ /

واصمد إليه بوجهك وقلبك وبدنك ،واسأله ما شئت من خري الدنيا واآخرة  ،فهو وحده

الذي بيده خزائن كل يء .

٢٤5

وإن اعرض دون ذلك معرض من هوى أو غره فكابده  ،واصطر عى ما به أمرت  ،تنال ما به

[ مريم . ] 65 /

عدت :
و ّ

وإياك أن تتوجه بيء من أمرك إى سواه  ،وخذ باأسباب امروعة  ،وقلبك معلق باه وحده ا
ريك له.

وتوكل عى اه وحده ،وإا حرمك بركة هذا ااسم الكريم ،وخيَب آمالك  ،وأبطل

رجاءك :

[ يونس.]٢٠6-٢٠5/

واعلم رمك اه أنه ا يصحبك ي أخراك إا عملك ي دنياك.

فأحس ن العمل ،وأحسن إى نفسك ،وأحسن إى الناس ،وانتظر اارحال إى دار مقرك ،
والقدوم عى مواك العليم اخبر:

[احر . ] ٢8 /

ً
ملجأ للملهوف ،وغياث ًا للمكروب ،ي جاه أو رئاسة أو ذات
وإذا أقامك اه مقام ًا تكون فيه

يد  ،فصدقت وبررت وأحسنت ،فقد أخذت من مقتى هذا ااسم العظيم بحظ وافر ،وكنت
من

[ البقرة. ] ٠ /

وتوجه ي ميع أمورك إى ربك الصمد وحده  ،وا تسأل الفقر امحتاج  ،وقف بباب

الصمد  ،قاي احاجات كلها  ،للخائق كلها  ،يعطيك مرغوبك  ،ويغفر ذنوبك.

وتقرب إليه با حب ،يكرمك يوم تلقاه با حب:

[ الفتح . ] ٢٠ /

وتوسل إى ربك عند سؤاله  ،با تعرفه من أسائه احسنى  ،وصفاته العى ،واقصده

ي بيوته  ،واعتكف ي مواطن حابه  ،يكرمك بااعتكاف ي قصور جنته:

[ اممتحنة . ] ٤ /

٢٤6

[ القصص . ] ٠٠ /

« ال َله َم لك أسلمت  ،وبك آمنت  ،وعليك توكَلت  ،وإليك خاصمت  ،وبك حاكمت
فاغفر ي ما قدَ مت وما أ َخرت  ،وأررت وأعلنت  ،وما أنت أعلم به منِي  ،ا إله إ َا

أنت»متفق عليه (.)٢

« ال َله َم إ ِي عبدك وابن عبدك وابن أمتك  ،ناصيتي بيدك  ،ماض ي حكمك  ،عدل ي قضاؤك ،
أسألك بك ِل اسم هو لك  ،س َميت به نفسك  ،أو أنزلته ي كتابك  ،أو ع َلمته أحدًا من خلقك  ،أو
استأثرت به ي علم الغيب عندك  ،أن لعل القرآن ربيع قلبي  ،ونور صدري  ،وجاء حزي ،

مي »أخرجه أمد ( . ) ١
وذهاب ِ

اللهم طهر قلوبنا من النفاق  ،وطهر أعالنا من الرياء  ،وطهر ألسنتنا من الكذب  ،وطهر

أعيننا من اخيانة  ،فإنك تعلم خائنة اأعن وما خفي الصدور.

اللهم أغننا بحاك عن حرامك  ،وبطاعتك عن معصيتك  ،وبفضلك عمن سواك  ،يا أرحم

الرامن .

( )1متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ،)٠٤٤١واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)٠69
( )١صحيح  /أخرجه أمد برقم ( ،)٤٠٢8انظر السلسلة الصحيحة رقم (. )٢99

٢٤٠

اأول  ..واآخر
[احديد.]٠/
قال اه تعاى:
اه  هو اأول فليس قبله يء ،م يزل كذلك أواً ،وا يزال كذلك أبد ًا.

له سبحانه أولية الرف والسؤدد  ،واجال واجال  ،وله اأولية ي امراتب كلها ؛ أنه العظيم

الذي له ميع اأساء احسنى بحقائقها  ،والصفات العى بكاها :

[طه.]8/

هو سبحانه اخالق اأول  ،الرزاق اأول  ،امحبوب اأول  ،امطلوب اأكر  ،امبتغى اأعى ،

وإليه امنتهى :

[ الروم . ] 5 – ٤ /

وهو سبحانه اأول قبل اأشياء  ،الباقي بعد فناء اأشياء  ،الذي كتب كل أول وآخر ،

وخلق كل أول وآخر  ،ومـلك كل أول وآخر .

عن عمران بن حصن ري اه عنها قال :دخلت عى النَب ِي ﷺ وعقلت ناقتي بالباب فأتاه

ناس من بني ميم فقال « :اقبلوا البرى يا بني ميم » قالوا  :قد ب َرتنا فأعطنا م َرتن .

ث َم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال  « :اقبلوا البرى يا أهل اليمن إذ م يقبلها بنو ميم » ,قالوا

قد :قبلنا يا رسول اه  ،قالوا :جئناك نسألك عن هذا اأمر .

قال  « :كان اه وم يكن يء غره  ،وكان عرشه عى اماء  ،وكتب ي ِ
الذكر ك َل يء  ،وخلق

السموات واأرض» أخرجه البخاري (.)٢
َ

وهو سبحانه أول اأولن فا يء قبله ،وهو آخر اآخرين فا يء بعده .

وهو سبحانه الذي ابتدأ خلق كل يء  ،الذي أول اأول من امخلوقات َ ،
وأخر

اآخر من امخلوقات ،وهو إله اأولن واآخرين ،ورب اخلق أمعن.

هو اأول با بداية  ،وهو اآخر با هاية  ،ليس كمثله يء ي ميع ما يوصف به من كل
[ الشورى . ] ٢٢ /

يء :

( )٢أخرجه البخاري برقم (. )٠٢9٢

٢٤8

 التعبد ه  باسمه اأول واآخر :

اعلم وفقنا اه وإياك معرفته  ،أن اأول الذي ليس قبله يء  ،هو اه الذي ا إله إا هو ،

هو اأول الذي ابتدأ اخلق بالنعم ،وأرسل إليهم الرسل  ،وأنزل عليهم الكتب.

وهو اأول قبل كل يء  ،اأول الذي أول اأول من كل خلوق  ،اآخر بعد كل يء ،

اآخر الذي أخر اآخر من كل خلوق .

وهو امقدم وامؤخر ي خلقه وأمره ي ملكه وملكوته .

السموات واأرض
فتوجه ي ميع أمورك إليه وحده وقل  « :و َجهت وجهي ل َلذي فطر َ
حني ًفا وما أنا من امركن إ َن صاي ونسكي وحياي وماي ه ر ِب العامن ا ريك
له وبذلك أمرت وأنا من امسلمن.

ال َله َم أنت املك ا إله إ َا أنت  ،أنت ر ِي  ،وأنا عبدك  ،ظلمت نفي  ،واعرفت بذنبي  ،فاغفر
ي ذنوي مي ًعا  ،إنَه ا يغفر الذنوب إ َا أنت .

واهدي أحسن اأخاق  ،ا هدي أحسنها إ َا أنت  ،وارف عنِي سيِئها  ،ا يرف عنِي
الر ليس إليك  ،أنا بك وإليك  ،تباركت
سيِئها إ َا أنت  ،لبَيك وسعديك  ،واخر كله ي يديك  ،و َ

وتعاليت  ،أستغفرك وأتوب إليك » أخرجه مسلم (.)٢

فسبحان اأول واآخر ،الذي أحاطت أوليته وآخريته بكل الزمان  ،فا من أول إا واه قبله ،
وما من آخرإاواه بعده:

أوليته وآخر ّيـته  باأوائل واأواخر  ،واأعوام والقرون .
فأحاطت ّ

[احديد. ]٠/

وإذا عرفت أن ربك هو اأول قبل كل يء ،وعرفت سبقه باخلق والفضل واإحسان كل

يء  ،وجب عليك إفراده وحده بالتوحيد ،والتعظيم له ،والذل له ،وامحبة له ،والتوكل
عليه وحده ،وعدم االتفات إى أحد سواه:

[الزخرف.]6٤/

وإذا علمت أن ربك هو اأول واآخر ،وإليه ترجع اأمور  ،وإليه امنتهى  ،فاجعله غاية

مرادك  ،وأرضه بأقوالك وأفعالك ،وتقرب إليه بإحسانك ،وافعل ما أمرك به ،واجتنب ما
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )٠٠٢

٢٤9

هاك عنه ،واه ورسوله أحق من ترضيه:

[ التوبة . ] 6١ /

وافعل اأسباب  ،وا تركن إليها  ،ولرد من التعلق باأسباب  ،إى التعلق باأول الذي

منه اإعداد واإمداد  ،وفضله وإحسانه سابق عى الوسائل واأسباب:

[ اأنعام . ] ٢٠١ /

وأنت ي دار اأسباب ،ومأمور بفعل اأسباب امروعة ،فافعلها تؤجر عليها ،لكن ا

تركن إليها ،وتعلق باأول قبلها  ،واآخر بعدها  ،فالتعلق بالعزيز عزة  ،والتعلق بالغني
غنى  ،والتعلق باأول واآخر سبحانه تعلق باحي الذي ا يموت:
ً

[ الطاق . ] ٠ /

وكن أول الناس ي فعل اخرات ،وسابقهم فيا حبه اه ويرضاه من اأقوال واأعال واأخاق :
[ احديد . ] ١٢ /

وابتعد عن كل ما يؤخرك وحبسك وحرمك من فضل اه  ،ما هى اه عنه :
[اأعراف . ]٠٠/

[آل عمران.]8/

[ البقرة . ]١٠٢/

« ال َله َم أنت اأ َول فليس قبلك يء  ،وأنت اآخر فليس بعدك يء  ،وأنت ال َظاهر فليس

فوقك يء  ،وأنت الباطن فليس دونك يء  ،اقض عنَا الدَ ين وأغننا من الفقر»أخرجه مسلم (.)٢

اللهم أنت اأول قبل كل يء  ،وأنت اآخر بعد كل يء  ،اجعل خر عمري آخره  ،وخر عمي

خوامه  ،وخر أيامي يوم ألقاك يا أرحم الرامن .

اللهم إي أسألك من اخر كله  ،عاجله وآجله  ،وأوله وآخره  ،وأعوذ بك من الر كله  ،عاجله وآجله ،
وأوله وآخره .

أنت امستعان  ،وعليك التكان  ،وا حول وا قوة إا بك .
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١٠٢٠

٢5٠

الظاهر  ..والباطن
[احديد. ]٠/

قال اه تعاى:

اه  هو الظاهر فليس فوقه يء ،العي فوق خلوقاته ،الغالب ما سواه ،الظاهر ي
خلوقاته بأسائه احسنى ،وصفاته العى.

فا أعى منه  ، وا أقوى منه ،وا أبن منه  ،هو الظاهر امحيط بكل يء  ،الظاهر فوق كل

يء ،امالك لكل يء ،القادر عى كل يء ،القريب من كل يء.
أحاط بكل يء علا ،وأحى كل يء عددا:
[ يونس . ] ٠ /

واه  هو الظاهر بآياته الشاهدة بوجوده ،الباطن عن عقول م تعرفه.

وهو سبحانه الظاهر للقلوب بحكم الرهان ،الباطن عن العيان فا تدركه اأبصار:

[ الروم . ] ١١ /

وهو سبحانه الظاهر فيا أظهر ه من امخلوقات واآيات  ،الباطن فيا أبطنه من
خلوقاته.

وهو سبحانه اأول فليس قبله يء ،وهو اآخر فليس بعده يء ،والظاهر فليس فوقه
يء ،والباطن فليس دونه يء.

وهذه اأساءاحسنى اأربعةمعت أركان التوحيدبأمعه،أوله وآخره،وظاهره وباطنه.
فأحاطت أوليته وآخريته بجميع الزمان  ،وأحاطت ظاهريته وباطنيته بجميع امكان :
[احديد.]٠/

فسبحان الظاهر الذي ظهر ي كل خلوق خلقه بأسائه احسنى ،وصفاته العى.

وسبحان الباطن الذي احتجب عن العيون واأبصار ،ورفع ذاته عن العقول واأفكار ،فلم
يتخيله عقل  ،وم يتصوره وهم:

[ اأنعام. ]٢٠٠/

٢5٢

وسبحان الظاهر الباطن  ،الذي أحاط بكل ظاهر وباطن ،والعليم بالظواهر والبواطن  ،فا
من ظاهر إا واه فوقه ،وما من باطن إا واه دونه حيط به ،وهو أقرب إليه من نفسه .

فسبحانه فمع علوه سبحانه عى عرشه  ،هو قريب من خلقه ،حيط هم  ،عليم هم  ،الباطن
عنده ظاهر ،والغيب عنده شهادة ،والر عنده عانية:

[ املك . ] ٢٤ – ٢٠ /

 التعبد ه  باسمه الظاهر والباطن :

اعلم وفقك اه أن اه الظاهر فوق خلقه أظهرك من العدم إى الوجود  ،وأظهر لك

امخلوقات  ،ووهبك السمع والبر والعقل  ،وساق إليك الرزق  ،وأظهر لك الدين .

فأظهر لربك الكريم كل عمل كريم  ،من اإيان والعمل الصالح  ،واخلق احسن  ،تسعد ي
دنياك وأخراك  ،وحبك اه ،وحبك الناس:

[ النحل . ] 9٠ /

وإذا عرفت أن ربك هو الظاهر القاهر فوق عباده ،يدبر أمورهم ،ويرى ذواهم ،ويسمع أقواهم ،

وينظر إى أعاهم،فتوجه بقلبك إليه ،وقف بالذل بن يديه ،وأخلص العبادة له وحده دون سواه،

فإنه يسمعك ويراك ،وأحسن العمل لربك:

[الشعراء. ] ١٢9 – ١٢8/

واعلم أن من حجب عنك علم ماهو أولك وآخرك  ،وما ظاهر أمرك وباطنه  ،فقد جعل

لك سبياً إى معرفة من اأول واآخر  ،والظاهر والباطن  ،وهذا خر لك وأبقى :
[ حمد .]٢9 /

واعلم أن كل يء منك له أول وآخر ،وظاهر وباطن ،من اأنفاس واخطرات واأقوال

واأفعال واحركات  ،واه حيط بذلك منك ،وحصيه عليك:

[ القمر.]5٠ -5١/

فبادر رمك اه بالتوبة ما سلف من الذنوب  ،وبادر إى طاعة مواك  ،وصل أول عملك

ص به العليم برائر باطنك:
بآخره،وآخره بأوله،وظاهره بباطنه،وباطنه بظاهره،وخ ّ

[ الشورى .] ١5 /

٢5١

ملك باأخاق:
وز ِين ظاهرك وباطنك للذي ز َينك باإيان ،و َ

[ الفرقان .] 58 /

وأظهر ما أمرك اه بإظهاره من العبادات  ،واأمر بامعروف  ،والنهي عن امنكر ،والدعوة إى

اه،والصر ي سبيل اه  ،وحسن اأخاق  ،يباهي بك ربك مائكته  ،ويقتدي بك الغافل عنه.

وأبطـن ما أمرك اه بإراره  ،من اأعال الصاحة ،ونوافل العبادات ،واأدعية واأذكار ،

والزكوات والصدقات.

واقتد بذلك كله بمن أرسله اه رمة للعامن ﷺ :
ﰀ

[اأحزاب.] ١٢ /

واعلم بأن اه عليم بأمورك ي احالن؛ أنه  يستوي عنده الر والعانية ،والبادية

[السجدة.]6/

واخافية:

وزك نفسك باإيان والتقوى ،وطهر قلبك من الوساوس امهلكة ،والشكوك امردية،

[ فاطر .]٢8/

وزينه باإيان واليقن:

وإن ضاق صدرك بأحد يقول فيك ماا يرضيك

[ احجر . ] 99 – 98 /

وإن شغلك الشيطان بالوساوس والشكوك فقل:

[ احديد . ] ٠ /

[البقرة.]١86/
ره » أخرجه مسلم(.)٢
«ال َله َم اغفر ي ذنبي ك َله د َقه وج َله وأ َوله وآخره وعانيته و َ

[ الفرقان.]٠٤/

اللهم يا عام اخفيات  ،ويا رفيع الدرجات  ،يا سابغ النعم  ،ويا دافع النقم  ،أسألك عافية

أقوى ها عى طاعتك  ،وعبادة أستحق ها جزيل مثوبتك.

اللهم يا من أظهر اجميل  ،وسر القبيح  ،أسألك العفو والعافية ي الدنيا واآخرة .
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )٤8٠

٢5٠

احق
قال اه تعاى :

[امؤمنون . ] ٢٢6/

اه  هو الرب احق الذي تفرد بالبقاء الدائم ،اجامع للخر وامحامد كلها ،الذي له اأساء
احسنى ،والصفات العى ،وامثل اأعى.

هو سبحانه احق الذي ا شك فيه و ا ريب ،هو احق ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله ،ا إله

غره ،وا رب سواه:

[ يونس . ] ٠١ /

وهو سبحانه احق  ،امعبود بحق  ،وا معبود بحق سواه  ،وكل معبود سواه باطل :
[ احج. ]6١/

وهو سبحانه احق الذي أنزل الكتاب باحق  ،وأرسل الرسل باحق  ،وحكم خلقه باحق ،

وحكم بينهم باحق  ،وهو سبحانه احق امبن ا إله إا هو.

واحق أعظم أساء اه احسنى وأعاها وأحسنها  ،وإليه تنتهي ميع اأحكام والعلوم

كلها قاطبة :

[طه. ]٢٢٤/

فسبحان املك احق امبن  ،الذي ا تستطيع العقول اخروج عن حكمه  ،وا تستطيع اأبدان

اخروج عن ملكه وأمره  ،ومتى رامت ذلك سلبها التوفيق  ،وعزها عن مرادها  ،وقهرها بأمره ،

[ اأعراف . ] 5٤ /

فأرعت إى مراده :

وهو سبحانه احق الذي أظهر بصفاته أنه احق ،وأودع احق والتوحيد ي قلوب العارفن،
وجعله سفر ًا بينه وبن عباده ،مؤدي ًا عنه شهادة احق بأنه احق . 
وأنار سبحانه قلوب امؤمنن باحق  ،فرأت احق وأحبته  ،وعظمته وأطاعته ،وخرت

ساجدة باحق للحق : 

[ الزمر . ] 9 /
٢5٤

فسبحان الكريم احق  ،الذي أرسل رسله باحق  ،ليعم ميع امكلفن باحق ،وينر الطريق

للسالكن إليه ،ويقطع جدل امخاصمن فيه ،ويدحض حجج امعاندين للحق:

ﰀ [اجاثية.]١١/

وما كان من كال املك احق الذي له اأساء احسنى  ،والصفات العى ،أن يكون له

حب وبغض ،ورى وسخط ،اقتى ذلك أن يكون له أمر وهي ،ومأمور ومنهي ؛ أنه
ملك يأمر وينهى كا يشاء  ،با شاء  ،متى شاء.

وما كان ابد من إباغ أوامر املك إى خلقه  ،أرسل برمته الرسل باحق ،وأنزل الكتب باحق ،

فمن قبل احق  ،أحبه احق  ،واستعمله فيا حبه ويرضاه.

ومن رد احق  ،أبغضه احق سبحانه وخذله ،فاستعمله الشيطان فيا يبغضه احق ويكرهه ،فأحبط

اه عمله:

[ حمد . ] ١8 /

وكان من مام احكمة واحكم باحق أن يثيب اه امحسن  ،ويعاقب اميء كا قال

سبحانه :

[النجم.]٠٢/

فكل ما أمر اه ورسوله به ،وكل ما أحبه اه ورسوله فهو احق  ،وثوابه اجنة ،ورضوان

الرب  ،وكل ما هى اه ورسوله عنه ،وكل ما أبغض اه ورسوله فهو الباطل  ،وجزاؤه النار ،

وسخط الرب.

فكل طاعة يفعلها العبد من الرمن ورضوانه ،وكل معصية من النفس والشيطان الذي

حذرنا اه منه بقوله:

[فاطر.]6/

وا فاح وا نجاة للخلق إا بطاعة الرمن  ،ومعصية الشيطان :
[يونس. ]٠5/

وكل طاعة ومعصية  ،وكل خر ور  ،وكل حق وباطل  ،كل ذلك ا يقع من العباد إا بإذن اه

ومشيئته وعلمه لكن اه حب احق واخر والطاعات  ،ويأمر بذلك  ،ويرى به  ،ويكره الباطل
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والر وامعاي ،وينهى عنه وا يرضاه :
[ الزمر. ]٠/

والرسل والكتب تبن للناس هذا وهذا:

[ التكوير . ] ١9 – ١8 /

فسبحان املك احق  ،واإله احق  ،الذي مأ أركان الوجود كلها بعظمته وجاله ،ورمته
وإحسانه ،وشمل أقطار الكون كلها بحكمته وقدرته وعلمه ،وقهر ميع امخلوقات لطاعته

وعبادته وحده ا ريك له ؛ أنه وحده احق  ،وكل معبود سواه باطل:

[ احج . ] 6١ /

وهو سبحانه املك احق  ،الذي حكم بن عباده يوم القيامة باحق والعدل واإحسان ،الديان

الذي حاسب اأولن واآخرين عى أعاهم  ،ثم جازهم عى ما قدموا ي حياهم الدنيا
من أعال ،إن خر ًا فخر  ،وإن ر ًا فر:

[ الزلزلة . ] 8 – 6 /

وهو سبحانه احق الكريم  ،الذي يضاعف احسنات ،وا يظلم أحداً مثقال ذرة:

[النساء.]٤٠/

وهو سبحانه الديان  ،مالك يوم الدين  ،مالك يوم احساب واجزاء عى اأعال ،وله احمد

عى العدل والرمة واإحسان:

[الفاحة.]٤-١/

وهو سبحانه احق الديان  ،الذي جازي ك ا ً بعمله  ،ويقتص للمظلوم من الظام،

ومن السيد لعبده  ،ومن القوي للضعيف .

وإذا حكم اه يوم القيامة فا ظلم وا جور:

[ غافر . ] ٢٠ /

فسبحان املك احق  ،الذي أحى ميع أعال عباده ،ثم حكم الديان بينهم يوم القيامة
بالعدل واإحسان ويوفيهم ميع ًا أجورهم  ،ويزيدهم من فضله:
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[ آل عمران .]٠٠/

وعن عبد اه بن أنيس  قال :سمعت رسول اه ﷺ يقول « :يـحر النَاس يوم القيامة أو قال
العباد عرا ًة غر ًا ه ًا » قال  :قلنا  :وما ه ًا؟ قال « ليس معهم يء  ،ث َم ينادهم بصوت

يسمعه من بعد كا يسمعه من ق ـــ رب  :أنا املك  ،أنا الدَ َيان » أخرجه أمد والبخاري ي اأدب امفرد (.)٢

وهو سبحانه املك احق الذي يضع اموازين يوم القيامة ؛ إظهار ًا لعدله بن خلقه:

[ اأنبياء . ] ٤٠ /

واعلم رمك اه أن الديان احق سوف حاسبك عى ميع أعالك ،فحاسب نفسك ي

الدنيا ما دمت تستطيع ،فأنت ي دار امـهلة والعمل  ،قبل أن موت وترى العمل ،وا
تستطيع التوبة والندم:

[ آل عمران .] ٢٠٠ – ٢٠6 /

وعن أي ذر  عن النبي ﷺ فيا روى عن اه تبارك وتعاى قال  « :يا عبادي إنَا هي أعالكم
أحصيها لكم ث َم أو ِفيكم إ َياها فمن وجد خر ًا فليحمد اه  ،ومن وجد غر ذلك فا يلوم َن إ َا
نفسه» أخرجه مسلم (.)١

واه  هو املك احق الذي يـحق احق ،ويبطل الباطل ،وحكم بن عباده بالعدل واإحسان،
ويأمرهم بالعدل واإحسان والفضائل  ،وينهاهم عن الظلم والبغي والرذائل:

[النحل. ]9٠/

وهو سبحانه احق الذي ا أعدل منه  ،وا أقسط منه  ،فهو الذي عدل ي حكمه وأمره  ،وعدل

وأحسن ي ثوابه وعقابه  ،الذي يأمر بالقسط  ،وحب أهله كا قال سبحانه:
[ احجرات . ] 9 /

( )٢حسن /أخرجه أمد برقم ( ،)٢6٠٤١وهذا لفظه  ،وأخرجه البخاري ي اأدب امفرد برقم (.)9٠٠

( )١أخرجه مسلم برقم (. )١5٠٠

٢5٠

فتبارك اه رب العامن الذي ما من يء خ ل قه إا وهو موزون بميزان العدل

والقسط ،وتعاى اه عن اإمال وامجازفة  ،وتنزه اه عن احيف واجور:

[ النساء. ]٤٠/

واعلم أن كل يء ي خزائن احق سبحانه موزون بقدري نوعيته وكميته،ومكانه وزمانه،

وصورته:

واه  هو احق الذي عدل ي ميع أفعاله ،وعدل ي ميع أحكامه.

[ احجر . ] ١٢ /

فهو احق  ،وقوله احق ،وفعله احق  ،ودينه احق.

يبسط ويقبض  ..ويعطي ويمنع  ..ويرفع وخفض  ..ويعز ويذل  ..ويقدِ م ويؤخر ..ويكرم
وهن  ..وحيي ويميت  ..وهدي ويضل  ..ويعاي ويبتي.

هو احق الذي لو عذب أهل ساواته وأراضيه كان ذلك بحكم العدل  ،ولو ن َعم أهل ساواته
وأراضيه كان ذلك بحكم الفضل:
[ يونس . ] ٤٤ /

فسبحان املك احق امبن  ،الذي كل ما نراه وماا نراه من خلوقاته فهو احق ،وكيفا

رف حكمه وتدبره فهو العدل والرمة فافهم ،فإن م تفهم
كان فعله فهو احكمة ،وكيفا َ
فابك عى اجهل حتى يفهمك من منعك أن تفهم  ،فافهم

[ طه . ] ٢٢٤ /

 التعبد ه  باسمه احق :

اعلم وفقك اه معرفته وطاعته أن معرفة احق  من أعظم العلوم وأرفها وأنفسها.

وبإصابة اح ق ي ااعتقاد والقول والعمل تنال رف الدنيا واآخرة ،وتسعد بدخول
اجنة ،والنجاة من النار  ،ورضوان الرمن.

وباتباع من أمر باحق تنال معرفته ،وترف بحسن عبادته ،وبمعرفته  بأسائه وصفاته حبه،

وتعظمه ،وتسكن إليه ،وتذوق حاوة اإيان به ،ولذة مناجاته.

فاجتهد رمك اه ي طلب معرفته  ،وااعتذار عن التقصر ي حقه :
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[حمد. ]٢9/

واعرف احق العظيم الذي خلق اه به كل يء ،وأقام به كل يء ،ونفذ به حكمه

وتدبره  ،وعدله وإحسانه ،وفضله ورمته.

وبه أضل وهدى ،وبه أمر وهى ،وبه أبعد واصطفى ،وبه ابتى وعاى ،وبه أمات وأحيا ،وبه

خذل ونر ،وبه مد نفسه  ،وبه أظهر كال قدرته وعلمه:

[ الطاق . ] ٢١ /

وإذا عرفت املك احق بأسائه وصفاته وأفعاله ،فاعلم أنك عبده  ،وللملك عى عبيده حقوق

كثرة تقابل إنعامه عليهم  ،وإحسانه إليهم ،وتليق بجاله وعظمته.

فحقه سبحانه ازم لك أها العبد ي ظاهرك وباطنك ،وي أولك وآخرك ،فهو الذي خلقك

وصورك ،وأنشأك ورباك ،وهداك وحفظك من اآفات.

نعمه عليك سابغة ظاهرة ،وي ميع أمورك وأحوالك شائعة.

وحقه عليك ي كل نعمة جاد ها عليك واجب  ،فأطعه واعبده  ،وا تشغلك نعمه عليك عن عبادته

وطاعته:

[اانفطار.]8 –6/

واعلم أن له احمد وحده أن هداك لإسام  ،وأذن لك بذكره  ،وسمح لك بعبادته ،

وأقامك ي طاعته ،وأعانك عى ذكره وشكره وحسن عبادته ؛ لتنال بذلك امزيد من

فضله ،وتسعد برضوانه والقرب منه:

[ احجرات ] ٢٠ /

.

واعلم أن الذي يثقل ي اميزان يوم القيامة هو احق ،والذي خف فيه هو الباطل ،فثـ ِقل

ميزانك باإيان والطاعات  ،وإا خف بضد ذلك:

[ الزلزلة . ] 8 – 6 /

ووف قسطه وحقه حسب طاقتك :
وأقم اليوم ميزانك ،وأعط القسط من نفسك لربك ،
ّ
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[ احج .] ٠8 /

واستغفر احق سبحانه ما عجزت عنه ،واعتذر له من ضعفك عن القيام بحقه ،واطلب

منه العفو عن جرأتك عى معصيته وهو يراك:

[النساء . ] ٢٢٠/

وكن قائ ً
ا باحق والقسط والعدل ي حق نفسك  ،وي حق غرك  ،وعليك بالعدل واإحسان ي
ميع أمورك  ،وي أقوالك وأفعالك ،واستفرغ كل أوقاتك ي ذلك.

واعلم أنه ليس لك هناك إا ما قدمته هنا  ،وبميزانك اليوم يوزن لك غد ًا :

[اأنبياء.]٤٠/

وسبح بحمد ربك القائم بالقسط والعدل ي خلقه وأمره  ،واصر عى ما أصابك  ،وإن

ظلمك اخلق فاعدل وأحسن ؛ لتنال عبودية الصر واإحسان:

[ يوسف . ] 9٠/

وسبح بحمد احق الذي خلقك ي أحسن تقويم ،وزودك بالسمع والبر ،وخصك بالعقل

والفكر ،وير لك العلم والعمل :
[ الضحى . ]٢٢-6/

وإياك أن تشغل قلبك وجوارحك ي غر طاعة ربك ،فأنت عبده  ،وليس لك إا امتثال
[مريم. ]65/

أمره:

فمن حق احق عليك سبحانه أن تطيعه وا تعصيه  ،وأن تذكره وا تنساه  ،وأن ترجوه وا
ترجو أحد ًا سواه  ،وأن خافه وا خاف أحد ًا سواه :
[ امائدة. ]٠/

ومن حقه عليك أن تعرفه بأسائه احسنى  ،وصفاته العى ؛ لتدعوه ها  ،وتعبده بااتصاف ها

كا أمر :

[ آل عمران . ] ٠9/

٢6٠

ومن حقه سبحانه عليك أن تـج ّل مقامه وجاله  ،وعظمته وكريائه  ،وأن تشفق من غضبه
وسخطه ومقته ،وأن تفر من عدوه إليه ،ومن معصيته إى طاعته:

[ الذاريات . ] 5٢ -5٠ /

ومن حقه عليك أن تعرف إحسانه إليك  ،وفضله عليك  ،وتودده إليك ؛ لتشكر احق عى

جزيل عطائه وإحسانه:

[ إبراهيم .] ٠ /

ومن حق احق عليك أن تنظر ي ملكوته العظيم  ،وإبداعه العجيب  ،و تتصفح حكمته ي

خلقه ،وقدرته ي صنعه ؛ لتعظمه وتشهد له بوحدانيته:

[ يونس . ]٢٠٢/

ومن حقه سبحانه عليك أن تنظر ي كامه العظيم  ،وتتلو كتابه الكريم ؛ لتعرف اخالق احق

بأسائه وصفاته  ،وتفهم مراده منك  ،ومرادك منه :

[حمد.]١٤/

ومن حقه سبحانه عليك أن تظهر حقه عليك ي ميع أحوالك ظاهر ًا وباطن ًا  ،ي إسامك
وإيانك ،وي صدقك وإخاصك ،وي ميع أقوالك وأفعالك وأحوالك:

[ اأنعام.] ٢6٠ – ٢6١ /

واعلم وفقك اه لطاعته أن حق اه عليك ي باطنك أربعة أقسام:

اأول  :حق اه عى القلب  :بأن يؤمن باه  ،ويصدق به  ،ويقر بأن اه ا إله غره  ،وا رب

سواه  ،وا أحد مثله  ،له اأساء احسنى ،والصفات العى  ،وامثل اأعى ،وله اخلق
واأمر وحده ا ريك له :

[ يونس. ]٠/

الثاي  :حق اه عى العقل :بأن يعرف الرب  بأسائه وصفاته وأفعاله  ،ويعرف ما أنزل

ي كتبه ،وما أرسل به رسله ؛ من أمره وهيه  ،ووعده ووعيده  ،ويعرف مائكته وكتبه

ورسله ،ليكمل إيانه بمعرفة احق  ،وما أمر به احق :
٢6٢

[ احديد.]٢٠-٢6/

الثالث :حق اه عى الروح  ،وهو ااستسام ه بالتوحيد  ،واانقياد له بالطاعة  ،والراءة من

الرك وأهله :

[ الزمر. ]٠-١/

الرابع :حق اه عى النفس  ،وحصل باخضوع واخشوع للعزيز اجبار ،واافتقار إليه ،

واانكسار بن يديه  ،والصر عى طاعته ،والصر عن معصيته ،والصر عى أقداره ،والرغبة

إليه  ،وامحبة له ،والرجاء له  ،واخوف منه  ،وحسن عبادته ،والنصح لعبادته ،والرمة

خلقه:

فهذه صفات أولياء اه فاحق هم:

[ امؤمنون . ]٢٢-٢/

[ اأنبياء . ] 9٠ /

واعلم رمك اه أن املك احق يملك نفسك وروحك وجسدك  ،ويملك سمعك وبرك

وعقلك  ،ويملك وقتك ومكانك ولسانك.

فارغب إى احق سبحانه أن يستعمل لسانك بذكره  ،والدعوة إليه  ،وتعليم رعه ،ويستعمل

ميع جوارحك بطاعته  ،وحسن عبادته  ،ويستعمل عقلك ي التفكر ي آياته وخلوقاته  ،وأن
جعل لك اأرض مسجد ًا  ،واحياة مربح ًا :
[ اإراء.]8٢-8٠/

واعلم أن أحق احق أن تعلم أنك عبد للحق سبحانه  ،فتؤمن به وتوحده  ،وأن تعمل باحق

الذي أنزله  ،وتدعو إى احق الذي أمرك بإباغه خلقه  ،وما سوى ذلك باطل وخران :
٢6١

[ العر . ] ٠ – ٢ /

وتفكر ي ملك ربك العظيم  ،وتدبر آياته وآائه  ،ترى بقلبك اخالق فوق امخلوق  ،وامصور

يصور الصور.

وترى اخالق خلق  ،والرازق يرزق  ،والرمن يرحم  ،والعليم يع ِلم  ،واملك يدبر:

[ احج.] ٠ – 5/

وإذا عرفت ربك بأسائه وصفاته وأفعاله فاعبده كا يليق بجاله وعظمته ،واشكره عى

إحسانه وفضله ،فهو احق الواحد اأحد الصمد وحده ا ريك له:
[مريم. ]65/

واعلم أن احق سبحانه يسمع ويرى كل يء  ،وا يعزب عنه مثقال ذرة ي ملكه العظيم

الواسع ،فتب إى ربك العظيم من التقصر ي أداء حقوقه  ،وحقوق عباده  ،وتب إليه من انتهاك
حرماته  ،ولاوز حدوده :

[ النور ] ٠٢ /

.

[ اأعراف . ] ١٠ /

[آل عمران.]5٠/

السموات واأرض  ،ولك
« ال َله َم لك احمد أنت نور َ
السموات واأرض  ،ولك احمد أنت ق َيام َ
السموات واأرض ومن فيه َن  ،أنت احق  ،ووعدك احق  ،وقولك احق ،
احمد أنت رب َ

الساعة حق .
ولقاؤك حق  ،واجنَة حق  ،والنَار حق  ،و َ
ال َله َم لك أسلمت  ،وبك آمنت  ،وعليك توكَلت  ،وإليك أنبت  ،وبك خاصمت  ،وإليك حاكمت،
فاغفر ي ما قدَمت وأ َخرت  ،وأررت وأعلنت ،أنت إهي ا إله إ َا أنت » متفق عليه (.)٢

اللهم أنت أحق من عبد  ،وأحق من شكر  ،وأرأف من ملك  ،وأجود من سئل  ،وأرحم من

رحم  ،فاغفر لنا وارمنا برمتك يا أرحم الرامن.

( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ، )٢٢١٠ومسلم برقم ( ، )٠69واللفظ له .

٢6٠

امبيـ ـ ـن
قال اه تعاى:

اه  هو احق امبن نفسه با أظهر من دائل وجوده وقدرته ووحدانيته.

[ النور.] ١5 /

امبن لأبصار و البصائر شواهد الوحدانية  ،وآيات الربوبية  ،وعلوم اإهية.

وهو سبحانه امبن  ،الذي يوضح احق  ،ويظهره ويكشفه لعباده بإقامة الراهن عليه ،ليفصل به

احق من الباطل ،ويرحم به من شاء من عباده:

[ النحل. ] 89 /

وهو سبحانه احق امبن الذي ب َن لعباده أساءه وصفاته  ،وأفعاله ي خلوقاته  ،ليعرفوه
ويعبدوه وحده ا ريك له :

[ الطاق . ] ٢١ /

وهو سبحانه احق امبن  ،الذي أعطى البيان لإنسان:

[ الرمن .] ٤ – ٢ /

وهوسبحانه احق امبن،الذي َبن بوحيه امنزل،ورسوله امرسل ﷺ،كل مايصلح به
[ آل عمران.]٢٠8/
العبادي الدنيا واآخرة:

البن أمره ي الوحدانية والعظمة ،واجال
فسبحان املك احق امبن  ،واإله احق امبنِ ،
والكرياء ،الذي له اأساء احسنى  ،والصفات العى ،وامثل اأعى ي السموات واأرض:

[ احج.]6١/

وسبحان املك احق امبن  ،الذي َبن خلقه سبيل الرشاد  ،وكشف هم الراط
ووضح ه م اأعال الصاحة التي ينالون ها الثواب  ،وكشف
امستقيم  ،ليسلكوه إليه َ ،

هم اأعال السيئة التي يستحقون ها العقاب ؛ أنه الكريم الرحيم الرؤوف بعباده:

[ النساء . ] ١6 /
٢6٤

واعلم أن اخلق ما قرت أفهامهم عن إدراك كنه بارئهم  ،مع ما فرضه عليهم من وجوب

معرفته،بن هم سبحانه أساءه وصفاته  ،با أظهره من امخلوقات العظيمة  ،واآيات الكريمة،
َ

الدالة عى معرفة ذاته وأسائه وصفاته:

[اأنعام.]٢٠٠ -٢٠١/

فسبحان من َبن أساءه احسنى  ،وصفاته العى  ،ي ميع خلوقاته وأوامره الكونية
والرعية  ،التي تدل عى كال علمه وقدرته  ،وتشهد بوحدانيته.

أبان سبحانه كل يء خلقه با خصه به من الصفات ،وأنزل كتابه امبن مبين ًا مراده من خلقه،

وأرسل رسله لبيان ما ي كتابه ،حتى أظهر احق من الباطل ،وبن التوحيد من الرك  ،وبن

اخالق من امخلوق  ،والقادر من العاجز:

[النحل.]٤٤/

فانظر وتفكر ي هذا الكون العظيم  ،لده كله أعاه وأسفله  ،مشر ًا بأجزائه وملته إى

أساء اه احسنى ،وصفاته العى.

واأساء والصفات تشر إى املك احق امبن:

[ق. ]8 -6/

وإذاعرفت هذا عرفت ام لك احق امبن،وماذا جب له من التوحيد،والتعظيم،والعبادة.
وإذا تبن لك الطريق  ،واستبان لك السبيل:

[ الروم . ] ٠٠ /

 التعبد ه  باسمه امبن :

اعلم هداك اه معرفته أن اه هو احق امبنَ ،بن نفسه با أظهره من أسائه وصفاته ي

خلوقاته وآياته.

وبن ما حب وما يكره ،وما يرضيه وما يسخطه  ،وما يقبله وما ا يقبله .
َ
٢65

فعليك بمعرفة ربك بأسائه وصفاته ،وعبادته بموجبها ،وإحسان العبادة من يسمعك ويراك:

[ حمد . ] ٢9 /

وعليك بمعرفة ما تـقـ َر ب به إى مواك ،وتنجو به من عذابه ،من أمره وهيه ،وحاله
وحرامه  ،ووعده ووعيده ،ومواعظه وأحكامه وأخباره.

فقد َبن ذلك كله ي كتابه الكريم  ،وسنة رسوله اأمن :
[ النحل. ] 89/

ثم اعمل با علمت ،وب ِينه للناس  ،وأحس ن إليهم كا أحسن اه إليك  ،وع ِلمهم كا
ع َلمك اه  ،تكن من الربانين:
[آل عمران.] ٠9/

وبن رسوله ﷺ أحسن ما يتقربون به إى
واعلم أن اه َبن ي كتابه مراده من عبادهَ ،
رهم ،فب ِن أنت خلقه ذلك ،وع ِلم عباده ما ع َل مك اه  ،وثواب ذلك عائد عليك ،عسى
أن حر ي زمرة العلاء  ،تلو اأنبياء ،شاهد ًا عى الناس مع الشهداء باحق امبن:

[ امجادلة .]٢٢/

وإذا وهبك اه نعمة العلم بأسائه وصفاته  ،والعلم بدينه ورعه  ،وحاله وحرامه  ،وثوابه

وعقابه  ،فب ِينه للناس  ،واعبد ربك بمقتضاه  ،تفوز برضاه :
[ إبراهيم. ]5١/

وإياك وكتان العلم إن وجدت له سائ ً
ا  ،أو ألفيت له طالب ًا  ،أو تبينت له موضع ًا ،فكاتم

البينات من العلم واهدى ملعون ي كتاب اه  ،ويلجم بلجام من نار يوم القيامة :

[ البقرة . ]٢6٠ –٢59/

اللهم أرنا احق حق ًا  ،وارزقنا اتباعه  ،وأرنا الباطل باط ً
ا  ،وارزقنا اجتنابه،يا أرحم الرامن .

٢66

[ طه.]١8 – ١5/

« ال َله َم إ ِي أعوذ بك من العجز والكسل  ،واجبن والبخل  ،واهرم وعذاب القر.
ال َله َم آت نفي تقواها  ،وزكِها أنت خر من زكَاها  ،أنت وليها ومواها.

ال َله َم إ ِي أعوذ بك من علم ا ينفع،ومن قلب ا يـخشع،ومن نفس ا تشبع  ،ومن دعوة

ا يستجاب ها » أخرجه مسلم (.)٢

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حول به بيننا وبن معاصيك  ،ومن طاعتك ما تبلغنا به

جنتك  ،ومن اليقن ما هون به علينا مصائب الدنيا .

اللهم متعنا بأساعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا  ،واجعله الوارث منا يا أرحم الرامن .

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١٠١١

٢6٠

اح ـ ـي
قال اه تعاى:

[ البقرة ] ١55 /

.

اه  هو احي القيوم الذي ا تأخذه سنة وا نوم ،الذي حياته كاملة ،ليست مسبوقة بعدم  ،وا
يلحقها زوال ،وا يعرها نقص أو عيب.

فهو احي الذي تستلزم حياته ميع صفات الكال  ،من السمع والبر  ،والعلم والقدرة،

والكرم والرمة  ،واإرادة وامشيئة  ،وغر ذلك من اأساء احسنى والصفات العى:

[ طه . ] 8 /

ومن هذا شأنه  ،وهذه صفاته  ،هو الذي يستحق أن يطاع ويعبد  ،ويركع له ويسجد ،ويذكر
ويـحمد:

[ غافر . ] 65 /

أما احي الذي يموت  ،أو اميت  ،أو اجاد  ،فكل هؤاء  ،وميع امخلوقات ا
يستحقون شيئ ًا من العبادة ؛ أهم من العبيد الفقراء  ،الذين م يكونوا شيئ ًا  ،ثم خلقهم اه

:

[ النحل . ]١٢-١٠/

بل امستحق للعبادة هو احي الذي ا يموت ،فأخلص له العبادة:

[الفرقان . ] 58 /

فسبحان احي القيوم الذي خلق احياة ي كل حي فصار حي ًا.

أحيا اأرض بالنبات ،وأح يا اأجساد باأرواح ،وأحيا القلوب باإيان:

[ يس . ] ٢١ /

٢68

واعلم وفقك اه معرفته وعبادته  ،أن احي القيوم من أعظم أساء اه ،وعليها مدار ميع

اأساء احسنى  ،وميع صفات اه راجعة إليها  ،ويرجى أن يكونا ما اسم اه اأعظم

الذي إذا سئل به أعطى ،وإذا دعي به أجاب.

فاحي جامع لصفات الذات كالسمع والبر والعلم والقدرة وغرها .

والقيوم جامع لصفات اأفعال كاخلق والرزق  ،واإحياء واإماتة  ،والعفو والرمة

وغرها :

[ آل عمران . ] ١ /

فسبحان احي القيوم القائم بنفسه  ،امقيم خلقه خلق ًا  ،ورزق ًا  ،وتدبر ًا.

وسبحان احي القيوم ،الذي خلق احياة واأحياء ،الذي حيي ويميت ،الذي خلق كل يء،

وأحكم صنع كل يء ،وأحاط علمه وقدرته بكل يء:

[ الزمر . ] 6٠ – 6١ /

فسبحان احي القيوم الذي حيي كل ميت ،ويميت كل حي ،فليس يميت احي قاتله  ،وا

حيي احي تاركه  ،بل اه وحده الذي حيي ويميت ؛ أنه وحده الذي يملك احياة واموت:

[ ق . ] ٤٠ /

وهو سبحانه احي الذي خلق احياة ي كل حي  ،وخلق اموت ي كل ميت:

[ التوبة . ] ٢٢6 /

 التعبد ه  باسمه احي :

اعلم أن مقاليد اأمور كلها بيد احي القيوم وحده ا ريك له.

فاسأله أن يرزقك احياة الطيبة ي الدنيا واآخرة  ،وأن حيي قلبك باإيان  ،وحيي جسدك

باأعال الصاحة  ،ويلبسك لباس التقوى :

[ اجمعة . ] ٤ /

ونور قلبك باإيان  ،فهو يريد منك أن تكون عبد ًا
وإذا خصك احي القيوم هذه النعمة فأحياك َ ،
ا بن يديه بالعبادة  ،وقائ ً
حي ًا قائ ً
ا بن خلقه بالدعوة إى اه  ،واإحسان إليهم  ،وإصاح ذات بينهم،
٢69

وهذا مقام اأنبياء والرسل صلوات اه وسامه عليهم :

[فصلت.] ٠٠/

واشكر احي القيوم عى إحسانه ،وامده عى هدايته ،ولوا ذلك لكنت من اأموات

اخارين:

[اأنعام.]٢١١/

والزم باب العبودية للحي القيوم  ،فإنه يراك ويسمعك  ،وا مل فتقعد عن العمل  ،فتحرم ما

حب  ،فالطالب إذا عرف قدر ما يطلب  ،هان عليه قدر ما يبذل فيه:
[ الروم . ] ٠٠ /

واعلم ن َور اه قلبك باإيان أن حياة القلوب أعظم من حياة اأبدان  ،فحياة القلوب بالتوحيد ،
واإيان باه والعمل الصالح من أعظم اهبات التي خص اه ها من يعلم أنه يزكو ها:

[ آل عمران . ] ٠٤ /

وهذه احياة أعظم نعم اه عى عباده ي الدنيا واآخرة ؛ أها تكشف عن البرغطاءه،

وتزيل عن السمع وقره ،وترفع عن القلب أكنَته.

فيبر العقل حقائق امخلوقات ،وينظر إى آيات ربه ،ويبر شواهد وحدانيته ،ويسمع شهادة

الشاهدين بالوحدانية  ،فيستجيب لربه احي القيوم:

[ اأنفال . ] ١٤ /

وهذه احياة الطيبة  ،والكلم الطيب  ،والعمل الطيب  ،واخلق الطيب  ،تطيب النفوس  ،وتنرح

الصدور  ،وتطمئن القلوب  ،وتنجي عنها ظلات الرك والشبهات  ،وتنفتح ها طرق اخر ،
وأبواب الر  ،فترق بنور رها  ،فرى احق حق ًا  ،والباطل باط ً
ا:
[ الرعد . ] ١8 /

واعلم أنه إذا خالط اإيان بشاشة القلوب،ومازج نوره حم اإنسان ودمه،صار حي ًا حياة أخرى.

٢٠٠

فأبر بعد العمى  ..وسمع بعد الصمم  ..ونطق بعد البكم  ..وذكر بعد الغفلة  ..وأطاع ربه بعد

امعصية :

[اأنعام.]٢٠٤/

واعلم أها احبيب أنك إن حييت هذه احياة ي الدنيا  ،م مت أبد ًا إا موتة النقلة من دار

الدنيا إى الدار اآخرة  ،ثم تصر إى حياة النعيم أبد اآباد ،ي ملك ا تستطيع أن تتومه ،

فكيف تستطيع أن تصفه:

[ السجدة . ] ٢٠ /

ومن طاب قلبه  ،طاب عمله  ،وطاب مقامه :

[ النحل. ]9٠/

وإن حرمت هذه احياة ي هذه الدار  ،بقيت فيها قلي ً
ا بحياة تضاهي حياة البهائم واأنعام  ،ثم
موت بعد موتة الكفر التي كنت فيها،ثم يبعثك ربك ا إكرامك،بل ليجازيك بسوء أفعالك :
[طه.]٠5–٠٤/

واعلم أن خشية اه إنا حصل للعبد بالعلم النافع ،وقوة اليقن ،وكال اإيان ،ومنه خرج

ثمرة التوحيد ،وتثمر كل عمل صالح ،وثواب من الرب جزيل ،ونعيم من الكريم دائم:

[ فصلت. ] ٠١–٠٠/

ففرغه ما أمرت به  ،واطلب صاحه،
واعلم أن صاح قلبك هو امراد منك  ،وعليه مدار أمرك ِ ،

فجميع طرقك إى ربك مفتقرة إليه ،وا يتم يء بينك وبن ربك إا به  ،فامأه باإيان  ،لني
منه أحسن الثار واأعال واأخاق .

عن النعان بن بشر  أن النبي ﷺ قال « :أا وإ َن ي اجسد مضغ ًة إذا صلحت صلح اجسد

كله وإذا فسدت فسد اجسد كله أا وهي القلب » متفق عليه (.)٢

( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ، )5١ومسلم برقم (. )٢599

٢٠٢

وتوجه بعبادتك للحي القيوم  ،الذي يراك حن تقوم ،وأخلص ميع أعالك له ،وا ترك
معه فيها أحد ًا  ،فإنك قادم عليه  ،وراجع إليه:

[طه.]٢٢٢/

[نوح.]١8/

« ال َلهـ َـم لــك أســلمت  ،وبــك آمنــت  ،وعليــك توكَلــت  ،وإليــك أنبــت  ،وبــك خاصــمت  ،ال َلهـ َـم إ ِي
أعــوذ بع َزتــك ا إلــه إ َا أنــت أن تض ـ َلني  ،أنــت احــي ا َلــذي ا يمــوت  ،واجــن واإنــس يموتــون »

متفق عليه (.)٢

« ال َله َم أصلح ي ديني ا َلذي هو عصمة أمري  ،وأصلح ي دنياي ا َلتي فيها معاي  ،وأصلح
ي آخري ا َلتي فيها معادي  ،واجعل احياة زياد ًة ي ي ك ِل خر  ،واجعل اموت راح ًة ي من

ك ِل ر » أخرجه مسلم (.)١

« يا حي يا قيوم برمتك أستغيث  ،أصلح ي شأي ك َله  ،وا تكلني إى نفي طرفة عن » أخرجه النسائي

ي الكرى (.)٠

اللهم يا حي يا قيوم اجعل احياة زيادة لنا ي كل خر  ،واجعل اموت راحة لنا من كل ر ،

برمتك يا أرحم الرامن .

( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم (  ) ٠٠8٠ومسلم برقم ( )١٠٢٠واللفظ له.
( )١أخرجه مسلم برقم (. )١٠١٠
( )٠صحيح /أخرجه النسائي ي الكرى برقم ( ،)٢٠٤٠5انظر السلسلة الصحيحة رقم (. )١١٠

٢٠١

القيـ ـ ـوم
[ آل عمران . ] ١ /

قال اه تعاى:

اه  هو احي القيوم ،القائم الدائم الذي ا يزول ،القائم بنفسه  ،الذي ا حتاج ي
قيامه ودوامه إى أحد.

وهو سبحانه القيوم الذي قام بنفسه ،واستغنى عن ميع خلوقاته ،الذي افتقرت إليه

ميع امخلوقات ،فا قيام ها إا بإقامة احي القيوم ها.

فهو احي القيوم الذي خلقها  ،وأحياها  ،وأقامها  ،ورزقها  ،وحفظها وأبقاها :

[ فاطر . ] ٢5 /

وهو سبحانه القائم عى كل نفس با كسبت رقاب ًة وخلق ًا ورزق ًا وعل ً
ا وتدبرا.

وهوسبحانه القائم عى الراط امستقيم  ،الذي هواحكمة والعدل واإحسان  ،الباقي

بعد فناء كل يء :

[ الرمن.]١٠ – ١6/

فسبحان احي القيوم الذي كل يء قائم به،مستسلم له،خاضع لعزته ،متصاغر لكريائه،

متذلل لعظمته ،مسبح بحمده  ،مطيع أمره .

وهو سبحانه قيوم السموات واأرض،القائم للخائق بجميع معاي وجودها،احافظ ها،

امرف أحواها ،احاكم ها  ،الرحيم ها  ،امالك ها وحده ا ريك له:

[ آل عمران . ] ٢8 /

قيوم ا ينام  ،وا ينبغي له أن ينام  ،وكيف ينام وهو سبحانه القائم بجملة اخليقة ،

[ آل عمران . ] ١ /

وتدبر أمورها ملة وتفصيا:

وقيام كل يء بأمره  ،وبقاء كل يء بإذنه  ،من صغر وكبر  ،وعال وسافل  ،فلو رفع

عنه أمر البقاء لزال وانعدم فورا:

[ فاطر . ] ٤٢ /
٢٠٠

خلق سبحانه ميع امخلوقات  ،وأبدعها عى غر مثال سابق ،وجعلها مظهر ًا أسائه

وصفاته ،شاهدة بتوحيده  ،مسبحة بحمده ،ثم سوف يفرق اجمع  ،وتزول اآثار ،ويبقى اه

[ القصص . ] 88 /

وحده ا ريك له:

فسبحان القائم بنفسه ،القائم بخلق اخلق ،القائم بقسمة أرزاقهم  ،وتريف

أحواهم ،وحرهم وحساهم :
[ مريم ] 95 – 9٠ /

.

وهو سبحانه احي القيوم  ،الذي لكال حياته وقيوميته ا تأخذه سنة وا نوم ،القائم
بنفسه فا حتاج إى غره.

مالك املك  ،الذي لكال ملكه ا يشفع عنده أحد إا بإذنه.

العام بكل يء  ،الذي لكال علمه ا يعزب عنه مثقال ذرة .

سبحانه ما أعظم قدرته  ،وما أعظم تدبره ملكوته:

[ الروم . ] ١5 /

هو القادر عى كل يء  ،الذي لكال قدرته خلق العرش والكري ،وخلق السموات واأرض

وما بينها  ،وخلق الدنيا واآخرة ،وا تتحرك ذرة وا تسكن إا بإذنه وعلمه.

وهوالسميع لكل صوت،الذي لكال سمعه اخفى عليه يء ي اأرض وا ي الساء.

وهو البصر بكل يء  ،الذي لكا ل بره ا يعزب عنه مثقال ذرة ي السموات وا ي

اأرض :

ﰀ
فسبحان احي القيوم القائم عى هذا الكون العظيم بكلياته وجزئياته ي كل وقت ،القائم عى
كل نفس با كسبت :
[البقرة. ]١9/

[ مريم. ]65/

ومن هذه صفاته  ،وهذا خلقه  ،وهذه قدرته  ،هو وحده امستحق للعبادة وحده دون سواه:

٢٠٤

[الرعد . ] ٠٠ /

واعلم وفقك اه معرفة حكمته أن اه م يوجد امخلوقات محض الفناء  ،بل لتعرف عظمته
وقدرته وعلمه  ،وأساءه وصفاته وأفعاله :

[الطاق . ]٢١/

وما أرى  األباب والعقول عظيم قدرته عى اإجاد ،ولطيف حكمته ي إتقان
الصنع ،وميل فضله وإحسانه ي العطاء ،استأثر احي القيوم باملك والبقاء ؛ إظهار ًا
لعزة الربوبية  ،وعظمة املك واجروت.

ثم أفنى احي الذي ا يموت تلك امخلوقات  ،تفرقة بن عزته وذلتهم  ،وبقائه وهاكهم ؛
أنه املك احي الذي ا يموت  ،وهم اماليك والعبيد له ،يفعل هم ما يشاء:

[الزمر.]6٠/

ثم هو  أوجد خلقه إظهار ًا لكال قدرته وقوته وعظمته  ،ثم يفنيهم ويعيدهم تكمي ً
ا

حكمته ي خلقه:

[الروم.]١٠/

فسبحان احي القيوم الذي ما شاء أبقاه إى أمد ،فإذا قطع عنه أمر البقاء أفناه.

وكل موجود سواه فان :

[ يس. ]8٠-8١/

وكل ما أريد به وجهه باق ،وفاعله مكرم غر مهان ،ومام ي ـرد به وجهه فضائع ،وفاعله باق

ي اهوان:

 التعبد ه  باسمه القيوم :

[ الزخرف ] ٤٠ /

.

اعلم وفقك اه ما يرضيه أن مفتاح التعبد بكل اسم من أساء اه احسنى طلب علمه  ،وفهم
معناه ،ومعرفة جاريه ي العام العلوي والسفي ،وتتبع آثاره ي امخلوقات  ،حتى تبلغ درجة

اليقن :

[حمد. ]٢9/
٢٠5

واعلم أن من حق ربك عليك أن تعرف أساءه احسنى  ،وصفاته العى  ،وتبر القائم عى كل
نفس  ،الذي قام كل يء  ،به وترى القيوم الذي ا ينام أبد ًا.

فإذا عرفت ذلك قمت بن يدي ربك خاشع ًا ذلي ً
ا بامحبة والتعظيم ،وقضيت أوقاتك ي طاعته،
واستعملت جوارحك ي عبادته :

[ الزمر . ] 9 /

فسبحان من كل يء له عابد ،ولعزته خاضع  ،ولرمته راج  ،وإحسانه حتاج:

[ آل عمران . ] 8٠ /

فارغب إى مواك الكريم بالقيام بحسن الطاعة ،ودوام العبادة  ،تنال اأجر الكبر:

[ املك . ] ٢١ /

واعلم رمك اه أنك للبقاء خلقت  ،وم خلق للفناء  ،وإنا تنقل من دار إى دار لتجزى

بعملك ،ثم تستقر ي دار القرار حسب ما عملت ،ي اجنة أو النار.

فاعقل رمك اه من أنت؟ وعبد من أنت؟ ولـم خلقت؟ وما الذي يريد ربك منك؟ وإذا

عرفت أن ربك هو احي القيوم ،وإليه تنتهي اأمور  ،وعنده خزائن اأجور  ،فاعمل له بكل
جهد  ،وا تستبق منك باقية ي العمل له بطاعته ،فقد أعد اه لك بقا ًء كري ً
ا ا فناء بعده :
[ التوبة . ]٠١/

أهلك مواك الكريم أمر عظيم  ،ومقام كريم  ،وملك ا يفنى إن أطعته وعملت با
وقد ّ

حب :

فأرضه بدوام ذكره  ،وشكره  ،وحسن عبادته  ،فسرضيك ويسرضيك :

[ القمر . ]55-5٤/

[ الروم . ] 6 /
وإن رغبت عنه  ،وجعلته وراء ظهرك  ،فاعلم أنك ابد باق ي عذاب أليم ،ا يبيد وا يفنى ،وا
يموت فيه اإنسان وا حيا:
[ هود . ] ٢٢١ /
وتيقن أها امسلم أن البقاء ي اجنة العالية  ،خر من البقاء ي النار احامية.
٢٠6

والبقاء غد ًا ي النعيم امقيم  ،خر من اخلود ي العذاب األيم :
[ احر. ]١٠/

والبقاء ي جوار الرمن ورضوانه  ،خر من البقاء ي النار وسخط الرب سبحانه :

واعلم أن اه  ر َكب اإنسان عى أربع صفات هي :

[ السجدة . ] ١٠ – ٢8 /

العقل  ..واهوى  ..والعفة  ..والشهوة .

فالعقل يغالب اهوى  ،واهوى يغالب العقل  ،والعفة تغالب الشهوة  ،والشهوة تغالب العفة :
[اإنسان. ]٠-١/

وقد جعل اه لك بواسطة العقل والعفة  ،وصدق اللجوء إى اه  ،سلطان ًا عى نفسك.

فإن كنت من حزب اه  ،وقمت بطاعته  ،واشتغلت بعبادته  ،زادك معونة  ،وأجزل لك

امثوبة  ،ونرك عى عدوك :

[حمد.]٢٠/

وإن جنحت إى شهواتك،وآثرت هواك ،وأبيت إا مض ّي ًا ي خالفة ربك  ،وكلك إى نفسك،
وخى عن نرته لك،ونسيك كا نسيته  ،فتواك الشيطان  ،واستعملك فيا يسخط الرمن.
فتنبه لنفسك  ،وكن مع الصادقن  ،واذكر ربك مع الذاكرين:

[ احر . ]٢9-٢8/

واعلم حفظك اه أن احكمة ي اأمور هي س َلم امؤمن إى نجاته  ،ومعراجه إى ربه ،

ومنال رضوانه  ،فمن عدمها أو عدم العمل ها عدم القرب من ربه.
ومن م يكن حكي ً
ا  ،حب ًا للحكمة التي أرسل اه ها رسله  ،وأنزل ها كتبه  ،وخلق ها خلقه  ،م يزل

ينزل سفا ي أموره كلها:

٢٠٠

[طه.]٢١٠-٢١٠/

فسل ربك الكريم أن يرزقك احكمة فإنه :

[ البقرة.]١69/

وتوجه إى ربك الكريم ي ميع أمورك  ،وارع إليه أن يستعمل جوارحك ي طاعته عى ما

حبه ويرضاه ،ا عى ما حبه وهواه ،واستقم له كا أمرك.

واسأل ربك أن يعينك عى ذكره  ،وشكره  ،وحسن عبادته  ،وأن يغفر ذنوبك  ،ويسر

عيوبك ،ويقطع عنك ما يقطعك عن طاعته  ،ويصدك عا يصدك عن سبيله  ،وقل  :اللهم

[ اأعراف . ] ٢55 /

واعلم أن اه حب أساءه وصفاته ،وحب أن يتحى ها عباده عى ما حبه ويرضاه.

وحب احق  ،والعمل باحق  ،والدعوة إى احق  ،فعليك بدوام طاعته  ،ولزوم سبل حابه :

[ اإنسان . ]١6-١٤/

واعلم أن اه كا داوم عليك بإحسانه ،وتابع عليك إنعامه ،فداوم أنت عى ذكره ،

وشكره  ،وحسن عبادته ،ليديم عليك ذلك ،ويزيدك من نعائه:

[ إبراهيم . ] ٠ /

[النمل.]٢9/

السموات واأرض
« ال َله َم ر َبنا لك احمد  ،أنت ق ِيم َ
السموات واأرض  ،ولك احمد أنت رب َ

السموات واأرض ومن فيه َن .
ومن فيه َن  ،ولك احمد أنت نور َ

الساعة حق.
أنت احق،وقولك احق،ووعدك احق،ولقاؤك احق،واجنَة حق،والنَارحق  ،و َ
ال َله َم لك أسلمت  ،وبك آمنت  ،وعليك توكَلت  ،وإليك خاصمت  ،وبك حاكمت  ،فاغفر ي

ما قدَ مت وما أ َخرت  ،وأررت وأعلنت  ،وما أنت أعلم به منِي ا إله إ َا أنت » متفق عليه (.)٢
( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ، )٠٤٤١واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)٠69

٢٠8

السميع
قال اه تعاى:

[ البقرة . ] ٢١٠ /

اه  هو السميع احق  ،الذي يسمع ميع أصوات أهل السموات واأرض من ميع
اجهات ي آن واحد.

وهو السميع العليم الذي يسمع اأصوات كلها  ،باللغات كلها  ،ي اأوقات كلها  ،من

امخلوقات كلها  ،ي آن واحد.

خفي القول وظاهره ،وره وجهره:
قد استوى ي سمعه ّ

[ املك . ] ٢٠ /

و هو السميع العليم الذي ا تشتبه عليه اللغات  ،وا يشغله سمع عن سمع:

[ الشورى . ] ٢٢ /

فسبحان السميع البصر  ،الذي يسمع ميع اأصوات من كل جهة ،ومن كل خلوق  ،وبكل
لغة ،وي كل وقت  ،يسمع ذلك كله ي آن واحد.
فيحمد كل شاكر  ..ويغفر لكل مستغفر  ..وجيب كل سائل  ..ويفرج كل مكروب  ..وينر
كل مظلوم  ..ويثيب كل حسن  ..ويعاقب كل ميء:

[الرمن.]١9/

وهو السميع الذي يسمع ميع اأصوات ي كل مكان  ،وي كل زمان  ،ي آن واحد.

يسمع تسبيح امائكة كلهم  ،ويسمع تسبيح الذرات واجادات كلها  ،ويسمع تسبيح
النباتات واأشجار ،ويسمع تسبيح الطر واحيوان  ،ويسمع تسبيح اإنس واجن  ،ويسمع
تسبيح كل مسبح ي السموات واأرض:

[النور.]٤٢/

ويسمع  أصوات الرياح والعواصف  ،ويسمع أصوات الرعد والصواعق  ،ويسمع أصوات
البحار واأهار ،ويسمع أصوات امياه والنران ،ويسمع ميع أصوات اجاد  ،والنبات ،
واحيوان  ،واإنس  ،واجن  ،والذرات.
٢٠9

يسمع الكل ي آن واحد ،وا يشغله سمع عن سمع ،أنه السميع العليم بكل يء:

[ الشورى . ] ٢٢ /

فسبحان السميع البصر الذي وسع سمعه اأصوات كلها.

فلو قام اإنس واجن وامائكة وغرهم من امخلوقات  ،ثم سألوا رهم حاجاهم ي

حظة واحدة ،وكل حدَ ث بلغته  ،لسمعهم أمعن  ،دون أن ختلط عليه سائل بسائل،
أو لغة بلغة ،أو صوت بصوت  ،أو حاجة بحاجة:

[ يونس . ] 6٢ /

بل يسمعهم  كلهم  ،ويقي حاجاهم ميع ًا ي حظة واحدة  ،وا ينقص ما أعطاهم
من خزائنه شيئا :

[ الرمن. ]١9/

فسبحان الغني الكريم الذي يعطي كل سائل  ،وا تنقص خزائنه .

عن أي ذر  عن النبي ﷺ فيا روى عن اه تبارك وتعاى أنه قال « :يا عبادي لو أ َن

أ َولكم وآخركم وإ نسكم وجنَكم كانوا عى أتقى قل ب رجل و اح د منكم ما زاد ذلك

ي م ل ك ي ش ي ئً ا .
ي ا ع ب اد ي ل و أ َن أ َو ل ك م وآخ ر ك م و إ ن س ك م و ج ن َك م ك ان وا ع ى أ ف ج ر ق ل ب ر ج ل و اح د

م ا ن ق ص ذ ل ك م ن م ل ك ي ش ي ئ ًا .
يا عبادي لو أ َن أ َولكم وآخركم وإنسكم وجنَكم قاموا ي صعيد واحد فسألوي فأعطيت ك َل
إنسان مسألته ما نقص ذلك مَـا عندي إ َا كا ينقص امخيط إذا أدخل البحر » أخرجه مسلم (.)٢

 التعبد ه  باسمه السميع :

إذا علمت أن احي القيوم  ،الذي ا تأخذه سنة وا نوم  ،يسمع ميع أصوات اخلق ي

السموات واأرض ي آن واحد ،فأسم عه ما حبه ويرضاه من اأقوال واأذكار  ،واحمد
والثناء  ،والدعاء والدعوة :

[ اأحزاب . ] ٠٢-٠٠/

( )1أخرجه مسلم برقم (. )١5٠٠

٢8٠

واعلم وفقنا اه وإياك لطاعته  ،أن اه خلق لك السمع لتسمع به كامه ،وتفهم مراده،

وتشكر إحسانه:

[املك. ] ١٠ /

والناس ختلفون ي ااستجابة اختاف السامع وامسموع.

فرب سامع خر  ،من مريد ر  ،كان عنه نجاته  ،ورب سامع ر  ،من مريد خر ،كان عنه

ﯓ

هاكه:

[ اإراء . ] 8١ /

واعلم رمك اه أن السميع البصر  ،الذي يسمع دبيب النملة السوداء  ،عى الصخرة الصاء ،

ي الليلة الظلاء  ،سميع أقوالك  ،عليم بأحوالك.

فا يسمع منك إا ما يرك يوم تلقاه من ذكر له  ،وتسبيح بحمده  ،وشهادة بوحدانيته  ،وتاوة

لكتابه آناء الليل وآناء النهار:

[اأحزاب.]٤١–٤٢/

وأسمعه ما حبه ويرضاه من الدعوة إى اه  ،وتعليم رعه ،واأمر بامعروف  ،والنهي عن امنكر:

[فصلت.]٠٠ /

وهذا وحده هو طريق النجاة والفاح:

[ آل عمران .] ٢٠٤ /

وإذا عرفت أن ربك هو السميع العليم  ،فاحفظ نفسك أن يسمع منك ما يغضبه ويسخطه ،

واحفظ لسانك من الكذب والغيبة والنميمة ،و شهادة الزور  ،والسب والشتم ،وصنه عن

ااستهزاء والسخرية بالناس ،وفاحش الكام وغر ذلك من الكبائر .

فكل ذلك سوف حاسب عليه  ،وتعاقب عليه  ،فبادر إى التوبة منه :
[آل عمران.]٢8٢/

فحري أن يستجيب اه لك  ،وتوسل إى اه به كا
وأكث ر من الدعاء هذا ااسم العظيم ،
ّ
دعا به إبراهيم وإساعيل عليها الصاة والسام:

[ البقرة . ] ٢١٠ /

٢8٢

وكا دعت به امرأة عمران:

[ آل عمران . ] ٠5 /

وإذا نزغك الشيطان لتفعل سوء ًا  ،فاستعذ باه منه ؛ ليدفع السميع العليم عنك ره:

[ فصلت . ] ٠6 /

[آل عمران.]٢9٤ –٢9٠/

[ البقرة . ]١85/

« ال َله َم اجعل ي قلبي نور ًا  ،وي بري نور ًا  ،وي سمعي نور ًا  ،وعن يميني نور ًا  ،وعن
يساري نور ًا،وفوقي نور ًا،وتـحتي نور ًا،وأمامي نور ًا،وخلفي نور ًا،وع ِظم ي نور ًا » أخرجه مسلم (.)٢
ر قلبي ،
« ال َله َم إ ِي أعوذ بك من ِ
ر سمعي  ،ومن ِ
ر بري  ،ومن ِ
ر لساي  ،ومن ِ

ر من ِيي» أخرجه الرمذي والنسائي (.)١
ومن ِ

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حول به بيننا وبن معاصيك  ،ومن طاعتك ما تبلغنا به

جنتك  ،ومن اليقن ما هون به علينا مصائب الدنيا  ،ومتعنا اللهم بأساعنا وأبصارنا
وقواتنا أبد ًا ما أبقيتنا  ،واجعله الوارث منا  ،واجعل ثأرنا عى من ظلمنا  ،وانرنا عى
من عادانا يا سميع الدعاء.

اللهم ا لعل الدنيا أكر منا  ،وا مبلغ علمنا  ،وا إى النار مصرنا  ،وا تسلط علينا

بذنوبنا من ا خافك وا يرمنا  ،يا أرحم الرامن .

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )٠6٠
( )١صحيح /أخرجه الرمذي برقم ( )٠٤9١وهذا لفظه ،وأخرجه النسائي برقم(. )5٤55

٢8١

البص ـ ـر
[احجرات.]٢8 /

قال اه تعاى:

اه  هو السميع البصر  ،الذي أحاط سمعه وبره وعلمه بكل أحد ،وا حيط به
أحد ،وا يدركه أحد:

[ اأنعام . ] ٢٠٠ /

هو البصر احق  ،الذي يبر كل يء وإن دق وصغر ،الذي يبر ويعلم ميع امخلوقات

وامبرات  ،واخفيات والنيات.

وهو سبحانه البصر  ،الذي يبر ميع ما ي السموات وما ي اأرض  ،وما عليهن وما بينهن ،
من صغر وكبر  ،وساكن ومتحرك  ،وناطق وصامت.

ويبر  ما حت اأرضن السبع  ،كا يبر ما فوق السموات السبع:

[طه.]٢٢٤/

ويرى سبحانه ما ي جوف البحار امظلمة من امخلوقات والذرات  ،كا يرى عرشه

[ املك . ] ٢9 /

الذي هو مستو عليه:

وهو البصر الذي يبر دبيب النملة السوداء ،عى الصخرة الصاء ،ي الليلة الظلاء ،ويرى

جاري القوت ي أعضائها ،ويرى جريان الدم ي عروقها ،ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغرة ،

كا يرى العرش العظيم:

[ سبأ . ] ٠ /

فسبحان املك احق امبن  ،الذي يسمع ويرى كل ذرة ي ملكه العظيم ،الذي له اأساء

احسنى ،والصفات العى ،وليس له شبيه وا مثيل  ،ي ذاته وأسائه وصفاته:
[الشورى. ] ٢٢ /

وإذا عرفت هذا فاعلم رمك اه أنه ما عر عى أبصار اخلق أن تدرك قرص الشمس ي
رابعة النهار ،امتناعها بشعاع ضيائها عن إدراك قرصها  ،و هي خلق من خلقه سبحانه ،ا
٢8٠

يدركها البر ،فكيف يدرك البصر الصغر  ،ببره الضعيف  ،البصر الكبر سبحانه:

[ اأنعام . ] ٢٠٠ /

وكا ا تدركه اأبصار  كذلك ا تدرك كنهه البصائر ،وا حيط بيء من علمه إا با شاء:
[ البقرة . ] ١55 /

واعلم بأن كام اه مسموع باآذان،مفهوم باأفهام،يسمعه من يشاء من عباده كا قال سبحانه:

[النساء.]٢6٤/

وعن عدي بن حاتم  قال :قال رسول اه ﷺ  « :ما منكم من أحد إ َا سيك ِلمه ربه ليس

بينه وبينه ترمان وا حجاب حجبه » متفق عليه (.)٢

لكن ا يدرك البر كيفية كام الرب سبحانه ،وإنا يدركون أمره وهيه ،تعاى أن يتكلم بكامه أحد،

أو يعرف كيفية كامه أحد  ،أو يدركه بر  ،أو حيط به يء :
[ الشورى. ]٢٢/

ومن آمن بربه ي الدنيا  ،وعبده كأنه يراه ،وسمع كامه بواسطة كتابه الذي أنزله ،وعمل با فيه  ،فإنه
يراه سبحانه ي اآخرة عيان ًا ،ويسمع كامه دون واسطة :

[القيامة.]١٠–١١/

فسبحان اإله احق امبن الذي خلق اأشياء كلها ،ودبرها أحسن تدبر.

خلق سبحانه اخلق ا من يء بحكمته  ،وابتدعهم من غر حاجة هم بقدرته  ،وأحاط بكل

يء علمه  ،ورزقهم من كل يء بكرمه ،ليدل عى وحدانيته  ،وكال قدرته  ،ويرى خلقه آثار

صنعه  ،وعجائب حكمته  ،ونفوذ تدبره ي ملكه:

[ الطاق . ]٢١/

وليعرف اخلق ما توحد به من اأساء احسنى  ،والصفات العى  ،وامثل اأعى ،وما اختص

به من القدرة  ،وما انفرد به من املك واجال والكرياء  ،والعظمة والعزة ،والتريف والتدبر:

( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )٠٤٤٠واللفظ له ،ومسلم برقم (. )٢٠٢6

٢8٤

[اأعراف . ] 5٤ /
وإذا عرف الناس رهم بأسائه وصفاته عبدوه وأطاعوه :

 التعبد ه  باسمه البصر :

[ اأنعام . ]٢٠١/

اعلم هداك اه معرفته أن اه بصر بالعباد ،يعلم أفعاهم ،ويقسم أرزاقهم ،بصر بمن يستحق
اهداية من ا يستحقها ،بصر بمن تصلح حاله بالغنى ،وبمن تفسد حاله بالغنى:

[ اإراء . ] ٠٠ /

وإذا علمت أن اه بصر بالعباد كلهم ،يرى أعاهم ،ويسمع كامهم ،فعليك باخضوع والذل
له ،وإحسان عبادته  ،ودوام امراقبة له ،ولزوم طاعته ،والبعد عن معصيته ،فإنه يراك وإن م تكن

تراه :

[يونس.]6٢/

واعلم أن اه أعطاك البر لتبر به ملك ربك الكبر  ،وخلوقاته العظيمة  ،ونعمه السابغة ،

وتقديراته النافذة  ،وآياته امنزلة ؛ ليزيد نور اإيان ي قلبك  ،ويعظم جال الرب ي نفسك:

[يونس.]٢٠٢/

واعلم يقين ًا أن البصر احق  يراك ي ميع أحوالك  ،فتزين له بالتقوى ،وتقرب إليه
با حب ويرى من اأقوال واأعال:

ﰀ [ اإراء . ] ٠6 /

وأحسن عبادته،والزم ذكره  ،وسبح بحمده ،واشكر نعمه ،واصر عى بائه  ،وقم بن يديه عابد ًا،
وقم بن خلقه داعي ًا وحسن ًا  ،واشكره أن جعلك ي قبضة اليمن :
[ التغابن. ]١/

وإياك أن يراك اه مر ًا عى معصيته  ،فا كفر به أحد إا من جهله بربه  ،وجهله بأمره ،
وجهله بنفسه  ،وما قدر اه حق قدره من عصاه :

٢85

[ يونس. ]8-٠/

وتعرف عى ذلك من كتاب ربك العظيم،
فأبر رمك اه مواضع النجاة ،ومواطن اهاك َ ،

وسنة نبيك الكريم :

[اأنعام.]٢٠٤/

[ اأعراف .] ١٠ /

« ال َله َم أعوذ برضاك من سخطك  ،وبمعافاتك من عقوبتك  ،وأعوذ بك منك ،ا أحِ ثنا ًء
عليك أنت  ،كا أثنيت عى نفسك » أخرجه مسلم (.)٢

اللهم إنك تعلـم ري وعانيتـي  ،فاقبـل معـذري  ،وتعلـم حـاجتي  ،فـأعطني سـؤي  ،وتعلـم مـا ي

نفي  ،فاغفر ي ذنوي  ،واسر عيوي  ،ورضني با قسمت ي  ،يا أرحم الرامن.

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )٤86

٢86

العي  ..اأعى  ..امتعال
قال اه تعاى:

[ احج . ] 6١ /

[ اأعى . ] ٢ /

وقال اه تعاى :
[ الرعد .]9 /
وقال اه تعاى:
اه  هو العي اأعى  ،الذي عا فوق كل يء بذاته وأسائه وصفاته وأفعاله ،الذي
أحاط علمه بكل عال وسافل من خلوقاته ،ووسع ملكه كل يء:
[طه. ]6/

وهو سبحانه العي الذي له العلو امطلق من ميع الوجوه:
له علو الذات  ..وعلو الصفات  ..وعلو القدر  ..وعلو القهر.
فهو العي بذاته عى ميع خلوقاته ،الذي استوى عى أكر وأعظم خلوقاته  ،وهو العرش
العظيم  ،بأعظم الصفات وهي الرمة كا قال : 

[ طه . ] 5 /

وهو العي علو قدر ،فهو العي العظيم بأسائه احسنى  ،وصفاته العى:

[طه. ]8/

وهو العي علو قهر ،فهو العي القاهر فوق عباده ،الذي قهر كل يء ،الذي دانت له
امخلوقات بأرها ،فا يتحرك وا يسكن يء إا بإذنه وعلمه وإرادته:

[ الزمر . ] ٤ /

وهو سبحانه الكبر امتعال عن كل نقص وعيب وسوء ،رفيع الدرجات ،امستحق
أعظم درجات التعظيم وامدح والثناء الذي:

[ الشورى . ] ٤ /

وهو سبحانه العي اأعى  ،الذي جعل أولياءه هم اأعلون ي الدنيا واآخرة  ،وجعل هم
اجنة ي الساء ي أعى علين:

[ الغاشية . ] ٢٠ – 8 /

٢8٠

وأصحاب علين هم جلساء الرمن  ،عى منابر من نور  ،ي أرفع الدرجات علو ًا وسمو ًا ي
مقعد الصدق عند املك احق:

[القمر.]55 –5٤/

وجعل سبحانه الكفار وامكذبن ي سجن  ،ي أسفل سافلن  ،وهي مقر سجنهم حت
[امطففن. ]٠/
اأرض،خالدين فيها ا خرجون منها أبدا :
فسبحان العي اأعى  ،الذي عا وملك وقهر كل يء ،الذي له اخلق واأمر وحده ا
ريك له.
أكرم من أطاعه ي أعى علين ،وأهان من عصاه ي أسفل سافلن :
[ التن. ]8-٤/

واه  هو العي اأعى  ،ذو امعارج  ،الذي تعرج امائكة والروح إليه صعودا:

[ امعارج . ] ٤ – ٠ /

وتنزل امائكة بالروح من أمره:

[ النحل . ] ١ /

فسبحان العي الذي جعل لكل روح معراجا ،ولكل عمل معراجا ،ولكل أمر معراجا.
وسبحان العي القدير الذي يملك التريف والتدبر ،الذي خلق امعارج وامنازل ،فأمره
نازل أبدا ،وصاعد أبدا ،ا إله إا هو العي العظيم:

[ احديد . ]٤ /

هو العي العظيم الذي خلق امائكة ،وعمر ه م السموات السبع ،وجبلهم عى السمع
والطاعة أبدا  ،وساهم امائكة لفعلها ؛ أها ملك املكوت  ،وليد ملكه  ،وتدبر
اأمر بإذن رها  ،وتبلغ الوحي إى الرسل .
كل مطيع ربه ا يعصيه  ،وكل متوحد بعمله  ،ا يتعداه إى سواه :

[ التحريم . ] 6 /

وهم جبولون عى الطاعة لرهم ،ومنزلتهم ي طاعتهم لرهم كاحواس اخمس ي بني
آدم  ،ا معصية عندها حاملها  ،وا حاسد بينها ي مراتبها.
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كل متوحد بعمله  ،مع التسبيح والتقديس لربه .
فمنهم القائم أبد ًا ،ومنهم الراكع أبد ًا ،ومنهم الساجد أبد ًا  ،ومنهم الذاكر أبد ًا  ،ومنهم القائم
بأمره أبد ًا:
[اأنبياء . ] ١٠ – ٢9 /
فسبحان العي بذاته وأسائه وصفاته ،العليم الذي ا خفى عليه ذرة من ملكه.

 التعبد ه  باسمه العي :

اعلم رمك اه أن مفتاح التعبد بأساء اه احسنى  ،طلب علمها  ،وفهم معانيها ،
فتوجه إى ربك الكريم  ،واسأله أن يطلعك عى أعى درجات ذلك ،فإنه جل جاله
العي اأعى،امتعاي بامجد وامحامد،والسناء والبهاء ،واأساء احسنى ،والصفات
[ الروم . ] ١٠ /
العى:
ووحده بأسائه
و إذا عرفت أن ربك هو العي العظيم فع ِظمه بقلبك ولسانك وجوارحكِ ،
وصفاته وأفعاله ،ونزهه عن كل ماا يليق بجاله ،واعبده با رعه وحده ا ريك له:

[ اأنعام . ] ٢٠١ /

وإذا عرفت ذلك وأبرته بقلبك  ،فارجع النظر إى نفسك  ،تنكشف لك حقيقتها ،ويتبن لك
ضعفها  ،وسفال درجتها  ،ومقدار جهلها :
[يوسف.]5٠/

فتقرب إى ربك العي اأعى بكال اخشوع واخضوع  ،واإكثار من الركوع والسجود ،
َ
مستشعر ًا عجزك وضعفك،وصغر قدرك،وسفال منزلتك:
وإياك والعلو والتعاي ،وحب ذهاب الصيت والذكر بن الناس.
والزم التواضع ي ميع أمورك لتنال رمة اه:

[ القصص. ]8٠/

[ احج . ]٠٠/

ثم راجع العمل فيا بينك وبن اه  ،بطلب معاي اأخاق واأعال  ،والتحي بمقتى
أسائه وصفاته  ،عى ما حب من ذلك ويرضاه.
٢89

وسارع إى اخرات  ،وتفرغ للباقيات الصاحات  ،ونافس ي أعى الدرجات من ذلك ،
تنال أعى الدرجات:

[ احديد.]١٢/

وارض رمك اه باليسر من عطائه  ،يرى عنك باليسر من العمل.
واعل همتك صعد ًا إى التقرب إى اه  ،والتَعبد له بمعاي أسائه وصفاته  ،ليكون ذلك وصف ًا
لك عنده  ،فإنه سبحانه حب معاي اأخاق واأعال ويكره سفاسفها :
[ النحل. ]9٠/

وارغب إى ربك أن يرفع ذكرك عنده  ،ويعي درجاتك ،وأن يرزقك حسن عبادته،
ودوام ذكره ،لتكون مع الصفوة امختارة ي الرفيق اأعى:

[ النساء . ] ٠٠ – 69 /

وسبح بحمد ربك العظيم  ،وسبح باسم ربك اأعى ،فكل امخلوقات تسبح بحمده،
وتطيع أمره:

[ اإراء . ] ٤٤ /

فسبحان ري اأعى العي امتعال ،الذي يصعد إليه كل الكلم الطيب  ،والعمل الطيب  ،من
الذكر  ،والدعاء  ،والعمل الصالح :
[ فاطر . ] ٢٠ /

هو العي العظيم  ،القوي القادر  ،الذي يدبر اأمر ي الساء واأرض.
فرحم هذا  ،ويغيث هذا ،ويعطي هذا  ،ويمنع هذا ،وينر هذا  ،وخذل هذا ،ويشفي
هذا  ،ويفرج كرب هذا ،ويعز هذا  ،و يذل هذا  ،ويأمر هذا  ،وينهى هذا:

[ الرمن . ] ١9 /

فاحرص رمك اه أا يصعد منك إى ربك إا ما حبه ويرضاه.
وانظر إى ما مليه عى امائكة الكرام الكاتبن ،وما لالس به رقيبك احق امبن  ،وما تودعه
ي صحفك ي ليلك وهارك:

[اانفطار.]٢١–٢٠/

٢9٠

واعبد ربك العظيم  ،وأحسن ااقتداء بالربانين الطاهرين ،وتأدب بآداب امائكة امكرمن
الذين:

[ اأنبياء . ] ١٠-٢9 /

واستح من حفظتك امازمن لك ،ثم من الكرام الكاتبن أعالك.
واعلم أنه إذا كان جب عليك احياء من فعل قبيح أمام مائكة رب العامن ،وااستباق
إى كل عمل صالح ،فكيف ا تستحي من املك العي العظيم ،والشاهد الكبر ،
فتعصيه بنعمه عليك وهو يراك:

[ الزمر . ] 6٠ /

بل كم من الشاهدين غرهم لك أو عليك  ،وكم الناظرين إليك  ،وكم السامعن لك من
اجن واأرواح وامخلوقات التي ايعلمها واحصيها إا اه،الذي أحى كل يء
عددا .
وكفى باه شهيد ًا لو كنت خاف وتستحي  ،وتعقل وتوقن :
[ الروج. ]9/

الرمن بن أي صعصعة أ َن أبا سعيد اخدري قال له  :إ ِي أراك حب
عن عبد اه بن عبد َ
الصاة فارفع صوتك بالنِداء فإنَه ا
الغنم والبادية  ،فإذا كنت ي غنمك أو باديتك فأ َذنت ب َ
يسمع مدى صوت امؤ ِذن جن وا إنس وا يء إ َا شهد له يوم القيامة  .قال أبو سعيد :
سمعته من رسول اه ﷺ .أخرجهالبخاري (.)٢
واعلم أن اه خلق امائكة الكتبة واحفظة وغرهم من جنود اه ،وخلق الشياطن
والعفاريت وامردة  ،الذين يرونك من حيث ا تراهم.
وهؤاء وهؤاء من عام الغيب  ،وهم آثار وأعال وأحوال.
ر ون بطاعتك ،وتضايقهم معصيتك  ،فيستغفرون اه لك :
فامائكة ي ّ
[ غافر. ]٠/

والشياطن يفرحون بمعصيتك ،وحزهم طاعتك ،فيكيدون لك ليجروك معهم إى جهنم
فاحذرهم:
( )٢أخرجه البخاري برقم (. )6٠9
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[اأعراف.]١٠/
فكل أحد معه قرينه من امائكة ،وقرينه من اجن ،والكل مازمون له.
[ اانفطار.]٢٢-٢٠/
قال اه تعاى :
وعن عبد اه بن مسعود  قال :قال رسول اه ﷺ  « :ما منكم من أحد إ َا وقد وكِل به قرينه من
اج ِن »  ،قالوا  :وإ َياك يا رسول اه  ،قال  « :وإ َياي  ،إ َا أ َن اه أعانني عليه فأسلم  ،فا يأمري إ َا
بخر »أخرجه مسلم (.)٢
واعلم أن للجن سل ً
ا دون الساء الدنيا  ،اسراق السمع  ،وهو ي مقابلة امعراج للروح
وامائكة  ،فإذا اسرقوا السمع  ،أرسل اه عليهم شهب ًا حرقهم كا قال اه عنهم:

[اجن.]9–8/

فا إله إا اه العي العظيم  ،الذي خلق ميع امخلوقات ي العام العلوي والعام
السفي ،وبسط ملكه عى ميع مالي كه ،وأظهر هم أساءه وصفاته بآياته وخلوقاته:

[الرعد. ]9/

[الفرقان.] ٠٤/
[ البقرة. ]١٠٢ /
« ال َله َم أعوذ برضاك من سخطك  ،وبمعافاتك من عقوبتك  ،وأعوذ بك منك ،ا أحِ ثنا ًء
عليك  ،أنت كا أثنيت عى نفسك » أخرجه مسلم(.)١
اللهم يا عي يا عظيم  ،يا غفور يا ودود  ،يا ذا العرش امجيد  ،أسألك اجنة وما قرب إليها
من قول أو عمل  ،وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.
ا حول وا قوة إا باه العي العظيم  ،ملجأ كل خائف  ،ومعطي كل سائل  ،وجيب كل
مضطر  ،ومفرج كل كرب  ،وقاهر كل قاهر .

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١8٢٤
( )١أخرجه مسلم برقم (.)٤86
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الكبر  ..امتكر
قال اه تعاى:

[لقان.]٠٠/

وقال اه تعاى :

[ احر . ] ١٠ /

اه  هو الكبر امتعال ،الذي كل يء دونه ،الكبر الذي ا أكر منه ،اأكر الذي كل
ما سواه أصغر:

[ الزمر ] 6٠ /

.

وهو سبحانه العي الكبر ،ذو العظمة واجال والكرياء ،الكبر وحده ا ريك له ،الكبر

ي ذاته وأسائه وصفاته ،له اأساء احسنى  ،والصفات العى ،الكبر الذي ليس كمثله

[ اجاثية . ] ٠٠ /

يء:

فسبحان الرب الكبر اأكر امتكر ،ذو العظمة والكرياء  ،واجال واجروت  ،الذي ا

تعرف معاي أسائه وصفاته إا ببصائر القلوب  ،وأما أبصار الرؤوس فإنا تقع عى اأماكن

وامخلوقات:

[ اأنعام . ] ٢٠٠ /

هو الكبر وحده ا ريك له  ،الذي له الكرياء والعظمة ،وله صفات اجال واجال ،
وبيده ملكوت كل يء ،الذي له اخلق واأمر ،الذي ميع خلوقاته خاضعة أمره،

مستجيبة مشيئته :

ﮜ

[احج.]٢8/

والكرياء ه أكمل من العظمة ؛ أنه يتضمنها  ،ويزيد عليها ي امعنى  ،فالكرياء رداؤه ، 

والعظمة والعزة إزاره  ،والرداء أكر من اإزار.

٢9٠

عن أي سعيد اخدري وأي هريرة ري اه عنها قاا :قال رسول اه ﷺ  « :العز إزاره ،
والكرياء رداؤه  ،فمن ينازعني ع َذبته » أخرجه مسلم (.)٢

واه  هو الكبر الذي له الكرياء ي السموات واأرض ،وله احمد وامجد والثناء من
ميع الوجوه ،له اخلق كله ،وله اأمر كله ،وله املك كله.
فلله احمد والشكر ،وله العز وامجد:

[ اإراء . ] ٢٢٢ /

فسبحان الرب الكبر ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله ،الذي من كريائه وعظمته أن

اأرض قبضته يوم القيامة  ،والسموات مطويات بيمينه.

ومن كريائه أن كرسيه وسع السموات واأرض  ،ومن كريائه أن نواي ميع اخلق

بيده:

[ الزمر. ] 6٠ - 6١ /

ومن كريائه وعظمته أن العبادات الصادرة من أهل السموات واأرض  ،امقصود منها تكبره

وتعظيمه  ،وإجاله وتقديسه ،وحميده وتسبيحه ،وهذا كان شعار العبادات الكبار ( اه أكر )
كاأذان واإقامة والصاة واحج وغرها.

 التعبد ه  باسمه الكبر :

اعلم وفقك اه معرفته  ،وحسن عبادته  ،أن كرياء اه وعظمته وجاله  ،ا حيط ها
العقول ،وا تتصورها اأفهام ،وا تدركها اأبصار واأفكار ،فاه أكر وأعظم من ذلك

كله :

[ احج. ]٠٤/

واعلم أن مد اه نفسه ،وإجاله نفسه ،وإكباره نفسه ،وإعزازه نفسه ،وإعاءه نفسه،

وتقديسه نفسه  ،كل ذلك منه  حق  ،وصدق  ،وعدل ا ريب فيه :
[ الفاحة. ]5-١/

وصف نفسه عز وجل با هو عليه ،وبا هو أهله:

[اأنعام. ]٢٢5 /

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١6١٠
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وفرج
ملك فرحم ،وحكم فعدل  ،وقدر فقهر ،وسئل فأعطى ،وخلق فسوى ورزق اخائق َ ،

الكرب  ،وأغاث من استغاث:

قال  احق وفعله  ،وتفضل به عى عباده وحده  ،وصدق وعده .

[ احر. ]١٤-١٠/

وما استعبد به خلقه من ذلك  ،فهو من إحسانه إليهم  ،ومنّه عليهم  ،ونعمة أنعم ها عليهم ،

فيجب عليهم شكرها  ،والقيام بحقها :
[ آل عمران. ]٢6٤/

فحقت عليهم بذلك حسن عبادته باجوارح  ،شكر ًا له عى إحسانه :

[ البقرة. ]١١-١٢/

وحق عليهم إشغال قلوهم بحبه وتعظيمه وتكبره ،وتفريغها من كل ما سواه وملئها با حبه

ويرضاه  ،وإشغال ألسنتهم بذكره وتكبره  ،ومده وشكره :

[ السجدة. ]٢٠-٢5/

وذلك أوجب هم القرب منه  ،لقرهم من صفاته  ،و طلبهم ي ذلك سبل مرضاته  ،ي

ااتصاف بصفاته:

[ القمر . ] 55 – 5٤ /

وأما خدمة اجوارح ،واستعاها بوظائف اأعال الصاحة فقد أوجب هم بذلك اجنة ،
والنجاة من النار ،إجه اد أنفسهم فيا حبه ويرضاه من اأقوال واأعال:

[ التوبة . ] ٠١ /
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فالتعبد حق ًا باسم اه الكبر  ،يكون بالتصاغر لكريائه ،واانكسار بن يديه ،وامسارعة
إى طاعته ،وعدم ااستكبار عن أوامره ،واح ياء من معصيته ،هذا ي الباطن:
[ املك . ] ٢١ /

وأما التعبد به ي الظاهر  ،فيكون بتكبره وتعظيمه ،وتوحيده ومده وتسبيحه ،وسجود
اأعضاء له ،ومريغ الوجوه ي الراب ذاً بن يديه ،وذرف الدموع حياء وصغار ًا وخشوع ًا

بن يديه ،وجانبة كل مكروه إليه:

[ احج . ] ٠٠ /

واعلم أن صفة الكرياء ه من أعظم الصفات ،وهذا كان الكرياء رداءه  ، فكان استشعار

صغر قدر النفس  ،وضعفها ي التعبد أمام رها ،وافتقارها وذها بن يدي رها الكبر  ،آثر يء

ي العبادة  ،وأكثره غنا ًء  ،وأعظم قربة إى الكبر سبحانه.

وهذا كان ثوابه يوم القيامة إكبار قدر العبد ،وإكبار منزله  ،وإكبار نعيمه  ،وقربه من ربه

كره وعظمه ي الدنيا ،ي ملك كبر  ،من املك الكبر :
الكبر الذي ّ

[ اإنسان . ] ١١ – ١٠ /

وكان عقابه  من كفر به امقت  ،واإعراض عنه ،وإهانته  ،وتصغر قدره :
[ امؤمنون. ]٢٠8/

فص َغر  أجسام امستكرين عن عبادته  ،يطؤهم الناس بأقدامهم ي امحر إهانة هم.

وكر أجسامهم ي النار لينالوا من العذاب أكره وأشده:
َ

[ اأنعام . ] ٢١٤ /

اللهم إنا نسألك اجنة وما قرب إليها من قول أ وعمل ،ونعوذ بك من النار وما قرب إليها

من قول أو عمل  ،يا أرحم الرامن .

وإذا عرفت أن ربك هو الكبر امتكر لكال ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله  ،فعليك أن تطيعه

وتعبده ،وتعرض عن كل ما سواه ،وتلزم نفسك التصاغر والتذلل للعزيز اجبار امتكر:
[مريم. ] 65/
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وإياك أن خالف أمره ،وتستكر عن عبادته  ،فتشقى ي الدنيا واآخرة:

[ غافر . ] 6٠ /

وما قدر اه حق قد ره من كفر به ،أو أرك معه غره ،أو رف العبادة لغره من ا يسمع
وا يبر وا يعقل  ،وا يملك لنفسه وا لغره نفع ًا وا ر ًا ،وا حياة وا موت ًا وا

نشور ًا  ،وتر ك اخضوع والذل للرب العي الكبر  ،اخاق العليم:

[الزمر. ] 6٠/

فاخضع لربك الكبر امتعال  ،بتذلل وصغار وانكسار  ،تكن من امصطفن اأخيار :
[ املك. ]٢١/

وإياك والكر ،فإنه أصل أخاق الر كلها،فا يظهر منك ي قول  ،وا فعل ،وا ي هيئة،

وا ي خلق :

[لقان.]٢8/

واعلم رمك اه أن الكر منك منه حمود ومذموم:

فامحمود منه  :التكر عى أعداء اه امعاندين.

وامذموم منه :ااستكبار عن طاعة اه ورسوله ،وااستكبار عن عبادة اه ،وااستكبار
عن طاعة من لب طاعته ،و التكر عى الناس.

واعلم أن تصاغرك بن يدي ربك رفك عنده ،وتصاغرك من لب طاعته ي اه طاعة

لربك ،وزين لك عند اه وعند الناس وعنده :

[ السجدة.]٢5/

وتصاغرك لذي دنيا لدنياه هد م لدينك ،وتصغر لقدرك عند الكبر امتعال:
[هود. ]٢٢١/

واعلم أن منْ غمط الناس ازدراهم  ،ومن ازدراهم رد احق عى قائله ،و هذا أصل العصيان

كله :

[ النحل. ]88/

٢9٠

فإياك أن ترد احق عى قائله الذي أوصله إليك  ،فتكون فيك الصفات التي لعن اه إبليس من

أجلها كا قال سبحانه :

[ البقرة.]٠٤/

وعن عبداه بن مسعود  عن النبي ﷺ قال « :ا يدخل اجنَة من كان ي قلبه مثقال ذ َرة
الرجل يـحب أن يكون ثوبه حسن ًا  ،ونعله حسن ًة  ،قال  « :إ َن اه
من كر » قال رجل  :إ َن َ

ميل يـحب اجال  ،الكر بطر اح ِق وغمط النَاس » أخرجه مسلم (.)٢

وإياك أن تنظر إى أحد من خلق اه بعن ااستكبار وااستصغار وااحتقار :

[ احجرات. ]٢٢/

واحذر الفخر والعجب والبطر ،وجانب الكر كله وما تو َلد منه  ،تسلم وتغنم وتؤجر:

[لقان.]١٤–١١/

[ آل عمران. ]8/

« ال َله َم إ ِي أعوذ بك من زوال نعمتك وحول عافيتك وفجاءة نقمتك وميع سخطك »

أخرجه مسلم (.)١

« ال َله َم ر َبنا لك احمد ملء السموات  ،وملء اأرض  ،وملء ما شئت من يء بعد  ،أهل
ال َثناء وامجد  ،ا مانع ما أعطيت  ،وا معطي ما منعت  ،وا ينفع ذا اجدِ منك اجد »
أخرجه مسلم (.)٠
اللهم يا بديع السموات واأرض  ،يا ذا اجال واإكرام  ،يا ذا اجروت والكرياء  ،يا ذا
العزة التي ا ترام  ،ارحم ضعفنا  ،واجر كرنا  ،واختم بالصاحات أعالنا  ،وا تزغ
قلوبنا بعد إذ هديتنا  ،يا أرحم الرامن .
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )9٢
( )١أخرجه مسلم برقم (. )١٠٠9
( )٠أخرجه مسلم برقم (. )٤٠٢

٢98

العظيم
قال اه تعاى:

[ الشورى . ] ٤ – ٠ /

اه  هو العظيم وحده ا ريك له ،العظيم الذي ا أعظم منه ،العظيم ما له من اأساء

احسنى  ،والصفات العى ،وامثل اأعى.

هو  العظيم الذي خلق اخائق كلها ،ودبر اأوامر كلها:

[اأعراف . ] 5٤ /

هو العظيم ي ذاته ،العظيم ي أسائه ،العظيم ي صفاته ،العظيم ي أفعاله ،العظيم ي ملكه

وسلطانه ،العظيم ي خلقه وأمره ،العظيم ي دينه ورعه ،العظيم ي ثوابه وعقابه:

[ البقرة . ] ١55 /

وهو سبحانه العظيم الذي تفرد بالعظمة واجال والكرياء  ،وتوحد بالعزة واجروت ،واملك
واملكوت :

[ آل عمران . ] ١6 /

وهو سبحانه اإله العظيم احق ،الذي يعظمه خلقه وحبونه ،ويرجونه وخافونه ،الذي

جب أن تكون ميع أنواع العبادة له ،لكال أسائه وصفاته ،وعظيم نعمه وإحسانه:

[ يونس . ] ٠ /

وهو سبحانه العي العظيم  ،امستحق لنعوت اجال واجال والتعاي ،اخالق لكل يء،
امالك لكل يء ،القادر عى كل يء ،العليم بكل يء ،القاهر لكل يء ،القريب من

كل يء  ،احافظ لكل يء  ،الذي ا يعجزه يء  ،وا يفوته يء:
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[ الطاق.]٢١/

له وحده الكال امطلق من كل وجه ،وله املك امطلق من كل وجه  ،وله الغنى

امطلق من كل وجه  ،وله اإحسان امطلق من كل وجه:

[ طه . ] 8 /

وهو سبحانه العظيم الذي له الرف والسؤدد ،وامجد والكرياء ،والعزة والغنى ،والعلو

والقهر ،واإحسان واإنعام:

[ احر . ] ١٤ – ١٠ /

فالعظيم اسمه  ،والتعظيم حال امع ِظم له  ،يعظمه عبده حن يشاهد معاي عاه وكرياءه
وعظمته  ،فـيـ ّ
جل قلبه ربه إكبار ًا له  ،وتعظي ً
ا له  ،وهيبة له  ،ويتعلق به وحده دون سواه :
[ الشورى. ]٢٠/

وصورها كيف شاء  ،ودبرها بأمره ،وأمسكها
هو العظيم الذي خلق عظائم امخلوقات ،
َ

بقدرته ،وحركها بمشيئته ،وحكمها بقهره.

خلق العرش العظيم ،والكري الكريم ،والشمس والقمر  ،والسموات السبع ،واأرضن
السبع ،وما فيهن وما بينهن  ،من امائكة الكرام ،واإنس واجان  ،واجاد والنبات ،

والطر واحيوان  ،والنجوم والرياح  ،واجبال والبحار:

[ اأعراف. ]5٤/

خلق العظيم سبحانه الكائنات بقدرته ،ودحا اأرض بمشيئته ،وأمسك الساء بقدرته،

دون عائق من فوقها،وا دعائم من حتها،وإنا أمسكها بكال قوته ،وعظيم قدرته :

[ فاطر . ] ٤٢ /
١٠٠

فسبحان الرب العظيم  ،املك العزيز اجبار  ،الكامل ي الرف والسؤدد  ،مع سعة املك ،
وسعة العلم  ،امتوحد باجال واجال  ،الذي يستحق التعظيم كله  ،والتكبر كله  ،والتحميد

كله وحده ا ريك له:

[اأنعام.]٢٠١/

واعلم أن العظيم  أودع ما شاء من خلوقاته روب التغاير،ودائل احدث  ،وسات النقص،
با جعل فيها من انقيادها خالقها ،وإذعاها لفاطرها ،وخضوعها لعظمته ،شاهدة عى نفسها

بالفقر والعجز واحدوث.

وشاهدة لرها بالتوحيد والغنى ،والعظمة والكرياء :
[يس.]8٠/

ثم تأمل وفقك اه كيف وسم ربك العظيم تلك امخلوقات العظيمة بالنقص ،وافتقار بعضها

لبعض  ،من ماد ونبات  ،وحيوان وإنسان .

فأحوج اأسفل منها إى اأعى  ،كا أحوج اأعى إى اأسفل ،وسخر بعضها لبعض ،
والروح من أمره يتخللها ،وبأمره لري مصاحها ،ثم أفقر الكل إليه سبحانه:

[ الروم . ] ١6 /

كـ ــل يعبد ربه العظيم باسمه ووصفه ،منقاد أمره ،مرع إرادته ،مسبح بحمده  ،شاهد

بتوحيده:

[النور.]٤٢/

فسبحان الرب العظيم الذي أظهرعظمته لعباده ي عظيم ملكه ،وعظيم قدرته ،وعظيم إرادته،
وعظيم كامه ،وعظيم علمه ،وعظيم سلطانه  ،و عظيم جروته  ،وعظيم خلقه  ،وكل ذلك

[ الواقعة . ] ٠٤ /

موجود من عظمة ذاته وأسائه وصفاته :

فا أعظم ما ترى من عظمة ربك وسلطانه وخلوقاته ،وما أصغره ي جنب ما م تره وا تعلمه :

[طه. ]٢٢٤/

ونور قلبي وقلبك  ،عظمة ربك بالنظر ي ملكوت السموات
فأبر رح اه صدرك َ ،
واأرض ،فسرى العظيم الذي ا أعظم منه ،وستعرف الكبر من الصغر ،وتعلم املك من
١٠٢

العبيد:

 التعبد ه  باسمه العظيم :

[ اأعراف.]٢85/

اعلم وفقك اه حسن معرفته أن أوى العبادات  ،وأرفعها قدر ًا  ،وأنفعها ثمرة  ،هو اإيان

الذي حصل بالنظر والتفكر ي أساء اه وصفاته وأفعاله ،وي عظمة ملكوت السموات

واأرض ،وتدبر اآيات الكونية ،واآيات القرآنية:
[ يونس . ] ٢٠٢ /

فإذا صح النظر أصاب القصد ،فأدرك القلب عظمة الرب العزيز اجبار  ،برؤية خلوقاته

العجيبة ،وآياته العظيمة ،وكلاته احكيمة:

[ الطاق . ] ٢١ /

فسبحان اه ما أعظم شأنه  ،وما أعظم قدرته ،جعل قلب اإنسان وبره يتسع معرفة
ملة امخلوقات العلوية والسفلية.

وهذا من أخص الشواهد عى عظيم قدرته  ،وعظيم كرمه وإحسانه ،حيث هيـأ لعباده سبل

معرفته ،وير هم طرق الوصول إليه ،لروا عظمة رهم ي خلق العام العلوي والسفي ،وخلق
الدنيا واآخرة ،وخلق الصغر والكبر ،وخلق الذرة واجبل ،والقطرة والبحر:

[الزمر.]6٠ – 6١/

ووحده وآمن
وإذا عرف العبد ذلك عظم قدر ربه عنده  ،فع َظمه وك َبـره  ،ومده وس َبحه َ ،
به ،وآمن برسله ،وعمل برعه:

[ الواقعة .] 96 – 95 /

فع ِظم ربك العظيم  ، وع ِظم قدره ،وع ِظم أساءه وصفاته ،وع ِظم أمره ،وع ِظم اطاعه
عليك ،فإنه ينظر إليك أبد ًا حتى كأنه ما خلق أحد ًا سواك.

فأرضه وا تسخطه بقول أو فعل :

[العلق.]٢٤–9/
١٠١

وع ِظم مائكته  ،وع ِظم كتبه  ،وع ِظم رسله  ،وع ِظم دينه  ،وع ِظم مناسكه  ،وع ِظم شعائره  ،وع ِظم
أولياءه  ،وع ِظم حدوده  ،وع ِظم حرماته تكن من امتقن :

[احج.]٠١/

والزم باب العبودية لربك العظيم،والزم الوقاروالسكينة واحياء بن يديه،وارع إليه بخضوع

وخشوع  ،واسأله أن يرمك ويعافيك  ،ويعصمك ما يكرهه ويبعدك عنه :
[ اإراء. ]٠9/

وانكر بن يدي ربك العظيم  ،واسجد بن يديه متذل ً
ا معتذر ًا مستغفر ًا ،عساه أن ينظر

لضعفك ،ويرحم فاقتك  ،وجر كرك  ،ويغفر ذنبك  ،و يصلح ميع أمورك  ،و هديك ما

يرضيه ويرضيك:

[ النساء . ] 68 – 66 /

واعلم أن امخلوقات كلها  ،والعبادات كلها  ،واأوامر كلها  ،رها وروحها تعظيم الرب

املك العزيز اجبار بأسائه وصفاته ،وعبادته بموجب أسائه وصفاته ،وتوحيده بأسائه

[ غافر . ] 6١ /

وصفاته:

فاعرف ربك العظيم بأسائه وصفاته ،والزم طاعته ،واحذر معصيته ،وأحل ما أحل اه،

واجتنب ما حرم اه :

[احر.]٠/

واعلم أن العظيم  رع لك آداب ًا تتأدب ها عند مناجاته  ،فأمرك بالوضوء للصاة ،
والغسل من اجنابة  ،إجااً مناجاته ،والوقوف بن يديه ،وإجااً لكامه وكتابه أن

تتلوه عى غر طهارة :

[ امائدة. ]6/

وذلك عزم منه عل يك أن تطهر ظاهرك باماء ،وباطنك بالتوبة النصوح:

[ البقرة . ] ١١١ /
١٠٠

وفرغ قلبك
وا تقف بن يدي العظيم وأنت مشغول بسواه  ،بل لرد لعبادته وحده ِ ،

لذكره  ،واقطع العائق عا سواه  ،وا تلتفت إى الشواغل التي تلهيك عنه:

[ الشعراء . ] ١١٠ – ١٢٠ /

وراقب ربك العظيم ي الر والعانية ،واشتغل با حبه ويرضاه قبل أن تلقاه ،واعلم أن

نظر الرقيب سبحانه إليك  ،سابق إى نظرك للمحرمات ،بل سابق إى مك بالطاعة أو

امعصية:

[ البقرة . ] ١٠5 /

واحرص أن يكون عملك كله خالص ًا لوجه ربك العظيم  ،الذي له اأساء احسنى ،والصفات

العى ،وامثل اأعى  ،ولـا يستحقه من عبادة وتعظيم  ،ا لثواب ترجيه  ،وا لعقاب تتقيه ،
فتكون حينئذ كامتطوع بعبادتك :
[ املك. ]٢١/

فربك كريم،وخزائن كل يء بيده  ،وهو امستحق للعبادة لذاته  ،وثوابه من ميل إحسانه ،
وهذه درجة اأنبياء والصديقن :

[ البينة.] 5/

وإى هذه الدرجة انتهت عبادة العابدين:

[ النجم.]٤١/

ولـ َا م يكن لكل امؤمنن تناول هذه الدرجة  ،ف َصلها هم عى درجات  ،رأفة ورمة هم ،

فعبد قوم رهم العظيم أجل خافته  ..وعبده آخرون أجل رجائه  ..وعبده آخرون أجل

جاله  ..وعبده آخرون أجل ماله وإحسانه ..وعبده آخرون لذاته  ..أنه اإله احق  ،الذي
يستحق من خلقه ميع أنواع العبادة وحده ا ريك له :
[ اأنعام . ]٢٠٠-٢٠١/

وأكمل هؤاء من عبد ربه بجميع هذه العبوديات التي مأ القلب نور ًا.
وكل من هؤاء يذوق من طعم اإيان والعبادة مذاق ًا ا تـحسن أن تتومه  ،فكيف لك أن

تصفه  ،فسل ربك أن يذيقك حاوته  ،ويوصلك إى حقيقته :
١٠٤

[اأنفال.]٤-١/

وعن العبَاس بن عبد ام َطلب أنَه سمع رسول اه ﷺ يقول « :ذاق طعم اإيان من
ري باه ر ّب ًا  ،وباإسام دين ًا  ،وبمح َمد رسواً » أخرجه مسلم (.)٢
وإياك أن تعظم نفسك  ،أو تـج َلها  ،أو تطلب ها ذلك عند اه  ،وعند الناس .

فأنت العبد الفقر للملك الغني ،فا تطلب العلو بقولك وفعلك وهيئتك ،فتسقط من عن

[لقان.] ٢8/

اه:

واعلم أن من تعظيم اه  معرفته بأسائه وصفاته وأفعاله  ،وحبته  ،والذل له،
والتوكل عليه وحده ا ريك له :

[ حمد. ]٢9/

كر .
ومن تعظيمه  أن يطاع فا يعى،ويذكر فا ينسى،ويشكر فا يكفر ،ويـح َ
ب وي َ

ومن تعظيمه  أن خضع العبدأوامره ورعه وحكمه،وا يعرض عى يء من خلقه وأمره،

ورعه وقدره :

[ النساء . ] 65 /

ومن تعظيمه  تعظيم ما عظمه العظيم من اأماكن،واأزمان،واأقوال واأعال ،واأخاق

واأشخاص :

[احج.]٠١/

فسبحان الرب العظيم الذي كتابه أعظم الكتب ،وكامه أعظم الكام  ،الذي ا تفنى

كلاته وا تنفد:

[ لقان . ] ١٠ /

وسبحان العظيم القادر عى كل يء من صغر وكبر ،الذي ا يعجزه يء ي اأرض

وا ي الساء:

[ لقان . ] ١8 /

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )٠٤

١٠5

[ آل عمران. ]٢٤٠/

[ الصافات . ] ٢8١ – ٢8٠ /

« ا إله إاَ اه العظيم احليم  ،ا إله إ َا اه رب العرش العظيم  ،ا إله إ َا اه رب

السموات ورب اأرض ورب العرش الكريم » متفق عليه (.)٢
َ

« سبحان اه وبحمده  ،عدد خلقه  ،ورضا نفسه  ،وزنة عرشه  ،ومداد كلاته » أخرجه مسلم (.)١
« سبحان ذي اجروت واملكوت والكرياء والعظمة »أخرجه أبو داود والنسائي(.)٠

اللهم يا عظيم اأسـاء والصـفات  ،يـا رفيـع الـدرجات  ،يـا عـام اخفيـات  ،يـا عظـيم اإحسـان  ،يـا

غافر الذنب ،يا قابل التوب،يا واسع الرمة،ا إله إا أنت،نسألك الفوز باجنة،والنجاة من النار .

يا واسع امغفرة  ،يا ريع الرى  ،يا عظيم الصفح  ،اعف عنا  ،واغفر لنا  ،وارمنا برمتك يا أرحم
الرامن.

( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)6٠٤6ومسلم برقم (. )١٠٠٠
( )١أخرجه مسلم برقم (. )١٠١6
( )٠صحيح /أخرجه أبو داود برقم ( ،)8٠٠وأخرجه النسائي برقم (. )٢٠٤9

١٠6

القوي
قال اه تعاى:
اه  هو القوي العزيز ،القوي الغالب جميع من سواه ،القوي الذي ا أقوى منه ،هو
القوي وحده ا ريك له ،وكل ما سواه ضعيف.
هو سبحانه القوي الذي يملك القوة كلها ،القوي الذي خلق القوة ي كل قوي:
[امجادلة.]١٢/

[البقرة. ]٢65/

هو سبحانه القوي الذي ا يغلبه غالب  ،وا يرد قضاءه راد  ،الكامل القدرة فا يعجزه يء ،
التام القوة فا يستوي عليه العجز أبد ًا :
[ق.]٠8/

هو القوي العزيز اخاق  ،الذي خلق العرش والكري  ،وخلق السموات واأرض ،وخلق
الشمس والقمر  ،وخلق امائكة العظام  ،وخلق اجبال الراسيات  ،والبحار الزاخرات  ،والنجوم
الزاهرات  ،وخلق احيوان والنبات  ،وخلق اإنس واجان :

[ الزمر. ]6٠–6١/

هو القوي وحده ا ريك له ،ا راد لقضائه ،وا معقب حكمه ،وا غالب أمره  ،الذي
لكال ذاته وأسائه وصفاته  ،يفعل ما يشاء  ،وحكم ما يريد.
يعز من يشاء  ،ويذل من يشاء ،ويعطي من يشاء  ،وي منع من يشاء ،وينر من يشاء ،
وخذل من يشاء ،وهدي من يشاء  ،ويضل من يشاء:

[ آل عمران . ] ١6 /

وهو سبحانه القوي القادر عى كل يء ،القوي الذي يمسك الساء أن تقع عى اأرض
إا بإذنه ،ويمسك اأجسام العظيمة  ،والذرات اخفية:

[ فاطر . ] ٤٢ /

فسبحان القوي العظيم  ،الذي قهر امخلوقات كلها بقوته ،القوي الذي خضعت لعظمته
[ الزمر.]٤/
الرقاب،وذلت لقوته الشدائدالصاب:
١٠٠

وا حول وا قوة إا باه العي العظيم.
خلق ما يشاء وختار  ،ويبدل من حال إى حال  ،فليل بعد هار ،وصيف بعد شتاء  ،وحر بعد
برد  ،وأمن بعد خوف  ،وغنى بعد فقر ،وحياة بعد موت :

[ النور . ] ٤5 /

وبقوته  ينر أولياءه امؤمنن:
[احج. ]٤٠/

وبقوته هلك الظامن ،وينتقم من امجرمن:

وبقوته غلب كل أعدائه  ،وقهر كل ما سواه:

[اأنفال.]5١/

[امجادلة.]١٢/

وبقوته  أمسك الساء أن تقع عى اأرض:

[احج.]65/

وبقوته  أوصل أرزاقه إى ميع خلوقاته:

[ الشورى . ] ٢9 /

ولكال ذاته وأسائه وصفاته يفعل ما يشاء  ،وحكم ما يريد:

[هود.]٢٠٠/

فسبحان القوي الذي كل قوة ي امخلوقات من قوته . 
كل قوة ي السـموات واأرض ،وكـل قـوة ي اجبـال والبحـار ،وكـل قـوة ي الكواكـب
والريــاح ،وكــل قــوة ي امائكــة والــروح ،وكــل قــوة ي اإنــس واجــن واحيــوان  ،خلقهــا
القـ ــوي العزيـ ــز ،وأودعهـ ــا ي هـ ــذه امخلوقـ ــات :
[ الفرقان. ]59/

وميع قوة هذه امخلوقات العظيمة  ،ا تساوي ذرة بالنسبة لقوة اه .
بل قوة ميع تلك امخلوقات  ،لو اجتمعت لواحد منهم  ،ثم كان ميعهم عى قوة ذلك
الواحد ،فإن قوة أولئك كلهم  ،ا تساوي شيئ ًا بالنسبة لقوة املك القوي العزيز اجبار ،بل
[احج.] ٠٤/
شأن اه أعظم وأجل وأكر:
١٠8

فسبحان ذي اجروت واملكوت  ،والكرياء والعظمة  ،الذي له اأساء احسنى ،
والصفات العى ،وله القوة والعزة  ،وله املك وله احمد  ،وهو عى كل يء قدير:

[ اجاثية . ] ٠٠ – ٠6 /

 التعبد ه  باسمه القوي :

اعلم وفقك اه لطاعته أن القوي احق هو اه وحده  ،وأنه ا حول وا قوة أحد إا باه العي
العظيم.
فكل خلوق ي قبضة اه ،واأمر كله ه وحده ،والعبد ا يملك من أمره شيئا ،فا حول
وا قوة للعبد إا باه . 
فليس للعبد حيلة ي جلب خر أو دفع ر إا بإذن اه.
وا حول للعبد من الطاعة إى امعصية  ،وا من امرض إى الصحة  ،وا من الفقر إى الغنى إا
بإذن اه.
وا قوة للعبد عى القيام بأي أمر إا باه وحده ا ريك له  ،وما يتذكر إا من ينيب :
[ التكوير.]١9 –١٠/

وعن أي موسى  أن رسول اه ﷺ قال له  « :يا عبد اه بن قيس ! أا أدلك عى كنز من كنوز
اجنة ؟ » فقلت  :بى يا رسول اه  ،قال  « :قل ا حول وا ق َوة إ َا باه » متفق عليه (.)٢
واعلم أن القوي  قد أعطاك القوى الباطنة  ،من العلم واحفظ  ،والذكاء والفكر  ،والبصرة
والعقل.
وأعطاك القوى الظاهرة من اليدين والرجلن ،والسمع والبر واللسان ،وكلهن قوى ما
جعلن له  ،يرن إمامه  ،وإنفاذ مقدراته . 
و كا وهبك الكريم هذه القوى  ،والنعم الظاهرة والباطنة ،وعافاك من كثر ما ابتى به
كثر ًا من خلقه ،فداوم أنت عى استعاها ي ذكره  ،وشكره ،وحسن عبادته ،وواظب
عى طاعته ،وا ترف ما أنعم اه به عليك إا فيا حبه ويرضاه:
( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)6٠8٤واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)١٠٠٤

١٠9

[ اأنعام . ] ٢6٠ – ٢6١ /

وأحسن الظن بربك الكريم  ،وتوجه إليه خلص ًا له الدين  ،واستقم كا أمرت فإذا بك بإذن
اه غالب  ،وبا قصدت ظافر:

[ الطاق . ] ٠ – ١ /

وبقدر ما تبذله من اجهد  ،وصدق العزيمة  ،والعمل الصالح  ،وامسارعة إى كل عمل حبه
ربك ويرضاه ،ينزل عليك ربك القوي التوفيق  ،والعون  ،واهداية والطمأنينة  ،والسكينة  ،وتظفر
[ العنكبوت. ]69/
بمحبته:
وعن أي هريرة  قال :قال رسول اه ﷺ  « :امؤمن القوي خر وأحب إى اه من امؤمن
الضعيف  ،وي كل خر احرص عى ما ينفعك  ،واستعن باه وا تعجز » أخرجه مسلم (.)٢
َ
واعلم رمك اه أن من وهبه اه هذه القوى فلم يستعملها ي طاعته  ،حرمه اه نفعها،
وجره الشيطان استعاها ي معصية الرمن  ،وعداوة اه ورسوله وامؤمنن كا قال اه
َ
عن قوم عاد :

[اأحقاف. ]١6/

وإذا كانت القدرة عى الفعل ختزنة ي خزائن الغيب لوقت الفعل ،فإن القوة ميرة،
والفعل مكن ،فا تقل ا أفعل حتى ينزل العون ،أو ا أشاء حتى يشاء اه  ،دون أن
يكون منك مبارة الفعل امطلوب رعا.
فإن اه وإن كان قد قيد الفعل بقوله :
[التكوير ، ]١9 /فقد أطلق القدرة عى الفعل بقوله :

[امزمل. ] ٢9/

وما هو إا أن تريد العمل  ،فإن كان اه قد شاءه  ،جعل لك امشيئة فيه ،وإا كنت مأجور ًا
عى إرادتك ،مثاب ًا عى نيتك ،ومام يرده اه ا يكون أبد ًا ؛ أنه ا يقع ي ملكه إا ما
يريد ،وهو القوي الذي ا يغلبه غالب :
[ يوسف. ]١٢/

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١66٤

١٢٠

فاإرادة منك مطلقة  ،ومشيئة اه موثقة ها  ،وما كان اه ليكلف عبده فعل ما أوثقه عنه  ،ثم
يعاقبه عى تركه  ،هذا من أعظم امحال:

[البقرة.]١86/

واعلم رمك اه أن اه قوي متن  ،يمسك بقوته العرش والكري ،والسموات واأرض،
وخلوقاته العظام ،وينر بقوته أولياءه ،ويدفع ها أعداءه.
فاستعمل ما أعطاك اه من قوة ي طاعته ،وانر ها دينه ،وع ِلم ها رعه ،وانر ها أولياءه ،
واقض ها حوائج الضعفاء  ،وجاهد ها ي سبيله:

[ احج.]78 /

وإذا علمت أن ربك هو القوي  ،الذي يملك خزائن القوة كلها  ،فاخضع له ،وانكر بن
يديه،واستجب أوامره،وفوض أمورك كلها إليه:

[ طه . ] 8 /

[ اممتحنة . ] ٤ /

[اإراء.]8٠/

« ال َله َم أصلح ي ديني ا َلذي هو عصمة أمري  ،وأصلح ي دنياي ا َلتي فيها معاي  ،وأصلح ي
آخري ا َلتي فيها معادي  ،واجعل احياة زياد ًة ي ي ك ِل خر  ،واجعل اموت راح ًة ي من ك ِل
ر » أخرجه مسلم (.)٢
اللهم انر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك امؤمنن.
اللهم اغفر للمسلمن وامسلات  ،وامؤمنن وامؤمنات  ،وألف بن قلوهم ،وأصلح
ذات بينهم  ،وانرهم عى عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز .
اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك  ،ويكذبون رسلك  ،ويقاتلون أولياءك ،
اللهم أنزل هم بأسك الذي ا يرد عن القوم امجرمن.
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١٠١١

١٢٢

امتن
[ الذاريات . ] 58 /

قال اه تعاى :

اه  هو القوي امتن بذاته  ،الكامل القوة  ،الشديد القوة  ،الغني عن كل ما سواه،
الذي مأ خزائنه بكل يء ،وله خزائن السموات واأرض:

[ احجر . ] ١٢ /

وهو سبحانه القوي امتن  ،الذي له ملك كل يء ،وا يقف لقوته أحد ،وا يعجزه يء

ي اأرض وا ي الساء.

وهو امتن  ، الذي يترف ي ملكوت السموات واأرض كيف شاء ،والذي يترف ي

الظواهر والبواطن ،والذي نفذت مشيئته ي ميع الريات ،وما شاء كان  ،ومام يشأ ا يكون
أبد ًا:

[يس.] 8٠-8١

وهو سبحانه القوي امتن  ،الذي له ملك السموات واأرض وما فيهن  ،وله جنود

السموات واأرض  ،من امائكة واجن  ،واإنس  ،واحيوان  ،والنبات  ،واجاد وغر
ذلك ما ا يعلمه إا العليم اخبر:

[ امدثر . ] ٠٢ /

فسبحان الرب العظيم  ،املك احق  ،الغني احميد  ،القوي امتن  ،الذي كل يء ملكه  ،وكل

يء ي قبضته  ،وكل يء خاضع لعظمته:

[يونس.]68/

 التعبد ه  باسمه امتن :

اعلم وفقك اه حسن عبادته وطاعته  ،أن اه هو القوي امتن ،وله خزائن وجنود السموات

واأرض.

أحاط بكل يء عل ً
مرف ي
ا ،وكل خلوق خاضع أمره ،مأسور ي ذل ملكتهَ ،

طاعته ،شاهد بتوحيده  ،مسبح بحمده.

١٢١

ما شاء اه من اخلق واأمر كان ،ومام يشأ ا يكون أبدا:

[ يس . ] 8١ /

فالعرش والكري  ،والسموات واأرض  ،واجنة وما دوها  ،والنار وما فوقها ،وميع

امخلوقات  ،والعوام  ،و اأوامر  ،واآجال  ،واأرزاق  ،وامقادير  ،والتريف  ،والتدبر ،
وغر ذلك ما خطه القلم  ،ما ا يعلمه إا عام الغيب والشهادة  ،كل ذلك مكتوب ي

اللوح امحفوظ  ،وكل ذلك بيد القوي امتن وحده ا ريك له:

[ يس . ] ٢١ /

وكل ذلك برهان ودليل عى عظمة أسائه احسنى  ،وصفاته العى من جهة  ،ومنقسم إى سبيل

الرغيب والرهيب من جهة أخرى ؛ لتعرف املك احق  ،ثم توحده بأسائه وصفاته  ،ثم
تعبده بمقتضاها .

وجرده ه وحده ،فا خاف أحد ًا إا اه  ،وا ترجو سواه  ،وا تتوكل
فالزم رمك اه توحيده ِ ،

إا عليه وحده :

[التوبة. ]٠٢/

ورغب ي اجنة ،وحذر من الر َ ،
وإن كان سبحانه قد خ َوف من النار َ ،
ورغب ي اخر ،

رمة بك  ،وتسهي ً
ا لوصولك إليه  ،فإن امقصود اأعظم من ذلك كله  ،وامقصود من اخلق

واأمر كله  ،هو معرفته  وتوحيده بأسائه وصفاته وأفعاله ،وعبادته وطاعته  ،وفعل ما حبه
ويرضاه  ،ما رعه ي كتابه  ،وأرسل به رسوله حمد ًا ﷺ :

[ الذاريات .] 58 – 56 /

ثم عند القوي امتن الكريم ثواب من أطاعه باجنة  ،وعقاب من عصاه بالنار:

[ الكهف . ] ٢٢٠ /

فالثواب أهل التوحيد والطاعات  ،والعقاب أهل الرك وامعاي :

١٢٠

[السجدة.]١٠-٢8/

فجرد رمك اه نفسك لتوحيده  ،وطاعته  ،وعبادته وحده ا ريك له ؛ أنه وحده املك وأنت
ِ
عبده،وهو اخالق وأنت امخلوق  ،وهو الغني وأنت الفقر ،وهو الرزاق الذي أنت تأكل من رزقه،

وهو وحده امستحق للعبادة دون سواه  ،فأطعه تسلم  ،وتنال كرمه:
[اأحزاب .]٠٢ /

[آل عمران.]5٠/

[آل عمران.] 8/

« ال َله َم إ ِي ظلمت نفي ظل ًا كث ًرا وا يغفر الذنوب إ َا أنت  ،فاغفر ي مغفر ًة من عندك

الرحيم » متفق عليه (.)٢
وارمني  ،إنَك أنت الغفور َ

اللهم إنا نسألك موجبات رمتك  ،وعزائم مغفرتك  ،والغنيمة من كل بر  ،والسامة من كل إثم،

والفوز باجنة  ،والنجاة من النار  ،يا رب العامن.

اللهم إنا نعوذ بك من جهد الباء  ،ودرك الشقاء  ،وشاتةاأعداء .

اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك  ،وحول عافيتك  ،وفجاءة نقمتك  ،وميع

سخطك  ،يا أرحم الرامن .

( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ،)8٠٤ومسلم برقم ( )١٠٠5واللفظ له .

١٢٤

القاهر  ..القهار
[ اأنعام . ] ٢8 /

قال اه تعاى:

وقال اه تعاى:

[ ص . ] 65 /

اه  هو القاهر فوق عباده ،العاي فوق خلوقاته ،القاهر القوي  ،الغالب لكل ما سواه ،
القاهر لكل قاهر .

وهو سبحانه الواحد القهار  ،الذي قهر ميع الكائنات  ،وذلت لقهره وسلطانه وحكمه ميع

امخلوقات ،فكل خلوق مقهور مزموم بزمام املك ،خارج عن مراده إى مراد اخالق له ،

القاهر له :

[ الرعد.]٢6/

واعلم أن التوحيد والقهر متازمان  ،وما متعينان ه وحده ا ريك له  ،فالواحد ا

يكون إا ق َهار ًا  ،والق َهار ا يكون إا واحد ًا.

وقد خلق اه فوق كل خلوق  ،خلوق ًا آخر أعى منه ؛ ليقهره ويتحكم به ،حتى ينتهي

القهرالكامل ه الواحد القهار الذي:

[ الزمر . ] ٤ /

فالذي يقهر ميع امخلوقات عى ما أراد  ،هو اه الواحد القهار ا ريك له ،وهو الذي

يستحق أن يعبد وحده ا ريك له  ،كا كان قاهر ًا وحده ا ريك له:

[ ص . ] 65 /

واعلم وفقك اه حسن معرفته أن كل فعل عن قدرة ،وكل قدرة عن قوة ،وكل قوة عن

قهر ،وبقدر قوة القهر تكون رعة استجابة امقهور .

واه  وحده هو القوي القادر  ،القاهر القهار  ،ذو املكوت واجروت  ،وذو العلو والعظمة ،

وذوالعزة والكرياء  ،الذي قهر ميع امخلوقات  ،وقهر كل يء ي ملكه العظيم  ،ا راد

لقضائه  ،وا معقب حكمه  ،وا إله غره :

ﯜ
١٢5

[ النحل.]5٠-٤9/

كرها  ،وقهر احديد بالنار التي تذيبه  ،وقهر النار
خلق اجبال العظام  ،وقهرها باحديد الذي ي ِ

باماء الذي يطفؤها  ،وقهر اماء بالرياح التي حمله وترفه ،وقهر الرياح بالساء التي حبسها ،

وقهر الساء واأرض بالعرش العظيم الذي أحاط ها  ،فسبحان القاهر لكل قاهر ومقهور،الذي:
[الزمر. ]٤ /

والكل حت قهره  ،والكل عبيده ،والكل يسبح بحمده  ،والكل يشهد بتوحيده:

[اإراء.]٤٤/

فسبحان قاهر كل قاهر ،وقاصم كل جبار  ،الذي بيده مقاليد اأمور ،وتدبر اأنفس والدهور:

[ هود . ] 56 /

واه  هو املك الواحد القهار ،الذي قهر ميع امخلوقات ي العام العلوي والسفي
عى ما أراد  ،الذي خضعت لعظمته الرقاب ،وذلت له اجبابرة  ،وقهر كل خلوق ،وعنت

له الوجوه ،وتواضعت ميع اخائق لعظمة جاله وكريائه ،وخضعت لقهره وحكمه

[ الرعد . ] ٢6 /

وسلطانه:

فسبحان اإله احق  ،القاهر لكل ما سواه  ،وكل ما سواه عبد خلوق ملوك له  ،مقهور

بحكمه وإرادته:

[يوسف. ]٠9 /

هو الواحد القهار  ،الذي له املك كله  ،وله الدين كله  ،ومنه اإحسان كله :

[ النحل. ]5٠-5٢/

هو القهار الذي قهر بقوته كل ما سواه عى ما أراد.

خلق امخلوقات  ،وقدر اآجال  ،وقسم اأرزاق  ،وقدَ ر اأحجام  ،واأشكال  ،واألوان ،

واأوقات،واأنفاس،واأقوال،واأعال  ،والزمان  ،وامكان  ،والثواب  ،والعقاب  ،وكل يء :

١٢6

[القمر.]5٠ –٤9/

فسبحان من قهر الليل بالنهار ،وقهر النهار بالليل ،وقهر اأعى باأسفل ،وقهر اأسفل باأعى ،

وقهر امرض بالعافية  ،وقهر الصحة بامرض  ،وقهر احر بالرد  ،وقهر الرد باحر  ،وقهر احي

باموت ،وقهر أعداءه بأوليائه ،وقهر كل خلوق عن إرادته إى إمام مراده هو : 
[ اأنعام . ] ٢٢٢ /

وا إله إا اه الواحد القهار  ،القاهر فوق عباده ،الذي قهر ميع من ي ملكه وملكوته  ،الظاهر
والباطن ،والشاهد والغائب ،والكبر والصغر ،واأول واآخر:

[ احر . ] ١٠ /

 التعبد ه  باسمه القهار :

إذا علمت رمك اه أن ربك  هو الواحد القهار ،وعرفت عظمة سلطانه  ،وعظمة قهره ،
وقوة جروته ،وعلمت عظمة غناه ،وحسن إكرامه  ،وسعة رمته .

فعليك بلزوم طاعته ،وحسن عبادته ،ودوام ذكره وشكره ،والذل له ،وطلب مرضاته ،وابتغاء

حابه:

[النساء.]٢١5/

واحرص عى ما ينفعك من الطاعات  ،وإياك والتسويف فإنه حج ر الشيطان الذي يقتل به
اإنسان :

[النساء. ]٢١٢-٢٢9/

واعلم أن اه عز وجل رحيم بعباده ،م يكلفهم إا وسعهم  ،وما هو دون طاقتهم:

[الطاق.]٠/

وإن أردت العزة والقوة  ،فاستعمل قوتك ي طاعة اه  ،وفيا حبه ويرضاه.
١٢٠

وترأ من احول والقوة إى مالكها  ،واطلب منه امعونة ي كل عمل  ،وسله اهداية إى احق ،

وفوض أمورك إليه قائ ً
ا:

[ الفاحة. ]6 -١/

وكن ي كل عمل لربك عى ثاثة عقود :

اأول :العزم اجزم عند إرادة تنفيذ امأمور به ،مترك ًا بأساء ربك قائ ً
ا :ماشاء اه ،ا قوة إا

باه :

[ آل عمران. ]٢59/

الثاي :طلب امعونة والتوفيق من ربك عند النهوض للعمل قائاً بقلبك:

[ الفاحة . ] 5 /

الثالث :الترؤ من احول والقوة ،وترك الدعوى  ،ونسبة الفضل للرب سبحانه قائ ً
ا:

[ الفاحة. ]٤-١/

وإذا أنعم اه عليك بالعلم  ،واحكمة  ،والقوة  ،والقدرة  ،واجاه  ،وامال ،فاستعمل كل

ذلك ي طاعته وعبادته.

وإياك أن تعِ اه بنعمه ،أو تذل غرك با وهبك اه من نعمه وفضله وقوته ،فقد كنت قبل

باقوة  ،وا مال  ،وا علم:

[الضحى.]٢٢ – 6 /

واقهر نفسك عن ااهاك ي الشهوات  ،واقهر عدوك من شياطن اإنس واجن  ،بلزوم

ذكر اه وعبادته  ،ومدافعته وااستعاذة باه من ره :

[ فصلت. ]٠6-٠٠/

[ التوبة . ] ٢١9 /

١٢8

[ البقرة. ]١86/

« ال َله َم إ ِي أعوذ بك من زوال نعمتك  ،وحول عافيتك  ،وفجاءة نقمتك ،وميع سخطك »

أخرجه مسلم (.)٢

اللهم إي أسألك عافية أقوى ها عى طاعتك  ،وعبادة أستحق ها جزيل مثوبتك  ،ورزق ًا
حااً تغنيني به عمن سواك  ،يا أكرم اأكرمن .
اللهم أغنني بحالك عن حرامك  ،وبطاعتك عن معصيتك  ،وبفضلك عمن سواك  ،يا قوي

يا عزيز.

اللهم لك احمد أنت الواحد القهار  ،ولك احمد أنت العزيز اجبار  ،ولك احمد أنت

الغني احميد  ،ا إله إا أنت .

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١٠٠9

١٢9

العليم  ..العام  ..العام
قال اه تعاى:

[فصلت . ] ٠6 /

وقال اه تعاى:
[احر.]١١/

وقال اه تعاى:

[التوبة.]٠8/

اه  هو الرب العليم بكل يء  ،الذي أحاط بكل يء علا  ،وأحى كل يء عددا،
العام بكل يء ،الذي ا خفى عليه يء ي اأرض وا ي الساء.

وهو سبحانه العام بكل يء وحده ا ريك له ،الذي أحاط علمه بالعام العلوي كله ،

والعام السفي كله  ،الذي يعلم الظواهر والبواطن  ،واأوائل واأواخر  ،ويعلم اجهر وما

[ احديد . ] ٠ /

خفى:

وهو سبحانه عام الغيب والشهادة ،العليم بالرائر واخفيات التي ا يدركها علم اخلق،

العليم بكل يء من امخلوقات  ،والذرات  ،واأحوال ،واحركات  ،والسكنات ،

واأقوال  ،واأفعال  ،واأنفاس  ،واآثار  ،واحروف  ،والكلات  ،واأصوات  ،واأمكنة ،
واأزمنة:

[اأنعام.]59/

وهو وحده العليم الذي يعلم مثاقيل اجبال  ،ومكاييل البحار  ،وعدد قطر اأمطار ،وعدد

ذرات الرمال  ،وعدد ورق اأشجار  ،وعدد احبوب والثار  ،وما أظلم عليه الليل  ،وما أرق

عليه النهار  ،ويعلم ميع ما ي السموات وما ي اأرض.

ا تواري منه ساء ساء ،وا أرض أرضا ،وا جبل ما ي وعره ،وا بحر ما ي قعره:

[ احج.]٠٠ /

١١٠

وهو سبحانه العليم  ،الذي يعلم كل يء عل ً
ا مطلق ًا شام ً
ا  ،حيطا ً كاما.

يعلم الظاهر والباطن  ،ويعلم الر وأخفى  ،ويعلم الغيب والشهادة  ،ويعلم كل متحرك

وساكن  ،ويعلم كل ناطق وصامت ،ويعلم كل رطب ويابس  ،ويعلم ما كان  ،وما يكون  ،وما

سيكون:

[السجدة .]٠–6/

فسبحان العليم بكل يء ،العام بكل خلق وأمر ،عام الغيوب  ،الذي ا خفى عليه

يء ي اأرض وا ي الساء.

يعلم عدد أهل الساء واأرض  ..ويعلم عدد امائكة  ..ويعلم عدد اجن واإنس  ..ويعلم

عدد الطر واحيوان  ..ويعلم عدد ذرات الراب  ..ويعلم عدد اأقوال واأفعال ..ويعلم

عدد اأنفاس واآثار  ..ويعلم عدد اأحياء واأموات.
أحاط بكل يء عل ً
ا،وأحى كل يء عدد ًا:

[ الرعد . ] ٢٠ – 9 /

هو سبحانه العليم  ،الذي يعلم عدد امؤمنن  ..ويعلم عدد الكافرين  ..ويعلم من يطيعه  ..ويعلم

من يعصيه.

ويعلم امؤمن من امنافق  ..ويعلم البـر من الفاجر  ..و يعلم الصادق من الكاذب:

[ املك . ] ٢٤ – ٢٠ /

وهو سبحانه العليم اخبر الذي يعلم امفسد من امصلح ،ويعلم من يستحق اهداية

فيهديه  ..ويعلم من يستحق الضالة فيضله  ..ويعلم من يستحق اإكرام فيكرمه  ..ويعلم

من يستحق اإهانة فيهينه  ..ويعلم أهل احق من أهل الباطل  ..ويعلم أهل اجنة من أهل

النار:

[ امجادلة . ] ٠ /

١١٢

فسبحان املك احق  ،الذي له مع اخلق العظيم ،واأمر النافذ ،والقهر العام ،له العلم
الشامل امحيط بكل يء:

[ احديد . ] ٤ /

يا حرة عى العباد  ،إن أنفسهم تقف عريانة أمام با رئها الذي يعلم رها وجهرها ،ويعلم
ظاهرها وباطنها ،ويعلم ما بن يدها وما خلفها ،ويعلم أقواها وأفعاها  ،ويعلم فجورها

[ اأحزاب . ] 5٤ /

وتقواها:

فسبحان اه وبحمده  ،عدد خلقه  ،وزنة عرشه ،ورضا نفسه  ،ومداد كلاته.

ما أعظم ملكه ،وما أوسع علمه  ،ورمته  ،ومغفرته:

[غافر. ] ٠/

وا أسفاه عى اجهل باه وأسائه و صفاته ،واجهل بدينه ورعه ،واجهل بأنبيائه ورسله،

واجهل بثوابه وعقابه:

[ يس.]٠٠/
يا حرة عى جهل العباد برهم  ،وجهلهم بأوامره :

[ يس. ]٤٠-٠٢/

متى تؤوب هذه اأنفس الشاردة إى رها؟ ومتى تفر إليه؟ ومتى تستحي منه؟ ومتى تو ِقره

وتعظمه؟ :

[نوح.]١٠–٢٠/

١١١

ثم اعلم وفقك اه ما حبه ويرضاه أن كل ما خلق اه من العوام خلقه اه ليدل به عى

عظمة أسائه احسنى  ،وصفاته العى  ،ليوحده العباد ها  ،ويعبدوه بمقتضاها :
[ الطاق. ]٢١/

وامطلوب من اخلق ليسعدوا ي الدنيا واآخرة  ،العلم باه  ،وأسائه  ،وصفاته  ،وأفعاله ،
والعلم با جب له ،وما ختص به ،وما يليق به ،وما حبه وما يكرهه ،وعبادته با رع وحده

ا ريك له:

[ حمد . ] ٢9 /

واعلم أن ميع امخلوقات تشهد خالقها بأسائه احسنى وصفاته العى  ،وتشهد له

بالوحدانية  ،وتشهد له بكال احياة والعلم  ،والقدرة والعظمة  ،والكرياء والرمة.

فهو سبحانه احي القيوم  ،العليم الذي يطلب العباد منه العلم ،العليم بكل ذرة ي ملكه

العظيم الكبر:

[سبأ. ]٠/

واعلم أن الوحي الذي أنزله اه عى رسله يكشف حجب عام الغيب والشهادة.

فاه خلق عام الشهادة  ،ليدل به عى عام الغيب  ،وخلق الدنيا  ،ليدل ها عى اآخرة  ،وخلق

امخلوقات  ،لتدل عى خالقها سبحانه  ،وخلق الصور  ،لتدل عى امصور سبحانه  ،وخلق

اأرزاق  ،لتدل عى الرزاق سبحانه:

[ اأنعام.]٢٠١/

فسبحان اخاق العليم الذي خلق ما يشاء وختار  ،ا إله غره .

خلق اخلق كلهم كيف شاء  ،وما شاء  ،ومتى شاء  ،وعى أي وجه شاء  ،وأبقى ما شاء ،

وأفنى ما شاء  ،من كبر وصغر  ،وطويل وقصر  ،وحي وميت  ،ومؤمن وكافر :

[ القصص . ] 68 /

هو سبحانه العليم القدير  ،الف َعال ما يشاء  ،وكل ف َعال سواه فبإذنه وعلمه ،وكل فعال سواه

حتاج إى معونته ومشيئته .

١١٠

الكبر والصغر  ..والقليل والكثر  ..والقوي والضعيف:
[ الزمر.]6٠ –6١/

فسبحان احكيم العليم الذي خلق العرش والكري ،وخلق السموات واأرض  ،وخلق

امائكة والروح  ،وخلق اجن واإنس  ،وخلق اأقوال واأفعال  ،وخلق امحبوب وامكروه ،
وخلق اماء والنار ،وخلق اجبال والبحار :

[ يونس.]٤-٠/

والكل يوحد ربه  ،والكل يسبح بحمده ،والكل خاضع خالقه ،والكل شاهد بعظمته

وتوحيده :

[ اإراء . ] ٤٤ /

فسبحان العليم اخبر الذي خلقهم وع َلمهم :

[ النور. ]٤٢/

واعلم رمك اه أن عن العقل ا تبر إا بنور الوحي والنبوة ،فإذا اجتمع هذا وهذا أرق

القلب بنور التوحيد واإيان ،ثم جاءت أعال التوحيد سهلة ميرة حبوبة ي القلب

واجوارح:

[ الرعد . ] ١8 /

فلله احمد والشكر الذي أكرم عباده بالسمع والبر والعقل  ،ثم أكرمهم بعلم الوحي

والنبوة  ،النور امبن  ،وامعتصم امنيع:

[ اأنعام . ] ٢5٠ /

فاعلم رمك اه علوم النبين  ،ودعوة امرسلن  ،ومعارف الصديقن  ،وآيات اموقنن،

ومشاهدات امتقن ،تبر بجميع حواسك الراط امستقيم ،وتسعد بنور العلم واإيان

[ البقرة . ] ١8١ /

واليقن:

١١٤

وتفكروتدبر،واقرأ باسم ربك العليم،الذي ع َلم اإنسان مام يعلم:

[ العلق . ] 5 – ٢ /

واعلم أن من أصغى بقلبه لعلم الوحي  ،وأقبل بوجهه عى ربه ،وأنصت بسمعه لكامه،
أقبل اه عليه ،ورح صدره ،وأنار قلبه بنور العلم واإيان ،ومكاشفات اليقن،

وفتوحات اإهام ،وفجر له ينابيع احكمة من أهار امعرفة:

[ الزمر . ] 9 /

فافتح رمك اه أبواب السمع والبر والعقل لنور الوحي  ،ييء قلبك بنور التوحيد

[ ق . ] ٠٠/

والتقوى:

واعلم أن الفقه ي أساء اه وصفاته وأحكامه  ،هو رأس كل علم  ،وإمام كل هدى  ،وجامع

كل خر  ،ومفتاح كل معرفة :

[حمد.]٢9 /

وعن معاوية  قال :سمعت رسول اه ﷺ يقول « :من يرد اه به خر ًا يف ِقهه ي الدِ ين »

متفق عليه (.)٢

وإن أردت الفقه اجامع اليقن  ،فا علم أن اه احكيم العليم سبحانه خلق عام اجاد ،

وهو أكر امخلوقات وأوسعها  ،وهو من العام بمنزلة العظم من اإنسان .

وبث سبحانه ي عام اجاد  ،أكثر الصفات التي خلقها ي اإنسان ،فخلق من اجاد

الكريم واللئيم  ..والريف والوضيع  ..والعاي والسافل  ..والطيب واخبيث  ..واحسن
والقبيح  ..والسهل واحزن ..واحلو وامر.
وجعل له منافع ومضار  ،ولين ًا وقسوة  ،وحب ًا وبغض ًا:

[البقرة.]٠٤/
( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)٠٢ومسلم برقم (. )٢٠٠٠

١١5

وعن أنس بن مالك  قال :قال رسول اه ﷺ ما بدا له أحد  «:هذا جبل يـحبنا ونحبه »

متفق عليه(.)٢

وكل ذرة من اجاد  ،ي العام العلوي والسفي  ،تسبح بحمد رها  ،وتشهد بتوحيده ،

وخشع لعظمته  ،وترع إى إرادته .

وخلق اه سبحانه عام النبات ،وهو أقل من عام اجاد  ،ونسبته إليه كالذرة إى اجبل ،

فا إله إا اه ما أعظم ملكه  ،وما أكر العوام ي ملكه .

ومي ز سبحانه النبات عن اجاد بالنمو والتكاثر ،وي كليها طيب وخبيث  ،وطويل
وقصر ،وحار وبارد ،وصغر وكبر ،وحمود ومذموم  ،ونافع وضار .

والنبات من العام بمنزلة اللحم من جسم اانسان .

وما ي اجاد من العطيات  ،واهبات  ،واأخاق  ،واأنفس  ،واأرواح  ،هي ي

النبات أبسط وأرح  ،وأظهر وأبن من اجاد .

عن أي موسى اأشعري  قال  :قال رسول اه ﷺ  « :مثل امؤمن ا َلذي يقرأ القرآن
كاأتر َجة طعمها ط ِيب ورحها ط ِيب  ،ومثل ا َلذي ا يقرأ كالتَمرة طعمها ط ِيب وا ريح ها ،

الرحانة رحها ط ِيب وطعمها مر  ،ومثل الفاجر ا َلذي ا
ومثل الفاجر ا َلذي يقرأ القرآن كمثل َ

يقرأ القرآن كمثل احنظلة طعمها مر وا ريح ها » متفق عليه(.)١

وكل ذرة ،وكل شجرة  ،وكل ورقة ،وكل ثمرة  ،ي عام النبات  ،تسبح بحمد رها،
وتشهد بوحدانيته ،وعظمة أسائه وصفاته:

[ النور . ] ٤٢ /

ثم انرحت هذه الصفات  ،واتسعت أكثر ي عام احيوان  ،الذي يتميز عن النبات باحركة

واحواس.

وبث فيه العليم اخبر مكارم اأخاق وسيئها  ،ويصعد احيوان  ،ي التفاضل إى أدنى النوع

اإنساي.

واحيوان من العام بمنزلة اأعضاء من جسم اإنسان.

( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم (  ،)١889واللفظ له  ،ومسلم برقم (. )٢٠65
( )١متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم (  )٠56٠واللفظ له  ،ومسلم برقم (. )٠9٠

١١6

ثم انرحت هذه الصفات ي احيوان  ،واتسعت أكثر من اجاد والنبات.

فظهرت ي احيوان أفعاله وحركاته من العداوة والبغضاء  ،واخديعة وامكر  ،واحب

والبغض  ،والرمة والقسوة  ،واحرص والطمع  ،واحركة والسكون.

ففي احيوانات الصالح والفاسد ،و الكريم واللئيم ،والنافع والضار ،والشديد والرحيم:

[النور. ]٤5/

وكل حيوان  ،وكل طائر ،وكل حرة  ،وكل ذرة  ،من هذه امخلوقات  ،تشهد لبارئها بالتوحيد،

وتسبح بحمده:

ﮜ

[ احج. ]٢8/

وخلق اه العليم اخبر آدم بيده ،ونفخ فيه من روحه ،وأسجد له مائكته ،وعلمه اأساء

وكرمه وجعله خليفة ي اأرض ،وميزه عن احيوان
كلها َ ،
وفضله عى كثر من خلقهَ ،
بالعقل ،ثم جعل نسله وذريته من ماء مهن:

ثم العام اإنساي أوسع وأرح وأكثر صفات .

[ اإراء . ] ٠٠ /

فقد مع اه فيه ميع ما ي العوام قبله  ،وهي اجاد والنبات واحيوان.

واإنسان من العام بمنزلة القلب من اجسد،فاأعى ينزل إليه  ،ويعطف عليه كامائكة

وامطر  ،وأما اأسفل فمسخر له  ،وخادم له :

[ لقان . ] ١٠ /

ومن هذا النوع اإنساي من جـم د عى موضع اللب من صفة العقل ،وعمي عن موضع
نور اإيان من العلم اإهي.

فجهل نفسه وم يعقل قدر منزلته ،فكفر بربه  ،وكابر بنيته ،وجحد فطرته  ،واتبع هواه ،

فخان أمانته  ،ونقض عهده  ،وبطر نعمته  ،واستكر عن عبادة فاطره ،فلم تنفعه صفاته ،
وأربى بجهله عى جهل البهائم:

١١٠

[ الفرقان.]٤٤-٤٠/

فهذا الصنف الضال من البر مأواه جهنم ،بسبب خبثه وفساده  ،وضاله وكفره :

[ اأعراف . ] ٢٠9 /

واعلم أن درجة اإنسان ي الدنيا واآخرة بحسب إيانه أو كفره.
فإما أن يصعد به اإيان إى ما عاه خلق ًا و رتبة وهم امائكة الكرام ،وإما أن يسفل به

الكفر إى ما حته من احيوان فا دونه.

فالكافر مسوخ الباطن إى ما قارب طبعه من البهائم والنباتات واجادات :
[ حمد . ] ٢١ /
ومن كان من هؤاء الكفار بعض أفعاله حسنة  ،وأخاقه كريمة ،وسجاياه حمودة ،فهو
كشجر امرار أطلع زهر ًا  ،وكالشوك أثمر ثمر ًا ينتفع به غره ،وا ينتفع به هو ،وي هؤاء
[الفرقان.]١٠/
يقول احكيم العليم:
ويوم القيامة يندم كل واحد منهم عى كفره وظلمه  ،ولكن ا ينفع الندم :

[ الفرقان . ] ١9-١6 /

أما الصنف الثاي من النوع اإنساي فهو امسلم الذي أبر الطريق بالعقل والوحي ،وحقت
وحسن ظاهره
له كلمة السعادة ،وارتفع إى عام أرفع من عامه ،فز َكى باطنه باإيان ،
َ

باأعال الصاحة.

فأسلم ه وجهه،واستن با جاء به نبيه ﷺ ،حتى ورد عليه حوضه  ،فأسقاه منه  ،وشفع له:

[ فصلت. ]٠١-٠٠/

١١8

وهؤاء هم عباد اه اموحدون امهتدون:
[الزمر.]٢8-٢٠/

وهؤاء درجات ي الفهم واهمم ،والعلم والعمل  ،وحسن السرة والريرة.

فمنهم من مع إى إسامه حسن امعرفة بمن أسلم وجهه إليه ،فعرف ربه بأسائه

احسنى  ،وصفاته العى ،وحسن ااقتداء بمن أرسله اه إليه ﷺ  ،فأضاء قلبه بنور
اإيان ،وقام عى ظاهره وباطنه شاهد احق.
فصار يقينه صافي ًا قويا ،وتعلق قلبه بربه وحده  ،وذاق طعم اإيان وحاوته ،وعبد ربه كأنه يراه ،

فصدرت منه العبادات صافية من الكدر ،حلوة الطعم  ،فارتفع ذكره ،وعرف ي الساء اسمه:
[اأحقاف . ] ٢6 /
ومنهم من سا همته صعود ًا إى امعاي ليصل إى احياة العظمى ،وامقام اأكرم،

فقطع العائق القاطعة له عن بغيته ،وصعد عى امعارج اموصلة له إى ربه  ،فتعبَد لربه

عى مقتى اأساء احسنى ،غر مفارق لاقتداء بامصطفى ،وا متبع سبل اهوى.

له ي كل بلد دار ،وي كل واد منار ،مؤد لكل فريضة ،سابق إى كل فضيلة.
تراه مع الركع السجود عابد ًا ،ومع الذاكرين ذاكر ًا ،ومع الدعاة داعي ًا ،ومع العلاء معل ً
ا ،ومع
امجاهدين جاهد ًا ،ومع امحسنن حسن ًا ،ومع الصابرين صابر ًا  ،فأحبه ربه واجتباه ،وتواه
وأغناه ،وأكرم مثواه ،وذكره ي نفسه ،وأثنى عليه ي امأ اأعى:

[ التوبة . ] 89 – 88 /

اللهم اهدنا فيمن هديت ،وعافنا فيمن عافيت ،وعلمنا ما ينفعنا ،وانفعنا با علمتنا

[ الفرقان.]٠٤/

ا إله إا أنت  ،أستغفرك وأتوب إليك  ،من جهي وخطئي وظلمي  ،يا غفور يا رحيم.

١١9

ثم اعلم رمك اه أن العزيز العليم  خلق اإنسان ي أحسن تقويم  ،وأفقره إليه ي

ميع أحواله  ،ليقف بباب الغني وحده  ،وا يذل نفسه لغر ربه:

[ فاطر . ] ٢5 /

فسبحان اخاق العليم  ،القادر عى كل يء.

خلق بيده إذا شاء  ..وخلق بكلمته إذا شاء  ..وخلق بإرادته إذا شاء:

[يس. ] 8٠ – 8٢/

هو العي العظيم الذي يعلم كل يء  ،واأحكام واأقدار واقعة منه عى خلقه ي كل حن ،

واحجب واأستار حجبه عن خلقه وهو ا حجبه يء ،وا يعجزه يء :

[ احج. ]٠٠/

وعن أي موسى قال :قام فينا رسول اه ﷺ بخمس كلات فقال  « :إ َن اه ع َز وج َل ا ينام
وا ينبغي له أن ينام  ،خفض القسط ويرفعه  ،يرفع إليه عمل ال َليل قبل عمل النَهاروعمل النَهار

قبل عمل ال َليل  ،حجابه النور لو كشفه أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بره من خلقه »

أخرجه مسلم ( . ) ٢

واه  هو العليم بكل يء وحده ا ريك له ،خلق اإنسان  ،وع َلمه أشياء ،وحجب

عنه أشياء ؛ ليعرف ربه بكال العلم والقدرة والغنى  ،وليعرف نفسه باجهل والضعف

والفقر :

[ اإراء. ]85/

فأذن العليم لإنسان بيء من العلم كشفه له ،وزوى عنه أبواب ًا من العلم ا حاجة له ها ي

خافة اأرض.

فزوى عنه علم ر احياة واموت ،ور العقل والروح ،ور اخلق ،ور الساعة والزمن

امستقبل ،وكل ذلك غيب ا يعلمه إا عام الغيب والشهادة وحده ا ريك له:

[ لقان . ] ٠٤ /
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )٢٠9

١٠٠

وكل ما يعلمه اخلق من العلوم هبة من العليم القدير ،ونسبة ما يعلمونه إى ماا يعلمونه كالذرة

بالنسبة للجبل ،وكالقطرة بالنسبة للبحر ،ونسبة ما يعلمونه وماا يعلمونه إى علم اه أقل من

الذرة بالنسبة للجبل  ،بل ا نسبة بينها البتة:
[اأنعام.]59 /

فسبحان اخاق العليم ،العام بالكون كله ،الناظر إى ما علمه كله ،ا حجاب بينه وبن

معلومه :

ثم أظهر سبحانه اخلق كله بحكمته عام ًا بعد عام ،وقت ًا بعد وقت .

[ طه . ]98/

فجاء اخلق كلهم عى بره وسمعه وعلمه وكامه  ،كا كانوا أواً ي علمه وقدرته ومشيئته،

با زيادة ذرة  ،وا نقصان خردلة ؛ أنه العليم القادر عى كل يء:

[آل عمران.]5٠/

ربنا ارزقنا شهادة اموقنن ،وإيان امقربن ،وعمل امتقن ،يا عزيز يا عليم.

 التعبد ه  باسمه العليم :

اعلم رح اه صدرك لطاعته أن العليم  حب أساءه وصفاته ،وحب من عباده أن

يتصفوا ها ،ويعبدوه بموجبها:

[ اأعراف . ] ٢8٠ /

وإذا عرفت ذلك  ،فاعلم أن أول الواجبات عليك طلب العلم من العليم سبحانه ؛ أنه ا
يمكن عبادة اه با رعه إا بعد معرفته ،ومعرفة دينه ،و معرفة ما حبه ويرضاه ،ومعرفة ما

يكرهه ويسخطه.

وطلب العلم من أعظم العبادات ،وكلا زاد علم امسلم باه وأسائه وصفاته ودينه  ،زاد نور

اإيان ي القلب  ،وخلص التوحيد ما يكدر صفاءه  ،فتلذذت النفوس بالعبادة  ،وانقادت

اجوارح للطاعة  ،وهجت األسن بالذكر والتسبيح والتكبر والتحميد  ،وارتفعت درجته عند

ربه :

[ امجادلة . ]٢٢/

١٠٢

فسل ربك العليم بكل يء أن يعلمك ما ينفعك ،وأن ينفعك با علمك ،وأن يرزقك من

فضله وعلمه ما يقربك إليه :

[طه.]٢٢٤/

وسل ربك كل خر  ،وتعوذ باه من كل ر قائ ً
ا  « :ال َله َم إ ِي أعوذ بك من العجز والكسل
واجبن والبخل واهرم وعذاب القر  ،ال َله َم آت نفي تقواها  ،وزكِها أنت خر من زكَاها  ،أنت

وليها ومواها  ،ال َله َم إ ِي أعوذ بك من علم ا ينفع  ،ومن قلب ا خشع  ،ومن نفس ا تشبع،

ومن دعوة ا يستجاب ها » أخرجه مسلم (.)٢

وعليك بالتفرغ لطلب العلم ؛ لتسر إى ربك بنور ودليل.

وعليك بصدق اإخاص ،ودوام النظر ي آيات اه الكونية  ،وحسن التدبر والتفكر ي آيات اه

الرعية  ،فذلك طريق الوصول إى علم اليقن  ،وتوحيد رب العامن:

[ يونس.]٢٠٢/

واعلم وفقك اه معرفته  ،أن علم أساء اه احسنى  ،وصفاته العى  ،ماع علوم

التوحيد  ،ومفتاح أبواب اإيان .
فمن عرف أن له رب ًا كري ً
ا يكرم امطيعن له  ،وأن طاعتهم له تكون بعد توفيق اه عى قدر

معرفتهم به ،جدير هذا العبد أا يزهد ي القرب من ربه الكريم  ،حتى يصل إى حقيقة التوكل
عليه ،وصدق التوجه إليه ،و دوام اانقطاع إليه ،ولزوم طاعته ،وااستغناء به عا سواه:

[الشورى . ] ٢٠ /

فمن علم ذلك فليحمد اه  ،ويشمر ي طاعة مواه بامتثال أوامره  ،واجتناب نواهيه :
[ فاطر. ] ٠/

وإن كان ا يعلمه فبكاؤه عى نفسه آكد اأشياء عليه ،فليبادر إى التوبة  ،وسلوك الراط

امستقيم  ،والتواب الرحيم يقول له:

[ طه . ] 8١ /

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١٠١١

١٠١

واعلم وفقك اه معرفته و حسن عبادته  ،أن فضائل النفوس إنا تزكو وتعلو بالعلم

واإيان.

فاخشوع عن العلم باه يكون  ..واإخاص عن العلم باه يكون ،والورع عن العلم باه

يكون  ..وااستغفار عن العلم باه يكون  ..واخشية عن العلم باه تكون:

[ فاطر.]١8/

وبقدر تفرغ طالب العلم للنظر والتفكر والتدبر ي آيات اه وخلوقاته  ،يصغي إليه قلبه

بسمعه  ،ويبره بسبل هدايته  ،فتتفجر ينابيع احكمة والعلم من قلبه ولسانه وجوارحه .

وبقدر سعة معرفة العبد باه وأسائه وصفاته وأفعاله ،ومعرفة أقداره العظيمة ،وأوامره النافذة،

وأحكامه العادلة ،ونعمه السابغة ،يستبن للعاقل عظمة اخطر ،وجال اخطب ،ومقدار

اجهل ،وحجم التقصر  ،ونقض العهد ،وإضاعة اأمانة:

[ اأحزاب .]٠٠-٠١/

واعلم أنه كلا زاد العلم باه وأسائه وصفاته  ،زاد نور اإيان ي القلب ،وزاد اانتفاع
به ،وزاد رقة وخضوع ًا لربه العظيم ،وزاد هيبة وخوف ًا وإشفاق ًا  ،وكان اخشوع بقدر
اخوف ،وكان النشاط بقدر الرغبة ،وكان احذر بقدر اهيبة:

[امؤمنون.]6٢ – 6٠/

فأقب ل رمك اه بقلبك إى ربك ،وشمر بجوارحك ي طلب مرضاته ،وأشغل لسانك

بذكره ومده ،ير ك عملك يوم تلقاه:
ﰀ

[اأحزاب . ] ١٢ /

وإياك وطلب اأمور بغر أسباها ،فمن ابتغاها ي غر سبلها  ،فقد ضل سعيه ،وأخطأ

بغيته  ،وفاته ما يطلبه  ،واستوجب عقوبته :
[ فاطر . ]٤٠/

١٠٠

واعلم أن اه قى بسنته أا ينال أحد شيئ ًا إا من بابه الذي فتحه اه إليه:
[ فاطر.]8-٠/

واعلم أن اه  فطر ميع امخلوقات عى معرفة رها وفاطرها ،فهي قانتة لعظمته  ،عابدة

له  ،خاشعة جاله  ،خاضعة لكريائه  ،شاهدة بتوحيده  ،مسبحة بحمده ،منقادة لطاعته؛ أن
اه  ألزمها من معرفته  ،ماا تستطيع إنكاره وا جحده:

ﭻ [ الرعد . ] ٢5 /

وعرفهم بأنفسهم ،
فسبحان الرب العظيم  ،احكيم العليم الذي ع َرف خلقه بنفسه َ ،
وأهمهم ربوبيته ،وسخرهم لعبوديته ،حن ابتدأ خل قهم ،وخص آدم وذريته بمزيد من
امعرفة واإكرام:

فعرف اخلق يومئذ رهم معرفة ا ينبغي هم أن ينكروها أبد ًا.
وذ ّل اخلق له يومئذ ذاً ا ينبغي هم أن يعتزوا بعده أبد ًا.

[ اأعراف .] ٢٠٠ – ٢٠١ /

وخافه اخلق يومئذ خوف ًا ا يمكن أن خرجوا منه أبد ًا .
وأقر اخلق له باملك إقرار ًا ا جوز أن يستنكفوا بعده عن عبادته أبد ًا.

واعلم أن نفيس العلم ا ينال باأماي  ،وراحة اجسم ،فشمر ي طلبه ،واعلم أن أوسع
أبوابه وأنفعها باب اإيان والتقوى:

[ البقرة . ] ١8١ /

وكل علم ا يورث التقوى ا خر فيه ؛ أنه يو ِلد الكر والعجب بالنفس ،ويورث اجدل،
ويزهده ي اآخرة :
ويشغل امخلوق عن خالقه ،وير ِغبه ي الدنيا ِ ،

[الروم.]8 –6/
١٠٤

واعل م أن العلم بحر ا ساحل له ،وعزيز ا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك ،وهو مع

اإيان أعى درجات الفضائل ،فاطلبه واعمل بموجبه ،وز ِين به روحك وقلبك ،
ولسانك وجوارحك.
وإذا ع َلمك اه مام تكن تعلم  ،فع ِلم امسلمن ما ينفعهم ي دينهم ودنياهم  ،يرى عنك

ربك  ،وحمد فعلك:

[ آل عمران . ] ٠9 /

واعلم أن العليم  عنده خزائن العلم ،وأنزل منها لعباده ما يسعدهم ي دينهم ودنياهم،

يقرهم إليه منه ،فاخر النفيس عى ما دونه ،وتع َلم  ،واعمل وع ِلم:
ور َغبهم فيا ِ

[ طه . ] ٢٢٤ /

فا أعظم العلم باه وأسائه وصفاته وأفعاله  ،ودينه ورعه  ،وما أقبح اجهل باه ودينه ،

وااستكبار  ،والعناد  ،والظلم والفساد :

[ احديد .]١٠/

والناس ي معرفة رهم متفاوتون ي العلم بأسائه وصفاته وأفعاله ،وعى حسب كال

معرفتهم برهم يكون كال إياهم  ،وحسن عبادهم .

ومثلهم ي ذلك كمثل إنسان عرف النطفة وم يعرف العلقة ،وآخر عرف النطفة والعلقة وم يعرف

امضغة  ،وآخر عرف الثاث وم يعرف الروح واجسد  ،وآخر عرف ذلك وم يعرف بقية العوام.

فهؤاء متفاوتون ي العلم  ،وكل يتكلم ويعمل حسب معرفته  ،ومن ذاق عرف  ،ومن

عرف غرف :

[ احديد. ]١٢/

وأول ما جب عى العبد معرفته من العلم معرفة الرب عز وجل بأسائه وصفاته وأفعاله ؛

ليح ِصل العبد التوحيد واإيان ،وحب ربه ويعظمه  ،ويسارع إى طاعته وحسن عبادته:

[ حمد . ] ٢9 /
١٠5

فاطلب رمك اه هذا العلم ،ثم اصعد ي درجات العلم وامعرفة ؛ لتزداد إيان ًا ويقين ًا ،
وعل ً
ا وعم ً
ا ،ودعاء وذكر ًا ،وخوف ًا وطمع ًا:

[ امائدة . ] 98 /

فاعرف ربك العظيم  ،الذي له اأساء احسنى ،والصفات العى ،لتكره وحبه
[ طه . ] 8 /
وحمده:
اعرف ربك العليم العي العظيم  ،لتعظمه ومجده :

[البقرة.]١55/

اعرف ربك الرزاق الذي مأ الكون بالنعم  ،لتشكره وحمده وتستغفره:

[إبراهيم.]٠٤/

اعرف ربك اخاق العليم الذي بيده اخلق واأمر لتطيعه وتعبده  ،وتعرف عظمة ملكه
وسلطانه:

[اأعراف. ]5٤/

اعرف ربك الكبر  ،لتعرف أن َ
كل ما سواه كله صغر:

[الزمر. ]6٠/

اعرف ربك الرمن الذي وسعت رمته كل يء ي ملكه  ،لتشكره  ،وتطيع أمره  ،وترحم
[احر. ]١١/
خلقه:
اعرف ربك احق لتعرف أن كل ما سواه باطل:
[ احج.]6١/
اعرف املك احق لتعلم أن كل ما سواه عبد :

[ احر. ]١٤-١٠/

١٠6

هذا واه هو احق امبن :

[اجاثية.]6/

وإياك واإحاد ي أساء ربك وصفاته بالتشبيه أو التعطيل  ،فربنا له اأساء احسنى ،
[الشورى.]٢٢/
والصفات العى،وامثل اأعى:
ووحده وتقـ َرب إليه
فصف ربك با يليق به ،ونزهه عا ا يليق به ،وا تلحد ي أسائه وصفاتهِ ،
بدعائه ها:

[اأعراف.]٢8٠/

هز قلبك هذه امعارف ،وم ير ق لنفسك هذا احديث ،فاعلم أنك مصاب  ،أو
فإن م ّ
جروح  ،أو مطرود  ،أو ميت :
[ احديد. ]٢٠-٢6/

فانتبه وبادر إى سلوك الراط امستقيم ؛ لتصل إى ربك العظيم  ،وا تكن من الغافلن ،
فتساق إى جهنم مع الكافرين :
[ اأعراف.]٢8٠–٢٠9/

[ اأعراف . ] ١٠ /
[آل عمران. ] 8/

[ الشعراء . ] 85 – 8٠ /

« ال َله َم آت نفي تقواها وزكِها أنت خر من زكَاها أنت وليها ومواها.
ال َله َم إ ِي أعوذ بك من علم ا ينفع  ،ومن قلب اخشع  ،ومن نفس ا تشبع ،ومن دعوة ا
يستجاب ها » أخرجه مسلم (.)٢
اللهم علمنا ما ينفعنا  ،وانفعنا با علمتنا  ،وزدنا عل ً
ا  ،إنك أنت السميع العليم.
اللهم امأ قلوبنا باإيان واليقن  ،والعلم واهدى  ،يا رب العامن.
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١٠١١

١٠٠

الق ـ ـ ـدوس
قال اه تعاى :

[ احر.] ١٠/

اه  هو املك القدوس  ،امنزه عن النقائص والعيوب واآفات كلها ،الريء من كل عيب
ونقص ،القريب من كل خر ،البعيد من كل ر.

وهو سبحانه املك القدوس  ،الطاهر من العيوب ،امنزه عن اأواد واأنداد ،وامثيل والشبيه:
[اإخاص.]٤-٢/

وهو سبحانه املك القدوس  ،اموصوف بصفات الكال ،اممدوح بالفضائل وامحاسن،

الكامل ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله ،الذي له اأساء احسنى ،والصفات العى:
[طه.]8 /

وهو سبحانه املك العي العظيم  ،القدوس امنزه عن النقائص ي ذاته وأسائه وصفاته

السـنة والنوم ،امنزه عن اخطأ
وأفعاله ،امنزه عن ميع اآفات والعيوب ،امنزه عن ِ
والنسيان ،امنزه عن الظلم  ،وميع الصفات امذمومة :

[البقرة.]١55 /

فسبحان ربنا املك القدوس  ،اممدوح بالفضائل وامحاسن  ،امنزه عن العيوب

والنقائص ،الذي جاله وماله وكاله  ،تسبح بحمده ميع خلوقاته ي الساء

واأرض:

[اجمعة.]٢ /

فامد مواك عى كال أسائه وصفاته :
[ اإراء. ]٢٢٢-٢٢٠/

١٠8

 التعبد ه  باسمه القدوس:

اعلم وفقنا اه وإياك ما حبه ويرضاه  ،أنه جب عى العبد أن يقدس ربه ،فيصفه با

وصف به نفسه ،ووصفه به رسوله ﷺ من اأساء والصفات  ،وينفي عنه ما نفاه عن نفسه  ،أو

نفاه عنه رسوله ﷺ ما ا يليق بجاله  ،عى حد قوله : 
[الشورى.]٢٢ /

فقدِ س ه عبادتك أها اللبيب  ،وأخلصها لربك الواحد اأحد  ،ون ِقها ما يفسدها.

وطهر أها احبيب قلبك من الرك والنفاق والرياء،وطهر لسانك من الكذب وقول السوء،
ِ

وطهر برك من اخيانة ،وطهر أعالك ما يفسدها من البدع والرياء:
[الكهف.]٢٢٠/

وقدِ س نفسك بالتوحيد واإيان ،وط ِيبها بالذكر واحمد والشكر لربك ،وز ِكها باأعال
الصاحة واأخاق احسنة ،تكن كامائكة ي التسبيح والتقديس :

[البقرة.]٠٠ /

وتع َبد لربك بصفة الطهارة عل ً
ا وعم ً
ا  ،فتطهر من امعاي باجتناها ،فهو أفضل لك عند

ربك ،وأير مؤنة من طهور التوبة.

وإذا ابتليت بمواقعة يء من امعاي فبادر إى التوبة منها:
[البقرة.]١١١/

ومتى عملت عم ً
ا صاح ًا فأخلصه ه  ،وطهره من الشوائب؛لتستوجب موعوده  ،وتفوز بقبوله :
[النحل.]9٠ /

وط ِهر رمك اه قلبك من كل ما يدنسه بالتوبة النصوح ،وطهر جسدك من الدرن والوسخ

ومايستقذر ،وطهر ثيابك من الرجس والقذر ،وطيب بدنك بالطيب وامسك ،وطهره بالوضوء
والغسل:

[ امدثر.]٠-٢/

١٠9

وطهر قلبك عن اأصنام.
وطهر لسانك عن اآثام ِ ،
وط ِهر بطنك من احرامِ ،
واعلم أن الطهارة تنقسم إى ما انقسم إليه امتط َهر منه وهو الرجس.

والرجس ربان :

اأول  :رجس باطن ي القلب كالرك والنفاق  ،والشح والبخل  ،واحسد واجبن ،

والكذب والظلم وغر ذلك من مساوئ اأخاق  ،والذنوب اخفية.

فهذا جاهد نفسك عى التخلص منه ،وارع إى ربك ليخلصك منه ،وبادر إى التطهر منه بالتوبة

النصوح  ,واه يتوب عليك :

[النساء.]٢٠ /

الثاي :رجس ظاهر  :وهو ربان :

أحدما  :عمل ظاهر يصدر من اجوارح بعلم القلب  ،وإرادة اإنسان باختياره كامعاي
وامحرمات القارة وامتعدية.

فهذا طهوره من جهة القلب بالتوبة منه  ،والعزم عى تركه  ،وإتباع السيئة باحسنة التي

محها ،وإشغال اجوارح بالطاعات بدل امعاي ،فذلك أبلغ ي الطهارة:
[ هود.]٢٢5-٢٢٤/

الثاي  :ما يفعله العبد مكره ًا من امعاي التي تتعلق به وحده  ،وا تتعدى إى غره  ،فهذا
طهوره لزوم كراهته ي القلب  ،والتخلص منه متى زال اإكراه  ،مع ااستغفار :
[النحل.]٢٠6 /

واعلم أن كل طاعة ه ورسوله طهرة وزكاء وبركة ،وكل معصية ه ورسوله نجاسة وخسارة

وحرة.

واعلم أن اماء طاهر ي نفسه ،مطهر لغره من اأحداث واأنجاس.

واماء ي إزالة النجاسة كالنور ي إزالة الظام ،وكاحق ي إزالة الباطل ،وكالتوبة ي إزالة

درن الذنب.

١٤٠

هذا طهور التوبة ،وهذا طهور اماء ،واه حب أهل هذا وهذا:
[البقرة.]١١١ /

فامد اه أن جعلك من امؤمنن  ،واسأله أن يطهر قلبك وبدنك من كل دنس  ،ويزكيك

باإيان والتقوى  ،وصل وسلم عى من بعثه اه رمة للعامن:
[اجمعة.]١ /

[اممتحنة.]٤/

[نوح.]١8 /

« ال َله َم باعد بيني وبن خطاياي كا باعدت بن امرق وامغرب  ،ال َله َم ن ِقني من اخطايا
كا ين َقى ال َثوب اأبيض من الدَ نس  ،ال َله َم اغسل خطاياي باماء وال َثلج والرد » متفق عليه(.)٢

اللهم طهر قلوبنا من النفاق  ،وأعالنا من الرياء  ،وألسنتنا من الكذب  ،وجوارحنا من الفواحش

واآثام  ،وأعيننا من اخيانة  ،إنك تعلم خائنة اأعن وما خفي الصدور.

( )٢متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)٠٤٤ومسلم برقم (.)١5٠

١٤٢

الس ـ ـ ــام
قال اه تعاى :

[ احر.]١٠/

اه  هو املك القدوس السام  ،الذي سلم من كل عيب ،وبرئ من كل نقص ،الذي له
الكال امطلق ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله  ،وهو سبحانه السام احق بكل اعتبار.

فهو سام ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله  ،من ميع العيوب والنقائص واآفات :
[ احر. ]١٤/

وميع أساء اه وصفاته سام ما يضادها ،واسمه السام يتضمن إثبات ميع

الكاات له ،وسلب ميع النقائص عنه:

[طه.]8/

والسام يتضمن سامة ذاته  من كل نقص وعيب ،وسامة أسائه من كل ذم ،وسامة

صفاته من مشاهة صفات امخلوق ،وسامة أفعاله من العبث والظلم  ،وخاف احكمة :
[ اإخاص. ]٤-٢/

والسنة والنوم والتغير.
هو احي القيوم الذي سلمت حياته من اموت ِ

وهو القادر الذي سلمت قدرته من اللغوب والتعب واإعياء والعجز:

[ق.]٠8 /

وهو العليم الذي سلم علمه من النقص  ،فا يعزب عنه مثقال ذرة  ،وهو املك الذي سلم ملكه
من الريك وامنازع  ،وهو الغني الذي سلم غناه من احاجة إى غره :
[ سبأ. ]١١/

١٤١

وإرادته سام من خروجها عن احكمة  ،وكلاته سام من الكذب والظلم  ،وعذابه وانتقامه سام
من الظلم والتشفي ،بل هو حض احكمة :

[ النساء. ]٤٠/

وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وإحسانه وكرمه سام من أن يكون عن حاجة ،أو عجز ،

أو ذل  ،أو مصانعة كا يكون من غره :

[العنكبوت. ]6-٤/

بل ذلك كله حض جوده وإحسانه  ،وهو الغني القادر عى كل يء :
[يونس.]68 /

وقضاؤه وقدره سام من الظلم واجور والعبث  ،بل ذلك كله حض العدل واحكمة

والرمة :

[ البقرة. ]٢٤٠/

ودينه ورعه سام من الظلم والشدة والتناقض وااختاف ،بل ذلك كله حض العدل

واحكمة وامصلحة والرمة:
[امائدة.]٠/

واستواؤه عى عرشه سام من احاجة إى العرش ،بل العرش وملته ومن حتهم من

اخائق  ،كلهم فقراء حتاجون إليه :
[فاطر.]٢5 /

وعطاؤه  سام من امعاوضة  ،أو احاجة إى امعطي  ،ومنعه سام من البخل والشح

واحرص  ،وإنا عطاؤه إحسان حض  ،ومنعه حكمة وعدل حض :

وهو سبحانه السام الذي سلم اخلق من ظلمه  ،فا يظلم ربك أحد ًا:
[يونس.]٤٤ /

[ سبأ . ]٠٠-٠6/

فسبحان املك القدوس السام  ،الذي من حبته للسام سمى من أطاعه واتبع هداه

بامسلمن:

١٤٠

[احج.]٠8 /

واإسام دين اه  ،ودين مائكته  ،ودين أهل الساء واأرض  ،ومن دخل فيه سلم من

العذاب  ،وفاز بالنعيم:

[آل عمران.]٢9 /

واسم السام من أعظم أساء اه احسنى  ،فهو السام وحده ا ريك له ،وكل ما سواه

مستسلم له ،خاضع جروته  ،منقاد أمره .

وقد فطر اه الكبر امتعال ميع امخلوقات ي العام العلوي  ،والعام السفي  ،عى

اإسام وااستسام لرها السام.

فكل خلوق  ..وكل ماد  ..وكل نبات  ..وكل حيوان  ..وكل إنسان  ..وكل ملك  ..وكل

جان  ..وكل كبر  ..وكل صغر  ..وكل ساكن  ..وكل متحرك  ..الكل صغر أمام ربه

الكبر..الكل ضعيف أمام ربه القوي..الكل ذليل أمام ربه العزيز  ..والكل مستجيب مشيئته ..

ومرع إى إرادته :

[ آل عمران.]8٠ /

الكل عبيد ه  ،والكل يسبح بحمد ربه  ،والكل يشهد بتوحيده  ،والكل مطيع لربه  ،والكل ينفق

ويعطي ما آتاه اه:

[ البقرة. ]٢6٤/

والكل ينفق بوسعه بإذن ربه،ايمنع ماعونه أبد ًا..فالشمس تعطي النور،والسحب تعطي امياه ،

واماء يعطي احياة  ،واأرض تعطي النبات  ،واأشجار تعطي الثار  ،واحيوان يعطي

احليب والسمن.

والكل يعطي من ماعونه ،ويشهد بتوحيد ربه ،ويسبح بحمد ربه القدوس السام :
[اإراء.]٤٤ /

واعلم رمك اه أن اه خلق اجن واإنس لعبادته با رعه عى ألسنة رسله ،وأنزله ي

كتبه  ،فتخرج منهم العبادات والطاعات التي حبها اه من صاة  ،وصيام  ،وزكاة  ،وذكر ،
١٤٤

ودعاء  ،وتسبيح  ،وإنفاق  ،ودعوة  ،وتعليم ،وأخاق  ،كا تـخرج الثار احلوة من اأشجار

الطيبة .

الكل منهم مطيع لربه  ..ينفق بوسعه ..ويعمل بقدر طاقته  ..ا يمنع ماعونه أبد ًا :

[ إبراهيم. ]١5-١٤/

ومانع اماعون من البر ملعون كا قال سبحانه :
[ البقرة .]٢6٠-٢59/

واعلم أن مانع اماعون ملعون  ،فاسق بلسان الرع ،ومعهود العقل ؛ لركه الفعل امكلف به،
وخروجه عن العمل امري  ،إى العمل امسخوط لربه السام:

[اماعون.]٠ –٤/

ومانع اماعون من البر خارج عن طاعة ربه  ،إى طاعة إبليس  ،الذي لعنه اه وطرده  ،ل ّـا
فسق عن أمر ربه:

[احجر.]٠5 – ٠٤ /

واعلم رمك اه أن إسام ما دون امؤمن كون وفطرة،وإسام امؤمن كون وفطرة ورعة،

وكاما إسام لربنا السام.

فسبحان املك القدوس السام  ،الذي شهدت له ميع خلوقاته باملك والعزة  ،واجروت

والكرياء  ،وشهدت بوحدانيته  ،وسبحت بحمده ي كل وقت :
[ آل عمران. ]8٠-8١/

وسبحان الرب الرمن السام  ،الذي س َلم عى أنبيائه ورسله فقال:
ويس ِلم عى عباده امؤمنن به ي الدنيا :
[النمل.]59 /

١٤5

[الصافات.]٢8١ – ٢8٠ /

ويس ِلم عى عباده امؤمنن ي اجنة :

[اأحزاب.]٤٤ /

ومحبة السام  للسام جعل السام شعار خ ت م الصاة،وأ م ر امصي بذكر السام ،
الســام،
الســام،ومنك َ
وإفشـاء الســام بعـد الســام حاجـة العبــاد إى السـام  « :ال َلهـ َـم أنـت َ

تباركت ذا اجال واإكرام » أخرجه مسلم(.)٢

وهو سبحانه السام الذي يدعو إى دار السام:
[يونس.]١5 /

ووعد عباده امؤمنن بدخول دار السام فقال :
[اأنعام.]٢١٠ /

وهو سبحانه السام  ،الذي جعل اسمه السام بشارة يبر ها امسلمون بعضهم بعض ًا بالسامة

والرمة والركة منه  ،لدخوهم ي اإسام  ،وإياهم برهم السام.
وهذا أمرهم بإفشاء السام بينهم ،وجعله سبب ًا للمحبة واإيان ودخول دار السام.
فأعظم امسلمن أجر ًا  ،وأحسنهم بر ًا ،أكثرهم حية بالسام ،وأكمله  :السام عليكم ورمة
اه وبركاته.

عن أي هريرة  قال :قال رسول اه ﷺ  « :ا تدخلون اجنَة حتَى تؤمنوا ،وا تؤمنوا

السام بينكم »أخرجه مسلم(.)١
حتَى حابوا،أوا أدلكم عى يء إذا فعلتموه تـحاببتم،أفشوا َ

فسبحان املك القدوس السام  ،الذي سلم من ميع اآفات والنقائص والعيوب ،الذي أمنه
عباده  ،والذي أصلح خلقه با فطرهم عليه من التوحيد ،وبا رع هم من الدين ،وس َلم عباده
امؤمنن من الرور.

وإذا فهمت هذا فاعلم أن السام يريد أن يسلم خلقه من الرور ي الدنيا واآخرة ،وهذا دعا

ميع خلقه إى الدخول ي اإسام  ،ودخول دار السام :
[ الروم. ]٠٠/

( )٢أخرجه مسلم برقم (.)59١
( )١أخرجه مسلم برقم (.)5٤

١٤6

وهذا ف طر اه خلقه عى التوحيد  ،وير للناس معرفته بأسائه وصفاته.

فنقل امؤمن من الشهادة إى الغيب  ،وأنار له بإيانه موضع الغفلة منه  ،وكشف له بالعلم ما

وبره باآيات الكونية  ،واآيات القرآنية :
غطت عليه الشهادةَ ،
[ الطاق.] ٢١ /

فرأى فعل اه وتدبره ي ملكه وخلوقاته  ،ووجد ما سواه من العوام العلوية والسفلية عبيد ًا

ستكر رها وتعظمه  ،وتسبح بحمده  ،وتطيع أمره  ،وتشهد بوحدانيته :
ِ

ﮜ

[ احج. ]٢8/

واعلم بأن العلم عليه مدار اإيان واإسام ،فمن عرف اه بأسائه وصفاته وأفعاله زاد

إيانه  ،وحسن إسامه  ،وكمل توحيده  ،وقويت عبادته .

تنور باإيان  ،ثم توجه إى ربه بالعمل  ،فالذي وقر منه ي القلب هو
وإذا وقر العلم ي القلب َ

اإيان  ،واخارج من اجوارح هو اإسام  ،وهذا أول مراتب العلم وأعاها وأرفها ؛ أن

ثمرته التوحيد واإيان ،وهذا أمر اه به  ،وأكد عليه ي كتابه فقال :

[حمد.]٢9 /

واعلم وفقك اه للعلم النافع أن أعظم ثمرات هذا العلم ،وأقوى روافده أركان اإسام

اخمسة.

فالصاة صلة بن العبد وربه ،وهي أصل اخشوع ه ،وهي إعام برتيب الذكر ،والفكر ،

والتوجه  ،والطاعة ه ،وكيفية الوقوف بن يدي اجبار  ،بأحسن مراتب اخضوع  ،وثمرها
اانقياد أوامر اه داخل الصاة وخارجها.

والزكاة تدريب عى إنفاق امال ي وجوهه امروعة  ،من زكاة وصدقة وهدية ،هرب ًا من
تبعات امال ،وتقرب ًا إى اه  بإنفاق امحبوب لنيل ما هو أحب.

والصوم أصل ي اإمساك كله  ،بالكف عن امحبوب من أجل اه  ،والزهد ي امباح ،وتضييق

جاري الشيطان ي الدم  ،والتدرب عى الكف عن كل ما حرم اه.
١٤٠

واحج أصل ي القصد إى اه  ،وإعان الطاعة له ي بيته ومشاعره بن خلقه  ،والسعي إليه
بالنفس وامال  ،ولزوم البذاذة ي اهيئة أمام املك اجبار ذاً له.
وإذا أعلنت اجوارح هذه اأعال  ،بعد إقرار القلوب بالتوحيد واإيان  ،اتفق ظاهر
اإنسان وباطنه  ،عى سلوك السبيل اموصل إى ربه  ،ففاز وسلم:

 التعبد ه  باسمه السام :
[اأنعام.]٢5٠ /

اعلم وفقك اه ما حبه ويرضاه أن من أراد اه والدار اآخرة س َل م قلبه وجوارحه
إى ربه السام  ،وش غ لها با حبه اه ورسوله من اأقوال واأعال والعبادات
الظاهرة واخفية  ،وبذلك حصل له السامة ي الدنيا واآخرة :

واعلم علم اليقن أنه ا ينجيك ويسعدك إا هذا الطريق وحده :

[اأنعام. ]٢6٠-٢6٢/

[الروم.]٠٠ /

واعلم أن الر بابه تقـوى اه  ،فادخـل منـه  ،واهجـر مـا سـواه تسـلم :

[ آل عمران. ]85/

فتق ـ َـرب رم ــك اه إى رب ــك بحس ــن عبادت ــه ،وطاع ــة أوام ــره:
[مريم.]65 /

واحرص عى إفشاء السام ي كل مكان وزمان وحال ؛ لتنال بركته ،وتغنم أجره.

وحبب إى ربك بحب عباده امؤمنن  ،وسامة الصدر هم  ،والنصيحة هم والتعاون معهم
عى الر والتقوى والدعاء هم،واإحسان إليهم بالقول والفعل ؛ لتفوزبرمة اه الواسعة :

[التوبة.]٠٢/

١٤8

واطلب العلم لتسلم من اجهل ،وارغب إى اه أن يفتح عليك منه ما حبه ويرضاه.

واعلم بأن العمر قصر ،والعلم بحر ا ساحل له ،فاطلب منـه مـا يسـعدك ي دنيـاك وأخـراك،

وهو العلم باه وأسائه وصفاته ،والعلم بآياته وأحكامه،ووعده ووعيـده،وحالـه وحرامـه ،

وثوابــه وعقابــه :

[ الزمر .] 9 /

وهــذا أفضــل العلــوم عــى اإطــاق ،وهــو العلــم الــذي أرســل اه بــه رســله ،وأنــزل بــه كتبــه،

وخلق اخلق من أجله ،وأهل هذا العلم هم ورثة اأنبياء.

وهــذا العلــم تســلم مــن اجهــل ،وتســلم مــن الشــك ،وتســلم مــن النــار ،وتكــون مــن العلــاء

الربانين  ،فشمر رمك اه لتحصيله ،وارغب إى ربـك ي حقيقـه بالعمـل بـه:
[البقرة. ]١8١/

وطهــر نفســك رمــك اه مــن اأنجــاس ومســاوئ اأخــاق  ،وزكهــا بالفضــائل وامحاســن ،

واستقم كا أمرك اه ؛ لتسلم من عذاب اه.

ولنــب الغضــب  ،واتــرك احســد  ،واصــفح عــن اميــء  ،وأعــرض عــن اجاهــل  ،وارحــم

امس ــكن  ،وأقـ ــل العثـ ــرة  ،واس ــر العـ ــورة  ،وابـ ــذل النصـ ــيحة  ،ولن ــب القطيعـ ــة  ،تكـ ــن مـ ــن
امسـ ـ ـ ــلمن امحسـ ـ ـ ــنن :

[القصص. ]٠٠/

وا تبــغ عــى أحــد  ،وا تــؤذ أحــد ًا  ،وا تشــتم أحــد ًا  ،وا تغتــب أحــد ًا  ،ولــيكن حــظ امــؤمن
من ـ ـ ـ ــك إن م مدح ـ ـ ـ ــه أا تذم ـ ـ ـ ــه :

[ اأعراف.]١٠٠-٢99/

واعلم أن خر الناس أنفعهم للناس ،وامسلم من سلم امسلمون من لسانه ويده ،فكن
كذلك تكن رباني ًا :
[ آل عمران. ]٠9/

١٤9

وعن عبد اه بن عمرو ري اه عنها عن النبي ﷺ قال « :امسلم من سلم امسلمون من

لسانه ويده » متفق عليه (.)٢

[الشعراء.]85 – 8٠ /

اللهم لـك أسـلمت  ،وبـك آمنـت  ،وعليـك توكَلـت  ،وإليـك أ نبـت  ،وبـك خاصـمت  ،وإليـك
«
ّ
حاكم ــت  ،ف ــاغفر ي م ــا ق ــدَ مت وم ــا أ َخ ــرت  ،وم ــا أررت وم ــا أعلن ــت  ،أن ــت امق ــدِ م وأن ــت
ِ
امؤخرا إله إ َا أنت »متفق عليه (.)١

« ال َله َم اجعل ي قلبي نور ًا  ،وي بري نور ًا  ،وي سمعي نور ًا  ،وعن يميني نور ًا ،
وعن يساري نور ًا  ،وفوقي نور ًا  ،وحتي نور ًا  ،وأمامي نور ًا  ،وخلفي نور ًا  ،وع ِظم ي

نور ًا » أخرجه مسلم(.)٠

اللهم إي أسألك إيان ًا أهتدي به  ،ونور ًا أقتدي به  ،ورزق ًا حااً أكتفي به  ،اللهم
احفظني باإسام قائ ً
ا وقاعد ًا  ،واتشمت ي عدو ًا وا حاسد ًا  ،رضيت باه رب ًا ،
وبمحمد رسواً  ،وباإسام دينا .

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم (  ) ٢٠واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)٤٠
( )١متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )٠٤٤١واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٠69
( )٠أخرجه مسلم برقم (.)٠6٠

١5٠

امــؤمـ ـ ــن
قال اه تعاى :

[احر.]١٠/

اه تبارك وتعاى هو امؤمن  ،الذي أثنى عى نفسه بصفات الكال واجال واجال،

وحد نفسه ،وصدَ ق نفسه ،وأثنى عى نفسه
امصدق لنفسه با أخر به وأمر به ،الذي َ

بقوله :

[ آل عمران.]٢8/

وهو سبحانه امؤمن الذي أمن خلقه من أن يظلمهم  ،الذي أ َمنهم ما يرهم ،وأ َمن هم ما

يصلحهم  ،الذي نر اأمن ي ملكه العظيم  ،يطعم اجائع  ،ويؤمن اخائف  ،فأمن الباد
والعباد كله بيده :

[ قريش.]٤-٠/

وهو سبحانه امؤمن الصادق  ،الذي يصدقه عباده با أقام هم من الشواهد عى وحدانيته

وعظمته  ،وكال أسائه وصفاته.

وهو سبحانه امؤمن الصادق  ،الذي وهب اإيان والصدق لعباده ،الذي صدَ ق أنبياءه

ورسله فيا بلغوا عنه ،وشهد هم بأهم صادقون.

وهو سبحانه امؤمن الصادق  ،الذي صدَ ق الصادقن با أقام هم من شواهد الصدق  ،الذي

صدق ي أخباره من نر أوليائه ،وخذان أعدائه كا قال سبحانه :
[اأنبياء.]9/

وهو سبحانه امؤمن الصادق  ،الذي يؤ ِمن عباده امؤمنن من عذابه وعقابه:
[اأنعام.]8١ /

وهو سبحانه امؤمن الصادق  ،الذي ينجز لعباده امؤمنن ما وعدهم به من الثواب واجنة :
[الزمر.]٠٤/

١5٢

وهو سبحانه امؤمن الذي خلق اأمن  ،وم َن به عى من شاء من عباده  ،الذي وهب اأمن

لعباده امؤمنن يوم الفزع اأكر،وأ َمنهم بخلق الطمأنينة ي قلوهم فقال :
[النمل.]89 /

ف سبحان الرب امؤمن الصادق ي كلاته وأخباره ،الصادق ي دينه ورعه ،الصادق ي
وعده ووعيده ،الصادق ي ثوابه وعقابه :
[النساء.]٢١١/

إذا علمت هذا فتيقن أن املك القدوس السام امؤمن ا جاوره ي دار السام واأمان

إا من اتصف باإسام واإيان واأمانة.

فامؤمن اخالق سبحانه هو الذي خلق اإنسان بيده ،وجعله خليفة ي اأرض  ،وامؤمن امخلوق
هو امؤمن عى احق يؤمن به  ،ويعمل به  ،ويع ِلمه  ،ويدعو إليه  ،من عهد آدم ﷺ إى أن يرث اه

اأرض ومن عليها.

فامؤمن الذي أدخل نفسه ي اأمن واإيان  ،هو الذي قبل اأمانة وملها وعمل ها ،فله

اأمن ي الدنيا واآخرة:

[ فصلت. ]٠١-٠٠/

والكافر وامرك ضيع اأمانة  ،فخر الدنيا واآخرة ،فله الشقاء ي الدنيا ،وي اآخرة

يـحرم من اجنة ،ويدخل النار:

[امائدة.]٠١/

والناس ي أداء اأمانة درجات  ،وأعظمهم أداء ها اأنبياء والرسل  ،ثم من آمن هم :
[اأحزاب.]٠١/

١5١

وامائكة واأنبياء والرسل كلهم أمن عى طاعة ربه  ،والقيام بأمره  ،وكل

رسول قال لقومه :

[ الشعراء. ]٢١٠-٢١5/

فأد اأمانة  ،واستقم كا أمرت  ،واتبع اهدى  ،واحذر اهوى :

 التعبد ه  باسمه امؤمن :

[ص. ]١6/

اعلم أها العبد امؤمن أن ربك امؤمن يريد أن يؤ ِمنك من العذاب ي الدنيا واآخرة،
فبادر إى طاعته  ،وامتثال أوامره ؛ ليتحقق لك ما أراد اه لك :
[النحل.]9٠/

واعلم رمك اه أنه ايدخل اجنة إا نفس مؤمنة ،فاجتهد عى نفسك بالعلم والعمل ،

ليزيد إيانك ،وتزكوعبادتك ،وحسن أخاقك ،وتصلح أحوالك.

واجتهد ي اإحسان إى غرك بالنصيحة والدعوة إى اه ،واأمر بامعروف والنهي عن

امنكر ،وتعليم اجاهل ،ومواساة امحتاج  ،ورمة الصغر  ،وتوقر الكبر ،واإحسان إى
اخلق با تقدر عليه :

[ آل عمران. ]٢٢٠/

رك  ،ويطمعون ي خرك  ،حبك اه والناس :
وأظهر من برك وخرك ما يأمن الناس به من ِ
[فصلت.]٠٠/

واعلم أن ميع اخلق هالكون وخارون إا صنف واحد ،فإن م تكن أسبقهم فكن عى

اأقل منهم :

[ العر.]٠ – ٢/

والزم أها امؤمن تقوى اه ي ميع أحوالك،فبالتقوى تؤدى اأمانات  ،وت ّ
وى العهود ،

وتـحفظ احدود  ،وحصل الركات ،وتدفع العقوبات :
١5٠

[اأعراف.]96/

واعلم وفقك اه أن إيان كل مؤمن بقدر علمه ،وعمل كل مؤمن بقدر إيانه ،ودرجة كل

مؤمن ي اجنة بقدر تقواه ،وتقواه ثمرة علمه وإيانه :
[ آل عمران. ]٢٠١/

فاتق اه رمك اه كا ينبغي جال وجهه ،وعظيم سلطانه ،وكثرة إحسانه :
[اأحزاب.]٠٢ – ٠٠/

وأحسن عبادتك لربك ،وا تؤذ أحد ًا من خلقه ،واستغفر من ذنوبك ،وأد احقوق التي أمر اه

ها ،تكن من الفائزين:

[اأحقاف.]٢6/
[ آل عمران.]5٠/

« ال َله َم لك أسلمت  ،وبك آمنت  ،وعليك توكَلت  ،وإليك أنبت  ،وبك خاصمت  ،ال َله َم
إ ِي أعوذ بع َزتك ا إله إ َا أنت أن تض َلني  ،أنت احي ا َلذي ا يموت واجن واإنس

يموتون»متفق عليه(.)٢

اللهم إي أسألك إيان ًا يقويني عى طاعتك  ،ويقين ًا حجزي عن معصيتك  ،حتى أعبدك
با أستحق به رضاك  ،وأتوب إليك من ذنوي خوف ًا منك  ،وحيا ًء منك  ،يا أرحم الرامن.

( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)٠٠8٠ومسلم برقم ( ،)١٠٢٠واللفظ له.

١5٤

امهيمــن
قال اه تعاى :

[احر.]١٠/

اه  هو الرب امؤمن امهيمن عى كل يء ،امطلع عى خفايا اأمور ،العليم با تكنّه

الصدور ،الرقيب عى ميع خلقه ،الشهيد الذي يبر كل ذرة ي ملكه العظيم:
[ الزمر.]6٠/

وهو سبحانه املك العي اأعى  ،امهيمن العاي عى ميع امخلوقات:
[البقرة.]١55/

وهو سبحانه امهيمن الذي أحاط بكل يء عل ً
ا  ،وأحى كل يء عدد ًا ،وا يعجزه يء ي

اأرض وا ي الساء :

[ سبأ . ] ٠ /

وهو سبحانه امؤمن امهيمن بذاته وأسائه احسنى،وصفاته العى عى ميع خلوقاته :
[ احج. ]6٤/

فهو املك امهيمن عى كل ملك  ..امؤمن امهيمن عى كل مؤمن  ..الكريم امهيمن عى كل كريم ..

اجبار امهيمن عى كل جبار  ..القوي امهيمن عى كل قوي  ..الكبر امهيمن عى كل كبر  ..العليم

امهيمن عى كل عام ..وهكذا ي بقية اأساء والصفات.

وهو القوي القادر امهيمن عى كل ما ي الساء واأرض  ،من مائكة ونجوم وكواكب ،

وسحب ورياح  ،وجبال وبحار  ،وإنس وجان  ،وطر وحيوان.

فسبحان املك العظيم اجبار  ،الذي له ميع امحاسن والفضائل  ،والذي تفرد باأساء

احسنى  ،والصفات العى :

[طه.]8/

وسبحان امؤمن امهيمن الذي خص هذه اأمة بأفضل الرسل  ،وأحسن الرائع ،
وأعظم الكتب  ،الذي جعله مهيمن ًا عى ما قبله من الكتب :
١55

[امائدة. ]٤8/

وإذا علمت هذا فاعلم أن اإنسان قبل أن تنفخ فيه الروح كان موات ًا  ،فلا نفخ فيه ربه الروح صار
حي ًا حياة جسانية  ،ثم أكرمه ربه  ،ونفخ فيه روح اإيان  ،فشهد لربه بالوحدانية  ،وأقر له

بالربوبية  ،فأبر قلبه بعد العمى  ،وسمع بعد الصمم  ،وتكلم بعد البكم  ،واهتدى بعد الضال :

[ احجرات. ]٢٠-٢6/

ثم ا يزال يرقى ي درجات العلم واإيان  ،فيمتلئ قلبه بنور اإيان الذي يفرق به بن امـلك

والعبيد  ،واخالق وامخاليق  ،وامصور والصور  ،واحق والباطل  ،وامحكم وامتشابه،
ويمي بنور إيانه ي الظلات  ،كا يمي البصر ي ضياء الشمس ا يتعثر :
[اأنعام. ]٢١١/

ثم يكمل تصديقه با م تره عيناه  ،ويتحقق له إيانه با م تسمعه أذناه  ،ويصل علم

الظاهر بالباطن  ،وعلم الشهادة بالغيب  ،فيجتمع له نوران  :نور البر  ،ونور البصرة ،
ويصل إى ربه من باب علمه  ،وفكره  ،وخلقه :

[النور. ]٠5/

وتلك درجة الصديقن  ،وثمرة امقربن  ،التي قطفوها من بستان امجاهدين :
[العنكبوت.]69/

واعلم بأن من أراد اه كاله لصاحيته للجال ناطقه روح القدس باحق  ،وتنزلت عليه امائكة
بالروح من أمره بالصدق  ،ثم أيده ربه امهيمن بروح القدرة  ،فخرقت له العادات  ،وظهرت عى

يديه أنواع امعجزات والكرامات :

[ اأنبياء.]88-8٠/

١56

وهذا كال ابن آدم ي الدنيا ،وهو خاص باأنبياء والرسل الذين اصطفاهم اه واجتباهم ،
وخصهم من بن اخلق بالوحي والرسالة  ،وكال اإيان واليقن  ،فصدّ قوا وب ّلغوا واتقوا
وأحسنوا :

[ اأحزاب . ] ٠9 /

فسبحان امؤمن امهيمن الذي خلق عام اإنسان  ،وهيمن عى ظاهر وباطن كل فرد فيه :
[اأنعام.]٢٠١/

ثم يبعث اه الناس يوم القيامة للحساب واجزاء ،وحر امؤمنن إليه ي أحسن صورة « :
أ َول زمرة تدخل اجنَة عى صورة القمر ليلة البدر  ،وا َلذين عى آثارهم كأحسن كوكب

الساء إضاء ًة  ،قلوهم عى قلب رجل واحد  ،ا تباغض بينهم واحاسد»
د ِري ي َ

متفق عليه(.)٢

ثم ينال امؤمن جزاء عمله  ،فيكون ثواب أول درجات اإيان أن يرى امؤمن ربه عيان ًا ،

ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترمان  ،وجمع له ربه الكريم بأول نظرة إى وجهه الكريم

كل نعيم أوجده للمؤمنن ي تلك الدار  ،ثم يزيدهم من النعيم با ا خطر عى قلب
بر ،ثم حل عليهم رضوانه فا يسخط عليهم أبد ًا :
[مريم.]6٠/

ومن رأى ربه ي الدنيا بقلبه  ،فآمن وعمل صاح ًا  ،رآه يوم القيامة ببره :
[القيامة.]١٠-١١/

ثم يكمل النعيم والرور ي اجنة برضوان الرب عى كل من أرضاه ي الدنيا وآمن به :
[التوبة.]٠١/

ثم يصعد كل مؤمن بعمله ي درجات اجنة  ،وهي منازل اأنبياء وامرسلن والصديقن
والشهداء والصاحن والعلاء وامجاهدين  ،لكل درجته حسب صعوده ي درجات

( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم (  )٠١5٤واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)١8٠٤

١5٠

اإيان واأعال ي الدنيا :

[ اإراء. ]١١-١٢/

فسبحان املك احق الذي ملك فرحم  ،وعز فقهر  ،وحكم فعدل  ،امحيط بكل يء ،
العليم بكل يء  ،القادر عى كل يء ،امهيمن عى كل يء ي الساء واأرض،
وي الدنيا واآخرة:

[مريم.]65/

وسبحان مالك املك ،وخالق اخلق ،ومدبر اأمر ،ما أعظم شأنه ،وما أعز سلطانه:

 التعبد ه  باسمه امهيمن :
[ املك.]١-٢/

اعلم هداك اه لنوره  ،وأعانك عى طاعته  ،وحسن عبادته ،أن ربك هو املك امهيمن عى

ميع خلوقاته ،العاي عليها ،امترف فيها:
[ اأعراف.]5٤/

هو  العزيز فذل له  ..وهو اجبار فاخضع جروته  ..وهو الكريم فامده  ..وهو امحسن

فاشكره  ..وهو الرمن فتعرض لرمته  ..وهو الغفار فاستغفره :

[الزمر.]5٠/

وعليك بطاعة الذي خلقك ورزقك ،وا يرفنك ما أعطاك من النعم عنه فتخر:
[اانفطار.]8-6/

قف بباب ربك الغني القادر  ،فخزائن ميع ما تريد عنده  ،واسأله سؤال اأنبياء من طلب اهداية ،
ورضوانه  ،واجنة  ،وطلب العفو  ،وامغفرة  ،والنجاة من النار :
[اأعراف.]١٠/

والزم باب العبودية  ،وأحسن اانقياد مواك  ،ودوام اخضوع له  ،واانكسار بن يديه وحسن
التواضع له؛تعظي ً
ا له،وحياء منه،وحبة له :
[السجدة. ]٢5/
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واحذر الكر والتجر والعلو ،فإن ذلك ا تستحقه ،بل ا يليق بك  ،فض ً
ا عن أن تطلبه ،بل ذلك
كله لربك املك اجبار ،امحمود عى أسائه احسنى ،وصفاته العى :
[اجاثية.]٠٠-٠6/

[ الفرقان.]٠٤/

« ال َله َم إ ِي ظلمت نفي ظل ً
ا كثر ًا وا يغفر الذنوب إ َا أنت  ،فاغفر ي مغفر ًة من عندك ،

الرحيم » متفق عليه(.)٢
وارمني إنَك أنت الغفور َ

اللهم بيدك املك كله  ،ولك احمد كله  ،ومنك الفضل كله  ،وإليك يرجع اأمر كله  ،وأنت اه
الرؤوف الرحيم  ،أسألك اجنة وما قرب إليها من قول وعمل  ،وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من

قول أو عمل.

( )٢متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)8٠٤ومسلم برقم ( ،)١٠٠5واللفظ له.
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الع ــزي ـ ـ ــز
قال اه تعاى :

[الصف.]٢/

اه  هو العزيز اجبار  ،الغالب لكل يء ،القاهر لكل يء ،القادر عى كل يء،
اخالق لكل يء ،الغني الذي له كل يء:
[احج.]٠٤/

وهو سبحانه العزيز الذي ا يغلب  ،العزيز الذي ا يقهر  ،العزيز الذي ا يضام جاره ،وا يذل
أنصاره:

[امجادلة.]١٢/

وهو سبحانه العزيز امالك لكل يء ،العزيز الذي أحاط بكل يء ،العزيز الذي ا يعجزه يء،

وا يتعذر عليه يء  ،وا يمتنع عليه يء :

[ فاطر.]٤٤/

وهو  العزيز القهار  ،الذي امتنع عن اأوهام أن تكيفه ،وعن العقول أن حيط به ،وعن
اأبصار أن تدركه  ،خالق اخلق ،ومدبر اأمر  ،ومالك املك:
[ اأنعام.]٢٠٠-٢٠١/

وهو سبحانه العزيز الذي ا يرام واينال جنابه  ،لعزته وعظمته  ،وجروته وكريائه ،العزيز الذي

ا مثل له وا نظر  ،الذي له اأساء احسنى ،والصفات العى
[ الزمر.]٤/

وهو  العزيز الذي له العزة كلها ،الفعال ما يريد ،ا إله إا هو العزيز احكيم.
يفعل ما يشاء ،وحكم ما يريد ،ا راد لقضائه ،وامعقب حكمه:
[يونس.]65/

فسبحان املك العزيز اجبار ،الذي ذلت لقدرته الصعاب ،وانت لقوته الصم الصاب،

وخضعت لعظمته الرقاب.

هو العزيز الذي له العزة كلها وحده ا ريك له .
١6٠

يعز من يشاء ،ويذل من يشاء ،وينر من يشاء ،وخذل من يشاء ،ويؤي املك من يشاء،

وينزع املك من يشاء ،ويرحم من يشاء ،ويعذب من يشاء ،بيده اخر  ،وهو عى كل

يء قدير:

[ آل عمران.]١6/

هو العزيز القادر عى كل يء ،كل غيب عنده شهيد ،وكل بعيد عنده قريب ،وكل كبر

عنده صغر ،وكل قوي عنده ضعيف ،وكل غني عنده فقر.

وكل هارب ي قبضته ،وكل شارد إليه ذاهب ،وكل خلوق إليه راجع ،فا منجى وا ملجأ منه
[السجدة.]6/

إا إليه:

هو العزيز وحده ا ريك له ،ع ّز اأبصار أن تدركه ،وعز العقول أن تتصوره ،وعز اأوهام أن

تك ّيـفه ،وعز امخلوقات كلها أن حيط به ،وعز األسن أن حِ ثناء عليه:

[غافر.]65/

هو القوي العزيز الذي ألبس اجبابرة عزته فذلت ،وصب عى الوجوه خافته فخضعت ،وقهر
اخائق عى ما أراد فأطاعت ،وساق بعزته اخائق للقدوم عليه للحساب فعنت :
[طه.]٢٢٢ /

هو العزيز اأحد الصمد  ،الذي له اأساء احسنى  ،والصفات العى ،وليس لذاته كيف،
[الشورى.]٢٢/

وا أسائه وصفاته كيف:

هو العزيز العليم الذي ا خفى عليه خافية ،العزيز الذي ا يضل وا ينسى ،وا يتعب وا ينصب،

احي القيوم الذي ا تأخذه سنة وا نوم ،ليس لذاته شبيه ،وا لفعله تكليف:
[ يس. ]8٠-8١/

فسبحان العزيز الذي له ميع معاي العزة:

عزة القوة  ..وعزة القهر  ..وعزة اامتناع  ..وعزة العلو .

فله  عزة القوة التي ا تنسب عى الكال أحد سواه:
[احج.]٠٤/

١6٢

وله عزة القهر والغلبة ،فجميع امخلوقات ي العام العلوي والسفي مقهورة للعزيز اجبار ،

خاضعة لعظمته ،منقادة أمره ،مستجيبة إرادته:
[الزمر.]٤/

وله عزة اامتناع ،فهو العي عى خلقه ،وكل ما سواه دونه ،وهو الغني بذاته ،فا حتاج

إى أحد ،وهو القادر عى كل أحد ،وا يقدر عليه أحد:
[يونس.]68/

سبحانه هو العزيز الذي له العزة ميع ًا ،وله اخلق واأمر كله  ،وبيده مقاليد السموات
واأرض :

[ اأعراف. ]5٤/

فمن أراد العزة ي الدنيا واآخرة  ،فليؤمن بالعزيز الرحيم ،ويطلب العزة من رب العزة ،

متوساً إليه بالعمل با حبه ويرضاه:
[فاطر.]٢٠/

 التعبد ه  باسمه العزيز :

اعلم وفقك اه لطاعته  ،أن ربك هو العزيز القهار ،و مظاهر عزته ي الكون بادية ا

تغيب ،ظاهرة ا خفى عى أحد.

وميع امخلوقات شاهدة بعظمة اه ،شاهدة بقدرته ،شاهدة برمته ،شاهدة بعزته،

شاهدة بتوحيده  ،شاهدة بإحسانه.

فا امتنع من ميع امخلوقات متنع ،وا انتر منتر،وا غلب غالب ،وا شاد مشاد،

إا بمقتى اسمه العزيز . 

وحرم عى عباده العلو والكر
واعلم أن العزيز احق سبحانه وعد عباده امؤمنن اجنة َ ،

والتكر ي اأرض  ،ومن عز بنفسه عن عبادة ربه  ،حرمه اجنة  ،وأدخله النار :

[القصص.]8٠/
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وهو سبحانه وحده ذو العزة والعظمة  ،واجروت والكرياء «:العز إزاره  ،والكرياء
رداؤه  ،فمن ينازعني ع َذبته »أخرجه مسلم (.)٢

ومن رمة العزيز سبحانه أن أحسن إى عباده  ،بأن أعلمهم مم خلقهم ،وفيا أنشأهم ؛

ليعر فهم بقدرهم ،ويوقفهم عند حظهم:
ِ

[اأنفال.]٤١/

فبن سبحانه أنه خلق اإنسان من طن  ،ثم جعل نسله من ماء مهن:
َ

[ امؤمنون.]٢٠-٢١ /
فلئا يتكر اإنسان أعلمه ربه أن أصله من تراب ،الذي جعله اه مداس ًا لأقدام ،وموطن ًا للنعال،
ثم جعل نسله من ماء مهن  ،ا حراك به  ،تقذره نفس اإنسان ،وتغسل منه اأبدان والثياب،
[امعارج.]٠9/

ويستحي اإنسان من ذكره والتحدث به :

فهذا ابن آدم  ،خلقه ربه من تراب ،ونسله خرج من خرج البول مرتن  ،من أبيه وأمه  ،فكيف

يتكر ويتجر وهذه قصة خلقه:
[ يس. ] ٠٠/

ثم بعد هذا ألزمه العزيز ذل الفقر إليه ،فا يقوم وا يقعد ،وا يتحرك وا يسكن من ذات

نفسه ،بل بمعونة ربه العزيز :

[فاطر.]٢5/

فكيف يعرض عن ربه الكريم ،ويستكر عن عبادة ربه العزيز ،وهو مزموم بزمام القدر ،ملوك
وصوره عى غر اختياره:
للرب الذي خلقه
َ

[اانفطار.]8-6/

وصوره وقد ألزمه ذل الفقر إى الطعام والراب ،وذل
وكيف يستكر عن عبادة من خلقه
َ

اانتفاع به ،وذل إخراجه منه ،فهو يتقذر إذا نظر إى ما خرج منه  ،ويشيح بوجهه عنه نزاهة
منه ،وكفى بذلك ذاً.

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١6١٠
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وجعل سبحانه امخاط عى فم اإنسان ي وسط وجهه  ،الذي هو أعز اأعضاء عليه،

وجعل القذى ي عينيه ،والوسخ ي أذنيه ،والقلح ي أسنانه ،والشعث ي رأسه الذي هو

أرف أعضائه.

وجعل الوسخ ي أظافره ،والعرق عى جلده ،إى غر ذلك من أقذاره.

ثم أذله العزيز  باخوف الازم الذي ا يكاد خلو منه.
وأذله سبحانه بامرض واموت والفقر  ،فهو خائف أبد ًا من مرض يقعده  ،أو منية تعاجله  ..أو

بلية تنزل به  ..أو فتنة تضله  ..أو حبوب ًا يفقده  ..أو مكروه ًا يعضه  ،كل ذلك من العيوب

ليعرفه قدره  ،ويقر بعجزه  ،ويذل لربه ،ويؤوب
والنقائص ومظاهر الذلة من فضل وم ِن اه عليه ؛ ِ
إى رشده.

وي كل ركن ومرصد من ال دنيا له عدو من الشياطن  ،واآفات  ،واأهواء ،وزهرة احياة
الدنيا التي ا ينجيه منها إا الفرار منها إى ربه العزيز الرحيم :

[ الذاريات. ]5٢-5٠/

ومن حكمة العزيز الرحيم أن جعل حياة بني آدم مبنية عى التعذيب والنكد  ،والكبد

والتعب ؛ لئا يركن إليها اإنسان  ،وينسى اآخرة دار السام  ،والراحة ي الدنيا خاطر

طارئ:

[العنكبوت.]6٤/

فسبحان من ألبس هذا اإنسان ثياب الذلة ؛ لئا يستكر عن طاعة العزيز الذي أذله،

وصوره ورزقه :
وليرف كل ذله للملك العزيز الذي خلقه
َ

[ الذاريات. ]١١-١٠/

إذا فهمت هذا فاعلم أن الدنيا سجن امؤمن ،وجنة الكافر ،واخر كله بحذافره ي

اجنة ،والر كله بحذافره ي النار.

والسجن له أربع صفات  :عنده اليقن عى رزقه  ،والقناعة با يعطى  ،والسمع والطاعة ،

وانتظار الفرج  ،وامؤمن كذلك .

وأجسام اخلق ي الدنيا معدَة للعمل وامجاهدة  ،ا للراحة وتكميل الشهوات  ،فامؤمن ا يتقلب

ي كل شهواته  ،وا ينطلق ي ميع حبوباته  ،بل ذلك كله له ي اآخرة  ،والكافر بضد ذلك ،
١6٤

يرتع ي الدنيا كاحيوان ي شهواته  ،ثم يدخل النار يوم القيامة :
[حمد.]٢١/

وعـ ـ ــن أي هريـ ـ ــرة  قـ ـ ــال :قـ ـ ــال رسـ ـ ــول اه ﷺ « :الـ ـ ــدنيا سـ ـ ــجن امؤمن،وجنَـ ـ ــة الكـ ـ ــافر»

أخرجه مسلم(.)٢

فإن أردت أها امؤمن العز اأكر  ،واخر اأكمل  ،وامقام اأسنى  ،ففر من نفسك إى ربك ،
ومن هواك إى مواك  ،ومن عدوك إى ربك العزيز الرحيم.

وتقرب إليه باإيان والعمل الصالح ،يعزك ويرفع
واطلب العزة من ربك العزيز الوهابّ ،

مقامك ي الدنيا واآخرة :
[امنافقون.]8 /

وإياك أن تطلب العزة من سوى ربك العزيز فيذلك ها ،فإن العزة كلها ه وحده ،يعز ها من يشاء،
ويذل ها من يشاء ،وا تكن من :

[النساء.]٢٠9/

وتذلل لربك العزيز الذل كله ،واخضع لربك العظيم اخضوع كله ،تنال بذلك العزة ي الدنيا

واآخرة :

[املك. ]٢١/

وترع إى العزيز الرحيم ي خلواتك صادق ًا ،وهب خدك للراب ذاً بن يديه ،وسله أن

يرمك  ،ويرفع عنك ذل امقام يوم العرض عليه.

واطلب العفو منه ،واستغفره من ذنوبك ؛ ليدخلك ي أوليائه الصاحن ،وجعلك من حزبه

امفلحن :

[امجادلة. ]١١/

فهذا احال وامقال والذل بن يدي مواك العزيز  ،يفي بك إى عز ا ذل بعده  ،ورف

ا ضعة بعده ،وربح ا خسارة بعده:

[ اأحزاب . ] ٠٢-٠٠/

( )٢أخرجه مسلم برقم ( .) ١956

١65

وتذلل رمك اه أولياء اه  ،وأهل طاعته ،وأكرم كبرهم  ،وارحم صغرهم  ،وأحسن
إى فقرهم  ،واعف عن مسيئهم  ،واسر زاهم  ،وا تلتفت إى نعيم أهل الدنيا :
[احجر.]88/

وتعزز عى الكفار امعاندين وامنافقن بقدر بعدهم عن احق  ،وخروجهم عن سواء القصد :
[ التحريم. ] 9/

وتذلل رمك اه أولياء اه ،وتعزز عى أعدائه ،تكن من حبهم اه وحبونه:

[ امائدة. ] 5٤ /
وعليك بالتواضع والعفو  ،فمن تواضع ه رفعه  ،وما زاد اه عبد ًا بعفو إا عز ًا.

واعلم أن التعلق بالقوي قوة  ،والتعلق بالعزيز عزة  ،فتعلق بالعزيز  ،يعزك ي الدنيا واآخرة :
[الشعراء.]١١٠-١٢٠/

[ آل عمران. ] ٢٤٠ /

[ آل عمران. ] ٢6 /
« ال َله َم أنت ر ِي  ،ا إله إ َا أنت  ،خلقتني وأنا عبدك  ،وأنا عى عهدك ووعدك مـا اسـتطعت ،
ي  ،وأ بوء لك بذنبي  ،فـاغفر ي فإ َنـه ا يغفـر
أعوذ بك من ِ
ر ما صنعت  ،أبوء لك بنعمتك ع َ
الذنوب إ َا أنت» أخرجه البخاري(.)٢

اللهم اهدنا فيمن هـديت  ،وعافنـا فـيمن عافيـت  ،وتولنـا فـيمن توليـت  ،وقنـا برمتـك ر مـا
قض ــيت  ،إن ــك تقضـ ــي وا يقض ـ ـى علي ــك  ،إن ــه ا يع ــز م ــن عادي ــت  ،وا ي ــذل م ــن والي ــت ،
تباركت ربنا وتعاليت .

اللهم أعز اإسام وامسلمن  ،وأذل الرك وامركن  ،يا قوي يا عزيز.
( )٢أخرجه البخاري برقم ( .)6٠٠6
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اجبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
قال اه تعاى :

[ احر. ] ١٠ /

اه  هو املك العزيز اجبار ،الذي قهر ميع اخائق عى ما أراد ،وحكمها بقوته ،وبسط

سلطانه عى ميع ملكه:

[ البقرة.]٢٠٠/

وهو سبحانه اجبار القوي  ،الذي يمسك الساء أن تقع عى اأرض ،القوي النافذ أمره

ي ملكه ،الذي أذل ميع اأقوياء بجروته  ،وقهر ميع اجبابرة بقوته:
[ احج. ] ٠٤ /

وهو سبحانه اجبار  ،العاي فوق ميع امخلوقات ،اجبار الذي خضع كل خلوق لعظمته

وجاله  ،وكريائه وجروته :
[البقرة.]١55/

وهو  اجبار الذي أجر اخائق عى ما أراد ،وحكم بجروته وسلطانه كل من ي ملكه ،فا

يكون ي ملكه إاما يشاؤه ويريده ،فا شاء اجبار كان ،وما م يشأ ا يكون أبد ًا:
[ هود . ] 56 /

وهو سبحانه اجبار الكريم الرحيم  ،الذي جر قلوب امنكرين ،ويلطف بامذنبن،

ويفرح بتوبة التائبن ،اجابر للضعيف العاجز ،ومن اذ به وجأ إليه من خلقه :
[ احديد. ]9/

وعن أنس  أن رسول اه ﷺ قال  « :لـ َله أشد فرح ًا بتوبة عبده من أحدكم يسقط عى

بعره قد أض َله بأرض فاة » متفق عليه (.)٢

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم (  ، ) 6٠٠9ومسلم برقم ( )١٠٤٠واللفظ له.

١6٠

وهو اجبار الذي جر مفاقر اخلق ،وقسم أرزاقهم  ،وكفاهم أسباب الرزق وامعاش ي الدنيا

واآخرة :

[ الزخرف . ] ٠١ /

فسبحان ذي اجروت واملكوت والعظمة وامجد والكرياء ،اجبار القوي الذي ا جري

عليه حكم حاكم  ،وا يتوجه إليه أمر آمر ؛ أنه املك اجبار الذي له اخلق واأمر:
[ اأعراف. ] 5٤ /

هو اجبار القهار الذي ا يعجزه يء ،وا يمتنع عليه يء ،وا يكلفه يء:
[ يس . ] 8١/

هو اجبار احق الذي أظهر جروته عى التام والكال بثاث صفات:

اأولــى :جروت العزة والقهر ،فهو اجبار القاهر لكل يء ،الذي خضع له كل يء ،ودان
[ الزمر . ] ٤ /

له كل يء :

الث ــانية  :جروت العلو  ،فهو اجبار العي عى كل يء  ،الذي له ميع معاي العلو  ،علو
[ الرعد . ]9/

الذات  ،وعلو القدر ،وعلو القهر :

الث ــالثة  :جروت الرأفة والرمة  ،فهو اجبار الرؤوف الرحيم  ،اللطيف بعباده  ،الذي جر

الكسر  ،ويير العسر  ،ويغني الفقر  ،ويطعم اجائع  ،ويشفي امريض  ،وجر امصاب

بجزيل الثواب:

[ احج . ] 65/

فاه  هو اجبار وحده ا ريك له ،واجروت ه العي الكبر وحده ا ريك له :
[ احر. ]١٠/

ومن لر وتكر من اخلق باء باخيبة  ،وسخط اجبار  ،ودخول النار:

[ إبراهيم . ] ٢٠ – ٢5 /
١68

نعوذ باه من سخط اجبار ،ومن عذاب النار  ،ومن خزي الذل واهوان.

واعلم هداك اه إى راطه امستقيم أن اخلق واأمر كله ه الواحد القهار  ،والتدبر

والتريف كله للقوي اجبار  ،وتقدير امقادير كلها جر ًا وقهر ًا بمشيئة العزيز اجبار :
[ القمر. ] 5٠ – ٤9 /

وميع امخلوقات ي العام العلوي والعام السفي خاضعة للملك العزيز اجبار  ،الذي قهرها
بجروته وقوته عى ما أراد  ،ي وجودها وعدمها ،وي حجمها وشكلها ،وي طوها وعرضها،
وي قوها وضعفها ،وي حركتها وسكوها

[الزمر.]6٠ –6١/

واعلم َنور اه قلبك بالعلم النافع أن اه خص اإنس واجن من بن امخلوقات بوحيه امنزل،

ودينه القيم ،ورعه امحكم ،ومنحها القدرة عى ااختيار.

فمن خضع للجبار بقلبه وبدنه ،وصر عى حكم الرع ،وقام با أمره به ربه ،أكرمه ربه

برضوانه وجنته ،خضوعه وحسن اختياره:
[النساء . ] ٢٠/

ومن عى اجبار ،واستكر عن احق  ،واتبع هواه وشهواته  ،أهانه اجبار،وسخط عليه،وأصاه ناره ؛
استكباره وسوء اختياره :

[ النساء . ] ٢٤/

فهؤاء عبيده امسيئون  ،وأولئك عبيده امحسنون  ،وكل تو َلـى ما تو َلـى ،واختار ما اختار  ،با

إجبار وا إكراه:

وهذا حل اابتاء  ،وهو طريق النجاة والفاح :

[ التكوير . ] ١9 – ١8 /

١69

[ اإنسان . ] ٠٢ – ١9 /

 التعبد ه  باسمه اجبار :

اعلم وفقك اه حسن عبادته  ،أن العلم باه وأسائه وصفاته وأفعاله  ،أعظم العلوم

وأرفها وأنفعها ،ومن رزقه اه العلم واليقن،رأى ببره عظمة اخلق ،وحسن اإبداع ،

وحكمة التدبر  ،وآثار الرمة  ،وكال القدرة .

ورأى بقلبه عظمة املك اجباريترف ي ام ـلك واملكوت بالقوة واجروت  ،فخشع

قلبه لعظمة ربه العزيز اجبار ،وحركت جوارحه بطاعته  ،ونطق لسانه بالتسبيح والتكبر
واحمد له ي ميع أوقاته ؛ ما يرى من عظمة ربه وجاله  ،وميل إحسانه وإنعامه :
[ الرعد . ] ١/

فهذا الذي رأى ربه خلق ويترف ي ملكه  ،فذكره كأنه يراه  ،واه حب من ذكره  ،فاذكره

يذكرك فيمن عنده :

[ البقرة. ]٢5١/

وعـن سـمرة بـن جنـدب قـال :قـال رسـول اه ﷺ  « :أحـب الكـام إى اه أربـع سـبحان اه ،

واحمد ه  ،وا إله إ َا اه  ،واه أكر  ،ا يرك بأ ِه َن بدأت » أخرجه مسلم(.)٢

ومن َنور اه قلبه باإيان  ،صار غذاء قلبه بواسطة لسانه  ،ثم صار غذاء اجميع :
[الصافات. ]٢8١-٢8٠/

« سبحان ذي اجروت واملكوت والكرياء والعظمة »أخرجه أبو داود والنسائي(.)١
فتذلل لربك املك اجبار ،وسبح بحمد ربك العظيم:

[ مريم . ] 65 /

واسأل ربك اجبار أن يستعمل بقية حياتك ي ذكره  ،وشكره  ،وحسن عبادته  ،وأن يلن قلبك

لعباده  ،وير ِغبك ي النصيحة هم  ،فتأمر بامعروف  ،وتنهى عن امنكر ،وتدعو إى اه  ،وحبب
عباده إليه بذكر أسائه وصفاته  ،وإنعامه وإحسانه  ،وجزيل ثوابه :

( )٢أخرجه مسلم برقم ( .)١٢٠٠
( )١صحيح /أخرجه أبو داود برقم ( ،)8٠٠وأخرجه النسائي برقم (. )٢٠٤9

١٠٠

ومن أراد اه به خر ًا هداه للدعوة إليه :

[ التوبة. ]٠٢/

[ آل عمران .] ٢٠٤ /

واسأل ربك اجبار الرحيم  ،اجابر جميع خلقه بنعمه وإحسانه  ،وعفوه ومغفرته ورمته  ،أن

جر منك كسور الغفلة والتفريط  ،وكسور الكر والعجب والفخر ،وكسور الرياء والكذب

وامعاي ،وأن يبدلك منها دوام ذكره وطاعته ،والصدق ،وإخاص العمل له ،والذل له،
والتواضع لعظمته وكريائه :
[ اأعراف. ]١٠/

واه كريم قريب جيب:

[ غافر . ] 6٠/

واعلم بأن أهل النظر ي عام املك واملكوت هم أهل التوحيدواإيان،واليقن والتوكل:
[ اأعراف . ] ٢85 – ٢8٤ /

شاهد أولو األباب والعقول أن املك كله بيد املك العزيز اجبار وحده ا ريك له ..

هو اخالق واآمر فيه  ..وهو القابض والباسط له  ..وهو امانع وامعطي منه  ..وهو امالك

وامترف فيه.

وما علموا ذلك م يطلبوا شيئ ًا من سواه ؛ لعلمهم الذي وقر ي نفوسهم  ،وأضاء نوره ي

قلوهم :

وما طلبوا سألوا اه أعظم ما ي خزائنه فقالوا :

[ آل عمران .] ١6 /

[ الفاحة. ]٠-١/

١٠٢

فلله در أقوام سكنوا دار ًا ملئت بامخلوقات والفتن  ،ومع ذلك م يروا مع اه سواه  ،وم يشاهدوا ي

الكون سوى مواهم  ،فتوكلوا عليه  ،وسألوه اهداية إليه  ،وجاهدوا وصروا عى ما أصاهم من
أجله  ،فأعطاهم مبتغاهم :
[ العنكبوت. ]69/

جعلنا اه وإياكم وامسلمن منهم:

[ إبراهيم.]٢١/

« ال َله َم اغفر ي خطيئتي وجهي  ،وإراي ي أمري  ،وما أنت أعلم به منِي.

[ آل عمران .] 5٠ /
[آل عمران . ] 8 /

ال َله َم اغفر ي جدِ ي وهزي  ،وخطئي وعمدي  ،وكل ذلك عندي .

ال َله َم اغفر ي ما قدَ مت وما أ َخرت  ،وما أررت وما أعلنت  ،وما أنت أعلم به منِي  ،أنت

امقدِ م  ،وأنت امؤ ِخر  ،وأنت عى ك ِل يء قدير »متفق عليه(.)٢

اللهم ا تدع لنا ذنب ًا إا غفرته  ،وا م ًا إا فـ َرجته  ،وا مبتى إا عافيته  ،وا مريض ًا إا شفيته  ،وا

ضااً إا هديته  ،وا فقر ًا إا أغنيته  ،وا حران إا دللته  ،وا كسر ًا إا جرته  ،وا عدو ًا إا

أهلكته  ،وا زلة إا سرها  ،برمتك يا أرحم الرامن .

اخــالق  ..اخــاق
قال اه تعاى :
وقال اه تعاى :

[ احر . ] ١٤ /

[يس.]8٢/

( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ، )6٠98ومسلم برقم (  ، ) ١٠٢9واللفظ له.

١٠١

وصورها بإرادته ،
اه  هو اخالق وحده ا ريك له ،الذي خلق ميع امخلوقات بقدرته،
َ
وحكمها بأمره :

[ اأنعام . ] ٢٠١ /

وهو  اخالق الذي خلق كل يء ،وايزال خلق ما شاء ،متى شاء ،كيف شاء:
[ القصص. ] 68 /

وهو سبحانه اخاق الذي خلق وخلق ما احصيه إاهومن امخلوقات  ،واأشياء،والذرات ،

واأنفس،والثمرات  ،واأجرام  ،واأفاك :

وهو سبحانه اخالق الذي خلق امخلوقات كلها عى غر مثال سابق:

[ احجر . ] 86 /

[ البقرة . ] ٢٢٠ /

وهو سبحانه اخالق البارئ امصور ،الذي خلق كل يء وأحسن صورته.

خلق العرش والكري  ..وخلق السموات واأرض  ..وخلق الدنيا واآخرة  ..وخلق الشمس
والقمر  ..وخلق النجوم والكواكب  ..وخلق الليل والنهار  ..وخلق اأرواح وامائكة  ..وخلق

اهواء والرياح :

[اأعراف .] 5٤ /

وهو سبحانه اخالق الذي خلق السحب وامياه،وخلق اجاد والنبات،وخلق الطر واحيوان،

وخلق اجان واإنسان ،وخلق السهول واجبال ،وخلق البحار واأهار ،وخلق العيون واآبار:
[ لقان .] ٢٢/

وهو سبحانه اخالق العظيم الذي خلق ذرات اجاد  ،وقطرات اأمطار والبحار ،وخلق أصناف

النبات  ،واأشجار  ،واأوراق  ،واأزهار  ،والثار  ،وخلق أنواع احيوان  ،والبهائم  ،والسباع ،

واحرات  ،والذر:

[ اأنعام .] ٢٠١ /
١٠٠

وهو سبحانه اخاق العليم  ،الذي خلق ميع امخلوقات ،وأتقن صنعها  ،وأحسن خلقها:
[ السجدة . ]٠ –6/

فسبحان اخالق العظيم ،اخاق العليم ،الذي خلق ميع امخلوقات ي العام العلوي،
وي العام السفي ،وجعل لكل نوع منه ،وكل فرد منه ،وكل ذرة منه ،قدر ًا ي احجم،

ولون ًا ي الشكل ،وحكمة ي اخلق.

فمنها العاي والسافل  ..ومنها الكبر والصغر  ..ومنها الطويل والقصر  ..ومنها الرطب

واليابس  ..ومنها السائل واجامد  ..ومنها القوي والضعيف  ..ومنها الناطق والصامت  ..ومنها

احي واميت  ..ومنها الذكر واأنثى  ..ومنها امتحرك والساكن  ..ومنها العذب وامالح ..
ومنها الثابت والنامي :

[ القمر. ]5٠-٤9/

وسبحان اخالق العظيم  ،الذي أحكم وأحسن خلق ما خلق  ،فا يستطيع اخلق كلهم أن خلقوا

مثله،فضاًعن أن خلقوا أحسن منه:
[ الزخرف. ]8١/

بل اخلق كلهم لو اجتمعوا ما استطاعوا أن خلقوا ذباب ًا :
[ احج.]٠٤ – ٠٠/

واه  هو الرب الذي خلق امخلوقات كلها ،وتفرد باملك واخلق وحده ،ودبر وحده

أمر امالك واخائق ي الساء واأرض ،وي الدنيا واآخرة ،وأجرى عليهم أحكامه

الكونية،وأحكامه الدينية،وحده ا ريك له:
[اأعراف . ] 5٤ /

وهو سبحانه اخاق العليم  ،الذي يعلم كل خلوق ي ملكه ،ويسوق إليه رزقه ،ويراه

ويسمعه وهو يتناوله :

[ العنكبوت . ] 6٠/
١٠٤

وهو سبحانه اخاق القدير الذي ايعجزه يء  ،الذي خلق ميع اخلق  ،ويبعثهم بعد موهم
ي محة واحدة  ،كخلقه نفس ًا واحدة :
[لقان.]١8/

فسبحان اخاق القوي القهار ،العظيم الذي خلق كل عظيم ،البصر الذي يرى كل يء ي

ملكه العظيم :

[ امؤمنون. ]٢9-٢٠/

وهو سبحانه اخاق العليم بكل يء عى التام والكال وحده ا ريك له :
[الطاق.]٢١/

خلق سبحانه خلق ًا ي الرا يعلم هم أهل البحر،وخلق ي البحر خلق ًا ا يعلم هم أهل الر .
وخلق ي الساء خلق ًا ا يعلم هم أهل اأرض  ،وخلق ي اأرض خلق ًا ا يعلم هم أهل
الساء .

وخلق ي اجو بن الساء واأرض خلق ًا ا يعلم هم أهل الساء واأرض  ،وخلق ي الساء
واأرض خلق ًا ا يعلم هم أهل اجو :
[ اأنعام. ]٢٠١/

وخلق  من امائكة  ،واجن  ،واإنس  ،واجاد  ،والنبات  ،واحيوان  ،أم ًا وقبائل
وشعوب ًا  ،ا يعلمها  ،وا حصيها  ،وا حيط ها إا من أحاط بكل يء عل ً
ا:
[اأنعام. ]59/

والكل خلق اه  ..والكل ملك اه  ..والكل عبد اه  ..والكل جند اه  ..والكل يشهد

بوحدانية اه  ..والكل يسبح بحمد ربه :
[ الفتح . ] ٠ /

وتعرف عى أساء وصفات من تعبد .
فاعرف أها العبد اللبيب نفسك َ ،
١٠5

واعلم من لالس؟..وماذا تقول؟..وماذا تعمل؟..وماذا تبني؟..وماذا هدم؟ ..وماذا تربح؟ ..

وماذا خر؟

[ احر .]٢9 – ٢8 /

واعلم رمك اه أن اه  خلق كل يء بأمره الكوي فكان  ،وهو القادر عى كل
يء ،الذي يفعل ما يشاء  ،مقرون ًا باحكمة والرمة .

أحيان ًا خلق ويرزق باأسباب كا خلق النبات بأسبابه  ،واحيوان بأسبابه،واآدمي بأسبابه :
[ الطارق. ]8-5/

وأحيان ًا خلق ويرزق با أسباب كا رزق مريم ابن ًا با ذكر  ،وطعام ًا با شجر:
[ يس . ] 8١ /

وأحيانا يظهرقدرته عى اخلق بضداأسباب،كا جعل الناربرد ًا وسام ًا عى إبراهيم ﷺ :
[ اأنبياء. ]69/

فأظهر قدرته ي هذا  ،وأخفى قدرته ي ذلك ؛ ليعلم عباده أنه القادر عى كل يء  ،فيعبدوه

وحده ا ريك له  ،وا يتعلقوا بأحد سواه :

[ النحل . ] ٢8 – ٢٠ /

وخلق  اإنسان بيده  ،ونفخ فيه من روحه وأسجد له مائكته  ،وع َلمه اأساء كلها ؛
تريف ًا له عى غره .

فخلقه من تراب  ،ثم جعل نسله من ماء مهن  ،ثم أخرجه من بطن أمه ختلف األوان ،
واأشكال  ،واأحجام  ،واألسن  ،والصفات.

فذكروأنثى..وطويل وقصر..وأبيض وأسود..وسمن ونحيف..وذكي وغبي..وعاقل وجنون..
ورحيم وشديد..وعري وعجمي..وبصر وأعمى..وسميع وأصم..وناطق وأبكم..وكريم

وبخيل ،وحسن وقبيح .

فتبارك اه أحسن اخالقن،الذي أظهرقدرته ي خلق هذا اإنسان من نطفة من ماء

مهن:

[ الروم. ] ١١ /
١٠6

واعلم َنور اه قلبك باإيان أن البذر والغرس ي أرحام اأرض كنطفة الذكور ي أرحام

اإناث  ،فإذا نزل اأمر من اخاق العليم  ،حسب التقدير السابق بكون كل يء أراده اه،
استجاب وأطاع ذلك امخلوق أمر اخالق . 

فقال سبحانه ي خلق اإنسان :
[الشورى.]5٠–٤9/

وقال سبحانه ي خلق احيوان :

[ النور .] ٤5 /

وقال سبحانه ي خلق النبات :
[اأنعام.]٢٤٢/

وهو سبحانه اخالق القادر عى كل يء  ،الذي بدأ اخلق كله ثم يعيده كله كا كان :
[ الروم . ] ١٠ /

هذا ري وربك اخاق العليم :
[ مريم. ]65/

فسبحان املك احي القيوم الذي حكم عى كل نفس باموت  ،وقى عى كل مصنع

باخراب  ،وقهر كل متحرك بالسكون  ،وحكم عى كل موجود بالفناء:
[ الرمن. ]١٠–١6/

واه  خلقنا للبقاء ا للفناء  ،لكن حكم علينا باموت والفناء فرق ًا بن الرب وامربوب ،
ومييز ًا للحي الذي ا يموت  ،من احي الذي يموت  ،وإمام حكمته ي البدء واإعادة ،
والثواب والعقاب :
[ يونس . ] ٤/

١٠٠

فسبحان من خلق اإنسان  ،ثم حكم عليه باموت ؛ ليمتاز اخالق الباقي من امخلوق
الفاي  ،ثم يعيده بعد اموت  ،ليبقى ي حياة ا يفنى بعدها أبد ًا .

وقد جعل اه لكل خل وق بداية وهاية ؛ ليدل بذلك عى حدوثه ونقصه  ،وليمتاز
امخلوق الذي له بداية وهاية  ،عن اخالق الذي ليس له بداية وا هاية :
[ احديد . ] ٠ /

فانظر رمك اه إى قدرة اخاق العليم ي البدء واإعادة  ،لتعلم أن بعد هذه احياة موت  ،ثم
بعد اموت بعث  ،ثم بعد البعث حساب  ،ثم بعد احساب ثواب أو عقاب :

ثم بعد احساب يساق امؤمنون إى اجنة  ،ويساق الكفار إى النار :

[ العنكبوت. ]١٠–٢9/

[ الروم . ] ٢6 – ٢٤ /

وصور فأحسن  ،وصنع فأتقن ،
فسبحان اخالق القادر عى كل يء  ،الذي خلق فأبدع ،
َ
وقدَ ر فهدى  ،وحكم فعدل ولطف  ،وأحسن اإحسان كله :
[ السجدة .] ٠–6/

واه سبحانه هو اخالق البديع الذي بدع كل يء أواً  ،فلم يسبقه فاعل إى فعل مثله  ،الذي خلق
كل يء عى غر مثال سابق :
[ البقرة . ] ٢٢٠/

وصور أول كل
واه سبحانه اخالق البديع اأول قبل كل يء  ،الذي أبدع أول كل يء ،
َ
يء،وأحسن صورة أول كل يء :
[ احديد .] ٠/

وهو سبحانه البديع احق الذي له اجال كله  ،ز َين السموات واأرض  ،الذي أضاءهن بنوره

العظيم  ،وأمسكهن بقدرته القاهرة :

[ النور . ] ٠5/

فانظر رمك اه إى عجيب إبداع اخالق العظيم  ،وميل صنعه وإتقانه ي خلق السموات

واأرض وما بينها  ،وما فوقها من العرش العظيم  ،والكري الكريم  ،وما بن الساء
١٠8

واأرض من الرياح والسحب  ،والنجوم واأفاك  ،والشمس والقمر :
[ الزمر . ] 6٠ – 6١ /

كيف َ
ورف تلك امخلوقات بمشيئته  ،ي طلوعها
سخر املك القادر كل ذلك بأمره ،
َ
وغروها  ،وخنوسها وكنوسها  ،واجتاعها وافراقها :
[ يس. ] ٤٠/

فسبحان اخالق العظيم الذي أبدع رؤوس العام من امائكة  ،واجن  ،واإنس ،

والروح  ،وأنواع اجاد  ،والنبات  ،واحيوان :

[ اأنعام. ]٢٠١ -٢٠٢/

وإن أردت متن العلم الذي يمأ القلوب باإيان  ،فانظر رمك اه إى عجيب خلق اه

هذا امعرض العظيم  ،وامصنع البديع  ،وكيف مأه اخاَق العليم بعجائب امخلوقات :
فسبحان اه وبحمده  ،عدد خلقه  ،ورضا نفسه  ،وزنة عرشه  ،ومداد كلاته :

[ يونس . ]٢٠٢/

[ غافر . ] 65/

وإنا يعجب بظاهر الدنيا من ا يرى نزهة املكوت  ،وأعظم من نزهة املكوت رؤية

وصوره .
الذي خلقه وأبدعه
َ

عن أي علم كان هذا املكوت؟ وعن أي قدرة أظهره؟ وعن أي قوة قهر ما قهره؟ :
[الزمر.]6٠/

فسبحان اخالق احق  ،الذي خلق اخائق كلها  ،ودبر اأمور كلها  ،وأخرج الكون من العدم

بقدرته  ،وأنار الكون بنوره  ،ومأه بآثار رمته  ،وجزيل نعمه  ،حتى ذلت العقول لعظمته ،

وتصاغرت لكريائه  ،وخشعت جروته  ،وقنتت لعزته  ،وسجدت جاله  ،وسارعت إى

طاعته وعبادته :

[ اإراء . ] ٤٤ /

١٠9

 التعبد ه  باسمه اخالق :

اعلم وفقك اه ما حبه ويرضاه  ،أن اخالق سبحانه خلق ميع امخلوقات ،ليظهر لعباده
كال قدرته  ،وسعة علمه  ،فإذا عرفوا العظيم حق ًا  ،الكريم حق ًا ،عبدوه حق ًا :
[الطاق.]٢١/

وإذا كان اه هو اخالق وحده ا ريك له ،فهو امستحق للعبادة وحده ا ريك له  ،لكال

ذاته وأسائه وصفاته :

[ الروم . ] ٤٠ /

وهذا مد اه نفسه عى كال قدرته عى اخلق ،وعاب عى من انرف عنه إى غره فقال:
[ اأنعام . ] ٢/

فنحمد اه عى نعمة التوحيد واإيان ،ونعوذ به من كفر الكافرين ،ورك امركن :
[ اأعراف.]٢9١ –٢9٢/

ومن َنور اه بصرته باإيان م ير ي الكون إا اثنان :

ملك وعبيد  ..وخالق وخاليق  ..وغني وفقراء  ..وقوي وضعفاء  ..وعزيز وأذاء :

[ اأنعام .]٢٠٤/

فمن أراد أن يعرف أن ربه هو اخالق فعليه أن يمعن النظر ي آيات ربه الكونية ي الساء

واأرض؛لتلوح له دائل قدرة اخاق العليم،وحكمته ي صنعه  ،ي خلق الساء امرفوعة ،

واأرض امفروشة ،وأصناف النبات ،وأنواع احيوان ،وأقسام اجاد ،وعجائب خلق

اإنسان.

وهذا النظر والتفكر من أعظم دائل التوحيد واإيان ،وأفضل أنواع العبادة :
[ ق. ]8 -6/
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واعلم أن املك احي القيوم  ،الذي ي ِنزل كل حظة أوامر اخلق واإجاد ،وأوامر التريف
والتدبر ،وأوامر النفع والر ،هو اإله احق الذي أنزل أوامره الرعية عى عباده  ،إكرام ًا هم ،
وإحسان ًا إليهم  ،وتريف ًا هم  ،وعناية هم ؛ ليكونوا هم خلفاء اأرض بحسن عبادته  ،وتنفيذ

أوامره  ،وليصلوا إليه بعد اموت،بأحسن صورة وعمل  ،فيجزهم يوم القيامة باجنة والرضوان ،
حسنهم وإحساهم :

[ يونس . ] ١6 /

وجعلهم رهم بالقرب منه  ،كا تقربوا إليه ي الدنيا بطاعته :
[ القمر. ] 55 – 5٤/

فسبح بحمد ربك العظيم  ،واستعن بربك القدير عى ذكره وشكره وحسن عبادته  ،وا

تدَ عي القدرة عى أعالك  ،وا لحد ما أنعم اه به عليك  ،وا تنكر ما أسداه إليك من
اخر  ،وا ما رفه عنك من الر وقل :

[ الفاحة. ] ٠ -١/

واعبد ربك با ورد ي رعه  ،وأحسن عبادته  ،وإياك أن تبتدع شيئ ًا يقطعك عنه  ،ويرد عليك إثمه :
[الكهف.]٢٢٠/

وعــن جريــر بــن عبــد اه أ َن رســول اه ﷺ قــال «:مــن س ـ َن ي اإســام س ـنَ ًة حســن ًة  ،فعمــل هــا
بعــده ،كتــب لــه مثــل أجــر مــن عمــل هــا،وا يــنقص مــن أجــورهم يء،ومــن س ـ َن ي اإســام س ـنَ ًة
س ِيئ ًة،فعمل ها بعده،كتب عليه مثل وزرمن عمل ها،وا ينقص من أوزارهم يء » أخرجه مسلم

(.)٢

وارتبط وفقك اه ورابط  ،واصر وصابر واصطر لعبادة ربك العظيم  ،فعن قريب
يرجعك إليه  ،وجزيك بأحسن ما عملت  ،ويقدمك عى أكرم ما قدمت :
[ آل عمران . ] ١٠٠ /

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )٢٠٢٠

١8٢

واقنت لربك اأعى،واسجد له،وسبحه لي ً
ا طويا ً  ،فهو أحق من عبد  ،وأرحم من ملك ،
وأعظم من خلق :
[ مريم . ] 65/
وا لعل ما أنعم اه به عليك من النعم حجة عليك  ،يقطعك عن ربك  ،ويشغلك عن
عبادته  ،بل استعن به عى ما حبه ويرضاه :
[ البقرة . ] ٢٠١ /
واعبد ربك اخاق العليم ،الذي خلق اخائق  ،وقدَر امقادير  ،وأحسن اخلق  ،وأحكم الصنع ،
فا رب لك سواه  ،وا إله لك غره :
[ البقرة . ] ١١– ١٢/

[ البقرة . ] ١86/

[ احر . ] ٢٠/
ـ
ـ
« ال َلهـ َم أنــت ر ِي  ،ا إل ـ ه إ َا أنــت  ،خلقتن ي وأنــا عب ـدك  ،وأنــا عـ ى عهـ دك ووعـ دك م ـ ا
ي  ،وأ بوء لك بذنبي فـ اغفر
استطعت  ،أعوذ بك من ِ
ر ما صنعت  ،أ بوء لك بنعمتك ع َ
ي فإنَه ا يغفر الذنوب إ َا أنت» أخرجه البخاري .
() ٢

اللهم لك احمد كا ينبغي جال وجهك  ،وعظيم سلطانك.
أنت املك احق  ،القوي القدير  ،اخاق العليم  ،الغفور الشكور  ،ا إله إا أنت  ،وا
رب لنا سواك  ،فاغفر لنا وارمنا برمتك يا عزيز يا غفور .
اللهم ربنا آتنا ي الدنيا حسنة  ،وي اآخرة حسنة  ،وقنا عذاب النار  ،يا أرحم الرامن.

البـ ـ ـ ـ ــارئ

( )٢أخرجه البخاري برقم ( .)6٠٠6

١8١

قال اه تعاى :

[ احر . ] ١٤/

اه  هو اخالق البارئ  ،الذي خلق كل يء  ،وبرأ وأوجد كل يء.

وهو سبحانه اخالق البارئ وحده ا ريك له ،خلق ميع امخلوقات  ،وبرأ ميع اجادات ،

والنباتات  ،واحيوانات  ،والنسات  ،واهيئات  ،واحركات  ،وأظهرها كا قدرها وعلمها :
[ الزمر .] 6١ /

وهو سبحانه اخالق البارئ  ،الذي برأ اخلق  ،وأوجدهم عى غر مثال سابق ،الذي

أحسن كل يء خلقه ،فظهر ي أمل صورة  ،وأحسن شكل.
وهو سبحانه الذي خلق اخلق بريئ ًا من التفاوت والتناقض  ،سلي ً
ا من التباين واخلل  ،فظهر

كا أراد خلق ًا حسن ًا سوي ًا  ،ليس فيه اختاف وا تنافر  ،وا نقص وا عيب  ،بريئ ًا من كل

خلل :

[املك. ]٤-٢/

فسبحان اخالق البارئ امصور  ،الذي ما شاء كان  ،وما م يشأ ا يكون أبد ًا  ،وقدَ ر كل يء

قبل وقوعه،من اخر والر  ،والعافية والباء  ،والنعم وامصائب :
[ احديد . ] ١١/

وهو سبحانه عام الغيب والشهادة  ،العام بالظواهر والبواطن  ،الشاي من كل داء  ،امرئ

من كل سوء :

[ الشعراء . ] 8٠ – ٠9/

وهو سبحانه اخالق البارئ امصور  ،الذي جعل الذوات حمولة ي اأجسام  ،خزونة ي
اأصاب  ،خلقها ميع ًا ي صلب آدم ﷺ  ،سواها بقدرته ،وخلقها مرأة من العناء ي

العهد اأول  ،وبرأها عى اإسام له  ،وفطرها عى اإقرار له بالوحدانية قبل خروجها من

عام الغيب ،فهي قانتة لبارئها  ،مسلمة خالقها:

١8٠

[ اأعراف . ] ٢٠٠- ٢٠١/

فسبحان اخالق البارئ امصور  ،الذي قدَر امخلوقات واأشياء عى مقتى حكمته  ،البارئ
اموجد ها بعد العدم  ،امصور ها كيف شاء  ،الذي إذا أراد شيئ ًا قال له كن فيكون  ،عى الصورة
التي يريد  ،وعى الشكل الذي يريد  ،ي الوقت الذي يريد  ،ويظهره ي الوقت الذي ير يد :
[ القصص . ] 68/

 التعبد ه  باسمه البارئ :

اعلم أها العبد امسلم أنك خلق من اخلق الذي يوحد ربه  ،ويسبح بحمده ي كل حن ،
فأقبل عى ربك مع اموحدين  ،وسبح بحمده مع امسبحن :
[ اجمعة. ]٢/

وح ـ ِقـق ذلك بالتوبة من كل منهي عنه  ،وإرجاع النفس إى بارئها بفعل كل مأمور به  ،وإيثار كل

حبوب عنده  ،وتقديم مراد الرب عى مراد النفس :

[ التحريم .] 8/

وذكِر نفسك بأخذ ربك اميثاق عليها عند أول خلقها  ،وما أعطته من العهود ي بدء أمرها ،

وذكِرها بنعاء بارئها عليها  ،كيف سواها ي أحسن تقويم  ،وفطرها عى الدين القيم ،

لعلها تؤوب إى رها  ،وتسر إى ما فيه رشدها :

[ امائدة. ]٤٠-٠9/

واعلم رمك اه  ،أن سبيل فاح النفس ي اإسام يكون برك هواها  ،واأخذ ها إى
مراد بارئها  ،وملها عى امسارعة إى فعل اخرات طوع ًا وكره ًا  ،حتى يصر ذلك

عادة ها :

[ احديد. ]١٢/

١8٤

وحينئذ يستقيم لك أمرها  ،فتحيا بمراد بارئها  ،ويموت مرادها  ،ومن فعل ذلك أعانه اه ،

وتاب عليه :

[ اأنعام.]5٤/

[البقرة .]٢١8– ٢١٠ /
« ال َله َم إ ِي ظلمت نفي ظل ً
ا كثر ًا وا يغفر الذنوب إ َا أنت،فاغفر ي مغفر ًة من عندك ،

الرحيم »متفق عليه(.)٢
وارمني إنَك أنت الغفور َ

اللهم إي أسألك إيان ًا كاماً  ،ويقين ًا صادق ًا  ،وقلب ًا خاشع ًا  ،ولسان ًا ذاكر ًا  ،وحااً طيب ًا ،
وأسألك الفوز باجنة  ،والنجاة من النار  ،يا أرحم الرامن.

امصــور
( )٢متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)8٠٤ومسلم برقم ( )١٠٠5واللفظ له.
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قال اه تعاى :

[ احر . ] ١٤/

وصورهم عى صور
اه تبارك وتعاى هو اخالق البارئ امصور الذي خلق اخلق ،
َ

ختلفة  ،وهيئات متباينة  ،من احسن واجال  ،والشكل واللون  ،والطول والقر ،
والذكورة واأنوثة :

[ آل عمران . ] 6/

فكل خلوق ميزه ربه بصورة خاصة  ،ميزه عن غره من امخلوقات  ،فلكل خلوق من

امخلوقات طبعة خاصة  ،وصورة مستقلة.
وهو سبحانه امصور الذي إذا أراد شيئ ًا قال له  :كن  ،فيكون عى الصورة التي ختار ،
والشكل الذي يريد  ،واحجم الذي يشاء  ،ي أحسن صورة  ،وأتقن صنع:

[ السجدة . ] ٠ – 6 /

فسبحان اخالق البارئ امصور  ،الذي خلق السموات واأرض وما فيها فأحسن

خلقها  ،وخلق اإنسان ي أحسن صورة  ،وأكمل هيئة :
[ التغابن. ] ٠/

وسبحان امصور الذي خلق اأشياء ثم صورها عى شكل تتميز به عن غرها من تقدير  ،وخطيط ،

وحجم،ولون،وتركيب:

[ البقرة. ]٢6٤/

واعلم أن اه  أحسن اخالقن خلق كل يء وأبدع خلقه  ،وأحسن صورته.
ومن أعظم ما خلق اه اإنسان  ،فقد خلقه من بن امخلوقات بيده  ،وخلقه عى صورته ،
وأحسن صورته  ،وأحسن تقويمه  ،وأقسم عى ذلك فقال :
[ التن .] ٤/
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فسبحان اخالق البارئ امصور  ،الذي يصور النبات واحيوان واإنسان ي ظلات اأرض

واأرحام كيف يشاء :
[ آل عمران . ] 6/

فا إله إا اه  ،خالق كل يء  ،امصور الذي يصور خلوقاته كيف يشاء  ،وحسن

صورها كيف يشاء  ،ويبدع صورها كيف يشاء  ،ويفاوت بينها ي اخلق والتصوير واحسن ،

عام الغيب والشهادة  ،البصر بالصغر والكبر  ،السميع للر واجهر  ،امصور لكل
صورة  ،الكريم بكل نعمة  ،العليم بكل ذرة :

[ احديد. ]5-٤/

كر  ،وأن يـحب
ومن هذه قدرته  ،وهذه أساؤه وصفاته وأفعاله  ،وهذه خلوقاته  ،أهل أن يع َظم وي َ
ويعبد  ،وأن يـحمد ويشكر :

[ اانفطار .] 8– 6 /
صورها امصور  ،ولننظر إى صورة واحدة منها وهي أنت ،فانظر
وما أعظم الصور التي َ
رمك اه إى ربك  ،كيف خلقك ي أحسن تقويم  ،فقد خلق اه اإنسان من تراب  ،ثم
وصورها
وقسم  تلك القطرة السائلة ،
َ
من نطفة  ،ثم ركَب أعضاءه بعضها فوق بعض َ ،
بقدرته كيف شاء .
ا  ..وبعضها شح ً
ا  ..وبعضها عظ ً
امصور سبحانه بعضها ح ً
ا  ..وبعضها خ ًا ..
فجعل
ِ
وبعضها عصب ًا  ..وبعضها شعر ًا  ..وبعضها عروق ًا  ..وبعضها جلد ًا  ..وبعضها ظفر ًا ..
وبعضها سمع ًا  ..وبعضها بر ًا  ..وبعضها أنف ًا  ..وبعضها ف ً
ا  ..وبعضها سن ًا.
امصور داخل اإنسان ما ا حصيه إا هو من مصانع الدم  ،واهضم  ،والتصفية
ثم خلق
ِ

والتحلية  ،والتكرير والدفع  ،والتهوية  ،واحركة،كالقلب،والكبد  ،وامعدة  ،والعينن  ،واأذنن ،
وصوره كاليدين والرجلن والرأس :
والرئتن  ،والكليتن وغرها ما خلقه َ

[ امؤمنون. ]٢٤-٢١/

١8٠

ص اخالق امصور  كل عضو بوظيفة يؤدها  ،ومكان خالف جاوره  ،وجعل
وخ َ
الكل يتعاون مع بعضه ي خدمة اإنسان  ،ويسبح بحمد ربه الرمن.
ثم أمد امصور سبحانه تلك القطرة امصورة بمعاي صفات امخلوق وأسائه وأخاقه من عقل

وعلم  ،وقدرة وإرادة  ،وكرم وحلم وغرها من الصفات امحمودة وضدها :
[ اإنسان. ]٠-٢/

فتبارك اه رب العامن  ،وتبارك اه أحسن اخالقن :

[الذاريات .] ١٢ – ١٠/
امكرم  ،واحيوان امسخر  ،مائدة الطعام والراب  ،فهي
وخلق اه هذا اإنسان
َ
مفتوحة اأبواب له ي الر والبحر واجو  ،يأكل منها حيث شاء إا ما يره  ،فقد فطره
اه عى البعد عنه :
[ البقرة . ] ٢68/
وبعد أن أكمل اه خلق اإنسان  ،وهيأ له مائدة الطعام والراب  ،أنعم عليه بنعمة أعظم منها
تصله بخالقه  ،وتسعده ي دنياه وأخراه  ،وهي الدين احق الذي أنزله عى رسله  ،وأمه
وأكمله لسيد اخلق ﷺ وأمته :
[ امائدة . ] ٠/
فلله احمد والشكر عى جزيل نعمه وإحسانه  ..وله احمد والشكر عى دينه ورعه  ..وله
احمد والشكر عى فضله ورمته :

[الفاحة.]٤ –١/

واعلم رمك اه أن صورة آدم ﷺ وذريته هي التي حقق فيها معاي التصوير ظاهر ًا وباطن ًا ،
وظهر فيها الكال واجال ؛ أنه اجتمع فيها التقدير  ،والتصوير  ،واحـسن  ،والتكريم ،

واخلود بعد اموت :

[ اإراء . ] ٠٠/

فتبارك اه رب العامن  ،وتبارك اه أحسن اخالقن  ،أظهر اإسام أحسن دين  ،ي أحسن

صورة ي آدم أحسن خلوق  ،خلقه اه بيده  ،وجعله وذريته خلفاء اأرض :
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فمن آمن ازدادت صورته حسن ًا ومااً ي الظاهر والباطن :

[ البقرة . ] ٠٠/

[ البقرة . ] ٢٠8/

ومن كفر ازدادت صورته قبح ًا وسف ً
ا ي الظاهر والباطن :
[ التن . ]6 - ٤ /

صور صور اخلق يوم القيامة  ،وتبي ّض وتسود  ،وتثاب النفوس وتعاقب  ،حسب إياهم
وت َ
وكفرهم وأعاهم :

[ آل عمران . ]٢٠٠ - ٢٠6 /
فسبحان الكريم الذي أكرم بني آدم بحسن اخلق  ،وحسن الصورة  ،وحسن الرزق ،
وحسن الدين  ،وحسن الثواب .
وله احمدعى إكرام وجه امؤمن الذي خلقه عى صورته،فنهى عن قتله أوربه مع الوجه،
وحرم عى النار أن تأكل وجوه اموحدين  ،إكرام ًا من خلقه بيده  ،وسجد وجهه لعظمته.
اللهم حرم وجوهنا ووجوه والدينا وذرياتنا وامسلمن عى النار  ،يا أرحم الرامن.
واعلم وفقك اه حسن معرفته  ،أن خلق وتصوير اخالق امصور ا غاية له وا منتهى ،
فاجبار  خلق ويصور ي كل آن ما ا يعلمه وا حصيه إا هو من امخلوقات والصور
ي الساء واأرض  ،وي الدنيا واآخرة :

[ احر . ] ١٤/

والكل خلقه  ..والكل عبيده  ..والكل يشهد بتوحيده  ..والكل يسبح بحمده :
[اإراء.]٤٤/

فسبحان ربنا العي الكبر  ،اخاق العليم  ،القوي القادر عى كل يء :
[ اأنعام . ] ٢٠١/
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فاحرص أعانك اه عى معرفة ربك العظيم بأسائه وصفاته وأفعاله  ،ومعرفة دينه
ورعه  ،والعمل بموجب ذلك  ،قاصد ًا وجه ربك الكريم  ،تكن من الفائزين :

 التعبد ه  باسمه امصور :

[ البينة . ] 5/

اعلم وفقك اه ما حبه ويرضاه أن ربك اخالق البارئ امصور خلق امخلوقات كلها ،

وصورها فأحسن صورها  ،من العرش والكري  ،والساء واأرض  ،وامائكة امقربن ،
َ
واجنة والناس أمعن  ،وأصناف اجاد  ،وأشكال النبات  ،وأنواع احيوان والطر ،

واخلق أمعن :

[يونس. ]٠/

هو املك القادر  ،ا تعجزه أعداد يصورها  ،وا صور خرعها  ،وا أشكال يبتدعها ،

فاعبده وامأ وقتك با حبه ويرضاه من أنواع الطاعات  ،وامأ وقتك وقلبك ولسانك

بحمده كا مأ لك الكون بنعمه :

[ طه. ]٢٠٢-٢٠٠/

واه  هو اخالق البارئ امصور  ،الذي خلق صور البر كلهم من نفس واحدة  ،وخلق منها
زوجها  ،وبث منها رجااً كثر ًا ونسا ًء  ،م يشرك اثنان قط ي صورة واحدة  ،فليكن هذا اخلق
والتصوير واعظ ًا لك  ،وموجب ًا لطاعة مواك وتقواه :
[ النساء. ]٢/

وامصورات  ..واملك
وامصور
فهل ترى ي الكون إا اخالق وامخلوقات ..
َ
ِ
وامملوكات  ..واآمر وامأمورات.
فاعبده وتوكل عليه  ،يسعدك ويرضيك ي دنياك وأخراك :
[ يونس . ] ٠/

١9٠

واعلم وفقك اه لطاعته أن ربك وحده ا ريك له  ،هو امتفرد باخلق والتصوير  ،والتقدير

والتدبر  ،وإنا كلف عبده اإنسان ي استصاح صفات نفسه  ،وإحالتها إى ما حبه ويرضاه
من التوحيد واإيان واإسام واإحسان والتقوى  ،وحاسن اأقوال واأعال واأخاق.

فارع رمك اه إى اخالق البارئ امصور  ،اهادي إى ما حبه ويرضاه  ،وقف ببابه

متذل ً
ا بن يديه ،واسأله أن يوفقك وهديك إى الراط امستقيم  ،وسبل مرضاته ،

متوساً إليه بتوحيده قائ ً
ا:

[ الفاحة. ] ٠ –5/

والزم باب العبودية والطاعة له  ،وا يغرنك الشيطان فتعمل بمعصيته  ،أو تعمل با يرضيه

تارة  ،وما يسخطه تارة  ،فتندم وخر :

[البقرة. ]85/
وأكثر من احمد والشكر لرب العامن  ،الذي خلق فسوى  ،وصور فأحسن  ،وأنعم
فأكرم  ،السابق إى عباده باإحسان  ،ا إله إا هو الرمن الرحيم.
واعمل برع ربك  ،وادع إى سبيل ربك  ،واصر عى ما أصابك  ،لعلك تفلح وتنجو من

اخسار والعذاب :

[ العر . ] ٠– ٢/
[

البقرة . ] ١85 /

[ اأعراف . ] ٢56 – ٢55 /
« ال َله َم إ ِي أعوذ بك من زوال نعمتك  ،وتـحول عافيتك  ،وفجاءة نقمتك  ،وميع سـخطك »

أخرجه مسلم (.)٢

اللهم آت نفوسنا تقواها  ،وزكها أنت خر من زكاها  ،أنت وليها ومواها.

اللهــم افــتح لنــا أبــواب رمتــك  ،ويرـ لنــا ســبل معرفتــك  ،وارزقنــا صــدق توحيـدك ،وحســن

عبادتك  ،يا أرحم الرامن.
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١٠٠9

١9٢

الغن ـ ـ ـ ــي
[ فاطر . ] ٢5/

قال اه تعاى :

اه  هو الغني احق  ،الذي استغنى عن اخلق كلهم بعظمة ملكه  ،وجال كريائه  ،وعز سلطانه ،
وكال قدرته :

[ اأنعام.]٢٠٠/

وهو سبحانه الغني بذاته  ،الذي له الغنى التام امطلق من ميع الوجوه  ،لكال ذاته وأسائه
[ طه . ] 8 /

وصفاته :

وهو سبحانه الغني الكريم  ،الذي له خزائن السموات واأرض  ،وخزائن الدنيا واآخرة ،

وعنده خزائن كل يء  ،وبيده كل يء  ،وله كل يء :
[ احجر . ] ١٢/

وهو سبحانه الغني  ،وكل ما سواه فقر  ،الغني عن كل ما سواه  ،الذي ا حاجة له إى أحد

أص ً
ا  ،بل اخلق كلهم فقراء إليه  ،وإى فضله وإحسانه :
[ فاطر . ] ٢5/

غنى تام ًا  ،الذي أغنى ميع اخلق
وهو سبحانه الغني الكريم  ،امغني ميع اخائق ً

من فضله  ،فكا أنه ا خالق غره  ،فكذلك ا رازق غره.

فاه وحده هو اخالق الذي خلق اخلق وحده ا ريك له  ،وهو الغني الذي يرزقهم وحده

ا ريك له  ،فيجب عليهم أن يؤمنوا به ويعبدوه وحده ا ريك له :

وهو الذي أنعم عليهم بنعمه التي ا تعد واحى :

١9١

[احديد.]9-٠/

[إبراهيم.]٠٤/

غنى مطلق ًا  ،وأغنى خواص خلقه با أفاض عى
وهو سبحانه الغني الذي أغنى ميع اخلق ً

قلوهم من اإيان  ،ومعرفة جاله وماله  ،ومعرفة آائه وإحسانه :
[ احديد . ] ١٢/

فهو سبحانه الغني بذاته  ،والعبد فقر إليه بذاته  ،والعبد حتاج إى ربه ي ميع أحواله  ،اغنى

له عن ربه الغني ولو طرفة عن  ،وحاجة العبد إى ربه لذاته  ،ا لعلة أوجبت تلك احاجة :
واعلم أن الفقر بذاته حتاج عى الدوام إى الغني بذاته . 

[ احج. ]6٤/

فالعام العلوي  ،والعام السفي  ،كله عبد فقر ملوك لربه املك العزيز اجبار ،ذو العظمة

واملكوت واجال والكرياء :

وفقر العام كله إى الغني سبحانه فقر ذاي ا يع َلل .

[ آل عمران . ] ١6/

فكل ما سوى اه  فقر إليه ي خلقه وإجاده  ..وي بقائه وي حياته  ..وي تدبره وي

إمداده :

[ هود . ] 6/

وفقر امخلوقات إى رها نوعان :

اأول :فقـر إى ربوبيته  ،وهو فقر امخلوقات بأرها إى خالقها  ،فكل اخائق فقرة إى رها

ي خلقها  ،وبقائها  ،وحفظها  ،ورزقها  ،وتدبرها :
[ الزمر. ] 6١/

الثاي :فقـر إى ألوهيته وعبوديته  ،وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده امؤمنن به.
وهذا هو الفقر النافع  ،ولبه دوام اافتقار إى اه ي كل حال .

ونفع هذا وما قبله عائد عى العبد الفقر  ،واه غني عن اخلق وما يعملون :
[ العنكبوت . ] 6/

١9٠

فسبحان الغني بذاته عن كل ما سواه  ،الغني الذي ا تنفعه طاعة الطائعن  ،وا تره معصية

العاصن  ،الغني الكريم  ،امحسن إى عباده بكل خر  ،الرحيم هم مع كثرة معاصيهم ؛
لكال غناه وكرمه  ،وكال رمته وإحسانه.

وهو سبحانه الكريم الذي دل خلقه عليه  ،وأرشدهم إى سؤاله  ،وفتح هم أبواب خزائنه

العظيمة  ،وأعطاهم وأغناهم  ،وهو الغني عنهم :
[ الذاريات.]58 –56/

واعلم أن اه هو الصمد الذي ميع اخلق تصمد إليه ي ميع حوائجها  ،ومن قصد إى اه

تعاى ثم رجع عند حوائجه إى غر اه  ،ابتاه اه باحاجة إى اخلق ،ثم نزع الرمة من
قلوهم عليه،فراه بينهم مذموم ًا خذواً :
[ اإراء . ] ١١/

ومن صدق ي افتقاره إى اه  ، وشهد قدرته وغناه  ،ورجع إليه بحسن العرفان  ،أغناه اه عا

سواه  ،ورزقه من حيث ا حتسب  ،وأعطاه من حيث ا يرقب :
[ الطاق .] ٠ – ١/

 التعبد ه  باسمه الغني :

اعلم وفقنا اه وإياك ما حبه ويرضاه أن اه  هو الغني احق عن كل ما سواه من اخلق ،

وخزائنه ملوءة بكل يء  ،وميع امخلوقات مفتقرة بل مضطرة إليه ي خلقها وبقائها ،
وإمدادها وسائر أحواها .

هو الغني الذي خلق ما يشاء  ،ويأمر با يشاء  ،ويعطي من يشاء  ،وا ينقص ما ي خزائنه مثقال ذرة :
[ يونس . ] 68/

وأعلم أن اه  حب أساءه وصفاته  ،وحب ظهور آثارها فيمن اصطفاه من خلقه  ،ومن

أجل هذا ب َينها اه ي كتابه  ،وأظهرها ي آياته وخلوقاته ؛ لندعو اه ها  ،ونعبده بمقتضاها :
١9٤

[ اأعراف . ] ٢8٠/

وإذا أغناك الغني  من فضله  ،فاستغن به عا سواه  ،وا تلتفت أحد سواه.

وقف ببابه مع الفقراء امتواضعن  ،وا تقف بباب غره من الفقراء العاجزين :
[ فاطر . ]٢5 /

وإذا سألت فاسأل اه وحده  ،وإذا استعنت فاستعن باه وحده  ،فهو الغني الذي صمد جميع

حوائج اخلق كلهم  ،وأنت عبده  ،فا تذل نفسك بسؤال غره من العبيد :
[ اإخاص . ] ٤ – ٢/

وعن ابن عباس  قال  :قال رسول اه ﷺ  « :إذا سألت فاسأل اه  ،وإذا استعنت فاستعن باه ،

واعلم أ َن اأ َمة لو اجتمعت عى أن ينفعوك بيء  ،م ينفعوك إاَ بيء قد كتبه اه لك  ،وإن

اجتمعوا عى أن يروك بيء  ،م يروك إاَ بيء قد كتبه اه عليك » رواه أمد والرمذي(.)٢

وإذا أغناك الغني من فضله  ،وأعطاك من رزقه  ،وجاد عليك بإحسانه  ،فاشكره عى ما أواك ،

وامده عى ما خصك به  ،واستعمل ذلك كله فيا حبه ويرضاه :
[ احجرات . ] ٢5/

فإن أعطاك الغني سبحانه مااً  ،فأنفقه فيا حبه ويرضاه عى نفسك وعى غرك  ،وتقرب به إليه ،

يضاعف لك أجره  ،وخلف عليك أحسن منه :
[ التغابن . ]٢٠ /

وإن ع ّل مك العليم  من علمه فاعمل به  ،وتقرب به إليه  ،وع ِل مه عباده ،تكن رباني ًا :
[ آل عمران . ] ٠9/
( )٢صحيح  /أخرجه أمد برقم (  ، ) ١669وأخرجه الرمذي برقم ( . ) ١5٢6
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وعرفهم بنعمه
وعرفهم بأسائه وصفاته وأفعاله ؛ ليعظموه ويكروه ِ ،
وادع الناس إى رهم ِ ،

وإحسانه ؛ ليحبوه ويشكروه  ،وادع إى سبيل ربك باحكمة واموعظة احسنة وجادهم بالتي

هي أحسن :

[ فصلت . ] ٠٠/

وأنفق ما آتاك اه من العلم  ،وحرك لسانك بذكره وشكره  ،وأشغله بالدعوة إليه  ،وتعليم رعه :
[ النحل . ] ٢١5/

وإن جبلك اه عى اخلق احسن  ،ووهبك من مكارم اأخاق  ،فاشكره وتع َبد له بذلك ،

واتق اه حيثا كنت  ،وأتبع السيئة احسنة محها  ،وخالق الناس بخلق حسن :
[آل عمران. ]٢6٤/

واصر حكم ربك  ،وأحسن إى العباد  ،واصر عى اأذى ابتغاء مرضات اه :
[ اأعراف . ] ٢99/

وصل من قطعك  ،وأعط من حرمك  ،واعف عمن ظلمك  ،وأحسن إى من أساء إليك  ،افعل

ذلك كله ابتغاء مرضات اه  ،يقلب اه عدوك صديق ًا  ،وبغيضك حب ًا  ،وهتدي بسببك ضال:

[فصلت.] ٠6-٠٤/

وإن أعطاك الغني سبحانه بدن ًا قوي ًا  ،وقلب ًا شجاع ًا  ،وعل ً
ا نافع ًا  ،ومااً وافر ًا  ،وخلق ًا فاض ً
ا،

فاستعمل ذلك كله ي طاعة من خلقك وأغناك واجتباك وهداك  ،بفعل كل حبوب إليه ،

وترك كل مكروه لديه  ،يرى اه عنك  ،ويرفع درجاتك  ،ويغفر ذنوبك :

[احج.]٠8/

١96

وأنفق من كـل مـا أعطـاك اه مـن اخـر ي مرضـاته حبـك اه  ،ويـرى عنـك  ،وخلـف عليـك خـر ًا

منه :

[ سبأ . ] ٠9 /

واعلم أن الذي أعطاك  ،هو الذي أمرك أن تعطي عباده  ،لتنال بذلك اأجر  ،فأنفق من أحسن
ما أعطاك اه  ،تنال أحسن منه بر ًا وأجر ًا وثواب ًا :

[ آل عمران . ] 9١/

اللهم اكفنا بحالك عن حرامك  ،وبطاعتك عن معصيتك  ،وبفضلك عمن سواك .
[ اأحقاف . ] ٢5/
[ الشعراء . ] 85 – 8٠/

[ نوح . ] ١8 /

« ال َله َم أصلح ى دينى ا َلذى هو عصمة أمرى  ،وأصلح ى دنياى ا َلتى فيها معاشى  ،وأصلح ى

آخرتى ا َلتى فيها معادى،واجعل احياة زياد ًة ى ى ك ِل خر،واجعل اموت راح ًة ى من ك ِل ر »

أخرجه مسلم (.)٢

اللهم إي أسألك اهدى والتقى  ،والعفاف والغنى  ،والفوز باجنة  ،والنجاة من النار  ،يا أرحم

الرامن.

( )٢أخرجه مسلم برقم (.)١٠١5

١9٠

الرزاق ..الرازق
قال اه تعاى :
وقال اه تعاى :

[ الذاريات . ] 58 – 56/
اجمعة . ] ٢٢/

اه  هو الرازق الذي خلق اأرزاق كلها ي الساء واأرض  ،وهو مالك ميع اأرزاق
ومعطيها  ،الرازق الذي يرفها ويقسمها بن خلقه ي كل وقت  ،حسب علمه وحكمته
[ الذاريات . ] 58/

وإرادته :

وهو سبحانه الرزاق واسع الرزق  ،كثر اأرزاق  ،الذي يملك ميع خزائن اأرزاق ،

الذي وسع ميع اخلق رزقه  ،ورمته  ،وأنواع إحسانه :
[ احجر . ] ١٢/

وهو سبحانه الرزاق امتكفل بأرزاق اخائق كلها،القائم عى كل نفس با يقيمها من قوها ،

الرزاق لكل خلوق رزق ًا بعد رزق  ،امكثر منه لعباده  ،امتفرد بالرزق واإنعام وحده ا

ريك له :

[ فاطر . ] ٠/

وهو سبحانه الرازق الذي يرزق ميع خلوقاته  ،ويوصل اليهم أنواع اأرزاق ي كل مكان

وزمان  ،با كلفة وا مشقة  ،السميع للسائلن  ،العليم بامحتاجن:

[ العنكبوت . ] 6٠/

وهو سبحانه الرزاق الذي قسم اأرزاق بن خلقه  ،وساقها إليهم بقدرته ورمته  ،فا

ترى أحد ًا اا يأكل من رزقه  ،وينعم بفضله :
[الزخرف. ]٠١/

١98

امؤمن والكافر  ،وامطيع والعاي  ،والناطق والصامت  ،الكل قعود عى موائد نعمه التي

ا حى:

[ اإراء . ] ١٠/

ورزق اه خلقه نوعان :

اأول :رزق اأبدان  ،وهو رزق عام يصل إى كل خلوق من احيوان  ،واإنسان ،
واجان  ،بأمر الرزاق الكريم سبحانه :

[ هود . ] 6/

الثاي :رزق القلوب  ،وهو التوحيد واإيان الذي يرزقه اه من يشاء من عباده  ،عى يد أنبيائه
ورسله والدعاة إليه  ،يرزقه اه من يستحقه ويشكره  ،ويؤتيه من أتى بأسبابه  ،وهو احكيم العليم :
[آل عمران. ]٠٤ – ٠٠/

واعلم أن فضل اه عظيم  ،ونعمه وأرزاقه واسعة ا خطر عى قلب بر  ،وأنواعها وأعدادها
ا يمكن عدها وا إحصاؤها :

[ إبراهيم . ] ٠٤/

وخزائن الغني سبحانه ملوءة بجميع اأرزاق ،ويعطي منها ميع اخائق ي كل مكان وزمان ،
وا تنقص مثقال ذرة ؛ أن امحدود إذا أخذ من غر امحدود ا ينقص أبد ًا :
[ لقان. ]١6/

فسبحان الغني الذي يملك كل يء ،ويقول لليء كن فيكون ،ولو سأله ميع اخائق ،
بأوسع سؤال فأعطاهم م ينقص ذلك ما عنده مثقال ذرة:

[ص.]5٤/

وعن أي ذر  عن النبي ﷺ فيا روى عن اه تبارك وتعاى قال « :يا عبادي لو أ َن أ َولكم

وآخركم وإنسكم وجنَكم كانوا عى أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك ي ملكي شيئ ًا.

يا عبادي لو أ َن أ َولكم وآخركم وإنسكم وجنَكم كانوا عى أفجر قلب رجل واحد ما نقص
ذلك من ملكي شيئ ًا .
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يا عبادي لو أ َن أ َولكم وآخركم وإنسكم وجنَكم قاموا ي صعيد واحد  ،فسألوي
فأعطيت ك َل إنسان مسألته ما نقص ذلك مَا عندي إ َا كا ينقص امخيط إذا أدخل

البحر »أخرجه مسلم (.)٢

فسبحان مالك اأرزاق  ،الذي تكفل بأرزاق ميع اخلق  ،العليم بأحوال خلقه وما يصلحهم ،

يبسط الرزق عى من يشاء  ،ويقدره عى من يشاء  ،وله ي ذلك حكمة بالغة :
[ اإراء . ] ٠٠/

واعلم أن من الناس من ا تصلح حاله إا بالغنى  ،ومنهم من ا تصلح حاله إا بالفقر  ،وا

يعلم ذلك إا اه وحده :

[ الشورى . ] ١٠/

واعلم أن كثرة الرزق ي الدنيا كقلته  ،ا تدل بذاها عى حبة اه للعبد  ،ورضاه عنه  ،فاه يعطي
الدنيا من حب ومن ا حب  ،ولكنه ا يعطي الدين إا من حب :
[ سبأ . ] ٠٠/

واإيان والتقوى من أعظم أسباب احصول عى اأرزاق النافعة  ،والكفر والفجور سبب

عظيم لنقص اأرزاق  ،وحق الركات :

[اأعراف.]96/

واأرزاق تزيد بالشكر والطاعات  ،وتنقص بالكفر وامعاي :
واه  هو امنعم عى عباده بجميع أنواع اأرزاق.

[ إبراهيم . ] ٠/

وأعظم رزق يرزقه اه عباده وأحسنه وأفضله وأكمله وأكرمه وأعاه وأدومه هو التوحيد

واإيان ،واجنة  ،ورضا الرب : 

[ الطاق . ] ٢٢/

( )٢أخرجه مسلم برقم ( . ) ١5٠٠

٠٠٠

واعلم أن امخلوقات كلها ختزنة ي اأرزاق  ..واأرزاق كلها ختزنة ي خزائن السموات

واأرض  ..وخزائن السموات واأرض كلها ذرة من خزائن املك الغني احميد :
[ لقان . ] ١6/

واه  كا أخرج الرايا من مستقرها إى مستودعها  ،حتى ظهرت من اأرحام إى اأرض

جي ً
ا بعد جيل  ،كذلك أخرج اأرزاق واأعال كل حظة ي الوقت الذي قدَ ره :

[ القمر. ]5٠-٤9/

فسبحان املك احق  ،الذي يملك ميع خزائن اأرزاق  ،الغني الذي ا أحد أغنى منه ،
الكريم الذي ا أحد أكرم منه  ،الرمن الذي ا أحد أرحم منه.

الرزاق الذي كل رزق ي العام من رزقه  ،الرازق الذي رزق كل مرزوق.

الكريم الذي أعطى ميع اخلق من رزقه  ،ا لرزاق الذي يرزق ميع الناس من مسلم وكافر :
[ النمل.]٤٠/

هواملك العظيم الذي له اخلق واأمر كله  ،الذي تفرد بالوحدانية  ،وتفرد باخلق والرزق ،

وتوحد باإحياء واإماتة  ،واختص باأساء احسنى  ،والصفات العى  ،الذي ليس له ريك
َ

وا مثيل :

[الروم. ] ٤٠/

هو املك الغني القادر عى كل يء  ،الذي يملك خزائن كل يء :

خزائن امخلوقات  ..خزائن اأرزاق  ..خزائن النعم  ..خزائن اأموال  ..خزائن امياه  ..خزائن
احبوب  ..خزائن العلم  ..خزائن القوة  ..خزائن الرمة  ..خزائن العذاب  ..خزائن النور ..

خزائن الظام  ..خزائن اأخاق  ..خزائن التريف والتدبر  ..وخزائن كل يء ي قبضته :
[ احجر . ]١٢/

فسبحان من خلق اخلق كله  ..وبيده املك كله  ..وإليه يرجع اأمر كله  ..وعنده خزائن

الرزق كله :

[ يونس . ] ٠٢/
٠٠٢

ومن هذه عظمته  ،وهذه أساؤه وصفاته  ،وهذه نعمه  ،أفا نعبده ونكره ونحمده وحده
[ يونس. ]٠١/

ا ريك له:

وإذا كان اه هو رازق العباد وحده فهوامستحق للعبادة منهم وحده ا ريك له:

[ البقرة . ] ٢٠١/

واعلم زادك اه فقه ًا وعل ً
ا ونور ًا أن الرزق هو احال ا غر  ،واحرام اسمه امتاع .
فامؤمن يستعن بالرزق احال عى طاعة مواه  ،ويشكر ربه عليه .

والكافر يتمتع هذا امتاع كالبهائم ي الدنيا  ،ثم يصر إى جهنم كا قال سبحانه:
[ البقرة.]٢١6/

واعلم رمك اه أن ميع اأرزاق خلق ًا وتقسي ً
ا  ،تنزل من الساء  ،من رب اأرض
[ الذاريات . ] ١١/

والساء :

والرزاق سبحانه غني كريم  ،وخزائنه ملوءة بأصناف اأرزاق  ،وهو يرفها بن عباده

بحكمته كا يشاء.

فتارة يرزق بدون اأسباب ؛ ليظهر قدرته وميل إحسانه :
[ يس . ] 8١/

فجر اماء من
وتارة يرزق عباده بضد اأسباب ؛ ليظهر لعباده كال قدرته  ،وقوة إرادته كا َ

احجر موسى وقومه :

[ البقرة . ] 6٠/

وتارة يرزق باأسباب ـ ـ ـ وهو الغالب ـ ـ ـ  ،وهو سنته الظاهرة ي خلوقاته كا يرزق الولد

بالنكاح  ،ويرزق الثمر من الشجر  ،واحليب من البقر .

فأظهر سبحانه سنته  ،وأخفى قدرته ي سنته امتحان ًا لعباده  ،وإظهار ًا لقدرته وحسن تدبره :
٠٠١

[احج.]٠ – 5/

فسبحان املك احق الذي يملك خزائن اأرزاق  ،ويملك جاري اأرزاق عى مدى

الدهور والقرون  ،ويقسمها عى كل خلوق كمية ونوعية  ،ومكان ًا وزمان ًا :
[ الزخرف . ]٠١/

 التعبد ه  باسمه الرازق :

اعلم وفقك اه لطاعته أن اه  خالق امخلوقات كلها  ،وقاسم اأرزاق كلها  ،وكل

رزق مقدر ونافذ من اه إى صاحبه  ،ا خطيه رزقه إى غره  ،كا ا خطيه منيته  ،ولن

يموت أحد حتى يأكل رزقه :

[النمل.]6٤/

ولب التوحيد  ،وذروة اليقن  ،أن تعلم أن اه هو الرزاق وحده ا ريك له  ،وأن ميع

اأسباب من التكسب والعمل  ،وميع امخلوقات ي السموات واأرض  ،من ماد

ونبات وحيوان  ،إنا هي ظروف وأوعية أودعها رها العطايا واأرزاق  ،تس ِلمها من شاء
اه من خلقه بإذنه وعلمه :

[ الذاريات . ] 58 – 56/

فاشكر الرزاق الذي ساق إليك رزقك  ،وير لك اانتفاع به  ،باستعاله ي طاعته.

القسام الذي يقسم اأرزاق  ا إى القسم ؛
وعليك بالسعي ي طلب الرزق  ،ناظر ًا بقلبك إى َ

لرى بالقسم  ،وتقنع بامقسوم  ،مع السعي باجسم ي الكسب :

[ اجمعة. ]٢٠-9/

٠٠٠

وبعد هذا تيقن أن ما أصابك من الرزق م يكن ليخطئك  ،وما زوي عنك فلن تقبضه  ،ولو وقف

معك ميع اخلق :

[ فاطر . ] ١/

واعلم أن العاقل ا يشغله رزق الدنيا وإن كثر عن الغاية التي خلقه اه من أجلها  ،وهي عبادة اه وحده

ا ريك له  ،والدعوة إليه  ،وتعليم رعه  ،واإحسان إى عباده :

[ اجمعة. ]٢٢/

فاجعل ما رزقك اه سبب ًا معين ًا عى رضاه وتقواه  ،تكن من امفلحن ي الدنيا واآخرة :

ﯿ

[ اأعى . ]٢٠ - ٢٤/

وإياك أن خرج ي طلب التكسب إى نية التكاثر  ،وسبيل التفاخر  ،أو يدفعك احرص إى طلب
الكسب من أبواب احرام  ،أو تسخط اأقدار إذا م تكن لك عى ما تريد ّ ،
فإن طلب الرزق عبادة ،

واأمر مفروغ منه  ،فا خالف من أمرك بالكسب  ،وقسم لك الرزق باميزان :
[ الطاق . ] ٠ – ١/

ولتكن قلة اليء عندك آثر من كثرته  ،فقليل يغني  ،أحسن من كثر يلهي ويطغي :
[ العلق . ] ٠ – 6/

واعلم أنه ليس لك من مالك إا ما أكلت فأفنيت  ،أو لبست فأبليت  ،أو تصدقت فأمضيت  ،وما

سوى ذلك فليس لك  ،فأنــفق ينـفق الرزاق عليك :

[ امنافقون . ]٢٠ -9/

واعلم أن العلم كله خرج من العليم سبحانه  ،والرزق كله خرج من خرج واحد من الرزاق

وحده سبحانه :

[ فاطر .] ٠/

٠٠٤

واعلم أن اخبر العليم بعباده قسم اأرزاق بينهم بالعدل  ،فخص اأغنياء بوجود اأرزاق ،

وجعلهم آنية للحمد والشكر  ،واإنفاق واإحسان.

وخص الفقراء بوجود الرزاق  ،وجعلهم آنية للصر عى اابتاء  ،وأرزاق اأغنياء.

فلهذا الصنف أجره عى مده وإنفاقه  ،وهذا أجره عى بائه وصره  ،واه رب هذا وهذا :
[ اإراء . ] ٠٠/

وعن صهيب قال  :قال رسول اه ﷺ  « :عجب ًا أمر امؤمن إ َن أمره ك َله خر  ،وليس ذاك

راء صر فكان خر ًا له »
أحد إ َا للمؤمن  ،إن أصابته َ
راء شكر فكان خر ًا له  ،وإن أصابته َ

أخرجه مسلم (.)٢

فاسأل ربك ميع أمورك  ،وأنزل به فاقتك  ،واشك إليه مصيبتك  ،فبيده كل يء  ،وليس

بيد أحد سواه يء  ،بل اخلق واأمر كله ه وحده ا ريك له
[ العنكبوت . ] ٢٠/

واعلم أن املك العظيم يعطي العظيم  ،فاطلب من ربك العظيم كل عظيم ي الدنيا واآخرة،

وليكن سؤالك رمك اه عى قدر امسئول  ، ا عى قدر حاجتك  ،فربك جزيل العطايا

وامواهب ي الدنيا واآخرة.

وأجل سؤال ي الدنيا سؤال اهداية :

وأجل سؤال ي اآخرة بعد رؤية الرب ورضاه سؤال جنة الفردوس.

[الفاحة .] 6/

الصاة  ،وصام
عن أي هريرة  قال  :قال رسول اه ﷺ  « :من آمن باه وبرسوله  ،وأقام َ

رمضان  ،كان ح ّق ًا عى اه أن يدخله اجنَة جاهد ي سبيل اه أو جلس ي أرضه ا َلتي ولد فيها »

فقالوا  :يا رسول اه أفا نب ِر النَاس  ،قال « :إ َن ي اجنَة مائة درجة أعدَ ها اه للمجاهدين ي

الساء واأرض  ،فإذا سألتم اه فاسألوه الفردوس فإنَه أوسط
سبيل اه ما بن الدَ رجتن كا بن َ

الرمن  ،ومنه تف َجر أهار اجنَة » أخرجه البخاري (.)١
اجنَة  ،وأعى اجنَة  ،وفوقه عرش َ

( )٢أخرجه مسلم برقم (.)١999

( )١أخرجه البخاري برقم (.)١٠9٠

٠٠5

وقد فتح الكريم  باب السؤال لعباده  ،ووعدهم ميع ًا باإجابة ؛ أنه الكريم الذي ا

يرد سائاً أبد ًا :

[ غافر. ] 6٠/

واعلم أن ربك هو الغني وحده ا ريك له  ،وعنده خزائن كل يء  ،ويعطي وا تنقص

خزائنه أبد ًا ،فسل ربك من الدنيا ما يعينك عى طاعة مواك  ،وا يلهيك عن حسن عبادته،
وامتثال أوامره  ،وقل :

[ البقرة.]١٠٢/

واعلم أنه ا يطلب العظيم إا من العظيم  ،فسل ربك العظيم ما شئت  ،فعطاؤه  عى

قدر شأنه :

[ البقرة . ] ٢86/

واعلم أن طلب احوائج من غر اه ذل  ،وهو سبحانه أحق من تذلل له العبد  ،ومن عرف اه

م يسأل غره  ،ومن عرف الغني م يقف بباب الفقر  ،ومن عرف الكبر استغنى به عن
[ غافر . ] 6١/

الصغر :

فسبحان الرزاق الذي يملك اأرزاق كلها  ،ويقسمها بن خلقه  ،فرزق اأجساد الطعام

والراب بألوانه وأشكاله،ويرزق القلوب أنواع امعارف والعلوم،وصفات اإيان واليقن ،

ويقبض ويبسط ي هذا وهذا :
[ الزخرف. ]٠١/

وعى قدر قرب القلوب من رها باإيان وامعرفة والطاعة،يكون غناؤها عن الطعام والراب :
[اأنبياء. ]9٠/

الصدِ يق  ،ثم إى النبي  ،ثم إى
وهذا يكون للمؤمن  ،ثم يصعد أكثر إى اموقن  ،ثم إى ِ

املك الذي ليس به حاجة للطعام والراب أبد ًا :
[ الرعد . ] ١8/
٠٠6

واعلم أن املك الكريم الرحيم خلق الكون  ،ومأه بأنواع اأرزاق التي تراها اأبصار

والبصائر  ،وسخر هم اآيات والنعم التي تذكِرهم برهم  ،وتقرهم إليه  ،وتسعدهم ي
الدنيا واآخرة :

[ لقان .] ١٠/

فسبحان املك احق الذي خلق ميع اخلق  ،ليجود عليهم بإحسانه  ،ويعود عليهم

ليعرفهم بذاته وأسائه وصفاته  ،ثم ليأمرهم وينهاهم بحق الربوبية ليؤدوا
بإنعامه أواً  ،ثم ِ
له حق العبودية  ،ليتبن املك حق ًا من العبد حق ًا :

[ الطاق .] ٢١/

فلو انقطع اأمر هاهنا ما حققت حكمة احكيم ي فعله  ،وإنا مت احكمة ي البعث بعد

اموت للحساب واجزاء  ،فاتصل اآخر باأول  ،واأول باآخر :

[ التغابن. ] ٠/

ثم انقسم امآل حسب اأعال إى خزائن الثواب والعقاب  ،ي اجنة والنار.

فيظهر اه للمؤمنن يوم القيامة ي اجنة من اجود واإحسان والرمة ما ا تدركه العقول  ،وا

تتصوره اأوهام  ،وا خطر عى قلب بر :
[السجدة.]٢٠/

وأظهر لضد هؤاء من الكفار وامنافقن والعصاة سخطه وعذابه  ،لكفرهم به  ،وجحدهم

نعمه :

[ التوبة. ]68/

واعلم أن اه يرزقك من فضله لتنتفع به  ،وترزق منه كل حتاج إليه  ،با تقدر عليه من علم ،

ومال  ،وخلق  ،وجاه.

فـتـذكِرالغافل..وتع ِلم اجاهل  ..وتطعم اجائع  ..وتواي امحتاج  ..وترحم الصغر  ..وتوقر الكبر ..
وحلم عى السفيه :
[ آل عمران. ]9١/

٠٠٠

[ اأعراف .] ١٠/

[ آل عمران.] 5٠/

[ النمل . ] ٢9 /

« ال َلهـ َـم إ ِي أعــوذ بــك مــن زوال نعمتــك  ،وحــول عافيتــك  ،وفجــاءة نقمتــك  ،وميــع ســخطك »

أخرجه مسلم (.)٢

اللهــم إنــا نســألك مــن اخــر كلــه  ،عاجلــه وآجلــه  ،مــا علمنــا منــه ومــا م نعلــم  ،ونعــوذ بــك مــن

الر كله  ،عاجله وآجله  ،ما علمنا منه وما م نعلم.

اللهم إنا نسألك عل ً
ا متقب ً
ا نافع ًا  ،وعم ً
ا  ،ورزق ًا واسع ًا  ،يا رب العامن.

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١٠٠9

٠٠8

الكريم ..اأكرم
قال اه تعاى :
وقال اه تعاى:

[ اانفطار . ] 8 – 6/

[العلق.]5 - ٠/

اه  هو الكريم الذي ا أكرم منه  ،الكريم الواسع الذي عم بعطائه وإحسانه ميع خلقه ،
امؤمن والكافر  ،وامطيع والعاي :
[اإراء.]١٠/
وهو سبحانه الكريم الكثر اخر  ،دائم الفضل واإحسان ي الدنيا واآخرة  ،الكريم الذي

يسهل خره  ،ويقرب تناول ما عنده  ،القريب من دعاه  ،امجيب من سأله :

[ البقرة . ] ٢86 /
وهو سبحانه الكريم الذي له قدر عظيم  ،الذي له املك  ،وله احمد  ،وهو عى كل يء

قدير  ،الكريم الذي عنده خزائن كل يء  ،وله خزائن السموات واأرض  ،الكريم  ،الذي
[ص.]5٤/
يعطي وا تنقي خزائنه  ،وا تنقص أبد ًا :

وهو سبحانه أكرم اأكرمن  ،ا يوازيه كريم  ،وا يعادله نظر  ،الكريم الذي كل ما ي الكون
من كرمه  ،الكريم الذي وهب الكريم ما يتكرم به :

[ اإراء . ] ٠٠/

وهو سبحانه الكريم لذاته  ،وكرمه ا أول له وا آخر  ،الذي يعطي ويكرم من يشاء ي كل مكان
وزمان  ،الكريم الذي يعطي با سؤال وا عتاب :

[ غافر . ] 65/
وهو سبحانه الغني الكريم الذي له اأساء احسنى  ،والصفات العى .
قدر فعفى  ،وعاهد فو َفـى  ،وسئل فأعطى  ،وا يباي كم أعطى  ،ومن أعطى ؛ لعظيم

قدرته  ،وعظمة ملكه وسلطانه  ،وكال كرمه  ،وسعة خزائنه :
[ امنافقون . ] ٠/

٠٠9

وهو سبحانه الكريم الذي عم بعطائه وإحسانه ميع خلقه  ،وأمهل بكرمه امكذب له  ،وواى
[ احج.]65/
عليه نعمه،وم يقطع عنه فضله؛لعله يتوب إليه:
ومن كرمه أمهل إبليس وأنظره  ،وتركه وما اختار لنفسه  ،وم يعاجله بالعقوبة وهو قادر :
[ احج . ] ٠٤/

فسبحان الكريم احق  ،اجامع للمحاسن وامحامد  ،الذي له قدر عظيم  ،وسلطان كبر  ،كثر
اخر والعطاء  ،امنعم بكل نعمة  ،الذي ا ير ّد من سأله  ،وا خيب من رجاه  ،الذي يعطي من

خزائنه ما ا يـحى ما ا يـحى من اخائق:
[ الرمن . ] ١9/

عي الصفات  ،حمود الفعال  ،كريم
واه عز وجل هو الكريم الذي ا أكرم منه  ،حسن اأساء ّ ،
[ طه . ] 8/
السجايا  ،جزيل العطايا :
كريم يعفو عن امذنبن  ..ويتوب عى امخطئن  ..وحسن إى امحسنن  ..ويكرم
امطيعن  ..ويغفر للمسيئن  ..ويعفو عن الظامن :

[ امائدة. ] ٠9/
فسبحان الكريم الرحيم الذي يضاعف احسنات  ،ويغفر السيئات  ،ويدفع البليات .

ينفس كل كرب  ..ويزيل كل هم  ..ويشفي كل مريض  ..وجيب كل سائل  ..وهلك كل عدو ..
ويرحم كل خلوق  ..وجود بكل خر  ..ويدفع كل ر.
واه سبحانه هو الكريم الذي اصطفى رسله من عباده  ،وأكرم رسوله حمد ًا ﷺ بالوحي
والنبوة  ،وعظيم الصفات  ،وعلو النسب  ،وامقام امحمود .

فهو ﷺ أكرم الرسل  ،وأتقاهم  ،وسيدهم  ،وأقرهم  ،وآثرهم عنده  ،وأكرم هذه اأمة ببعثته :
[ التوبة . ] ٢١8/
وكره إليه الكفر
وهو سبحانه الكريم الذي وهب امؤمن اإيان  ،وحببه له  ،وزينه ي قلبه َ ،

وامعاي  ،فعمر قلبه باإيان  ،فأرع ي طاعة ربه بقلبه وجوارحه :

٠٢٠

[ احجرات. ]8-٠/

وهو سبحانه الكريم الذي م َن عى ميع امخلوقات بنعمة اإجاد واإمداد واهداية  ،فكل
أحد ينعم بفضله  ،ويأخذ من خزائن كرمه  ،ويستطعم من موائد نعمه :
[ النحل . ] 5٠/
واعلم رمك اه أن من أعظم نيل أسباب كرمه تقواه  ،فاأكرم عنده سبحانه اأتقى من

عباده.
فاتق اه  ي الر والعلن  ،والقول والعمل  ،تكن من امكرمن ي الدنيا واآخرة :
[احجرات.]٢٠/

واعلم أن اه  كريم حليم  ،حسن التجاوز عن خلقه  ،مع كثرة أذى اخلق له  ،وإرافهم ي
معصيته  ،وكم أحسن إى من كفر به وكذبه  ،وكذب رسله وكتبه  ،وظلم عباده ؛ أنه الكريم

الرمن الذي أمهل من عصاه  ،وأنعم عليه  ،لعله يتوب ويرجع إليه :

[ امائدة. ]٠٤-٠٠/

وعن أي موسى  عن النبي ﷺ قال  « :ا أحد أصر عى أذ ًى يسمعه من اه  ، إنَه
يرك به ويـجعل له الولد ث َم هو يعافيهم ويرزقهم »متفق عليه (.)٢
وأظهر من هذا كرم ًا أن الكريم سبحانه ما عادى إبليس ولعنه وطرده وترأ منه إا من أجل آدم
ﷺ وذريته  ،حن أبى السجود آدم  ،واستكر عليه واحتقره :

[ ص . ] ٠8 – ٠5/

ثم أعلم سبحانه آدم وزوجه وذريتها بعداوته ؛ ليحذروه ويتخذوه عدوا ً بقوله :
[ فاطر . ] 6/
( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ، )6٠99ومسلم برقم ( ، )١8٠٤واللفظ له.

٠٢٢

فسبحان املك الكريم  ،الرحيم اللطيف بعباده  ،الذي يتحبب إليهم بالنعم  ،ويبالغ ي
حذيرهم من عدوهم ؛ حفظ ًا هم  ،وهو عن ذلك كله غني  ،ا افتقار به إى أحد سوى فضل

جوده  ،وعظيم كرمه  ،وجزيل إحسانه :
[مريم.]65/

ثم آى اجبار  عى نفسه أن من اتبع الشيطان من اخلق وم يتب ليعادينَه  ،وليدخلنه معه
ي دار لعنته وعذابه :
[ ص . ] 85– 8١/

ومن عادى الشيطان منهم وترأ منه  ،وآمن بربه واتقاه  ،ري عنه وأدخله دار كرامته :
[ إبراهيم . ] ١٠/

واعلم رمك اه أن سبل كرم الرب واسعة  ،وطرق إحسانه ا حد ها  ،وخزائن جوده ا هاية
[ يونس. ]68/
ها :

جزي عى احسنة بعر أمثاها  ،إى سبعائة ضعف  ،إى أضعاف مضاعفة  ،إى ما ا
حصيه وا يعلمه إا هو ؛ لكال كرمه ورمته وإحسانه :
[ البقرة . ] ١6٢/

وجعل سبحانه عقاب السيئة بمثلها  ،أويغفرها ويمحوها  ،ويبدها بحسنات  ،ثم يضاعفها ،
ويفرح بتوبة امذنبن  ،وكثرة السائلن ؛ لكال غناه وكرمه ورمته:
[ احج . ] 65/
فسبحانه ما أعظم كرمه  ،وما أوسع رمته  ،وما أحلمه عى من عصاه.

واعلم أن كل يء يأي عليه العد واإحصاء إا أساء اه وصفاته  ،وكلاته وخلوقاته  ،وأرزاقه
ومقدَراته  ،فا تعد وا حى أبد ًا  ،فله احمد أبد ًا :
[ غافر . ] 65/
والكرم صفة عظيمة للرب  ،يتقلب ي مقتضاها امؤمن  ،والكافر  ،وامطيع والعاي ،

وينعم ها ميع اخلق .

٠٢١

واإكرام منه سبحانه خاص بعباده وأوليائه امؤمنن  ،فهو ا يكرم بالكرامة اخاصة ـ ـ وهي
اإيان والعمل الصالح ورضوانه واجنة ـ ـ إا من حبه ويرضاه.
وما أظهر من ذلك ي الدنيا ما يشبه اإكرام للكافر والعاي فأنه كريم ا خالق وا رازق
إا هو  ،ولعلهم يتوبون إليه  ،إذا رأوا كرمه وإحسانه :

[ الزخرف . ] ٠5 – ٠٠/
ومن أر منهم عى كفره ومعصيته فا يأخذه ليس بإكرام  ،بل هو استدراج ومكر هم ،

جزا ًء عى أعاهم الفاسدة  ،ليأخذهم عى أوفر ما جنوه :
ومن عميت بصرته فلن ينفعه بره :

[ آل عمران . ] ٢٠8/

[ التوبة . ] 55/

فسبحان الكريم الذي خلق امخلوقات  ،وخلق اأرزاق  ،وأنزل الكتب  ،وأرسل
الرسل  ،الذي خلق الناس وعافاهم ،وأطعمهم وكساهم  ،ودعاهم إى ما يسعدهم ي
دنياهم وأخراهم :

[ اأنعام.]٢٠١/

هو الكريم الذي أقام احجة عى اخلق  ،وتفضل عى امؤمنن  ،فحبب إليهم اإيان ،
وتفضل عى العلاء  ،بأن ع َلمهم من علمه  ،وتفضل عى اأغنياء برزقه  ،وتفضل عى

الفقراء بأن منعهم ما يشغلهم عنه.
وتفضل باهداية والتقوى عى من آمن به :

[اجمعة.]٤/
فسبحان الكريم احق  ،الذي كل رسله إى عباده كريم  ،وكل كتبه كريم  ،وكتابه القرآن

أعظمها وأحسنها وأكرمها :

[الواقعة.]8٠–٠٠/

٠٢٠

فهو قرآن كريم فيه اهدى والبيان  ،والعلم واحكمة  ،والتوحيد واإيان  ،والفضائل والبشائر ،
والسنن واآداب  ،والثواب والعقاب  ،وكل خر ونور  ،هدي إى احق وإى طريق مستقيم كا

قال اجن :
واه  هو املك احق  ،امتفرد بالعطاء وامنع  ،ا مانع ما أعطى  ،وا معطي ما منع ،
[ اجن. ]١–٢/

وسع عطاؤه وإحسانه ي الدنيا اخلق كلهم  ،أما يوم القيامة فعطاؤه الذي ا خطر بالبال
خاص بامؤمنن به :

[اأعراف . ] ٠١/
فسبحان الكريم الذي عم بعطائه وإحسانه ميع امخلوقات،ومأ كونه العظيم بفضله وكرمه ،
ونعمه امتنوعة  ،فا خلو خلوق من إحسانه أبد ًا .

هو أكرم اأكرمن  ..وأجود اأجودين  ..وأرحم الرامن :

[هود.]6/

هو الكريم الرحيم الذي كتب عى نفسه الرمة  ،وأفاض عى خلقه النعمة :
[ اأنعام . ] 5٤/

سبقت رمته غضبه  ،وسبق حلمه عقوبته  ،وسبق عفوه مؤاخذاته .
الفضل كله بيده  ..واخر كله منه  ..واملك كله بيده ..واخزائن كلها له .

أحب يء إليه سبحانه الر والعطاء  ،والرمة واإحسان .
وأحب يء إليه أن يرحم عباده  ،وجود عليهم با عنده  ،ويوسعهم فض ً
ا وأجر ًا  ،وخر ًا
ورزق ًا :
[ لقان. ]١٠/

هو الكريم الذي يتعرف إى عباده بأسائه احسنى  ،وصفاته العى  ،ويتحبب إليهم بنعمه
وإحسانه ؛ ليعرفوه ويسألوه ويعبدوه :

[ اأعراف . ] ٢8٠/
وحبه  للجود والعطاء واإحسان فوق ما خطر ببال اخلق  ،واإحسان أحب إليه من

العدل  ..والعطاء أحب إليه من امنع  ..والرمة أحب إليه من العقوبة :
٠٢٤

[ إبراهيم. ]٠٤/

واه  هو املك الذي بيده املك  ،الغني الذي عنده خزائن كل يء  ،الكريم الذي أنعم
عى عباده بجميع النعم :

[ آل عمران . ] ١6/
وهو سبحانه الكريم الذي يبسط الرزق من يعلم أن حاله تصلح بالغنى  ،احكيم الذي يقبض الرزق

عمن يعلم أن حاله ا تصلح إا بالفقر :
ّ
[اإراء.]٠٠/

فالبسط كله عن الكريم صادر  ،وامنع كله إى احكيم راجع .
والعطاء كله بسط  ،وامنع كله قبض  ،والكل صادر من احكيم العليم البصر بعباده.

يبسط من يشاء من عباده ما شاء من الرزق والعلم  ،واإيان والعمل  ،واخر واخلق  ،ويقبض
عمن شاء من عباده ذلك  ،وهو العليم بمن يستحق هذا وهذا:
[ املك . ] ٢٤/
فسبحان الكريم الذي يبسط ويقبض برمته الواسعة  ،وحكمته الشاملة .

فهو احكيم اخبر الذي يبسط من شاء من عباده ي ماله  ،أو علمه  ،أو عمره  ،أو حياته  ،أو خلقه  ،أو
عافيته  ،ويقبض عمن شاء ذلك :
[البقرة.]١٤5/

والقبض والبسط كله بيد اه وحده ا ريك له :

[ فاطر. ]١/

وا يمنع أن يكون القبض والبسط  ،والعطاء وامنع بأسباب من الناس  ،متى قاموا ها

حصل هم ما قدر اه هم.
فاأسباب ي الدنيا حل حكمته  ،وسنته اجارية .

ب أن يبسط له ى رزقه ،
عن أنس بن مالك  قال :سمعت رسول اه ﷺ يقول  « :من أح َ
وينسأ له ى أثره  ،فليصل رمه »متفق عليه (.)٢
( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( )5986واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)١55٠

٠٢5

وتقوى اه  من أعظم أسباب بسط الرزق :

[ اأعراف . ] 96/

واعلم أن العطاء كله بسط  ،وامنع كله قبض.
وقد يقبض اه عن عبده ي الدنيا امحبوبات التي تشغله عن ربه،ليبسط له ي اآخرة كل ما حب،

وقد يبسط من أعرض عنه ي الدنيا ما حب،ليعذبه به ي الدنيا ،ويقبض عنه ما حب ي اآخرة :
[ التوبة . ] 55/
واعلم رمك اه أن البسط والقبض يدخل ي ميع التدابر الربانية املكية.

فالغنى بسط..والفقر قبض..والنعيم بسط  ..والبؤس قبض  ..واحياة بسط  ..واموت قبض ..
واأمن بسط  ..واخوف قبض.

واخصب بسط..واجدب قبض..والصحةبسط..وامرض قبض..والعزة بسط..والذلة قبض.
والقوة بسط..والضعف قبض..والفرح بسط..واحزن قبض..والرى بسط  ..والغضب قبض .

واإيان بسط  ..والكفر قبض  ..والتوحيد بسط  ..والرك قبض  ..والطاعات بسط ..
وامعاي قبض ..وهكذا.

فسبحان احكيم العليم الذي جعل أنواع اخر كلها بسط  ،وأنواع الر كلها قبض ؛ ليذكر
العبد ربه الذي يقلب اأحوال  ،ويدبر اأمر  ،وبيده ملك الدنيا واآخرة  ،ويستيقظ من
ﯿ

غفلته  ،ويشكر ربه  ،ويصر عى بائه  ،ويتوب إليه :
[ اأنبياء . ] ٠5/
واعلم يقين ًا أن أعظم البسط ي احقيقة هو اهداية للدين احق  ،وأعظم القبض الضالة
عنه :

[ اأنعام . ] ٢١5/

والقبض حق اه منك  ،والبسط حظك منه  ،فتقرب إليه بحظك منه  ،بأداء حقه عليك :
[ البقرة . ] ٢٠١/
٠٢6

فسبحان من بسط لعباده امؤمنن كل خر  ،وقبض عنهم كل ر  ،وجعل ما أصاهم من الر
نعي ً
ا ي صورة عذاب،يصفي توحيدهم،ويرفع درجاهم،ويمحو سيئاهم:

[ البقرة. ]٢5٠-٢55/

وسبحان من جعل ما أنعم به عى الكفار والعصاة ي الدنيا مكر ًا هم  ،واستدراج ًا هم ؛

حرمان شاءه هم ي اآخرة :

[ آل عمران . ] ٢٠8/

فلا هانوا عى رهم بإعراضهم عنه  ،ونسياهم له ولدينه  ،عاجلهم وأشغلهم بعذاب ي صورة
نعيم  ،جزاء عى عملهم :

[ اأنعام .] ٤٤/
فسبحان املك اجبار الذي بيده مقاليد اأمور كلها  ،ا قابض ما بسط  ،وا باسط ما

قبض  ،وهو احكيم اخبر.
إذا بسط الكريم بسط حتى ا فاقة أبد ًا  ،وإذا قبض قبض حتى ا طاقة أبد ًا :

[ آل عمران . ] ١6/
وسبحان ذي ال َطول واإنعام عى ميع خلقه  ،الذي ينعم باجزيل من اأرزاق  ،ويعفو عن
الكثر من السيئات :

[ غافر . ] ٠/
هو الغني الكريم  ،الذي أياديه باإنعام واإحسان إى عباده مبسوطة ..ينعم بجزيل النعم ..

ويدفع ر النقم  ..ويعطي من يطيعه ومن يعصيه.
بره ا ينسى أبد ًا  ،ذو الطول واإنعام واإحسان وحده ا ريك له :

٠٢٠

[ إبراهيم .]٠٤/

وهو سبحانه ذو اجال واإكرام  ،امستحق أن هاب  ،لعظمة سلطانه  ،ويثنى عليه با
يليق بعلو شأنه  ،وميل إحسانه  ،الذي له اإكرام كله من ميع خلقه  ،وا إكرام وا كرامة

[ الرمن . ]٠8/
وا مكرمة إا وهي صادرة عنه سبحانه:
فسبحان ذي اجال واإكرام  ،والعظمة والكرياء  ،احي الذي ا يموت  ،وكل ما سواه يموت :
[الرمن.]١٠ – ١6/

 التعبد ه  باسمه الكريم :

اعلم وفقك اه ما حبه ويرضاه  ،أن اه تبارك وتعاى هو الكريم احق من ميع الوجوه ،
الكريم بذاته وأسائه وصفاته وأفعاله وإحسانه.
فاجتهد أن تعمل بمقتى هذا ااسم الكريم بأن تكون كري ً
ا ي ميع أمورك وأحوالك مع

ربك ومع الناس  ،وبذلك حصل عى مرضاة ربك  ،وتظفر بمحبته لك  ،فاه كريم حب
معاي اأخاق  ،ومكارم الفعال  ،وحب العاملن ها  ،والدعاة إليها.
وبذلك أنزل كتبه  ..وأرسل رسله  ..ورع دينه.

والتعبد ه بمعاي أسائه وصفاته هو الدين القيم  ،وهو احق الذي خلق اه به السموات
واأرض.

عفو  ..سام
عفو حب كل ّ
فهو سبحانه كريم حب كل كريم  ..شكور حب كل شاكر ّ ..
حب كل مسلم  ..رزاق حب كل رازق  ..تواب حب كل تائب.

فعليك بالتحي بمكارم اأخاق  ،فهي أثقل يء عى النفس  ،وهي أثقل يء ي اميزان
يوم القيامة.
وهذا مدح اه رسوله ﷺ بقوله :
وبحسن اخلق يدرك امؤمن درجة الصائم القائم.

[ القلم . ] ٤/

عن عائشة ري اه عنها قالت  :سمعت رسول اه ﷺ يقول  « :إ َن امؤمن ليدرك بحسن
الصائم القائم »أخرجه أبو د اود(.)٢
خلقه درجة َ

وعليك بطاعة اه ورسوله  ،ولزوم السنة  ،فا أكرم أحد نفسه بمثل طاعة الكريم احق
سبحانه  ،ولن هينها بمثل معصيته.

( )٢صحيح  /أخرجه أبو د اود برقم ( .)٤٠98

٠٢8

وعليك بأداء الفرائض  ،واجتناب امناهي  ،بوجه طلق سمح  ،وقلب متذلل بن يدي ربه الرمن :
[ املك. ]٢١/

واعلم أن امسلم إذا علم أن ربه هو الكريم  ،فعليه أن يتوجه إليه بكال اإيان والتقوى  ،وأن
يكرم كتابه باتباع ما جاء فيه  ،ويكرم أنبياءه ورسله باتباعهم  ،وحسن ااقتداء هم  ،ويكرم أوامر

ربه وشعائره بالفرح ها ،وحسن أدائها  ،ويكرم نعمه بوضعها ي موضعها  ،وشكر اه امنعم
ها :

[ احجرات . ] ٢٠/
وكن كري ً
ا حسن ًا تؤدي إى كل ذي حق حقه بطيب نفس  ،وسعة صدر  ،وإن قدرت أن تزيد

فزد  ،يزدك اه من فضله :

[ البقرة. ]١٠٤/

وإن كان لك عى غرك حق  ،وتعذر عليك أخذ ميعه فا تستقصه  ،وأبق للتكرم موضع ًا  ،فا
استقى كريم قط  ،ومن أكرم بخر أكرمه اه وغفر له :
[ النور . ] ١١/

وإياك والشح والبخل  ،واحرص والطمع  ،وميع مساوئ اأخاق  :ﯿ
[ احر . ] 9/

واجتنب البخل با أعطاك اه من نعمه  ،فا داء أدوى من البخل  ،وا ر أر منه  ،وبئس الطوق
لإنسان يوم القيامة :
[آل عمران.]٢8٠/

وعامل الناس بمثل ما عاملك اه به  ،حيث م يكلفك إا بعض وسعك  ،ثم رد نفع ذلك
عليك  ،وعفى لك عن الكثر  ،وضاعف لك اأجر  ،فا تظلم أحد ًا  ،وا هن مسل ً
ا  ،وتع َبد
ه مع خلقه با حب :

[ النساء . ] ٤٠/

٠٢9

وامد الكريم الذي خصك بالتوحيد واإيان،وأعانك عى ذكره وشكره وحسن عبادته ،
وعافاك ي الدنيا من السجود للصنم  ،وقطع عنك ما حول بينك وبينه  ،حتى ا يشغلك به

عنه :
وسبح بحمد ربك الكريم احكيم الذي يعر عى عباده ما يشغلهم عنه  ،ويير هم ما
[ اجمعة. ]٤/

يغنيهم عن سواه  ،ويفتح عى ميع خلقه أبواب رمته .
يسر  عى العصاة وهم امجاهرون  ..وحسن إليهم وهم امسيئون  ..ويعفو عنهم وهم

الظامون  ..ويصر عى أذاهم وهم امعتدون.
يفعل الكريم هذا كله عى مدى الدهور والقرون مع خلقه كلهم،مع جاله وكريائه ،وعظمة سلطانه ؛
أنه الكريم الرؤوف الرحيم :

[ اجاثية. ]٠٠–٠6/

وندب سبحانه إى اإمام به ي حسن معاملة أكرم من خلقه فقال :

[ فصلت. ]٠6-٠٤/

فصل رمك اه من قـطعك  ..وأعط من حرمك  ..واعف عمن ظلمك  ..وأحسن إى من
أساء إليك  ..وكف لسانك عن اأذى واخنا  ،وامكروه والفحشاء .

وعود نفسك السخاء  ،ويدك العطاء  ،ولسانك الذكر والشكر.
ِ
وصن نفسك عن شن اأمور  ،وتنزه عن اللؤم والغرور  ،وترفع عن الدقة وااستقصاء ي

اأمور ،واصفح عن امعتذر ،واعف عن اجاي :
[اأعراف . ]٢99/

ثم عليـك بحسـن اأدب مـع أهلـك وأقاربـك ،تعاهـدهم بامـال والنصـيحة ،وانرـ فضـائلهم،
واس ــر مع ــايبهم ،واقب ــل م ــن حس ــنهم ،ول ــاوز ع ــن مس ــيئهم ،وتغاف ــل ع ــن زاه ــم ،وأقـ ـل
عثراهم ،وا تطالبهم بكل حقك عندهم  ،تكن رباني ًا.
وبذلك ينبسطون إليك ،وملك زمامهم بيديك ،ويأر حبك قلوهم.

مــا أعظــم حلــم الكــريم عــى خلقــه ،ومــا أســوأ أدهــم مــع رهــم ،فهــم يعصــونه بنعمــه مــع عظــيم
٠١٠

س ــلطانه ،وجزي ــل إنعام ــه ،ودوام مش ــاهدته ه ــم ،وه ــم ير ــكون ب ــه وه ــو يق ــول ه ــم:
[امائدة .] ٠٤/

وحلمــه وكرمــه مبســوط هــم ،حتــى أخــرجهم ذلــك إى عصــيانه جهــاراً  ،وذلــك لكــال
حلمـ ــه  ،وقلـ ــة مطالبتـ ــه إيـ ــاهم بكـ ــل حقـ ــه  ،وكثـ ــرة صـ ــفحه عـ ــن زاهـ ــم ،ودوام سـ ــره
مخازهم،وعظيم صره عـى أذاهـم:
[فاطر . ]٤5/

واعب ــد رب ــك كأن ــك ت ــراه ،وإي ــاك أن لعل ــه أه ــون الن ــاظرين إلي ــك ،فتس ــتر م ــن س ــواه ،وتب ــارزه

بامعاي كأنك ا تراه وا يـراك :

[ الشعراء. ]١١٠-١٢٠/

وقدِ م مراد ربك عى مرادك ،وأكمـل حبوباتـه ي الـدنيا  ،يكمـل لـك حبوباتـك ي اآخـرة ،وكـن
م ــن خواص ــه وأوليائ ــه  ،تن ــال رمت ــه ورض ــوانه :
[ التوبة.]٢٠٠/

اللهم اجعلنا وإياكم وامؤمنن من خصه ربه بإكرامه  ،وتغمده برمته ورضوانه.

واعلــم أن الكــريم ســبحانه أجــود مــن س ـئل  ،وأكــرم مــن أعطــى  ،وأحــب يء إليــه أن يرجــى

ويؤ َمل  ،ويسأل ويدعى.

خلق اخلق ،وخلق هم ما ي السموات واأرض ،وما ي الدنيا واآخرة.

ثم أكرمهم بإرسال الرسل  ،وإنزال الكتب  ،ورع هم الدين ،وأذن هم ي مناجاته وسؤاله ي أي
وقــت أرادوا ،وا يمــل حتــى يملــوا :
[ اإنسان. ]١6-١٠/

ورع الك ــريم لعب ــاده التوب ــة ليت ــوب عل ــيهم  ،وأم ــرهم بااس ــتغفار ليغف ــر ه ــم  ،ور َغـ ـبهم ي
٠١٢

الرمــة ل ـرمهم  ،ور َغــبهم ي الســؤال ليعطــيهم :

[ اأنعام. ]5٤/

فســبحان الكــريم الــذي رع لعبــاده مــن الطاعــات مــا يمحــو بــه الــذنوب ،ويرفــع بــه الــدرجات ،ويزيــد
ب ــه احس ــنات ،م ــن اأدعي ــة واأذك ــار ،والوض ــوء والص ــاة ،والص ــدقة والزك ــاة ،والص ــيام واح ــج
وغرها من القربات.

فبادر رمك اه إى فعل ما حبه ويرضاه  ،تسـعد ي الـدنيا واآخـرة :

[ احج . ] ٠٠ /

واعلـم نـ َـور اه قلبــك بحســن معرفتـه  ،واســتعمل جوارحــك ي حســن عبادتـه  ،أن الكــريم احــق منــه
التوفيق والعطاء أواً وآخر ًا  ،ا مانع ما أعطى  ،وا معطي ما منع.
وعبــاده وخلقــه هــم حــل إحســانه ورمتــه ،فالعبيــد كلهــم لــه  ،وامــال كلــه لــه  ،والــدين كلــه منــه،

والثــواب كل ـه منــه  ،وكــل مــا ي الكــون مــن نعمــه وحــده :
[ النحل.] 5٠/

ومن هذا شأنه  ،وهذا إحسانه  ،كيف ا حبه العبد  ،وكيف ا يستحي أن يرف شيئ ًا من
أنواع العبادة إى غره :
[ مريم.] 65/

وإذا كان الكريم قد أكرمك باإيان والتوحيد  ،فاعبده خلص ًا له الدين  ،وامأ ميع
أوقاتك بذكره ومده  ،كا مأ الكون لك بفضله ونعمه :
[ احجر.] 99 -98/

وا يشغلك أحد من خلقه عنه :
واعلم أن الكريم أعطاك من نعمه  ،وخصك هدايته  ،وحبب إليك عبادته .

[الزمر.]66 /

فاجتهد عى ذرية آدم ﷺ ليتوبوا إى رهم  ،وهتدوا إى خالقهم  ،وتفوز أنت باهدى ،
وجزيل اأجر  ،بالدعوة إى اه  ،وتعليم أحكام دينه  ،وإنفاق اأوقات واأموال ي سبيله :
[النحل. ]٢١5 /

٠١١

وإياك أن تتعرض لسخط ربك بفعل ما يغضبه  ،وارتكاب ما حرمه .
فمن فعل ذلك فقد استدعى من الكريم اجواد خاف ما هو موصوف به  ،من الر واجود

يصر سخطه موضع رضاه  ،وانتقامه
وعرض نفسه لسخط ربه وعقوبته  ،وأن ِ
واإحسان َ ،
وعقوبته موضع كرمه وعطائه :

[امائدة.]8٠ – ٠8/

فا أعظم شؤم من عصاه  ،فقد استدعى العاي بمعصيته من أفعال ربه ما سواه أحب إليه منه ،
وهو اجود واإحسان والر :
[اأعراف .]96/

وإذا بسـ ـط اه ل ــك ي مال ــك أو علم ــك أو جاه ــك أو أخاق ــك ،فـ ـأنفق مـ ـا آت ــاك اه م ــن فض ــله،

وأحسـ ــن إى عب ـ ــاده ك ـ ــا أحس ـ ــن اه إلي ـ ــك :
[ احديد .] ٠/

واشــكر رمــك اه م ـن بســط لــك نعمــه ،وقــبض عنــك نقمــه ،بلــزوم طاعتــه ،وحســن عبادتــه،
واجتن ــاب هي ــه ،تس ــعد ي ال ــدنيا واآخ ــرة :
[ آل عمران .]٢٠١/

ومن ض َيق اه عليه ي ماله أو علمـه أو خلقـه أو جاهـه فليلجـأ إى الكـريم وحـده ،وليطلـب منـه
مـده وعونـه وفضـله  ،فـا باسـط مـا قـبض  ،وا قـابض مـا بســط :

[ اأنعام.]٢٠١/

وعليك بالشكر مواك ي حال البسط  ،والرى بالقضاء  ,واجتناب الضجر حال القبض ،
واحذر من مفارقة اأدب مع اه ي حال البسط  ،وهو اإدال وامنة.

فاه غني عنك وعن غرك  ،وعن كل ما يكون منك من عمل :
[ العنكبوت.]6/

٠١٠

فاجتهد ي طاعة ربك  ،وارض با قسم اه لك  ،واتـم ّن وتنبسط ي حال البسط ،وا تشكوه
حال القبض  ،لعلك تنجو :
[ امؤمنون . ] 6٢-6٠/

وسارع إى اخرات  ،وا تطلب من الدنيا ما زواه اه عنك  ،ورفك عنه برمته :
[ البقرة . ] ١٢6 /

[ آل عمران . ]٢٤٠ /
[ الفرقان.]٠٤/

« ال َلهـ َـم لــك أســلمت  ،وبــك آمنــت  ،وعليــك توكَلــت  ،وإليــك أنبــت  ،وبــك خاصــمت  ،ال َلهـ َـم إ ِي
أع ــوذ بع َزت ــك ا إلـ ـه إ َا أن ــت أن تض ـ َلني  ،أن ــت احـ ـي ا َل ــذي ا يم ــوت واجـ ـن واإن ــس يموت ــون »

متفق عليه(.)٢

« ا إله إ َا اه وحده ا ريك له له املك وله احمد وهـو عـى ك ِـل يء قـدير  ،ا حـول وا ق َـوة
إ َا بــاه  ،ا إلــه إ َا اه وا نعبــد إ َا إ َيــاه لــه النِعمــة ولــه الفضــل ولــه ال َثنــاء احســن  ،ا إلــه إ َا اه

مـخلصن له الدِ ين ولو كره الكافرون » أخرجه مسلم(.)١

اللهم إنك عفو كريم حب العفو فاعف عنا  ،اللهم آت نفوسنا تقواها  ،وزكها أنت خر
من زكاها  ،أنت وليها ومواها.

اللهم افتح لنا أبواب رمتك  ،واهدنا أحسن اأخاق  ،ا هدي أحسنها إا أنت  ،وارف
عنا سيئها  ،ا يرف عنا سيئها إا أنت  ،يا أرحم الرامن.

( )٢متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)٠٠8٠ومسلم برقم ( )١٠٢٠واللفظ له.
( )١أخرجه مسلم برقم (. )59٤

٠١٤

احميد

امقالة .I
قال اه تعاى :

[ فاطر.]٢5/

اه  هــو الغنــي احميــد الــذي مــد نفســه ،وأثنــى عــى ذاتــه؛ مـا لــه مــن اأســاء احســنى،
والصـ ـ ـ ــفات العـ ـ ـ ــى :

[الفاحة . ]٤-١/

وهو سبحانه احميد الذي يستحق أن يـحمد لذاته وأسائه وصفاته وأفعاله ،فأساؤه وصفاته دائرة

بــن اجــال واجــال ،وأفعالــه كلهــا دائــرة بــن العــدل واإحســان :
[ طه . ] 8 /

وهــو ســبحانه احميــد الــذي يســتحق احمــد كلــه ؛ أنــه الكــريم الــرحيم الــذي خلــق ويـرزق ،والــذي

يعفو ويصفح ،والذي ينعم وحسن ،ا إله إا هو ،وا رب سواه.

وهو سبحانه الوي احميد ،امحمود عى ميع أقواله وأفعاله ،وعى دينه ورعـه ،وعـى

قضائه وقدره ،وعى ثوابـه وعقابـه ،وعـى فضـله وإحسـانه :

[اجاثية .]٠٠-٠6/

وهــو ســبحانه احميــد الــذي اســتحق احمــد كلــه بجميــل فعالــه ،امحمــود عنــد خلقــه بــا

أواهم مـن نعمـه ،وبسـط هـم مـن فضـله ،امحمـود بكـل لسـان ،امحمـود عـى كـل حـال،
م ــن مي ــع خلوقات ــه:

[اإراء .]٤٤/

وهو سبحانه القوي امتن الذي حمده خلقه عى عظمته وجالـه  ،وكريائـه وقـوة سـلطانه،

وجزيل إنعامه وإحسانه.

وهو سبحانه احميد الذي ا يفعل أبد ًا إا ما يـحمد عليه ،احميد الذي ي ـحمد عـى الرـاء والرـاء،

ويـحمد ي حال الشدة والرخاء  ،وحمد ي حال العافية والباء.

وهــو احكــيم احميــد الــذي مــع ميــع امحامــد ،امســتحق وحــده احمــد عــى اإطــاق،
٠١5

وله احمد عى كل حال ي كل زمان ومكان.

فل ّله احمد كثر ًا  ،كا ينعم كثر ًا  ،ويعطي كثر ًا  ،ويعفـو كثـر ًا  ،مـد ًا يـواي نعمـه ،ويكـافئ
[ النر.]٠/

مزيده :

لــه احمــد باإســام ..ولــه احمــد بــالقرآن ..ولــه احمــد عــى العطــاء ..ولــه احمــد عــى دفــع

ال ــباء :

[احجر .]99-98 /

وهــو ســبحانه الــوي احميــد الــذي واى بــن نعمــه ومننــه ،وتــابع بــن إفضــاله وإحســانه ،وأنعــم عــى
ميـ ـ ــع اخائـ ـ ــق بـ ـ ــنعم ا تعـ ـ ــد وا حى ـ ـ ـ :
[النحل .]٢8/

فل ّل ـه احمــد مــد ًا كثــر ًا طيب ـ ًا مبارك ـ ًا فيــه ،مــلء الســموات ،ومــلء اأرض ،ومــلء مــا بيــنها،
وملء ما شاء من يء بعد.

له احمد عى كاله  ..وله احمد عى جاله ..وله احمد عى ماله  ..وله احمد عى

آائ ـ ـ ــه وإحس ـ ـ ــانه :

[اأنعام . ]٢/

فسبحان املك احق  ،الذي له احمـد كلـه ،فهـو امحمـود سـبحانه عـى مـا خلقـه ،وعـى مـا

أمر به ،وعى ما هى عنه  ،وعى ما أخر به .

وهو امحمود عى طاعات العباد ومعاصيهم ،وعى إياهم وكفرهم ،وهو امحمـود عـى

خلقه اأبرار والفجـار ،وامائكـة والشـياطن ،وهـو امحمـود عـى خلقـه الرسـل وأعـدائهم،

وهــو امحمــود عــى عدلــه ي أعدائــه ،كــا هــو امحمــود عــى فضــله وإنعامــه عــى أوليائــه :
[الشورى .]١8/

واه  أعظم من حـمد نفسه ،وهو امحمود لذاتـه ولـو م يقـم بحمـده أحـد مـن البرـ ؛ أنـه

أهــل أن يـ ـحمد ويـ ـعبد ،وأن يـ ـحب لذاتــه وأســائه وصــفاته وأفعالــه وإحســانه:
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[اجاثية .]٠٠-٠6/

فل ّل ـه احمــد عــى جــده وعظمتــه ،ولــه احمــد عــى كريائــه وجروتــه ،ولــه احمــد عــى عزتــه
وقدرتـه  ،ولـه احمــد عـى غنـاه وإحســانه  ،ولـه احمـد عــى رمتـه وكرمــه :
[القصص .]٠٠/

واعلـم رمــك اه أن اه هــو احميــد الـذي لــه احمــد كلــه مـن ميــع الوجــوه ،احميــد الــذي ا

أمــد منــه لنفســه ،احميــد الــذي كــل مــد مــن اخلــق مــن فضــله  ،احميــد الــذي وهــب احمــد

لكل حامد فسبح بحمد ربه ،احميد الذي أر قلوب اخلق وذرات الكـون بـا أظهـر هـم مـن

أسـ ــائه وصـ ــفاته ،ونعمـ ــه وإحسـ ــانه ،فسـ ــبحوا بحمـ ــده:
[النر.]٠/

فســبحان الغنــي احميــد  ،الكثــر احمــد لعبــاده امطيعــن لــه ،الكثــر احمــد جالــه ومالــه،
وأسائه وصفاته ،امحمود من ميع خلقه عى كاله وميل إحسانه.

واحمد أوسع الصفات ،وأعم امدائح ،وسبل معرفة موجباته كثرة واسعة.
فجميع أساء اه وصفاته  ،وأفعاله وأحكامه  ،وآياته وخلوقاته  ،كلها شاهدة بوحدانية
اه ،موجبــة حمــده ،دالــة عــى جالــه ومالــه :

[احجر .]99-98/

واعلم أن أقرب طريق وأعظمه وأجله وأشمله معاي احميد ي حق الـرب احميـد  ،حصـل
للعبد عن طريق معرفة أساء اه وصفاته وأفعاله ،اجتاع ما تفرق ي العام ي معانيها.

فمن أعظم النعم،وأج ّل الكرامات أن كان لنا إله حق حي قيوم  ،أساؤه كلها حسنى،
وصفاته كلها عليا ،إله ع ظيم ،ورب كريم ،حرت األباب ي أدنى العلم بمعرفته،
وخشعت العقول والقلوب لعز جاله ،وخضعت اخائق لعظمة شأنه :
[الزمر . ]6٠/

خلق  أكر يء وهو العرش العظيم الذي استوى عليه برمته ،وخلق أصغر يء
٠١٠

وهي الذرة ،وخلق بن هذا وهذا خلوقات عظيمة ا يقدر عليها إا هو ،وا يعلمها إا هو،
وا حصيها إا هو ،وا يدبرها إا هو  ،فله احمد والشكر :
[الزمر . ]6٠-6١/

وله احمد كثر ًا أن كان لنا رب وإله واحد  ،ا ريك له وا مثل له  ،ليس له ريك ي ملكه

ي التدبر ،وليس له من حجبه عن داعيه وسائليه  ،فله احمد أن جعل امـلك واخلق واأمر
كله له ،وإا حصل فساد عظيم :
[اأنبياء .]١١/

واحمد ه رب العامن  ،مد ًا كثر ًا ا حد له،وا منتهى مداه ،أن جعلنا عبيد ًا لرب عظيم ،
وإله حي قيوم واحد ،وم جعلنا عبيد ًا ملوكن لركاء متشاكسن  ،ا ندري من نري

منهم  ،وا نقدر عى حمل أوامرهم :

ﰀ

[الزمر .]١9/

ومــن مــنن ربنــا العظــام ونعمــه اجســام التــي يســتحق عليهــا احمــد والشــكر أن كــان ربنــا عزيــز ًا ا
يضام  ،منيع ًا ا يرام  ،أحد صمد  ،ا حتاج إى أحد  ،وم يكن له كفو ًا أحد.
ا يعج ــزه يء ،وا يغلبـ ـه يء ،وا يق ــوم ل ــه يء ،مال ــك امل ــك واملك ــوت ،ورب الع ــزة
واج ــروت ،فس ــبح بحم ــده  ،وك ــره بك ــرة وأص ــي ً
ا:

[اإراء . ]٢٢٢/

وه احمد كا ينبغي جال وجهه  ،وعظـيم سـلطانه  ،عـى مـا أنعـم بـه علينـا مـن الـنعم التـي ا

تعــد وا حىــ ،ومــا أســداه إلينــا مــن الــنعم الظــاهرة والباطنــة  ،مــن جزي ـل مواهبــه ،وميــل
إحسـ ــانه ،وكـ ــريم أياديـ ــه :

[لقان . ]١٠/

فل ــه احم ــد كل ــه ع ــى إجاب ــة دع ــوة امض ــطرين ..وكش ــف كـ ـرب امك ــروبن ..وقب ــول توب ــة

التــائبن ..وإجابــة الســائلن  ،وإطعــام اخلــق أمعــن :
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[ النمل . ]6١ /

وله احمد كثر ًا عى ما جود به من النعم قبل سؤاها ،ويدفع امحـن قبـل حلوهـا ،وحمـي
عباده عن مراتع اآثام:
[ النمل . ] 59 /

وله احمد كثر ًا عى ما يري به عباده بأحسن األطاف ،ويبلغهم ما ينفعهم من ذلك ما ا
يبلغه اآمال ،وهدهم برمته إى سبل السام :

[ امائدة .]٢6-٢5/

فســبحان العزيــز احميــد الــذي يتحبــب إى خلقــه بــالنعم وهــو الغنــي عــنهم ،وهــم يتبغضــون إليــه

بامعــاي مــع فقــرهم إليــه ،ومــع ذلــك يــدعوهم إليــه ،وينــادهم بأحــب اأســاء إليــه :
[آل عمران .]٢٠١/

وسبحانه الكريم الرحيم الذي أكمل لنا الدين  ،وأجزل لنـا الثـواب ،الـوي احميـد الـذي اختـار
لعبـ ــاده أحسـ ــن اأديـ ــان ،وأحسـ ــن اأعـ ــال ،وأحسـ ــن اأخـ ــاق:
[ امائدة . ] ٠/

ويعطـي مـ ن أحسـن العمـل أحسـن امنـازل ي اجنـة :

[يونس .]١6/

فا ألطف خطاب اه ي القرآن هذه اأمة ي وعظه إياهم بالتعريض ،وحثه هم بالتحريض ،

وتربيته هم بقص ما أصاب من قبلهم ،وبشارهم با أعدهم من النعيم ،وإكرامهم بعدم
مواجهتهم بخطاب الوعيد ،ومضاعفة ثواهم إكرام ًا هم ،والعفو عن سيئاهم رمة هم ؛

أهم خر اأمم ،وورثة الرسل ي الدعوة إى اه ،والعمل بالرع :

[ آل عمران .]٢٢٠/

واعلم رمك اه أن من م جد طعم هذه اأذكار واأفكار وامعارف عنـد تـاوة كتـاب اه
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 ، فعليه أن يعالج قلبه بالتقوى ،ويكثر من الدعاء بأن حي اه قلبه ،وأن يصحح لـه سـمعه
وبره:

[ ق .]٠٠ /

واعلم ّنور اه بصرتك بالعلم واإيـان أن اه خـتص برمتـه مـن يشـاء ،ويقصـد بعذابـه مـن

يش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء :

ﰚ [النساء. ]٠9/

فاأول فضله ..والثاي عدله ..وهو امحمود عى هذا وهذا.
ف ــامؤمنون بفض ــله ورمت ــه خصوص ــون ،والكف ــار بعدل ــه مقص ــودون ،ولك ــل واح ــد م ــن

اأمرين قسطه من احكمـة والرمـة :

[ آل عمران. ]٢١9/

فــاابتاء كلــه خــر للمــؤمنن ،ورمــة للمــوقنن  ،يصــح بــه توحيــدهم  ،وتك َف ـر بــه ســيئاهم ،
وترفع به درجاهم ،فل ّله احمد والشكر وامنة.
فهؤاء بالنعمة يسعدون ،وبامحنة يربون ،وبالعلم هتدون ،وباإيان يصلون ،وبالعمل

الصالح يصعدون :
[ الزمر. ]٢8-٢٠/

فس ــبحان م ــن خلقه ــم للخ ــرات  ،وأع ــدها ه ــم  ،واس ــتعملهم ب ــا يوص ــلهم إلي ــه وإى رض ــوانه
واجن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :

[ اأنبياء. ]9٠/

وه ــؤاء إن أص ــابتهم نعم ــة ش ــكروا ره ــم عليه ــا ،واس ــتعانوا ه ــا ع ــى طاعت ــه ،وإن أص ــاهم
مكروه صروا عى ما قدر اه عليهم ،فعوضهم عنها العوض اأكر ،وجازاهم عليها اجزاء

اأعظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم :

[التوبة. ]5٢/

فهم ي كل حال يربحون عى رهم ي كل نعمة وباء  ،وي كل طاعة ومعصية :
٠٠٠

[ الذاريات. ]٢9-٢5/

وعن صهيب  قال  :قال رسول اه ﷺ  « :عجب ًا أمر امؤمن إ َن أمره ك َله خر وليس
راء صر فكان
راء شكر فكان خر ًا له  ،وإن أصابته َ
ذاك أحد إ َا للمؤمن  ،إن أصابته َ

خر ًا له » أخرجه مسلم(.)٢

واعلــم أن اه لطيــف خبــر  ،حمــود عــى ميــع أفعالــه ،يـنعم عــى العبــد ي الــدنيا بالعطايــا،

فإذا اسرجعها منه كانت له من عطايا اآخرة.

وهذا ر ّغب اه عباده امؤمنن بالصر عى امصائب  ،ووعدهم عى ذلك بجزيل اأجر :

[البقرة .]٢5٠-٢55 /

فهؤاء أهل فضله وإحسانه  ،جعلنا اه وإياكم منهم .
أما من أو قع اه عليهم عدله  ،فجعل قسمهم الكفر وأنواع امعاي ،والتقلب ي مساخطه
وغضبه ،نعوذ باه من ذلك.

فهؤاء ملكه وعبيده ،خلقهم ليظهر هم جده ،ويقيم هم أمره ،ويتم هم كلمته ،ويصدق
هم قوله ،فصاروا كفار ًا بعد إقامة احجة عليهم ،وبعث الرسل إليهم ،فأوجدهم ليظهر هم
عدله ،وعزة ملكه ،وكال جروته :

[النحل. ]٠٠-٠6/

فسبحان من حجب الكفار عنـه بـأغلظ حجـاب ،فسـكنوا عـن نـوره ي الظلـات ،ليـتم علـيهم

أمـ ــره ،وينفـ ــذ فـ ــيهم حكمـ ــه :
( )٢أخرجه مسلم برقم (.)١999

٠٠٢

[اأنعام.]٢١5/

فلله احمد عـى نعمـه السـابغة ،ولـه احمـد عـى أحكامـه العادلـة:
[ امائدة .]5٠/

وسبحان احكيم العلـيم الـذي خلـق ي الـدنيا إبلـيس وجنـوده ،وخلـق الكفـار والفجـار ،وخلـق

امؤذيات من العقارب  ،واحيات  ،والسـباع  ،وخسـيس احرـات  ،واأشـواك واحشـائش ،
والروائح الكرهات.

خلــق كــل ذلــك إظهــار ًا لكــال قدرتــه ،وإبــراز ًا مــا ي دار عذابــه مــن الكرهــات وامؤمــات ،
وامتحان ًا لعباده بامري وغر امري ؛ ليعلم من يـرك ذلـك  ،ويتحمـل ذلـك  ،ويسـر إليـه :

ﯿ

[اأنبياء .]٠5/

فلكل خلوق حكمة ..ولكل تدبر حكمـة ..ي ـحمد عليهـا الـرب : 
[غافر .]65/

واعلم وفقك اه معرفة املك واملكوت أن اه خلق خلقه ثاث دور:

اأوى :اجنة دار السام ،خلقها اه لطالبي رضاه ،العاملن بطاعته.
خلق فيها كل يء مري ،ومأها بكل حبوب ،وساق إليها كل مؤمن :
[ الزمر .]٠٠ /

الثانية :النار دار العذاب  ،خلقها اه من كفر به وأغضبه وأسخطه  ،وعمل بمعصيته.
خلق فيها كل كريه ،ومأها بكل مؤذ ،وس َعرها بكل حرق ،وساق إليها كل كافر
ومستكر  ،وفاجر وفاسق :

٠٠١

[الزمر .]٠١-٠٢/

الثالثة  :خلق سبحانه الدنيا دار سجن لعباده لينظر كيف يعملون ،وأي دار يبتغون.

وأخـرج  إى هـذه الــدار مـن دار رمتــه مـا شــاء أن يفتحـه منهــا بامـاء مــن الفواكـه والــثار
وغرها من النعم التي ا تعد وا حى .

وأخــرج إليهــا مــن دار ســخطه كــل كريــه ومــؤذ ومــؤم  ،وفيح ـ ًا مــن نــار جهــنم خــرج كــل عــام

مرتن ،نفس ي الصيف وهو شدة احر  ،ونفس ي الشتاء وهو شدة الرد.

عن أي هريرة  قال :قال :رسول اه ﷺ  « :اشتكت النَار إى ر ِها فقالت ر ِب أكل بعي
بعض ًا ،فأذن هـا بنفسـن  ،نفـس ي ِ
الصـيف  ،فأشـد مـا لـدون مـن اح ِـر ،
الشـتاء  ،ونفـس ي َ

الزمهرير» متفق عليه(.)٢
وأشد ما لدون من َ

وخلـق اجبـار سـبحانه ذلـك كلـه ليـدل عـى كـال قدرتـه ،وقـوة سـلطانه  ،وعظمـة ملكــه،
وكال أسائه وصفاته.

خلق ذلك كله،وقدَ ره وأظهره  ،بقسط معلوم  ،وقدر موزون  ،وحكمة بالغة :
[القمر .]5٠-٤9 /

فسبحان من خ َلص اجنة من الرـ كلـه ،وجعـل فيهـا اخـر كلـه بحـذافره ،وخ َلـص النـار مـن
اخر كله ،وجعل فيها الر كله بحذافره.

ومــزج ي هــذه الــدار الــدنيا بــن اخــر والرــ ،واحــق والباطــل ،واحلــو وامــر ،وامحبــوب

وامكروه ،والطيب واخبيث  ،وامؤمن والكافر  ،وامطيع والعاي.

يسهل للمؤمنن مقاصد اخرات :
وأظهر من رمته ي هذا الدار ما يشهد بتوحيده،وجعل فيها ما ِ

( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ، )١٠6٠واللفظ له ،ومسلم برقم (.)6٢٠

٠٠٠

[نوح.]١٠-٢5/

وأظهر قدرة اخالق  ،وعجز امخلوق ؛ تسهي ً
ا لتحقيق التوحيد له وحده ا ريك له :

[لقان. ]٢٢-٢٠/

وقــد خلــق املــك القــادر لكــل إنســان قرـ ًا ي اجنــة لــو آمــن ،وســجن ًا ي النــار لــو كفــر ،ثــم بعــد

البعث يرث امؤمنون منازل الكفار ي اجنة ،ويرث الكفار منازل امؤمنن ي النار.

عــن أي هريــرة  قــال  :قــال رســول اه ﷺ  « :مـا مــنكم مــن أحــد إ َا لــه منــزان  :منــزل ي اجنَــة ،
ومنــزل ي النَــار  ،فــإذا مــات فــدخل النَــار ورث أهــل اجنَــة منزلــه  ،فــذلك قولــه تعــاى
» أخرجه ابن ماجه(. )٢

فســبحان اح كــيم العلــيم الــذي جعــل امصــائب كلهــا رمــة لعبــاده امــؤمنن ،خصــهم هــا،
وأنعــم هــا علــيهم ،تــذكر ًا هــم وخويف ـ ًا  ،ينــبههم هــا عنــد غفلــتهم ،فــإذا رأوا النــار تــذكروا
جهنم ،وإذا رأوا امكاره تذكروا ما أمامهم من العذاب.

فامصائب وامكاره نعم توقظ العباد لسلوك سبيل الرشاد والنجاة ،فيعملون با حبـه رهـم

ويرض ـ ــاه؛ لين ـ ــالوا ب ـ ــذلك دار اأم ـ ــان والس ـ ــام:

[التوبة .]5٢/

فســبحان مــن ســاق لعبــاده الــنعم بصــورة امصــائب ،وجــزاهم عــى الصــر عــى ذلــك بــأجزل

اأجر :

[الزمر .]٢٠/

فنعيم الدنيا ورورها  ،وثارها وخراها  ،يذ ِكرهم بنعيم اجنة  ،فينشطوا للطاعات .
ومؤمات الدنيا وعقارها تذ ِكرهم بعذاب النار وعقارها  ،فيكفون عن امعاي .

وبضــيق الــدنيا وظلمتهــا يتــذكرون ضــيق النــار وظلمتهــا  ،ويتــذكرون بــأمراض الــدنيا وآامهــا
( )٢صحيح/أخرجه ابن ماجه برقم (.)٤٠٤٢

٠٠٤

وأوجاعها ما ي النار من ذلك.
وما ي الدنيا من امرض واجوع والعطش  ،واهم واحزن  ،يذكرهم با ي النار من أنواع العذاب :

[البقرة .]٢5٠-٢55/

إذا فهمت هذا فاعلم أن كل حبوب للنفس خلقـه اه ي الـدنيا ليـذ ِكر العبـد بـامحبوب اأعـى ي
اآخرة ،وكل مكروه ي الدنيا خلقه اه ليذ ِكره بامكروه ي اآخرة.

وكل يء من امصائب سبيل حصول امحبوب ي الدنيا واآخرة.
حكمة بالغة  ..وسنة ماضية ..ونعمه سابغة :
[اإنسان. ]٠٢-١9/

واعلــم رمــك اه أن كــل يء خلقــه اه فهــو ملكــه  ،يفعــل بــه مــا يشــاء ،وهــو فــيا يفعلــه بــا

يملك بن أمرين  ،يقتي كل واحد منها احمد ه وحده ا ريك له.

فــإذا فعــل ســبحانه مالــه فعلــه فهــو عــدل  ،والعــدل مــد ؛ أن مــن حــق املــك التصـ ـرف ي
ملكه با شاء كيف شاء.

يعطي من يشاء ..ويمنع من يشاء ..ويقدم من يشاء ..ويؤخر من يشاء.
وفضل فهو فضل وإحسان ،وهو مد عى مد ،وإن منع فهو عدل ،والعدل
فإن أعطى وقدَ م َ
مد ،ومن يرد اه به خر ًا يفقهه ي الدين:
[حمد . ]٢9/

فــإن تعثــرت قــدمك فلــم تصــعد إى معرفــة مــا عــز عليــك  ،فاســأل ربــك أن ينـ ِـور قلبــك بنــور
اإيان والقرآن :

[ طه .]٢٢٤/

٠٠5

فسبحان من حمده ميع خلوقاته ،وله احمد ي اأوى واآخرة.
واعلــم أن ريــان احمــد ي امخلوقــات ،وظهــور آثــاره ي الكائنــات ،أمــر مشــهود باأبصــار

والبصائر  ،تشهد به الذرات  ،والريات  ،وكافة امخلوقات .

فلله احمد عى إحسانه ،وله احمد عى مـا لـه مـن اأسـاء احسـنى ،والصـفات العـى ،

وامث ـ ـ ـ ـ ــل اأع ـ ـ ـ ـ ــى :

[اإراء. ]٤٤/

أما مده عى إحسانه  ،فكل نعمة من نعمه التـي ا حىـ موجبـة حمـده سـبحانه
[النحل .]5٠/

أما مده سبحانه عـى مالـه مـن اأسـاء احسـنى  ،والصـفات العـى فـذلك أعظـم وأوسـع،
وهو ظاهر متواتر ي القرآن والسنة.

فقــد مــد  نفســه ي كتابــه عــى ربوبيتــه للعــامن فقــال :
[الفاحة.]٤–١/

ومد نفسه عـى كـال أسـائه وصـفاته فقـال :
ومد نفسـه  عـى وحدانيتـه وألوهيتـه فقـال :
[غافر . ]65/

ومد نفسه عى عظمة ملكه وغناه فقال :

[سبأ . ]٢/

ومد نفسه عى نعمة إنزال القرآن عى عباده فقال :
[الكهف .] ١-٢/

ومد نفسـه عـى كالـه وتنزهـه عـن العيـوب والنقـائص فقـال :
٠٠6

[اجاثية . ]٠٠-٠6/

[ اإراء .]٢٢٢/

ومــد نفســه عــى خلقــه العــام العلــوي والســفي فقــال :

[ اأنعام .]٢/

فسبحانه ما أعظم شأنه ،وما أحسن خلقه ،وما أعظم قدرته ،وما أمل إحسانه ،وما أوسع

غناه :

[ غافر . ]65-6٤/

واعلــم أن اه  إنــا خلــق العــام كلــه لــه ،وأجــل أن يظهــر لعبــاده عظمــة قدرتــه ،وســعة علمــه،
وجال ــه وكريائ ــه ،وعظ ــيم س ــلطانه ،وجزي ــل نعم ــه ،وس ــعة رمت ــه ،وعف ــوه ورمت ــه ،وعظم ــة

أسائه وصفاته وأفعاله.

وإذا عرف الناس ذلك عظموا رهم وأحبوه  ،وعبدوه  ،وأطاعوه:
[الطاق .]٢١/

 التعبد ه  باسمه احميد :

اعلم رمك اه أن ربك العظيم لـه املـك كلـه ،ولـه اخلـق كلـه ،ولـه اأمـر كلـه ،ولـه احمـد

كله  ،وإليه يرجع اأمر كله .

فاجتهد وفقك اه حسن عبادته أن تعمل با حبه ويرضاه ،وا تأت من اأقوال واأفعال

واأخاق إا ما حمدك عليه ربك احميد امجيد  ،ويثيبك عليه :
[النحل.]9٠/

ام ــد رب ــك ع ــى ك ــل نعم ــة أنع ــم ه ــا علي ــك وع ــى غ ــرك ..وام ــده ع ــى نعم ــه الظ ــاهرة

والباطنــة ..وامــده عــى نعمــة الرــاء والرــاء ..وامــده عــى دفــع الــباء ..وامــد ربــك

العزيــز الكــريم بامحامــد كلهــا ،وج ِ ـده بامجــد كلــه ،فهــو أهــل أن يـ ـحمد ،وأه ـل أن يـ ـعبد،
٠٠٠

السـموات ومـلء اأرض  ،ومـا بيـنها ومـلء مـا
وأهل أن يطـاع « :ال َله َـم ر َبنـا لـك احمـد مـلء َ

شئت من يء بعد » متفق عليه(.)٢

واعلم بأن اه يرى عن عبده إذا مده عى أكلة أو ربة  ،فا يفوتك ذلك .

عــن أنـس بــن مالــك  قــال  :قــال رســول اه ﷺ  «:إ َن اه لــرى عــن العبــد أن يأكــل اأكلــة

الربة فيحمده عليها »أخرجه مسلم(.)١
فيحمده عليها  ،أو يرب َ

واعلم بأن احمد والذكر أحب يء إى اه ،وأعظمه أجر ًا  ،فاذكر ربك كثر ًا  ،وامده
كثر ًا ،واصر عى ما أصابك  ،حبك ربك وحمدك :

[طه. ]٢٠٢-٢٠٠/

وعــن ســمرة بــن جنــدب قــال :قــال رســول اه ﷺ  « :أحــب الكــام إى اه أربــع  :ســبحان اه ،
واحمد ه  ،وا إله إ َا اه  ،واه أكر » أخرجه مسلم(. )3
وامد ربك ي ميع أحوالك  ،ي ليلك وهارك  ،تنال أجر ًا عظي ً
ا  ،وثواب ًا جزي ً
ا.

عــن أبــى مالــك اأشــعرى  قــال:قــال رســول اه ﷺ  « :الطهــور شــطر اإيــان ،واحمــد ه

مأ اميزان » أخرجه مسلم(.)4

وتــذكر مــن عظمــة اه وأســائه وصــفاته مــا تقــدر عليــه  ،يمتلــئ قلبــك إجــااً لــه  ،وتعظــي ً
ا لــه ،
وتكبر ًا له .
وتذكر نعمه وإحسانه يمتلئ قلبك حب ًا له  ،وثنا ًء عليه ،ومد ًا له.

ثم أطلـق لسـانك بحمـده ،وأرسـل جوارحـك بطاعتـه ،وقلبـك خاشـع حـار بـن يديـه

( )٢متفق عليه ,أخرجه البخاري رقم ( ،)٠95ومسلم برقم (.)٤٠8
( )١أخرجه مسلم برقم (.)١٠٠٤
( )٠أخرجه مسلم برقم (.)١٤٠٠
( )٤أخرجه مسلم برقم (.)١١٠

٠٠8

[السجدة .]٢5/

فلله احمد كثر ًا كا يـنعم كثـر ًا  ،وكـا يعفـو كثـر ًا  ،وكـا حلـم كثـر ًا  ،وكـا يشـكر كثـر ًا  ،وكـا
يرحم كثر ًا.
ولـه احمـد عـى مـا وفـق للحمـد ،وقبـل احمـد ،وأجـزل أجـر احمـد

[اجاثية .]٠٠-٠6/

واحمد ه الذي أرسل إلينا أفضل رسله  ..وأنزل علينا أحسن كتبه ..ورع لنا أفضل رائع

دينه:

[ امائدة . ] ٠/

واحمد ه الذي أكمل ي خلوقاته حججه  ،وأبان ها عظيم قدرته  ،وأظهر ها شواهد وحدانيته
[الروم . ]١١/

واحمد ه الذي جاله وماله غاب عن احواس فبطن  ،وظهر للعقـول فعلـن ،اأول فلـيس

قبلــه يء واآخــر فلــيس بعــده يء ،والظــاهر فلــيس فوقــه يء ،والبــاطن فلــيس دونــه يء:
[ احديد . ] ٠ /

واحمد ه الذي خلق اخلق كلهم بقدرته ،ودبرهم بمشيئته ،وقهرهم بقوته ،الذي ا يعجزه

يء ،وا يفوته يء.

واحم ــد ه ع ــى م ــا خل ــق وأم ــر ،واحم ــد ه ع ــى م ــا ر ونف ــع ،واحم ــد ه ع ــى م ــا أنع ــم

وأعطى .

احمد ه مد ًا كثر ًا ا انقطاع له ،واحمد ه مد ًا ا حـيط بكنهـه أحـد سـواه ،واحمـد ه مـد ًا

ا انفصــال لــه دون بلــوغ رضــاه :

[الفاحة.]٤-١/

احم ــد ه امح ــيط بك ــل يء علم ــه ،الناف ــذ ي مي ــع اخل ــق قض ــاؤه ،الع ــدل ي حكم ــه،
٠٠9

احكيم ي أمره ،الذي ا يعارض ي حكمه ،وا ريك له ي ملكه.
احمــد ه عــى النعمــة بــه ،واحمــد ه عــى النعمــة منــه ،واحمــد ه الــدائم عطــاؤه ،الواســع

رمته ،الدائم بره  ،العظيم إحسانه .

احمــد ه القــائم عــى كــل نفــس ،الرقيــب عــى كــل يء ،اجاعــل بعــد العرـ يرـ ًا ،وبعــد الكــرب
فرجـ ـ ـ ًا ،وبع ـ ــد اخ ـ ــوف أمن ـ ـ ـ ًا :
[غافر.]65/

احمد ه مد امع ِظم لربه ،امكر جاله ،العارف بمقداره ،الشاكر لنعائه ،الصابر عى

بائه :

[اأنفال.]٤-١/

ســبحان اه وبحمــده عــدد م ـا خلــق وخلــق ،وعــدد مــا رزق ويــرزق ،وعــدد مــا رحــم ويــرحم ،

وعــدد مــا كــان ومــا ســيكون « ســبحان اه وبحمــده  ،عــدد خلقــه  ،ورضــا نفســه  ،وزنــة عرشــه ،

ومداد كلاته » أخرجه مسلم(.)٢

واعلم رمك اه أن احمد يكون بمعنى امدح ،ويكون بمعنى الشكر.
فالشكر يكون ي مقابلة اإحسان ،وامدح ي مقابلة معرفة أساء اه احسنى ،وصفاته

العى.

وحـمد ه هو ثناؤه عى نفسه ،وشكر الشاكرين له عى شهود النعم وامنعم.

واعلــم أن أفضــل الــنعم مــا أوص ــلك إى امــنعم  ، وأشــأم الــنعم م ــا شــغلك عنــه  ،ومــن اس ــتهدى

سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيهدى :

[احجر.]99 -98:

( )٢أخرجه مسلم برقم (.)١٠١6

٠٤٠

[الصافات .]٢8١-٢8٠/

الســموات
الســموات واأرض ومــن فــيه َن  ،ولــك احمــد لــك ملــك َ
« ال َلهـ َـم لــك احمــد أنــت قـ ِيم َ

السـموات واأرض ومــن فـيه َن  ،ولــك احمـد أنــت
واأرض ومـن فــيه َن  ،ولـك احمــد أنـت نــور َ

السموات واأرض،ولك احمد أنت احق  ،ووعدك احق  ،ولقـاؤك حـق  ،وقولـك حـق ،
ملك َ

الساعة حق.
واجنَة حق  ،والنَار حق  ،والنَبيون حق  ،ومـح َمد ﷺ حق  ،و َ

ال َله ـ َـم ل ــك أس ــلمت  ،وب ــك آمن ــت  ،وعلي ــك توكَل ــت  ،وإلي ــك أنب ــت  ،وب ــك خاص ــمت وإلي ــك
حاكمت ،فاغفر ي ما قدَ مت وما أ َخرت  ،ومـا أررت ومـا أعلنـت  ،أنـت امقـدِ م وأنـت امـؤ ِخر
ا إله إ َا أنت » متفق عليه(.)٢

اللهم لك احمد كا ينبغي جال وجهك  ،وعظيم سلطانك  ،ولك احمد باإسام ،

ولك احمد بالقرآن  ،ولك احمد بامعافاة  ،ولك احمد باأهل وامال.

احمد ه الواجب مده  ،احمد ه الدائم بره  ،احمد ه العظيم ملكه  ،احمد ه النافذ

أمره  ،احمد ه الشديد بطشه .

احمد ه الكبر اسمه  ،الكبر قدره  ،الكبر ملكه  ،الكبر إحسانه  ،الكبر ثوابه .

( )٢متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)٠٤٤١واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٠69

٠٤٢

اخــالق  ..اخــاق
قال اه تعاى :
وقال اه تعاى :

[ احر . ] ١٤ /

[يس.]8٢/

وصورها بإرادته ،
اه  هو اخالق وحده ا ريك له ،الذي خلق ميع امخلوقات بقدرته،
َ
وحكمها بأمره :

[ اأنعام . ] ٢٠١ /

وهو  اخالق الذي خلق كل يء ،وايزال خلق ما شاء ،متى شاء ،كيف شاء:
[ القصص. ] 68 /

وهو سبحانه اخاق الذي خلق وخلق ما احصيه إاهومن امخلوقات  ،واأشياء،والذرات ،

واأنفس،والثمرات  ،واأجرام  ،واأفاك :

وهو سبحانه اخالق الذي خلق امخلوقات كلها عى غر مثال سابق:

[ احجر . ] 86 /

[ البقرة . ] ٢٢٠ /

وهو سبحانه اخالق البارئ امصور ،الذي خلق كل يء وأحسن صورته.

خلق العرش والكري  ..وخلق السموات واأرض  ..وخلق الدنيا واآخرة  ..وخلق الشمس

والقمر  ..وخلق النجوم والكواكب  ..وخلق الليل والنهار  ..وخلق اأرواح وامائكة  ..وخلق

اهواء والرياح :

[اأعراف .] 5٤ /

وهو سبحانه اخالق الذي خلق السحب وامياه،وخلق اجاد والنبات،وخلق الطر واحيوان،

وخلق اجان واإنسان ،وخلق السهول واجبال ،وخلق البحار واأهار ،وخلق العيون واآبار:
٠٤١

[ لقان .] ٢٢/

وهو سبحانه اخالق العظيم الذي خلق ذرات اجاد  ،وقطرات اأمطار والبحار ،وخلق أصناف

النبات  ،واأشجار  ،واأوراق  ،واأزهار  ،والثار  ،وخلق أنواع احيوان  ،والبهائم  ،والسباع ،

واحرات  ،والذر:

[ اأنعام .] ٢٠١ /

وهو سبحانه اخاق العليم  ،الذي خلق ميع امخلوقات ،وأتقن صنعها  ،وأحسن خلقها:
[ السجدة . ]٠ –6/

فسبحان اخالق العظيم ،اخاق العليم ،الذي خلق ميع امخلوقات ي العام العلوي،
وي العام السفي ،وجعل لكل نوع منه ،وكل فرد منه ،وكل ذرة منه ،قدر ًا ي احجم،

ولون ًا ي الشكل ،وحكمة ي اخلق.

فمنها العاي والسافل  ..ومنها الكبر والصغر  ..ومنها الطويل والقصر  ..ومنها الرطب

واليابس  ..ومنها السائل واجامد  ..ومنها القوي والضعيف  ..ومنها الناطق والصامت  ..ومنها

احي واميت  ..ومنها الذكر واأنثى  ..ومنها امتحرك والساكن  ..ومنها العذب وامالح ..
ومنها الثابت والنامي :

[ القمر. ]5٠-٤9/

وسبحان اخالق العظيم  ،الذي أحكم وأحسن خلق ما خلق  ،فا يستطيع اخلق كلهم أن خلقوا

مثله،فضاًعن أن خلقوا أحسن منه:
[ الزخرف. ]8١/

بل اخلق كلهم لو اجتمعوا ما استطاعوا أن خلقوا ذباب ًا :
[ احج.]٠٤ – ٠٠/
٠٤٠

واه  هو الرب الذي خلق امخلوقات كلها ،وتفرد باملك واخلق وحده ،ودبر وحده

أمر امالك واخائق ي الساء واأرض ،وي الدنيا واآخرة ،وأجرى عليهم أحكامه

الكونية،وأحكامه الدينية،وحده ا ريك له:
[اأعراف . ] 5٤ /

وهو سبحانه اخاق العليم  ،الذي يعلم كل خلوق ي ملكه ،ويسوق إليه رزقه ،ويراه

ويسمعه وهو يتناوله :

[ العنكبوت . ] 6٠/

وهو سبحانه اخاق القدير الذي ايعجزه يء  ،الذي خلق ميع اخلق  ،ويبعثهم بعد موهم
ي محة واحدة  ،كخلقه نفس ًا واحدة :
[لقان.]١8/

فسبحان اخاق القوي القهار ،العظيم الذي خلق كل عظيم ،البصر الذي يرى كل يء ي

ملكه العظيم :

[ امؤمنون. ]٢9-٢٠/

وهو سبحانه اخاق العليم بكل يء عى التام والكال وحده ا ريك له :
[الطاق.]٢١/

خلق سبحانه خلق ًا ي الرا يعلم هم أهل البحر،وخلق ي البحر خلق ًا ا يعلم هم أهل الر .
وخلق ي الساء خلق ًا ا يعلم هم أهل اأرض  ،وخلق ي اأرض خلق ًا ا يعلم هم أهل
الساء .

وخلق ي اجو بن الساء واأرض خلق ًا ا يعلم هم أهل الساء واأرض  ،وخلق ي الساء
واأرض خلق ًا ا يعلم هم أهل اجو :
[ اأنعام. ]٢٠١/

وخلق  من امائكة  ،واجن  ،واإنس  ،واجاد  ،والنبات  ،واحيوان  ،أم ًا وقبائل
وشعوب ًا  ،ا يعلمها  ،وا حصيها  ،وا حيط ها إا من أحاط بكل يء عل ً
ا:
٠٤٤

[اأنعام. ]59/

والكل خلق اه  ..والكل ملك اه  ..والكل عبد اه  ..والكل جند اه  ..والكل يشهد

بوحدانية اه  ..والكل يسبح بحمد ربه :
[ الفتح . ] ٠ /

وتعرف عى أساء وصفات من تعبد .
فاعرف أها العبد اللبيب نفسك َ ،

واعلم من لالس؟..وماذا تقول؟..وماذا تعمل؟..وماذا تبني؟..وماذا هدم؟ ..وماذا تربح؟ ..

وماذا خر؟

[ احر .]٢9 – ٢8 /

واعلم رمك اه أن اه  خلق كل يء بأمره الكوي فكان  ،وهو القادر عى كل
يء ،الذي يفعل ما يشاء  ،مقرون ًا باحكمة والرمة .

أحيان ًا خلق ويرزق باأسباب كا خلق النبات بأسبابه  ،واحيوان بأسبابه،واآدمي بأسبابه :
[ الطارق. ]8-5/

وأحيان ًا خلق ويرزق با أسباب كا رزق مريم ابن ًا با ذكر  ،وطعام ًا با شجر:
[ يس . ] 8١ /

وأحيانا يظهرقدرته عى اخلق بضداأسباب،كا جعل الناربرد ًا وسام ًا عى إبراهيم ﷺ :
[ اأنبياء. ]69/

فأظهر قدرته ي هذا  ،وأخفى قدرته ي ذلك ؛ ليعلم عباده أنه القادر عى كل يء  ،فيعبدوه

وحده ا ريك له  ،وا يتعلقوا بأحد سواه :

[ النحل . ] ٢8 – ٢٠ /

وخلق  اإنسان بيده  ،ونفخ فيه من روحه وأسجد له مائكته  ،وع َلمه اأساء كلها ؛
تريف ًا له عى غره .

فخلقه من تراب  ،ثم جعل نسله من ماء مهن  ،ثم أخرجه من بطن أمه ختلف األوان ،
واأشكال  ،واأحجام  ،واألسن  ،والصفات.

٠٤5

فذكروأنثى..وطويل وقصر..وأبيض وأسود..وسمن ونحيف..وذكي وغبي..وعاقل وجنون..
ورحيم وشديد..وعري وعجمي..وبصر وأعمى..وسميع وأصم..وناطق وأبكم..وكريم

وبخيل ،وحسن وقبيح .

فتبارك اه أحسن اخالقن،الذي أظهرقدرته ي خلق هذا اإنسان من نطفة من ماء

مهن:

[ الروم. ] ١١ /

واعلم َنور اه قلبك باإيان أن البذر والغرس ي أرحام اأرض كنطفة الذكور ي أرحام

اإناث  ،فإذا نزل اأمر من اخاق العليم  ،حسب التقدير السابق بكون كل يء أراده اه،
استجاب وأطاع ذلك امخلوق أمر اخالق . 

فقال سبحانه ي خلق اإنسان :
[الشورى.]5٠–٤9/

وقال سبحانه ي خلق احيوان :

[ النور .] ٤5 /

وقال سبحانه ي خلق النبات :
[اأنعام.]٢٤٢/

وهو سبحانه اخالق القادر عى كل يء  ،الذي بدأ اخلق كله ثم يعيده كله كا كان :
[ الروم . ] ١٠ /

هذا ري وربك اخاق العليم :
[ مريم. ]65/

فسبحان املك احي القيوم الذي حكم عى كل نفس باموت  ،وقى عى كل مصنع

باخراب  ،وقهر كل متحرك بالسكون  ،وحكم عى كل موجود بالفناء:
[ الرمن. ]١٠–١6/

٠٤6

واه  خلقنا للبقاء ا للفناء  ،لكن حكم علينا باموت والفناء فرق ًا بن الرب وامربوب ،
ومييز ًا للحي الذي ا يموت  ،من احي الذي يموت  ،وإمام حكمته ي البدء واإعادة ،
والثواب والعقاب :
[ يونس . ] ٤/

فسبحان من خلق اإنسان  ،ثم حكم عليه باموت ؛ ليمتاز اخالق الباقي من امخلوق
الفاي  ،ثم يعيده بعد اموت  ،ليبقى ي حياة ا يفنى بعدها أبد ًا .

وقد جعل اه لكل خل وق بداية وهاية ؛ ليدل بذلك عى حدوثه ونقصه  ،وليمتاز
امخلوق الذي له بداية وهاية  ،عن اخالق الذي ليس له بداية وا هاية :
[ احديد . ] ٠ /

فانظر رمك اه إى قدرة اخاق العليم ي البدء واإعادة  ،لتعلم أن بعد هذه احياة موت  ،ثم
بعد اموت بعث  ،ثم بعد البعث حساب  ،ثم بعد احساب ثواب أو عقاب :

ثم بعد احساب يساق امؤمنون إى اجنة  ،ويساق الكفار إى النار :

[ العنكبوت. ]١٠–٢9/

[ الروم . ] ٢6 – ٢٤ /

وصور فأحسن  ،وصنع فأتقن ،
فسبحان اخالق القادر عى كل يء  ،الذي خلق فأبدع ،
َ
وقدَ ر فهدى  ،وحكم فعدل ولطف  ،وأحسن اإحسان كله :
[ السجدة .] ٠–6/

واه سبحانه هو اخالق البديع الذي بدع كل يء أواً  ،فلم يسبقه فاعل إى فعل مثله  ،الذي خلق
كل يء عى غر مثال سابق :
[ البقرة . ] ٢٢٠/

وصور أول كل
واه سبحانه اخالق البديع اأول قبل كل يء  ،الذي أبدع أول كل يء ،
َ
يء،وأحسن صورة أول كل يء :
[ احديد .] ٠/

٠٤٠

وهو سبحانه البديع احق الذي له اجال كله  ،ز َين السموات واأرض  ،الذي أضاءهن بنوره

العظيم  ،وأمسكهن بقدرته القاهرة :

[ النور . ] ٠5/

فانظر رمك اه إى عجيب إبداع اخالق العظيم  ،وميل صنعه وإتقانه ي خلق السموات

واأرض وما بينها  ،وما فوقها من العرش العظيم  ،والكري الكريم  ،وما بن الساء

واأرض من الرياح والسحب  ،والنجوم واأفاك  ،والشمس والقمر :
[ الزمر . ] 6٠ – 6١ /

كيف َ
ورف تلك امخلوقات بمشيئته  ،ي طلوعها
سخر املك القادر كل ذلك بأمره ،
َ
وغروها  ،وخنوسها وكنوسها  ،واجتاعها وافراقها :
[ يس. ] ٤٠/

فسبحان اخالق العظيم الذي أبدع رؤوس العام من امائكة  ،واجن  ،واإنس ،

والروح  ،وأنواع اجاد  ،والنبات  ،واحيوان :

[ اأنعام. ]٢٠١ -٢٠٢/

وإن أردت متن العلم الذي يمأ القلوب باإيان  ،فانظر رمك اه إى عجيب خلق اه

هذا امعرض العظيم  ،وامصنع البديع  ،وكيف مأه اخاَق العليم بعجائب امخلوقات :
فسبحان اه وبحمده  ،عدد خلقه  ،ورضا نفسه  ،وزنة عرشه  ،ومداد كلاته :

[ يونس . ]٢٠٢/

[ غافر . ] 65/

وإنا يعجب بظاهر الدنيا من ا يرى نزهة املكوت  ،وأعظم من نزهة املكوت رؤية

وصوره .
الذي خلقه وأبدعه
َ

عن أي علم كان هذا املكوت؟ وعن أي قدرة أظهره؟ وعن أي قوة قهر ما قهره؟ :
[الزمر.]6٠/

٠٤8

فسبحان اخالق احق  ،الذي خلق اخائق كلها  ،ودبر اأمور كلها  ،وأخرج الكون من العدم

بقدرته  ،وأنار الكون بنوره  ،ومأه بآثار رمته  ،وجزيل نعمه  ،حتى ذلت العقول لعظمته ،

وتصاغرت لكريائه  ،وخشعت جروته  ،وقنتت لعزته  ،وسجدت جاله  ،وسارعت إى

طاعته وعبادته :

[ اإراء . ] ٤٤ /

 التعبد ه  باسمه اخالق :

اعلم وفقك اه ما حبه ويرضاه  ،أن اخالق سبحانه خلق ميع امخلوقات ،ليظهر لعباده
كال قدرته  ،وسعة علمه  ،فإذا عرفوا العظيم حق ًا  ،الكريم حق ًا ،عبدوه حق ًا :
[الطاق.]٢١/

وإذا كان اه هو اخالق وحده ا ريك له ،فهو امستحق للعبادة وحده ا ريك له  ،لكال

ذاته وأسائه وصفاته :

[ الروم . ] ٤٠ /

وهذا مد اه نفسه عى كال قدرته عى اخلق ،وعاب عى من انرف عنه إى غره فقال:
[ اأنعام . ] ٢/

فنحمد اه عى نعمة التوحيد واإيان ،ونعوذ به من كفر الكافرين ،ورك امركن :
[ اأعراف.]٢9١ –٢9٢/

ومن َنور اه بصرته باإيان م ير ي الكون إا اثنان :

ملك وعبيد  ..وخالق وخاليق  ..وغني وفقراء  ..وقوي وضعفاء  ..وعزيز وأذاء :

[ اأنعام .]٢٠٤/

فمن أراد أن يعرف أن ربه هو اخالق فعليه أن يمعن النظر ي آيات ربه الكونية ي الساء

واأرض؛لتلوح له دائل قدرة اخاق العليم،وحكمته ي صنعه  ،ي خلق الساء امرفوعة ،
٠٤9

واأرض امفروشة ،وأصناف النبات ،وأنواع احيوان ،وأقسام اجاد ،وعجائب خلق

اإنسان.

وهذا النظر والتفكر من أعظم دائل التوحيد واإيان ،وأفضل أنواع العبادة :
[ ق. ]8 -6/

واعلم أن املك احي القيوم  ،الذي ي ِنزل كل حظة أوامر اخلق واإجاد ،وأوامر التريف
والتدبر ،وأوامر النفع والر ،هو اإله احق الذي أنزل أوامره الرعية عى عباده  ،إكرام ًا هم ،
وإحسان ًا إليهم  ،وتريف ًا هم  ،وعناية هم ؛ ليكونوا هم خلفاء اأرض بحسن عبادته  ،وتنفيذ

أوامره  ،وليصلوا إليه بعد اموت،بأحسن صورة وعمل  ،فيجزهم يوم القيامة باجنة والرضوان ،
حسنهم وإحساهم :

[ يونس . ] ١6 /

وجعلهم رهم بالقرب منه  ،كا تقربوا إليه ي الدنيا بطاعته :
[ القمر. ] 55 – 5٤/

فسبح بحمد ربك العظيم  ،واستعن بربك القدير عى ذكره وشكره وحسن عبادته  ،وا

تدَ عي القدرة عى أعالك  ،وا لحد ما أنعم اه به عليك  ،وا تنكر ما أسداه إليك من
اخر  ،وا ما رفه عنك من الر وقل :

[ الفاحة. ] ٠ -١/

واعبد ربك با ورد ي رعه  ،وأحسن عبادته  ،وإياك أن تبتدع شيئ ًا يقطعك عنه  ،ويرد عليك إثمه :
[الكهف.]٢٢٠/

وعــن جريــر بــن عبــد اه أ َن رســول اه ﷺ قــال «:مــن س ـ َن ي اإســام س ـنَ ًة حســن ًة  ،فعمــل هــا
بعــده ،كتــب لــه مثــل أجــر مــن عمــل هــا،وا يــنقص مــن أجــورهم يء،ومــن س ـ َن ي اإســام س ـنَ ًة
س ِيئ ًة،فعمل ها بعده،كتب عليه مثل وزرمن عمل ها،وا ينقص من أوزارهم يء » أخرجه مسلم

(.)٢

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )٢٠٢٠

٠5٠

وارتبط وفقك اه ورابط  ،واصر وصابر واصطر لعبادة ربك العظيم  ،فعن قريب
يرجعك إليه  ،وجزيك بأحسن ما عملت  ،ويقدمك عى أكرم ما قدمت :
[ آل عمران . ] ١٠٠ /
واقنت لربك اأعى،واسجد له،وسبحه لي ً
ا طويا ً  ،فهو أحق من عبد  ،وأرحم من ملك ،
وأعظم من خلق :
[ مريم . ] 65/
وا لعل ما أنعم اه به عليك من النعم حجة عليك  ،يقطعك عن ربك  ،ويشغلك عن
عبادته  ،بل استعن به عى ما حبه ويرضاه :
[ البقرة . ] ٢٠١ /
واعبد ربك اخاق العليم ،الذي خلق اخائق  ،وقدَر امقادير  ،وأحسن اخلق  ،وأحكم الصنع ،
فا رب لك سواه  ،وا إله لك غره :
[ البقرة . ] ١١– ١٢/

[ البقرة . ] ١86/

[ احر . ] ٢٠/
« ال َلهـ َم أنــت ر ِي  ،ا إل ـ ه إ َا أنــت  ،خلقتنـ ـي وأنــا عب ـدك  ،وأنــا عـ ى عهـ دك ووعـ دك م ـ ا
ي  ،وأ بوء لك بذنبي فـ اغفر
استطعت  ،أعوذ بك من ِ
ر ما صنعت  ،أ بوء لك بنعمتك ع َ
ي فإنَه ا يغفر الذنوب إ َا أنت» أخرجه البخاري .
() ٢

اللهم لك احمد كا ينبغي جال وجهك  ،وعظيم سلطانك.
أنت املك احق  ،القوي القدير  ،اخاق العليم  ،الغفور الشكور  ،ا إله إا أنت  ،وا
رب لنا سواك  ،فاغفر لنا وارمنا برمتك يا عزيز يا غفور .
اللهم ربنا آتنا ي الدنيا حسنة  ،وي اآخرة حسنة  ،وقنا عذاب النار  ،يا أرحم الرامن.
( )٢أخرجه البخاري برقم ( .)6٠٠6

٠5٢

البـ ـ ـ ـ ــارئ
قال اه تعاى :

[ احر . ] ١٤/

اه  هو اخالق البارئ  ،الذي خلق كل يء  ،وبرأ وأوجد كل يء.

وهو سبحانه اخالق البارئ وحده ا ريك له ،خلق ميع امخلوقات  ،وبرأ ميع اجادات ،

والنباتات  ،واحيوانات  ،والنسات  ،واهيئات  ،واحركات  ،وأظهرها كا قدرها وعلمها :
[ الزمر .] 6١ /

وهو سبحانه اخالق البارئ  ،الذي برأ اخلق  ،وأوجدهم عى غر مثال سابق ،الذي

أحسن كل يء خلقه ،فظهر ي أمل صورة  ،وأحسن شكل.
وهو سبحانه الذي خلق اخلق بريئ ًا من التفاوت والتناقض  ،سلي ً
ا من التباين واخلل  ،فظهر

كا أراد خلق ًا حسن ًا سوي ًا  ،ليس فيه اختاف وا تنافر  ،وا نقص وا عيب  ،بريئ ًا من كل

خلل :

[املك. ]٤-٢/

فسبحان اخالق البارئ امصور  ،الذي ما شاء كان  ،وما م يشأ ا يكون أبد ًا  ،وقدَ ر كل يء

قبل وقوعه،من اخر والر  ،والعافية والباء  ،والنعم وامصائب :
[ احديد . ] ١١/

وهو سبحانه عام الغيب والشهادة  ،العام بالظواهر والبواطن  ،الشاي من كل داء  ،امرئ

من كل سوء :

[ الشعراء . ] 8٠ – ٠9/

وهو سبحانه اخالق البارئ امصور  ،الذي جعل الذوات حمولة ي اأجسام  ،خزونة ي
اأصاب  ،خلقها ميع ًا ي صلب آدم ﷺ  ،سواها بقدرته ،وخلقها مرأة من العناء ي

العهد اأول  ،وبرأها عى اإسام له  ،وفطرها عى اإقرار له بالوحدانية قبل خروجها من
٠5١

عام الغيب ،فهي قانتة لبارئها  ،مسلمة خالقها:

[ اأعراف . ] ٢٠٠- ٢٠١/

فسبحان اخالق البارئ امصور  ،الذي قدَر امخلوقات واأشياء عى مقتى حكمته  ،البارئ
اموجد ها بعد العدم  ،امصور ها كيف شاء  ،الذي إذا أراد شيئ ًا قال له كن فيكون  ،عى الصورة
التي يريد  ،وعى الشكل الذي يريد  ،ي الوقت الذي يريد  ،ويظهره ي الوقت الذي ير يد :
[ القصص . ] 68/

 التعبد ه  باسمه البارئ :

اعلم أها العبد امسلم أنك خلق من اخلق الذي يوحد ربه  ،ويسبح بحمده ي كل حن ،
فأقبل عى ربك مع اموحدين  ،وسبح بحمده مع امسبحن :
[ اجمعة. ]٢/

وح ـ ِقـق ذلك بالتوبة من كل منهي عنه  ،وإرجاع النفس إى بارئها بفعل كل مأمور به  ،وإيثار كل

حبوب عنده  ،وتقديم مراد الرب عى مراد النفس :

[ التحريم .] 8/

وذكِر نفسك بأخذ ربك اميثاق عليها عند أول خلقها  ،وما أعطته من العهود ي بدء أمرها ،

وذكِرها بنعاء بارئها عليها  ،كيف سواها ي أحسن تقويم  ،وفطرها عى الدين القيم ،

لعلها تؤوب إى رها  ،وتسر إى ما فيه رشدها :

[ امائدة. ]٤٠-٠9/

واعلم رمك اه  ،أن سبيل فاح النفس ي اإسام يكون برك هواها  ،واأخذ ها إى
مراد بارئها  ،وملها عى امسارعة إى فعل اخرات طوع ًا وكره ًا  ،حتى يصر ذلك
٠5٠

عادة ها :

[ احديد. ]١٢/

وحينئذ يستقيم لك أمرها  ،فتحيا بمراد بارئها  ،ويموت مرادها  ،ومن فعل ذلك أعانه اه ،

وتاب عليه :

[ اأنعام.]5٤/

[البقرة .]٢١8– ٢١٠ /
« ال َله َم إ ِي ظلمت نفي ظل ً
ا كثر ًا وا يغفر الذنوب إ َا أنت،فاغفر ي مغفر ًة من عندك ،

الرحيم »متفق عليه(.)٢
وارمني إنَك أنت الغفور َ

اللهم إي أسألك إيان ًا كاماً  ،ويقين ًا صادق ًا  ،وقلب ًا خاشع ًا  ،ولسان ًا ذاكر ًا  ،وحااً طيب ًا ،
وأسألك الفوز باجنة  ،والنجاة من النار  ،يا أرحم الرامن.

( )٢متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)8٠٤ومسلم برقم ( )١٠٠5واللفظ له.

٠5٤

امصــور
قال اه تعاى :

[ احر . ] ١٤/

وصورهم عى صور
اه تبارك وتعاى هو اخالق البارئ امصور الذي خلق اخلق ،
َ

ختلفة  ،وهيئات متباينة  ،من احسن واجال  ،والشكل واللون  ،والطول والقر ،
والذكورة واأنوثة :

[ آل عمران . ] 6/

فكل خلوق ميزه ربه بصورة خاصة  ،ميزه عن غره من امخلوقات  ،فلكل خلوق من

امخلوقات طبعة خاصة  ،وصورة مستقلة.
وهو سبحانه امصور الذي إذا أراد شيئ ًا قال له  :كن  ،فيكون عى الصورة التي ختار ،
والشكل الذي يريد  ،واحجم الذي يشاء  ،ي أحسن صورة  ،وأتقن صنع:

[ السجدة . ] ٠ – 6 /

فسبحان اخالق البارئ امصور  ،الذي خلق السموات واأرض وما فيها فأحسن

خلقها  ،وخلق اإنسان ي أحسن صورة  ،وأكمل هيئة :
[ التغابن. ] ٠/

وسبحان امصور الذي خلق اأشياء ثم صورها عى شكل تتميز به عن غرها من تقدير  ،وخطيط ،

وحجم،ولون،وتركيب:

[ البقرة. ]٢6٤/

واعلم أن اه  أحسن اخالقن خلق كل يء وأبدع خلقه  ،وأحسن صورته.
ومن أعظم ما خلق اه اإنسان  ،فقد خلقه من بن امخلوقات بيده  ،وخلقه عى صورته ،
وأحسن صورته  ،وأحسن تقويمه  ،وأقسم عى ذلك فقال :
[ التن .] ٤/
٠55

فسبحان اخالق البارئ امصور  ،الذي يصور النبات واحيوان واإنسان ي ظلات اأرض

واأرحام كيف يشاء :
[ آل عمران . ] 6/

فا إله إا اه  ،خالق كل يء  ،امصور الذي يصور خلوقاته كيف يشاء  ،وحسن

صورها كيف يشاء  ،ويبدع صورها كيف يشاء  ،ويفاوت بينها ي اخلق والتصوير واحسن ،

عام الغيب والشهادة  ،البصر بالصغر والكبر  ،السميع للر واجهر  ،امصور لكل
صورة  ،الكريم بكل نعمة  ،العليم بكل ذرة :

[ احديد. ]5-٤/

كر  ،وأن يـحب
ومن هذه قدرته  ،وهذه أساؤه وصفاته وأفعاله  ،وهذه خلوقاته  ،أهل أن يع َظم وي َ
ويعبد  ،وأن يـحمد ويشكر :

[ اانفطار .] 8– 6 /
صورها امصور  ،ولننظر إى صورة واحدة منها وهي أنت ،فانظر
وما أعظم الصور التي َ
رمك اه إى ربك  ،كيف خلقك ي أحسن تقويم  ،فقد خلق اه اإنسان من تراب  ،ثم
وصورها
وقسم  تلك القطرة السائلة ،
َ
من نطفة  ،ثم ركَب أعضاءه بعضها فوق بعض َ ،
بقدرته كيف شاء .
ا  ..وبعضها شح ً
ا  ..وبعضها عظ ً
امصور سبحانه بعضها ح ً
ا  ..وبعضها خ ًا ..
فجعل
ِ
وبعضها عصب ًا  ..وبعضها شعر ًا  ..وبعضها عروق ًا  ..وبعضها جلد ًا  ..وبعضها ظفر ًا ..
وبعضها سمع ًا  ..وبعضها بر ًا  ..وبعضها أنف ًا  ..وبعضها ف ً
ا  ..وبعضها سن ًا.
امصور داخل اإنسان ما ا حصيه إا هو من مصانع الدم  ،واهضم  ،والتصفية
ثم خلق
ِ

والتحلية  ،والتكرير والدفع  ،والتهوية  ،واحركة،كالقلب،والكبد  ،وامعدة  ،والعينن  ،واأذنن ،
وصوره كاليدين والرجلن والرأس :
والرئتن  ،والكليتن وغرها ما خلقه َ

[ امؤمنون. ]٢٤-٢١/

٠56

ص اخالق امصور  كل عضو بوظيفة يؤدها  ،ومكان خالف جاوره  ،وجعل
وخ َ
الكل يتعاون مع بعضه ي خدمة اإنسان  ،ويسبح بحمد ربه الرمن.
ثم أمد امصور سبحانه تلك القطرة امصورة بمعاي صفات امخلوق وأسائه وأخاقه من عقل

وعلم  ،وقدرة وإرادة  ،وكرم وحلم وغرها من الصفات امحمودة وضدها :
[ اإنسان. ]٠-٢/

فتبارك اه رب العامن  ،وتبارك اه أحسن اخالقن :

[الذاريات .] ١٢ – ١٠/
امكرم  ،واحيوان امسخر  ،مائدة الطعام والراب  ،فهي
وخلق اه هذا اإنسان
َ
مفتوحة اأبواب له ي الر والبحر واجو  ،يأكل منها حيث شاء إا ما يره  ،فقد فطره
اه عى البعد عنه :
[ البقرة . ] ٢68/
وبعد أن أكمل اه خلق اإنسان  ،وهيأ له مائدة الطعام والراب  ،أنعم عليه بنعمة أعظم منها
تصله بخالقه  ،وتسعده ي دنياه وأخراه  ،وهي الدين احق الذي أنزله عى رسله  ،وأمه
وأكمله لسيد اخلق ﷺ وأمته :
[ امائدة . ] ٠/
فلله احمد والشكر عى جزيل نعمه وإحسانه  ..وله احمد والشكر عى دينه ورعه  ..وله
احمد والشكر عى فضله ورمته :

[الفاحة.]٤ –١/

واعلم رمك اه أن صورة آدم ﷺ وذريته هي التي حقق فيها معاي التصوير ظاهر ًا وباطن ًا ،
وظهر فيها الكال واجال ؛ أنه اجتمع فيها التقدير  ،والتصوير  ،واحـسن  ،والتكريم ،

واخلود بعد اموت :

[ اإراء . ] ٠٠/

فتبارك اه رب العامن  ،وتبارك اه أحسن اخالقن  ،أظهر اإسام أحسن دين  ،ي أحسن

صورة ي آدم أحسن خلوق  ،خلقه اه بيده  ،وجعله وذريته خلفاء اأرض :
٠5٠

فمن آمن ازدادت صورته حسن ًا ومااً ي الظاهر والباطن :

[ البقرة . ] ٠٠/

[ البقرة . ] ٢٠8/

ومن كفر ازدادت صورته قبح ًا وسف ً
ا ي الظاهر والباطن :
[ التن . ]6 - ٤ /

صور صور اخلق يوم القيامة  ،وتبي ّض وتسود  ،وتثاب النفوس وتعاقب  ،حسب إياهم
وت َ
وكفرهم وأعاهم :

[ آل عمران . ]٢٠٠ - ٢٠6 /
فسبحان الكريم الذي أكرم بني آدم بحسن اخلق  ،وحسن الصورة  ،وحسن الرزق ،
وحسن الدين  ،وحسن الثواب .
وله احمدعى إكرام وجه امؤمن الذي خلقه عى صورته،فنهى عن قتله أوربه مع الوجه،
وحرم عى النار أن تأكل وجوه اموحدين  ،إكرام ًا من خلقه بيده  ،وسجد وجهه لعظمته.
اللهم حرم وجوهنا ووجوه والدينا وذرياتنا وامسلمن عى النار  ،يا أرحم الرامن.
واعلم وفقك اه حسن معرفته  ،أن خلق وتصوير اخالق امصور ا غاية له وا منتهى ،
فاجبار  خلق ويصور ي كل آن ما ا يعلمه وا حصيه إا هو من امخلوقات والصور
ي الساء واأرض  ،وي الدنيا واآخرة :

[ احر . ] ١٤/

والكل خلقه  ..والكل عبيده  ..والكل يشهد بتوحيده  ..والكل يسبح بحمده :
[اإراء.]٤٤/

فسبحان ربنا العي الكبر  ،اخاق العليم  ،القوي القادر عى كل يء :
[ اأنعام . ] ٢٠١/

٠58

فاحرص أعانك اه عى معرفة ربك العظيم بأسائه وصفاته وأفعاله  ،ومعرفة دينه
ورعه  ،والعمل بموجب ذلك  ،قاصد ًا وجه ربك الكريم  ،تكن من الفائزين :

 التعبد ه  باسمه امصور :

[ البينة . ] 5/

اعلم وفقك اه ما حبه ويرضاه أن ربك اخالق البارئ امصور خلق امخلوقات كلها ،

وصورها فأحسن صورها  ،من العرش والكري  ،والساء واأرض  ،وامائكة امقربن ،
َ
واجنة والناس أمعن  ،وأصناف اجاد  ،وأشكال النبات  ،وأنواع احيوان والطر ،

واخلق أمعن :

[يونس. ]٠/

هو املك القادر  ،ا تعجزه أعداد يصورها  ،وا صور خرعها  ،وا أشكال يبتدعها ،

فاعبده وامأ وقتك با حبه ويرضاه من أنواع الطاعات  ،وامأ وقتك وقلبك ولسانك

بحمده كا مأ لك الكون بنعمه :

[ طه. ]٢٠٢-٢٠٠/

واه  هو اخالق البارئ امصور  ،الذي خلق صور البر كلهم من نفس واحدة  ،وخلق منها
زوجها  ،وبث منها رجااً كثر ًا ونسا ًء  ،م يشرك اثنان قط ي صورة واحدة  ،فليكن هذا اخلق
والتصوير واعظ ًا لك  ،وموجب ًا لطاعة مواك وتقواه :
[ النساء. ]٢/

وامصورات  ..واملك
وامصور
فهل ترى ي الكون إا اخالق وامخلوقات ..
َ
ِ
وامملوكات  ..واآمر وامأمورات.
فاعبده وتوكل عليه  ،يسعدك ويرضيك ي دنياك وأخراك :
[ يونس . ] ٠/
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واعلم وفقك اه لطاعته أن ربك وحده ا ريك له  ،هو امتفرد باخلق والتصوير  ،والتقدير

والتدبر  ،وإنا كلف عبده اإنسان ي استصاح صفات نفسه  ،وإحالتها إى ما حبه ويرضاه
من التوحيد واإيان واإسام واإحسان والتقوى  ،وحاسن اأقوال واأعال واأخاق.

فارع رمك اه إى اخالق البارئ امصور  ،اهادي إى ما حبه ويرضاه  ،وقف ببابه

متذل ً
ا بن يديه ،واسأله أن يوفقك وهديك إى الراط امستقيم  ،وسبل مرضاته ،

متوساً إليه بتوحيده قائ ً
ا:

[ الفاحة. ] ٠ –5/

والزم باب العبودية والطاعة له  ،وا يغرنك الشيطان فتعمل بمعصيته  ،أو تعمل با يرضيه

تارة  ،وما يسخطه تارة  ،فتندم وخر :

[البقرة. ]85/
وأكثر من احمد والشكر لرب العامن  ،الذي خلق فسوى  ،وصور فأحسن  ،وأنعم
فأكرم  ،السابق إى عباده باإحسان  ،ا إله إا هو الرمن الرحيم.
واعمل برع ربك  ،وادع إى سبيل ربك  ،واصر عى ما أصابك  ،لعلك تفلح وتنجو من

اخسار والعذاب :

[ العر . ] ٠– ٢/
[

البقرة . ] ١85 /

[ اأعراف . ] ٢56 – ٢55 /
« ال َله َم إ ِي أعوذ بك من زوال نعمتك  ،وتـحول عافيتك  ،وفجاءة نقمتك  ،وميع سـخطك »

أخرجه مسلم (.)٢

اللهم آت نفوسنا تقواها  ،وزكها أنت خر من زكاها  ،أنت وليها ومواها.

اللهــم افــتح لنــا أبــواب رمتــك  ،ويرـ لنــا ســبل معرفتــك  ،وارزقنــا صــدق توحيـدك ،وحســن

عبادتك  ،يا أرحم الرامن.
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١٠٠9

٠6٠

الغن ـ ـ ـ ــي
[ فاطر . ] ٢5/

قال اه تعاى :

اه  هو الغني احق  ،الذي استغنى عن اخلق كلهم بعظمة ملكه  ،وجال كريائه  ،وعز سلطانه ،
وكال قدرته :

[ اأنعام.]٢٠٠/

وهو سبحانه الغني بذاته  ،الذي له الغنى التام امطلق من ميع الوجوه  ،لكال ذاته وأسائه
[ طه . ] 8 /

وصفاته :

وهو سبحانه الغني الكريم  ،الذي له خزائن السموات واأرض  ،وخزائن الدنيا واآخرة ،

وعنده خزائن كل يء  ،وبيده كل يء  ،وله كل يء :
[ احجر . ] ١٢/

وهو سبحانه الغني  ،وكل ما سواه فقر  ،الغني عن كل ما سواه  ،الذي ا حاجة له إى أحد

أص ً
ا  ،بل اخلق كلهم فقراء إليه  ،وإى فضله وإحسانه :
[ فاطر . ] ٢5/

غنى تام ًا  ،الذي أغنى ميع اخلق
وهو سبحانه الغني الكريم  ،امغني ميع اخائق ً

من فضله  ،فكا أنه ا خالق غره  ،فكذلك ا رازق غره.

فاه وحده هو اخالق الذي خلق اخلق وحده ا ريك له  ،وهو الغني الذي يرزقهم وحده

ا ريك له  ،فيجب عليهم أن يؤمنوا به ويعبدوه وحده ا ريك له :

وهو الذي أنعم عليهم بنعمه التي ا تعد واحى :

٠6٢

[احديد.]9-٠/

[إبراهيم.]٠٤/

غنى مطلق ًا  ،وأغنى خواص خلقه با أفاض عى
وهو سبحانه الغني الذي أغنى ميع اخلق ً

قلوهم من اإيان  ،ومعرفة جاله وماله  ،ومعرفة آائه وإحسانه :
[ احديد . ] ١٢/

فهو سبحانه الغني بذاته  ،والعبد فقر إليه بذاته  ،والعبد حتاج إى ربه ي ميع أحواله  ،اغنى

له عن ربه الغني ولو طرفة عن  ،وحاجة العبد إى ربه لذاته  ،ا لعلة أوجبت تلك احاجة :
واعلم أن الفقر بذاته حتاج عى الدوام إى الغني بذاته . 

[ احج. ]6٤/

فالعام العلوي  ،والعام السفي  ،كله عبد فقر ملوك لربه املك العزيز اجبار ،ذو العظمة

واملكوت واجال والكرياء :

وفقر العام كله إى الغني سبحانه فقر ذاي ا يع َلل .

[ آل عمران . ] ١6/

فكل ما سوى اه  فقر إليه ي خلقه وإجاده  ..وي بقائه وي حياته  ..وي تدبره وي

إمداده :

[ هود . ] 6/

وفقر امخلوقات إى رها نوعان :

اأول :فقـر إى ربوبيته  ،وهو فقر امخلوقات بأرها إى خالقها  ،فكل اخائق فقرة إى رها

ي خلقها  ،وبقائها  ،وحفظها  ،ورزقها  ،وتدبرها :
[ الزمر. ] 6١/

الثاي :فقـر إى ألوهيته وعبوديته  ،وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده امؤمنن به.
وهذا هو الفقر النافع  ،ولبه دوام اافتقار إى اه ي كل حال .

ونفع هذا وما قبله عائد عى العبد الفقر  ،واه غني عن اخلق وما يعملون :
[ العنكبوت . ] 6/

٠6١

فسبحان الغني بذاته عن كل ما سواه  ،الغني الذي ا تنفعه طاعة الطائعن  ،وا تره معصية

العاصن  ،الغني الكريم  ،امحسن إى عباده بكل خر  ،الرحيم هم مع كثرة معاصيهم ؛
لكال غناه وكرمه  ،وكال رمته وإحسانه.

وهو سبحانه الكريم الذي دل خلقه عليه  ،وأرشدهم إى سؤاله  ،وفتح هم أبواب خزائنه

العظيمة  ،وأعطاهم وأغناهم  ،وهو الغني عنهم :
[ الذاريات.]58 –56/

واعلم أن اه هو الصمد الذي ميع اخلق تصمد إليه ي ميع حوائجها  ،ومن قصد إى اه

تعاى ثم رجع عند حوائجه إى غر اه  ،ابتاه اه باحاجة إى اخلق ،ثم نزع الرمة من
قلوهم عليه،فراه بينهم مذموم ًا خذواً :
[ اإراء . ] ١١/

ومن صدق ي افتقاره إى اه  ، وشهد قدرته وغناه  ،ورجع إليه بحسن العرفان  ،أغناه اه عا

سواه  ،ورزقه من حيث ا حتسب  ،وأعطاه من حيث ا يرقب :
[ الطاق .] ٠ – ١/

 التعبد ه  باسمه الغني :

اعلم وفقنا اه وإياك ما حبه ويرضاه أن اه  هو الغني احق عن كل ما سواه من اخلق ،

وخزائنه ملوءة بكل يء  ،وميع امخلوقات مفتقرة بل مضطرة إليه ي خلقها وبقائها ،
وإمدادها وسائر أحواها .

هو الغني الذي خلق ما يشاء  ،ويأمر با يشاء  ،ويعطي من يشاء  ،وا ينقص ما ي خزائنه مثقال ذرة :
[ يونس . ] 68/

وأعلم أن اه  حب أساءه وصفاته  ،وحب ظهور آثارها فيمن اصطفاه من خلقه  ،ومن

أجل هذا ب َينها اه ي كتابه  ،وأظهرها ي آياته وخلوقاته ؛ لندعو اه ها  ،ونعبده بمقتضاها :
٠6٠

[ اأعراف . ] ٢8٠/

وإذا أغناك الغني  من فضله  ،فاستغن به عا سواه  ،وا تلتفت أحد سواه.

وقف ببابه مع الفقراء امتواضعن  ،وا تقف بباب غره من الفقراء العاجزين :
[ فاطر . ]٢5 /

وإذا سألت فاسأل اه وحده  ،وإذا استعنت فاستعن باه وحده  ،فهو الغني الذي صمد جميع

حوائج اخلق كلهم  ،وأنت عبده  ،فا تذل نفسك بسؤال غره من العبيد :
[ اإخاص . ] ٤ – ٢/

وعن ابن عباس  قال  :قال رسول اه ﷺ  « :إذا سألت فاسأل اه  ،وإذا استعنت فاستعن باه ،

واعلم أ َن اأ َمة لو اجتمعت عى أن ينفعوك بيء  ،م ينفعوك إاَ بيء قد كتبه اه لك  ،وإن

اجتمعوا عى أن يروك بيء  ،م يروك إاَ بيء قد كتبه اه عليك » رواه أمد والرمذي(.)٢

وإذا أغناك الغني من فضله  ،وأعطاك من رزقه  ،وجاد عليك بإحسانه  ،فاشكره عى ما أواك ،

وامده عى ما خصك به  ،واستعمل ذلك كله فيا حبه ويرضاه :
[ احجرات . ] ٢5/

فإن أعطاك الغني سبحانه مااً  ،فأنفقه فيا حبه ويرضاه عى نفسك وعى غرك  ،وتقرب به إليه ،

يضاعف لك أجره  ،وخلف عليك أحسن منه :
[ التغابن . ]٢٠ /

وإن ع ّل مك العليم  من علمه فاعمل به  ،وتقرب به إليه  ،وع ِل مه عباده ،تكن رباني ًا :
[ آل عمران . ] ٠9/
( )٢صحيح  /أخرجه أمد برقم (  ، ) ١669وأخرجه الرمذي برقم ( . ) ١5٢6

٠6٤

وعرفهم بنعمه
وعرفهم بأسائه وصفاته وأفعاله ؛ ليعظموه ويكروه ِ ،
وادع الناس إى رهم ِ ،

وإحسانه ؛ ليحبوه ويشكروه  ،وادع إى سبيل ربك باحكمة واموعظة احسنة وجادهم بالتي

هي أحسن :

[ فصلت . ] ٠٠/

وأنفق ما آتاك اه من العلم  ،وحرك لسانك بذكره وشكره  ،وأشغله بالدعوة إليه  ،وتعليم رعه :
[ النحل . ] ٢١5/

وإن جبلك اه عى اخلق احسن  ،ووهبك من مكارم اأخاق  ،فاشكره وتع َبد له بذلك ،

واتق اه حيثا كنت  ،وأتبع السيئة احسنة محها  ،وخالق الناس بخلق حسن :
[آل عمران. ]٢6٤/

واصر حكم ربك  ،وأحسن إى العباد  ،واصر عى اأذى ابتغاء مرضات اه :
[ اأعراف . ] ٢99/

وصل من قطعك  ،وأعط من حرمك  ،واعف عمن ظلمك  ،وأحسن إى من أساء إليك  ،افعل

ذلك كله ابتغاء مرضات اه  ،يقلب اه عدوك صديق ًا  ،وبغيضك حب ًا  ،وهتدي بسببك ضال:

[فصلت.] ٠6-٠٤/

وإن أعطاك الغني سبحانه بدن ًا قوي ًا  ،وقلب ًا شجاع ًا  ،وعل ً
ا نافع ًا  ،ومااً وافر ًا  ،وخلق ًا فاض ً
ا،

فاستعمل ذلك كله ي طاعة من خلقك وأغناك واجتباك وهداك  ،بفعل كل حبوب إليه ،

وترك كل مكروه لديه  ،يرى اه عنك  ،ويرفع درجاتك  ،ويغفر ذنوبك :

[احج.]٠8/

٠65

وأنفق من كـل مـا أعطـاك اه مـن اخـر ي مرضـاته حبـك اه  ،ويـرى عنـك  ،وخلـف عليـك خـر ًا

منه :

[ سبأ . ] ٠9 /

واعلم أن الذي أعطاك  ،هو الذي أمرك أن تعطي عباده  ،لتنال بذلك اأجر  ،فأنفق من أحسن
ما أعطاك اه  ،تنال أحسن منه بر ًا وأجر ًا وثواب ًا :

[ آل عمران . ] 9١/

اللهم اكفنا بحالك عن حرامك  ،وبطاعتك عن معصيتك  ،وبفضلك عمن سواك .
[ اأحقاف . ] ٢5/
[ الشعراء . ] 85 – 8٠/

[ نوح . ] ١8 /

« ال َله َم أصلح ى دينى ا َلذى هو عصمة أمرى  ،وأصلح ى دنياى ا َلتى فيها معاشى  ،وأصلح ى

آخرتى ا َلتى فيها معادى،واجعل احياة زياد ًة ى ى ك ِل خر،واجعل اموت راح ًة ى من ك ِل ر »
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اللهم إي أسألك اهدى والتقى  ،والعفاف والغنى  ،والفوز باجنة  ،والنجاة من النار  ،يا أرحم

الرامن.
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الرزاق ..الرازق
قال اه تعاى :
وقال اه تعاى :

[ الذاريات . ] 58 – 56/
اجمعة . ] ٢٢/

اه  هو الرازق الذي خلق اأرزاق كلها ي الساء واأرض  ،وهو مالك ميع اأرزاق
ومعطيها  ،الرازق الذي يرفها ويقسمها بن خلقه ي كل وقت  ،حسب علمه وحكمته
[ الذاريات . ] 58/

وإرادته :

وهو سبحانه الرزاق واسع الرزق  ،كثر اأرزاق  ،الذي يملك ميع خزائن اأرزاق ،

الذي وسع ميع اخلق رزقه  ،ورمته  ،وأنواع إحسانه :
[ احجر . ] ١٢/

وهو سبحانه الرزاق امتكفل بأرزاق اخائق كلها،القائم عى كل نفس با يقيمها من قوها ،

الرزاق لكل خلوق رزق ًا بعد رزق  ،امكثر منه لعباده  ،امتفرد بالرزق واإنعام وحده ا

ريك له :

[ فاطر . ] ٠/

وهو سبحانه الرازق الذي يرزق ميع خلوقاته  ،ويوصل اليهم أنواع اأرزاق ي كل مكان

وزمان  ،با كلفة وا مشقة  ،السميع للسائلن  ،العليم بامحتاجن:

[ العنكبوت . ] 6٠/

وهو سبحانه الرزاق الذي قسم اأرزاق بن خلقه  ،وساقها إليهم بقدرته ورمته  ،فا

ترى أحد ًا اا يأكل من رزقه  ،وينعم بفضله :
[الزخرف. ]٠١/

٠6٠

امؤمن والكافر  ،وامطيع والعاي  ،والناطق والصامت  ،الكل قعود عى موائد نعمه التي

ا حى:

[ اإراء . ] ١٠/

ورزق اه خلقه نوعان :

اأول :رزق اأبدان  ،وهو رزق عام يصل إى كل خلوق من احيوان  ،واإنسان ،
واجان  ،بأمر الرزاق الكريم سبحانه :

[ هود . ] 6/

الثاي :رزق القلوب  ،وهو التوحيد واإيان الذي يرزقه اه من يشاء من عباده  ،عى يد أنبيائه
ورسله والدعاة إليه  ،يرزقه اه من يستحقه ويشكره  ،ويؤتيه من أتى بأسبابه  ،وهو احكيم العليم :
[آل عمران. ]٠٤ – ٠٠/

واعلم أن فضل اه عظيم  ،ونعمه وأرزاقه واسعة ا خطر عى قلب بر  ،وأنواعها وأعدادها
ا يمكن عدها وا إحصاؤها :

[ إبراهيم . ] ٠٤/

وخزائن الغني سبحانه ملوءة بجميع اأرزاق ،ويعطي منها ميع اخائق ي كل مكان وزمان ،
وا تنقص مثقال ذرة ؛ أن امحدود إذا أخذ من غر امحدود ا ينقص أبد ًا :
[ لقان. ]١6/

فسبحان الغني الذي يملك كل يء ،ويقول لليء كن فيكون ،ولو سأله ميع اخائق ،
بأوسع سؤال فأعطاهم م ينقص ذلك ما عنده مثقال ذرة:

[ص.]5٤/

وعن أي ذر  عن النبي ﷺ فيا روى عن اه تبارك وتعاى قال « :يا عبادي لو أ َن أ َولكم

وآخركم وإنسكم وجنَكم كانوا عى أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك ي ملكي شيئ ًا.

يا عبادي لو أ َن أ َولكم وآخركم وإنسكم وجنَكم كانوا عى أفجر قلب رجل واحد ما نقص
ذلك من ملكي شيئ ًا .

٠68

يا عبادي لو أ َن أ َولكم وآخركم وإنسكم وجنَكم قاموا ي صعيد واحد  ،فسألوي
فأعطيت ك َل إنسان مسألته ما نقص ذلك مَا عندي إ َا كا ينقص امخيط إذا أدخل

البحر »أخرجه مسلم (.)٢

فسبحان مالك اأرزاق  ،الذي تكفل بأرزاق ميع اخلق  ،العليم بأحوال خلقه وما يصلحهم ،

يبسط الرزق عى من يشاء  ،ويقدره عى من يشاء  ،وله ي ذلك حكمة بالغة :
[ اإراء . ] ٠٠/

واعلم أن من الناس من ا تصلح حاله إا بالغنى  ،ومنهم من ا تصلح حاله إا بالفقر  ،وا

يعلم ذلك إا اه وحده :

[ الشورى . ] ١٠/

واعلم أن كثرة الرزق ي الدنيا كقلته  ،ا تدل بذاها عى حبة اه للعبد  ،ورضاه عنه  ،فاه يعطي
الدنيا من حب ومن ا حب  ،ولكنه ا يعطي الدين إا من حب :
[ سبأ . ] ٠٠/

واإيان والتقوى من أعظم أسباب احصول عى اأرزاق النافعة  ،والكفر والفجور سبب

عظيم لنقص اأرزاق  ،وحق الركات :

[اأعراف.]96/

واأرزاق تزيد بالشكر والطاعات  ،وتنقص بالكفر وامعاي :
واه  هو امنعم عى عباده بجميع أنواع اأرزاق.

[ إبراهيم . ] ٠/

وأعظم رزق يرزقه اه عباده وأحسنه وأفضله وأكمله وأكرمه وأعاه وأدومه هو التوحيد

واإيان ،واجنة  ،ورضا الرب : 

[ الطاق . ] ٢٢/
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واعلم أن امخلوقات كلها ختزنة ي اأرزاق  ..واأرزاق كلها ختزنة ي خزائن السموات

واأرض  ..وخزائن السموات واأرض كلها ذرة من خزائن املك الغني احميد :
[ لقان . ] ١6/

واه  كا أخرج الرايا من مستقرها إى مستودعها  ،حتى ظهرت من اأرحام إى اأرض

جي ً
ا بعد جيل  ،كذلك أخرج اأرزاق واأعال كل حظة ي الوقت الذي قدَ ره :

[ القمر. ]5٠-٤9/

فسبحان املك احق  ،الذي يملك ميع خزائن اأرزاق  ،الغني الذي ا أحد أغنى منه ،
الكريم الذي ا أحد أكرم منه  ،الرمن الذي ا أحد أرحم منه.

الرزاق الذي كل رزق ي العام من رزقه  ،الرازق الذي رزق كل مرزوق.

الكريم الذي أعطى ميع اخلق من رزقه  ،ا لرزاق الذي يرزق ميع الناس من مسلم وكافر :
[ النمل.]٤٠/

هواملك العظيم الذي له اخلق واأمر كله  ،الذي تفرد بالوحدانية  ،وتفرد باخلق والرزق ،

وتوحد باإحياء واإماتة  ،واختص باأساء احسنى  ،والصفات العى  ،الذي ليس له ريك
َ

وا مثيل :

[الروم. ] ٤٠/

هو املك الغني القادر عى كل يء  ،الذي يملك خزائن كل يء :

خزائن امخلوقات  ..خزائن اأرزاق  ..خزائن النعم  ..خزائن اأموال  ..خزائن امياه  ..خزائن
احبوب  ..خزائن العلم  ..خزائن القوة  ..خزائن الرمة  ..خزائن العذاب  ..خزائن النور ..

خزائن الظام  ..خزائن اأخاق  ..خزائن التريف والتدبر  ..وخزائن كل يء ي قبضته :
[ احجر . ]١٢/

فسبحان من خلق اخلق كله  ..وبيده املك كله  ..وإليه يرجع اأمر كله  ..وعنده خزائن

الرزق كله :

[ يونس . ] ٠٢/
٠٠٠

ومن هذه عظمته  ،وهذه أساؤه وصفاته  ،وهذه نعمه  ،أفا نعبده ونكره ونحمده وحده
[ يونس. ]٠١/

ا ريك له:

وإذا كان اه هو رازق العباد وحده فهوامستحق للعبادة منهم وحده ا ريك له:

[ البقرة . ] ٢٠١/

واعلم زادك اه فقه ًا وعل ً
ا ونور ًا أن الرزق هو احال ا غر  ،واحرام اسمه امتاع .
فامؤمن يستعن بالرزق احال عى طاعة مواه  ،ويشكر ربه عليه .

والكافر يتمتع هذا امتاع كالبهائم ي الدنيا  ،ثم يصر إى جهنم كا قال سبحانه:
[ البقرة.]٢١6/

واعلم رمك اه أن ميع اأرزاق خلق ًا وتقسي ً
ا  ،تنزل من الساء  ،من رب اأرض
[ الذاريات . ] ١١/

والساء :

والرزاق سبحانه غني كريم  ،وخزائنه ملوءة بأصناف اأرزاق  ،وهو يرفها بن عباده

بحكمته كا يشاء.

فتارة يرزق بدون اأسباب ؛ ليظهر قدرته وميل إحسانه :
[ يس . ] 8١/

فجر اماء من
وتارة يرزق عباده بضد اأسباب ؛ ليظهر لعباده كال قدرته  ،وقوة إرادته كا َ

احجر موسى وقومه :

[ البقرة . ] 6٠/

وتارة يرزق باأسباب ـ ـ ـ وهو الغالب ـ ـ ـ  ،وهو سنته الظاهرة ي خلوقاته كا يرزق الولد

بالنكاح  ،ويرزق الثمر من الشجر  ،واحليب من البقر .

فأظهر سبحانه سنته  ،وأخفى قدرته ي سنته امتحان ًا لعباده  ،وإظهار ًا لقدرته وحسن تدبره :
٠٠٢

[احج.]٠ – 5/

فسبحان املك احق الذي يملك خزائن اأرزاق  ،ويملك جاري اأرزاق عى مدى

الدهور والقرون  ،ويقسمها عى كل خلوق كمية ونوعية  ،ومكان ًا وزمان ًا :
[ الزخرف . ]٠١/

 التعبد ه  باسمه الرازق :

اعلم وفقك اه لطاعته أن اه  خالق امخلوقات كلها  ،وقاسم اأرزاق كلها  ،وكل

رزق مقدر ونافذ من اه إى صاحبه  ،ا خطيه رزقه إى غره  ،كا ا خطيه منيته  ،ولن

يموت أحد حتى يأكل رزقه :

[النمل.]6٤/

ولب التوحيد  ،وذروة اليقن  ،أن تعلم أن اه هو الرزاق وحده ا ريك له  ،وأن ميع

اأسباب من التكسب والعمل  ،وميع امخلوقات ي السموات واأرض  ،من ماد

ونبات وحيوان  ،إنا هي ظروف وأوعية أودعها رها العطايا واأرزاق  ،تس ِلمها من شاء
اه من خلقه بإذنه وعلمه :

[ الذاريات . ] 58 – 56/

فاشكر الرزاق الذي ساق إليك رزقك  ،وير لك اانتفاع به  ،باستعاله ي طاعته.

القسام الذي يقسم اأرزاق  ا إى القسم ؛
وعليك بالسعي ي طلب الرزق  ،ناظر ًا بقلبك إى َ

لرى بالقسم  ،وتقنع بامقسوم  ،مع السعي باجسم ي الكسب :

[ اجمعة. ]٢٠-9/

٠٠١

وبعد هذا تيقن أن ما أصابك من الرزق م يكن ليخطئك  ،وما زوي عنك فلن تقبضه  ،ولو وقف

معك ميع اخلق :

[ فاطر . ] ١/

واعلم أن العاقل ا يشغله رزق الدنيا وإن كثر عن الغاية التي خلقه اه من أجلها  ،وهي عبادة اه وحده

ا ريك له  ،والدعوة إليه  ،وتعليم رعه  ،واإحسان إى عباده :

[ اجمعة. ]٢٢/

فاجعل ما رزقك اه سبب ًا معين ًا عى رضاه وتقواه  ،تكن من امفلحن ي الدنيا واآخرة :

ﯿ

[ اأعى . ]٢٠ - ٢٤/

وإياك أن خرج ي طلب التكسب إى نية التكاثر  ،وسبيل التفاخر  ،أو يدفعك احرص إى طلب
الكسب من أبواب احرام  ،أو تسخط اأقدار إذا م تكن لك عى ما تريد ّ ،
فإن طلب الرزق عبادة ،

واأمر مفروغ منه  ،فا خالف من أمرك بالكسب  ،وقسم لك الرزق باميزان :
[ الطاق . ] ٠ – ١/

ولتكن قلة اليء عندك آثر من كثرته  ،فقليل يغني  ،أحسن من كثر يلهي ويطغي :
[ العلق . ] ٠ – 6/

واعلم أنه ليس لك من مالك إا ما أكلت فأفنيت  ،أو لبست فأبليت  ،أو تصدقت فأمضيت  ،وما

سوى ذلك فليس لك  ،فأنــفق ينـفق الرزاق عليك :

[ امنافقون . ]٢٠ -9/

واعلم أن العلم كله خرج من العليم سبحانه  ،والرزق كله خرج من خرج واحد من الرزاق

وحده سبحانه :

[ فاطر .] ٠/

٠٠٠

واعلم أن اخبر العليم بعباده قسم اأرزاق بينهم بالعدل  ،فخص اأغنياء بوجود اأرزاق ،

وجعلهم آنية للحمد والشكر  ،واإنفاق واإحسان.

وخص الفقراء بوجود الرزاق  ،وجعلهم آنية للصر عى اابتاء  ،وأرزاق اأغنياء.

فلهذا الصنف أجره عى مده وإنفاقه  ،وهذا أجره عى بائه وصره  ،واه رب هذا وهذا :
[ اإراء . ] ٠٠/

وعن صهيب قال  :قال رسول اه ﷺ  « :عجب ًا أمر امؤمن إ َن أمره ك َله خر  ،وليس ذاك

راء صر فكان خر ًا له »
أحد إ َا للمؤمن  ،إن أصابته َ
راء شكر فكان خر ًا له  ،وإن أصابته َ
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فاسأل ربك ميع أمورك  ،وأنزل به فاقتك  ،واشك إليه مصيبتك  ،فبيده كل يء  ،وليس

بيد أحد سواه يء  ،بل اخلق واأمر كله ه وحده ا ريك له
[ العنكبوت . ] ٢٠/

واعلم أن املك العظيم يعطي العظيم  ،فاطلب من ربك العظيم كل عظيم ي الدنيا واآخرة،

وليكن سؤالك رمك اه عى قدر امسئول  ، ا عى قدر حاجتك  ،فربك جزيل العطايا

وامواهب ي الدنيا واآخرة.

وأجل سؤال ي الدنيا سؤال اهداية :

وأجل سؤال ي اآخرة بعد رؤية الرب ورضاه سؤال جنة الفردوس.

[الفاحة .] 6/

الصاة  ،وصام
عن أي هريرة  قال  :قال رسول اه ﷺ  « :من آمن باه وبرسوله  ،وأقام َ

رمضان  ،كان ح ّق ًا عى اه أن يدخله اجنَة جاهد ي سبيل اه أو جلس ي أرضه ا َلتي ولد فيها »

فقالوا  :يا رسول اه أفا نب ِر النَاس  ،قال « :إ َن ي اجنَة مائة درجة أعدَ ها اه للمجاهدين ي

الساء واأرض  ،فإذا سألتم اه فاسألوه الفردوس فإنَه أوسط
سبيل اه ما بن الدَ رجتن كا بن َ

الرمن  ،ومنه تف َجر أهار اجنَة » أخرجه البخاري (.)١
اجنَة  ،وأعى اجنَة  ،وفوقه عرش َ

( )٢أخرجه مسلم برقم (.)١999
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٠٠٤

وقد فتح الكريم  باب السؤال لعباده  ،ووعدهم ميع ًا باإجابة ؛ أنه الكريم الذي ا

يرد سائاً أبد ًا :

[ غافر. ] 6٠/

واعلم أن ربك هو الغني وحده ا ريك له  ،وعنده خزائن كل يء  ،ويعطي وا تنقص

خزائنه أبد ًا ،فسل ربك من الدنيا ما يعينك عى طاعة مواك  ،وا يلهيك عن حسن عبادته،
وامتثال أوامره  ،وقل :

[ البقرة.]١٠٢/

واعلم أنه ا يطلب العظيم إا من العظيم  ،فسل ربك العظيم ما شئت  ،فعطاؤه  عى

قدر شأنه :

[ البقرة . ] ٢86/

واعلم أن طلب احوائج من غر اه ذل  ،وهو سبحانه أحق من تذلل له العبد  ،ومن عرف اه

م يسأل غره  ،ومن عرف الغني م يقف بباب الفقر  ،ومن عرف الكبر استغنى به عن
[ غافر . ] 6١/

الصغر :

فسبحان الرزاق الذي يملك اأرزاق كلها  ،ويقسمها بن خلقه  ،فرزق اأجساد الطعام

والراب بألوانه وأشكاله،ويرزق القلوب أنواع امعارف والعلوم،وصفات اإيان واليقن ،

ويقبض ويبسط ي هذا وهذا :
[ الزخرف. ]٠١/

وعى قدر قرب القلوب من رها باإيان وامعرفة والطاعة،يكون غناؤها عن الطعام والراب :
[اأنبياء. ]9٠/

الصدِ يق  ،ثم إى النبي  ،ثم إى
وهذا يكون للمؤمن  ،ثم يصعد أكثر إى اموقن  ،ثم إى ِ

املك الذي ليس به حاجة للطعام والراب أبد ًا :
[ الرعد . ] ١8/
٠٠5

واعلم أن املك الكريم الرحيم خلق الكون  ،ومأه بأنواع اأرزاق التي تراها اأبصار

والبصائر  ،وسخر هم اآيات والنعم التي تذكِرهم برهم  ،وتقرهم إليه  ،وتسعدهم ي
الدنيا واآخرة :

[ لقان .] ١٠/

فسبحان املك احق الذي خلق ميع اخلق  ،ليجود عليهم بإحسانه  ،ويعود عليهم

ليعرفهم بذاته وأسائه وصفاته  ،ثم ليأمرهم وينهاهم بحق الربوبية ليؤدوا
بإنعامه أواً  ،ثم ِ
له حق العبودية  ،ليتبن املك حق ًا من العبد حق ًا :

[ الطاق .] ٢١/

فلو انقطع اأمر هاهنا ما حققت حكمة احكيم ي فعله  ،وإنا مت احكمة ي البعث بعد

اموت للحساب واجزاء  ،فاتصل اآخر باأول  ،واأول باآخر :

[ التغابن. ] ٠/

ثم انقسم امآل حسب اأعال إى خزائن الثواب والعقاب  ،ي اجنة والنار.

فيظهر اه للمؤمنن يوم القيامة ي اجنة من اجود واإحسان والرمة ما ا تدركه العقول  ،وا

تتصوره اأوهام  ،وا خطر عى قلب بر :
[السجدة.]٢٠/

وأظهر لضد هؤاء من الكفار وامنافقن والعصاة سخطه وعذابه  ،لكفرهم به  ،وجحدهم

نعمه :

[ التوبة. ]68/

واعلم أن اه يرزقك من فضله لتنتفع به  ،وترزق منه كل حتاج إليه  ،با تقدر عليه من علم ،

ومال  ،وخلق  ،وجاه.

فـتـذكِرالغافل..وتع ِلم اجاهل  ..وتطعم اجائع  ..وتواي امحتاج  ..وترحم الصغر  ..وتوقر الكبر ..
وحلم عى السفيه :
[ آل عمران. ]9١/

٠٠6

[ اأعراف .] ١٠/

[ آل عمران.] 5٠/

[ النمل . ] ٢9 /

« ال َلهـ َـم إ ِي أعــوذ بــك مــن زوال نعمتــك  ،وحــول عافيتــك  ،وفجــاءة نقمتــك  ،وميــع ســخطك »

أخرجه مسلم (.)٢

اللهــم إنــا نســألك مــن اخــر كلــه  ،عاجلــه وآجلــه  ،مــا علمنــا منــه ومــا م نعلــم  ،ونعــوذ بــك مــن

الر كله  ،عاجله وآجله  ،ما علمنا منه وما م نعلم.

اللهم إنا نسألك عل ً
ا متقب ً
ا نافع ًا  ،وعم ً
ا  ،ورزق ًا واسع ًا  ،يا رب العامن.

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١٠٠9

٠٠٠

الكريم ..اأكرم
قال اه تعاى :
وقال اه تعاى :

[ اانفطار . ] 8 – 6/

[العلق. ] - ٠/

اه  هو الكريم الذي ا أكرم منه  ،الكريم الواسع الذي عم بعطائه وإحسانه ميع خلقه ،
امؤمن والكافر  ،وامطيع والعاي :

[اإراء.]١٠/
وهو سبحانه الكريم الكثر اخر  ،دائم الفضل واإحسان ي الدنيا واآخرة  ،الكريم الذي

يسهل خره  ،ويقرب تناول ما عنده  ،القريب من دعاه  ،امجيب من سأله :

[ البقرة . ] ٢86 /
وهو سبحانه الكريم الذي له قدر عظيم  ،الذي له املك  ،وله احمد  ،وهو عى كل يء

قدير  ،الكريم الذي عنده خزائن كل يء  ،وله خزائن السموات واأرض  ،الكريم  ،الذي
[ص.]5٤/
يعطي وا تنقي خزائنه  ،وا تنقص أبد ًا :

وهو سبحانه أكرم اأكرمن  ،ا يوازيه كريم  ،وا يعادله نظر  ،الكريم الذي كل ما ي الكون
من كرمه  ،الكريم الذي وهب الكريم ما يتكرم به :

[ اإراء . ] ٠٠/

وهو سبحانه الكريم لذاته  ،وكرمه ا أول له وا آخر  ،الذي يعطي ويكرم من يشاء ي كل مكان
وزمان  ،الكريم الذي يعطي با سؤال وا عتاب :

[ غافر . ] 65/
وهو سبحانه الغني الكريم الذي له اأساء احسنى  ،والصفات العى .
قدر فعفى  ،وعاهد فو َفـى  ،وسئل فأعطى  ،وا يباي كم أعطى  ،ومن أعطى ؛ لعظيم

قدرته  ،وعظمة ملكه وسلطانه  ،وكال كرمه  ،وسعة خزائنه :
[ امنافقون . ] ٠/

٠٠8

وهو سبحانه الكريم الذي عم بعطائه وإحسانه ميع خلقه  ،وأمهل بكرمه امكذب له  ،وواى
[ احج.]65/
عليه نعمه،وم يقطع عنه فضله؛لعله يتوب إليه:
ومن كرمه أمهل إبليس وأنظره  ،وتركه وما اختار لنفسه  ،وم يعاجله بالعقوبة وهو قادر :
[ احج . ] ٠٤/

فسبحان الكريم احق  ،اجامع للمحاسن وامحامد  ،الذي له قدر عظيم  ،وسلطان كبر  ،كثر
اخر والعطاء  ،امنعم بكل نعمة  ،الذي ا ير ّد من سأله  ،وا خيب من رجاه  ،الذي يعطي من

خزائنه ما ا يـحى ما ا يـحى من اخائق:
[ الرمن . ] ١9/

عي الصفات  ،حمود الفعال  ،كريم
واه عز وجل هو الكريم الذي ا أكرم منه  ،حسن اأساء ّ ،
[ طه . ] 8/
السجايا  ،جزيل العطايا :
كريم يعفو عن امذنبن  ..ويتوب عى امخطئن  ..وحسن إى امحسنن  ..ويكرم
امطيعن  ..ويغفر للمسيئن  ..ويعفو عن الظامن :

[ امائدة. ] ٠9/
فسبحان الكريم الرحيم الذي يضاعف احسنات  ،ويغفر السيئات  ،ويدفع البليات .

ينفس كل كرب  ..ويزيل كل هم  ..ويشفي كل مريض  ..وجيب كل سائل  ..وهلك كل عدو ..
ويرحم كل خلوق  ..وجود بكل خر  ..ويدفع كل ر.
واه سبحانه هو الكريم الذي اصطفى رسله من عباده  ،وأكرم رسوله حمد ًا ﷺ بالوحي
والنبوة  ،وعظيم الصفات  ،وعلو النسب  ،وامقام امحمود .

فهو ﷺ أكرم الرسل  ،وأتقاهم  ،وسيدهم  ،وأقرهم  ،وآثرهم عنده  ،وأكرم هذه اأمة ببعثته :
[ التوبة . ] ٢١8/
وكره إليه الكفر
وهو سبحانه الكريم الذي وهب امؤمن اإيان  ،وحببه له  ،وزينه ي قلبه َ ،
وامعاي  ،فعمر قلبه باإيان  ،فأرع ي طاعة ربه بقلبه وجوارحه :

٠٠9

[ احجرات. ]8-٠/

وهو سبحانه الكريم الذي م َن عى ميع امخلوقات بنعمة اإجاد واإمداد واهداية  ،فكل
أحد ينعم بفضله  ،ويأخذ من خزائن كرمه  ،ويستطعم من موائد نعمه :
[ النحل . ] 5٠/
واعلم رمك اه أن من أعظم نيل أسباب كرمه تقواه  ،فاأكرم عنده سبحانه اأتقى من

عباده.
فاتق اه  ي الر والعلن  ،والقول والعمل  ،تكن من امكرمن ي الدنيا واآخرة :
[احجرات.]٢٠/

واعلم أن اه  كريم حليم  ،حسن التجاوز عن خلقه  ،مع كثرة أذى اخلق له  ،وإرافهم ي
معصيته  ،وكم أحسن إى من كفر به وكذبه  ،وكذب رسله وكتبه  ،وظلم عباده ؛ أنه الكريم

الرمن الذي أمهل من عصاه  ،وأنعم عليه  ،لعله يتوب ويرجع إليه :

[ امائدة. ]٠٤-٠٠/

وعن أي موسى  عن النبي ﷺ قال  « :ا أحد أصر عى أذ ًى يسمعه من اه  إنَه يرك
به وجعل له الولد ث َم هو يعافيهم ويرزقهم »متفق عليه (.)٢
وأظهر من هذا كرم ًا أن الكريم سبحانه ما عادى إبليس ولعنه وطرده وترأ منه إا من أجل آدم
ﷺ وذريته  ،حن أبى السجود آدم  ،واستكر عليه واحتقره :

[ ص . ] ٠8 – ٠5/

ثم أعلم سبحانه آدم وزوجه وذريتها بعداوته ؛ ليحذروه ويتخذوه عدوا ً بقوله :
[ فاطر . ] 6/
( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ، )6٠99ومسلم برقم ( ، )١8٠٤واللفظ له.

٠8٠

فسبحان املك الكريم  ،الرحيم اللطيف بعباده  ،الذي يتحبب إليهم بالنعم  ،ويبالغ ي
حذيرهم من عدوهم ؛ حفظ ًا هم  ،وهو عن ذلك كله غني  ،ا افتقار به إى أحد سوى فضل

جوده  ،وعظيم كرمه  ،وجزيل إحسانه :
[مريم.]65/

ثم آى اجبار  عى نفسه أن من اتبع الشيطان من اخلق وم يتب ليعادينَه  ،وليدخلنه معه
ي دار لعنته وعذابه :
[ ص . ] 85– 8١/

ومن عادى الشيطان منهم وترأ منه  ،وآمن بربه واتقاه  ،ري عنه وأدخله دار كرامته :
[ إبراهيم . ] ١٠/

واعلم رمك اه أن سبل كرم الرب واسعة  ،وطرق إحسانه ا حد ها  ،وخزائن جوده ا هاية
[ يونس. ]68/
ها :

جزي عى احسنة بعر أمثاها  ،إى سبعائة ضعف  ،إى أضعاف مضاعفة  ،إى ما ا
حصيه وا يعلمه إا هو ؛ لكال كرمه ورمته وإحسانه :
[ البقرة . ] ١6٢/

وجعل سبحانه عقاب السيئة بمثلها  ،أويغفرها ويمحوها  ،ويبدها بحسنات  ،ثم يضاعفها ،
ويفرح بتوبة امذنبن  ،وكثرة السائلن ؛ لكال غناه وكرمه ورمته:
[ احج . ] 65/
فسبحانه ما أعظم كرمه  ،وما أوسع رمته  ،وما أحلمه عى من عصاه.

واعلم أن كل يء يأي عليه العد واإحصاء إا أساء اه وصفاته  ،وكلاته وخلوقاته  ،وأرزاقه
ومقدَراته  ،فا تعد وا حى أبد ًا  ،فله احمد أبد ًا :

[ غافر . ] 65/
والكرم صفة عظيمة للرب  ،يتقلب ي مقتضاها امؤمن  ،والكافر  ،وامطيع والعاي ،

وينعم ها ميع اخلق .

٠8٢

واإكرام منه سبحانه خاص بعباده وأوليائه امؤمنن  ،فهو ا يكرم بالكرامة اخاصة ـ ـ وهي
اإيان والعمل الصالح ورضوانه واجنة ـ ـ إا من حبه ويرضاه.
وما أظهر من ذلك ي الدنيا ما يشبه اإكرام للكافر والعاي فأنه كريم ا خالق وا رازق
إا هو  ،ولعلهم يتوبون إليه  ،إذا رأوا كرمه وإحسانه :

[ الزخرف . ] ٠5 – ٠٠/
ومن أر منهم عى كفره ومعصيته فا يأخذه ليس بإكرام  ،بل هو استدراج ومكر هم ،

جزا ًء عى أعاهم الفاسدة  ،ليأخذهم عى أوفر ما جنوه :
ومن عميت بصرته فلن ينفعه بره :

[ آل عمران . ] ٢٠8/

[ التوبة . ] 55/

فسبحان الكريم الذي خلق امخلوقات  ،وخلق اأرزاق  ،وأنزل الكتب  ،وأرسل
الرسل  ،الذي خلق الناس وعافاهم ،وأطعمهم وكساهم  ،ودعاهم إى ما يسعدهم ي
دنياهم وأخراهم :

[ اأنعام.]٢٠١/

هو الكريم الذي أقام احجة عى اخلق  ،وتفضل عى امؤمنن  ،فحبب إليهم اإيان ،
وتفضل عى العلاء  ،بأن ع َلمهم من علمه  ،وتفضل عى اأغنياء برزقه  ،وتفضل عى

الفقراء بأن منعهم ما يشغلهم عنه.
وتفضل باهداية والتقوى عى من آمن به :

[اجمعة.]٤/
فسبحان الكريم احق  ،الذي كل رسله إى عباده كريم  ،وكل كتبه كريم  ،وكتابه القرآن

أعظمها وأحسنها وأكرمها :

[الواقعة.]8٠–٠٠/

٠8١

فهو قرآن كريم فيه اهدى والبيان  ،والعلم واحكمة  ،والتوحيد واإيان  ،والفضائل والبشائر ،
والسنن واآداب  ،والثواب والعقاب  ،وكل خر ونور  ،هدي إى احق وإى طريق مستقيم كا

قال اجن :
واه  هو املك احق  ،امتفرد بالعطاء وامنع  ،ا مانع ما أعطى  ،وا معطي ما منع ،
[ اجن. ]١–٢/

وسع عطاؤه وإحسانه ي الدنيا اخلق كلهم  ،أما يوم القيامة فعطاؤه الذي ا خطر بالبال
خاص بامؤمنن به :

[اأعراف . ] ٠١/
فسبحان الكريم الذي عم بعطائه وإحسانه ميع امخلوقات،ومأ كونه العظيم بفضله وكرمه ،
ونعمه امتنوعة  ،فا خلو خلوق من إحسانه أبد ًا .
هو أكرم اأكرمن  ..وأجود اأجودين  ..وأرحم الرامن :

[هود.]6/

هو الكريم الرحيم الذي كتب عى نفسه الرمة  ،وأفاض عى خلقه النعمة :
[ اأنعام . ] 5٤/

سبقت رمته غضبه  ،وسبق حلمه عقوبته  ،وسبق عفوه مؤاخذاته .
الفضل كله بيده  ..واخر كله منه  ..واملك كله بيده ..واخزائن كلها له .

أحب يء إليه سبحانه الر والعطاء  ،والرمة واإحسان .
وأحب يء إليه أن يرحم عباده  ،وجود عليهم با عنده  ،ويوسعهم فض ً
ا وأجر ًا  ،وخر ًا
ورزق ًا :
[ لقان. ]١٠/

هو الكريم الذي يتعرف إى عباده بأسائه احسنى  ،وصفاته العى  ،ويتحبب إليهم بنعمه
وإحسانه ؛ ليعرفوه ويسألوه ويعبدوه :

[ اأعراف . ] ٢8٠/
وحبه  للجود والعطاء واإحسان فوق ما خطر ببال اخلق  ،واإحسان أحب إليه من

العدل  ..والعطاء أحب إليه من امنع  ..والرمة أحب إليه من العقوبة :
٠8٠

[ إبراهيم. ]٠٤/

واه  هو املك الذي بيده املك  ،الغني الذي عنده خزائن كل يء  ،الكريم الذي أنعم
عى عباده بجميع النعم :

[ آل عمران . ] ١6/
وهو سبحانه الكريم الذي يبسط الرزق من يعلم أن حاله تصلح بالغنى  ،احكيم الذي يقبض الرزق

عمن يعلم أن حاله ا تصلح إا بالفقر :
ّ
[اإراء.]٠٠/

فالبسط كله عن الكريم صادر  ،وامنع كله إى احكيم راجع .
والعطاء كله بسط  ،وامنع كله قبض  ،والكل صادر من احكيم العليم البصر بعباده.

يبسط من يشاء من عباده ما شاء من الرزق والعلم  ،واإيان والعمل  ،واخر واخلق  ،ويقبض
عمن شاء من عباده ذلك  ،وهو العليم بمن يستحق هذا وهذا:
[ املك . ] ٢٤/
فسبحان الكريم الذي يبسط ويقبض برمته الواسعة  ،وحكمته الشاملة .

فهو احكيم اخبر الذي يبسط من شاء من عباده ي ماله  ،أو علمه  ،أو عمره  ،أو حياته  ،أو خلقه  ،أو
عافيته  ،ويقبض عمن شاء ذلك :
[البقرة.]١٤5/

والقبض والبسط كله بيد اه وحده ا ريك له :

[ فاطر. ]١/

وا يمنع أن يكون القبض والبسط  ،والعطاء وامنع بأسباب من الناس  ،متى قاموا ها

حصل هم ما قدر اه هم.
فاأسباب ي الدنيا حل حكمته  ،وسنته اجارية .

ب أن يبسط له ى رزقه ،
عن أنس بن مالك  قال :سمعت رسول اه ﷺ يقول  « :من أح َ
وينسأ له ى أثره  ،فليصل رمه »متفق عليه (.)٢
( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( )5986واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)١55٠

٠8٤

وتقوى اه  من أعظم أسباب بسط الرزق :

[ اأعراف . ] 96/

واعلم أن العطاء كله بسط  ،وامنع كله قبض.
وقد يقبض اه عن عبده ي الدنيا امحبوبات التي تشغله عن ربه،ليبسط له ي اآخرة كل ما حب،

وقد يبسط من أعرض عنه ي الدنيا ما حب،ليعذبه به ي الدنيا ،ويقبض عنه ما حب ي اآخرة :
[ التوبة . ] 55/
واعلم رمك اه أن البسط والقبض يدخل ي ميع التدابر الربانية املكية.

فالغنى بسط..والفقر قبض..والنعيم بسط  ..والبؤس قبض  ..واحياة بسط  ..واموت قبض ..
واأمن بسط  ..واخوف قبض.

واخصب بسط..واجدب قبض..والصحةبسط..وامرض قبض..والعزة بسط..والذلة قبض.
والقوة بسط..والضعف قبض..والفرح بسط..واحزن قبض..والرى بسط  ..والغضب قبض .

واإيان بسط  ..والكفر قبض  ..والتوحيد بسط  ..والرك قبض  ..والطاعات بسط ..
وامعاي قبض ..وهكذا.

فسبحان احكيم العليم الذي جعل أنواع اخر كلها بسط  ،وأنواع الر كلها قبض ؛ ليذكر
العبد ربه الذي يقلب اأحوال  ،ويدبر اأمر  ،وبيده ملك الدنيا واآخرة  ،ويستيقظ من
ﯿ

غفلته  ،ويشكر ربه  ،ويصر عى بائه  ،ويتوب إليه :
[ اأنبياء . ] ٠5/
واعلم يقين ًا أن أعظم البسط ي احقيقة هو اهداية للدين احق  ،وأعظم القبض الضالة
عنه :

[ اأنعام . ] ٢١5/

والقبض حق اه منك  ،والبسط حظك منه  ،فتقرب إليه بحظك منه  ،بأداء حقه عليك :
[ البقرة . ] ٢٠١/
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فسبحان من بسط لعباده امؤمنن كل خر  ،وقبض عنهم كل ر  ،وجعل ما أصاهم من الر
نعي ً
ا ي صورة عذاب  ،يصفي توحيدهم  ،ويرفع درجاهم  ،ويمحو سيئاهم :

[ البقرة. ]٢5٠-٢55/

وسبحان من جعل ما أنعم به عى الكفار والعصاة ي الدنيا مكر ًا هم  ،واستدراج ًا هم ؛

حرمان شاءه هم ي اآخرة :

[ آل عمران . ] ٢٠8/

فلا هانوا عى رهم بإعراضهم عنه  ،ونسياهم له ولدينه  ،عاجلهم وأشغلهم بعذاب ي صورة
نعيم  ،جزاء عى عملهم :

[ اأنعام .] ٤٤/
فسبحان املك اجبار الذي بيده مقاليد اأمور كلها  ،ا قابض ما بسط  ،وا باسط ما

قبض  ،وهو احكيم اخبر.
إذا بسط الكريم بسط حتى ا فاقة أبد ًا  ،وإذا قبض قبض حتى ا طاقة أبد ًا :

[ آل عمران . ] ١6/
وسبحان ذي ال َطول واإنعام عى ميع خلقه  ،الذي ينعم باجزيل من اأرزاق  ،ويعفو عن
الكثر من السيئات :

[ غافر . ] ٠/
هو الغني الكريم  ،الذي أياديه باإنعام واإحسان إى عباده مبسوطة  ..ينعم بجزيل النعم

 ..ويدفع ر النقم  ..ويعطي من يطيعه ومن يعصيه.
بره ا ينسى أبد ًا  ،ذو الطول واإنعام واإحسان وحده ا ريك له :
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[ إبراهيم .]٠٤/

وهو سبحانه ذو اجال واإكرام  ،امستحق أن هاب  ،لعظمة سلطانه  ،ويثنى عليه با
يليق بعلو شأنه  ،وميل إحسانه  ،الذي له اإكرام كله من ميع خلقه  ،وا إكرام وا كرامة

[ الرمن . ]٠8/
وا مكرمة إا وهي صادرة عنه سبحانه:
فسبحان ذي اجال واإكرام  ،والعظمة والكرياء  ،احي الذي ا يموت  ،وكل ما سواه يموت :
[الرمن.]١٠– ١6/

 التعبد ه  باسمه الكريم :

اعلم وفقك اه ما حبه ويرضاه  ،أن اه تبارك وتعاى هو الكريم احق من ميع الوجوه ،
الكريم بذاته وأسائه وصفاته وأفعاله وإحسانه.
فاجتهد أن تعمل بمقتى هذا ااسم الكريم بأن تكون كري ً
ا ي ميع أمورك وأحوالك مع

ربك ومع الناس  ،وبذلك حصل عى مرضاة ربك  ،وتظفر بمحبته لك  ،فاه كريم حب
معاي اأخاق  ،ومكارم الفعال  ،وحب العاملن ها  ،والدعاة إليها.
وبذلك أنزل كتبه  ..وأرسل رسله  ..ورع دينه.

والتعبد ه بمعاي أسائه وصفاته هو الدين القيم  ،وهو احق الذي خلق اه به السموات
واأرض.

فهو سبحانه كريم حب كل كريم  ..شكور حب كل شاكر  ..عفو حب كل عفو  ..سام
حب كل مسلم  ..رزاق حب كل رازق  ..تواب حب كل تائب.

فعليك بالتحي بمكارم اأخاق  ،فهي أثقل يء عى النفس  ،وهي أثقل يء ي اميزان
يوم القيامة.
وهذا مدح اه رسوله ﷺ بقوله :
وبحسن اخلق يدرك امؤمن درجة الصائم القائم.

[ القلم . ] ٤/

عن عائشة ري اه عنها قالت  :سمعت رسول اه ﷺ يقول  « :إ َن امؤمن ليدرك بحسن
الصائم القائم »أخرجه أبو داود(.)٢
خلقه درجة َ

وعليك بطاعة اه ورسوله  ،ولزوم السنة  ،فا أكرم أحد نفسه بمثل طاعة الكريم احق
سبحانه  ،ولن هينها بمثل معصيته.

( )٢صحيح  /أخرجه أبو داود برقم ( .)٤٠98
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وعليك بأداء الفرائض  ،واجتناب امناهي  ،بوجه طلق سمح  ،وقلب متذلل بن يدي ربه الرمن :
[ املك. ]٢١/

واعلم أن امسلم إذا علم أن ربه هو الكريم  ،فعليه أن يتوجه إليه بكال اإيان والتقوى  ،وأن
يكرم كتابه باتباع ما جاء فيه  ،ويكرم أنبياءه ورسله باتباعهم  ،وحسن ااقتداء هم  ،ويكرم أوامر

ربه وشعائره بالفرح ها ،وحسن أدائها  ،ويكرم نعمه بوضعها ي موضعها  ،وشكر اه امنعم
ها :

[ احجرات . ] ٢٠/
وكن كري ً
ا حسن ًا تؤدي إى كل ذي حق حقه بطيب نفس  ،وسعة صدر  ،وإن قدرت أن تزيد

فزد  ،يزدك اه من فضله :

[ البقرة. ]١٠٤/

وإن كان لك عى غرك حق  ،وتعذر عليك أخذ ميعه فا تستقصه  ،وأبق للتكرم موضع ًا  ،فا
استقى كريم قط  ،ومن أكرم بخر أكرمه اه وغفر له :
[ النور . ] ١١/

وإياك والشح والبخل  ،واحرص والطمع  ،وميع مساوئ اأخاق  :ﯿ
[ احر . ] 9/

واجتنب البخل با أعطاك اه من نعمه  ،فا داء أدوى من البخل  ،وا ر أر منه  ،وبئس الطوق
لإنسان يوم القيامة :
[آل عمران.]٢8٠/

وعامل الناس بمثل ما عاملك اه به  ،حيث م يكلفك إا بعض وسعك  ،ثم رد نفع ذلك
عليك  ،وعفى لك عن الكثر  ،وضاعف لك اأجر  ،فا تظلم أحد ًا  ،وا هن مسل ً
ا  ،وتع َبد
ه مع خلقه با حب :

[ النساء . ] ٤٠/
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وامد الكريم الذي خصك بالتوحيد واإيان،وأعانك عى ذكره وشكره وحسن عبادته ،
وعافاك ي الدنيا من السجود للصنم  ،وقطع عنك ما حول بينك وبينه  ،حتى ا يشغلك به

عنه :
وسبح بحمد ربك الكريم احكيم الذي يعر عى عباده ما يشغلهم عنه  ،ويير هم ما
[ اجمعة. ]٤/

يغنيهم عن سواه  ،ويفتح عى ميع خلقه أبواب رمته .
يسر  عى العصاة وهم امجاهرون  ..وحسن إليهم وهم امسيئون  ..ويعفو عنهم وهم

الظامون  ..ويصر عى أذاهم وهم امعتدون.
يفعل الكريم هذا كله عى مدى الدهور والقرون مع خلقه كلهم،مع جاله وكريائه ،وعظمة سلطانه ؛
أنه الكريم الرؤوف الرحيم :

[ اجاثية. ]٠٠–٠6/

وندب سبحانه إى اإمام به ي حسن معاملة أكرم من خلقه فقال :

[ فصلت. ]٠6-٠٤/

فصل رمك اه من قـطعك  ..وأعط من حرمك  ..واعف عمن ظلمك  ..وأحسن إى من
أساء إليك  ..وكف لسانك عن اأذى واخنا  ،وامكروه والفحشاء .

وعود نفسك السخاء  ،ويدك العطاء  ،ولسانك الذكر والشكر.
ِ
وصن نفسك عن شن اأمور  ،وتنزه عن اللؤم والغرور  ،وترفع عن الدقة وااستقصاء ي

اأمور ،واصفح عن امعتذر ،واعف عن اجاي :
[اأعراف . ]٢99/

ثم عليـك بحسـن اأدب مـع أهلـك وأقاربـك ،تعاهـدهم بامـال والنصـيحة ،وانرـ فضـائلهم،
واس ــر مع ــايبهم ،واقب ــل م ــن حس ــنهم ،ول ــاوز ع ــن مس ــيئهم ،وتغاف ــل ع ــن زاه ــم ،وأقـ ـل
عثراهم ،وا تطالبهم بكل حقك عندهم  ،تكن رباني ًا.
وبذلك ينبسطون إليك ،وملك زمامهم بيديك ،ويأر حبك قلوهم.

مــا أعظــم حلــم الكــريم عــى خلقــه ،ومــا أســوأ أدهــم مــع رهــم ،فهــم يعصــونه بنعمــه مــع عظــيم
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س ــلطانه ،وجزي ــل إنعام ــه ،ودوام مش ــاهدته ه ــم ،وه ــم ير ــكون ب ــه وه ــو يق ــول ه ــم:
[امائدة .] ٠٤/

وحلمــه وكرمــه مبســوط هــم ،حتــى أخــرجهم ذلــك إى عصــيانه جهــاراً  ،وذلــك لكــال
حلمـ ــه  ،وقلـ ــة مطالبتـ ــه إيـ ــاهم بكـ ــل حقـ ــه  ،وكثـ ــرة صـ ــفحه عـ ــن زاهـ ــم ،ودوام سـ ــره
مخازهم،وعظيم صره عى أذاهـم:
[فاطر . ]٤5/

واعب ــد رب ــك كأن ــك ت ــراه ،وإي ــاك أن لعل ــه أه ــون الن ــاظرين إلي ــك ،فتس ــتر م ــن س ــواه ،وتب ــارزه

بامعاي كأنك ا تـراه وا يـراك :

[ الشعراء. ]١١٠-١٢٠/

وقدِ م مراد ربك عى مرادك ،وأكمـل حبوباتـه ي الـدنيا  ،يكمـل لـك حبوباتـك ي اآخـرة ،وكـن
مــن خواصــه وأوليائــه  ،تنــال رمتــه ورضــوانه :
[ التوبة.]٢٠٠/

اللهم اجعلنا وإياكم وامؤمنن من خصه ربه بإكرامه  ،وتغمده برمته ورضوانه.

واعلــم أن الكــريم ســبحانه أجــود مــن س ـئل  ،وأكــرم مــن أعطــى  ،وأحــب يء إليــه أن يرجــى

ويؤ َمل  ،ويسأل ويدعى.

خلق اخلق ،وخلق هم ما ي السموات واأرض ،وما ي الدنيا واآخرة.

ثم أكرمهم بإرسال الرسل  ،وإنزال الكتب  ،ورع هم الدين ،وأذن هم ي مناجاته وسؤاله ي أي
وقــت أرادوا ،وا يمــل حتــى يملــوا :
[ اإنسان. ]١6-١٠/

ورع الك ــريم لعب ــاده التوب ــة ليت ــوب عل ــيهم  ،وأم ــرهم بااس ــتغفار ليغف ــر ه ــم  ،ور َغـ ـبهم ي
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الرمــة ل ـرمهم  ،ور َغــبهم ي الســؤال ليعطــيهم :

[ اأنعام. ]5٤/

فســبحان الكــريم الــذي رع لعبــاده مــن الطاعــات مــا يمحــو بــه الــذنوب ،ويرفــع بــه الــدرجات ،ويزيــد
ب ــه احس ــنات ،م ــن اأدعي ــة واأذك ــار ،والوض ــوء والص ــاة ،والص ــدقة والزك ــاة ،والص ــيام واح ــج
وغرها من القربات.

فبادر رمك اه إى فعل ما حبه ويرضاه  ،تسـعد ي الـدنيا واآخـرة :

[ احج . ] ٠٠ /

واعلـم نـ َـور اه قلبــك بحســن معرفتـه  ،واســتعمل جوارحــك ي حســن عبادتـه  ،أن الكــريم احــق منــه
التوفيق والعطاء أواً وآخر ًا  ،ا مانع ما أعطى  ،وا معطي ما منع.
وعبــاده وخلقــه هــم حــل إحســانه ورمتــه ،فالعبيــد كلهــم لــه  ،وامــال كلــه لــه  ،والــدين كلــه منــه،

والثــواب كل ـه منــه  ،وكــل مــا ي الكــون مــن نعمــه وحــده :
[ النحل.] 5٠/

ومن هذا شأنه  ،وهذا إحسانه  ،كيف ا حبه العبد  ،وكيف ا يستحي أن يرف شيئ ًا من
أنواع العبادة إى غره :
[ مريم.] 65/

وإذا كان الكريم قد أكرمك باإيان والتوحيد  ،فاعبده خلص ًا له الدين  ،وامأ ميع
أوقاتك بذكره ومده  ،كا مأ الكون لك بفضله ونعمه :
[ احجر.] 99 -98/

وا يشغلك أحد من خلقه عنه :
واعلم أن الكريم أعطاك من نعمه  ،وخصك هدايته  ،وحبب إليك عبادته .

[الزمر.]66 /

فاجتهد عى ذرية آدم ﷺ ليتوبوا إى رهم  ،وهتدوا إى خالقهم  ،وتفوز أنت باهدى ،
وجزيل اأجر  ،بالدعوة إى اه  ،وتعليم أحكام دينه  ،وإنفاق اأوقات واأموال ي سبيله :
[النحل. ]٢١5 /
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وإياك أن تتعرض لسخط ربك بفعل ما يغضبه  ،وارتكاب ما حرمه .
فمن فعل ذلك فقد استدعى من الكريم اجواد خاف ما هو موصوف به  ،من الر واجود

يصر سخطه موضع رضاه  ،وانتقامه
وعرض نفسه لسخط ربه وعقوبته  ،وأن ِ
واإحسان َ ،
وعقوبته موضع كرمه وعطائه :

[امائدة.]8٠ – ٠8/

فا أعظم شؤم من عصاه  ،فقد استدعى العاي بمعصيته من أفعال ربه ما سواه أحب إليه منه ،
وهو اجود واإحسان والر :
[اأعراف .]96/

وإذا بسـ ـط اه ل ــك ي مال ــك أو علم ــك أو جاه ــك أو أخاق ــك ،فـ ـأنفق مـ ـا آت ــاك اه م ــن فض ــله،
وأحســن إى عبــاده كــا أحســن اه إليــك :
[ احديد .] ٠/

واشــكر رمــك اه م ـن بســط لــك نعمــه ،وقــبض عنــك نقمــه ،بلــزوم طاعتــه ،وحســن عبادتــه،
واجتن ــاب هي ــه ،تس ــعد ي ال ــدنيا واآخ ــرة :
[ آل عمران .]٢٠١/

ومن ض َيق اه عليه ي ماله أو علمـه أو خلقـه أو جاهـه فليلجـأ إى الكـريم وحـده ،وليطلـب منـه
مده وعونه وفضله  ،فا باسط ما قـبض  ،وا قـابض مـا بسـط :

[اأنعام.]٢٠١/

وعليك بالشكر مواك ي حال البسط  ،والرى بالقضاء  ,واجتناب الضجر حال القبض ،
واحذر من مفارقة اأدب مع اه ي حال البسط  ،وهو اإدال وامنة.

فاه غني عنك وعن غرك  ،وعن كل ما يكون منك من عمل :
[ العنكبوت.]6/
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فاجتهد ي طاعة ربك  ،وارض با قسم اه لك  ،واتـم ّن وتنبسط ي حال البسط ،وا تشكوه
حال القبض  ،لعلك تنجو :
[ امؤمنون . ] 6٢-6٠/

وسارع إى اخرات  ،وا تطلب من الدنيا ما زواه اه عنك  ،ورفك عنه برمته :
[ البقرة . ] ١٢6 /

[ آل عمران . ]٢٤٠ /
[ الفرقان.]٠٤/

« ال َلهـ َـم لــك أســلمت  ،وبــك آمنــت  ،وعليــك توكَلــت  ،وإليــك أنبــت  ،وبــك خاصــمت  ،ال َلهـ َـم إ ِي
أع ــوذ بع َزت ــك ا إل ــه إ َا أن ــت أن تض ـ َلني  ،أن ــت اح ــي ا َل ــذي ا يم ــوت واج ــن واإن ــس يموت ــون »

متفق عليه(.)٢

« ا إله إ َا اه وحده ا ريك له له املك وله احمد وهـو عـى ك ِـل يء قـدير  ،ا حـول وا ق َـوة
إ َا بــاه  ،ا إلــه إ َا اه وا نعبــد إ َا إ َيــاه لــه النِعمــة ولــه الفضــل ولــه ال َثنــاء احســن  ،ا إلــه إ َا اه

مـخلصن له الدِ ين ولو كره الكافرون » أخرجه مسلم(.)١

اللهم إنك عفو كريم حب العفو فاعف عنا  ،اللهم آت نفوسنا تقواها  ،وزكها أنت خر
من زكاها  ،أنت وليها ومواها.

اللهم افتح لنا أبواب رمتك  ،واهدنا أحسن اأخاق  ،ا هدي أحسنها إا أنت  ،وارف
عنا سيئها  ،ا يرف عنا سيئها إا أنت  ،يا أرحم الرامن.

( )٢متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)٠٠8٠ومسلم برقم ( )١٠٢٠واللفظ له.
( )١أخرجه مسلم برقم (. )59٤
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امقالة .II

احميد

قال اه تعاى :

[ فاطر.]٢5/

اه  هــو الغنــي احميــد الــذي مــد نفســه ،وأثنــى عــى ذاتــه؛ مــا لــه مــن اأســاء احســنى،
والصفات العى :

[الفاحة -١/

. ]٤

وهو سبحانه احميد الذي يستحق أن يـحمد لذاته وأسائه وصفاته وأفعاله ،فأساؤه وصفاته دائرة
بــن اجــال واجــال ،وأفعالــه كلهــا دائــرة بــن العــدل واإحســان :
[ طه . ] 8 /

وهــو ســبحانه احميــد الــذي يســتحق احمــد كلــه ؛ أنــه الكــريم الــرحيم الــذي خلــق ويـرزق ،والــذي

يعفو ويصفح ،والذي ينعم وحسن ،ا إله إا هو ،وا رب سواه.

وهو سبحانه الوي احميد ،امحمود عى ميع أقواله وأفعاله ،وعى دينه ورعـه ،وعـى

قضائه وقدره ،وعى ثوابـه وعقابـه ،وعـى فضـله وإحسـانه :

[اجاثية .]٠٠-٠6/

وهــو ســبحانه احميــد الــذي اســتحق احمــد كلــه بجميــل فعالــه ،امحمــود عنــد خلقــه بــا

أواهـم

مـن نعمـه ،وبسـط هـم مـن فضـله ،امحمـود بكـل لسـان ،امحمـود عـى كــل

حـ ـ ــال ،مـ ـ ــن ميـ ـ ــع خلوقاتـ ـ ــه:

[اإراء .]٤٤/

وهو سبحانه القوي امتن الذي حمده خلقه عى عظمته وجالـه  ،وكريائـه وقـوة سـلطانه،

وجزيل إنعامه وإحسانه.

وهو سبحانه احميد الذي ا يفعل أبد ًا إا ما يـحمد عليه ،احميد الذي ي ـحمد عـى الرـاء والرـاء،

ويـحمد ي حال الشدة والرخاء  ،وحمد ي حال العافية والباء.

وهــو احكــيم احميــد الــذي مــع ميــع امحامــد ،امســتحق وحــده احمــد عــى اإطــاق،
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وله احمد عى كل حال ي كل زمان ومكان.

فل ّله احمد كثر ًا  ،كا ينعم كثر ًا  ،ويعطي كثر ًا  ،ويعفـو كثـر ًا  ،مـد ًا يـواي نعمـه ،ويكـافئ
[ النر.]٠/

مزيده :

لــه احمــد باإســام ..ولــه احمــد بــالقرآن ..ولــه احمــد عــى العطــاء ..ولــه احمــد عــى دفــع

الباء :

[احجـر

.]99-98 /

وهــو ســبحانه الــوي احميــد الــذي واى بــن نعمــه ومننــه ،وتــابع بــن إفضــاله وإحســانه ،وأنعــم عــى
ميـ ـ ــع اخائـ ـ ــق بـ ـ ــنعم ا تعـ ـ ــد وا حى ـ ـ ـ :
[النحل .]٢8/

فل ّل ـه احمــد مــد ًا كثــر ًا طيب ـ ًا مبارك ـ ًا فيــه ،مــلء الســموات ،ومــلء اأرض ،ومــلء مــا بيــنها،
وملء ما شاء من يء بعد.

له احمد عى كاله  ..وله احمد عى جاله ..وله احمد عى ماله  ..وله احمد عى
آائ ـ ـ ـ ـ ــه وإحس ـ ـ ـ ـ ــانه :

[اأنعام . ]٢/

فسبحان املك احق  ،الذي له احمـد كلـه ،فهـو امحمـود سـبحانه عـى مـا خلقـه ،وعـى مـا

أمر به ،وعى ما هى عنه  ،وعى ما أخر به .

وهو امحمود عى طاعات العباد ومعاصيهم ،وعى إياهم وكفرهم ،وهو امحمـود عـى

خلقه اأبرار والفجـار ،وامائكـة والشـياطن ،وهـو امحمـود عـى خلقـه الرسـل وأعـدائهم،

وهــو امحمــود عــى عدلــه ي أعدائــه ،كــا هــو امحمــود عــى فضــله وإنعامــه عــى أوليائــه :
[الشورى .]١8/

واه  أعظم من حـمد نفسه ،وهو امحمود لذاتـه ولـو م يقـم بحمـده أحـد مـن البرـ ؛ أنـه

أهــل أن يـ ـحمد ويـ ـعبد ،وأن يـ ـحب لذاتــه وأســائه وصــفاته وأفعالــه وإحســانه:
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[اجاثية .]٠٠-٠6/

فل ّل ـه احمــد عــى جــده وعظمتــه ،ولــه احمــد عــى كريائــه وجروتــه ،ولــه احمــد عــى عزتــه
وقدرتـه  ،ولـه احمــد عـى غنـاه وإحســانه  ،ولـه احمـد عــى رمتـه وكرمــه :
[القصص .]٠٠/

واعلـم رمــك اه أن اه هــو احميــد الـذي لــه احمــد كلــه مـن ميــع الوجــوه ،احميــد الــذي ا

أمــد منــه لنفســه ،احميــد الــذي كــل مــد مــن اخلــق مــن فضــله  ،احميــد الــذي وهــب احمــد

لكل حامد فسبح بحمد ربه ،احميد الذي أر قلوب اخلق وذرات الكـون بـا أظهـر هـم مـن
أسائه وصـفاته ،ونعمـه وإحسـانه ،فسـبحوا بحمـده:
[النر.]٠/

فســبحان الغنــي احميــد  ،الكثــر احمــد لعبــاده امطيعــن لــه ،الكثــر احمــد جالــه ومالــه،
وأسائه وصفاته ،امحمود من ميع خلقه عى كاله وميل إحسانه.

واحمد أوسع الصفات ،وأعم امدائح ،وسبل معرفة موجباته كثرة واسعة.
فجميع أساء اه وصفاته  ،وأفعاله وأحكامه  ،وآياته وخلوقاته  ،كلها شاهدة بوحدانية
اه ،موجبـ ــة حمـ ــده ،دالـ ــة عـ ــى جالـ ــه ومالـ ــه :
[احجر .]99-98/

واعلم أن أقرب طريق وأعظمه وأجله وأشمله معاي احميد ي حق الـرب احميـد  ،حصـل

للعبد عن طريق معرفة أساء اه وصفاته وأفعاله ،اجتاع ما تفرق ي العام ي معانيها.

فمن أعظم النعم،وأج ّل الكرامات أن كان لنا إله حق حي قيوم  ،أساؤه كلها حسنى،
وصفاته كلها عليا ،إله عظيم ،ورب كريم ،حرت األباب ي أدنى العلم بمعرفته،

وخشعت العقول والقلوب لعز جاله ،وخضعت اخائق لعظمة شأنه :
[الزمر . ]6٠/

خلق  أكر يء وهو العرش العظيم الذي استوى عليه برمته ،وخلق أصغر يء
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وهي الذرة ،وخلق بن هذا وهذا خلوقات عظيمة ا يقدر عليها إا هو ،وا يعلمها إا هو،

وا حصيها إا هو ،وا يدبرها إا هو  ،فله احمد والشكر :
[الزمر . ]6٠-6١/

وله احمد كثر ًا أن كان لنا رب وإله واحد  ،ا ريك له وا مثل له  ،ليس له ريك ي ملكه

ي التدبر ،وليس له من حجبه عن داعيه وسائليه  ،فله احمد أن جعل امـلك واخلق واأمر
كله له ،وإا حصل فساد عظيم :
[اأنبياء .]١١/

واحمد ه رب العامن  ،مد ًا كثر ًا ا حد له،وا منتهى مداه ،أن جعلنا عبيد ًا لرب عظـيم ،
وإلــه حــي قيــوم واحــد ،وم جعلنــا عبيــد ًا ملــوكن لرــكاء متشاكســن  ،ا نــدري مــن نــري
م ــنهم  ،وا نق ــدر ع ــى حم ــل أوام ــرهم :

ﰀ

[الزمر .]١9/

ومن منن ربنا العظام  ،ونعمه اجسام التـي يسـتحق عليهـا احمـد والشـكر أن كـان ربنـا عزيـز ًا ا
يضام  ،منيع ًا ا يرام  ،أحد صمد  ،ا حتاج إى أحد  ،وم يكن له كفو ًا أحد.
ا يعج ــزه يء ،وا يغلبـ ـه يء ،وا يق ــوم ل ــه يء ،مال ــك امل ــك واملك ــوت ،ورب الع ــزة
واجروت ،فسـبح بحمـده  ،وكـره بكـرة وأصـي ً
ا:

[اإراء . ]٢٢٢/

وه احمد كا ينبغي جال وجهه  ،وعظـيم سـلطانه  ،عـى مـا أنعـم بـه علينـا مـن الـنعم التـي ا

تعــد وا حىــ ،ومــا أســداه إلينــا مــن الــنعم الظــاهرة والباطنــة  ،مــن جزيــل مواهبــه ،وميــل
إحسانه ،وكريم أياديـه :

[لقان . ]١٠/

فل ــه احم ــد كل ــه ع ــى إجاب ــة دع ــوة امض ــطرين ..وكش ــف كـ ـرب امك ــروبن ..وقب ــول توب ــة

التــائبن ..وإجابــة الســائلن  ،وإطعــام اخلــق أمعــن :
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[ النمل . ]6١ /

وله احمد كثر ًا عى ما جود به من النعم قبل سؤاها ،ويدفع امحـن قبـل حلوهـا ،وحمـي
عباده عن مراتع اآثام:
[ النمل . ] 59 /

وله احمد كثر ًا عى ما يري به عباده بأحسن األطاف ،ويبلغهم ما ينفعهم من ذلك ما ا
يبلغه اآمال ،وهدهم برمته إى سبل السام :

[ امائدة .]٢6-٢5/

فســبحان العزيــز احميــد الــذي يتحبــب إى خلقــه بــالنعم وهــو الغنــي عــنهم ،وهــم يتبغضــون إليــه

بامعــاي مــع فقــرهم إليــه ،ومــع ذلــك يــدعوهم إليــه ،وينــادهم بأحــب اأســاء إليــه :
[آل عمران .]٢٠١/

وسبحانه الكريم الرحيم الذي أكمل لنا الدين  ،وأجزل لنـا الثـواب ،الـوي احميـد الـذي اختـار

لعبــاده أحســن اأديــان ،وأحســن اأعــال ،وأحســن اأخــاق:
[ امائدة . ] ٠/

ويعط ــي م ـ ن أحس ــن العم ــل أحس ــن امن ــازل ي اجن ــة :

[يونس .]١6/

فا ألطف خطاب اه ي القرآن هذه اأمة ي وعظه إياهم بالتعريض ،وحثه هم بالتحريض ،

وتربيته هم بقص ما أصاب من قبلهم ،وبشارهم با أعدهم من النعيم ،وإكرامهم بعدم
مواجهتهم بخطاب الوعيد ،ومضاعفة ثواهم إكرام ًا هم ،والعفو عن سيئاهم رمة هم ؛

أهم خر اأمم ،وورثة الرسل ي الدعوة إى اه ،والعمل بالرع :

[ آل عمران .]٢٢٠/

واعلم رمـك اه  ،أن مـن م جـد طعـم هـذه اأذكـار واأفكـار وامعـارف عنـد تـاوة كتـاب
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اه  ، فعليــه أن يعــالج قلبــه بــالتقوى ،ويكثــر مــن الــدعاء بــأن حــي اه قلبــه ،وأن يصــحح لــه
سمعه وبره:

[ ق .]٠٠ /

واعلم ّنور اه بصرتك بالعلم واإيـان أن اه خـتص برمتـه مـن يشـاء ،ويقصـد بعذابـه مـن

يش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء :

ﰚ [النساء. ]٠9/

فاأول فضله ..والثاي عدله ..وهو امحمود عى هذا وهذا.
ف ــام ؤمنون بفض ــله ورمت ــه خصوص ــون ،والكف ــار بعدل ــه مقص ــودون ،ولك ــل واح ــد م ــن
اأمرين قسطه من احكمـة والرمـة :

[ آل عمران. ]٢١9/

فــاابتاء كلــه خــر للمــؤمنن ،ورمــة للمــوقنن  ،يصــح بــه توحيــدهم  ،وتك َف ـر بــه ســيئاهم ،
وترفع به درجاهم ،فل ّله احمد والشكر وامنة.
فهؤاء بالنعمة يسعدون ،وبامحنة يربون ،وبالعلم هتدون ،وباإيان يصلون ،وبالعمل

الصالح يصعدون :
[ الزمر. ]٢8-٢٠/

فس ــبحان م ــن خلقه ــم للخ ــرات  ،وأع ــدها ه ــم  ،واس ــتعملهم ب ــا يوص ــلهم إلي ــه وإى رض ــوانه
واجن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :

[ اأنبياء. ]9٠/

وه ــؤاء إن أص ــابتهم نعم ــة ش ــكروا ره ــم عليه ــا ،واس ــتعانوا ه ــا ع ــى طاعت ــه ،وإن أص ــاهم

مكروه صروا عى ما قدر اه عليهم ،فعوضهم عنها العوض اأكر ،وجازاهم عليها اجزاء
اأعظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم :

[التوبة. ]5٢/

فهم ي كل حال يربحون عى رهم ي كل نعمة وباء  ،وي كل طاعة ومعصية :
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[ الذاريات. ]٢9-٢5/

وعن صهيب  قال  :قال رسول اه ﷺ  « :عجب ًا أمر امؤمن إ َن أمره ك َله خر وليس
راء صر فكان خر ًا
راء شكر فكان خر ًا له وإن أصابته َ
ذاك أحد إ َا للمؤمن إن أصابته َ

له » أخرجه مسلم(.)٢

واعلــم أن اه لطيــف خبــر  ،حمــود عــى ميــع أفعالــه ،يـنعم عــى العبــد ي الــدنيا بالعطايــا،

فإذا اسرجعها منه كانت له من عطايا اآخرة.

وهذا ر ّغب اه عباده امؤمنن بالصر عى امصائب  ،ووعدهم عى ذلك بجزيل اأجر :

[البقرة .]٢5٠-٢55 /

فهؤاء أهل فضله وإحسانه  ،جعلنا اه وإياكم منهم .
أما من أو قع اه عليهم عدله  ،فجعل قسمهم الكفر وأنواع امعاي ،والتقلب ي مساخطه

وغضبه ،نعوذ باه من ذلك.

فهؤاء ملكه وعبيده ،خلقهم ليظهر هم جده ،ويقيم هم أمره ،ويتم هم كلمته ،ويصدق
هم قوله ،فصاروا كفار ًا بعد إقامة احجة عليهم ،وبعث الرسل إليهم ،فأوجدهم ليظهر هم
عدله ،وعزة ملكه ،وكال جروته :

[النحل. ]٠٠-٠6/

فسبحان من حجب الكفار عنـه بـأغلظ حجـاب ،فسـكنوا عـن نـوره ي الظلـات ،ليـتم علـيهم

أمـ ــره ،وينفـ ــذ فـ ــيهم حكمـ ــه :
( )٢أخرجه مسلم برقم (.)١999

٤٠٠

[اأنعام.]٢١5/

فلله احمد عـى نعمـه السـابغة ،ولـه احمـد عـى أحكامـه العادلـة:
[ امائدة .]5٠/

وسبحان احكيم العليم  ،الذي خلق ي الدنيا إبليس وجنوده ،وخلق الكفـار والفجـار ،وخلـق

امؤذيات من العقارب  ،واحيات  ،والسـباع  ،وخسـيس احرـات  ،واأشـواك واحشـائش ،
والروائح الكرهات.

خلــق كــل ذلــك إظهــار ًا لكــال قدرتــه ،وإبــراز ًا مــا ي دار عذابــه مــن الكرهــات وامؤمــات ،
وامتحان ًا لعباده بامري وغر امري ؛ ليعلم من يـرك ذلـك  ،ويتحمـل ذلـك  ،ويسـر إليـه :

ﯿ

[اأنبياء .]٠5/

فلكل خلوق حكمة ..ولكل تدبر حكمـة ..ي ـحمد عليهـا الـرب : 
[غافر .]65/

واعلم وفقك اه معرفة املك واملكوت أن اه خلق خلقه ثاث دور:
اأوى :اجنة دار السام ،خلقها اه لطالبي رضاه ،العاملن بطاعته.
خلق فيها كل يء مري ،ومأها بكل حبوب ،وساق إليها كل مؤمن :
[ الزمر .]٠٠ /

الثانية :النار دار العذاب  ،خلقها اه من كفر به وأغضبه وأسخطه  ،وعمل بمعصيته.
خلق فيها كل كريه ،ومأها بكل مؤذ ،وس َعرها بكل حرق ،وساق إليها كل كافر
ومستكر  ،وفاجر وفاسق :

٤٠٢

[الزمر .]٠١-٠٢/

الثالثة  :خلق سبحانه الدنيا دار سجن لعباده  ،لينظر كيف يعملون ،وأي دار يبتغون.

وأخـرج  إى هـذه الــدار مـن دار رمتــه مـا شــاء أن يفتحـه منهــا بامـاء مــن الفواكـه والــثار
وغرها من النعم التي ا تعد وا حى .

وأخــرج إليهــا مــن دار ســخطه كــل كريــه ومــؤذ ومــؤم  ،وفيح ـ ًا مــن نــار جهــنم خــرج كــل عــام

مرتن ،نفس ي الصيف وهو شدة احر  ،ونفس ي الشتاء وهو شدة الرد.

عن أي هريرة  قال :قال :رسول اه ﷺ  « :اشتكت النَار إى ر ِها فقالت ر ِب أكل بعي
بعض ًا ،فأذن هـا بنفسـن  ،نفـس ي ِ
الصـيف  ،فأشـد مـا لـدون مـن اح ِـر ،
الشـتاء  ،ونفـس ي َ

الزمهرير» متفق عليه(.)٢
وأشد ما لدون من َ

وخلـق اجبـار سـبحانه ذلـك كلـه ليـدل عـى كـال قدرتـه ،وقـوة سـلطانه  ،وعظمـة ملكــه،

وكال أسائه وصفاته.

خلق ذلك كله،وقدَ ره وأظهره  ،بقسط معلوم  ،وقدر موزون  ،وحكمة بالغة :
[القمر .]5٠-٤9 /

فسبحان من خ َلص اجنة من الرـ كلـه ،وجعـل فيهـا اخـر كلـه بحـذافره ،وخ َلـص النـار مـن
اخر كله ،وجعل فيها الر كله بحذافره.

ومــزج ي هــذه الــدار الــدنيا بــن اخــر والرــ ،واحــق والباطــل ،واحلــو وامــر ،وامحبــوب

وامكروه ،والطيب واخبيث  ،وامؤمن والكافر  ،وامطيع والعاي.

يسهل للمؤمنن مقاصد اخرات :
وأظهر من رمته ي هذا الدار ما يشهد بتوحيده،وجعل فيها ما ِ

( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ، )١٠6٠واللفظ له ،ومسلم برقم (.)6٢٠

٤٠١

[نوح.]١٠-٢5/

وأظهر قدرة اخالق  ،وعجز امخلوق ؛ تسهي ً
ا لتحقيق التوحيد له وحده ا ريك له :

[لقان. ]٢٢-٢٠/

وقــد خلــق املــك القــادر لكــل إنســان قرـ ًا ي اجنــة لــو آمــن ،وســجن ًا ي النــار لــو كفــر ،ثــم بعــد
البعث يرث امؤمنون منازل الكفار ي اجنة ،ويرث الكفار منازل امؤمنن ي النار.

عــن أي هريــرة  قــال  :قــال رســول اه ﷺ  « :مــا مــنكم مــن أحــد إ َا لــه منــزان  :منــزل ي اجنَــة ،
ومنــزل ي النَــار  ،فــإذا مــات فــدخل النَــار ورث أهــل اجنَــة منزلــه  ،فــذلك قولــه تعــاى
» أخرجه ابن ماجه(. )٢

فســبحان احكــيم العلــيم الــذي جعــل امصــائب كلهــا رمــة لعبــاده امــؤمنن ،خصــهم هــا،
وأنعــم هــا علــيهم ،تــذكر ًا هــم وخويف ـ ًا  ،ينــبههم هــا عنــد غفلــتهم ،فــإذا رأوا النــار تــذكروا
جهنم ،وإذا رأوا امكاره تذكروا ما أمامهم من العذاب.

فامصائب وامكاره نعم توقظ العباد لسلوك سبيل الرشاد والنجاة ،فيعملون با حبـه رهـم

ويرضــاه؛ لينــالوا بــذلك دار اأمــان والســام:

[التوبة .]5٢/

فســبحان مــن ســاق لعبــاده الــنعم بصــورة امصــائب ،وجــزاهم عــى الصــر عــى ذلــك بــأجزل

اأجر :

[الزمر .]٢٠/

فنعيم الدنيا ورورها  ،وثارها وخراها  ،يذ ِكرهم بنعيم اجنة  ،فينشطوا للطاعات .
ومؤمات الدنيا وعقارها تذ ِكرهم بعذاب النار وعقارها  ،فيكفون عن امعاي .

وبضــيق الــدنيا وظلمتهــا يتــذكرون ضــيق النــار وظلمتهــا  ،ويتــذكرون بــأمراض الــدنيا وآامهــا
( )٢صحيح/أخرجه ابن ماجه برقم (.)٤٠٤٢

٤٠٠

وأوجاعها ما ي النار من ذلك.
وما ي الدنيا من امرض واجوع والعطش  ،واهم واحزن  ،يذكرهم با ي النار من أنواع العذاب :

[البقرة .]٢5٠-٢55/

إذا فهمت هذا فاعلم أن كل حبوب للنفس خلقـه اه ي الـدنيا ليـذ ِكر العبـد بـامحبوب اأعـى ي

اآخرة ،وكل مكروه ي الدنيا خلقه اه ليذ ِكره بامكروه ي اآخرة.

وكل يء من امصائب سبيل حصول امحبوب ي الدنيا واآخرة.
حكمة بالغة  ..وسنة ماضية ..ونعمه سابغة :
[اإنسان. ]٠٢-١9/

واعلــم رمــك اه أن كــل يء خلقــه اه فهــو ملكــه  ،يفعــل بــه مــا يشــاء ،وهــو فــيا يفعلــه بــا

يملك بن أمرين  ،يقتي كل واحد منها احمد ه وحده ا ريك له.

فــإذا فعــل ســبحانه مالــه فعلــه فهــو عــدل  ،والعــدل مــد ؛ أن مــن حــق املــك التصـ ـرف ي

ملكه با شاء كيف شاء.

يعطي من يشاء ..ويمنع من يشاء ..ويقدم من يشاء ..ويؤخر من يشاء.
وفضل فهو فضل وإحسان ،وهو مد عى مد ،وإن منع فهو عدل ،والعدل
فإن أعطى وقدَ م َ
مد ،ومن يرد اه به خر ًا يفقهه ي الدين:
[حمد . ]٢9/

فــإن تعثــرت قــدمك فلــم تصــعد إى معرفــة مــا عــز عليــك  ،فاســأل ربــك أن ينـ ِـور قلبــك بنــور
اإيان والقرآن :

[ طه .]٢٢٤/

٤٠٤

فسبحان من حمده ميع خلوقاته ،وله احمد ي اأوى واآخرة.
واعلــم أن ريــان احمــد ي امخلوقــات ،وظهــور آثــاره ي الكائنــات ،أمــر مشــهود باأبصــار

والبصائر  ،تشهد به الذرات  ،والريات  ،وكافة امخلوقات .

فلله احمد عى إحسانه ،وله احمد عى مـا لـه مـن اأسـاء احسـنى ،والصـفات العـى ،

وامث ـ ـ ـ ـ ــل اأع ـ ـ ـ ـ ــى :

[اإراء. ]٤٤/

أما مده عى إحسانه  ،فكل نعمة من نعمه التـي ا حىـ موجبـة حمـده سـبحانه
[النحل .]5٠/

أما مده سبحانه عـى مالـه مـن اأسـاء احسـنى  ،والصـفات العـى فـذلك أعظـم وأوسـع،

وهو ظاهر متواتر ي القرآن والسنة.

فقــد مــد  نفســه ي كتابــه عــى ربوبيتــه للعــامن فقــال :
[الفاحة.]٤–١/

ومد نفسه عـى كـال أسـائه وصـفاته فقـال :
ومد نفسـه  عـى وحدانيتـه وألوهيتـه فقـال :
[غافر . ]65/

ومد نفسه عى عظمة ملكه وغناه فقال :

[سبأ . ]٢/

ومد نفسه عى نعمة إنزال القرآن عى عباده فقال :
[الكهف .] ١-٢/

ومد نفسـه عـى كالـه وتنزهـه عـن العيـوب والنقـائص فقـال :
٤٠5

[اجاثية . ]٠٠-٠6/

[ اإراء .]٢٢٢/

ومــد نفســه عــى خلقــه العــام العلــوي والســفي فقــال :

[ اأنعام .]٢/

فسبحانه ما أعظم شأنه ،وما أحسن خلقه ،وما أعظم قدرته ،وما أمل إحسانه ،وما أوسع

غناه :

[ غافر . ]65-6٤/

واعلــم أن اه  إنــا خلــق العــام كلــه لــه ،وأجــل أن يظهــر لعبــاده عظمــة قدرتــه ،وســعة علمــه،
وجال ــه وكريائ ــه ،وعظ ــيم س ــلطانه ،وجزي ــل نعم ــه ،وس ــعة رمت ــه ،وعف ــوه ورمت ــه ،وعظم ــة

أسائه وصفاته وأفعاله.

وإذا عرف الناس ذلك عظموا رهم وأحبوه  ،وعبدوه  ،وأطاعوه:
[الطاق .]٢١/

 التعبد ه  باسمه احميد :

اعلم رمك اه أن ربك العظيم لـه املـك كلـه ،ولـه اخلـق كلـه ،ولـه اأمـر كلـه ،ولـه احمـد

كله  ،وإليه يرجع اأمر كله .

فاجتهد وفقك اه حسن عبادته أن تعمل با حبه ويرضاه ،وا تأت من اأقوال واأفعال

واأخاق إا ما حمدك عليه ربك احميد امجيد  ،ويثيبك عليه :
[النحل.]9٠/

ام ــد رب ــك ع ــى ك ــل نعم ــة أنع ــم ه ــا علي ــك وع ــى غ ــرك ..وام ــده ع ــى نعم ــه الظ ــاهرة

والباطنــة ..وامــده عــى نعمــة الرــاء والرــاء ..وامــده عــى دفــع الــباء ..وامــد ربــك

العزيــز الكــريم بامحامــد كلهــا ،وج ِ ـده بامجــد كلــه ،فهــو أهــل أن يـ ـحمد ،وأهــل أن يـ ـعبد،
٤٠6

السـموات ومـلء اأرض  ،ومـا بيـنها ومـلء مـا
وأهل أن يطـاع « :ال َله َـم ر َبنـا لـك احمـد مـلء َ

شئت من يء بعد » متفق عليه(.)٢

واعلم بأن اه يرى عن عبده إذا مده عى أكلة أو ربة  ،فا يفوتك ذلك .

عــن أنــس بــن مالــك  قــال  :قــال رســول اه ﷺ  «:إ َن اه لــرى عــن العبــد أن يأكــل اأكلــة

الربة فيحمده عليها »أخرجه مسلم(.)١
فيحمده عليها  ،أو يرب َ

واعلم بأن احمد والذكر أحب يء إى اه ،وأعظمه أجر ًا  ،فاذكر ربك كثر ًا  ،وامده
كثر ًا ،واصر عى ما أصابك  ،حبك ربك وحمدك :

[طه. ]٢٠٢-٢٠٠/

وعــن ســمرة بــن جنــدب قــال :قــال رســول اه ﷺ  « :أحــب الكــام إى اه أربــع  :ســبحان اه ،
واحمد ه  ،وا إله إ َا اه  ،واه أكر » أخرجه مسلم(. )3
وامد ربك ي ميع أحوالك  ،ي ليلك وهارك  ،تنال أجر ًا عظي ً
ا  ،وثواب ًا جزي ً
ا.

عن أبى مالك اأشعرى  قال:قال رسول اه ﷺ  « :الطهور شطر اإيان واحمد ه مأ

اميزان » أخرجه مسلم(.)4

وتــذكر مــن عظمــة اه وأســائه وصــفاته مــا تقــدر عليــه  ،يمتلــئ قلبــك إجــااً لــه  ،وتعظــي ً
ا لــه ،
وتكبر ًا له .
وتذكر نعمه وإحسانه يمتلئ قلبك حب ًا له  ،وثنا ًء عليه ،ومد ًا له.

ثم أطلـق لسـانك بحمـده ،وأرسـل جوارحـك بطاعتـه ،وقلبـك خاشـع حـار بـن يديـه

( )٢متفق عليه ,أخرجه البخاري رقم ( ،)٠95ومسلم برقم (.)٤٠8
( )١أخرجه مسلم برقم (.)١٠٠٤
( )٠أخرجه مسلم برقم (.)١٤٠٠
( )٤أخرجه مسلم برقم (.)١١٠

٤٠٠

[السجدة .]٢5/

فلله احمد كثر ًا كا يـنعم كثـر ًا  ،وكـا يعفـو كثـر ًا  ،وكـا حلـم كثـر ًا  ،وكـا يشـكر كثـر ًا  ،وكـا
يرحم كثر ًا.
ولـه احمـد عـى مـا وفـق للحمـد ،وقبـل احمـد ،وأجـزل أجـر احمـد

[اجاثية .]٠٠-٠6/

واحمد ه الذي أرسل إلينا أفضل رسله  ..وأنزل علينا أحسن كتبه ..ورع لنا أفضل رائع

دينه:

[ امائدة . ] ٠/

واحمد ه الذي أكمل ي خلوقاته حججه  ،وأبان ها عظيم قدرته  ،وأظهر ها شواهد وحدانيته
[الروم . ]١١/

واحمد ه الذي جاله وماله غاب عن احواس فبطن  ،وظهر للعقـول فعلـن ،اأول فلـيس

قبلــه يء واآخــر فلــيس بعــده يء ،والظــاهر فلــيس فوقــه يء ،والبــاطن فلــيس دونــه يء:
[ احديد . ] ٠ /

واحم ــد ه ال ــذي خل ــق اخل ــق كله ــم بقدرت ــه ،ودب ــرهم بمش ــيئته ،وقه ــرهم بقوت ــه ،ال ــذي ا

يعجزه يء ،وا يفوته يء.

واحم ــد ه ع ــى م ــا خل ــق وأم ــر ،واحم ــد ه ع ــى م ــا ر ونف ــع ،واحم ــد ه ع ــى م ــا أنع ــم

وأعطى .

احمد ه مد ًا كثر ًا ا انقطاع له ،واحمد ه مد ًا ا حـيط بكنهـه أحـد سـواه ،واحمـد ه مـد ًا

ا انفصــال لــه دون بلــوغ رضــاه :

[الفاحة.]٤-١/

احم ــد ه امح ــيط بك ــل يء علم ــه ،الناف ــذ ي مي ــع اخل ــق قض ــاؤه ،الع ــدل ي حكم ــه،
٤٠8

احكيم ي أمره ،الذي ا يعارض ي حكمه ،وا ريك له ي ملكه.
احمــد ه عــى النعمــة بــه ،واحمــد ه عــى النعمــة منــه ،واحمــد ه الــدائم عطــاؤه ،الواســع

رمته ،الدائم بره  ،العظيم إحسانه .

احمــد ه القــائم عــى كــل نفــس ،الرقيــب عــى كــل يء ،اجاعــل بعــد العرـ يرـ ًا ،وبعــد الكــرب
فرجـ ـ ـ ًا ،وبع ـ ــد اخ ـ ــوف أمن ـ ـ ـ ًا :
[غافر.]65/

احمد ه مد امع ِظم لربه ،امكر جاله ،العارف بمقداره ،الشاكر لنعائه ،الصابر عى

بائه :

[اأنفال.]٤-١/

ســبحان اه وبحمــده عــدد مــا خلــق وخلــق ،وعــدد مــا رزق ويــرزق ،وعــدد مــا رحــم ويــرحم ،
وعــدد مــا كــان ومــا ســيكون « ســبحان اه وبحمــده عــدد خلقــه ورضــا نفســه وزنــة عرشــه ومــداد

كلاته » أخرجه مسلم(.)٢

واعلم رمك اه أن احمد يكون بمعنى امدح ،ويكون بمعنى الشكر.
فالشكر يكون ي مقابلة اإحسان ،وامدح ي مقابلة معرفة أساء اه احسنى ،وصفاته

العى.

وحـمد ه هو ثناؤه عى نفسه ،وشكر الشاكرين له عى شهود النعم وامنعم.

واعلــم أن أفضــل الــنعم مــا أوص ــلك إى امــنعم  ، وأشــأم الــنعم م ــا شــغلك عنــه  ،ومــن اس ــتهدى

سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيهدى :

[احجر.]99-98:

( )٢أخرجه مسلم برقم (.)١٠١6

٤٠9

[الصافات .]٢8١-٢8٠/

الســموات
الســموات واأرض ومــن فــيه َن  ،ولــك احمــد لــك ملــك َ
« ال َلهـ َـم لــك احمــد أنــت قـ ِيم َ
السـموات واأرض ومــن فـيه َن  ،ولــك احمـد أنــت
واأرض ومـن فــيه َن  ،ولـك احمــد أنـت نــور َ

السموات واأرض،ولك احمد أنت احق  ،ووعدك احق  ،ولقـاؤك حـق  ،وقولـك حـق ،
ملك َ
الساعة حق.
واجنَة حق  ،والنَار حق  ،والنَبيون حق  ،ومـح َمد ﷺ حق  ،و َ

ال َله ـ َـم ل ــك أس ــلمت  ،وب ــك آمن ــت  ،وعلي ــك توكَل ــت  ،وإلي ــك أنب ــت  ،وب ــك خاص ــمت وإلي ــك
حاكمت ،فاغفر ي ما قدَ مت وما أ َخرت  ،ومـا أررت ومـا أعلنـت  ،أنـت امقـدِ م وأنـت امـؤ ِخر
ا إله إ َا أنت » متفق عليه(.)٢

اللهم لك احمد كا ينبغي جال وجهك  ،وعظيم سلطانك  ،و لك احمد باإسام ،

ولك احمد بالقرآن  ،ولك احمد بامعافاة  ،ولك احمد باأهل وامال.

احمد ه الواجب مده  ،احمد ه الدائم بره  ،احمد ه العظيم ملكه  ،احمد ه النافذ

أمره  ،احمد ه الشديد بطشه .

احمد ه الكبر اسمه  ،الكبر قدره  ،الكبر ملكه  ،الكبر إحسانه  ،الكبر ثوابه .

امقالة .III

امجيد

قال اه تعاى:

[هود.]٠٠/

مجـ ـد بالعظم ــة والكري ــاء ،
اه  ه ــو امجي ــد بأس ــائه احس ــنى  ،وص ــفاته الع ــى ،امجي ــد ال ــذي َ
( )٢متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)٠٤٤١واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٠69

٤٢٠

واجال واجال :

[طه.]8/

وهو سبحانه امجيد  ،الذي له املك واملكـوت ،ولـه اخلـق كلـه  ،ولـه اأمـر كلـه  ،العظـيم
الــذي ا أعظــم منــه  ،الكبــر الــذي ا أكــر منــه:

[املك.]٢/

وه ــو س ــبحانه امجي ــد الق ــادر ع ــى ك ــل يء  ،واس ــع الرم ــة وامغف ــرة  ،جزي ــل العط ــاء

واإحسان  ،الفعال ما يريد :

[ الروج.]٢6-٢١/

وهو سبحانه امجيد  ،الذي لـه امجـد كلـه ،امجيـد ي ميـع أقوالـه وأفعالـه ،اجميـل ي ذاتـه
وأسائه وصـفاته وأفعالـه ،اجزيـل ي عطائـه ونوالـه:
[غافر.]65/

وهو سبحانه امجيد العي العظيم  ،رفيـع الـدرجات  ،الـذي ا يـرى لعبـاده إا بـأرفع الـدرجات ،

وأحسـ ــن امنـ ــازل:

[غافر.]٢5/

مج ـد بجالــه
وهــو ســبحانه احميــد امجيــد الــذي لــه التعظــيم واإجــال ي قلــوب أوليائــه ،الــذي َ

وماله وإحسانه ،وج َده خلقه  ،لكال عظمته وجاله  ،وجزيل إنعامه ،فـ  « :سبحان ذي اجروت

واملكوت والكرياء والعظمة » أخرجه أبو داود والنسائي(.)٢

فسبحان الرب امجيد الـذي يمجـده وحمـده أهـل السـاء واأرض ،ذو امجـد والش ـرف والسـؤدد ،
والعــز والعظمــة والكري ــاء:

[اجاثية.]٠٠-٠6/

هو امجيد بأسائه وصفاته وأفعاله  ،امجيد العظيم الذي ا تقدر اأوهام قدره ،وا

تبلغ اأ لسن وصفه ،وا حِ اخائق ثناء عليه ،وا تستطيع إحصاء نعمه  ،وا
تقدر عى اإحاطة بجميع أسائه وصفاته وخلوقاته :

( )٢صحيح  /أخرجه أبو داود برقم ( ،)8٠٠والنسائي برقم (. )٢٠٤9

٤٢٢

[الزمر.]6٠/

مج ـد بكــل يء عظــيم ،امجيــد الــذي ا هايــة مجــده وجالــه
هــو ســبحانه امجيــد الــذي َ

وكريائه  ،وا حد ملكه وسلطانه  ،الذي جده عى قدر شأنه .

فلو كانت ميع اأشجار أقام ًا ،وميع البحار مداد ًا ،وميع اخائق ك َتاب ًا  ،أبد اآبدين،
م يبلغ اخلق إحصاء كلاته ،وا إحصاء خلقه ،وا إحصاء نعمه ،وم يبغلوا ما هو عليه ،

وم يؤدوا حقه من امدح واحمد والشكر :

[لقان.]١8-١6/

هو القوي العزيز امجيد  ،القادر عى كل يء ،الذي ا يعجزه يء  ،يفعل ما يشاء ،وحكم
ما يريد ،كل يء لعزته ذليل ،وكل أحد لكريائه خاضع ،بيده اخلق واأمر كله :

[اأعراف.]5٤/

كل اخلق أمره طائع ..وكلهم لسلطانه خاشع ..وكلهم إليـه راغـب ..وكلهـم منـه راهـب ،وكلهـم إليـه
راجـ ـ ـ ــع :

[ آل عمران.]8٠/

وهـو امجيـد القـوي الـذي ا يعجـزه يء  ،وكـل يء مسـتجيب إرادتـه فـور ًا  ،ومرـع إى
مش ـ ــيئته طوعـ ـ ـ ًا :
[ يس .]8٠ -8١ /

هو امجيد القـادر عـى كـل يء ،خلـق الكبـر والصـغر ،والكثـر والقليـل ،وكلـه عليـه سـواء يسـر:
[لقان.]١8/

٤٢١

فســبحان الــرب امجيــد الكــريم  ،العلــيم الــذي ا ينســى مــن ذكــره ،وا خيــب مــن دعــاه ،وا

يقطــع رجــاء مــن رجــاه ،العل ـيم بكــل يء ،الســميع لكــل يء ،البصــر بكــل يء:
[الشورى.]٢٠/

عرف أولياءه بتوحيده ،وأهم خلقه تسبيحه وحميده ،وأوله
وسبحان احميد امجيد الذي َ

القلوب بعبادته  ،وأنطق األسن بذكره ،واضطر العقول لتعظيمه ومجيده:
[ق.]8-6/

هو سبحانه امجيد العليم امحيط بكل يء.
يعلم مثاقيل اجبال ..ومكاييل البحار ..وعدد قطـر اأمطـار ..وعـدد ورق اأشـجار ..وعـدد
ذرات الرمال ..وعدد اأرواح واأنفاس  ..وعدد احروف والكلات .

ويعلم ما ي الر والبحر ..وما أظلم عليه الليل ،وما أرق عليه النهار ،ا تواري منه ساء
ساء  ..وا أرض أرض ًا ،وا جبل ما ي وعره ،وا بحر ما ي قعره :
[ اأنعام.]59/

عظيم جيد ا تقاربه الظنون ،وا تدركه اأبصار ،وا تقابله العيون ،وا حيط به العقول  ،وا
تكيفه اأوهام :

[اأنعام.]٢٠٠-٢٠١/

رب جيد عظيم  ،نور وجهه مأ الكون كله:

ظهــر للبصــائر والعقــول ظهــور ًا أبــن مــن الشــمس ي رابعــةالنهار :
[احديد. ]٠/

واحتجــب بعظمتــه ونــوره عــن اأبصــار فــا تــراه ي الــدنيا أب ــد ًا :
[اأنعام. ]٢٠٠/

٤٢٠

[النور.]٠5/

وعن أي ذر قال:سألت رسول اه ﷺ:هل رأيت ربك؟ قال«:نور أنَى أراه »أخرجه مسلم(.) ٢
فسبحان امجيد الذي يفعل ما يشاء وحده ا ريك له.

حيــي ويميــت ..ويعــز ويــذل ..ويكــرم وهــن ...ويعطــي ويمنــع ..ويرفــع وخفــض ..ويعفــو
وينتقم  ..وهدي ويضل  ..وينر وخذل  ..ويبسط ويقبض.

واه  هــو الــرب امجيــد احــق  ،عظــيم اأســاء والصــفات  ،عظــيم املــك والســلطان ،عظــيم

النعم واإحسان  ،عظيم اخلق واأمر  ،عظيم الثواب والعقاب.

أساؤه كلها جد  ..وصفاته كلها جد  ،وأفعاله كلها جد  ،والقرآن كله حميد ومجيد ،

وتعظيم وتكبر  ،وتسبيح للرب امجيد :

[احر.]١٤-١١/

والصاة كلها تعظيم وتكبر،وحميد ومجيد ،وتسبيح للحميـد امجيـد ،أهـل الثنـاء وامجـد كلـه ،

رعها لعباده ليتصلوا به بأحسن الصفات  ،واأقوال  ،واأفعال.

فأوهـ ــا مجيـ ــد للـ ــرب  .. وأوسـ ــطها مجيـ ــد ..وقيامهـ ــا مجيـ ــد  ..وركوعهـ ــا مجيـ ــد ..

وسجودها مجيد ..وجلوسها مجيد  ..وأقواها مجيد .

ففــي أول الصــاة التكبــر وااســتفتاح كلــه مجيــد  ،وي الركــوع ومــا بعــده تســبيح وحميــد

ومجيد  ،وي السجود كذلك تسبيح وحميد ومجيد  ،وي اجلوس دعاء وثناء ،وحميد

ومجيد.

وهذا فرضها اه عى عباده كل يوم مس مرات  ،ور َغب ي اإكثار من نوافلهـا  ،ورعهـا

ي أحــوال ختلفــة  ،وأمــر بامحافظــة عليهــا فقــال:
[البقرة.]١٠8 /

( )٢أخرجه مسلم برقم ( .) ٢٠8

٤٢٤

واه عز وجل هو امجيد ذو العرش امجيد.
والعرش أكر امخلوقات وأعظمها  ،وأوسعها وأعاها  ،وأرفعها وأكرمها .
خلقـ ــه القـ ــوي العزيـ ــز بقدرتـ ــه  ،واسـ ــتوى عليـ ــه برمتـ ــه كـ ــا قـ ــال سـ ــبحانه :
[طه.]5 /

واعلم هداك اه معرفته  ،أن الفكر وااعتبار ي أساء اه وصفاته وأفعاله من أعظم أعال

القلوب التي يقوى ها توحيد العبد  ،ويزيد إيانه  ،وخشع قلبه  ،وحسن عبادته :

ﯜ

[النحل.]5٠-٤8/

ف ــالنظر والتفك ــر ي ه ــذا املك ــوت العظ ــيم ،وي مي ــع م ــا خل ــق اه ي ه ــذه ال ــدنيا ،كل ــه

منصوب لاعتبار ،وبه يرتفع العبد درجات إى علـم الغيـب امكنـون ،الـذي يـدرك ي الـدنيا

ب ــالقلوب ،وي ــرى ي اآخ ــرة بالعي ــان:

[اأعراف.]٢85 /

وقد أمرنا امجيد سبحانه بالنظر ي ميع املكوت ؛ لنرى ونعلم كال جده وعظمته

فقال:

[يونس.]٢٠٢ /

واعل ــم رم ــك اه أن ــك إذا نظ ــرت بن ــور إيان ــك  ،مس ــتعين ًا برب ــك  ،ي أق ــل امخلوق ــات جرمـ ـ ًا ،
وأصــغرها حج ـ ً
ا كاخردلــة والــذرة والبعوضــة ،رأيــت مــا يــدفع الشــك  ،ويزيــل الرــك  ،وحقــق

التوحيد للواحد اأحد ،من اآيات البـاهرات ،والراهـن السـاطعات القاطعـات :
[اجاثية.]6 /

أقام اه هذه امخلوقات واآيـات ي السـاء واأرض لاعتبـار ي ملكوتـه  ،مقـام فحـوى
اخطاب ي كتابه ؛ تنبيه ًا للمبتدئ من أوليائـه ،وتـذكرة للمنتهـي :
[النور.]٤٤ /

٤٢5

وإذا كــان خلــق الصــغر يــدل عــى عظمــة ربــه  ،فــالكبر واأعــى مــن خلوقاتــه أعظــم دالــة،
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهادة:

[غافر.]5٠ /

فسبحان املك العظيم  ،الذي خلق الكبر والصغر ،وخلـق العـاي والسـافل  ،وجعـل الكـل
من دائل توحيده ،وعبد ًا من عبيده  ،يأمر بأمره  ،ويسبح بحمده.
وم ـن ن ـ َور اه قلبــه بن ــور اإيــان  ،ارتق ــى بعقل ــه مــن ع ــام الشــهادة إى ع ــام الغيــب ،ف ــرأى الص ــور

ببره ،ورأى امصور بقلبه ،ورأى العظيم سبحانه يفعل ي ملكه ما يشاء.

ورأى بعقله أنه كلا ع َظم امخلوق عظم قدره ،وكلا عا حله قويت شهادته ،وكلا
قرب من خالقه عظمت عليه نعمته ،ونال بركته ،وخصه بمزيد كرمه :

[آل عمران. ]٢9٢-٢9٠/

وهــذه امعــارف يــذوق القلــب والعقــل  ،والســمع والبر ـ  ،حــاوة امعرفــة  ،وطعــم اإيــان،

ويــرى ربــه خلــق ويــدبر وحــده ا ريــك لــه :

[حمد.]٢9/

فرى القلب صمود امخلوقات كلها إى رها،ويشـاهد استسـام امخلوقـات كلهـا لعـزة الكريـاء ،
ويس ـ ــمع أص ـ ــوات امخلوق ـ ــات خط ـ ــب بالتوحي ـ ــد ،ه ـ ــا زج ـ ـل بالتس ـ ــبيح والتق ـ ــديس ،والتحمي ـ ــد
والتمجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد :

[اإراء.]٤٤/

 التعبد ه  باسمه امجيد:

اه  هو امجيد الذي له امجد كله،والكرياء كله،واملك كله،واخلق كله ،واأمر كله.
وهو امجيد الذي يستحق التحميد والتمجيد ،أهل الثناء وامجد ،احق امعبـود ي السـاء
٤٢6

واأرض:

[الزخرف.]8٤ /

فمجد ربـك العظـيم الـذي خلـق اخلـق ،وبسـط الـرزق  ،وف َـرج الكـرب  ،امغيـث وقـت الـباء ،
ِ
امعن ي البأساء  ،أهل الثقة والرجـاء  ،واحمـد والثنـاء :

[النمل.]6١/

وس ــبح بحم ــد رب ــك العظ ــيم ،ذو الع ــرش امجي ــد ،الفع ــال م ــا يري ــد:
[غافر.]٠ /

واعلم أن اه رفع قدرك باإسام ،ووفقك لعبادته ،وأنار قلبك بمعرفته ،فأكثر له من
التحميد والتمجيد لعلك ترى :
[اأحزاب.]٤٠-٤٢ /

عرفــك امجيــد بأســائه وصــفاته وأفعالــه  ،ودينــه ورعــه
وإذا َ
[مريم.]65 /

واذكــر امجيــد خلقــه ،وبـ ِـن هــم أســاءه وصــفاته ،وع ِلمهــم رعــه ،وعـ ِـرفهم بنعم ـه ليحمــدوه،

وعـ ِـرفهم بكريائــه ليكــروه  ،تكــن مــن العلــاء الربــانين:
[النحل.]٢١5 /

وأنفق ما آتاك ربك امجيد مـن مـال تـواي بـه الفقـر  ،أو علـم تع ِلـم بـه اجاهـل  ،أو خلـق حسـن

حلم به عى السفيه ،أو جاه تنفع به امحتاج ،أو قول تقيم به احق ،وتعدِ ل به امعوج.
وهذا حمدك امجيد ،وحمدك أهل السـاء ،وحمـدك أهـل اأرض :
[مريم.]96/

واعلــم رمــك اه وأســعدك ي الــدارين ،أن امــؤمن حقـ ًا مــن أعمــل نفســه ظــاهر ًا وباطنـ ًا بــا

يـ ــرى اه ،وهاه ـ ــا عـ ــا يس ـ ــخطه :

٤٢٠

[ التوبة. ]6٠-6١/

واعلــم أن كــل مــا أدركتــه ببصــرتك  ،أو شــاهدته ببرــك  ،مــن امخلوقــات الصــغرة والكبــرة  ،مــن
لـ ــدن العـ ــرش العظـ ــيم ،إى أصـ ــغر يء خلقـ ــه اه  ،كلهـ ــم عبيـ ــد أمثالـ ــك  ،لـ ــيس بأيـ ــدهم يء :
[الفرقان.]٠/

وإنا املك حق ًا هو الرب امجيد،ذو العرش امجيد ،ا إلـه إا هـو  ،رب كـل يء ومليكـه ،

القائم عى كل نفـس  ،وكـل مـا سـواه عبيـد لـه :

[الرعد. ]٠٠/

ف ــإى رب ــك احمي ــد امجي ــد فاج ــأ ،وعلي ــه فتوك ــل ،وإي ــاه فاس ــأل ،وا يش ــغلك عنـ ـه س ــواه:
[النمل.]٠9 /

ـ
وأحسـ ن العمــل مــن يــراك وا تــراه  ،واعبــده
وتــأدب رمــك اه بــآداب النظــر والتفكــر،

كأنك تراه  ،فإن م تكن تـراه فإنـه يـراك:

[ الشعراء.]١١٠-١٢٠/

واعتر بأدب سيد امعترين إبـراهيم ﷺ حـن نظـر بعـن اإنصـاف إى الكوكـب ،ثـم القمـر ،
ثــم الشــمس ،فلــا رأى عليهــا آثــار احــدث ،وســات الصــنع ،وقهــر التســخر:
[اأنعام.]٠6 /

فلا رآها خلوقات ملوكة ومقهورة بحكم الربوبية ،تعبد اه ي حراب العبودية،

خطاها وانصـرف عنها إى الذي فطرها قائ ً
ا:

ﯓ

[اأنعام.]٠9 /

فـافهم رمــك اه طريــق التوحيـد ،واســلك ســبيل امتقــن ،تكـن مــن الفــائزين ،فقـد ظهــر لــك اأمــر،

وبـ ــان لـ ــك الرشـ ــد :

[النور.]٠5 /

٤٢8

وانظــر رمــك اه بالبر ـ والبصــرة  ،تكــن عــى بصــرة :

[اأنعام.]٢٠٤ /

فطــوبى ومــا أدرك مــا طــوبى  ..لقلــوب عــرت ســاحات ام ـ ـلك واملكــوت  ،فأميطــت عنهــا

حجـ ب الغفلــة ،وانكشــفت هــا جــاري القــدرة ،فــرأت اخلــق واخــالق ،والصــور وامصــور،
وشاهدت اخالق البارئ امصور يفعل ي خلوقاته ما يشاء ،وهي مجده وتس ِبح بحمده.

فأفادها ذلك امعرفة التامة بالرب احميد امجيد ،والتعبد الصادق ،والنور امبن الذي ميزت

به املك من العبيد ،فا َتقته حق تقاته ،وعبدته كأها تراه :

[السجدة.]٢٠-٢5/

وم ترض لنفسها شغ ً
ا إا بطاعة املك اأعى فعبدته  ،فرفعها إى امقام اأسنى :
[امجادلة. ]٢٢/

ير اه لنا ولكم حسن معرفته ،وحسن عبادته وتقواه حتى نلقاه :
[آل عمران.]٢٠١ /

[آل عمران.]8/

الســام
« التَح َيــات ه و َ
الســام عليــك أهــا النَبــي ورمــة اه وبركاتــه َ
الصــلوات وال َط ِيبــات َ
الصــاحن  ،أشــهد أن ا إلــه إ َا اه وأشــهد أ َن م ـح َمدً ا عبــده ورســوله »
علينــا وعــى عبــاد اه َ

متفق عليه(.) ٢

« ال َلهـ َـم صـ ِـل عــى مـ ـح َمد وعــى آل مـ ـح َمد  ،كــا ص ـ َليت عــى إبــراهيم وعــى آل إبــراهيم ،
إ َنــك ميــد جيــد  ،ال َلهـ َـم بــارك عــى مـ ـح َمد وعــى آل مـ ـح َمد  ،كــا باركــت عــى إبــراهيم

( )٢متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)8٠٢ومسلم برقم (.)٤٠١

٤٢9

وعى آل إبراهيم إنَك ميد جيد » متفق عليه (.) ٢

اللهم يا مالك املك  ،يا خالق اخلق  ،يا ذا الطول واإنعام  ،يا فعااً ما تريد ،يا جيد  ،يا رب

العرش الكريم.

اللهم إنا نسألك اهدى والتقى  ،والعفاف والغنى  ،والفوز باجنة  ،والنجاة من النار  ،يا أرحم

الرامن.

اللهم اجعل خر عمري آخره  ،وخر عمي خوامه  ،وخر أيامي يوم ألقاك  ،يا رب

العامن.

امقالة.IV

الوي ..اموى

قـ ـ ـ ـ ــال اه تعـ ـ ـ ـ ــاى:

[الشورى.]١8 /

وقال اه تعاى:

[احج.]٠8 /

اه عـز وجــل هــو الــوي احــق  ،القريــب مــن خلقــه ،الــوي احميــد  ،الــذي يــواي ميــع خلقــه
( )٢متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )٠٠٠٠واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٤٠6

٤١٠

بالنعم  ،واأرزاق  ،والعافية  ،واإحسان  ،والعون  ،واهداية.
وهـو ســبحانه مــوى اخلــق أمعــن ،فهـو ســيدهم  ،ورهــم  ،وخــالقهم  ،ورازقهــم  ،ومــالكهم ،
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكمهم :

[الشورى.]١8 /

وهــو ســبحانه وي امــؤمنن الــذي يتــواهم باهدايــة واإرشــاد والنر ـ والتمكــن ،ويمــدهم

بعونـه وتوفيقـه ،وحفظهــم مـن أعــدائهم ،وينرـهم عــى مـن ظلمهــم:
[حمد.]٢٢ /

وهــو ســبحانه مــوى الــذين آمنــوا ،يم ِكـن هــم ي اأرض ،ويقيـ حاجــاهم ،وجيــب دعــاءهم،

الــذي يعتــزون بــه بــن أقــوامهم ،ويتوكلــون عليــه ي ميــع أمــورهم:
[النساء.]٤5 /

فســبحان الــوي احميــد الــذي تــوى خلقــه بحكمــه القــدري  ،فنفــذ فــيهم مــا شــاء مــن أن ــواع

التـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدبر والتر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيف :

[ آل عمران.]8٠/

ثــم تــواهم بــأمره الرــعي  ،فأرســل إلــيهم الرســل ،وأنــزل علــيهم الكتــب ،فمــنهم مــن آمــن،

وم ــنهم م ــن كف ــر ،ث ــم ردوا إى م ــواهم اح ــق  ،ليت ــوى احك ــم ف ــيهم ي ــوم القيام ــة ،ويثي ــبهم

ويعـ ــاقبهم حسـ ــب أعاهـ ــم:

[اأنعام.]6١ /

واه  هــو الــوي احميــد الــذي حــب أوليــاءه مــن اأنبيــاء وأتبــاعهم ،ويلطــف هــم ،ويعيــنهم

عـى طاعتــه ؛ أهــم تولــوه بــاإيان بــه ،وحســن عبادتــه ،فتــواهم بالنرـ والتمكــن والتوفيــق
ي ال ـ ـ ــدنيا ،وأس ـ ـ ــكنهم اجن ـ ـ ــة ي اآخ ـ ـ ــرة:

[ اأنعام. ]٢١٠-٢١6/

واه عز وجل وي من تـواه  ،واتبـع هـداه ،ومـن أعـرض عـن مـواه  ،واتبـع هـواه  ،سـلط اه عليـه
الش ـ ـ ــيطان فت ـ ـ ــواه وأغ ـ ـ ــواه :

٤١٢

[البقرة.]١5٠ /

وأولياء اه الـذين يتـواهم ي الـدنيا واآخـرة  ،هـم مـن اسـتقام عـى التوحيـد والعمـل الصـالح حتـى

امــوت ،فلهــم الســعادة ي الــدنيا واآخــرة :

[فصلت.]٠١-٠٠ /

ومن عرف مواه  ،وتوجه ي عبادته وحوائجه إى غر مواه  ،فقد خر دينه ودنيـاه:

[اأنعام.]٢5-٢٤ /

واعلم بأن اه هو املك الوي احق ،الذي له الواية العظمى عى خلقه ي العام العلوي،

والعــام الســفي ،والــدنيا واآخــرة ،وكــل يء حــت وايتــه :
[امائدة.]٢١٠/

فس ــبحان ال ــوي اح ــق  ،ال ــذي ي ــواي مي ــع خلق ــه ب ــالنعم  ،ويت ــوى م ــن ح ــب باهداي ــة إى

اإسام  ،ثم يغرس ي قلبه اإيان  ،ثـم حبـب لـه الطاعـات  ،ويك ِـره إليـه امعـاي  ،ويعينـه

عى ما فيه فاحه ي الـدنيا واآخـرة :
[احجرات.]٠ /

وسبحان الوي احميد الذي عصم وليه من الفتن ،ولطف به ي ميع أموره ،ثم قبضه
إليـ ـ ــه مؤمن ـ ـ ـ ًا بـ ـ ــه  ،مرضـ ـ ــي ًا عنـ ـ ــه :
[ يوس ــف /

.]٢٠٢

٤١١

والواية درجات  ،تنشأ وتعلـو بحسـب امعرفـة بأسـاء اه وصـفاته وأفعالـه ،والـذين صـدقوا

اه تواهم مواهم احق  ،فآمنوا بالغيب ،ثـم شـاهدوا الغيـوب التـي غابـت عـن غـرهم  ،ثـم
ارتق ــوا ي درج امق ــربن  ،فصـ ــاروا أعام ـ ـ ًا لله ــدى  ،يستضـ ــاء بن ــور علمهـ ــم :
[الزمر. ]٠٤-٠٠/

فســبحان مــن كشــف هــم احجــاب  ،حتــى صــار الغيــب عنــدهم شــهادة ،فبــاروا احــق،

وقربوا

من مواهم ،يقولون به ،ويأخذون به ،ويعطون به :
[املك. ]٢١/

فهم ي جزيل عطائه يتقلبون ،ا يشغلهم عنه شاغل ،وا يقطعهم عنه قاطع.
فسـبحان مـن ربـاهم وتــواهم  ..إن نطقـوا نطقـوا خــائفن  ..وإن سـكتوا سـكتوا وجلــن ..وإن
عملوا عملوا وجلن خائفن مشفقن من خشـية رهـم:

[ امؤمنون. ]6١-5٠/

فهــؤاء هــم اأوليــاء الصــادقون امقربــون ي اآخــرة ،ترتقــي عــى مــر اأيــام منــازهم ،وتتكامــل

فض ــائلهم ،رض ــوا ب ــاآخرة فم ــنعهم ره ــم م ــن ال ــدنيا ،وخلص ــهم لنفس ــه وجنت ــه :

[يونس.]6٤ -6١/

اللهــم اجعلنــا وإيــاكم ووالــدينا وذرياتنــا وأزواجنــا مــنهم  ،يــا وي امــؤمنن أنــت حســبنا ونعــم

الوكيل

[اأعراف.]٢55/

 التعبد ه  باسمه الوي:

اعل ــم وفق ــك اه للتعب ــد ل ــه ب ــا حب ــه ويرض ــاه  ،أن الواي ــة انتس ــاب إى م ــواك ال ــذي ه ــداك ،
٤١٠

بأساء حسنة من أسائه احسـنى  ،واتصـاف بصـفات كريمـة مـن صـفاته العليـا ،مـع إقـرار منـك

بــرق العبوديــة لــه ،وتوجيــه العمــل إليــه بخــالص الوحدانيــة  ،وانقطــاع إليــه بالكليــة  ،وتعظــيم لــه ،
وح ــب ل ــه  ،وق ــرب من ــه ي ح ــال النعم ــة والبلي ــة :

[ اأحزاب. ]٠5/

فاه كريم حـب مـن عبـاده حصـيل صـفاته التـي تليـق هـم  ،ليكـرمهم يـوم القيامـة بجزيـل

ثوابه  ،ومن أجل هذا أعلنها ي كتابـه  ،ودعـا عبـاده إى ااتصـاف هـا  ،ودعائـه هـا ف قـال :
[ اأعراف .] ٢8٠ /

وم ن ر زقه موا ه ذلك نال الرف اأعى ،وفاز بامقام اأسنى ي الدنيا واآخرة :
[النحل. ]9٠/

واعلم رمك اه أن من عامات قبولك ي أوليائه : 
أن يصونك عن الذل لغره ..ويكفيك ما أمك  ..ويؤ ِمنك من سواه حتـى ا خـاف غـره..

وا ترجو إا إياه ..وا تستعن إا به ..وا تسأل إا إياه.

وأن يعين ــك ع ــى نفس ــك ..وحي ــي قلب ــك ب ــاإيان ..ويش ــغل لس ــانك ب ــذكره ..ويس ــتعمل

جوارحك بطاعته ..ويرف أوقاتك بالتقرب إليه.

وجعل لك امودة ي قلوب عبـاده ..وخلصـك مـن أر عـدوه  ،حتـى تكـون ي ميـع أمـورك
لــه وحــده :
عبــد ًا

٤١٤

[اأنعام. ]٢6٤-٢6٢/

واه وي ك ــل نعم ـ ـة  ،وإلي ــه يرج ــع اأمـ ــر كل ــه  ،عانيت ــه وره  ،فأطع ــه وا تعصـ ــه :
[هود.]٢١٠/

و عليك بدوام ذكر مواك الكريم  ،يذكرك ي نفسه .
واحذر الغفلة  ،فإها تورث كل قسوة  ،ثم موت القلوب بعد حياها ،وتنقطع الصلة بن
العبـ ـ ـ ـ ــد وربـ ـ ـ ـ ــه:

ﯿ

[اأعراف.]١٠6-١٠5/

وأه ــل واي ــة اه ه ــم م ــن اطمأن ــت قل ــوهم بتوحي ــده  ،وص ــلحت أعاه ــم بطاعت ــه ،وازدان ــت

أوق ــاهم بعبادت ــه ،فتق ــرب إلي ــه ب ــا ج ــب تك ــن ولي ــه  ،ويك ــون م ــواك:
[اأعراف.]٢9٠-٢96/

فاســتقم كــا أمــرك اه  ،وادع إى ربــك  ،وانصــح لعبــاده  ،وا خــف إا اه  ،واعمــل بــا

حبه اه ويرضاه  ،واجتنب مـا يسـخطه ويبغضـه ،حبـك مـواك ،وينرـك عـى مـن عـاداك
[الطاق.]٠-١/

وعن أي هريرة  قال  :قـال رسـول اه ﷺ  «:إن اه تعـاى قـال  :مـن عـادى ي وليـا فقـد آذنتـه

ي مَـا افرضـت عليـه  ،ومـا يـزال عبـدي يتق َـرب
ي عبـدي بيـء أح َ
باحرب  ،ومـا تق َـرب إ َ
ـب إ َ
ي بالنَوافل حتَى أح َبه  ،فإذا أحببته كنت سـمعه ا َلـذي يسـمع بـه  ،وبرـه ا َلـذي يبرـ بـه  ،ويـده
إ َ
ا َلتــي يــبطش هــا  ،ورجلــه ا َلتــي يمي ـ هــا  ،وإن ســألني أعطينَــه  ،ولــئن اســتعاذي أعيذ َنــه »
أخرجه البخاري (.)٢

( )٢أخرجه البخاري برقم (.)65٠١

٤١5

[ البقرة .]١86 /

[يوسف.]٢٠٢/

« ال َله َم أنت ر ِي  ،ا إله إ َا أنت  ،خلقتني وأنا عبدك  ،وأنا عى عهدك ووعدك ما استطعت  ،أعوذ
ي  ،وأبوء لـك بـذنبي فـاغفر ي فإ َنـه ا يغفـر الـذنوب إ َا
بك من ِ
ر ما صنعت  ،أبوء لك بنعمتك ع َ

أنت»أخرجه البخاري(.)٢

اللهم حبب إلينـا اإيـان  ،وزينـه ي قلوبنـا  ،وكـره إلينـا الكفـر والفسـوق والعصـيان  ،واجعلنـا مـن

الراشدين  ،يا أرحم الرامن .

اللهـم إنـا نسـألك النعـيم امقـيم الـذي ا حــول وا يـزول أبـد ًا  ،يـا وي امـؤمنن  ،يـا مالــك

يوم الدين  ،يا رب العامن.

( )٢أخرجه البخاري برقم (.)6٠٠6

٤١6

النار  ..النصر
قال اه تعاى:

[آل عمران.]٢5٠/

وقـ ـ ـ ـ ـ ــال تعـ ـ ـ ـ ـ ــاى:

[الفرقان.]٠٢/

اه  هــو النــار القــوي الــذي ا أحــد أقــوى منــه ،النــار الغنــي الــذي يملــك خــزائن النر ـ

كلها ،املك النار الذي وهب النر لكل منتر ،النار وحده ا ريك لـه  ،النـار الـذي
بيده النر كله:

[آل عمران.]٢١6/

وهــو ســبحانه النــار القــوي ،الــذي ا يعجــزه يء  ،وا يقــف لــه يء وا يغلبــه أحــد ،قهــر

بقوت ـ ــه مي ـ ــع اأقوي ـ ــاء ،وأذل بجروت ـ ــه مي ـ ــع اجب ـ ــابرة:

[هود.]66/

وهــو ســبحانه النــار الــذي ينرـ مــن يشــاء  ،ي أي وقــت شــاء  ،النصــر الــذي ينر ـ رســله وأنبيــاءه

وامؤمنن عى أعدائهم ،ويثبت أقدامهم عند لقـاء عـدوهم ،ويلقـي الرعـب ي قلـوب أعـدائهم:
[الروم.]٤٠/

وهـو ســبحانه النـار احــق  ،الـذي بيــده النرـ وحــده ا ريـك لــه  ،ينرـ كــل مـن آمــن بــه :
[الروم.]5-٤/

وهو سبحانه النار أهل اإيان عى مر الدهور ،فلـو اجتمـع علـيهم أهـل اأرض ميعـ ًا
٤١٠

بــا عن ــدهم مــن الع ــدد والعــدد نر ـ اه امــؤمنن عل ــيهم ؛ أن اه ا غالــب ل ــه ،فهــو امل ــك
اجبــار الــذي قهــر اخائــق كلهــا ،وبيــده مقاليــد كــل يء:
[امجادلة. ]١٢ /

فسبحان املك احق الـذي بيـده مفـاتيح النرـ ،وبيـده مفـاتيح الـرزق:
[احج.]٠8/

وهــو ســبحانه النــار الغالــب  ،البــالغ مــراده مــن خلقــه  ،الــذي ا يغلــب وا يقهــر  ،لكــال قدرتــه ،

وعظمة سلطانه.

وهــو ســبحانه الغالــب عــى أمــره ،الــذي ا يغلبــه يء  ،وا يــرد حكمــه راد ،الــذي يفعــل مــا

يشاء  ،وأمره نافذ كيـف شـاء:

[يوسف.]١٢/

وهــو ســبحانه الغالــب وحــده ا ريــك لــه ،فمــن آمــن بــه وتوكــل عليــه فهــو الغالــب  ،ولــو أن

ميـ ـ ـ ــع مـ ـ ـ ــن ي اأرض لـ ـ ـ ــه طالـ ـ ـ ــب:

[امجادلة.]١٢/

فسبحان املك القادر ،النصر النار ،الغالب القاهر  ،الذي أمره نافذ ي ميع ملكه ،

الذي ا يملك أحد أن يرد ما قى  ،أو يمنـع مـا أمىـ ،الـذي تفـرد بـاخلق واأمـر ،فـا

راد لقض ـ ـ ـ ــائه ،

وا معق ـ ـ ـ ــب حكم ـ ـ ـ ــه:

[اأعراف.]5٤/

والنر ـ بيــد النــار احــق ،فمــن نرــه اه فــا خــاذل لــه ،ومــن خذلــه اه فــا نــار لــه:
[آل عمران.]٢6٠/

وفعل اأسباب مـن أسـباب النرـ امطلوبـة ،ولكـن النرـ بيـد النـار وحـده ا ريـك لـه كـا قـال

اه للم ــؤمنن ي ب ــدر ح ــن أم ــدهم بامائك ــة :

٤١8

[ آل عمران.]٢١6/

وأحيان ًا ينر اه عباده امؤمنن بدون اأسباب أو مع قلتها لبيـان قدرتـه:
[ آل عمران.]٢١٠/

وأحيان ـ ًا خــذل بأســباب النر ـ  ،إذا تعلــق امســلمون هــا  ،واعتمــدوا عليهــا  ،ل ـردهم إى التوكــل
م ــن بي ــده النرـ ـ س ــبحانه ك ــا ق ــال ع ــز وج ــل :

ع ــى

[التوبة.]١6-١5/

فســبحان املــك الــذي تفــرد باملــك  ،واخلــق  ،والــرزق  ،والنر ـ  ،والتــدبر  ،الــذي ينــزل

النر عى أوليائه  ،كا ينزل القطر من الساء عى أرضه.

هــو النــار الــذي يــأي بالنر ـ مــع الصــر  ..وبــالفرج مــع الكــرب  ..وبالعافيــة مــع الســقم ..

وبالير مـع العرـ  ..وبـاأمن بعـداخوف  ..وبالنجـاة مـع رؤيـة اهـاك :
[يوسف.]٢٢٠/

فــا إلــه إا اه القــوي العزيــز  ،الــذي إذا أراد أن ينر ـ أحــد ًا نرــه ولــو وقــف لــه ميــع اخلــق ،وإذا
أراد أن خـ ــذل أحـ ــد ًا خذلـ ــه ولـ ــو أعانـ ــه ميـ ــع اخلـ ــق:
[الزمر.]٤/

وقد تكفل اه  بنر أوليائه عى أعدائه ي الدنيا واآخـرة:
[غافر.]5٢/

فســبحان النــار مــن شــاء  ،الغالــب البــالغ مــراده مــن خلقــه ،الــذي ا يغلــب وا يقهــر ،لكــال

قوته وعظمته.

هو  الغالب عى أمـره  ،الـذي يفعـل مـا يشـاء  ،ا يغلبـه أحـد ،وا يـرد حكمـه راد ،وأمـره
ناف ــذ ي ملك ــه أب ــد ًا :
٤١9

[يس. ]8٠-8١/

هو القوي القادر الذي ا يملك أحد أن يرد ما قى ،أو يمنع ما أعطى ،أو يعطي ما منع  ،أو

ينر ـ ـ مـ ــن خـ ــذل  ،أو خـ ــذل مـ ــن نر ـ ـ:

[آل

عمران.]١6/

فســبحان املــك احــق  ،الغالــب القــاهر لكــل غالــب ،ال ـذي ا يســتطيع أحــد رد مــا قضــاه ،أو

إبعاد ما قـ َربه  ،أو تقريب ما ب َعده ،أو إحياء ما أماتـه ،أو إماتـة مـا أحيـاه ،أو قـبض مـا بسـطه  ،أو

بسط ما قبضه ،ا راد مـا قضـاه  ،وا معقـب حكمـه:
[اأعراف.]5٤/

وا علم أن اه هو املك الغني القوي  ،فا حتـاج إى أحـد ينرـه أو يعينـه:
[ احج.] ٠٤ /

أمــا نرــة امــؤمنن لــرهم فتكــون بعبادتــه  ،والقيــام بحقوقــه  ،ورعايــة عهــوده  ،وامتثــال أوامــره،

واجتناب نواهيه  ،والعمل برعه  ،والدعوة إليه  ،واجهاد ي سبيله.

وهم هذا يربحون السعادة ي الـدنيا واآخـرة  ،والنرـ ي الـدنيا واآخـرة  ،واه غنـي عـنهم  ،لكـن
أم ـرهم بــذلك ليســعدهم ويثيــبهم ويرضــيهم :

[احج.]٤٢-٤٠/

فهذه عامات من يستحق النر والتمكن وااستخاف .
وا علــم رمــك اه أن حقيقــة النرـ هــي امعونــة بطريــق التــوي وامحبــة ،خــص اه بــه خيــار

خلقه  ،وهم امائكة والرسل وامؤمنون.

وامعونة عـى الرـ ا تسـمى نرـ ًا ،وهـذا ا يقـال للكـافر إذا ظفـر بـامؤمن أنـه منصـور عليـه ،بـل هـو

مسلط عليه ؛ عقوبة له عى ذنب  ،أو تربية له ،كا رفع اه النر عن امؤمنن ي أحد ،وسلط عليهم
الكفار حن عى بعض الرماة أمر رسول اه ﷺ .

٤٠٠

ف ـ ــاه  يس ـ ــلط الكف ـ ــار تربي ـ ــة لعب ـ ــاده  ،ليع ـ ــودوا إلي ـ ــه ويوح ـ ــدوه :ﮱ
[النساء.]9٠/

واه  قادر عى نر دينه  ،وإهاك أعدائه وحده  ،ولكنه عز وجل يبتي عبـاده بـذلك
التسليط  ،لري أولياءه ،ويظهر مـن ينرـ دينـه  ،مـن يتـوى عـن نرـته:
[حمد.]6-٤/

 التعبد ه  باسمه النار:

اعلم وفقك اه هداه أن النر كله بيد اه وحده ا ريك له .

فاسأل ربك أن ينرك عى نفسك  ،لتستقيم عى طاعة اه  ،وأن ينرك عى هواك  ،لتسـتقيم عـى هـداه

 ،وأن ينرك عى ميع أعدائك من الشياطن والكافرين.

وقد َبن اه لعباده امؤمنن أنه ا نار هم دونه ،وا معن هم سواه ،وذلك لتتوجه قلوهم
له ،ويرفعون أكفهم بالراعة إليه ،فيستجيب لدعائهم ،وينرهم عى من عاداهم.

فتوجــه ي ميــع أمــورك إى مــواك املــك القــادر ،فإنــه نعــم امــوى ،ونعــم النصــر:
[البقرة.]٢٠٠/

واعلــم أن ــه إذا نقــص إي ــان ام ــؤمنن فعصــوا ره ــم ا يتحقــق ه ــم نر ــ ،بــل يتس ــلط عل ــيهم
أعــداؤهم بســبب ذنــوهم:

[آل عمران.]٢65/

وا علــم يقين ـاً أن النر ـ والنــار مــع أهــل اإيــان والطاعــات  ،وأن اخــذان واهزيمــة
واحرمـان مـع أهـل الكفـر وامعــاي :

[ حمد .]9 -٠ /

فاجتهد رمك اه عى زيادة إيانك كل يوم بالنظر ي اآيات الكونية ،واآيات الرعية ،
٤٠٢

وااستقامة عى أوامر اه  ،والتفكر ي أساء اه وصـفاته وأفعالـه:

[اأنفال.]٤-١/

قرـ
واحــذر أن يــنقص إيانــك  ،فتقــع ي امعــاي ،ثــم ت ـحرم النرـ  ،وبركــة الــرزق  ،فمـن َ
ي اح ـ ــال  ،أخـ ـ ـذ ي اح ـ ــال :
[النساء.]٢١٠ /

واعلم أن امسلمن لـن ينترـوا عـى العـدو الظـاهر حتـى ينترـوا أواً عـى العـدو البـاطن،
وهو النفس واهوى والشيطان والدنيا.

فمــن انترـ عــى هــؤاء  ،نرــه اه عــى عــدوه اخــارجي:
[احج.]٤٠/

واعلم أن امؤمن منصور أبـد ًا ،فـإذا ضـعف اإيـان  ،نقصـت اأعـال ،ثـم سـاءت اأحـوال،
فصار لعدو امؤمنن من السبيل عليهم بقدر ما نقص من إياهم.

ف ــاإيان واأع ــال الص ــاحة  ،م ــن أعظ ــم جن ــود اه الت ــي حف ــظ اه ه ــا عب ــاده ام ــؤمنن  ،ف ــإذا

ضــعف اإيــان ،ونقصــت اأعــال ،فقــد جعلــوا لعــدوهم الســبيل علــيهم ب ـا تركــوه مــن طاعــة اه:
[آل عمران.]٢٠9-٢٠8 /

فانر رمك اه دين اه بالعمل به ،والـدعوة إليـه ،والتـواي بـاحق  ،والتـواي بالصـر ،
ولــن ينجيــك مــن اخســار والعــذاب إا هــذا كــا قــال ســبحانه :

[العر.]٠-٢ /

وانر إخوانك امؤمنن  ،الظام مـنهم وامظلـوم ،الظـام تكفـه عـن الظلـم ،وامظلـوم تأخـذ

حقه من الظام  ،وتعطيه إياه إن قدرت.

٤٠١

عن أنس  قال  :قال رسول اه ﷺ  « :انر أخاك ظامًا أو مظلوم ًا » قالوا  :يا رسول اه هذا
ننره مظلوم ًا فكيف ننره ظ ً
اما  ،قال  « :تأخذ فوق يديه » أخرجه البخاري (.) ٢

واعلم وفقـك اه ل ـا يق ِـر بـك إليـه أنـه ا يكـون خلـوق إا مـن خـالق ،وا يكـون مغلـوب إا

من غالب  ،وا يكون منصور إا من نار .

وإن أردت أن تكــون غالب ـ ًا أعــدائك  ،فعليــك باجهــاد وامجاهــدة ي ســبيل اه بفعــل كــل مــا حبــه

اه ويرضاه.

وقد علق اه  اهداية باجهاد فقال سبحانه :
[العنكبوت.]69/

فأكمل الناس هداية ،وأحسنهم استقامة ،أعظمهم جهاد ًا .
وأفرض اجهاد جهاد النفس عى طاعة اه ،وحبسها عن معصية اه ،وجهاد اهوى ،وجهاد

الشيطان ،وجهاد الدنيا .

فمـن اســتعان بــاه  ،وجاهـد هــذه اأربعــة ي اه ،هــداه اه سـبل رضــاه اموصــلة إى اجنــة:

[احج.]٠8/

فمن ا نتر عى هذه اأ ربعة نره اه عـى عـدوه ،ومـن انترـت عليـه غلبـه عـدوه:
[الشمس.]٢٠-٠ /

واعلم علم اليقن أن كـل مـؤمن انترـ عـى نفسـه وهـواه ،ونرـ ديـن اه ،وجاهـد ي سـبيله،
فه ـ ـ ــو منص ـ ـ ــور ي ال ـ ـ ــدنيا واآخ ـ ـ ــرة:
[غافر.]5٢/

( )٢أخرجه البخاري رقم (.)١٤٤٤

٤٠٠

وكــل أحــد أعــرض عــن ربــه ،وعى ـ اه ورســوله ،فهــو مغلــوب مــذموم خــذول ي ال ــدنيا

واآخرة:

[اإراء.]١١/

فهــو مغلــوب ي الــدنيا بحيــاة الضــيق والنكــد وامعيشــة الضــنك ،وركــوب الــدنيا عليــه ،وأر

الشيطان له ،فأينا يوجهه ا يأت بخر ،بل يأت بكل ر وفساد ،وهو يظنه خر وصاح:

[الكه ــف-٢٠٠/
.]٢٠5

والشياطن هديه إى سبل الضال ،وترفه عن كل حق وهو يظن أنه عـى هـدى:
[الزخرف. ]٠٠-٠6/

وهو مغلوب ي اآخـرة ؛ أنـه عمـي ي الـدينا عـن سـاع احـق ،واسـتكر عنـه ،وأطلـق جوارحـه

ي معص ــية اه  ،فقي ــدت جوارح ــه بالساسـ ــل ي ــوم القيام ــة ،وق ـ ـذف ب ــه ي الس ــعر  ،وني ـ ـ ي
الع ــذاب ك ــا نيـ ـ دي ــن اه ي ال ــدنيا:

[طه.]٢١6 -٢١٠/
[ آل
عمران.]٢٤٠/
[ البق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة/
.]١5٠

« ال َله َم أنت ر ِي  ،ا إله إ َا أنت  ،خلقتنـي وأنـا عبـدك  ،وأنـا عـى عهـدك ووعـدك مـا اسـتطعت  ،أعـوذ
ي  ،وأبـوء لـك بـذنبي فـاغفر ي فإ َنـه ا يغفـر الـذنوب إ َا
بك من ِ
ر ما صنعت  ،أبوء لك بنعمتك ع َ

أنت » أخرجه البخاري(.)٢

( )٢أخرجه البخاري برقم ( .)6٠٠6

٤٠٤

اللهم انر دينك وكتابك وسنة نبيك حمد ﷺ وعبادك امؤمنن.

اللهم اهدنا فيمن هديت  ،وعافنا فيمن عافيت  ،وتولنا فيمن توليت  ،وبارك لنا فيا

أعطيت  ،وقنا برمتك وارف عنا ر ما قضيت  ،إنك تقي وا يقى عليك  ،إنه ا
يذل من واليت  ،وا يعز من عاديت  ،تباركت ربنا وتعاليت.

امقالة.V

القادر  ..القدير ..امقتدر

قـ ـ ــال اه تعـ ـ ــاى:

[اأنعام.]65/

[املك.]٢/

وقال اه تعاى:
٤٠5

وق ـ ــال اه تع ـ ــاى:

[القم ـ ــر-5٤ /

.]55

اه  هو القادر عى كل يء وحده ا ريك له .
هو القادر الذي له القدرة امطلقة ،القادر الذي ا أحد أقدر منه.

وهو القادر العظـيم الـذي يملـك خـزائن القـدرة ،الـذي كـل خلـق ورزق وأمـر وتـدبر فمـن آثـار قدرتـه

:

[اأعراف.]5٤/

وهو سبحانه القدير عى كل يء ،امقتـدر الـذي ا يعجـزه يء ،وا يغيـب عنـه يء ،وا

يفوتـ ـ ـ ـ ـ ــه يء

[فاطر.]٤٤/

وهــو ســبحانه القــادر احــق  ،الــذي وهــب القــدرة لكــل قــادر فصــار قــادر ًا ،ولــو ســلبها عنــه عــاد
ع ـ ــاجز ًا :
[النحل. ]5٤-5٠/

وهو سبحانه القادر الغالب القاهر الذي ا يغلبه غالب  ،وا يقهـره قـاهر  ،خـالق كـل يء  ،وغالـب

كل يء  ،وقاهر كل يء:

[الزمر.]٤/

فسبحان املك القادر عى كل يء اخالق لكل يء القاهرلكل يء.
الص ــغر والكب ــر ..الظ ــاهر والب ــاطن ..امتح ــرك والس ــاكن  ..الق ــادر ع ــى ك ــل يء  ..م ــن اخ ــر
والر  ،واأمن واخوف  ،وامحبوب وامكروه.

هو القادر احق ،القدير احق ،امقتدر احق وحده ا ريك له.
هو املك العظيم الغني الذي يملك خزائن كل يء وحده ا ريك له.
خزائن القدرة بيده  ..وخزائن العلم بيده ..وخزائن اأرزاق بيده  ..وخـزائن اأسـاء بيـده ..
٤٠6

وخزائن الصفات بيده ..وخزائن الكام بيده.
وخزائن اجاد والنبات واحيوان بيده ..وخزائن امخلوقات بيده ..وخزائن امياه والبحار

والرياح بيده ..وخزائن الذهب والفضة وامعادن والذرات بيده.

وخ ــزائن الق ــوة والنرـ ـ بي ــده ..وخ ــزائن الع ــزة والذلـ ـة بي ــده ..وخ ــزائن الرم ــة والع ــذاب بي ــده..
وخــزائن الســاوات واأرض كلهــا بيــده ..وخــزائن الــدنيا واآخــرة كلهــا بيــده:
[احجر.]١٢/

هـو املـك العظـيم القــادر ،م يرـكه ي خلـق تلـك امخلوقــات وغرهـا ريـك ،ول ـم يستظهـ ـر
علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بظه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر :
[ سبأ. ]١١-١٢/

هو القادر الذي يفعل ما يشاء بقدرته ،وا حتاج إى أحد ،وا يستعن بأحـد ،بـل هـو امعـن
لك ـ ــل أح ـ ــد:
[ق.]٠8/

فســبحان الــذي يفعــل ي ملكــه وملكوتــه مــا يشــاء بقدرتــه ،الغنــي عــن كــل أحــد:
[الكهف.]5٢/

هو القادر احق الذي يقدر عى امقدرات كلها بقدرة واحدة ..ويعلم امعلومـات كلهـا بعلـم واحـد..
ويريــد امــرادات كلهــا بــإرادة واحــدة:
[القمر.]5٠-٤9/

فســبحان القــادر الــذي يملــك القــدرة كلهــا ،القــادر عــى اخلــق كلــه ،القــادر عــى اإبــداع كلــه،

القادر عى اإجاد كله ..القادر عـى الـرزق كلـه:
[املك.]٢/

وكــل مــا ســوى اه مــن القــادرين القــادر  خلقهــم  ،وخلــق قــدرهم ،وأقــدر بعضــهم عــى بعــض،
٤٠٠

وسلط بعضـهم عـى بعـض  ،وهـو سـبحانه القـادر القـاهر لكـل قـادر:
[اأنعام.]65/

والقــادرون ســواه ا يقــدرون إا عــى مــا أقــدرهم القــادر عليــه ،وقــدرهم حصــورة ي

تغيــر صــورة بعــض خلوقــات القــادر ،وحويلهــا مــن صــورة إ ى أخــرى  ،بعــون القــادر

وإذنه:

[الصافات.]96/

فاه جل جاله كامل القوة والقدرة ،أما قدرة القادرين سواه فهي ناقصة بصفتها ،حدثة بعد
عــدمها ،طارئــة عــى حلهــا ،خلوقــة مــن القــادر ســبحانه مــن قــدر هــا:
[آل عمران.]١6 /

فسبحان القادر القدير الذي خلق كل يء بقدرته ،وبيده اأمر كله ،وإليه يرجع اأمر كله.
خ لــق اخ لــق ب قــدر ،وق ســم اآ جــال ب قــدر ،وق ســم اأرزاق ب قــدر ،وق ســم العاف يــة ب قــدر،

وق س ـ ــم ا ل ـ ــباء ب ق ـ ــدر :

[ القمر .] 5٠ -٤9 /

واه  هو القادر عى كل يء ،القدير الذي خلق كل يء ي العام العلوي والسفي.
خلــق ســبحانه العــرش والكــري ..وخلــق الســاوات واأرض  ..وخلــق الشــمس والقمــر..
وخلق الكواكب والنجوم ..وخلق امائكة والروح.

وهو القادر العظيم الذي خلق اجاد والنبات واحيوان  ..وخلق امائكة واإنس واجـان

 ..وخلق الذرات واجبال  ..وخلق امياه والبحار  ،واأشجار والثار:

[اأنعام.]٢٠١ /

وهــذه امخلوقــات العظيمــة وغرهــا مــا ا يعلمــه إا اه الــذي خلقهــا ا يمك ـن أحــد أن يعــدها أو

حصيها ،وكلها تدل عى كال قدرة اه  ،وتشهد بوحدانيتـه  ،وتسـبح بحمـده :
٤٠8

[ الطاق. ]٢١/

فسبحان املك عظـيم املـك ،القـوي كامـل القـوة  ،القـدير كامـل القـدرة  ،خـالق كـل يء ،ومـدبر كـل

يء :

[الزمر.]6٠/

فهــذا الــرب العظــيم القــادر عــى كــل يء  ،هــو الــذي يســتحق العبــادة وحــده ا ريــك لــه:

[البقرة.]١١-١٢ /

واعلم أن كل مـا خلقـه اه فهـو إحسـان إى عبـاده يسـتحق بـه وحـده احمـد عليـه  ،فامخلوقـات

كلها من آائه ونعمه ،والـنعم كلهـا مـن آياتـه الدالـة عـى غنـاه وكـال علمـه وقدرتـه :

[ النحل .]5٤ -5١ /

فجميع خلوقاتـه سـبحانه توجـب الشـكر ؛ مـا فيهـا مـن الـنعم ،وتوجـب التـذكر؛ مـا فيهـا مـن

الـ ــدائل عـ ــى وحداني ـ ــة الـ ــرب  ،وعظم ـ ــة البـ ــاري وقدرت ـ ــه:

[ آل عمران.]٢9٠/

فواعجب ـ ًا كيــف يعى ـ م ـنْ هــذا خلقــه؟ وهــذا إحســانه؟ وهــذه قدرتــه؟ :

[ لقان.]٢٢-٢٠/

وكيف ا يعبد ويطاع وهو الكبر الذي بيده املك ،ذو العزة واجروت  ،والعظمـة والكريـاء! :
[الزخرف. ]85-8٤/

وكيف ا ي شكر وهذا فضله وإنعامه وإحسانه لعموم عبـاده! :
٤٠9

[احج.]٤6/

 التعبد ه  باسمه القادر:

ا علــم رمــك اه أن ربــك هــو املــك الــذي بيــده املــك واملكــوت ،وهــو القــادر عــى كــل

يء  ،العليم بكل يء  ،امحيط بكل يء .

وإذا علمــت هــذا فعليــك أن حبــه وتعظمــه  ،لعظمــة ذاتــه وأســائه وصــفاته ،وميــل إنعامــه

وإحسانه.

وعليـك أن خافــه وخــاف عذابــه ،فإنــه قــدير عــى أنـواع العــذاب والعقوبــات بكــل وجــه ،وعــى كــل

حــال ،كــا أهلــك مــن عــاداه وكــذب رســله مــن اأمــم الســابقة بــأنواع العــذاب :

[العنكبوت.]٤٠/

واحذر الذنوب التـي تغضـب ربـك ،وامعـاي التـي تسـخطه ،فإنـه يـراك وأنـت ا تـراه ،وهـو أقـرب
إليـك مــن نفســك  ،وهــو وإن أمهلــك لتتــوب فإنــه ا هملــك:
[البقرة.]١٠5/

وا تيأس من رمة ربك أبداً  ،وا رجه رجاء من يعلم أنه قادر عـى توصـيل كـل مرجـو،
وإعطاء كل حبوب ،وقضـاء كـل حاجـة ،وكشـف كـل كربـة:

[الزمر.]5٠/

وا علم أن علم العبد بأساء اه وصفاته  ،وعلمه بأن ربه هو القـادر الـذي ا يعجـزه يء

يقو ي ي قلبـه ااسـتعانة بـاه  ،وصـدق االتجـاء إليـه  ،ودوام التوكـل عليـه:
ِ ،
[الطاق.]٠/

وإذا علـم العبــد أن كــل حبـوب ومكــروه بقــدر مــن القـادر العلــيم احكــيم ،سـلم قلبــه مــن أمــراض

القلوب  ،وامتأ باإيان ،وانرح للحمد عى النعمة ،والصـر عـى البليـة:
٤٤٠

[اأنعام.]٢8-٢٠/

تكم ل للعبد عبودية الصر ،وحسن الرى عن اه.
ومعرفة القدير الرحيم ِ

ومــن م ـأ قلبــه مــن الــرى بالقــدر ،مــأ اه صــدره غنـ ًـى وأمن ـ ًا وطمأنينــة ،وفـ َـرغ قلبــه محبتــه
وذك ـ ــره  ،وش ـ ــكره وعبادت ـ ــه :

[الزمر.]9/

فكن ه يكن لك ،وأحسن إى خلقه كا أحسن اه إليك ،واسـتعمل مـا أقـدرك اه عليـه فـيا
حبــه ويرضــاه ،يرــك يــوم تلقــاه حيــث ا تقــدر وا ترجــع:
[مريم.]86-85/

واعلم أن اأمور كلها بيد القادر امقتدر  ،فأطعه وأرضـه بحسـن عبادتـه  ،وأحسـن رجـاءك لـه

 ،وداوم عــى ســؤاله وحــده  ،وأكثـر مــن دعــاء ربــك املــك القــادر الــذي بيــده مقاليــد اأمــور،
يغني ـ ــك ويرض ـ ــيك ويسرض ـ ــيك:

[البقرة.]٢86/

وع ــن اب ــن عب ــاس ري اه ع ــنها ق ــال :كن ــت خل ــف رس ــول اه ﷺ يوم ـ ًا فق ــال « :ي ــا غ ــام  ،إ ِي
أع ِلمـ ــك كلـ ــات :احفـ ــظ اه حفظـ ــك  ،احفـ ــظ اه لـ ــده تـ ـ ـجاهك  ،إذا سـ ــألت فاسـ ــأل اه  ،وإذا
استعنت فاستعن باه .

واعلم أ َن اأ َمة لو اجتمعت عى أن ينفعوك بيء م ينفعوك إ َا بيء قد كتبه اه لـك ،ولـو اجتمعـوا
عــى أن يرــوك بيــء م يرــوك إ َا بيــء قــد كتبــه اه عليــك ،رفعــت اأقــام وج َفــت الصــحف »
أخرجه أمد والرمذي (.) ٢

وإذا قــدرت عــى مــن دونــك مــن اخلــق فـاعلم أن القــادر ســبحانه هــو الــذي أقــدرك عليــه ،لينظــر

بأي امحاسن تصل إليه ،ليكتب لـك ثـواب اإحسـان إليـه:

( )٢صحيح/أخرجه أمد برقم ( ، )١669وأخرجه الرمذي برقم (.)١5٢6

٤٤٢

[ النور .]١١ /

فصـل مــن قطعــك  ،وأعــط مــن حرمــك  ،واعــف عمــن ظلمــك  ،وأحســن إى مــن أســاء إليــك ،
واســتعمل قــدرتك فــيا يــرى بــه ربــك :
[النساء. ]٢٢٤/
[آل عمران.]5٠/
[التحريم.]8/

الســاوات واأرض ،عــام الغيــب و َ
الشــهادة،
« ال َلهـ َـم ر َب جرائيــل ،وميكائيــل ،وإرافيــل ،فــاطر َ

أنت حكم بن عبادك فيا كانوا فيه ختلفون ،اهدي ما اختلف فيه مـن اح ِـق بإذنـك ،إ َنـك هـدي

من تشاء إى راط مستقيم » أخرجه مسلم(.)٢

اللهم أعز اإسام وامسلمن  ،وأذل الرك وامركن  ،يا قوي يا عزيز .

اللهم يا من له العزة واجروت  ،وله املك واملكوت  ،يا عاما ً بكل يء ،يا حيط ًا
بكــل يء  ،يــا قــدير ًا عــى كــل يء  ،نســألك اجنــة ومــا قــرب إليهــا مــن قــول أو عمــل ،
ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل يا أرحم الرامن.

( )٢أخرجه مسلم برقم (.)٠٠٠

٤٤١

ق ـ ــال اه تع ـ ــاى:

اللطيف

امقالة.VI

[املك.]٢٤-٢٠ /

اه  هــو اللطيــف الــذي أح ـاط علمــه بالرــائر واخفايــا  ،وأدرك بلطفــه البــواطن واخبايــا ،الــذي ا
خفـ ــى عليـ ــه خافي ـ ـة  ،وا يعـ ــزب عنـ ــه مثقـ ــال ذرة:

[يونس.]6٢/

ر بخلق ــه ،الرفي ــق ه ــم ،العل ــيم بخفاي ــا ح ــوائج الع ــامن ،البص ــر
وه ــو س ــبحانه اللطي ــف الـ ـ ّ

بأرارهم ،الذي يوصل إى خلقه إحسانه وألطافه من حيث ا يعلمـون ،ويـرزقهم مـن حيـث

ا حتسبون:

[الشورى.]٢9/

وهــو ســبحانه اللطيــف الــرحيم بعبــاده وأوليائــه ،الــذي يســوق إلــيهم أنــواع الــر واإحســان مــن
حي ــث ا يش ــعرون ،ويعص ــمهم م ــن أن ــواع الرـ ـ بخفـ ـ ّي لطف ــه ،ويـ ـر ِقيهم إى أع ــى امرات ــب

بأسباب ا خطر عى باهم ،حتى إنـه يـذيقهم اآام وامكـاره  ،ليوصـلهم هـا إى امحـاب

اجليلـ ــة  ،وامقامـ ــات النبيلـ ــة :

[يوسـ ــف/

.]٢٠٠

فسبحان الكريم اللطيف بعباده ،احفـي هـم ،اموصـل إلـيهم أرزاقهـم مـن حيـث يعلمـون ،

ومــن حيــث ا يعلمــون ،اللطيـ ف الــذي يوصــل إى مــن شــاء مــن خلقــه مــا م يكــن يؤملــه مــن
عزيــز النرــ ،وكــريم الظفــر ،ويــرزق مــن يشــاء مــا م يكــدح فيــه  ،وا فكــر فيــه:
[الشورى.]٢9/

وهو سبحانه اللطيف العليم بكل يء ،اللطيف اخبر الذي ا يعـزب عـن علمـه يء

وإ ن دق وصــغر وخفــي ،حتــى ا خردلــة التــي ا وزن هــا يراهــا اللطيــف ي الظلــات ،
ويسمع تسبيحها من بن الكائنات  ،ويأت هـا مـن بـن امخلوقـات :
٤٤٠

[لقان.]٢6/

وه ــو س ــبحانه اللطي ــف ي إتق ــان الص ــنع ،وتركي ــب دق ــائق الص ــنعة ،وم ــا دون ذل ــك م ــن خفاي ــا

امخلوقات  ،وأرار امصنوعات :

[النمل.]88/

وهو سبحانه اللطيف بعباده  ،كثر اللطف هـم  ،بـالغ الرأفـة هـم  ،ا يفوتـه مـن أعاهـم يء ،
وا يظلمهم مثقـال ذرة :

[النحل. ]٤٠-٤5/

بل هو اللطيف الكريم الذي يزيد أجور الصـاحن بفضـله وكرمـه ،ويعفـو عـن سـيئات امـذنبن

بلطفه وعفوه  ،ويعذب مـن يشـاء مـن امـذنبن بعدلـه :
[النساء.]٤٠/

وهـو ســبحانه اللطيـف الــذي ا أحـد ألطــف منـه ،اللطيــف الـذي يملــك خـزائن اللطــف ،اللطيــف

الذي كل لطف ي العام من آثار لطفـه  ،اللطيـف الـذي وهـب اللطـف لكـل لطيـف فلطـف :
[ احجر. ]١٢/

وهو املك احق الذي وسع علمه ولطفه ورمته ميع خلوقاته.
اللطيف الذي ا حتجب عن أبصار اخلق فا يرونه  ،وظهر لعقوهم فهم يعبدونه كأهم

يرونـ ـ ـ ــه :

[اأنعام.]٢٠٠-٢٠١/

فس ـ ــبحان اللطي ـ ــف ال ـ ــذي لط ـ ــف أن يـ ـ ــدرك بالكيفي ـ ــة  ،اللطي ـ ــف اخب ـ ــر بك ـ ــل ذرة ي امل ـ ــك

واملكــوت  ،اللطيــف بــالر والفــاجر  ،فكــل يأكــل مــن رزقــه  ،اللطيــف بالكــافر حيــث م يقتلــه
[ احج.]65/
جوع ًا بكفره :
٤٤٤

وسبحان اللطيف بمن جأ إليه  ،وتاب إليه من عباده  ،فيقبله ويقبل عليه  ،وينعم عليه ،الـذي

يعطي اجزيل ويقبل القليل :

[النحل. ]٠/

وا إلــه إا اه اللطيــف اخبــر  ،الــذي يعلــم اأشــياء الدقيقــة  ،ويوصــل رمتــه ورزقــه إى عبــاده
ب ـ ـ ــالطرق اخفي ـ ـ ــة :

[السجدة. ]6-5/

فا يبتي اه به عباده من امصائب ..وما يأمرهم بـه مـن امكـاره ..ومـا ينهـاهم عنـه مـن الشـهوات..
هـي طــرق خفيـة يوصــلهم هـا اللطيــف إى ســعادهم ي العاجـل واآجــل  ..كـا ابــتى يوســف ﷺ

بالســجن فصــر  ،فأعطــاه املــك :

[ يوسف.]٢٠٢-٢٠٠/

وابــتى إبــراهيم ﷺ بــذبح إســاعيل فصــر وأطــاع  ،فجعــل ذريتــه هــم البــاقن  ..وجعــل مــنهم أئمــة

يدعون وهدون إى اخر إى يـوم القيامـة :

[احديد. ]١6/

فسبحان ربنا العظيم ما أعظم رمته بعباده ،وما أعظم لطفـه هـم ،ومـا أوسـع حلمـه عـى مـن

عصاه.

وإذا عرفنـ ــا ذلـ ــك فيجـ ــب أن نقولـ ــه ونسـ ــمعه :
[اأنعام. ]5٤/

امقطع  6011واسم اللطيف له معنيان:

اأول :بمعنى اخبـر ،فهـو سـبحانه اللطيـف اخبـر بكـل يء ،الـذي علمـه دق ولطـف حتـى
أدرك الرـ ــائر والضـ ــائر واخفيـ ــات :

[املك.]٢٤-٢٠/

٤٤5

الثــاي :بمعنــى امحســن وامــنعم الــذي يوصــل إى عبــاده وأوليائــه مصــاحهم ومــا يــنفعهم
بلطف ـ ــه وإحس ـ ــانه م ـ ــن حي ـ ــث ا يش ـ ــعرون:

[احج.]6٠/

واعلـم أن لطــف اه هــو الرمـة ،فكــل رمــة تصــل إى اخلــق فهــي مــن لطــف الــرمن ، 
سواء كانت باأسباب امحبوبة أو امكروهة .

ومسالك اللطف ظاهرة بادية ي املك واملكوت .

ي خلق امخلوقات كلها  ..واإتيان باأرزاق وتقسيمها  ..وأصناف الكفايات كلها ..

وتقليب اأحكام واأطوار  ..واختاف األسنة واألوان واأحجام واأوقات  ..وخلق

الذوات والذرات  ..وخلق اجامدات وامائعات  ..واستخراج ذلك كله من غيابات خزائنه :
[هود.]٢١٠/

فسبحان اللطيف القدير الذي خلق هذه امخلوقات العظيمة  ،واستودعها ي خزائنه العظيمة ،

ثم خرجها من عام الغيب إى عام الشهادة :
[اأنعام.]٢٠٠ -٢٠١/

وما أحسن لطف ربنا ي إرساله الرياح اللواقح  ،ثم لطفه ي تلقيحها السحاب  ،ثم لطفه

ي ملها السحاب  ،ثم لطفه ي مع السحاب بالرياح  ،ثم لطفه ي مع اماء ي
السحاب  ،ثم لطفه ي إنزاله عى خلقه مفرق ًا :

[النور. ]٤٤-٤٠/

ثم تأمل لطف اللطيف ي سوق السحاب بالرياح إى البلد اميت  ،ثم لطفه ي ترتيب إنزاله إى
اأرض  ،وتقطيعه رذاذ ًا لئا هلك من حته :

٤٤6

[اأعراف. ]5٠/

ثم انظر كيف ل َطف اللطيف أرحام اأرض  ،وفتحها لقبول اماء والنبات  ،حتى ذهبت عروق

ي الثرى  ،وصعدت أغصانه ي اهواء .
النبات
ثم تأمل حكمة اللطيف  ،كيف خلق النبات أزواج ًا  ،وشعوب ًا  ،وقبائل  ،ختلفة األوان ،
واأحجام والطعوم  ،رزق ًا خلقه وعباده :

[ ق .] ٢٢ -9 /

ثم تأمل قدرة اللطيف ي فلق احب والنوى ،وهدايته له ليمتص الغذاء من الطن بجذوره ،ثـم
كونه أغصان ًا وأوراق ًا وأزهـار ًا وثـار ًا ،ثـم كيـف لطـف بخفـي قدرتـه ي تـدريج نمـو احبـة حتـى
صـ ــارت شـ ــجرة شـ ــاخة  ،مسـ ــتمرة النسـ ــل والبـ ــذر إى يـ ــوم القيامـ ــة :

النحل.]٢٢-٢٠/

ثــم تفكــر كيــف أخــرج اللطيــف بخفــي لطفــه الــثار م ـ ن النبــات كــا خــرج اأطفــال مــن

اأرحام ،وكا خرج اأفعال من اإنسان ؛ ليذ ِك ر عباده أنه القادر عى بعـث اأمـوات

م ـ ـ ـ ـ ــن القب ـ ـ ـ ـ ــور :

[فصلت.]٠9 /

فســبحان اللطيــف بعبــاده الــذي لــه خــزائن اأرزاق ي الســاوات واأرض ،الــذي يســوق

لعبـاده أرزاقهــم مـن بــاد شــتى:
[امنافقون. ]٠/

وســبحان املــك احــق الــذي خلــق اأرزاق وامــرزوقن ،وســاق هــذا هــذا بلطفــه ،وهــو ســبحانه

الكــريم الــذي ميــع اخلــق ينتفعــون ويــأكلون مــن موائــد نعمــه  ،ومــا أكثــر مــاجلس اإنســان عــى
مائــدة فيهــا مــن نعمــه أنــواع شــتى  ،مــن بــاد شــتى:

٤٤٠

[لقان.]١٠ /

ا إله إا اه وله احمد  ،ما ألطفـه بخلقـه  ،ومـا أعجـب لطفـه ي حسـن تـدبره  ،وميـل تقسـيمه:
[احجر.]99 -98/

ثم تفكر رمك اه ي النطفة التـي خلقـك منهـا اه أحسـن اخـالقن  ،كيـف معهـا اللطيـف
م ــن الغ ــذاء ،وأقره ــا ي قراره ــا امك ــن  ،ث ــم اس ــتنزها م ــن ال ــذكر واأنث ــى م ــن ب ــن الص ــلب

والرائب.

ثم تأمل كيف مع اه ماء الرجل وامـرأة ي ظلـات اأرحـام  ،ثـم ص َـرها ي أطـوار اخلـق نطفـة
 ،ثـم علقـة  ،ثــم مضـغة  ،ثــم عظامـ ًا  ،ثـم كســا العظـام حـ ً
ا  ،ثـم نفـخ فيــه الـروح  ،فكــان خلقـ ًا آخــر:

[امؤمنون.]٢٤-٢١/

ثم تأمل كيف أخرج اللطيف هذا اإنسان من بطـن أمـه بشــر ًا سـوي ًا  ،حسـن اأعضـاء الظـاهرة
والباطنة.

فسبحان من خلق من ذلك اماء إنسان ًا له رأس  ،وأيد  ،وأرجـل  ،وأصـابع  ،وأذنـان  ،وعينـان
وغرها من اأعضاء الظاهرة.

وخلــق مــن ذلــك امــاء القلــب  ،والكبــد  ،واأمعــاء  ،وامعــدة  ،والعــروق  ،والعصــب وغرهــا مــن

اأعضـاء الباطنـة:

[الطارق.]٢٠-5/

فهذه قدرته ي خلق فرد من جنس من أحد خلوقاته .
فسبحان اخاق العليم  ،اللطيف اخبر  ،الذي يملك ميع مـوازين التـدبر والتصــريف ،والتشـكيل
والتغي ــر  ،بس ــلطانه العظ ــيم ،ي ملك ــه الواس ــع الكب ــر:
[غافر.]65/

٤٤8

له اخلق كله  ،وله اأمر كله  ،وهو احكيم العليم :
يبسط ويقبض ..ويعز ويذل ..ويعطي ويمنع ..ويغني ويفقر ..وحيي ويميت ..وهدي من

عمن يشاء ..وينتقم من يشاء.
يشاء ..ويضل من يشاء ..ويعفو َ

خلــق الكبــر والصــغر ،واجليــل والــدقيق ،والكــل عنــده ســواء ي اخلــق والعلــم :

[ لقان. ]٢٢-٢٠/

والكل ملكه  ..والكل يشهد بتوحيده  ..والكل يسبح بحمده ويعبده :
[اإراء.]٤٤/

وسبحانه ما أعظم لطفه ي تدبره ي البسط والقبض  ،والعطاء وامنع  ،والنفع والر.

هو القادر عى كل يء  ،الذي ا يعجزه يء  ،وا يمتنع عليه يء .

حيي بأسباب اموت  ..ويميت بأسباب احياة  ..وينجي بأسباب اهاك  ..وهلك

بأسباب النجاة  ..ويعز بأسباب الذلة  ..ويذل بأسباب العزة :

[يس. ]8٠-8١/

هو اللطيف الذي يري أولياءه ي قصور أعدائه  ،ثم يورثهم أرضهم وملكهم  ،كا ربى

موسى ﷺ ي قر فرعون :

[القصص. ]8-٠/

ويعطي امحبوب باأسباب امكروهة ؛ أنه اللطيف العليم بكل يء  ،القادرعى كل يء ،

وحده ا ريك له :

[البقرة.]١٢6/

فسبحان اه ما أعظم لطفه بعباده امؤمنن  ،ا يقي هم بيء إا كان هم خر ًا هم.

٤٤9

عن صهيب قال  :قال رسول اه ﷺ  « :عج ًبا أمر امؤمن إ َن أمره ك َله خر وليس ذاك
راء صر فكان خ ًرا
راء شكر فكان خ ًرا له  ،وإن أصابته َ
أحد إ َا للمؤمن  ،إن أصابته َ
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أما الكافر من حيث هو كافر فا يقي اه له بيء إا كان ر ًا له  ،إن بسط له أغناه وأطغاه  ،وإن

منعه وقبضه سخط ربه وعاداه:

[التوبة.]85/

واعلــم أن مــن لطــف اه بعبــاده امــؤمنن أنــه يتــواهم بــاخر دائ ـ ً
ا  ،فيخــرجهم مــن ظلــات الكفــر
والبــدع واجهــل وامعــاي  ،إى نــور اإيــان والســنة والعلــم والطاعــات  ،ويقــيهم ر نفوســهم

اأم ــارة بالس ــوء  ،وير ــف ع ــنهم الس ــوء والفحش ــاء  ،وير ــفهم ع ــن الكب ــائر وامحرم ــات الت ــي
توجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخطه :

[البقرة.]١5٠/

ويقــدر هــم أرزاقهــم بحســب علمــه بمصــلحتهم ،ويقــدر علــيهم أنواعـ ًا مــن البايــا وامصــائب

التي يسوقهم ها إى ما حبه ويرضاه.

ومن لطفه بعباده امؤمنن أن جعل رزقهم حااً ي راحـة  ،حصـل بـه امقصـود  ،وا يشـغلهم
عـ ــا خلقـ ــوا مـ ــن أجلـ ــه  ،وهـ ــو عبـ ــادة اه  ،والـ ــدعوة إليـ ــه:
[ الشورى.]٢9/

ومـ ــن لطـ ــف اه بعبـ ــاده امـ ــؤمنن أن يبتلـ ــيهم بـ ــبعض امصـ ــائب ؛ ليكفـ ــر عـ ــنهم إذا صـ ــروا

الس ــيئات ،وي ــرفعهم إى ع ــاي ال ــدرجات ،ويك ــرمهم بجزي ــل الث ــواب :

[البقرة.]٢5٠-٢55/
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٤5٠

 التعبد ه  باسمه اللطيف :

اعلــم نـ َـور اه قلبــك بــاإيان أن أول مــا جــب عليــك مــن التعبــد ه باســمه اللطيــف طلــب علمــه،
فــذلك مفتــاح التعبــد ه بــه وبغــره مــن اأســاء احســنى ،ومعرفــة مســالكه ي العــام ؛ لــرى قــدرة

القــدير ،ولطــف اللطيــف ،ي خلوقاتـه وأفعالــه:

[طــه /

.]8

وإذا علــم العبــد أن ربــه لــه اأســاء احســنى  ،والصــفات العــى ،التــي حبــه عبــاده مــن أجلهــا،

بادر إى التعبد ه ها ليحبه ربه.

وإذا علم أن ربه لطيف عليم بكل صغرة وكبرة  ،حاسب نفسه عى أقوالـه وأفعالـه ،وراقـب

ربه ي حركاته وسكناته.

فإن العبد  ،وكـل يء  ،مكشـوف بـن يـدي اللطيـف اخبـر ،الـذي ا يعـزب عنـه مثقـال ذرة ي
اأرض وا ي الساء :

[ املك.]٢٤-٢٠/

فاعرف ربك اللطيف احـق ؛ لتنـال فضـله ،وتظفـر بنعمـه وعطايـاه ،وكـن واثقـ ًا بربـك الكـريم،
ومواك الرحيم ،الذي ميع النعم منه.

وارغب إى ربـك ي ميـع أمـورك ،واعلـم أن مـن يتحـ ّر اخـر يعطـه ،ومـن يتـ ّ
وق الرـ يوقـه،
والفضل كله بيد اه وحده ،وأعاه طلب اهداية والعافيـة:
[اجمعة.]٤ /

واعلم رمك اه أنك كا حب أن يلطف اه بك ي ميع أمورك  ،فالطف أنـت حسـب طاقتـك

بإخوانك امؤمنن  ،وخالقهم بخلـق حسـن  ،وأوصـل بـرك وإحسـانك إى غـرك بحسـب قـدرتك ،
وسعهم بحسن خلقـك  ،وادعهـم إى اه  ،واصـر عـى أذاهـم  ،حبـك اه  ،وتكسـب حبـة النـاس

 ،ومــودهم ،وتســلم

مــن أذيــتهم:

[ فصلت .] ٠5 -٠٠ /

٤5٢

واشغل نفسك  ،وقلبك  ،ولسانك  ،وجوارحـك بـذكر وشـكر مـن لطفـه بـك ظـاهر غـر خفـي ،
ورائك ،وحال طاعتـك ومعصـيتك :
وبره إليك واصل ي سـ َرائك َ

[ اأعراف .] ١٠5 /

وأنفــق مــا رزق ـك اه مــن علــم ومــال  ،وبــر وإحســان  ،وتل َط ـف ي إيصــال بــرك إى النــاس
بـ ــألطف امآخـ ــذ ،وأحسـ ــن امـ ــذاهب ،بـ ــا منَ ـ ـة وا أذى  ،وا كـ ــر وا احتقـ ــار:
[البقرة.]١٠٤/

وتــذكر ألطــف النــاس بالنــاس ..وأرحــم النــاس بالنــاس ..وأكــرم النــاس ..وأجــود النــاس حمــد ًا

ﷺ  ،الذي أثنى عليه ربه  ،لكال حسن خلقه بقوله له:

[القلم.]٤ /

فاهتد هديه ،وخلق بأخاقه  ،وتأدب بآدابه ،واسلك سبيله ،ومسك بدينـه ،تكـن ي اجنـة رفيقـه:
ﰀ

[اأحزاب.]١٢/

وأحسن إى الناس ميع ًا فـيا اسـتطعت ،واصـر ي سـبيل ذلـك عـى أذاهـم ،وعـاملهم بـا حـب

أن يعــاملوك ب ــه ،واطفه ــم ب ــا تس ــتطيع م ـن القــول والعم ــل واخل ــق ،وك ــل ام ــرئ حس ــيب نفس ــه ،

ورهــن عملــه:

[التوبــة/

.]٠٢
[اأعراف.]١٠/

[ اأحقاف .] ٢5 /

٤5١

« ال َله َم أصلح ي ديني ا َلذي هو عصمة أمري  ،وأصلح ي دنياي ا َلتي فيها معاي  ،وأصلح ي
آخري ا َلتي فيها معادي  ،واجعل احياة زياد ًة ي ي ك ِل خر  ،واجعل اموت راح ًة ي من ك ِل
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اللهم إنا نسألك إيان ًا كام ً
ا مأ به قلوبنا  ،ويقين ًا صادق ًا ترح به صدورنا  ،حتى نعلم أنه ا

يصيبنا إا ما كتب لنا  ،وا نحب تعجيل ما أخرت  ،وا تأخر ما عجلت.

اللهم أسعدنا بتقواك  ،واستعملنا ي رضاك  ،واجعلنا نخشاك كأنا نراك.
يا خبر ًا بأحوالنا  ،يا علي ً
ا بفقرنا  ،يا لطيف ًا بالعباد الطف بنا  ،وارحم ضعفنا وذلنا
وانكسارنا بن يديك  ،يا أرحم الرامن.

امقالة.VII
ق ـ ــال اه تع ـ ــاى:
[سبأ.]٢/

( )٢أخرجه مسلم برقم (.)١٠١٠

٤5٠

اخبر

اه  هــو اخبــر العلــيم بكــل يء ،الــذي ا خفــى عليــه يء ي اأرض وا ي الســاء،
اخبر الذي يعلم ميع اأمور الظاهرة والباطنة.

وهــو ســبحانه اخبــر الــذي ا جــري يء ي املــك واملكــوت إا بعلمــه  ،وا تتحــرك

ذرة ي الكون وا تسكن إا بعلمـه :

[اأنعام.]٠٠/

وهو سبحانه العليم اخبر بكـل مـا كـان  ،ومـا يكـون  ،ومـا سـيكون :
[اأنعام.]59/

فسبحان العليم اخبر بكل يء ي الساء واأرض ،والدنيا واآخرة ،والليل والنهار ،واليوم والغد :
[لقان.]٠٤/

وهو سبحانه العليم اخبر برائر العباد ،وضائر قلوهم ،وما تكنّـه صـدورهم ،اخبـر بكـل
مــا يعملونــه مــن الطاعــات وامعــاي ،واحســنات والســيئات ،اخبــر بجميــع نيــات وأقــوال

وأفعــال العبــاد ،ومــا جــول ي خــواطرهم مــن خــر أو ر:
[اأنعام.]٢8 /

فسبحان اللطيـف اخبـر بكـل ظـاهر وبـاطن ،الـذي يعلـم بمـن يتقيـه ظـاهر ًا وباطنـ ًا ،مـن يتقيـه ظـاهر ًا ا
باطنـ ـ ـ ًا ،ث ـ ــم ج ـ ــازي كـ ـ ـ ً
ا بعمل ـ ــه:
[احجرات.]٢٠ /

وهــو ســبحانه اخبــر امحــيط بجميــع ملكــه  ،الشــاهد جميــع مــا فيــه ،العلــيم بجميــع امخلوقــات
الظ ـ ــاهرة والباطن ـ ــة:

[املك.]٢٤-٢٠/

وهو سبحانه اخبر الذي أخباره كلها حق وصدق ،الذي خر عبـاده بـاحق واخـر الصـدق

:

٤5٤

[النساء.]8٠/

واعل ــم ن ـ َـور اه قلب ــك بمعرف ــة أس ــائه وص ــفاته وأفعال ــه  ،أن اح ــق  جع ــل للمعت ــرين ي

خلوقاته غنية عن التفكر ي ذاته ؛ لقصور العقول واأبصار عن إدراك نور جالـه وعظمتـه
وكريائه:

[اأنعام.]٢٠٠/

فســبحان مــن تعرفــه القلــوب والعقــول بآياتــه وخلوقاتــه  ،وتــدعوه األســن بأســائه ،وميــزه
البصــائر عــن ســواه بصــفاته وأفعالــه:

[الروم.]١١ /

هو الواحد اأحد  ،العليم اخبر بكل يء ،لـه اأسـاء احسـنى ،والصـفات العـى ،ولـيس
لــه شــبيه ي ذاتــه وأســائه وصــفاته وأفعالــه:

[الشورى.]٢٢/

فسبحان احكـيم اخبـر بـأحوال عبـاده ،الـذي يضـع اليـء ي موضـعه ،وختـار لـه مـا يناسـبه :
[ آل عمران. ]٢8/

هو احكيم اخبر البصر بـا يصـلح عبـاده ،فيعطـيهم مـا يصـلح أحـواهم ،ويرـف عـنهم مـا

يرهم.

يبسط هذا ،ويقبض عن هذا ،وهو العليم اخبر با يناسب كل خلوق.
فمنهم من تستقيم حاله عى النعمة والغنى  ،ومنهم من تستقيم حاله عى الفقر واابتاء.
هذا لد عيش بعضهم مع فقره وبائـه أحسـن  ،وقلبـه لربـه أصـفى  ،كلـا ربـه اه بـالباء ازداد لـه
حب ًا وتقوى ؛ لكال معرفته بـه:
[اإراء.]٠٠/

 التعبد ه  باسمه اخبر:

اه عــز وجــل هــو العلــيم اخبــر بــا تكنــه الصــدور ،ومــا خفيــه القلــوب ،الــذي يكشــف كــل
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خبــوء ،ويرقــب كــل مســتور ،ويعلــم الر ـ وأخفــى:

[السجدة.]٠/

وابــد للعبــد أن يعــرف ربــه بأســائه وصــفاته  ،ويتلــو كتابــه  ،ويســتن بــا جــاء عــن رســوله ﷺ ؛

ليعرف اخالق من امخلوق  ،واخر مـن الرـ  ،واحـق مـن الباطـل  ،والنـافع مـن الضـار  ،والبـاقي

مــن الفــاي ؛ ليـ ـقدم عــى اليقــن مــن أمــره  ،ويواظــب عــى امرــوع مــن عملــه :

[ احديد .] ١٠ /

واعلم أن من م يقدم خر القرآن والسنة بن يديه  ،كان من أمره عى خطر ؛ أنه قدَ م اهـوى

عـ ــى اهـ ــدى:

ﰀ

[القصص.]5٠/

فكــل إيــان وتصــديق ومســارعة إى اخــرات ،والصــر عــى اأقــدار واأحكــام  ،ســببه العلــم

والعمل بخر الوحي:

[البقرة.]١/

وكل جهل  ،أو تكذيب  ،أو تقصر  ،أو جزع  ،أو ظلم  ،أو كـر  ،سـببه اجهـل بخـر الـوحي أو اإعـراض

عنه :

[اجن.]٢٠/

واعلــم أن الــنفس إذا دعوهــا إى الصــر عــى طاعــة اه  ،وعــن معصــية اه ،وعــى أقــدار اه،

واجلد عى عبادة اه  ،بعد تقدم اخر والعلم باه  ،ووعده ووعيده ،أعطتك ذلك من ذاها
بير وسخاء ،لعلمها بأن ما دعوها إليه  ،هو طريق سعادها الواجب عليها سـلوكه:

[الشمس.]٢٠-٠/

ومن أجل هذا احتاجت النفوس إى معرفة اخبر  ،ومعرفة خر اخبـر احـق سـبحانه ،

ليتبن ها من تعبد  ،ومن تطيع  ،و ما تصر عليه  ،وما أنواعه  ،ومـا ثوابـه:
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[ حمد .] ٢9 /

فــإن م تعــرف ذلــك بــاخر امنــزل ز َل ـت عنــد امحنــة  ،وجـ ــمحت عنــد الصــدمة  ،فهلكــت
وض ـ ـ ــلت وأضـ ـ ـ ــلت:

[النساء.]٢٢5/

واعلم رمك اه أن العلـيم اخبـر يـراك  ،فـا تفعـل مـا يسـخطه عليـك ،ويعلـم ميـع أحوالـك

ي الرـ ـ والعل ــن  ،ف ــا تب ــارزه بامع ــاي ،وا لعل ــه أه ــون الن ــاظرين إلي ــك :
[ق.]٢8-٢6/

واعبد ربك باحب  ،مع كال التعظيم والذل له ،وتق َلب ي ليلك وهارك ي طاعته وعبادته بكـل مـا

رفــك بالعبوديــة ،وهــو الرقيــب القريــب الشــهيد:
حبــه ويرضــاه ،فهــو الكــريم الــذي َ
[الشعراء.]١٢9 -١٢8 /

وإن كنــت خبــر ًا بأحكــام الــدين فع ِلمهــا مــن ا يعلمهــا ،وانصــح جميــع اخلــق ،واتبــع ســبيل

امـ ــؤمنن  ،تكـ ــن مـ ــن الفـ ــائزين:

[آل عمران.]٢٠٤ /
[آل عمران.]5٠/

[الشعراء.]85 -8٠ /

« ال َلهـ َـم لــك أســلمت  ،وبــك آمنــت  ،وعليــك توكَلــت  ،وإليــك أنبــت  ،وبــك خاصــمت  ،ال َلهـ َـم إ ِي
أعوذ بع َزتك ا إله إ َا أنت أن تض َلني  ،أنت احي ا َلذي ا يمـوت  ،واجـن واإنـس يموتـون » متفـق

عليه(.)٢

يا خبر ًا بكل يء  ،يا علي ً
ا بكل يء  ،يا بصر ًا بكل يء  ،يا مالك ًا لكل يء.
( )٢متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )٠٠8٠ومسلم برقم ( )١٠٢٠واللفظ له.

٤5٠

اللهم علمنا ما ينفعنا  ،وانفعنا با علمتنا  ،إنك أنت العليم اخبر.
اللهم يا إهي  ،يا من بيده ناصيتي  ،يا علي ً
ا بضعفي ومسكنتي  ،يا خبر ًا بفقري وفاقتي ،

أسألك أن توفر حظي من كل خر تنزله  ،ومن كل رزق تبسطه  ،ومن كل بر تنره  ،ومن كل

خطأ تغفره  ،يا أرحم الرامن.

امقالة  .VIIIاحكيم  ..احاكم  ..احكم
قال اه تعاى:

[اجمعة.]٢ /

وقال اه تعاى:

[يونس.]٢٠9 /

وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال اه تع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاى:

[اأنعام.]٢٢٤ /

اه  هو احكيم الذي يضـع اليـء ي موضـعه ،ويـتقن صـنع كـل يء بقدرتـه وحكمتـه،
احكيم الذي ا يدخل تدبره خلل وا زلل وا نقص.

وهو سبحانه احكيم ي أقواله وأفعالـه  ،الـذي يضـع اأشـياء ي حاهـا بحكمتـه ورمتـه وعلمـه،

الذي حكم بن عبـاده بالقسـط والعـدل ،النافـذ حكمـه ي ملكـه ،الـذي حكـم وا معقـب حكمـه:
[الرعد.]٤٢/

وهو سبحانه املك احق  ،احكيم الذي أحكم امخلوقات واأمور ،ومنعهـا عـن اخـروج
عـ ــن حكمـ ــه ،احـ ــاكم القـ ــاهر الـ ــذي قهـ ــر ميـ ــع امخلوقـ ــات عـ ــى مـ ــراده ،فـ ــدان امل ـ ــك

واملكـ ــوت كلـ ــه حكمـ ــه العـ ــدل ،وأم ـ ـره الفصـ ــل :

[الزمر.]5-٤/
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وهو سـبحانه أحكـم احـاكمن ،الـذي كـل أقوالـه وأفعالـه وأحكامـه ي منتهـى احسـن ،الـذي
حكـم بـاحق والعـدل واإحسـان  ،الـذي ا جـور وا يظلـم أحـد ًا:
[امائدة.]5٠/

وهـو ســبحانه احكـم الــذي ا حكـم أعــدل منــه ،املــك الـذي ا أرحــم منــه ،وا قائــل أصــدق

منه ،الذي سلم له احكم كله ي ملكه العظيم  ،وسلطانه الكبر .
وهو سبحانه العزيز احكيم امحمود عى حكمه ي الدنيا واآخرة.

فهــو احكـم احــق الــذي لــه احكــم القــدري عــى الكائنــات كلهــا  ،الــذي أثــره ميــع مــا خلــق
وذرأ وبــرأ ي العــام العلــوي والســفي:

[الزمر.]6٠-6١/

وهــو احكــم احــق الــذي لــه احكــم الــديني الرــعي  ،الــذي أثــره ميــع الرــائع واأوامــر
والنــواهي اموجهــة إى اإنــس واجــن :

[يوسف. ]٤٠/

وهو احكم احق الذي له احكم اجزائي ي اآخرة  ،الذي أثره الثـواب والعقـاب للعبـاد :
[احج.]5٠-56/

فســبحان املــك احــق الــذي لــه اخلــق واأمــر ،واحكــم واحمــد:
[القصص.]٠٠/

واحكيم من أساء اه احسنى التي تدل عى ثبوت كال احكم ه ،وكال احكمة له.
أما كال احكم  :فاعلم أن احكم كله ه وحده ا ريك له  ،فهو الذي حكـم بـن عبـاده بـا

يش ــاء  ،ويقيـ ـ ف ــيهم ب ــا يري ــد ،ا راد لقض ــائه  ،وا معق ــب حكم ــه:
[اأنعام.]5٠ /

وكا أن اه ليس له ريك ي املك ،فلـيس لـه ريـك ي احكـم ،ولـيس لـه ريـك ي العبـادة :
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[الكهف.]١6 /

ورب العامن الذي له اأساء احسنى ،والصفات العى ،املك العليم بكل يء ،القادر
رـ ـع  ،وي ـ ـح ِلل
ع ــى ك ــل يء ،اخ ــالق لك ــل يء  ،ه ــو ال ــذي يس ــتحق وح ــده أن ي ـ ـحكم وي ِ

وي ـ ـ ـح ِرم:

[يوسف.]٤٠/

ومـ ــن أظلـ ــم الظلـ ــم ،وأعظـ ــم اج ـ ـ ور ،وأقـ ــبح الفعـ ــل ،أن يسـ ــكن النـ ــاس ي ملـ ــك اه ،

وي ــأكلون م ــن رزق ــه ،وجعل ــون احك ــم والتر ــيع لغ ــره م ــن خلق ــه وعبي ــده :
[امائدة.]5٠/

فيجب عى ميع احكام أن حكموا بن الناس با أنزل اه ،وا جوز هـم أن يتعـدوا حكـم

اه الذي رعـه إى غـره:
[ امائدة .] ٤9 /

ومهمــة اخافــة إقامــة حكــم اه ي اأرض ،واحكــم بــن النــاس بــا أنــزل اه مــن أحكــام

وتريعات:

[ص.]١6 /

أمــا ك ــال احكمــة ي خلق ــه وأمــره  :فه ــو احك ــيم الــذي يض ــع اأشــياء مواض ــعها ،وينزه ــا
منازهــا ،فقــد خلــق اه ميــع امخلوقــات بــاحق ،وأوجــدها بأحســن نظــام ،وأتقنهــا أحســن

إتق ــان ،وأعط ــى ك ــل خل ــوق خلق ــه الائ ــق ب ــه ،وص ـ َـوره أحس ــن تص ــوير:

[السـ ـ ـ ـ ـ ــجدة/

.]٠-6

وأمــا احكمــة ي أمــره ورعــه  ،فــاه هــو احكــيم احــق الــذي رع الرــائع  ،وأنــزل الكتــب،

وأرسل الرسل  ،ليعرفه عبـاده  ،ويعبـدوه بـا رع  ،ومعرفتـه وعبادتـه بموجـب أسـائه وصـفاته
٤6٠

ودينه هي مقصـوده مـن خلقـه  ،وهـي أفضـل العطايـا منـه لعبـاده  ،وهـي أرف اهبـات للوصـول

إى السعادة ي الدنيا واآخـرة:

[الذاريات.]58 – 56 /

ورفهـا
وقد اجتبى اه هذه اأمة ،وخصها بأفضـل الرسـل ،وأحسـن الكتـب ،وأكمـل الرـائعَ ،

كاأنبياء بعبادة اه والدعوة إليه إى يوم القيامـة:

[ امائدة .] ٠ /

واعلم بأن احكيم احق سبحانه رع لعباده كل خر ومصلحة.

فأخبــاره ي كتابــه احكــيم مـأ القلــوب توحيــد ًا  ،وإيانـ ًا  ،ويقينـ ًا  ،وعلـ ً
ا بــاه وأســائه وصــفاته ،
وتعظ ــي ً
ا لل ــرب  ،وحب ــة ه  ،وم ــد ًا ل ــه ،وذاً ل ــه :
[هود.]١-٢/

وأوام ــره الر ــعية كله ــا من ــافع ومص ــالح تثم ــر اأخ ــاق احس ــنة ،واأع ــال الص ــاحة ،وتزك ــي

النفوس بالطاعات :

[اممتحنة.]٢٠/

ونواهيــه كلهــا موافقــة للعقــول والفطــر الســليمة ،فهــو العلــيم احكــيم الــذي م ينــه النــاس إا عــا

يرهم ي دينهم  ،وأبداهم  ،وعقوهم  ،وأخاقهم  ،وأعراضهم.

فللــه احمــد أن رع لنــا أحســن الرــائع بأحســن الكتــب ،وأرســل هــا إلينــا ســيد الرســل ﷺ :

[امائدة.]٢6-٢5 /

وسبحان القادر احكم الذي أظهر حكمته ي خلوقاته  ،وأفعاله  ،وآياته  ،وأحكامه.

وشـ ـهدت العق ــول بحكم ــة احك ــيم ع ــز وج ــل  ،ب ــا ش ــهدته ي مل ــك وملك ــوت اجب ــار ، 

وخ َرت ساجدة لعظمته وجاله وكريائه ،وعظـيم إحسـانه ،وعظمـة ملكـه:
عمران .] ٢8 /

٤6٢

[ آل

فتــدبر رمــك اه حكمــة أحكــم احــاكمن ي خلوقاتــه العظيمــة  ،وآياتــه العجيبــة ،تــرى ببرــك
وبصرتك رب ًا حاك ً
ا حكم كل يء  ،وأحكم كل يء ،وأقام اأمر كله به ي الدنيا واآخرة ،فـا

ظلـم وا جـور ي أحكـام احكــيم : 

[ اأعراف .]5٤ /

وانظ ــر إى حكم ــة العزي ــز احك ــيم ي خل ــق الس ــموات واأرض  ،وم ــا ف ــيهن وم ــا بي ــنهن م ــن

امخلوقات  ،واأفاك  ،والتدبرات  ،لد ما يبهر العقول واألباب من عجائـب امخلوقـات

 ،واآيــات الســاطعات  ،الدالــة عــى عظــيم قــدرة اجبــار  ،وحكمــة أحكــم احــاكمن  ،بإحكــام
مـ ــتقن  ،وتـ ــدبر عجيـ ــب  ،وحكـ ــم مسـ ــتمر:

[البقرة. ]٢6٤/

فسبحان من خلق العام كله عى طبقاته  ،وخلق الوجود كله من اخر والر عى درجاته

ودركاته  ،من اجاد  ،إى النبات  ،إى احيوان  ،إى اإنسان :
[الزخرف.]85-8٤/

خلق احكيم ذلك كله بحكمة تبهر العقول  ،وحكم قاهر خضع له كل خلوق :
[الزمر. ]6٠-6١/

وهو احكيم الكريم الرحيم الذي وصل أفعاله امحكمة  ،وخلوقاته امتقنة بالرعة

امنزلة ؛ ليعرف خلقه أنه العظيم الذي ا أعظم منه  ،العليم الذي ا أعلم منه  ،القادر الذي ا

أقدر منه  ،الرحيم الذي ا أرحم منه  ،احكيم الذي ا أحكم منه :
[الطاق.]٢١/

٤6١

واعلم رمك اه أن من رزقه اه بر ًا وبصرة  ،رأى ي ملكوت السموات واأرض من
عجائب اخلق  ،وأنواع امخلوقات  ،ودوام التريف والتدبر  ،ما يبهر العقول  ،ويك ّل دونه

النظر  ،وينحر دونه البر  ،ويري عى الوصف  ،ما ا تدرك كنهه العقول  ،وا حيط به
سوى من كتبه ي اللوح امحفوظ :

[لقان. ]٢٢-٢٠/

وزوجها
فسبحان الرب القادر احكيم الذي برأ الرايا  ،وفطر الفطر  ،وركَب اأجسام َ ،

باأرواح  ،فصارت حية تشهد لرها بالوحدانية  ،وتقوم له بالعبودية  ،وتسبح بحمد رها ميتة

أو حية :

ﮜ

[احج.]٢8/

وســبحان القــادر احكــيم الــذي اختــزن ميــع الرايــا ي اأرزاق  ،واختــزن اأرزاق ي اأســباب ،

واخت ــزن اأس ــباب ي اإرادات  ،واخت ــزن اأرواح ي اأجس ــام  ،واخت ــزن ال ــثار ي اأش ــجار،
واختــزن امعــاي ي األفــاظ  ،واختــزن الكــل ي خــزائن الســموات واأرض  ،وأخــرج الكــل مــن

غيابـ ـ ـ ـات عل ـ ـ ــم ع ـ ـ ــام الغي ـ ـ ــوب :
[ اأنعام .]59 /

وسبحان العي العظيم الذي خلق العام كله باحق وللحق ،ور َكب العاي عى السافل ،واسـتودع

الســافل ي العــاي ،ومــأ ملكــه العظــيم بــالعوام التــي ا حصــيها إا مــن خلقهــا ،وأحــاط ذلــك كلــه

بكرســيه الكــريم ،وعرشــه العظــيم :

[ق. ]٢٢-6/

واه عــي عظــيم كبــر ،حــيط بكــل يء  ،اســتوى عــى العــرش برمتــه  ،حــي قيــوم يفعــل مــا يشــاء
٤6٠

بقدرته  ،وحكم ما يريـد بمشـيئته  ،علـيم خبـر بجميـع مـا ي ملكـه وملكوتـه:

[البقرة . ]١55 /

انظــر رمــك اه إى ربــك اخــاق العلــيم  ،القــادر عــى كــل يء ،كيــف خلــق امخلوقــات،

صورها عى غر مثال  ،فأحسـن التصـوير ،وقـدَ ر فأحسـن التقـدير ،ثـم أخـرج مـا قـدَ ر ،
وكيف َ

عـ ــى سـ ــواء مـ ــا قـ ــدَ ر  ،بـ ــا كلفـ ــة وا عنـ ــاء:
[القمر .]5٠-٤9 /

فتبارك اه رب العامن ما أعظم ما خلق  ،وما أعجب ما أبدع  ،وما أحسن مـا ص َـور  ،ومـا أحكـم
م ـ ــا ص ـ ــنع:

[احر.]١٤/

ثم انظر كيف أحيا احي القيوم اخلق بقدرته ،ومعهم بحكمته ،أنه القادر عـى كـل يء

 ،احي الذي ا يموت  ،احي الذي حيي ويميت.

فلبقائه  أفناهم ،فكل يء هالك إا وجهه  ،وحياته  أمـاهم  ،وحياتـه أحيـاهم  ،فـا
يموت ـ ــون ي ـ ــوم القيام ـ ــة أب ـ ــد ًا ،فاس ـ ــتغفر ل ـ ــذنبك :
[الفرقان .]58 /

ولعزه  أذل اخليقة قاطبـة ،ثـم لعـزه يعـز مـن أطاعـه ي الـدنيا واآخـرة فـا يـذلون أبـد ًا:
[امنافقون .]8 /

فسبحان اه ما أعظـم قدرتـه وحك متـه ،هـو احكـيم اخبـر الـذي خلـق اخليقـة كلهـا بـاحق

وللحق،الذي هو الدين القيم.

نرـ احكـيم العلـيم ذلـك احـق ي أمشـاج العـام كلـه بقدرتـه  ،وأفرغـه ي قالـب اموجـودات كلهــا

بحكمته ،وهدى ك ً
ا لـا خلقه  ،فهو قـائم يشـهد لربـه بالتوحيـد ،ويعبـده بالتسـبيح والتحميـد:
٤6٤

[اإراء . ]٤٤ /

ثــم أرســل احكــيم العلــيم رســله بالــدين القــيم إى أهــل اأرض ،وأنــزل كتبــه ،ورع رائعــه،
ودع ــا الك ــل إى ذل ــك ،ور َغـ ـب ي اإي ــان ،وح ــذر م ــن الكف ــر :
ﰀ

[النساء.]٢٠٠/

ثم آمن م نْ علم اه أنه يؤمن ،وكفر من علم اه أنـه ا يـؤمن:
[ اإنسان . ] ٠٢ – ١9 /

فسبحان احكيم القادر  ،الفعال ما يشاء ،ا راد لقضائه  ،وا معقب حكمه.
يبسط ويقبض ..ويعزل ويذل ..ويرفع وخفـض ..ويكـرم وهـن  ..ويعطـي ويمنـع  ..ويرتـق
ويفتق ..وحيي ويميـت ..وهـدي ويضـل:
[الزمر. ]6/

وسبحان احكيم العليم الذي خلـق اجـي واخفـي ،والكبـر والصـغر ،والطويـل والقصـر،
والرط ــب والي ــابس ،واجام ــد والس ــائل ،واحل ــو وام ــر ،وال ــذكر واأنث ــى ،واللي ــل والنه ــار،

والن ـ ـ ـ ـ ــور والظ ـ ـ ـ ـ ــام  ،واإن ـ ـ ـ ـ ــس واج ـ ـ ـ ـ ــان :

[الذاريات. ]٤9/

وســبحان القــوي القــادر الــذي خلــق العــرش والكــري  ،وخلــق الســموات واأرض  ،وخلــق

الدنيا واآخرة  ،وحكم الكل بقهره وجروته.

فتبارك اه رب العامن  ،وأحسن اخالقن  ،وأحكم احاكمن.
ثم تأمل رمك اه  ،كيف جازى الغني الكـريم امطيعـن عـى اخـتاف طاعـاهم وكثرهـا ،
با يقابل ذلك وزيادة من الكـريم:
[السجدة .]٢٠ /

٤65

وكيــف جــازى القــوي العزيــز العصــاة عــى اخــتاف معاصــيهم وكثرهــا بــا يقابــل ذلــك جــزا ًء
وفاق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًا:
[النساء .]56 /

واعلم أن من حكمة احكيم العليم ما أظهر من احكمة  ،وخص ها من شاء من عباده .
و احكمة هي إصابة احق ي اأقوال واأعال ،وهي من أعظم النعم التي خص اه ها

مــن يشــاء مــن عبــاده :

[البقرة .]١69 /

ومن حكمته سبحانه ما استودع ميـع امخلوقـات مـن امنـافع وامضـار ،وهدايتـه إياهـا ل ـا

قدره ها ،واستعاله إياها لـمـا فطرها عليه.

فامائكـة يعبــدون رهــم  ،ويســبحون بحمــده  ،ويــدبرون أمــره  ،وأعاهــم ا حصــيها إا اه ،فهــم
النازعــات  ،وامقســات أمــر ًا  ،واملقيــات ذكــر ًا  ،والصــافات صــف ًا ،وامــدبرات أمــر ًا  ،والتاليــات
ذكـ ـ ـ ـ ــر ًا:

[اأنبياء.]١٠–٢9/

واأنبياء والرسل عليهم الصـاة والسـام يعبـدون رهـم بـا جعـل فـيهم مـن القـول بـاحق ،

والعمل به  ،والدعوة إليه  ،والصـر عليـه  ،وأتبـاعهم مـن امـؤمنن كـذلك :

[ البقـ ـ ـ ـ ـ ــرة – ٢5٢ /
.]٢5١

واستخرج سبحانه حكمته ي الصنع عى أيدي أهل الراعـة مـن عبـاده  ،بـا هـداهم إليـه مـن

إتق ــان الص ــنع  ،وق ــوة الفك ــر ،وغرائ ــب الص ــناعات كله ــا :
[اأنبياء.]8٠-٠9/

فسـ ــبحان احكـ ــيم الـ ــذي أحكـ ــم اأمـ ــور بـ ــا يبهـ ــر العقـ ــول  ،مـ ــن عجائـ ــب امخلوقـ ــات ،وحسـ ــن
٤66

التدبرات  ،وحكم امخلوقات  ،وقهـر الكائنـات :
[الفتح.]٠/

وما كان من السفه من بعض اخلق  ،من الزور والبهتان ،وااستهزاء باه وآياته ورسـله ،ورد

احق ونحو ذلك ما خالف احكمة ،فهو سبحانه احكيم ي كـل ذلـك ،علمـه وقـدَ ره وأذن

بوقوعــه  ،ثــم أظهــره مــن فــاعلن لــه  ،وأراد وقوعــه مــنهم  ،وهــم اموصــوفون بــه بفعلهــم لــه ،
وحب ـ ــتهم ل ـ ــه  ،فيج ـ ــزون علي ـ ــه ج ـ ــزاء مثل ـ ــه حقـ ـ ـ ًا وع ـ ــداً :

[النساء.]٢١٤-٢١٠/

فكل فعل منوط بفاعله  ،والفعل يضاف إى فاعله  ،ا إى العام به  ،القادر عليه ،مع كونه غـر
واقع منه.

بــل الــرب عــز وجــل حــب اإيــان والطاعــات  ،ويســخط الكفــر والفســاد ويكرهــه  ،وا

حبــه وا يرضــاه:
[الزمر.]٠/

واعل ــم أن اه  ل ــه اأس ــاء احس ــنى  ،والص ــفات الع ــى  ،وأفعال ــه كله ــا ح ــق وع ــدل ورم ــة

وحكمة وإحسان.

هـو املـك الـذي يغضــب ويـرى ..وحـب ويكـره ..ويعفــو وينـتقم ..ويثيـب ويعاقـب ؛ أنــه
احكــيم الــذي يغضــب عــى مــن عصــاه ،ويــرى عــى مــن أطاعــه ،وحــب امــؤمنن ،ويكــره

الكافرين ،ويرحم امسرمن ،ويبطش بمن أسخطه.

وفعله ذلك كله حكمة ورمة  ،وإليه يرجع اأمر كلـه  ،وهـو احكـيم اخبـر :
[التن. ]8-٠/

وه ــذا خل ــق اه إبل ــيس أعاذن ــا اه من ــه  ،واب ــتى امائك ــة بالس ــجود آدم ﷺ  ،فس ــجد امائك ــة
٤6٠

امتثاا ً أمر رهم فنجوا ،واستكر إبليس عن السجود فهلك.
ثــم ســأل إبلــيس ربــه النظــرة فأمهلــه  ،وأقطعــه وذريتــه كــل عمــل لــيس بصــالح ،وكــل مــا هــو بخــاف

احكمة ،وما ي ظهوره سفه ي حـق مـن فعلـه مـن الكفـر والرـك وامعـاي إمـام كلمتـه فـيهم،
وإقام ــة عدل ــه عل ــيهم:

[ البقرة . ] ٠٤ /

فلــا طــرده اه ولعنــه وأنظــره  ،عــزم عــى إغــواء آدم وذريتــه:
[
اأعراف . ] ٢8 – ٢5 /

وما زال الشيطان يكيد لبني آدم حتـى اتبعـه أكثـرهم:
[سبأ . ] ١٠ /

فــإبليس وذريتــه أهــل اابــتاء وامحنــة لبنــي آدم ،وقــد أمرنــا اه بعداوتــه ،وحــذرنا مــن طاعتــه

بقول ــه:

[ ف ــاطر

.]6/

فســبحان مــن خلــق خلقـ ًا للجنــة وبعمــل أهــل اجنــة يعملــون ،ثــم إليهــا يصــرون ،وخلــق خلقـ ًا للنــار

وبعمل أهل النار يعملون ،ثم إليها يصرون.

واه أعلم حيـث جعـل رسـالته ،ومـن يسـتحق ثوابـه وعقابـه:

[املك.]٢٤/

واعلم رمـك اه أن اه خلـق اجنـة والنـار ،وكـل بنـي آدم مقسـومون عـى الـدارين كـا ي قبضـتيه
الكريمتن  ،كا قال ﷺ  « :إ َن اه ع َز وج َل قبض قبض ًة بيمينه  ،وقال  :هذه هذه  ،و ا أ بـ اي

 ،وقبض قبض ًة أخرى بيده اأخرى ج َل وعا  ،فقال  :هذه لـهذه  ،وا أباي» أخرجه أمد (.)٢
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٤68

فابــد إذ ًا مــن طــريقن  ،أم ـر اه بأحــدما  ،وهــى عــن اآخــر  ،وإذا كــان كــذلك فابــد للنــاس مــن

طاعــة وعصــيان  ،والطاعــة حكمــة  ،ظاهرهــا وباطنهــا ،وامعصــية ظاهرهــا ســفه ،وباطنهــا حكمــة :
[النحل.]9٠/

واعلــم أن كــل مــا ي العــام مــن خلــق وأمــر وحــال ابــد مــن وجــوده ،واه يمحــو منــه مــا يشــاء
ويـ ـ ـ ـ ـثبت  ،وهـ ـ ـ ــو احكـ ـ ـ ــيم العلـ ـ ـ ــيم :
[الرعد.]٠9-٠8/

فلو نقص سفه السفهاء من العام لغلـب عـى الظـن أن فاعلـه كأحـد امطبوعـات مثـل النـار ا
توجد إا حرقة ،وكالثلج ا يوجد إا مرد ًا ،وكالثقيل يسفل ،وم تتم احكمـة مـن اخلـق ،
وم حصل التمييز بن احق والباطل .

فسب حان احكيم العليم الذي أوجـد اليـء وضـده ،وخلـق الـزوج وزوجـه ،وخلـق كـل يء
فقــدره تقــدير ًا ،ثــم قــدم وأخــر ،ورفــع وخفــض ،وأعـ َـز وأذل ؛ ليظهــر لعبــاده قدرتــه ي خلقــه،
وحكمته ي أمره:

[ الذاريات . ] ٤9 /

وعن أي هريرة  قال  :قـال رسـول اه ﷺ  « :لـو م تـذنبوا لـذهب اه بكـم  ،وجـاء بقـوم يـذنبون

فيستغفرون اه فيغفر هم » أخرجه مسلم (.)٢

وسبحان من لـه اأسـاء احسـنى ،والصـفات العـى ،وبحكمتـه قـدَ ر مقتىـ تلـك اأسـاء
والصــفات أعــااً  ،وخلــق هــا عــاملن  ،ثــم اســتعملهم فيهــا  ،وقــد ســبق الكتــاب بكــل خلــق

وعمل ،ثم يلحق العاملن بخواتيم أعاهم ،فيهدي سبحانه هذا  ،ويضل هذا ،وينعم عى هذا ،

ويبــتي هــذا ،وحفــظ هــذا  ،ويفــتن هــذا ،ثــم اأعــال بــاخواتيم :ﯿ
[اأنبياء .]٠5 /

الرجل ليعمل عمل أهل اجنَة فيا
وعن سهل بن سعد الساعدي  قال  :قال رسول اه ﷺ  « :إ َن َ
الرجـل ليعمـل عمـل أهـل النَـار فـيا يبـدو للنَـاس وهـو مـن أهـل
يبدو للنَاس وهو مـن أهـل النَـار  ،وإ َن َ
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١٠٤9

٤69

اجنَة » متفق عليه (.)١

واه  حكــيم علــيم أوجــد اخــر كلــه بنفســه لنفســه  ،وأحبــه ورضــيه مــن عبــاده ،ووعــد
علي ــه اجن ــة  ،وأوج ــد الرـ ـ كل ــه بقدرت ــه ا لنفس ــه ،ب ــل بحكمت ــه ومشـ ـيئته :

[التغابن. ]٢٢/

فاتصف سبحانه با أوجده بنفسـه لنفسـه ،وتنـزه عـا م خلقـه لنفسـه مـن الكفـر وامعـاي،

وتوعد العاملن به بالنار.

فمن وفقه اه ما تس ـ ـمى به  ،واتصـف بـه  ،سـاه اه بـه  ،ووصـفه بـه  ،وسـاه بأسـاء طيبـة

م ـ ـ ــن

أس ـ ـ ــائه  ،ومدح ـ ـ ــه  ،وأكرم ـ ـ ــه  ،وأوص ـ ـ ــله إلي ـ ـ ــه :

[اأحزاب.]٠5/

ومن أت بع نفسه وعمله ما تنزه عنه ربه  ،ورضيه اس ً
ص له  ،وضـل
ا ووصف ًا لنفسه  ،انقطـع و ـ

عن ربه  ،وخالف سبيله  ،فكان ي الذلـة واخرـان:

[الرعد .]١5 /

فــا إلــه إا اه مــا أجهلنــا بحكمــة أحكــم احــاكمن ،ومــا أظلمنــا أنفســنا مــن بــن العــامن،

فنستغفر اه ونتوب إليه مـن اجهـل والتقصـر :
[الرعد.]٢9/

واعلــم أن اه هــو اخــالق القــادر احكــيم الــذي خلــق آدم بيــده  ،ونفــخ فيــه مــن روحــه ،وع َلمــه

اأســاء كلهــا  ،وأســجد لــه مائكتــه  ،وغــرز فيــه وي ذريتــه معرفتــه وتعظيمــه  ،حــن أحرــهم
ميع ـ ًا صــور ًا ي اهــواء كاهبــاء  ،وأخــذ علــيهم اميثــاق ،وشــهدوا لــه بالربوبيــة  ،ثــم ردهــم ي

غيبه عى ما سبق ي علمه.

( )١متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم (  ، ) ٤١٠١ومسلم برقم (. )٢٢١

٤٠٠

ثــم اســتخرجهم بعــد ذلــك مــن ظهــر أبــيهم آدم ﷺ كالــذر ،فــأقروا لــه بالربوبيــة  ،وشــهدوا عــى
أنفسـ ــهم ب ـ ــذلك ك ـ ــا ق ـ ــال س ـ ــبحانه:

[اأعراف .]٢٠٠– ٢٠١ /

ثم ردهم سبحانه إى صلب أبيهم ،فكانت هذه أظهر من تلك.
ثم أخرجهم بعد ذلك منه نس ً
ا بعد نسل إى هذه احياة الدنيا  ،ومـن صـلب إى صـلب عـى
مر القرون ،واستعملهم بدينه بأمره وهيه  ،فكانت هذه احياة أظهر كثر ًا من اأولين.
ثم يميتهم بعـد هـذه اح يـاة الـدنيا ،ومـوهم بعـد هـذه احيـاة أقـرب إى احيـاة مـن اموتـة التـي

كانت قبلها  ،حن ردهم إى صلب أبيهم آدم ﷺ .

فهم ي هـذه اموتـة حسـون بعـذاب القـر ونعيمـه  ،ويعرضـون عـى منـازهم ي اجنـة أو النـار ،بـل
م ـ ــنهم

أحي ـ ــاء وه ـ ــم اأنبي ـ ــاء والش ـ ــهداء:

[ آل عمران . ] ٢٠٠– ٢69 /

وحيـاة البعــث امسـتقبلة أتــم وأكمـل وأبقــى مــن حياتنـا اليــوم ،والنـاس فيهــا صــنفان:
[ الشورى .]٠ /

فإذا كان يوم القيامة بعث اه اموتى من قبورهم للحياة الدائمة الكرى ،وشهدت الشـواهد،
ونطقت الصوامت ،وحق احـق ،وحـان احسـاب:

[التغابن. ]8-٠/

ويوم القيامة ميقات الفصل بـن اخائـق :
[الزلزلة.]8-6/

فسبحان املك احق الـذي حكـم بـن عبـاده بـاحق  ،العـي العظـيم ي خلقـه وأمـره ،وحكمـه
٤٠٢

وعدله  ،وبره ورمته  ،وكريائه وعظمته  ،وأسائه وصفاته.
واعل ــم رم ــك اه أن س ــنة اه ي اخل ــق بالت ــدريج  ،ك ــا خل ــق آدم ﷺ وغ ــره م ــن اج ــاد

والنبـات واحيـوان  ،كالسـنة ي تنفيـذ اأمـر النـازل مـن فـوق العـرش مـن الـرمن ،حـن ينـزل
امائكة بالروح من أمره  ،عى من يشاء من عباده ،فتدور به دوائر التنفيذ عى سنته اجارية

ي اإجاد واخلق.

فــرب أمــر يومــه مســون ألــف ســنة  ..ورب أمــر يومــه ألــف ســنة  ..ورب أمــر يومــه ســنة..

ورب أمر يومه شهر ..ورب أمر حصل بأرع من طرفة عن:

[القمر.]5٠-٤9/

فاه  له سنة جارية ي خلقه وأمره ،ولـه قـدرة خارقـة يفعلهـا إذا شـاء ؛ لرفـع اأبصـار والبصـائر
مـ ــن امخلـ ــوق إى اخـ ــالق :

[ يس. ]8٠– 8١ /

فســبحان املــك احــق  ،رب العــرش العظــيم ،الكــريم الــذي يعامــل عبــاده معاملــة اأكفيــاء،
ويثيــبهم ثــواب اممتنــن عليــه  ،جــزي بالســيئة مثلهــا أو يعفــو عنهــا ،وجــزي باحســنة عر ـ

أمثاهــا  ،إى ســبعائة ضــعف ،إى أضــعاف مضــاعفة ا يعلمهــا إا هــو:
[التغابن.]٢8-٢٠/

فـا أغنـاه ومـا أكرمـه  ،إنـه يشـري مـن امــؤمنن أنفسـهم وأمـواهم وهـم لـه عبيـد  ،ويعطـيهم هـا اجنــة ،
ويثمنهم برضاهم عنه رضوانه عليهم :

[ التوب ـ ـ ـ ـ ـ ــة
.]٢٢٢/

٤٠١

وكا يعاقب عى ما لو شاء لعصـم منـه  ،كـذلك يثيـب عـى مـا إليـه هـدى  ،وهـو احكـيم العلـيم:

بينه وبن عبيده.

[غافر ، ]6١-6٢/فسبحان اه وبحمده الذي عدل فـيا

فأوجــد خلقـ ًا مــن خلقــه ي ســاواته وأرضــه يوحدونــه ويطيعونــه  ،ويســبحونه  ،وحمدونــه
بمحامده التي هو أهل ها.

وأوج ــد احك ــيم أيض ـ ًا خلقـ ـ ًا م ــن خلق ــه ي أرض ــه يكف ــرون ب ــه  ،ويك ــذبون علي ــه  ،ويعص ــون
رسله ،ويصفونه با ا يليق بجاله ،وهو مع ذلك يعافيهم ويرزقهم.

بل تراه  ينتقم لعبـاده ي الـدنيا بعضـهم مـن بعـض بنرـ امظلـوم  ،وإهـاك الظـام أكثـر مـا
ينتقم لنفسه من أرك به  ،وعى أمره  ،وربا عجل اانتقام لنفسه  ،وربا أ َخر امظـام إى
يــوم القيامــة  ،فينــتقم لنفســه ولعبــاده هنــاك:

[إبراهيم.]5١-٤٠/

وربا وضع انتقامه ي بعض امواطن  ،وعفا لعباده عنه ،وا يرك مظام العباد فيا بيـنهم

وسـ ب ق رمت ــه غض ــبه :
 ،وه ــذا كل ــه م ــن فض ــله  ،ـ
[احر.]١١/

وعن أي هريرة  أن النبـي ﷺ قـال « :مَـا خلـق اه اخلـق كتـب ي كتابـه  ،فهـو عنـده فـوق
العرش  :إ َن رمتي تغلب غضبي » متفق عليه (.)٢

ف ــانظر رم ــك اه إى ع ــدل رب ــك  ،وحس ــن معاملتـ ـه  ،وك ــريم عف ــوه  ،ولطي ــف ت ــدبره  ،وس ــعة

رمتـ ـ ــه  ،وعظـ ـ ــيم إحس ـ ـ ــانه :

( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم (  ) ٠٤١١ومسلم برقم ( )١٠٢5واللفظ له .

٤٠٠

[طه.]8-5/

فســبحان املــك احــق الــذي مــأت كــل يء عظمتــه ،وقهــرت كــل يء عزتــه ،وأحاطــت بكــل

يء قدرتــه  ،وأحى ـ كــل يء علمــه  ،وبلــغ كــل يء لطفــه  ،ووســعت كــل يء رمتــه:

[غافر.]8–٠/

اخلق كلهم عبيد له ،وهم ميع ًا ي قبضته ،وحياهم ومـوهم بيـده ،وكلهـم يعيشـون ي عـز

ملكه ،وقهر سلطانه  ،وسعة رمته  ،وسابغ نعمه .

فا أحكمه  ،وما أكرمه  ،وما أرمه بعباده  ،ا إله غره  ،وا رب سواه.
ا إله إا اه كيف ينكره من جبله عى معرفته  ،وأشهده عى ربوبيته  ،وكيف يكـابره مـن قـد
قهـره بملكـه وسـلطانه  ،وكيـف يعجـزه مـن ناصـيته بيـده  ،وكيـف يسـتنكف عـن عبادتـه مـن هــو

عب ـ ـده وملكـ ــه :

[احديد.]٢٠-٢6/

وكيــف يعبــد مــن دونــه م ـن بقــاؤه وفنــاؤه بيــده:

[ احـ ــج

. ] ٤6 /

فسبحان املك العظيم  ،الذي عام السموات واأرض  ،وعام الليل والنهار  ،وعالـم الدنيا

واآخــرة  ،شــعبة مــن ســلطانه  ،وخــزائن الســموات واأرض شــعبة مــن نعمــه التــي ا تعــد وا
حىـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ :

[اأنعام.]٢٠١/

م خلق احكيم العلـيم شـيئ ًا مـا خلـق حاجـة بـه إليـه  ،وإنـا خلقـه ليبـن بـه كـال علمـه
٤٠٤

وليعر ف الناظرين بذاته وأسائه وصفاته وأفعاله  ،و لتدين اخائق كلهـا لعزتـه
وقدرته ،
ِ
 ،ولتعن ــوا الوج ــوه كله ــا لوجه ــه  ،ولتس ــبح النف ــوس بحم ــده:

[

الطاق . ] ٢١ /

 التعبد ه  باسمه احكيم:

اعلــم رمــك اه أن أســعد النــاس مــن آمــن بــاه  ،وري بحكــم أحكــم احـاكمن وسـ َلم أمــر

رب العـ ــامن  ،واسـ ــتقام عـ ــى التوحيـ ــد والـ ــدين:

[فصلت.]٠١-٠٠/

واه ســبحانه هــو احكــيم الــذي لــه احكمــة التامــة  ،اح كــم الــذي ا أحــد أحكــم منــه ،

احــاكم الــذي يملــك خــزائن احكمــة  ،الكــريم الــذي وهــب احكمــة لكــل حكــيم  ،وكــل

حكمــة وأحكــام ي العــام فمــن آثــار حكمتــه وح كمــه:

[ اجاثية . ] ٠٠ – ٠6 /

واعلم رمك اه أن احكمة أج ّل يء يكرم اه به عبده .
واحكمة من حيث العلم  :هي معرفة اه عـز وجـل بأسـائه وصـفاته وأفعالـه  ،واحكمـة مـن حيـث

الفعل  :هي جـمع اأضداد  ،وقرن امتعاصيات بحسن التدبر.

وأصل احكمة  :إصابة الصواب  ،وموافقة احق  ،والعدل ي القول والعمل.
واحكيم من وضع اليء ي موضعه  ،وتزكى باإيان والتقوى  ،وسـلك باليرـى منـه مسـلك

اليمنى  ،وز ّم العرى باليرى  ،وقدَ م اأحسـن عـى احسـن :

[لقان.]٢١/

السـ ـن َية العلي ــا ،
فاجته ــد رم ــك اه ي طل ــب احكم ــة  ،فه ــي اج ــوهرة العظم ــى  ،واهب ــة َ

وتعرفهـا حـق واجـب عـى أوي األبـاب  ،وفــرض ازم عـى مـن رغـب ي الزلفـى إى ربــه ،
٤٠5

وحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن امـ ـ ـ ـ ـ ـ ــآب :

[حمد.]٢9/

الريــب  ،ويعــرف هــا العبــد
ومــن أراد اه بــه خــر ًا آتــاه احكمــة التــي ت ـذهب الشــك  ،وتـجل ـِي َ
احق من الباطل  ،واخر من الر  ،واهدى من الضال .

واحكمة احق هي معرفة اه  بأسائه وصفاته وأفعاله ،وهي أصل الفضـائل واخـرات

وامعــارف ،وتلــك جــوهرة ثمينــة  ،خــص اه هــا مــن يزكــو هــا مــن يشــاء مــن عب ـاده:
[ البقرة . ] ١69 /

وباحكمــة يــزداد النــور ي القلــب ،ويصــح اإيــان ،وحصــل اليقــن  ،ويكمــل العلــم  ،ويــتم

الرور  ،وحصل حاوة الطاعة  ،ولذة العبادة .

فاســتوفز نفســك ي طلبهــا  ،وخــذ منهــا حظــك  ،واســتجزل مــن أقســامها قس ـمك:
[ العنكبوت . ] 69 /

واعلم أسعدك اه ي الدارين أن من حكمة من حكم العامن أن خـص مـنهم مـن شـاء بـا

شاء  ،ويقلب أحواهم كا شاء :

فرــاء وراء ..وشــدة ورخــاء  ..وســلم وحــرب ..وأمــن وخــوف ..وقــوة وضــعف  ..وعافيــة

وباء  ..وصحة ومرض  ..وغنى وفقر ..وخصب وجدب.

يفعل احكيم سبحانه ذلك كله لربيهم ا ليعذهم  ،وا لزيادة أدب  ،أو إراف ي نصـب ،

ليعرفهم احكـيم احـق بأسـائه احسـنى  ،وصـفاته العـى  ،ليعبـدوه
أو تعذيب أو انتقام  ،بل ِ
ويسألوه وحده بمقتى تلك اأساء والصفات .

فهو الرحيم الذي يملك الرمة وحب من يسأها  ،وحب من رحم ها .
وهو الرزاق الذي يملك الرزق وحب من يطلبه وحب من ينفقه .
وهــو الشــاي الــذي يملــك الشــفاء وحــب م ــن يســأله  ،وهــو امــؤمن الــذي يملــك اأم ــن
٤٠6

وح ــب م ــن يس ــأله وح ــب م ــن ينر ــه :

[اأعراف. ]٢8٠ /

فاجتهد ي توحيد ربك بأسائه وصفاته ،وتع َبد ه بمقتضاها ،وادعه ها تكن رباني ًا.

فه ــو الت ــواب ال ــذي ح ــب التوب ــة  ،وحـ ـب الت ــائبن ،امحس ــن ال ــذي حـ ـب اإحس ــان ،

وحب امحسنن  ،الكريم الذي حب الكرم وكل كريم  ،امؤمن الذي حب اإيان

 ،وحـ ـ ـ ــب ام ـ ـ ـ ــؤمنن :
[آل عمران.]٠9/

وإياك والتواي ي اأمر ،والتفريط ي العمل ،وترك ما حب الرب.
أســأل اه الكــريم الــذي ا خيــب مؤ ِملــه ،وا ي ـحرم ســائله ، ،وا يقطــع رج ـاء مــن رجــاه  ،أن
يعيننا وإياك عى ذكره  ،وشكره  ،وحسن عبادته  ،وأن يغفر ذنوبنـا  ،وأن يعصـمنا ميعـ ًا مـن
الرـ ــور والفـ ــتن ،والتسـ ــويف والكسـ ــل :
[اأعراف.]١٠/

وأســأله أن ا جعلنــا مــن ملكــه الطمــع ،واســتهواه اجــبن ،وأرداه اهــوى ،وأغــواه الشــيطان،
وحـ ـ ـ َـره العمـ ـ ــى :

[ البقرة.]٢6/

فاتق اه با أسداه إليك من النعم  ،وعلمك ما م تكن تعلم

[النساء.]٢٢٠/

فإذا آتاك احكـيم احكـم واحكمـة

[ ص. ]١6/

وارف أوقاتــك وأموالــك وأنفاســك ي مرضــاة م ـن أنعــم هــا عليــك  ،وأعــط كــل ذي حــق
٤٠٠

حقه ،فلك حقوق ،وعليك حقوق.

عن عبد اه بن عمرو  أن رسول اه ﷺ قال لـه « :إ َن جسـدك عليـك حقـا  ،وإ َن لعينـك عليـك
حقا  ،وإ َن لزوجك عليك حقا  ،وإ َن لزورك عليك حقا» متفق عليه (.)٢

وأحكم ميع أمورك فيا بينك وبن اه ،وفيا بينك وبن خلـق اه ،وسـارع إى اخـرات ،
وســابق ي الفضــائل والطاعــات  ،تســبق إى أعــاي اجنــات:
[ احديد .]١٢ /

وافعل اخر وع ِلمه  ،ودل الناس عليه ،ور ِغبهم فيه  ،وابدأ بأهلـك وعشـرتك وجرانـك:

[

لقان . ] ٢٠ /

واحذر مام احذر عدوك من اأخـاق السـيئة  ،وعـدوك مـن شـياطن اإنـس واجـن ،وعـدوك مـن

اأعــال امحرمــة واخبيثــة  ،واعتصــم بــاه وحــده يكفيــك رهــم وقــل:
[التوبة. ]٢١9/

وتوجه إى ربك الصمد ي ميع أمورك ،فهو احـاكم ي خلقـه وحـده خلقـ ًا وتـدبر ًا ،قضـا ًء
وقــدر ًا ،وهــو احــاكم فــيهم بــأمره وهيــه ،وثوابــه وعقابــه:
[ مريم . ] 65 /

وتدبر كتاب ربك احكيم ،وقرآنه العظيم ،فهو كتابـه الكـريم ي بركاتـه  ،احكـيم ي أسـلوبه
 ،احكيم ي بيانـه ،احكـيم ي ترـيعه وأحكامـه ،احكـيم ي وعـده ووعيـده:
[ هود . ] ٢ /

فتع َلمــه وع ِلمــه واعمــل بــه تكــن مــن الربــانين:
[ آل عمران . ] ٠9 /

( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم (  ) ٢9٠5واللفظ له  ،ومسلم برقم (. )٢٢59

٤٠8

[ آل عمران. ]5٠/

[ الشعراء . ] 85– 8٠ /

« ال َلهـ َـم ر َب جرائيــل ،وميكائيــل ،وإرافيــل ،فــاطر الســموات واأرض ،عــام الغيــب و َ
الشــهادة،

أنـت حكــم بــن عبــادك فــيا كــانوا فيــه ختلفــون ،اهــدي ل ـا اختلــف فيــه مــن احـ ِـق بإذنــك ،إ َنــك

هدي من تشاء إى راط مستقيم » أخرجه مسلم (.)٢

يــا مــن بيــده ملكــوت كــل يء  ،يــا أحكــم احــاكمن  ،يــا خــر الــرازقن  ،يــا رب العــامن ،اغفــر لنــا
وارمنا برمتك يا أرحم الرامن.

ا  ،وقلب ـ ًا خاش ــع ًا  ،ولســان ًا ذاكــر ًا  ،وعم ـ ً
اللهــم إنــا نســألك إيان ـ ًا كــام ً
ا صــاح ًا  ،وحــااً طيب ـ ًا ،
ونسألك الفوز باجنة  ،والنجاة من النار  ،يا وي الصاحن.

اللهم إنك عفو كريم حب العفو فاعف عنا يا أرحم الرامن.

قـ ـ ـ ـ ــال اه تع ـ ـ ـ ـ ــاى:

الشكور ..الشاكر

( )1أخرجه مسلم برقم (. )٠٠٠

٤٠9

[

التغابن . ] ٢٠ /

وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال اه تع ـ ـ ـ ـ ـ ــاى:
[النساء.]٢٤٠/

اه  هو الشكور احق ،عظـيم الكـرم ،جزيـل العطـاء ،كثـر امكافـأة ،الـذي يعطـي الثـواب الكثـر
ع ـ ـ ـ ــى العم ـ ـ ـ ــل القلي ـ ـ ـ ــل:

[ اأنعام . ] ٢6٠ /

وهو سبحانه الشكور الذي يشكر اليسر من الطاعة ،ويثيب عليه الكثر من الثواب ،ويعطـي

اجزيل من النعم ،ويرى باليسر من الشكر.

و هــو ســبحانه ال شــكور ا لــذي يق بــل الي ســر ا لــذي ا ينف عــه مــن الطا عــة ،ويع طــي الع ظــيم

الذي ينتفع به كـل مـن أطا عـه :

[ العنكبوت . ] 6 /

وهو سبحانه الشاكر احق  ،الذي يشكر لعباده إياهـم وأعاهـم الصـاحة ،فيقبلهـا عـى مـا

فيهــا م ــن نق ــص ،ويش ــكرها هــم ،ويثي ــبهم عليه ــا بأحس ــن مــا ك ــانوا يعمل ــون ،ويض ــاعف ه ــم
احس ــنات ،ويعف ــو ع ــن الس ــيئات:
[ التغابن . ] ٢٠ /

وهــو ســبحانه الشــاكر الــذي يشــكر القليــل مــن العمــل  ،ويغفــر الكثــر مــن الزلــل ،ويشــكر الشــاكرين،

ويــذكر مــن ذكــره  ،ويزيــد مــن ش ـكره  ،ويــرحم مــن اســرمه مــن عبــاده:

[ فاطر .] ٠٠ -١9 /

ومن عظيم شكراه لعباده وفضـله علـيهم أنـه يضـاعف هـم ثـواب ميـع اأعـال الصـاحة أضـعاف ًا

كثرة:

[ البقرة . ] ١٤5 /

أمـ ــا السـ ــيئات فـ ــإن احلـ ــيم الـ ــرحيم يكتبهـ ــا واحـ ــدة كـ ــا هـ ــي وا تضـ ــاعف  ،ويمحوهـ ــا بالتوبـ ــة
٤8٠

وااستغفار  ،ثم يبدها حسنات  ،ثم يضاعفها ؛ أنه وحده الغفور الشكور.
ومــن كفــر بــاه  ،وفعــل الكبــائر مــن قتــل أو زنــى  ،ثــم مــات وم يتــب  ،ضــاعف لــه العــذاب يــوم

القيامة بحسب كثـرة ذنوبـه:

[ الفرقان . ] ٠٠– 68 /

واعلــم رمــك اه أن ميــع الــنعم التــي يتــنعم هــا اخلــق مــن رزق وعافيــة ،وأمــن ورور،

وأهل ومال وولد ،كلهـا مـن رب العـامن وحـده ا ريـك لـه:
[ النحل . ] 5٠ /

وواجب ميع اخلق أن يشكروا رهم عى كل نعمة  ،باسـتعاها ي طاعتـه  ،والتقـرب هـا

إليه  ،فإن كفروها وم يشكروها  ،تعرضـوا لعقابـه وعذابـه:
[ إبراهيم.]٠/

واه سبحانه هو الشاكر الذي يمدح من يطيعه ،ويثني عليه ،ويثيبه عى طاعته ،ويزيده مـن فضـله

ونعم ـ ــه ي ال ـ ــدنيا واآخ ـ ــرة :
[التوبة.]٢٠٠/

واه سبحانه شكور يشكر لعبـاده حسـن اأداء ،أفـا يشـكرون لـه حسـن الكـرم والعطـاء:
[ غافر . ] 6٢ /

فسبحان الرب الشكور الذي له احمد كله ،وله الشكر كله  ،وبيده اخر كله.
هو الشاكر الـذي ا أحـد أشـكر منـه ،الشـكور الـذي يملـك خـزائن الـنعم والرمـة واهدايـة ،

ويشكر ها من أطاعه ،ويثيبه عليها ي الدنيا واآخرة ،الشكور الذي حـب عبـاده ويـرمهم

 ،وا حـ ـ ــب عقـ ـ ــاهم:
[ النساء . ] ٢٤٠ /

٤8٢

والعابد حق ًا من أدى عبودية الشكر لربه ي كل حال ؛ ما يـرى مـن عظمـة جالـه  ،وعظـيم

خلق ــه وآائ ــه  ،وك ــريم عطائ ــه وإحس ــانه :

[النحل.]٢8-٢٠/

فسبحان من أكرم عباده بكل يء  ،وأعطـاهم كـل يء  ،ورزقهـم مـن فضـله  ،وأطعمهـم مـن رزقـه

 ،وأســكنهم ي أرضــه  ،وأكمــل هــم دينــه  ،وأنعــم علــيهم بنعمــه التــي ا تعــد وا حى ـ  ،وســخر

هم مـا ي السـموات ومـا ي اأرض:
[ لقان . ] ١٠ /

ا إ لــه إا اه و حــده ا ر يــك لــه  ،مــا أع ظــم نع مــه عــى ع بــاده  ،و مــا أع ظــم شــكره

من أطاعه  ،و مـا أحل مـه عـى مـن ع صـاه :

[ إبراهيم.]٠٤/

واه  غنــي كــريم  ،اســتقرض عبــاده القليــل مــا أعطــاهم ،لنفــع أنفســهم ،ومواســاة بعضــهم ،ثــم
ضــاعف هــم ثوابــه أضــعاف ًا كثــرة ،وخبــأه هــم إى يــوم فقــرهم الــذي ينســون بــه كــل فقــر؛ أنــه الغفــور
الشـ ـ ـ ـ ــكور:

[البقرة. ]١٤5/

فسبحان الرب الشكور  ،الشاكر لعباده ،الذي ا يضيع عنده عمل عامل ،بل يضـاعف اأجـر
با حسـبان ،املـك احـق الـذي يشـكر الشـاكرين ،ويـذكر الـذاكرين ،ويتقـرب إى امتقـربن:
[ آل عمران . ] ٢٤5 /

وعــن أي هريــرة  قــال  :قــال رســول اه  « : يقــول اه عـ َـز وجـ َـل :أ نــا عنــد ظـ ِن عبــدى بــى  ،وأ نــا

معــه حــن يــذكرنى  ،إن ذكــري ي نفســه ذكرتــه ي نفي ـ  ،وإن ذكــري ي مــإ ذكرتــه ي مــإ هــم

ي ذرا ًعــا تق َربــت منــه با ًعــا  ،وإن
ـرا تق َربــت إليــه ذرا ًعــا  ،وإن تقـ َـرب إ َ
خــر مــنهم  ،وإن تقـ َـرب منِــي شـ ً

٤8١

أتاي يمي أتيته هرول ًة » متفق عليه (.)٢

والشكور سبحانه إذا بذل العبد شيئ ًا من أجله رده عليـه أضـعاف ًا مضـاعفة ،وهـو الـذي أنعـم بـه

عليه ،وأعانه عى إنفاقه ي سبيل مرضاته.

وإذا ترك العبد شيئ ًا من أجله  ،أعطاه أفضل منه ،واستعمله ي طاعته.
فسبحان احكيم العليم الكريم الذي أنعم عى عباده بكل نعمة ،ووفقهـم للبـذل والـرك مـن
أجله ،وشكرهم وأثاهم عى هذا وذاك.

فمــن جــاء باحســنة فلــه مــن ربــه عر ـ أمثاهــا  ،إى ســبعائة ضــعف ،إى أضــعاف مضــاعفة:
[ البقرة . ] ١6٢ /

وجــزي الشــكور عــى العمــل القليــل جنــات النعــيم:

[ الكهف . ] ٢٠8– ٢٠٠ /

ومــن تــرك الكفــر والرــك وامعــاي  ،عوضــه الكــريم بالتوحيــد واإيــان والعمــل الصــالح

الذي به سعادته ي الدنيا واآخرة.

فحن بذل رسـل اه وأوليـاؤه أنفسـهم وأمـواهم ي سـبيله  ،أعاضـهم اه بـأن حبـب إلـيهم اإيـان ،

وأخــرجهم مــن الظلــات إى النــور  ،وصــى هــو علــيهم ومائكتــه  ،وجعــل هــم أطيــب الثنــاء ي
الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء واأرض:

[ اأحزاب . ] ٤٠ /

وحن ترك رسله وأولياؤه ديارهم وأمواهم وخرجوا منها ابتغـاء مرضـاة اه  ،أعاضـهم عنهـا أن
هـ ــم الـ ــباد  ،وم َلكهـ ــم الـ ــدنيا ،وجعلهـ ــم خلفـ ــاء اأرض:
فـ ــتح

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٠٤٠5واللفظ له ،ومسلم برقم (. )١6٠5
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[النور. ]55/

فســبحان اه مــا أصــدق وعــده ،ومــا أعظــم شــكره مــن أطاعــه  ،ومــا أرع إجابتــه ونر ـه مــن دعــاه

وأطاعه:

[ هود . ] 6٢ /

واه س ــبحانه ه ــو الش ــكور ال ــذي يش ــكر العب ــد ام ــؤمن ع ــى إحس ــانه لنفس ــه بعظ ــيم الث ــواب،

وجازي عدوه با يفعلـه مـن اخـر باإحسـان إليـه ي الـدنيا ،وخفـف عنـه العـذاب ي اآخـرة

بـا عملـه مــن اخـر  ،وهـو أبغــض خلقـه إليــه:

[ اإراء . ] ٢8 /

وعن أنس بن مالك  قال  :قـال رسـول اه ﷺ « :إ َن اه ا يظلـم مؤمنًـا حسـن ًة يعطـى هـا ى الـدنيا

وجزى ها ى اآخرة  ،وأ َمـا الكـافر فـيطعم بحسـنات مـا عمـل هـا ه ى الـدنيا ح َتـى إذا أفىـ إى

اآخرة م تكن له حسنة جزى ها » أخرجهمسلم (.)٢

ومن شكره سبحانه أنه يـ خرج امؤمن من النار بأدنى مثقال ذرة من خر.

ومن شكره سبحانه أنه يعطي أقل امؤمنن إيان ًا وعماً مثل هذه الدنيا عر مرات.

ومن شكره سبحانه أن العبد امؤمن مـن عبـاده يقـوم لـه مقامـ ًا يرضـيه بـن النـاس فيشـكره لـه ،

وينوه بذكره بن مائكته وعباده  ،كا شـكر لصـاحب يـس حـن قـال:
ِ
[ يس . ] ١٠– ١5 /

فسبحانه من رب غفور شكور ،يعطي من خزائنـه مـا يصـلح عبـاده ،ويـر ِغبهم ي العطـاء لغـره ،ثـم

يضــاعف أجــر امعطــي ؛ أنــه كــريم شــكور ،العطــاء أحــب إليــه مــن امنــع ،شــكور يغفــر الكثــر مــن
الزلل ،ويشكر القليـل مـن العمـل:
[يونس. ]6٠/

 التعبد ه  باسمه الشكور :
( )1أخرجه مسلم برقم (. )١8٠8
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اعلم وفقك اه حسن عبادتـه أن أحـب خلـق اه إليـه مـن اتصـف بموجـب صـفاته ،وأبغضـهم

إليه من اتصف بضدها.

وهــذا حــب اه العبــد امــؤمن الكــريم  ،امحســن الشــكور  ،الــرحيم الغفــور  ،ويــبغض العبــد

الكافر البخيل  ،الظام الفاسد  ،امجرم اخائن .

ومــا كــان اه هــو الشــكور احــق  ،كــان أحــب خلقــه إليــه مــن اتصــف بصــفة الشــكر ،وأبغــض

خلقه إليه من عطلها  ،واتصف بضدها .

وهكــذا الشــأن ي ميــع أســاء اه احســنى  ،فهــو ســبحانه مــؤمن حــب امــؤمنن ..شــكور

حب الشاكرين  ..رمن حب الرامن ..عفو حـب العـافن ..ميـل حـب أهـل اجـال
 ..كـ ـ ـ ــريم حـ ـ ـ ــب أهـ ـ ـ ــل الكـ ـ ـ ــرم :
[البقرة. ]٢95/

وي ــبغض الك ــافرين وامر ــكن  ،واخ ــائنن واحاس ــدين وغ ــرهم م ــا يتن ــاى م ــع مقتىـ ـ
أسائه احسـنى ،وصـفاته العـى :
[احج. ]٠8/

والتعبــد ه هــذا ااســم الكــريم يكــون بــدوام شــكر اه عــى نعمــه التــي ابتــدأها ،والــنعم التــي

جــددها ،وذلــك باســتعاها ي طاعتــه ،والعمــل بــا يرضــيه ،واجتنــاب مــا يســخطه :

[إبراهيم. ]٠/

واه  شــكور حــب الشــاكرين  ،وه ـذا أكــرم ميــع بنــي آدم بأصــناف الــنعم ليشــكروه :
[ اإراء . ] ٠٠ /

وزوده باأعضــاء الظــاهرة والباطنــة كالســمع والبرـ ،
وخلـق اه اإنســان ي أحســن تقــويم َ ،
والعقل والقلب وغرها ؛ ليتذكر هذه النعم  ،ويشكر مـن أنعـم عليـه هـا:
[ النحل . ] ٠8 /

٤85

فكــن مــن الــذاكرين الشــاكرين ،وقــم بــذكر ربــك وشــكره دومـ ًا بلســانك وقلبــك وجوار حــك،
يــذكرك ربــك ،ويزيــدك مــن فضــله ،ويســعدك ي الــدنيا واآخــرة :

[البقرة. ]٢5١-٢5٢/

واذكر ربك كثـر ًا ،وسـبح بحمـده كثـر ًا  ،واشـكره كثـر ًا  ،وكـره تكبـر ًا :
[اأحزاب. ]٤٠-٤٢/

وامد ربك العظيم مد ًا يواي نعمـه  ،ويكـافئ مزيـده ،عـى كـل خلـق خلقـه  ،وعـى كـل

أمر أمره  ،وعى كـل رزق يرزقـه ،وعـى كـل نعمـة أنعـم هـا ،وعـى كـل بليـة دفعهـا :
[ اجاثية . ] ٠٠– ٠6 /

واعلم أن أكثر الناس عن شكر هذه النعم غافلون ،وهـم ي نعـم اه غـارقون:
[ غافر. ]6٢/

وقد غر الشـيطان أكثـر اخلـق  ،فأعرضـوا عـن رهـم  ،وجعلـوا ه أنـداد ًا  ،ونسـبوا هـا الرـ

والنفع  ،وتريف اأرزاق  ،وقضاء احاجات  ،وتفـريج الكربـات  ،فعبـدوا الشـيطان وأوليـاءه

مــن دون اه  ،مــع ظهــور الرهــان للبصــر واأعمــى :
[ العنكبوت . ] ٢٠ /

غر منهم ور فهم لعبادته من دون اه :
فا إله إا اه  ،كم أضل الشيطان من اخلق  ،وكم َ
[ سبأ . ] ١٠ /

فاشكر ربك بحسن عبادته  ،ولزوم طاعتـه ،والعمـل برـعه  ،والـدعوة إليـه  ،والصـر عـى
ما يأتيك من اأذى ي سبيله  ،فلن ينجيك من العذاب واخسار إا ذلـك :

٤86

[

العر . ] ٠– ٢ /

واعبــد ربــك بــا حبــه ويرضــاه  ،ا بــا حب ـه وهــواه  ،وا تشــتغل عنــه بنعم ـه  ،وا تبــع هــداه

هواك :

[ الزمر . ] 66 /

[ النمل . ] ٢9 /
[ القصص . ] ٢٠ /

الســموات واأرض
لسـموات واأرض  ،ولـك احمـد أنـت رب َ
« ال َله َـم ر َبنــا لـك احمـد أنـت قـ ِيم ا َ
الســموات واأرض ومــن فــيه َن  ،أنــت احــق ،وقولــك احــق ،
ومــن فــيه َن  ،ولــك احمــد أنــت نــور َ
الساعة حق .
ووعدك احق  ،ولقاؤك احق  ،واجنَة حق  ،والنَار حق  ،و َ

ال َله َم لك أسلمت  ،وبك آمنت  ،وعليك توكَلت  ،وإليـك خاصـمت  ،وبـك حاكمـت ،فـاغفر ي مـا
قدَ مت وما أ َخرت وأررت وأعلنت  ،وما أنت أعلم به منِي ا إله إ َا أنت » متفق عليه (.)٢

يا من له خزائن السموات واأرض  ،يا واسع العطاء  ،يـا سـابغ الـنعم  ،يـا دافـع الـنقم  ،يـا رب

العامن .

اللهم أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عي  ،اللهم أعني عـى ذكـرك وشـكرك وحسـن

عبادتك .

اللهــم لــك املــك كلــه  ،ومنــك اخــر كلــه  ،وإليــك يرجــع اأمــر كلــه  ،ولــك احمــد كلــه  ،ولــك
الشكر كله  ،نسألك العفو والعافية  ،والفوز باجنة  ،والنجاة من النار  ،يا أرحم الرامن .
قـ ـ ــال اه تعـ ـ ــاى:

امقالة.IX

احليم

[البقرة. ]١٠5/

اه  هـو املـك الغنـي احلـيم  ،الــذي يـد ّر عـى خلقـه صـنوف الــنعم الظـاهرة والباطنـة مـع كثــرة
( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( )٠٤٤١واللفظ له  ،ومسلم برقم (. )٠69
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معاصيهم  ،وتكـرار زاهـم ؛ أنـه احلـيم الـرحيم بعبـاده ،يمهلهـم كـي يتوبـوا وينيبـوا ،ولـو شـاء
أخــذهم بــذنوهم فــور صــدورها مــنهم :

[اإراء. ]٤٤/

وهو سـبحانه احلـيم ذو الصـفح واأنـاة  ،الـذي ا يع جـل عـى مـن أذنـب بالعقوبـة ،احلـيم

عــى مــن كفــر بــه وأرك مــن خلقــه  ،يمهلــه ويرزقــه كأنــه م يعصــه ،لعلــه يتــوب إى ربــه ،

ويستغفر مـن ذنبـه :

[البقرة. ]١٠5/

وهو سـبحانه احكـيم ي تـدبره  ،احلـيم الـذي يضـع اأمـور ي مواضـعها ،وا يؤخرهـا عـن

وقتها ،وا يعجلها قبل أواها .

فس ــبحان احل ــيم الغف ــور  ،ال ــذي ي ــرى عب ــاده وه ــم يكف ــرون ب ــه ويعص ــونه  ،وه ــو ي ـ ـحلم وي ــؤخر

العقوبة  ،لعلهم يتوبون  ،ويسر عى آخرين ويغفر ،ويفرح أشد الفرح بتوبة التـائبن وحـبهم :
[ فاطر . ] ٤5 /

وحلــم اه  عــى الكفــار والعصــاة  ،وتركــه معــاجلتهم بالعقوبــة  ،لــيس لعجــزه عــنهم  ،فإنــه
اه قـوي ا يعجــزه يء ،وإنــا حلمــه وعفــوه عــنهم رمــة هــم  ،لعلهــم يتوبــون إليــه :

[النساء .]١٠ /

وحلــم الــرب العــي الكبــر لــيس عــن عــدم علمــه بــا يعمــل العبــاد ،بــل هــو العلــيم احلــيم الــذي

يعلــم خائنــة اأعــن ومــا خفــي الصــدور :
[ اأحزاب . ] 5٢ /

وحل ــم اجب ــار  عـ ـى العص ــاة ل ــيس حاجت ــه إل ــيهم  ،ب ــل ه ــو الغن ــي ال ــذي حل ــم عل ــيهم ،
ويصفح عنهم  ،رمة هم  ،مع استغنائه عنهم  ،وشـدة حـاجتهم إليـه :
[ يونس . ] 68 /

فس ــبحان ال ــرب احل ـيم ال ــذي يص ــر ع ــى أذى خلق ــه ومعاص ــيهم  ،احل ــيم ال ــذي ا ح ــبس
٤88

إحســانه وإنعامــه وأرزاقــه عــن عبــاده أجــل ذنــوهم ،ولكنــه كــريم رحــيم يــرزق العــاي كــا

الر التقي ،وقد يقيـه بـل وقـاه
يرزق امطيع ،ويبقي الفاجر وهو منهمك ي معاصيه كا يبقي ّ
اآفات والبايا وهو غافل ا يذكره كا يقي الناسك الذي يؤمن به ويعبده.
فســبحانه مــا أوســع حلمــه ،ومــا أعظــم رمتــه بعبــاده :
[احج. ]65/

وعــن أي موســى  عــن النبــي ﷺ قــال  « :ا أحــد أصــر عــى أذى يســمعه مــن اه  إ َنــه

يرك به ويـجعل له الولد ث َم هو يعافيهم ويرزقهم » متفق عليه (.)٢

واعلم أن اه حليم عى عباده  ،رؤوف هم ،يـؤخر العـذاب عـنهم رمـة هـم لعلهـم يتوبـون،
ولكن الناس يغرون باإمهال وحلم اه عنهم  ،فيزيدون ي اإعراض وامعاي.

بــل اأجــاف واجهــال مــنهم يرفضــون تلــك ا لرمــة واإمهــال  ،ويس ـألون اه أن يعجــل

هم العذاب والنقمة كا قال كفار قريش :

[ اأنفال . ] ٠١ /

واعلم أن تأخر العذاب عـن الكفـار والفجـار إنـا هـو ي الـدنيا فقـط  ،أمـا ي اآخـرة فهـم خلـدون
ي الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار :

[ البقرة . ] ٢6١ – ٢6٢ /

واه غفــور حلــيم  ،ولــو ا حلمــه عــى اجنــاة  ،ومغفرتــه للعصــاة  ،مــا تــرك عــى ظهــر اأرض
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن داب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :

[ فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطر /

. ] ٤5

بل من عظمة جرم وكفر أهل اأرض تستأذن الساء واأرض أن تقع وتزول من شدة ما يأي به العباد
من الكفر والفسوق والعصيان ،وتكاد تنفطر من ذلك ،ولكن احليم يمسـكها ؛ لـئا تـزول وتقـع عـى
( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( )6٠99واللفظ له  ،ومسلم برقم (. )١8٠٤
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مـ ــن عى ـ ـ اه :

[فاطر. ]٤٢/

فسبحان احليم الذي جعل ي مقابل هذا الكفر والفساد أسباب ًا حبها ويرضاها من اإيـان
والتقــوى  ،تقابــل تلــك اأســباب التــي هــي ســبب زوال العــام وخرابــه لــوا حلــم اه : 
[ اأنفال . ] ٠٠ /

فدفع احق سبحانه تلك بتلك ؛ أنه احليم الرحيم الذي سبقت رمته غضبه ،وسبق حلمه
عقوبت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه :

[اأنعام. ]5٤/

وعــن أي هريــرة  قــال  :قــال رســول اه ﷺ  « :قــال اه  : ســبقت رمتــي غضــبي » متفــق

عليه(.)٢

فســبحان اه مــا أعظــم حلمــه ورمتــه بعبــاده  ،هــو الــذي خلــق مــا يرضــيه ومــا يســخطه  ،فــإذا

أغضـبه

كفـر اخلــق  ،ومعاصـيهم  ،وظلمهــم  ،أرضـاه تسـبيح امائكــة الـذين يملــؤن

الســموات  ،وتســبيح

ﯹ

عبــاده امــؤمنن ي اأرض  ،ومــدهم لــه  ،وعبــادهم لــه :

[فصلت. ]٠8-٠٠/

وا علم رمك اه أن اه  له اأساء احسنى ،والصفات العى ،وحده ا ريك لـه ،
وا مثيل له  ،وا شبيه له .

وامخلــوق قــد يســميه ربــه  باســم مــن أســائه كــالعزيز واحلــيم  ،لكــن عــى امعلــوم مــن نقــص

البرية  ،وامعهود من فقر اخليقة  ،وامعروف من ضعف اآدمية .

( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( )٠٤٠٤ومسلم برقم ( )١٠5٢واللفظ له .

٤9٠

واحلــم نــور البــاطن ي العبــد  ،وزي ـن الظــاهر منــه ،وبــه يكــون مــال الصــفات  ،وبــه تكــون

اأفعال عى ما ينبغي  ،ي الوقت الذي ينبغي  ،وتوجيهها من ينبغي  ،بالقدر الذي ينبغـي ،
وهذه هي احكمة.

وا تكــون حكم ـة إا بنــور احلــم والعلــم  ،وا يتصــور ذل ـك عــى الــتام كلــه إا ي احلــيم

احق  ، وكل يؤتيه اه منها بقدر نور احلـم والعلـم :

[البقر. ]١69/

واعلم أن كفر اخلق وركهم وظلمهم عظيم  ،ولكن حلم اه عى عباده ا حيط به أحـد ،
ورمته هم وسعت كل يء .

أ ا تراه يتحنن إى من كفر وأرك به  ،لعله يتوب إليه ويستغفره فيقول :

[ امائدة . ] ٠٤ -٠٠/

وقـد جعـل املــك احـق سـبحانه ي ملكــه العظـيم  ،وتـدبره احكــيم  ،مـاا يفقهـه إا العــامون

الربانيون  ،وماا يعرفه إا امؤمنون امتقون .

حيث خلـق سـبحانه ي مقابلـة مـا حبـه مـا يكرهـه  ..وي مقابلـة مـا يرضـيه مـا يسـخطه  ..وي
مقابلة طاعته معصيته  ..وي مقابلة ما يشكره ما يصر عليه.

وهــذه حكمــة ي خلقــه وأم ـره  ،فصــلها مــن نعــوت جالــه ؛ لـيـ ـعبد بأســائه احســنى  ،وصــفاته
الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى :

[اأعراف. ]٢8٠/

فسبحان ذي اجروت واملكوت والكرياء والعظمة.
يــرى مــا حبــه ومــا يكرهــه ..ويــرى مــن يطيعــه ومــن يعصــيه ..ويــرى مــن يشــكره ومــن يكفــره..
يوحــده ومــن
ويســمع مــا يرضــيه ومــا يســخطه ..ويســمع مــن يســبحه ومــن يســبه  ..ويســمع مــن ّ

يرك به..ا تره معصية العاصن  ..وا تنفعه طاعة الطائعن.
٤9٢

وكــل اخلــق ملكــه  ..والكــل ي قبضــته  ..والكــل حــت قهــره  ..والكــل عبيــده  ،ولــه وحــده

اأسـ ـ ــاء احسـ ـ ــنى  ،والصـ ـ ــفات العـ ـ ــي :

[ احر . ] ١٤ – ١١ /

فسبحان اه ما أعظم أساءه وصـفاته  ،ومـا أعظـم ملكـه ،ومـا أوسـع حلمـه ،ومـا أعظـم صـره
عى من كفر به وعصاه.

عــن أي هريــرة  أن رســول اه ﷺ قــال « :قــال اه  : يــؤذيني ابــن آدم ،يســب الــدَ هر وأنــا الــدَ هر،
أق ِلب ال َليل والنَهار » متفق عليه (.)٢

هو  ا ملك القوي القادر القاهر ،الذي ا يعجزه يء ،وا يفر منه يء  ،وا يغيب عنـه

يء .

هــو املــك احــق الــذي خلــق الســموات واأرض بــاحق  ،ودينــه احــق ،وكتبــه حــق ،ورســله

حق ،بيده املك واخلق واأمر كله .

هــو املــك الغنــي القــوي ،الــذي تفــرد باملــك واملكــوت ،الــذي ا يعبــأ بــا ســواه ،وا يطيــع مــن

خالفه

وعصاه:

[ امؤمنون . ] ٠٢ /

فسبحان احليم العليم الذي جعل ي الساء من خلقه من يؤمن به  ،ويعبده  ،ويطيـع أمـره :
[ اأنبياء . ] ١٠ – ٢9 /

وجعل ي اأرض مـن يـؤمن بـه  ،ويصـدق رسـله  ،ويعبـده  ،ويطيـع أمـره  ،كـا جعـل فيهـا مـن

يكفــر بــه  ،ويكــذب رســله :

[التغابن. ]١-٢/

( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ،)6٢8٢ومسلم برقم ( )١١٤6واللفظ له .

٤9١

وكــل أهــل اأرض أرســل اه إلــيهم رســله  ،وأنــزل علــيهم كتبــه  ،ورغــبهم ي اإيــان والطاعــات ،
وح ــذرهم م ــن الكف ــر وامع ــاي  ،وب ـ َـن ه ــم العاقب ــة ،وت ــرك للمكلف ــن م ــن اإن ــس واج ــن أم ــر

ااختيـ ـ ـ ـ ـ ــار :

[اإنسان. ]٠–١/

فا إكراه ي الدين  ،وا خرج أحد عن مشيئته وعلمه  ،فا شاء اه كان  ،وما م يشـأ ا يكـون

 ،واه عام با كان وما يكون .

فمتــى يفقــه م ـن حبســه الشــيطان أو اهــوى :
[اإنسان.]٠٢ –١9/

واعل ــم رم ــك اه أن ال ــرى لك ــذا  ..والغض ــب م ــن ك ــذا  ..والص ــر ع ــى ك ــذا  ..وتعجي ــل

العقوبــة لكــذا  ..ولعــن هــذا  ..وإهــاك هــذا  ..وإغــراق هــؤاء  ..وتــدمر هــؤاء  ،ذلــك كلــه مــن
أفعالــه ســبحانه ،وفعلــه منفصــل مــن صــفاته ،موجــود ي معــاي أســائه ،يفعلــه  عنــد وجــود

سببه ؛ ليظهر لعباده كال قدرته ،وعز ربوبيته ،ليعلم العباد ذلك فرهبوه  ،ويرعوا إى طاعتـه

 ،وامتثال أوامره .

أمــا صــفاته العلي ـا  فهــي مــن لــوازم كالــه ا تنفــك عنــه أبــد ًا كقولــه:

[ احر ـ ـ ـ ـ ـ ـ – ١١ /
. ] ١٤

وا علم أن حلم اه عى عباده الظامن يـراه العبـد ي سـبل عفـوه ومغفرتـه ورمتـه  ،وإمهالـه
وتـرك معاجلـة الظـامن بالعقوبـة  ،مـع جحــدهم احـق  ،وعنـادهم لــه ،ووصـفهم الـرب بــا ا

يليق بجاله ،وتكذيب كتبه ورسله .

فا أعظم حلم احليم احق بعباده  ،يعافيهم ويـرزقهم وهـم يعصـونه بنعمـه :
٤9٠

[ امائدة . ] ٠٤ /

وما أوسع حلم اجبار  عى عباده الظامن أنفسهم وغرهم :

[ الكه ـ ـ ـ ـ ـ ــف /

. ] 58

وإذا أمعن العاقل النظر ،وبالغ ي ااعتبار والتدبر ،رأى أن عيش ميع اخائق ي عظيم

حلم اه  ،وإحسانه  ،وعفوه  ،وسـعة رمتـه ومغفرتـه :
[ لقان . ] ١٠ /

فس ــبحان ال ــرمن ال ــرحيم  ،ال ــذي كت ــب ع ــى نفس ــه الرمـ ـة  ،وغلب ــت رمت ــه غض ــبه :
[اأنعام.]5٤/

أا تراه  وهو رب العزة واجال  ،واجروت والكرياء  ،القوي القـادر عـى كـل يء

 ،حلــم عــى العصــاة  ،ويــؤخر العقوبــة عــن امســتحقن هــا  ،لعلهــم يرجعــون إليــه  ،لســعة

حلمه ورمته :

[ احج . ] 65 /

وحلــم اه  حتــى يظــن امغــر أنــه لــيس يعلــم  ..ويمهــل حتــى يتــوهم اجاهــل أنــه همــل..

ويسر حتى كأنه ليس يبر ..وينعم عى العصـاة حتـى كـأهم بامعـاي يرضـونه  ..وبإيـذاء

أوليائ ـ ــه ير ـ ــونه :

[اأنعام. ]٢٠٠-٢٠١/

ا  ،ومغفــرة وحل ـ ً
فســبحان الواســع الكــريم احلــيم  ،الــذي وســع كــل يء رمــة وعل ـ ً
ا،

اللهــم

ا تؤاخــذنا

[ اأعراف . ] ٢55 /

 التعبد ه  باسمه احليم :
٤9٤

اعلم أنار اه قلبك باإيان أن أحب عباد اه إليه من اتصـف بمقتىـ أسـائه وصـفاته تقربـ ًا

إليه.

وإذا عرفت هذا  ،فاعلم أنه جب عى من عرف أن ربه حلـيم عـى مـن عصـاه  ،أن حلـم هـو

عى من خالف أمره ،فاحلم عى اخلق حلم عليك رب اخلق ،وتستجلب بحلمك حبهم

لــك ،ورضــوان اه عنــك:

[ النور . ] ١١ /

وكا حب أن حلم عليك مالكك  ،فاحلم أنت عى من ملك  ،وأحب لغرك ما حبـه
ـ
وأحسـ ن إى النــاس كــا أحســن اه إليــك :
لنفســك  ،واكــره لغــرك مــا تكــره لنفســك ،

[القصص. ]٠٠/

وعــن أنــس بــن مالــك  قــال  :قــال رســول اه ﷺ  « :وا َلــذي نفي ـ بيــده  ،ا يــؤمن عبــد ح َتــى

يـح َب جاره  ،أو قال أخيه ما يـحب لنفسه » متفق عليه(.)٢

واح ــذر غاي ــة اح ــذر أن تعِـ ـ رب ــك الس ــميع البص ــر  ،وتغ ــر بحلم ــه علي ــك  ،فت ــتادى ي
عصيانه  ،وتتكل عى عفـوه  ،مـع اإرار عـى عصـيانه ،فإنـه وإن كـان احلـيم الكـريم  ،فـإن

أخذه ألـيم  ،وبطشـه شـديد :

ﰀ [ احجر . ] 5٠ – ٤9 /

فســبحانه مــا أعظــم حلم ــه مــع كــال علم ــه :
[اأحزاب.]5٢/

وإذا علمـت عظمــة ربــك ،وعرفــت جزيــل إحســانه ،وأدركـت ســعة حلمــه ،ورأيــت شــدة بأســه،

فبادر إى طاعة ربك احليم الغفـور الشـكور ،واسـتح مـن مواجهـة الكـريم بـا يكـره احلـيم:

[ اانفطار . ] 8 – 6 /
( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم( )٢٠ومسلم برقم ( )٤5واللفظ له.

٤95

واستعمل ما أنعم اه به عليك ي طاعته  ،وا تقل عى احليم احق إا احق  ،فإنه يراك ويسمعك

 ،وسوف يسألك :

ﰀ

[اإراء.]٠6/

واشــكر مــن أنعــم عليــك بنعمــه  ،واصــر عــى ميــع مــا حبــه ويرضــاه مــن الطاعــات ،والــزم الصــر
عــى كــل حبــوب ومكــروه م ـن أجلــه ؛ لتنــال أجــر ًا ا حلــم بــه :

[ الزم ـ ـ ــر /

. ] ٢٠

ويسـ ِه ل لـك احلـم عـى اخلـق  ،والصــر عـى أذاهـم  ،ودوام طاعـة اه  ،معرفـة أســاء اه

احســنى  ،وصــفاته العــى  ،وا اتصــاف بــا يليــق بالعبــد منهــا ،وم عرفــة نعــم اه وإحســانه،
ومعرف ـ ــة ثواب ـ ــه وعقاب ـ ــه:

[ البقـ ـ ــرة ٢55 /

– . ] ٢5٠

واعلم أن الصر الذي جب عى العبد ثاثة أنواع :
صر عى طاعة ه  ..وصر عن معصية اه  ..وصر عى أقدار اه.
وأفضــل الصــر مــا بلــغ درجــة الــرى  ،فــإن ارتقــى إى درجــة احمــد فقــد بلــغ الــذروة :
[ امعارج . ] 5 /

والصر النافع احق ما خالف اهوى  ،ووافـق طاعـة امـوى :
[ الروم . ] 6٠ /

واعلم أن اه مـع الصـابرين  ،وأنـه حـب الصـابرين  ،وعاقبـة الصـر أحسـن العواقـب  ،فاصـر فـإن

النرـ مــع الصــر  ،والفــرج بعــد الكــرب  ،واليرـ بعــد العرــ ،والعافيــة بعــد الــباء  ،ومفتــاح ذلــك
كلــه الصــر  ،فاصــر وتوكــل عــى اه تنــال مــا حــب فــور ًا :
[ الطاق . ] ٠ -١/

٤96

وإذا أنعـم اه عليـك بنعمــة احلـم والصــر فاصـر ه ي ميـع أحوالــك  ،وأحسـن إى النــاس
با تستطيع

وإن عــادوك  ،وأمــر بــامعروف  ،وانــه عــن امنكــر  ،واصــر عــى مــا أصــابك فإنــك منصــور ،
ولك العاقبة احسنى ي الدنيا واآخرة :

[ لقان . ] ٢٠ /
[ آل عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران /

. ] ٢٤٠
[ البقرة ] ١5٠ /
.

«ال َله َم أنت ر ِي  ،ا إله إ َا أنت  ،خلقتني وأنا عبدك  ،وأنا عى عهدك ووعدك ما اسـتطعت  ،أعـوذ
ي  ،وأبوء لـك بـذنبي فـاغفر ي فإ َنـه ا يغفـر الـذنوب إ َا
بك من ِ
ر ما صنعت  ،أبوء لك بنعمتك ع َ

أنت» أخرجه البخاري(.)٢

يا جزيل العطايا وامواهب  ،يا واسع الرمة وامغفرة  ،يا رؤوف ًا بالعباد .
اللهم ربنا آتنا ي الدنيا حسنة  ،وي اآخرة حسنة  ،وقنا عذاب النار .
اللهــم اجعلنــا مــن الــذين إذا أحســنوا استبرــوا  ،وإذا أســاؤا اســتغفروا  ،وإذا أعطــوا شــكروا ،
وإذا منعوا مدوا  ،وإذا ابتلوا صروا  ،يا أرحم الرامن .

( )٢أخرجه البخاري برقم ( .)6٠٠6

٤9٠

قــال اه تعــاى:

العفـ ـ ـ ـو

[ النســاء

. ] ٢٤9 /

اه  هـو العفــو الـذي لــه العفـو الشــامل ،وسـع عفــوه الـورى ،ووســع علمـه وعفــوه ميـع مــا يصــدر
ع ـ ــن عب ـ ــاده م ـ ــن ال ـ ــذنوب :
[ الشورى . ] ١5 /

وهو سبحانه العفو الغفور  ،الذي م يزل وا يزال بالعفو معروفـ ًا ،وبـالغفران موصـوف ًا ،وكـل

أحــد مــن اخلــق مضــطر إى عفــو اه ومغفرتــه ،كــا هــو مضــطر إى كرمــه ورمتــه  ،كــا هــو

مضــطر إى دينــه ورعــه:

[ النساء . ] 8٠ /

وهــو ســبحانه العفــو الكــريم الــذي حــب العفــو ،ويــدعو عبــاده إى ااتصــاف بــه ،وحــب مــن
عبــاده فع ــل اأس ــباب الت ــي ينــالون ه ــا عف ــوه م ــن التوبــة وااس ــتغفار ،والس ــعي ي مرض ــاته،

واإحس ــان إى خلق ــه ،والعف ــو ع ــنهم :

[ اأعراف . ]١٠٠ – ٢99 /

وه ــو س ــبحانه العف ــو الق ــدير ال ــذي م ي ــزل وا ي ــزال ي ــنعم ع ــى مي ــع اخل ــق  ،ويعف ــو ع ــن
٤98

امجــرمن وامــذنبن مــع قدرتــه عــى عقــاهم  ،واانتقــام مــنهم  ،وحرمــاهم مــن نعمـه :
[النحل. ]٢8/

فسـبحان الكــريم الــذي يضــع عـن عبــاده تبعــة خطايــاهم وآثـامهم  ،فــا يســتوفيها مــنهم إذا تــابوا
وأنابوا ،العفـو الغفـور الـذي مهـا أرف العبـد عـى نفسـه بامعـاي ،ثـم تـاب إليـه ورجـع ،

فــرح بتوبتــه  ،وغفــر لــه ميــع ذنوبــه:

[الزمر. ]5٠/

واعلم رمك اه أن من عفا ه عفا اه عنه  ،ومن غفر غفر اه له  ،ومن أحسن ه أحسن اه

إليـ ـ ــه ي الـ ـ ــدنيا واآخـ ـ ــرة :

[

التغابن . ] ٢٤ /

وهــذا دعــا العفــو الكــريم عبــاده إى العفــو والصــفح عــن اخلــق  ،ور َغــب ي احلــم والصــر عــى

اأذى  ،وقبــول اأعــذار مــن ســائر النــاس  ،رجــاء رضــوان اه وغفرانــه :
[ النور . ] ١١ /

واعلم أن الغني الكريم قد تك َفل بأجر من عفا عن غره مـن النـاس  ،فسـيعطيه أجـر ًا عظـي ً
ا،
وثواب ًا جزي ً
ا:

[ الشورى . ] ٤٠ /

فسبحان العفو الكريم الذي يمحو السيئات ،ويسـر الـزات ،ويغفـر الـذنوب ،ويعـز مقـام مـن عفـا

من عباده.

عــن أي هريــرة  قــال  :قــال رســول اه ﷺ « :مــا نقصــت صــدقة مــن مــال  ،ومــا زاد اه عبــدً ا
بعفو إ َا عزا  ،وما تواضع أحد ه إ َا رفعه اه » أخرجه مسلم (.)٢

واعلم رمك اه أن اه عفو غفور ،وعفوه ومغفرته من لوازم ذاتـه  ، وا تـزال آثـار عفـوه

ومغفرتـ ــه ي املـ ــك واملكـ ــوت آنـ ــاء الليـ ــل والنهـ ــار  ،فعفـ ــوه ومغفرتـ ــه  وسـ ــعت ميـ ــع
( )1أخرجه مسلم برقم ( .)١588

٤99

امخلوقات والسيئات  ،واجرائم وامعاي:

[ النساء . ] ٤٠ /

والكفــر  ،والرــك  ،والــذنوب  ،واجــرائم  ،والتقصــر الواقــع مــن اخلــق  ،كــل ذلــك يقتيـ

العقوبــات العاجلــة امتنوعــة  ،ولكــن عظمــة عفــو اه  ،وســعة مغفرتــه ورمتــه  ،تــدفع هــذه

اموجبـات والعقوبــات :

[ فاطر . ] ٤5 /

وعفو اه  نوعان:

اأول :عفوه العام عن ميع امجرمن مـن الكفـار والعصـاة وغـرهم  ،برفـع العقوبـات

امنعقـ ــدة أ سـ ــباها ،وامقتضـ ــية لقطـ ــع ال ـ ــنعم عـ ــنهم  ،فهـ ــم يؤذو نـ ــه بالرـ ــك والس ـ ــب

وامعــاي  ،ويعصــونه بنعمــه  ،وهــو يعــافيهم ويــرزقهم  ،ويمهلهــم وا هملهــم  ،وقــد
يبتلــيهم بامصــائب  ،لعلهــم يتوبــون ويرجعــون إليــه :

فسبحانه ما أعظم حلمـه وعفـوه وصـره مـع كـال قدرتـه :

[ إبراهيم . ] ٠٤ /

[

النحل . ] 6٢ /

الثــاي :عفــوه اخــاص بــامؤمنن ،ومغفرتــه للتــائبن وامســتغفرين  ،والعابــدين والــداعن ،
وامصـابن وغـرهم  ،فمـن تـاب إى اه مـن هـؤاء وغــرهم تـاب اه عليـه  ،وغفـر لـه  ،مهـا كــان

ذنب ـ ـ ــه :

[الزمر.]5٤-5٠/

فســبحان مــن وســع حلمــه وعفــوه العــامن  ،الكــريم الــذي العفــو أحــب إليــه مــن اانتقــام ،

والثواب أحب إليه من العقاب.

 التعبد ه  باسمه العفو:
5٠٠

اعلم زادك اه إيان ًا وتقوى أن العفو من صفات املك الكـريم احـق  ، ولـوا حلمـه وعفـوه عـى

من كفـر بـه وعصـاه لعاجلـه بالعقوبـة :

[فاطر.]٤٢/

وقد يأخذهم بالعذاب الذي يذ ِكرهم به ويـردهم إليـه ؛ ليسـتغفروا ويتوبـوا :
[ امؤمنون . ] ٠6 /

فإيــاك واإرار عــى مــا يســخط ربــك  ،فــإن الــذي يملــك العفــو يملــك اانتقــام :
[امائدة.]95/

واعلـم أن مقصــود الــرب مــن خلقــه ي الــدنيا توحيـده وعبادتــه بــا رع ،وحصــيل الصــفات التــي

حبها اه ،وهـي أسـاؤه احسـنى ،وصـفاته العـى :

[الذاريات.]58-56/

ومقصوده من خلقه ي اآخرة تكميل الشهوات التي حبها العبد ،والتمتع بالنظر إى وجهه
الكــريم ي اجنــة ،وتعــذيب مــن كفــر بــه وعصــاه بالنــار:
[مريم. ] 86 – 85/

فــاعف عمــن ظلمــك ،وصــل مــن قطعــك ،وأعــط مــن حرمــك ،وأحس ـن إى مــن أســاء إليــك،
واصــفح عمــن آذاك ،واصــر عــى م ـا أصــابك:
[ اأعراف . ] ٢99 /

واعــف عــن ميــع اخلــق يعــف اه عنــك ويعافيــك  ،ويثيبــك أجــزل الثــواب :

[ الشــورى

. ] ٤٢ – ٤٠ /

واعلم أن العفو خلق عظيم ا يتصف بـه إا كـريم  ،فكـن أنـت ذلـك  ،تنـال مـن ربـك العفـو والغفـران

 ،واجن ـ ـ ـ ـ ــة والرض ـ ـ ـ ـ ــوان :

5٠٢

[ آل عمران – ٢٠٠ /
. ] ٢٠5

واعلــم أن احســنات يــذهبن الســيئات  ،ف ـأتبع الســيئة احســنة محهــا:

[هود. ]٢٢٤ /

ومن عفوه سبحانه أن جعل امصائب التي تصيب العبد تكفر سيئاته  ،فاصـر واحتسـب؛ لتنـال
أج ـ ـ ــر الص ـ ـ ــابرين :

[ الزمر . ] ٢٠/
[اأعراف. ]١٠/

[البقرة. ] ١86/

« ال َله َم إنَك عفو حب العفو فاعف عنِي» أخرجه أمد وابن ماجه ( . ) ٢

يا عظيم العفو والصفح  ،يا حسن التجاوز  ،يا واسع الرمة وامغفرة .

اللهم اغفر ي ذنبي كله  ،دقه وج َله  ،وأوله وآخره  ،وره وعانيته  ،يا عفو يا كريم.

قــال اه تعــاى:
وقـ ــال اه تعـ ــاى:

الغفور ..الغفار ..الغافر
[ الزمر . ] 5٠ /

[ ص . ] 66 – 65 /

وق ــال اه تعـ ــاى:
[غافر. ]٠/

( )٢صحيح  /أخرجه أمد برقم (  ، )١5898وأخرجه ابن ماجه برقم ( . ) ٠85٠

5٠١

اه  هو الغفور الذي يسر ذنوب عباده  ،ويسر عيوهم  ،ويصلح أحواهم.
الستِر  ،الذي يسر ذنوب اخلق  ،فا يكشف أمر مـن عصـاه ،وا هتـك
وهو سبحانه الغفار ِ

سـ ـ ــره بالعقوبـ ـ ــة التـ ـ ــي تشـ ـ ــهره ي عيـ ـ ــوهم :

[إبراهيم.]٢٠/

وهو سبحانه العزيز الغفار  ،الذي إذا غفر غفر كل يء وسره  ،وإذا عاقـب أوجـع ؛ لـيعلم العبـاد

سعة مغفرته  ،وشدة عقوبتـه ،فيطيعونـه ويعبدونـه:

ﰀ

[احجر . ] 5٠ – ٤9 /

وهــو ســبحانه الغــافر احــق  ،الــذي يســر عــى امــذنب ذنبــه  ،وا يؤاخــذه فيشــهره ويفضــحه ،

لعله يتوب إليه ويستغفره :

[طه.]8١/

فسبحان العفو الغفور  ،الذي م يزل وا يزال بالعفو معروف ًا  ،وبالغفران موصوف ًا.

وكل اخلق مضطر إى عفوه ومغفرته ،ومضطر إى رمته وكرمـه ،ومضـطر إى حفظـه وعونـه :
[ فاطر . ] ٢5 /

وهــو ســبحانه الغفــور الغ َف ـار احــق  ،الــرحيم بعبــاده  ،الــذي يغفــر ذنــوب عبــاده وخطايــاهم ،

صــغرها وكبرهــا  ،قليلهــا وكثرهــا  ،ظاهره ـا وباطنهــا :
[ ص. ]66/

وهــو الكــريم الــذي ينــادي امــذنبن  ،ويــدعوهم إى التوبــة وااســتغفار  ،ليغفــرهم :
[الزمر. ]5٠/

وهــو ســبحانه املـك العظــيم الــذي يغفــر ذنــوب العبــاد مهــا عظمــت وكثــرت ؛ أن مغفــرة اه
ورمتــه أعظــم وأوســع مــن ذنــوب العبــاد:

[ النجم .] ٠١ /

واه  غفور رحيم  ،وقد وعد بامغفرة من أتـى بأسـباها التـي ذكرهـا بقولـه :
5٠٠

[ طه . ] 8١ /

فســبحان الكــريم الــذي تكــرم بتبــديل ســيئات امــذنبن إى حســنات  ،ثــم ضــاعفها هــم بعــد

توبتهم  ،لكال حبه للعفو واإحسان إى خلقه .

ومن كفر وأر عى امعاي والكبائر ثـم تـاب تـاب اه عليـه  ،ومـن م يتـب يضـاعف لـه العـذاب

 ،وخلــده اه ي النــار  ،بســبب كفــره وذنوبــه :

[الفرقان. ]٠٠–68/

وا جــوز للمســلم أن يتعمــد فعــل امعــاي واخطايــا والفــواحش  ،فيقرفهــا بحجــة أن اه غفــور

رحيم ؛ أن امغفرة إنـا تكـون للتـائبن اأوابـن  ،الـذين عملـوا السـوء بجهالـة :
[اإراء.]١5/

واعلم أن غفران الذنوب والسيئات فضل من اه  ،ورمة عظيمة للعباد ؛ أن اه غني عن

العــامن ،اينتفع بــامغفرة هــم ،وا يرــه كفــرهم  ،كــا ا ينفعــه إياهــم ،وا يغفــر هــم
خوف ـ ـ ًا مـ ــنهم ؛ أنـ ــه  غنـ ــي قـ ــوي عزيـ ــز:
[ فاطر .] ١8 /

وا زال وا يزال  واسع الرمة وامغفرة يكرم عباده بالنعم مع معاصيهم  ،فمـن تـاب
إليــه قب ـل توبتــه وغفــر لــه  ،ومــن أر عــى امعــاي  ،وأبــى التوبــة  ،عاقبــه بجرمــه :
[ الرعد . ] 6 /

فسبحان مالك املـك  ،العزيـز الغفـور  ،الـذي جـود عـى ميـع العبـاد بـامغفرة والرمـة  ،ويكفـر
عــنهم ســيئاهم  ،ويقيــل عثــراهم ،ويضــاعف حســناهم :

[ آل عمران . ] ٢١9 /

واه  غفــور رحــيم  ،يغفــر للمســتغفرين  ،ويغفــر مــن م يســتغفره ؛ أنــه هــو الغفــور  ،وأنــه
عــام بــا ســبق لــه ي أم الكتــاب بــا هــو عاملــه:

[ النساء . ] ٢٢٠ /

5٠٤

واه  عفــو غفــور  ،وأحــب يء إليــه العفــو وامغفــرة  ،يغفــر لعبــاده كــل يء إا الرــك
م ــن م ــات علي ــه وم يت ــب من ــه :

[النساء. ]٢٢6/

ول ـا يعلمــه النبــي ﷺ مــن كــريم عفــو ربــه  ،وســعة مغفرتــه ورمتــه ،وحبتــه لــذلك قــال ﷺ « :
وا َلذي نفي بيده لو م تذنبوا لذهب اه بكـم  ،وجـاء بقـوم يـذنبون فيسـتغفرون اه فيغفـر هـم

» أخرجه مسلم(.)٢

واه  واســع امغفــرة  ،وا يقــدر قــدر مغفرتــه إا هــو  ،وكــل آن يغفــر اه مــن الــذنوب مــا ا يعلمــه
وا حصـ ـ ــيه إا هـ ـ ــو :

[البقرة.]١١5/

واعلم أن غفران اه للخلق نوعان:

اأول :عــام جميــع اخلــق مــؤمنهم وكــافرهم  ،وهــو مغفــرة اإنظــار واإمهــال ي الــدنيا ؛ لينــال كــل

إنسان نصيبه من الكتاب  ،ويسـتوي مـا قـدر اه لـه مـن العمـل  ،ثـم يؤخـذ كـل إنسـان بحسـب عملـه :
[ الكهف . ]58 /

الثــاي  :خــاص بأوليائــه امــؤمنن  ،فكلــا أذنبــوا واســتغفروا  ،غفــر اه هــم ســبحانه:
[ طه . ] 8١ /

فسبحان الغفـار احـق  ،الـذي فـتح أبـواب مغفرتـه وعفـوه ورمتـه للعـامن كلهـم إذا اسـتغفروه
وتــابوا إليــه  ،مــن مــؤمن  ،وكــافر  ،ومرــك  ،وجــرم  ،وفاســق  ،وظــام :
[ الزمر . ] 5٠ /

 التعبد ه  باسمه الغفور:

اعلم رمك اه أن املك احق  أرأف مـن ملـك  ،وأكـرم مـن أعطـى  ،وأجـود مـن سـئل،
( )٢أخرجه مسلم برقم ( . )١٠٤9

5٠5

وأرحــم مــن قــدر ،وخــر مــن غفــر فــاللهم

[

اأعراف . ] ٢55 /

ومغف ــرة اه س ــبحانه م ــن آث ــار رمت ــه ،فه ــو رب ك ــل يء ،ورمت ــه وس ــعت ك ــل يء ،ومغفرت ــه

وسعت كل ذنب .

فاسأل اه أها امـؤمن أن يغفـر ذنوبـك مـا ظهـر منهـا ومـا بطـن  ،مـا تعلمـه منهـا ومـا ا تعلمـه ،

فإن ربك واسع امغفرة  ،وامغفرة أحب إليه من العقوبة  ،واغفر من أخطأ ي حقك  ،يغفر

اه لك.

وبادر رمك اه إى طاعة مواك الكريم بامتثال أوامره ،واجتناب نو اهيه ،فإنـه الـذي

خلقك ورزقك ،وهداك وأعانك ،ووضع نعمه بن يديك :
[النجم.]٠١/

فاس ــتح من ــه  ،وا تس ــتعمل نعم ــه ي معص ــيته  ،وا تعص ــيه ي ملك ــه ال ــذي أن ــت من ــه  ،ف ــإن عص ــيته
فاس ـ ـ ــتغفره  ،فإن ـ ـ ــه غف ـ ـ ــور رح ـ ـ ــيم :
[النساء.]٢٢٠/

واستغفر الغفور الرحيم الـذي ينـزل كـل ليلـة إى السـاء الـدنيا مـن أجلـك  ،فقـف خاشـع ًا بـن

يديـ ـ ـ ـ ــه :

[اإنسان.]١6-١5/

الســاء الــدنيا
عــن أي هريــرة  قــال  :قــال رســول اه ﷺ  « :ينــزل ربنــا تبــارك وتعــاى كـ َـل ليلــة إى َ
حــن يبقــى ثلــث ال َليــل اآخــر يقــول  :مــن يــدعوي فأســتجيب لــه مــن يســألني فأعطيــه مــن يســتغفري

فأغفر له » متفق عليه (.)٢

ثم استغفره من كل ذنب  ،واسأله العفـو عـن كـل هفـوة  ،وسـر كـل زلـة  ،مـن تقصـر ي عبـادة  ،أو

ري ــاء ي عم ــل  ،أو ت ــرك واج ــب  ،أو ت ــأخر ف ــرض  ،أو إم ــال ح ــق  ،أو ت ــرك اأم ــر ب ــامعروف ،
( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٢٢٤5واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٠58

5٠6

والنه ــي ع ــن امنك ــر أو غ ــر ذل ــك م ــن ال ــذنوب الت ــي توج ــب ااس ــتغفار والتوب ــة :
[اأنعام.]٢65/

واعل ــم أن ــه ك ــا ج ــب علين ــا م ــد ربن ــا وش ــكره ع ــى ال ــنعم والطاع ــات  ،ك ــذلك ج ــب علين ــا

ااس ــتغفار والتوب ــة م ــن ال ــذنوب والس ــيئات  ،واه ك ــريم يش ــكر ه ــذا  ،ويغف ــر ه ــذا ؛ أن ــه الغف ــور
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرحيم :

[اأنعام.]5٤/

واعلم أن حق اه عظيم  ،وشأن اه كبر  ،ولكـن اه برمتـه طلـب العمـل عـى قـدر الطاقـة ،
والتقص ــر ا يس ــلم من ــه أح ــد م ــن البرـ ـ  ،ف ــإن أردت الف ــاح والنج ــاة
[النر. ]٠/

وعن اأغر امزي  قال :قال رسول اه ﷺ  « :إنَه ليغان عى قلبي وإ ِي أستغفر اه ي

اليوم مائة م َرة » أخرجه مسلم (.)٢

احمد ه عى حلمه ومغفرته  ،ونستغفر اه ونتوب إليه من كل ذنب وخطيئة.
[اأعراف. ]١٠/
[ آل

عمران . ] ٢٤٠ /

[ إبراهيم . ] ٤٢ /

« ال َله َم اغفر ي ما قدَ مت وما أ َخرت  ،وما أررت وما أعلنت  ،ومـا أرفـت ومـا أنـت أعلـم
به منِي  ،أنت امقدِ م وأنت امؤ ِخر ا إله إ َا أنت » أخرجه مسلم (.)١

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١٠٠١
( )١أخرجه مسلم برقم (. )٠٠٢

5٠٠

يا عام اخفيات  ،يا كريم العطيات  ،يا غافر الذنوب  ،يا ساتر العيوب  ،يا واسع امغفرة

والرمة .

نسألك موجبات رمتك  ،وعزائم مغفرتك  ،والغنيمة من كل بر  ،والسامة من كل إثم ،

والفوز باجنة  ،والنجاة من النار .
اللهم ا تدع لنا ذنب ًا إا غفرته  ،وا م ًا إا َفرجته  ،وا كرب ًا إا ن َفسته  ،وا ر ًا إا كشفته
 ،وا عسر ًا إا يرته  ،برمتك يا أرحم الرامن .

ال ـ ـودود

قال اه تعاى :

[ هود . ] 9٠ /

اه  هــو الغفــور الــودود الــذي حــب امــؤمنن بــه ،ويكــرمهم بــأنواع الكرامــات ي الــدنيا
واآخرة.

و هـو سـبحانه ا لـودود امح بـوب  ،ا لـذي يـوده وح بـه خل قـه لذا تـه  ،و جـال و مـال
أسائه وصفاته ،وجزيل نعمه وإحسانه :
[ طه . ] 8 /

وهو سبحانه الودود الذي حب ويو ّد من أناب إليه ،ذو امغفرة من تاب إليه ،الودود أهـل
طاعتـه ،الـراي عـنهم بسـبب إياهـم وأعاهــم الصـاحة ،امحسـن إلـيهم أجلهـا ،امــادح

هــم هــا ،امثيــب هــم عليهــا:

[التوبة.]٢٠٠/

وهو سبحانه امؤمن الذي حب اإيان وامؤمنن  ،وحب التقوى وامتقن .
وهو سبحانه الودود الذي حب من أطاعه ،ويبغض من عصاه.
ح ــب ام ــؤمنن وامتق ــن ،وح ــب الت ــوابن وامتطه ــرين ،وح ــب الص ــابرين والص ــادقن،

وحــب امتــوكلن وامحســنن وأمثــاهم :

5٠8

[آل
عمران.]٠١-٠٢/

ويكــره الكفــر والكــافرين وامرــكن  ،والكــاذبن وامســتكرين  ،وامنــافقن وامعتــدين ،والظــامن
وامفسدين  ،وامرفن واخائنن وأمثاهم.

وهو سـبحانه ا لـودود بك ثـرة إح سـانه ،ا لـذي يـوده ع بـاده و حبو نـه ،امسـتحق أن يـود

ويعبــد ويـ ـحمد  ،لكمـ ـاله وجالــه ومـ ـاله  ،وعظــيم إحســانه:

[ اأنعام . ] ٢٠١ /

وهــو ســبحانه الــودود الــرحيم الــذي يتحــنن إى عبــاده بتتــابع إحســانه  ،ويتــودد إلــيهم بنعمــه امتواليــة،
وحــب لقــاءهم  ،وقنــوهم لــه ،ويفــرح بتــوبتهم إليــه:
[التوبة.]٢٢٠/

فســبحان الغفــور الــودود  ،الــذي حــب عبــاده امــؤمنن بــه ،اموحــدين لــه ،العابــدين لــه ،وهــم

يودونه وحبونه  ،ما له من اأساء احسـنى ،والصـفات العى،ومـا خصـهم بـه مـن اهدايـة
إى اإسام ،وجزيل اإحسان واإنعام .

واعلـم رمـك اه أن الـود هــو خـالص احـب ،وود العبــد لربـه عـى قــدر معرفتـه بـه ،وود الــرب
لعب ــده عـ ــى قـ ــدر إيانـ ــه وطاعتـ ــه لربـ ــه ،وإيثـ ــاره مرضـ ــاته ،وحبتـ ــه لـ ــه:
[ مريم . ] 96 /

وإذا أحبـك الـودود سـبحانه جعـل ي قلــوب اخليقـة ي السـاء واأرض مودتـك وحبتــك،

وأنزل لك القبول ي اأرض  ،وإذا أبغضك أمر أهل الساء واأرض ببغضك .

ـب عبـدً ا دعـا جريـل  ،فقـال :إ ِي أحـب
عن أي هريرة  قـال  :قـال رسـول اه ﷺ  « :إ َن اه إذا أح َ
الســاء  ،فيقــول  :إ َن اه حــب فا ًنــا فــأحبوه فيحبــه
فا ًنــا فأح َبــه  ،قــال  :فيحبــه جريــل  ،ثـ َـم ينــادي ي َ

الساء  ،قال  :ث َم يوضع له القبول ي اأرض .
أهل َ

وإذا أبغــض عبــدً ا دعــا جريــل  ،فيقــول  :إ ِي أبغــض فا ًنــا فأبغضــه  ،قــال  :فيبغضــه جريــل  ،ثـ َـم
الساء إ َن اه يبغض فانًا فأبغضوه  ،قال  :فيبغضـونه ،ث َـم توضـع لـه البغضـاء ي
ينادي ي أهل َ
5٠9

اأرض» متفق عليه(.)٢

واعلــم نـ َـور اه قلبــك بــاإيان أن احــب والــود والرضــا خــاص مــن اه لعبــاده امــؤمنن ،خــتص بــه
مــن يشــاء عــى قــدر امعرفــة واإيــان والتقــوى:
[ اجمعة . ] ٤ /

وو ّد العبد لربه هبة من الـودود احـق  ،جعلـه ي قلبـه فـو َد ربـه بـه  ،وألقـى ي قلـوب اخائـق
الــود لــه:

[ مريم . ] 96 /

ومــن أحبــه الــودود  ،وأحــب هــو الــودود  ،رأى نعمــه ابــتاء  ،ورأى منعــه عطــاء ؛ أن الــودود
أبعــد عنــه مــا يشــغله عنــه ،فهــو عبــد صــابر شــاكر  ،لكــن مــن نــوع آخــر :

[ الزمـ ـ ـ ـ ــر

. ] ٢8 - ٢٠/

فهذا العبد الرباي امقرب  ،جازيـه الـودود احـق بكـل مـا يرـه ي الـدنيا واآخـرة مـن لذيـذ
مناجاتــه ،واأنــس بــه ،وحســن عبادتــه ،ودخــول جنتــه:

[امجادلة.]١١/

ويعذره ي زلـله  ،ويضاعف حسـناته  ،ليزيـد لـه ي ثوابـه :

[ يونس . ] ١6 /

ومــن أبغضــه اه لكفــره وعنــاده وســوء عملــه  ،مقتــه لكفــره واســتكباره  ،وســخط عليــه ،

لكراهيتـه احـق  ،وصـده عنـه :

[البقرة.]٢6١-٢6٢/

فهذا إن كان منه عمل حسن  ،أتاح له العليم اخبر ما يفسده بـه مـن ريـاء  ،أو عجـب  ،أو

آفــة حبطــه أو تبطلــه  ،وإن أنعــم عليــه الكــريم ســبحانه اســتدرجه ،وإن ابــتاه عاقبــه ،وإن ه ـ ّم
( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٠١٠9ومسلم برقم ( )١6٠٠واللفظ له .

5٢٠

بخر قيض له ما يرـفه عنـه:

[ غـافر ٠٤ /

].

فتعـ َـرف إى ربــك احــق بأســائه وصــفاته  ،فمعرفتــه توجــب تعظيمــه وحبتــه  ،ومــن أحــب اه

فليحبه احب كله  ،ويستقبل أحكامه كلها بالرضا والتسلم  ،ويشكره عى ميع أفعالـه ونعمـه
 ،م ــع ك ــال اح ــب والتعظ ــيم وال ــذل ل ــه :

[ حمد . ] ٢9 /

فعليك بشكر الغفور الودود  ،ودوام الذكر له  ،والعمل با يرضيه وقبول أحكامه.

فامحــب حقـ ًا مــواه ا تــراه إا قــائ ً
ا عنــد بــاب حبوبــه بظــاهره وباطنــه  ،فــإن م يمكنــه فبقلبــه
وروح ـ ـ ـ ـ ــه :

[ الزمر . ] 9 /

واعلــم أن كــل حب ـوب موجــود ي العــام فهــو آيــة عــى حــب اه  ،ومــال وكــال أســائه

وصفاته  ،وحجة منه عى امحبن لغره  ،لـم أحبوا ما ا ينفعهم وا يرهم ،ولـم أحبوا مـا
ل ــيس بع ــي ي أس ــائه  ،وا كام ــل ي ص ــفاته :

[ امائدة . ] ٠6 /

مــاذا م حبــوا املــك احــق  ،الــذي بيــده جلـب كــل خــر هــم  ،ودفـع كــل ر عــنهم :
[ مريم . ] 65 /

واعلم أن احب من الودود احق يتوجه إى عبده امؤمن عى مراتب:

فتارة يكون باإنعام واإكـرام  ,كقضـاء احاجـات ،وسـعة الـرزق ،وإجابـة الـدعوات ،واحبـاء

بالكرامـ ــات ،وخفـ ــي الكفاي ـ ــات:

[ الطاق ١ /

–.]٠

وتــارة يكــون بــاابتاء ي الظــاهر  ,فــرى عبــده امــؤمن ينــادي فــا يكــاد جــاب ،ويســأل فــا
يعطــى ،ويســتغيث فــا يكــاد يغــاث ،لــيس هوانــه عــى حبوبــه احــق ،لكنــه ســبق لــه ي أزلــه أنــه
5٢٢

ينال تلك امحبة بحسن صره :

[امعارج.]5/

ويش ــتد ب ــه اأم ــر م ــع حس ــن اس ــتقامته ،حت ــى أن أبن ــاء جنس ــه لرمون ــه م ــا ب ــه م ــن الرـ ـ والفاق ــة،

وامائك ــة تغبط ــه بال ــه عن ــد رب ــه م ــن عظ ــيم ال ــذكر ،وك ــريم ام ــآ ب:

[البقرة. ]٢5٠–٢55/

فســبحان الــودود احــق  ،الــذي يتــودد إى خلقــه بنعوتــه اجميلــة  ،ونعمــه الكثــرة  ،وألطافــه

اخفية :

[هود.]9٠/

وهو الودود الكريم الذي أحب عباده  ،وتودد إليهم  ،بحسن أفعاله  ،وجزيل إنعامه  ،وجعل

ي قلوهم امحبة فأحبوه  ،والفضل كله راجع إليه .

فهــو الــذي وضــع كــل ســبب يتــوددهم بــه  ،وجلــب قلــوهم إى وده  ،بــا عـ َـرفهم مــن أســائه

احس ـ ــنى  ،وص ـ ــفاته الع ـ ــى  ،ونعم ـ ــه الت ـ ــي ا تع ـ ــد وا حىـ ـ ـ :

[ إبـ ــراهيم /

. ] ٠٤

وهو الرحيم الودود الذي فرج عنهم الكربات ،ويدفع عنهم الكرهات.
وهو الودود الرحيم الذي َبن هم الـدين احـق  ،وهـداهم إليـه  ،وحببـه هـم  ،وأعـاهم عليـه ،
وأثاهم عليه :

[هود. ]9٠/

واعلم مأ اه قلبك باإيان  ،وز َين جوارحك بأحسن اأعال  ،أن ميع مـا ي السـموات
واأرض مــن حبوبــات القلــوب واأرواح واأبــدان الظــاهرة والباطنــة  ،كلهــا مــن كــرم الــرب

الــرحيم وإحســانه وجــوده  ،خلقهــا اه يتــودد هــا إى عبــاده  ،وجعلهــا شــاهدة بتوحيــده  ،دالــة
عــى كــال قدرتــه :

[لقان. ]١٠/

واعلم أن القلوب جبولة عى حب كل من أحسن إليها.
5٢١

فأي إحسان أعظم من هذا اإحسان مـن الـرمن  ،الـذي يتعـذر عـده وإحصـاء أجناسـه وأنواعـه وأفـراده :
[النحل.]٢8/

وكل نعمة منه توجب عى العباد أن متلئ قلوهم من حبتـه ومودتـه  ،ومـن ألسـنتهم وقلـوهم

مــده وشــكره  ،وتعظيمــه وتســبيحه :

[ إبراهيم . ] ٠٤ /

واحب الصادق حق ًا ا يزيد بالر  ،وا ينقص باجفاء.
وحب امؤمنن لرهم أعظم من كل حب  ،وإنه ليزيد ي قلوهم حتى يكون ت لـذذهم
بمنعه وابتائه كاستلذاذهم بنعمه وإكرامه :

.

[ الب قـرة ] ٢65 /

فسبحان اه ما ألطفه فيا يقدره  ،ما جلب حبته  ،ويزيد مودته.

فــإذا رأيــت نفســك حبــه وهــو يبتليــك  ،فــاعلم أنــه يريــد أن يطهــرك ويصــافيك  ،فاصــر حكــم ربــك ،

واســتغفر مــن ذنوبــك  ،فــإن ربــك رحــيم ودود يريــدك لــه :

[ احجر. ] 99 – 98 /

فســبحان املــك احــق الغفــور الــودود  ،الــذي يتــودد إى خلقــه بــأنواع الرمــة والعفــو وامغفــرة ،
وأنــواع اإكــرام واإحســان واإنعــام  ،وأنــواع اإجابــة واهدايــة والكفايــة واللطــف:
[ يونس . ] ٠ /

واعلــم أن كــل ود وحــب  ،ورمــة وحنــان  ،موجــود ي امخلوقــات  ،فمــن آثــار وده وحبــه ورمتــه

وحنانــه  ، وا ريــب أن ــه موجــود ي عــام اج ــاد والنب ـات واحيــوان واإنس ــان  ،ثــم ي ــزداد ي

امؤمن  ،ثم ي الوي  ،ثم ي النبي  ،ثم ي امائكة.

يــزداد ذلــك احــب والــود ه  حســب زيــادة امعرفــة بــاه وأســائه وصــفاته  ،ومشــاهدة عظمــة آياتــه
وخلوقات ـ ـ ــه  ،ومطالعـ ـ ـ ــة نعم ـ ـ ــه وإحسـ ـ ـ ــانه :

[ حمد . ] ٢9 /

5٢٠

فــا أعظــم حــب اه لعبــاده ،ومــا أوســع رمتــه هــم ،ومــا أحســن مودتــه هــم:
[هود . ]91/

إن العبد يرد عن ربه  ،فيقر ي الواجبات  ،ويتجـرأ عـى امحرمـات  ،واه احلـيم يسـره

 ،وحلم عنه  ،ويمده بالنعم  ،ثم يقيض له من اأسباب ما يرجعه إليه  ،ويتوب عليـه  ،ويغفـر
له تلك اجرائم ،ويمحو عنه مـا أسـلفه مـن الـذنوب  ،ويعيـد عليـه وده وحبتـه :

[ الروج . ]٢6 -٢٠/

ومن كال مودته سبحانه للتائبن أنه يفرح بتوبتهم أعظم فرح.

عن أنس بن مالك  قال  :قال رسـول اه ﷺ  « :ل ـ َله أشـد فر ًحـا بتوبـة عبـده حـن يتـوب إليـه

مــن أحــدكم كــان عــى راحلتــه بــأرض فــاة فانفلتــت منــه وعليهــا طعامــه ورابــه  ،فــأيس منهــا ،
فـأتى شـجر ًة فاضـطجع ي ظ ِلهـا قـد أيـس مـن راحلتـه فبينـا هـو كـذلك  ،إذا هـو هـا قائمـ ًة عنـده

فأخذ بخطامها  ،ث َم قال من شدَ ة الفرح  :ال َله َم أنت عبدي وأنا ربك ! أخطأ من شدَ ة الفرح »

متفق عليه(.)٢

واعلم أن الودود سبحانه من أحبه من أوليائه  ،وتقرب إليه با حب  ،أحبه وجعله جاب
الدعوة ،وجيه ًا عنده.

ع ــن أي هري ــرة  ق ــال :ق ــال رس ــول اه ﷺ  « :إ َن اه ق ــال  :م ــن ع ــادى ي ولي ــا فق ــد آذنت ــه

ي مَا افرضت عليه  ،وما يزال عبدي يتق َـرب
ي عبدي بيء أح َ
باحرب  ،وما تق َرب إ َ
بإ َ
ي بالنَوافــل ح َتــى أح َبــه  ،فــإذا أحببتــه كنــت ســمعه ا َلــذي يســمع بــه  ،وبرــه ا َلــذي يبر ـ بــه ،
إ َ

ويده ا َلتي يبطش ها  ،ورجله ا َلتي يمي ها  ،وإن سألني أعطينَه  ،ولئن استعاذي أعيذ َنـه

 ،وما تر َددت عن يء أنا فاعله ترددي عـن نفـس امـؤمن يكـره امـوت  ،وأنـا أكـره مسـاءته »

أخرجه البخاري(.)٢

أمــا مــودة أوليائــه لــه فهــي روحهــم وحيــاهم ،هــا تلــذذوا بعبادتــه ،وهــا مــدوه وذكــروه ،وهــا

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )6٠٠9ومسلم برقم ( )١٠٤٠واللفظ له .
( )٢أخرجه البخاري برقم (. )65٠١

5٢٤

هجت ألسنتهم بذكره ،وحركت جوارحهم بطاعته.

وهذه امودة وامحبة صارت ميع حاهم الدينية والطبيعية تبع ًا هذه امحبة.
أما الدينية  :فإهم ما أحبوا رهم أحبوا أنبياءه ورسله وأولياءه  ،وأحبوا كـل عمـل يقـرب إليـه
 ،وأحبوا كل ما أحبه رهم من زمان  ،ومكان  ،وعمل  ،وعامل.

وأمــا امحبــة الطبيعيــة  :فــإهم تنــاولوا شــهواهم التــي جبلــت النفــوس عــى حبتهــا عــى وجــه

ااســتعانة هــا عــى مــا حــب مــواهم  ،بنيــة امتثــال أوامــر اه عنــد تناوهــا ،فصــارت عــاداهم
عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات :

[ البقرة . ] ٢٠١ /

فسبحان الودود الذي يتحنن إى عباده بكل ما يكون سبب ًا ي مودهم له.

ـب
واعلــم أن حنــان امخلــوق رأفــة ي الــنفس  ،ورقــة ي القلــب  ،وميــل مفــرط ي اجب ّلـة حـ ِ
ورمة من ح ّن إليه أو عليه.

واه الــرحيم الــودود الــذي لــيس كمثلــه يء أتــم حنانـ ًا  ،وأشــد رأفــة ورمــة بعبــاده امــؤمنن

مـ ــن أنفسـ ــهم :

[مريم.]٢٠-٢١/

واعلـم أن احنــان  ،والــود  ،وامحبـة ،والرمــة  ،مــا ينـزل مــن صــفات احـق إى اأرض  ،وتنشــأ مــن

لدن عام اجاد  ،إى عام امائكة  ،كا حن الطيور إى أوكارها  ،وحن احيوانات إى أوادها

 ،وكا حن اجذع إى النبي ﷺ حن ترك اخطبة عليه .

فا إله إا اه  ..كم مأ الكون بحنانه وإحسانه وخلوقاته .
ومســالك احنــان مــن الــرب ي أصــناف العــامن ظــاهر بالرمــة التــي عــم هــا ميــع خلقــه،

واللطــف الــذي عــم كــل خلــوق:

[النحل. ] ٢8/

لتنور بصرتك بالعلم واإيان إى اجنن ي بطن أمه  ،كيف حن عليه اللطيـف فخلقـه
انظر ِ
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وصــوره ب ــأطواره  ،وكي ــف س ــهل خروج ــه  ،وكي ــف ح ــنن علي ــه أبوي ــه وكافلي ــه ،وكي ــف جع ــل
الرحيم ي قلوهم الشفقة عليه  ،وكيف لطـف ي تغذيتـه ي أطـواره وبعـد خروجـه :
[ السجدة . ] ٠ – 6 /

فهذا حنانه  ي اآدمي وغره من احيوان.
فـإن كــان هــذا امولــود قـد ســبق لــه القضــاء باهدايــة  ،وفقـه الكــريم لإيــان والعمــل الصــالح ،

فاتصــل لــه احنــان أولــه بــآخره  ،فســعد ي الــدنيا واآخــرة :
[ النحل . ] 9٠ /

 التعبد ه  باسمه الودود :

اه  هو الغفور الودود  ،الكـريم الـرحيم  ،الـذي مـ َن عـى ميـع خلوقاتـه بـالنعم الظـاهرة
والباطنة .

فاشكر ربك الودود عى نعمه وآائه  ،واعتذر إليه من التقصر عا يستحقه من الشكر.
وترــع إى مــواك أن يتــواك ي ميــع أمــورك  ،واســأله أن يعينــك عــى ذكــره  ،وشــكره ،

وحســن عبادت ــه  ،وأن يتحم ــل عن ــك م ــا عجــز عن ــه ش ــكرك  ،وأن يص ــفح ع ــن تقص ــرك ي أداء
واجباتــه وحقوقــه  ،وقــل ص ـادق ًا :
[ اأنبياء . ] 8٠ /

واســتغفر ربــك مــن كــل مــا تعلمــه ومــا ا تعلمــه مــن الــذنوب  ،فإنــه غفــور ودود  ،وقــل منكرـ ًا :
[اأعراف. ]١٠/

واعلــم أن زبــدة اإيــان واليقــن حســن الظــن بــاه  ،فأحسـن الظــن بربــك ي ميــع أحوالــك ،

فمن أحسن الظن بربه أحبه  ،وقىـ حوائجـه ؛ أنـه الكـريم الـذي ا يـرد سـائ ً
ا  ،وا ي ـخيب
مؤم ً
ا أبد ًا.
فكن مع مواك الكريم بالذكر والعمل الصالح ما حييت  ،يعطيك من خزائنـه مـا تريـد  ،فمـن
5٢6

كان ه كان اه له ومعه ي كل حال .

عن أي هريرة  قال  :قال رسول اه ﷺ « :يقول اه ع َز وج َل  :أنا عند ظ ِن عبدي ي ،

و أ ن ا م ع ه إ ذ ا ذ ك ر ي  ،ف إ ن ذ ك ر ي ي ن ف س ه ذ ك ر ت ه ي ن ف ي  ،و إ ن ذ ك ر ي ي م إ ذك ر ت ه ي

ي ذرا ًعا تق َربت إليه
مإ خر منهم  ،وإن تق َرب إ َ
ي بشر تق َربت إليه ذرا ًعا  ،وإن تق َرب إ َ
با ًعا  ،وإن أتاي يمي أتيته هرول ًة » متفق عليه( . ) ٢

فهو سبحانه الكريم الباسط يديه بالعطايا ي الشدة والرخاء  ،والعطـاء أحـب إليـه مـن امنـع ،

والعفــو أحــب إليــه مــن اانتقــام ،والرمــة أحــب إليــه مــن العقوبــة  ،واإحســان أحــب إليــه مــن

العدل.

وهذا هو امثل اأعى الذي اختص اه به عى الكال  ، فخذ منه بقدر ما تستطيع  ،فإن

اه حب من عبده أن يتصف بصفاته التي تليق به  ،وهذا أعلنها ونرـها ي كتابـه :
[ طه . ] 8 /

فسبحان املك احق  ،الذي لـه اأسـاء احسـنى  ،والصـفات العـى :
[ الروم . ] ١٠ /

واعلم أن امودة وامحبة من العبد لربه تستبن بحسن اموافقة والطاعة مواه ،ودوام ذكـره ،

وشكره  ،وحسن عبادته  ،وامسارعة إى ما حبه ويرضاه  ،وحبة تاوة كتابه  ،وحبة كـل مـا

حب ربه من اأقوال واأعال وغرها ،فكن ذلـك امحـب رمـك اه :
[ فاطر . ] ٠ /

ومن دائل حب العبد ه :حب الرسول ﷺ  ،واتباع سنته  ،وحسن ااقتداء بـه :

[آلعمران.]٠٢/

ومن عامات حب اه  :ترك الشـكوى إى غـره  ،وكـتان مـا حكـم بـه عليـك مـن الضـيق والشـدة ،

وتف ــويض اأم ــر إلي ــه وح ــده:

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٠٤٠5واللفظ له  ،ومسلم برقم (. )١6٠5

5٢٠

[يوسف.]86/

ومن دائل حب اه  : عدم اإقبال عى الدنيا ،وتقديم أمور اآخرة عى أمـور الـدنيا:

[ ف ـ ــاطر /

. ]5

ومــن عامــات حــب اه  : اإحســان إى النــاس ابتغــاء وجــه اه  ،واجهــاد ي ســبيل اه  ،وبــذل

امال والنفس ي سبيله  ،وامسارعة إليه بصالح اأعال ابتغاء مرضاته :
[طه.]8٤/

وم ــن عام ــات ح ــب العب ــد لرب ــه  :ح ــب التع ــرف ع ــى أس ــائه وص ــفاته  ،والعم ــل بر ــعه ،
والــدعوة إليــه  ،وتعلــيم أحكــام دينــه  ،ولــزوم هــذا الطريــق حتــى امــوت :

].

[يوسف٢٠8/

ومــن عامــات حــب العبــد لربــه  :كثــرة ذكــره  ،وكثــرة التفكــر ي عجائــب خلوقاتــه  ،وتــدبر معــاي

كتابــه  ،وحســن الثنــاء عليــه  ،وطــول القيــام بالليــل ي مناجاتــه :

[ السجدة . ] ٢٠ – ٢5 /

ومن عامات حب العبد مواه  :صدق اانقطاع إليه ي كل حال ،وسبق النظر إليه عند كل
حادثــة ،واأنــس بــه ،والطمأنينــة بــذكره ،وحســن اأدب واافتقــار بــن يديــه ،وتســليم القلــب

والب ــدن إلي ــه بحس ــن الس ــمع والطاع ــة ل ــه:
[ املك . ] ٢١ /

واعلم أن حبة اه تنال برك امناهي أكثر من مناها من اأعال الصاحة.
فــاأعال الصــاحة يعملهــا الب ـ ـ ّر والفــاجر ،والكــف عــن امنــاهي وامعــاي ا يكــون إا مــن

صدِ يق رباي.
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فتقرب إى ربك بفعل اأوامر  ،واجتنـاب امنـاهي :
َ

[ الفرقان . ] 58 /
[ آل عمران .] 5٠ /
[ آل عمران . ] 8 /

[ احر . ] ٢٠ /

« ال َله َم أنت ر ِي  ،ا إله إ َا أنـت  ،خلقتنـي وأنـا عبـدك  ،وأنـا عـى عهـدك ووعـدك مـا اسـتطعت  ،أعـوذ
ـي  ،وأبــوء لــك بــذنبي فــاغفر ي فإ َنــه ا يغفــر الــذنوب إ َا
بـك مــن ِ
ر مــا صــنعت  ،أبــوء لــك بنعمتــك ع َ

أنت» أخرجه البخاري(.)٢

اللهم يا غفور يا ودود  ،يـا ذا العـزة واجـروت  ،يـا بـديع السـموات واأرض  ،نسـألك رمـة

تغنينـا هـا عـن رمـة مــن سـواك  ،وعافيـة نقـوى هـا عــى طاعتـك  ،وعبـادة نسـتحق هـا جزيــل
مثوبتك .

اللهم ارمنا برك امعاي أبـد ًا مـا أبقيتنـا  ،وارمنـا أن نتكلـف مـاا يعنينـا  ،وارزقنـا حسـن
النظر والعمل فيا يرضيك عنا  ،يا أرحم الرامن .

( )٢أخرجه البخاري برقم ( .)6٠٠6

5٢9

ال ـبـ ـ ــر

ق ـ ــال اه تع ـ ــاى:

[ الطور . ] ١8 – ١6 /

اه تبــارك وتعــاى هــو الب ـ ّر الواســع اخــر والفضــل ،البــار عبــاده بــا يــنفعهم ويصــلحهم ،الصــادق ي

أخب ــاره ووع ــده ووعي ــده ،امحس ــن إى خلق ــه ،ال ــرحيم ه ــم ،ال ــودود ه ــم ،امك ــرم ه ــم ب ــأنواع

الكرامات:

[اإراء. ]٠٠/

وهــو ســبحانه الب ـ ّـر اللطيــف بعبــاده ،الــذي عــم بــره ميــع خلقــه ،ووســعهم برزقــه وإحســانه،
الغني الذي يملك خزائن الر كلها.

وهــو ســبحانه الب ـ ّـر الــرحيم بعبــاده  ،امحســن إلــيهم بكــل نعمــة  ،الــذي عــم ميــع خلقــه بعطائــه  ،الب ـ ّـر
بامحس ــن بمض ــاعفة الث ــواب ل ــه  ،البـ ـ ّـر بامي ــء بالص ــفح والتج ــاوز عن ــه :
[احج.]65/

وهو سبحانه الب ّـر الرفيـق بعبـاده ،الـذي يريـد هـم اليرـ وا يريـد هـم العرـ ،وا يكلفهـم مـن
العمــل مــا ا يطيقــون ،العفــو الــذي يعفــو عــن ســيئات العبــاد ،الكــريم الــذي جــزهم باحســنة

عرـ ـ أمثاه ــا  ،إى أض ــعاف مض ــاعفة ،وا ج ــزهم بالس ــيئة إا واح ــدة يمحوه ــا بالتوب ــة أو

برمته.

فسبحان الب ّـر الرحيم الـذي يفـرح بتوبـة عبـده ،ويعطـي اأجـر اجزيـل عـى العمـل القليـل:
[

اأنعام . ] ٢6٠ /

واه  ه ــو البـ ـ ّـر اح ــق بعب ــاده  ،ال ــذي يوس ــعهم خ ــر ًا وكرمـ ـ ًا  ،وفضـ ـ ً
ا وإحس ــان ًا  ،وم ــد ًا
5١٠

وش ـ ــكر ًا  ،ومغف ـ ــرة وعف ـ ــو ًا  ،ورم ـ ــة وود ًا :

[النحل.]5٠-5١/

ومن هذه صفاته وأفعاله  ،وهذا بره بعباده  ،أيليـق باإنسـان أن يعصـيه  ،وخـالف أمـره مـن بـن خلقـه

:

[اانفطار.]8–6/

واه ب ّر رحيم بعباده  ،يدعو من عصاه  ،ويتودد إليه أن يتوب إليه ،ويذ ِكره وير ِغبـه بـالرجوع إليـه
مه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ذنب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه :

[امائدة.]٠٤/

والعب ــد امس ــلم بـ ـ ّر برب ــه ي ــؤمن ب ــه  ،وحم ــده ويش ــكره  ،ويس ــارع ي مرض ــاته  ،وجتن ــب م ــا

يكرهـ ـ ـ ــه  ،ويراق ـ ـ ـ ــب أمـ ـ ـ ــره ليطيع ـ ـ ـ ــه :

[

امجادلة . ] ١١ /

ويتــذلل لعظمــة ربــه  ،ويتصــاغر لكريائــه  ،ويســبح بحمــده  ،ويــؤدي إليــه حقــه :
[ الشورى . ] ٢٠ /

فسبحان البـ ّر الكريم الرحيم الذي عم الكائنات كلها بره وإحسانه  ،وفضله وعطائه.

فهــو م ـ ـوي الــنعم ..دافــع الــنقم ..واســع العطــاء..دائــم اإحســان ..لــيس لــره حــد ..ولــيس لكرمــه
مقـ ــدار..ذو الكـ ــرم الواسـ ــع ،ومعطـ ــي العطـ ــاء اجزيـ ــل:
[اجمعة. ]٤/

واعلم رمك اه أن بر اه بخلقه نوعان :
اأول :بر عام وسع اخلق كلهم من بني آدم وغرهم  ،بـا قسـم هـم الكـريم مـن اأرزاق والـنعم

والعطايا.

فمنـه  نعمـة اإجـاد  ،ونعمـة اإعـداد  ،ونعمـة اإمــداد  ،ونعمـة اهدايـة العامــة :

5١٢

[ هود 6 /

] .

الثاي  :بر خاص  ،وهو هداية الكريم  من شاء من خلقه هذا الدين القيم  ،وتوفيقهم
لطاع ـ ـ ـ ـ ــة رب الع ـ ـ ـ ـ ــامن :

[ احجرات . ] ٢٠ /

وبر اه بعباده امؤمنن ا يمكن عده وا إحصاؤه وا حره .
فهو املـك احـق الـذي ابتـدأ اخلـق بجـوده ،وجـاد عـى عبـاده بفضـله  ،وأحسـن إلـيهم بفعلـه

وتقديره وتدبره  ،وأوصل إليهم البـ ّر واخر ي كل مكان وزمان.

هــو الــر الكــريم الــذي خلــق فســوى  ،وقــدر فهــدى  ،وأعطــى الغن ـاء  ،وفــتح الثــراء  ،وأســبغ
النعاء ،وأجـزل امواهـب ،ويرـ اأرزاق  ،وأجـاب الـدعاء  ،وع َلـم اإنسـان مـا م يعلـم :
[ اأنعام . ] ٢٠١ /

هـ ــو الـ ــر الـ ــرحيم الكـ ــريم الفيـ ــاض بـ ــاخر ،الـ ــذي يعطـ ــي ويغنـ ــي ويثـ ــري وا تـ ــنقص خزائنـ ــه:
[يونس. ]68/

وهــو الــر النصــر  ،مــاذ امســتجر  ،وجــابر الكســر  ،وشــاي امــريض  ،وراحــم امســكن ،

ومع ــن امس ــتعن  ،ومغن ــي الفق ــر  ،ا إل ــه غ ــره  ،وا رب س ــواه :
[ يونس . ] 6٠ /

فسبحان املك القادر عى كل يء ،الذي إليه امنتهى ،وإليه امرجع وامآب ،وإليه امفـزع

واملجــأ ي الشــدائد واأهــوال ،الــذي يتكــرم بالعطيــات ،ويــدفع الكرهــات ،ويفــرج الكــرب

وامتعر ـ ـ ــات :
[ غافر . ] 65 /

أوض ـ ــح  ب ـ ــراهن اه ـ ــدى  ،وأب ـ ــان آث ـ ــار اليق ـ ــن  ،وأعل ـ ــن ش ـ ــواهد التوحي ـ ــد ي امل ـ ــك
واملكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت:

[ اأعراف .] ٢85 /

5١١

فسـبحان الــر الكـريم الــذي ب َـن احــق ي كـل يء  ،وسـ َـهل العمـل بــه  ،والـدعوة إليــه  ،وب ّي ـن الســبل
التي يستحق ها العبد امزيـد مـن التكـريم:
[طه. ]٠5/

وهو العليم وحده بمضمرات القلوب  ،اخبر بمحجوبات الغيوب  ،امطلع عى خفيات

اأرار واأوهام :

[السجدة .]6/

فســبحان اه كــم مــن كـافر ومرــك ومنــافق ،وكــم مــن ظــام وفاســق وكــاذب ،م ينهــه عقلــه ،وم

تؤثر فيه نعم ربه ،فعى ربه ،وأطاع هواه ،واستعمل نعمه ي معصيته.

واه الر الـرحيم يشـاهد ذلـك كلـه ويعلمـه  ،ثـم أنـزل بـه الكـريم بـره وفضـله  ،ومـ َن عليـه برمتـه ،

فأذهــب عنــه الســوء والشــك والريــب  ،وأذهــب وحشــته  ،وس ـ َكن اضــطرابه  ،وتــاب عليــه  ،وقـ َـوم

اعوجاجه :

[النساء.]١8-١٠/

ثم ّبوأه الكـريم كنفـه  ،وآواه إى ظلـه  ،وتلقـاه برمتـه  ،فأقامـه وأصـلحه :
[ غافر . ] 6٢ /

ثم فتح له أبواب فضله ،وفتح له أبواب عبادتـه ،وألبسـه لبـاس التقـوى ،ثـم نرـ لـه ثـوب الثنـاء

بــن اخلــق ،فصــار بــن النــاس ميــد ااســم والــذكر والفعــل:
[ مريم . ] 96 /

فسبحان الرب البـ ّر احق  ،الذي يكرم خلقه  ،وحسـن إلـيهم ي كـل وقـت  ،وحـب الب ـر  ،وحـب

أهل الب ـر  ،وحـب أعـال الب ـر  ،وجـازي عليهـا باهـدى والفـاح  ،والرفعـة ي الـدنيا واآخـرة :
[ العنكبوت . ] 69 /

فجاهد نفسك رمك اه عى ميع أنواع الر  ،تنال ميع أنواع الثـواب:
[آل عمران. ]9١/

واعلــم أن البـ ـر اســم جــامع للخــرات كلهــا  ،وا ينــال العبــد بــر اه تعــاى إا باتبــاع مــا يفي ـ إى بــره

ومرضاته ورمته  ،وذلك بااستقامة عى طاعته وعبادته  ،وبذل كل حبوب ي سبيل مرضاته 
5١٠

:

[البقرة. ]٢٠٠/

ثــم اعلــم أن الكفــار يــأكلون مــن رزق الكــريم ي الــدنيا ،ويتمتعــون بــه ي الــدنيا قلــياً ،ثــم
يســاقون إى النــار يــوم القيامــة فانتبــه:

[ آل عمران . ] ٢9٠ – ٢96 /

أمــا امؤمنــون بــاه امتقــون لــه  ،فلهــم مــع عــز الــدنيا جنــات ي اآخــرة  ،نــزاً مــن الــر الكــريم

ـرت أقـواهم وأفعـاهم ،فأثـاهم الـر
لعباده اأبرار ،الذين ب ّرت قلوهم بالتوحيـد واإيـان ،ف ّ
ا  ،وفــوز ًا دائ ـ ً
الــرحيم مــن بــره أجــر ًا عظــي ً
ا:
[ امطففن . ] ١6 – ١١ /

وكت ــاب ه ــؤاء اأب ــرار ي أع ــى مك ــان ،وه ــم ي أع ــى اجن ــة ،وكت ــاهم يش ــهده امقرب ــون م ــن

امائك ــة واأنبي ــاء واأب ــرار:

[امطففن. ]١٢–٢8/

ومـا حصــل هـم ي الــدنيا مـن الشــدة والعنــاء  ،فهـو بالنســبة إى النعـيم امقــيم ي اآخـرة نــزر يســر،
وه ــو منح ــة ي ص ــورة حن ــة:

[ آل عمران . ] ٢98 /

فلله ماذا ينتظر هؤاء اأبرار من النعيم والبهجـة والرـور :
[ السجدة . ] ٢٠ /

 التعبد ه  باسمه الب ـر :

اعل ــم وفق ــك اه أع ــال الب ـ ـر أن أوائ ــل الب ـ ـر أداء الف ــرائض  ،واجتن ــاب امحرم ــات  ،واأب ــرار م ــن
5١٤

اخل ــق ه ــم امؤمن ــون الص ــادقون ي الق ــول والعم ــل ،وبالتوس ــع ي أع ــال ال ــر  ،وامس ــابقة إى

اخرات  ،يصعد اأبـرار إى درجـة امقـربن مـن اه:
[الواقعة. ]٢١–٢٠/

فعليــك بتحــري الصــدق ي اأحــوال واأقــوال واأفعــال  ،ظاهرهــا وباطنهــا ،والتمييــز بــن مــا
يكون حسن ًا وما هـو أحسـن  ،وبـن مـا يكـون بـر ًا ومـا يكـون إثـ ً
ا  ،ثـم فعـل الـر واأحسـن مـا
حبه اه ويرضاه.

عــن النــواس بــن ســمعان اأنصــاري  قــال :ســألت رســول اه ﷺ عــن الــر واإثــم؟ فقــال  « :الــر
حسن اخلق  ،واإثم ما حاك ي صدرك  ،وكرهت أن ي َطلع عليه النَاس » أخرجه مسلم (.)٢
واعلم أن التعبد ه هذا ااسم الكريم يدور عى حسن الثنـاء عـى امـوى  ،وتـذكر اآاء ،

والتعــرف عــى مواقــع الــنعاء  ،والعلــم بمســالك بــره وجــوده ي ملكوتــه :

[ حمد . ] ٢9 /

ـر العظـيم العمـل  ،وأوف لـه بالعهـد  ،وخصـه باحـب والـود  ،وأكثـر لـه مـن احمــد
فـأخلص لربـك ال ّ
والشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكر :

[البينة. ]5/

ثم استعمل نفسك ي كل عمل حبه اه ويرضاه فيا بينك وبينه ،وفيا بينك وبن خلقه.
وب ــر وال ــديك بأحس ــن م ــا مل ــك م ــن اخل ــق وام ــال واج ــاه :

[ اإراء .] ١5 –١٠ /

وبر أهلك وعشرتك وأقاربك با ب ّرك اه به  ،وأعطاك منـه  ،وأنفـق مـا خ َولـك مـن فضـله ،
[ ســبأ /
ي ـخلف اه عليــك خــر ًا منــه :
. ] ٠9

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١55٠

5١5

واعلم أن أعظم الر معرفة من خلقك  ،ومعرفة ما حب  ،والعمل بمقتىـ ذلـك  ،والـدعوة

إلي ـ ـ ــه :

[

فصلت . ] ٠٠ /

وغـض البرــ ،واكظــم الغــيظ ،واصــر عــى أذى النــاس ،واعــرض عــن كــل جاهــل  ،وأحســن إى كــل
ميء إليك  ،تكسب مودته  ،ويندفع عنـك ره:
[فصلت. ]٠5–٠٤/

واصفح الصفح اجميل عن كل من أساء إليك  ،وأقل عثرات الناس  ،واسدل السر عى زاهم ،

وط ِيب قلوهم بالر واجود وحسن اخلق حبك اه والناس  ،وتـحل عقدة عـداوهم :
[اأعراف.]١٠٠–٢99/

وذ ِك ـر العبــاد بــاه وأســائه وصــفاته وآائــه ونعمــه  ،فــأكثر مــن يعص ـيه ا يعرفــه :
[ اأعراف.] ١٠١-١٠٢/

واسأل اه خلص ًا  ،وترع إليه باكيـ ًا  ،أن ي ـحلل سـخيمة قلبـك  ،ويزيـل عنـه كـل مـا يفسـده مـن

غل وغش  ،وحسد وكر  ،ورياء وكذب .

ثم يملؤه بالتوحيد واإيان والتقوى ،وحاسن اأقـوال واأعـال واأخـاق:
[ اجمعة . ] ٤ /

وعن النعان بن بشر  أن النبي ﷺ قال « :أا وإ َن ي اجسد مضغ ًة إذا صلحت صلح اجسد
كله وإذا فسدت فسد اجسد كله أا وهي القلب »

متفق عليه

(.)٢

[ آل عمران . ] ٢9٠ /

( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ، )5١ومسلم برقم (. )٢599
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[ التحريم . ] 8 /

ورا  ،وعن
ورا  ،وعن يمينى ن ً
ورا  ،وى سمعى ن ً
ورا  ،وى برى ن ً
« ال َله َم اجعل ى قلبى ن ً
ورا » أخرجه
ورا ،وع ِظم ى ن ً
ورا  ،وخلفى ن ً
ورا  ،وأمامى ن ً
ورا  ،وحتى ن ً
ورا  ،وفوقى ن ً
يسارى ن ً

مسلم(.)١

اللهم يا ب ّر يا رحيم  ،يا غني يا كريم  ،يا من يسمع كامنا  ،ويرى مكاننا  ،ويعلم رنا
ونجوانا  ،وا خفى عليه يء من أمرنا .

نسألك أن تكفينا بحالك عن حرامك  ،وبطاعتك عن معصيتك  ،وبفضلك عمن سواك ،

أنت ولينا فاغفر لنا وارمنا  ،يا أرحم الرامن .

ق ــال اه تع ــاى:

الرؤوف

[البقرة.]١٠٠/

اه  هــو الــرؤوف احــق بعبــاده ،فــا أحــد أرأف منــه ،والــرؤوف الــرحيم الــذي يــرى عجــز العبــاد
وضـ ــعفهم وتقصـ ــرهم  ،فـ ــرمهم ويضـ ــاعف أجـ ــورهم ،ويـ ــرى جـ ــرأهم عـ ــى امعـ ــاي فـ ــا

يعاجلهم بالعقوبة وهو القادر ،بل يمهلهم ويبسـط هـم نعمـه  ،لعلهـم يتوبـون:
( )١أخرجه مسلم برقم (. )١٠١٠

5١٠

[ احج . ] 65 /

وهو سبحانه الرؤوف الذي يفرح بتوبة التائبن أشد الفـرح ،ولشـدة حبـه لعبـاده الـذين عصـوه يـر ِغبهم ي
التوبـة  ،ويــذ ِكرهم بأنـه الغفــور الــرحيم:
[امائدة. ]٠٤/

ولشــدة رأفتــه ورمتــه بعبــاده يــأمرهم أمــر ًا جازم ـ ًا بالتوبــة مــن كــل ذنــب  ،ي كــل وقــت ؛ أنــه

يريد هـم اخـر والفـاح:

[ النـور /

. ] ٠٢

وهو سبحانه الرؤوف بجميع اخلق  ،بـا يرـ هـم مـن اأرزاق  ،وفـتح هـم سـبل امعـاش ي هـذه
احيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة:

[ النحل . ] ٢٠ /

ويرـ هــم ســبلها ،ور َغـبهم فيهــا  ،وأثــاهم عليهــا،
ومــن رأفتــه بعبــاده أن بـ َـن هــم طــرق اخــر والفــاح َ ،
وح ــذرهم م ــن س ــبل الغ ــي والفس ــاد ؛ ليس ــلموا م ــن العقوب ــات :
[ آل عمران . ] ٠٠ /

ومــن رأفــة اه بالنــاس مــا فتحــه هــم مــن أبــواب الــرزق ي اأرض:
[ املك . ] ٢5 /

وم ــن رأفت ــه  بعب ــاده أن س ـ ـخر ه ــم اأنع ــام يركبوه ــا ،وي ــأكلون حومه ــا ،وير ــبون ألباه ــا،
ويلبس ــون أوباره ــا:

[النحل. ] ٠–5/

وم ــن رأفت ــه ومنت ــه ورمت ــه بالن ــاس ي ه ــذا الزم ــان م ــا يرـ ـ ه ــم م ــن امراك ــب امرح ــة

اجميل ـ ــة كالس ـ ــيارات  ،والقط ـ ــارات  ،والط ـ ــائرات  ،والس ـ ــفن وغره ـ ــا:
[ النحل . ] 8 /

5١8

فسـبحان املـك الـرؤوف احـق  ،الــذي عـم برأفتـه عمـوم خلقــه ي الـدنيا ،وخـص هـا أوليــاءه

ي اآخرة.

وأرســل إلــيهم الرســل ،وأنــزل علــيهم الكتــب ،وخــص هــذه اأمــة بأفضــل رســله  ،الــذي مــع

حا س ـ ــن اأخ ـ ــاق ،وأن ـ ــزل علي ـ ــه أحس ـ ــن كت ـ ــاب ،ورع ل ـ ــه وأمت ـ ــه أحس ـ ــن دي ـ ــن:
[ التوبة . ] ٢١8 /

ف ــا أعظ ــم إش ــفاقه ﷺ ع ــى الكف ــار م ــن أج ــل إعراض ــهم ،وم ــا أش ــد رأفت ــه ورمت ــه

بامؤمنن  ،واخلق أمعن .

واه  رؤوف رح ــيم بعب ــاده ام ــؤمنن ،أدخله ــم ي رمت ــه ،وأع ــاهم ع ــى طاعت ــه ،وه ــو
الكــريم الــذي يضــاعف أجــورهم ،ويغفــر ذنــوهم ،ويتجــاوز عــن ســيئاهم وتقصــرهم :

[ النساء . ] ٤٠ /

فســبحان املــك احــق  ،الــذي أنــزل عــى عبــاده احــق ؛ ليخــرج النــاس مــن ظلــات الكفــر

والرك إى نور التوحيد واإيان:

[ احديد . ] 9 /

واعلم أن اه رؤوف بالعباد ،يصر عى من كفر به وعصاه  ،وا يعاجله بالعقوبة؛ لعله يتوب
إليـ ـ ـ ـ ــه :

[

النساء . ] ٢٢٠ /

ومــا عمــل عامــل بمعصــية اه إا اســتأذن ســقفه مــن الســاء أن يســقط عليــه ،واســتأذن موضــعه

من اأرض أن خسف به ،ولكن الرؤوف الرحيم يمهله لعله يتذكر وينيب ويتوب:

[ النحل /
. ] ٤٠ – ٤5

فسبحان املك الرؤوف الرحيم  ،الذي برأفته ورمته جعل عبده امـذنب أوابـ ًا إليـه  ،متوجعـ ًا
5١9

من ذنوبه ،وبرأفته ورمته أوجع قلبه بمعصيته  ،وأحزن نفسه عى إتياها اإثم  ،مـع علمـه بـا

كتب ــه علي ــه ي الل ــوح امحف ــوظ  ،وعلم ــه بض ــعفه وم ــا يق ــاي من ــه ،وم ــا ينازع ــه م ــن الش ــهوات
والشبهات عن طاعة ربه ومواه.

فالعبد بن هذه النوازع  ،والفتن  ،والغفلة  ،موضع للرأفـة والرمـة  ،وأن يشـفق حالـه  ،ويـرحم مـن

أجلها من ربه الرؤوف الرحيم:

[ البقرة . ] ٢٤٠ /

فا إله إا اه ما أعظم رمته بخلقه ،وما أعظم رأفته هم ،وما أعظم إحسـانه إلـيهم:
[اأنعام. ]5٤/

أفا يستحي الكافر والفاسق من ربـه الـرؤوف الـرحيم  ،الـذي نعمـه عليـه كثـرة متواليـة  ،وهـو مكـب
عــى إجرامــه ،ومبــارز لربــه اجبــار الســميع البصــر بمعاصــيه:
[ املك . ] ٢8 –٢6 /

 التعبد ه  باسمه الرؤوف :

اعلــم وفقــك اه مــا يرضــيه أن اه رؤوف بالعبــاد ،وأنــه ا يوجــب لــك رمتــه ورأفتــه عــى

الكال إا بالعلم به  ،والتطهر له  ،والعمل بـا حبـه ويرضـاه  ،وعـى قـدر ارتقائـك ي التعبـد

له بمقتى أسائه وصفاته  ،عى طريقة رسوله ﷺ  ،يكون قربك منه.

وعى قدر قربك منه تكون عنايته بك ،وعطفه عليك ،ولطفه ورمتـه بـك:
[ العنكبوت . ] 69 /

فاذ كره يذكرك ،واعبده بمقتى أسائه وصفاته حبـك ،وكـن لـه يكـن لـك ،والـبس لـه لبـاس
التقوى  ،تظفر بكل ما حب ي الدنيا واآخرة.

عن أي هريرة  قال  :قال رسول اه ﷺ  « :يقـول اه ع َـز وج َـل  :أنـا عنـد ظـ ِن عبـدى بـى وأنـا معـه

حــن يــذكرنى  ،إن ذكــري ي نفســه ذكرتــه ي نفي ـ  ،وإن ذكــري ي مــإ ذكرتــه ي مــإ هــم خــر

ي ذرا ًعــا تق َربــت منــه با ًعــا  ،وإن أتــاي
ـرا تق َربــت إليــه ذرا ًعــا  ،وإن تقـ َـرب إ َ
مــنهم  ،وإن تقـ َـرب منِــي شـ ً
5٠٠

يمي أتيته هرول ًة » متفق عليه (.)٢

واعلــم أن اه لعظــيم رأفتــه ورمتــه بعبــاده ا يعــذب إا مــن أبــى عليــه  ،وأعــرض عنــه  ،وعمــل بــا

يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخطه  ،وأر ع ـ ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك:
[حمد. ]١8/

فاحــذر أن تعصــيه بنعمــه ،ولــاهره بــالفواحش وهــو يــراك ،فــإن عفــوه كــريم ،وأخـذه ألــيم شــديد :
ﰀ

[ احجر . ] 5٠ – ٤9 /

ومن رمة اه بعباده ورأفته هم  ،أنه يذودهم عـن مراتـع اهلكـات  ،ويمـنعهم مـوارد الشـهوات ،

وحميهم من جالس الغفات  ،فمتى أصاهم نصيبهم من كتاب سبق ي القدر أقـال عثـراهم ،

ونبههم من سنة غفاهم  ،فانتبه لنفسك  ،واعلـم أن كـل يء بقـدر  ،وتـب إى ربـك واسـتغفره ،

تنــال بــره وإحســانه :
[اأعراف. ] ١٠٢ /

واه  حكــيم علــيم  ،ربــا رأف بعبــاده ورمهــم بــا يكــون ي الظــاهر مــن القــبض عــنهم ،

وامنــع هــم ونح ــو ذلــك مــا يش ــغلهم عنــه  ،وينس ـيهم إي ــاه  ،مــن كثــرة اأم ــوال التــي تش ــغل

امخل ــوق ع ــن اخ ــالق إا م ــن عص ــم اه :
[امؤمنون. ]56–55/

فســبحانه مــا أحكمــه ي تــدبره ،فكــم مــن عبــد فقــر يرمـه اخلــق مــا بــه مــن الفاقــة والرــاء
وهــو بغايــة الرمــة ،تغبطــه امائكــة ي حالتــه ،وأبنــاء جنســه عنــه غــافلون:
[ غافر. ]٢٤ – ٢٠/

[ احر . ] ٢٠ /

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٠٤٠5واللفظ له ،ومسلم برقم (. )١6٠5

5٠٢

« ال َله َم إ ِي ظلمت نفي ظل ًا كب ًرا  ،وا يغفر الذنوب إ َا أنت  ،فاغفر ي مغفر ًة من عندك
الرحيم » متفق عليه (.)٢
وارمني  ،إنَك أنت الغفور َ

اللهم إنا نسألك أن تدخلنا ي رمتك  ،وتقي آجالنا ي طاعتك  ،وتشـغل ألسـنتنا بـذكرك
 ،وتستعمل جوارحنا ي عبادتك  ،يا رؤوف ًا بالعباد  ،اللهم إنـا نسـألك صـدق التوكـل عليـك ،
وحسن الظن بك  ،ودوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك  ،يا أرحم الرامن .

القريب

قـ ــال اه تعـ ــاى:

[ البقرة .] ٢86 /

اه  ه ــو القري ــب اح ــق م ــن مي ــع خليقت ــه  ،وه ــو أق ــرب إى امخل ــوق م ــن نفس ــه  ،وم ــن
ج ــرى ال ــروح في ــه:

[

ق . ] ٢6 /

وهــو ســبحانه القريــب الــذي يــرى ميــع خلوقاتــه ي الســاء واأرض ،ويســمع دعــاء مــن

دعاه ،وجيب دعوة الداعي ،القريب من كـل مـتكلم ،الـذي يسـمع كـل مـا ينطـق بـه ،ويعلـم مـا
ي قلب ــه قب ــل أن ينط ــق ب ــه  ،ا إل ــه إا ه ــو :

[

الشورى . ] ٢٢ /

وهــو ســبحانه القريــب اللطيــف  ،الــذي يــرى ويســمع دبيــب النملــة الســوداء  ،عــى الصــخرة

الصــاء  ،ي الليلــة الظلــاء  ،ا إلــه غــره  ،وا رب ســواه  ،وا هــادي إا هــو :
[ سبأ . ] 5٠ - ٤9 /

وقرب اه  من خلقه نوعان :

اأول :قرب عام من كل خلوق ي ملكوته بعلمه به ،ومشاهدته له ،وإحاطتـه بـه ،ومراقبتـه لـه ،فـا
( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( ،)8٠٤ومسلم برقم ( )١٠٠5واللفظ له.

5٠١

خف ـ ــى علي ـ ــه مثق ـ ــال ذرة من ـ ــه :
[ ق . ] ٢6 /

والثــاي :قــرب خــاص مــن عابديــه وســائليه وجيبيــه  ،ومــن آثــاره :لطفــه بعبــده  ،وعنايتــه بــه،
وإجابة دعوته.

وهو سبحانه القريـب امجيـب لكـل مـن دعـاه  ،مـن كـانوا  ،وأيـنا كـانوا  ،وعـى أي حـال كـانوا :
[البقرة.]٢86/

وهـو سـبحانه القريــب امجيـب مـن أخلــص لـه العبــادة ،ورغـب إليـه ي التوبــة  ،وهـو ســبحانه

الع ــي اأع ــى  ،ال ــذي اس ــتوى ع ــى عرش ــه  ،امح ــيط بك ــل ذرة ي ملك ــه  ،القري ــب م ــن ك ــل

خل ـ ـ ـ ـ ـ ــوق ي ملكوت ـ ـ ـ ـ ـ ــه :

[يونس.]6٢/

فسبحان املك احق ،العزيز اجبار ،الغني الكريم ،الذي ينزل كـل ليلـة إى السـاء الـدنيا إكرامـ ًا
أهـ ـ ــل طاعتـ ـ ــه ،وحب ـ ـ ـ ًا هـ ـ ــم ،وحنن ـ ـ ـ ًا إلـ ـ ــيهم :
[احديد.]9/

السـاء الــدنيا
وعـن أي هريـرة  قــال  :قـال رســول اه ﷺ  « :ينـزل ربنــا تبـارك وتعــاى ك َـل ليلــة إى َ
حن يبقى ثلث ال َليل اآخر  ،يقول  :من يدعوي فأستجيب له ،مـن يسـألني فأعطيـه  ،مـن يسـتغفري

فأغفر له » متفق عليه (.)٢

واعلــم أن مــن أنــار اه قلبــه بــاإيان  ،وأزال احجــب عــن برــه وبصــرته  ،ســا بقلبــه وعقلــه إى
املك ــوت العظ ــيم  ،ف ــرأى ص ــمود امخلوق ــات إى ره ــا  ،وس ــمع امخلوق ــات كله ــا ه ــا زج ــل

بالتسبيح  ،وأصوات خطب بالتوحيـد ،وشـاهد استسـام امــلك واملكـوت لـذي العـزة والكريـاء
واج ـ ــروت :

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٢٢٤5واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٠58

5٠٠

ﯜ

[النحل.]5٠-٤8/

واعلــم أنــه عــى قــدر القــرب مــن اهــادي ســبحانه  ،وصــدق اافتقــار إى الغنــي  ،وذل اانكســار بــن
يـ ــدي املـ ــك ،يكـ ــون قـ ــدر العطـ ــاء  ،وحسـ ــن الثنـ ــاء :

[ النح ــل 9٠ /

].

فــا إل ــه إا اه  ،م ــن ص ـعد بقلب ــه  ،ونظ ــر ي املك ــوت  ،رأى ملك ـ ًا عظ ــي ً
ا  ،وص ــنع ًا ب ــديع ًا،
وخلق ـ ـ ًا كثـ ــر ًا ،يـ ــراه البر ـ ـ  ،وتشـ ــهد بـ ــه البصـ ــرة :
[يس.]8٠/

فكيــف لــو وصــل بلبــه إى مــن لــيس دونــه مقصــد  ،وا وراءه منتهــى  ،وصــعد إى احــق مــن أســائه

وصفاته وأفعاله .

املــك احــق امبــن  ،والــرب العــي العظــيم  ،والغنــي القــوي العزيــز  ،والعفــو الغفــور الــرحيم  ،واحــي

القيوم الكريم  ،والكبر اجبار امتكر  ،الذي له ميع اأساء احسنى  ،والصـفات العـى  ،وامثـل
اأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى :

[ احر. ]١٤ –١١/

وكلا قربت أها امؤمن منه قويت دالـة الـدالن عليـه  ،وكثـرت إشـارات امشـرين إليـه:
[ اأنعام
. ] ٢9 /

فا أعظم كرامة من وصل إى ربه العظيم وانتهى إليه  ،وشاهده بأسـائه احسـنى  ،وصـفاته العـى

 ،ورآه يفعــل مــا يشــاء  ،وحكــم مــا يريــد  ،خلــق ويــرزق  ،ويكــرم وهــن  ،ويــأمر وينهــى  ،وحيــي
5٠٤

ويميــت  ،ويعطــي ويمنــع :
[اأنعام.]٢٠٠-٢٠١/

أتــرى ه ــذا العب ــد امكـ َـرم يتع ــداه إى س ــواه  ،أو ينشــغل بغ ــره عن ــه  ،أو يلــزم عبادت ــه وطاعت ــه بال ــذل
واانكس ـ ـ ـ ـ ـ ــار ب ـ ـ ـ ـ ـ ــن يدي ـ ـ ـ ـ ـ ــه :

[
السجدة . ] ٢٠ – ٢5 /

ّ
لى لعباده بأسائه وصفاته وأفعاله  ،وغرز معرفته وهيبتـه ي
فسبحان املك احق ،الذي
مي ـ ــع خلوقات ـ ــه  ،فخض ـ ــعت جال ـ ــه  ،وس ـ ــجدت لعظمت ـ ــه وكريائ ـ ــه:
ﯜ

[ النحل . ] 5٠ – ٤9 /

وه ــو س ــبحانه القري ــب م ــن خلق ــه  ،ال ــذي ي ــرى أشخاص ــهم  ،ويس ــمع كامه ــم  ،ويعل ــم

أح ــواهم  ،وا خف ــى علي ــه يء م ــن أم ــرهم :

[ احديد . ] ٤ /

وهــو ســبحانه القريــب  ،الســميع البصــر  ،العلــيم بكــل يء  ،فهــو مــع الــداعي إذا دعــاه  ،ومــع

امس ــافر ي س ــفره  ،وم ــع أهل ــه ي وطن ــه  ،ه ــو الص ــاحب ي الس ــفر  ،واخليف ــة ي اأه ــل ،

وامال والولد .

فسبحانه ما أعظم شأنه  ،وما أقربه من عباده  ،وما أكرمه من أطاعـه  ،ومـا أحلمـه عـى

م ــن عص ــاه :

[اإراء.]٤٤/

وعــن أي موســى اأشــعري  قــال  :كنــا مــع رســول اه ﷺ فكنــا إذا أرفنــا عــى واد هللنــا

وكرنــا ارتفعــت أصــواتنا فقــال النبــي ﷺ « :يــا أهــا النَــاس اربعــوا عــى أنفســكم  ،فــإنَكم ا تــدعون
5٠5

أص َم  ،وا غائ ًبا  ،إنَه معكم  ،إنَه سميع قريب  ،تبارك اسمه  ،وتعاى جده » متفق عليه (.)٢
وهو سبحانه القريب الذي يتقرب أقرب إى من تقرب إليه.

ع ــن أي ذر  ق ــال  :قـ ــال رس ــول اه ﷺ  « :يقـ ــول اه ع ـ َـز وجـ ـ َـل :م ــن جـ ــاء باحس ــنة فلـ ــه

الس ِيئة فجزاؤه س ِيئة مثلها أو أغفر.
عرأمثالـها وأزيد  ،ومن جاء ب َ

را تق َربت منه ذرا ًعا  ،ومن تق َرب منِي ذرا ًعـا تق َربـت منـه با ًعـا  ،ومـن أتـاي يميـ
ومن تق َرب منِي ش ً
أتيته هرول ًة  ،ومن لقيني بقراب اأرض خطيئ ًة ا يرك ي شي ًئا لقيته بمثلها مغفر ًة » متفق عليه (.)١

واعلــم رمــك اه أن قــرب الــرب مــن عبــاده امــؤمنن يكــون عــى قــدر حققهــم ي صــفات

اإسام واإيان واإحسان واليقن والتقوى.

وقربه منهم يكون برـعة إجابتـه لـدعائهم ،وسـاعه لنجـواهم ،وشـهوده اللطيـف أحـواهم،

فه ــو القري ــب م ــنهم ،إن س ــألوه أعط ــاهم ،وإن دع ــوه أج ــاهم:

[ البق ـ ـ ـ ــرة ٢86 /

].

 التعبد ه  باسمه القريب:

اعلــم رمــك اه أن املــك احــق امبــن قريــب مــن ميــع خلوقاتــه  ،القريــب والبعيــد كلــه

عنده قريب  ،والكبر والصغر كله عنده صغر ؛ أنه وحده الكبر الذي له اأساء احسـنى

 ،والصفات العى ،وبيده امـلك واملكـوت :
[ يس . ] 8٠ /

فتقــرب إى ربــك العظــيم بكــل مــا حبــه ويرضــاه  ،مــن اأقــوال واأعــال الظــاهرة والباطنــة ،

تكــون بــالقرب منــه يــوم القيامــة:
[ القمر. ]55–5٤/

وأخل ـ ـ ـ ــص أعال ـ ـ ـ ــك ه ،وأحس ـ ـ ـ ــن عب ـ ـ ـ ــادة رب ـ ـ ـ ــك :
( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )١99١واللفظ له ،ومسلم برقم (. )١٠٠٤
( )١متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٠٤٠5ومسلم برقم ( )١68٠واللفظ له .

5٠6

[الشعراء.]١٢9–١٢8/

واعلــم أن رمــة اه تنــال باإحســان بــالقول والعمــل  ،واخ ــلق وامــال :
[ اأعراف . ] 56 /

وبن هم عظمة أسـائه وصـفاته؛ ليعظمـوه
وقرب الناس إى رهم ،وذكِرهم بنعمه وآائهِ ،
ِ
ويكروه ،وحمدوه ويشكروه  ،ويتقربوا إليه ويعبدوه  ،ويستفيدوا من بركات خزائنه :
[ فصلت . ] ٠٠ /

يقربــك منــه  ،فــأقرب مــا يكــون العبــد مــن ربــه
وتقـ َـرب إى القريــب منــك  ، وأكثــر مــن الســجود لــه ِ
وه ـ ـ ـ ــو س ـ ـ ـ ــاجد :

[احج. ]٠٠/

واعلم أن كال التقوى سببها العلم باه وأسائه وصفاته وأفعاله ،ومعرفة نعمه وإحسانه ،والعلم بدينه

ورعه ،وهي درجة فوق اهداية إى اإيان الذي يفارق به العبد من م يؤمن باه ،وهي الدليل عى

صحة اإيان.

فاتق اه حيثا كنت ،وتقـرب إليـه بفعـل مـا أمـر بـه ،وتـرك مـا هـى عنـه ،واعلـم أنـه
[ امائدة . ] ١٠ /

وإذا عرفــت اه بأســائه وصــفاته ي قلبــك ذهــب البعــد كلــه ي حقــك ،وإنــا لــد البعــد كلــه ي

حقــك أنــت  ،فتقـ َـرب إليــه بــا حبــه ويرضــاه يقــرب منــك ،وتــزول مســافة البعــد بينــك وبينــه بكــال
اإي ــان والتق ــوى  ،واتب ــاع رس ــوله ﷺ :
[آل عمران. ]٠٢/

[ اأحقاف . ] ٢5 /

5٠٠

« ال َله َم أصلح ي ديني ا َلذي هو عصمة أمري  ،وأصلح ي دنياي ا َلتي فيها معاي  ،وأصلح ي
آخري ا َلتي فيها معادي  ،واجعل احياة زياد ًة ي ي ك ِل خر  ،واجعل اموت راح ًة ي من ك ِل

ر » أخرجه مسلم (.)٢

اللهــم ياقريبـ ًا غــر بعيــد  ،ويــا شــاهد ًا غــر غائــب  ،يــا حــي يــا قيــوم  ،يــا ذا اجــال واإكــرام  ،يــا
كاشف الكرب  ،يا جيب دعوة امضطر  ،يا سميع يا بصر .

أس ــألك اه ــدى والتق ــى  ،والعف ــاف والغن ــى  ،والف ــوز باجن ــة  ،والنج ــاة م ــن الن ــار  ،ي ــا أرح ــم

الرامن .

اللهم قنـي ر نفيـ  ،وا تكلنـي إى نفيـ طرفـة عـن  ،وا تنـزع منـي صـالح مـا أعطيتنـي ،
وكن ي رؤوف ًا رحي ً
ا  ،يا سميع يا قريب .

امجيب

قـ ـ ـ ـ ـ ــال اه تعـ ـ ـ ـ ـ ــاى :

[هود. ] 6٢/

اه  هو امجيب احق جميع مـن ي السـموات واأرض مـن امخلوقـات ،الـذي جيـب كـل داع
وس ــائل ع ــى اخ ــتاف اللغ ــات  ،وكث ــرة الس ــؤاات ،وتب ــاين احاج ــات ،وتك ــرار اأوق ــات:
[ البقرة .] ٢86 /

وهــو  وحــده الــذي يســمع دعــاء اخلــق كلهــم ،وجيــب دعــاءهم  ،الــذي جيــب امضــطر
وتعرـ عليــه امطلــوب ،واضــطر للخــاص مــا هــو فيــه:
الــذي أقلقتــه الكــروب،
َ
[ النمل . ] 6١ /

وهو سبحانه الكريم الرحيم امجيب  ،الذي يكشف السوء والر والباء عن عباده عى مر

الدهور.

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١٠١٠

5٠8

فســبحان املــك احــق الــذي بيــده ملكــوت كــل يء  ،ولــه خــزائن كــل يء  ،الــذي صــمد

جميع حوائج اخلق  ،وصمدت ميع اخائق إليه ي حوائجها  ،فا رب ها سواه ،وا

إله ها غره :

[الرمن. ]١9/

فليس ي هذا املك الكبر  ،واملكوت العظيم إا خـالق واحـد وخـاليق  ،وملـك وعبيـد ،
كــا أن ــه لــيس في ــه إا عابــد ومعب ــود ،وســائل وجي ــب :

[ غافر . ] 6٠ /

واه واسع كريم  ،يعطي خلقه من فضله ورزقه ابتدا ًء با سؤال  ،ويعطي السـائلن  ،وجيـب
الداعن إذا دعوه  ،من كانوا  ،وحيث كانوا .

وك ــل ذل ــك كتب ــه اه وق ــدَ ره ث ــم أظه ــره:
[القمر.]5٠-٤9/

فسبحان العليم القدير الذي خلق كل يء ،وقدر عى كل يء ،وكتب مقادير كل يء.
عـن عبـد اه بـن عمـرو بـن العـاص ري اه عـنها قـال  :سـمعت رسـول اه ﷺ يقـول  « :كتـب اه

السـموات واأرض بخمسـن ألـف سـنة  ،قـال  :وعرشـه عـى امـاء »
مقادير اخائـق قبـل أن خلـق َ

أخرجه مسلم (.)٢

ـب اه  إجابــة الســائلن  ،ودعــاء الــداعن  ،أن عـ َـرف عبــاده بأســائه وصــفاته ،
واعلــم أن مــن حـ ّ
وأم ــرهم أن يدعون ــه ه ــا  ،وب ـ َـن ه ــم عظم ــة خزائن ــه اممل ــوءة بك ــل يء ،ودع ــاهم لاس ــتفادة م ــن

خزائنــه بســؤال خالقهــا ومالكهــا وحــده ا ريــك لــه :
[ احجر . ] ١٢ /

فســبحان اه مــا أعظــم حبــه خلقــه  ،ومــا أعظــم حبــه لإحســان إلــيهم  ،أعطــاهم مــن كــل مــا ســألوه ،
ودهـ ــم عـ ــى مـ ــا ينـ ــالون بـ ــه مـ ــا حبـ ــون :

[إبراهيم . ] ٠٤ /

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١65٠
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واه  العطاء أحب إليه من امنع ،كريم ا يرد سائ ً
ا أبد ًا  ،ومن حبه للعطـاء ينـزل كـل ليلـة
إى الساء الدنيا  ،ليقرب من عباده ،ويقي حاجة من سأله.

الســاء الــدنيا
عــن أي هريــرة  قــال  :قــال رســول اه ﷺ  « :ينــزل ربنــا تبــارك وتعــاى كـ َـل ليلــة إى َ
حن يبقى ثلث ال َليل اآخر  ،يقول  :من يدعوي فأسـتجيب لـه مـن يسـألني فأعطيـه  ،مـن يسـتغفري

فأغفر له » متفق عليه (.)١

فسبحان الـرب العظـيم الـذي يسـمع دعـاء ميـع الـداعن ي السـموات واأرض  ،وجيـب
ميــع أســئلة الســائلن  ،وحــب أن يســأله العبــاد ميــع مصــاحهم الدينيــة والدنيويـة  ،كــا

يسـ ــألونه اهدايـ ــة والرمـ ــة  ،وامغفـ ــرة واإعانـ ــة عـ ــى الطاعـ ــة :
[ غافر . ] 65 /

واعل ــم رم ــك اه أن م ــن وفق ــه اه لإي ــان ب ــه ،ودوام ذك ــره  ،واأن ــس بمناجات ــه  ،وت ــدبر كتاب ــه ،
والتفكر ي خلوقاته  ،وااعتبـار بآياتـه  ،آتـاه رمـة مـن عنـده  ،وعصـمه مـا يبعـده عنه،واسـتوجب

القــرب منــه بحســن عبادتــه لــه  ،ودوام جالســته لــه بالــذكر والشــكر والفكــر:
[ الزمر . ] 9 /

وكذا اإكثار من الطاعات  ،والزهد ي احال  ،وااقتصار عى الكفاية  ،وتـرك مـا ا يعنـي
 ،واجتنــاب فضــول الكــام والنظــر والطعــام  ،وتــرك احــرام  ،واجتنــاب الفــواحش واآثــام ،

ولزوم الذكر وااستغفار ،وحسن التوكل عى اه ،وصدق التوبة إليه.

عن أي هريرة  قال :قال رسول اه ﷺ  « :أها النَاس إ َن اه طيِب ا يقبل إ َا طيِبًا ،
وإ َن اه أمر امؤمنن با أمر به امرسلن  ،فقال :
 ،ث َم ذكر

 ،وقال :

( )١متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٢٢٤5واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٠58
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الساء يا ر ِب يا ر ِب  ،ومطعمه حرام ،
السفر أشعث أغر  ،يمد يديه إى َ
الرجل يطيل َ
َ

ومربه حرام  ،وملبسه حرام  ،وغذي باحرام فأنَى يستجاب لذلك » أخرجه مسلم(.)٢

فهــذه اأمــور وأمثاهــا أســباب مرــوعة  ،ترفــع صــاحبها إى اســتحقاق إجابــة دعائــه ،وحادثــة

امائكة له.

عن أنس  قال  :لقيني أبو بكر فقال كيف أنـت يـا حنظلـة قـال قلـت  :نـافق حنظلـة ،قـال سـبحان اه
مــا تقــول ؟ قــال قلــت  :نكــون عنــد رســول اه ﷺ يــذكِرنا بالنَــار واجنَــة ح َتــى كأ َنــا رأي عــن  ،فــإذا
الضيعات فنسينا كث ًرا .
خرجنا من عند رسول اه ﷺ عافسنا اأزواج واأواد و َ

قال أبو بكر  :فواه إنَا لنلقى مثل هذا فانطلقت أنا وأبـو بكـر ح َتـى دخلنـا عـى رسـول اه ﷺ قلـت

 :نـافق حنظلـة يـا رسـول اه  ،فقـال رسـول اه ﷺ  « :ومـا ذاك ؟ » قلـت  :يـا رسـول اه نكـون عنـدك
ت ــذكِرنا بالنَ ــار واجنَ ــة ح َت ــى كأ َن ــا رأي ع ــن ف ــإذا خرجن ــا م ــن عن ــدك
الضيعات نسينا كث ًرا .
و َ

عافس ــنا اأزواج واأواد

فق ــال رس ــول اه ﷺ  « :وا َل ــذي نفيـ ـ بي ــده إن ل ــو ت ــدومون ع ــى م ــا تكون ــون عن ــدي وي ال ـ ِـذكر
لصافحتكم امائكة عى فرشكم وي طرقكم  ،ولكن يا حنظلة ساع ًة وساع ًة » أخرجه مسلم (.)١
فمن وصل إى هذه الدرجة العالية ي اإيان والتقوى أجـاب اه دعـاءه ،بـل كـاد لـو أقسـم عـى

اه أبره.

عـن أنـس  أن الرب ِيـع بنـت النرـ كرـت ثنيـة امـرأة فـأمر ســول اه ﷺ بالقصـاص ،فقـال أنـس  :يــا

رسول اه  ،والذي بعثك باحق ا تكر ثنيتها  ،فرضوا بـاأرش  ،وتركـوا القصـاص  ،فقـال رسـول
اه ﷺ « :إ َن من عباد اه من لو أقسم عى اه أب َره » أخرجه البخاري (.)٢

ومــن م يبلــغ تلــك الدرجــة ،فــإن إجابــة دعائــه ي حقــه لــيس بوعــد مــن اه ؛ بــل فضــل منــه

س ـ ـ ـ ــبحانه:

[

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )٢٠٢5
( )١أخرجه مسلم برقم (. )١٠5٠
( )٢أخرجه البخاري برقم (. )١8٠6
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البقرة . ] ١٤٠ /

ونحن أقل من هذه الدرجة بكثـر  ،فنسـتغفر اه ونتـوب إليـه :
[ امائدة . ] ٠9 /

وأمــا الكــافرون فــا دعــاؤهم إا ي ضــال ،وهــم يطمعــون ي اإجابــة طمــع الباســط كفيــه إى

اماء ليبلغه وما هو ببالغه ؛ أنـه مقطـوع كـا انقطـع الكـافر عـن ربـه الـذي :
[الرعد. ]٢٤/

واعلــم أن الكــافر ي حــال ااضــطرار والشــدة يرجــع إى الفطــرة  ،فيوحــد ربــه ثــم يــدعو ،فــإذا

قى ـ الكــريم حاجتــه عــاد إى كفــره وركــه:
[النحل. ]55–5٠/

واه  غني كريم جيب كل سائل ،ويعطيه ما ينفعه ي الدنيا واآخرة.
عجــل وتــؤخر بحســب مصــلحة العبــد التــي ا
وإجابــة الــرب مــن ســأله مــن عبــاده تتنــوع  ،وت ّ

وصوره .
يعلمها إا احكيم العليم الذي خلقه
ّ

فمــن دعــا ربــه أجــاب دعوتــه ي الــدنيا  ،أو ا ّدخرهــا لــه ي اآخــرة  ،أو رف عنــه مــن الســوء

مثلها.

فس ــبحان م ــن ل ــه خ ــزائن الس ــموات واأرض ،ومي ــع خلوقات ــه تس ــأله  ،فيجي ــبهم ميعـ ـ ًا ع ــى
اختاف احاجات ،وتباين اللغات ،وتكرار اأوقات ،فيعطـيهم ميعـ ًا وا يـنقص مـا عنـده مثقـال

ذرة ؛ أن امحـدود إذا أخــذ مــن غــر امحــدود ا يــنقص أبــد ًا:
[ الرمن . ] ١9 /

وعن أي ذ ّر عن النَب ِي ﷺ فيا روى عن اه تبارك وتعاى أنَه قال «:يا عبادي لو أ َن أ َولكم
وآخركم وإنسكم وجنَكم كانوا عى أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك ي ملكي شي ًئا ،
يا عبادي لو أ َن أ َولكم وآخركم وإنسكم وجنَكم كانوا عى أفجر قلب رجل واحد ما نقص
5٤١

ذلك من ملكي شي ًئا  ،يا عبادي لو أ َن أ َولكم وآخركم وإنسكم وجنَكم قاموا ي صعيد واحد
فسألوي فأعطيت ك َل إنسان مسألته ما نقص ذلك مَا عندي إ َا كا ينقص امخيط إذا أدخل

البحر » أخرجه مسلم (.)٢

واه  له اأساء احسنى  ،والصفات العى  ،وهو الكريم الذي ا أكرم منه  ،وا منتهى لكرمه  ،الذي
عم بفضله وكرمه ميع خلقه  ،فالكل يأكلون من مائدة نعمه امبسوطة .

وهو الكريم الذي خص عباده امؤمنن با م يسألوه إذا علـم أهـم يريدونـه ،وربـا ق َيضـهم
للس ــؤال وال ــدعاء تعب ــد ًا من ــه ه ــم ،فس ــألوه امتث ــااً أم ــره  ،وإظه ــار ًا لفق ــرهم إلي ــه  ،فيجي ــب

سؤاهم  ،إا أهم ا يسـألونه دنيـ ًا  ،ولـو سـألوه مـا أعطـاهم ذلـك حبـ ًا هـم  ،و مايـة هـم مـا

يشغلهم عنه  ،ويبعدهم منـه :

[الشورى.]٢١/

فســبحان الكــريم اللطيــف الــذي مــى أنبيــاءه ورســله وامــؤمنن بــه مــن كــل مــا يشــغلهم عنــه ؛

ليتفرغوا لعبادته وطاعته  ،والدعوة إليه.

وربا أعطى اه من امؤمنن بعـض الـرزق مـن يعلـم أنـه يزكـو بـذلك:
[ اإراء . ] ٠٠ /

واعلــم أن ميــع اأنبيــاء والرســل أعطــاهم اه  مــع اإيــان أمــرين عظيمــن مــا :العبــادة

والدعوة .

وف ـ ـ ـ َـرغ قلوهم وأبداهم ما سوى ذلك  ،وكذلك اجتبى اه هذه اأمة وأعطاها ما أعطاهم.

فرس ــل اه  وامؤمن ــون وص ــلوا م ــا أم ــر اه ب ــه أن يوص ــل فاتص ــلوا  ،فأج ــاب اه دع ــاءهم،
وكذلك جيب امجيب سبحانه دعاء امؤمنن إى يوم القيامة:

[ اأنبيـ ــاء - 8٠ /
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واعلــم رمــك اه أن رعــة إجابــة اه لــدعاء الرســل واأنبيــاء وامــؤمنن أرع مــن مســارعتهم ي

اخرات إليه:

[اأنبياء . ]9٠- 89/

واعلــم أن اه يســتجيب للمــؤمنن بــه أعظــم مــن اســتجابتهم إليــه ؛ أنــه الكــريم الــذي يعطــي

بسـ ــؤال وبـ ــدون سـ ــؤال ،ويعطـ ــي الكثـ ــر عـ ــى العمـ ــل القليـ ــل ،ويقبـ ــل التوبـ ــة مـ ــن اميـ ــء،

ويضـ ـ ـ ــاعف اأجـ ـ ـ ــر للمحسـ ـ ـ ــنن:

[ النساء . ] ٤٠ /

فسبحان اه ما أعظم شأنه  ،وما أوسع عطاءه  ،وما أرع إجابته من دعاه .

 التعبد ه  باسمه امجيب :

اعلــم وفقــك اه مــا حبــه ويرضــاه أن اه قريــب جيــب  ،ورمتــه وكرمــه  ،وإحســانه وعفــوه

أحب إليه من كل يء  ،وخزائنه ملوءة بكل يء.

فسـل ربـك اهدايـة  ،وكـل مـا يعينـك عـى طاعتـه مـن خـري الـدنيا واآخـرة  ،فإنـه حـي قيــوم ،

ح ـ ـ ــب أن تسـ ـ ـ ــأله ليجيبـ ـ ـ ــك:
[غافر.]65/

وإ ذا دعوت ربك فادعه بحالة ااضطرار ،ورؤية اافتقار ،وذلة اانكسـار:
. ] 6٠/

[ غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافر

وا حدثك نفسك حال سؤالك إياه بعمل حسن عملتـه  ،أو ذنـوب منـك خـاف أن حرمـك

مــن أجلهــا ،بــل فقــط ادعــه بحالــة ااضــطرار واافتقــار واانكســار  ،فــذلك أكمــل لتوحيــدك،
وأوى بمقامــك ذاك ،وأقــرب إى الثقــة منــك بــه:
5٤٤

[ الزم ـ ـ ــر /

.]9

واعزم امسألة  ،فإن اه ا مكره له  ،وأكثر من الدعاء  ،فإن اه ا يمل حتى يمل العبد.
عن عائشة ري اه عنها أن رسول اه ﷺ قال « :يا أها النَاس خذوا من اأعـال مـا تطيقـون
 ،فإ َن اه ا يمل حتَى ملوا » متفق عليه (.)٢

وتزين لربك باخصال النبيلة ،واأعال الصاحة ،واأفعال الرضية ،والنصيحة ه  ،ولرسـوله

 ،وكتاب ــه  ،وأئم ــة امس ــلمن  ،وع ــامتهم :

[ الزمر. ]٢٠-٢٢/

واعلم بأن من عبـاد اه مـن لـو أقسـم عليـه أب َـره ؛ حسـن ظنـه بـاه ،ويقينـه عـى ذاتـه وأسـائه

وصفاته ،فاجتهد لعلك تزكـو :

[ فاطر. ] ٢8 /

واحرص عى اإحسان إى اخلق ،وإياك أن تظلم أحد ًا ،واتق دعوة امظلوم فإنه ليس

بينها وبن اه حجاب  ،وتع َبد ه مع خلقه بصفة اإحسان حبك اه والناس :
[ القصص . ] ٠٠ /

واعلم بـأن مقاليـد اأمـور كلهـا بيـد املـك الواحـد اأحـد : 
[ هود . ] ٢١٠ /

وفقنا اه وإياكم ما حبه ويرضاه  ،واستعملنا ي طاعته وتقواه ،وجعلنا من سبقت هـم مـن
ره ــم احسـ ــنى:

[ اأنبياء .] ٢٠١-٢٠٢/

[
البقرة . ] ١86 /

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )586٢واللفظ له ،ومسلم برقم (. )٠8١
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« ال َله َم ر َبنا آتنا ي الدنيا حسن ًة  ،وي اآخرة حسن ًة  ،وقنا عذاب النَار » متفق عليه(.)٢

اللهــم فــارج اهــم  ،كاشــف الغــم  ،جيــب دعــوة امضــطر  ،نســألك أن هــدي قلوبنــا  ،وتغفــر

ذنوبنا  ،وتير أمورنا  ،وترمنا رمة تغنينا ها عن رمة من سواك  ،يا قريب يا جيب.

اللهــم ألــف بــن قلوبنــا  ،وأصــلح ذات بيننــا  ،واهــدنا ســبل الســام  ،وأخرجنــا مــن الظلــات إى

النور  ،وجنبنا الفواحش ما ظهـر منهـا ومـا بطـن  ،وبـارك لنـا فـيا أعطيتنـا  ،وتـب علينـا إنـك أنـت
التواب الرحيم.

امجيد

امقالة.X

قال اه تعاى:

[هود.]٠٠/

مجـ ـد بالعظم ــة والكري ــاء ،
اه  ه ــو امجي ــد بأس ــائه احس ــنى  ،وص ــفاته الع ــى ،امجي ــد ال ــذي َ
واجال واجال :

[طه.]8/

وهو سبحانه امجيد  ،الذي له املك واملكـوت ،ولـه اخلـق كلـه  ،ولـه اأمـر كلـه  ،العظـيم
الــذي ا أعظــم منــه  ،الكبــر الــذي ا أكــر منــه:

[املك.]٢/

وه ــو س ــبحانه امجي ــد الق ــادر ع ــى ك ــل يء  ،واس ــع الرم ــة وامغف ــرة  ،جزي ــل العط ــاء

واإحس ــان  ،الفع ــال م ــا يري ــد :

[ الروج.]٢6-٢١/

وهو سبحانه امجيد  ،الذي لـه امجـد كلـه ،امجيـد ي ميـع أقوالـه وأفعالـه ،اجميـل ي ذاتـه
وأسائه وصـفاته وأفعالـه ،اجزيـل ي عطائـه ونوالـه:
[غافر.]65/

وهو سبحانه امجيد العي العظيم  ،رفيـع الـدرجات  ،الـذي ا يـرى لعبـاده إا بـأرفع الـدرجات ،
( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم (  ) 6٠89ومسلم برقم ( . ) ١688
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وأحسـ ــن امنـ ــازل:

[غافر.]٢5/

مج ـد بجالــه
وهــو ســبحانه احميــد امجيــد الــذي لــه التعظــيم واإجــال ي قلــوب أوليائــه ،الــذي َ

وماله وإحسانه ،وج َده خلقه  ،لكال عظمته وجاله  ،وجزيل إنعامه ،فـ  « :سبحان ذي اجروت

واملكوت والكرياء والعظمة » أخرجه أبو داود والنسائي(.)٢

فسبحان الرب امجيد الـذي يمجـده وحمـده أهـل السـاء واأرض ،ذو امجـد والش ـرف والسـؤدد ،
والع ـ ـ ـ ــز والعظم ـ ـ ـ ــة والكري ـ ـ ـ ــاء:

[اجاثية.]٠٠-٠6/

هو امجيد بأسائه وصفاته وأفعاله  ،امجيد العظيم الذي ا تقدر اأوهام قدره ،وا

تبلغ األسن وصفه ،وا حِ اخائق ثناء عليه ،وا تستطيع إحصاء نعمه  ،وا
تقدر عى اإحاطة بجميع أسائه وصفاته وخلوقاته :

[الزمر.]6٠/

مج ـد بكــل يء عظــيم ،امجيــد الــذي ا هايــة مجــده وجالــه
هــو ســبحانه امجيــد الــذي َ

وكريائه  ،وا حد ملكه وسلطانه  ،الذي جده عى قدر شأنه .

فلو كانت ميع اأشجار أقام ًا ،وميع البحار مداد ًا ،وميع اخائق ك َتاب ًا  ،أبد اآبدين،
م يبلغ اخلق إحصاء كلاته ،وا إحصاء خلقه ،وا إحصاء نعمه ،وم يبغلوا ما هو عليه ،

وم يؤدوا حقه من امدح واحمد والشكر :

[لقان.]١8-١6/

هو القوي العزيز امجيد  ،القادر عى كل يء ،الذي ا يعجزه يء  ،يفعل ما يشاء ،وحكم
( )٢صحيح  /أخرجه أبو داود برقم ( ،)8٠٠والنسائي برقم (. )٢٠٤9
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ما يريد ،كل يء لعزته ذليل ،وكل أحد لكريائه خاضع ،بيده اخلق واأمر كله :

[اأعراف.]5٤/

كل اخلق أمره طائع ..وكلهم لسلطانه خاشع ..وكلهم إليـه راغـب ..وكلهـم منـه راهـب ،وكلهـم إليـه
راجـ ـ ـ ــع :

[ آل عمران.]8٠/

وهـو امجيـد القـوي الـذي ا يعجـزه يء  ،وكـل يء مسـتجيب إرادتـه فـور ًا  ،ومرـع إى
مش ـ ــيئته طوعـ ـ ـ ًا :
[ يس .]8٠ -8١ /

هو امجيد القـادر عـى كـل يء ،خلـق الكبـر والصـغر ،والكثـر والقليـل ،وكلـه عليـه سـواء يسـر:
[لقان.]١8/

فســبحان الــرب امجيــد الكــريم  ،العلــيم الــذي ا ينســى مــن ذكــره ،وا خيــب مــن دعــاه ،وا

يقطــع رجــاء مــن رجــاه ،العلــيم بكــل يء ،الســميع لكــل يء ،البصــر بكــل يء:
[الشورى.]٢٠/

عرف أولياءه بتوحيده ،وأهم خلقه تسبيحه وحميده ،وأوله
وسبحان احميد امجيد الذي َ

القلوب بعبادته  ،وأنطق األسن بذكره ،واضطر العقول لتعظيمه ومجيده:
[ق.]8-6/

هو سبحانه امجيد العليم امحيط بكل يء.
يعلم مثاقيل اجبال ..ومكاييل البحار ..وعدد قطـر اأمطـار ..وعـدد ورق اأشـجار ..وعـدد
ذرات الرمال ..وعدد اأرواح واأنفاس  ..وعدد احروف والكلات .

ويعلم ما ي الر والبحر ..وما أظلم عليه الليل ،وما أرق عليه النهار ،ا تواري منه ساء
5٤8

ساء  ..وا أرض أرض ًا ،وا جبل ما ي وعره ،وا بحر ما ي قعره :
[ اأنعام.]59/

عظيم جيد ا تقاربه الظنون ،وا تدركه اأبصار ،وا تقابله العيون ،وا حيط به العقول  ،وا

تكيفه اأوهام :

[اأنعام.]٢٠٠-٢٠١/

رب جيد عظيم  ،نور وجهه مأ الكون كله:

[النور.]٠5/

ظهــر للبصــائر والعقــول ظهــور ًا أبــن مــن الشــمس ي رابعــةالنهار :
[احديد. ]٠/

واحتجــب بعظمتــه ونــوره عــن اأبصــار فــا تــراه ي الــدنيا أبــد ًا :
[اأنعام. ]٢٠٠/

وعن أي ذر قال:سألت رسول اه ﷺ:هل رأيت ربك؟ قال«:نور أنَى أراه »أخرجه مسلم(.) ٢
فسبحان امجيد الذي يفعل ما يشاء وحده ا ريك له.

حيــي ويميــت ..ويعــز ويــذل ..ويكــرم وهــن ...ويعطــي ويمنــع ..ويرفــع وخفــض ..ويعفــو
وينتقم  ..وهدي ويضل  ..وينر وخذل  ..ويبسط ويقبض.

واه  هــو الــرب امجيــد احــق  ،عظــيم اأســاء والصــفات  ،عظــيم املــك والســلطان ،عظــيم

النعم واإحسان  ،عظيم اخلق واأمر  ،عظيم الثواب والعقاب.

أساؤه كلها جد  ..وصفاته كلها جد  ،وأفعاله كلها جد  ،والقرآن كله حميد ومجيد ،

وتعظيم وتكبر  ،وتسبيح للرب امجيد :

( )٢أخرجه مسلم برقم ( .) ٢٠8

5٤9

[احر.]١٤-١١/

والصاة كلها تعظيم وتكبر،وحميد ومجيد ،وتسبيح للحميـد امجيـد ،أهـل الثنـاء وامجـد كلـه ،

رعها لعباده ليتصلوا به بأحسن الصفات  ،واأقوال  ،واأفعال.

فأوهـ ــا مجيـ ــد للـ ــرب  .. وأوسـ ــطها مجيـ ــد ..وقيامهـ ــا مجيـ ــد  ..وركوعهـ ــا مجيـ ــد ..

وسجودها مجيد ..وجلوسها مجيد  ..وأقواها مجيد .

ففــي أول الصــاة التكب ـر وااســتفتاح كلــه مجيــد  ،وي الركــوع ومــا بعــده تســبيح وحميــد

ومجيد  ،وي السجود كذلك تسبيح وحميد ومجيد  ،وي اجلوس دعاء وثناء ،وحميد
ومجيد.

وهذا فرضها اه عى عباده كل يوم مس مرات  ،ور َغب ي اإكثار من نوافلهـا  ،ورعهـا

ي أحــوال ختلفــة  ،وأمــر بامحافظــة عليهــا فقــال:
[البقرة.]١٠8 /

واه عز وجل هو امجيد ذو العرش امجيد.
والعرش أكر امخلوقات وأعظمها  ،وأوسعها وأعاها  ،وأرفعها وأكرمها .
خلقـ ــه القـ ــوي العزيـ ــز بقدرتـ ــه  ،واسـ ــتوى عليـ ــه برمتـ ــه كـ ــا قـ ــال سـ ــبحانه :
[طه.]5 /

واعلم هداك اه معرفته  ،أن الفكر وااعتبار ي أساء اه وصفاته وأفعاله من أعظم أعال

القلوب التي يقوى ها توحيد العبد  ،ويزيد إيانه  ،وخشع قلبه  ،وحسن عبادته :

ﯜ

[النحل.]5٠-٤8/

ف ــالنظر والتفك ــر ي ه ــذا املك ــوت العظ ــيم ،وي مي ــع م ــا خل ــق اه ي ه ــذه ال ــدنيا ،كل ــه
55٠

منصوب لاعتبار ،وبه يرتفع العبد درجات إى علـم الغيـب امكنـون ،الـذي يـدرك ي الـدنيا

ب ــالقلوب ،وي ــرى ي اآخ ــرة بالعي ــان:

[اأعراف.]٢85 /

وقد أمرنا امجيد سبحانه بالنظر ي ميع املكوت ؛ لنرى ونعلم كال جده وعظمته

فقال:

[يونس.]٢٠٢ /

واعل ــم رم ــك اه أن ــك إذا نظ ــرت بن ــور إيان ــك  ،مس ــتعين ًا برب ــك  ،ي أق ــل امخلوق ــات جرمـ ـ ًا ،
وأصــغرها حج ـ ً
ا كاخردلــة والــذرة والبعوضــة ،رأيــت مــا يــدفع الشــك  ،ويزيــل الرــك  ،وحقــق
التوحيد للواحد اأحد ،من اآيات البـاهرات ،والراهـن السـاطعات القاطعـات :
[اجاثية.]6 /

أقام اه هذه امخلوقات واآيـات ي السـاء واأرض لاعتبـار ي ملكوتـه  ،مقـام فحـوى
اخطاب ي كتابه ؛ تنبيه ًا للمبتدئ من أوليائـه ،وتـذكرة للمنتهـي :
[النور.]٤٤ /

وإذا كــان خلــق الصــغر يــدل عــى عظمــة ربــه  ،فــالكبر واأعــى مــن خلوقاتــه أعظــم دالــة،
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهادة:

[غافر.]5٠ /

فسبحان املك العظيم  ،الذي خلق الكبر والصغر ،وخلـق العـاي والسـافل  ،وجعـل الكـل
من دائل توحيده ،وعبد ًا من عبيده  ،يأمر بأمره  ،ويسبح بحمده.
وم ـن ن ـ َور اه قلبــه بن ــور اإيــان  ،ارتق ــى بعقل ــه مــن ع ــام الشــهادة إى ع ــام الغيــب ،ف ــرأى الص ــور

ببره ،ورأى امصور بقلبه ،ورأى العظيم سبحانه يفعل ي ملكه ما يشاء.

ورأى بعقله أنه كلا ع َظم امخلوق عظم قدره ،وكلا عا حله قويت شهادته ،وكلا
قرب من خالقه عظمت عليه نعمته  ،ونال بركته  ،وخصه بمزيد كرمه :
55٢

[آل عمران. ]٢9٢-٢9٠/

وهــذه امعــارف يــذوق القلــب والعقــل  ،والســمع والبر ـ  ،حــاوة امعرفــة  ،وطعــم اإيــان،
ويـ ـ ــرى ربـ ـ ــه خلـ ـ ــق ويـ ـ ــدبر وحـ ـ ــده ا ريـ ـ ــك لـ ـ ــه :

[حمد.]٢9/

فرى القلب صمود امخلوقات كلها إى رها،ويشـاهد استسـام امخلوقـات كلهـا لعـزة الكريـاء ،
ويس ـ ــمع أص ـ ــوات امخلوق ـ ــات خط ـ ــب بالتوحي ـ ــد ،ه ـ ــا زج ـ ـل بالتس ـ ــبيح والتق ـ ــديس ،والتحمي ـ ــد
والتمجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد :

[اإراء.]٤٤/

 التعبد ه  باسمه امجيد:

اه  هو امجيد الذي له امجد كله،والكرياء كله،واملك كله،واخلق كله ،واأمر كله.
وهو امجيد الذي يستحق التحميد والتمجيد ،أهل الثناء وامجد ،احق امعبـود ي السـاء

واأرض:

[الزخرف.]8٤ /

فمجد ربـك العظـيم الـذي خلـق اخلـق ،وبسـط الـرزق  ،وف َـرج الكـرب  ،امغيـث وقـت الـباء ،
ِ
امعن ي البأساء  ،أهل الثقة والرجـاء  ،واحمـد والثنـاء :

[النمل.]6١/

وس ــبح بحم ــد رب ــك العظ ــيم ،ذو الع ــرش امجي ــد ،الفع ــال م ــا يري ــد:
[غافر.]٠ /

واعلم أن اه رفع قدرك باإسام ،ووفقك لعبادته ،وأنار قلبك بمعرفته ،فأكثر له من
التحميد والتمجيد لعلك ترى :
[اأحزاب.]٤٠-٤٢ /

55١

عر فــك امجيــد بأســائه وصــفاته وأفعالــه  ،ودينــه ورعــه
وإذا َ
[مريم.]65 /

واذكــر امجيــد خلقــه ،وبـ ِـن هــم أســاءه وصــفاته ،وع ِلمهــم رعــه ،وعـ ِـرفهم بنعم ـه ليحمــدوه،

وعـ ِـرفهم بكريائــه ليكــروه  ،تكــن مــن العلــاء الربــانين:
[النحل.]٢١5 /

وأنفق ما آتاك ربك امجيد مـن مـال تـواي بـه الفقـر  ،أو علـم تع ِلـم بـه اجاهـل  ،أو خلـق حسـن

حلم به عى السفيه ،أو جاه تنفع به امحتاج ،أو قول تقيم به احق ،وتعدِ ل به امعوج.
وهذا حمدك امجيد ،وحمدك أهل السـاء ،وحمـدك أهـل اأرض :
[مريم.]96/

واعلــم رمــك اه وأســعدك ي الــدارين ،أن امــؤمن حقـ ًا مــن أعمــل نفســه ظــاهر ًا وباطنـ ًا بــا

يـ ــرى اه ،وهاه ـ ــا عـ ــا يس ـ ــخطه :

[ التوبة. ]6٠-6١/

واعلــم أن كــل مــا أدركتــه ببصــرتك  ،أو شــاهدته ببرــك  ،مــن امخلوقــات الصــغرة والكبــرة  ،مــن
لـ ــدن العـ ــرش العظـ ــيم ،إى أصـ ــغر يء خلقـ ــه اه  ،كلهـ ــم عبيـ ــد أمثالـ ــك  ،لـ ــيس بأيـ ــدهم يء :
[الفرقان.]٠/

وإنا املك حق ًا هو الرب امجيد،ذو العرش امجيد ،ا إلـه إا هـو  ،رب كـل يء ومليكـه ،

القائم عى كل نفـس  ،وكـل مـا سـواه عبيـد لـه :

[الرعد. ]٠٠/
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ف ــإى رب ــك احمي ــد امجي ــد فاج ــأ ،وعلي ــه فتوك ــل ،وإي ــاه فاس ــأل ،وا يش ــغلك عنـ ـه س ــواه:
[النمل.]٠9 /

ـ
وأحسـ ن العمــل مــن يــراك وا تــراه  ،واعبــده
وتــأدب رمــك اه بــآداب النظــر والتفكــر،

كأنك تراه  ،فإن م تكن تـراه فإنـه يـراك:

[ الشعراء.]١١٠-١٢٠/

واعتر بأدب سيد امعترين إبـراهيم ﷺ حـن نظـر بعـن اإنصـاف إى الكوكـب ،ثـم القمـر ،
ثــم الشــمس ،فلــا رأى عليهــا آثــار احــدث ،وســات الصــنع ،وقهــر التســخر:
[اأنعام.]٠6 /

فلا رآها خلوقات ملوكة ومقهورة بحكم الربوبية ،تعبد اه ي حراب العبودية،

خطاها وانصـرف عنها إى الذي فطرها قائ ً
ا:

ﯓ

[اأنعام.]٠9 /

فـافهم رمــك اه طريــق التوحيـد ،واســلك ســبيل امتقــن ،تكـن مــن الفــائزين ،فقـد ظهــر لــك اأمــر،
وبـ ـ ــان لـ ـ ــك الرشـ ـ ــد :

[النور.]٠5 /

وانظــر رمــك اه بالبر ـ والبصــرة  ،تكــن عــى بصــرة :

[اأنعام.]٢٠٤ /

فطــوبى ومــا أدرك مــا طــوبى  ..لقلــوب عــرت ســاحات ام ـ ـلك واملكــوت  ،فأميطــت عنهــا

حجـ ب الغفلــة ،وانكشــفت هــا جــاري القــدرة ،فــرأت اخلــق واخــالق ،والصــور وامصــور،
وشاهدت اخالق البارئ امصور يفعل ي خلوقاته ما يشاء ،وهي مجده وتس ِبح بحمده.

فأفادها ذلك امعرفة التامة بالرب احميد امجيد ،والتعبد الصادق ،والنور امبن الذي ميزت

به املك من العبيد ،فا َتقته حق تقاته ،وعبدته كأها تراه :
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[السجدة.]٢٠-٢5/

وم ترض لنفسها شغ ً
ا إا بطاعة املك اأعى فعبدته  ،فرفعها إى امقام اأسنى :
[امجادلة. ]٢٢/

ير اه لنا ولكم حسن معرفته ،وحسن عبادته وتقواه حتى نلقاه :
[آل عمران.]٢٠١ /

[آل عمران.]8/

الســام
« التَح َيــات ه و َ
الصــلوات وال َط ِيبــات َ
الســام عليــك أهــا النَبــي ورمــة اه وبركاتــه َ
الصــاحن  ،أشــهد أن ا إلــه إ َا اه وأشــهد أ َن م ـح َمد ًا عبــده ورســوله »
علينــا وعــى عبــاد اه َ
(
متفق عليه

).

« ال َلهـ َـم صـ ِـل عــى مـ ـح َمد وعــى آل مـ ـح َمد  ،كــا ص ـ َليت عــى إبــراهيم وعــى آل إبــراهيم ،
إ َنــك ميــد جيــد  ،ال َلهـ َـم بــارك عــى مـ ـح َمد وعــى آل مـ ـح َمد  ،كــا باركــت عــى إبــراهيم

وعى آل إبراهيم إنَك ميد جيد » متفق عليه (.) ١

اللهم يا مالك املك  ،يا خالق اخلق  ،يا ذا الطول واإنعام  ،يا فعااً ما تريد ،يا جيد  ،يا رب

العرش الكريم.

اللهم إنا نسألك اهدى والتقى  ،والعفاف والغنى  ،والفوز باجنة  ،والنجاة من النار  ،يا أرحم
الرامن.

اللهم اجعل خر عمري آخره  ،وخر عمي خوامه  ،وخر أيامي يوم ألقاك  ،يا رب

العامن.

( )٢متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)8٠٢ومسلم برقم (.)٤٠١
( )١متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )٠٠٠٠واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٤٠6
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امقالة.XI

الوي ..اموى

قال اه تعاى:

[الشورى.]١8 /

وقال اه تعاى:

[احج.]٠8 /

اه عـز وجــل هــو الــوي احــق  ،القريــب مــن خلقــه ،الــوي احميــد  ،الــذي يــواي ميــع خلقــه

بالنعم  ،واأرزاق  ،والعافية  ،واإحسان  ،والعون  ،واهداية.

وهو سبحانه موى اخلق أمعن ،فهو سيدهم  ،ورهم  ،وخالقهم  ،ورازقهم  ،ومالكهم ،

وحاكمهم :

[الشورى.]١8 /

وهــو ســبحانه وي امــؤمنن الــذي يتــواهم باهدايــة واإرشــاد والنر ـ والتمكــن ،ويمــدهم

بعونه وتوفيقه ،وحفظهم من أعـدائهم ،وينرـهم عـى مـن ظلمهـم:
[حمد.]٢٢ /

وهــو ســبحانه مــوى الــذين آمنــوا ،يم ِكـن هــم ي اأرض ،ويقيـ حاجــاهم ،وجيــب دعــاءهم،

ال ــذي يعت ــزون ب ــه ب ــن أق ــوامهم ،ويتوكل ــون علي ــه ي مي ــع أم ــورهم:
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[النساء.]٤5 /

فســبحان الــوي احميــد الــذي تــوى خلقــه بحكمــه القــدري  ،فنفــذ فــيهم مــا شــاء مــن أن ــواع

الت ـ ـ ــدبر والتر ـ ـ ــيف :

[ آل عمران.]8٠/

ثــم تــواهم بــأمره الرــعي  ،فأرســل إلــيهم الرســل ،وأنــزل علــيهم الكتــب ،فمــنهم مــن آمــن،

وم ــنهم م ــن كف ــر ،ث ــم ردوا إى م ــواهم اح ــق  ،ليت ــوى احك ــم ف ــيهم ي ــوم القيام ــة ،ويثي ــبهم

ويعاقبهم حسب أعاهم:
[اأنعام.]6١ /

واه  هــو الــوي احميــد الــذي حــب أوليــاءه مــن اأنبيــاء وأتبــاعهم ،ويلطــف هــم ،ويعيــنهم

عـى طاعتــه ؛ أهــم تولــوه بــاإيان بــه ،وحســن عبادتــه ،فتــواهم بالنرـ والتمكــن والتوفيــق
ي ال ـ ـ ــدنيا ،وأس ـ ـ ــكنهم اجن ـ ـ ــة ي اآخ ـ ـ ــرة:

[ اأنعام. ]٢١٠-٢١6/

واه عز وجل وي من تواه  ،واتبع هداه ،ومن أعرض عن مواه  ،واتبع هواه  ،سلط اه عليه

الشيطان فتواه وأغواه :

[البقرة.]١5٠ /

وأولياء اه الذين يتواهم ي الدنيا واآخرة  ،هم من استقام عى التوحيد والعمل الصالح حتى

اموت ،فلهم السعادة ي الدنيا واآخرة :

[فصلت.]٠١-٠٠ /

ومن عرف مواه  ،وتوجه ي عبادته وحوائجه إى غر مواه  ،فقد خر دينه ودنياه:
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[اأنعام.]٢5-٢٤ /

واعلم بأن اه هو املك الوي احق ،الذي له الواية العظمى عى خلقه ي العام العلوي،

والعــام الســفي ،والــدنيا واآخــرة ،وكــل يء حــت وايتــه :
[امائدة.]٢١٠/

فس ــبحان ال ــوي اح ــق  ،ال ــذي ي ــواي مي ــع خلق ــه ب ــالنعم  ،ويت ــوى م ــن ح ــب باهداي ــة إى

اإسام  ،ثم يغرس ي قلبه اإيان  ،ثـم حبـب لـه الطاعـات  ،ويك ِـره إليـه امعـاي  ،ويعينـه

عى ما فيه فاحه ي الـدنيا واآخـرة :
[احجرات.]٠ /

وسبحان الوي احميد الذي عصم وليه من الفتن ،ولطف به ي ميع أموره ،ثم قبضه
إليه مؤمن ًا به  ،مرضي ًا عنه :
[ يوسف .]٢٠٢ /

والواية درجات  ،تنشأ وتعلو بحسب امعرفة بأساء اه وصفاته وأفعاله ،والذين صدقوا

اه تواهم مواهم احق  ،فآمنوا بالغيب ،ثم شاهدوا الغيوب التي غابت عن غرهم  ،ثم
ارتقوا ي درج امقربن  ،فصاروا أعام ًا للهدى  ،يستضاء بنور علمهم :
[الزمر. ]٠٤-٠٠/

فســبحان مــن كشــف هــم احجــاب  ،حتــى صــار الغيــب عنــدهم شــهادة ،فبــاروا احــق،
وقربوا من مواهم ،يقولون به ،ويأخذون به ،ويعطون به :
[املك. ]٢١/

فهم ي جزيل عطائه يتقلبون ،ا يشغلهم عنه شاغل ،وا يقطعهم عنه قاطع.
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فسبحان من رباهم وتواهم  ..إن نطقوا نطقوا خائفن  ..وإن سكتوا سكتوا وجلن ..وإن
عملوا عملوا وجلن خائفن مشفقن من خشية رهم:

[ امؤمنون. ]6١-5٠/

فهــؤاء هــم اأوليــاء الصــادقون امقربــون ي اآخــرة ،ترتقــي عــى مــر اأيــام منــازهم ،وتتكامــل
فض ــائلهم ،رض ــوا ب ــاآخرة فم ــنعهم ره ــم م ــن ال ــدنيا ،وخلص ــهم لنفس ــه وجنت ــه :

[يونس.]6٤ -6١/

اللهم اجعلنا وإيـاكم ووالـدينا وذرياتنـا وأزواجنـا مـنهم  ،يـا وي امـؤمنن  ،أنـت حسـبنا ونعـم

الوكيل

[اأعراف.]٢55/

 التعبد ه  باسمه الوي:

اعلم وفقك اه للتعبد له با حبه ويرضاه  ،أن الواية انتساب إى مواك الذي هداك ،
بأساء حسنة من أسائه احسنى  ،واتصاف بصفات كريمة من صفاته العليا ،مع إقرار منك

برق العبودية له ،وتوجيه العمل إليه بخالص الوحدانية  ،وانقطاع إليه بالكلية  ،وتعظيم له ،
وحب له،وقرب منه ي حال النعمة والبلية:

[ اأحزاب. ]٠5/

فاه كريم حب من عباده حصيل صفاته التي تليق هم  ،ليكرمهم يوم القيامة بجزيل

ثوابه  ،ومن أجل هذا أعلنها ي كتابه  ،ودعا عباده إى ااتصاف ها  ،ودعائه ها فقال :
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[ اأعراف .] ٢8٠ /

ومـ ن ر زقــه مــواه ذلـك نــال الرــف اأعـى ،وفــاز بامقــام اأسـنى ي الــدنيا واآخــرة :
[النحل. ]9٠/

واعلم رمك اه أن من عامات قبولك ي أوليائه : 
أن يصونك عن الذل لغره ..ويكفيك ما أمك  ..ويؤ ِمنـك مـن سـواه حتـى ا خـاف غـره..
وا ترجو إا إياه ..وا تستعن إا به ..وا تسأل إا إياه.

وأن يعين ــك ع ــى نفس ــك ..وحي ــي قلب ــك ب ــاإيان ..ويش ــغل لس ــانك ب ــذكره ..ويس ــتعمل

جوارحك بطاعته ..ويرف أوقاتك بالتقرب إليه.

وجعل لك امودة ي قلوب عباده ..وخلصك من أر عدوه  ،حتى تكون ي ميع أمورك
عبد ًا له وحده :

[اأنعام.]٢6٤-٢6٢/

واه وي كل نعمة  ،وإليه يرجع اأمر كله  ،عانيته وره  ،فأطعه وا تعصه :
[هود.]٢١٠/

و عليك بدوام ذكر مواك الكريم يذكرك ي نفسه .
واحذر الغفلة  ،فإها تورث كل قسوة  ،ثم موت القلوب بعد حياها ،وتنقطع الصلة بن
العبد وربه:

ﯿ

[اأعراف.]١٠6-١٠5/
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وأه ــل واي ــة اه ه ــم م ــن اطمأن ــت قل ــوهم بتوحي ــده  ،وص ــلحت أعاه ــم بطاعت ــه ،وازدان ــت

أوقــاهم بعبادتــه ،فتقــرب إليــه بــا جــب تكــن وليــه  ،ويكــون مــواك:
[اأعراف.]٢9٠-٢96/

فاستقم كا أمرك اه  ،وادع إى ربك  ،وانصح لعباده  ،وا خف إا اه  ،واعمل با

حبه اه ويرضاه  ،واجتنب ما يسخطه ويبغضه ،حبك مواك ،وينرك عى من عاداك
[الطاق.]٠-١/

وعن أي هريرة  قال  :قـال رسـول اه ﷺ  «:إن اه تعـاى قـال  :مـن عـادى ي ول ّيـ ًا فقـد آذنتـه

ي مَـا افرضـت عليـه  ،ومـا يـزال عبـدي يتق َـرب
ي عبـدي بيـء أح َ
باحرب  ،ومـا تق َـرب إ َ
ـب إ َ
ي بالنَوافل حتَى أح َبه  ،فإذا أحببته كنت سـمعه ا َلـذي يسـمع بـه  ،وبرـه ا َلـذي يبرـ بـه  ،ويـده
إ َ
ا َلتــي يــبطش هــا  ،ورجلــه ا َلتــي يمي ـ هــا  ،وإن ســألني أعطينَــه  ،ولــئن اســتعاذي أعيذ َنــه »
أخرجه البخاري (.)٢

[ البقرة .]١86 /

[يوسف.]٢٠٢/

« ال َله َم أنت ر ِي  ،ا إله إ َا أنت  ،خلقتني وأنا عبدك  ،وأنا عى عهدك ووعدك ما استطعت  ،أعوذ
ي  ،وأبوء لـك بـذنبي فـاغفر ي فإ َنـه ا يغفـر الـذنوب إ َا
بك من ِ
ر ما صنعت  ،أبوء لك بنعمتك ع َ

أنت»أخرجه البخاري(.)١

( )٢أخرجه البخاري برقم (.)65٠١
( )١أخرجه البخاري برقم (.)6٠٠6
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اللهم حبب إلينـا اإيـان  ،وزينـه ي قلوبنـا  ،وكـره إلينـا الكفـر والفسـوق والعصـيان  ،واجعلنـا مـن

الراشدين  ،يا أرحم الرامن .

اللهـم إنـا نسـألك النعـيم امقـيم الـذي ا حــول وا يـزول أبـد ًا  ،يـا وي امـؤمنن  ،يـا مالــك

يوم الدين  ،يا رب العامن.

النار  ..النصر
قال اه تعاى:

[آل عمران.]٢5٠/

وقـ ـ ـ ـ ـ ــال تعـ ـ ـ ـ ـ ــاى:

[الفرقان.]٠٢/

اه  هــو النــار القــوي الــذي ا أحــد أقــوى منــه ،النــار الغنــي الــذي يملــك خــزائن النر ـ
كلها ،املك النار الذي وهب النر لكل منتر ،النار وحده ا ريك لـه  ،النـار الـذي

بيده النر كله:

[آل عمران.]٢١6/

وهــو ســبحانه النــار القــوي ،الــذي ا يعجــزه يء  ،وا يقــف لــه يء وا يغلبــه أحــد ،قهــر
بقوت ـ ــه مي ـ ــع اأقوي ـ ــاء ،وأذل بجروت ـ ــه مي ـ ــع اجب ـ ــابرة:

[هود.]66/

وهو سبحانه النار الذي ينر من يشاء  ،ي أي وقت شاء  ،النصر الذي ينر رسله وأنبياءه

وامؤمنن عى أعدائهم ،ويثبت أقدامهم عند لقاء عدوهم ،ويلقي الرعب ي قلوب أعدائهم:
[الروم.]٤٠/
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وهو سبحانه النار احق  ،الذي بيده النر وحده ا ريك له  ،ينر كل من آمن به :
[الروم.]5-٤/

وهو سبحانه النار أهل اإيان عى مر الدهور ،فلـو اجتمـع علـيهم أهـل اأرض ميعـ ًا

بــا عن ــدهم مــن الع ــدد والعــدد نر ـ اه امــؤمنن عل ــيهم ؛ أن اه ا غالــب ل ــه ،فهــو امل ــك
اجبــار الــذي قهــر اخ ائــق كلهــا ،وبيــده مقاليــد كــل يء:
[امجادلة. ]١٢ /

فس ــبحان امل ــك اح ــق ال ــذي بي ــده مف ــاتيح النر ــ ،وبي ــده مف ــاتيح ال ــرزق:
[احج.]٠8/

وهــو ســبحانه النــار الغالــب  ،البــالغ مــراده مــن خلق ـه  ،الــذي ا يغلــب وا يقهــر  ،لكــال قدرتــه ،

وعظمة سلطانه.

وهو سبحانه الغالب عى أمره،الذي ا يغلبه يء،وا يرد حكمه راد ،الذي يفعـل مـا يشـاء،

وأمـ ـ ـ ــره نافـ ـ ـ ــذ كيـ ـ ـ ــف شـ ـ ـ ــاء:

[يوسف.]١٢/

وهــو ســبحانه الغالــب وحــده ا ريــك لــه ،فمــن آمــن بــه وتوكــل عليــه فهــو الغالــب  ،ولــو أن

ميـ ـ ـ ــع مـ ـ ـ ــن ي اأرض لـ ـ ـ ــه طالـ ـ ـ ــب:

[امجادلة.]١٢/

فسبحان املك القادر ،النصر النار ،الغالب القاهر  ،الذي أمره نافذ ي ميع ملكه ،

الذي ا يملك أحد أن يرد ما قى  ،أو يمنـع مـا أمىـ ،الـذي تفـرد بـاخلق واأمـر ،فـا

راد لقضائه  ،وا معقب حكمـه:

[اأعراف.]5٤/

والنر بيد النار احق ،فمن نره اه فا خاذل له ،ومن خذله اه فا نار له:
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[آل عمران.]٢6٠/

وفعل اأسباب مـن أسـباب النرـ امطلوبـة ،ولكـن النرـ بيـد النـار وحـده ا ريـك لـه كـا قـال

اه للمــؤمنن ي بــدر حــن أمــدهم بامائكــة :

[ آل عمران.]٢١6/

وأحيانـ ًا ينرـ اه عبــاده امــؤمنن بــدون اأســباب أو مــع قلتهــا لبيــان قدرتــه:
[ آل عمران.]٢١٠/

وأحيان ًا خذل بأسباب النر  ،إذا تعلق امسلمون ها  ،واعتمدوا عليها  ،لردهم إى التوكل

عى من بيده النر سبحانه كا قال عز وجل :

[التوبة.] ١6-١5/

فســبحان املــك الــذي تفــرد باملــك  ،واخلــق  ،والــرزق  ،والنر ـ  ،والتــدبر  ،الــذي ينــزل

النر عى أوليائه  ،كا ينزل القطر من الساء عى أرضه.

هو النار الذي يأي بالنر مع الصر  ..وبالفرج مع الكرب  ..وبالعافية مع السقم ..

وبالير مع العر  ..وباأمن بعداخوف  ..وبالنجاة مع رؤية اهاك :
[يوسف.]٢٢٠/

فــا إلــه إا اه القــوي العزيــز  ،الــذي إذا أراد أن ينر ـ أحــد ًا نرــه ولــو وقــف لــه ميــع اخلــق ،وإذا
أراد أن خـ ــذل أحـ ــد ًا خذلـ ــه ولـ ــو أعانـ ــه ميـ ــع اخلـ ــق:
[الزمر.]٤/

وقد تكفل اه  بنر أوليائه عى أعدائه ي الدنيا واآخـرة:
[غافر.]5٢/

56٤

فســبحان النــار مــن شــاء  ،الغالــب البــالغ مــراده مــن خلقــه ،الــذي ا يغلــب وا يقهــر ،لكــال

قوته وعظمته.

هو  الغالب عى أمـره  ،الـذي يفعـل مـا يشـاء  ،ا يغلبـه أحـد ،وا يـرد حكمـه راد ،وأمـره
ناف ــذ ي ملك ــه أب ــد ًا :
[يس. ]8٠-8١/

هو القوي القادر الذي ا يملك أحد أن يرد ما قى ،أو يمنع ما أعطى ،أو يعطي ما منع  ،أو

ينر ـ م ــن خ ــذل  ،أو خ ــذل م ــن نص ـ ـر:
[آل عمران.]١6/

فســبحان املــك احــق  ،الغالــب القــاهر لكــل غالــب ،الــذي ا يســتطيع أحــد رد مــا قضــاه ،أو

إبعاد ما قـ َربه  ،أو تقريب ما ب َعده ،أو إحياء ما أماتـه ،أو إماتـة مـا أحيـاه ،أو قـبض مـا بسـطه  ،أو
بسـ ـط م ــا قـ ـ ـبضه ،ا راد م ــا قض ــاه  ،وا مع ِقـ ـب حكم ــه:
[اأعراف.]5٤/

وا علم أن اه هو املك الغني القوي ،فا حتاج إى أحد ينره أو يعينه:
[ احج.] ٠٤ /

أمــا نرــة امــؤمنن لــرهم فتكــون بعبادتــه  ،والقيــام بحقوقــه  ،ورعايــة عهــوده  ،وامتثــال أوامــره،

واجتناب نواهيه  ،والعمل برعه  ،والدعوة إليه  ،واجهاد ي سبيله.

وهم هذا يربحون السعادة ي الدنيا واآخرة  ،والنر ي الدنيا واآخرة  ،واه غني عنهم  ،لكن
أمرهم بذلك ليسعدهم ويثيبهم ويرضيهم :

[احج.]٤٢-٤٠/

فهذه عامات من يستحق النر والتمكن وااستخاف .

وا علــم رمــك اه أن حقيقــة النرـ هــي امعونــة بطريــق التــوي وامحبــة ،خــص اه بــه خيــار
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خلقه  ،وهم امائكة والرسل وامؤمنون.

وامعونة عـى الرـ ا تسـمى نرـ ًا ،وهـذا ا يقـال للكـافر إذا ظفـر بـامؤمن أنـه منصـور عليـه ،بـل هـو

مسلط عليه ؛ عقوبة له عى ذنب  ،أو تربية له ،كا رفع اه النر عن امؤمنن ي أحد ،وسلط عليهم
الكفار حن عى بعض الرماة أمر رسول اه ﷺ .

ف ـ ــاه  يس ـ ــلط الكف ـ ــار تربي ـ ــة لعب ـ ــاده ليع ـ ــودوا إليـ ـ ـه ويوح ـ ــدوه  :ﮱ
[النساء.]9٠/

واه  قادر عى نر دينه  ،وإهاك أعدائه وحده  ،ولكنه عز وجل يبتي عباده بذلك
التسليط لري أولياءه ،وي ظهر من ينر دينه من يتوى عن نرته:

 التعبد ه  باسمه النار:

[حمد.]6-٤/

اعلم وفقك اه هداه أن النر كله بيد اه وحده ا ريك له .

فاسأل ربك أن ينرك عى نفسك لتستقيم عى طاعـة اه  ،وأن ينرـك عـى هـواك لتسـتقيم عـى هـد اه ،
وأن ينرك عى ميع أعدائك من الشياطن والكافرين.

وقد َبن اه لعباده امؤمنن أنه ا نار هم دونه ،وا معن هم سواه ،وذلك لتتوجه قلوهم
له ،ويرفعون أكفهم بالراعة إليه ،فيستجيب لدعائهم ،وينرهم عى من عاداهم.

فتوجه ي ميع أمورك إى مواك املك القادر ،فإنه نعم اموى ،ونعم النصر:
[البقرة.]٢٠٠/

واعلــم أن ــه إذا نقــص إي ــان ام ــؤمنن فعصــوا ره ــم ا يتحقــق ه ــم نر ــ ،بــل يتس ــلط عل ــيهم
أعــداؤهم بســبب ذنــوهم:

[آل عمران.]٢65/

وا علــم يقين ـاً أن النر ـ والنــار مــع أهــل اإيــان والطاعــات  ،وأن اخــذان واهزيمــة
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واحرمـ ــان مـ ــع أهـ ــل الكفـ ــر وامعـ ــاي :
[ حمد .]9 -٠ /

فاجتهد رمك اه عى زيادة إيانك كل يوم بالنظر ي اآيات الكونية ،واآيات الرعية ،

وااستقامة عى أوامر اه  ،والتفكر ي أساء اه وصفاته وأفعاله:

[اأنفال.]٤-١/

قر
واحذر أن ينقص إيانك  ،فتقع ي امعاي ،ثم تـحرم النر  ،وبركة الرزق  ،فمن َ
ي احال  ،أخذ ي احال :
[النساء.]٢١٠ /

واعلم أن امسلمن لـن ينترـوا عـى العـدو الظـاهر حتـى ينترـوا أواً عـى العـدو البـاطن،
وهو النفس واهوى والشيطان والدنيا.

فمن انتر عى هؤاء  ،نره اه عى عدوه اخـارجي:
[احج.]٤٠/

واعلم أن امؤمن منصور أبـد ًا ،فـإذا ضـعف اإيـان  ،نقصـت اأعـال ،ثـم سـاءت اأحـوال،
فصار لعدو امؤمنن من السبيل عليهم بقدر ما نقص من إياهم.

فاإيان واأعال الصاحة  ،من أعظم جنود اه التي حفظ اه ها عباده امؤمنن  ،فإذا

ضعف اإيان ،ونقصت اأعال ،فقد جعلوا لعدوهم السبيل عليهم با تركوه من طاعة اه:
[آل عمران.]٢٠9-٢٠8 /

فانر رمك اه دين اه بالعمل به ،والـدعوة إليـه ،والتـواي بـاحق  ،والتـواي بالصـر ،
ولــن ينجيــك مــن اخســار والعــذاب إا هــذا كــا قــال ســبحانه :
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[العر.]٠-٢ /

وانر إخوانك امؤمنن  ،الظام مـنهم وامظلـوم ،الظـام تكفـه عـن الظلـم ،وامظلـوم تأخـذ

حقه من الظام  ،وتعطيه إياه إن قدرت.

عن أنس  قال  :قال رسول اه ﷺ  « :انر أخاك ظام ًا أو مظلوم ًا » قالوا  :يا رسول اه هذا
ننره مظلوم ًا فكيف ننره ظام ًا ؟ قال  « :تأخذ فوق يديه » أخرجه البخاري (.) ٢

واعلم وفقـك اه ل ـا يق ِـر بـك إليـه أنـه ا يكـون خلـوق إا مـن خـالق ،وا يكـون مغلـوب إا

من غالب  ،وا يكون منصور إا من نار .

وإن أردت أن تكــون غالب ـ ًا أعــدائك فعليــك باجهــاد وامجاهــدة ي ســبيل اه  ،بفعــل كــل مــا حبــه

اه ويرضاه.

وقد علق اه  اهداية باجهـاد فقـال سـبحانه :
[العنكبوت.]69/

فأكمل الناس هداية ،وأحسنهم استقامة ،أعظمهم جهاد ًا .
وأفرض اجهاد جهاد النفس عى طاعة اه ،وحبسها عن معصية اه ،وجهاد اهوى ،وجهاد

الشيطان ،وجهاد الدنيا .

فمن استعان باه  ،وجاهد هذه اأربعة ي اه ،هداه اه سبل رضاه اموصلة إى اجنة:

[احج.]٠8/

فم ـن ا نتر ـ عــى هــذه اأ ربعــة نر ـه اه عــى عــدوه ،ومــن انترــت عليــه غلب ـه عــدوه:
[الشمس.]٢٠-٠ /

( )٢أخرجه البخاري رقم (.)١٤٤٤
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واعلم علم اليقن أن كـل مـؤمن انترـ عـى نفسـه وهـواه ،ونرـ ديـن اه ،وجاهـد ي سـبيله،
فه ــو منص ــور ي ال ــدنيا واآخ ــرة:
[غافر.]5٢/

وكــل أحــد أعــرض عــن ربــه ،وعى ـ اه ورســوله ،فهــو مغلــوب مــذموم خــذول ي ال ــدنيا

واآخرة:

[اإراء.]١١/

فهو مغلوب ي الدنيا بحياة الضيق والنكد وامعيشة الضنك ،وركوب الدنيا عليه ،وأر

الشيطان له،فأينا يوجهه ايأت بخر،بل يأت بكل روفساد،وهويظنه خروصاح:

[الكهف.]٢٠5-٢٠٠/

والشياطن هديه إى سبل الضال ،وترفه عن كل حق وهو يظن أنه عى هدى:
[الزخرف. ]٠٠-٠6/

وهو مغلوب ي اآخـرة ؛ أنـه عمـي ي الـدينا عـن سـاع احـق ،واسـتكر عنـه ،وأطلـق جوارحـه

ي معص ــية اه  ،فقي ــدت جوارح ــه بالساسـ ــل ي ــوم القيام ــة ،وق ـ ـذف ب ــه ي الس ــعر  ،وني ـ ـ ي

الع ــذاب ك ــا نيـ ـ دي ــن اه ي ال ــدنيا:

[طه.]٢١6 -٢١٠/

[ آل عمران.]٢٤٠/

[البقرة.]١5٠ /

« ال َله َم أنت ر ِي ا إله إ َا أنت  ،خلقتني وأنا عبدك  ،وأنا عى عهدك ووعدك ما استطعت  ،أعوذ بك
ـي  ،وأبــوء لــك بــذنبي  ،فــاغفر ي فإ َنــه ا يغفــر الــذنوب إ َا
مــن ِ
ر مــا صــنعت  ،أبــوء لــك بنعمتــك عـ َ
569
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اللهم انر دينك وكتابك وسنة نبيك حمد ﷺ وعبادك امؤمنن.

اللهم اهدنا فيمن هديت  ،وعافنا فيمن عافيت  ،وتولنا فيمن توليت  ،وبارك لنا فيا

أعطيت  ،وقنا برمتك وارف عنا ر ما قضيت  ،إنك تقي وا يقى عليك  ،إنه ا
يذل من واليت  ،وا يعز من عاديت  ،تباركت ربنا وتعاليت.

امقالة.XII

القادر  ..القدير ..امقتدر

ق ــال اه تعـ ــاى:

[اأنعام.]65/

[املك.]٢/

وقال اه تعاى:
وقال اه تعاى:
[القمر.]55-5٤ /

اه  هو القادر عى كل يء وحده ا ريك له .
هو القادر الذي له القدرة امطلقة ،القادر الذي ا أحد أقدر منه.
وهو القادر العظيم الذي يملك خزائن القدرة ،الذي كل خلق ورزق وأمر وتدبر فمن آثار قدرته
:

[اأعراف.]5٤/

وهو سبحانه القدير عى كل يء ،امقتـدر الـذي ا يعجـزه يء ،وا يغيـب عنـه يء ،وا

يفوت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه يء :

[فاطر.]٤٤/

( )٢أخرجه البخاري برقم ( .)6٠٠6

5٠٠

وهــو ســبحانه القــادر احــق  ،الــذي وهــب القــدرة لكــل قــادر فصــار قــادر ًا ،ولــو ســلبها عنــه عــاد
عــاجز ًا:
[النحل. ]5٤-5٠/

وهو سبحانه القادر الغالب القاهر الذي ا يغلبه غالب  ،وا يقهـره قـاهر  ،خـالق كـل يء  ،وغالـب

كل يء  ،وقاهر كل يء:

[الزمر.]٤/

فسبحان املك القادر عى كل يء اخالق لكل يء القاهرلكل يء.
الص ــغر والكب ــر ..الظ ــاهر والب ــاطن ..امتح ــرك والس ــاكن  ..الق ــادر ع ــى ك ــل يء  ..م ــن اخ ــر
والر  ،واأمن واخوف  ،وامحبوب وامكروه.

هو القادر احق ،القدير احق ،امقتدر احق وحده ا ريك له.
هو املك العظيم الغني الذي يملك خزائن كل يء وحده ا ريك له.
خزائن القدرة بيده  ..وخزائن العلم بيده ..وخزائن اأرزاق بيده  ..وخـزائن اأسـاء بيـده ..
وخزائن الصفات بيده ..وخزائن الكام بيده.

وخزائن اجاد والنبات واحيوان بيده ..وخزائن امخلوقات بيده ..وخزائن امياه والبحار

والرياح بيده ..وخزائن الذهب والفضة وامعادن والذرات بيده.

وخ ــزائن الق ــوة والنرـ ـ بي ــده ..وخ ــزائن الع ــزة والذلـ ـة بي ــده ..وخ ــزائن الرم ــة والع ــذاب بي ــده..
وخــزائن الســاوات واأرض كلهــا بيــده ..وخــزائن الــدنيا واآخــرة كلهــا بيــده:
[احجر.]١٢/

هو املك العظيم القادر ،م يركه ي خلق تلك امخلوقات وغرها ريك ،ولـم يستظه ـر

عليه بظهر :

[ سبأ. ]١١-١٢/

هو القادر الذي يفعل ما يشاء بقدرته ،وا حتاج إى أحد ،وا يستعن بأحـد ،بـل هـو امعـن
5٠٢

لك ـ ـ ــل أح ـ ـ ــد:

[ق.]٠8/

فســبحان الــذي يفع ــل ي ملكــه وملكوت ــه مــا يشــاء بقدرت ــه  ،الغنــي ع ــن كــل أح ــد :

[الكهف.]5٢/

هو القادر احق الذي يقدر عى امقدرات كلها بقدرة واحدة ..ويعلم امعلومات كلها بعلم واحد..
ويريد امرادات كلها بإرادة واحدة:

[القمر.]5٠-٤9/

فســبحان القــادر الــذي يملــك القــدرة كلهــا ،القــادر عــى اخلــق كلــه ،القــادر عــى اإبــداع كلــه،

القادر عـى اإجـاد كلـه ..القـادر عـى الـرزق كلـه:
[املك.]٢/

وكل ما سوى اه من القادرين القادر  خلقهم  ،وخلق قدرهم ،وأقدر بعضهم عى بعض،
وسلط بعضهم عى بعض  ،وهو سبحانه القادر القاهر لكل قادر:
[اأنعام.]65/

والقــادرون ســواه ا يقــدرون إا عــى مــا أقــدرهم القــادر عليــه ،وقــدرهم حصــورة ي

تغيــر صــورة بعــض خلوقــات القــادر ،وحويلهــا مــن صــورة إ ى أخــرى  ،بعــون القــادر

وإذنه:

[الصافات.]96/

فاه جل جاله كامل القوة والقدرة ،أما قدرة القادرين سواه فهي ناقصة بصفتها ،حدثة بعد
عدمها ،طارئة عى حلها ،خلوقة من القادر سبحانه من قدر ها:
[آل عمران.]١6 /

فسبحان القادر القدير الذي خلق كل يء بقدرته ،وبيده اأمر كله ،وإليه يرجع اأمر كله.
5٠١

خ لــق اخ لــق ب قــدر ،وق ســم اآ جــال ب قــدر ،وق ســم اأرزاق ب قــدر ،وق ســم العاف يــة ب قــدر،

وق سـم ا لـباء ب قـدر :

[ القمر .] 5٠ -٤9 /

واه  هو القادر عى كل يء ،القدير الذي خلق كل يء ي العام العلوي والسفي.
خلــق ســبحانه العــرش والكــري ..وخلــق الســاوات واأرض  ..وخلــق الشــمس والقمــر..
وخلق الكواكب والنجوم ..وخلق امائكة والروح.

وهوالقادرالعظيم الذي خلق اجاد والنبات واحيوان ..وخلق امائكة واإنس واجان..
وخلق الذرات واجبال  ..وخلق امياه والبحار  ،واأشجار والـثار:

[اأنعام.]٢٠١ /

وهذه امخلوقات العظيمة وغرها ما ا يعلمه إا اه الذي خلقها ا يمكن أحد أن يعدها أو

حصيها ،وكلها تدل عى كال قدرة اه  ،وتشهد بوحدانيته  ،وتسبح بحمده :
[ الطاق. ]٢١/

فسبحان املك عظيم املك ،القوي كامل القوة  ،القدير كامل القدرة  ،خالق كل يء ،ومدبر كل

يء :

[الزمر.]6٠/

فهذا الرب العظيم القادر عى كل يء هو الذي يستحق العبادة وحده ا ريك له:

[البقرة.]١١-١٢ /

واعلم أن كل مـا خلقـه اه فهـو إحسـان إى عبـاده يسـتحق بـه وحـده احمـد عليـه  ،فامخلوقـات

كلها من آائه ونعمه ،والـنعم كلهـا مـن آياتـه الدالـة عـى غنـاه وكـال علمـه وقدرتـه :
5٠٠

[ النحل .]5٤ -5١ /

فجميع خلوقاته سبحانه توجب الشكر ؛ ما فيها من النعم ،وتوجب التذكر؛ ما فيها من

الدائل عى وحدانية الرب  ،وعظمة الباري وقدرته:

[ آل عمران.]٢9٠/

فواعجب ًا كيف يعى منْ هذا خلقه؟ وهذا إحسانه؟ وهذه قدرته؟ :

[ لقان.]٢٢-٢٠/

وكيف ا يعبد ويطاع وهو الكبر الذي بيده املك ،ذو العزة واجروت  ،والعظمـة والكريـاء! :
[الزخرف. ]85-8٤/

وكيف ا يشكر وهذا فضله وإنعامه وإحسانه لعموم عباده! :
[احج.]٤6/

 التعبد ه  باسمه القادر:

ا علــم رمــك اه أن ربــك هــو املــك الــذي بيــده املــك واملكــوت ،وهــو القــادر عــى كــل

يء  ،العليم بكل يء  ،امحيط بكل يء .

وإذا علمــت هــذا فعليــك أن حبــه وتعظمــه  ،لعظمــة ذاتــه وأســائه وصــفاته ،وميــل إنعامــه

وإحسانه.

وعليك أن خافه وخاف عذابه ،فإنه قدير عى أنواع العذاب والعقوبات بكل وجه ،وعى كل

حال ،كا أهلك من عاداه وكذب رسله من اأمم السابقة بأنواع العذاب :

5٠٤

[العنكبوت.]٤٠/

واحذر الذنوب التـي تغضـب ربـك ،وامعـاي التـي تسـخطه ،فإنـه يـراك وأنـت ا تـراه ،وهـو أقـرب
إليـك مــن نفســك  ،وهــو وإن أمهلــك لتتــوب فإنــه ا هملــك:
[البقرة.]١٠5/

وا تيأس من رمة ربك أبداً  ،وا رجه رجاء من يعلم أنه قادر عـى توصـيل كـل مرجـو،
وإعطاء كل حبوب ،وقضـاء كـل حاجـة ،وكشـف كـل كربـة:

[الزمر.]5٠/

وا علم أن علم العبد بأساء اه وصفاته،وعلمه بأن ربه هو القادر الذي ا يعجـزه يء ،

يقو ي ي قلبه ااستعانة باه  ،وصدق االتجاء إليه  ،ودوام التوكل عليه:
ِ

[الطاق.]٠/

وإذا علم العبد أن كل حبوب ومكروه بقدر من القادر العليم احكيم ،سلم قلبه من أمراض

القلوب  ،وامتأ باإيان ،وانرح للحمد عى النعمة ،والصر عى البلية:
[اأنعام.]٢8-٢٠/

تكم ل للعبد عبودية الصر ،وحسن الرى عن اه.
ومعرفة القدير الرحيم ِ

وفرغ قلبه محبته
غنى وأمن ًا وطمأنينةَ ،
ومن مأ قلبه من الرى بالقدر ،مأ اه صدره ً

وذكره  ،وشكره وعبادته :

[الزمر.]9/

فكن ه يكن لك ،وأحسن إى خلقه كا أحسن اه إليك ،واستعمل ما أقدرك اه عليه فيا
حبه ويرضاه ،يرك يوم تلقاه حيث ا تقدر وا ترجع:
[مريم.]86-85/

واعلم أن اأمور كلها بيد القادر امقتدر  ،فأطعه وأرضه بحسن عبادته  ،وأحسن رجاءك لـه،
5٠5

وداوم عــى ســؤاله وحــده  ،وأكث ـر مــن دعــاء ربــك املــك القــادر الــذي بيــده مقاليــد اأمــور،

يغني ـ ــك ويرض ـ ــيك ويسرض ـ ــيك:

[البقرة.]٢86/

وع ــن اب ــن عب ــاس ري اه ع ــنها ق ــال :كن ــت خل ــف رس ــول اه ﷺ يوم ـ ًا فق ــال « :ي ــا غ ــام  ،إ ِي
أع ِلمـ ــك كلـ ــات :احفـ ــظ اه حفظـ ــك  ،احفـ ــظ اه لـ ــده تـ ـ ـجاهك  ،إذا سـ ــألت فاسـ ــأل اه  ،وإذا
استعنت فاستعن باه .

واعلم أ َن اأ َمة لو اجتمعت عى أن ينفعوك بيء م ينفعوك إ َا بيء قد كتبه اه لـك ،ولـو اجتمعـوا
عــى أن يرــوك بيــء م يرــوك إ َا بيــء قــد كتبــه اه عليــك ،رفعــت اأقـام وج َفــت الصــحف »
أخرجه أمد والرمذي (.) ٢

وإذا قدرت عى من دونك من اخلق فاعلم أن القادر سبحانه هو الذي أقدرك عليه ،لينظر

بأي امحاسن تصل إليه ،ليكتب لك ثواب اإحسان إليه:
[ النور.]١١ /

فصـل مــن قطعــك  ،وأعــط مــن حرمــك  ،واعــف عمــن ظلمــك  ،وأحســن إى مــن أســاء إليــك ،
واســتعمل قــدرتك فــيا يــرى بــه ربــك:

[النساء. ]٢٢٤/
[آل عمران.]5٠/
[التحريم.]8/

الســموات واأرض ،عــام الغيــب و َ
الشــهادة،
« ال َلهـ َـم ر َب جرائيــل ،وميكائيــل ،وإرافيــل ،فــاطر َ
أنت حكم بن عبادك فيا كانوا فيه ختلفون ،اهدي ما اختلف فيه مـن احـ ِق بإذنـك ،إ َنـك هـدي
( )٢صحيح/أخرجه أمد برقم ( ، )١669وأخرجه الرمذي برقم (.)١5٢6

5٠6

من تشاء إى راط مستقيم » أخرجه مسلم(.)٢
اللهم أعز اإسام وامسلمن  ،وأذل الرك وامركن  ،يا قوي يا عزيز .

اللهم يا من له العزة واجروت  ،وله املك واملكوت  ،يا عاما ً بكل يء ،يا حيط ًا
بكــل يء  ،يــا قــدير ًا عــى كــل يء  ،نســألك اجنــة ومــا قــرب إليهــا مــن قــول أو عمــل ،
ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أ و عمل يا أرحم الرامن.

قـ ـ ــال اه تعـ ـ ــاى:

امقالة  .XIIIاللطيف

[املك.]٢٤-٢٠ /

اه  هــو اللطيــف الــذي أح ـاط علمــه بالرــائر واخفايــا  ،وأدرك بلطفــه البــواطن واخبايــا ،الــذي ا

خفــى عليــه خافي ـة  ،وا يعــزب عنــه مثقــال ذرة:

[يونس.]6٢/

ر بخلق ــه ،الرفي ــق ه ــم ،العل ــيم بخفاي ــا ح ــوائج الع ــامن ،البص ــر
وه ــو س ــبحانه اللطي ــف الـ ـ ّ
بأرارهم ،الذي يوصل إى خلقه إحسانه وألطافه من حيث ا يعلمـون ،ويـرزقهم مـن حيـث

ا حتسبون:

[الشورى.]٢9/

وهــو ســبحانه اللطيــف الــرحيم بعبــاده وأوليائــه ،الــذي يســوق إلــيهم أنــواع الــر واإحســان مــن
حي ــث ا يش ــعرون ،ويعص ــمهم م ــن أن ــواع الرـ ـ بخفـ ـ ّي لطف ــه ،ويـ ـر ِقيهم إى أع ــى امرات ــب

بأسباب ا خطر عى باهم ،حتى إنـه يـذيقهم اآام وامكـاره  ،ليوصـلهم هـا إى امحـاب

اجليلة  ،وامقامات النبيلة :

[يوسف.]٢٠٠ /

فسبحان الكريم اللطيف بعباده ،احفـي هـم ،اموصـل إلـيهم أرزاقهـم مـن حيـث يعلمـون ،

ومــن حيــث ا يعلمــون ،اللطيــف الــذي يوصــل إى مــن شــاء مــن خلقــه مــا م يكــن يؤملــه مــن

عزيــز النرــ ،وكــريم الظفــر ،ويــرزق مــن يشــاء مــا م يكــدح فيــه  ،وا فكــر فيــه:
[الشورى.]٢9/

( )٢أخرجه مسلم برقم (.)٠٠٠
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وهو سبحانه اللطيف العليم بكل يء ،اللطيف اخبر الذي ا يعـزب عـن علمـه يء

وإ ن دق وصــغر وخفــي ،حتــى اخردلــة التــي ا وزن هــا يراهــا اللطيــف ي الظلــات ،
ويسمع تسبيحها من بن الكائنات  ،ويأت ها من بن امخلوقات :
[لقان.]٢6/

وه ــو س ــبحانه اللطي ــف ي إتق ــان الص ــنع ،وتركي ــب دق ــائق الص ــنعة ،وم ــا دون ذل ــك م ــن خفاي ــا

امخلوقات  ،وأرار امصنوعات :

[النمل.]88/

وهو سبحانه اللطيف بعباده  ،كثر اللطف هـم  ،بـالغ الرأفـة هـم  ،ا يفوتـه مـن أعاهـم يء ،
وا يظلمه ـ ـ ـ ـ ــم مثق ـ ـ ـ ـ ــال ذرة :

[النحل. ]٤٠ -٤5/

بل هو اللطيف الكريم الذي يزيد أجور الصـاحن بفضـله وكرمـه ،ويعفـو عـن سـيئات امـذنبن
بلطف ــه وعف ــوه  ،ويع ــذب م ــن يش ــاء م ــن ام ــذنبن بعدل ــه :

[النساء.]٤٠/

وهـو ســبحانه اللطيـف الــذي ا أحـد ألطــف منـه ،اللطيــف الـذي يملــك خـزائن اللطــف ،اللطيــف

الــذي كــل لطــف ي العــام مــن آثــار لطفــه  ،اللطيــف الــذي وهــب اللطــف لكــل لطيــف فلطــف :
[ احجر. ]١٢/

وهو املك احق الذي وسع علمه ولطفه ورمته ميع خلوقاته.
اللطيف الذي ا حتجب عن أبصار اخلق فا يرونه  ،وظهر لعقوهم فهم يعبدونه كأهم

يرونه :

[اأنعام.]٢٠٠-٢٠١/
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فس ـ ــبحان اللطي ـ ــف ال ـ ــذي لط ـ ــف أن يـ ـ ــدرك بالكيفي ـ ــة  ،اللطي ـ ــف اخب ـ ــر بك ـ ــل ذرة ي امل ـ ــك

واملكــوت  ،اللطيــف بــالر والفــاجر  ،فكــل يأكــل مــن رزقــه  ،اللطيــف بالكــافر حيــث م يقتلــه
[ احج.]65/
جوع ًا بكفره :

وسبحان اللطيف بمن جأ إليه  ،وتاب إليه من عباده  ،فيقبله ويقبل عليه  ،وينعم عليه ،الـذي

يعطي اجزيل ويقبل القليل :

[النحل. ]٠/

وا إلــه إا اه اللطيــف اخبــر  ،الــذي يعلــم اأشــياء الدقيقــة  ،ويوصــل رمتــه ورزقــه إى عبــاده
ب ـ ـ ــالطرق اخفي ـ ـ ــة :

[السجدة. ]6-5/

فا يبتي اه به عباده من امصائب ..وما يأمرهم به من امكاره ..وما ينهاهم عنه من الشهوات..
هي طرق خفية يوصلهم ها اللطيف إى سعادهم ي العاجل واآجل  ..كا ابتى يوسف ﷺ

بالسجن فصر  ،فأعطاه املك :

[ يوسف.]٢٠٢-٢٠٠/

وابــتى إبــراهيم ﷺ بــذبح إســاعيل فصــر وأطــاع  ،فجعــل ذريتــه هــم البــاقن  ..وجعــل مــنهم أئمــة

يدعون وهدون إى اخر إى يوم القيامـة :

[احديد. ]١6/

فسبحان ربنا العظيم ما أعظم رمته بعباده ،وما أعظم لطفـه هـم ،ومـا أوسـع حلمـه عـى مـن

عصاه.

وإذا عرفنا ذلك فيجـب أن نقولـه ونسـمعه :
[اأنعام. ]5٤/
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واسم اللطيف له معنيان:

امقطع 13011

اأول :بمعنى اخبـر ،فهـو سـبحانه اللطيـف اخبـر بكـل يء ،الـذي علمـه دق ولطـف حتـى
أدرك الرــائر والضــائر واخفيــات :

[املك.]٢٤-٢٠/

الثــاي :بمعنــى امحســن وامــنعم الــذي يوصــل إى عبــاده وأوليائــه مصــاحهم ومــا يــنفعهم
بلطف ـ ــه وإحس ـ ــانه م ـ ــن حي ـ ــث ا يش ـ ــعرون:

[احج.]6٠/

واعلـم أن لطــف اه هــو الرمــة ،فكــل رمــة تصـل إى اخلــق فهــي مــن لطــف الــرمن ، 

سواء كانت باأسباب امحبوبة أو امكروهة .

ومسالك اللطف ظاهرة بادية ي املك واملكوت .

ي خلق امخلوقات كلها  ..واإتيان باأرزاق وتقسيمها  ..وأصناف الكفايات كلها ..

وتقليب اأحكام واأطوار  ..واختاف األسنة واألوان واأحجام واأوقات  ..وخلق

الذوات والذرات  ..وخلق اجامدات وامائعات  ..واستخراج ذلك كله من غيابات خزائنه :
[هود.]٢١٠/

فسبحان اللطيف القدير الذي خلق هذه امخلوقات العظيمة  ،واستودعها ي خزائنه العظيمة ،

ثم خرجها من عام الغيب إى عام الشهادة :
[اأنعام.]٢٠٠ -٢٠١/

وما أحسن لطف ربنا ي إرساله الرياح اللواقح  ،ثم لطفه ي تلقيحها السحاب  ،ثم لطفه

ي ملها السحاب  ،ثم لطفه ي مع السحاب بالرياح  ،ثم لطفه ي مع اماء ي
السحاب  ،ثم لطفه ي إنزاله عى خلقه مفرق ًا :
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[النور. ]٤٤-٤٠/

ثم تأمل لطف اللطيف ي سوق السحاب بالرياح إى البلد اميت  ،ثم لطفه ي ترتيب إنزاله إى
اأرض  ،وتقطيعه رذاذ ًا لئا هلك من حته :
[اأعراف. ]5٠/

ثم انظر كيف ل َطف اللطيف أرحام اأرض  ،وفتحها لقبول اماء والنبات  ،حتى ذهبت عروق

النبات ي الثرى  ،وصعدت أغصانه ي اهواء .

ثم تأمل حكمة اللطيف  ،كيف خلق النبات أزواج ًا  ،وشعوب ًا  ،وقبائل  ،ختلفة األوان ،
واأحجام والطعوم  ،رزق ًا خلقه وعباده :
[ ق .] ٢٢ -9 /

ثم تأمل قدرة اللطيف ي فلق احب والنوى ،وهدايته له ليمتص الغذاء من الطن بجذوره ،ثم
كونه أغصان ًا وأوراق ًا وأزهار ًا وثار ًا ،ثم كيف لطف بخفي قدرته ي تدريج نمو احبة حتى
صارت شجرة شاخة  ،مستمرة النسل والبذر إى يوم القيامة :

[النحل.]٢٢-٢٠/

ثــم تفكــر كيــف أخــرج اللطيــف بخفــي لطفــه الــثار مــن النبــات كــا خــرج اأطفــال مــن

اأرحام ،وكا خرج اأفعال من اإنسان ؛ ليذ ِك ر عباده أنه ا لقادر عى بعـث اأمـوات

من القبور :

[فصلت.]٠9 /

فســبحان اللطيــف بعبــاده الــذي لــه خــزائن اأرزاق ي الســاوات واأرض ،الــذي يســوق

لعباده أرزاقهم من باد شتى:

[امنافقون. ]٠/
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وسبحان املك احق الذي خلق اأرزاق وامرزوقن ،وساق هذا هذا بلطفه ،وهو سبحانه

الكريم الذي ميع اخلق ينتفعون ويأكلون من موائد نعمه  ،وما أكثر ماجلس اإنسان عى
مائدة فيها من نعمه أنواع شتى  ،من باد شتى:
[لقان.]١٠ /

ا إله إا اه وله احمد  ،ما ألطفـه بخلقـه  ،ومـا أعجـب لطفـه ي حسـن تـدبره  ،وميـل تقسـيمه:
[احجر.]99 -98/

ثم تفكر رمك اه ي النطفة التـي خلقـك منهـا اه أحسـن اخـالقن  ،كيـف معهـا اللطيـف
م ــن الغ ــذاء،وأقرها ي قراره ــا امك ــن  ،ث ــم اس ــتنزها م ــن ال ــذكر واأنث ــى م ــن ب ــن الص ــلب

والرائب.

صرها ي أطوار اخلق
ثم تأمل كيف مع اه ماء الرجل وامرأة ي ظلات اأرحام  ،ثم َ
نطفة ،ثم علقة  ،ثم مضغة  ،ثم عظام ًا  ،ثم كسا العظام ح ً
ا  ،ثم نفخ فيه الروح  ،فكان خلق ًا آخر:

[امؤمنون.]٢٤-٢١/

ثم تأمل كيف أخرج اللطيف هذا اإنسان من بطـن أمـه بشــر ًا سـوي ًا  ،حسـن اأعضـاء الظـاهرة
والباطنة.

فسبحان من خلق من ذلك اماء إنسان ًا له رأس  ،وأيد  ،وأرجـل  ،وأصـابع  ،وأذنـان  ،وعينـان
وغرها من اأعضاء الظاهرة.

وخل ــق م ــن ذل ــك ام ــاء القل ــب والكب ــد  ،واأمع ــاء وامع ــدة  ،والع ــروق والعص ــب وغره ــا م ــن

اأعضــاء الباطنــة:

[الطارق.]٢٠-5/

فهذه قدرته ي خلق فرد من جنس من أحد خلوقاته .
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فسبحان اخاق العليم  ،اللطيف اخبر  ،الذي يملك ميع مـوازين التـدبر والتصــريف ،والتشـكيل
والتغير  ،بسلطانه العظيم ،ي ملكه الواسع الكبر:

[غافر.]65/

له اخلق كله  ،وله اأمر كله  ،وهو احكيم العليم :

يبسط ويقبض ..ويعز ويذل ..ويعطي ويمنع ..ويغني ويفقر ..وحيي ويميت ..وهدي من
عمن يشاء ..وينتقم من يشاء.
يشاء ..ويضل من يشاء ..ويعفو َ
خلق الكبر والصغر ،واجليل والدقيق ،والكل عنده سواء ي اخلق والعلم :

[ لقان. ]٢٢-٢٠/

والكل ملكه  ..والكل يشهد بتوحيده  ..والكل يسبح بحمده ويعبده :
[اإراء.]٤٤/

وسبحانه ما أعظم لطفه ي تدبره ي البسط والقبض  ،والعطاء وامنع  ،والنفع والر.

هو القادر عى كل يء  ،الذي ا يعجزه يء  ،وا يمتنع عليه يء .

حيي بأسباب اموت  ..ويميت بأسباب احياة  ..وينجي بأسباب اهاك  ..وهلك

بأسباب النجاة  ..ويعز بأسباب الذلة  ..ويذل بأسباب العزة :

[يس. ]8٠-8١/

هو اللطيف الذي يري أولياءه ي قصور أعدائه  ،ثم يورثهم أرضهم وملكهم  ،كا ربى

موسى ﷺ ي قر فرعون :

[القصص. ]8-٠/
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ويعطي امحبوب باأسباب امكروهة ؛ أنه اللطيف العليم بكل يء  ،القادرعى كل يء ،

وحده ا ريك له :

[البقرة.]١٢6/

فسبحان اه ما أعظم لطفه بعباده امؤمنن  ،ا يقي هم بيء إا كان هم خر ًا هم.

عن صهيب قال  :قال رسول اه ﷺ  « :عجب ًا أمر امؤمن إ َن أمره ك َله خر وليس
راء صر
راء شكر فكان خر ًا له  ،وإن أصابته َ
ذاك أحد إ َا للمؤمن  ،إن أصابته َ
فكان خر ًا له » أخرجه مسلم(.)٢

أما الكافر من حيث هو كافر فا يقي اه له بيء إا كان ر ًا له  ،إن بسط له أغناه وأطغاه  ،وإن

منعه وقبضه سخط ربه وعاداه:

[التوبة.]85/

واعلم أن من لطف اه بعباده امؤمنن أنه يتواهم باخر دائ ً
ا  ،فيخرجهم من ظلات الكفر

والبدع واجهل وامعاي  ،إى نور اإيان والسنة والعلم والطاعات  ،ويقيهم ر نفوسهم

اأمارة بالسوء  ،ويرف عنهم السوء والفحشاء  ،ويرفهم عن الكبائر وامحرمات التي

توجب سخطه :

[البقرة.]١5٠/

ويقــدر هــم أرزاقهــم بحســب علمــه بمصــلحتهم ،ويقــدر علــيهم أنواعـ ًا مــن البايــا وامصــائب

التي يسوقهم ها إى ما حبه ويرضاه.

ومن لطفه بعباده امؤمنن أن جعل رزقهم حااً ي راحـة  ،حصـل بـه امقصـود  ،وا يشـغلهم

ع ــا خلق ــوا م ــن أجل ــه  ،وه ــو عب ــادة اه  ،وال ــدعوة إلي ــه:
[ الشورى.]٢9/

ومن لطف اه بعباده امؤمنن أن يبتليهم ببعض امصائب ليكفر عنهم  -إذا صروا -

السيئات ،ويرفعهم إى عاي الدرجات ،ويكرمهم بجزيل الثواب :
( )٢أخرجه مسلم رقم (.)١999
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[البقرة.]٢5٠-٢55/

 التعبد ه  باسمه اللطيف :

اعلم َنور اه قلبك باإيان أن أول ما جب عليك من التعبد ه باسمه اللطيف طلب علمه،

فذلك مفتاح التعبد ه به وبغره من اأساء احسنى ،ومعرفة مسالكه ي العام ؛ لرى قدرة
القدير،ولطف اللطيف،ي خلوقاته وأفعاله:
[طه .]8 /

وإذا علــم العبــد أن ربــه لــه اأســاء احســنى  ،والصــفات العــى ،التــي حبــه عبــاده مــن أجلهــا،

بادر إى التعبد ه ها ليحبه ربه.

وإذا علم أن ربه لطيف علـيم بكـل صـغرة وكبـرة حاسـب نفسـه عـى أقوالـه وأفعالـه ،وراقـب

ربه ي حركاته وسكناته.

فإن العبد  ،وكـل يء  ،مكشـوف بـن يـدي اللطيـف اخبـر ،الـذي ا يعـزب عنـه مثقـال ذرة ي
اأرض وا ي الساء :

[ املك.]٢٤-٢٠/

فاعرف ربك اللطيف احـق ؛ لتنـال فضـله ،وتظفـر بنعمـه وعطايـاه ،وكـن واثقـ ًا بربـك الكـريم،
ومواك الرحيم ،الذي ميع النعم منه.

وارغب إى ربـك ي ميـع أمـورك ،واعلـم أن مـن يتحـ ّر اخـر يعطـه ،ومـن يتـ ّ
وق الرـ يوقـه،
والفضل كله بيد اه وحده ،وأعاه طلب اهداية والعافيـة:
[اجمعة.]٤ /

واعلم رمك اه أنك كا حب أن يلطف اه بك ي ميع أمورك  ،فالطف أنت حسب طاقتك

بإخوانك امؤمنن  ،وخالقهم بخلق حسن  ،وأوصل برك وإحسانك إى غرك بحسب قدرتك ،

وسعهم بحسن خلقك  ،وادعهم إى اه  ،واصر عى أذاهم،حبك اه  ،وتكسب حبة الناس ،
585

ومودهم ،وتسلم من أذيتهم:
[ فصلت .] ٠5 -٠٠ /

واشغل نفسك  ،وقلبك  ،ولسانك  ،وجوارحـك بـذكر وشـكر مـن لطفـه بـك ظـاهر غـر خفـي ،
ورائك ،وحال طاعتـك ومعصـيتك :
وبره إليك واصل ي سـ َرائك َ

[ اأعراف .] ١٠5 /

وأنفــق مــا رزقــك اه مــن علــم ومــال  ،وبــر وإحســان  ،وتل َط ـف ي إيصــال بــرك إى النــاس
بـ ــألطف امآخـ ــذ ،وأحسـ ــن امـ ــذاهب ،بـ ــا منَ ـ ـة وا أذى  ،وا كـ ــر وا احتقـ ــار:
[البقرة.]١٠٤/

وتذكرألطف الناس بالناس..وأرحم الناس بالناس..وأكرم الناس..وأجود النـاس حمـد ًا ﷺ،

الذي أثنى عليه ربه  ،لكال حسن خلقه بقوله له:

[القلم.]٤ /

فاهتد هديه ،وخلق بأخاقه  ،وتأدب بآدابه ،واسلك سبيله ،ومسك بدينه ،تكن ي اجنة رفيقه:

ﰀ

[اأحزاب.]١٢/

وأحسن إى الناس ميع ًا فيا استطعت ،واصر ي سبيل ذلك عى أذاهم ،وعاملهم با حب

أن يعاملوك به ،واطفهم با تستطيع من القول والعمل واخلق ،وكل امرئ حسيب نفسه ،

ورهن عمله:

[التوبة.]٠٢ /
[اأعراف.]١٠/

[ اأحقاف .] ٢5 /
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« ال َله َم أصلح ي ديني ا َلذي هو عصمة أمري  ،وأصلح ي دنياي ا َلتي فيها معاي  ،وأصلح ي
آخري ا َلتي فيها معادي  ،واجعل احياة زياد ًة ي ي ك ِل خر  ،واجعل اموت راح ًة ي من ك ِل

ر » أخرجه مسلم(.) ٢

اللهم إنا نسألك إيان ًا كام ً
ا مأ به قلوبنا  ،ويقين ًا صادق ًا ترح به صدورنا  ،حتى نعلم أنه ا

يصيبنا إا ما كتب لنا  ،وا نحب تعجيل ما أخرت  ،وا تأخر ما عجلت.

اللهم أسعدنا بتقواك  ،واستعملنا ي رضاك  ،واجعلنا نخشاك كأنا نراك.
يا خبر ًا بأحوالنا  ،يا علي ً
ا بفقرنا  ،يا لطيف ًا بالعباد الطف بنا  ،وارحم ضعفنا وذلنا
وانكسارنا بن يديك  ،يا أرحم الرامن.

امقالة.XIV

اخبر

قـ ـ ـ ـ ـ ــال اه تعـ ـ ـ ـ ـ ــاى:

[سبأ.]٢/

اه  هــو اخبــر العلــيم بكــل يء ،الــذي ا خفــى عليــه يء ي اأرض وا ي الســاء،
اخبر الذي يعلم ميع اأمور الظاهرة والباطنة.

وهــو ســبحانه اخبــر الــذي ا جــري يء ي املــك واملكــوت إا بعلمــه  ،وا تتحــرك

ذرة ي الكون وا تسكن إا بعلمـه :

[اأنعام.]٠٠/

وهو سبحانه العليم اخبر بكل ما كان  ،وما يكون  ،وما سيكون :
( )٢أخرجه مسلم برقم (.)١٠١٠
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[اأنعام.]59/

فسبحان العليم اخبر بكل يء ي الساء واأرض ،والدنيا واآخرة ،والليل والنهار ،واليوم والغد :
[لقان.]٠٤/

وهو سبحانه العليم اخبر برائر العباد ،وضائر قلوهم ،وما تكنّـه صـدورهم ،اخبـر بكـل
مــا يعملونــه مــن الطاعــات وامعــاي ،واحســنات والســيئات ،اخبــر بجميــع نيــات وأقــوال

وأفعال العباد ،وما جول ي خواطرهم من خر أو ر:
[اأنعام.]٢8 /

فسبحان اللطيـف اخبـر بكـل ظـاهر وبـاطن ،الـذي يعلـم بمـن يتقيـه ظـاهر ًا وباطنـ ًا ،مـن يتقيـه ظـاهر ًا ا

باطن ـ ًا ،ثــم جــازي ك ـ ً
ا بعملــه:

[احجرات.]٢٠ /

وهــو ســبحانه اخبــر امحــيط بجميــع ملكــه  ،الشــاهد جميــع مــا فيــه ،العلــيم بجميــع امخلوقــات

الظـ ــاهرة والباطن ـ ــة:

[املك.]٢٤-٢٠/

وهو سبحانه اخبر الذي أخباره كلها حق وصدق،الذي خر عباده باحق واخر الصدق :
[النساء.]8٠/

واعل ــم ن ـ َـور اه قلب ــك بمعرف ــة أس ــائه وص ــفاته وأفعال ــه  ،أن اح ــق  جع ــل للمعت ــرين ي

خلوقاته غنية عن التفكر ي ذاته ؛ لقصور العقول واأبصار عن إدراك نور جالـه وعظمتـه
وكريائه:

[اأنعام.]٢٠٠/

فسبحان من تعرفه القلوب والعقول بآياته وخلوقاته  ،وتدعوه األسن بأسائه ،وميزه
البصائر عن سواه بصفاته وأفعاله:

[الروم.]١١ /

588

هو الواحد اأحد  ،العليم اخبر بكل يء ،لـه اأسـاء احسـنى ،والصـفات العـى ،ولـيس
لــه شــبيه ي ذاتــه وأســائه وص ـفاته وأفعالــه:

[الشورى.]٢٢/

فسبحان احكيم اخبر بأحوال عباده ،الذي يضع اليء ي موضعه ،وختار له ما يناسبه :
[ آل عمران. ]٢8/

هو احكيم اخبر البصر بـا يصـلح عبـاده ،فيعطـيهم مـا يصـلح أحـواهم ،ويرـف عـنهم مـا

يرهم.

يبسط هذا ،ويقبض عن هذا ،وهو العليم اخبر با يناسب كل خلوق.
فمنهم من تستقيم حاله عى النعمة والغنى  ،ومنهم من تستقيم حاله عى الفقر واابتاء.
هذا لد عيش بعضهم مع فقره وبائه أحسن  ،وقلبه لربه أصفى  ،كلا ربه اه بالباء ازداد له

حب ًا وتقوى ؛ لكال معرفته به:
[اإراء.]٠٠/

 التعبد ه  باسمه اخبر:

اه عــز وجــل هــو العلــيم اخبــر بــا تكنــه الصــدور ،ومــا خفيــه القلــوب ،الــذي يكشــف كــل

خبوء ،ويرقب كل مستور ،ويعلـم الرـ وأخفـى:

[السجدة.]٠/

وابد للعبد أن يعرف ربه بأسائه وصفاته  ،ويتلو كتابه  ،ويستن با جاء عن رسوله ﷺ ؛

ليعرف اخالق من امخلوق  ،واخر من الر  ،واحق من الباطل  ،والنافع من الضار  ،والباقي

من الفاي ؛ ليـقدم عى اليقن من أمره  ،ويواظب عى امروع من عمله :
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[ احديد .] ١٠ /

واعلم أن من م يقدم خر القرآن والسنة بن يديه  ،كان من أمره عى خطر ؛ أنه قدَ م اهوى

عى اهدى:

ﰀ

[القصص.]5٠/

فكــل إيــان وتصــديق ومســارعة إى اخــرات ،والصــر عــى اأقــدار واأحكــام  ،ســببه العلــم

والعمل بخر الوحي:

[البقرة.]١/

وكل جهل  ،أو تكذيب  ،أو تقصر  ،أو جزع  ،أو ظلم  ،أو كـر  ،سـببه اجهـل بخـر الـوحي أو اإعـراض

عنه :

[اجن.]٢٠/

واعلم أن النفس إذا دعوها إى الصر عى طاعة اه  ،وعن معصية اه ،وعى أقدار اه،

واجلد عى عبادة اه  ،بعد تقدم اخر والعلم باه  ،ووعده ووعيده ،أعطتك ذلك من ذاها
بير وسخاء ،لعلمها بأن ما دعوها إليه  ،هو طريق سعادها الواجب عليها سلوكه:

[الشمس.]٢٠-٠/

ومن أجل هذا احتاجت النفوس إى معرفة اخبر  ،ومعرفة خر اخبر احق سبحانه ،

ليتبن ها من تعبد  ،ومن تطيع  ،و ما تصر عليه  ،وما أنواعه  ،وما ثوابه:
[ حمد .] ٢9 /

فــإن م تعــرف ذلــك بــاخر امنــزل ز َل ـت عنــد امحنــة  ،وجـ ــمحت عنــد الصــدمة  ،فهلكــت
وض ـ ـ ــلت وأضـ ـ ـ ــلت:

[النساء.]٢٢5/

واعلم رمك اه أن العليم اخبر يراك  ،فا تفعل ما يسخطه عليك ،ويعلم ميع أحوالك
59٠

ي الروالعلن،فا تبارزه بامعاي،وا لعله أهون الناظرين إليك :
[ق.]٢8-٢6/

واعبد ربك باحب  ،مع كال التعظيم والذل له ،وتق َلب ي ليلك وهارك ي طاعته وعبادته بكـل مـا

رفـك بالعبوديـة ،وهـو الرقيـب القريـب الشـهيد:
حبه ويرضاه ،فهو الكريم الـذي َ
[الشعراء.]١٢9 -١٢8 /

وإن كنت خبر ًا بأحكام الدين فع ِلمها من ا يعلمها ،وانصح جميع اخلق ،واتبع سبيل

امؤمنن  ،تكن من الفائزين:

[آل عمران.]٢٠٤ /
[آل عمران.]5٠/

[الشعراء.]85 -8٠ /

« ال َلهـ َـم لــك أســلمت،وبــك آمنــت  ،وعليــك توكَلــت  ،وإليــك أنبــت  ،وبــك خاصــمت  ،ال َلهـ َـم إ ِي

أعــوذ بع َزتــك ا إلــه إ َا أن ـت أن تض ـ َلني  ،أنــت اح ـي ا َلــذي ا يمــوت  ،واج ـن واإنــس يموتــون »

متفق عليه(.)٢

يا خبر ًا بكل يء  ،يا علي ً
ا بكل يء  ،يا بصر ًا بكل يء  ،يا مالك ًا لكل يء.
اللهم علمنا ما ينفعنا  ،وانفعنا با علمتنا  ،إنك أنت العليم اخبر.

اللهم يا إهي  ،يا من بيده ناصيتي  ،يا علي ً
ا بضعفي ومسكنتي  ،يا خبر ًا بفقري وفاقتي ،

أسألك أن توفر حظي من كل خر تنزله  ،ومن كل رزق تبسطه  ،ومن كل بر تنره  ،ومن كل

خطأ تغفره  ،يا أرحم الرامن.

( )٢متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )٠٠8٠ومسلم برقم ( )١٠٢٠واللفظ له.
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امقالة.XV

احكيم  ..احاكم  ..احكم

قال اه تعاى:

[اجمعة.]٢ /

وقال اه تعاى:

[يونس.]٢٠9 /

وقال اه تعاى:

[اأنعام.]٢٢٤ /

اه  هو احكيم الذي يضـع اليـء ي موضـعه ،ويـتقن صـنع كـل يء بقدرتـه وحكمتـه،
احكيم الذي ا يدخل تدبره خلل وا زلل وا نقص.

وهو سبحانه احكيم ي أقواله وأفعاله  ،الذي يضع اأشياء ي حاها بحكمته ورمته وعلمه،

الذي حكم بن عباده بالقسط والعدل ،النافذ حكمه ي ملكه ،الذي حكم وا معقب حكمه:
[الرعد.]٤٢/

وهو سبحانه املك احق  ،احكيم الذي أحكم امخلوقات واأمور ،ومنعها عن اخروج

عن حكمه ،احاكم القاهر الذي قهر ميع امخلوقات عى مراده ،فدان املك
59١

واملكوت كله حكمه العدل ،وأمره الفصل :
[الزمر.]5-٤/

وهو سبحانه أحكم احاكمن ،الذي كل أقواله وأفعاله وأحكامه ي منتهى احسن ،الذي
حكم باحق والعدل واإحسان  ،الذي ا جور وا يظلم أحد ًا:
[امائدة.]5٠/

وهـو ســبحانه احكـم الــذي ا حكـم أعــدل منــه ،املــك الـذي ا أرحــم منــه ،وا قائــل أصــدق

منه ،الذي سلم له احكم كله ي ملكه العظيم  ،وسلطانه الكبر .
وهو سبحانه العزيز احكيم امحمود عى حكمه ي الدنيا واآخرة.

فهــو احكـم احــق الــذي لــه احكــم القــدري عــى الكائنــات كلهــا  ،الــذي أثــره ميــع مــا خلــق
وذرأ وبــرأ ي العــام العلــوي والســفي:

[الزمر.]6٠-6١/

وهــو احكــم احــق الــذي لــه احكــم الــديني الرــعي  ،الــذي أثــره ميــع الرــائع واأوامــر
والنـ ـ ــواهي اموجهـ ـ ــة إى اإنـ ـ ــس واجـ ـ ــن :

[يوسف. ]٤٠/

وهو احكم احق الذي له احكم اجزائي ي اآخرة  ،الذي أثره الثواب والعقاب للعباد :
[احج.]5٠-56/

فســبحان املــك احــق الــذي لــه اخلــق واأمــر ،واحكــم واحمــد:
[القصص.]٠٠/

واحكيم من أساء اه احسنى التي تدل عى ثبوت كال احكم ه ،وكال احكمة له.
أما كال احكم  :فاعلم أن احكم كله ه وحده ا ريك له  ،فهو الذي حكم بن عباده با
59٠

يشاء  ،ويقي فيهم با يريد ،ا راد لقضائه  ،وا معقب حكمه:
[اأنعام.]5٠ /

وكا أن اه ليس له ريك ي املك ،فليس له ريك ي احكم ،وليس له ريك ي العبادة :
[الكهف.]١6 /

ورب العامن الذي له اأساء احسنى ،والصفات العى ،املك العليم بكل يء ،القادر
رع  ،ويـح ِلل
عى كل يء ،اخالق لكل يء  ،هو الذي يستحق وحده أن يـحكم وي ِ

ويـح ِرم:

[يوسف.]٤٠/

ومـ ــن أظلـ ــم الظلـ ــم ،وأعظـ ــم اجـ ــور ،وأقـ ــبح الفعـ ــل ،أن يسـ ــكن النـ ــاس ي ملـ ــك اه ،

ويــأكلون م ــن رزق ــه ،وجعل ــون احك ــم والتر ــيع لغ ــره م ــن خلق ــه وعبي ــده :
[امائدة.]5٠/

فيجب عى ميع احكام أن حكموا بن الناس با أنزل اه ،وا جوز هم أن يتعدوا حكم

اه الذي رعه إى غره:

[ امائدة .] ٤9 /

ومهمة اخافة إقامة حكم اه ي اأرض ،واحكم بن الناس با أنزل اه من أحكام

وتريعات:

[ص.]١6 /

أما كال احكمة ي خلقه وأمره  :فهو احكيم الذي يضع اأشياء مواضعها ،وينزها

منازها ،فقد خلق اه ميع امخلوقات باحق ،وأوجدها بأحسن نظام ،وأتقنها أحسن

وصوره أحسن تصوير:
إتقان ،وأعطى كل خلوق خلقه الائق به،
َ
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[السجدة.]٠-6/

وأما احكمة ي أمره ورعه  ،فاه هو احكيم احق الذي رع الرائع  ،وأنزل الكتب،

وأرسل الرسل  ،ليعرفه عباده  ،ويعبدوه با رع  ،ومعرفته وعبادته بموجب أسائه وصفاته

ودينه هي مقصوده من خلقه  ،وهي أفضل العطايا منه لعباده  ،وهي أرف اهبات للوصول
إى السعادة ي الدنيا واآخرة:

[الذاريات.]58 – 56 /

ورفها
وقد اجتبى اه هذه اأمة ،وخصها بأفضل الرسل ،وأحسن الكتب ،وأكمل الرائعَ ،

كاأنبياء بعبادة اه والدعوة إليه إى يوم القيامة:

[ امائدة .] ٠ /

واعلم بأن احكيم احق سبحانه رع لعباده كل خر ومصلحة.

فأخبــاره ي كتابــه احكــيم مـأ القلــوب توحيــد ًا  ،وإيانـ ًا  ،ويقينـ ًا  ،وعلـ ً
ا بــاه وأســائه وصــفاته ،
وتعظـ ــي ً
ا للـ ــرب  ،وحبـ ــة ه  ،ومـ ــد ًا لـ ــه ،وذاً ل ـ ــه :
[هود.]١-٢/

وأوام ــره الر ــعية كله ــا من ــافع ومص ــالح تثم ــر اأخ ــاق احس ــنة ،واأع ــال الص ــاحة ،وتزك ــي

النفوس بالطاعات :

[اممتحنة.]٢٠/

ونواهيــه كلهــا موافقــة للعقــول والفطــر الســليمة ،فهــو العلــيم احكــيم الــذي م ينــه النــاس إا عــا

يرهم ي دينهم  ،وأبداهم  ،وعقوهم  ،وأخاقهم  ،وأعراضهم.

فلله احمد أن رع لنا أحسن الرائع بأحسن الكتب ،وأرسل ها إلينا سيد الرسل ﷺ :

[امائدة.]٢6-٢5 /

وسبحان القادر احكم الذي أظهر حكمته ي خلوقاته  ،وأفعاله  ،وآياته  ،وأحكامه.
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وشهدت العقول بحكمة احكيم عزوجل،با شهدته ي ملك وملكوت اجبار  ، وخ َرت
ساجدة لعظمته وجاله وكريائه،وعظيم إحسانه،وعظمة ملكه:

[ آل عمران .] ٢8 /

فتدبر رمك اه حكمة أحكم احاكمن ي خلوقاته العظيمة  ،وآياته العجيبة ،ترى ببرك
وبصرتك رب ًا حاك ً
ا حكم كل يء  ،وأحكم كل يء ،وأقام اأمر كله به ي الدنيا واآخرة ،فا
ظلم وا جور ي أحكام احكيم : 

[ اأعراف .]5٤ /

وانظر إى حكمة العزيز احكيم ي خلق السموات واأرض  ،وما فيهن وما بينهن من

امخلوقات  ،واأفاك  ،والتدبرات،لد ما يبهر العقول واألباب من عجائب امخلوقات ،

واآيات الساطعات  ،الدالة عى عظيم قدرة اجبار  ،وحكمة أحكم احاكمن  ،بإحكام

متقن  ،وتدبر عجيب  ،وحكم مستمر:

[ال قر ١/

].

فسبحان من خلق العام كله عى طبقاته  ،وخلق الوجود كله من اخر والر عى درجاته

ودركاته  ،من اجاد  ،إى النبات  ،إى احيوان  ،إى اإنسان :
[الزخرف.]85-8٤/

خلق احكيم ذلك كله بحكمة تبهر العقول  ،وحكم قاهر خضع له كل خلوق :
[الزمر. ]6٠-6١/

وهو احكيم الكريم الرحيم الذي وصل أفعاله امحكمة  ،وخلوقاته امتقنة بالرعة

امنزلة ؛ ليعرف خلقه أنه العظيم الذي ا أعظم منه  ،العليم الذي ا أعلم منه  ،القادر الذي ا
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أقدر منه  ،الرحيم الذي ا أرحم منه  ،احكيم الذي ا أحكم منه :
[الطاق.]٢١/

واعلم رمك اه أن من رزقه اه بر ًا وبصرة  ،رأى ي ملكوت السموات واأرض من
عجائب اخلق  ،وأنواع امخلوقات  ،ودوام التريف والتدبر  ،ما يبهر العقول  ،ويك ّل دونه

النظر  ،وينحر دونه البر  ،ويري عى الوصف  ،ما ا تدرك كنهه العقول  ،وا حيط به
سوى من كتبه ي اللوح امحفوظ :

[لقان. ]٢٢-٢٠/

وزوجها
فسبحان الرب القادر احكيم الذي برأ الرايا  ،وفطر الفطر  ،وركَب اأجسام َ ،

باأرواح  ،فصارت حية تشهد لرها بالوحدانية  ،وتقوم له بالعبودية  ،وتسبح بحمد رها ميتة

أو حية :

ﮜ

[احج.]٢8/

وسبحان القادر احكيم الذي اختزن ميع الرايا ي اأرزاق  ،واختزن اأرزاق ي اأسباب ،

واختزن اأسباب ي اإرادات  ،واختزن اأرواح ي اأجسام  ،واختزن الثار ي اأشجار،
واختزن امعاي ي األفاظ  ،واختزن الكل ي خزائن السموات واأرض  ،وأخرج الكل من

غيابات علم عام الغيوب :
[ اأنعام .]59 /

وسبحان العي العظيم الذي خلق العام كله باحق وللحق ،ور َكب العاي عى السافل ،واستودع

السافل ي العاي ،ومأ ملكه العظيم بالعوام التي ا حصيها إا من خلقها ،وأحاط ذلك كله

بكرسيه الكريم ،وعرشه العظيم :
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[ق. ]٢٢-6/

واه عي عظيم كبر ،حيط بكل يء  ،استوى عى العرش برمته  ،حي قيوم يفعل ما يشاء
بقدرته  ،وحكم ما يريد بمشيئته  ،عليم خبر بجميع ما ي ملكه وملكوته:

[البقرة . ]١55 /

انظــر رمــك اه إى ربــك اخــاق العلــيم  ،القــادر عــى كــل يء ،كيــف خلــق امخلوقــات،

صورها عى غر مثال  ،فأحسـن التصـوير ،وقـدَ ر فأحسـن التقـدير ،ثـم أخـرج مـا قـدَ ر ،
وكيف َ

عى سـواء مـا قـدَ ر  ،بـا كلفـة وا عنـاء:
[القمر .]5٠-٤9 /

صور  ،وما أحكم
فتبارك اه رب العامن ما أعظم ما خلق  ،وما أعجب ما أبدع  ،وما أحسن ما َ

ما صنع:

[احر.]١٤/

ثم انظر كيف أحيا احي القيوم اخلق بقدرته،ومعهم بحكمته،أنه القادر عى كل يء ،

احي الذي ا يموت  ،احي الذي حيي ويميت.

فلبقائه  أفناهم ،فكل يء هالك إا وجهه  ،وحياته  أمـاهم  ،وحياتـه أحيـاهم  ،فـا
يموت ــون ي ــوم القيام ــة أب ــد ًا ،فاس ــتغفر ل ــذنبك :
[الفرقان .]58 /

ولعــزه  أذل اخليقــة قاطبــة ،ثــم لعــزه يعــز مــن أطاعــه ي الــدنيا واآخــرة فــا يــذلون أبــد ًا:
[امنافقون .]8 /

فسبحان اه ما أعظـم قدرتـه وحكمتـه ،هـو احكـيم اخبـر الـذي خلـق اخليقـة كلهـا بـاحق

وللحق،الذي هو الدين القيم.

نر احكيم العليم ذلك احق ي أمشاج العام كله بقدرته  ،وأفرغه ي قالب اموجودات كلها
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بحكمته ،وهدى ك ً
ا لـا خلقه  ،فهو قائم يشهد لربه بالتوحيد ،ويعبده بالتسبيح والتحميد:
[اإراء . ] ٤٤ /

ثم أرسل احكيم العليم رسله بالدين القيم إى أهل اأرض  ،وأنزل كتبه  ،ورع رائعه،
ودعا الكل إى ذلك  ،ور َغب ي اإيان  ،وحذر من الكفر :
ﰀ

[النساء.]٢٠٠/

ثم آمن م نْ علم اه أنه يؤم ن ،وكفر من علم اه أنه ا يؤمن:
[ اإنسان . ] ٠٢ – ١9 /

فسبحان احكيم القادر  ،الفعال ما يشاء ،ا راد لقضائه  ،وا معقب حكمه.
يبسط ويقبض ..ويعزل ويذل ..ويرفع وخفض ..ويكرم وهن  ..ويعطي ويمنع  ..ويرتق
ويفتق ..وحيي ويميت ..وهدي ويضل:
[الزمر . ]6/

وسبحان احكيم العليم الذي خلـق اجـي واخفـي ،والكبـر والصـغر ،والطويـل والقصـر،

والرط ــب والي ــابس ،واجام ــد والس ــائل ،واحل ــو وام ــر ،وال ــذكر واأنث ــى ،واللي ــل والنه ــار،

والن ـ ـ ـ ـ ــور والظ ـ ـ ـ ـ ــام  ،واإن ـ ـ ـ ـ ــس واج ـ ـ ـ ـ ــان :

[الذاريات. ]٤9/

وســبحان القــوي القــادر الــذي خلــق العــرش والكــري  ،وخلــق الســموات واأرض  ،وخلــق

الدنيا واآخرة  ،وحكم الكل بقهره وجروته.

فتبارك اه رب العامن  ،وأحسن اخالقن  ،وأحكم احاكمن.
ثم تأمل رمك اه،كيف جازى الغني الكريم امطيعن عى اختاف طاعاهم وكثرها،با
يقابــل ذلــك وزيــادة مــن الكــريم:
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[السجدة .]٢٠ /

وكيــف جــازى القــوي العزيــز العصــاة عــى اخــتاف معاصــيهم وكثرهــا بــا يقابــل ذلـك جــزا ًء
وفاق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًا:
[ النساء .]56 /

واعلم أن من حكمة احكيم العليم ما أظهر من احكمة  ،وخص ها من شاء من عباده .
و احكمة هي إصابة احق ي اأقوال واأعال ،وهي من أعظم النعم التي خص اه ها

من يشاء مـن عبـاده :

[البقرة .]١69 /

ومن حكمته سبحانه ما استودع ميـع امخلوقـات مـن امنـافع وامضـار ،وهدايتـه إياهـا ل ـا

قدره ها ،واستعاله إياها لـمـا فطرها عليه.

فامائكـة يعبــدون رهــم  ،ويســبحون بحمــده  ،ويــدبرون أمــره  ،وأعاهــم ا حصــيها إا اه ،فهــم
النازعــات  ،وامقســات أمــر ًا  ،واملقيــات ذكــر ًا  ،والصــافات صــف ًا ،وامــدبرات أمــر ًا  ،والتاليــات
ذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ًا:

[اأنبياء.]١٠–٢9/

واأنبياء والرسل عليهم الصاة والسام ي عبدون رهم با جعل فيهم من القول باحق ،
والعمل به،والدعوة إليه،والصرعليه،وأتباعهم من امؤمنن كذلك:

[ البقرة . ]٢5١– ٢5٢ /

واستخرج سبحانه حكمته ي الصنع عى أيدي أهل الراعة من عباده  ،با هداهم إليه من

إتقان الصنع  ،وقوة الفكر ،وغرائب الصناعات كلها :
[اأنبياء.]8٠-٠9/

فسبحان احكيم الذي أحكم اأمور با يبهر العقول  ،من عجائب امخلوقات ،وحسن
6٠٠

التدبرات  ،وحكم امخلوقات  ،وقهر الكائنات :
[الفتح.]٠/

وما كان من السفه من بعض اخلق  ،من الزور والبهتان ،وااستهزاء باه وآياته ورسله ،ورد
احق ونحو ذلك ما خالف احكمة ،فهو سبحانه احكيم ي كل ذلك ،علمه وقدَ ره وأذن

بوقوعه  ،ثم أظهره من فاعلن له  ،وأراد وقوعه منهم  ،وهم اموصوفون به بفعلهم له ،
وحبتهم له  ،فيجزون عليه جزاء مثله حق ًا وعداً :

[النساء.]٢١٤-٢١٠/

فكل فعل منوط بفاعله  ،والفعل يضاف إى فاعله  ،ا إى العام به  ،القادر عليه ،مع كونه غـر
واقع منه.

بل الرب عز وجل حب اإيان والطاعات  ،ويسخط الكفر والفساد ويكرهه  ،وا
حبه وا يرضاه:

[الزمر.]٠/

واعل ــم أن اه  ل ــه اأس ــاء احس ــنى  ،والص ــفات العـ ـى  ،وأفعال ــه كله ــا ح ــق وع ــدل ورم ــة

وحكمة وإحسان.

هـو املـك الـذي يغضــب ويـرى ..وحـب ويكـره ..ويعفــو وينـتقم ..ويثيـب ويعاقـب ؛ أنــه
احكــيم الــذي يغضــب عــى مــن عصــاه ،ويــرى عــى مــن أطاعــه ،وحــب امــؤمنن ،ويكــره

الكافرين ،ويرحم امسرمن ،ويبطش بمن أسخطه.

وفعلــه ذلــك كلــه حكمــة ورمــة  ،وإليــه يرجــع اأمــر كلــه  ،وهــو احكــيم اخبــر :
[التن. ]8-٠/

وه ــذا خل ــق اه إبل ــيس أعاذن ــا اه من ــه  ،واب ــتى امائك ــة بالس ــجود آدم ﷺ  ،فس ــجد امائك ــة
6٠٢

امتثاا ً أمر رهم فنجوا ،واستكر إبليس عن السجود فهلك.
ثــم ســأل إبلــيس ربــه النظــرة فأمهلــه  ،وأقطعــه وذريتــه كــل عمــل لــيس بصــالح ،وكــل مــا هــو بخــاف

احكمة ،وما ي ظهوره سفه ي حـق مـن فعلـه مـن الكفـر والرـك وامعـاي إمـام كلمتـه فـيهم،
وإقامـ ـ ـ ــة عدلـ ـ ـ ــه علـ ـ ـ ــيهم :

[ البقرة . ] ٠٤ /

فلــا طــرده اه ولعن ـه وأنظــره  ،عــزم عــى إغــواء آدم وذريتــه:

[ اأعراف . ] ٢8 – ٢5 /

وما زال الشيطان يكيد لبني آدم حتـى اتبعـه أكثـرهم:
[سبأ . ] ١٠ /

فــإبليس وذريتــه أهــل اابــتاء وامحنــة لبنــي آدم ،وقــد أمرنــا اه بعداوتــه ،وحــذرنا مــن طاعتــه

بقول ــه:

[ فاطر .]6 /

فســبحان مــن خلــق خلقـ ًا للجنــة وبعمــل أهــل اجنــة يعملــون ،ثــم إليهــا يصــرون ،وخلــق خلقـ ًا للنــار

وبعمل أهل النار يعملون ،ثم إليها يصرون.

واه أعلم حيث جعل رسالته،ومن يسـتحق ثوابـه وعقابـه:

[املك.]٢٤/

واعلم رمـك اه أن اه خلـق اجنـة والنـار ،وكـل بنـي آدم مقسـومون عـى الـدارين كـا ي قبضـتيه
الكريمتن  ،كا قال ﷺ  « :إ َن اه ع َز وج َل قبض قبض ًة بيمينه،وقال :هذه هذه  ،و ا أ بـاي ،

وقبض قبض ًة أخرى بيده اأخرى ج َل وعا  ،فقال  :هذه لـهذه  ،وا أباي» أخرجه أمد (.)٢
( )٢صحيح  /أخرجه أمد برقم (. )٢٠59٠

6٠١

فابد إذ ًا من طريقن  ،أمر اه بأحدما  ،وهى عن اآخر  ،وإذا كان كذلك فابد للناس من

طاعة وعصيان  ،والطاعة حكمة  ،ظاهرها وباطنها ،وامعصية ظاهرها سفه ،وباطنها حكمة :
[النحل.]9٠/

واعلــم أن كــل مــا ي العــام مــن خلــق وأمــر وحــال ابــد مــن وجــوده ،واه يمحــو منــه م ـا يشــاء

وي ـ ـثبت  ،وه ــو احك ــيم العل ــيم :
[الرعد.]٠9-٠8/

فلو نقص سفه السفهاء من العام لغلـب عـى الظـن أن فاعلـه كأحـد امطبوعـات مثـل النـار ا
توجد إا حرقة ،وكالثلج ا يوجد إا مرد ًا ،وكالثقيل يسفل ،وم تتم احكمـة مـن اخلـق ،
وم حصل التمييز بن احق والباطل .

فسبحان احكيم العليم الذي أوجـد اليـء وضـده ،وخلـق الـزوج وزوجـه ،وخلـق كـل يء
فقــدره تقــدير ًا ،ثــم قــدم وأخــر ،ورفــع وخفــض ،وأعـ َـز وأذل ؛ ليظهــر لعبــاده قدرتــه ي خلقــه،

وحكمته ي أمره:

[ الذاريات . ] ٤9 /

وعن أي هريرة  قال  :قال رسـول اه ﷺ  « :لـو م تـذنبوا لـذهب اه بكـم  ،ول ـجاء بقـوم يـذنبون

فيستغفرون اه فـيغفر هم » أخرجه مسلم (.)٢

وسبحان من لـه اأسـاء احسـنى ،والصـفات العـى ،وبحكمتـه قـدَ ر مقتىـ تلـك اأسـاء
والصــفات أعــااً  ،وخلــق هــا عــاملن  ،ثــم اســتعملهم فيهــا  ،وقــد ســبق الكتــاب بكــل خلــق

وعمل ،ثم يلحق العاملن بخواتيم أعاهم ،فيهدي سبحانه هذا  ،ويضل هذا ،وينعم عى هذا ،

ويبــتي هــذا ،وحفــظ هــذا  ،ويفــتن هــذا ،ثــم اأعــال بــاخواتيم :ﯿ
[اأنبياء .]٠5 /

الرجل ليعمل عمل أهل اجنَة فيا
وعن سهل بن سعد الساعدي  قال  :قال رسول اه ﷺ  « :إ َن َ
الرجـل ليعمـل عمـل أهـل النَـار فـيا يبـدو للنَـاس وهـو مـن أهـل
يبدو للنَاس وهو مـن أهـل النَـار  ،وإ َن َ
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١٠٤9

6٠٠

اجنَة » متفق عليه (.)١

واه  حكــيم علــيم أوجــد اخــر كلــه بنفســه لنفســه  ،وأحبــه ورضــيه مــن عبــاده ،ووعــد
علي ــه اجن ــة  ،وأوج ــد الرـ ـ كل ــه بقدرت ــه ا لنفس ــه ،ب ــل بحكمت ــه ومشـ ـيئته :

[التغابن. ]٢٢/

فاتصف سبحانه با أوجده بنفسـه لنفسـه ،وتنـزه عـا م خلقـه لنفسـه مـن الكفـر وامعـاي،

وتوعد العاملن به بالنار.

فمن وفقه اه ما تس ـ ـمى به  ،واتصف به  ،ساه اه به  ،ووصفه به  ،وساه بأساء طيبة

من أسائه  ،ومدحه  ،وأكرمه  ،وأوصله إليه :

[اأحزاب.]٠5/

ومن أت بع نفسه وعمله ما تنزه عنه ربه  ،ورضيه اس ً
ص له  ،وضـل
ا ووصف ًا لنفسه  ،انقطـع و ـ

عن ربه  ،وخالف سبيله  ،فكان ي الذلـة واخرـان:

[الرعد .]١5 /

فــا إلــه إا اه مــا أجهلنــا بحكمــة أحكــم احــاكمن ،ومــا أظلمنــا أنفســنا مــن بــن العــامن،

فنستغفر اه ونتوب إليه مـن اجهـل والتقصـر :
[الرعد.]٢9/

واعلــم أن اه هــو اخــالق القــادر احكــيم الــذي خلــق آدم بيــده  ،ونفــخ فيــه مــن روحــه ،وع َلمــه

اأســاء كلهــا  ،وأســجد لــه مائكتــه  ،وغــرز فيــه وي ذريتــه معرفتــه وتعظيمــه  ،حــن أحرــهم
ميع ـ ًا صــور ًا ي اهــواء كاهبــاء  ،وأخــذ علــيهم اميثــاق ،وشــهدوا لــه بالربوبي ـة  ،ثــم ردهــم ي

غيبه عى ما سبق ي علمه.

( )١متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم (  ، ) ٤١٠١ومسلم برقم (. )٢٢١

6٠٤

ثم استخرجهم بعد ذلك من ظهر أبيهم آدم ﷺ كالذر ،فأقروا له بالربوبية  ،وشهدوا عى

أنفسهم بذلك كا قال سبحانه:

[ اأعراف . ] ٢٠٠– ٢٠١ /

ثم ردهم سبحانه إى صلب أبيهم ،فكانت هذه أظهر من تلك.
ثم أخرجهم بعد ذلك منه نس ً
ا بعد نسل إى هذه احياة الدنيا  ،ومـن صـلب إى صـلب عـى
مر القرون ،واستعملهم بدينه بأمره وهيه  ،فكانت هذه احياة أظهر كثر ًا من اأولين.
ثم يميته م بعـد هـذه احيـاة الـدنيا ،ومـوهم بعـد هـذه احيـاة أقـرب إى احيـاة مـن اموتـة التـي
كانت قبلها  ،حن ردهم إى صلب أبيهم آدم ﷺ .

فهم ي هذه اموتة حسون بعذاب القر ونعيمه  ،ويعرضون عى منازهم ي اجنة أو النار ،بل

منهم أحياء وهم اأنبياء والشهداء:

[ آل عمران . ] ٢٠٠– ٢69 /

وحياة البعث امستقبلة أتـم وأكمـل وأبقـى مـن حياتنـا اليـوم ،والنـاس فيهـا صـنفان:
[ الشورى .]٠ /

فإذا كان يوم القيامة بعث اه اموتى من قبورهم للحياة الدائمة الكرى ،وشهدت الشواهد،

ونطقت الصوامت ،وحق احق ،وحان احساب:
[التغابن. ]8-٠/

ويوم القيامة ميقات الفصل بن اخائق :
[الزلزلة.]8-6/

فسبحان املك احق الـذي حكـم بـن عبـاده بـاحق  ،العـي العظـيم ي خلقـه وأمـره ،وحكمـه
6٠5

وعدله  ،وبره ورمته  ،وكريائه وعظمته  ،وأسائه وصفاته.
واعل ــم رم ــك اه أن س ــنة اه ي اخل ــق بالت ــدريج  ،ك ــا خل ــق آدم ﷺ وغ ــره م ــن اج ــاد

والنبـات واحيـوان  ،كالسـنة ي تنفيـذ اأمـر النـازل مـن فـوق العـرش مـن الـرمن ،حـن ينـزل
امائكة بالروح من أمره  ،عى من يشاء من عباده ،فتدور به دوائر التنفيذ عى سنته اجارية

ي اإجاد واخلق.

فرب أمر يومه مسون ألف سنة  ..ورب أمر يومه ألف سنة  ..ورب أمر يومه سنة..

ورب أمر يومه شهر ..ورب أمرحصل بأرع من طرفة عن:

[القمر.]5٠-٤9/

فاه  له سنة جارية ي خلقه وأمره ،ولـه قـدرة خارقـة يفعلهـا إذا شـاء ؛ لرفـع اأبصـار والبصـائر
م ـ ــن امخل ـ ــوق إى اخ ـ ــالق :

[ يس. ]8٠– 8١ /

فسبحان املك احق  ،رب العرش العظيم ،الكريم الذي يعامل عباده معاملة اأكفياء،
ويثيبهم ثواب اممتنن عليه  ،جزي بالسيئة مثلها أو يعفو عنها ،وجزي باحسنة عر

أمثاها  ،إى سبعائة ضعف ،إى أضعاف مضاعفة ا يعلمها إا هو:
[التغابن.]٢8-٢٠/

فا أغناه وما أكرمه  ،إنه يشري من امؤمنن أنفسهم وأمواهم وهم له عبيد  ،ويعطيهم ها اجنة ،
ويثمنهم برضاهم عنه رضوانه عليهم :

[التوبة .]٢٢٢/

وكا يعاقب عى ما لو شاء لعصم منه  ،كذلك يثيب عى ما إليه هدى  ،وهو احكيم العليم:
6٠6

[غافر ، ]6١-6٢/فسبحان اه وبحمده الذي

عدل فيا بينه وبن عبيده.

فأوجــد خلقـ ًا مــن خلقــه ي ســاواته وأرضــه يوحدونــه ويطيعونــه  ،ويســبحونه  ،وحمدونــه
بمحامده التي هو أهل ها.

وأوج ــد احك ــيم أيض ـ ًا خلقـ ـ ًا م ــن خلق ــه ي أرض ــه يكف ــرون ب ــه  ،ويك ــذبون علي ــه  ،ويعص ــون
رسله ،ويصفونه با ا يليق بجاله ،وهو مع ذلك يعافيهم ويرزقهم.

بل تراه  ينتقم لعباده ي الدنيا بعضهم من بعض بنر امظلوم  ،وإهاك الظام أكثر ما
ينتقم لنفسه من أرك به  ،وعى أمره  ،وربا عجل اانتقام لنفسه  ،وربا أ َخر امظام إى

يوم القيامة  ،فينتقم لنفسه ولعباده هناك:

[إبراهيم.]5١-٤٠/

وربا وضع انتقامه ي بعض امواطن،وعفا لعباده عنه،وا يرك مظام العباد فـيا بيـنهم ،

وسـ ب ق رمت ـ ــه غض ـ ــبه :
وه ـ ــذا كل ـ ــه م ـ ــن فض ـ ــله  ،ـ
[احر.]١١/

وعن أي هريرة  أن النبـي ﷺ قـال « :مَـا خلـق اه اخلـق كتـب ي كتابـه  ،فهـو عنـده فـوق
العرش  :إ َن رمتي تغلب غضبي » متفق عليه (.)٢

فانظر رمك اه إى عدل ربك  ،وحسن معاملته  ،وكريم عفوه  ،ولطيف تدبره  ،وسعة

رمته  ،وعظيم إحسانه :

( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم (  ) ٠٤١١ومسلم برقم ( )١٠٢5واللفظ له .
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[طه.]8-5/

فســبحان املــك احــق الــذي مــأت كــل يء عظمتــه ،وقهــرت كــل يء عزتــه ،وأحاطــت بكــل

يء قدرت ــه  ،وأحىـ ـ ك ــل يء علم ــه  ،وبل ــغ ك ــل يء لطف ــه  ،ووس ــعت ك ــل يء رمت ــه:

[غافر.]8 –٠/

اخلق كلهم عبيد له ،وهم ميع ًا ي قبضته ،وحياهم ومـوهم بيـده ،وكلهـم يعيشـون ي عـز

ملكه ،وقهر سلطانه  ،وسعة رمته  ،وسابغ نعمه .

فا أحكمه  ،وما أكرمه  ،وما أرمه بعباده  ،ا إله غره  ،وا رب سواه.
ا إله إا اه كيف ينكره من جبله عى معرفته  ،وأشهده عى ربوبيته  ،وكيف يكابره من قد

قهره بملكه وسلطانه  ،وكيف يعجزه من ناصيته بيده  ،وكيف يستنكف عن عبادته من هو

عبده وملكه :

[احديد.]٢٠-٢6/

وكيف يعبد من دونه من بقاؤه وفناؤه بيده:

[ احج . ] ٤6 /

فسبحان املك العظيم  ،الذي عام السموات واأرض  ،وعام الليل والنهار  ،وعالـم الدنيا

واآخــرة  ،شــعبة مــن ســلطانه  ،وخــزائن الســموات واأرض شــعبة مــن نعمــه التــي ا تعــد وا

حى ـ ـ ـ :

[اأنعام.]٢٠١/

م خلق احكيم العليم شيئ ًا ما خلق حاجة به إليه  ،وإنا خلقه ليبن به كال علمه

وليعر ف الناظرين بذاته وأسائه وصفاته وأفعاله ،ول تدين اخائق كلها لعزته ،
وقدرته ،
ِ
ولتعنوا الوجوه كلها لوجهه،ولتسبح النفوس بحمده:
6٠8

[ الطاق . ] ٢١ /

 التعبد ه  باسمه احكيم:

اعلم رمك اه أن أسعد الناس من آمن باه  ،وري بحكم أحكم احاكمن وس َلم أمر

رب العامن  ،واستقام عى التوحيد والدين:

[فصلت.]٠١-٠٠/

واه ســبحانه هــو احكــيم الــذي لــه احكمــة التامــة  ،اح كــم الــذي ا أحــد أحكــم منــه ،

احــاكم الــذي يملــك خــزائن احكمــة  ،الكــريم الــذي وهــب احكمــة لكــل حكــيم  ،وكــل

حكمة وأحكام ي العـام فمـن آثـار حكمتـه وح كمـه:

[اجاثية. ] ٠٠ – ٠6/

واعلم رمك اه أن احكمة أج ّل يء يكرم اه به عبده .
واحكمة من حيث العلم  :هي معرفة اه عـز وجـل بأسـائه وصـفاته وأفعالـه  ،واحكمـة مـن حيـث

الفعل  :هي جـ ـ ـمع اأضداد  ،وقـ ـرن امتعاصيات بحسن التدبر.

وأصل احكمة  :إصابة الصواب  ،وموافقة احق  ،والعدل ي القول والعمل.
واحكيم من وضع اليء ي موضعه  ،وتزكى باإيان والتقوى  ،وسـلك باليرـى منـه مسـلك

اليمن ــى  ،وز ّم العر ــى بالير ــى  ،وق ــدَ م اأحس ــن ع ــى احس ــن :

[لقان.]٢١/

السـ ـن َية العلي ــا ،
فاجته ــد رم ــك اه ي طل ــب احكم ــة  ،فه ــي اج ــوهرة العظم ــى  ،واهب ــة َ

وتعرفهـا حـق واجـب عـى أوي األبـاب  ،وفــرض ازم عـى مـن رغـب ي الزلفـى إى ربــه ،
وحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن امـ ـ ـ ـ ـ ـ ــآب :

[حمد.]٢9/

6٠9

الريــب  ،ويعــرف هــا العبــد
ومــن أراد اه بــه خــر ًا آتــاه احكمــة التــي ت ـذهب الشــك  ،وتـجل ـِي َ
احق من الباطل  ،واخر من الر  ،واهدى من الضال .

واحكمة احق هي معرفة اه  بأسائه وصفاته وأفعاله ،وهي أصل الفضائل واخرات
وامعارف ،وتلك جوهرة ثمينة  ،خص اه ها من يزكو ها من يشاء من عباده:
[ البقرة . ] ١69 /

وباحكمــة يــزداد النــور ي القلــب ،ويصــح اإيــان ،وحصــل اليقــن  ،ويكمــل العلــم  ،ويــتم

الرور  ،وحصل حاوة الطاعة  ،ولذة العبادة .

فاســتوفز نفســك ي طلبهــا  ،وخــذ منهــا حظــك  ،واســتجزل مــن أقســامها قس ـمك:
[ العنكبوت . ] 69 /

واعلم أسعدك اه ي الدارين أن من حكمة من حكم العامن أن خـص مـنهم مـن شـاء بـا

شاء  ،ويقلب أحواهم كا شاء :

فرــاء وراء ..وشــدة ورخــاء  ..وســلم وحــرب ..وأمــن وخــوف ..وقــوة وضــعف  ..وعافيــة

وباء  ..وصحة ومرض  ..وغنى وفقر ..وخصب وجدب.

يفعل احكيم سبحانه ذلك كله لربيهم ا ليعذهم  ،وا لزيادة أدب  ،أو إراف ي نصـب ،

ليعرفهم احكـيم احـق بأسـائه احسـنى  ،وصـفاته العـى  ،ليعبـدوه
أو تعذيب أو انتقام  ،بل ِ
ويسألوه وحده بمقتى تلك اأساء والصفات .

فهو الرحيم الذي يملك الرمة وحب من يسأها  ،وحب من رحم ها .
وهو الرزاق الذي يملك الرزق وحب من يطلبه وحب من ينفقه .
وهــو الشــاي الــذي يملــك الشــفاء وحــب م ــن يســأله  ،وهــو امــؤمن الــذي يملــك اأم ــن
وحب من يسأله وحب من ينره :

[اأعراف. ]٢8٠ /

6٢٠

فاجتهد ي توحيد ربك بأسائه وصفاته ،وتع َبد ه بمقتضاها ،وادعه ها تكن رباني ًا.

فهو التواب الذي حب التوبة  ،وحب التائبن ،امحسن الذي حب اإحسان ،

وحب امحسنن ،الكريم الذي حب الكرم وكل كريم  ،امؤمن الذي حب اإيان ،
وحب امؤمنن :

[آل عمران.]٠9/

وإياك والتواي ي اأمر ،والتفريط ي العمل ،وترك ما حب الرب.
أســأل اه الكــريم الــذي ا خيــب مؤ ِملــه ،وا ي ـحرم ســائله ، ،وا يقطــع رجــاء مــن رجــاه  ،أن
يعيننا وإياك عى ذكره  ،وشكره  ،وحسن عبادته  ،وأن يغفر ذنوبنـا  ،وأن يعصـمنا ميعـ ًا مـن
الرور والفتن ،والتسويف والكسـل :
[اأعراف.]١٠/

وأســأله أن ا جعلنــا مــن ملكــه الطمــع ،واســتهواه اجــبن ،وأرداه اهــوى ،وأغــواه الشــيطان،
وحـ َـره العمــى:

[ البقرة.]٢6/

فاتق اه با أسداه إليك من النعم  ،وعلمك ما م تكن تعلم

[النساء.]٢٢٠/

فـإذا آتـاك احكـيم احكـم واحكمــة

[ ص. ]١6/

وارف أوقاتــك وأموالــك وأنفاســك ي مرضــاة م ـن أنعــم هــا عليــك  ،وأعــط كــل ذي حــق

حقه ،فلك حقوق ،وعليك حقوق.

عن عبد اه بن عمرو  أن رسول اه ﷺ قال لـه « :إ َن جسـدك عليـك ح ّقـ ًا  ،وإ َن لعينـك عليـك
6٢٢

ح ّق ًا  ،وإ َن لزوجك عليك ح ّق ًا  ،وإ َن لزورك عليك ح ّق ًا » متفق عليه (.)٢

وأحكم ميع أمورك فيا بينك وبن اه ،وفيا بينك وبن خلق اه ،وسارع إى اخرات ،
وسابق ي الفضائل والطاعات  ،تسبق إى أعاي اجنات:
[ احديد .]١٢ /

وافعــل اخــر وع ِلمــه  ،ودل النــاس عليــه ،ور ِغ ـبهم فيــه  ،وابــدأ بأهلــك وعشــرتك وجرانــك:
[ لقان . ] ٢٠ /

واحذر مام احذر عدوك من اأخـاق السـيئة  ،وعـدوك مـن شـياطن اإنـس واجـن ،وعـدوك مـن

اأعــال امحرمــة واخبيثــة  ،واعتصــم بــاه وحــده يكفيــك رهــم وقــل:
[التوبة. ]٢١9/

وتوجه إى ربك الصمد ي ميع أمورك ،فهو احـاكم ي خلقـه وحـده خلقـ ًا وتـدبر ًا ،قضـا ًء
وقـ ــدر ًا ،وهـ ــو احـ ــاكم فـ ــيهم بـ ــأمره وهيـ ــه ،وثوابـ ــه وعقابـ ــه:
[ مريم . ] 65 /

وتدبر كتاب ربك احكيم ،وقرآنه العظيم ،فهو كتابه الكريم ي بركاته ،احكيم ي أسلوبه ،
احكيم ي بيانه ،احكيم ي تريعه وأحكامه ،احكيم ي وعده ووعيده:
[ هود . ] ٢ /

فتع َلمه وع ِلمه واعمل به تكن من الربانين :
[ آل عمران . ] ٠9 /

[ آل عمران. ]5٠/
[ الشعراء . ] 85– 8٠ /

( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم (  ) ٢9٠5واللفظ له  ،ومسلم برقم (. )٢٢59

6٢١

« ال َله َـم ر َب جرائيـل ،وميكائيـل ،وإرافيـل ،فــاطر السـموات واأرض ،عال ـم الغيـب و َ
الشــهادة،

أنــت ت ـحكم ب ـن عبــادك فــيا كــانوا فيــه ختلف ـون ،اهــدي ل ـا اختلــف فيــه مــن اح ـ ِق بإذنــك ،إ َنــك

هدي من تشاء إى راط مستقيم » أخرجه مسلم (.)٢

يــا مــن بيــده ملكــوت كــل يء  ،يــا أحكــم احــاكمن  ،يــا خــر الــرازقن  ،يــا رب العــامن ،اغفــر لنــا
وارمنا برمتك يا أرحم الرامن.

ا  ،وقلب ـ ًا خاش ــع ًا  ،ولســان ًا ذاكــر ًا  ،وعم ـ ً
اللهــم إنــا نســألك إيان ـ ًا كــام ً
ا صــاح ًا  ،وحــااً طيب ـ ًا ،
ونسألك الفوز باجنة  ،والنجاة من النار  ،يا وي الصاحن.
اللهم إنك عفو كريم حب العفو فاعف عنا يا أرحم الرامن.

امقالة.XVI

امجيد

قال اه تعاى:

[هود.]٠٠/

مجـ ـد بالعظم ــة والكري ــاء ،
اه  ه ــو امجي ــد بأس ــائه احس ــنى  ،وص ــفاته الع ــى ،امجي ــد ال ــذي َ
واجال واجال :

[طه.]8/

وهو سبحانه امجيد  ،الذي له املك واملكـوت ،ولـه اخلـق كلـه  ،ولـه اأمـر كلـه  ،العظـيم
الــذي ا أعظــم منــه  ،الكبــر الــذي ا أكــر منــه:

[املك.]٢/

وه ــو س ــبحانه امجي ــد الق ــادر ع ــى ك ــل يء  ،واس ــع الرم ــة وامغف ــرة  ،جزي ــل العط ــاء

واإحس ــان  ،الفع ــال م ــا يري ــد :

[ الروج.]٢6-٢١/

وهو سبحانه امجيد  ،الذي لـه امجـد كلـه ،امجيـد ي ميـع أقوالـه وأفعالـه ،اجميـل ي ذاتـه
وأسائه وصـفاته وأفعالـه ،اجزيـل ي عطائـه ونوالـه:
[غافر.]65/

( )1أخرجه مسلم برقم (. )٠٠٠

6٢٠

وهو سبحانه امجيد العي العظيم  ،رفيـع الـدرجات  ،الـذي ا يـرى لعبـاده إا بـأرفع الـدرجات ،

وأحسـ ــن امنـ ــازل:

[غافر.]٢5/

مج ـد بجالــه
وهــو ســبحانه احميــد امجيــد الــذي لــه التعظــيم واإجــال ي قلــوب أوليائــه ،الــذي َ

وماله وإحسانه ،وج َده خلقه  ،لكال عظمته وجاله  ،وجزيل إنعامه ،فـ  « :سبحان ذي اجروت

واملكوت والكرياء والعظمة » أخرجه أبو داود والنسائي(.)٢

فسبحان الرب امجيد الـذي يمجـده وحمـده أهـل السـاء واأرض ،ذو امجـد والش ـرف والسـؤدد ،
والع ـ ـ ـ ــز والعظم ـ ـ ـ ــة والكري ـ ـ ـ ــاء:

[اجاثية.]٠٠-٠6/

هو امجيد بأسائه وصفاته وأفعاله  ،امجيد العظيم الذي ا تقدر اأوهام قدره ،وا

تبلغ األسن وصفه ،وا حِ اخائق ثناء عليه ،وا تستطيع إحصاء نعمه  ،وا
تقدر عى اإحاطة بجميع أسائه وصفاته وخلوقاته :

[الزمر.]6٠/

مج ـد بكــل يء عظــيم ،امجيــد الــذي ا هايــة مجــده وجالــه
هــو ســبحانه امجيــد الــذي َ

وكريائه  ،وا حد ملكه وسلطانه  ،الذي جده عى قدر شأنه .

فلو كانت ميع اأشجار أقام ًا ،وميع البحار مداد ًا ،وميع اخائق ك َتاب ًا  ،أبد اآبدين،
م يبلغ اخلق إحصاء كلاته ،وا إحصاء خلقه ،وا إحصاء نعمه ،وم يبغلوا ما هو عليه ،

وم يؤدوا حقه من امدح واحمد والشكر :

[لقان.]١8-١6/

( )٢صحيح  /أخرجه أبو داود برقم ( ،)8٠٠والنسائي برقم (. )٢٠٤9
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هو القوي العزيز امجيد  ،القادر عى كل يء ،الذي ا يعجزه يء  ،يفعل ما يشاء ،وحكم
ما يريد ،كل يء لعزته ذليل ،وكل أحد لكريائه خاضع ،بيده اخلق واأمر كله :

[اأعراف.]5٤/

كل اخلق أمره طائع ..وكلهم لسلطانه خاشع ..وكلهم إليـه راغـب ..وكلهـم منـه راهـب ،وكلهـم إليـه
راجـ ـ ـ ــع :

[ آل عمران.]8٠/

وهـو امجيـد القـوي الـذي ا يعجـزه يء  ،وكـل يء مسـتجيب إرادتـه فـور ًا  ،ومرـع إى
مش ـ ــيئته طوعـ ـ ـ ًا :
[ يس .]8٠ -8١ /

هو امجيد القـادر عـى كـل يء ،خلـق الكبـر والصـغر ،والكثـر والقليـل ،وكلـه عليـه سـواء يسـر:
[لقان.]١8/

فســبحان الــرب امجيــد الكــريم  ،العلــيم الــذي ا ينســى مــن ذكــره ،وا خيــب مــن دعــاه ،وا

يقطــع رجــاء مــن رجــاه ،العلــيم بكــل يء ،الســميع لكــل يء ،البصــر بكــل يء:
[الشورى.]٢٠/

عرف أولياءه بتوحيده ،وأهم خلقه تسبيحه وحميده ،وأوله
وسبحان احميد امجيد الذي َ

القلوب بعبادته  ،وأنطق األسن بذكره ،واضطر العقول لتعظيمه ومجيده:
[ق.]8-6/

هو سبحانه امجيد العليم امحيط بكل يء.
يعلم مثاقيل اجبال ..ومكاييل البحار ..وعدد قطـر اأمطـار ..وعـدد ورق اأشـجار ..وعـدد
ذرات الرمال ..وعدد اأرواح واأنفاس  ..وعدد احروف والكلات .
6٢5

ويعلم ما ي الر والبحر ..وما أظلم عليه الليل ،وما أرق عليه النهار ،ا تواري منه ساء
ساء  ..وا أرض أرض ًا ،وا جبل ما ي وعره ،وا بحر ما ي قعره :
[ اأنعام.]59/

عظيم جيد ا تقاربه الظنون ،وا تدركه اأبصار ،وا تقابله العيون ،وا حيط به العقول  ،وا

تكيفه اأوهام :

[اأنعام.]٢٠٠-٢٠١/

رب جيد عظيم  ،نور وجهه مأ الكون كله:

[النور.]٠5/

ظهــر للبصــائر والعقــول ظهــور ًا أبــن مــن الشــمس ي رابعــةالنهار :
[احديد. ]٠/

واحتجــب بعظمتــه ونــوره عــن اأبصــار فــا تــراه ي الــدنيا أبــد ًا :
[اأنعام. ]٢٠٠/

وعن أي ذر قال:سألت رسول اه ﷺ:هل رأيت ربك؟ قال«:نور أنَى أراه »أخرجه مسلم(.) ٢
فسبحان امجيد الذي يفعل ما يشاء وحده ا ريك له.

حيــي ويميــت ..ويعــز ويــذل ..ويكــرم وهــن ...ويعطــي ويمنــع ..ويرفــع وخفــض ..ويعفــو
وينتقم  ..وهدي ويضل  ..وينر وخذل  ..ويبسط ويقبض.

واه  هــو الــرب امجيــد احــق  ،عظــيم اأســاء والصــفات  ،عظــيم املــك والســلطان ،عظــيم

النعم واإحسان  ،عظيم اخلق واأمر  ،عظيم الثواب والعقاب.

أساؤه كلها جد  ..وصفاته كلها جد  ،وأفعاله كلها جد  ،والقرآن كله حميد ومجيد ،

وتعظيم وتكبر  ،وتسبيح للرب امجيد :
( )٢أخرجه مسلم برقم ( .) ٢٠8
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[احر.]١٤-١١/

والصاة كلها تعظيم وتكبر،وحميد ومجيد ،وتسبيح للحميـد امجيـد ،أهـل الثنـاء وامجـد كلـه ،

رعها لعباده ليتصلوا به بأحسن الصفات  ،واأقوال  ،واأفعال.

فأوهـ ــا مجيـ ــد للـ ــرب  .. وأوسـ ــطها مجيـ ــد ..وقيامهـ ــا مجيـ ــد  ..وركوعهـ ــا مجيـ ــد ..

وسجودها مجيد ..وجلوسها مجيد  ..وأقواها مجيد .

ففــي أول الصــاة التكب ـر وااســتفتاح كلــه مجيــد  ،وي الركــوع ومــا بعــده تســبيح وحميــد

ومجيد  ،وي السجود كذلك تسبيح وحميد ومجيد  ،وي اجلوس دعاء وثناء ،وحميد
ومجيد.

وهذا فرضها اه عى عباده كل يوم مس مرات  ،ور َغب ي اإكثار من نوافلهـا  ،ورعهـا

ي أحــوال ختلفــة  ،وأمــر بامحافظــة عليهــا فقــال:
[البقرة.]١٠8 /

واه عز وجل هو امجيد ذو العرش امجيد.
والعرش أكر امخلوقات وأعظمها  ،وأوسعها وأعاها  ،وأرفعها وأكرمها .
خلقـ ــه القـ ــوي العزيـ ــز بقدرتـ ــه  ،واسـ ــتوى عليـ ــه برمتـ ــه كـ ــا قـ ــال سـ ــبحانه :
[طه.]5 /

واعلم هداك اه معرفته  ،أن الفكر وااعتبار ي أساء اه وصفاته وأفعاله من أعظم أعال

القلوب التي يقوى ها توحيد العبد  ،ويزيد إيانه  ،وخشع قلبه  ،وحسن عبادته :

ﯜ

[النحل.]5٠-٤8/
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ف ــالنظر والتفك ــر ي ه ــذا املك ــوت العظ ــيم ،وي مي ــع م ــا خل ــق اه ي ه ــذه ال ــدنيا ،كل ــه

منصوب لاعتبار ،وبه يرتفع العبد درجات إى علـم الغيـب امكنـون ،الـذي يـدرك ي الـدنيا

ب ــالقلوب ،وي ــرى ي اآخ ــرة بالعي ــان:

[اأعراف.]٢85 /

وقد أمرنا امجيد سبحانه بالنظر ي ميع املكوت ؛ لنرى ونعلم كال جده وعظمته

فقال:

[يونس.]٢٠٢ /

واعل ــم رم ــك اه أن ــك إذا نظ ــرت بن ــور إيان ــك  ،مس ــتعين ًا برب ــك  ،ي أق ــل امخلوق ــات جرمـ ـ ًا ،
وأصــغرها حج ـ ً
ا كاخردلــة والــذرة والبعوضــة ،رأيــت مــا يــدفع الشــك  ،ويزيــل الرــك  ،وحقــق
التوحيد للواحد اأحد ،من اآيات البـاهرات ،والراهـن السـاطعات القاطعـات :
[اجاثية.]6 /

أقام اه هذه امخلوقات واآيـات ي السـاء واأرض لاعتبـار ي ملكوتـه  ،مقـام فحـوى
اخطاب ي كتابه ؛ تنبيه ًا للمبتدئ من أوليائـه ،وتـذكرة للمنتهـي :
[النور.]٤٤ /

وإذا كــان خلــق الصــغر يــدل عــى عظمــة ربــه  ،فــالكبر واأعــى مــن خلوقاتــه أعظــم دالــة،
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهادة:

[غافر.]5٠ /

فسبحان املك العظيم  ،الذي خلق الكبر والصغر ،وخلـق العـاي والسـافل  ،وجعـل الكـل
من دائل توحيده ،وعبد ًا من عبيده  ،يأمر بأمره  ،ويسبح بحمده.
وم ـن ن ـ َور اه قلبــه بن ــور اإيــان  ،ارتق ــى بعقل ــه مــن ع ــام الشــهادة إى ع ــام الغيــب ،ف ــرأى الص ــور

ببره ،ورأى امصور بقلبه ،ورأى العظيم سبحانه يفعل ي ملكه ما يشاء.

ورأى بعقله أنه كلا ع َظم امخلوق عظم قدره ،وكلا عا حله قويت شهادته ،وكلا
قرب من خالقه عظمت عليه نعمته  ،ونال بركته  ،وخصه بمزيد كرمه :
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[آل عمران. ]٢9٢-٢9٠/

وهــذه امعــارف يــذوق القلــب والعقــل  ،والســمع والبر ـ  ،حــاوة امعرفــة  ،وطعــم اإيــان،
ويـ ـ ــرى ربـ ـ ــه خلـ ـ ــق ويـ ـ ــدبر وحـ ـ ــده ا ريـ ـ ــك لـ ـ ــه :

[حمد.]٢9/

فرى القلب صمود امخلوقات كلها إى رها،ويشـاهد استسـام امخلوقـات كلهـا لعـزة الكريـاء ،
ويس ـ ــمع أص ـ ــوات امخلوق ـ ــات خط ـ ــب بالتوحي ـ ــد ،ه ـ ــا زج ـ ـل بالتس ـ ــبيح والتق ـ ــديس ،والتحمي ـ ــد
والتمجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد :

[اإراء.]٤٤/

 التعبد ه  باسمه امجيد:

اه  هو امجيد الذي له امجد كله،والكرياء كله،واملك كله،واخلق كله ،واأمر كله.
وهو امجيد الذي يستحق التحميد والتمجيد ،أهل الثناء وامجد ،احق امعبـود ي السـاء

واأرض:

[الزخرف.]8٤ /

فمجد ربـك العظـيم الـذي خلـق اخلـق ،وبسـط الـرزق  ،وف َـرج الكـرب  ،امغيـث وقـت الـباء ،
ِ
امعن ي البأساء  ،أهل الثقة والرجـاء  ،واحمـد والثنـاء :

[النمل.]6١/

وس ــبح بحم ــد رب ــك العظ ــيم ،ذو الع ــرش امجي ــد ،الفع ــال م ــا يري ــد:
[غافر.]٠ /

واعلم أن اه رفع قدرك باإسام ،ووفقك لعبادته ،وأنار قلبك بمعرفته ،فأكثر له من
التحميد والتمجيد لعلك ترى :

6٢9

[اأحزاب.]٤٠-٤٢ /

عر فــك امجيــد بأســائه وصــفاته وأفعالــه  ،ودينــه ورعــه
وإذا َ
[مريم.]65 /

واذكــر امجيــد خلقــه ،وبـ ِـن هــم أســاءه وصــفاته ،وع ِلمهــم رعــه ،وعـ ِـرفهم بنعم ـه ليحمــدوه،

وعـ ِـرفهم بكريائــه ليكــروه  ،تكــن مــن العلــاء الربــانين:
[النحل.]٢١5 /

وأنفق ما آتاك ربك امجيد مـن مـال تـواي بـه الفقـر  ،أو علـم تع ِلـم بـه اجاهـل  ،أو خلـق حسـن

حلم به عى السفيه ،أو جاه تنفع به امحتاج ،أو قول تقيم به احق ،وتعدِ ل به امعوج.
وهذا حمدك امجيد ،وحمدك أهل السـاء ،وحمـدك أهـل اأرض :
[مريم.]96/

واعلــم رمــك اه وأســعدك ي الــدارين ،أن امــؤمن حقـ ًا مــن أعمــل نفســه ظــاهر ًا وباطنـ ًا بــا

يـ ــرى اه ،وهاه ـ ــا عـ ــا يس ـ ــخطه :

[ التوبة. ]6٠-6١/

واعلــم أن كــل مــا أدركتــه ببصــرتك  ،أو شــاهدته ببرــك  ،مــن امخلوقــات الصــغرة والكبــرة  ،مــن
لـ ــدن العـ ــرش العظـ ــيم ،إى أصـ ــغر يء خلقـ ــه اه  ،كلهـ ــم عبيـ ــد أمثالـ ــك  ،لـ ــيس بأيـ ــدهم يء :
[الفرقان.]٠/

وإنا املك حق ًا هو الرب امجيد،ذو العرش امجيد ،ا إلـه إا هـو  ،رب كـل يء ومليكـه ،

القائم عى كل نفـس  ،وكـل مـا سـواه عبيـد لـه :

6١٠

[الرعد. ]٠٠/

ف ــإى رب ــك احمي ــد امجي ــد فاج ــأ ،وعلي ــه فتوك ــل ،وإي ــاه فاس ــأل ،وا يش ــغلك عنـ ـه س ــواه:
[النمل.]٠9 /

ـ
وأحسـ ن العمــل مــن يــراك وا تــراه  ،واعبــده
وتــأدب رمــك اه بــآداب النظــر والتفكــر،

كأنك تراه  ،فإن م تكن تـراه فإنـه يـراك:

[ الشعراء.]١١٠-١٢٠/

واعتر بأدب سيد امعترين إبـراهيم ﷺ حـن نظـر بعـن اإنصـاف إى الكوكـب ،ثـم القمـر ،
ثــم الشــمس ،فلــا رأى عليهــا آثــار احــدث ،وســات الصــنع ،وقهــر التســخر:
[اأنعام.]٠6 /

فلا رآها خلوقات ملوكة ومقهورة بحكم الربوبية ،تعبد اه ي حراب العبودية،

خطاها وانصـرف عنها إى الذي فطرها قائ ً
ا:

ﯓ

[اأنعام.]٠9 /

فـافهم رمــك اه طريــق التوحيـد ،واســلك ســبيل امتقــن ،تكـن مــن الفــائزين ،فقـد ظهــر لــك اأمــر،
وبـ ـ ــان لـ ـ ــك الرشـ ـ ــد :

[النور.]٠5 /

وانظــر رمــك اه بالبر ـ والبصــرة  ،تكــن عــى بصــرة :

[اأنعام.]٢٠٤ /

فطــوبى ومــا أدرك مــا طــوبى  ..لقلــوب عــرت ســاحات ام ـ ـلك واملكــوت  ،فأميطــت عنهــا

حجـ ب الغفلــة ،وانكشــفت هــا جــاري القــدرة ،فــرأت اخلــق واخــالق ،والصــور وامصــور،
وشاهدت اخالق البارئ امصور يفعل ي خلوقاته ما يشاء ،وهي مجده وتس ِبح بحمده.

فأفادها ذلك امعرفة التامة بالرب احميد امجيد ،والتعبد الصادق ،والنور امبن الذي ميزت

به املك من العبيد ،فا َتقته حق تقاته ،وعبدته كأها تراه :
6١٢

[السجدة.]٢٠-٢5/

وم ترض لنفسها شغ ً
ا إا بطاعة املك اأعى فعبدته  ،فرفعها إى امقام اأسنى :
[امجادلة. ]٢٢/

ير اه لنا ولكم حسن معرفته ،وحسن عبادته وتقواه حتى نلقاه :
[آل عمران.]٢٠١ /

[آل عمران.]8/

الســام
« التَح َيــات ه و َ
الصــلوات وال َط ِيبــات َ
الســام عليــك أهــا النَبــي ورمــة اه وبركاتــه َ
الصــاحن  ،أشــهد أن ا إلــه إ َا اه وأشــهد أ َن م ـح َمد ًا عبــده ورســوله »
علينــا وعــى عبــاد اه َ
(
متفق عليه

).

« ال َلهـ َـم صـ ِـل عــى مـ ـح َمد وعــى آل مـ ـح َمد  ،كــا ص ـ َليت عــى إبــراهيم وعــى آل إبــراهيم ،
إ َنــك ميــد جيــد  ،ال َلهـ َـم بــارك عــى مـ ـح َمد وعــى آل مـ ـح َمد  ،كــا باركــت عــى إبــراهيم

وعى آل إبراهيم إنَك ميد جيد » متفق عليه (.) ١

اللهم يا مالك املك  ،يا خالق اخلق  ،يا ذا الطول واإنعام  ،يا فعااً ما تريد ،يا جيد  ،يا رب

العرش الكريم.

اللهم إنا نسألك اهدى والتقى  ،والعفاف والغنى  ،والفوز باجنة  ،والنجاة من النار  ،يا أرحم
الرامن.

اللهم اجعل خر عمري آخره  ،وخر عمي خوامه  ،وخر أيامي يوم ألقاك  ،يا رب

العامن.

( )٢متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)8٠٢ومسلم برقم (.)٤٠١
( )١متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )٠٠٠٠واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٤٠6

6١١

امقالة .XVIIالوي ..اموى
قال اه تعاى:

[الشورى.]١8 /

وقال اه تعاى:

[احج.]٠8 /

اه عـز وجــل هــو الــوي احــق  ،القريــب مــن خلقــه ،الــوي احميــد  ،الــذي يــواي ميــع خلقــه

بالنعم  ،واأرزاق  ،والعافية  ،واإحسان  ،والعون  ،واهداية.

وهو سبحانه موى اخلق أمعن ،فهو سيدهم  ،ورهم  ،وخالقهم  ،ورازقهم  ،ومالكهم ،

وحاكمهم :

[الشورى.]١8 /

وهــو ســبحانه وي امــؤمنن الــذي يتــواهم باهدايــة واإرشــاد والنر ـ والتمكــن ،ويمــدهم

بعونه وتوفيقه ،وحفظهم من أعـدائهم ،وينرـهم عـى مـن ظلمهـم:
[حمد.]٢٢ /

وهــو ســبحانه مــوى الــذين آمنــوا ،يم ِكـن هــم ي اأرض ،ويقيـ حاجــاهم ،وجيــب دعــاءهم،
6١٠

ال ــذي يعت ــزون ب ــه ب ــن أق ــوامهم ،ويتوكل ــون علي ــه ي مي ــع أم ــورهم:
[النساء.]٤5 /

فســبحان الــوي احميــد الــذي تــوى خلقــه بحكمــه القــدري  ،فنفــذ فــيهم مــا شــاء مــن أن ــواع

الت ـ ـ ــدبر والتر ـ ـ ــيف :

[ آل عمران.]8٠/

ثــم تــواهم بــأمره الرــعي  ،فأرســل إلــيهم الرســل ،وأنــزل علــيهم الكتــب ،فمــنهم مــن آمــن،

وم ــنهم م ــن كف ــر ،ث ــم ردوا إى م ــواهم اح ــق  ،ليت ــوى احك ــم ف ــيهم ي ــوم القيام ــة ،ويثي ــبهم

ويعاقبهم حسب أعاهم:
[اأنعام.]6١ /

واه  هــو الــوي احميــد الــذي حــب أوليــاءه مــن اأنبيــاء وأتبــاعهم ،ويلطــف هــم ،ويعيــنهم

عـى طاعتــه ؛ أهــم تولــوه بــاإيان بــه ،وحســن عبادتــه ،فتــواهم بالنرـ والتمكــن والتوفيــق
ي ال ـ ـ ــدنيا ،وأس ـ ـ ــكنهم اجن ـ ـ ــة ي اآخ ـ ـ ــرة:

[ اأنعام. ]٢١٠-٢١6/

واه عز وجل وي من تواه  ،واتبع هداه ،ومن أعرض عن مواه  ،واتبع هواه  ،سلط اه عليه

الشيطان فتواه وأغواه :

[البقرة.]١5٠ /

وأولياء اه الذين يتواهم ي الدنيا واآخرة  ،هم من استقام عى التوحيد والعمل الصالح حتى

اموت ،فلهم السعادة ي الدنيا واآخرة :

[فصلت.]٠١-٠٠ /

ومن عرف مواه  ،وتوجه ي عبادته وحوائجه إى غر مواه  ،فقد خر دينه ودنياه:
6١٤

[اأنعام.]٢5-٢٤ /

واعلم بأن اه هو املك الوي احق ،الذي له الواية العظمى عى خلقه ي العام العلوي،

والعــام الســفي ،والــدنيا واآخــرة ،وكــل يء حــت وايتــه :
[امائدة.]٢١٠/

فس ــبحان ال ــوي اح ــق  ،ال ــذي ي ــواي مي ــع خلق ــه ب ــالنعم  ،ويت ــوى م ــن ح ــب باهداي ــة إى

اإسام  ،ثم يغرس ي قلبه اإيان  ،ثـم حبـب لـه الطاعـات  ،ويك ِـره إليـه امعـاي  ،ويعينـه

عى ما فيه فاحه ي الـدنيا واآخـرة :
[احجرات.]٠ /

وسبحان الوي احميد الذي عصم وليه من الفتن ،ولطف به ي ميع أموره ،ثم قبضه
إليه مؤمن ًا به  ،مرضي ًا عنه :
[ يوسف .]٢٠٢ /

والواية درجات  ،تنشأ وتعلو بحسب امعرفة بأساء اه وصفاته وأفعاله ،والذين صدقوا

اه تواهم مواهم احق  ،فآمنوا بالغيب ،ثم شاهدوا الغيوب التي غابت عن غرهم  ،ثم
ارتقوا ي درج امقربن  ،فصاروا أعام ًا للهدى  ،يستضاء بنور علمهم :
[الزمر. ]٠٤-٠٠/

فســبحان مــن كشــف هــم احجــاب  ،حتــى صــار الغيــب عنــدهم شــهادة ،فبــاروا احــق،
وقربوا من مواهم ،يقولون به ،ويأخذون به ،ويعطون به :
[املك. ]٢١/

6١5

فهم ي جزيل عطائه يتقلبون ،ا يشغلهم عنه شاغل ،وا يقطعهم عنه قاطع.
فسبحان من رباهم وتواهم  ..إن نطقوا نطقوا خائفن  ..وإن سكتوا سكتوا وجلن ..وإن
عملوا عملوا وجلن خائفن مشفقن من خشية رهم:

[ امؤمنون. ]6١-5٠/

فهــؤاء هــم اأوليــاء الصــادقون امقربــون ي اآخــرة ،ترتقــي عــى مــر اأيــام منــازهم ،وتتكامــل
فض ــائلهم ،رض ــوا ب ــاآخرة فم ــنعهم ره ــم م ــن ال ــدنيا ،وخلص ــهم لنفس ــه وجنت ــه :

[يونس.]6٤ -6١/

اللهم اجعلنا وإيـاكم ووالـدينا وذرياتنـا وأزواجنـا مـنهم  ،يـا وي امـؤمنن  ،أنـت حسـبنا ونعـم

الوكيل

[اأعراف.]٢55/

 التعبد ه  باسمه الوي:

اعلم وفقك اه للتعبد له با حبه ويرضاه  ،أن الواية انتساب إى مواك الذي هداك ،
بأساء حسنة من أسائه احسنى  ،واتصاف بصفات كريمة من صفاته العليا ،مع إقرار منك

برق العبودية له ،وتوجيه العمل إليه بخالص الوحدانية  ،وانقطاع إليه بالكلية  ،وتعظيم له ،
وحب له،وقرب منه ي حال النعمة والبلية:

[ اأحزاب. ]٠5/

فاه كريم حب من عباده حصيل صفاته التي تليق هم  ،ليكرمهم يوم القيامة بجزيل

ثوابه  ،ومن أجل هذا أعلنها ي كتابه  ،ودعا عباده إى ااتصاف ها  ،ودعائه ها فقال :
6١6

[ اأعراف .] ٢8٠ /

ومـ ن ر زقــه مــواه ذلـك نــال الرــف اأعـى ،وفــاز بامقــام اأسـنى ي الــدنيا واآخــرة :
[النحل. ]9٠/

واعلم رمك اه أن من عامات قبولك ي أوليائه : 
أن يصونك عن الذل لغره ..ويكفيك ما أمك  ..ويؤ ِمنـك مـن سـواه حتـى ا خـاف غـره..
وا ترجو إا إياه ..وا تستعن إا به ..وا تسأل إا إياه.

وأن يعين ــك ع ــى نفس ــك ..وحي ــي قلب ــك ب ــاإيان ..ويش ــغل لس ــانك ب ــذكره ..ويس ــتعمل

جوارحك بطاعته ..ويرف أوقاتك بالتقرب إليه.

وجعل لك امودة ي قلوب عباده ..وخلصك من أر عدوه  ،حتى تكون ي ميع أمورك
عبد ًا له وحده :

[اأنعام.]٢6٤-٢6٢/

واه وي كل نعمة  ،وإليه يرجع اأمر كله  ،عانيته وره  ،فأطعه وا تعصه :
[هود.]٢١٠/

و عليك بدوام ذكر مواك الكريم يذكرك ي نفسه .
واحذر الغفلة  ،فإها تورث كل قسوة  ،ثم موت القلوب بعد حياها ،وتنقطع الصلة بن
العبد وربه:

ﯿ

[اأعراف.]١٠6-١٠5/
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وأه ــل واي ــة اه ه ــم م ــن اطمأن ــت قل ــوهم بتوحي ــده  ،وص ــلحت أعاه ــم بطاعت ــه ،وازدان ــت

أوقــاهم بعبادتــه ،فتقــرب إليــه بــا جــب تكــن وليــه  ،ويكــون مــواك:
[اأعراف.]٢9٠-٢96/

فاستقم كا أمرك اه  ،وادع إى ربك  ،وانصح لعباده  ،وا خف إا اه  ،واعمل با

حبه اه ويرضاه  ،واجتنب ما يسخطه ويبغضه ،حبك مواك ،وينرك عى من عاداك
[الطاق.]٠-١/

وعن أي هريرة  قال  :قـال رسـول اه ﷺ  «:إن اه تعـاى قـال  :مـن عـادى ي ول ّيـ ًا فقـد آذنتـه

ي مَـا افرضـت عليـه  ،ومـا يـزال عبـدي يتق َـرب
ي عبـدي بيـء أح َ
باحرب  ،ومـا تق َـرب إ َ
ـب إ َ
ي بالنَوافل حتَى أح َبه  ،فإذا أحببته كنت سـمعه ا َلـذي يسـمع بـه  ،وبرـه ا َلـذي يبرـ بـه  ،ويـده
إ َ
ا َلتــي يــبطش هــا  ،ورجلــه ا َلتــي يمي ـ هــا  ،وإن ســألني أعطينَــه  ،ولــئن اســتعاذي أعيذ َنــه »
أخرجه البخاري (.)٢

[ البقرة .]١86 /

[يوسف.]٢٠٢/

« ال َله َم أنت ر ِي  ،ا إله إ َا أنت  ،خلقتني وأنا عبدك  ،وأنا عى عهدك ووعدك ما استطعت  ،أعوذ
ي  ،وأبوء لـك بـذنبي فـاغفر ي فإ َنـه ا يغفـر الـذنوب إ َا
بك من ِ
ر ما صنعت  ،أبوء لك بنعمتك ع َ

أنت»أخرجه البخاري(.)١

( )٢أخرجه البخاري برقم (.)65٠١
( )١أخرجه البخاري برقم (.)6٠٠6
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اللهم حبب إلينـا اإيـان  ،وزينـه ي قلوبنـا  ،وكـره إلينـا الكفـر والفسـوق والعصـيان  ،واجعلنـا مـن

الراشدين  ،يا أرحم الرامن .

اللهـم إنـا نسـألك النعـيم امقـيم الـذي ا حــول وا يـزول أبـد ًا  ،يـا وي امـؤمنن  ،يـا مالــك

يوم الدين  ،يا رب العامن.

النار  ..النصر
قال اه تعاى:

[آل عمران.]٢5٠/

وقـ ـ ـ ـ ـ ــال تعـ ـ ـ ـ ـ ــاى:

[الفرقان.]٠٢/

اه  هــو النــار القــوي الــذي ا أحــد أقــوى منــه ،النــار الغنــي الــذي يملــك خــزائن النر ـ
كلها ،املك النار الذي وهب النر لكل منتر ،النار وحده ا ريك لـه  ،النـار الـذي

بيده النر كله:

[آل عمران.]٢١6/

وهــو ســبحانه النــار القــوي ،الــذي ا يعجــزه يء  ،وا يقــف لــه يء وا يغلبــه أحــد ،قهــر
بقوت ـ ــه مي ـ ــع اأقوي ـ ــاء ،وأذل بجروت ـ ــه مي ـ ــع اجب ـ ــابرة:

[هود.]66/

وهو سبحانه النار الذي ينر من يشاء  ،ي أي وقت شاء  ،النصر الذي ينر رسله وأنبياءه

وامؤمنن عى أعدائهم ،ويثبت أقدامهم عند لقاء عدوهم ،ويلقي الرعب ي قلوب أعدائهم:
[الروم.]٤٠/
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وهو سبحانه النار احق  ،الذي بيده النر وحده ا ريك له  ،ينر كل من آمن به :
[الروم.]5-٤/

وهو سبحانه النار أهل اإيان عى مر الدهور ،فلـو اجتمـع علـيهم أهـل اأرض ميعـ ًا

بــا عن ــدهم مــن الع ــدد والعــدد نر ـ اه امــؤمنن عل ــيهم ؛ أن اه ا غالــب ل ــه ،فهــو امل ــك
اجبــار الــذي قهــر اخ ائــق كلهــا ،وبيــده مقاليــد كــل يء:
[امجادلة. ]١٢ /

فس ــبحان امل ــك اح ــق ال ــذي بي ــده مف ــاتيح النر ــ ،وبي ــده مف ــاتيح ال ــرزق:
[احج.]٠8/

وهــو ســبحانه النــار الغالــب  ،البــالغ مــراده مــن خلق ـه  ،الــذي ا يغلــب وا يقهــر  ،لكــال قدرتــه ،

وعظمة سلطانه.

وهو سبحانه الغالب عى أمره،الذي ا يغلبه يء،وا يرد حكمه راد ،الذي يفعـل مـا يشـاء،

وأمـ ـ ـ ــره نافـ ـ ـ ــذ كيـ ـ ـ ــف شـ ـ ـ ــاء:

[يوسف.]١٢/

وهــو ســبحانه الغالــب وحــده ا ريــك لــه ،فمــن آمــن بــه وتوكــل عليــه فهــو الغالــب  ،ولــو أن

ميـ ـ ـ ــع مـ ـ ـ ــن ي اأرض لـ ـ ـ ــه طالـ ـ ـ ــب:

[امجادلة.]١٢/

فسبحان املك القادر ،النصر النار ،الغالب القاهر  ،الذي أمره نافذ ي ميع ملكه ،

الذي ا يملك أحد أن يرد ما قى  ،أو يمنـع مـا أمىـ ،الـذي تفـرد بـاخلق واأمـر ،فـا

راد لقضائه  ،وا معقب حكمـه:

[اأعراف.]5٤/

والنر بيد النار احق ،فمن نره اه فا خاذل له ،ومن خذله اه فا نار له:
6٠٠

[آل عمران.]٢6٠/

وفعل اأسباب مـن أسـباب النرـ امطلوبـة ،ولكـن النرـ بيـد النـار وحـده ا ريـك لـه كـا قـال

اه للمــؤمنن ي بــدر حــن أمــدهم بامائكــة :

[ آل عمران.]٢١6/

وأحيانـ ًا ينرـ اه عبــاده امــؤمنن بــدون اأســباب أو مــع قلتهــا لبيــان قدرتــه:
[ آل عمران.]٢١٠/

وأحيان ًا خذل بأسباب النر  ،إذا تعلق امسلمون ها  ،واعتمدوا عليها  ،لردهم إى التوكل

عى من بيده النر سبحانه كا قال عز وجل :

[التوبة.] ١6-١5/

فســبحان املــك الــذي تفــرد باملــك  ،واخلــق  ،والــرزق  ،والنر ـ  ،والتــدبر  ،الــذي ينــزل

النر عى أوليائه  ،كا ينزل القطر من الساء عى أرضه.

هو النار الذي يأي بالنر مع الصر  ..وبالفرج مع الكرب  ..وبالعافية مع السقم ..

وبالير مع العر  ..وباأمن بعداخوف  ..وبالنجاة مع رؤية اهاك :
[يوسف.]٢٢٠/

فــا إلــه إا اه القــوي العزيــز  ،الــذي إذا أراد أن ينر ـ أحــد ًا نرــه ولــو وقــف لــه ميــع اخلــق ،وإذا
أراد أن خـ ــذل أحـ ــد ًا خذلـ ــه ولـ ــو أعانـ ــه ميـ ــع اخلـ ــق:
[الزمر.]٤/

وقد تكفل اه  بنر أوليائه عى أعدائه ي الدنيا واآخـرة:
[غافر.]5٢/
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فســبحان النــار مــن شــاء  ،الغالــب البــالغ مــراده مــن خلقــه ،الــذي ا يغلــب وا يقهــر ،لكــال

قوته وعظمته.

هو  الغالب عى أمـره  ،الـذي يفعـل مـا يشـاء  ،ا يغلبـه أحـد ،وا يـرد حكمـه راد ،وأمـره
ناف ــذ ي ملك ــه أب ــد ًا :
[يس. ]8٠-8١/

هو القوي القادر الذي ا يملك أحد أن يرد ما قى ،أو يمنع ما أعطى ،أو يعطي ما منع  ،أو

ينر ـ م ــن خ ــذل  ،أو خ ــذل م ــن نص ـ ـر:
[آل عمران.]١6/

فســبحان املــك احــق  ،الغالــب القــاهر لكــل غالــب ،الــذي ا يســتطيع أحــد رد مــا قضــاه ،أو

إبعاد ما قـ َربه  ،أو تقريب ما ب َعده ،أو إحياء ما أماتـه ،أو إماتـة مـا أحيـاه ،أو قـبض مـا بسـطه  ،أو
بسـ ـط م ــا قـ ـ ـبضه ،ا راد م ــا قض ــاه  ،وا مع ِقـ ـب حكم ــه:
[اأعراف.]5٤/

وا علم أن اه هو املك الغني القوي ،فا حتاج إى أحد ينره أو يعينه:
[ احج.] ٠٤ /

أمــا نرــة امــؤمنن لــرهم فتكــون بعبادتــه  ،والقيــام بحقوقــه  ،ورعايــة عهــوده  ،وامتثــال أوامــره،

واجتناب نواهيه  ،والعمل برعه  ،والدعوة إليه  ،واجهاد ي سبيله.

وهم هذا يربحون السعادة ي الدنيا واآخرة  ،والنر ي الدنيا واآخرة  ،واه غني عنهم  ،لكن
أمرهم بذلك ليسعدهم ويثيبهم ويرضيهم :

[احج.]٤٢-٤٠/

فهذه عامات من يستحق النر والتمكن وااستخاف .

وا علــم رمــك اه أن حقيقــة النرـ هــي امعونــة بطريــق التــوي وامحبــة ،خــص اه بــه خيــار
6٠١

خلقه  ،وهم امائكة والرسل وامؤمنون.

وامعونة عـى الرـ ا تسـمى نرـ ًا ،وهـذا ا يقـال للكـافر إذا ظفـر بـامؤمن أنـه منصـور عليـه ،بـل هـو

مسلط عليه ؛ عقوبة له عى ذنب  ،أو تربية له ،كا رفع اه النر عن امؤمنن ي أحد ،وسلط عليهم
الكفار حن عى بعض الرماة أمر رسول اه ﷺ .

ف ـ ــاه  يس ـ ــلط الكف ـ ــار تربي ـ ــة لعب ـ ــاده ليع ـ ــودوا إليـ ـ ـه ويوح ـ ــدوه  :ﮱ
[النساء.]9٠/

واه  قادر عى نر دينه  ،وإهاك أعدائه وحده  ،ولكنه عز وجل يبتي عباده بذلك
التسليط لري أولياءه ،وي ظهر من ينر دينه من يتوى عن نرته:

 التعبد ه  باسمه النار:

[حمد.]6-٤/

اعلم وفقك اه هداه أن النر كله بيد اه وحده ا ريك له .

فاسأل ربك أن ينرك عى نفسك لتستقيم عى طاعـة اه  ،وأن ينرـك عـى هـواك لتسـتقيم عـى هـد اه ،
وأن ينرك عى ميع أعدائك من الشياطن والكافرين.

وقد َبن اه لعباده امؤمنن أنه ا نار هم دونه ،وا معن هم سواه ،وذلك لتتوجه قلوهم
له ،ويرفعون أكفهم بالراعة إليه ،فيستجيب لدعائهم ،وينرهم عى من عاداهم.

فتوجه ي ميع أمورك إى مواك املك القادر ،فإنه نعم اموى ،ونعم النصر:
[البقرة.]٢٠٠/

واعلــم أن ــه إذا نقــص إي ــان ام ــؤمنن فعصــوا ره ــم ا يتحقــق ه ــم نر ــ ،بــل يتس ــلط عل ــيهم
أعــداؤهم بســبب ذنــوهم:

[آل عمران.]٢65/

وا علــم يقين ـاً أن النر ـ والنــار مــع أهــل اإيــان والطاعــات  ،وأن اخــذان واهزيمــة
6٠٠

واحرمـ ــان مـ ــع أهـ ــل الكفـ ــر وامعـ ــاي :
[ حمد .]9 -٠ /

فاجتهد رمك اه عى زيادة إيانك كل يوم بالنظر ي اآيات الكونية ،واآيات الرعية ،

وااستقامة عى أوامر اه  ،والتفكر ي أساء اه وصفاته وأفعاله:

[اأنفال.]٤-١/

قر
واحذر أن ينقص إيانك  ،فتقع ي امعاي ،ثم تـحرم النر  ،وبركة الرزق  ،فمن َ
ي احال  ،أخذ ي احال :
[النساء.]٢١٠ /

واعلم أن امسلمن لـن ينترـوا عـى العـدو الظـاهر حتـى ينترـوا أواً عـى العـدو البـاطن،
وهو النفس واهوى والشيطان والدنيا.

فمن انتر عى هؤاء  ،نره اه عى عدوه اخـارجي:
[احج.]٤٠/

واعلم أن امؤمن منصور أبـد ًا ،فـإذا ضـعف اإيـان  ،نقصـت اأعـال ،ثـم سـاءت اأحـوال،
فصار لعدو امؤمنن من السبيل عليهم بقدر ما نقص من إياهم.

فاإيان واأعال الصاحة  ،من أعظم جنود اه التي حفظ اه ها عباده امؤمنن  ،فإذا

ضعف اإيان ،ونقصت اأعال ،فقد جعلوا لعدوهم السبيل عليهم با تركوه من طاعة اه:
[آل عمران.]٢٠9-٢٠8 /

فانر رمك اه دين اه بالعمل به ،والـدعوة إليـه ،والتـواي بـاحق  ،والتـواي بالصـر ،
ولــن ينجيــك مــن اخســار والعــذاب إا هــذا كــا قــال ســبحانه :
6٠٤

[العر.]٠-٢ /

وانر إخوانك امؤمنن  ،الظام مـنهم وامظلـوم ،الظـام تكفـه عـن الظلـم ،وامظلـوم تأخـذ

حقه من الظام  ،وتعطيه إياه إن قدرت.

عن أنس  قال  :قال رسول اه ﷺ  « :انر أخاك ظام ًا أو مظلوم ًا » قالوا  :يا رسول اه هذا
ننره مظلوم ًا فكيف ننره ظام ًا ؟ قال  « :تأخذ فوق يديه » أخرجه البخاري (.) ٢

واعلم وفقـك اه ل ـا يق ِـر بـك إليـه أنـه ا يكـون خلـوق إا مـن خـالق ،وا يكـون مغلـوب إا

من غالب  ،وا يكون منصور إا من نار .

وإن أردت أن تكــون غالب ـ ًا أعــدائك فعليــك باجهــاد وامجاهــدة ي ســبيل اه  ،بفعــل كــل مــا حبــه

اه ويرضاه.

وقد علق اه  اهداية باجهـاد فقـال سـبحانه :
[العنكبوت.]69/

فأكمل الناس هداية ،وأحسنهم استقامة ،أعظمهم جهاد ًا .
وأفرض اجهاد جهاد النفس عى طاعة اه ،وحبسها عن معصية اه ،وجهاد اهوى ،وجهاد

الشيطان ،وجهاد الدنيا .

فمن استعان باه  ،وجاهد هذه اأربعة ي اه ،هداه اه سبل رضاه اموصلة إى اجنة:

[احج.]٠8/

فم ـن ا نتر ـ عــى هــذه اأ ربعــة نر ـه اه عــى عــدوه ،ومــن انترــت عليــه غلب ـه عــدوه:
[الشمس.]٢٠-٠ /

( )٢أخرجه البخاري رقم (.)١٤٤٤

6٠5

واعلم علم اليقن أن كـل مـؤمن انترـ عـى نفسـه وهـواه ،ونرـ ديـن اه ،وجاهـد ي سـبيله،
فه ــو منص ــور ي ال ــدنيا واآخ ــرة:
[غافر.]5٢/

وكــل أحــد أعــرض عــن ربــه ،وعى ـ اه ورســوله ،فهــو مغلــوب مــذموم خــذول ي ال ــدنيا

واآخرة:

[اإراء.]١١/

فهو مغلوب ي الدنيا بحياة الضيق والنكد وامعيشة الضنك ،وركوب الدنيا عليه ،وأر

الشيطان له،فأينا يوجهه ايأت بخر،بل يأت بكل روفساد،وهويظنه خروصاح:

[الكهف.]٢٠5-٢٠٠/

والشياطن هديه إى سبل الضال ،وترفه عن كل حق وهو يظن أنه عى هدى:
[الزخرف. ]٠٠-٠6/

وهو مغلوب ي اآخـرة ؛ أنـه عمـي ي الـدينا عـن سـاع احـق ،واسـتكر عنـه ،وأطلـق جوارحـه

ي معص ــية اه  ،فقي ــدت جوارح ــه بالساسـ ــل ي ــوم القيام ــة ،وق ـ ـذف ب ــه ي الس ــعر  ،وني ـ ـ ي

الع ــذاب ك ــا نيـ ـ دي ــن اه ي ال ــدنيا:

[طه.]٢١6 -٢١٠/

[ آل عمران.]٢٤٠/

[البقرة.]١5٠ /

« ال َله َم أنت ر ِي ا إله إ َا أنت  ،خلقتني وأنا عبدك  ،وأنا عى عهدك ووعدك ما استطعت  ،أعوذ بك
ـي  ،وأبــوء لــك بــذنبي  ،فــاغفر ي فإ َنــه ا يغفــر الــذنوب إ َا
مــن ِ
ر مــا صــنعت  ،أبــوء لــك بنعمتــك عـ َ
6٠6

أنت » أخرجه البخاري(.)٢

اللهم انر دينك وكتابك وسنة نبيك حمد ﷺ وعبادك امؤمنن.

اللهم اهدنا فيمن هديت  ،وعافنا فيمن عافيت  ،وتولنا فيمن توليت  ،وبارك لنا فيا

أعطيت  ،وقنا برمتك وارف عنا ر ما قضيت  ،إنك تقي وا يقى عليك  ،إنه ا
يذل من واليت  ،وا يعز من عاديت  ،تباركت ربنا وتعاليت.

امقالة  .XVIIIالقادر  ..القدير ..امقتدر

ق ــال اه تعـ ــاى:

[اأنعام.]65/

[املك.]٢/

وقال اه تعاى:
وقال اه تعاى:
[القمر.]55-5٤ /

اه  هو القادر عى كل يء وحده ا ريك له .
هو القادر الذي له القدرة امطلقة ،القادر الذي ا أحد أقدر منه.
وهو القادر العظيم الذي يملك خزائن القدرة ،الذي كل خلق ورزق وأمر وتدبر فمن آثار قدرته
:

[اأعراف.]5٤/

وهو سبحانه القدير عى كل يء ،امقتـدر الـذي ا يعجـزه يء ،وا يغيـب عنـه يء ،وا

يفوت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه يء :

[فاطر.]٤٤/

( )٢أخرجه البخاري برقم ( .)6٠٠6

6٠٠

وهــو ســبحانه القــادر احــق  ،الــذي وهــب القــدرة لكــل قــادر فصــار قــادر ًا ،ولــو ســلبها عنــه عــاد
عــاجز ًا:
[النحل. ]5٤-5٠/

وهو سبحانه القادر الغالب القاهر الذي ا يغلبه غالب  ،وا يقهـره قـاهر  ،خـالق كـل يء  ،وغالـب

كل يء  ،وقاهر كل يء:

[الزمر.]٤/

فسبحان املك القادر عى كل يء اخالق لكل يء القاهرلكل يء.
الص ــغر والكب ــر ..الظ ــاهر والب ــاطن ..امتح ــرك والس ــاكن  ..الق ــادر ع ــى ك ــل يء  ..م ــن اخ ــر
والر  ،واأمن واخوف  ،وامحبوب وامكروه.

هو القادر احق ،القدير احق ،امقتدر احق وحده ا ريك له.
هو املك العظيم الغني الذي يملك خزائن كل يء وحده ا ريك له.
خزائن القدرة بيده  ..وخزائن العلم بيده ..وخزائن اأرزاق بيده  ..وخـزائن اأسـاء بيـده ..
وخزائن الصفات بيده ..وخزائن الكام بيده.

وخزائن اجاد والنبات واحيوان بيده ..وخزائن امخلوقات بيده ..وخزائن امياه والبحار

والرياح بيده ..وخزائن الذهب والفضة وامعادن والذرات بيده.

وخ ــزائن الق ــوة والنرـ ـ بي ــده ..وخ ــزائن الع ــزة والذلـ ـة بي ــده ..وخ ــزائن الرم ــة والع ــذاب بي ــده..
وخــزائن الســاوات واأرض كلهــا بيــده ..وخــزائن الــدنيا واآخــرة كلهــا بيــده:
[احجر.]١٢/

هو املك العظيم القادر ،م يركه ي خلق تلك امخلوقات وغرها ريك ،ولـم يستظه ـر

عليه بظهر :

[ سبأ. ]١١-١٢/

هو القادر الذي يفعل ما يشاء بقدرته ،وا حتاج إى أحد ،وا يستعن بأحـد ،بـل هـو امعـن
6٠8

لك ـ ـ ــل أح ـ ـ ــد:

[ق.]٠8/

فســبحان الــذي يفع ــل ي ملكــه وملكوت ــه مــا يشــاء بقدرت ــه  ،الغنــي ع ــن كــل أح ــد :

[الكهف.]5٢/

هو القادر احق الذي يقدر عى امقدرات كلها بقدرة واحدة ..ويعلم امعلومات كلها بعلم واحد..
ويريد امرادات كلها بإرادة واحدة:

[القمر.]5٠-٤9/

فســبحان القــادر الــذي يملــك القــدرة كلهــا ،القــادر عــى اخلــق كلــه ،القــادر عــى اإبــداع كلــه،

القادر عـى اإجـاد كلـه ..القـادر عـى الـرزق كلـه:
[املك.]٢/

وكل ما سوى اه من القادرين القادر  خلقهم  ،وخلق قدرهم ،وأقدر بعضهم عى بعض،
وسلط بعضهم عى بعض  ،وهو سبحانه القادر القاهر لكل قادر:
[اأنعام.]65/

والقــادرون ســواه ا يقــدرون إا عــى مــا أقــدرهم القــادر عليــه ،وقــدرهم حصــورة ي

تغيــر صــورة بعــض خلوقــات القــادر ،وحويلهــا مــن صــورة إ ى أخــرى  ،بعــون القــادر

وإذنه:

[الصافات.]96/

فاه جل جاله كامل القوة والقدرة ،أما قدرة القادرين سواه فهي ناقصة بصفتها ،حدثة بعد
عدمها ،طارئة عى حلها ،خلوقة من القادر سبحانه من قدر ها:
[آل عمران.]١6 /

فسبحان القادر القدير الذي خلق كل يء بقدرته ،وبيده اأمر كله ،وإليه يرجع اأمر كله.
6٠9

خ لــق اخ لــق ب قــدر ،وق ســم اآ جــال ب قــدر ،وق ســم اأرزاق ب قــدر ،وق ســم العاف يــة ب قــدر،

وق سـم ا لـباء ب قـدر :

[ القمر .] 5٠ -٤9 /

واه  هو القادر عى كل يء ،القدير الذي خلق كل يء ي العام العلوي والسفي.
خلــق ســبحانه العــرش والكــري ..وخلــق الســاوات واأرض  ..وخلــق الشــمس والقمــر..
وخلق الكواكب والنجوم ..وخلق امائكة والروح.

وهوالقادرالعظيم الذي خلق اجاد والنبات واحيوان ..وخلق امائكة واإنس واجان..
وخلق الذرات واجبال  ..وخلق امياه والبحار  ،واأشجار والـثار:

[اأنعام.]٢٠١ /

وهذه امخلوقات العظيمة وغرها ما ا يعلمه إا اه الذي خلقها ا يمكن أحد أن يعدها أو

حصيها ،وكلها تدل عى كال قدرة اه  ،وتشهد بوحدانيته  ،وتسبح بحمده :
[ الطاق. ]٢١/

فسبحان املك عظيم املك ،القوي كامل القوة  ،القدير كامل القدرة  ،خالق كل يء ،ومدبر كل

يء :

[الزمر.]6٠/

فهذا الرب العظيم القادر عى كل يء هو الذي يستحق العبادة وحده ا ريك له:

[البقرة.]١١-١٢ /

واعلم أن كل مـا خلقـه اه فهـو إحسـان إى عبـاده يسـتحق بـه وحـده احمـد عليـه  ،فامخلوقـات

كلها من آائه ونعمه ،والـنعم كلهـا مـن آياتـه الدالـة عـى غنـاه وكـال علمـه وقدرتـه :
6٤٠

[ النحل .]5٤ -5١ /

فجميع خلوقاته سبحانه توجب الشكر ؛ ما فيها من النعم ،وتوجب التذكر؛ ما فيها من

الدائل عى وحدانية الرب  ،وعظمة الباري وقدرته:

[ آل عمران.]٢9٠/

فواعجب ًا كيف يعى منْ هذا خلقه؟ وهذا إحسانه؟ وهذه قدرته؟ :

[ لقان.]٢٢-٢٠/

وكيف ا يعبد ويطاع وهو الكبر الذي بيده املك ،ذو العزة واجروت  ،والعظمـة والكريـاء! :
[الزخرف. ]85-8٤/

وكيف ا يشكر وهذا فضله وإنعامه وإحسانه لعموم عباده! :
[احج.]٤6/

 التعبد ه  باسمه القادر:

ا علــم رمــك اه أن ربــك هــو املــك الــذي بيــده املــك واملكــوت ،وهــو القــادر عــى كــل

يء  ،العليم بكل يء  ،امحيط بكل يء .

وإذا علمــت هــذا فعليــك أن حبــه وتعظمــه  ،لعظمــة ذاتــه وأســائه وصــفاته ،وميــل إنعامــه

وإحسانه.

وعليك أن خافه وخاف عذابه ،فإنه قدير عى أنواع العذاب والعقوبات بكل وجه ،وعى كل

حال ،كا أهلك من عاداه وكذب رسله من اأمم السابقة بأنواع العذاب :

6٤٢

[العنكبوت.]٤٠/

واحذر الذنوب التـي تغضـب ربـك ،وامعـاي التـي تسـخطه ،فإنـه يـراك وأنـت ا تـراه ،وهـو أقـرب
إليـك مــن نفســك  ،وهــو وإن أمهلــك لتتــوب فإنــه ا هملــك:
[البقرة.]١٠5/

وا تيأس من رمة ربك أبداً  ،وا رجه رجاء من يعلم أنه قادر عـى توصـيل كـل مرجـو،
وإعطاء كل حبوب ،وقضـاء كـل حاجـة ،وكشـف كـل كربـة:

[الزمر.]5٠/

وا علم أن علم العبد بأساء اه وصفاته،وعلمه بأن ربه هو القادر الذي ا يعجـزه يء ،

يقو ي ي قلبه ااستعانة باه  ،وصدق االتجاء إليه  ،ودوام التوكل عليه:
ِ

[الطاق.]٠/

وإذا علم العبد أن كل حبوب ومكروه بقدر من القادر العليم احكيم ،سلم قلبه من أمراض

القلوب  ،وامتأ باإيان ،وانرح للحمد عى النعمة ،والصر عى البلية:
[اأنعام.]٢8-٢٠/

تكم ل للعبد عبودية الصر ،وحسن الرى عن اه.
ومعرفة القدير الرحيم ِ

وفرغ قلبه محبته
غنى وأمن ًا وطمأنينةَ ،
ومن مأ قلبه من الرى بالقدر ،مأ اه صدره ً

وذكره  ،وشكره وعبادته :

[الزمر.]9/

فكن ه يكن لك ،وأحسن إى خلقه كا أحسن اه إليك ،واستعمل ما أقدرك اه عليه فيا
حبه ويرضاه ،يرك يوم تلقاه حيث ا تقدر وا ترجع:
[مريم.]86-85/

واعلم أن اأمور كلها بيد القادر امقتدر  ،فأطعه وأرضه بحسن عبادته  ،وأحسن رجاءك لـه،
6٤١

وداوم عــى ســؤاله وحــده  ،وأكث ـر مــن دعــاء ربــك املــك القــادر الــذي بيــده مقاليــد اأمــور،

يغني ـ ــك ويرض ـ ــيك ويسرض ـ ــيك:

[البقرة.]٢86/

وع ــن اب ــن عب ــاس ري اه ع ــنها ق ــال :كن ــت خل ــف رس ــول اه ﷺ يوم ـ ًا فق ــال « :ي ــا غ ــام  ،إ ِي
أع ِلمـ ــك كلـ ــات :احفـ ــظ اه حفظـ ــك  ،احفـ ــظ اه لـ ــده تـ ـ ـجاهك  ،إذا سـ ــألت فاسـ ــأل اه  ،وإذا
استعنت فاستعن باه .

واعلم أ َن اأ َمة لو اجتمعت عى أن ينفعوك بيء م ينفعوك إ َا بيء قد كتبه اه لـك ،ولـو اجتمعـوا
عــى أن يرــوك بيــء م يرــوك إ َا بيــء قــد كتبــه اه عليــك ،رفعــت اأقـام وج َفــت الصــحف »
أخرجه أمد والرمذي (.) ٢

وإذا قدرت عى من دونك من اخلق فاعلم أن القادر سبحانه هو الذي أقدرك عليه ،لينظر

بأي امحاسن تصل إليه ،ليكتب لك ثواب اإحسان إليه:
[ النور.]١١ /

فصـل مــن قطعــك  ،وأعــط مــن حرمــك  ،واعــف عمــن ظلمــك  ،وأحســن إى مــن أســاء إليــك ،
واســتعمل قــدرتك فــيا يــرى بــه ربــك:

[النساء. ]٢٢٤/
[آل عمران.]5٠/
[التحريم.]8/

الســموات واأرض ،عــام الغيــب و َ
الشــهادة،
« ال َلهـ َـم ر َب جرائيــل ،وميكائيــل ،وإرافيــل ،فــاطر َ
أنت حكم بن عبادك فيا كانوا فيه ختلفون ،اهدي ما اختلف فيه مـن احـ ِق بإذنـك ،إ َنـك هـدي
( )٢صحيح/أخرجه أمد برقم ( ، )١669وأخرجه الرمذي برقم (.)١5٢6

6٤٠

من تشاء إى راط مستقيم » أخرجه مسلم(.)٢
اللهم أعز اإسام وامسلمن  ،وأذل الرك وامركن  ،يا قوي يا عزيز .

اللهم يا من له العزة واجروت  ،وله املك واملكوت  ،يا عاما ً بكل يء ،يا حيط ًا
بكــل يء  ،يــا قــدير ًا عــى كــل يء  ،نســألك اجنــة ومــا قــرب إليهــا مــن قــول أو عمــل ،
ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أ و عمل يا أرحم الرامن.

قـ ـ ــال اه تعـ ـ ــاى:

امقالة.XIX

اللطيف

[املك.]٢٤-٢٠ /

اه  هــو اللطيــف الــذي أح ـاط علمــه بالرــائر واخفايــا  ،وأدرك بلطفــه البــواطن واخبايــا ،الــذي ا

خفــى عليــه خافي ـة  ،وا يعــزب عنــه مثقــال ذرة:

[يونس.]6٢/

ر بخلق ــه ،الرفي ــق ه ــم ،العل ــيم بخفاي ــا ح ــوائج الع ــامن ،البص ــر
وه ــو س ــبحانه اللطي ــف الـ ـ ّ
بأرارهم ،الذي يوصل إى خلقه إحسانه وألطافه من حيث ا يعلمـون ،ويـرزقهم مـن حيـث

ا حتسبون:

[الشورى.]٢9/

وهــو ســبحانه اللطيــف الــرحيم بعبــاده وأوليائــه ،الــذي يســوق إلــيهم أنــواع الــر واإحســان مــن
حي ــث ا يش ــعرون ،ويعص ــمهم م ــن أن ــواع الرـ ـ بخفـ ـ ّي لطف ــه ،ويـ ـر ِقيهم إى أع ــى امرات ــب

بأسباب ا خطر عى باهم ،حتى إنـه يـذيقهم اآام وامكـاره  ،ليوصـلهم هـا إى امحـاب

اجليلة  ،وامقامات النبيلة :

[يوسف.]٢٠٠ /

فسبحان الكريم اللطيف بعباده ،احفـي هـم ،اموصـل إلـيهم أرزاقهـم مـن حيـث يعلمـون ،

ومــن حيــث ا يعلمــون ،اللطيــف الــذي يوصــل إى مــن شــاء مــن خلقــه مــا م يكــن يؤملــه مــن

عزيــز النرــ ،وكــريم الظفــر ،ويــرزق مــن يشــاء مــا م يكــدح فيــه  ،وا فكــر فيــه:
[الشورى.]٢9/

( )٢أخرجه مسلم برقم (.)٠٠٠

6٤٤

وهو سبحانه اللطيف العليم بكل يء ،اللطيف اخبر الذي ا يعـزب عـن علمـه يء

وإ ن دق وصــغر وخفــي ،حتــى اخردلــة التــي ا وزن هــا يراهــا اللطيــف ي الظلــات ،
ويسمع تسبيحها من بن الكائنات  ،ويأت ها من بن امخلوقات :
[لقان.]٢6/

وه ــو س ــبحانه اللطي ــف ي إتق ــان الص ــنع ،وتركي ــب دق ــائق الص ــنعة ،وم ــا دون ذل ــك م ــن خفاي ــا

امخلوقات  ،وأرار امصنوعات :

[النمل.]88/

وهو سبحانه اللطيف بعباده  ،كثر اللطف هـم  ،بـالغ الرأفـة هـم  ،ا يفوتـه مـن أعاهـم يء ،
وا يظلمه ـ ـ ـ ـ ــم مثق ـ ـ ـ ـ ــال ذرة :

[النحل. ]٤٠ -٤5/

بل هو اللطيف الكريم الذي يزيد أجور الصـاحن بفضـله وكرمـه ،ويعفـو عـن سـيئات امـذنبن
بلطف ــه وعف ــوه  ،ويع ــذب م ــن يش ــاء م ــن ام ــذنبن بعدل ــه :

[النساء.]٤٠/

وهـو ســبحانه اللطيـف الــذي ا أحـد ألطــف منـه ،اللطيــف الـذي يملــك خـزائن اللطــف ،اللطيــف

الــذي كــل لطــف ي العــام مــن آثــار لطفــه  ،اللطيــف الــذي وهــب اللطــف لكــل لطيــف فلطــف :
[ احجر. ]١٢/

وهو املك احق الذي وسع علمه ولطفه ورمته ميع خلوقاته.
اللطيف الذي ا حتجب عن أبصار اخلق فا يرونه  ،وظهر لعقوهم فهم يعبدونه كأهم

يرونه :

[اأنعام.]٢٠٠-٢٠١/

6٤5

فس ـ ــبحان اللطي ـ ــف ال ـ ــذي لط ـ ــف أن يـ ـ ــدرك بالكيفي ـ ــة  ،اللطي ـ ــف اخب ـ ــر بك ـ ــل ذرة ي امل ـ ــك

واملكــوت  ،اللطيــف بــالر والفــاجر  ،فكــل يأكــل مــن رزقــه  ،اللطيــف بالكــافر حيــث م يقتلــه
[ احج.]65/
جوع ًا بكفره :

وسبحان اللطيف بمن جأ إليه  ،وتاب إليه من عباده  ،فيقبله ويقبل عليه  ،وينعم عليه ،الـذي

يعطي اجزيل ويقبل القليل :

[النحل. ]٠/

وا إلــه إا اه اللطيــف اخبــر  ،الــذي يعلــم اأشــياء الدقيقــة  ،ويوصــل رمتــه ورزقــه إى عبــاده
ب ـ ـ ــالطرق اخفي ـ ـ ــة :

[السجدة. ]6-5/

فا يبتي اه به عباده من امصائب ..وما يأمرهم به من امكاره ..وما ينهاهم عنه من الشهوات..
هي طرق خفية يوصلهم ها اللطيف إى سعادهم ي العاجل واآجل  ..كا ابتى يوسف ﷺ

بالسجن فصر  ،فأعطاه املك :

[ يوسف.]٢٠٢-٢٠٠/

وابــتى إبــراهيم ﷺ بــذبح إســاعيل فصــر وأطــاع  ،فجعــل ذريتــه هــم البــاقن  ..وجعــل مــنهم أئمــة

يدعون وهدون إى اخر إى يوم القيامـة :

[احديد. ]١6/

فسبحان ربنا العظيم ما أعظم رمته بعباده ،وما أعظم لطفـه هـم ،ومـا أوسـع حلمـه عـى مـن

عصاه.

وإذا عرفنا ذلك فيجـب أن نقولـه ونسـمعه :
[اأنعام. ]5٤/

6٤6

واسم اللطيف له معنيان:

امقطع 19011

اأول :بمعنى اخبـر ،فهـو سـبحانه اللطيـف اخبـر بكـل يء ،الـذي علمـه دق ولطـف حتـى
أدرك الرــائر والضــائر واخفيــات :

[املك.]٢٤-٢٠/

الثــاي :بمعنــى امحســن وامــنعم الــذي يوصــل إى عبــاده وأوليائــه مصــاحهم ومــا يــنفعهم
بلطف ـ ــه وإحس ـ ــانه م ـ ــن حي ـ ــث ا يش ـ ــعرون:

[احج.]6٠/

واعلـم أن لطــف اه هــو الرمــة ،فكــل رمــة تصـل إى اخلــق فهــي مــن لطــف الــرمن ، 

سواء كانت باأسباب امحبوبة أو امكروهة .

ومسالك اللطف ظاهرة بادية ي املك واملكوت .

ي خلق امخلوقات كلها  ..واإتيان باأرزاق وتقسيمها  ..وأصناف الكفايات كلها ..

وتقليب اأحكام واأطوار  ..واختاف األسنة واألوان واأحجام واأوقات  ..وخلق

الذوات والذرات  ..وخلق اجامدات وامائعات  ..واستخراج ذلك كله من غيابات خزائنه :
[هود.]٢١٠/

فسبحان اللطيف القدير الذي خلق هذه امخلوقات العظيمة  ،واستودعها ي خزائنه العظيمة ،

ثم خرجها من عام الغيب إى عام الشهادة :
[اأنعام.]٢٠٠ -٢٠١/

وما أحسن لطف ربنا ي إرساله الرياح اللواقح  ،ثم لطفه ي تلقيحها السحاب  ،ثم لطفه

ي ملها السحاب  ،ثم لطفه ي مع السحاب بالرياح  ،ثم لطفه ي مع اماء ي
السحاب  ،ثم لطفه ي إنزاله عى خلقه مفرق ًا :

6٤٠

[النور. ]٤٤-٤٠/

ثم تأمل لطف اللطيف ي سوق السحاب بالرياح إى البلد اميت  ،ثم لطفه ي ترتيب إنزاله إى
اأرض  ،وتقطيعه رذاذ ًا لئا هلك من حته :
[اأعراف. ]5٠/

ثم انظر كيف ل َطف اللطيف أرحام اأرض  ،وفتحها لقبول اماء والنبات  ،حتى ذهبت عروق

النبات ي الثرى  ،وصعدت أغصانه ي اهواء .

ثم تأمل حكمة اللطيف  ،كيف خلق النبات أزواج ًا  ،وشعوب ًا  ،وقبائل  ،ختلفة األوان ،
واأحجام والطعوم  ،رزق ًا خلقه وعباده :
[ ق .] ٢٢ -9 /

ثم تأمل قدرة اللطيف ي فلق احب والنوى ،وهدايته له ليمتص الغذاء من الطن بجذوره ،ثم
كونه أغصان ًا وأوراق ًا وأزهار ًا وثار ًا ،ثم كيف لطف بخفي قدرته ي تدريج نمو احبة حتى
صارت شجرة شاخة  ،مستمرة النسل والبذر إى يوم القيامة :

[النحل.]٢٢-٢٠/

ثــم تفكــر كيــف أخــرج اللطيــف بخفــي لطفــه الــثار مــن النبــات كــا خــرج اأطفــال مــن

اأرحام ،وكا خرج اأفعال من اإنسان ؛ ليذ ِك ر عباده أنه ا لقادر عى بعـث اأمـوات

من القبور :

[فصلت.]٠9 /

فســبحان اللطيــف بعبــاده الــذي لــه خــزائن اأرزاق ي الســاوات واأرض ،الــذي يســوق

لعباده أرزاقهم من باد شتى:

[امنافقون. ]٠/

6٤8

وسبحان املك احق الذي خلق اأرزاق وامرزوقن ،وساق هذا هذا بلطفه ،وهو سبحانه

الكريم الذي ميع اخلق ينتفعون ويأكلون من موائد نعمه  ،وما أكثر ماجلس اإنسان عى
مائدة فيها من نعمه أنواع شتى  ،من باد شتى:
[لقان.]١٠ /

ا إله إا اه وله احمد  ،ما ألطفـه بخلقـه  ،ومـا أعجـب لطفـه ي حسـن تـدبره  ،وميـل تقسـيمه:
[احجر.]99 -98/

ثم تفكر رمك اه ي النطفة التـي خلقـك منهـا اه أحسـن اخـالقن  ،كيـف معهـا اللطيـف
م ــن الغ ــذاء،وأقرها ي قراره ــا امك ــن  ،ث ــم اس ــتنزها م ــن ال ــذكر واأنث ــى م ــن ب ــن الص ــلب

والرائب.

صرها ي أطوار اخلق
ثم تأمل كيف مع اه ماء الرجل وامرأة ي ظلات اأرحام  ،ثم َ
نطفة ،ثم علقة  ،ثم مضغة  ،ثم عظام ًا  ،ثم كسا العظام ح ً
ا  ،ثم نفخ فيه الروح  ،فكان خلق ًا آخر:

[امؤمنون.]٢٤-٢١/

ثم تأمل كيف أخرج اللطيف هذا اإنسان من بطـن أمـه بشــر ًا سـوي ًا  ،حسـن اأعضـاء الظـاهرة
والباطنة.

فسبحان من خلق من ذلك اماء إنسان ًا له رأس  ،وأيد  ،وأرجـل  ،وأصـابع  ،وأذنـان  ،وعينـان
وغرها من اأعضاء الظاهرة.

وخل ــق م ــن ذل ــك ام ــاء القل ــب والكب ــد  ،واأمع ــاء وامع ــدة  ،والع ــروق والعص ــب وغره ــا م ــن

اأعضــاء الباطنــة:

[الطارق.]٢٠-5/

فهذه قدرته ي خلق فرد من جنس من أحد خلوقاته .
6٤9

فسبحان اخاق العليم  ،اللطيف اخبر  ،الذي يملك ميع مـوازين التـدبر والتصــريف ،والتشـكيل
والتغير  ،بسلطانه العظيم ،ي ملكه الواسع الكبر:

[غافر.]65/

له اخلق كله  ،وله اأمر كله  ،وهو احكيم العليم :

يبسط ويقبض ..ويعز ويذل ..ويعطي ويمنع ..ويغني ويفقر ..وحيي ويميت ..وهدي من
عمن يشاء ..وينتقم من يشاء.
يشاء ..ويضل من يشاء ..ويعفو َ
خلق الكبر والصغر ،واجليل والدقيق ،والكل عنده سواء ي اخلق والعلم :

[ لقان. ]٢٢-٢٠/

والكل ملكه  ..والكل يشهد بتوحيده  ..والكل يسبح بحمده ويعبده :
[اإراء.]٤٤/

وسبحانه ما أعظم لطفه ي تدبره ي البسط والقبض  ،والعطاء وامنع  ،والنفع والر.

هو القادر عى كل يء  ،الذي ا يعجزه يء  ،وا يمتنع عليه يء .

حيي بأسباب اموت  ..ويميت بأسباب احياة  ..وينجي بأسباب اهاك  ..وهلك

بأسباب النجاة  ..ويعز بأسباب الذلة  ..ويذل بأسباب العزة :

[يس. ]8٠-8١/

هو اللطيف الذي يري أولياءه ي قصور أعدائه  ،ثم يورثهم أرضهم وملكهم  ،كا ربى

موسى ﷺ ي قر فرعون :

[القصص. ]8-٠/

65٠

ويعطي امحبوب باأسباب امكروهة ؛ أنه اللطيف العليم بكل يء  ،القادرعى كل يء ،

وحده ا ريك له :

[البقرة.]١٢6/

فسبحان اه ما أعظم لطفه بعباده امؤمنن  ،ا يقي هم بيء إا كان هم خر ًا هم.

عن صهيب قال  :قال رسول اه ﷺ  « :عجب ًا أمر امؤمن إ َن أمره ك َله خر وليس
راء صر
راء شكر فكان خر ًا له  ،وإن أصابته َ
ذاك أحد إ َا للمؤمن  ،إن أصابته َ
فكان خر ًا له » أخرجه مسلم(.)٢

أما الكافر من حيث هو كافر فا يقي اه له بيء إا كان ر ًا له  ،إن بسط له أغناه وأطغاه  ،وإن

منعه وقبضه سخط ربه وعاداه:

[التوبة.]85/

واعلم أن من لطف اه بعباده امؤمنن أنه يتواهم باخر دائ ً
ا  ،فيخرجهم من ظلات الكفر

والبدع واجهل وامعاي  ،إى نور اإيان والسنة والعلم والطاعات  ،ويقيهم ر نفوسهم

اأمارة بالسوء  ،ويرف عنهم السوء والفحشاء  ،ويرفهم عن الكبائر وامحرمات التي

توجب سخطه :

[البقرة.]١5٠/

ويقــدر هــم أرزاقهــم بحســب علمــه بمصــلحتهم ،ويقــدر علــيهم أنواعـ ًا مــن البايــا وامصــائب

التي يسوقهم ها إى ما حبه ويرضاه.

ومن لطفه بعباده امؤمنن أن جعل رزقهم حااً ي راحـة  ،حصـل بـه امقصـود  ،وا يشـغلهم

ع ــا خلق ــوا م ــن أجل ــه  ،وه ــو عب ــادة اه  ،وال ــدعوة إلي ــه:
[ الشورى.]٢9/

ومن لطف اه بعباده امؤمنن أن يبتليهم ببعض امصائب ليكفر عنهم  -إذا صروا -

السيئات ،ويرفعهم إى عاي الدرجات ،ويكرمهم بجزيل الثواب :
( )٢أخرجه مسلم رقم (.)١999

65٢

[البقرة.]٢5٠-٢55/

 التعبد ه  باسمه اللطيف :

اعلم َنور اه قلبك باإيان أن أول ما جب عليك من التعبد ه باسمه اللطيف طلب علمه،

فذلك مفتاح التعبد ه به وبغره من اأساء احسنى ،ومعرفة مسالكه ي العام ؛ لرى قدرة
القدير،ولطف اللطيف،ي خلوقاته وأفعاله:
[طه .]8 /

وإذا علــم العبــد أن ربــه لــه اأســاء احســنى  ،والصــفات العــى ،التــي حبــه عبــاده مــن أجلهــا،

بادر إى التعبد ه ها ليحبه ربه.

وإذا علم أن ربه لطيف علـيم بكـل صـغرة وكبـرة حاسـب نفسـه عـى أقوالـه وأفعالـه ،وراقـب

ربه ي حركاته وسكناته.

فإن العبد  ،وكـل يء  ،مكشـوف بـن يـدي اللطيـف اخبـر ،الـذي ا يعـزب عنـه مثقـال ذرة ي
اأرض وا ي الساء :

[ املك.]٢٤-٢٠/

فاعرف ربك اللطيف احـق ؛ لتنـال فضـله ،وتظفـر بنعمـه وعطايـاه ،وكـن واثقـ ًا بربـك الكـريم،
ومواك الرحيم ،الذي ميع النعم منه.

وارغب إى ربـك ي ميـع أمـورك ،واعلـم أن مـن يتحـ ّر اخـر يعطـه ،ومـن يتـ ّ
وق الرـ يوقـه،
والفضل كله بيد اه وحده ،وأعاه طلب اهداية والعافيـة:
[اجمعة.]٤ /

واعلم رمك اه أنك كا حب أن يلطف اه بك ي ميع أمورك  ،فالطف أنت حسب طاقتك

بإخوانك امؤمنن  ،وخالقهم بخلق حسن  ،وأوصل برك وإحسانك إى غرك بحسب قدرتك ،

وسعهم بحسن خلقك  ،وادعهم إى اه  ،واصر عى أذاهم،حبك اه  ،وتكسب حبة الناس ،
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ومودهم ،وتسلم من أذيتهم:
[ فصلت .] ٠5 -٠٠ /

واشغل نفسك  ،وقلبك  ،ولسانك  ،وجوارحـك بـذكر وشـكر مـن لطفـه بـك ظـاهر غـر خفـي ،
ورائك ،وحال طاعتـك ومعصـيتك :
وبره إليك واصل ي سـ َرائك َ

[ اأعراف .] ١٠5 /

وأنفــق مــا رزقــك اه مــن علــم ومــال  ،وبــر وإحســان  ،وتل َط ـف ي إيصــال بــرك إى النــاس
بـ ــألطف امآخـ ــذ ،وأحسـ ــن امـ ــذاهب ،بـ ــا منَ ـ ـة وا أذى  ،وا كـ ــر وا احتقـ ــار:
[البقرة.]١٠٤/

وتذكرألطف الناس بالناس..وأرحم الناس بالناس..وأكرم الناس..وأجود النـاس حمـد ًا ﷺ،

الذي أثنى عليه ربه  ،لكال حسن خلقه بقوله له:

[القلم.]٤ /

فاهتد هديه ،وخلق بأخاقه  ،وتأدب بآدابه ،واسلك سبيله ،ومسك بدينه ،تكن ي اجنة رفيقه:

ﰀ

[اأحزاب.]١٢/

وأحسن إى الناس ميع ًا فيا استطعت ،واصر ي سبيل ذلك عى أذاهم ،وعاملهم با حب

أن يعاملوك به ،واطفهم با تستطيع من القول والعمل واخلق ،وكل امرئ حسيب نفسه ،

ورهن عمله:

[التوبة.]٠٢ /
[اأعراف.]١٠/

[ اأحقاف .] ٢5 /
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« ال َله َم أصلح ي ديني ا َلذي هو عصمة أمري  ،وأصلح ي دنياي ا َلتي فيها معاي  ،وأصلح ي
آخري ا َلتي فيها معادي  ،واجعل احياة زياد ًة ي ي ك ِل خر  ،واجعل اموت راح ًة ي من ك ِل

ر » أخرجه مسلم(.) ٢

اللهم إنا نسألك إيان ًا كام ً
ا مأ به قلوبنا  ،ويقين ًا صادق ًا ترح به صدورنا  ،حتى نعلم أنه ا

يصيبنا إا ما كتب لنا  ،وا نحب تعجيل ما أخرت  ،وا تأخر ما عجلت.

اللهم أسعدنا بتقواك  ،واستعملنا ي رضاك  ،واجعلنا نخشاك كأنا نراك.
يا خبر ًا بأحوالنا  ،يا علي ً
ا بفقرنا  ،يا لطيف ًا بالعباد الطف بنا  ،وارحم ضعفنا وذلنا
وانكسارنا بن يديك  ،يا أرحم الرامن.

امقالة.XX

اخبر

قـ ـ ـ ـ ـ ــال اه تعـ ـ ـ ـ ـ ــاى:

[سبأ.]٢/

اه  هــو اخبــر العلــيم بكــل يء ،الــذي ا خفــى عليــه يء ي اأرض وا ي الســاء،
اخبر الذي يعلم ميع اأمور الظاهرة والباطنة.

وهــو ســبحانه اخبــر الــذي ا جــري يء ي املــك واملكــوت إا بعلمــه  ،وا تتحــرك

ذرة ي الكون وا تسكن إا بعلمـه :

[اأنعام.]٠٠/

وهو سبحانه العليم اخبر بكل ما كان  ،وما يكون  ،وما سيكون :
( )٢أخرجه مسلم برقم (.)١٠١٠
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[اأنعام.]59/

فسبحان العليم اخبر بكل يء ي الساء واأرض ،والدنيا واآخرة ،والليل والنهار ،واليوم والغد :
[لقان.]٠٤/

وهو سبحانه العليم اخبر برائر العباد ،وضائر قلوهم ،وما تكنّـه صـدورهم ،اخبـر بكـل
مــا يعملونــه مــن الطاعــات وامعــاي ،واحســنات والســيئات ،اخبــر بجميــع نيــات وأقــوال

وأفعال العباد ،وما جول ي خواطرهم من خر أو ر:
[اأنعام.]٢8 /

فسبحان اللطيـف اخبـر بكـل ظـاهر وبـاطن ،الـذي يعلـم بمـن يتقيـه ظـاهر ًا وباطنـ ًا ،مـن يتقيـه ظـاهر ًا ا

باطن ـ ًا ،ثــم جــازي ك ـ ً
ا بعملــه:

[احجرات.]٢٠ /

وهــو ســبحانه اخبــر امحــيط بجميــع ملكــه  ،الشــاهد جميــع مــا فيــه ،العلــيم بجميــع امخلوقــات

الظـ ــاهرة والباطن ـ ــة:

[املك.]٢٤-٢٠/

وهو سبحانه اخبر الذي أخباره كلها حق وصدق،الذي خر عباده باحق واخر الصدق :
[النساء.]8٠/

واعل ــم ن ـ َـور اه قلب ــك بمعرف ــة أس ــائه وص ــفاته وأفعال ــه  ،أن اح ــق  جع ــل للمعت ــرين ي

خلوقاته غنية عن التفكر ي ذاته ؛ لقصور العقول واأبصار عن إدراك نور جالـه وعظمتـه
وكريائه:

[اأنعام.]٢٠٠/

فسبحان من تعرفه القلوب والعقول بآياته وخلوقاته  ،وتدعوه األسن بأسائه ،وميزه
البصائر عن سواه بصفاته وأفعاله:
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[الروم.]١١ /

هو الواحد اأحد  ،العليم اخبر بكل يء ،لـه اأسـاء احسـنى ،والصـفات العـى ،ولـيس
لــه شــبيه ي ذاتــه وأســائه وصــفاته وأفعالــه:

[الشورى.]٢٢/

فسبحان احكيم اخبر بأحوال عباده ،الذي يضع اليء ي موضعه ،وختار له ما يناسبه :
[ آل عمران. ]٢8/

هو احكيم اخبر البصر بـا يصـلح عبـاده ،فيعطـيهم مـا يصـلح أحـواهم ،ويرـف عـنهم مـا

يرهم.

يبسط هذا ،ويقبض عن هذا ،وهو العليم اخبر با يناسب كل خلوق.
فمنهم من تستقيم حاله عى النعمة والغنى  ،ومنهم من تستقيم حاله عى الفقر واابتاء.
هذا لد عيش بعضهم مع فقره وبائه أحسن  ،وقلبه لربه أصفى  ،كلا ربه اه بالباء ازداد له

حب ًا وتقوى ؛ لكال معرفته به:
[اإراء.]٠٠/

 التعبد ه  باسمه اخبر:

اه عــز وجــل هــو العلــيم اخبــر بــا تكنــه الصــدور ،ومــا خفيــه القلــوب ،الــذي يكشــف كــل

خبوء ،ويرقب كل مستور ،ويعلـم الرـ وأخفـى:

[السجدة.]٠/

وابد للعبد أن يعرف ربه بأسائه وصفاته  ،ويتلو كتابه  ،ويستن با جاء عن رسوله ﷺ ؛

ليعرف اخالق من امخلوق  ،واخر من الر  ،واحق من الباطل  ،والنافع من الضار  ،والباقي

من الفاي ؛ ليـقدم عى اليقن من أمره  ،ويواظب عى امروع من عمله :
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[ احديد .] ١٠ /

واعلم أن من م يقدم خر القرآن والسنة بن يديه  ،كان من أمره عى خطر ؛ أنه قدَ م اهوى

عى اهدى:

ﰀ

[القصص.]5٠/

فكــل إيــان وتصــديق ومســارعة إى اخــرات ،والصــر عــى اأقــدار واأحكــام  ،ســببه العلــم

والعمل بخر الوحي:

[البقرة.]١/

وكل جهل  ،أو تكذيب  ،أو تقصر  ،أو جزع  ،أو ظلم  ،أو كـر  ،سـببه اجهـل بخـر الـوحي أو اإعـراض

عنه :

[اجن.]٢٠/

واعلم أن النفس إذا دعوها إى الصر عى طاعة اه  ،وعن معصية اه ،وعى أقدار اه،

واجلد عى عبادة اه  ،بعد تقدم اخر والعلم باه  ،ووعده ووعيده ،أعطتك ذلك من ذاها
بير وسخاء ،لعلمها بأن ما دعوها إليه  ،هو طريق سعادها الواجب عليها سلوكه:

[الشمس.]٢٠-٠/

ومن أجل هذا احتاجت النفوس إى معرفة اخبر  ،ومعرفة خر اخبر احق سبحانه ،

ليتبن ها من تعبد  ،ومن تطيع  ،و ما تصر عليه  ،وما أنواعه  ،وما ثوابه:
[ حمد .] ٢9 /

فــإن م تعــرف ذلــك بــاخر امنــزل ز َل ـت عنــد امحنــة  ،وجـ ــمحت عنــد الصــدمة  ،فهلكــت
وض ـ ـ ــلت وأضـ ـ ـ ــلت:
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[النساء.]٢٢5/

واعلم رمك اه أن العليم اخبر يراك  ،فا تفعل ما يسخطه عليك ،ويعلم ميع أحوالك

ي الروالعلن،فا تبارزه بامعاي،وا لعله أهون الناظرين إليك :
[ق.]٢8-٢6/

واعبد ربك باحب  ،مع كال التعظيم والذل له ،وتق َلب ي ليلك وهارك ي طاعته وعبادته بكـل مـا

رفـك بالعبوديـة ،وهـو الرقيـب القريـب الشـهيد:
حبه ويرضاه ،فهو الكريم الـذي َ
[الشعراء.]١٢9 -١٢8 /

وإن كنت خبر ًا بأحكام الدين فع ِلمها من ا يعلمها ،وانصح جميع اخلق ،واتبع سبيل

امؤمنن  ،تكن من الفائزين:

[آل عمران.]٢٠٤ /
[آل عمران.]5٠/

[الشعراء.]85 -8٠ /

« ال َلهـ َـم لــك أســلمت،وبــك آمنــت  ،وعليــك توكَلــت  ،وإليــك أنبــت  ،وبــك خاصــمت  ،ال َلهـ َـم إ ِي
أعــوذ بع َزت ـك ا إلــه إ َا أن ـت أن تض ـ َلني  ،أنــت اح ـي ا َلــذي ا يمــوت  ،واج ـن واإنــس يموتــون »

متفق عليه(.)٢

يا خبر ًا بكل يء  ،يا علي ً
ا بكل يء  ،يا بصر ًا بكل يء  ،يا مالك ًا لكل يء.
اللهم علمنا ما ينفعنا  ،وانفعنا با علمتنا  ،إنك أنت العليم اخبر.

( )٢متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )٠٠8٠ومسلم برقم ( )١٠٢٠واللفظ له.
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اللهم يا إهي  ،يا من بيده ناصيتي  ،يا علي ً
ا بضعفي ومسكنتي  ،يا خبر ًا بفقري وفاقتي ،

أسألك أن توفر حظي من كل خر تنزله  ،ومن كل رزق تبسطه  ،ومن كل بر تنره  ،ومن كل

خطأ تغفره  ،يا أرحم الرامن.

امقالة.XXI

احكيم  ..احاكم  ..احكم

قال اه تعاى:

[اجمعة.]٢ /

وقال اه تعاى:

[يونس.]٢٠9 /

وقال اه تعاى:

[اأنعام.]٢٢٤ /

اه  هو احكيم الذي يضـع اليـء ي موضـعه ،ويـتقن صـنع كـل يء بقدرتـه وحكمتـه،
احكيم الذي ا يدخل تدبره خلل وا زلل وا نقص.

وهو سبحانه احكيم ي أقواله وأفعاله  ،الذي يضع اأشياء ي حاها بحكمته ورمته وعلمه،

الذي حكم بن عباده بالقسط والعدل ،النافذ حكمه ي ملكه ،الذي حكم وا معقب حكمه:
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[الرعد.]٤٢/

وهو سبحانه املك احق  ،احكيم الذي أحكم امخلوقات واأمور ،ومنعها عن اخروج

عن حكمه ،احاكم القاهر الذي قهر ميع امخلوقات عى مراده ،فدان املك

واملكوت كله حكمه العدل ،وأمره الفصل :

[الزمر.]5-٤/

وهو سبحانه أحكم احاكمن ،الذي كل أقواله وأفعاله وأحكامه ي منتهى احسن ،الذي
حكم باحق والعدل واإحسان  ،الذي ا جور وا يظلم أحد ًا:
[امائدة.]5٠/

وهـو ســبحانه احكـم الــذي ا حكـم أعــدل منــه ،املــك الـذي ا أرحــم منــه ،وا قائــل أصــدق

منه ،الذي سلم له احكم كله ي ملكه العظيم  ،وسلطانه الكبر .
وهو سبحانه العزيز احكيم امحمود عى حكمه ي الدنيا واآخرة.

فهــو احكـم احــق الــذي لــه احكــم القــدري عــى الكائنــات كلهــا  ،الــذي أثــره ميــع مــا خلــق
وذرأ وبــرأ ي العــام العلــوي والســفي:

[الزمر.]6٠-6١/

وهــو احكــم احــق الــذي لــه احكــم الــديني الرــعي  ،الــذي أثــره ميــع الرــائع واأوامــر
والنـ ـ ــواهي اموجهـ ـ ــة إى اإنـ ـ ــس واجـ ـ ــن :

[يوسف. ]٤٠/

وهو احكم احق الذي له احكم اجزائي ي اآخرة  ،الذي أثره الثواب والعقاب للعباد :
[احج.]5٠-56/

فســبحان املــك احــق الــذي لــه اخلــق واأمــر ،واحكــم واحمــد:
[القصص.]٠٠/
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واحكيم من أساء اه احسنى التي تدل عى ثبوت كال احكم ه ،وكال احكمة له.
أما كال احكم  :فاعلم أن احكم كله ه وحده ا ريك له  ،فهو الذي حكم بن عباده با

يشاء  ،ويقي فيهم با يريد ،ا راد لقضائه  ،وا معقب حكمه:
[اأنعام.]5٠ /

وكا أن اه ليس له ريك ي املك ،فليس له ريك ي احكم ،وليس له ريك ي العبادة :
[الكهف.]١6 /

ورب العامن الذي له اأساء احسنى ،والصفات العى ،املك العليم بكل يء ،القادر
رع  ،ويـح ِلل
عى كل يء ،اخالق لكل يء  ،هو الذي يستحق وحده أن يـحكم وي ِ

ويـح ِرم:

[يوسف.]٤٠/

ومـ ــن أظلـ ــم الظلـ ــم ،وأعظـ ــم اجـ ــور ،وأقـ ــبح الفعـ ــل ،أن يسـ ــكن النـ ــاس ي ملـ ــك اه ،

ويــأكلون م ــن رزق ــه ،وجعل ــون احك ــم والتر ــيع لغ ــره م ــن خلق ــه وعبي ــده :
[امائدة.]5٠/

فيجب عى ميع احكام أن حكموا بن الناس با أنزل اه ،وا جوز هم أن يتعدوا حكم

اه الذي رعه إى غره:

[ امائدة .] ٤9 /

ومهمة اخافة إقامة حكم اه ي اأرض ،واحكم بن الناس با أنزل اه من أحكام

وتريعات:

[ص.]١6 /

أما كال احكمة ي خلقه وأمره  :فهو احكيم الذي يضع اأشياء مواضعها ،وينزها

منازها ،فقد خلق اه ميع امخلوقات باحق ،وأوجدها بأحسن نظام ،وأتقنها أحسن
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وصوره أحسن تصوير:
إتقان ،وأعطى كل خلوق خلقه الائق به،
َ
[السجدة.]٠-6/

وأما احكمة ي أمره ورعه  ،فاه هو احكيم احق الذي رع الرائع  ،وأنزل الكتب،

وأرسل الرسل  ،ليعرفه عباده  ،ويعبدوه با رع  ،ومعرفته وعبادته بموجب أسائه وصفاته

ودينه هي مقصوده من خلقه  ،وهي أفضل العطايا منه لعباده  ،وهي أرف اهبات للوصول
إى السعادة ي الدنيا واآخرة:

[الذاريات.]58 – 56 /

ورفها
وقد اجتبى اه هذه اأمة ،وخصها بأفضل الرسل ،وأحسن الكتب ،وأكمل الرائعَ ،

كاأنبياء بعبادة اه والدعوة إليه إى يوم القيامة:

[ امائدة .] ٠ /

واعلم بأن احكيم احق سبحانه رع لعباده كل خر ومصلحة.

فأخبــاره ي كتابــه احكــيم مـأ القلــوب توحيــد ًا  ،وإيانـ ًا  ،ويقينـ ًا  ،وعلـ ً
ا بـاه وأســائه وصــفاته ،
وتعظـ ــي ً
ا للـ ــرب  ،وحبـ ــة ه  ،ومـ ــد ًا لـ ــه ،وذاً ل ـ ــه :
[هود.]١-٢/

وأوام ــره الر ــعية كله ــا من ــافع ومص ــالح تثم ــر اأخ ــاق احس ــنة ،واأع ــال الص ــاحة ،وتزك ــي

النفوس بالطاعات :

[اممتحنة.]٢٠/

ونواهيــه كلهــا موافقــة للعقــول والفطــر الســليمة ،فهــو العلــيم احكــيم الــذي م ينــه النــاس إا عــا

يرهم ي دينهم  ،وأبداهم  ،وعقوهم  ،وأخاقهم  ،وأعراضهم.

فلله احمد أن رع لنا أحسن الرائع بأحسن الكتب ،وأرسل ها إلينا سيد الرسل ﷺ :

[امائدة.]٢6-٢5 /
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وسبحان القادر احكم الذي أظهر حكمته ي خلوقاته  ،وأفعاله  ،وآياته  ،وأحكامه.

وشهدت العقول بحكمة احكيم عزوجل،با شهدته ي ملك وملكوت اجبار  ، وخ َرت
ساجدة لعظمته وجاله وكريائه،وعظيم إحسانه،وعظمة ملكه:

[ آل عمران .] ٢8 /

فتدبر رمك اه حكمة أحكم احاكمن ي خلوقاته العظيمة  ،وآياته العجيبة ،ترى ببرك
وبصرتك رب ًا حاك ً
ا حكم كل يء  ،وأحكم كل يء ،وأقام اأمر كله به ي الدنيا واآخرة ،فا
ظلم وا جور ي أحكام احكيم : 

[ اأعراف .]5٤ /

وانظر إى حكمة العزيز احكيم ي خلق السموات واأرض  ،وما فيهن وما بينهن من

امخلوقات  ،واأفاك  ،والتدبرات،لد ما يبهر العقول واألباب من عجائب امخلوقات ،

واآيات الساطعات  ،الدالة عى عظيم قدرة اجبار  ،وحكمة أحكم احاكمن  ،بإحكام

متقن  ،وتدبر عجيب  ،وحكم مستمر:

[ال قر ١/

].

فسبحان من خلق العام كله عى طبقاته  ،وخلق الوجود كله من اخر والر عى درجاته

ودركاته  ،من اجاد  ،إى النبات  ،إى احيوان  ،إى اإنسان :
[الزخرف.]85-8٤/

خلق احكيم ذلك كله بحكمة تبهر العقول  ،وحكم قاهر خضع له كل خلوق :
[الزمر. ]6٠-6١/
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وهو احكيم الكريم الرحيم الذي وصل أفعاله امحكمة  ،وخلوقاته امتقنة بالرعة

امنزلة ؛ ليعرف خلقه أنه العظيم الذي ا أعظم منه  ،العليم الذي ا أعلم منه  ،القادر الذي ا

أقدر منه  ،الرحيم الذي ا أرحم منه  ،احكيم الذي ا أحكم منه :
[الطاق.]٢١/

واعلم رمك اه أن من رزقه اه بر ًا وبصرة  ،رأى ي ملكوت السموات واأرض من
عجائب اخلق  ،وأنواع امخلوقات  ،ودوام التريف والتدبر  ،ما يبهر العقول  ،ويك ّل دونه

النظر  ،وينحر دونه البر  ،ويري عى الوصف  ،ما ا تدرك كنهه العقول  ،وا حيط به
سوى من كتبه ي اللوح امحفوظ :

[لقان. ]٢٢-٢٠/

وزوجها
فسبحان الرب القادر احكيم الذي برأ الرايا  ،وفطر الفطر  ،وركَب اأجسام َ ،

باأرواح  ،فصارت حية تشهد لرها بالوحدانية  ،وتقوم له بالعبودية  ،وتسبح بحمد رها ميتة

أو حية :

ﮜ

[احج.]٢8/

وسبحان القادر احكيم الذي اختزن ميع الرايا ي اأرزاق  ،واختزن اأرزاق ي اأسباب ،

واختزن اأسباب ي اإرادات  ،واختزن اأرواح ي اأجسام  ،واختزن الثار ي اأشجار،
واختزن امعاي ي األفاظ  ،واختزن الكل ي خزائن السموات واأرض  ،وأخرج الكل من

غيابات علم عام الغيوب :
[ اأنعام .]59 /

وسبحان العي العظيم الذي خلق العام كله باحق وللحق ،ور َكب العاي عى السافل ،واستودع

السافل ي العاي ،ومأ ملكه العظيم بالعوام التي ا حصيها إا من خلقها ،وأحاط ذلك كله

بكرسيه الكريم ،وعرشه العظيم :
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[ق. ]٢٢-6/

واه عي عظيم كبر ،حيط بكل يء  ،استوى عى العرش برمته  ،حي قيوم يفعل ما يشاء
بقدرته  ،وحكم ما يريد بمشيئته  ،عليم خبر بجميع ما ي ملكه وملكوته:

[البقرة . ]١55 /

انظــر رمــك اه إى ربــك اخــاق العلــيم  ،القــادر عــى كــل يء ،كيــف خلــق امخلوقــات،

صورها عى غر مثال  ،فأحسـن التصـوير ،وقـدَ ر فأحسـن التقـدير ،ثـم أخـرج مـا قـدَ ر ،
وكيف َ

عى سـواء مـا قـدَ ر  ،بـا كلفـة وا عنـاء:
[القمر .]5٠-٤9 /

صور  ،وما أحكم
فتبارك اه رب العامن ما أعظم ما خلق  ،وما أعجب ما أبدع  ،وما أحسن ما َ

ما صنع:

[احر.]١٤/

ثم انظر كيف أحيا احي القيوم اخلق بقدرته،ومعهم بحكمته،أنه القادر عى كل يء ،
احي الذي ا يموت  ،احي الذي حيي ويميت.

فلبقائه  أفناهم ،فكل يء هالك إا وجهه  ،وحياته  أمـاهم  ،وحياتـه أحيـاهم  ،فـا
يموت ــون ي ــوم القيام ــة أب ــد ًا ،فاس ــتغفر ل ــذنبك :
[الفرقان .]58 /

ولعــزه  أذل اخليقــة قاطبــة ،ثــم لعــزه يعــز مــن أطاعــه ي الــدنيا واآخــرة فــا يــذلون أبــد ًا:
[امنافقون .]8 /

فسبحان اه ما أعظـم قدرتـه وحكمتـه ،هـو احكـيم اخبـر الـذي خلـق اخليقـة كلهـا بـاحق
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وللحق،الذي هو الدين القيم.
نر احكيم العليم ذلك احق ي أمشاج العام كله بقدرته  ،وأفرغه ي قالب اموجودات كلها

بحكمته ،وهدى ك ً
ا لـا خلقه  ،فهو قائم يشهد لربه بالتوحيد ،ويعبده بالتسبيح والتحميد:
[اإراء . ] ٤٤ /

ثم أرسل احكيم العليم رسله بالدين القيم إى أهل اأرض  ،وأنزل كتبه  ،ورع رائعه،
ودعا الكل إى ذلك  ،ور َغب ي اإيان  ،وحذر من الكفر :
ﰀ

[النساء.]٢٠٠/

ثم آمن م نْ علم اه أنه يؤ من ،وكفر من علم اه أنه ا يؤمن:
[ اإنسان . ] ٠٢ – ١9 /

فسبحان احكيم القادر  ،الفعال ما يشاء ،ا راد لقضائه  ،وا معقب حكمه.
يبسط ويقبض ..ويعزل ويذل ..ويرفع وخفض ..ويكرم وهن  ..ويعطي ويمنع  ..ويرتق
ويفتق ..وحيي ويميت ..وهدي ويضل:
[الزمر . ]6/

وسبحان احكيم العليم الذي خلـق اجـي واخفـي ،والكبـر والصـغر ،والطويـل والقصـر،

والرط ــب والي ــابس ،واجام ــد والس ــائل ،واحل ــو وام ــر ،وال ــذكر واأنث ــى ،واللي ــل والنه ــار،

والن ـ ـ ـ ـ ــور والظ ـ ـ ـ ـ ــام  ،واإن ـ ـ ـ ـ ــس واج ـ ـ ـ ـ ــان :

[الذاريات. ]٤9/

وســبحان القــوي القــادر الــذي خلــق العــرش والكــري  ،وخلــق الســموات واأرض  ،وخلــق

الدنيا واآخرة  ،وحكم الكل بقهره وجروته.

فتبارك اه رب العامن  ،وأحسن اخالقن  ،وأحكم احاكمن.
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ثم تأمل رمك اه،كيف جازى الغني الكريم امطيعن عى اختاف طاعاهم وكثرها،با
يقابــل ذلــك وزيــادة مــن الكــريم:

[السجدة .]٢٠ /

وكيــف جــازى القــوي العزيــز العصــاة عــى اخــتاف معاصــيهم وكثرهــا بــا يقابــل ذلــك جــزا ًء
وفاق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًا:
[ النساء .]56 /

واعلم أن من حكمة احكيم العليم ما أظهر من احكمة  ،وخص ها من شاء من عباده .
و احكمة هي إصابة احق ي اأقوال واأعال ،وهي من أعظم النعم التي خص اه ها

من يشاء مـن عبـاده :

[البقرة .]١69 /

ومن حكمته سبحانه ما استودع ميـع امخلوقـات مـن امنـافع وامضـار ،وهدايتـه إياهـا ل ـا

قدره ها ،واستعاله إياها لـمـا فطرها عليه.

فامائكـة يعبــدون رهــم  ،ويســبحون بحمــده  ،ويــدبرون أمــره  ،وأعاهــم ا حصــيها إا اه ،فهــم
النازعــات  ،وامقســات أمــر ًا  ،واملقيــات ذكــر ًا  ،والصــافات صــف ًا ،وامــدبرات أمــر ًا  ،والتاليــات
ذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ًا:

[اأنبياء.]١٠–٢9/

واأنبياء والرسل عليهم الصاة والسام يعبدون رهم با جعل فيهم من القول باحق ،
والعمل به،والدعوة إليه،والصرعليه،وأتباعهم من امؤمنن كذلك:

[ البقرة . ]٢5١– ٢5٢ /

واستخرج سبحانه حكمته ي الصنع عى أيدي أهل الراعة من عباده  ،با هداهم إليه من

إتقان الصنع  ،وقوة الفكر ،وغرائب الصناعات كلها :
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[اأنبياء.]8٠-٠9/

فسبحان احكيم الذي أحكم اأمور با يبهر العقول  ،من عجائب امخلوقات ،وحسن

التدبرات  ،وحكم امخلوقات  ،وقهر الكائنات :
[الفتح.]٠/

وما كان من السفه من بعض اخلق  ،من الزور والبهتان ،وااستهزاء باه وآياته ورسله ،ورد
احق ونحو ذلك ما خالف احكمة ،فهو سبحانه احكيم ي كل ذلك ،علمه وقدَ ره وأذن

بوقوعه  ،ثم أظهره من فاعلن له  ،وأراد وقوعه منهم  ،وهم اموصوفون به بفعلهم له ،
وحبتهم له  ،فيجزون عليه جزاء مثله حق ًا وعداً :

[النساء.]٢١٤-٢١٠/

فكل فعل منوط بفاعله  ،والفعل يضاف إى فاعله  ،ا إى العام به  ،القادر عليه ،مع كونه غـر
واقع منه.

بل الرب عز وجل حب اإيان والطاعات  ،ويسخط الكفر والفساد ويكرهه  ،وا
حبه وا يرضاه:

[الزمر.]٠/

واعل ــم أن اه  ل ــه اأس ــاء احس ــنى  ،والص ــفات الع ــى  ،وأفعال ــه كله ــا ح ــق وع ــدل ورم ــة

وحكمة وإحسان.

هـو املـك الـذي يغضــب ويـرى ..وحـب ويكـره ..ويعفــو وينـتقم ..ويثيـب ويعاقـب ؛ أنــه
احكــيم الــذي يغضــب عــى مــن عصــاه ،ويــرى عــى مــن أطاعــه ،وحــب امــؤمنن ،ويكــره

الكافرين ،ويرحم امسرمن ،ويبطش بمن أسخطه.

وفعلــه ذلــك كلــه حكمــة ورمــة  ،وإليــه يرجــع اأمــر كلــه  ،وهــو احكــيم اخبــر :
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[التن. ]8-٠/

وه ــذا خل ــق اه إبل ــيس أعاذن ــا اه من ــه  ،واب ــتى امائك ــة بالس ــجود آدم ﷺ  ،فس ــجد امائك ــة

امتثاا ً أمر رهم فنجوا ،واستكر إبليس عن السجود فهلك.

ثــم ســأل إبلــيس ربــه النظــرة فأمهلــه  ،وأقطعــه وذريتــه كــل عمــل لــيس بصــالح ،وكــل مــا هــو بخــاف

احكمة ،وما ي ظهوره سفه ي حـق مـن فعلـه مـن الكفـر والرـك وامعـاي إمـام كلمتـه فـيهم،
وإقامـ ـ ـ ــة عدلـ ـ ـ ــه علـ ـ ـ ــيهم :

[ البقرة . ] ٠٤ /

فلــا طــرده اه ولعنــه وأنظــره  ،عــزم عــى إغــواء آدم وذريتــه:

[ اأعراف . ] ٢8 – ٢5 /

وما زال الشيطان يكيد لبني آدم حتـى اتبعـه أكثـرهم:
[سبأ . ] ١٠ /

فــإبليس وذريتــه أهــل اابــتاء وامحنــة لبنــي آدم ،وقــد أمرنــا اه بعداوتــه ،وحــذرنا مــن طاعتــه

بقول ــه:

[ فاطر .]6 /

فســبحان مــن خلــق خلقـ ًا للجنــة وبعمــل أهــل اجنــة يعملــون ،ثــم إليهــا يصــرون ،وخلــق خلقـ ًا للنــار

وبعمل أهل النار يعملون ،ثم إليها يصرون.

واه أعلم حيث جعل رسالته،ومن يسـتحق ثوابـه وعقابـه:

[املك.]٢٤/

واعلم رمـك اه أن اه خلـق اجنـة والنـار ،وكـل بنـي آدم مقسـومون عـى الـدارين كـا ي قبضـتيه
الكريمتن  ،كا قال ﷺ  « :إ َن اه ع َز وج َل قبض قبض ًة بيمينه،وقال :هذه هذه  ،و ا أ بـاي ،
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وقبض قبض ًة أخرى بيده اأخرى ج َل وعا  ،فقال  :هذه لـهذه  ،وا أباي» أخرجه أمد (.)٢

فابد إذ ًا من طريقن  ،أمر اه بأحدما  ،وهى عن اآخر  ،وإذا كان كذلك فابد للناس من

طاعة وعصيان  ،والطاعة حكمة  ،ظاهرها وباطنها ،وامعصية ظاهرها سفه ،وباطنها حكمة :
[النحل.]9٠/

واعلــم أن كــل مــا ي العــام مــن خلــق وأمــر وحــال ابــد مــن وجــوده ،واه يمحــو منــه مــا يشــاء
وي ـ ـثبت  ،وه ــو احك ــيم العل ــيم :
[الرعد.]٠9-٠8/

فلو نقص سفه السفهاء من العام لغلـب عـى الظـن أن فاعلـه كأحـد امطبوعـات مثـل النـار ا
توجد إا حرقة ،وكالثلج ا يوجد إا مرد ًا ،وكالثقيل يسفل ،وم تتم احكمـة مـن اخلـق ،
وم حصل التمييز بن احق والباطل .

فسبحان احكيم العليم الذي أوجـد اليـء وضـده ،وخلـق الـزوج وزوجـه ،وخلـق كـل يء
فقــدره تقــدير ًا ،ثــم قــدم وأخــر ،ورفــع وخفــض ،وأعـ َـز وأذل ؛ ليظهــر لعبــاده قدرتــه ي خلقــه،

وحكمته ي أمره:

[ الذاريات . ] ٤9 /

وعن أي هريرة  قال  :قال رسـول اه ﷺ  « :لـو م تـذنبوا لـذهب اه بكـم  ،ول ـجاء بقـوم يـذنبون

فيستغفرون اه فـيغفر هم » أخرجه مسلم (.)٢

وسبحان من لـه اأسـاء احسـنى ،والصـفات العـى ،وبحكمتـه قـدَ ر مقتىـ تلـك اأسـاء
والص ـفات أعــااً  ،وخلــق هــا عــاملن  ،ثــم اســتعملهم فيهــا  ،وقــد ســبق الكتــاب بكــل خلــق

وعمل ،ثم يلحق العاملن بخواتيم أعاهم ،فيهدي سبحانه هذا  ،ويضل هذا ،وينعم عى هذا ،

ويبــتي هــذا ،وحفــظ هــذا  ،ويفــتن هــذا ،ثــم اأعــال بــاخواتيم :ﯿ
[اأنبياء .]٠5 /

( )٢صحيح  /أخرجه أمد برقم (. )٢٠59٠
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١٠٤9

6٠٠

الرجل ليعمل عمل أهل اجنَة فيا
وعن سهل بن سعد الساعدي  قال  :قال رسول اه ﷺ  « :إ َن َ
الرجـل ليعمـل عمـل أهـل النَـار فـيا يبـدو للنَـاس وهـو مـن أهـل
يبدو للنَاس وهو مـن أهـل النَـار  ،وإ َن َ

اجنَة » متفق عليه (.)١

واه  حكــيم علــيم أوجــد اخــر كلــه بنفســه لنفســه  ،وأحبــه ورضــيه مــن عبــاده ،ووعــد
علي ــه اجن ــة  ،وأوج ــد الرـ ـ كل ــه بقدرت ــه ا لنفس ــه ،ب ــل بحكمت ــه ومشـ ـيئته :

[التغابن. ]٢٢/

فاتصف سبحانه با أوجده بنفسـه لنفسـه ،وتنـزه عـا م خلقـه لنفسـه مـن الكفـر وامعـاي،

وتوعد العاملن به بالنار.

فمن وفقه اه ما تس ـ ـمى به  ،واتصف به  ،ساه اه به  ،ووصفه به  ،وساه بأساء طيبة

من أسائه  ،ومدحه  ،وأكرمه  ،وأوصله إليه :

[اأحزاب.]٠5/

ومن أت بع نفسه وعمله ما تنزه عنه ربه  ،ورضيه اس ً
ص له  ،وضـل
ا ووصف ًا لنفسه  ،انقطـع و ـ

عن ربه  ،وخالف سبيله  ،فكان ي الذلـة واخرـان:

[الرعد .]١5 /

فــا إلــه إا اه مــا أجهلنــا بحكمــة أحكــم احــاكمن ،ومــا أظلمنــا أنفســنا مــن بــن العــامن،

فنستغفر اه ونتوب إليه مـن اجهـل والتقصـر :
[الرعد.]٢9/

واعلــم أن اه هــو اخــالق القــادر احكــيم الــذي خلــق آدم بيــده  ،ونفــخ فيــه مــن روحــه ،وع َلمــه

اأســاء كلهــا  ،وأســجد لــه مائكتــه  ،وغــرز فيــه وي ذريتــه معرفتــه وتعظيمــه  ،حــن أحرــهم
( )١متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم (  ، ) ٤١٠١ومسلم برقم (. )٢٢١

6٠٢

ميع ـ ًا صــور ًا ي اهــواء كاهبــاء  ،وأخــذ علــيهم اميثــاق ،وشــهدوا لــه بالربوبيــة  ،ثــم ردهــم ي

غيبه عى ما سبق ي علمه.

ثم استخرجهم بعد ذلك من ظهر أبيهم آدم ﷺ كالذر ،فأقروا له بالربوبية  ،وشهدوا عى

أنفسهم بذلك كا قال سبحانه:

[ اأعراف . ] ٢٠٠– ٢٠١ /

ثم ردهم سبحانه إى صلب أبيهم ،فكانت هذه أظهر من تلك.

ثم أخرجهم بعد ذلك منه نس ً
ا بعد نسل إى هذه احياة الدنيا  ،ومـن صـلب إى صـلب عـى
مر القرون ،واستعملهم بدينه بأمره وهيه  ،فكانت هذه احياة أظهر كثر ًا من اأولين.
ثم يميت هم بعـد هـذه احيـاة الـدنيا ،ومـوهم بعـد هـذه احيـاة أقـرب إى احيـاة مـن اموتـة التـي
كانت قبلها  ،حن ردهم إى صلب أبيهم آدم ﷺ .

فهم ي هذه اموتة حسون بعذاب القر ونعيمه  ،ويعرضون عى منازهم ي اجنة أو النار ،بل

منهم أحياء وهم اأنبياء والشهداء:

[ آل عمران . ] ٢٠٠– ٢69 /

وحياة البعث امستقبلة أتـم وأكمـل وأبقـى مـن حياتنـا اليـوم ،والنـاس فيهـا صـنفان:
[ الشورى .]٠ /

فإذا كان يوم القيامة بعث اه اموتى من قبورهم للحياة الدائمة الكرى ،وشهدت الشواهد،

ونطقت الصوامت ،وحق احق ،وحان احساب:
[التغابن. ]8-٠/

ويوم القيامة ميقات الفصل بن اخائق :
6٠١

[الزلزلة.]8-6/

فسبحان املك احق الـذي حكـم بـن عبـاده بـاحق  ،العـي العظـيم ي خلقـه وأمـره ،وحكمـه

وعدله  ،وبره ورمته  ،وكريائه وعظمته  ،وأسائه وصفاته.

واعل ــم رم ــك اه أن س ــنة اه ي اخل ــق بالت ــدريج  ،ك ــا خل ــق آدم ﷺ وغ ــره م ــن اج ــاد

والنبـات واحيـوان  ،كالسـنة ي تنفيـذ اأمـر النـازل مـن فـوق العـرش مـن الـرمن ،حـن ينـزل
امائكة بالروح من أمره  ،عى من يشاء من عباده ،فتدور به دوائر التنفيذ عى سنته اجارية

ي اإجاد واخلق.

فرب أمر يومه مسون ألف سنة  ..ورب أمر يومه ألف سنة  ..ورب أمر يومه سنة..

ورب أمر يومه شهر ..ورب أمرحصل بأرع من طرفة عن:

[القمر.]5٠-٤9/

فاه  له سنة جارية ي خلقه وأمره ،ولـه قـدرة خارقـة يفعلهـا إذا شـاء ؛ لرفـع اأبصـار والبصـائر
م ـ ــن امخل ـ ــوق إى اخ ـ ــالق :

[ يس. ]8٠– 8١ /

فسبحان املك احق  ،رب العرش العظيم ،الكريم الذي يعامل عباده معاملة اأكفياء،
ويثيبهم ثواب اممتنن عليه  ،جزي بالسيئة مثلها أو يعفو عنها ،وجزي باحسنة عر

أمثاها  ،إى سبعائة ضعف ،إى أضعاف مضاعفة ا يعلمها إا هو:
[التغابن.]٢8-٢٠/

فا أغناه وما أكرمه  ،إنه يشري من امؤمنن أنفسهم وأمواهم وهم له عبيد  ،ويعطيهم ها اجنة ،
ويثمنهم برضاهم عنه رضوانه عليهم :

6٠٠

[التوبة .]٢٢٢/

وكا يعاقب عى ما لو شاء لعصم منه  ،كذلك يثيب عى ما إليه هدى  ،وهو احكيم العليم:
[غافر ، ]6١-6٢/فسبحان اه وبحمده الذي

عدل فيا بينه وبن عبيده.

فأوجــد خلقـ ًا مــن خلقــه ي ســاواته وأرضــه يوحدونــه ويطيعونــه  ،ويســبحونه  ،وحمدونــه
بمحامده التي هو أهل ها.

وأوج ــد احك ــيم أيض ـ ًا خلقـ ـ ًا م ــن خلق ــه ي أرض ــه يكف ــرون ب ــه  ،ويك ــذبون علي ــه  ،ويعص ــون
رسله ،ويصفونه با ا يليق بجاله ،وهو مع ذلك يعافيهم ويرزقهم.

بل تراه  ينتقم لعباده ي الدنيا بعضهم من بعض بنر امظلوم  ،وإهاك الظام أكثر ما
ينتقم لنفسه من أرك به  ،وعى أمره  ،وربا عجل اانتقام لنفسه  ،وربا أ َخر امظام إى

يوم القيامة  ،فينتقم لنفسه ولعباده هناك:

[إبراهيم.]5١-٤٠/

وربا وضع انتقامه ي بعض امواطن  ،وعفا لعباده عنه ،وا يرك مظام العباد فيا بيـنهم

وسـ ب ق رمت ــه غض ــبه :
 ،وه ــذا كل ــه م ــن فض ــله  ،ـ
[احر.]١١/

وعن أي هريرة  أن النبـي ﷺ قـال « :مَـا خلـق اه اخلـق كتـب ي كتابـه  ،فهـو عنـده فـوق
العرش  :إ َن رمتي تغلب غضبي » متفق عليه (.)٢

فانظر رمك اه إى عدل ربك  ،وحسن معاملته  ،وكريم عفوه  ،ولطيف تدبره  ،وسعة
( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم (  ) ٠٤١١ومسلم برقم ( )١٠٢5واللفظ له .

6٠٤

رمته  ،وعظيم إحسانه :
[طه.]8-5/

فســبحان املــك احــق الــذي مــأت كــل يء عظمتــه ،وقهــرت كــل يء عزتــه ،وأحاطــت بكــل

يء قدرت ــه  ،وأحىـ ـ ك ــل يء علم ــه  ،وبل ــغ ك ــل يء لطف ــه  ،ووس ــعت ك ــل يء رمت ــه:

[غافر.]8–٠/

اخلق كلهم عبيد له ،وهم ميع ًا ي قبضته ،وحياهم ومـوهم بيـده ،وكلهـم يعيشـون ي عـز

ملكه ،وقهر سلطانه  ،وسعة رمته  ،وسابغ نعمه .

فا أحكمه  ،وما أكرمه  ،وما أرمه بعباده  ،ا إله غره  ،وا رب سواه.
ا إله إا اه كيف ينكره من جبله عى معرفته  ،وأشهده عى ربوبيته  ،وكيف يكابره من قد
قهره بملكه وسلطانه  ،وكيف يعجزه من ناصيته بيده  ،وكيف يستنكف عن عبادته من هو

عبده وملكه :

[احديد.]٢٠-٢6/

وكيف يعبد من دونه من بقاؤه وفناؤه بيده:
[ احج . ] ٤6 /

فسبحان املك العظيم  ،الذي عام السموات واأرض  ،وعام الليل والنهار  ،وعالـم الدنيا

واآخــرة  ،شــعبة مــن ســلطانه  ،وخــزائن الســموات واأرض شــعبة مــن نعمــه التــي ا تعــد وا
حىـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ :

[اأنعام.]٢٠١/

6٠5

م خلق احكيم العليم شيئ ًا ما خلق حاجة به إليه  ،وإنا خلقه ليبن به كال علمه

وليعر ف الناظرين بذاته وأسائه وصفاته وأفعاله ،ولتدين اخائق كلها لعزته ،
وقدرته ،
ِ
ولتعنوا الوجوه كلها لوجهه،ولتسبح النفوس بحمده:

[ الطاق . ] ٢١ /

 التعبد ه  باسمه احكيم:

اعلم رمك اه أن أسعد الناس من آمن باه  ،وري بحكم أحكم احاكمن وس َلم أمر

رب العامن  ،واستقام عى التوحيد والدين:

[فصلت.]٠١-٠٠/

واه ســبحانه هــو احكــي م الــذي لــه احكمــة التامــة  ،اح كــم الــذي ا أحــد أحكــم منــه ،

احــاكم الــذي يملــك خــزائن احكمــة  ،الكــريم الــذي وهــب احكمــة لكــل حكــيم  ،وكــل

حكمــة وأحكــام ي العــام فمــن آثــار حكمتــه وح كمــه:

[ اجاثية . ] ٠٠ – ٠6 /

واعلم رمك اه أن احكمة أج ّل يء يكرم اه به عبده .
واحكمة من حيث العلم  :هي معرفة اه عـز وجـل بأسـائه وصـفاته وأفعالـه  ،واحكمـة مـن حيـث

الفعل  :هي جـمع اأضداد  ،وقرن امتعاصيات بحسن التدبر.

وأصل احكمة  :إصابة الصواب  ،وموافقة احق  ،والعدل ي القول والعمل.
واحكيم من وضع اليء ي موضعه  ،وتزكى باإيان والتقوى  ،وسـلك باليرـى منـه مسـلك

اليمنى  ،وز ّم العرى باليرى  ،وقدَ م اأحسـن عـى احسـن :

[لقان.]٢١/

السـ ـن َية العلي ــا ،
فاجته ــد رم ــك اه ي طل ــب احكم ــة  ،فه ــي اج ــوهرة العظم ــى  ،واهب ــة َ
6٠6

وتعرفهـا حـق واجـب عـى أوي األبـاب  ،وفــرض ازم عـى مـن رغـب ي الزلفـى إى ربــه ،
وحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن امـ ـ ـ ـ ـ ـ ــآب :

[حمد.]٢9/

الريــب  ،ويعــرف هــا العبــد
ومــن أراد اه بــه خــر ًا آتــاه احكمــة التــي ت ـذهب الشــك  ،وتـجل ـِي َ
احق من الباطل  ،واخر من الر  ،واهدى من الضال .

واحكمة احق هي معرفة اه  بأسائه وصفاته وأفعاله ،وهي أصل الفضائل واخرات
وامعارف ،وتلك جوهرة ثمينة  ،خص اه ها من يزكو ها من يشاء من عباده:
[ البقرة . ] ١69 /

وباحكمــة يــزداد النــور ي القلــب ،ويصــح اإيــان ،وحصــل اليقــن  ،ويكمــل العلــم  ،ويــتم

الرور  ،وحصل حاوة الطاعة  ،ولذة العبادة .

فاســتوفز نفســك ي طلبهــا  ،وخــذ منهــا حظــك  ،واســتجزل مــن أقســامها قس ـمك:
[ العنكبوت . ] 69 /

واعلم أسعدك اه ي الدارين أن من حكمة من حكم العامن أن خـص مـنهم مـن شـاء بـا

شاء  ،ويقلب أحواهم كا شاء :

فرــاء وراء ..وشــدة ورخــاء  ..وســلم وحــرب ..وأمــن وخــوف ..وقــوة وضــعف  ..وعافيــة

وباء  ..وصحة ومرض  ..وغنى وفقر ..وخصب وجدب.

يفعل احكيم سبحانه ذلك كله لربيهم ا ليعذهم  ،وا لزيادة أدب  ،أو إراف ي نصـب ،

ليعرفهم احكـيم احـق بأسـائه احسـنى  ،وصـفاته العـى  ،ليعبـدوه
أو تعذيب أو انتقام  ،بل ِ
ويسألوه وحده بمقتى تلك اأساء والصفات .

فهو الرحيم الذي يملك الرمة وحب من يسأها  ،وحب من رحم ها .
وهو الرزاق الذي يملك الرزق وحب من يطلبه وحب من ينفقه .
6٠٠

وهــو الشــاي الــذي يملــك الشــفاء وحــب م ــن يســأله  ،وهــو امــؤمن الــذي يملــك اأم ــن
وح ــب م ــن يس ــأله وح ــب م ــن ينر ــه :

[اأعراف. ]٢8٠ /

فاجتهد ي توحيد ربك بأسائه وصفاته ،وتع َبد ه بمقتضاها ،وادعه ها تكن رباني ًا.

فهو التواب الذي حب التوبة  ،وحب التائبن ،امحسن الذي حب اإحسان ،

وحب امحسنن ،الكريم الذي حب الكرم وكل كريم  ،امؤمن الذي حب اإيان ،
وحب امؤمنن :

[آل عمران.]٠9/

وإياك والتواي ي اأمر ،والتفريط ي العمل ،وترك ما حب الرب.
أســأل اه الكــريم الــذي ا خيــب مؤ ِملــه ،وا ي ـحرم ســائله ، ،وا يقطــع رجــاء مــن رجــاه  ،أن
يعيننا وإياك عى ذكره  ،وشكره  ،وحسن عبادته  ،وأن يغفر ذنوبنـا  ،وأن يعصـمنا ميعـ ًا مـن
الرـ ــور والفـ ــتن ،والتسـ ــويف والكسـ ــل :
[اأعراف.]١٠/

وأســأله أن ا جعلنــا مــن ملكــه الطمــع ،واســتهواه اجــبن ،وأرداه اهــوى ،وأغــواه الشــيطان،
وحـ َـره العمــى:

[ البقرة.]٢6/

فاتق اه با أسداه إليك من النعم  ،وعلمك ما م تكن تعلم

[النساء.]٢٢٠/

فــإذا آتــاك احكــيم احكــم واحكمــة

[ ص. ]١6/
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وارف أوقاتــك وأموالــك وأنفاســك ي مرضــاة م ـن أنعــم هــا عليــك  ،وأعــط كــل ذي حــق

حقه ،فلك حقوق ،وعليك حقوق.

عن عبد اه بن عمرو  أن رسول اه ﷺ قال لـه « :إ َن جسـدك عليـك ح ّقـ ًا  ،وإ َن لعينـك عليـك
ح ّق ًا  ،وإ َن لزوجك عليك ح ّق ًا  ،وإ َن لزورك عليك ح ّق ًا » متفق عليه (.)٢

وأحكم ميع أمورك فيا بينك وبن اه ،وفيا بينك وبن خلق اه ،وسارع إى اخرات ،
وسابق ي الفضائل والطاعات  ،تسبق إى أعاي اجنات:
[ احديد .]١٢ /

وافعــل اخــر وع ِلمــه  ،ودل النــاس عليــه ،ور ِغ ـبهم فيــه  ،وابــدأ بأهلــك وعشــرتك وجرانــك:
[ لقان . ] ٢٠ /

واحذر مام احذر عدوك من اأخـاق السـيئة  ،وعـدوك مـن شـياطن اإنـس واجـن ،وعـدوك مـن

اأعــال امحرمــة واخبيثــة  ،واعتصــم بــاه وحــده يكفيــك رهــم وقــل:
[التوبة. ]٢١9/

وتوجه إى ربك الصمد ي ميع أمورك ،فهو احـاكم ي خلقـه وحـده خلقـ ًا وتـدبر ًا ،قضـا ًء
وقــدر ًا ،وهــو احــاكم فــيهم بــأمره وهيــه ،وثوابــه وعقابــه:
[ مريم . ] 65 /

وتدبر كتاب ربك احكيم ،وقرآنه العظيم ،فهو كتابه الكريم ي بركاته ،احكيم ي أسلوبه ،

احكــيم ي بيانــه ،احكــيم ي ترــيعه وأحكامــه ،احكــيم ي وعــده ووعيــده:
[ هود . ] ٢ /

فتع َلمه وع ِلمه واعمل به تكن من الربانين:
[ آل عمران . ] ٠9 /

( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم (  ) ٢9٠5واللفظ له  ،ومسلم برقم (. )٢٢59
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[ آل عمران. ]5٠/

[ الشعراء . ] 85– 8٠ /

« ال َلهـ َـم ر َب جرائيــل ،وميكائيــل ،وإرافيــل ،فــاطر الســموات واأرض ،عــام الغيــب و َ
الشــهادة،
أنــت حكــم بــن عبــادك فــيا كــانوا فيــه ختلف ـون ،اهــدي ل ـا اختلــف فيــه مــن اح ـ ِق بإذنــك ،إ َنــك

هدي من تشاء إى راط مستقيم » أخرجه مسلم (.)٢

يــا مــن بيــده ملكــوت كــل يء  ،يــا أحكــم احــاكمن  ،يــا خــر الــرازقن  ،يــا رب العــامن ،اغفــر لنــا
وارمنا برمتك يا أرحم الرامن.

ا  ،وقلب ـ ًا خاش ــع ًا  ،ولســان ًا ذاكــر ًا  ،وعم ـ ً
اللهــم إنــا نســألك إيان ـ ًا كــام ً
ا صــاح ًا  ،وحــااً طيب ـ ًا ،
ونسألك الفوز باجنة  ،والنجاة من النار  ،يا وي الصاحن.

اللهم إنك عفو كريم حب العفو فاعف عنا يا أرحم الرامن.

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال اه تعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاى:

الشكور ..الشاكر

[ التغابن . ] ٢٠ /

وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال اه تع ـ ـ ـ ـ ـ ــاى:
[النساء.]٢٤٠/

اه  هو الشكور احق ،عظـيم الكـرم ،جزيـل العطـاء ،كثـر امكافـأة ،الـذي يعطـي الثـواب الكثـر
ع ـ ـ ـ ــى العم ـ ـ ـ ــل القلي ـ ـ ـ ــل:

[ اأنعام . ] ٢6٠ /

وهو سبحانه الشكور الذي يشكر اليسر من الطاعة ،ويثيب عليه الكثر من الثواب ،ويعطـي
( )1أخرجه مسلم برقم (. )٠٠٠
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اجزيل من النعم ،ويرى باليسر من الشكر.
و هــو ســبحانه ال شــكور ا لــذي يق بــل الي ســر ا لــذي ا ينف عــه مــن الطا عــة ،ويع طــي الع ظــيم

الذي ينتفع به كـل مـن أطا عـه :

[ العنكبوت . ] 6 /

وهو سبحانه الشاكر احق  ،الذي يشكر لعباده إياهـم وأعاهـم الصـاحة ،فيقبلهـا عـى مـا
فيهــا م ــن نق ــص ،ويش ــكرها هــم ،ويثي ــبهم عليه ــا بأحس ــن مــا ك ــانوا يعمل ــون ،ويض ــاعف ه ــم

احس ــنات ،ويعف ــو ع ــن الس ــيئات:
[ التغابن . ] ٢٠ /

وهو سبحانه الشاكر الذي يشكر القليل من العمل  ،ويغفر الكثر من الزلل ،ويشكر الشاكرين،

ويذكر من ذكره  ،ويزيد من شكره  ،ويرحم من اسرمه من عباده:

[ فاطر .] ٠٠ -١9 /

ومن عظيم شكراه لعباده وفضـله علـيهم أنـه يضـاعف هـم ثـواب ميـع اأعـال الصـاحة أضـعاف ًا

كث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة:

[ البقرة . ] ١٤5 /

أمـ ــا السـ ــيئات فـ ــإن احلـ ــيم الـ ــرحيم يكتبهـ ــا واحـ ــدة كـ ــا هـ ــي وا تضـ ــاعف  ،ويمحوهـ ــا بالتوبـ ــة

وااستغفار  ،ثم يبدها حسنات  ،ثم يضاعفها ؛ أنه وحده الغفور الشكور.

ومن كفر باه  ،وفعل الكبائر من قتل أو زنى  ،ثم مات وم يتب  ،ضاعف له العذاب يوم

القيامة بحسب كثرة ذنوبه:

[ الفرقان . ] ٠٠– 68 /

واعلــم رمــك اه أن ميــع الــنعم التــي يتــنعم هــا اخلــق مــن رزق وعافيــة ،وأمــن ورور،

وأهل ومال وولد ،كلهـا مـن رب العـامن وحـده ا ريـك لـه:
68٢

[ النحل . ] 5٠ /

وواجب ميع اخلق أن يشكروا رهم عى كل نعمة  ،باسـتعاها ي طاعتـه  ،والتقـرب هـا

إليـ ـ ــه  ،فـ ـ ــإن كفروهـ ـ ــا وم يشـ ـ ــكروها  ،تعرضـ ـ ــوا لعقابـ ـ ــه وعذابـ ـ ــه:
[ إبراهيم.]٠/

واه سبحانه هو الشاكر الذي يمدح من يطيعه ،ويثني عليه ،ويثيبه عى طاعته ،ويزيده من فضله

ونعمه ي الدنيا واآخرة :

[التوبة.]٢٠٠/

واه سبحانه شكور يشكر لعبـاده حسـن اأداء ،أفـا يشـكرون لـه حسـن الكـرم والعطـاء:
[ غافر . ] 6٢ /

فسبحان الرب الشكور الذي له احمد كله ،وله الشكر كله  ،وبيده اخر كله.
هو الشاكر الـذي ا أحـد أشـكر منـه ،الشـكور الـذي يملـك خـزائن الـنعم والرمـة واهدايـة ،

ويشكر ها من أطاعه،ويثيبه عليها ي الدنيا واآخرة ،الشكور الذي حب عباده ويرمهم ،

وا حـ ـ ـ ـ ـ ــب عقـ ـ ـ ـ ـ ــاهم:

[ النساء . ] ٢٤٠ /

والعابد حق ًا من أدى عبودية الشكر لربه ي كل حال ؛ ما يـرى مـن عظمـة جالـه  ،وعظـيم

خلق ــه وآائ ــه  ،وك ــريم عطائ ــه وإحس ــانه :

[النحل.]٢8-٢٠/

فسبحان من أكرم عباده بكل يء ،وأعطاهم كل يء  ،ورزقهم من فضـله  ،وأطعمهـم مـن رزقـه ،

وأسكنهم ي أرضه  ،وأكمل هم دينه  ،وأنعـم علـيهم بنعمـه التـي ا تعـد وا حىـ  ،وسـخر هـم
م ـ ـ ــا ي الس ـ ـ ــموات وم ـ ـ ــا ي اأرض:
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[ لقان . ] ١٠ /

ا إ لــه إا اه و حــده ا ر يــك لــه  ،مــا أع ظــم نع مــه عــى ع بــاده  ،و مــا أع ظــم شــكره

من أطاعه  ،و مـا أحل مـه عـى مـن ع صـاه :

[ إبراهيم.]٠٤/

واه  غنــي كــريم  ،اســتقرض عبــاده القليــل مــا أعطــاهم ،لنفــع أنفســهم ،ومواســاة بعضــهم ،ثــم
ضــاعف هــم ثوابــه أضــعاف ًا كثــرة ،وخبــأه هــم إى يــوم فقــرهم الــذي ينســون بــه كــل فقــر؛ أنــه الغفــور
الشـ ـ ـ ـ ــكور:

[البقرة. ]١٤5/

فسبحان الرب الشكور  ،الشاكر لعباده ،الذي ا يضيع عنده عمل عامل ،بل يضـاعف اأجـر
با حسـبان ،املـك احـق الـذي يشـكر الشـاكرين ،ويـذكر الـذاكرين ،ويتقـرب إى امتقـربن:
[ آل عمران . ] ٢٤5 /

وعــن أي هريــرة  قــال  :قــال رســول اه  « : يقــول اه عـ َـز وجـ َـل :أ نــا عنــد ظـ ِن عبــدى بــى  ،وأ نــا

معــه حــن يــذكرنى  ،إن ذكــري ي نفســه ذكرتــه ي نفي ـ  ،وإن ذكــري ي مــإ ذكرتــه ي مــإ هــم
ي ذراع ـ ًا تق َربــت منــه باع ـ ًا  ،وإن
خــر مــنهم  ،وإن تقـ َـرب منِــي شــر ًا تق َربــت إليــه ذراع ـ ًا  ،وإن تقـ َـرب إ َ

أتاي يمي أتيته هرول ًة » متفق عليه (.)٢

والشكور سبحانه إذا بذل العبد شيئ ًا من أجله رده عليـه أضـعاف ًا مضـاعفة ،وهـو الـذي أنعـم بـه

عليه ،وأعانه عى إنفاقه ي سبيل مرضاته.

وإذا ترك العبد شيئ ًا من أجله  ،أعطاه أفضل منه ،واستعمله ي طاعته.
فسبحان احكيم العليم الكريم الذي أنعم عى عباده بكل نعمة ،ووفقهـم للبـذل والـرك مـن
أجله ،وشكرهم وأثاهم عى هذا وذاك.

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٠٤٠5واللفظ له ،ومسلم برقم (. )١6٠5
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فمن جاء باحسنة فله من ربه عر أمثاها  ،إى سبعائة ضعف ،إى أضعاف مضاعفة:
[ البقرة . ] ١6٢ /

وجــزي الشــكور عــى العمــل القليــل جنــات النعــيم:

[ الكهف . ] ٢٠8– ٢٠٠ /

ومــن ت ـرك الكفــر والرــك وامعــاي  ،عوضــه الكــريم بالتوحيــد واإيــان والعمــل الصــالح
الذي به سعادته ي الدنيا واآخرة.

فحن بذل رسـل اه وأوليـاؤه أنفسـهم وأمـواهم ي سـبيله  ،أعاضـهم اه بـأن حبـب إلـيهم اإيـان ،

وأخــرجهم مــن الظلــات إى النــور  ،وصــى هــو علــيهم ومائكتــه  ،وجعــل هــم أطيــب الثنــاء ي
الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء واأرض:

[ اأحزاب . ] ٤٠ /

وحن ترك رسله وأولياؤه ديارهم وأمواهم وخرجوا منها ابتغاء مرضاة اه  ،أعاضهم عنها أن
فتح هم الباد  ،وم َلكهم الدنيا ،وجعلهم خلفاء اأرض:

[النور. ]55/

فســبحان اه مــا أصــدق وعــده ،ومــا أعظــم شــكره مــن أطاعــه  ،ومــا أرع إجابتــه ونرــه مــن دعــاه

وأطاعه:

[ هود . ] 6٢ /

واه س ــبحانه ه ــو الش ــكور ال ــذي يش ــكر العب ــد ام ــؤمن ع ــى إحس ــانه لنفس ــه بعظ ــيم الث ــواب،
وجازي عدوه با يفعلـه مـن اخـر باإحسـان إليـه ي الـدنيا ،وخفـف عنـه العـذاب ي اآخـرة

بـا عملـه مــن اخـر  ،وهـو أبغــض خلقـه إليــه:

[ اإراء . ] ٢8 /

وعن أنس بن مالك  قال  :قـال رسـول اه ﷺ « :إ َن اه ا يظلـم مؤمنـ ًا حسـن ًة يعطـى هـا ى الـدنيا
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ويـجزى ها ى اآخرة  ،وأ َما الكافر فـيطعم بحسـنات مـا عمـل هـا ه ى الـدنيا ح َتـى إذا أفىـ إل ـى

اآخرة م تكن له حسنة يـجزى ها » أخرجهمسلم (.)٢

ومن شكره سبحانه أنه يـ خرج امؤمن من النار بأدنى مثقال ذرة من خر.

ومن شكره سبحانه أنه يعطي أقل امؤمنن إيان ًا وعماً مثل هذه الدنيا عر مرات.

ومن شكره سبحانه أن العبد امؤمن من عباده يقوم له مقام ًا يرضيه بن الناس فيشكره له ،
وينوه بذكره بن مائكته وعباده  ،كا شكر لصاحب يس حن قال:
ِ
[ يس . ] ١٠– ١5 /

فسبحانه من رب غفور شكور ،يعطي من خزائنـه مـا يصـلح عبـاده ،ويـر ِغبهم ي العطـاء لغـره ،ثـم

يضــاعف أجــر امعطــي ؛ أنــه كــريم شــكور ،العطــاء أحــب إليــه مــن امنــع ،شــكور يغفــر الكثــر مــن
الزلل ،ويشكر القليـل مـن العمـل:
[يونس. ]6٠/

 التعبد ه  باسمه الشكور :

اعلم وفقك اه حسن عبادتـه أن أحـب خلـق اه إليـه مـن اتصـف بموجـب صـفاته ،وأبغضـهم

إليه من اتصف بضدها.

وهــذا حــب اه العبــد امــؤمن الكــريم  ،امحســن الشــكور  ،الــرحيم الغفــور  ،ويــبغض العبــد

الكافر البخيل  ،الظام الفاسد  ،امجرم اخائن .

ومــا كــان اه هــو الشــكور احــق  ،كــان أحــب خلقــه إليــه مــن اتصــف بصــفة الشــكر ،وأبغــض

خلقه إليه من عطلها  ،واتصف بضدها .

وهكــذا الشــأن ي ميــع أســاء اه احســنى  ،فهــو ســبحانه مــؤمن حــب امــؤمنن ..شــكور

ح ـ ــب الش ـ ــاكرين..رم ـ ــن ح ـ ــب ال ـ ــرامن..عف ـ ــو ح ـ ــب الع ـ ــافن..مي ـ ــل ح ـ ــب أه ـ ــل
( )1أخرجه مسلم برقم (. )١8٠8
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اجال..كريم حب أهل الكـرم :
[البقرة. ]٢95/

وي ــبغض الك ــافرين وامر ــكن  ،واخ ــائنن واحاس ــدين وغ ــرهم م ــا يتن ــاى م ــع مقتىـ ـ
أســائه احســنى ،وصــفاته العــى :
[احج. ]٠8/

والتعبــد ه هــذا ااســم الكــريم يكــون بــدوام شــكر اه عــى نعمــه التــي ابتــدأها ،والــنعم التــي

جــددها ،وذلــك باســتعاها ي طاعتــه ،والعمــل بــا يرضــيه ،واجتنــاب مــا يســخطه :

[إبراهيم. ]٠/

واه  شكور حب الشاكرين  ،وهذا أكرم ميع بني آدم بأصناف النعم ليشكروه :
[ اإراء . ] ٠٠ /

وزوده باأعضاء الظاهرة والباطنة كالسمع والبر ،
وخلق اه اإنسان ي أحسن تقويم َ ،
والعقل والقلب وغرها ؛ ليتذكر هذه النعم  ،ويشكر من أنعم عليه ها :
[ النحل . ] ٠8 /

فكن من الذاكرين الشاكرين ،وقم بذكر ربك وشكره دوم ًا بلسانك وقلبك وجوارحك،
يذكرك ربك ،ويزيدك من فضله ،ويسعدك ي الدنيا واآخرة :

[البقرة. ]٢5١-٢5٢/

واذكر ربك كثر ًا ،وسبح بحمده كثر ًا  ،واشكره كثر ًا  ،وكره تكبر ًا :
[اأحزاب. ]٤٠-٤٢/

وامد ربك العظيم مد ًا يواي نعمه  ،ويكافئ مزيده ،عى كل خلق خلقه  ،وعى كل
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أمر أمره  ،وعى كل رزق يرزقه ،وعى كل نعمة أنعم ها ،وعى كل بلية دفعها :
[ اجاثية . ] ٠٠– ٠6 /

واعلم أن أكثر الناس عن شكر هذه النعم غافلون ،وهـم ي نعـم اه غـارقون:
[ غافر. ]6٢/

وقد غر الشـيطان أكثـر اخلـق  ،فأعرضـوا عـن رهـم  ،وجعلـوا ه أنـداد ًا  ،ونسـبوا هـا الرـ

والنفع  ،وتريف اأرزاق  ،وقضاء احاجات  ،وتفـريج الكربـات  ،فعبـدوا الشـيطان وأوليـاءه

مــن دون اه  ،مــع ظهــور الرهــان للبصــر واأعمــى :
[ العنكبوت . ] ٢٠ /

غر منهم ور فهم لعبادته من دون اه :
فا إله إا اه  ،كم أضل الشيطان من اخلق  ،وكم َ
[ سبأ . ] ١٠ /

فاشكر ربك بحسن عبادته  ،ولزوم طاعتـه ،والعمـل برـعه  ،والـدعوة إليـه  ،والصـر عـى
ما يأتيك من اأذى ي سبيله  ،فلن ينجيك من العذاب واخسار إا ذلـك :

[

العر . ] ٠– ٢ /

واعبــد ربــك بــا حبــه ويرضــاه  ،ا بــا حبــه وهــواه  ،وا تشــتغل عنــه بنعم ـه  ،وا تبــع هــداه

هواك :

[ الزمر . ] 66 /

[ النمل . ] ٢9 /
[ القصص . ] ٢٠ /

الســموات
الســموات واأرض  ،ولــك احمــد أنــت رب َ
« ال َلهـ َـم ر َبنــا لــك احمــد أنــت ق ـ ِيم َ
الســموات واأرض ومــن فــيه َن  ،أنــت اح ـق،
واأرض ومــن فــيه َن  ،ولــك احمــد أنــت نــور َ
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الساعة حق .
وقولك احق  ،ووعدك احق  ،ولقاؤك احق  ،واجنَة حق  ،والنَار حق  ،و َ

ال َله َم لك أسلمت  ،وبك آمنت  ،وعليك توكَلـت  ،وإليـك خاصـمت  ،وبـك حاكمـت ،فـاغفر
ي مـا قـدَ مت ومـا أ َخـرت وأررت وأعلنـت  ،ومـا أنــت أعلـم بـه منِـي ا إلـه إ َا أنـت » متفـق عليــه
(.)٢

يا من له خزائن السموات واأرض  ،يا واسع العطاء  ،يـا سـابغ الـنعم  ،يـا دافـع الـنقم  ،يـا رب

العامن .

اللهم أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عي  ،اللهم أعني عـى ذكـرك وشـكرك وحسـن

عبادتك .

اللهــم لــك املــك كلــه  ،ومنــك اخــر كلــه  ،وإليــك يرجــع اأمــر كلــه  ،ولــك احمــد كلــه  ،ولــك

الشكر كله  ،نسألك العفو والعافية  ،والفوز باجنة  ،والنجاة من النار  ،يا أرحم الرامن .

امقالة .XXIIاحليم
قـ ـ ــال اه تعـ ـ ــاى:

[البقرة. ]١٠5/

اه  هـو املـك الغنـي احلـيم  ،الــذي يـد ّر عـى خلقـه صـنوف الــنعم الظـاهرة والباطنـة مـع كثــرة

معاصيهم  ،وتكـرار زاهـم ؛ أنـه احلـيم الـرحيم بعبـاده ،يمهلهـم كـي يتوبـوا وينيبـوا ،ولـو شـاء
أخــذهم بــذنوهم فــور صــدورها مــنهم :

[اإراء. ]٤٤/

وهو سـبحانه احلـيم ذو الصـفح واأنـاة  ،الـذي ا يع جـل عـى مـن أذنـب بالعقوبـة ،احلـيم
( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( )٠٤٤١واللفظ له  ،ومسلم برقم (. )٠69
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عــى مــن كفــر بــه وأرك مــن خلق ـه  ،يمهلــه ويرزقــه كأنــه م يعصــه ،لعلــه يتــوب إى ربــه ،

ويس ـ ـ ــتغفر م ـ ـ ــن ذنب ـ ـ ــه:

[البقرة. ]١٠5/

وهو سـبحانه احكـيم ي تـدبره  ،احلـيم الـذي يضـع اأمـور ي مواضـعها ،وا يؤخرهـا عـن

وقتها ،وا يعجلها قبل أواها .

فس ــبحان احل ــيم الغف ــور  ،ال ــذي ي ــرى عب ــاده وه ــم يكف ــرون ب ــه ويعص ــونه  ،وه ــو ي ـ ـحلم وي ــؤخر

العقوبة  ،لعلهم يتوبون  ،ويسر عى آخرين ويغفر ،ويفرح أشد الفرح بتوبة التـائبن وحـبهم :
[ فاطر . ] ٤5 /

وحلــم اه  عــى الكفــار والعصــاة  ،وتركــه معــاجلتهم بالعقوبــة  ،لــيس لعجــزه عــنهم  ،فإنــه
اه قـوي ا يعجــزه يء ،وإنــا حلمــه وعفــوه عــنهم رمــة هــم  ،لعلهــم يتوبــون إليــه :

[النساء .]١٠ /

وحلــم الــرب العــي الكبــر لــيس عــن عــدم علمــه بــا يعمــل العبــاد ،بــل هــو العلــيم احلــيم الــذي

يعلم خائنة اأعن وما خفي الصـدور:

[ اأحزاب . ] 5٢ /

وحل ــم اجب ــار  عـ ـى العص ــاة ل ــيس حاجت ــه إل ــيهم  ،ب ــل ه ــو الغن ــي ال ــذي حل ــم عل ــيهم ،
ويصفح عنهم  ،رمة هم  ،مع استغنائه عنهم  ،وشـدة حـاجتهم إليـه :
[ يونس . ] 68 /

فس ــبحان ال ــرب احل ـيم ال ــذي يص ــر ع ــى أذى خلق ــه ومعاص ــيهم  ،احل ــيم ال ــذي ا ح ــبس

إحســانه وإنعامــه وأرزاقــه عــن عبــاده أجــل ذنــوهم ،ولكنــه كــريم رحــيم يــرزق العــاي كــا

الر التقي ،وقد يقيـه بـل وقـاه
يرزق امطيع ،ويبقي الفاجر وهو منهمك ي معاصيه كا يبقي ّ
اآفات والبايا وهو غافل ا يذكره كا يقي الناسك الذي يؤمن به ويعبده.
فسبحانه ما أوسع حلمه ،وما أعظم رمته بعباده :
689

[احج. ]65/

وعــن أي موســى  عــن النبــي ﷺ قــال  « :ا أحــد أصــر عــى أذى يســمعه مــن اه  إ َنــه

يرك به ويـجعل له الولد ث َم هو يعافيهم ويرزقهم » متفق عليه (.)٢

واعلم أن اه حليم عى عباده  ،رؤوف هم ،يـؤخر العـذاب عـنهم رمـة هـم لعلهـم يتوبـون،

ولكن الناس يغرون باإمهال وحلم اه عنهم  ،فيزيدون ي اإعراض وامعاي.

بــل اأجــاف واجهــال مــنهم يرفضــون تلــك الرمــة واإمهــال  ،ويس ـألون اه أن يعجــل

هم العذاب والنقمة كا قال كفار قريش :

[ اأنفال . ] ٠١ /

واعلم أن تأخر العذاب عـن الكفـار والفجـار إنـا هـو ي الـدنيا فقـط  ،أمـا ي اآخـرة فهـم خلـدون
ي الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار :

[ البقرة . ] ٢6١ – ٢6٢ /

واه غفــور حلــيم  ،ولــو ا حلمــه عــى اجنــاة  ،ومغفرتــه للعصــاة  ،مــا تـرك عــى ظهــر اأرض
م ـ ــن داب ـ ــة :

[ فاطر . ] ٤5 /

بل من عظمة جرم وكفر أهل اأرض تستأذن الساء واأرض أن تقع وتزول من شدة ما يأي به العباد
من الكفر والفسوق والعصيان ،وتكاد تنفطر من ذلك ،ولكن احليم يمسـكها ؛ لـئا تـزول وتقـع عـى
مـ ــن عى ـ ـ اه :

[فاطر. ]٤٢/

فسبحان احليم الذي جعل ي مقابل هذا الكفر والفساد أسباب ًا حبها ويرضاها من اإيـان
والتقــوى  ،تقابــل تلــك اأســباب التــي هــي ســبب زوال العــام وخرابــه لــوا حلــم اه : 
[ اأنفال . ] ٠٠ /

( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( )6٠99واللفظ له  ،ومسلم برقم (. )١8٠٤
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فدفع احق سبحانه تلك بتلك ؛ أنه احليم الرحيم الذي سبقت رمته غضبه ،وسبق حلمه
عقوبت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه :

[اأنعام. ]5٤/

وعن أي هريرة  قال:قال رسول اه ﷺ«:قال اه  : سبقت رمتي غضبي » متفق عليه(.)٢

فسبحان اه ما أعظم حلمه ورمته بعباده  ،هو الذي خلق ما يرضيه وما يسخطه  ،فإذا

أغضبه كفر اخلق،ومعاصيهم،وظلمهم  ،أرضاه تسبيح امائكة الذين يملؤن السموات ،
وتسبيح عباده امؤمنن ي اأرض  ،ومدهم له  ،وعبادهم له :

ﯹ
[فصلت. ]٠8-٠٠/

وا علم رمك اه أن اه  له اأساء احسنى ،والصفات العى ،وحده ا ريك لـه ،
وا مثيل له  ،وا شبيه له .

وامخلــوق قــد يســميه ربــه  باســم مــن أســائه كــالعزيز واحلــيم  ،لكــن عــى امعلــوم مــن نقــص

البرية  ،وامعهود من فقر اخليقة  ،وامعروف من ضعف اآدمية .

واحلــم نــور البــاطن ي العبــد  ،وزي ـن الظــاهر منــه ،وبــه يكــون مــال الصــفات  ،وبــه تكــون

اأفعال عى ما ينبغي  ،ي الوقت الذي ينبغي  ،وتوجيهها من ينبغي  ،بالقدر الذي ينبغـي ،
وهذه هي احكمة.

وا تكــون حكم ـة إا بنــور احلــم والعلــم  ،وا يتصــور ذلــك عــى الــتام كلــه إا ي احلــيم

احق  ، وكل يؤتيه اه منها بقدر نور احلـم والعلـم :

[البقر. ]١69/

واعلم أن كفر اخلق وركهم وظلمهم عظيم  ،ولكن حلم اه عى عباده ا حيط به أحـد ،
ورمته هم وسعت كل يء .

( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( )٠٤٠٤ومسلم برقم ( )١٠5٢واللفظ له .
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أا تراه يتحنن إى من كفر وأرك به  ،لعله يتوب إليه ويستغفره فيقول :

[ امائدة . ] ٠٤ -٠٠/

وقـد جعـل املــك احـق سـبحانه ي ملكــه العظـيم  ،وتـدبره احكــيم  ،مـاا يفقهـه إا العــامون

الربانيون  ،وماا يعرفه إا امؤمنون امتقون .

حيث خلـق سـبحانه ي مقابلـة مـا حبـه مـا يكرهـه  ..وي مقابلـة مـا يرضـيه مـا يسـخطه  ..وي
مقابلة طاعته معصيته  ..وي مقابلة ما يشكره ما يصر عليه.

وهذه حكمة ي خلقه وأمره  ،فصلها من نعوت جاله ؛ لـيـعبد بأسائه احسنى  ،وصفاته

العى:

[اأعراف. ]٢8٠/

فسبحان ذي اجروت واملكوت والكرياء والعظمة.
يــرى مــا حبــه ومــا يكرهــه ..ويــرى مــن يطيعــه ومــن يعصــيه ..ويــرى مــن يشــكره ومــن يكفــره..
يوحــده ومــن
ويســمع مــا يرضــيه ومــا يســخطه ..ويســمع مــن يســبحه ومــن يســبه  ..ويســمع مــن ّ

يرك به..ا تره معصية العاصن  ..وا تنفعه طاعة الطائعن.

وكل اخلق ملكه  ..والكل ي قبضته  ..والكل حت قهره  ..والكل عبيده  ،وله وحده

اأساء احسنى  ،والصفات العي :

[ احر . ] ١٤ – ١١ /

فسبحان اه ما أعظم أساءه وصـفاته  ،ومـا أعظـم ملكـه ،ومـا أوسـع حلمـه ،ومـا أعظـم صـره
عى من كفر به وعصاه.

عــن أي هريــرة  أن رســول اه ﷺ قــال « :قــال اه  : يــؤذيني ابــن آدم ،يســب الــدَ هر وأنــا الــدَ هر،
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أق ِلب ال َليل والنَهار » متفق عليه (.)٢

هو  املك القوي القادر القاهر ،الذي ا يعجزه يء ،وا يفر منه يء  ،وا يغيب عنـه

يء .

هــو املــك احــق الــذي خلــق الســموات واأرض بــاحق  ،ودينــه احــق ،وكتبــه حــق ،ورســله

حق ،بيده املك واخلق واأمر كله .

هــو املــك الغنــي القــوي ،الــذي تفــرد باملــك واملكــوت ،الــذي ا يعبــأ بــا ســواه ،وا يطيــع مــن

خالفه

وعصاه:

[ امؤمنون . ] ٠٢ /

فسبحان احليم العليم الذي جعل ي الساء من خلقه من يؤمن به  ،ويعبده  ،ويطيع أمره :
[ اأنبياء . ] ١٠ – ٢9 /

وجعل ي اأرض مـن يـؤمن بـه  ،ويصـدق رسـله  ،ويعبـده  ،ويطيـع أمـره  ،كـا جعـل فيهـا مـن

يكفــر بــه  ،ويكــذب رســله :

[التغابن. ]١-٢/

وكــل أهــل اأرض أرســل اه إلــيهم رســله  ،وأنــزل علــيهم كتبــه  ،ورغــبهم ي اإيــان والطاعــات ،
وح ــذرهم م ــن الكف ــر وامع ــاي  ،وب ـ َـن ه ــم العاقب ــة ،وت ــرك للمكلف ــن م ــن اإن ــس واج ــن أم ــر

ااختيـ ـ ـ ـ ـ ــار :

[اإنسان. ]٠–١/

فا إكراه ي الدين،وا خرج أحد عن مشيئته وعلمه،فا شـاء اه كـان  ،ومـا م يشـأ ا يكـون ،

واه عام با كان وما يكون .

فمتــى يفقــه م ـن حبســه الشــيطان أو اهــوى :
( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ،)6٢8٢ومسلم برقم ( )١١٤6واللفظ له .
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[اإنسان.]٠٢ –١9/

واعل ــم رم ــك اه أن ال ــرى لك ــذا  ..والغض ــب م ــن ك ــذا  ..والص ــر ع ــى ك ــذا  ..وتعجي ــل

العقوبــة لكــذا  ..ولعــن هــذا  ..وإهــاك هــذا  ..وإغــراق هــؤاء  ..وتــدمر هــؤاء  ،ذلــك كلــه مــن
أفعالــه ســبحانه ،وفعلــه منفصــل مــن صــفاته ،موجــود ي معــاي أســائه ،يفعلــه  عنــد وجــود

سببه ؛ ليظهر لعباده كال قدرته ،وعز ربوبيته،ليعلم العباد ذلك فرهبوه،ويرـعوا إى طاعتـه ،
وامتثال أوامره .

أما صفاته العليا  فهي من لوازم كاله ا تنفك عنه أبد ًا كقوله:

[احر.]١٤–١١/

وا علم أن حلم اه عى عباده الظامن يـراه العبـد ي سـبل عفـوه ومغفرتـه ورمتـه  ،وإمهالـه

وتـرك معاجلـة الظــامن بالعقوبـة  ،مـع جحــدهم احـق  ،وعنـادهم لـه ،ووصـفهم الـرب بــا ا

يليق بجاله ،وتكذيب كتبه ورسله .

فا أعظم حلم احليم احق بعباده  ،يعافيهم ويـرزقهم وهـم يعصـونه بنعمـه :
[ امائدة . ] ٠٤ /

وما أوسع حلم اجبار  عى عباده الظامن أنفسهم وغرهم :
[ الكهف . ] 58 /

وإذا أمعن العاقل النظر ،وبالغ ي ااعتبار والتدبر ،رأى أن عيش ميع اخائق ي عظيم

حلم اه  ،وإحسانه  ،وعفوه  ،وسعة رمته ومغفرته :
[ لقان . ] ١٠ /
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فسبحان الرمن الرحيم  ،الذي كتب عى نفسه الرمة  ،وغلبت رمته غضبه :
[اأنعام.]5٤/

أا تراه  وهو رب العزة واجال،واجروت والكرياء  ،القوي القادر عى كـل يء ،

حلم عى العصاة  ،ويؤخر العقوبة عن امستحقن ها  ،لعلهم يرجعون إليه  ،لسعة حلمه

ورمته :

[ احج . ] 65 /

وحلم اه  حتى يظن امغر أنه ليس يعلم  ..ويمهل حتى يتوهم اجاهل أنه همل..
ويسر حتى كأنه ليس يبر ..وينعم عى العصاة حتى كأهم بامعاي يرضونه  ..وبإيذاء

أوليائه يرونه:

[اأنعام.]٢٠٠-٢٠١/

ا  ،ومغفــرة وحل ـ ً
فســبحان الواســع الكــريم احلــيم  ،الــذي وســع كــل يء رمــة وعل ـ ً
ا،

الله ـ ــم ا تؤاخ ـ ــذنا

 التعبد ه  باسمه احليم :

[ اأعراف . ] ٢55 /

اعلم أنار اه قلبك باإيان أن أحب عباد اه إليه من اتصـف بمقتىـ أسـائه وصـفاته تقربـ ًا

إليه.

وإذا عرفت هذا  ،فاعلم أنه جب عى من عرف أن ربه حلـيم عـى مـن عصـاه  ،أن حلـم هـو

عى من خالف أمره ،فاحلم عى اخلق حلم عليك رب اخلق ،وتستجلب بحلمك حبهم

لــك ،ورضــوان اه عنــك:

[ النور . ] ١١ /

وكا حب أن حلم عليك مالكك  ،فاحلم أنت عى من ملك  ،وأحب لغرك ما حبه

لنفسك ،واكره لغرك ما تكره لنفسك ،وأحسن إى الناس كا أحسن اه إليك :
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[القصص. ]٠٠/

وعــن أنــس بــن مالــك  قــال  :قــال رســول اه ﷺ  « :وا َلــذي نفي ـ بيــده  ،ا يــؤمن عبــد ح َتــى

يـح َب جاره  ،أو قال أخيه ما يـحب لنفسه » متفق عليه(.)٢

واح ــذر غاي ــة اح ــذر أن تعِـ ـ رب ــك الس ــميع البص ــر  ،وتغ ــر بحلم ــه علي ــك  ،فت ــتادى ي

عصيانه  ،وتتكل عى عفـوه  ،مـع اإرار عـى عصـيانه ،فإنـه وإن كـان احلـيم الكـريم  ،فـإن

أخذه ألـيم  ،وبطشـه شـديد :

ﰀ [ احجر . ] 5٠ – ٤9 /

فســبحانه مــا أعظــم حلم ــه مــع كــال علم ــه :
[اأحزاب.]5٢/

وإذا علمت عظمة ربك ،وعرفت جزيل إحسانه ،وأدركت سعة حلمه ،ورأيت شدة بأسه،

فبادر إى طاعة ربك احليم الغفور الشكور ،واستح من مواجهة الكريم با يكره احليم:

[ اانفطار . ] 8 – 6 /

واستعمل ما أنعم اه به عليك ي طاعته،وا تقل عى احليم احق إا احق ،فإنه يراك ويسمعك ،
وس ـ ـ ـ ـ ـ ــوف يس ـ ـ ـ ـ ـ ــألك :

ﰀ

[اإراء.]٠6/

واشــكر مــن أنعــم عليــك بنعمــه  ،واصــر عــى ميــع مــا حبــه ويرضــاه مــن الطاعــات ،والــزم الصــر
عى كل حبوب ومكروه من أجلـه؛لتنال أجـر ًا احلـم بـه:

[ الزمر . ] ٢٠ /

ويسـ ِه ل لـك احلـم عـى اخلـق  ،والصــر عـى أذاهـم  ،ودوام طاعـة اه  ،معرفـة أســاء اه
احســنى  ،وصــفاته العــى  ،وا اتصــاف بــا يليــق بالعبــد منهــا ،ومعرفــة نعــم اه وإحســانه،
ومعرفــة ثوابــه وعقابــه:

( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم( )٢٠ومسلم برقم ( )٤5واللفظ له.
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[ البقرة . ]٢5٠ –٢55/

واعلم أن الصر الذي جب عى العبد ثاثة أنواع :
صر عى طاعة ه  ..وصر عن معصية اه  ..وصر عى أقدار اه.
وأفضــل الصــر مــا بلــغ درجــة الــرى  ،فــإن ارتقــى إى درجــة احمــد فقــد بلــغ الــذروة :
[ امعارج . ] 5 /

والصر النافع احق ما خالف اهوى  ،ووافـق طاعـة امـوى :
[ الروم . ] 6٠ /

واعلم أن اه مع الصابرين  ،وأنه حب الصابرين  ،وعاقبة الصر أحسن العواقب  ،فاصر فإن

النر مع الصر  ،والفرج بعد الكرب  ،والير بعد العر ،والعافية بعد الباء  ،ومفتاح ذلك
كله الصر  ،فاصر وتوكل عى اه تنال ما حب فور ًا :
[ الطاق . ] ٠ -١/

وإذا أنعـم اه عليـك بنعمــة احلـم والصــر فاصـر ه ي ميـع أحوالــك  ،وأحسـن إى النــاس
با تستطيع وإن عادوك  ،وأمر بـامعروف  ،وانـه عـن امنكـر  ،واصـر عـى مـا أصـابك فإنـك

منصور  ،ولك العاقبة احسـنى ي الـدنيا واآخـرة :

[ لقان . ] ٢٠ /

[ آل عمران . ] ٢٤٠ /
[البقرة . ] ١5٠/

«ال َله َم أنت ر ِي  ،ا إله إ َا أنت  ،خلقتني وأنا عبدك  ،وأنا عى عهدك ووعدك ما اسـتطعت  ،أعـوذ
ي  ،وأبوء لـك بـذنبي فـاغفر ي فإ َنـه ا يغفـر الـذنوب إ َا
بك من ِ
ر ما صنعت  ،أبوء لك بنعمتك ع َ
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أنت» أخرجه البخاري(.)٢

يا جزيل العطايا وامواهب  ،يا واسع الرمة وامغفرة  ،يا رؤوف ًا بالعباد .
اللهم ربنا آتنا ي الدنيا حسنة  ،وي اآخرة حسنة  ،وقنا عذاب النار .
اللهــم اجعلنــا مــن الــذين إذا أحســنوا استبرــوا  ،وإذا أســاؤا اســتغفروا  ،وإذا أعطــوا شــكروا ،
وإذا منعوا مدوا  ،وإذا ابتلوا صروا  ،يا أرحم الرامن .

العفـ ـ ـ ـو
قال اه تعاى:

[النساء. ]٢٤9/

اه  هـو العفــو الـذي لــه العفـو الشــامل ،وسـع عفــوه الـورى ،ووســع علمـه وعفــوه ميـع مــا يصــدر
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاده م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذنوب :

[ الشورى . ] ١5 /

وهو سبحانه العفو الغفور  ،الذي م يزل وا يزال بالعفو معروفـ ًا ،وبـالغفران موصـوف ًا ،وكـل

أحــد مــن اخلــق مضــطر إى عفــو اه ومغفرتــه ،كــا هــو مضــطر إى كرمــه ورمتــه  ،كــا هــو

مضــطر إى دينــه ورعــه:

( )٢أخرجه البخاري برقم ( .)6٠٠6
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[ النساء . ] 8٠ /

وهــو ســبحانه العفــو الكــريم الــذي حــب العفــو ،ويــدعو عبــاده إى ااتصــاف بــه ،وحــب مــن
عبــاده فع ــل اأس ــباب الت ــي ينــالون ه ــا عف ــوه م ــن التوبــة وااس ــتغفار ،والس ــعي ي مرض ــاته،

واإحس ــان إى خلق ــه ،والعف ــو ع ــنهم :

[ اأعراف . ]١٠٠ – ٢99 /

وه ــو س ــبحانه العف ــو الق ــدير ال ــذي م ي ــزل وا ي ــزال ي ــنعم ع ــى مي ــع اخل ــق  ،ويعف ــو ع ــن

امجــرمن وامــذنبن مــع قدرتــه عــى عقــاهم  ،واانتقــام مــنهم  ،وحرمــاهم مــن نعمـه :
[النحل. ]٢8/

فسـبحان الكــريم الــذي يضــع عـن عبــاده تبعــة خطايــاهم وآثـامهم  ،فــا يســتوفيها مــنهم إذا تــابوا
وأنابوا ،العفـو الغفـور الـذي مهـا أرف العبـد عـى نفسـه بامعـاي ،ثـم تـاب إليـه ورجـع ،

فرح بتوبته  ،وغفر له ميع ذنوبه:

[الزمر. ]5٠/

واعلم رمك اه أن من عفا ه عفا اه عنه  ،ومن غفر غفر اه له  ،ومن أحسن ه أحسن اه

إلي ـ ـ ـ ــه ي ال ـ ـ ـ ــدنيا واآخ ـ ـ ـ ــرة :

[ التغابن . ] ٢٤ /

وهــذا دعــا العفــو الكــريم عبــاده إى العفــو والصــفح عــن اخلــق  ،ور َغــب ي احلــم والصــر عــى

اأذى  ،وقبــول اأعــذار مــن ســائر النــاس  ،رجــاء رضــوان اه وغفرانــه :
[ النور . ] ١١ /

واعلم أن الغني الكريم قد تك َفل بأجر من عفا عن غره مـن النـاس  ،فسـيعطيه أجـر ًا عظـي ً
ا،

وثواب ًا جزي ً
ا:

[ الشورى . ] ٤٠ /
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فسبحان العفو الكريم الذي يمحو السيئات ،ويسـر الـزات ،ويغفـر الـذنوب ،ويعـز مقـام مـن عفـا

من عباده.

عــن أي هريــرة  قــال  :قــال رســول اه ﷺ « :م ـا نقصــت صــدقة مــن مــال  ،ومــا زاد اه عبــد ًا

بعفو إ َا ع ّز ًا  ،وما تواضع أحد ه إ َا رفعه اه » أخرجه مسلم (.)٢

واعلم رمك اه أن اه عفو غفور ،وعفوه ومغفرته من لوازم ذاتـه  ، وا تـزال آثـار عفـوه

ومغفرتـ ــه ي املـ ــك واملكـ ــوت آنـ ــاء الليـ ــل والنهـ ــار  ،فعفـ ــوه ومغفرتـ ــه  وسـ ــعت ميـ ــع

امخلوقات والسيئات  ،واجرائم وامعاي:

[ النساء . ] ٤٠ /

والكفر  ،والرك  ،والذنوب  ،واجرائم  ،والتقصر الواقع من اخلق  ،كل ذلك يقتي
العقوبات العاجلة امتنوعة  ،ولكن عظمة عفو اه  ،وسعة مغفرته ورمته  ،تدفع هذه

اموجبات والعقوبات :

[ فاطر . ] ٤5 /

وعفو اه  نوعان:

اأول :عفوه العام عن ميع امجرمن مـن الكفـار والعصـاة وغـرهم  ،برفـع العقوبـات

امنعقـ ــدة أسـ ــباها ،وامقتضـ ــية لقطـ ــع ال ـ ــنعم عـ ــنهم  ،فهـ ــم يؤذو نـ ــه بالرـ ــك والس ـ ــب

وامعــاي  ،ويعصــونه بنعمــه  ،وهــو يعــافيهم ويــرزقهم  ،ويمهلهــم وا هملهــم  ،وقــد
يبتلــيهم بامصــائب  ،لعلهــم يتوبــون ويرجعــون إليــه :

فسبحانه ما أعظم حلمه وعفوه وصره مع كال قدرته :
[ النحل . ] 6٢ /

( )1أخرجه مسلم برقم ( .)١588

٠٠٠

[ إبراهيم . ] ٠٤ /

الثاي :عفوه اخاص بامؤمنن ،ومغفرته للتائبن وامستغفرين  ،والعابدين والداعن ،

وامصابن وغرهم  ،فمن تاب إى اه من هؤاء وغرهم تاب اه عليه  ،وغفر له  ،مها كان

ذنبه :

[الزمر.]5٤-5٠/

فســبحان مــن وســع حلمــه وعفــوه العــامن  ،الكــريم الــذي العفــو أحــب إليــه مــن اانتقــام ،
والثواب أحب إليه من العقاب.

 التعبد ه  باسمه العفو:

اعلم زادك اه إيان ًا وتقوى أن العفو من صفات املك الكـريم احـق  ، ولـوا حلمـه وعفـوه عـى

من كفـر بـه وعصـاه لعاجلـه بالعقوبـة :

[فاطر.]٤٢/

وقد يأخذهم بالعذاب الذي يذ ِكرهم به ويـردهم إليـه ؛ ليسـتغفروا ويتوبـوا :
[ امؤمنون . ] ٠6 /

فإيــاك واإرار عــى مــا يســخط ربــك  ،فــإن الــذي يملــك العفــو يملــك اانتقــام :
[امائدة.]95/

واعلـم أن مقصــود الــرب مــن خلقــه ي الــدنيا توحيـده وعبادتــه بــا رع ،وحصــيل الصــفات التــي

حبها اه ،وهـي أسـاؤه احسـنى ،وصـفاته العـى :

[الذاريات.]58-56/

ومقصوده من خلقه ي اآخرة تكميل الشهوات التي حبها العبد ،والتمتع بالنظر إى وجهه
الكــريم ي اجنــة ،وتعــذيب مــن كفــر بــه وعصــاه بالنــار:
[مريم. ] 86 – 85/

فــاعف عمــن ظلمــك ،وصــل مــن قطعــك ،وأعــط مــن حرمــك ،وأحس ـن إى مــن أســاء إليــك،
٠٠٢

واصفح عمن آذاك،واصر عى ما أصـابك:

[ اأعراف . ] ٢99 /

واعف عن ميع اخلق يعف اه عنك ويعافيك  ،ويثيبـك أجـزل الثـواب :

[ الشورى . ] ٤٢ – ٤٠/

واعلم أن العفو خلق عظيم ا يتصف به إا كريم ،فكن أنت ذلك  ،تنال من ربك العفو والغفران ،

واجنة والرضوان :

[ آل عمران . ] ٢٠5 – ٢٠٠ /

واعلــم أن احســنات يــذهبن الســيئات  ،ف ـأتبع الســيئة احســنة محهــا:

[هود. ]٢٢٤ /

ومن عفوه سبحانه أن جعل امصائب التي تصيب العبد تكفر سيئاته  ،فاصـر واحتسـب؛ لتنـال
أج ـ ـ ــر الص ـ ـ ــابرين :

[ الزمر . ] ٢٠/
[اأعراف. ]١٠/

[البقرة. ] ١86/

« ال َله َم إنَك عفو حب العفو فاعف عنِي» أخرجه أمد وابن ماجه ( . ) ٢
( )٢صحيح  /أخرجه أمد برقم (  ، )١5898وأخرجه ابن ماجه برقم ( . ) ٠85٠

٠٠١

يا عظيم العفو والصفح  ،يا حسن التجاوز  ،يا واسع الرمة وامغفرة .
اللهم اغفر ي ذنبي كله  ،دقه وج َله  ،وأوله وآخره  ،وره وعانيته  ،يا عفو يا كريم.

الغفور ..الغفار ..الغافر
قــال اه تعــاى:

[ الزمر . ] 5٠ /

وقـ ــال اه تعـ ــاى:
وقال اه تعاى:

[ ص . ] 66 – 65 /

[غافر. ]٠/

اه  هو الغفور الذي يسر ذنوب عباده  ،ويسر عيوهم  ،ويصلح أحواهم.
٠٠٠

الستِر  ،الذي يسر ذنوب اخلق  ،فا يكشف أمر مـن عصـاه ،وا هتـك
وهو سبحانه الغفار ِ
سـ ـ ــره بالعقوبـ ـ ــة التـ ـ ــي تشـ ـ ــهره ي عيـ ـ ــوهم :

[إبراهيم.]٢٠/

وهو سبحانه العزيز الغفار  ،الذي إذا غفر غفر كل يء وسره  ،وإذا عاقـب أوجـع ؛ لـيعلم العبـاد

سعة مغفرته  ،وشدة عقوبتـه ،فيطيعونـه ويعبدونـه:

ﰀ

[احجر . ] 5٠ – ٤9 /

وهــو ســبحانه الغــافر احــق  ،الــذي يســر عــى امــذنب ذنبــه  ،وا يؤاخــذه فيشــهره ويفضــحه ،

لعله يتوب إليه ويستغفره :

[طه.]8١/

فسبحان العفو الغفور  ،الذي م يزل وا يزال بالعفو معروف ًا  ،وبالغفران موصوف ًا.
وكل اخلق مضطر إى عفوه ومغفرته ،ومضطر إى رمته وكرمـه ،ومضـطر إى حفظـه وعونـه :
[ فاطر . ] ٢5 /

وهــو ســبحانه الغفــور الغ َف ـار احــق  ،الــرحيم بعبــاده  ،الــذي يغفــر ذنــوب عبــاده وخطايــاهم ،

صــغرها وكبرهــا  ،قليلهــا وكثرهــا  ،ظاهرهــا وباطنهــا :
[ ص. ]66/

وهــو الكــريم الــذي ينــادي امــذنبن  ،ويــدعوهم إى التوبــة وااســتغفار  ،ليغفــرهم :
[الزمر. ]5٠/

وهــو ســبحانه املــك العظــيم الــذي يغفــر ذنــوب العبــاد مهــا عظمــت وكثــرت ؛ أن مغفــرة اه

ورمتــه أعظــم وأوســع مــن ذنــوب العبــاد:

[ النجم .] ٠١ /

واه  غفور رحيم  ،وقد وعد بامغفرة من أتـى بأسـباها التـي ذكرهـا بقولـه :
[ طه . ] 8١ /

٠٠٤

فســبحان الكــريم الــذي تكــرم بتبــديل ســيئات امــذنبن إى حســنات  ،ثــم ضــاعفها هــم بعــد

توبتهم  ،لكال حبه للعفو واإحسان إى خلقه .

ومن كفر وأر عى امعاي والكبائر ثم تاب تاب اه عليه،ومن م يتب يضاعف له العذاب ،
وخلده اه ي النار  ،بسبب كفره وذنوبه :

[الفرقان. ]٠٠–68/

وا جــوز للمســلم أن يتعمــد فعــل امعــاي واخطايــا والفــواحش  ،فيقرفهــا بحجــة أن اه غفــور

رحيم ؛ أن امغفرة إنـا تكـون للتـائبن اأوابـن  ،الـذين عملـوا السـوء بجهالـة :
[اإراء.]١5/

واعلم أن غفران الذنوب والسيئات فضل من اه  ،ورمة عظيمة للعباد ؛ أن اه غني عن
العــامن ،اينتفع بــامغفرة هــم ،وا يرــه كفــرهم  ،كــا ا ينفعــه إياهــم ،وا يغفــر هــم

خوف ـ ـ ًا مـ ــنهم ؛ أنـ ــه  غنـ ــي قـ ــوي عزيـ ــز:
[ فاطر .] ١8 /

وا زال وا يزال  واسع الرمة وامغفرة يكرم عباده بالنعم مع معاصيهم  ،فمـن تـاب
إليــه قب ـل توبتــه وغفــر لــه  ،ومــن أر عــى امعــاي  ،وأبــى التوبــة  ،عاقبــه بجرمــه :
[ الرعد . ] 6 /

فسبحان مالك املـك  ،العزيـز الغفـور  ،الـذي جـود عـى ميـع العبـاد بـامغفرة والرمـة  ،ويكفـر
عــنهم ســيئاهم  ،ويقيــل عثــراهم ،ويضــاعف حســناهم :

[ آل عمران . ] ٢١9 /

واه  غفــور رحــيم  ،يغفــر للمســتغفرين  ،ويغفــر مــن م يســتغفره ؛ أنــه هــو الغفــور  ،وأنــه
عــام بــا ســبق لــه ي أم الكتــاب بــا هــو عاملــه:

[ النساء . ] ٢٢٠ /

٠٠5

واه  عفــو غفــور  ،وأحــب يء إليــه العفــو وامغفــرة  ،يغفــر لعبــاده كــل يء إا الرــك
م ــن م ــات علي ــه وم يت ــب من ــه :

[النساء. ]٢٢6/

ول ـا يعلمــه النبــي ﷺ مــن كــريم عفــو ربــه  ،وســعة مغفرتــه ورمتــه ،وحبتــه لــذلك قــال ﷺ :

« وا َلــذي نفي ـ بيــده لــو م تــذنبوا لــذهب اه بكــم  ،وجــاء بقــوم يــذنبون فيســتغفرون اه فيغفــر

هم » أخرجه مسلم(.)٢

واه  واســع امغفــرة  ،وا يقــدر قــدر مغفرتــه إا هــو  ،وكــل آن يغفــر اه مــن الــذنوب مــا ا يعلمــه
وا حصـ ـ ــيه إا هـ ـ ــو :

[البقرة.]١١5/

واعلم أن غفران اه للخلق نوعان:
اأول :عام جميع اخلق مؤمنهم وكافرهم  ،وهو مغفرة اإنظار واإمهال ي الدنيا ؛ لينال كل

إنسان نصيبه من الكتاب  ،ويستوي ما قدر اه له من العمل  ،ثم يؤخذ كل إنسان بحسب عمله :
[ الكهف . ]58 /

الثــاي  :خــاص بأوليائــه امــؤمنن  ،فكلــا أذنبــوا واســتغفروا  ،غفــر اه هــم ســبحانه:
[ طه . ] 8١ /

فسبحان الغفار احق  ،الذي فتح أبواب مغفرته وعفوه ورمته للعامن كلهم إذا استغفروه
وتابوا إليه  ،من مؤمن  ،وكافر  ،ومرك  ،وجرم  ،وفاسق  ،وظام :
[ الزمر . ] 5٠ /

 التعبد ه  باسمه الغفور:
( )٢أخرجه مسلم برقم ( . )١٠٤9

٠٠6

اعلم رمك اه أن املك احق  أرأف مـن ملـك  ،وأكـرم مـن أعطـى  ،وأجـود مـن سـئل،
وأرح ــم م ــن ق ــدر ،وخ ــر م ــن غف ــر ف ــاللهم

[ اأعراف . ] ٢55 /

ومغف ــرة اه س ــبحانه م ــن آث ــار رمت ــه ،فه ــو رب ك ــل يء ،ورمت ــه وس ــعت ك ــل يء ،ومغفرت ــه

وسعت كل ذنب .

فاسأل اه أها امـؤمن أن يغفـر ذنوبـك مـا ظهـر منهـا ومـا بطـن  ،مـا تعلمـه منهـا ومـا ا تعلمـه ،

فإن ربك واسع امغفرة  ،وامغفرة أحب إليه من العقوبة  ،واغفر من أخطأ ي حقك  ،يغفر

اه لك.

وبادر رمك اه إى طاعة مواك الكريم بام تثال أوامره ،واجتناب نواهيه ،فإنه الذي
خلقك ورزقك ،وهداك وأعانك ،ووضع نعمه بن يديك :
[النجم.]٠١/

فاس ــتح من ــه  ،وا تس ــتعمل نعم ــه ي معص ــيته  ،وا تعص ــيه ي ملك ــه ال ــذي أن ــت من ــه  ،ف ــإن عص ــيته
فاس ـ ـ ــتغفره  ،فإن ـ ـ ــه غف ـ ـ ــور رح ـ ـ ــيم :
[النساء.]٢٢٠/

واستغفر الغفور الرحيم الـذي ينـزل كـل ليلـة إى السـاء الـدنيا مـن أجلـك  ،فقـف خاشـع ًا بـن

يديـ ـ ـ ـ ـ ــه :

[اإنسان.]١6-١5/

الســاء الــدنيا
عــن أي هريــرة  قــال  :قــال رســول اه ﷺ  « :ينــزل ربنــا تبــارك وتعــاى كـ َـل ليلــة إى َ

حــن يبقــى ثلــث ال َليــل اآخــر يقــول  :مــن يــدعوي فأســتجيب لــه مــن يســألني فأعطيــه مــن يســتغفري

فأغفر له » متفق عليه (.)٢

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٢٢٤5واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٠58

٠٠٠

ثم استغفره من كل ذنب  ،واسأله العفو عن كل هفوة  ،وسر كل زلة  ،من تقصر ي عبادة  ،أو

رياء ي عمل  ،أو ترك واجب  ،أو تأخر فرض  ،أو إمال حق  ،أو ترك اأمر بامعروف ،
والنهي عن امنكر أو غر ذلك من الذنوب التي توجب ااستغفار والتوبة :
[اأنعام.]٢65/

واعل ــم أن ــه ك ــا ج ــب علين ــا م ــد ربن ــا وش ــكره ع ــى ال ــنعم والطاع ــات  ،ك ــذلك ج ــب علين ــا

ااس ــتغفار والتوب ــة م ــن ال ــذنوب والس ــيئات  ،واه ك ــريم يش ــكر ه ــذا  ،ويغف ــر ه ــذا ؛ أن ــه الغف ــور
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرحيم :

[اأنعام.]5٤/

واعلم أن حق اه عظيم  ،وشأن اه كبر  ،ولكـن اه برمتـه طلـب العمـل عـى قـدر الطاقـة ،
والتقص ــر ا يس ــلم من ــه أح ــد م ــن البرـ ـ  ،ف ــإن أردت الف ــاح والنج ــاة
[النر. ]٠/

وعن اأغر امزي  قال :قال رسول اه ﷺ  « :إنَه ليغان عى قلبي وإ ِي أستغفر اه ي

اليوم مائة م َرة » أخرجه مسلم (.)٢

احمد ه عى حلمه ومغفرته  ،ونستغفر اه ونتوب إليه من كل ذنب وخطيئة.
[اأعراف. ]١٠/

[ آل عمران . ] ٢٤٠ /

[ إبراهيم . ] ٤٢ /

« ال َله َم اغفر ي ما قدَ مت وما أ َخرت  ،وما أررت وما أعلنت  ،ومـا أرفـت ومـا أنـت أعلـم
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١٠٠١

٠٠8

به منِي  ،أنت امقدِ م وأنت امؤ ِخر ا إله إ َا أنت » أخرجه مسلم (.)١
يا عام اخفيات،يا كريم العطيات،ياغافرالذنوب،ياساترالعيوب،ياواسع امغفرة والرمة .

نسألك موجبات رمتك  ،وعزائم مغفرتك  ،والغنيمة من كل بر  ،والسامة من كل إثم ،

والفوز باجنة  ،والنجاة من النار .

اللهم ا تدع لنا ذنب ًا إا غفرته  ،وا م ًا إا َفرجته ،وا كرب ًا إا ن َفسته  ،وا ر ًا إا كشفته ،
وا عسر ًا إا يرته  ،برمتك يا أرحم الرامن .

ال ـ ـودود
قال اه تعاى :

[ هود . ] 9٠ /

اه  هــو الغفــور الــودود الــذي حــب امــؤمنن بــه ،ويكــرمهم بــأنواع الكرامــات ي الــدنيا
واآخرة.

و هـو سـبحانه ا لـودود امح بـوب  ،ا لـذي يـوده وح بـه خل قـه لذا تـه  ،و جـال و مـال
أسائه وصفاته،وجزيل نعمه وإحسانه :

[ طه . ] 8 /

( )١أخرجه مسلم برقم (. )٠٠٢

٠٠9

وهو سبحانه الودود الذي حب ويو ّد من أناب إليه ،ذو امغفرة من تاب إليه ،الودود أهل
طاعته ،الراي عنهم بسبب إياهم وأعاهم الصاحة ،امحسن إليهم أجلها ،امادح

هم ها ،امثيب هم عليها:

[التوبة.]٢٠٠/

وهو سبحانه امؤمن الذي حب اإيان وامؤمنن  ،وحب التقوى وامتقن .
وهو سبحانه الودود الذي حب من أطاعه ،ويبغض من عصاه.
حب امؤمنن وامتقن ،وحب التوابن وامتطهرين ،وحب الصابرين والصادقن،

وحب امتوكلن وامحسنن وأمثاهم :
[آل عمران.]٠١-٠٢/

ويكــره الكفــر والكــافرين وامرــكن  ،والكــاذبن وامســتكرين  ،وامنــافقن وامعتــدين ،والظــامن
وامفسدين  ،وامرفن واخائنن وأمثاهم.

وهو سبحانه الودود بكثرة إحسانه ،الذي يوده عباده وحبونه ،امستحق أن يود

ويعبد ويـحمد  ،لكمـاله وجاله ومـاله  ،وعظيم إحسانه:

[ اأنعام . ] ٢٠١ /

وهــو ســبحانه الــودود الــرحيم الــذي يتحــنن إى عبــاده بتتــابع إحســانه  ،ويتــودد إلــيهم بنعمــه امتواليــة،
وح ـ ـ ـ ــب لق ـ ـ ـ ــاءهم،وقنوهم ل ـ ـ ـ ــه،ويفرح بت ـ ـ ـ ــوبتهم إلي ـ ـ ـ ــه:
[التوبة.]٢٢٠/

فســبحان الغفــور الــودود  ،الــذي حــب عبــاده امــؤمنن بــه ،اموحــدين لــه ،العابــدين لــه ،وهــم

يودونه وحبونه  ،ما له من اأساء احسـنى ،والصـفات العى،ومـا خصـهم بـه مـن اهدايـة
إى اإسام ،وجزيل اإحسان واإنعام .

واعلم رمك اه أن الود هو خالص احب ،وود العبد لربه عى قدر معرفته به ،وود الرب
٠٢٠

لعبده عى قدر إيانه وطاعته لربه ،وإيثاره مرضاته ،وحبته له:
[ مريم . ] 96 /

وإذا أحبـك الـودود سـبحانه جعـل ي قلــوب اخليقـة ي السـاء واأرض مودتـك وحبتــك،

وأنزل لك القبول ي اأرض  ،وإذا أبغضك أمر أهل الساء واأرض ببغضك .

ـب عبـد ًا دعـا جريـل  ،فقـال :إ ِي أحـب
عن أي هريرة  قـال  :قـال رسـول اه ﷺ  « :إ َن اه إذا أح َ
الســاء  ،فيقــول  :إ َن اه حــب فانـ ًا فــأحبوه فيحبــه
فانـ ًا فأح َبــه  ،قــال  :فيحبــه جريــل  ،ثـ َـم ينــادي ي َ

الساء  ،قال  :ث َم يوضع له القبول ي اأرض .
أهل َ

وإذا أبغــض عبــد ًا دعــا جريــل  ،فيقــول  :إ ِي أبغــض فا ًنــا فأبغضــه  ،قــال  :فيبغضــه جريــل  ،ثـ َـم
الساء إ َن اه يبغض فان ًا فأبغضوه  ،قال  :فيبغضـونه ،ث َـم توضـع لـه البغضـاء ي
ينادي ي أهل َ

اأرض» متفق عليه(.)٢

واعلــم نـ َـور اه قلبــك بــاإيان أن احــب والــود والرضــا خــاص مــن اه لعبــاده امــؤمنن ،خــتص بــه
م ـ ــن يش ـ ــاء ع ـ ــى ق ـ ــدر امعرف ـ ــة واإي ـ ــان والتق ـ ــوى:
[ اجمعة . ] ٤ /

وو ّد العبد لربه هبة من الـودود احـق  ،جعلـه ي قلبـه فـو َد ربـه بـه  ،وألقـى ي قلـوب اخائـق
الود له:

[ مريم. ]96/

ومن أحبه الودود  ،وأحب هو الودود  ،رأى نعمه ابتاء  ،ورأى منعه عطاء ؛ أن الودود
أبعد عنه ما يشغله عنه ،فهو عبد صابر شاكر  ،لكن من نوع آخر :

[ الزمر . ] ٢8 - ٢٠/

فهذا العبد الرباي امقرب  ،جازيه الودود احق بكل ما يره ي الدنيا واآخرة من لذيذ
مناجاته ،واأنس به ،وحسن عبادته ،ودخول جنته:

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٠١٠9ومسلم برقم ( )١6٠٠واللفظ له .

٠٢٢

[امجادلة.]١١/

ويعذره ي زلـله  ،ويضاعف حسـناته  ،ليزيـد لـه ي ثوابـه :

[ يونس . ] ١6 /

ومــن أبغضــه اه لكفــره وعنــاده وســوء عملــه  ،مقتــه لكفــره واســتكباره  ،وســخط عليــه ،

لكراهيتـه احـق  ،وصـده عنـه :

[البقرة.]٢6١-٢6٢/

فهذا إن كان منه عمل حسن  ،أتاح له العليم اخبر ما يف سده بـه مـن ريـاء  ،أو عجـب  ،أو

آفــة حبطــه أو تبطلــه  ،وإن أنعــم عليــه الكــريم ســبحانه اســتدرجه ،وإن ابــتاه عاقبــه ،وإن ه ـ ّم
[ غافر.] ٠٤/
بخرقيض له ما يرفه عنه:

فتعـ َـرف إى ربــك احــق بأســائه وصــفاته  ،فمعرفتــه توجــب تعظيمــه وحبتــه  ،ومــن أحــب اه
فليحبه احب كله،ويستقبل أحكامه كلها بالرضا والتسلم،ويشـكره عـى ميـع أفعالـه ونعمـه ،
م ـ ــع ك ـ ــال اح ـ ــب والتعظ ـ ــيم وال ـ ــذل ل ـ ــه :

[ حمد . ] ٢9 /

فعليك بشكر الغفور الودود  ،ودوام الذكر له  ،والعمل با يرضيه وقبول أحكامه.

فامحــب حقـ ًا مــواه ا تــراه إا قــائ ً
ا عنــد بــاب حبوبــه بظــاهره وباطنــه  ،فــإن م يمكنــه فبقلبــه

وروحــه :

[ الزمر . ] 9 /

واعلــم أن كــل حب ـوب موجــود ي العــام فهــو آيــة عــى حــب اه  ،ومــال وكــال أســائه

وصفاته  ،وحجة منه عى امحبن لغره  ،لـم أحبوا ما ا ينفعهم وا يرهم ،ولـم أحبوا مـا
ل ــيس بع ــي ي أس ــائه  ،وا كام ــل ي ص ــفاته :

[ امائدة . ] ٠6 /

مــاذا م حبــوا املــك احــق  ،الــذي بيــده جلـب كــل خــر هــم  ،ودفـع كــل ر عــنهم :
[ مريم . ] 65 /

٠٢١

واعلم أن احب من الودود احق يتوجه إى عبده امؤمن عى مراتب:

فتارة يكون باإنعام واإكـرام  ,كقضـاء احاجـات ،وسـعة الـرزق ،وإجابـة الـدعوات ،واحبـاء

بالكرامات،وخفي الكفايات:

[الطاق. ]٠– ١/

وتــارة يكــون بــاابتاء ي الظــاهر  ,فــرى عبــده امــؤمن ينــادي فــا يكــاد جــاب ،ويســأل فــا

يعطــى ،ويســتغيث فــا يكــاد يغــاث ،لــيس هوانــه عــى حبوبــه احــق ،لكنــه ســبق لــه ي أزلــه أنــه

ينال تلك امحبة بحسن صره :

[امعارج.]5/

ويشتد به اأمر مع حسن استقامته ،حتى أن أبناء جنسه لرمونه ما به من الر والفاقة،

وامائكة تغبطه باله عند ربه من عظيم الذكر ،وكريم امآ ب:

[البقرة. ]٢5٠–٢55/

فســبحان الــودود احــق  ،الــذي يتــودد إى خلقــه بنعوتــه اجميلــة  ،ونعمــه الكثــرة  ،وألطافــه

اخفية :

[هود.]9٠/

وهو الودود الكريم الذي أحب عباده  ،وتودد إليهم  ،بحسن أفعاله  ،وجزيل إنعامه  ،وجعل

ي قلوهم امحبة فأحبوه  ،والفضل كله راجع إليه .

فهــو الــذي وضــع كــل ســبب يتــوددهم بــه  ،وجلــب قلــوهم إى وده  ،بــا عـ َـرفهم مــن أســائه

احس ـ ــنى  ،وص ـ ــفاته الع ـ ــى  ،ونعم ـ ــه الت ـ ــي ا تع ـ ــد وا حىـ ـ ـ :

[إبراهيم.]٠٤/

وهو الرحيم الودود الذي فرج عنهم الكربات ،ويدفع عنهم الكرهات.
وهو الودود الرحيم الذي َبن هم الـدين احـق  ،وهـداهم إليـه  ،وحببـه هـم  ،وأعـاهم عليـه ،
وأثاهم عليه :

[هود. ]9٠/

٠٢٠

واعلم مأ اه قلبك باإيان  ،وز َين جوارحك بأحسن اأعال  ،أن ميع مـا ي السـموات

واأرض مــن حبوبــات القلــوب واأرواح واأبــدان الظــاهرة والباطنــة  ،كلهــا مــن كــرم الــرب

الــرحيم وإحســانه وجــوده  ،خلقهــا اه يتــودد هــا إى عبــاده  ،وجعلهــا شــاهدة بتوحيــده  ،دالــة

عــى كــال قدرتــه :

[لقان. ]١٠/

واعلم أن القلوب جبولة عى حب كل من أحسن إليها.
فأي إحسان أعظم من هذا اإحسان مـن الـرمن  ،الـذي يتعـذر عـده وإحصـاء أجناسـه وأنواعـه وأفـراده :
[النحل.]٢8/

وكل نعمة منه توجب عى العباد أن متلئ قلوهم من حبتـه ومودتـه  ،ومـن ألسـنتهم وقلـوهم

مــده وشــكره  ،وتعظيمــه وتســبيحه :

[ إبراهيم . ] ٠٤ /

واحب الصادق حق ًا ا يزيد بالر  ،وا ينقص باجفاء.
وحب امؤمنن لرهم أعظم من كل حب  ،وإنه ليزيد ي قلوهم حتى يكون ت لـذذهم
بمنعه وابتائه كاستلذاذهم بنعمه وإكرامه :

فسبحان اه ما ألطفه فيا يقدره  ،ما جلب حبته  ،ويزيد مودته.

[ البقرة . ] ٢65 /

فــإذا رأيــت نفســك حبــه وهــو يبتليــك  ،فــاعلم أنــه يريــد أن يطهــرك ويصــافيك  ،فاصــر حكــم ربــك ،

واســتغفر مــن ذنوبــك  ،فــإن ربــك رحــيم ودود يريــدك لــه :

[ احجر. ] 99 – 98 /

فســبحان املــك احـق الغفــور الــودود  ،الــذي يتــودد إى خلقــه بــأنواع الرمــة والعفــو وامغفــرة ،
وأنــواع اإكــرام واإحســان واإنعــام  ،وأنــواع اإجابــة واهدايــة والكفايــة واللطــف:
[ يونس . ] ٠ /

واعلــم أن كــل ود وحــب  ،ورمــة وحنــان  ،موجــود ي امخلوقــات  ،فمــن آثــار وده وحبــه ورمتــه
٠٢٤

وحنانــه  ، وا ريــب أن ــه موجــود ي عــام اج ــاد والنب ـات واحيــوان واإنس ــان  ،ثــم ي ــزداد ي

امؤمن  ،ثم ي الوي  ،ثم ي النبي  ،ثم ي امائكة.

يــزداد ذلــك احــب والــود ه  حســب زيــادة امعرفــة بــاه وأســائه وصــفاته  ،ومشــاهدة عظمــة آياتــه
وخلوقات ـ ـ ــه  ،ومطالعـ ـ ـ ــة نعم ـ ـ ــه وإحسـ ـ ـ ــانه :

[ حمد . ] ٢9 /

فا أعظم حب اه لعباده،وما أوسع رمته هم ،ومـا أحسـن مودتـه هـم:
[هود . ]9٠/

إن العبد يرد عن ربه  ،فيقر ي الواجبات،ويتجرأ عى امحرمـات  ،واه احلـيم يسـره ،

وحلم عنه  ،ويمده بالنعم  ،ثم يقيض لـه مـن اأسـباب مـا يرجعـه إليـه  ،ويتـوب عليـه  ،ويغفـر
له تلك اجرائم ،ويمحو عنه مـا أسـلفه مـن الـذنوب  ،ويعيـد عليـه وده وحبتـه :

[ الروج . ]٢6 -٢٠/

ومن كال مودته سبحانه للتائبن أنه يفرح بتوبتهم أعظم فرح.

عن أنس بن مالك  قال  :قال رسـول اه ﷺ  « :ل ـ َله أشـد فرحـ ًا بتوبـة عبـده حـن يتـوب إليـه

مــن أحــدكم كــان عــى راحلتــه بــأرض فــاة فانفلتــت منــه وعليهــا طعامــه ورابـه  ،فــأيس منهــا ،
فـأتى شـجر ًة فاضـطجع ي ظ ِلهـا قـد أيـس مـن راحلتـه فبينـا هـو كـذلك  ،إذا هـو هـا قائمـ ًة عنـده

فأخذ بخطامها  ،ث َم قال من شدَ ة الفرح  :ال َله َم أنت عبدي وأنا ربك ! أخطأ من شدَ ة الفرح »

متفق عليه(.)٢

واعلم أن الودود سبحانه من أحبه من أوليائه  ،وتقرب إليه با حب  ،أحبه وجعله جاب
الدعوة ،وجيه ًا عنده.

ع ــن أي هري ــرة  ق ــال :ق ــال رس ــول اه ﷺ  « :إ َن اه ق ــال  :م ــن ع ــادى ي ول ّيـ ـ ًا فق ــد آذنتـ ـه

ي مَا افرضت عليه  ،وما يزال عبدي يتق َـرب
ي عبدي بيء أح َ
باحرب  ،وما تق َرب إ َ
بإ َ
ي بالنَوافــل ح َتــى أح َبــه  ،فــإذا أحببتــه كنــت ســمعه ا َلــذي يســمع بــه  ،وبرــه ا َل ـذي يبر ـ بــه ،
إ َ
( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )6٠٠9ومسلم برقم ( )١٠٤٠واللفظ له .
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ويده ا َلتي يبطش ها،ورجله ا َلتي يمي ها  ،وإن سألني أعطينَه  ،ولئن استعاذي أعيذنَه ،
ومــا تــر َددت عــن يء أنــا فاعلــه تــرددي عــن نفــس امــؤمن يكــره امــوت  ،وأنــا أكــره مســاءته »

أخرجه البخاري(.)١

أمــا مــودة أوليائــه لــه فهــي روحهــم وحيــاهم ،هــا تلــذذوا بعبادتــه ،وهــا مــدوه وذكــروه ،وهــا

هجت ألسنتهم بذكره ،وحركت جوارحهم بطاعته.

وهذه امودة وامحبة صارت ميع حاهم الدينية والطبيعية تبع ًا هذه امحبة.
أما الدينية  :فإهم ما أحبوا رهم أحبوا أنبياءه ورسله وأولياءه،وأحبوا كل عمل يقـرب إليـه ،
وأحبوا كل ما أحبه رهم من زمان  ،ومكان  ،وعمل  ،وعامل.

وأمــا امحبــة الطبيعيــة  :فــإهم تنــاولوا شــهواهم التــي جبلــت النفــوس عــى حبتهــا عــى وجــه

ااســتعانة هــا عــى مــا حــب مــواهم  ،بنيــة امتثــال أوامــر اه عنــد تناوهــا ،فصــارت عــاداهم
عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات :

[ البقرة . ] ٢٠١ /

فسبحان الودود الذي يتحنن إى عباده بكل ما يكون سبب ًا ي مودهم له.

ـب
واعلــم أن حنــان امخلــوق رأفــة ي الــنفس  ،ورقــة ي القلــب  ،وميــل مفــرط ي اجب ّلـة حـ ِ
ورمة من ح ّن إليه أو عليه.

واه الــرحيم الــودود الــذي لــيس كمثلــه يء أتــم حنانـ ًا  ،وأشــد رأفــة ورمــة بعبــاده امــؤمنن

مـ ــن أنفسـ ــهم :

[مريم.]٢٠-٢١/

واعلـم أن احنــان  ،والــود  ،وامحبـة ،والرمــة  ،مــا ينـزل مــن صــفات احـق إى اأرض  ،وتنشــأ مــن

لدن عام اجاد  ،إى عام امائكة،كا حن الطيور إى أوكارها،وحن احيوانات إى أوادها ،
وكا حن اجذع إى النبي ﷺ حن ترك اخطبة عليه .
( )١أخرجه البخاري برقم (. )65٠١
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فا إله إا اه  ..كم مأ الكون بحنانه وإحسانه وخلوقاته .
ومســالك احنــان مــن الــرب ي أص ـناف العــامن ظــاهر بالرمــة التــي عــم هــا ميــع خلقــه،

واللطــف الــذي عــم كــل خلــوق:

[النحل. ] ٢8/

لتنور بصرتك بالعلم واإيان إى اجنن ي بطن أمه  ،كيف حن عليه اللطيف فخلقه
انظر ِ
وصوره بأطواره  ،وكيف سهل خروجه  ،وكيف حنن عليه أبويه وكافليه ،وكيف جعل
الرحيم ي قلوهم الشفقة عليه  ،وكيف لطف ي تغذيته ي أطواره وبعد خروجه :
[ السجدة . ] ٠ – 6 /

فهذا حنانه  ي اآدمي وغره من احيوان.
فـإن كــان هــذا امولــود قـد ســبق لــه القضــاء باهدايــة  ،وفقـه الكــريم لإيــان والعمــل الصــالح ،

فاتصــل لــه احنــان أولــه بــآخره  ،فســعد ي الــدنيا واآخــرة :
[ النحل . ] 9٠ /

 التعبد ه  باسمه الودود :

اه هوالغفورالودود،الكريم الرحيم،الذي م َن عى ميع خلوقاته بالنعم الظاهرةوالباطنة.

فاشكر ربك الودود عى نعمه وآائه  ،واعتذر إليه من التقصر عا يستحقه من الشكر.

وترــع إى مــواك أن يتــواك ي ميــع أمــورك  ،واســأله أن يعينــك عــى ذكــره  ،وشــكره ،

وحســن عبادت ــه  ،وأن يتحم ــل عن ــك م ــا عجــز عن ــه ش ــكرك  ،وأن يص ــفح ع ــن تقص ــرك ي أداء
واجباتـه وحقوقــه  ،وقــل ص ـادق ًا :
[ اأنبياء . ] 8٠ /

واســتغفر ربــك مــن كــل مــا تعلمــه ومــا ا تعلمــه مــن الــذنوب  ،فإنــه غفــور ودود  ،وقــل منكرـ ًا :
[اأعراف. ]١٠/

٠٢٠

واعلــم أن زبــدة اإيــان واليقــن حســن الظــن بــاه  ،فأحسـن الظــن بربــك ي ميــع أحوالــك ،
فمن أحسن الظن بربه أحبه  ،وقىـ حوائجـه ؛ أنـه الكـريم الـذي ا يـرد سـائ ً
ا  ،وا ي ـخيب
مؤم ً
ا أبد ًا.

فكن مع مواك الكريم بالذكر والعمل الصالح ما حييت  ،يعطيك من خزائنـه مـا تريـد  ،فمـن
كان ه كان اه له ومعه ي كل حال .
عن أي هريرة  قال  :قال رسول اه ﷺ « :يقول اه ع َز وج َل  :أنا عند ظ ِن عبدي ي ،

و أ ن ا م ع ه إ ذ ا ذ ك ر ي  ،ف إ ن ذ ك ر ي ي ن ف س ه ذك ر ت ه ي ن ف ي  ،و إ ن ذ ك ر ي ي م إ ذ ك ر ت ه ي
ي ذراع ًا تق َربت إليه
مإ خر منهم  ،وإن تق َرب إ َ
ي بشر تق َربت إليه ذراع ًا  ،وإن تق َرب إ َ

باع ًا  ،وإن أتاي يمي أتيته هرول ًة » متفق عليه( . ) ٢

فهو سبحانه الكريم الباسط يديه بالعطايا ي الشدة والرخاء  ،والعطـاء أحـب إليـه مـن امنـع ،
والعفــو أحــب إليــه مــن اانتقــام ،والرمــة أحــب إليــه مــن العقوبــة  ،واإحســان أحــب إليــه مــن
العدل.
وهذا هو امثل اأعى الذي اختص اه به عى الكال  ، فخذ منه بقدر ما تستطيع  ،فإن
اه حب من عبده أن يتصف بصفاته التي تليق به  ،وهذا أعلنها ونرـها ي كتابـه :
[ طه . ] 8 /

فسبحان املك احق  ،الذي لـه اأسـاء احسـنى  ،والصـفات العـى :
[ الروم . ] ١٠ /

واعلم أن امودة وامحبة من العبد لربه تستبن بحسن اموافقة والطاعة مواه ،ودوام ذكره ،
وشكره  ،وحسن عبادته  ،وامسارعة إى ما حبه ويرضاه  ،وحبة تاوة كتابه  ،وحبة كل ما
حب ربه من اأقوال واأعال وغرها ،فكن ذلك امحب رمك اه :
[ فاطر . ] ٠ /

ومن دائل حب العبد ه :حب الرسول ﷺ  ،واتباع سنته  ،وحسن ااقتداء بـه :
( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٠٤٠5واللفظ له  ،ومسلم برقم (. )١6٠5

٠٢8

[آلعمران.]٠٢/

ومن عامات حـب اه  :تـرك الشـكوى إى غـره  ،وكـتان مـا حكـم بـه عليـك مـن الضـيق والشـدة ،
وتفـ ـ ـ ـ ــويض اأمـ ـ ـ ـ ــر إليـ ـ ـ ـ ــه وحـ ـ ـ ـ ــده:
[يوسف.]86/

ومــن دائــل حــب اه  : عــدم اإقبــال عــى الــدنيا ،وتقــديم أمــور اآخــرة عــى أمــور الــدنيا:

[ فاطر . ] 5 /

ومــن عامــات حــب اه  : اإحســان إى النــاس ابتغــاء وجــه اه  ،واجهــاد ي ســبيل اه  ،وبــذل
امــال والــنفس ي ســبيله  ،وامســارعة إليــه بصــالح اأعــال ابتغــاء مرضــاته :
[طه.]8٤/

وم ــن عام ــات ح ــب العب ــد لرب ــه  :ح ــب التع ــرف ع ــى أس ــائه وص ــفاته  ،والعم ــل بر ــعه ،

والــدعوة إليــه  ،وتعلــيم أحكــام دينــه  ،ولــزوم هــذا الطريــق حتــى امــوت :

[يوسف.]٢٠8/

ومن عامات حب العبد لربه  :كثرة ذكره  ،وكثرة التفكر ي عجائب خلوقاته  ،وتدبر معاي
كتابه  ،وحسن الثناء عليه  ،وطول القيام بالليل ي مناجاته :

[ السجدة . ] ٢٠ – ٢5 /

ومن عامات حب العبد مواه  :صدق اانقطاع إليه ي كل حال ،وسبق النظر إليه عند كل

حادثة ،واأنس به ،والطمأنينة بذكره ،وحسن اأدب واافتقار بن يديه ،وتسليم القلب

والبدن إليه بحسن السمع والطاعة له:

[ املك . ] ٢١ /

واعلم أن حبة اه تنال برك امناهي أكثر من مناها من اأعال الصاحة.

فــاأعال الصــاحة يعملهــا الب ـ ـ ّر والفــاجر ،والكــف عــن امنــاهي وامعــاي ا يكــون إا مــن
صدِ يق رباي.
٠٢9

فتقرب إى ربك بفعل اأوامر  ،واجتنـاب امنـاهي :
َ

[ الفرقان . ] 58 /
[ آل عمران .] 5٠ /
[ آل عمران . ] 8 /

[ احر . ] ٢٠ /

« ال َله َم أنت ر ِي  ،ا إله إ َا أنـت  ،خلقتنـي وأنـا عبـدك  ،وأنـا عـى عهـدك ووعـدك مـا اسـتطعت  ،أعـوذ
ـي  ،وأبــوء لــك بــذنبي فــاغفر ي فإ َنــه ا يغفــر الــذنوب إ َا
بـك مــن ِ
ر مــا صــنعت  ،أبــوء لــك بنعمتــك ع َ

أنت» أخرجه البخاري(.)٢

اللهم يا غفور يا ودود  ،يـا ذا العـزة واجـروت  ،يـا بـديع السـموات واأرض  ،نسـألك رمـة
تغنينـا هـا عـن رمـة مــن سـواك  ،وعافيـة نقـوى هـا عــى طاعتـك  ،وعبـادة نسـتحق هـا جزيــل
مثوبتك .
اللهم ارمنا برك امعاي أبـد ًا مـا أبقيتنـا  ،وارمنـا أن نتكلـف مـاا يعنينـا  ،وارزقنـا حسـن
النظر والعمل فيا يرضيك عنا  ،يا أرحم الرامن .

ال ـبـ ـ ــر

ق ـ ــال اه تع ـ ــاى:
[ الطور . ] ١8 – ١6 /

اه تبــارك وتعــاى هــو الب ـ ّر الواســع اخــر والفضــل ،البــار عبــاده بــا يــنفعهم ويصــلحهم ،الصــادق ي
أخب ــاره ووع ــده ووعي ــده ،امحس ــن إى خلق ــه ،ال ــرحيم ه ــم ،ال ــودود ه ــم ،امك ــرم ه ــم ب ــأنواع

الكرامات:

[اإراء. ]٠٠/

( )٢أخرجه البخاري برقم ( .)6٠٠6

٠١٠

وهــو ســبحانه الب ـ ّـر اللطيــف بعبــاده ،الــذي عــم بــره ميــع خلقــه ،ووســعهم برزقــه وإحســانه،
الغني الذي يملك خزائن الر كلها.

وهــو ســبحانه الب ـ ّـر الــرحيم بعبــاده  ،امحســن إلــيهم بكــل نعمــة  ،الــذي عــم ميــع خلقــه بعطائــه  ،الب ـ ّـر
بامحس ــن بمض ــاعفة الث ــواب ل ــه  ،البـ ـ ّـر بامي ــء بالص ــفح والتج ــاوز عن ــه :
[احج.]65/

وهو سبحانه الب ّـر الرفيـق بعبـاده ،الـذي يريـد هـم اليرـ وا يريـد هـم العرـ ،وا يكلفهـم مـن
العمــل مــا ا يطيقــون ،العفــو الــذي يعفــو عــن ســيئات العبــاد ،الكــريم الــذي جــزهم باحســنة

عرـ ـ أمثاه ــا  ،إى أض ــعاف مض ــاعفة ،وا ج ــزهم بالس ــيئة إا واح ــدة يمحوه ــا بالتوب ــة أو

برمته.

فسبحان الب ّـر الرحيم الذي يفرح بتوبة عبده ،ويعطي اأجر اجزيل عى العمل القليل:
[ اأنعام . ] ٢6٠ /

واه  ه ــو البـ ـ ّـر اح ــق بعب ــاده  ،ال ــذي يوس ــعهم خ ــر ًا وكرمـ ـ ًا  ،وفضـ ـ ً
ا وإحس ــان ًا  ،وم ــد ًا

وش ـ ــكر ًا  ،ومغف ـ ــرة وعف ـ ــو ًا  ،ورم ـ ــة وود ًا :

[النحل.]5٠-5١/

ومن هذه صفاته وأفعاله  ،وهذا بره بعباده  ،أيليق باإنسان أن يعصيه،وخالف أمره من بن خلقه :
[اانفطار.]8–6/

واه ب ّر رحيم بعباده  ،يدعو من عصاه  ،ويتودد إليه أن يتوب إليه ،ويذ ِكره وير ِغبـه بـالرجوع إليـه
مه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ذنب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه :

[امائدة.]٠٤/

والعب ــد امس ــلم بـ ـ ّر برب ــه ي ــؤمن ب ــه  ،وحم ــده ويش ــكره  ،ويس ــارع ي مرض ــاته  ،وجتن ــب م ــا
٠١٢

يكره ـ ـ ـ ـ ــه  ،ويراق ـ ـ ـ ـ ــب أم ـ ـ ـ ـ ــره ليطيع ـ ـ ـ ـ ــه :
[ امجادلة . ] ١١ /

ويتــذلل لعظمــة ربــه  ،ويتصــاغر لكريائــه  ،ويســبح بحمــده  ،ويــؤدي إليــه حقــه :
[ الشورى . ] ٢٠ /

فسبحان البـ ّر الكريم الرحيم الذي عم الكائنات كلها بره وإحسانه  ،وفضله وعطائه.

فهــو م ـ ـوي الــنعم ..دافــع الــنقم ..واســع العطــاء..دائــم اإحســان ..لــيس لــره حــد ..ولــيس لكرمــه
مقـ ــدار..ذو الكـ ــرم الواسـ ــع ،ومعطـ ــي العطـ ــاء اجزيـ ــل:
[اجمعة. ]٤/

واعلم رمك اه أن بر اه بخلقه نوعان :
اأول :بر عام وسع اخلق كلهم من بني آدم وغرهم  ،بـا قسـم هـم الكـريم مـن اأرزاق والـنعم

والعطايا.

فمنـه  نعمـة اإجـاد  ،ونعمـة اإعـداد  ،ونعمـة اإمــداد  ،ونعمـة اهدايـة العامــة :
[ هود . ] 6 /

الثاي  :بر خاص  ،وهو هداية الكريم  من شاء من خلقه هذا الدين القيم  ،وتوفيقهم
لطاع ـ ـ ـ ـ ــة رب الع ـ ـ ـ ـ ــامن :

[ احجرات . ] ٢٠ /

وبر اه بعباده امؤمنن ا يمكن عده وا إحصاؤه وا حره .
فهو املـك احـق الـذي ابتـدأ اخلـق بجـوده ،وجـاد عـى عبـاده بفضـله  ،وأحسـن إلـيهم بفعلـه

وتقديره وتدبره  ،وأوصل إليهم البـ ّر واخر ي كل مكان وزمان.

هو الر الكريم الذي خلق فسوى  ،وقدر فهدى  ،وأعطى الغناء  ،وفتح الثراء  ،وأسبغ
النعاء ،وأجزل امواهب ،وير اأرزاق  ،وأجاب الدعاء  ،وع َلم اإنسان ما م يعلم :
٠١١

[ اأنعام . ] ٢٠١ /

ه ـ ــو ال ـ ــر ال ـ ــرحيم الك ـ ــريم الفي ـ ــاض ب ـ ــاخر ،ال ـ ــذي يعط ـ ــي ويغن ـ ــي ويث ـ ــري وا ت ـ ــنقص خزائن ـ ــه:
[يونس. ]68/

وهــو الــر النصــر  ،مــاذ امســتجر  ،وجــابر الكســر  ،وشــاي امــريض  ،وراحــم امســكن ،

ومع ــن امس ــتعن  ،ومغن ــي الفق ــر  ،ا إل ــه غ ــره  ،وا رب س ــواه :
[ يونس . ] 6٠ /

فسبحان املك القادر عى كل يء ،الذي إليه امنتهى ،وإليه امرجع وامآب ،وإليه امفـزع

واملجــأ ي الشــدائد واأهــوال ،الــذي يتكــرم بالعطيــات ،ويــدفع الكرهــات ،ويفــرج الكــرب

وامتعر ـ ـ ــات :
[ غافر . ] 65 /

أوض ـ ــح  ب ـ ــراهن اه ـ ــدى  ،وأب ـ ــان آث ـ ــار اليق ـ ــن  ،وأعل ـ ــن ش ـ ــواهد التوحي ـ ــد ي امل ـ ــك
واملكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت:

[ اأعراف .] ٢85 /

فسـبحان الــر الكـريم الــذي ب َـن احــق ي كـل يء  ،وسـ َـهل العمـل بــه  ،والـدعوة إليــه  ،وب ّي ـن الســبل
التي يستحق ها العبد امزيـد مـن التكـريم:
[طه. ]٠5/

وهو العليم وحده بمضمرات القلوب  ،اخبر بمحجوبات الغيوب  ،امطلع عى خفيات

اأرار واأوهام :

[السجدة .]6/

فســبحان اه كــم مــن كــافر ومرــك ومنــافق ،وكــم مــن ظــام وفاســق وكــاذب ،م ينهــه عقلــه ،وم

تؤثر فيه نعم ربه ،فعى ربه ،وأطاع هواه ،واستعمل نعمه ي معصيته.

واه الر الـرحيم يشـاهد ذلـك كلـه ويعلمـه  ،ثـم أنـزل بـه الكـريم بـره وفضـله  ،ومـ َن عليـه برمتـه ،
٠١٠

فأذهــب عنــه الســوء والشــك والريــب  ،وأذهــب وحشــته  ،وس ـ َكن اضــطرابه  ،وتــاب عليــه  ،وقـ َـوم

اعوجاجه :

[النساء.]١8-١٠/

ثم ّبوأه الكـريم كنفـه  ،وآواه إى ظلـه  ،وتلقـاه برمتـه  ،فأقامـه وأصـلحه :
[ غافر . ] 6٢ /

ثم فتح له أبواب فضله ،وفتح له أبواب عبادتـه ،وألبسـه لبـاس التقـوى ،ثـم نرـ لـه ثـوب الثنـاء

بــن اخلــق ،فصــار بــن النــاس ميــد ااســم والــذكر والفعــل:
[ مريم . ] 96 /

فسبحان الرب البـ ّر احق  ،الذي يكرم خلقه  ،وحسـن إلـيهم ي كـل وقـت  ،وحـب الب ـر  ،وحـب

أهــل البـ ـر  ،وحــب أعــال البـ ـر  ،وجــازي عليهــا باهــدى والفــاح  ،والرفعــة ي الــدنيا واآخــرة :
[ العنكبوت . ] 69 /

فجاهد نفسك رمك اه عى ميع أنواع الر  ،تنال ميع أنواع الثـواب:
[آل عمران. ]9١/

واعلم أن البـر اسم جامع للخرات كلها  ،وا ينال العبد بر اه تعاى إا باتباع ما يفي إى بره

ومرضاته ورمته  ،وذلك بااستقامة عى طاعته وعبادته،وبذل كل حبوب ي سبيل مرضاته : 

[البقرة. ]٢٠٠/

ثــم اعلــم أن الكفــار يــأكلون مــن رزق الكــريم ي الــدنيا ،ويتمتعــون بــه ي الــدنيا قلــياً ،ثــم
يســاقون إى النــار يــوم القيامــة فانتبــه:

[ آل عمران . ] ٢9٠ – ٢96 /

٠١٤

أمــا امؤمنــون بــاه امتقــون لــه  ،فلهــم مــع عــز الــدنيا جنــات ي اآخــرة  ،نــزاً مــن الــر الكــريم

ـرت أقـواهم وأفعـاهم ،فأثـاهم الـر
لعباده اأبرار ،الذين ب ّرت قلوهم بالتوحيـد واإيـان ،ف ّ
ا  ،وفــوز ًا دائ ـ ً
الــرحيم مــن بــره أجــر ًا عظــي ً
ا:

[ امطففن . ] ١6 – ١١ /

وكت ــاب ه ــؤاء اأب ــرار ي أع ــى مك ــان ،وه ــم ي أع ــى اجن ــة ،وكت ــاهم يش ــهده امقرب ــون م ــن

امائك ـ ــة واأنبي ـ ــاء واأب ـ ــرار:

[امطففن. ]١٢–٢8/

ومـا حصــل هـم ي الــدنيا مـن الشــدة والعنــاء  ،فهـو بالنســبة إى النعـيم امقــيم ي اآخـرة نــزر يســر،
وه ــو منح ــة ي ص ــورة حن ــة:

[ آل عمران . ] ٢98 /

فلله ماذا ينتظر هؤاء اأبرار من النعيم والبهجـة والرـور :
[ السجدة . ] ٢٠ /

 التعبد ه  باسمه الب ـر :

اعل ــم وفق ــك اه أع ــال الب ـ ـر أن أوائ ــل الب ـ ـر أداء الف ــرائض  ،واجتن ــاب امحرم ــات  ،واأب ــرار م ــن

اخل ــق ه ــم امؤمن ــون الص ــادقون ي الق ــول والعم ــل ،وبالتوس ــع ي أع ــال ال ــر  ،وامس ــابقة إى

اخرات  ،يصعد اأبـرار إى درجـة امقـربن مـن اه:
[الواقعة. ]٢١–٢٠/

فعليــك بتحــري الصــدق ي اأحــوال واأقــوال واأفعــال  ،ظاهرهـا وباطنهــا ،والتمييــز بــن مــا

يكون حسن ًا وما هـو أحسـن  ،وبـن مـا يكـون بـر ًا ومـا يكـون إثـ ً
ا  ،ثـم فعـل الـر واأحسـن مـا
حبه اه ويرضاه.

٠١5

عــن النــواس بــن ســمعان اأنصــاري  قــال :ســألت رســول اه ﷺ عــن الــر واإثــم؟ فقــال  « :الــر

حسن اخلق  ،واإثم ما حاك ي صدرك  ،وكرهت أن ي َطلع عليه النَاس » أخرجه مسلم (.)٢

واعلم أن التعبد ه هذا ااسم الكريم يدور عى حسن الثنـاء عـى امـوى  ،وتـذكر اآاء ،

والتعــرف عــى مواقــع الــنعاء  ،والعلــم بمســالك بــره وجــوده ي ملكوتــه :

[ حمد . ] ٢9 /

ـر العظـيم العمـل  ،وأوف لـه بالعهـد  ،وخصـه باحـب والـود  ،وأكثـر لـه مـن احمــد
فـأخلص لربـك ال ّ
والش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكر :

[البينة. ]5/

ثم استعمل نفسك ي كل عمل حبه اه ويرضاه فيا بينك وبينه ،وفيا بينك وبن خلقه.
وبر والديك بأحسن ما ملك من اخلق وامال واجاه :

[ اإراء .] ١5 –١٠ /

وبر أهلك وعشرتك وأقاربك با بـ ّرك اه بـه  ،وأعطـاك منـه  ،وأنفـق مـا خ َولـك مـن فضـله ،

يـ ـ ـخلف اه عليـ ــك خـ ــر ًا منـ ــه:
[سبأ.] ٠9/

واعلم أن أعظم الر معرفة من خلقك  ،ومعرفة ما حب  ،والعمل بمقتىـ ذلـك  ،والـدعوة

إليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه :

[ فصلت . ] ٠٠ /

وغض البر ،واكظم الغيظ ،واصر عى أذى الناس ،واعرض عن كل جاهل  ،وأحسن إى كل
ميء إليك  ،تكسب مودته  ،ويندفع عنك ره:
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١55٠

٠١6

[فصلت. ]٠5–٠٤/

واصفح الصفح اجميل عن كل من أساء إليك  ،وأقل عثرات الناس  ،واسدل السر عى زاهم ،
وط ِيب قلوهم بالر واجود وحسن اخلق حبك اه والناس  ،وتـحل عقدة عداوهم :
[اأعراف.]١٠٠–٢99/

وذ ِك ـر العبــاد بــاه وأســائه وصــفاته وآائــه ونعمــه  ،فــأكثر مــن يعص ـيه ا يعرفــه :
[ اأعراف.] ١٠١-١٠٢/

واسأل اه خلص ًا  ،وترع إليه باكيـ ًا  ،أن ي ـحلل سـخيمة قلبـك  ،ويزيـل عنـه كـل مـا يفسـده مـن

غل وغش  ،وحسد وكر  ،ورياء وكذب .

ثم يملؤه بالتوحيد واإيان والتقوى ،وحاسن اأقـوال واأعـال واأخـاق:
[ اجمعة . ] ٤ /

وعن النعان بن بشر  أن النبي ﷺ قال « :أا وإ َن ي اجسد مضغ ًة إذا صلحت صلح اجسد
كله وإذا فسدت فسد اجسد كله أا وهي القلب »

متفق عليه

(.)٢

[ آل عمران . ] ٢9٠ /
[ التحريم . ] 8 /

« ال َله َم اجعل ى قلبى نور ًا  ،وى برى نور ًا  ،وى سمعى نور ًا  ،وعن يمينى نور ًا  ،وعن

يسارى نور ًا،وفوقى نور ًا،وحتى نور ًا،وأمامى نور ًا،وخلفى نور ًا،وع ِظم ى نور ًا»أخرجه مسلم(.)١
( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ، )5١ومسلم برقم (. )٢599
( )١أخرجه مسلم برقم (. )١٠١٠

٠١٠

اللهم يا ب ّر يا رحيم  ،يا غني يا كريم  ،يا من يسمع كامنا  ،ويرى مكاننا  ،ويعلم رنا
ونجوانا  ،وا خفى عليه يء من أمرنا .

نسألك أن تكفينا بحالك عن حرامك  ،وبطاعتك عن معصيتك  ،وبفضلك عمن سواك ،

أنت ولينا فاغفر لنا وارمنا  ،يا أرحم الرامن .

الرؤوف
ق ــال اه تع ــاى:
[البقرة.]١٠٠/

اه  هــو الــرؤوف احــق بعبــاده ،فــا أحــد أرأف منــه ،والــرؤوف الــرحيم الــذي يــرى عجــز العبــاد

وضـ ــعفهم وتقصـ ــرهم  ،فـ ــرمهم ويضـ ــاعف أجـ ــورهم ،ويـ ــرى جـ ــرأهم عـ ــى امعـ ــاي فـ ــا

يعاجلهم بالعقوبة وهو القادر ،بل يمهلهم ويبسـط هـم نعمـه  ،لعلهـم يتوبـون:
[ احج . ] 65 /

وهو سبحانه الرؤوف الذي يفرح بتوبة التائبن أشد الفـرح ،ولشـدة حبـه لعبـاده الـذين عصـوه يـر ِغبهم ي
٠١8

التوب ـ ـ ــة  ،وي ـ ـ ــذ ِكرهم بأن ـ ـ ــه الغف ـ ـ ــور ال ـ ـ ــرحيم:
[امائدة. ]٠٤/

ولشــدة رأفتــه ورمتــه بعبــاده يــأمرهم أمــر ًا جازم ـ ًا بالتوبــة مــن كــل ذنــب  ،ي كــل وقــت ؛ أنــه
يريـ ــد هـ ــم اخـ ــر والفـ ــاح:

[ النور . ] ٠٢ /

وهو سبحانه الرؤوف بجميع اخلق  ،با ير هم من اأرزاق  ،وفتح هم سبل امعاش ي هذه

احياة :

[ النحل . ] ٢٠ /

وير هم سبلها ،ور َغبهم فيها  ،وأثاهم عليها،
ومن رأفته بعباده أن َبن هم طرق اخر والفاح َ ،
وحذرهم من سبل الغي والفساد ؛ ليسلموا من العقوبات :
[ آل عمران . ] ٠٠ /

ومــن رأفــة اه بالنــاس مــا فتحــه هــم مــن أبــواب الــرزق ي اأرض:
[ املك . ] ٢5 /

وم ــن رأفت ــه  بعب ــاده أن س ــخر ه ــم اأنع ــام يركبوه ــا ،وي ــأكلون حومه ــا ،وير ـ ـبون ألباه ــا،
ويلبس ــون أوباره ــا:

[النحل. ] ٠–5/

وم ــن رأفت ــه ومنت ــه ورمت ــه بالن ــاس ي ه ــذا الزم ــان م ــا يرـ ـ ه ــم م ــن امراك ــب امرح ــة

اجميلـ ــة كالسـ ــيارات  ،والقطـ ــارات  ،والطـ ــائرات  ،والسـ ــفن وغرهـ ــا:
[ النحل . ] 8 /

فسـبحان املـك الـرؤوف احـق  ،الــذي عـم برأفتـه عمـوم خلقــه ي الـدنيا ،وخـص هـا أوليــاءه
٠١9

ي اآخرة.
وأرسل إليهم الرسل ،وأنزل عليهم الكتب ،وخص هذه اأمة بأفضل رسله  ،الذي مع

حاسن اأخاق ،وأنزل عليه أحسن كتاب ،ورع له وأمته أحسن دين:
[ التوبة . ] ٢١8 /

ف ــا أعظ ــم إش ــفاقه ﷺ ع ــى الكف ــار م ــن أج ــل إعراض ــهم ،وم ــا أش ــد رأفت ــه ورمت ــه

بامؤمنن  ،واخلق أمعن .

واه  رؤوف رح ــيم بعب ــاده ام ــؤمنن ،أدخله ــم ي رمت ــه ،وأع ــاهم ع ــى طاعت ــه ،وهـ ـو
الكــريم الــذي يضــاعف أجــورهم ،ويغفــر ذنــوهم ،ويتجــاوز عــن ســيئاهم وتقصــرهم :

[ النساء . ] ٤٠ /

فســبحان املــك احــق  ،الــذي أنــزل عــى عبــاده احــق ؛ ليخــرج النــاس مــن ظلــات الكفــر
والر ــك إى ن ــور التوحي ــد واإي ــان:

[ احديد . ] 9 /

واعلم أن اه رؤوف بالعباد ،يصر عى من كفر به وعصاه  ،وا يعاجله بالعقوبة؛ لعله يتوب

إليه:

[النساء.]٢٢٠/

وما عمل عامل بمعصية اه إا استأذن سقفه من الساء أن يسقط عليه ،واستأذن موضعه
من اأرض أن خسف به ،ولكن الرؤوف الرحيم يمهله لعله يتذكر وينيب ويتوب:

[ النحل . ] ٤٠ – ٤5 /

فسبحان املك الرؤوف الرحيم  ،الذي برأفته ورمته جعل عبده امـذنب أوابـ ًا إليـه  ،متوجعـ ًا

من ذنوبه ،وبرأفته ورمته أوجع قلبه بمعصيته  ،وأحزن نفسه عى إتياها اإثم  ،مـع علمـه بـا
٠٠٠

كتب ــه علي ــه ي الل ــوح امحف ــوظ  ،وعلم ــه بض ــعفه وم ــا يق ــاي من ــه ،وم ــا ينازع ــه م ــن الش ــهوات
والشبهات عن طاعة ربه ومواه.

فالعبد بن هذه النوازع  ،والفتن  ،والغفلة  ،موضع للرأفـة والرمـة  ،وأن يشـفق حالـه  ،ويـرحم مـن

أجلها من ربه الرؤوف الرحيم:

[ البقرة . ] ٢٤٠ /

فا إله إا اه ما أعظم رمته بخلقه ،وما أعظم رأفته هم ،وما أعظم إحسانه إليهم:
[اأنعام. ]5٤/

أفا يستحي الكافر والفاسق من ربه الرؤوف الرحيم  ،الذي نعمه عليه كثرة متوالية  ،وهو مكب
عى إجرامه ،ومبارز لربه اجبار السميع البصر بمعاصيه:
[ املك . ] ٢8 –٢6 /

 التعبد ه  باسمه الرؤوف :

اعلــم وفقــك اه مــا يرضــيه أن اه رؤوف بالعبــاد ،وأنــه ا يوجــب لــك رمتــه ورأفتــه عــى

الكال إا بالعلم به  ،والتطهر له  ،والعمل بـا حبـه ويرضـاه  ،وعـى قـدر ارتقائـك ي التعبـد

له بمقتى أسائه وصفاته  ،عى طريقة رسوله ﷺ  ،يكون قربك منه.

وعــى قـدر قربــك منــه تكــون عنايتــه بــك ،وعطفــه عليــك ،ولطفــه ورمتــه بــك:
[ العنكبوت . ] 69 /

فاذكره يذكرك ،واعبده بمقتى أسائه وصفاته حبـك ،وكـن لـه يكـن لـك ،والـبس لـه لبـاس

التقوى  ،تظفر بكل ما حب ي الدنيا واآخرة.

عن أي هريرة  قال  :قال رسول اه ﷺ  « :يقـول اه ع َـز وج َـل  :أنـا عنـد ظـ ِن عبـدى بـى وأنـا معـه

حــن يــذكرنى  ،إن ذكــري ي نفســه ذكرتــه ي نفي ـ  ،وإن ذكــري ي مــإ ذكرتــه ي مــإ هــم خــر

ي ذراعـ ًا تق َربــت منــه باعـ ًا  ،وإن أتــاي
مــنهم  ،وإن تقـ َـرب منِــي شــر ًا تق َربــت إليــه ذراعـ ًا  ،وإن تقـ َـرب إ َ
٠٠٢

يمي أتيته هرول ًة » متفق عليه (.)٢
واعلــم أن اه لعظــيم رأفتــه ورمتــه بعبــاده ا يعــذب إا مــن أبــى عليــه  ،وأعــرض عنــه  ،وعمــل بــا

يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخطه  ،وأر ع ـ ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك:
[حمد. ]١8/

فاحــذر أن تعصــيه بنعمــه ،ولــاهره بــالفواحش وهــو يــراك ،فــإن عفــوه كــريم ،وأخ ـذه ألــيم شــديد :
ﰀ

[ احجر . ] 5٠ – ٤9 /

ومن رمة اه بعباده ورأفته هم  ،أنه يذودهم عـن مراتـع اهلكـات  ،ويمـنعهم مـوارد الشـهوات ،

وحميهم من جالس الغفات  ،فمتى أصاهم نصيبهم من كتاب سبق ي القدر أقـال عثـراهم ،

ونبههم من سنة غفاهم  ،فانتبه لنفسك  ،واعلـم أن كـل يء بقـدر  ،وتـب إى ربـك واسـتغفره ،
تن ـ ـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـ ـ ـ ـ ــره وإحس ـ ـ ـ ـ ـ ــانه :

[اأعراف. ] ١٠٢ /

واه  حكــيم علــيم  ،ربــا رأف بعبــاده ورمهــم بــا يكــون ي الظــاهر مــن القــبض عــنهم ،

وامنــع هــم ونح ــو ذلــك مــا يش ــغلهم عنــه  ،وينس ـيهم إي ــاه  ،مــن كثــرة اأم ــوال التــي تش ــغل

امخلــوق عــن اخــالق إا مــن عصــم اه :

[امؤمنون. ]56–55/

فسبحانه ما أحكمه ي تدبره ،فكم من عبد فقر يرمه اخلق ما به من الفاقة والراء
وهو بغاية الرمة ،تغبطه امائكة ي حالته ،وأبناء جنسه عنه غافلون:
[ غافر. ]٢٤ – ٢٠/

[ احر . ] ٢٠ /

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٠٤٠5واللفظ له ،ومسلم برقم (. )١6٠5

٠٠١

« ال َله َم إ ِي ظلمت نفي ظل ً
ا كبر ًا  ،وا يغفر الذنوب إ َا أنت  ،فاغفر ي مغفر ًة من
الرحيم » متفق عليه (.)٢
عندك وارمني  ،إنَك أنت الغفور َ

اللهم إنا نسألك أن تدخلنا ي رمتك،وتقي آجالنا ي طاعتك  ،وتشغل ألسنتنا بـذكرك ،

وتسـتعمل جوارحنــا ي عبادتــك  ،يــا رؤوفـ ًا بالعبــاد  ،اللهــم إنــا نسـألك صــدق التوكــل عليــك ،
وحسن الظن بك  ،ودوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك  ،يا أرحم الرامن .

القريب
قـ ــال اه تعـ ــاى:

[ البقرة .] ٢86 /

اه  ه ــو القري ــب اح ــق م ــن مي ــع خليقت ــه  ،وه ــو أق ــرب إى امخل ــوق م ــن نفس ــه  ،وم ــن
جـرى الـروح فيـه:
[ ق . ] ٢6 /

وهــو ســبحانه القريــب الــذي يــرى ميــع خلوقاتــه ي الســاء واأرض ،ويســمع دعــاء مــن

دعاه ،وجيب دعوة الداعي ،القريب من كـل مـتكلم ،الـذي يسـمع كـل مـا ينطـق بـه ،ويعلـم مـا
( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( ،)8٠٤ومسلم برقم ( )١٠٠5واللفظ له.

٠٠٠

ي قلبـ ــه قبـ ــل أن ينطـ ــق ب ـ ـه  ،ا إلـ ــه إا هـ ــو :

[ الشورى . ] ٢٢ /

وهو سبحانه القريب اللطيف  ،الذي يرى ويسمع دبيب النملة السوداء  ،عى الصخرة

الصاء  ،ي الليلة الظلاء  ،ا إله غره  ،وا رب سواه  ،وا هادي إا هو :
[ سبأ . ] 5٠ - ٤9 /

وقرب اه  من خلقه نوعان :

اأول :قرب عام من كل خلوق ي ملكوته بعلمه به ،ومشاهدته له ،وإحاطتـه بـه ،ومراقبتـه لـه ،فـا

خف ـ ـ ــى علي ـ ـ ــه مثق ـ ـ ــال ذرة من ـ ـ ــه :
[ ق . ] ٢6 /

والثــاي :قــرب خــاص مــن عابديــه وســائليه وجيبيــه  ،ومــن آثــاره :لطفــه بعبــده  ،وعنايتــه بــه،
وإجابة دعوته.

وهو سبحانه القريب امجيب لكل من دعاه  ،من كانوا  ،وأينا كانوا  ،وعى أي حال كانوا :
[البقرة.]٢86/

وهو سبحانه القريب امجيب من أخلص له العبادة ،ورغب إليه ي التوبة  ،وهو سبحانه

العي اأعى  ،الذي استوى عى عرشه  ،امحيط بكل ذرة ي ملكه  ،القريب من كل

خلوق ي ملكوته :

[يونس.]6٢/

فسبحان املك احق ،العزيز اجبار ،الغني الكريم ،الذي ينزل كـل ليلـة إى السـاء الـدنيا إكرامـ ًا
أهـ ـ ــل طاعتـ ـ ــه ،وحب ـ ـ ـ ًا هـ ـ ــم ،وحنن ـ ـ ـ ًا إلـ ـ ــيهم :
[احديد.]9/

٠٠٤

السـاء الــدنيا
وعـن أي هريـرة  قــال  :قـال رســول اه ﷺ  « :ينـزل ربنــا تبـارك وتعــاى ك َـل ليلــة إى َ
حن يبقى ثلث ال َليل اآخر  ،يقول  :من يدعوي فأستجيب له ،مـن يسـألني فأعطيـه  ،مـن يسـتغفري

فأغفر له » متفق عليه (.)٢

واعلم أن من أنار اه قلبه باإيان  ،وأزال احجب عن بره وبصرته  ،سا بقلبه وعقله إى

املكوت العظيم  ،فرأى صمود امخلوقات إى رها  ،وسمع امخلوقات كلها ها زجل

بالتسبيح  ،وأصوات خطب بالتوحيد ،وشاهد استسام امـلك واملكوت لذي العزة والكرياء
واجروت :

ﯜ

[النحل.]5٠-٤8/

واعلم أنه عى قدر القرب من اهادي سبحانه  ،وصدق اافتقار إى الغني  ،وذل اانكسار بن

يدي املك ،يكون قدر العطاء  ،وحسن الثناء :

[النحل. ] 9٠/

فــا إل ــه إا اه  ،م ــن ص ــعد بقلب ــه  ،ونظ ــر ي املك ــوت  ،رأى ملك ـ ًا عظ ــي ً
ا  ،وص ــنع ًا ب ــديع ًا،
وخلق ـ ـ ًا كثـ ــر ًا ،يـ ــراه البر ـ ـ  ،وتشـ ــهد بـ ــه البصـ ــرة :
[يس.]8٠/

فكيــف لــو وصــل بلبــه إى مــن لــيس دونــه مقصــد  ،وا وراءه منتهــى  ،وصــعد إى احــق مــن أســائه

وصفاته وأفعاله .

املك احق امبن  ،والرب العي العظيم  ،والغني القوي العزيز  ،والعفو الغفور الرحيم  ،واحي

القيوم الكريم  ،والكبر اجبار امتكر  ،الذي له ميع اأساء احسنى  ،والصفات العى  ،وامثل
اأعى :

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٢٢٤5واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٠58

٠٠5

[ احر. ]١٤ –١١/

وكلا قربت أها امؤمن منه قويت دالة الدالن عليه  ،وكثرت إشارات امشرين إليه:

[ اأنعام . ] ٢9 /

فا أعظم كرامة من وصل إى ربه العظيم وانتهى إليه،وشاهده بأسائه احسنى ،وصفاته العى ،

ورآه يفعل ما يشاء  ،وحكم ما يريد  ،خلق ويرزق  ،ويكرم وهن  ،ويأمر وينهى  ،وحيي

ويميت  ،ويعطي ويمنع :
[اأنعام.]٢٠٠-٢٠١/

امكرم يتعداه إى سواه  ،أو ينشغل بغره عنه  ،أو يلزم عبادته وطاعته بالذل
أترى هذا العبد
َ

واانكسار بن يديه :

[ السجدة . ] ٢٠ – ٢5 /

ّ
لى لعباده بأسائه وصفاته وأفعاله  ،وغرز معرفته وهيبته ي
فسبحان املك احق ،الذي
ميع خلوقاته  ،فخضعت جاله  ،وسجدت لعظمته وكريائه:
ﯜ

[ النحل . ] 5٠ – ٤9 /

وه ــو س ــبحانه القري ــب م ــن خلق ــه  ،ال ــذي ي ــرى أشخاص ــهم  ،ويس ــمع كامه ــم  ،ويعل ــم

أحواهم  ،وا خفى عليه يء مـن أمـرهم :

[ احديد . ] ٤ /

وهــو ســبحانه القريــب  ،الســميع البصــر  ،العلــيم بكــل يء  ،فهــو مــع الــداعي إذا دعــاه  ،ومــع
٠٠6

امس ــافر ي س ــفره  ،وم ــع أهل ــه ي وطن ــه  ،ه ــو الص ــاحب ي الس ــفر  ،واخليف ــة ي اأه ــل ،

وامال والولد .

فسبحانه ما أعظم شأنه  ،وما أقربه من عباده  ،وما أكرمه من أطاعـه  ،ومـا أحلمـه عـى

م ــن عص ــاه :

[اإراء.]٤٤/

وعــن أي موســى اأشــعري  قــال  :كنــا مــع رســول اه ﷺ فكنــا إذا أرفنــا عــى واد هللنــا

وكرنــا ارتفعــت أصــواتنا فقــال النبــي ﷺ « :يــا أهــا النَــاس اربعــوا عــى أنفســكم  ،فــإنَكم ا ت ـدعون
أص َم  ،وا غائب ًا  ،إنَه معكم  ،إنَه سميع قريب  ،تبارك اسمه  ،وتعاى جده » متفق عليه (.)٢
وهو سبحانه القريب الذي يتقرب أقرب إى من تقرب إليه.

ع ــن أي ذر  ق ــال  :ق ــال رس ــول اه ﷺ  « :يق ــول اه ع ـ َـز وج ـ َـل :م ــن ج ــاء باحس ــنة فل ــه
الس ِيئة فجزاؤه س ِيئة مثلها أو أغفر.
عرأمثالـها وأزيد  ،ومن جاء ب َ

را تق َربـت منـه ذراعـ ًا  ،ومـن تق َـرب منِـي ذراعـ ًا تق َربـت منـه باعـ ًا  ،ومـن أتـاي
ومن تق َرب منِي شـ ً
يمي أتيته هرول ًة  ،ومـن لقينـي بقـراب اأرض خطيئـ ًة ا يرـك ي شـيئ ًا لقيتـه بمثلهـا مغفـر ًة »
متفق عليه (.)١

واعلــم رمــك اه أن قــرب الــرب مــن عبــاده امــؤمنن يكــون عــى قــدر حققهــم ي صــفات

اإسام واإيان واإحسان واليقن والتقوى.

وقربه منهم يكون برـعة إجابتـه لـدعائهم ،وسـاعه لنجـواهم ،وشـهوده اللطيـف أحـواهم،

فه ــو القري ــب م ــنهم ،إن س ــألوه أعط ــاهم،وإن دع ــوه أج ــاهم:

 التعبد ه  باسمه القريب:

[ البقرة .] ٢86 /

اعلــم رمــك اه أن املــك احــق امبــن قريــب مــن ميــع خلوقاتــه  ،القريــب والبعيــد كلــه
( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )١99١واللفظ له ،ومسلم برقم (. )١٠٠٤
( )١متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٠٤٠5ومسلم برقم ( )١68٠واللفظ له .

٠٠٠

عنده قريب  ،والكبر والصغر كله عنده صغر؛أنه وحده الكبر الذي له اأساء احسنى ،

والص ـ ــفات الع ـ ــى ،وبي ـ ــده امـ ـ ــلك واملك ـ ــوت :
[ يس . ] 8٠ /

فتقــرب إى ربــك العظــيم بكــل مــا حبــه ويرضــاه  ،مــن اأقــوال واأعــال الظــاهرة والباطنــة ،
تك ـ ــون ب ـ ــالقرب من ـ ــه ي ـ ــوم القيام ـ ــة:
[ القمر. ]55–5٤/

وأخل ــص أعالـ ــك ه ،وأحس ــن عبـ ــادة ربـ ــك :
[الشعراء.]١٢9–١٢8/

واعلــم أن رمــة اه تنــال باإحســان بــالقول والعمــل  ،واخ ــلق وامــال :
[ اأعراف . ] 56 /

وبن هم عظمة أسـائه وصـفاته؛ ليعظمـوه
وقرب الناس إى رهم ،وذكِرهم بنعمه وآائهِ ،
ِ
ويكــروه ،وحمــدوه ويشــكروه  ،ويتقربــوا إليــه ويعبــدوه  ،ويســتفيدوا مــن بركــات خزائنــه :
[فصلت . ] ٠٠ /

يقربــك منــه  ،فــأقرب مــا يكــون العبــد مــن ربــه
وتقـ َـرب إى القريــب منــك  ، وأكثــر مــن الســجود لــه ِ
وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاجد :

[احج. ]٠٠/

واعلم أن كال التقوى سببها العلم باه وأسائه وصفاته وأفعاله ،ومعرفة نعمه وإحسانه ،والعلم بدينه
ورعه ،وهي درجة فوق اهداية إى اإيان الذي يفارق به العبد من م يؤمن باه ،وهي الدليل عى

صحة اإيان.

فاتق اه حيثا كنت ،وتقرب إليه بفعل ما أمـر بـه ،وتـرك مـا هـى عنـه ،واعلـم أنـه
[ امائدة . ] ١٠ /

وإذا عرفــت اه بأســائه وصــفاته ي قلبــك ذهــب البعــد كلــه ي حقــك ،وإنــا لــد البعــد كلــه ي

حقــك أنــت  ،فتقـ َـرب إليــه بــا حبــه ويرضــاه يقــرب منــك ،وتــزول مســافة البعــد بينــك وبينــه بكــال
٠٠8

اإيـ ـ ــان والتقـ ـ ــوى  ،واتبـ ـ ــاع رسـ ـ ــوله ﷺ :

[آل عمران. ]٠٢/

[ اأحقاف . ] ٢5 /

« ال َله َم أصلح ي ديني ا َلذي هو عصمة أمري  ،وأصلح ي دنياي ا َلتي فيها معاي  ،وأصلح ي
آخري ا َلتي فيها معادي  ،واجعل احياة زياد ًة ي ي ك ِل خر  ،واجعل اموت راح ًة ي من ك ِل

ر » أخرجه مسلم (.)٢

اللهــم ياقريبـ ًا غــر بعيــد  ،ويــا شــاهد ًا غــر غائــب  ،يــا حــي يــا قيــوم  ،يــا ذا اجــال واإكــرام  ،يــا

كاشف الكرب  ،يا جيب دعوة امضطر  ،يا سميع يا بصر .

أس ــألك اه ــدى والتق ــى  ،والعف ــاف والغن ــى  ،والف ــوز باجن ــة  ،والنج ــاة م ــن الن ــار  ،ي ــا أرح ــم

الرامن .

اللهم قنـي ر نفيـ  ،وا تكلنـي إى نفيـ طرفـة عـن  ،وا تنـزع منـي صـالح مـا أعطيتنـي ،
وكن ي رؤوف ًا رحي ً
ا  ،يا سميع يا قريب .

امجيب
قــال اه تعــاى :

[هود. ] 6٢/

اه  هو امجيب احق جميع من ي السموات واأرض من امخلوقات ،الذي جيب كل داع
وسائل عى اختاف اللغات  ،وكثرة السؤاات ،وتباين احاجات ،وتكرار اأوقات:
[ البقرة .] ٢86 /

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١٠١٠

٠٠9

وهو  وحده الذي يسمع دعاء اخلق كلهم ،وجيب دعاءهم  ،الذي جيب امضطر

وتعر عليه امطلوب ،واضطر للخاص ما هو فيه:
الذي أقلقته الكروب،
َ
[ النمل . ] 6١ /

وهو سبحانه الكريم الرحيم امجيب  ،الذي يكشف السوء والر والباء عن عباده عى مر

الدهور.

فســبحان املــك احــق الــذي بيــده ملكــوت كــل يء  ،ولــه خــزائن كــل يء  ،الــذي صــمد
جميع حوائج اخلق  ،وصمدت ميع اخائق إليه ي حوائجها  ،فا رب ها سواه ،وا

إله ها غره :

[الرمن. ]١9/

فليس ي هذا املك الكبر  ،واملكوت العظيم إا خـالق واحـد وخـاليق  ،وملـك وعبيـد ،

كــا أن ــه لــيس في ــه إا عابــد ومعب ــود ،وســائل وجي ــب :

[ غافر . ] 6٠ /

واه واسع كريم  ،يعطي خلقه من فضله ورزقه ابتدا ًء با سؤال  ،ويعطي السـائلن  ،وجيـب
الداعن إذا دعوه  ،من كانوا  ،وحيث كانوا .

وكل ذلك كتبه اه وقدَ ره ثم أظهره:
[القمر.]5٠-٤9/

فسبحان العليم القدير الذي خلق كل يء ،وقدر عى كل يء ،وكتب مقادير كل يء.
عـن عبـد اه بـن عمـرو بـن العـاص ري اه عـنها قـال  :سـمعت رسـول اه ﷺ يقـول  « :كتـب اه

السـموات واأرض بخمسـن ألـف سـنة  ،قـال  :وعرشـه عـى امـاء »
مقادير اخائـق قبـل أن خلـق َ

أخرجه مسلم (.)٢

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١65٠

٠٤٠

ـب اه  إجابــة الســائلن  ،ودعــاء الــداعن  ،أن عـ َـرف عبــاده بأســائه وصــفاته ،
واعلــم أن مــن حـ ّ
وأم ــرهم أن يدعون ــه ه ــا  ،وب ـ َـن ه ــم عظم ــة خزائن ــه اممل ــوءة بك ــل يء ،ودع ــاهم لاس ــتفادة م ــن

خزائنــه بســؤال خالقهــا ومالكهــا وحــده ا ريــك لــه :
[ احجر . ] ١٢ /

فســبحان اه مــا أعظــم حبــه خلقــه  ،ومــا أعظــم حبــه لإحســان إلــيهم  ،أعطــاهم مــن كــل مــا ســألوه ،

ودهــم عــى مــا ينــالون بــه مــا حبــون :

[إبراهيم . ] ٠٤ /

واه  العطاء أحب إليه من امنع ،كريم ا يرد سائ ً
ا أبد ًا  ،ومن حبه للعطـاء ينـزل كـل ليلـة
إى الساء الدنيا  ،ليقرب من عباده ،ويقي حاجة من سأله.

الســاء الــدنيا
ع ـن أي هريــرة  قــال  :قــال رســول اه ﷺ  « :ينــزل ربنــا تبــارك وتعــاى كـ َـل ليلــة إى َ
حن يبقى ثلث ال َليل اآخر  ،يقول  :من يدعوي فأسـتجيب لـه مـن يسـألني فأعطيـه  ،مـن يسـتغفري

فأغفر له » متفق عليه (.)١

فسبحان الـرب العظـيم الـذي يسـمع دعـاء ميـع الـداعن ي السـموات واأرض  ،وجيـب

ميــع أســئلة الســائلن  ،وحــب أن يســأله العبــاد ميــع مصــاحهم الدينيــة والدنيويـة  ،كــا

يس ــألونه اهداي ــة والرم ــة  ،وامغف ــرة واإعان ــة ع ــى الطاع ــة :

[ غافر . ] 65 /

واعلم رمك اه أن من وفقه اه لإيان به ،ودوام ذكره  ،واأنس بمناجاته  ،وتدبر كتابه ،

والتفكر ي خلوقاته  ،وااعتبار بآياته  ،آتاه رمة من عنده  ،وعصمه ما يبعده عنه،واستوجب

القرب منه بحسن عبادته له  ،ودوام جالسته له بالذكر والشكر والفكر:
[ الزمر . ] 9 /

وكذا اإكثار من الطاعات  ،والزهد ي احال،وااقتصار عى الكفاية  ،وترك ما ا يعنـي ،
( )١متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٢٢٤5واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٠58

٠٤٢

واجتن ــاب فض ــول الك ــام و النظ ــر والطع ــام  ،وت ــرك اح ــرام  ،واجتن ــاب الف ــواحش واآث ــام ،
ولزوم الذكر وااستغفار ،وحسن التوكل عى اه ،وصدق التوبة إليه.

عن أي هريرة  قال :قال رسول اه ﷺ  « :أها النَاس إ َن اه طيِب ا يقبل إ َا ط ِيب ًا ،
وإ َن اه أمر امؤمنن با أمر به امرسلن  ،فقال :
 ،ث َم ذكر

 ،وقال :

الساء يا ر ِب يا ر ِب  ،ومطعمه حرام ،
السفر أشعث أغر  ،يمد يديه إى َ
الرجل يطيل َ
َ

ومربه حرام  ،وملبسه حرام  ،وغذي باحرام فأنَى يستجاب لذلك » أخرجه مسلم(.)٢

فهــذه اأمــور وأمثاهــا أســباب مرــوعة  ،ترفــع صــاحبها إى اســتحقاق إجابــة دعائــه ،وحادثــة

امائكة له.

عـن أنـس  قـال  :لقينـي أبـو بكـر فقـال كيـف أنـت يـا حنظلـة قـال قلـت  :نـافق حنظلـة ،قـال سـبحان

اه ما تقول ؟ قال قلت  :نكون عند رسول اه ﷺ يـذكِرنا بالنَـار واجنَـة ح َتـى كأ َنـا رأي عـن  ،فـإذا
الضيعات فنسينا كثر ًا .
خرجنا من عند رسول اه ﷺ عافسنا اأزواج واأواد و َ
قال أبو بكر :فواه إنَا لنلقى مثل هذا فانطلقت أنا وأبو بكرحتَى دخلنا عى رسـول اه ﷺ قلـت :

نــافق حنظلــة يــا رســول اه  ،فقــال رســول اه ﷺ  « :ومــا ذاك ؟ » قلــت  :يــا رســول اه نكــون عنــدك

ت ـ ــذكِرنا بالنَ ـ ــار واجنَ ـ ــة ح َت ـ ــى كأ َن ـ ــا رأي ع ـ ــن ف ـ ــإذا خرجن ـ ــا م ـ ــن عن ـ ــدك عافس ـ ــنا اأزواج واأواد
الضيعات نسينا كثر ًا .
و َ

فقال رسول اه ﷺ  « :وا َلذي نفي بيده إن لو تدومون عى ماتكونون عندي وي ِ
الذكر لصافحتكم
امائكة عى فرشكم وي طرقكم  ،ولكن يا حنظلة ساع ًة وساع ًة » أخرجه مسلم (.)٢

فمن وصل إى هذه الدرجة العالية ي اإيان والتقوى أجـاب اه دعـاءه ،بـل كـاد لـو أقسـم عـى

اه أبره.

عن أنس  أن الرب ِيع بنت النر كرت ثنيـة امـرأة فـأمر رسـول اه ﷺ بالقصـاص ،فقـال أنـس  :يـا
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )٢٠٢5
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١٠5٠

٠٤١

رسول اه  ،والذي بعثك باحق ا تكر ثنيتها  ،فرضوا بـاأرش  ،وتركـوا القصـاص  ،فقـال رسـول
اه ﷺ « :إ َن من عباد اه من لو أقسم عى اه أب َره » أخرجه البخاري (.)١

ومــن م يبلــغ تلــك الدرجــة ،فــإن إجابــة دعائــه ي حقــه لــيس بوعــد مــن اه ؛ بــل فضــل منــه

س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبحانه:

[ البقرة . ] ١٤٠ /

ونح ــن أق ــل م ــن ه ــذه الدرج ــة بكث ــر  ،فنس ــتغفر اه ونت ــوب إلي ــه :

[ امائدة . ] ٠9 /

وأما الكافرون فا دعاؤهم إا ي ضال ،وهم يطمعون ي اإجابة طمع الباسط كفيه إى

اماء ليبلغه وما هو ببالغه ؛ أنه مقطوع كا انقطع الكافر عن ربه الذي :
[الرعد. ]٢٤/

واعلم أن الكافر ي حال ااضطرار والشدة يرجع إى الفطرة  ،فيوحد ربه ثم يدعو ،فإذا

قى الكريم حاجته عاد إى كفره وركه:
[النحل. ] 55 –5٠/

واه  غني كريم جيب كل سائل ،ويعطيه ما ينفعه ي الدنيا واآخرة.
عجــل وتــؤخر بحســب مصــلحة العبــد التــي ا
وإجابــة الــرب مــن ســأله مــن عبــاده تتنــوع  ،وت ّ

وصوره .
يعلمها إا احكيم العليم الذي خلقه
ّ

فمــن دعــا ربــه أجــاب دعوتــه ي الــدنيا  ،أو ا ّدخرهــا لــه ي اآخــرة  ،أو رف عنــه مــن الســوء

مثلها.

فس ــبحان م ــن ل ــه خ ــزائن الس ــموات واأرض ،ومي ــع خلوقات ــه تس ــأله  ،فيجي ــبهم ميعـ ـ ًا ع ــى
( )١أخرجه البخاري برقم (. )١8٠6

٠٤٠

اختاف احاجات ،وتباين اللغات ،وتكرار اأوقات ،فيعطـيهم ميعـ ًا وا يـنقص مـا عنـده مثقـال
ذرة ؛ أن امحــدود إذا أخــذ مــن غــر امحــدود ا يــنقص أبــد ًا:
[ الرمن . ] ١9 /

وعن أي ذ ّر عن النَب ِي ﷺ فيا روى عن اه تبارك وتعاى أنَه قال «:يا عبادي لو أ َن
أ َولكم وآخركم وإنسكم وجنَكم كانوا عى أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك ي
ملكي شيئ ًا  ،يا عبادي لو أ َن أ َولكم وآخركم وإنسكم وجنَكم كانوا عى أفجر قلب رجل
واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئ ًا ،يا عبادي لو أ َن أ َولكم وآخركم وإنسكم وجنَكم
قاموا ي صعيد واحد فسألوي فأعطيت ك َل إنسان مسألته ما نقص ذلك مَا عندي إ َا
كا ينقص امخيط إذا أدخل البحر » أخرجه مسلم (.)٢

واه  له اأساء احسنى  ،والصفات العى  ،وهو الكريم الذي ا أكرم منه  ،وا منتهى لكرمه  ،الذي
عم بفضله وكرمه ميع خلقه  ،فالكل يأكلون من مائدة نعمه امبسوطة .

وهو الكريم الذي خص عباده امؤمنن با م يسألوه إذا علم أهم يريدونه ،وربا ق َيضهم
للسؤال والدعاء تعبد ًا منه هم ،فسألوه امتثااً أمره  ،وإظهار ًا لفقرهم إليه  ،فيجيب

سؤاهم  ،إا أهم ا يسألونه دني ًا  ،ولو سألوه ما أعطاهم ذلك حب ًا هم  ،و ماية هم ما

يشغلهم عنه  ،ويبعدهم منه :

[الشورى.]٢١/

فســبحان الكــريم اللطيــف الــذي مــى أنبيــاءه ورســله وامــؤمنن بــه مــن كــل مــا يشــغلهم عنــه ؛

ليتفرغوا لعبادته وطاعته  ،والدعوة إليه.

وربا أعطى اه من امؤمنن بعض الرزق من يعلم أنه يزكو بذلك:
[ اإراء . ] ٠٠ /

واعلــم أن ميــع اأنبيــاء والرســل أعطــاهم اه  مــع اإيــان أمــرين عظيمــن مــا :العبــادة
والدعوة .

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١5٠٠

٠٤٤

وف ـ ـ ـ َـرغ قلوهم وأبداهم ما سوى ذلك  ،وكذلك اجتبى اه هذه اأمة وأعطاها ما أعطاهم.

فرسل اه  وامؤمنون وصلوا ما أمر اه به أن يوصل فاتصلوا  ،فأجاب اه دعاءهم،
وكذلك جيب امجيب سبحانه دعاء امؤمنن إى يوم القيامة:

[ اأنبياء . ] 88 - 8٠ /

واعلم رمك اه أن رعة إجابة اه لدعاء الرسل واأنبياء وامؤمنن أرع من مسارعتهم ي

اخرات إليه:

[اأنبياء . ]9٠- 89/

واعلــم أن اه يســتجيب للمــؤمنن بــه أعظــم مــن اســتجابتهم إليــه ؛ أنــه الكــريم الــذي يعطــي

بسـ ــؤال وبـ ــدون سـ ــؤا ل ،ويعطـ ــي الكثـ ــر عـ ــى العمـ ــل القليـ ــل ،ويقبـ ــل التوبـ ــة مـ ــن اميـ ــء،
ويض ــاعف اأج ــر للمحسـ ــنن:

[ النساء . ] ٤٠ /

فسبحان اه ما أعظم شأنه  ،وما أوسع عطاءه  ،وما أرع إجابته من دعاه .

 التعبد ه  باسمه امجيب :

اعلــم وفقــك اه مــا حبــه ويرضــاه أن اه قريــب جيــب  ،ورمتــه وكرمــه  ،وإحســانه وعفــوه
أحب إليه من كل يء  ،وخزائنه ملوءة بكل يء.

فسـل ربـك اهدايـة  ،وكـل مـا يعينـك عـى طاعتـه مـن خـري الـدنيا واآخـرة  ،فإنـه حـي قيــوم ،

حب أن تسأله ليجيبك:

[غافر.]65/

وإذا دعوت ربك فادعه بحالة ااضطرار ،ورؤية اافتقار ،وذلة اانكسار:
[ غافر . ] 6٠/

٠٤5

وا حدثك نفسك حال سؤالك إياه بعمل حسن عملته  ،أو ذنوب منك خاف أن حرمك

من أجلها ،بل فقط ادعه بحالة ااضطرار واافتقار واانكسار  ،فذلك أكمل لتوحيدك،
وأوى بمقامك ذاك ،وأقرب إى الثقة منك به:

[ الزمر . ] 9 /

واعزم امسألة  ،فإن اه ا مكره له  ،وأكثر من الدعاء  ،فإن اه ا يمل حتى يمل العبد.
عن عائشة ري اه عنها أن رسول اه ﷺ قال«:يا أها النَاس خذوا من اأعال مـا تطيقـون ،
فإ َن اه ا يمل حتَى ملوا » متفق عليه (.)٢
وتزين لربك باخصال النبيلة ،واأعال الصاحة،واأفعال الرضية،والنصيحة ه ،ولرسـوله ،

وكتابه  ،وأئمـة امسـلمن  ،وعـامتهم :

[ الزمر. ]٢٠-٢٢/

واعلم بأن من عبـاد اه مـن لـو أقسـم عليـه أب َـره ؛ حسـن ظنـه بـاه ،ويقينـه عـى ذاتـه وأسـائه

وصفاته ،فاجتهد لعلك تزكـو :

[ فاطر. ] ٢8 /

واحرص عى اإحسان إى اخلق ،وإياك أن تظلم أحد ًا ،واتق دعوة امظلوم فإنه ليس

بينها وبن اه حجاب  ،وتعبَد ه مع خلقه بصفة اإحسان حبك اه والناس :
[ القصص . ] ٠٠ /

واعلم بـأن مقاليـد اأمـور كلهـا بيـد املـك الواحـد اأحـد : 
[ هود . ] ٢١٠ /

وفقنا اه وإياكم ما حبه ويرضاه  ،واستعملنا ي طاعته وتقواه ،وجعلنا من سبقت هـم مـن
ره ــم احسـ ــنى:

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )586٢واللفظ له ،ومسلم برقم (. )٠8١

٠٤6

[ اأنبياء .] ٢٠١-٢٠٢/

[
البقرة . ] ١86 /

« ال َله َم ر َبنا آتنا ي الدنيا حسن ًة  ،وي اآخرة حسن ًة  ،وقنا عذاب النَار » متفق عليه(.)٢

اللهــم فــارج اهــم  ،كاشــف الغــم  ،جيــب دعــوة امضــطر  ،نســألك أن هــدي قلوبنــا  ،وتغفــر

ذنوبنا  ،وتير أمورنا  ،وترمنا رمة تغنينا ها عن رمة من سواك  ،يا قريب يا جيب.

اللهــم ألــف بــن قلوبنــا  ،وأصــلح ذات بيننــا  ،واهــدنا ســبل الســام  ،وأخرجنــا مــن الظلــات إى

النور  ،وجنبنا الفواحش ما ظهـر منهـا ومـا بطـن  ،وبـارك لنـا فـيا أعطيتنـا  ،وتـب علينـا إنـك أنـت
التواب الرحيم.

امستعان
[اأنبياء.]٢٢١/

قال اه تعاى:

اه  هو املك القادر  ،امستعان الذي يعـن كـل أحـد ،وا يطلـب العـون مـن أحـد ،الغنـي عـن
امعــن والظهــر والرــيك والــوزير وكــل أحــد:
[يونس.]68/

وهو سبحانه امستعان وحده ا ريك له ،فكل عبد يطلب منـه العـون عـى فعـل الطاعـات ،

واجتناب امعاي ،وجلب امنافع ،ودفع امضار.
فللـه احمــد عـى نعمــه وفضـله ورمتــه بعبــاده:

[الفاحة. ]5–١/

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم (  ) 6٠89ومسلم برقم ( . ) ١688

٠٤٠

وهو سبحانه احي القيوم  ،امستعان الذي ميع أهل الساء واأرض حتاجون إى ااستعانة
به ،بل ا قيام وا حياة وا بقاء وا وجود هم إا به:
[الزمر. ]6٠–6١/

فســبحان املــك القــادر عــى كــل يء ،الغنــي الــذي يملــك كــل يء ،امســتعان وحــده ا

ريك لـه  ،واخلـق كلهـم فقـراء إليـه  ،عبيـد لديـه  ،ا تتحـرك ذرة وا تسـكن إا بإذنـه وعلمـه
وعونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه:

[ اأنعام . ] ٢٠١ /

واعلم رمك اه أن امستعان هو اه وحده ا ريك له.
فأهل الطاعة يستعينون به عى فعل الطاعات ،وتـرك امعـاي ،فـدأهم دائـ ً
ا:
[ الفاحة . ] 5 /

أما أهل امعصية  ،فحن ترك العاي سؤال العون من اه عى طاعتـه ،وأعـرض عـن طاعتـه
إى معصيته ،أعانه عى معصيته  ،فتوجه إليها بعونه  ،وحرمه سبحانه العون عى الطاعة فلم

يتوجه إليها:

[ الصف . ] 5 /

رفون ي حركاهم وسكناهم بقدرة اه وعونه ومشيئته .
فاخلق كلهم م َ

رــفون ي طاعـاهم ومعاصـيهم بقــدرة اه وعونـه ،إمـا بجنــود امائكـة اهاديــة ،
واإنـس واجـن م َ

أو بجنــود الشــياطن امضــلة  ،فــا طاعــة وا معصــية إا بــإذن اه وعونــه ،وا حــول عــن معصــية
اه إا بعصمة اه ،وا قوة عى طاعة اه إا بتوفيق اه وعونه وحده ا ريك له.

فاللهم أعنا عى ذكرك  ،وشكرك  ،وحسن عبادتك  ،ولزوم طاعتك  ،واجتناب

معصيتك  ،والفقه ي دينك :
[اإنسان.]٠٢-١9/

٠٤8

واعلم أن ااستعانة باه تقوم عى أصلن:
أحدما :الثقة باه وحده  ..الثاي :ااعتاد عليه وحده.
فاإنســان قــد يثــق بغــره  ،ولكنــه ا يعتمــد عليــه ي أمــوره ؛ اســتغنائه عنــه ،وقــد يعتمــد عليــه مــع

عدم ثقته به ؛ حاجته إليه.

واه  لــه اأســاء احســنى  ،والصــفات العــى ،بيــده كــل يء  ،وهــو امســتعان ي كــل
يء  ،والعبـ ــد لـ ــيس بيـ ــده يء  ،وهـ ــو حتـ ــاج إى عـ ــون ربـ ــه ي كـ ــل يء:

[ هود . ] ٢١٠ /

فســبحان املــك القــادر عــى كــل يء ،الــذي لــيس لــه ريــك ي املــك ،وا ي اخلــق ،وا ي

اأم ــر ،وا ي اأس ــاء ،وا ي الص ــفات:
[ مريم . ] 65 /

 التعبد ه  باسمه امستعان:

اعلــم وفقــك اه ل ــا حبــه ويرضــاه أن اه هــو امســتعان وحــده ا ريــك لــه  ،وأن ااســتعانة

ه ــي طل ــب الع ــون م ــن اه  ،واإنس ــان ض ــعيف ع ــاجز  ،حت ــاج إى ااس ــتعانة ب ــاه ي فع ــل

امأمورات  ،وترك امحظورات ،والصر عى اابتاءات :

[ النحل . ] ٢١٠ /

فمن استعان باه أعانه اه ،ومن ترك ااستعانة باه  ،واستعان بغره وكله إى من استعان به،

فصار خذواً من جهة من استعان به.

واعلم أن من استعان باه فهو امحمود امنصور ،ومن استعان بغراه فيا ا يقـدر عليـه إا

اه فهوامذموم امخذول:

[اإراء. ] ١١/

واه ســبحانه هــو امســتعان  ،وعليــه الــتكان  ،وا حــول وا قــوة إا بــه:
٠٤9

[ النمل . ] ٠9 /

وقــد ذكــر اه  ااســتعانة بعــد العبــادة مــع دخوهــا فيهــا ؛ احتيــاج العبــد ي ميــع أمــوره وأحوالــه
وأعال ــه وعبادات ــه إى ااس ــتعانة ب ــاه ال ــرمن امس ــتعان ك ــا ق ــال س ــبحانه:
[الفاحة.]5/

وقلــب اإنســان يعــرض لــه مرضــان عظــيان مــا  :الريــاء والكــر  ،وإذا م يتــداركها العبــد
تراميا به إى التلف،فدواء مرض الرياء بـ (إياك نعبد) ..ودواء مرض الكر بـ ( إياك نستعن ).

وإذا عــوي اإنســان مــن مــرض الريــاء ب ـ (إيــاك نعبــد )  ،وعــوي مــن مــرض الكــر والعجــب ب ـ ـ

(إياك نستعن) ،وعوي من مـرض اجهـل والضـال ب ـ (اهـدنا الرـاط امسـتقيم) فقـد عـوي
من أمراضه وأسقامه كلها ،ورفل ي أثواب العافية ،ومت عليه النعمة.

وكان من امنعم عليهم الـذين عرفـوا احـق واتبعـوه ،غـر امغضـوب علـيهم الـذين هـم أهـل فسـاد

القصد كاليهود الذين عرفوا احق واستكروا عنه.

وغر الضالن الذين هم أهل فساد العلم كالنصارى الذين جهلوا احق وم يعرفوه ،فهم يعمهون

ي الضال كا قال سبحانه:

[ الفاحة . ] ٠ – ١ /

وااستعانة جزء من العبادة  ،والعبادة حق اه الذي أوجبه عى عباده.
وكلـا كـان العبـد بـاه وأسـائه وصـفاته أعــرف كانـت عبوديتـه أتـم ،وكانـت اإعانـة لـه مــن اه

أعظ ــم:

[ احج . ] ٤٢ – ٤٠ /

والناس ي العبادة وااستعانة أربعة أقسام :
اأول :أهل العبادة ه ،وااستعانة باه عليها.
٠5٠

وهؤاء ّ
أجل اأقسام وأفضلهم ،وي مقدمتهم اأنبياء والرسل.
الثاي:أهل اإعراض عن العبادة وااستعانة باه ،وهؤاء هم ر الرية.
الثالث :من له نوع عبادة با استعانة  ،أو باستعانة ناقصة.
فهــؤاء هــم نصــيب مــن التوفيــق والعــون بحســب اســتعانتهم بــاه ،وهــم نصــيب مــن اخــذان
وامهانة بحسب قلة استعانتهم باه.

الرابع :الذين يشـهدون تفـرد اه بـالنفع والرـ ،وأن مـا شـاء كـان  ،ومـا م يشـأ ا يكـون،
وم ي ــدوروا م ــع م ــا حب ــه اه ويرض ــاه  ،ومـ ــع ذل ــك توكل ــوا علي ــه واس ــتعانوا ب ــه عـ ــى

حظوظهم وشهواهم.

فهؤاء ا عاقبة هم ،وما أعطوه مـن جـنس املـك وامـال ا يـدل عـى اإسـام  ،فضـ ً
ا عـن
الواية والقرب من اه . 

فاســتعن بــاه ي ميــع أمــورك يعينــك  ،وأعــن كــل حتــاج تقــدر عــى نفعــه  ،وع ِلــم اجاهــل،
واهد الضال ،وارحم امسـكن تكـن ربانيـ ًا:
[ آل عمران. ]٠9/
[ البقرة . ] ١5٠ /

« ال َله َم أعنِي عى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» أخرجه البخاري ي اأدب امفرد وأبو داود(.)٢
اللهم آت نفوسنا تقواها  ،وزكها أنت خر من زكاها  ،أنت وليها ومواها.

الله ــم ا هـ ــدي إى اح ــق إا أنـ ــت  ،وا يع ــن عـ ــى اح ــق سـ ــواك  ،وأن ــت امسـ ــتعان  ،وعليـ ــك

التكان  ،وا حـول وا قـوة لنـا إا بـك  ،أعنـا عـى فعـل اخـرات كلهـا  ،وتـرك امنكـرات كلهـا  ،يـا
أرحم الرامن.

( )1صحيح  /أخرجه البخاري ي اأدب امفرد برقم ( )٠٠٢وأخرجه أبو داود برقم (. )٢5١١

٠5٢

التــواب
قال اه تعاى:

[البقرة.]٠٠/

اه  هــو التــواب الــذي يتــوب عــى مــن يشــاء مــن عبــاده  ,ويقبــل توبتــه ،الكــريم الــذي كلــا
تكــررت توبــة العب ــد تكــرر من ــه القبــول ه ــا:

[ التوبة . ] ٢٠٤ /

وهو سبحانه التواب الرحيم بعباده ،الذي ير هم أسباب التوبة مـرة بعـد أخـرى ،بـا يظهـر هـم مـن

آياته  ،حتـى إذا عرفـوا غوائـل الـذنوب  ،استشـعروا اخـوف مـن اجبـار  ،فرجعـوا إليـه بالتوبـة  ،فرجـع
إلــيهم فضــل اه التــواب بــالقبول:
[ امائدة .] ٠9 /

وهو سبحانه التواب عى من تاب إليه من عباده امذنبن  ،التارك جازاته بعد توبته بـا سـلف

من ذنبه.

٠5١

وهـو سـبحانه التـواب الــذي مـن رأفتـه ورمتــه مـ ّن عـى مــن شـاء مـن عبــاده بالتوبـة  ،وحببهـا إليــه ،

وقبله ــا من ــه ،وت ــاب علي ــه قب ــل أن يت ــوب:
[ التوبة . ] ٢٢8 /

فسبحان الرب التواب الرحيم  ،الذي يير لعباده أسباب التوبة ،ويتوب عليهم قبل أن

يتوبوا  ،فضاً منه ورمـة:
[ البقرة . ] ٠٠ /

واعلم أن اه سمى نفسه توابـ ًا ؛ أنـه خـالق التوبـة ي قلـوب عبـاده ،والـذي ي ّرـ هـم أسـباها،
والراجع هم من الطريق الذي يكرهه  ،إى الطريق الذي يرضيه.

ومـا كانـت امعـاي متكــررة مـن العبـاد جــاء بصـيغة ت ّـواب ليقابــل اخطايـا الكثـرة  ،والــذنوب

العظيمة  ،بالتوبة الواسعة الدائمة.

ـالتواب مبالغــة ؛ لكثــرة مــن يتــوب عليــه مــن العبــاد ي مشــارق اأرض
فســبحان مــن وص ـف نفســه بـ َ
ومغارها ،ولتكـرر ذلـك مـن الشـخص الواحـد ،وتنـوع الـذنوب وتكرارهـا واختافهـا:
[ النور .] ٢٠ /

وهو سبحانه التواب الذي تفرد بقبول توبة التائبن من عباده ،وا يغفر الذنوب واخطايا
إا هو وحده ا ريك له ،وليس أحد أن يقبل توبة من أرف عى نفسه إا هو ،وا أن

يغفــر ويعفــو عــن ذنــوب امــذنبن إا هــو وحــده ا ريــك لــه :

[ الزمر . ] 5٠ /

فسبحان من ا يغفر الذنوب إا هو وحده ا ريك له:
[آل عمران.]٢٠5/

وهــو ســبحانه التــواب احكــيم الــذي ا يعاجــل أهــل امعــاي بالعقوبــة  ،بــل يمهلهــم ليتوبــوا
إليــه ،احكــيم الــذي ا يفضــح أهــل الــذنوب ابتــدا ًء  ،بــل يســرهم ليكــون ذلــك عونـ ًا هــم عــى
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التوبة  ،ولوا فضـل اه ورمتـه لعـاجلهم بالعقوبـة  ،وفضـح خـازهم  ،وكشـف مسـاوهم :
[النور. ]٢٠/

فسبحانه من تواب ما أكرمه ،ومن كريم ما أجوده ،ومن عظيم ما أرمه:
[ اأنعام . ] 5٤ /

واعلم أن التوبـة واجبـة عـى كـل عبـد مـن ميـع الـذنوب  ،وأفضـل النـاس أكثـرهم قيامـ ًا هـا ،
وتكرار ًا ها ،وإذا خى عنها العبد صار ظام ًا.
فالناس رجان  :تائب وظام

[احجرات. ]٢٢/

والتوبة هي رجوع العبد إى ربه بفضل مواه ،حيث أرجعه ربه إى اإسام الذي ضل عنه.
وكلا وقع العبد ي معصية فقد فارق فطرة اإسام بقدر عمده وخطئه ،وكر ذنبه وصغره ،

وإراره عليه  ،وإشهاره بن خلقه ،فإن تاب تاب اه عليه:
[ احجرات . ] ٢٢ /

فســبحان اه التــواب الــرحيم الــذي يتــوب عــى مــن يشــاء بــالتوفيق للتوبــة  ،فــإذا تــاب العبــد

امذنب قبل توبته  ،وعفى عن سيئاته :
[امائدة.]٠9/

فإن كان التائب صادق ًا ي توبته تاب اه عليه  ،وعفى عن سيئاته  ،وبدّ ل سيئاته حسنات  ،ثم
ضاعفها له :

[ الفرقان . ] ٠٠ – 68 /

واعلـم زادك اه معرفــة بأسـائه وصــفاته  ،وآياتـه وخلوقاتــه  ،أن اه أوجـد التوبــة عـى مســالك

حكمته  ،وطرقات سنته  ،فكـا يرجـع الليـل بعـد النهـار ،والنهـار بعـد الليـل ،ويرجـع احيـاة بعـد
اموت ،واموت بعد احياة ،كذلك من أذنـب ثـم تـاب تـاب اه عليـه ،فـإن عـاد تـاب عليـه ،فـإن
٠5٤

عاد تاب عليه؛ أنه التواب الرحيم بخلقه  ،غافر الذنب  ،وقابل التوب  ،واسع الرمة  ،واسـع
امغفـ ـ ــرة :

[غافر.]٠/

وعن أي هريرة  قال  :قال رسول اه ﷺ « :إ َن عبد ًا أصاب ذنب ًا  ،ور َبا قال  :أذنـب ذنبـ ًا ،
فقــال  :ر ِب أذنبــت  ،ور َبــا قــال  :أصــبت  ،فــاغفر ي  ،فقــال ربــه  :أعلــم عبــدي أ َن لــه ر ّبـ ًا يغفــر
َ
الذنب ويأخذ به  ،غفرت لعبدي .

ث َم مكث ما شاء اه  ،ث َم أصاب ذنب ًا أو أذنـب ذنبـ ًا  ،فقـال  :ر ِب  ،أذنبـت أو أصـبت آخـر  ،فـاغفره ،
فقال  :أعلم عبدي أ َن له ر ّب ًا يغفر َ
الذنب ويأخذ به  ،غفرت لعبدي .

ث َم مكث ما شاء اه  ،ث َم أذنب ذنب ًا  ،ور َبا قال  :أصاب ذنب ًا  ،قـال  :قـال ر ِب  ،أصـبت أو قـال أذنبـت
آخر  :فاغفره ي  ،فقال  :أعلم عبدي أ َن له ر ّبا يغفر َ
الذنب ويأخذ به  ،غفرت لعبـدي ثاثـ ًا  ،فليعمـل

ما شاء » متفق عليه (.)٢

واعلم أنه ا بد للعباد من الـذنوب؛ ليظهـر مقتىـ اسـم التـواب هـم ،وا غنـى هـم عـن توبـة
اه عليهم ،ثم ا بد هم من العودة إى امعصية ،ثم يراجعهم التواب الرحيم بالتوبة :
[طه.]8/

فــالع و د والبــدء ســنته ي خلقــه العظــيم  ،وتــدبره احكــيم:
[ فاطر . ] ٤٠ /

فسبحان التواب الرحيم بعباده  ،الذي رمته عى قدر شأنه . 

ع ــن أي هري ــرة  ق ــال :ق ــال رس ــول اه ﷺ « :ل ــو م ت ــذنبوا ل ــذهب اه بك ــم  ،وج ــاء بق ــوم

يذنبون فيستغفرون اه فيغفر هم » أخرجه مسلم (.)١

 التعبد ه  باسمه التواب:

اعلــم رمــك اه أن اه تــواب رحــيم ،حــب كــل مــن يتــوب إليــه  ،ويتطهــر لــه :

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٠5٠٠واللفظ له  ،ومسلم برقم (. )١٠58

( )١أخرجه مسلم برقم (. )١٠
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[ البقرة . ] ١١١ /

بل يفرح بتوبة عبده امذنب أشد الفرح ؛ لكال رأفته ورمته بخلقه.

عن أنس بن مالـك  قـال :قـال رسـول اه ﷺ  « :ل ـ َله أشـد فرحـ ًا بتوبـة عبـده حـن يتـوب إليـه

مــن أحــدكم كــان عــى راحلتــه بــأرض فــاة فانفلتــت منــه وعليهــا طعامــه ورابــه  ،فــأيس منهــا ،
فـأتى شـجر ًة فاضـطجع ي ظ ِلهـا قـد أيـس مـن راحلتـه فبينـا هـو كـذلك  ،إذا هـو هـا قائمـ ًة عنـده

فأخذ بخطامها  ،ث َم قال من شدَ ة الفرح  :ال َله َم أنت عبدي وأنا ربك  ،أخطأ من شدَ ة الفرح »

متفق عليه(.)٠

واأنبياء والرسل صلوات اه وسامه عليهم أكمل اخلق عبودية،وأكثرهم توبة واستغفار ًا ؛
لكال معرفتهم باه وأسائه وصفاته وما جب له،خاصة سيدهم وأفضلهم نبينا حمـد ﷺ

الذي كان يقول«:إنَه ليغان عى قلبي وإ ِي أستغفر اه ي اليوم مائة م َرة » أخرجه مسلم (.)٢

ورسولنا حمد ﷺ أكمل اخلق  ،وأكرمهم عى اه  ،وامقدم عى اخلق كلهـم ي ميـع أنـواع

الطاعات  ،كان أصحابه يعدون له ي امجلـس الواحـد مائـة مـرة قبـل أن يقـوم «:ر ِب اغفـر ي وتـب

ي إنَك أنت الت ََواب الغفور » أخرجه أبو داود والرمذي (.)١
ع َ

والنبــي ﷺ أفضــل امحبــن ه ،وأفضــل امتــوكلن عليــه ،وأفضــل العابــدين لــه ،وأفضــل التــائبن
إليه ،وهذا غفر اه له ما تقدم من ذنبـه ومـا تـأخر :

[الفتح. ]١-٢/

وهذه العبودية التامة أعطاه ربه الوسيلة ،وأكرمه بالشفاعة الكرى يوم القيامة.
فتب رمك اه إى ربك التواب الرحيم  ،واستغفره ي كل وقت ،وبعـد كـل عمـل ا حبـه اه،
وبعد أداء الفرائض والواجبات والسنن التي أمر اه ورسوله ها.

واعلم أن الغفلة عن اه تؤدي إى ترك الواجب وامستحب  ،وفعل امحرم وامكروه ،
( )٠متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( )6٠٠9ومسلم برقم ( )١٠٤٠واللفظ له .
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١٠٠١

( )١صحيح  /أخرجه أبو داود برقم ( ، )٢6٢5وأخرجه الرمذي برقم (  ) ٠٤٠٤وهذا لفظه .
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فـذكِر وتــذكر :

[اأعراف.]١٠5/

والتقصــر حاصــل ي كــل عمــل ي حينــه ووقتــه ،واإخــاص عزيــز  ،والريــاء معــرض قــاطع

للث ــواب  ،والعم ــل الواج ــب دون الطاق ــة امعط ــاة م ــن اه للعب ــد  ،م ــن عب ــادة ومعامل ــة ،ودع ــوة
وتعليم ،وجهاد وإنفاق  ،فأكثر من التوبة واإستغفار .

فالذنوب تراكم عى العبد ،وامعاي لتمع عليه  ،وهذا أمر اه رسوله ﷺ بالتسبيح

وااستغفار امستمر فقال سبحانه:
[ النر . ] ٠ – ٢ /

واعلـم أنـه كـا ا بـد مـن اأغسـال امتكـررة إزالـة اأوسـاخ مـن اأجسـام  ،كـذلك ا بـد مــن
التوبة امتكـررة إزالـة آثـار الـذنوب واآثـام مـن القلـوب  ،وهـذا قـرن اه بيـنها بقولـه:
[ البقرة . ] ١١١ /

فعليك بالتوبة النصوح من الذنوب كلها مها كانت ،فإن ربك واسع امغفـرة ،فـإذا أحكمـت

التوبة باإقاع عن الـذنب ،والنـدم عـى فعلـه ،والعـزم عـى عـدم العـود إليـه ،ورد امظـام إن

كانــت ،فقابـل ذنوبــك بــا يطابقهــا مــن العمــل امصــلح هــا ،واشــكر ربــك الــذي هــداك للتوبــة
منهــا،وقبلهــا منــك:

[ امائدة .] ٠9 /

فإذا تبـت إى اه  ،وأنسـت بقربـه  ،ولـذة عبادتـه  ،فـاذكر كثـرة امـذنبن والغـافلن والعصـاة  ،وادع اه

أن يغفرهم،ويتوب عليهم  ،وذكِرهم بـاه ومـا جـب لـه:
[ الذاريات . ] 55 /

واد ع إى اه ي ميع اأوقات  ،وادع كل إنسان إى ما حب ربك ويرضاه ؛ لعل اه يتوب

عى الكافر فيسلم ،وعى العاي فيطيع ،وعى الضال فيهتدي ،وعى اجاهل فيتعلم ،فاه
حب التوابن  ،وهو أشد حب ًا من يكون سبب ًا لعودة عباده الشاردين عنه إليه بالتوبة:
٠5٠

[ آل عمران .] ٢٠٤ /

واعلم أن للتوبة وقت ًا ا تقبل إا فيه ،فبادر إى التوبة النصوح قبل أن يفاجئك اموت وأنت

مقيم عى الذنب:

[النساء. ]٢٠/

وإياك أن تؤخر التوبة ثم تتوب إذا رأيت عامات اموت  ،فإن اه ا يقبلها إا بروطها

ي وقتها :

[ النساء .] ٢8 /

فعلينا ميع ًا أن نتوب إى اه توبة نصوح ًا من ميع الذنوب ،ونبادر إى كل عمل حبه اه
ورسوله ،ونتجنب كل عمل ا يرضاه اه ورسوله ؛ ليحصل لنا الفاح ي الدنيا واآخرة:

[ التحريم . ] 8 /

واه تــواب رحــيم ،مــن تــاب إليــه تــاب عليــه ،ومــن تقــرب إليــه تلقــاه بــالفرح ،ومــن أعــرض عنــه

ناداه ليتوب عليه ويغفر له.

وإذا عرف الكفار والعصـاة كـريم صـفاته وإحسـانه:
[ امائدة . ] ٠٤ /

[ اأعراف . ] ١٠ /

[ آل عمران . ] ٢٤٠ /

« ال َله َم أنت ر ِي  ،ا إله إ َا أنت  ،خلقتني وأنا عبدك  ،وأنا عى عهدك ووعـدك مـا اسـتطعت ،
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ـي  ،وأبـوء لـك بـذنبي فـاغفر ي فإ َنـه ا يغفـر
أعوذ بك مـن ِ
ر مـا صـنعت  ،أبـوء لـك بنعمتـك ع َ
الذنوب إ َا أنت» أخرجه البخاري(.)٢

اللهم اهدنا فيمن هديت  ،وعافنا فيمن عافيت  ،وتولنا فيمن توليت  ،وبارك لنا فيا أعطيت ،

وقنا برمتك ر ما قضيت  ،إنك تقي وا يقى عليك  ،إنه ا يذل من واليت  ،وا يعز من

عاديت  ،نستغفرك اللهم من ميع الذنوب ونتوب إليك.

ربنا ت قبل منا إنك أنت السميع العليم  ،واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم.

الرقيب

قال اه تعاى:

[النساء . ] ٢/

اه  هو الرقيب احق  ،امطلع عى ميع ما ي ملكه العظيم ،الذي يراقب ميع خلقه ي

ميع أحواهم فا يسرهم منه يء ،الذي ا يعزب عنه مثقال ذرة ي اأرض وا ي الساء:
[ يونس . ] 6٢ /

وهو سبحانه الرقيب احافظ لكل يء ،الذي حفظ عباده وحرسهم ما يرهم ،وما ا حبه

وا يرضاه.

وهو سبحانه الرقيب الباقي  ،ذو البقاء الدائم  ،والشهود اأعى  ،واحفاظة امحيطة بكل

يء :

[هود.]5٠/

وهو سبحانه الرقيب العليم بكل يء ،امطلع عى ما أكنَ ـته الصدور ،القائم عى كل نفس با

كسبت ،احافظ الذي ا يغفل  ،وا يغيب عا حفظه ،الذي حفظ ميع امخلوقات ،وأجراها
عى أحسن نظام  ،وأكمل تدبر:

( )٢أخرجه البخاري برقم ( .)6٠٠6
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[ يونس . ] 6٢ /

وهو سبحانه املك العظيم القادر عى كل يء ،الرقيب عى كل امخلوقات ي العام

العلوي  ،والعام السفي  ،الرقيب عى امبرات كلها ببره  ،الرقيب عى امسموعات
كلها بسمعه  ،الرقيب احي القيوم  ،الذي ا تأخذه سنة وا نوم:
[اأنعام. ]59/

فسبحان املك احق  ،واإله احق  ،العليم الرقيب عى كل ما ي هذا الكون العظيم ،الشهيد لكل

ذرة ي املك واملكوت.

العليم الذي يستوي عنده الصغر والكبر  ..والقريب والبعيد  ..والظاهر والباطن ..

والكليات واجزئيات..واأرار واخفيات:

[ السجدة . ] 6 /

وميع اخائق ي املك العظيم  ،واملكوت الكبر  ،كلهم قائمون بأمر اه  ،قانتون له ،

خاضعون هيبته  ،خاشعون لعظمته .

والكل يشهد بوحدانيته ،ويعبده ويسبح بحمده بفطرته:

[ اإراء . ] ٤٤ /

وكل خلوق من خلوقاته مراقب له ،قانت له ،يسبح بحمد ربه ،وينتظر متى ينزل عليه اأمر

من رقيبه  فيمتثله :

ﯜ

[النحل.]5٠-٤9/

فاإنس واجن يمتثلون أوامر رهم الكونية والرعية.
وبقية امخلوقات مسخرة بأوامره الكونية:

[اأعراف. ]5٤/

فسبحان الرقيب الشهيد احق ،الذي يراقب ويشاهد ميع ذرات العام العلوي والسفي كلها
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ي آن واحد  ،احفيظ جميع أجزائها  ،العليم بحركاها وسكناها  ،الشهيد للظواهر والبواطن:
[ الرعد .] 9 – 8 /

واه  هو املك القوي القادر عى اخلق والتأليف  ،والتجميع والتخطيط  ،والتصوير
والتشكيل  ،وتقسيم ميع اهبات واأرزاق  ،واأخاق واأعال.

خلق ويرزق  ..ويعطي ويمنع  ..ويعز ويذل  ..ويكرم وهن  ..وهدي ويضل  ..ويقدم ويؤخر

 ..ويبسط ويقبض  ..ويفعل ما يشاء :

[آل عمران.]١٠-١6/

وهو الرقيب عى ذلك كله  ،يدبره بأحكام ملكوتية  ،نازلة إى قوى ملكية  ،بأوامر جروتية ،

صادرة من ربك املك القدوس السام  ،امؤمن امهيمن العزيز اجبار ،خلق ما أراد  ،ورزق
ما أراد  ،ونر من أراد  ،وتثبيت ما أراد تثبيته  ،وحو ما أراد حوه :
[الرعد.]٠9-٠8/

والكل ي ملكه ..والكل جري بأمره ..والكل حت قبضته وقهره:
[احر.]١٠/

وهو سبحانه الرقيب امحيط بكل يء  ،استوى ي حقه القريب والبعيد  ،والساكن

وامتحرك  ،واحي واميت  ،والظاهر والباطن  ،والكبر والصغر.
الكل معلوم له ..والكل مشهود له..والكل مرقوب له:
[ طه . ] ٢٢٠ /

فا إله إا اه ما أعظم شأنه  ،وما أعز سلطانه  ،وما أوسع علمه  ،وما أعظم قدرته :
٠6٢

[الطاق.]٢١/

أفقر كل خلوق إليه  ،وسبَح بحمده بن يديه  ،وشهد عى نفسه بالذلة بن يديه.

فا من ذرة وا ماد وا نبات وا حيوان وا إنسان إا واه رقيب عليه  ،وهو مراقب لرقيبه

احق  ،يسبح بحمده  ،ويشهده بوحدانيته :

[ النور . ] ٤٢ /

واعلم رمك اه أن اإنسان أكرم امخلوقات عى ربه ،وهذا خلقه اه بيده من بن
امخلوقات ،ونفخ فيه من روحه ،وأسجد له ميع مائكته  ،وع َلمه اأساء كلها  ،وأكرمه

وفضله عى كثر من امخلوقات:
َ

[اإراء. ]٠٠/

وقد فضل اه اآدمي عى غره بالعقل ،فلا أوجد الرب فيه العقل  ،واجهه بالرع ،وابتاه

بالتكليف باأمر والنهي ،وجعله خليفة ي اأرض:
[ البقرة . ]٠٠/

فأنزل ربه عليه اأمر الرعي بواسطة الرسل  ،كا كان ينزل عليه وعى غره من امخلوقات

اأمر الكوي.

وسخر له ما ي السموات وما ي اأرض ليتفرغ أمر اخافة ي اأرض  ،وضاعف عليه

يومئذ الرقابة والرقباء  ،وامعقبات من امائكة الكرام احفظة:
[ اانفطار . ] ٢١– ٢٠ /

وامائكة امعقبات تتعاقب عليه حفظه  ،وتسجل أعاله:
[ الرعد . ] ٢٢ /

وره وجهره وظاهره وباطنه  ،كل ذلك مكشوف لربه الشهيد :
[ الزخرف . ] 8٠ /
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والرقيب احق يرقبه ي ميع أحواله  ،ويعلم أعاله:
[ ق . ] ٢6 /

فعظمت امحنة  ،واشتد الباء  ،وبدأ اامتحان  ،وفاز من فاز ،وخر من خر:

[اأحزاب.]٠٠–٠١/

 التعبد ه  باسمه الرقيب :

اعلم وفقك اه ما حبه ويرضاه أن ربك هو الرقيب احق  ،الذي يراقب ميع خلوقاته ،

وهو مستو عى عرشه  ،ا يعزب عنه مثقال ذرة من ملكه .

وامراقبون هم ميع امخلوقات ي السموات واأرض  ،والدنيا واآخرة.
وامراقبة فعل امراقب  ،فامخلوق يرقب متى يتوجه إليه أمر من ربه فيمتثله  ،أو هي

فيجتنبه  ،أو قدر ا حيلة له ي رده .

ومن راقب اه وعلم أن اه مطلع عليه أطاعه وم يعصه.

وإذا علم العبد أن ميع حركاته الظاهرة والباطنة مكشوفة للرقيب  ، قد أحاط العليم

بعلمها ،واستحر هذا العلم ي ميع أحواله ،أوجب له ذلك حراسة باطنه عن كل فكر

وهاجس يبغضه اه ،وحفظ ظاهره من كل قول أو فعل يسخط اه ،وعبد اه بمقام اإحسان
كأنه يراه،فإن م يكن يراه فإن اه يراه:

[املك.]٢٤ –٢١/

وامراقبة ثمرة من ثار علم العبد بأن ربه السميع البصر العليم رقيب عليه ،ناظر إليه،

مطلع عليه ي كل حظة.
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في وجب له ذلك مراقبة اه عند أمره ليفعله عى أحسن حال  ،ومراقبته عند هيه ليجتنبه ،

وهذه هي التقوى التي هي ثمرة العلم بالرقيب  ،وماله من اأساء احسنى  ،والصفات

العى:

[ حمد . ] ٢9 /

والتوحيد واإيان والتقوى ماع الدين كله  ،وهذا أكثر اه من اأمر ها ي القرآن كا قال

سبحانه:

[النساء. ]٢/

والنظر ي اآيات الكونية والرعية يثمر التوحيد واإيان ،واإيان يثمر التقوى التي حبها اه،

وأهلها ي معيته:
[ يونس . ] ٢٠٢ /

وهذا يثمر للعبد رور القلب ،وانراح الصدر ،وقرة العن بالقرب من اه ،وهو نعيم معجل

للمؤمن  ،جد حاوته ي دنياه قبل آخرته.

عن أنس بن مالك  عن النَب ِي ﷺ قال  «:ثاث من ك َن فيه وجد حاوة اإيان أن يكون
ب امرء ا حبه إ َا ه  ،وأن يكره أن يعود ي
ب إليه مَا سواما  ،وأن ح َ
اه ورسوله أح َ

الكفر كا يكره أن يقذف ي النَار » متفق عليه (.)٢

وهذا النعيم والرور يبعث العبد عى دوام السر إى ربه ،وبذل اجهد ي معرفة أسائه وصفاته،
وإحسان العمل واإكثار منه ؛ ابتغاء مرضاته:
[العنكبوت. ]69/

وتيقن أن من م جد هذا الرور فإنه حروم من ِ
أجل النعم وأعظمها ،فليتَهم إيانه
وأعاله ،ويتفقد حاله ،وجدد إيانه  ،لعله يصفو ويزكو :

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٢6واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)٤٠

٠6٤

[اأنفال.]٤-١/

فاإيان له طعم  ،وحاوة  ،وحقيقة  ،من م جدها وم يذقها فلرجع وليقتبس نور ًا يمي

به بن الناس ،ويذوق به طعم اإيان وحاوته:
[ اأنعام . ] ٢١١ /

وعن الع َباس بن عبد ام َطلب أنَه سمع رسول اه ﷺ يقول « :ذاق طعم اإيان من
ري باه ر ّب ًا  ،وباإسام دين ًا  ،وبمح َمد رسواً » أخرجه مسلم (.)٢

ومن م جد لعمله حاوة ي قلبه فليتهمه ،فإن اه شكور ا بد أن يثيب العامل عى عمله

الصالح ي الدنيا حاوة جدها ي قلبه  ،فمن م جدها فإيانه وعمله مدخول:

[التغابن.]٢8-٢6/

واعلم أن حقيقة امراقبة أن يكون الغالب عى حال العبد دوام ذكر اه  ،ولزوم طاعته ؛

لعلمه بأن اه مطلع عليه،وعلمه أن نظر الرقيب احق إليه ،أسبق من نظره هو إى امعصية :
[آل عمران.]١9/

فا عى اه أحد إا من جهله بالرقيب عليه:

[ العلق .] ٢٤ – 9 /

ومن صح علمه  ،وعرف أن اه رقيب عليه  ،أطاع ربه واتقاه  ،وم يفن عمره ي البطاات،

وم يقتل أوقاته بالغفات .

بل يواصل طاعة مواه ي ليله وهاره  ،ويعبد ربه بامحبة والتعظيم والذل له ،مستحي ًا من اطاع
ربه امنعم عليه  ،حتش ً
ا من مشاهدته له  ،وج ً
ا من عظيم رقابته له:
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )٠٤

٠65

[ امؤمنون .] 6٢ –6٠ /

واعلم أن من لزم هذا السبيل  ،أوصله بإذن اه إى حسن امراقبة التي تزيد اإيان ،وتثمر كال

التقوى  ،التي تثمر كال القرب وامشاهدة واأنس باه : 
[الرعد. ]١8/

ومن عمي عليه أمره  ،وضل عن طريقه  ،فلرجع إى مقام امراقبة  ،يكن من امهتدين:
[ الشورى . ] ٢٠ /

وارغب إى اه  ي إصاح قلبك  ،واطلب اأدوية لذلك  ،وتفطن مكائد عدوك ؛ لئا يصيدك
ويأرك.

واعلم أن امسارعة إى اخرات أصل كل دواء تداوى به القلوب  ،وسبب كل شفاء تشفى
به الصدور  ،كا أن الغفلة أصل كل داء  ،وسبب كل باء  ،فسارع صابر ًا حتسب ًا إى طاعة

اه ورسوله:

[ الكهف . ] ١8 /

ومن أعظم اأدوية ي زوال الغفلة ،واجتاب اليقظة،معرفة اه بأسائه وصفاته وأفعاله،

ومعرفة نعمه وآائه  ،ومعرفة دينه ورعه  ،ومعرفة وعده ووعيده.

وإذا أردت ذلك فا لعل لك إليه وسيلة سواه  ،فارم بنفسك إليه  ،واسجد بقلبك بن يديه ،
وخل عن نفسك إليه  ،فا حول وا قوة إا باه العي العظيم  ،وقل:
[التوبة.]٢١9/

واعلم رمك اه أن امسافة القاطعة لك عن معرفة اه  هي اجهل به  ،فاقطعها بمعرفته

امقربة إليه:

[ طه . ] ٢٢٤ /

وإذا حققت معرفة اه ي قلبك  ،زالت عنه الغفلة ،ونالته بركة قرب اه  ، واستبان له
اهدى ،وأبر بعد العمى ،ونزل بمنازل امقربن  ،وأحسن الظن باه  ،وفاز بمعيته  ،فاعبده
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واصطر لعبادته :

[النحل.]٢١8-٢١٠/

وعن أي هريرة  قال  :قال النبي ﷺ « :يقول اه تعاى  :أنا عند ظ ِن عبدي ي  ،وأنا معه إذا

ذكري ،فإن ذكري ي نفسه ذكرته ي نفي  ،وإن ذكري ي مإ ذكرته ي مإ خر منهم  ،وإن
ي ذراع ًا تق َربت إليه باع ًا  ،وإن أتاي يمي أتيته
تق َرب إ َ
ي بشر تق َربت إليه ذراع ًا  ،وإن تق َرب إ َ

هرول ًة » متفق عليه (.)٢

واسأل ربك أن جعل ثواب ما عملته من أعال صاحة وسيلة لوصولك إى معرفته  ،وا

تباي با فاتك دونه :

[النجم.]٤١/

وأول ما تبدأ به أن تعمل بصدق ي إمال ذكرك ،وإنقاص قدرك بن يديه  ،معتذر ًا إليه

بقولك :

[القصص.]٢6/

واعلم أن رفك كله ي إقامة ذكره  ،ونسيان ذكرك  ،فأكثر من ذكره وشكره  ،يذكرك ويشكرك:
[ البقرة . ] ٢5١ /

ومن رزق دوام امراقبة لربه نبعت من قلبه وجوارحه أصناف اخر ،واضمحلت عنه أصناف

الر ،واستأنس بربه  ،واستوحش من غره :

[الطاق.]5-٤/

واعلم أن معرفة اه بأسائه احسنى  ،وصفاته العى  ،ا تنبت وا تثبت وا تثمر إا ي القلوب

الطاهرة الزاكية.

فطهر قلبك لربك بدوام ااستغفار والتسبيح  ،ليفتح لك الباب  ،وترق ي قلبك اأنوار:
[ النر . ] ٠ /

وانظر إى كل يء من اخر والطاعات حبه لنفسك فأحبه لغرك ،وكل يء تكرهه

لنفسك فاكرهه لغرك ،واه ي عون العبد ما كان العبد ي عون أخيه.
( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم (  ) ٠٤٠5واللفظ له  ،ومسلم برقم ( .) ١6٠5

٠6٠

عن النعان بن بشر قال :قال رسول اه ﷺ  « :مثل امؤمنن ي توا ِدهم وترامهم

السهرواح َمى»متفق عليه (.)١
وتعاطفهم مثل اجسد إذا اشتكى منه عضوتداعى له سائراجسد ب َ

وا يزال بك طول امراقبة حتى يكون لك من نفسك عليك رقيب ًا وواعظ ًا  ،وآمر ًا وناهي ًا  ،يسوقك

إى طاعة مواك وتقواه:
[ النور . ] 5١ /

واعلم زادنا اه وإياك إيان ًا وتقوى أن صحة العلم مع طول امراقبة يوصل إى حسن

ااستقامة ،وحسن الرعاية يورث صدق اموافقة  ،ويزكي اأعال واأخاق ،فاصدق ربك فيا
دعاك إليه تفلح :ﯿ

[اأعى.]٢5–٢٤/

وإذا لزمت باب العلم والتقوى رفعك ربك من مقام امراقبة إى مقام امشاهدة.

فامد اه كثر ًا أن ب َلغك ذروة السنام من امراقبة  ،ثم أحقك بأهل اإحسان وامشاهدة ،فرت تعبد

اه كأنك تراه  ،فإن م تكن تراه ففي علمك بأنه يراك خر كثر :

[السجدة.]٢٠-٢5/

وعن عمر  أن النبي ﷺ حن سأله جريل عن اإحسان قال « :أن تعبد اه كأنَك تراه ،

فإن م تكن تراه فإنَه يراك » أخرجه مسلم (.)٢

وهذا وذاك كله تاج من اخر  ،ونور من امعرفة ،ختص اه به من يشاء من جاهد لتحصيله ،

وعلم اه أنه يزكو به :

[ النور . ] ٠5 /

وعامة ذلك حاوة ذكر اه ي قلبك ،ولذة العمل بكل ما حبه اه ويرضاه ،وعدم االتفات

ما سوى ذلك:

( )١متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )6٠٢٢ومسلم برقم ( ، )١586واللفظ له.
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[ احجر  .] 99 – 98 /وارع إليه ي حسن العاقبة ،واسأله أن يرزقك حسن اخامة.
واعلم أن من راقب اه ي ره وجهره  ،واتقاه ي أمره وهيه  ،أوصله ذلك بإذن اه إى

مرضاة ربه  ،والفوز باجنة  ،والنجاة من النار.

وإذا عرفت عظمة ربك اجبار ، ودوام مراقبته لك  ،وكال مشاهدته لك  ،فاعرف كذلك قدر نفسك ،
وكرمها وع َلمها  ،ورزقها وس َلمها  ،وانظر أي عبد تكون له.
واخضع من خلقها َ
وصورهاَ ،
فهو الغني عن كل ما سواه ،وعاقبة عملك من خر ور لك أو عليك:
[ فصلت . ] ٤6 /

واعلم أن الكريم سبحانه يصفي قلبك من اأكدار بدوام ذكره ومراقبته  ،ويطهره ما سواه،

ويزيده من اإيان والتقوى حتى يصل إليه ،ثم يرفعه فيظهر فيه معاي أسائه وصفاته ، 
فيومئذ يسمع به ،ويبر به ،وينال كرامة ربه .

عن أي هريرة  قال  :قال رسول اه ﷺ «:إن اه تعاى قال  :من عادى ي ول ّي ًا فقد آذنته

ي
ي عبدي بيء أح َ
باحرب  ،وما تق َرب إ َ
بإ َ
ي مـ َا افرضت عليه  ،وما يزال عبدي يتق َرب إ َ
بالنَوافل حتَى أح َبه  ،فإذا أحببته كنت سمعه ا َلذي يسمع به  ،وبره ا َلذي يبر به  ،ويده ا َلتي
يبطش ها  ،ورجله ا َلتي يمي ها  ،وإن سألني أعطينَه  ،ولئن استعاذي أعيذنَه  ،وما تر َددت

عن يء أنا فاعله ترددي عن نفس امؤمن يكره اموت  ،وأنا أكره مساءته» أخرجه البخاري (.)٢

واعلم رمك اه أنه ا يدوم لك العز ي الدنيا واآخرة إا بالوجه الذي ذل لربه  ،فا تطلب

عنده اجاه إا بالعمل الذي وصلت به إليه  ،وهو اإيان والتقوى:
[طه. ] ٠5/

ومتى فارقت ما كنت عليه من العبودية والذلة مواك  ،أزال عنك ح َلته التي ح َاك ها ،
وسلبك نعمته التي وهبها ،وسد دونك الباب الذي وصلت منه إليه:
[ الصف . ] 5 /
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ثم استدرجك بذنبك بمعارف تبعدك عن مواك ،وأعال ا تنفعك ي دنياك وأخراك،

فتحسب أنك يومئذ عى يء من العلم والعمل  ،وأنت ضال خار:
[الكهف.]٢٠5-٢٠٠/

وأخطر يء عى هذا العبد الضال أن ينظر إى ما فتح اه عليه ي باطنه من الفهم والفطنة ،وما

أراه من اآيات،ومعاي اأساء والصفات ،ويستكر عن ربه با أنعم عليه به ،حيث خ َيل له
الشيطان بمكائده ومصائده أن اه أعطاه ذلك لكرامته عليه  ،فحبب إليه نفسه  ،وع َظم عنده ما
لديه  ،وأعى عنده قدر نفسه ،وحجب عنه النور امبن  ،فلم ير غر نفسه اخسيسة  ،فاقتر

عليها ،وظن أنه عى احق.

فورثه ذلك العجب والكر واإعراض ،وااستغناء بالعلم عن العمل ،وهذا من الضال والظلم
َ

امبن:

ﰀ

[ القصص . ] 5٠ /

اللهم اعصمنا من الزلل  ،واحفظنا من الفتن  ،ما ظهر منها وما بطن :
[ التوبة .] ٢١9 /

واعلم أن هذا الكام  ،وهذا النور  ،إن م يعر من عقلك إى قلبك  ،ثم يظهر عى جوارحك ،

فاعلم أنك حجوب عن معرفة ربك بسوء كسبك  ،فأصلح حالك  ،قبل أن يشدَ ملك اموت
رحالك  ،فا تستطيع الوصول وا الرجوع :
[ امطففن.]٢6-٢٤/

وهذه بصائر أهل البصائر:

[ اأنعام . ] ٢٠٤ /

اللهم اجعل كتابنا ي علين  ،وألبس وجوهنا نرة النعيم :

٠٠٠

[امطففن.]١8-٢8/

اللهم يا ريع الرضا  ،يا واسع امغفرة ارمنا برمتك التي وسعت كل يء :
[ امائدة . ] ٢٢٠ /

[آل عمران.]5٠/
[ التحريم . ] 8 /

« ال َله َم إ ِي ظلمت نفي ظل ًا كث ًرا  ،وا يغفر الذنوب إ َا أنت  ،فاغفر ي مغفر ًة من عندك ،

الرحيم » متفق عليه (.)٢
وارمني إنَك أنت الغفور َ

اللهم علمنا ما ينفعنا  ،وانفعنا با علمتنا  ،وزدنا عل ً
ا  ،يا أرحم الرامن .

اللهم لك احمد كله  ،ولك املك كله  ،وبيدك اخر كله  ،وإليك يرجع اأمر كله ،

عانيته وره.

فأهل أنت أن تـحمد  ،وأهل أنت أن تـعبد ،إنك عى كل يء قدير  ،وبكل يء بصر.

( )1متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )8٠٤ومسلم برقم (. )١٠٠5

٠٠٢

قال اه تعاى:

امقطع  22011الشهيد
[ الفتح . ] ١8 /

اه  هو الشهيد امطلع عى كل ذرة ي ملكه العظيم  ،الذي يسمع اأصوات كلها ،

خف َيها وجل َيها ،ويبر امخلوقات كلها  ،صغرها وكبرها:
[ الشورى . ] ٢١ – ٢٢ /

وهو سبحانه الشهيد العليم بكل يء ،الذي ا خفى عليه يء ي اأرض وا ي

الساء ،الذي علم ميع أفعال العباد ،وأحصاها قبل فعلها ،وكتبها ي اللوح امحفوظ ،

ثم خر عباده ها إذا بعثهم :
[يونس.]٤6/

وهو سبحانه الشهيد القريب من خلقه ،الذي يراهم ميع ًا ي آن واحد ،ويسمع ما يتناجون

به ،ويرى ما يفعلون ،ويعلم ب ا ي قلوهم ،الشهيد الذي ا يعزب عنه مثقال ذرة ي املك

واملكوت:

[ يونس . ] 6٢ /

وهو سبحانه الشهيد احق  ،الذي شهد لعباده با فعلوه من اخر والطاعات ،وشهد عى
عباده با عملوه من الر وامعاي:

[ امجادلة . ] 6 /

وهو سبحانه الشهيد احق  ،الذي شهد لنفسه بأعظم الشهادات  ،وهي شهادة التوحيد فقال:
٠٠١

[ آل عمران . ] ٢8 /

فسبحان املك الرقيب الشهيد  ،الذي ا يعزب عنه مثقال ذرة من خلوقاته  ،ي السموات

واأرض.

يرى مكاها ..ويسمع تسبيحها ..ويعلم أحواها:

[ احج . ] ٠٠ /

وسبحان الشهيد الذي يرى الكون كله  ،وهو مستو عى عرشه العظيم.
يرى اهباءة الطائرة ..واجبال الشاهقة ..ويرى البهائم السائمة ..واأشجار النابتة ..ويرى
الذرات وامخلوقات ي قعر البحر اأسود.

ويرى سبحانه كل ذرة  ،وكل نبتة  ،وكل حرة ي العام  ،ي ظلمة الليل اأسود :
[ الرعد. ]9-8/

ويرى الذرة السوداء ،ويسمع دبيب النملة السوداء ،عى الصخرة الصاء ،ي الليلة

الظلاء:

[ املك . ] ٢٤ /

ويرى سبحانه أهل الطاعات وهم يطيعونه  ،ويرى أهل امعاي وهم يعصونه ،ويرى

الكفار وهم يسبونه  ،ويرى امركن وهم يعبدون غره  ،ويرى امنافقن وهم يستهزؤن به
ويؤذون أولياءه  ،ثم ينبئهم با عملوا يوم القيامة :

فسبحان

[ التوبة . ] ٢٠5 /
[ الروج . ] 9 /

وسبحان عام الغيب والشهادة ،الشهيد الذي ا خفى عليه يء وإن دق وصغر:
[آل عمران.]6-5/

فاه  شهيد عى كل يء ي ملكه العظيم  ،وكونه الكبر  ،وملكوته الكريم .
٠٠٠

واعلم أن كل ما خلق اه ي اإنسان من احواس كالسمع والبر والعقل والشم والذوق  ،إنا

تؤدى كلها معلومات إى القلب  ،وتشهد عنده با علمت به  ،ثم حفظها القلب .
وعند احاجة أداء هذه الشهادة يظهرها القلب  ،فيشهد لربه بالوحدانية.

وتلك أعظم الشهادات،وهي شهادة أوي العلم الذين وصلوا بشهادهم ما أمراه به أن يوصل ،
فشهدوا ه بالوحدانية  ،وصدَ قوها بالعبودية :

[ آل عمران . ] ٢8 /

واعلم أن شهادة اه  أصل الشهادات كلها.

فشهد سبحانه لنفسه بالوحدانية وما له من اأساء احسنى  ،والصفات العى ،وبا هو

أهله من اجال واجال  ،والعزة والكرياء.

وشهد مائكته ورسله بحقيقة ما هو عليه ،وشهد جميع خلقه باهم وما عليهم:
[ اأنعام . ] ٢9 /

ثم أفاض الكريم من مصداق شهادته عى الشاهدين سواه ،فعم ميع اخائق بأداء
الشهادة للحق سبحانه ،فشهدت له با هو أهله ،وشهدت عى أنفسها با كسبت وبا

يلزمها  ،فكل يء شاهد ه  ،واه عى كل يء شهيد  ،وكل يشهد شهادة حق  ،بألسنة
صدق  ،كل بحسبه وحاله ومقاله.

عن أي سعيد اخدري  قال :سمعت النبي ﷺ يقول  « :ا يسمع مدى صوت امؤ ِذن

جن وا إنس وا يء إا شهد له يوم القيامة» أخرجه البخاري (.)٢
وكل اخلق شهداء:

فاأنبياء والرسل شهداء لرهم بالوحدانية ،وشهداء عى أمهم باهم وما عليهم .
وامائكة شهداء لرهم بالوحدانية  ،وشهداء عى اخلق با عملوا .
( )٢أخرجه البخاري برقم (.)6٠9

٠٠٤

واإنس واجن شهداء لرهم بالوحدانية  ،وشهداء عى أنفسهم وعى غرهم.
والذرات  ،واجادات  ،والنباتات  ،واحيوانات  ،وكل خلوق  ،الكل يشهد لربه بالوحدانية،
ويسبح بحمده ،ويشهد لغره وعى غره با عمل من خر أو ر:
[ هود . ] ٢8 /

وجوارح اإنسان تشهد يوم القيامة با عمل من خر أو ر :
[ النور . ] ١5 – ١٤ /

فسبحان الشهيد احق الذي شهد باحق ،وأشهد ميع خلقه عى أنه احق وحده ا ريك

له:

[النساء. ]٢66 /

واعلم أن أعظم شهادات العباد الشهادة ه بالتوحيد .
فالعام كله أعاه وأسفله  ،وظاهره وباطنه  ،يفرح وهتز لشهادة امؤمن لربه بالتوحيد ،ويشهد
هذا امؤمن باحق والصدق حن يقول  :أشهد أن « ا إله إ َا اه وحده ا ريك له  ،له امـلك

وله احمد وهو عى ك ِل يء قدير » متفق عليه(.)٢

ويشهد الكون كله عى الكافر وامرك باجور والظلم والكذب :
[ هود . ] ٢8 /

وأشنع الشهادات الكذب عى اه  ،وتنقصه  ،وتشبيهه بخلقه  ،ونسبة الولد له  ،وهو الغني

عن كل ما سواه:

[ مريم . ] 9٠ – 88 /
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وامؤمنون كلهم شهداء  ،لشهادهم باحق ي قلوهم  ،وألسنتهم  ،وجوارحهم.
وأصل الشهادات وأعظمها شهادة التوحيد ،شهادة العلم وامعرفة ،واإيان واليقن.

فالعارف باه  ، العام بأسائه وصفاته ،الذاكر له ،امؤمن به ،العامل برعه ،هذا رافع
لربه أعظم شهادة من اخلق إليه.

واموت قطع هذه الشهادة الكرى ،فإن اه كتب اموت عى كل حي سواه ،إبان ًة لصفة
احياة الباقية ،وتذكر ًا باملك احي الذي ا يموت:
[ البقرة . ] ١55 /

ثم حيي اخلق وحاسبهم  ،ثم ا يموتون أبد ًا:

[ يس . ] ٢١ /

واأنبياء والرسل شهداء عى أمهم  ،والعلاء شهداء عى قروهم  ،وأهل زماهم ،وهذه اأمة

تشهد لأنبياء أهم بلغوا الرسالة أمهم:

[ البقرة . ] ٢٤٠ /

وشهداء العلم وامعرفة شفعاء يوم القيامة:
[ الزخرف . ] 86 /

وميع امخلوقات ي العام العلوي والسفي تشهد خالقها بالتوحيد  ،واجال

واجال  ،واأساء احسنى ،والصفات العى  ،وامثل اأعى .

وتشهد عى أنفسها با هي عليه من الذل والفقر والعجز ،وتسبح بحمد رها العظيم،

وتسبحه وتنزهه عن نقصها وفقرها الازم ها ،وتلك شهادة له بالتوحيد :
[ اإراء . ] ٤٤ /

فسبحان املك احق  ،الذي خلق كل شاهد ومشهود.
وكل شاهد ومشهود ي هذا املك الكبر يسبح بحمد ربه  ،ويؤدي الشهادة لربه بالتوحيد،
٠٠6

والشهيد احق أعظم الشهود :

[النساء. ]٢66 /

وسبحان املك القريب الشهيد خلقه كلهم  ،احي القيوم الذي ا يواري منه ليل ساج،

وا ساء ذات أبراج ،وا أرض ذات فجاج  ،وا جبل ما ي وعره ،وا بحر ما ي قعره،

وا ظلات بعضها فوق بعض:

[ النساء . ] ٠٠ /

اللهم إي ي هذا امقام أشهد لك بأنك أنت اه ا إله إا أنت وحدك ا ريك لك ،وأشهد أن
حمد ًا عبدك ورسولك  ،فاكتب شهادي عندك مع الشاهدين  ،يا خر الشاهدين:
[ آل عمران. ]5٠/

 التعبد ه  باسمه الشهيد :

اعلم رمك اه أن الدخول ي اإسام أوله الشهادة ه بالوحدانية ،والشهادة محمد ﷺ

بالرسالة.

والصلوات التي هي صلة بن العبد وربه تشتمل عى الشهادة ي البداية والنهاية  ،يؤدها العبد

كل يوم وليلة بن يدي ربه الشهيد له  ،ويرضاه بالتحيات والصلوات.

فانظر كيف تشهد بن يدي ربك بحسن العبادة والطاعة ،وتؤدها له كأنك تراه:

[الطاق.]٠-١/

واملك احق يدعوك أها اإنسان لإيان به  ،ومعرفة أسائه احسنى  ،وصفاته العى ،لتشهد له
بالوحدانية.

وأداء هذه الشهادة العظيمة  ،جب أن تكون من أهل العدالة  ،لتقبل شهادتك عند املك

احق  ،وذلك بااستقامة عى دينه  ،والعمل با حبه اه ويرضاه  ،واجتناب ما يسخطه
ويبغضه:

[ امائدة .] ١٠ /

وهؤاء العدول هم الذين يكرمهم اه باجنة يوم القيامة  ،جزاء عى شهادهم باحق

وأعاهم الصاحة:

٠٠٠

[ امعارج . ] ٠5 – ٠١ /

فسابق إى اخرات  ،وسارع إى فعل الطاعات  ،وداوم عى فعل الفرائض والنوافل
امروعة ،وا تـم ّل  ،فإن اه ا يمل حتى مل أنت  ،وا يضق صدرك بمن سخر بك أو

أساء إليك  ،فإن ربك شهيد له:

[احجر.]99–9٠/

وعليك بالتفكر والتدبر ما ي الكون من امخلوقات واآيات التي تشهد لربك العظيم

بالوحدانية والقدرة والعظمة  ،وتشهد عى نفسها بالفقر والعجز والذلة :
[الرعد.]١/

فانظر رمك اه كيف خلق اه اأرض وبسطها ،ودحاها بامياه واخرات ،ونصب فوقها
اجبال الشوامخ فا ميد بأهلها  ،وأحاطها بالبحار امسجورة ،وشق بن قطعها اأهار

امفجورة  ،ودحا بطنها بالعيون امملوءة:

[ الرعد. ]٠/

وانظر كيف جعل احكيم العليم بن الساء واأرض السحب امسخرة ،والرياح امرسلة،

ودوائر اأفاك امسخرة من الشمس والقمر والنجوم  ،جارية بأمره  ،عى نسق حكم ،
وترتيب م َطرد  ،يكون عنه الليل والنهار ،والصيف والشتاء  ،واحر والرد.
كل ذلك إظهار قدرة القدير ي أنواع العبيد ،وإظهار بعض معاي اآخرة ي الدنيا.

فأظهر الرب  بذلك العجائب خلق ًا وأمر ًا بأحسن تدبر  ،وأكمل ترتيب:

[ يس. ]٤٠–٠٠/

وخلق سبحانه بن الساء واأرض هذا الفلك العظيم  ،وجعل فيه السحب الثقال  ،والرعد الذي

يسبح بحمده  ،والرق الذي يلقح السحاب  ،واماء الذي حيي به اأرض بعد موها :
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[ النور . ] ٤٠ /

ثم زاد اه  هذا اإحكام إحكام ًا بأن َبن خضوع ميع امخلوقات لرها ،وسجودها بن

يدي مالكها ؛ لتشهد أمام فاطرها بفقرها وذها ،وتعلن طاعتها من خلقها بانتقاها كا شاء
من حال إى حال  ،ي مشارق اأرض ومغارها ،بتدبر حكم من العزيز احكيم:

[اأعراف.]5٤/

وخلق ربنا  الساء وجعلها سبع ًا شداد ًا ،وبناها ورفعها  ،وزينها بالكواكب والنجوم ،
وأمسكها بقدرته:

[ نوح . ] ٢6 –٢5 /

وجعل  تلك السموات السبع مسكن ًا للمقربن من عباده ،وامصطفن من أوليائه ،فتقهن
اجبار سبع سموات  ،أعاهن أعظمهن خلق ًا  ،وأوسعهن حج ً
ا  ،وكل واحدة حيطة باأخرى،
ومأهن بامائكة التي تسبح بحمده ،وتشهد بوحدانيته  ،وتدبر أمره :
[ اأنبياء . ] ١٠ – ٢9 /

فسبحان املك القوي القادر  ،الذي خلق السموات بإحكام وإتقان ا خلل فيه:

[املك.]٠/

وهذه السموات السبع العظيمة تق ّلها قدرة اجبار  ، وحملها أمره ،ومسكها مشيئته ،
وحكمها إرادته  ،دون دعائم من حتها تق ّلها ،أو عائق من فوقها مسكها.
فسبحان املك القادر عى كل يء  ،الذي خلق كل يء بإرادته،وقهر كل يء بقدرته ،

وملك كل يء بجروته:

[فاطر.]٤٢/
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وسبحان الشهيد احي القيوم  ،الذي أمسك السموات العظام أبد ًا ورمد ًا بقدرته وقوته  ،عى ما

هي عليه من اخلق واحسن واجال  ،ا ميد مثقال ذرة  ،وا تنقص مثقال ذرة :
[احج. ]65/

واعلم أن كل تنـقل وحول ي اجاد والنبات ،وكل مولود ي البر واحيوان ،وكل روق

وغروب ي الكواكب ،كل ذلك يدل دالة حسية قاطعة عى وحدانية اه  ،وحصول البعث

بعد اموت:

[احج . ] ٠ – 5 /

فا إله إا اه كم شواهد التوحيد والبعث ي امخلوقات كلها صغرها وكبرها.
فمجيء هار بعد ليل كحياتنا هذه بعد اموت اأول ،ثم خلف الليل النهار كموتنا بعد هذه

احياة  ،ثم خلف النهار الليل كاحياة اأبدية ي اآخرة بعد اموت:
[ النور . ] ٤٤ /

فسبحان من جعل النهار آية عى احياة ،وجعل الليل آية عى اموت بعد احياة:
[ آل عمران.]٢9٠/

وسبحان العزيز احكيم الذي خلق السموات واأرض ،وخلق الشمس والقمر ،وخلق

الليل والنهار  ،وخلق الدنيا واآخرة.

وجعل ذلك كله آيات بينات تشهد بعظمة خالقها  ،وتسبح بحمده .
نصبها آية عى وحدانيته ،وآية عى عظمة أسائه احسنى  ،وصفاته العى  ،وآية عى البدء

واإعادة  ،وآية عى احياة بعد اموت  ،وآية عى فقر امخلوقات وذها  ،وآية تشهد

بعظمة خالقها:

[ الرعد . ] ١ /

فسبحان اخاق العليم الذي خلق اإنسان ،وأخرج منه هذا النسل العظيم .
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من ذكر وأنثى  ،وصغر وكبر  ،وحسن وقبيح  ،ومؤمن وكافر  ،وصادق وكاذب  ،وطيب

وخبيث:

[ الذاريات . ] ١٢ /

وسبحان احكيم اخبر  ،الذي سقى اأرض باماء فأنبتت من كل زوج هيج  :من أبيض
وأسود ،وأمر وأصفر ،وحلو وحامض ،وحار وبارد ،وجامد وسائل ،وذكر وأنثى ،وكبر

وصغر ،وقائم ونائم:

[ ق . ] ٢٢ – 6 /
الكل يشهد بوحدانية ربه،والكل يسبح بحمده،والكل يعمل بأمرربه:
[ النور . ] ٤٢ /

فهل رأيت كهذه الساء العظيمة التي زينها اه بالشمس والقمر  ،والكواكب وامصابيح التي

ترسل النور إى اأرض ،وتشهد هي وكواكبها بوحدانية اه  ،وتسبح بحمده:
[نوح.]٢6-٢٠/

وهل رأيت كهذه اأم الضحوكة الكريمة التي أنبتت من كل زوج هيج ،خلقها اه بقدرته

لتس ِبح هي وأوادها بحمده ،وتقنت لعظمته  ،وتشهد بوحدانيته.

وسخرها خلقه يربون من مائها ،ويأكلون من ثارها ،ويتنعمون بخراها ،ويسكنون فوقها ،ويتقلبون

ي بقاعها:

[ النحل.]٢٢–٢٠/

فسبحان من

[ اإراء . ] ٤٤ /
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كم ي اأرض من آية وعرة ؟ وكم خرج منها من أشجار وثار؟
[ الذاريات.]١٢-١٠/

تعطي احبة منها سبعائة حبة بأمر اه .

فهذا عطاء خلوق مخلوق بأمر اه ي دار الدنيا ما أعظمه وما أحسنه.
فكم يكون العطاء من الرب الكريم للمؤمنن ي الدار اآخرة  ،من النعيم امقيم الذي من

كاله وحسنه ا هتدي العقول معرفته  ،وا تستطيع األسن أن تصفه ،وا تقدر اأوهام

أن تتخيله:

[ التوبة. ] ٠١ /

الصاحن ما ا عن رأت ،
وعن أي هريرة  عن النبي ﷺ قال  « :قال اه ع َز وج َل  :أعددت لعبادي َ
وا أذن سمعت  ،وا خطر عى قلب بر ،مصداق ذلك ي كتاب اه فا تعلم نفس ما أخفي هم

من ق َرة أعن جزا ًء با كانوا يعملون » متفقعليه (.)٢

فسبحان اه ما أجهل اإنسان بربه ..وما أجهله بأسائه وصفاته  ..وما أجهله بآياته وخلوقاته..

وما أجهله بدينه ورعه ..وما أجهله بوعده ووعيده:

[ حمد . ] ٢9 /

ومن آيات اه العظيمة خلق اإنسان وتقلبه من حال إى حال،من تراب  ،إى نطفة  ،إى علقة ،
إى مضغة  ،ثم جس ً
ا بلحم وعظام  ،ثم حي ًا ذا روح ،ثم إنشاؤه خلق ًا آخر ي صفاته وأخاقه ،
وي تبدله من حال الطفولة إى الشباب  ،إى ااستواء  ،إى الكهولة  ،إى الشيخوخة.
فسبحان الذي خلقه وصوره  ،وأحسن خلقه:

[ السجدة . ] 9 – 6 /

( )1متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٠١٤٤ومسلم برقم ( )١8١٤واللفظ له .
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وسبحان املك القدير الذي خلق ما شاء ،وما يزال خلق ما شاء ،الذي يبدؤ اخلق ثم يعيده،
وخرج احي من اميت ،وخرج اميت من احي:

[ الروم . ] ٢9 /

وسبحان اخاق العليم القدير الذي خلق الساء وما فيها وما عليها  ،وخلق اأرض وما فيها وما

عليها ،ثم يعيد ما فيها وما عليها إليها:
[نوح. ]٢8–٢٠/

فانظر رمك اه ي ملكوت السموات واأرض ترى عجائب قدرة اه  ،وعظيم ملكه

وسلطانه  ،وتشاهد التدبر والتريف  ،والتحريك والتسكن  ،واحياة واموت  ،ي كل

حظة:

[ العنكبوت . ] ١٠ /

واعلم أن اه خلق ميع اأجساد احيوانية والبرية ،وأسكن فيها اأرواح ،فصارت حية بأمر

اه عز وجل.

والروح ر باطن موصوف بصفاته  ،معلوم بأفعاله  ،ا حيط به العلم  ،وا يكيفه العقل.

اختص اه  بمعرفته وحده ،وجعل اإيان بالروح ي الدنيا آية عليه  ،وطريق ًا إى الوصول

بامعرفة إليه واإيان به:

[اإراء. ]85/

والروح أمر رباي  ،وعبد روحاي  ،حبسه اه ي اجسم ابتا ًء له ،وأجرى عليه حنته  ،فواقع

امكروه بواسطة اجسم ابتدا ًء  ،فعاقبه بأن أهبطه من الساء إى اأرض لـ ّا عصاه ي اجنة:
ﮱ

[طه.]٢١١–٢١٢/

فاجسم يتغذى من طعام اأرض ،والروح يتغذى من وحي الساء  ،فإن آمن العبد بربه

صار اجسم والروح إى اجنة ،وإن كفر بربه صار اجسم والروح إى النار :

[ طه.]٠6-٠٤/
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واموت هو مفارقة الروح للجسد  ،وإذا مات اإنسان رجع اجسد إى الراب الذي خلق
منه ،وخرجت الروح احية منه ،ثم صعدت ها امائكة إى الساء.

فإن كان مؤمن ًا فتحت له أبواب الساء حتى تصعد به إى ربه  ، فيؤمر بالسجود لربه فيسجد

له ،ثم يعود إى جسده ي قره وينعم فيه ،ويبقى فيه إى أن يبعث،ثم حاسب  ،ثم يدخل اجنة :
[ الواقعة . ] 89 – 88 /

وإن كان كافر ًا م تفتح هذه الروح أبواب الساء  ،ورمي من علو إى اأرض  ،ورجع إى جسده
ي اأرض ي شقاء وعذاب إى يوم الدين ،ثم يبعث  ،ثم حاسب  ،ثم يدخل النار:

[ اأعراف .] ٤٢ – ٤٠ /

فا أعظم اه ي خلقه وأمره ،وحكمه وتدبره ،وأسائه وصفاته :

[لقان.]٢٢-٢٠/

برى بن يدي رمته ،وأنزل من الساء ما ًء فأحيا به اأرض بعد موها.
أرسل الرياح
ً

وخلق سبحانه اجنة وأظهر لعباده منها ي هذه الدنيا ما ير ِغبهم فيها  ،من امياه والثار وسائر

النعم  ،وخلق النار وأظهر لعباده منها ي هذه الدنيا ما خوفهم منها من النار  ،والسموم  ،واآام ،
وسائر امكروه .

وأذن اه سبحانه للنار بنفسن  ،نفس ي الصيف وهو أشد احر  ،ونفس ي الشتاء وهو الزمهرير

أشد الرد.

فلوا الرياح واماء لكان النفسان ي الدنيا جهنم الصغرى.
ولوا النفسان احر والزمهرير لكانت اأرض با فيها اجنة الصغرى.
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عن أي هريرة  عن النبي ﷺ قال  « :اشتكت النَار إى ر ِها  ،فقالت  :ر ِب أكل بعي بعض ًا  ،فأذن

ها بنفسن نفس ي ِ
الصيف  ،فأشد ما لدون من اح ِر  ،وأشد ما لدون من
الشتاء  ،ونفس ي َ

الزمهرير» متفق عليه (.)٢
َ

فسبحان من أشار هذه إى تلك  ،وجعل ذلك تذكرة وعرة  ،ودفع هذا هذا  ،وكر هذا
هذا ،وتم أمره ي الدنيا واآخرة ،ا راد لقضائه ،وا معقب حكمه:

[ اأنعام . ] ٢٠١ /

فا إله إا اه احكيم العليم  ،كم أخرج باماء النازل من الساء من اجنات والعيون ،

واأهار واأشجار  ،واأزهار  ،والنبات  ،والثار:

[ النحل . ] ٢٢ – ٢٠ /

وكم أحيا الرب هذا اماء الذي أنزله من الساء من النبات واحيوان والبر.
فهل نعتر هذا اخلق العظيم  ،واملك الكبر  ،والتدبر العجيب :
[اأنبياء. ]٠٠/

وإذا نظر اإنسان إى عظمة هذه امخلوقات فليعد النظر إى هذه النطفة امتكررة.
كيف خلقها اه من ماء مهن ،فجاء منها الرجال والنساء ،واأبيض واأسود  ،والطويل

والقصر  ،والكريم والبخيل  ،وامؤمن والكافر  ،وامطيع والعاي:

[الروم.]١٢-١٠/

رف اإنسان من بن امخلوقات فخلقه بيده  ،ونفخ فيه من روحه  ،وأسجد له
فسبحان من َ
وكرمه بالسمع والبروالعقل:
مائكته،وع َلمه اأساء كلهاّ ،
[ النحل . ] ٠8 /

( )1متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم( )٠١6٠واللفظ له ،ومسلم برقم (. )6٢٠
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ثم زاده تكري ً
رفه بالدين الذي يعبد به ربه  ،وهتدي به ي حياته  ،ويسعد به ي الدنيا
ا بأن َ
واآخرة:

[ آل عمران. ]٢6٤/

وجعله ي الدنيا خليفة ي اأرض  ،وعبد ًا مواه  ،وي اآخرة ملك ًا بالقرب من مواه:
[القمر.]55–5٤/

ونوع له بالدين أنواع الطاعات والعبادات ؛
ونوع له الكريم ي الدنيا نعمه الظاهرة والباطنةَ ،
َ
ليزداد معرفة بربه العظيم ،ويزداد شكره ومده ؛ ليعظم أجره:
[ لقان . ] ١٠ /

ويوم القيامة يكرم من آمن به وأطاعه بألوان النعيم،وهن من كفر به وعصاه بألوان العذاب،
[اانفطار.] ٢٤ –٢٠/
جزاء وفاق ًا:

ّ
،وأجل من هذا التكريم  ،وأحسن من هذه اأحكام :
فهل رأيت أفضل من هذا العدل واإحسان
[امائدة.]5٠/

فا إله إا اه كم أضل الشيطان أكثر اخلق  ،وكم رفهم عن التفكر ي أساء اه

احسنى  ،وصفاته العى  ،وخلوقاته العظيمة  ،وآياته احكيمة :
[ سبأ . ]١٠/

واعلم رمك اه أن املك القدوس خلق آدم ﷺ بيده ،ثم استخرج ذريته من ظهره  ،وأشهدهم

عى ربوبيته  ،فأقروا بذلك  ،ثم مع الذوات بيديه الكريمتن قبل أن تدنس بأنواع الكفر وامعاي ،

وقال  :هؤاء إى اجنة ،ومن ي يده اأخرى  :هؤاء إى النار ،ثم أعادهم إى صلب آدم ،

ليخرجوا منه عى مر القرون.

ثم إذا مات ميع البر ،وأراد اه بعثهم للحساب  ،م يكن هذه اأرواح التي تدنست

بالكفر وامعاي أن ترجع إى يديه الكريمتن  ،فأوجد هم الصور الذي مع اه فيه

اأرواح كلها.
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ثم ينفخ فيه إرافيل  ،فتطر كل روح إى جسدها ،ثم يقوم الناس لرب العامن  ،وبعد البعث
يكون احساب والثواب والعقاب :

[ الزمر.]٠٠–68/

واعلم زادك اه عل ً
ا وإيان ًا أن عام امائكة  ،وعام اجن  ،وعام اأرواح  ،واليوم اآخر ،
والقدر  ،كله من الغيب الذي شاهدته العقول ببصرة اإيان  ،حتى صار يقين ًا كامشهود

باأبصار :

[البقرة.]٠-١/

وي عام الغيب أضعاف أضعاف ما ي عام الشهادة  ،واه وحده عام الغيب والشهادة  ،الكبر

امتعال :

[ احر . ] ١١ /

فالصور من أمره سبحانه  ،واأرواح من أمره  ،فأعاد اأرواح بالصور إى اأجساد ،ثم أعاد الكل
ليوم الفصل  ،ثم ساق امؤمنن إى اجنة  ،وساق الكافرين إى النار.

حكمة بالغة  ،وحكم عدل  ،وأمر ح َتم رجوع كل يء إى حيث كان  ،حسب عمله،
وقيامهم بن يدي اجبار ليحكم بينهم:

[ الغاشية . ] ١6 – ١5 /

فمن يشك بعد هذا البيان باحق  ،ودين احق :

[الذاريات.]١٠/

فإن م تدرك هذا احق امبن  ،فاعلم أنك حجوب عن ربك  ،قد أرك الشيطان  ،وزين لك

اتباع اهوى وترك اهدى،فارجع إى ربك،وانظر ي اآيات الكونية  ،وتدبر اآيات القرآنية ،
لعلك تبر مع امبرين:

[ اأنعام. ]٢٠5–٢٠٤/
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اللهم إي أشهدك ي هذا امقام  ،أي أشهد أنك أنت اه الواحد اأحد  ،الذي ا ريك له ،
وأشهد أن حمد ًا عبدك ورسولك  ،فاكتبني مع الشاهدين يا مواي.
واعلم رمك اه أن اه يأمر إرافيل بالنفخ ي الصور ،فإذا نفخ صعق كل روح ي السموات
واأرض إا من شاء اه ،وفزع إى الصور داخر ًا صاغر ًا:
[النمل.]8٠ /

ثم يميت اه إرافيل  ،وملك اموت  ،وحق كلمة اه بموت كل نفس  ،ويبقى املك
احق احي القيوم . 

فينادي  :من املك اليوم ؟ وا جيب سواه ،فيجيب نفسه :ه الواحد القهار:
[غافر. ] ٢6/

فإذا أراد اه  إعادة اخلق بعد الصعق  ،أنزل من حت العرش ما ًء كمني الرجال ،وأمر

كل يء أخذ من يء أن يعود إليه  ،ثم ينبت اه أجسام اخليقة كاملة كا ينبت النبات

باماء:

[ نوح . ] ٢8 – ٢٠ /

ثم حيي اه  إرافيل ﷺ  ،ويأمره بالنفخ ي الصور نفخة البعث  ،فينفخ فيه  ،فتخرج
كل روح إى جسدها:

[ الزمر . ] 68 /

فسبحان املك القادر عى كل يء ،الذي يـخرج النبات احي من اأرض اميتة  ،ويعيد
الروح احي إى اجسد اميت  ،فيحي اميت باحي ،ثم خرجه من القر للبعث

واحساب:

[ الروم . ] ٢9 /

فسبحان من يبعث هذه اأجساد واأرواح للحساب واجزاء :

[ القمر . ] 8 – ٠ /

فا إله إا اه متى يلن قلب اإنسان لعظمة مواه ،ومتى يؤوب إى ربه من طغيانه وفجوره :
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[ احديد . ] ٢6 /

فارجع رمك اه إى ربك الذي حيي اأرض بعد موها  ،فإنه غفور رحيم :
[احديد.]٢٠/

واعلم أسعدك اه بطاعته أن الساعة آتية ا ريب فيها بعد انقضاء اآجال،ومام اآماد كلها:
[ احجر . ] 85 /

فكا يأي اليوم بعد اليوم ،والشهر بعد الشهر ،والعام بعد العام ،والقرن بعد القرن ،كذلك

ينقي يوم الدنيا  ،وخلفه اليوم اآخر ،وإنا ه وإنا إليه راجعون:
[امؤمنون.]٢6–٢5/

واعلم أن احكيم  جعل النوم بن اليقظتن آية عى اموت بن احياتن.
ومن كان ي يقظته عى يء  ،فالغالب أن يكون عى مثله ي نومه،ومن عاش عى يء،

فالغالب أن يموت عليه ،ومن مات عى يء بعث عليه.
فإذا بعث رأى ما سمعه حقيقة حن ا تنفع الرؤية:

[ ق .] ١١ – ١٢ /

اللهم اجعل خر عمري آخره ،وخر عمي خوامه ،وخر أيامي يوم ألقاك يا كريم:
[ اأعراف . ] ١٠ /

واعلم رمك اه أن اه رحيم بجميع خلقه  ،أرسل إلينا رسوله حمد ًا ﷺ باهدى ودين احق ،
فب َلغ الرسالة  ،وأدى اأمانة  ،ونصح اأمة  ،وجاهد ي اه حق جهاده  ،حتى أظهر اه دينه :
[ الصف . ] 9 /

فعليك باتباعه ي ميع ما أرسله اه به من اإيان باحق  ،والعمل باحق  ،والدعوة إليه ،
والصر عى اأذى ي سبيله ؛ لتسعد ي الدنيا واآخرة :
ﰀ
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[اأحزاب.]١٢/

واه  هو املك احق  ،الذي خلق السموات واأرض باحق  ،وأنزل عى عباده احق ،
وأرسل رسله باحق :

[ لقان.]٠٠/

وهو احق الذي تشهد له ميع خلوقاته باحق والعدل  ،واملك والعظمة  ،واجال والكرياء:
[اجاثية. ]٠٠–٠6/

وتشهد لإله احق بالتوحيد  ،والعبودية له  ،واافتقار إليه.
فكل ما سواه من امخلوقات يشهد عى نفسه با هو عليه من النقص والفقر  ،والعجز

والتناهي  ،ي اأقطار واحدود  ،واآجال والصفات.

ويشهد لربه بأنه املك احق وحده ا ريك له  ،وخضع لعبوديته  ،ويسبح بحمده:
[ طه . ] 8 /

فسبحان من اختص باأساء احسنى  ،والصفات العى  ،وامثل اأعى.
هو القادر عى كل يء ،الذي خلق القدرة ي كل قادر ،وله وحده القدرة امطلقة ،الذي

يملك ميع خزائن القدرة وحده ا ريك له.

وهو سبحانه العليم بكل يء ،الذي يملك خزائن العلم كلها ،الذي خلق العلم ي كل

عام ،وله وحده العلم امحيط بكل يء ،وعلم ما سواه ناقص طارئ حدود:
[ الطاق . ] ٢١ /

واعلم أن اه سبحانه وتعاى أرسل رسله بالدين احق  ،وخصهم با ليس ي طاقة البر

اإتيان به  ،من اإخبار بالغيوب  ،وخرق العادات  ،وتأييدهم باآيات وامعجزات ،ليكون

ذلك دلي ً
ا عى صدقهم ،وموجب ًا اتباعهم فيا يأتون به من سنن وأحكام:

[ احديد . ] ١5 /

٠9٠

وصفات النبوة  ،وأعال النبوة  ،وآيات النبوة  ،مبثوثة ي العام كله إى يوم القيامة ،تظهر

ي امسلم ،ثم تتجى ي امؤمن  ،ثم ترق ي اموقن  ،ثم تستعلن ي الصدِ يق وهو

امحسن.

وميع اأنبياء والرسل صادقون صدِ يقون حسنون صلوات اه وسامه عليهم.
والصديقية هي امقام الرفيع بعد النبوة ،يربط اه باحق عى قلوب أهلها ،ويظهر شاهد احق
عى ألسنتهم وأعاهم ،ويكرمهم بروب الكفايات ،وحصول الكرامات ،وإجابة الدعوات،

وقضاء احاجات.

وإنا بلغوا ذلك لكال تصديقهم  ،وإذعاهم لأنبياء وتوقرهم  ،مع حسن ااقتداء هم:
[ احجرات . ] ٢5 /

الروع  ،وحسن السمت  ،والصدق
وكثر ًا ما يكون ي هذا الصنف امنتخب حادثة الر ،والنفث ي َ

ي الرؤيا.

الصاحة جزء من ستَة
عن أي سعيد اخدري  قال :سمعت رسول اه ﷺ يقول  « :الرؤيا َ

وأربعن جز ًءا من النب َوة » أخرجه البخاري (.)٢

والباب مفتوح لكل مسلم ليدخل مدخل الصدق  ،ويـخرج مـخرج الصدق  ،ويقوم مقام
الصدق ،فاطلبه بطاعة اه ورسوله:
[ النساء . ] ٠٠ – 69 /

ومقام هؤاء الصدِ يقن يوم القيامة ي جوار رهم:
[ القمر .] 55 – 5٤ /

فاجتهد ي طلبه:
( )1أخرجه البخاري برقم(. )6989
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[اإراء.]8٠/

ولعظمة هذا امقام  ،وعلو درجته  ،سيسأل اه أهله عن هذا الصدق:
[اأحزاب.]8-٠/

فعليك بالتسليم الكامل لربك  ،مع اإحسان ي القول والعمل  ،تري ربك  ،وتنال كرامته :
[النحل.]9٠/

وإنا حيا العبد ويستقيم إذا سار عى الراط امستقيم إى ربه  ،وصعد ي امدارج العالية،
فرقى ي الدرجات العى من العلم والعمل ،فرى ويسمع احق امفطور عليه العام ،فيكون

كل يء يراه أو يسمعه أو يعلمه دليل من احق يدل عى ربه احق امبن ،فإذا حقق هذا أكرمه
اه بالصعود ي درجات اجنة:
[ ق. ]8–6/

فسبحان من أكرم آدم وذريته  ،وع َلمه اأساء كلها  ،وباهى به مائكته  ،وأسجد له ميع

امائكة ،وجعله خليفة ي اأرض ،وأكرمه بمعرفة أساء ربه احسنى ،وصفاته العى :
[مريم. ]65/

وجعل سبحانه هذه امعرفة ي عبده آدم ﷺ عل ً
ا وذكر ًا  ،وجعل ذلك ي ذريته غريزة وفطرة ،

وأشهدهم عى ذلك شهادة حق ًا  ،ثم استخرجهم من اأصاب  ،جياً بعد جيل  ،عى هذه الفطرة

الربانية اإيانية:

[ الروم .] ٠٠ /

فتجد امؤمن للبذرة التي ي قلبه يصدق الرسل ،ويؤمن با جاؤا به من اهدى والفرقان ،

فيصدِ ق تلك امعرفة باإيان ،ويزيدها بالفكر ،ويغذها بالذكر والعبادة  ،فتفتح له أبواب
العلم واهداية.
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فا يزال يرقى حتى يعم بفكره أقطار اأرض  ،ثم خرق السبع الطباق  ،ثم يبلغ الكري

الكريم  ،ثم ينتهي إى العرش العظيم ،فيشاهد املكوت اأعى ،وامقام اأسنى ،فرى
قلبه ربه املك احق العزيز اجبار بأسائه احسنى  ،وصفاته العى  ،يفعل ما يشاء ،

وحكم ما يريد:

خلق ويرزق  ..ويعطي ويمنع  ..ويعز ويذل  ..ويكرم وهن  ..ويرفع وخفض  ..ويبسط

ويقبض  ..ويأمر وينهى :

[ آل عمران. ]١٠–١6/

ف إذا رأى قلبه ذلك خشع لعظمة ربه ،وسجد جاله ،وذل جروته ،وسبح بحمده مع
امسبحن :

[ اإراء . ] ٤٤ /

فاإنسان ي احقيقة ي طلب علم التوحيد ليس يتعلم  ،بل يتذكر ما هو مركوز ي فطرته

من تلك امعرفة  ،وهذا قال سبحانه:

[ النحل. ]٤٠/

أما الكافر فيعادي الرسل وأتباعهم  ،بحسب احجب التي حالت بينه وبن تلك امعرفة

السابقة.

فتجده ِ
يكذب بآيات اه  ،وخاصم وجادل ي أحكام اه ،ويدعي الربوبية أو النبوة ،ويمأ
اأرض جور ًا وظل ً
ا ،ويسعى ي اأرض فساد ًا ،ويمأ ما بن الساء واأرض كذب ًا وفجور ًا:
[ يونس. ]٢٠/

فيحتبس امطر من أجله  ،وتقحط اأرض بسببه  ،ويشيع ي الباد والعباد والدواب والنبات

شؤمه وره:

[الروم . ] ٤٢ /

فاستقم كا أمرت  ،وا تكن من اممرين  ،فتكون من الضالن:
٠9٠
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[القصص. ]5٠/

واعلم أن اه هو احق ،وقوله احق ،وا هدي إا إى احق ،فعى عبيده عبادته وحده ا

ريك له :

[يونس. ]٠5/

وآيات هدايته إى احق جعله السبل ي اأرض أهلها ليسروا عليها  ،وجعله النجوم ي الساء

ليهتدوا ها إى مقاصدهم  ،وإنزاله الكتب  ،وإرساله الرسل إى اخلق ليهتدوا إى رهم :

[النحل.]٢8-٢5/

واعلم أن السبل كثرة  ،وأهداها إى احق ما أوصل إى احق سبحانه  ،وهو الراط

امستقيم  ،والدين القيم الذي أرسل اه به رسله  ،وأنزل به كتبه:
[ اأنعام . ] ٢5٠ /

واعلم أن كل اخلق سوف يسأهم رهم وحاسبهم يوم القيامة.
فالسؤال  :هل فعلت كذا؟ ومن فعلته؟ وكيف فعلته؟ :
[ احجر.]9٠-9١/

واحساب يقال فيه  :خذ هذا عن هذا :
[ إبراهيم.]5٢/

واعلم أن من حوسب عذب ا حالة ،إذ ا يقوم أحد حساب اه  ، وله احجة البالغة
حق ًا ،وا يمكن أحد القيام بحقه ،وشكر إحسانه ،إنا هي رمة الرحيم ،وفضل الكريم
سبحانه:

[ النور . ] ١٢ /
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وعن أي هريرة  قال  :قال رسول اه ﷺ  « :لن يدخل أحد ًا عمله اجنَة » قالوا  :وا أنت يا
رسول اه ؟ قال « :ا وا أنا إ َا أن يتغ َمدي اه بفضل ورمة فسدِ دوا وقاربوا» متفق عليه (.)٢
واعلم رمك اه أن احساب منه عاجل وآجل.

فالعاجل :للحسنة نورها ي القلب وثواها  ،وللسيئة ظلمتها ي القلب وعقوبتها.

واحساب اآجل :ما َ
أخر اه جزاءه ي الدار اآخرة ،والعاجل منه دليل عى اآجل:
[ الغاشية . ] ١6 – ١5 /

فسبحان املك الرحيم بعباده َ ،بن هم الراط امستقيم ي الدنيا ،ليسروا عليه إليه،
ودعاهم لسلوكه ليصلوا إليه.

ثم نصب هم يوم القيامة راط ًا مستقي ً
ا عى متن جهنم  ،وهو الراط اأكر امنصوب لكل

العباد حاشا الكفار وامركن وامنافقن  ،الذين اقتطعتهم عنق النار ي عرصة امحر ،فهؤاء

يدخلون النار مبارة دون سؤال وا راط:
[الكهف.]٢٠6-٢٠5/

ثم تتبع كل أمة ما كانت تعبد من دون اه فيقعون ي النار :

[مريم.]٠١-68/

فإذا م يبق إا امؤمنن نصب هم الراط  ،ثقيلهم وخفيفهم  ،فإذا خلص من خلص من هذا

الراط وهم امؤمنون  ،حبسوا عى راط خاص هم عى قنطرة بن اجنة والنار  ،فإذا ه ِذبوا

ونـقوا من امظام التي بينهم دخلوا اجنة.

عن أي سعيد اخدري  قال  :قال رسول اه ﷺ  « :خلص امؤمنون من النَار،

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )56٠٠واللفظ له ،ومسلم برقم (. )١8٢6
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فيحبسون عى قنطرة بن اجنَة والنَار  ،فيقص لبعضهم من بعض مظام كانت بينهم ي
الدنيا  ،حتَى إذا ه ِذبوا ونقوا أذن هم ي دخول اجنَة  ،فوا َلذي نفس مـح َمد بيده أحدهم

أهدى بمنزله ي اجنَة منه بمنزله كان ي الدنيا » أخرجه البخاري( . ) ٢

وهذا الراط منصوب أهل العدل الثاي،وأما أهل العدل اأول فهم الذين اقتطعهم عنق

النار ي امحر إى النار وهم الكفار وامركون وامنافقون.

فاستقم عى الراط امستقيم ي الدنيا  ،تعر الراط اأكر يوم القيامة إى اجنة بإذن

اه:

واعلم أنك ستمر عى الراط با ريب:

[آل عمران.]5٢/

[ مريم . ] ٠١ – ٠٢ /

وبحسب حسن السر عى الراط امستقيم ي الدنيا تكون رعة العبور عى الراط يوم

القيامة .

عن أي سعيد اخدري ري اه عنه قال  .. :قلنا يا رسول اه وما اجر ؟ قال  « :مدحضة
مز َلة عليه خطاطيف وكاليب وحسكة مفلطحة ها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال ها

الركاب فناج مس َلم
السعدان امؤمن عليها كال َطرف وكالرق وكا ِلريح وكأجاويد اخيل و ِ
َ

وناج مـخدوش ومكدوس ي نار جهنَم حتَى يم َر آخرهم يسحب سح ًبا » متفق عليه (.)١

فا إله إا اه  ،إن قلب ًا ا هزه هذه اأهوال والكروب لقلب ميت :

[احديد.]٢٠-٢6/

ثم توضع موازين القسط والعدل لوزن العباد وأعاهم يوم القيامة  ،بعد دخول طوائف من

امؤمنن اجنة بغر حساب وا عذاب :
( )٢أخرجه البخاري برقم (. )65٠5

( )١متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( ، )٠٤٠9واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٢8٠
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[ اأنبياء . ] ٤٠ /

واميزان يوم القيامة حق  :له كفتان  ،كل كفة تسع طباق السموات واأرض  ،فتوضع
احسنات ي كفة ،والسيئات ي اأخرى:

[الزلزلة.]8-6/

وبعد اميزان يكون الثواب والعقاب :
[القارعة.]٢٢-6/

فسبحان الرب العظيم  ،الذي خلق العرش العظيم ،وخلق اميزان العظيم ،وخلق كل
يء ي الدنيا بموازين مقدرة:

[ اأنعام . ] ٢٠١ /

فكل يء بميزان مقدر  ،ا يزيد وا ينقص  ،وا يتقدم وا يتأخر .
اخلق والتدبر ..وإنزال اماء ..وتقسيم اأرزاق ..والنمو والتكاثر ..واجبال والبحار  ..والسحب

والرياح..وكل يء ي خزائن اه:
[ احجر .] ١٢ /

واعلم أن حوض النبي ﷺ ي عرصات القيامة يمده ميزابان من الكوثر  ،الذي أعطاه إياه ربه ي

اجنة  ،فيرب منه كل من آمن به :

[ الكوثر.]٢/

وهذا احوض عظيم واسع كا بن مكة وبرى  ،ماؤه أشد بياض ًا من اللبن  ،وأحى من العسل ،

وأبرد من الثلج  ،وآنيته كعدد نجوم الساء  ،من رب منه ا يظمأ أبد ًا ،يرب منه امؤمنون  ،ويذاد

عنه كل من بدَ ل دينه.

٠9٠

عن عبد اه بن عمرو  قال :قال النبي ﷺ « :حوي مسرة شهر ماؤه أبيض من ال َلبن ورحه
الساء من رب منها فا يظمأ أبد ًا » متفق عليه(.)٢
أطيب من امسك وكيزانه كنجوم َ

واعلم وفقنا اه وإياك للفقه ي الدين أن هذه الدنيا نبذة من اآخرة ،مزج اه فيها اخر بالر،
واحق بالباطل ،امتحان ًا وابتا ًء للعباد ي هذه الدار ؛ ليعلم من يطيعه من يعصيه  :ﯿ
[ اأنبياء.] ٠5 /

أما اآخرة فإن اه  خلص فيها اخر كله  ،وجعله بحذافره ي اجنة  ،وخلص فيها الر

كله  ،وجعله بحذافره ي النار:

[ العنكبوت . ] 6٤ /

فسبحان املك احق  ،احكيم اخبر  ،الذي خلق الدنيا واآخرة  ،ثم أظهر لنا الدنيا  ،وأخفى

اآخرة  ،وقدَ م الدنيا  ،وأ َخر اآخرة  ،وجعل الدنيا دار زاد لآخرة.

فمن جاء باإيان واأعال الصاحة أكرمه اه باجنة  ،وأعد له من النعيم ما ا تدركه

العقول ،وا تعلمه النفوس:

[ السجدة . ] ٢٠ /

ومن كفر به أدخله النار ،وأعد له فيها عذاب ًا عظي ً
ا:

[ النساء . ] 56 /

واعلم رمك اه أن الناس حرون كلهم للحساب يوم القيامة.
واحر حران سوى احر اأول :
حر قبل قيام الساعة من أقطار اأرض إى بيت امقدس بعد البعث.
عن أي هريرة ري اه عنه عن النبي ﷺ قال  « :يـحر النَاس عى ثاث طرائق راغبن

راهبن  ،واثنان عى بعر  ،وثاثة عى بعر  ،وأربعة عى بعر  ،وعرة عى بعر  ،ويـحر

بق َيـتهم النَار تقيل معهم حيث قالوا  ،وتبيت معهم حيث باتوا  ،وتصبح معهم حيث أصبحوا ،
( )1متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )65٠9واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١١9١
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وتـمي معهم حيث أمسوا » متفق عليه (.)٢

ثم احر اأول بعد نفخة البعث والنشور حر عام جميع اخلق للحساب يوم القيامة:
[الكهف.]٤8-٤٠/

وأما احر الثاي فهو حر الكفار إى جهنم:
[ اأنفال . ] ٠6 /

وحر امؤمنن إى الراط اأول امنصوب عى متن جهنم:

[ مريم . ] ٠١ – ٠٢ /

ثم حر امؤمنن إى رهم :
[مريم.]86-85/

واعلم رمك اه أن اه  نور ا يراه أحد ي الدنيا ،أما ي اآخرة فإن امؤمنن يرونه  ،وا

حيطون به ؛ لكال عظمته وكريائه :

[ القيامة . ]١٠–١١/

أما الكفار فرونه ي امحر مع امؤمنن  ،ثم حتجب عنهم كا قال سبحانه:
[ امطففن. ]٢6–٢5/

اللهم ارزقنا لذة النظر إى وجهك الكريم يا أرحم الرامن.
واعلم أن من آمن باه ي الدنيا  ،ورآه ببصرته  ،أكرمه اه برؤيته يوم القيامة ببره ،ودخول

جنته  ،والفوز برضوانه  ،ومن كفر باه ي الدنيا  ،وعمي عنه ببصرته  ،حرمه اه يوم
القيامة من رؤيته  ،ودخول جنته  ،وأدخله ناره:

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )65١١واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١86٢
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[ السجدة . ] ١٠ – ٢8 /

اللهم إنا نسألك اجنة وما قرب إليها من قول وعمل ،ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من

قول وعمل.

واعلم رمك اه أن الشهادة بأن اه هو احق امبن هي أ ّم الشهادات وأصلها ،فهي شهادة

بأن اه هو احق  ..وأساؤه كلها هو حق  ..وصفاته كلها حق ..وأفعاله كلها حق..
وأحكامه كلها حق  ..وأقداره كلها حق  ..وخلقه كله حق  ..وأمره كله حق  ..ووعده كله

حق  ..ووعيده كله حق  ..وكتبه كلها حق  ..ورسله كلهم حق :

[طه.]٢٢٤/

فسبحان املك احق ا إله إا هو :
[يونس.]32/

واعلم أن باب اإيان مفتاحه التدبر والنظر :

[اأنبياء.]٠١-٠٠/

فانظر رمك اه ي ملكوت ربك  ،لتزداد عل ً
ا وتوحيد ًا  ،وإيان ًا ويقين ًا :
[ اأعراف .] ٢85 /

إذا فهمت هذا  ،فاعلم رمنا اه وإياك أن اخاق العليم خلق من أجلك ثاث دور،

وأربعة مواطن  ،ومسة أحوال.

فآمن هن وما فيهن من خلق وأمر  ،وحياة وموت  ،وتقدير وتدبر  ،ومشهود ومستور :
[آل عمران.]5٠/

أما الدور الثاث :
8٠٠

فدار الدنيا  ..ودار الرزخ ي القر  ..والدار اآخرة.
وأما امواطن اأربعة :
فأوها الدنيا  ..ثم الرزخ  ..ثم عرصة القيامة  ..ثم اجنة أو النار.
وأما اخمسة اأحوال :
فاأول :احال التي قبل دار الدنيا ،وهي حال النطفة اأمشاج.
الثاي :حالك ي الدنيا ،وهي حل اابتاء والعمل.
الثالث :حالك ي الرزخ  ،وهي حل اانتظار إى يوم القيامة.
الرابع  :حالك يوم القيامة ،وهي حل الفصل بن العباد.
اخامس :حالك ي دار اخلود ي اجنة أو النار  ،وهي دار القرار اأبدي ي النعيم أو
الشقاء.

فاعلم رمك اه ذلك كله ؛ لتكون عى بصرة من أمرك ،فا سمعته سوف تراه ،وما عملته
سوف تلقاه:

[ إبراهيم . ] 5١ /
[آل عمران . ]5٠ /
[ إبراهيم . ] ٤٢ /
[ اأعراف . ] ١٠ /

« ال َله َم اغفر ي خطيئتي وجهي  ،وإراي ي أمري  ،وما أنت أعلم به منِي  ،ال َله َم اغفر ي جدِ ي
وهزلـي،وخطئي وعمدي،وكل ذلك عندي  ،ال َله َم اغفر ي ما قدَ مت وما أ َخرت  ،وما أررت وما

أعلنت  ،وما أنت أعلم به منِي  ،أنت امقدِم وأنت امؤ ِخر  ،وأنت عى ك ِل يء قدير » متفق عليه(.)٢
( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )6٠98ومسلم برقم ( )١٠٢9واللفظ له.

8٠٢

اللهم إي أشهدك  ،وكفى بك شهيد ًا  ،أي أشهد أنك أنت اه ا إله إا أنت وحدك ا ريك
لك  ،وأشهد أن حمد ًا عبدك ورسولك  ،وأشهد أنك احق  ،ووعدك حق  ،ولقاؤك حق ،

واجنة حق  ،والنار حق  ،وحمد ﷺ حق  ،والنبيون حق  ،ودينك حق  ،وقولك حق  ،ا إله

غرك  ،وا رب سواك .

اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها  ،إنه ا يغفر الذنوب إا أنت  ،اللهم اسر عوراتنا  ،وآمن

روعاتنا  ،وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

امقالة  .XXIIIالواسع
قال اه تعاى:

[البقرة.]٢٢5/

8٠١

اه  هو الواسع احق ،ذو الطول وااقتدار ،واسع الكرم واإحسان ،واسع العلم واإحاطة،
واسع الرمة وامغفرة ،واسع الفضل واإنعام:

[ غافر . ] ٠ /

هو سبحانه الواسع الكريم  ،الذي وسع خلقه كلهم بالكفاية واإحسان ،الغني الذي وسع

غناه ميع عبيده ،الرازق الذي وسع رزقه ميع خلقه  ،وبيده مقاليد الفضل واإحسان
[ آل عمران . ] ٠٠ /

واإنعام:

وهو سبحانه الواسع العليم  ،الذي وسع علمه كل يء ،وأحاط بكل يء عل ً
ا ،فا خفى

عليه مثقال ذرة ي ملكه الواسع:
[ طه . ] 98 /

وهو سبحانه واسع امغفرة ،الذي يغفر لكل من تاب وأناب مها بلغت ذنوبه وخطاياه:
[ النجم . ] ٠١ /

وهو  واسع العظمة واملك والسلطان:
[ البقرة . ] ١55 /

ا  ،وحك ً
فسبحان الواسع العظيم  ،الذي وسع كل يء رمة ومغفرة  ،وفضاً وعل ً
ا
وسلطان ًا.
وسعت أساؤه كل يء  ..ووسعت صفاته كل يء  ..ووسعت كلاته كل يء  ..ووسعت أفعاله

كل يء  ..ووسعت خزائنه كل يء :
[احجر.]١٢/

مع  إى امثل اأعى ميع اأساء احسنى  ،والصفات العى  ،فهو الكامل ي ذاته
وأسائه وصفاته وأفعاله وحده ا ريك له:
[الروم.]١٠-١6/

8٠٠

وهو الواسع الذي مع علمه وقدرته ومشيئته وإرادته كل كائن ي السموات واأرض  ،وكل

كائن ي الدنيا واآخرة  ،وكل ما كان  ،وما يكون  ،وما سيكون  ،من كبر وصغر ،وظاهر
وباطن ،وحي وميت  ،وناطق وصامت :

[ البقرة.]٢٢5/

الكل ملكه  ،والكل ي قبضته  ،والكل يشهد بتوحيده  ،والكل يسبح بحمده.
فسبحان من مع ذلك كله كتاب ًا ي اللوح امحفوظ:

[يس.]٢١/

ثم مع  اخليقة البرية كلها ي واحد جامع  ،جعله عبد ًا له  ،متذل ً
ا لعزته ،خاشع ًا
لعظمته ،قانت ًا له ،متصاغر ًا لكريائه.
مع ي هذا اإنسان ما كان وما يكون منه ي سابق علمه ،ومع فيه ما خرج منه من

مولود وكام  ،وأعال وأخاق.

ثم أظهر سبحانه ذلك كله  ،كل عى نوبته وأوليته من الدهر:
[ القمر . ] 5٠ – 5١ /

ومع سبحانه ميع ذرات الكون ي العام العلوي والسفي عى ذكره وتوحيده ،

وتسبيحه وتوحيده :

[ اإراء. ]٤٤/

َ
لتوى كل نفس ما كسبت:
ثم هو  جامع الناس ليوم ا ريب فيه ؛
[ آل عمران . ] 9 /

ثم هو جامعهم ي دار القرار ي اجنة والنار:

. ]9/

هو احق  جامع اخر كله بحذافره أوليائه ي اجنة:
[ السجدة . ] ٢٠ /

وهو جامع الر كله بحذافره أعدائه ي النار:
8٠٤

[ التغابن

[النساء.]٢٤٠/

ا ،ومغفرة وحل ً
فسبحان اه الواسع العليم الذي وسع كل يء رمة وعل ً
ا ،وقدرة

ومشيئة:

[ يونس . ] 6٢ /

هو الواسع احكيم ،رب كل يء ومليكه ،خالق كل يء ومبدعه ،احي القيوم القائم

عى كل يء ،امحيط بكل يء ،الذي بيده خزائن كل يء:

[ هود . ] ٢١٠ /

فسبحان من وسع سمعه ميع اأصوات ،ووسع بره ميع الذرات ،ووسع علمه ميع

امخلوقات ،وقهر بقوته ميع القوات ،ا إله غره ،وا رب سواه:

[احر.]١٤-١٠/

ووسع عليهم ي
وسع عى عباده ي أرزاقهم ومساكنهم َ ،
هو سبحانه الواسع احق الذي َ

دينهم فلم يكلفهم إا وسعهم:
[ البقرة . ] ١86 /

وهو سبحانه واسع اأجر والثواب :

[ البقرة . ] ١6٢ /

وهو سبحانه واسع املك الذي يؤتيه من يشاء ،وينزعه من يشاء:
[ البقرة . ] ١٤٠ /

 التعبد ه  باسمه الواسع :

اعلم وفقك اه ما حبه ويرضاه أن الواسع احق  له اأساء احسنى  ،والصفات العى ،

وله امثل اأعى  ،وله امحامد كلها  ،وله الثناء احسن كله:
8٠5

[ طه . ] 8 /

وإذا عرفت أن ربك واسع عليم  ،فامل نفسك عى أحسن الصفات وأوسعها خر ًا  ،وأنفق

ما آتاك اه من فضله ي مرضاته يؤتك أضعافه :

[ البقرة . ] ١٤5 /

واعلم أنك لن تستطيع أن تسع الناس بالك  ،فسعهم بأخاقك احسنة  ،حبك اه  ،وحبك
أهل الساء واأرض :

[آل عمران.]٢٠٤-٢٠٠/

وعن عبد اه بن عمرو  قال  :قال رسول اه ﷺ  «:إ َن من خياركم أحاسنكم أخاق ًا »

متفق عليه (.)٢

ومن أعظم اأخاق التي حبها اه رمة الناس ،والرفق هم ،وإكرام أرافهم ،واإحسان

إى فقرائهم ،واحلم عى سفيههم ،ودعوهم إى اخر ،والنصح هم ،وحب امؤمنن

منهم:

[ آل عمران . ] ٢٢٠ /
واسأل اه أن يرزقك حسن اخلق :
[آل عمران.]٢59/

وقد أرسل اه رسوله حمد ًا ﷺ بأحسن اأديان،وأحسن اأخاق،وأحسن اأعال،فا َتبعه ي دينه،

وأخاقه  ،وأقواله  ،وأفعاله  ،حمل صفاته التي وصفه ها ربه بقوله:
[القلم. ]٤/

واعبد ربك الكريم العظيم بكل ما حبه ويرضاه  ،من اأقوال واأفعال الظاهرة والباطنة ،
( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٠559واللفظ له ،ومسلم برقم (. )١٠١٢

8٠6

يكرمك بجميع أنواع الثواب يوم القيامة.
وترع إى ربك الواسع العليم الذي بيده مقاليد اأمور أن يفتح لك من أبواب اخر ما

يرضيه عنك  ،وأن يغلق عنك من أبواب الر ما ينجيك من عقابه  ،فخزائن كل يء عنده :
[ احجر.]١٢/

وأكث ر من التدبر والتفكر ي آيات ربك العظيمة  ،وملكه الواسع  ،ثم أتبع العرة بالعمل
امحبوب إليه  ،من الذكر والعبادة  ،والعمل برعه  ،والدعوة إليه  ،وتعليم أحكام دينه:
[ آل عمران .] ٠9 /

وامع بن العلم والعمل ،فالعلم با عمل كشجر با ثمر ،وثمرة العلم احق العمل احق مع

اخشية والقنوت :

[ الزمر.]9/

وسبح بحمد ربك العظيم ،وسبح باسم ربك اأعى:

[ اإنسان . ] ١6 – ١5 /

واعلم أن شأن اه عظيم ،وأساؤه وصفاته احسنى ا حيط ها العقول ،وجاله وجروته

وعظمته وكرياؤه تعجز عن إدراك كنهها اأفهام ،وآاؤه ونعمه وإحسانه ا تعد وا

حى.

فسبحه كثر ًا ..وامده كثر ًا ..واستغفره كثر ًا ..واذكره كثر ًا:
[اأحزاب. ] ٤٤ – ٤٢/
[ النمل . ] ٢9 /
[ الشعراء . ] 85 – 8٠ /
8٠٠

«ال َله َم لك أسلمت  ،وبك آمنت  ،وعليك توكَلت  ،وإليك خاصمت  ،وبك حاكمت ،
فاغفر ي ما قدَ مت وما أ َخرت  ،وأررت وأعلنت  ،وما أنت أعلم به منِي  ،ا إله إ َا أنت»

متفق عليه (.)٢

اللهم إي أسألك فواتح اخر وخوامه وجوامعه  ،وأوله وآخره  ،وظاهره وباطنه ،

والدرجات العى من اجنة يا واسع الرمة وامغفرة والعطاء  ،اللهم يا من رمته وسعت

كل يء  ،أسألك خر الدعاء،وخر امسألة  ،وخر الفاح  ،وخر العمل  ،وخر الثواب ،
وخر احياة  ،وخر امات  ،وخر امقام  ،يا واسع الفضل وامغفرة.

امحيط
قال اه تعاى:

[ النساء . ] ٢١6 /

اه  هو امل ك الذي له ملك السموات واأرض وما فيهن ،امحيط بكل يء ،الذي
أحاط باأشياء كلها ي العام العلوي ،والعام السفي.

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٠٤٤١واللفظ له ،ومسلم برقم (. )٠69

8٠8

وهو سبحانه امحيط الذي أحاط بره بجميع امخلوقات ،وأحاط سمعه بجميع

امسموعات ،وأحاط علمه بجميع امعلومات ،ونفذت مشيئته وقدرته ي ميع
اموجودات ،ووسعت رمته أهل اأرض والسموات ،ودانت لعظمته ميع امخلوقات:
[ النساء . ] ٢١6 /

وهو سبحانه العي العظيم  ،الذي أحاط بكل يء خلقا ،وأحاط بكل يء أمرا ،وأحاط

بكل يء قدرة  ،وأحاط بكل يء علا:

[ الطاق . ] ٢١ /

وهو سبحانه العي الكبر  ،الذي أحاط بالعام كله ،أوله وآخره ،وظاهره وباطنه ،وأعاه

وأسفله ،وكبره وصغره:

[ احديد . ] ٠ /

وهو  امحيط الذي أحاط بكل حيط ي العام العلوي والسفي ،وأحاط بكل ذرة ي
الدنيا واآخرة:

[ فصلت . ] 5٤ /

وهو سبحانه الكريم الذي أحاط ميع خلقه بالنعم والعافية ،وأحاطهم باأمن والدين ،فا

أحد أكرم منه  ،وا أحد أقوى منه  ،وا أحد أعظم منه:
[غافر. ]65/

فسبحان املك احق  ،امحيط بكل يء ،امحيط بالسموات واأرض ،امحيط باأبد

واأمد  ،امحيط بامكان والزمان  ،امحيط باأوائل واأواخر  ،والظواهر والبواطن،
واأقوال واأفعال ،واجهر والر:

[املك. ]٢٤–٢٠/

وسبحان الرب العظيم الذي خلق املك واملكوت  ،وأحاط بعالـم الغيب والشهادة.
خلق السموات واأرض ،ومأ السموات با ا يعلمه وا حصيه إا هو من امائكة التي تسبح

بحمده  ،وتشهد بتوحيده  ،وتطيع أمره  ،ومأ اأرض با ا يعلمه وا حصيه إا هو من أنواع
اجادات  ،والنباتات  ،واحيوانات  ،والذرات  ،واإنس  ،واجن.

ثم أحاط اجبار كل أرض با فوقها إى اأرض السابعة العليا ،ثم أحاط اأرض العليا بالساء
8٠9

اأوى الدنيا ،وأحاط الساء اأوى بالثانية ..وهكذا إى الساء السابعة:
[ اأنبياء . ] ٠٠ /

ثم أحاط سبحانه السموات واأرض بالكري:
[ البقرة . ] ١55 /

ثم أحاط الكري الكريم بالعرش العظيم  ،الذي أحاط بجميع امخلوقات ي العام العلوي

والسفي:

[النمل. ]١6/

والسموات واأرض بالنسبة للكري كحلقة ملقاة ي أرض فاة  ،والكري بالنسبة للعرش

كحلقة ملقاة ي أرض فاة  ،والكل ي يد اجبار  أصغر من اخردلة ي يد اإنسان :
[الزمر.]6٠/

فسبحان الكبر امتعال  ،الذي خلق كل يء فقدَ ره تقديرا ،وأحاط بكل يء حيط  ،وله
احمد ي اأوى واآخرة:

[اجاثية.]٠٠–٠6/

واه  ذو العظمة والكرياء  ،والعزة واجروت  ،قد استوى عى العرش الكريم بأعظم
الصفات وهي الرمة  ،كا قال سبحانه :

[ طه . ] 5 /

فسبحان الرب العظيم الذي استوى عى العرش العظيم  ،وأحاط بكل حيط  ..يفعل ما

يشاء ..وحكم ما يريد ..خلق ويرزق ..ويأمر وينهى  ..ويعز ويذل ..وحيي ويميت  ..ا
راد لقضائه..وامعقب حكمه  ..وا يعزب عنه مثقال ذرة ي ملكه العظيم:

[ اأعراف . ] 5٤ /

واعلم ع َلمك اه من علمه أن هذه امخلوقات العظيمة  ،والتدبرات العجيبة ي الساء واأرض ،

لكل واحد منها يومه وساعته ودقائقه  ،ولكل خلوق أيامه وأسابيعه وشهوره وأعوامه وقرونه ،يقع
8٢٠

فيها حوادث ا حصيها إا اه  ،من اأعال ،والتسبيح  ،والتحميد  ،واحياة  ،واموت  ،منها ما

نبره  ،وأكثرها ا نبره.

والكل يسبح بحمد ربه  ،ويشهد له بالوحدانية  ،والكل أحاط به امحيط سبحانه  ،الذي

أحاط بكل يء :
[ النساء . ] ٢١6 /

وأعظم تلك امخلوقات العظيمة  ،وأوسعها وأكثرها عبادات هم امائكة الذين مأ اه هم
السموات العى  ،وملة العرش امقربن ،فهؤاء كلهم عباداهم لرهم رمدية أبد ًا:
[فاطر.]٢٠-٢5/

واه  هو املك الغني عن ميع خلقه ،وكلهم فقراء إليه ي خلقهم وتدبرهم وأرزاقهم:
[فاطر. ]٢5/

وميع ما ي الكون من امخلوقات تعبد رها  ،وتسبح بحمده  ،وتشهد بتوحيده  ،ومن شذ
من البر عن عبادته فامائكة الكرام ا يسأمون من عبادته :
ﯹ

[فصلت.]٠8/

فسبحان الكريم الذي أنعم علينا بنعم كثرة ا حيط ها إا هو ،وأكرمنا بالدين احق الذي
يرى به عنا ،وفرض علينا أواً مسن صاة ي اليوم والليلة  ،ثم خفف الكريم الرحيم
عددهن من مسن إى مس صلوات ،وأعطى اأجر كام ً
ا عى اخمسن من فضله :
[آل عمران.]٠٤-٠٠/

وجعل كل حسنة بعر أمثاها  ،إى سبعائة ضعف  ،إى أضعاف مضاعفة ا يعلمها إا
هو ،والسيئة بمثلها ويمحوها بالتوبة أو بعفوه:

[ اأنعام . ] ٢6٠ /

واعلم أن من علت منا مته  ،سارع إى مرضاة ربه بأداء الفرائض  ،وتكثر النوافل من ميع
8٢٢

الطاعات  ،واجتناب امنهيات :
[احديد.]١٢/

وعى قدر امسارعة وامسابقة إى الطاعات تكون الكرامات واهبات  ،وعى قدر

الغفلة والبطالة تكون اخسارة والعقوبات:

[يونس . ] ٢٠8 /

وعرفنا هم  ،وأرانا إياهم  ،وأخرنا
فسبحان الكريم الرحيم بعباده  ،الذي خلق امسبحن َ
بدوام تسبيحهم ،لنقتدي هم ،ونسبح بحمده معهم:
ﭩ

[ احج . ] ٢8 /

هو اه  امحيط الذي أحاط بكل يء  ،وأحى كل يء من الذرات  ،والذوات ،

واأعداد  ،واأحوال  ،واآجال  ،واأرزاق  ،واأنفاس  ،واحركات  ،واأقوال  ،واأفعال ،
وما ي القلوب  ،وما ي الغيوب :
[فصلت.]5٤-5٠/

وهو سبحانه امحيط الذي أحى كل يء خلق ًا وأمر ًا  ،عدد ًا وقدر ًا  ،عل ً
ا وعم ً
ا.
يعلم مثاقيل اجبال  ..ومكاييل البحار  ..وعدد ذرات الرمال  ..وعدد ورق اأشجار ..
وعدد الطر واحيوان  ..وعدد اإنس واجان وامائكة  ..وأحى تسبيحها وأنفاسها وما

خرج منها :

[يس. ]٢١/

أوجد سبحانه العدد وجود ًا ا منتهى له وا آخر  ،وجعله ي الدنيا آية عى بقاء ما له أول
وا آخر له  ،وهي الدار اآخرة.

فسبحان من أحى ميع امخلوقات بإحصاء واحد  ،وحسبها بحساب واحد  ،ويعلم
8٢١

كل يء بعلم واحد  ،وأحى ميع امخلوقات ملة وتفصي ً
ا:
[اأنعام. ]6١-6٢/

واه  أساؤه ا حى  ،وصفاته ا حى  ،ونعمه احى .

ومن أحى من أسائه تسعة وتسعن اس ً
ا دخل اجنة.

وإحصاؤها هو معرفتها  ،وتوحيد اه ها  ،والتعبد ه ها  ،ودعاء اه ها.

عن أي هريرة  أن رسول اه ﷺ قال « :ه تسعة وتسعون اس ً
ا من حفظها دخل اجنَة ،
وإ َن اه وتر حب الوتر » متفق عليه(.)٢

فيجب علينا تعلم أساء اه احسنى،لندعوه ها  ،ونتعبد ه ها بااتصاف با يليق بالعبد
منها :

[اأعراف. ]٢8٠/

واعلم أنك إن كنت تعلم أن اه حيط بكل خلوق  ،وحِ كامك وأفعالك وأنفاسك ،
وا يدع شيئ ًا إا أحصاه عليك  ،ويراقبك حتى كأنه ليس ينظر أحد سواك ،فلاذا ا تـجل

نظره إليك ؟ وا هاب رقابته عليك ؟ وا تستحي من مشاهدته لك؟ :

[احج.]٠٠/

واعلم أن أنفاس العباد معدودة  ،وكل نفس خرج من غر ذكر اه فهو ميت  ،فاذكره واعبده

با رعه رسوله ﷺ :

[ مريم.]65 /

 التعبد ه  باسمه امحيط :

اعلم أن اه  هو املك احق  ،الذي له اأساء احسنى  ،والصفات العى ،وامثل

اأعى :

[ طه . ] 8 /

( )1متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم (  )6٤٢٠ومسلم برقم (.)١6٠٠

8٢٠

هو املك امحيط بكل ملك  ..القوي امحيط بكل قوي  ..الكبر امحيط بكل كبر ..
العزيز امحيط بكل عزيز  ..العليم امحيط بكل عليم ..الغني امحيط بكل غني.

فسبحان الرب امحيط بجميع أكناف الع ام ،وميع ذرات العام ،امحيط بجميع

أنفاس وني ات وحركات وأقوال وأعال اخائق كلها ي آن واحد:
[ الطاق . ] ٢١ /

فعليك رمك اه بمواظبة التفكر  ،وزيادة التدبر ؛ لتعرف الكبر حق ًا  ،والعظيم حق ًا ،واملك حق ًا،
وامحيط حق ًا  ،الذي أحاط باملكوت كله حواً وقوة  ،وعل ً
ا ومشيئة ،وأحاط بكل إحاطة ظاهرة

أو باطنة  ،كبرة أو صغرة :

[اأنعام.]٢٠٤/

ومن هذه أساؤه  ،وهذه صفاته  ،وهذه أفعاله  ،وهذا ملكه  ،وتلك خزائنه  ،هو الذي
يستحق العبادة وحده ا ريك له :
[اأنعام.]٢٠٠-٢٠١/

فعليك بااستسام له ..واحياء منه ..والترؤ من احول والقوة له ..واخروج إى اه من
معاي النفس عند النعمة والكرامة والطاعة.
فإنا كانت لك منه بإذنه وفضله وعونه:

[ النور . ] ١٢ /

واحرص أن تكون حيط ًا بأنواع الر واخر واإحسان من الفرائض والسنن  ،واجتنب

امعاي والبدع  ،وعليك بالصر عى الباء  ،والرضا بالقضاء  ،والشكر ه عى النعاء ؛
لتسعد ي الدنيا واآخرة:

[ النحل. ]9٠/

وأكثر من التوبة وااستغفار ما تعلمه من الذنوب وما ا تعلمه:
8٢٤

[ النساء . ] ٢٢٠ /

وإياك وااعراض عى أقدار ربك العليم امحيط بكل يء ،وا تترم من أي مكروه

قدَ ره  ،وا حزن عى أي أمر من الدنيا منعه :

[ احديد.]١٠-١١/

وإذا وقع مكروه فقل  :قدَ ر اه وما شاء فعل ،وإذا م يقع ما حب  ،فاعلم أنه م يقدره
العليم اخبر ،ولو كان خر ًا لقدره :
[ التوبة . ] 5٢ /

وعن أي هريرة  قال :قال رسول اه ﷺ « :امؤمن القوي خر وأحب إى اه من امؤمن

الضعيف  ،وي كل خر  ،احرص عى ما ينفعك  ،واستعن باه وا تعجز  ،وإن أصابك يء
َ

فا تقل  :لو أ ِي فعلت كان كذا وكذا  ،ولكن قل :قدر اه وما شاء فعل » أخرجه مسلم (.)٢

وعليك باحنيفية السمحة ي ميع أمورك ،ومازمة السنة ي أقوالك وأعالك ،ومصاحبة

اأيام والشهور واأعوام باأعال الصاحة ابتغاء مرضاة اه :

[ اأنعام.]٢6٠-٢6١/

واعلم أن احق سبحانه يكون للعبد ي حياته وبعد موته  ،كا كان العبد لربه بعد بعثه من

نومه.

فإن كنت ي الدنيا لربك عابد ًا ،وحرماته معظ ً
ا ،وإى ما حبه ويرضاه مسارع ًا ،كان اه ي اآخرة
لوجهك مكرم ًا ،ولشأنك معظ ً
ا ،وإى مرتك بالنعيم مسارع ًا:
[الرمن. ]6٠/

ومن أحسن أحسن اه إليه وزاده :

[ يونس.]١6/

( )1أخرجه مسلم برقم (.)١66٤

8٢5

واعلم أن نعم اه عى العباد كثرة ا حى ،وا حاط بجملتها فض ً
ا عن آحادها :
[النحل.]5٠-5١/

فاشكر اه عى كل نعمة أنعم اه ها عليك ،واستغفر عن التقصر ي كل عمل صالح:
[ إبراهيم . ] ٠٤ /

واعلم أن أعظم ما يستعن به العبد عى الذكر  ،والعمل الصالح  ،ومدافعة الغفلة
مراعاة اأوقات قبل فواها ،وشغلها بفعل ما رعه اه ورسوله من ا لفرائض

والنوافل :

[ احجر . ] 99 – 98 /

وإياك وإضاعة اأوقات  ،والتسويف  ،والتمني  ،والراخي  ،واانتظار.
فهذه كلها جنود إبليس التي صاد ها أكثر اخلق:
[ سبأ . ] ١٠ /

واعلم أن اه كا يقلب الليل والنهار  ،كذلك يقلب اأنفاس بخواطر القلوب ،ففكر واعمل

با حبه اه ورسوله تفلح:

[ اأعراف . ] ١٠5 /
[ اأعراف . ] ١٠ /

[ البقرة . ] ١86 /

8٢6

« ال َلهـ َـم إ ِي أعــوذ بــك مــن زوال نعمتــك  ،وح ـول عافيتــك  ،وفجــاءة نقمتــك ،وميــع ســخطك »

أخرجه مسلم (.)٢

اللهــم ي ــا حيط ـ ًا باأوائ ــل واأواخ ــر  ،ي ــا عل ــي ً
ا ب ــالظواهر والب ــواطن  ،ي ــا س ــميع ًا للمن ــادي
وامناجي  ،يا بصر ًا بالشاهد والغائب .

أســألك موجبــات رمتــك  ،وعــزائم مغفرتــك  ،والغنيمــة مــن كــل بــر  ،والســامة مــن كــل إثــم ،
والفوز باجنة  ،والنجاة من النار .
اللهم ا تدع لنا ذنب ًا إا غفرته،وا م ًا إا فرجته  ،وا كرب ًا إا نفسته  ،وا ر ًا إا كشفته ،
وا ضااً إا هديته  ،برمتك يا أرحم الرامن .

امقالة .XXIVاحسيب ..احاسب
قال اه تعاى:

[ النساء . ] 86 /

وقال اه تعاى:
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١٠٠9

8٢٠

[ اأنبياء . ] ٤٠ /

اه  هو احسيب احق ،ذو الرف وامجد ،والعزة واجروت  ،والعظمة والسؤدد،
واجال والكرياء ،له اأساء احسنى والصفات العى ،وليس كمثله يء:

[ اإخاص . ] ٤ – ٢ /

وهو سبحانه احسيب احق  ،العام بمقادير احسنات والسيئات  ،وأنواع الطاعات

وامعاي  ،امحيط بمواقع اأقوال  ،واأعال  ،واأرزاق  ،وأعدادها ،وأنواعها ،

وأجناسها:

[ النساء . ] 86 /

وهو سبحانه احاسب الكاي عباده ،الذي ا غنى هم عنه أبد ًا ،فهو خالقهم  ،ورازقهم ،
وكافيهم ي الدنيا واآخرة :

[الزمر.]٠6/

وهو سبحانه احاسب احافظ أعال خلقه كلهم ،احسيب الذي أحى ميع أقوال العباد

وأفعاهم ،وميع حركاهم وسكناهم.

فكلها حسوبة عنده ،ا يضيع منها يء ،وا يزاد عليها يء ،ثم جازي ها العباد يوم
القيامة عداً وفضاً ،با ظلم وا بخس وا نقص:
[ اأنبياء . ] ٤٠ /

واه  ريع احساب  ،بل هو أرع احاسبن  ،فإذا رجع العباد إليه يوم القيامة حاسبهم
ي أرع وقت  ،وحاسبهم ميع ًا ي وقت واحد  ،كا يرزقهم ميع ًا ي الدنيا ي وقت

واحد:

[اأنعام.]6١-6٢/

فسبحان املك احق  ،الذي خلق ميع اخلق ،وأحى أعدادهم ،وساق إليهم أرزاقهم ،وحسب
أقواهم وأعاهم:

8٢8

[يس. ]٢١/

وسبحان القوي القادر الذي ا يعجزه يء  ،وحساب اخائق كلهم سهل عليه  ،فكا أن

خلقهم وبعثهم كنفس واحدة  ،فكذلك رزقهم وحساهم كنفس واحدة :
[ لقان . ] ١8 /

واعلم أنه لن يفلت أحد من اموت  ،كا أنه لن يفلت أحد من احساب  ،كا أنه لن يفلت

أحد من العقاب  ،أو يـحرم من الثواب :

[ الغاشية . ] ١6 – ١5 /

فاخر لنفسك ما تسعد به :
[النساء.]٢٠٢/

واعلم أن احساب يوم القيامة من الرب الكريم لعباده مبني عى العدل والرمة

واإحسان ،ومن نوقش احساب هلك:

[ اانشقاق.] ٢١ – 6 /

وعن عائشة ري اه عنها أن رسول اه ﷺ قال  « :ليس أحد يـحاسب يوم القيامة إ َا هلك » فقلت :
يا رسول اه  ،أليس قد قال اه تعاى فأ َما مـن أوي كتابـه بيمينـه * فسـوف ي ـحاسب حسـاب ًا يسـر ًا

فق ــال رس ــول اه ﷺ « :إ َن ــا ذل ــك الع ــرض  ،ول ــيس أح ــد ين ــاقش احسـ ـاب ي ــوم القيام ــة إ َا ع ـ ِـذب »

متفق عليه (.)٢

 التعبد ه  باسمه احسيب :

اعلم رمك اه أن ربك هو احسيب احق ،الكاي عباده ميع ما أمهم من أمور دينهم

ودنياهم ،امير هم كل ما حتاجونه ،الدافع عنهم كل ما يكرهونه:

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )65٠٠واللفظ له ،ومسلم برقم (. )١8٠6

8٢9

[ يونس . ] ٢٠٠ /

رفك بعبادته  ،وخصك هدايته ،وأكرمك بطاعته  ،فالزم طاعته ي
واعلم أها امؤمن أن اه َ

ميع أحوالك  ،وأكثر من ذكره ي ميع أوقاتك:

[ اأنعام . ] ٢6٠ – ٢6١ /

وا تستكثر طاعتك له  ،فهو جاله وماله  ،وكال أسائه وصفاته  ،أحق من عبد،

وأحق من ذكر ،وأحق من شكر:
[ اأحزاب . ] ٤٠ – ٤٢ /

وا تعدد حسناتك  ،فإها مكتوبة حفوظة مضاعفة لك عند ربك:
[النساء.]٤٠/

وعدِ د سيئاتك  ،وتذكَرها  ،لتستغفر اه منها ،وتتوب إليه منها:
[احر.]٢9-٢8/

واحسب الساعات واأيام  ،وامأها باأعال التي حبها اه ويرضاها ،وحاسب نفسك قبل أن
حاسب،وانظرماقدمت وما أخرت :

[يونس.]٢٠6-٢٠5/

فالكل حسوب سراه يوم القيامة:
[ الزلزلة . ] 8 – 6 /

فسبحان احسيب الذي حفظ عى عباده كل ما عملوه من خر أو ر ،أو طاعة أو معصية،

وميز هم صالح العمل من فاسده ،وحسنه من قبيحه.

وعلم ما يستحقون من اجزاء ،ومقدار ما هم من الثواب والعقاب ،ثم يوفيهم ذلك بعد

رجوعهم إليه يوم القيامة:

8١٠

[ احج . ] 5٠ – 56 /

[ غافر. ] 8 – ٠/

[ آل عمران . ] ٢9٠ /

« ال َله َم اغفر ي ما قدَ مت وما أ َخرت  ،وما أررت وما أعلنت  ،وما أرفت  ،وما أنت أعلم
به منِي  ،أنت امقدِ م وأنت امؤ ِخر  ،ا إله إ َا أنت » أخرجه مسلم(.)٢

اللهم إنا نسألك اجنة وما قرب إليها من قول أوعمل ،ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من

قول أو عمل.

اللهم إنا نسألك من اخر كله عاجله وآجله  ،ونعوذ بك من الر كله عاجله وآجله.

اللهم أحسن عاقبتنا ي اأمور كلها  ،وأجرنا من خزي الدنيا  ،وعذاب اآخرة  ،برمتك يا أرحم
الرامن.

امقيت

قال اه تعاى:

[ النساء . ] 85 /

اه  هو امقيت احق خلقه أمعن ،الذي خلق اأقوات كلها ،وأوصل إى كل خلوق
ما يقتات به ،وأرسل إى امخلوقات أرزاقها:

[هود . ] 6 /

وهو سبحانه امقيت القائم عى ميع امخلوقات بالتدبر والتريف  ،امقيت الذي يعطي
( )1أخرجه مسلم برقم (. )٠٠٢

8١٢

كل خلوق من نبات  ،وحيوان  ،وطر  ،وإنسان  ،قوته عى مر اأوقات والدهور:
[اإراء.]٠٠/

فسبحان من يمد هذه اخائق ي كل وقت با جعله قوام ًا ها ،فإذا أراد موت يء منها
حبس عنه ما جعله مادة لبقائه من القوت  ،فات بإذن اه:

[ الروم . ] ٤٠ /

واه  هو امقيت الذي يملك خزائن اأقوات كلها وحده ا ريك له.
هو امقيت الذي يقوت اأجساد بالطعام والراب ..ويقوت العقول بالعلوم ..ويقوت

القلوب باإيان وفتوحات العلم  ..ويقوت اأرواح بدوام امشاهدة ولذيذ امؤانسة ..

ويقوت اأبدان بحسن العبادة.

فسبحان املك احق الذي قدَ ر ميع اأرزاق واآجال واأعال ي ملكه العظيم  ،وقدَ ر

أقوات أهل اأرض وما يصلح معايشهم من النبات واأشجار والثار وامنافع :

[القمر.]5٠-٤9/

وجعل سبحانه ي كل بلدة من امنافع والثار وامكاسب ما م جعله ي اأخرى ؛ لرتزق اخلق

بعضهم من بعض بالتجارة واأسفار من بلد إى بلد :

[النحل.]٢٤-٢٠/

فيحصل بسبب ذلك من امنافع وامصالح الدينية والدنيوية ما ا يعلمه إا اه العليم احكيم:
[اأعراف. ]٢٠/

فسبحان من خلق اإنسان من تراب ،وخلق أقواته ي اأرض بالقرب منه يأكل منها

حيث يشاء:

8١١

[ فصلت. ]٢٠ – 9/

وسبحان خالق كل يء ،امقيت لكل يء ،الذي خزائنه ملوءة بكل يء:
[ احجر .] ١٢ /

وسبحان الغني الذي له خزائن السموات واأرض ،ويعطي وا تنقص خزائنه مثقال ذرة :
[احج.]6٤/

وعن أي هريرة  أن رسول اه ﷺ قال « :يد اه مأى ا تغيضها نفقة س َحاء ال َليل والنَهار ،

الساء واأرض،فإنَه م يغض ما ي يده  ،وكان عرشه عى اماء،
وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق َ

وبيده اميزان خفض ويرفع » متفق عليه (.)٢

 التعبد ه  باسمه امقيت :

اعلم أن ربك الكريم هو امقيت احق الذي يرزق عباده ،ويواليهم بنعمه ،ويتفضل عليهم

بإحسانه ،الذي يبسط الرزق من يشاء ويقدر.

فاشكر امقيت الذي أكرمك بنعمه ،وأعانك عى طاعته ،وأعطاك اأجر الكثر عى العمل

القليل:

[ إبراهيم . ] ٠ /

وأحسن إى نفسك بحسن الطاعة مواك  ،وخالق الناس بخلق حسن  ،وادعهم إى اه  ،وأكرمهم

بالقول والفعل حبك اه  ،وحبك الناس :
[فصلت.]٠٤-٠٠/

وعن النعان بن بشر قال :قال رسول اه ﷺ « :مثل امؤمنن ى توا ِدهم وترامهم

السهرواح َمى»متفق عليه(.)٢
وتعاطفهم مثل اجسد إذا اشتكى منه عضوتداعى له سائراجسدب َ

واحفظ سمعك وبرك وقلبك من كل سوء:

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٤68٤واللفظ له ،ومسلم برقم (.)99١
( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم (  ، ) 6٠٢٢ومسلم برقم ( ، )١586واللفظ له.

8١٠

ﰀ

[ اإراء . ] ٠6 /

وكا أعطاك امقيت سبحانه من كل ط ِيب  ،فط ِيب نفسك له باإكثار من ذكره ومده،
وأنواع عبادته ،وأمر بامعروف  ،وانه عن امنكر  ،تكن من امفلحن:
[ آل عمران . ] ٢٠٤ /

وإذا كان اه هو احي امقيت وحده فاعبده وحده ا ريك له:
[ غافر . ] 65 /

[ إبراهيم . ] ٤٠ /

« ال َله َم أصلح ي ديني ا َلذي هو عصمة أمري  ،وأصلح ي دنياي ا َلتي فيها معاي  ،وأصلح ي
آخري ا َلتي فيها معادي  ،واجعل احياة زياد ًة ي ي ك ِل خر  ،واجعل اموت راح ًة ي من ك ِل

ر » أخرجه مسلم(.)١

اللهم يا مقيت اخائق كلها  ،يا واسع الرمة  ،يا باسط اليدين بالعطايا  ،أسألك عل ً
ا نافع ًا ،
ا متقب ً
وعم ً
ا  ،ورزق ًا حااً طيب ًا  ،يا عظيم العفو  ،يا واسع امغفرة  ،يا حسن التجاوز  ،اغفر
لنا وارمنا برمتك التي وسعت كل يء يا أرحم الرامن .

احفيظ ..احافظ

قال اه تعاى:

[ سبأ . ] ١٢ /

وقال اه تعاى:

[ احجر . ] 9 /

اه  هو احفيظ احق  ،الذي حفظ ميع ما خلقه  ،وأحاط علمه با أوجده  ،وحفظ عى
العباد أعاهم وجزاءها ،وحفظ أولياءه من الوقوع ي امهالك.

وهو سبحانه احي القيوم  ،احافظ جميع امخلوقات من ساء وأرض وما فيها  ،وما
عليها  ،وما بينها  ،لتبقى إى ما شاء اه  ،فا تزول وا ميد ،وا يسقط منها يء عى

يء:

( )١أخرجه مسلم برقم (.)١٠١٠

8١٤

[ البقرة .] ١55 /

فسبحان القوي العزيز الذي وسعت رمته كل يء :
[احج.]65/

وسبحان القوي القادر الذي يمسك السموات واأرض أن تزوا:

[ فاطر . ] ٤٢ /

وهو سبحانه احفيظ الذي حفظ كتابه العزيز من التحريف والتبديل والتغير مع كثرة
[احجر . ] 9 /
امحرفن وامبدلن :

فسبحان احافظ العظيم  ،الذي حفظ كل يء ي ملكه العظيم .

احفيظ الذي حفظ عى اخلق أقواهم وأعاهم ،ويعلم نياهم وما تك ّن صدورهم:
[هود . ] 5٠ /

هو احافظ احق الذي حفظ ميع أقوال العباد وأعاهم  ،ظاهرها وباطنها  ،رها وجهرها ،

وعلم بمقاديرها  ،ومقادير جزائها ،وحفظ ذلك كله وكتبه ي اللوح امحفوظ:
[ القمر. ] 5٠–5١/

وللحفيظ  حفظة من امائكة حفظون العباد  ،ويكتبون أعاهم :
[ اانفطار.]٢١-٢٠/

وللرب  حفظة من امائكة حفظون امخلوق ما ا يريد احفيظ احق كونه  ،وهو من
أمر اه:
[ الرعد . ] ٢٢ /

فسبحان احافظ جميع ما ي ملكه ،الذي حفظ خلقه ويكلؤهم وحرسهم ما يرهم،

وحفظهم ما ا يرضاه منهم:
[اأنبياء .]٤١/

واعلم أن حفظ اه لعباده نوعان :
8١5

اأول :حفظ عام جميع اخلق  ،يشرك فيه امؤمن والكافر  ،وسائر النبات واحيوان ،وهو حفظ
الذوات والنفوس التي خلقها اه بتيسر الطعام والراب واهواء  ،وهدايتهم إى ما يصلحهم من
رورات احياة،ودفع امكاره وامضارعنهم كاقال سبحانه:
[ سبأ. ]١٢/

الثاي :حفظ خاص أوليائه امؤمنن به  ،وذلك بحفظ إياهم وتوحيدهم من الشبه
امضلة  ،والفتن امهلكة  ،والشهوات امفسدة.

وحفظ جوارحهم وألسنتهم من الكبائر والفواحش وامحرمات  ..وحفظهم من أعدائهم من شياطن
اإنس واجن والنفس اأمارة بالسوء :

[فصلت.]٠١-٠٠/

واعلم أنه من حفظ اه بامتثال أوامره  ،واجتناب نواهيه  ،حفظه اه ي الدنيا واآخرة  ،فاحفظ اه

حفظك:

[ يوسف . ] 6٤ /

ومن حفظ حدود اه  ،وأدى حقوقه  ،فهو امؤمن الذي خي ربه بالغيب  ،فأطاعه ،

فري اه عنه  ،وأدخله اجنة:
[ ق .] ٠5 – ٠٢ /

واعلم أن أعظم حفظ م َن اه به عليك حفظ قلبك  ،وحراسة اإيان والدين عن الكفر ،والرك ،

والنفاق  ،والفتن  ،واأهواء  ،والبدع:
[ البقرة . ] ١٤٠ /

فسبحان املك العظيم الذي خلق هذا املك العظيم وتكفل بحفظه ،وأنزل القرآن العظيم ،
وتكفل بحفظه ،وهدى من حب لإيان  ،وتكفل بحفظه :
[اأنعام.]٢٠٠-٢٠١/

8١6

 التعبد ه  باسمه احفيظ :

اعلم رمك اه أن احفيظ  خلق اإنسان ي أحسن تقويم ،وهداه إى الراط امستقيم ،

ومن فضله ورمته أن خلق مائكة حفظة حفظ اإنسان من البايا واآفات وامضار ي كل
أحواله:
[اأنعام.]6٢ /

وأنت غفر اه لك  ،عبد اه الذي يتقلب ي نعمه الظاهرة والباطنة  ،وكريم كاءته  ،ومنيع حفظه
وحراسته ي دينك واستقامتك  ،وي نفسك وروحك  ،وي سمعك وبرك  ،وي فكرك
وعقلك ،وي قلبك وجسمك ،وي ميع حواسك الظاهرة  ،وميع حوائجك الباطنة  ،وي
ميع ما حب من اأموال واأواد ،فاشكره وأحسن عبادته:
[ لقان . ] ١٠ /

وا حسب َن احفظ كل احفظ من البايا واأمراض الظاهرة  ،فذلك فضل عظيم من ربك ،

ولكن احفظ اأكر  ،حفظ القلب والدين من الكفر  ،والرك  ،والنفاق  ،والبدع ،والشك ،
والشبه  ،واأهواء  ،والفتن :
[ النور.]١٢/

فامد ربك العظيم عى نعمه التي ا تعد وا حى ،وأحسن عبادته با جاء به رسوله ﷺ ،
وأخلص العمل كله له  ،فهو أهل أن يـعبد  ،وأهل أن يـحمد :
[مريم.]65/

فهو سبحانه الذي رح صدرك لإسام ،وحفظ ي قلبك اإيان ،وأعانك عى طاعته ،وحبب
إليك ما حبه ويرضاه ،وحباك با منعه سواك من أهل الكفر والنفاق ،وأسبغ عليك نعمه الظاهرة
والباطنة:
[ إبراهيم . ] ٠٤ /

واعلم أن احفيظ الذي حفظك حافظ أقوالك وأفعالك ،وسوف جازيك ها يوم القيامة:
8١٠

[ الزلزلة .] 8– 6 /

فلهذا وفقك اه ما حبه ويرضاه استقم كا أمرت  ،واعبد ربك  ،واصطر لعبادته  ،وداوم
عى شكره  ،واصر عى بائه  ،واحفظ حقوقه وحدوده  ،واجتنب حارمه وما يسخطه ،

تدر نعمه  ،وتستصحب حفظه  ،وتنال ثوابه  ،وتسلم من عقابه:
فبذلك تس ّ

[ إبراهيم . ] ٠ /

ومن أعظم ما جب عى امسلم حفظه هو الدين ،ومن أعظم ما جب عليه حفظه من
حقوق اه هو توحيده بأسائه وصفاته  ،وعبادته وحده ا ريك له:
[ الرعد . ] ٠6 /

ومن أعظم ما أمر اه بحفظه من الواجبات الصاة ،فمن حافظ عليها حفظه اه من عقابه،

وأدخله جنته:

[ البقرة . ] ١٠8 /

وما أمر اه بحفظه :السمع والبر والفؤاد:
ﰀ

[ اإراء . ] ٠6 /

واعلم رمك اه أن العبد كلا كان لدين اه أحفظ  ،كان حفظ اه له ي الدنيا واآخرة

أكمل وأتم وأدوم :

[فصلت.]٠١-٠٠/

وعــن ابــن عبــاس أنــه ركــب خلــف رســول اه ﷺ يوم ـ ًا فقــال لــه رســول اه ﷺ  « :يــا غــام إ ِي
مع ِلمــك كلــات :احفــظ اه حفظــك  ،احفــظ اه لــده لاهــك  ،وإذا ـسـ ألت فلتســأل اه  ،وإذا
استعنت فاستعن باه  ،واعلم أ َن اأ َمة لو اجتمعوا عى أن ينفعوك م ينفعـوك إ َا بيـء قـد كتبـه اه
لــك  ،ولــو اجتمعــوا عــى أن يرــوك م يرــوك إ َا بيــء قــد كتبــه اه علي ـك  ،رفعــت اأقــام ،

وج َفت الصحف » أخرجه أمد والرمذي (.)٢

فاحفظ سمعك فا تسمع به إا ما يري اه سبحانه ..واحفظ برك فا تنظر به إا إى ما

( )٢صحيح  /أخرجه أمد برقم ( ، )١669وأخرجه الرمذي برقم (.)١5٢6

8١8

يرضيه ..واحفظ قلبك أن يتعلق به غره ..واحفظ عقلك أن تستعمله فيا يغضبه ..واحفظ
ميع جوارحك فا ت تحرك إا با حبه ويرضاه من اأقوال واأعال الظاهرة والباطنة ،
واحفظ أوقاتك باستعاها فيا أمرك اه به :

[اأنعام.]٢6٠-٢6١/

وهذا يرى اه عنك ،ويذكرك فيمن عنده ،ويتقرب إليك أقرب كلا تقربت منه:
[ التوبة . ] ٢٠٠ /

وعن أي هريرة  قال  :قال رسول اه ﷺ « :يقول اه ع َز وج َل  :أنا عند ظ ِن عبدي ي  ،وأنا

معه إذا ذكري،فإن ذكري ي نفسه ذكرته ي نفي ،وإن ذكري ي مإ ذكرته ي مإ خر منهم ،
ي ذراع ًا تق َربت إليه باع ًا  ،وإن أتاي يمي
وإن تق َرب إ َ
ي بشر تق َربت إليه ذراع ًا  ،وإن تق َرب إ َ
أتيته هرول ًة » متفق عليه (.)١
واعلم أن من حفظه اه ي أمور دينه ودنياه  ،فإنه ا يضيع أبد ًا  ،ولو اجتمعت امخلوقات كلها
عى إضاعته:

[ يوسف. ]6٤/

فاستودع احفيظ  نفسك وأمانتك وأقوالك وأعالك  ،وميع ما ملك  ،وخواتيم أعالك ،
فا استودع شيئ ًا قط إا حفظه :

[التوبة.]٢٢٢/

وأكمـل لربك ما حب  ،يكمل لك يوم القيامة ما حب  ،واجتنب ما يكره  ،حفظك ما
تكره  ،فهو القائل :

[ البقرة.]٤٠-٤٠/
( )١متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( )٠٤٠5واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)١6٠5

8١9

أعاننا اه وإياك وميع امسلمن عى ذكره  ،وشكره  ،وحسن عبادته  ،وحفظ أمانته ،وأداء
ودائعه ،وما استودعنا من رائعه :
[ النساء . ] 58 /

[ اأعراف . ] ١٠ /
[آل عمران.]8/

« ال َله َم أعوذ برضاك من سخطك  ،وبمعافاتك من عقوبتك  ،وأعوذ بك منك ا أحِ ثنا ًء
عليك  ،أنت كا أثنيت عى نفسك » أخرجه مسلم (.)٢

اللهم يا حفيظ احفظ قلوبنا من الرك والنفاق  ،واحفظ ألسنتنا من الكذب  ،واحفظ أعيننا

من اخيانة  ،واحفظ أعالنا من الرياء  ،واحفظ أوقاتنا من اإضاعة  ،واحفظ جوارحنا من
امعاي  ،برمتك يا أرحم الرامن.

امقالة.XXV

الكاي

قال اه تعاى:
[ الزمر.]٠6/

اه  هو الكاي احق  ،القائم باخلق كله  ،القائم باأمر كله  ،القائم بالرزق كله ،القائم

باحفظ كله :

[ النساء . ] ٤5 /

وهو سبحانه الكاي عباده كل ما حتاجونه إليه  ،فهو وحده حافظهم ورازقهم  ،الذي يدبر

أمورهم  ،ويير مصاحهم  ،الذي يكفي عباده امهم  ،ويدفع عنهم امل ّم  ،الذي له خزائن
السموات واأرض:

[النساء.]٢٠٠-٢٠١/

وهو سبحانه الكاي احافظ عباده امؤمنن من كل مكروه ،الذي يدافع عنهم ،وهلك

أعداءهم :

[ احج.]٠8/

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )٢٠٠٠

8٠٠

وهو سبحانه الكاي الذي يقي عباده امؤمنن من كل ما يرهم .
فوقاهم ي الدنيا بإياهم وأعاهم الصاحة اأعال السيئة  ،ووقاهم ي اآخرة بإياهم
النار ،وأدخلهم اجنة ،ووقاهم سخطه وعذابه باإيان والعمل الصالح  ،ووقاهم برمته ي

اأمر بكوهم ي قبضة اليمن أن يكونوا ي القبضة اأخرى:

[ اإنسان .]٢١ –٢٢/

أما الكفار فليس هم من اه وعذابه من واق:

[

غافر. ]١١-١٢/

وكفاية اه لعباده نوعان :

اأوى :كفاية عامة جميع امخلوقات من اإنس واجن  ،وسائر احيوان ،فهو سبحانه
الكاي هم بكل ما حتاجونه .

فهو الذي قام بخلقهم  ،وإمدادهم  ،وحفظهم  ،وهدايتهم ما خلقوا من أجله ،وهيأ هم ما يغنيهم
ويكفيهم:

[ هود . ] 6 /

الثانية :كفاية خاصة لعباده امؤمنن ،فهو سبحانه كاي عباده امؤمنن به ،امتوكلن عليه،
العاملن بطاعته ،فمن توكل عى ربه حق التوكل كفاه ربه أمور دينه ودنياه ،وسدده ي

أقواله وأعاله ،وكفاه مه ،وكشف غمه ،ومع له رزقه:
[ الطاق . ] ٠ – ١ /

فسبحان كاي اخائق كلها ،الكاي كفاية خاصة من آمن به وتوكل عليه ،القوي الذي خذل كل من

عاداه:

[البقرة.]٢٠٠/

وهو سبحانه القوي الذي ينر أولياءه ،ويكفيهم ر أعدائه:
8٠٢

[ اأحزاب . ] ١5 /

اللهم اكفنا ر اأرار ،وكيد الفجار ،ور طوارق الليل والنهار.

 التعبد ه  باسمه الكاي :

اعلم رمك اه أن من توكل عى اه فهو حسبه ،فكن حسن الظن باه ،عظيم الرجاء فيا
عنده ،صادق التوكل عليه  ،يكفيك كل ما أمك:
[ النمل . ] ٠9 /

وافعل اأسباب التي أمرك اه ها ،وا تسبطئ كفاية اه إذا تأخرت ،فإن اه بالغ أمره قطع ًا  ،ي

الوقت الذي قدَ ره له:
[ الطاق . ] ٠ /

واعلم أن من اشتغل باه وأوامره عن نفسه كفاه اه مؤنة نفسه ،ومن اشتغل باه وأوامره عن الناس

كفاه اه مؤنة الناس :
[ التوبة.]٢١9/

ومن اشتغل بنفسه عن اه وأوامره وكله اه إى نفسه  ،فخر دنياه وآخرته  ،وم يأخذ إا ما قدَ ره اه

له :

[امنافقون.]9/

ومن اشتغل بالناس عن اه وأوامره وكله إليهم فأذ ّلوه  ،وأخر الناس صفقة من باع دينه بدنيا غره :
[اإراء.]٢8/

فتوكل عى الكاي احق وحده فبيده مقاليد اأمور كلها:

[ الزمر . ] ٠6 /

واسأل اه أن يكفيك كل هم وغم ،وكل ر وفتنة ،وكل ضالة وبدعة.
واسأله أن يغنيك بحاله عن حرامه  ،وبطاعته عن معصيته  ،وبفضله عمن سواه.
8٠١

واعلم أن من كان ي حاجة أخيه كان اه ي حاجته ،فانصح للخلق با ع َلمك اه من علم،
وانفعهم با أعطاك اه من مال ،واه ي عون العبد ما كان العبد ي عون أخيه:

[ امائدة . ] ١ /

واشكر ربك عى عطائه لك  ،وكفايته لك  ،وهدايتك لدينه.

عن أنس  أن رسول اه ﷺ كان إذا أوى إى فراشه قال  « :احمد اه ا َلذى أطعمنا

وسقانا وكفانا وآوانا  ،فكم م َن ا كاي له وا مؤوي » أخرجه مسلم(.)٢

[التوبة. ]٢١9/

« ال َله َم أصلح ي ديني ا َلذي هو عصمة أمري  ،وأصلح ي دنياي ا َلتي فيها معاي  ،وأصلح ي
آخري ا َلتي فيها معادي  ،واجعل احياة زياد ًة ي ي ك ِل خر  ،واجعل اموت راح ًة ي من ك ِل

ر » أخرجه مسلم (.)١

اللهم ألف بن قلوبنا  ،وأصلح ذات بيننا  ،واهدنا سبل السام  ،وأخرجنا من الظلات

إى النور  ،وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.

اللهم يا خالق اخائق كلها  ،ويا كاي امخلوقات كلها  ،نسألك موجبات رمتك ،

وعزائم مغفرتك  ،والفوز باجنة  ،والنجاة من النار.

اللهم إنا نسألك فعل اخرات  ،وترك امنكرات  ،وحب امساكن  ،وأن تغفر لنا وترمنا يا أرحم

الرامن .

اللهم يا من يكفي عن كل أحد  ،وا يكفي منه أحد  ،يا أحد من ا أحد له إا أنت  ،أغننا

بحالك عن حرامك  ،وبطاعتك عن معصيتك  ،وبفضلك عمن سواك  ،يا رب العامن.
قال اه تعاى:

امقطع 25011

الكفيل

[ النحل . ] 9٢ /

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١٠٢5

( )١أخرجه مسلم برقم (. )١٠١٠

8٠٠

اه  هو الكفيل القائم بأمر اخائق كلهم ،امتكفل بأرزاقهم وأقواهم ،وقضاء حوائجهم ،ورعاية
مصاحهم.

وهو سبحانه الكفيل احق  ،الذي كفل ميع اخلق من ميع الوجوه حفظ ًا ورزق ًا ،وقوت ًا
ووقاية ،وتعلي ً
ا وهداية  ،وغر ذلك من ألطافه وإحسانه:
[النحل.]5٤-5١/

فسبحان من تكفل بذلك كله للخليقة كلهم ،وضمنه هم ،وأظهر هم ما شاء منه ،وأخفى

هم ي اجنة ما هو أعظم منه:

[ السجدة . ] ٢٠ /

وهو سبحانه املك احق  ،الذي خلق اأرزاق وامرزوقن ،وخلق احاجات وامحتاجن ،

وهو رازق كل حي وحده ا ريك له ،الذي أوصل رزقه إى كل واحد من اإنس  ،واجن ،

واحيوان  ،والطر:

[ هود . ] 6 /

واعلم بأن اه  قد تكفل برزق وتربية ميع اخائق  ،وليس ي وسع واحد منهم أن يرزق نفسه
أبد ًا ،وإنا الرازق هو اه وحده  ،الذي عم برزقه ونعمه امؤمن والكافر ،واإنسان واحيوان  ،ومن

مات منهم جوع ًا أو عطش ًا فقد تم أجله ،واه  ا يقبض أحد ًا حتى يستوي رزقه الذي قسمه له،

فلن موت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها وخطاها:
[ امنافقون .]٢٢/

وهو سبحانه الصادق ي قيله ،الوي بعهده ،اأمن ي ضانه ،احفيظ ي كفالته  ،العظيم

إحسانه  ،الدائم بره :
[ غافر . ] 65/

 التعبد ه  باسمه الكفيل :

انظر رمك اه إى جاري الكرم والرمة واإحسان ي املك واملكوت ،لد الكفيل
8٠٤

احق تكفل بجميع ما يصلح عباده من أنواع النعم ،وتيسر اأمور ،ترى ذلك خلق ًا مشهود ًا،
وبساط ًا مدود ًا :
[ لقان.]١٠/

فجميع خلقه يأكلون من مائدة نعمه ،وينعمون بإحسانه وخره ،فكن كذلك مع نفسك  ،أعطها

حقها ،وخذ منها احق الواجب عليها  ،من ااستقامة عى أوامر اه ،وشكر امنعم عليها با ا

يـحى من النعم.

واسأل اه أن يعينك عى نفسك ،ويقيك رها :
[ يوسف . ] 5٠ /

وأ ِد ما ه عليك من حقوق ،وما للناس عليك من حقوق ،واستغفر اه من كل تقصر  ،فإن

ربك غفور رحيم :

[ النساء . ]٢٢٠/

واعلم أن اه تكفل بأرزاق اخلق كلهم ،وو َكل الشمس باإنارة ي العام كله ،وو َكلك بنر

اهداية ونور اإيان ي العام كله  ،فأ ِد اأمانة لربح وتنجو من اخسارة:

[ العر

. ] ٠– ٢ /

واعلم أن من صدق مع اه  ،وري به كفي ً
ا  ،ساقه إى ما حبه ويرضاه  ،وأعانه عى أداء

اأمانة  ،وير له اأمر من حيث ا حتسب:

[ الطاق – ١ /

. ]٠

[ آل عمران. ]8/
[ آل عمران /
. ] ٢٤٠

« ال َله َم أنت ر ِي  ،ا إله إ َا أنـت  ،خلقتنـي وأنـا عبـدك  ،وأنـا عـى عهـدك ووعـدك مـا اسـتطعت  ،أعـوذ
8٠5

ـي  ،وأبـوء لـك بـذنبي  ،فـاغفر ي فإ َنـه ا يغفـر الـذنوب إ َا
بك من ِ
ر ما صنعت  ،أبوء لـك بنعمتـك ع َ

أنت» أخرجه البخاري(.)٢

اللهم حبب إلينا اإيان  ،وزينه ي قلوبنا  ،وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان  ،واجعلنا من
الراشدين .

.XXV
امقالة I

قال اه تعاى:

الوكيل

[ الزمر . ] 6١ /

اه  هو الوكيل احق ،الذي توكل وتكفل بجميع أمور اخلق  ،ومعايشهم  ،ومصاحهم
ي العام العلوي والعام السفي:

[

النساء . ] ٢٠١ /

وهو سبحانه الوكيل القادر عى كل يء ،الذي ميع امخلوقات حت كفالته ووكالته ،

وتدبره وتريفه:

[الرعد.]١/

وهو سبحانه الوكيل الذي توكل وتكفل ببيان دينه وحفظه  ،وحفظ كتابه ،وحفظ امؤمنن
من الفتن التي تزيل إياهم ودينهم ودولتهم.

فسبحان املك احق  ،الذي كل اأمور موكولة إليه  ،القادر عى كل يء  ،الوي بإمامه  ،الوكيل
الذي تفرد بحفظ اخلق وكفايتهم  ،وأمرهم ميع ًا بيده  ،ا راد لقضائه  ،وا معقب حكمه:
[آل عمران.]١6/

واعلم رمك اه أن الوكيل له معنيان :

اأول :عام :فاه  هو الوكيل احق الذي تكفل بجميع أرزاق اخلق وأقواهم ،وتدبر
أمورهم  ،ورعاية مصاحهم  ،الوكيل عى ميع خلوقاته ي الساء واأرض :
[ الزمر . ] 6١ /

( )٢أخرجه البخاري برقم ( .)6٠٠6

8٠6

الثاي :خاص :فهو سبحانه الوكيل الكاي لكل مؤمن التجأ إليه  ،احافظ من اعتصم

به:

[ الطاق . ] ٠ /

فتوكل عى اه وحده  ،واخذه وكي ً
ا  ،يكن لك نصر ًا  ،وا تلتفت إى ما سواه:

[ الفرقان . ] 58 /

فسبحان الوكيل احق  ،القائم عى خلقه بالتدبر والتريف  ،واأرزاق واأقوات  ،والوقاية من
الرور واآفات  ،والنر واحفظ أوليائه.

واخلق كلهم ليس بأيدهم يء من اأمر ،بل عليهم امتثال اأمر؛ أهم كلهم عبيد  ،واأمر كله ه
وحده :

[ اأعراف.]5٤/

واعلم رمك اه أن ميع أنواع التدبر والتريف  ،ي العام العلوي والسفي  ،من آثار اسمه
الوكيل  ،وهي مبثوثة ي العام كله كغرها من صفات احق التي أوجدها ي العام  ،لرى اخلق

عظمة أسائه احسنى  ،وصفاته العى  ،فيعبدوه بمقتضاها:

[ الطاق ] ٢١ /

.

فانظر ي املك واملكوت  ،ترى ميع اخليقة ي قبضة اخالق احق  ،مستجيبة مشيئته

مرفة بتدبره  ،عى
 ،ومرعة إرادته  ،وخاضعة أمره  ،وجارية عى حكم تسخره َ ،
سنن قبضه وبسطه  ،إن أذن بيء كان ،وإن م يأذن به م يكن :

[اأعراف.]5٤/

والعبد امتوكل حق ًا  ،لصحة توحيده  ،وثبات يقينه  ،ا يرى إا اه رب كل يء  ،وا خاف
إا اه  ،وا يرجو سواه  ،حسبه اه وحده ي ميع أموره:
[التوبة. ]٢١9 /

وامؤمنون كلهم قد أخذوا من التوكل بقدر ما حصل هم من حقيقة اإيان وامشاهدة ،

ومن ذاق عرف  ،ومن عرف غرف  ،ومن أبر استبر .
8٠٠

وقد يشهد اللسان  ،والقلب غر ِ
مكذب  ،لكنه غر مشاهد وا حار:
[ ق . ] ٠٠ /

والشهادة احق هي ثمرة معرفة أساء اه احسنى  ،وصفاته العى  ،يعمر اه ها قلوب
أهل اإيان والتقوى  ،وها يتم مراد اه منهم  ،ومرادهم من اه:

[ امجادلة . ] ١١ /

واعلم يقين ًا جازم ًا أن من انقطع إى اه بالعبودية امحضة بالتفويض إليه  ،وصدق التوكل

عليه  ،والعمل برعه  ،ح َرم اجبار عى أعدائه من شياطن اإنس واجن  ،والبهائم
والظامن  ،وميع امؤذيات  ،أذاه حري ً
ا كوني ًا  ،كا حرم عى امؤمنن أذى امسلم
وغره بأمره الرعي:
[ الطاق . ] ٠ /

واعلم رمك اه أنه ا ينفع بالصفات إا بارئ الصفات ،فهو الوكيل احق عى اخلق ،

وصفاهم  ،ومعايشهم  ،فتوكل عليه يعطيك ويكفيك :

[ هود . ] 56 /

وحقيقة التوكل ااعتاد عى اه وحده ،وتفويض اأمور كلها إليه ،مع القيام باأسباب امروعة:
[ هود . ] ٢١٠ /

فسبحان الوكيل احق الذي كل العام العلوي  ،والعام السفي  ،ملكه وي قبضته  ،وكل ما

فيها مقهور بأمره  ،مستجيب مشيئته  ،مرع إرادته.

 التعبد ه  باسمه الوكيل :

التوكل عى اه وحده ،وتفويض اأمور كلها إليه ،وااعتاد عليه ي جلب النعاء ،ودفع

الراء ،من أعظم مقامات الدين التي جب إخاصها ه وحده.

والتوكل من أعظم أنواع العبادة ؛ ما ينشأ عنه من اأعال الصاحة  ،والنرة الظاهرة ،
8٠8

والثواب العظيم :

[النمل.]٠9/

فالتوكل عى اه هو اأصل جميع مقامات الدين ،ومنزلته من الدين كمنزلة الرأس من

اجسد ،ومنزلة القلب من البدن  ،فكا ا يقوم الرأس إا عى جسد  ،كذلك ا يقوم
اإيان وأعاله إا عى ساق التوكل عى اه:
[ امزمل.]9/

والتوكل الذي ينفع حصل للعبد بخمسة أمور هي:
التوحيد ..والزهد ..والتسليم ه ..وطاعة اه ي الر والعانية  ..وحسن الظن باه.
ومن توكل عى اه كفاه ووقاه ،وكان له فيا يصلحه وينفعه من حيث ا حتسب:
[ الطاق . ] ٠ – ١ /

وعامة امتوكل كتان احاجة ،وإظهار الغنى للناس ،وإخفاء امسكنة  ،وإن مسه الر،

ودوام ذكر اه بكل ميل ،ومده وشكره ي كل وقت وحال.

والتوكل عى اه درجات ،وأعاه وأكمله وأحسنه توكل اأنبياء والرسل واأولياء الصادقن ،وهو

التوكل عى اه مع اأخذ باأسباب التي هي سنة اه . 

فالداخل ي اأسباب بالسنة  ،اخارج عنها بالنية أفضل ؛ ما ي ذلك من اجمع بن السنة ،

وحقيقة التوكل.

فخذ باأسباب امروعة  ،وتوكل عى اه وحده  ،تنال أجرما مع ًا :
[ اأنفال . ] 6٢ /

والتوكل احق عى الوكيل احق أن يعلم العبد أن فعل اه ا يفعله غر اه  ،وأن كل يء بيده  ،وكل
يء حت تدبره ،م يرك ي حكمه أحد ًا :ﮱ
[يوسف.]6٠/

ويكمل التوكل برؤية الوكيل عى الدوام ،وترك اأماي ،والتسليم والرضا بفعل الوكيل،
8٠9

وعدم ااعراض عى يء كان  ،أو يء م يكن:

[ النساء 65 /

].

وباإيان تكون اهداية  ،وبالتوكل تكون الكفاية  ،وبصدق التوحيد يكون التوكل  ،ومن س َلم ه

أمره كله  ،كفاه اه أمره كله:

[ هود .] ٢١٠ /

واعلم أن لكل يء وقت وتقدير  ،والعمل للدنيا واآخرة مروع مطلوب  ،فاعمل  ،وتوكل ،
وا تستعجل ما تريد  ،فالوكيل يرى ما ا ترى  ،فتوكل عى الوكيل الذي بيده مقاليد اأمور:
[آل عمران.]٢6٠/

وكل امرئ مير ما خلق له  ،فاجتهد ي طاعة مواك  ،معتمد ًا عليه وحده  ،ومن عمل
اليوم عم ً
ا سيلقى غد ًا ثوابه أو عقابه.
واعلم رمك اه أن توكل العبد عى ربه نوعان :

اأول :توكل العبد عى ربه ي جلب امنافع الدنيوية ،ودفع امضار الدنيوية.

الثاي :التوكل عى اه ي حصول ما حبه ويرضاه من اإيان والتقوى والعمل الصالح ،

والدعوة إى اه ،واجهاد ي سبيله وغره ،والتوكل عليه ي دفع كل ما يكرهه اه من

اأقوال  ،واأعال  ،واأخاق التي يبغضها ،وبن النوعن من الفضل والثواب ما ا

حصيه إا اه  ،فمن توكل عى ربه ي النوع الثاي حق توكله  ،كفاه النوع اأول مام
الكفاية  ،ومن توكل عى اه ي اأول دون الثاي  ،كفاه أيض ًا  ،لكن ا تكون له عاقبة
التوكل عى اه فيا حبه اه ويرضاه.

فاعمل بطاعة اه  ،واستقم كا أمرت:

[ اأحزاب /

. ] ٤8

واعلم أن اه حب من توكل عليه  ،ويؤيده بتوفيقه وعونه ،فامض ما أمرك اه به ،وقدِ م اأحسن
8٤٠

عى احسن:

[ آل عمران . ] ٢59 /

واعلم أن من عرف اه بأسائه احسنى  ،وصفاته العى  ،وكَل إليه ميع أموره  ،وفوض إليه
[ الشورى . ] ٢٠ /

ميع شئونه:

وتوكل العباد عى اه عى قدر معرفتهم به ،وتوفيقهم للتوكل عليه عى قدر طاعتهم

له:

[اأنفال.]١9/

وعى قدر معرفة العباد بأساء اه وصفاته  ،وأفعاله وخزائنه  ،ووعده ووعيده  ،تكون

ثقتهم بضانه ،ورضاهم بكفالته ،فيسلمون أنفسهم إى رهم ي ميع أمورهم  ،وعى
قدر هذا التسليم جدون لذة اأنس ،وروح الكفاية والرعاية ،وتسريح أنفسهم من أذى

التعب والنصب  ،فيتفرغون لعبادة رهم ،ويسارعون ي شكر الوكيل سبحانه:
[ الزمر . ] 9 /

واعلم أن طاعة اه ورسوله فضل من الوكيل احق عليك  ،فاشكره عى ما حباك به من

اهداية ،وامده عى ما أعانك عليه من الطاعة:

[اجمعة-١/
.]٤

فسبحان الوكيل احق ،وما أعظم إحسانه ،يعطي اجزيل للمتوكل عليه ،ويثني باجميل
عى امفوض إليه ،وا يسأله عى ما أعطاه وكفاه عوض ًا وا قرض ًا.
بل يرزقه الوكيل ويعطيه من خزائنه با م خطر عى باله ؛ أنه الغني الكريم  ،الوكيل احق
الذي يعطيه من نعمه كثر ًا ،ويضاعف أجره كثر ًا ،وخزائنه كافية  ،وجنته وافية بكل ما حب:

8٤٢

[ البقرة . ] ١5 /

فا إله إا اه ما أعظم شأنه ،وما أعظم إحسانه إى خلقه وعباده.
هو اخالق احق ،الوكيل احق ،املك احق ،الكريم احق ،الذي له اأساء احسنى،

والصفات العى  ،وامثل اأعى.

خلق ما يشاء  ..ويأمر با يشاء  ..ويفعل ما يشاء  ..وهو الغفور الرحيم.
يطعم امخاليق  ..ويكشف الغم  ..ويزيل اهم  ..ويفرج الكرب  ..ويغني الفقر  ..وجر
الكسر  ..وحيي اميت  ..ويميت احي  ..ويصلح الفاسد  ..ويقبل التائب  ..ويغفر الذنوب

 ..ويسر العيوب  ..ويعدِ ل امائل  ..ويشفي السقيم  ..ويقي احاجة  ..ويسد الفاقة ..
وهدي الضال  ،ويؤ ِمن اخائف.
فا إله غره ،وا رب سواه:

[ اأنعام . ] ٢٠١ /

فاستقم رمك اه عى دينه  ،واستسلم أمره  ،وارض بقضائه  ،وفوض أمرك إليه  ،وسارع إى
طاعته  ،وسابق إى مغفرته  ،واحتسب ما تكره عنده وقل:
[التوبة. ] ٢١9/

واعلم أن الوكيل سبحانه قد وكَلك عى جوارحك  ،فاستعملها ي كل ما حبه اه ويرضاه

 ،فالوكيل سوف يسألك عن أداء هذه اأمانة:
ﰀ

[ اإراء . ] ٠6 /

واعلم أن الوكيل احق قد وكلك بنر الدين  ،وتعليم سننه وآدابه وأحكامه  ،فاعمل ها ،وادع

الناس إليها ،واصر عى ما أصابك ي سبيله  ،تنال من اأجر جزيله:
[ النحل . ] ٢١5 /
[ اممتحنة . ] ٤ /

8٤١

[يونس.]86–85/

« ال َله َم لك أسلمت  ،وبك آمنت  ،وعليك توكَلت  ،وإليك أنبت  ،وبك خاصمت  ،ال َله َم
إ ِي أعوذ بع َزتك ا إله إ َا أنت أن تض َلني  ،أنت احي ا َلذي ا يموت  ،واجن واإنس
يموتون » متفق عليه (.)٢
اللهم اجعلنا من توكل عليك فكفيته  ،واستهداك فهديته  ،واسرمك فرمته  ،واستنرك

فنرته  ،أنت حسبنا ونعم الوكيل.

اللهم يا حي يا قيوم برمتك أستغيث  ،أصلح ي شأي كله  ،وا تكلني إى نفي طرفة

عن.

اللهم كن ي مؤيد ًا ونصر ًا  ،وكن ي رؤوفا رحي ً
ا  ،يا خر امسئولن  ،يا أرحم
الرامن.
اللهم صل عى حمد وعى آل حمد  ،كا صليت عى إبراهيم وعى آل إبراهيم  ،إنك
ميد جيد.

امقالة .XXVIIالفتاح  ..الفاتح

قال اه تعاى:
وقال اه تعاى:

[ اأعراف . ] 89 /

اه  هو الفتَاح احق  ،الذي حكم بن عباده
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )٠٠8٠ومسلم برقم ( )١٠٢٠واللفظ له .

8٤٠

[سبأ.]١6/

باحق  ،ويقي بينهم بالعدل.
وهو سبحانه الفتاح القادر عى كل يء  ،الذي حكم ويقي فيهم با يريد  ،ويم ّن عى من شاء

منهم با يشاء ،ا راد لقضائه ،وا معقب حكمه:
[ فاطر . ] ١ /

وهو سبحانه الفتاح الذي يفتح لعباده أبواب اخر  ،والرزق  ،والعلم  ،والرمة  ،والعبادة ،
ويفتح امنغلق عليهم من أمورهم ،ويير امتعر عليهم ،ويفتح قلوهم وبصائرهم ،

ليبروا احق واهدى :
[اأنعام.]59/

وهو سبحانه الفتاح الذي حكم بن عباده ي الدنيا واآخرة ،ويفتح بينهم باحق والعدل.
فسبحان الفتاح العليم الذي يملك مفاتيح أبواب اخر والرزق والركة والعلم والرمة ي العام

كله :

[آل عمران.]١6/

واه سبحانه هو الفتاح القادر عى كل يء  ،القوي الذي ا يعجزه يء.
هو الفتاح الذي فتق السموات السبع  ،واأرضن السبع  ،وفتق السحاب بالغيث ،وفتق

اأرض بالنبات  ،وفلق احبة عن الشجرة.

وهو سبحانه الفتاح الذي فتح القلوب لإيان ،والعقول للعلم ،وفتح العن بالبر ،وفتح اأذن

بالسمع ،وفتح اللسان بالكام :

[النحل.]٠8/

واه  هو املك احق  ،الذي له ملك السموات واأرض ،وبيده مفاتيح خزائن السموات واأرض،
وبيده مفاتيح اخرات والركات واأرزاق  ،والنعم الظاهرة والباطنة ،يفتحها من أطاعه واتبع هداه:
[ اأعراف.]96/

8٤٤

فسبحانه ما أعظم شأنه  ،وما أكرمه  ،وما أرمه  ،وما أعظم عنايته بخلقه:
[ إبراهيم . ] ٠٤ /

واه وحده هو الفتاح الذي يملك خزائن كل يء ،وبيده مفاتيح كل يء.

وفتْح اه عى عباده نوعان :

اأول :فتحه بحكمه القدري :با يقدره عى عباده من التدبر من خر ور ،وعطاء ومنع ،
وبسط وقبض  ،ونفع ور :

[احجر.]١٢/

فهو الفتاح العليم  ،الذي يفتح لعباده ميع أبواب اخر والرزق  ،ويفتح هم منافع الدنيا

والدين:

[ فاطر . ] ١ /

الثاي :فتحه بحكمه الرعي :با رعه عى ألسنة رسله  ،من الدين احق الذي يستقيم به

الناس عى الراط امستقيم :

[الفتح.]١-٢/

وفتحه اجزائي ي الدنيا بن أوليائه وأعدائه ،وذلك بنر رسله وأوليائه ،وخذان أعدائه:
[ اأعراف . ] 89 /

وتلك سنة ماضية ا تتبدل:

[ آل عمران . ] ٢6٠ /

أما فتحه يوم القيامة  ،فحن ِ
يوي كل عامل ما عمله  ،ثم يثيب امؤمنن وامطيعن  ،ويعاقب

الكافرين

والعاصن:

[ سبأ . ]١6–١5/

8٤5

فسبحان الفتاح العليم  ،الذي يفتح من اختصهم بلطفه وعنايته أقفال القلوب ،ويملؤها من

امعارف الربانية  ،واحقائق اإيانية  ،ما تذوق به طعم اإيان ،وتستقيم به عى الراط

امستقيم :

[السجدة.]٢٠-٢5/

وهو الفتاح الذي يفتح أوليائه وأهل طاعته علوم ًا ربانية  ،وأنوار ًا ساطعة.
يميزون ها بن املك والعبيد  ،وبن الغني والفقر ،وبن القادر والعاجز ،وبن احق
والباطل ،وبن الدنيا واآخرة:

[ اأنعام . ] ٢١١ /

اللهم امأ قلوبنا بنور اإيان  ،ونور القرآن:

[ النور . ] ٠5 /

فسبحان اه ما أرمه بعباده ،لو فتح امطر عى الناس أبد ًا فمن الذي حبسه عنهم لئا

يغرقوا كا حصل لقوم نوح؟ :

[القمر.]٢١-٢٠/

ولو حبس اه القطر والنبات ما استطاع اخلق أن يفتحوا ما أغلقه الفتاح سبحانه :
[الواقعة.]67-63/

ولو حبس اه نور الشمس عن اخلق فمن ذا الذي يفتحه؟ ولو حبس اه اهواء الذي نتنفس منه

فمن ذا الذي يفتحه ويرسله؟ فسبحانه ما أعظم رأفته ورمته :

[ فاطر . ] ١ /

اللهم افتح لنا أبواب رمتك  ،وأبواب فضلك ،وأبواب نرك  ،وأبواب هدايتك:
[ اأعراف .] 89/

واعلم أن اه  هو املك احق الذي خلق خلقه  ،وفطرهم عى ما أراد  ،وفطر السموات
8٤6

واأرض  ،وما فيهن  ،وما عليهن  ،وما فوقهن  ،عى التوحيد.
فكل أحد قانت لربه  ،مستسلم له  ،مسبح بحمده  ،شاهد بوحدانيته :

[يونس.]٤-٠/

واعلم أن اخالق  سمى دين اإسام فطرة ؛ أنه أول يء لقيته الذوات بعد برئها،

واأجسام بعد مع خلقها:

[ الروم .]٠٠ /

فسبحان الفتاح القدير الذي خلق اأرواح ثم معها بأجسامها احاملة ها  ،الظاهر فيها
أعاها ،وأحيا اأجسام بذواها العامرة ها  ،وفطر اأجسام الظاهرة باأعال الصادرة من

اأرواح الباطنة فيها :

[اإراء.]85/

واعلم بعد أن تبكي عى اجهل باه وأسائه وصفاته  ،ودينه ورعه  ،أن اه أخذ العهد واميثاق

عى اأنفس يوم فطرها ي بدء خلقها أن تسلك بأجسامها سبيل نجاها ،وأن ترفها عن مظان
هلكتها إى سبيل فطرها ،وا تفارق ما عليه برأها من التوحيد :

[ اأحزاب

.]٠١/

وجعل سبحانه ذلك أمانة منه ائتمنها عليه ،إذ اأجسام هي مراكب القلوب ولباسها:
[ اأعراف . ] ٢٠١ /

فهذا عهد الفطرة ،واه يأمرنا بذكره لنستقيم عليه:

8٤٠

[ امائدة . ] ٠ /

فا إله إا اه كم ظلمنا ! وكم غفلنا ! وكم خرنا !
ربنا سمعنا وأطعنا  ،فاغفر لنا وارمنا  ،إنك أنت الغفور الرحيم.
لك احمد كله  ،ومنك اخر كله :

[اجاثية.]٠٠-٠6/

واعلم أن اه هو الرب القادر عى كل يء  ،هو فاطر السموات واأرض .
وهو فالق اإصباح:
[اأنعام.]96/

وهو سبحانه فالق احب والنوى:

[ اأنعام . ] 95 /

واعلم رمك اه أن احكيم العليم سبحانه أرانا ي هذه الدار من اخر والر وامحبوب

وامكروه  ،ما يذكِرنا بالدار اآخرة  ،فأرانا الفتاح العليم ي هذه الدار النار احارة ،وجعلها

آية عى النار الغائبة ،وعى قدر تـمكن نار الدنيا من احطب  ،يكون سعرها وشدة هيبها حتى

يعظم شأها.

فسبحان من جعلها تذكرة وآية عى نار جهنم التي ا يدانيها مطاول:

[ الواقعة – ٠٢ /

.] ٠٠

وأرانا سبحانه ي هذه الدار آية عى اجنة بفلقه احب والنوى  ،بإخراج احي من اميت،

وإخراج اميت من احي ،وجعل جنات ما هاهنا آية عى جنات ما هنالك ي اآخرة:

[ اأنعام /

. ] 95

وأرانا سبحانه ي خلقه احيوان ي اأرحام آيات وعر  ،من كون ذلك خزون ًا ي غيبه ،
ومكنون ًا ي سنته  ،ثم أظهره ماشي ًا  ،وطائر ًا  ،وزاحف ًا  ،وسابح ًا.
8٤8

أا ترى أن احياة غيب ي اماء  ..واماء غيب ي خزائن اه ..واخزائن كلها غيب ي علم اه:
[ احجر . ] ١٢ /

وكذلك ما ي الدنيا إشارة مؤقتة ما ي اآخرة من النعيم والعذاب.
واآخرة غيب ي الدنيا ،فإذا كان يوم القيامة:

[الشعراء.]91 –91/

فيأذن املك اجبار  للجنة  ،فتسعى من موضع حقيقتها من حت العرش  ،إى السموات ،
[ الذاريات . ] ١١ /
فتكون السموات كلها جنان ًا وأهار ًا:

وعن أي هريـرة  عـن النبـي ﷺ قـال« :إذا سـألتم اهَ فسـلوه الفـردوس فإ َنـه أوسـط اجنَـة  ،وأعـى

الرمن  ،ومنه تف َجر أهار اجنَة » أخرجه البخاري (.)٢
اجنَة  ،وفوقه عرش َ

وتسعى نار جهنم ي اأرضن السبع والبحار  ،فيصر كل يء أتت عليه نار ًا  ،ويؤتى بجهنم

إى امحر  ،تقاد بعدد عظيم من امائكة حرسوها  ،وترز للناس كلهم فروها كلهم :
[التكاثر.]8–5/

وعن عبد اه بن مسعود  قال  :قال رسول اه ﷺ  « :يؤتى بجهنَم يومئذ ها سبعون ألف
زمام  ،مع ك ِل زمام سبعون ألف ملك جروها » أخرجه مسلم (.)١
فسبحان اه الفتاح العليم ،واحمد ه فاطر السموات واأرض ،وفالق اإصباح ،وفالق احب

والنوى ،الذي فطر كل ذرة ي ملكه عى توحيده  ،فالكل يسبح بحمده ،والكل يشهد
بتوحيده:

[ اأنعام . ] ٢٠٠ – ٢٠١ /

 التعبد ه  باسمه الفتاح :

اعلم رمك اه أن مفاتيح خزائن السموات واأرض بيد الفتاح العليم وحده ا ريك له.

( )1أخرجه البخاري برقم (. )٠٤١٠
( )١أخرجه مسلم برقم (. )١8٤١

8٤9

فاسأل ربك الذي بيده مقاليد اأمور أن يفتح لك أبواب رمته  ،وخزائن رزقه  ،وأبواب كرمه ،

وموائد

بره  ،وواسع فضله  ،وجزيل نعمه  ،بحسن عبادته  ،ودوام طاعته:
[اأعراف.]96/

وإذا علمت أن اه وحده هو الفتاح الذي يفتح بركات السموات واأرض ،وبيده ملكوت

كل يء ،

فاسأله أن يفتح لك أبواب اهداية  ،وأبواب العلم  ،وأبواب التقوى  ،فإنه كريم :
[ البقرة . ] ١69 /

واسأل من يملك مفاتيح القلوب أن يرح صدرك لإسام  ،ويمأ قلبك بنور اإيان  ،لتعرف

ربك  ،وتعبده با حبه ويرضاه :

[ الزمر.]١١/

واعلم أن هذا الفتح  ،وهذا الرح  ،كله فضل من اه  ،وليس له حد .
وقد أخذ كل مؤمن منه بحظ  ،حسب معرفته باه وأسائه وصفاته  ،وخزائنه ودينه  ،ووعده

ووعيده.

فاأنبياء بالذروة منه  ،ثم اأولياء الصادقون  ،ثم العلاء الربانيون  ،ثم عوام امؤمنن ،وم

خ ِيب اه منه سوى الكافرين:
[اجمعة.]٤/

واعلم أن رسل اه وأولياءه يتوجهون إى رهم  ،ليفتح بينهم وبن خالفيهم بالنر واهداية

فيقولون:

[ اأعراف . ] 89 /

فتوجه إى ربك ي كل صغرة وكبرة  ،وسله أن يفتح لك ما حبه ويرضاه من حكمه

القدري والرعي وقل:

[ الشعراء . ]85 –8٠/
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ويوم القيامة يوم الفتح واحكم بن العباد  ،وفتح صحائف اأعال  ،فيتبن من يستحق
الثواب  ،ومن يستحق العقاب:
[ السجدة . ] ٠٠ – ١8 /

واه  هو الرب امستحق للعبادة  ،الذي فطر قلوب العباد عى التوحيد واإيان ،ووضع ي
عقوهم حسن الدين ،واستقباح غره :

[ اأنعام . ] ٢٤ /

وقد أقررت لربك بالتوحيد والطاعة  ،وأشهدته عى نفسك  ،فأ ِد اأمانة  ،وأوف بالعهد  ،تكرم
[البقرة.]٤٠/

عند ربك:

وصدِ ق رمك اه بالفعل ما أقررت به من قول  ،وما أعطيته من عهد وميثاق  ،بااستقامة عى

احق  ،والدعوة إليه  ،وتعليمه  ،والصر عى اأذى فيه  ،فإنك مسئول وحاسب:
[ اإراء . ] ٠٤ /

وسبح بحمد ربك العظيم  ،وكر ربك الكبر  ،الذي خلق امخلوقات كلها  ،ثم ردهم ي غيبه إى
ما سبق ي علمه  ، فأقرها ي خزائن الغيب  ،ثم يذرؤ براياه من مستودع غيبه إى مستقرها ي

اهواء والسحب  ،والبحار  ،واجاد  ،والنبات  ،واحيوان  ،والساء  ،واأرض  ،واأرحام.
فهذه مستودعات اخزائن ي العام العلوي والسفي:
[امنافقون.]٠/

ومنذ خلق سبحانه اأصاب واأرحام  ،م يزل ينقل الرايا من خزائن السموات واأرض ،

إى اأصاب واأرحام عى مر القرون والدهور:

[ اأنعام . ] 98 /

واعلم أن اه  برأك فيمن برأ  ،ثم غ َيبك ي غيبه  ،وخ َزنك ي خزائنه  ،وق َلبك ي
غيابات ملكه  ،ثم أخرجك بقدرته حتى ب َل غك سن التكليف  ،ثم أكرمك بالدين القيم،
ليخترك فرى صدقك من كذبك ،وطا عتك من معصيتك ،ثم جزيك يوم القيامة با
85٢

قدمت يداك :
[اإنسان.]٠-٢/

فانظر رمك اه ما أنت فيه  ،وقدِ م ما عليه غد ًا تقدم:
[ الزلزلة . ] 8 – 6 /

واحرص عى فعل كل ما حبه اه ويرضاه ،وإياك أن تصحب اأيام بشهوات نفسك ،وتقطع عمرك

ي قضاء أوطارك ،فتندم وخر:
[ مريم . ] 59 /

وانتبه لنفسك قبل حلول اأجل ،واذكر العظيم الذي خلقك ،والكريم الذي أطعمك،

والشهيد الذي يرقبك  ،وأطعه تسعد ي دنياك وأخراك:

[ اأحزاب . ] ٠٢ /

وإذا م تتذكر بعد هذا البيان والرهان فمتى تتذكر؟:

[احديد.]٢6/

واعلم أن حياة اأرض باماء ،وحياة القلوب باإيان والعلم النافع ،ونفع العلم بطاعة اه

ولزوم تقواه:

[ احديد /

. ] ٢٠

[ اأعراف . ] 89 /

ورا ،
ورا  ،واجعل ي بري ن ً
ورا  ،واجعل ي سمعي ن ً
ورا  ،وي لساي ن ً
« ال َله َم اجعل ي قلبي ن ً
ورا
ورا  ،ال َله َم أعطني ن ً
ورا  ،ومن حتي ن ً
ورا  ،واجعل من فوقي ن ً
ورا  ،ومن أمامي ن ً
واجعل من خلفي ن ً
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» أخرجه مسلم (.)٢

اللهم إنا نسألك فواتح اخر وجوامعه  ،اللهم افتح لنا أبواب رمتك  ،وافتح لنا أبواب فضلك ،

وأعنا عى ذكرك  ،وشكرك  ،وحسن عبادتك  ،وأغننا بحالك عن حرامك  ،وبطاعتك عن

معصيتك  ،وبفضلك عمن سواك  ،يا أرحم الرامن.

قال اه تعاى:

 .XXVالوهاب
امقالة III

عمران . ] 8 /

[ آل

اه  هو الغني احق  ،الذي له خزائن السموات واأرض ،الوهاب احق الذي هب خلقه من

خزائنه ما ا يعلمه وا حصيه إا هو من العطايا  ،واأرزاق  ،واأقوال  ،واأعال  ،واأخاق ،

واأموال  ،واأواد  ،والصور  ،واألوان:

[ إبراهيم . ] ٠٤ /

فهو املك الذي وهب كل ملك  ..وهو الرزاق الذي وهب كل رزق ..وهو الكريم الذي
وهب كل كرم ..وهو الرمن الذي وهب كل رمة  ..وهو اهادي الذي وهب كل هداية..

وهو القوي الذي وهب كل قوة ..وهو العليم الذي وهب كل علم ..وهو اجميل الذي

وهب كل مال:

[ احجر .] ١٢ /

هو الوهاب احق  ،الذي هب ما يشاء  ،من يشاء ،كيف شاء:
[الشورى.]5٠ –٤9/
( )1أخرجه مسلم برقم (. )١٠١٠
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واه سبحانه هو الوهاب احق ،الكثر اهبات وامنن والعطايا ،الوهاب الذي هب لعباده من
فضله العظيم ،ويواي عليهم النعم ،وجزل هم العطايا:

[النحل.]5٤-5١/

فسبحان املك العزيز الوهاب  ،الذي بيده خزائن السموات واأرض ،وبيده مقاليد اأمور
كلها ،يعطي من يشاء ما يشاء ،ا مانع ما أعطى ،وا معطي ما منع:
[ الزمر . ] 6٠ – 6١ /
وهو سبحانه الكريم الوهاب لعباده كل ما ينفعهم ،ولكال كرمه ورمته هبة النعم
واخرات أحب إليه من منعها .

وهذا مدح عباده الذين يسألونه ما ينفعهم  ،وأجزل هم اأجر فقال سبحانه:

[ الفرقان . ] ٠6 –٠٤ /

وهبات اه وعطاياه لعباده كثرة متنوعة  ،متوالية ي كل زمان ومكان عى مر القرون.
فسبحان الغني العزيز الوهاب  ،ما أعظم شأنه ،وما أوسع خزائنه  ،وما أجزل عطاياه ،وما

أكثر هباته.

هو الوهاب الذي ا تنقي خزائنه  ،مع جزيل عطاياه ومواهبه  ،عى مدى القرون

والدهور:

[ص.]5٤/

وعن أي ذ ّر عن النَب ِي ﷺ فيا روى عن اه تبارك وتعاى أنَه قال «:يا عبادي لو أ َن أ َولكم
وآخركم وإنسكم وجنَكم كانوا عى أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك ي ملكي شي ًئا  ،يا
عبادي لو أ َن أ َولكم وآخركم وإنسكم وجنَكم كانوا عى أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من

ملكي شي ًئا  ،يا عبادي لو أ َن أ َولكم وآخركم وإنسكم وجنَكم قاموا ي صعيد واحد فسألوي
85٤

فأعطيت ك َل إنسان مسألته ما نقص ذلك مَا عندي إ َا كا ينقص امخيط إذا أدخل البحر »

أخرجه مسلم (.)٢

واه  هو املك الكريم الوهاب  ،مالك املك واملكوت  ،الذي بسط فضله وإحسانه الديني

والدنيوي عى ميع العباد  ،يده بالعطاء مأى  ،س َحاء الليل والنهار  ،وخره عى اخائق

ي ميع اأوقات مدرار:

[امائدة . ] 6٤ /

فسبحان العي اأعى  ،الذي استوى عى عرشه العظيم برمته  ،ويرى كل ذرة ي ملكه
الواسع الكبر  ،وتصل هباته وعطاياه إى ميع خلقه  ،حي قيوم  ،ا تأخذه سنة وا نوم :
[الرمن.]١9/

يفرج كرب ًا  ..ويزيل غ ً
ا  ..ويفك أسر ًا  ..ويغني فقر ًا  ..ويرحم مسكين ًا ..وجر
ي كل آن ِ :
كسر ًا ..ويغيث ملهوف ًا ..وجيب كل مضطر  ..ويعطي كل سائل  ..ويغفر لكل مستغفر ..

ويستجيب لكل داع  ..ويتوب عى كل تائب  ..وينعم عى من سأله ومن م يسأله  ..ويعطي من

أطاعه ومن عصاه:

[البقرة.]٢86/

هو املك الوهاب الذي هب النبوة  ،واملك  ،واخافة  ،من شاء من خلقه:
[النمل.]6١/

وعن أي هريرة  أن رسول اه ﷺ قال « :يد اه مأى ا تغيضها نفقة  ،س َحاء ال َليل والنَهار

الساء واأرض  ،فإنَه م يغض ما ي يده » متفق عليه (.)٢
 ،وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق َ

واعلم أن الوهاب وهب لبعض خلقه عطاء فأعطى منه  ،فصار واهب ًا ما وهبه اه له من

اخر.

وا يستحق أن يسمى وهاب ًا إا من ترفت مواهبه ي أنواع العطايا ،فكثرت عطاياه وهباته
( )1أخرجه مسلم برقم (. )١5٠٠

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٤68٤واللفظ له ،ومسلم برقم (.)99٠
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ونوائله ودامت وهو احق : 
[غافر.]65/

فسبحان العزيز الوهاب الذي يملك ميع اخزائن  ،وينفق كا شاء  ،بأي قدر شاء  ،وا

تنقص خزائنه وا تفنى :

[ احجر

.] ١٢ /

أما اخلق فيملكون أن هبوا مااً أو نوااً ي حال دون حال  ،وا يملكون أن هبوا شفاء لسقيم ،
هدى لضال  ،وا أمن ًا خائف  ،ولكن اه يملك ذلك كله :
أو ولد ًا لعقيم  ،وا ً
[ يونس . ] 68 /

واعلم أن كل ما وصل إى العباد من اخر والنعم فهو من ربنا العزيز الوهاب.
وكل ما وهب اه العباد فهو عطية ومنحة منه سبحانه ،وله سلبها وإبقاؤها متى شاء بحكمته:
[ اإراء . ] ٠٠ /

وهبات الرب خلقه ها ثاث حاات :
إما إكرام  ..أو عقوبة  ..أو ابتاء.
فاإكرام عى حسن الطاعة ه:

[ ص. ] ٠٠/

والعقوبة عى الكفر وامعاي:
[ اأنعام . ] ٤5 – ٤٤ /
واابتاء ليتبن من يقدم أوامر اه عى شهوات النفس  ،ومن ا يلهيه امخلوق عن اخالق :
ﯿ

[ اأنبياء . ] ٠5 /

فسبحان احكيم العليم الذي له اأساء احسنى  ،والصفات العى  ،وامثل اأعى  ،الوهاب الذي

خره وفضله يرتع فيه كل اخلق  ،اإنسان واحيوان  ،البـر والفاجر  ،وامطيع والعاي  ،ا نحِ
ثناء عليه  ،بل هو كا أثنى عى نفسه.
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 التعبد ه  باسمه الوهاب :

اعلم زادك اه عل ً
ا وفقه ًا أن الوهاب احق  ،هو الذي وهب ميع اهبات امتنوعة ي
الدنيا واآخرة ،وذلك من فضله وإحسانه إى عباده.

فاعرف مواك الكريم  ،ثم اذكره  ،ثم اشكره واعبده بمقتى أسائه وصفاته :
[ الطاق . ] ٢١ /

ثم اعلم أن الوهاب  أظهر ي هذه الدنيا من هباته وعطاياه ما نراه وما ا نراه  ،وما نعلمه وما ا

نعلمه.

ويوم القيامة يظهر الوهاب من كرمه وعطاياه ما م خطر عى العقول  ،وما م تره العيون:
[السجدة.]٢٠/

الصاحن ما ا عن
وعن أي هريرة  عن النبي ﷺ قال  « :قال اه ع َز وج َل أعددت لعبادي َ

رأت  ،وا أذن سمعت  ،وا خطر عى قلب بر ,مصداق ذلك ي كتاب اه فا تعلم نفس ما

أخفي هم من ق َرة أعن جزا ًء با كانوا يعملون » متفق عليه (.)٢

فاجتهد رمك اه ي طاعة مواك املك العزيز الوهاب ،وبادر إى اأعال الصاحة التي

يزيدك ها
خر ًا:

[

إبراهيم . ] ٠ /

واعلم أن ما وهب اه لك ي الدنيا من العافية والرزق  ،جعله عون ًا لك عى طاعته  ،فا

تستخدمه ي غر ما يرضه  ،وا تستعن به عى معاصيه .

وما ادخر لك الكريم ي اآخرة من اخر والنعيم  ،خر لك من ميع ما ي الدنيا:

( )1متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٠١٤٤ومسلم برقم ( )١8١٤واللفظ له .
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[

الشورى . ] ٠6 /

فا تبع غائب ًا بشاهد ،وا آخرتك بدنياك ،وا تشغلك دنياه عن حصيل رضاه:

[ العنكبوت 6٤ /

].

فهب رمك اه ما أعطاك من العافية ي طاعة مواك  ،والقنوت له  ،والسجود له.
وهب ما أعطاك من اخلق احسن ي القول احسن ودوام الذكر والشكر له ،وتأليف قلوب
الناس عى دينه  ،وهب ما أعطاك من امال ي مواساة امحتاجن ،وإكرام الناس
واأراف  ،وهب ما أعطاك من نعمة العلم ي تعليم اخلق أحكام دينهم تكن رباني ًا:
[ آل عمران .] ٠9 /

وسل ربك الوهاب كل ما حتاجه ما يعينك عى عبادته وطاعته  ،كا سأله سليان ﷺ :

[ص.]٤٠-٠5/

وإذا أنعم اه عليك بنعمة اأواد ،وأكرمك بصاحهم  ،فامد الوهاب عى إحسانه كا

مده خليله إبراهيم ﷺ فقال :

[ إبراهيم – ٠9 /

. ] ٤٠

واشكر اه عى ما وهبه لك من اهداية  ،وحسن اخلق  ،وما أسداه إليك من النعم يزدك خر ًا
ويعظم لك أجر ًا :
،
[لقان.]٢١/

فاحمد ه مد ًا كثر ًا طيب ًا مبارك ًا ا ينقطع وا يبيد ،مد ًا يواي نعمه ،ويكافئ مزيده  ،عى أسائه

احسنى  ،ونعمه التي ا حى :
[الفاحة .]٤–١/
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[آل عمران. ]8/

[الفرقان.]٠٤/

السموات وملء اأرض  ،وملء ما شئت من يء بعد  ،أهل
« ال َله َم ر َبنا لك احمد ملء َ
ال َثناء وامجد  ،ا مانع ما أعطيت  ،وا معطي ما منعت  ،وا ينفع ذا اجدِ منك اجد »

أخرجه مسلم (.)٢

اللهم إي أسألك العفو والعافية  ،وامعافاة الدائمة  ،ي الدين والدنيا واآخرة  ،اللهم إنك

عفو حب العفو فاعف عنا يا أرحم الرامن.

اللهم لك احمد كله  ،ا قابض ما بسطت  ،وا باسط ما قبضت  ،وا هادي من أضللت ،

وا مضل من هديت  ،وا معطي ما منعت  ،وا مانع ما أعطيت  ،اللهم ابسط علينا من

بركاتك ورمتك ورزقك  ،إنك أنت الكريم الوهاب.

قال اه تعاى:

امقالة.XXIX

( )1أخرجه مسلم برقم (. )٤٠٢
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اهادي

[الفرقان. ]٠٢/

اه  هو اهادي احق  ،الذي هدى ميع خلقه إليه  ،با أظهره من أسائه وصفاته  ،وآياته
وخلوقاته  ،ونعمه وإحسانه:

[يونس.]٠/

وهو سبحانه اهادي الذي هدى خلقه إى معرفته  ،وهداهم إى ميع امنافع  ،وأرشدهم إى دفع
امضار  ،وع َلمهم ما ا يعلمون  ،اهادي إى كل خر ي الدنيا واآخرة :
[الفرقان.]٠٢ /

وهو سبحانه اهادي الذي خلق ميع امخلوقات ي السموات واأرض  ،وهداها إى جلب

مصاحها  ،ودفع مضارها  ،وعبادة رها.

وكلها تشهد بتوحيده  ،وتسبح بحمده :

[اإراء.]٤٤/

فسبحان اخاق العليم:

[طه.]5٠/

وهو سبحانه اهادي لكل مهتد من خلوقاته.
هدى كل يء إى التسبيح بحمده  ..وهدى كل خلوق إى اإقرار بوحدانيته ..وهدى

الطفل إى التقام الثدي عند خروجه ..وهدى الفرخ إى التقاط احب بعد خروجه  ..وهدى

النحل إى بناء بيوها با يناسب حاها.

وهدى النبات أن يشق ي اأرض عروق ًا  ..وفوق اأرض أغصان ًا وأوراق ًا  ،وأزهار ًا وثار ًا.
وهدى امائكة للتسبيح  ..وهدى السحب للمطر  ..وهدى اأرض لإنبات.

وهدى الشمس والقمر والنجوم للسر واإنارة  ..وهدى كل طر وحيوان ي الر والبحر

واجو إى ما يصلحه وينفعه :

[ الليل.]٢٠–٢١/

وهدى اإنسان إى ما يسعده ي دنياه وأخراه :

[

اإنسان.]٠/

فسبحان اهادي احق:

[اأعى.]٠-١/
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وهو سبحانه اهادي امبـ ِـن لعباده طريق احق واإيان  ،با أرسل من الرسل  ،وما أنزل
من الكتب  ،وما نصب من اآيات والدائل ي السموات واأرض :
[الزمر.]١٠/

وهو سبحانه اهادي احق  ،الذي هدي من يشاء بفضله  ،ويضل من يشاء بعدله.
وهو احكم العليم بمن يصلح للهدى ويزكو عليه فيهديه ،ومن ا يصلح للهدى فيضله بعد

إقامة احجة عليه  ،فجميع العباد يتقلبون ي مشيئته بن فضله وعدله ،وهو عى كل يء

قدير

[النحل.]9٠/

وهو سبحانه اهادي الذي هدايته اهتدى أهل اإيان با ب ّيـن هم من أسائه احسنى ،
وصفاته العى  ،وآياته وخلوقاته  ،فاهتدوا هدايته هم:
[احج.]5٤/

وهو سبحانه اهادي الذي أنزل كتبه هداية للناس:
[اإراء.]٢٠-9/

وهو سبحانه اهادي الذي أرسل رسله هداية الناس إى احق :
[الصف.]9/

وهو سبحانه اهادي الذي جعل بيته العتيق مبارك ًا وهدى للعامن إى يوم القيامة:
[آل عمران.]96/

واعلم أن اهادي  هو اه وحده ا ريك له الذي يملك ميع خزائن اهداية  ،وهو اهادي لكل

مهتد وهاد ،ومن يضلل فا هادي له سواه :
[اأعراف.]٢٠8/

فسبحان من أظهر قدرته وحكمته  ،وأساءه وصفاته  ،ي تدبر ملكه وماليكه :
[اأنعام.]٢٤9/
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فاحمد ه الذي أرسل إلينا أفضل رسله  ،وأنزل علينا أحسن كتبه  ،وهدانا لإسام :
[الزمر.]١٠/

واحمد ه الذي هدانا إى التوحيد واإيان ،وحفظنا من الكفر والرك:
[الزمر.]٢8-٢٠/

واعلم أن كل أحد حتاج إى اهداية ،واأنبياء والرسل أكمل اخلق هداية يسألون رهم اهداية ي

كل وقت.

واهداية أكر نعمة ينعم ها اهادي عى عباده ،وكل نعمة دوها فناقصة وزائلة ،وبقدر

هداية العبد تكون سعادته ي الدنيا واآخرة.

وهذا أمرنا اهادي  أن نسأل اهداية ي كل ركعة من الصاة  ،ليهدينا إليه  ،وإى الطريق اموصل

إليه  ،بأن نقول :

[الفاحة.]٠-6/

فا إله إا اه ما أعظم شأنه  ،وما أرمه بعباده  ،وما أعظم نعمه عى خلقه  ،وما أعظم

حلمه عى من عصاه وكفر به.

فاللهم ا تؤاخذنا با فعل السفهاء منا

[ اأعراف .] ٢55 /

واعلم أن هداية اه لعباده أنواع:

اأوى :اهداية العامة :وهي هداية ميع امخلوقات ي السموات واأرض إى مصاحها ،لتكون

مهيئة ما خلقت من أجله كا قال سبحانه :
[اأعى.]٠-٢/

الثانية :هداية التوفيق واإهام  ،ورح الصدر لقبول احق :وهي بيد اه وحده ا ريك له
كا قال سبحانه :
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[القصص.]56/

وهذه اهداية هي التي أمرنا اه أن نطلبها منه ي كل صاة.
وبن هم سبل اهداية،
الثالثة :هداية الدالة واإرشاد والبيان :فاه هدى خلقه إليه ،ودهم عليهَ ،
وموجبات التوحيد واإيان  ،با أظهر ي الكون من امخلوقات واآيات ،وبا أنزل من

الكتب والبينات.

وأكرم الرسل واأنبياء وأتباعهم ها  ،وأثنى عليهم ما قاموا ها كا قال سبحانه :
[الشورى.]5٠-5١/

وهي حجة اه عى خلقه  ،التي ا يعذب أحد ًا منهم إا بعد إقامتها عليه كا قال سبحانه :
[اإراء.]٢5/

فمن هداه اه لإيان فبفضله وله احمد كا قال أهل اجنة :
[اأعراف.]٤٠/

ومن أضله اه فبعد له  ،فقد أرسل إليه الرسل  ،وأنزل عليه الكتب  ،ومكَنه من أسباب اهداية با

أكرمه به من السمع والبر والعقل  ،ولكنه ا يصلح للهداية  ،فلم يقبل اهدى ،فكذب وتوى،
وزاغ وانرف ،واختار الضال ،فله العذاب ي الدنيا واآخرة ،كا قال سبحانه:

[فصلت/

.]٢٠

اللهم اهدنا فيمن هديت  ،وعافنا فيمن عافيت  ،وتولنا فيمن توليت.
وهو سبحانه اهادي البصر بعباده ،العليم با ي نفوسهم ،الذي هدي إى احق ويوفق إليه
من يعلم أنه يزكو به ،ويصلح مجاورته ي اجنة:
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[امائدة.]٢6 -٢5 /

ويضل اه من عباده من يعلم أنه ا يقبل احق  ،وا يرى به ،وا يصلح مجاورته ي

اجنة ،وهو العليم اخبر بمن يستحق هذا أو هذا :

[ فاطر.] 8 /

وهو سبحانه اهادي احق  ،الرحيم بعباده  ،الذي ب َيـن هم سبل اهداية ليسلكوها ،وب َيـن هم

سبل الضالة ليركوها:

[اإنسان.]٠-١ /

فسبحان الكريم الرحيم الذي َبن لإنسان طريق اخر والر  ،وذكَره بنفسه ونعمه عليه ؛ ليوحده

ويطيعه  ،ويعبده ويشكره :
[البلد.]٢٠-8/

فهذا أول اهداية ،وأما منتهاها فا هاية له ،وهي التي نطلبها كل يوم من اهادي بقولنا:

[ الفاحة .] ٠ -6 /

فسبحان اهادي احق  ،الذي هدايته اهتدى أهل وايته إى ما حبه ويرضاه  ،والذي
هدايته اهتدى احيوان ما ينفعه  ،واتقى ما يره.

وسبحان الكريم الرحيم الذي

[ الشورى .] ٢٠ /

واعلم أن اهادي  هدي عباده إليه ،وإى الطريق اموصل إليه ،وإى ما هم بعد القدوم

عليه.

فاه  هو احق امبن ،الظاهر الباطن ،ا خفاء به  ،ا إله غره ،وا رب سواه :
[طه.]8/

وصوره ي صور
وأما سبيله اموصل إليه فهو اإسام  ،وقد أفرغه ي قالب العام ،
َ
اخليقة ،وفطر عليه كل يء.
فكل خلوق مستسلم لربه  ،خاضع لعظمته  ،شاهد بتوحيده  ،مسبح بحمده.
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ثم كتابه العزيز أظهر فيه ما أبطن ي اخليقة  ،وأبدى ي سوره وآياته ما خبأه ي العام  ،ونص فيه

عى ما أمله ي امخلوقات  ،ومع فيه ما َفرقه ي اموجودات  ،وأشار بجملته إى ما حواه

اللوح امحفوظ:

[فصلت.]٤١-٤٢/

فمن آمن به فقد اهتدى:

[البقرة.]١/

واعلم رمك اه أن نور اهداية إذا دخل ي القلب  ،انرح له الصدر  ،وانراح الصدر اتساعه
للصفات امحمودة التي حبها اه ،وانبساطها بأحكامها عى أضدادها امذمومة التي يضيق ها

الصدر:

[الزمر.]١١/

فإذا أراد اه أن يبلغ بعبده إى معاي اإيان واليقن أنزل السكينة ي قلبه  ،فزاد إيانه  ،ثم حسنت
أفعاله وأخاقه  ،وسكنت مساوي طباعه  ،وأذعنت سفال أخاقه  ،وانقادت اجوارح للقلوب ،
وكانت عون ًا ها عى ما يري الرب : 
[الفتح. ]٤/

ومن يرد أن يضله يطفئ نور قلبه  ،فيضيق متسع أخاقه  ،ويسفل بمعاليها  ،ويمتلئ بضدها ،
فيثقل عليه كل عمل صالح ،وحرج لذلك صدره لشدة ظلمته ،وضيق باطنه ،كأنا يروم

الصعود إى الساء من الضيق والظلمة:
[اأنعام.]٢١5/

فمن أراد الوصول إى مقصوده ومعبوده فعليه بمعرفة ربه بأسائه وصفاته  ،ومعرفة دين

الق ِيمة:

[حمد.]٢9/

واعلم أن من آمن باه وأطاعه  ،وصر عى بائه  ،فهو من امهتدين حق ًا:
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[البقرة.]157-155/

واه عز وجل هو اهادي احق الذي يرشد عباده إى كل خر ينفعهم ي دنياهم وأخراهم.
وأرشدهم إليه بآياته الكونية  ،وآياته الرعية  ،وأسائه احسنى  ،وصفاته العى  ،فا مثل له

يرشدهم إليه ي الدنيا واآخرة:

[اجاثية.]٠٠-٠6/

هو اهادي احق الذي أرشد عباده إى ما حبه ويرضاه  ،وب ّرهم بسبل الفاح والنجاة ،

الذي أنزل عى خلقه من آياته ما يرشدهم إليه ،وما يرشدون به فقال :
[ اأنعام .] ٢5٠ /

فا إله إا اه املك احق اهادي  ،الذي أرشد ميع خلوقاته إى توحيده  ،وفطرهم
عى اإيان به  ،وأشهدهم عى ربوبيته  ،واستعملهم ي عبوديته  ،من ماد ونبات

وحيوان  ،ومن ملك وإنس وجان:

[مريم.]95-9٠/

كل عام من امخلوقات يسقيه بكأسه  ..وكل عام يسبح بحمده  ..وكل عام يشهد بتوحيده

 ..وكل عام خطب بعجزه وفقره إى ربه:
ﮜ

[احج.]٢8/

فاطلب العلم رمك اه لتسلم من اجهل  ،وارغب إى مواك أن يوفقك إى أحسن ما حبه

ويرضاه.

واعلم أن العلم اإهي هو ساح امجاهدة  ،ونور البصرة  ،ومركب النجاة  ،وأصل

اهداية :

[ حمد.]٢9/

فبالعلم يرف العبد عى مطالع الدنيا واآخرة  ،فرى ما ا يدرك باحواس  ،ويبر ما ا
866

يدرك باأبصار  ،ويعلم ما يعجز عنه الفكر  ،وا يتومه الذهن  ،فيقف بن يدي ربه العي
العظيم قائ ً
ا وساجد ًا  ،مع اانكسار له  ،وشده احياء منه :
[الزمر.]9/

واعلم أن من وفقه اهادي للوصول إليه فقد اهتدى  ،ووصل عقله بروح اإيان إى رؤية ربه

اخالق الرمن  ،وانرح قلبه بنور اإيان الواصل إليه  ،وامتأ صدره من ذلك الضياء .

يصور  ،والرازق يرزق  ،والكريم يعطي ،
فشاهد املك احق يدبر  ،واخالق خلق ،
وامصور ِ
ِ
والرحيم يرحم  ،واحاكم حكم  ،والعزيز يعز  ،واجبار ينتقم  ،والقوي يقهر  ،والسام يس ِلم :

[
احر.]١٤-١١/

فاعل رمك اه همتك معرفة املك واملكوت  ،ومعرفة مالك املك ؛ لرى العظمة

والعظيم  ،والقدرة والقدير  ،والعزة والعزيز  ،والرزق والرزاق  ،واحكمة واحكيم :
[ اأعراف.]٢85/

واعلم أن من أجال فكره ي ذلك ابتغاء مرضاة اه صفا له قلبه من كدر اأخاق ،وامتأ قلبه

بشعب اإيان :

[فاطر.]١8/

ومن ري بأول العلم  ،وظاهر من اأمر  ،حجب عن اإصابة ي كثر من أموره  ،وبقي
عى كدره بغر هذيب  ،فخلط عم ً
ا صاح ًا بآخر سيئ ًا حاسب عليه :
[التوبة.]٢٠١/

واعلم أن اأفكار ا تدرك غوامض اأرار ما دامت ي حجب الكر والغرور  ،وا تبر عيون

الغيب ما دامت حجوبة باجهل والغفلة  ،فتحرر من اهوى  ،وترأ من حولك وقوتك  ،والبس
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لربك لباس اخشوع  ،وأكثـر إمال الدموع  ،لعله يعطيك وهديك :
[البقرة.]٢86/

واعلم أن النفوس إذا عكفت عى حبوباها  ،وسجنت اأذهان ي أهوائها  ،عاقها عدم الصفو  ،وقلة

اعتياد السفر واهجرة إى مواها  ،فقعدت عى موائد شهواها  ،وأص َمتها امشاهدات  ،وشغلها هوى
امحبوب عن الرب امعبود ،فخرت مواها ودنياها وأخراها :
[اأعراف.]٢٠9/

واعلم أن امؤمنن من اإنس واجن هم امهتدون الذين قبلوا اهدى والرشد ،وسلكوا

سبيل الرشاد كا قال اجن:
[اجن.]١-٢/

والراشدون من البر هم امؤمنون  ،وهم درجات ،وي مقدمتهم الرسل واأنبياء ،ثم

الصديقون  ،والشهداء  ،والعلاء  ،والصاحون .

فهؤاء هم الراشدون الذين هداهم اهادي إى الرشد ،وتواهم باحفظ والنر والعون ؛ أهم يوالونه

بالتوحيد واإيان والطاعات:
[احجرات.]8-٠/

ولكل مؤمن من اهدى والرشاد  ،والواية وامقام  ،والثواب وإجابة الدعاء  ،بقدر إيانه

وطاعته وعبادته:

[البقرة.]٢86/

 التعبد ه  باسمه اهادي.

اعلم رمك اه أن من آتاه اه هداي ًة خرج ها من الضالة  ،وآتاه عل ً
ا خرج به من اجهل ،

وجب عليه ما م جب عى غره من حسن العبادة  ،والدعوة إى اه  ،وتعليم رعه ،

والنصح لعباده كا قال إبراهيم ﷺ :
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[مريم.]٤٠ /

وإذا خصك الكريم اهادي بنعمة اهداية  ،فكن هادي ًا إليه بلسانك وحالك وأخاقك.

وكن عبد ًا سامع ًا مطيع ًا مواك  ،وا تقعد إا متفكر ًا  ،وا تنظر إا معتر ًا  ،وا تنطق إا ذاكر ًا  ،أو
حامد ًا  ،أو مستغفر ًا  ،أو معل ً
ا  ،أو داعي ًا ؛ لتكون رباني ًا من أوي األباب
[ آل عمران.]٢9٢/

وعود عينيك بعد أن هداك اهادي إليه عى السهر آخر الليل ي مناجاة مواك  ،ففي الظ ـلم
ِ

الداجية  ،توجد اأنوار الغائبة ،لعلك تفوز مع الفائزين الذين
[السجدة.]٢٠-٢6/

وتطهر للوقوف بن يدي مواك  ،وترع منكر ًا بن يدي ذي العزة واجروت واملكوت
َ

والكرياء والعظمة:

[امزمل.]5-٢/

ولرد حن وقوفك بن يدي من ا خفى عليه يء من كل دعوى ي كل علم كنت تعلمه،

وكل عمل كنت حسنه ،واستغفر من كل ذنب تعلمه أو ا تعلمه

[طه.]٢٢٤/

واعلم أن أبواب اهداية مفتوحة  ،وسبلها ميرة  ،فتتبع آثار اخالق ي خلوقاته  ،واستشهد

مصوراته  ،وتفكر ي عظمة كريائه وقدرته،
شواهده ي مصنوعاته ،وانظر إى حسن تصويره
َ

وحسن تدبره ملكوته  ،ليمتلئ قلبك بتوحيده :

[
يونس.]٠١-٠٢/

وبذلك تزداد إيان ًا ويقين ًا ومعرف ًة بمن هداك إليه:
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[يونس.]٢٠٢/

وتع َلم أساء اه احسنى  ،فهي أعظم مفاتيح العلم وامعرفة ،وها تفتح مغاليق امنظور

وامستور وامشتبه  ،ويظهر لك الظاهر ما أبطنه عن غرك من لطيف تدبره ،وعجيب صنعه

فيا خلق .

فا خلق ما خلق ي السموات واأرض إا ليظهر لنا أساءه احسنى  ،وصفاته العى ي خلوقاته ،
فا تكن من الغافلن  ،فربك ليس بغافل عنك:

[حمد.]٢9/

واطلب ميع حوائجك من ربك الصمد  ،وارفع إليه كل شكوى  ،متوس ً
ا إليه بأسائه احسنى ،

وصفاته العى:

[اأعراف.]٢8٠/

وعرفهم بأسائه وصفاته ؛
وكا هداك ربك إليه ،فاجتهد ي القيام بن يديه  ،وهداية الناس إليه ِ ،

ليحبوه ويكروه  ،ويطيعوه ويعبدوه:

[النحل.]٢١5/

واعلم أن ربك اهادي أرشدك إليه  ،وأرشدك إى ما حبه ويرضاه  ،فاعمل با أرشدك إليه ،

واحذر خالفته فإنك راجع إليه :

[النساء.]٢٤-٢٠/

وأرشد العباد إى ما أرشدك ربك إليه من كافر تدعوه  ،أو جاهل تع ِلمه  ،أو مسرشد ترشده  ،تكن
من الراشدين :

[آل عمران.]٢٠٤/

واحذر من معصية اه ورسوله  ،فتشقى ي دنياك وأخراك :
8٠٠

[

النساء.]٢٢5/
[آل عمران.]8/

[الشعراء.]85-8٠/
[الفرقان.]٠٤/

«ال َله َم اهدنـي فيمن هديت ،وعافني فيمن عافيت ،وتو َلني فيمن تو َليت ،وبارك ي فيا أعطيت،
ر ما قضيت ،فإنَك تقي وا يقى عليك ،وإنَه ا يذل من واليت ،تباركت ر َبنا وتعاليت»
وقني َ
أخرجه أبو داود والرمذي (.) ٢

اللهم رب جريل وميكائيل وإرافيل  ،فاطر السموات واأرض  ،عام الغيب والشهادة ،
أنت حكم بن عبادك فيا كانوا فيه ختلفون  ،اهدي ما اختلف فيه من احق بإذنك ،

إنك هدي من تشاء إى راط مستقيم.
اللهم اهدنا واهدبنا  ،واجعلنا سبب ًا من اهتدى  ،يا رب العامن.

( )٢صحيح /أخرجه أبو داود برقم ( )٢٤١5وأخرجه الرمذي برقم (.)٤6٤

8٠٢

قال اه تعاى:

امقالة.XXX

الصادق

[اأنعام.]٢٤6/

اه  هو الصادق احق ي كل ما خر به  ،فهو الصادق ي قوله احق  ..وهو الصادق ي

دينه احق  ..وهو الصادق ي وعده ووعيده  ..وهو الصادق الذي ا خلف اميعاد :
[النساء.]٢١١ /

وهو سبحانه الصادق بتوفية العاملن بطاعته أجورهم  ،ومضاعفة احسنات هم  ،وتكفر سيئاهم :
[اأحقاف.]٢6/

وهو سبحانه الصادق الكريم الذي يضاعف احسنات  ،وجازي السيئة بمثلها  ،وحطها عن

اميء بالتوبة  ،وااستغفار  ،واحسنات  ،وامصائب:
[النساء.]٢٢٠/

وهو سبحانه الصادق ي عدله وإحسانه:

[النساء.]٤٠/

والصدِ يق من الناس الكثر الصدق  ،الذي استوى ظاهره وباطنه ي حكم احق.
ِ

فمن صدَ ق بآيات اه  ،وأجال فكره ي ملكوت السموات واأرض  ،ا يكاد يمر بآية من آيات
اه  ،أو يرى عجائب خلوقات اه  ،إا ازداد ها إيان ًا ويقين ًا وتصديق ًا ،بأن ربه هو اإله احق،
ودينه احق ،ورسله حق ،وكتبه حق ،ووعده حق:

8٠١

[الرعد.]١٠-٢9/

الص دِ يق أفضل اخلق بعد اأنبياء والرسل  ،وثواب الصدق الرضوان واجنة
واعلم أن ِ

يو م القيامة :

[امائدة.]٢٢9/

والصدِيق الذي صدَق اه ي آياته وشواهده ،وصدَق باه وأسائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده
ِ

ووعيده ،وصدَق برسله ومائكته وكتبه وأحكامه:
[ الزمر.]٠٠ /

اللهم اكتبنا مع الصادقن ،وارزقنا الصدق ي القول والعمل.

واه  هو الصادق احق الذي الصدق كله ي معاقد كلاته الصادقة :

ي دينه ورعه ..وي عهده وميثاقه ..وي خلقه وأمره  ..وي بسطه وقبضه ..وي عطائه

ومنعه ..وي نره وخذانه ..وي وعده ووعيده.

خلق اه  كل يء  ،وجعل خلقه وأمره شواهد عى قدرته  ،وكال أسائه وصفاته نواطق

عى صدقه

[الطاق.]٢١/

فسبحان الصادق احق الذي ا أصدق منه ،الصادق الذي يملك خزائن الصدق كلها،

والذي خلق الصدق ي كل صادق ،وأظهر صدقه ي ميع ملكوته.

خلق الصادق احق سبحانه آدم ﷺ  ،وصدقت كلمته ي ذريته ي طباعهم  ،وأخاقهم  ،وأجسامهم ،
وصفاهم وأعاهم.

فآمن آدم وآمنت ذريته  ..وأطاع فأطاعت ذريته  ..وصدق فصدقت ذريته  ..وجحد

فجحدت ذريته  ..وني فنسيت ذريته:
[التن.]8-٤/

وخلق اه  آدم ﷺ من قبضة من اأرض فيها السهل واحــزن  ،واأبيض واأسود  ،واللن
8٠٠

والشديد  ،والطيب واخبيث  ،فخرجت ذريته عى مثل ذلك صدق ًا وعداً:

[السجدة.]٠-6 /

فانظر إى صدق الكلمة التامة ي آدم ﷺ وذريته:
[الذاريات.]١٢-١٠/

واأرض عالـم كبر  ،وخل ق عظيم  ،ها نسل وذرية من النباتات ا حصيهم إا اه العليم

بكل يء.

وما كان من اأرض ما يـخرج نباته بإذن ربه طيب ًا كالزرع والزيتون  ،والنخل والرمان  ،والعنب

واموز  ،وغر ذلك من الثار الطيبة  ،كان من ذرية آدم اأنبياء والرسل  ،وامسلم وامؤمن ،
وامحسن والكريم  ،والرحيم والشاكر  ،والطيب واحليم .

وما كان من اأرض ما ا ينبت كالسباخ والبقاع اجدبة  ،ورؤوس اجبال احجرية  ،كان من

ذريته ﷺ الكافر القاي الذي ا ينتفع باهدى  ،كا ا ينتفع احجر باماء  ،وامجرم
واخبيث  ،والظام والفاسق  ،والغليظ والكريه.

وما كان من اأشجار الشائكة ما منظره حسن ،ورحه طيب ،وقد يطلع القبيح امنظر منها
زهر ًا  ،وينضج ثمر ًا ،كان من ذريته امنافق وامرائي بعمله:
[ احج.]٠-5/

وي الساء آيات  ..وي اأرض آيات  ..وي اأنفس آيات  ..وي اآفاق آيات.

فانظر ي ملك اه الواسع العظيم ؛ لتزداد إيان ًا ويقين ًا ومعرفة بربك العظيم :
[ ق . ] 8 -6 /

فا أعظم ريان صدق الكلمة بن آدم ﷺ وذريته  ،واأرض ونباها:
[اأنعام.]٢٢5/

8٠٤

فا إله إا اه كم ي اأرض من آيات وعر وشواهد تشهد بوحدانية اه ،وعظمة أسائه
وصفاته ،ولكن ا يراها إا أهل اأبصار والبصائر مع أها أبن وأظهر من نور الشمس :
[احج.]٤6/

واعلم أن طرق معرفة صدق كلات ربنا ي أطباق خليقته  ،وتدابر أمره ي السموات واأرض ما

ا حيط به العقول  ،وتــقر دونه اأعار والقرون:
[اأنعام.]٢٠٠-٢٠١/

فسبحان الصادق احق الذي ا ي ِ
كذب صادق ًا  ،وا يصدق كاذب ًا ،الذي من صدق اه ي طلبه ،

صدقه ي وعده.

 التعبد ه  باسمه الصادق.

اعلم رمك اه  ،وجعلك من الصادقن  ،أن اه  هو الصادق احق ،وأن الصدق صفة
من صفاته العليا التي ا تنفك عنه أبد ًا.

فهو الصادق حق ًا ي خره وأمره  ،وي وعده ووعيده ،وكلاته تامات من كل وجه  ،صادقات من

كل جهة.

ورسله صادقون  ..ومائكته صادقون  ..وكتابه صادق كا أنزله  ..ورسوله صادق با ب َينه :
[التغابن.]8/

فعليك بالصدق والتصديق بكل ما جاء عن اه ورسوله  ،ي إيانك وأعالك  ،تكتب من

الصادقن :

[ اإراء.]8٠/

واعلم أن الصدق من الصفات العليا الرفيعة  ،واحي الثمينة الغالية ،واألبسة اجميلة

الفاخرة ،فالبسها ي ميع أوقاتك وأحوالك تعرف بذلك .

واعلم أن باب الصدق التقوى  ،فادخل منه لد الصدق  ،وتكن من الصادقن:
8٠5

[التوبة.]٢٢9/

واعلم أن الصدق مفتاح أبواب الر كلها  ،فافتح به ما تشاء من أبواب اخر  ،يرى اه عنك ،

ويكتبك مع الصديقن :

[

الزمر.]٠٠/

ر هدي إى اجنَة
وعن عبد اه بن مسعود  عن النبي ﷺ قال « :إ َن ِ
ر  ،وإ َن ال َ
الصدق هدي إى ال ِ
الرجل ليصدق حتَى يكون صدِي ًقا  ،وإ َن الكذب هدي إى الفجور  ،وإ َن الفجور هدي إى
 ،وإ َن َ

الرجل ليكذب حتَى يكتب عند اه ك َذا ًبا » متفق عليه (.)٢
النَار  ،وإ َن َ

واعلم أن ما حبه اه ويرضاه من الطاعات إما أن تكون ظاهرة عى اجوارح  ،أو باطنة ي

القلب.

فحكم اجوارح امسارعة إى ما يري خالقها بصدق النية ي إنفاذه  ،ومتابعة الرسول ﷺ

ي أدائه.

وحكم ما بطن ي القلب التصديق باه  ،وأسائه احسنى  ،وصفاته العى  ،وصدق النية ي

التقوى  ،واحب ه  ،والذل له  ،والتعظيم له  ،مع اخوف والرجاء

وإياك والكذب  ،فا هلك هالك إا بالكذب عى اه ورسوله ودينه وخلقه :

[الكهف.]٢٢٠/

[الزمر.]٠١/

وعليك بالصدق الذي به نجاتك ي الدنيا واآخرة  ،فالبسه ي ميع أحوالك  ،وجاهد نفسك عليه ،
فالصدق حتاجه اإنسان من بدء إيانه إى أن يلقى ربه ؛ ليعلو إى أعى درجات الصديقن بكال

اإيان والطاعة

ه :

[النساء.]٠٠-69/

( )٢متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )69٠٤واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١6٠٠

8٠6

واعلم أن الصديقية أفضل مراتب البر بعد اأنبياء والرسل  ،وأهلها ي مقعد الصدق عند رهم

يوم القيامة.

والصديق ي صديقيته  ..والتقي ي
فالصديق يصحب النبي ي نبوته  ..والرسول ي رسالته ِ ..
ِ

تقواه  ..والرحيم ي رمته  ..وامؤمن ي إيانه  ..والكريم ي إكرامه:
[ القمر.]55-5٤/

واعلم أن العبد إذا عبد ربه بالصدق أوصله ذلك إى العلم باه وأسائه وصفاته  ،وهذا العلم

يوصله إى اليقن ،واليقن يوصله إى مقام التوكل عى اه ،وصدق التوكل يورثه الغنى عا

سوى اه ،والرضا عن ربه:

[الطاق.]٠-١/

وكلا ارتقى امؤمن ي درجات الصدق زاد بره وإخاصه  ،وإيانه ويقينه  ،وحياؤه
وطمأنينته  ،ونزل عليه من العزيمة بقدر صدقه  ،أنه ا يرى ي الكون إا ربـ ًا واحد ًا يفعل ما

يشاء وحده ا ريك له .

وإذا دخلت العزيمة ي القلب  ،ارحل منه حب الدنيا ،وحل مكانه حب اه والدار اآخرة

 ،وبذل كل يء من أجل رضاه :

[احجرات.]٢5/

والصادقون هم الذين صدقوا ما عاهدوا اه عليه  ،فأعطوا جهدهم فيا بينهم وبينه بالصدق  ،فهداهم

إليه  ،وإى ما حب  ،وجعلهم من الصادقن:
[العنكبوت.]69/

واعلم رمك اه أن الفتاح سبحانه إذا فتح للمؤمن باب الصدق صار صدِ يق ًا  ،فرأى ببره

وبصرته نور اهداية  ،وقام عى قلبه ولسانه وجوارحه شاهد الصدق ،وبدت له فتوحات

احق ،ورأى اخالق خلق ويرزق  ،ورأى املك احق يترف ي ملكه وعبيده  ،وذاق

طعم اأذكار  ،وحاوة اإيان  ،وصدق اليقن  ،ورأى حلول اأنوار ي الصدور
والقلوب:

8٠٠

[النور.]٠5/

واعلم أن أول الصديقية اإيان باه وأسائه وصفاته  ،وتصديق رسل اه وكتبه  ،والعمل با

جاء عن اه ورسوله  ،وترك ما سوى ذلك :

[احديد.]٢9/

ونقيض الصديقية الزندقة  ،وهي كالرك مع اإخاص  ،فها متقابان ا جتمعان أبد ًا:
[الزمر.]٠١/

وأول الزندقة الكفر باه  ،وجحد ما ه من اأساء والصفات  ،والطعن ي النبوة  ،ورد ما جاءت
به الرسل  ،وهذا هو النفاق الذي مع أخطر أنواع الكفر  ،وعقوبته أشد أنواع العذاب  :ﮱ

[ النساء/

.]٢٤6-٢٤5

واعلم أن كل من ادعى علم معرفة اه  ، ومعرفة دينه  ،ثم خالف ما جاء به الرسول ﷺ  ،فهو

زنديق عدو ه  ،قد مكر الشيطان به  ،وأضله عن سواء السبيل باإرار عى تعطيل أحكام اه
ورسوله  ،وعلمه حجة عليه:

[النساء.]٢٢5/

واعلم وفقنا اه وإياك ما حبه ويرضاه أن الصدق يكون بنبذ الشواغل  ،وبذل امجهود ي طلب

امقصود  ،عى سبيل احق امروع ،ومن أرع سبق ونجا ،ومن تأخر خر وأره عدوه ،ومن
أخلص ه ما حبه  ،خ َلصه ما يره.
فسارع إى مرضاة ربك مع الصادقن  ،تكن من امفلحن:

8٠8

[احج.]٠8-٠٠ /

واعلم أن خشوع اجوارح من خشوع القلب ،وسرى عى الوجوه ما تضمره القلوب،
وفضول اللسان من فضول القلب  ،وميزان ذلك الصدق .

ومع العزم يكون العون  ،ومع العجز والكسل يكون اخذان واحرمان.
والصدق أعى الدرجات  ،والكذب أسفل الدركات  ،وكاما مسئول عن حقيقته  ،وجزاء

العبد بحسبه :

[اأحزاب.]8/

فعليك بالصدق ي امواطن كلها  ،واصر عى ما أصابك  ،تسلم وتغنم وتؤجر:
[احر.]8/

ا  ،وأقلها تكلف ًا  ،وأكملها صدق ًا وبذاً
أولئك أصحاب حمد ﷺ  ،أبـ ّر هذه اأمة قلوب ًا  ،وأعمقها عل ً
وتضحية :

[اأحزاب.]١٠/

فاسأل اه أن يرزقك الصدق ؛ لتكون مع الصادقن من اأنبياء والرسل وأتباعهم ،وجاهد
نفسك عى ذلك ي ميع أحوالك تفوز بمرضاة ربك مع الصادقن:

[اأحقاف.]٢6/

ثم تكون يوم القيامة بجوار الرمن ي مقعد الصدق:
[ القمر.]55-5٤/

[اإراء.]8٠/

[الشعراء.]85-8٠/

« ال َله َـم أنـت ر ِي  ،ا إلـه إ َا أنـت  ،خلقتنـي وأنـا عبــدك  ،وأنـا عـى عهـدك ووعـدك مـا اســتطعت ،
8٠9

ـي  ،وأبــوء لـك بــذنبي  ،فــاغفر ي فإ َنــه ا يغفــر
أعـوذ بـك مــن ِ
ر مــا صــنعت  ،أبـوء لــك بنعمتــك عـ َ
الذنوب إ َا أنت» أخرجه البخاري(.)٢

اللهم إنا نسألك نفوس ًا مطمئنة  ،تؤمن بلقائك  ،وتقنع بعطائك  ،وترى بقضائك  ،وتصر

عى بائك.

اللهم إنا نسألك إيان ًا يبار قلوبنا  ،ويقين ًا صادق ًا مأ به صدورنا  ،حتى نعلم أنه ا
يصيبنا إا ما كتبت لنا  ،إنك عى كل يء قدير.

اللهم آت نفوسنا تقواها  ،وزكها أنت خر من زكاها  ،أنت وليها ومواها  ،يا أرحم

الرامن.

قال اه تعاى:

.XXX
امقالة I

الوارث

[احجر.]١٠/

اه  هو الوارث احق  ،الباقي بعد فناء اخلق  ،الوارث الذي يسردهم ويسرد أماكهم وأمواهم

بعد موهم .

( )٢أخرجه البخاري برقم ( .)6٠٠6

88٠

وهو سبحانه خالق اخلق ،ومالك املك ،الذي يترف ي البقاع واأموال كيف شاء ،يورثها من يشاء ،
ويستخلف فيها من يشاء من أوليائه:
[اأعراف.]128/

وهو سبحانه الوارث احي الذي ا يموت ،وارث اخلق أمعن ،ووارث كل وارث من

خلقه:

[ مريم.]٤٠/

فسبحان الوارث الباقي بعد فناء اخائق  ،احي الذي ا يموت  ،الذي له مراث السموات

واأرض  ،الوارث لكل مالك وما ملك :
[آل عمران.]٢8٠/

واعلم أن املك احق  صادق الوعد  ،وعد عباده امتقن باخافة ي اأرض ي هذه

الدنيا عى أحسن حال:

[ النور .] 55 /

ووعد عباده امتقن أن يورثهم اجنة يوم القيامة ،والتي فيها من الرمة واحسن والنعيم ما ا

عن رأت  ،وا أذن سمعت  ،وا خطر عى قلب بر:
[مريم.]6٠-6٢/

فسبحان املك احي القيوم ،الذي ا تأخذه سنة وا نوم ،الوارث الباقي بعد فناء اخلق ،

وكل ما سواه فان زائل:

[الرمن-١6/

.]١٠

إليه  امرجع وامنتهى  ،وإليه امآل وامصر  ،وإليه يرجع اأمر كله  ،الوارث الذي يرث
املك واملكوت ،واملوك والعبيد  ،واخلق أمعن
[احجر.]١٠/

88٢

واعلم أن املك احق بيده املك كله  ،يؤي املك من يشاء من عباده امؤمنن  ،وينزع املك
من عصاه من أعدائه وأعداء رسله وعباده امؤمنن  ،ويورثه من آمن به وأطاعه:

[اأعراف.]٢٠٠/

فسبحان من يؤي املك هذا  ،وينزعه من هذا  ،بأمر واحد  ،ووقت واحد :
[آل عمران.]١6/

وسنة اه جارية ا تتبدل أبد ًا  ،يورث امؤمنن ديار الكافرين ؛ أنه القادر عى كل يء  ،الوارث

لكل يء.

هو القوي العزيز الذي يمكِن أوليائه ي اأرض ،ويكفيهم ر أعدائهم  ،ويدافع عنهم،

ويورثهم ملكهم  ،بعد أن يمأ قلوب الكفار بالرعب:
[اأحزاب.]١٠-١6/

واعلم أن اه كريم رحيم ،ودينه وكتابه كريم  ،فيه كل اهدى والرمة والفاح ،يورثه من

اصطفاهم لعبادته ،واجتباهم لدار كرامته:

[فاطر.]٠٠-٠١/

 التعبد ه  باسمه الوارث:

اعلم رمك اه أن اه  هو املك احق  ،الذي بيده مقاليد اأمور ،وله خزائن السموات

واأرض  ،يورث من يشاء من عباده ما حبه ويرضاه.

فاسأله أن يورثك علم النبوة والكتاب  ،والدعوة إليه  ،وتعليم رعه  ،والعمل بطاعته  ،والكف عن
معصيته  ،وأن جعل ذلك ي ذريتك كا سأله زكريا ﷺ فأجابه :
88١

[اأنبياء-89/
.]9٠

واجتهد أن تكون بعد اموت وارث ًا مع الوارثن  ،الذين يرثون الفردوس ي اجنة بإياهم ،

وحسن صفاهم  ،وعبادة رهم  ،وامتثال أوامره  ،واجتناب نواهيه  ،واإحسان إى خلقه:

[ امؤمنون.]٢٢-٢/

ورثك اه علم ما م تعلم من العلم بأساء اه وصفاته ودينه  ،فع ِلمه عباده تكن رباني ًا من
وإذا َ
ورثوا العلم  ،فمن أخذه أخذ بحظ
ورثة اأنبياء ،فاأنبياء م يورثوا دينار ًا وا درم ًا  ،وإنا َ
وافر يستفيد منه ويفيد غره:
[آل عمران.]٠9/

واعلم أن ميع اأقوال واأعال موروثة وحاسب عليها ،فأحسن أقوالك وأعالك
وأخاقك  ،وأخلصها لربك  ،يرك ما فعلته يوم تلقاه :
[الزلزلة.]8-6 /
[آل عمران.]8/

[البقرة.]٢١8-٢١٠/

« ال َله َم أصلح ى ديني ا َلذي هو عصمة أمري  ،وأصلح ي دنياي ا َلتي فيها معاي  ،وأصلح ي
88٠

آخري ا َلتي فيها معادي  ،واجعل احياة زياد ًة لـي فـي ك ِل خر  ،واجعل اموت راح ًة ي من ك ِل

ر » أخرجه مسلم(.)٢

اللهم يا عام اخفيات  ،ويا رفيع الدرجات  ،يا ذا العرش امجيد  ،يا وارث كل وارث  ،يا غافر

الذنب  ،يا قابل التوب  ،ا إله إا أنت .

أسألك لذة النظر إى وجهك الكريم  ،والفوز باجنة  ،والنجاة من النار  ،يا أرحم الرامن.

اللهم اجعل احياة زيادة لنا ي كل خر  ،واجعل اموت راحة لنا من كل ر  ،واختم بالصاحات

أعالنا  ،وبالسعادة آجالنا  ،إنك أنت أرحم الرامن.

وهذا آخر اأساء احسنى الواردة ي القرآن  ،ويليه اأساء الواردة ي السنة الصحيحة  ،وأوها

اسم الوتر .

امقطع  31011الـ ــوتر

عن أي هريرة  أن رسول اه ﷺ قال « :ه تسعة وتسعون اس ًا  ،من حفظها دخل اجنَة
 ،وإ َن اه وتر حب الوتر » متفق عليه(.)٢
اه  هو الوتر احق  ،الذي ا إله غره  ،وا رب سواه  ،وا أحد مثله.
اأول الذي ليس قبله يء  ،واآخر الذي ليس بعـده يء :
[احديد.]٠/

وهــو ســبحانه الــوتر الواحــد اأحــد الصــمد الــذي لــيس كمثلــه أحــد :
[اإخاص.]٤-٢/

وهو سبحانه الوتر الذي تفرد باملك  ،واخلق  ،واأمـر  ،والترـيف  ،والتـدبر  ،وحـده ا ريـك
له  ،وتفرد بأسائه احسنى  ،وصفاته العى  ،وأفعاله اجميلـة :
( )٢أخرجه مسلم برقم (.)١٠١5

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم (  )6٤٢٠ومسلم برقم (.)١6٠٠
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[احر. ]١٤-١٠/

وه ــو س ــبحانه ال ــوتر الق ــادر ع ــى ك ــل يء وح ــده ا ري ــك ل ــه  ،تف ــرد وح ــده بخل ــق امجتمع ــات

وامتفرقات  ،والعلويات والسفليات  ،الذي يسيل اجامدات  ،ويـجمد السائات  ،وحرك الساكنات

 ،ويسكِن امتحركات  ،وجمع بن امتضادات  ،ويؤلف بن امختلفات
[الزمر.]٤/

وهــو ســبحانه الــوتر املــك احــق  ،الــذي وســم ميــع امخلوقــات بســمة احــدث والصــنع ،
والعجز والفقر ،وانفرد عنها  بصفات السام والكال  ،واجال واجال :
[طه.]8/

انف ـ ــرد س ـ ــبحانه ع ـ ــن ك ـ ــل م ـ ــا س ـ ــواه بامل ـ ــك دون اممل ـ ــوك ..وبالربوبي ـ ــة دون امرب ـ ــوب..

وباألوهية دون الوالـه:
[مريم.]65/

أفــرد ســبحانه امــؤمنن بإكرامــه ..وأفــرد الكــافرين بإهانتــه  ..وأفــرد كــل ذي شــكل بشــكله..

وكــل ذي صــورة بصــورته ..وكــل ذي لــون بلونــه ..وكــل ذي طعــم بطعمــه ..وكــل ذي ســمع

بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمعه

[اأنعام.]٢٠١/

وهو سبحانه الوتر الذي خلق كل وتر ،وخلق كل شفع ،وخلوقاته كلها شفع ووتر.
الس ـ ــاء واأرض ..واللي ـ ــل والنه ـ ــار ..والش ـ ــمس والقم ـ ــر ..وال ـ ــذكر واأنث ـ ــى  ..والي ـ ــابس

والرطـ ــب  ..واخـ ــر والر ـ ـ  ..والنـ ــور والظـ ــام:

[يس.]٠6/

وهــو ســبحانه الــوتر الــذي حــب الــوتر  ،ويــأمر بــه ي كثــر مــن اأقــوال واأعــال والطاعــات

التي رعها  ،ي اأذكار ،والصلوات اخمس  ،ووتر الليل  ،والطهارة وغر ذلك.

عن عي  قال :قال رسول اه ﷺ  « :يا أهل القرآن أوتروا  ،فإ َ
ن اه وتر حـب الـوتر » أخرجـه أبـو داود
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والرمذي(.)٢

فســبحان الــوتر احــق الــذي ا مثيــل لــه  ،وا ريــك ي أســائه وصــفاته وأفعالــه  ،الــذي تفــرد بخلــق

امخلوقات ،وإبداع الريات  ،وتـدبر ميـع الكائنـات :
[الشورى.]٢٢/

 التعبد ه  باسمه الوتر:

اعلــم رمــك اه أن اه وحــده هــو املــك احــق  ،الــذي لــه اأســاء احســنى والصــفات العــى،
والـ ــذي تفـ ــرد بـ ــاخلق واأمـ ــر ،والعطـ ــاء وامنـ ــع ،والبسـ ــط والقـ ــبض:

[اأعراف.]5٤/

فكا خلقك اه ورزقك  ،وأكرمك بالسمع والبر والفؤاد  ،وأفردك بـذلك كلـه  ،وم يرـك معـك أحـد ًا ،

فأفرده بالتوحيد والعبادة  ،وأطعه بأداء مـا أوجبـه عليـك مـن أعـال صـاحة ،وأخـاق كريمـة ،واشـكره عـى
نعم ـ ــه الت ـ ــي أنع ـ ــم ه ـ ــا علي ـ ــك:

[البينة.]5/

وكــا تفــرد  بالعظمــة واخلــق  ،والع ــزة والكريــاء  ،واجــال واجــروت  ،فــأفرده وح ــده

بالذلة واخضوع  ،واحب والتعظـيم ،واخـوف والرجـاء ،والتوكـل وااسـتعانة  ،وسـائر أنـواع
العب ـ ـ ـ ــادة:

[البقرة.]١١-١٢/

ا خالــد ًا  ،ســلي ً
واعلــم أن الكــريم ســبحانه إذا أفردتــه وحــده بعملــك أفــرد لــك عنــده نعــي ً
ا كــام ً
ا مــن أي
فصل لك بعضه  ،وأمل لك ج َله ؛ أن أحد ًا من اخلق
عيب أو نقص  ،خالص ًا من كل كدر ونكد َ ،

ا يمكنــه أن حــيط بعلمــه  ،وا تبلــغ آمــاهم إى بعضــه:
[السجدة.]٢٠/

( )٢صحيح /أخرجه أبو داود برقم ( )٢٤٢6وهذا لفظه ،وأخرجه الرمذي برقم(.)٤5٠
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فيــا برــى أهــل التوحيــد واإيــان والطاعــات بــالنعيم امقــيم الــذي مــع اه فيــه كــل نعــيم:

[البقرة.]١5/

وأفـرد  من كفر به وعصاه عذاب ًا ألي ً
ا خالد ًا  ،عاري ًا من أقل راحـة  ،مسـلوب ًا مـن أي نعمـة،
ا حــيط بــه علــم أحــد ،وا يقــوم أدنــاه صــر أحــد:

[النساء.]56/

واعل ــم أن رب ــك الق ــادر ع ــى ك ــل يء أف ــرد ل ــك زوج ــن  :نع ــيم وع ــذاب  ،ل ــزوجن  :طاع ــة

ومعصية  ،وأفرد لك أساءها وصفاها ،وثواها وعقاهـا  ،فـأفرد لـه الطاعـة  ،يفـرد لـك النعـيم :
[

الفتح.]٢٠/

وأفرد لك سبحانه احق من الباطل  ،واخر من الر  ،فأفرده بفعل احق واخر  ،واحذر ما يسـخطه
من الباطل والرـ  ،فـافهم واعمـل  ،تفـوز وتسـلم :
[آل عمران.]٢٠8/

واعلم أن اه غني عن العامن كلهم  ،وا يقبل من العمـل إا مـا كـان خالصـ ًا لوجهـه  ،عـى مـا جـاء بـه

رس ـ ـ ـ ـ ــوله ﷺ :

[ البينة.]5/

فا توجه عملك لسـواه فتخرـ نفسـك وعملـك  ،ودنيـاك وأخـراك:

[امائدة.]٠١/

واختم أعالك بالوتر حسب الرع ؛ ما علمته من بركة الوتر  ،وحب اه له :
[ هود.]٢٢١ /

وإذا أحب اه عم ً
ا أعطى عليه ما ا يعطـي عـى مـا سـواه  ،وأحـب العامـل بـه  ،فاطلبـه واعمـل
88٠

بـ ـ ـ ـ ـ ــه :

[هود.]٢٢5-٢٢٤/

وإيـاك أن تتقــرب إى ربــك بعمـل لــيس خالصـ ًا لــه  ،أو م يرـعه اه ورســوله  ،فــرده عليــك:
[الكهف.]٢٢٠/

[التوبة.]٢١9/
[اأنبياء.]8٠/

« ال َلهـ َـم لــك أســلمت  ،وبــك آمن ـت  ،وعليــك توكَلــت  ،وإليــك أنبــت  ،وبــك خاصــمت  ،ال َلهـ َـم إ ِي
أعوذ بع َزتـك ا إلـه إ َا أنـت أن تضـ َلني  ،أنـت احـي ا َلـذي ا يمـوت واجـن واإنـس يموتـون » متفـق

عليه (.)٢

اللهم أنت املك ا إله غرك  ،وا رب سواك  ،أنت الواحد ا ريك له  ،اأحد ا شبيه لك ،

الوتر ا مثيل لك  ،لن تطاع إا بإذنك  ،ولن تعى إا بعلمك  ،تطاع فتشكر  ،وتعى فتغفر ،
فا إله إا أنت .

اللهم أعنا عى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك  ،يا أرحم الرامن.

 .XXXالسبوح
امقالة II

عن عائشة ري اه عنها أن رسول اه ﷺ كان يقول ى ركوعه وسجوده  « :سـبوح قـدوس

( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )٠٠8٠ومسلم برقم ( )١٠٢٠واللفظ له.
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رب امائكة والروح » أخرجه مسلم (.)٢

اه  ه ــو الس ــبوح امن ــزه ع ــن ك ــل عي ــب ونق ــص وس ــوء  ،ال ــريء م ــن النق ــائص واآف ــات
والعيوب ،امنزه عن الريك وامثيل والشبيه  ،وكل ما ا يليـق بجالـه:

[اإخاص.]٤-٢/

وهــو ســبحانه الســبوح رفيــع الــذكر والصــفات  ،الــذي س ـ َبحه الوجــود كلــه ؛ مــا لــه مــن اأســاء

احســنى  ،والصــفات العــى  ،وس ـ َبحه خلقــه بمحامــده وثنائــه:

[اإراء.]٤٤/

فسبحان املك القدوس  ،الذي يقدسه ويسبح بحمده كـل مـن ي العـام العلـوي  ،وكـل مـن
ي العام السفي  ،ي ميع اأوقات ،بمختلـف اللغـات  ،وأنـواع اأصـوات:

[النور.]٤٢/

وسبحان من لـه اأسـاء احسـنى  ،والصـفات العـى  ،السـبوح القـدوس الـذي لـيس لـه مثيـل
ي ذاتــه وأســائه وصــفاته وأفعالــه ،اموصــوف بجميــع امحامــد ،امنــزه عــن ميــع العيــوب

والنقائص  ،املك احق الذي

[الشورى.]٢٢/

هو السبوح الـذي يسـبح بحمـده ميـع خلقـه  ،وبحمـده أسـبحه وأنزهـه عـن ميـع مـا ا جـوز عليـه
من نقائص البر  ،وآفـات امحـدث  ،وكـل مـا يسـتحيل عليـه وا يليـق بجالـه :

[احر.]١٤-١٠/

وأسبحه بمحامده مع امسبحن بحمده ي السـاء واأرض :
[اجمعة.]٢/

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )٤8٠

889

فا أعظم تسبيح الرب  ، وما أير أداءه  ،وما أعظم ثوابه.

عن أي هريرة  قال  :قال رسـول اه ﷺ  « :كلمتـان خفيفتـان عـى ال ِلسـان  ،ثقيلتـان ي اميـزان ،

الرمن  :سبحان اه وبحمده سبحان اه العظيم » متفق عليه(.)٢
حبيبتان إى َ

 التعبد ه  باسمه السبوح:

اعلم وفقنا اه وإياك مـا حبـه ويرضـاه أن اه وحـده ا ريـك لـه هـو الـذي يسـتحق التكبـر كلـه ،

والتحميد كله  ،والتسبيح كله ،والتعظيم كله ؛ ما له من اأساء احسـنى  ،والصـفات العـى:
[طه.]8/

فانظر رمك اه إى ميع أساء اه وصفاته فسبحه ها ،وادعه ها ،ونزهه عن أضدادها.
سبح بحمد ربك العظيم  ،الذي له العزة والعظمة والكرياء واجـروت  ،ولـه اخلـق واأمـر

ي املك واملكـوت:

[يس.]8٠-8١/

وسبح ربك اأعى بالقول والفعل  ،وامأ الكون بتسـبيحه ومـده  ،كـا مـأه لـك بفضـله ورزقـه :
[اأعى.]5-٢/

واعلــم رمــك اه أنــه ا يصــح مســبح حقيقــة التســبيح حتــى يتنــزه عــن اأوصــاف الذميمــة ،

فينــزه نفســه عــن الشــهوات امحرمــة  ،ومطعمــه مــن احــرام ،وأعالــه مــن الريــاء ،ولســانه عــن

القبيح ،وقلبه عن النفاق والرياء  ،ويء اأخاق.

وإذا ص ـفت نفســك وأعالــك مــن كــل يء ومــذموم فقــد وصــلت:
[احجر.]99-98/

ـ
فأرسـ ل التحميــد والتمجيــد  ،والتكبــر والتســبيح  ،لربــك العظــيم ي كــل حــن ،فإنــه ا
يستحق ذلـك إا الواحـد اأحـد ،الـذي شـهدت الكائنـات بعظمتـه ،ومـأ الكـون بنعمـه،

( )٢متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)668١ومسلم برقم (.)١69٤
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وســبحت ميــع امخلوقــات بحمــده:

[اإراء.]٤٤/

أرسل لربك التحميد مرة مفرد ًا  ،ومرة مقرون ًا بالتسبيح.
ف ــامفرد مثـ ــل:

[الفاحـ ــة-١/

.]٤

و

[فاطر.]٢ /

و

[الكهف.]١-٢/

السموات وملء اأرض وما بيـنها  ،ومـلء مـا شـئت مـن يء بعـد ،
و« ال َله َم ر َبنا لك احمد  ،ملء َ
أهل ال َثناء وامجد  ،ا مانع ما أعطيت  ،وا معطي ما منعـت  ،وا ينفـع ذا اجـدِ منـك اجـد » متفـق

عليه(.)٢

وامقـرون بالتسـبيح مثـل(:سـبحان اه وبحمـده  ،عـدد خلقـه  ،ورضـا نفسـه  ،وزنـة عرشـه ،ومـداد كلاتــه)
أخرجه مسلم (.) ١

و« سبحانك ال َله َم وبحمدك  ،وتبارك اسمك  ،وتعاى جدك » أخرجه أبو داود والرمذي(.) ٠

فا أعظم شأن التسبيح والتحميد لربنا العظيم  ،وما أجزل ثواب ذلك  ،وما أنفعـه للعبـد :
[النر.]٠/

وعــن أبــى مالــك اأشــعرى  قــال:قــال رســول اه ﷺ  « :الطهــور شــطر اإيــان ،واحمــد ه

السـموات واأرض » أخرجـه
مـأ اميـزان  ،وسـبحان اه واحمـد ه مـآن  -أو مـأ  -مـا بـن َ
( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )٠96ومسلم برقم ( )٤٠8واللفظ له.
( )١أخرجه مسلم برقم (.)١٠١6
( )٠صحيح/أخرجه أبو داود برقم ( )٠٠5والرمذي برقم (.)١٤٠
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مسلم(.)٢

وتسبيح اللسان إذا صدر عن سكينة اإيـان حسـن  ،لكنـه لـيس كتسـبيح صـادر عـن قلـب

سابح ي بحار عوام املك واملكوت:

[آل عمران.]٢9٢-٢9٠/

فس ــبحان امل ــك اح ــق ال ــذي يس ــبح بحم ــده الع ــرش وملت ــه وم ــن حول ــه ،وتس ــبح بحم ــده

السموات السبع واأراضون السبع ومـا فـيهن ومـا علـيهن ومـا بيـنهن ،وتسـبح بحمـده كـل ذرة ي

ملكه العظـيم:
[غافر.]٠/

واعلم أن الناس ي معرفة تسبيح امخلوقات من اجادات والنباتات واحيوانات درجات

:

اأوى :اإيان بأن كل خلوق يسبح بحمد ربه ،وهذه يعلمها كل مؤمن.

الثانيــة :شــهادها عــى نفســها بــالنقص ،وخالقهــا بــالكال ،مــع التعظــيم والتحميــد والتمجيــد
لبارئها ،وهذه يعلمها أولو األباب.

وللكائنات تسبيح باطن يعلمـه ويسـمعه منهـا خالقهـا الـذي :

[اإراء.]٤٤/

وق ــد يس ــمع اجب ــار  م ـ ن ش ــاء م ــن عب ــاده تس ــبيح بع ــض خلوقات ــه ك ــا أس ــمع داود ﷺ
تسـ ـ ـ ـ ــبيح اجب ـ ـ ـ ـ ــال والط ـ ـ ـ ـ ــر:

[اأنبياء.]٠9/

وكــا أســمع ســليان ﷺ منطــق الطــر والنمــل  ،وكــا أســمع حمــد ًا ﷺ حنــن اجــذع ي امســجد ،
( )٢أخرجه مسلم برقم (.)١١٠
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وشكوى اجمل ،وتكليم ذراع الشاة له ،وسام احجر عليه بمكة وغر ذلك.
فسبحان الرب امعبود بكل مكان ،الذي يسبح بحمده كـل لسـان ،سـبحانه وبحمـده ا نحِـ

ثناء عليه  ،إليه نسعى ونحفد  ،وله نصي ونسجد.

اللهــم اجعلنــا مــن عبــادك الصــاحن ،وحزبــك امفلحــن ،مــع امائكــة امقــربن امســبحن

الذين:

[اأنبياء.]١٠/

سبحان اه وبحمده ،له اأساء احسنى والصفات العى  ،وامثل اأعى.
هــو العلــيم القــدير ،امنــزه عــن النســيان والغفلــة ،وعــن العجــز والتعــب واللغــوب  ،هــو احــي

الســنة والنــوم وامــوت  ،القــائم عــى كــل نفــس  ،هــو احكــيم امنــزه عــن
القيــوم امنــزه عــن ِ

العبث والسفه  ،هو الغني امنزه عـن احاجـة إى غـره  ،هـو الكـريم احـق امنـزه عـن البخـل

والظلم.

هــو الــرمن امنــزه عــن الظلــم والقســوة ..وهكــذا احــال ي ميــع أســائه وصــفاته:
[الشورى.]٢٢/

[
الصافات.]٢8١-٢8٠/

[اأنبياء.]8٠/

السـموات واأرض
« ال َله َـم ر َبنـا لـك احمـد أنـت قـ ِيم َ
السـموات واأرض  ،ولـك احمـد أنـت رب َ
السـموات واأرض ومــن فـيه َن  ،أنـت احــق  ،وقولـك احـق ،
ومـن فـيه َن  ،ولـك احمـد أنـت نـور َ
الساعة حـق  ،ال َله َـم لـك أسـلمت  ،وبـك
ووعدك احق  ،ولقاؤك احق  ،واجنَة حق  ،والنَار حق ،و َ

آمنــت  ،وعليــك توكَلــت  ،وإليــك خاصــمت  ،وبــك حاكمــت  ،فــاغفر ي مــا قــدَ مت ومــا أ َخــرت ،
وأررت وأعلنت  ،وما أنت أعلم به منِي  ،ا إله إ َا أنت » متفق عليه(.)٢
اللهــم لــك املــك كلــه  ،ولــك اخلــق كلــه  ،ولــك احكــم كلــه  ،وإليــك يرجــع اأمــر كلــه ،

( )1متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )٠٤٤١واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٠69
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عانيته وره  ،ا إله إا أنت  ،أنت الغني ونحن الفقراء  ،وأنـت القـوي ونحـن الضـعفاء ،

نسألك اجنة وما قرب إليها من قول وعمل  ،ونعـوذ بـك مـن النـار ومـا قـرب إليهـا مـن قـول

وعمل.

الطيب

عــن أي هريــرة  قــال :قــال رســول اه ﷺ « :أهــا النَــاس إ َن اه ط ِيــب ا يقبــل إ َا ط ِي ًبــا  ،وإ َن اه أمــر

امؤمنن بـا أمـر بـه امرسـلن  ،فقـال :
» أخرجه مسلم(.) ٢

اه  هــو الطيــب  ،الكامــل ي ذاتــه وأســائه وصــفاته ،امنــزه عــن ميــع النقــائص واآفــات
والعيــوب  ،الــذي لــه اأســاء احســنى  ،والصــفات العــى:
[طه.]8/

وهو سبحانه الطيب الذي هدى عباده امؤمنن إى كل طيب  ،من ااعتقـاد والقـول والعمـل
واخلــق  ،فأطيبــه كلمــة التوحيــد واإخــاص  ،ثــم ســائر اأقــوال واأعــال واأخــاق الطيبــة

التي يطيب ها العبد:

[احج.]١٤/

وهو سبحانه الطيب الذي أساؤه أطيـب اأسـاء  ..وصـفاته أطيـب الصـفات ..وأفعالـه أطيـب

اأفعال  ..وكامه أطيب الكام  ..ودينه أطيب اأديان .

وهــو ســبحانه الطيــب الــذي ا يقبــل مــن اأقــوال واأعــال إا مــا كــان طيِ بـاً  ،وط ــي به أن
يكــون خالص ـاً ه وحــده  ،عــى مــا جــاء بــه رس ــوله ﷺ :
[ الكهف .]٢٢٠ /

وهــو ســبحانه الطيــب الــذي ا يصــعد إليــه إا الطيــب  ،وا يقــرب منــه إا الطيــب:
[فاطر.]٢٠/

( )1أخرجه مسلم برقم (.)٢٠٢5
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ودينه احق كله طيب ي عقائده  ،وأحكامه  ،وآدابه  ،وسننه  ،ورائعه.
فعقائده هي اإيان وأركانه التـي تطيـب هـا النفـوس وتزكـوا  ،وتطمـئن هـا القلـوب:
[الرعد.]١8/

وأحكامــه أطيــب اأحكــام وأحســنها وأعــدها ،وآدابــه أطيــب اآداب التــي تصــلح هــا أحــوال الــدنيا
واآخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة:

[امائدة.]٢6-٢5/

وامؤمن كله طيب  ،قلبه ولسانه وجوارحه  ،بـا سـكن ي قلبـه مـن التوحيـد واإيـان ،وبـا
ظهر عـى لسـانه مـن الـذكر واحمـد والتسـبيح والقـول احسـن ،وبـا ظهـر عـى جوارحـه مـن

الطهارة  ،واأعال الصاحة  ،واأخاق احسنة.

وم ــا طـ ــاب امـ ــؤمن ي هـ ــذه ال ـ ـدار  ،أكرمـ ــه اه يـ ــوم القيامـ ــة بـ ــدخول دار الطيبـ ــن:

[النحل.]٠١/

ومــن طــاب قلبــه ي الــدنيا بمعرفــة اه وحبتــه وخشــيته وتقــواه  ،وطــاب لســانه بــذكره  ،وطابــت

جوارحــه بالعمــل الصــالح  ،أســعده اه ي الــدنيا ،وأدخلــه اجنــة ي اآخــرة ؛ أه ـا الــدار الطيبــة
التـ ــي ا يسـ ــتحقها وا يليـ ــق هـ ــا إا الطيبـ ــون:

[الزمر.]٠٠/

فســبحان الكــريم الــذي وعــد عبــاده امــؤمنن وامؤمنــات باحيــاة الطيبــة ي الــدنيا  ،واجنــة ي
اآخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة :

[النحل.]9٠/

واعلم أن الدور يوم القيامة اثنتان :

دار ال ِط ْيب امحض وهي اجنـة :وهـي لكـل مـن جـاء بطيـب ا يشـينه خبـث  ،وهـم امؤمنـون
الك َمل  ،وي مقدمتهم اأنبياء والرسل عليهم الصاة والسام.
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ودار اخب ــث امح ــض وه ــي الن ــار :وه ــي لك ــل م ــن ج ــاء بخب ــث ا طي ــب في ــه وه ــم الكف ــار
وامركون وامنافقون  ،وي مقدمتهم إبليس وجنوده .

ومن معه طـيب وخبث وهم عصاة امسلمن  ،فهؤاء من دخلها مـنهم ع ِـذب بقـدر ذنوبـه ثـم أخـرج

إى اجنة.

وهاتان الداران موجودتان باقيتان ا تفنيان أبد ًا  ،وأهلها خلدون فيها أبد ًا.

اجنــة دار ال ِطيــب امحــض  ..والنــار دار اخبــث امحــض

[النساء.]٢٤-٢٠/

واعلــم رمــك اه أن الطيــب مــن كــل يء جــوهره ونفيســه ،وهــو مــا ســلم مــن اخبــث كلــه ،ومــع

الطيب كله.

والط ِيب قريب من معنى الطهارة  ،وي الط ِيب معنى زائد عى الطهارة  ،فالطهارة عبارة عـن
ذهــاب النجاســة ،والطيــب فيــه يء زائــد عــى الطهــارة ،وهــو ي الشــم طيب ـ ًا ،وي اأفعــال

جودة وحسن ًا.

طهرتــه ،وإن م لـد مــا منــه تطهــره ط َيبتــه ؛ ليلقــى ربــه
فــاأعال الصــاحة متــى ألفــت بفاعلهــا رجسـ ًا َ
ط ـ ــاهر ًا طيبـ ـ ـ ًا :
[النحل.]٠١/

وض ــد الطي ــب اخبي ــث ،وي بن ــي آدم خب ــث كخب ــث احدي ــد وال ــذهب والفض ــة ،وه ــو ح ــظ

الشيطان من أحدنا  ،يطهر باإيان  ،ويطيب ويزكو بالتقوى  ،كا يطهـر خبـث احديـد بالنـار

 ،فطهر نفسك منه :

[البقرة.]١١١/

واعلــم أن مكــان الشــيطان ي اإنســان عــى موضــع اخبــث يزينــه ويزيــده  ،ليــزداد اإنســان خبثـ ًا بعــد
خب ــث  ،ورجسـ ـ ًا بع ــد رج ــس بالر ــك والكف ــر  ،والك ــذب والك ــر  ،واحس ــد واحق ــد ،والبخ ــل
والطمــع وغرهــا مــن مســاوئ اأخــاق:
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[فاطر.]6/

وعن صفية ري اه عنها أن رسول اه ﷺ خرج معها  ،فلقيه رجان من اأنصار فقـال  « :إ َن

َ
الشــيطان جــري

عليه(.)٢

ي خش ــيت أن يلق ــي ي أنفس ــكا ش ــي ًئا » متف ــق
مــن اإنســان جــرى الــدَ م  ،وإ ِ

واعلــم أن مــن أراده اه برمتــه ير ـ لــه أســباب اهدايــة  ،وفــتح لــه أبــواب امعرفــة  ،ونقلــه مــن

الر ــك إى التوحي ــد  ،وم ــن الكف ــر إى اإي ــان  ،وم ــن الر ـ إى اخ ــر  ،وم ــن امع ــاي إى
الطاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات:

[احجرات.]٢٠/

ثم جعل ما كان له من خلق مذموم حمود ًا عى مراد ربه :
فيجعـل كــره عـى أعــداء الـدين  ..وحرصــه عـى طاعــة ربـه  ..وإبــاءه عـن معاصــيه  ..وبطشـه بمــن أر

عى الكفر  ..وحسده عى اخر واحكمة وبذل النفس وامال ي ذات اه.

فسبحان احكيم العليم الذي يبـدل عبـده بسـيئاته حسـنات ،ليحييـه بـذلك حيـاة طيبـة ،ويزيـل عنـه خبـث

باطنه ،ورجس أعاله الظاهرة
[اأحزاب.]٠٠/

واه ســبحانه هــو الطيــب الــذي يزكــي بامحامــد وامحاســن مــن يشــاء مــن عبــاده ،ويزكــي

قل ـ ـ ــوهم بالت وحي ـ ـ ــد واإي ـ ـ ــان والتق ـ ـ ــوى:

[النور.]١٢/

هو الواحد اأحد ي ذاته وأسائه وصـفاته  ،الط ِيـب القـدوس ي ميـع أسـائه وصـفاته  ،الـذي لـه

امثــل اأعــى ي الســموات واأرض :
[الروم.]١٠-١6/

فســبحان املــك القــدوس  ،الطيــب الــذي ا تلحقــه اآفــات ،وا يليــق بــه نقــص ،لــه اأســاء
( )1متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم(  )١٠٠8واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١٢٠5
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احس ـ ــنى  ،والص ـ ــفات الع ـ ــى ،وامث ـ ــل اأع ـ ــى:

[طه.]8/

أفمن هو جبار ا نقص فيه  ،كمن هو جبور ا غناء به ! ومن هو كبـر م يـزل  ،كمـن هـو حقـر

م يكن ! أيستوي املك وامملوك ! واخالق وامخلـوق ! والـرازق وامـرزوق! :
[النحل.]٢8-٢٠/

الكل أبان بجروته  ، وأخر بدوام ملكوته ،وشهد بوحدانيته.
والكل يسبح بحمده لطهارة قدسه  ،وطيب أسائه وصـفاته وأفعالـه:
[اجمعة.]٢/

 التعبد ه  باسمه الطيب :

اعلم غفر اه لنا ولك أنه جب عى كل من ذكر اه باسم من أسـائه احسـنى ،أو أثنـى عليـه

بصفة من صفاته العى  ،أن يطالـب نفسـه بمقتىـ ذلـك ااسـم  ،وموجـب تلـك الصـفة  ،بـا

يري ربه عنه.

فمــن عــرف ربــه بأســائه وصــفاته  ،فــا يقــف بنفســه عــى العلــم بــه دون العمــل لــه  ،والتعبــد

جاله با حبه من أسـائه وصـفاته:

[اأعراف.]٢8٠/

فاجهد نفسك أها امؤمن ي العلم بأساء اه وصفاته  ،واستعمل نفسك بمقتضاها.
فــإذا ذكــرت الــرمن  ،فتــذكر مــاذا عنــدك مــن الرمــة؟ وكــم رح ــمت مــن اخلــق؟ وتع َبــد ه

بصفة الرمة أهل اأرض  ،يرمك من ي الساء.

وإذا ذكرت العليم  ،فتذكر مـاذا عنـدك مـن العلـم  ،وكـم ع َلمـت مـن اخلـق مـن ريعـة اه  ،وتع َبـد ه

بصــفة العلــم يورثــك التقــوى واخشــوع لــه:
[فاطر.]١8/
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ونـ ِـزه نفســك عــن الصــفات الســيئة ،واأفعــال امذمومــة ،وط ِيــب نفســك وز ِكهــا بكــل عمــل صــالح

وخلق حسن.

ومن أعظم التزكي العمل بطاعة مواك احق ،لتتزكى بذلك عنده ،وتقرب منه:
[فاطر.]٢8/

واعلم أن الزكاة استواء ظاهر اليء وباطنـه جـودة وحسـنا ،والنهـوض إى اخـرات صـعود ًا

زكي صالح  :ﯿ
بكل عمل طيب ّ

[اأعى.]٢5-٢٤/

واعلم أنـه ا يكـون عـن الطيـب سـبحانه إا كـل يء طيـب ،وا يكـون عـن اخـر إا اخـر ،

وأفعال اه كلها خر ورمة وإحسان ،وهو امحمود عى أسائه وصفاته وأفعاله وإنعامه.

فاجتهد عى أن خرج منك كـل عمـل طيـب يـرى بـه ربـك الط ِيـب  ،مـن ذكـر وشـكر ،وحسـن

عبادة  ،وأمر بامعروف  ،وهي عن امنكر ،وإحسان إى اخلق.

واعل ــم أن ــك ل ــن تن ــال ال ــر وامق ــام اأس ــنى إا بب ــذل ك ــل طي ــب  ،م ــن اأوق ــات واأم ــوال ،
واأقوال واأعـال  ،ي مرضـاة اه وي سـبيله:
[آل عمران.]9١/

واعلــم أن مــا عملتــه مــن طيــب أو خبيــث مثبــت ي صــحائفك ،وأنــت مــرهن بقولــك وفعلــك،

وأنت عا قليل راجع إى ربك الذي ا يقبل إا الطيب من كل يء.
فاخر رمـك اه مـن العمـل مـا طابـت ثمرتـه  ،ورك رؤيتـه:
[الزلزلة.]8-6/

واعلم أن التزكي امروع يكون بالتطهر من اأدناس واآثام  ،والتطيب بطاعة اه وصالح

اأعال:

[النحل.]٠6/

ومــن أراد مــام التزكــي فكــل خلــق ي القــرآن حمــود يفعلــه ،وكــل خلــق ي القــرآن مــذموم

ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذره:
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[النحل.]89/

واعلم أن التطهر من اخبث اخلقي ليس من قبيل ااكتساب ؛ أنه تركيب ي اخلقة ،
فاسأل اه أن يطهر قلبك منه:
[اأنعام.]٢١5/

لكن الكريم سبحانه ما خلق داء إا جعل له دواء ،وا أغلق غلق ًا إا وجعل له مفتاح ًا.

عــن جــابر  ع ـن رســول اه ﷺ قــال « :لكـ ِـل داء دواء  ،فــإذا أصــيب دواء الــدَ اء بــرأ بــإذن اه عـ َـز وجـ َـل »

أخرجه مسلم(.)٢

ومفتاح هذا الغلق  ،ودواء هذا الداء  ،الدعاء والترع إى من بيده مفاتيح كل يء أن يزيله
ويبدله بخر منه ،والتري من احـول والقـوة ،وانتظـار الفـرج مـن عنـد اه : 
[التغابن.]٢٠/

وقطــب ذلــك كلــه معرفــة الــرب بأســائه وصــفاته ،ومعرفــة مــا جــب لــه ،ومعرفــة الــنفس ومــا

جب عليها  ،وخالفة اهوى  ،ولزوم الطاعات  ،والفرار من امعاي ،والبعد عن مواضع

اآث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام والف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواحش:

[إبراهيم.]5١/

وتوس ــل إى رب ــك بأحس ــن الوس ــائل وأحبه ــا إلي ــه ،وح ـ َـن وق ــت رق ــة قلب ــك ،ون ــاج رب ــك بلس ــان

اافتقــار ،وترــع إليــه بصــدق اانكســار ،وقــف بــن يديــه بجــال ااضــطرار:

[اأنبياء.]9٠-89/

وابك عى تقصرك وجهلك بربك إذا أتاح لك البكاء عنـد مناجاتـه :
( )1أخرجه مسلم برقم (.)١١٠٤

9٠٠

ﮥ

[مريم.]58/

واعتــذر إليــه مــن عجــزك ،فإنــك ا تــدري متــى تكــون ااســتجابة ،وأفضــل العبــادة انتظــار الفــرج  ،مــع

لزوم الدعاء .

رزقنا اه وإيـاك وامسـلمن حسـن هدايتـه  ،وا حرمنـا كـريم إجابتـه :
[البقرة.]٢86/

[نوح.]١8/
[اإراء.]8٠/

« ال َلهـ َـم إ ِي أعــوذ بــك مــن العجــز والكســل  ،واجــبن والبخــل  ،واهــرم وعــذاب القــر  ،ال َلهـ َـم آت
نفيـ تقواهــا  ،وزكِهــا أنــت خــر مــن زكَاهــا  ،أنــت وليهــا ومواهــا .ال َلهـ َـم إ ِي أعــوذ بــك مــن علــم ا

ينفع  ،ومن قلب ا خشع  ،ومن نفس ا تشبع  ،ومن دعوة ا يستجاب ها » أخرجه مسلم(.)٢

اللهم حبب إلينـا اإيـان  ،وزينـه ي قلوبنـا  ،وكـره إلينـا الكفـر والفسـوق والعصـيان  ،واجعلنـا مـن

الراشدين.

اللهم طهر قلوبنا من النفاق  ،وأعالنا من الرياء  ،وألسنتنا من الكذب  ،وأعيننا من اخيانة ،

إنك تعلم خائنة اأعن  ،وما خفي الصدور.

اللهم أحينا مسلمن  ،وتوفنا مسلمن  ،غر خزايا وا مفتونن  ،يا رب العامن.

 .XXXاجميل
امقالة III

عن عبداه بن مسعود عن النبي ﷺ قال « :ا يـدخل اجنَـة مـن كـان ي قلبـه مثقـال ذ َرة مـن كـر »
( )٢أخرجه مسلم برقم (.)١٠١١
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الرجل يـحب أن يكون ثوبه حسنًا  ،ونعله حسن ًة  ،قال  « :إ َن اه ميل يـحب اجال
قال رجل  :إ َن َ

 ،الكر بطر اح ِق  ،وغمط النَاس » أخرجه مسلم (.)٢

اه  هو اجميل ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله .
فأساؤه كلها حسنى ،وصـفاته كلهـا عليـا ،وأفعالـه كلهـا حكمـة ومصـلحة وعـدل ورمـة:
[طه.]8/

ومــال ذاتــه  أمــر ا يدركــه ســواه ،وا يعلمــه غــره  ،وهــو حجــوب بســر العظمــة والعــزة

والكرياء.

عــن أبــى ســعيد اخــدري وأبــى هريــرة ري اه عــنها قــاا :قــال رســول اه ﷺ  « :العــز إزاره ،
والكرياء رداؤه  ،فمن ينازعنى ع َذبته » أخرجه مسلم(.)١

وهــو ســبحانه اجميــل احــق الــذي ا منتهــى جالــه  ،اجميــل الــذي ا أمــل منــه  ،اجميــل الــذي

يملــك خــزائن اجــال ،اجميــل الــذي خلــق اجــال ي كــل ميــل ،اجميــل الــذي وهــب اجــال
الظـ ــاهر والبـ ــاطن مـ ــن شـ ــاء مـ ــن خلقـ ــه:

[احر.]١٤-١١/

وهو سبحانه اجميل الذي كل مال ي العام فمن آثار صنعه  ،اجميل امحسن إى عباده

بك ــل مي ــل  ،واه ــب اج ــال واحس ــن والزين ــة لك ــل خل ــوق:

[السجدة.]٠-6/

مل اأرض بكل ميل من امياه  ،والنبات  ،واأزهار  ،والثار  ،واجبال  ،والشجر والدواب:
َ
[الكهف.]٠/

وج ـ َـمل الســاء الــدنيا بــالنجوم وامصــابيح  ،والشــمس والقمــر:
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )9٢
( )١أخرجه مسلم برقم (.)١6١٠

9٠١

[املك.]5/

وج َـمل القلوب بالتوحيد واإيان ،وج ّـمل اأجساد بالطاعات واأخاق:

[احجرات.]8-٠/

فسبحان من خلق اإنسان ي أحسن تقويم  ،ثم ج ـ َمله بالدين:
[التن.]6-٤/

وهــو ســبحانه اجميــل الــذي يســتحق أن يعبــد لذاتــه  ،وي ـحب لذاتــه  ،ويــحمد لذاتــه :
[مريم.]65/

فكي ــف إذا انض ــاف إى ذل ــك حس ــن أس ــائه ،وعل ــو ص ــفاته ،وم ــال أفعال ــه ،وإحس ــانه

وإنعام ـ ــه  ،وعف ـ ــوه وب ـ ــره  ،ورمت ـ ــه وحلم ـ ــه :

[طه.]8/

وهو سبحانه اجميل امحمود عـى حسـن أسـائه وصـفاته وأفعالـه:
[القصص.]٠٠/

فكل مال ظاهر أو باطن ي الدنيا واآخرة فمن آثار صنعه وماله .

واعلــم أن معرفــة اه بــاجال واجــال مــن أعــز أنــواع امعرفــة  ،وأعظمهــا شــأن ًا:
[امائدة.]98/

فسبحان املك احق الذي له الكرياء كله ،وله العز كلـه ،ولـه اجـال كلـه ،ولـه اإحسـان كلـه ،ولـه

احمـد كلــه ،ولـه الفضــل كلــه:

[اأنعــام-٢٠١/

.]٢٠٠
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الســن ّي البهـ ّـي يــراه امؤمنــون ي اجنــة  ،فــرون حســن ًا ا
واعلــم أن اجميــل احــق ســبحانه بجالــه َ
يتــوهم وصــفه  ،ومــااً ا يقــدر قــدره  ،ينســون معــه كــل ميــل ونعــيم:
[القيامة.]١٠-١١/

ويــرى امؤمنــون بــه جالــه ومالــه ي هــذه الــدنيا ببصــائرهم بواســطة آياتــه وخلوقاتــه الدالــة

عليه  ،وعى أسائه احسنى  ،وصفاته العى.

فيكاشف قلـوهم مـرة بوصـف جالـه ،ومـرة بوصـف مالـه  ،وحقـائق جالـه ومالـه سـلطان

يغلب القلـوب فتخضـع وخشـع ،وخـر وتبكـي ،وتسـبح بحمـد رهـا العـي العظـيم  ،كلـا نظـر
امؤمنــون ي آياتــه الكونيــة  ،وآياتــه الرــعية

[اإراء.]٢٠9-٢٠٠/

اتصف  بأحسن اأساء والصفات واأفعال  ،وخلق اأشياء بحسن ومال وزينة.
أوجد اخر كله ..وتنزه عن الر كله ..ولمل باحسن كله.
أوجـد الرـ كلـه ا لنفسـه ،بـل لعلـة اابـتاء :ﯿ

[اأنبياء.]٠5/

فكل خر وحق وحسن ومال ي العام كله أوجده اه من نفسه لنفسه ؛ أن ذلك كله منه ،
وهو حبه ويرضاه  ،سواء كان ي الذوات أو اأفعال ؛ أنه اجميل الذي حب كل ميـل ،

ويأمر بكل ميل  ،ويثيب عى كل ميل أمـل منـه ي امقـدار وامقـام:
[طه.]٠5/

وكــل ميــل خلقــه اه وأحدثــه أوجــد لــه ضــد ًا مــن القبــيح  ،لــيس لكالــه ومالــه  ،بــل ليم ِيــز بــه

احســن مــن القبــيح  ،وامحمــود مــن امــذموم  ،وليــدل بــه عــى قدرتــه  ي خلــق امتضــادات

كــاخر والر ـ  ،واحســن والقبــيح  ،واجنــة والنــار  ،واأبــرار والفجــار :
[النور.]٤5/

واعلم أن ما خلقه اه من اجال  ,وما وهب لعباده منه قسان:
9٠٤

مال ظاهر ..ومال باطن.
فالبــاطن منــه :أعظمــه التوحيــد واإيــان واإحســان ،والعلــم بــاه ،وامحب ـة لــه ،والتعظــيم لــه،
والتوكــل عليــه ،واخــوف منــه ،والرجــاء لــه ،والزهــد ي الــدنيا  ،والرغبــة ي اآخــرة  ،وحســن

اخلق  ،ومعرفة احق  ،وما يدل عليه ويشهد له.

والظاهر  :الطاعات ه ورسوله ،واأعال الصاحة كلها من صاة وزكاة ونحوما.
فا رفه العبد فيها عى وجهه الرعي فهو مال وحسن وزينة عنـد اه عـز وجـل ،يقبلـه

ويثي ــب علي ــه بأحس ــن من ــه:

[يونس.]١6/

ومــن ظــاهر الزينــة حــي الــذهب والفضــة ،والبســاتن واأشــجار ،واأزهــار والــثار ،وحســن

الصــور ،وحســن اأصــوات ،وهــذا لــيس بجــال إذا انفــرد عــن اجــال البــاطن ،وإنــا هــو زينــة
وزخارف ومتـاع الـدنيا:

[آل عمران.]٢٤/

فســبحان ميــل اأفعــال بعبــاده  ،يطعمهــم ويســقيهم  ،ويــرزقهم ويعــافيهم  ،ويكلفهــم باليســر مــن العمــل
ويعن عليه  ،ويثيب عليـه بأفضـل منـه:

[البقرة.]١٤5/

وقد خلق اه البر متفاوتن ي احسن  ،واجال  ،واأعال  ،واأخاق.

فأعطى اجميل سبحانه سيد اأولن واآخرين حمد ًا ﷺ حظ ًا وافـر ًا مـن اجـال واحسـن  ،فهـو
أحس ــن الن ــاس خلقـ ـ ًا وخلقـ ـ ًا  ،وك ــان خـ ــلقه الق ــرآن  ،يت ــأدب بآداب ــه  ،ويعم ــل بأحكام ــه  ،وي ــدعو إى
فضائله ،وهذا مدحه ربه وأثنى عليه بقوله :

[ القلم.]٤/

وهو سبحانه اجميل الذي حب اجال والتجمل ي غر إراف وا مـخيلة  ،وا بطر وا

كر.
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فسبحان اجميل الذي كل مال ي امخلوقات من آثار ماله.
ج َـمـل الساء بالنجوم  ..وج َـمـل اأرض بالنبات  ..وج َـمـل اجو باهواء  ..وج َـم ــل الشـمس

بالضياء  ..وج َـمـل القمر بالنور  ..وج َـمـل امائكة بالطاعات.

وج َـمــل القلـوب بـاإيان ..وج َـم ــل اجـوارح بـاأعال الصـاحة  ..وج َـم ــل الـدنيا بالـدين ..

وج َـمــل اآخرة باجنة  ..وج َـمــل اجنة بكل ميل ونعيم.

ثم أظهر ذاته وماله لعباده الذين لملـوا لـه ي الـدنيا بطاعتـه:
[السجدة.]٢٠/

فسبحان اجميل الذي ج َـمــل اجنة برؤية وجهه الكريم  ،الذي إليه منتهـى الكـال واجـال

واجال:

[القيامة.]١٠-١١/

وعــن جريــر بــن عبــد اه  قــال :خــرج علينــا رســول اه ﷺ ليلــة البــدر فقــال « :إنَكــم ســرون ر َبكــم

يوم القيامة كا ترون هذا ا تضامون ي رؤيته » متفق عليه(.)٢

 التعبد ه  باسمه اجميل:

اعلم وفقك اه لكـل خـر أن اجـال واحسـن مـن اأقـوال واأعـال واأخـاق هـو مـا رضـيه

اه وح َسنه ا غر.

فاعمـ ــل عليـ ــه ،وخـ ــذ نفسـ ــك باجتنـ ــاب ضـ ــده:
[احر.]٠/

الصــوم فإ َنـه ي وأنــا أجـزي بــه ،
وعـن أي هريــرة  عـن النبــي ﷺ قـال « :كــل عمـل ابــن آدم لـه إ َا َ

الصائم أطيب عند اه من ريح امسك » متفق عليه(.)١
ولـخلوف فم َ
واعلم أن اه ميل حب اجال والتزين ظاهر ًا وباطن ًا.

فتزين لربك باإيان والطاعات  ،وحسن اللباس والطيب.
( )٢متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ()٠٤٠6واللفظ له ،ومسلم برقم (.)6٠٠
( )١متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)59١٠واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٢٢5٢
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والناس ي التجمل الظاهر ثاثة أقسام:
فمنهم من ح َسن ثوبـه  ،ور َجـل شـعره  ،وط َيـب رحـه  ،ونظـف بدنـه  ،ولمـل بـذلك باقتصـاد
لربه اجميل . 

وهذه طريقة الشاكرين الذين أظهروا نعمة اه عليهم .
وعليها درج الكثر من الصحابة والتابعن.

ومــنهم مــن لــزم البــذاذة َ
والشــعث  ،واحتمــل التفــث ي اهيئــة إا مــا أقــام بــه الســنة ولــو وجــد حــااً ؛
زهد ًا ي التنعم  ،وإيثار ًا لشظف العيش  ،حتى ا يشغله التنعم عن ربه.
وهذه طريقة اخائفن الذين قدَ موا كل يء إى اآخرة .

وعى ذلك درج اخلفاء الراشدون  ،وكثر من الصحابة والتابعن.

ومنهم من يتقلب بن هذا وهذا  ،إذا وجد تن َعم ،وإذا فقد احتمل.
وهذه كانت سنة إمام امتقن  ،وطريقة سيد امرسلن.

فقد كان ﷺ يلبس احلة احمراء تارة ..ويلبس الرداء الغليظ تارة.
وكــان يأكــل اللحــم تــارة ..ويأكــل العصــيد تــارة  ..وجــوع مــرة ..ويشــبع مــرة ..ا يتكلــف ي
مطعمه ومربه وملبسه ومسكنه ؛ أنه يعلم أن اه أحق أن يتزين له.

وقد آتاه اه من التقى  ،وحسن اخلق  ،وحسن السمة  ،مـا ا تبطـره بـه النعمـة  ،وا يقعـده الفقـر عـن

العمل لربه .

فس ـ ّن لنــا ﷺ بفعلــه الطــرق الــثاث  ،والفــوز والنجــاة بااقتــداء بــه:
ﰀ

[اأحزاب.]١٢/

واعلم أن اجال كله بااستقامة عى أوامر اه فيا بن العبد وربه  ،وفـيا بينـه وبـن خلقـه ،

وتلــك حقيقــة الزينــة واحســن الــذي يتجمــل بــه العبــد ي هــذه الــدنيا:

9٠٠

[آل عمران.]٢٠-٢5/

فجمــل نفســك وأعالــك وأخاقــك لربــك  ،لــد ثوابــه يــوم القيامــة حســن الوجــوه  ،وحســن
ِ

النعيم  ،وغاية اجال  ،فامؤمنون يصورهم رهم ي احسن عـى حسـب درجـات إياهـم

وأعاهم:

[يونس.]١6/

وعــن أي هريــرة  قــال :قــال رســول اه ﷺ « :إ َن أ َول زمــرة يــدخلون اجنَــة عـى صــورة القمــر
الساء إضاء ًة » متفق عليه(.)٢
ليلة البدر  ،ث َم ا َلذين يلوهم عى أشدِ كوكب د ِري ي َ

والكفــار يصــورهم رهــم عــى حســب درجــات كفــرهم ومعاصــيهم:
[يونس.]١٠/

واعلم أن اه ميل حب اجال  ،فتجمل له با حبه ويرضاه.

واعــرف مالــه بأســائه وصــفاته الــذي ا ياثلــه أحــد  ،وكــن كــري ً
ا حبــك الكــريم  ،مــي ً
ا
حبك اجميل  ،عفو ًا حبك العف ّو  ،وتع َبد لربـك بأسـائه احسـنى  ،وصـفاته العـى:
[اأعراف.]٢8٠/

واعبد ربك الكريم باجال الذي حبه من اأقوال واأعال واأخاق.
ج ِـم ــل لســانك بالصــدق  ،وج ِـم ــل قلبــك بــاإيان واإخــاص وامحبــة والتوكــل واإنابــة ،
وج ِـمـل جوارحك بطاعة اه ورسوله  ،وج ِـمـل بدنك بالنظافة وحسن اللبـاس  ،ولمـل مـن
خلقك ي أحسن تقويم  ،بإظهار نعمة اه عليك  « :إ َ
ن اه ميل يـحب اجال » أخرجه مسلم
( )٢متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )٠٠١٠واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١8٠٤
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(.)١
واعــرف ربــك بــاجال الــذي هــو اســمه ووصــفه  ،واعبــده بــاجال الــذي هــو دينــه ورعــه،

وذلك من شكره عى نعمه ،ومن اجال الذي حبه ويأمربه.

واعلم أن اجميل سبحانه حب أن يرى عى عبده اجال الظـاهر بالزينـة والطيـب واللبـاس

فتجمــل بــذلك كلــه:
 ،واجــال البــاطن بــاإيان  ،وشــكر امــنعم  ،والتقــوى ،
َ
[اأعراف.]١6/

[ آل عمران .]5٠/

[احر.]٢٠/

« ال َله َم أصلح ي دينـي ا َلـذي هـو عصـمة أمـري  ،وأصـلح ي دنيـاي ا َلتـي فيهـا معـاي  ،وأصـلح ي
آخـري ا َلتـي فيهـا معـادي  ،واجعـل احيـاة زيـاد ًة ي ي ك ِـل خـر  ،واجعـل امــوت راحـ ًة ي مـن كـ ِـل

ر » أخرجه مسلم(.)٢

اللهــم يــا مــن يملــك اجــال كلــه  ،وبيــده اأمــر كلــه  ،زيــن قلوبنــا بــاإيان واليقــن  ،ومــل
ألسنتنا بذكرك وشـكرك  ،ومـل جوارحنـا بحسـن عبادتـك وطاعتـك  ،ومـل أوقاتنـا بـأنواع

الر والعمل الصالح.

اللهــم يــا مــن أظهــر اجميــل  ،وســر القبــيح  ،يــا عظــيم العفــو  ،يــا حســن التجــاوز  ،يــا واســع

الرمة  ،يا واسع امغفـرة  ،يـا واسـع العلـم  ،يـا سـامع كـل نجـوى  ،يـا منتهـى كـل شـكوى  ،يـا

كريم الصفح  ،يا واسع الفضل  ،أسألك العفـو والعافيـة  ،والفـوز باجنـة  ،والنجـاة مـن النـار ،

يا أكرم اأكرمن.

( )١أخرجه مسلم برقم (. )9٢
( )٢أخرجه مسلم برقم (.)١٠١٠
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الن ـ ــور
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــال اه تع ـ ـ ـ ـ ـ ــاى:

[النور.]٠5/

وع ــن أي ذر  ق ــال  :س ــألت رس ــول اه ﷺ ه ــل رأي ــت رب ــك؟ ق ــال  « :ن ــور أ َن ــى أراه »

مسلم(.)٢

أخرج ــه

اه  هــو النــور احــق الــذي أنــار كــل يء ظــاهر ًا وباطنـ ًا ،فهــو النــور ،ومنــه النــور ،هــدي بــالنور الظــاهر
اأبصار الظاهرة إى امبرات الظاهرة  ،وهـدي بـالنور البـاطن البصـائر الباطنـة إى امعـارف الباطنـة:

[امائدة.]٢6-٢5/

وهـو سـبحانه النـور الــذي ب َرـ اأبصـار والبصــائر بـالنور  ،وأنـار بــه اآفـاق واأقطـار ،والعــام

العلوي  ،والعام السفي :

[النور.]٠5 /

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )٢٠8
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وهو سبحانه النور امبن الذي نوره لو كشفه أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بره

من خلقه ؛ لعظمة نوره وكريائه وعظمته .

وامخلوقات كلها ا تطيق الثبوت لنور وجهه لو ت ـ ـبدَ ى ها :

[اأعراف.]٢٤٠/

فسبحان النور الذي نور السموات العى كلها من نوره ،بل نور جنات النعيم التي عرضها السموات
واأرض مــن نــوره ،بــل نــور العــرش والكــري وميــع اجنــات مــن نــوره ،فضـ ً
ا عــن نــور الشــمس

والقمر والكواكب ،بل

خلقه » أخرجه مسلم(.)٢

« حجابه النور لو كشفه أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بره من

وهــو ســبحانه النــور احــق الــذي نـ َـور قلــوب أنبيائــه وأوليائــه ومائكتــه بــأنوار معرفتــه بأســائه

وصــفاته  ،وأنــوار حبتــه ،حتــى امــتأت قلــوهم بــاأنوار امتنوعــة  ،والعلــوم النافعــة  ،وخـ َـرت

خاش ـ ــعة لعظم ـ ــة ره ـ ــا  ،ونورجال ـ ــه ومال ـ ــه:

[ اأنعام.]٢/

فســبحان مــن تعـ َـرف إى عبــاده بأســائه احســنى  ،وصــفاته العــى  ،ونعمــه التــي ا حى ـ ،
ليعب ـ ــدوه وح ـ ــده  ،ويعرض ـ ــوا ع ـ ــا س ـ ــواه :

[ اأنعام.]٢٠١/

فمعاي العظمة واجروت واجال والكرياء  ،والقوة والقهر  ،مأ قلوب امؤمنن بأنوار

اهيبة والتعظيم واإجال للجبار . 

ومعـاي اجــال والـر واإحســان واإكــرام  ،مـأ قلــوهم بــأنوار امحبـة والــود والشــوق إى

مواهم تبارك وتعاى.

ومع ــاي اللط ــف والرأف ــة والرم ــة  ،م ــأ قل ــوهم ب ــأنوار اح ــب واحم ــد والش ــكر والثن ــاء
( )٢أخرجه مسلم برقم (.)٢٠9
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للموى . 
ومع ــاي العل ــم واإحاط ــة والش ــهادة وامراقب ــة والق ــرب  ،م ــأ قل ــوهم ب ــأنوار مراقب ــة ره ــم

وطاعته  ،وتوصلهم إى مقام اإحسان .

وميع أساء اه احسـنى  ،وصـفاته العـى  ،مـأ القلـوب بـأنوار التعظـيم  ،واحـب  ،وحسـن

التعبــد ه  ،والتعلــق التــام بــاه وحــده  ،وعــدم االتفــات إى مــا ســواه :

[اأنفال.]٤-١/

واعلم أنه إذا امتأ قلب امؤمن بنور التوحيد واإيان واليقن  ،فـاض عـى الوجـه فاسـتنار الوجـه ،
واطمــأن القل ــب  ،وانق ــادت اجــوارح لطاع ــة اه  ،وق َي ــدها هــذا الن ــور ع ــن معص ــية اه:

[التغابن. ]9-8/

فســبحان النــور احــق  ،الــذي أســاؤه وصــفاته كلهــا نــور  ،وكتبــه كلهــا نــور  ،ورســله كلهــم نــور ،
ودين ــه ن ــور  ،ودار كرامت ــه ن ــور:

[احديد.]٢١/

واعل ــم أن ام ــؤمنن ك ــا يتفاض ــلون ي ال ــدنيا ي معرف ــة ه ــذه اأن ــوار  ،ك ــذلك يتفاض ــلون ي

اآخرة ي رؤيتهم رهم  بحسب ما حصلوه من النور ي الدنيا.

عن جرير بن عبد اه  قال  :كنا عند النبي ﷺ فنظر إى القمـر ليلـ ًة  -يعنـي البـدر -فقـال  « :إنَكـم

سرون ر َبكم يوم القيامة كا ترون هذا ا تضامون ي رؤيته » متفق عليه(.)٢
واعلم أن النور قسان:

( )٢متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )55٤واللفظ له ،ومسلم برقم (.)6٠٠
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نور ظاهر ..ونور باطن.

فالباطن إذا دخل ي قلب العبد انفسح وانرـح  ،واتسـع فاتسـع العلـم ،وحصـل اليقـن ،وزاد
اإراق ،ونشطت النفس واجوارح للعمل بالطاعات.

وكل سبيل يؤدي إى مقصود ظاهر أو باطن من اخر فهو من هذا النور.

ف ــاه  ن ــور ..والق ــرآن ن ــور ..ورس ــوله نـ ــور ..وآي ــات اه الكوني ــة والر ــعية كله ــا نـ ــور :

[ امائدة.]٢6-٢5/

ومتــى حـ ّـل نــوره  بمكــان طــرد عنــه كــل الظلــات  ،وأبعــد عنــه الكــدرة  ،فــإن كــان اجســم
صقي ً
ا أرق وكان راج ًا ييء بـه مـا حولـه كالشـمس والقمـر:
[فصلت.]٠٠/

واعلم أن احكيم  ما أنزل احق جعل ضده الباطل  ،وما أوجد النور أوجـد الظـام ،فـإذا جـاء

احــق زهــق الباطــل ،وإذا جــاء النــور طــرد الظــام :

[

الذاريات.]5٢-٤9/

وقد خلق اه  امائكة من نور ،وخلق اجان من نار ،وخلق آدم من تراب.
فخلق سبحانه اجان مـن نـار السـموم  ،وخلـق آدم مـن تـراب :

[احجر.]١٠-١6/

وعــن عائشــة ري اه عنهــا قالــت  :قــال رســول اه ﷺ « :خلقــت امائكــة مــن نــور ،وخلــق

اجان من مارج من نار  ،وخلق آدم مَا وصف لكم » أخرجه مسلم(.)٢
( )٢أخرجه مسلم برقم (.)١996
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وإبلــيس م ــن اج ــان  ،أضــله اه م ــن بي ــنهم ولعن ــه حــن اس ــتكر وكف ــر بــاه  ،وط ــرده س ــبحانه م ــن
ملك ــوت الس ــاء ه ــو وذريت ــه:
[احجر.]٠5-٠٤/

فا إله إا اه ما أعظم خلقه ،وما أبن حكمته ،وما ألطفه ي تدبره.

مــن كــان خلوقـ ًا مــن خــالص النــور وهــم امائكــة جعلــه اه خــر ًا كلــه  ،يعمــل بــاخر  ،ويــدعو
إى اخـ ـ ــر  ،ويع ـ ـ ــن ع ـ ـ ــى اخ ـ ـ ــر:

[اأنبياء.]١٠-٢9/

ومن كان خلوق ًا من النار وهـم اجـان جعـل عـى يديـه عقـاب مـن كفـر وكـذب اه ورسـوله ،

وجع ــل إبل ــيس وذريت ــه وأتباع ــه ي ــدعون إى الن ــار:
[فاطر.]6/

وم ــن ك ــان خلوقـ ـ ًا م ــن اممت ــزج وه ــو اإنس ــان امخل ــوق م ــن م ــاء وت ــراب جع ــل أعاه ــم

مزوجة إا ما رحم ربك.

فمنهم امؤمن والكافر ..والـبـر والفاجر ..والكريم والبخيل  ..والسعيد والشقي.
وأعاه ــم مزوج ــة ب ــاخر والر ــ ،واحس ــنات والس ــيئات ،وم ــآ ه ــم ي ــوم القيام ــة بحس ــب

أعاهم :

[الشورى.]٠/

ول ــو ش ــاء اه ه ــداهم أمع ــن  ،وجعله ــم أم ــة واح ــدة  ،لكن ــه س ــبحانه احك ــيم العل ــيم ال ــذي رع

الســنن واأحكــام  ،ليبــن للمعتــرين عظمــة ملكــه  ،وكــال أســائه وصــفاته  ،وأصــناف خلوقاتــه ،
وحكـ ــم اأحكـ ــام وفضـ ــلها عـ ــى اإضـ ــاعة والفـ ــوى :
[اأنعام.]٢٤9/

فسبحان املك احق  ،الذي جري ي ملكه العظيم من التريف والتدبر ما ا حصيه إا

هو:

من ليل وهار ..ونور وظام  ..وحر وبرد ..وحياة وموت ..وأمن وخـوف  ..وذكـر وأنثـى ..
9٢٤

وخر ور ..وشقي وسعيد :

[الذاريات.]٤9/

أما النـور الظـاهر فـا جعلـه اه ي الشـمس والقمـر والنجـوم والنـار واأبصـار :
[ يونس.]5/

واعلــم رمــك اه أن مــا فوقنــا نــور ســاطع  ،يــزداد عــى التــدريج ي العلــو  ،ومــا حتنــا ظــام

معتم يزداد عى التدريج ي اأسفل.

فا فوقنا كله نـور ،يـزداد مـن سـاء إى سـاء ،ثـم يـزداد ي الكـري ،ثـم يـزداد ي العـرش ،حتـى

يصــل إى النــور احــق  الــذي ك ــل نــور ي العــام مــن ن ــوره :

[النور.]٠5/

فمــن عمــل بطاعــة اه رفعــه اه إى موضــع النــور ي اجنــة ي الســاء ي العلــو :
[ الذاريات.]١١/

ومـن عمــل بمعصــية اه ســجنه اه ي الظــام ي طبقــات النــار ي اأرض  ،ي أســفل ســافلن:
[التن.]8-٤/

واعلم أن أصل النار الظام واليبس ،فمتـى حـل اليـبس مـع احـر كانـت النـار ،ومتـى حـل اليـبس
مع الرد كان الزمهرير  ،وكاما مفسد بذاته ما م جعل اه له ضد ًا من رمته يقاومه.
فمــن عبــد هــذه النــار ي الــدنيا يريــد النــور  ،ســاقه اه إى ظلــات النــار يــوم القيامــة:
[اأنعام.]٠9/

فنار جهنم أعاذنا اه وإياكم منها أصل وجود النار ي هذه الدار ،وها أنفاس مؤلـمة ي هذه

الدار .
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عن أي هريرة  عن النبي ﷺ قال  « :اشتكت النَار إى ر ِها  ،فقالت  :ر ِب أكل بعي بع ًضا  ،فأذن

ها بنفسن  :نفس ي ِ
الصيف  ،فأشد ما لدون من اح ِر  ،وأشد ما لدون من
الشتاء ونفس ي َ

الزمهرير» متفق عليه (.)٢
َ

ونار الدنيا جزء يسر من نار جهنم يـذكِر اه هـا عبـاده ليتقـوه :

[

الواقعة.]٠٠-٠٢/

وعن أبى هريرة  أن النبى ﷺ قال « :ناركم هذه ا َلتى يوقـد ابـن آدم جـزء مـن سـبعن جـز ًءا مـن ح ِـر
جهنَم » قالوا واه إن كانت لكافي ًة يا رسول اه  ،قال  « :فإ َها ف ِضلت عليها بتسعة وستِن جز ًءا كلهـا

مثل ح ِرها » متفق عليه(.)١

فسبحان املك احق الذي مأت العام عزته ،ووسعت كل يء رمته  ،ومأ العـام نـوره ،

وأحــاط بكــل يء علمــه  ،ووســع كرســيه الســموات واأرض  ،وأحــاط ميــع خلوقاتــه بعرشــه
العظ ــيم  ،وه ــو اح ــي القي ــوم ال ــذي ي ــرى ويعل ــم ك ــل ذرة ي ملك ــه:

[البقرة.]١55/

ســبحانه ا تعــد خلوقاتــه  ،وا ت ــحى نعمــه ،وا يـ ـحاط بجنــوده:
[غافر.]65/

والنور احق سـبحانه خـالق كـل يء  ،وبيـده كـل يء  ،والعـام كلـه دليـل عـى وجـوده  ،قـائم

كلــه بــأمره  ،مقهــور بإرادتــه  ،مسـتجيب مشــيئته  ،ومرــع إى طاعتــه :
[هود.]56/

هــذا نــور ســاطع أبصــار العقــول ،وضــياء واضــح لبصــائر الفهــوم :
( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم( ،)٠١6٠واللفظ له ،ومسلم برقم (. )6٢٠
( )١متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٠١65ومسلم برقم ( )١8٤٠واللفظ له.
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[إبراهيم.]٢٠/

والعــام كلــه مرــق بنــور اه امرــق فيـه ظــاهر ًا وباطنـ ًا كالبيــت مــيء روجـ ًا ومصــابيح

ف ـ ـ ـ ـ ــأرق ب ـ ـ ـ ـ ــالنور:

[النور.]٠5/

فاص ــعد بفك ــرك معرف ــة ج ــال أس ــاء اه احس ــنى  ،وص ــفاته الع ــى  ،تبرـ ـ اه ــدى بن ــور اح ــق
امب ــن:

[اأنعام.]٢١١/

فــإذا وصــلت بإيانــك إى النــور احــق  ســطع نــوره ي قلبــك  ،وغلــب كــل نــور ،فأبرــت
ملك ًا عظي ً
ا مأ الكون نور ًا .
كامه نور ،وأساؤه وصفاته وأفعاله كلها نور ،وكتبه نور ،ورسله نـور ،ودينـه نـور:
[اأنعام.]٢٠٠-٢٠١/

فس ــبحان الن ــور ال ــذي هت ــدي بن ــوره م ــن ي الس ــموات وم ــن ي اأرض  ،ال ــذي بن ــوره يبرـ ـ ذو
العاية  ،وهدايته يرشد ذو الغواية  ،الذي نور السموات واأرض من نور وجهه . 

وهــو ســبحانه النــور الــذي مــأ الــدنيا بنــوره  ،ومــأ اآخــرة بنــوره  ،ومــأ اجنــة بنــور وجهــه ،
وترــق اأرض بنــوره يــوم القيامــة عنــد جيئــه حســاب اخائــق :

[الزمر.]69/

ويمنع نوره يوم القيامة عن كل كافر وظام م يقبل نوره ي الـدنيا ،ثـم يسـوق كـل كـافر وظـام إى

دار الظام والعذاب واللعنة ،نعـوذ بـاه مـن سـخط اجبـار  ،وعـذاب النـار:
[اأحزاب.]66-6٤/
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ف ــا أش ــد ع ــذاب ه ــؤاء :

[ البقرة.]٢٠5/

اللهم ا طاقة لنا بنار جهنم  ،فارمنا وأنت خر الرامن.

 التعبد ه  باسمه النور:

احــرص هــداك اه لنــوره عــى إدراك حقيقــة اأنــوار  ،فبــذلك تصــل بــالفهم إى النــور احــق ، 
وتنعم بالنور ي الدنيا واآخرة .

واعلــم أن مـن تعـ َـرف النــور الظــاهر مــن البــاطن  ،ومواضــعه ومســالكه ي العــام  ،جــد أن اه

هو النور احق الذي ا إله إا هو  ،مأ الكون كله بنوره .

ونور الظـواهر والبـواطن  ،ون َـور اآفـاق بالشـمس والقمـر والنجـوم،
َنور السموات واأرضَ ،
ونور الوجود كله بمعاي أسائه احسنى  ،وصفاته العى.
َ

ونـ َـور ســبحانه قلــوب امــؤمنن وصــدورهم بــاإيان واإخــاص والتوحيــد  ،ونـ َـور العقــول
ونور اأبدان بأنواع العبادات وأصناف الطاعات
بأصناف العلوم ،وأنواع الدائل والبينات َ ،

ونور اأرار بمحاسن اأخاق وميل الصفات.
َ ،

ونـ َـور  العــام كلــه بــا نصــبه مــن الــدائل احســية والعقليــة والرــعية الدالــة عــى وحدانيتــه،
وك ـ ــال أس ـ ــائه وص ـ ــفاته وأفعال ـ ــه:
[يونس.]4-3/

ويــرى ذلــك مــن صــدق ي الطلــب  ،ون َقــى قلبــه مــن ميــع مــا تــراكم عليــه مــن ظلــات اجهــل
بــالعلم وامعرفــة ،ونقــاه مــن الــذنوب بالتوبــة النصــوح  ،والعمــل بــا يــري اه : 
[آل عمران.]٢٠8/
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فاجتهد ي إزالة ما يـحول بينك وبن نور اإيان ،ونور القرآن ؛ لرى احق حق ًا وتتبعه،

وترى الباطل باطاً ولتنبه :

[احج.]6١/

واستعن عى ذلك بتقـوى اه تـزداد إيانـ ًا ويقينـ ًا وعلـ ً
ا:
[البقرة.]١8١/

والــزم الــذكر والفكــر والعمــل بطاعــة مــواك  ،يرــق النــور ي قلبــك وجوارحــك  ،وي ــحتوشك نــور
اإيان ظاهر ًا وباطن ًا  ،ويشع النور منك لنفسك ولغرك.
واعلم أن هذا النور امرق ليس بيـء يكتسـب  ،بـل هـو مـن قبيـل العطايـا وامواهـب الربانيـة  ،وهـو

مـ ــراث حسـ ــن التقـ ــرب إى اه بـ ــا حبـ ــه ويرضـ ــاه:
[العنكبوت.]69/

وذلــك أن اه  جعــل مثــل هــذه اأمــور الرفيعــة عــن ااكتســاب مفــاتيح مــن أمــور مكتســبة ا

تنال إا ها .

وامفتــاح الــذي نحتاجــه للحصــول عــى هــذا النــور تقــوى اه عــز وجــل ،وتقــوى اه ثمــرة معرفتــه

بأس ـ ــائه وص ـ ــفاته :

[احديد.]١8/

فجعل سبحانه النور والرمة وامغفرة ثمن ًا لإيان والتقوى .
وعى قـدر معرفـة اه تكـون التقـوى  ،وعـى قـدر تقـوى اه يكـون حسـن الطاعـات  ،والتطهـر مـن

اأدنــاس وامعــاي  ،والطاعــات كله ــا نــور  ،وامعــاي كلهــا ظ ــام :

[النساء.]٢٠5-٢٠٤/

وعى قدر ذلك يقتبس العبد النـور ،فيمتلـئ قلبـه نـور ًا  ،ثـم تيـء اجـوارح بـالنور الـذي يطـرد

كل ظام.

فتص ــر ب ــالنور ..وتس ــمع ب ــالنور ..وتفك ــر ب ــالنور ..وت ــتكلم ب ــالنور ..وتعم ــل ب ــالنور ..وت ــدعو
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بـ ــالنور ..وتـ ــتعلم وتع ِلـ ــم بـ ــالنور ..وتعـ ــيش بـ ــالنور ..ومي ـ ـ بـ ــالنور:
[اأنعام.]٢١١/

وعن أي هريرة  قال  :قال رسول اه ﷺ «:إن اه تعاى قال  :من عادى ي وليا فقد آذنته

ي
ي عبدي بيء أح َ
بإ َ
ي مـ َا افرضت عليه  ،وما يزال عبدي يتق َرب إ َ
باحرب  ،وما تق َرب إ َ
بالنَوافل حتَى أح َبه .
فإذا أحببته كنت سمعه ا َلذي يسمع به  ،وبره ا َلذي يبر به  ،ويده ا َلتي يبطش ها  ،ورجله
ا َلتي يمي ها  ،وإن سألني أعطينَه  ،ولئن استعاذي أعيذنَه  ،وما تر َددت عن يء أنا فاعله

ترددي عن نفس امؤمن يكره اموت  ،وأنا أكره مساءته» أخرجه البخاري (.)٢

واعلم رمك اه أنك إن با لغت ي الطهارة والعبـادة ،وم تتفـرغ للنظـر والتـدبر والتفكـر ي

معــاي أســاء اه احســنى  ،وصــفاته العــى ،والنظــر ي ملكــوت اه ،م يــتم لــك هــذا اأمــر،
وم ترتفع عن درجة عموم امؤمنن  ،إى درجة العلاء الربانين الناظرين ي ملكوت ملك
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوك:

[حمد.]٢9/

وإذا أراد اه بك خر ًا فتح لك أبواب التعرف عليه  ،والقرب منـه ،فوصـلت التقـوى بـالنظر والفكـر ،

وم يشــغلك ظــاهر العلــم عــن باطنــه  ،وم يقعــدك علــم احــق عــن العمــل بــه  ،ومعــت بــن عل ــم

اجــوارح  ،وعلــم القلــوب  ،وأخلصــت العمــل كلــه ه الــذي ينظــر إليــك  ،ولنبــت مــا يســخط اه ،
وآث ــرت م ــا يرض ــيه ي

مي ــع أحوال ــك :

[فاطر.]١8 -١٠/

وإذا علمت هذا  ،فحينئذ اتصـل بـك احبـل  ،واسـتبان لـك السـبيل:
( )٢أخرجه البخاري برقم (. )65٠١
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[الزخرف.]٤٤-٤٠/

وذلك أن صفاء النور يرق ي القلوب بقدر طهارة العبـد وتقـواه  ،وحـدَ ة برـه وعقلـه بقـدر
تفرغه ،وظهور الـثار والفوائـد واخشـوع ه بقـدر التفكـر والتـدبر:
[اأعراف.]٢85/

واعل ــم أن إص ــابة الص ــواب بق ــدر اللج ــوء إى اه ،وطل ــب امعون ــة من ــه ي ك ــل ص ــغرة وكب ــرة ،

والتري من احول والقـوة ،وعـى قـدر اإخـاص والتقـوى تكـون امعونةوامؤنـة:
[الطاق.]٠-١/

وإذا وصلت بنوره احق الذي خلق به السموات واأرض بنوره احق الذي أنزله عـى رسـله ،

أرق النور ي قلبك ،فأبرت به النور احق امبن  يدبر ملكه وملكوته ،ويفعل مـا يشـاء،

وحكــم مــا يريــد:

[اأنعام.]٢٠١-٢٠٢/

وإذا فتح اه لك أبواب معرفته فاسجد له واعبـده وحـده ا ريـك لـه :
[مريم.]65/

وك ـ ِـره واش ــكره ع ــى نعم ــه الت ــي ا تع ــد وا حىـ ـ:

[ اإراء/

].

واسـتغفر ربـك ي كــل وقـت  ،وســبح بحمـده مــا بقيـت  ،وامـده عــى إنزالـه اهدايــة عليـك و عــى
اخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق :

[النر.]٠-٢/

واعلم أن أشد الناس حباً ه ،وأكثرهم ذكراً له ،وأصدقهم مناجاة لـه ،وأحسـنهم عبـادة
له ،هم أعرف الناس باه ،وأعلمهم بأسائه وصفاته وإحسانه:
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[فاطر.]١8/

واعلـم أن مـن أراد اه عــز وجـل عصـمته عــاد عليـه برمتــه  ،فأعانـه عـى طاعتــه  ،ومـاه مــن
معصيته  ،وردع قلبه عن الفكر فيا سواه  ،وأشغل أوقاته فيا يقرب إليه ما حبه ويرضاه.

فراه ذاكر ًا لربه  ..مسبح ًا بحمده  ..مكر ًا له  ..مستحي ًا منه  ..مـج ً
ا له  ..مطيع ًا له.

قد هرته طوارق العظمة والكرياء  ..وأذهلته هيبة اجال واجروت ..وملكته مظاهر الرمة
واإحسان:

[احر.]١٤-١١/

وتلــك ســنة اه ي عبــاده الــذين وصــلوا إليــه بصــحيح امعرفــة ،ونــاجوه شــغف ًا بــه  ،وكلف ـ ًا بقربــه:
[ الزمر.]٢8-٢٠/

وأســعد النــاس مــن رجــع مــن معرفــة اه بأســائه وصــفاته بــالتعظيم واإجــال لربــه  ،ومــده
وشكره عى نعمه  ،وخشيته واافتقار إليه  ،وكثرة التسبيح والتحميد له  ،ولزوم ااستغفار ،

واتبـاع السـنة  ،وحسـن اأدب مـع اه بحسـن عبادتـه  ،فاسـتقم كـا أمـرت
[يونس.]٢٠9/

وي مقدمــة هــؤاء الصــفوة اأنبيــاء والرســل ،ثــم أتبــاعهم مــن امــؤمنن  ،والــذين اتبعــوهم

بإحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان:

[النساء.]٠٠-69/

فصلوات اه وسامه عى نبينا حمد الذي ب َلغ الـباغ امبـن  ،فـأزال اه بـه الرـك واجهـل :
[اأحزاب.]56/

9١١

واعلم أن من قعد عى كري اجهل واهوى والكرفلن يبر احق أبد ًا  ،ولن يقوم مـن كرسـيه
إا إى نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار جهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنم :

[اإراء.]٠١/

وأولئ ــك أضـ ــل م ــن اأنعـ ــام :
[اأعراف.]٢٠9/

[آل عمران.]8/
[اأعراف.]١٠/
[آل عمران.]5٠/
[التحريم.]8/

ـورا  ،وعـن يسـاري
ورا  ،وعـن يمينـي ن ً
ورا  ،وي سمعي ن ً
ورا  ،وي بري ن ً
« ال َله َم اجعل ي قلبي ن ً
ورا » أخرجه مسلم(.)٢
ورا  ،وع ِظم ي ن ً
ورا  ،وخلفي ن ً
ورا  ،وأمامي ن ً
ورا  ،وحتي ن ً
ورا  ،وفوقي ن ً
ن ً
ا للهم يا نور السموات واأرض  ،أعوذ بنور وجهك الذي أرقت له الظلات ،

وصلح عليه أمر الدنيا واآخرة  ،أن حل عي غضبك  ،أوينزل ي سخطك  ،لك

العتبى حتى ترى  ،وا حول وا قوة إا بك.

اللهم إنا نسألك مسألة امساكن  ،ونبتهل إليك ابتهال امذنب الذليل  ،وندعوك دعاء

اخائف الرير  ،فا غفر لنا وارمنا يا أرحم الرامن.

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )٠6٠
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 .XXXالرفيق
امقالةIV

الرفــق مــا ا
الرفــق  ،ويعطــي عـى ِ
عـن عائشــة ري اه عنهــا أن النبـي ﷺ قــال « :إ َن اه رفيــق حـب ِ

يعطي عى العنف  ،وما ا يعطي عى ما سواه » متفق عليه(.)٢

اه  هــو الرفيــق الكثــر الرفــق  ،الــذي يســهل اأمــور ،وييرـ أســباب اخــر كلهــا لعبــاده كلهــم:
[النحل.]5٠-5١/

وهو سبحانه الرفيق احق ي قدره وقضـائه وأفعالـه ،الرفيـق ي أوامـره وأحكامـه ،الرفيـق ي

دينه ورعه:

[احج.]65 /

وهــو ســبحانه الرفيــق احلــيم الــذي ا يعجــل بعقوبــة العصــاة ؛ ليتــوب مــن ســبقت لــه العنايــة ،

ويظهر كال حلمه فيمن سـبقت لـه الشـقاوة :

[فاطر.]٤٢/

فسـبحان املـك القـادر عــى كـل يء  ،الرفيـق بعبــاده  ،الـذي لـيس بعجـول عــى مـن عصـاه  ،وإنــا

يعجل من خاف اموت أو الفوات .

أمـا املـك القـادر القهــار الـذي ي قبضـته كـل يء فلــيس مـن شـأنه العجلــة:
[الزمر.]٤/

وهو سبحانه الرفيق ي أفعاله  ،حيث خلق امخلوقات كلها بالتدريج شيئ ًا فشـيئ ًا ،مـع أنـه قـادر عـى
( )٢متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )69١٠ومسلم برقم ( )١59٠واللفظ له.
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خلق ميع امخلوقات دفعة واحدة  ،بأمر واحـد  ،ي حظـة واحـدة:
[القمر.]5٠-٤9 /

لكنه الرفيق احكيم ي خلقه ..اللطيف ي تدبره ..احليم ي فعله.
هو الرفيق الذي أفعاله كلها عى سنن احكمة والتدريج .
يــأي بالليــل بعــد النهــار ،ويــأي بالشــتاء بعــد الصــيف  ،ويــأي بــاحر بعــد الــرد  ،ويــأي بالعافيــة بعــد

ام ــرض  ،ويـ ــجري الش ــمس والقم ــر والنج ــوم ي الفل ــك :

[يس.]٤٠-٠٠/

ويرـف اميــاه بـن الســاء واأرض:
ويرـف الريـاح ي اجــو،
ِ
ِ
[اأعراف.]5٠ /

وهـو سـبحانه الرفيــق الـذي يـخــرج امــواليــد مــن اأرحـام ،ويــخرج الـثار مــن اأشـجار ،وي ـخرج

اح ــب

م ــن النب ــات :

[اأنعام.]99/

يرـفه ،
كـل ذلـك جـري بسـنن احكمـة والقـدرة والعلـم ؛ لـيعلم اخلـق أن هـذا الكـون العظـيم ربـ ًا ِ
ويـحكمه بأمره  ،وليعلموا أن من قدر عـى هـذا قـادر أن يـذهب بالـدنيا ويـأي بـاآخرة:
[الروم.]5٠/

وهــو ســبحانه الرفيــق بعبــاده الــذي رفــق هــم ي أحكامــه وأمــره وهيــه ،فلــم يكلفهــم بــا ا يطيقــون ،

حملهــم مــا ا يســتطيعون ،الــرحيم الــذي جعــل فعــل اأوامــر عــى قــدر ااســتطاعة ،وأســقط
وم ِ
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ع ــنهم كث ــر ًا م ــن اأع ــال بمج ــرد امش ــقة ،وخف ــف ع ــنهم كث ــر ًا م ــن اأحك ــام ي ح ــال امش ــقة

واحاج ـ ـ ـ ــة :

[البقرة.]٢85/

كل ذلك رخصة هم  ،ورمة هم  ،ورفق ًا هم ؛ أنه الرحيم الرفيق بعباده .
ه ــو الك ــريم ال ــذي اجتب ــى ه ــذه اأم ــة لتق ــوم مق ــام اأنبي ــاء ي اأم ــم إى ي ــوم القيام ــة:

[احج.]٠8 /

فسبحان احكـيم العلـيم الـذي م يأخـذ العبـاد بالتكـاليف واأوامـر دفعـة واحـدة  ،بـل تـدرج هـم مـن

حال إى حال حتى تألف النفوس  ،وتلن الطباع  ،ويـتم اانقيـاد:
[ احر.]١١/

ومن رفقه سبحانه إمهال راكب اخطيئة  ،ومقرف الذنب ،وعدم معاجلته بالعقوبة  ،لعلـه ينيـب إى

رب ــه  ،ويت ــوب م ــن ذنب ــه:

[الكهف.]58 /

فس ــبحان الرفي ــق ال ــرحيم اح ــق ال ــذي ل ــو يؤاخـ ــذ الن ــاس ب ــا كس ــبوا م ــن ال ــذنوب والكفـ ــر

لعجل هـم العـذاب ؛ لشـناعة مـا يرتكبونـه  ،ولكنـه احلـيم الرفيـق الـذي ا يعجـل
وامعاي َ

بالعقوبــة  ،بــل يمهــل وا همــل:
[فاطر.]٤5 /

ومن رفقه سبحانه أن دينه كلـه رفـق ويرـ ،وهـدى وشـفاء  ،ورمـة وسـاحة  ،وتـذكر وموعظـة:
[آل عمران.]٢٠8 /

الرفق ي اأمر ك ِله
وعن عائشة ري اه عنها أن النبي ﷺ قال  « :يا عائشة إ َن اه رفيق حب ِ
9١6

» متفق

عليه(.)٢

فسبحان الرفيـق الـذي وهـب الرفـق لكـل رفيـق  ،وخـص أوليـاءه بأحسـن الرفـق وأملـه ،مـا أمـر

بيــء إا أعــان عليــه  ،ومــا هــى عــن يء إا أغنــى عنــه :

 التعبد ه  باسمه الرفيق :

[النساء.]١6/

اعلم أن اه  رفيق حب الرفق ي اأمر كله  ،ومظاهر رفقه ظاهرة ي العام كله.
ورســوله حمــد ﷺ أرفــق النــاس بــاخلق ،وشــواهد رفقــه ي ســنته ظــاهرة ،ودائــل حلمــه

وأناتــه ورمتــه ي ســرته واضــحة ،حتــى أثنــى عليــه ربــه بحســن خلقــه فقــال:
[القلم.]٤ /

وعــن أي هريــرة  قــال :قــام أعــراي فبــال ي امســجد فتناولــه النــاس  ،فقــال هــم النبــي ﷺ« :
دعوه وهريقوا عى بوله سج ًا من ماء أو ذنو ًبا مـن مـاء  ،فـإنَا بعثـتم مي ِرـين وم تبعثـوا مع ِرـين

» أخرجه البخاري(.)٢

فربنا سبحانه رفيق حب الرفق ،ورسولنا إمام أهل الرفق ،وديننا كله رفق وير.

فعليــك بــالرفق ي ميــع أمــورك  ،ي عبادتــك  ،ومعاملتــك  ،ومعارتــك وميــع أعالــك ،

حب ـ ــك اه ورس ـ ــوله وخلق ـ ــه :
[آل عمران.]٢59/

واعلم أن الرفق زينة اإنسان  ،والعجلة من الشيطان.

الرفــق ا يكــون ي يء إ َا زانــه ،وا ينــزع مــن
عــن عائشــة ري اه عنهــا أن النبــي ﷺ قــال«:إ َن ِ

( )٢متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )69١٠واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)١59٠
( )٢أخرجه البخاري برقم ( .)١١٠

9١٠

يء إ َا شانه » أخرجه مسلم(.)١

واعلم أن من أعطي حظه من الرفق  ،فقد أعطي حظه من خري الدنيا واآخرة.

واه  يعطي عى الرفق ما ا يعطي عى العنف  ،ومن حرم الرفق حرم اخر.

فــاحرص رمــك اه أن تكــون رفيق ـ ًا ي أمــورك كلهــا ،بعيــد ًا عــن العجلــة والرــعة ،والتهــور

وااندفاع  ،والغضـب والتكلـف  ،فالعجلـة ي اأمـور مـن الشـيطان ،والرفـق صـفة الـرمن ،
وحلية أهـل اإيـان:

[النساء.]١٠/

الرفق يـحرم اخر» أخرجه مسلم(.)٠
وعن جرير  أن النبي ﷺ قال « :من يـحرم ِ

حملها ما ا تطيق  ،وا تكلفها ما م يأذن به اه  ،وا تزد ي عمل زيادة تقعـدك عـن
ارفق بنفسك وا تـ ِ

غره  ،وا خرج عـن السـنة إى الشـدة والتكلـف :
[النساء.]١8 /

وارفق بـاخلق كلهـم يرفـق بـك رب اخلـق ،وارحـم مـن ي اأرض يرمـك مـن ي السـاء،

وخالق الناس بخلق حسن  ،تلقى أحسن منه.

وأحسـ ــن إى اخل ـ ــق ب ـ ــا مل ـ ــك يعطي ـ ــك اه أحس ـ ــن من ـ ــه:

[يونس.]١6 /
[البقرة.]١٠٢/

[البقرة.]١86/

( )١أخرجه مسلم برقم ( .)١59٤
( )٠أخرجه مسلم برقم ( .)١59١
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هم اغفـر ي خطيئتـي وجهـي  ،وإراي ي أمـري  ،ومـا أنـت أعلـم
« ال َل َ

امقالة .XXXV
هم اغفر ي جدِ ي وهزي  ،وخطئي وعمدي  ،وكل ذلك عندي .
به منِي ،ال َل َ
ال َله َم اغفر ي ما قدَ مت وما أ َخرت  ،وما أررت وما أعلنت  ،وما أنت
امقالة.XXXVI
أعلم به منِي  ،أنت امقدِ م  ،وأنت امؤ ِخر ،وأنت عى ِ
كل يء قدير » متفق عليه(.)٢
اللهم يا عظيم الصفح  ،يا حسن التجاوز  ،يا حلي ً
ا عى من عصاه  ،يا سميع ًا من دعاه  ،يا رفيق ًا

بمواه  ،نسألك رضاك واجنة  ،ونعوذ بك من سخطك والنار.

اللهم ارمنا وارفق بنا فوق اأرض  ،وحت اأرض  ،ويوم العرض  ،يا أرحم الرامن.

امقالة .

 .XXXالشاي
امقالةVII

قال اه تعاى:

[الشعراء .]8٠/

وعــن عائشــة ري اه عنهــا قالــت :كــان رســول اه ﷺ إذا اشــتكى منَــا إنســان مســحه بيمينــه ثــم
قــال « :أذهــب البــاس ر َب النَــاس  ،واشــف أنــت َ
الشــاي  ،ا شــفاء إ َا شــفاؤك  ،شــفا ًء ا يغــادر

سق ًا » متفق عليه(.)٢

اه  هــو الشــاي احــق جميــع اأســقام واأمــراض الظــاهرة والباطنــة ،ا يشــفي أحــد مــن
ذلك غره :

[آل عمران.]٢٠9/

فهــو ســبحانه الشــاي الكــاي الــذي يملــك خــزائن الشــفاء ،الــذي يشــفي أبــدان خلقــه مــن اأســقام

واآفــات واأمــراض وحــده ا ريــك لــه ،وهــدها مــا يصــلحها ،ويغــذها بــا ينفعهــا مــن الطعــام
( )1متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( ،)6٠98ومسلم برقم ( )١٠٢9واللفظ له.
( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم (  )56٠8ومسلم برقم (  )١٢9٢واللفظ له.

9١9

والرـ ـ ـ ــاب:

[الشعراء.]8٠-٠٠ /

وهــو ســبحانه الشــاي احــق  ،الــذي يشــفي الصــدور والقلــوب مــن أمــراض الكفــر والرــك  ،والشــبه
والشــكوك  ،واحقــد واحســد وغرهــا مــن أمــراض القلــوب  ،ويعافيهــا باهدايــة إى الــدين القــيم،

والر ــاط امس ــتقيم ال ــذي يوص ــل إلي ــه:

[اجمعة.]١/

فسبحان الشاي من كل داء ظاهر أو باطن  ،الشاي الذي ا يدعى هذا ااسم سـواه  ،الشـاي الـذي يشـفي

باأســباب  ،وبــدون اأســباب  ،وبضــد اأســباب :
[امائدة.]٢١٠/

هــو الشــاي الــذي خلــق الــداء والــدواء والشــفاء ،ومــا أنــزل اه دا ًء إا أنــزل لــه دوا ًء  ،علمــه مــن

علمه  ،وجهله من جهله.

وميــع اأدويــة ا تنفــع بــذاها ،بــل بــا قــدره اه تعــاى فيهــا مــن الشــفاء :
[الزمر.]6١ /

وقــد أنــزل اه القــرآن الكــريم شــفاء مــن كــل داء  ،يستشــفي بــه امؤمنــون مــن اجهــل والضــالة ،

ويبرــون

بــه مــن العمــى ،ويعرفــون بــه احــق مــن الباطــل ،واحــال مــن احــرام ،واخــر مــن

الرــ ،ويعملــون بأحكامــه ،فيســعدهم رهــم ي الـدنيا ،ويــدخلهم اجنــة ي اآخــرة ،وينجــيهم مــن
النـ ـ ـ ـ ـ ــار:

[يونس.]58 -5٠ /

أمــا الكفــار فــا يزيــدهم القــرآن إا خســارا ؛ أهــم ا يؤمنــون بــه ،وا يعملــون بــه ،فخرــوا

دني ـ ـ ـ ــاهم وأخ ـ ـ ـ ــراهم :

ﯓ

[اإراء.]8١ /

واعلم أن امؤمن يعتقد أن اه هو الشاي وحده ا ريك لـه  ،وأن الشـفاء مـن ميـع اأسـقام بيـد

اه وحده ا ريك له  ،ولكنه مأمور بفعل اأسباب النافعة  ،وتناول اأدوية امفيدة.
9٠٠

والتداوي وطلب العاج ا يناي التوكل عـى اه ،فنأخـذ باأسـباب امرـوعة  ،وا نتوكـل
إا عى اه الذي جعل فيها الشفاء  ،وهو الشاي الذي يشـفي هـا  ،وبـدوها  ،وبضـدها:
[يس.]8٠-8١/

وعن أي هريرة  عن النبي ﷺ قال « :ما أنزل اه دا ًء إ َا أنزل له شفا ًء » أخرجه البخاري(.)٢
والتداوي ا يناي التوكل عى اه الذي يملك خزائن كل يء .

فكا ّ
أن دفع اجـوع والعطـش باأكـل والرـب ا ينـاي اإيـان بقولـه سـبحانه:
يناي اإيان بقوله:

[الشــعراء ، ]٠9/فكــذلك دفــع امــرض بالــدواء النــافع ،والعــاج امفيــد ا
[الشعراء.]8٠/

فيجب علينا فقه أحكام اه  ،وفعل اأسباب التي نصبها اه مقتضية مسبباها قدر ًا ورع ًا.
فللصحة أسباب  ،ولدفع امرض أسباب  ،ولكسب احسنات أسباب .
ولدفع السيئات أسباب ،ولدخول اجنة أسباب  ،وللنجاة من النار أسباب .

وق ــد جع ــل اه لك ــل يء س ــبب ًا ،ونح ــن ي دار اأس ــباب :
[الكهف.]٢٢٠/

واأسباب مها عظمت فهي خلوقـة خاضـعة للجبـار  ، ا خـروج هـا عـن أمـره  ،واه يترـف

فيها با يشاء  ،إن شاء أبقـى سـببيتها  ،وإن شـاء أبطلهـا كـا أبطـل إحـراق النـار عـن خليلـه إبـراهيم ﷺ

:

[اأنبياء.]69/

يفعل ذلك  ليعلم العباد كال قدرته ي الترف ي خلوقاتـه ،ولـئا يعتمـد العبـاد عـى
تلك اأسباب من دون اه.

واعلم أن اه ي هذه الـدنيا أظهـر سـنته وأخفـى قدرتـه  ،ابـتاء لعبـاده  ،وجعـل اأسـباب تعمـل مـرة ،

وتقــف مــرة  ،ليظهــر لعبــاده أنــه املــك احــق الــذي يترــف ي ميــع ملكــه وخلوقاتــه وحــده ا
( )٢أخرجه البخاري برقم ( .)56٠8

9٠٢

ريــك لــه:

[اأنعام.]٢٠١/

فســبحان مالــك املــك الــذي بيــده ملكــوت كــل يء  ،والــذي خلــق فســوى  ،وقــدَ ر فهــدى

وأطعــم وأســقى  ،وأمــات وأحيــا  ،وابــتى وشــفى  ،ولــاوز وعفــى

[الشعراء.]8١-٠٠/

 التعبد ه  باسمه الشاي:

اعلم وفقك اه أن الذي له اأساء احسنى  ،والصفات العى  ،وبيـده اخلـق واأمـر  ،هـو اه وحـده

ا ريك له:

[طه.]8/

فتوس ــل إى رب ــك بأس ــائه وص ــفاته  ،واطل ــب من ــه أن يش ــفيك م ــن مي ــع أم ــراض القل ــوب

واأبدان  ،فا شفاء أحد إا بإذنه  ،وا حول وا قـوة إا بـه  ،ومـا شـاء اه كـان  ،ومـا م يشـأ
[التغابن.]٢٠/
ا يكون أبد ًا:

واعلــم أن العــاج والتــداوي إن م يوافــق إذن ـ ًا مــن اه بالعافيــة والشــفاء فإنــه ا ينفــع وا جــدي :
[يونس.]٢٠٠/

وعــن جــابر  عــن رســول اه ﷺ قــال « :لكـ ِـل داء دواء  ،فــإذا أص ـيب دواء الــدَ اء بــرأ بــإذن اه عـ َـز وجـ َـل »

أخرجه مسلم(.)٢

وإذا أنعــم اه عليــك بنعمــة اإســام  ،فــاعلم أن أعظــم داء انترـ بــن النــاس هــو داء الكفــر والرــك
وامعـاي ،فاجتهــد ي رفـع هــذا الـداء بــا أعطـاك اه مــن الشـفاء ،وب ِلــغ ديـن ربــك ي كـل مكــان

وزمـ ــان ،فـ ــا شـ ــفاء لأمـ ــة إا بـ ــه:
[إبراهيم.]5١/

( )٢أخرجه مسلم برقم (.)١١٠٤

9٠١

ولن يقـوم هـذا إا أنـت  ،فقـم بـه كـا قـام بـه نبيـك ﷺ  ،ورعـه لـك ربـك بقولـه:
[يوسف.]٢٠8/

وارفع اجهل عـن اأمـة بتعلـيم أحكـام اه لعبـاده  ،يكتـب اه لـك أجـرهم  ،ويرفـع مقامـك ي الـدنيا

واآخ ـ ــرة :

[آل عمران.]٠9/
[آل عمران.]8/
[طه.]١8-١5/

« ال َله َم ر َب النَاس  ،أذهب الباس اشـفه وأنـت َ
الشـاي  ،ا شـفاء إ َا شـفاؤك  ،شـفا ًء ا يغـادر سـق ًا»

متفق عليه(.)١

اللهــم ير ـ أمورنــا  ،وارح صــدورنا  ،ونـ ِـور قلوبنــا  ،واســتعمل جوارحنــا بطاعت ـك ،يــا أرحــم

الرامن.

اللهـم أحينـا مســلمن  ،وتوفنـا مسـلمن  ،وأحقنــا بالصـاحن  ،غـر خزايــا وا مفتـونن يــا رب

العامن.

اللهم يا من ا يشـفي مـن اأسـقام إا أنـت  ،وا يعـن عـى احـق غـرك  ،وا يـؤي اخـر إا

أنت  ،نسألك عافيـة نقـوى هـا عـى طاعتـك  ،وعبـادة نسـتحق هـا جزيـل مثوبتـك  ،إنـك عـى

كل يء قدير.

 .XXXاحيي
امقالةIX

عن يعى  أن رسول اه ﷺ رأى رج ً
ا يغتسل بالراز با إزار ،فصعد امنر  ،فحمد اه وأثنى عليه
السر  ،فإذا اغتسل أحدكم فليستر » أخرجه أبو
 ،ثم قال  « :إ َن اه ع َز وج َل حيي ستِر يـحب احياء و َ

( )١متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم (  ، )56٠8واللفظ له ،ومسلم برقم ( . )١٢9٢
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داود والنسائي(.)٢

وعن سلان الفاري  قال :قال رسول اه ﷺ  « :إ َن ر َبكم تبارك وتعاى حيي كريم  ،يستحيي

من عبده إذا رفع يديه إليه أن ير َدما صف ًرا » أخرجه أبو داود والرمذي (.)١

اه  هو احيي الكثـر احيـاء ،الـذي يـرك مـا ا يتناسـب مـع سـعة رمتـه  ،وكـال جـوده وكرمـه،
وعظـ ـ ـ ـ ــيم عفـ ـ ـ ـ ــوه وحلمـ ـ ـ ـ ــه :
[امؤمنون.]٢٢6/

وحيــاؤه  عــى مــا يليــق بجالــه ،فالعبــد جــاهر ربــه بامعصــية  ،مــع أنــه أفقــر يء إليــه ،وأضــعفه

لديـه  ،ويســتعن بنعمـه عــى معاصــيه ،وربـه مــع كـال غنــاه  ،ومــام مقدرتـه عليــه  ،يسـتحي مــن هتــك
سره وفضيحته.

الستِر الذي يسر من عصاه با هيئه له من أسباب السر ،ثـم بعـد ذلـك يعفـو
فسبحان احيي ِ
عن ـ ـ ــه ،ويغف ـ ـ ــر ل ـ ـ ــه :

[الشورى.]١5/

وعــن ابــن عمــر ري اه عــنها أن رســول اه ﷺ قــال  « :إ َن اه يــدي امــؤمن  ،فيضــع عليــه كنفــه

ويس ــره  ،فيق ــول  :أتع ــرف ذن ــب ك ــذا  ،أتع ــرف ذن ــب ك ــذا  ،فيق ــول  :نع ــم  ،أي ر ِب  ،ح َت ــى إذا ق ـ َـرره

بذنوبــه  ،ورأى ي نفســه أ َنــه هلــك  ،قــال  :ســرها عليــك ي الــدنيا  ،وأنــا أغفرهــا لــك اليــوم  ،فيعطــى

كتاب حسناته » متفق عليه (.)٠

واعلــم أن حيــاء الــرب  مــن عبــده حيــاء ا تدركــه العقــول ،وا حــيط بــه اأفهــام ،فهــو حيــاء

ك ــرم وب ــر  ،وج ــود وإحس ــان:
[غافر .]6٢/

فهــو ســبحانه حيــي كــريم  ،يســتحي مــن عبــده إذا رفــع يديــه أن يردمــا صــفر ًا ،ويســتحي أن يعــذب ذا
( )٢صحيح  /أخرجه أبو داود برقم ( ، )٤٠٢١وهذا لفظه ،وأخرجه النسائي برقم (.)٤٠6

( )١صحيح  /أخرجه أبو داود برقم ( ،)٢٤88وهذا لفظه ،وأخرجه الرمذي برقم (.)٠556
( )٠متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )١٤٤٢واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١٠68
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شيبة شاب ي اإسام ،ومن استحى من اه استحى اه أن يعذبه.

فاستح اآن من كل فعل تستحي أن تراه غد ًا  ،حيث ا تنفـع امعـذرة :
[آل عمران.]٢٠٠-٢٠6/

واه  حب أساءه احسنى  ،ويثني عى نفسه ها  ،وحب ظهور آثارها ي خلقه.
فهــو كــريم حــب أهــل الكــرم ..حلــيم حــب أهــل احلــم  ..شــكور حــب الشــاكرين ..تــواب حــب

التـ ــوابن ..حيـ ــي حـ ــب أهـ ــل احيـ ــاء :
[هود.]٢٢١/

ومحبتـه سـبحانه أســائه وصـفاته أظهرهــا لعبـاده  ،وأمــرهم بالتعبـد لــه بموجبهـا ومقتضــاها:
[طه. ]8/

وأحــب عبــاده إليــه مــن اتصــف بالصــفات التــي حبهــا ،وأبغضــهم إليــه مــن اتصــف بالصــفات التــي

يبغضها:

[اأعراف.]٢8٠/

 التعبد ه  باسمه احيي:

اعل ــم رم ــك اه أن احي ــاء ش ــعبة م ــن ش ــعب اإي ــان ،والتعب ــد ه بص ــفة احي ــاء م ــن أعظ ــم
الصفات التي حبها اه . 

عن أي هريرة  قال :قال رسول اه ﷺ  « :اإيان بضع وسبعون أو بضـع وسـتون شـعب ًة ،
فأفضلها قول  :ا إله إ َا اه  ،وأدناها إماطة اأذى عن ال َطريق  ،واحيـاء شـعبة مـن اإيـان »

أخرجه مسلم(.) ٢

واحياء خر كله ؛ أنه ا يأي إا بخر.

( )1أخرجه مسلم برقم (.)٠5
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عن عمران بن احصن  قال  :قال النبي ﷺ  « :احياء ا يأي إ َا بخر» متفق عليه

() ٢

.

وأعظم احياء وأحسنه وأملـه وأوجبـه احيـاء مـن اه  ، ثـم احيـاء مـن امائكـة الكـرام،

ثم احياء من الناس  ،ثم احياء من النفس .

واحيــاء مــن اه يكــون بــإخاص التوحيــد لــه ،وكــال اإيــان بــه ،وإحســان العمــل لــه ،واحــب لــه،

واخــوف منــه ،والترــع واافتقــار إليــه ي ميــع اأحــوال :
[يونس.]٠/

وأشــد النــاس حيــاء مــن اه هــم اأنبيــاء والرســل ؛ لكــال معــرفتهم بــاه وأســائه وصــفاته ،ثــم

أتبـ ـ ـ ــاعهم مـ ـ ـ ــن امـ ـ ـ ــؤمنن :

[امؤمنون.]6١-5٠/

وأش ــد اخل ــق حي ــاء م ــن اه ه ــو نبين ــا حم ــد ﷺ ؛ لك ــال معرفت ــه ب ــاه وأس ــائه وص ــفاته،
ومعرفته بنعمه وإحسانه  ،كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه  ،شاكر ًا لربه  ،مستغفر ًا من ذنبه .
عن أي سعيد اخدري  قال  :كان النبي ﷺ أشدَ حيا ًء من العـذراء ي خـدرها  ،فـإذا رأى

شي ًئا يكرهه عرفناه ي وجهه  .متفق عليه(.) ١

واعل ــم أن اه ي ــراك ويعل ــم بحا ل ــك ي مي ــع اأوق ــات  ،ف ــاحفظ الس ــمع والبر ـ ـ والف ــؤاد

واللسان من ميع امحرمات.

واســتعمل جوارحــك ي طاعــة مــواك  ،واحفــظ الــبطن مــن دخــول امحرمــات ،واحفــظ الفــرج مــن

غش ـ ـ ــيان الف ـ ـ ــواحش :

ﰀ

[اإراء.]٠6/

( )١متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( )6٢٢٠ومسلم برقم (.)٠٠

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )6٢٠١واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)١٠١٠
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ومن علم أن السميع البصر مطلع عليه استحى أن يراه عى معصيته .

فاستح من ربك أا تطيعه ،فض ً
ا عن أن تعصيه با أعطاك وهـو يـراك :
[يونس.]6٢/

فسبحان العليم اخبر الذي اتصف باحياة واحياء ،وخلق احياء ومـ َن بـه عـى مـن شـاء مـن
خلقــه ،فكــل حيــاء ي امائكــة واإنــس واجــن مــن فضــله وخزائنــه:
[احجر. ]١٢/

واعلـم أن احيــاء مــن امائكــة يكـون بااقتــداء هــم ي دوام الــذكر والتسـبيح ،وعــدم إيــذائهم بامعــاي

وامنكــرات ؛ أهــم معنــا يكتبــون وحفظــون:
[اانفطار.]٢١-٢٠/

أما احياء من الناس فيكون باجتناب كل ما يسـوء ويقـبح مـن اأقـوال واأعـال واأخـاق ؛

حياء من اه وامائكة والناس.

فمن رزق ذلك فهو احيي الذي حبه اه  ،ومن حرم ذلك سقط من عن اه.

عــن أي مســعود اأنصــاري  قــال :قــال النبــي ﷺ  « :إ َن مَــا أدرك النَــاس مــن كــام النبـ َـوة

اأوى إذا م تستح فاصنع ما شئت »أخرجه البخاري(.)٢

واحياء مـن الـنفس أن حملهـا عـى طاعـة اه  ،بعـدم اسـتعال نعـم اه ي معصـية اه  ،فمـن م يسـتح

صنع مـا شـاء مـن الفـواحش وامنكـرات والقبـائح ؛ أن احيـاء هـو امـانع مـن فعلهـا:
[ اأنفال.]١١/

واعلــم أن مــن اســتحى مــن اه اســتحى اه منــه  ،ومــن أعــرض عــن اه أعـرض اه عنــه  ،فاعبــد

ربــك كأنــك تــراه  ،فــإن م تكــن تــراه فإنــه يــراك :

( )٢أخرجه البخاري برقم (.)٠٤8٤
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[اأنعام.]٢٠٠-٢٠١/

وعن أي واقد الليثي  أن رسول اه ﷺ بينا هو جـالس ي امسـجد والنـاس معـه إذ أقبـل

ثاثة نفر  ،فأقبل اثنان إى رسول اه ﷺ وذهب واحد  ،قال  :فوقفا عى رسول اه ﷺ فأمـا
احدما فرأى فرجة ي احلقة فجلس فيها  ،وأمـا اآخـر فجلـس خلفهـم  ،وأمـا الثالـث فـأدبر
ذاهب ًا .
فلا فرغ رسول اه ﷺ قال  « :أا أخركم عن النَفر ال َثاثة  ،أ َما أحدهم فـأوى إى اه فـآواه

اه  ،وأ َما اآخر فاستحيا فاستحيا اه منه  ،وأ َما اآخر فأعرض فأعرض اه عنه » متفق عليه(.)٢

اللهم إي ي هذا امقـام اسـتحي منـك مـن التقصـر فـيا كتبـت عنـك يـا مـواي  ،وأسـتغفرك

مــن هــذا العمــل الــذي يغنــي عنــه كتابــك العظــيم ،وأنــت احكــيم الــذي بعثــت اهمــة لكتابتــه ،
وســقت اليــد لتحريــره .فلــك احمــد عــى مــا قــدَ رت ،وأســتغفرك وأتــوب إليــك مــا عملــت،
فلست أنشد إا رضاك فاغفر ي ولوالدي وامسلمن كافة يا واسع امغفرة والرمة .
[اأعراف.]١٠/

[اأحقاف.]٢5/

« ال َلهـ َـم صـ ِـل عــى ح َمــد وعــى آل ح َمــد كــا ص ـ َليت عــى إبــراهيم وعــى آل إبــراهيم إ َنــك ميــد
جيــد  ،ال َلهـ َـم بــارك عــى ح َمــد وعــى آل ح َمــد كــا باركــت عــى إبــراهيم وعــى آل إبــراهيم إ َنــك

ميد جيد » متفق عليه(.)١

اللهم لك احمد كله  ،ومنك الفضل كله  ،وبيدك اأمر كله  ،اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ،

وما أررنا وما أعلنا  ،أنت امقدم  ،وأنت امؤخر  ،ا إله إا أنت  ،نستغفرك ونتوب

إليك .

( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)66واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١٢٠6
( )١متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)٠٠٠٠واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٤٠6
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اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك  ،وبعفوك من عقوبتك  ،وبك منك ا نحِ ثناء

عليك  ،أنت كا أثنيت عى نفسك .

امقطع  39011الستر

عن يعى  أن رسول اه ﷺ رأى رجـ ً
ا يغتسـل بـالراز بـا إزار ،فصـعد امنـر  ،فحمـد اه وأثنـى

الســر  ،فــإذا اغتســل أحــدكم فليســتر »
عليــه  ،ثــم قــال ﷺ  « :إ َن اه عـ َـز وجـ َـل حيــي س ـتِر  ،حــب احيــاء و َ

أخرجه أبو داود والنسائي (.) ٢

وعن أي هريـرة  عـن النبـي ﷺ قـال  « :ا يسـر اه عـى عبـد ي الـدنيا إ َا سـره اه يـوم القيامـة »

أخرجه مسلم (.) ١

اه  هو الستر احق الذي يسر الكثر من عورات عباده ،وا يفضحهم ي امشاهد.

وهو سبحانه احيي الستر  ،الذي يسر عـى عبـاده كثـر ًا مـن العيـوب والقبـائح  ،وا يفضـحهم

وهــو قــادر ؛ لعلهــم يتوبــون إليــه :
[امائدة.]٠٤/

فسبحان الستر الذي يسر الـذنوب ،الكـريم الـرحيم الـذي سـرها  ،ودعـا أهلهـا لاسـتغفار

منهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال :

[النساء.]٢٢٠/

( )٢صحيح  /أخرجه أبو داود برقم ( ،)٤٠٢١وهذا لفظه ،وأخرجه النسائي برقم (.)٤٠6
( )١أخرجه مسلم برقم (.)١59٠
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وهـ ــو سـ ــبحانه السـ ــتر العلـ ــيم بكـ ــل يء  ،الـ ــذي يسـ ــر سـ ــوآت عبـ ــاده  ،وا يفضـ ــحهم وا

خ ــزهم ،وا يظه ــر ل لن ــاس م ــا يش ــينهم ؛ لعله ــم يتوب ــون إلي ــه م ــن س ــيئات الني ــات واأق ــوال
واأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال:

[البقرة.]١٠5/

فسبحان املك احق الذي يكرم عباده بجميع النعم ،ويسـرهم إذا أذنبـوا ،ويسـتحي مـن هتـك سـر

العاي وفضيحته ،وإنـزال عقوبتـه بـه ،ويقـيض لـه مـن أسـباب السـر مـا يشـكر بـه ربـه ،ويوفقـه للنـدم
والتوبــة ،ويعفــو عنــه ،ويغفــر لــه:
[الشورى.]١5/

وهــو ســبحانه الســتر الــذي حــب الســر عــى عبــاده ،وحــب مــن عبــاده الســر عــى أنفســهم  ،وعــى

غرهم إذا زل.

عــن أي هريــرة  قــال  :قــال رســول اه ﷺ قــال « :مــن ســر مســل ًا ســره اه ي الــدنيا واآخــرة »

أخرجه مسلم (.) ٢

وق ــد ر َغ ــب اه عب ــاده ي الس ــر  ،وح ــذرهم م ــن امج ــاهرة وامف ــاخرة بامع ــاي  ،وم ــن أبغ ــض
الناس إليه من بات عاصي ًا ه واه يسره  ،ثم يصبح فيكشف سر اه عليه .

عن أي هريرة  قال  :قال رسول اه ﷺ  « :كـل أ َمتـي مع ً
ـاى إ َا امجـاهرين  ،وإ َن مـن امجـاهرة
الرجــل بال َليــل عمـ ًـا ثـ َـم يصــبح وقــد ســره اه عليــه  ،فيقــول  :يــا فــان عملــت البارحــة كــذا
أن يعمــل َ

وكذا  ،وقد بات يسره ربه ويصبح يكشف سر اه عنه » متفق عليه (.) ١

 التعبد ه  باسمه الستر:

اعلم وفقك اه ما حبه ويرضـاه أن مقصـود اه مـن عبـاده ي هـذه الـدنيا عبادتـه بموجـب أسـائه
وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفاته :

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١59٠

( )١متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( )6٠69واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١99٠

9٤٠

[اأعراف.]٢8٠/

وإذا علمـت أن اه حلــيم سـتِر حــب السـر  ،ويــأمر بالســر  ،فاسـر عــى نفسـك وعــى غــرك
كل معصية بن العبد وربه  ،يسر اه عليك ي الدنيا واآخرة.

واعلــم أن امجــاهرة بامعصــية أمــام اه والنــاس ذنــب عظــيم أعظــم مــن امعصــية ؛ مــا فيــه مــن

ااس ــتخفاف بح ــق اه ورس ــوله وص ــاحي ام ــؤمنن  ،وفي ــه رب م ــن العن ــاد  ،وااس ــتخفاف

بــأوامر اه عــى بســاط ملكــه  ،وبــن خلقــه :

[فاطر.]8/

وي السر بامعاي السامة من الفضيحة  ،والذلة بن الناس  ،والسامة من إقامة احد أو التعزير عليه

 ،وامتثــال أمــر الــذي يعلــم الر ـ وأخفــى :
[هود.]٢٢١/

فـإن كانـت امعصــية بـن العبــد وربـه فهـو أكــرم اأكـرمن ،ورمتــه سـبقت غضـبه ،والعفــو أحـب إليــه

مــن العقوبــة  ،ومــن ســره اه ي الــدنيا م يفضــحه ي اآخــرة :
[آل عمران.]٠٠/

فاسر نفسك تسلم  ،واستغفر ربك يغفر لك  ،فإنه ما سرك إا ليغفر لك .

فبــادر بالتوبــة إليــه ،فإنــه غفــور يغفــر الــذنوب ميع ـ ًا  ،شــكور يبــدل الســيئات باحســنات  ،ثــم
يض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعفها:

[النساء.]٢٢٠/

وعن عبـد اه بـن عمـر ري اه عـنها قـال  :سـمعت رسـول اه ﷺ يقـول  « :يـدنى امـؤمن يـوم
القيامة من ر ِبه ع َز وج َل ح َتـى يضـع عليـه كنفـه  ،فيق ِـرره بذنوبـه  ،فيقـول  :هـل تعـرف ؟ فيقـول  :أي

ر ِب أعــرف  ،قــال  :فــإ ِي قــد ســرها عليــك ي الــدنيا  ،وإ ِي أغفرهــا لــك اليــوم  ،فيعطــى صــحيفة

9٤٢

حسناته » متفق عليه(.)٢

واجتنب الذنوب كلها  ،ما ظهر منها وما بطن  ،وإذا قارفت شيئ ًا منها فاسـتر بسـر اه  ،وتـب

إى اه منه ـ ـ ــا :

[

امائدة . ] ٠9 /

ولنــب ميــع أبــواب الرذائــل ،واحــذر دروب الفســاد والضــال:
[اأنعام.]68/

واسأل ربك احفيظ أن حفـظ عورتـك ،ويصـون عرضـك ،ويـؤ ِم ن روعتـك  ،وأن يسـر
عيوبك ي الدنيا واآخرة.

واســر عــى عبــاد اه  ،ولنــب هتــك أســتارهم  ،وا تتبــع عــوراهم  ،فـ ّ
ـإن مــن تـت ـ َبع عــوراهم

تـتـ َبع اه عورته  ،ومن يـتبع اه عورته يفضحه ي بيته .

فاسر رمك اه عى كل مسلم ومسلمة يسرك اه  ،ويسر عليك ي الدنيا واآخرة.
عــن عبــد اه بــن عمــر ري اه عــنها قــال  :قــال رســول اه ﷺ قــال « :مــن ســر مســل ًا ســره

اه يوم القيامة » متفق عليه(.) ١

وجاهــد نفســك عــى البعــد مــن ميــع الــذنوب ومفارقتهــا ،وإذا أممــت بيــء منهــا فاســر

نفسك ،وبادر إى التوبة منها ،وأتبعها باحسنة محها.

عــن ابــن مســعود  قــال  :إن رجـ ً
ا أصــاب مــن امــرأة قبلــة  ،فــأتى النبــي ﷺ فــأخره  ،فــأنزل اه

:

رسول اه  ،أي هذا ؟ قال  « :لـجميع أ َمتي ك ِلهم » متفق عليه(.) ٠

الرجــل  :يــا
 ،فقــال َ
[

( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ، )٤685ومسلم برقم ( )١٠68واللفظ له.

( )١متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ، )١٤٤١ومسلم برقم ( . ) ١58٠

( )٠متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( )5١6واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١٠6٠

9٤١

آل

عمران .]٢٤٠/
[ إبراهيم.]٤٢/
[اإراء
.]8٠/

«ال َله َم أنـت ر ِي  ،ا إلـه إ َا أنـت  ،خلقتنـي وأنـا عبـدك  ،وأنـا عـى عهـدك ووعـدك مـا اسـتطعت  ،أعـوذ
ي  ،وأبوء لـك بـذنبي  ،فـاغفر ي فإ َنـه ا يغفـر الـذنوب إ َا
بك من ِ
ر ما صنعت  ،أبوء لك بنعمتك ع َ

أنت» أخرجه البخاري(. ) ٢

اللهم يا خبر ًا بفقري وفاقتي  ،يا علي ً
ا بري ومسكنتي  ،يا من بيده ناصيتي  ،أسألك أن تـوفر

حظي من كل خر تنزله  ،ومن كـل رزق تبسـطه  ،ومـن كـل ذنـب تغفـره  ،ومـن كـل خطـأ تسـره ،

يا أرحم الرامن .

اللهم اسر عوراتنا  ،وآمن روعاتنا  ،واختم بالصاحات أعالنا  ،يا ذا اجال واإكرام .

امقدم  ..امؤخر

ع ــن أي موس ــى  ع ــن النب ــي ﷺ أن ــه ك ــان ي ــدعو ه ــذا ال ــدعاء  « :ر ِب اغف ــر ي خطيئت ــي ،
وجهي وإراي ي أمري ك ِله  ،وما أنت أعلم به منِي  ،ال َله َم اغفر ي خطايـاي  ،وعمـدي ،
وجهـي  ،وهـزي وكـل ذلـك عنـدي  ،ال َله َـم اغفـر ي مـا قـدَ مت  ،ومـا أ َخـرت  ،ومـا أررت ،
وما أعلنت  ،أنت امقدِ م  ،وأنت امؤ ِخر  ،وأنت عى ك ِل يء قدير » متفق عليه(.)١

( )٢أخرجه البخاري برقم (.)6٠٠6

( )١متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )6٠98واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١٠٢9

9٤٠

وعن ابن عباس ري اه عنها قال  :كان النبي ﷺ إذا قام من الليل يتهجد قال  « :ال َله َم لك

الســموات واأرض
الســموات واأرض ومــن فــيه َن  ،ولــك احمــد لــك ملــك َ
احمــد أنــت ق ـ ِيم َ
الســموات واأرض  ،ولــك احمــد أنــت احــق  ،ووعــدك
ومــن فــيه َن  ،ولــك احمــد أنــت نــور َ

احق  ،ولقاؤك حق  ،وقولك حق  ،واجنَة حق ،والنَار حق  ،والنَبيون حق  ،وح َمد ص َ
ى اه
الساعة حق.
عليه وس َلم حق  ،و َ

ال َله َم لك أسلمت  ،وبك آمنت  ،وعليك توكَلت  ،وإليـك أ ن ـبت  ،وبـك خاصـمت وإليـك حاكمـت
 ،فاغفر ي ما قدَ مت وما أ َخرت  ،ومـا أررت ومـا أعلنـت  ،أنـت امقـدِ م وأنـت امـؤ ِخر  ،ا إلـه إ َا

أنت » متفق عليه (.)٢

اه  هو املك احق الذي له املك واملكوت ..يفعـل مـا يشـاء  ..وحكـم بـا يشـاء ..
ويقدم من يشاء  ..ويؤخر من يشاء  ..ويعطي من يشاء  ..ويمنع من يشاء  ..ويعـز مـن يشـاء

 ..ويــذل مــن يشــاء :

[آل عمران.]١6/

وهو سبحانه امقدم الذي يرفع أولياءه امؤمنن إى عواي الرتب وامنازل  ،امـؤخر الـذي

يؤخر من كفر به وعصاه عن تلك الرتب وامنازل .
وهو العليم بمن يصـلح هـذا ،ومـن يصـلح هـذا:
[امجادلة.]٢٢/

وه ــو س ــبحانه امل ــك الق ــادر ع ــى ك ــل يء ،العل ــيم بك ــل يء ،ال ــذي يمل ــك التق ــديم

والتــأخر وحــده ا ريــك لــه ،والتقــديم والتــأخر وصــفان ه  يــدان عــى كــال قدرتــه،

وكال مشيئته ،وكال حكمته  ،وكال علمه  ،وكال عدله .

فســبحان امقــدم الــذي يقــدِ م اأشــياء ويضــعها ي مواضــعها ،امــؤخر الــذي يــؤخر اأشــياء ويضــعها

ي مواضــعها ،وك ــل ذل ــك بعلمــه وإرادت ــه وحكمت ــه :

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٢٢١٠واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٠69

9٤٤

[فاطر.]٢٠/

قدَ م امقادير قبل أن خلق اخائق  ،وقدَ م مـن أحـب مـن أوليائـه بفضـله ،ورفـع اخلـق بعضـهم
فـ ـ ــوق بعـ ـ ــض بحكمتـ ـ ــه :

[القمر.]5٠-٤9/

وأخر سبحانه اليء عن حن توقعه ؛ لعلمه با ي عواقبه من احكمة ،وأخر من شاء من

عب ــاده بعدل ــه  ،ا مق ــدم م ــا أخ ــر ،وا م ــؤخر م ــا ق ــدم ،وه ــو احك ــيم العل ــيم :
[ البقرة.]١٢6/

وهو سبحانه امقدم وامؤخر بأمره الكوي وأمره الرعي.
فتقديمه الكوي كتقديم بعض امخلوقات عى بعض ي الوجـود ،وتـأخر بعضـها عـن بعـض

كالليـل والنهـار ،وامواليـد والـثار ،والترـيف والتـدبر ي الكــون:

[اأعراف.]5٤/

فكل خلوق له وقـت  ،ولـه مكـان  ،ولـه حجـم  ،ولـه مسـار ا يتعـداه فيسـبق غـره  ،وا يزامـه
فيعطـ ـ ــل حكمتـ ـ ــه :

[يس.]٤٠ -٠٠/

فســبحان املــك احــق الــذي يمل ـ ك أنــواع التقــديم والتــأخر ي اخلــق والتقــدير:
[الروم.]٤٠/

وفضــل بعــض اأنبيــاء عــى
فضــل اأنبيــاء والرســل عــى اخلــق َ ،
وتقديمــه وتــأخره الرــعي كــا َ
9٤5

وفضـل بعـض امـؤمنن عـى بعـض  ،وقـدَ مهم ي العلـم ،
وفضل بعض العباد عى بعض َ ،
بعض َ ،
وأخــر مــن َ
واإيــان  ،واأعــال  ،واأخــاق بفضــله َ ،
أخــر مــنهم بحكمتــه وعدلــه :
[ آل عمران.]٢6٠-٢6١/

فســبحان مــن يقــدم مــن يشــاء مــن خلقــه إى رمتــه بتوفيقــه وفضــله ،ويــؤخر مــن يشــاء عــن

ذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك بعدل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه:

[احر.]١١/

فضل سبحانه بعض العبادات عى بعـض كتقـديم الفـرض عـى النفـل ،وتقـديم حـق اه
وكا َ
عى حق غره  ،وتقديم الوضوء عى التيمم.

فضــل بعــض اأيــام عــى بعــض  ،وبعــض الليــاي عــى بعــض  ،وبعــض الشــهور عــى
وكــا َ
بعض ،وبعض اأوقات عى بعض ،وبعض اأماكن عى بعض.

هو سبحانه امقدم وامؤخر ما شاء من الرايا ي الزمان وامكـان والرتبـة  ،والقـرب والبعـد

 ،واحب والـبغض  ،والقـوة والضـعف :

[ لقان.]٢٢-٢٠/

فســبحان املــك احــق الــذي جــري أمــره ي ملكــه حســب إرادتــه ومشــيئته وحكمتــه  ،الــذي ا

يعج ـ ـ ـ ــزه يء ي اأرض وا ي الس ـ ـ ـ ــاء:

 التعبد ه  باسمه امقدم وامؤخر:

[يس.]8٠ -8١/

اعلم ختم اه لنا ولك بخر أن اه اصطفى آدم ﷺ وذريته عى من سواهم .

فقــد خلــق آدم ﷺ بيــده  ،ونفــخ فيــه مــن روحــه  ،وأســجد لــه مائكتــه  ،وعلمــه اأســاء كلهــا  ،وجعلــه
وذريتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خلفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اأرض:

[اإراء.]٠٠/

9٤6

وفضــل هــذه اأمــة عــى مــا ســبقها مــن اأمــم بعبادتــه والــدعوة إليــه إى يــوم القيامــة ،وجعــل مــا
َ

سبقهم من اأمم تـذكرة وعـرة هـم:

[آل عمران.]٢٢٠/

وق ــدَ مهم ي امق ــام والث ــواب ،وخ ــتم ه ــم اأم ــم ،فه ــم اآخ ــرون ي ال ــدنيا  ،الس ــابقون ي ــوم
القيامة ي دخول اجنة.

عــن أي هريــرة  عــن النبــي ﷺ قــال «:نحــن اآخــرون اأ َولــون يــوم القيامــة ،ونحــن أ َول مــن

يدخل اجنَة » متفق عليه (.)٢

واعلـ ــم أن اه خـ ــص هـ ــذه اأمـ ــة بأحسـ ــن ديـ ــن وأكملـ ــه فقـ ــال:
[امائدة.]٠/

ورفهـ ــم بأحسـ ــن عمـ ــل  ،وأرف وظيفـ ــة  ،وهـ ــي الـ ــدعوة إى اه  ،وظيفـ ــة اأنبيـ ــاء
ور َغـ ــبهم َ

والرس ــل فق ــال :
[فصلت.]٠٠/

وجــزاهم عــى الــدعوة إى التوحيــد والعمــل بالتوحيــد بأحســن اجــزاء فقــال :
[يونس.]١6/

فلله احمد وامنة أن جعلنا من خر أمة أخرجت للناس  ،وهـدانا إى اإيـان  ،ووفقنـا لطاعتـه
وعبادتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه:

[احج.]٠8/

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )8٠6ومسلم برقم ( )855واللفظ له.
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واعلم رمك اه أن اه  هو امقدم وامؤخر ،واأمور كلها بيده.

فمن كتب اه له عز ًا ورفعة وتقدي ً
ا فلن يسـتطيع أحـد حرمانـه مـن ذلـك:
[فاطر.]١/

ومن كتب اه له ذاً وخذان ًا وتأخر ًا م يستطع أحـد عونـه للخـاص مـن ذلـك:
[الكهف.]٢٠/

فاأمر كله ه من قبل ومن بعد ،والعبد ليس إليه يء من أمـر سـعادته أو شـقاوته ،أو خفضـه

أو رفعه ،أو تقدمه أو تأخره ،أو نره أو خذانه:
[اأعراف.]5٤/

إن اهتــدى اإنســان فبهدايــة اه إيــاه ،وإن ضــل فبرــفه عــن اهــدى ل َـم ــا انرــف عنــه:
[يونس.]١5/

ومـ ـ ـ ــن زاغ عـ ـ ـ ــن احـ ـ ـ ــق رفـ ـ ـ ــه اه عنـ ـ ـ ــه:
[ الصف .] 5 /

فــالقلوب كلهــا بيــد اه يرــفها كيــف يشــاء ،ا يمتنــع عليــه يء منهــا ،مــن شــاء أقامــه بفضــله،

ومــن شــاء أزاغــه بعدلــه ،وهــو أعلــم بمــن يصــلح هــذا أو هــذا ؛ أنــه املــك احــق الــذي أقــام
احجــة بــإنزال كتبــه ،وإرســال رســله ،وبيــان احــق مــن الباطــل :

[اأنعام.]٢٢٢/

وبعد ذلك من شاء هـداه إى احـق  ،ووفقـه إليـه بفضـله  ،ومـن شـاء أضـله بعـد قيـام احجـة

علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

بعدل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه:

[يونس.]9٠-96/

والعبــد مــع هــذا مــأمور مــن ربــه ببــذل جهــده ،وســلوك امســالك الصــاحة التــي يعــرف هــا مــواه مــن

النظــر والتفكــر ي ملكــوت الســموات واأرض ،ومعرفــة اه بأســائه وصــفاته وأفعالــه وغــر ذلــك
9٤8

مــا يكــون بــه تقدّ مــه  ،ونيــل حا ّبــه ورضــاه  ،والبعــد عــن امســالك الســيئة التــي يكــون هــا تــأخره ،
والوقــوع ي س ــخط اه:
[يونس.]٢٠٢/

وقــد بـ َـن اه  ســبل رضــاه  ،وبـ َـن ســبل ســخطه  ،ودعــا عبــاده إى التقــدم إى ســبل رضــاه،
وه ــاهم ع ــن الت ــأخر عنه ــا بس ــلوك س ــبل س ــخطه  ،ث ــم ق ــال:

[امدثر.]٠٠/

واأمـور كلهـا بيـد اه وحــده ا ريـك لـه  ،وهــو الكـريم الـذي ب َـن احــق مـن الباطـل ،ور َغــب

ي احــق  ،وحــذر مــن الباطــل:
[اإنسان.]٠٢ -١9/

فسبحان الرب الكريم الرحيم بعباده  ،امقدم من أطاعه  ،امؤخر مـن عصـاه  « :أنـت امقـدِ م
وأنت امؤ ِخر ا إله إ َا أنت » أخرجه مسلم (.)٢

فاس ــأل رب ــك الك ــريم أن يغف ــر ذنوب ــك كله ــا  :الرـ ـ والعاني ــة  ،واخط ــأ والعم ــد  ،وامتق ــدم

وامت ـ ـ ــأخر :

[امائدة.]٠9/

فالذنوب توبق العبد وتـؤخره  ،وغفـران اه لـه يرفعـه ويقدمـه:
[ طه .] ٠5 -٠٤ /

فعليــك بعبــادة ربــك بكــال احــب والتعظــيم لــه  ،وكــال الــذل بــن يديــه  ،والطمــع فــيا عنــده ،
وحسن اللجوء إليه  ،وصدق التوكل عليـه  ،وعـدم اليـأس مـن روحـه  ،وعـدم اأمـن مـن مكـره :
[التغابن.]٢٠/

وأخ ــر م ــا َ
وق ــدِ م م ــا ق ــدَ م اه ورس ــوله م ــن اأق ــوال واأع ــال واأخ ــاقِ ،
أخ ــراه ورس ــوله ،
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )٠٠٢
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وأح ـ ــب م ـ ــا أح ـ ــب اه ورس ـ ــوله ،وأبغ ـ ــض م ـ ــا أبغ ـ ــض اه ورس ـ ــوله :

[اأنفال.]١5-١٤/

واعلــم أن اه يــراك حــن تتقــدم إليــه  ،ويــراك حــن تتــأخر عنــه  ،فقــدِ م لنفســك مــا يرــك أن تــراه

يوم العرض عليه:

[احجر.]١٤/

واســأل مــن بيــده مفــاتيح اخــرات كلهــا أن هــديك إى مــا حبــه ويرضــاه ،واطلــب مــن فــتح

أبوابــه للــراغبن والتــائبن أن يعينــك عــى ذكــره  ،وشــكره  ،وحســن عبادتــه ،وأن يتــوب عليــك
مــا ق ــدمت وم ــا أخ ــرت ،فإنــه ح ــي قي ــوم جي ــب مــن دع ــاه ،وا خي ــب م ــن رج ــاه:
[البقرة.]٢86/
[آل عمران.]8 /
[آل
عمران.]٢٤٠/

[البقرة.]٢١8 -٢١٠/

[اأحقاف.]٢5/

« ال َله َم اغـفر لـي خطيئتي وجهي  ،وإراي ي أمري  ،وما أنت أعلم به منِي  ،ال َله َم اغفر ي
جدِ ي وهزي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي  ،ال َله َم اغفر ي ما قدَ مت وما أ َخرت  ،وما
أررت وما أعلنت  ،وما أنت

أعلم به منِي  ،أنت امقدِ م وأنت امؤ ِخر  ،وأنت عى ك ِل يء قدير » متفق عليه(.)٢
( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري رقم ( ،)6٠98ومسلم برقم ( )١٠٢9واللفظ له.
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« ال َله َم أصلح ي ديني ا َلذي هو عصمة أمري  ،وأصلح ي دنياي ا َلتي فيها معاي  ،وأصلح ي
آخري ا َلتي فيها معادي  ،واجعل احياة زياد ًة ي ي ك ِل خر  ،واجعل اموت راح ًة ي من ك ِل

ر » أخرجه مسلم(.)١

« ال َله َم إ ِي ظلمت نفي ظل ًا كث ًرا  ،وا يغفر الذنوب إ َا أنت  ،فاغفر ي مغفر ًة من عندك ،

الرحيم » متفق عليه(.)٠
وارمني إنَك أنت الغفور َ

« ال َله َم أنت ر ِي  ،ا إله إ َا أنت  ،خلقتني وأنا عبدك  ،وأنا عى عهدك ووعدك ما استطعت  ،أعوذ
ي  ،وأبوء لـك بـذنبي فـاغفر ي فإ َنـه ا يغفـر الـذنوب إ َا
بك من ِ
ر ما صنعت  ،أبوء لك بنعمتك ع َ

أنت» أخرجه البخاري(.)٤

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال اه تعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاى:

الشكور ..الشاكر

[ التغابن . ] ٢٠ /

وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال اه تع ـ ـ ـ ـ ـ ــاى:
[النساء.]٢٤٠/

اه  هو الشكور احق ،عظـيم الكـرم ،جزيـل العطـاء ،كثـر امكافـأة ،الـذي يعطـي الثـواب الكثـر
ع ـ ـ ـ ــى العم ـ ـ ـ ــل القلي ـ ـ ـ ــل:

[ اأنعام . ] ٢6٠ /

وهو سبحانه الشكور الذي يشكر اليسر من الطاعة ،ويثيب عليه الكثر من الثواب ،ويعطـي

اجزيل من النعم ،ويرى باليسر من الشكر.

و هــو ســبحانه ال شــكور ا لــذي يق بــل الي ســر ا لــذي ا ينف عــه مــن الطا عــة ،ويع طــي الع ظــيم
الذي ينتفع به كـل مـن أطا عـه :

( )١أخرجه مسلم برقم (.)١٠١٠

( )٠متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ،)8٠٤ومسلم برقم ( )١٠٠5واللفظ له .

( )٤أخرجه البخاري برقم ( .)6٠٠6
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[ العنكبوت . ] 6 /

وهو سبحانه الشاكر احق  ،الذي يشكر لعباده إياهـم وأعاهـم الصـاحة ،فيقبلهـا عـى مـا
فيهــا م ــن نق ــص ،ويش ــكرها هــم ،ويثي ــبهم عليه ــا بأحس ــن مــا ك ــانوا يعمل ــون ،ويض ــاعف ه ــم
احس ــنات ،ويعف ــو ع ــن الس ــيئات:
[ التغابن . ] ٢٠ /

وهو سبحانه الشاكر الذي يشكر القليل من العمل  ،ويغفر الكثر من الزلل ،ويشكر الشاكرين،

ويذكر من ذكره  ،ويزيد من شكره  ،ويرحم من اسرمه من عباده:
[ فاطر .] ٠٠ -١9 /

ومن عظيم شكراه لعباده وفضـله علـيهم أنـه يضـاعف هـم ثـواب ميـع اأعـال الصـاحة أضـعاف ًا

كث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة:

[ البقرة . ] ١٤5 /

أمـ ــا السـ ــيئات فـ ــإن احلـ ــيم الـ ــرحيم يكتبهـ ــا واحـ ــدة كـ ــا هـ ــي وا تضـ ــاعف  ،ويمحوهـ ــا بالتوبـ ــة

وااستغفار  ،ثم يبدها حسنات  ،ثم يضاعفها ؛ أنه وحده الغفور الشكور.

ومن كفر باه  ،وفعل الكبائر من قتل أو زنى  ،ثم مات وم يتب  ،ضاعف له العذاب يوم

القيامة بحسب كثرة ذنوبه:

[ الفرقان . ] ٠٠– 68 /

واعلــم رمــك اه أن ميــع الــنعم التــي يتــنعم هــا اخلــق مــن رزق وعافيــة ،وأمــن ورور،

وأهل ومال وولد ،كلهـا مـن رب العـامن وحـده ا ريـك لـه:
[ النحل . ] 5٠ /

وواجب ميع اخلق أن يشكروا رهم عى كل نعمة  ،باسـتعاها ي طاعتـه  ،والتقـرب هـا

إليـ ـ ــه  ،فـ ـ ــإن كفروهـ ـ ــا وم يشـ ـ ــكروها  ،تعرضـ ـ ــوا لعقابـ ـ ــه وعذابـ ـ ــه:
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[ إبراهيم.]٠/

واه سبحانه هو الشاكر الذي يمدح من يطيعه ،ويثني عليه ،ويثيبه عى طاعته ،ويزيده من فضله

ونعمه ي الدنيا واآخرة :

[التوبة.]٢٠٠/

واه سبحانه شكور يشكر لعباده حسن اأداء ،أفا يشـكرون لـه حسـن الكـرم والعطـاء:
[ غافر . ] 6٢ /

فسبحان الرب الشكور الذي له احمد كله ،وله الشكر كله  ،وبيده اخر كله.
هو الشاكر الـذي ا أحـد أشـكر منـه ،الشـكور الـذي يملـك خـزائن الـنعم والرمـة واهدايـة ،
ويشكر ها من أطاعه،ويثيبه عليها ي الدنيا واآخرة ،الشكور الذي حب عباده ويرمهم ،

وا ح ـ ـ ـ ـ ــب عقـ ـ ـ ـ ـ ــاهم:

[ النساء . ] ٢٤٠ /

والعابد حق ًا من أدى عبودية الشكر لربه ي كل حال ؛ ما يـرى مـن عظمـة جالـه  ،وعظـيم

خلق ــه وآائ ــه  ،وك ــريم عطائ ــه وإحس ــانه :

[النحل.]٢8-٢٠/

فسبحان من أكرم عباده بكل يء ،وأعطاهم كل يء  ،ورزقهم من فضـله  ،وأطعمهـم مـن رزقـه ،

وأسكنهم ي أرضه  ،وأكمل هم دينه  ،وأنعـم علـيهم بنعمـه التـي ا تعـد وا حىـ  ،وسـخر هـم
م ـ ـ ــا ي الس ـ ـ ــموات وم ـ ـ ــا ي اأرض:

[ لقان . ] ١٠ /

ا إ لــه إا اه و حــده ا ر يــك لــه  ،مــا أع ظــم نع مــه عــى ع بــاده  ،و مــا أع ظــم شــكره

من أطاعه  ،و مـا أحل مـه عـى مـن ع صـاه :
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[ إبراهيم.]٠٤/

واه  غنــي كــريم  ،اســتقرض عبــاده القليــل مــا أعطــاهم ،لنفــع أنفســهم ،ومواســاة بعضــهم ،ثــم
ضــاعف هــم ثوابــه أضــعاف ًا كثــرة ،وخبــأه هــم إى يــوم فقــرهم الــذي ينســون بــه كــل فقــر؛ أنــه الغفــور
الشـ ـ ـ ـ ــكور:

[البقرة. ]١٤5/

فسبحان الرب الشكور  ،الشاكر لعباده ،الذي ا يضيع عنده عمل عامل ،بل يضـاعف اأجـر
با حسـبان ،املـك احـق الـذي يشـكر الشـاكرين ،ويـذكر الـذاكرين ،ويتقـرب إى امتقـربن:
[ آل عمران . ] ٢٤5 /

وعــن أي هريــرة  قــال  :قــال رســول اه  « : يقــول اه عـ َـز وجـ َـل :أ نــا عنــد ظـ ِن عبــدى بــى  ،وأ نــا

معــه حــن يــذكرنى  ،إن ذكــري ي نفســه ذكرتــه ي نفي ـ  ،وإن ذكــري ي مــإ ذكرتــه ي مــإ هــم
ي ذراع ـ ًا تق َربــت منــه باع ـ ًا  ،وإن
خــر مــنهم  ،وإن تقـ َـرب منِــي شــر ًا تق َربــت إليــه ذراع ـ ًا  ،وإن تقـ َـرب إ َ

أتاي يمي أتيته هرول ًة » متفق عليه (.)٢

والشكور سبحانه إذا بذل العبد شيئ ًا من أجله رده عليـه أضـعاف ًا مضـاعفة ،وهـو الـذي أنعـم بـه

عليه ،وأعانه عى إنفاقه ي سبيل مرضاته.

وإذا ترك العبد شيئ ًا من أجله  ،أعطاه أفضل منه ،واستعمله ي طاعته.
فسبحان احكيم العليم الكريم الذي أنعم عى عباده بكل نعمة ،ووفقهـم للبـذل والـرك مـن

أجله ،وشكرهم وأثاهم عى هذا وذاك.

فمن جاء باحسنة فله من ربه عر أمثاها  ،إى سبعائة ضعف ،إى أضعاف مضاعفة:
[ البقرة . ] ١6٢ /

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٠٤٠5واللفظ له ،ومسلم برقم (. )١6٠5
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وجــزي الشــكور عــى العمــل القليــل جنــات النعــيم:

[ الكهف . ] ٢٠8– ٢٠٠ /

ومــن تــرك الكفــر والرــك وامعــاي  ،عوضــه الكــريم بالتوحيــد واإيــان والعمــل الصــالح

الذي به سعادته ي الدنيا واآخرة.

فحن بذل رسـل اه وأوليـاؤه أنفسـهم وأمـواهم ي سـبيله  ،أعاضـهم اه بـأن حبـب إلـيهم اإيـان ،

وأخــرجهم مــن الظلــات إى النــور  ،وصــى هــو علــيهم ومائكتــه  ،وجعــل هــم أطيــب الثنــاء ي
الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء واأرض:

[ اأحزاب . ] ٤٠ /

وحن ترك رسله وأولياؤه ديارهم وأمواهم وخرجوا منها ابتغاء مرضاة اه  ،أعاضهم عنها أن
فتح هم الباد  ،وم َلكهم الدنيا ،وجعلهم خلفاء اأرض:

[النور. ]55/

فســبحان اه مــا أصــدق وعــده ،ومــا أعظــم شــكره مــن أطاعــه  ،ومــا أرع إجابتــه ونرــه مــن دعــاه

وأطاعه:

[ هود . ] 6٢ /

واه س ــبحانه ه ــو الش ــكور ال ــذي يش ــكر العب ــد ام ــؤمن ع ــى إحس ــانه لنفس ــه بعظ ــيم الث ــواب،

وجازي عدوه با يفعلـه مـن اخـر باإحسـان إليـه ي الـدنيا ،وخفـف عنـه العـذاب ي اآخـرة

بــا عملــه مــن اخــر  ،وهــو أبغــض خلقــه إليــه:

[ اإراء . ] ٢8 /

وعن أنس بن مالك  قال  :قـال رسـول اه ﷺ « :إ َن اه ا يظلـم مؤمنـ ًا حسـن ًة يعطـى هـا ى الـدنيا

ويـجزى ها ى اآخرة  ،وأ َما الكافر فـيطعم بحسـنات مـا عمـل هـا ه ى الـدنيا ح َتـى إذا أفىـ إل ـى

اآخرة م تكن له حسنة يـجزى ها » أخرجهمسلم (.)٢
( )1أخرجه مسلم برقم (. )١8٠8
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ومن شكره سبحانه أنه يـ خرج امؤمن من النار بأدنى مثقال ذرة من خر.

ومن شكره سبحانه أنه يعطي أقل امؤمنن إيان ًا وعماً مثل هذه الدنيا عر مرات.

ومن شكره سبحانه أن العبد امؤمن من عباده يقوم له مقام ًا يرضيه بن الناس فيشكره له ،
وينوه بذكره بن مائكته وعباده  ،كا شكر لصاحب يس حن قال:
ِ
[ يس . ] ١٠– ١5 /

فسبحانه من رب غفور شكور ،يعطي من خزائنـه مـا يصـلح عبـاده ،ويـر ِغبهم ي العطـاء لغـره ،ثـم

يضــاعف أجــر امعطــي ؛ أنــه كــريم شــكور ،العطــاء أحــب إليــه مــن امنــع ،شــكور يغفــر الكثــر مــن
الزلل ،ويشكر القليـل مـن العمـل:
[يونس. ]6٠/

 التعبد ه  باسمه الشكور :

اعلم وفقك اه حسن عبادتـه أن أحـب خلـق اه إليـه مـن اتصـف بموجـب صـفاته ،وأبغضـهم

إليه من اتصف بضدها.

وهــذا حــب اه العبــد امــؤمن الكــريم  ،امحســن الشــكور  ،الــرحيم الغفــور  ،ويــبغض العبــد

الكافر البخيل  ،الظام الفاسد  ،امجرم اخائن .

ومــا كــان اه هــو الشــكور احــق  ،كــان أحــب خلقــه إليــه مــن اتصــف بصــفة الشــكر ،وأبغــض

خلقه إليه من عطلها  ،واتصف بضدها .

وهكــذا الشــأن ي ميــع أســاء اه احســنى  ،فهــو ســبحانه مــؤمن حــب امــؤمنن ..شــكور

ح ـ ــب الش ـ ــاكرين..رم ـ ــن ح ـ ــب ال ـ ــرامن..عف ـ ــو ح ـ ــب الع ـ ــافن..مي ـ ــل ح ـ ــب أه ـ ــل
اجــال..كــريم حــب أهــل الكــرم :

[البقرة. ]٢95/

وي ــبغض الك ــافرين وامر ــكن  ،واخ ــائنن واحاس ــدين وغ ــرهم م ــا يتن ــاى م ــع مقتىـ ـ
أس ـ ــائه احس ـ ــنى ،وص ـ ــفاته الع ـ ــى :
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[احج. ]٠8/

والتعبــد ه هــذا ااســم الكــريم يكــون بــدوام شــكر اه عــى نعمــه التــي ابتــدأها ،والــنعم التــي

جــددها ،وذلــك باســتعاها ي طاعتــه ،والعمــل بــا يرضــيه ،واجتنــاب مــا يســخطه :

[إبراهيم. ]٠/

واه  شكور حب الشاكرين  ،وهذا أكرم ميع بني آدم بأصناف النعم ليشكروه :
[ اإراء . ] ٠٠ /

وزوده باأعضاء الظاهرة والباطنة كالسمع والبر ،
وخلق اه اإنسان ي أحسن تقويم َ ،
والعقل والقلب وغرها ؛ ليتذكر هذه النعم  ،ويشكر من أنعم عليه ها :
[ النحل . ] ٠8 /

فكن من الذاكرين الشاكرين ،وقم بذكر ربك وشكره دوم ًا بلسانك وقلبك وجوارحك،
يذكرك ربك ،ويزيدك من فضله ،ويسعدك ي الدنيا واآخرة :

[البقرة. ]٢5١-٢5٢/

واذكر ربك كثر ًا ،وسبح بحمده كثر ًا  ،واشكره كثر ًا  ،وكره تكبر ًا :
[اأحزاب. ]٤٠-٤٢/

وامد ربك العظيم مد ًا يواي نعمه  ،ويكافئ مزيده ،عى كل خلق خلقه  ،وعى كل

أمر أمره  ،وعى كل رزق يرزقه ،وعى كل نعمة أنعم ها ،وعى كل بلية دفعها :
[ اجاثية . ] ٠٠– ٠6 /

واعلم أن أكثر الناس عن شكر هذه النعم غافلون ،وهم ي نعم اه غارقون:
95٠

[ غافر. ]6٢/

وقد غر الشـيطان أكثـر اخلـق  ،فأعرضـوا عـن رهـم  ،وجعلـوا ه أنـداد ًا  ،ونسـبوا هـا الرـ

والنفع  ،وتريف اأرزاق  ،وقضاء احاجات  ،وتفـريج الكربـات  ،فعبـدوا الشـيطان وأوليـاءه

مـ ـ ـ ــن دون اه  ،مـ ـ ـ ــع ظهـ ـ ـ ــور الرهـ ـ ـ ــان للبصـ ـ ـ ــر واأعمـ ـ ـ ــى :
[ العنكبوت . ] ٢٠ /

غر منهم ور فهم لعبادته من دون اه :
فا إله إا اه  ،كم أضل الشيطان من اخلق  ،وكم َ
[ سبأ . ] ١٠ /

فاشكر ربك بحسن عبادته  ،ولزوم طاعتـه ،والعمـل برـعه  ،والـدعوة إليـه  ،والصـر عـى
ما يأتيك من اأذى ي سبيله،فلن ينجيك من العذاب واخسارإاذلك:

[ العر . ] ٠– ٢ /

واعبــد ربــك بــا حبــه ويرضــاه  ،ا بــا حبــه وهــواه  ،وا تشــتغل عنــه بنعم ـه  ،وا تبــع هــداه

هواك :

[ الزمر . ] 66 /

[ النمل . ] ٢9 /
[ القصص . ] ٢٠ /

الســموات واأرض
السـموات واأرض  ،ولـك احمـد أنـت رب َ
« ال َله َـم ر َبنــا لـك احمـد أنـت قـ ِيم َ

الســموات واأرض ومــن فــيه َن  ،أنــت احـق ،وقولــك احـق ،
ومــن فــيه َن  ،ولــك احمــد أنــت نــور َ
الساعة حق .
ووعدك احق  ،ولقاؤك احق  ،واجنَة حق  ،والنَار حق  ،و َ

ال َله َم لك أسلمت  ،وبك آمنت  ،وعليك توكَلت  ،وإليـك خاصـمت  ،وبـك حاكمـت ،فـاغفر ي مـا
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قدَ مت وما أ َخرت وأررت وأعلنت  ،وما أنت أعلم به منِي ا إله إ َا أنت » متفق عليه (.)٢

يا من له خزائن السموات واأرض  ،يا واسع العطاء  ،يـا سـابغ الـنعم  ،يـا دافـع الـنقم  ،يـا رب

العامن .

اللهم أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عي  ،اللهم أعني عـى ذكـرك وشـكرك وحسـن

عبادتك .

اللهــم لــك املــك كلــه  ،ومنــك اخــر كلــه  ،وإليــك يرجــع اأمــر كلــه  ،ولــك احمــد كلــه  ،ولــك

الشكر كله  ،نسألك العفو والعافية  ،والفوز باجنة  ،والنجاة من النار  ،يا أرحم الرامن .

قـ ـ ــال اه تعـ ـ ــاى:

امقالة.XL

احليم

[البقرة. ]١٠5/

اه  هـو املـك الغنـي احلـيم  ،الــذي يـد ّر عـى خلقـه صـنوف الــنعم الظـاهرة والباطنـة مـع كثــرة

معاصيهم  ،وتكـرار زاهـم ؛ أنـه احلـيم الـرحيم بعبـاده ،يمهلهـم كـي يتوبـوا وينيبـوا ،ولـو شـاء
أخــذهم بــذنوهم فــور صــدورها مــنهم :

[اإراء. ]٤٤/

وهو سـبحانه احلـيم ذو الصـفح واأنـاة  ،الـذي ا يع جـل عـى مـن أذنـب بالعقوبـة ،احلـيم

عــى مــن كفــر بــه وأرك مــن خلقــه  ،يمهلــه ويرزقــه كأنــه م يعصــه ،لعلــه يتــوب إى ربــه ،

ويس ـ ـ ــتغفر م ـ ـ ــن ذنب ـ ـ ــه:

[البقرة. ]١٠5/

وهو سـبحانه احكـيم ي تـدبره  ،احلـيم الـذي يضـع اأمـور ي مواضـعها ،وا يؤخرهـا عـن
( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( )٠٤٤١واللفظ له  ،ومسلم برقم (. )٠69
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وقتها ،وا يعجلها قبل أواها .
فس ــبحان احل ــيم الغف ــور  ،ال ــذي ي ــرى عب ــاده وه ــم يكف ــرون ب ــه ويعص ــونه  ،وه ــو ي ـ ـحلم وي ــؤخر

العقوبــة  ،لعلهــم يتوبــون  ،ويســر عــى آخــرين ويغفــر ،ويفــرح أشــد الفــرح بتوبــة التــائبن وحــبهم :
[ فاطر . ] ٤5 /

وحلــم اه  عــى الكفــار والعصــاة  ،وتركــه معــاجلتهم بالعقوبــة  ،لــيس لعجــزه عــنهم  ،فإنــه
اه قـوي ا يعجــزه يء ،وإنــا حلمــه وعفــوه عــنهم رمــة هــم  ،لعلهــم يتوبــون إليــه :

[النساء .]١٠ /

وحلــم الــرب العــي الكبــر لـيس عــن عــدم علمــه بــا يعمــل العبــاد ،بــل هــو العلــيم احلــيم الــذي

يعلم خائنة اأعن وما خفي الصـدور:

[ اأحزاب . ] 5٢ /

وحل ــم اجب ــار  عـ ـى العص ــاة ل ــيس حاجت ــه إل ــيهم  ،ب ــل ه ــو الغن ــي ال ــذي حل ــم عل ــيهم ،
ويصفح عنهم  ،رمة هم  ،مع استغنائه عنهم  ،وشـدة حـاجتهم إليـه :
[ يونس . ] 68 /

فس ــبحان ال ــرب احل ـيم ال ــذي يص ــر ع ــى أذى خلق ــه ومعاص ــيهم  ،احل ــيم ال ــذي ا ح ــبس

إحســانه وإنعامــه وأرزاقــه عــن عبــاده أجــل ذنــوهم ،ولكنــه كــريم رحــيم يــرزق العــاي كــا

الر التقي ،وقد يقيـه بـل وقـاه
يرزق امطيع ،ويبقي الفاجر وهو منهمك ي معاصيه كا يبقي ّ

اآفات والبايا وهو غافل ا يذكره كا يقي الناسك الذي يؤمن به ويعبده.
فسبحانه ما أوسع حلمه ،وما أعظم رمته بعباده :
[احج. ]65/

وعــن أي موســى  عــن النبــي ﷺ قــال  « :ا أحــد أصــر عــى أذى يســمعه مــن اه  ، إ َنــه
96٠

يرك به ويـجعل له الولد ث َم هو يعافيهم ويرزقهم » متفق عليه (.)٢

واعلم أن اه حليم عى عباده  ،رؤوف هم ،يـؤخر العـذاب عـنهم رمـة هـم لعلهـم يتوبـون،
ولكن الناس يغرون باإمهال وحلم اه عنهم  ،فيزيدون ي اإعراض وامعاي.

بــل اأجــاف واجهــال مــنهم يرفضــون تلــك الرمــة واإمهــال  ،ويس ـألون اه أن يعجــل

هم العذاب والنقمة كا قال كفار قريش :

[ اأنفال . ] ٠١ /

واعلم أن تأخر العذاب عـن الكفـار والفجـار إنـا هـو ي الـدنيا فقـط  ،أمـا ي اآخـرة فهـم خلـدون
ي الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار :

[ البقرة . ] ٢6١ – ٢6٢ /

واه غفور حليم  ،ولو ا حلمه عى اجناة  ،ومغفرته للعصاة مـا تـرك عـى ظهـر اأرض مـن
دابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :

[ فاطر . ] ٤5 /

بل من عظمة جرم وكفر أهل اأرض تستأذن الساء واأرض أن تقع وتزول من شدة ما يأي به العباد

من الكفر والفسوق والعصيان ،وتكاد تنفطر من ذلك ،ولكن احليم يمسـكها ؛ لـئا تـزول وتقـع عـى
مـ ــن عى ـ ـ اه :

[فاطر. ]٤٢/

فسبحان احليم الذي جعل ي مقابل هذا الكفر والفساد أسباب ًا حبها ويرضاها من اإيـان
والتقــوى  ،تقابــل تلــك اأســباب التــي هــي ســبب زوال العــام وخرابــه لــوا حلــم اه : 
[ اأنفال . ] ٠٠ /

فدفع احق سبحانه تلك بتلك ؛ أنه احليم الرحيم الذي سبقت رمته غضبه ،وسبق حلمه
عقوبتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه :

[اأنعام. ]5٤/

( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( )6٠99واللفظ له  ،ومسلم برقم (. )١8٠٤
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وعن أي هريرة  قال:قال رسول اه ﷺ«:قال اه  : سبقت رمتي غضبي » متفق عليه(.)٢

فسبحان اه ما أعظم حلمه ورمته بعباده  ،هو الذي خلق ما يرضيه وما يسخطه  ،فإذا

أغضبه كفر اخلق،ومعاصيهم،وظلمهم  ،أرضاه تسبيح امائكة الذين يملؤن السموات ،
وتسبيح عباده امؤمنن ي اأرض  ،ومدهم له  ،وعبادهم له :

ﯹ
[فصلت. ]٠8-٠٠/

وا علم رمك اه أن اه  له اأساء احسنى ،والصفات العى ،وحده ا ريك لـه ،
وا مثيل له  ،وا شبيه له .

وامخلــوق قــد يســميه ربــه  باســم مــن أســائه كــالعزيز واحلــيم  ،لكــن عــى امعلــوم مــن نقــص

البرية  ،وامعهود من فقر اخليقة  ،وامعروف من ضعف اآدمية .

واحلــم نــور البــاطن ي العبــد  ،وزي ـن الظــاهر منــه ،وبــه يكــون مــال الصــفات  ،وبــه تكــون

اأفعال عى ما ينبغي  ،ي الوقت الذي ينبغي  ،وتوجيهها من ينبغي  ،بالقدر الذي ينبغـي ،
وهذه هي احكمة.

وا تكــون حكم ـة إا بنــور احلــم والعلــم  ،وا يتصــور ذلــك عــى الــتام كلــه إا ي احلــيم
احق  ، وكل يؤتيه اه منها بقدر نور احلـم والعلـم :

[البقر. ]١69/

واعلم أن كفر اخلق وركهم وظلمهم عظيم  ،ولكن حلم اه عى عباده ا حيط به أحـد ،
ورمته هم وسعت كل يء .

أا تراه يتحنن إى من كفر وأرك به  ،لعله يتوب إليه ويستغفره فيقول :

( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( )٠٤٠٤ومسلم برقم ( )١٠5٢واللفظ له .
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[ امائدة . ] ٠٤ -٠٠/

وقـد جعـل املــك احـق سـبحانه ي ملكــه العظـيم  ،وتـدبره احكــيم  ،مـاا يفقهـه إا العــامون

الربانيون  ،وماا يعرفه إا امؤمنون امتقون .

حيث خلـق سـبحانه ي مقابلـة مـا حبـه مـا يكرهـه  ..وي مقابلـة مـا يرضـيه مـا يسـخطه  ..وي
مقابلة طاعته معصيته  ..وي مقابلة ما يشكره ما يصر عليه.

وهذه حكمة ي خلقه وأمره  ،فصلها من نعوت جاله ؛ لـيـعبد بأسائه احسنى  ،وصفاته

العى:

[اأعراف. ]٢8٠/

فسبحان ذي اجروت واملكوت والكرياء والعظمة.
يــرى مــا حبــه ومــا يكرهــه ..ويــرى مـن يطيعــه ومــن يعصــيه ..ويــرى مــن يشــكره ومــن يكفــره..
يوحــده ومــن
ويســمع مــا يرضــيه ومــا يســخطه ..ويســمع مــن يســبحه ومــن يســبه  ..ويســمع مــن ّ

يرك به..ا تره معصية العاصن  ..وا تنفعه طاعة الطائعن.

وكل اخلق ملكه  ..والكل ي قبضته  ..والكل حت قهره  ..والكل عبيده  ،وله وحده

اأساء احسنى  ،والصفات العي :

[ احر . ] ١٤ – ١١ /

فسبحان اه ما أعظم أساءه وصـفاته  ،ومـا أعظـم ملكـه ،ومـا أوسـع حلمـه ،ومـا أعظـم صـره
عى من كفر به وعصاه.

عــن أي هريــرة  أن رســول اه ﷺ قــال « :قــال اه  : يــؤذيني ابــن آدم ،يســب الــدَ هر وأنــا الــدَ هر،
أق ِلب ال َليل والنَهار » متفق عليه (.)٢
( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ،)6٢8٢ومسلم برقم ( )١١٤6واللفظ له .
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هو  املك القوي القادر القاهر ،الذي ا يعجزه يء ،وا يفر منه يء  ،وا يغيب عنـه

يء .

هــو املــك احــق الــذي خلــق الســموات واأرض بــاحق  ،ودينــه احــق ،وكتبــه حــق ،ورســله

حق ،بيده املك واخلق واأمر كله .

هــو املــك الغنــي القــوي ،الــذي تفــرد باملــك واملكــوت ،الــذي ا يعبــأ بــا ســواه ،وا يطيــع مــن

خالف ـ ـ ـ ـ ــه وعص ـ ـ ـ ـ ــاه:

[ امؤمنون . ] ٠٢ /

فسبحان احليم العليم الذي جعل ي الساء من خلقه من يؤمن به  ،ويعبده  ،ويطيع أمره :
[ اأنبياء . ] ١٠ – ٢9 /

وجعل ي اأرض مـن يـؤمن بـه  ،ويصـدق رسـله  ،ويعبـده  ،ويطيـع أمـره  ،كـا جعـل فيهـا مـن

يكفــر بــه  ،ويكــذب رســله :

[التغابن. ]١-٢/

وكــل أهــل اأرض أرســل اه إلــيهم رســله  ،وأنــزل علــيهم كتبــه  ،ورغــبهم ي اإيــان والطاعــات ،
وح ــذرهم م ــن الكف ــر وامع ــاي  ،وب ـ َـن ه ــم العاقب ــة ،وت ــرك للمكلف ــن م ــن اإن ــس واج ــن أم ــر

ااختي ــار :

[اإنسان. ]٠–١/

فا إكراه ي الدين،وا خرج أحد عن مشيئته وعلمه،فا شـاء اه كـان  ،ومـا م يشـأ ا يكـون ،

واه عام با كان وما يكون .

فمت ــى يفق ــه م ـ ـن حبس ــه الش ــيطان أو اه ــوى :
[اإنسان.]٠٢ –١9/

واعل ــم رم ــك اه أن ال ــرى لك ــذا  ..والغض ــب م ــن ك ــذا  ..والص ــر ع ــى ك ــذا  ..وتعجي ــل
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العقوبــة لكــذا  ..ولعــن هــذا  ..وإهــاك هــذا  ..وإغــراق هــؤاء  ..وتــدمر هــؤاء  ،ذلــك كلــه مــن
أفعالــه ســبحانه ،وفعلــه منفصــل مــن صــفاته ،موجــود ي معــاي أســائه ،يفعلــه  عنــد وجــود

سببه ؛ ليظهر لعباده كال قدرته ،وعز ربوبيته،ليعلم العباد ذلك فرهبوه،ويرـعوا إى طاعتـه ،
وامتثال أوامره .

أما صفاته العليا  فهي من لوازم كاله ا تنفك عنه أبد ًا كقوله:

[احر.]١٤–١١/

وا علم أن حلم اه عى عباده الظامن يـراه العبـد ي سـبل عفـوه ومغفرتـه ورمتـه  ،وإمهالـه
وتـرك معاجلـة الظــامن بالعقوبـة  ،مـع جحــدهم احـق  ،وعنـادهم لــه ،ووصـفهم الـرب بــا ا

يليق بجاله ،وتكذيب كتبه ورسله .

فا أعظم حلم احليم احق بعباده  ،يعافيهم ويرزقهم وهم يعصونه بنعمـه :
[ امائدة . ] ٠٤ /

وما أوسع حلم اجبار  عى عباده الظامن أنفسهم وغرهم :
[ الكهف . ] 58 /

وإذا أمعن العاقل النظر ،وبالغ ي ااعتبار والتدبر ،رأى أن عيش ميع اخائق ي عظيم

حلم اه  ،وإحسانه  ،وعفوه  ،وسعة رمته ومغفرته :
[ لقان . ] ١٠ /

فسبحان الرمن الرحيم  ،الذي كتب عى نفسه الرمة  ،وغلبت رمته غضبه :
[اأنعام.]5٤/
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أا تراه  وهو رب العزة واجال،واجروت والكرياء  ،القوي القادر عى كـل يء ،

حلم عى العصاة  ،ويؤخر العقوبة عن امستحقن ها  ،لعلهم يرجعون إليه  ،لسعة حلمه

ورمته :

[ احج . ] 65 /

وحلم اه  حتى يظن امغر أنه ليس يعلم  ..ويمهل حتى يتوهم اجاهل أنه همل..
ويسر حتى كأنه ليس يبر ..وينعم عى العصاة حتى كأهم بامعاي يرضونه  ..وبإيذاء

أوليائه يرونه:

[اأنعام.]٢٠٠-٢٠١/

ا  ،ومغفــرة وحل ـ ً
فســبحان الواســع الكــريم احلــيم  ،الــذي وســع كــل يء رمــة وعل ـ ً
ا،

الله ـ ــم ا تؤاخ ـ ــذنا

 التعبد ه  باسمه احليم :

[ اأعراف . ] ٢55 /

اعلم أنار اه قلبك باإيان أن أحب عباد اه إليه من اتصـف بمقتىـ أسـائه وصـفاته تقربـ ًا

إليه.

وإذا عرفت هذا  ،فاعلم أنه جب عى من عرف أن ربه حلـيم عـى مـن عصـاه  ،أن حلـم هـو

عى من خالف أمره ،فاحلم عى اخلق حلم عليك رب اخلق ،وتستجلب بحلمك حبهم
لــك ،ورضــوان اه عنــك:

[ النور . ] ١١ /

وكا حب أن حلم عليك مالكك  ،فاحلم أنت عى من ملك  ،وأحب لغرك ما حبه

لنفسك ،واكره لغرك ما تكره لنفسك ،وأحسن إى الناس كا أحسن اه إليك :

[القصص. ]٠٠/

وعــن أنــس بــن مالــك  قــال  :قــال رســول اه ﷺ  « :وا َلــذي نفي ـ بيــده  ،ا يــؤمن عبــد ح َتــى
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يـح َب جاره  ،أو قال أخيه ما يـحب لنفسه » متفق عليه(.)٢

واح ــذر غاي ــة اح ــذر أن تعِـ ـ رب ــك الس ــميع البص ــر  ،وتغ ــر بحلم ــه علي ــك  ،فت ــتادى ي

عصيانه  ،وتتكل عى عفـوه  ،مـع اإرار عـى عصـيانه ،فإنـه وإن كـان احلـيم الكـريم  ،فـإن

أخذه ألـيم  ،وبطشـه شـديد :

ﰀ [ احجر . ] 5٠ – ٤9 /

فســبحانه مــا أعظــم حلمــه مــع كــال علمــه :
[اأحزاب.]5٢/

وإذا علمت عظمة ربك ،وعرفت جزيل إحسانه ،وأدركت سعة حلمه ،ورأيت شدة بأسه،

فبادر إى طاعة ربك احليم الغفور الشكور ،واستح من مواجهة الكريم با يكره احليم:

[ اانفطار . ] 8 – 6 /

واستعمل ما أنعم اه به عليك ي طاعته،وا تقل عى احليم احق إا احق ،فإنه يراك ويسمعك ،
وس ـ ـ ـ ـ ـ ــوف يس ـ ـ ـ ـ ـ ــألك :

ﰀ

[اإراء.]٠6/

واشــكر مــن أنعــم عليــك بنعمــه  ،واصــر عــى ميــع مــا حبــه ويرضــاه مــن الطاعــات ،والــزم الصــر
عى كل حبوب ومكروه من أجلـه؛لتنال أجـر ًا احلـم بـه:

[ الزمر . ] ٢٠ /

ويسـ ِه ل لـك احلـم عـى اخلـق  ،والصــر عـى أذاهـم  ،ودوام طاعـة اه  ،معرفـة أســاء اه
احســنى  ،وصــفاته العــى  ،وا اتصــاف بــا يليــق بالعبــد منهــا ،ومعرفــة نعــم اه وإحســانه،
ومعرفــة ثوابــه وعقابــه:

[ البقرة . ]٢5٠ –٢55/

واعلم أن الصر الذي جب عى العبد ثاثة أنواع :
( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم( )٢٠ومسلم برقم ( )٤5واللفظ له.

96٠

صر عى طاعة ه  ..وصر عن معصية اه  ..وصر عى أقدار اه.
وأفضــل الصــر مــا بلــغ درجــة الــرى  ،فــإن ارتقــى إى درجــة احمــد فقــد بلــغ الــذروة :
[ امعارج . ] 5 /

والصر النافع احق ما خالف اهوى  ،ووافـق طاعـة امـوى :
[ الروم . ] 6٠ /

واعلم أن اه مع الصابرين  ،وأنه حب الصابرين  ،وعاقبة الصر أحسن العواقب  ،فاصر فإن

النر مع الصر  ،والفرج بعد الكرب  ،والير بعد العر ،والعافية بعد الباء  ،ومفتاح ذلك
كله الصر  ،فاصر وتوكل عى اه تنال ما حب فور ًا :
[ الطاق . ] ٠ -١/

وإذا أنعـم اه عليـك بنعمــة احلـم والصــر فاصـر ه ي ميـع أحوالــك  ،وأحسـن إى النــاس
با تستطيع وإن عادوك  ،وأمر بـامعروف  ،وانـه عـن امنكـر  ،واصـر عـى مـا أصـابك فإنـك

منصور  ،ولك العاقبة احسـنى ي الـدنيا واآخـرة :

[ لقان . ] ٢٠ /

[ آل عمران . ] ٢٤٠ /
[البقرة . ] ١5٠/

«ال َله َم أنت ر ِي  ،ا إله إ َا أنت  ،خلقتني وأنا عبدك  ،وأنا عى عهدك ووعدك ما اسـتطعت  ،أعـوذ
ي  ،وأبوء لـك بـذنبي فـاغفر ي فإ َنـه ا يغفـر الـذنوب إ َا
بك من ِ
ر ما صنعت  ،أبوء لك بنعمتك ع َ

أنت» أخرجه البخاري(.)٢

يا جزيل العطايا وامواهب  ،يا واسع الرمة وامغفرة  ،يا رؤوف ًا بالعباد .
( )٢أخرجه البخاري برقم ( .)6٠٠6

968

اللهم ربنا آتنا ي الدنيا حسنة  ،وي اآخرة حسنة  ،وقنا عذاب النار .
اللهــم اجعلنــا مــن الــذين إذا أحســنوا استبرــوا  ،وإذا أســاؤا اســتغفروا  ،وإذا أعطــوا شــكروا ،
وإذا منعوا مدوا  ،وإذا ابتلوا صروا  ،يا أرحم الرامن .

العفـ ـ ـ ـو
قال اه تعاى:

[النساء. ]٢٤9/

اه  هـو العفــو الـذي لــه العفـو الشــامل ،وسـع عفــوه الـورى ،ووســع علمـه وعفــوه ميـع مــا يصــدر
عن عباده مـن الـذنوب:

[ الشورى . ] ١5 /

وهو سبحانه العفو الغفور  ،الذي م يزل وا يزال بالعفو معروفـ ًا ،وبـالغفران موصـوف ًا ،وكـل

أحــد مــن اخلــق مضــطر إى عفــو اه ومغفرتــه ،كــا هــو مضــطر إى كرمــه ورمتــه  ،كــا هــو

مض ـ ــطر إى دين ـ ــه ورع ـ ــه:

[ النساء . ] 8٠ /

وهــو ســبحانه العفــو الكــريم الــذي حــب العفــو ،ويــدعو عبــاده إى ااتصــاف بــه ،وحــب مــن
عبــاده فع ــل اأس ــباب الت ــي ينــالون ه ــا عف ــوه م ــن التوبــة وااس ــتغفار ،والس ــعي ي مرض ــاته،

واإحس ــان إى خلق ــه ،والعف ــو ع ــنهم :

[ اأعراف . ]١٠٠ – ٢99 /

وه ــو س ــبحانه العف ــو الق ــدير ال ــذي م ي ــزل وا ي ــزال ي ــنعم ع ــى مي ــع اخل ــق  ،ويعف ــو ع ــن
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امجــرمن وامــذنبن مــع قدرتــه عــى عقــاهم  ،واانتقــام مــنهم  ،وحرمــاهم مــن نعمـه :
[النحل. ]٢8/

فسـبحان الكــريم الــذي يضــع عـن عبــاده تبعــة خطايــاهم وآثـامهم  ،فــا يســتوفيها مــنهم إذا تــابوا
وأنابوا ،العفـو الغفـور الـذي مهـا أرف العبـد عـى نفسـه بامعـاي ،ثـم تـاب إليـه ورجـع ،

فرح بتوبته  ،وغفر له ميع ذنوبه:

[الزمر. ]5٠/

واعلم رمك اه أن من عفا ه عفا اه عنه  ،ومن غفر غفر اه له  ،ومن أحسن ه أحسن اه

إلي ـ ـ ـ ــه ي ال ـ ـ ـ ــدنيا واآخ ـ ـ ـ ــرة :

[ التغابن . ] ٢٤ /

وهــذا دعــا العفــو الكــريم عبــاده إى العفــو والصــفح عــن اخلــق  ،ور َغــب ي احلــم والصــر عــى

اأذى  ،وقبول اأعذار مـن سـائر النـاس  ،رجـاء رضـوان اه وغفرانـه :
[ النور . ] ١١ /

واعلم أن الغني الكريم قد تك َفل بأجر من عفا عن غره مـن النـاس  ،فسـيعطيه أجـر ًا عظـي ً
ا،

وثواب ًا جزي ً
ا:

[ الشورى . ] ٤٠ /

فسبحان العفو الكريم الذي يمحو السيئات ،ويسـر الـزات ،ويغفـر الـذنوب ،ويعـز مقـام مـن عفـا

من عباده.

عــن أي هريــرة  قــال  :قــال رســول اه ﷺ « :مــا نقصــت صــدقة مــن مــال  ،ومــا زاد اه عبــد ًا

بعفو إ َا ع ّز ًا  ،وما تواضع أحد ه إ َا رفعه اه » أخرجه مسلم (.)٢
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9٠٠

واعلم رمك اه أن اه عفو غفور ،وعفوه ومغفرته من لوازم ذاتـه  ، وا تـزال آثـار عفـوه

ومغفرتـ ــه ي املـ ــك واملكـ ــوت آنـ ــاء الليـ ــل والنهـ ــار  ،فعفـ ــوه ومغفرتـ ــه  وسـ ــعت ميـ ــع

امخلوقات والسيئات  ،واجرائم وامعاي:

[ النساء . ] ٤٠ /

والكفر  ،والرك  ،والذنوب  ،واجرائم  ،والتقصر الواقع من اخلق  ،كل ذلك يقتي
العقوبات العاجلة امتنوعة  ،ولكن عظمة عفو اه  ،وسعة مغفرته ورمته  ،تدفع هذه

اموجبات والعقوبات :

[ فاطر . ] ٤5 /

وعفو اه  نوعان:

اأول :عفوه العام عن ميع امجرمن مـن الكفـار والعصـاة وغـر هم  ،برفـع العقوبـات
امنعقـ ــدة أسـ ــباها ،وامقتضـ ــية لقطـ ــع ال ـ ــنعم عـ ــنهم  ،فهـ ــم يؤذو نـ ــه بالرـ ــك والس ـ ــب

وامعــاي  ،ويعصــونه بنعمــه  ،وهــو يعــافيهم ويــرزقهم  ،ويمهلهــم وا هملهــم  ،وقــد
يبتلــيهم بامصــائب  ،لعلهــم يتوبــون ويرجعــون إليــه :

[ إبراهيم . ] ٠٤ /

فسبحانه ما أعظم حلمه وعفوه وصره مع كال قدرته :
[ النحل . ] 6٢ /

الثاي :عفوه اخاص بامؤمنن ،ومغفرته للتائبن وامستغفرين  ،والعابدين والداعن ،

وامصابن وغرهم  ،فمن تاب إى اه من هؤاء وغرهم تاب اه عليه  ،وغفر له  ،مها كان

ذنبه :

[الزمر.]5٤-5٠/

9٠٢

فســبحان مــن وســع حلمــه وعفــوه العــامن  ،الكــريم الــذي العفــو أحــب إليــه مــن اانتقــام ،
والثواب أحب إليه من العقاب.

 التعبد ه  باسمه العفو:

اعلم زادك اه إيان ًا وتقوى أن العفو من صفات املك الكـريم احـق  ، ولـوا حلمـه وعفـوه عـى

من كفـر بـه وعصـاه لعاجلـه بالعقوبـة :

[فاطر.]٤٢/

وقد يأخذهم بالعذاب الذي يذ ِكرهم به ويـردهم إليـه ؛ ليسـتغفروا ويتوبـوا :
[ امؤمنون . ] ٠6 /

فإيــاك واإرار عــى مــا يســخط ربــك  ،فــإن الــذي يملــك العفــو يملــك اانتقــام :
[امائدة.]95/

واعلـم أن مقصــود الــرب مــن خلقــه ي الــدنيا توحيـده وعبادتــه بــا رع ،وحصــيل الصــفات التــي

حبها اه ،وهـي أسـاؤه احسـنى ،وصـفاته العـى :

[الذاريات.]58-56/

ومقصوده من خلقه ي اآخرة تكميل الشهوات التي حبها العبد ،والتمتع بالنظر إى وجهه

الكــريم ي اجنــة ،وتعــذيب مــن كفــر بــه وعصــاه بالنــار:
[مريم. ] 86 – 85/

فــاعف عمــن ظلمــك ،وصــل مــن قطعــك ،وأعــط مــن حرمــك ،وأحس ـن إى مــن أســاء إليــك،
واصفح عمن آذاك،واصر عى ما أصـابك:

[ اأعراف . ] ٢99 /

واعــف عــن ميــع اخلــق يعــف اه عنــك ويعافيــك  ،ويثيبــك أجــزل الثــواب :
[ الشورى . ] ٤٢ – ٤٠/

9٠١

واعلم أن العفو خلق عظيم،ا يتصف به إا كريم،فكن أنت ذلك  ،تنال من ربك العفو والغفران ،

واجنة والرضوان :

[ آل عمران . ] ٢٠5 – ٢٠٠ /

واعلـم أن احســنات يـذهبن الســيئات  ،فـأتبع السـيئة احســنة محهــا:

[هود. ]٢٢٤ /

ومن عفوه سبحانه أن جعل امصائب التي تصيب العبد تكفر سيئاته  ،فاصـر واحتسـب؛ لتنـال
أجـ ـ ـ ـ ــر الصـ ـ ـ ـ ــابرين :

[ الزمر . ] ٢٠/
[اأعراف. ]١٠/

[البقرة. ] ١86/

« ال َله َم إنَك عفو حب العفو فاعف عنِي» أخرجه أمد وابن ماجه ( . ) ٢

يا عظيم العفو والصفح  ،يا حسن التجاوز  ،يا واسع الرمة وامغفرة .
اللهم اغفر ي ذنبي كله  ،دقه وج َله  ،وأوله وآخره  ،وره وعانيته  ،يا عفو يا كريم.
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9٠٠

الغفور ..الغفار ..الغافر
قــال اه تعــاى:

[ الزمر . ] 5٠ /

وقـ ــال اه تعـ ــاى:
وقال اه تعاى:

[ ص . ] 66 – 65 /

[غافر. ]٠/

اه  هو الغفور الذي يسر ذنوب عباده  ،ويسر عيوهم  ،ويصلح أحواهم.
الستِر  ،الذي يسر ذنوب اخلق  ،فا يكشف أمر مـن عصـاه ،وا هتـك
وهو سبحانه الغفار ِ
سـ ـ ــره بالعقوبـ ـ ــة التـ ـ ــي تشـ ـ ــهره ي عيـ ـ ــوهم :

[إبراهيم.]٢٠/

وهو سبحانه العزيز الغفار  ،الذي إذا غفر غفر كل يء وسره  ،وإذا عاقـب أوجـع ؛ لـيعلم العبـاد

سعة مغفرته  ،وشدة عقوبتـه ،فيطيعونـه ويعبدونـه:

ﰀ

[احجر . ] 5٠ – ٤9 /

وهــو ســبحانه الغــافر احــق  ،الــذي يســر عــى امــذنب ذنبــه  ،وا يؤاخــذه فيشــهره ويفضــحه ،
9٠٤

لعله يتوب إليه ويستغفره :

[طه.]8١/

فسبحان العفو الغفور  ،الذي م يزل وا يزال بالعفو معروف ًا  ،وبالغفران موصوف ًا.
وكل اخلق مضطر إى عفوه ومغفرته ،ومضطر إى رمته وكرمـه ،ومضـطر إى حفظـه وعونـه :
[ فاطر . ] ٢5 /

وهــو ســبحانه الغفــور الغ َف ـار احــق  ،الــرحيم بعبــاده  ،الــذي يغفــر ذنــوب عبــاده وخطايــاهم ،

صــغرها وكبرهــا  ،قليلهــا وكثرهــا  ،ظاهرهــا وباطنهــا :
[ ص. ]66/

وهــو الكــريم الــذي ينــادي امــذنبن  ،ويــدعوهم إى التوبــة وااســتغفار  ،ليغفــرهم :
[الزمر. ]5٠/

وهــو ســبحانه املــك العظــيم الــذي يغفــر ذنــوب العبــاد مهــا عظمــت وكثــرت ؛ أن مغفــرة اه

ورمتــه أعظــم وأوســع مــن ذنــوب العبــاد:

[ النجم .] ٠١ /

واه  غفور رحيم  ،وقد وعد بامغفرة من أتـى بأسـباها التـي ذكرهـا بقولـه :
[ طه . ] 8١ /

فســبحان الكــريم الــذي تكــرم بتبــديل ســيئات امــذنبن إى حســنات  ،ثــم ضــاعفها هــم بعــد

توبتهم  ،لكال حبه للعفو واإحسان إى خلقه .

ومن كفر وأر عى امعاي والكبائر ثم تاب تاب اه عليه،ومن م يتب يضاعف له العذاب ،
وخلده اه ي النار  ،بسبب كفره وذنوبه :

[الفرقان. ]٠٠–68/

وا جــوز للمســلم أن يتعمــد فعــل امعــاي واخطايــا والفــواحش  ،فيقرفهــا بحجــة أن اه غفــور
9٠5

رحيم ؛ أن امغفرة إنـا تكـون للتـائبن اأوابـن  ،الـذين عملـوا السـوء بجهالـة :
[اإراء.]١5/

واعلم أن غفران الذنوب والسيئات فضل من اه  ،ورمة عظيمة للعباد ؛ أن اه غني عن
العــامن ،اينتفع بــامغفرة هــم ،وا يرــه كفــرهم  ،كــا ا ينفعــه إياهــم ،وا يغفــر هــم

خوف ـ ـ ًا مـ ــنهم ؛ أنـ ــه  غنـ ــي قـ ــوي عزيـ ــز:
[ فاطر .] ١8 /

وا زال وا يزال  واسع الرمة وامغفرة يكرم عباده بالنعم مع معاصيهم  ،فمـن تـاب
إليــه قب ـل توبتــه وغفــر لــه  ،ومــن أر عــى امعــاي  ،وأبــى التوبــة  ،عاقبــه بجرمــه :
[ الرعد . ] 6 /

فسبحان مالك املـك  ،العزيـز الغفـور  ،الـذي جـود عـى ميـع العبـاد بـامغفرة والرمـة  ،ويكفـر
عــنهم ســيئاهم  ،ويقيــل عثــراهم ،ويضــاعف حســناهم :

[ آل عمران . ] ٢١9 /

واه  غفــور رحــيم  ،يغفــر للمســتغفرين  ،ويغفــر مــن م يســتغفره ؛ أنــه هــو الغفــور  ،وأنــه
عــام بــا ســبق لــه ي أم الكتــاب بــا هــو عاملــه:

[ النساء . ] ٢٢٠ /

واه  عفــو غفــور  ،وأحــب يء إليــه العفــو وامغفــرة  ،يغفــر لعبــاده كــل يء إا الرــك
مــن م ــات عليــه وم يت ــب من ــه :

[النساء. ]٢٢6/

ول ـا يعلمــه النبــي ﷺ مــن كــريم عفــو ربــه  ،وســعة مغفرتــه ورمتــه ،وحبتــه لــذلك قــال ﷺ :

« وا َلــذي نفي ـ بيــده لــو م تــذنبوا لــذهب اه بكــم  ،وجــاء بقــوم يــذنبون فيســتغفرون اه فيغفــر

هم » أخرجه مسلم(.)٢
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واه  واســع امغفــرة  ،وا يقــدر قــدر مغفرتــه إا هــو  ،وكــل آن يغفــر اه مــن الــذنوب مــا ا يعلمــه
وا حص ــيه إا ه ــو :

[البقرة.]١١5/

واعلم أن غفران اه للخلق نوعان:
اأول :عام جميع اخلق مؤمنهم وكافرهم  ،وهو مغفرة اإنظار واإمهال ي الدنيا ؛ لينال كل

إنسان نصيبه من الكتاب  ،ويستوي ما قدر اه له من العمل  ،ثم يؤخذ كل إنسان بحسب عمله :
[ الكهف . ]58 /

الثــاي  :خــاص بأوليائــه امــؤمنن  ،فكلــا أذنبــوا واســتغفروا  ،غفــر اه هــم ســبحانه:
[ طه . ] 8١ /

فسبحان الغفار احق  ،الذي فتح أبواب مغفرته وعفوه ورمته للعامن كلهم إذا استغفروه
وتابوا إليه  ،من مؤمن  ،وكافر  ،ومرك  ،وجرم  ،وفاسق  ،وظام :
[ الزمر . ] 5٠ /

 التعبد ه  باسمه الغفور:

اعلم رمك اه أن املك احق  أرأف مـن ملـك  ،وأكـرم مـن أعطـى  ،وأجـود مـن سـئل،
وأرح ــم م ــن ق ــدر ،وخ ــر م ــن غف ــر ف ــاللهم

[ اأعراف . ] ٢55 /

ومغف ــرة اه س ــبحانه م ــن آث ــار رمت ــه ،فه ــو رب ك ــل يء ،ورمت ــه وس ــعت ك ــل يء ،ومغفرت ــه

وسعت كل ذنب .

فاسأل اه أها امـؤمن أن يغفـر ذنوبـك مـا ظهـر منهـا ومـا بطـن  ،مـا تعلمـه منهـا ومـا ا تعلمـه ،

فإن ربك واسع امغفرة  ،وامغفرة أحب إليه من العقوبة  ،واغفر من أخطأ ي حقك  ،يغفر
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اه لك.
وبادر رمك اه إى طاعة مواك الكريم بامتثال أوامره ،واجتناب نواهيه ،فإنه الذي
خلقك ورزقك ،وهداك وأعانك ،ووضع نعمه بن يديك :
[النجم.]٠١/

فاس ــتح من ــه  ،وا تس ــتعمل نعم ــه ي معص ــيته  ،وا تعص ــيه ي ملك ــه ال ــذي أن ــت من ــه  ،ف ــإن عص ــيته

فاستغفره  ،فإنـه غفـور رحـيم :
[النساء.]٢٢٠/

واستغفر الغفور الرحيم الـذي ينـزل كـل ليلـة إى السـاء الـدنيا مـن أجلـك  ،فقـف خاشـع ًا بـن

يديـ ـ ـ ـ ـ ــه :

[اإنسان.]١6-١5/

الســاء الــدنيا
عــن أي هريــرة  قــال  :قــال رســول اه ﷺ  « :ينــزل ربنــا تبــارك وتعــاى كـ َـل ليلــة إى َ

حن يبقى ثلث ال َليل اآخر يقول  :من يدعوي فأسـتجيب لـه  ،مـن يسـألني فأعطيـه  ،مـن يسـتغفري

فأغفر له » متفق عليه (.)٢

ثم استغفره من كل ذنب  ،واسأله العفو عن كل هفوة  ،وسر كل زلة  ،من تقصر ي عبادة  ،أو

رياء ي عمل  ،أو ترك واجب  ،أو تأخر فرض  ،أو إمال حق  ،أو ترك اأمر بامعروف ،
والنهي عن امنكر أو غر ذلك من الذنوب التي توجب ااستغفار والتوبة :
[اأنعام.]٢65/

واعل ــم أن ــه ك ــا ج ــب علين ــا م ــد ربن ــا وش ــكره ع ــى ال ــنعم والطاع ــات  ،ك ــذلك ج ــب علين ــا

ااس ــتغفار والتوب ــة م ــن ال ــذنوب والس ــيئات  ،واه ك ــريم يش ــكر ه ــذا  ،ويغف ــر ه ــذا ؛ أن ــه الغف ــور
( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٢٢٤5واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٠58
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ال ـ ــرحيم :

[اأنعام.]5٤/

واعلم أن حق اه عظيم  ،وشأن اه كبر  ،ولكـن اه برمتـه طلـب العمـل عـى قـدر الطاقـة ،
والتقص ــر ا يس ــلم من ــه أح ــد م ــن البرـ ـ  ،ف ــإن أردت الف ــاح والنج ــاة
[النر. ]٠/

وعن اأغر امـزي  قـال :قـال رسـول اه ﷺ  « :إ َنـه ليغـان عـى قلبـي  ،وإ ِي أسـتغفر اه

ي اليوم مائة م َرة » أخرجه مسلم (.)٢

احمد ه عى حلمه ومغفرته  ،ونستغفر اه ونتوب إليه من كل ذنب وخطيئة.
[اأعراف. ]١٠/

[ آل عمران . ] ٢٤٠ /

[ إبراهيم . ] ٤٢ /

« ال َلهـ َـم اغفــر ي مــا قــدَ مت ومــا أ َخــرت  ،ومــا أررت ومــا أعلنــت  ،ومــا أرفــت  ،ومــا أنــت

أعلم به منِي  ،أنت امقدِ م وأنت امؤ ِخر ا إله إ َا أنت » أخرجه مسلم (.)١

يا عام اخفيات،يا كريم العطيات،ياغافرالذنوب،ياساترالعيوب،ياواسع امغفرة والرمة .

نسألك موجبات رمتك  ،وعزائم مغفرتك  ،والغنيمة من كل بر  ،والسامة من كل إثم ،

والفوز باجنة  ،والنجاة من النار .

اللهم ا تدع لنا ذنب ًا إا غفرته  ،وا م ًا إا َفرجته ،وا كرب ًا إا ن َفسته  ،وا ر ًا إا كشفته ،

وا عسر ًا إا يرته  ،برمتك يا أرحم الرامن .
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١٠٠١
( )١أخرجه مسلم برقم (. )٠٠٢
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ال ـ ـودود
قال اه تعاى :

[ هود . ] 9٠ /

اه  هــو الغفــور الــودود الــذي حــب امــؤمنن بــه ،ويكــرمهم بــأنواع الكرامــات ي الــدنيا
واآخرة.

و هـو سـبحانه ا لـودود امح بـوب  ،ا لـذي يـوده وح بـه خل قـه لذا تـه  ،و جـال و مـال
أسائه وصفاته،وجزيل نعمه وإحسانه :

[ طه . ] 8 /

وهو سبحانه الودود الذي حب ويو ّد من أناب إليه ،ذو امغفرة من تاب إليه ،الودود أهل
طاعته ،الراي عنهم بسبب إياهم وأعاهم الصاحة ،امحسن إليهم أجلها ،امادح

هم ها ،امثيب هم عليها:

[التوبة.]٢٠٠/

وهو سبحانه امؤمن الذي حب اإيان وامؤمنن  ،وحب التقوى وامتقن .
وهو سبحانه الودود الذي حب من أطاعه ،ويبغض من عصاه.
حب امؤمنن وامتقن ،وحب التوابن وامتطهرين ،وحب الصابرين والصادقن،

وحب امتوكلن وامحسنن وأمثاهم :
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[آل عمران.]٠١-٠٢/

ويكــره الكفــر والكــافرين وامرــكن  ،والكــاذبن وامســتكرين  ،وامنــافقن وامعتــدين ،والظــامن
وامفسدين  ،وامرفن واخائنن وأمثاهم.

وهوسبحانه الودودبكثرة إحسانه،الذي يوده عباده و حبونه،امستحق أن يود ويعبد

ويـحمد لكمـاله وجاله ومـاله  ،وعظيم إحسانه:

[ اأنعام . ] ٢٠١ /

وهــو ســبحانه الــودود الــرحيم الــذي يتحــنن إى عبــاده بتتــابع إحســانه  ،ويتــودد إلــيهم بنعمــه امتواليــة،
وح ـ ـ ـ ــب لق ـ ـ ـ ــاءهم،وقنوهم ل ـ ـ ـ ــه،ويفرح بت ـ ـ ـ ــوبتهم إلي ـ ـ ـ ــه:
[التوبة.]٢٢٠/

فســبحان الغفــور الــودود  ،الــذي حــب عبــاده امــؤمنن بــه ،اموحــدين لــه ،العابــدين لــه ،وهــم

يودونه وحبونه  ،ما له من اأساء احسـنى ،والصـفات العى،ومـا خصـهم بـه مـن اهدايـة
إى اإسام ،وجزيل اإحسان واإنعام .

واعلم رمك اه أن الود هو خالص احب ،وود العبد لربه عى قدر معرفته به ،وود الرب

لعبده عى قدر إيانه وطاعته لربه ،وإيثاره مرضاته ،وحبته له:
[ مريم . ] 96 /

وإذا أحبـك الـودود سـبحانه جعـل ي قلــوب اخليقـة ي السـاء واأرض مودتـك وحبتــك،

وأنزل لك القبول ي اأرض  ،وإذا أبغضك أمر أهل الساء واأرض ببغضك .

ـب عبـد ًا دعـا جريـل  ،فقـال :إ ِي أحـب
عن أي هريرة  قـال  :قـال رسـول اه ﷺ  « :إ َن اه إذا أح َ

الســاء  ،فيقــول  :إ َن اه ي ـحب فانـ ًا فــأحبوه ف ـيحبه
فانـ ًا فأح َبــه  ،قــال  :فيحبــه جريــل  ،ثـ َـم ينــادي ي َ

الساء  ،قال  :ث َم يوضع له القبول ي اأرض .
أهل َ

وإذا أبغــض عبــد ًا دعــا جريــل  ،فيقــول  :إ ِي أبغــض فان ـ ًا فأبغضــه  ،قــال  :فيبغضــه جريــل  ،ثـ َـم
الساء :إ َن اه يبغض فان ًا فأبغضوه  ،قال  :فيبغضونه ،ث َم توضع له البغضـاء ي
ينادي ي أهل َ
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اأرض» متفق عليه(.)٢
واعلــم نـ َـور اه قلبــك بــاإيان أن احــب والــود والرضــا خــاص مــن اه لعبــاده امــؤمنن ،خــتص بــه
م ــن يش ــاء ع ــى ق ــدر امعرف ــة واإي ــان والتق ــوى:
[ اجمعة . ] ٤ /

وو ّد العبد لربه هبة من الـودود احـق  ،جعلـه ي قلبـه فـو َد ربـه بـه  ،وألقـى ي قلـوب اخائـق
الود له:

[ مريم. ]96/

ومن أحبه الودود  ،وأحب هو الودود  ،رأى نعمه ابتاء  ،ورأى منعه عطاء ؛ أن الودود
أبعد عنه ما يشغله عنه ،فهو عبد صابر شاكر  ،لكن من نوع آخر :

[ الزمر . ] ٢8 - ٢٠/

فهذا العبد الرباي امقرب  ،جازيه الودود احق بكل ما يره ي الدنيا واآخرة من لذيذ
مناجاته ،واأنس به ،وحسن عبادته ،ودخول جنته:

[امجادلة.]١١/

ويعذره ي زلـله  ،ويضاعف حسـناته  ،ليزيـد لـه ي ثوابـه :

[ يونس . ] ١6 /

ومــن أبغضــه اه لكفــره وعنــاده وســوء عملــه  ،مقتــه لكفــره واســتكباره  ،وســخط عليــه ،

لكراهيتـه احـق  ،وصـده عنـه :

[البقرة.]٢6١-٢6٢/

فهذا إن كان منه عمل حسن  ،أتاح له العليم اخبر ما يفسده بـه مـن ريـاء  ،أو عجـب  ،أو

آفــة حبطــه أو تبطلــه  ،وإن أنعــم عليــه الكــريم ســبحانه اســتدرجه ،وإن ابــتاه عاقبــه ،وإن ه ـ ّم
( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٠١٠9ومسلم برقم ( )١6٠٠واللفظ له .
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بخرقيض له ما يرفه عنه:

[ غافر.] ٠٤/

فتعـ َـرف إى ربــك اح ـق بأســائه وصــفاته  ،فمعرفتــه توجــب تعظيمــه وحبتــه  ،ومــن أحــب اه
فليحبه احب كله،ويستقبل أحكامه كلها بالرضا والتسلم،ويشـكره عـى ميـع أفعالـه ونعمـه ،
م ـ ــع ك ـ ــال اح ـ ــب والتعظ ـ ــيم وال ـ ــذل ل ـ ــه :

[ حمد . ] ٢9 /

فعليك بشكر الغفور الودود  ،ودوام الذكر له  ،والعمل با يرضيه وقبول أحكامه.
فامحــب حقـ ًا مــواه ا تــراه إا قــائ ً
ا عنــد بــاب حبوبــه بظــاهره وباطنــه  ،فــإن م يمكنــه فبقلبــه

وروحــه :

[ الزمر . ] 9 /

واعلــم أن كــل حب ـوب موجــود ي العــام فهــو آيــة عــى حــب اه  ،ومــال وكــال أســائه

وصفاته  ،وحجة منه عى امحبن لغره  ،لـم أحبوا ما ا ينفعهم وا يرهم ،ولـم أحبوا مـا
ليس بعـي ي أسـائه  ،وا كامـل ي صـفاته :

[ امائدة . ] ٠6 /

مــاذا م حبــوا املــك احــق  ،الــذي بيــده جلـب كــل خــر هــم  ،ودفـع كــل ر عــنهم :
[ مريم . ] 65 /

واعلم أن احب من الودود احق يتوجه إى عبده امؤمن عى مراتب:
فتــارة يكــون باإنعــام واإكــرام كقضــاء احاجــات ،وســعة الــرزق ،وإجابــة الــدعوات ،واحبــاء

بالكرامات،وخفي الكفايات:

[الطاق. ]٠– ١/

وتــارة يكــون بــاابتاء ي الظــاهر  ,فــرى عبــده امــؤمن ينــادي فــا يكــاد جــاب ،ويســأل فــا

يعطــى ،ويســتغيث فــا يكــاد يغــاث ،لــيس هوانــه عــى حبوبــه احــق ،لكنــه ســبق لــه ي أزلــه أنــه

ينال تلك امحبة بحسن صره :

[امعارج.]5/
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ويشتد به اأمر مع حسن استقامته ،حتى أن أبناء جنسه لرمونه ما به من الر والفاقة،

وامائكة تغبطه باله عند ربه من عظيم الذكر ،وكريم امآ ب:

[البقرة. ]٢5٠–٢55/

فســبحان الــودود احــق  ،الــذي يتــودد إى خلقــه بنعوتــه اجميلــة  ،ونعمــه الكثــرة  ،وألطافــه

اخفية :

[هود.]9٠/

وهو الودود الكريم الذي أحب عباده  ،وتودد إليهم  ،بحسن أفعاله  ،وجزيل إنعامه  ،وجعل

ي قلوهم امحبة فأحبوه  ،والفضل كله راجع إليه .

فهــو الــذي وضــع كــل ســبب يتــوددهم بــه  ،وجلــب قلــوهم إى وده  ،بــا عـ َـرفهم مــن أســائه

احس ـ ــنى  ،وص ـ ــفاته الع ـ ــى  ،ونعم ـ ــه الت ـ ــي ا تع ـ ــد وا حىـ ـ ـ :

[إبراهيم.]٠٤/

وهو الرحيم الودود الذي فرج عنهم الكربات ،ويدفع عنهم الكرهات.
وهو الودود الرحيم الذي َبن هم الـدين احـق  ،وهـداهم إليـه  ،وحببـه هـم  ،وأعـاهم عليـه ،
وأثاهم عليه :

[هود. ]9٠/

واعلم مأ اه قلبك باإيان  ،وز َين جوارحك بأحسن اأعال  ،أن ميع مـا ي السـموات

واأرض مــن حبوبــات القلــوب واأرواح واأبــدان الظــاهرة والباطنــة  ،كلهــا مــن كــرم الــرب

الــرحيم وإحســانه وجــوده  ،خلقهــا اه يتــودد هــا إى عبــاده  ،وجعلهــا شــاهدة بتوحيــده  ،دالــة

عــى كــال قدرتــه :

[لقان. ]١٠/

واعلم أن القلوب جبولة عى حب كل من أحسن إليها.
فأي إحسان أعظم من هذا اإحسان مـن الـرمن  ،الـذي يتعـذر عـده وإحصـاء أجناسـه وأنواعـه وأفـراده :
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[النحل.]٢8/

وكل نعمة منه توجب عى العباد أن متلئ قلوهم من حبتـه ومودتـه  ،ومـن ألسـنتهم وقلـوهم

مــده وشــكره  ،وتعظيمــه وتســبيحه :

[ إبراهيم . ] ٠٤ /

واحب الصادق حق ًا ا يزيد بالر  ،وا ينقص باجفاء.
وحب امؤمنن لرهم أعظم من كل حب  ،وإنه ليزيد ي قلوهم حتى يكون ت لـذذهم
بمنعه وابتائه كاستلذاذهم بنعمه وإكرامه :

[ البقرة . ] ٢65 /

فسبحان اه ما ألطفه فيا يقدره  ،ما جلب حبته  ،ويزيد مودته.
فــإذا رأيــت نفســك حبــه وهــو يبتليــك  ،فــاعلم أنــه يريــد أن يطهــرك ويصــافيك  ،فاصــر حكــم ربــك ،

واســتغفر مــن ذنوبــك  ،فــإن ربــك رحــيم ودود يريــدك لــه :

[ احجر. ] 99 – 98 /

فســبحان املــك احــق الغفــور الــودود  ،الــذي يتــودد إى خلقــه بــأنواع الرمــة والعفــو وامغفــرة ،
وأنــواع اإكــرام واإحســان واإنعــام  ،وأنــواع اإجابــة واهدايــة والكفايــة واللطــف:
[ يونس . ] ٠ /

واعلــم أن كــل ود وحــب  ،ورمــة وحنــان  ،موجــود ي امخلوقــات  ،فمــن آثــار وده وحبــه ورمتــه

وحنانــه  ، وا ريــب أن ــه موجــود ي عــام اج ــاد والنب ـات واحيــوان واإنس ــان  ،ثــم ي ــزداد ي

امؤمن  ،ثم ي الوي  ،ثم ي النبي  ،ثم ي امائكة.

يــزداد ذلــك احــب والــود ه  حســب زيــادة امعرفــة بــاه وأســائه وصــفاته  ،ومشــاهدة عظمــة آياتــه
وخلوقات ـ ـ ــه  ،ومطالعـ ـ ـ ــة نعم ـ ـ ــه وإحسـ ـ ـ ــانه :

[ حمد . ] ٢9 /

فا أعظم حب اه لعباده،وما أوسع رمته هم ،ومـا أحسـن مودتـه هـم:
[هود . ]9٠/
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إن العبد يرد عن ربه  ،فيقر ي الواجبات،ويتجرأ عى امحرمـات  ،واه احلـيم يسـره ،

وحلم عنه  ،ويمده بالنعم  ،ثم يقيض لـه مـن اأسـباب مـا يرجعـه إليـه  ،ويتـوب عليـه  ،ويغفـر
له تلك اجرائم ،ويمحو عنه مـا أسـلفه مـن الـذنوب  ،ويعيـد عليـه وده وحبتـه :

[ الروج . ]٢6 -٢٠/

ومن كال مودته سبحانه للتائبن أنه يفرح بتوبتهم أعظم فرح.

عن أنس بن مالك  قال  :قال رسـول اه ﷺ  « :ل ـ َله أشـد فرحـ ًا بتوبـة عبـده حـن يتـوب إليـه

مـن أحــدكم كـان عــى راحلتـه بــأرض فـاة فانفل ـتت منـه وعليهــا طعامـه ورابــه  ،فـأيس منهــا ،

فـأتى شـجر ًة فاضـطجع ي ظ ِلهـا قـد أيـس مـن راحلتـه فبينـا هـو كـذلك  ،إذا هـو هـا قائمـ ًة عنـده

فأخذ بخطامها  ،ث َم قال من شدَ ة الفرح  :ال َله َم أنت عبدي وأنا ربك ! أخطأ من شدَ ة الفرح »

متفق عليه(.)٢

واعلم أن الودود سبحانه من أحبه من أوليائه  ،وتقرب إليه با حب  ،أحبه وجعله جاب

الدعوة ،وجيه ًا عنده.

ع ــن أي هري ــرة  ق ــال :ق ــال رس ــول اه ﷺ  « :إ َن اه ق ــال  :م ــن ع ــادى ي ول ّيـ ـ ًا فق ــد آذنت ــه

ي م َا افرضت عليه  ،وما يزال عبدي يتق َـرب
ي عبدي بيء أح َ
باحرب  ،وما تق َرب إ َ
بإ َ

ي بالنَوافــل ح َتــى أح َبــه  ،فــإذا أحببتــه كنــت ســمعه ا َلــذي يســمع بــه  ،وبرــه ا َلــذي يبر ـ بــه ،
إ َ

ويده ا َلتي يبطش ها،ورجله ا َلتي يمي ها  ،وإن سألني أعطينَه  ،ولئن استعاذي أعيذنَه ،

ومــا تــر َددت عــن يء أنــا فاعلــه تــرددي عــن نفــس امــؤمن يكــره امــوت  ،وأنــا أكــره مســاءته »

أخرجه البخاري(.)١

أمــا مــودة أوليائــه لــه فهــي روحهــم وحيــاهم ،هــا تلــذذوا بعبادتــه ،وهــا مــدوه وذكــروه ،وهــا

هجت ألسنتهم بذكره ،وحركت جوارحهم بطاعته.

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )6٠٠9ومسلم برقم ( )١٠٤٠واللفظ له .
( )١أخرجه البخاري برقم (. )65٠١
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وهذه امودة وامحبة صارت ميع حاهم الدينية والطبيعية تبع ًا هذه امحبة.
أما الدينية  :فإهم ما أحبوا رهم أحبوا أنبياءه ورسله وأولياءه،وأحبوا كل عمل يقـرب إليـه ،
وأحبوا كل ما أحبه رهم من زمان  ،ومكان  ،وعمل  ،وعامل.

وأمــا امحبــة الطبيعيــة  :فــإهم تنــاولوا شــهواهم التــي جبلــت النفــوس عــى حبتهــا عــى وجــه

ااســتعانة هــا عــى مــا حــب مــواهم  ،بنيــة امتثــال أوامــر اه عنــد تناوهــا ،فصــارت عــاداهم
عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات :

[ البقرة . ] ٢٠١ /

فسبحان الودود الذي يتحنن إى عباده بكل ما يكون سبب ًا ي مودهم له.
ـب
واعلــم أن حنــان امخلــوق رأفــة ي الــنفس  ،ورقــة ي القلــب  ،وميــل مفــرط ي اجب ّلـة حـ ِ
ورمة من ح ّن إليه أو عليه.

واه الــرحيم الــودود الــذي لــيس كمثلــه يء أتــم حنانـ ًا  ،وأشــد رأفــة ورمــة بعبــاده امــؤمنن
م ـ ـ ـ ـ ــن أنفس ـ ـ ـ ـ ــهم :

[مريم.]٢٠-٢١/

واعلـم أن احنــان  ،والــود  ،وامحبـة ،والرمــة  ،مــا ينـزل مــن صــفات احـق إى اأرض  ،وتنشــأ مــن

لدن عام اجاد  ،إى عام امائكة،كا حن الطيور إى أوكارها،وحن احيوانات إى أوادها ،
وكا حن اجذع إى النبي ﷺ حن ترك اخطبة عليه .

فا إله إا اه  ..كم مأ الكون بحنانه وإحسانه وخلوقاته .
ومســالك احنــان مــن الــرب ي أصــناف العــامن ظــاهر بالرمــة التــي عــم هــا ميــع خلقــه،

واللطــف الــذي عــم كــل خلــوق:
[النحل. ] ٢8/

لتنور بصرتك بالعلم واإيان إى اجنن ي بطن أمه  ،كيف حن عليه اللطيف فخلقه
انظر ِ

وصوره بأطواره  ،وكيف سهل خروجه  ،وكيف حنن عليه أبويه وكافليه ،وكيف جعل
98٠

الرحيم ي قلوهم الشفقة عليه  ،وكيف لطف ي تغذيته ي أطواره وبعد خروجه :
[ السجدة . ] ٠ – 6 /

فهذا حنانه  ي اآدمي وغره من احيوان.
فـإن كــان هــذا امولــود قـد ســبق لــه القضــاء باهدايــة  ،وفقـه الكــريم لإيــان والعمــل الصــالح ،

فاتصــل لــه احنــان أولــه بــآخره  ،فســعد ي الــدنيا واآخــرة :
[ النحل . ] 9٠ /

 التعبد ه  باسمه الودود :

اه هوالغفورالودود،الكريم الرحيم،الذي م َن عى ميع خلوقاته بالنعم الظاهرةوالباطنة.

فاشكر ربك الودود عى نعمه وآائه  ،واعتذر إليه من التقصر عا يستحقه من الشكر.

وترــع إى مــواك أن يتــواك ي ميــع أمــورك  ،واســأله أن يعينــك عــى ذكــره  ،وشــكره ،

وحســن عبادت ــه  ،وأن يتحم ــل عن ــك م ــا عجــز عن ــه ش ــكرك  ،وأن يص ــفح ع ــن تقص ــرك ي أداء

واجباتــه وحقوقــه  ،وقــل ص ـادق ًا :
[ اأنبياء . ] 8٠ /

واســتغفر ربــك مــن كــل مــا تعلمــه ومــا ا تعلمــه مــن الــذنوب  ،فإنــه غفــور ودود  ،وقــل منكرـ ًا :
[اأعراف. ]١٠/

واعلــم أن زبــدة اإيــان واليقــن حســن الظــن بــاه  ،فأحسـن الظــن بربــك ي ميــع أحوالــك ،

فمن أحسن الظن بربه أحبه  ،وقىـ حوائجـه ؛ أنـه الكـريم الـذي ا يـرد سـائ ً
ا  ،وا ي ـخيب

مؤم ً
ا أبد ًا.

فكن مع مواك الكريم بالذكر والعمل الصالح ما حييت  ،يعطيك من خزائنـه مـا تريـد  ،فمـن

كان ه كان اه له ومعه ي كل حال .
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عن أي هريرة  قال  :قال رسول اه ﷺ « :يقول اه ع َز وج َل  :أنا عند ظ ِن عبدي ي ،

و أ ن ا م ع ه إ ذ ا ذ ك ر ي  ،ف إ ن ذ ك ر ي ي ن ف س ه ذك ر ت ه ي ن ف ي  ،و إ ن ذ ك ر ي ي م إ ذ ك ر ت ه ي
ي ذراع ًا تق َربت إليه
مإ خر منهم  ،وإن تق َرب إ َ
ي بشر تق َربت إليه ذراع ًا  ،وإن تق َرب إ َ

باع ًا  ،وإن أتاي يمي أتيته هرول ًة » متفق عليه( . ) ٢

فهو سبحانه الكريم الباسط يديه بالعطايا ي الشدة والرخاء  ،والعطـاء أحـب إليـه مـن امنـع ،

والعفــو أحــب إليــه مــن اانتقــام ،والرمــة أحــب إليــه مــن العقوبــة  ،واإحســان أحــب إليــه مــن

العدل.

وهذا هو امثل اأعى الذي اختص اه به عى الكال  ، فخذ منه بقدر ما تستطيع  ،فإن

اه حب من عبده أن يتصف بصفاته التي تليق به  ،وهذا أعلنها ونرـها ي كتابـه :
[ طه . ] 8 /

فسبحان املك احق  ،الذي لـه اأسـاء احسـنى  ،والصـفات العـى :
[ الروم . ] ١٠ /

واعلم أن امودة وامحبة من العبد لربه تستبن بحسن اموافقة والطاعة مواه ،ودوام ذكره ،

وشكره  ،وحسن عبادته  ،وامسارعة إى ما حبه ويرضاه  ،وحبة تاوة كتابه  ،وحبة كل ما
حب ربه من اأقوال واأعال وغرها ،فكن ذلك امحب رمك اه :
[ فاطر . ] ٠ /

ومن دائل حب العبد ه :حب الرسول ﷺ  ،واتباع سنته  ،وحسن ااقتداء بـه :

[آلعمران.]٠٢/

ومن عامات حـب اه  :تـرك الشـكوى إى غـره  ،وكـتان مـا حكـم بـه عليـك مـن الضـيق والشـدة ،

وتفـ ـ ـ ـ ــويض اأمـ ـ ـ ـ ــر إليـ ـ ـ ـ ــه وح ـ ـ ـ ـ ـده:

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٠٤٠5واللفظ له  ،ومسلم برقم (. )١6٠5
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[يوسف.]86/

ومــن دائــل حــب اه  : عــدم اإقبــال عــى الــدنيا ،وتقــديم أمــور اآخــرة عــى أمــور الــدنيا:

[ فاطر . ] 5 /

ومــن عامــات حــب اه  : اإحســان إى النــاس ابتغــاء وجــه اه  ،واجهــاد ي ســبيل اه  ،وبــذل

امــال والــنفس ي ســبيله  ،وامســارعة إليــه بصــالح اأعــال ابتغــاء مرضــاته :
[طه.]8٤/

وم ــن عام ــات ح ــب العب ــد لرب ــه  :ح ــب التع ــرف ع ــى أس ــائه وص ــفاته  ،والعم ــل بر ــعه ،

والــدعوة إليــه  ،وتعلــيم أحكــام دينــه  ،ولــزوم هــذا الطريــق حتــى امــوت :

[يوسف.]٢٠8/

ومن عامات حب العبد لربه  :كثرة ذكره  ،وكثرة التفكر ي عجائب خلوقاته  ،وتدبر معاي

كتابه  ،وحسن الثناء عليه  ،وطول القيام بالليل ي مناجاته :

[ السجدة . ] ٢٠ – ٢5 /

ومن عامات حب العبد مواه  :صدق اانقطاع إليه ي كل حال ،وسبق النظر إليه عند كل

حادثة ،واأنس به ،والطمأنينة بذكره ،وحسن اأدب واافتقار بن يديه ،وتسليم القلب

والبدن إليه بحسن السمع والطاعة له:

[ املك . ] ٢١ /

واعلم أن حبة اه تنال برك امناهي أكثر من مناها من اأعال الصاحة.
فــاأعال الصــاحة يعملهــا الب ـ ـ ّر والفــاجر ،والكــف عــن امنــاهي وامعــاي ا يكــون إا مــن

صدِ يق رباي.

فتقرب إى ربك بفعل اأوامر  ،واجتنـاب امنـاهي :
َ
99٠

[ الفرقان . ] 58 /
[ آل عمران .] 5٠ /
[ آل عمران . ] 8 /

[ احر . ] ٢٠ /

« ال َله َم أنت ر ِي  ،ا إله إ َا أنـت  ،خلقتنـي وأنـا عبـدك  ،وأنـا عـى عهـدك ووعـدك مـا اسـتطعت  ،أعـوذ

ـي  ،وأبــوء لــك بــذنبي فــاغفر ي فإ َنــه ا يغفــر الــذنوب إ َا
بـك مــن ِ
ر مــا صــنعت  ،أبــوء لــك بنعمتــك ع َ

أنت» أخرجه البخاري(.)٢

اللهم يا غفور يا ودود  ،يـا ذا العـزة واجـروت  ،يـا بـديع السـموات واأرض  ،نسـألك رمـة

تغنينـا هـا عـن رمـة مــن سـواك  ،وعافيـة نقـوى هـا عــى طاعتـك  ،وعبـادة نسـتحق هـا جزيــل
مثوبتك .

اللهم ارمنا برك امعاي أبـد ًا مـا أبقيتنـا  ،وارمنـا أن نتكلـف مـاا يعنينـا  ،وارزقنـا حسـن
النظر والعمل فيا يرضيك عنا  ،يا أرحم الرامن .

( )٢أخرجه البخاري برقم ( .)6٠٠6
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ال ـبـ ـ ــر
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــال اه تع ـ ـ ـ ـ ـ ــاى:
[ الطور . ] ١8 – ١6 /

اه تبــارك وتعــاى هــو الب ـ ّر الواســع اخــر والفضــل ،البــار عبــاده بــا يــنفعهم ويصــلحهم ،الصــادق ي
أخب ــاره ووع ــده ووعي ــده ،امحس ــن إى خلق ــه ،ال ــرحيم ه ــم ،ال ــودود ه ــم ،امك ــرم ه ــم ب ــأنواع

الكرامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات:

[اإراء. ]٠٠/

وهــو ســبحانه الب ـ ّـر اللطيــف بعبــاده ،الــذي عــم بــره ميــع خلقــه ،ووســعهم برزقــه وإحســانه،
الغني الذي يملك خزائن الر كلها.

وهــو ســبحانه الب ـ ّـر الــرحيم بعبــاده  ،امحســن إلــيهم بكــل نعمــة  ،الــذي عــم ميــع خلقــه بعطائــه  ،الب ـ ّـر
بامحس ــن بمض ــاعفة الث ــواب ل ــه  ،البـ ـ ّـر بامي ــء بالص ــفح والتج ــاوز عن ــه :
[احج.]65/

وهو سبحانه الب ّـر الرفيـق بعبـاده ،الـذي يريـد هـم اليرـ وا يريـد هـم العرـ ،وا يكلفهـم مـن
العمــل مــا ا يطيقــون ،العفــو الــذي يعفــو عــن ســيئات العبــاد ،الكــريم الــذي جــزهم باحســنة

عرـ ـ أمثاه ــا  ،إى أض ــعاف مض ــاعفة ،وا ج ــزهم بالس ــيئة إا واح ــدة يمحوه ــا بالتوب ــة أو

برمته.

فسبحان الب ّـر الرحيم الذي يفرح بتوبة عبده ،ويعطي اأجر اجزيل عى العمل القليل:
[ اأنعام . ] ٢6٠ /
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واه  ه ــو البـ ـ ّـر اح ــق بعب ــاده  ،ال ــذي يوس ــعهم خ ــر ًا وكرمـ ـ ًا  ،وفضـ ـ ً
ا وإحس ــان ًا  ،وم ــد ًا

وش ـ ــكر ًا  ،ومغف ـ ــرة وعف ـ ــو ًا  ،ورم ـ ــة وود ًا :

[النحل.]5٠-5١/

ومن هذه صفاته وأفعاله  ،وهذا بره بعباده  ،أيليق باإنسان أن يعصيه،وخالف أمره من بن خلقه :
[اانفطار.]8–6/

واه ب ّر رحيم بعباده  ،يدعو من عصاه  ،ويتودد إليه أن يتوب إليه ،ويذ ِكره وير ِغبـه بـالرجوع إليـه
مه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ذنب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه :

[امائدة.]٠٤/

والعب ــد امس ــلم بـ ـ ّر برب ــه ي ــؤمن ب ــه  ،وحم ــده ويش ــكره  ،ويس ــارع ي مرض ــاته  ،وجتن ــب م ــا

يكره ـ ـ ـ ـ ــه  ،ويراق ـ ـ ـ ـ ــب أم ـ ـ ـ ـ ــره ليطيع ـ ـ ـ ـ ــه :
[ امجادلة . ] ١١ /

ويتــذلل لعظمــة ربــه  ،ويتصــاغر لكريائــه  ،ويســبح بحمــده  ،ويــؤدي إليــه حقــه :
[ الشورى . ] ٢٠ /

فسبحان البـ ّر الكريم الرحيم الذي عم الكائنات كلها بره وإحسانه  ،وفضله وعطائه.

فهــو م ـ ـوي الــنعم ..دافــع الــنقم ..واســع العطــاء..دائــم اإحســان ..لــيس لــره حــد ..ولــيس لكرمــه
مق ــدار..ذو الك ــرم الواس ــع ،ومعط ــي العط ــاء اجزي ــل:
[اجمعة. ]٤/

واعلم رمك اه أن بر اه بخلقه نوعان :
اأول :بر عام وسع اخلق كلهم من بني آدم وغرهم  ،بـا قسـم هـم الكـريم مـن اأرزاق والـنعم

والعطايا.

فمنـه  نعمـة اإجـاد  ،ونعمـة اإعـداد  ،ونعمـة اإمــداد  ،ونعمـة اهدايـة العامــة :
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[ هود . ] 6 /

الثاي  :بر خاص  ،وهو هداية الكريم  من شاء من خلقه هذا الدين القيم  ،وتوفيقهم
لطاع ـ ـ ـ ـ ــة رب الع ـ ـ ـ ـ ــامن :

[ احجرات . ] ٢٠ /

وبر اه بعباده امؤمنن ا يمكن عده  ،وا إحصاؤه  ،وا حره .
فهو املـك احـق الـذي ابتـدأ اخلـق بجـوده ،وجـاد عـى عبـاده بفضـله  ،وأحسـن إلـيهم بفعلـه

وتقديره وتدبره  ،وأوصل إليهم الر واخر ي كل مكان وزمان.

هو الر الكريم الذي خلق فسوى  ،وقدر فهدى  ،وأعطى الغناء  ،وفتح الثراء  ،وأسبغ
النعاء ،وأجزل امواهب ،وير اأرزاق  ،وأجاب الدعاء  ،وع َلم اإنسان ما م يعلم :
[ اأنعام . ] ٢٠١ /

ه ـ ــو ال ـ ــر ال ـ ــرحيم الك ـ ــريم الفي ـ ــاض ب ـ ــاخر ،ال ـ ــذي يعط ـ ــي ويغن ـ ــي ويث ـ ــري وا ت ـ ــنقص خزائن ـ ــه:
[يونس. ]68/

وهــو الــر النصــر  ،مــاذ امســتجر  ،وجــابر الكســر  ،وشــاي امــريض  ،وراحــم امســكن ،

ومع ــن امس ــتعن  ،ومغن ــي الفق ــر  ،ا إل ــه غ ــره  ،وا رب س ــواه :
[ يونس . ] 6٠ /

فسبحان املك القادر عى كل يء ،الذي إليه امنتهى ،وإليه امرجع وامآب ،وإليه امفـزع

واملجــأ ي الشــدائد واأهــوال ،الــذي يتكــرم بالعطيــات ،ويــدفع الكرهــات ،ويفــرج الكــرب
وامتعر ـ ـ ــات :
[ غافر . ] 65 /

أوض ـ ــح  ب ـ ــراهن اه ـ ــدى  ،وأب ـ ــان آث ـ ــار اليق ـ ــن  ،وأعل ـ ــن ش ـ ــواهد التوحي ـ ــد ي امل ـ ــك
واملكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت:
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[ اأعراف .] ٢85 /

فسـبحان الــر الكـريم الــذي ب َـن احــق ي كـل يء  ،وسـ َـهل العمـل بــه  ،والـدعوة إليــه  ،وب ّي ـن الســبل
التي يستحق ها العبد امزيـد مـن التكـريم:
[طه. ]٠5/

وهو العليم وحده بمضمرات القلوب  ،اخبر بمحجوبات الغيوب  ،امطلع عى خفيات

اأرار واأوهام :

[السجدة .]6/

فســبحان اه كــم مــن كــافر ومرــك ومنــافق ،وكــم مــن ظــام وفاســق وكــاذب ،م ينهــه عقلــه ،وم

تؤثر فيه نعم ربه ،فعى ربه ،وأطاع هواه ،واستعمل نعمه ي معصيته.

واه الــر الــرحيم يشــاهد ذلــك كلـه ويعلمــه  ،ثــم أنــزل بــه الكــريم بــره وفضــله  ،ومـ َن عليــه برمتــه ،

فأذهــب عنــه الســوء والشــك والريــب  ،وأذهــب وحشــته  ،وس ـ َكن اضــطرابه  ،وتــاب عليــه  ،وقـ َـوم

اعوجاج ـ ــه :

[النساء.]١8-١٠/

ثــم بـ ّـوأه الك ـريم كنفــه  ،وآواه إى ظلــه  ،وتلقــاه برمتــه  ،فأقامــه وأصــلحه :
[ غافر . ] 6٢ /

ثم فتح له أبواب فضله ،وفتح له أبواب عبادتـه ،وألبسـه لبـاس التقـوى ،ثـم نرـ لـه ثـوب الثنـاء

بــن اخلــق ،فصــار بــن النــاس ميــد ااســم والــذكر والفع ـل:
[ مريم . ] 96 /

فسبحان الرب البـ ّر احق  ،الذي يكرم خلقه  ،وحسـن إلـيهم ي كـل وقـت  ،وحـب الب ـر  ،وحـب

أهــل البـ ـر  ،وحــب أعــال البـ ـر  ،وجــازي عليهــا باهــدى والفــاح  ،والرفعــة ي الــدنيا واآخــرة :
[ العنكبوت . ] 69 /

فجاهــد نفســك رمــك اه عــى ميــع أنــواع الــر  ،تنــال ميــع أنــواع الثــواب:
[آل عمران. ]9١/
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واعلم أن البـر اسم جامع للخرات كلها  ،وا ينال العبد بر اه تعاى إا باتباع ما يفي إى بره

ومرضاته ورمته  ،وذلك بااستقامة عى طاعته وعبادته،وبذل كل حبوب ي سبيل مرضاته : 

[البقرة. ]٢٠٠/

ثــم اعلــم أن الكفــار يــأكلون مــن رزق الكــريم ي الــدنيا ،ويتمتعــون بــه ي الــدنيا قلــياً ،ثــم
يســاقون إى النــار يــوم القيامــة فانتبــه:

[ آل عمران . ] ٢9٠ – ٢96 /

أمــا امؤمنــون بــاه امتقــون لــه  ،فلهــم مــع عــز الــدنيا جنــات ي اآخــرة  ،نــزاً مــن الــر الكــريم

ـرت أقـواهم وأفعـاهم ،فأثـاهم الـر
لعباده اأبرار ،الذين ب ّرت قلوهم بالتوحيـد واإيـان ،ف ّ
ا  ،وفــوز ًا دائ ـ ً
الــرحيم مــن بــره أجــر ًا عظــي ً
ا:

[ امطففن . ] ١6 – ١١ /

وكت ــاب ه ــؤاء اأب ــرار ي أع ــى مك ــان ،وه ــم ي أع ــى اجن ــة ،وكت ــاهم يش ــهده امقرب ــون م ــن

امائك ـ ــة واأنبي ـ ــاء واأب ـ ــرار:

[امطففن. ]١٢–٢8/

ومـا حصــل هـم ي الــدنيا مـن الشــدة والعنــاء  ،فهـو بالنســبة إى النعـيم امقــيم ي اآخـرة نــزر يســر،
وهـ ـ ـ ـ ــو منحـ ـ ـ ـ ــة ي صـ ـ ـ ـ ــورة حنـ ـ ـ ـ ــة:

[ آل عمران . ] ٢98 /

فلله ماذا ينتظـر هـؤاء اأبـرار مـن النعـيم والبهجـة والرـور :
[ السجدة . ] ٢٠ /
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 التعبد ه  باسمه الب ـر :

اعل ــم وفق ــك اه أع ــال الب ـ ـر أن أوائ ــل الب ـ ـر أداء الف ــرائض  ،واجتن ــاب امحرم ــات  ،واأب ــرار م ــن

اخل ــق ه ــم امؤمن ــون الص ــادقون ي الق ــول والعم ــل ،وبالتوس ــع ي أع ــال ال ــر  ،وامس ــابقة إى

اخرات  ،يصعد اأبرار إى درجة امقـربن مـن اه:
[الواقعة. ]٢١–٢٠/

فعليــك بتحــري الصــدق ي اأحــوال واأقــوال واأفعــال  ،ظاهرهــا وباطنهــا ،والتمييــز بــن مــا

يكون حسن ًا وما هـو أحسـن  ،وبـن مـا يكـون بـر ًا ومـا يكـون إثـ ً
ا  ،ثـم فعـل الـر واأحسـن مـا
حبه اه ويرضاه.

عــن النــواس بــن ســمعان اأنصــاري  قــال :ســألت رســول اه ﷺ عــن الــر واإثــم؟ فقــال  « :الــر

حسن اخـلق  ،واإثم ما حاك ي صدرك  ،وكرهت أن ي َطلع عليه النَاس » أخرجه مسلم (.)٢

واعلم أن التعبد ه هذا ااسم الكريم يدور عى حسن الثنـاء عـى امـوى  ،وتـذكر اآاء ،

والتعــرف عــى مواقــع الــنعاء  ،والعلــم بمســالك بــره وجــوده ي ملكوتــه :

[ حمد . ] ٢9 /

ـر العظـيم العمـل  ،وأوف لـه بالعهـد  ،وخصـه باحـب والـود  ،وأكثـر لـه مـن احمــد
فـأخلص لربـك ال ّ
والش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكر :

[البينة. ]5/

ثم استعمل نفسك ي كل عمل حبه اه ويرضاه فيا بينك وبينه ،وفيا بينك وبن خلقه.
وبر والديك بأحسن ما ملك من اخلق وامال واجاه :

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١55٠
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[ اإراء .] ١5 –١٠ /

وبر أهلك وعشرتك وأقاربك با بـ ّرك اه بـه  ،وأعطـاك منـه  ،وأنفـق مـا خ َولـك مـن فضـله ،

يـ ـ ـخلف اه عليـ ــك خـ ــر ًا منـ ــه:
[سبأ.] ٠9/

واعلم أن أعظم الر معرفة من خلقك  ،ومعرفة ما حب  ،والعمل بمقتىـ ذلـك  ،والـدعوة

إليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه :

[ فصلت . ] ٠٠ /

وغض البر ،واكظم الغيظ ،واصر عى أذى الناس ،واعرض عن كل جاهل  ،وأحسن إى كل
ميء إليك  ،تكسب مودته  ،ويندفع عنك ره:
[فصلت. ]٠5–٠٤/

واصفح الصفح اجميل عن كل من أساء إليك  ،وأقل عثرات الناس  ،واسدل السر عى زاهم ،
وط ِيب قلوهم بالر واجود وحسن اخلق حبك اه والناس  ،وتـحل عقدة عداوهم :
[اأعراف.]١٠٠–٢99/

وذ ِك ـر العبــاد بــاه وأســائه وصــفاته وآائــه ونعمــه  ،فــأكثر مــن يعص ـيه ا يعرفــه :
[ اأعراف.] ١٠١-١٠٢/

واسأل اه خلص ًا  ،وترع إليه باكيـ ًا  ،أن ي ـحلل سـخيمة قلبـك  ،ويزيـل عنـه كـل مـا يفسـده مـن

غل وغش  ،وحسد وكر  ،ورياء وكذب .

ثم يملؤه بالتوحيد واإيان والتقوى ،وحاسن اأقـوال واأعـال واأخـاق:
[ اجمعة . ] ٤ /
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وعن النعان بن بشر  أن النبي ﷺ قال « :أا وإ َن ي اجسد مضغ ًة إذا صلحت صلح اجسد
كله  ،وإذا فسدت فسد اجسد كله  ،أا وهي القلب »

متفق عليه

(.)٢

[ آل عمران . ] ٢9٠ /
[ التحريم . ] 8 /

« ال َله َم اجعل ى قلبى نور ًا  ،وى برى نور ًا  ،وى سمعى نور ًا  ،وعن يمينى نور ًا  ،وعن

يسارى نور ًا،وفوقى نور ًا،وحتى نور ًا،وأمامى نور ًا،وخلفى نور ًا،وع ِظم ى نور ًا»أخرجه مسلم(.)١

اللهم يا ب ّر يا رحيم  ،يا غني يا كريم  ،يا من يسمع كامنا  ،ويرى مكاننا  ،ويعلم رنا
ونجوانا  ،وا خفى عليه يء من أمرنا .

نسألك أن تكفينا بحالك عن حرامك  ،وبطاعتك عن معصيتك  ،وبفضلك عمن سواك ،
أنت ولينا فاغفر لنا وارمنا  ،يا أرحم الرامن .

( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ، )5١ومسلم برقم (. )٢599
( )١أخرجه مسلم برقم (. )١٠١٠
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الرؤوف
ق ــال اه تع ــاى:
[البقرة.]١٠٠/

اه  هــو الــرؤوف احــق بعبــاده ،فــا أحــد أرأف منــه ،والــرؤوف الــرحيم الــذي يــرى عجــز العبــاد
وضـ ــعفهم وتقصـ ــرهم  ،فـ ــرمهم ويضـ ــاعف أجـ ــورهم ،ويـ ــرى جـ ــرأهم عـ ــى امعـ ــاي فـ ــا

يعاجلهم بالعقوبة وهو القادر ،بـل يمهلهـم ويبسـط هـم نعمـه لعلهـم يتوبـون:
[ احج . ] 65 /

وهو سبحانه الرؤوف الذي يفرح بتوبة التائبن أشد الفـرح ،ولشـدة حبـه لعبـاده الـذين عصـوه يـر ِغبهم ي

التوب ـ ــة  ،وي ـ ــذ ِكرهم بأن ـ ــه الغف ـ ــور ال ـ ــرحيم:
[امائدة. ]٠٤/

ولشــدة رأفتــه ورمتــه بعبــاده يــأمرهم أمــر ًا جازم ـ ًا بالتوبــة مــن كــل ذنــب  ،ي كــل وقــت ؛ أنــه
يري ـ ــد ه ـ ــم اخ ـ ــر والف ـ ــاح:

[ النور . ] ٠٢ /

وهو سبحانه الرؤوف بجميع اخلق  ،با ير هم من اأرزاق  ،وفتح هم سبل امعاش ي هذه

احياة :

[ النحل . ] ٢٠ /

وير هم سبلها ،ور َغبهم فيها  ،وأثاهم عليها،
ومن رأفته بعباده أن َبن هم طرق اخر والفاح َ ،
وحذرهم من سبل الغي والفساد ؛ ليسلموا من العقوبات :
[ آل عمران . ] ٠٠ /

وم ــن رأف ــة اه بالن ــاس م ــا فتح ــه ه ــم م ــن أب ــواب ال ــرزق ي اأرض:
[ املك . ] ٢5 /

٢٠٠٠

وم ــن رأفت ــه  بعب ــاده أن س ــخر ه ــم اأنع ــام يركبوه ــا ،وي ــأكلون حومه ــا ،وير ــبون ألباه ــا،
ويلبس ــون أوباره ــا:

[النحل. ] ٠–5/

وم ــن رأفت ــه ومنت ــه ورمت ــه ب الن ــاس ي ه ــذا الزم ــان م ــا يرـ ـ ه ــم م ــن امراك ــب امرح ــة

اجميلة كالسيارات ،والقطارات،والطائرات ،والسفن وغرها:
[ النحل . ] 8 /

فسـبحان املـك الـرؤوف احـق  ،الــذي عـم برأفتـه عمـوم خلقــه ي الـدنيا ،وخـص هـا أوليــاءه

ي اآخرة.

وأرسل إليهم الرسل ،وأنزل عليهم الكتب ،وخص هذه اأمة بأفضل رسله  ،الذي مع

حاسن اأخاق ،وأنزل عليه أحسن كتاب ،ورع له وأمته أحسن دين:
[ التوبة . ] ٢١8 /

ف ــا أعظ ــم إش ــفاقه ﷺ ع ــى الكف ــار م ــن أج ــل إعراض ــهم ،وم ــا أش ــد رأفت ــه ورمت ـ ـه

بامؤمنن  ،واخلق أمعن .

واه  رؤوف رح ــيم بعب ــاده ام ــؤمنن ،أدخله ــم ي رمت ــه ،وأع ــاهم ع ــى طاعت ــه ،وه ــو
الكــريم الــذي يضــاعف أجــورهم ،ويغفــر ذنــوهم ،ويتجــاوز عــن ســيئاهم وتقصــرهم :

[ النساء . ] ٤٠ /

فســبحان املــك احــق  ،الــذي أنــزل عــى عبــاده احــق ؛ ليخــرج النــاس مــن ظلــات الكفــر
والر ـ ـ ـ ــك إى ن ـ ـ ـ ــور التوحي ـ ـ ـ ــد واإي ـ ـ ـ ــان:

[ احديد . ] 9 /

واعلم أن اه رؤوف بالعباد ،يصر عى من كفر به وعصاه  ،وا يعاجله بالعقوبة؛ لعله يتوب
٢٠٠٢

إليه:

[النساء.]٢٢٠/

وما عمل عامل بمعصية اه إا استأذن سقفه من الساء أن يسقط عليه ،واستأذن موضعه

من اأرض أن خسف به ،ولكن الرؤوف الرحيم يمهله لعله يتذكر وينيب ويتوب:

[ النحل . ] ٤٠ – ٤5 /

فسبحان املك الرؤوف الرحيم  ،الذي برأفته ورمته جعل عبده امـذنب أوابـ ًا إليـه  ،متوجعـ ًا

من ذنوبه ،وبرأفته ورمته أوجع قلبه بمعصيته  ،وأحزن نفسه عى إتياها اإثم  ،مـع علمـه بـا

كتب ــه علي ــه ي الل ــوح امحف ــوظ  ،وعلم ــه بض ــعفه وم ــا يق ـاي من ــه ،وم ــا ينازع ــه م ــن الش ــهوات
والشبهات عن طاعة ربه ومواه.

فالعبد بن هذه النوازع  ،والفتن  ،والغفلة  ،موضع للرأفـة والرمـة  ،وأن يشـفق حالـه  ،ويـرحم مـن

أجلها من ربه الرؤوف الرحيم:

[ البقرة . ] ٢٤٠ /

فا إله إا اه ما أعظم رمته بخلقه ،وما أعظم رأفته هم ،وما أعظم إحسانه إليهم:
[اأنعام. ]5٤/

أفا يستحي الكافر والفاسق من ربه الرؤوف الرحيم  ،الذي نعمه عليه كثرة متوالية  ،وهو مكب
عى إجرامه ،ومبارز لربه اجبار السميع البصر بمعاصيه:
[ املك . ] ٢8 –٢6 /

 التعبد ه  باسمه الرؤوف :

اعلــم وفقــك اه مــا يرضــيه أن اه رؤوف بالعبــاد ،وأنــه ا يوجــب لــك رمتــه ورأفتــه عــى

الكال إا بالعلم به  ،والتطهر له  ،والعمل بـا حبـه ويرضـاه  ،وعـى قـدر ارتقائـك ي التعبـد
٢٠٠١

له بمقتى أسائه وصفاته  ،عى طريقة رسوله ﷺ  ،يكون قربك منه.
وعـى قـدر قربــك منــه تكــون عنايتــه بـك ،وعطفــه عليــك ،ولطفــه ورمتــه بــك:
[ العنكبوت . ] 69 /

فاذ كره يذكرك ،واعبده بمقتى أسائه وصفاته حبـك ،وكـن لـه يكـن لـك ،والـبس لـه لبـاس
التقوى  ،تظفر بكل ما حب ي الدنيا واآخرة.

عن أي هريرة  قال  :قال رسول اه ﷺ  « :يقـول اه ع َـز وج َـل  :أنـا عنـد ظـ ِن عبـدى بـى وأنـا معـه

حــن يــذكرنى  ،إن ذكــري ي نفســه ذكرتــه ي نفي ـ  ،وإن ذكــري ي مــإ ذكرتــه ي مــإ هــم خــر

ي ذراعـ ًا تق َربــت منــه باعـ ًا  ،وإن أتــاي
مــنهم  ،وإن تقـ َـرب منِــي شــر ًا تق َربــت إليــه ذراعـ ًا  ،وإن تقـ َـرب إ َ

يمي أتيته هرول ًة » متفق عليه (.)٢

واعلــم أن اه لعظــيم رأفتــه ورمتــه بعبــاده ا يعــذب إا مــن أبــى عليــه  ،وأعــرض عنــه  ،وعمــل بــا

يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخطه  ،وأر ع ـ ـ ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك:

[حمد. ]١8/

فاحــذر أن تعصــيه بنعمــه ،ولــاهره ب ـالفواحش وهــو يــراك ،فــإن عفــوه كــريم ،وأخ ـذه ألــيم شــديد :
ﰀ

[احجر.]5٠ – ٤9/

ومن رمة اه بعباده ورأفته هم  ،أنه يذودهم عـن مراتـع اهلكـات  ،ويمـنعهم مـوارد الشـهوات ،

وحميهم من جالس الغفات  ،فمتى أصاهم نصيبهم من كتاب سبق ي القدر أقـال عثـراهم ،

ونبههم من سنة غفاهم  ،فانتبه لنفسك  ،واعلـم أن كـل يء بقـدر  ،وتـب إى ربـك واسـتغفره ،
تن ـ ـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـ ـ ـ ـ ــره وإحس ـ ـ ـ ـ ـ ــانه :

[اأعراف. ] ١٠٢ /

واه  حكــيم علــيم  ،ربــا رأف بعبــاده ورمهــم بــا يكــون ي الظــاهر مــن القــبض عــنهم ،

وامنــع هــم ونح ــو ذلــك مــا يش ــغلهم عنــه  ،وينس ـيهم إي ــاه  ،مــن كثــرة اأم ــوال التــي تش ــغل

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٠٤٠5واللفظ له ،ومسلم برقم (. )١6٠5

٢٠٠٠

امخلــوق عــن اخــالق إا مــن عصــم اه :
[امؤمنون. ]56–55/

فسبحانه ما أحكمه ي تدبره ،فكم من عبد فقر يرمه اخلق ما به من الفاقة والراء
وهو بغاية الرمة ،تغبطه امائكة ي حالته ،وأبناء جنسه عنه غافلون:
[ غافر. ]٢٤ – ٢٠/

[ احر . ] ٢٠ /

« ال َله َم إ ِي ظلمت نفي ظل ً
ا كبر ًا  ،وا يغفر الذنوب إ َا أنت  ،فاغفر ي مغفر ًة من عندك

الرحيم » متفق عليه (.)٢
وارمني  ،إنَك أنت الغفور َ

اللهم إنا نسألك أن تدخلنا ي رمتك،وتقي آجالنا ي طاعتك  ،وتشغل ألسنتنا بـذكرك ،

وتسـتعمل جوارحنــا ي عبادتــك  ،يــا رؤوفـ ًا بالعبــاد  ،اللهــم إنــا نسـألك صــدق التوكــل عليــك ،
وحسن الظن بك  ،ودوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك  ،يا أرحم الرامن .

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( ،)8٠٤ومسلم برقم ( )١٠٠5واللفظ له.

٢٠٠٤

القريب
قـ ــال اه تعـ ــاى:

[ البقرة .] ٢86 /

اه  ه ــو القري ــب اح ــق م ــن مي ــع خليقت ــه  ،وه ــو أق ــرب إى امخل ــوق م ــن نفس ــه  ،وم ــن
جـرى الـروح فيـه:
[ ق . ] ٢6 /

وهــو ســبحانه القريــب الــذي يــرى ميــع خلوقاتــه ي الســاء واأرض ،ويســمع دعــاء مــن

دعاه ،وجيب دعوة الداعي ،القريب من كـل مـتكلم ،الـذي يسـمع كـل مـا ينطـق بـه ،ويعلـم مـا
ي قلبـ ــه قبـ ــل أن ينطـ ــق بـ ــه  ،ا إلـ ــه إا هـ ــو :

[ الشورى . ] ٢٢ /

وهو سبحانه القريب اللطيف  ،الذي يرى ويسمع دبيب النملة السوداء  ،عى الصخرة

الصاء  ،ي الليلة الظلاء  ،ا إله غره  ،وا رب سواه  ،وا هادي إا هو :
[ سبأ . ] 5٠ - ٤9 /

وقرب اه  من خلقه نوعان :

اأول :قرب عام من كل خلوق ي ملكوته بعلمه به ،ومشاهدته له ،وإحاطتـه بـه ،ومراقبتـه لـه ،فـا

خف ـ ـ ــى علي ـ ـ ــه مثق ـ ـ ــال ذرة من ـ ـ ــه :
[ ق . ] ٢6 /

والثــاي :قــرب خــاص مــن عابديــه وســائليه وجيبيــه  ،ومــن آثــاره :لطفــه بعبــده  ،وعنايتــه بــه،
وإجابة دعوته.

وهو سبحانه القريب امجيب لكل من دعاه  ،من كانوا  ،وأينا كانوا  ،وعى أي حال كانوا :

٢٠٠5

[البقرة.]٢86/

وهو سبحانه القريب امجيب من أخلص له العبادة ،ورغب إليه ي التوبة  ،وهو سبحانه

العي اأعى  ،الذي استوى عى عرشه  ،امحيط بكل ذرة ي ملكه  ،القريب من كل

خلوق ي ملكوته :

[يونس.]6٢/

فسبحان املك احق ،العزيز اجبار ،الغني الكريم ،الذي ينزل كـل ليلـة إى السـاء الـدنيا إكرامـ ًا
أهـ ـ ــل طاعتـ ـ ــه ،وحب ـ ـ ـ ًا هـ ـ ــم ،وحنن ـ ـ ـ ًا إلـ ـ ــيهم :
[احديد.]9/

السـاء الــدنيا
وعـن أي هريـرة  قــال  :قـال رســول اه ﷺ  « :ينـزل ربنــا تبـارك وتعــاى ك َـل ليلــة إى َ
حن يبقى ثلث ال َليل اآخر  ،يقول  :من يدعوي فأستجيب له ،مـن يسـألني فأعطيـه  ،مـن يسـتغفري

فأغفر له » متفق عليه (.)٢

واعلم أن من أنار اه قلبه باإيان  ،وأزال احجب عن بره وبصرته  ،سا بقلبه وعقله إى

املكوت العظيم  ،فرأى صمود امخلوقات إى رها  ،وسمع امخلوقات كلها ها زجل

بالتسبيح  ،وأصوات خطب بالتوحيد ،وشاهد استسام امـلك واملكوت لذي العزة والكرياء
واجروت :

ﯜ

[النحل.]5٠-٤8/

واعلم أنه عى قدر القرب من اهادي سبحانه  ،وصدق اافتقار إى الغني  ،وذل اانكسار بن
يدي املك ،يكون قدر العطاء  ،وحسن الثناء :

[النحل. ] 9٠/

فــا إل ــه إا اه  ،م ــن ص ــعد بقلب ــه  ،ونظ ــر ي املك ــوت  ،رأى ملك ـ ًا عظ ــي ً
ا  ،وص ــنع ًا ب ــديع ًا،
( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٢٢٤5واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٠58

٢٠٠6

وخلق ـ ـ ًا كثـ ــر ًا ،يـ ــراه البر ـ ـ  ،وتشـ ــهد بـ ــه البصـ ــرة :
[يس.]8٠/

فكيــف لــو وصــل بلبــه إى مــن لــيس دونــه مقصــد  ،وا وراءه منتهــى  ،وصــعد إى احــق مــن أســائه

وصفاته وأفعاله .

املك احق امبن  ،والرب العي العظيم  ،والغني القوي العزيز  ،والعفو الغفور الرحيم  ،واحي

القيوم الكريم  ،والكبر اجبار امتكر  ،الذي له ميع اأساء احسنى  ،والصفات العى  ،وامثل
اأعى :

[ احر. ]١٤ –١١/

وكلا قربت أها امؤمن منه قويت دالة الدالن عليه  ،وكثرت إشارات امشرين إليه:

[ اأنعام . ] ٢9 /

فا أعظم كرامة من وصل إى ربه العظيم وانتهى إليه،وشاهده بأسائه احسنى ،وصفاته العى ،

ورآه يفعل ما يشاء  ،وحكم ما يريد  ،خلق ويرزق  ،ويكرم وهن  ،ويأمر وينهى  ،وحيي

ويميت  ،ويعطي ويمنع :
[اأنعام.]٢٠٠-٢٠١/

امكرم يتعداه إى سواه  ،أو ينشغل بغره عنه  ،أو يلزم عبادته وطاعته بالذل
أترى هذا العبد
َ
واانكسار بن يديه :

[ السجدة . ] ٢٠ – ٢5 /

٢٠٠٠

ّ
لى لعباده بأسائه وصفاته وأفعاله  ،وغرز معرفته وهيبته ي
فسبحان املك احق ،الذي
ميع خلوقاته  ،فخضعت جاله  ،وسجدت لعظمته وكريائه:
ﯜ

[ النحل . ] 5٠ – ٤9 /

وه ــو س ــبحانه القري ــب م ــن خلق ــه  ،ال ــذي ي ــرى أشخاص ــهم  ،ويس ــمع كامه ــم  ،ويعل ــم

أحواهم  ،وا خفى عليه يء مـن أمـرهم :

[ احديد . ] ٤ /

وهــو ســبحانه القريــب  ،الســميع البصــر  ،العلــيم بكــل يء  ،فهــو مــع الــداعي إذا دعــاه  ،ومــع

امس ــافر ي س ــفره  ،وم ــع أهل ــه ي وطن ــه  ،ه ــو الص ــاحب ي الس ــفر  ،واخليف ــة ي اأه ــل ،

وامال والولد .

فسبحانه ما أعظم شأنه  ،وما أقربه من عبا ده  ،وما أكرمه من أطاعـه  ،ومـا أحلمـه عـى

م ـ ـ ـ ــن عص ـ ـ ـ ــاه :

[اإراء.]٤٤/

وعــن أي موســى اأشــعري  قــال  :كنــا مــع رســول اه ﷺ فكنــا إذا أرفنــا عــى واد هللنــا

وكرنــا ارتفعــت أصــواتنا فقــال النبــي ﷺ « :يــا أهــا النَــاس اربعــوا عــى أنفســكم  ،فــإنَكم ا ت ـدعون
أص َم  ،وا غائب ًا  ،إنَه معكم  ،إنَه سميع قريب  ،تبارك اسمه  ،وتعاى جده » متفق عليه (.)٢
وهو سبحانه القريب الذي يتقرب أقرب إى من تقرب إليه.

ع ــن أي ذر  ق ــال  :قـ ــال رس ــول اه ﷺ  « :يقـ ــول اه ع ـ َـز وجـ ـ َـل :م ــن جـ ــاء باحس ــنة فلـ ــه

الس ِيئة فجزاؤه س ِيئة مثلها أو أغفر.
عرأمثالـها وأزيد  ،ومن جاء ب َ

ومن تق َرب منِي شر ًا تق َربت منه ذراع ًا  ،ومن تق َرب منِي ذراعـ ًا تق َربـت منـه باعـ ًا  ،ومـن أتـاي يميـ
أتيته هرول ًة  ،ومن لقيني بقراب اأرض خطيئ ًة ا يرك ي شيئ ًا لقيته بمثلها مغفر ًة » متفق عليه (.)٢
( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )١99١واللفظ له ،ومسلم برقم (. )١٠٠٤
( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٠٤٠5ومسلم برقم ( )١68٠واللفظ له .

٢٠٠8

واعلــم رمــك اه أن قــرب الــرب م ـن عبــاده امــؤمنن يكــون عــى قــدر حققهــم ي صــفات
اإسام واإيان واإحسان واليقن والتقوى.

وقربه منهم يكون برـعة إجابتـه لـدعائهم ،وسـاعه لنجـواهم ،وشـهوده اللطيـف أحـواهم،

فه ــو القري ــب م ــنهم ،إن س ــألوه أعط ــاهم،وإن دع ــوه أج ــاهم:

 التعبد ه  باسمه القريب:

[ البقرة .] ٢86 /

اعلــم رمــك اه أن املــك احــق امبــن قريــب مــن ميــع خلوقاتــه  ،القريــب والبعيــد كلــه

عنده قريب  ،والكبر والصغر كله عنده صغر؛أنه وحده الكبر الذي له اأساء احسنى ،

والص ـ ــفات الع ـ ــى ،وبي ـ ــده امـ ـ ــلك واملك ـ ــوت :
[ يس . ] 8٠ /

فتقــرب إى ربــك العظــيم بكــل مــا حبــه ويرضــاه  ،مــن اأقــوال واأعــال الظــاهرة والباطنــة ،

تك ـ ــون ب ـ ــالقرب من ـ ــه ي ـ ــوم القيام ـ ــة:
[ القمر. ]55–5٤/

وأخل ــص أعالـ ــك ه ،وأحس ــن عبـ ــادة ربـ ــك :
[الشعراء.]١٢9–١٢8/

واعلــم أن رمــة اه تنــال باإحســان بــالقول والعمــل  ،واخ ــلق وامــال :
[ اأعراف . ] 56 /

وبن هم عظمة أسـائه وصـفاته؛ ليعظمـوه
وقرب الناس إى رهم ،وذكِرهم بنعمه وآائهِ ،
ِ
ويكــروه ،وحمــدوه ويشــكروه  ،ويتقربــوا إليــه ويعبــدوه  ،ويســتفيدوا مــن بركــات خزائنــه :

[فصلت .] ٠٠ /

يقربــك منــه  ،فــأقرب مــا يكــون العبــد مــن ربــه
وتقـ َـرب إى القريــب منــك  ، وأكثــر مــن الســجود لــه ِ
وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاجد :

[احج. ]٠٠/

٢٠٠9

واعلم أن كال التقوى سببها العلم باه وأسائه وصفاته وأفعاله ،ومعرفة نعمه وإحسانه ،والعلم بدينه
ورعه ،وهي درجة فوق اهداية إى اإيان الذي يفارق به العبد من م يؤمن باه ،وهي الدليل عى

صحة اإيان.

فاتق اه حيثا كنت ،وتقرب إليه بفعل ما أمـر بـه ،وتـرك مـا هـى عنـه ،واعلـم أنـه
[ امائدة . ] ١٠ /

وإذا عرفــت اه بأســائه وصــفاته ي قلبــك ذهــب البعــد كلــه ي حقــك ،وإنــا لــد البعــد كلــه ي

حقــك أنــت  ،فتقـ َـرب إليــه بــا حبــه ويرضــاه يقــرب منــك ،وتــزول مســافة البعــد بينــك وبينــه بكــال
اإي ـ ـ ـان والتقـ ـ ــوى  ،واتبـ ـ ــاع رسـ ـ ــوله ﷺ :

[آل عمران. ]٠٢/

[ اأحقاف . ] ٢5 /

« ال َله َم أصلح ي ديني ا َلذي هو عصمة أمري  ،وأصلح ي دنياي ا َلتي فيها معاي  ،وأصلح ي
آخري ا َلتي فيها معادي  ،واجعل احياة زياد ًة ي ي ك ِل خر  ،واجعل اموت راح ًة ي من ك ِل

ر » أخرجه مسلم (.)٢

اللهــم ياقريبـ ًا غــر بعيــد  ،ويــا شــاهد ًا غــر غائـب  ،يــا حــي يــا قيــوم  ،يــا ذا اجــال واإكــرام  ،يــا
كاش ــف الك ــرب  ،ي ــا جي ــب دع ــوة امض ــطر  ،ي ــا س ــميع ي ــا بص ــر ،أس ــألك اه ــدى والتق ــى ،
والعفاف والغنى  ،والفوز باجنة  ،والنجاة من النار  ،يا أرحم الرامن .

اللهم قنـي ر نفيـ  ،وا تكلنـي إى نفيـ طرفـة عـن  ،وا تنـزع منـي صـالح مـا أعطيتنـي ،
وكن ي رؤوف ًا رحي ً
ا  ،يا سميع يا قريب .

امجيب

قــال اه تعــاى :
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١٠١٠

٢٠٢٠

[هود. ] 6٢/

اه  هو امجيب احق جميع من ي السموات واأرض من امخلوقات ،الذي جيب كل داع
وسائل عى اختاف اللغات  ،وكثرة السؤاات ،وتباين احاجات ،وتكرار اأوقات:
[ البقرة .] ٢86 /

وهو  وحده الذي يسمع دعاء اخلق كلهم ،وجيب دعاءهم  ،الذي جيب امضطر
وتعر عليه امطلوب ،واضطر للخاص ما هو فيه:
الذي أقلقته الكروب،
َ
[ النمل . ] 6١ /

وهو سبحانه الكريم الرحيم امجيب  ،الذي يكشف السوء والر والباء عن عباده عى مر

الدهور.

فســبحان املــك احــق الــذي بيــده ملكــوت كــل يء  ،ولــه خــزائن كــل يء  ،الــذي صــمد

جميع حوائج اخلق  ،وصمدت ميع اخائق إليه ي حوائجها  ،فا رب ها سواه ،وا

إله ها غره :

[الرمن. ]١9/

فليس ي هذا املك الكبر  ،واملكوت العظيم إا خـالق واحـد وخـاليق  ،وملـك وعبيـد ،
كــا أن ــه لــيس في ــه إا عابــد ومعب ــود ،وســائل وجي ــب :

[ غافر . ] 6٠ /

واه واسع كريم  ،يعطي خلقه من فضله ورزقه ابتدا ًء با سؤال  ،ويعطي السـائلن  ،وجيـب
الداعن إذا دعوه  ،من كانوا  ،وحيث كانوا .

وكل ذلك كتبه اه وقدَ ره ثم أظهره:
[القمر.]5٠-٤9/

فسبحان العليم القدير الذي خلق كل يء ،وقدر عى كل يء ،وكتب مقادير كل يء.
٢٠٢٢

عـن عبـد اه بـن عمـرو بـن العـاص ري اه عـنها قـال  :سـمعت رسـول اه ﷺ يقـول  « :كتـب اه

السـموات واأرض بخمسـن ألـف سـنة  ،قـال  :وعرشـه عـى امـاء »
مقادير اخائـق قبـل أن خلـق َ

أخرجه مسلم (.)٢

ـب اه  إجابــة الســائلن  ،ودعــاء الــداعن  ،أن عـ َـرف عبــاده بأســائه وصــفاته ،
واعلــم أن م ـن حـ ّ
وأم ــرهم أن يدعون ــه ه ــا  ،وب ـ َـن ه ــم عظم ــة خزائن ــه اممل ــوءة بك ــل يء ،ودع ــاهم لاس ــتفادة م ــن

خزائنــه بســؤال خالقهــا ومالكهــا وحــده ا ريــك لــه :
[ احجر . ] ١٢ /

فســبحان اه مــا أعظــم حبــه خلقــه  ،ومــا أعظــم حبــه لإحســان إلــيهم  ،أعطــاهم مــن كــل مــا ســألوه ،

ودهــم عــى مــا ينــالون بــه مــا حبــون :

[إبراهيم . ] ٠٤ /

واه  العطاء أحب إليه من امنع ،كريم ا يرد سائ ً
ا أبد ًا  ،ومن حبه للعطـاء ينـزل كـل ليلـة
إى الساء الدنيا  ،ليقرب من عباده ،ويقي حاجة من سأله.

الســاء الــدنيا
عــن أي هريــرة  قــال  :قــال رســول اه ﷺ  « :ينــزل ربنــا تبــارك وتعــاى كـ َـل ليلــة إى َ
حن يبقى ثلث ال َليل اآخر  ،يقول  :من يدعوي فأسـتجيب لـه مـن يسـألني فأعطيـه  ،مـن يسـتغفري

فأغفر له » متفق عليه (.)١

فسبحان الـرب العظـيم الـذي يسـمع دعـاء ميـع الـداعن ي السـموات واأرض  ،وجيـب

ميــع أســئلة الســائلن  ،وحــب أن يســأله العبــاد ميــع مصــاحهم الدينيــة والدنيويـة  ،كــا

يس ــألونه اهداي ــة والرم ــة  ،وامغف ــرة واإعان ــة ع ــى الطاع ــة :

[ غافر . ] 65 /

واعلم رمك اه أن من وفقه اه لإيان به ،ودوام ذكره  ،واأنس بمناجاته  ،وتدبر كتابه ،

والتفكر ي خلوقاته  ،وااعتبار بآياته  ،آتاه رمة من عنده  ،وعصمه ما يبعده عنه،واستوجب
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١65٠
( )١متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٢٢٤5واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٠58

٢٠٢١

القرب منه بحسن عبادته له  ،ودوام جالسته له بالذكر والشكر والفكر:
[ الزمر . ] 9 /

وكذا اإكثار من الطاعات  ،والزهد ي احال،وااقتصار عى الكفاية  ،وترك ما ا يعنـي ،
واجتن ــاب فض ــول الك ــام والنظ ــر والطع ــام  ،وت ــرك اح ــرام  ،واجتن ــاب الف ــواحش واآث ــام ،

ولزوم الذكر وااستغفار ،وحسن التوكل عى اه ،وصدق التوبة إليه.

عن أي هريرة  قال:قال رسول اه ﷺ  « :أها النَاس إ َن اه ط ِيب ا يقبل إ َا ط ِيب ًا  ،وإ َن

اه أمر امؤمنن با أمر به امـرسلن  ،فقال :
 ،وقال :

 ،ث َم ذكر

الساء يا ر ِب يا ر ِب  ،ومطعمه حرام ،
السفر أشعث أغر  ،يمد يديه إى َ
الرجل يطيل َ
َ

ومربه حرام  ،وملبسه حرام  ،وغذي باحرام فأنَى يستجاب لذلك » أخرجه مسلم(.)٢

فهــذه اأمــور وأمثاهــا أســباب مرــوعة  ،ترفــع صــاحبها إى اســتحقاق إجابــة دعائــه ،وحادثــة

امائكة له.

عن أنس  قال  :لقيني أبو بكر فقال كيف أنـت يـا حنظلـة قـال قلـت  :نـافق حنظلـة ،قـال سـبحان اه
مــا تقــول ؟ قــال قلــت  :نكـون عنــد رســول اه ﷺ يــذكِرنا بالنَــار واجنَــة ح َتــى كأ َنــا رأي عــن  ،فــإذا
الضيعات فنسينا كثر ًا .
خرجنا من عند رسول اه ﷺ عافسنا اأزواج واأواد و َ
قال أبو بكر :فواه إنَا لنلقى مثل هذا فانطلقت أنا وأبو بكرحتَى دخلنا عـى رسـول اه ﷺ قلـت :

نــافق حنظلــة يــا رســول اه  ،فقــال رســول اه ﷺ  « :ومــا ذاك ؟ » قلــت  :يــا رســول اه نكــون عنــدك

تـ ــذكِرنا بالنَـ ــار واجنَـ ــة ح َتـ ــى كأ َنـ ــا رأي عـ ــن  ،فـ ــإذا خرجنـ ــا مـ ــن عنـ ــدك عافسـ ــنا اأزواج واأواد
الضيعات نسينا كثر ًا .
و َ

فقال رسول اه ﷺ  « :وا َلذي نفي بيده إن لو تدومون عى ماتكونون عندي وي ِ
الذكر لصافحتكم

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )٢٠٢5

٢٠٢٠

امائكة عى فرشكم  ،وي طرقكم  ،ولكن يا حنظلة ساع ًة وساع ًة » أخرجه مسلم (.)٢

فمن وصل إى هذه الدرجة العالية ي اإيان والتقوى أجـاب اه دعـاءه ،بـل كـاد لـو أقسـم عـى

اه أبره.

عــن أنــس  أن الرب ِيــع بنــت النرـ كرــت ثنيــة امــرأة فــأمر رســول اه ﷺ بالقصــاص ،فقــال أنــس :

يــا رســول اه  ،والــذي بعثــك بــاحق ا تكر ـ ثنيتهــا  ،فرض ـوا بــاأرش  ،وتركــوا القصــاص  ،فقــال
رسول اه ﷺ « :إ َن من عباد اه من لو أقسم عى اه أب َره » أخرجه البخاري (.)١

ومــن م يبلــغ تلــك الدرجــة ،فــإن إجابــة دعائــه ي حقــه لــيس بوعــد مــن اه ؛ بــل فضــل منــه
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبحانه:

[ البقرة . ] ١٤٠ /

ونح ــن أق ــل م ــن ه ــذه الدرج ــة بكث ــر  ،فنس ــتغفر اه ونت ــوب إلي ــه :

[ امائدة . ] ٠9 /

وأما الكافرون فا دعاؤهم إا ي ضال ،وهم يطمعون ي اإجابة طمع الباسط كفيه إى
اماء ليبلغه وما هو ببالغه ؛ أنه مقطوع كا انقطع الكافر عن ربه الذي :
[الرعد. ]٢٤/

واعلم أن الكافر ي حال ااضطرار والشدة يرجع إى الفطرة  ،فيوحد ربه ثم يدعو ،فإذا

قى الكريم حاجته عاد إى كفره وركه:
[النحل. ] 55 –5٠/

واه  غني كريم جيب كل سائل ،ويعطيه ما ينفعه ي الدنيا واآخرة.
عجــل وتــؤخر بحســب مصــلحة العبــد التــي ا
وإجابــة الــرب مــن ســأله مــن عبــاده تتنــوع  ،وت ّ
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١٠5٠
( )١أخرجه البخاري برقم (. )١8٠6

٢٠٢٤

وصوره .
يعلمها إا احكيم العليم الذي خلقه
ّ

فمــن دعــا ربــه أجــاب دعوتــه ي الــدنيا  ،أو ا ّدخرهــا لــه ي اآخــرة  ،أو رف عنــه مــن الســوء

مثلها.

فس ــبحان م ــن ل ــه خ ــزائن الس ــموات واأرض ،ومي ــع خلوقات ــه تس ــأله  ،فيجي ــبهم ميعـ ـ ًا ع ــى
اختاف احاجات ،وتباين اللغات ،وتكرار اأوقات ،فيعطـيهم ميعـ ًا وا يـنقص مـا عنـده مثقـال

ذرة ؛ أن امحــدود إذا أخــذ مــن غــر امحــدود ا يــنقص أبــد ًا:
[ الرمن . ] ١9 /

وعن أي ذ ّر عن النَب ِي ﷺ فيا روى عن اه تبارك وتعاى أنَه قال «:يا عبادي لو أ َن أ َولكم
وآخركم وإنسكم وجنَكم كانوا عى أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك ي ملكي شيئ ًا ،

يا عبادي لو أ َن أ َولكم وآخركم وإنسكم وجنَكم كانوا عى أفجر قلب رجل واحد ما نقص
ذلك من ملكي شيئ ًا ،يا عبادي لو أ َن أ َولكم وآخركم وإنسكم وجنَكم قاموا ي صعيد واحد

فسألوي فأعطيت ك َل إنسان مسألته ما نقص ذلك مَا عندي إ َا كا ينقص امخيط إذا أدخل

البحر » أخرجه مسلم (.)٢

واه  له اأساء احسنى  ،والصفات العى  ،وهو الكريم الذي ا أكرم منه  ،وا منتهى لكرمه  ،الذي
عم بفضله وكرمه ميع خلقه  ،فالكل يأكلون من مائدة نعمه امبسوطة .

وهو الكريم الذي خص عباده امؤمنن با م يسألوه إذا علم أهم يريدونه ،وربا ق َيضهم
للسؤال والدعاء تعبد ًا منه هم ،فسألوه امتثااً أمره  ،وإظهار ًا لفقرهم إليه  ،فيجيب

سؤاهم  ،إا أهم ا يسألونه دني ًا  ،ولو سألوه ما أعطاهم ذلك حب ًا هم  ،و ماية هم ما

يشغلهم عنه  ،ويبعدهم منه :

[الشورى.]٢١/

فســبحان الكــريم اللطيــف الــذي مــى أنبيــاءه ورســله وامــؤمنن بــه مــن كــل مــا يشــغلهم عنــه ؛

ليتفرغوا لعبادته وطاعته  ،والدعوة إليه.
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١5٠٠

٢٠٢5

وربا أعطى اه من امؤمنن بعض الرزق من يعلم أنه يزكو بذلك:
[ اإراء . ] ٠٠ /

واعلــم أن ميــع اأنبيــاء والرســل أعطــاهم اه  مــع اإيــان أمــرين عظيمــن مــا :العبــادة

والدعوة .

وف ـ ـ ـ َـرغ قلوهم وأبداهم ما سوى ذلك  ،وكذلك اجتبى اه هذه اأمة وأعطاها ما أعطاهم.

فرسل اه  وامؤمنون وصلوا ما أمراه به أن يوصل فاتصلوا  ،فأجاب اه دعاءهم،
وكذلك جيب امجيب سبحانه دعاء امؤمنن إى يوم القيامة:

[ اأنبياء . ] 88 - 8٠ /

واعلم رمك اه أن رعة إجابة اه لدعاء الرسل واأنبياء وامؤمنن أرع من مسارعتهم ي

اخرات إليه:

[اأنبياء . ]9٠- 89/

واعلــم أن اه يســتجيب للمــؤمنن بــه أعظــم مــن اســتجابتهم إليــه ؛ أنــه الكــريم الــذي يعطــي
بسـ ــؤال وبـ ــدون سـ ــؤال ،ويعطـ ــي الكثـ ــر عـ ــى العمـ ــل القليـ ــل ،ويقبـ ــل التوبـ ــة مـ ــن اميـ ــء،

ويض ــاعف اأج ــر للمحسـ ــنن:

[ النساء . ] ٤٠ /

فسبحان اه ما أعظم شأنه  ،وما أوسع عط اءه  ،وما أرع إجابته من دعاه .

 التعبد ه  باسمه امجيب :

اعلــم وفقــك اه مــا حبــه ويرضــاه أن اه قريــب جيــب  ،ورمتــه وكرمــه  ،وإحســانه وعفــوه

أحب إليه من كل يء  ،وخزائنه ملوءة بكل يء.

فسـل ربـك اهدايـة  ،وكـل مـا يعينـك عـى طاعتـه مـن خـري الـدنيا واآخـرة  ،فإنـه حـي قيــوم ،

حب أن تسأله ليجيبك:

٢٠٢6

[غافر.]65/

وإذا دعوت ربك فادعه بحالة ااضطرار ،ورؤية اافتقار ،وذلة اانكسار:
[ غافر . ] 6٠/

وا حدثك نفسك حال سؤالك إياه بعمل حسن عملته  ،أو ذنوب منك خاف أن حرمك

من أجلها ،بل فقط ادعه بحالة ااضطرار واافتقار واانكسار  ،فذلك أكمل لتوحيدك،
وأوى بمقامك ذاك ،وأقرب إى الثقة منك به:

[ الزمر . ] 9 /

واعزم امسألة  ،فإن اه ا مكره له  ،وأكثر من الدعاء  ،فإن اه ا يمل حتى يمل العبد.
عن عائشة ري اه عنها أن رسول اه ﷺ قال«:يا أها النَاس خذوا من اأعال مـا تطيقـون ،
فإ َن اه ا يمل حتَى ملوا » متفق عليه (.)٢
وتزين لربك باخصال النبيلة ،واأعال الصاحة،واأفعال الرضية،والنصيحة ه ،ولرسـوله ،
وكتاب ـ ــه  ،وأئم ـ ــة امس ـ ــلمن  ،وع ـ ــامتهم :

[ الزمر. ]٢٠-٢٢/

واعلم بأن من عبـاد اه مـن لـو أقسـم عليـه أب َـره ؛ حسـن ظنـه بـاه ،ويقينـه عـى ذاتـه وأسـائه
وصفاته ،فاجتهد لعلك تزكـو :

[ فاطر. ] ٢8 /

واحرص عى اإحسان إى اخلق ،وإياك أن تظلم أحد ًا ،واتق دعوة امظلوم فإنه ليس

بينها وبن اه حجاب  ،وتع َبد ه مع خلقه بصفة اإحسان حبك اه والناس :
[ القصص . ] ٠٠ /

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )586٢واللفظ له ،ومسلم برقم (. )٠8١

٢٠٢٠

واعلم بأن مقاليد اأمور كلها بيد املك الواحد اأحد : 
[ هود . ] ٢١٠ /

وفقنا اه وإياكم ما حبه ويرضاه  ،واستعملنا ي طاعته وتقواه ،وجعلنا من سبقت هـم مـن
ره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم احس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنى:

[ اأنبياء .] ٢٠١-٢٠٢/

[ البقرة . ] ١86 /

« ال َله َم ر َبنا آتنا ي الدنيا حسن ًة  ،وي اآخرة حسن ًة  ،وقنا عذاب النَار » متفق عليه(.)٢

اللهــم فــارج اهــم  ،كاشــف الغــم  ،جيــب دعــوة امضــطر  ،نســألك أن هــدي قلوبنــا  ،وتغفــر

ذنوبنا  ،وتير أمورنا  ،وترمنا رمة تغنينا ها عن رمة من سواك  ،يا قريب يا جيب.

اللهــم ألــف بــن قلوبنــا  ،وأصــلح ذات بيننــا  ،واهــدنا ســبل الســام  ،وأخرجنــا مــن الظلــات إى

النور  ،وجنبنا الفواحش ما ظهـر منهـا ومـا بطـن  ،وبـارك لنـا فـيا أعطيتنـا  ،وتـب علينـا إنـك أنـت
التواب الرحيم.

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال اه تعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاى:

الشكور ..الشاكر

[ التغابن . ] ٢٠ /

وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال اه تع ـ ـ ـ ـ ـ ــاى:
[النساء.]٢٤٠/

اه  هو الشكور احق ،عظـيم الكـرم ،جزيـل العطـاء ،كثـر امكافـأة ،الـذي يعطـي الثـواب الكثـر
( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم (  ) 6٠89ومسلم برقم ( . ) ١688

٢٠٢8

ع ـ ـ ـ ــى العم ـ ـ ـ ــل القلي ـ ـ ـ ــل:

[ اأنعام . ] ٢6٠ /

وهو سبحانه الشكور الذي يشكر اليسر من الطاعة ،ويثيب عليه الكثر من الثواب ،ويعطـي

اجزيل من النعم ،ويرى باليسر من الشكر.

و هــو ســبحانه ال شــكور ا لــذي يق بــل الي ســر ا لــذي ا ينف عــه مــن الطا عــة ،ويع طــي الع ظــيم
الذي ينتفع به كـل مـن أطا عـه :

[ العنكبوت . ] 6 /

وهو سبحانه الشاكر احق  ،الذي يشكر لعباده إياهـم وأعاهـم الصـاحة ،فيقبلهـا عـى مـا
فيهــا م ــن نق ــص ،ويش ــكرها هــم ،ويثي ــبهم عليه ــا بأحس ــن مــا ك ــانوا يعمل ــون ،ويض ــاعف ه ــم
احس ــنات ،ويعف ــو ع ــن الس ــيئات:
[ التغابن . ] ٢٠ /

وهو سبحانه الشاكر الذي يشكر القليل من العمل  ،ويغفر الكثر من الزلل ،ويشكر الشاكرين،

ويذكر من ذكره  ،ويزيد من شكره  ،ويرحم من اسرمه من عباده:
[ فاطر .] ٠٠ -١9 /

ومن عظيم شكراه لعباده وفضـله علـيهم أنـه يضـاعف هـم ثـواب ميـع اأعـال الصـاحة أضـعاف ًا

كث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة:

[ البقرة . ] ١٤5 /

أمـ ــا السـ ــيئات فـ ــإن احلـ ــيم الـ ــرحيم يكتبهـ ــا واحـ ــدة كـ ــا هـ ــي وا تضـ ــاعف  ،ويمحوهـ ــا بالتوبـ ــة

وااستغفار  ،ثم يبدها حسنات  ،ثم يضاعفها ؛ أنه وحده الغفور الشكور.

ومن كفر باه  ،وفعل الكبائر من قتل أو زنى  ،ثم مات وم يتب  ،ضاعف له العذاب يوم

القيامة بحسب كثرة ذنوبه:

٢٠٢9

[ الفرقان . ] ٠٠– 68 /

واعلــم رمــك اه أن ميــع الــنعم التــي يتــنعم هــا اخلــق مــن رزق وعافيــة ،وأمــن ورور،

وأهل ومال وولد ،كلهـا مـن رب العـامن وحـده ا ريـك لـه:
[ النحل . ] 5٠ /

وواجب ميع اخلق أن يشكروا رهم عى كل نعمة  ،باسـتعاها ي طاعتـه  ،والتقـرب هـا

إليـ ـ ــه  ،فـ ـ ــإن كفروهـ ـ ــا وم يشـ ـ ــكروها  ،تعرضـ ـ ــوا لعقابـ ـ ــه وعذابـ ـ ــه:
[ إبراهيم.]٠/

واه سبحانه هو الشاكر الذي يمدح من يطيعه ،ويثني عليه ،ويثيبه عى طاعته ،ويزيده من فضله

ونعمه ي الدنيا واآخرة :

[التوبة.]٢٠٠/

واه سبحانه شكور يشكر لعباده حسن اأداء ،أفا يشـكرون لـه حسـن الكـرم والعطـاء:
[ غافر . ] 6٢ /

فسبحان الرب الشكور الذي له احمد كله ،وله الشكر كله  ،وبيده اخر كله.
هو الشاكر الـذي ا أحـد أشـكر منـه ،الشـكور الـذي يملـك خـزائن الـنعم والرمـة واهدايـة ،
ويشكر ها من أطاعه،ويثيبه عليها ي الدنيا واآخرة ،الشكور الذي حب عباده ويرمهم ،

وا ح ـ ـ ـ ـ ــب عقـ ـ ـ ـ ـ ــاهم:

[ النساء . ] ٢٤٠ /

والعابد حق ًا من أدى عبودية الشكر لربه ي كل حال ؛ ما يـرى مـن عظمـة جالـه  ،وعظـيم

خلق ــه وآائ ــه  ،وك ــريم عطائ ــه وإحس ــانه :

[النحل.]٢8-٢٠/

فسبحان من أكرم عباده بكل يء ،وأعطاهم كل يء  ،ورزقهم من فضـله  ،وأطعمهـم مـن رزقـه ،
٢٠١٠

وأسكنهم ي أرضه  ،وأكمل هم دينه  ،وأنعـم علـيهم بنعمـه التـي ا تعـد وا حىـ  ،وسـخر هـم
م ـ ـ ــا ي الس ـ ـ ــموات وم ـ ـ ــا ي اأرض:

[ لقان . ] ١٠ /

ا إ لــه إا اه و حــده ا ر يــك لــه  ،مــا أع ظــم نع مــه عــى ع بــاده  ،و مــا أع ظــم شــكره

من أطاعه  ،و مـا أحل مـه عـى مـن ع صـاه :

[ إبراهيم.]٠٤/

واه  غنــي كــريم  ،اســتقرض عبــاده القليــل مــا أعطــاهم ،لنفــع أنفســهم ،ومواســاة بعضــهم ،ثــم
ضــاعف هــم ثوابــه أضــعاف ًا كثــرة ،وخبــأه هــم إى يــوم فقــرهم الــذي ينســون بــه كــل فقــر؛ أنــه الغفــور
الشـ ـ ـ ـ ــكور:

[البقرة. ]١٤5/

فسبحان الرب الشكور  ،الشاكر لعباده ،الذي ا يضيع عنده عمل عامل ،بل يضـاعف اأجـر
با حسـبان ،املـك احـق الـذي يشـكر الشـاكرين ،ويـذكر الـذاكرين ،ويتقـرب إى امتقـربن:
[ آل عمران . ] ٢٤5 /

وعــن أي هريــرة  قــال  :قــال رســول اه  « : يقــول اه عـ َـز وجـ َـل :أ نــا عنــد ظـ ِن عبــدى بــى  ،وأ نــا

معــه حــن يــذكرنى  ،إن ذكــري ي نفســه ذكرتــه ي نفي ـ  ،وإن ذكــري ي مــإ ذكرتــه ي مــإ هــم
ي ذراع ـ ًا تق َربــت منــه باع ـ ًا  ،وإن
خــر مــنهم  ،وإن تقـ َـرب منِــي شــر ًا تق َربــت إليــه ذراع ـ ًا  ،وإن تقـ َـرب إ َ

أتاي يمي أتيته هرول ًة » متفق عليه (.)٢

والشكور سبحانه إذا بذل العبد شيئ ًا من أجله رده عليـه أضـعاف ًا مضـاعفة ،وهـو الـذي أنعـم بـه

عليه ،وأعانه عى إنفاقه ي سبيل مرضاته.

وإذا ترك العبد شيئ ًا من أجله  ،أعطاه أفضل منه ،واستعمله ي طاعته.
( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٠٤٠5واللفظ له ،ومسلم برقم (. )١6٠5

٢٠١٢

فسبحان احكيم العليم الكريم الذي أنعم عى عباده بكل نعمة ،ووفقهـم للبـذل والـرك مـن

أجله ،وشكرهم وأثاهم عى هذا وذاك.

فمن جاء باحسنة فله من ربه عر أمثاها  ،إى سبعائة ضعف ،إى أضعاف مضاعفة:
[ البقرة . ] ١6٢ /

وجــزي الشــكور عــى العمــل القليــل جنــات النعــيم:

[ الكهف . ] ٢٠8– ٢٠٠ /

ومــن تــرك الكفــر والرــك وامعــاي  ،عوضــه الكــريم بالتوحيــد واإيــان والعمــل الصــالح

الذي به سعادته ي الدنيا واآخرة.

فحن بذل رسـل اه وأوليـاؤه أنفسـهم وأمـواهم ي سـبيله  ،أعاضـهم اه بـأن حبـب إلـيهم اإيـان ،

وأخــرجهم مــن الظلــات إى النــور  ،وصــى هــو علــيهم ومائكتــه  ،وجعــل هــم أطيــب الثنــاء ي
الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء واأرض:

[ اأحزاب . ] ٤٠ /

وحن ترك رسله وأولياؤه ديارهم وأمواهم وخرجوا منها ابتغاء مرضاة اه  ،أعاضهم عنها أن
فتح هم الباد  ،وم َلكهم الدنيا ،وجعلهم خلفاء اأرض:

[النور. ]55/

فســبحان اه مــا أصــدق وعــده ،ومــا أعظــم شــكره مــن أطاعــه  ،ومــا أرع إجابتــه ونرــه مــن دعــاه

وأطاعه:

[ هود . ] 6٢ /

واه س ــبحانه ه ــو الش ــكور ال ــذي يش ــكر العب ــد ام ــؤمن ع ــى إحس ــانه لنفس ــه بعظ ــيم الث ــواب،

وجازي عدوه با يفعلـه مـن اخـر باإحسـان إليـه ي الـدنيا ،وخفـف عنـه العـذاب ي اآخـرة

بــا عملــه مــن اخــر  ،وهــو أبغــض خلقــه إليــه:

٢٠١١

[ اإراء . ] ٢8 /

وعن أنس بن مالك  قال  :قـال رسـول اه ﷺ « :إ َن اه ا يظلـم مؤمنـ ًا حسـن ًة يعطـى هـا ى الـدنيا

ويـجزى ها ى اآخرة  ،وأ َما الكافر فـيطعم بحسـنات مـا عمـل هـا ه ى الـدنيا ح َتـى إذا أفىـ إل ـى

اآخرة م تكن له حسنة يـجزى ها » أخرجهمسلم (.)٢

ومن شكره سبحانه أنه يـ خرج امؤمن من النار بأدنى مثقال ذرة من خر.

ومن شكره سبحانه أنه يعطي أقل امؤمنن إيان ًا وعماً مثل هذه الدنيا عر مرات.

ومن شكره سبحانه أن العبد امؤمن من عباده يقوم له مقام ًا يرضيه بن الناس فيشكره له ،
وينوه بذكره بن مائكته وعباده  ،كا شكر لصاحب يس حن قال:
ِ
[ يس . ] ١٠– ١5 /

فسبحانه من رب غفور شكور ،يعطي من خزائنـه مـا يصـلح عبـاده ،ويـر ِغبهم ي العطـاء لغـره ،ثـم

يضــاعف أجــر امعطــي ؛ أنــه كــريم شــكور ،العطــاء أحــب إليــه مــن امنــع ،شــكور يغفــر الكثــر مــن
الزلل ،ويشكر القليـل مـن العمـل:
[يونس. ]6٠/

 التعبد ه  باسمه الشكور :

اعلم وفقك اه حسن عبادتـه أن أحـب خلـق اه إليـه مـن اتصـف بموجـب صـفاته ،وأبغضـهم

إليه من اتصف بضدها.

وهــذا حــب اه العبــد امــؤمن الكــريم  ،امحســن الشــكور  ،الــرحيم الغفــور  ،ويــبغض العبــد

الكافر البخيل  ،الظام الفاسد  ،امجرم اخائن .

ومــا كــان اه هــو الشــكور احــق  ،كــان أحــب خلقــه إليــه مــن اتصــف بصــفة الشــكر ،وأبغــض

خلقه إليه من عطلها  ،واتصف بضدها .
( )1أخرجه مسلم برقم (. )١8٠8

٢٠١٠

وهكــذا الشــأن ي ميــع أســاء اه احســنى  ،فهــو ســبحانه مــؤمن حــب امــؤمنن ..شــكور

ح ـ ــب الش ـ ــاكرين..رم ـ ــن ح ـ ــب ال ـ ــرامن..عف ـ ــو ح ـ ــب الع ـ ــافن..مي ـ ــل ح ـ ــب أه ـ ــل
اجــال..كــريم حــب أهــل الكــرم :

[البقرة. ]٢95/

وي ــبغض الك ــافرين وامر ــكن  ،واخ ــائنن واحاس ــدين وغ ــرهم م ــا يتن ــاى م ــع مقتىـ ـ
أس ـ ــائه احس ـ ــنى ،وص ـ ــفاته الع ـ ــى :
[احج. ]٠8/

والتعبــد ه هــذا ااســم الكــريم يكــون بــدوام شــكر اه عــى نعمــه التــي ابتــدأها ،والــنعم التــي

جــددها ،وذلــك باســتعاها ي طاعتــه ،والعمــل بــا يرضــيه ،واجتنــاب مــا يســخطه :

[إبراهيم. ]٠/

واه  شكور حب الشاكرين  ،وهذا أكرم ميع بني آدم بأصناف النعم ليشكروه :
[ اإراء . ] ٠٠ /

وزوده باأعضاء الظاهرة والباطنة كالسمع والبر ،
وخلق اه اإنسان ي أحسن تقويم َ ،
والعقل والقلب وغرها ؛ ليتذكر هذه النعم  ،ويشكر من أنعم عليه ها :
[ النحل . ] ٠8 /

فكن من الذاكرين الشاكرين ،وقم بذكر ربك وشكره دوم ًا بلسانك وقلبك وجوارحك،
يذكرك ربك ،ويزيدك من فضله ،ويسعدك ي الدنيا واآخرة :

[البقرة. ]٢5١-٢5٢/

واذكر ربك كثر ًا ،وسبح بحمده كثر ًا  ،واشكره كثر ًا  ،وكره تكبر ًا :

٢٠١٤

[اأحزاب. ]٤٠-٤٢/

وامد ربك العظيم مد ًا يواي نعمه  ،ويكافئ مزيده ،عى كل خلق خلقه  ،وعى كل

أمر أمره  ،وعى كل رزق يرزقه ،وعى كل نعمة أنعم ها ،وعى كل بلية دفعها :
[ اجاثية . ] ٠٠– ٠6 /

واعلم أن أكثر الناس عن شكر هذه النعم غافلون ،وهم ي نعم اه غارقون:
[ غافر. ]6٢/

وقد غر الشـيطان أكثـر اخلـق  ،فأعرضـوا عـن رهـم  ،وجعلـوا ه أنـداد ًا  ،ونسـبوا هـا الرـ

والنفع  ،وتريف اأرزاق  ،وقضاء احاجات  ،وتفـريج الكربـات  ،فعبـدوا الشـيطان وأوليـاءه

مـ ـ ـ ــن دون اه  ،مـ ـ ـ ــع ظهـ ـ ـ ــور الرهـ ـ ـ ــان للبصـ ـ ـ ــر واأعمـ ـ ـ ــى :
[ العنكبوت . ] ٢٠ /

غر منهم ور فهم لعبادته من دون اه :
فا إله إا اه  ،كم أضل الشيطان من اخلق  ،وكم َ
[ سبأ . ] ١٠ /

فاشكر ربك بحسن عبادته  ،ولزوم طاعتـه ،والعمـل برـعه  ،والـدعوة إليـه  ،والصـر عـى
ما يأتيك من اأذى ي سبيله،فلن ينجيك من العذاب واخسارإاذلك:

[ العر . ] ٠– ٢ /

واعبــد ربــك بــا حبــه ويرضــاه  ،ا بــا حبــه وهــواه  ،وا تشــتغل عنــه بنعم ـه  ،وا تبــع هــداه

هواك :

[ الزمر . ] 66 /

[ النمل . ] ٢9 /
[ القصص . ] ٢٠ /

٢٠١5

الســموات واأرض
السـموات واأرض  ،ولـك احمـد أنـت رب َ
« ال َله َـم ر َبنــا لـك احمـد أنـت قـ ِيم َ
الســموات واأرض ومــن فــيه َن  ،أنــت احـق ،وقولــك احـق ،
ومــن فــيه َن  ،ولــك احمــد أنــت نــور َ
الساعة حق .
ووعدك احق  ،ولقاؤك احق  ،واجنَة حق  ،والنَار حق  ،و َ

ال َله َم لك أسلمت  ،وبك آمنت  ،وعليك توكَلت  ،وإليـك خاصـمت  ،وبـك حاكمـت ،فـاغفر ي مـا
قدَ مت وما أ َخرت وأررت وأعلنت  ،وما أنت أعلم به منِي ا إله إ َا أنت » متفق عليه (.)٢

يا من له خزائن السموات واأرض  ،يا واسع العطاء  ،يـا سـابغ الـنعم  ،يـا دافـع الـنقم  ،يـا رب

العامن .

اللهم أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عي  ،اللهم أعني عـى ذكـرك وشـكرك وحسـن

عبادتك .

اللهــم لــك املــك كلــه  ،ومنــك اخــر كلــه  ،وإليــك يرجــع اأمــر كلــه  ،ولــك احمــد كلــه  ،ولــك

الشكر كله  ،نسألك العفو والعافية  ،والفوز باجنة  ،والنجاة من النار  ،يا أرحم الرامن .

قـ ـ ــال اه تعـ ـ ــاى:

امقالة .XLIاحليم

[البقرة. ]١٠5/

اه  هـو املـك الغنـي احلـيم  ،الــذي يـد ّر عـى خلقـه صـنوف الــنعم الظـاهرة والباطنـة مـع كثــرة

معاصيهم  ،وتكـرار زاهـم ؛ أنـه احلـيم الـرحيم بعبـاده ،يمهلهـم كـي يتوبـوا وينيبـوا ،ولـو شـاء
أخــذهم بــذنوهم فــور صــدورها مــنهم :

[اإراء. ]٤٤/

وهو سـبحانه احلـيم ذو الصـفح واأنـاة  ،الـذي ا يع جـل عـى مـن أذنـب بالعقوبـة ،احلـيم
( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( )٠٤٤١واللفظ له  ،ومسلم برقم (. )٠69

٢٠١6

عــى مــن كفــر بــه وأرك مــن خلقــه  ،يمهلــه ويرزقــه كأنــه م يعصــه ،لعلــه يتــوب إى ربــه ،

ويس ـ ـ ــتغفر م ـ ـ ــن ذنب ـ ـ ــه:

[البقرة. ]١٠5/

وهو سـبحانه احكـيم ي تـدبره  ،احلـيم الـذي يضـع اأمـور ي مواضـعها ،وا يؤخرهـا عـن

وقتها ،وا يعجلها قبل أواها .

فس ــبحان احل ــيم الغف ــور  ،ال ــذي ي ــرى عب ــاده وه ــم يكف ــرون ب ــه ويعص ــونه  ،وه ــو ي ـ ـحلم وي ــؤخر

العقوبــة  ،لعلهــم يتوبــون  ،ويســر عــى آخــرين ويغفــر ،ويفــرح أشــد الفــرح بتوبــة التــائبن وحــبهم :
[ فاطر . ] ٤5 /

وحلــم اه  عــى الكفــار والعصــاة  ،وتركــه معــاجلتهم بالعقوبــة  ،لــيس لعجــزه عــنهم  ،فإنــه
اه قـوي ا يعجــزه يء ،وإنــا حلمــه وعفــوه عــنهم رمــة هــم  ،لعلهــم يتوبــون إليــه :

[النساء .]١٠ /

وحلــم الــرب العــي الكبــر لـيس عــن عــدم علمــه بــا يعمــل العبــاد ،بــل هــو العلــيم احلــيم الــذي

يعلم خائنة اأعن وما خفي الصـدور:

[ اأحزاب . ] 5٢ /

وحل ــم اجب ــار  عـ ـى العص ــاة ل ــيس حاجت ــه إل ــيهم  ،ب ــل ه ــو الغن ــي ال ــذي حل ــم عل ــيهم ،
ويصفح عنهم  ،رمة هم  ،مع استغنائه عنهم  ،وشـدة حـاجتهم إليـه :
[ يونس . ] 68 /

فس ــبحان ال ــرب احل ـيم ال ــذي يص ــر ع ــى أذى خلق ــه ومعاص ــيهم  ،احل ــيم ال ــذي ا ح ــبس

إحســانه وإنعامــه وأرزاقــه عــن عبــاده أجــل ذنــوهم ،ولكنــه كــريم رحــيم يــرزق العــاي كــا

الر التقي ،وقد يقيـه بـل وقـاه
يرزق امطيع ،ويبقي الفاجر وهو منهمك ي معاصيه كا يبقي ّ

اآفات والبايا وهو غافل ا يذكره كا يقي الناسك الذي يؤمن به ويعبده.
فسبحانه ما أوسع حلمه ،وما أعظم رمته بعباده :
٢٠١٠

[احج. ]65/

وعــن أي موســى  عــن النبــي ﷺ قــال  « :ا أحــد أصــر عــى أذى يســمعه مــن اه  ، إ َنــه

يرك به ويـجعل له الولد ث َم هو يعافيهم ويرزقهم » متفق عليه (.)٢

واعلم أن اه حليم عى عباده  ،رؤوف هم ،يـؤخر العـذاب عـنهم رمـة هـم لعلهـم يتوبـون،
ولكن الناس يغرون باإمهال وحلم اه عنهم  ،فيزيدون ي اإعراض وامعاي.

بــل اأجــاف واجهــال مــنهم يرفضــون تلــك الرمــة واإمهــال  ،ويس ـألون اه أن يعجــل

هم العذاب والنقمة كا قال كفار قريش :

[ اأنفال . ] ٠١ /

واعلم أن تأخر العذاب عـن الكفـار والفجـار إنـا هـو ي الـدنيا فقـط  ،أمـا ي اآخـرة فهـم خلـدون
ي الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار :

[ البقرة . ] ٢6١ – ٢6٢ /

واه غفور حليم  ،ولو ا حلمه عى اجناة  ،ومغفرته للعصاة مـا تـرك عـى ظهـر اأرض مـن
دابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :

[ فاطر . ] ٤5 /

بل من عظمة جرم وكفر أهل اأرض تستأذن الساء واأرض أن تقع وتزول من شدة ما يأي به العباد

من الكفر والفسوق والعصيان ،وتكاد تنفطر من ذلك ،ولكن احليم يمسـكها ؛ لـئا تـزول وتقـع عـى
مـ ــن عى ـ ـ اه :

[فاطر. ]٤٢/

فسبحان احليم الذي جعل ي مقابل هذا الكفر والفساد أسباب ًا حبها ويرضاها من اإيـان
والتقــوى  ،تقابــل تلــك اأســباب التــي هــي ســبب زوال العــام وخرابــه لــوا حلــم اه : 
[ اأنفال . ] ٠٠ /

( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( )6٠99واللفظ له  ،ومسلم برقم (. )١8٠٤

٢٠١8

فدفع احق سبحانه تلك بتلك ؛ أنه احليم الرحيم الذي سبقت رمته غضبه ،وسبق حلمه
عقوبتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه :

[اأنعام. ]5٤/

وعن أي هريرة  قال:قال رسول اه ﷺ«:قال اه  : سبقت رمتي غضبي » متفق عليه(.)٢

فسبحان اه ما أعظم حلمه ورمته بعباده  ،هو الذي خلق ما يرضيه وما يسخطه  ،فإذا

أغضبه كفر اخلق،ومعاصيهم،وظلمهم  ،أرضاه تسبيح امائكة الذين يملؤن السموات ،
وتسبيح عباده امؤمنن ي اأرض  ،ومدهم له  ،وعبادهم له :

ﯹ
[فصلت. ]٠8-٠٠/

وا علم رمك اه أن اه  له اأساء احسنى ،والصفات العى ،وحده ا ريك لـه ،
وا مثيل له  ،وا شبيه له .

وامخلــوق قــد يســميه ربــه  باســم مــن أســائه كــالعزيز واحلــيم  ،لكــن عــى امعلــوم مــن نقــص

البرية  ،وامعهود من فقر اخليقة  ،وامعروف من ضعف اآدمية .

واحلــم نــور البــاطن ي العبــد  ،وزي ـن الظــاهر منــه ،وبــه يكــون مــال الصــفات  ،وبــه تكــون

اأفعال عى ما ينبغي  ،ي الوقت الذي ينبغي  ،وتوجيهها من ينبغي  ،بالقدر الذي ينبغـي ،
وهذه هي احكمة.

وا تكــون حكم ـة إا بنــور احلــم والعلــم  ،وا يتصــور ذلــك عــى الــتام كلــه إا ي احلــيم
احق  ، وكل يؤتيه اه منها بقدر نور احلـم والعلـم :

[البقر. ]١69/

واعلم أن كفر اخلق وركهم وظلمهم عظيم  ،ولكن حلم اه عى عباده ا حيط به أحـد ،
ورمته هم وسعت كل يء .

( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( )٠٤٠٤ومسلم برقم ( )١٠5٢واللفظ له .

٢٠١9

أا تراه يتحنن إى من كفر وأرك به  ،لعله يتوب إليه ويستغفره فيقول :

[ امائدة . ] ٠٤ -٠٠/

وقـد جعـل املــك احـق سـبحانه ي ملكــه العظـيم  ،وتـدبره احكــيم  ،مـاا يفقهـه إا العــامون

الربانيون  ،وماا يعرفه إا امؤمنون امتقون .

حيث خلـق سـبحانه ي مقابلـة مـا حبـه مـا يكرهـه  ..وي مقابلـة مـا يرضـيه مـا يسـخطه  ..وي
مقابلة طاعته معصيته  ..وي مقابلة ما يشكره ما يصر عليه.

وهذه حكمة ي خلقه وأمره  ،فصلها من نعوت جاله ؛ لـيـعبد بأسائه احسنى  ،وصفاته

العى:

[اأعراف. ]٢8٠/

فسبحان ذي اجروت واملكوت والكرياء والعظمة.
يــرى مــا حبــه ومــا يكرهــه ..ويــرى مـن يطيعــه ومــن يعصــيه ..ويــرى مــن يشــكره ومــن يكفــره..
يوحــده ومــن
ويســمع مــا يرضــيه ومــا يســخطه ..ويســمع مــن يســبحه ومــن يســبه  ..ويســمع مــن ّ

يرك به..ا تره معصية العاصن  ..وا تنفعه طاعة الطائعن.

وكل اخلق ملكه  ..والكل ي قبضته  ..والكل حت قهره  ..والكل عبيده  ،وله وحده

اأساء احسنى  ،والصفات العي :

[ احر . ] ١٤ – ١١ /

فسبحان اه ما أعظم أساءه وصـفاته  ،ومـا أعظـم ملكـه ،ومـا أوسـع حلمـه ،ومـا أعظـم صـره
عى من كفر به وعصاه.

عــن أي هريــرة  أن رســول اه ﷺ قــال « :قــال اه  : يــؤذيني ابــن آدم ،يســب الــدَ هر وأنــا الــدَ هر،
٢٠٠٠

أق ِلب ال َليل والنَهار » متفق عليه (.)٢

هو  املك القوي القادر القاهر ،الذي ا يعجزه يء ،وا يفر منه يء  ،وا يغيب عنـه

يء .

هــو املــك احــق الــذي خلــق الســموات واأرض بــاحق  ،ودينــه احــق ،وكتبــه حــق ،ورســله

حق ،بيده املك واخلق واأمر كله .

هــو املــك الغنــي القــوي ،الــذي تفــرد باملــك واملكــوت ،الــذي ا يعبــأ بــا ســواه ،وا يطيــع مــن

خالف ـ ـ ـ ـ ــه وعص ـ ـ ـ ـ ــاه:

[ امؤمنون . ] ٠٢ /

فسبحان احليم العليم الذي جعل ي الساء من خلقه من يؤمن به  ،ويعبده  ،ويطيع أمره :
[ اأنبياء . ] ١٠ – ٢9 /

وجعل ي اأرض مـن يـؤمن بـه  ،ويصـدق رسـله  ،ويعبـده  ،ويطيـع أمـره  ،كـا جعـل فيهـا مـن

يكفــر بــه  ،ويكــذب رســله :

[التغابن. ]١-٢/

وكــل أهــل اأرض أرســل اه إلــيهم رســله  ،وأنــزل علــيهم كتبــه  ،ورغــبهم ي اإيــان والطاعــات ،
وح ــذرهم م ــن الكف ــر وامع ــاي  ،وب ـ َـن ه ــم العاقب ــة ،وت ــرك للمكلف ــن م ــن اإن ــس واج ــن أم ــر

ااختي ــار :

[اإنسان. ]٠–١/

فا إكراه ي الدين،وا خرج أحد عن مشيئته وعلمه،فا شـاء اه كـان  ،ومـا م يشـأ ا يكـون ،

واه عام با كان وما يكون .

فمت ــى يفق ــه م ـ ـن حبس ــه الش ــيطان أو اه ــوى :
( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ،)6٢8٢ومسلم برقم ( )١١٤6واللفظ له .

٢٠٠٢

[اإنسان.]٠٢ –١9/

واعل ــم رم ــك اه أن ال ــرى لك ــذا  ..والغض ــب م ــن ك ــذا  ..والص ــر ع ــى ك ــذا  ..وتعجي ــل

العقوبــة لكــذا  ..ولعــن هــذا  ..وإهــاك هــذا  ..وإغــراق هــؤاء  ..وتــدمر هــؤاء  ،ذلــك كلــه مــن
أفعالــه ســبحانه ،وفعلــه منفصــل مــن صــفاته ،موجــود ي معــاي أســائه ،يفعلــه  عنــد وجــود

سببه ؛ ليظهر لعباده كال قدرته ،وعز ربوبيته،ليعلم العباد ذلك فرهبوه،ويرـعوا إى طاعتـه ،
وامتثال أوامره .

أما صفاته العليا  فهي من لوازم كاله ا تنفك عنه أبد ًا كقوله:

[احر.]١٤–١١/

وا علم أن حلم اه عى عباده الظامن يـراه العبـد ي سـبل عفـوه ومغفرتـه ورمتـه  ،وإمهالـه
وتـرك معاجلـة الظــامن بالعقوبـة  ،مـع جحــدهم احـق  ،وعنـادهم لــه ،ووصـفهم الـرب بــا ا

يليق بجاله ،وتكذيب كتبه ورسله .

فا أعظم حلم احليم احق بعباده  ،يعافيهم ويرزقهم وهم يعصونه بنعمـه :
[ امائدة . ] ٠٤ /

وما أوسع حلم اجبار  عى عباده الظامن أنفسهم وغرهم :
[ الكهف . ] 58 /

وإذا أمعن العاقل النظر ،وبالغ ي ااعتبار والتدبر ،رأى أن عيش ميع اخائق ي عظيم

حلم اه  ،وإحسانه  ،وعفوه  ،وسعة رمته ومغفرته :
[ لقان . ] ١٠ /

٢٠٠١

فسبحان الرمن الرحيم  ،الذي كتب عى نفسه الرمة  ،وغلبت رمته غضبه :
[اأنعام.]5٤/

أا تراه  وهو رب العزة واجال،واجروت والكرياء  ،القوي القادر عى كـل يء ،

حلم عى العصاة  ،ويؤخر العقوبة عن امستحقن ها  ،لعلهم يرجعون إليه  ،لسعة حلمه

ورمته :

[ احج . ] 65 /

وحلم اه  حتى يظن امغر أنه ليس يعلم  ..ويمهل حتى يتوهم اجاهل أنه همل..
ويسر حتى كأنه ليس يبر ..وينعم عى العصاة حتى كأهم بامعاي يرضونه  ..وبإيذاء

أوليائه يرونه:

[اأنعام.]٢٠٠-٢٠١/

ا  ،ومغفــرة وحل ـ ً
فســبحان الواســع الكــريم احلــيم  ،الــذي وســع كــل يء رمــة وعل ـ ً
ا،

الله ـ ــم ا تؤاخ ـ ــذنا

 التعبد ه  باسمه احليم :

[ اأعراف . ] ٢55 /

اعلم أنار اه قلبك باإيان أن أحب عباد اه إليه من اتصـف بمقتىـ أسـائه وصـفاته تقربـ ًا

إليه.

وإذا عرفت هذا  ،فاعلم أنه جب عى من عرف أن ربه حلـيم عـى مـن عصـاه  ،أن حلـم هـو

عى من خالف أمره ،فاحلم عى اخلق حلم عليك رب اخلق ،وتستجلب بحلمك حبهم
لــك ،ورضــوان اه عنــك:

[ النور . ] ١١ /

وكا حب أن حلم عليك مالكك  ،فاحلم أنت عى من ملك  ،وأحب لغرك ما حبه

لنفسك ،واكره لغرك ما تكره لنفسك ،وأحسن إى الناس كا أحسن اه إليك :

٢٠٠٠

[القصص. ]٠٠/

وعــن أنــس بــن مالــك  قــال  :قــال رســول اه ﷺ  « :وا َلــذي نفي ـ بيــده  ،ا يــؤمن عبــد ح َتــى

يـح َب جاره  ،أو قال أخيه ما يـحب لنفسه » متفق عليه(.)٢

واح ــذر غاي ــة اح ــذر أن تعِـ ـ رب ــك الس ــميع البص ــر  ،وتغ ــر بحلم ــه علي ــك  ،فت ــتادى ي

عصيانه  ،وتتكل عى عفـوه  ،مـع اإرار عـى عصـيانه ،فإنـه وإن كـان احلـيم الكـريم  ،فـإن

أخذه ألـيم  ،وبطشـه شـديد :

ﰀ [ احجر . ] 5٠ – ٤9 /

فســبحانه مــا أعظــم حلمــه مــع كــال علمــه :
[اأحزاب.]5٢/

وإذا علمت عظمة ربك ،وعرفت جزيل إحسانه ،وأدركت سعة حلمه ،ورأيت شدة بأسه،

فبادر إى طاعة ربك احليم الغفور الشكور ،واستح من مواجهة الكريم با يكره احليم:

[ اانفطار . ] 8 – 6 /

واستعمل ما أنعم اه به عليك ي طاعته،وا تقل عى احليم احق إا احق ،فإنه يراك ويسمعك ،
وس ـ ـ ـ ـ ـ ــوف يس ـ ـ ـ ـ ـ ــألك :

ﰀ

[اإراء.]٠6/

واشــكر مــن أنعــم عليــك بنعمــه  ،واصــر عــى ميــع مــا حبــه ويرضــاه مــن الطاعــات ،والــزم الصــر
عى كل حبوب ومكروه من أجلـه؛لتنال أجـر ًا احلـم بـه:

[ الزمر . ] ٢٠ /

ويسـ ِه ل لـك احلـم عـى اخلـق  ،والصــر عـى أذاهـم  ،ودوام طاعـة اه  ،معرفـة أســاء اه
احســنى  ،وصــفاته العــى  ،وا اتصــاف بــا يليــق بالعبــد منهــا ،ومعرفــة نعــم اه وإحســانه،
ومعرفــة ثوابــه وعقابــه:

( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم( )٢٠ومسلم برقم ( )٤5واللفظ له.

٢٠٠٤

[ البقرة . ]٢5٠ –٢55/

واعلم أن الصر الذي جب عى العبد ثاثة أنواع :
صر عى طاعة ه  ..وصر عن معصية اه  ..وصر عى أقدار اه.
وأفضــل الصــر مــا بلــغ درجــة الــرى  ،فــإن ارتقــى إى درجــة احمــد فقــد بلــغ الــذروة :
[ امعارج . ] 5 /

والصر النافع احق ما خالف اهوى  ،ووافـق طاعـة امـوى :
[ الروم . ] 6٠ /

واعلم أن اه مع الصابرين  ،وأنه حب الصابرين  ،وعاقبة الصر أحسن العواقب  ،فاصر فإن

النر مع الصر  ،والفرج بعد الكرب  ،والير بعد العر ،والعافية بعد الباء  ،ومفتاح ذلك
كله الصر  ،فاصر وتوكل عى اه تنال ما حب فور ًا :
[ الطاق . ] ٠ -١/

وإذا أنعـم اه عليـك بنعمــة احلـم والصــر فاصـر ه ي ميـع أحوالــك  ،وأحسـن إى النــاس

با تستطيع وإن عادوك  ،وأمر بـامعروف  ،وانـه عـن امنكـر  ،واصـر عـى مـا أصـابك فإنـك

منصور  ،ولك العاقبة احسـنى ي الـدنيا واآخـرة :

[ لقان . ] ٢٠ /

[ آل عمران . ] ٢٤٠ /
[البقرة . ] ١5٠/

«ال َله َم أنت ر ِي  ،ا إله إ َا أنت  ،خلقتني وأنا عبدك  ،وأنا عى عهدك ووعدك ما اسـتطعت  ،أعـوذ
ي  ،وأبوء لـك بـذنبي فـاغفر ي فإ َنـه ا يغفـر الـذنوب إ َا
بك من ِ
ر ما صنعت  ،أبوء لك بنعمتك ع َ

٢٠٠5

أنت» أخرجه البخاري(.)٢

يا جزيل العطايا وامواهب  ،يا واسع الرمة وامغفرة  ،يا رؤوف ًا بالعباد .
اللهم ربنا آتنا ي الدنيا حسنة  ،وي اآخرة حسنة  ،وقنا عذاب النار .
اللهــم اجعلنــا مــن الــذين إذا أحســنوا استبرــوا  ،وإذا أســاؤا اســتغفروا  ،وإذا أعطــوا شــكروا ،
وإذا منعوا مدوا  ،وإذا ابتلوا صروا  ،يا أرحم الرامن .

العفـ ـ ـ ـو
قال اه تعاى:

[النساء. ]٢٤9/

اه  هـو العفــو الـذي لــه العفـو الشــامل ،وسـع عفــوه الـورى ،ووســع علمـه وعفــوه ميـع مــا يصــدر
عن عباده مـن الـذنوب:

[ الشورى . ] ١5 /

وهو سبحانه العفو الغفور  ،الذي م يزل وا يزال بالعفو معروفـ ًا ،وبـالغفران موصـوف ًا ،وكـل

أحــد مــن اخلــق مضــطر إى عفــو اه ومغفرتــه ،كــا هــو مضــطر إى كرمــه ورمتــه  ،كــا هــو

مض ـ ــطر إى دين ـ ــه ورع ـ ــه:

[ النساء . ] 8٠ /

وهــو ســبحانه العفــو الكــريم الــذي حــب العفــو ،ويــدعو عبــاده إى ااتصــاف بــه ،وحــب مــن
( )٢أخرجه البخاري برقم ( .)6٠٠6
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عبــاده فع ــل اأس ــباب الت ــي ينــالون ه ــا عف ــوه م ــن التوبــة وااس ــتغفار ،والس ــعي ي مرض ــاته،

واإحس ــان إى خلق ــه ،والعف ــو ع ــنهم :

[ اأعراف . ]١٠٠ – ٢99 /

وه ــو س ــبحانه العف ــو الق ــدير ال ــذي م ي ــزل وا ي ــزال ي ــنعم ع ــى مي ــع اخل ــق  ،ويعف ــو ع ــن

امجــرمن وامــذنبن مــع قدرتــه عــى عقــاهم  ،واانتقــام مــنهم  ،وحرمــاهم مــن نعمـه :
[النحل. ]٢8/

فسـبحان الكــريم الــذي يضــع عـن عبــاده تبعــة خطايــاهم وآثـامهم  ،فــا يســتوفيها مــنهم إذا تــابوا
وأنابوا ،العفـو الغفـور الـذي مهـا أرف العبـد عـى نفسـه بامعـاي ،ثـم تـاب إليـه ورجـع ،

فرح بتوبته  ،وغفر له ميع ذنوبه:

[الزمر. ]5٠/

واعلم رمك اه أن من عفا ه عفا اه عنه  ،ومن غفر غفر اه له  ،ومن أحسن ه أحسن اه

إلي ـ ـ ـ ــه ي ال ـ ـ ـ ــدنيا واآخ ـ ـ ـ ــرة :

[ التغابن . ] ٢٤ /

وهــذا دعــا العفــو الكــريم عبــاده إى العفــو والصــفح عــن اخلــق  ،ور َغــب ي احلــم والصــر عــى

اأذى  ،وقبول اأعذار مـن سـائر النـاس  ،رجـاء رضـوان اه وغفرانـه :
[ النور . ] ١١ /

واعلم أن الغني الكريم قد تك َفل بأجر من عفا عن غره مـن النـاس  ،فسـيعطيه أجـر ًا عظـي ً
ا،

وثواب ًا جزي ً
ا:

[ الشورى . ] ٤٠ /

فسبحان العفو الكريم الذي يمحو السيئات ،ويسـر الـزات ،ويغفـر الـذنوب ،ويعـز مقـام مـن عفـا

من عباده.

٢٠٠٠

عــن أي هريــرة  قــال  :قــال رســول اه ﷺ « :مــا نقصــت صــدقة مــن مــال  ،ومــا زاد اه عبــد ًا

بعفو إ َا ع ّز ًا  ،وما تواضع أحد ه إ َا رفعه اه » أخرجه مسلم (.)٢

واعلم رمك اه أن اه عفو غفور ،وعفوه ومغفرته من لوازم ذاتـه  ، وا تـزال آثـار عفـوه

ومغفرتـ ــه ي املـ ــك واملكـ ــوت آنـ ــاء الليـ ــل والنهـ ــار  ،فعفـ ــوه ومغفرتـ ــه  وسـ ــعت ميـ ــع

امخلوقات والسيئات  ،واجرائم وامعاي:

[ النساء . ] ٤٠ /

والكفر  ،والرك  ،والذنوب  ،واجرائم  ،والتقصر الواقع من اخلق  ،كل ذلك يقتي
العقوبات العاجلة امتنوعة  ،ولكن عظمة عفو اه  ،وسعة مغفرته ورمته  ،تدفع هذه

اموجبات والعقوبات :

[ فاطر . ] ٤5 /

وعفو اه  نوعان:

اأول :عفوه العام عن ميع امجرمن مـن الكفـار والعصـاة وغـر هم  ،برفـع العقوبـات
امنعقـ ــدة أسـ ــباها ،وامقتضـ ــية لقطـ ــع ال ـ ــنعم عـ ــنهم  ،فهـ ــم يؤذو نـ ــه بالرـ ــك والس ـ ــب

وامعــاي  ،ويعصــونه بنعمــه  ،وهــو يعــافيهم ويــرزقهم  ،ويمهلهــم وا هملهــم  ،وقــد
يبتلــيهم بامصــائب  ،لعلهــم يتوبــون ويرجعــون إليــه :

[ إبراهيم . ] ٠٤ /

فسبحانه ما أعظم حلمه وعفوه وصره مع كال قدرته :
[ النحل . ] 6٢ /

الثاي :عفوه اخاص بامؤمنن ،ومغفرته للتائبن وامستغفرين  ،والعابدين والداعن ،

وامصابن وغرهم  ،فمن تاب إى اه من هؤاء وغرهم تاب اه عليه  ،وغفر له  ،مها كان

( )1أخرجه مسلم برقم ( .)١588
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ذنبه :
[الزمر.]5٤-5٠/

فســبحان مــن وســع حلمــه وعفــوه العــامن  ،الكــريم الــذي العفــو أحــب إليــه مــن اانتقــام ،
والثواب أحب إليه من العقاب.

 التعبد ه  باسمه العفو:

اعلم زادك اه إيان ًا وتقوى أن العفو من صفات املك الكـريم احـق  ، ولـوا حلمـه وعفـوه عـى

من كفـر بـه وعصـاه لعاجلـه بالعقوبـة :

[فاطر.]٤٢/

وقد يأخذهم بالعذاب الذي يذ ِكرهم به ويـردهم إليـه ؛ ليسـتغفروا ويتوبـوا :
[ امؤمنون . ] ٠6 /

فإيــاك واإرار عــى مــا يســخط ربــك  ،فــإن الــذي يملــك العفــو يملــك اانتقــام :
[امائدة.]95/

واعلـم أن مقصــود الــرب مــن خلقــه ي الــدنيا توحيـده وعبادتــه بــا رع ،وحصــيل الصــفات التــي

حبها اه ،وهـي أسـاؤه احسـنى ،وصـفاته العـى :

[الذاريات.]58-56/

ومقصوده من خلقه ي اآخرة تكميل الشهوات التي حبها العبد ،والتمتع بالنظر إى وجهه

الكــريم ي اجنــة ،وتعــذيب مــن كفــر بــه وعصــاه بالنــار:
[مريم. ] 86 – 85/

فــاعف عمــن ظلمــك ،وصــل مــن قطعــك ،وأعــط مــن حرمــك ،وأحس ـن إى مــن أســاء إليــك،
واصفح عمن آذاك،واصر عى ما أصـابك:

[ اأعراف . ] ٢99 /

٢٠٠9

واعــف عــن ميــع اخلــق يعــف اه عنــك ويعافيــك  ،ويثيبــك أجــزل الثــواب :
[ الشورى . ] ٤٢ – ٤٠/

واعلم أن العفو خلق عظيم،ا يتصف به إا كريم،فكن أنت ذلك  ،تنال من ربك العفو والغفران ،
واجنة والرضوان :

[ آل عمران . ] ٢٠5 – ٢٠٠ /

واعلـم أن احســنات يـذهبن الســيئات  ،فـأتبع السـيئة احســنة محهــا:

[هود. ]٢٢٤ /

ومن عفوه سبحانه أن جعل امصائب التي تصيب العبد تكفر سيئاته  ،فاصـر واحتسـب؛ لتنـال
أجـ ـ ـ ـ ــر الصـ ـ ـ ـ ــابرين :

[ الزمر . ] ٢٠/
[اأعراف. ]١٠/

[البقرة. ] ١86/

« ال َله َم إنَك عفو حب العفو فاعف عنِي» أخرجه أمد وابن ماجه ( . ) ٢

يا عظيم العفو والصفح  ،يا حسن التجاوز  ،يا واسع الرمة وامغفرة .
( )٢صحيح  /أخرجه أمد برقم (  ، )١5898وأخرجه ابن ماجه برقم ( . ) ٠85٠

٢٠٤٠

اللهم اغفر ي ذنبي كله  ،دقه وج َله  ،وأوله وآخره  ،وره وعانيته  ،يا عفو يا كريم.

الغفور ..الغفار ..الغافر
قــال اه تعــاى:

[ الزمر . ] 5٠ /

وقـ ــال اه تعـ ــاى:
وقال اه تعاى:

[ ص . ] 66 – 65 /

[غافر. ]٠/

اه  هو الغفور الذي يسر ذنوب عباده  ،ويسر عيوهم  ،ويصلح أحواهم.
الستِر  ،الذي يسر ذنوب اخلق  ،فا يكشف أمر مـن عصـاه ،وا هتـك
وهو سبحانه الغفار ِ
سـ ـ ــره بالعقوبـ ـ ــة التـ ـ ــي تشـ ـ ــهره ي عيـ ـ ــوهم :

[إبراهيم.]٢٠/

وهو سبحانه العزيز الغفار  ،الذي إذا غفر غفر كل يء وسره  ،وإذا عاقـب أوجـع ؛ لـيعلم العبـاد
٢٠٤٢

سعة مغفرته  ،وشدة عقوبتـه ،فيطيعونـه ويعبدونـه:

ﰀ

[احجر . ] 5٠ – ٤9 /

وهــو ســبحانه الغــافر احــق  ،الــذي يســر عــى امــذنب ذنبــه  ،وا يؤاخــذه فيشــهره ويفضــحه ،

لعله يتوب إليه ويستغفره :

[طه.]8١/

فسبحان العفو الغفور  ،الذي م يزل وا يزال بالعفو معروف ًا  ،وبالغفران موصوف ًا.
وكل اخلق مضطر إى عفوه ومغفرته ،ومضطر إى رمته وكرمـه ،ومضـطر إى حفظـه وعونـه :
[ فاطر . ] ٢5 /

وهــو ســبحانه الغفــور الغ َف ـار احــق  ،الــرحيم بعبــاده  ،الــذي يغفــر ذنــوب عبــاده وخطايــاهم ،

صــغرها وكبرهــا  ،قليلهــا وكثرهــا  ،ظاهرهــا وباطنهــا :
[ ص. ]66/

وهــو الكــريم الــذي ينــادي امــذنبن  ،ويــدعوهم إى التوبــة وااســتغفار  ،ليغفــرهم :
[الزمر. ]5٠/

وهــو ســبحانه املــك العظــيم الــذي يغفــر ذنــوب العبــاد مهــا عظمــت وكثــرت ؛ أن مغفــرة اه

ورمتــه أعظــم وأوســع مــن ذنــوب العبــاد:

[ النجم .] ٠١ /

واه  غفور رحيم  ،وقد وعد بامغفرة من أتـى بأسـباها التـي ذكرهـا بقولـه :
[ طه . ] 8١ /

فســبحان الكــريم الــذي تكــرم بتبــديل ســيئات امــذنبن إى حســنات  ،ثــم ضــاعفها هــم بعــد

توبتهم  ،لكال حبه للعفو واإحسان إى خلقه .

ومن كفر وأر عى امعاي والكبائر ثم تاب تاب اه عليه،ومن م يتب يضاعف له العذاب ،
وخلده اه ي النار  ،بسبب كفره وذنوبه :

٢٠٤١

[الفرقان. ]٠٠–68/

وا جــوز للمســلم أن يتعمــد فعــل امعــاي واخطايــا والفــواحش  ،فيقرفهــا بحجــة أن اه غفــور

رحيم ؛ أن امغفرة إنـا تكـون للتـائبن اأوابـن  ،الـذين عملـوا السـوء بجهالـة :
[اإراء.]١5/

واعلم أن غفران الذنوب والسيئات فضل من اه  ،ورمة عظيمة للعباد ؛ أن اه غني عن
العــامن ،اينتفع بــامغفرة هــم ،وا يرــه كفــرهم  ،كــا ا ينفعــه إياهــم ،وا يغفــر هــم

خوف ـ ـ ًا مـ ــنهم ؛ أنـ ــه  غنـ ــي قـ ــوي عزيـ ــز:
[ فاطر .] ١8 /

وا زال وا يزال  واسع الرمة وامغفرة يكرم عباده بالنعم مع معاصيهم  ،فمـن تـاب
إليــه قب ـل توبتــه وغفــر لــه  ،ومــن أر عــى امعــاي  ،وأبــى التوبــة  ،عاقبــه بجرمــه :
[ الرعد . ] 6 /

فسبحان مالك املـك  ،العزيـز الغفـور  ،الـذي جـود عـى ميـع العبـاد بـامغفرة والرمـة  ،ويكفـر
عــنهم ســيئاهم  ،ويقيــل عثــراهم ،ويضــاعف حســناهم :

[ آل عمران . ] ٢١9 /

واه  غفــور رحــيم  ،يغفــر للمســتغفرين  ،ويغفــر مــن م يســتغفره ؛ أنــه هــو الغفــور  ،وأنــه
عــام بــا ســبق لــه ي أم الكتــاب بــا هــو عاملــه:

[ النساء . ] ٢٢٠ /

واه  عفــو غفــور  ،وأحــب يء إليــه العفــو وامغفــرة  ،يغفــر لعبــاده كــل يء إا الرــك
مــن م ــات عليــه وم يت ــب من ــه :

[النساء. ]٢٢6/

ول ـا يعلمــه النبــي ﷺ مــن كــريم عفــو ربــه  ،وســعة مغفرتــه ورمتــه ،وحبتــه لــذلك قــال ﷺ :
٢٠٤٠

« وا َلــذي نفي ـ بيــده لــو م تــذنبوا لــذهب اه بكــم  ،وجــاء بقــوم يــذنبون فيســتغفرون اه فيغفــر

هم » أخرجه مسلم(.)٢

واه  واســع امغفــرة  ،وا يقــدر قــدر مغفرتــه إا هــو  ،وكــل آن يغفــر اه مــن الــذنوب مــا ا يعلمــه
وا حص ــيه إا ه ــو :

[البقرة.]١١5/

واعلم أن غفران اه للخلق نوعان:
اأول :عام جميع اخلق مؤمنهم وكافرهم  ،وهو مغفرة اإنظار واإمهال ي الدنيا ؛ لينال كل

إنسان نصيبه من الكتاب  ،ويستوي ما قدر اه له من العمل  ،ثم يؤخذ كل إنسان بحسب عمله :
[ الكهف . ]58 /

الثــاي  :خــاص بأوليائــه امــؤمنن  ،فكلــا أذنبــوا واســتغفروا  ،غفــر اه هــم ســبحانه:
[ طه . ] 8١ /

فسبحان الغفار احق  ،الذي فتح أبواب مغفرته وعفوه ورمته للعامن كلهم إذا استغفروه
وتابوا إليه  ،من مؤمن  ،وكافر  ،ومرك  ،وجرم  ،وفاسق  ،وظام :
[ الزمر . ] 5٠ /

 التعبد ه  باسمه الغفور:

اعلم رمك اه أن املك احق  أرأف مـن ملـك  ،وأكـرم مـن أعطـى  ،وأجـود مـن سـئل،
وأرح ــم م ــن ق ــدر ،وخ ــر م ــن غف ــر ف ــاللهم

[ اأعراف . ] ٢55 /

ومغف ــرة اه س ــبحانه م ــن آث ــار رمت ــه ،فه ــو رب ك ــل يء ،ورمت ــه وس ــعت ك ــل يء ،ومغفرت ــه
( )٢أخرجه مسلم برقم ( . )١٠٤9

٢٠٤٤

وسعت كل ذنب .
فاسأل اه أها امـؤمن أن يغفـر ذنوبـك مـا ظهـر منهـا ومـا بطـن  ،مـا تعلمـه منهـا ومـا ا تعلمـه ،

فإن ربك واسع امغفرة  ،وامغفرة أحب إليه من العقوبة  ،واغفر من أخطأ ي حقك  ،يغفر

اه لك.

وبادر رمك اه إى طاعة مواك الكريم بامتثال أوامره ،واجتناب نواهيه ،فإنه الذي
خلقك ورزقك ،وهداك وأعانك ،ووضع نعمه بن يديك :
[النجم.]٠١/

فاس ــتح من ــه  ،وا تس ــتعمل نعم ــه ي معص ــيته  ،وا تعص ــيه ي ملك ــه ال ــذي أن ــت من ــه  ،ف ــإن عص ــيته

فاستغفره  ،فإنـه غفـور رحـيم :
[النساء.]٢٢٠/

واستغفر الغفور الرحيم الـذي ينـزل كـل ليلـة إى السـاء الـدنيا مـن أجلـك  ،فقـف خاشـع ًا بـن

يديـ ـ ـ ـ ـ ــه :

[اإنسان.]١6-١5/

الســاء الــدنيا
عــن أي هريــرة  قــال  :قــال رســول اه ﷺ  « :ينــزل ربنــا تبــارك وتعــاى كـ َـل ليلــة إى َ

حن يبقى ثلث ال َليل اآخر يقول  :من يدعوي فأسـتجيب لـه  ،مـن يسـألني فأعطيـه  ،مـن يسـتغفري

فأغفر له » متفق عليه (.)٢

ثم استغفره من كل ذنب  ،واسأله العفو عن كل هفوة  ،وسر كل زلة  ،من تقصر ي عبادة  ،أو

رياء ي عمل  ،أو ترك واجب  ،أو تأخر فرض  ،أو إمال حق  ،أو ترك اأمر بامعروف ،
والنهي عن امنكر أو غر ذلك من الذنوب التي توجب ااستغفار والتوبة :

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٢٢٤5واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٠58

٢٠٤5

[اأنعام.]٢65/

واعل ــم أن ــه ك ــا ج ــب علين ــا م ــد ربن ــا وش ــكره ع ــى ال ــنعم والطاع ــات  ،ك ــذلك ج ــب علين ــا

ااس ــتغفار والتوب ــة م ــن ال ــذنوب والس ــيئات  ،واه ك ــريم يش ــكر ه ــذا  ،ويغف ــر ه ــذا ؛ أن ــه الغف ــور

ال ـ ــرحيم :

[اأنعام.]5٤/

واعلم أن حق اه عظيم  ،وشأن اه كبر  ،ولكـن اه برمتـه طلـب العمـل عـى قـدر الطاقـة ،
والتقص ــر ا يس ــلم من ــه أح ــد م ــن البرـ ـ  ،ف ــإن أردت الف ــاح والنج ــاة
[النر. ]٠/

وعن اأغر امـزي  قـال :قـال رسـول اه ﷺ  « :إ َنـه ليغـان عـى قلبـي  ،وإ ِي أسـتغفر اه

ي اليوم مائة م َرة » أخرجه مسلم (.)٢

احمد ه عى حلمه ومغفرته  ،ونستغفر اه ونتوب إليه من كل ذنب وخطيئة.
[اأعراف. ]١٠/

[ آل عمران . ] ٢٤٠ /

[ إبراهيم . ] ٤٢ /

« ال َلهـ َـم اغفــر ي مــا قــدَ مت ومــا أ َخــرت  ،ومــا أررت ومــا أعلنــت  ،ومــا أرفــت  ،ومــا أنــت

أعلم به منِي  ،أنت امقدِ م وأنت امؤ ِخر ا إله إ َا أنت » أخرجه مسلم (.)١

يا عام اخفيات،يا كريم العطيات،ياغافرالذنوب،ياساترالعيوب،ياواسع امغفرة والرمة .

نسألك موجبات رمتك  ،وعزائم مغفرتك  ،والغنيمة من كل بر  ،والسامة من كل إثم ،

والفوز باجنة  ،والنجاة من النار .
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١٠٠١
( )١أخرجه مسلم برقم (. )٠٠٢

٢٠٤6

اللهم ا تدع لنا ذنب ًا إا غفرته  ،وا م ًا إا َفرجته ،وا كرب ًا إا ن َفسته  ،وا ر ًا إا كشفته ،

وا عسر ًا إا يرته  ،برمتك يا أرحم الرامن .

ال ـ ـودود
قال اه تعاى :

[ هود . ] 9٠ /

اه  هــو الغفــور الــودود الــذي حــب امــؤمنن بــه ،ويكــرمهم بــأنواع الكرامــات ي الــدنيا
واآخرة.

و هـو سـبحانه ا لـودود امح بـوب  ،ا لـذي يـوده وح بـه خل قـه لذا تـه  ،و جـال و مـال
أسائه وصفاته،وجزيل نعمه وإحسانه :

[ طه . ] 8 /

وهو سبحانه الودود الذي حب ويو ّد من أناب إليه ،ذو امغفرة من تاب إليه ،الودود أهل
طاعته ،الراي عنهم بسبب إياهم وأعاهم الصاحة ،امحسن إليهم أجلها ،امادح

هم ها ،امثيب هم عليها:

[التوبة.]٢٠٠/

وهو سبحانه امؤمن الذي حب اإيان وامؤمنن  ،وحب التقوى وامتقن .
وهو سبحانه الودود الذي حب من أطاعه ،ويبغض من عصاه.
٢٠٤٠

حب امؤمنن وامتقن ،وحب التوابن وامتطهرين ،وحب الصابرين والصادقن،

وحب امتوكلن وامحسنن وأمثاهم :
[آل عمران.]٠١-٠٢/

ويكــره الكفــر والكــافرين وامرــكن  ،والكــاذبن وامســتكرين  ،وامنــافقن وامعتــدين ،والظــامن
وامفسدين  ،وامرفن واخائنن وأمثاهم.

وهوسبحانه الودودبكثرة إحسانه،الذي يوده عباده و حبونه،امستحق أن يود ويعبد

ويـحمد لكمـاله وجاله ومـاله  ،وعظيم إحسانه:

[ اأنعام . ] ٢٠١ /

وهــو ســبحانه الــودود الــرحيم الــذي يتحــنن إى عبــاده بتتــابع إحســانه  ،ويتــودد إلــيهم بنعمــه امتواليــة،
وح ـ ـ ـ ــب لق ـ ـ ـ ــاءهم،وقنوهم ل ـ ـ ـ ــه،ويفرح بت ـ ـ ـ ــوبتهم إلي ـ ـ ـ ــه:
[التوبة.]٢٢٠/

فســبحان الغفــور الــودود  ،الــذي حــب عبــاده امــؤمنن بــه ،اموحــدين لــه ،العابــدين لــه ،وهــم

يودونه وحبونه  ،ما له من اأساء احسـنى ،والصـفات العى،ومـا خصـهم بـه مـن اهدايـة
إى اإسام ،وجزيل اإحسان واإنعام .

واعلم رمك اه أن الود هو خالص احب ،وود العبد لربه عى قدر معرفته به ،وود الرب

لعبده عى قدر إيانه وطاعته لربه ،وإيثاره مرضاته ،وحبته له:
[ مريم . ] 96 /

وإذا أحبـك الـودود سـبحانه جعـل ي قلــوب اخليقـة ي السـاء واأرض مودتـك وحبتــك،

وأنزل لك القبول ي اأرض  ،وإذا أبغضك أمر أهل الساء واأرض ببغضك .

ـب عبـد ًا دعـا جريـل  ،فقـال :إ ِي أحـب
عن أي هريرة  قـال  :قـال رسـول اه ﷺ  « :إ َن اه إذا أح َ

الســاء  ،فيقــول  :إ َن اه ي ـحب فانـ ًا فــأحبوه ف ـيحبه
فانـ ًا فأح َبــه  ،قــال  :فيحبــه جريــل  ،ثـ َـم ينــادي ي َ
٢٠٤8

الساء  ،قال  :ث َم يوضع له القبول ي اأرض .
أهل َ

وإذا أبغــض عبــد ًا دعــا جريــل  ،فيقــول  :إ ِي أبغــض فان ـ ًا فأبغضــه  ،قــال  :فيبغضــه جريــل  ،ثـ َـم
الساء :إ َن اه يبغض فان ًا فأبغضوه  ،قال  :فيبغضونه ،ث َم توضع له البغضـاء ي
ينادي ي أهل َ

اأرض» متفق عليه(.)٢

واعلــم نـ َـور اه قلبــك بــاإيان أن احــب والــود والرضــا خــاص مــن اه لعبــاده امــؤمنن ،خــتص بــه
م ــن يش ــاء ع ــى ق ــدر امعرف ــة واإي ــان والتق ــوى:
[ اجمعة . ] ٤ /

وو ّد العبد لربه هبة من الـودود احـق  ،جعلـه ي قلبـه فـو َد ربـه بـه  ،وألقـى ي قلـوب اخائـق
الود له:

[ مريم. ]96/

ومن أحبه الودود  ،وأحب هو الودود  ،رأى نعمه ابتاء  ،ورأى منعه عطاء ؛ أن الودود
أبعد عنه ما يشغله عنه ،فهو عبد صابر شاكر  ،لكن من نوع آخر :

[ الزمر . ] ٢8 - ٢٠/

فهذا العبد الرباي امقرب  ،جازيه الودود احق بكل ما يره ي الدنيا واآخرة من لذيذ
مناجاته ،واأنس به ،وحسن عبادته ،ودخول جنته:

[امجادلة.]١١/

ويعذره ي زلـله  ،ويضاعف حسـناته  ،ليزيـد لـه ي ثوابـه :

[ يونس . ] ١6 /

ومــن أبغضــه اه لكفــره وعنــاده وســوء عملــه  ،مقتــه لكفــره واســتكباره  ،وســخط عليــه ،

لكراهيتـه احـق  ،وصـده عنـه :

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٠١٠9ومسلم برقم ( )١6٠٠واللفظ له .

٢٠٤9

[البقرة.]٢6١-٢6٢/

فهذا إن كان منه عمل حسن  ،أتاح له العليم اخبر ما يفسده بـه مـن ريـاء  ،أو عجـب  ،أو

آفــة حبطــه أو تبطلــه  ،وإن أنعــم عليــه الكــريم ســبحانه اســتدرجه ،وإن ابــتاه عاقبــه ،وإن ه ـ ّم
[ غافر.] ٠٤/
بخرقيض له ما يرفه عنه:

فتعـ َـرف إى ربــك اح ـق بأســائه وصــفاته  ،فمعرفتــه توجــب تعظيمــه وحبتــه  ،ومــن أحــب اه
فليحبه احب كله،ويستقبل أحكامه كلها بالرضا والتسلم،ويشـكره عـى ميـع أفعالـه ونعمـه ،
م ـ ــع ك ـ ــال اح ـ ــب والتعظ ـ ــيم وال ـ ــذل ل ـ ــه :

[ حمد . ] ٢9 /

فعليك بشكر الغفور الودود  ،ودوام الذكر له  ،والعمل با يرضيه وقبول أحكامه.
فامحــب حقـ ًا مــواه ا تــراه إا قــائ ً
ا عنــد بــاب حبوبــه بظــاهره وباطنــه  ،فــإن م يمكنــه فبقلبــه

وروحــه :

[ الزمر . ] 9 /

واعلــم أن كــل حب ـوب موجــود ي العــام فهــو آيــة عــى حــب اه  ،ومــال وكــال أســائه

وصفاته  ،وحجة منه عى امحبن لغره  ،لـم أحبوا ما ا ينفعهم وا يرهم ،ولـم أحبوا مـا
ليس بعـي ي أسـائه  ،وا كامـل ي صـفاته :

[ امائدة . ] ٠6 /

مــاذا م حبــوا املــك احــق  ،الــذي بيــده جلـب كــل خــر هــم  ،ودفـع كــل ر عــنهم :
[ مريم . ] 65 /

واعلم أن احب من الودود احق يتوجه إى عبده امؤمن عى مراتب:
فتــارة يكــون باإنعــام واإكــرام كقضــاء احاجــات ،وســعة الــرزق ،وإجابــة الــدعوات ،واحبــاء

بالكرامات،وخفي الكفايات:

[الطاق. ]٠– ١/

٢٠5٠

وتــارة يكــون بــاابتاء ي الظــاهر  ,فــرى عبــده امــؤمن ينــادي فــا يكــاد جــاب ،ويســأل فــا

يعطــى ،ويســتغيث فــا يكــاد يغــاث ،لــيس هوانــه عــى حبوبــه احــق ،لكنــه ســبق لــه ي أزلــه أنــه

ينال تلك امحبة بحسن صره :

[امعارج.]5/

ويشتد به اأمر مع حسن استقامته ،حتى أن أبناء جنسه لرمونه ما به من الر والفاقة،

وامائكة تغبطه باله عند ربه من عظيم الذكر ،وكريم امآ ب:

[البقرة. ]٢5٠–٢55/

فســبحان الــودود احــق  ،الــذي يتــودد إى خلقــه بنعوتــه اجميلــة  ،ونعمــه الكثــرة  ،وألطافــه

اخفية :

[هود.]9٠/

وهو الودود الكريم الذي أحب عباده  ،وتودد إليهم  ،بحسن أفعاله  ،وجزيل إنعامه  ،وجعل

ي قلوهم امحبة فأحبوه  ،والفضل كله راجع إليه .

فهــو الــذي وضــع كــل ســبب يتــوددهم بــه  ،وجلــب قلــوهم إى وده  ،بــا عـ َـرفهم مــن أســائه

احس ـ ــنى  ،وص ـ ــفاته الع ـ ــى  ،ونعم ـ ــه الت ـ ــي ا تع ـ ــد وا حىـ ـ ـ :

[إبراهيم.]٠٤/

وهو الرحيم الودود الذي فرج عنهم الكربات ،ويدفع عنهم الكرهات.
وهو الودود الرحيم الذي َبن هم الـدين احـق  ،وهـداهم إليـه  ،وحببـه هـم  ،وأعـاهم عليـه ،
وأثاهم عليه :

[هود. ]9٠/

واعلم مأ اه قلبك باإيان  ،وز َين جوارحك بأحسن اأعال  ،أن ميع مـا ي السـموات

واأرض مــن حبوبــات القلــوب واأرواح واأبــدان الظــاهرة والباطنــة  ،كلهــا مــن كــرم الــرب

الــرحيم وإحســانه وجــوده  ،خلقهــا اه يتــودد هــا إى عبــاده  ،وجعلهــا شــاهدة بتوحيــده  ،دالــة

عــى كــال قدرتــه :

٢٠5٢

[لقان. ]١٠/

واعلم أن القلوب جبولة عى حب كل من أحسن إليها.
فأي إحسان أعظم من هذا اإحسان مـن الـرمن  ،الـذي يتعـذر عـده وإحصـاء أجناسـه وأنواعـه وأفـراده :
[النحل.]٢8/

وكل نعمة منه توجب عى العباد أن متلئ قلوهم من حبتـه ومودتـه  ،ومـن ألسـنتهم وقلـوهم

مــده وشــكره  ،وتعظيمــه وتســبيحه :

[ إبراهيم . ] ٠٤ /

واحب الصادق حق ًا ا يزيد بالر  ،وا ينقص باجفاء.
وحب امؤمنن لرهم أعظم من كل حب  ،وإنه ليزيد ي قلوهم حتى يكون ت لـذذهم
بمنعه وابتائه كاستلذاذهم بنعمه وإكرامه :

[ البقرة . ] ٢65 /

فسبحان اه ما ألطفه فيا يقدره  ،ما جلب حبته  ،ويزيد مودته.
فــإذا رأيــت نفســك حبــه وهــو يبتليــك  ،فــاعلم أنــه يريــد أن يطهــرك ويصــافيك  ،فاصــر حكــم ربــك ،

واســتغفر مــن ذنوبــك  ،فــإن ربــك رحــيم ودود يريــدك لــه :

[ احجر. ] 99 – 98 /

فســبحان املــك احــق الغفــور الــودود  ،الــذي يتــودد إى خلقــه بــأنواع الرمــة والعفــو وامغفــرة ،
وأنــواع اإكــرام واإحســان واإنعــام  ،وأنــواع اإجابــة واهدايــة والكفايــة واللطــف:
[ يونس . ] ٠ /

واعلــم أن كــل ود وحــب  ،ورمــة وحنــان  ،موجــود ي امخلوقــات  ،فمــن آثــار وده وحبــه ورمتــه

وحنانــه  ، وا ريــب أن ــه موجــود ي عــام اج ــاد والنب ـات واحيــوان واإنس ــان  ،ثــم ي ــزداد ي

امؤمن  ،ثم ي الوي  ،ثم ي النبي  ،ثم ي امائكة.

يــزداد ذلــك احــب والــود ه  حســب زيــادة امعرفــة بــاه وأســائه وصــفاته  ،ومشــاهدة عظمــة آياتــه
٢٠5١

وخلوقات ـ ـ ــه  ،ومطالعـ ـ ـ ــة نعم ـ ـ ــه وإحسـ ـ ـ ــانه :

[ حمد . ] ٢9 /

فا أعظم حب اه لعباده،وما أوسع رمته هم ،ومـا أحسـن مودتـه هـم:
[هود . ]9٠/

إن العبد يرد عن ربه  ،فيقر ي الواجبات،ويتجرأ عى امحرمـات  ،واه احلـيم يسـره ،

وحلم عنه  ،ويمده بالنعم  ،ثم يقيض لـه مـن اأسـباب مـا يرجعـه إليـه  ،ويتـوب عليـه  ،ويغفـر
له تلك اجرائم ،ويمحو عنه مـا أسـلفه مـن الـذنوب  ،ويعيـد عليـه وده وحبتـه :

[ الروج . ]٢6 -٢٠/

ومن كال مودته سبحانه للتائبن أنه يفرح بتوبتهم أعظم فرح.

عن أنس بن مالك  قال  :قال رسـول اه ﷺ  « :ل ـ َله أشـد فرحـ ًا بتوبـة عبـده حـن يتـوب إليـه

مـن أحــدكم كـان عــى راحلتـه بــأرض فـاة فانفل ـتت منـه وعليهــا طعامـه ورابــه  ،فـأيس منهــا ،

فـأتى شـجر ًة فاضـطجع ي ظ ِلهـا قـد أيـس مـن راحلتـه فبينـا هـو كـذلك  ،إذا هـو هـا قائمـ ًة عنـده

فأخذ بخطامها  ،ث َم قال من شدَ ة الفرح  :ال َله َم أنت عبدي وأنا ربك ! أخطأ من شدَ ة الفرح »

متفق عليه(.)٢

واعلم أن الودود سبحانه من أحبه من أوليائه  ،وتقرب إليه با حب  ،أحبه وجعله جاب

الدعوة ،وجيه ًا عنده.

ع ــن أي هري ــرة  ق ــال :ق ــال رس ــول اه ﷺ  « :إ َن اه ق ــال  :م ــن ع ــادى ي ول ّيـ ـ ًا فق ــد آذنت ــه

ي م َا افرضت عليه  ،وما يزال عبدي يتق َـرب
ي عبدي بيء أح َ
باحرب  ،وما تق َرب إ َ
بإ َ

ي بالنَوافــل ح َتــى أح َبــه  ،فــإذا أحببتــه كنــت ســمعه ا َلــذي يســمع بــه  ،وبرــه ا َلــذي يبر ـ بــه ،
إ َ

ويده ا َلتي يبطش ها،ورجله ا َلتي يمي ها  ،وإن سألني أعطينَه  ،ولئن استعاذي أعيذنَه ،

ومــا تــر َددت عــن يء أنــا فاعلــه تــرددي عــن نفــس امــؤمن يكــره امــوت  ،وأنــا أكــره مســاءته »
( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )6٠٠9ومسلم برقم ( )١٠٤٠واللفظ له .
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أخرجه البخاري(.)١
أمــا مــودة أوليائــه لــه فهــي روحهــم وحيــاهم ،هــا تلــذذوا بعبادتــه ،وهــا مــدوه وذكــروه ،وهــا

هجت ألسنتهم بذكره ،وحركت جوارحهم بطاعته.

وهذه امودة وامحبة صارت ميع حاهم الدينية والطبيعية تبع ًا هذه امحبة.
أما الدينية  :فإهم ما أحبوا رهم أحبوا أنبياءه ورسله وأولياءه،وأحبوا كل عمل يقـرب إليـه ،
وأحبوا كل ما أحبه رهم من زمان  ،ومكان  ،وعمل  ،وعامل.

وأمــا امحبــة الطبيعيــة  :فــإهم تنــاولوا شــهواهم التــي جبلــت النفــوس عــى حبتهــا عــى وجــه

ااســتعانة هــا عــى مــا حــب مــواهم  ،بنيــة امتثــال أوامــر اه عنــد تناوهــا ،فصــارت عــاداهم
عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات :

[ البقرة . ] ٢٠١ /

فسبحان الودود الذي يتحنن إى عباده بكل ما يكون سبب ًا ي مودهم له.
ـب
واعلــم أن حنــان امخلــوق رأفــة ي الــنفس  ،ورقــة ي القلــب  ،وميــل مفــرط ي اجب ّلـة حـ ِ
ورمة من ح ّن إليه أو عليه.

واه الــرحيم الــودود الــذي لــيس كمثلــه يء أتــم حنانـ ًا  ،وأشــد رأفــة ورمــة بعبــاده امــؤمنن
م ـ ـ ـ ـ ــن أنفس ـ ـ ـ ـ ــهم :

[مريم.]٢٠-٢١/

واعلـم أن احنــان  ،والــود  ،وامحبـة ،والرمــة  ،مــا ينـزل مــن صــفات احـق إى اأرض  ،وتنشــأ مــن

لدن عام اجاد  ،إى عام امائكة،كا حن الطيور إى أوكارها،وحن احيوانات إى أوادها ،
وكا حن اجذع إى النبي ﷺ حن ترك اخطبة عليه .

فا إله إا اه  ..كم مأ الكون بحنانه وإحسانه وخلوقاته .
( )١أخرجه البخاري برقم (. )65٠١
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ومســالك احنــان مــن الــرب ي أصــناف العــامن ظــاهر بالرمــة التــي عــم هــا ميــع خلقــه،

واللطــف الــذي عــم كــل خلــوق:
[النحل. ] ٢8/

لتنور بصرتك بالعلم واإيان إى اجنن ي بطن أمه  ،كيف حن عليه اللطيف فخلقه
انظر ِ

وصوره بأطواره  ،وكيف سهل خروجه  ،وكيف حنن عليه أبويه وكافليه ،وكيف جعل
الرحيم ي قلوهم الشفقة عليه  ،وكيف لطف ي تغذيته ي أطواره وبعد خروجه :
[ السجدة . ] ٠ – 6 /

فهذا حنانه  ي اآدمي وغره من احيوان.
فـإن كــان هــذا امولــود قـد ســبق لــه القضــاء باهدايــة  ،وفقـه الكــريم لإيــان والعمــل الصــالح ،

فاتصــل لــه احنــان أولــه بــآخره  ،فســعد ي الــدنيا واآخــرة :
[ النحل . ] 9٠ /

 التعبد ه  باسمه الودود :

اه هوالغفورالودود،الكريم الرحيم،الذي م َن عى ميع خلوقاته بالنعم الظاهرةوالباطنة.

فاشكر ربك الودود عى نعمه وآائه  ،واعتذر إليه من التقصر عا يستحقه من الشكر.

وترــع إى مــواك أن يتــواك ي ميــع أمــورك  ،واســأله أن يعينــك عــى ذكــره  ،وشــكره ،

وحســن عبادت ــه  ،وأن يتحم ــل عن ــك م ــا عجــز عن ــه ش ــكرك  ،وأن يص ــفح ع ــن تقص ــرك ي أداء

واجباتــه وحقوقــه  ،وقــل ص ـادق ًا :
[ اأنبياء . ] 8٠ /

واســتغفر ربــك مــن كــل مــا تعلمــه ومــا ا تعلمــه مــن الــذنوب  ،فإنــه غفــور ودود  ،وقــل منكرـ ًا :
[اأعراف. ]١٠/
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واعلــم أن زبــدة اإيــان واليقــن حســن الظــن بــاه  ،فأحسـن الظــن بربــك ي ميــع أحوالــك ،

فمن أحسن الظن بربه أحبه  ،وقىـ حوائجـه ؛ أنـه الكـريم الـذي ا يـرد سـائ ً
ا  ،وا ي ـخيب

مؤم ً
ا أبد ًا.

فكن مع مواك الكريم بالذكر والعمل الصالح ما حييت  ،يعطيك من خزائنـه مـا تريـد  ،فمـن

كان ه كان اه له ومعه ي كل حال .

عن أي هريرة  قال  :قال رسول اه ﷺ « :يقول اه ع َز وج َل  :أنا عند ظ ِن عبدي ي ،

و أ ن ا م ع ه إ ذ ا ذ ك ر ي  ،ف إ ن ذ ك ر ي ي ن ف س ه ذك ر ت ه ي ن ف ي  ،و إ ن ذ ك ر ي ي م إ ذ ك ر ت ه ي
ي ذراع ًا تق َربت إليه
مإ خر منهم  ،وإن تق َرب إ َ
ي بشر تق َربت إليه ذراع ًا  ،وإن تق َرب إ َ

باع ًا  ،وإن أتاي يمي أتيته هرول ًة » متفق عليه( . ) ٢

فهو سبحانه الكريم الباسط يديه بالعطايا ي الشدة والرخاء  ،والعطـاء أحـب إليـه مـن امنـع ،

والعفــو أحــب إليــه مــن اانتقــام ،والرمــة أحــب إليــه مــن العقوبــة  ،واإحســان أحــب إليــه مــن

العدل.

وهذا هو امثل اأعى الذي اختص اه به عى الكال  ، فخذ منه بقدر ما تستطيع  ،فإن

اه حب من عبده أن يتصف بصفاته التي تليق به  ،وهذا أعلنها ونرـها ي كتابـه :
[ طه . ] 8 /

فسبحان املك احق  ،الذي لـه اأسـاء احسـنى  ،والصـفات العـى :
[ الروم . ] ١٠ /

واعلم أن امودة وامحبة من العبد لربه تستبن بحسن اموافقة والطاعة مواه ،ودوام ذكره ،

وشكره  ،وحسن عبادته  ،وامسارعة إى ما حبه ويرضاه  ،وحبة تاوة كتابه  ،وحبة كل ما
حب ربه من اأقوال واأعال وغرها ،فكن ذلك امحب رمك اه :

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٠٤٠5واللفظ له  ،ومسلم برقم (. )١6٠5
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[ فاطر . ] ٠ /

ومن دائل حب العبد ه :حب الرسول ﷺ  ،واتباع سنته  ،وحسن ااقتداء بـه :

[آلعمران.]٠٢/

ومن عامات حـب اه  :تـرك الشـكوى إى غـره  ،وكـتان مـا حكـم بـه عليـك مـن الضـيق والشـدة ،

وتفـ ـ ـ ـ ــويض اأمـ ـ ـ ـ ــر إليـ ـ ـ ـ ــه وح ـ ـ ـ ـ ـده:
[يوسف.]86/

ومــن دائــل حــب اه  : عــدم اإقبــال عــى الــدنيا ،وتقــديم أمــور اآخــرة عــى أمــور الــدنيا:

[ فاطر . ] 5 /

ومــن عامــات حــب اه  : اإحســان إى النــاس ابتغــاء وجــه اه  ،واجهــاد ي ســبيل اه  ،وبــذل

امــال والــنفس ي ســبيله  ،وامســارعة إليــه بصــالح اأعــال ابتغــاء مرضــاته :
[طه.]8٤/

وم ــن عام ــات ح ــب العب ــد لرب ــه  :ح ــب التع ــرف ع ــى أس ــائه وص ــفاته  ،والعم ــل بر ــعه ،

والــدعوة إليــه  ،وتعلــيم أحكــام دينــه  ،ولــزوم هــذا الطريــق حتــى امــوت :

[يوسف.]٢٠8/

ومن عامات حب العبد لربه  :كثرة ذكره  ،وكثرة التفكر ي عجائب خلوقاته  ،وتدبر معاي

كتابه  ،وحسن الثناء عليه  ،وطول القيام بالليل ي مناجاته :

[ السجدة . ] ٢٠ – ٢5 /

ومن عامات حب العبد مواه  :صدق اانقطاع إليه ي كل حال ،وسبق النظر إليه عند كل

حادثة ،واأنس به ،والطمأنينة بذكره ،وحسن اأدب واافتقار بن يديه ،وتسليم القلب

والبدن إليه بحسن السمع والطاعة له:

٢٠5٠

[ املك . ] ٢١ /

واعلم أن حبة اه تنال برك امناهي أكثر من مناها من اأعال الصاحة.
فــاأعال الصــاحة يعملهــا الب ـ ـ ّر والفــاجر ،والكــف عــن امنــاهي وامعــاي ا يكــون إا مــن

صدِ يق رباي.

فتقرب إى ربك بفعل اأوامر  ،واجتنـاب امنـاهي :
َ

[ الفرقان . ] 58 /
[ آل عمران .] 5٠ /
[ آل عمران . ] 8 /

[ احر . ] ٢٠ /

« ال َله َم أنت ر ِي  ،ا إله إ َا أنـت  ،خلقتنـي وأنـا عبـدك  ،وأنـا عـى عهـدك ووعـدك مـا اسـتطعت  ،أعـوذ

ـي  ،وأبــوء لــك بــذنبي فــاغفر ي فإ َنــه ا يغفــر الــذنوب إ َا
بـك مــن ِ
ر مــا صــنعت  ،أبــوء لــك بنعمتــك ع َ

أنت» أخرجه البخاري(.)٢

اللهم يا غفور يا ودود  ،يـا ذا العـزة واجـروت  ،يـا بـديع السـموات واأرض  ،نسـألك رمـة

تغنينـا هـا عـن رمـة مــن سـواك  ،وعافيـة نقـوى هـا عــى طاعتـك  ،وعبـادة نسـتحق هـا جزيــل
مثوبتك .

اللهم ارمنا برك امعاي أبـد ًا مـا أبقيتنـا  ،وارمنـا أن نتكلـف مـاا يعنينـا  ،وارزقنـا حسـن
النظر والعمل فيا يرضيك عنا  ،يا أرحم الرامن .

( )٢أخرجه البخاري برقم ( .)6٠٠6

٢٠58

ال ـبـ ـ ــر
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــال اه تع ـ ـ ـ ـ ـ ــاى:
[ الطور . ] ١8 – ١6 /

اه تبــارك وتعــاى هــو الب ـ ّر الواســع اخــر والفضــل ،البــار عبــاده بــا يــنفعهم ويصــلحهم ،الصــادق ي
أخب ــاره ووع ــده ووعي ــده ،امحس ــن إى خلق ــه ،ال ــرحيم ه ــم ،ال ــودود ه ــم ،امك ــرم ه ــم ب ــأنواع

الكرامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات:

[اإراء. ]٠٠/

وهــو ســبحانه الب ـ ّـر اللطيــف بعبــاده ،الــذي عــم بــره ميــع خلقــه ،ووســعهم برزقــه وإحســانه،
الغني الذي يملك خزائن الر كلها.

وهــو ســبحانه الب ـ ّـر الــرحيم بعبــاده  ،امحســن إلــيهم بكــل نعمــة  ،الــذي عــم ميــع خلقــه بعطائــه  ،الب ـ ّـر
بامحس ــن بمض ــاعفة الث ــواب ل ــه  ،البـ ـ ّـر بامي ــء بالص ــفح والتج ــاوز عن ــه :
[احج.]65/

وهو سبحانه الب ّـر الرفيـق بعبـاده ،الـذي يريـد هـم اليرـ وا يريـد هـم العرـ ،وا يكلفهـم مـن
العمــل مــا ا يطيقــون ،العفــو الــذي يعفــو عــن ســيئات العبــاد ،الكــريم الــذي جــزهم باحســنة
٢٠59

عرـ ـ أمثاه ــا  ،إى أض ــعاف مض ــاعفة ،وا ج ــزهم بالس ــيئة إا واح ــدة يمحوه ــا بالتوب ــة أو

برمته.

فسبحان الب ّـر الرحيم الذي يفرح بتوبة عبده ،ويعطي اأجر اجزيل عى العمل القليل:
[ اأنعام . ] ٢6٠ /

واه  ه ــو البـ ـ ّـر اح ــق بعب ــاده  ،ال ــذي يوس ــعهم خ ــر ًا وكرمـ ـ ًا  ،وفضـ ـ ً
ا وإحس ــان ًا  ،وم ــد ًا

وش ـ ــكر ًا  ،ومغف ـ ــرة وعف ـ ــو ًا  ،ورم ـ ــة وود ًا :

[النحل.]5٠-5١/

ومن هذه صفاته وأفعاله  ،وهذا بره بعباده  ،أيليق باإنسان أن يعصيه،وخالف أمره من بن خلقه :
[اانفطار.]8–6/

واه ب ّر رحيم بعباده  ،يدعو من عصاه  ،ويتودد إليه أن يتوب إليه ،ويذ ِكره وير ِغبـه بـالرجوع إليـه
مه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ذنب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه :

[امائدة.]٠٤/

والعب ــد امس ــلم بـ ـ ّر برب ــه ي ــؤمن ب ــه  ،وحم ــده ويش ــكره  ،ويس ــارع ي مرض ــاته  ،وجتن ــب م ــا

يكره ـ ـ ـ ـ ــه  ،ويراق ـ ـ ـ ـ ــب أم ـ ـ ـ ـ ــره ليطيع ـ ـ ـ ـ ــه :
[ امجادلة . ] ١١ /

ويتــذلل لعظمــة ربــه  ،ويتصــاغر لكريائــه  ،ويســبح بحمــده  ،ويــؤدي إليــه حقــه :
[ الشورى . ] ٢٠ /

فسبحان البـ ّر الكريم الرحيم الذي عم الكائنات كلها بره وإحسانه  ،وفضله وعطائه.

فهــو م ـ ـوي الــنعم ..دافــع الــنقم ..واســع العطــاء..دائــم اإحســان ..لــيس لــره حــد ..ولــيس لكرمــه
مق ــدار..ذو الك ــرم الواس ــع ،ومعط ــي العط ــاء اجزي ــل:
٢٠6٠

[اجمعة. ]٤/

واعلم رمك اه أن بر اه بخلقه نوعان :
اأول :بر عام وسع اخلق كلهم من بني آدم وغرهم  ،بـا قسـم هـم الكـريم مـن اأرزاق والـنعم

والعطايا.

فمنـه  نعمـة اإجـاد  ،ونعمـة اإعـداد  ،ونعمـة اإمــداد  ،ونعمـة اهدايـة العامــة :
[ هود . ] 6 /

الثاي  :بر خاص  ،وهو هداية الكريم  من شاء من خلقه هذا الدين القيم  ،وتوفيقهم
لطاع ـ ـ ـ ـ ــة رب الع ـ ـ ـ ـ ــامن :

[ احجرات . ] ٢٠ /

وبر اه بعباده امؤمنن ا يمكن عده  ،وا إحصاؤه  ،وا حره .
فهو املـك احـق الـذي ابتـدأ اخلـق بجـوده ،وجـاد عـى عبـاده بفضـله  ،وأحسـن إلـيهم بفعلـه

وتقديره وتدبره  ،وأوصل إليهم الر واخر ي كل مكان وزمان.

هو الر الكريم الذي خلق فسوى  ،وقدر فهدى  ،وأعطى الغناء  ،وفتح الثراء  ،وأسبغ
النعاء ،وأجزل امواهب ،وير اأرزاق  ،وأجاب الدعاء  ،وع َلم اإنسان ما م يعلم :
[ اأنعام . ] ٢٠١ /

ه ـ ــو ال ـ ــر ال ـ ــرحيم الك ـ ــريم الفي ـ ــاض ب ـ ــاخر ،ال ـ ــذي يعط ـ ــي ويغن ـ ــي ويث ـ ــري وا ت ـ ــنقص خزائن ـ ــه:
[يونس. ]68/

وهــو الــر النصــر  ،مــاذ امســتجر  ،وجــابر الكســر  ،وشــاي امــريض  ،وراحــم امســكن ،

ومع ــن امس ــتعن  ،ومغن ــي الفق ــر  ،ا إل ــه غ ــره  ،وا رب س ــواه :
[ يونس . ] 6٠ /

٢٠6٢

فسبحان املك القادر عى كل يء ،الذي إليه امنتهى ،وإليه امرجع وامآب ،وإليه امفـزع

واملجــأ ي الشــدائد واأهــوال ،الــذي يتكــرم بالعطيــات ،ويــدفع الكرهــات ،ويفــرج الكــرب
وامتعر ـ ـ ــات :
[ غافر . ] 65 /

أوض ـ ــح  ب ـ ــراهن اه ـ ــدى  ،وأب ـ ــان آث ـ ــار اليق ـ ــن  ،وأعل ـ ــن ش ـ ــواهد التوحي ـ ــد ي امل ـ ــك
واملكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت:

[ اأعراف .] ٢85 /

فسـبحان الــر الكـريم الــذي ب َـن احــق ي كـل يء  ،وسـ َـهل العمـل بــه  ،والـدعوة إليــه  ،وب ّي ـن الســبل
التي يستحق ها العبد امزيـد مـن التكـريم:
[طه. ]٠5/

وهو العليم وحده بمضمرات القلوب  ،اخبر بمحجوبات الغيوب  ،امطلع عى خفيات

اأرار واأوهام :

[السجدة .]6/

فســبحان اه كــم مــن كــافر ومرــك ومنــافق ،وكــم مــن ظــام وفاســق وكــاذب ،م ينهــه عقلــه ،وم

تؤثر فيه نعم ربه ،فعى ربه ،وأطاع هواه ،واستعمل نعمه ي معصيته.

واه الــر الــرحيم يشــاهد ذلــك كلـه ويعلمــه  ،ثــم أنــزل بــه الكــريم بــره وفضــله  ،ومـ َن عليــه برمتــه ،

فأذهــب عنــه الســوء والشــك والريــب  ،وأذهــب وحشــته  ،وس ـ َكن اضــطرابه  ،وتــاب عليــه  ،وقـ َـوم

اعوجاج ـ ــه :

[النساء.]١8-١٠/

ثــم بـ ّـوأه الك ـريم كنفــه  ،وآواه إى ظلــه  ،وتلقــاه برمتــه  ،فأقامــه وأصــلحه :
[ غافر . ] 6٢ /

ثم فتح له أبواب فضله ،وفتح له أبواب عبادتـه ،وألبسـه لبـاس التقـوى ،ثـم نرـ لـه ثـوب الثنـاء

بــن اخلــق ،فصــار بــن النــاس ميــد ااســم والــذكر والفع ـل:
٢٠6١

[ مريم . ] 96 /

فسبحان الرب البـ ّر احق  ،الذي يكرم خلقه  ،وحسـن إلـيهم ي كـل وقـت  ،وحـب الب ـر  ،وحـب

أهــل البـ ـر  ،وحــب أعــال البـ ـر  ،وجــازي عليهــا باهــدى والفــاح  ،والرفعــة ي الــدنيا واآخــرة :
[ العنكبوت . ] 69 /

فجاهــد نفســك رمــك اه عــى ميــع أنــواع الــر  ،تنــال ميــع أنــواع الثــواب:
[آل عمران. ]9١/

واعلم أن البـر اسم جامع للخرات كلها  ،وا ينال العبد بر اه تعاى إا باتباع ما يفي إى بره

ومرضاته ورمته  ،وذلك بااستقامة عى طاعته وعبادته،وبذل كل حبوب ي سبيل مرضاته : 

[البقرة. ]٢٠٠/

ثــم اعلــم أن الكفــار يــأكلون مــن رزق الكــريم ي الــدنيا ،ويتمتعــون بــه ي الــدنيا قلــياً ،ثــم
يســاقون إى النــار يــوم القيامــة فانتبــه:

[ آل عمران . ] ٢9٠ – ٢96 /

أمــا امؤمنــون بــاه امتقــون لــه  ،فلهــم مــع عــز الــدنيا جنــات ي اآخــرة  ،نــزاً مــن الــر الكــريم

ـرت أقـواهم وأفعـاهم ،فأثـاهم الـر
لعباده اأبرار ،الذين ب ّرت قلوهم بالتوحيـد واإيـان ،ف ّ
ا  ،وفــوز ًا دائ ـ ً
الــرحيم مــن بــره أجــر ًا عظــي ً
ا:

[ امطففن . ] ١6 – ١١ /

وكت ــاب ه ــؤاء اأب ــرار ي أع ــى مك ــان ،وه ــم ي أع ــى اجن ــة ،وكت ــاهم يش ــهده امقرب ــون م ــن

امائك ـ ــة واأنبي ـ ــاء واأب ـ ــرار:

٢٠6٠

[امطففن. ]١٢–٢8/

ومـا حصــل هـم ي الــدنيا مـن الشــدة والعنــاء  ،فهـو بالنســبة إى النعـيم امقــيم ي اآخـرة نــزر يســر،
وهـ ـ ـ ـ ــو منحـ ـ ـ ـ ــة ي صـ ـ ـ ـ ــورة حنـ ـ ـ ـ ــة:

[ آل عمران . ] ٢98 /

فلله ماذا ينتظـر هـؤاء اأبـرار مـن النعـيم والبهجـة والرـور :
[ السجدة . ] ٢٠ /

 التعبد ه  باسمه الب ـر :

اعل ــم وفق ــك اه أع ــال الب ـ ـر أن أوائ ــل الب ـ ـر أداء الف ــرائض  ،واجتن ــاب امحرم ــات  ،واأب ــرار م ــن

اخل ــق ه ــم امؤمن ــون الص ــادقون ي الق ــول والعم ــل ،وبالتوس ــع ي أع ــال ال ــر  ،وامس ــابقة إى

اخرات  ،يصعد اأبرار إى درجة امقـربن مـن اه:
[الواقعة. ]٢١–٢٠/

فعليــك بتحــري الصــدق ي اأحــوال واأقــوال واأفعــال  ،ظاهرهــا وباطنهــا ،والتمييــز بــن مــا

يكون حسن ًا وما هـو أحسـن  ،وبـن مـا يكـون بـر ًا ومـا يكـون إثـ ً
ا  ،ثـم فعـل الـر واأحسـن مـا
حبه اه ويرضاه.

عــن النــواس بــن ســمعان اأنصــاري  قــال :ســألت رســول اه ﷺ عــن الــر واإثــم؟ فقــال  « :الــر

حسن اخـلق  ،واإثم ما حاك ي صدرك  ،وكرهت أن ي َطلع عليه النَاس » أخرجه مسلم (.)٢

واعلم أن التعبد ه هذا ااسم الكريم يدور عى حسن الثنـاء عـى امـوى  ،وتـذكر اآاء ،

والتعــرف عــى مواقــع الــنعاء  ،والعلــم بمســالك بــره وجــوده ي ملكوتــه :

[ حمد . ] ٢9 /

ـر العظـيم العمـل  ،وأوف لـه بالعهـد  ،وخصـه باحـب والـود  ،وأكثـر لـه مـن احمــد
فـأخلص لربـك ال ّ
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١55٠

٢٠6٤

والش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكر :

[البينة. ]5/

ثم استعمل نفسك ي كل عمل حبه اه ويرضاه فيا بينك وبينه ،وفيا بينك وبن خلقه.
وبر والديك بأحسن ما ملك من اخلق وامال واجاه :

[ اإراء .] ١5 –١٠ /

وبر أهلك وعشرتك وأقاربك با بـ ّرك اه بـه  ،وأعطـاك منـه  ،وأنفـق مـا خ َولـك مـن فضـله ،

يـ ـ ـخلف اه عليـ ــك خـ ــر ًا منـ ــه:
[سبأ.] ٠9/

واعلم أن أعظم الر معرفة من خلقك  ،ومعرفة ما حب  ،والعمل بمقتىـ ذلـك  ،والـدعوة

إليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه :

[ فصلت . ] ٠٠ /

وغض البر ،واكظم الغيظ ،واصر عى أذى الناس ،واعرض عن كل جاهل  ،وأحسن إى كل
ميء إليك  ،تكسب مودته  ،ويندفع عنك ره:
[فصلت. ]٠5–٠٤/

واصفح الصفح اجميل عن كل من أساء إليك  ،وأقل عثرات الناس  ،واسدل السر عى زاهم ،
وط ِيب قلوهم بالر واجود وحسن اخلق حبك اه والناس  ،وتـحل عقدة عداوهم :
[اأعراف.]١٠٠–٢99/

وذ ِك ـر العبــاد بــاه وأســائه وصــفاته وآائــه ونعمــه  ،فــأكثر مــن يعص ـيه ا يعرفــه :
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[ اأعراف.] ١٠١-١٠٢/

واسأل اه خلص ًا  ،وترع إليه باكيـ ًا  ،أن ي ـحلل سـخيمة قلبـك  ،ويزيـل عنـه كـل مـا يفسـده مـن

غل وغش  ،وحسد وكر  ،ورياء وكذب .

ثم يملؤه بالتوحيد واإيان والتقوى ،وحاسن اأقـوال واأعـال واأخـاق:
[ اجمعة . ] ٤ /

وعن النعان بن بشر  أن النبي ﷺ قال « :أا وإ َن ي اجسد مضغ ًة إذا صلحت صلح اجسد
كله  ،وإذا فسدت فسد اجسد كله  ،أا وهي القلب »

متفق عليه

(.)٢

[ آل عمران . ] ٢9٠ /
[ التحريم . ] 8 /

« ال َله َم اجعل ى قلبى نور ًا  ،وى برى نور ًا  ،وى سمعى نور ًا  ،وعن يمينى نور ًا  ،وعن

يسارى نور ًا،وفوقى نور ًا،وحتى نور ًا،وأمامى نور ًا،وخلفى نور ًا،وع ِظم ى نور ًا»أخرجه مسلم(.)١

اللهم يا ب ّر يا رحيم  ،يا غني يا كريم  ،يا من يسمع كامنا  ،ويرى مكاننا  ،ويعلم رنا
ونجوانا  ،وا خفى عليه يء من أمرنا .

نسألك أن تكفينا بحالك عن حرامك  ،وبطاعتك عن معصيتك  ،وبفضلك عمن سواك ،
أنت ولينا فاغفر لنا وارمنا  ،يا أرحم الرامن .

( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ، )5١ومسلم برقم (. )٢599
( )١أخرجه مسلم برقم (. )١٠١٠
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الرؤوف
ق ــال اه تع ــاى:
[البقرة.]١٠٠/

اه  هــو الــرؤوف احــق بعبــاده ،فــا أحــد أرأف منــه ،والــرؤوف الــرحيم الــذي يــرى عجــز العبــاد
وضـ ــعفهم وتقصـ ــرهم  ،فـ ــرمهم ويضـ ــاعف أجـ ــورهم ،ويـ ــرى جـ ــرأهم عـ ــى امعـ ــاي فـ ــا

يعاجلهم بالعقوبة وهو القادر ،بـل يمهلهـم ويبسـط هـم نعمـه لعلهـم يتوبـون:
[ احج . ] 65 /

وهو سبحانه الرؤوف الذي يفرح بتوبة التائبن أشد الفـرح ،ولشـدة حبـه لعبـاده الـذين عصـوه يـر ِغبهم ي

التوب ـ ــة  ،وي ـ ــذ ِكرهم بأن ـ ــه الغف ـ ــور ال ـ ــرحيم:
[امائدة. ]٠٤/

ولشــدة رأفتــه ورمتــه بعبــاده يــأمرهم أمــر ًا جازم ـ ًا بالتوبــة مــن كــل ذنــب  ،ي كــل وقــت ؛ أنــه
يري ـ ــد ه ـ ــم اخ ـ ــر والف ـ ــاح:

[ النور . ] ٠٢ /

وهو سبحانه الرؤوف بجميع اخلق  ،با ير هم من اأرزاق  ،وفتح هم سبل امعاش ي هذه

احياة :

[ النحل . ] ٢٠ /

٢٠6٠

وير هم سبلها ،ور َغبهم فيها  ،وأثاهم عليها،
ومن رأفته بعباده أن َبن هم طرق اخر والفاح َ ،
وحذرهم من سبل الغي والفساد ؛ ليسلموا من العقوبات :
[ آل عمران . ] ٠٠ /

وم ــن رأف ــة اه بالن ــاس م ــا فتح ــه ه ــم م ــن أب ــواب ال ــرزق ي اأرض:
[ املك . ] ٢5 /

وم ــن رأفت ــه  بعب ــاده أن س ــخر ه ــم اأنع ــام يركبوه ــا ،وي ــأكلون حومه ــا ،وير ــبون ألباه ــا،
ويلبس ــون أوباره ــا:

[النحل. ] ٠–5/

وم ــن رأفت ــه ومنت ــه ورمت ــه ب الن ــاس ي ه ــذا الزم ــان م ــا يرـ ـ ه ــم م ــن امراك ــب امرح ــة

اجميلة كالسيارات ،والقطارات،والطائرات ،والسفن وغرها:
[ النحل . ] 8 /

فسـبحان املـك الـرؤوف احـق  ،الــذي عـم برأفتـه عمـوم خلقــه ي الـدنيا ،وخـص هـا أوليــاءه

ي اآخرة.

وأرسل إليهم الرسل ،وأنزل عليهم الكتب ،وخص هذه اأمة بأفضل رسله  ،الذي مع

حاسن اأخاق ،وأنزل عليه أحسن كتاب ،ورع له وأمته أحسن دين:
[ التوبة . ] ٢١8 /

ف ــا أعظ ــم إش ــفاقه ﷺ ع ــى الكف ــار م ــن أج ــل إعراض ــهم ،وم ــا أش ــد رأفت ــه ورمت ـ ـه

بامؤمنن  ،واخلق أمعن .

واه  رؤوف رح ــيم بعب ــاده ام ــؤمنن ،أدخله ــم ي رمت ــه ،وأع ــاهم ع ــى طاعت ــه ،وه ــو
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الكــريم الــذي يضــاعف أجــورهم ،ويغفــر ذنــوهم ،ويتجــاوز عــن ســيئاهم وتقصــرهم :

[ النساء . ] ٤٠ /

فســبحان املــك احــق  ،الــذي أنــزل عــى عبــاده احــق ؛ ليخــرج النــاس مــن ظلــات الكفــر
والر ـ ـ ـ ــك إى ن ـ ـ ـ ــور التوحي ـ ـ ـ ــد واإي ـ ـ ـ ــان:

[ احديد . ] 9 /

واعلم أن اه رؤوف بالعباد ،يصر عى من كفر به وعصاه  ،وا يعاجله بالعقوبة؛ لعله يتوب

إليه:

[النساء.]٢٢٠/

وما عمل عامل بمعصية اه إا استأذن سقفه من الساء أن يسقط عليه ،واستأذن موضعه

من اأرض أن خسف به ،ولكن الرؤوف الرحيم يمهله لعله يتذكر وينيب ويتوب:

[ النحل . ] ٤٠ – ٤5 /

فسبحان املك الرؤوف الرحيم  ،الذي برأفته ورمته جعل عبده امـذنب أوابـ ًا إليـه  ،متوجعـ ًا

من ذنوبه ،وبرأفته ورمته أوجع قلبه بمعصيته  ،وأحزن نفسه عى إتياها اإثم  ،مـع علمـه بـا

كتب ــه علي ــه ي الل ــوح امحف ــوظ  ،وعلم ــه بض ــعفه وم ــا يق ـاي من ــه ،وم ــا ينازع ــه م ــن الش ــهوات
والشبهات عن طاعة ربه ومواه.

فالعبد بن هذه النوازع  ،والفتن  ،والغفلة  ،موضع للرأفـة والرمـة  ،وأن يشـفق حالـه  ،ويـرحم مـن

أجلها من ربه الرؤوف الرحيم:

[ البقرة . ] ٢٤٠ /

فا إله إا اه ما أعظم رمته بخلقه ،وما أعظم رأفته هم ،وما أعظم إحسانه إليهم:
[اأنعام. ]5٤/

أفا يستحي الكافر والفاسق من ربه الرؤوف الرحيم  ،الذي نعمه عليه كثرة متوالية  ،وهو مكب
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عى إجرامه ،ومبارز لربه اجبار السميع البصر بمعاصيه:
[ املك . ] ٢8 –٢6 /

 التعبد ه  باسمه الرؤوف :

اعلــم وفقــك اه مــا يرضــيه أن اه رؤوف بالعبــاد ،وأنــه ا يوجــب لــك رمتــه ورأفتــه عــى

الكال إا بالعلم به  ،والتطهر له  ،والعمل بـا حبـه ويرضـاه  ،وعـى قـدر ارتقائـك ي التعبـد

له بمقتى أسائه وصفاته  ،عى طريقة رسوله ﷺ  ،يكون قربك منه.

وعـى قـدر قربــك منــه تكــون عنايتــه بـك ،وعطفــه عليــك ،ولطفــه ورمتــه بــك:
[ العنكبوت . ] 69 /

فاذ كره يذكرك ،واعبده بمقتى أسائه وصفاته حبـك ،وكـن لـه يكـن لـك ،والـبس لـه لبـاس
التقوى  ،تظفر بكل ما حب ي الدنيا واآخرة.

عن أي هريرة  قال  :قال رسول اه ﷺ  « :يقـول اه ع َـز وج َـل  :أنـا عنـد ظـ ِن عبـدى بـى وأنـا معـه

حــن يــذكرنى  ،إن ذكــري ي نفســه ذكرتــه ي نفي ـ  ،وإن ذكــري ي مــإ ذكرتــه ي مــإ هــم خــر

ي ذراعـ ًا تق َربــت منــه باعـ ًا  ،وإن أتــاي
مــنهم  ،وإن تقـ َـرب منِــي شــر ًا تق َربــت إليــه ذراعـ ًا  ،وإن تقـ َـرب إ َ

يمي أتيته هرول ًة » متفق عليه (.)٢

واعلــم أن اه لعظــيم رأفتــه ورمتــه بعبــاده ا يعــذب إا مــن أبــى عليــه  ،وأعــرض عنــه  ،وعمــل بــا

يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخطه  ،وأر ع ـ ـ ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك:

[حمد. ]١8/

فاحــذر أن تعصــيه بنعمــه ،ولــاهره ب ـالفواحش وهــو يــراك ،فــإن عفــوه كــريم ،وأخ ـذه ألــيم شــديد :
ﰀ

[احجر.]5٠ – ٤9/

ومن رمة اه بعباده ورأفته هم  ،أنه يذودهم عـن مراتـع اهلكـات  ،ويمـنعهم مـوارد الشـهوات ،
( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٠٤٠5واللفظ له ،ومسلم برقم (. )١6٠5

٢٠٠٠

وحميهم من جالس الغفات  ،فمتى أصاهم نصيبهم من كتاب سبق ي القدر أقـال عثـراهم ،

ونبههم من سنة غفاهم  ،فانتبه لنفسك  ،واعلـم أن كـل يء بقـدر  ،وتـب إى ربـك واسـتغفره ،
تن ـ ـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـ ـ ـ ـ ــره وإحس ـ ـ ـ ـ ـ ــانه :

[اأعراف. ] ١٠٢ /

واه  حكــيم علــيم  ،ربــا رأف بعبــاده ورمهــم بــا يكــون ي الظــاهر مــن القــبض عــنهم ،

وامنــع هــم ونح ــو ذلــك مــا يش ــغلهم عنــه  ،وينس ـيهم إي ــاه  ،مــن كثــرة اأم ــوال التــي تش ــغل

امخلــوق عــن اخــالق إا مــن عصــم اه :

[امؤمنون. ]56–55/

فسبحانه ما أحكمه ي تدبره ،فكم من عبد فقر يرمه اخلق ما به من الفاقة والراء
وهو بغاية الرمة ،تغبطه امائكة ي حالته ،وأبناء جنسه عنه غافلون:
[ غافر. ]٢٤ – ٢٠/

[ احر . ] ٢٠ /

« ال َله َم إ ِي ظلمت نفي ظل ً
ا كبر ًا  ،وا يغفر الذنوب إ َا أنت  ،فاغفر ي مغفر ًة من عندك

الرحيم » متفق عليه (.)٢
وارمني  ،إنَك أنت الغفور َ

اللهم إنا نسألك أن تدخلنا ي رمتك،وتقي آجالنا ي طاعتك  ،وتشغل ألسنتنا بـذكرك ،

وتسـتعمل جوارحنــا ي عبادتــك  ،يــا رؤوفـ ًا بالعبــاد  ،اللهــم إنــا نسـألك صــدق التوكــل عليــك ،
وحسن الظن بك  ،ودوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك  ،يا أرحم الرامن .

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( ،)8٠٤ومسلم برقم ( )١٠٠5واللفظ له.

٢٠٠٢

القريب
قـ ــال اه تعـ ــاى:

[ البقرة .] ٢86 /

اه  ه ــو القري ــب اح ــق م ــن مي ــع خليقت ــه  ،وه ــو أق ــرب إى امخل ــوق م ــن نفس ــه  ،وم ــن
جـرى الـروح فيـه:
[ ق . ] ٢6 /

وهــو ســبحانه القريــب الــذي يــرى ميــع خلوقاتــه ي الســاء واأرض ،ويســمع دعــاء مــن

دعاه ،وجيب دعوة الداعي ،القريب من كـل مـتكلم ،الـذي يسـمع كـل مـا ينطـق بـه ،ويعلـم مـا
ي قلبـ ــه قبـ ــل أن ينطـ ــق بـ ــه  ،ا إلـ ــه إا هـ ــو :

[ الشورى . ] ٢٢ /

وهو سبحانه القريب اللطيف  ،الذي يرى ويسمع دبيب النملة السوداء  ،عى الصخرة

الصاء  ،ي الليلة الظلاء  ،ا إله غره  ،وا رب سواه  ،وا هادي إا هو :
[ سبأ . ] 5٠ - ٤9 /

وقرب اه  من خلقه نوعان :

اأول :قرب عام من كل خلوق ي ملكوته بعلمه به ،ومشاهدته له ،وإحاطتـه بـه ،ومراقبتـه لـه ،فـا

خف ـ ـ ــى علي ـ ـ ــه مثق ـ ـ ــال ذرة من ـ ـ ــه :

٢٠٠١

[ ق . ] ٢6 /

والثــاي :قــرب خــاص مــن عابديــه وســائليه وجيبيــه  ،ومــن آثــاره :لطفــه بعبــده  ،وعنايتــه بــه،
وإجابة دعوته.

وهو سبحانه القريب امجيب لكل من دعاه  ،من كانوا  ،وأينا كانوا  ،وعى أي حال كانوا :
[البقرة.]٢86/

وهو سبحانه القريب امجيب من أخلص له العبادة ،ورغب إليه ي التوبة  ،وهو سبحانه

العي اأعى  ،الذي استوى عى عرشه  ،امحيط بكل ذرة ي ملكه  ،القريب من كل

خلوق ي ملكوته :

[يونس.]6٢/

فسبحان املك احق ،العزيز اجبار ،الغني الكريم ،الذي ينزل كـل ليلـة إى السـاء الـدنيا إكرامـ ًا
أهـ ـ ــل طاعتـ ـ ــه ،وحب ـ ـ ـ ًا هـ ـ ــم ،وحنن ـ ـ ـ ًا إلـ ـ ــيهم :
[احديد.]9/

السـاء الــدنيا
وعـن أي هريـرة  قــال  :قـال رســول اه ﷺ  « :ينـزل ربنــا تبـارك وتعــاى ك َـل ليلــة إى َ
حن يبقى ثلث ال َليل اآخر  ،يقول  :من يدعوي فأستجيب له ،مـن يسـألني فأعطيـه  ،مـن يسـتغفري

فأغفر له » متفق عليه (.)٢

واعلم أن من أنار اه قلبه باإيان  ،وأزال احجب عن بره وبصرته  ،سا بقلبه وعقله إى

املكوت العظيم  ،فرأى صمود امخلوقات إى رها  ،وسمع امخلوقات كلها ها زجل

بالتسبيح  ،وأصوات خطب بالتوحيد ،وشاهد استسام امـلك واملكوت لذي العزة والكرياء
واجروت :

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٢٢٤5واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٠58

٢٠٠٠

ﯜ

[النحل.]5٠-٤8/

واعلم أنه عى قدر القرب من اهادي سبحانه  ،وصدق اافتقار إى الغني  ،وذل اانكسار بن
يدي املك ،يكون قدر العطاء  ،وحسن الثناء :

[النحل. ] 9٠/

فــا إل ــه إا اه  ،م ــن ص ــعد بقلب ــه  ،ونظ ــر ي املك ــوت  ،رأى ملك ـ ًا عظ ــي ً
ا  ،وص ــنع ًا ب ــديع ًا،
وخلق ـ ـ ًا كثـ ــر ًا ،يـ ــراه البر ـ ـ  ،وتشـ ــهد بـ ــه البصـ ــرة :
[يس.]8٠/

فكيــف لــو وصــل بلبــه إى مــن لــيس دونــه مقصــد  ،وا وراءه منتهــى  ،وصــعد إى احــق مــن أســائه

وصفاته وأفعاله .

املك احق امبن  ،والرب العي العظيم  ،والغني القوي العزيز  ،والعفو الغفور الرحيم  ،واحي

القيوم الكريم  ،والكبر اجبار امتكر  ،الذي له ميع اأساء احسنى  ،والصفات العى  ،وامثل
اأعى :

[ احر. ]١٤ –١١/

وكلا قربت أها امؤمن منه قويت دالة الدالن عليه  ،وكثرت إشارات امشرين إليه:

[ اأنعام . ] ٢9 /

فا أعظم كرامة من وصل إى ربه العظيم وانتهى إليه،وشاهده بأسائه احسنى ،وصفاته العى ،

ورآه يفعل ما يشاء  ،وحكم ما يريد  ،خلق ويرزق  ،ويكرم وهن  ،ويأمر وينهى  ،وحيي

ويميت  ،ويعطي ويمنع :

٢٠٠٤

[اأنعام.]٢٠٠-٢٠١/

امكرم يتعداه إى سواه  ،أو ينشغل بغره عنه  ،أو يلزم عبادته وطاعته بالذل
أترى هذا العبد
َ
واانكسار بن يديه :

[ السجدة . ] ٢٠ – ٢5 /

ّ
لى لعباده بأسائه وصفاته وأفعاله  ،وغرز معرفته وهيبته ي
فسبحان املك احق ،الذي
ميع خلوقاته  ،فخضعت جاله  ،وسجدت لعظمته وكريائه:
ﯜ

[ النحل . ] 5٠ – ٤9 /

وه ــو س ــبحانه القري ــب م ــن خلق ــه  ،ال ــذي ي ــرى أشخاص ــهم  ،ويس ــمع كامه ــم  ،ويعل ــم

أحواهم  ،وا خفى عليه يء مـن أمـرهم :

[ احديد . ] ٤ /

وهــو ســبحانه القريــب  ،الســميع البصــر  ،العلــيم بكــل يء  ،فهــو مــع الــداعي إذا دعــاه  ،ومــع

امس ــافر ي س ــفره  ،وم ــع أهل ــه ي وطن ــه  ،ه ــو الص ــاحب ي الس ــفر  ،واخليف ــة ي اأه ــل ،

وامال والولد .

فسبحانه ما أعظم شأنه  ،وما أقربه من عبا ده  ،وما أكرمه من أطاعـه  ،ومـا أحلمـه عـى

م ـ ـ ـ ــن عص ـ ـ ـ ــاه :

[اإراء.]٤٤/

وعــن أي موســى اأشــعري  قــال  :كنــا مــع رســول اه ﷺ فكنــا إذا أرفنــا عــى واد هللنــا

وكرنــا ارتفعــت أصــواتنا فقــال النبــي ﷺ « :يــا أهــا النَــاس اربعــوا عــى أنفســكم  ،فــإنَكم ا ت ـدعون
أص َم  ،وا غائب ًا  ،إنَه معكم  ،إنَه سميع قريب  ،تبارك اسمه  ،وتعاى جده » متفق عليه (.)٢
( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )١99١واللفظ له ،ومسلم برقم (. )١٠٠٤

٢٠٠5

وهو سبحانه القريب الذي يتقرب أقرب إى من تقرب إليه.

ع ــن أي ذر  ق ــال  :قـ ــال رس ــول اه ﷺ  « :يقـ ــول اه ع ـ َـز وجـ ـ َـل :م ــن جـ ــاء باحس ــنة فلـ ــه

الس ِيئة فجزاؤه س ِيئة مثلها أو أغفر.
عرأمثالـها وأزيد  ،ومن جاء ب َ

ومن تق َرب منِي شر ًا تق َربت منه ذراع ًا  ،ومن تق َرب منِي ذراعـ ًا تق َربـت منـه باعـ ًا  ،ومـن أتـاي يميـ
أتيته هرول ًة  ،ومن لقيني بقراب اأرض خطيئ ًة ا يرك ي شيئ ًا لقيته بمثلها مغفر ًة » متفق عليه (.)٢

واعلــم رمــك اه أن قــرب الــرب م ـن عبــاده امــؤمنن يكــون عــى قــدر حققهــم ي صــفات
اإسام واإيان واإحسان واليقن والتقوى.

وقربه منهم يكون برـعة إجابتـه لـدعائهم ،وسـاعه لنجـواهم ،وشـهوده اللطيـف أحـواهم،

فه ــو القري ــب م ــنهم ،إن س ــألوه أعط ــاهم،وإن دع ــوه أج ــاهم:

 التعبد ه  باسمه القريب:

[ البقرة .] ٢86 /

اعلــم رمــك اه أن املــك احــق امبــن قريــب مــن ميــع خلوقاتــه  ،القريــب والبعيــد كلــه

عنده قريب  ،والكبر والصغر كله عنده صغر؛أنه وحده الكبر الذي له اأساء احسنى ،

والص ـ ــفات الع ـ ــى ،وبي ـ ــده امـ ـ ــلك واملك ـ ــوت :
[ يس . ] 8٠ /

فتقــرب إى ربــك العظــيم بكــل مــا حبــه ويرضــاه  ،مــن اأقــوال واأعــال الظــاهرة والباطنــة ،

تك ـ ــون ب ـ ــالقرب من ـ ــه ي ـ ــوم القيام ـ ــة:
[ القمر. ]55–5٤/

وأخل ــص أعالـ ــك ه ،وأحس ــن عبـ ــادة ربـ ــك :
[الشعراء.]١٢9–١٢8/

واعلــم أن رمــة اه تنــال باإحســان بــالقول والعمــل  ،واخ ــلق وامــال :
( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٠٤٠5ومسلم برقم ( )١68٠واللفظ له .

٢٠٠6

[ اأعراف . ] 56 /

وبن هم عظمة أسـائه وصـفاته؛ ليعظمـوه
وقرب الناس إى رهم ،وذكِرهم بنعمه وآائهِ ،
ِ
ويكــروه ،وحمــدوه ويشــكروه  ،ويتقربــوا إليــه ويعبــدوه  ،ويســتفيدوا مــن بركــات خزائنــه :

[فصلت .] ٠٠ /

يقربــك منــه  ،فــأقرب مــا يكــون العبــد مــن ربــه
وتقـ َـرب إى القريــب منــك  ، وأكثــر مــن الســجود لــه ِ
وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاجد :

[احج. ]٠٠/

واعلم أن كال التقوى سببها العلم باه وأسائه وصفاته وأفعاله ،ومعرفة نعمه وإحسانه ،والعلم بدينه
ورعه ،وهي درجة فوق اهداية إى اإيان الذي يفارق به العبد من م يؤمن باه ،وهي الدليل عى

صحة اإيان.

فاتق اه حيثا كنت ،وتقرب إليه بفعل ما أمـر بـه ،وتـرك مـا هـى عنـه ،واعلـم أنـه
[ امائدة . ] ١٠ /

وإذا عرفــت اه بأســائه وصــفاته ي قلبــك ذهــب البعــد كلــه ي حقــك ،وإنــا لــد البعــد كلــه ي

حقــك أنــت  ،فتقـ َـرب إليــه بــا حبــه ويرضــاه يقــرب منــك ،وتــزول مســافة البعــد بينــك وبينــه بكــال
اإي ـ ـ ـان والتقـ ـ ــوى  ،واتبـ ـ ــاع رسـ ـ ــوله ﷺ :

[آل عمران. ]٠٢/

[ اأحقاف . ] ٢5 /

« ال َله َم أصلح ي ديني ا َلذي هو عصمة أمري  ،وأصلح ي دنياي ا َلتي فيها معاي  ،وأصلح ي
آخري ا َلتي فيها معادي  ،واجعل احياة زياد ًة ي ي ك ِل خر  ،واجعل اموت راح ًة ي من ك ِل

ر » أخرجه مسلم (.)٢

اللهــم ياقريبـ ًا غــر بعيــد  ،ويــا شــاهد ًا غــر غائـب  ،يــا حــي يــا قيــوم  ،يــا ذا اجــال واإكــرام  ،يــا
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١٠١٠

٢٠٠٠

كاش ــف الك ــرب  ،ي ــا جي ــب دع ــوة امض ــطر  ،ي ــا س ــميع ي ــا بص ــر ،أس ــألك اه ــدى والتق ــى ،
والعفاف والغنى  ،والفوز باجنة  ،والنجاة من النار  ،يا أرحم الرامن .

اللهم قنـي ر نفيـ  ،وا تكلنـي إى نفيـ طرفـة عـن  ،وا تنـزع منـي صـالح مـا أعطيتنـي ،
وكن ي رؤوف ًا رحي ً
ا  ،يا سميع يا قريب .

امجيب

قــال اه تعــاى :

[هود. ] 6٢/

اه  هو امجيب احق جميع من ي السموات واأرض من امخلوقات ،الذي جيب كل داع
وسائل عى اختاف اللغات  ،وكثرة السؤاات ،وتباين احاجات ،وتكرار اأوقات:
[ البقرة .] ٢86 /

وهو  وحده الذي يسمع دعاء اخلق كلهم ،وجيب دعاءهم  ،الذي جيب امضطر
وتعر عليه امطلوب ،واضطر للخاص ما هو فيه:
الذي أقلقته الكروب،
َ
[ النمل . ] 6١ /

وهو سبحانه الكريم الرحيم امجيب  ،الذي يكشف السوء والر والباء عن عباده عى مر

الدهور.

فســبحان املــك احــق الــذي بيــده ملكــوت كــل يء  ،ولــه خــزائن كــل يء  ،الــذي صــمد

جميع حوائج اخلق  ،وصمدت ميع اخائق إليه ي حوائجها  ،فا رب ها سواه ،وا

إله ها غره :

[الرمن. ]١9/

فليس ي هذا املك الكبر  ،واملكوت العظيم إا خـالق واحـد وخـاليق  ،وملـك وعبيـد ،
كــا أن ــه لــيس في ــه إا عابــد ومعب ــود ،وســائل وجي ــب :
٢٠٠8

[ غافر . ] 6٠ /

واه واسع كريم  ،يعطي خلقه من فضله ورزقه ابتدا ًء با سؤال  ،ويعطي السـائلن  ،وجيـب
الداعن إذا دعوه  ،من كانوا  ،وحيث كانوا .

وكل ذلك كتبه اه وقدَ ره ثم أظهره:
[القمر.]5٠-٤9/

فسبحان العليم القدير الذي خلق كل يء ،وقدر عى كل يء ،وكتب مقادير كل يء.
عـن عبـد اه بـن عمـرو بـن العـاص ري اه عـنها قـال  :سـمعت رسـول اه ﷺ يقـول  « :كتـب اه

السـموات واأرض بخمسـن ألـف سـنة  ،قـال  :وعرشـه عـى امـاء »
مقادير اخائـق قبـل أن خلـق َ

أخرجه مسلم (.)٢

ـب اه  إجابــة الســائلن  ،ودعــاء الــداعن  ،أن عـ َـرف عبــاده بأســائه وصــفاته ،
واعلــم أن م ـن حـ ّ
وأم ــرهم أن يدعون ــه ه ــا  ،وب ـ َـن ه ــم عظم ــة خزائن ــه اممل ــوءة بك ــل يء ،ودع ــاهم لاس ــتفادة م ــن

خزائنــه بســؤال خالقهــا ومالكهــا وحــده ا ريــك لــه :
[ احجر . ] ١٢ /

فســبحان اه مــا أعظــم حبــه خلقــه  ،ومــا أعظــم حبــه لإحســان إلــيهم  ،أعطــاهم مــن كــل مــا ســألوه ،

ودهــم عــى مــا ينــالون بــه مــا حبــون :

[إبراهيم . ] ٠٤ /

واه  العطاء أحب إليه من امنع ،كريم ا يرد سائ ً
ا أبد ًا  ،ومن حبه للعطـاء ينـزل كـل ليلـة
إى الساء الدنيا  ،ليقرب من عباده ،ويقي حاجة من سأله.

الســاء الــدنيا
عــن أي هريــرة  قــال  :قــال رســول اه ﷺ  « :ينــزل ربنــا تبــارك وتعــاى كـ َـل ليلــة إى َ
حن يبقى ثلث ال َليل اآخر  ،يقول  :من يدعوي فأسـتجيب لـه مـن يسـألني فأعطيـه  ،مـن يسـتغفري
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١65٠

٢٠٠9

فأغفر له » متفق عليه (.)١

فسبحان الـرب العظـيم الـذي يسـمع دعـاء ميـع الـداعن ي السـموات واأرض  ،وجيـب

ميــع أســئلة الســائلن  ،وحــب أن يســأله العبــاد ميــع مصــاحهم الدينيــة والدنيويـة  ،كــا

يس ــألونه اهداي ــة والرم ــة  ،وامغف ــرة واإعان ــة ع ــى الطاع ــة :

[ غافر . ] 65 /

واعلم رمك اه أن من وفقه اه لإيان به ،ودوام ذكره  ،واأنس بمناجاته  ،وتدبر كتابه ،

والتفكر ي خلوقاته  ،وااعتبار بآياته  ،آتاه رمة من عنده  ،وعصمه ما يبعده عنه،واستوجب
القرب منه بحسن عبادته له  ،ودوام جالسته له بالذكر والشكر والفكر:
[ الزمر . ] 9 /

وكذا اإكثار من الطاعات  ،والزهد ي احال،وااقتصار عى الكفاية  ،وترك ما ا يعنـي ،
واجتن ــاب فض ــول الك ــام والنظ ــر والطع ــام  ،وت ــرك اح ــرام  ،واجتن ــاب الف ــواحش واآث ــام ،

ولزوم الذكر وااستغفار ،وحسن التوكل عى اه ،وصدق التوبة إليه.

عن أي هريرة  قال:قال رسول اه ﷺ  « :أها النَاس إ َن اه ط ِيب ا يقبل إ َا ط ِيب ًا  ،وإ َن

اه أمر امؤمنن با أمر به امـرسلن  ،فقال :
 ،وقال :

 ،ث َم ذكر

الساء يا ر ِب يا ر ِب  ،ومطعمه حرام ،
السفر أشعث أغر  ،يمد يديه إى َ
الرجل يطيل َ
َ

ومربه حرام  ،وملبسه حرام  ،وغذي باحرام فأنَى يستجاب لذلك » أخرجه مسلم(.)٢

فهــذه اأمــور وأمثاهــا أســباب مرــوعة  ،ترفــع صــاحبها إى اســتحقاق إجابــة دعائــه ،وحادثــة

امائكة له.

عن أنس  قال  :لقيني أبو بكر فقال كيف أنـت يـا حنظلـة قـال قلـت  :نـافق حنظلـة ،قـال سـبحان اه
( )١متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٢٢٤5واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٠58
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )٢٠٢5

٢٠8٠

مــا تقــول ؟ قــال قلــت  :نكـون عنــد رســول اه ﷺ يــذكِرنا بالنَــار واجنَــة ح َتــى كأ َنــا رأي عــن  ،فــإذا
الضيعات فنسينا كثر ًا .
خرجنا من عند رسول اه ﷺ عافسنا اأزواج واأواد و َ
قال أبو بكر :فواه إنَا لنلقى مثل هذا فانطلقت أنا وأبو بكرحتَى دخلنا عـى رسـول اه ﷺ قلـت :

نــافق حنظلــة يــا رســول اه  ،فقــال رســول اه ﷺ  « :ومــا ذاك ؟ » قلــت  :يــا رســول اه نكــون عنــدك

تـ ــذكِرنا بالنَـ ــار واجنَـ ــة ح َتـ ــى كأ َنـ ــا رأي عـ ــن  ،فـ ــإذا خرجنـ ــا مـ ــن عنـ ــدك عافسـ ــنا اأزواج واأواد
الضيعات نسينا كثر ًا .
و َ

فقال رسول اه ﷺ  « :وا َلذي نفي بيده إن لو تدومون عى ماتكونون عندي وي ِ
الذكر لصافحتكم
امائكة عى فرشكم  ،وي طرقكم  ،ولكن يا حنظلة ساع ًة وساع ًة » أخرجه مسلم (.)٢

فمن وصل إى هذه الدرجة العالية ي اإيان والتقوى أجـاب اه دعـاءه ،بـل كـاد لـو أقسـم عـى

اه أبره.

عــن أنــس  أن الرب ِيــع بنــت النرـ كرــت ثنيــة امــرأة فــأمر رســول اه ﷺ بالقصــاص ،فقــال أنــس :

يــا رســول اه  ،والــذي بعثــك بــاحق ا تكر ـ ثنيتهــا  ،فرض ـوا بــاأرش  ،وتركــوا القصــاص  ،فقــال
رسول اه ﷺ « :إ َن من عباد اه من لو أقسم عى اه أب َره » أخرجه البخاري (.)١

ومــن م يبلــغ تلــك الدرجــة ،فــإن إجابــة دعائــه ي حقــه لــيس بوعــد مــن اه ؛ بــل فضــل منــه
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبحانه:

[ البقرة . ] ١٤٠ /

ونح ــن أق ــل م ــن ه ــذه الدرج ــة بكث ــر  ،فنس ــتغفر اه ونت ــوب إلي ــه :

[ امائدة . ] ٠9 /

وأما الكافرون فا دعاؤهم إا ي ضال ،وهم يطمعون ي اإجابة طمع الباسط كفيه إى
اماء ليبلغه وما هو ببالغه ؛ أنه مقطوع كا انقطع الكافر عن ربه الذي :

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١٠5٠
( )١أخرجه البخاري برقم (. )١8٠6

٢٠8٢

[الرعد. ]٢٤/

واعلم أن الكافر ي حال ااضطرار والشدة يرجع إى الفطرة  ،فيوحد ربه ثم يدعو ،فإذا

قى الكريم حاجته عاد إى كفره وركه:
[النحل. ] 55 –5٠/

واه  غني كريم جيب كل سائل ،ويعطيه ما ينفعه ي الدنيا واآخرة.
عجــل وتــؤخر بحســب مصــلحة العبــد التــي ا
وإجابــة الــرب مــن ســأله مــن عبــاده تتنــوع  ،وت ّ

وصوره .
يعلمها إا احكيم العليم الذي خلقه
ّ

فمــن دعــا ربــه أجــاب دعوتــه ي الــدنيا  ،أو ا ّدخرهــا لــه ي اآخــرة  ،أو رف عنــه مــن الســوء

مثلها.

فس ــبحان م ــن ل ــه خ ــزائن الس ــموات واأرض ،ومي ــع خلوقات ــه تس ــأله  ،فيجي ــبهم ميعـ ـ ًا ع ــى
اختاف احاجات ،وتباين اللغات ،وتكرار اأوقات ،فيعطـيهم ميعـ ًا وا يـنقص مـا عنـده مثقـال

ذرة ؛ أن امحــدود إذا أخــذ مــن غــر امحــدود ا يــنقص أبــد ًا:
[ الرمن . ] ١9 /

وعن أي ذ ّر عن النَب ِي ﷺ فيا روى عن اه تبارك وتعاى أنَه قال «:يا عبادي لو أ َن أ َولكم
وآخركم وإنسكم وجنَكم كانوا عى أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك ي ملكي شيئ ًا ،

يا عبادي لو أ َن أ َولكم وآخركم وإنسكم وجنَكم كانوا عى أفجر قلب رجل واحد ما نقص
ذلك من ملكي شيئ ًا ،يا عبادي لو أ َن أ َولكم وآخركم وإنسكم وجنَكم قاموا ي صعيد واحد

فسألوي فأعطيت ك َل إنسان مسألته ما نقص ذلك مَا عندي إ َا كا ينقص امخيط إذا أدخل

البحر » أخرجه مسلم (.)٢

واه  له اأساء احسنى  ،والصفات العى  ،وهو الكريم الذي ا أكرم منه  ،وا منتهى لكرمه  ،الذي
عم بفضله وكرمه ميع خلقه  ،فالكل يأكلون من مائدة نعمه امبسوطة .
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١5٠٠

٢٠8١

وهو الكريم الذي خص عباده امؤمنن با م يسألوه إذا علم أهم يريدونه ،وربا ق َيضهم
للسؤال والدعاء تعبد ًا منه هم ،فسألوه امتثااً أمره  ،وإظهار ًا لفقرهم إليه  ،فيجيب

سؤاهم  ،إا أهم ا يسألونه دني ًا  ،ولو سألوه ما أعطاهم ذلك حب ًا هم  ،و ماية هم ما

يشغلهم عنه  ،ويبعدهم منه :

[الشورى.]٢١/

فســبحان الكــريم اللطيــف الــذي مــى أنبيــاءه ورســله وامــؤمنن بــه مــن كــل مــا يشــغلهم عنــه ؛

ليتفرغوا لعبادته وطاعته  ،والدعوة إليه.

وربا أعطى اه من امؤمنن بعض الرزق من يعلم أنه يزكو بذلك:
[ اإراء . ] ٠٠ /

واعلــم أن ميــع اأنبيــاء والرســل أعطــاهم اه  مــع اإيــان أمــرين عظيمــن مــا :العبــادة

والدعوة .

وف ـ ـ ـ َـرغ قلوهم وأبداهم ما سوى ذلك  ،وكذلك اجتبى اه هذه اأمة وأعطاها ما أعطاهم.

فرسل اه  وامؤمنون وصلوا ما أمراه به أن يوصل فاتصلوا  ،فأجاب اه دعاءهم،
وكذلك جيب امجيب سبحانه دعاء امؤمنن إى يوم القيامة:

[ اأنبياء . ] 88 - 8٠ /

واعلم رمك اه أن رعة إجابة اه لدعاء الرسل واأنبياء وامؤمنن أرع من مسارعتهم ي

اخرات إليه:

[اأنبياء . ]9٠- 89/

واعلــم أن اه يســتجيب للمــؤمنن بــه أعظــم مــن اســتجابتهم إليــه ؛ أنــه الكــريم الــذي يعطــي
بسـ ــؤال وبـ ــدون سـ ــؤال ،ويعطـ ــي الكثـ ــر عـ ــى العمـ ــل القليـ ــل ،ويقبـ ــل التوبـ ــة مـ ــن اميـ ــء،

ويض ــاعف اأج ــر للمحسـ ــنن:

٢٠8٠

[ النساء . ] ٤٠ /

فسبحان اه ما أعظم شأنه  ،وما أوسع عط اءه  ،وما أرع إجابته من دعاه .

 التعبد ه  باسمه امجيب :

اعلــم وفقــك اه مــا حبــه ويرضــاه أن اه قريــب جيــب  ،ورمتــه وكرمــه  ،وإحســانه وعفــوه

أحب إليه من كل يء  ،وخزائنه ملوءة بكل يء.

فسـل ربـك اهدايـة  ،وكـل مـا يعينـك عـى طاعتـه مـن خـري الـدنيا واآخـرة  ،فإنـه حـي قيــوم ،

حب أن تسأله ليجيبك:

[غافر.]65/

وإذا دعوت ربك فادعه بحالة ااضطرار ،ورؤية اافتقار ،وذلة اانكسار:
[ غافر . ] 6٠/

وا حدثك نفسك حال سؤالك إياه بعمل حسن عملته  ،أو ذنوب منك خاف أن حرمك

من أجلها ،بل فقط ادعه بحالة ااضطرار واافتقار واانكسار  ،فذلك أكمل لتوحيدك،
وأوى بمقامك ذاك ،وأقرب إى الثقة منك به:

[ الزمر . ] 9 /

واعزم امسألة  ،فإن اه ا مكره له  ،وأكثر من الدعاء  ،فإن اه ا يمل حتى يمل العبد.
عن عائشة ري اه عنها أن رسول اه ﷺ قال«:يا أها النَاس خذوا من اأعال مـا تطيقـون ،
فإ َن اه ا يمل حتَى ملوا » متفق عليه (.)٢
وتزين لربك باخصال النبيلة ،واأعال الصاحة،واأفعال الرضية،والنصيحة ه ،ولرسـوله ،
وكتاب ـ ــه  ،وأئم ـ ــة امس ـ ــلمن  ،وع ـ ــامتهم :

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )586٢واللفظ له ،ومسلم برقم (. )٠8١

٢٠8٤

[ الزمر. ]٢٠-٢٢/

واعلم بأن من عبـاد اه مـن لـو أقسـم عليـه أب َـره ؛ حسـن ظنـه بـاه ،ويقينـه عـى ذاتـه وأسـائه
وصفاته ،فاجتهد لعلك تزكـو :

[ فاطر. ] ٢8 /

واحرص عى اإحسان إى اخلق ،وإياك أن تظلم أحد ًا ،واتق دعوة امظلوم فإنه ليس

بينها وبن اه حجاب  ،وتع َبد ه مع خلقه بصفة اإحسان حبك اه والناس :
[ القصص . ] ٠٠ /

واعلم بأن مقاليد اأمور كلها بيد املك الواحد اأحد : 
[ هود . ] ٢١٠ /

وفقنا اه وإياكم ما حبه ويرضاه  ،واستعملنا ي طاعته وتقواه ،وجعلنا من سبقت هـم مـن
ره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم احس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنى:

[ اأنبياء .] ٢٠١-٢٠٢/

[ البقرة . ] ١86 /

« ال َله َم ر َبنا آتنا ي الدنيا حسن ًة  ،وي اآخرة حسن ًة  ،وقنا عذاب النَار » متفق عليه(.)٢

اللهــم فــارج اهــم  ،كاشــف الغــم  ،جيــب دعــوة امضــطر  ،نســألك أن هــدي قلوبنــا  ،وتغفــر

ذنوبنا  ،وتير أمورنا  ،وترمنا رمة تغنينا ها عن رمة من سواك  ،يا قريب يا جيب.

اللهــم ألــف بــن قلوبنــا  ،وأصــلح ذات بيننــا  ،واهــدنا ســبل الســام  ،وأخرجنــا مــن الظلــات إى

النور  ،وجنبنا الفواحش ما ظهـر منهـا ومـا بطـن  ،وبـارك لنـا فـيا أعطيتنـا  ،وتـب علينـا إنـك أنـت
التواب الرحيم.

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم (  ) 6٠89ومسلم برقم ( . ) ١688
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امستعان
[اأنبياء.]٢٢١/

قال اه تعاى:

اه  هو املك القادر  ،امستعان الذي يعـن كـل أحـد ،وا يطلـب العـون مـن أحـد ،الغنـي عـن
امعــن والظهــر والرــيك والــوزير وكــل أحــد:
[يونس.]68/

وهو سبحانه امستعان وحده ا ريك له ،فكل عبد يطلب منـه العـون عـى فعـل الطاعـات ،

واجتناب امعاي ،وجلب امنافع ،ودفع امضار.
فللـه احمــد عـى نعمــه وفضـله ورمتــه بعبــاده:

[الفاحة. ]5–١/

وهو سبحانه احي القيوم  ،امستعان الذي ميع أهل الساء واأرض حتاجون إى ااستعانة
به ،بل ا قيام وا حياة وا بقاء وا وجود هم إا به:
[الزمر. ]6٠–6١/

فســبحان املــك القــادر عــى كــل يء ،الغنــي الــذي يملــك كــل يء ،امســتعان وحــده ا

ريك لـه  ،واخلـق كلهـم فقـراء إليـه  ،عبيـد لديـه  ،ا تتحـرك ذرة وا تسـكن إا بإذنـه وعلمـه
وعونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه:

[ اأنعام . ] ٢٠١ /

واعلم رمك اه أن امستعان هو اه وحده ا ريك له.
فأهل الطاعة يستعينون به عى فعل الطاعات ،وتـرك امعـاي ،فـدأهم دائـ ً
ا:
[ الفاحة . ] 5 /

٢٠86

أما أهل امعصية  ،فحن ترك العاي سؤال العون من اه عى طاعتـه ،وأعـرض عـن طاعتـه
إى معصيته ،أعانه عى معصيته  ،فتوجه إليها بعونه  ،وحرمه سبحانه العون عى الطاعة فلم

يتوجه إليها:

[ الصف . ] 5 /

رفون ي حركاهم وسكناهم بقدرة اه وعونه ومشيئته .
فاخلق كلهم م َ

رــفون ي طاعـاهم ومعاصـيهم بقــدرة اه وعونـه ،إمـا بجنــود امائكـة اهاديــة ،
واإنـس واجـن م َ

أو بجنــود الشــياطن امضــلة  ،فــا طاعــة وا معصــية إا بــإذن اه وعونــه ،وا حــول عــن معصــية
اه إا بعصمة اه ،وا قوة عى طاعة اه إا بتوفيق اه وعونه وحده ا ريك له.

فاللهم أعنا عى ذكرك  ،وشكرك  ،وحسن عبادتك  ،ولزوم طاعتك  ،واجتناب

معصيتك  ،والفقه ي دينك :
[اإنسان.]٠٢-١9/

واعلم أن ااستعانة باه تقوم عى أصلن:
أحدما :الثقة باه وحده  ..الثاي :ااعتاد عليه وحده.
فاإنســان قــد يثــق بغــره  ،ولكنــه ا يعتمــد عليــه ي أمــوره ؛ اســتغنائه عنــه ،وقــد يعتمــد عليــه مــع

عدم ثقته به ؛ حاجته إليه.

واه  لــه اأســاء احســنى  ،والصــفات العــى ،بيــده كــل يء  ،وهــو امســتعان ي كــل
يء  ،والعبـ ــد لـ ــيس بيـ ــده يء  ،وهـ ــو حتـ ــاج إى عـ ــون ربـ ــه ي كـ ــل يء:

[ هود . ] ٢١٠ /

فســبحان املــك القــادر عــى كــل يء ،الــذي لــيس لــه ريــك ي املــك ،وا ي اخلــق ،وا ي

اأم ــر ،وا ي اأس ــاء ،وا ي الص ــفات:
[ مريم . ] 65 /

٢٠8٠

 التعبد ه  باسمه امستعان:

اعلــم وفقــك اه ل ــا حبــه ويرضــاه أن اه هــو امســتعان وحــده ا ريــك لــه  ،وأن ااســتعانة

ه ــي طل ــب الع ــون م ــن اه  ،واإنس ــان ض ــعيف ع ــاجز  ،حت ــاج إى ااس ــتعانة ب ــاه ي فع ــل

امأمورات  ،وترك امحظورات ،والصر عى اابتاءات :

[ النحل . ] ٢١٠ /

فمن استعان باه أعانه اه ،ومن ترك ااستعانة باه  ،واستعان بغره وكله إى من استعان به،

فصار خذواً من جهة من استعان به.

واعلم أن من استعان باه فهو امحمود امنصور ،ومن استعان بغراه فيا ا يقـدر عليـه إا

اه فهوامذموم امخذول:

[اإراء. ] ١١/

واه ســبحانه هــو امســتعان  ،وعليــه الــتكان  ،وا حــول وا قــوة إا بــه:
[ النمل . ] ٠9 /

وقــد ذكــر اه  ااســتعانة بعــد العبــادة مــع دخوهــا فيهــا ؛ احتيــاج العبــد ي ميــع أمــوره وأحوالــه
وأعال ــه وعبادات ــه إى ااس ــتعانة ب ــاه ال ــرمن امس ــتعان ك ــا ق ــال س ــبحانه:
[الفاحة.]5/

وقلــب اإنســان يعــرض لــه مرضــان عظــيان مــا  :الريــاء والكــر  ،وإذا م يتــداركها العبــد
تراميا به إى التلف،فدواء مرض الرياء بـ (إياك نعبد) ..ودواء مرض الكر بـ ( إياك نستعن ).

وإذا عــوي اإنســان مــن مــرض الريــاء ب ـ (إيــاك نعبــد )  ،وعــوي مــن مــرض الكــر والعجــب ب ـ ـ

(إياك نستعن) ،وعوي من مـرض اجهـل والضـال ب ـ (اهـدنا الرـاط امسـتقيم) فقـد عـوي
من أمراضه وأسقامه كلها ،ورفل ي أثواب العافية ،ومت عليه النعمة.

وكان من امنعم عليهم الـذين عرفـوا احـق واتبعـوه ،غـر امغضـوب علـيهم الـذين هـم أهـل فسـاد

القصد كاليهود الذين عرفوا احق واستكروا عنه.

٢٠88

وغر الضالن الذين هم أهل فساد العلم كالنصارى الذين جهلوا احق وم يعرفوه ،فهم يعمهون

ي الضال كا قال سبحانه:

[ الفاحة . ] ٠ – ١ /

وااستعانة جزء من العبادة  ،والعبادة حق اه الذي أوجبه عى عباده.
وكلـا كـان العبـد بـاه وأسـائه وصـفاته أعــرف كانـت عبوديتـه أتـم ،وكانـت اإعانـة لـه مــن اه

أعظ ــم:

[ احج . ] ٤٢ – ٤٠ /

والناس ي العبادة وااستعانة أربعة أقسام :
اأول :أهل العبادة ه ،وااستعانة باه عليها.

وهؤاء ّ
أجل اأقسام وأفضلهم ،وي مقدمتهم اأنبياء والرسل.

الثاي:أهل اإعراض عن العبادة وااستعانة باه ،وهؤاء هم ر الرية.
الثالث :من له نوع عبادة با استعانة  ،أو باستعانة ناقصة.
فهــؤاء هــم نصــيب مــن التوفيــق والعــون بحســب اســتعانتهم بــاه ،وهــم نصــيب مــن اخــذان
وامهانة بحسب قلة استعانتهم باه.

الرابع :الذين يشـهدون تفـرد اه بـالنفع والرـ ،وأن مـا شـاء كـان  ،ومـا م يشـأ ا يكـون،
وم ي ــدوروا م ــع م ــا حب ــه اه ويرض ــاه  ،ومـ ــع ذل ــك توكل ــوا علي ــه واس ــتعانوا ب ــه عـ ــى

حظوظهم وشهواهم.

فهؤاء ا عاقبة هم ،وما أعطوه مـن جـنس املـك وامـال ا يـدل عـى اإسـام  ،فضـ ً
ا عـن
الواية والقرب من اه . 

٢٠89

فاســتعن بــاه ي ميــع أمــورك يعينــك  ،وأعــن كــل حتــاج تقــدر عــى نفعــه  ،وع ِلــم اجاهــل،
واهد الضال ،وارحم امسـكن تكـن ربانيـ ًا:
[ آل عمران. ]٠9/
[ البقرة . ] ١5٠ /

« ال َله َم أعنِي عى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» أخرجه البخاري ي اأدب امفرد وأبو داود(.)٢
اللهم آت نفوسنا تقواها  ،وزكها أنت خر من زكاها  ،أنت وليها ومواها.

الله ــم ا هـ ــدي إى اح ــق إا أنـ ــت  ،وا يع ــن عـ ــى اح ــق سـ ــواك  ،وأن ــت امسـ ــتعان  ،وعليـ ــك

التكان  ،وا حـول وا قـوة لنـا إا بـك  ،أعنـا عـى فعـل اخـرات كلهـا  ،وتـرك امنكـرات كلهـا  ،يـا
أرحم الرامن.

( )1صحيح  /أخرجه البخاري ي اأدب امفرد برقم ( )٠٠٢وأخرجه أبو داود برقم (. )٢5١١

٢٠9٠

التــواب
قال اه تعاى:

[البقرة.]٠٠/

اه  هــو التــواب الــذي يتــوب عــى مــن يشــاء مــن عبــاده  ,ويقبــل توبتــه ،الكــريم الــذي كلــا
تكــررت توبــة العب ــد تكــرر من ــه القبــول ه ــا:

[ التوبة . ] ٢٠٤ /

وهو سبحانه التواب الرحيم بعباده ،الذي ير هم أسباب التوبة مـرة بعـد أخـرى ،بـا يظهـر هـم مـن

آياته  ،حتـى إذا عرفـوا غوائـل الـذنوب  ،استشـعروا اخـوف مـن اجبـار  ،فرجعـوا إليـه بالتوبـة  ،فرجـع
إلــيهم فضــل اه التــواب بــالقبول:
[ امائدة .] ٠9 /

وهو سبحانه التواب عى من تاب إليه من عباده امذنبن  ،التارك جازاته بعد توبته بـا سـلف

من ذنبه.

وهـو سـبحانه التـواب الــذي مـن رأفتـه ورمتــه مـ ّن عـى مــن شـاء مـن عبــاده بالتوبـة  ،وحببهـا إليــه ،

وقبله ــا من ــه ،وت ــاب علي ــه قب ــل أن يت ــوب:
[ التوبة . ] ٢٢8 /

فسبحان الرب التواب الرحيم  ،الذي يير لعباده أسباب التوبة ،ويتوب عليهم قبل أن

يتوبوا  ،فضاً منه ورمـة:
[ البقرة . ] ٠٠ /

واعلم أن اه سمى نفسه توابـ ًا ؛ أنـه خـالق التوبـة ي قلـوب عبـاده ،والـذي ي ّرـ هـم أسـباها،
والراجع هم من الطريق الذي يكرهه  ،إى الطريق الذي يرضيه.

ومـا كانـت امعـاي متكــررة مـن العبـاد جــاء بصـيغة ت ّـواب ليقابــل اخطايـا الكثـرة  ،والــذنوب

العظيمة  ،بالتوبة الواسعة الدائمة.

٢٠9٢

ـالتواب مبالغــة ؛ لكثــرة مــن يتــوب عليــه مــن العبــاد ي مشــارق اأرض
فســبحان مــن وص ـف نفســه بـ َ
ومغارها ،ولتكـرر ذلـك مـن الشـخص الواحـد ،وتنـوع الـذنوب وتكرارهـا واختافهـا:
[ النور .] ٢٠ /

وهو سبحانه التواب الذي تفرد بقبول توبة التائبن من عباده ،وا يغفر الذنوب واخطايا
إا هو وحده ا ريك له ،وليس أحد أن يقبل توبة من أرف عى نفسه إا هو ،وا أن

يغفــر ويعفــو عــن ذنــوب امــذنبن إا هــو وحــده ا ريــك لــه :

[ الزمر . ] 5٠ /

فسبحان من ا يغفر الذنوب إا هو وحده ا ريك له:
[آل عمران.]٢٠5/

وهــو ســبحانه التــواب احكــيم الــذي ا يعاجــل أهــل امعــاي بالعقوبــة  ،بــل يمهلهــم ليتوبــوا
إليــه ،احكــيم الــذي ا يفضــح أهــل الــذنوب ابتــدا ًء  ،بــل يســرهم ليكــون ذلــك عونـ ًا هــم عــى
التوبة  ،ولوا فضـل اه ورمتـه لعـاجلهم بالعقوبـة  ،وفضـح خـازهم  ،وكشـف مسـاوهم :
[النور. ]٢٠/

فسبحانه من تواب ما أكرمه ،ومن كريم ما أجوده ،ومن عظيم ما أرمه:
[ اأنعام . ] 5٤ /

واعلم أن التوبـة واجبـة عـى كـل عبـد مـن ميـع الـذنوب  ،وأفضـل النـاس أكثـرهم قيامـ ًا هـا ،
وتكرار ًا ها ،وإذا خى عنها العبد صار ظام ًا.
فالناس رجان  :تائب وظام

[احجرات. ]٢٢/

والتوبة هي رجوع العبد إى ربه بفضل مواه ،حيث أرجعه ربه إى اإسام الذي ضل عنه.
وكلا وقع العبد ي معصية فقد فارق فطرة اإسام بقدر عمده وخطئه ،وكر ذنبه وصغره ،

وإراره عليه  ،وإشهاره بن خلقه ،فإن تاب تاب اه عليه:
٢٠9١

[ احجرات . ] ٢٢ /

فســبحان اه التــواب الــرحيم الــذي يتــوب عــى مــن يشــاء بــالتوفيق للتوبــة  ،فــإذا تــاب العبــد

امذنب قبل توبته  ،وعفى عن سيئاته :
[امائدة.]٠9/

فإن كان التائب صادق ًا ي توبته تاب اه عليه  ،وعفى عن سيئاته  ،وبدّ ل سيئاته حسنات  ،ثم
ضاعفها له :

[ الفرقان . ] ٠٠ – 68 /

واعلـم زادك اه معرفــة بأسـائه وصــفاته  ،وآياتـه وخلوقاتــه  ،أن اه أوجـد التوبــة عـى مســالك

حكمته  ،وطرقات سنته  ،فكـا يرجـع الليـل بعـد النهـار ،والنهـار بعـد الليـل ،ويرجـع احيـاة بعـد
اموت ،واموت بعد احياة ،كذلك من أذنـب ثـم تـاب تـاب اه عليـه ،فـإن عـاد تـاب عليـه ،فـإن

عاد تاب عليه؛ أنه التواب الرحيم بخلقه  ،غافر الذنب  ،وقابل التوب  ،واسع الرمة  ،واسـع
امغفـ ـ ــرة :

[غافر.]٠/

وعن أي هريرة  قال  :قال رسول اه ﷺ « :إ َن عبد ًا أصاب ذنب ًا  ،ور َبا قال  :أذنـب ذنبـ ًا ،
فقــال  :ر ِب أذنبــت  ،ور َبــا قــال  :أصــبت  ،فــاغفر ي  ،فقــال ربــه  :أعلــم عبــدي أ َن لــه ر ّبـ ًا يغفــر
َ
الذنب ويأخذ به  ،غفرت لعبدي .

ث َم مكث ما شاء اه  ،ث َم أصاب ذنب ًا أو أذنـب ذنبـ ًا  ،فقـال  :ر ِب  ،أذنبـت أو أصـبت آخـر  ،فـاغفره ،
فقال  :أعلم عبدي أ َن له ر ّب ًا يغفر َ
الذنب ويأخذ به  ،غفرت لعبدي .

ث َم مكث ما شاء اه  ،ث َم أذنب ذنب ًا  ،ور َبا قال  :أصاب ذنب ًا  ،قـال  :قـال ر ِب  ،أصـبت أو قـال أذنبـت
آخر  :فاغفره ي  ،فقال  :أعلم عبدي أ َن له ر ّبا يغفر َ
الذنب ويأخذ به  ،غفرت لعبـدي ثاثـ ًا  ،فليعمـل

٢٠9٠

ما شاء » متفق عليه (.)٢

واعلم أنه ا بد للعباد من الـذنوب؛ ليظهـر مقتىـ اسـم التـواب هـم ،وا غنـى هـم عـن توبـة
اه عليهم ،ثم ا بد هم من العودة إى امعصية ،ثم يراجعهم التواب الرحيم بالتوبة :
[طه.]8/

فــالع و د والبــدء ســنته ي خلقــه العظــيم  ،وتــدبره احكــيم:
[ فاطر . ] ٤٠ /

فسبحان التواب الرحيم بعباده  ،الذي رمته عى قدر شأنه . 

ع ــن أي هري ــرة  ق ــال :ق ــال رس ــول اه ﷺ « :ل ــو م ت ــذنبوا ل ــذهب اه بك ــم  ،وج ــاء بق ــوم

يذنبون فيستغفرون اه فيغفر هم » أخرجه مسلم (.)١

 التعبد ه  باسمه التواب:

اعلــم رمــك اه أن اه تــواب رحــيم ،حــب كــل مــن يتــوب إليــه  ،ويتطهــر لــه :
[ البقرة . ] ١١١ /

بل يفرح بتوبة عبده امذنب أشد الفرح ؛ لكال رأفته ورمته بخلقه.

عن أنس بن مالـك  قـال :قـال رسـول اه ﷺ  « :ل ـ َله أشـد فرحـ ًا بتوبـة عبـده حـن يتـوب إليـه

مــن أحــدكم كــان عــى راحلتــه بــأرض فــاة فانفلتــت منــه وعليهــا طعامــه ورابــه  ،فــأيس منهــا ،
فـأتى شـجر ًة فاضـطجع ي ظ ِلهـا قـد أيـس مـن راحلتـه فبينـا هـو كـذلك  ،إذا هـو هـا قائمـ ًة عنـده

فأخذ بخطامها  ،ث َم قال من شدَ ة الفرح  :ال َله َم أنت عبدي وأنا ربك  ،أخطأ من شدَ ة الفرح »

متفق عليه(.)٠

واأنبياء والرسل صلوات اه وسامه عليهم أكمل اخلق عبودية،وأكثرهم توبة واستغفار ًا ؛
لكال معرفتهم باه وأسائه وصفاته وما جب له،خاصة سيدهم وأفضلهم نبينا حمـد ﷺ

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٠5٠٠واللفظ له  ،ومسلم برقم (. )١٠58

( )١أخرجه مسلم برقم (. )١٠

( )٠متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( )6٠٠9ومسلم برقم ( )١٠٤٠واللفظ له .
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الذي كان يقول«:إنَه ليغان عى قلبي وإ ِي أستغفر اه ي اليوم مائة م َرة » أخرجه مسلم (.)٢

ورسولنا حمد ﷺ أكمل اخلق  ،وأكرمهم عى اه  ،وامقدم عى اخلق كلهـم ي ميـع أنـواع

الطاعات  ،كان أصحابه يعدون له ي امجلـس الواحـد مائـة مـرة قبـل أن يقـوم «:ر ِب اغفـر ي وتـب

ي إنَك أنت الت ََواب الغفور » أخرجه أبو داود والرمذي (.)١
ع َ

والنبــي ﷺ أفضــل امحبــن ه ،وأفضــل امتــوكلن عليــه ،وأفضــل العابــدين لــه ،وأفضــل التــائبن
إليه ،وهذا غفر اه له ما تقدم من ذنبـه ومـا تـأخر :

[الفتح. ]١-٢/

وهذه العبودية التامة أعطاه ربه الوسيلة ،وأكرمه بالشفاعة الكرى يوم القيامة.
فتب رمك اه إى ربك التواب الرحيم  ،واستغفره ي كل وقت ،وبعـد كـل عمـل ا حبـه اه،
وبعد أداء الفرائض والواجبات والسنن التي أمر اه ورسوله ها.

واعلم أن الغفلة عن اه تؤدي إى ترك الواجب وامستحب  ،وفعل امحرم وامكروه ،

فـذكِر وتــذكر :

[اأعراف.]١٠5/

والتقصــر حاصــل ي كــل عمــل ي حينــه ووقتــه ،واإخــاص عزيــز  ،والريــاء معــرض قــاطع

للث ــواب  ،والعم ــل الواج ــب دون الطاق ــة امعط ــاة م ــن اه للعب ــد  ،م ــن عب ــادة ومعامل ــة ،ودع ــوة
وتعليم ،وجهاد وإنفاق  ،فأكثر من التوبة واإستغفار .

فالذنوب تراكم عى العبد ،وامعاي لتمع عليه  ،وهذا أمر اه رسوله ﷺ بالتسبيح

وااستغفار امستمر فقال سبحانه:
[ النر . ] ٠ – ٢ /

واعلـم أنـه كـا ا بـد مـن اأغسـال امتكـررة إزالـة اأوسـاخ مـن اأجسـام  ،كـذلك ا بـد مــن
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١٠٠١

( )١صحيح  /أخرجه أبو داود برقم ( ، )٢6٢5وأخرجه الرمذي برقم (  ) ٠٤٠٤وهذا لفظه .
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التوبة امتكـررة إزالـة آثـار الـذنوب واآثـام مـن القلـوب  ،وهـذا قـرن اه بيـنها بقولـه:
[ البقرة . ] ١١١ /

فعليك بالتوبة النصوح من الذنوب كلها مها كانت ،فإن ربك واسع امغفـرة ،فـإذا أحكمـت

التوبة باإقاع عن الـذنب ،والنـدم عـى فعلـه ،والعـزم عـى عـدم العـود إليـه ،ورد امظـام إن

كانــت ،فقابـل ذنوبــك بــا يطابقهــا مــن العمــل امصــلح هــا ،واشــكر ربــك الــذي هــداك للتوبــة
منهــا،وقبلهــا منــك:

[ امائدة .] ٠9 /

فإذا تبـت إى اه  ،وأنسـت بقربـه  ،ولـذة عبادتـه  ،فـاذكر كثـرة امـذنبن والغـافلن والعصـاة  ،وادع اه

أن يغفرهم،ويتوب عليهم  ،وذكِرهم بـاه ومـا جـب لـه:
[ الذاريات . ] 55 /

واد ع إى اه ي ميع اأوقات  ،وادع كل إنسان إى ما حب ربك ويرضاه ؛ لعل اه يتوب

عى الكافر فيسلم ،وعى العاي فيطيع ،وعى الضال فيهتدي ،وعى اجاهل فيتعلم ،فاه
حب التوابن  ،وهو أشد حب ًا من يكون سبب ًا لعودة عباده الشاردين عنه إليه بالتوبة:
[ آل عمران .] ٢٠٤ /

واعلم أن للتوبة وقت ًا ا تقبل إا فيه ،فبادر إى التوبة النصوح قبل أن يفاجئك اموت وأنت

مقيم عى الذنب:

[النساء. ]٢٠/

وإياك أن تؤخر التوبة ثم تتوب إذا رأيت عامات اموت  ،فإن اه ا يقبلها إا بروطها

ي وقتها :

[ النساء .] ٢8 /

فعلينا ميع ًا أن نتوب إى اه توبة نصوح ًا من ميع الذنوب ،ونبادر إى كل عمل حبه اه
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ورسوله ،ونتجنب كل عمل ا يرضاه اه ورسوله ؛ ليحصل لنا الفاح ي الدنيا واآخرة:

[ التحريم . ] 8 /

واه تــواب رحــيم ،مــن تــاب إليــه تــاب عليــه ،ومــن تقــرب إليــه تلقــاه بــالفرح ،ومــن أعــرض عنــه

ناداه ليتوب عليه ويغفر له.

وإذا عرف الكفار والعصـاة كـريم صـفاته وإحسـانه:
[ امائدة . ] ٠٤ /

[ اأعراف . ] ١٠ /

[ آل عمران . ] ٢٤٠ /

« ال َله َم أنت ر ِي  ،ا إله إ َا أنت  ،خلقتني وأنا عبدك  ،وأنا عى عهدك ووعـدك مـا اسـتطعت ،

ـي  ،وأبـوء لـك بـذنبي فـاغفر ي فإ َنـه ا يغفـر
أعوذ بك مـن ِ
ر مـا صـنعت  ،أبـوء لـك بنعمتـك ع َ
الذنوب إ َا أنت» أخرجه البخاري(.)٢

اللهم اهدنا فيمن هديت  ،وعافنا فيمن عافيت  ،وتولنا فيمن توليت  ،وبارك لنا فيا أعطيت ،

وقنا برمتك ر ما قضيت  ،إنك تقي وا يقى عليك  ،إنه ا يذل من واليت  ،وا يعز من

عاديت  ،نستغفرك اللهم من ميع الذنوب ونتوب إليك.

ربنا ت قبل منا إنك أنت السميع العليم  ،واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم.

الرقيب

قال اه تعاى:
( )٢أخرجه البخاري برقم ( .)6٠٠6

٢٠9٠

[النساء . ] ٢/

اه  هو الرقيب احق  ،امطلع عى ميع ما ي ملكه العظيم ،الذي يراقب ميع خلقه ي

ميع أحواهم فا يسرهم منه يء ،الذي ا يعزب عنه مثقال ذرة ي اأرض وا ي الساء:
[ يونس . ] 6٢ /

وهو سبحانه الرقيب احافظ لكل يء ،الذي حفظ عباده وحرسهم ما يرهم ،وما ا حبه

وا يرضاه.

وهو سبحانه الرقيب الباقي  ،ذو البقاء الدائم  ،والشهود اأعى  ،واحفاظة امحيطة بكل

يء :

[هود.]5٠/

وهو سبحانه الرقيب العليم بكل يء ،امطلع عى ما أكنَ ـته الصدور ،القائم عى كل نفس با

كسبت ،احافظ الذي ا يغفل  ،وا يغيب عا حفظه ،الذي حفظ ميع امخلوقات ،وأجراها
عى أحسن نظام  ،وأكمل تدبر:

[ يونس . ] 6٢ /

وهو سبحانه املك العظيم القادر عى كل يء ،الرقيب عى كل امخلوقات ي العام

العلوي  ،والعام السفي  ،الرقيب عى امبرات كلها ببره  ،الرقيب عى امسموعات
كلها بسمعه  ،الرقيب احي القيوم  ،الذي ا تأخذه سنة وا نوم:
[اأنعام. ]59/

فسبحان املك احق  ،واإله احق  ،العليم الرقيب عى كل ما ي هذا الكون العظيم ،الشهيد لكل

ذرة ي املك واملكوت.

العليم الذي يستوي عنده الصغر والكبر  ..والقريب والبعيد  ..والظاهر والباطن ..

والكليات واجزئيات..واأرار واخفيات:
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[ السجدة . ] 6 /

وميع اخائق ي املك العظيم  ،واملكوت الكبر  ،كلهم قائمون بأمر اه  ،قانتون له ،

خاضعون هيبته  ،خاشعون لعظمته .

والكل يشهد بوحدانيته ،ويعبده ويسبح بحمده بفطرته:

[ اإراء . ] ٤٤ /

وكل خلوق من خلوقاته مراقب له ،قانت له ،يسبح بحمد ربه ،وينتظر متى ينزل عليه اأمر

من رقيبه  فيمتثله :

ﯜ

[النحل.]5٠-٤9/

فاإنس واجن يمتثلون أوامر رهم الكونية والرعية.
وبقية امخلوقات مسخرة بأوامره الكونية:

[اأعراف. ]5٤/

فسبحان الرقيب الشهيد احق ،الذي يراقب ويشاهد ميع ذرات العام العلوي والسفي كلها

ي آن واحد  ،احفيظ جميع أجزائها  ،العليم بحركاها وسكناها  ،الشهيد للظواهر والبواطن:
[ الرعد .] 9 – 8 /

واه  هو املك القوي القادر عى اخلق والتأليف  ،والتجميع والتخطيط  ،والتصوير
والتشكيل  ،وتقسيم ميع اهبات واأرزاق  ،واأخاق واأعال.

خلق ويرزق  ..ويعطي ويمنع  ..ويعز ويذل  ..ويكرم وهن  ..وهدي ويضل  ..ويقدم ويؤخر

 ..ويبسط ويقبض  ..ويفعل ما يشاء :

[آل عمران.]١٠-١6/
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وهو الرقيب عى ذلك كله  ،يدبره بأحكام ملكوتية  ،نازلة إى قوى ملكية  ،بأوامر جروتية ،

صادرة من ربك املك القدوس السام  ،امؤمن امهيمن العزيز اجبار ،خلق ما أراد  ،ورزق
ما أراد  ،ونر من أراد  ،وتثبيت ما أراد تثبيته  ،وحو ما أراد حوه :
[الرعد.]٠9-٠8/

والكل ي ملكه ..والكل جري بأمره ..والكل حت قبضته وقهره:
[احر.]١٠/

وهو سبحانه الرقيب امحيط بكل يء  ،استوى ي حقه القريب والبعيد  ،والساكن

وامتحرك  ،واحي واميت  ،والظاهر والباطن  ،والكبر والصغر.
الكل معلوم له ..والكل مشهود له..والكل مرقوب له:
[ طه . ] ٢٢٠ /

فا إله إا اه ما أعظم شأنه  ،وما أعز سلطانه  ،وما أوسع علمه  ،وما أعظم قدرته :
[الطاق.]٢١/

أفقر كل خلوق إليه  ،وسبَح بحمده بن يديه  ،وشهد عى نفسه بالذلة بن يديه.

فا من ذرة وا ماد وا نبات وا حيوان وا إنسان إا واه رقيب عليه  ،وهو مراقب لرقيبه

احق  ،يسبح بحمده  ،ويشهده بوحدانيته :

[ النور . ] ٤٢ /

واعلم رمك اه أن اإنسان أكرم امخلوقات عى ربه ،وهذا خلقه اه بيده من بن
امخلوقات ،ونفخ فيه من روحه ،وأسجد له ميع مائكته  ،وع َلمه اأساء كلها  ،وأكرمه

وفضله عى كثر من امخلوقات:
َ

[اإراء. ]٠٠/

وقد فضل اه اآدمي عى غره بالعقل ،فلا أوجد الرب فيه العقل  ،واجهه بالرع ،وابتاه
٢٢٠٠

بالتكليف باأمر والنهي ،وجعله خليفة ي اأرض:
[ البقرة . ]٠٠/

فأنزل ربه عليه اأمر الرعي بواسطة الرسل  ،كا كان ينزل عليه وعى غره من امخلوقات

اأمر الكوي.

وسخر له ما ي السموات وما ي اأرض ليتفرغ أمر اخافة ي اأرض  ،وضاعف عليه

يومئذ الرقابة والرقباء  ،وامعقبات من امائكة الكرام احفظة:
[ اانفطار . ] ٢١– ٢٠ /

وامائكة امعقبات تتعاقب عليه حفظه  ،وتسجل أعاله:
[ الرعد . ] ٢٢ /

وره وجهره وظاهره وباطنه  ،كل ذلك مكشوف لربه الشهيد :
[ الزخرف . ] 8٠ /

والرقيب احق يرقبه ي ميع أحواله  ،ويعلم أعاله:
[ ق . ] ٢6 /

فعظمت امحنة  ،واشتد الباء  ،وبدأ اامتحان  ،وفاز من فاز ،وخر من خر:

[اأحزاب.]٠٠–٠١/

 التعبد ه  باسمه الرقيب :

اعلم وفقك اه ما حبه ويرضاه أن ربك هو الرقيب احق  ،الذي يراقب ميع خلوقاته ،

وهو مستو عى عرشه  ،ا يعزب عنه مثقال ذرة من ملكه .
٢٢٠٢

وامراقبون هم ميع امخلوقات ي السموات واأرض  ،والدنيا واآخرة.
وامراقبة فعل امراقب  ،فامخلوق يرقب متى يتوجه إليه أمر من ربه فيمتثله  ،أو هي

فيجتنبه  ،أو قدر ا حيلة له ي رده .

ومن راقب اه وعلم أن اه مطلع عليه أطاعه وم يعصه.

وإذا علم العبد أن ميع حركاته الظاهرة والباطنة مكشوفة للرقيب  ، قد أحاط العليم

بعلمها ،واستحر هذا العلم ي ميع أحواله ،أوجب له ذلك حراسة باطنه عن كل فكر

وهاجس يبغضه اه ،وحفظ ظاهره من كل قول أو فعل يسخط اه ،وعبد اه بمقام اإحسان
كأنه يراه،فإن م يكن يراه فإن اه يراه:

[املك.]٢٤ –٢١/

وامراقبة ثمرة من ثار علم العبد بأن ربه السميع البصر العليم رقيب عليه ،ناظر إليه،

مطلع عليه ي كل حظة.

في وجب له ذلك مراقبة اه عند أمره ليفعله عى أحسن حال  ،ومراقبته عند هيه ليجتنبه ،

وهذه هي التقوى التي هي ثمرة العلم بالرقيب  ،وماله من اأساء احسنى  ،والصفات

العى:

[ حمد . ] ٢9 /

والتوحيد واإيان والتقوى ماع الدين كله  ،وهذا أكثر اه من اأمر ها ي القرآن كا قال

سبحانه:

[النساء. ]٢/

والنظر ي اآيات الكونية والرعية يثمر التوحيد واإيان ،واإيان يثمر التقوى التي حبها اه،

وأهلها ي معيته:
[ يونس . ] ٢٠٢ /

وهذا يثمر للعبد رور القلب ،وانراح الصدر ،وقرة العن بالقرب من اه ،وهو نعيم معجل
٢٢٠١

للمؤمن  ،جد حاوته ي دنياه قبل آخرته.

عن أنس بن مالك  عن النَب ِي ﷺ قال  «:ثاث من ك َن فيه وجد حاوة اإيان أن يكون
ب امرء ا حبه إ َا ه  ،وأن يكره أن يعود ي
ب إليه مَا سواما  ،وأن ح َ
اه ورسوله أح َ

الكفر كا يكره أن يقذف ي النَار » متفق عليه (.)٢

وهذا النعيم والرور يبعث العبد عى دوام السر إى ربه ،وبذل اجهد ي معرفة أسائه وصفاته،
وإحسان العمل واإكثار منه ؛ ابتغاء مرضاته:
[العنكبوت. ]69/

وتيقن أن من م جد هذا الرور فإنه حروم من ِ
أجل النعم وأعظمها ،فليتَهم إيانه
وأعاله ،ويتفقد حاله ،وجدد إيانه  ،لعله يصفو ويزكو :

[اأنفال.]٤-١/

فاإيان له طعم  ،وحاوة  ،وحقيقة  ،من م جدها وم يذقها فلرجع وليقتبس نور ًا يمي

به بن الناس ،ويذوق به طعم اإيان وحاوته:
[ اأنعام . ] ٢١١ /

وعن الع َباس بن عبد ام َطلب أنَه سمع رسول اه ﷺ يقول « :ذاق طعم اإيان من
ري باه ر ّب ًا  ،وباإسام دين ًا  ،وبمح َمد رسواً » أخرجه مسلم (.)٢
ومن م جد لعمله حاوة ي قلبه فليتهمه ،فإن اه شكور ا بد أن يثيب العامل عى عمله

الصالح ي الدنيا حاوة جدها ي قلبه  ،فمن م جدها فإيانه وعمله مدخول:

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٢6واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)٤٠
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )٠٤

٢٢٠٠

[التغابن.]٢8-٢6/

واعلم أن حقيقة امراقبة أن يكون الغالب عى حال العبد دوام ذكر اه  ،ولزوم طاعته ؛

لعلمه بأن اه مطلع عليه،وعلمه أن نظر الرقيب احق إليه ،أسبق من نظره هو إى امعصية :
[آل عمران.]١9/

فا عى اه أحد إا من جهله بالرقيب عليه:

[ العلق .] ٢٤ – 9 /

ومن صح علمه  ،وعرف أن اه رقيب عليه  ،أطاع ربه واتقاه  ،وم يفن عمره ي البطاات،

وم يقتل أوقاته بالغفات .

بل يواصل طاعة مواه ي ليله وهاره  ،ويعبد ربه بامحبة والتعظيم والذل له ،مستحي ًا من اطاع
ربه امنعم عليه  ،حتش ً
ا من مشاهدته له  ،وج ً
ا من عظيم رقابته له:
[ امؤمنون .] 6٢ –6٠ /

واعلم أن من لزم هذا السبيل  ،أوصله بإذن اه إى حسن امراقبة التي تزيد اإيان ،وتثمر كال

التقوى  ،التي تثمر كال القرب وامشاهدة واأنس باه : 
[الرعد. ]١8/

ومن عمي عليه أمره  ،وضل عن طريقه  ،فلرجع إى مقام امراقبة  ،يكن من امهتدين:
[ الشورى . ] ٢٠ /

وارغب إى اه  ي إصاح قلبك  ،واطلب اأدوية لذلك  ،وتفطن مكائد عدوك ؛ لئا يصيدك
ويأرك.

واعلم أن امسارعة إى اخرات أصل كل دواء تداوى به القلوب  ،وسبب كل شفاء تشفى
به الصدور  ،كا أن الغفلة أصل كل داء  ،وسبب كل باء  ،فسارع صابر ًا حتسب ًا إى طاعة

اه ورسوله:

٢٢٠٤

[ الكهف . ] ١8 /

ومن أعظم اأدوية ي زوال الغفلة ،واجتاب اليقظة،معرفة اه بأسائه وصفاته وأفعاله،

ومعرفة نعمه وآائه  ،ومعرفة دينه ورعه  ،ومعرفة وعده ووعيده.

وإذا أردت ذلك فا لعل لك إليه وسيلة سواه  ،فارم بنفسك إليه  ،واسجد بقلبك بن يديه ،
وخل عن نفسك إليه  ،فا حول وا قوة إا باه العي العظيم  ،وقل:
[التوبة.]٢١9/

واعلم رمك اه أن امسافة القاطعة لك عن معرفة اه  هي اجهل به  ،فاقطعها بمعرفته

امقربة إليه:

[ طه . ] ٢٢٤ /

وإذا حققت معرفة اه ي قلبك  ،زالت عنه الغفلة ،ونالته بركة قرب اه  ، واستبان له
اهدى ،وأبر بعد العمى ،ونزل بمنازل امقربن  ،وأحسن الظن باه  ،وفاز بمعيته  ،فاعبده

واصطر لعبادته :

[النحل.]٢١8-٢١٠/

وعن أي هريرة  قال  :قال النبي ﷺ « :يقول اه تعاى  :أنا عند ظ ِن عبدي ي  ،وأنا معه إذا

ذكري ،فإن ذكري ي نفسه ذكرته ي نفي  ،وإن ذكري ي مإ ذكرته ي مإ خر منهم  ،وإن
ي ذراع ًا تق َربت إليه باع ًا  ،وإن أتاي يمي أتيته
تق َرب إ َ
ي بشر تق َربت إليه ذراع ًا  ،وإن تق َرب إ َ

هرول ًة » متفق عليه (.)٢

واسأل ربك أن جعل ثواب ما عملته من أعال صاحة وسيلة لوصولك إى معرفته  ،وا

تباي با فاتك دونه :

[النجم.]٤١/

وأول ما تبدأ به أن تعمل بصدق ي إمال ذكرك ،وإنقاص قدرك بن يديه  ،معتذر ًا إليه

بقولك :

[القصص.]٢6/

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم (  ) ٠٤٠5واللفظ له  ،ومسلم برقم ( .) ١6٠5

٢٢٠5

واعلم أن رفك كله ي إقامة ذكره  ،ونسيان ذكرك  ،فأكثر من ذكره وشكره  ،يذكرك ويشكرك:
[ البقرة . ] ٢5١ /

ومن رزق دوام امراقبة لربه نبعت من قلبه وجوارحه أصناف اخر ،واضمحلت عنه أصناف

الر ،واستأنس بربه  ،واستوحش من غره :

[الطاق.]5-٤/

واعلم أن معرفة اه بأسائه احسنى  ،وصفاته العى  ،ا تنبت وا تثبت وا تثمر إا ي القلوب

الطاهرة الزاكية.

فطهر قلبك لربك بدوام ااستغفار والتسبيح  ،ليفتح لك الباب  ،وترق ي قلبك اأنوار:
[ النر . ] ٠ /

وانظر إى كل يء من اخر والطاعات حبه لنفسك فأحبه لغرك ،وكل يء تكرهه

لنفسك فاكرهه لغرك ،واه ي عون العبد ما كان العبد ي عون أخيه.

عن النعان بن بشر قال :قال رسول اه ﷺ  « :مثل امؤمنن ي توا ِدهم وترامهم

السهرواح َمى»متفق عليه (.)١
وتعاطفهم مثل اجسد إذا اشتكى منه عضوتداعى له سائراجسد ب َ

وا يزال بك طول امراقبة حتى يكون لك من نفسك عليك رقيب ًا وواعظ ًا  ،وآمر ًا وناهي ًا  ،يسوقك

إى طاعة مواك وتقواه:
[ النور . ] 5١ /

واعلم زادنا اه وإياك إيان ًا وتقوى أن صحة العلم مع طول امراقبة يوصل إى حسن

ااستقامة ،وحسن الرعاية يورث صدق اموافقة  ،ويزكي اأعال واأخاق ،فاصدق ربك فيا
دعاك إليه تفلح :ﯿ

[اأعى.]٢5–٢٤/

وإذا لزمت باب العلم والتقوى رفعك ربك من مقام امراقبة إى مقام امشاهدة.

فامد اه كثر ًا أن ب َلغك ذروة السنام من امراقبة  ،ثم أحقك بأهل اإحسان وامشاهدة ،فرت تعبد

( )١متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )6٠٢٢ومسلم برقم ( ، )١586واللفظ له.

٢٢٠6

اه كأنك تراه  ،فإن م تكن تراه ففي علمك بأنه يراك خر كثر :

[السجدة.]٢٠-٢5/

وعن عمر  أن النبي ﷺ حن سأله جريل عن اإحسان قال « :أن تعبد اه كأنَك تراه ،

فإن م تكن تراه فإنَه يراك » أخرجه مسلم (.)٢

وهذا وذاك كله تاج من اخر  ،ونور من امعرفة ،ختص اه به من يشاء من جاهد لتحصيله ،

وعلم اه أنه يزكو به :

[ النور . ] ٠5 /

وعامة ذلك حاوة ذكر اه ي قلبك ،ولذة العمل بكل ما حبه اه ويرضاه ،وعدم االتفات

ما سوى ذلك:

[ احجر  .] 99 – 98 /وارع إليه ي حسن العاقبة ،واسأله أن يرزقك حسن اخامة.
واعلم أن من راقب اه ي ره وجهره  ،واتقاه ي أمره وهيه  ،أوصله ذلك بإذن اه إى

مرضاة ربه  ،والفوز باجنة  ،والنجاة من النار.

وإذا عرفت عظمة ربك اجبار ، ودوام مراقبته لك  ،وكال مشاهدته لك  ،فاعرف كذلك قدر نفسك ،
وكرمها وع َلمها  ،ورزقها وس َلمها  ،وانظر أي عبد تكون له.
واخضع من خلقها َ
وصورهاَ ،
فهو الغني عن كل ما سواه ،وعاقبة عملك من خر ور لك أو عليك:
[ فصلت . ] ٤6 /

واعلم أن الكريم سبحانه يصفي قلبك من اأكدار بدوام ذكره ومراقبته  ،ويطهره ما سواه،

ويزيده من اإيان والتقوى حتى يصل إليه ،ثم يرفعه فيظهر فيه معاي أسائه وصفاته ، 
فيومئذ يسمع به ،ويبر به ،وينال كرامة ربه .

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )8

٢٢٠٠

عن أي هريرة  قال  :قال رسول اه ﷺ «:إن اه تعاى قال  :من عادى ي ول ّي ًا فقد آذنته

ي
ي عبدي بيء أح َ
بإ َ
ي مـ َا افرضت عليه  ،وما يزال عبدي يتق َرب إ َ
باحرب  ،وما تق َرب إ َ
بالنَوافل حتَى أح َبه  ،فإذا أحببته كنت سمعه ا َلذي يسمع به  ،وبره ا َلذي يبر به  ،ويده ا َلتي
يبطش ها  ،ورجله ا َلتي يمي ها  ،وإن سألني أعطينَه  ،ولئن استعاذي أعيذنَه  ،وما تر َددت

عن يء أنا فاعله ترددي عن نفس امؤمن يكره اموت  ،وأنا أكره مساءته» أخرجه البخاري (.)٢

واعلم رمك اه أنه ا يدوم لك العز ي الدنيا واآخرة إا بالوجه الذي ذل لربه  ،فا تطلب

عنده اجاه إا بالعمل الذي وصلت به إليه  ،وهو اإيان والتقوى:
[طه. ] ٠5/

ومتى فارقت ما كنت عليه من العبودية والذلة مواك  ،أزال عنك ح َلته التي ح َاك ها ،
وسلبك نعمته التي وهبها ،وسد دونك الباب الذي وصلت منه إليه:
[ الصف . ] 5 /

ثم استدرجك بذنبك بمعارف تبعدك عن مواك ،وأعال ا تنفعك ي دنياك وأخراك،

فتحسب أنك يومئذ عى يء من العلم والعمل  ،وأنت ضال خار:
[الكهف.]٢٠5-٢٠٠/

وأخطر يء عى هذا العبد الضال أن ينظر إى ما فتح اه عليه ي باطنه من الفهم والفطنة ،وما

أراه من اآيات،ومعاي اأساء والصفات ،ويستكر عن ربه با أنعم عليه به ،حيث خ َيل له
الشيطان بمكائده ومصائده أن اه أعطاه ذلك لكرامته عليه  ،فحبب إليه نفسه  ،وع َظم عنده ما
لديه  ،وأعى عنده قدر نفسه ،وحجب عنه النور امبن  ،فلم ير غر نفسه اخسيسة  ،فاقتر

عليها ،وظن أنه عى احق.

فورثه ذلك العجب والكر واإعراض ،وااستغناء بالعلم عن العمل ،وهذا من الضال والظلم
َ

امبن:

( )٢أخرجه البخاري برقم (. )65٠١

٢٢٠8

ﰀ

[ القصص . ] 5٠ /

اللهم اعصمنا من الزلل  ،واحفظنا من الفتن  ،ما ظهر منها وما بطن :
[ التوبة .] ٢١9 /

واعلم أن هذا الكام  ،وهذا النور  ،إن م يعر من عقلك إى قلبك  ،ثم يظهر عى جوارحك ،
فاعلم أنك حجوب عن معرفة ربك بسوء كسبك  ،فأصلح حالك  ،قبل أن يشدَ ملك اموت

رحالك  ،فا تستطيع الوصول وا الرجوع :

[ امطففن.]٢6-٢٤/

وهذه بصائر أهل البصائر:

[ اأنعام . ] ٢٠٤ /

اللهم اجعل كتابنا ي علين  ،وألبس وجوهنا نرة النعيم :

[امطففن.]١8-٢8/

اللهم يا ريع الرضا  ،يا واسع امغفرة ارمنا برمتك التي وسعت كل يء :
[ امائدة . ] ٢٢٠ /

[آل عمران.]5٠/
[ التحريم . ] 8 /

« ال َله َم إ ِي ظلمت نفي ظل ًا كث ًرا  ،وا يغفر الذنوب إ َا أنت  ،فاغفر ي مغفر ًة من عندك ،

الرحيم » متفق عليه (.)٢
وارمني إنَك أنت الغفور َ

اللهم علمنا ما ينفعنا  ،وانفعنا با علمتنا  ،وزدنا عل ً
ا  ،يا أرحم الرامن .

( )1متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )8٠٤ومسلم برقم (. )١٠٠5

٢٢٠9

اللهم لك احمد كله  ،ولك املك كله  ،وبيدك اخر كله  ،وإليك يرجع اأمر كله ،

عانيته وره.

فأهل أنت أن تـحمد  ،وأهل أنت أن تـعبد ،إنك عى كل يء قدير  ،وبكل يء بصر.

قال اه تعاى:

امقطع  41011الشهيد
[ الفتح . ] ١8 /

اه  هو الشهيد امطلع عى كل ذرة ي ملكه العظيم  ،الذي يسمع اأصوات كلها ،

خف َيها وجل َيها ،ويبر امخلوقات كلها  ،صغرها وكبرها:
[ الشورى . ] ٢١ – ٢٢ /

٢٢٢٠

وهو سبحانه الشهيد العليم بكل يء ،الذي ا خفى عليه يء ي اأرض وا ي

الساء ،الذي علم ميع أفعال العباد ،وأحصاها قبل فعلها ،وكتبها ي اللوح امحفوظ ،

ثم خر عباده ها إذا بعثهم :
[يونس.]٤6/

وهو سبحانه الشهيد القريب من خلقه ،الذي يراهم ميع ًا ي آن واحد ،ويسمع ما يتناجون

به ،ويرى ما يفعلون ،ويعلم ب ا ي قلوهم ،الشهيد الذي ا يعزب عنه مثقال ذرة ي املك

واملكوت:

[ يونس . ] 6٢ /

وهو سبحانه الشهيد احق  ،الذي شهد لعباده با فعلوه من اخر والطاعات ،وشهد عى
عباده با عملوه من الر وامعاي:

[ امجادلة . ] 6 /

وهو سبحانه الشهيد احق  ،الذي شهد لنفسه بأعظم الشهادات  ،وهي شهادة التوحيد فقال:
[ آل عمران . ] ٢8 /

فسبحان املك الرقيب الشهيد  ،الذي ا يعزب عنه مثقال ذرة من خلوقاته  ،ي السموات

واأرض.

يرى مكاها ..ويسمع تسبيحها ..ويعلم أحواها:

[ احج . ] ٠٠ /

وسبحان الشهيد الذي يرى الكون كله  ،وهو مستو عى عرشه العظيم.
يرى اهباءة الطائرة ..واجبال الشاهقة ..ويرى البهائم السائمة ..واأشجار النابتة ..ويرى
الذرات وامخلوقات ي قعر البحر اأسود.

ويرى سبحانه كل ذرة  ،وكل نبتة  ،وكل حرة ي العام  ،ي ظلمة الليل اأسود :
٢٢٢٢

[ الرعد. ]9-8/

ويرى الذرة السوداء ،ويسمع دبيب النملة السوداء ،عى الصخرة الصاء ،ي الليلة

الظلاء:

[ املك . ] ٢٤ /

ويرى سبحانه أهل الطاعات وهم يطيعونه  ،ويرى أهل امعاي وهم يعصونه ،ويرى

الكفار وهم يسبونه  ،ويرى امركن وهم يعبدون غره  ،ويرى امنافقن وهم يستهزؤن به
ويؤذون أولياءه  ،ثم ينبئهم با عملوا يوم القيامة :

فسبحان

[ التوبة . ] ٢٠5 /
[ الروج . ] 9 /

وسبحان عام الغيب والشهادة ،الشهيد الذي ا خفى عليه يء وإن دق وصغر:
[آل عمران.]6-5/

فاه  شهيد عى كل يء ي ملكه العظيم  ،وكونه الكبر  ،وملكوته الكريم .
واعلم أن كل ما خلق اه ي اإنسان من احواس كالسمع والبر والعقل والشم والذوق  ،إنا

تؤدى كلها معلومات إى القلب  ،وتشهد عنده با علمت به  ،ثم حفظها القلب .
وعند احاجة أداء هذه الشهادة يظهرها القلب  ،فيشهد لربه بالوحدانية.

وتلك أعظم الشهادات،وهي شهادة أوي العلم الذين وصلوا بشهادهم ما أمراه به أن يوصل ،
فشهدوا ه بالوحدانية  ،وصدَ قوها بالعبودية :

[ آل عمران . ] ٢8 /

واعلم أن شهادة اه  أصل الشهادات كلها.

فشهد سبحانه لنفسه بالوحدانية وما له من اأساء احسنى  ،والصفات العى ،وبا هو

أهله من اجال واجال  ،والعزة والكرياء.

٢٢٢١

وشهد مائكته ورسله بحقيقة ما هو عليه ،وشهد جميع خلقه باهم وما عليهم:
[ اأنعام . ] ٢9 /

ثم أفاض الكريم من مصداق شهادته عى الشاهدين سواه ،فعم ميع اخائق بأداء
الشهادة للحق سبحانه ،فشهدت له با هو أهله ،وشهدت عى أنفسها با كسبت وبا

يلزمها  ،فكل يء شاهد ه  ،واه عى كل يء شهيد  ،وكل يشهد شهادة حق  ،بألسنة
صدق  ،كل بحسبه وحاله ومقاله.

عن أي سعيد اخدري  قال :سمعت النبي ﷺ يقول  « :ا يسمع مدى صوت امؤ ِذن

جن وا إنس وا يء إا شهد له يوم القيامة» أخرجه البخاري (.)٢
وكل اخلق شهداء:

فاأنبياء والرسل شهداء لرهم بالوحدانية ،وشهداء عى أمهم باهم وما عليهم .
وامائكة شهداء لرهم بالوحدانية  ،وشهداء عى اخلق با عملوا .
واإنس واجن شهداء لرهم بالوحدانية  ،وشهداء عى أنفسهم وعى غرهم.
والذرات  ،واجادات  ،والنباتات  ،واحيوانات  ،وكل خلوق  ،الكل يشهد لربه بالوحدانية،
ويسبح بحمده ،ويشهد لغره وعى غره با عمل من خر أو ر:
[ هود . ] ٢8 /

وجوارح اإنسان تشهد يوم القيامة با عمل من خر أو ر :
[ النور . ] ١5 – ١٤ /

فسبحان الشهيد احق الذي شهد باحق ،وأشهد ميع خلقه عى أنه احق وحده ا ريك
( )٢أخرجه البخاري برقم (.)6٠9

٢٢٢٠

له:

[النساء. ]٢66 /

واعلم أن أعظم شهادات العباد الشهادة ه بالتوحيد .
فالعام كله أعاه وأسفله  ،وظاهره وباطنه  ،يفرح وهتز لشهادة امؤمن لربه بالتوحيد ،ويشهد
هذا امؤمن باحق والصدق حن يقول  :أشهد أن « ا إله إ َا اه وحده ا ريك له  ،له امـلك

وله احمد وهو عى ك ِل يء قدير » متفق عليه(.)٢

ويشهد الكون كله عى الكافر وامرك باجور والظلم والكذب :
[ هود . ] ٢8 /

وأشنع الشهادات الكذب عى اه  ،وتنقصه  ،وتشبيهه بخلقه  ،ونسبة الولد له  ،وهو الغني

عن كل ما سواه:

[ مريم . ] 9٠ – 88 /

وامؤمنون كلهم شهداء  ،لشهادهم باحق ي قلوهم  ،وألسنتهم  ،وجوارحهم.
وأصل الشهادات وأعظمها شهادة التوحيد ،شهادة العلم وامعرفة ،واإيان واليقن.

فالعارف باه  ، العام بأسائه وصفاته ،الذاكر له ،امؤمن به ،العامل برعه ،هذا رافع
لربه أعظم شهادة من اخلق إليه.

واموت قطع هذه الشهادة الكرى ،فإن اه كتب اموت عى كل حي سواه ،إبان ًة لصفة
احياة الباقية ،وتذكر ًا باملك احي الذي ا يموت:
[ البقرة . ] ١55 /

ثم حيي اخلق وحاسبهم  ،ثم ا يموتون أبد ًا:
( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم (  ) 8٤٤ومسلم برقم ( .) 59٠

٢٢٢٤

[ يس . ] ٢١ /

واأنبياء والرسل شهداء عى أمهم  ،والعلاء شهداء عى قروهم  ،وأهل زماهم ،وهذه اأمة

تشهد لأنبياء أهم بلغوا الرسالة أمهم:

[ البقرة . ] ٢٤٠ /

وشهداء العلم وامعرفة شفعاء يوم القيامة:
[ الزخرف . ] 86 /

وميع امخلوقات ي العام العلوي والسفي تشهد خالقها بالتوحيد  ،واجال

واجال  ،واأساء احسنى ،والصفات العى  ،وامثل اأعى .

وتشهد عى أنفسها با هي عليه من الذل والفقر والعجز ،وتسبح بحمد رها العظيم،

وتسبحه وتنزهه عن نقصها وفقرها الازم ها ،وتلك شهادة له بالتوحيد :
[ اإراء . ] ٤٤ /

فسبحان املك احق  ،الذي خلق كل شاهد ومشهود.
وكل شاهد ومشهود ي هذا املك الكبر يسبح بحمد ربه  ،ويؤدي الشهادة لربه بالتوحيد،

والشهيد احق أعظم الشهود :

[النساء. ]٢66 /

وسبحان املك القريب الشهيد خلقه كلهم  ،احي القيوم الذي ا يواري منه ليل ساج،

وا ساء ذات أبراج ،وا أرض ذات فجاج  ،وا جبل ما ي وعره ،وا بحر ما ي قعره،

وا ظلات بعضها فوق بعض:

[ النساء . ] ٠٠ /

اللهم إي ي هذا امقام أشهد لك بأنك أنت اه ا إله إا أنت وحدك ا ريك لك ،وأشهد أن
حمد ًا عبدك ورسولك  ،فاكتب شهادي عندك مع الشاهدين  ،يا خر الشاهدين:
[ آل عمران. ]5٠/

 التعبد ه  باسمه الشهيد :
٢٢٢5

اعلم رمك اه أن الدخول ي اإسام أوله الشهادة ه بالوحدانية ،والشهادة محمد ﷺ

بالرسالة.

والصلوات التي هي صلة بن العبد وربه تشتمل عى الشهادة ي البداية والنهاية  ،يؤدها العبد

كل يوم وليلة بن يدي ربه الشهيد له  ،ويرضاه بالتحيات والصلوات.

فانظر كيف تشهد بن يدي ربك بحسن العبادة والطاعة ،وتؤدها له كأنك تراه:

[الطاق.]٠-١/

واملك احق يدعوك أها اإنسان لإيان به  ،ومعرفة أسائه احسنى  ،وصفاته العى ،لتشهد له
بالوحدانية.

وأداء هذه الشهادة العظيمة  ،جب أن تكون من أهل العدالة  ،لتقبل شهادتك عند املك

احق  ،وذلك بااستقامة عى دينه  ،والعمل با حبه اه ويرضاه  ،واجتناب ما يسخطه
ويبغضه:

[ امائدة .] ١٠ /

وهؤاء العدول هم الذين يكرمهم اه باجنة يوم القيامة  ،جزاء عى شهادهم باحق

وأعاهم الصاحة:

[ امعارج . ] ٠5 – ٠١ /

فسابق إى اخرات  ،وسارع إى فعل الطاعات  ،وداوم عى فعل الفرائض والنوافل
امروعة ،وا تـم ّل  ،فإن اه ا يمل حتى مل أنت  ،وا يضق صدرك بمن سخر بك أو

أساء إليك  ،فإن ربك شهيد له:

[احجر.]99–9٠/

وعليك بالتفكر والتدبر ما ي الكون من امخلوقات واآيات التي تشهد لربك العظيم

بالوحدانية والقدرة والعظمة  ،وتشهد عى نفسها بالفقر والعجز والذلة :
٢٢٢6

[الرعد.]١/

فانظر رمك اه كيف خلق اه اأرض وبسطها ،ودحاها بامياه واخرات ،ونصب فوقها
اجبال الشوامخ فا ميد بأهلها  ،وأحاطها بالبحار امسجورة ،وشق بن قطعها اأهار

امفجورة  ،ودحا بطنها بالعيون امملوءة:

[ الرعد. ]٠/

وانظر كيف جعل احكيم العليم بن الساء واأرض السحب امسخرة ،والرياح امرسلة،

ودوائر اأفاك امسخرة من الشمس والقمر والنجوم  ،جارية بأمره  ،عى نسق حكم ،
وترتيب م َطرد  ،يكون عنه الليل والنهار ،والصيف والشتاء  ،واحر والرد.
كل ذلك إظهار قدرة القدير ي أنواع العبيد ،وإظهار بعض معاي اآخرة ي الدنيا.

فأظهر الرب  بذلك العجائب خلق ًا وأمر ًا بأحسن تدبر  ،وأكمل ترتيب:

[ يس. ]٤٠–٠٠/

وخلق سبحانه بن الساء واأرض هذا الفلك العظيم  ،وجعل فيه السحب الثقال  ،والرعد الذي

يسبح بحمده  ،والرق الذي يلقح السحاب  ،واماء الذي حيي به اأرض بعد موها :
[ النور . ] ٤٠ /

ثم زاد اه  هذا اإحكام إحكام ًا بأن َبن خضوع ميع امخلوقات لرها ،وسجودها بن

يدي مالكها ؛ لتشهد أمام فاطرها بفقرها وذها ،وتعلن طاعتها من خلقها بانتقاها كا شاء
من حال إى حال  ،ي مشارق اأرض ومغارها ،بتدبر حكم من العزيز احكيم:

[اأعراف.]5٤/

٢٢٢٠

وخلق ربنا  الساء وجعلها سبع ًا شداد ًا ،وبناها ورفعها  ،وزينها بالكواكب والنجوم ،
وأمسكها بقدرته:

[ نوح . ] ٢6 –٢5 /

وجعل  تلك السموات السبع مسكن ًا للمقربن من عباده ،وامصطفن من أوليائه ،فتقهن
اجبار سبع سموات  ،أعاهن أعظمهن خلق ًا  ،وأوسعهن حج ً
ا  ،وكل واحدة حيطة باأخرى،
ومأهن بامائكة التي تسبح بحمده ،وتشهد بوحدانيته  ،وتدبر أمره :
[ اأنبياء . ] ١٠ – ٢9 /

فسبحان املك القوي القادر  ،الذي خلق السموات بإحكام وإتقان ا خلل فيه:

[املك.]٠/

وهذه السموات السبع العظيمة تق ّلها قدرة اجبار  ، وحملها أمره ،ومسكها مشيئته ،
وحكمها إرادته  ،دون دعائم من حتها تق ّلها ،أو عائق من فوقها مسكها.
فسبحان املك القادر عى كل يء  ،الذي خلق كل يء بإرادته،وقهر كل يء بقدرته ،

وملك كل يء بجروته:

[فاطر.]٤٢/

وسبحان الشهيد احي القيوم  ،الذي أمسك السموات العظام أبد ًا ورمد ًا بقدرته وقوته  ،عى ما

هي عليه من اخلق واحسن واجال  ،ا ميد مثقال ذرة  ،وا تنقص مثقال ذرة :
[احج. ]65/

واعلم أن كل تنـقل وحول ي اجاد والنبات ،وكل مولود ي البر واحيوان ،وكل روق

وغروب ي الكواكب ،كل ذلك يدل دالة حسية قاطعة عى وحدانية اه  ،وحصول البعث

بعد اموت:

٢٢٢8

[احج . ] ٠ – 5 /

فا إله إا اه كم شواهد التوحيد والبعث ي امخلوقات كلها صغرها وكبرها.
فمجيء هار بعد ليل كحياتنا هذه بعد اموت اأول ،ثم خلف الليل النهار كموتنا بعد هذه

احياة  ،ثم خلف النهار الليل كاحياة اأبدية ي اآخرة بعد اموت:
[ النور . ] ٤٤ /

فسبحان من جعل النهار آية عى احياة ،وجعل الليل آية عى اموت بعد احياة:
[ آل عمران.]٢9٠/

وسبحان العزيز احكيم الذي خلق السموات واأرض ،وخلق الشمس والقمر ،وخلق

الليل والنهار  ،وخلق الدنيا واآخرة.

وجعل ذلك كله آيات بينات تشهد بعظمة خالقها  ،وتسبح بحمده .
نصبها آية عى وحدانيته ،وآية عى عظمة أسائه احسنى  ،وصفاته العى  ،وآية عى البدء

واإعادة  ،وآية عى احياة بعد اموت  ،وآية عى فقر امخلوقات وذها  ،وآية تشهد

بعظمة خالقها:

[ الرعد . ] ١ /

فسبحان اخاق العليم الذي خلق اإنسان ،وأخرج منه هذا النسل العظيم .
من ذكر وأنثى  ،وصغر وكبر  ،وحسن وقبيح  ،ومؤمن وكافر  ،وصادق وكاذب  ،وطيب

وخبيث:

[ الذاريات . ] ١٢ /

وسبحان احكيم اخبر  ،الذي سقى اأرض باماء فأنبتت من كل زوج هيج  :من أبيض
وأسود ،وأمر وأصفر ،وحلو وحامض ،وحار وبارد ،وجامد وسائل ،وذكر وأنثى ،وكبر

وصغر ،وقائم ونائم:

٢٢٢9

[ ق . ] ٢٢ – 6 /
الكل يشهد بوحدانية ربه،والكل يسبح بحمده،والكل يعمل بأمرربه:
[ النور . ] ٤٢ /

فهل رأيت كهذه الساء العظيمة التي زينها اه بالشمس والقمر  ،والكواكب وامصابيح التي

ترسل النور إى اأرض ،وتشهد هي وكواكبها بوحدانية اه  ،وتسبح بحمده:
[نوح.]٢6-٢٠/

وهل رأيت كهذه اأم الضحوكة الكريمة التي أنبتت من كل زوج هيج ،خلقها اه بقدرته

لتس ِبح هي وأوادها بحمده ،وتقنت لعظمته  ،وتشهد بوحدانيته.

وسخرها خلقه يربون من مائها ،ويأكلون من ثارها ،ويتنعمون بخراها ،ويسكنون فوقها ،ويتقلبون

ي بقاعها:

[ النحل.]٢٢–٢٠/

فسبحان من

[ اإراء . ] ٤٤ /

كم ي اأرض من آية وعرة ؟ وكم خرج منها من أشجار وثار؟
[ الذاريات.]١٢-١٠/

تعطي احبة منها سبعائة حبة بأمر اه .

فهذا عطاء خلوق مخلوق بأمر اه ي دار الدنيا ما أعظمه وما أحسنه.
فكم يكون العطاء من الرب الكريم للمؤمنن ي الدار اآخرة  ،من النعيم امقيم الذي من

كاله وحسنه ا هتدي العقول معرفته  ،وا تستطيع األسن أن تصفه ،وا تقدر اأوهام
٢٢١٠

أن تتخيله:

[ التوبة. ] ٠١ /

الصاحن ما ا عن رأت ،
وعن أي هريرة  عن النبي ﷺ قال  « :قال اه ع َز وج َل  :أعددت لعبادي َ
وا أذن سمعت  ،وا خطر عى قلب بر ،مصداق ذلك ي كتاب اه فا تعلم نفس ما أخفي هم

من ق َرة أعن جزا ًء با كانوا يعملون » متفقعليه (.)٢

فسبحان اه ما أجهل اإنسان بربه ..وما أجهله بأسائه وصفاته  ..وما أجهله بآياته وخلوقاته..

وما أجهله بدينه ورعه ..وما أجهله بوعده ووعيده:

[ حمد . ] ٢9 /

ومن آيات اه العظيمة خلق اإنسان وتقلبه من حال إى حال،من تراب  ،إى نطفة  ،إى علقة ،
إى مضغة  ،ثم جس ً
ا بلحم وعظام  ،ثم حي ًا ذا روح ،ثم إنشاؤه خلق ًا آخر ي صفاته وأخاقه ،
وي تبدله من حال الطفولة إى الشباب  ،إى ااستواء  ،إى الكهولة  ،إى الشيخوخة.
فسبحان الذي خلقه وصوره  ،وأحسن خلقه:

[ السجدة . ] 9 – 6 /

وسبحان املك القدير الذي خلق ما شاء ،وما يزال خلق ما شاء ،الذي يبدؤ اخلق ثم يعيده،
وخرج احي من اميت ،وخرج اميت من احي:

[ الروم . ] ٢9 /

وسبحان اخاق العليم القدير الذي خلق الساء وما فيها وما عليها  ،وخلق اأرض وما فيها وما

عليها ،ثم يعيد ما فيها وما عليها إليها:
[نوح. ]٢8–٢٠/

فانظر رمك اه ي ملكوت السموات واأرض ترى عجائب قدرة اه  ،وعظيم ملكه
( )1متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٠١٤٤ومسلم برقم ( )١8١٤واللفظ له .

٢٢١٢

وسلطانه  ،وتشاهد التدبر والتريف  ،والتحريك والتسكن  ،واحياة واموت  ،ي كل

حظة:

[ العنكبوت . ] ١٠ /

واعلم أن اه خلق ميع اأجساد احيوانية والبرية ،وأسكن فيها اأرواح ،فصارت حية بأمر

اه عز وجل.

والروح ر باطن موصوف بصفاته  ،معلوم بأفعاله  ،ا حيط به العلم  ،وا يكيفه العقل.

اختص اه  بمعرفته وحده ،وجعل اإيان بالروح ي الدنيا آية عليه  ،وطريق ًا إى الوصول

بامعرفة إليه واإيان به:

[اإراء. ]85/

والروح أمر رباي  ،وعبد روحاي  ،حبسه اه ي اجسم ابتا ًء له ،وأجرى عليه حنته  ،فواقع

امكروه بواسطة اجسم ابتدا ًء  ،فعاقبه بأن أهبطه من الساء إى اأرض لـ ّا عصاه ي اجنة:
ﮱ

[طه.]٢١١–٢١٢/

فاجسم يتغذى من طعام اأرض ،والروح يتغذى من وحي الساء  ،فإن آمن العبد بربه

صار اجسم والروح إى اجنة ،وإن كفر بربه صار اجسم والروح إى النار :

[ طه.]٠6-٠٤/

واموت هو مفارقة الروح للجسد  ،وإذا مات اإنسان رجع اجسد إى الراب الذي خلق
منه ،وخرجت الروح احية منه ،ثم صعدت ها امائكة إى الساء.

فإن كان مؤمن ًا فتحت له أبواب الساء حتى تصعد به إى ربه  ، فيؤمر بالسجود لربه فيسجد

له ،ثم يعود إى جسده ي قره وينعم فيه ،ويبقى فيه إى أن يبعث،ثم حاسب  ،ثم يدخل اجنة :
[ الواقعة . ] 89 – 88 /

وإن كان كافر ًا م تفتح هذه الروح أبواب الساء  ،ورمي من علو إى اأرض  ،ورجع إى جسده
ي اأرض ي شقاء وعذاب إى يوم الدين ،ثم يبعث  ،ثم حاسب  ،ثم يدخل النار:
٢٢١١

[ اأعراف .] ٤٢ – ٤٠ /

فا أعظم اه ي خلقه وأمره ،وحكمه وتدبره ،وأسائه وصفاته :

[لقان.]٢٢-٢٠/

برى بن يدي رمته ،وأنزل من الساء ما ًء فأحيا به اأرض بعد موها.
أرسل الرياح
ً

وخلق سبحانه اجنة وأظهر لعباده منها ي هذه الدنيا ما ير ِغبهم فيها  ،من امياه والثار وسائر

النعم  ،وخلق النار وأظهر لعباده منها ي هذه الدنيا ما خوفهم منها من النار  ،والسموم  ،واآام ،
وسائر امكروه .

وأذن اه سبحانه للنار بنفسن  ،نفس ي الصيف وهو أشد احر  ،ونفس ي الشتاء وهو الزمهرير

أشد الرد.

فلوا الرياح واماء لكان النفسان ي الدنيا جهنم الصغرى.
ولوا النفسان احر والزمهرير لكانت اأرض با فيها اجنة الصغرى.

عن أي هريرة  عن النبي ﷺ قال  « :اشتكت النَار إى ر ِها  ،فقالت  :ر ِب أكل بعي بعض ًا  ،فأذن

ها بنفسن نفس ي ِ
الصيف  ،فأشد ما لدون من اح ِر  ،وأشد ما لدون من
الشتاء  ،ونفس ي َ

الزمهرير» متفق عليه (.)٢
َ

فسبحان من أشار هذه إى تلك  ،وجعل ذلك تذكرة وعرة  ،ودفع هذا هذا  ،وكر هذا
هذا ،وتم أمره ي الدنيا واآخرة ،ا راد لقضائه ،وا معقب حكمه:

[ اأنعام . ] ٢٠١ /

( )1متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم( )٠١6٠واللفظ له ،ومسلم برقم (. )6٢٠

٢٢١٠

فا إله إا اه احكيم العليم  ،كم أخرج باماء النازل من الساء من اجنات والعيون ،

واأهار واأشجار  ،واأزهار  ،والنبات  ،والثار:

[ النحل . ] ٢٢ – ٢٠ /

وكم أحيا الرب هذا اماء الذي أنزله من الساء من النبات واحيوان والبر.
فهل نعتر هذا اخلق العظيم  ،واملك الكبر  ،والتدبر العجيب :
[اأنبياء. ]٠٠/

وإذا نظر اإنسان إى عظمة هذه امخلوقات فليعد النظر إى هذه النطفة امتكررة.
كيف خلقها اه من ماء مهن ،فجاء منها الرجال والنساء ،واأبيض واأسود  ،والطويل

والقصر  ،والكريم والبخيل  ،وامؤمن والكافر  ،وامطيع والعاي:

[الروم.]١٢-١٠/

رف اإنسان من بن امخلوقات فخلقه بيده  ،ونفخ فيه من روحه  ،وأسجد له
فسبحان من َ
وكرمه بالسمع والبروالعقل:
مائكته،وع َلمه اأساء كلهاّ ،
[ النحل . ] ٠8 /

ثم زاده تكري ً
رفه بالدين الذي يعبد به ربه  ،وهتدي به ي حياته  ،ويسعد به ي الدنيا
ا بأن َ
واآخرة:

[ آل عمران. ]٢6٤/

وجعله ي الدنيا خليفة ي اأرض  ،وعبد ًا مواه  ،وي اآخرة ملك ًا بالقرب من مواه:
[القمر.]55–5٤/

ونوع له بالدين أنواع الطاعات والعبادات ؛
ونوع له الكريم ي الدنيا نعمه الظاهرة والباطنةَ ،
َ
ليزداد معرفة بربه العظيم ،ويزداد شكره ومده ؛ ليعظم أجره:
٢٢١٤

[ لقان . ] ١٠ /

ويوم القيامة يكرم من آمن به وأطاعه بألوان النعيم،وهن من كفر به وعصاه بألوان العذاب،
[اانفطار.] ٢٤ –٢٠/
جزاء وفاق ًا:

ّ
،وأجل من هذا التكريم  ،وأحسن من هذه اأحكام :
فهل رأيت أفضل من هذا العدل واإحسان
[امائدة.]5٠/

فا إله إا اه كم أضل الشيطان أكثر اخلق  ،وكم رفهم عن التفكر ي أساء اه

احسنى  ،وصفاته العى  ،وخلوقاته العظيمة  ،وآياته احكيمة :
[ سبأ . ]١٠/

واعلم رمك اه أن املك القدوس خلق آدم ﷺ بيده ،ثم استخرج ذريته من ظهره  ،وأشهدهم

عى ربوبيته  ،فأقروا بذلك  ،ثم مع الذوات بيديه الكريمتن قبل أن تدنس بأنواع الكفر وامعاي ،

وقال  :هؤاء إى اجنة ،ومن ي يده اأخرى  :هؤاء إى النار ،ثم أعادهم إى صلب آدم ،

ليخرجوا منه عى مر القرون.

ثم إذا مات ميع البر ،وأراد اه بعثهم للحساب  ،م يكن هذه اأرواح التي تدنست

بالكفر وامعاي أن ترجع إى يديه الكريمتن  ،فأوجد هم الصور الذي مع اه فيه

اأرواح كلها.

ثم ينفخ فيه إرافيل  ،فتطر كل روح إى جسدها ،ثم يقوم الناس لرب العامن  ،وبعد البعث
يكون احساب والثواب والعقاب :

[ الزمر.]٠٠–68/

واعلم زادك اه عل ً
ا وإيان ًا أن عام امائكة  ،وعام اجن  ،وعام اأرواح  ،واليوم اآخر ،
والقدر  ،كله من الغيب الذي شاهدته العقول ببصرة اإيان  ،حتى صار يقين ًا كامشهود
٢٢١5

باأبصار :

[البقرة.]٠-١/

وي عام الغيب أضعاف أضعاف ما ي عام الشهادة  ،واه وحده عام الغيب والشهادة  ،الكبر

امتعال :

[ احر . ] ١١ /

فالصور من أمره سبحانه  ،واأرواح من أمره  ،فأعاد اأرواح بالصور إى اأجساد ،ثم أعاد الكل
ليوم الفصل  ،ثم ساق امؤمنن إى اجنة  ،وساق الكافرين إى النار.

حكمة بالغة  ،وحكم عدل  ،وأمر ح َتم رجوع كل يء إى حيث كان  ،حسب عمله،
وقيامهم بن يدي اجبار ليحكم بينهم:

[ الغاشية . ] ١6 – ١5 /

فمن يشك بعد هذا البيان باحق  ،ودين احق :

[الذاريات.]١٠/

فإن م تدرك هذا احق امبن  ،فاعلم أنك حجوب عن ربك  ،قد أرك الشيطان  ،وزين لك

اتباع اهوى وترك اهدى،فارجع إى ربك،وانظر ي اآيات الكونية  ،وتدبر اآيات القرآنية ،
لعلك تبر مع امبرين:

[ اأنعام. ]٢٠5–٢٠٤/

اللهم إي أشهدك ي هذا امقام  ،أي أشهد أنك أنت اه الواحد اأحد  ،الذي ا ريك له ،
وأشهد أن حمد ًا عبدك ورسولك  ،فاكتبني مع الشاهدين يا مواي.
واعلم رمك اه أن اه يأمر إرافيل بالنفخ ي الصور ،فإذا نفخ صعق كل روح ي السموات
واأرض إا من شاء اه ،وفزع إى الصور داخر ًا صاغر ًا:
[النمل.]8٠ /

ثم يميت اه إرافيل  ،وملك اموت  ،وحق كلمة اه بموت كل نفس  ،ويبقى املك
احق احي القيوم . 

٢٢١6

فينادي  :من املك اليوم ؟ وا جيب سواه ،فيجيب نفسه :ه الواحد القهار:
[غافر. ] ٢6/

فإذا أراد اه  إعادة اخلق بعد الصعق  ،أنزل من حت العرش ما ًء كمني الرجال ،وأمر

كل يء أخذ من يء أن يعود إليه  ،ثم ينبت اه أجسام اخليقة كاملة كا ينبت النبات

باماء:

[ نوح . ] ٢8 – ٢٠ /

ثم حيي اه  إرافيل ﷺ  ،ويأمره بالنفخ ي الصور نفخة البعث  ،فينفخ فيه  ،فتخرج
كل روح إى جسدها:

[ الزمر . ] 68 /

فسبحان املك القادر عى كل يء ،الذي يـخرج النبات احي من اأرض اميتة  ،ويعيد
الروح احي إى اجسد اميت  ،فيحي اميت باحي ،ثم خرجه من القر للبعث

واحساب:

[ الروم . ] ٢9 /

فسبحان من يبعث هذه اأجساد واأرواح للحساب واجزاء :

[ القمر . ] 8 – ٠ /

فا إله إا اه متى يلن قلب اإنسان لعظمة مواه ،ومتى يؤوب إى ربه من طغيانه وفجوره :
[ احديد . ] ٢6 /

فارجع رمك اه إى ربك الذي حيي اأرض بعد موها  ،فإنه غفور رحيم :
[احديد.]٢٠/

واعلم أسعدك اه بطاعته أن الساعة آتية ا ريب فيها بعد انقضاء اآجال،ومام اآماد كلها:
[ احجر . ] 85 /

فكا يأي اليوم بعد اليوم ،والشهر بعد الشهر ،والعام بعد العام ،والقرن بعد القرن ،كذلك
٢٢١٠

ينقي يوم الدنيا  ،وخلفه اليوم اآخر ،وإنا ه وإنا إليه راجعون:
[امؤمنون.]٢6–٢5/

واعلم أن احكيم  جعل النوم بن اليقظتن آية عى اموت بن احياتن.
ومن كان ي يقظته عى يء  ،فالغالب أن يكون عى مثله ي نومه،ومن عاش عى يء،

فالغالب أن يموت عليه ،ومن مات عى يء بعث عليه.
فإذا بعث رأى ما سمعه حقيقة حن ا تنفع الرؤية:

[ ق .] ١١ – ١٢ /

اللهم اجعل خر عمري آخره ،وخر عمي خوامه ،وخر أيامي يوم ألقاك يا كريم:
[ اأعراف . ] ١٠ /

واعلم رمك اه أن اه رحيم بجميع خلقه  ،أرسل إلينا رسوله حمد ًا ﷺ باهدى ودين احق ،
فب َلغ الرسالة  ،وأدى اأمانة  ،ونصح اأمة  ،وجاهد ي اه حق جهاده  ،حتى أظهر اه دينه :
[ الصف . ] 9 /

فعليك باتباعه ي ميع ما أرسله اه به من اإيان باحق  ،والعمل باحق  ،والدعوة إليه ،
والصر عى اأذى ي سبيله ؛ لتسعد ي الدنيا واآخرة :
ﰀ

[اأحزاب.]١٢/

واه  هو املك احق  ،الذي خلق السموات واأرض باحق  ،وأنزل عى عباده احق ،
وأرسل رسله باحق :

[ لقان.]٠٠/

وهو احق الذي تشهد له ميع خلوقاته باحق والعدل  ،واملك والعظمة  ،واجال والكرياء:
[اجاثية. ]٠٠–٠6/

وتشهد لإله احق بالتوحيد  ،والعبودية له  ،واافتقار إليه.
٢٢١8

فكل ما سواه من امخلوقات يشهد عى نفسه با هو عليه من النقص والفقر  ،والعجز

والتناهي  ،ي اأقطار واحدود  ،واآجال والصفات.

ويشهد لربه بأنه املك احق وحده ا ريك له  ،وخضع لعبوديته  ،ويسبح بحمده:
[ طه . ] 8 /

فسبحان من اختص باأساء احسنى  ،والصفات العى  ،وامثل اأعى.
هو القادر عى كل يء ،الذي خلق القدرة ي كل قادر ،وله وحده القدرة امطلقة ،الذي

يملك ميع خزائن القدرة وحده ا ريك له.

وهو سبحانه العليم بكل يء ،الذي يملك خزائن العلم كلها ،الذي خلق العلم ي كل

عام ،وله وحده العلم امحيط بكل يء ،وعلم ما سواه ناقص طارئ حدود:
[ الطاق . ] ٢١ /

واعلم أن اه سبحانه وتعاى أرسل رسله بالدين احق  ،وخصهم با ليس ي طاقة البر

اإتيان به  ،من اإخبار بالغيوب  ،وخرق العادات  ،وتأييدهم باآيات وامعجزات ،ليكون
ذلك دلي ً
ا عى صدقهم ،وموجب ًا اتباعهم فيا يأتون به من سنن وأحكام:
[ احديد . ] ١5 /

وصفات النبوة  ،وأعال النبوة  ،وآيات النبوة  ،مبثوثة ي العام كله إى يوم القيامة ،تظهر

ي امسلم ،ثم تتجى ي امؤمن  ،ثم ترق ي اموقن  ،ثم تستعلن ي الصدِ يق وهو

امحسن.

وميع اأنبياء والرسل صادقون صدِ يقون حسنون صلوات اه وسامه عليهم.
والصديقية هي امقام الرفيع بعد النبوة ،يربط اه باحق عى قلوب أهلها ،ويظهر شاهد احق
عى ألسنتهم وأعاهم ،ويكرمهم بروب الكفايات ،وحصول الكرامات ،وإجابة الدعوات،

وقضاء احاجات.

٢٢١9

وإنا بلغوا ذلك لكال تصديقهم  ،وإذعاهم لأنبياء وتوقرهم  ،مع حسن ااقتداء هم:
[ احجرات . ] ٢5 /

الروع  ،وحسن السمت  ،والصدق
وكثر ًا ما يكون ي هذا الصنف امنتخب حادثة الر ،والنفث ي َ

ي الرؤيا.

الصاحة جزء من ستَة
عن أي سعيد اخدري  قال :سمعت رسول اه ﷺ يقول  « :الرؤيا َ

وأربعن جز ًءا من النب َوة » أخرجه البخاري (.)٢

والباب مفتوح لكل مسلم ليدخل مدخل الصدق  ،ويـخرج مـخرج الصدق  ،ويقوم مقام
الصدق ،فاطلبه بطاعة اه ورسوله:
[ النساء . ] ٠٠ – 69 /

ومقام هؤاء الصدِ يقن يوم القيامة ي جوار رهم:
[ القمر .] 55 – 5٤ /

فاجتهد ي طلبه:
[اإراء.]8٠/

ولعظمة هذا امقام  ،وعلو درجته  ،سيسأل اه أهله عن هذا الصدق:
[اأحزاب.]8-٠/

فعليك بالتسليم الكامل لربك  ،مع اإحسان ي القول والعمل  ،تري ربك  ،وتنال كرامته :
[النحل.]9٠/

( )1أخرجه البخاري برقم(. )6989

٢٢٠٠

وإنا حيا العبد ويستقيم إذا سار عى الراط امستقيم إى ربه  ،وصعد ي امدارج العالية،
فرقى ي الدرجات العى من العلم والعمل ،فرى ويسمع احق امفطور عليه العام ،فيكون

كل يء يراه أو يسمعه أو يعلمه دليل من احق يدل عى ربه احق امبن ،فإذا حقق هذا أكرمه
اه بالصعود ي درجات اجنة:
[ ق. ]8–6/

فسبحان من أكرم آدم وذريته  ،وع َلمه اأساء كلها  ،وباهى به مائكته  ،وأسجد له ميع

امائكة ،وجعله خليفة ي اأرض ،وأكرمه بمعرفة أساء ربه احسنى ،وصفاته العى :
[مريم. ]65/

وجعل سبحانه هذه امعرفة ي عبده آدم ﷺ عل ً
ا وذكر ًا  ،وجعل ذلك ي ذريته غريزة وفطرة ،

وأشهدهم عى ذلك شهادة حق ًا  ،ثم استخرجهم من اأصاب  ،جياً بعد جيل  ،عى هذه الفطرة

الربانية اإيانية:

[ الروم .] ٠٠ /

فتجد امؤمن للبذرة التي ي قلبه يصدق الرسل ،ويؤمن با جاؤا به من اهدى والفرقان ،

فيصدِ ق تلك امعرفة باإيان ،ويزيدها بالفكر ،ويغذها بالذكر والعبادة  ،فتفتح له أبواب
العلم واهداية.

فا يزال يرقى حتى يعم بفكره أقطار اأرض  ،ثم خرق السبع الطباق  ،ثم يبلغ الكري

الكريم  ،ثم ينتهي إى العرش العظيم ،فيشاهد املكوت اأعى ،وامقام اأسنى ،فرى
قلبه ربه املك احق العزيز اجبار بأسائه احسنى  ،وصفاته العى  ،يفعل ما يشاء ،

وحكم ما يريد:

خلق ويرزق  ..ويعطي ويمنع  ..ويعز ويذل  ..ويكرم وهن  ..ويرفع وخفض  ..ويبسط

ويقبض  ..ويأمر وينهى :

٢٢٠٢

[ آل عمران. ]١٠–١6/

ف إذا رأى قلبه ذلك خشع لعظمة ربه ،وسجد جاله ،وذل جروته ،وسبح بحمده مع
امسبحن :

[ اإراء . ] ٤٤ /

فاإنسان ي احقيقة ي طلب علم التوحيد ليس يتعلم  ،بل يتذكر ما هو مركوز ي فطرته

من تلك امعرفة  ،وهذا قال سبحانه:

[ النحل. ]٤٠/

أما الكافر فيعادي الرسل وأتباعهم  ،بحسب احجب التي حالت بينه وبن تلك امعرفة

السابقة.

فتجده ِ
يكذب بآيات اه  ،وخاصم وجادل ي أحكام اه ،ويدعي الربوبية أو النبوة ،ويمأ
اأرض جور ًا وظل ً
ا ،ويسعى ي اأرض فساد ًا ،ويمأ ما بن الساء واأرض كذب ًا وفجور ًا:
[ يونس. ]٢٠/

فيحتبس امطر من أجله  ،وتقحط اأرض بسببه  ،ويشيع ي الباد والعباد والدواب والنبات

شؤمه وره:

[الروم . ] ٤٢ /

فاستقم كا أمرت  ،وا تكن من اممرين  ،فتكون من الضالن:
ﰀ

[القصص. ]5٠/

واعلم أن اه هو احق ،وقوله احق ،وا هدي إا إى احق ،فعى عبيده عبادته وحده ا

ريك له :

[يونس. ]٠5/

وآيات هدايته إى احق جعله السبل ي اأرض أهلها ليسروا عليها  ،وجعله النجوم ي الساء

ليهتدوا ها إى مقاصدهم  ،وإنزاله الكتب  ،وإرساله الرسل إى اخلق ليهتدوا إى رهم :
٢٢٠١

[النحل.]٢8-٢5/

واعلم أن السبل كثرة  ،وأهداها إى احق ما أوصل إى احق سبحانه  ،وهو الراط

امستقيم  ،والدين القيم الذي أرسل اه به رسله  ،وأنزل به كتبه:
[ اأنعام . ] ٢5٠ /

واعلم أن كل اخلق سوف يسأهم رهم وحاسبهم يوم القيامة.
فالسؤال  :هل فعلت كذا؟ ومن فعلته؟ وكيف فعلته؟ :
[ احجر.]9٠-9١/

واحساب يقال فيه  :خذ هذا عن هذا :
[ إبراهيم.]5٢/

واعلم أن من حوسب عذب ا حالة ،إذ ا يقوم أحد حساب اه  ، وله احجة البالغة
حق ًا ،وا يمكن أحد القيام بحقه ،وشكر إحسانه ،إنا هي رمة الرحيم ،وفضل الكريم
سبحانه:

[ النور . ] ١٢ /

وعن أي هريرة  قال  :قال رسول اه ﷺ  « :لن يدخل أحد ًا عمله اجنَة » قالوا  :وا أنت يا
رسول اه ؟ قال « :ا وا أنا إ َا أن يتغ َمدي اه بفضل ورمة فسدِ دوا وقاربوا» متفق عليه (.)٢
واعلم رمك اه أن احساب منه عاجل وآجل.

فالعاجل :للحسنة نورها ي القلب وثواها  ،وللسيئة ظلمتها ي القلب وعقوبتها.

واحساب اآجل :ما َ
أخر اه جزاءه ي الدار اآخرة ،والعاجل منه دليل عى اآجل:

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )56٠٠واللفظ له ،ومسلم برقم (. )١8٢6

٢٢٠٠

[ الغاشية . ] ١6 – ١5 /

فسبحان املك الرحيم بعباده َ ،بن هم الراط امستقيم ي الدنيا ،ليسروا عليه إليه،
ودعاهم لسلوكه ليصلوا إليه.

ثم نصب هم يوم القيامة راط ًا مستقي ً
ا عى متن جهنم  ،وهو الراط اأكر امنصوب لكل

العباد حاشا الكفار وامركن وامنافقن  ،الذين اقتطعتهم عنق النار ي عرصة امحر ،فهؤاء
يدخلون النار مبارة دون سؤال وا راط:
[الكهف.]٢٠6-٢٠5/

ثم تتبع كل أمة ما كانت تعبد من دون اه فيقعون ي النار :

[مريم.]٠١-68/

فإذا م يبق إا امؤمنن نصب هم الراط  ،ثقيلهم وخفيفهم  ،فإذا خلص من خلص من هذا
الراط وهم امؤمنون  ،حبسوا عى راط خاص هم عى قنطرة بن اجنة والنار  ،فإذا ه ِذبوا

ونـقوا من امظام التي بينهم دخلوا اجنة.

عن أي سعيد اخدري  قال  :قال رسول اه ﷺ  « :خلص امؤمنون من النَار،

فيحبسون عى قنطرة بن اجنَة والنَار  ،فيقص لبعضهم من بعض مظام كانت بينهم ي
الدنيا  ،حتَى إذا ه ِذبوا ونقوا أذن هم ي دخول اجنَة  ،فوا َلذي نفس مـح َمد بيده أحدهم

أهدى بمنزله ي اجنَة منه بمنزله كان ي الدنيا » أخرجه البخاري( . ) ٢

وهذا الراط منصوب أهل العدل الثاي،وأما أهل العدل اأول فهم الذين اقتطعهم عنق

النار ي امحر إى النار وهم الكفار وامركون وامنافقون.
( )٢أخرجه البخاري برقم (. )65٠5

٢٢٠٤

فاستقم عى الراط امستقيم ي الدنيا  ،تعر الراط اأكر يوم القيامة إى اجنة بإذن

اه:

واعلم أنك ستمر عى الراط با ريب:

[آل عمران.]5٢/

[ مريم . ] ٠١ – ٠٢ /

وبحسب حسن السر عى الراط امستقيم ي الدنيا تكون رعة العبور عى الراط يوم

القيامة .

عن أي سعيد اخدري ري اه عنه قال  .. :قلنا يا رسول اه وما اجر ؟ قال  « :مدحضة
مز َلة عليه خطاطيف وكاليب وحسكة مفلطحة ها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال ها

الركاب فناج مس َلم
السعدان امؤمن عليها كال َطرف وكالرق وكا ِلريح وكأجاويد اخيل و ِ
َ

وناج مـخدوش ومكدوس ي نار جهنَم حتَى يم َر آخرهم يسحب سح ًبا » متفق عليه (.)١

فا إله إا اه  ،إن قلب ًا ا هزه هذه اأهوال والكروب لقلب ميت :

[احديد.]٢٠-٢6/

ثم توضع موازين القسط والعدل لوزن العباد وأعاهم يوم القيامة  ،بعد دخول طوائف من

امؤمنن اجنة بغر حساب وا عذاب :

[ اأنبياء . ] ٤٠ /

واميزان يوم القيامة حق  :له كفتان  ،كل كفة تسع طباق السموات واأرض  ،فتوضع
احسنات ي كفة ،والسيئات ي اأخرى:

[الزلزلة.]8-6/

( )١متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( ، )٠٤٠9واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٢8٠

٢٢٠5

وبعد اميزان يكون الثواب والعقاب :
[القارعة.]٢٢-6/

فسبحان الرب العظيم  ،الذي خلق العرش العظيم ،وخلق اميزان العظيم ،وخلق كل
يء ي الدنيا بموازين مقدرة:

[ اأنعام . ] ٢٠١ /

فكل يء بميزان مقدر  ،ا يزيد وا ينقص  ،وا يتقدم وا يتأخر .
اخلق والتدبر ..وإنزال اماء ..وتقسيم اأرزاق ..والنمو والتكاثر ..واجبال والبحار  ..والسحب

والرياح..وكل يء ي خزائن اه:
[ احجر .] ١٢ /

واعلم أن حوض النبي ﷺ ي عرصات القيامة يمده ميزابان من الكوثر  ،الذي أعطاه إياه ربه ي

اجنة  ،فيرب منه كل من آمن به :

[ الكوثر.]٢/

وهذا احوض عظيم واسع كا بن مكة وبرى  ،ماؤه أشد بياض ًا من اللبن  ،وأحى من العسل ،
وأبرد من الثلج  ،وآنيته كعدد نجوم الساء  ،من رب منه ا يظمأ أبد ًا ،يرب منه امؤمنون  ،ويذاد

عنه كل من بدَ ل دينه.

عن عبد اه بن عمرو  قال :قال النبي ﷺ « :حوي مسرة شهر ماؤه أبيض من ال َلبن ورحه

الساء من رب منها فا يظمأ أبد ًا » متفق عليه(.)٢
أطيب من امسك وكيزانه كنجوم َ

واعلم وفقنا اه وإياك للفقه ي الدين أن هذه الدنيا نبذة من اآخرة ،مزج اه فيها اخر بالر،
واحق بالباطل ،امتحان ًا وابتا ًء للعباد ي هذه الدار ؛ ليعلم من يطيعه من يعصيه  :ﯿ
[ اأنبياء.] ٠5 /

أما اآخرة فإن اه  خلص فيها اخر كله  ،وجعله بحذافره ي اجنة  ،وخلص فيها الر
( )1متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )65٠9واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١١9١

٢٢٠6

كله  ،وجعله بحذافره ي النار:

[ العنكبوت . ] 6٤ /

فسبحان املك احق  ،احكيم اخبر  ،الذي خلق الدنيا واآخرة  ،ثم أظهر لنا الدنيا  ،وأخفى

اآخرة  ،وقدَ م الدنيا  ،وأ َخر اآخرة  ،وجعل الدنيا دار زاد لآخرة.

فمن جاء باإيان واأعال الصاحة أكرمه اه باجنة  ،وأعد له من النعيم ما ا تدركه

العقول ،وا تعلمه النفوس:

[ السجدة . ] ٢٠ /

ومن كفر به أدخله النار ،وأعد له فيها عذاب ًا عظي ً
ا:

[ النساء . ] 56 /

واعلم رمك اه أن الناس حرون كلهم للحساب يوم القيامة.
واحر حران سوى احر اأول :
حر قبل قيام الساعة من أقطار اأرض إى بيت امقدس بعد البعث.
عن أي هريرة ري اه عنه عن النبي ﷺ قال  « :يـحر النَاس عى ثاث طرائق راغبن

راهبن  ،واثنان عى بعر  ،وثاثة عى بعر  ،وأربعة عى بعر  ،وعرة عى بعر  ،ويـحر

بق َيـتهم النَار تقيل معهم حيث قالوا  ،وتبيت معهم حيث باتوا  ،وتصبح معهم حيث أصبحوا ،

وتـمي معهم حيث أمسوا » متفق عليه (.)٢

ثم احر اأول بعد نفخة البعث والنشور حر عام جميع اخلق للحساب يوم القيامة:
[الكهف.]٤8-٤٠/

وأما احر الثاي فهو حر الكفار إى جهنم:
( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )65١١واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١86٢

٢٢٠٠

[ اأنفال . ] ٠6 /

وحر امؤمنن إى الراط اأول امنصوب عى متن جهنم:

[ مريم . ] ٠١ – ٠٢ /

ثم حر امؤمنن إى رهم :
[مريم.]86-85/

واعلم رمك اه أن اه  نور ا يراه أحد ي الدنيا ،أما ي اآخرة فإن امؤمنن يرونه  ،وا

حيطون به ؛ لكال عظمته وكريائه :

[ القيامة . ]١٠–١١/

أما الكفار فرونه ي امحر مع امؤمنن  ،ثم حتجب عنهم كا قال سبحانه:
[ امطففن. ]٢6–٢5/

اللهم ارزقنا لذة النظر إى وجهك الكريم يا أرحم الرامن.
واعلم أن من آمن باه ي الدنيا  ،ورآه ببصرته  ،أكرمه اه برؤيته يوم القيامة ببره ،ودخول

جنته  ،والفوز برضوانه  ،ومن كفر باه ي الدنيا  ،وعمي عنه ببصرته  ،حرمه اه يوم
القيامة من رؤيته  ،ودخول جنته  ،وأدخله ناره:

[ السجدة . ] ١٠ – ٢8 /

اللهم إنا نسألك اجنة وما قرب إليها من قول وعمل ،ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من

قول وعمل.

واعلم رمك اه أن الشهادة بأن اه هو احق امبن هي أ ّم الشهادات وأصلها ،فهي شهادة

بأن اه هو احق  ..وأساؤه كلها هو حق  ..وصفاته كلها حق ..وأفعاله كلها حق..
وأحكامه كلها حق  ..وأقداره كلها حق  ..وخلقه كله حق  ..وأمره كله حق  ..ووعده كله

حق  ..ووعيده كله حق  ..وكتبه كلها حق  ..ورسله كلهم حق :
٢٢٠8

[طه.]٢٢٤/

فسبحان املك احق ا إله إا هو :
[يونس.]32/

واعلم أن باب اإيان مفتاحه التدبر والنظر :

[اأنبياء.]٠١-٠٠/

فانظر رمك اه ي ملكوت ربك  ،لتزداد عل ً
ا وتوحيد ًا  ،وإيان ًا ويقين ًا :
[ اأعراف .] ٢85 /

إذا فهمت هذا  ،فاعلم رمنا اه وإياك أن اخاق العليم خلق من أجلك ثاث دور،

وأربعة مواطن  ،ومسة أحوال.

فآمن هن وما فيهن من خلق وأمر  ،وحياة وموت  ،وتقدير وتدبر  ،ومشهود ومستور :
[آل عمران.]5٠/

أما الدور الثاث :
فدار الدنيا  ..ودار الرزخ ي القر  ..والدار اآخرة.
وأما امواطن اأربعة :
فأوها الدنيا  ..ثم الرزخ  ..ثم عرصة القيامة  ..ثم اجنة أو النار.
وأما اخمسة اأحوال :
فاأول :احال التي قبل دار الدنيا ،وهي حال النطفة اأمشاج.
الثاي :حالك ي الدنيا ،وهي حل اابتاء والعمل.
٢٢٠9

الثالث :حالك ي الرزخ  ،وهي حل اانتظار إى يوم القيامة.
الرابع  :حالك يوم القيامة ،وهي حل الفصل بن العباد.
اخامس :حالك ي دار اخلود ي اجنة أو النار  ،وهي دار القرار اأبدي ي النعيم أو
الشقاء.

فاعلم رمك اه ذلك كله ؛ لتكون عى بصرة من أمرك ،فا سمعته سوف تراه ،وما عملته
سوف تلقاه:

[ إبراهيم . ] 5١ /
[آل عمران . ]5٠ /
[ إبراهيم . ] ٤٢ /
[ اأعراف . ] ١٠ /

« ال َله َم اغفر ي خطيئتي وجهي  ،وإراي ي أمري  ،وما أنت أعلم به منِي  ،ال َله َم اغفر ي جدِ ي
وهزلـي،وخطئي وعمدي،وكل ذلك عندي  ،ال َله َم اغفر ي ما قدَ مت وما أ َخرت  ،وما أررت وما

أعلنت  ،وما أنت أعلم به منِي  ،أنت امقدِم وأنت امؤ ِخر  ،وأنت عى ك ِل يء قدير » متفق عليه(.)٢

اللهم إي أشهدك  ،وكفى بك شهيد ًا  ،أي أشهد أنك أنت اه ا إله إا أنت وحدك ا ريك

لك  ،وأشهد أن حمد ًا عبدك ورسولك  ،وأشهد أنك احق  ،ووعدك حق  ،ولقاؤك حق ،

واجنة حق  ،والنار حق  ،وحمد ﷺ حق  ،والنبيون حق  ،ودينك حق  ،وقولك حق  ،ا إله

غرك  ،وا رب سواك .

اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها  ،إنه ا يغفر الذنوب إا أنت  ،اللهم اسر عوراتنا  ،وآمن

روعاتنا  ،وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )6٠98ومسلم برقم ( )١٠٢9واللفظ له.

٢٢٤٠

امقالة  .XLIIالواسع
قال اه تعاى:

[البقرة.]٢٢5/

اه  هو الواسع احق ،ذو الطول وااقتدار ،واسع الكرم واإحسان ،واسع العلم واإحاطة،
واسع الرمة وامغفرة ،واسع الفضل واإنعام:

[ غافر . ] ٠ /

هو سبحانه الواسع الكريم  ،الذي وسع خلقه كلهم بالكفاية واإحسان ،الغني الذي وسع

غناه ميع عبيده ،الرازق الذي وسع رزقه ميع خلقه  ،وبيده مقاليد الفضل واإحسان
[ آل عمران . ] ٠٠ /

واإنعام:

وهو سبحانه الواسع العليم  ،الذي وسع علمه كل يء ،وأحاط بكل يء عل ً
ا ،فا خفى
٢٢٤٢

عليه مثقال ذرة ي ملكه الواسع:
[ طه . ] 98 /

وهو سبحانه واسع امغفرة ،الذي يغفر لكل من تاب وأناب مها بلغت ذنوبه وخطاياه:
[ النجم . ] ٠١ /

وهو  واسع العظمة واملك والسلطان:
[ البقرة . ] ١55 /

ا  ،وحك ً
فسبحان الواسع العظيم  ،الذي وسع كل يء رمة ومغفرة  ،وفضاً وعل ً
ا
وسلطان ًا.
وسعت أساؤه كل يء  ..ووسعت صفاته كل يء  ..ووسعت كلاته كل يء  ..ووسعت أفعاله

كل يء  ..ووسعت خزائنه كل يء :
[احجر.]١٢/

مع  إى امثل اأعى ميع اأساء احسنى  ،والصفات العى  ،فهو الكامل ي ذاته
وأسائه وصفاته وأفعاله وحده ا ريك له:
[الروم.]١٠-١6/

وهو الواسع الذي مع علمه وقدرته ومشيئته وإرادته كل كائن ي السموات واأرض  ،وكل

كائن ي الدنيا واآخرة  ،وكل ما كان  ،وما يكون  ،وما سيكون  ،من كبر وصغر ،وظاهر
وباطن ،وحي وميت  ،وناطق وصامت :

[ البقرة.]٢٢5/

الكل ملكه  ،والكل ي قبضته  ،والكل يشهد بتوحيده  ،والكل يسبح بحمده.
فسبحان من مع ذلك كله كتاب ًا ي اللوح امحفوظ:

[يس.]٢١/

٢٢٤١

ثم مع  اخليقة البرية كلها ي واحد جامع  ،جعله عبد ًا له  ،متذل ً
ا لعزته ،خاشع ًا
لعظمته ،قانت ًا له ،متصاغر ًا لكريائه.
مع ي هذا اإنسان ما كان وما يكون منه ي سابق علمه ،ومع فيه ما خرج منه من

مولود وكام  ،وأعال وأخاق.

ثم أظهر سبحانه ذلك كله  ،كل عى نوبته وأوليته من الدهر:
[ القمر . ] 5٠ – 5١ /

ومع سبحانه ميع ذرات الكون ي العام العلوي والسفي عى ذكره وتوحيده ،

وتسبيحه وتوحيده :

[ اإراء. ]٤٤/

َ
لتوى كل نفس ما كسبت:
ثم هو  جامع الناس ليوم ا ريب فيه ؛
[ آل عمران . ] 9 /

ثم هو جامعهم ي دار القرار ي اجنة والنار:

[ التغابن

. ]9/

هو احق  جامع اخر كله بحذافره أوليائه ي اجنة:
[ السجدة . ] ٢٠ /

وهو جامع الر كله بحذافره أعدائه ي النار:
[النساء.]٢٤٠/

ا ،ومغفرة وحل ً
فسبحان اه الواسع العليم الذي وسع كل يء رمة وعل ً
ا ،وقدرة

ومشيئة:

[ يونس . ] 6٢ /

هو الواسع احكيم ،رب كل يء ومليكه ،خالق كل يء ومبدعه ،احي القيوم القائم
٢٢٤٠

عى كل يء ،امحيط بكل يء ،الذي بيده خزائن كل يء:

[ هود . ] ٢١٠ /

فسبحان من وسع سمعه ميع اأصوات ،ووسع بره ميع الذرات ،ووسع علمه ميع

امخلوقات ،وقهر بقوته ميع القوات ،ا إله غره ،وا رب سواه:

[احر.]١٤-١٠/

ووسع عليهم ي
وسع عى عباده ي أرزاقهم ومساكنهم َ ،
هو سبحانه الواسع احق الذي َ

دينهم فلم يكلفهم إا وسعهم:
[ البقرة . ] ١86 /

وهو سبحانه واسع اأجر والثواب :

[ البقرة . ] ١6٢ /

وهو سبحانه واسع املك الذي يؤتيه من يشاء ،وينزعه من يشاء:
[ البقرة . ] ١٤٠ /

 التعبد ه  باسمه الواسع :

اعلم وفقك اه ما حبه ويرضاه أن الواسع احق  له اأساء احسنى  ،والصفات العى ،

وله امثل اأعى  ،وله امحامد كلها  ،وله الثناء احسن كله:
[ طه . ] 8 /

وإذا عرفت أن ربك واسع عليم  ،فامل نفسك عى أحسن الصفات وأوسعها خر ًا  ،وأنفق

ما آتاك اه من فضله ي مرضاته يؤتك أضعافه :

[ البقرة . ] ١٤5 /

واعلم أنك لن تستطيع أن تسع الناس بالك  ،فسعهم بأخاقك احسنة  ،حبك اه  ،وحبك
أهل الساء واأرض :

٢٢٤٤

[آل عمران.]٢٠٤-٢٠٠/

وعن عبد اه بن عمرو  قال  :قال رسول اه ﷺ  «:إ َن من خياركم أحاسنكم أخاق ًا »

متفق عليه (.)٢

ومن أعظم اأخاق التي حبها اه رمة الناس ،والرفق هم ،وإكرام أرافهم ،واإحسان

إى فقرائهم ،واحلم عى سفيههم ،ودعوهم إى اخر ،والنصح هم ،وحب امؤمنن

منهم:

[ آل عمران . ] ٢٢٠ /
واسأل اه أن يرزقك حسن اخلق :
[آل عمران.]٢59/

وقد أرسل اه رسوله حمد ًا ﷺ بأحسن اأديان،وأحسن اأخاق،وأحسن اأعال،فا َتبعه ي دينه،

وأخاقه  ،وأقواله  ،وأفعاله  ،حمل صفاته التي وصفه ها ربه بقوله:
[القلم. ]٤/

واعبد ربك الكريم العظيم بكل ما حبه ويرضاه  ،من اأقوال واأفعال الظاهرة والباطنة ،
يكرمك بجميع أنواع الثواب يوم القيامة.

وترع إى ربك الواسع العليم الذي بيده مقاليد اأمور أن يفتح لك من أبواب اخر ما

يرضيه عنك  ،وأن يغلق عنك من أبواب الر ما ينجيك من عقابه  ،فخزائن كل يء عنده :
[ احجر.]١٢/

وأكث ر من التدبر والتفكر ي آيات ربك العظيمة  ،وملكه الواسع  ،ثم أتبع العرة بالعمل
امحبوب إليه  ،من الذكر والعبادة  ،والعمل برعه  ،والدعوة إليه  ،وتعليم أحكام دينه:

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٠559واللفظ له ،ومسلم برقم (. )١٠١٢

٢٢٤5

[ آل عمران .] ٠9 /

وامع بن العلم والعمل ،فالعلم با عمل كشجر با ثمر ،وثمرة العلم احق العمل احق مع

اخشية والقنوت :

[ الزمر.]9/

وسبح بحمد ربك العظيم ،وسبح باسم ربك اأعى:

[ اإنسان . ] ١6 – ١5 /

واعلم أن شأن اه عظيم ،وأساؤه وصفاته احسنى ا حيط ها العقول ،وجاله وجروته

وعظمته وكرياؤه تعجز عن إدراك كنهها اأفهام ،وآاؤه ونعمه وإحسانه ا تعد وا

حى.

فسبحه كثر ًا ..وامده كثر ًا ..واستغفره كثر ًا ..واذكره كثر ًا:
[اأحزاب. ] ٤٤ – ٤٢/
[ النمل . ] ٢9 /
[ الشعراء . ] 85 – 8٠ /

«ال َله َم لك أسلمت  ،وبك آمنت  ،وعليك توكَلت  ،وإليك خاصمت  ،وبك حاكمت ،
فاغفر ي ما قدَ مت وما أ َخرت  ،وأررت وأعلنت  ،وما أنت أعلم به منِي  ،ا إله إ َا أنت»

متفق عليه (.)٢

اللهم إي أسألك فواتح اخر وخوامه وجوامعه  ،وأوله وآخره  ،وظاهره وباطنه ،

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٠٤٤١واللفظ له ،ومسلم برقم (. )٠69

٢٢٤6

والدرجات العى من اجنة يا واسع الرمة وامغفرة والعطاء  ،اللهم يا من رمته وسعت

كل يء  ،أسألك خر الدعاء،وخر امسألة  ،وخر الفاح  ،وخر العمل  ،وخر الثواب ،
وخر احياة  ،وخر امات  ،وخر امقام  ،يا واسع الفضل وامغفرة.

امحيط
قال اه تعاى:

[ النساء . ] ٢١6 /

اه  هو امل ك الذي له ملك السموات واأرض وما فيهن ،امحيط بكل يء ،الذي
أحاط باأشياء كلها ي العام العلوي ،والعام السفي.

وهو سبحانه امحيط الذي أحاط بره بجميع امخلوقات ،وأحاط سمعه بجميع

امسموعات ،وأحاط علمه بجميع امعلومات ،ونفذت مشيئته وقدرته ي ميع
اموجودات ،ووسعت رمته أهل اأرض والسموات ،ودانت لعظمته ميع امخلوقات:
[ النساء . ] ٢١6 /

وهو سبحانه العي العظيم  ،الذي أحاط بكل يء خلقا ،وأحاط بكل يء أمرا ،وأحاط
٢٢٤٠

بكل يء قدرة  ،وأحاط بكل يء علا:

[ الطاق . ] ٢١ /

وهو سبحانه العي الكبر  ،الذي أحاط بالعام كله ،أوله وآخره ،وظاهره وباطنه ،وأعاه

وأسفله ،وكبره وصغره:

[ احديد . ] ٠ /

وهو  امحيط الذي أحاط بكل حيط ي العام العلوي والسفي ،وأحاط بكل ذرة ي
الدنيا واآخرة:

[ فصلت . ] 5٤ /

وهو سبحانه الكريم الذي أحاط ميع خلقه بالنعم والعافية ،وأحاطهم باأمن والدين ،فا

أحد أكرم منه  ،وا أحد أقوى منه  ،وا أحد أعظم منه:
[غافر. ]65/

فسبحان املك احق  ،امحيط بكل يء ،امحيط بالسموات واأرض ،امحيط باأبد

واأمد  ،امحيط بامكان والزمان  ،امحيط باأوائل واأواخر  ،والظواهر والبواطن،
واأقوال واأفعال ،واجهر والر:

[املك. ]٢٤–٢٠/

وسبحان الرب العظيم الذي خلق املك واملكوت  ،وأحاط بعالـم الغيب والشهادة.
خلق السموات واأرض ،ومأ السموات با ا يعلمه وا حصيه إا هو من امائكة التي تسبح

بحمده  ،وتشهد بتوحيده  ،وتطيع أمره  ،ومأ اأرض با ا يعلمه وا حصيه إا هو من أنواع
اجادات  ،والنباتات  ،واحيوانات  ،والذرات  ،واإنس  ،واجن.

ثم أحاط اجبار كل أرض با فوقها إى اأرض السابعة العليا ،ثم أحاط اأرض العليا بالساء

اأوى الدنيا ،وأحاط الساء اأوى بالثانية ..وهكذا إى الساء السابعة:
[ اأنبياء . ] ٠٠ /

ثم أحاط سبحانه السموات واأرض بالكري:
[ البقرة . ] ١55 /

٢٢٤8

ثم أحاط الكري الكريم بالعرش العظيم  ،الذي أحاط بجميع امخلوقات ي العام العلوي

والسفي:

[النمل. ]١6/

والسموات واأرض بالنسبة للكري كحلقة ملقاة ي أرض فاة  ،والكري بالنسبة للعرش

كحلقة ملقاة ي أرض فاة  ،والكل ي يد اجبار  أصغر من اخردلة ي يد اإنسان :
[الزمر.]6٠/

فسبحان الكبر امتعال  ،الذي خلق كل يء فقدَ ره تقديرا ،وأحاط بكل يء حيط  ،وله
احمد ي اأوى واآخرة:

[اجاثية.]٠٠–٠6/

واه  ذو العظمة والكرياء  ،والعزة واجروت  ،قد استوى عى العرش الكريم بأعظم
الصفات وهي الرمة  ،كا قال سبحانه :

[ طه . ] 5 /

فسبحان الرب العظيم الذي استوى عى العرش العظيم  ،وأحاط بكل حيط  ..يفعل ما

يشاء ..وحكم ما يريد ..خلق ويرزق ..ويأمر وينهى  ..ويعز ويذل ..وحيي ويميت  ..ا
راد لقضائه..وامعقب حكمه  ..وا يعزب عنه مثقال ذرة ي ملكه العظيم:

[ اأعراف . ] 5٤ /

واعلم ع َلمك اه من علمه أن هذه امخلوقات العظيمة  ،والتدبرات العجيبة ي الساء واأرض ،

لكل واحد منها يومه وساعته ودقائقه  ،ولكل خلوق أيامه وأسابيعه وشهوره وأعوامه وقرونه ،يقع

فيها حوادث ا حصيها إا اه  ،من اأعال ،والتسبيح  ،والتحميد  ،واحياة  ،واموت  ،منها ما

نبره  ،وأكثرها ا نبره.

والكل يسبح بحمد ربه  ،ويشهد له بالوحدانية  ،والكل أحاط به امحيط سبحانه  ،الذي

أحاط بكل يء :
[ النساء . ] ٢١6 /

٢٢٤9

وأعظم تلك امخلوقات العظيمة  ،وأوسعها وأكثرها عبادات هم امائكة الذين مأ اه هم
السموات العى  ،وملة العرش امقربن ،فهؤاء كلهم عباداهم لرهم رمدية أبد ًا:
[فاطر.]٢٠-٢5/

واه  هو املك الغني عن ميع خلقه ،وكلهم فقراء إليه ي خلقهم وتدبرهم وأرزاقهم:
[فاطر. ]٢5/

وميع ما ي الكون من امخلوقات تعبد رها  ،وتسبح بحمده  ،وتشهد بتوحيده  ،ومن شذ
من البر عن عبادته فامائكة الكرام ا يسأمون من عبادته :
ﯹ

[فصلت.]٠8/

فسبحان الكريم الذي أنعم علينا بنعم كثرة ا حيط ها إا هو ،وأكرمنا بالدين احق الذي
يرى به عنا ،وفرض علينا أواً مسن صاة ي اليوم والليلة  ،ثم خفف الكريم الرحيم
عددهن من مسن إى مس صلوات ،وأعطى اأجر كام ً
ا عى اخمسن من فضله :
[آل عمران.]٠٤-٠٠/

وجعل كل حسنة بعر أمثاها  ،إى سبعائة ضعف  ،إى أضعاف مضاعفة ا يعلمها إا
هو ،والسيئة بمثلها ويمحوها بالتوبة أو بعفوه:

[ اأنعام . ] ٢6٠ /

واعلم أن من علت منا مته  ،سارع إى مرضاة ربه بأداء الفرائض  ،وتكثر النوافل من ميع

الطاعات  ،واجتناب امنهيات :
[احديد.]١٢/

وعى قدر امسارعة وامسابقة إى الطاعات تكون الكرامات واهبات  ،وعى قدر

الغفلة والبطالة تكون اخسارة والعقوبات:

٢٢5٠

[يونس . ] ٢٠8 /

وعرفنا هم  ،وأرانا إياهم  ،وأخرنا
فسبحان الكريم الرحيم بعباده  ،الذي خلق امسبحن َ
بدوام تسبيحهم ،لنقتدي هم ،ونسبح بحمده معهم:
ﭩ

[ احج . ] ٢8 /

هو اه  امحيط الذي أحاط بكل يء  ،وأحى كل يء من الذرات  ،والذوات ،

واأعداد  ،واأحوال  ،واآجال  ،واأرزاق  ،واأنفاس  ،واحركات  ،واأقوال  ،واأفعال ،
وما ي القلوب  ،وما ي الغيوب :
[فصلت.]5٤-5٠/

وهو سبحانه امحيط الذي أحى كل يء خلق ًا وأمر ًا  ،عدد ًا وقدر ًا  ،عل ً
ا وعم ً
ا.
يعلم مثاقيل اجبال  ..ومكاييل البحار  ..وعدد ذرات الرمال  ..وعدد ورق اأشجار ..
وعدد الطر واحيوان  ..وعدد اإنس واجان وامائكة  ..وأحى تسبيحها وأنفاسها وما

خرج منها :

[يس. ]٢١/

أوجد سبحانه العدد وجود ًا ا منتهى له وا آخر  ،وجعله ي الدنيا آية عى بقاء ما له أول
وا آخر له  ،وهي الدار اآخرة.

فسبحان من أحى ميع امخلوقات بإحصاء واحد  ،وحسبها بحساب واحد  ،ويعلم

كل يء بعلم واحد  ،وأحى ميع امخلوقات ملة وتفصي ً
ا:
[اأنعام. ]6١-6٢/

واه  أساؤه ا حى  ،وصفاته ا حى  ،ونعمه احى .

ومن أحى من أسائه تسعة وتسعن اس ً
ا دخل اجنة.
٢٢5٢

وإحصاؤها هو معرفتها  ،وتوحيد اه ها  ،والتعبد ه ها  ،ودعاء اه ها.

عن أي هريرة  أن رسول اه ﷺ قال « :ه تسعة وتسعون اس ً
ا من حفظها دخل اجنَة ،
وإ َن اه وتر حب الوتر » متفق عليه(.)٢

فيجب علينا تعلم أساء اه احسنى،لندعوه ها  ،ونتعبد ه ها بااتصاف با يليق بالعبد
منها :

[اأعراف. ]٢8٠/

واعلم أنك إن كنت تعلم أن اه حيط بكل خلوق  ،وحِ كامك وأفعالك وأنفاسك ،
وا يدع شيئ ًا إا أحصاه عليك  ،ويراقبك حتى كأنه ليس ينظر أحد سواك ،فلاذا ا تـجل

نظره إليك ؟ وا هاب رقابته عليك ؟ وا تستحي من مشاهدته لك؟ :

[احج.]٠٠/

واعلم أن أنفاس العباد معدودة  ،وكل نفس خرج من غر ذكر اه فهو ميت  ،فاذكره واعبده

با رعه رسوله ﷺ :

[ مريم.]65 /

 التعبد ه  باسمه امحيط :

اعلم أن اه  هو املك احق  ،الذي له اأساء احسنى  ،والصفات العى ،وامثل

اأعى :

[ طه . ] 8 /

هو املك امحيط بكل ملك  ..القوي امحيط بكل قوي  ..الكبر امحيط بكل كبر ..
العزيز امحيط بكل عزيز  ..العليم امحيط بكل عليم ..الغني امحيط بكل غني.

فسبحان الرب امحيط بجميع أكناف الع ام ،وميع ذرات العام ،امحيط بجميع

أنفاس وني ات وحركات وأقوال وأعال اخائق كلها ي آن واحد:
[ الطاق . ] ٢١ /

( )1متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم (  )6٤٢٠ومسلم برقم (.)١6٠٠

٢٢5١

فعليك رمك اه بمواظبة التفكر  ،وزيادة التدبر ؛ لتعرف الكبر حق ًا  ،والعظيم حق ًا ،واملك حق ًا،
وامحيط حق ًا  ،الذي أحاط باملكوت كله حواً وقوة  ،وعل ً
ا ومشيئة ،وأحاط بكل إحاطة ظاهرة

أو باطنة  ،كبرة أو صغرة :

[اأنعام.]٢٠٤/

ومن هذه أساؤه  ،وهذه صفاته  ،وهذه أفعاله  ،وهذا ملكه  ،وتلك خزائنه  ،هو الذي
يستحق العبادة وحده ا ريك له :
[اأنعام.]٢٠٠-٢٠١/

فعليك بااستسام له ..واحياء منه ..والترؤ من احول والقوة له ..واخروج إى اه من
معاي النفس عند النعمة والكرامة والطاعة.
فإنا كانت لك منه بإذنه وفضله وعونه:

[ النور . ] ١٢ /

واحرص أن تكون حيط ًا بأنواع الر واخر واإحسان من الفرائض والسنن  ،واجتنب

امعاي والبدع  ،وعليك بالصر عى الباء  ،والرضا بالقضاء  ،والشكر ه عى النعاء ؛
لتسعد ي الدنيا واآخرة:

[ النحل. ]9٠/

وأكثر من التوبة وااستغفار ما تعلمه من الذنوب وما ا تعلمه:
[ النساء . ] ٢٢٠ /

وإياك وااعراض عى أقدار ربك العليم امحيط بكل يء ،وا تترم من أي مكروه

قدَ ره  ،وا حزن عى أي أمر من الدنيا منعه :

[ احديد.]١٠-١١/

وإذا وقع مكروه فقل  :قدَ ر اه وما شاء فعل ،وإذا م يقع ما حب  ،فاعلم أنه م يقدره
٢٢5٠

العليم اخبر ،ولو كان خر ًا لقدره :

[ التوبة . ] 5٢ /

وعن أي هريرة  قال :قال رسول اه ﷺ « :امؤمن القوي خر وأحب إى اه من امؤمن

الضعيف  ،وي كل خر  ،احرص عى ما ينفعك  ،واستعن باه وا تعجز  ،وإن أصابك يء
َ

فا تقل  :لو أ ِي فعلت كان كذا وكذا  ،ولكن قل :قدر اه وما شاء فعل » أخرجه مسلم (.)٢

وعليك باحنيفية السمحة ي ميع أمورك ،ومازمة السنة ي أقوالك وأعالك ،ومصاحبة

اأيام والشهور واأعوام باأعال الصاحة ابتغاء مرضاة اه :

[ اأنعام.]٢6٠-٢6١/

واعلم أن احق سبحانه يكون للعبد ي حياته وبعد موته  ،كا كان العبد لربه بعد بعثه من

نومه.

فإن كنت ي الدنيا لربك عابد ًا ،وحرماته معظ ً
ا ،وإى ما حبه ويرضاه مسارع ًا ،كان اه ي اآخرة
لوجهك مكرم ًا ،ولشأنك معظ ً
ا ،وإى مرتك بالنعيم مسارع ًا:
[الرمن. ]6٠/

ومن أحسن أحسن اه إليه وزاده :

[ يونس.]١6/

واعلم أن نعم اه عى العباد كثرة ا حى ،وا حاط بجملتها فض ً
ا عن آحادها :
[النحل.]5٠-5١/

فاشكر اه عى كل نعمة أنعم اه ها عليك ،واستغفر عن التقصر ي كل عمل صالح:
[ إبراهيم . ] ٠٤ /

( )1أخرجه مسلم برقم (.)١66٤

٢٢5٤

واعلم أن أعظم ما يستعن به العبد عى الذكر  ،والعمل الصالح  ،ومدافعة الغفلة
مراعاة اأوقات قبل فواها ،وشغلها بفعل ما رعه اه ورسوله من ا لفرائض

والنوافل :

[ احجر . ] 99 – 98 /

وإياك وإضاعة اأوقات  ،والتسويف  ،والتمني  ،والراخي  ،واانتظار.
فهذه كلها جنود إبليس التي صاد ها أكثر اخلق:
[ سبأ . ] ١٠ /

واعلم أن اه كا يقلب الليل والنهار  ،كذلك يقلب اأنفاس بخواطر القلوب ،ففكر واعمل

با حبه اه ورسوله تفلح:

[ اأعراف . ] ١٠5 /
[ اأعراف . ] ١٠ /

[ البقرة . ] ١86 /

« ال َلهـ َـم إ ِي أعــوذ بــك مــن زوال نعمتــك  ،وح ـول عافيتــك  ،وفجــاءة نقمتــك ،وميــع ســخطك »

أخرجه مسلم (.)٢

اللهــم ي ــا حيط ـ ًا باأوائ ــل واأواخ ــر  ،ي ــا عل ــي ً
ا ب ــالظواهر والب ــواطن  ،ي ــا س ــميع ًا للمن ــادي
وامناجي  ،يا بصر ًا بالشاهد والغائب .

أســألك موجبــات رمتــك  ،وعــزائم مغفرتــك  ،والغنيمــة مــن كــل بــر  ،والســامة مــن كــل إثــم ،
والفوز باجنة  ،والنجاة من النار .
اللهم ا تدع لنا ذنب ًا إا غفرته،وا م ًا إا فرجته  ،وا كرب ًا إا نفسته  ،وا ر ًا إا كشفته ،
وا ضااً إا هديته  ،برمتك يا أرحم الرامن .
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١٠٠9

٢٢55

امقالة  .XLIIIاحسيب ..احاسب
قال اه تعاى:

[ النساء . ] 86 /

وقال اه تعاى:

[ اأنبياء . ] ٤٠ /

اه  هو احسيب احق ،ذو الرف وامجد ،والعزة واجروت  ،والعظمة والسؤدد،
واجال والكرياء ،له اأساء احسنى والصفات العى ،وليس كمثله يء:

[ اإخاص . ] ٤ – ٢ /

وهو سبحانه احسيب احق  ،العام بمقادير احسنات والسيئات  ،وأنواع الطاعات

وامعاي  ،امحيط بمواقع اأقوال  ،واأعال  ،واأرزاق  ،وأعدادها ،وأنواعها ،

وأجناسها:

[ النساء . ] 86 /

وهو سبحانه احاسب الكاي عباده ،الذي ا غنى هم عنه أبد ًا ،فهو خالقهم  ،ورازقهم ،
٢٢56

وكافيهم ي الدنيا واآخرة :

[الزمر.]٠6/

وهو سبحانه احاسب احافظ أعال خلقه كلهم ،احسيب الذي أحى ميع أقوال العباد

وأفعاهم ،وميع حركاهم وسكناهم.

فكلها حسوبة عنده ،ا يضيع منها يء ،وا يزاد عليها يء ،ثم جازي ها العباد يوم
القيامة عداً وفضاً ،با ظلم وا بخس وا نقص:
[ اأنبياء . ] ٤٠ /

واه  ريع احساب  ،بل هو أرع احاسبن  ،فإذا رجع العباد إليه يوم القيامة حاسبهم
ي أرع وقت  ،وحاسبهم ميع ًا ي وقت واحد  ،كا يرزقهم ميع ًا ي الدنيا ي وقت

واحد:

[اأنعام.]6١-6٢/

فسبحان املك احق  ،الذي خلق ميع اخلق ،وأحى أعدادهم ،وساق إليهم أرزاقهم ،وحسب
أقواهم وأعاهم:

[يس. ]٢١/

وسبحان القوي القادر الذي ا يعجزه يء  ،وحساب اخائق كلهم سهل عليه  ،فكا أن

خلقهم وبعثهم كنفس واحدة  ،فكذلك رزقهم وحساهم كنفس واحدة :
[ لقان . ] ١8 /

واعلم أنه لن يفلت أحد من اموت  ،كا أنه لن يفلت أحد من احساب  ،كا أنه لن يفلت

أحد من العقاب  ،أو يـحرم من الثواب :

[ الغاشية . ] ١6 – ١5 /

فاخر لنفسك ما تسعد به :
٢٢5٠

[النساء.]٢٠٢/

واعلم أن احساب يوم القيامة من الرب الكريم لعباده مبني عى العدل والرمة

واإحسان ،ومن نوقش احساب هلك:

[ اانشقاق.] ٢١ – 6 /

وعن عائشة ري اه عنها أن رسول اه ﷺ قال  « :ليس أحد يـحاسب يوم القيامة إ َا هلك » فقلت :
يا رسول اه  ،أليس قد قال اه تعاى فأ َما مـن أوي كتابـه بيمينـه * فسـوف ي ـحاسب حسـاب ًا يسـر ًا
فق ــال رس ــول اه ﷺ « :إ َن ــا ذل ــك الع ــرض  ،ول ــيس أح ــد ين ــاقش احسـ ـاب ي ــوم القيام ــة إ َا ع ـ ِـذب »

متفق عليه (.)٢

 التعبد ه  باسمه احسيب :

اعلم رمك اه أن ربك هو احسيب احق ،الكاي عباده ميع ما أمهم من أمور دينهم

ودنياهم ،امير هم كل ما حتاجونه ،الدافع عنهم كل ما يكرهونه:
[ يونس . ] ٢٠٠ /

رفك بعبادته  ،وخصك هدايته ،وأكرمك بطاعته  ،فالزم طاعته ي
واعلم أها امؤمن أن اه َ

ميع أحوالك  ،وأكثر من ذكره ي ميع أوقاتك:

[ اأنعام . ] ٢6٠ – ٢6١ /

وا تستكثر طاعتك له  ،فهو جاله وماله  ،وكال أسائه وصفاته  ،أحق من عبد،

وأحق من ذكر ،وأحق من شكر:
[ اأحزاب . ] ٤٠ – ٤٢ /

وا تعدد حسناتك  ،فإها مكتوبة حفوظة مضاعفة لك عند ربك:
( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )65٠٠واللفظ له ،ومسلم برقم (. )١8٠6

٢٢58

[النساء.]٤٠/

وعدِ د سيئاتك  ،وتذكَرها  ،لتستغفر اه منها ،وتتوب إليه منها:
[احر.]٢9-٢8/

واحسب الساعات واأيام  ،وامأها باأعال التي حبها اه ويرضاها ،وحاسب نفسك قبل أن
حاسب،وانظرماقدمت وما أخرت :

[يونس.]٢٠6-٢٠5/

فالكل حسوب سراه يوم القيامة:
[ الزلزلة . ] 8 – 6 /

فسبحان احسيب الذي حفظ عى عباده كل ما عملوه من خر أو ر ،أو طاعة أو معصية،

وميز هم صالح العمل من فاسده ،وحسنه من قبيحه.

وعلم ما يستحقون من اجزاء ،ومقدار ما هم من الثواب والعقاب ،ثم يوفيهم ذلك بعد

رجوعهم إليه يوم القيامة:
[ احج . ] 5٠ – 56 /

[ غافر. ] 8 – ٠/

[ آل عمران . ] ٢9٠ /

« ال َله َم اغفر ي ما قدَ مت وما أ َخرت  ،وما أررت وما أعلنت  ،وما أرفت  ،وما أنت أعلم
٢٢59

به منِي  ،أنت امقدِ م وأنت امؤ ِخر  ،ا إله إ َا أنت » أخرجه مسلم(.)٢

اللهم إنا نسألك اجنة وما قرب إليها من قول أوعمل ،ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من

قول أو عمل.

اللهم إنا نسألك من اخر كله عاجله وآجله  ،ونعوذ بك من الر كله عاجله وآجله.

اللهم أحسن عاقبتنا ي اأمور كلها  ،وأجرنا من خزي الدنيا  ،وعذاب اآخرة  ،برمتك يا أرحم
الرامن.

امقيت

قال اه تعاى:

[ النساء . ] 85 /

اه  هو امقيت احق خلقه أمعن ،الذي خلق اأقوات كلها ،وأوصل إى كل خلوق
ما يقتات به ،وأرسل إى امخلوقات أرزاقها:

[هود . ] 6 /

وهو سبحانه امقيت القائم عى ميع امخلوقات بالتدبر والتريف  ،امقيت الذي يعطي
كل خلوق من نبات  ،وحيوان  ،وطر  ،وإنسان  ،قوته عى مر اأوقات والدهور:
[اإراء.]٠٠/

فسبحان من يمد هذه اخائق ي كل وقت با جعله قوام ًا ها ،فإذا أراد موت يء منها
حبس عنه ما جعله مادة لبقائه من القوت  ،فات بإذن اه:

[ الروم . ] ٤٠ /

واه  هو امقيت الذي يملك خزائن اأقوات كلها وحده ا ريك له.
هو امقيت الذي يقوت اأجساد بالطعام والراب ..ويقوت العقول بالعلوم ..ويقوت

( )1أخرجه مسلم برقم (. )٠٠٢

٢٢6٠

القلوب باإيان وفتوحات العلم  ..ويقوت اأرواح بدوام امشاهدة ولذيذ امؤانسة ..

ويقوت اأبدان بحسن العبادة.

فسبحان املك احق الذي قدَ ر ميع اأرزاق واآجال واأعال ي ملكه العظيم  ،وقدَ ر

أقوات أهل اأرض وما يصلح معايشهم من النبات واأشجار والثار وامنافع :

[القمر.]5٠-٤9/

وجعل سبحانه ي كل بلدة من امنافع والثار وامكاسب ما م جعله ي اأخرى ؛ لرتزق اخلق

بعضهم من بعض بالتجارة واأسفار من بلد إى بلد :

[النحل.]٢٤-٢٠/

فيحصل بسبب ذلك من امنافع وامصالح الدينية والدنيوية ما ا يعلمه إا اه العليم احكيم:
[اأعراف. ]٢٠/

فسبحان من خلق اإنسان من تراب ،وخلق أقواته ي اأرض بالقرب منه يأكل منها

حيث يشاء:

[ فصلت. ]٢٠ – 9/

وسبحان خالق كل يء ،امقيت لكل يء ،الذي خزائنه ملوءة بكل يء:
[ احجر .] ١٢ /

وسبحان الغني الذي له خزائن السموات واأرض ،ويعطي وا تنقص خزائنه مثقال ذرة :
[احج.]6٤/

وعن أي هريرة  أن رسول اه ﷺ قال « :يد اه مأى ا تغيضها نفقة س َحاء ال َليل والنَهار ،

الساء واأرض،فإنَه م يغض ما ي يده  ،وكان عرشه عى اماء،
وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق َ
٢٢6٢

وبيده اميزان خفض ويرفع » متفق عليه (.)٢

 التعبد ه  باسمه امقيت :

اعلم أن ربك الكريم هو امقيت احق الذي يرزق عباده ،ويواليهم بنعمه ،ويتفضل عليهم

بإحسانه ،الذي يبسط الرزق من يشاء ويقدر.

فاشكر امقيت الذي أكرمك بنعمه ،وأعانك عى طاعته ،وأعطاك اأجر الكثر عى العمل

القليل:

[ إبراهيم . ] ٠ /

وأحسن إى نفسك بحسن الطاعة مواك  ،وخالق الناس بخلق حسن  ،وادعهم إى اه  ،وأكرمهم

بالقول والفعل حبك اه  ،وحبك الناس :
[فصلت.]٠٤-٠٠/

وعن النعان بن بشر قال :قال رسول اه ﷺ « :مثل امؤمنن ى توا ِدهم وترامهم

السهرواح َمى»متفق عليه(.)٢
وتعاطفهم مثل اجسد إذا اشتكى منه عضوتداعى له سائراجسدب َ

واحفظ سمعك وبرك وقلبك من كل سوء:
ﰀ

[ اإراء . ] ٠6 /

وكا أعطاك امقيت سبحانه من كل ط ِيب  ،فط ِيب نفسك له باإكثار من ذكره ومده،
وأنواع عبادته ،وأمر بامعروف  ،وانه عن امنكر  ،تكن من امفلحن:
[ آل عمران . ] ٢٠٤ /

وإذا كان اه هو احي امقيت وحده فاعبده وحده ا ريك له:
[ غافر . ] 65 /

[ إبراهيم . ] ٤٠ /

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٤68٤واللفظ له ،ومسلم برقم (.)99١
( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم (  ، ) 6٠٢٢ومسلم برقم ( ، )١586واللفظ له.

٢٢6١

« ال َله َم أصلح ي ديني ا َلذي هو عصمة أمري  ،وأصلح ي دنياي ا َلتي فيها معاي  ،وأصلح ي
آخري ا َلتي فيها معادي  ،واجعل احياة زياد ًة ي ي ك ِل خر  ،واجعل اموت راح ًة ي من ك ِل

ر » أخرجه مسلم(.)١

اللهم يا مقيت اخائق كلها  ،يا واسع الرمة  ،يا باسط اليدين بالعطايا  ،أسألك عل ً
ا نافع ًا ،
ا متقب ً
وعم ً
ا  ،ورزق ًا حااً طيب ًا  ،يا عظيم العفو  ،يا واسع امغفرة  ،يا حسن التجاوز  ،اغفر
لنا وارمنا برمتك التي وسعت كل يء يا أرحم الرامن .

احفيظ ..احافظ

قال اه تعاى:

[ سبأ . ] ١٢ /

وقال اه تعاى:

[ احجر . ] 9 /

اه  هو احفيظ احق  ،الذي حفظ ميع ما خلقه  ،وأحاط علمه با أوجده  ،وحفظ عى
العباد أعاهم وجزاءها ،وحفظ أولياءه من الوقوع ي امهالك.

وهو سبحانه احي القيوم  ،احافظ جميع امخلوقات من ساء وأرض وما فيها  ،وما

عليها  ،وما بينها  ،لتبقى إى ما شاء اه  ،فا تزول وا ميد ،وا يسقط منها يء عى
يء:
[ البقرة .] ١55 /

فسبحان القوي العزيز الذي وسعت رمته كل يء :
[احج.]65/

وسبحان القوي القادر الذي يمسك السموات واأرض أن تزوا:

[ فاطر . ] ٤٢ /

وهو سبحانه احفيظ الذي حفظ كتابه العزيز من التحريف والتبديل والتغير مع كثرة
( )١أخرجه مسلم برقم (.)١٠١٠

٢٢6٠

امحرفن وامبدلن :

[احجر . ] 9 /

فسبحان احافظ العظيم  ،الذي حفظ كل يء ي ملكه العظيم .

احفيظ الذي حفظ عى اخلق أقواهم وأعاهم ،ويعلم نياهم وما تك ّن صدورهم:
[هود . ] 5٠ /

هو احافظ احق الذي حفظ ميع أقوال العباد وأعاهم  ،ظاهرها وباطنها  ،رها وجهرها ،
وعلم بمقاديرها  ،ومقادير جزائها ،وحفظ ذلك كله وكتبه ي اللوح امحفوظ:
[ القمر. ] 5٠–5١/

وللحفيظ  حفظة من امائكة حفظون العباد  ،ويكتبون أعاهم :
[ اانفطار.]٢١-٢٠/

وللرب  حفظة من امائكة حفظون امخلوق ما ا يريد احفيظ احق كونه  ،وهو من

أمر اه:

[ الرعد . ] ٢٢ /

فسبحان احافظ جميع ما ي ملكه ،الذي حفظ خلقه ويكلؤهم وحرسهم ما يرهم،
وحفظهم ما ا يرضاه منهم:
[اأنبياء .]٤١/

واعلم أن حفظ اه لعباده نوعان :

اأول :حفظ عام جميع اخلق  ،يشرك فيه امؤمن والكافر  ،وسائر النبات واحيوان ،وهو حفظ
الذوات والنفوس التي خلقها اه بتيسر الطعام والراب واهواء  ،وهدايتهم إى ما يصلحهم من
رورات احياة،ودفع امكاره وامضارعنهم كاقال سبحانه:
[ سبأ. ]١٢/

الثاي :حفظ خاص أوليائه امؤمنن به  ،وذلك بحفظ إياهم وتوحيدهم من الشبه
امضلة  ،والفتن امهلكة  ،والشهوات امفسدة.

وحفظ جوارحهم وألسنتهم من الكبائر والفواحش وامحرمات  ..وحفظهم من أعدائهم من شياطن
٢٢6٤

اإنس واجن والنفس اأمارة بالسوء :

[فصلت.]٠١-٠٠/

واعلم أنه من حفظ اه بامتثال أوامره  ،واجتناب نواهيه  ،حفظه اه ي الدنيا واآخرة  ،فاحفظ اه
[ يوسف . ] 6٤ /
حفظك:
ومن حفظ حدود اه  ،وأدى حقوقه  ،فهو امؤمن الذي خي ربه بالغيب  ،فأطاعه ،
فري اه عنه  ،وأدخله اجنة:
[ ق .] ٠5 – ٠٢ /

واعلم أن أعظم حفظ م َن اه به عليك حفظ قلبك  ،وحراسة اإيان والدين عن الكفر ،والرك ،
والنفاق  ،والفتن  ،واأهواء  ،والبدع:
[ البقرة . ] ١٤٠ /

فسبحان املك العظيم الذي خلق هذا املك العظيم وتكفل بحفظه ،وأنزل القرآن العظيم ،

وتكفل بحفظه ،وهدى من حب لإيان  ،وتكفل بحفظه :
[اأنعام.]٢٠٠-٢٠١/

 التعبد ه  باسمه احفيظ :

اعلم رمك اه أن احفيظ  خلق اإنسان ي أحسن تقويم ،وهداه إى الراط امستقيم ،
ومن فضله ورمته أن خلق مائكة حفظة حفظ اإنسان من البايا واآفات وامضار ي كل

أحواله:

[اأنعام.]6٢ /

وأنت غفر اه لك  ،عبد اه الذي يتقلب ي نعمه الظاهرة والباطنة  ،وكريم كاءته  ،ومنيع حفظه
وحراسته ي دينك واستقامتك  ،وي نفسك وروحك  ،وي سمعك وبرك  ،وي فكرك
٢٢65

وعقلك ،وي قلبك وجسمك ،وي ميع حواسك الظاهرة  ،وميع حوائجك الباطنة  ،وي
ميع ما حب من اأموال واأواد ،فاشكره وأحسن عبادته:
[ لقان . ] ١٠ /

وا حسب َن احفظ كل احفظ من البايا واأمراض الظاهرة  ،فذلك فضل عظيم من ربك ،
ولكن احفظ اأكر  ،حفظ القلب والدين من الكفر  ،والرك  ،والنفاق  ،والبدع ،والشك ،

والشبه  ،واأهواء  ،والفتن :

[ النور.]١٢/

فامد ربك العظيم عى نعمه التي ا تعد وا حى ،وأحسن عبادته با جاء به رسوله ﷺ ،

وأخلص العمل كله له  ،فهو أهل أن يـعبد  ،وأهل أن يـحمد :
[مريم.]65/

فهو سبحانه الذي رح صدرك لإسام ،وحفظ ي قلبك اإيان ،وأعانك عى طاعته ،وحبب
إليك ما حبه ويرضاه ،وحباك با منعه سواك من أهل الكفر والنفاق ،وأسبغ عليك نعمه الظاهرة
والباطنة:

[ إبراهيم . ] ٠٤ /

واعلم أن احفيظ الذي حفظك حافظ أقوالك وأفعالك ،وسوف جازيك ها يوم القيامة:
[ الزلزلة .] 8– 6 /

فلهذا وفقك اه ما حبه ويرضاه استقم كا أمرت  ،واعبد ربك  ،واصطر لعبادته  ،وداوم

عى شكره  ،واصر عى بائه  ،واحفظ حقوقه وحدوده  ،واجتنب حارمه وما يسخطه ،
تدر نعمه  ،وتستصحب حفظه  ،وتنال ثوابه  ،وتسلم من عقابه:
فبذلك تس ّ
[ إبراهيم . ] ٠ /

ومن أعظم ما جب عى امسلم حفظه هو الدين ،ومن أعظم ما جب عليه حفظه من
٢٢66

حقوق اه هو توحيده بأسائه وصفاته  ،وعبادته وحده ا ريك له:
[ الرعد . ] ٠6 /

ومن أعظم ما أمر اه بحفظه من الواجبات الصاة ،فمن حافظ عليها حفظه اه من عقابه،
[ البقرة . ] ١٠8 /
وأدخله جنته:
وما أمر اه بحفظه :السمع والبر والفؤاد:
ﰀ [ اإراء . ] ٠6 /

واعلم رمك اه أن العبد كلا كان لدين اه أحفظ  ،كان حفظ اه له ي الدنيا واآخرة
أكمل وأتم وأدوم :
[فصلت.]٠١-٠٠/

وعــن ابــن عبــاس أنــه ركــب خلــف رســول اه ﷺ يوم ـ ًا فقــال لــه رســول اه ﷺ  « :يــا غــام إ ِي
مع ِلمــك كلــات :احفــظ اه حفظــك  ،احفــظ اه لــده لاهــك  ،وإذا ـسـ ألت فلتســأل اه  ،وإذا
استعنت فاستعن باه  ،واعلم أ َن اأ َمة لو اجتمعوا عى أن ينفعوك م ينفعـوك إ َا بيـء قـد كتبـه اه
لــك  ،ولــو اجتمعــوا عــى أن يرــوك م يرــوك إ َا بيــء قــد كتبــه اه علي ـك  ،رفعــت اأقــام ،

وج َفت الصحف » أخرجه أمد والرمذي (.)٢

فاحفظ سمعك فا تسمع به إا ما يري اه سبحانه ..واحفظ برك فا تنظر به إا إى ما

يرضيه ..واحفظ قلبك أن يتعلق به غره ..واحفظ عقلك أن تستعمله فيا يغضبه ..واحفظ
ميع جوارحك فا ت تحرك إا با حبه ويرضاه من اأقوال واأعال الظاهرة والباطنة ،
واحفظ أوقاتك باستعاها فيا أمرك اه به :

[اأنعام.]٢6٠-٢6١/

وهذا يرى اه عنك ،ويذكرك فيمن عنده ،ويتقرب إليك أقرب كلا تقربت منه:
[ التوبة . ] ٢٠٠ /

( )٢صحيح  /أخرجه أمد برقم ( ، )١669وأخرجه الرمذي برقم (.)١5٢6

٢٢6٠

وعن أي هريرة  قال  :قال رسول اه ﷺ « :يقول اه ع َز وج َل  :أنا عند ظ ِن عبدي ي  ،وأنا
معه إذا ذكري،فإن ذكري ي نفسه ذكرته ي نفي ،وإن ذكري ي مإ ذكرته ي مإ خر منهم ،
ي ذراع ًا تق َربت إليه باع ًا  ،وإن أتاي يمي
وإن تق َرب إ َ
ي بشر تق َربت إليه ذراع ًا  ،وإن تق َرب إ َ
أتيته هرول ًة » متفق عليه (.)١
واعلم أن من حفظه اه ي أمور دينه ودنياه  ،فإنه ا يضيع أبد ًا  ،ولو اجتمعت امخلوقات كلها
[ يوسف. ]6٤/
عى إضاعته:

فاستودع احفيظ  نفسك وأمانتك وأقوالك وأعالك  ،وميع ما ملك  ،وخواتيم أعالك ،
فا استودع شيئ ًا قط إا حفظه :

[التوبة.]٢٢٢/

وأكمـل لربك ما حب  ،يكمل لك يوم القيامة ما حب  ،واجتنب ما يكره  ،حفظك ما

تكره  ،فهو القائل :

[ البقرة.]٤٠-٤٠/

أعاننا اه وإياك وميع امسلمن عى ذكره  ،وشكره  ،وحسن عبادته  ،وحفظ أمانته ،وأداء
ودائعه ،وما استودعنا من رائعه :
[ النساء . ] 58 /

[ اأعراف . ] ١٠ /
[آل عمران.]8/

« ال َله َم أعوذ برضاك من سخطك  ،وبمعافاتك من عقوبتك  ،وأعوذ بك منك ا أحِ ثنا ًء
( )١متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( )٠٤٠5واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)١6٠5

٢٢68

عليك  ،أنت كا أثنيت عى نفسك » أخرجه مسلم (.)٢

اللهم يا حفيظ احفظ قلوبنا من الرك والنفاق  ،واحفظ ألسنتنا من الكذب  ،واحفظ أعيننا

من اخيانة  ،واحفظ أعالنا من الرياء  ،واحفظ أوقاتنا من اإضاعة  ،واحفظ جوارحنا من
امعاي  ،برمتك يا أرحم الرامن.

امقالة .XLIVالكاي

قال اه تعاى:
[ الزمر.]٠6/

اه  هو الكاي احق  ،القائم باخلق كله  ،القائم باأمر كله  ،القائم بالرزق كله ،القائم

باحفظ كله :

[ النساء . ] ٤5 /

وهو سبحانه الكاي عباده كل ما حتاجونه إليه  ،فهو وحده حافظهم ورازقهم  ،الذي يدبر

أمورهم  ،ويير مصاحهم  ،الذي يكفي عباده امهم  ،ويدفع عنهم امل ّم  ،الذي له خزائن
السموات واأرض:

[النساء.]٢٠٠-٢٠١/

وهو سبحانه الكاي احافظ عباده امؤمنن من كل مكروه ،الذي يدافع عنهم ،وهلك

أعداءهم :

[ احج.]٠8/

وهو سبحانه الكاي الذي يقي عباده امؤمنن من كل ما يرهم .
فوقاهم ي الدنيا بإياهم وأعاهم الصاحة اأعال السيئة  ،ووقاهم ي اآخرة بإياهم
النار ،وأدخلهم اجنة ،ووقاهم سخطه وعذابه باإيان والعمل الصالح  ،ووقاهم برمته ي

اأمر بكوهم ي قبضة اليمن أن يكونوا ي القبضة اأخرى:

[ اإنسان .]٢١ –٢٢/

أما الكفار فليس هم من اه وعذابه من واق:
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )٢٠٠٠

٢٢69

[
غافر. ]١١-١٢/

وكفاية اه لعباده نوعان :

اأوى :كفاية عامة جميع امخلوقات من اإنس واجن  ،وسائر احيوان ،فهو سبحانه
الكاي هم بكل ما حتاجونه .

فهو الذي قام بخلقهم  ،وإمدادهم  ،وحفظهم  ،وهدايتهم ما خلقوا من أجله ،وهيأ هم ما يغنيهم
ويكفيهم:

[ هود . ] 6 /

الثانية :كفاية خاصة لعباده امؤمنن ،فهو سبحانه كاي عباده امؤمنن به ،امتوكلن عليه،
العاملن بطاعته ،فمن توكل عى ربه حق التوكل كفاه ربه أمور دينه ودنياه ،وسدده ي

أقواله وأعاله ،وكفاه مه ،وكشف غمه ،ومع له رزقه:
[ الطاق . ] ٠ – ١ /

فسبحان كاي اخائق كلها ،الكاي كفاية خاصة من آمن به وتوكل عليه ،القوي الذي خذل كل من

عاداه:

[البقرة.]٢٠٠/

وهو سبحانه القوي الذي ينر أولياءه ،ويكفيهم ر أعدائه:

[ اأحزاب . ] ١5 /

اللهم اكفنا ر اأرار ،وكيد الفجار ،ور طوارق الليل والنهار.

 التعبد ه  باسمه الكاي :

اعلم رمك اه أن من توكل عى اه فهو حسبه ،فكن حسن الظن باه ،عظيم الرجاء فيا
عنده ،صادق التوكل عليه  ،يكفيك كل ما أمك:
[ النمل . ] ٠9 /

٢٢٠٠

وافعل اأسباب التي أمرك اه ها ،وا تسبطئ كفاية اه إذا تأخرت ،فإن اه بالغ أمره قطع ًا  ،ي

الوقت الذي قدَ ره له:
[ الطاق . ] ٠ /

واعلم أن من اشتغل باه وأوامره عن نفسه كفاه اه مؤنة نفسه ،ومن اشتغل باه وأوامره عن الناس

كفاه اه مؤنة الناس :
[ التوبة.]٢١9/

ومن اشتغل بنفسه عن اه وأوامره وكله اه إى نفسه  ،فخر دنياه وآخرته  ،وم يأخذ إا ما قدَ ره اه

له :

[امنافقون.]9/

ومن اشتغل بالناس عن اه وأوامره وكله إليهم فأذ ّلوه  ،وأخر الناس صفقة من باع دينه بدنيا غره :
[اإراء.]٢8/

فتوكل عى الكاي احق وحده فبيده مقاليد اأمور كلها:

[ الزمر . ] ٠6 /

واسأل اه أن يكفيك كل هم وغم ،وكل ر وفتنة ،وكل ضالة وبدعة.
واسأله أن يغنيك بحاله عن حرامه  ،وبطاعته عن معصيته  ،وبفضله عمن سواه.

واعلم أن من كان ي حاجة أخيه كان اه ي حاجته ،فانصح للخلق با ع َلمك اه من علم،
وانفعهم با أعطاك اه من مال ،واه ي عون العبد ما كان العبد ي عون أخيه:

[ امائدة . ] ١ /

واشكر ربك عى عطائه لك  ،وكفايته لك  ،وهدايتك لدينه.

عن أنس  أن رسول اه ﷺ كان إذا أوى إى فراشه قال  « :احمد اه ا َلذى أطعمنا

٢٢٠٢

وسقانا وكفانا وآوانا  ،فكم م َن ا كاي له وا مؤوي » أخرجه مسلم(.)٢
[التوبة. ]٢١9/

« ال َله َم أصلح ي ديني ا َلذي هو عصمة أمري  ،وأصلح ي دنياي ا َلتي فيها معاي  ،وأصلح ي
آخري ا َلتي فيها معادي  ،واجعل احياة زياد ًة ي ي ك ِل خر  ،واجعل اموت راح ًة ي من ك ِل

ر » أخرجه مسلم (.)١

اللهم ألف بن قلوبنا  ،وأصلح ذات بيننا  ،واهدنا سبل السام  ،وأخرجنا من الظلات

إى النور  ،وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.

اللهم يا خالق اخائق كلها  ،ويا كاي امخلوقات كلها  ،نسألك موجبات رمتك ،

وعزائم مغفرتك  ،والفوز باجنة  ،والنجاة من النار.

اللهم إنا نسألك فعل اخرات  ،وترك امنكرات  ،وحب امساكن  ،وأن تغفر لنا وترمنا يا أرحم

الرامن .

اللهم يا من يكفي عن كل أحد  ،وا يكفي منه أحد  ،يا أحد من ا أحد له إا أنت  ،أغننا

بحالك عن حرامك  ،وبطاعتك عن معصيتك  ،وبفضلك عمن سواك  ،يا رب العامن.
قال اه تعاى:
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الكفيل

[ النحل . ] 9٢ /

اه  هو الكفيل القائم بأمر اخائق كلهم ،امتكفل بأرزاقهم وأقواهم ،وقضاء حوائجهم ،ورعاية
مصاحهم.

وهو سبحانه الكفيل احق  ،الذي كفل ميع اخلق من ميع الوجوه حفظ ًا ورزق ًا ،وقوت ًا
ووقاية ،وتعلي ً
ا وهداية  ،وغر ذلك من ألطافه وإحسانه:

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١٠٢5

( )١أخرجه مسلم برقم (. )١٠١٠

٢٢٠١

[النحل.]5٤-5١/

فسبحان من تكفل بذلك كله للخليقة كلهم ،وضمنه هم ،وأظهر هم ما شاء منه ،وأخفى

هم ي اجنة ما هو أعظم منه:

[ السجدة . ] ٢٠ /

وهو سبحانه املك احق  ،الذي خلق اأرزاق وامرزوقن ،وخلق احاجات وامحتاجن ،

وهو رازق كل حي وحده ا ريك له ،الذي أوصل رزقه إى كل واحد من اإنس  ،واجن ،

واحيوان  ،والطر:

[ هود . ] 6 /

واعلم بأن اه  قد تكفل برزق وتربية ميع اخائق  ،وليس ي وسع واحد منهم أن يرزق نفسه
أبد ًا ،وإنا الرازق هو اه وحده  ،الذي عم برزقه ونعمه امؤمن والكافر ،واإنسان واحيوان  ،ومن

مات منهم جوع ًا أو عطش ًا فقد تم أجله ،واه  ا يقبض أحد ًا حتى يستوي رزقه الذي قسمه له،

فلن موت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها وخطاها:
[ امنافقون .]٢٢/

وهو سبحانه الصادق ي قيله ،الوي بعهده ،اأمن ي ضانه ،احفيظ ي كفالته  ،العظيم

إحسانه  ،الدائم بره :
[ غافر . ] 65/

 التعبد ه  باسمه الكفيل :

انظر رمك اه إى جاري الكرم والرمة واإحسان ي املك واملكوت ،لد الكفيل
احق تكفل بجميع ما يصلح عباده من أنواع النعم ،وتيسر اأمور ،ترى ذلك خلق ًا مشهود ًا،

وبساط ًا مدود ًا :

[ لقان.]١٠/

فجميع خلقه يأكلون من مائدة نعمه ،وينعمون بإحسانه وخره ،فكن كذلك مع نفسك  ،أعطها

حقها ،وخذ منها احق الواجب عليها  ،من ااستقامة عى أوامر اه ،وشكر امنعم عليها با ا
٢٢٠٠

يـحى من النعم.
واسأل اه أن يعينك عى نفسك ،ويقيك رها :
[ يوسف . ] 5٠ /

وأ ِد ما ه عليك من حقوق ،وما للناس عليك من حقوق ،واستغفر اه من كل تقصر  ،فإن

ربك غفور رحيم :

[ النساء . ]٢٢٠/

واعلم أن اه تكفل بأرزاق اخلق كلهم ،وو َكل الشمس باإنارة ي العام كله ،وو َكلك بنر

اهداية ونور اإيان ي العام كله  ،فأ ِد اأمانة لربح وتنجو من اخسارة:

[ العر

. ] ٠– ٢ /

واعلم أن من صدق مع اه  ،وري به كفي ً
ا  ،ساقه إى ما حبه ويرضاه  ،وأعانه عى أداء

اأمانة  ،وير له اأمر من حيث ا حتسب:

[ الطاق – ١ /

. ]٠

[ آل عمران. ]8/
[ آل عمران /
. ] ٢٤٠

« ال َله َم أنت ر ِي  ،ا إله إ َا أنـت  ،خلقتنـي وأنـا عبـدك  ،وأنـا عـى عهـدك ووعـدك مـا اسـتطعت  ،أعـوذ
ـي  ،وأبـوء لـك بـذنبي  ،فـاغفر ي فإ َنـه ا يغفـر الـذنوب إ َا
بك من ِ
ر ما صنعت  ،أبوء لـك بنعمتـك ع َ

أنت» أخرجه البخاري(.)٢

( )٢أخرجه البخاري برقم ( .)6٠٠6

٢٢٠٤

اللهم حبب إلينا اإيان  ،وزينه ي قلوبنا  ،وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان  ،واجعلنا من
الراشدين .
قال اه تعاى:

امقالة.XLV

الوكيل

[ الزمر . ] 6١ /

اه  هو الوكيل احق ،الذي توكل وتكفل بجميع أمور اخلق  ،ومعايشهم  ،ومصاحهم
ي العام العلوي والعام السفي:

[

النساء . ] ٢٠١ /

وهو سبحانه الوكيل القادر عى كل يء ،الذي ميع امخلوقات حت كفالته ووكالته ،

وتدبره وتريفه:

[الرعد.]١/

وهو سبحانه الوكيل الذي توكل وتكفل ببيان دينه وحفظه  ،وحفظ كتابه ،وحفظ امؤمنن
من الفتن التي تزيل إياهم ودينهم ودولتهم.

فسبحان املك احق  ،الذي كل اأمور موكولة إليه  ،القادر عى كل يء  ،الوي بإمامه  ،الوكيل
الذي تفرد بحفظ اخلق وكفايتهم  ،وأمرهم ميع ًا بيده  ،ا راد لقضائه  ،وا معقب حكمه:
[آل عمران.]١6/

واعلم رمك اه أن الوكيل له معنيان :

اأول :عام :فاه  هو الوكيل احق الذي تكفل بجميع أرزاق اخلق وأقواهم ،وتدبر
أمورهم  ،ورعاية مصاحهم  ،الوكيل عى ميع خلوقاته ي الساء واأرض :
[ الزمر . ] 6١ /

الثاي :خاص :فهو سبحانه الوكيل الكاي لكل مؤمن التجأ إليه  ،احافظ من اعتصم

به:

[ الطاق . ] ٠ /

فتوكل عى اه وحده  ،واخذه وكي ً
ا  ،يكن لك نصر ًا  ،وا تلتفت إى ما سواه:

[ الفرقان . ] 58 /

٢٢٠5

فسبحان الوكيل احق  ،القائم عى خلقه بالتدبر والتريف  ،واأرزاق واأقوات  ،والوقاية من
الرور واآفات  ،والنر واحفظ أوليائه.

واخلق كلهم ليس بأيدهم يء من اأمر ،بل عليهم امتثال اأمر؛ أهم كلهم عبيد  ،واأمر كله ه
وحده :

[ اأعراف.]5٤/

واعلم رمك اه أن ميع أنواع التدبر والتريف  ،ي العام العلوي والسفي  ،من آثار اسمه
الوكيل  ،وهي مبثوثة ي العام كله كغرها من صفات احق التي أوجدها ي العام  ،لرى اخلق

عظمة أسائه احسنى  ،وصفاته العى  ،فيعبدوه بمقتضاها:

[ الطاق ] ٢١ /

.

فانظر ي املك واملكوت  ،ترى ميع اخليقة ي قبضة اخالق احق  ،مستجيبة مشيئته

مرفة بتدبره  ،عى
 ،ومرعة إرادته  ،وخاضعة أمره  ،وجارية عى حكم تسخره َ ،
سنن قبضه وبسطه  ،إن أذن بيء كان ،وإن م يأذن به م يكن :

[اأعراف.]5٤/

والعبد امتوكل حق ًا  ،لصحة توحيده  ،وثبات يقينه  ،ا يرى إا اه رب كل يء  ،وا خاف
إا اه  ،وا يرجو سواه  ،حسبه اه وحده ي ميع أموره:
[التوبة. ]٢١9 /

وامؤمنون كلهم قد أخذوا من التوكل بقدر ما حصل هم من حقيقة اإيان وامشاهدة ،

ومن ذاق عرف  ،ومن عرف غرف  ،ومن أبر استبر .

وقد يشهد اللسان  ،والقلب غر ِ
مكذب  ،لكنه غر مشاهد وا حار:
[ ق . ] ٠٠ /

والشهادة احق هي ثمرة معرفة أساء اه احسنى  ،وصفاته العى  ،يعمر اه ها قلوب
أهل اإيان والتقوى  ،وها يتم مراد اه منهم  ،ومرادهم من اه:
٢٢٠6

[ امجادلة . ] ١١ /

واعلم يقين ًا جازم ًا أن من انقطع إى اه بالعبودية امحضة بالتفويض إليه  ،وصدق التوكل

عليه  ،والعمل برعه  ،ح َرم اجبار عى أعدائه من شياطن اإنس واجن  ،والبهائم
والظامن  ،وميع امؤذيات  ،أذاه حري ً
ا كوني ًا  ،كا حرم عى امؤمنن أذى امسلم
وغره بأمره الرعي:
[ الطاق . ] ٠ /

واعلم رمك اه أنه ا ينفع بالصفات إا بارئ الصفات ،فهو الوكيل احق عى اخلق ،

وصفاهم  ،ومعايشهم  ،فتوكل عليه يعطيك ويكفيك :

[ هود . ] 56 /

وحقيقة التوكل ااعتاد عى اه وحده ،وتفويض اأمور كلها إليه ،مع القيام باأسباب امروعة:
[ هود . ] ٢١٠ /

فسبحان الوكيل احق الذي كل العام العلوي  ،والعام السفي  ،ملكه وي قبضته  ،وكل ما

فيها مقهور بأمره  ،مستجيب مشيئته  ،مرع إرادته.

 التعبد ه  باسمه الوكيل :

التوكل عى اه وحده ،وتفويض اأمور كلها إليه ،وااعتاد عليه ي جلب النعاء ،ودفع

الراء ،من أعظم مقامات الدين التي جب إخاصها ه وحده.

والتوكل من أعظم أنواع العبادة ؛ ما ينشأ عنه من اأعال الصاحة  ،والنرة الظاهرة ،
والثواب العظيم :

[النمل.]٠9/

فالتوكل عى اه هو اأصل جميع مقامات الدين ،ومنزلته من الدين كمنزلة الرأس من

اجسد ،ومنزلة القلب من البدن  ،فكا ا يقوم الرأس إا عى جسد  ،كذلك ا يقوم
اإيان وأعاله إا عى ساق التوكل عى اه:

٢٢٠٠

[ امزمل.]9/

والتوكل الذي ينفع حصل للعبد بخمسة أمور هي:
التوحيد ..والزهد ..والتسليم ه ..وطاعة اه ي الر والعانية  ..وحسن الظن باه.
ومن توكل عى اه كفاه ووقاه ،وكان له فيا يصلحه وينفعه من حيث ا حتسب:
[ الطاق . ] ٠ – ١ /

وعامة امتوكل كتان احاجة ،وإظهار الغنى للناس ،وإخفاء امسكنة  ،وإن مسه الر،

ودوام ذكر اه بكل ميل ،ومده وشكره ي كل وقت وحال.

والتوكل عى اه درجات ،وأعاه وأكمله وأحسنه توكل اأنبياء والرسل واأولياء الصادقن ،وهو

التوكل عى اه مع اأخذ باأسباب التي هي سنة اه . 

فالداخل ي اأسباب بالسنة  ،اخارج عنها بالنية أفضل ؛ ما ي ذلك من اجمع بن السنة ،

وحقيقة التوكل.

فخذ باأسباب امروعة  ،وتوكل عى اه وحده  ،تنال أجرما مع ًا :
[ اأنفال . ] 6٢ /

والتوكل احق عى الوكيل احق أن يعلم العبد أن فعل اه ا يفعله غر اه  ،وأن كل يء بيده  ،وكل
يء حت تدبره ،م يرك ي حكمه أحد ًا :ﮱ
[يوسف.]6٠/

ويكمل التوكل برؤية الوكيل عى الدوام ،وترك اأماي ،والتسليم والرضا بفعل الوكيل،

وعدم ااعراض عى يء كان  ،أو يء م يكن:

[ النساء 65 /

].

وباإيان تكون اهداية  ،وبالتوكل تكون الكفاية  ،وبصدق التوحيد يكون التوكل  ،ومن س َلم ه
٢٢٠8

أمره كله  ،كفاه اه أمره كله:

[ هود .] ٢١٠ /

واعلم أن لكل يء وقت وتقدير  ،والعمل للدنيا واآخرة مروع مطلوب  ،فاعمل  ،وتوكل ،
وا تستعجل ما تريد  ،فالوكيل يرى ما ا ترى  ،فتوكل عى الوكيل الذي بيده مقاليد اأمور:
[آل عمران.]٢6٠/

وكل امرئ مير ما خلق له  ،فاجتهد ي طاعة مواك  ،معتمد ًا عليه وحده  ،ومن عمل
اليوم عم ً
ا سيلقى غد ًا ثوابه أو عقابه.
واعلم رمك اه أن توكل العبد عى ربه نوعان :

اأول :توكل العبد عى ربه ي جلب امنافع الدنيوية ،ودفع امضار الدنيوية.

الثاي :التوكل عى اه ي حصول ما حبه ويرضاه من اإيان والتقوى والعمل الصالح ،

والدعوة إى اه ،واجهاد ي سبيله وغره ،والتوكل عليه ي دفع كل ما يكرهه اه من

اأقوال  ،واأعال  ،واأخاق التي يبغضها ،وبن النوعن من الفضل والثواب ما ا

حصيه إا اه  ،فمن توكل عى ربه ي النوع الثاي حق توكله  ،كفاه النوع اأول مام
الكفاية  ،ومن توكل عى اه ي اأول دون الثاي  ،كفاه أيض ًا  ،لكن ا تكون له عاقبة
التوكل عى اه فيا حبه اه ويرضاه.

فاعمل بطاعة اه  ،واستقم كا أمرت:

[ اأحزاب /

. ] ٤8

واعلم أن اه حب من توكل عليه  ،ويؤيده بتوفيقه وعونه ،فامض ما أمرك اه به ،وقدِ م اأحسن

عى احسن:

[ آل عمران . ] ٢59 /

واعلم أن من عرف اه بأسائه احسنى  ،وصفاته العى  ،وكَل إليه ميع أموره  ،وفوض إليه
[ الشورى . ] ٢٠ /

ميع شئونه:

٢٢٠9

وتوكل العباد عى اه عى قدر معرفتهم به ،وتوفيقهم للتوكل عليه عى قدر طاعتهم

له:

[اأنفال.]١9/

وعى قدر معرفة العباد بأساء اه وصفاته  ،وأفعاله وخزائنه  ،ووعده ووعيده  ،تكون

ثقتهم بضانه ،ورضاهم بكفالته ،فيسلمون أنفسهم إى رهم ي ميع أمورهم  ،وعى
قدر هذا التسليم جدون لذة اأنس ،وروح الكفاية والرعاية ،وتسريح أنفسهم من أذى

التعب والنصب  ،فيتفرغون لعبادة رهم ،ويسارعون ي شكر الوكيل سبحانه:
[ الزمر . ] 9 /

واعلم أن طاعة اه ورسوله فضل من الوكيل احق عليك  ،فاشكره عى ما حباك به من

اهداية ،وامده عى ما أعانك عليه من الطاعة:

[اجمعة-١/
.]٤

فسبحان الوكيل احق ،وما أعظم إحسانه ،يعطي اجزيل للمتوكل عليه ،ويثني باجميل
عى امفوض إليه ،وا يسأله عى ما أعطاه وكفاه عوض ًا وا قرض ًا.
بل يرزقه الوكيل ويعطيه من خزائنه با م خطر عى باله ؛ أنه الغني الكريم  ،الوكيل احق
الذي يعطيه من نعمه كثر ًا ،ويضاعف أجره كثر ًا ،وخزائنه كافية  ،وجنته وافية بكل ما حب:

[ البقرة . ] ١5 /

فا إله إا اه ما أعظم شأنه ،وما أعظم إحسانه إى خلقه وعباده.
هو اخالق احق ،الوكيل احق ،املك احق ،الكريم احق ،الذي له اأساء احسنى،
٢٢8٠

والصفات العى  ،وامثل اأعى.
خلق ما يشاء  ..ويأمر با يشاء  ..ويفعل ما يشاء  ..وهو الغفور الرحيم.
يطعم امخاليق  ..ويكشف الغم  ..ويزيل اهم  ..ويفرج الكرب  ..ويغني الفقر  ..وجر
الكسر  ..وحيي اميت  ..ويميت احي  ..ويصلح الفاسد  ..ويقبل التائب  ..ويغفر الذنوب

 ..ويسر العيوب  ..ويعدِ ل امائل  ..ويشفي السقيم  ..ويقي احاجة  ..ويسد الفاقة ..
وهدي الضال  ،ويؤ ِمن اخائف.
فا إله غره ،وا رب سواه:

[ اأنعام . ] ٢٠١ /

فاستقم رمك اه عى دينه  ،واستسلم أمره  ،وارض بقضائه  ،وفوض أمرك إليه  ،وسارع إى
طاعته  ،وسابق إى مغفرته  ،واحتسب ما تكره عنده وقل:
[التوبة. ] ٢١9/

واعلم أن الوكيل سبحانه قد وكَلك عى جوارحك  ،فاستعملها ي كل ما حبه اه ويرضاه

 ،فالوكيل سوف يسألك عن أداء هذه اأمانة:
ﰀ

[ اإراء . ] ٠6 /

واعلم أن الوكيل احق قد وكلك بنر الدين  ،وتعليم سننه وآدابه وأحكامه  ،فاعمل ها ،وادع

الناس إليها ،واصر عى ما أصابك ي سبيله  ،تنال من اأجر جزيله:
[ النحل . ] ٢١5 /
[ اممتحنة . ] ٤ /

[يونس.]86–85/

« ال َله َم لك أسلمت  ،وبك آمنت  ،وعليك توكَلت  ،وإليك أنبت  ،وبك خاصمت  ،ال َله َم
٢٢8٢

إ ِي أعوذ بع َزتك ا إله إ َا أنت أن تض َلني  ،أنت احي ا َلذي ا يموت  ،واجن واإنس

يموتون » متفق عليه (.)٢

اللهم اجعلنا من توكل عليك فكفيته  ،واستهداك فهديته  ،واسرمك فرمته  ،واستنرك

فنرته  ،أنت حسبنا ونعم الوكيل.

اللهم يا حي يا قيوم برمتك أستغيث  ،أصلح ي شأي كله  ،وا تكلني إى نفي طرفة

عن.

اللهم كن ي مؤيد ًا ونصر ًا  ،وكن ي رؤوفا رحي ً
ا  ،يا خر امسئولن  ،يا أرحم
الرامن.
اللهم صل عى حمد وعى آل حمد  ،كا صليت عى إبراهيم وعى آل إبراهيم  ،إنك
ميد جيد.

امقالة .XLVIالفتاح  ..الفاتح

قال اه تعاى:

[سبأ.]١6/

وقال اه تعاى:

[ اأعراف . ] 89 /

اه  هو الفتَاح احق  ،الذي حكم بن عباده
باحق  ،ويقي بينهم بالعدل.
وهو سبحانه الفتاح القادر عى كل يء  ،الذي حكم ويقي فيهم با يريد  ،ويم ّن عى من شاء
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )٠٠8٠ومسلم برقم ( )١٠٢٠واللفظ له .

٢٢8١

منهم با يشاء ،ا راد لقضائه ،وا معقب حكمه:
[ فاطر . ] ١ /

وهو سبحانه الفتاح الذي يفتح لعباده أبواب اخر  ،والرزق  ،والعلم  ،والرمة  ،والعبادة ،
ويفتح امنغلق عليهم من أمورهم ،ويير امتعر عليهم ،ويفتح قلوهم وبصائرهم ،

ليبروا احق واهدى :
[اأنعام.]59/

وهو سبحانه الفتاح الذي حكم بن عباده ي الدنيا واآخرة ،ويفتح بينهم باحق والعدل.
فسبحان الفتاح العليم الذي يملك مفاتيح أبواب اخر والرزق والركة والعلم والرمة ي العام

كله :

[آل عمران.]١6/

واه سبحانه هو الفتاح القادر عى كل يء  ،القوي الذي ا يعجزه يء.
هو الفتاح الذي فتق السموات السبع  ،واأرضن السبع  ،وفتق السحاب بالغيث ،وفتق

اأرض بالنبات  ،وفلق احبة عن الشجرة.

وهو سبحانه الفتاح الذي فتح القلوب لإيان ،والعقول للعلم ،وفتح العن بالبر ،وفتح اأذن

بالسمع ،وفتح اللسان بالكام :

[النحل.]٠8/

واه  هو املك احق  ،الذي له ملك السموات واأرض ،وبيده مفاتيح خزائن السموات واأرض،
وبيده مفاتيح اخرات والركات واأرزاق  ،والنعم الظاهرة والباطنة ،يفتحها من أطاعه واتبع هداه:
[ اأعراف.]96/

فسبحانه ما أعظم شأنه  ،وما أكرمه  ،وما أرمه  ،وما أعظم عنايته بخلقه:
٢٢8٠

[ إبراهيم . ] ٠٤ /

واه وحده هو الفتاح الذي يملك خزائن كل يء ،وبيده مفاتيح كل يء.

وفتْح اه عى عباده نوعان :

اأول :فتحه بحكمه القدري :با يقدره عى عباده من التدبر من خر ور ،وعطاء ومنع ،
وبسط وقبض  ،ونفع ور :

[احجر.]١٢/

فهو الفتاح العليم  ،الذي يفتح لعباده ميع أبواب اخر والرزق  ،ويفتح هم منافع الدنيا

والدين:

[ فاطر . ] ١ /

الثاي :فتحه بحكمه الرعي :با رعه عى ألسنة رسله  ،من الدين احق الذي يستقيم به

الناس عى الراط امستقيم :

[الفتح.]١-٢/

وفتحه اجزائي ي الدنيا بن أوليائه وأعدائه ،وذلك بنر رسله وأوليائه ،وخذان أعدائه:
[ اأعراف . ] 89 /

وتلك سنة ماضية ا تتبدل:

[ آل عمران . ] ٢6٠ /

أما فتحه يوم القيامة  ،فحن ِ
يوي كل عامل ما عمله  ،ثم يثيب امؤمنن وامطيعن  ،ويعاقب

الكافرين

والعاصن:

[ سبأ . ]١6–١5/

فسبحان الفتاح العليم  ،الذي يفتح من اختصهم بلطفه وعنايته أقفال القلوب ،ويملؤها من

امعارف الربانية  ،واحقائق اإيانية  ،ما تذوق به طعم اإيان ،وتستقيم به عى الراط
٢٢8٤

امستقيم :
[السجدة.]٢٠-٢5/

وهو الفتاح الذي يفتح أوليائه وأهل طاعته علوم ًا ربانية  ،وأنوار ًا ساطعة.
يميزون ها بن املك والعبيد  ،وبن الغني والفقر ،وبن القادر والعاجز ،وبن احق
والباطل ،وبن الدنيا واآخرة:

[ اأنعام . ] ٢١١ /

اللهم امأ قلوبنا بنور اإيان  ،ونور القرآن:

[ النور . ] ٠5 /

فسبحان اه ما أرمه بعباده ،لو فتح امطر عى الناس أبد ًا فمن الذي حبسه عنهم لئا

يغرقوا كا حصل لقوم نوح؟ :

[القمر.]٢١-٢٠/

ولو حبس اه القطر والنبات ما استطاع اخلق أن يفتحوا ما أغلقه الفتاح سبحانه :
[الواقعة.]67-63/

ولو حبس اه نور الشمس عن اخلق فمن ذا الذي يفتحه؟ ولو حبس اه اهواء الذي نتنفس منه

فمن ذا الذي يفتحه ويرسله؟ فسبحانه ما أعظم رأفته ورمته :

[ فاطر . ] ١ /

اللهم افتح لنا أبواب رمتك  ،وأبواب فضلك ،وأبواب نرك  ،وأبواب هدايتك:
[ اأعراف .] 89/

واعلم أن اه  هو املك احق الذي خلق خلقه  ،وفطرهم عى ما أراد  ،وفطر السموات

واأرض  ،وما فيهن  ،وما عليهن  ،وما فوقهن  ،عى التوحيد.
٢٢85

فكل أحد قانت لربه  ،مستسلم له  ،مسبح بحمده  ،شاهد بوحدانيته :

[يونس.]٤-٠/

واعلم أن اخالق  سمى دين اإسام فطرة ؛ أنه أول يء لقيته الذوات بعد برئها،

واأجسام بعد مع خلقها:

[ الروم .]٠٠ /

فسبحان الفتاح القدير الذي خلق اأرواح ثم معها بأجسامها احاملة ها  ،الظاهر فيها
أعاها ،وأحيا اأجسام بذواها العامرة ها  ،وفطر اأجسام الظاهرة باأعال الصادرة من

اأرواح الباطنة فيها :

[اإراء.]85/

واعلم بعد أن تبكي عى اجهل باه وأسائه وصفاته  ،ودينه ورعه  ،أن اه أخذ العهد واميثاق

عى اأنفس يوم فطرها ي بدء خلقها أن تسلك بأجسامها سبيل نجاها ،وأن ترفها عن مظان
هلكتها إى سبيل فطرها ،وا تفارق ما عليه برأها من التوحيد :

[ اأحزاب

.]٠١/

وجعل سبحانه ذلك أمانة منه ائتمنها عليه ،إذ اأجسام هي مراكب القلوب ولباسها:
[ اأعراف . ] ٢٠١ /

فهذا عهد الفطرة ،واه يأمرنا بذكره لنستقيم عليه:
فا إله إا اه كم ظلمنا ! وكم غفلنا ! وكم خرنا !
٢٢86

[ امائدة . ] ٠ /

ربنا سمعنا وأطعنا  ،فاغفر لنا وارمنا  ،إنك أنت الغفور الرحيم.
لك احمد كله  ،ومنك اخر كله :

[اجاثية.]٠٠-٠6/

واعلم أن اه هو الرب القادر عى كل يء  ،هو فاطر السموات واأرض .
وهو فالق اإصباح:
[اأنعام.]96/

وهو سبحانه فالق احب والنوى:

[ اأنعام . ] 95 /

واعلم رمك اه أن احكيم العليم سبحانه أرانا ي هذه الدار من اخر والر وامحبوب

وامكروه  ،ما يذكِرنا بالدار اآخرة  ،فأرانا الفتاح العليم ي هذه الدار النار احارة ،وجعلها

آية عى النار الغائبة ،وعى قدر تـمكن نار الدنيا من احطب  ،يكون سعرها وشدة هيبها حتى

يعظم شأها.

فسبحان من جعلها تذكرة وآية عى نار جهنم التي ا يدانيها مطاول:

[ الواقعة – ٠٢ /

.] ٠٠

وأرانا سبحانه ي هذه الدار آية عى اجنة بفلقه احب والنوى  ،بإخراج احي من اميت،

وإخراج اميت من احي ،وجعل جنات ما هاهنا آية عى جنات ما هنالك ي اآخرة:

[ اأنعام /

. ] 95

وأرانا سبحانه ي خلقه احيوان ي اأرحام آيات وعر  ،من كون ذلك خزون ًا ي غيبه ،
ومكنون ًا ي سنته  ،ثم أظهره ماشي ًا  ،وطائر ًا  ،وزاحف ًا  ،وسابح ًا.
أا ترى أن احياة غيب ي اماء  ..واماء غيب ي خزائن اه ..واخزائن كلها غيب ي علم اه:
٢٢8٠

[ احجر . ] ١٢ /

وكذلك ما ي الدنيا إشارة مؤقتة ما ي اآخرة من النعيم والعذاب.
واآخرة غيب ي الدنيا ،فإذا كان يوم القيامة:

[الشعراء.]91 –91/

فيأذن املك اجبار  للجنة  ،فتسعى من موضع حقيقتها من حت العرش  ،إى السموات ،
[ الذاريات . ] ١١ /
فتكون السموات كلها جنان ًا وأهار ًا:

وعن أي هريـرة  عـن النبـي ﷺ قـال« :إذا سـألتم اهَ فسـلوه الفـردوس فإ َنـه أوسـط اجنَـة  ،وأعـى

الرمن  ،ومنه تف َجر أهار اجنَة » أخرجه البخاري (.)٢
اجنَة  ،وفوقه عرش َ

وتسعى نار جهنم ي اأرضن السبع والبحار  ،فيصر كل يء أتت عليه نار ًا  ،ويؤتى بجهنم

إى امحر  ،تقاد بعدد عظيم من امائكة حرسوها  ،وترز للناس كلهم فروها كلهم :
[التكاثر.]8–5/

وعن عبد اه بن مسعود  قال  :قال رسول اه ﷺ  « :يؤتى بجهنَم يومئذ ها سبعون ألف
زمام  ،مع ك ِل زمام سبعون ألف ملك جروها » أخرجه مسلم (.)١
فسبحان اه الفتاح العليم ،واحمد ه فاطر السموات واأرض ،وفالق اإصباح ،وفالق احب

والنوى ،الذي فطر كل ذرة ي ملكه عى توحيده  ،فالكل يسبح بحمده ،والكل يشهد
بتوحيده:

[ اأنعام . ] ٢٠٠ – ٢٠١ /

 التعبد ه  باسمه الفتاح :

اعلم رمك اه أن مفاتيح خزائن السموات واأرض بيد الفتاح العليم وحده ا ريك له.

فاسأل ربك الذي بيده مقاليد اأمور أن يفتح لك أبواب رمته  ،وخزائن رزقه  ،وأبواب كرمه ،
( )1أخرجه البخاري برقم (. )٠٤١٠
( )١أخرجه مسلم برقم (. )١8٤١

٢٢88

وموائد

بره  ،وواسع فضله  ،وجزيل نعمه  ،بحسن عبادته  ،ودوام طاعته:
[اأعراف.]96/

وإذا علمت أن اه وحده هو الفتاح الذي يفتح بركات السموات واأرض ،وبيده ملكوت

كل يء ،

فاسأله أن يفتح لك أبواب اهداية  ،وأبواب العلم  ،وأبواب التقوى  ،فإنه كريم :
[ البقرة . ] ١69 /

واسأل من يملك مفاتيح القلوب أن يرح صدرك لإسام  ،ويمأ قلبك بنور اإيان  ،لتعرف

ربك  ،وتعبده با حبه ويرضاه :

[ الزمر.]١١/

واعلم أن هذا الفتح  ،وهذا الرح  ،كله فضل من اه  ،وليس له حد .
وقد أخذ كل مؤمن منه بحظ  ،حسب معرفته باه وأسائه وصفاته  ،وخزائنه ودينه  ،ووعده

ووعيده.

فاأنبياء بالذروة منه  ،ثم اأولياء الصادقون  ،ثم العلاء الربانيون  ،ثم عوام امؤمنن ،وم

خ ِيب اه منه سوى الكافرين:
[اجمعة.]٤/

واعلم أن رسل اه وأولياءه يتوجهون إى رهم  ،ليفتح بينهم وبن خالفيهم بالنر واهداية

فيقولون:

[ اأعراف . ] 89 /

فتوجه إى ربك ي كل صغرة وكبرة  ،وسله أن يفتح لك ما حبه ويرضاه من حكمه

القدري والرعي وقل:

[ الشعراء . ]85 –8٠/

٢٢89

ويوم القيامة يوم الفتح واحكم بن العباد  ،وفتح صحائف اأعال  ،فيتبن من يستحق
الثواب  ،ومن يستحق العقاب:
[ السجدة . ] ٠٠ – ١8 /

واه  هو الرب امستحق للعبادة  ،الذي فطر قلوب العباد عى التوحيد واإيان ،ووضع ي
عقوهم حسن الدين ،واستقباح غره :

[ اأنعام . ] ٢٤ /

وقد أقررت لربك بالتوحيد والطاعة  ،وأشهدته عى نفسك  ،فأ ِد اأمانة  ،وأوف بالعهد  ،تكرم
[البقرة.]٤٠/

عند ربك:

وصدِ ق رمك اه بالفعل ما أقررت به من قول  ،وما أعطيته من عهد وميثاق  ،بااستقامة عى

احق  ،والدعوة إليه  ،وتعليمه  ،والصر عى اأذى فيه  ،فإنك مسئول وحاسب:
[ اإراء . ] ٠٤ /

وسبح بحمد ربك العظيم  ،وكر ربك الكبر  ،الذي خلق امخلوقات كلها  ،ثم ردهم ي غيبه إى
ما سبق ي علمه  ، فأقرها ي خزائن الغيب  ،ثم يذرؤ براياه من مستودع غيبه إى مستقرها ي

اهواء والسحب  ،والبحار  ،واجاد  ،والنبات  ،واحيوان  ،والساء  ،واأرض  ،واأرحام.
فهذه مستودعات اخزائن ي العام العلوي والسفي:
[امنافقون.]٠/

ومنذ خلق سبحانه اأصاب واأرحام  ،م يزل ينقل الرايا من خزائن السموات واأرض ،

إى اأصاب واأرحام عى مر القرون والدهور:

[ اأنعام . ] 98 /

واعلم أن اه  برأك فيمن برأ  ،ثم غ َيبك ي غيبه  ،وخ َزنك ي خزائنه  ،وق َلبك ي
غيابات ملكه  ،ثم أخرجك بقدرته حتى ب َل غك سن التكليف  ،ثم أكرمك بالدين القيم،
ليخترك فرى صدقك من كذبك ،وطا عتك من معصيتك ،ثم جزيك يوم القيامة با
٢٢9٠

قدمت يداك :
[اإنسان.]٠-٢/

فانظر رمك اه ما أنت فيه  ،وقدِ م ما عليه غد ًا تقدم:
[ الزلزلة . ] 8 – 6 /

واحرص عى فعل كل ما حبه اه ويرضاه ،وإياك أن تصحب اأيام بشهوات نفسك ،وتقطع عمرك

ي قضاء أوطارك ،فتندم وخر:
[ مريم . ] 59 /

وانتبه لنفسك قبل حلول اأجل ،واذكر العظيم الذي خلقك ،والكريم الذي أطعمك،

والشهيد الذي يرقبك  ،وأطعه تسعد ي دنياك وأخراك:

[ اأحزاب . ] ٠٢ /

وإذا م تتذكر بعد هذا البيان والرهان فمتى تتذكر؟:

[احديد.]٢6/

واعلم أن حياة اأرض باماء ،وحياة القلوب باإيان والعلم النافع ،ونفع العلم بطاعة اه

ولزوم تقواه:

[ احديد /

. ] ٢٠

[ اأعراف . ] 89 /

ورا ،
ورا  ،واجعل ي بري ن ً
ورا  ،واجعل ي سمعي ن ً
ورا  ،وي لساي ن ً
« ال َله َم اجعل ي قلبي ن ً
ورا
ورا  ،ال َله َم أعطني ن ً
ورا  ،ومن حتي ن ً
ورا  ،واجعل من فوقي ن ً
ورا  ،ومن أمامي ن ً
واجعل من خلفي ن ً

٢٢9٢

» أخرجه مسلم (.)٢

اللهم إنا نسألك فواتح اخر وجوامعه  ،اللهم افتح لنا أبواب رمتك  ،وافتح لنا أبواب فضلك ،

وأعنا عى ذكرك  ،وشكرك  ،وحسن عبادتك  ،وأغننا بحالك عن حرامك  ،وبطاعتك عن

معصيتك  ،وبفضلك عمن سواك  ،يا أرحم الرامن.

قال اه تعاى:

 .XLVالوهاب
امقالة II

عمران . ] 8 /

[ آل

اه  هو الغني احق  ،الذي له خزائن السموات واأرض ،الوهاب احق الذي هب خلقه من

خزائنه ما ا يعلمه وا حصيه إا هو من العطايا  ،واأرزاق  ،واأقوال  ،واأعال  ،واأخاق ،

واأموال  ،واأواد  ،والصور  ،واألوان:

[ إبراهيم . ] ٠٤ /

فهو املك الذي وهب كل ملك  ..وهو الرزاق الذي وهب كل رزق ..وهو الكريم الذي
وهب كل كرم ..وهو الرمن الذي وهب كل رمة  ..وهو اهادي الذي وهب كل هداية..

وهو القوي الذي وهب كل قوة ..وهو العليم الذي وهب كل علم ..وهو اجميل الذي

وهب كل مال:

[ احجر .] ١٢ /

هو الوهاب احق  ،الذي هب ما يشاء  ،من يشاء ،كيف شاء:
[الشورى.]5٠ –٤9/
( )1أخرجه مسلم برقم (. )١٠١٠

٢٢9١

واه سبحانه هو الوهاب احق ،الكثر اهبات وامنن والعطايا ،الوهاب الذي هب لعباده من
فضله العظيم ،ويواي عليهم النعم ،وجزل هم العطايا:

[النحل.]5٤-5١/

فسبحان املك العزيز الوهاب  ،الذي بيده خزائن السموات واأرض ،وبيده مقاليد اأمور
كلها ،يعطي من يشاء ما يشاء ،ا مانع ما أعطى ،وا معطي ما منع:
[ الزمر . ] 6٠ – 6١ /
وهو سبحانه الكريم الوهاب لعباده كل ما ينفعهم ،ولكال كرمه ورمته هبة النعم
واخرات أحب إليه من منعها .

وهذا مدح عباده الذين يسألونه ما ينفعهم  ،وأجزل هم اأجر فقال سبحانه:

[ الفرقان . ] ٠6 –٠٤ /

وهبات اه وعطاياه لعباده كثرة متنوعة  ،متوالية ي كل زمان ومكان عى مر القرون.
فسبحان الغني العزيز الوهاب  ،ما أعظم شأنه ،وما أوسع خزائنه  ،وما أجزل عطاياه ،وما

أكثر هباته.

هو الوهاب الذي ا تنقي خزائنه  ،مع جزيل عطاياه ومواهبه  ،عى مدى القرون

والدهور:

[ص.]5٤/

وعن أي ذ ّر عن النَب ِي ﷺ فيا روى عن اه تبارك وتعاى أنَه قال «:يا عبادي لو أ َن أ َولكم
وآخركم وإنسكم وجنَكم كانوا عى أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك ي ملكي شي ًئا  ،يا
عبادي لو أ َن أ َولكم وآخركم وإنسكم وجنَكم كانوا عى أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من

ملكي شي ًئا  ،يا عبادي لو أ َن أ َولكم وآخركم وإنسكم وجنَكم قاموا ي صعيد واحد فسألوي
٢٢9٠

فأعطيت ك َل إنسان مسألته ما نقص ذلك مَا عندي إ َا كا ينقص امخيط إذا أدخل البحر »

أخرجه مسلم (.)٢

واه  هو املك الكريم الوهاب  ،مالك املك واملكوت  ،الذي بسط فضله وإحسانه الديني

والدنيوي عى ميع العباد  ،يده بالعطاء مأى  ،س َحاء الليل والنهار  ،وخره عى اخائق

ي ميع اأوقات مدرار:

[امائدة . ] 6٤ /

فسبحان العي اأعى  ،الذي استوى عى عرشه العظيم برمته  ،ويرى كل ذرة ي ملكه
الواسع الكبر  ،وتصل هباته وعطاياه إى ميع خلقه  ،حي قيوم  ،ا تأخذه سنة وا نوم :
[الرمن.]١9/

يفرج كرب ًا  ..ويزيل غ ً
ا  ..ويفك أسر ًا  ..ويغني فقر ًا  ..ويرحم مسكين ًا ..وجر
ي كل آن ِ :
كسر ًا ..ويغيث ملهوف ًا ..وجيب كل مضطر  ..ويعطي كل سائل  ..ويغفر لكل مستغفر ..

ويستجيب لكل داع  ..ويتوب عى كل تائب  ..وينعم عى من سأله ومن م يسأله  ..ويعطي من

أطاعه ومن عصاه:

[البقرة.]٢86/

هو املك الوهاب الذي هب النبوة  ،واملك  ،واخافة  ،من شاء من خلقه:
[النمل.]6١/

وعن أي هريرة  أن رسول اه ﷺ قال « :يد اه مأى ا تغيضها نفقة  ،س َحاء ال َليل والنَهار

الساء واأرض  ،فإنَه م يغض ما ي يده » متفق عليه (.)٢
 ،وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق َ

واعلم أن الوهاب وهب لبعض خلقه عطاء فأعطى منه  ،فصار واهب ًا ما وهبه اه له من

اخر.

وا يستحق أن يسمى وهاب ًا إا من ترفت مواهبه ي أنواع العطايا ،فكثرت عطاياه وهباته
( )1أخرجه مسلم برقم (. )١5٠٠

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٤68٤واللفظ له ،ومسلم برقم (.)99٠
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ونوائله ودامت وهو احق : 
[غافر.]65/

فسبحان العزيز الوهاب الذي يملك ميع اخزائن  ،وينفق كا شاء  ،بأي قدر شاء  ،وا

تنقص خزائنه وا تفنى :

[ احجر

.] ١٢ /

أما اخلق فيملكون أن هبوا مااً أو نوااً ي حال دون حال  ،وا يملكون أن هبوا شفاء لسقيم ،
هدى لضال  ،وا أمن ًا خائف  ،ولكن اه يملك ذلك كله :
أو ولد ًا لعقيم  ،وا ً
[ يونس . ] 68 /

واعلم أن كل ما وصل إى العباد من اخر والنعم فهو من ربنا العزيز الوهاب.
وكل ما وهب اه العباد فهو عطية ومنحة منه سبحانه ،وله سلبها وإبقاؤها متى شاء بحكمته:
[ اإراء . ] ٠٠ /

وهبات الرب خلقه ها ثاث حاات :
إما إكرام  ..أو عقوبة  ..أو ابتاء.
فاإكرام عى حسن الطاعة ه:

[ ص. ] ٠٠/

والعقوبة عى الكفر وامعاي:
[ اأنعام . ] ٤5 – ٤٤ /
واابتاء ليتبن من يقدم أوامر اه عى شهوات النفس  ،ومن ا يلهيه امخلوق عن اخالق :
ﯿ

[ اأنبياء . ] ٠5 /

فسبحان احكيم العليم الذي له اأساء احسنى  ،والصفات العى  ،وامثل اأعى  ،الوهاب الذي

خره وفضله يرتع فيه كل اخلق  ،اإنسان واحيوان  ،البـر والفاجر  ،وامطيع والعاي  ،ا نحِ
ثناء عليه  ،بل هو كا أثنى عى نفسه.
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 التعبد ه  باسمه الوهاب :

اعلم زادك اه عل ً
ا وفقه ًا أن الوهاب احق  ،هو الذي وهب ميع اهبات امتنوعة ي
الدنيا واآخرة ،وذلك من فضله وإحسانه إى عباده.

فاعرف مواك الكريم  ،ثم اذكره  ،ثم اشكره واعبده بمقتى أسائه وصفاته :
[ الطاق . ] ٢١ /

ثم اعلم أن الوهاب  أظهر ي هذه الدنيا من هباته وعطاياه ما نراه وما ا نراه  ،وما نعلمه وما ا

نعلمه.

ويوم القيامة يظهر الوهاب من كرمه وعطاياه ما م خطر عى العقول  ،وما م تره العيون:
[السجدة.]٢٠/

الصاحن ما ا عن
وعن أي هريرة  عن النبي ﷺ قال  « :قال اه ع َز وج َل أعددت لعبادي َ

رأت  ،وا أذن سمعت  ،وا خطر عى قلب بر ,مصداق ذلك ي كتاب اه فا تعلم نفس ما

أخفي هم من ق َرة أعن جزا ًء با كانوا يعملون » متفق عليه (.)٢

فاجتهد رمك اه ي طاعة مواك املك العزيز الوهاب ،وبادر إى اأعال الصاحة التي

يزيدك ها
خر ًا:

[

إبراهيم . ] ٠ /

واعلم أن ما وهب اه لك ي الدنيا من العافية والرزق  ،جعله عون ًا لك عى طاعته  ،فا

تستخدمه ي غر ما يرضه  ،وا تستعن به عى معاصيه .

وما ادخر لك الكريم ي اآخرة من اخر والنعيم  ،خر لك من ميع ما ي الدنيا:

( )1متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٠١٤٤ومسلم برقم ( )١8١٤واللفظ له .
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[

الشورى . ] ٠6 /

فا تبع غائب ًا بشاهد ،وا آخرتك بدنياك ،وا تشغلك دنياه عن حصيل رضاه:

[ العنكبوت 6٤ /

].

فهب رمك اه ما أعطاك من العافية ي طاعة مواك  ،والقنوت له  ،والسجود له.
وهب ما أعطاك من اخلق احسن ي القول احسن ودوام الذكر والشكر له ،وتأليف قلوب
الناس عى دينه  ،وهب ما أعطاك من امال ي مواساة امحتاجن ،وإكرام الناس
واأراف  ،وهب ما أعطاك من نعمة العلم ي تعليم اخلق أحكام دينهم تكن رباني ًا:
[ آل عمران .] ٠9 /

وسل ربك الوهاب كل ما حتاجه ما يعينك عى عبادته وطاعته  ،كا سأله سليان ﷺ :

[ص.]٤٠-٠5/

وإذا أنعم اه عليك بنعمة اأواد ،وأكرمك بصاحهم  ،فامد الوهاب عى إحسانه كا

مده خليله إبراهيم ﷺ فقال :

[ إبراهيم – ٠9 /

. ] ٤٠

واشكر اه عى ما وهبه لك من اهداية  ،وحسن اخلق  ،وما أسداه إليك من النعم يزدك خر ًا
ويعظم لك أجر ًا :
،
[لقان.]٢١/

فاحمد ه مد ًا كثر ًا طيب ًا مبارك ًا ا ينقطع وا يبيد ،مد ًا يواي نعمه ،ويكافئ مزيده  ،عى أسائه

احسنى  ،ونعمه التي ا حى :
[الفاحة .]٤–١/

٢٢9٠

[آل عمران. ]8/

[الفرقان.]٠٤/

السموات وملء اأرض  ،وملء ما شئت من يء بعد  ،أهل
« ال َله َم ر َبنا لك احمد ملء َ
ال َثناء وامجد  ،ا مانع ما أعطيت  ،وا معطي ما منعت  ،وا ينفع ذا اجدِ منك اجد »

أخرجه مسلم (.)٢

اللهم إي أسألك العفو والعافية  ،وامعافاة الدائمة  ،ي الدين والدنيا واآخرة  ،اللهم إنك

عفو حب العفو فاعف عنا يا أرحم الرامن.

اللهم لك احمد كله  ،ا قابض ما بسطت  ،وا باسط ما قبضت  ،وا هادي من أضللت ،

وا مضل من هديت  ،وا معطي ما منعت  ،وا مانع ما أعطيت  ،اللهم ابسط علينا من

بركاتك ورمتك ورزقك  ،إنك أنت الكريم الوهاب.

قال اه تعاى:

امقالة  .XLVIIIاهادي

( )1أخرجه مسلم برقم (. )٤٠٢
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[الفرقان. ]٠٢/

اه  هو اهادي احق  ،الذي هدى ميع خلقه إليه  ،با أظهره من أسائه وصفاته  ،وآياته
وخلوقاته  ،ونعمه وإحسانه:

[يونس.]٠/

وهو سبحانه اهادي الذي هدى خلقه إى معرفته  ،وهداهم إى ميع امنافع  ،وأرشدهم إى دفع
امضار  ،وع َلمهم ما ا يعلمون  ،اهادي إى كل خر ي الدنيا واآخرة :
[الفرقان.]٠٢ /

وهو سبحانه اهادي الذي خلق ميع امخلوقات ي السموات واأرض  ،وهداها إى جلب

مصاحها  ،ودفع مضارها  ،وعبادة رها.

وكلها تشهد بتوحيده  ،وتسبح بحمده :

[اإراء.]٤٤/

فسبحان اخاق العليم:

[طه.]5٠/

وهو سبحانه اهادي لكل مهتد من خلوقاته.
هدى كل يء إى التسبيح بحمده  ..وهدى كل خلوق إى اإقرار بوحدانيته ..وهدى

الطفل إى التقام الثدي عند خروجه ..وهدى الفرخ إى التقاط احب بعد خروجه  ..وهدى

النحل إى بناء بيوها با يناسب حاها.

وهدى النبات أن يشق ي اأرض عروق ًا  ..وفوق اأرض أغصان ًا وأوراق ًا  ،وأزهار ًا وثار ًا.
وهدى امائكة للتسبيح  ..وهدى السحب للمطر  ..وهدى اأرض لإنبات.

وهدى الشمس والقمر والنجوم للسر واإنارة  ..وهدى كل طر وحيوان ي الر والبحر

واجو إى ما يصلحه وينفعه :

[ الليل.]٢٠–٢١/

وهدى اإنسان إى ما يسعده ي دنياه وأخراه :

[

اإنسان.]٠/

فسبحان اهادي احق:

[اأعى.]٠-١/
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وهو سبحانه اهادي امبـ ِـن لعباده طريق احق واإيان  ،با أرسل من الرسل  ،وما أنزل
من الكتب  ،وما نصب من اآيات والدائل ي السموات واأرض :
[الزمر.]١٠/

وهو سبحانه اهادي احق  ،الذي هدي من يشاء بفضله  ،ويضل من يشاء بعدله.
وهو احكم العليم بمن يصلح للهدى ويزكو عليه فيهديه ،ومن ا يصلح للهدى فيضله بعد

إقامة احجة عليه  ،فجميع العباد يتقلبون ي مشيئته بن فضله وعدله ،وهو عى كل يء

قدير

[النحل.]9٠/

وهو سبحانه اهادي الذي هدايته اهتدى أهل اإيان با ب ّيـن هم من أسائه احسنى ،
وصفاته العى  ،وآياته وخلوقاته  ،فاهتدوا هدايته هم:
[احج.]5٤/

وهو سبحانه اهادي الذي أنزل كتبه هداية للناس:
[اإراء.]٢٠-9/

وهو سبحانه اهادي الذي أرسل رسله هداية الناس إى احق :
[الصف.]9/

وهو سبحانه اهادي الذي جعل بيته العتيق مبارك ًا وهدى للعامن إى يوم القيامة:
[آل عمران.]96/

واعلم أن اهادي  هو اه وحده ا ريك له الذي يملك ميع خزائن اهداية  ،وهو اهادي لكل

مهتد وهاد ،ومن يضلل فا هادي له سواه :
[اأعراف.]٢٠8/

فسبحان من أظهر قدرته وحكمته  ،وأساءه وصفاته  ،ي تدبر ملكه وماليكه :
[اأنعام.]٢٤9/

٢١٠٠

فاحمد ه الذي أرسل إلينا أفضل رسله  ،وأنزل علينا أحسن كتبه  ،وهدانا لإسام :
[الزمر.]١٠/

واحمد ه الذي هدانا إى التوحيد واإيان ،وحفظنا من الكفر والرك:
[الزمر.]٢8-٢٠/

واعلم أن كل أحد حتاج إى اهداية ،واأنبياء والرسل أكمل اخلق هداية يسألون رهم اهداية ي

كل وقت.

واهداية أكر نعمة ينعم ها اهادي عى عباده ،وكل نعمة دوها فناقصة وزائلة ،وبقدر

هداية العبد تكون سعادته ي الدنيا واآخرة.

وهذا أمرنا اهادي  أن نسأل اهداية ي كل ركعة من الصاة  ،ليهدينا إليه  ،وإى الطريق اموصل

إليه  ،بأن نقول :

[الفاحة.]٠-6/

فا إله إا اه ما أعظم شأنه  ،وما أرمه بعباده  ،وما أعظم نعمه عى خلقه  ،وما أعظم

حلمه عى من عصاه وكفر به.

فاللهم ا تؤاخذنا با فعل السفهاء منا

[ اأعراف .] ٢55 /

واعلم أن هداية اه لعباده أنواع:

اأوى :اهداية العامة :وهي هداية ميع امخلوقات ي السموات واأرض إى مصاحها ،لتكون

مهيئة ما خلقت من أجله كا قال سبحانه :
[اأعى.]٠-٢/

الثانية :هداية التوفيق واإهام  ،ورح الصدر لقبول احق :وهي بيد اه وحده ا ريك له
كا قال سبحانه :

٢١٠٢

[القصص.]56/

وهذه اهداية هي التي أمرنا اه أن نطلبها منه ي كل صاة.
وبن هم سبل اهداية،
الثالثة :هداية الدالة واإرشاد والبيان :فاه هدى خلقه إليه ،ودهم عليهَ ،
وموجبات التوحيد واإيان  ،با أظهر ي الكون من امخلوقات واآيات ،وبا أنزل من

الكتب والبينات.

وأكرم الرسل واأنبياء وأتباعهم ها  ،وأثنى عليهم ما قاموا ها كا قال سبحانه :
[الشورى.]5٠-5١/

وهي حجة اه عى خلقه  ،التي ا يعذب أحد ًا منهم إا بعد إقامتها عليه كا قال سبحانه :
[اإراء.]٢5/

فمن هداه اه لإيان فبفضله وله احمد كا قال أهل اجنة :
[اأعراف.]٤٠/

ومن أضله اه فبعد له  ،فقد أرسل إليه الرسل  ،وأنزل عليه الكتب  ،ومكَنه من أسباب اهداية با

أكرمه به من السمع والبر والعقل  ،ولكنه ا يصلح للهداية  ،فلم يقبل اهدى ،فكذب وتوى،
وزاغ وانرف ،واختار الضال ،فله العذاب ي الدنيا واآخرة ،كا قال سبحانه:

[فصلت/

.]٢٠

اللهم اهدنا فيمن هديت  ،وعافنا فيمن عافيت  ،وتولنا فيمن توليت.
وهو سبحانه اهادي البصر بعباده ،العليم با ي نفوسهم ،الذي هدي إى احق ويوفق إليه
من يعلم أنه يزكو به ،ويصلح مجاورته ي اجنة:

٢١٠١

[امائدة.]٢6 -٢5 /

ويضل اه من عباده من يعلم أنه ا يقبل احق  ،وا يرى به ،وا يصلح مجاورته ي

اجنة ،وهو العليم اخبر بمن يستحق هذا أو هذا :

[ فاطر.] 8 /

وهو سبحانه اهادي احق  ،الرحيم بعباده  ،الذي ب َيـن هم سبل اهداية ليسلكوها ،وب َيـن هم

سبل الضالة ليركوها:

[اإنسان.]٠-١ /

فسبحان الكريم الرحيم الذي َبن لإنسان طريق اخر والر  ،وذكَره بنفسه ونعمه عليه ؛ ليوحده

ويطيعه  ،ويعبده ويشكره :
[البلد.]٢٠-8/

فهذا أول اهداية ،وأما منتهاها فا هاية له ،وهي التي نطلبها كل يوم من اهادي بقولنا:

[ الفاحة .] ٠ -6 /

فسبحان اهادي احق  ،الذي هدايته اهتدى أهل وايته إى ما حبه ويرضاه  ،والذي
هدايته اهتدى احيوان ما ينفعه  ،واتقى ما يره.

وسبحان الكريم الرحيم الذي

[ الشورى .] ٢٠ /

واعلم أن اهادي  هدي عباده إليه ،وإى الطريق اموصل إليه ،وإى ما هم بعد القدوم

عليه.

فاه  هو احق امبن ،الظاهر الباطن ،ا خفاء به  ،ا إله غره ،وا رب سواه :
[طه.]8/

وصوره ي صور
وأما سبيله اموصل إليه فهو اإسام  ،وقد أفرغه ي قالب العام ،
َ
اخليقة ،وفطر عليه كل يء.
فكل خلوق مستسلم لربه  ،خاضع لعظمته  ،شاهد بتوحيده  ،مسبح بحمده.
٢١٠٠

ثم كتابه العزيز أظهر فيه ما أبطن ي اخليقة  ،وأبدى ي سوره وآياته ما خبأه ي العام  ،ونص فيه

عى ما أمله ي امخلوقات  ،ومع فيه ما َفرقه ي اموجودات  ،وأشار بجملته إى ما حواه

اللوح امحفوظ:

[فصلت.]٤١-٤٢/

فمن آمن به فقد اهتدى:

[البقرة.]١/

واعلم رمك اه أن نور اهداية إذا دخل ي القلب  ،انرح له الصدر  ،وانراح الصدر اتساعه
للصفات امحمودة التي حبها اه ،وانبساطها بأحكامها عى أضدادها امذمومة التي يضيق ها

الصدر:

[الزمر.]١١/

فإذا أراد اه أن يبلغ بعبده إى معاي اإيان واليقن أنزل السكينة ي قلبه  ،فزاد إيانه  ،ثم حسنت
أفعاله وأخاقه  ،وسكنت مساوي طباعه  ،وأذعنت سفال أخاقه  ،وانقادت اجوارح للقلوب ،
وكانت عون ًا ها عى ما يري الرب : 
[الفتح. ]٤/

ومن يرد أن يضله يطفئ نور قلبه  ،فيضيق متسع أخاقه  ،ويسفل بمعاليها  ،ويمتلئ بضدها ،
فيثقل عليه كل عمل صالح ،وحرج لذلك صدره لشدة ظلمته ،وضيق باطنه ،كأنا يروم

الصعود إى الساء من الضيق والظلمة:
[اأنعام.]٢١5/

فمن أراد الوصول إى مقصوده ومعبوده فعليه بمعرفة ربه بأسائه وصفاته  ،ومعرفة دين

الق ِيمة:

[حمد.]٢9/

واعلم أن من آمن باه وأطاعه  ،وصر عى بائه  ،فهو من امهتدين حق ًا:

٢١٠٤

[البقرة.]157-155/

واه عز وجل هو اهادي احق الذي يرشد عباده إى كل خر ينفعهم ي دنياهم وأخراهم.
وأرشدهم إليه بآياته الكونية  ،وآياته الرعية  ،وأسائه احسنى  ،وصفاته العى  ،فا مثل له

يرشدهم إليه ي الدنيا واآخرة:

[اجاثية.]٠٠-٠6/

هو اهادي احق الذي أرشد عباده إى ما حبه ويرضاه  ،وب ّرهم بسبل الفاح والنجاة ،

الذي أنزل عى خلقه من آياته ما يرشدهم إليه ،وما يرشدون به فقال :
[ اأنعام .] ٢5٠ /

فا إله إا اه املك احق اهادي  ،الذي أرشد ميع خلوقاته إى توحيده  ،وفطرهم
عى اإيان به  ،وأشهدهم عى ربوبيته  ،واستعملهم ي عبوديته  ،من ماد ونبات

وحيوان  ،ومن ملك وإنس وجان:

[مريم.]95-9٠/

كل عام من امخلوقات يسقيه بكأسه  ..وكل عام يسبح بحمده  ..وكل عام يشهد بتوحيده

 ..وكل عام خطب بعجزه وفقره إى ربه:
ﮜ

[احج.]٢8/

فاطلب العلم رمك اه لتسلم من اجهل  ،وارغب إى مواك أن يوفقك إى أحسن ما حبه

ويرضاه.

واعلم أن العلم اإهي هو ساح امجاهدة  ،ونور البصرة  ،ومركب النجاة  ،وأصل

اهداية :

[ حمد.]٢9/

فبالعلم يرف العبد عى مطالع الدنيا واآخرة  ،فرى ما ا يدرك باحواس  ،ويبر ما ا
٢١٠5

يدرك باأبصار  ،ويعلم ما يعجز عنه الفكر  ،وا يتومه الذهن  ،فيقف بن يدي ربه العي
العظيم قائ ً
ا وساجد ًا  ،مع اانكسار له  ،وشده احياء منه :
[الزمر.]9/

واعلم أن من وفقه اهادي للوصول إليه فقد اهتدى  ،ووصل عقله بروح اإيان إى رؤية ربه

اخالق الرمن  ،وانرح قلبه بنور اإيان الواصل إليه  ،وامتأ صدره من ذلك الضياء .

يصور  ،والرازق يرزق  ،والكريم يعطي ،
فشاهد املك احق يدبر  ،واخالق خلق ،
وامصور ِ
ِ
والرحيم يرحم  ،واحاكم حكم  ،والعزيز يعز  ،واجبار ينتقم  ،والقوي يقهر  ،والسام يس ِلم :

[
احر.]١٤-١١/

فاعل رمك اه همتك معرفة املك واملكوت  ،ومعرفة مالك املك ؛ لرى العظمة

والعظيم  ،والقدرة والقدير  ،والعزة والعزيز  ،والرزق والرزاق  ،واحكمة واحكيم :
[ اأعراف.]٢85/

واعلم أن من أجال فكره ي ذلك ابتغاء مرضاة اه صفا له قلبه من كدر اأخاق ،وامتأ قلبه

بشعب اإيان :

[فاطر.]١8/

ومن ري بأول العلم  ،وظاهر من اأمر  ،حجب عن اإصابة ي كثر من أموره  ،وبقي
عى كدره بغر هذيب  ،فخلط عم ً
ا صاح ًا بآخر سيئ ًا حاسب عليه :
[التوبة.]٢٠١/

واعلم أن اأفكار ا تدرك غوامض اأرار ما دامت ي حجب الكر والغرور  ،وا تبر عيون

الغيب ما دامت حجوبة باجهل والغفلة  ،فتحرر من اهوى  ،وترأ من حولك وقوتك  ،والبس
٢١٠6

لربك لباس اخشوع  ،وأكثـر إمال الدموع  ،لعله يعطيك وهديك :
[البقرة.]٢86/

واعلم أن النفوس إذا عكفت عى حبوباها  ،وسجنت اأذهان ي أهوائها  ،عاقها عدم الصفو  ،وقلة

اعتياد السفر واهجرة إى مواها  ،فقعدت عى موائد شهواها  ،وأص َمتها امشاهدات  ،وشغلها هوى
امحبوب عن الرب امعبود ،فخرت مواها ودنياها وأخراها :
[اأعراف.]٢٠9/

واعلم أن امؤمنن من اإنس واجن هم امهتدون الذين قبلوا اهدى والرشد ،وسلكوا

سبيل الرشاد كا قال اجن:
[اجن.]١-٢/

والراشدون من البر هم امؤمنون  ،وهم درجات ،وي مقدمتهم الرسل واأنبياء ،ثم

الصديقون  ،والشهداء  ،والعلاء  ،والصاحون .

فهؤاء هم الراشدون الذين هداهم اهادي إى الرشد ،وتواهم باحفظ والنر والعون ؛ أهم يوالونه

بالتوحيد واإيان والطاعات:
[احجرات.]8-٠/

ولكل مؤمن من اهدى والرشاد  ،والواية وامقام  ،والثواب وإجابة الدعاء  ،بقدر إيانه

وطاعته وعبادته:

[البقرة.]٢86/

 التعبد ه  باسمه اهادي.

اعلم رمك اه أن من آتاه اه هداي ًة خرج ها من الضالة  ،وآتاه عل ً
ا خرج به من اجهل ،

وجب عليه ما م جب عى غره من حسن العبادة  ،والدعوة إى اه  ،وتعليم رعه ،

والنصح لعباده كا قال إبراهيم ﷺ :

٢١٠٠

[مريم.]٤٠ /

وإذا خصك الكريم اهادي بنعمة اهداية  ،فكن هادي ًا إليه بلسانك وحالك وأخاقك.

وكن عبد ًا سامع ًا مطيع ًا مواك  ،وا تقعد إا متفكر ًا  ،وا تنظر إا معتر ًا  ،وا تنطق إا ذاكر ًا  ،أو
حامد ًا  ،أو مستغفر ًا  ،أو معل ً
ا  ،أو داعي ًا ؛ لتكون رباني ًا من أوي األباب
[ آل عمران.]٢9٢/

وعود عينيك بعد أن هداك اهادي إليه عى السهر آخر الليل ي مناجاة مواك  ،ففي الظ ـلم
ِ

الداجية  ،توجد اأنوار الغائبة ،لعلك تفوز مع الفائزين الذين
[السجدة.]٢٠-٢6/

وتطهر للوقوف بن يدي مواك  ،وترع منكر ًا بن يدي ذي العزة واجروت واملكوت
َ

والكرياء والعظمة:

[امزمل.]5-٢/

ولرد حن وقوفك بن يدي من ا خفى عليه يء من كل دعوى ي كل علم كنت تعلمه،

وكل عمل كنت حسنه ،واستغفر من كل ذنب تعلمه أو ا تعلمه

[طه.]٢٢٤/

واعلم أن أبواب اهداية مفتوحة  ،وسبلها ميرة  ،فتتبع آثار اخالق ي خلوقاته  ،واستشهد

مصوراته  ،وتفكر ي عظمة كريائه وقدرته،
شواهده ي مصنوعاته ،وانظر إى حسن تصويره
َ

وحسن تدبره ملكوته  ،ليمتلئ قلبك بتوحيده :

[
يونس.]٠١-٠٢/

وبذلك تزداد إيان ًا ويقين ًا ومعرف ًة بمن هداك إليه:
٢١٠8

[يونس.]٢٠٢/

وتع َلم أساء اه احسنى  ،فهي أعظم مفاتيح العلم وامعرفة ،وها تفتح مغاليق امنظور

وامستور وامشتبه  ،ويظهر لك الظاهر ما أبطنه عن غرك من لطيف تدبره ،وعجيب صنعه

فيا خلق .

فا خلق ما خلق ي السموات واأرض إا ليظهر لنا أساءه احسنى  ،وصفاته العى ي خلوقاته ،
فا تكن من الغافلن  ،فربك ليس بغافل عنك:

[حمد.]٢9/

واطلب ميع حوائجك من ربك الصمد  ،وارفع إليه كل شكوى  ،متوس ً
ا إليه بأسائه احسنى ،

وصفاته العى:

[اأعراف.]٢8٠/

وعرفهم بأسائه وصفاته ؛
وكا هداك ربك إليه ،فاجتهد ي القيام بن يديه  ،وهداية الناس إليه ِ ،

ليحبوه ويكروه  ،ويطيعوه ويعبدوه:

[النحل.]٢١5/

واعلم أن ربك اهادي أرشدك إليه  ،وأرشدك إى ما حبه ويرضاه  ،فاعمل با أرشدك إليه ،

واحذر خالفته فإنك راجع إليه :

[النساء.]٢٤-٢٠/

وأرشد العباد إى ما أرشدك ربك إليه من كافر تدعوه  ،أو جاهل تع ِلمه  ،أو مسرشد ترشده  ،تكن
من الراشدين :

[آل عمران.]٢٠٤/

واحذر من معصية اه ورسوله  ،فتشقى ي دنياك وأخراك :
٢١٠9

[

النساء.]٢٢5/
[آل عمران.]8/

[الشعراء.]85-8٠/
[الفرقان.]٠٤/

«ال َله َم اهدنـي فيمن هديت ،وعافني فيمن عافيت ،وتو َلني فيمن تو َليت ،وبارك ي فيا أعطيت،
ر ما قضيت ،فإنَك تقي وا يقى عليك ،وإنَه ا يذل من واليت ،تباركت ر َبنا وتعاليت»
وقني َ
أخرجه أبو داود والرمذي (.) ٢

اللهم رب جريل وميكائيل وإرافيل  ،فاطر السموات واأرض  ،عام الغيب والشهادة ،
أنت حكم بن عبادك فيا كانوا فيه ختلفون  ،اهدي ما اختلف فيه من احق بإذنك ،

إنك هدي من تشاء إى راط مستقيم.
اللهم اهدنا واهدبنا  ،واجعلنا سبب ًا من اهتدى  ،يا رب العامن.

( )٢صحيح /أخرجه أبو داود برقم ( )٢٤١5وأخرجه الرمذي برقم (.)٤6٤

٢١٢٠

قال اه تعاى:

امقالة.XLIX

الصادق

[اأنعام.]٢٤6/

اه  هو الصادق احق ي كل ما خر به  ،فهو الصادق ي قوله احق  ..وهو الصادق ي

دينه احق  ..وهو الصادق ي وعده ووعيده  ..وهو الصادق الذي ا خلف اميعاد :
[النساء.]٢١١ /

وهو سبحانه الصادق بتوفية العاملن بطاعته أجورهم  ،ومضاعفة احسنات هم  ،وتكفر سيئاهم :
[اأحقاف.]٢6/

وهو سبحانه الصادق الكريم الذي يضاعف احسنات  ،وجازي السيئة بمثلها  ،وحطها عن

اميء بالتوبة  ،وااستغفار  ،واحسنات  ،وامصائب:
[النساء.]٢٢٠/

وهو سبحانه الصادق ي عدله وإحسانه:

[النساء.]٤٠/

والصدِ يق من الناس الكثر الصدق  ،الذي استوى ظاهره وباطنه ي حكم احق.
ِ

فمن صدَ ق بآيات اه  ،وأجال فكره ي ملكوت السموات واأرض  ،ا يكاد يمر بآية من آيات
اه  ،أو يرى عجائب خلوقات اه  ،إا ازداد ها إيان ًا ويقين ًا وتصديق ًا ،بأن ربه هو اإله احق،
ودينه احق ،ورسله حق ،وكتبه حق ،ووعده حق:

٢١٢٢

[الرعد.]١٠-٢9/

الص دِ يق أفضل اخلق بعد اأنبياء والرسل  ،وثواب الصدق الرضوان واجنة
واعلم أن ِ

يو م القيامة :

[امائدة.]٢٢9/

والصدِيق الذي صدَق اه ي آياته وشواهده ،وصدَق باه وأسائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده
ِ

ووعيده ،وصدَق برسله ومائكته وكتبه وأحكامه:
[ الزمر.]٠٠ /

اللهم اكتبنا مع الصادقن ،وارزقنا الصدق ي القول والعمل.

واه  هو الصادق احق الذي الصدق كله ي معاقد كلاته الصادقة :

ي دينه ورعه ..وي عهده وميثاقه ..وي خلقه وأمره  ..وي بسطه وقبضه ..وي عطائه

ومنعه ..وي نره وخذانه ..وي وعده ووعيده.

خلق اه  كل يء  ،وجعل خلقه وأمره شواهد عى قدرته  ،وكال أسائه وصفاته نواطق

عى صدقه

[الطاق.]٢١/

فسبحان الصادق احق الذي ا أصدق منه ،الصادق الذي يملك خزائن الصدق كلها،

والذي خلق الصدق ي كل صادق ،وأظهر صدقه ي ميع ملكوته.

خلق الصادق احق سبحانه آدم ﷺ  ،وصدقت كلمته ي ذريته ي طباعهم  ،وأخاقهم  ،وأجسامهم ،
وصفاهم وأعاهم.

فآمن آدم وآمنت ذريته  ..وأطاع فأطاعت ذريته  ..وصدق فصدقت ذريته  ..وجحد

فجحدت ذريته  ..وني فنسيت ذريته:
[التن.]8-٤/

وخلق اه  آدم ﷺ من قبضة من اأرض فيها السهل واحــزن  ،واأبيض واأسود  ،واللن
٢١٢١

والشديد  ،والطيب واخبيث  ،فخرجت ذريته عى مثل ذلك صدق ًا وعداً:

[السجدة.]٠-6 /

فانظر إى صدق الكلمة التامة ي آدم ﷺ وذريته:
[الذاريات.]١٢-١٠/

واأرض عالـم كبر  ،وخل ق عظيم  ،ها نسل وذرية من النباتات ا حصيهم إا اه العليم

بكل يء.

وما كان من اأرض ما يـخرج نباته بإذن ربه طيب ًا كالزرع والزيتون  ،والنخل والرمان  ،والعنب

واموز  ،وغر ذلك من الثار الطيبة  ،كان من ذرية آدم اأنبياء والرسل  ،وامسلم وامؤمن ،
وامحسن والكريم  ،والرحيم والشاكر  ،والطيب واحليم .

وما كان من اأرض ما ا ينبت كالسباخ والبقاع اجدبة  ،ورؤوس اجبال احجرية  ،كان من

ذريته ﷺ الكافر القاي الذي ا ينتفع باهدى  ،كا ا ينتفع احجر باماء  ،وامجرم
واخبيث  ،والظام والفاسق  ،والغليظ والكريه.

وما كان من اأشجار الشائكة ما منظره حسن ،ورحه طيب ،وقد يطلع القبيح امنظر منها
زهر ًا  ،وينضج ثمر ًا ،كان من ذريته امنافق وامرائي بعمله:
[ احج.]٠-5/

وي الساء آيات  ..وي اأرض آيات  ..وي اأنفس آيات  ..وي اآفاق آيات.

فانظر ي ملك اه الواسع العظيم ؛ لتزداد إيان ًا ويقين ًا ومعرفة بربك العظيم :
[ ق . ] 8 -6 /

فا أعظم ريان صدق الكلمة بن آدم ﷺ وذريته  ،واأرض ونباها:
[اأنعام.]٢٢5/

٢١٢٠

فا إله إا اه كم ي اأرض من آيات وعر وشواهد تشهد بوحدانية اه ،وعظمة أسائه
وصفاته ،ولكن ا يراها إا أهل اأبصار والبصائر مع أها أبن وأظهر من نور الشمس :
[احج.]٤6/

واعلم أن طرق معرفة صدق كلات ربنا ي أطباق خليقته  ،وتدابر أمره ي السموات واأرض ما

ا حيط به العقول  ،وتــقر دونه اأعار والقرون:
[اأنعام.]٢٠٠-٢٠١/

فسبحان الصادق احق الذي ا ي ِ
كذب صادق ًا  ،وا يصدق كاذب ًا ،الذي من صدق اه ي طلبه ،

صدقه ي وعده.

 التعبد ه  باسمه الصادق.

اعلم رمك اه  ،وجعلك من الصادقن  ،أن اه  هو الصادق احق ،وأن الصدق صفة
من صفاته العليا التي ا تنفك عنه أبد ًا.

فهو الصادق حق ًا ي خره وأمره  ،وي وعده ووعيده ،وكلاته تامات من كل وجه  ،صادقات من

كل جهة.

ورسله صادقون  ..ومائكته صادقون  ..وكتابه صادق كا أنزله  ..ورسوله صادق با ب َينه :
[التغابن.]8/

فعليك بالصدق والتصديق بكل ما جاء عن اه ورسوله  ،ي إيانك وأعالك  ،تكتب من

الصادقن :

[ اإراء.]8٠/

واعلم أن الصدق من الصفات العليا الرفيعة  ،واحي الثمينة الغالية ،واألبسة اجميلة

الفاخرة ،فالبسها ي ميع أوقاتك وأحوالك تعرف بذلك .

واعلم أن باب الصدق التقوى  ،فادخل منه لد الصدق  ،وتكن من الصادقن:
٢١٢٤

[التوبة.]٢٢9/

واعلم أن الصدق مفتاح أبواب الر كلها  ،فافتح به ما تشاء من أبواب اخر  ،يرى اه عنك ،

ويكتبك مع الصديقن :

[

الزمر.]٠٠/

ر هدي إى اجنَة
وعن عبد اه بن مسعود  عن النبي ﷺ قال « :إ َن ِ
ر  ،وإ َن ال َ
الصدق هدي إى ال ِ
الرجل ليصدق حتَى يكون صدِي ًقا  ،وإ َن الكذب هدي إى الفجور  ،وإ َن الفجور هدي إى
 ،وإ َن َ

الرجل ليكذب حتَى يكتب عند اه ك َذا ًبا » متفق عليه (.)٢
النَار  ،وإ َن َ

واعلم أن ما حبه اه ويرضاه من الطاعات إما أن تكون ظاهرة عى اجوارح  ،أو باطنة ي

القلب.

فحكم اجوارح امسارعة إى ما يري خالقها بصدق النية ي إنفاذه  ،ومتابعة الرسول ﷺ

ي أدائه.

وحكم ما بطن ي القلب التصديق باه  ،وأسائه احسنى  ،وصفاته العى  ،وصدق النية ي

التقوى  ،واحب ه  ،والذل له  ،والتعظيم له  ،مع اخوف والرجاء

وإياك والكذب  ،فا هلك هالك إا بالكذب عى اه ورسوله ودينه وخلقه :

[الكهف.]٢٢٠/

[الزمر.]٠١/

وعليك بالصدق الذي به نجاتك ي الدنيا واآخرة  ،فالبسه ي ميع أحوالك  ،وجاهد نفسك عليه ،
فالصدق حتاجه اإنسان من بدء إيانه إى أن يلقى ربه ؛ ليعلو إى أعى درجات الصديقن بكال

اإيان والطاعة

ه :

[النساء.]٠٠-69/

( )٢متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )69٠٤واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١6٠٠

٢١٢5

واعلم أن الصديقية أفضل مراتب البر بعد اأنبياء والرسل  ،وأهلها ي مقعد الصدق عند رهم

يوم القيامة.

والصديق ي صديقيته  ..والتقي ي
فالصديق يصحب النبي ي نبوته  ..والرسول ي رسالته ِ ..
ِ

تقواه  ..والرحيم ي رمته  ..وامؤمن ي إيانه  ..والكريم ي إكرامه:
[ القمر.]55-5٤/

واعلم أن العبد إذا عبد ربه بالصدق أوصله ذلك إى العلم باه وأسائه وصفاته  ،وهذا العلم

يوصله إى اليقن ،واليقن يوصله إى مقام التوكل عى اه ،وصدق التوكل يورثه الغنى عا

سوى اه ،والرضا عن ربه:

[الطاق.]٠-١/

وكلا ارتقى امؤمن ي درجات الصدق زاد بره وإخاصه  ،وإيانه ويقينه  ،وحياؤه
وطمأنينته  ،ونزل عليه من العزيمة بقدر صدقه  ،أنه ا يرى ي الكون إا ربـ ًا واحد ًا يفعل ما

يشاء وحده ا ريك له .

وإذا دخلت العزيمة ي القلب  ،ارحل منه حب الدنيا ،وحل مكانه حب اه والدار اآخرة

 ،وبذل كل يء من أجل رضاه :

[احجرات.]٢5/

والصادقون هم الذين صدقوا ما عاهدوا اه عليه  ،فأعطوا جهدهم فيا بينهم وبينه بالصدق  ،فهداهم

إليه  ،وإى ما حب  ،وجعلهم من الصادقن:
[العنكبوت.]69/

واعلم رمك اه أن الفتاح سبحانه إذا فتح للمؤمن باب الصدق صار صدِ يق ًا  ،فرأى ببره

وبصرته نور اهداية  ،وقام عى قلبه ولسانه وجوارحه شاهد الصدق ،وبدت له فتوحات

احق ،ورأى اخالق خلق ويرزق  ،ورأى املك احق يترف ي ملكه وعبيده  ،وذاق

طعم اأذكار  ،وحاوة اإيان  ،وصدق اليقن  ،ورأى حلول اأنوار ي الصدور
والقلوب:

٢١٢6

[النور.]٠5/

واعلم أن أول الصديقية اإيان باه وأسائه وصفاته  ،وتصديق رسل اه وكتبه  ،والعمل با

جاء عن اه ورسوله  ،وترك ما سوى ذلك :

[احديد.]٢9/

ونقيض الصديقية الزندقة  ،وهي كالرك مع اإخاص  ،فها متقابان ا جتمعان أبد ًا:
[الزمر.]٠١/

وأول الزندقة الكفر باه  ،وجحد ما ه من اأساء والصفات  ،والطعن ي النبوة  ،ورد ما جاءت
به الرسل  ،وهذا هو النفاق الذي مع أخطر أنواع الكفر  ،وعقوبته أشد أنواع العذاب  :ﮱ

[ النساء/

.]٢٤6-٢٤5

واعلم أن كل من ادعى علم معرفة اه  ، ومعرفة دينه  ،ثم خالف ما جاء به الرسول ﷺ  ،فهو

زنديق عدو ه  ،قد مكر الشيطان به  ،وأضله عن سواء السبيل باإرار عى تعطيل أحكام اه
ورسوله  ،وعلمه حجة عليه:

[النساء.]٢٢5/

واعلم وفقنا اه وإياك ما حبه ويرضاه أن الصدق يكون بنبذ الشواغل  ،وبذل امجهود ي طلب

امقصود  ،عى سبيل احق امروع ،ومن أرع سبق ونجا ،ومن تأخر خر وأره عدوه ،ومن
أخلص ه ما حبه  ،خ َلصه ما يره.
فسارع إى مرضاة ربك مع الصادقن  ،تكن من امفلحن:

٢١٢٠

[احج.]٠8-٠٠ /

واعلم أن خشوع اجوارح من خشوع القلب ،وسرى عى الوجوه ما تضمره القلوب،
وفضول اللسان من فضول القلب  ،وميزان ذلك الصدق .

ومع العزم يكون العون  ،ومع العجز والكسل يكون اخذان واحرمان.
والصدق أعى الدرجات  ،والكذب أسفل الدركات  ،وكاما مسئول عن حقيقته  ،وجزاء

العبد بحسبه :

[اأحزاب.]8/

فعليك بالصدق ي امواطن كلها  ،واصر عى ما أصابك  ،تسلم وتغنم وتؤجر:
[احر.]8/

ا  ،وأقلها تكلف ًا  ،وأكملها صدق ًا وبذاً
أولئك أصحاب حمد ﷺ  ،أبـ ّر هذه اأمة قلوب ًا  ،وأعمقها عل ً
وتضحية :

[اأحزاب.]١٠/

فاسأل اه أن يرزقك الصدق ؛ لتكون مع الصادقن من اأنبياء والرسل وأتباعهم ،وجاهد
نفسك عى ذلك ي ميع أحوالك تفوز بمرضاة ربك مع الصادقن:

[اأحقاف.]٢6/

ثم تكون يوم القيامة بجوار الرمن ي مقعد الصدق:
[ القمر.]55-5٤/

[اإراء.]8٠/

[الشعراء.]85-8٠/

« ال َله َـم أنـت ر ِي  ،ا إلـه إ َا أنـت  ،خلقتنـي وأنـا عبــدك  ،وأنـا عـى عهـدك ووعـدك مـا اســتطعت ،
٢١٢8

ـي  ،وأبــوء لـك بــذنبي  ،فــاغفر ي فإ َنــه ا يغفــر
أعـوذ بـك مــن ِ
ر مــا صــنعت  ،أبـوء لــك بنعمتــك عـ َ
الذنوب إ َا أنت» أخرجه البخاري(.)٢

اللهم إنا نسألك نفوس ًا مطمئنة  ،تؤمن بلقائك  ،وتقنع بعطائك  ،وترى بقضائك  ،وتصر

عى بائك.

اللهم إنا نسألك إيان ًا يبار قلوبنا  ،ويقين ًا صادق ًا مأ به صدورنا  ،حتى نعلم أنه ا
يصيبنا إا ما كتبت لنا  ،إنك عى كل يء قدير.

اللهم آت نفوسنا تقواها  ،وزكها أنت خر من زكاها  ،أنت وليها ومواها  ،يا أرحم

الرامن.

قال اه تعاى:

امقالة.L

الوارث

[احجر.]١٠/

اه  هو الوارث احق  ،الباقي بعد فناء اخلق  ،الوارث الذي يسردهم ويسرد أماكهم وأمواهم

بعد موهم .

( )٢أخرجه البخاري برقم ( .)6٠٠6

٢١٢9

وهو سبحانه خالق اخلق ،ومالك املك ،الذي يترف ي البقاع واأموال كيف شاء ،يورثها من يشاء ،
ويستخلف فيها من يشاء من أوليائه:
[اأعراف.]128/

وهو سبحانه الوارث احي الذي ا يموت ،وارث اخلق أمعن ،ووارث كل وارث من

خلقه:

[ مريم.]٤٠/

فسبحان الوارث الباقي بعد فناء اخائق  ،احي الذي ا يموت  ،الذي له مراث السموات

واأرض  ،الوارث لكل مالك وما ملك :
[آل عمران.]٢8٠/

واعلم أن املك احق  صادق الوعد  ،وعد عباده امتقن باخافة ي اأرض ي هذه

الدنيا عى أحسن حال:

[ النور .] 55 /

ووعد عباده امتقن أن يورثهم اجنة يوم القيامة ،والتي فيها من الرمة واحسن والنعيم ما ا

عن رأت  ،وا أذن سمعت  ،وا خطر عى قلب بر:
[مريم.]6٠-6٢/

فسبحان املك احي القيوم ،الذي ا تأخذه سنة وا نوم ،الوارث الباقي بعد فناء اخلق ،

وكل ما سواه فان زائل:

[الرمن-١6/

.]١٠

إليه  امرجع وامنتهى  ،وإليه امآل وامصر  ،وإليه يرجع اأمر كله  ،الوارث الذي يرث
املك واملكوت ،واملوك والعبيد  ،واخلق أمعن
[احجر.]١٠/

٢١١٠

واعلم أن املك احق بيده املك كله  ،يؤي املك من يشاء من عباده امؤمنن  ،وينزع املك
من عصاه من أعدائه وأعداء رسله وعباده امؤمنن  ،ويورثه من آمن به وأطاعه:

[اأعراف.]٢٠٠/

فسبحان من يؤي املك هذا  ،وينزعه من هذا  ،بأمر واحد  ،ووقت واحد :
[آل عمران.]١6/

وسنة اه جارية ا تتبدل أبد ًا  ،يورث امؤمنن ديار الكافرين ؛ أنه القادر عى كل يء  ،الوارث

لكل يء.

هو القوي العزيز الذي يمكِن أوليائه ي اأرض ،ويكفيهم ر أعدائهم  ،ويدافع عنهم،

ويورثهم ملكهم  ،بعد أن يمأ قلوب الكفار بالرعب:
[اأحزاب.]١٠-١6/

واعلم أن اه كريم رحيم ،ودينه وكتابه كريم  ،فيه كل اهدى والرمة والفاح ،يورثه من

اصطفاهم لعبادته ،واجتباهم لدار كرامته:

[فاطر.]٠٠-٠١/

 التعبد ه  باسمه الوارث:

اعلم رمك اه أن اه  هو املك احق  ،الذي بيده مقاليد اأمور ،وله خزائن السموات

واأرض  ،يورث من يشاء من عباده ما حبه ويرضاه.

فاسأله أن يورثك علم النبوة والكتاب  ،والدعوة إليه  ،وتعليم رعه  ،والعمل بطاعته  ،والكف عن
معصيته  ،وأن جعل ذلك ي ذريتك كا سأله زكريا ﷺ فأجابه :
٢١١٢

[اأنبياء-89/
.]9٠

واجتهد أن تكون بعد اموت وارث ًا مع الوارثن  ،الذين يرثون الفردوس ي اجنة بإياهم ،

وحسن صفاهم  ،وعبادة رهم  ،وامتثال أوامره  ،واجتناب نواهيه  ،واإحسان إى خلقه:

[ امؤمنون.]٢٢-٢/

ورثك اه علم ما م تعلم من العلم بأساء اه وصفاته ودينه  ،فع ِلمه عباده تكن رباني ًا من
وإذا َ
ورثوا العلم  ،فمن أخذه أخذ بحظ
ورثة اأنبياء ،فاأنبياء م يورثوا دينار ًا وا درم ًا  ،وإنا َ
وافر يستفيد منه ويفيد غره:
[آل عمران.]٠9/

واعلم أن ميع اأقوال واأعال موروثة وحاسب عليها ،فأحسن أقوالك وأعالك
وأخاقك  ،وأخلصها لربك  ،يرك ما فعلته يوم تلقاه :
[الزلزلة.]8-6 /
[آل عمران.]8/

[البقرة.]٢١8-٢١٠/

« ال َله َم أصلح ى ديني ا َلذي هو عصمة أمري  ،وأصلح ي دنياي ا َلتي فيها معاي  ،وأصلح ي
٢١١١

آخري ا َلتي فيها معادي  ،واجعل احياة زياد ًة لـي فـي ك ِل خر  ،واجعل اموت راح ًة ي من ك ِل

ر » أخرجه مسلم(.)٢

اللهم يا عام اخفيات  ،ويا رفيع الدرجات  ،يا ذا العرش امجيد  ،يا وارث كل وارث  ،يا غافر

الذنب  ،يا قابل التوب  ،ا إله إا أنت .

أسألك لذة النظر إى وجهك الكريم  ،والفوز باجنة  ،والنجاة من النار  ،يا أرحم الرامن.

اللهم اجعل احياة زيادة لنا ي كل خر  ،واجعل اموت راحة لنا من كل ر  ،واختم بالصاحات

أعالنا  ،وبالسعادة آجالنا  ،إنك أنت أرحم الرامن.

وهذا آخر اأساء احسنى الواردة ي القرآن  ،ويليه اأساء الواردة ي السنة الصحيحة  ،وأوها

اسم الوتر .

امقطع  51011الـ ــوتر

عن أي هريرة  أن رسول اه ﷺ قال « :ه تسعة وتسعون اس ًا  ،من حفظها دخل اجنَة
 ،وإ َن اه وتر حب الوتر » متفق عليه(.)٢
اه  هو الوتر احق  ،الذي ا إله غره  ،وا رب سواه  ،وا أحد مثله.
اأول الذي ليس قبله يء  ،واآخر الذي ليس بعـده يء :
[احديد.]٠/

وهــو ســبحانه الــوتر الواحــد اأحــد الصــمد الــذي لــيس كمثلــه أحــد :
[اإخاص.]٤-٢/

وهو سبحانه الوتر الذي تفرد باملك  ،واخلق  ،واأمـر  ،والترـيف  ،والتـدبر  ،وحـده ا ريـك
له  ،وتفرد بأسائه احسنى  ،وصفاته العى  ،وأفعاله اجميلـة :
( )٢أخرجه مسلم برقم (.)١٠١5

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم (  )6٤٢٠ومسلم برقم (.)١6٠٠

٢١١٠

[احر. ]١٤-١٠/

وه ــو س ــبحانه ال ــوتر الق ــادر ع ــى ك ــل يء وح ــده ا ري ــك ل ــه  ،تف ــرد وح ــده بخل ــق امجتمع ــات

وامتفرقات  ،والعلويات والسفليات  ،الذي يسيل اجامدات  ،ويـجمد السائات  ،وحرك الساكنات

 ،ويسكِن امتحركات  ،وجمع بن امتضادات  ،ويؤلف بن امختلفات
[الزمر.]٤/

وهــو ســبحانه الــوتر املــك احــق  ،الــذي وســم ميــع امخلوقــات بســمة احــدث والصــنع ،
والعجز والفقر ،وانفرد عنها  بصفات السام والكال  ،واجال واجال :
[طه.]8/

انف ـ ــرد س ـ ــبحانه ع ـ ــن ك ـ ــل م ـ ــا س ـ ــواه بامل ـ ــك دون اممل ـ ــوك ..وبالربوبي ـ ــة دون امرب ـ ــوب..

وباألوهية دون الوالـه:
[مريم.]65/

أفــرد ســبحانه امــؤمنن بإكرامــه ..وأفــرد الكــافرين بإهانتــه  ..وأفــرد كــل ذي شــكل بشــكله..

وكــل ذي صــورة بصــورته ..وكــل ذي لــون بلونــه ..وكــل ذي طعــم بطعمــه ..وكــل ذي ســمع

بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمعه

[اأنعام.]٢٠١/

وهو سبحانه الوتر الذي خلق كل وتر ،وخلق كل شفع ،وخلوقاته كلها شفع ووتر.
الس ـ ــاء واأرض ..واللي ـ ــل والنه ـ ــار ..والش ـ ــمس والقم ـ ــر ..وال ـ ــذكر واأنث ـ ــى  ..والي ـ ــابس

والرطـ ــب  ..واخـ ــر والر ـ ـ  ..والنـ ــور والظـ ــام:

[يس.]٠6/

وهــو ســبحانه الــوتر الــذي حــب الــوتر  ،ويــأمر بــه ي كثــر مــن اأقــوال واأعــال والطاعــات

التي رعها  ،ي اأذكار ،والصلوات اخمس  ،ووتر الليل  ،والطهارة وغر ذلك.

عن عي  قال :قال رسول اه ﷺ  « :يا أهل القرآن أوتروا  ،فإ َ
ن اه وتر حـب الـوتر » أخرجـه أبـو داود
٢١١٤

والرمذي(.)٢

فســبحان الــوتر احــق الــذي ا مثيــل لــه  ،وا ريــك ي أســائه وصــفاته وأفعالــه  ،الــذي تفــرد بخلــق

امخلوقات ،وإبداع الريات  ،وتـدبر ميـع الكائنـات :
[الشورى.]٢٢/

 التعبد ه  باسمه الوتر:

اعلــم رمــك اه أن اه وحــده هــو املــك احــق  ،الــذي لــه اأســاء احســنى والصــفات العــى،
والـ ــذي تفـ ــرد بـ ــاخلق واأمـ ــر ،والعطـ ــاء وامنـ ــع ،والبسـ ــط والقـ ــبض:

[اأعراف.]5٤/

فكا خلقك اه ورزقك  ،وأكرمك بالسمع والبر والفؤاد  ،وأفردك بـذلك كلـه  ،وم يرـك معـك أحـد ًا ،

فأفرده بالتوحيد والعبادة  ،وأطعه بأداء مـا أوجبـه عليـك مـن أعـال صـاحة ،وأخـاق كريمـة ،واشـكره عـى
نعم ـ ــه الت ـ ــي أنع ـ ــم ه ـ ــا علي ـ ــك:

[البينة.]5/

وكــا تفــرد  بالعظمــة واخلــق  ،والع ــزة والكريــاء  ،واجــال واجــروت  ،فــأفرده وح ــده

بالذلة واخضوع  ،واحب والتعظـيم ،واخـوف والرجـاء ،والتوكـل وااسـتعانة  ،وسـائر أنـواع
العب ـ ـ ـ ــادة:

[البقرة.]١١-١٢/

ا خالــد ًا  ،ســلي ً
واعلــم أن الكــريم ســبحانه إذا أفردتــه وحــده بعملــك أفــرد لــك عنــده نعــي ً
ا كــام ً
ا مــن أي
فصل لك بعضه  ،وأمل لك ج َله ؛ أن أحد ًا من اخلق
عيب أو نقص  ،خالص ًا من كل كدر ونكد َ ،

ا يمكنــه أن حــيط بعلمــه  ،وا تبلــغ آمــاهم إى بعضــه:
[السجدة.]٢٠/

( )٢صحيح /أخرجه أبو داود برقم ( )٢٤٢6وهذا لفظه ،وأخرجه الرمذي برقم(.)٤5٠

٢١١5

فيــا برــى أهــل التوحيــد واإيــان والطاعــات بــالنعيم امقــيم الــذي مــع اه فيــه كــل نعــيم:

[البقرة.]١5/

وأفـرد  من كفر به وعصاه عذاب ًا ألي ً
ا خالد ًا  ،عاري ًا من أقل راحـة  ،مسـلوب ًا مـن أي نعمـة،
ا حــيط بــه علــم أحــد ،وا يقــوم أدنــاه صــر أحــد:

[النساء.]56/

واعل ــم أن رب ــك الق ــادر ع ــى ك ــل يء أف ــرد ل ــك زوج ــن  :نع ــيم وع ــذاب  ،ل ــزوجن  :طاع ــة

ومعصية  ،وأفرد لك أساءها وصفاها ،وثواها وعقاهـا  ،فـأفرد لـه الطاعـة  ،يفـرد لـك النعـيم :
[

الفتح.]٢٠/

وأفرد لك سبحانه احق من الباطل  ،واخر من الر  ،فأفرده بفعل احق واخر  ،واحذر ما يسـخطه
من الباطل والرـ  ،فـافهم واعمـل  ،تفـوز وتسـلم :
[آل عمران.]٢٠8/

واعلم أن اه غني عن العامن كلهم  ،وا يقبل من العمـل إا مـا كـان خالصـ ًا لوجهـه  ،عـى مـا جـاء بـه

رس ـ ـ ـ ـ ــوله ﷺ :

[ البينة.]5/

فا توجه عملك لسـواه فتخرـ نفسـك وعملـك  ،ودنيـاك وأخـراك:

[امائدة.]٠١/

واختم أعالك بالوتر حسب الرع ؛ ما علمته من بركة الوتر  ،وحب اه له :
[ هود.]٢٢١ /

وإذا أحب اه عم ً
ا أعطى عليه ما ا يعطـي عـى مـا سـواه  ،وأحـب العامـل بـه  ،فاطلبـه واعمـل
٢١١6

بـ ـ ـ ـ ـ ــه :

[هود.]٢٢5-٢٢٤/

وإيـاك أن تتقــرب إى ربــك بعمـل لــيس خالصـ ًا لــه  ،أو م يرـعه اه ورســوله  ،فــرده عليــك:
[الكهف.]٢٢٠/

[التوبة.]٢١9/
[اأنبياء.]8٠/

« ال َلهـ َـم لــك أســلمت  ،وبــك آمن ـت  ،وعليــك توكَلــت  ،وإليــك أنبــت  ،وبــك خاصــمت  ،ال َلهـ َـم إ ِي
أعوذ بع َزتـك ا إلـه إ َا أنـت أن تضـ َلني  ،أنـت احـي ا َلـذي ا يمـوت واجـن واإنـس يموتـون » متفـق

عليه (.)٢

اللهم أنت املك ا إله غرك  ،وا رب سواك  ،أنت الواحد ا ريك له  ،اأحد ا شبيه لك ،

الوتر ا مثيل لك  ،لن تطاع إا بإذنك  ،ولن تعى إا بعلمك  ،تطاع فتشكر  ،وتعى فتغفر ،
فا إله إا أنت .

اللهم أعنا عى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك  ،يا أرحم الرامن.

امقالة.LI

السبوح

عن عائشة ري اه عنها أن رسول اه ﷺ كان يقول ى ركوعه وسجوده  « :سـبوح قـدوس

( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )٠٠8٠ومسلم برقم ( )١٠٢٠واللفظ له.

٢١١٠

رب امائكة والروح » أخرجه مسلم (.)٢

اه  ه ــو الس ــبوح امن ــزه ع ــن ك ــل عي ــب ونق ــص وس ــوء  ،ال ــريء م ــن النق ــائص واآف ــات
والعيوب ،امنزه عن الريك وامثيل والشبيه  ،وكل ما ا يليـق بجالـه:

[اإخاص.]٤-٢/

وهــو ســبحانه الســبوح رفيــع الــذكر والصــفات  ،الــذي س ـ َبحه الوجــود كلــه ؛ مــا لــه مــن اأســاء

احســنى  ،والصــفات العــى  ،وس ـ َبحه خلقــه بمحامــده وثنائــه:

[اإراء.]٤٤/

فسبحان املك القدوس  ،الذي يقدسه ويسبح بحمده كـل مـن ي العـام العلـوي  ،وكـل مـن
ي العام السفي  ،ي ميع اأوقات ،بمختلـف اللغـات  ،وأنـواع اأصـوات:

[النور.]٤٢/

وسبحان من لـه اأسـاء احسـنى  ،والصـفات العـى  ،السـبوح القـدوس الـذي لـيس لـه مثيـل
ي ذاتــه وأســائه وصــفاته وأفعالــه ،اموصــوف بجميــع امحامــد ،امنــزه عــن ميــع العيــوب

والنقائص  ،املك احق الذي

[الشورى.]٢٢/

هو السبوح الـذي يسـبح بحمـده ميـع خلقـه  ،وبحمـده أسـبحه وأنزهـه عـن ميـع مـا ا جـوز عليـه
من نقائص البر  ،وآفـات امحـدث  ،وكـل مـا يسـتحيل عليـه وا يليـق بجالـه :

[احر.]١٤-١٠/

وأسبحه بمحامده مع امسبحن بحمده ي السـاء واأرض :
[اجمعة.]٢/

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )٤8٠

٢١١8

فا أعظم تسبيح الرب  ، وما أير أداءه  ،وما أعظم ثوابه.

عن أي هريرة  قال  :قال رسـول اه ﷺ  « :كلمتـان خفيفتـان عـى ال ِلسـان  ،ثقيلتـان ي اميـزان ،

الرمن  :سبحان اه وبحمده سبحان اه العظيم » متفق عليه(.)٢
حبيبتان إى َ

 التعبد ه  باسمه السبوح:

اعلم وفقنا اه وإياك مـا حبـه ويرضـاه أن اه وحـده ا ريـك لـه هـو الـذي يسـتحق التكبـر كلـه ،

والتحميد كله  ،والتسبيح كله ،والتعظيم كله ؛ ما له من اأساء احسـنى  ،والصـفات العـى:
[طه.]8/

فانظر رمك اه إى ميع أساء اه وصفاته فسبحه ها ،وادعه ها ،ونزهه عن أضدادها.
سبح بحمد ربك العظيم  ،الذي له العزة والعظمة والكرياء واجـروت  ،ولـه اخلـق واأمـر

ي املك واملكـوت:

[يس.]8٠-8١/

وسبح ربك اأعى بالقول والفعل  ،وامأ الكون بتسـبيحه ومـده  ،كـا مـأه لـك بفضـله ورزقـه :
[اأعى.]5-٢/

واعلــم رمــك اه أنــه ا يصــح مســبح حقيقــة التســبيح حتــى يتنــزه عــن اأوصــاف الذميمــة ،

فينــزه نفســه عــن الشــهوات امحرمــة  ،ومطعمــه مــن احــرام ،وأعالــه مــن الريــاء ،ولســانه عــن

القبيح ،وقلبه عن النفاق والرياء  ،ويء اأخاق.

وإذا ص ـفت نفســك وأعالــك مــن كــل يء ومــذموم فقــد وصــلت:
[احجر.]99-98/

ـ
فأرسـ ل التحميــد والتمجيــد  ،والتكبــر والتســبيح  ،لربــك العظــيم ي كــل حــن ،فإنــه ا
يستحق ذلـك إا الواحـد اأحـد ،الـذي شـهدت الكائنـات بعظمتـه ،ومـأ الكـون بنعمـه،

( )٢متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)668١ومسلم برقم (.)١69٤

٢١١9

وســبحت ميــع امخلوقــات بحمــده:

[اإراء.]٤٤/

أرسل لربك التحميد مرة مفرد ًا  ،ومرة مقرون ًا بالتسبيح.
ف ــامفرد مثـ ــل:

[الفاحـ ــة-١/

.]٤

و

[فاطر.]٢ /

و

[الكهف.]١-٢/

السموات وملء اأرض وما بيـنها  ،ومـلء مـا شـئت مـن يء بعـد ،
و« ال َله َم ر َبنا لك احمد  ،ملء َ
أهل ال َثناء وامجد  ،ا مانع ما أعطيت  ،وا معطي ما منعـت  ،وا ينفـع ذا اجـدِ منـك اجـد » متفـق

عليه(.)٢

وامقـرون بالتسـبيح مثـل(:سـبحان اه وبحمـده  ،عـدد خلقـه  ،ورضـا نفسـه  ،وزنـة عرشـه ،ومـداد كلاتــه)
أخرجه مسلم (.) ١

و« سبحانك ال َله َم وبحمدك  ،وتبارك اسمك  ،وتعاى جدك » أخرجه أبو داود والرمذي(.) ٠

فا أعظم شأن التسبيح والتحميد لربنا العظيم  ،وما أجزل ثواب ذلك  ،وما أنفعـه للعبـد :
[النر.]٠/

وعــن أبــى مالــك اأشــعرى  قــال:قــال رســول اه ﷺ  « :الطهــور شــطر اإيــان ،واحمــد ه

السـموات واأرض » أخرجـه
مـأ اميـزان  ،وسـبحان اه واحمـد ه مـآن  -أو مـأ  -مـا بـن َ
( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )٠96ومسلم برقم ( )٤٠8واللفظ له.
( )١أخرجه مسلم برقم (.)١٠١6
( )٠صحيح/أخرجه أبو داود برقم ( )٠٠5والرمذي برقم (.)١٤٠

٢١٠٠

مسلم(.)٢

وتسبيح اللسان إذا صدر عن سكينة اإيـان حسـن  ،لكنـه لـيس كتسـبيح صـادر عـن قلـب

سابح ي بحار عوام املك واملكوت:

[آل عمران.]٢9٢-٢9٠/

فس ــبحان امل ــك اح ــق ال ــذي يس ــبح بحم ــده الع ــرش وملت ــه وم ــن حول ــه ،وتس ــبح بحم ــده

السموات السبع واأراضون السبع ومـا فـيهن ومـا علـيهن ومـا بيـنهن ،وتسـبح بحمـده كـل ذرة ي

ملكه العظـيم:
[غافر.]٠/

واعلم أن الناس ي معرفة تسبيح امخلوقات من اجادات والنباتات واحيوانات درجات

:

اأوى :اإيان بأن كل خلوق يسبح بحمد ربه ،وهذه يعلمها كل مؤمن.

الثانيــة :شــهادها عــى نفســها بــالنقص ،وخالقهــا بــالكال ،مــع التعظــيم والتحميــد والتمجيــد
لبارئها ،وهذه يعلمها أولو األباب.

وللكائنات تسبيح باطن يعلمـه ويسـمعه منهـا خالقهـا الـذي :

[اإراء.]٤٤/

وق ــد يس ــمع اجب ــار  م ـ ن ش ــاء م ــن عب ــاده تس ــبيح بع ــض خلوقات ــه ك ــا أس ــمع داود ﷺ
تسـ ـ ـ ـ ــبيح اجب ـ ـ ـ ـ ــال والط ـ ـ ـ ـ ــر:

[اأنبياء.]٠9/

وكــا أســمع ســليان ﷺ منطــق الطــر والنمــل  ،وكــا أســمع حمــد ًا ﷺ حنــن اجــذع ي امســجد ،
( )٢أخرجه مسلم برقم (.)١١٠

٢١٠٢

وشكوى اجمل ،وتكليم ذراع الشاة له ،وسام احجر عليه بمكة وغر ذلك.
فسبحان الرب امعبود بكل مكان ،الذي يسبح بحمده كـل لسـان ،سـبحانه وبحمـده ا نحِـ

ثناء عليه  ،إليه نسعى ونحفد  ،وله نصي ونسجد.

اللهــم اجعلنــا مــن عبــادك الصــاحن ،وحزبــك امفلحــن ،مــع امائكــة امقــربن امســبحن

الذين:

[اأنبياء.]١٠/

سبحان اه وبحمده ،له اأساء احسنى والصفات العى  ،وامثل اأعى.
هــو العلــيم القــدير ،امنــزه عــن النســيان والغفلــة ،وعــن العجــز والتعــب واللغــوب  ،هــو احــي

الســنة والنــوم وامــوت  ،القــائم عــى كــل نفــس  ،هــو احكــيم امنــزه عــن
القيــوم امنــزه عــن ِ

العبث والسفه  ،هو الغني امنزه عـن احاجـة إى غـره  ،هـو الكـريم احـق امنـزه عـن البخـل

والظلم.

هــو الــرمن امنــزه عــن الظلــم والقســوة ..وهكــذا احــال ي ميــع أســائه وصــفاته:
[الشورى.]٢٢/

[
الصافات.]٢8١-٢8٠/

[اأنبياء.]8٠/

السـموات واأرض
« ال َله َـم ر َبنـا لـك احمـد أنـت قـ ِيم َ
السـموات واأرض  ،ولـك احمـد أنـت رب َ
السـموات واأرض ومــن فـيه َن  ،أنـت احــق  ،وقولـك احـق ،
ومـن فـيه َن  ،ولـك احمـد أنـت نـور َ
الساعة حـق  ،ال َله َـم لـك أسـلمت  ،وبـك
ووعدك احق  ،ولقاؤك احق  ،واجنَة حق  ،والنَار حق ،و َ

آمنــت  ،وعليــك توكَلــت  ،وإليــك خاصــمت  ،وبــك حاكمــت  ،فــاغفر ي مــا قــدَ مت ومــا أ َخــرت ،
وأررت وأعلنت  ،وما أنت أعلم به منِي  ،ا إله إ َا أنت » متفق عليه(.)٢
اللهــم لــك املــك كلــه  ،ولــك اخلــق كلــه  ،ولــك احكــم كلــه  ،وإليــك يرجــع اأمــر كلــه ،

( )1متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )٠٤٤١واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٠69

٢١٠١

عانيته وره  ،ا إله إا أنت  ،أنت الغني ونحن الفقراء  ،وأنـت القـوي ونحـن الضـعفاء ،

نسألك اجنة وما قرب إليها من قول وعمل  ،ونعـوذ بـك مـن النـار ومـا قـرب إليهـا مـن قـول

وعمل.

الطيب

عــن أي هريــرة  قــال :قــال رســول اه ﷺ « :أهــا النَــاس إ َن اه ط ِيــب ا يقبــل إ َا ط ِي ًبــا  ،وإ َن اه أمــر

امؤمنن بـا أمـر بـه امرسـلن  ،فقـال :
» أخرجه مسلم(.) ٢

اه  هــو الطيــب  ،الكامــل ي ذاتــه وأســائه وصــفاته ،امنــزه عــن ميــع النقــائص واآفــات
والعيــوب  ،الــذي لــه اأســاء احســنى  ،والصــفات العــى:
[طه.]8/

وهو سبحانه الطيب الذي هدى عباده امؤمنن إى كل طيب  ،من ااعتقـاد والقـول والعمـل
واخلــق  ،فأطيبــه كلمــة التوحيــد واإخــاص  ،ثــم ســائر اأقــوال واأعــال واأخــاق الطيبــة

التي يطيب ها العبد:

[احج.]١٤/

وهو سبحانه الطيب الذي أساؤه أطيـب اأسـاء  ..وصـفاته أطيـب الصـفات ..وأفعالـه أطيـب

اأفعال  ..وكامه أطيب الكام  ..ودينه أطيب اأديان .

وهــو ســبحانه الطيــب الــذي ا يقبــل مــن اأقــوال واأعــال إا مــا كــان طيِ بـاً  ،وط ــي به أن
يكــون خالص ـاً ه وحــده  ،عــى مــا جــاء بــه رس ــوله ﷺ :
[ الكهف .]٢٢٠ /

وهــو ســبحانه الطيــب الــذي ا يصــعد إليــه إا الطيــب  ،وا يقــرب منــه إا الطيــب:
[فاطر.]٢٠/

( )1أخرجه مسلم برقم (.)٢٠٢5

٢١٠٠

ودينه احق كله طيب ي عقائده  ،وأحكامه  ،وآدابه  ،وسننه  ،ورائعه.
فعقائده هي اإيان وأركانه التـي تطيـب هـا النفـوس وتزكـوا  ،وتطمـئن هـا القلـوب:
[الرعد.]١8/

وأحكامــه أطيــب اأحكــام وأحســنها وأعــدها ،وآدابــه أطيــب اآداب التــي تصــلح هــا أحــوال الــدنيا
واآخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة:

[امائدة.]٢6-٢5/

وامؤمن كله طيب  ،قلبه ولسانه وجوارحه  ،بـا سـكن ي قلبـه مـن التوحيـد واإيـان ،وبـا
ظهر عـى لسـانه مـن الـذكر واحمـد والتسـبيح والقـول احسـن ،وبـا ظهـر عـى جوارحـه مـن

الطهارة  ،واأعال الصاحة  ،واأخاق احسنة.

وم ــا طـ ــاب امـ ــؤمن ي هـ ــذه ال ـ ـدار  ،أكرمـ ــه اه يـ ــوم القيامـ ــة بـ ــدخول دار الطيبـ ــن:

[النحل.]٠١/

ومــن طــاب قلبــه ي الــدنيا بمعرفــة اه وحبتــه وخشــيته وتقــواه  ،وطــاب لســانه بــذكره  ،وطابــت

جوارحــه بالعمــل الصــالح  ،أســعده اه ي الــدنيا ،وأدخلــه اجنــة ي اآخــرة ؛ أه ـا الــدار الطيبــة
التـ ــي ا يسـ ــتحقها وا يليـ ــق هـ ــا إا الطيبـ ــون:

[الزمر.]٠٠/

فســبحان الكــريم الــذي وعــد عبــاده امــؤمنن وامؤمنــات باحيــاة الطيبــة ي الــدنيا  ،واجنــة ي
اآخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة :

[النحل.]9٠/

واعلم أن الدور يوم القيامة اثنتان :

دار ال ِط ْيب امحض وهي اجنـة :وهـي لكـل مـن جـاء بطيـب ا يشـينه خبـث  ،وهـم امؤمنـون
الك َمل  ،وي مقدمتهم اأنبياء والرسل عليهم الصاة والسام.
٢١٠٤

ودار اخب ــث امح ــض وه ــي الن ــار :وه ــي لك ــل م ــن ج ــاء بخب ــث ا طي ــب في ــه وه ــم الكف ــار
وامركون وامنافقون  ،وي مقدمتهم إبليس وجنوده .

ومن معه طـيب وخبث وهم عصاة امسلمن  ،فهؤاء من دخلها مـنهم ع ِـذب بقـدر ذنوبـه ثـم أخـرج

إى اجنة.

وهاتان الداران موجودتان باقيتان ا تفنيان أبد ًا  ،وأهلها خلدون فيها أبد ًا.

اجنــة دار ال ِطيــب امحــض  ..والنــار دار اخبــث امحــض

[النساء.]٢٤-٢٠/

واعلــم رمــك اه أن الطيــب مــن كــل يء جــوهره ونفيســه ،وهــو مــا ســلم مــن اخبــث كلــه ،ومــع

الطيب كله.

والط ِيب قريب من معنى الطهارة  ،وي الط ِيب معنى زائد عى الطهارة  ،فالطهارة عبارة عـن
ذهــاب النجاســة ،والطيــب فيــه يء زائــد عــى الطهــارة ،وهــو ي الشــم طيب ـ ًا ،وي اأفعــال

جودة وحسن ًا.

طهرتــه ،وإن م لـد مــا منــه تطهــره ط َيبتــه ؛ ليلقــى ربــه
فــاأعال الصــاحة متــى ألفــت بفاعلهــا رجسـ ًا َ
ط ـ ــاهر ًا طيبـ ـ ـ ًا :
[النحل.]٠١/

وض ــد الطي ــب اخبي ــث ،وي بن ــي آدم خب ــث كخب ــث احدي ــد وال ــذهب والفض ــة ،وه ــو ح ــظ

الشيطان من أحدنا  ،يطهر باإيان  ،ويطيب ويزكو بالتقوى  ،كا يطهـر خبـث احديـد بالنـار

 ،فطهر نفسك منه :

[البقرة.]١١١/

واعلــم أن مكــان الشــيطان ي اإنســان عــى موضــع اخبــث يزينــه ويزيــده  ،ليــزداد اإنســان خبثـ ًا بعــد
خب ــث  ،ورجسـ ـ ًا بع ــد رج ــس بالر ــك والكف ــر  ،والك ــذب والك ــر  ،واحس ــد واحق ــد ،والبخ ــل
والطمــع وغرهــا مــن مســاوئ اأخــاق:

٢١٠5

[فاطر.]6/

وعن صفية ري اه عنها أن رسول اه ﷺ خرج معها  ،فلقيه رجان من اأنصار فقـال  « :إ َن

َ
الشــيطان جــري

عليه(.)٢

ي خش ــيت أن يلق ــي ي أنفس ــكا ش ــي ًئا » متف ــق
مــن اإنســان جــرى الــدَ م  ،وإ ِ

واعلــم أن مــن أراده اه برمتــه ير ـ لــه أســباب اهدايــة  ،وفــتح لــه أبــواب امعرفــة  ،ونقلــه مــن

الر ــك إى التوحي ــد  ،وم ــن الكف ــر إى اإي ــان  ،وم ــن الر ـ إى اخ ــر  ،وم ــن امع ــاي إى
الطاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات:

[احجرات.]٢٠/

ثم جعل ما كان له من خلق مذموم حمود ًا عى مراد ربه :
فيجعـل كــره عـى أعــداء الـدين  ..وحرصــه عـى طاعــة ربـه  ..وإبــاءه عـن معاصــيه  ..وبطشـه بمــن أر

عى الكفر  ..وحسده عى اخر واحكمة وبذل النفس وامال ي ذات اه.

فسبحان احكيم العليم الذي يبـدل عبـده بسـيئاته حسـنات ،ليحييـه بـذلك حيـاة طيبـة ،ويزيـل عنـه خبـث

باطنه ،ورجس أعاله الظاهرة
[اأحزاب.]٠٠/

واه ســبحانه هــو الطيــب الــذي يزكــي بامحامــد وامحاســن مــن يشــاء مــن عبــاده ،ويزكــي

قل ـ ـ ــوهم بالت وحي ـ ـ ــد واإي ـ ـ ــان والتق ـ ـ ــوى:

[النور.]١٢/

هو الواحد اأحد ي ذاته وأسائه وصـفاته  ،الط ِيـب القـدوس ي ميـع أسـائه وصـفاته  ،الـذي لـه

امثــل اأعــى ي الســموات واأرض :
[الروم.]١٠-١6/

فســبحان املــك القــدوس  ،الطيــب الــذي ا تلحقــه اآفــات ،وا يليــق بــه نقــص ،لــه اأســاء
( )1متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم(  )١٠٠8واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١٢٠5

٢١٠6

احس ـ ــنى  ،والص ـ ــفات الع ـ ــى ،وامث ـ ــل اأع ـ ــى:

[طه.]8/

أفمن هو جبار ا نقص فيه  ،كمن هو جبور ا غناء به ! ومن هو كبـر م يـزل  ،كمـن هـو حقـر

م يكن ! أيستوي املك وامملوك ! واخالق وامخلـوق ! والـرازق وامـرزوق! :
[النحل.]٢8-٢٠/

الكل أبان بجروته  ، وأخر بدوام ملكوته ،وشهد بوحدانيته.
والكل يسبح بحمده لطهارة قدسه  ،وطيب أسائه وصـفاته وأفعالـه:
[اجمعة.]٢/

 التعبد ه  باسمه الطيب :

اعلم غفر اه لنا ولك أنه جب عى كل من ذكر اه باسم من أسـائه احسـنى ،أو أثنـى عليـه

بصفة من صفاته العى  ،أن يطالـب نفسـه بمقتىـ ذلـك ااسـم  ،وموجـب تلـك الصـفة  ،بـا

يري ربه عنه.

فمــن عــرف ربــه بأســائه وصــفاته  ،فــا يقــف بنفســه عــى العلــم بــه دون العمــل لــه  ،والتعبــد

جاله با حبه من أسـائه وصـفاته:

[اأعراف.]٢8٠/

فاجهد نفسك أها امؤمن ي العلم بأساء اه وصفاته  ،واستعمل نفسك بمقتضاها.
فــإذا ذكــرت الــرمن  ،فتــذكر مــاذا عنــدك مــن الرمــة؟ وكــم رح ــمت مــن اخلــق؟ وتع َبــد ه

بصفة الرمة أهل اأرض  ،يرمك من ي الساء.

وإذا ذكرت العليم  ،فتذكر مـاذا عنـدك مـن العلـم  ،وكـم ع َلمـت مـن اخلـق مـن ريعـة اه  ،وتع َبـد ه

بصــفة العلــم يورثــك التقــوى واخشــوع لــه:
[فاطر.]١8/

٢١٠٠

ونـ ِـزه نفســك عــن الصــفات الســيئة ،واأفعــال امذمومــة ،وط ِيــب نفســك وز ِكهــا بكــل عمــل صــالح

وخلق حسن.

ومن أعظم التزكي العمل بطاعة مواك احق ،لتتزكى بذلك عنده ،وتقرب منه:
[فاطر.]٢8/

واعلم أن الزكاة استواء ظاهر اليء وباطنـه جـودة وحسـنا ،والنهـوض إى اخـرات صـعود ًا

زكي صالح  :ﯿ
بكل عمل طيب ّ

[اأعى.]٢5-٢٤/

واعلم أنـه ا يكـون عـن الطيـب سـبحانه إا كـل يء طيـب ،وا يكـون عـن اخـر إا اخـر ،

وأفعال اه كلها خر ورمة وإحسان ،وهو امحمود عى أسائه وصفاته وأفعاله وإنعامه.

فاجتهد عى أن خرج منك كـل عمـل طيـب يـرى بـه ربـك الط ِيـب  ،مـن ذكـر وشـكر ،وحسـن

عبادة  ،وأمر بامعروف  ،وهي عن امنكر ،وإحسان إى اخلق.

واعل ــم أن ــك ل ــن تن ــال ال ــر وامق ــام اأس ــنى إا بب ــذل ك ــل طي ــب  ،م ــن اأوق ــات واأم ــوال ،
واأقوال واأعـال  ،ي مرضـاة اه وي سـبيله:
[آل عمران.]9١/

واعلــم أن مــا عملتــه مــن طيــب أو خبيــث مثبــت ي صــحائفك ،وأنــت مــرهن بقولــك وفعلــك،

وأنت عا قليل راجع إى ربك الذي ا يقبل إا الطيب من كل يء.
فاخر رمـك اه مـن العمـل مـا طابـت ثمرتـه  ،ورك رؤيتـه:
[الزلزلة.]8-6/

واعلم أن التزكي امروع يكون بالتطهر من اأدناس واآثام  ،والتطيب بطاعة اه وصالح

اأعال:

[النحل.]٠6/

ومــن أراد مــام التزكــي فكــل خلــق ي القــرآن حمــود يفعلــه ،وكــل خلــق ي القــرآن مــذموم

ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذره:

٢١٠8

[النحل.]89/

واعلم أن التطهر من اخبث اخلقي ليس من قبيل ااكتساب ؛ أنه تركيب ي اخلقة ،
فاسأل اه أن يطهر قلبك منه:
[اأنعام.]٢١5/

لكن الكريم سبحانه ما خلق داء إا جعل له دواء ،وا أغلق غلق ًا إا وجعل له مفتاح ًا.

عــن جــابر  ع ـن رســول اه ﷺ قــال « :لكـ ِـل داء دواء  ،فــإذا أصــيب دواء الــدَ اء بــرأ بــإذن اه عـ َـز وجـ َـل »

أخرجه مسلم(.)٢

ومفتاح هذا الغلق  ،ودواء هذا الداء  ،الدعاء والترع إى من بيده مفاتيح كل يء أن يزيله
ويبدله بخر منه ،والتري من احـول والقـوة ،وانتظـار الفـرج مـن عنـد اه : 
[التغابن.]٢٠/

وقطــب ذلــك كلــه معرفــة الــرب بأســائه وصــفاته ،ومعرفــة مــا جــب لــه ،ومعرفــة الــنفس ومــا

جب عليها  ،وخالفة اهوى  ،ولزوم الطاعات  ،والفرار من امعاي ،والبعد عن مواضع

اآث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام والف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواحش:

[إبراهيم.]5١/

وتوس ــل إى رب ــك بأحس ــن الوس ــائل وأحبه ــا إلي ــه ،وح ـ َـن وق ــت رق ــة قلب ــك ،ون ــاج رب ــك بلس ــان

اافتقــار ،وترــع إليــه بصــدق اانكســار ،وقــف بــن يديــه بجــال ااضــطرار:

[اأنبياء.]9٠-89/

وابك عى تقصرك وجهلك بربك إذا أتاح لك البكاء عنـد مناجاتـه :
( )1أخرجه مسلم برقم (.)١١٠٤

٢١٠9

ﮥ

[مريم.]58/

واعتــذر إليــه مــن عجــزك ،فإنــك ا تــدري متــى تكــون ااســتجابة ،وأفضــل العبــادة انتظــار الفــرج  ،مــع

لزوم الدعاء .

رزقنا اه وإيـاك وامسـلمن حسـن هدايتـه  ،وا حرمنـا كـريم إجابتـه :
[البقرة.]٢86/

[نوح.]١8/
[اإراء.]8٠/

« ال َلهـ َـم إ ِي أعــوذ بــك مــن العجــز والكســل  ،واجــبن والبخــل  ،واهــرم وعــذاب القــر  ،ال َلهـ َـم آت
نفيـ تقواهــا  ،وزكِهــا أنــت خــر مــن زكَاهــا  ،أنــت وليهــا ومواهــا .ال َلهـ َـم إ ِي أعــوذ بــك مــن علــم ا

ينفع  ،ومن قلب ا خشع  ،ومن نفس ا تشبع  ،ومن دعوة ا يستجاب ها » أخرجه مسلم(.)٢

اللهم حبب إلينـا اإيـان  ،وزينـه ي قلوبنـا  ،وكـره إلينـا الكفـر والفسـوق والعصـيان  ،واجعلنـا مـن

الراشدين.

اللهم طهر قلوبنا من النفاق  ،وأعالنا من الرياء  ،وألسنتنا من الكذب  ،وأعيننا من اخيانة ،

إنك تعلم خائنة اأعن  ،وما خفي الصدور.

اللهم أحينا مسلمن  ،وتوفنا مسلمن  ،غر خزايا وا مفتونن  ،يا رب العامن.

امقالة .LII

اجميل

عن عبداه بن مسعود عن النبي ﷺ قال « :ا يـدخل اجنَـة مـن كـان ي قلبـه مثقـال ذ َرة مـن كـر »
( )٢أخرجه مسلم برقم (.)١٠١١

٢١٤٠

الرجل يـحب أن يكون ثوبه حسنًا  ،ونعله حسن ًة  ،قال  « :إ َن اه ميل يـحب اجال
قال رجل  :إ َن َ

 ،الكر بطر اح ِق  ،وغمط النَاس » أخرجه مسلم (.)٢

اه  هو اجميل ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله .
فأساؤه كلها حسنى ،وصـفاته كلهـا عليـا ،وأفعالـه كلهـا حكمـة ومصـلحة وعـدل ورمـة:
[طه.]8/

ومــال ذاتــه  أمــر ا يدركــه ســواه ،وا يعلمــه غــره  ،وهــو حجــوب بســر العظمــة والعــزة

والكرياء.

عــن أبــى ســعيد اخــدري وأبــى هريــرة ري اه عــنها قــاا :قــال رســول اه ﷺ  « :العــز إزاره ،
والكرياء رداؤه  ،فمن ينازعنى ع َذبته » أخرجه مسلم(.)١

وهــو ســبحانه اجميــل احــق الــذي ا منتهــى جالــه  ،اجميــل الــذي ا أمــل منــه  ،اجميــل الــذي

يملــك خــزائن اجــال ،اجميــل الــذي خلــق اجــال ي كــل ميــل ،اجميــل الــذي وهــب اجــال
الظـ ــاهر والبـ ــاطن مـ ــن شـ ــاء مـ ــن خلقـ ــه:

[احر.]١٤-١١/

وهو سبحانه اجميل الذي كل مال ي العام فمن آثار صنعه  ،اجميل امحسن إى عباده

بك ــل مي ــل  ،واه ــب اج ــال واحس ــن والزين ــة لك ــل خل ــوق:

[السجدة.]٠-6/

مل اأرض بكل ميل من امياه  ،والنبات  ،واأزهار  ،والثار  ،واجبال  ،والشجر والدواب:
َ
[الكهف.]٠/

وج ـ َـمل الســاء الــدنيا بــالنجوم وامصــابيح  ،والشــمس والقمــر:
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )9٢
( )١أخرجه مسلم برقم (.)١6١٠

٢١٤٢

[املك.]5/

وج َـمل القلوب بالتوحيد واإيان ،وج ّـمل اأجساد بالطاعات واأخاق:

[احجرات.]8-٠/

فسبحان من خلق اإنسان ي أحسن تقويم  ،ثم ج ـ َمله بالدين:
[التن.]6-٤/

وهــو ســبحانه اجميــل الــذي يســتحق أن يعبــد لذاتــه  ،وي ـحب لذاتــه  ،ويــحمد لذاتــه :
[مريم.]65/

فكي ــف إذا انض ــاف إى ذل ــك حس ــن أس ــائه ،وعل ــو ص ــفاته ،وم ــال أفعال ــه ،وإحس ــانه

وإنعام ـ ــه  ،وعف ـ ــوه وب ـ ــره  ،ورمت ـ ــه وحلم ـ ــه :

[طه.]8/

وهو سبحانه اجميل امحمود عـى حسـن أسـائه وصـفاته وأفعالـه:
[القصص.]٠٠/

فكل مال ظاهر أو باطن ي الدنيا واآخرة فمن آثار صنعه وماله .

واعلــم أن معرفــة اه بــاجال واجــال مــن أعــز أنــواع امعرفــة  ،وأعظمهــا شــأن ًا:
[امائدة.]98/

فسبحان املك احق الذي له الكرياء كله ،وله العز كلـه ،ولـه اجـال كلـه ،ولـه اإحسـان كلـه ،ولـه

احمـد كلــه ،ولـه الفضــل كلــه:

[اأنعــام-٢٠١/

.]٢٠٠

٢١٤١

الســن ّي البهـ ّـي يــراه امؤمنــون ي اجنــة  ،فــرون حســن ًا ا
واعلــم أن اجميــل احــق ســبحانه بجالــه َ
يتــوهم وصــفه  ،ومــااً ا يقــدر قــدره  ،ينســون معــه كــل ميــل ونعــيم:
[القيامة.]١٠-١١/

ويــرى امؤمنــون بــه جالــه ومالــه ي هــذه الــدنيا ببصــائرهم بواســطة آياتــه وخلوقاتــه الدالــة

عليه  ،وعى أسائه احسنى  ،وصفاته العى.

فيكاشف قلـوهم مـرة بوصـف جالـه ،ومـرة بوصـف مالـه  ،وحقـائق جالـه ومالـه سـلطان

يغلب القلـوب فتخضـع وخشـع ،وخـر وتبكـي ،وتسـبح بحمـد رهـا العـي العظـيم  ،كلـا نظـر
امؤمنــون ي آياتــه الكونيــة  ،وآياتــه الرــعية

[اإراء.]٢٠9-٢٠٠/

اتصف  بأحسن اأساء والصفات واأفعال  ،وخلق اأشياء بحسن ومال وزينة.
أوجد اخر كله ..وتنزه عن الر كله ..ولمل باحسن كله.
أوجـد الرـ كلـه ا لنفسـه ،بـل لعلـة اابـتاء :ﯿ

[اأنبياء.]٠5/

فكل خر وحق وحسن ومال ي العام كله أوجده اه من نفسه لنفسه ؛ أن ذلك كله منه ،
وهو حبه ويرضاه  ،سواء كان ي الذوات أو اأفعال ؛ أنه اجميل الذي حب كل ميـل ،

ويأمر بكل ميل  ،ويثيب عى كل ميل أمـل منـه ي امقـدار وامقـام:
[طه.]٠5/

وكــل ميــل خلقــه اه وأحدثــه أوجــد لــه ضــد ًا مــن القبــيح  ،لــيس لكالــه ومالــه  ،بــل ليم ِيــز بــه

احســن مــن القبــيح  ،وامحمــود مــن امــذموم  ،وليــدل بــه عــى قدرتــه  ي خلــق امتضــادات

كــاخر والر ـ  ،واحســن والقبــيح  ،واجنــة والنــار  ،واأبــرار والفجــار :
[النور.]٤5/

واعلم أن ما خلقه اه من اجال  ,وما وهب لعباده منه قسان:
٢١٤٠

مال ظاهر ..ومال باطن.
فالبــاطن منــه :أعظمــه التوحيــد واإيــان واإحســان ،والعلــم بــاه ،وامحب ـة لــه ،والتعظــيم لــه،
والتوكــل عليــه ،واخــوف منــه ،والرجــاء لــه ،والزهــد ي الــدنيا  ،والرغبــة ي اآخــرة  ،وحســن

اخلق  ،ومعرفة احق  ،وما يدل عليه ويشهد له.

والظاهر  :الطاعات ه ورسوله ،واأعال الصاحة كلها من صاة وزكاة ونحوما.
فا رفه العبد فيها عى وجهه الرعي فهو مال وحسن وزينة عنـد اه عـز وجـل ،يقبلـه

ويثي ــب علي ــه بأحس ــن من ــه:

[يونس.]١6/

ومــن ظــاهر الزينــة حــي الــذهب والفضــة ،والبســاتن واأشــجار ،واأزهــار والــثار ،وحســن

الصــور ،وحســن اأصــوات ،وهــذا لــيس بجــال إذا انفــرد عــن اجــال البــاطن ،وإنــا هــو زينــة
وزخارف ومتـاع الـدنيا:

[آل عمران.]٢٤/

فســبحان ميــل اأفعــال بعبــاده  ،يطعمهــم ويســقيهم  ،ويــرزقهم ويعــافيهم  ،ويكلفهــم باليســر مــن العمــل
ويعن عليه  ،ويثيب عليـه بأفضـل منـه:

[البقرة.]١٤5/

وقد خلق اه البر متفاوتن ي احسن  ،واجال  ،واأعال  ،واأخاق.

فأعطى اجميل سبحانه سيد اأولن واآخرين حمد ًا ﷺ حظ ًا وافـر ًا مـن اجـال واحسـن  ،فهـو
أحس ــن الن ــاس خلقـ ـ ًا وخلقـ ـ ًا  ،وك ــان خـ ــلقه الق ــرآن  ،يت ــأدب بآداب ــه  ،ويعم ــل بأحكام ــه  ،وي ــدعو إى
فضائله ،وهذا مدحه ربه وأثنى عليه بقوله :

[ القلم.]٤/

وهو سبحانه اجميل الذي حب اجال والتجمل ي غر إراف وا مـخيلة  ،وا بطر وا

كر.

٢١٤٤

فسبحان اجميل الذي كل مال ي امخلوقات من آثار ماله.
ج َـمـل الساء بالنجوم  ..وج َـمـل اأرض بالنبات  ..وج َـمـل اجو باهواء  ..وج َـم ــل الشـمس

بالضياء  ..وج َـمـل القمر بالنور  ..وج َـمـل امائكة بالطاعات.

وج َـمــل القلـوب بـاإيان ..وج َـم ــل اجـوارح بـاأعال الصـاحة  ..وج َـم ــل الـدنيا بالـدين ..

وج َـمــل اآخرة باجنة  ..وج َـمــل اجنة بكل ميل ونعيم.

ثم أظهر ذاته وماله لعباده الذين لملـوا لـه ي الـدنيا بطاعتـه:
[السجدة.]٢٠/

فسبحان اجميل الذي ج َـمــل اجنة برؤية وجهه الكريم  ،الذي إليه منتهـى الكـال واجـال

واجال:

[القيامة.]١٠-١١/

وعــن جريــر بــن عبــد اه  قــال :خــرج علينــا رســول اه ﷺ ليلــة البــدر فقــال « :إنَكــم ســرون ر َبكــم

يوم القيامة كا ترون هذا ا تضامون ي رؤيته » متفق عليه(.)٢

 التعبد ه  باسمه اجميل:

اعلم وفقك اه لكـل خـر أن اجـال واحسـن مـن اأقـوال واأعـال واأخـاق هـو مـا رضـيه

اه وح َسنه ا غر.

فاعمـ ــل عليـ ــه ،وخـ ــذ نفسـ ــك باجتنـ ــاب ضـ ــده:
[احر.]٠/

الصــوم فإ َنـه ي وأنــا أجـزي بــه ،
وعـن أي هريــرة  عـن النبــي ﷺ قـال « :كــل عمـل ابــن آدم لـه إ َا َ

الصائم أطيب عند اه من ريح امسك » متفق عليه(.)١
ولـخلوف فم َ
واعلم أن اه ميل حب اجال والتزين ظاهر ًا وباطن ًا.

فتزين لربك باإيان والطاعات  ،وحسن اللباس والطيب.
( )٢متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ()٠٤٠6واللفظ له ،ومسلم برقم (.)6٠٠
( )١متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)59١٠واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٢٢5٢

٢١٤5

والناس ي التجمل الظاهر ثاثة أقسام:
فمنهم من ح َسن ثوبـه  ،ور َجـل شـعره  ،وط َيـب رحـه  ،ونظـف بدنـه  ،ولمـل بـذلك باقتصـاد
لربه اجميل . 

وهذه طريقة الشاكرين الذين أظهروا نعمة اه عليهم .
وعليها درج الكثر من الصحابة والتابعن.

ومــنهم مــن لــزم البــذاذة َ
والشــعث  ،واحتمــل التفــث ي اهيئــة إا مــا أقــام بــه الســنة ولــو وجــد حــااً ؛
زهد ًا ي التنعم  ،وإيثار ًا لشظف العيش  ،حتى ا يشغله التنعم عن ربه.
وهذه طريقة اخائفن الذين قدَ موا كل يء إى اآخرة .

وعى ذلك درج اخلفاء الراشدون  ،وكثر من الصحابة والتابعن.

ومنهم من يتقلب بن هذا وهذا  ،إذا وجد تن َعم ،وإذا فقد احتمل.
وهذه كانت سنة إمام امتقن  ،وطريقة سيد امرسلن.

فقد كان ﷺ يلبس احلة احمراء تارة ..ويلبس الرداء الغليظ تارة.
وكــان يأكــل اللحــم تــارة ..ويأكــل العصــيد تــارة  ..وجــوع مــرة ..ويشــبع مــرة ..ا يتكلــف ي
مطعمه ومربه وملبسه ومسكنه ؛ أنه يعلم أن اه أحق أن يتزين له.

وقد آتاه اه من التقى  ،وحسن اخلق  ،وحسن السمة  ،مـا ا تبطـره بـه النعمـة  ،وا يقعـده الفقـر عـن

العمل لربه .

فس ـ ّن لنــا ﷺ بفعلــه الطــرق الــثاث  ،والفــوز والنجــاة بااقتــداء بــه:
ﰀ

[اأحزاب.]١٢/

واعلم أن اجال كله بااستقامة عى أوامر اه فيا بن العبد وربه  ،وفـيا بينـه وبـن خلقـه ،

وتلــك حقيقــة الزينــة واحســن الــذي يتجمــل بــه العبــد ي هــذه الــدنيا:

٢١٤6

[آل عمران.]٢٠-٢5/

فجمــل نفســك وأعالــك وأخاقــك لربــك  ،لــد ثوابــه يــوم القيامــة حســن الوجــوه  ،وحســن
ِ

النعيم  ،وغاية اجال  ،فامؤمنون يصورهم رهم ي احسن عـى حسـب درجـات إياهـم

وأعاهم:

[يونس.]١6/

وعــن أي هريــرة  قــال :قــال رســول اه ﷺ « :إ َن أ َول زمــرة يــدخلون اجنَــة عـى صــورة القمــر
الساء إضاء ًة » متفق عليه(.)٢
ليلة البدر  ،ث َم ا َلذين يلوهم عى أشدِ كوكب د ِري ي َ

والكفــار يصــورهم رهــم عــى حســب درجــات كفــرهم ومعاصــيهم:
[يونس.]١٠/

واعلم أن اه ميل حب اجال  ،فتجمل له با حبه ويرضاه.

واعــرف مالــه بأســائه وصــفاته الــذي ا ياثلــه أحــد  ،وكــن كــري ً
ا حبــك الكــريم  ،مــي ً
ا
حبك اجميل  ،عفو ًا حبك العف ّو  ،وتع َبد لربـك بأسـائه احسـنى  ،وصـفاته العـى:
[اأعراف.]٢8٠/

واعبد ربك الكريم باجال الذي حبه من اأقوال واأعال واأخاق.
ج ِـم ــل لســانك بالصــدق  ،وج ِـم ــل قلبــك بــاإيان واإخــاص وامحبــة والتوكــل واإنابــة ،
وج ِـمـل جوارحك بطاعة اه ورسوله  ،وج ِـمـل بدنك بالنظافة وحسن اللبـاس  ،ولمـل مـن
خلقك ي أحسن تقويم  ،بإظهار نعمة اه عليك  « :إ َ
ن اه ميل يـحب اجال » أخرجه مسلم
( )٢متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )٠٠١٠واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١8٠٤

٢١٤٠

(.)١
واعــرف ربــك بــاجال الــذي هــو اســمه ووصــفه  ،واعبــده بــاجال الــذي هــو دينــه ورعــه،

وذلك من شكره عى نعمه ،ومن اجال الذي حبه ويأمربه.

واعلم أن اجميل سبحانه حب أن يرى عى عبده اجال الظـاهر بالزينـة والطيـب واللبـاس

فتجمــل بــذلك كلــه:
 ،واجــال البــاطن بــاإيان  ،وشــكر امــنعم  ،والتقــوى ،
َ
[اأعراف.]١6/

[ آل عمران .]5٠/

[احر.]٢٠/

« ال َله َم أصلح ي دينـي ا َلـذي هـو عصـمة أمـري  ،وأصـلح ي دنيـاي ا َلتـي فيهـا معـاي  ،وأصـلح ي
آخـري ا َلتـي فيهـا معـادي  ،واجعـل احيـاة زيـاد ًة ي ي ك ِـل خـر  ،واجعـل امــوت راحـ ًة ي مـن كـ ِـل

ر » أخرجه مسلم(.)٢

اللهــم يــا مــن يملــك اجــال كلــه  ،وبيــده اأمــر كلــه  ،زيــن قلوبنــا بــاإيان واليقــن  ،ومــل
ألسنتنا بذكرك وشـكرك  ،ومـل جوارحنـا بحسـن عبادتـك وطاعتـك  ،ومـل أوقاتنـا بـأنواع

الر والعمل الصالح.

اللهــم يــا مــن أظهــر اجميــل  ،وســر القبــيح  ،يــا عظــيم العفــو  ،يــا حســن التجــاوز  ،يــا واســع

الرمة  ،يا واسع امغفـرة  ،يـا واسـع العلـم  ،يـا سـامع كـل نجـوى  ،يـا منتهـى كـل شـكوى  ،يـا

كريم الصفح  ،يا واسع الفضل  ،أسألك العفـو والعافيـة  ،والفـوز باجنـة  ،والنجـاة مـن النـار ،

يا أكرم اأكرمن.

( )١أخرجه مسلم برقم (. )9٢
( )٢أخرجه مسلم برقم (.)١٠١٠

٢١٤8

الن ـ ــور
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــال اه تع ـ ـ ـ ـ ـ ــاى:

[النور.]٠5/

وع ــن أي ذر  ق ــال  :س ــألت رس ــول اه ﷺ ه ــل رأي ــت رب ــك؟ ق ــال  « :ن ــور أ َن ــى أراه »

مسلم(.)٢

أخرج ــه

اه  هــو النــور احــق الــذي أنــار كــل يء ظــاهر ًا وباطنـ ًا ،فهــو النــور ،ومنــه النــور ،هــدي بــالنور الظــاهر
اأبصار الظاهرة إى امبرات الظاهرة  ،وهـدي بـالنور البـاطن البصـائر الباطنـة إى امعـارف الباطنـة:

[امائدة.]٢6-٢5/

وهـو سـبحانه النـور الــذي ب َرـ اأبصـار والبصــائر بـالنور  ،وأنـار بــه اآفـاق واأقطـار ،والعــام

العلوي  ،والعام السفي :

[النور.]٠5 /

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )٢٠8

٢١٤9

وهو سبحانه النور امبن الذي نوره لو كشفه أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بره

من خلقه ؛ لعظمة نوره وكريائه وعظمته .

وامخلوقات كلها ا تطيق الثبوت لنور وجهه لو ت ـ ـبدَ ى ها :

[اأعراف.]٢٤٠/

فسبحان النور الذي نور السموات العى كلها من نوره ،بل نور جنات النعيم التي عرضها السموات
واأرض مــن نــوره ،بــل نــور العــرش والكــري وميــع اجنــات مــن نــوره ،فضـ ً
ا عــن نــور الشــمس

والقمر والكواكب ،بل

خلقه » أخرجه مسلم(.)٢

« حجابه النور لو كشفه أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بره من

وهــو ســبحانه النــور احــق الــذي نـ َـور قلــوب أنبيائــه وأوليائــه ومائكتــه بــأنوار معرفتــه بأســائه

وصــفاته  ،وأنــوار حبتــه ،حتــى امــتأت قلــوهم بــاأنوار امتنوعــة  ،والعلــوم النافعــة  ،وخـ َـرت

خاش ـ ــعة لعظم ـ ــة ره ـ ــا  ،ونورجال ـ ــه ومال ـ ــه:

[ اأنعام.]٢/

فســبحان مــن تعـ َـرف إى عبــاده بأســائه احســنى  ،وصــفاته العــى  ،ونعمــه التــي ا حى ـ ،
ليعب ـ ــدوه وح ـ ــده  ،ويعرض ـ ــوا ع ـ ــا س ـ ــواه :

[ اأنعام.]٢٠١/

فمعاي العظمة واجروت واجال والكرياء  ،والقوة والقهر  ،مأ قلوب امؤمنن بأنوار

اهيبة والتعظيم واإجال للجبار . 

ومعـاي اجــال والـر واإحســان واإكــرام  ،مـأ قلــوهم بــأنوار امحبـة والــود والشــوق إى

مواهم تبارك وتعاى.

ومع ــاي اللط ــف والرأف ــة والرم ــة  ،م ــأ قل ــوهم ب ــأنوار اح ــب واحم ــد والش ــكر والثن ــاء
( )٢أخرجه مسلم برقم (.)٢٠9

٢١5٠

للموى . 
ومع ــاي العل ــم واإحاط ــة والش ــهادة وامراقب ــة والق ــرب  ،م ــأ قل ــوهم ب ــأنوار مراقب ــة ره ــم

وطاعته  ،وتوصلهم إى مقام اإحسان .

وميع أساء اه احسـنى  ،وصـفاته العـى  ،مـأ القلـوب بـأنوار التعظـيم  ،واحـب  ،وحسـن

التعبــد ه  ،والتعلــق التــام بــاه وحــده  ،وعــدم االتفــات إى مــا ســواه :

[اأنفال.]٤-١/

واعلم أنه إذا امتأ قلب امؤمن بنور التوحيد واإيان واليقن  ،فـاض عـى الوجـه فاسـتنار الوجـه ،
واطمــأن القل ــب  ،وانق ــادت اجــوارح لطاع ــة اه  ،وق َي ــدها هــذا الن ــور ع ــن معص ــية اه:

[التغابن. ]9-8/

فســبحان النــور احــق  ،الــذي أســاؤه وصــفاته كلهــا نــور  ،وكتبــه كلهــا نــور  ،ورســله كلهــم نــور ،
ودين ــه ن ــور  ،ودار كرامت ــه ن ــور:

[احديد.]٢١/

واعل ــم أن ام ــؤمنن ك ــا يتفاض ــلون ي ال ــدنيا ي معرف ــة ه ــذه اأن ــوار  ،ك ــذلك يتفاض ــلون ي

اآخرة ي رؤيتهم رهم  بحسب ما حصلوه من النور ي الدنيا.

عن جرير بن عبد اه  قال  :كنا عند النبي ﷺ فنظر إى القمـر ليلـ ًة  -يعنـي البـدر -فقـال  « :إنَكـم

سرون ر َبكم يوم القيامة كا ترون هذا ا تضامون ي رؤيته » متفق عليه(.)٢
واعلم أن النور قسان:

( )٢متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )55٤واللفظ له ،ومسلم برقم (.)6٠٠

٢١5٢

نور ظاهر ..ونور باطن.

فالباطن إذا دخل ي قلب العبد انفسح وانرـح  ،واتسـع فاتسـع العلـم ،وحصـل اليقـن ،وزاد
اإراق ،ونشطت النفس واجوارح للعمل بالطاعات.

وكل سبيل يؤدي إى مقصود ظاهر أو باطن من اخر فهو من هذا النور.

ف ــاه  ن ــور ..والق ــرآن ن ــور ..ورس ــوله نـ ــور ..وآي ــات اه الكوني ــة والر ــعية كله ــا نـ ــور :

[ امائدة.]٢6-٢5/

ومتــى حـ ّـل نــوره  بمكــان طــرد عنــه كــل الظلــات  ،وأبعــد عنــه الكــدرة  ،فــإن كــان اجســم
صقي ً
ا أرق وكان راج ًا ييء بـه مـا حولـه كالشـمس والقمـر:
[فصلت.]٠٠/

واعلم أن احكيم  ما أنزل احق جعل ضده الباطل  ،وما أوجد النور أوجـد الظـام ،فـإذا جـاء

احــق زهــق الباطــل ،وإذا جــاء النــور طــرد الظــام :

[

الذاريات.]5٢-٤9/

وقد خلق اه  امائكة من نور ،وخلق اجان من نار ،وخلق آدم من تراب.
فخلق سبحانه اجان مـن نـار السـموم  ،وخلـق آدم مـن تـراب :

[احجر.]١٠-١6/

وعــن عائشــة ري اه عنهــا قالــت  :قــال رســول اه ﷺ « :خلقــت امائكــة مــن نــور ،وخلــق

اجان من مارج من نار  ،وخلق آدم مَا وصف لكم » أخرجه مسلم(.)٢
( )٢أخرجه مسلم برقم (.)١996

٢١5١

وإبلــيس م ــن اج ــان  ،أضــله اه م ــن بي ــنهم ولعن ــه حــن اس ــتكر وكف ــر بــاه  ،وط ــرده س ــبحانه م ــن
ملك ــوت الس ــاء ه ــو وذريت ــه:
[احجر.]٠5-٠٤/

فا إله إا اه ما أعظم خلقه ،وما أبن حكمته ،وما ألطفه ي تدبره.

مــن كــان خلوقـ ًا مــن خــالص النــور وهــم امائكــة جعلــه اه خــر ًا كلــه  ،يعمــل بــاخر  ،ويــدعو
إى اخـ ـ ــر  ،ويع ـ ـ ــن ع ـ ـ ــى اخ ـ ـ ــر:

[اأنبياء.]١٠-٢9/

ومن كان خلوق ًا من النار وهـم اجـان جعـل عـى يديـه عقـاب مـن كفـر وكـذب اه ورسـوله ،

وجع ــل إبل ــيس وذريت ــه وأتباع ــه ي ــدعون إى الن ــار:
[فاطر.]6/

وم ــن ك ــان خلوقـ ـ ًا م ــن اممت ــزج وه ــو اإنس ــان امخل ــوق م ــن م ــاء وت ــراب جع ــل أعاه ــم

مزوجة إا ما رحم ربك.

فمنهم امؤمن والكافر ..والـبـر والفاجر ..والكريم والبخيل  ..والسعيد والشقي.
وأعاه ــم مزوج ــة ب ــاخر والر ــ ،واحس ــنات والس ــيئات ،وم ــآ ه ــم ي ــوم القيام ــة بحس ــب

أعاهم :

[الشورى.]٠/

ول ــو ش ــاء اه ه ــداهم أمع ــن  ،وجعله ــم أم ــة واح ــدة  ،لكن ــه س ــبحانه احك ــيم العل ــيم ال ــذي رع

الســنن واأحكــام  ،ليبــن للمعتــرين عظمــة ملكــه  ،وكــال أســائه وصــفاته  ،وأصــناف خلوقاتــه ،
وحكـ ــم اأحكـ ــام وفضـ ــلها عـ ــى اإضـ ــاعة والفـ ــوى :
[اأنعام.]٢٤9/

فسبحان املك احق  ،الذي جري ي ملكه العظيم من التريف والتدبر ما ا حصيه إا

هو:

من ليل وهار ..ونور وظام  ..وحر وبرد ..وحياة وموت ..وأمن وخـوف  ..وذكـر وأنثـى ..
٢١5٠

وخر ور ..وشقي وسعيد :

[الذاريات.]٤9/

أما النـور الظـاهر فـا جعلـه اه ي الشـمس والقمـر والنجـوم والنـار واأبصـار :
[ يونس.]5/

واعلــم رمــك اه أن مــا فوقنــا نــور ســاطع  ،يــزداد عــى التــدريج ي العلــو  ،ومــا حتنــا ظــام

معتم يزداد عى التدريج ي اأسفل.

فا فوقنا كله نـور ،يـزداد مـن سـاء إى سـاء ،ثـم يـزداد ي الكـري ،ثـم يـزداد ي العـرش ،حتـى

يصــل إى النــور احــق  الــذي ك ــل نــور ي العــام مــن ن ــوره :

[النور.]٠5/

فمــن عمــل بطاعــة اه رفعــه اه إى موضــع النــور ي اجنــة ي الســاء ي العلــو :
[ الذاريات.]١١/

ومـن عمــل بمعصــية اه ســجنه اه ي الظــام ي طبقــات النــار ي اأرض  ،ي أســفل ســافلن:
[التن.]8-٤/

واعلم أن أصل النار الظام واليبس ،فمتـى حـل اليـبس مـع احـر كانـت النـار ،ومتـى حـل اليـبس
مع الرد كان الزمهرير  ،وكاما مفسد بذاته ما م جعل اه له ضد ًا من رمته يقاومه.
فمــن عبــد هــذه النــار ي الــدنيا يريــد النــور  ،ســاقه اه إى ظلــات النــار يــوم القيامــة:
[اأنعام.]٠9/

فنار جهنم أعاذنا اه وإياكم منها أصل وجود النار ي هذه الدار ،وها أنفاس مؤلـمة ي هذه

الدار .
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عن أي هريرة  عن النبي ﷺ قال  « :اشتكت النَار إى ر ِها  ،فقالت  :ر ِب أكل بعي بع ًضا  ،فأذن

ها بنفسن  :نفس ي ِ
الصيف  ،فأشد ما لدون من اح ِر  ،وأشد ما لدون من
الشتاء ونفس ي َ

الزمهرير» متفق عليه (.)٢
َ

ونار الدنيا جزء يسر من نار جهنم يـذكِر اه هـا عبـاده ليتقـوه :

[

الواقعة.]٠٠-٠٢/

وعن أبى هريرة  أن النبى ﷺ قال « :ناركم هذه ا َلتى يوقـد ابـن آدم جـزء مـن سـبعن جـز ًءا مـن ح ِـر
جهنَم » قالوا واه إن كانت لكافي ًة يا رسول اه  ،قال  « :فإ َها ف ِضلت عليها بتسعة وستِن جز ًءا كلهـا

مثل ح ِرها » متفق عليه(.)١

فسبحان املك احق الذي مأت العام عزته ،ووسعت كل يء رمته  ،ومأ العـام نـوره ،

وأحــاط بكــل يء علمــه  ،ووســع كرســيه الســموات واأرض  ،وأحــاط ميــع خلوقاتــه بعرشــه
العظ ــيم  ،وه ــو اح ــي القي ــوم ال ــذي ي ــرى ويعل ــم ك ــل ذرة ي ملك ــه:

[البقرة.]١55/

ســبحانه ا تعــد خلوقاتــه  ،وا ت ــحى نعمــه ،وا يـ ـحاط بجنــوده:
[غافر.]65/

والنور احق سـبحانه خـالق كـل يء  ،وبيـده كـل يء  ،والعـام كلـه دليـل عـى وجـوده  ،قـائم

كلــه بــأمره  ،مقهــور بإرادتــه  ،مسـتجيب مشــيئته  ،ومرــع إى طاعتــه :
[هود.]56/

هــذا نــور ســاطع أبصــار العقــول ،وضــياء واضــح لبصــائر الفهــوم :
( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم( ،)٠١6٠واللفظ له ،ومسلم برقم (. )6٢٠
( )١متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٠١65ومسلم برقم ( )١8٤٠واللفظ له.
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[إبراهيم.]٢٠/

والعــام كلــه مرــق بنــور اه امرــق فيـه ظــاهر ًا وباطنـ ًا كالبيــت مــيء روجـ ًا ومصــابيح

ف ـ ـ ـ ـ ــأرق ب ـ ـ ـ ـ ــالنور:

[النور.]٠5/

فاص ــعد بفك ــرك معرف ــة ج ــال أس ــاء اه احس ــنى  ،وص ــفاته الع ــى  ،تبرـ ـ اه ــدى بن ــور اح ــق
امب ــن:

[اأنعام.]٢١١/

فــإذا وصــلت بإيانــك إى النــور احــق  ســطع نــوره ي قلبــك  ،وغلــب كــل نــور ،فأبرــت
ملك ًا عظي ً
ا مأ الكون نور ًا .
كامه نور ،وأساؤه وصفاته وأفعاله كلها نور ،وكتبه نور ،ورسله نـور ،ودينـه نـور:
[اأنعام.]٢٠٠-٢٠١/

فس ــبحان الن ــور ال ــذي هت ــدي بن ــوره م ــن ي الس ــموات وم ــن ي اأرض  ،ال ــذي بن ــوره يبرـ ـ ذو
العاية  ،وهدايته يرشد ذو الغواية  ،الذي نور السموات واأرض من نور وجهه . 

وهــو ســبحانه النــور الــذي مــأ الــدنيا بنــوره  ،ومــأ اآخــرة بنــوره  ،ومــأ اجنــة بنــور وجهــه ،
وترــق اأرض بنــوره يــوم القيامــة عنــد جيئــه حســاب اخائــق :

[الزمر.]69/

ويمنع نوره يوم القيامة عن كل كافر وظام م يقبل نوره ي الـدنيا ،ثـم يسـوق كـل كـافر وظـام إى

دار الظام والعذاب واللعنة ،نعـوذ بـاه مـن سـخط اجبـار  ،وعـذاب النـار:
[اأحزاب.]66-6٤/
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ف ــا أش ــد ع ــذاب ه ــؤاء :

[ البقرة.]٢٠5/

اللهم ا طاقة لنا بنار جهنم  ،فارمنا وأنت خر الرامن.

 التعبد ه  باسمه النور:

احــرص هــداك اه لنــوره عــى إدراك حقيقــة اأنــوار  ،فبــذلك تصــل بــالفهم إى النــور احــق ، 
وتنعم بالنور ي الدنيا واآخرة .

واعلــم أن مـن تعـ َـرف النــور الظــاهر مــن البــاطن  ،ومواضــعه ومســالكه ي العــام  ،جــد أن اه

هو النور احق الذي ا إله إا هو  ،مأ الكون كله بنوره .

ونور الظـواهر والبـواطن  ،ون َـور اآفـاق بالشـمس والقمـر والنجـوم،
َنور السموات واأرضَ ،
ونور الوجود كله بمعاي أسائه احسنى  ،وصفاته العى.
َ

ونـ َـور ســبحانه قلــوب امــؤمنن وصــدورهم بــاإيان واإخــاص والتوحيــد  ،ونـ َـور العقــول
ونور اأبدان بأنواع العبادات وأصناف الطاعات
بأصناف العلوم ،وأنواع الدائل والبينات َ ،

ونور اأرار بمحاسن اأخاق وميل الصفات.
َ ،

ونـ َـور  العــام كلــه بــا نصــبه مــن الــدائل احســية والعقليــة والرــعية الدالــة عــى وحدانيتــه،
وك ـ ــال أس ـ ــائه وص ـ ــفاته وأفعال ـ ــه:
[يونس.]4-3/

ويــرى ذلــك مــن صــدق ي الطلــب  ،ون َقــى قلبــه مــن ميــع مــا تــراكم عليــه مــن ظلــات اجهــل
بــالعلم وامعرفــة ،ونقــاه مــن الــذنوب بالتوبــة النصــوح  ،والعمــل بــا يــري اه : 
[آل عمران.]٢٠8/
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فاجتهد ي إزالة ما يـحول بينك وبن نور اإيان ،ونور القرآن ؛ لرى احق حق ًا وتتبعه،

وترى الباطل باطاً ولتنبه :

[احج.]6١/

واستعن عى ذلك بتقـوى اه تـزداد إيانـ ًا ويقينـ ًا وعلـ ً
ا:
[البقرة.]١8١/

والــزم الــذكر والفكــر والعمــل بطاعــة مــواك  ،يرــق النــور ي قلبــك وجوارحــك  ،وي ــحتوشك نــور
اإيان ظاهر ًا وباطن ًا  ،ويشع النور منك لنفسك ولغرك.
واعلم أن هذا النور امرق ليس بيـء يكتسـب  ،بـل هـو مـن قبيـل العطايـا وامواهـب الربانيـة  ،وهـو

مـ ــراث حسـ ــن التقـ ــرب إى اه بـ ــا حبـ ــه ويرضـ ــاه:
[العنكبوت.]69/

وذلــك أن اه  جعــل مثــل هــذه اأمــور الرفيعــة عــن ااكتســاب مفــاتيح مــن أمــور مكتســبة ا

تنال إا ها .

وامفتــاح الــذي نحتاجــه للحصــول عــى هــذا النــور تقــوى اه عــز وجــل ،وتقــوى اه ثمــرة معرفتــه

بأس ـ ــائه وص ـ ــفاته :

[احديد.]١8/

فجعل سبحانه النور والرمة وامغفرة ثمن ًا لإيان والتقوى .
وعى قـدر معرفـة اه تكـون التقـوى  ،وعـى قـدر تقـوى اه يكـون حسـن الطاعـات  ،والتطهـر مـن

اأدنــاس وامعــاي  ،والطاعــات كله ــا نــور  ،وامعــاي كلهــا ظ ــام :

[النساء.]٢٠5-٢٠٤/

وعى قدر ذلك يقتبس العبد النـور ،فيمتلـئ قلبـه نـور ًا  ،ثـم تيـء اجـوارح بـالنور الـذي يطـرد

كل ظام.

فتص ــر ب ــالنور ..وتس ــمع ب ــالنور ..وتفك ــر ب ــالنور ..وت ــتكلم ب ــالنور ..وتعم ــل ب ــالنور ..وت ــدعو
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بـ ــالنور ..وتـ ــتعلم وتع ِلـ ــم بـ ــالنور ..وتعـ ــيش بـ ــالنور ..ومي ـ ـ بـ ــالنور:
[اأنعام.]٢١١/

وعن أي هريرة  قال  :قال رسول اه ﷺ «:إن اه تعاى قال  :من عادى ي وليا فقد آذنته

ي
ي عبدي بيء أح َ
بإ َ
ي مـ َا افرضت عليه  ،وما يزال عبدي يتق َرب إ َ
باحرب  ،وما تق َرب إ َ
بالنَوافل حتَى أح َبه .
فإذا أحببته كنت سمعه ا َلذي يسمع به  ،وبره ا َلذي يبر به  ،ويده ا َلتي يبطش ها  ،ورجله
ا َلتي يمي ها  ،وإن سألني أعطينَه  ،ولئن استعاذي أعيذنَه  ،وما تر َددت عن يء أنا فاعله

ترددي عن نفس امؤمن يكره اموت  ،وأنا أكره مساءته» أخرجه البخاري (.)٢

واعلم رمك اه أنك إن با لغت ي الطهارة والعبـادة ،وم تتفـرغ للنظـر والتـدبر والتفكـر ي

معــاي أســاء اه احســنى  ،وصــفاته العــى ،والنظــر ي ملكــوت اه ،م يــتم لــك هــذا اأمــر،
وم ترتفع عن درجة عموم امؤمنن  ،إى درجة العلاء الربانين الناظرين ي ملكوت ملك
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوك:

[حمد.]٢9/

وإذا أراد اه بك خر ًا فتح لك أبواب التعرف عليه  ،والقرب منـه ،فوصـلت التقـوى بـالنظر والفكـر ،

وم يشــغلك ظــاهر العلــم عــن باطنــه  ،وم يقعــدك علــم احــق عــن العمــل بــه  ،ومعــت بــن عل ــم

اجــوارح  ،وعلــم القلــوب  ،وأخلصــت العمــل كلــه ه الــذي ينظــر إليــك  ،ولنبــت مــا يســخط اه ،
وآث ــرت م ــا يرض ــيه ي

مي ــع أحوال ــك :

[فاطر.]١8 -١٠/

وإذا علمت هذا  ،فحينئذ اتصـل بـك احبـل  ،واسـتبان لـك السـبيل:
( )٢أخرجه البخاري برقم (. )65٠١
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[الزخرف.]٤٤-٤٠/

وذلك أن صفاء النور يرق ي القلوب بقدر طهارة العبـد وتقـواه  ،وحـدَ ة برـه وعقلـه بقـدر
تفرغه ،وظهور الـثار والفوائـد واخشـوع ه بقـدر التفكـر والتـدبر:
[اأعراف.]٢85/

واعل ــم أن إص ــابة الص ــواب بق ــدر اللج ــوء إى اه ،وطل ــب امعون ــة من ــه ي ك ــل ص ــغرة وكب ــرة ،

والتري من احول والقـوة ،وعـى قـدر اإخـاص والتقـوى تكـون امعونةوامؤنـة:
[الطاق.]٠-١/

وإذا وصلت بنوره احق الذي خلق به السموات واأرض بنوره احق الذي أنزله عـى رسـله ،

أرق النور ي قلبك ،فأبرت به النور احق امبن  يدبر ملكه وملكوته ،ويفعل مـا يشـاء،

وحكــم مــا يريــد:

[اأنعام.]٢٠١-٢٠٢/

وإذا فتح اه لك أبواب معرفته فاسجد له واعبـده وحـده ا ريـك لـه :
[مريم.]65/

وك ـ ِـره واش ــكره ع ــى نعم ــه الت ــي ا تع ــد وا حىـ ـ:

[ اإراء/

].

واسـتغفر ربـك ي كــل وقـت  ،وســبح بحمـده مــا بقيـت  ،وامـده عــى إنزالـه اهدايــة عليـك و عــى
اخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق :

[النر.]٠-٢/

واعلم أن أشد الناس حباً ه ،وأكثرهم ذكراً له ،وأصدقهم مناجاة لـه ،وأحسـنهم عبـادة
له ،هم أعرف الناس باه ،وأعلمهم بأسائه وصفاته وإحسانه:
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[فاطر.]١8/

واعلـم أن مـن أراد اه عــز وجـل عصـمته عــاد عليـه برمتــه  ،فأعانـه عـى طاعتــه  ،ومـاه مــن
معصيته  ،وردع قلبه عن الفكر فيا سواه  ،وأشغل أوقاته فيا يقرب إليه ما حبه ويرضاه.

فراه ذاكر ًا لربه  ..مسبح ًا بحمده  ..مكر ًا له  ..مستحي ًا منه  ..مـج ً
ا له  ..مطيع ًا له.

قد هرته طوارق العظمة والكرياء  ..وأذهلته هيبة اجال واجروت ..وملكته مظاهر الرمة
واإحسان:

[احر.]١٤-١١/

وتلــك ســنة اه ي عبــاده الــذين وصــلوا إليــه بصــحيح امعرفــة ،ونــاجوه شــغف ًا بــه  ،وكلف ـ ًا بقربــه:
[ الزمر.]٢8-٢٠/

وأســعد النــاس مــن رجــع مــن معرفــة اه بأســائه وصــفاته بــالتعظيم واإجــال لربــه  ،ومــده
وشكره عى نعمه  ،وخشيته واافتقار إليه  ،وكثرة التسبيح والتحميد له  ،ولزوم ااستغفار ،

واتبـاع السـنة  ،وحسـن اأدب مـع اه بحسـن عبادتـه  ،فاسـتقم كـا أمـرت
[يونس.]٢٠9/

وي مقدمــة هــؤاء الصــفوة اأنبيــاء والرســل ،ثــم أتبــاعهم مــن امــؤمنن  ،والــذين اتبعــوهم

بإحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان:

[النساء.]٠٠-69/

فصلوات اه وسامه عى نبينا حمد الذي ب َلغ الـباغ امبـن  ،فـأزال اه بـه الرـك واجهـل :
[اأحزاب.]56/
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واعلم أن من قعد عى كري اجهل واهوى والكرفلن يبر احق أبد ًا  ،ولن يقوم مـن كرسـيه
إا إى نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار جهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنم :

[اإراء.]٠١/

وأولئ ــك أضـ ــل م ــن اأنعـ ــام :
[اأعراف.]٢٠9/

[آل عمران.]8/
[اأعراف.]١٠/
[آل عمران.]5٠/
[التحريم.]8/

ـورا  ،وعـن يسـاري
ورا  ،وعـن يمينـي ن ً
ورا  ،وي سمعي ن ً
ورا  ،وي بري ن ً
« ال َله َم اجعل ي قلبي ن ً
ورا » أخرجه مسلم(.)٢
ورا  ،وع ِظم ي ن ً
ورا  ،وخلفي ن ً
ورا  ،وأمامي ن ً
ورا  ،وحتي ن ً
ورا  ،وفوقي ن ً
ن ً
ا للهم يا نور السموات واأرض  ،أعوذ بنور وجهك الذي أرقت له الظلات ،

وصلح عليه أمر الدنيا واآخرة  ،أن حل عي غضبك  ،أوينزل ي سخطك  ،لك

العتبى حتى ترى  ،وا حول وا قوة إا بك.

اللهم إنا نسألك مسألة امساكن  ،ونبتهل إليك ابتهال امذنب الذليل  ،وندعوك دعاء

اخائف الرير  ،فا غفر لنا وارمنا يا أرحم الرامن.

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )٠6٠
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الرفيق

امقالة .LIII

الرفــق مــا ا
الرفــق  ،ويعطــي عـى ِ
عـن عائشــة ري اه عنهــا أن النبـي ﷺ قــال « :إ َن اه رفيــق حـب ِ

يعطي عى العنف  ،وما ا يعطي عى ما سواه » متفق عليه(.)٢

اه  هــو الرفيــق الكثــر الرفــق  ،الــذي يســهل اأمــور ،وييرـ أســباب اخــر كلهــا لعبــاده كلهــم:
[النحل.]5٠-5١/

وهو سبحانه الرفيق احق ي قدره وقضـائه وأفعالـه ،الرفيـق ي أوامـره وأحكامـه ،الرفيـق ي

دينه ورعه:

[احج.]65 /

وهــو ســبحانه الرفيــق احلــيم الــذي ا يعجــل بعقوبــة العصــاة ؛ ليتــوب مــن ســبقت لــه العنايــة ،

ويظهر كال حلمه فيمن سـبقت لـه الشـقاوة :

[فاطر.]٤٢/

فسـبحان املـك القـادر عــى كـل يء  ،الرفيـق بعبــاده  ،الـذي لـيس بعجـول عــى مـن عصـاه  ،وإنــا

يعجل من خاف اموت أو الفوات .

أمـا املـك القـادر القهــار الـذي ي قبضـته كـل يء فلــيس مـن شـأنه العجلــة:
[الزمر.]٤/

وهو سبحانه الرفيق ي أفعاله  ،حيث خلق امخلوقات كلها بالتدريج شيئ ًا فشـيئ ًا ،مـع أنـه قـادر عـى
( )٢متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )69١٠ومسلم برقم ( )١59٠واللفظ له.
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خلق ميع امخلوقات دفعة واحدة  ،بأمر واحـد  ،ي حظـة واحـدة:
[القمر.]5٠-٤9 /

لكنه الرفيق احكيم ي خلقه ..اللطيف ي تدبره ..احليم ي فعله.
هو الرفيق الذي أفعاله كلها عى سنن احكمة والتدريج .
يــأي بالليــل بعــد النهــار ،ويــأي بالشــتاء بعــد الصــيف  ،ويــأي بــاحر بعــد الــرد  ،ويــأي بالعافيــة بعــد

ام ــرض  ،ويـ ــجري الش ــمس والقم ــر والنج ــوم ي الفل ــك :

[يس.]٤٠-٠٠/

ويرـف اميــاه بـن الســاء واأرض:
ويرـف الريـاح ي اجــو،
ِ
ِ
[اأعراف.]5٠ /

وهـو سـبحانه الرفيــق الـذي يـخــرج امــواليــد مــن اأرحـام ،ويــخرج الـثار مــن اأشـجار ،وي ـخرج

اح ــب

م ــن النب ــات :

[اأنعام.]99/

يرـفه ،
كـل ذلـك جـري بسـنن احكمـة والقـدرة والعلـم ؛ لـيعلم اخلـق أن هـذا الكـون العظـيم ربـ ًا ِ
ويـحكمه بأمره  ،وليعلموا أن من قدر عـى هـذا قـادر أن يـذهب بالـدنيا ويـأي بـاآخرة:
[الروم.]5٠/

وهــو ســبحانه الرفيــق بعبــاده الــذي رفــق هــم ي أحكامــه وأمــره وهيــه ،فلــم يكلفهــم بــا ا يطيقــون ،

حملهــم مــا ا يســتطيعون ،الــرحيم الــذي جعــل فعــل اأوامــر عــى قــدر ااســتطاعة ،وأســقط
وم ِ
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ع ــنهم كث ــر ًا م ــن اأع ــال بمج ــرد امش ــقة ،وخف ــف ع ــنهم كث ــر ًا م ــن اأحك ــام ي ح ــال امش ــقة

واحاج ـ ـ ـ ــة :

[البقرة.]٢85/

كل ذلك رخصة هم  ،ورمة هم  ،ورفق ًا هم ؛ أنه الرحيم الرفيق بعباده .
ه ــو الك ــريم ال ــذي اجتب ــى ه ــذه اأم ــة لتق ــوم مق ــام اأنبي ــاء ي اأم ــم إى ي ــوم القيام ــة:

[احج.]٠8 /

فسبحان احكـيم العلـيم الـذي م يأخـذ العبـاد بالتكـاليف واأوامـر دفعـة واحـدة  ،بـل تـدرج هـم مـن

حال إى حال حتى تألف النفوس  ،وتلن الطباع  ،ويـتم اانقيـاد:
[ احر.]١١/

ومن رفقه سبحانه إمهال راكب اخطيئة  ،ومقرف الذنب ،وعدم معاجلته بالعقوبة  ،لعلـه ينيـب إى

رب ــه  ،ويت ــوب م ــن ذنب ــه:

[الكهف.]58 /

فس ــبحان الرفي ــق ال ــرحيم اح ــق ال ــذي ل ــو يؤاخـ ــذ الن ــاس ب ــا كس ــبوا م ــن ال ــذنوب والكفـ ــر

لعجل هـم العـذاب ؛ لشـناعة مـا يرتكبونـه  ،ولكنـه احلـيم الرفيـق الـذي ا يعجـل
وامعاي َ

بالعقوبــة  ،بــل يمهــل وا همــل:
[فاطر.]٤5 /

ومن رفقه سبحانه أن دينه كلـه رفـق ويرـ ،وهـدى وشـفاء  ،ورمـة وسـاحة  ،وتـذكر وموعظـة:
[آل عمران.]٢٠8 /

الرفق ي اأمر ك ِله
وعن عائشة ري اه عنها أن النبي ﷺ قال  « :يا عائشة إ َن اه رفيق حب ِ
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» متفق

عليه(.)٢

فسبحان الرفيـق الـذي وهـب الرفـق لكـل رفيـق  ،وخـص أوليـاءه بأحسـن الرفـق وأملـه ،مـا أمـر

بيــء إا أعــان عليــه  ،ومــا هــى عــن يء إا أغنــى عنــه :

 التعبد ه  باسمه الرفيق :

[النساء.]١6/

اعلم أن اه  رفيق حب الرفق ي اأمر كله  ،ومظاهر رفقه ظاهرة ي العام كله.
ورســوله حمــد ﷺ أرفــق النــاس بــاخلق ،وشــواهد رفقــه ي ســنته ظــاهرة ،ودائــل حلمــه

وأناتــه ورمتــه ي ســرته واضــحة ،حتــى أثنــى عليــه ربــه بحســن خلقــه فقــال:
[القلم.]٤ /

وعــن أي هريــرة  قــال :قــام أعــراي فبــال ي امســجد فتناولــه النــاس  ،فقــال هــم النبــي ﷺ« :
دعوه وهريقوا عى بوله سج ًا من ماء أو ذنو ًبا مـن مـاء  ،فـإنَا بعثـتم مي ِرـين وم تبعثـوا مع ِرـين

» أخرجه البخاري(.)٢

فربنا سبحانه رفيق حب الرفق ،ورسولنا إمام أهل الرفق ،وديننا كله رفق وير.

فعليــك بــالرفق ي ميــع أمــورك  ،ي عبادتــك  ،ومعاملتــك  ،ومعارتــك وميــع أعالــك ،

حب ـ ــك اه ورس ـ ــوله وخلق ـ ــه :
[آل عمران.]٢59/

واعلم أن الرفق زينة اإنسان  ،والعجلة من الشيطان.

الرفــق ا يكــون ي يء إ َا زانــه ،وا ينــزع مــن
عــن عائشــة ري اه عنهــا أن النبــي ﷺ قــال«:إ َن ِ

( )٢متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )69١٠واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)١59٠
( )٢أخرجه البخاري برقم ( .)١١٠
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يء إ َا شانه » أخرجه مسلم(.)١

واعلم أن من أعطي حظه من الرفق  ،فقد أعطي حظه من خري الدنيا واآخرة.

واه  يعطي عى الرفق ما ا يعطي عى العنف  ،ومن حرم الرفق حرم اخر.

فــاحرص رمــك اه أن تكــون رفيق ـ ًا ي أمــورك كلهــا ،بعيــد ًا عــن العجلــة والرــعة ،والتهــور

وااندفاع  ،والغضـب والتكلـف  ،فالعجلـة ي اأمـور مـن الشـيطان ،والرفـق صـفة الـرمن ،
وحلية أهـل اإيـان:

[النساء.]١٠/

الرفق يـحرم اخر» أخرجه مسلم(.)٠
وعن جرير  أن النبي ﷺ قال « :من يـحرم ِ

حملها ما ا تطيق  ،وا تكلفها ما م يأذن به اه  ،وا تزد ي عمل زيادة تقعـدك عـن
ارفق بنفسك وا تـ ِ

غره  ،وا خرج عـن السـنة إى الشـدة والتكلـف :
[النساء.]١8 /

وارفق بـاخلق كلهـم يرفـق بـك رب اخلـق ،وارحـم مـن ي اأرض يرمـك مـن ي السـاء،

وخالق الناس بخلق حسن  ،تلقى أحسن منه.

وأحسـ ــن إى اخل ـ ــق ب ـ ــا مل ـ ــك يعطي ـ ــك اه أحس ـ ــن من ـ ــه:

[يونس.]١6 /
[البقرة.]١٠٢/

[البقرة.]١86/

( )١أخرجه مسلم برقم ( .)١59٤
( )٠أخرجه مسلم برقم ( .)١59١
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هم اغفـر ي خطيئتـي وجهـي  ،وإراي ي أمـري  ،ومـا أنـت أعلـم
« ال َل َ

امقالة .LIV
هم اغفر ي جدِ ي وهزي  ،وخطئي وعمدي  ،وكل ذلك عندي .
به منِي ،ال َل َ
ال َله َم اغفر ي ما قدَ مت وما أ َخرت  ،وما أررت وما أعلنت  ،وما أنت
امقالة.LV
أعلم به منِي  ،أنت امقدِ م  ،وأنت امؤ ِخر ،وأنت عى ِ
كل يء قدير » متفق عليه(.)٢
اللهم يا عظيم الصفح  ،يا حسن التجاوز  ،يا حلي ً
ا عى من عصاه  ،يا سميع ًا من دعاه  ،يا رفيق ًا

بمواه  ،نسألك رضاك واجنة  ،ونعوذ بك من سخطك والنار.

اللهم ارمنا وارفق بنا فوق اأرض  ،وحت اأرض  ،ويوم العرض  ،يا أرحم الرامن.

امقالة .

امقالة.LVI

قال اه تعاى:

الشاي

[الشعراء .]8٠/

وعــن عائشــة ري اه عنهــا قالــت :كــان رســول اه ﷺ إذا اشــتكى منَــا إنســان مســحه بيمينــه ثــم
قــال « :أذهــب البــاس ر َب النَــاس  ،واشــف أنــت َ
الشــاي  ،ا شــفاء إ َا شــفاؤك  ،شــفا ًء ا يغــادر

سق ًا » متفق عليه(.)٢

اه  هــو الشــاي احــق جميــع اأســقام واأمــراض الظــاهرة والباطنــة ،ا يشــفي أحــد مــن
ذلك غره :

[آل عمران.]٢٠9/

فهــو ســبحانه الشــاي الكــاي الــذي يملــك خــزائن الشــفاء ،الــذي يشــفي أبــدان خلقــه مــن اأســقام

واآفــات واأمــراض وحــده ا ريــك لــه ،وهــدها مــا يصــلحها ،ويغــذها بــا ينفعهــا مــن الطعــام
( )1متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( ،)6٠98ومسلم برقم ( )١٠٢9واللفظ له.
( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم (  )56٠8ومسلم برقم (  )١٢9٢واللفظ له.
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والرـ ـ ـ ــاب:

[الشعراء.]8٠-٠٠ /

وهــو ســبحانه الشــاي احــق  ،الــذي يشــفي الصــدور والقلــوب مــن أمــراض الكفــر والرــك  ،والشــبه
والشــكوك  ،واحقــد واحســد وغرهــا مــن أمــراض القلــوب  ،ويعافيهــا باهدايــة إى الــدين القــيم،

والر ــاط امس ــتقيم ال ــذي يوص ــل إلي ــه:

[اجمعة.]١/

فسبحان الشاي من كل داء ظاهر أو باطن  ،الشاي الذي ا يدعى هذا ااسم سـواه  ،الشـاي الـذي يشـفي

باأســباب  ،وبــدون اأســباب  ،وبضــد اأســباب :
[امائدة.]٢١٠/

هــو الشــاي الــذي خلــق الــداء والــدواء والشــفاء ،ومــا أنــزل اه دا ًء إا أنــزل لــه دوا ًء  ،علمــه مــن

علمه  ،وجهله من جهله.

وميــع اأدويــة ا تنفــع بــذاها ،بــل بــا قــدره اه تعــاى فيهــا مــن الشــفاء :
[الزمر.]6١ /

وقــد أنــزل اه القــرآن الكــريم شــفاء مــن كــل داء  ،يستشــفي بــه امؤمنــون مــن اجهــل والضــالة ،

ويبرــون

بــه مــن العمــى ،ويعرفــون بــه احــق مــن الباطــل ،واحــال مــن احــرام ،واخــر مــن

الرــ ،ويعملــون بأحكامــه ،فيســعدهم رهــم ي الـدنيا ،ويــدخلهم اجنــة ي اآخــرة ،وينجــيهم مــن
النـ ـ ـ ـ ـ ــار:

[يونس.]58 -5٠ /

أمــا الكفــار فــا يزيــدهم القــرآن إا خســارا ؛ أهــم ا يؤمنــون بــه ،وا يعملــون بــه ،فخرــوا

دني ـ ـ ـ ــاهم وأخ ـ ـ ـ ــراهم :

ﯓ

[اإراء.]8١ /

واعلم أن امؤمن يعتقد أن اه هو الشاي وحده ا ريك لـه  ،وأن الشـفاء مـن ميـع اأسـقام بيـد

اه وحده ا ريك له  ،ولكنه مأمور بفعل اأسباب النافعة  ،وتناول اأدوية امفيدة.
٢١69

والتداوي وطلب العاج ا يناي التوكل عـى اه ،فنأخـذ باأسـباب امرـوعة  ،وا نتوكـل
إا عى اه الذي جعل فيها الشفاء  ،وهو الشاي الذي يشـفي هـا  ،وبـدوها  ،وبضـدها:
[يس.]8٠-8١/

وعن أي هريرة  عن النبي ﷺ قال « :ما أنزل اه دا ًء إ َا أنزل له شفا ًء » أخرجه البخاري(.)٢
والتداوي ا يناي التوكل عى اه الذي يملك خزائن كل يء .

فكا ّ
أن دفع اجـوع والعطـش باأكـل والرـب ا ينـاي اإيـان بقولـه سـبحانه:
يناي اإيان بقوله:

[الشــعراء ، ]٠9/فكــذلك دفــع امــرض بالــدواء النــافع ،والعــاج امفيــد ا
[الشعراء.]8٠/

فيجب علينا فقه أحكام اه  ،وفعل اأسباب التي نصبها اه مقتضية مسبباها قدر ًا ورع ًا.
فللصحة أسباب  ،ولدفع امرض أسباب  ،ولكسب احسنات أسباب .
ولدفع السيئات أسباب ،ولدخول اجنة أسباب  ،وللنجاة من النار أسباب .

وق ــد جع ــل اه لك ــل يء س ــبب ًا ،ونح ــن ي دار اأس ــباب :
[الكهف.]٢٢٠/

واأسباب مها عظمت فهي خلوقـة خاضـعة للجبـار  ، ا خـروج هـا عـن أمـره  ،واه يترـف

فيها با يشاء  ،إن شاء أبقـى سـببيتها  ،وإن شـاء أبطلهـا كـا أبطـل إحـراق النـار عـن خليلـه إبـراهيم ﷺ

:

[اأنبياء.]69/

يفعل ذلك  ليعلم العباد كال قدرته ي الترف ي خلوقاتـه ،ولـئا يعتمـد العبـاد عـى
تلك اأسباب من دون اه.

واعلم أن اه ي هذه الـدنيا أظهـر سـنته وأخفـى قدرتـه  ،ابـتاء لعبـاده  ،وجعـل اأسـباب تعمـل مـرة ،

وتقــف مــرة  ،ليظهــر لعبــاده أنــه املــك احــق الــذي يترــف ي ميــع ملكــه وخلوقاتــه وحــده ا
( )٢أخرجه البخاري برقم ( .)56٠8

٢١٠٠

ريــك لــه:

[اأنعام.]٢٠١/

فســبحان مالــك املــك الــذي بيــده ملكــوت كــل يء  ،والــذي خلــق فســوى  ،وقــدَ ر فهــدى

وأطعــم وأســقى  ،وأمــات وأحيــا  ،وابــتى وشــفى  ،ولــاوز وعفــى

[الشعراء.]8١-٠٠/

 التعبد ه  باسمه الشاي:

اعلم وفقك اه أن الذي له اأساء احسنى  ،والصفات العى  ،وبيـده اخلـق واأمـر  ،هـو اه وحـده

ا ريك له:

[طه.]8/

فتوس ــل إى رب ــك بأس ــائه وص ــفاته  ،واطل ــب من ــه أن يش ــفيك م ــن مي ــع أم ــراض القل ــوب

واأبدان  ،فا شفاء أحد إا بإذنه  ،وا حول وا قـوة إا بـه  ،ومـا شـاء اه كـان  ،ومـا م يشـأ
[التغابن.]٢٠/
ا يكون أبد ًا:

واعلــم أن العــاج والتــداوي إن م يوافــق إذن ـ ًا مــن اه بالعافيــة والشــفاء فإنــه ا ينفــع وا جــدي :
[يونس.]٢٠٠/

وعــن جــابر  عــن رســول اه ﷺ قــال « :لكـ ِـل داء دواء  ،فــإذا أص ـيب دواء الــدَ اء بــرأ بــإذن اه عـ َـز وجـ َـل »

أخرجه مسلم(.)٢

وإذا أنعــم اه عليــك بنعمــة اإســام  ،فــاعلم أن أعظــم داء انترـ بــن النــاس هــو داء الكفــر والرــك
وامعـاي ،فاجتهــد ي رفـع هــذا الـداء بــا أعطـاك اه مــن الشـفاء ،وب ِلــغ ديـن ربــك ي كـل مكــان

وزمـ ــان ،فـ ــا شـ ــفاء لأمـ ــة إا بـ ــه:
[إبراهيم.]5١/

( )٢أخرجه مسلم برقم (.)١١٠٤

٢١٠٢

ولن يقـوم هـذا إا أنـت  ،فقـم بـه كـا قـام بـه نبيـك ﷺ  ،ورعـه لـك ربـك بقولـه:
[يوسف.]٢٠8/

وارفع اجهل عـن اأمـة بتعلـيم أحكـام اه لعبـاده  ،يكتـب اه لـك أجـرهم  ،ويرفـع مقامـك ي الـدنيا

واآخ ـ ــرة :

[آل عمران.]٠9/
[آل عمران.]8/
[طه.]١8-١5/

« ال َله َم ر َب النَاس  ،أذهب الباس اشـفه وأنـت َ
الشـاي  ،ا شـفاء إ َا شـفاؤك  ،شـفا ًء ا يغـادر سـق ًا»

متفق عليه(.)١

اللهــم ير ـ أمورنــا  ،وارح صــدورنا  ،ونـ ِـور قلوبنــا  ،واســتعمل جوارحنــا بطاعت ـك ،يــا أرحــم

الرامن.

اللهـم أحينـا مســلمن  ،وتوفنـا مسـلمن  ،وأحقنــا بالصـاحن  ،غـر خزايــا وا مفتـونن يــا رب

العامن.

اللهم يا من ا يشـفي مـن اأسـقام إا أنـت  ،وا يعـن عـى احـق غـرك  ،وا يـؤي اخـر إا

أنت  ،نسألك عافيـة نقـوى هـا عـى طاعتـك  ،وعبـادة نسـتحق هـا جزيـل مثوبتـك  ،إنـك عـى

كل يء قدير.

امقالة  .LVIIIاحيي

عن يعى  أن رسول اه ﷺ رأى رج ً
ا يغتسل بالراز با إزار ،فصعد امنر  ،فحمد اه وأثنى عليه
السر  ،فإذا اغتسل أحدكم فليستر » أخرجه أبو
 ،ثم قال  « :إ َن اه ع َز وج َل حيي ستِر يـحب احياء و َ

( )١متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم (  ، )56٠8واللفظ له ،ومسلم برقم ( . )١٢9٢

٢١٠١

داود والنسائي(.)٢

وعن سلان الفاري  قال :قال رسول اه ﷺ  « :إ َن ر َبكم تبارك وتعاى حيي كريم  ،يستحيي

من عبده إذا رفع يديه إليه أن ير َدما صف ًرا » أخرجه أبو داود والرمذي (.)١

اه  هو احيي الكثـر احيـاء ،الـذي يـرك مـا ا يتناسـب مـع سـعة رمتـه  ،وكـال جـوده وكرمـه،
وعظـ ـ ـ ـ ــيم عفـ ـ ـ ـ ــوه وحلمـ ـ ـ ـ ــه :
[امؤمنون.]٢٢6/

وحيــاؤه  عــى مــا يليــق بجالــه ،فالعبــد جــاهر ربــه بامعصــية  ،مــع أنــه أفقــر يء إليــه ،وأضــعفه

لديـه  ،ويســتعن بنعمـه عــى معاصــيه ،وربـه مــع كـال غنــاه  ،ومــام مقدرتـه عليــه  ،يسـتحي مــن هتــك
سره وفضيحته.

الستِر الذي يسر من عصاه با هيئه له من أسباب السر ،ثـم بعـد ذلـك يعفـو
فسبحان احيي ِ
عن ـ ـ ــه ،ويغف ـ ـ ــر ل ـ ـ ــه :

[الشورى.]١5/

وعــن ابــن عمــر ري اه عــنها أن رســول اه ﷺ قــال  « :إ َن اه يــدي امــؤمن  ،فيضــع عليــه كنفــه

ويس ــره  ،فيق ــول  :أتع ــرف ذن ــب ك ــذا  ،أتع ــرف ذن ــب ك ــذا  ،فيق ــول  :نع ــم  ،أي ر ِب  ،ح َت ــى إذا ق ـ َـرره

بذنوبــه  ،ورأى ي نفســه أ َنــه هلــك  ،قــال  :ســرها عليــك ي الــدنيا  ،وأنــا أغفرهــا لــك اليــوم  ،فيعطــى

كتاب حسناته » متفق عليه (.)٠

واعلــم أن حيــاء الــرب  مــن عبــده حيــاء ا تدركــه العقــول ،وا حــيط بــه اأفهــام ،فهــو حيــاء

ك ــرم وب ــر  ،وج ــود وإحس ــان:
[غافر .]6٢/

فهــو ســبحانه حيــي كــريم  ،يســتحي مــن عبــده إذا رفــع يديــه أن يردمــا صــفر ًا ،ويســتحي أن يعــذب ذا
( )٢صحيح  /أخرجه أبو داود برقم ( ، )٤٠٢١وهذا لفظه ،وأخرجه النسائي برقم (.)٤٠6

( )١صحيح  /أخرجه أبو داود برقم ( ،)٢٤88وهذا لفظه ،وأخرجه الرمذي برقم (.)٠556
( )٠متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )١٤٤٢واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١٠68

٢١٠٠

شيبة شاب ي اإسام ،ومن استحى من اه استحى اه أن يعذبه.

فاستح اآن من كل فعل تستحي أن تراه غد ًا  ،حيث ا تنفـع امعـذرة :
[آل عمران.]٢٠٠-٢٠6/

واه  حب أساءه احسنى  ،ويثني عى نفسه ها  ،وحب ظهور آثارها ي خلقه.
فهــو كــريم حــب أهــل الكــرم ..حلــيم حــب أهــل احلــم  ..شــكور حــب الشــاكرين ..تــواب حــب

التـ ــوابن ..حيـ ــي حـ ــب أهـ ــل احيـ ــاء :
[هود.]٢٢١/

ومحبتـه سـبحانه أســائه وصـفاته أظهرهــا لعبـاده  ،وأمــرهم بالتعبـد لــه بموجبهـا ومقتضــاها:
[طه. ]8/

وأحــب عبــاده إليــه مــن اتصــف بالصــفات التــي حبهــا ،وأبغضــهم إليــه مــن اتصــف بالصــفات التــي

يبغضها:

[اأعراف.]٢8٠/

 التعبد ه  باسمه احيي:

اعل ــم رم ــك اه أن احي ــاء ش ــعبة م ــن ش ــعب اإي ــان ،والتعب ــد ه بص ــفة احي ــاء م ــن أعظ ــم
الصفات التي حبها اه . 

عن أي هريرة  قال :قال رسول اه ﷺ  « :اإيان بضع وسبعون أو بضـع وسـتون شـعب ًة ،
فأفضلها قول  :ا إله إ َا اه  ،وأدناها إماطة اأذى عن ال َطريق  ،واحيـاء شـعبة مـن اإيـان »

أخرجه مسلم(.) ٢

واحياء خر كله ؛ أنه ا يأي إا بخر.

( )1أخرجه مسلم برقم (.)٠5

٢١٠٤

عن عمران بن احصن  قال  :قال النبي ﷺ  « :احياء ا يأي إ َا بخر» متفق عليه

() ٢

.

وأعظم احياء وأحسنه وأملـه وأوجبـه احيـاء مـن اه  ، ثـم احيـاء مـن امائكـة الكـرام،

ثم احياء من الناس  ،ثم احياء من النفس .

واحيــاء مــن اه يكــون بــإخاص التوحيــد لــه ،وكــال اإيــان بــه ،وإحســان العمــل لــه ،واحــب لــه،

واخــوف منــه ،والترــع واافتقــار إليــه ي ميــع اأحــوال :
[يونس.]٠/

وأشــد النــاس حيــاء مــن اه هــم اأنبيــاء والرســل ؛ لكــال معــرفتهم بــاه وأســائه وصــفاته ،ثــم

أتبـ ـ ـ ــاعهم مـ ـ ـ ــن امـ ـ ـ ــؤمنن :

[امؤمنون.]6١-5٠/

وأش ــد اخل ــق حي ــاء م ــن اه ه ــو نبين ــا حم ــد ﷺ ؛ لك ــال معرفت ــه ب ــاه وأس ــائه وص ــفاته،
ومعرفته بنعمه وإحسانه  ،كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه  ،شاكر ًا لربه  ،مستغفر ًا من ذنبه .
عن أي سعيد اخدري  قال  :كان النبي ﷺ أشدَ حيا ًء من العـذراء ي خـدرها  ،فـإذا رأى

شي ًئا يكرهه عرفناه ي وجهه  .متفق عليه(.) ١

واعل ــم أن اه ي ــراك ويعل ــم بحا ل ــك ي مي ــع اأوق ــات  ،ف ــاحفظ الس ــمع والبر ـ ـ والف ــؤاد

واللسان من ميع امحرمات.

واســتعمل جوارحــك ي طاعــة مــواك  ،واحفــظ الــبطن مــن دخــول امحرمــات ،واحفــظ الفــرج مــن

غش ـ ـ ــيان الف ـ ـ ــواحش :

ﰀ

[اإراء.]٠6/

( )١متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( )6٢٢٠ومسلم برقم (.)٠٠

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )6٢٠١واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)١٠١٠

٢١٠5

ومن علم أن السميع البصر مطلع عليه استحى أن يراه عى معصيته .

فاستح من ربك أا تطيعه ،فض ً
ا عن أن تعصيه با أعطاك وهـو يـراك :
[يونس.]6٢/

فسبحان العليم اخبر الذي اتصف باحياة واحياء ،وخلق احياء ومـ َن بـه عـى مـن شـاء مـن
خلقــه ،فكــل حيــاء ي امائكــة واإنــس واجــن مــن فضــله وخزائنــه:
[احجر. ]١٢/

واعلـم أن احيــاء مــن امائكــة يكـون بااقتــداء هــم ي دوام الــذكر والتسـبيح ،وعــدم إيــذائهم بامعــاي

وامنكــرات ؛ أهــم معنــا يكتبــون وحفظــون:
[اانفطار.]٢١-٢٠/

أما احياء من الناس فيكون باجتناب كل ما يسـوء ويقـبح مـن اأقـوال واأعـال واأخـاق ؛

حياء من اه وامائكة والناس.

فمن رزق ذلك فهو احيي الذي حبه اه  ،ومن حرم ذلك سقط من عن اه.

عــن أي مســعود اأنصــاري  قــال :قــال النبــي ﷺ  « :إ َن مَــا أدرك النَــاس مــن كــام النبـ َـوة

اأوى إذا م تستح فاصنع ما شئت »أخرجه البخاري(.)٢

واحياء مـن الـنفس أن حملهـا عـى طاعـة اه  ،بعـدم اسـتعال نعـم اه ي معصـية اه  ،فمـن م يسـتح

صنع مـا شـاء مـن الفـواحش وامنكـرات والقبـائح ؛ أن احيـاء هـو امـانع مـن فعلهـا:
[ اأنفال.]١١/

واعلــم أن مــن اســتحى مــن اه اســتحى اه منــه  ،ومــن أعــرض عــن اه أعـرض اه عنــه  ،فاعبــد

ربــك كأنــك تــراه  ،فــإن م تكــن تــراه فإنــه يــراك :

( )٢أخرجه البخاري برقم (.)٠٤8٤

٢١٠6

[اأنعام.]٢٠٠-٢٠١/

وعن أي واقد الليثي  أن رسول اه ﷺ بينا هو جـالس ي امسـجد والنـاس معـه إذ أقبـل

ثاثة نفر  ،فأقبل اثنان إى رسول اه ﷺ وذهب واحد  ،قال  :فوقفا عى رسول اه ﷺ فأمـا
احدما فرأى فرجة ي احلقة فجلس فيها  ،وأمـا اآخـر فجلـس خلفهـم  ،وأمـا الثالـث فـأدبر
ذاهب ًا .
فلا فرغ رسول اه ﷺ قال  « :أا أخركم عن النَفر ال َثاثة  ،أ َما أحدهم فـأوى إى اه فـآواه

اه  ،وأ َما اآخر فاستحيا فاستحيا اه منه  ،وأ َما اآخر فأعرض فأعرض اه عنه » متفق عليه(.)٢

اللهم إي ي هذا امقـام اسـتحي منـك مـن التقصـر فـيا كتبـت عنـك يـا مـواي  ،وأسـتغفرك

مــن هــذا العمــل الــذي يغنــي عنــه كتابــك العظــيم ،وأنــت احكــيم الــذي بعثــت اهمــة لكتابتــه ،
وســقت اليــد لتحريــره .فلــك احمــد عــى مــا قــدَ رت ،وأســتغفرك وأتــوب إليــك مــا عملــت،
فلست أنشد إا رضاك فاغفر ي ولوالدي وامسلمن كافة يا واسع امغفرة والرمة .
[اأعراف.]١٠/

[اأحقاف.]٢5/

« ال َلهـ َـم صـ ِـل عــى ح َمــد وعــى آل ح َمــد كــا ص ـ َليت عــى إبــراهيم وعــى آل إبــراهيم إ َنــك ميــد
جيــد  ،ال َلهـ َـم بــارك عــى ح َمــد وعــى آل ح َمــد كــا باركــت عــى إبــراهيم وعــى آل إبــراهيم إ َنــك

ميد جيد » متفق عليه(.)١

اللهم لك احمد كله  ،ومنك الفضل كله  ،وبيدك اأمر كله  ،اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ،

وما أررنا وما أعلنا  ،أنت امقدم  ،وأنت امؤخر  ،ا إله إا أنت  ،نستغفرك ونتوب

إليك .

( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)66واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١٢٠6
( )١متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)٠٠٠٠واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٤٠6

٢١٠٠

اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك  ،وبعفوك من عقوبتك  ،وبك منك ا نحِ ثناء

عليك  ،أنت كا أثنيت عى نفسك .

امقطع  58011الستر

عن يعى  أن رسول اه ﷺ رأى رجـ ً
ا يغتسـل بـالراز بـا إزار ،فصـعد امنـر  ،فحمـد اه وأثنـى

الســر  ،فــإذا اغتســل أحــدكم فليســتر »
عليــه  ،ثــم قــال ﷺ  « :إ َن اه عـ َـز وجـ َـل حيــي س ـتِر  ،حــب احيــاء و َ

أخرجه أبو داود والنسائي (.) ٢

وعن أي هريـرة  عـن النبـي ﷺ قـال  « :ا يسـر اه عـى عبـد ي الـدنيا إ َا سـره اه يـوم القيامـة »

أخرجه مسلم (.) ١

اه  هو الستر احق الذي يسر الكثر من عورات عباده ،وا يفضحهم ي امشاهد.

وهو سبحانه احيي الستر  ،الذي يسر عـى عبـاده كثـر ًا مـن العيـوب والقبـائح  ،وا يفضـحهم

وهــو قــادر ؛ لعلهــم يتوبــون إليــه :
[امائدة.]٠٤/

فسبحان الستر الذي يسر الـذنوب ،الكـريم الـرحيم الـذي سـرها  ،ودعـا أهلهـا لاسـتغفار

منهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال :

[النساء.]٢٢٠/

( )٢صحيح  /أخرجه أبو داود برقم ( ،)٤٠٢١وهذا لفظه ،وأخرجه النسائي برقم (.)٤٠6
( )١أخرجه مسلم برقم (.)١59٠

٢١٠8

وهـ ــو سـ ــبحانه السـ ــتر العلـ ــيم بكـ ــل يء  ،الـ ــذي يسـ ــر سـ ــوآت عبـ ــاده  ،وا يفضـ ــحهم وا

خ ــزهم ،وا يظه ــر ل لن ــاس م ــا يش ــينهم ؛ لعله ــم يتوب ــون إلي ــه م ــن س ــيئات الني ــات واأق ــوال
واأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال:

[البقرة.]١٠5/

فسبحان املك احق الذي يكرم عباده بجميع النعم ،ويسـرهم إذا أذنبـوا ،ويسـتحي مـن هتـك سـر

العاي وفضيحته ،وإنـزال عقوبتـه بـه ،ويقـيض لـه مـن أسـباب السـر مـا يشـكر بـه ربـه ،ويوفقـه للنـدم
والتوبــة ،ويعفــو عنــه ،ويغفــر لــه:
[الشورى.]١5/

وهــو ســبحانه الســتر الــذي حــب الســر عــى عبــاده ،وحــب مــن عبــاده الســر عــى أنفســهم  ،وعــى

غرهم إذا زل.

عــن أي هريــرة  قــال  :قــال رســول اه ﷺ قــال « :مــن ســر مســل ًا ســره اه ي الــدنيا واآخــرة »

أخرجه مسلم (.) ٢

وق ــد ر َغ ــب اه عب ــاده ي الس ــر  ،وح ــذرهم م ــن امج ــاهرة وامف ــاخرة بامع ــاي  ،وم ــن أبغ ــض
الناس إليه من بات عاصي ًا ه واه يسره  ،ثم يصبح فيكشف سر اه عليه .

عن أي هريرة  قال  :قال رسول اه ﷺ  « :كـل أ َمتـي مع ً
ـاى إ َا امجـاهرين  ،وإ َن مـن امجـاهرة
الرجــل بال َليــل عمـ ًـا ثـ َـم يصــبح وقــد ســره اه عليــه  ،فيقــول  :يــا فــان عملــت البارحــة كــذا
أن يعمــل َ

وكذا  ،وقد بات يسره ربه ويصبح يكشف سر اه عنه » متفق عليه (.) ١

 التعبد ه  باسمه الستر:

اعلم وفقك اه ما حبه ويرضـاه أن مقصـود اه مـن عبـاده ي هـذه الـدنيا عبادتـه بموجـب أسـائه
وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفاته :

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١59٠

( )١متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( )6٠69واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١99٠

٢١٠9

[اأعراف.]٢8٠/

وإذا علمـت أن اه حلــيم سـتِر حــب السـر  ،ويــأمر بالســر  ،فاسـر عــى نفسـك وعــى غــرك
كل معصية بن العبد وربه  ،يسر اه عليك ي الدنيا واآخرة.

واعلــم أن امجــاهرة بامعصــية أمــام اه والنــاس ذنــب عظــيم أعظــم مــن امعصــية ؛ مــا فيــه مــن

ااس ــتخفاف بح ــق اه ورس ــوله وص ــاحي ام ــؤمنن  ،وفي ــه رب م ــن العن ــاد  ،وااس ــتخفاف

بــأوامر اه عــى بســاط ملكــه  ،وبــن خلقــه :

[فاطر.]8/

وي السر بامعاي السامة من الفضيحة  ،والذلة بن الناس  ،والسامة من إقامة احد أو التعزير عليه

 ،وامتثــال أمــر الــذي يعلــم الر ـ وأخفــى :
[هود.]٢٢١/

فـإن كانـت امعصــية بـن العبــد وربـه فهـو أكــرم اأكـرمن ،ورمتــه سـبقت غضـبه ،والعفــو أحـب إليــه

مــن العقوبــة  ،ومــن ســره اه ي الــدنيا م يفضــحه ي اآخــرة :
[آل عمران.]٠٠/

فاسر نفسك تسلم  ،واستغفر ربك يغفر لك  ،فإنه ما سرك إا ليغفر لك .

فبــادر بالتوبــة إليــه ،فإنــه غفــور يغفــر الــذنوب ميع ـ ًا  ،شــكور يبــدل الســيئات باحســنات  ،ثــم
يض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعفها:

[النساء.]٢٢٠/

وعن عبـد اه بـن عمـر ري اه عـنها قـال  :سـمعت رسـول اه ﷺ يقـول  « :يـدنى امـؤمن يـوم
القيامة من ر ِبه ع َز وج َل ح َتـى يضـع عليـه كنفـه  ،فيق ِـرره بذنوبـه  ،فيقـول  :هـل تعـرف ؟ فيقـول  :أي

ر ِب أعــرف  ،قــال  :فــإ ِي قــد ســرها عليــك ي الــدنيا  ،وإ ِي أغفرهــا لــك اليــوم  ،فيعطــى صــحيفة

٢١8٠

حسناته » متفق عليه(.)٢

واجتنب الذنوب كلها  ،ما ظهر منها وما بطن  ،وإذا قارفت شيئ ًا منها فاسـتر بسـر اه  ،وتـب

إى اه منه ـ ـ ــا :

[

امائدة . ] ٠9 /

ولنــب ميــع أبــواب الرذائــل ،واحــذر دروب الفســاد والضــال:
[اأنعام.]68/

واسأل ربك احفيظ أن حفـظ عورتـك ،ويصـون عرضـك ،ويـؤ ِم ن روعتـك  ،وأن يسـر
عيوبك ي الدنيا واآخرة.

واســر عــى عبــاد اه  ،ولنــب هتــك أســتارهم  ،وا تتبــع عــوراهم  ،فـ ّ
ـإن مــن تـت ـ َبع عــوراهم

تـتـ َبع اه عورته  ،ومن يـتبع اه عورته يفضحه ي بيته .

فاسر رمك اه عى كل مسلم ومسلمة يسرك اه  ،ويسر عليك ي الدنيا واآخرة.
عــن عبــد اه بــن عمــر ري اه عــنها قــال  :قــال رســول اه ﷺ قــال « :مــن ســر مســل ًا ســره

اه يوم القيامة » متفق عليه(.) ١

وجاهــد نفســك عــى البعــد مــن ميــع الــذنوب ومفارقتهــا ،وإذا أممــت بيــء منهــا فاســر

نفسك ،وبادر إى التوبة منها ،وأتبعها باحسنة محها.

عــن ابــن مســعود  قــال  :إن رجـ ً
ا أصــاب مــن امــرأة قبلــة  ،فــأتى النبــي ﷺ فــأخره  ،فــأنزل اه

:

رسول اه  ،أي هذا ؟ قال  « :لـجميع أ َمتي ك ِلهم » متفق عليه(.) ٠

الرجــل  :يــا
 ،فقــال َ
[

( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ، )٤685ومسلم برقم ( )١٠68واللفظ له.

( )١متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ، )١٤٤١ومسلم برقم ( . ) ١58٠

( )٠متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( )5١6واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١٠6٠

٢١8٢

آل

عمران .]٢٤٠/
[ إبراهيم.]٤٢/
[اإراء
.]8٠/

«ال َله َم أنـت ر ِي  ،ا إلـه إ َا أنـت  ،خلقتنـي وأنـا عبـدك  ،وأنـا عـى عهـدك ووعـدك مـا اسـتطعت  ،أعـوذ
ي  ،وأبوء لـك بـذنبي  ،فـاغفر ي فإ َنـه ا يغفـر الـذنوب إ َا
بك من ِ
ر ما صنعت  ،أبوء لك بنعمتك ع َ

أنت» أخرجه البخاري(. ) ٢

اللهم يا خبر ًا بفقري وفاقتي  ،يا علي ً
ا بري ومسكنتي  ،يا من بيده ناصيتي  ،أسألك أن تـوفر

حظي من كل خر تنزله  ،ومن كـل رزق تبسـطه  ،ومـن كـل ذنـب تغفـره  ،ومـن كـل خطـأ تسـره ،

يا أرحم الرامن .

اللهم اسر عوراتنا  ،وآمن روعاتنا  ،واختم بالصاحات أعالنا  ،يا ذا اجال واإكرام .

امقدم  ..امؤخر

ع ــن أي موس ــى  ع ــن النب ــي ﷺ أن ــه ك ــان ي ــدعو ه ــذا ال ــدعاء  « :ر ِب اغف ــر ي خطيئت ــي ،
وجهي وإراي ي أمري ك ِله  ،وما أنت أعلم به منِي  ،ال َله َم اغفر ي خطايـاي  ،وعمـدي ،
وجهـي  ،وهـزي وكـل ذلـك عنـدي  ،ال َله َـم اغفـر ي مـا قـدَ مت  ،ومـا أ َخـرت  ،ومـا أررت ،
وما أعلنت  ،أنت امقدِ م  ،وأنت امؤ ِخر  ،وأنت عى ك ِل يء قدير » متفق عليه(.)١

( )٢أخرجه البخاري برقم (.)6٠٠6

( )١متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )6٠98واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١٠٢9

٢١8١

وعن ابن عباس ري اه عنها قال  :كان النبي ﷺ إذا قام من الليل يتهجد قال  « :ال َله َم لك

الســموات واأرض
الســموات واأرض ومــن فــيه َن  ،ولــك احمــد لــك ملــك َ
احمــد أنــت ق ـ ِيم َ
الســموات واأرض  ،ولــك احمــد أنــت احــق  ،ووعــدك
ومــن فــيه َن  ،ولــك احمــد أنــت نــور َ

احق  ،ولقاؤك حق  ،وقولك حق  ،واجنَة حق ،والنَار حق  ،والنَبيون حق  ،وح َمد ص َ
ى اه
الساعة حق.
عليه وس َلم حق  ،و َ

ال َله َم لك أسلمت  ،وبك آمنت  ،وعليك توكَلت  ،وإليـك أ ن ـبت  ،وبـك خاصـمت وإليـك حاكمـت
 ،فاغفر ي ما قدَ مت وما أ َخرت  ،ومـا أررت ومـا أعلنـت  ،أنـت امقـدِ م وأنـت امـؤ ِخر  ،ا إلـه إ َا

أنت » متفق عليه (.)٢

اه  هو املك احق الذي له املك واملكوت ..يفعـل مـا يشـاء  ..وحكـم بـا يشـاء ..
ويقدم من يشاء  ..ويؤخر من يشاء  ..ويعطي من يشاء  ..ويمنع من يشاء  ..ويعـز مـن يشـاء

 ..ويــذل مــن يشــاء :

[آل عمران.]١6/

وهو سبحانه امقدم الذي يرفع أولياءه امؤمنن إى عواي الرتب وامنازل  ،امـؤخر الـذي

يؤخر من كفر به وعصاه عن تلك الرتب وامنازل .
وهو العليم بمن يصـلح هـذا ،ومـن يصـلح هـذا:
[امجادلة.]٢٢/

وه ــو س ــبحانه امل ــك الق ــادر ع ــى ك ــل يء ،العل ــيم بك ــل يء ،ال ــذي يمل ــك التق ــديم

والتــأخر وحــده ا ريــك لــه ،والتقــديم والتــأخر وصــفان ه  يــدان عــى كــال قدرتــه،

وكال مشيئته ،وكال حكمته  ،وكال علمه  ،وكال عدله .

فســبحان امقــدم الــذي يقــدِ م اأشــياء ويضــعها ي مواضــعها ،امــؤخر الــذي يــؤخر اأشــياء ويضــعها

ي مواضــعها ،وك ــل ذل ــك بعلمــه وإرادت ــه وحكمت ــه :

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٢٢١٠واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٠69
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[فاطر.]٢٠/

قدَ م امقادير قبل أن خلق اخائق  ،وقدَ م مـن أحـب مـن أوليائـه بفضـله ،ورفـع اخلـق بعضـهم
فـ ـ ــوق بعـ ـ ــض بحكمتـ ـ ــه :

[القمر.]5٠-٤9/

وأخر سبحانه اليء عن حن توقعه ؛ لعلمه با ي عواقبه من احكمة ،وأخر من شاء من

عب ــاده بعدل ــه  ،ا مق ــدم م ــا أخ ــر ،وا م ــؤخر م ــا ق ــدم ،وه ــو احك ــيم العل ــيم :
[ البقرة.]١٢6/

وهو سبحانه امقدم وامؤخر بأمره الكوي وأمره الرعي.
فتقديمه الكوي كتقديم بعض امخلوقات عى بعض ي الوجـود ،وتـأخر بعضـها عـن بعـض

كالليـل والنهـار ،وامواليـد والـثار ،والترـيف والتـدبر ي الكــون:

[اأعراف.]5٤/

فكل خلوق له وقـت  ،ولـه مكـان  ،ولـه حجـم  ،ولـه مسـار ا يتعـداه فيسـبق غـره  ،وا يزامـه
فيعطـ ـ ــل حكمتـ ـ ــه :

[يس.]٤٠ -٠٠/

فســبحان املــك احــق الــذي يمل ـ ك أنــواع التقــديم والتــأخر ي اخلــق والتقــدير:
[الروم.]٤٠/

وفضــل بعــض اأنبيــاء عــى
فضــل اأنبيــاء والرســل عــى اخلــق َ ،
وتقديمــه وتــأخره الرــعي كــا َ
٢١8٤

وفضـل بعـض امـؤمنن عـى بعـض  ،وقـدَ مهم ي العلـم ،
وفضل بعض العباد عى بعض َ ،
بعض َ ،
وأخــر مــن َ
واإيــان  ،واأعــال  ،واأخــاق بفضــله َ ،
أخــر مــنهم بحكمتــه وعدلــه :
[ آل عمران.]٢6٠-٢6١/

فســبحان مــن يقــدم مــن يشــاء مــن خلقــه إى رمتــه بتوفيقــه وفضــله ،ويــؤخر مــن يشــاء عــن

ذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك بعدل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه:

[احر.]١١/

فضل سبحانه بعض العبادات عى بعـض كتقـديم الفـرض عـى النفـل ،وتقـديم حـق اه
وكا َ
عى حق غره  ،وتقديم الوضوء عى التيمم.

فضــل بعــض اأيــام عــى بعــض  ،وبعــض الليــاي عــى بعــض  ،وبعــض الشــهور عــى
وكــا َ
بعض ،وبعض اأوقات عى بعض ،وبعض اأماكن عى بعض.

هو سبحانه امقدم وامؤخر ما شاء من الرايا ي الزمان وامكـان والرتبـة  ،والقـرب والبعـد

 ،واحب والـبغض  ،والقـوة والضـعف :

[ لقان.]٢٢-٢٠/

فســبحان املــك احــق الــذي جــري أمــره ي ملكــه حســب إرادتــه ومشــيئته وحكمتــه  ،الــذي ا

يعج ـ ـ ـ ــزه يء ي اأرض وا ي الس ـ ـ ـ ــاء:

 التعبد ه  باسمه امقدم وامؤخر:

[يس.]8٠ -8١/

اعلم ختم اه لنا ولك بخر أن اه اصطفى آدم ﷺ وذريته عى من سواهم .

فقــد خلــق آدم ﷺ بيــده  ،ونفــخ فيــه مــن روحــه  ،وأســجد لــه مائكتــه  ،وعلمــه اأســاء كلهــا  ،وجعلــه
وذريتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خلفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اأرض:

[اإراء.]٠٠/

٢١85

وفضــل هــذه اأمــة عــى مــا ســبقها مــن اأمــم بعبادتــه والــدعوة إليــه إى يــوم القيامــة ،وجعــل مــا
َ

سبقهم من اأمم تـذكرة وعـرة هـم:

[آل عمران.]٢٢٠/

وق ــدَ مهم ي امق ــام والث ــواب ،وخ ــتم ه ــم اأم ــم ،فه ــم اآخ ــرون ي ال ــدنيا  ،الس ــابقون ي ــوم
القيامة ي دخول اجنة.

عــن أي هريــرة  عــن النبــي ﷺ قــال «:نحــن اآخــرون اأ َولــون يــوم القيامــة ،ونحــن أ َول مــن

يدخل اجنَة » متفق عليه (.)٢

واعلـ ــم أن اه خـ ــص هـ ــذه اأمـ ــة بأحسـ ــن ديـ ــن وأكملـ ــه فقـ ــال:
[امائدة.]٠/

ورفهـ ــم بأحسـ ــن عمـ ــل  ،وأرف وظيفـ ــة  ،وهـ ــي الـ ــدعوة إى اه  ،وظيفـ ــة اأنبيـ ــاء
ور َغـ ــبهم َ

والرس ــل فق ــال :
[فصلت.]٠٠/

وجــزاهم عــى الــدعوة إى التوحيــد والعمــل بالتوحيــد بأحســن اجــزاء فقــال :
[يونس.]١6/

فلله احمد وامنة أن جعلنا من خر أمة أخرجت للناس  ،وهـدانا إى اإيـان  ،ووفقنـا لطاعتـه
وعبادتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه:

[احج.]٠8/

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )8٠6ومسلم برقم ( )855واللفظ له.
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واعلم رمك اه أن اه  هو امقدم وامؤخر ،واأمور كلها بيده.

فمن كتب اه له عز ًا ورفعة وتقدي ً
ا فلن يسـتطيع أحـد حرمانـه مـن ذلـك:
[فاطر.]١/

ومن كتب اه له ذاً وخذان ًا وتأخر ًا م يستطع أحـد عونـه للخـاص مـن ذلـك:
[الكهف.]٢٠/

فاأمر كله ه من قبل ومن بعد ،والعبد ليس إليه يء من أمـر سـعادته أو شـقاوته ،أو خفضـه

أو رفعه ،أو تقدمه أو تأخره ،أو نره أو خذانه:
[اأعراف.]5٤/

إن اهتــدى اإنســان فبهدايــة اه إيــاه ،وإن ضــل فبرــفه عــن اهــدى ل َـم ــا انرــف عنــه:
[يونس.]١5/

ومـ ـ ـ ــن زاغ عـ ـ ـ ــن احـ ـ ـ ــق رفـ ـ ـ ــه اه عنـ ـ ـ ــه:
[ الصف .] 5 /

فــالقلوب كلهــا بيــد اه يرــفها كيــف يشــاء ،ا يمتنــع عليــه يء منهــا ،مــن شــاء أقامــه بفضــله،

ومــن شــاء أزاغــه بعدلــه ،وهــو أعلــم بمــن يصــلح هــذا أو هــذا ؛ أنــه املــك احــق الــذي أقــام
احجــة بــإنزال كتبــه ،وإرســال رســله ،وبيــان احــق مــن الباطــل :

[اأنعام.]٢٢٢/

وبعد ذلك من شاء هـداه إى احـق  ،ووفقـه إليـه بفضـله  ،ومـن شـاء أضـله بعـد قيـام احجـة

علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

بعدل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه:

[يونس.]9٠-96/

والعبــد مــع هــذا مــأمور مــن ربــه ببــذل جهــده ،وســلوك امســالك الصــاحة التــي يعــرف هــا مــواه مــن

النظــر والتفكــر ي ملكــوت الســموات واأرض ،ومعرفــة اه بأســائه وصــفاته وأفعالــه وغــر ذلــك
٢١8٠

مــا يكــون بــه تقدّ مــه  ،ونيــل حا ّبــه ورضــاه  ،والبعــد عــن امســالك الســيئة التــي يكــون هــا تــأخره ،
والوقــوع ي س ــخط اه:
[يونس.]٢٠٢/

وقــد بـ َـن اه  ســبل رضــاه  ،وبـ َـن ســبل ســخطه  ،ودعــا عبــاده إى التقــدم إى ســبل رضــاه،
وه ــاهم ع ــن الت ــأخر عنه ــا بس ــلوك س ــبل س ــخطه  ،ث ــم ق ــال:

[امدثر.]٠٠/

واأمـور كلهـا بيـد اه وحــده ا ريـك لـه  ،وهــو الكـريم الـذي ب َـن احــق مـن الباطـل ،ور َغــب

ي احــق  ،وحــذر مــن الباطــل:
[اإنسان.]٠٢ -١9/

فسبحان الرب الكريم الرحيم بعباده  ،امقدم من أطاعه  ،امؤخر مـن عصـاه  « :أنـت امقـدِ م
وأنت امؤ ِخر ا إله إ َا أنت » أخرجه مسلم (.)٢

فاس ــأل رب ــك الك ــريم أن يغف ــر ذنوب ــك كله ــا  :الرـ ـ والعاني ــة  ،واخط ــأ والعم ــد  ،وامتق ــدم

وامت ـ ـ ــأخر :

[امائدة.]٠9/

فالذنوب توبق العبد وتـؤخره  ،وغفـران اه لـه يرفعـه ويقدمـه:
[ طه .] ٠5 -٠٤ /

فعليــك بعبــادة ربــك بكــال احــب والتعظــيم لــه  ،وكــال الــذل بــن يديــه  ،والطمــع فــيا عنــده ،
وحسن اللجوء إليه  ،وصدق التوكل عليـه  ،وعـدم اليـأس مـن روحـه  ،وعـدم اأمـن مـن مكـره :
[التغابن.]٢٠/

وأخ ــر م ــا َ
وق ــدِ م م ــا ق ــدَ م اه ورس ــوله م ــن اأق ــوال واأع ــال واأخ ــاقِ ،
أخ ــراه ورس ــوله ،
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )٠٠٢
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وأح ـ ــب م ـ ــا أح ـ ــب اه ورس ـ ــوله ،وأبغ ـ ــض م ـ ــا أبغ ـ ــض اه ورس ـ ــوله :

[اأنفال.]١5-١٤/

واعلــم أن اه يــراك حــن تتقــدم إليــه  ،ويــراك حــن تتــأخر عنــه  ،فقــدِ م لنفســك مــا يرــك أن تــراه

يوم العرض عليه:

[احجر.]١٤/

واســأل مــن بيــده مفــاتيح اخــرات كلهــا أن هــديك إى مــا حبــه ويرضــاه ،واطلــب مــن فــتح

أبوابــه للــراغبن والتــائبن أن يعينــك عــى ذكــره  ،وشــكره  ،وحســن عبادتــه ،وأن يتــوب عليــك
مــا ق ــدمت وم ــا أخ ــرت ،فإنــه ح ــي قي ــوم جي ــب مــن دع ــاه ،وا خي ــب م ــن رج ــاه:
[البقرة.]٢86/
[آل عمران.]8 /
[آل
عمران.]٢٤٠/

[البقرة.]٢١8 -٢١٠/

[اأحقاف.]٢5/

« ال َله َم اغـفر لـي خطيئتي وجهي  ،وإراي ي أمري  ،وما أنت أعلم به منِي  ،ال َله َم اغفر ي
جدِ ي وهزي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي  ،ال َله َم اغفر ي ما قدَ مت وما أ َخرت  ،وما
أررت وما أعلنت  ،وما أنت

أعلم به منِي  ،أنت امقدِ م وأنت امؤ ِخر  ،وأنت عى ك ِل يء قدير » متفق عليه(.)٢
( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري رقم ( ،)6٠98ومسلم برقم ( )١٠٢9واللفظ له.
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« ال َله َم أصلح ي ديني ا َلذي هو عصمة أمري  ،وأصلح ي دنياي ا َلتي فيها معاي  ،وأصلح ي
آخري ا َلتي فيها معادي  ،واجعل احياة زياد ًة ي ي ك ِل خر  ،واجعل اموت راح ًة ي من ك ِل

ر » أخرجه مسلم(.)١

« ال َله َم إ ِي ظلمت نفي ظل ًا كث ًرا  ،وا يغفر الذنوب إ َا أنت  ،فاغفر ي مغفر ًة من عندك ،

الرحيم » متفق عليه(.)٠
وارمني إنَك أنت الغفور َ

« ال َله َم أنت ر ِي  ،ا إله إ َا أنت  ،خلقتني وأنا عبدك  ،وأنا عى عهدك ووعدك ما استطعت  ،أعوذ
ي  ،وأبوء لـك بـذنبي فـاغفر ي فإ َنـه ا يغفـر الـذنوب إ َا
بك من ِ
ر ما صنعت  ،أبوء لك بنعمتك ع َ

أنت» أخرجه البخاري(.)٤

امستعان
[اأنبياء.]٢٢١/

قال اه تعاى:

اه  هو املك القادر  ،امستعان الذي يعـن كـل أحـد ،وا يطلـب العـون مـن أحـد ،الغنـي عـن
امعــن والظهــر والرــيك والــوزير وكــل أحــد:
[يونس.]68/

وهو سبحانه امستعان وحده ا ريك له ،فكل عبد يطلب منـه العـون عـى فعـل الطاعـات ،
واجتناب امعاي ،وجلب امنافع ،ودفع امضار.

فللـه احمــد عـى نعمــه وفضـله ورمتــه بعبــاده:

[الفاحة. ]5–١/

وهو سبحانه احي القيوم  ،امستعان الذي ميع أهل الساء واأرض حتاجون إى ااستعانة
به ،بل ا قيام وا حياة وا بقاء وا وجود هم إا به:
( )١أخرجه مسلم برقم (.)١٠١٠

( )٠متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ،)8٠٤ومسلم برقم ( )١٠٠5واللفظ له .

( )٤أخرجه البخاري برقم ( .)6٠٠6

٢١9٠

[الزمر. ]6٠–6١/

فســبحان املــك القــادر عــى كــل يء ،الغنــي الــذي يملــك كــل يء ،امســتعان وحــده ا
ريك لـه  ،واخلـق كلهـم فقـراء إليـه  ،عبيـد لديـه  ،ا تتحـرك ذرة وا تسـكن إا بإذنـه وعلمـه
وعونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه:
[ اأنعام . ] ٢٠١ /

واعلم رمك اه أن امستعان هو اه وحده ا ريك له.

فأهل الطاعة يستعينون به عى فعل الطاعات ،وتـرك امعـاي ،فـدأهم دائـ ً
ا:
[ الفاحة . ] 5 /

أما أهل امعصية  ،فحن ترك العاي سؤال العون من اه عى طاعتـه ،وأعـرض عـن طاعتـه
إى معصيته ،أعانه عى معصيته  ،فتوجه إليها بعونه  ،وحرمه سبحانه العون عى الطاعة فلم
[ الصف . ] 5 /
يتوجه إليها:
رفون ي حركاهم وسكناهم بقدرة اه وعونه ومشيئته .
فاخلق كلهم م َ

رــفون ي طاعـاهم ومعاصـيهم بقــدرة اه وعونـه ،إمـا بجنــود امائكـة اهاديــة ،
واإنـس واجـن م َ
أو بجنــود الشــياطن امضــلة  ،فــا طاعــة وا معصــية إا بــإذن اه وعونــه ،وا حــول عــن معصــية
اه إا بعصمة اه ،وا قوة عى طاعة اه إا بتوفيق اه وعونه وحده ا ريك له.
فاللهم أعنا عى ذكرك  ،وشكرك  ،وحسن عبادتك  ،ولزوم طاعتك  ،واجتناب
معصيتك  ،والفقه ي دينك :
[اإنسان.]٠٢-١9/

واعلم أن ااستعانة باه تقوم عى أصلن:

أحدما :الثقة باه وحده  ..الثاي :ااعتاد عليه وحده.

فاإنســان قــد يثــق بغــره  ،ولكنــه ا يعتمــد عليــه ي أمــوره ؛ اســتغنائه عنــه ،وقــد يعتمــد عليــه مــع
٢١9٢

عدم ثقته به ؛ حاجته إليه.

واه  لــه اأســاء احســنى  ،والصــفات العــى ،بيــده كــل يء  ،وهــو امســتعان ي كــل
يء  ،والعبـ ــد لـ ــيس بيـ ــده يء  ،وهـ ــو حتـ ــاج إى عـ ــون ربـ ــه ي كـ ــل يء:

[ هود . ] ٢١٠ /

فســبحان املــك القــادر عــى كــل يء ،الــذي لــيس لــه ريــك ي املــك ،وا ي اخلــق ،وا ي
اأم ــر ،وا ي اأس ــاء ،وا ي الص ــفات:
[ مريم . ] 65 /

 التعبد ه  باسمه امستعان:

اعلــم وفقــك اه ل ــا حبــه ويرضــاه أن اه هــو امســتعان وحــده ا ريــك لــه  ،وأن ااســتعانة
ه ــي طل ــب العـ ـون م ــن اه  ،واإنس ــان ض ــعيف ع ــاجز  ،حت ــاج إى ااس ــتعانة ب ــاه ي فع ــل
امأمورات  ،وترك امحظورات ،والصر عى اابتاءات :
[ النحل . ] ٢١٠ /

فمن استعان باه أعانه اه ،ومن ترك ااستعانة باه  ،واستعان بغره وكله إى من استعان به،
فصار خذواً من جهة من استعان به.

واعلم أن من استعان باه فهو امحمود امنصور ،ومن استعان بغراه فيا ا يقـدر عليـه إا
[ اإراء. ] ١١/
اه فهوامذموم امخذول:
واه ســبحانه هــو امســتعان  ،وعليــه الــتكان  ،وا حــول وا قــوة إا بــه:
[ النمل . ] ٠9 /

وقــد ذكــر اه  ااســتعانة بعــد العبــادة مــع دخوهــا فيهــا ؛ احتيــاج العبــد ي ميــع أمــوره وأحوالــه
وأعال ــه وعبادات ــه إى ااس ــتعانة ب ــاه ال ــرمن امس ــتعان ك ــا ق ــال س ــبحانه:
[الفاحة.]5/

وقلــب اإنســان يعــرض لــه مرضــان عظــيان مــا  :الريــاء والكــر  ،وإذا م يتــداركها العبــد
تراميا به إى التلف،فدواء مرض الرياء بـ (إياك نعبد) ..ودواء مرض الكر بـ ( إياك نستعن ).
٢١9١

وإذا عــوي اإنســان مــن مــرض الريــاء ب ـ (إيــاك نعبــد )  ،وعــوي مــن مــرض الكــر والعجــب ب ـ ـ
(إياك نستعن) ،وعوي من مـرض اجهـل والضـال ب ـ (اهـدنا الرـاط امسـتقيم) فقـد عـوي
من أمراضه وأسقامه كلها ،ورفل ي أثواب العافية ،ومت عليه النعمة.

وكان من امنعم عليهم الـذين عرفـوا احـق واتبعـوه ،غـر امغضـوب علـيهم الـذين هـم أهـل فسـاد
القصد كاليهود الذين عرفوا احق واستكروا عنه.

وغر الضالن الذين هم أهل فساد العلم كالنصارى الذين جهلوا احق وم يعرفوه ،فهم يعمهون
ي الضال كا قال سبحانه:
[ الفاحة . ] ٠ – ١ /

وااستعانة جزء من العبادة  ،والعبادة حق اه الذي أوجبه عى عباده.

وكلـا كـان العبـد بـاه وأسـائه وصـفاته أعــرف كانـت عبوديتـه أتـم ،وكانـت اإعانـة لـه مــن اه
أعظم:

والناس ي العبادة وااستعانة أربعة أقسام :

[ احج.]٤٢ – ٤٠/

اأول :أهل العبادة ه ،وااستعانة باه عليها.

وهؤاء ّ
أجل اأقسام وأفضلهم ،وي مقدمتهم اأنبياء والرسل.

الثاي:أهل اإعراض عن العبادة وااستعانة باه ،وهؤاء هم ر الرية.
الثالث :من له نوع عبادة با استعانة  ،أو باستعانة ناقصة.

فهــؤاء هــم نصــيب مــن التوفيــق والعــون بحســب اســتعانتهم بــاه ،وهــم نصــيب مــن اخــذان
وامهانة بحسب قلة استعانتهم باه.

الرابع :الذين يشـهدون تفـرد اه بـالنفع والرـ ،وأن مـا شـاء كـان  ،ومـا م يشـأ ا يكـون،
وم ي ــدوروا م ــع م ــا حب ــه اه ويرض ــاه  ،ومـ ــع ذل ــك توكل ــوا علي ــه واس ــتعانوا ب ــه عـ ــى
حظوظهم وشهواهم.
٢١9٠

فهؤاء ا عاقبة هم ،وما أعطوه مـن جـنس املـك وامـال ا يـدل عـى اإسـام  ،فضـ ً
ا عـن
الواية والقرب من اه . 

فاســتعن بــاه ي ميــع أمــورك يعينــك  ،وأعــن كــل حتــاج تقــدر عــى نفعــه  ،وع ِلــم اجاهــل،
واه ــد الض ــال ،وارح ــم امس ــكن تك ــن ربانيـ ـ ًا:
[ آل عمران. ]٠9/

[ البقرة . ] ١5٠ /

« ال َله َم أعنِي عى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» أخرجه البخاري ي اأدب امفرد وأبو داود(.)٢
اللهم آت نفوسنا تقواها  ،وزكها أنت خر من زكاها  ،أنت وليها ومواها.

الله ــم ا هـ ــدي إى اح ــق إا أنـ ــت  ،وا يع ــن عـ ــى اح ــق سـ ــواك  ،وأن ــت امسـ ــتعان  ،وعليـ ــك
التكان  ،وا حـول وا قـوة لنـا إا بـك  ،أعنـا عـى فعـل اخـرات كلهـا  ،وتـرك امنكـرات كلهـا  ،يـا
أرحم الرامن.

التــواب

قال اه تعاى:

[البقرة.]٠٠/

اه  هــو التــواب الــذي يتــوب عــى مــن يشــاء مــن عبــاده  ,ويقبــل توبتــه ،الكــريم الــذي كلــا
تكــررت توبــة العبــد تكــرر منــه القبــول هــا:

[ التوبة . ] ٢٠٤ /

وهو سبحانه التواب الرحيم بعباده ،الذي ير هم أسباب التوبة مـرة بعـد أخـرى ،بـا يظهـر هـم مـن

آياته  ،حتـى إذا عرفـوا غوائـل الـذنوب  ،استشـعروا اخـوف مـن اجبـار  ،فرجعـوا إليـه بالتوبـة  ،فرجـع
إلــيهم فضــل اه التــواب بــالقبول:
[ امائدة .] ٠9 /

وهو سبحانه التواب عى من تاب إليه من عباده امذنبن  ،التارك جازاته بعد توبته بـا سـلف
( )1صحيح  /أخرجه البخاري ي اأدب امفرد برقم ( )٠٠٢وأخرجه أبو داود برقم (. )٢5١١

٢١9٤

من ذنبه.
وهـو سـبحانه التـواب الــذي مـن رأفتـه ورمتــه مـ ّن عـى مــن شـاء مـن عبــاده بالتوبـة  ،وحببهـا إليــه ،

وقبله ــا من ــه ،وت ــاب علي ــه قب ــل أن يت ــوب:
[ التوبة . ] ٢٢8 /

فسبحان الرب التواب الرحيم  ،الذي يير لعباده أسباب التوبة ،ويتوب عليهم قبل أن

يتوبوا  ،فضاً منه ورمـة:
[ البقرة . ] ٠٠ /

واعلم أن اه سمى نفسه توابـ ًا ؛ أنـه خـالق التوبـة ي قلـوب عبـاده ،والـذي ي ّرـ هـم أسـباها،
والراجع هم من الطريق الذي يكرهه  ،إى الطريق الذي يرضيه.

ومـا كانـت امعـاي متكــررة مـن العبـاد جــاء بصـيغة ت ّـواب ليقابــل اخطايـا الكثـرة  ،والــذنوب

العظيمة  ،بالتوبة الواسعة الدائمة.

ـالتواب مبالغــة ؛ لكثــرة مــن يت ـوب عليــه مــن العبــاد ي مشــارق اأرض
فســبحان مــن وصــف نفســه بـ َ
ومغارها ،ولتكـرر ذلـك مـن الشـخص الواحـد ،وتنـوع الـذنوب وتكرارهـا واختافهـا:
[ النور .] ٢٠ /

وهو سبحانه التواب الذي تفرد بقبول توبة التائبن من عباده ،وا يغفر الذنوب واخطايا

إا هو وحده ا ريك له ،وليس أحد أن يقبل توبة من أرف عى نفسه إا هو ،وا أن
يغفــر ويعفــو عــن ذنــوب امــذنبن إا هــو وحــده ا ريــك لــه :

[ الزمر . ] 5٠ /

فسبحان من ا يغفر الذنوب إا هو وحده ا ريك له:
[آل عمران.]٢٠5/

وهــو ســبحانه التــواب احكــيم الــذي ا يعاجــل أهــل امعــاي بالعقوبــة  ،بــل يمهلهــم ليتوبــوا
٢١95

إليــه ،احكــيم الــذي ا يفضــح أهــل الــذنوب ابتــدا ًء  ،بــل يســرهم ليكــون ذلــك عونـ ًا هــم عــى
التوبة  ،ولوا فضـل اه ورمتـه لعـاجلهم بالعقوبـة  ،وفضـح خـازهم  ،وكشـف مسـاوهم :
[النور. ]٢٠/

فسبحانه من تواب ما أكرمه ،ومن كريم ما أجوده ،ومن عظيم ما أرمه:
[ اأنعام . ] 5٤ /

واعلم أن التوبـة واجبـة عـى كـل عبـد مـن ميـع الـذنوب  ،وأفضـل النـاس أكثـرهم قيامـ ًا هـا ،
وتكرار ًا ها ،وإذا خى عنها العبد صار ظام ًا.

فالناس رجان  :تائب وظام

[احجرات. ]٢٢/

والتوبة هي رجوع العبد إى ربه بفضل مواه،حيث أرجعه ربه إى اإسام الذي ضل عنه.

وكلا وقع العبد ي معصية فقد فارق فطرة اإسام بقدر عمده وخطئه ،وكر ذنبه وصغره ،

وإراره عليه  ،وإشهاره بن خلقه ،فإن تاب تاب اه عليه:
[ احجرات . ] ٢٢ /

فســبحان اه التــواب الــرحيم الــذي يتــوب عــى مــن يش ـ اء بــالتوفيق للتوبــة  ،فــإذا تــاب العبــد

امذنب قبل توبته  ،وعفى عن سيئاته :
[امائدة.]٠9/

فإن كان التائب صادق ًا ي توبته تاب اه عليه  ،وعفى عن سيئاته  ،وبدّ ل سيئاته حسنات  ،ثم
ضاعفها له :

[ الفرقان . ] ٠٠ – 68 /

واعلـم زادك اه معرفــة بأسـائه وصــفاته  ،وآياتـه وخلوقاتــه  ،أن اه أوجـد التوبــة عـى مســالك

حكمته  ،وطرقات سنته  ،فكـا يرجـع الليـل بعـد النهـار ،والنهـار بعـد الليـل ،ويرجـع احيـاة بعـد
٢١96

اموت ،واموت بعد احياة ،كذلك من أذنـب ثـم تـاب تـاب اه عليـه ،فـإن عـاد تـاب عليـه ،فـإن

عاد تاب عليه؛ أنه التواب الرحيم بخلقه  ،غافر الذنب  ،وقابل التوب  ،واسع الرمة  ،واسـع
امغفـ ـ ــرة :

[غافر.]٠/

وعن أي هريرة  قال  :قال رسول اه ﷺ « :إ َن عبد ًا أصاب ذنب ًا  ،ور َبا قال  :أذنـب ذنبـ ًا ،
فقــال  :ر ِب أذنبــت  ،ور َبــا قــال  :أصــبت  ،فــاغفر ي  ،فقــال ربــه  :أعلــم عبــدي أ َن لــه ر ّبـ ًا يغفــر
َ
الذنب ويأخذ به  ،غفرت لعبدي .

ث َم مكث ما شاء اه  ،ث َم أصاب ذنب ًا أو أذنـب ذنبـ ًا  ،فقـال  :ر ِب  ،أذنبـت أو أصـبت آخـر  ،فـاغفره ،
فقــال  :أعلــم عبــدي أ َن لــه ر ّب ـ ًا يغفــر الـ َـذنب ويأخــذ بــه  ،غفــرت لعبــدي  ،ثـ َـم مكــث مــا شــاء اه  ،ثـ َـم

أذنب ذنب ًا  ،ور َبا قال  :أصاب ذنب ًا  ،قال  :قال ر ِب  ،أصبت أو قال أذنبت آخر  :فـاغفره ي  ،فقـال :
أعلم عبدي أ َن له ر ّبا يغفر َ
الذنب ويأخذ به  ،غفرت لعبدي ثاث ًا  ،فليعمل ما شاء » متفق عليه (.)٢

واعلم أنه ا بد للعباد من الـذنوب؛ ليظهـر مقتىـ اسـم التـواب هـم ،وا غنـى هـم عـن توبـة
اه عليهم ،ثم ا بد هم من العودة إى امعصية ،ثم يراجعهم التواب الرحيم بالتوبة :
[طه.]8/

فــالع و د والبــدء ســنته ي خلقــه العظــيم  ،وتــدبره احكــيم:
[ فاطر . ] ٤٠ /

فسبحان التواب الرحيم بعباده  ،الذي رمته عى قدر شأنه . 

ع ــن أي هري ــرة  ق ــال :ق ــال رس ــول اه ﷺ « :ل ــو م ت ــذنبوا ل ــذهب اه بك ــم  ،وج ــاء بق ــوم

يذنبون فيستغفرون اه فيغفر هم » أخرجه مسلم (.)٢

 التعبد ه  باسمه التواب:

اعلــم رمــك اه أن اه ت ـواب رحــيم ،حــب كــل مــن يتــوب إليــه  ،ويتطهــر لــه :

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٠5٠٠واللفظ له  ،ومسلم برقم (. )١٠58

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١٠

٢١9٠

[ البقرة . ] ١١١ /

بل يفرح بتوبة عبده امذنب أشد الفرح ؛ لكال رأفته ورمته بخلقه.

عن أنس بن مالـك  قـال :قـال رسـول اه ﷺ  « :ل ـ َله أشـد فرحـ ًا بتوبـة عبـده حـن يتـوب إليـه

مــن أحــدكم كــان عــى راحلتــه بــأرض فــاة فانفلتــت منــه وعليهــا طعامــه ورابــه  ،فــأيس منهــا ،
فـأتى شـجر ًة فاضـطجع ي ظ ِلهـا قـد أيـس مـن راحلتـه فبينـا هـو كـذلك  ،إذا هـو هـا قائمـ ًة عنـده

فأخذ بخطامها  ،ث َم قال من شدَ ة الفرح  :ال َله َم أنت عبدي وأنا ربك  ،أخطأ من شدَ ة الفرح »

متفق عليه(.)١

واأنبياء والرسل صلوات اه وسامه عليهم أكمل اخلق عبودية،وأكثرهم توبة واستغفار ًا ؛

لكال معرفتهم باه وأسائه وصفاته وما جب له،خاصة سيدهم وأفضلهم نبينا حمـد ﷺ

الذي كان يقول«:إنَه ليغان عى قلبي وإ ِي أستغفر اه ي اليوم مائة م َرة » أخرجه مسلم (.)٠

ورسولنا حمد ﷺ أكمل اخلق  ،وأكرمهم عى اه  ،وامقدم عى اخلق كلهـم ي ميـع أنـواع

الطاعات  ،كان أصحابه يعدون له ي امجلـس الواحـد مائـة مـرة قبـل أن يقـوم «:ر ِب اغفـر ي وتـب

ي إنَك أنت الت ََواب الغفور » أخرجه أبو داود والرمذي (.)٢
ع َ

والنبــي ﷺ أفضــل امحبــن ه ،وأفضــل امتــوكلن عليــه ،وأفضــل العابــدين لــه ،وأفضــل التــائبن
إليه ،وهذا غفر اه له ما تقدم من ذنبـه ومـا تـأخر :

[الفتح. ]١-٢/

وهذه العبودية التامة أعطاه ربه الوسيلة ،وأكرمه بالشفاعة الكرى يوم القيامة.
فتب رمك اه إى ربك التواب الرحيم  ،واستغفره ي كل وقت ،وبعـد كـل عمـل ا حبـه اه،
وبعد أداء الفرائض والواجبات والسنن التي أمر اه ورسوله ها.

واعلم أن الغفلة عن اه تؤدي إى ترك الواجب وامستحب  ،وفعل امحرم وامكروه ،
( )١متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( )6٠٠9ومسلم برقم ( )١٠٤٠واللفظ له .
( )٠أخرجه مسلم برقم (. )١٠٠١

( )٢صحيح  /أخرجه أبو داود برقم ( ، )٢6٢5وأخرجه الرمذي برقم (  ) ٠٤٠٤وهذا لفظه .

٢١98

فـذكِر وتــذكر :

[اأعراف.]١٠5/

والتقصــر حاصــل ي كــل عمــل ي حينــه ووقتــه ،واإخــاص عزيــز  ،والريــاء معــرض قــاطع

للث ــواب  ،والعم ــل الواج ــب دون الطاق ــة امعط ــاة م ــن اه للعب ــد  ،م ــن عب ــادة ومعامل ــة ،ودع ــوة
وتعليم ،وجهاد وإنفاق  ،فأكثر من التوبة واإستغفار .

فالذنوب تراكم عى العبد ،وامعاي لتمع عليه  ،وهذا أمر اه رسوله ﷺ بالتسبيح

وااستغفار امستمر فقال سبحانه:
[ النر . ] ٠ – ٢ /

واعلـم أنـه كـا ا بـد مـن اأغسـال امتكـررة إزالـة اأوسـاخ مـن اأجسـام  ،كـذلك ا بـد مــن
التوبة امتكـررة إزالـة آثـار الـذنوب واآثـام مـن القلـوب  ،وهـذا قـرن اه بيـنها بقولـه:
[ البقرة . ] ١١١ /

فعليك بالتوبة النصوح من الذنوب كلها مها كانت ،فإن ربك واسع امغفـرة ،فـإذا أحكمـت

التوبة باإقاع عن الـذنب ،والنـدم عـى فعلـه ،والعـزم عـى عـدم العـود إليـه ،ورد امظـام إن

كانــت ،فقابـل ذنوبــك بــا يطابقهــا مــن العمــل امصــلح هــا ،واشــكر ربــك الــذي هــداك للتوبــة
منهــا،وقبلهــا منــك:

[ امائدة .] ٠9 /

فإذا تبـت إى اه  ،وأنسـت بقربـه  ،ولـذة عبادتـه  ،فـاذكر كثـرة امـذنبن والغـافلن والعصـاة  ،وادع اه

أن يغفرهم،ويتوب عليهم  ،وذكِرهم بـاه ومـا جـب لـه:
[ الذاريات . ] 55 /

واد ع إى اه ي ميع اأوقات  ،وادع كل إنسان إى ما حب ربك ويرضاه ؛ لعل اه يتوب

عى الكافر فيسلم ،وعى العاي فيطيع ،وعى الضال فيهتدي ،وعى اجاهل فيتعلم ،فاه
حب التوابن  ،وهو أشد حب ًا من يكون سبب ًا لعودة عباده الشاردين عنه إليه بالتوبة:
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[ آل عمران .] ٢٠٤ /

واعلم أن للتوبة وقت ًا ا تقبل إا فيه ،فبادر إى التوبة النصوح قبل أن يفاجئك اموت وأنت

مقيم عى الذنب:

[النساء. ]٢٠/

وإياك أن تؤخر التوبة ثم تتوب إذا رأيت عامات اموت  ،فإن اه ا يقبلها إا بروطها

ي وقتها :

[ النساء .] ٢8 /

فعلينا ميع ًا أن نتوب إى اه توبة نصوح ًا من ميع الذنوب ،ونبادر إى كل عمل حبه اه
ورسوله ،ونتجنب كل عمل ا يرضاه اه ورسوله ؛ ليحصل لنا الفاح ي الدنيا واآخرة:

[ التحريم . ] 8 /

واه تــواب رحــيم ،مــن تــاب إليــه تــاب عليــه ،ومــن تقــرب إليــه تلقــاه بــالفرح ،ومــن أعــرض عنــه

ناداه ليتوب عليه ويغفر له.

وإذا عرف الكفار والعصـاة كـريم صـفاته وإحسـانه:
[ امائدة . ] ٠٤ /

[ اأعراف . ] ١٠ /

[ آل عمران . ] ٢٤٠ /

« ال َله َم أنت ر ِي  ،ا إله إ َا أنت  ،خلقتني وأنا عبدك  ،وأنا عى عهدك ووعـدك مـا اسـتطعت ،
٢٠٠٠

ـي  ،وأبـوء لـك بـذنبي فـاغفر ي فإ َنـه ا يغفـر
أعوذ بك مـن ِ
ر مـا صـنعت  ،أبـوء لـك بنعمتـك ع َ
الذنوب إ َا أنت» أخرجه البخاري(.)٢

اللهم اهدنا فيمن هديت  ،وعافنا فيمن عافيت  ،وتولنا فيمن توليت  ،وبارك لنا فيا أعطيت ،

وقنا برمتك ر ما قضيت  ،إنك تقي وا يقى عليك  ،إنه ا يذل من واليت  ،وا يعز من

عاديت  ،نستغفرك اللهم من ميع الذنوب ونتوب إليك.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم  ،واغفر ل نا إنك أنت الغفور الرحيم.

الرقيب
قال اه تعاى:

[النساء . ] ٢/

اه  هو الرقيب احق  ،امطلع عى ميع ما ي ملكه العظيم ،الذي يراقب ميع خلقه ي
ميع أحواهم فا يسرهم منه يء ،الذي ا يعزب عنه مثقال ذرة ي اأرض وا ي الساء:
[ يونس . ] 6٢ /

وهو سبحانه الرقيب احافظ لكل يء ،الذي حفظ عباده وحرسهم ما يرهم ،وما ا حبه

وا يرضاه.

وهو سبحانه الرق يب الباقي  ،ذو البقاء الدائم  ،والشهود اأعى  ،واحفاظة امحيطة بكل

يء :

[هود.]5٠/

وهو سبحانه الرقيب العليم بكل يء ،امطلع عى ما أكنَ ـته الصدور ،القائم عى كل نفس با
( )٢أخرجه البخاري برقم ( .)6٠٠6

٢٠٠٢

كسبت ،احافظ الذي ا يغفل  ،وا يغيب عا حفظه ،الذي حفظ ميع امخلوقات ،وأجراها
عى أحسن نظام  ،وأكمل تدبر:

[ يونس . ] 6٢ /

وهو سبحانه املك العظيم القادر عى كل يء ،الرقيب عى كل امخلوقات ي العام

العلوي  ،والعام السفي  ،الرقيب عى امبرات كلها ببره  ،الرقيب عى امسموعات
كلها بسمعه  ،الرقيب احي القيوم  ،الذي ا تأخذه سنة وا نوم:
[اأنعام. ]59/

فسبحان املك احق  ،واإله احق  ،العليم الرقيب عى كل ما ي هذا الكون العظيم ،الشهيد لكل

ذرة ي املك واملكوت.

العليم الذي يستوي عنده الصغر والكبر  ..والقريب والبعيد  ..والظاهر والباطن ..

والكليات واجزئيات..واأرار واخفيات:

[ السجدة . ] 6 /

وميع اخائق ي املك العظيم  ،واملكوت الكبر  ،كلهم قائمون بأمر اه  ،قانتون له ،

خاضعون هيبته  ،خاشعون لعظمته .

والكل يشهد بوحدانيته ،ويعبده ويسبح بحمده بفطرته:

[ اإراء . ] ٤٤ /

وكل خلوق من خلوقاته مراقب له ،قانت له ،يسبح بحمد ربه ،وينتظر متى ينزل عليه اأمر

من رقيبه  فيمتثله :

ﯜ

فاإنس واجن يمتثلون أوامر رهم الكونية والرعية.
وبقية امخلوقات مسخرة بأوامره الكونية:
٢٠٠١

[النحل.]5٠-٤9/

[اأعراف. ]5٤/

فسبحان الرقيب الشهيد احق ،الذي يراقب ويشاهد ميع ذرات العام العلوي والسفي كلها

ي آن واحد  ،احفيظ جميع أجزائها  ،العليم بحركاها وسكناها  ،الشهيد للظواهر والبواطن:
[ الرعد .] 9 – 8 /

واه  هو املك القوي القادر عى اخلق والتأليف  ،والتجميع والتخطيط  ،والتصوير
والتشكيل  ،وتقسيم ميع اهبات واأرزاق  ،واأخاق واأعال.

خلق ويرزق  ..ويعطي ويمنع  ..ويعز ويذل  ..ويكرم وهن  ..وهدي ويضل  ..ويقدم ويؤخر

 ..ويبسط ويقبض  ..ويفعل ما يشاء :

[آل عمران.]١٠-١6/

وهو الرقيب عى ذلك كله  ،يدبره بأحكام ملكوتية  ،نازلة إى قوى ملكية  ،بأوامر جروتية ،

صادرة من ربك املك القدوس السام  ،امؤمن امهيمن العزيز اجبار ،خلق ما أراد  ،ورزق
ما أراد  ،ونر من أراد  ،وتثبيت ما أراد تثبيته  ،وحو ما أراد حوه :
[الرعد.]٠9-٠8/

والكل ي ملكه ..والكل جري بأمره ..والكل حت قبضته وقهره:
[احر.]١٠/

وهو سبحانه الرقيب امحيط بكل يء  ،استوى ي حقه القريب والبعيد  ،والساكن
وامتحرك  ،واحي واميت  ،والظاهر والباطن  ،والكبر والصغر.

الكل معلوم له ..والكل مشهود له..والكل مرقوب له:
[ طه . ] ٢٢٠ /

٢٠٠٠

فا إله إا اه ما أعظم شأنه  ،وما أعز سلطانه  ،وما أوسع علمه  ،وما أعظم قدرته :
[الطاق.]٢١/

أفقر كل خلوق إليه  ،وس َبح بحمده بن يديه  ،وشهد عى نفسه بالذلة بن يديه.

فا من ذرة وا ماد وا نبات وا حيوان وا إنسان إا واه رقيب عليه  ،وهو مراقب لرقيبه

احق  ،يسبح بحمده  ،ويشهده بوحدانيته :

[ النور . ] ٤٢ /

واعلم رمك اه أن اإنسان أكرم امخلوقات عى ربه ،وهذا خلقه اه بيده من بن
امخلوقات ،ونفخ فيه من روحه ،وأسجد له ميع مائكته  ،وع َلمه اأساء كلها  ،وأكرمه

وفضله عى كثر من امخلوقات:
َ

[اإراء. ]٠٠/

وقد فضل اه اآدمي عى غره بالعقل ،فلا أوجد الرب فيه العقل  ،واجهه بالرع ،وابتاه

بالتكليف باأمر والنهي ،وجعله خليفة ي اأرض:
[ البقرة . ]٠٠/

فأنزل ربه عليه اأمر الرعي بواسطة الرسل  ،كا كان ينزل عليه وعى غره من امخلوقات

اأمر الكوي.

وسخر له ما ي السموات وما ي اأرض ليتفرغ أمر اخافة ي اأرض  ،وضاعف عليه

يومئذ الرقابة والرقباء  ،وامعقبات من امائكة الكرام احفظة:
[ اانفطار . ] ٢١– ٢٠ /

وامائكة امعقبات تتعاقب عليه حفظه  ،وتسجل أعاله:
[ الرعد . ] ٢٢ /

٢٠٠٤

وره وجهره وظاهره وباطنه  ،كل ذلك مكشوف لربه الشهيد :
[ الزخرف . ] 8٠ /

والرقيب احق يرقبه ي ميع أحواله  ،ويعلم أعاله:
[ ق . ] ٢6 /

فعظمت امحنة  ،واشتد الباء  ،وبدأ اامتحان  ،وفاز من فاز ،وخر من خر:

[اأحزاب.]٠٠–٠١/

 التعبد ه  باسمه الرقيب :

اعلم وفقك اه ما حبه ويرضاه أن ربك هو الرقيب احق  ،الذي يراقب ميع خلوقاته ،

وهو مستو عى عرشه  ،ا يعزب عنه مثقال ذرة من ملكه .

وامراقبون هم ميع امخلوقات ي السموات واأرض  ،والدنيا واآخرة.
وامراقبة فعل امراقب  ،فامخلوق يرقب متى يتوجه إليه أمر من ربه فيمتثله  ،أو هي

فيجتنبه  ،أو قدر ا حيلة له ي رده .

ومن راقب اه وعلم أن اه مطلع عليه أطاعه وم يعصه.

وإذا علم العبد أن ميع حركاته الظاهرة والباطنة مكشوفة للرقيب  ، قد أحاط العليم

بعلمها ،واستحر هذا العلم ي ميع أحواله ،أوجب له ذلك حراسة باطنه عن كل فكر

وهاجس يبغضه اه ،وحفظ ظاهره من كل قول أو فعل يسخط اه ،وعبد اه بمقام اإحسان

كأنه يراه،فإن م يكن يراه فإن اه يراه:
[املك.]٢٤ –٢١/

٢٠٠5

وامراقبة ثمرة من ثار علم العبد بأن ربه السميع البصر العليم رقيب عليه ،ناظر إليه،

مطلع عليه ي كل حظة.

فيوجب له ذلك مراقبة اه عن د أمره ليفعله عى أحسن حال  ،ومراقبته عند هيه ليجتنبه ،

وهذه هي التقوى التي هي ثمرة العلم بالرقيب  ،وماله من اأساء احسنى  ،والصفات

العى:

[ حمد . ] ٢9 /

والتوحيد واإيان والتقوى ماع الدين كله  ،وهذا أكثر اه من اأمر ها ي القرآن كا قال

سبحانه:

[النساء. ]٢/

والنظر ي اآيات الكونية والرعية يثمر التوحيد واإيان ،واإيان يثمر التقوى التي حبها اه،

وأهلها ي معيته:
[ يونس . ] ٢٠٢ /

وهذا يثمر للعبد رور القلب ،وانراح الصدر ،وقرة العن بالقرب من اه ،وهو نعيم معجل

للمؤمن  ،جد حاوته ي دنياه قبل آخرته.

عن أنس بن مالك  عن النَب ِي ﷺ قال  «:ثاث من ك َن فيه وجد حاوة اإيان أن يكون
ب امرء ا حبه إ َا ه  ،وأن يكره أن يعود ي
ب إليه مَا سواما  ،وأن ح َ
اه ورسوله أح َ

الكفر كا يكره أن يقذف ي النَار » متفق عليه (.)٢

وهذا النعيم والرور يبعث العبد عى دوام السر إى ربه ،وبذل اجهد ي معرفة أسائه وصفاته،
وإحسان العمل واإكثار منه ؛ ابتغاء مرضاته:
[العنكبوت. ]69/

وتيقن أن من م جد هذا الرور فإنه حروم من ِ
أجل النعم وأعظمها ،فليتَهم إيانه
وأعاله ،ويتفقد حاله ،وجدد إيانه  ،لعله يصفو ويزكو :

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٢6واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)٤٠

٢٠٠6

[اأنفال.]٤-١/

فاإيان له طعم  ،وحاوة  ،وحقيقة  ،من م جدها وم يذقها فلرجع وليقتبس نور ًا يمي
به بن الناس ،ويذوق به طعم اإيان وحاوته:

[ اأنعام . ] ٢١١ /

وعن الع َباس بن عبد ام َطلب أنَه سمع رسول اه ﷺ يقول « :ذاق طعم اإيان من
ري باه ر ّب ًا  ،وباإسام دين ًا  ،وبمح َمد رسواً » أخرجه مسلم (.)١

ومن م جد لعمله حاوة ي قلبه فليتهمه ،فإن اه شكور ا بد أن يثيب العامل عى عمله

الصالح ي الدنيا حاوة جدها ي قلبه  ،فمن م جدها فإيانه وعمله مدخول:

[التغابن.]٢8-٢6/

واعلم أن حقيقة امراقبة أن يكون الغالب عى حال العبد دوام ذكر اه  ،ولزوم طاعته ؛

لعلمه بأن اه مطلع عليه،وعلمه أن نظر الرقيب احق إليه ،أسبق من نظره هو إى امعصية :
[آل عمران.]١9/

فا عى اه أحد إا من جهله بالرقيب عليه:

[ العلق .] ٢٤ – 9 /

ومن صح علمه  ،وعرف أن اه رقيب عليه  ،أطاع ربه واتقاه  ،وم يفن عمره ي البطاات،

وم يقتل أوقاته بالغفات .
( )١أخرجه مسلم برقم (. )٠٤

٢٠٠٠

بل يواصل طاعة مواه ي ليله وهاره  ،ويعبد ربه بامحبة والتعظيم والذل له ،مستحي ًا من اطاع
ربه امنعم عليه  ،حتش ً
ا من مشاهدته له  ،وج ً
ا من عظيم رقابته له:
[ امؤمنون .] 6٢ –6٠ /

واعلم أن من لزم هذا السبيل  ،أوصله بإذن اه إى حسن امراقبة التي تزيد اإيان ،وتثمر كال

التقوى  ،التي تثمر كال القرب وامشاهدة واأنس باه : 
[الرعد. ]١8/

ومن عمي عليه أمره  ،وضل عن طريقه  ،فلرجع إى مقام امراقبة  ،يكن من امهتدين:
[ الشورى . ] ٢٠ /

وارغب إى اه  ي إصاح قلبك  ،واطلب اأدوية لذلك  ،وتفطن مكائد عدوك ؛ لئا يصيدك
ويأرك.

واعلم أن امسارعة إى اخرات أصل كل دواء تداوى به القلوب  ،وسبب كل شفاء تشفى
به الصدور  ،كا أن الغفلة أصل كل داء  ،وسبب كل باء  ،فسارع صابر ًا حتسب ًا إى طاعة
اه ورسوله:

[ الكهف . ] ١8 /

ومن أعظم اأدوية ي زوال الغفلة ،واجتاب اليقظة،معرفة اه بأسائه وصفاته وأفعاله،

ومعرفة نعمه وآائه  ،ومعرفة دينه ورعه  ،ومعرفة وعده ووعيده.

وإذا أردت ذلك فا لعل لك إليه وسيلة سواه  ،فارم بنفسك إليه  ،واسجد بقلبك بن يديه ،
وخل عن نفسك إليه  ،فا حول وا قوة إا باه العي العظيم  ،وقل:
[التوبة.]٢١9/

واعلم رمك اه أن امسافة القاطعة لك عن معرفة اه  هي اجهل به  ،فاقطعها بمعرفته

امقربة إليه:

[ طه . ] ٢٢٤ /

٢٠٠8

وإذا حققت معرفة اه ي قلبك  ،زالت عنه الغفلة ،ونالته بركة قرب اه  ، واستبان له
اهدى ،وأبر بعد العمى ،ونزل بمنازل امقربن  ،وأحسن الظن باه  ،وفاز بمعيته  ،فاعبده

واصطر لعبادته :

[النحل.]٢١8-٢١٠/

وعن أي هريرة  قال  :قال النبي ﷺ « :يقول اه تعاى  :أنا عند ظ ِن عبدي ي  ،وأنا معه إذا

ذكري ،فإن ذكري ي نفسه ذكرته ي نفي  ،وإن ذكري ي مإ ذكرته ي مإ خر منهم  ،وإن
ي ذراع ًا تق َربت إليه باع ًا  ،وإن أتاي يمي أتيته
تق َرب إ َ
ي بشر تق َربت إليه ذراع ًا  ،وإن تق َرب إ َ

هرول ًة » متفق عليه (.)٢

واسأل ربك أن جعل ثواب ما عملته من أعال صاحة وسيلة لوصولك إى معرفته  ،وا

تباي با فاتك دونه :

[النجم.]٤١/

وأول ما تبدأ به أن تعمل بصدق ي إمال ذكرك ،وإنقاص قدرك بن يديه  ،معتذر ًا إليه

بقولك :

[القصص.]٢6/

واعلم أن رفك كله ي إقامة ذكره  ،ونسيان ذكرك  ،فأكثر من ذكره وشكره  ،يذكرك ويشكرك:
[ البقرة . ] ٢5١ /

ومن رزق دوام امراقبة لربه نبعت من قلبه وجوارحه أصناف اخر ،واضمحلت عنه أصناف

الر ،واستأنس بربه  ،واستوحش من غره :

[الطاق.]5-٤/

واعلم أن معرفة اه بأسائه احسنى  ،وصفاته العى  ،ا تنبت وا تثبت وا تثمر إا ي القلوب

الطاهرة الزاكية.

فطهر قلبك لربك بدوام ااستغفار والتسبيح  ،ليفتح لك الباب  ،وترق ي قلبك اأنوار:
[ النر . ] ٠ /

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم (  ) ٠٤٠5واللفظ له  ،ومسلم برقم ( .) ١6٠5

٢٠٠9

وانظر إى كل يء من اخر والطاعات حبه لنفسك فأحبه لغرك ،وكل يء تكرهه

لنفسك فاكرهه لغرك ،واه ي عون العبد ما كان العبد ي عون أخيه.

عن النعان بن بشر قال :قال رسول اه ﷺ  « :مثل امؤمنن ي توا ِدهم وترامهم

السهرواح َمى»متفق عليه (.)٢
وتعاطفهم مثل اجسد إذا اشتكى منه عضوتداعى له سائراجسد ب َ

وا يزال بك طول امراقبة حتى يكون لك من نفسك عليك رقيب ًا وواعظ ًا  ،وآمر ًا وناهي ًا  ،يسوقك

إى طاعة مواك وتقواه:
[ النور . ] 5١ /

واعلم زادنا اه وإياك إيان ًا وتقوى أن صحة العلم مع طول امراقبة يوصل إى حسن

ااستقامة ،وحسن الرعاية يورث صدق اموافقة  ،ويزكي اأعال واأخاق ،فاصدق ربك فيا
دعاك إليه تفلح :ﯿ

[اأعى.]٢5 –٢٤/

وإذا لزمت باب العلم والتقوى رفعك ربك من مقام امراقبة إى مقام امشاهدة.

فامد اه كثر ًا أن ب َلغك ذروة السنام من امراقبة  ،ثم أحقك بأهل اإحسان وامشاهدة ،فرت تعبد

اه كأنك تراه  ،فإن م تكن تراه ففي علمك بأنه يراك خر كثر :

[السجدة.]٢٠-٢5/

وعن عمر  أن النبي ﷺ حن سأله جريل عن اإحسان قال « :أن تعبد اه كأنَك تراه ،

فإن م تكن تراه فإنَه يراك » أخرجه مسلم (.)٢

وهذا وذاك كله تاج من اخر  ،ونور من امعرفة ،ختص اه به من يشاء من جاهد لتحصيله ،

وعلم اه أنه يزكو به :

[ النور . ] ٠5 /

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )6٠٢٢ومسلم برقم ( ، )١586واللفظ له.
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )8

٢٠٢٠

وعامة ذلك حاوة ذكر اه ي قلبك ،ولذة العمل بكل ما حبه اه ويرضاه ،وعدم االتفات

ما سوى ذلك:

[ احجر  .] 99 – 98 /وارع إليه ي حسن العاقبة ،واسأله أن يرزقك حسن اخامة.
واعلم أن من راقب اه ي ره وجهره  ،واتقاه ي أمره وهيه  ،أوصله ذلك بإذن اه إى

مرضاة ربه  ،والفوز باجنة  ،والنجاة من النار.

وإذا عرفت عظمة ربك اجبار ، ودوام مراقبته لك  ،وكال مشاهدته لك  ،فاعرف كذلك قدر نفسك ،
وكرمها وع َلمها  ،ورزقها وس َلمها  ،وانظر أي عبد تكون له.
واخضع من خلقها َ
وصورهاَ ،
فهو الغني عن كل ما سواه ،وعاقبة عملك من خر ور لك أو عليك:
[ فصلت . ] ٤6 /

واعلم أن الكريم سبحانه يصفي قلبك من اأكدار بدوام ذكره ومراقبته  ،ويطهره ما سواه،

ويزيده من اإيان والتقوى حتى يصل إليه ،ثم يرفعه فيظهر فيه معاي أسائه وصفاته ، 
فيومئذ يسمع به ،ويبر به ،وينال كرامة ربه .

عن أي هريرة  قال  :قال رسول اه ﷺ «:إن اه تعاى قال  :من عادى ي ول ّي ًا فقد آذنته

ي
ي عبدي بيء أح َ
باحرب  ،وما تق َرب إ َ
بإ َ
ي مـ َا افرضت عليه  ،وما يزال عبدي يتق َرب إ َ
بالنَوافل حتَى أح َبه  ،فإذا أحببته كنت سمعه ا َلذي يسمع به  ،وبره ا َلذي يبر به  ،ويده ا َلتي
يبطش ها  ،ورجله ا َلتي يمي ها  ،وإن سألني أعطينَه  ،ولئن استعاذي أعيذنَه  ،وما تر َددت

عن يء أنا فاعله ترددي عن نفس امؤمن يكره اموت  ،وأنا أكره مساءته» أخرجه البخاري (.)٢

واعلم رمك اه أنه ا يدوم لك العز ي الدنيا واآخرة إا بالوجه الذي ذل لربه  ،فا تطلب

عنده اجاه إا بالعمل الذي وصلت به إليه  ،وهو اإيان والتقوى:
[طه. ] ٠5/

ومتى فارقت ما كنت عليه من العبودية والذلة مواك  ،أزال عنك ح َلته التي ح َاك ها ،
وسلبك نعمته التي وهبها ،وسد دونك الباب الذي وصلت منه إليه:

( )٢أخرجه البخاري برقم (. )65٠١

٢٠٢٢

[ الصف . ] 5 /

ثم استدرجك بذنبك بمعارف تبعدك عن مواك ،وأعال ا تنفعك ي دنياك وأخراك،

فتحسب أنك يومئذ عى يء من العلم والعمل  ،وأنت ضال خار:
[الكهف.]٢٠5-٢٠٠/

وأخطر يء عى هذا العبد الضال أن ينظر إى ما فتح اه عليه ي باطنه من الفهم والفطنة ،وما

أراه من اآيات ومعاي اأساء والصفات ،ويستكر عن ربه با أنعم عليه به ،حيث خ َيل له
الشيطان بمكائده ومصائده أن اه أعطاه ذلك لكرامته عليه  ،فحبب إليه نفسه  ،وع َظم عنده ما
لديه  ،وأعى عنده قدر نفسه ،وحجب عنه النور امبن  ،فلم ير غر نفسه اخسيسة  ،فاقتر

عليها ،وظن أنه عى احق.

فورثه ذلك العجب والكر واإعراض ،وااستغناء بالعلم عن العمل ،وهذا من الضال والظلم
َ

امبن:

ﰀ

[ القصص . ] 5٠ /

اللهم اعصمنا من الزلل  ،واحفظنا من الفتن  ،ما ظهر منها وما بطن :
[ التوبة .] ٢١9 /

واعلم أن هذا الكام  ،وهذا النور  ،إن م يعر من عقلك إى قلبك  ،ثم يظهر عى جوارحك ،
فاعلم أنك حجوب عن معرفة ربك بسوء كسبك  ،فأصلح حالك  ،قبل أن يشدَ ملك اموت

رحالك  ،فا تستطيع الوصول وا الرجوع :

[ امطففن.]٢6-٢٤/

وهذه بصائر أهل البصائر:

[ اأنعام . ] ٢٠٤ /

اللهم اجعل كتابنا ي علين  ،وألبس وجوهنا نرة النعيم :
٢٠٢١

[امطففن.]١8-٢8/

اللهم يا ريع الرضا  ،يا واسع امغفرة ارمنا برمتك التي وسعت كل يء :
[ امائدة . ] ٢٢٠ /

[آل عمران.]5٠/
[ التحريم . ] 8 /

« ال َله َم إ ِي ظلمت نفي ظل ً
ا كثر ًا  ،وا يغفر الذنوب إ َا أنت  ،فاغفر ي مغفر ًة من عندك ،

الرحيم » متفق عليه (.)٢
وارمني إنَك أنت الغفور َ

اللهم علمنا ما ينفعنا  ،وانفعنا با علمتنا  ،وزدنا عل ً
ا  ،يا أرحم الرامن .

اللهم لك احمد كله  ،ولك املك كله  ،وبيدك اخر كله  ،وإليك يرجع اأمر كله ،

عانيته وره.

فأهل أنت أن تـحمد  ،وأهل أنت أن تـعبد ،إنك عى كل يء قدير  ،وبكل يء بصر.

( )1متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )8٠٤ومسلم برقم (. )١٠٠5

٢٠٢٠

قال اه تعاى:

امقطع  58012الشهيد
[ الفتح . ] ١8 /

اه  هو الشهيد امطلع عى كل ذرة ي ملكه العظيم  ،الذي يسمع اأصوات كلها ،

خف َيها وجل َيها ،ويبر امخلوقات كلها  ،صغرها وكبرها:
[ الشورى . ] ٢١ – ٢٢ /

وهو سبحانه الشهيد العليم بكل يء ،الذي ا خفى عليه يء ي اأرض وا ي

الساء ،الذي علم ميع أفعال العباد ،وأحصاها قبل فعلها ،وكتبها ي اللوح امحفوظ ،

ثم خر عباده ها إذا بعثهم :

[يونس.]٤6/

وهو سبحانه الشهيد القريب من خلقه ،الذي يراهم ميع ًا ي آن واحد ،ويسمع ما يتناجون

به ،ويرى ما يفعلون ،ويعلم با ي قلوهم ،الشهيد الذي ا يعزب عنه مثقال ذرة ي املك

واملكوت:

[ يونس . ] 6٢ /

وهو سبحانه الشهيد احق  ،الذي شهد لعباده با فعلوه من اخر والطاعات ،وشهد عى
عباده با عملوه من الر وامعاي:

٢٠٢٤

[ امجادلة . ] 6 /

وهو سبحانه الشهيد احق  ،الذي شهد لنفسه بأعظم الشهادات  ،وهي شهادة التوحيد فقال:
[ آل عمران . ] ٢8 /

فسبحان الرقيب الشهيد الذي ا يعزب عنه مثقال ذرة من خلوقاته ي السموات واأرض.
يرى مكاها ..ويسمع تسبيحها ..ويعلم أحواها:

[ احج . ] ٠٠ /

وسبحان الشهيد الذي يرى الكون كله  ،وهو مستو عى عرشه العظيم.
يرى اهباءة الطائرة ..واجبال الشاهقة ..ويرى البهائم السائمة ..واأشجار النابتة ..ويرى
الذرات وامخلوقات ي قعر البحر اأسود.

ويرى سبحانه كل ذرة  ،وكل نبتة  ،وكل حرة ي العام  ،ي ظلمة الليل اأسود :
[ الرعد. ]9-8/

ويرى الذرة السوداء ،ويسمع دبيب النملة السوداء ،عى الصخرة الصاء ،ي الليلة

الظلاء:

[ املك . ] ٢٤ /

ويرى سبحانه أهل الطاعات وهم يطيعونه  ،ويرى أهل امعاي وهم يعصونه ،ويرى

الكفار وهم يسبونه  ،ويرى امركن وهم يعبدون غره  ،ويرى امنافقن وهم يستهزؤن به

ويؤذون أولياءه  ،ثم ينبئهم با عملوا يوم القيامة :
فسبحان

[ التوبة . ] ٢٠5 /
[ الروج . ] 9 /

وسبحان عام الغيب والشهادة ،الشهيد الذي ا خفى عليه يء وإن دق وصغر:

٢٠٢5

[آل عمران.]6-5/

فاه  شهيد عى كل يء ي ملكه العظيم  ،وكونه الكبر  ،وملكوته الكريم .
واعلم أن كل ما خلق اه ي اإنسان من احواس كالسمع والبر والعقل والشم والذوق  ،إنا

تؤدى كلها معلومات إى القلب  ،وتشهد عنده با علمت به  ،ثم حفظها القلب .
وعند احاجة أداء هذه الشهادة يظهرها القلب  ،فيشهد لربه بالوحدانية.

وتلك أعظم الشهادات،وهي شهادة أوي العلم الذين وصلوا بشهادهم ما أمراه به أن يوصل ،
فشهدوا ه بالوحدانية  ،وصدَ قوها بالعبودية :

[ آل عمران . ] ٢8 /

واعلم أن شهادة اه  أصل الشهادات كلها.

فشهد سبحانه لنفسه بالوحدانية وما له من اأساء احسنى  ،والصفات العى ،وبا هو

أهله من اجال واجال  ،والعزة والكرياء.

وشهد مائكته ورسله بحقيقة ما هو عليه ،وشهد جميع خلقه باهم وما عليهم:
[ اأنعام . ] ٢9 /

ثم أفاض الكريم من مصداق شهادته عى الشاهدين سواه ،فعم ميع اخائق بأداء
الشهادة للحق سبحانه ،فشهدت له با هو أهله ،وشهدت عى أنفسها با كسبت وبا

يلزمها  ،فكل يء شاهد ه  ،واه عى كل يء شهيد  ،وكل يشهد شهادة حق  ،بألسنة
صدق  ،كل بحسبه وحاله ومقاله.

عن أي سعيد اخدري  قال :سمعت النبي ﷺ يقول  « :ا يسمع مدى صوت امؤ ِذن

جن وا إنس وا يء إا شهد له يوم القيامة» أخرجه البخاري (.)٢
وكل اخلق شهداء:

( )٢أخرجه البخاري برقم (.)6٠9

٢٠٢6

فاأنبياء والرسل شهداء لرهم بالوحدانية ،وشهداء عى أمهم باهم وما عليهم .
وامائكة شهداء لرهم بالوحدانية  ،وشهداء عى اخلق با عملوا .

واإنس واجن شهداء لرهم بالوحدانية  ،وشهداء عى أنفسهم وعى غرهم.

والذرات  ،واجادات  ،والنباتات  ،واحيوانات  ،وكل خلوق  ،الكل يشهد لربه بالوحدانية،
ويسبح بحمده ،ويشهد لغره وعى غره با عمل من خر أو ر:
[ هود . ] ٢8 /

وجوارح اإنسان تشهد يوم القيامة با عمل من خر أو ر :
[ النور . ] ١5 – ١٤ /

فسبحان الشهيد احق الذي شهد باحق ،وأشهد ميع خلقه عى أنه احق وحده ا ريك

له:

[النساء. ]٢66 /

واعلم أن أعظم شهادات العباد الشهادة ه بالتوحيد .
فالعام كله أعاه وأسفله  ،وظاهره وباطنه  ،يفرح وهتز لشهادة امؤمن لربه بالتوحيد ،ويشهد
هذا امؤمن باحق والصدق حن يقول  :أشهد أن « ا إله إ َا اه وحده ا ريك له  ،له امـلك

وله احمد وهو عى ك ِل يء قدير » متفق عليه(.)٢

ويشهد الكون كله عى الكافر وامرك باجور والظلم والكذب :
[ هود . ] ٢8 /

وأشنع الشهادات الكذب عى اه  ،وتنقصه  ،وتشبيهه بخلقه  ،ونسبة الولد له  ،وهو الغني

عن كل ما سواه:

( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم (  ) 8٤٤ومسلم برقم ( .) 59٠

٢٠٢٠

[ مريم . ] 9٠ – 88 /

وامؤمنون كلهم شهداء  ،لشهادهم باحق ي قلوهم  ،وألسنتهم  ،وجوارحهم.
وأصل الشهادات وأعظمها شهادة التوحيد ،شهادة العلم وامعرفة ،واإيان واليقن.

فالعارف باه  ، العام بأسائه وصفاته ،الذاكر له ،امؤمن به ،العامل برعه ،هذا رافع
لربه أعظم شهادة من اخلق إليه.

واموت قطع هذه الشهادة الكرى ،فإن اه كتب اموت عى كل حي سواه ،إبان ًة لصفة
احياة الباقية ،وتذكر ًا باملك احي الذي ا يموت:
[ البقرة . ] ١55 /

ثم حيي اخلق وحاسبهم  ،ثم ا يموتون أبد ًا:

[ يس . ] ٢١ /

واأنبياء والرسل شهداء عى أمهم  ،والعلاء شهداء عى قروهم  ،وأهل زماهم ،وهذه اأمة

تشهد لأنبياء أهم بلغوا الرسالة أمهم:

[ البقرة . ] ٢٤٠ /

وشهداء العلم وامعرفة شفعاء يوم القيامة:

[ الزخرف . ] 86 /

وميع امخلوقات ي العام العلوي والسفي تشهد خالقها بالتوحيد واجال واجال،

واأساء احسنى والصفات العى  ،وامثل اأعى .

وتشهد عى أنفسها با هي عليه من الذل والفقر والعجز ،وتسبح بحمد رها العظيم،

وتسبحه وتنزهه عن نقصها وفقرها الازم ها ،وتلك شهادة له بالتوحيد :
[ اإراء . ] ٤٤ /

٢٠٢8

فسبحان املك احق  ،الذي خلق كل شاهد ومشهود.
وكل شاهد ومشهود ي هذا املك الكبر يسبح بحمد ربه  ،ويؤدي الشهادة لربه بالتوحيد،

والشهيد احق أعظم الشهود :

[النساء. ]٢66 /

وسبحان املك القريب الشهيد خلقه كلهم  ،احي القيوم الذي ا يواري منه ليل ساج،

وا ساء ذات أبراج ،وا أرض ذات فجاج  ،وا جبل ما ي وعره ،وا بحر ما ي قعره،

وا ظلات بعضها فوق بعض:

[ النساء . ] ٠٠ /

اللهم إي ي هذا امقام أشهد لك بأنك أنت اه ا إله إا أنت وحدك ا ريك لك ،وأشهد أن
حمد ًا عبدك ورسولك  ،فاكتب شهادي عندك مع الشاهدين  ،يا خر الشاهدين:
[ آل عمران. ]5٠/

 التعبد ه  باسمه الشهيد :

اعلم رمك اه أن الدخول ي اإسام أوله الشهادة ه بالوحدانية ،والشهادة محمد ﷺ

بالرسالة.

والصلوات التي هي صلة بن العبد وربه تشتمل عى الشهادة ي البداية والنهاية  ،يؤدها العبد

كل يوم وليلة بن يدي ربه الشهيد له  ،ويرضاه بالتحيات والصلوات.

فانظر كيف تشهد بن يدي ربك بحسن العبادة والطاعة ،وتؤدها له كأنك تراه:

[الطاق.]٠-١/

واملك احق يدعوك أها اإنسان لإيان به  ،ومعرفة أسائه احسنى  ،وصفاته العى ،لتشهد له
بالوحدانية.

وأداء هذه الشهادة العظيمة  ،جب أن تكون من أهل العدالة  ،لتقبل شهادتك عند املك

احق  ،وذلك بااستقامة عى دينه  ،والعمل با حبه اه ويرضاه  ،واجتناب ما يسخطه
ويبغضه:

[ امائدة .] ١٠ /

٢٠٢9

وهؤاء العدول هم الذين يكرمهم اه باجنة يوم القيامة  ،جزاء عى شهادهم باحق

وأعاهم الصاحة:

[ امعارج . ] ٠5 – ٠١ /

فسابق إى اخرات  ،وسارع إى فعل الطاعات  ،وداوم عى فعل الفرائض والنوافل
امروعة ،وا تـم ّل  ،فإن اه ا يمل حتى مل أنت  ،وا يضق صدرك بمن سخر بك أو

أساء إليك  ،فإن ربك شهيد له:

[احجر.]99–9٠/

وعليك بالتفكر والتدبر ما ي الكون من امخلوقات واآيات التي تشهد لربك العظيم

بالوحدانية والقدرة والعظمة  ،وتشهد عى نفسها بالفقر والعجز والذلة :
[الرعد.]١/

فانظر رمك اه كيف خلق اه اأرض وبسطها ،ودحاها بامياه واخرات ،ونصب فوقها
اجبال الشوامخ فا ميد بأهلها  ،وأحاطها بالبحار امسجورة ،وشق بن قطعها اأهار

امفجورة  ،ودحا بطنها بالعيون امملوءة:

[ الرعد. ]٠/

وانظر كيف جعل احكيم العليم بن الساء واأرض السحب امسخرة ،والرياح امرسلة،

ودوائر اأفاك امسخرة من الشمس والقمر والنجوم  ،جارية بأمره  ،عى نسق حكم ،
وترتيب م َطرد  ،يكون عنه الليل والنهار ،والصيف والشتاء  ،واحر والرد.
كل ذلك إظهار قدرة القدير ي أنواع العبيد ،وإظهار بعض معاي اآخرة ي الدنيا.

فأظهر الرب  بذلك العجائب خلق ًا وأمر ًا بأحسن تدبر  ،وأكمل ترتيب:

[ يس. ]٤٠ –٠٠/

٢٠١٠

وخلق سبحانه بن الساء واأرض هذا الفلك العظيم  ،وجعل فيه السحب الثقال  ،والرعد الذي

يسبح بحمده  ،والرق الذي يلقح السحاب  ،واماء الذي حيي به اأرض بعد موها :
[ النور . ] ٤٠ /

ثم زاد اه  هذا اإحكام إحكام ًا بأن َبن خضوع ميع امخلوقات لرها ،وسجودها بن

يدي مالكها ؛ لتشهد أمام فاطرها بفقرها وذها ،وتعلن طاعتها من خلقها بانتقاها كا شاء
من حال إى حال  ،ي مشارق اأرض ومغارها ،بتدبر حكم من العزيز احكيم:

[اأعراف.]5٤/

وخلق ربنا  الساء وجعلها سبع ًا شداد ًا ،وبناها ورفعها  ،وزينها بالكواكب والنجوم ،
وأمسكها بقدرته:

[ نوح . ] ٢6 –٢5 /

وجعل  تلك السموات السبع مسكن ًا للمقربن من عباده ،وامصطفن من أوليائه ،فتقهن
اجبار سبع سموات  ،أعاهن أعظمهن خلق ًا  ،وأوسعهن حج ً
ا  ،وكل واحدة حيطة باأخرى،
ومأهن بامائكة التي تسبح بحمده ،وتشهد بوحدانيته  ،وتدبر أمره :
[ اأنبياء . ] ١٠ – ٢9 /

فسبحان املك القوي القادر  ،الذي خلق السموات بإحكام وإتقان ا خلل فيه:

[املك.]٠/

وهذه السموات السبع العظيمة تق ّلها قدرة اجبار  ، وحملها أمره ،ومسكها مشيئته ،
وحكمها إرادته  ،دون دعائم من حتها تق ّلها ،أو عائق من فوقها مسكها.
فسبحان املك القادر عى كل يء  ،الذي خلق كل يء بإرادته،وقهر كل يء بقدرته ،
٢٠١٢

وملك كل يء بجروته:

[فاطر.]٤٢/

وسبحان الشهيد احي القيوم  ،الذي أمسك السموات العظام أبد ًا ورمد ًا بقدرته وقوته  ،عى ما

هي عليه من اخلق واحسن واجال  ،ا ميد مثقال ذرة  ،وا تنقص مثقال ذرة :
[احج. ]65/

واعلم أن كل تنـقل وحول ي اجاد والنبات ،وكل مولود ي البر واحيوان ،وكل روق

وغروب ي الكواكب ،كل ذلك يدل دالة حسية قاطعة عى وحدانية اه  ،وحصول البعث

بعد اموت:

[احج . ] ٠ – 5 /

فا إله إا اه كم شواهد التوحيد والبعث ي امخلوقات كلها صغرها وكبرها.
فمجيء هار بعد ليل كحياتنا هذه بعد اموت اأول ،ثم خلف الليل النهار كموتنا بعد هذه

احياة  ،ثم خلف النهار الليل كاحياة اأبدية ي اآخرة بعد اموت:
[ النور . ] ٤٤ /

فسبحان من جعل النهار آية عى احياة ،وجعل الليل آية عى اموت بعد احياة:
[ آل عمران.]٢9٠/

وسبحان العزيز احكيم الذي خلق السموات واأرض ،وخلق الشمس والقمر ،وخلق

الليل والنهار  ،وخلق الدنيا واآخرة.

وجعل ذلك كله آيات بينات تشهد بعظمة خالقها  ،وتسبح بحمده .
نصبها آية عى وحدانيته ،وآية عى عظمة أسائه احسنى  ،وصفاته العى  ،وآية عى البدء

واإعادة  ،وآية عى احياة بعد اموت  ،وآية عى فقر امخلوقات وذها  ،وآية تشهد

بعظمة خالقها:

٢٠١١

[ الرعد . ] ١ /

فسبحان اخاق العليم الذي خلق اإنسان ،وأخرج منه هذا النسل العظيم .
من ذكر وأنثى  ،وصغر وكبر  ،وحسن وقبيح  ،ومؤمن وكافر  ،وصادق وكاذب  ،وطيب

وخبيث:

[ الذاريات . ] ١٢ /

وسبحان احكيم اخبر  ،الذي سقى اأرض باماء فأنبتت من كل زوج هيج  :من أبيض
وأسود ،وأمر وأصفر ،وحلو وحامض ،وحار وبارد ،وجامد وسائل ،وذكر وأنثى ،وكبر

وصغر ،وقائم ونائم:

[ ق . ] ٢٢ – 6 /
الكل يشهد بوحدانية ربه،والكل يسبح بحمده،والكل يعمل بأمرربه:
[ النور . ] ٤٢ /

فهل رأيت كهذه الساء العظيمة التي زينها اه بالشمس والقمر  ،والكواكب وامصابيح التي

ترسل النور إى اأرض ،وتشهد هي وكواكبها بوحدانية اه  ،وتسبح بحمده:
[نوح.]٢6-٢٠/

وهل رأيت كهذه اأم الضحوكة الكريمة التي أنبتت من كل زوج هيج ،خلقها اه بقدرته

لتس ِبح هي وأوادها بحمده ،وتقنت لعظمته  ،وتشهد بوحدانيته.

وسخرها خلقه يربون من مائها ،ويأكلون من ثارها ،ويتنعمون بخراها ،ويسكنون فوقها ،ويتقلبون

ي بقاعها:

[ النحل.]٢٢–٢٠/

٢٠١٠

فسبحان من

[ اإراء . ] ٤٤ /

كم ي اأرض من آية وعرة ؟ وكم خرج منها من أشجار وثار؟
[ الذاريات.]١٢-١٠/

تعطي احبة منها سبعائة حبة بأمر اه .

فهذا عطاء خلوق مخلوق بأمر اه ي دار الدنيا ما أعظمه وما أحسنه.
فكم يكون العطاء من الرب الكريم للمؤمنن ي الدار اآخرة  ،من النعيم امقيم الذي من

كاله وحسنه ا هتدي العقول معرفته  ،وا تستطيع األسن أن تصفه ،وا تقدر اأوهام

أن تتخيله:

[ التوبة. ] ٠١ /

الصاحن ما ا عن رأت ،
وعن أي هريرة  عن النبي ﷺ قال  « :قال اه ع َز وج َل  :أعددت لعبادي َ

وا أذن سمعت  ،وا خطر عى قلب بر ،مصداق ذلك ي كتاب اه فا تعلم نفس ما أخفي هم

من ق َرة أعن جزا ًء با كانوا يعملون » متفقعليه (.)٢

فسبحان اه ما أجهل اإنسان بربه ..وما أجهله بأسائه وصفاته  ..وما أجهله بآياته وخلوقاته..

وما أجهله بدينه ورعه ..وما أجهله بوعده ووعيده:

[ حمد . ] ٢9 /

ومن آيات اه العظيمة خلق اإنسان وتقلبه من حال إى حال،من تراب  ،إى نطفة  ،إى علقة ،
إى مضغة  ،ثم جس ً
ا بلحم وعظام  ،ثم حي ًا ذا روح ،ثم إنشاؤه خلق ًا آخر ي صفاته وأخاقه ،
وي تبدله من حال الطفولة إى الشباب  ،إى ااستواء  ،إى الكهولة  ،إى الشيخوخة.
فسبحان الذي خلقه وصوره  ،وأحسن خلقه:

( )1متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٠١٤٤ومسلم برقم ( )١8١٤واللفظ له .

٢٠١٤

[ السجدة . ] 9 – 6 /

وسبحان املك القدير الذي خلق ما شاء ،وما يزال خلق ما شاء ،الذي يبدؤ اخلق ثم يعيده،

وخرج احي من اميت ،وخرج اميت من احي:

[ الروم . ] ٢9 /

وسبحان اخاق العليم القدير الذي خلق الساء وما فيها وما عليها  ،وخلق اأرض وما فيها وما
عليها ،ثم يعيد ما فيها وما عليها إليها:
[نوح. ]٢8–٢٠/

فانظر رمك اه ي ملكوت السموات واأرض ترى عجائب قدرة اه  ،وعظيم ملكه

وسلطانه  ،وتشاهد التدبر والتريف  ،والتحريك والتسكن  ،واحياة واموت  ،ي كل

حظة:

[ العنكبوت . ] ١٠ /

واعلم أن اه خلق ميع اأجساد احيوانية والبرية ،وأسكن فيها اأرواح ،فصارت حية بأمر

اه عز وجل.

والروح ر باطن موصوف بصفاته  ،معلوم بأفعاله  ،ا حيط به العلم  ،وا يكيفه العقل.

اختص اه  بمعرفته وحده ،وجعل اإيان بالروح ي الدنيا آية عليه  ،وطريق ًا إى الوصول

بامعرفة إليه واإيان به:

[اإراء. ]85/

والروح أمر رباي  ،وعبد روحاي  ،حبسه اه ي اجسم ابتا ًء له ،وأجرى عليه حنته  ،فواقع

امكروه بواسطة اجسم ابتدا ًء  ،فعاقبه بأن أهبطه من الساء إى اأرض لـ ّا عصاه ي اجنة:
ﮱ

[طه.]٢١١–٢١٢/

فاجسم يتغذى من طعام اأرض ،والروح يتغذى من وحي الساء  ،فإن آمن العبد بربه

صار اجسم والروح إى اجنة ،وإن كفر بربه صار اجسم والروح إى النار :
٢٠١5

[ طه.]٠6-٠٤/

واموت هو مفارقة الروح للجسد  ،وإذا مات اإنسان رجع اجسد إى الراب الذي خلق
منه ،وخرجت الروح احية منه ،ثم صعدت ها امائكة إى الساء.

فإن كان مؤمن ًا فتحت له أبواب الساء حتى تصعد به إى ربه  ، فيؤمر بالسجود لربه فيسجد
له ،ثم يعود إى جسده ي قره وينعم فيه ،ويبقى فيه إى أن يبعث،ثم حاسب  ،ثم يدخل اجنة :
[ الواقعة . ] 89 – 88 /

وإن كان كافر ًا م تفتح هذه الروح أبواب الساء  ،ورمي من علو إى اأرض  ،ورجع إى
جسده ي اأرض ي شقاء وعذاب إى يوم الدين ،ثم يبعث  ،ثم حاسب  ،ثم يدخل النار:

[ اأعراف .] ٤٢ – ٤٠ /

فا أعظم اه ي خلقه وأمره ،وحكمه وتدبره ،وأسائه وصفاته :

[لقان.]٢٢-٢٠/

برى بن يدي رمته ،وأنزل من الساء ما ًء فأحيا به اأرض بعد موها.
أرسل الرياح
ً

وخلق سبحانه اجنة وأظهر لعباده منها ي هذه الدنيا ما ير ِغبهم فيها  ،من امياه والثار وسائر
النعم  ،وخلق النار وأظهر لعباده منها ي هذه الدنيا ما خوفهم منها من النار  ،والسموم  ،واآام ،
وسائر امكروه .

وأذن اه سبحانه للنار بنفسن  ،نفس ي الصيف وهو أشد احر  ،ونفس ي الشتاء وهو الزمهرير
أشد الرد  ،فلوا الرياح واماء لكان النفسان ي الدنيا جهنم الصغرى  ،ولوا النفسان احر
والزمهرير لكانت اأرض با فيها اجنة الصغرى.

عن أي هريرة  عن النبي ﷺ قال  « :اشتكت النَار إى ر ِها  ،فقالت  :ر ِب أكل بعي بعض ًا  ،فأذن

ها بنفسن نفس ي ِ
الصيف  ،فأشد ما لدون من اح ِر  ،وأشد ما لدون من
الشتاء  ،ونفس ي َ
٢٠١6

الزمهرير» متفق عليه (.)٢
َ

فسبحان من أشار هذه إى تلك  ،وجعل ذلك تذكرة وعرة  ،ودفع هذا هذا  ،وكر هذا
هذا ،وتم أمره ي الدنيا واآخرة ،ا راد لقضائه ،وا معقب حكمه:

[ اأنعام . ] ٢٠١ /

فا إله إا اه احكيم العليم  ،كم أخرج باماء النازل من الساء من اجنات والعيون ،

واأهار واأشجار  ،واأزهار  ،والنبات  ،والثار:

[ النحل . ] ٢٢ – ٢٠ /

وكم أحيا الرب هذا اماء الذي أنزله من الساء من النبات واحيوان والبر.
فهل نعتر هذا اخلق العظيم  ،واملك الكبر  ،والتدبر العجيب :
[اأنبياء. ]٠٠/

وإذا نظر اإنسان إى عظمة هذه امخلوقات فليعد النظر إى هذه النطفة امتكررة.
كيف خلقها اه من ماء مهن ،فجاء منها الرجال والنساء ،واأبيض واأسود  ،والطويل

والقصر  ،والكريم والبخيل  ،وامؤمن والكافر  ،وامطيع والعاي:

[الروم.]١٢-١٠/

رف اإنسان من بن امخلوقات فخلقه بيده  ،ونفخ فيه من روحه  ،وأسجد له
فسبحان من َ
وكرمه بالسمع والبروالعقل:
مائكته،وع َلمه اأساء كلهاّ ،
[ النحل . ] ٠8 /

ثم زاده تكري ً
رفه بالدين الذي يعبد به ربه  ،وهتدي به ي حياته  ،ويسعد به ي الدنيا
ا بأن َ
واآخرة:

( )1متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم( )٠١6٠واللفظ له ،ومسلم برقم (. )6٢٠

٢٠١٠

[ آل عمران. ]٢6٤/

وجعله ي الدنيا خليفة ي اأرض  ،وعبد ًا مواه  ،وي اآخرة ملك ًا بالقرب من مواه:
[القمر.]55 –5٤/

ونوع له بالدين أنواع الطاعات والعبادات ؛
ونوع له الكريم ي الدنيا نعمه الظاهرة والباطنةَ ،
َ
ليزداد معرفة بربه العظيم ،ويزداد شكره ومده ؛ ليعظم أجره:
[ لقان . ] ١٠ /

ويوم القيامة يكرم من آمن به وأطاعه بألوان النعيم،وهن من كفر به وعصاه بألوان العذاب،
[اانفطار.] ٢٤ –٢٠/
جزاء وفاق ًا:

ّ
،وأجل من هذا التكريم  ،وأحسن من هذه اأحكام :
فهل رأيت أفضل من هذا العدل واإحسان
[امائدة.]5٠/

فا إله إا اه كم أضل الشيطان أكثر اخلق  ،وكم رفهم عن التفكر ي أساء اه

احسنى  ،وصفاته العى  ،وخلوقاته العظيمة  ،وآياته احكيمة :
[ سبأ . ]١٠/

واعلم رمك اه أن املك القدوس خلق آدم ﷺ بيده ،ثم استخرج ذريته من ظهره  ،وأشهدهم

عى ربوبيته  ،فأقروا بذلك  ،ثم مع الذوات بيديه الكريمتن قبل أن تدنس بأنواع الكفر وامعاي ،

وقال  :هؤاء إى اجنة ،ومن ي يده اأخرى  :هؤاء إى النار ،ثم أعادهم إى صلب آدم ،

ليخرجوا منه عى مر القرون.

ثم إذا مات ميع البر ،وأراد اه بعثهم للحساب  ،م يكن هذه اأرواح التي تدنست

بالكفر وامعاي أن ترجع إى يديه الكريمتن  ،فأوجد هم الصور الذي مع اه فيه

اأرواح كلها.

ثم ينفخ فيه إرافيل  ،فتطر كل روح إى جسدها ،ثم يقوم الناس لرب العامن  ،وبعد البعث
يكون احساب والثواب والعقاب :

٢٠١8

[ الزمر.]٠٠–68/

واعلم زادك اه عل ً
ا وإيان ًا أن عام امائكة  ،وعام اجن  ،وعام اأرواح  ،واليوم اآخر ،
والقدر  ،كله من الغيب الذي شاهدته العقول ببصرة اإيان  ،حتى صار يقين ًا كامشهود

باأبصار :

[البقرة.]٠-١/

وي عام الغيب أضعاف أضعاف ما ي عام الشهادة  ،واه وحده عام الغيب والشهادة  ،الكبر

امتعال :

[ احر . ] ١١ /

فالصور من أمره سبحانه  ،واأرواح من أمره  ،فأعاد اأرواح بالصور إى اأجساد ،ثم أعاد الكل
ليوم الفصل  ،ثم ساق امؤمنن إى اجنة  ،وساق الكافرين إى النار.

حكمة بالغة  ،وحكم عدل  ،وأمر ح َتم رجوع كل يء إى حيث كان  ،حسب عمله،
وقيامهم بن يدي اجبار ليحكم بينهم:

[ الغاشية . ] ١6 – ١5 /

فمن يشك بعد هذا البيان باحق  ،ودين احق :

[الذاريات.]١٠/

فإن م تدرك هذا احق امبن  ،فاعلم أنك حجوب عن ربك  ،قد أرك الشيطان  ،وزين لك

اتباع اهوى وترك اهدى،فارجع إى ربك،وانظر ي اآيات الكونية  ،وتدبر اآيات القرآنية ،
لعلك تبر مع امبرين:

[ اأنعام. ]٢٠5 –٢٠٤/

اللهم إي أشهدك ي هذا امقام  ،أي أشهد أنك أنت اه الواحد اأحد  ،الذي ا ريك له ،
وأشهد أن حمد ًا عبدك ورسولك  ،فاكتبني مع الشاهدين يا مواي.
٢٠١9

واعلم رمك اه أن اه يأمر إرافيل بالنفخ ي الصور ،فإذا نفخ صعق كل روح ي السموات
واأرض إا من شاء اه ،وفزع إى الصور داخر ًا صاغر ًا:
[ النمل.]8٠ /

ثم يميت اه إرافيل وملك اموت  ،وحق كلمة اه بموت كل نفس  ،ويبقى املك احق

احي القيوم . 

فينادي  :من املك اليوم ؟ وا جيب سواه ،فيجيب نفسه :ه الواحد القهار:
[غافر. ] ٢6/

فإذا أراد اه  إعادة اخلق بعد الصعق  ،أنزل من حت العرش ما ًء كمني الرجال ،وأمر

كل يء أخذ من يء أن يعود إليه  ،ثم ينبت اه أجسام اخليقة كاملة كا ينبت النبات

باماء:

[ نوح . ] ٢8 – ٢٠ /

ثم حيي اه  إرافيل ﷺ  ،ويأمره بالنفخ ي الصور نفخة البعث  ،فينفخ فيه  ،فتخرج
كل روح إى جسدها:

[ الزمر . ] 68 /

فسبحان املك القادر عى كل يء ،الذي يـخرج النبات احي من اأرض اميتة  ،ويعيد
الروح احي إى اجسد اميت  ،فيحي اميت باحي ،ثم خرجه من القر للبعث

واحساب:

[ الروم . ] ٢9 /

فسبحان من يبعث هذه اأجساد واأرواح للحساب واجزاء :

[ القمر . ] 8 – ٠ /

فا إله إا اه متى يلن قلب اإنسان لعظمة مواه ،ومتى يؤوب إى ربه من طغيانه وفجوره :
[ احديد . ] ٢6 /

فارجع رمك اه إى ربك الذي حيي اأرض بعد موها  ،فإنه غفور رحيم :
٢٠٠٠

[احديد.]٢٠/

واعلم أسعدك اه بطاعته أن الساعة آتية ا ريب فيها بعد انقضاء اآجال،ومام اآماد كلها:
[ احجر . ] 85 /

فكا يأي اليوم بعد اليوم ،والشهر بعد الشهر ،والعام بعد العام ،والقرن بعد القرن ،كذلك

ينقي يوم الدنيا  ،وخلفه اليوم اآخر ،وإنا ه وإنا إليه راجعون:
[ امؤمنون.]٢6 –٢5/

واعلم أن احكيم  جعل النوم بن اليقظتن آية عى اموت بن احياتن.
ومن كان ي يقظته عى يء  ،فالغالب أن يكون عى مثله ي نومه،ومن عاش عى يء،

فالغالب أن يموت عليه ،ومن مات عى يء بعث عليه.
فإذا بعث رأى ما سمعه حقيقة حن ا تنفع الرؤية:

[ ق .] ١١ – ١٢ /

اللهم اجعل خر عمري آخره ،وخر عمي خوامه ،وخر أيامي يوم ألقاك يا كريم:
[ اأعراف . ] ١٠ /

واعلم رمك اه أن اه رحيم بجميع خلقه  ،أرسل إلينا رسوله حمد ًا ﷺ باهدى ودين احق ،
فب َلغ الرسالة  ،وأدى اأمانة  ،ونصح اأمة  ،وجاهد ي اه حق جهاده  ،حتى أظهر اه دينه :
[ الصف . ] 9 /

فعليك باتباعه ي ميع ما أرسله اه به من اإيان باحق  ،والعمل باحق  ،والدعوة إليه ،
والصر عى اأذى ي سبيله ؛ لتسعد ي الدنيا واآخرة :
ﰀ

[اأحزاب.]١٢/

واه  هو املك احق  ،الذي خلق السموات واأرض باحق  ،وأنزل عى عباده احق ،
وأرسل رسله باحق :

٢٠٠٢

[ لقان.]٠٠/

وهو احق الذي تشهد له ميع خلوقاته باحق والعدل  ،واملك والعظمة  ،واجال والكرياء:
[ اجاثية. ]٠٠ –٠6/

وتشهد لإله احق بالتوحيد  ،والعبودية له  ،واافتقار إليه.
فكل ما سواه من امخلوقات يشهد عى نفسه با هو عليه من النقص والفقر  ،والعجز

والتناهي  ،ي اأقطار واحدود  ،واآجال والصفات.

ويشهد لربه بأنه املك احق وحده ا ريك له  ،وخضع لعبوديته  ،ويسبح بحمده:
[ طه . ] 8 /

فسبحان من اختص باأساء احسنى  ،والصفات العى  ،وامثل اأعى.
هو القادر عى كل يء ،الذي خلق القدرة ي كل قادر ،وله وحده القدرة امطلقة ،الذي
يملك ميع خزائن القدرة وحده ا ريك له.

وهو سبحانه العليم بكل يء ،الذي يملك خزائن العلم كلها ،الذي خلق العلم ي كل

عام ،وله وحده العلم امحيط بكل يء ،وعلم ما سواه ناقص طارئ حدود:
[ الطاق . ] ٢١ /

واعلم أن اه سبحانه وتعاى أرسل رسله بالدين احق  ،وخصهم با ليس ي طاقة البر

اإتيان به  ،من اإخبار بالغيوب  ،وخرق العادات  ،وتأييدهم باآيات وامعجزات ،ليكون

ذلك دلي ً
ا عى صدقهم ،وموجب ًا اتباعهم فيا يأتون به من سنن وأحكام:

[ احديد . ] ١5 /

وصفات النبوة  ،وأعال النبوة  ،وآيات النبوة  ،مبثوثة ي العام كله إى يوم القيامة ،تظهر

ي امسلم ،ثم تتجى ي امؤمن  ،ثم ترق ي اموقن  ،ثم تستعلن ي الصدِ يق وهو
٢٠٠١

امحسن.
وميع اأنبياء والرسل صادقون صدِ يقون حسنون صلوات اه وسامه عليهم.
والصديقية هي امقام الرفيع بعد النبوة ،يربط اه باحق عى قلوب أهلها ،ويظهر شاهد احق
عى ألسنتهم وأعاهم ،ويكرمهم بروب الكفايات ،وحصول الكرامات ،وإجابة الدعوات،

وقضاء احاجات.

وإنا بلغوا ذلك لكال تصديقهم  ،وإذعاهم لأنبياء وتوقرهم  ،مع حسن ااقتداء هم:
[ احجرات . ] ٢5 /

الروع  ،وحسن السمت  ،والصدق
وكثر ًا ما يكون ي هذا الصنف امنتخب حادثة الر ،والنفث ي َ

ي الرؤيا.

الصاحة جزء من ستَة
عن أي سعيد اخدري  قال :سمعت رسول اه ﷺ يقول  « :الرؤيا َ

وأربعن جز ًءا من النب َوة » أخرجه البخاري (.)٢

والباب مفتوح لكل مسلم ليدخل مدخل الصدق  ،ويـخرج مـخرج الصدق  ،ويقوم مقام
الصدق ،فاطلبه بطاعة اه ورسوله:
[ النساء . ] ٠٠ – 69 /

ومقام هؤاء الصدِ يقن يوم القيامة ي جوار رهم:
[ القمر .] 55 – 5٤ /

فاجتهد ي طلبه:

[اإراء.]8٠/

ولعظمة هذا امقام  ،وعلو درجته  ،سيسأل اه أهله عن هذا الصدق:
( )1أخرجه البخاري برقم(. )6989

٢٠٠٠

[اأحزاب.]8-٠/

فعليك بالتسليم الكامل لربك  ،مع اإحسان ي القول والعمل  ،تري ربك  ،وتنال كرامته :
[النحل.]9٠/

وإنا حيا العبد ويستقيم إذا سار عى الراط امستقيم إى ربه  ،وصعد ي امدارج العالية،
فرقى ي الدرجات العى من العلم والعمل ،فرى ويسمع احق امفطور عليه العام ،فيكون

كل يء يراه أو يسمعه أو يعلمه دليل من احق يدل عى ربه احق امبن ،فإذا حقق هذا أكرمه
اه بالصعود ي درجات اجنة:
[ ق. ]8–6/

فسبحان من أكرم آدم وذريته  ،وع َلمه اأساء كلها  ،وباهى به مائكته  ،وأسجد له ميع

امائكة ،وجعله خليفة ي اأرض ،وأكرمه بمعرفة أساء ربه احسنى ،وصفاته العى :
[مريم. ]65/

وجعل سبحانه هذه امعرفة ي عبده آدم ﷺ عل ً
ا وذكر ًا  ،وجعل ذلك ي ذريته غريزة وفطرة ،

وأشهدهم عى ذلك شهادة حق ًا  ،ثم استخرجهم من اأصاب  ،جياً بعد جيل  ،عى هذه الفطرة

الربانية اإيانية:

[ الروم .] ٠٠ /

فتجد امؤمن للبذرة التي ي قلبه يصدق الرسل ،ويؤمن با جاؤا به من اهدى والفرقان ،

فيصدِ ق تلك امعرفة باإيان ،ويزيدها بالفكر ،ويغذها بالذكر والعبادة  ،فتفتح له أبواب
العلم واهداية.

فا يزال يرقى حتى يعم بفكره أقطار اأرض  ،ثم خرق السبع الطباق  ،ثم يبلغ الكري

الكريم  ،ثم ينتهي إى العرش العظيم ،فيشاهد املكوت اأعى ،وامقام اأسنى ،فرى
٢٠٠٤

قلبه ربه املك احق العزيز اجبار بأسائه احسنى  ،وصفاته العى  ،يفعل ما يشاء ،

وحكم ما يريد:

خلق ويرزق  ..ويعطي ويمنع  ..ويعز ويذل  ..ويكرم وهن  ..ويرفع وخفض  ..ويبسط

ويقبض  ..ويأمر وينهى :

[ آل عمران. ]١٠–١6/

فإذا رأى قلبه ذلك خشع لعظمة ربه ،وسجد جاله ،وذل جروته ،وسبح بحمده مع

امسبحن :

[ اإراء . ] ٤٤ /

فاإنسان ي احقيقة ي طلب علم التوحيد ليس يتعلم  ،بل يتذكر ما هو مركوز ي فطرته

من تلك امعرفة  ،وهذا قال سبحانه:

[ النحل. ]٤٠/

أما الكافر فيعادي الرسل وأتباعهم  ،بحسب احجب التي حالت بينه وبن تلك امعرفة

السابقة.

فتجده ِ
يكذب بآيات اه  ،وخاصم وجادل ي أحكام اه ،ويدعي الربوبية أو النبوة ،ويمأ
اأرض جور ًا وظل ً
ا ،ويسعى ي اأرض فساد ًا ،ويمأ ما بن الساء واأرض كذب ًا وفجور ًا:
[ يونس. ]٢٠/

فيحتبس امطر من أجله  ،وتقحط اأرض بسببه  ،ويشيع ي الباد والعباد والدواب والنبات

شؤمه وره:

[الروم . ] ٤٢ /

فاستقم كا أمرت  ،وا تكن من اممرين  ،فتكون من الضالن:
ﰀ

٢٠٠5

[القصص. ]5٠/

واعلم أن اه هو احق ،وقوله احق ،وا هدي إا إى احق ،فعى عبيده عبادته وحده ا

ريك له :

[يونس. ]٠5/

وآيات هدايته إى احق جعله السبل ي اأرض أهلها ليسروا عليها  ،وجعله النجوم ي الساء

ليهتدوا ها إى مقاصدهم  ،وإنزاله الكتب  ،وإرساله الرسل إى اخلق ليهتدوا إى رهم :

[النحل.]٢8-٢5/

واعلم أن السبل كثرة  ،وأهداها إى احق ما أوصل إى احق سبحانه  ،وهو الراط

امستقيم  ،والدين القيم الذي أرسل اه به رسله  ،وأنزل به كتبه:
[ اأنعام . ] ٢5٠ /

واعلم أن كل اخلق سوف يسأهم رهم وحاسبهم يوم القيامة.
فالسؤال  :هل فعلت كذا؟ ومن فعلته؟ وكيف فعلته؟ :
[ احجر.]9٠-9١/

واحساب يقال فيه  :خذ هذا عن هذا :
[ إبراهيم.]5٢/

واعلم أن من حوسب عذب ا حالة ،إذ ا يقوم أحد حساب اه  ، وله احجة البالغة

حق ًا ،وا يمكن أحد القيام بحقه ،وشكر إحسانه ،إنا هي رمة الرحيم ،وفضل الكريم
سبحانه:

[ النور . ] ١٢ /

وعن أي هريرة  قال  :قال رسول اه ﷺ  « :لن يدخل أحد ًا عمله اجنَة » قالوا  :وا أنت يا
٢٠٠6

رسول اه ؟ قال « :ا وا أنا إ َا أن يتغ َمدي اه بفضل ورمة فسدِ دوا وقاربوا» متفق عليه (.)٢
واعلم رمك اه أن احساب منه عاجل وآجل.

فالعاجل للحسنة نورها ي القلب وثواها  ،وللسيئة ظلمتها ي القلب وعقوبتها.

واحساب اآجل ما َ
أخر اه جزاءه ي الدار اآخرة ،والعاجل منه دليل عى اآجل:
[ الغاشية . ] ١6 – ١5 /

فسبحان املك الرحيم بعباده َ ،بن هم الراط امستقيم ي الدنيا ،ليسروا عليه إليه،
ودعاهم لسلوكه ليصلوا إليه.

ثم نصب هم يوم القيامة راط ًا مستقي ً
ا عى متن جهنم  ،وهو الراط اأكر امنصوب لكل

العباد حاشا الكفار وامركن وامنافقن  ،الذين اقتطعتهم عنق النار ي عرصة امحر ،فهؤاء
يدخلون النار مبارة دون سؤال وا راط:
[الكهف.]٢٠6-٢٠5/

ثم تتبع كل أمة ما كانت تعبد من دون اه فيقعون ي النار :

[مريم.]٠١-68/

فإذا م يبق إا امؤمنن نصب هم الراط  ،ثقيلهم وخفيفهم  ،فإذا خلص من خلص من هذا

الراط وهم امؤمنون  ،حبسوا عى راط خاص هم عى قنطرة بن اجنة والنار  ،فإذا ه ِذبوا

ونـقوا من امظام التي بينهم دخلوا اجنة.

عن أي سعيد اخدري  قال  :قال رسول اه ﷺ  « :خلص امؤمنون من النَار،

فيحبسون عى قنطرة بن اجنَة والنَار  ،فيقص لبعضهم من بعض مظام كانت بينهم ي
( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )56٠٠واللفظ له ،ومسلم برقم (. )١8٢6

٢٠٠٠

الدنيا  ،حتَى إذا ه ِذبوا ونقوا أذن هم ي دخول اجنَة  ،فوا َلذي نفس مـح َمد بيده أحدهم

أهدى بمنزله ي اجنَة منه بمنزله كان ي الدنيا » أخرجه البخاري( . ) ٢

وهذا الراط منصوب أهل العدل الثاي،وأما أهل العدل اأول فهم الذين اقتطعهم عنق
النار ي امحر إى النار وهم الكفار وامركون وامنافقون.

فاستقم عى الراط امستقيم ي الدنيا  ،تعر الراط اأكر يوم القيامة إى اجنة بإذن
اه:

واعلم أنك ستمر عى الراط با ريب:

[آل عمران.]5٢/

[ مريم . ] ٠١ – ٠٢ /

وبحسب حسن السر عى الراط امستقيم ي الدنيا تكون رعة العبور عى الراط يوم
القيامة .
عن أي سعيد اخدري ري اه عنه قال  .. :قلنا يا رسول اه وما اجر ؟ قال  « :مدحضة
مز َلة عليه خطاطيف وكاليب وحسكة مفلطحة ها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال ها

الركاب فناج مس َلم
الريح وكأجاويد اخيل و ِ
السعدان امؤمن عليها كال َطرف وكالرق وك ِ
َ

وناج مـخدوش ومكدوس ي نار جهنَم حتَى يم َر آخرهم يسحب سح ًبا » متفق عليه (.)١

فا إله إا اه  ،إن قلب ًا ا هزه هذه اأهوال والكروب لقلب ميت :

[احديد.]٢٠-٢6/

ثم توضع موازين القسط والعدل لوزن العباد وأعاهم يوم القيامة  ،بعد دخول طوائف من

امؤمنن اجنة بغر حساب وا عذاب :

[ اأنبياء . ] ٤٠ /

( )٢أخرجه البخاري برقم (. )65٠5
( )١متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( ، )٠٤٠9واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٢8٠

٢٠٠8

واميزان يوم القيامة حق  :له كفتان  ،كل كفة تسع طباق السموات واأرض  ،فتوضع
احسنات ي كفة ،والسيئات ي اأخرى:

[الزلزلة.]8-6/

وبعد اميزان يكون الثواب والعقاب :
[القارعة.]٢٢-6/

فسبحان الرب العظيم  ،الذي خلق العرش العظيم ،وخلق اميزان العظيم ،وخلق كل
يء ي الدنيا بموازين مقدرة:

[ اأنعام . ] ٢٠١ /

فكل يء بميزان مقدر  ،ا يزيد وا ينقص  ،وا يتقدم وا يتأخر .

اخلق والتدبر ..وإنزال اماء ..وتقسيم اأرزاق ..والنمو والتكاثر ..واجبال والبحار  ..والسحب

والرياح..وكل يء ي خزائن اه:
[ احجر .] ١٢ /

واعلم أن حوض النبي ﷺ ي عرصات القيامة يمده ميزابان من الكوثر  ،الذي أعطاه إياه ربه ي

اجنة  ،فيرب منه كل من آمن به :

[ الكوثر.]٢/

وهذا احوض عظيم واسع كا بن مكة وبرى  ،ماؤه أشد بياض ًا من اللبن  ،وأحى من العسل ،
وأبرد من الثلج  ،وآنيته كعدد نجوم الساء  ،من رب منه ا يظمأ أبد ًا ،يرب منه امؤمنون  ،ويذاد

عنه كل من بدَ ل دينه.

عن عبد اه بن عمرو  قال :قال النبي ﷺ « :حوي مسرة شهر ماؤه أبيض من ال َلبن ورحه
الساء من رب منها فا يظمأ أبد ًا » متفق عليه(.)٢
أطيب من امسك وكيزانه كنجوم َ

واعلم وفقنا اه وإياك للفقه ي الدين أن هذه الدنيا نبذة من اآخرة ،مزج اه فيها اخر بالر،

( )1متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )65٠9واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١١9١

٢٠٠9

واحق بالباطل ،امتحان ًا وابتا ًء للعباد ي هذه الدار ؛ ليعلم من يطيعه من يعصيه  :ﯿ
[ اأنبياء.] ٠5 /

أما اآخرة فإن اه  خلص فيها اخر كله  ،وجعله بحذافره ي اجنة  ،وخلص فيها الر

كله  ،وجعله بحذافره ي النار:

[ العنكبوت . ] 6٤ /

فسبحان املك احق  ،احكيم اخبر  ،الذي خلق الدنيا واآخرة  ،ثم أظهر لنا الدنيا  ،وأخفى

اآخرة  ،وقدَ م الدنيا  ،وأ َخر اآخرة  ،وجعل الدنيا دار زاد لآخرة.

فمن جاء باإيان واأعال الصاحة أكرمه اه باجنة  ،وأعد له من النعيم ما ا تدركه

العقول ،وا تعلمه النفوس:

[ السجدة . ] ٢٠ /

ومن كفر به أدخله النار ،وأعد له فيها عذاب ًا عظي ً
ا:

[ النساء . ] 56 /

واعلم رمك اه أن الناس حرون كلهم للحساب يوم القيامة.

واحر حران سوى احر اأول :

حر قبل قيام الساعة من أقطار اأرض إى بيت امقدس بعد البعث.
عن أي هريرة ري اه عنه عن النبي ﷺ قال  « :يـحر النَاس عى ثاث طرائق راغبن

راهبن  ،واثنان عى بعر  ،وثاثة عى بعر  ،وأربعة عى بعر  ،وعرة عى بعر  ،ويـحر

بق َيـتهم النَار تقيل معهم حيث قالوا  ،وتبيت معهم حيث باتوا  ،وتصبح معهم حيث أصبحوا ،

وتـمي معهم حيث أمسوا » متفق عليه (.)٢

ثم احر اأول بعد نفخة البعث والنشور حر عام جميع اخلق للحساب يوم القيامة:

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )65١١واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١86٢

٢٠٤٠

[الكهف.]٤8-٤٠/

وأما احر الثاي فهو حر الكفار إى جهنم:
[ اأنفال . ] ٠6 /

وحر امؤمنن إى الراط اأول امنصوب عى متن جهنم:

[ مريم . ] ٠١ – ٠٢ /

ثم حر امؤمنن إى رهم :
[مريم.]86 -85/

واعلم رمك اه أن اه  نور ا يراه أحد ي الدنيا ،أما ي اآخرة فإن امؤمنن يرونه  ،وا

حيطون به ؛ لكال عظمته وكريائه :

[ القيامة . ]١٠–١١/

أما الكفار فرونه ي امحر مع امؤمنن  ،ثم حتجب عنهم كا قال سبحانه:
[ امطففن. ]٢6–٢5/

اللهم ارزقنا لذة النظر إى وجهك الكريم يا أرحم الرامن.
واعلم أن من آمن باه ي الدنيا  ،ورآه ببصرته  ،أكرمه اه برؤيته يوم القيامة ببره ،ودخول

جنته  ،والفوز برضوانه  ،ومن كفر باه ي الدنيا  ،وعمي عنه ببصرته  ،حرمه اه يوم
القيامة من رؤيته  ،ودخول جنته  ،وأدخله ناره:

[ السجدة . ] ١٠ – ٢8 /

اللهم إنا نسألك اجنة وما قرب إليها من قول وعمل ،ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من

قول وعمل.

واعلم رمك اه أن الشهادة بأن اه هو احق امبن هي أ ّم الشهادات وأصلها ،فهي شهادة
٢٠٤٢

بأن اه هو احق  ..وأساؤه كلها هو حق  ..وصفاته كلها حق ..وأفعاله كلها حق..
وأحكامه كلها حق  ..وأقداره كلها حق  ..وخلقه كله حق  ..وأمره كله حق  ..ووعده كله

حق  ..ووعيده كله حق  ..وكتبه كلها حق  ..ورسله كلهم حق :

[طه.]٢٢٤/

فسبحان املك احق ا إله إا هو :
[يونس.]32/

واعلم أن باب اإيان مفتاحه التدبر والنظر :

[اأنبياء.]٠١-٠٠/

فانظر رمك اه ي ملكوت ربك  ،لتزداد عل ً
ا وتوحيد ًا  ،وإيان ًا ويقين ًا :
[ اأعراف .] ٢85 /

إذا فهمت هذا فاعلم رمنا اه وإياك أن اخاق العليم خلق من أجلك ثاث دور ،وأربعة
مواطن  ،ومسة أحوال.

فآمن هن وما فيهن من خلق وأمر  ،وحياة وموت  ،وتقدير وتدبر  ،ومشهود ومستور :
[آل عمران.]5٠/

أما الدور الثاث :

فدار الدنيا  ..ودار الرزخ ي القر  ..والدار اآخرة.
وأما امواطن اأربعة :

فأوها الدنيا  ..ثم الرزخ  ..ثم عرصة القيامة  ..ثم اجنة أو النار.
وأما اخمسة اأحوال :

فاأول :احال التي قبل دار الدنيا ،وهي حال النطفة اأمشاج.
٢٠٤١

الثاي :حالك ي الدنيا ،وهي حل اابتاء والعمل.

الثالث :حالك ي الرزخ  ،وهي حل اانتظار إى يوم القيامة.

الرابع  :حالك يوم القيامة ،وهي حل الفصل بن العباد.

اخامس :حالك ي دار اخلود ي اجنة أو النار  ،وهي دار القرار اأبدي ي النعيم أو
الشقاء.

فاعلم رمك اه ذلك كله ؛ لتكون عى بصرة من أمرك ،فا سمعته سوف تراه ،وما عملته
سوف تلقاه:

[ إبراهيم . ] 5١ /
[آل عمران . ]5٠ /
[ إبراهيم . ] ٤٢ /
[ اأعراف . ] ١٠ /

« ال َله َم اغفر ي خطيئتي وجهي  ،وإراي ي أمري  ،وما أنت أعلم به منِي  ،ال َله َم اغفر ي جدِ ي
وهزلـي،وخطئي وعمدي،وكل ذلك عندي  ،ال َله َم اغفر ي ما قدَمت وما أ َخرت  ،وما أررت وما

أعلنت  ،وما أنت أعلم به منِي  ،أنت امقدِم وأنت امؤ ِخر  ،وأنت عى ك ِل يء قدير » متفق عليه(.)٢

اللهم إي أشهدك  ،وكفى بك شهيد ًا  ،أي أشهد أنك أنت اه ا إله إا أنت وحدك ا ريك

لك  ،وأشهد أن حمد ًا عبدك ورسولك  ،وأشهد أنك احق  ،ووعدك حق  ،ولقاؤك حق ،

واجنة حق  ،والنار حق  ،وحمد ﷺ حق  ،والنبيون حق  ،ودينك حق  ،وقولك حق  ،ا إله

غرك  ،وا رب سواك .

اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها  ،إنه ا يغفر الذنوب إا أنت  ،اللهم اسر عوراتنا  ،وآمن

روعاتنا  ،وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )6٠98ومسلم برقم ( )١٠٢9واللفظ له.

٢٠٤٠

امقالة.LIX

الواسع

قال اه تعاى:

[البقرة.]٢٢5/

اه  هو الواسع احق ،ذو الطول وااقتدار ،واسع الكرم واإحسان ،واسع العلم واإحاطة،
واسع الرمة وامغفرة ،واسع الفضل واإنعام:

[ غافر . ] ٠ /

هو سبحانه الواسع الكريم  ،الذي وسع خلقه كلهم بالكفاية واإحسان ،الغني الذي وسع

غناه ميع عبيده ،الرازق الذي وسع رزقه ميع خلقه  ،وبيده مقاليد الفضل واإحسان
[ آل عمران . ] ٠٠ /

واإنعام:

وهو سبحانه الواسع العليم  ،الذي وسع علمه كل يء ،وأحاط بكل يء عل ً
ا ،فا خفى
عليه مثقال ذرة ي ملكه الواسع:
[ طه . ] 98 /

وهو سبحانه واسع امغفرة ،الذي يغفر لكل من تاب وأناب مها بلغت ذنوبه وخطاياه:
[ النجم . ] ٠١ /

وهو  واسع العظمة واملك والسلطان:
[ البقرة . ] ١55 /

ا  ،وحك ً
فسبحان الواسع العظيم  ،الذي وسع كل يء رمة ومغفرة  ،وفضاً وعل ً
ا
وسلطان ًا.
وسعت أساؤه كل يء  ..ووسعت صفاته كل يء  ..ووسعت كلاته كل يء  ..ووسعت أفعاله

كل يء  ..ووسعت خزائنه كل يء :
[احجر.]١٢/

٢٠٤٤

مع  إى امثل اأعى ميع اأساء احسنى  ،والصفات العى  ،فهو الكامل ي ذاته
وأسائه وصفاته وأفعاله وحده ا ريك له:
[الروم.]١٠-١6/

وهو الواسع الذي مع علمه وقدرته ومشيئته وإرادته كل كائن ي السموات واأرض  ،وكل

كائن ي الدنيا واآخرة  ،وكل ما كان  ،وما يكون  ،وما سيكون  ،من كبر وصغر ،وظاهر
وباطن ،وحي وميت  ،وناطق وصامت :

[ البقرة.]٢٢5/

الكل ملكه  ،والكل ي قبضته  ،والكل يشهد بتوحيده  ،والكل يسبح بحمده.
فسبحان من مع ذلك كله كتاب ًا ي اللوح امحفوظ:

[يس.]٢١/

ثم مع  اخليقة البرية كلها ي واحد جامع  ،جعله عبد ًا له  ،متذل ً
ا لعزته ،خاشع ًا
لعظمته ،قانت ًا له ،متصاغر ًا لكريائه.
مع ي هذا اإنسان ما كان وما يكون منه ي سابق علمه ،ومع فيه ما خرج منه من

مولود وكام  ،وأعال وأخاق.

ثم أظهر سبحانه ذلك كله  ،كل عى نوبته وأوليته من الدهر:
[ القمر . ] 5٠ – 5١ /

ومع سبحانه ميع ذرات الكون ي العام العلوي والسفي عى ذكره وتوحيده ،

وتسبيحه وتوحيده :

[ اإراء. ]٤٤/

َ
لتوى كل نفس ما كسبت:
ثم هو  جامع الناس ليوم ا ريب فيه ؛
[ آل عمران . ] 9 /

ثم هو جامعهم ي دار القرار ي اجنة والنار:
[ التغابن . ] 9 /

٢٠٤5

هو احق  جامع اخر كله بحذافره أوليائه ي اجنة:
[ السجدة . ] ٢٠ /

وهو جامع الر كله بحذافره أعدائه ي النار:
[النساء.]٢٤٠/

ا ،ومغفرة وحل ً
فسبحان اه الواسع العليم الذي وسع كل يء رمة وعل ً
ا ،وقدرة

ومشيئة:

[ يونس . ] 6٢ /

هو الواسع احكيم ،رب كل يء ومليكه ،خالق كل يء ومبدعه ،احي القيوم القائم

عى كل يء ،امحيط بكل يء ،الذي بيده خزائن كل يء:

[ هود . ] ٢١٠ /

فسبحان من وسع سمعه ميع اأصوات ،ووسع بره ميع الذرات ،ووسع علمه ميع

امخلوقات ،وقهر بقوته ميع القوات ،ا إله غره ،وا رب سواه:

[احر.]١٤-١٠/

ووسع عليهم ي
وسع عى عباده ي أرزاقهم ومساكنهم َ ،
هو سبحانه الواسع احق الذي َ

دينهم فلم يكلفهم إا وسعهم:
[ البقرة . ] ١86 /

وهو سبحانه واسع اأجر والثواب :

[ البقرة . ] ١6٢ /

وهو سبحانه واسع املك الذي يؤتيه من يشاء ،وينزعه من يشاء:
[ البقرة . ] ١٤٠ /
٢٠٤6

 التعبد ه  باسمه الواسع :

اعلم وفقك اه ما حبه ويرضاه أن الواسع احق  له اأساء احسنى  ،والصفات العى ،

وله امثل اأعى  ،وله امحامد كلها  ،وله الثناء احسن كله:
[ طه . ] 8 /

وإذا عرفت أن ربك واسع عليم  ،فامل نفسك عى أحسن الصفات وأوسعها خر ًا  ،وأنفق

ما آتاك اه من فضله ي مرضاته يؤتك أضعافه :

[ البقرة . ] ١٤5 /

واعلم أنك لن تستطيع أن تسع الناس بالك  ،فسعهم بأخاقك احسنة  ،حبك اه  ،وحبك
أهل الساء واأرض :

[آل عمران.]٢٠٤-٢٠٠/

وعن عبد اه بن عمرو  قال  :قال رسول اه ﷺ  «:إ َن من خياركم أحاسنـكم أخاق ًا »

متفق عليه (.)٢

ومن أعظم اأخاق التي حبها اه رمة الناس ،والرفق هم ،وإكرام أرافهم ،واإحسان

إى فقرائهم ،واحلم عى سفيههم ،ودعوهم إى اخر ،والنصح هم ،وحب امؤمنن

منهم:

[ آل عمران . ] ٢٢٠ /
واسأل اه أن يرزقك حسن اخلق :
[آل عمران.]٢59/

وقد أرسل اه رسوله حمد ًا ﷺ بأحسن اأديان،وأحسن اأخاق،وأحسن اأعال،فا َتبعه ي دينه
( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٠559واللفظ له ،ومسلم برقم (. )١٠١٢

٢٠٤٠

وأخاقه  ،وأقواله وأفعاله  ،تـحمل صفاته التي وصفه ها ربه بقوله:
[القلم. ]٤/

واعبد ربك الكريم العظيم بكل ما حبه ويرضاه  ،من اأقوال واأفعال الظاهرة والباطنة ،

يكرمك بجميع أنواع الثواب يوم القيامة.

وترع إى ربك الواسع العليم الذي بيده مقاليد اأمور أن يفتح لك من أبواب اخر ما

يرضيه عنك  ،وأن يغلق عنك من أبواب الر ما ينجيك من عقابه  ،فخزائن كل يء عنده :
[ احجر.]١٢/

وأكثر من التدب ر والتفكر ي آيات ربك العظيمة  ،وملكه الواسع  ،ثم أتبع العرة بالعمل
امحبوب إليه  ،من الذكر والعبادة  ،والعمل برعه  ،والدعوة إليه  ،وتعليم أحكام دينه:
[ آل عمران .] ٠9 /

وامع بن العلم والعمل ،فالعلم با عمل كشجر با ثمر ،وثمرة العلم احق العمل احق مع

اخشية والقنوت :

[ الزمر.]9/

وسبح بحمد ربك العظيم ،وسبح باسم ربك اأعى:

[ اإنسان . ] ١6 – ١5 /

واعلم أن شأن اه عظيم ،وأساؤه وصفاته احسنى ا حيط ها العقول ،وجاله وجروته

وعظمته وكرياؤه تعجزعن إدراك كنهها اأفهام،وآاؤه ونعمه وإحسانه ا تعد وا حى.

فسبحه كثر ًا ..وامده كثر ًا ..واستغفره كثر ًا ..واذكره كثر ًا:

[اأحزاب. ] ٤٤ – ٤٢/
[ النمل . ] ٢9 /
٢٠٤8

[ الشعراء . ] 85 – 8٠ /

«ال َله َم لك أسلمت  ،وبك آمنت  ،وعليك توكَلت  ،وإليك خاصمت  ،وبك حاكمت ،
فاغفر ي ما قدَ مت وما أ َخرت  ،وأررت وأعلنت  ،وما أنت أعلم به منِي  ،ا إله إ َا أنت»

متفق عليه (.)٢

اللهم إي أسألك فواتح اخر وخوامه وجوامعه  ،وأوله وآخره  ،وظاهره وباطنه ،

والدرجات العى من اجنة يا واسع الرمة وامغفرة والعطاء  ،اللهم يا من رمته وسعت

كل يء  ،أسألك خر الدعاء،وخر امسألة  ،وخر الفاح  ،وخر العمل  ،وخر الثواب ،
وخر احياة  ،وخر امات  ،وخر امقام  ،يا واسع الفضل وامغفرة.

امحيط
قال اه تعاى:
( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٠٤٤١واللفظ له ،ومسلم برقم (. )٠69

٢٠٤9

[ النساء . ] ٢١6 /

اه  هو امل ك الذي له ملك السموات واأرض وما فيهن ،امحيط بكل يء ،الذي
أحاط باأشياء كلها ي العام العلوي ،والعام السفي.

وهو سبحانه امحيط الذي أحاط بره بجميع امخلوقات ،وأحاط سمعه بجميع

امسموعات ،وأحاط علمه بجميع امعلومات ،ونفذت مشيئته وقدرته ي ميع
اموجودات ،ووسعت رمته أهل اأرض والسموات ،ودانت لعظمته ميع امخلوقات:
[ النساء . ] ٢١6 /

وهو سبحانه العي العظيم  ،الذي أحاط بكل يء خلقا ،وأحاط بكل يء أمرا ،وأحاط

بكل يء قدرة  ،وأحاط بكل يء علا:

[ الطاق . ] ٢١ /

وهو سبحانه العي الكبر  ،الذي أحاط بالعام كله ،أوله وآخره ،وظاهره وباطنه ،وأعاه
وأسفله ،وكبره وصغره:

[ احديد . ] ٠ /

وهو  امحيط الذي أحاط بكل حيط ي العام العلوي والسفي ،وأحاط بكل ذرة ي
الدنيا واآخرة:

[ فصلت . ] 5٤ /

وهو سبحانه الكريم الذي أحاط ميع خلقه بالنعم والعافية ،وأحاطهم باأمن والدين ،فا

أحد أكرم منه  ،وا أحد أقوى منه  ،وا أحد أعظم منه:

[غافر. ]65/

فسبحان املك احق  ،امحيط بكل يء ،امحيط بالسموات واأرض ،امحيط باأبد

واأمد  ،امحيط بامكان والزمان  ،امحيط باأوائل واأواخر  ،والظواهر والبواطن،
واأقوال واأفعال ،واجهر والر:

[املك. ]٢٤–٢٠/

وسبحان الرب العظيم الذي خلق املك واملكوت  ،وأحاط بعالـم الغيب والشهادة.
٢٠5٠

خلق السموات واأرض ،ومأ السموات با ا يعلمه وا حصيه إا هو من امائكة التي تسبح

بحمده  ،وتشهد بتوحيده  ،وتطيع أمره  ،ومأ اأرض با ا يعلمه وا حصيه إا هو من أنواع
اجادات  ،والنباتات  ،واحيوانات  ،والذرات  ،واإنس  ،واجن.

ثم أحاط اجبار كل أرض با فوقها إى اأرض السابعة العليا ،ثم أحاط اأرض العليا بالساء

اأوى الدنيا ،وأحاط الساء اأوى بالثانية ..وهكذا إى الساء السابعة:
[ اأنبياء . ] ٠٠ /

ثم أحاط سبحانه السموات واأرض بالكري:
[ البقرة . ] ١55 /

ثم أحاط الكري الكريم بالعرش العظيم  ،الذي أحاط بجميع امخلوقات ي العام العلوي

والسفي:

[النمل. ]١6/

والسموات واأرض بالنسبة للكري كحلقة ملقاة ي أرض فاة  ،والكري بالنسبة للعرش

كحلقة ملقاة ي أرض فاة  ،والكل ي يد اجبار  أصغر من اخردلة ي يد اإنسان :
[الزمر.]6٠/

فسبحان الكبر امتعال  ،الذي خلق كل يء فقدَ ره تقديرا ،وأحاط بكل يء حيط  ،وله

احمد ي اأوى واآخرة:

[اجاثية.]٠٠–٠6/

واه  ذو العظمة والكرياء  ،والعزة واجروت  ،قد استوى عى العرش الكريم بأعظم
الصفات وهي الرمة  ،كا قال سبحانه :

[ طه . ] 5 /

فسبحان الرب العظيم الذي استوى عى العرش العظيم  ،وأحاط بكل حيط  ..يفعل ما

يشاء ..وحكم ما يريد ..خلق ويرزق ..ويأمر وينهى  ..ويعز ويذل ..وحيي ويميت  ..ا
راد لقضائه..وامعقب حكمه  ..وا يعزب عنه مثقال ذرة ي ملكه العظيم:
٢٠5٢

[ اأعراف . ] 5٤ /

واعلم ع َلمك اه من علمه أن هذه امخلوقات العظيمة  ،والتدبرات العجيبة ي الساء واأرض ،
لكل واحد منها يومه وساعته ودقائقه  ،ولكل خلوق أيامه وأسابيعه وشهوره وأعوامه وقرونه ،يقع

فيها حوادث ا حصيها إا اه  ،من اأعال ،والتسبيح  ،والتحميد  ،واحياة  ،واموت  ،منها ما

نبره  ،وأكثرها ا نبره.

والكل يسبح بحمد ربه  ،ويشهد له بالوحدانية  ،والكل أحاط به امحيط سبحانه  ،الذي

أحاط بكل يء :
[ النساء . ] ٢١6 /

وأعظم تلك امخلوقات العظيمة  ،وأوسعها وأكثرها عبادات هم امائكة الذين مأ اه هم
السموات العى  ،وملة العرش امقربن ،فهؤاء كلهم عباداهم لرهم رمدية أبد ًا:
[فاطر.]٢٠-٢5/

واه  هو املك الغني عن ميع خلقه ،وكلهم فقراء إليه ي خلقهم وتدبرهم وأرزاقهم:
[فاطر. ]٢5/

وميع ما ي الكون من امخلوقات تعبد رها  ،وتسبح بحمده  ،وتشهد بتوحيده  ،ومن شذ

من البر عن عبادته فامائكة الكرام ا يسأمون من عبادته :
ﯹ

[فصلت.]٠8/

فسبحان الكريم الذي أنعم علينا بنعم كثرة ا حيط ها إا هو ،وأكرمنا بالدين احق الذي
يرى به عنا ،وفرض علينا أواً مسن صاة ي اليوم والليلة  ،ثم خفف الكريم الرحيم
عددهن من مسن إى مس صلوات ،وأعطى اأجر كام ً
ا عى اخمسن من فضله :
[آل عمران.]٠٤-٠٠/

٢٠5١

وجعل كل حسنة بعر أمثاها  ،إى سبعائة ضعف  ،إى أضعاف مضاعفة ا يعلمها إا
هو ،والسيئة بمثلها ويمحوها بالتوبة أو بعفوه:

[ اأنعام . ] ٢6٠ /

واعلم أن من علت منا مته  ،سارع إى مرضاة ربه بأداء الفرائض  ،وتكثر النوافل من ميع

الطاعات  ،واجتناب امنهيات :
[احديد.]١٢/

وعى قدر امسارعة وامسابقة إى الطاعات تكون الكرامات واهبات  ،وعى قدر

الغفلة والبطالة تكون اخسارة والعقوبات:

[يونس . ] ٢٠8 /

وعرفنا هم  ،وأرانا إياهم  ،وأخرنا
فسبحان الكريم الرحيم بعباده  ،الذي خلق امسبحن َ
بدوام تسبيحهم ،لنقتدي هم ،ونسبح بحمده معهم:
ﭩ

[ احج . ] ٢8 /

هو اه  امحيط الذي أحاط بكل يء  ،وأحى كل يء من الذرات  ،والذوات ،

واأعداد  ،واأحوال  ،واآجال  ،واأرزاق  ،واأنفاس  ،واحركات  ،واأقوال  ،واأفعال ،
وما ي القلوب  ،وما ي الغيوب :
[فصلت.]5٤-5٠/

وهو سبحانه امحيط الذي أحى كل يء خلق ًا وأمر ًا  ،عدد ًا وقدر ًا  ،عل ً
ا وعم ً
ا.
يعلم مثاقيل اجبال  ..ومكاييل البحار  ..وعدد ذرات الرمال  ..وعدد ورق اأشجار ..
وعدد الطر واحيوان  ..وعدد اإنس واجان وامائكة  ..وأحى تسبيحها وأنفاسها وما

خرج منها :

٢٠5٠

[يس. ]٢١/

أوجد سبحانه العدد وجود ًا ا منتهى له وا آخر  ،وجعله ي الدنيا آية عى بقاء ما له أول
وا آخر له  ،وهي الدار اآخرة.

فسبحان من أحى ميع امخلوقات بإحصاء واحد  ،وحسبها بحساب واحد  ،ويعلم

كل يء بعلم واحد  ،وأحى ميع امخلوقات ملة وتفصي ً
ا:
[اأنعام. ]6١-6٢/

واه  أساؤه ا حى  ،وصفاته ا حى  ،ونعمه احى .

ومن أحى من أسائه تسعة وتسعن اس ً
ا دخل اجنة.

وإحصاؤها هو معرفتها  ،وتوحيد اه ها  ،والتعبد ه ها  ،ودعاء اه ها.

عن أي هريرة  أن رسول اه ﷺ قال « :ه تسعة وتسعون اس ً
ا من حفظها دخل اجنَة ،
وإ َن اه وتر حب الوتر » متفق عليه(.)٢

فيجب علينا تعلم أساء اه احسنى،لندعوه ها  ،ونتعبد ه ها بااتصاف با يليق بالعبد
منها :

[اأعراف. ]٢8٠/

واعلم أنك إن كنت تعلم أن اه حيط بكل خلوق  ،وحِ كامك وأفعالك وأنفاسك ،
وا يدع شيئ ًا إا أحصاه عليك  ،ويراقبك حتى كأنه ليس ينظر أحد سواك ،فلاذا ا تـجل

نظره إليك ؟ وا هاب رقابته عليك ؟ وا تستحي من مشاهدته لك؟ :

[احج.]٠٠/

واعلم أن أنفاس العباد معدودة  ،وكل نفس خرج من غر ذكر اه فهو ميت  ،فاذكره واعبده

با رعه رسوله ﷺ :

( )1متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم (  )6٤٢٠ومسلم برقم (.)١6٠٠

٢٠5٤

[ مريم.]65 /

 التعبد ه  باسمه امحيط :

اعلم أن اه  هو املك احق  ،الذي له اأساء احسنى  ،والصفات العى ،وامثل

اأعى :

[ طه . ] 8 /

هو املك امحيط بكل ملك  ..القوي امحيط بكل قوي  ..الكبر امحيط بكل كبر ..
العزيز امحيط بكل عزيز  ..العليم امحيط بكل عليم ..الغني امحيط بكل غني.

فسبحان الرب امحيط بجميع أكناف العام ،وميع ذرات العام ،امحيط بجميع

أنفاس وني ات وحركات وأقوال وأعال اخائق كلها ي آن واحد:
[ الطاق . ] ٢١ /

فعليك رمك اه بمواظبة التفكر  ،وزيادة التدبر ؛ لتعرف الكبر حق ًا  ،والعظيم حق ًا ،واملك حق ًا،
وامحيط حق ًا  ،الذي أحاط باملكوت كله حواً وقوة  ،وعل ً
ا ومشيئة ،وأحاط بكل إحاطة ظاهرة

أو باطنة  ،كبرة أو صغرة :

[اأنعام.]٢٠٤/

ومن هذه أساؤه  ،وهذه صفاته  ،وهذه أفعاله  ،وهذا ملكه  ،وتلك خزائنه  ،هو الذي
يستحق العبادة وحده ا ريك له :
[اأنعام.]٢٠٠-٢٠١/

فعليك بااستسام له ..واحياء منه ..والترؤ من احول والقوة له ..واخروج إى اه من
معاي النفس عند النعمة والكرامة والطاعة.
فإنا كانت لك منه بإذنه وفضله وعونه:

[ النور . ] ١٢ /

واحرص أن تكون حيط ًا بأنواع الر واخر واإحسان من الفرائض والسنن  ،واجتنب
٢٠55

امعاي والبدع  ،وعليك بالصر عى الباء  ،والرضا بالقضاء  ،والشكر ه عى النعاء ؛
لتسعد ي الدنيا واآخرة:

[ النحل. ]9٠/

وأكثر من التوبة وااستغفار ما تعلمه من الذنوب وما ا تعلمه:

[ النساء . ] ٢٢٠ /

وإياك وااعراض عى أقدار ربك العليم امحيط بكل يء ،وا تترم من أي مكروه

قدَ ره  ،وا حزن عى أي أمر من الدنيا منعه :

[ احديد.]١٠-١١/

وإذا وقع مكروه فقل  :قدَ ر اه وما شاء فعل ،وإذا م يقع ما حب  ،فاعلم أنه م يقدره
العليم اخبر ،ولو كان خر ًا لقدره :
[ التوبة . ] 5٢ /

وعن أي هريرة  قال :قال رسول اه ﷺ « :امؤمن القوي خر وأحب إى اه من امؤمن

الضعيف  ،وي كل خر  ،احرص عى ما ينفعك  ،واستعن باه وا تعجز  ،وإن أصابك يء
َ

فا تقل  :لو أ ِي فعلت كان كذا وكذا  ،ولكن قل :قدر اه وما شاء فعل » أخرجه مسلم (.)٢

وعليك باحنيفية السمحة ي ميع أمورك ،ومازمة السنة ي أقوالك وأعالك ،ومصاحبة

اأيام والشهور واأعوام باأعال الصاحة ابتغاء مرضاة اه :

[ اأنعام.]٢6٠-٢6١/

واعلم أن احق سبحانه يكون للعبدي حياته وبعدموته كا كان العبدلربه بعد بعثه من نومه.

فإن كنت ي الدنيا لربك عابد ًا ،وحرماته معظ ً
ا ،وإى ما حبه ويرضاه مسارع ًا ،كان اه ي اآخرة
لوجهك مكرم ًا ،ولشأنك مع ِظ ً
مرتك بالنعيم مسارع ًا:
ا ،وإى َ
[الرمن. ]6٠/

( )1أخرجه مسلم برقم (.)١66٤
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ومن أحسن أحسن اه إليه وزاده :

[ يونس.]١6/

واعلم أن نعم اه عى العباد كثرة ا حى ،وا حاط بجملتها فض ً
ا عن آحادها :
[النحل.]5٠-5١/

فاشكر اه عى كل نعمة أنعم اه ها عليك ،واستغفر عن التقصر ي كل عمل صالح:
[ إبراهيم . ] ٠٤ /

واعلم أن أعظم ما يستعن به العبد عى الذكر  ،وال عمل الصالح  ،ومدافعة الغفلة

مراعاة اأوقات قبل فواها ،وشغلها بفعل ما رعه اه ورسوله من الفرائض

والنوافل :

[ احجر . ] 99 – 98 /

وإياك وإضاعة اأوقات  ،والتسويف  ،والتمني  ،والراخي  ،واانتظار.
فهذه كلها جنود إبليس التي صاد ها أكثر اخلق:
[ سبأ . ] ١٠ /

واعلم أن اه كا يقلب الليل والنهار  ،كذلك يقلب اأنفاس بخواطر القلوب ،ففكر واعمل

با حبه اه ورسوله تفلح:

[ اأعراف . ] ١٠5 /
[ اأعراف . ] ١٠ /

[ البقرة . ] ١86 /
٢٠5٠

« ال َلهـ َـم إ ِي أعــوذ بــك مــن زوال نعمتــك  ،وح ـول عافيتــك  ،وفجــاءة نقمتــك ،وميــع ســخطك »

أخرجه مسلم (.)٢

اللهــم ي ــا حيط ـ ًا باأوائ ــل واأواخ ــر  ،ي ــا عل ــي ً
ا ب ــالظواهر والب ــواطن  ،ي ــا س ــميع ًا للمن ــادي
وامناجي  ،يا بصر ًا بالشاهد والغائب .

أســألك موجبــات رمتــك  ،وعــزائم مغفرتــك  ،والغنيمــة مــن كــل بــر  ،والســامة مــن كــل إثــم ،

والفوز باجنة  ،والنجاة من النار .
اللهم ا تدع لنا ذنب ًا إا غفرته،وا م ًا إا فرجته  ،وا كرب ًا إا نفسته  ،وا ر ًا إا كشفته ،
وا ضااً إا هديته  ،برمتك يا أرحم الرامن .

امقالة.LX

احسيب ..احاسب

قال اه تعاى:

[ النساء . ] 86 /

وقال اه تعاى:
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١٠٠9
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[ اأنبياء . ] ٤٠ /

اه  هو احسيب احق ،ذو الرف وامجد ،والعزة واجروت  ،والعظمة والسؤدد،
واجال والكرياء ،له اأساء احسنى والصفات العى ،وليس كمثله يء:

[ اإخاص . ] ٤ – ٢ /

وهو سبحانه احسيب احق  ،العام بمقادير احسنات والسيئات  ،وأنواع الطاعات

وامعاي  ،امحيط بمواقع اأقوال واأعال واأرزاق  ،وأعدادها وأنواعها وأجناسها:
[ النساء . ] 86 /

وهو سبحانه احاسب الكاي عباده ،الذي ا غنى هم عنه أبد ًا ،فهو خالقهم  ،ورازقهم ،
وكافيهم ي الدنيا واآخرة :

[الزمر.]٠6/

وهو سبحانه احاسب احافظ أعال خلقه كلهم ،احسيب الذي أحى ميع أقوال العباد

وأفعاهم ،وميع حركاهم وسكناهم.

فكلها حسوبة عنده ،ا يضيع منها يء ،وا يزاد عليها يء ،ثم جازي ها العباد يوم
القيامة عداً وفضاً ،با ظلم وا بخس وا نقص:
[ اأنبياء . ] ٤٠ /

واه  ريع احساب ؛ بل هو أرع احاسبن  ،فإذا رجع العباد إليه يوم القيامة حاسبهم
ي أرع وقت  ،وحاسبهم ميع ًا ي وقت واحد  ،كا يرزقهم ميع ًا ي الدنيا ي وقت

واحد:

[اأنعام.]6١-6٢/

فسبحان املك احق  ،الذي خلق ميع اخلق ،وأحى أعدادهم ،وساق إليهم أرزاقهم ،وحسب
أقواهم وأعاهم:
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[يس. ]٢١/

وسبحان القوي القادر الذي ا يعجزه يء  ،وحساب اخائق كلهم سهل عليه  ،فكا أن

خلقهم وبعثهم كنفس واحدة  ،فكذلك رزقهم وحساهم كنفس واحدة :
[ لقان . ] ١8 /

واعلم أنه لن يفلت أحد من اموت  ،كا أنه لن يفلت أحد من احساب  ،كا أنه لن يفلت

أحد من العقاب  ،أو يـحرم من الثواب :

[ الغاشية . ] ١6 – ١5 /

فاخر لنفسك ما تسعد به :
[النساء.]٢٠٢/

واعلم أن احساب يوم القيامة من الرب الكريم لعباده مبني عى العدل والرمة

واإحسان ،ومن نوقش احساب هلك:

[ اانشقاق.] ٢١ – 6 /

وعن عائشة ري اه عنها أن رسول اه ﷺ قال  « :ليس أحد يـحاسب يوم القيامة إ َا هلك » فقلت :
يا رسول اه  ،أليس قد قال اه تعاى فأ َما مـن أوي كتابـه بيمينـه * فسـوف ي ـحاسب حسـاب ًا يسـر ًا
فق ــال رس ــول اه ﷺ « :إ َن ــا ذل ــك الع ــرض  ،ول ــيس أح ــد ين ــاقش احسـ ـاب ي ــوم القيام ــة إ َا ع ـ ِـذب »

متفق عليه (.)٢

 التعبد ه  باسمه احسيب :

اعلم رمك اه أن ربك هو احسيب احق ،الكاي عباده ميع ما أمهم من أمور دينهم

ودنياهم ،امير هم كل ما حتاجونه ،الدافع عنهم كل ما يكرهونه:

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )65٠٠واللفظ له ،ومسلم برقم (. )١8٠6

٢٠6٠

[ يونس . ] ٢٠٠ /

رفك بعبادته  ،وخصك هدايته ،وأكرمك بطاعته  ،فالزم طاعته ي
واعلم أها امؤمن أن اه َ

ميع أحوالك  ،وأكثر من ذكره ي ميع أوقاتك:

[ اأنعام . ] ٢6٠ – ٢6١ /

وا تستكثر طاعتك له  ،فهو جاله وماله  ،وكال أسائه وصفاته  ،أحق من عبد،

وأحق من ذكر ،وأحق من شكر:
[ اأحزاب . ] ٤٠ – ٤٢ /

وا تعدد حسناتك  ،فإها مكتوبة حفوظة مضاعفة لك عند ربك:
[النساء.]٤٠/

وعدِ د سيئاتك  ،وتذكَرها  ،لتستغفر اه منها ،وتتوب إليه منها:
[احر.]٢9-٢8/

واحسب الساعات واأيام  ،وامأها باأعال التي حبها اه ويرضاها ،وحاسب نفسك قبل أن

حاسب،وانظرماقدمت وما أخرت :

[يونس.]٢٠6-٢٠5/

فالكل حسوب سراه يوم القيامة:
[ الزلزلة . ] 8 – 6 /

فسبحان احسيب الذي حفظ عى عباده كل ما عملوه من خر أو ر ،أو طاعة أو معصية،

وميز هم صالح العمل من فاسده ،وحسنه من قبيحه.

وعلم ما يستحقون من اجزاء ،ومقدار ما هم من الثواب والعقاب ،ثم يوفيهم ذلك بعد

رجوعهم إليه يوم القيامة:

٢٠6٢

[ احج . ] 5٠ – 56 /

[ غافر. ] 8 – ٠/

[ آل عمران . ] ٢9٠ /

« ال َله َم اغفر ي ما قدَ مت وما أ َخرت  ،وما أررت وما أعلنت  ،وما أرفت  ،وما أنت أعلم
به منِي  ،أنت امقدِ م وأنت امؤ ِخر  ،ا إله إ َا أنت » أخرجه مسلم(.)٢
اللهم إنا نسألك اجنة وما قرب إليها من قول أوعمل ،ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من

قول أو عمل.

اللهم إنا نسألك من اخر كله عاجله وآجله  ،ونعوذ بك من الر كله عاجله وآجله.

اللهم أحسن عاقبتنا ي اأمور كلها  ،وأجرنا من خزي الدنيا  ،وعذاب اآخرة  ،برمتك يا أرحم
الرامن.

امقيت

قال اه تعاى:

[ النساء . ] 85 /

اه  هو امقيت احق خلقه أمعن ،الذي خلق اأقوات كلها ،وأوصل إى كل خلوق
ما يقتات به ،وأرسل إى امخلوقات أرزاقها:

[هود . ] 6 /

وهو سبحانه امقيت القائم عى ميع امخلوقات بالتدبر والتريف  ،امقيت الذي يعطي
( )1أخرجه مسلم برقم (. )٠٠٢

٢٠6١

كل خلوق من نبات  ،وحيوان  ،وطر  ،وإنسان  ،قوته عى مر اأوقات والدهور:
[اإراء.]٠٠/

فسبحان من يمد هذه اخائق ي كل وقت با جعله قوام ًا ها ،فإذا أراد موت يء منها

حبس عنه ما جعله مادة لبقائه من القوت  ،فات بإذن اه:
[ الروم . ] ٤٠ /

واه  هو امقيت الذي يملك خزائن اأقوات كلها وحده ا ريك له.

هو امقيت الذي يقوت اأجساد بالطعام والراب ..ويقوت العقول بالعلوم ..ويقوت

القلوب باإيان وفتوحات العلم  ..ويقوت اأرواح بدوام امشاهدة ولذيذ امؤانسة ..

ويقوت اأبدان بحسن العبادة.

فسبحان املك احق الذي قدَ ر ميع اأرزاق واآجال واأعال ي ملكه العظيم  ،وقدَ ر

أقوات أهل اأرض وما يصلح معايشهم من النبات واأشجار والثار وامنافع :

[القمر.]5٠-٤9/

وجعل سبحانه ي كل بلدة من امنافع والثار وامكاسب ما م جعله ي اأخرى ؛ لرتزق اخلق

بعضهم من بعض بالتجارة واأسفار من بلد إى بلد :

[النحل.]٢٤-٢٠/

فيحصل بسبب ذلك من امنافع وامصالح الدينية والدنيوية ما ا يعلمه إا اه العليم احكيم:
[اأعراف. ]٢٠/

فسبحان من خلق اإنس ان من تراب ،وخلق أقواته ي اأرض بالقرب منه يأكل منها

حيث يشاء:

٢٠6٠

[ فصلت. ]٢٠ – 9/

وسبحان خالق كل يء ،امقيت لكل يء ،الذي خزائنه ملوءة بكل يء:
[ احجر .] ١٢ /

وسبحان الغني الذي له خزائن السموات واأرض ،ويعطي وا تنقص خزائنه مثقال ذرة :
[احج.]6٤/

وعن أي هريرة  أن رسول اه ﷺ قال « :يد اه مأى ا تغيضها نفقة س َحاء ال َليل والنَهار ،

الساء واأرض،فإنَه م يغض ما ي يده  ،وكان عرشه عى اماء،
وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق َ

وبيده اميزان خفض ويرفع » متفق عليه (.)٢

 التعبد ه  باسمه امقيت :

اعلم أن ربك الكريم هو امقيت احق الذي يرزق عباده ،ويواليهم بنعمه ،ويتفضل عليهم
بإحسانه ،الذي يبسط الرزق من يشاء ويقدر.

فاشكر امقيت الذي أكرمك بنعمه ،وأعانك عى طاعته ،وأعطاك اأجر الكثر عى العمل

القليل:

[ إبراهيم . ] ٠ /

وأحسن إى نفسك بحسن الطاعة مواك  ،وخالق الناس بخلق حسن  ،وادعهم إى اه  ،وأكرمهم

بالقول والفعل حبك اه  ،وحبك الناس :
[فصلت.]٠٤-٠٠/

وعن النعان بن بشر قال :قال رسول اه ﷺ « :مثل امؤمنن ى توا ِدهم وترامهم

السهرواح َمى»متفق عليه(.)٢
وتعاطفهم مثل اجسد إذا اشتكى منه عضوتداعى له سائراجسدب َ

واحفظ سمعك وبرك وقلبك من كل سوء:

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٤68٤واللفظ له ،ومسلم برقم (.)99١
( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم (  ، ) 6٠٢٢ومسلم برقم ( ، )١586واللفظ له.

٢٠6٤

ﰀ

[ اإراء . ] ٠6 /

وكا أعطاك امقيت سبحانه من كل ط ِيب  ،فط ِيب نفسك له باإكثار من ذكره ومده،
وأنواع عبادته ،وأمر بامعروف  ،وانه عن امنكر  ،تكن من امفلحن:
[ آل عمران . ] ٢٠٤ /

وإذا كان اه هو احي امقيت وحده فاعبده وحده ا ريك له:
[ غافر . ] 65 /

[ إبراهيم . ] ٤٠ /

« ال َله َم أصلح ي ديني ا َلذي هو عصمة أمري  ،وأصلح ي دنياي ا َلتي فيها معاي  ،وأصلح ي
آخري ا َلتي فيها معادي  ،واجعل احياة زياد ًة ي ي ك ِل خر  ،واجعل اموت راح ًة ي من ك ِل

ر » أخرجه مسلم(.)١

اللهم يا مقيت اخائق كلها  ،يا واسع الرمة  ،يا باسط اليدين بالعطايا  ،أسألك عل ً
ا نافع ًا ،
ا متقب ً
وعم ً
ا  ،ورزق ًا حااً طيب ًا  ،يا عظيم العفو  ،يا واسع امغفرة  ،يا حسن التجاوز  ،اغفر
لنا وارمنا برمتك التي وسعت كل يء يا أرحم الرامن .

احفيظ ..احافظ
قال اه تعاى:

[ سبأ . ] ١٢ /

وقال اه تعاى:

[ احجر . ] 9 /

اه  هو احفيظ احق  ،الذي حفظ ميع ما خلقه  ،وأحاط علمه با أوجده  ،وحفظ عى
العباد أعاهم وجزاءها ،وحفظ أولياءه من الوقوع ي امهالك.

وهو سبحانه احي القيوم  ،احافظ جميع امخلوقات من ساء وأرض وما فيها  ،وما
عليها  ،وما بينها  ،لتبقى إى ما شاء اه  ،فا تزول وا ميد ،وا يسقط منها يء عى

يء:

( )١أخرجه مسلم برقم (.)١٠١٠

٢٠65

[ البقرة .] ١55 /

فسبحان القوي العزيز الذي وسعت رمته كل يء :
[احج.]65/

وسبحان القوي القادر الذي يمسك السموات واأرض أن تزوا:

[ فاطر . ] ٤٢ /

وهو سبحانه احفيظ الذي حفظ كتابه العزيز من التحريف والتبديل والتغير مع كثرة

امحرفن وامبدلن :

[احجر . ] 9 /

فسبحان احافظ العظيم  ،الذي حفظ كل يء ي ملكه العظيم .

احفيظ الذي حفظ عى اخلق أقواهم وأعاهم ،ويعلم نياهم وما تك ّن صدورهم:
[هود . ] 5٠ /

هو احافظ احق الذي حفظ ميع أقوال العباد وأعاهم  ،ظاهرها وباطنها  ،رها وجهرها ،
وعلم بمقاديرها  ،ومقادير جزائها ،وحفظ ذلك كله وكتبه ي اللوح امحفوظ:
[ القمر. ] 5٠–5١/

وللحفيظ  حفظة من امائكة حفظون العباد  ،ويكتبون أعاهم :
[ اانفطار.]٢١-٢٠/

وللرب  حفظة من امائكة حفظون امخلوق ما ا يريد احفيظ احق كونه  ،وهو من

أمر اه:

[ الرعد . ] ٢٢ /

فسبحان احافظ جميع ما ي ملكه ،الذي حفظ خلقه ويكلؤهم وحرسهم ما يرهم،
وحفظهم ما ا يرضاه منهم:
[اأنبياء .]٤١/

٢٠66

واعلم أن حفظ اه لعباده نوعان :

اأول :حفظ عام جميع اخلق  ،يشرك فيه امؤمن والكافر  ،وسائر النبات واحيوان ،وهو حفظ

الذوات والنفوس التي خلقها اه بتيسر الطعام والراب واهواء  ،وهدايتهم إى ما يصلحهم من
رورات احياة،ودفع امكاره وامضارعنهم كاقال سبحانه:
[ سبأ. ]١٢/

الثاي :حفظ خاص أوليائه امؤمنن به  ،وذلك بحفظ إياهم وتوحيدهم من الشبه
امضلة  ،والفتن امهلكة  ،والشهوات امفسدة.

وحفظ جوارحهم وألسنتهم من الكبائر والفواحش وامحرمات  ..وحفظهم من أعدائهم من شياطن

اإنس واجن والنفس اأمارة بالسوء :

[فصلت.]٠١-٠٠/

واعلم أنه من حفظ اه بامتثال أوامره  ،واجتناب نواهيه  ،حفظه اه ي الدنيا واآخرة  ،فاحفظ اه
[ يوسف . ] 6٤ /
حفظك:
ومن حفظ حدود اه  ،وأدى حقوقه  ،فهو امؤمن الذي خي ربه بالغيب  ،فأطاعه ،
فري اه عنه  ،وأدخله اجنة:
[ ق .] ٠5 – ٠٢ /

واعلم أن أعظم حفظ م َن اه به عليك حفظ قلبك  ،وحراسة اإيان والدين عن الكفر ،والرك ،
والنفاق  ،والفتن  ،واأهواء  ،والبدع:
[ البقرة . ] ١٤٠ /

فسبحان املك العظيم الذي خلق هذا املك العظيم وتكفل بحفظه ،وأنزل القرآن العظيم ،
وتكفل بحفظه ،وهدى من حب لإيان  ،وتكفل بحفظه :
٢٠6٠

[اأنعام.]٢٠٠-٢٠١/

 التعبد ه  باسمه احفيظ :

اعلم رمك اه أن احفيظ  خلق اإنسان ي أحسن تقويم ،وهداه إى الراط امستقيم ،
ومن فضله ورمته أن خلق مائكة حفظة حفظ اإنسان من البايا واآفات وامضار ي كل

أحواله:

[اأنعام.]6٢ /

وأنت غفر اه لك  ،عبد اه الذي يتقلب ي نعمه الظاهرة والباطنة  ،وكريم كاءته  ،ومنيع حفظه
وحراسته ي دينك واستقامتك  ،وي نفسك وروحك  ،وي سمعك وبرك  ،وي فكرك

وعقلك ،وي قلبك وجسمك ،وي ميع حواسك الظاهرة  ،وميع حوائجك الباطنة  ،وي
ميع ما حب من اأموال واأواد ،فاشكره وأحسن عبادته:
[ لقان . ] ١٠ /

وا حسب َن احفظ كل احفظ من البايا واأمراض الظاهرة  ،فذلك فضل عظيم من ربك ،
ولكن احفظ اأكرحفظ القلب والدين من الكفر ،والرك  ،والنفاق  ،والبدع ،والشك  ،والشبه،

واأهواء  ،والفتن :

[ النور.]١٢/

فامد ربك العظيم عى نعمه التي ا تعد وا حى ،وأحسن عبادته با جاء به رسوله ﷺ ،

وأخلص العمل كله له  ،فهو أهل أن يـعبد  ،وأهل أن يـحمد :
[مريم.]65/

فهو سبحانه الذي رح صدرك لإسام ،وحفظ ي قلبك اإيان ،وأعانك عى طاعته ،وحبب
إليك ما حبه ويرضاه ،وحباك با منعه سواك من أهل الكفر والنفاق ،وأسبغ عليك نعمه الظاهرة

والباطنة:

[ إبراهيم . ] ٠٤ /

٢٠68

واعلم أن احفيظ الذي حفظك حافظ أقوالك وأفعالك ،وسوف جازيك ها يوم القيامة:
[ الزلزلة .] 8– 6 /

فلهذا وفقك اه ما حبه ويرضاه استقم كا أمرت  ،واعبد ربك  ،واصطر لعبادته  ،وداوم

عى شكره  ،واصر عى بائه  ،واحفظ حقوقه وحدوده  ،واجتنب حارمه وما يسخطه ،
تدر نعمه  ،وتستصحب حفظه  ،وتنال ثوابه  ،وتسلم من عقابه:
فبذلك تس ّ
[ إبراهيم . ] ٠ /

ومن أعظم ما جب عى امسلم حفظه هو الدين ،ومن أعظم ما جب عليه حفظه من

حقوق اه هو توحيده بأسائه وصفاته  ،وعبادته وحده ا ريك له:
[ الرعد . ] ٠6 /

ومن أعظم ما أمر اه بحفظه من الواجبات الصاة ،فمن حافظ عليها حفظه اه من عقابه،
[ البقرة . ] ١٠8 /
وأدخله جنته:
وما أمر اه بحفظه :السمع والبر والفؤاد:
ﰀ [ اإراء . ] ٠6 /

واعلم رمك اه أن العبد كلا كان لدين اه أحفظ  ،كان حفظ اه له ي الدنيا واآخرة
أكمل وأتم وأدوم :
[فصلت.]٠١-٠٠/

وعــن ابــن عبــاس أنــه ركــب خلــف رســول اه ﷺ يوم ـ ًا فقــال لــه رســول اه ﷺ  « :يــا غــام إ ِي
مع ِلمــك كلــات :احفــظ اه حفظــك  ،احفــظ اه لــده لاهــك  ،وإذا ـسـ ألت فلتســأل اه  ،وإذا
استعنت فاستعن باه  ،واعلم أ َن اأ َمة لو اجتمعوا عى أن ينفعوك م ينفعـوك إ َا بيـء قـد كتبـه اه
لــك  ،ولــو اجتمعــوا عــى أن يرــوك م يرــوك إ َا بيــء قــد كتبــه اه عليــك  ،رفعــت اأقــام ،

وج َفت الصحف » أخرجه أمد والرمذي (.)٢

( )٢صحيح  /أخرجه أمد برقم ( ، )١669وأخرجه الرمذي برقم (.)١5٢6

٢٠69

فاحفظ سمعك فا تسمع به إا ما يري اه سبحانه ..واحفظ برك فا تنظر به إا إى ما
يرضيه ..واحفظ قلبك أن يتعلق به غره ..واحفظ عقلك أن تستعمله فيا يغضبه ..واحفظ

ميع جوارحك فا تتحرك إا با حبه ويرضاه من اأقوال واأعال الظاهرة والباطنة ،
واحفظ أوقاتك باستعاها فيا أمرك اه به :
[اأنعام.]٢6٠-٢6١/

وهذا يرى اه عنك ،ويذكرك فيمن عنده ،ويتقرب إليك أقرب كلا تقربت منه:
[ التوبة . ] ٢٠٠ /

وعن أي هريرة  قال  :قال رسول اه ﷺ « :يقول اه ع َز وج َل  :أنا عند ظ ِن عبدي ي  ،وأنا
معه إذا ذكري،فإن ذكري ي نفسه ذكرته ي نفي ،وإن ذكري ي مإ ذكرته ي مإ خر منهم ،
ي ذراع ًا تق َربت إليه باع ًا  ،وإن أتاي يمي
وإن تق َرب إ َ
ي بشر تق َربت إليه ذراع ًا  ،وإن تق َرب إ َ
أتيته هرول ًة » متفق عليه (.)١

واعلم أن من حفظه اه ي أمور دينه ودنياه فإنه ا يضيع أبد ًا ولو اجتمعت امخلوقات كلها عى
[ يوسف. ]6٤/
إضاعته:

فاستودع احفيظ  نفسك وأمانتك وأقوالك وأعالك  ،وميع ما ملك  ،وخواتيم أعالك ،
فا استودع شيئ ًا قط إا حفظه :

[التوبة.]٢٢٢/

وأكمـل لربك ما حب  ،يكمل لك يوم القيامة ما حب  ،واجتنب ما يكره  ،حفظك ما

تكره  ،فهو القائل :

( )١متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( )٠٤٠5واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)١6٠5

٢٠٠٠

[ البقرة.]٤٠-٤٠/

أعاننا اه وإياك وميع امسلمن عى ذكره  ،وشكره  ،وحسن عبادته  ،وحفظ أمانته ،وأداء

ودائعه ،وما استودعنا من رائعه :

[ النساء . ] 58 /
[ اأعراف . ] ١٠ /
[آل عمران.]8/

« ال َله َم أعوذ برضاك من سخطك  ،وبمعافاتك من عقوبتك  ،وأعوذ بك منك ا أحِ ثنا ًء
عليك  ،أنت كا أثنيت عى نفسك » أخرجه مسلم (.)٢

اللهم يا حفيظ احفظ قلوبنا من الرك والنفاق  ،واحفظ ألسنتنا من الكذب  ،واحفظ أعيننا
من اخيانة  ،واحفظ أعالنا من الرياء  ،واحفظ أوقاتنا من اإضاعة  ،واحفظ جوارحنا من

امعاي  ،برمتك يا أرحم الرامن.

امقالة.LXI

الكاي

قال اه تعاى:

[ الزمر.]٠6/

اه  هو الكاي احق  ،القائم باخلق كله  ،القائم باأمر كله  ،القائم بالرزق كله ،القائم

باحفظ كله :

[ النساء . ] ٤5 /

وهو سبحانه الكاي عباده كل ما حتاجونه إليه  ،فهو وحده حافظهم ورازقهم  ،الذي يدبر

أمورهم  ،ويير مصاحهم  ،الذي يكفي عباده امهم  ،ويدفع عنهم امل ّم  ،الذي له خزائن
السموات واأرض:

[النساء.]٢٠٠-٢٠١/

وهو سبحانه الكاي احافظ عباده امؤمنن من كل مكروه ،الذي يدافع عنهم ،وهلك
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )٢٠٠٠

٢٠٠٢

أعداءهم :

وهو سبحانه الكاي الذي يقي عباده امؤمنن من كل ما يرهم .

[ احج.]٠8/

فوقاهم ي الدنيا بإياهم وأعاهم الصاحة اأعال السيئة  ،ووقاهم ي اآخرة بإياهم
النار ،وأدخلهم اجنة ،ووقاهم سخطه وعذابه باإيان والعمل الصالح  ،ووقاهم برمته ي

اأمر بكوهم ي قبضة اليمن أن يكونوا ي القبضة اأخرى:

[ اإنسان .]٢١ –٢٢/

أما الكفار فليس هم من اه وعذابه من واق:
[ غافر. ]١١-١٢/

وكفاية اه لعباده نوعان :

اأوى :كفاية عامة جميع امخلوقات من اإنس واجن  ،وسائر احيوان ،فهو سبحانه
الكاي هم بكل ما حتاجونه .

فهو الذي قام بخلقهم  ،وإمدادهم  ،وحفظهم  ،وهدايتهم ما خلقوا من أجله ،وهيأ هم ما يغنيهم
ويكفيهم:

[ هود . ] 6 /

الثانية :كفاية خاصة لعباده امؤمنن ،فهو سبحانه كاي عباده امؤمنن به ،امتوكلن عليه،
العاملن بطاعته ،فم ن توكل عى ربه حق التوكل كفاه ربه أمور دينه ودنياه ،وسدده ي
أقواله وأعاله ،وكفاه مه ،وكشف غمه ،ومع له رزقه:
[ الطاق . ] ٠ – ١ /

فسبحان كاي اخائق كلها ،الكاي كفاية خاصة من آمن به وتوكل عليه ،القوي الذي خذل كل من

عاداه:

[البقرة.]٢٠٠/

٢٠٠١

وهو سبحانه القوي الذي ينر أولياءه ،ويكفيهم ر أعدائه:

[ اأحزاب . ] ١5 /

اللهم اكفنا ر اأرار ،وكيد الفجار ،ور طوارق الليل والنهار.

 التعبد ه  باسمه الكاي :

اعلم رمك اه أن من توكل عى اه فهو حسبه ،فكن حسن الظن باه ،عظيم الرجاء فيا
عنده،صادق التوكل عليه،يكفيك كل ما أمك:

[ النمل . ] ٠9 /

وافعل اأسباب التي أمرك اه ها ،وا تسبطئ كفاية اه إذا تأخرت ،فإن اه بالغ أمره قطع ًا  ،ي

الوقت الذي قدَ ره له:

[ الطاق . ] ٠ /

واعلم أن من اشتغل باه وأوامره عن نفسه كفاه اه مؤنة نفسه ،ومن اشتغل باه وأوامره عن الناس

كفاه اه مؤنة الناس:
[ التوبة.]٢١9/

ومن اشتغل بنفسه عن اه وأوامره وكله اه إى نفسه  ،فخر دنياه وآخرته  ،وم يأخذ إا ما قدَ ره اه

له :

[امنافقون.]9/

ومن اشتغل بالناس عن اه وأوامره وكله إليهم فأذ ّلوه  ،وأخر الناس صفقة من باع دينه بدنيا غره :
[اإراء.]٢8/

فتوكل عى الكاي احق وحده فبيده مقاليد اأمور كلها:

[ الزمر . ] ٠6 /

واسأل اه أن يكفيك كل هم وغم ،وكل ر وفتنة ،وكل ضالة وبدعة.
واسأله أن يغنيك بحاله عن حرامه  ،وبطاعته عن معصيته  ،وبفضله عمن سواه.
٢٠٠٠

واعلم أن من كان ي حاجة أخيه كان اه ي حاجته ،فانصح للخلق با ع َلمك اه من علم،
وانفعهم با أعطاك اه من مال ،واه ي عون العبد ما كان العبد ي عون أخيه:

[ امائدة . ] ١ /

واشكر ربك عى عطائه لك  ،وكفايته لك  ،وهدايتك لدينه.

عن أنس  أن رسول اه ﷺ كان إذا أوى إى فراشه قال  « :احمد اه ا َلذى أطعمنا

وسقانا وكفانا وآوانا  ،فكم م َن ا كاي له وا مؤوي » أخرجه مسلم(.)٢

[التوبة. ]٢١9/

« ال َله َم أصلح ي ديني ا َلذي هو عصمة أمري  ،وأصلح ي دنياي ا َلتي فيها معاي  ،وأصلح ي
آخري ا َلتي فيها معادي  ،واجعل احياة زياد ًة ي ي ك ِل خر  ،واجعل اموت راح ًة ي من ك ِل

ر » أخرجه مسلم (.)١

اللهم ألف بن قلوبنا  ،وأصلح ذات بيننا  ،واهدنا سبل السام  ،وأخرجنا من الظلات

إى النور  ،وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.

اللهم يا خالق اخائق كلها  ،ويا كاي امخلوقات كلها  ،نسألك موجبات رمتك ،

وعزائم مغفرتك  ،والفوز باجنة  ،والنجاة من النار.

اللهم إنا نسألك فعل اخرات  ،وترك امنكرات  ،وحب امساكن  ،وأن تغفر لنا وترمنا يا أرحم

الرامن .

اللهم يا من يكفي عن كل أحد  ،وا يكفي منه أحد  ،يا أحد من ا أحد له إا أنت  ،أغننا

بحالك عن حرامك  ،وبطاعتك عن معصيتك  ،وبفضلك عمن سواك  ،يا رب العامن.

امقطع 61011

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١٠٢5

( )١أخرجه مسلم برقم (. )١٠١٠

٢٠٠٤

امقطع 61012
قال اه تعاى:

الكفيل
[ النحل . ] 9٢ /

اه  هو الكفيل القائم بأمر اخائق كلهم ،امتكفل بأرزاقهم وأقواهم ،وقضاء حوائجهم ،ورعاية
مصاحهم.

وهو سبحانه الكفيل احق  ،الذي كفل ميع اخلق من ميع الوجوه حفظ ًا ورزق ًا ،وقوت ًا
ووقاية ،وتعلي ً
ا وهداية  ،وغر ذلك من ألطافه وإحسانه:
[النحل.]5٤-5١/

فسبحان من تكفل بذلك كله للخليقة كلهم ،وضمنه هم ،وأظهر هم ما شاء منه ،وأخفى

هم ي اجنة ما هو أعظم منه:
[ السجدة . ] ٢٠ /

٢٠٠5

وهو سبحانه املك احق  ،الذي خلق اأرزاق وامرزوقن ،وخلق احاجات وامحتاجن ،

وهو رازق كل حي وحده ا ريك له ،الذي أوصل رزقه إى كل واحد من اإنس  ،واجن ،

واحيوان  ،والطر:

[ هود . ] 6 /

واعلم بأن اه  قد تكفل برزق وتربية ميع اخائق  ،وليس ي وسع واحد منهم أن يرزق نفسه
أبد ًا ،وإنا الرازق هو اه وحده  ،الذي عم برزقه ونعمه امؤمن والكافر ،واإنسان واحيوان  ،ومن
مات منهم جوع ًا أو عطش ًا فقد تم أجله ،واه  ا يقبض أحد ًا حتى يستوي رزقه الذي قسمه له،
فلن موت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها وخطاها:
[ امنافقون .]٢٢/

وهو سبحانه الصادق ي قيله ،الوي بعهده ،اأمن ي ضانه ،احفيظ ي كفالته  ،العظيم

إحسانه  ،الدائم بره :

[ غافر . ] 65 /

 التعبد ه  باسمه الكفيل :

انظر رمك اه إى جاري الكرم والرمة واإحسان ي املك واملكوت ،لد الكفيل
احق تكفل بجميع ما يصلح عباده من أنواع النعم ،وتيسر اأمور ،ترى ذلك خلق ًا مشهود ًا،

وبساط ًا مدود ًا :

[ لقان.]١٠/

فجميع خلقه يأكلون من مائدة نعمه ،وينعمون بإحسانه وخره ،فكن كذلك مع نفسك  ،أعطها

حقها ،وخذ منها احق الواجب عليها  ،من ااستقامة عى أوامر اه ،وشكر امنعم عليها با ا

يـحى من النعم.

واسأل اه أن يعينك عى نفسك ،ويقيك رها :

[ يوسف . ] 5٠ /

وأ ِد ما ه عليك من حقوق ،وما للناس عليك من حقوق ،واستغفر اه من كل تقصر  ،فإن
٢٠٠6

ربك غفور رحيم :

[ النساء . ]٢٢٠/

واعلم أن اه تكفل بأرزاق اخلق كلهم ،وو َكل الشمس باإنارة ي العام كله ،وو َكلك بنر

اهداية ونور اإيان ي العام كله  ،فأ ِد اأمانة لربح وتنجو من اخسارة:
[ العر . ] ٠ – ٢ /

واعلم أن من صدق مع اه  ،وري به كفي ً
ا  ،ساقه إى ما حبه ويرضاه  ،وأعانه عى أداء

اأمانة  ،وير له اأمر من حيث ا حتسب:
[ الطاق . ] ٠ – ١ /

[ آل عمران. ]8/

[ آل عمران . ] ٢٤٠ /

« ال َله َم أنت ر ِي  ،ا إله إ َا أنـت  ،خلقتنـي وأنـا عبـدك  ،وأنـا عـى عهـدك ووعـدك مـا اسـتطعت  ،أعـوذ
ـي  ،وأبـوء لـك بـذنبي  ،فـاغفر ي فإ َنـه ا يغفـر الـذنوب إ َا
بك من ِ
ر ما صنعت  ،أبوء لـك بنعمتـك ع َ

أنت» أخرجه البخاري(.)٢

اللهم حبب إلينا اإيان  ،وزينه ي قلوبنا  ،وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان  ،واجعلنا من
الراشدين .

( )٢أخرجه البخاري برقم ( .)6٠٠6

٢٠٠٠

امقالة.LXII
قال اه تعاى:

الوكيل
[ الزمر . ] 6١ /

اه  هو الوكيل احق ،الذي توكل وتكفل بجميع أمور اخلق ومعايشهم ومصاحهم،
ي العام العلوي والعام السفي:

[ النساء . ] ٢٠١ /

وهو سبحانه الوكيل القادر عى كل يء ،الذي ميع امخلوقات حت كفالته ووكالته ،

وتدبره وتريفه:

[الرعد.]١/

وهو سبحانه الوكيل الذي توكل وتكفل ببيان دينه وحفظه وحفظ كتابه ،وحفظ امؤمنن من

الفتن التي تزيل إياهم ودينهم ودولتهم.

فسبحان املك احق  ،الذي كل اأمور موكولة إليه  ،القادر عى كل يء  ،الوي بإمامه  ،الوكيل
الذي تفرد بحفظ اخلق وكفايتهم  ،وأمرهم ميع ًا بيده  ،ا راد لقضائه  ،وا معقب حكمه:
[آل عمران.]١6/

٢٠٠8

واعلم رمك اه أن الوكيل له معنيان :

اأول :عام :فاه  هو الوكيل احق الذي تكفل بجميع أرزاق اخلق وأقواهم ،وتدبر
أمورهم  ،ورعاية مصاحهم  ،الوكيل عى ميع خلوقاته ي الساء واأرض :
[ الزمر . ] 6١ /

الثاي :خاص :فهو سبحانه الوكيل الكاي لكل مؤمن التجأ إليه  ،احافظ من اعتصم

به:

[الطاق . ] ٠/

فتوكل عى اه وحده  ،واخذه وكي ً
ا  ،يكن لك نصر ًا  ،وا تلتفت إى ما سواه:

[ الفرقان . ] 58 /

فسبحان الوكيل احق  ،القائم عى خلقه بالتدبر والتريف  ،واأرزاق واأقوات  ،والوقاية من
الرور واآفات  ،والنر واحفظ أوليائه.

واخلق كلهم ليس بأيدهم يء من اأمر ،بل عليهم امتثال اأمر؛ أهم كلهم عبيد  ،واأمر كله ه

وحده :

[ اأعراف.]5٤/

واعلم رمك اه أن ميع أنواع التدبر والتريف  ،ي العام العلوي والسفي  ،من آثار اسمه

الوكيل  ،وهي مبثوثة ي العام كله كغرها من صفات احق التي أوجدها ي العام  ،لرى اخلق

عظمة أسائه احسنى  ،وصفاته العى  ،فيعبدوه بمقتضاها:

[الطاق . ] ٢١ /

فانظر ي املك واملكوت،ترى ميع اخليقة ي قبضة اخالق احق  ،مستجيبة مشيئته ،

مرفة بتدبره  ،عى سنن
ومرعة إرادته  ،وخاضعة أمره  ،وجارية عى حكم تسخره َ ،

قبضه وبسطه  ،إن أذن بيء كان ،وإن م يأذن به م يكن :

[اأعراف.]5٤/

والعبد امتوكل حق ًا لصحة توحيده وثبات يقينه ا يرى إا اه رب كل يء،وا خاف إا اه،
وا يرجو سواه  ،حسبه اه وحده ي ميع أموره:
٢٠٠9

[التوبة. ]٢١9 /

وامؤمنون كلهم قد أخذوا من التوكل بقدر ما حصل هم من حقيقة اإيان وامشاهدة ،

ومن ذاق عرف  ،ومن عرف غرف  ،ومن أبر استبر .

وقد يشهد اللسان  ،والقلب غر ِ
مكذب  ،لكنه غر مشاهد وا حار:
[ ق . ] ٠٠ /

والشهادة احق هي ثمرة معرفة أساء اه احسنى  ،وصفاته العى  ،يعمر اه ها قلوب

أهل اإيان والتقوى  ،وها يتم مراد اه منهم  ،ومرادهم من اه:

[ امجادلة . ] ١١ /

واعلم يقين ًا جازم ًا أن من انقطع إى اه بالعبودية امحضة بالتفويض إليه  ،وصدق التوكل

عليه  ،والعمل برعه  ،ح َرم اجبار عى أعدائه من شياطن اإنس واجن  ،والبهائم
والظامن  ،وميع امؤذيات  ،أذاه حري ً
ا كوني ًا  ،كا حرم عى امؤمنن أذى امسلم
وغره بأمره الرعي:

[ الطاق . ] ٠ /

واعلم رمك اه أنه ا ينفع بالصفات إا بارئ الصفات ،فهو الوكيل احق عى اخلق ،

وصفاهم  ،ومعايشهم  ،فتوكل عليه يعطيك ويكفيك :

[ هود . ] 56 /

وحقيقة التوكل ااعتاد عى اه وحده ،وتفويض اأمور كلها إليه ،مع القيام باأسباب امروعة:
[ هود . ] ٢١٠ /

فسبحان الوكيل احق الذي كل العام العلوي  ،والعام السفي  ،ملكه وي قبضته  ،وكل ما

فيها مقهور بأمره  ،مستجيب مشيئته  ،مرع إرادته.

 التعبد ه  باسمه الوكيل :

٢٠8٠

التوكل عى اه وحده ،وتفويض اأمور كلها إليه ،وااعتاد عليه ي جلب النعاء ،ودفع

الراء ،من أعظم مقامات الدين التي جب إخاصها ه وحده.

والتوكل من أعظم أنواع العبادة ؛ ما ينشأ عنه من اأعال الصاحة  ،والنرة الظاهرة ،

والثواب العظيم :

[النمل.]٠9/

فالتوكل عى اه هو اأصل جميع مقامات الدين ،ومنزلته من الدين كمنزلة الرأس من

اجسد ،ومنزلة القلب من البدن  ،فكا ا يقوم الرأس إا عى جسد  ،كذلك ا يقوم
اإيان وأعاله إا عى ساق التوكل عى اه:
[ امزمل.]9/

والتوكل الذي ينفع حصل للعبد بخمسة أمور هي:

التوحيد ..والزهد ..والتسليم ه ..وطاعة اه ي الر والعانية  ..وحسن الظن باه.
ومن توكل عى اه كفاه ووقاه ،وكان له فيا يصلحه وينفعه من حيث ا حتسب:
[ الطاق . ] ٠ – ١ /

وعامة امتوكل كتان احاجة ،وإظهار الغنى للناس ،وإخفاء امسكنة  ،وإن مسه الر،
ودوام ذكر اه بكل ميل ،ومده وشكره ي كل وقت وحال.

والتوكل عى اه درجات ،وأعاه وأكمله وأحسنه توكل اأنبياء والرسل واأولياء الصادقن ،وهو

التوكل عى اه مع اأخذ باأسباب التي هي سنة اه . 

فالداخل ي اأسباب بالسنة  ،اخارج عنها بالنية أفضل ؛ ما ي ذلك من اجمع بن السنة ،

وحقيقة التوكل.

فخذ باأسباب امروعة  ،وتوكل عى اه وحده  ،تنال أجرما مع ًا :
[ اأنفال . ] 6٢ /

٢٠8٢

والتوكل احق عى الوكيل احق أن يعلم العبد أن فعل اه ا يفعله غر اه  ،وأن كل يء بيده  ،وكل
يء حت تدبره ،م يرك ي حكمه أحد ًا  :ﮱ
[يوسف.]6٠/

ويكمل التوكل برؤية الوكيل عى الدوام ،وترك اأماي ،والتسليم والرضا بفعل الوكيل،

وعدم ااعراض عى يء كان  ،أو يء م يكن:

[النساء. ]65/

وباإيان تكون اهداية  ،وبالتوكل تكون الكفاية  ،وبصدق التوحيد يكون التوكل  ،ومن س َلم ه

أمره كله كفاه اه أمره كله:

[ هود .] ٢١٠ /

واعلم أن لكل يء وقت وتقدير  ،والعمل للدنيا واآخرة مروع مطلوب  ،فاعمل  ،وتوكل ،
وا تستعجل ما تريد  ،فالوكيل يرى ما ا ترى  ،فتوكل عى الوكيل الذي بيده مقاليد اأمور:
[آل عمران.]٢6٠/

وكل امرئ مير ما خلق له  ،فاجتهد ي طاعة مواك  ،معتمد ًا عليه وحده  ،ومن عمل
اليوم عم ً
ا سيلقى غد ًا ثوابه أو عقابه.
واعلم رمك اه أن توكل العبد عى ربه نوعان :

اأول :توكل العبد عى ربه ي جلب امنافع الدنيوية ،ودفع امضار الدنيوية.

الثاي :التوكل عى اه ي حصول ما حبه ويرضاه من اإيان والتقوى والعمل الصالح ،

والدعوة إى اه ،واجهاد ي سبيله وغره ،والتوكل عليه ي دفع كل ما يكرهه اه من

اأقوال  ،واأعال  ،واأخاق التي يبغضها ،وبن النوعن من الفضل والثواب ما ا

حصيه إا اه  ،فمن توكل عى ربه ي النوع الثاي حق توكله  ،كفاه النوع اأول مام
الكفاية  ،ومن توكل عى اه ي اأول دون الثاي  ،كفاه أيض ًا  ،لكن ا تكون له عاقبة
التوكل عى اه فيا حبه اه ويرضاه.

٢٠8١

فاعمل بطاعة اه  ،واستقم كا أمرت:
[ اأحزاب . ] ٤8 /

واعلم أن اه حب من توكل عليه  ،ويؤيده بتوفيقه وعونه ،فامض ما أمرك اه به ،وقدِ م اأحسن

عى احسن:

[ آل عمران . ] ٢59 /

واعلم أن من عرف اه بأسائه احسنى  ،وصفاته العى  ،وكَل إليه ميع أموره  ،وفوض إليه
[ الشورى . ] ٢٠ /

ميع شئونه:

وتوكل العباد عى اه عى قدر معرفتهم به ،وتوفيقهم للتوكل عليه عى قدر طاعتهم

له:

[اأنفال.]١9/

وعى قدر معرفة العباد بأساء اه وصفاته  ،وأفعاله وخزائنه  ،ووعده ووعيده  ،تكون

ثقتهم بضانه ،ورضاهم بكفالته ،فيسلمون أنفسهم إى رهم ي ميع أمورهم  ،وعى
قدر هذا التسليم جدون لذة اأنس ،وروح الكفاية والرعاية ،وتسريح أنفسهم من أذى

التعب والنصب  ،فيتفرغون لعبادة رهم ،ويسارعون ي شكر الوكيل سبحانه:
[ الزمر . ] 9 /

واعلم أن طاعة اه ورسوله فضل من الوكيل احق عليك  ،فاشكره عى ما حباك به من

اهداية ،وامده عى ما أعانك عليه من الطاعة:

[اجمعة.]٤-١/

فسبحان الوكيل احق ،وما أعظم إحسانه ،يعطي اجزيل للمتوكل عليه ،ويثني باجميل
عى امفوض إليه ،وا يسأله عى ما أعطاه وكفاه عوض ًا وا قرض ًا.
بل يرزقه الوكيل ويعطيه من خزائنه با م خطر عى باله ؛ أنه الغني الكريم  ،الوكيل احق
٢٠8٠

الذي يعطيه من نعمه كثر ًا ،ويضاعف أجره كثر ًا ،وخزائنه كافية  ،وجنته وافية بكل ما حب:

[ البقرة . ] ١5 /

فا إله إا اه ما أعظم شأنه ،وما أعظم إحسانه إى خلقه وعباده.
هو اخالق احق ،الوكيل احق ،املك احق ،الكريم احق ،الذي له اأساء احسنى،

والصفات العى  ،وامثل اأعى.

خلق ما يشاء  ..ويأمر با يشاء  ..ويفعل ما يشاء  ..وهو الغفور الرحيم.
يطعم امخاليق  ..ويكشف الغم  ..ويزيل اهم  ..ويفرج الكرب  ..ويغني الفقر  ..وجر
الكسر ..وحيي اميت ..ويميت احي ..ويصلح الفاسد ..ويقبل التائب ..ويغفر الذنوب ..

ويسر العيوب  ..ويعدِ ل امائل  ..ويشفي السقيم  ..ويقي احاجة  ..ويسد الفاقة ..

وهدي الضال  ،ويؤ ِمن اخائف.
فا إله غره ،وا رب سواه:

[ اأنعام . ] ٢٠١ /

فاستقم رمك اه عى دينه  ،واستسلم أمره  ،وارض بقضائه  ،وفوض أمرك إليه  ،وسارع إى
طاعته  ،وسابق إى مغفرته  ،واحتسب ما تكره عنده وقل:
[التوبة. ] ٢١9/

واعلم أن الوكيل سبحانه قد وكَلك عى جوارحك ،فاستعملها ي كل ما حبه اه ويرضاه ،
فالوكيل سوف يسألك عن أداء هذه اأمانة:

ﰀ

[ اإراء . ] ٠6 /

واعلم أن الوكيل احق قد وكلك بنر الدين  ،وتعليم سننه وآدابه وأحكامه  ،فاعمل ها ،وادع

الناس إليها ،واصر عى ما أصابك ي سبيله  ،تنال من اأجر جزيله:
٢٠8٤

[ النحل . ] ٢١5 /
[ اممتحنة . ] ٤ /

[يونس.]86–85/

« ال َله َم لك أسلمت  ،وبك آمنت  ،وعليك توكَلت  ،وإليك أنبت  ،وبك خاصمت  ،ال َله َم
إ ِي أعوذ بع َزتك ا إله إ َا أنت أن تض َلني  ،أنت احي ا َلذي ا يموت  ،واجن واإنس

يموتون » متفق عليه (.)٢

اللهم اجعلنا من توكل عليك فكفيته  ،واستهداك فهديته  ،واسرمك فرمته  ،واستنرك

فنرته  ،أنت حسبنا ونعم الوكيل.

اللهم يا حي يا قيوم برمتك أستغيث  ،أصلح ي شأي كله  ،وا تكلني إى نفي طرفة

عن.

اللهم كن ي مؤيد ًا ونصر ًا  ،وكن ي رؤوفا رحي ً
ا  ،يا خر امسئولن  ،يا أرحم
الرامن.
اللهم صل عى حمد وعى آل حمد  ،كا صليت عى إبراهيم وعى آل إبراهيم  ،إنك
ميد جيد.

( )1متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( )٠٠8٠ومسلم برقم ( )١٠٢٠واللفظ له .

٢٠85

امقالة  .LXIIIالفتاح  ..الفاتح
قال اه تعاى:

وقال اه تعاى:

[سبأ.]١6/
[ اأعراف . ] 89 /

اه  هو الفتَاح احق  ،الذي حكم بن عباده باحق  ،ويقي بينهم بالعدل.

وهو سبحانه الفتاح القادر عى كل يء  ،الذي حكم ويقي فيهم با يريد  ،ويم ّن عى من شاء
منهم با يشاء ،ا راد لقضائه ،وا معقب حكمه:
[ فاطر . ] ١ /

وهو سبحانه الفتاح الذي يفتح لعباده أبواب اخر  ،والرزق  ،والعلم  ،والرمة  ،والعبادة ،

ويفتح امنغلق عليهم من أمورهم ،ويير امتعر عليهم ،ويفتح قلوهم وبصائرهم ،
ليبروا احق واهدى :
[اأنعام.]59/

وهو سبحانه الفتاح الذي حكم بن عباده ي الدنيا واآخرة ،ويفتح بينهم باحق والعدل.

فسبحان الفتاح العليم الذي يملك مفاتيح أبواب اخر والرزق والركة والعلم والرمة ي العام

كله :
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[آل عمران.]١6/

واه سبحانه هو الفتاح القادر عى كل يء  ،القوي الذي ا يعجزه يء.

هو الفتاح الذي فتق السموات السبع  ،واأرضن السبع  ،وفتق السحاب بالغيث ،وفتق
اأرض بالنبات  ،وفلق احبة عن الشجرة.

وهو سبحانه الفتاح الذي فتح القلوب لإيان ،والعقول للعلم ،وفتح العن بالبر ،وفتح اأذن
بالسمع ،وفتح اللسان بالكام :
[النحل.]٠8/

واه  هو املك احق  ،الذي له ملك السموات واأرض ،وبيده مفاتيح خزائن السموات واأرض،
وبيده مفاتيح اخرات والركات واأرزاق  ،والنعم الظاهرة والباطنة ،يفتحها من أطاعه واتبع هداه:
[ اأعراف.]96/

فسبحانه ما أعظم شأنه،وما أ كرمه ،وما أرمه  ،وما أعظم عنايته بخلقه:
[ إبراهيم . ] ٠٤ /

واه وحده هو الفتاح الذي يملك خزائن كل يء ،وبيده مفاتيح كل يء.

وفتْح اه عى عباده نوعان :

اأول :فتحه بحكمه القدري :با يقدره عى عباده من التدبر من خر ور ،وعطاء ومنع ،
وبسط وقبض،ونفع ور:

[احجر.]١٢/

فهو الفتاح العليم  ،الذي يفتح لعباده ميع أبواب اخر والرزق  ،ويفتح هم منافع الدنيا

والدين:

[ فاطر . ] ١ /

الثاي :فتحه بحكمه الرعي :با رعه عى ألسنة رسله  ،من الدين احق الذي يستقيم به
٢٠8٠

الناس عى الراط امستقيم :

[الفتح.]١-٢/

وفتحه اجزائي ي الدنيا بن أوليائه وأعدائه ،وذلك بنر رسله وأوليائه ،وخذان أعدائه:
[ اأعراف . ] 89 /

وتلك سنة ماضية ا تتبدل:

[ آل عمران . ] ٢6٠ /

أما فتحه يوم القيامة  ،فحن ِ
يوي كل عامل ما عمله  ،ثم يثيب امؤمنن وامطيعن  ،ويعاقب
الكافرين والعاصن:
[ سبأ . ]١6–١5/

فسبحان الفتاح العليم  ،الذي يفتح من اختصهم بلطفه وعنايته أقفال القلوب ،ويملؤها من

امعارف الربانية  ،واحقائق اإيانية  ،ما تذوق به طعم اإيان ،وتستقيم به عى الراط
امستقيم :
[السجدة.]٢٠-٢5/

وهو الفتاح الذي يفتح أوليائه وأهل طاعته علوم ًا ربانية  ،وأنوار ًا ساطعة.

يميزون ها بن املك والعبيد  ،وبن الغني والفقر ،وبن القادر والعاجز ،وبن احق
والباطل،وبن الدنيا واآخرة:

[اأنعام.]٢١١/

اللهم امأ قلوبنا بنور اإيان ونور القرآن:

[ النور . ] ٠5 /

فسبحان اه ما أرمه بعباده ،لو فتح امطر عى الناس أبد ًا فمن الذي حبسه عنهم لئا
يغرقوا كا حصل لقوم نوح؟ :
[القمر.]٢١-٢٠/
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ولو حبس اه القطر والنبات ما استطاع اخلق أن يفتحوا ما أغلقه الفتاح سبحانه :
[الواقعة.]6٠-6٠/

ولو حبس اه نور الشمس عن اخلق فمن ذا الذي يفتحه؟ ولو حبس اه اهواء الذي نتنفس منه

فمن ذا الذي يفتحه ويرسله؟ فسبحانه ما أعظم رأفته ورمته :

[ فاطر . ] ١ /

اللهم افتح لنا أبواب رمتك  ،وأبواب فضلك ،وأبواب نرك  ،وأبواب هدايتك:
[ اأعراف .] 89/

واعلم أن اه  هو املك احق الذي خلق خلقه  ،وفطرهم عى ما أراد  ،وفطر السموات
واأرض  ،وما فيهن  ،وما عليهن  ،وما فوقهن  ،عى التوحيد.

فكل أحد قانت لربه  ،مستسلم له  ،مسبح بحمده  ،شاهد بوحدانيته :

[يونس.]٤-٠/

واعلم أن اخالق  سمى دين اإسام فطرة ؛ أنه أول يء لقيته الذوات بعد برئها،

واأجسام بعد مع خلقها:

[ الروم .]٠٠ /

فسبحان الفتاح القدير الذي خلق اأرواح ثم معها بأجسامها احاملة ها  ،الظاهر فيها
أعاها ،وأحيا اأجسام بذواها العامرة ها  ،وفطر اأجسام الظاهرة باأعال الصادرة من

اأرواح الباطنة فيها :

[اإراء.]85/

واعلم بعد أن تبكي عى اجهل باه وأسائه وصفاته  ،ودينه ورعه  ،أن اه أخذ العهد واميثاق
عى اأنفس يوم فطرها ي بدء خلقها أن تسلك بأجسامها سبيل نجاها ،وأن ترفها عن مظان
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هلكتها إى سبيل فطرها ،وا تفارق ما عليه برأها من التوحيد :
[ اأحزاب .]٠١/

وجعل سبحانه ذلك أمانة منه ائتمنها عليه ،إذ اأجسام هي مراكب القلوب ولباسها:
[ اأعراف . ] ٢٠١ /

فهذا عهد الفطرة ،واه يأمرنا بذكره لنستقيم عليه:

[ امائدة . ] ٠ /

فا إله إا اه كم ظلمنا ! وكم غفلنا ! وكم خرنا !

ربنا سمعنا وأطعنا  ،فاغفر لنا وارمنا  ،إنك أنت الغفور الرحيم.

لك احمد كله  ،ومنك اخر كله :

[اجاثية.]٠٠-٠6/

واعلم أن اه هو الرب القادر عى كل يء  ،هو فاطر السموات واأرض .

وهو فالق اإصباح :

[اأنعام.]96/

وهو سبحانه فالق احب والنوى:

[ اأنعام . ] 95 /

واعلم رمك اه أن احكيم العليم سبحانه أرانا ي هذه الدار من اخر والر وامحبوب
وامكروه  ،ما يذكِرنا بالدار اآخرة  ،فأرانا الفتاح العليم ي هذه الدار النار احارة ،وجعلها

آية عى النار الغائبة ،وعى قدر تـمكن نار الدنيا من احطب  ،يكون سعرها وشدة هيبها حتى
يعظم شأها.
فسبحان من جعلها تذكرة وآية عى نار جهنم التي ا يدانيها مطاول :
٢٠9٠

[الواقعة.]٠٠ – ٠٢/

وأرانا سبحانه ي هذه الدار آية عى اجنة بفلقه احب والنوى  ،بإخراج احي من اميت،

وإخراج اميت من احي ،وجعل جنات ما هاهنا آية عى جنات ما هنالك ي اآخرة:
[ اأنعام . ] 95 /

وأرانا سبحانه ي خلقه احيوان ي اأرحام آيات وعر  ،من كون ذلك خزون ًا ي غيبه ،
ومكنون ًا ي سنته  ،ثم أظهره ماشي ًا  ،وطائر ًا  ،وزاحف ًا  ،وسابح ًا.

أا ترى أن احياة غيب ي اماء  ..واماء غيب ي خزائن اه ..واخزائن كلها غيب ي علم اه:
[ احجر . ] ١٢ /

وكذلك ما ي الدنيا إشارة مؤقتة ما ي اآخرة من النعيم والعذاب.

واآخرة غيب ي الدنيا  ،فإذا كان يوم القيامة :
[الشعراء.]9٢ –9٠/

فيأذن املك اجبار  للجنة  ،فتسعى من موضع حقيقتها من حت العرش  ،إى السموات ،
[ الذاريات . ] ١١ /
فتكون السموات كلها جنان ًا وأهار ًا:

وعن أي هريرة  عـن النبـي ﷺ قـال« :إذا سـألتم اه فسـلوه الفـردوس فإ َنـه أوسـط اج ـنَة  ،وأعـى
الرمن  ،ومنه تف َجر أهار اجـنَة » أخرجه البخاري (.)٢
اجـنَة  ،وفوقه عرش َ
وتسعى نار جهنم ي اأرضن السبع والبحار  ،فيصر كل يء أتت عليه نار ًا  ،ويؤتى بجهنم
إى امحر  ،تقاد بعدد عظيم من امائكة حرسوها  ،وترز للناس كلهم فروها كلهم :
[التكاثر.]8 –5/

وعن عبد اه بن مسعود  قال  :قال رسول اه ﷺ  « :يؤتى بجهنَم يومئذ ها سبعون ألف
زمام  ،مع ك ِل زمام سبعون ألف ملك جروها » أخرجه مسلم (.)١

فسبحان اه الفتاح العليم ،واحمد ه فاطر السموات واأرض ،وفالق اإصباح ،وفالق احب

( )1أخرجه البخاري برقم (. )٠٤١٠
( )١أخرجه مسلم برقم (. )١8٤١
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والنوى ،الذي فطر كل ذرة ي ملكه عى توحيده  ،فالكل يسبح بحمده ،والكل يشهد
بتوحيده:
[ اأنعام . ] ٢٠٠ – ٢٠١ /

 التعبد ه  باسمه الفتاح :

اعلم رمك اه أن مفاتيح خزائن السموات واأرض بيد الفتاح العليم وحده ا ريك له.

فاسأل ربك الذي بيده مقاليد اأمور أن يفتح لك أبواب رمته  ،وخزائن رزقه  ،وأبواب كرمه ،
وموائد بره،وواسع فضله،وجزيل نعمه  ،بحسن عبادته  ،ودوام طاعته:
[اأعراف.]96/

وإذا علمت أن اه وحده هو الفتاح الذي يفتح بركات السموات واأرض ،وبيده ملكوت
كل يء  ،فاسأله أن يفتح لك أبواب اهداية  ،وأبواب العلم  ،وأبواب التقوى  ،فإنه كريم :
[ البقرة . ] ١69 /

واسأل من يملك مفاتيح القلوب أن يرح صدرك لإسام  ،ويمأ قلبك بنور اإيان  ،لتعرف
ربك  ،وتعبده با حبه ويرضاه :
[ الزمر.]١١/

واعلم أن هذا الفتح  ،وهذا الرح  ،كله فضل من اه  ،وليس له حد .

وقد أخذ كل مؤمن منه بحظ  ،حسب معرفته باه وأسائه وصفاته  ،وخزائنه ودينه  ،ووعده
ووعيده ،فاأنبياء بالذروة منه  ،ثم اأولياء الصادقون  ،ثم العلاء الربانيون  ،ثم عوام
امؤمنن ،وم خ ِيب اه منه سوى الكافرين:
[اجمعة.]٤/

واعلم أن رسل اه وأولياءه يتوجهون إى رهم  ،ليفتح بينهم وبن خالفيهم بالنر واهداية
[ اأعراف . ] 89 /
فيقولون:

فتوجه إى ربك ي كل صغرة وكبرة  ،وسله أن يفتح لك ما حبه ويرضاه من حكمه
٢٠9١

القدري والرعي وقل:

[ الشعراء . ]85 –8٠/

ويوم القيامة يوم الفتح واحكم بن العباد  ،وفتح صحائف اأعال  ،فيتبن من يستحق
الثواب  ،ومن يستحق العقاب:
[ السجدة . ] ٠٠ – ١8 /

واه  هو الرب امستحق للعبادة  ،الذي فطر قلوب العباد عى التوحيد واإيان ،ووضع ي
عقوهم حسن الدين ،واستقباح غره :
[ اأنعام . ] ٢٤ /

وقد أقررت لربك بالتوحيد والطاعة  ،وأشهدته عى نفسك  ،فأ ِد اأمانة  ،وأوف بالعهد  ،تكرم
[البقرة.]٤٠/
عند ربك:
وصدِ ق رمك اه بالفعل ما أقررت به من قول  ،وما أعطيته من عهد وميثاق  ،بااستقامة عى
احق  ،والدعوة إليه  ،وتعليمه  ،والصر عى اأذى فيه  ،فإنك مسئول وحاسب:
[ اإراء . ] ٠٤ /

وسبح بحمد ربك العظيم  ،وكر ربك الكبر  ،الذي خلق امخلوقات كلها  ،ثم ردهم ي غيبه إى
ما سبق ي علمه  ، فأقرها ي خزائن الغيب  ،ثم يذرؤ براياه من مستودع غيبه إى مستقرها ي
اهواء والسحب  ،والبحار  ،واجاد  ،والنبات  ،واحيوان  ،والساء  ،واأرض  ،واأرحام.
فهذه مستودعات اخزائن ي العام العلوي والسفي:
[امنافقون.]٠/

ومنذ خلق سبحانه اأصاب واأرحام  ،م يزل ينقل الرايا من خزائن السموات واأرض ،
إى اأصاب واأرحام عى مر القرون والدهور:
[ اأنعام . ] 98 /

واعلم أن اه  برأك فيمن برأ  ،ثم غيَبك ي غيبه  ،وخ َزنك ي خزائنه  ،وق َلبك ي
غيابات ملكه  ،ثم أخرجك بقدرته حتى ب َل غك سن التكليف  ،ثم أكرمك بالدين القيم،
٢٠9٠

ليخترك فرى صدقك من كذبك ،وطاعتك من معصيتك ،ثم جزيك يوم القيامة با
قدمت يداك :
[اإنسان.]٠-٢/

فانظر رمك اه ما أنت فيه  ،وقدِ م ما عليه غد ًا تقدم:
[ الزلزلة . ] 8 – 6 /

واحرص عى فعل كل ما حبه اه ويرضاه ،وإياك أن تصحب اأيام بشهوات نفسك ،وتقطع عمرك
ي قضاء أوطارك ،فتندم وخر:
[ مريم . ] 59 /

وانتبه لنفسك قبل حلول اأجل ،واذكر العظيم الذي خلقك ،والكريم الذي أطعمك،
والشهيد الذي يرقبك  ،وأطعه تسعد ي دنياك وأخراك:

[ اأحزاب . ] ٠٢ /

وإذا م تتذكر بعد هذا البيان والرهان فمتى تتذكر؟:

[احديد.]٢6/

واعلم أن حياة اأرض باماء ،وحياة القلوب باإيان والعلم النافع ،ونفع العلم بطاعة اه
ولزوم تقواه:
[ احديد . ] ٢٠ /
[ اأعراف . ] 89 /

« ال َله َم اجعل ي قلبي نور ًا  ،وي لساي نور ًا ،واجعل ي سمعي نور ًا ،واجعل ي بري نور ًا،
واجعل من خلفي نور ًا ،ومن أمامي نور ًا ،واجعل من فوقي نور ًا ،ومن حتي نور ًا ،ال َله َم أعطني نور ًا »

٢٠9٤

أخرجه مسلم (.)٢

اللهم إنا نسألك فواتح اخر وجوامعه  ،اللهم افتح لنا أبواب رمتك  ،وافتح لنا أبواب فضلك ،
وأعنا عى ذكرك  ،وشكرك  ،وحسن عبادتك  ،وأغننا بحالك عن حرامك  ،وبطاعتك عن
معصيتك  ،وبفضلك عمن سواك  ،يا أرحم الرامن.

الوهاب

امقالة.LXIV
قال اه تعاى:

[ آل عمران .] 8 /

اه  هو الغني احق  ،الذي له خزائن السموات واأرض ،الوهاب احق الذي هب خلقه من

خزائنه ما ا يعلمه وا حصيه إا هو من العطايا  ،واأرزاق  ،واأقوال  ،واأعال  ،واأخاق ،

واأموال  ،واأواد  ،والصور  ،واألوان:

[ إبراهيم . ] ٠٤ /

فهو املك الذي وهب كل ملك  ..وهو الرزاق الذي وهب كل رزق ..وهو الكريم الذي
وهب كل كرم ..وهو الرمن الذي وهب كل رمة  ..وهو اهادي الذي وهب كل هداية..

وهو القوي الذي وهب كل قوة ..وهو العليم الذي وهب كل علم ..وهو اجميل الذي
وهب كل مال:

[احجر.]١٢/

هو الوهاب احق  ،الذي هب ما يشاء  ،من يشاء ،كيف شاء:
[الشورى.]5٠ –٤9/
واه سبحانه هو الوهاب احق ،الكثر اهبات وامنن والعطايا ،الوهاب الذي هب لعباده من
فضله العظيم ،ويواي عليهم النعم ،وجزل هم العطايا:

( )1أخرجه مسلم برقم (. )١٠١٠
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[النحل.]5٤-5١/

فسبحان املك العزيز الوهاب  ،الذي بيده خزائن السموات واأرض ،وبيده مقاليد اأمور

كلها ،يعطي من يشاء ما يشاء ،ا مانع ما أعطى ،وا معطي ما منع:
[ الزمر . ] 6٠ – 6١ /

وهو سبحانه الكريم الوهاب لعباده كل ما ينفعهم ،ولكال كرمه ورمته هبة النعم
واخرات أحب إليه من منعها .

وهذا مدح عباده الذين يسألونه ما ينفعهم  ،وأجزل هم اأجر فقال سبحانه:

[ الفرقان . ] ٠6 –٠٤ /

وهبات اه وعطاياه لعباده كثرة متنوعة  ،متوالية ي كل زمان ومكان عى مر القرون.
فسبحان الغني العزيز الوهاب  ،ما أعظم شأنه ،وما أوسع خزائنه  ،وما أجزل عطاياه ،وما

أكثر هباته.

هو الوهاب الذي اتنقي خزائنه،مع جزيل عطاياه ومواهبه  ،عى مدى القرون والدهور:
[ص.]5٤/

وعن أي ذ ّر  عن النَب ِي ﷺ فيا روى عن اه تبارك وتعاى أنَه قال «:يا عبادي لو أ َن أ َولكم
وآخركم وإنسكم وجنَكم كانوا عى أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك ي ملكي شيئ ًا  ،يا

عبادي لو أ َن أ َولكم وآخركم وإنسكم وجنَكم كانوا عى أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من
ملكي شيئ ًا ،يا عبادي لو أ َن أ َولكم وآخركم وإنسكم وجنَكم قاموا ي صعيد واحد فسألوي

فأعطيت ك َل إنسان مسألته ما نقص ذلك مَا عندي إ َا كا ينقص امخيط إذا أدخل البحر »
٢٠96

أخرجه مسلم (.)٢

واه  هو املك الكريم الوهاب  ،مالك املك واملكوت  ،الذي بسط فضله وإحسانه الديني
والدنيوي عى ميع العباد  ،يده بالعطاء مأى  ،س َحاء الليل والنهار  ،وخره عى اخائق

ي ميع اأوقات مدرار:

[امائدة . ] 6٤ /

فسبحان العي اأعى  ،الذي استوى عى عرشه العظيم برمته  ،ويرى كل ذرة ي ملكه

الواسع الكبر  ،وتصل هباته وعطاياه إى ميع خلقه  ،حي قيوم  ،ا تأخذه سنة وا نوم :
[الرمن.]١9/

يفرج كرب ًا  ..ويزيل غ ً
ا  ..ويفك أسر ًا  ..ويغني فقر ًا  ..ويرحم مسكين ًا ..وجر
ي كل آن ِ :
كسر ًا ..ويغيث ملهوف ًا ..وجيب كل مضطر  ..ويعطي كل سائل  ..ويغفر لكل مستغفر ..

ويستجيب لكل داع  ..ويتوب عى كل تائب  ..وينعم عى من سأله ومن م يسأله  ..ويعطي من

أطاعه ومن عصاه :

[البقرة.]٢86/

هو املك الوهاب الذي هب النبوة  ،واملك  ،واخافة  ،من شاء من خلقه:
[النمل.]6١/

وعن أي هريرة  أن رسول اه ﷺ قال«:يد اه مأى ا تغيضها نفقة  ،س َحاء ال َليل والنَهار،

الساء واأرض  ،فإنَه م يغض ما ي يده » متفق عليه (.)٢
وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق َ

واعلم أن الوهاب وهب لبعض خلقه عطاء فأعطى منه،فصارواهب ًا ماوهبه اه له من اخر.

وا يستحق أن يسمى وهاب ًا إا من ترفت مواهبه ي أنواع العطايا ،فكثرت عطاياه وهباته
ونوائله ودامت وهو احق : 

[غافر.]65/

( )1أخرجه مسلم برقم (. )١5٠٠

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٤68٤واللفظ له ،ومسلم برقم (.)99٠

٢٠9٠

فسبحان العزيز الوهاب الذي يملك ميع اخزائن  ،وينفق كا شاء  ،بأي قدر شاء  ،وا

تنقص خزائنه وا تفنى :

[ احجر .] ١٢ /

أما اخلق فيملكون أن هبوا مااً أو نوااً ي حال دون حال  ،وا يملكون أن هبوا شفاء لسقيم ،
هدى لضال  ،وا أمن ًا خائف  ،ولكن اه يملك ذلك كله :
أو ولد ًا لعقيم  ،وا ً
[ يونس . ] 68 /

واعلم أن كل ما وصل إى العباد من اخر والنعم فهو من ربنا العزيز الوهاب.

وكل ما وهب اه العباد فهو عطية ومنحة منه سبحانه ،وله سلبها وإبقاؤها متى شاء بحكمته:
[ اإراء . ] ٠٠ /

وهبات الرب خلقه ها ثاث حاات :
إما إكرام  ..أو عقوبة  ..أو ابتاء.

فاإكرام عى حسن الطاعة ه:

[ ص. ] ٠٠/

والعقوبة عى الكفر وامعاي:
[ اأنعام . ] ٤5 – ٤٤ /

واابتاء ليتبن من يقدم أوامر اه عى شهوات النفس  ،ومن ا يلهيه امخلوق عن اخالق :
[ اأنبياء . ] ٠5 /
ﯿ

فسبحان احكيم العليم الذي له اأساء احسنى  ،والصفات العى  ،وامثل اأعى  ،الوهاب الذي
خره وفضله يرتع فيه كل اخلق  ،اإنسان واحيوان  ،البـر والفاجر  ،وامطيع والعاي  ،ا نحِ
ثناء عليه  ،بل هو كا أثنى عى نفسه.

 التعبد ه  باسمه الوهاب :

اعلم زادك اه عل ً
ا وفقه ًا أن الوهاب احق  ،هو الذي وهب ميع اهبات امتنوعة ي
الدنيا واآخرة ،وذلك من فضله وإحسانه إى عباده.
٢٠98

فاعرف مواك الكريم  ،ثم اذكره  ،ثم اشكره واعبده بمقتى أسائه وصفاته :
[ الطاق . ] ٢١ /

ثم اعلم أن الوهاب  أظهري هذه الدنيا من هباته وعطاياه ما نراه وما ا نراه ،وما نعلمه وما

انعلمه.

ويوم القيامة يظهر الوهاب من كرمه وعطاياه ما م خطر عى العقول  ،وما م تره العيون:
[السجدة.]٢٠/

الصاحن ما ا عن
وعن أي هريرة  عن النبي ﷺ قال  « :قال اه ع َز وج َل أعددت لعبادي َ

رأت  ،وا أذن سمعت  ،وا خطر عى قلب بر ,مصداق ذلك ي كتاب اه فا تعلم نفس ما
أخفي لـهم من ق َرة أعن جزا ًء با كانوا يعملون » متفق عليه (.)٢

فاجتهد رمك اه ي طاعة مواك املك العزيز الوهاب ،وبادر إى اأعال الصاحة التي
يزيدك ها خر ًا:
[ إبراهيم . ] ٠ /

واعلم أن ما وهب اه لك ي الدنيا من العافية والرزق  ،جعله عون ًا لك عى طاعته  ،فا

تستخدمه ي غر ما يرضه  ،وا تستعن به عى معاصيه .

وما ادخر لك الكريم ي اآخرة من اخر والنعيم  ،خر لك من ميع ما ي الدنيا:

[ الشورى . ] ٠6 /

فا تبع غائب ًا بشاهد ،وا آخرتك بدنياك ،وا تشغلك دنياه عن حصيل رضاه:

[العنكبوت. ] 6٤/

فهب رمك اه ما أعطاك من العافية ي طاعة مواك  ،والقنوت له  ،والسجود له.

وهب ما أعطاك من اخلق احسن ي القول احسن ودوام الذكر والشكر له ،وتأليف قلوب

( )1متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٠١٤٤ومسلم برقم ( )١8١٤واللفظ له .
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الناس عى دينه  ،وهب ما أعطاك من امال ي مواساة امحتاجن ،وإكرام الناس
واأراف  ،وهب ما أعطاك من نعمة العلم ي تعليم اخلق أحكام دينهم تكن رباني ًا:
[ آل عمران .] ٠9 /

وسل ربك الوهاب كل ما حتاجه ما يعينك عى عبادته وطاعته  ،كا سأله سليان ﷺ :

[ص.]٤٠-٠5/

وإذا أنعم اه عليك بنعمة اأواد ،وأكرمك بصاحهم  ،فامد الوهاب عى إحسانه كا

مده خليله إبراهيم ﷺ فقال :
[إبراهيم.]٤٠–٠9/

واشكر اه عى ما وهبه لك من اهداية ،وحسن اخلق ،وما أسداه إليك من النعم يزدك خر ًا،
ويعظم لك أجر ًا :
[لقان.]٢١/

فاحمد ه مد ًا كثر ًا طيب ًا مبارك ًا ا ينقطع وا يبيد ،مد ًا يواي نعمه ،ويكافئ مزيده  ،عى أسائه
احسنى  ،ونعمه التي ا حى :
[الفاحة .]٤–١/

[آل عمران. ]8/

[الفرقان.]٠٤/

السموات وملء اأرض  ،وملء ما شئت من يء بعد  ،أهل
« ال َله َم ر َبنا لك احمد ملء َ
ال َثناء وامجد  ،ا مانع ما أعطيت  ،وا معطي ما منعت  ،وا ينفع ذا اجدِ منك اجد »

أخرجه مسلم (.)٢

( )1أخرجه مسلم برقم (. )٤٠٢

٢٤٠٠

اللهم إي أسألك العفو والعافية  ،وامعافاة الدائمة  ،ي الدين والدنيا واآخرة  ،اللهم إنك
عفو حب العفو فاعف عنا يا أرحم الرامن.

اللهم لك احمد كله  ،ا قابض ما بسطت  ،وا باسط ما قبضت  ،وا هادي من أضللت ،
وا مضل من هديت  ،وا معطي ما منعت  ،وا مانع ما أعطيت  ،اللهم ابسط علينا من

بركاتك ورمتك ورزقك  ،إنك أنت الكريم الوهاب.

امقالة.LXV

اهادي

قال اه تعاى:

[الفرقان. ]٠٢/

اه  هو اهادي احق  ،الذي هدى ميع خلقه إليه  ،با أظهره من أسائه وصفاته  ،وآياته
وخلوقاته،ونعمه وإحسانه:

[يونس.]٠/

وهو سبحانه اهادي الذي هدى خلقه إى معرفته  ،وهداهم إى ميع امنافع  ،وأرشدهم إى دفع
امضار  ،وع َلمهم ما ا يعلمون  ،اهادي إى كل خر ي الدنيا واآخرة :
[الفرقان.]٠٢ /

وهو سبحانه اهادي الذي خلق ميع امخلوقات ي السموات واأرض  ،وهداها إى جلب

مصاحها  ،ودفع مضارها  ،وعبادة رها.

وكلها تشهد بتوحيده  ،وتسبح بحمده :

[اإراء.]٤٤/

فسبحان اخاق العليم:

[طه.]5٠/

وهو سبحانه اهادي لكل مهتد من خلوقاته.
هدى كل يء إى التسبيح بحمده  ..وهدى كل خلوق إى اإقرار بوحدانيته ..وهدى

الطفل إى التقام الثدي عند خروجه ..وهدى الفرخ إى التقاط احب بعد خروجه  ..وهدى
٢٤٠٢

النحل إى بناء بيوها با يناسب حاها.

وهدى النبات أن يشق ي اأرض عروق ًا  ..وفوق اأرض أغصان ًا وأوراق ًا  ،وأزهار ًا وثار ًا.
وهدى امائكة للتسبيح  ..وهدى السحب للمطر  ..وهدى اأرض لإنبات.

وهدى الشمس والقمر والنجوم للسر واإنارة  ..وهدى كل طر وحيوان ي الر والبحر

واجو إى ما يصلحه وينفعه :

[ الليل.]٢٠–٢١/

وهدى اإنسان إى ما يسعده ي دنياه وأخراه:
[ اإنسان.]٠/

فسبحان اهادي احق:

[اأعى.]٠-١/

وهو سبحانه اهادي امبـ ِـن لعباده طريق احق واإيان  ،با أرسل من الرسل  ،وما أنزل
من الكتب  ،وما نصب من اآيات والدائل ي السموات واأرض :
[الزمر.]١٠/

وهو سبحانه اهادي احق  ،الذي هدي من يشاء بفضله  ،ويضل من يشاء بعدله.
وهو احكم العليم بمن يصلح للهدى ويزكو عليه فيهديه ،ومن ا يصلح للهدى فيضله بعد

إقامة احجة عليه  ،فجميع العباد يتقلبون ي مشيئته بن فضله وعدله ،وهو عى كل يء

قدير

[النحل.]9٠/

وهو سبحانه اهادي الذي هدايته اهتدى أهل اإيان با ب ّيـن هم من أسائه احسنى ،
وصفاته العى  ،وآياته وخلوقاته  ،فاهتدوا هدايته هم:
[احج.]5٤/

وهو سبحانه اهادي الذي أنزل كتبه هداية للناس:
[اإراء.]٢٠-9/

٢٤٠١

وهو سبحانه اهادي الذي أرسل رسله هداية الناس إى احق :
[الصف.]9/

وهو سبحانه اهادي الذي جعل بيته العتيق مبارك ًا وهدى للعامن إى يوم القيامة:
[آل عمران.]96/

واعلم أن اهادي  هو اه وحده ا ريك له الذي يملك ميع خزائن اهداية  ،وهو اهادي لكل
مهتد وهاد ،ومن يضلل فا هادي له سواه :
[اأعراف.]٢٠8/

فسبحان من أظهر قدرته وحكمته  ،وأساءه وصفاته  ،ي تدبر ملكه وماليكه :
[اأنعام.]٢٤9/

فاحمد ه الذي أرسل إلينا أفضل رسله  ،وأنزل علينا أحسن كتبه  ،وهدانا لإسام :
[الزمر.]١٠/

واحمد ه الذي هدانا إى التوحيد واإيان ،وحفظنا من الكفر والرك:
[الزمر.]٢8 -٢٠/

واعلم أن كل أحد حتاج إى اهداية ،واأنبياء والرسل أكمل اخلق هداية يسألون رهم اهداية ي

كل وقت.

واهداية أكر نعمة ينعم ها اهادي عى عباده ،وكل نعمة دوها فناقصة وزائلة ،وبقدر

هداية العبد تكون سعادته ي الدنيا واآخرة.

وهذا أمرنا اهادي  أن نسأل اهداية ي كل ركعة من الصاة  ،ليهدينا إليه  ،وإى الطريق اموصل
إليه  ،بأن نقول :

[الفاحة.]٠-6/

فا إله إا اه ما أعظم شأنه  ،وما أرمه بعباده  ،وما أعظم نعمه عى خلقه  ،وما أعظم
٢٤٠٠

حلمه عى من عصاه وكفر به.
فاللهم ا تؤاخذنا با فعل السفهاء منا

[ اأعراف .] ٢55 /

واعلم أن هداية اه لعباده أنواع:

اأوى :اهداية العامة :وهي هداية ميع امخلوقات ي السموات واأرض إى مصاحها ،لتكون

مهيئة ما خلقت من أجله كا قال سبحانه :
[اأعى.]٠-٢/

الثانية :هداية التوفيق واإهام  ،ورح الصدر لقبول احق :وهي بيد اه وحده ا ريك له
كاقال سبحانه:
[القصص.]56/

وهذه اهداية هي التي أمرنا اه أن نطلبها منه ي كل صاة.
وبن هم سبل اهداية،
الثالثة :هداية الدالة واإرشاد والبيان :فاه هدى خلقه إليه ،ودهم عليهَ ،
وموجبات التوحيد واإيان  ،با أظهر ي الكون من امخلوقات واآيات ،وبا أنزل من

الكتب والبينات.

وأكرم الرسل واأنبياء وأتباعهم ها  ،وأثنى عليهم ما قاموا ها كا قال سبحانه :
[الشورى.]5٠-5١/

وهي حجة اه عى خلقه  ،التي ا يعذب أحد ًا منهم إا بعد إقامتها عليه كا قال سبحانه :
[اإراء.]٢5/

فمن هداه اه لإيان فبفضله وله احمد كا قال أهل اجنة :

٢٤٠٤

[اأعراف.]٤٠/

ومن أضله اه فبعد له  ،فقد أرسل إليه الرسل  ،وأنزل عليه الكتب  ،ومكَنه من أسباب اهداية با
أكرمه به من السمع والبر والعقل  ،ولكنه ا يصلح للهداية  ،فلم يقبل اهدى ،فكذب وتوى،

وزاغ وانرف ،واختار الضال ،فله العذاب ي الدنيا واآخرة ،كا قال سبحانه:
[فصلت.]٢٠ /

اللهم اهدنا فيمن هديت  ،وعافنا فيمن عافيت  ،وتولنا فيمن توليت.
وهو سبحانه اهادي البصر بعباده ،العليم با ي نفوسهم ،الذي هدي إى احق ويوفق إليه

من يعلم أنه يزكو به ،ويصلح مجاورته ي اجنة:

[امائدة.]٢6 -٢5 /

ويضل اه من عباده من يعلم أنه ا يقبل احق  ،وا يرى به ،وا يصلح مجاورته ي

اجنة،وهوالعليم اخبربمن يستحق هذا أوهذا :
[ فاطر.] 8 /

وهو سبحانه اهادي احق  ،الرحيم بعباده  ،الذي ب َيـن هم سبل اهداية ليسلكوها ،وب َيـن هم

سبل الضالة ليركوها:

[اإنسان.]٠-١ /

فسبحان الكريم الرحيم الذي َبن لإنسان طريق اخر والر  ،وذكَره بنفسه ونعمه عليه ؛ ليوحده

ويطيعه  ،ويعبده ويشكره :
[البلد.]٢٠-8/

فهذا أول اهداية ،وأما منتهاها فا هاية له ،وهي التي نطلبها كل يوم من اهادي بقولنا:
٢٤٠5

[ الفاحة .] ٠ -6 /

فسبحان اهادي احق  ،الذي هدايته اهتدى أهل وايته إى ما حبه ويرضاه  ،والذي
هدايته اهتدى احيوان ما ينفعه  ،واتقى ما يره.

وسبحان الكريم الرحيم الذي

[ الشورى .] ٢٠ /

واعلم أن اهادي  هدي عباده إليه ،وإى الطريق اموصل إليه ،وإى ما هم بعد القدوم

عليه.

فاه  هو احق امبن ،الظاهر الباطن ،ا خفاء به  ،ا إله غره ،وا رب سواه :
[طه.]8/

وصوره ي صور
وأما سبيله اموصل إليه فهو اإسام  ،وقد أفرغه ي قالب العام ،
َ
اخليقة ،وفطر عليه كل يء.
فكل خلوق مستسلم لربه  ،خاضع لعظمته  ،شاهد بتوحيده  ،مسبح بحمده.
ثم كتابه العزيز أظهر فيه ما أبطن ي اخليقة  ،وأبدى ي سوره وآياته ما خبأه ي العام  ،ونص فيه

عى ما أمله ي امخلوقات  ،ومع فيه ما َفرقه ي اموجودات  ،وأشار بجملته إى ما حواه

اللوح امحفوظ:

[فصلت.]٤١-٤٢/

فمن آمن به فقد اهتدى:

[البقرة.]١/

واعلم رمك اه أن نور اهداية إذا دخل ي القلب  ،انرح له الصدر  ،وانراح الصدر اتساعه
للصفات امحمودة التي حبها اه ،وانبساطها بأحكامها عى أضدادها امذمومة التي يضيق ها

الصدر:

[الزمر.]١١/

فإذا أراد اه أن يبلغ بعبده إى معاي اإيان واليقن أنزل السكينة ي قلبه  ،فزاد إيانه  ،ثم حسنت
أفعاله وأخاقه  ،وسكنت مساوي طباعه  ،وأذعنت سفال أخاقه  ،وانقادت اجوارح للقلوب ،
٢٤٠6

وكانت عون ًا ها عى ما يري الرب : 

[الفتح. ]٤/

ومن يرد أن يضله يطفئ نور قلبه  ،فيضيق متسع أخاقه  ،ويسفل بمعاليها  ،ويمتلئ بضدها ،
فيثقل عليه كل عمل صالح ،وحرج لذلك صدره لشدة ظلمته ،وضيق باطنه ،كأنا يروم

الصعود إى الساء من الضيق والظلمة:

[اأنعام.]٢١5/

فمن أراد الوصول إى مقصوده ومعبوده فعليه بمعرفة ربه بأسائه وصفاته  ،ومعرفة دين

الق ِيمة:

[حمد.]٢9/

واعلم أن من آمن باه وأطاعه  ،وصر عى بائه  ،فهو من امهتدين حق ًا:
[البقرة.]٢5٠-٢55/

واه عز وجل هو اهادي احق الذي يرشد عباده إى كل خر ينفعهم ي دنياهم وأخراهم.

وأرشدهم إليه بآياته الكونية  ،وآياته الرعية  ،وأسائه احسنى  ،وصفاته العى  ،فا مثل له

يرشدهم إليه ي الدنيا واآخرة:

[اجاثية.]٠٠-٠6/

هو اهادي احق الذي أرشد عباده إى ما حبه ويرضاه  ،وب ّرهم بسبل الفاح والنجاة ،

الذي أنزل عى خلقه من آياته ما يرشدهم إليه ،وما يرشدون به فقال :
[ اأنعام .] ٢5٠ /

فا إله إا اه املك احق اهادي  ،الذي أرشد ميع خلوقاته إى توحيده  ،وفطرهم
عى اإيان به  ،وأشهدهم عى ربوبيته  ،واستعملهم ي عبوديته  ،من ماد ونبات
٢٤٠٠

وحيوان  ،ومن ملك وإنس وجان:

[مريم.]95-9٠/

كل عام من امخلوقات يسقيه بكأسه..وكل عام يسبح بحمده ..وكل عام يشهد بتوحيده ..
وكل عام خطب بعجزه وفقره إى ربه:

ﮜ

[احج.]٢8/

فاطلب العلم رمك اه لتسلم من اجهل  ،وارغب إى مواك أن يوفقك إى أحسن ما حبه
ويرضاه.

واعلم أن العلم اإهي هو ساح امجاهدة  ،ونور البصرة  ،ومركب النجاة  ،وأصل

اهداية :

[ حمد.]٢9/

فبالعلم يرف العبد عى مطالع الدنيا واآخرة  ،فرى ما ا يدرك باحواس  ،ويبر ما ا

يدرك باأبصار  ،ويعلم ما يعجز عنه الفكر  ،وا يتومه الذهن  ،فيقف بن يدي ربه العي
العظيم قائ ً
ا وساجد ًا  ،مع اانكسار له  ،وشده احياء منه :
[الزمر.]9/

واعلم أن من وفقه اهادي للوصول إليه فقد اهتدى  ،ووصل عقله بروح اإيان إى رؤية ربه

اخالق الرمن  ،وانرح قلبه بنور اإيان الواصل إليه  ،وامتأ صدره من ذلك الضياء .

يصور  ،والرازق يرزق  ،والكريم يعطي ،
فشاهد املك احق يدبر  ،واخالق خلق ،
وامصور ِ
ِ
والرحيم يرحم  ،واحاكم حكم  ،والعزيز يعز  ،واجبار ينتقم  ،والقوي يقهر  ،والسام يس ِلم :

[ احر.]١٤-١١/

٢٤٠8

فاعل رمك اه همتك معرفة املك واملكوت  ،ومعرفة مالك املك ؛ لرى العظمة

والعظيم  ،والقدرة والقدير  ،والعزة والعزيز  ،والرزق والرزاق  ،واحكمة واحكيم :
[ اأعراف.]٢85/

واعلم أن من أجال فكره ي ذلك ابتغاء مرضاة اه صفا له قلبه من كدر اأخاق ،وامتأ قلبه

بشعب اإيان :

[فاطر.]١8/

ومن ري بأول العلم  ،وظاهر من اأمر  ،حجب عن اإصابة ي كثر من أموره  ،وبقي
عى كدره بغر هذيب  ،فخلط عم ً
ا صاح ًا بآخر سيئ ًا حاسب عليه :
[التوبة.]٢٠١/

واعلم أن اأفكار ا تدرك غوامض اأرار ما دامت ي حجب الكر والغرور  ،وا تبر عيون

الغيب ما دامت حجوبة باجهل والغفلة  ،فتحرر من اهوى  ،وترأ من حولك وقوتك  ،والبس
لربك لباس اخشوع  ،وأكثـر إمال الدموع  ،لعله يعطيك وهديك :

[البقرة.]٢86/

واعلم أن النفوس إذا عكفت عى حبوباها  ،وسجنت اأذهان ي أهوائها  ،عاقها عدم الصفو  ،وقلة

اعتياد السفر واهجرة إى مواها  ،فقعدت عى موائد شهواها  ،وأص َمتها امشاهدات  ،وشغلها هوى

امحبوب عن الرب امعبود ،فخرت مواها ودنياها وأخراها :
[اأعراف.]٢٠9/

واعلم أن امؤمنن من اإنس واجن هم امهتدون الذين قبلوا اهدى والرشد ،وسلكوا

سبيل الرشاد كا قال اجن:
[اجن.]١-٢/

والراشدون من البرهم امؤمنون،وهم درجات،وي مقدمتهم الرسل واأنبياء،ثم الصديقون،
٢٤٠9

والشهداء ،والعلاء ،والصاحون .
فهؤاء هم الراشدون الذين هداهم اهادي إى الرشد ،وتواهم باحفظ والنر والعون ؛ أهم يوالونه

بالتوحيد واإيان والطاعات :

[احجرات.]8-٠/

ولكل مؤمن من اهدى والرشاد  ،والواية وامقام  ،والثواب وإجابة الدعاء  ،بقدر إيانه

وطاعته وعبادته:

[البقرة.]٢86/

 التعبد ه  باسمه اهادي.

اعلم رمك اه أن من آتاه اه هداي ًة خرج ها من الضالة  ،وآتاه عل ً
ا خرج به من اجهل ،

وجب عليه ما م جب عى غره من حسن العبادة  ،والدعوة إى اه  ،وتعليم رعه ،

والنصح لعباده كا قال إبراهيم ﷺ :
[مريم.]٤٠ /

وإذا خصك الكريم اهادي بنعمة اهداية  ،فكن هادي ًا إليه بلسانك وحالك وأخاقك.

وكن عبد ًا سامع ًا مطيع ًا مواك  ،وا تقعد إا متفكر ًا  ،وا تنظر إا معتر ًا  ،وا تنطق إا ذاكر ًا  ،أو
حامد ًا  ،أو مستغفر ًا  ،أو معل ً
ا  ،أو داعي ًا ؛ لتكون رباني ًا من أوي األباب
[ آل عمران.]٢9٢/

وعود عينيك بعد أن هداك اهادي إليه عى السهر آخر الليل ي مناجاة مواك  ،ففي الظ ـلم
ِ

الداجية  ،توجد اأنوار الغائبة ،لعلك تفوز مع الفائزين الذين
[السجدة.]٢٠-٢6/

وتطهر للوقوف بن يدي مواك  ،وترع منكر ًا بن يدي ذي العزة واجروت واملكوت
َ

والكرياء والعظمة:

٢٤٢٠

[امزمل.]5 -٢/

ولرد حن وقوفك بن يدي من ا خفى عليه يء من كل دعوى ي كل علم كنت تعلمه،

وكل عمل كنت حسنه،واستغفر من كل ذنب تعلمه أو ا تعلمه

[طه.]٢٢٤/

واعلم أن أبواب اهداية مفتوحة  ،وسبلها ميرة  ،فتتبع آثار اخالق ي خلوقاته  ،واستشهد

شواهده ي مصنوعاته ،وانظر إى حسن تصويره
مصوراته  ،وتفكر ي عظمة كريائه وقدرته،
َ

وحسن تدبره ملكوته  ،ليمتلئ قلبك بتوحيده :

[ يونس.]٠١-٠٢/

وبذلك تزداد إيان ًا ويقين ًا ومعرف ًة بمن هداك إليه:

[يونس.]٢٠٢/

وتع َلم أساء اه احسنى  ،فهي أعظم مفاتيح العلم وامعرفة ،وها تفتح مغاليق امنظور

وامستور وامشتبه  ،ويظهر لك الظاهر ما أبطنه عن غرك من لطيف تدبره ،وعجيب صنعه

فيا خلق .

فا خلق ما خلق ي السموات واأرض إا ليظهر لنا أساءه احسنى  ،وصفاته العى ي خلوقاته ،
فا تكن من الغافلن  ،فربك ليس بغافل عنك:

[حمد.]٢9/

واطلب ميع حوائجك من ربك الصمد  ،وارفع إليه كل شكوى  ،متوس ً
ا إليه بأسائه احسنى ،

وصفاته العى:

[اأعراف.]٢8٠/

وعرفهم بأسائه وصفاته ؛
وكا هداك ربك إليه ،فاجتهد ي القيام بن يديه  ،وهداية الناس إليه ِ ،

ليحبوه ويكروه  ،ويطيعوه ويعبدوه:

٢٤٢٢

[النحل.]٢١5/

واعلم أن ربك اهادي أرشدك إليه  ،وأرشدك إى ما حبه ويرضاه  ،فاعمل با أرشدك إليه ،

واحذر خالفته فإنك راجع إليه :

[النساء.]٢٤-٢٠/

وأرشد العباد إى ما أرشدك ربك إليه من كافر تدعوه  ،أو جاهل تع ِلمه  ،أو مسرشد ترشده  ،تكن
من الراشدين :

[آل عمران.]٢٠٤/

واحذر من معصية اه ورسوله،فتشقى ي دنياك وأخراك:
[ النساء.]٢٢5/
[آل عمران.]8/

[الشعراء.]85-8٠/
[الفرقان.]٠٤/

«ال َله َم اهدنـي فيمن هديت ،وعافني فيمن عافيت ،وتو َلني فيمن تو َليت ،وبارك ي فيا أعطيت،
ر ما قضيت ،فإنَك تقي وا يقى عليك ،وإنَه ا يذل من واليت ،تباركت ر َبنا وتعاليت»
وقني َ
أخرجه أبو داود والرمذي (.) ٢

( )٢صحيح /أخرجه أبو داود برقم ( )٢٤١5وأخرجه الرمذي برقم (.)٤6٤

٢٤٢١

اللهم رب جريل وميكائيل وإرافيل  ،فاطر السموات واأرض  ،عام الغيب والشهادة ،
أنت حكم بن عبادك فيا كانوا فيه ختلفون  ،اهدي ما اختلف فيه من احق بإذنك ،

إنك هدي من تشاء إى راط مستقيم.
اللهم اهدنا واهدبنا  ،واجعلنا سبب ًا من اهتدى  ،يا رب العامن.

.LXV
امقالة I

الصادق

قال اه تعاى:
[اأنعام.]٢٤6/

اه  هو الصادق احق ي كل ما خر به  ،فهو الصادق ي قوله احق  ..وهو الصادق ي

دينه احق  ..وهو الصادق ي وعده ووعيده  ..وهو الصادق الذي ا خلف اميعاد :
[النساء.]٢١١ /

وهو سبحانه الصادق بتوفية العاملن بطاعته أجورهم  ،ومضاعفة احسنات هم  ،وتكفر سيئاهم :
[اأحقاف.]٢6/

وهو سبحانه الصادق الكريم الذي يضاعف احسنات  ،وجازي السيئة بمثلها  ،وحطها عن

اميء بالتوبة  ،وااستغفار  ،واحسنات  ،وامصائب:
[النساء.]٢٢٠/

وهو سبحانه الصادق ي عدله وإحسانه:
٢٤٢٠

[النساء.]٤٠/

والصدِ يق من الناس الكثر الصدق  ،الذي استوى ظاهره وباطنه ي حكم احق.
ِ

فمن صدَ ق بآيات اه  ،وأجال فكره ي ملكوت السموات واأرض  ،ا يكاد يمر بآية من آيات

اه  ،أو يرى عجائب خلوقات اه  ،إا ازداد ها إيان ًا ويقين ًا وتصديق ًا ،بأن ربه هو اإله احق،
ودينه احق ،ورسله حق ،وكتبه حق ،ووعده حق:

[الرعد.]١٠-٢9/

الص دِ يق أفضل اخلق بعد اأنبياء والرسل  ،وثواب الصدق الرضوان واجنة
واعلم أن ِ
يوم القيامة :

[امائدة.]٢٢9/

والصدِيق الذي صدَق اه ي آياته وشواهده ،وصدَق باه وأسائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده
ِ

ووعيده ،وصدَق برسله ومائكته وكتبه وأحكامه:
[ الزمر.]٠٠ /

اللهم اكتبنا مع الصادقن ،وارزقنا الصدق ي القول والعمل.

واه  هو الصادق احق الذي الصدق كله ي معاقد كلاته الصادقة :

ي دينه ورعه ..وي عهده وميثاقه ..وي خلقه وأمره  ..وي بسطه وقبضه ..وي عطائه

ومنعه ..وي نره وخذانه ..وي وعده ووعيده.

خلق اه  كل يء  ،وجعل خلقه وأمره شواهد عى قدرته  ،وكال أسائه وصفاته نواطق

عى صدقه

[الطاق.]٢١/

فسبحان الصادق احق الذي ا أصدق منه ،الصادق الذي يملك خزائن الصدق كلها،

والذي خلق الصدق ي كل صادق ،وأظهر صدقه ي ميع ملكوته.
٢٤٢٤

خلق الصادق احق سبحانه آدم ﷺ  ،وصدقت كلمته ي ذريته ي طباعهم  ،وأخاقهم  ،وأجسامهم ،
وصفاهم وأعاهم.

فآمن آدم وآمنت ذريته  ..وأطاع فأطاعت ذريته  ..وصدق فصدقت ذريته  ..وجحد

فجحدت ذريته  ..وني فنسيت ذريته:
[التن.]8-٤/

وخلق اه  آدم ﷺ من قبضة من اأرض فيها السهل واحــزن  ،واأبيض واأسود  ،واللن
والشديد  ،والطيب واخبيث  ،فخرجت ذريته عى مثل ذلك صدق ًا وعداً:

[السجدة.]٠-6 /

فانظر إى صدق الكلمة التامة ي آدم ﷺ وذريته:
[الذاريات.]١٢-١٠/

واأرض عالـم كبر  ،وخلق عظيم  ،ها نسل وذرية من النباتات ا حصيهم إا اه العليم

بكل يء.

وما كان من اأرض ما يـخرج نباته بإذن ربه طيب ًا كالزرع والزيتون  ،والنخل والرمان  ،والعنب

واموز  ،وغر ذلك من الثار الطيبة  ،كان من ذرية آدم اأنبياء والرسل  ،وامسلم وامؤمن ،
وامحسن والكريم  ،والرحيم والشاكر  ،والطيب واحليم .

وما كان من اأرض ما ا ينبت كالسباخ والبقاع اجدبة  ،ورؤوس اجبال احجرية  ،كان من

ذريته ﷺ الكافر القاي الذي ا ينتفع باهدى  ،كا ا ينتفع احجر باماء  ،وامجرم
واخبيث  ،والظام والفاسق  ،والغليظ والكريه.

وما كان من اأشجار الشائكة ما منظره حسن ورحه طيب ،وقد يطلع القبيح امنظر منها

زهر ًا،وينضج ثمر ًا،كان من ذريته امنافق وامرائي بعمله:

٢٤٢5

[احج.]٠-5/

وي الساء آيات  ..وي اأرض آيات  ..وي اأنفس آيات  ..وي اآفاق آيات.
فانظر ي ملك اه الواسع العظيم ؛ لتزداد إيان ًا ويقين ًا ومعرفة بربك العظيم :
[ ق . ] 8 -6 /

فا أعظم ريان صدق الكلمة بن آدم ﷺ وذريته  ،واأرض ونباها:
[اأنعام.]٢٢5/

فا إله إا اه كم ي اأرض من آيات وعر وشواهد تشهد بوحدانية اه ،وعظمة أسائه
وصفاته ،ولكن ا يراها إا أهل اأبصار والبصائر مع أها أبن وأظهر من نور الشمس :
[احج.]٤6/

واعلم أن طرق معرفة صدق كلات ربنا ي أطباق خليقته  ،وتدابر أمره ي السموات واأرض ما

ا حيط به العقول  ،وتــقر دونه اأعار والقرون:
[اأنعام.]٢٠٠-٢٠١/

فسبحان الصادق احق الذي ا ي ِ
كذب صادق ًا  ،وا يصدق كاذب ًا ،الذي من صدق اه ي طلبه ،

صدقه ي وعده.

 التعبد ه  باسمه الصادق.

اعلم رمك اه  ،وجعلك من الصادقن  ،أن اه  هو الصادق احق ،وأن الصدق صفة
من صفاته العليا التي ا تنفك عنه أبد ًا.

فهو الصادق حق ًا ي خره وأمره  ،وي وعده ووعيده ،وكلاته تامات من كل وجه  ،صادقات من

كل جهة.

٢٤٢6

ورسله صادقون  ..ومائكته صادقون  ..وكتابه صادق كا أنزله  ..ورسوله صادق با ب َينه :
[التغابن.]8/

فعليك بالصدق والتصديق بكل ما جاء عن اه ورسوله  ،ي إيانك وأعالك  ،تكتب من

الصادقن :

[ اإراء.]8٠/

واعلم أن الصدق من الصفات العليا الرفيعة  ،واحي الثمينة الغالية ،واألبسة اجميلة

الفاخرة ،فالبسها ي ميع أوقاتك وأحوالك تعرف بذلك .

واعلم أن باب الصدق التقوى  ،فادخل منه لد الصدق  ،وتكن من الصادقن:
[التوبة.]٢٢9/

واعلم أن الصدق مفتاح أبواب الر كلها  ،فافتح به ما تشاء من أبواب اخر  ،يرى اه عنك ،

ويكتبك مع الصديقن :
[ الزمر.]٠٠/

ر هدي إى اجنَة،
وعن عبد اه بن مسعود  عن النبي ﷺ قال«:إ َن ِ
الصدق هدي إى ال ِ
ر  ،وإ َن ال َ
الرجل ليصدق حتَى يكون صدِيق ًا،وإ َن الكذب هدي إى الفجور ،وإ َن الفجور هدي إى النَار ،
وإ َن َ

الرجل ليكذب ح َتى يكتب عند اه ك َذاب ًا » متفق عليه (.) ٢
وإ َن َ

واعلم أن ما حبه اه ويرضاه من الطاعات إما أن تكون ظاهرة عى اجوارح  ،أو باطنة ي

القلب ،فحكم اجوارح امسارعة إى ما يري خالقها بصدق النية ي إنفاذه  ،ومتابعة
الرسول ﷺ ي أدائه ،وحكم ما بطن ي القلب التصديق باه ،وأسائه احسنى  ،وصفاته العى،

وصدق النية ي التقوى  ،واحب ه  ،والذل له  ،والتعظيم له  ،مع اخوف والرجاء
[الكهف.]٢٢٠/
( )٢متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )69٠٤واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١6٠٠

٢٤٢٠

وإياك والكذب  ،فا هلك هالك إا بالكذب عى اه ورسوله ودينه وخلقه :

[الزمر.]٠١/

وعليك بالصدق الذي به نجاتك ي الدنيا واآخرة  ،فالبسه ي ميع أحوالك  ،وجاهد نفسك عليه ،

فالصدق حتاجه اإنسان من بدء إيانه إى أن يلقى ربه ؛ ليعلو إى أعى درجات الصديقن بكال

اإيان والطاعة ه :

[النساء.]٠٠-69/

واعلم أن الصديقية أفضل مراتب البر بعد اأنبياء والرسل  ،وأهلها ي مقعد الصدق عند رهم

يوم القيامة.

والصديق ي صديقيته  ..والتقي ي
فالصديق يصحب النبي ي نبوته  ..والرسول ي رسالته ِ ..
ِ

تقواه  ..والرحيم ي رمته  ..وامؤمن ي إيانه  ..والكريم ي إكرامه:
[ القمر.]55 -5٤/

واعلم أن العبد إذا عبد ربه بالصدق أوصله ذلك إى العلم باه وأسائه وصفاته  ،وهذا العلم

يوصله إى اليقن ،واليقن يوصله إى مقام التوكل عى اه ،وصدق التوكل يورثه الغنى عا

سوى اه ،والرضا عن ربه:

[الطاق.]٠-١/

وكلا ارتقى امؤمن ي درجات الصدق زاد بره وإخاصه  ،وإيانه ويقينه  ،وحياؤه

وطمأنينته  ،ونزل عليه من العزيمة بقدر صدقه  ،أنه ا يرى ي الكون إا ربـ ًا واحد ًا يفعل ما

يشاء وحده ا ريك له .

وإذا دخلت العزيمة ي القلب ،ارحل منه حب الدنيا ،وحل مكانه حب اه والدار اآخرة ،
وبذل كل يء من أجل رضاه :

[احجرات.]٢5/

٢٤٢8

والصادقون هم الذين صدقوا ما عاهدوا اه عليه  ،فأعطوا جهدهم فيا بينهم وبينه بالصدق  ،فهداهم

إليه  ،وإى ما حب  ،وجعلهم من الصادقن:
[العنكبوت.]69/

واعلم رمك اه أن الفتاح سبحانه إذا فتح للمؤمن باب الصدق صار صدِ يق ًا  ،فرأى ببره

وبصرته نور اهداية  ،وقام عى قلبه ولسانه وجوارحه شاهد الصدق ،وبدت له فتوحات

احق ،ورأى اخالق خلق ويرزق  ،ورأى املك احق يترف ي ملكه وعبيده  ،وذاق

طعم اأذكار  ،وحاوة اإيان  ،وصدق اليقن  ،ورأى حلول اأنوار ي الصدور
والقلوب:

[النور.]٠5/

واعلم أن أول الصديقية اإيان باه وأسائه وصفاته  ،وتصديق رسل اه وكتبه  ،والعمل با

جاء عن اه ورسوله  ،وترك ما سوى ذلك :

[احديد.]٢9/

ونقيض الصديقية الزندقة  ،وهي كالرك مع اإخاص  ،فها متقابان ا جتمعان أبد ًا:
[الزمر.]٠١/

وأول الزندقة الكفر باه  ،وجحد ما ه من اأساء والصفات  ،والطعن ي النبوة  ،ورد ما جاءت

به الرسل  ،وهذا هو النفاق الذي مع أخطر أنواع الكفر  ،وعقوبته أشد أنواع العذاب  :ﮱ

[ النساء.]٢٤6 -٢٤5 /

واعلم أن كل من ادعى علم معرفة اه  ، ومعرفة دينه  ،ثم خالف ما جاء به الرسول ﷺ  ،فهو

زنديق عدو ه  ،قد مكر الشيطان به  ،وأضله عن سواء السبيل باإرار عى تعطيل أحكام اه
ورسوله  ،وعلمه حجة عليه:

٢٤٢9

[النساء.]٢٢5/

واعلم وفقنا اه وإياك ما حبه ويرضاه أن الصدق يكون بنبذ الشواغل  ،وبذل امجهود ي طلب

امقصود  ،عى سبيل احق امروع ،ومن أرع سبق ونجا ،ومن تأخر خر وأره عدوه ،ومن
أخلص ه ما حبه  ،خ َلصه ما يره.

فسارع إى مرضاة ربك مع الصادقن  ،تكن من امفلحن:

[احج.]٠8-٠٠ /

واعلم أن خشوع اجوارح من خشوع القلب ،وسرى عى الوجوه ما تضمره القلوب،
وفضول اللسان من فضول القلب  ،وميزان ذلك الصدق .

ومع العزم يكون العون  ،ومع العجز والكسل يكون اخذان واحرمان.
والصدق أعى الدرجات  ،والكذب أسفل الدركات  ،وكاما مسئول عن حقيقته  ،وجزاء

العبد بحسبه :

[اأحزاب.]8/

فعليك بالصدق ي امواطن كلها  ،واصر عى ما أصابك  ،تسلم وتغنم وتؤجر:
[احر.]8/

ا  ،وأقلها تكلف ًا  ،وأكملها صدق ًا وبذاً
أولئك أصحاب حمد ﷺ  ،أبـ ّر هذه اأمة قلوب ًا  ،وأعمقها عل ً
وتضحية:

[اأحزاب.]١٠/

فاسأل اه أن يرزقك الصدق ؛ لتكون مع الصادقن من اأنبياء والرسل وأتباعهم ،وجاهد
نفسك عى ذلك ي ميع أحوالك تفوز بمرضاة ربك مع الصادقن:
٢٤١٠

[اأحقاف.]٢6/

ثم تكون يوم القيامة بجوار الرمن ي مقعد الصدق:
[ القمر.]55-5٤/

[اإراء.]8٠/

[الشعراء.]85-8٠/

« ال َله َـم أنـت ر ِي  ،ا إلـه إ َا أنـت  ،خلقتنـي وأنـا عبــدك  ،وأنـا عـى عهـدك ووعـدك مـا اســتطعت ،

ـي  ،وأبــوء لـك بــذنبي  ،فــاغفر ي فإ َنــه ا يغفــر
أعـوذ بـك مــن ِ
ر مــا صــنعت  ،أبـوء لــك بنعمتــك عـ َ

الذنوب إ َا أنت» أخرجه البخاري(.)٢

اللهم إنا نسألك نفوس ًا مطمئنة  ،تؤمن بلقائك  ،وتقنع بعطائك  ،وترى بقضائك  ،وتصر

عى بائك.

اللهم إنا نسألك إيان ًا يبار قلوبنا  ،ويقين ًا صادق ًا مأ به صدورنا  ،حتى نعلم أنه ا
يصيبنا إا ما كتبت لنا  ،إنك عى كل يء قدير.

اللهم آت نفوسنا تقواها  ،وزكها أنت خر من زكاها  ،أنت وليها ومواها  ،يا أرحم

الرامن.

( )٢أخرجه البخاري برقم ( .)6٠٠6

٢٤١٢

 .LXVالوارث
امقالة II

قال اه تعاى:

[احجر.]١٠/

اه  هو الوارث احق  ،الباقي بعد فناء اخلق  ،الوارث الذي يسردهم ويسرد أماكهم وأمواهم

بعد موهم .

وهو سبحانه خالق اخلق ،ومالك املك ،الذي يترف ي البقاع واأموال كيف شاء ،يورثها من يشاء ،

ويستخلف فيها من يشاء من أوليائه:
[اأعراف.]128/

وهو سبحانه الوارث احي الذي ا يموت ،وارث اخلق أمعن ،ووارث كل وارث من

خلقه:

[ مريم.]٤٠/

فسبحان الوارث الباقي بعد فناء اخائق  ،احي الذي ا يموت  ،الذي له مراث السموات

واأرض  ،الوارث لكل مالك وما ملك :
[آل عمران.]٢8٠/

واعلم أن املك احق  صادق الوعد  ،وعد عباده امتقن باخافة ي اأرض ي هذه

الدنيا عى أحسن حال:

٢٤١١

[ النور .] 55 /

ووعد عباده امتقن أن يورثهم اجنة يوم القيامة ،والتي فيها من الرمة واحسن والنعيم ما ا

عن رأت  ،وا أذن سمعت  ،وا خطر عى قلب بر:
[مريم.]6٠-6٢/

فسبحان املك احي القيوم،الذي اتأخذه سنة وا نوم،الوارث الباقي بعدفناء اخلق،وكل

ما سواه فان زائل:

[الرمن.]١٠-١6/

إليه  امرجع وامنتهى  ،وإليه امآل وامصر  ،وإليه يرجع اأمر كله  ،الوارث الذي يرث
املك واملكوت ،واملوك والعبيد  ،واخلق أمعن
[احجر.]١٠/

واعلم أن املك احق بيده املك كله  ،يؤي املك من يشاء من عباده امؤمنن  ،وينزع املك
من عصاه من أعدائه وأعداء رسله وعباده امؤمنن  ،ويورثه من آمن به وأطاعه:

[اأعراف.]٢٠٠/

فسبحان من يؤي املك هذا  ،وينزعه من هذا  ،بأمر واحد  ،ووقت واحد :
[آل عمران.]١6/

وسنة اه جارية ا تتبدل أبد ًا  ،يورث امؤمنن ديار الكافرين ؛ أنه القادر عى كل يء  ،الوارث

لكل يء.

هو القوي العزيز الذي يمكِن أوليائه ي اأرض ،ويكفيهم ر أعدائهم  ،ويدافع عنهم،

ويورثهم ملكهم  ،بعد أن يمأ قلوب الكفار بالرعب:
٢٤١٠

[اأحزاب.]١٠-١6/

واعلم أن اه كريم رحيم ،ودينه وكتابه كريم  ،فيه كل اهدى والرمة والفاح ،يورثه من

اصطفاهم لعبادته ،واجتباهم لدار كرامته:

[فاطر.]٠٠-٠١/

 التعبد ه  باسمه الوارث:

اعلم رمك اه أن اه  هو املك احق  ،الذي بيده مقاليد اأمور ،وله خزائن السموات

واأرض  ،يورث من يشاء من عباده ما حبه ويرضاه.

فاسأله أن يورثك علم النبوة والكتاب  ،والدعوة إليه  ،وتعليم رعه  ،والعمل بطاعته  ،والكف عن

معصيته  ،وأن جعل ذلك ي ذريتك كا سأله زكريا ﷺ فأجابه :

[اأنبياء.]9٠-89/

واجتهد أن تكون بعد اموت وارث ًا مع الوارثن  ،الذين يرثون الفردوس ي اجنة بإياهم ،

وحسن صفاهم  ،وعبادة رهم  ،وامتثال أوامره  ،واجتناب نواهيه  ،واإحسان إى خلقه:

[ امؤمنون.]٢٢-٢/

ورثك اه علم ما م تعلم من العلم بأساء اه وصفاته ودينه  ،فع ِلمه عباده تكن رباني ًا من
وإذا َ
٢٤١٤

ورثوا العلم  ،فمن أخذه أخذ بحظ
ورثة اأنبياء ،فاأنبياء م يورثوا دينار ًا وا درم ًا  ،وإنا َ

وافر يستفيد منه ويفيد غره:

[آل عمران.]٠9/

واعلم أن ميع اأقوال واأعال موروثة وحاسب عليها ،فأحسن أقوالك وأعالك

وأخاقك  ،وأخلصها لربك  ،يرك ما فعلته يوم تلقاه :
[الزلزلة.]8-6 /

[آل عمران.]8/

[البقرة.]٢١8-٢١٠/

« ال َله َم أصلح ى ديني ا َلذي هو عصمة أمري  ،وأصلح ي دنياي ا َلتي فيها معاي  ،وأصلح ي

آخري ا َلتي فيها معادي  ،واجعل احياة زياد ًة لـي فـي ك ِل خر  ،واجعل اموت راح ًة ي من ك ِل

ر » أخرجه مسلم(.)٢

اللهم يا عام اخفيات  ،ويا رفيع الدرجات  ،يا ذا العرش امجيد  ،يا وارث كل وارث  ،يا غافر

الذنب  ،يا قابل التوب  ،ا إله إا أنت .

أسألك لذة النظر إى وجهك الكريم  ،والفوز باجنة  ،والنجاة من النار  ،يا أرحم الرامن.

اللهم اجعل احياة زيادة لنا ي كل خر  ،واجعل اموت راحة لنا من كل ر  ،واختم بالصاحات

أعالنا  ،وبالسعادة آجالنا  ،إنك أنت أرحم الرامن.

وهذا آخر اأساء احسنى الواردة ي القرآن  ،ويليه اأساء الواردة ي السنة الصحيحة  ،وأوها

اسم الوتر .

( )٢أخرجه مسلم برقم (.)١٠١5

٢٤١5

امقطع  67011الـ ــوتر

عن أي هريرة  أن رسول اه ﷺ قال «:ه تسعة وتسعون اس ً
ا ،من حفظها دخل اجنَة ،

وإ َن اه وتر حب الوتر » متفق عليه(.)٢

اه  هو الوتر احق  ،الذي ا إله غره  ،وا رب سواه  ،وا أحد مثله.
اأول الذي ليس قبله يء  ،واآخر الذي ليس بعده يء :
[احديد.]٠/

وهو سبحانه الوتر الواحد اأحد الصمد الذي ليس كمثله أحد :
[اإخاص.]٤-٢/

وهو سبحانه الوتر الذي تفرد باملك  ،واخلق  ،واأمر  ،والتريف  ،والتدبر  ،وحده ا ريك

له  ،وتفرد بأسائه احسنى  ،وصفاته العى  ،وأفعاله اجميلة :

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم (  )6٤٢٠ومسلم برقم (.)١6٠٠

٢٤١6

[احر. ]١٤-١٠/

وهو سبحانه الوتر القادر عى كل يء وحده ا ريك له  ،تفرد وحده بخلق امجتمعات

وامتفرقات ،والعلويات والسفليات ،الذي يسيل اجامدات ،ويـجمد السائات ،وحرك الساكنات ،

ويسكِن امتحركات  ،وجمع بن امتضادات  ،ويؤلف بن امختلفات
[الزمر.]٤/

وهو سبحانه الوتر املك احق  ،الذي وسم ميع امخلوقات بسمة احدث والصنع ،

والعجز والفقر ،وانفرد عنها  بصفات السام والكال  ،واجال واجال :
[طه.]8/

انفرد سبحانه عن كل ما سواه باملك دون امملوك ..وبالربوبية دون امربوب..

وباألوهية دون الواله:
[مريم.]65/

أفرد سبحانه امؤمنن بإكرامه ..وأفرد الكافرين بإهانته  ..وأفرد كل ذي شكل بشكله..

وكل ذي صورة بصورته ..وكل ذي لون بلونه ..وكل ذي طعم بطعمه ..وكل ذي سمع

بسمعه

[اأنعام.]٢٠١/

وهو سبحانه الوتر الذي خلق كل وتر ،وخلق كل شفع ،وخلوقاته كلها شفع ووتر.
الساء واأرض ..والليل والنهار ..والشمس والقمر ..والذكر واأنثى  ..واليابس

والرطب  ..واخر والر  ..والنور والظام:

[يس.]٠6/

وهو سبحانه الوتر الذي حب الوتر  ،ويأمر به ي كثر من اأقوال واأعال والطاعات

التي رعها  ،ي اأذكار ،والصلوات اخمس  ،ووتر الليل  ،والطهارة وغر ذلك.
٢٤١٠

عن عي  قال :قال رسول اه ﷺ  « :يا أهل القرآن أوتروا  ،فإ َ
ن اه وتر حب الوتر » أخرجه أبو داود

والرمذي(.)٢

فسبحان الوتر احق الذي ا مثيل له  ،وا ريك ي أسائه وصفاته وأفعاله  ،الذي تفرد بخلق
امخلوقات ،وإبداع الريات  ،وتدبر ميع الكائنات :
[الشورى.]٢٢/

 التعبد ه  باسمه الوتر:

اعلم رمك اه أن اه وحده هو املك احق  ،الذي له اأساء احسنى والصفات العى،
والذي تفرد باخلق واأمر ،والعطاء وامنع ،والبسط والقبض:

[اأعراف.]5٤/

فكا خلقك اه ورزقك  ،وأكرمك بالسمع والبر والفؤاد  ،وأفردك بذلك كله  ،وم يرك معك أحد ًا ،

فأفرده بالتوحيد والعبادة  ،وأطعه بأداء ما أوجبه عليك من أعال صاحة ،وأخاق كريمة ،واشكره عى

نعمه التي أنعم ها عليك:

[البينة.]5/

وكا تفرد  بالعظمة واخلق  ،والعزة والكرياء  ،واجال واجروت  ،فأفرده وحده

بالذلة واخضوع  ،واحب والتعظيم ،واخوف والرجاء ،والتوكل وااستعانة  ،وسائر أنواع
العبادة:

[البقرة.]١١-١٢/

ا كاماً خالد ًا  ،سلي ً
واعلم أن الكريم سبحانه إذا أفردته وحده بعملك أفرد لك عنده نعي ً
ا من أي
( )٢صحيح /أخرجه أبو داود برقم ( )٢٤٢6وهذا لفظه ،وأخرجه الرمذي برقم(.)٤5٠

٢٤١8

فصل لك بعضه  ،وأمل لك ج َله ؛ أن أحد ًا من اخلق
عيب أو نقص  ،خالص ًا من كل كدر ونكد َ ،

ا يمكنه أن حيط بعلمه  ،وا تبلغ آماهم إى بعضه:
[السجدة.]٢٠/

فيا برى أهل التوحيد واإيان والطاعات بالنعيم امقيم الذي مع اه فيه كل نعيم:

[البقرة.]١5/

وأفـرد  من كفر به وعصاه عذاب ًا ألي ً
ا خالد ًا  ،عاري ًا من أقل راحة  ،مسلوب ًا من أي نعمة،
ا حيط به علم أحد  ،وا يقوم أدناه صر أحد :

[النساء.]56/

واعلم أن ربك القادر عى كل يء أفرد لك زوجن  :نعيم وعذاب  ،لزوجن  :طاعة

ومعصية  ،وأفرد لك أساءها وصفاها ،وثواها وعقاها  ،فأفرد له الطاعة  ،يفرد لك النعيم :
[ الفتح.]٢٠/

وأفرد لك سبحانه احق من الباطل  ،واخر من الر  ،فأفرده بفعل احق واخر  ،واحذر ما يسخطه
من الباطل والر،فافهم واعمل،تفوز وتسلم :
[آل عمران.]٢٠8/

واعلم أن اه غني عن العامن كلهم  ،وا يقبل من العمل إا ما كان خالص ًا لوجهه  ،عى ما جاء به

رسوله ﷺ :

[ البينة.]5/

٢٤١9

فا توجه عملك لسواه فتخر نفسك وعملك  ،ودنياك وأخراك:
[امائدة.]٠١/

واختم أعالك بالوتر حسب الرع ؛ ما علمته من بركة الوتر  ،وحب اه له :
[ هود.]٢٢١ /

وإذا أحب اه عم ً
ا أعطى عليه ما ا يعطي عى ما سواه  ،وأحب العامل به  ،فاطلبه واعمل

به :

[هود.]٢٢5-٢٢٤/

وإياك أن تتقرب إى ربك بعمل ليس خالص ًا له  ،أو م يرعه اه ورسوله  ،فرده عليك:
[الكهف.]٢٢٠/
[التوبة.]٢١9/
[اأنبياء.]8٠/

« ال َله َم لك أسلمت،وبك آمنت ،وعليك توكَلت  ،وإليك أنبت  ،وبك خاصمت  ،ال َله َم إ ِي أعوذ

بع َزتك ا إله إ َا أنت أن تض َلني،أنت احي ا َلذي ا يموت واجن واإنس يموتون ».متفق عليه (.)٢

اللهم أنت املك ا إله غرك  ،وا رب سواك  ،أنت الواحد ا ريك له  ،اأحد ا شبيه لك ،

الوتر ا مثيل لك  ،لن تطاع إا بإذنك  ،ولن تعى إا بعلمك  ،تطاع فتشكر  ،وتعى فتغفر ،

فا إله إا أنت .

اللهم أعنا عى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك  ،يا أرحم الرامن.

( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )٠٠8٠ومسلم برقم ( )١٠٢٠واللفظ له.

٢٤٠٠

 .LXVالسبوح
امقالة III
عن عائشة ري اه عنها أن رسول اه ﷺ كان يقول ى ركوعه وسجوده  « :سبوح قدوس

رب امائكة والروح » أخرجه مسلم (.)٢

اه  هو السبوح امنزه عن كل عيب ونقص وسوء  ،الريء من النقائص واآفات
والعيوب،امنزه عن الريك وامثيل والشبيه  ،وكل ما ا يليق بجاله:

[اإخاص.]٤-٢/

وهو سبحانه السبوح رفيع الذكر والصفات  ،الذي س َبحه الوجود كله ؛ ما له من اأساء

احسنى  ،والصفات العى  ،وس َبحه خلقه بمحامده وثنائه:

[اإراء.]٤٤/

فسبحان املك القدوس  ،الذي يقدسه ويسبح بحمده كل من ي العام العلوي  ،وكل من
ي العام السفي  ،ي ميع اأوقات ،بمختلف اللغات  ،وأنواع اأصوات:
[النور.]٤٢/

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )٤8٠

٢٤٠٢

وسبحان من له اأساء احسنى  ،والصفات العى  ،السبوح القدوس الذي ليس له مثيل
ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله ،اموصوف بجميع امحامد ،امنزه عن ميع العيوب

والنقائص  ،املك احق الذي

[الشورى.]٢٢/

هو السبوح الذي يسبح بحمده ميع خلقه  ،وبحمده أسبحه وأنزهه عن ميع ما ا جوز عليه

من نقائص البر  ،وآفات امحدث  ،وكل ما يستحيل عليه وا يليق بجاله :

[احر.]١٤-١٠/

وأسبحه بمحامده مع امسبحن بحمده ي الساء واأرض :
[اجمعة.]٢/

فا أعظم تسبيح الرب  ، وما أير أداءه  ،وما أعظم ثوابه.

عن أي هريرة  قال  :قال رسول اه ﷺ  « :كلمتان خفيفتان عى ال ِلسان  ،ثقيلتان ي اميزان ،

الرمن  :سبحان اه وبحمده سبحان اه العظيم » متفق عليه(.)٢
حبيبتان إى َ

 التعبد ه  باسمه السبوح:

اعلم وفقنا اه وإياك ما حبه ويرضاه أن اه وحده ا ريك له هو الذي يستحق التكبر كله ،

والتحميد كله  ،والتسبيح كله ،والتعظيم كله ؛ ما له من اأساء احسنى  ،والصفات العى:
[طه.]8/

فانظر رمك اه إى ميع أساء اه وصفاته فسبحه ها ،وادعه ها ،ونزهه عن أضدادها.
سبح بحمد ربك العظيم  ،الذي له العزة والعظمة والكرياء واجروت  ،وله اخلق واأمر
( )٢متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)668١ومسلم برقم (.)١69٤

٢٤٠١

ي املك واملكوت:
[يس.]8٠-8١/

وسبح ربك اأعى بالقول والفعل  ،وامأ الكون بتسبيحه ومده  ،كا مأه لك بفضله ورزقه :
[اأعى.]5-٢/

واعلم رمك اه أنه ا يصح مسبح حقيقة التسبيح حتى يتنزه عن اأوصاف الذميمة ،

فينزه نفسه عن ال شهوات امحرمة  ،ومطعمه من احرام ،وأعاله من الرياء ،ولسانه عن

القبيح ،وقلبه عن النفاق والرياء  ،ويء اأخاق.

وإذا صفت نفسك وأعالك من كل يء ومذموم فقد وصلت:
[احجر.]99-98/

فأرس ل التحميد والتمجيد  ،والتكبر والتسبيح  ،لربك العظيم ي كل حن ،فإنه ا
يستحق ذلك إا الواحد اأحد ،الذي شهدت الكائنات بعظمته ،ومأ الكون بنعمه،

وسبحت ميع امخلوقات بحمده:

[اإراء.]٤٤/

أرسل لربك التحميد مرة مفرد ًا  ،ومرة مقرون ًا بالتسبيح.
فامفرد مثل:
[الفاحة.]٤-١/

و
[فاطر.]٢ /

و
[الكهف.]١-٢/

٢٤٠٠

السموات وملء اأرض وما بينها  ،وملء ما شئت من يء بعد ،
و« ال َله َم ر َبنا لك احمد  ،ملء َ

أهل ال َثناء وامجد،ا مانع ما أعطيت ،وا معطي ما منعت ،وا ينفع ذا اجدِ منك اجد ».

متفق عليه(.)٢

وامقرون بالتسبيح مثل(:سبحان اه وبحمده  ،عدد خلقه  ،ورضا نفسه  ،وزنة عرشه ،ومداد كلاته)
أخرجه مسلم (.) ١

و« سبحانك ال َله َم وبحمدك  ،وتبارك اسمك  ،وتعاى جدك » أخرجه أبو داود والرمذي(.) ٠

فا أعظم شأن التسبيح والتحميد لربنا العظيم  ،وما أجزل ثواب ذلك  ،وما أنفعه للعبد :
[النر.]٠/

وعن أبى مالك اأشعرى  قال:قال رسول اه ﷺ  « :الطهور شطر اإيان ،واحمد ه

السموات
مأاميزان،وسبحان اه واحمد ه مآن-أوتـمأ-ما بن َ

مسلم(.)٤

واأرض»أخرجه

وتسبيح اللسان إذا صدر عن سكينة اإيان حسن  ،لكنه ليس كتسبيح صادر عن قلب

سابح ي بحار عوام املك واملكوت:

[آل عمران.]٢9٢-٢9٠/

فسبحان املك احق الذي يسبح بحمده العرش وملته ومن حوله ،وتسبح بحمده

السموات السبع واأراضون السبع وما فيهن وما عليهن وما بينهن ،وتسبح بحمده كل ذرة ي

ملكه العظيم:

( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )٠96ومسلم برقم ( )٤٠8واللفظ له.

( )١أخرجه مسلم برقم (.)١٠١6

( )٠صحيح/أخرجه أبو داود برقم ( )٠٠5والرمذي برقم (.)١٤٠
( )٤أخرجه مسلم برقم (.)١١٠

٢٤٠٤

[غافر.]٠/

واعلم أن الناس ي معرفة تسبيح امخلوقات من اجادات والنباتات واحيوانات

درجات:

اأوى :اإيان بأن كل خلوق يسبح بحمد ربه ،وهذه يعلمها كل مؤمن.
الثانية :شهادها عى نفسها بالنقص ،وخالقها بالكال ،مع التعظيم والتحميد والتمجيد
لبارئها ،وهذه يعلمها أولو األباب.

وللكائنات تسبيح باطن يعلمه ويسمعه منها خالقها الذي:
[اإراء.]٤٤/

وقد يسمع اجبار من شاء من عباده تسبيح بعض خلوقاته كا أسمع داود ﷺ تسبيح
اجبال والطر:

[اأنبياء.]٠9/

وكا أسمع سليان ﷺ منطق الطر والنمل  ،وكا أسمع حمد ًا ﷺ حنن اجذع ي امسجد ،
وشكوى اجمل ،وتكليم ذراع الشاة له ،وسام احجر عليه بمكة وغر ذلك.

فسبحان الرب امعبود بكل مكان ،الذي يسبح بحمده كل لسان ،سبحانه وبحمده ا نحِ

ثناء عليه  ،إليه نسعى ونحفد  ،وله نصي ونسجد.

اللهم اجعلنا من عبادك الصاحن ،وحزبك امفلحن ،مع امائكة امقربن امسبحن

الذين:

[اأنبياء.]١٠/

سبحان اه وبحمده ،له اأساء احسنى والصفات العى  ،وامثل اأعى.
هو العليم القدير ،امنزه عن النسيان والغفلة ،وعن العجز والتعب واللغوب  ،هو احي

السنة والنوم واموت  ،القائم عى كل نفس  ،هو احكيم امنزه عن
القيوم امنزه عن ِ
العبث والسفه  ،هو الغني امنزه عن احاجة إى غره  ،هو الكريم احق امنزه عن البخل

والظلم.

٢٤٠5

هو الرمن امنزه عن الظلم والقسوة ..وهكذا احال ي ميع أسائه وصفاته:
[الشورى.]٢٢/

[ الصافات.]٢8١-٢8٠/

[اأنبياء.]8٠/

السموات واأرض
السموات واأرض  ،ولك احمد أنت رب َ
« ال َله َم ر َبنا لك احمد أنت قيِم َ

السموات واأرض ومن فيه َن  ،أنت احق  ،وقولك احق ،
ومن فيه َن  ،ولك احمد أنت نور َ
الساعة حق  ،ال َله َم لك أسلمت  ،وبك
ووعدك احق  ،ولقاؤك احق  ،واجنَة حق  ،والنَار حق ،و َ
آمنت  ،وعليك توكَلت  ،وإليك خاصمت  ،وبك حاكمت  ،فاغفر ي ما قدَمت وما أ َخرت ،

وأررت وأعلنت  ،وما أنت أعلم به منِي  ،ا إله إ َا أنت » متفق عليه(.)٢

اللهم لك املك كله  ،ولك اخلق كله  ،ولك احكم كله  ،وإليك يرجع اأمر كله ،

عانيته وره  ،ا إله إا أنت  ،أنت الغني ونحن الفقراء  ،وأنت القوي ونحن الضعفاء ،

نسألك اجنة وما قرب إليها من قول وعمل  ،ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول

وعمل.

( )1متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )٠٤٤١واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٠69

٢٤٠6

الطيب

عن أي هريرة  قال :قال رسول اه ﷺ « :أها النَاس إ َن اه ط ِيب ا يقبل إ َا طيِ ًبا  ،وإ َن اه أمر

امؤمنن با أمر به امرسلن  ،فقال :
» أخرجه مسلم(.) ٢

اه  هو الطيب  ،الكامل ي ذاته وأسائه وصفاته ،امنزه عن ميع النقائص واآفات
والعيوب  ،الذي له اأساء احسنى  ،والصفات العى:
[طه.]8/

وهو سبحانه الطيب الذي هدى عباده امؤمنن إى كل طيب  ،من ااعتقاد والقول والعمل
واخلق  ،فأطيبه كلمة التوحيد واإخاص  ،ثم سائر اأقوال واأعال واأخاق الطيبة

التي يطيب ها العبد:

[احج.]١٤/

وهو سبحانه الطيب الذي أساؤه أطيب اأساء  ..وصفاته أطيب الصفات ..وأفعاله أطيب

اأفعال  ..وكامه أطيب الكام  ..ودينه أطيب اأديان .

وهوسبحانه الطيب الذي ايقبل من اأقوال واأعال إاما كان طيِ باً  ،وط ـي به أن يكون
خالصاً ه وحده ،عى ما جاء به رسوله ﷺ:
[ الكهف .]٢٢٠ /

وهو سبحانه الطيب الذي ا يصعد إليه إا الطيب  ،وا يقرب منه إا الطيب:
( )1أخرجه مسلم برقم (.)٢٠٢5

٢٤٠٠

[فاطر.]٢٠/

ودينه احق كله طيب ي عقائده  ،وأحكامه  ،وآدابه  ،وسننه  ،ورائعه.
فعقائده هي اإيان وأركانه التي تطيب ها النفوس وتزكوا  ،وتطمئن ها القلوب:
[الرعد.]١8/

وأحكامه أطيب اأحكام وأحسنها وأعدها ،وآدابه أطيب اآداب التي تصلح ها أحوال الدنيا

واآخرة:

[امائدة.]٢6-٢5/

وامؤمن كله طيب  ،قلبه ولسانه وجوارحه  ،با سكن ي قلبه من التوحيد واإيان ،وبا

ظهر عى لسانه من الذكر واحمد والتسبيح والقول احسن ،وبا ظهر عى جوارحه من

الطهارة  ،واأعال الصاحة  ،واأخاق احسنة.

وما طاب امؤمن ي هذه الدار  ،أكرمه اه يوم القيامة بدخول دار الطيبن:

[النحل.]٠١/

ومن طاب قلبه ي الدنيا بمعرفة اه وحبته وخشيته وتقواه  ،وطاب لسانه بذكره  ،وطابت

جوارحه بالعمل الصالح  ،أسعده اه ي الدنيا ،وأدخله اجنة ي اآخرة ؛ أها الدار الطيبة
التي ا يستحقها وا يليق ها إا الطيبون:

[الزمر.]٠٠/

فسبحان الكريم الذي وعد عباده امؤمنن وامؤمنات باحياة الطيبة ي الدنيا  ،واجنة ي

اآخرة :

[النحل.]9٠/

واعلم أن الدور يوم القيامة اثنتان :
٢٤٠8

دار ال ِط ْيب امحض وهي اجنة :وهي لكل من جاء بطيب ا يشينه خبث  ،وهم امؤمنون
الك َمل  ،وي مقدمتهم اأنبياء والرسل عليهم الصاة والسام.

ودار اخبث امحض وهي النار :وهي لكل من جاء بخبث ا طيب فيه وهم الكفار
وامركون وامنافقون  ،وي مقدمتهم إبليس وجنوده .

ومن معه طـيب وخبث وهم عصاة امسلمن  ،فهؤاء من دخلها منهم ع ِذب بقدر ذنوبه ثم أخرج

إى اجنة.

وهاتان الداران موجودتان باقيتان ا تفنيان أبد ًا  ،وأهلها خلدون فيها أبد ًا.

اجنة دار ال ِطيب امحض  ..والنار دار اخبث امحض

[النساء.]٢٤-٢٠/

واعلم رمك اه أن الطيب من كل يء جوهره ونفيسه ،وهو ما سلم من اخبث كله ،ومع

الطيب كله.

والط ِيب قريب من معنى الطهارة  ،وي الط ِيب معنى زائد عى الطهارة  ،فالطهارة عبارة عن
ذهاب النجاسة ،والطيب فيه يء زائد عى الطهارة ،وهو ي الشم طيب ًا ،وي اأفعال

جودة وحسن ًا.

طهرته ،وإن م لد ما منه تطهره ط َيبته ؛ ليلقى ربه
فاأعال الصاحة متى ألفت بفاعلها رجس ًا َ
طاهر ًا طيب ًا :
[النحل.]٠١/

وضد الطيب اخبيث ،وي بني آدم خبث كخبث احديد والذهب والفضة ،وهو حظ

الشيطان من أحدنا  ،يطهر باإيان  ،ويطيب ويزكو بالتقوى  ،كا يطهر خبث احديد بالنار

 ،فطهر نفسك منه :

[البقرة.]١١١/

٢٤٠9

واعلم أن مكان الشيطان ي اإنسان عى موضع اخبث يزينه ويزيده  ،ليزداد اإنسان خبث ًا بعد
خبث  ،ورجس ًا بعد رجس بالرك والكفر  ،والكذب والكر  ،واحسد واحقد ،والبخل
والطمع وغرها من مساوئ اأخاق:
[فاطر.]6/

وعن صفية ري اه عنها أن رسول اه ﷺ خرج معها  ،فلقيه رجان من اأنصار فقال  « :إ َن
َ
الشيطان جري من اإنسان مـجرى الدَ م،وإ ِي خشيت أن يلقي ي أنفسكا شيئ ًا».متفق عليه(.)٢

واعلم أن من أراده اه برمته ير له أسباب اهداية  ،وفتح له أبواب امعرفة  ،ونقله من

الرك إى التوحيد  ،ومن الكفر إى اإيان  ،ومن الر إى اخر  ،ومن امعاي إى

الطاعات:

[احجرات.]٢٠/

ثم جعل ما كان له من خلق مذموم حمود ًا عى مراد ربه :
فيجعل كره عى أعداء الدين  ..وحرصه عى طاعة ربه  ..وإباءه عن معاصيه  ..وبطشه بمن أر

عى الكفر  ..وحسده عى اخر واحكمة وبذل النفس وامال ي ذات اه.

فسبحان احكيم العليم الذي يبدل عبده بسيئاته حسنات  ،ليحييه بذلك حياة طيبة  ،ويزيل عنه خبث

باطنه  ،ورجس أعاله الظاهرة

[اأحزاب.]٠٠/

واه سبحانه هو الطيب الذي يزكي بامحامد وامحاسن م ن يشاء من عباده ،ويزكي

قلوهم بالتوحيد واإيان والتقوى:

[النور.]١٢/

هو الواحد اأحد ي ذاته وأسائه وصفاته  ،الط ِيب القدوس ي ميع أسائه وصفاته  ،الذي له

امثل اأعى ي السموات واأرض :

( )1متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم(  )١٠٠8واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١٢٠5

٢٤٤٠

[الروم.]١٠-١6/

فسبحان املك القدوس،الطيب الذي اتلحقه اآفات،وايليق به نقص،له اأساءاحسنى،
والصفات العى،وامثل اأعى:

[طه.]8/

أفمن هو جبار ا نقص فيه  ،كمن هو جبور ا غناء به ! ومن هو كبر م يزل  ،كمن هو حقر

م يكن ! أيستوي املك وامملوك ! واخالق وامخلوق ! والرازق وامرزوق! :
[النحل.]٢8-٢٠/

الكل أبان بجروته  ، وأخر بدوام ملكوته ،وشهد بوحدانيته.
والكل يسبح بحمده لطهارة قدسه  ،وط ـيب أسائه وصفاته وأفعاله:
[اجمعة.]٢/

 التعبد ه  باسمه الطيب :

اعلم غفر اه لنا ولك أنه جب عى كل من ذكر اه باسم من أسائه احسنى ،أو أثنى عليه

بصفة من صفاته ا لعى  ،أن يطالب نفسه بمقتى ذلك ااسم  ،وموجب تلك الصفة  ،با

يري ربه عنه.

فمن عرف ربه بأسائه وصفاته  ،فا يقف بنفسه عى العلم به دون العمل له  ،والتعبد
جاله با حبه من أسائه وصفاته:

[اأعراف.]٢8٠/

فاجهد نفسك أها امؤمن ي العلم بأساء اه وصفاته  ،واستعمل نفسك بمقتضاها.
فإذا ذكرت الرمن  ،فتذكر ماذا عندك من الرمة؟ وكم رحـمت من اخلق؟ وتع َبد ه

بصفة الرمة أهل اأرض  ،يرمك من ي الساء.

وإذا ذكرت العليم  ،فتذكر ماذا عندك من العلم  ،وكم ع َلمت من اخلق من ريعة اه  ،وتع َبد ه

بصفة العلم يورثك التقوى واخشوع له:

٢٤٤٢

[فاطر.]١8/

ونزه نفسك عن الصفات السيئة ،واأفعال امذمومة ،وط ِيب نفسك وزكِها بكل عمل صالح
ِ

وخلق حسن.

ومن أعظم التزكي العمل بطاعة مواك احق ،لتتزكى بذلك عنده ،وتقرب منه:
[فاطر.]٢8/

واعلم أن الزكاة استواء ظاهر اليء وباطنه جودة وحسنا ،والنهوض إى اخرات صعود ًا

زكي صالح  :ﯿ
بكل عمل طيب ّ

[اأعى.]٢5-٢٤/

واعلم أنه ا يكون عن الطيب سبحانه إا كل يء طيب ،وا يكون عن اخر إا اخر ،
وأفعال اه كلها خر ورمة وإحسان ،وهو امحمود عى أسائه وصفاته وأفعاله وإنعامه.

فاجتهد عى أن خرج منك كل عمل طيب يرى به ربك الط ِيب  ،من ذكر وشكر ،وحسن
عبادة  ،وأمر بامعروف  ،وهي عن امنكر ،وإحسان إى اخلق.

واعلم أنك لن تنال الر وامقام اأسنى إا ببذل كل طيب  ،من اأوقات واأموال ،
واأقوال واأعال  ،ي مرضاة اه وي سبيله:

[آل عمران.]9١/

واعلم أن ما عملته من طيب أو خبيث مثبت ي صحائفك ،وأنت مرهن بقولك وفعلك،

وأنت عا قليل راجع إى ربك الذي ا يقبل إا الطيب من كل يء.
فاخر رمك اه من العمل ما طابت ثمرته  ،ورك رؤيته:
[الزلزلة.]8-6/

واعلم أن التزكي امروع يكون بالتطهر من اأدناس واآثام  ،والتطيب بطاعة اه وصالح

اأعال:

[النحل.]٠6/

ومن أراد مام التزكي فكل خلق ي القرآن حمود يفعله ،وكل خلق ي القرآن مذموم
٢٤٤١

حذره:

[النحل.]89/

واعلم أن التطهر من اخبث اخلقي ليس من قبيل ااكتساب ؛ أنه تركيب ي اخلقة ،

فاسأل اه أن يطهر قلبك منه:

[اأنعام.]٢١5/

لكن الكريم سبحانه ما خلق داء إا جعل له دواء ،وا أغلق غلق ًا إا وجعل له مفتاح ًا.

عن جابر  عن رسول اه ﷺ قال « :لك ِل داء دواء  ،فإذا أصيب دواء الدَ اء برأ بإذن اه ع َز وج َل »

أخرجه مسلم(.)٢

ومفتاح هذا الغلق  ،ودواء هذا الداء  ،الدعاء والترع إى من بيده مفاتيح كل يء أن يزيله
ويبدله بخر منه ،والتري من احول والقوة ،وانتظار الفرج من عند اه : 
[التغابن.]٢٠/

وقطب ذلك كله معرفة الرب بأسائه وصفاته ،ومعرفة ما جب له ،ومعرفة النفس وما
جب عليها  ،وخالفة اهوى  ،ولزوم الطاعات  ،والفرار من امعاي ،والبعد عن مواضع

اآثام والفواحش:

[إبراهيم.]5١/

وحن وقت رقة قلبك ،وناج ربك بلسان
وتوسل إى ربك بأحسن الوسائل وأحبها إليه،
َ
اافتقار ،وترع إليه بصدق اانكسار ،وقف بن يديه بجال ااضطرار :

[اأنبياء.]9٠-89/

وابك عى تقصرك وجهلك بربك إذا أتاح لك البكاء عند مناجاته :
( )1أخرجه مسلم برقم (.)١١٠٤

٢٤٤٠

ﮥ

[مريم.]58/

واعتذر إليه من عجزك ،فإنك ا تدري متى تكون ااستجابة ،وأفضل العبادة انتظار الفرج  ،مع

لزوم الدعاء .

رزقنا اه وإياك وامسلمن حسن هدايته  ،وا حرمنا كريم إجابته :
[البقرة.]٢86/

[نوح.]١8/
[اإراء.]8٠/

« ال َله َم إ ِي أعوذ بك من العجز والكسل  ،واجـبن والبخل  ،واهرم وعذاب القر  ،ال َله َم آت
نفي تقواها  ،وزكِها أنت خر من زكَاها  ،أنت وليها ومواها ،ال َله َم إ ِي أعوذ بك من علم ا

ينفع  ،ومن قلب ا خشع  ،ومن نفس ا تشبع  ،ومن دعوة ا يستجاب ها » أخرجه مسلم(.)٢

اللهم حبب إلينا اإيان  ،وزينه ي قلوبنا  ،وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان  ،واجعلنا من

الراشدين.

اللهم طهر قلوبنا من النفاق  ،وأعالنا من الرياء  ،وألسنتنا من الكذب  ،وأعيننا من اخيانة ،

إنك تعلم خائنة اأعن  ،وما خفي الصدور.

اللهم أحينا مسلمن  ،وتوفنا مسلمن  ،غر خزايا وا مفتونن  ،يا رب العامن.

( )٢أخرجه مسلم برقم (.)١٠١١

٢٤٤٤

امقالة.LXIX

اجميل

عن عبداه بن مسعود عن النبي ﷺ قال « :ا يدخل اجنَة من كان ي قلبه مثقال ذ َرة من كر »
الرجل يـحب أن يكون ثوبه حسن ًا  ،ونعله حسن ًة  ،قال  «:إ َن اه ميل يـحب اجال ،
قال رجل  :إ َن َ

الكر بطر اح ِق  ،وغمط النَاس » أخرجه مسلم (.)٢

اه  هو اجميل ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله .
فأساؤه كلها حسنى ،وصفاته كلها عليا ،وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورمة:
[طه.]8/

ومال ذاته  أمر ا يدركه سواه ،وا يعلمه غره  ،وهو حجوب بسر العظمة والعزة

والكرياء.

عن أبى سعيد اخدري وأبى هريرة ري اه عنها قاا :قال رسول اه ﷺ  « :العز إزاره ،
والكرياء رداؤه  ،فمن ينازعنى ع َذبته » أخرجه مسلم(.)١

وهو سبحانه اجميل احق الذي ا منتهى جاله  ،اجميل الذي ا أمل منه  ،اجميل الذي
يملك خزائن اجال ،اجميل الذي خلق اجال ي كل ميل ،اجميل الذي وهب اجال

الظاهر والباطن من شاء من خلقه:

[احر.]١٤-١١/

وهو سبحانه اجميل الذي كل مال ي العام فمن آثار صنعه  ،اجميل امحسن إى عباده
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )9٢
( )١أخرجه مسلم برقم (.)١6١٠

٢٤٤5

بكل ميل  ،واهب اجال واحسن والزينة لكل خلوق:

[السجدة.]٠-6/

مل اأرض بكل ميل من امياه  ،والنبات  ،واأزهار  ،والثار  ،واجبال  ،والشجر والدواب:
َ
[الكهف.]٠/

وج َـمل الساء الدنيا بالنجوم وامصابيح  ،والشمس والقمر:

[املك.]5/

وج َـمل القلوب بالتوحيد واإيان ،وج ّـمل اأجساد بالطاعات واأخاق:

[احجرات.]8-٠/

فسبحان من خلق اإنسان ي أحسن تقويم  ،ثم ج ـ َمله بالدين:
[التن.]6-٤/

وهو سبحانه اجميل الذي يستحق أن يعبد لذاته  ،ويـحب لذاته  ،ويـحمد لذاته :
[مريم.]65/

فكيف إذا ا نضاف إى ذلك حسن أسائه،وعلوصفاته،ومال أفعاله،وإحسانه وإنعامه،
وعفوه وبره  ،ورمته وحلمه :

[طه.]8/

وهو سبحانه اجميل امحمود عى حسن أسائه وصفاته وأفعاله:

[القصص.]٠٠/

فكل مال ظاهر أو باطن ي الدنيا واآخرة فمن آثار صنعه وماله .

واعلم أن معرفة اه باجال واجال من أعز أنواع امعرفة  ،وأعظمها شأن ًا:
[امائدة.]98/

٢٤٤6

فسبحان املك احق الذي له الكرياء كله ،وله العز كله ،وله اجال كله ،وله اإحسان كله ،وله

احمد كله ،وله الفضل كله:
[اأنعام.]٢٠٠-٢٠١/

البهي يراه امؤمنون ي اجنة  ،فرون حسن ًا ا
السن ّي
ّ
واعلم أن اجميل احق سبحانه بجاله َ
يتوهم وصفه  ،ومااً ا يقدر قدره  ،ينسون معه كل ميل ونعيم:
[القيامة.]١٠-١١/

ويرى امؤمنون به جاله وماله ي هذه الدنيا ببصائرهم بواسطة آياته وخلوقاته الدالة

عليه  ،وعى أسائه احسنى  ،وصفاته العى.

فيكاشف قلوهم مرة بوصف جاله ،ومرة بوصف ماله  ،وحقائق جاله وماله سلطان

يغلب القلوب فتخضع وخشع ،وخر وتبكي ،وتسبح بحمد رها العي العظيم  ،كلا نظر
امؤمنون ي آياته الكونية  ،وآياته الرعية

[اإراء.]٢٠9-٢٠٠/

اتصف  بأحسن اأساء والصفات واأفعال  ،وخلق اأشياء بحسن ومال وزينة.
أوجد اخر كله ..وتنزه عن الر كله ..ولمل باحسن كله.
أوجد الر كله ا لنفسه ،بل لعلة اابتاء :ﯿ

[اأنبياء.]٠5/

فكل خر وحق وحسن ومال ي العام كله أوجده اه من نفسه لنفسه ؛ أن ذلك كله منه ،
وهو حبه ويرضاه  ،سواء كان ي الذوات أو اأفعال ؛ أنه اجميل الذي حب كل ميل ،

ويأمر بكل ميل  ،ويثيب عى كل ميل أمل منه ي امقدار وامقام:
[طه.]٠5/

وكل ميل خلقه اه وأحدثه أوجد له ضد ًا من القبيح  ،ليس لكاله وماله  ،بل ليم ِيز به

احسن من القبيح  ،وامحمود من امذموم  ،وليدل به عى قدرته  ي خلق امتضادات
٢٤٤٠

كاخر والر  ،واحسن والقبيح  ،واجنة والنار  ،واأبرار والفجار :
[النور.]٤5/

واعلم أن ما خلقه اه من اجال  ,وما وهب لعباده منه قسان:
مال ظاهر ..ومال باطن.
فالباطن منه :أعظمه التوحيد واإيان واإحسان ،والعلم باه ،وامحبة له ،والتعظيم له،

والتوكل عليه ،واخوف منه ،والرجاء له ،والزهد ي الدنيا  ،والرغبة ي اآخرة  ،وحسن

اخلق  ،ومعرفة احق  ،وما يدل عليه ويشهد له.

والظاهر  :الطاعات ه ورسوله ،واأعال الصاحة كلها من صاة وزكاة ونحوما.
فا رفه العبد فيها عى وجهه الرعي فهو مال وحسن وزينة عند اه عز وجل ،يقبله

ويثيب عليه بأحسن منه:

[يونس.]١6/

ومن ظاهر الزينة حي الذهب والفضة ،والبساتن واأشجار ،واأزهار والثار ،وحسن
الصور ،وحسن اأصوات ،وهذا ليس بجال إذا انفرد عن اجال الباطن ،وإنا هو زينة

وزخارف ومتاع الدنيا:

[آل عمران.]٢٤/

فسبحان ميل اأفعال بعباده  ،يطعمهم ويسقيهم  ،ويرزقهم ويعافيهم  ،ويكلفهم باليسر من العمل
ويعن عليه  ،ويثيب عليه بأفضل منه:

[البقرة .]١٤5/

وقد خلق اه البر متفاوتن ي احسن  ،واجال  ،واأعال  ،واأخاق.

فأعطى اجميل سبحانه سيد اأولن واآخرين حمد ًا ﷺ حظ ًا وافر ًا من اجال واحسن  ،فهو
أحسن الناس خلق ًا وخلق ًا  ،وكان خـلقه القرآن  ،يتأدب بآدابه  ،ويعمل بأحكامه  ،ويدعو إى
٢٤٤8

فضائله ،وهذا مدحه ربه وأثنى عليه بقوله :

[ القلم.]٤/

وهوسبحانه اجميل الذي حب اجال والتجمل ي غرإراف وامـخيلة،وابطرواكر.
فسبحان اجميل الذي كل مال ي امخلوقات من آثار ماله.
ج َـمـل الساء بالنجوم  ..وج َـمـل اأرض بالنبات  ..وج َـمـل اجو باهواء  ..وج َـمــل الشمس

بالضياء  ..وج َـمـل القمر بالنور  ..وج َـمـل امائكة بالطاعات.

وج َـمــل القلوب باإيان ..وج َـمــل اجوارح باأعال الصاحة  ..وج َـمــل الدنيا بالدين ..

وج َـمــل اآخرة باجنة  ..وج َـمــل اجنة بكل ميل ونعيم.

ثم أظهر ذاته وماله لعباده الذين لملوا له ي الدنيا بطاعته:
[السجدة.]٢٠/

فسبحان اجميل الذي ج َـمــل اجنة برؤية وجهه الكريم  ،الذي إليه منتهى الكال واجال

واجال:

[القيامة.]١٠-١١/

وعن جرير بن عبد اه  قال :خرج علينا رسول اه ﷺ ليلة البدر فقال « :إنَكم سرون ر َبكم

يوم القيامة كا ترون هذا ا تضامون ي رؤيته » متفق عليه(.)٢

 التعبد ه  باسمه اجميل:

اعلم وفقك اه لكل خر أن اجال واحسن من اأقوال واأعال واأخاق هو ما رضيه

اه وح َسنه ا غر.

فاعمل عليه ،وخذ نفسك باجتناب ضده:

[احر.]٠/

وعن أي هريرة  عن النبي ﷺ قال « :كل عمل ابن آدم له إ َا ال َصوم فإنَه ي وأنا أجزي به ،

الصائم أطيب عند اه من ريح امسك » متفق عليه(.)١
ولـخلوف فم َ

( )٢متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ()٠٤٠6واللفظ له ،ومسلم برقم (.)6٠٠
( )١متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)59١٠واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٢٢5٢

٢٤٤9

واعلم أن اه ميل حب اجال والتزين ظاهر ًا وباطن ًا.
فتزين لربك باإيان والطاعات  ،وحسن اللباس والطيب.
والناس ي التجمل الظاهر ثاثة أقسام:

ولمل بذلك باقتصاد
فمنهم من ح َسن ثوبه  ،ور َجل شعره  ،وط َيب رحه  ،ون َظف بدنه ،
َ

لربه اجميل  ، وهذه طريقة الشاكرين الذين أظهروا نعمة اه عليهم  ،وعليها درج الكثر
من الصحابة والتابعن.

ومنهم من لزم البذاذة َ
والشعث  ،واحتمل التفث ي اهيئة إا ما أقام به السنة ولو وجد حااً ؛
زهد ًا ي التنعم  ،وإيثار ًا لشظف العيش  ،حتى ا يشغله التنعم عن ربه ،وهذه طريقة اخائفن
الذين قدَ موا كل يء إى اآخرة  ،وعى ذلك درج اخلفاء الراشدون  ،وكثر من الصحابة

والتابعن.

ومنهم من يتقلب بن هذا وهذا  ،إذا وجد تن َعم ،وإذا فقد احتمل  ،وهذه كانت سنة إمام

امتقن  ،وطريقة سيد امرسلن.

فقد كان ﷺ يلبس احلة احمراء تارة ..ويلبس الرداء الغليظ تارة.
وكان يأكل اللحم تارة ..ويأكل العصيد تارة  ..وجوع مرة ..ويشبع مرة ..ا يتكلف ي

مطعمه ومربه وملبسه ومسكنه ؛ أنه يعلم أن اه أحق أن يتزين له.

وقد آتاه اه من التقى  ،وحسن اخلق  ،وحسن السمة  ،ما ا تبطره به النعمة  ،وا يقعده الفقر عن

العمل لربه .

فس ّن لنا ﷺ بفعله الطرق الثاث  ،والفوز والنجاة بااقتداء به:

ﰀ

[اأحزاب.]١٢/

واعلم أن اجال كله بااستقامة عى أوامر اه فيا بن العبد وربه  ،وفيا بينه وبن خلقه ،

وتلك حقيقة الزينة واحسن الذي يتجمل به العبد ي هذه الدنيا:

٢٤5٠

[آل عمران.]٢٠-٢5/

فجمل نفسك وأعالك وأخاقك لربك  ،لد ثوابه يوم القيامة حسن الوجوه  ،وحسن
ِ

النعيم  ،وغاية اجال  ،فامؤمنون يصورهم رهم ي احسن عى حسب درجات إياهم

وأعاهم:

[يونس.]١6/

وعن أي هريرة  قال :قال رسول اه ﷺ « :إ َن أ َول زمرة يدخلون اجنَة عى صورة القمر
الساء إضاء ًة » متفق عليه(.)٢
ليلة البدر  ،ث َم ا َلذين يلوهم عى أشدِ كوكب د ِري ي َ

والكفار يصورهم رهم عى حسب درجات كفرهم ومعاصيهم:
[يونس.]١٠/

واعلم أن اه ميل حب اجال  ،فتجمل له با حبه ويرضاه.

واعرف ماله بأسائه وصفاته الذي ا ياثله أحد  ،وكن كري ً
ا حبك الكريم  ،مياً
حبك اجميل  ،عفو ًا حبك العف ّو  ،وتع َبد لربك بأسائه احسنى  ،وصفاته العى:
[اأعراف.]٢8٠/

واعبد ربك الكريم باجال الذي حبه من اأقوال واأعال واأخاق.

ج ِـمـل لسانك بالصدق  ،وج ِـمـل قلبك باإيان واإخاص وامحبة والتوكل واإنابة ،
وج ِـمـل جوارحك بطاعة اه ورسوله  ،وج ِـمـل بدنك بالنظافة وحسن اللباس  ،ولمل من
خلقك ي أحسن تقويم،بإظهار نعمة اه عليك«:إ َن اه ميل يـحب اجال » أخرجه مسلم(.)١
( )٢متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )٠٠١٠واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١8٠٤
( )١أخرجه مسلم برقم (. )9٢

٢٤5٢

واعرف ربك باجال الذي هو اسمه ووصفه  ،واعبده باجال الذي هو دينه ورعه،

وذلك من شكره عى نعمه ،ومن اجال الذي حبه ويأمربه.

واعلم أن اجميل سبحانه حب أن يرى عى عبده اجال الظاهر بالزينة والطيب واللباس،

فتجمل بذلك كله:
واجال الباطن باإيان  ،وشكر امنعم  ،والتقوى ،
َ
[اأعراف.]١6/

[ آل عمران .]5٠/

[احر.]٢٠/

« ال َله َم أصلح ي ديني ا َلذي هو عصمة أمري  ،وأصلح ي دنياي ا َلتي فيها معاي  ،وأصلح ي
آخري ا َلتي فيها معادي  ،واجعل احياة زياد ًة ي ي ك ِل خر  ،واجعل امـوت راح ًة ي من ك ِل

ر » أخرجه مسلم(.)٢

اللهم يا من يملك اجال كله  ،وبيده اأمر كله  ،زين قلوبنا باإيان واليقن  ،ومل

ألسنتنا بذكرك وشكرك  ،ومل جوارحنا بحسن عبادتك وطاعتك  ،ومل أوقاتنا بأنواع

الر والعمل الصالح.

اللهم يا من أظهر اجميل  ،وسر القبيح  ،يا عظيم العفو  ،يا حسن التجاوز  ،يا واسع

الرمة  ،يا واسع امغفرة  ،يا واسع العلم  ،يا سامع كل نجوى  ،يا منتهى كل شكوى  ،يا

كريم الصفح  ،يا واسع الفضل  ،أسألك العفو والعافية  ،والفوز باجنة  ،والنجاة من النار ،

يا أكرم اأكرمن.

( )٢أخرجه مسلم برقم (.)١٠١٠

٢٤5١

الن ـ ــور
قال اه تعاى:

[النور.]٠5/

وعن أي ذر قال:سألت رسول اه ﷺ ،هل رأيت ربك؟ قال  « :نور أنَى أراه » أخرجه مسلم(.)٢

اه  هو النور احق الذي أنار كل يء ظاهر ًا وباطن ًا ،فهو النور ،ومنه النور ،هدي بالنور الظاهر
اأبصار الظاهرة إى امبرات الظاهرة  ،وهدي بالنور الباطن البصائر الباطنة إى امعارف الباطنة:

[امائدة.]٢6-٢5/

وهو سبحانه النور الذي ب َر اأبصار والبصائر بالنور  ،وأنار به اآفاق واأقطار ،والعام

العلوي  ،والعام السفي :

[النور.]٠5 /

وهو سبحانه النور امبن الذي نوره لو كشفه أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بره

من خلقه ؛ لعظمة نوره وكريائه وعظمته .

وامخلوقات كلها ا تطيق الثبوت لنور وجهه لو ت ـ ـبدَ ى ها :

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )٢٠8

٢٤5٠

[اأعراف.]٢٤٠/

فسبحان النور الذي نور السموات العى كلها من نوره ،بل نور جنات النعيم التي عرضها السموات

واأرض من نوره ،بل نور العرش والكري وميع اجنات من نوره ،فضاً عن نور الشمس

والقمر والكواكب ،بل « حجابه النور لو كشفه أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بره من

خلقه » أخرجه مسلم(.)٢

وهو سبحانه النور احق الذي ن َور قلوب أنبيائه وأوليائه ومائكته بأنوار معرفته بأسائه
وخرت
وصفاته  ،وأنوار حبته ،حتى امتأت قلوهم باأنوار امتنوعة  ،والعلوم النافعة َ ،

خاشعة لعظمة رها  ،ونورجاله وماله:

[ اأنعام.]٢/

فسبحان من تع َرف إى عباده بأسائه احسنى  ،وصفاته العى  ،ونعمه التي ا حى ،
ليعبدوه وحده  ،ويعرضوا عا سواه :

[ اأنعام.]٢٠١/

فمعاي العظمة واجروت واجال والكرياء  ،والقوة والقهر  ،مأ قلوب امؤمنن بأنوار
اهيبة والتعظيم واإجال للجبار . 

ومعاي اجال والر واإحسان واإكرام مأ قلوهم بأنوار امحبة والود والشوق إى
مواهم تبارك وتعاى.

ومعاي اللطف والرأفة والرمة مأ قلوهم بأنوار احب واحمد والشكر للموى . 
ومعاي العلم واإحاطة والشهادة وامراقبة والقرب مأقلوهم بأنوارمراقبة رهم وطاعته،
وتوصلهم إى مقام اإحسان .

وميع أساء اه احسنى وصفاته العى مأ القلوب بأنوار التعظيم واحب  ،وحسن التعبد
( )٢أخرجه مسلم برقم (.)٢٠9

٢٤5٤

ه  ،والتعلق التام باه وحده  ،وعدم االتفات إى ما سواه :

[اأنفال.]٤-١/

واعلم أنه إذا امتأ قلب امؤمن بنور التوحيد واإيان واليقن فاض عى الوجه فاستنار الوجه ،

واطمأن القلب  ،وانقادت اجوارح لطاعة اه  ،وق َيدها هذا النور عن معصية اه:

[التغابن. ]9-8/

فسبحان النور احق  ،الذي أساؤه وصفاته كلها نور  ،وكتبه كلها نور  ،ورسله كلهم نور ،
ودينه نور  ،ودار كرامته نور:

[احديد.]٢١/

واعلم أن امؤمنن كا يتفاضلون ي الدنيا ي معرفة هذه اأنوار  ،كذلك يتفاضلون ي

اآخرة ي رؤيتهم رهم  بحسب ما حصلوه من النور ي الدنيا.

عن جرير بن عبد اه  قال  :كنا عند النبي ﷺ فنظر إى القمر ليل ًة  -يعني البدر -فقال  « :إنَكم

سرون ر َبكم يوم القيامة كا ترون هذا ا تضامون ي رؤيته » متفق عليه(.)٢
واعلم أن النور قسان:

نور ظاهر ..ونور باطن.

فالباطن إذا دخل ي قلب العبد انفسح وانرح  ،واتسع فاتسع العلم ،وحصل اليقن ،وزاد

اإراق ،ونشطت النفس واجوارح للعمل بالطاعات.

وكل سبيل يؤدي إى مقصود ظاهر أو باطن من اخر فهو من هذا النور.
( )٢متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )55٤واللفظ له ،ومسلم برقم (.)6٠٠

٢٤55

فاه  نور ..والقرآن نور ..ورسوله نور ..وآيات اه الكونية والرعية كلها نور :

[ امائدة.]٢6-٢5/

ومتى ح ّل نوره  بمكان طرد عنه كل الظلات  ،وأبعد عنه الكدرة  ،فإن كان اجسم
صقي ً
ا أرق وكان راج ًا ييء به ما حوله كالشمس والقمر:
[فصلت.]٠٠/

واعلم أن احكيم  ما أنزل احق جعل ضده الباطل  ،وما أوجد النور أوجد الظام ،فإذا جاء
احق زهق الباطل،وإذا جاء النور طرد الظام :
[ الذاريات.]5٢-٤9/

وقد خلق اه  امائكة من نور ،وخلق اجان من نار ،وخلق آدم من تراب.
فخلق سبحانه اجان من نار السموم  ،وخلق آدم من تراب :

[احجر.]١٠-١6/

وعن عائشة ري اه عنها قالت  :قال رسول اه ﷺ « :خلقت امائكة من نور ،وخلق

اجان من مارج من نار  ،وخلق آدم مَا وصف لكم » أخرجه مسلم(.)٢

وإبليس من اجان  ،أضله اه من بينهم ولعنه حن استكر وكفر باه  ،وطرده سبحانه من

ملكوت الساء هو وذريته :

[احجر.]٠5-٠٤/

فا إله إا اه ما أعظم خلقه ،وما أبن حكمته ،وما ألطفه ي تدبره.
( )٢أخرجه مسلم برقم (.)١996

٢٤56

من كان خلوق ًا من خالص النور وهم امائكة جعله اه خر ًا كله  ،يعمل باخر  ،ويدعو

إى اخر  ،ويعن عى اخر:

[اأنبياء.]١٠-٢9/

ومن كان خلوق ًا من النار وهم اجان جعل عى يديه عقاب من كفر وكذب اه ورسوله ،

وجعل إبليس وذريته وأتباعه يدعون إى النار:
[فاطر.]6/

ومن كان خلوق ًا من اممتزج وهو اإنسان امخلوق من ماء وتراب جعل أعاهم

مزوجة إا ما رحم ربك.

فمنهم امؤمن والكافر ..والـبـر والفاجر ..والكريم والبخيل  ..والسعيد والشقي.
وأعاهم مزوجة باخر والر ،واحسنات والسيئات ،ومآ هم يوم القيامة بحسب

أعاهم :

[الشورى.]٠/

ولو شاء اه هداهم أمعن  ،وجعلهم أمة واحدة  ،لكنه سبحانه احكيم العليم الذي رع

السنن واأحكام  ،ليبن للمعترين عظمة ملكه  ،وكال أسائه وصفاته  ،وأصناف خلوقاته ،
وحكم اأحكام وفضلها عى اإضاعة والفوى :
[اأنعام.]٢٤9/

فسبحان املك احق  ،الذي جري ي ملكه العظيم من التريف والتدبر ما ا حصيه إا

هو:

من ليل وهار ..ونور وظام  ..وحر وبرد ..وحياة وموت ..وأمن وخوف  ..وذكر وأنثى ..

وخر ور ..وشقي وسعيد :

[الذاريات.]٤9/

أما النور الظاهر فا جعله اه ي الشمس والقمر والنجوم والنار واأبصار :
[ يونس.]5/

٢٤5٠

واعلم رمك اه أن ما فوقنا نور ساطع  ،يزداد عى التدريج ي العلو  ،وما حتنا ظام

معتم يزداد عى التدريج ي اأسفل.

فا فوقنا كله نور ،يزداد من ساء إى ساء ،ثم يزداد ي الكري ،ثم يزداد ي العرش ،حتى

يصل إى النور احق  الذي كل نور ي العام من نوره :

[النور.]٠5/

فمن عمل بطاعة اه رفعه اه إى موضع النور ي اجنة ي الساء ي العلو :
[ الذاريات.]١١/

ومن عمل بمعصية اه سجنه اه ي الظام ي طبقات النار ي اأرض  ،ي أسفل سافلن:
[التن.]8-٤/

واعلم أن أصل النار الظام واليبس ،فمتى حل اليبس مع احر كانت النار ،ومتى حل اليبس
مع الرد كان الزمهرير  ،وكاما مفسد بذاته ما م جعل اه له ضد ًا من رمته يقاومه.
فمن عبد هذه الناري الدنيا يريدالنور،ساقه اه إى ظلات الناريوم القيامة:
[اأنعام.]٠9/

فنار جهنم أعاذنا اه وإياكم منها أصل وجود النار ي هذه الدار ،وها أنفاس مؤلـمة ي هذه

الدار .

عن أي هريرة  عن النبي ﷺ قال  « :اشتكت النَار إى ر ِها  ،فقالت  :ر ِب أكل بعي بعض ًا  ،فأذن

ها بنفسن  :نفس ي ِ
الصيف  ،فأشد ما لدون من اح ـ ِر  ،وأشد ما لدون من
الشتاء ونفس ي َ

٢٤58

الزمهرير» متفق عليه (.)٢
َ

ونار الدنيا جزء يسر من نار جهنم يذكِر اه ها عباده ليتقوه :

[ الواقعة.]٠٠-٠٢/

وعن أبى هريرة  أن النبى ﷺ قال « :ناركم هذه ا َلتى يوقد ابن آدم جزء من سبعن جز ًءا من ح ِر
جهنَم » قالوا واه إن كانت لكافي ًة يا رسول اه  ،قال  « :فإ َها ف ِضلت عليها بتسعة وستِن جز ًءا كلها
مثل ح ِرها » متفق عليه(.)١

فسبحان املك احق الذي مأت العام عزته ،ووسعت كل يء رمته  ،ومأ العام نوره ،

وأحاط بكل يء علمه  ،ووسع كرسيه السموات واأرض  ،وأحاط ميع خلوقاته بعرشه
العظيم  ،وهو احي القيوم الذي يرى ويعلم كل ذرة ي ملكه:

[البقرة.]١55/

سبحانه ا تعد خلوقاته  ،وا تـحى نعمه ،وا يـحاط بجنوده:

[غافر.]65/

والنور احق سبحانه خالق كل يء  ،وبيده كل يء  ،والعام كله دليل عى وجوده  ،قائم

كله بأمره  ،مقهور بإرادته  ،مستجيب مشيئته  ،ومرع إى طاعته :
[هود.]56/

هذا نور ساطع أبصار العقول ،وضياء واضح لبصائر الفهوم :

[إبراهيم.]٢٠/

والعام كله مرق بنور اه امرق فيه ظاهر ًا وباطن ًا كالبيت ميء روج ًا ومصابيح
( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم( ،)٠١6٠واللفظ له ،ومسلم برقم (. )6٢٠
( )١متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٠١65ومسلم برقم ( )١8٤٠واللفظ له.

٢٤59

فأرق بالنور:

[النور.]٠5/

فاصعد بفكرك معرفة جال أساء اه احسنى وصفاته العى  ،تبر اهدى بنور احق امبن:
[اأنعام.]٢١١/

فإذا وصلت بإيانك إى النور احق  سطع نوره ي قلبك  ،وغلب كل نور ،فأبرت
ملك ًا عظي ً
ا مأ الكون نور ًا .
كامه نور ،وأساؤه وصفاته وأفعاله كلها نور ،وكتبه نور ،ورسله نور ،ودينه نور:
[اأنعام.]٢٠٠-٢٠١/

فسبحان النور الذي هتدي بنوره من ي السموات ومن ي اأرض  ،الذي بنوره يبر ذو

العاية  ،وهدايته يرشد ذو الغواية  ،الذي نور السموات واأرض من نور وجهه . 

وهو سبحانه النور الذي مأ الدنيا بنوره  ،ومأ اآخرة بنوره  ،ومأ اجنة بنور وجهه ،

وترق اأرض بنوره يوم القيامة عند جيئه حساب اخائق :

[الزمر.]69/

ويمنع نوره يوم القيامة عن كل كافر وظام م يقبل نوره ي الدنيا ،ثم يسوق كل كافر وظام إى

دار الظام والعذاب واللعنة ،نعوذ باه من سخط اجبار  ،وعذاب النار:
[اأحزاب.]66-6٤/

فا أشد عذاب هؤاء :

[ البقرة.]٢٠5/

٢٤6٠

اللهم ا طاقة لنا بنار جهنم  ،فارمنا وأنت خر الرامن.

 التعبد ه  باسمه النور:

احرص هداك اه لنوره عى إدراك حقيقة اأنوار  ،فبذلك تصل بالفهم إى النور احق ، 

وتنعم بالنور ي الدنيا واآخرة .

تعرف النور الظاهر من الباطن  ،ومواضعه ومسالكه ي العام  ،جد أن اه
واعلم أن من َ

هو النور احق الذي ا إله إا هو  ،مأ الكون كله بنوره .

ونور اآفاق بالشمس والقمر والنجوم،
ونور الظواهر والبواطن َ ،
َنور السموات واأرضَ ،
ونور الوجود كله بمعاي أسائه احسنى  ،وصفاته العى.
َ

ونور العقول
ونور سبحانه قلوب امؤمنن وصدورهم باإيان واإخاص والتوحيد َ ،
َ
ونور اأبدان بأنواع العبادات وأصناف الطاعات،
بأصناف العلوم،وأنواع الدائل والبينات َ ،

ونور اأرار بمحاسن اأخاق وميل الصفات.
َ

ونور  العام كله با نصبه من الدائل احسية والعقلية والرعية الدالة عى وحدانيته،
َ
وكال أسائه وصفاته وأفعاله:
[يونس.]4-3/

ويرى ذلك من صدق ي الطلب  ،ون َقى قلبه من ميع ما تراكم عليه من ظلات اجهل
بالعلم وامعرفة ،ونقاه من الذنوب بالتوبة النصوح  ،والعمل با يري اه : 
[آل عمران.]٢٠8/

فاجتهد ي إزالة ما يـحول بينك وبن نور اإيان ،ونور القرآن ؛ لرى احق حق ًا وتتبعه،

وترى الباطل باطاً ولتنبه :

[احج.]6١/

واستعن عى ذلك بتقوى اه تزداد إيان ًا ويقين ًا وعل ً
ا:
٢٤6٢

[البقرة.]١8١/

والزم الذكر والفكر والعمل بطاعة مواك  ،يرق النور ي قلبك وجوارحك  ،ويـحتوشك نور
اإيان ظاهر ًا وباطن ًا  ،ويشع النور منك لنفسك ولغرك.
واعلم أن هذا النور امرق ليس بيء يكتسب  ،بل هو من قبيل العطايا وامواهب الربانية  ،وهو

مراث حسن التقرب إى اه با حبه ويرضاه:
[العنكبوت.]69/

وذلك أن اه  جعل مثل هذه اأمور الرفيعة عن ااكتساب مفاتيح من أمور مكتسبة ا

تنال إا ها .

وامفتاح الذي نحتاجه للحصول عى هذا النور تقوى اه عز وجل ،وتقوى اه ثمرة معرفته

بأسائه وصفاته :

[احديد.]١8/

فجعل سبحانه النور والرمة وامغفرة ثمن ًا لإيان والتقوى .
وعى قدر معرفة اه تكون التقوى  ،وعى قدر تقوى اه يكون حسن الطاعات  ،والتطهر من

اأدناس وامعاي  ،والطاعات كلها نور  ،وامعاي كلها ظام :

[النساء.]٢٠5-٢٠٤/

وعى قدر ذلك يقتبس العبد النور ،فيمتلئ قلبه نور ًا  ،ثم تيء اجوارح بالنور الذي يطرد

كل ظام.

فتصر بالنور ..وتسمع بالنور ..وتفكر بالنور ..وتتكلم بالنور ..وتعمل بالنور ..وتدعو
بالنور ..وتتعلم وتع ِلم بالنور ..وتعيش بالنور ..ومي بالنور:
[اأنعام.]٢١١/

٢٤6١

وعن أي هريرة  قال  :قال رسول اه ﷺ «:إن اه تعاى قال  :من عادى ي ول ّي ًا فقد آذنته

ي
ي عبدي بيء أح َ
بإ َ
ي مـ َا افرضت عليه  ،وما يزال عبدي يتق َرب إ َ
باحرب  ،وما تق َرب إ َ
بالنَوافل حتَى أح َبه .

فإذا أحببته كنت سمعه ا َلذي يسمع به  ،وبره ا َلذي يبر به  ،ويده ا َلتي يبطش ها  ،ورجله
ا َلتي يمي ها  ،وإن سألني أعطينَه  ،ولئن استعاذي أعيذنَه  ،وما تر َددت عن يء أنا فاعله

ترددي عن نفس امؤمن يكره اموت  ،وأنا أكره مساءته» أخرجه البخاري (.)٢

واعلم رمك اه أنك إن بالغت ي الطهارة والعبادة ،وم تتفرغ للنظر والتدبر والتفكر ي

معاي أساء اه احسنى  ،وصفاته العى ،والنظر ي ملكوت اه ،م يتم لك هذا اأمر،

وم ترتفع عن درجة عموم امؤمنن  ،إى درجة العلاء الربانين الناظرين ي ملكوت ملك

املوك:

[حمد.]٢9/

وإذا أراد اه بك خر ًا فتح لك أبواب التعرف عليه  ،والقرب منه ،فوصلت التقوى بالنظر والفكر ،
وم يشغلك ظاهر العلم عن باطنه  ،وم يقعدك علم احق عن العمل به  ،ومعت بن علم

اجوارح  ،وعلم القلوب  ،وأخلصت العمل كله ه الذي ينظر إليك  ،ولنبت ما يسخط اه ،
وآثرت ما يرضيه ي ميع أحوالك :

[فاطر.]١8 -١٠/

وإذا علمت هذا  ،فحينئذ اتصل بك احبل  ،واستبان لك السبيل:

[الزخرف.]٤٤-٤٠/

وذلك أن صفاء النور يرق ي القلوب بقدر طهارة العبد وتقواه  ،وحدَ ة بره وعقله بقدر
تفرغه ،وظهور الثار والفوائد واخشوع ه بقدر التفكر والتدبر:

( )٢أخرجه البخاري برقم (. )65٠١

٢٤6٠

[اأعراف.]٢85/

واعلم أن إصابة الصواب بقدر اللجوء إى اه ،وطلب امعونة منه ي كل صغرة وكبرة ،
والتري من احول والقوة ،وعى قدر اإخاص والتقوى تكون امعونةوامؤنة:
[الطاق.]٠-١/

وإذا وصلت بنوره احق الذي خلق به السموات واأرض بنوره احق الذي أنزله عى رسله ،

أرق النور ي قلبك ،فأبرت به النور احق امبن  يدبر ملكه وملكوته ،ويفعل ما يشاء،
وحكم ما يريد:

[اأنعام.]٢٠١-٢٠٢/

وإذا فتح اه لك أبواب معرفته فاسجد له واعبده وحده ا ريك له :
[مريم.]65/

وكره واشكره عى نعمه التي ا تعد وا حى:
ِ

[ اإراء/

].

واستغفر ربك ي كل وقت  ،وسبح بحمده ما بقيت  ،وامده عى إنزاله اهداية عليك و عى
اخلق :

[النر.]٠-٢/

واعلم أن أشد الناس حب ًا ه ،وأكثرهم ذكراً له ،وأصدقهم مناجاة له ،وأحسنهم عبادة
له ،هم أعرف الناس باه ،وأعلمهم بأسائه وصفاته وإحسانه:
[فاطر.]١8/

واعلم أن من أراد اه عز وجل عصمته عاد عليه برمته  ،فأعانه عى طاعته  ،وماه من

معصيته  ،وردع قلبه عن الفكر فيا سواه  ،وأشغل أوقاته فيا يقرب إليه ما حبه ويرضاه.
٢٤6٤

فراه ذاكر ًا لربه  ..مسبح ًا بحمده  ..مكر ًا له  ..مستحي ًا منه  ..مـج ً
ا له  ..مطيع ًا له.
قد هرته طوارق العظمة والكرياء  ..وأذهلته هيبة اجال واجروت ..وملكته مظاهر الرمة

واإحسان:

[احر.]١٤-١١/

وتلك سنة اه ي عباده الذين وصلوا إليه بصحيح امعرفة ،وناجوه شغف ًا به  ،وكلف ًا بقربه:
[ الزمر.]٢8-٢٠/

وأسعد الناس من رجع من معرفة اه بأسائه وصفاته بالتعظيم واإجال لربه  ،ومده

وشكره عى نعمه  ،وخشيته واافتقار إليه  ،وكثرة التسبيح والتحميد له  ،ولزوم ااستغفار ،

واتباع السنة  ،وحسن اأدب مع اه بحسن عبادته  ،فاستقم كا أمرت
[يونس.]٢٠9/

وي مقدمة هؤاء الصفوة اأنبياء والرسل ،ثم أتباعهم من امؤمنن  ،والذين اتبعوهم

بإحسان:

[النساء.]٠٠-69/

فصلوات اه وسامه عى نبينا حمد الذي ب َلغ الباغ امبن  ،فأزال اه به الرك واجهل :
[اأحزاب.]56/

واعلم أن من قعد عى كري اجهل واهوى والكرفلن يبر احق أبد ًا  ،ولن يقوم من كرسيه

إا إى نار جهنم :
[اإراء.]٠١/

٢٤65

وأولئك أضل من اأنعام :
[اأعراف.]٢٠9/

[آل عمران.]8/
[اأعراف.]١٠/
[آل عمران.]5٠/
[التحريم.]8/

« ال َله َم اجعل ي قلبي نور ًا  ،وي بري نور ًا  ،وي سمعي نور ًا  ،وعن يميني نور ًا  ،وعن
يساري نور ًا،وفوقي نور ًا،وحتي نور ًا،وأمامي نور ًا ،وخلفي نور ًا ،وع ِظم ي نور ًا ».أخرجه مسلم(.)٢

اللهم يا نور السموات واأرض  ،أعوذ بنور وجهك الذي أرقت له الظلات ،وصلح
عليه أمر الدنيا واآخرة أن حل عي غضبك  ،أوينزل ي سخطك  ،لك العتبى حتى

ترى  ،وا حول وا قوة إا بك.

اللهم إنا نسألك مسألة امساكن  ،ونبتهل إليك ابتهال امذنب الذليل  ،وندعوك دعاء

اخائف الرير  ،فا غفر لنا وارمنا يا أرحم الرامن.

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )٠6٠

٢٤66

امقالة.LXX

الرفيق

الرفق ما ا
الرفق  ،ويعطي عى ِ
عن عائشة ري اه عنها أن النبي ﷺ قال « :إ َن اه رفيق حب ِ

يعطي عى العنف  ،وما ا يعطي عى ما سواه » متفق عليه(.)٢

اه  هو الرفيق الكثر الرفق  ،الذي يسهل اأمور ،ويير أسباب اخر كلها لعباده كلهم:
[النحل.]5٠-5١/

وهو سبحانه الرفيق احق ي قدره وقضائه وأفعاله ،الرفيق ي أوامره وأحكامه ،الرفيق ي

دينه ورعه:

[احج.]65 /

وهو سبحانه الرفيق احليم الذي ا يعجل بعقوبة العصاة ؛ ليتوب من سبقت له العناية ،

ويظهر كال حلمه فيمن سبقت له الشقاوة :

[فاطر.]٤٢/

فسبحان املك القادر عى كل يء  ،الرفيق بعباده  ،الذي ليس بعجول عى من عصاه  ،وإنا

يعجل من خاف اموت أو الفوات .

أما املك القادر القهار الذي ي قبضته كل يء فليس من شأنه العجلة:
[الزمر.]٤/

وهو سبحانه الرفيق ي أفعاله  ،حيث خلق امخلوقات كلها بالتدريج شيئ ًا فشيئ ًا ،مع أنه قادر عى

خلق ميع امخلوقات دفعة واحدة  ،بأمر واحد  ،ي حظة واحدة:

( )٢متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )69١٠ومسلم برقم ( )١59٠واللفظ له.

٢٤6٠

[القمر.]5٠-٤9 /

لكنه الرفيق احكيم ي خلقه ..اللطيف ي تدبره ..احليم ي فعله.
هو الرفيق الذي أفعاله كلها عى سنن احكمة والتدريج .
يأي بالليل بعد النهار ،ويأي بالشتاء بعد الصيف  ،ويأي باحر بعد الرد  ،ويأي بالعافية بعد

امرض  ،ويـجري الشمس والقمر والنجوم ي الفلك :

[يس.]٤٠-٠٠/

ويرف امياه بن الساء واأرض:
ويرف الرياح ي اجو،
ِ
ِ
[اأعراف.]5٠ /

وهو سبحانه الرفيق الذي يـخـرج امــواليـد من اأرحام ،ويـخرج الثار من اأشجار ،ويـخرج

احب من النبات :

[اأنعام.]99/

يرفه ،
كل ذلك جري بسنن احكمة والقدرة والعلم ؛ ليعلم اخلق أن هذا الكون العظيم رب ًا ِ

ويـحكمه بأمره  ،وليعلموا أن من قدر عى هذا قادر أن يذهب بالدنيا ويأي باآخرة :
[الروم.]5٠/

وهو سبحانه الرفيق بعباده الذي رفق هم ي أحكامه وأمره وهيه ،فلم يكلفهم با ا يطيقون ،

حملهم ما ا يستطيعون ،الرحيم الذي جعل فعل اأوامر عى قدر ااستطاعة ،وأسقط
وم ِ
عنهم كثر ًا من اأعال بمجرد امشقة ،وخفف عنهم كثر ًا من اأحكام ي حال امشقة
٢٤68

واحاجة :

[البقرة.]٢85/

كل ذلك رخصة هم  ،ورمة هم  ،ورفق ًا هم ؛ أنه الرحيم الرفيق بعباده .
هو الكريم الذي اجتبى هذه اأمة لتقوم مقام اأنبياء ي اأمم إى يوم القيامة:

[احج.]٠8 /

فسبحان احكيم العليم الذي م يأخذ العباد بالتكاليف واأوامر دفعة واحدة  ،بل تدرج هم من

حال إى حال حتى تألف النفوس  ،وتلن الطباع  ،ويتم اانقياد:
[ احر.]١١/

ومن رفقه سبحانه إمهال راكب اخطيئة  ،ومقرف الذنب ،وعدم معاجلته بالعقوبة  ،لعله ينيب إى

ربه  ،ويتوب من ذنبه:

[الكهف.]58 /

فسبحان الرفيق الرحيم احق الذي لو يؤاخذ الناس با كسبوا من الذنوب والكفر

لعجل هم العذاب ؛ لشناعة ما يرتكبونه  ،ولكنه احليم الرفيق الذي ا يعجل
وامعاي َ

بالعقوبة  ،بل يمهل وا همل:

[فاطر.]٤5 /

ومن رفقه سبحانه أن دينه كله رفق وير ،وهدى وشفاء  ،ورمة وساحة  ،وتذكر وموعظة:
[آل عمران.]٢٠8 /

الرفق ي اأمر ك ِله »
وعن عائشة ري اه عنها أن النبي ﷺ قال  « :يا عائشة إ َن اه رفيق حب ِ

٢٤69

متفق عليه(.)٢

فسبحان الرفيق الذي وهب الرفق لكل رفيق  ،وخص أولياءه بأحسن الرفق وأمله ،ما أمر

بيء إا أعان عليه  ،وما هى عن يء إا أغنى عنه :

 التعبد ه  باسمه الرفيق :

[النساء.]١6/

اعلم أن اه  رفيق حب الرفق ي اأمر كله  ،ومظاهر رفقه ظاهرة ي العام كله.
ورسوله حمد ﷺ أرفق الناس باخلق ،وشواهد رفقه ي سنته ظاهرة ،ودائل حلمه

وأناته ورمته ي سرته واضحة ،حتى أثنى عليه ربه بحسن خلقه فقال:
[القلم.]٤ /

وعن أي هريرة  قال :قام أعراي فبال ي امسجد فتناوله الناس  ،فقال هم النبي ﷺ:
« دعوه وهريقوا عى بوله سج ً
ا من ماء أو ذنوب ًا من ماء  ،فإنَا بعثتم مي ِرين وم تبعثوا

مع ِرين » أخرجه البخاري(.)٢

فربنا سبحانه رفيق حب الرفق ،ورسولنا إمام أهل الرفق ،وديننا كله رفق وير.

فعليك بالرفق ي ميع أمورك  ،ي عبادتك  ،ومعاملتك  ،ومعارتك وميع أعالك ،

حبك اه ورسوله وخلقه :

[آل عمران.]٢59/

واعلم أن الرفق زينة اإنسان  ،والعجلة من الشيطان.

الرفق ا يكون ي يء إ َا زانه ،وا ينزع من
عن عائشة ري اه عنها أن النبي ﷺ قال«:إ َن ِ

( )٢متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )69١٠واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)١59٠
( )٢أخرجه البخاري برقم ( .)١١٠

٢٤٠٠

يء إ َا شانه » أخرجه مسلم(.)١

واعلم أن من أعطي حظه من الرفق  ،فقد أعطي حظه من خري الدنيا واآخرة.

واه  يعطي عى الرفق ما ا يعطي عى العنف  ،ومن حرم الرفق حرم اخر.

فاحرص رمك اه أن تكون رفيق ًا ي أمورك كلها ،بعيد ًا عن العجلة والرعة ،والتهور

وااندفاع  ،والغضب والتكلف  ،فالعجلة ي اأمور من الشيطان ،والرفق صفة الرمن ،
وحلية أهل اإيان:

[النساء.]١٠/

الرفق يـحرم اخر» أخرجه مسلم(.)٢
وعن جرير  أن النبي ﷺ قال « :من يـحرم ِ

حملها ما ا تطيق  ،وا تكلفها ما م يأذن به اه  ،وا تزد ي عمل زيادة تقعدك عن
ارفق بنفسك وا تـ ِ
غره  ،وا خرج عن السنة إى الشدة والتكلف :
[النساء.]١8 /

وارفق باخلق كلهم يرفق بك رب اخلق ،وارحم من ي اأرض يرمك من ي الساء،

وخالق الناس بخلق حسن  ،تلقى أحسن منه.

وأحسن إى اخلق با ملك يعطيك اه أحسن منه:

[يونس.]١6 /
[البقرة.]١٠٢/

[البقرة.]١86/

( )١أخرجه مسلم برقم ( .)١59٤
( )٢أخرجه مسلم برقم ( .)١59١

٢٤٠٢

هم اغفر ي خطيئتي وجهي  ،وإراي ي أمري  ،وما أنت أعلم
« ال َل َ

امقالة .LXXI
هم اغفر ي جدِ ي وهزي  ،وخطئي وعمدي  ،وكل ذلك عندي .
به منِي ،ال َل َ
ال َله َم اغفر ي ما قدَ مت وما أ َخرت  ،وما أررت وما أعلنت  ،وما أنت
امقالة .LXXII
أعلم به منِي  ،أنت امقدِ م  ،وأنت امؤ ِخر ،وأنت عى ِ
كل يء قدير » متفق عليه(.)١
اللهم يا عظيم الصفح  ،يا حسن التجاوز  ،يا حلي ً
ا عى من عصاه  ،يا سميع ًا من دعاه  ،يا رفيق ًا

بمواه  ،نسألك رضاك واجنة  ،ونعوذ بك من سخطك والنار.

اللهم ارمنا وارفق بنا فوق اأرض  ،وحت اأرض  ،ويوم العرض  ،يا أرحم الرامن.

 .LXXالشاي
امقالة III

قال اه تعاى:
.
امقالة
وعن عائشة ري اه عنها قالت :كان رسول اه ﷺ إذا اشتكى منَا إنسان مسحه بيمينه ثم
قال « :أذهب الباس ر َب النَاس  ،واشف أنت َ
الشاي  ،ا شفاء إ َا شفاؤك  ،شفا ًء ا يغادر
سق ً
ا » متفق عليه(.)٢
[الشعراء .]8٠/



اه  هو الشاي احق جميع اأسقام واأمراض الظاهرة والباطنة ،ا يشفي أحد من
[آل عمران.]٢٠9/
ذلك غره :

فهو سبحانه الشاي الكاي الذي يملك خزائن الشفاء ،الذي يشفي أبدان خلقه من اأسقام
واآفات واأمراض وحده ا ريك له ،وهدها ما يصلحها ،ويغذها با ينفعها من الطعام
والراب:
[الشعراء.]8٠-٠٠ /

وهو سبحانه الشاي احق  ،الذي يشفي الصدور والقلوب من أمراض الكفر والرك  ،والشبه
والشكوك  ،واحقد واحسد وغرها من أمراض القلوب  ،ويعافيها باهداية إى الدين القيم،
والراط امستقيم الذي يوصل إليه:
[اجمعة.]١/

( )2متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( ،)6٠98ومسلم برقم ( )١٠٢9واللفظ له.
( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم (  )56٠8ومسلم برقم (  )١٢9٢واللفظ له.

٢٤٠١

فسبحان الشاي من كل داء ظاهر أو باطن  ،الشاي الذي ا يدعى هذا ااسم سواه  ،الشاي الذي يشفي
باأسباب  ،وبدون اأسباب  ،وبضد اأسباب :
[امائدة.]٢١٠/

هو الشاي الذي خلق الداء والدواء والشفاء ،وما أنزل اه دا ًء إا أنزل له دوا ًء  ،علمه من
علمه  ،وجهله من جهله.
وميع اأدوية ا تنفع بذاها ،بل با قدره اه تعاى فيها من الشفاء :
[الزمر.]6١ /

وقد أنزل اه القرآن الكريم شفاء من كل داء  ،يستشفي به امؤمنون من اجهل والضالة ،
ويبرون به من العمى ،ويعرفون به احق من الباطل ،واحال من احرام ،واخر من الر،
ويعملون بأحكامه ،فيسعدهم رهم ي الدنيا ،ويدخلهم اجنة ي اآخرة ،وينجيهم من النار:
[يونس.]58 -5٠ /

أما الكفار فا يزيدهم القرآن إا خسارا ؛ أهم ا يؤمنون به ،وا يعملون به ،فخروا
دنياهم وأخراهم :
ﯓ [اإراء.]8١ /
واعلم أن امؤمن يعتقد أن اه هو الشاي وحده ا ريك له  ،وأن الشفاء من ميع اأسقام بيد
اه وحده ا ريك له  ،ولكنه مأمور بفعل اأسباب النافعة  ،وتناول اأدوية امفيدة.

والتداوي وطلب العاج ا يناي التوكل عى اه ،فنأخذ باأسباب امروعة  ،وا نتوكل
إا عى اه الذي جعل فيها الشفاء  ،وهو الشاي الذي يشفي ها  ،وبدوها  ،وبضدها:
[يس.]8٠-8١/

وعن أي هريرة  عن النبي ﷺ قال « :ما أنزل اه دا ًء إ َا أنزل له شفا ًء » أخرجه البخاري(.)٢
( )٢أخرجه البخاري برقم ( .)56٠8

٢٤٠٠

والتداوي ا يناي التوكل عى اه الذي يملك خزائن كل يء .

فكا ّ
أن دفع اجوع والعطش باأكل والرب ا يناي اإيان بقوله سبحانه:
[الشعراء ، ]٠9/فكذلك دفع امرض بالدواء النافع ،والعاج امفيد ا
[الشعراء.]8٠/
يناي اإيان بقوله:
فيجب علينا فقه أحكام اه  ،وفعل اأسباب التي نصبها اه مقتضية مسبباها قدر ًا ورع ًا.
فللصحة أسباب  ،ولدفع امرض أسباب  ،ولكسب احسنات أسباب .

ولدفع السيئات أسباب ،ولدخول اجنة أسباب  ،وللنجاة من النار أسباب .

وقد جعل اه لكل يء سبب ًا ،ونحن ي دار اأسباب :
[الكهف.]٢٢٠/

واأسباب مها عظمت فهي خلوقة خاضعة للجبار  ، ا خروج ها عن أمره  ،واه يترف
فيها با يشاء ،إن شاء أبقى سببيتها  ،وإن شاء أبطلها كا أبطل إحراق النار عن خليله إبراهيم ﷺ :
[اأنبياء.]69/

يفعل ذلك  ليعلم العباد كال قدرته ي الترف ي خلوقاته ،ولئا يعتمد العباد عى
تلك اأسباب من دون اه.

واعلم أن اه ي هذه الدنيا أظهر سنته وأخفى قدرته ابتاء لعباده  ،وجعل اأسباب تعمل مرة ،
وتقف مرة ليظهر لعباده أنه املك احق الذي يترف ي ميع ملكه وخلوقاته وحده ا
ريك له:
[اأنعام.]٢٠١/

فسبحان مالك املك الذي بيده ملكوت كل يء  ،والذي خلق فسوى  ،وقدَ ر فهدى
وأطعم وأسقى  ،وأمات وأحيا  ،وابتى وشفى  ،ولاوز وعفى
[الشعراء.]8١-٠٠/

٢٤٠٤

 التعبد ه  باسمه الشاي:

اعلم وفقك اه أن الذي له اأساء احسنى والصفات العى  ،وبيده اخلق واأمر هو اه وحده ا
[طه.]8/
ريك له:

فتوسل إى ربك بأسائه وصفاته  ،واطلب منه أن يشفيك من ميع أمراض القلوب
واأبدان  ،فا شفاء أحد إا بإذنه  ،وا حول وا قوة إا به  ،وما شاء اه كان  ،وما م يشأ
[التغابن.]٢٠/
ا يكون أبد ًا:

واعلم أن العاج والتداوي إن م يوافق إذن ًا من اه بالعافية والشفاء فإنه ا ينفع وا جدي :
[يونس.]٢٠٠/

وعن جابر  عن رسول اه ﷺ قال « :لك ِل داء دواء  ،فإذا أصيب دواء الدَ اء بـرأ بإذن اه ع َز وج َل »

أخرجه مسلم(.)٢

وإذا أنعم اه عليك بنعمة اإسام  ،فاعلم أن أعظم داء انتر بن الناس هو داء الكفر والرك
وامعاي ،فاجتهد ي رفع هذا الداء با أعطاك اه من الشفاء ،وب ِلغ دين ربك ي كل مكان
وزمان ،فا شفاء لأمة إا به:
[إبراهيم.]5١/

ولن يقوم هذا إا أنت  ،فقم به كا قام به نبيك ﷺ  ،ورعه لك ربك بقوله:
[يوسف.]٢٠8/

وارفع اجهل عن اأمة بتعليم أحكام اه لعباده  ،يكتب اه لك أجرهم  ،ويرفع مقامك ي الدنيا
واآخرة :
[آل عمران.]٠9/

[آل عمران.]8/

( )٢أخرجه مسلم برقم (.)١١٠٤

٢٤٠5

[طه.]١8-١5/

الشاي  ،ا شفاء إ َا شفاؤك  ،شفا ًء ا يغادر سق ً
« ال َله َم ر َب النَاس  ،أذهب الباس اشفه وأنت َ
ا»

متفق عليه(.)١

ونور قلوبنا  ،واستعمل جوارحنا بطاعتك ،يا أرحم
اللهم ير أمورنا  ،وارح صدورنا ِ ،
الرامن ،اللهم أحينا مسلمن  ،وتوفنا مسلمن  ،وأحقنا بالصاحن  ،غر خزايا وا
مفتونن يا رب العامن  ،اللهم يا من ا يشفي من اأسقام إا أنت  ،وا يعن عى احق
غرك  ،وا يؤي اخر إا أنت  ،نسألك عافية نقوى ها عى طاعتك  ،وعبادة نستحق ها
جزيل مثوبتك  ،إنك عى كل يء قدير.

.LXX
امقالةV

احيي

عن يعى  أن رسول اه ﷺ رأى رج ً
ا يغتسل بالراز با إزار ،فصعد امنر،فحمد اه وأثنى عليه ،

السر،فإذا اغتسل أحدكم فليستر».أخرجه أبو داود
ثم قال  « :إ َن اه ع َز وج َل حيي ستِر يـحب احياء و َ

والنسائي(.)٢

وعن سلان الفاري  قال :قال رسول اه ﷺ  « :إ َن ر َبكم تبارك وتعاى حيي كريم  ،يستحيي

من عبده إذا رفع يديه إليه أن ير َدما صفر ًا » أخرجه أبو داود والرمذي (.)١

اه  هو احيي الكثر احياء ،الذي يرك ما ا يتناسب مع سعة رمته  ،وكال جوده وكرمه،
وعظيم عفوه وحلمه :
[امؤمنون.]٢٢6/

وحياؤه  عى ما يليق بجاله ،فالعبد جاهر ربه بامعصية  ،مع أنه أفقر يء إليه ،وأضعفه
لديه  ،ويستعن بنعمه عى معاصيه ،وربه مع كال غناه  ،ومام مقدرته عليه  ،يستحي من هتك
( )١متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم (  ، )56٠8واللفظ له ،ومسلم برقم ( . )١٢9٢

( )٢صحيح  /أخرجه أبو داود برقم ( ، )٤٠٢١وهذا لفظه ،وأخرجه النسائي برقم (.)٤٠6

( )١صحيح  /أخرجه أبو داود برقم ( ،)٢٤88وهذا لفظه ،وأخرجه الرمذي برقم (.)٠556

٢٤٠6

سره وفضيحته.
الستِر الذي يسر من عصاه با هيئه له من أسباب السر ،ثم بعد ذلك يعفو
فسبحان احيي ِ

عنه،ويغفر له :
[الشورى.]١5/

وعن ابن عمر ري اه عنها أن رسول اه ﷺ قال  « :إ َن اه يدي امؤمن  ،فـيضع عليه كنفه

ويسره  ،فيقول  :أتعرف ذنب كذا  ،أتعرف ذنب كذا  ،فيقول  :نعم  ،أي ر ِب  ،ح َتى إذا قـ َرره

بذنوبه  ،ورأى ي نفسه أنه هلك  ،قال  :سرها عليك ي الدنيا  ،وأنا أغفرها لك اليوم  ،فيعطى

كتاب حسناته » متفق عليه (.)٢

واعلم أن حياء الرب  من عبده حياء ا تدركه العقول ،وا حيط به اأفهام ،فهو حياء

كرم وبر  ،وجود وإحسان:

[غافر .]6٢/

فهو سبحانه حيي كريم  ،يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردما صفر ًا ،ويستحي أن يعذب ذا
شيبة شاب ي اإسام ،ومن استحى من اه استحى اه أن يعذبه.
فاستح اآن من كل فعل تستحي أن تراه غد ًا  ،حيث ا تنفع امعذرة :
[آل عمران.]٢٠٠-٢٠6/

واه  حب أساءه احسنى  ،ويثني عى نفسه ها  ،وحب ظهور آثارها ي خلقه.
فهو كريم حب أهل الكرم ..حليم حب أهل احلم  ..شكور حب الشاكرين ..تواب حب

التوابن ..حيي حب أهل احياء :
[هود.]٢٢١/

( )٢متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )١٤٤٢واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١٠68

٢٤٠٠

ومحبته سبحانه أسائه وصفاته أظهرها لعباده  ،وأمرهم بالتعبد له بموجبها ومقتضاها:
[طه. ]8/

وأحب عباده إليه من اتصف بالصفات التي حبها ،وأبغضهم إليه من اتصف بالصفات التي

يبغضها:

[اأعراف.]٢8٠/

 التعبد ه  باسمه احيي:

اعلم رمك اه أن احياء شعبة من شعب اإيان ،والتعبد ه بصفة احياء من أعظم
الصفات التي حبها اه . 
عن أي هريرة  قال :قال رسول اه ﷺ  « :اإيان بضع وسبعون أو بضع وستون شعب ًة ،

فأفضلها قول  :ا إله إ َا اه  ،وأدناها إماطة اأذى عن ال َطريق  ،واحياء شعبة من اإيان »

أخرجه مسلم(.) ٢

واحياء خر كله ؛ أنه ا يأي إا بخر.

عن عمران بن احصن  قال  :قال النبي ﷺ  « :احياء ا يأي إ َا بخر» متفق عليه

() ١

.

وأعظم احياء وأحسنه وأمله وأوجبه احياء من اه  ، ثم احياء من امائكة الكرام،

ثم احياء من الناس  ،ثم احياء من النفس .

واحياء من اه يكون بإخاص التوحيد له ،وكال اإيان به ،وإحسان العمل له ،واحب له،

واخوف منه ،والترع واافتقار إليه ي ميع اأحوال :
[يونس.]٠/
( )1أخرجه مسلم برقم (.)٠5

( )١متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( )6٢٢٠ومسلم برقم (.)٠٠

٢٤٠8

وأشد الناس حياء من اه هم اأنبياء والرسل ؛ لكال معرفتهم باه وأسائه وصفاته ،ثم

أتباعهم من امؤمنن :

[امؤمنون.]6١-5٠/

وأشد اخلق حياء من اه هو نبينا حمد ﷺ ؛ لكال معرفته باه وأسائه وصفاته،

ومعرفته بنعمه وإحسانه  ،كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه  ،شاكر ًا لربه  ،مستغفر ًا من ذنبه .

عن أي سعيد اخدري  قال  :كان النبي ﷺ أشدَ حيا ًء من العذراء ي خدرها  ،فإذا رأى

شيئ ًا يكرهه عرفناه ي وجهه  .متفق عليه(.) ٢

واعلم أن اه يراك ويعلم بحالك ي ميع اأوقات  ،فاحفظ السمع والبر والفؤاد
واللسان من ميع امحرمات.

واستعمل جوارحك ي طاعة مواك  ،واحفظ البطن من دخول امحرمات ،واحفظ الفرج من

غشيان الفواحش :

ﰀ

[اإراء.]٠6/

ومن علم أن السميع البصر مطلع عليه استحى أن يراه عى معصيته .
فاستح من ربك أا تطيعه ،فض ً
ا عن أن تعصيه با أعطاك وهو يراك :
[يونس.]6٢/

فسبحان العليم اخبر الذي اتصف باحياة واحياء ،وخلق احياء وم َن به عى من شاء من
خلقه ،فكل حياء ي امائكة واإنس واجن من فضله وخزائنه:

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )6٢٠١واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)١٠١٠

٢٤٠9

[احجر. ]١٢/

واعلم أن احياء من امائكة يكون بااقتداء هم ي دوام الذكر والتسبيح ،وعدم إيذائهم بامعاي

وامنكرات ؛ أهم معنا يكتبون وحفظون:
[اانفطار.]٢١-٢٠/

أما احياء من الناس فيكون باجتناب كل ما يسوء ويقبح من اأقوال واأعال واأخاق ؛

حياء من اه وامائكة والناس.

فمن رزق ذلك فهو احيي الذي حبه اه  ،ومن حرم ذلك سقط من عن اه.

عن أي مسعود اأنصاري  قال :قال النبي ﷺ  « :إ َن مَا أدرك النَاس من كام النب َوة

اأوى  ،إذا م تستح فاصنع ما شئت »أخرجه البخاري(.) ٢

واحياء من النفس أن حملها عى طاعة اه  ،بعدم استعال نعم اه ي معصية اه  ،فمن م يستح

صنع ما شاء من الفواحش وامنكرات والقبائح ؛ أن احياء هو امانع من فعلها:
[ اأنفال.]١١/

واعلم أن من استحى من اه استحى اه منه  ،ومن أعرض عن اه أعرض اه عنه  ،فاعبد

ربك كأنك تراه  ،فإن م تكن تراه فإنه يراك :
[اأنعام.]٢٠٠-٢٠١/

وعن أي واقد الليثي  أن رسول اه ﷺ بينا هو جالس ي امسجد والناس معه إذ أقبل

ثاثة نفر  ،فأقبل اثنان إى رسول اه ﷺ وذهب واحد  ،قال  :فوقفا عى رسول اه ﷺ فأما

أحدما فرأى فرجة ي احلقة فجلس فيها  ،وأما اآخر فجلس خلفهم  ،وأما الثالث فأدبر

ذاهب ًا .

( )٢أخرجه البخاري برقم (.)٠٤8٤

٢٤8٠

فلا فرغ رسول اه ﷺ قال  « :أا أخركم عن النَفر الثَاثة  ،أ َما أحدهم فأوى إى اه فآواه

اه  ،وأ َما اآخر فاستحيا فاستحيا اه منه  ،وأ َما اآخر فأعرض فأعرض اه عنه » متفق عليه(.)٢

اللهم إي ي هذا امقام استحي منك من التقصر فيا كتبت عنك يا مواي  ،وأستغفرك

من هذا العمل الذي يغني عنه كتابك العظيم ،وأنت احكيم الذي بعثت اهمة لكتابته ،
وسقت اليد لتحريره .فلك احمد عى ما قدَ رت ،وأستغفرك وأتوب إليك ما عملت،
فلست أنشد إا رضاك فاغفر ي ولوالدي وامسلمن كافة يا واسع امغفرة والرمة .
[اأعراف.]١٠/

[اأحقاف.]٢5/

« ال َله َم ص ِل عى ح َمد وعى آل ح َمد كا ص َليت عى إبراهيم وعى آل إبراهيم إنَك ميد

جيد  ،ال َله َم بارك عى ح َمد وعى آل ح َمد كا باركت عى إبراهيم وعى آل إبراهيم إنَك

ميد جيد » متفق عليه(.)١

اللهم لك احمد كله  ،ومنك الفضل كله  ،وبيدك اأمر كله  ،اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ،
وما أررنا وما أعلنا ،أنت امقدم ،وأنت امؤخر ،ا إله إا أنت  ،نستغفرك ونتوب إليك.

اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك  ،وبعفوك من عقوبتك  ،وبك منك ا نحِ ثناء

عليك  ،أنت كا أثنيت عى نفسك .

( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)66واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١٢٠6
( )١متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)٠٠٠٠واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٤٠6

٢٤8٢

امقطع  75011الستر

عن يعى  أن رسول اه ﷺ رأى رج ً
ا يغتسل بالراز با إزار ،فصعد امنر  ،فحمد اه وأثنى

السر  ،فإذا اغتسل أحدكم فليستر »
عليه  ،ثم قال ﷺ  « :إ َن اه ع َز وج َل حيي ستِر  ،حب احياء و َ

أخرجه أبو داود والنسائي (.) ٢

وعن أي هريرة  عن النبي ﷺ قال  « :ا يسر اه عى عبد ي الدنيا إ َا سره اه يوم القيامة »

أخرجه مسلم (.) ١

اه  هو الستر احق الذي يسر الكثر من عورات عباده ،وا يفضحهم ي امشاهد.

وهو سبحانه احيي الستر  ،الذي يسر عى عباده كثر ًا من العيوب والقبائح  ،وا يفضحهم

وهو قادرلعلهم يتوبون إليه :
[امائدة.]٠٤/

فسبحان الستر الذي يسر الذنوب ،الكريم الرحيم الذي سرها  ،ودعا أهلها لاستغفار

منها فقال :

[النساء.]٢٢٠/

وهو سبحانه الستر العليم بكل يء  ،الذي يسر سوآت عباده  ،وا يفضحهم وا

خزهم ،وا يظهر لل ناس ما يشينهم ؛ لعلهم يتوبون إليه من سيئات النيات واأقوال
( )٢صحيح  /أخرجه أبو داود برقم ( ،)٤٠٢١وهذا لفظه ،وأخرجه النسائي برقم (.)٤٠6
( )١أخرجه مسلم برقم (.)١59٠

٢٤8١

واأعال:
[البقرة.]١٠5/

فسبحان املك احق الذي يكرم عباده بجميع النعم ،ويسرهم إذا أذنبوا ،ويستحي من هتك سر
العاي وفضيحته ،وإنزال عقوبته به ،ويقيض له من أسباب السر ما يشكر به ربه ،ويوفقه للندم

والتوبة ،ويعفو عنه ،ويغفر له:

[الشورى.]١5/

وهو سبحانه الستر الذي حب السر عى عباده ،وحب من عباده السر عى أنفسهم  ،وعى

غرهم إذا زل.

عن أي هريرة  قال  :قال رسول اه ﷺ قال « :من سر مسل ً
ا سره اه ي الدنيا واآخرة »

أخرجه مسلم (.) ٢

وقد ر َغب اه عباده ي السر  ،وحذرهم من امجاهرة وامفاخرة بامعاي  ،ومن أبغض

الناس إليه من بات عاصي ًا ه واه يسره  ،ثم يصبح فيكشف سر اه عليه .

عن أي هريرة  قال  :قال رسول اه ﷺ  « :كل أ َمتي مع ً
اى إ َا امجاهرين  ،وإ َن من امجاهرة

الرجل بال َليل عم ً
ا ث َم يصبح وقد سره اه عليه  ،فيقول  :يا فان عملت البارحة كذا
أن يعمل َ

وكذا  ،وقد بات يسره ربه ويصبح يكشف سر اه عنه » متفق عليه (.) ١

 التعبد ه  باسمه الستر:

اعلم وفقك اه ما حبه ويرضاه أن مقصود اه من عباده ي هذه الدنيا عبادته بموجب أسائه

وصفاته :

[اأعراف.]٢8٠/
( )٢أخرجه مسلم برقم (. )١59٠

( )١متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( )6٠69واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١99٠

٢٤8٠

وإذا علمت أن اه حليم ستِر حب السر  ،ويأمر بالسر  ،فاسر عى نفسك وعى غرك
كل معصية بن العبد وربه  ،يسر اه عليك ي الدنيا واآخرة.

واعلم أن امجاهرة بامعصية أمام اه والناس ذنب عظيم أعظم من امعصية ؛ ما فيه من

ااستخفاف بحق اه ورسوله وصاحي امؤمنن  ،وفيه رب من العناد  ،وااستخفاف

بأوامر اه عى بساط ملكه،وبن خلقه:

[فاطر.]8/

وي السر بامعاي السامة من الفضيحة ،والذلة بن الناس،والسامة من إقامة احد أو التعزير عليه ،
وامتثال أمر الذي يعلم الر وأخفى :
[هود.]٢٢١/

فإن كانت امعصية بن العبد وربه فهو أكرم اأكرمن ،ورمته سبقت غضبه ،والعفو أحب إليه

من العقوبة  ،ومن سره اه ي الدنيا م يفضحه ي اآخرة :
[آل عمران.]٠٠/

فاسر نفسك تسلم  ،واستغفر ربك يغفر لك  ،فإنه ما سرك إا ليغفر لك .
فبادر بالتوبة إليه ،فإنه غفور يغفر الذنوب ميع ًا  ،شكور يبدل السيئات باحسنات  ،ثم

يضاعفها:

[النساء.]٢٢٠/

وعن عبد اه بن عمر ري اه عنها قال  :سمعت رسول اه ﷺ يقول  « :يدنى امؤمن يوم

القيامة من ر ِبه ع َز وج َل حتَى يضع عليه كنفه  ،فيق ِرره بذنوبه  ،فيقول  :هل تعرف ؟ فيقول  :أي

ر ِب أعرف  ،قال  :فإ ِي قد سرها عليك ي الدنيا  ،وإ ِي أغفرها لك اليوم  ،فيعطى صحيفة

٢٤8٤

حسناته » متفق عليه(.)٢
واجتنب الذنوب كلها  ،ما ظهر منها وما بطن  ،وإذا قارفت شيئ ًا منها فاستر بسر اه  ،وتب

إى اه منها:

[ امائدة . ] ٠9 /

ولنب ميع أبواب الرذائل ،واحذر دروب الفساد والضال:
[اأنعام.]68/

واسأل ربك احفيظ أن حفظ عورتك ،ويصون عرضك ،ويؤ ِم ن روعتك  ،وأن يسر

عيوبك ي الدنيا واآخرة.

واسر عى عباد اه  ،ولنب هتك أستارهم  ،وا تتبع عوراهم ّ ،
فإن من تـتـ َبع عوراهم

تـتـ َبع اه عورته  ،ومن يـتبع اه عورته يفضحه ي بيته .

فاسر رمك اه عى كل مسلم ومسلمة يسرك اه  ،ويسر عليك ي الدنيا واآخرة.
عن عبد اه بن عمر ري اه عنها قال  :قال رسول اه ﷺ قال « :من سر مسل ً
ا سره

اه يوم القيامة » متفق عليه(.) ١

وجاهد نفسك عى البعد من ميع الذنوب ومفارقتها ،وإذا أممت بيء منها فاسر

نفسك ،وبادر إى التوبة منها ،وأتبعها باحسنة محها.

عن ابن مسعود  قال:إن رج ً
ا أصاب من امرأة قبلة،فأتى النبي ﷺ فأخره  ،فأنزل اه : 

الرجل  :يا
 ،فقال َ

( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ، )٤685ومسلم برقم ( )١٠68واللفظ له.

( )١متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ، )١٤٤١ومسلم برقم ( . ) ١58٠

٢٤85

رسول اه  ،أي هذا ؟ قال  « :لـجميع أ َمتي ك ِلهم » متفق عليه(.) ٢
[ آل عمران .]٢٤٠/
[ إبراهيم.]٤٢/

[اإراء .]8٠/

«ال َله َم أنت ر ِي  ،ا إله إ َا أنت  ،خلقتني وأنا عبدك  ،وأنا عى عهدك ووعدك ما استطعت  ،أعوذ

ي  ،وأبوء لك بذنبي  ،فاغفر ي فإنَه ا يغفر الذنوب إ َا
بك من ِ
ر ما صنعت  ،أبوء لك بنعمتك ع َ

أنت» أخرجه البخاري(. ) ١

اللهم يا خبر ًا بفقري وفاقتي  ،يا علي ً
ا بري ومسكنتي  ،يا من بيده ناصيتي  ،أسألك أن توفر
حظي من كل خر تنزله  ،ومن كل رزق تبسطه  ،ومن كل ذنب تغفره  ،ومن كل خطأ تسره ،

يا أرحم الرامن .

اللهم اسر عوراتنا  ،وآمن روعاتنا  ،واختم بالصاحات أعالنا  ،يا ذا اجال واإكرام .

( )٢متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( )5١6واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١٠6٠

( )١أخرجه البخاري برقم (.)6٠٠6

٢٤86

امقدم  ..امؤخر

عن أي موسى  عن النبي ﷺ أنه كان يدعو هذا الدعاء  « :ر ِب اغفر ي خطيئتي ،
وجهي وإراي ي أمري ك ِله  ،وما أنت أعلم به منِي  ،ال َله َم اغفر ي خطاياي  ،وعمدي ،

وجهي  ،وهزي وكل ذلك عندي  ،ال َله َم اغفر ي ما قدَ مت  ،وما أ َخرت  ،وما أررت ،
وما أعلنت  ،أنت امقدِ م  ،وأنت امؤ ِخر  ،وأنت عى ك ِل يء قدير » متفق عليه(.)٢

وعن ابن عباس ري اه عنها قال  :كان النبي ﷺ إذا قام من الليل يتهجد قال  « :ال َله َم لك

السموات واأرض
السموات واأرض ومن فيه َن  ،ولك احمد لك ملك َ
احمد أنت ق ِيم َ
السموات واأرض  ،ولك احمد أنت احق  ،ووعدك
ومن فيه َن  ،ولك احمد أنت نور َ

احق  ،ولقاؤك حق  ،وقولك حق  ،واجنَة حق ،والنَار حق  ،والنَبيون حق  ،وح َمد ص َ
ى اه
الساعة حق.
عليه وس َلم حق  ،و َ

ال َله َم لك أسلمت  ،وبك آمنت  ،وعليك توكَلت  ،وإليك أ نـبت،وبك خاصمت وإليك حاكمت ،
فاغفر ي ما قدَ مت وما أ َخرت  ،وما أررت وما أعلنت  ،أنت امقدِ م وأنت امؤ ِخر  ،ا إله إ َا

أنت » متفق عليه (.)١

اه  هو املك احق الذي له املك واملكوت ..يفعل ما يشاء  ..وحكم با يشاء ..

ويقدم من يشاء  ..ويؤخر من يشاء  ..ويعطي من يشاء  ..ويمنع من يشاء  ..ويعز من يشاء

 ..ويذل من يشاء :

[آل عمران.]١6/

وهو سبحانه امقدم الذي يرفع أولياءه امؤمنن إى عواي الرتب وامنازل  ،امؤخر الذي
( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )6٠98واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١٠٢9

( )١متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )٢٢١٠واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٠69

٢٤8٠

يؤخر من كفر به وعصاه عن تلك الرتب وامنازل .
وهو العليم بمن يصلح هذا ،ومن يصلح هذا:

[امجادلة.]٢٢/

وهو سبحانه املك القادر ع ى كل يء ،العليم بكل يء ،الذي يملك التقديم

والتأخر وحده ا ريك له ،والتقديم والتأخر وصفان ه  يدان عى كال قدرته،

وكال مشيئته ،وكال حكمته  ،وكال علمه  ،وكال عدله .

فسبحان امقدم الذي يقدِ م اأشياء ويضعها ي مواضعها ،امؤخر الذي يؤخر اأشياء ويضعها
ي مواضعها ،وكل ذلك بعلمه وإرادته وحكمته :

[فاطر.]٢٠/

قدَ م امقادير قبل أن خلق اخائق  ،وقدَ م من أحب من أوليائه بفضله ،ورفع اخلق بعضهم
فوق بعض بحكمته :

[القمر.]5٠-٤9/

وأخر سبحانه اليء عن حن توقعه ؛ لعلمه با ي عواقبه من احكمة ،وأخر من شاء من

عباده بعدله  ،ا مقدم ما أخر ،وا مؤخر ما قدم ،وهو احكيم العليم :
[ البقرة.]١٢6/

وهو سبحانه امقدم وامؤخر بأمره الكوي وأمره الرعي.
فتقديمه الكوي كتقديم بعض امخلوقات عى بعض ي الوجود ،وتأخر بعضها عن بعض

كالليل والنهار ،وامواليد والثار ،والتريف والتدبر ي الكون:

[اأعراف.]5٤/

٢٤88

فكل خلوق له وقت  ،وله مكان  ،وله حجم  ،وله مسار ا يتعداه فيسبق غره  ،وا يزامه

فيعطل حكمته :

[يس.]٤٠ -٠٠/

فسبحان املك احق الذي يملك أنواع التقديم والتأخر ي اخلق والتقدير:
[الروم.]٤٠/

وفضل بعض اأنبياء عى
فضل اأنبياء والرسل عى اخلق َ ،
وتقديمه وتأخره الرعي كا َ

وفضل بعض امؤمنن عى بعض  ،وقدَ مهم ي العلم ،
وفضل بعض العباد عى بعض َ ،
بعض َ ،
وأخر من َ
واإيان  ،واأعال  ،واأخاق بفضله َ ،
أخر منهم بحكمته وعدله :
[ آل عمران.]٢6٠-٢6١/

فسبحان من يقدم من يشاء من خلقه إى رمته بتوفيقه وفضله ،ويؤخر من يشاء عن
ذلك بعدله:

[احر.]١١/

فضل سبحانه بعض العبادات عى بعض كتقديم الفرض عى النفل ،وتقديم حق اه
وكا َ
عى حق غره  ،وتقديم الوضوء عى التيمم.

فض ل بعض اأيام عى بعض  ،وبعض اللياي عى بعض  ،وبعض الشهور عى
وكا َ
بعض ،وبعض اأوقات عى بعض ،وبعض اأماكن عى بعض.

هو سبحانه امقدم وامؤخر ما شاء من الرايا ي الزمان وامكان والرتبة ،والقرب والبعد ،

واحب والبغض  ،والقوة والضعف :

٢٤89

[ لقان.]٢٢-٢٠/

فسبحان املك احق الذي جري أمره ي ملكه حسب إرادته ومشيئته وحكمته  ،الذي ا

يعجزه يء ي اأرض وا ي الساء:

[يس.]8٠ -8١/

 التعبد ه  باسمه امقدم وامؤخر:

اعلم ختم اه لنا ولك بخر أن اه اصطفى آدم ﷺ وذريته عى من سواهم .

فقد خلق آدم ﷺ بيده  ،ونفخ فيه من روحه  ،وأسجد له مائكته  ،وعلمه اأساء كلها  ،وجعله
وذريته خلفاء اأرض:

[اإراء.]٠٠/

وفضل هذه اأمة عى ما سبقها من اأمم بعبادته والدعوة إليه إى يوم القيامة ،وجعل ما
َ

سبقهم من اأمم تذكرة وعرة هم:

[آل عمران.]٢٢٠/

وقدَ مهم ي امقام والثواب ،وختم هم اأمم ،فهم اآخرون ي الدنيا  ،السابقون يوم

القيامة ي دخول اجنة.

عن أي هريرة  عن النبي ﷺ قال «:نحن اآخرون اأ َولون يوم القيامة ،ونحن أ َول من

يدخل اجنَة » متفق عليه (.)٢

واعلم أن اه خص هذه اأمة بأحسن دين وأكمله فقال:
[امائدة.]٠/

ورفهم بأحسن عمل  ،وأرف وظيفة  ،وهي الدعوة إى اه  ،وظيفة اأنبياء
ور َغبهم َ
( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري برقم ( )8٠6ومسلم برقم ( )855واللفظ له.

٢٤9٠

والرسل فقال:
[فصلت.]٠٠/

وجزاهم عى الدعوة إى التوحيد والعمل بالتوحيد بأحسن اجزاء فقال :
[يونس.]١6/

فلله احمد وامنة أن جعلنا من خر أمة أخرجت للناس  ،وهدانا إى اإيان  ،ووفقنا لطاعته
وعبادته:

[احج.]٠8/

واعلم رمك اه أن اه  هو امقدم وامؤخر ،واأمور كلها بيده.

فمن كتب اه له عز ًا ورفعة وتقدي ً
ا فلن يستطيع أحد حرمانه من ذلك:

[فاطر.]١/

ومن كتب اه له ذاً وخذان ًا وتأخر ًا م يستطع أحد عونه للخاص من ذلك:
[الكهف.]٢٠/

فاأمر كله ه من قبل ومن بعد ،والعبد ليس إليه يء من أمر سعادته أو شقاوته ،أو خفضه

أو رفعه  ،أو تقدمه أو تأخره  ،أو نره أو خذانه :
[اأعراف.]5٤/

إن اهتدى اإنسان فبهداية اه إياه ،وإن ضل فبرفه عن اهدى ل َـمـا انرف عنه:
[يونس.]١5/

ومن زاغ عن احق رفه اه عنه:

[ الصف .] 5 /

فالقلوب كلها بيد اه يرفها كيف يشاء ،ا يمتنع عليه يء منها ،من شاء أقامه بفضله،
٢٤9٢

ومن شاء أزاغه بعدله ،وهو أعلم بمن يصلح هذا أو هذا ؛ أنه املك احق الذي أقام

احجة بإنزال كتبه  ،وإرسال رسله  ،وبيان احق من الباطل :
[اأنعام.]٢٢٢/

وبعد ذلك من شاء هداه إى احق  ،ووفقه إليه بفضله  ،ومن شاء أضله بعد قيام احجة

عليه بعدله:

[يونس.]9٠-96/

والعبد مع هذا مأمور من ربه ببذل جهده ،وسلوك امسالك الصاحة التي يعرف ها مواه من

النظر والتفكر ي ملكوت السموات واأرض ،ومعرفة اه بأسائه وصفاته وأفعاله وغر ذلك

ما يكون به تقدّ مه  ،ونيل حا ّبه ورضاه  ،والبعد عن امسالك السيئة التي يكون ها تأخره ،
والوقوع ي سخط اه:

[يونس.]٢٠٢/

وبن سبل سخطه  ،ودعا عباده إى التقدم إى سبل رضاه،
وقد َبن اه  سبل رضاه َ ،
وهاهم عن التأخر عنها بسلوك سبل سخطه  ،ثم قال:

[امدثر.]٠٠/

واأمور كلها بيد اه وحده ا ريك له  ،وهو الكريم الذي َبن احق من الباطل ،ور َغب

ي احق  ،وحذر من الباطل:

[اإنسان.]٠٢ -١9/

فسبحان الرب الكريم الرحيم بعباده  ،امقدم من أطاعه  ،امؤخر من عصاه  « :أنت امقدِ م
وأنت امؤ ِخر ا إله إ َا أنت » أخرجه مسلم (.)٢
فاسأل ربك الكريم أن يغفر ذنوبك كلها  :الر والعانية  ،واخطأ والعمد  ،وامتقدم

( )٢أخرجه مسلم برقم (. )٠٠٢

٢٤9١

وامتأخر :

[امائدة.]٠9/

فالذنوب توبق العبد وتؤخره  ،وغفران اه له يرفعه ويقدِ مه:
[ طه .] ٠5 -٠٤ /

فعليك بعبادة ربك بكال احب والتعظيم له  ،وكال الذل بن يديه  ،والطمع فيا عنده ،

وحسن اللجوء إليه  ،وصدق التوكل عليه  ،وعدم اليأس من روحه  ،وعدم اأمن من مكره :
[التغابن.]٢٠/

واأخاق،وأخر ما َ
ِ
أخراه ورسوله  ،وأحب
وقدِ م ما قدَ م اه ورسوله من اأقوال واأعال

ما أحب اه ورسوله،وأبغض ما أبغض اه ورسوله :

[اأنفال.]١5-١٤/

واعلم أن اه يراك حن تتقدم إليه  ،ويراك حن تتأخر عنه  ،فقدِ م لنفسك ما يرك أن تراه

يوم العرض عليه:

[احجر.]١٤/

واسأل من بيده مفاتيح اخرات كلها أن هديك إى ما حبه ويرضاه ،واطلب من فتح

أبوابه للراغبن والتائبن أن يعينك عى ذكره  ،وشكره  ،وحسن عبادته ،وأن يتوب عليك
ما قدمت وما أخرت ،فإنه حي قيوم جيب من دعاه ،وا خيب من رجاه:
[البقرة.]٢86/
[آل عمران.]8 /

[آل عمران.]٢٤٠/

٢٤9٠

[البقرة.]٢١8 -٢١٠/

[اأحقاف.]٢5/

« ال َله َم اغـفر لـي خطيئتي وجهي  ،وإراي ي أمري  ،وما أنت أعلم به منِي  ،ال َله َم اغفر ي
جدِ ي وهزي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي  ،ال َله َم اغفر ي ما قدَ مت وما أ َخرت  ،وما

أررت وما أعلنت  ،وما أنت أعلم به منِي  ،أنت امقدِ م وأنت امؤ ِخر  ،وأنت عى ك ِل يء

قدير » متفق عليه(.)٢

« ال َله َم أصلح ي ديني ا َلذي هو عصمة أمري  ،وأصلح ي دنياي ا َلتي فيها معاي  ،وأصلح ي
آخري ا َلتي فيها معادي  ،واجعل احياة زياد ًة ي ي ك ِل خر  ،واجعل اموت راح ًة ي من ك ِل

ر » أخرجه مسلم(.)١

« ال َله َم إ ِي ظلمت نفي ظل ً
ا كثر ًا  ،وا يغفر الذنوب إ َا أنت  ،فاغفر ي مغفر ًة من عندك ،

الرحيم » متفق عليه(.)٠
وارمني إنَك أنت الغفور َ

« ال َله َم أنت ر ِي  ،ا إله إ َا أنت  ،خلقتني وأنا عبدك  ،وأنا عى عهدك ووعدك ما استطعت  ،أعوذ
ي  ،وأبوء لك بذنبي فاغفر ي فإنَه ا يغفر الذنوب إ َا
بك من ِ
ر ما صنعت  ،أبوء لك بنعمتك ع َ

أنت» أخرجه البخاري(.)٤

( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري رقم ( ،)6٠98ومسلم برقم ( )١٠٢9واللفظ له.
( )١أخرجه مسلم برقم (.)١٠١٠

( )٠متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ،)8٠٤ومسلم برقم ( )١٠٠5واللفظ له .
( )٤أخرجه البخاري برقم ( .)6٠٠6

٢٤9٤

[احجرات.]٠ /

وسبحان الوي احميد الذي عصم وليه من الفتن ،ولطف به ي ميع أموره ،ثم قبضه
إليه مؤمن ًا به  ،مرضي ًا عنه :
[ يوسف .]٢٠٢ /

والواية درجات  ،تنشأ وتعلو بحسب امعرفة بأساء اه وصفاته وأفعاله ،والذين صدقوا

اه تواهم مواهم احق  ،فآمنوا بالغيب ،ثم شاهدوا الغيوب التي غابت عن غرهم  ،ثم
ارتقوا ي درج امقربن  ،فصاروا أعام ًا للهدى  ،يستضاء بنور علمهم :
[الزمر. ]٠٤-٠٠/

فســبحان مــن كشــف هــم احجــاب  ،حتــى صــار الغيــب عنــدهم شــهادة ،فبــاروا احــق،
وقربوا من مواهم ،يقولون به ،ويأخذون به ،ويعطون به :
[املك. ]٢١/

فهم ي جزيل عطائه يتقلبون ،ا يشغلهم عنه شاغل ،وا يقطعهم عنه قاطع.
فسبحان من رباهم وتواهم  ..إن نطقوا نطقوا خائفن  ..وإن سكتوا سكتوا وجلن ..وإن
عملوا عملوا وجلن خائفن مشفقن من خشية رهم:

[ امؤمنون. ]6١-5٠/

فهؤاء هم اأولياء الصادقون امقربون ي اآخرة ،ترتقي عى مر اأيام منازهم ،وتتكامـل

فضــائلهم ،رضــوا بــاآخرة فمــنعهم رهــم مــن الــدنيا ،وخلصــهم لنفســه وجنتــه :

٢٤95

البــاب ا امس
جزاء أهل التوحيد

ويشتمل عى ما يي :

 -1واجبات أهل التوحيد

 -2ج ـ ـزاء أه ـ ـل التـوحي ـ ـ ـ ـد

 -3ج ـ ـزاء أه ـ ـل الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرك
 -4دار الق ـ ـرار  :وتشم ـل :
 -1صف ـ ـ ـة اجنـ ـة

 -2صفـ ـ ـة النـ ـ ـ ـ ـار

 -5دع ـ ـ ــاء أهل التوحي ـ ـ ـد
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قال اه تعاى :
جزاء أهل التوحيد

 واجبات أهل التوحيد:

رف اه  أهل التوحيد بأعال  ،وزينهم بصفات  ،وفرض عليهم واجبات  ،وأكرمهم
َ
بكرامات ي الدنيا واآخرة .
ومن أعظم واجبات أهل التوحيد ما يي :

 -٢اإيان باه  ،ومائكته  ،وكتبه  ،ورسله  ،واليوم اآخر  ،والقدر خره وره .
 -٢قال اه تعاى :
[النساء.]٢٠6/

-٠٠
بنفصلت/
 -١وعن عمر [
٠١أن].النبي ﷺ قال جريل ﷺ حن سأله عن اإيان  « :أن تؤمن
اخطاب
ره »  ،قال صدقت  ،قال
باه ومائكته وكتبه ورسله واليوم اآخر وتؤمن بالقدر خره و ِ

فأخرنى عن اإحسان؟ قال « أن تعبد اه كأنَك تراه فإن م تكن تراه فإنَه يراك » متفق عليه (.)٢

 -١إخاص العبادة ه وحده ا ريك له .
 -٢قال اه تعاى :

[البقرة.]١٢/

 -١وقال اه تعاى :

[البينة.]5/

 -٠طاعة اه ورسوله ي كل يء  ،وطاعة وي اأمر ي غر معصية اه.
 -٢قال اه تعاى :
[النساء.]59/
( )٢متفق عليه  ,أخرجه البخاري رقم ( ،)5٠ومسلم برقم ( ، )8واللفظ له.

٢٤9٠

السمع
 -١وعن ابن عمر ري اه عنها عن النبي ﷺ أنه قال  « :عى امرء امسلم َ
ب وكره إاَ أن يؤمر بمعصية فإن أمربمعصية فاسمع واطاعة »متفق عليه (.)١
وال َطاعة فيا أح َ
 -٤تعلم العلم الرعي وتعليمه.
 -٢قال اه تعاى :
 -١وقال اه تعاى :

[حمد.]٢9/

[آل عمران.]٠9/

 -5الدعوة إى اه  ،واأمر بامعروف  ،والنهي عن امنكر .
 -٢قال اه تعاى :
 -١وقال اه تعاى :
 -٠وقال اه تعاى :

[آل عمران.]٢٠٤/

[إبراهيم.]5١/

 -6اجهاد ي سبيل اه مع اإمام أو نائبه  ،إذا دعت احاجة إليه .
 -٢قال اه تعاى :

 -١وقال اه تعاى:
 -٠وقال اه تعاى:

[البقرة.]٢9٠/
[التوبة.]٠6/

[اأنفال.]٤٠-٠9/

 -٠امحافظة عى ا جتاع النفوس والقلوب ي أمور الدين كلها.
( )١متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ،)٠٢٤٤ومسلم برقم ( ، )٢8٠9واللفظ له .
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[النحل.]٢١5/

 -٢قال اه تعاى :

[آل عمران.]٢٠٤-٢٠٠/

 -١وقال اه تعاى :

 -٠وقال اه تعاى :

[آل عمران. ]٢٢٠/

[اأنبياء.]9١/

 -8ااستقامة عى الدين ظاهر ًا وباطن ًا .
 -٢قال اه تعاى :

[فصلت.]٠-6/

 -١وقال اه تعاى :

[هود.]٢٢٠-٢٢١/

 -٠وقال اه تعاى :

[آل عمران.]٢٠١/

 -9حسن اخلق مع ميع اخلق.
 -٢قال اه تعاى :

[اأعراف.]٢99/

 -١وقال اه تعاى :

[آل عمران.]٢59/

 -٠وقال اه تعاى :

[القصص.]٠٠/
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 -٢٠ااستغفار والتوبة من اخطأ و التقصر ي كل عمل ي كل وقت .
 -٢قال اه تعاى :

[النر.]٠-٢/

 -١وقال اه تعاى :

[النور.]٠٢/

 -٠وعن أي هريرة ري اه عنه قال  :سمعت رسول اه ﷺ يقول  « :واه إ ِي أستغفر اه
وأتوب إليه ي اليوم أكثر من سبعن م َر ًة » أخرجه البخاري (.)٢

وقد مع اه  هذه الواجبات كلها أصوها وفروعها ي سورة واحدة من كتابه الكريم بقوله:
[العر.]٠-٢/

واعلم أنه ا حصل النجاة والفاح إا بامتثال ميع أوامر اه ورسوله حسب ااستطاعة ،
واجتناب ميع ما هى اه ورسوله عنه .
 -٢قال اه تعاى :
 -١وقال اه تعاى :

[البقرة.]١٠8/

[احر.]٠/

 -٠وقال اه تعاى :

[البقرة.]85/

فاستقم رمك اه كا أمرك اه .
بتوحيد كامل  ..وإيان كامل  ..وطاعة كاملة  ..وأخاق كاملة  ..واستقامة كاملة.

وقد أكمل اه لنا الدين  ..وأتم علينا النعمة  ..فلنكمل له الطاعة وااستقامة ؛ لنعيش ي الدنيا ي
أمن كامل  ..ونخلد ي اجنة ي نعيم كامل :

( )٢أخرجه البخاري برقم ( .) 6٠٠٠

٢5٠٠

[فصلت.]٠١-٠٠/

جزاء أهل التوحيد

جزاء أهل التوحيد السعادة ي الدنيا واآخرة  ،ورضوان الرب  ،والفوز باجنة ،والنجاة

من النار .

وجازي املك احق  أهل التوحيد واإيان والعمل الصالح بأعظم الكرامات ي الدنيا

واآخرة  ،وأعدَ هم ي اآخرة من النعيم امقيم،واملك الكبر،ما م تره عن،وم تسمعه

أذن،وم خطر عى قلب بر:
[السجدة .]٢٠ /

ومن أعظم كرامات أهل التوحيد ي الدنيا واآخرة ما يي :

اأوى  :احياة الطيبة ي الدنيا واآخرة .
قال اه تعاى :

[ النحل . ] 9٠ /

الثانية  :دخول اجنة .
قال اه تعاى :

[ احج . ] ٢٤ /

الثالثة  :اخلود ي نعيم اجنة .

قال اه تعاى :

الرابعة  :رضوان الرب .

[البقرة . ] ١5/

٢5٠٢

قال اه تعاى :

[ التوبة . ] ٠١ /

اخامسة  :رؤية الرب  ي اجنة .

[ القيامة . ] ١٠ – ١١ /

قال اه تعاى :

السادسة  :القرب من الرب . 

[القمر. ]55-5٤/

قال اه تعاى:

السابعة  :ساع كام الرب . 
قال اه تعاى :

[ يس . ] 58 – 55 /

الثامنة  :النجاة من النار .
قال اه تعاى :

[ مريم . ] ٠١ – ٠٢ /
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جزاء أهل الرك
جزاء أهل الرك العذاب ي الدنيا واآخرة  ،وسخط الرب  ،واخلود ي النار  ،واحرمان

من اجنة .

وجازي اجبار  أهل الكفر والرك وامعاي بأعظم العقوبات ي الدنيا واآخرة كا قال

سبحانه :

ومن أعظم عقوبات أهل الرك ي الدنيا واآخرة ما يي :

[الرعد. ] ٠٤/

اأوى  :العذاب والشقاء ي الدنيا واآخرة .
قال اه تعاى :

[ طه . ] ٢١6 – ٢١٤ /

الثانية  :دخول النار .
قال اه تعاى :

[الزمر.]٠١–٠٢/

الثالثة  :اخلود ي عذاب السعر .

قال اه تعاى :

[ اأحزاب . ] 66 – 6٤ /

الرابعة  :سخط اجبار عى أهل النار .
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قال اه تعاى :
اخامسة  :احرمان من رؤية الرب . 

قال اه تعاى :

[ التوبة . ] 68 /

[ امطففن . ] ٢٠ – ٢5 /

السادسة  :احرمان من اجنة .

قال اه تعاى :

[امائدة.]٠١/

السابعة  :الصغار والذلة .

قال اه تعاى :
[اأنعام.]٢١٤/

اللهم إنا نسألك اجنة وما قرب إليها من قول أو عمل  ،ونعوذ بك من النار وما قرب إليها

من قول أو عمل :

[آل عمران.]٢9٤-٢9١/

٢5٠٤

دار القرار
الدنيا دار اإيان والعمل  ،واآخرة دار الثواب والعقاب .
واإنسان ابد أن ينتقل من دار الدنيا إى الدار اآخرة  ،ثم يـخ َلد حسب العمل ي دار القرار  ،ي

اجنة أو النار كا قال سبحانه :

[ الروم . ] ٢6 – ٢٤ /

وإذا حكم اه بن العباد يوم القيامة حسب إياهم وأعاهم  ،يساق أهل التوحيد واإيان
إى اجنة وفد ًا مكرمن،ويساق أهل الكفر والرك إى النار أذاء مهانن كا قال سبحانه :
[ احج . ] 5٠ – 56 /

ا وعم ً
فأهل التوحيد ي الفوز العظيم  ،وأهل الرك ي اخران امبن  ،فهل يستويان مث ً
ا

وجزا ًء:

[احر. ]١٠/

فللمؤمنن يوم القيامة دار تليق بإياهم وأعاهم وأخاقهم  ،وللكافرين دار تليق بكفرهم

وأعاهم وأخاقهم :

واخلق كلهم راجعون إى رهم  ،وحاسبون عى أعاهم :
[الزلزلة.]8–6/
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[السجدة.] ١٠–٢8/

وإذا كانت معرفة اه بأسائه وصفاته وأفعاله أعظم أركان اإيان  ،وأكر أبواب التوحيد  ،فإن

معرفة أحوال اليوم اآخر  ،وما فيه من البعث واحساب ،والراط واميزان  ،واجنة والنار ،
أعظم أركان اإيان بعد اإيان باه : 

[ الشورى . ] 8-٠/

فاإيان باه واليوم اآخر أعظم أركان اإيان  ،وعليها مع بقية أركان اإيان مدار استقامة

اإنسان وفاحه وسعادته ي الدنيا واآخرة :

[ النساء . ] 8٠ /

وإذا كنا بفضل اه قد عرفنا اه بأعظم أسائه وصفاته وأفعاله  ،وعرفنا دينه ورعه  ،فيجب أن

نعرف الدار التي سوف نصر إليها  ،ونعرف اليوم اآخر  ،وما فيه من البعث واحساب  ،واجنة

والنار ،والثواب والعقاب؛ ليزيد إياننا ،ويكمل توحيدنا  ،ونسارع إى مرضاة ربنا  ،بحسن عبادته ،
ونبتعد عن الرك وامعاي التي توجب سخطه وعقوبته :
[النبأ .]١١-٢٠/

هذا أحببنا الكشف بالتفصيل عن مكان الثواب والعقاب ي اجنة والنار ؛ ليعلم اإنسان ما أعده اه
أهل التوحيد  ،وما أعده اه أهل الرك  ،ويزداد امؤمن إيان ًا ويقين ًا  ،ويزداد عل ً
ا وعم ً
ا وتقوى ،
ويزداد عطاء وبذاً  ،ويزداد صر ًا ومد ًا وشكر ًا  ،ويزداد تعظي ً
ا لربه  ،ويزداد حب ًا وذاً مواه العزيز

الكريم سبحانه :

[البقرة.]١5/

وإليك ذلك كله جموع ًا مير ًا ي ضوء القرآن والسنة .

فأصدق احديث وأحسنه وأكمله عن اجنة دار الثواب  ،وعن النار دار العقاب  ،نأخذه من كتاب
الرب الذي خلقها  ،وخلق ما فيها من النعيم والعذاب  ،والقصور والسجون :

[اأنعام.]٢٠١/
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ونأخذه من سنة من دخل اجنة  ،ووطئت أقدامه أرضها  ،فأحسن وصفها  ،ومن رأى النار

وما فيها من اأهوال وألوان العذاب وأصناف امعذبن  ،نبينا حمد ﷺ .

وليس للعبد بعد هذه امعارف إا صدق اإيان  ،وإخاص التوحيد  ،وكال التسليم ،

واانقياد والطاعة :

نسأل اه  أن جعلنا وإياكم وامسلمن منهم :

[البقرة.]١86-١85/

[ النساء . ] ٠٠ – 69 /

السن ـ َي ـة ،وبلغ له النصاب  ،واجتمعت له
وإذا اكتملت للعبد هذه امعارف اإهية فقد ملك الدرر َ

احكمة وفصل اخطاب  ،وجنى أحسن اأرباح من أعظم اأسواق :
[ اجمعة . ] ٤ /

أسأل اه  أن يفتح لنا ولكم وللمؤمنن أبواب اجنة  ،وأن ينجينا ميع ًا من النار  ،إنه

رؤوف رحيم .
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صفة اجـنـ ــة


 سيكون احديث عن اجنة إن شاء اه تعاى من كتاب من خلقها ،وخلق نعيمها ،وخلق
اجنة :هي دار السام التي أعدها اه للمؤمنن وامؤمنات ي اآخرة.

أهلها وهو اه سبحانه ،ومن أخبار من دخلها ووطئت أقدامه أرضها ،وهو حمد ﷺ كا

ورد ي القرآن الكريم ،والسنة الصحيحة.

 أشهر أساء اجنة:

اجنة واحدة ي الذات ،متعددة الصفات ،ومن أشهر أسائها:

 -٢اجنة :قال اه تعاى( :

) [النساء.]٢٠/

 -١جنات الفردوس :قال اه تعاى( :
) [الكهف.]٢٠٠/

 -٠جنة عدن :قال اه تعاى( :
) [ص.]5٠-٤9/

 -٤جنة اخلد :قال اه تعاى( :
) [الفرقان.]٢5/

)

 -5جنات النعيم :قال اه تعاى( :

[لقان.]8/

 -6جنة امأوى :قال اه تعاى( :
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) [السجدة.]٢9/

)

 -٠دار السام :قال اه تعاى( :

[اأنعام.]٢١٠/

 مكان اجنة:

) [الذاريات.]١١/

 -٢قال اه تعاى( :

 -١وقال اه تعاى( :

[النجم.]٢5-٢٠/

)

الصاة ،وصام
 -٠وعن أي هريرة ري اه عنه عن النَب ِي ﷺ قال« :من آمن با ٬ورسولـه ،وأقام َ
رمضان ،كان ح ّق ًا عى ا ٬أن يدخلـه اجنَة ،هاجر ي سبيل ا ،٬أو جلس ي أرضه ا َلتي ولد

فيها» .قالوا :يا رسول ا ،٬أفا نن ِبئ النَاس بذلك؟ قالَ « :
إن ي اجنَة مائة درجة ،أعدَ ها اه

الساء واأرض ،فإذا سألتـم اه فسلوه
للـمـجاهدين ي سبيلـه ،كل درجتن ما بينـهـا كا بن َ
الرحـمن ،ومنـه تف َجر أنـهار اجنَة».
الفردوس ،فإنَه أوسط اجنَة ،وأعى اجنَة ،وفوقه عرش َ

أخرجه البخاري(.)٢

 -٤وعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه ﷺ قالَ « :
إن امؤمن إذا حره اموت حرتـه

الساء ،فيقولون
الرحـمة ،فإذا قبضت نفسه جعلت ي حريرة بيضاء فينطلق بـها إى باب َ
مائكة َ
ما وجدنا ريـح ًا أطيب من هذه »..أخرجه احاكم وابن حبان(.)١

 أساء أبواب اجنة:

عن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه ﷺ قال« :من أنفق زوجن ي سبيل ا ٬نودي من

الصاة ،ومن كان من
لصاة دعي من باب َ
أبواب اجنَة .يا عبد ا ٬هذا خر ،فمن كان من أهل ا َ
الر َيان ،ومن كان من
أهل اجهاد دعي من باب اجهاد ،ومن كان من أهل ِ
الصيام دعي من باب َ

الصدقة».
الصدقة دعي من باب َ
أهل َ

فقال أبو بكر ري اه عنه :بأي أنت وأمي يا رسول اه ،ما عى من دعي من تلك اأبواب من
( )٢أخرجه البخاري برقم (.)٠٤١٠

( )١صحيح  /أخرجه احاكم برقم ( ،)٢٠٠٤وأخرجه ابن حبان برقم (.)٠٠٢٠
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رورة ،فهل يدعى أحد من تلك اأبواب كلها؟ قال« :نعم؛ وأرجو أن تـكون منـهـم» متفق عليه(.)٢

 سعة أبواب اجنة:

 -٢عن عتبة بن غزوان ري اه عنه قال :ذكر لنا أ َن ما بن مراعن من مصاريع اجنَة مسرة
الزحام.أخرجه مسلم(.)١
أربـعن سن ًة ،وليأت َ
ن عليـها يوم وهو كظيظ من ِ
 -١وعن أي هريرة ري اه عنه قال :أي رسول اه ﷺ يوم ًا بلحم -...وي آخره قال:-
«وا َلذي نفس مـح َـمد بيده إ َن ما بن امراعن من مصاريع اجنَة لكا بن مكَة وهجر أو كا بن
مكَة وبرى» متفق عليه(.)٠

 عدد أبواب اجنة:
 -٢قال اه تعاى( :

) [الزمر.]٠٠/

 -١وعن سهل بن سعد ري اه عنه عن النبي ﷺ قال« :ي اجنَة ثانية أبواب ،فيـها باب
الصائمون» متفق عليه(.)٤
الر َيان ا يدخلـه َإا َ
يس َمى َ

 أبواب اجنة مفتحة أهلها:

قال اه تعاى(:

 اأوقات التي تفتح فيها أبواب اجنة ي الدنيا:

)[ص.]5٠-٤9/

 -٢عن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه ﷺ قال« :تفتـح أبواب اجنَة يوم اإثنن ،ويوم
اخـميس فيـغفر لك ِل عبد ا يرك با ٬شيئ ًا إا رج ً
ا كانت بينـه وبن أخيه شحناء ،فيـقال أنظروا هذين

حتَى يصطلـحا  -ثاث ًا » -أخرجه مسلم(.)5

 -١وعن أي هريرة ري اه عنه قال :قال رسول اه ﷺ« :إذا دخـل رمضان فتِحت أبواب

( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)٢89٠واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٢٠١٠
( )١أخرجه مسلم برقم (.)١96٠

( )٠متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)٤٠٢١ومسلم برقم ( ،)٢9٤واللفظ له.

( )٤متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)٠١5٠واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٢٢5١
( )5أخرجه مسلم برقم (.)١565
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اجنَة ،وغ ِلقت أبواب جهنَم ،وسلسلت َ
الشياطن» متفق عليه(.)٢

 -٠وعن عمر بن اخطاب ري اه عنه قال :قال رسول اه ﷺ« :ما منكم من أحد يتو َضأ فيبلغ
(أو فيسبـغ) الوضوء ،ث َم يـقول أشهد أن ا إلـه َإا اه وأ َن مـح َـمد ًا عبد ا ٬ورسولـه إا فتـحت لـه
أبواب اجنَة الثَانية يدخل من أ ِها شاء» أخرجه مسلم(.)١

 أول من يدخل اجنة:

عن أنس ري اه عنه قال :قال رسول اه ﷺ« :آي باب اجنَة يوم القيامة فأستفتـح،

فيـقول اخازن:من أنت؟،فأقول:مـح َـمد،فيـقول:بك أمرت اأفتـح أحدقبلك».أخرجه مسلم(.)٠

 أول أمة تدخل اجنة:

اأولون يوم القيامة،
عن أي هريرة ري اه عنه قال :قال رسول اه ﷺ« :نحن اآخرون َ

ونحن أ َول من يدخل اجنَة» .متفق عليه(.)٤

 أول زمرة يدخلون اجنة:

 -٢عن أي هريرة ري اه عنه قال :قال رسول اه ﷺّ « :
إن أ َول زمرة يدخلون اجنَة عى
الساء إضاءةً ،ا يبولون ،وا
صورة القمر ليلة البدر ،ث َم ا َلذين يلونـهـم عى أشدِ كوكب د ِري ي َ

يتغ َوطون ،وا يتفلون ،وا يـمتـخطون ،أمشاطهـم َ
الذهب ،ورشحهـم امسك ،ومـجامرهـم األ َوة،
الساء»
وأزواجهـم احور العن ،عى خلق رجل واحد ،عى صورة أبيـهـم آدم ستون ذراع ًا ي َ
متفق عليه(.)5

 -١وعن سهل بن سعد ري اه عنه أن رسول اه ﷺ قال« :ليدخل َن اجنَة من أ َمتي سبعون ألف ًا
أو سبعائة ألف متـاسكون آخذ بـعضهـم بـعض ًا ،ا يدخل أ َولـهـم حتَى يدخل آخرهـم ،وجوههـم

عى صورة القمر ليلة البدر» متفق عليه(.)6

( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)٠١٠٠واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٢٠٠9
( )١أخرجه مسلم برقم (.)١٠٤

( )٠أخرجه مسلم برقم (.)٢9٠

( )٤متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)8٠6ومسلم برقم ( ،)855واللفظ له.

( )5متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)٠٠١٠واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١8٠٤
( )6متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)65٤٠ومسلم برقم ( ،)١٢9واللفظ له.

٢5٢٢

 -٠وعن عبداه بن عمرو ري اه عنها قال :سمعت رسول اه ﷺ يقولَ « :
إن فقراء
امهاجرين يسبقون اأغنياء يوم القيامة إى اجنَة بأربـعن خريف ًا» أخرجه مسلم(.)٢

 سن أهل اجنة:

عن معاذ بن جبل ري اه عنه أن النبي ﷺ قال« :يدخل أهل اجنَة اجنَة جرد ًا مرد ًا مك َحلن
أبناء ثاثن ،أو ثاث وثاثن سن ًة» أخرجه أمد والرمذي(.)١

 صفة وجوه أهل اجنة:
 -٢قال اه تعاى( :

) [امطففن.]١٤-١١/

) [القيامة.]١٠-١١/

 -١وقال اه تعاى( :

) [الغاشية.]٢٠-8/

 -٠وقال اه تعاى( :

) [عبس.]٠9-٠8/

 -٤وقال اه تعاى( :

 -5وق ـ ـال اه تع ـال ـى ( :
[آل عمران.]٢٠٠/

)]اإنسان .[٢٢/

 -6وقال اه تعاى(:

)

 -٠وعن أي هريرة ري اه عنه عن النبي ﷺ« :أ َول زمرة تدخل اجنَة عى صورة القمر ليلة
الساء إضاء ًة قلوبـهـم عى قلب رجل
البدر ،وا َلذين عى آثارهـم كأحسن كوكب د ِري ي َ

واحد ،ا تـباغض بينـهـم وا تـحاسد» متفق عليه(.)٠

 صفة استقبال أهل اجنة:

( )٢أخرجه مسلم برقم (.)١9٠9

( )١حسن  /أخرجه أمد برقم ( ،)٠9١٠وأخرجه الرمذي برقم ( ،)١5٤5وهذا لفظه.
( )٠متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)٠١5٤واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١8٠٤
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 -٢قال اه تعاى( :

) [الزمر.]٠٠/

 -١وقال اه تعاى( :

[الرعد.]١٤-١٠/

 -٠وقال اه تعاى ( :

)

) [اأنبياء.]٢٠٠/

 م ْن يدخل اجنة بغر حساب وا عذاب:

ي اأمـم ،فأجد النَب َي يـمر
 -٢عن ابن عباس ري اه عنها قال :قال النبي ﷺ« :عرضت ع َ

معه اأ َمة ،والنَبي يـمر معه النَفر ،والنَبي يـمر معه العرة ،والنَبي يـمر معه اخـمسة ،والنَبي يـمر

وحده ،فنظرت فإذا سواد كثر ،قلت :يا جريل ،هؤاء أ َمتي؟ قال :ا ،ولكن انظر إى اأفق،
فنظرت فإذا سواد كثر .قال :هؤاء أ َمتك ،وهؤاء سبعون ألف ًا قدَ امهـم ا حساب عليـهـم وا

عذاب .قلت :ولـم؟ قال :كانوا ا يكتوون ،وا يسرقون ،وا يتط َرون ،وعى ر ِهـم
يتوكَلون» متفق عليه(.)٢

 -١وعن أي أمامة ري اه عنه قال :سمعت رسول اه ﷺ يقول« :وعدي ر ِي سبـحانـه أن
يدخل اجنَة من أ َمتي سبعـن ألف ًا ا حساب عليـهـم ،وا عـذاب ،مع ك ِل ألف سبعـون ألف ًا ،وثاث
ي ع َز وج َل» أخرجه الرمذي وابن ماجه(.)١
حثيات من حثيات ر ِ

 صفة أرض اجنة وبنائها:

 -٢عن أنس ري اه عنه أن النبي ﷺ ما عرج به إى الساء قال ...« :ث َم انطلق حتَى أتى
السدرة امنتـهى ،فغشيـها ألوان ا أدري ما هي ،ث َم أدخلت اجنَة ،فإذا فيـها جنابذ اللؤلؤ،
ي ِ

وإذا ترابـها امسك» .متفق عليه(.)٠

 -١وعن أي هريرة ري اه عنه قال :قلنا يا رسول اه ...اجنة ما بناؤها؟ قال« :لبنة من
( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)65٤٢واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١١٠

( )١صحيح  /أخرجه الرمذي برقم ( ،)١٤٠٠وأخرجه ابن ماجه برقم ( ،)٤١86وهذا لفظه.
( )٠متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)٠٠٤١واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٢6٠

٢5٢٠

ف َضة ،ولبنة من ذهب ،وماطها امسك اأذفر ،وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت ،وتربتـها
الزعفران ،من دخلـها ينعم وا يبأس ،ويـخ َلد وا يـموت ،ا تبى ثيابـهـم وا يفنى شبابـهـم»
َ

أخرجه الرمذي والدارمي(.)٢

 -٠وعن أي سعيد ري اه عنه أن ابن صياد سأل النبي ﷺ عن تربة اجنة؟ فقال« :درمكة

بيضاء ،مسك خالص» أخرجه مسلم(.)١

 صفة خيام أهل اجنة:
 -٢قال اه تعاى( :

) [الرمن.]٠١/

 -١وعن عبداه بن قيس ري اه عنه أن النبي ﷺ قالَ « :
إن للـمؤمن ي اجنَة لـخيـم ًة من

لؤلؤة واحدة مـج َوفة ،طولـها ستون مياً ،للـمؤمن فيها أهلون ،يطوف عليـهـم امؤمن ،فا
يرى بـعضهـم بـعض ًا» متفق عليه(.)٠

 سوق اجنة:

عن أنس بن مالك ري اه عنه أن رسول اه ﷺ قالَ « :
إن ي اجنَة لسوق ًا يأتونـها ك َل
جـمعة ،فتـهب ريح َ
الشال ،فتـحثو ي وجوههـم وثيابـهـم فيزدادون حسن ًا وجـااً،

فرجعون إى أهليهـم وقد ازدادوا حسن ًا وجـااً ،فيـقول لـهـم أهلوهـم :وا ٬لقد ازددتـم
بـعدنا حسن ًا وجـااً ،فيـقولون :وأنتـم وا ٬لقد ازددتـم بـعدنا حسن ًا وجـااً» أخرجه مسلم(.)٤

 قصـور اجنـة:

خلق اه عز وجل داخل مساكن وقصور اجنة ما تشتهيه اأنفس وتلذ اأعن.

قال اه تعاى( :

)

[التوبة.]٠١/
( )٢صحيح  /أخرجه الرمذي برقم ( ،)١5١6وهذا لفظه ،وأخرجه الدارمي برقم (.)١٠٢٠
( )١أخرجه مسلم برقم (.)١9١8

( )٠متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)٤8٠9ومسلم برقم ( ،)١8٠8واللفظ له.
( )٤أخرجه مسلم برقم (.)١8٠٠

٢5٢٤

 تفاضل أهل اجنة ي القصور:

) [اإنسان.]١٠/
 -٢قال اه تعاى( :
 -١وعن أي سعيد اخدري ري اه عنه أن رسول اه ﷺ قالَ « :
إن أهل اجنَة ليراءون

أهل الغرف من فوقهـم ،كا تراءون الكوكب الد ِر َي الغابر من اأفق من امرق أو
امغرب لتفاضل ما بينـهـم» ،قالوا يا رسول اه :تلك منازل اأنبياء ا يبلغها غرهم قال:
«بى ،وا َلذي نفي بيده ،رجال آمنوا با ٬وصدَ قوا امرسلن» .متفق عليه(.)٢

 صفة غرف أهل اجنة:
 -٢قال اه تعاى( :

 -١وقال اه تعاى( :

) [العنكبوت.]58/
) [الزمر.]١٠/

 -٠وعن عي ري اه عنه أن رسول اه ﷺ قالَ « :
إن ي اجنَة غرف ًا ترى ظهورها من

بطونـها ،وبطونـها من ظهورها» فقام أعراي فقال :لـمن هي يا رسول ا٬؟ قال« :لـمن أطاب
الصيام ،وصى  ٬بال َليل والنَاس نيام» .أخرجه أمد والرمذي(.)١
الكام ،وأطعم ال َطعام ،وأدام ِ

 صفة ُفرش أهل اجنة:
 -٢قال اه تعاى( :

 -١وقال اه تعاى( :

 صفة البسط والنارق:

) [الرمن.]5٤/

) [الواقعة.]٠٤/

) [الغاشية.]٢6-٢5/

 -٢قـال اه تعاى( :

) [الرمن.]٠6/

 -١وقال اه تعاى( :

«النارق» الوسائد« ،الزراي» البسط.
( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)٠١56ومسلم برقم ( ،)١8٠٢واللفظ له.
( )١حسن  /أخرجه أمد برقم ( ،)٢٠٠8وأخرجه الرمذي برقم (.)٢98٤

٢5٢5

 أرائك اجنة:

وهي اأرة عليها الكلل ،أو الكراي ذات الوسائد.

 -٢قال اه تعاى( :

 -١وقال اه تعاى( :

) [امطففن.]١٠-١١/

)[اإنسان.]٢٠/

 -٠وقال اه تعاى( :

) [يس.]56-55/

 صفة ُُر أهل اجنة:

) [احجر.]٤٠/

 -٢قال اه تعاى( :

) [الطور.]١٠ /

 -١وقال اه تعاى( :

 -٠وقالاهتعاى(:

) [الغاشية.]٢٠/

 -٤وقال اه تعاى( :

 صفة أواي أهل اجنة:
 -٢قال اه تعاى(:

 -١وقال اه تعاى( :

 -٠وقال اه تعاى( :

) [الواقعة.]٢6-٢5/

)[الواقعة.]٢8-٢٠/

) [الزخرف.]٠٢/

[اإنسان.]٢6-٢5/

)

 -٤وعن عبداه بن قيس ري اه عنه أن رسول اه ﷺ قال« :جنَتان من ف َضة آنيتـهـا وما
فيهـا ،وجنَتان من ذهب آنيتـهـا وما فيـهـا ،وما بن القوم وبن أن ينظروا إى ر ِهـم إا رداء

الكرياء عى وجهه ي جنَة عدن» متفق عليه(.)٢

 صفة حي أهل اجنة ولباسهم:
 -٢قال اه تعاى( :

( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)٠٤٤٤ومسلم برقم (.)٢8٠

٢5٢6

 -١وقال اه تعاى( :

 -٠وقال اه تعاى( :
) [اإنسان.]١٢/

) [احج.]١٠/
) [الكهف.]٠٢/

 أول من ُيكسى ي اجنة:

عن ابن عباس ري اه عنها عن النبي ﷺ قالَ ...« :
وإن أ َول اخائق يكسى يوم القيامة

إبراهيـم اخليل» .أخرجه البخاري(.)٢

 صفة خدم أهل اجنة:

)[الواقعة.]٢8-٢٠/

 -٢قال اه تعاى(:

)[اإنسان.]٢9/

 -١وقال اه تعاى(:
 -٠وقال اه تعاى( :

) [الطور.]١٤/

 أول طعام يأكله أهل اجنة:

 -٢عن أنس بن مالك ري اه عنه أن عبداه بن سام ري اه عنه سأل النبي ﷺ ما أول

طعام يأكله أهل اجنة؟ فقال« :زيادة كبد حوت» أخرجه البخاري(.)١

 -١وعن ثوبان ري اه عنه قال :كنت قائ ً
ا عند رسول اه ﷺ فجاء حر من أحبار اليهود ...

 -وفيه  :-فقال اليهودي ..فمن أول الناس إجازة؟ قال« :فقراء امهاجرين» قال اليهودي :فا

حفتهم حن يدخلون اجنة؟ قال« :زيادة كبد النون» فقال فا غذاؤهم عى إثرها؟ قال« :ينحر لـهـم
ثور اجنَة ا َلذي كان يأكل من أطرافها» قال :فا راهم عليه قال« :من عن فيـها تس َمى سلسبي ً
ا»
أخرجه مسلم(.)٠

 صفة طعام أهل اجنة:

( )٢أخرجه البخاري برقم (.)65١6

( )١أخرجه البخاري برقم (.)٠٠١9
( )٠أخرجه مسلم برقم (.)٠٢5

٢5٢٠

 -٢قال اه تعاى( :

)

 -١وقال اه تعاى( :

[الرعد.]٠5/

 -٠وقال اه تعاى( :

[الزخرف.]٠٢-٠٠/

)

) [الواقعة.]١٢-١٠/
) [احاقة.]١٤/

 -٤وقال اه تعاى( :

 -5وعن أي سعيد اخدري ري اه عنه قال :قال النبي ﷺ« :تـكون اأرض يوم القيامة
السفر نزاً أهل اجنَة».
خبز ًة واحد ًة  ،يتـك َفؤها اج َبار بيده  ،كا يكفؤ أحدكم خبزتـه ي َ

 وفيه -فأتى رجل من اليهود ...فقال :أا أخرك بإدامهـم؟ قال :إدامهـم باام ونون ،قالوا:وما هذا؟ قال :ثور ونون يأكل من زائدة كبدهـا سبعون ألف ًا» متفق عليه(.)٢

 -6وعن جابر ري اه عنه قال :سمعت النبي ﷺ يقولَ « :
إن أهل اجنَة يأكلون فيـها،

ويربون ،وا يتفلون ،وا يبولون ،وا يتغ َوطون ،وا يـمتـخطون» قالوا :فا بال الطعام؟

قال « :جشاء ورشح كرشح امسك  ،يلـهـمون التَسبيـح والتَحـميد كا يلـهـمون النَفس».
أخرجه مسلم(.)١

 -٠وعن عتبة بن عبد السلمي ري اه عنه قال :كنت جالس ًا مع رسول اه ﷺ فجاء
أعراي فقال :يا رسول اه أسمعك تذكر شجرة ي اجنة ا أعلم ي الدنيا شجرة أكثر شوك ًا

منها -يعني الطلح ،-فقال رسول اه ﷺ« :ف َ
إن اه يـجعل مكان ك ِل شوكة مثل خصية
التَيس املبود -يعني امخِ -فيها سبعون لون ًا من ال َطعام ا يشبـه لونـه لون اآخر».
أخرجه الطراي ي الكبر وي مسند الشامين(.)٠

 صفة راب أهل اجنة:

) [اإنسان.]5/

 -٢قال اه تعاى( :

( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)65١٠واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١٠9١
( )١أخرجه مسلم برقم (.)١8٠5

( )٠صحيح  /أخــرجــه الطبــرانــي فــي الكبيــر ( )٢٠٠/٠وفـي مسن ــد الشــامـييـن ( ،)١8١/٢انـ ـظــر الصحيحة رقم (. )١٠٠٤
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) [اإنسان.]٢٠/

 -١وقال اه تعاى( :
 -٠وقال اه تعاى( :

) [امطففن.]١8-١5/

 -٤و عن ابن عمر ري اه عنها قال :قال رسول اه ﷺ« :الكوثر نـهر ي اجنَة ،حافتاه

من ذهب ،ومـجراه عى الد ِر والياقوت ،تربتـه أطيب من امسك ،وماؤه أحى من العسل،
وأبيض من ال َثلـج» أخرجه الرمذي وابن ماجه(.)٢

 صفة أشجار اجنة وثارها:

) [اإنسان.]٢٤/

 -٢قال اه تعاى( :

 -١وقال اه تعاى( :

 -٠وقال اه تعاى( :

 -٤وقال اه تعاى( :

 -5وقال اه تعاى( :

)[امرسات.]٤١-٤٢/

) [حمد.]٢5/

 -6وقال اه تعاى( :

) [ص.]5٢/

) [النبأ.]٠١-٠٢/

)(،

[الرمن.]68 ،5١/

 -٠وقال اه تعاى( :

)

) [الدخان.]55/

 -8وقال اه تعاى( :

ﮙ) [الواقعة.]٠٠-١٠/

 -9وقال اه تعاى( :
) [احاقة.]١٤-١١/

 -٢٠وعن مالك بن صعصعة ري اه عنها ي قصة امعراج – وفيه :-أن النبـي ﷺ قـال:

«ورفعـت ل ـي سدرة امنتـهى فإذا نبقها كأنَه قال هجر ،وورقها كـأ َنـه آذان الفيول ،ي أصلـها أربـعة
أنـهار :نـهران باطنان ،ونـهران ظاهران ،فسألت جريل ،فقال :أ َما الباطنان ففي اجنَة ،وأ َما ال َظاهران
( )٢صحيح  /أخرجه الرمذي برقم ( ،)٠٠6٢وهذا لفظه ،وأخرجه ابن ماجه برقم (.)٤٠٠٤
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النِيل والفرات» متفق عليه(.)٢

 -٢٢وعن أي سعيد ري اه عنه عن النبي ﷺ قالَ « :
الراكب
إن ي اجنَة لشجر ًة يسر َ

الريع مائة عام ما يـقطعها» متفق عليه(.)١
اجواد أو امض َمر َ

 -٢١وعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه ﷺ قال« :ما ي اجنَة شجرة َإا وساقها من ذهب».
أخرجه الرمذي(. )٠

 صفة أهار اجنة:
 -٢قال اه تعاى( :

) [الروج.]٢٢/

 -١وقال اه تعاى( :

)

[حمد.]٢5/

)

 -٠وقال اه تعاى( :

[القمر.]55-5٤/

 -٤وعن أنس بن مالك ري اه عنه عن النبي ﷺ قال« :بينا أنا أسر ي اجنَة إذا أنا بنـهر
حافتاه قباب الد ِر امـج َوف ،قلت ما هذا يا جريل؟ قال :هذا الكوثر ا َلذي أعطاك ربك ،فإذا طيبـه،

أو طينـه مسك أذفر» أخرجه البخاري(. )٤

 -5وعن أي هريرة ري اه عنه قال :قال رسول اه ﷺ«:سيـحان وجيـحان ،والفرات
والنِيل ،كل من أنـهار اجنّة» .أخرجه مسلم(. )5

 صفة عيون اجنة:

( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)٠١٠٠واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٢6١

( )١متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)655٠واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١8١8
( )٠صحيح  /أخرجه الرمذي برقم (.)١5١5
( )٤أخرجه البخاري برقم (.)658٢
( )5أخرجه مسلم برقم (.)١8٠9
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 -٢قال اه تعاى( :

 -١وقال اه تعاى( :
 -٠وقال اه تعاى(:

) [احجر.]٤5/
) [اإنسان.]6-5/

 -٤وقال اه تعاى(:

 -5وقال اه تعاى ( :

)[امطففن.]١8-١٠/

) [الرمن.]66 ،5٠/

)(،

)

[اإنسان.]٢8-٢٠/

 صفة نساء أهل اجنة:
 -٢قال اه تعاى( :

 -١وقال اه تعاى( :
 -٠وقال اه تعاى(:

) [آل عمران.]٢5 /
) [الواقعة.]٤٠-٠5/

 -٤وقال اه تعاى( :

ﭽ)

[الواقعة.]١٤-١١/

 -5وقال اه تعاى( :
 -6وقال اه تعاى( :

)[الصافات.]٤9-٤8/

) [الرمن.]58-56/

) [الرمن.]٠١-٠٠/

 -٠وعن أنس بن مالك ري اه عنه عن النبي ﷺ قال« :لروحة ي سبيل ا ٬أو غدوة خر
من الدنيا وما فيها ،ولقاب قوس أحدكم من اجنَة ،أو موضع قيـد -يـعني سوطه -خر من
الدنيا وما فيها ،ولو أ َن امرأ ًة من أهل اجنَة ا َطلعت إى أهل اأرض أضاءت ما بينـهـا،

٢5١٢

ومأتـه رح ًا ،ولنصيفها عى رأسها خر من الدنيا وما فيها» .متفق عليه(.)٢

 -8وعن أي هريرة ري اه عنه عن رسول اه ﷺ قالَ « :
إن أ َول زمرة تدخل اجنَة عى
الساء ،لك ِل امرئ منـهـم
صورة القمر ليلة البدر ،وا َلتي تليها عى أضوء كوكب د ِري ي َ

زوجتان اثنتان ،يرى مـخ سوقهـا من وراء ال َلحـم ،وما ي اجنَة أعزب» .متفق عليه(.)١

 عطور وروائح اجنة:

وذلك ختلف باختاف اأشخاص ،وتفاوت منازهم ودرجاهم.

 -٢عن أي هريرة ري اه عنه قال :قال رسول اه ﷺ َ «:
إن َأول زمرة يدخلون اجنَة عى
الساء إضاءةً ،ا يبولون وا
صورة القمر ليلة البدر ،ث َم ا َلذين يلونـهـم عى أشدِ كوكب د ِري ي َ

يتغ َوطون ،وا يتفلون وا يـمتـخطـون ،أمشاطهـم َ
الذهـب ،ورشحهـم امسـك ،ومـجامرهـم األ َـوة
-األنجوج ،عود ال ِطيب -وأزواجهـم احور العن ،عى خلق رجل واحد ،عى صورة أبيهـم

الساء» متفق عليه(. )٠
آدم ،ستون ذر ً
اعا ي َ

 -١وعن عبداه بن عمرو ري اه عنها أن النبي ﷺ قال« :من قتل معاهد ًا لـم يرح رائحة
اجنَة ،و َ
إن رحها يوجد من مسرة أربـعن عام ًا» أخرجه البخاري(. )٤
 -٠وي لفظ« :و َ
إن رحها ليوجد من مسرة سبـعن خريف ًا» أخرجه الرمذي وابن ماجه(. )5

 غناء أزواج أهل اجنة:

عن ابن عمر ري اه عنها أن النبي ﷺ قالَ « :
إن أزواج أهل اجنَة ليـغنِن أزواجه َن
بأحسن أصوات سمعها أحد ق ّطّ ،
إن م َـا يـغنِن بـه :نحن خر احسان ،أزواج قوم كرام،

ينظرن بق َرة أعيان.

( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)١٠96واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٢88٠

( )١متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)٠١٤6ومسلم برقم ( ،)١8٠٤واللفظ له.
( )٠متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )٠٠١٠واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١8٠٤

( )٤أخرجه البخاري برقم (.)٠٢66

( )5صحيح  /أخرجه الرمذي برقم ( ،)٢٤٠٠وأخرجه ابن ماجه برقم (.)١68٠

٢5١١

و َ
إن م َـا يـغنِن بـه :نحن اخالدات فا يـمتنـه ،نحن اآمنات فا يـخفنـه ،نحن امقيات فا

يظعنَه» أخرجه الطراي ي اأوسط(. )٢

 ماع أهل اجنة:

 -٢قال اه تعاى( :

) [يس.]56-55/

 -١وعن زيد بن أرقم ري اه عنه قـال :قـال رسـول اه ﷺ َ « :
الرجـل مـن أهـل اجنَة ليـعطى ق َوة
إن َ

مائـة رجل ي اأكل والشـ ـرب و َ
الشهـ ـوة واجـاع» ،فـقال رجل من اليهود :فإن الذي يأكل ويشـرب

تكـون لـه احاجـة ،فـقـال رسول اه ﷺ « :حاجة أحدهـم عرق يفيض من جلده ،فإذا بطنـه قد ضمر»
أخرجه الطراي والدارمي

()١

 -٠وعن أي هريرة ري اه عنه قال :قيل يا رسول اه :هل نصل إى نسائنا ي اجنة؟
فقالَ « :
الرجل ليصل ي اليوم إى مائة عذراء»أخرجه الطراي ي اأوسط وأبو نعيم ي صفة اجنة(.)٠
إن َ

 الولد ي اجنة:

عن أي سعيد اخدري ري اه عنه قال :قال رسول اه ﷺ« :امؤمن إذا اشتـهى الولد ي

اجنَة كان حـملـه ووضعه وسنه ي ساعة كا يشتـهي»

 دوام نعيم أهل اجنة:

أخرجه أمد والرمذي(. )٤

برى
إذا دخل أهل اجنة اجنة تلقتهم امائكة ،وبرهم با ي اجنة من النعيم واخلود
ً
م يسمعوا بمثلها قط.
 -٢قال اه تعاى( :

)

[الرعد.]٠5/

( )٢صحيح  /أخرجه الطراي ي امعجم اأوسط برقم ( ،)٤9٢٠انظر صحيح اجامع رقم (.)٢56٢

( )١صحيح  /أخرجه الطراي ي الكبر ( ،)٢٠8/5وأخرجه الدارمي برقم ( ،)١٠١٢انظر صحيح اجامع رقم (.)٢6١٠

( )٠صحيح  /أخرجه الطـراي ي اأوسـط بـرقم ( ،)5١6٠وأخرجـه أبـو نعـيم ي صـفة اجنـة بـرقم ( ،)٠٠٠انظـر الصـحيحة
رقم (.)٠6٠

( )٤صحيح /أخرجه أمد برقم ( ،)٢٢٠٠9وأخرجه الرمذي برقم (.)١56٠

٢5١٠

 -١وعن أي هريرة ري اه عنه عن النبي ﷺ قال« :ينادي منادَ :
إن لكم أن تصحوا فا
إن لكم أن تشبوا فا تـهرموا أبد ًا ،و َ
إن لكم أن تـحيوا فا تـموتوا أبد ًا ،و َ
تسقموا أبد ًا ،و ّ
إن
لكم أن تنعموا فا تبأسوا أبد ًا» فذلك قوله عزوجل( :
) أخرجه مسلم(. )٢

 -٠وعن جابر ري اه عنه قال :قيل يا رسول اه :هل ينام أهل اجنة؟ قال« :ا ،النَوم أخو اموت»

أخرجه البزار(. )١

 درجات اجنة:

)

 -٢قال اه تعاى( :

[اإراء.]١٢/

 -١وقال اه تعاى( :

 - ٠وقال اه تعاى( :

) [طه.]٠6-٠5/
) [الواقعة.]٢٤-٢٠/

الصاة،
 -٤وعن أي هريرة ري اه عنه قال :قال النبي ﷺ« :من آمن با ٬وبرسولـه ،وأقام َ
وصام رمضان ،كان حق ًا عى ا ٬أن يدخلـه اجنَة ،جاهد ي سبيل ا ،٬أو جلس ي أرضه ا َلتي

ولد فيها» فقالوا يا رسول اه :أفا نبر الناس؟.

قالَ « :
إن ي اجنَة مائة درجة أعدَ ها اه للـمـجاهدين ي سبيل ا ،٬ما بن الدَ رجتن كا بن
ال َساء واأرض فإذا سألتـم اه فاسألوه الفردوس فإنَه أوسط اجنَة ،وأعى اجنَة» ،أراه قال:

جر أنـهار اجنَة» أخرجه البخاري(. )٠
الرحـمن ،ومنـه تف َ
«وفوقه عرش َ

 رفع ذرية امؤمن ي درجته وإن كانوا دونه ي العمل:
قال اه تعاى( :

( )٢أخرجه مسلم برقم (.)١8٠٠

( )١صحيح  /أخرجه البزار -كشف اأستار -برقم ( ،)٠5٢٠انظر السلسلة الصحيحة رقم (.)٢٠8٠
( )٠أخرجه البخاري برقم (.)١٠9٠

٢5١٤

 صفة ظل اجنة:

) [الطور.]١٢/

 -٢قال اه تعاى( :

) [النساء.]5٠ /

 -١وقال اه تعاى( :
) [الواقعة.]٠٠-١٠/

 -٠وقال اه تعاى( :

) [اإنسان.]٢٤-٢٠/

 -٤وقال اه تعاى( :

 علو اجنة وسعتها:

) [الرعد.]٠5/

)

 -٢قال اه تعاى( :

[الغاشية.]٢٢-8/

 -١وقال اه تعاى( :

) [آل عمران.]٢٠٠/

 -٠وقال اه تعاى( :

)

[احديد.]١٢/

 أعى منزلة ي اجنة:

عن عبداه بن عمرو بن العاص ري اه عنها أنه سمع النبي ﷺ يقول« :إذا سمعتـم امؤ ِذن فقولوا مثل
ي صاةً ،ص َ
ي ،فإنَه من ص َ
إها
ى اه عليه بـها عر ًا ،ث َم سلوا اه ي الوسيلة ،ف َ
ىع َ
ما يـقول ،ث َم صلوا ع َ

منزلة ي اجنَة ا تنبـغي َإا لعبد من عباد ا ،٬وأرجو أن أكون أنا هو ،فمن سأل ي الوسيلة ح َلت لـه

٢5١5

َ
الشفاعة» أخرجه مسلم(.)٢

 أعى أهل اجنة منزلة ,وأدناهم منزلة:

عن امغرة بن شعبة ري اه عنه أن رسول اه ﷺ قال« :سأل موسى ر َبه :ما أدنى أهل اجنَة منزل ًة؟

قال :هو رجل يـجيء بـعد ما أدخل أهل اجنَة اجنَة فيـقال لـه :ادخل اجنَة ،فيـقول :أي ر ِب كيف وقد
نزل النَاس منازلـهـم وأخذوا أخذاتـهـم؟ فيـقال لـه :أترى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك

الدنيا؟ فيـقول :رضيت ر ِب ،فيـقول :لك ذلك ومثلـه ،ومثلـه ،ومثلـه ،ومثلـه ،فقال ي
اخامسة رضيت ر ِب ،فيـقول :هذا لك وعرة أمثالـه ،ولك ما اشتـهت نفسك ،ول َذت

عينك ،فيـقول :رضيت ر ِب.

قال :ر ِب فأعاهـم منزل ًة؟ قال :أولئك ا َلذين أردت ،غرست كرامتـهـم بيدي ،وختـمت عليها ،فلـم تر
عن ،ولـم تسمع أذن ،ولـم يـخطر عى قلب بر» قال :ومصداقه ي كتاب اه عز وجل( :
) أخرجه مسلم(. )١

وي لفظ ي بيان أدنى أهل اجنة« :ف َ
إن لك مثل الدنيا وعرة أمثالـها» متفق عليه(. )٠

 أعظم نعيم أهل اجنة:
 -٢قال اه تعاى( :

) [القيامة.]١٠-١١/

 -١وقال اه تعاى( :

)[التوبة.]٠١ /

 -٠وعن أي هريرة ري اه عنه أن ناس ًا قالوا لرسول اه ﷺ :يا رسول اه هل نرى ربنا يوم

القيامة؟ فقال رسول اه ﷺ « :هل تضارون ي رؤية القمر ليلة البدر؟» .قالوا :ا يا رسول اه،

قال« :هل تضارون ي َ
الشمس ليس دونـها سحاب؟» .قالوا :ا يا رسول اه ،قال« :فإنَكم

ترونـه كذلك» متفق عليه(. )٤
( )1أخرجه مسلم برقم (.)٠8٤
( )١أخرجه مسلم برقم (.)٢89

( )٠متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)65٠٢ومسلم برقم ( )٢86عن ابن مسعود ري اه عته.
( )٤متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)8٠6ومسلم برقم ( ،)٢8١واللفظ له.

٢5١6

 -٤وعن صهيب ري اه عنه عن النبي ﷺ قال« :إذا دخل أهل اجنَة اجنَة ،قال :يـقول
اه تـبارك وتعاى ،تريدون شيئ ًا أزيدكم؟ فيـقولون :ألـم تب ِيض وجوهنا؟ ألـم تدخلنا اجنَة،

ب إليـهـم من النَظر إى ر ِهـم
وتن ِجنا من النَار؟ قال :فيكشف احجاب ،فا أعطوا شيئ ًا أح َ
ع َز وج َل» أخرجه مسلم(. )٢



وصف نعيـم اجنـة

هذه صور من أوصاف اجنة ،وما فيها من النعيم امقيم ،جعلنا اه وإياكم وامسلمن من أهلها ،إنه

جواد كريم.

 -٢قال اه تعاى( :

) [الزخرف.]٠٠-69/

 -١وقال اه تعاى( :

)

[الدخان.]56-5٢/

 -٠وقـ ـ ـ ـ ـ ــال اه تعـ ـ ـ ـ ـ ــاى( :
( )٢أخرجه مسلم برقم (.)٢8٢

٢5١٠

) [اإنسان.]١١-٢١/

 -٤وقال اه تعاى( :

) [الواقعة.]١6-٢٠/

 -5وقال اه تعاى( :

)

[الواقعة.]٤٠-١٠/

 -6وعن أي هريرة ري اه عنه عن النبي ﷺ قال« :قال اه ع ّز وج َل :أعددت لعبادي
الصالـحن ما ا عن رأت ،وا أذن سمعت ،وا خطر عى قلب بر» .مصداق ذلك ي
َ
) .متفق عليه(.)٢

كتاب اه (

ِ ذك ُْر وكام أهل اجنة:
 -٢قال اه تعاى( :

 -١وقال اه تعاى( :

) [الزمر.]٠٤/
) [يونس.]٢٠/

( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)٠١٤٤ومسلم برقم ( ،)١8١٤واللفظ له.

٢5١8

)[الواقعة.]١6-١5/

 -٠وقال اه تعاى(:

 -٤وعن جابر ري اه عنه أن رسول اه ﷺ قال « :إ َن أهل اجنَة يأكلون فيها ويربون وا يتفلون

وا يبولون وا يتغ َوطون وا يمتخطون » قالوا :فا بال ال َطعام؟ قال  « :جشاء ورشح كرشح امسك

يلهمون التَسبيح والتَحميد كا تلهمون النَفس » أخرجه مسلم(.)٢

 سام الرب عى أهل اجنة:
 -٢قال اه تعاى( :

) [يس.]58/

 -١وقال اه تعاى( :

) [اأحزاب.]٤٤/

 لقـاء الرضـوان:

عن أي سعيد اخدري ري اه عنه أن النبي ﷺ قالَ « :
إن اه يـقول أهل اجنَة ،يا أهل اجنَة،

فيـقولون :ل َبيك ر َبنا وسعديك ،واخر ي يديك ،فيـقول :هل رضيتـم؟ فيـقولون :وما لنا ا نرى يا
ر ِب وقد أعطيتنا ما لـم تعط أحد ًا من خلقك فيـقول :أا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيـقولون :يا ر ِب

وأي يء أفضل من ذلك؟ فيـقول :أحل عليكم رضواي ،فا أسخط عليكم بـعده أبد ًا» .متفق عليه(.)١

اللهم ارض عنا وعن والدينا وأهليناوامسلمن أمعن،وأدخلنابرمتك ي جنات النعيم.

 مقدار أمة حمد ﷺ ي اجنة:

أكرم اه تعاى هذه اأمة بأن جعلها شطر أهل اجنة ،ثم تفضل عليهم بالزيادة إى الثلثن.

عن عبداه بن مسعود ري اه عنه قال :كنا مع النبي ﷺ ي ق َبة فقال« :أترضون أن تـكونوا ربـع أهل

اجنَة؟ » قلنا نعم قال« :أترضون أن تـكونوا ثلث أهل اجنَة؟ » قلنا نعم ،قال« :أترضون أن تـكونوا شطر
إي أرجو أن تـكونوا شطر أهل اجنَة ،وذلك أ َن اجنَة ا يدخلـها َإا نفس
أهل اجنَة؟ » قلنا :نعم ،قالِ « :
الشعرة البيضاء ي جلد ال َثور اأسود ،أو ك َ
الرك َإا ك َ
السوداء ي جلد
مسلـمة ،وما أنتـم ي أهل ِ
الشعرة َ
( )٢أخرجه مسلم برقم (.)١8٠5

( )١متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)65٤9ومسلم برقم ( ،)١8١9واللفظ له.

٢5١9

ال َثور اأحـمر» متفق عليه (. )٢

 صفوف أهل اجنة:

عن بريدة ري اه عنه قال :قال رسول اه ﷺ « :أهل اجنَة عرون ومائة صف ،ثانون منـها من

هذه اأ َمة ،وأربـعون من سائر اأمـم» أخرجه الرمذي وابن ماجه(.)١

 أهل اجنة:

 -٢قال اه تعاى( :

) [البقرة.]8١/

 -١وعن عياض بن مار ري اه عنه أن رسول اه ﷺ قال ..« :و َأ ْه ُل اجن َِة َثا َثةُ :ذو س ْل َط ٍ
ان
َ
ُ
َ
ُم ْق ِسط ُمت ََصدِ ق ُم َو َفقَ ،و َر ُجل َر ِح ْيـم َر ِق ُيق ال َق ْل ِ
ب لِك ُِل ِذي ُق ْر َبى َو ُم ْس ِلـ ٍمَ ،و َع ِفيف ُم َت َع ِفف ُذو
ِع َي ٍ
ال »..أخرجه مسلم(.)٠
 -٠وعن حارثة بن وهب ري اه عنه أنه سمع النبي ﷺ قال« :أا أخركم بأهل اجنَة؟»

قالوا :بى ،قال ﷺ« :كل ضعيف متض ِعف لو أقسم عى ا ٬أب َره .»...متفق عليه(.)٤

 أكثر أهل اجنة:

عن عمران بن حصن ري اه عنه عن النبي ﷺ قال« :ا َطلعت ي اجنَة فرأيت أكثر أهلـها

الفقراء ،وا َ
طلعت ي النَار فرأيت أكثر أهلـها النِساء» متفق عليه(.)5

 آخر من يدخل اجنة:

عن عبداه بن مسعود ري اه عنه قال :قال رسول اه ﷺ« :إ َن آخر أهل اجنَة دخواً اجنَة ،وآخر أهل

النَار خروج ًا من النَار :رجل يـخرج حبو ًا ،فيـقول لـه ربه :ادخل اجنَة ،فيـقول :ر ِب ،اجنَة مأى ،فيـقول لـه
( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)65١8واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١١٢

( )١صحيح  /أخرجه الرمذي برقم ( ،)١5٤6وهذا لفظه ،وأخرجه ابن ماجه برقم (.)٤١89
( )٠أخرجه مسلم برقم (.)١865

( )٤متفق عليه ،أخرجه البخاري ( ،)٤9٢8ومسلم برقم ( ،)١85٠واللفظ له.

( )5متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)٠١٤٢واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١٠٠٠
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ذلك ثاث م َرات ،فك َل ذلك يـعيد عليه :اجنَة مأى ،فيـقولَ :
إن لك مثل الدنيا عر مرار» متفق عليه(.)٢

صفـة النـ ــار


 سنتحدث هنا إن شاء اه تعاى عن النار دار البوار وما فيها من ألوان العذاب؛ ليكون
النار :هي دار العذاب التي أعدها اه للكافرين وامنافقن والعصاة ي اآخرة.

ذلك باعث ًا عى الرهبة والفرار من النار.

وإنا حصل الفوز باجنة والنجاة من النار باإيان واأعال الصاحة  ،واجتناب الرك

وامعاي ،نسأل اه الفوز باجنة ،والنجاة من النار ،وسيكون احديث عن النار عى ضوء ما

ورد ي القرآن الكريم والسنة الصحيحة.

 أشهر أساء النار:

النار واحدة ي الذات ،متعددة الصفات ،ومن أشهر أسائها:

 -٢النار :قال اه تعاى( :
 -١جهنم :قال اه تعاى( :

) [النساء.]٢٤/

( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)٠5٢٢واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٢86

٢5٠٢

) [النساء.]٢٤٠/

)

 -٠اجحيم :قال اه تعاى( :

[امائدة.]٢٠/

)[اأحزاب.]6٤ /

 -٤السعر :قال اه تعاى( :

) [القمر.]٤8 /

 -5سقـر :قـال اه تع ـال ـى( :

 -6احطمة :قال اه تعاى( :
) [اهمزة.]6-٤/

)

 -٠لظى :قال اه تعاى( :

[امعارج.]٢٠-٢5/

 -8دار البوار :قال اه تعاى( :

 مكان النار:

) [إبراهيم.]١9-١8/

) [امطففن.]٠/

 -٢قال اه تعاى( :

 -١وعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه ﷺ قال ...« :وأ َما الكافر فإذا قبضت نفسه وذهب بـها
إى باب اأرض يـقول خزنة اأرض :ما وجدنا رح ًا أنتن من هذه  ،فتبلغ بـها إى اأرض السفى»
أخرجه احاكم وابن حبان(.)٢

 خلود أهل النار:

الكفاروامركون وامنافقون خلدون ي النار،وأما عصاة اموحدين فهم حت مشيئة اه عز وجل،

إن شاء غفر هم  ،وإن شاء عذهم بقدر ذنوهم ثم أخرجهم.
 -٢قال اه تعاى( :

 -١وقال اه تعاى( :

) [التوبة.]68/

( )٢صحيح /أخرجه احاكم برقم ( ،)٢٠٠٤وأخرجه ابن حبان برقم (.)٠٠٢٠

٢5٠١

 صفة وجوه أهل النار:
 -٢قال اه تعاى( :

 -١وقال اه تعاى ( :

) [النساء.]٤8 /

) [الزمر.]6٠/

)

[عبس.]٤١-٤٠/

) [القيامة.]١5-١٤/

 -٠وقال اه تعاى( :

)[الغاشية.]٤-١/

 -٤وقال اه تعاى(:

) [امؤمنون.]٢٠٤/

 - 5وقال اه تعاى( :

 عدد أبواب النار:

)

قال اه تعاى( :

[احجر.]٤٤-٤٠/

 أبواب النار مغلقة عى أهلها:
قال اه تعاى( :

 جيء النار ي عرصات القيامة:
 -٢قال اه تعاى( :
 -١وقال اه تعاى( :

) [اهمزة.]9-٤/

) [الشعراء.]9٢/
) [الفجر.]١٠-١٢/

 -٠وعن عبداه بن مسعود ري اه عنه قال :قال رسول اه ﷺ « :يؤتى بـجهنَم يومئذ لـها سبـعون ألف
زمام ،مع ك ِل زمام سبعون ألف ملك يـجرونـها» أخرجه مسلم(.)٢

 ورود النار:

( )٢أخرجه مسلم برقم (.)١8٤١

٢5٠٠

 -٢قال اه تعاى( :

) [مريم.]٠١-٠٢/

 -١وعن أي هريرة ري اه عنه أن ناس ًا قالوا :يا رسول اه هل نرى ربنا يوم القيامة...

الراط بن ظهري جهنَم فأكون أنا وأ َمتي أ َول من يـجيز» متفق عليه(.)٢
– وفيه -فقال « :ويرب ِ

 قعر النار:

 -٢عن أي هريرة ري اه عنه قال :كنا مع رسول اه ﷺ إذ سمع وجب ًة ،فقال النبي ﷺ :

«تدرون ما هذا؟» قال :قلنا اه ورسوله أعلم ،قال« :هذا حجر رمي بـه ي النَار منذ سبعن
خريف ًا فهو يـهوي ي النَار اآن حتَى انتـهى إى قعرها» أخرجه مسلم(.)١

 -١وعن سمرة بن جندب ري اه عنه أنه سمع نبي اه ﷺ يقولَ « :
إن منـهـم من تأخذه

النَار إى كعبيـه ،ومنـهـم من تأخذه إى حجزتـه ،ومنـهـم من تأخذه إى عنقه» أخرجه مسلم(.)٠

 عظمة خلق أهل النار:

 -٢عن أي هريرة ري اه عنه قال :قال رسول اه ﷺ« :رس الكافر أو ناب الكافر مثل

أحد ،وغلظ جلده مسرة ثاث» أخرجه مسلم(.)٤

 -١وعن أي هريرة ري اه عنه أن النبي ﷺ قال« :ما بن منكبي الكافر ي النَار مسرة

ثاثة أ َيام ل َلراكب امرع» متفق عليه(.)5

 -٠وعن أي هريرة ري اه عنه عن النبي ﷺ قال« :رس الكافر يوم القيامة مثل أحد،
وعرض جلده سبعون ذراع ًا ،وعضده مثل البيضاء ،وفخذه مثل ورقان ،ومقعده من النَار ما

الربذة» أخرجه أمد واحاكم(.)6
بيني وبن َ

( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)8٠6ومسلم برقم ( ،)٢8١واللفظ له.

( )١أخرجه مسلم برقم (.)١8٤٤

( )٠أخرجه مسلم برقم (.)١8٤5

( )٤أخرجه مسلم برقم (.)١85٢

( )5متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)655٢ومسلم برقم ( ،)5١واللفظ له.

( )6صحيح  /أخرجه أمد برقم ( )8٠١٠وأخرجه احاكم برقم ( )8٠59وهذا لفظه ،انظر السلسلة الصحيحة رقم (.)٢٢٠5
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 قوة حرارة النار:
 -٢قال اه تعاى( :

) [اإراء.]98-9٠ /

 -١وعن أي هريرة ري اه عنه أن النبي ﷺ قال« :ناركم هذه ا َلتي يوقد ابن آدم جزء من سبعن

إها ف ِضلت عليـها بتسعة
جزء ًا من ح ِر جهنَم» قالوا :واه إن كانت لكافية يا رسول اه ،قال« :ف ّ

وستّن جزء ًا كلها مثل ح ِرها» متفق عليه(.)٢

 -٠وعن أي هريرة ري اه عنه قال :قال رسول اه ﷺ« :اشتـكت النَار إى ر ِها فقالت :ر ِب
أكل بـعي بـعض ًا ،فأذن لـها بنفسن ،نفس ي ِ
الصيف ،فأشد ما تـجدون من
الشتاء ونفس ي َ

الزمهرير» متفق عليه(.)١
اح ِر ،وأشد ما تـجدون من َ

 وقود النار:

 -٢قال اه تعاى( :

) [التحريم.]6/

 -١وقال اه تعاى( :

 -٠وقال اه تعاى( :
) [اأنبياء.]98/

 دركات النار:

) [البقرة.]١٤/

النار دركات بعضها أسفل من بعض ،وامنافقون ي الدرك اأسفل من النار؛ لغلظ كفرهم ،ومكنهم

من أذى امؤمنن كا قال سبحانه ( :ﮱ
) [النساء.]٢٤5/

( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)٠١65ومسلم برقم ( ،)١8٤٠واللفظ له.
( )١متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)٠١6٠واللفظ له ،ومسلم برقم (.)6٢٠
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 صفة ظل النار:

)

 -٢قال اه تعاى( :
[الواقعة.]٤٠-٤٢/

 -١وقال اه تعاى ( :
) [الزمر.]٢6/

)

 -٠وقال اه تعاى( :

[امرسات.]٠٢-٠٠/

 خزنة النار:

 -٢قال اه تعاى(:
 -١ومالك خازن النار ،كا قال سبحانه( :

 بعث النار:

)[امدثر.]٠٢-١6/

) [الزخرف.]٠8-٠٠/

عن أي سعيد اخدري ري اه عنه عن النبي ﷺ قال« :يـقول اه تعاى :يا آدم ،فيـقول:

ل َبيك وسعديك ،واخر ي يديك ،فيقول :أخرج بـعث النَار ،قال :وما بـعث النَار؟ قال :من

الصغر (
ك ِل ألف تسعائة وتسع ًة وتسعن ،فعنده يشيب َ

)  ،قالوا :يا رسول ا ،٬وأينا

ذلك الواحد؟ قال« :أبروا ف َ
إن منكم رجاً ،ومن يأجوج ومأجوج ألف» متفق عليه(.)٢

 كيفية دخول أهل النار النار:

( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )٠٠٤8واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١١١
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 -٢قال اه تعاى( :

) [الزمر.]٠١-٠٢ /

) [الرمن.]٤٢/

 -١وقال اه تعاى ( :

 -٠وقال اه تعاى( :

 -٤وق ـ ـ ـ ـ ـال اه تعـ ـ ـاى(:

) [الفرقان.]٢٤-٢٢/

] اهمزة. [6-٤/

)

 -5وقال اه تعاى( :

) [الطور.]٢٤-٢٠/

 -6وقال اه تعاى( :

) [إبراهيم.]5٠-٤9/

 -٠وعن أي هريرة ري اه عنه قال :قال رسول اه ﷺ« :تـخرج عنق من النَار يوم
إي وكِلت بثاثة :بك ِل
القيامة ،لـها عينان تبران ،وأذنان تسمعان ،ولسان ينطق يـقولِ :

ج َبار عنيد ،وبك ِل من دعا مع ا ٬إلـه ًا آخر ،وبامص ِورين» أخرجه أمد والرمذي(.)٢

 أول م ْن تُس َعر هم النار:

عن أي هريرة ري اه عنه قال :سمعت رسول اه ﷺ يقولَ « :
إن أ َول النَاس يـقى يوم

القيامة عليـه ،رجل استشهد ،فأي بـه فع َرفه نعمه فعرفها ،قال :فا عملت فيها؟ ،قال :قاتلت
فيك حتَى استشهدت ،قال كذبت ،ولكنَك قاتلت أن يـقال جريء فقد قيل ،ث َم أمر بـه

( )٢صحيح /أخرجه أمد برقم ( ،)8٤٢٢وأخرجه الرمذي برقم ( )١5٠٤وهذا لفظه.

٢5٠٠

فسحب عى وجهه حتّى ألقي ي النَار.

ورجل تع َلم العلـم وع َلمه وقرأ القرآن ،فأي بـه فع َرفه نعمه فعرفها ،قال :فا عملت فيها؟

قال :تع َلمت العلـم وع َلمتـه ،وقرأت فيك القرآن ،قال :كذبت ولكنَك تع َلمت العلـم ليـقال

عالـم،وقرأت القرآن ليـقال هوقارئ فقد قيل،ث َم أمربـه فسحب عى وجهه حتَى ألقي ي

النَار.

ورجل و َسع اه عليـه ،وأعطاه من أصناف امال ك ِله ،فأي بـه فع َرفه نعمه فعرفها ،قال :فا

عملت فيها؟ قال :ما تركت من سبيل تـحب أن ينفق فيها إا أنفقت فيها لك ،قال :كذبت،
ولكنَك فعلت ليـقال هو جواد ،فقد قيل ،ث َم أمر بـه فسحب عى وجهه ،ث َم ألقي ي النَار».

أخرجه مسلم(.)٢

 أهل النار:

 -٢قال اه تعاى( :

 -١و قال اه تعاى( :

) [البقرة.]٠9/
) [التوبة.]68/

الضعيف
 -٠وعن عياض بن مار ري اه عنه أن رسول اه ﷺ قال..« :وأهل النَار خـمسةَ :

ا َلذي ا زبر لـه ،ا َلذين هـم فيكم تـبـع ًا ا يتبـعون أه ً
ا وا مااً ،واخائن ا َلذي ا يـخفى لـه طمع وإن د َق

إا خانـه ،ورجل ا يصبـح وا يـمي إا وهو يـخادعك عن أهلك ومالك» وذكر البخل أو الكذب

« ِ
والشنظر الف َحاش» أخرجه مسلم(.)١

 أكثر أهل النار:

عن ابن عباس ري اه عنها قال :قال النبي ﷺ « أريت النَار ،فإذا أكثر أهلـها النِساء يكفرن» قيل:

أيكفرن با٬؟ ،قال« :يكفرن العشر ويكفرن اإحسان ،لو أحسنت إى إحداه َن الدَهر ث َم رأت
( )٢أخرجه مسلم برقم (.)٢9٠5

( )١أخرجه مسلم برقم (.)١865
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منك شيئ ًا ،قالت :ما رأيت منك خر ًا قط» متفق عليه(.)٢

 أشد أهل النار عذابا:
 -٢قال اه تعاى( :

) [ ق.]١6-١٤/

 -١وقال اه تعاى( :

) [غافر.]٤6- ٤5/

 -٠وقال اه تعاى( :

) [النحل.]88/

)

 -٤وقال اه تعاى ( :ﮱ

[النساء.]٢٤5/

 -5وقال اه تعاى( :

)

[مريم.]٠٠-68/

 -6و عن أي هريرة ري اه عنه قال :قال رسول اه ﷺ« :تـخرج عنق من النَار يوم القيامة،

إي وكِلت بثاثة :بك ِل ج َبار عنيد ،وبك ِل
لـها عينان تبران ،وأذنان تسمعان ،ولسان ينطق يـقولِ :

من دعا مع ا ٬إلـه ًا آخر ،وبامص ِورين» أخرجه أمد والرمذي(.)١

 -٠وعن عبداه بن مسعود ري اه عنه قال :قال رسول اه ﷺَ « :
إن أشدَ النَاس عذاب ًا يوم

القيامة امص ِورون» متفق عليه(.)٠

 -8وعن عبداه بن مسعود ري اه عنه أن رسول اه ﷺ قال« :أشد النَاس عذاب ًا يوم

( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )١9واللفظ له ،ومسلم برقم (.)9٠٠

( )١صحيح /أخرجه أمد برقم ( ،)8٤٢٢وأخرجه الرمذي برقم ( ،)١5٠٤وهذا لفظه.
( )٠متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)595٠ومسلم برقم ( ،)١٢٠9واللفظ له.
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القيامة رجل قتلـه نبي ،أو قتل نب ّي ًا ،وإمام ضالة ،ومـمثِل من امـم ِثلن» أخرجه أمد والطراي(.)٢

 أهون أهل النار عذابا:

 -٢عن النعان بن بشر ري اه عنها قال :سمعت النبي ﷺ يقولَ « :
إن أهون أهل النَار
عذاب ًا يوم القيامة رجل عى أخـمص قدميـه جـمرتان يـغي منـهـا دماغه كا يـغي امرجل

بالقمقم» متفق عليه(.)١

 -١وعن ابن عباس ري اه عنها أن رسول اه ﷺ قال« :أهون أهل النَار عذاب ًا أبو

طالب ،وهو منتعل بنعلن يـغي منـهـا دماغه» أخرجه مسلم( ).

 -٠وعن أي سعيد اخدري ري اه عنه أنه سمع النبي ﷺ-وذكر عنده عمه أبوطالب فقال:-

«ل َعلـه تنفعه شفاعتي يوم القيامة ،فيـجعل ي ضحضاح من النَار يبلغ كعبيـه يـغي منـه أم دماغه»

متفق عليه(.)٤

 ما يقال أهون أهل النار عذابا:
 -٢قال اه تعاى( :

) [امائدة.]٠6 /

 -١وعن أنس بن مالك ري اه عنه عن النبي ﷺ قال« :يـقول اه تعاى أهون أهل النَار

عذاب ًا يوم القيامة :لو أ َن لك ما ي اأرض من يء أكنت تفتدي بـه؟ فيـقول :نعم ،فيـقول:
أردت منك أهون من هذا وأنت ي صلب آدم :أن ا ترك ي شيئ ًا ،فأبيت َإا أن ترك ي»

متفق عليه(.)5

 ساسل جهنم وأغاها:

) [اإنسان.]٤/

 -٢قال اه تعاى( :

( )٢جيد /أخرجه أمد برقم ( )٠868وهذا لفظه ،وأخرجه الطراي ي الكبر (.)١6٠/٢٠
( )١متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)656١واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١٢٠
( )٠أخرجه مسلم برقم (.)١٢١
( )٤متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)656٤واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١٢٠
( )5متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)655٠واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١8٠5

٢5٤٠

 -١وقال اه تعاى( :

)

[غافر.]٠١-٠٠/

) [امزمل.]٢٠-٢١/

 -٠وقال اه تعاى(:

 -٤وقال اه تعاى( :

) [ احاقة.]٠٤ -٠٠/

 صفة طعام أهل النار:
 -٢قال اه تعاى( :

) [الدخان.]٤6-٤٠/

 -١وقال اه تعاى( :

)[الصافات.]68-6١/

) [الغاشية.]٠-6/

 -٠وقال اه تعاى( :

)

 -٤وقال اه تعاى( :

[احاقة.]٠٠-٠5/

 صفة راب أهل النار:
 -٢قال اه تعاى( :

 -١وقال اه تعاى( :

) [إبراهيم.]٢٠-٢5/

 -٠وقال اه تعاى( :

٢5٤٢

) [حمد.]٢5/

 -٤وقال اه تعاى( :

) [الكهف.]١9/
) [ص.]58-55/

 صفة ثياب أهل النار:

)

 -٢قال اه تعاى( :

[احج.]٢9/

 -١وقال اه تعاى( :

ُ فرش أهل النار:

) [إبراهيم.]5٠-٤9/
) [اأعراف.]٤٢/

قال اه تعاى ( :

 حرة أهل النار:

)

 -٢قال اه تعاى( :

[البقرة.]٢6٠/

 -١وعن أي هريرة ري اه عنه قال :قال النبي ﷺ« :ا يدخل أحد اجنَـة َإا أري مقعده من

النَار لو أساء ليزداد شكر ًا ،وا يدخل النَار أحد إا أري مقعده من اجنَة لو أحسن ليكون عليه

حر ًة» أخرجه البخاري(.)٢

إن اه يـقول أهون أهل النَار عذاب ًا :لو َ
 -٠وعن أنس ري اه عنه أن النبي ﷺ قالَ « :
أن لك ما

ي اأرض من يء كنت تفتدي بـه؟ قال :نعم ،قال :فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت ي

الرك» متفق عليه(.)١
صلب آدم :أن ا ترك ي ،فأبيت َإا ِ

 كام أهل النار:

( )٢أخرجه البخاري برقم (.)6569

( )١متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)٠٠٠٤واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١8٠5

٢5٤١

 -٢قال اه تعاى( :

 -١وقال اه تعاى ( :
 -٠وقال اه تعاى( :

) [اأعراف .]٠9-٠8
) [ العنكبوت.]١5 /

) [الفرقان.]٢٤ /

صور من أصناف امعذبن ي النار

 -1الكفار وامنافقون:
قال اه تعاى( :

 -2قاتل النفس امعصومة عمدا:

) [التوبة.]68/

 -٢قال اه تعاى( :

) [النساء.]9٠/

٢5٤٠

 -١وعن عبداه بن عمرو ري اه عنها عن النبي ﷺ قال« :مـن قتل معاهد ًا ل ـم يرح رائحة
اجنَة و َ
إن رحها يوجد من مسرة أربـعن عام ًا» أخرجه البخاري(.)٢

 -3الزناة والزواي:

عن سمرة بن جندب ري اه عنه قال :كان رسول اه ﷺ يعني ما يكثر أن يقول أصحابه« :هل رأى
إهـا قاا ي
إهـا ابتعثاي و َ
أحد منكم من رؤيا؟» -وفيه -أنه قال ذات غداة« :إنَه أتانـي ال َليلة آتيان ،و َ

انطلق ...فانطلقنا فأتينا عى مثل التَنور ،فإذا فيـه لغط وأصوات ،قال :فا َطلعنا فيـه ،فإذا فيه رجال ونساء عراة،

وإذا هـم يأتيهـم لـهب من أسفل منـهـم ،فإذا أتاهـم ذلك اللهب ضوضوا ،قال :قلت لـهـا ما هؤاء؟ -وفيه-
الزواي  »...أخرجه البخاري(.)١
الرجال والنِساء العراة ا َلذين ي مثل بناء التَنور فهـم الزناة و َ
فقاا :وأ َما ِ

 -4آكلو الربا:

ي حديث سمرة بن جندب ري اه عنه السابق قال النبي ﷺ« :فانطلقنا حتَى أتينا عى
الرجل
نـهر من دم فيه رجل قائم عى وسط النَهر وعى ش ِط النَهر رجل بن يديـه حجارة ،فأقبل َ

الرجل بـحجر ي فيـه فر َده حيث كان ،فجعل ك َلا جاء
ا َلذي ي النَهر ،فإذا أراد أن يـخرج رمى َ
الربا»
ليـخرج رمى ي فيه بـحجر فرجع كا كان فقلت ما هذا؟ ...قال وا َلذي رأيتـه ي النَهر آ كلو ِ

أخرجه البخاري(.)٠

 -5امصورون:

 -٢عن ابن عباس ري اه عنها قال :سمعت رسول اه ﷺ يقول« :كل مص ِور ي النَار
يـجعل لـه بك ِل صورة ص َورها نفس ًا فتع ِذبـه ي جهنَم» أخرجه مسلم(.)٤

عي رسول اه ﷺ وقد سرت سهو ًة ي بقرام
 -١وعن عائشة ري اه عنها قالت :دخل َ
وتلون وجهه وقال« :يا عائشة أشد النَاس عذاب ًا عند ا ٬يوم القيامة
فيه ماثيل ،فلا رآه هتكه َ
ا َلذين يضاهون بـخلق ا » ٬قالت عائشة :فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتن .متفق عليه(.)5

( )٢أخرجه البخاري برقم (.)٠٢66

( )١أخرجه البخاري برقم (.)٠٠٤٠

( )٠أخرجه البخاري برقم (.)٢٠86
( )٤أخرجه مسلم برقم (.)١٢٢٠

( )5متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)595٤ومسلم برقم ( ،)١٢٠٠واللفظ له.

٢5٤٤

 -٠وعن ابن عباس ري اه عنها قال سمعت رسول اه ﷺ يقول« :من ص َور صـور ًة ي الدنيـا
ك ِلـف أن ينـفـخ فيه ـا الـ ـروح ي ـوم القـيـامة وليـس بنافخ» متفق عليه(.)٢

 -6آكل مال اليتيم:

قال اه تعاى( :

) [النساء.] ٢٠/

 -7أهل الكذب والغيبة والنميمة:

)

 -٢قال اه تعاى( :

[الواقعة.]9٤-9١/

 -١وعن معاذ بن جبل ري اه عنه قال :كنت مع النبي ﷺ ي سفر -وفيه -فقلت يا نبي
اه ،وإنا مؤاخذون با نتكلم به؟ فقال« :ثكلتك أمك يا معاذ ،وهل يكب النَاس ي النَار
عى وجوههـم أو عى مناخرهـم َ
إا حصائد ألسنتـهـم» أخرجه الرمذي وابن ماجه(.)١

 -8الذين يكتمون ما أنزل اه:

قال اه تعاى( :

)

[البقرة.]٢٠٤/

 خاصم أهل النار:

حينا يرى الكفار ما أعد اه هم من العذاب ،ويعانون تلك اأهوال ،يمقتون أنفسهم،

ويمقتون أحباهم وخاهم ي الدنيا ،وتنقلب كل حبة بينهم إى عداوة ،وعند ذلك
خاصم أهل النار بعضهم بعض ًا ،وحاج بعضهم بعض ًا عى اختاف طبقاهم ،ولكن ا

تنفع تلك اخصومة ،وهذه صور من تلك اخصومات واحرات :

( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)٠٠٤١ومسلم برقم ( ،)١٢٢٠واللفظ له.

( )١صحيح /أخرجه الرمذي برقم ( ،)١6٢6وهذا لفظه ،وأخرجه ابن ماجه برقم (.)٠9٠٠

٢5٤5

 -٢خاصمة العابدين معبودهم( :
 -١خاصمة الضعفاء للسادة امستكرين( :

) [الشعراء.]99-96 /

) [غافر.]٤8-٤٠/

 -٠خاصم اأتباع مع قادة الضال( :

)

[الصافات.]٠٠-١٠/

 -٤خاصم الكافر وقرينه الشيطان( :

 -5ويبلغ اأمر أشده عندما خاصم اإنسان أعضاءه( :

) [فصلت.]١٢-٢9/

) [ق.]١9-١٠/

 طلب أهل النار من رهم رؤية م ْن أضلوهم وتضعيف العذاب عليهم:
 -٢قال اه تعاى( :

 -١وقال اه تعاى( :

) [فصلت.]١9/

) [اأحزاب.]68-66/

 خطبة إبليس ي أهل النار:

٢5٤6

إذا قى اه اأمر ،وفصل بن العباد ،خطب إبليس ي أهل النار؛ ليزيد من كرهم وندامتهم

وحرهم.

قال اه تعـاى( :

 طلب النار امزيد:

) [إبراهيم.]١١/
) [ق.]٠٠/

 -٢قال اه تعاى( :

 -١وعن أنس بن مالك ري اه عنه عن النبي ﷺ أنه قال« :ا تزال جهنَم يلقى فيها

وتقول :هل من مزيد ،حتَى يضع رب الع َزة فيـها قدمه ،فينزوي بـعضها إى بـعض وتقول:
قط قط بـع َزتك وكرمك ،وا يزال ي اجنَة فضل حتَى ينشئ اه لـها خلق ًا ،فيسكنـهـم فضل
اجنَة» متفق عليه(.)٢

 -٢قال اه تعاى( :
 -١وقال اه تعاى( :
 -٠وقال اه تعاى( :

صور من أحوال أهل النار
) [النساء.]56/
) [الزخرف.]٠6-٠٤/
) [اأحزاب.]66 -6٤/

( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)٤8٤8ومسلم برقم ( ،)١8٤8واللفظ له.

٢5٤٠

 -٤وقال اه تعاى( :

 -5وقال اه تعاى( :

) [فاطر.]٠6/

)

 -6وقال اه تعاى( :

[هود.]117-116/

)

[مريم.]٠٠-68/

 -٠وقال اه تعاى ( :

) [النبأ .]١6-١٢/

 -8وقال اه تعاى( :

 -9وقال اه تعاى( :
) [القمر. ]٤8-٤٠/

) [املك.]9-6/

 -٢٠وقال اه تعاى( :

) [اهمزة.]9-٤/

الرجل
 -٢٢وعن أسامة بن زيد ري اه عنها أنه قال :سمعت رسول اه ﷺ يقول« :يـجاء ب َ

يوم القيامة فيلقى ي النَار فتندلق أقتابـه ي النَار ،فيدور كا يدور احـار برحاه ،فيـجتـمع أهل النَار

عليـه فيـقولون :يا فان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بامعروف وتنـهانا عن امنكر؟ قال :كنت

آمركم بامعروف وا آتيه ،وأنـهاكم عن امنكر وآتيـه» متفق عليه(.)٢

 بكاء أهل النار وراخهم:
 -٢قال اه تعاى( :

) [التوبة.]8١-8٢/

( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )٠١6٠واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١989

٢5٤8

 -١وقال اه تعاى( :

)

[فاطر.]٠٠/

) [اأنبياء.]٢٠٠/

 -٠وقال اه تعاى( :

 -٤وقال اه تعاى( :

) [الفرقان.]٢٤-٢٠/

 -5وقال اه تعاى( :

)

[الفرقان.]١٠/

)

 -6وقال اه تعاى( :

[البقرة.]٢6٠/

 دعـاء أهل النـار:

إذا دخل أهل النار فيها وأصاهم العذاب الشديد استغاثوا ونادوا لعلهم جدون من يغيثهم وجيبهم،

فينادون أهل اجنة ،وخزنة النار ،ومالك خازن النار ،وينادون رهم ،فا جابون إا با يزيد

حرهم ،ثم يفقدون اأمل ويأخذون ي الزفر والشهيق.
 -٢قال اه تعاى( :

) [اأعراف.]5٠/

 -١وقال اه تعاى( :
) [غافر.]5٠-٤9/

 -٠وقال اه تعاى( :
 -٤وقال اه تعاى( :

) [الزخرف.]٠8-٠٠/
) [امؤمنون.]٢٠8- ٢٠6/

 -5فإذا فقد أهل النار اأمل ي اخروج من النار ويئسوا من أي خر أخذوا ي الزفر
٢5٤9

والشهيق كا قال سبحانه( :

) [هود.]٢٠٠-٢٠6/

عياذ ًا باه من غضب اه وسخطه وعقوبته ،اللهم ارزقنا اجنة ..وأجرنا من النار ..أنت

موانا ..فنعم اموى ..ونعم النصر.

 مراث أهل اجنة منازل أهل النار:

عن أي هريرة ري اه عنه قال :قال رسول اه ﷺ « :ما منكم من أحد َإا لـه منزان :منزل ي

اجنَة ،ومنزل ي النَار ،فإذا مات فدخل النَار ،ورث أهل اجنَة منزلـه ،فذلك قولـه تعاى:
) أخرجه ابن ماجه(.)٢

(

 خروج عصاة اموحدين من النار:

 -٢عن جابر ري اه عنه قال :قال رسول اه ﷺ « :يـع َذب ناس من أهل التَوحيد ي النَار
حتّى يكونوا فيها حـمـ ً
الرحـمة ،فيـخرجون ويطرحون عى أبواب اجنّة»
ا ،ث َم تدركهـم َ

السيل ث َم يدخلون
قال« :فرش عليـهـم أهل اجنَة اماء فينبتون كا ينبت الغثاء ي حـالة َ
اجنَة» أخرجه أمد والرمذي(.)١

 -١وعن أنس بن مالك ري اه عنه أن النبي ﷺ قال« :يـخرج من النَار من قال :ا إلـه َإا
اه وكان ي قلبـه من اخر ما يزن شعرةً ،ث َم يـخرج من النَار من قال :ا إلـه َإا اه وكان ي

قلبـه من اخر ما يزن ب َرةً ،ث َم يـخرج من النَار من قال :ا إلـه َإا اه وكان ي قلبـه من اخر
ما يزن ذ َر ًة» متفق عليه(.)٠

 أشد عذاب أهل النار:

 -٢أفضل نعيم ي اجنة فرح امؤمنن ورورهم برؤية رهم جل وعا ،ورضاه عنهم كا قال

سبحانه( :

وقال تعاى( :

) [القيامة.]١٠-١١/

( )٢صحيح  /أخرجه ابن ماجه برقم (.)٤٠٤٢

( )١صحيح  /أخرجه أمد برقم ( ،)٢5١68وأخرجه الرمذي برقم ( ،)١59٠وهذا لفظه.
( )٠متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)٤٤ومسلم برقم ( ،)٢9٠واللفظ له.

٢55٠

)

[التوبة.]٠١ /

 -١وأشد عذاب ي النار حجاب أهل النار عن رؤية رهم جل وعا كا قال سبحانه( :
) [امطففن.]٢6-٢5 /

 خلود أهل اجنة والنـار:
 -٢قال اه تعاى( :

 - ١وقال اه تعاى( :

) [هود.]٢٠8-٢٠5/

) [امائدة.]٠٠-٠6/

 -٠وعن ابن عمر ري اه عنها قال :قال رسول اه ﷺ « :إذا صار أهل اجنَة إى اجنَة،
وأهل النَارإى النَارجيء باموت حتَى يـجعل بن اجنَة والنَار،ث َم يذبـح ،ث َم ينادي مناد :يا أهل
اجنَة ا موت ،يا أهل النَار ا موت ،فيزداد أهل اجنَة فرح ًا إى فرحهـم ،ويزداد أهل النَار

حزن ًا إى حزنـهـم» متفق عليه(.)٢

 أكثر أهل اجنة والنار:

الرجال ي اجنة أكثر من النساء ،والنساء ي النار أكثر من الرجال ،واحور أكثر من الرجال

ي اجنة.

 -٢عن عمران ري اه عنه أن النبي ﷺ قال « :ا َطلعت ي اجنَة فرأيت أكثر أهلها الفقراء
وا َطلعت ي النَار فرأيت أكثر أهلها النِساء » متفق عليه(.)١
( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)65٤8واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١85٠
( )١متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)٠١٤٢واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١٠٠٠

٢55٢

 -١وعن ابن عباس ري اه عنها قال :قال النبي ﷺ  « :أريت النَار فإذا أكثر أهلها النِساء يكفرن»

قيل  :أيكفرن باه؟ قال  « :يكفرن العشر ،ويكفرن اإحسان ،لو أحسنت إى إحداه َن الدَهر ث َم رأت
منك شي ًئا قالت ما رأيت منك خر ًا قط » متفق عليه(.)٢

 -٠وعن عمران بن حصن ري اه عنه أن النبي ﷺ قال « :إ َن أق َل ساكني اجنَة النِساء ».
أخرجه مسلم(.)١

 -٤وعن أي هريرة ري اه عنه أن النبي ﷺ قال « :إ َن أ َول زمرة يدخلون اجنَة عى صورة القمر
الساء إضاء ًة ا يبولون وا يتغ َوطون وا يتفلون
ليلة البدر ث َم ا َلذين يلوهم عى أشدِ كوكب د ِري ي َ

وا يمتخطون أمشاطهم َ
الذهب ورشحهم امسك وجامرهم األ َوة األنجوج عود ال ِطيب
الساء»
وأزواجهم احور العن عى خلق رجل واحد عى صورة أبيهم آدم ستون ذراع ًا ي َ

متفق عليه(.)٠

 حجاب اجنة والنار:

عن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه ﷺ قال « :حجبت النَار ب َ
الشهوات ،وحجبت اجنَـ ـة بامكاره »
متفق عليه(.)٤

 قرب اجنة والنار:

عن عبداه بن مسعود ري اه عنه قال :قال النبي ﷺ« :اجنَة أقرب إى أحدكم من راك

نعلـه ،والنَار مثل ذلك» أخرجه البخاري(.)5

 احتجاج اجنة والنار وحكم اه بينها:

اجت النَار واجنَة ،فقالت النَار :أوثرت
عن أي هريرة ري اه عنه عن النبي ﷺ قال« :تـح َ
بامتـك ِرين وامتـج ِرين ،وقالت اجنَة :فاي ا يدخلني َإا ضعفاء النَاس وسقطهـم
وعجزهـم ،فقال اه للـجنَة :أنت رحـمتي ،أرحـم بك من أشاء من عبادي ،وقال للنَار :أنت

( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)١9واللفظ له ،ومسلم برقم (.)9٠٠
( )١أخرجه مسلم برقم (.)١٠٠8
( )٠متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)٠٠١٠واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١8٠٤
( )٤متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )6٤8٠واللفظ له ،ومسلم برقم (.)١8١٠
( )5أخرجه البخاري برقم (.)6٤88
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عذاي ،أع ِذب بك من أشاء من عبادي ،ولك ِل واحدة منكم ملؤها» متفق عليه(.)٢

 اتقاء النار وطلب اجنة:
 -٢قال اه تعاى( :

) [آل عمران.]٢٠١-٢٠٢/

 -١وعن عدي بن حاتم ري اه عنه أن النبي ﷺ ذكر النَار فأشاح بوجهه فتع َوذ منـها ،ث َم
ذكر النَار فأشاح بوجهه فتع َوذ منـها ،ث َم قال« :اتَقوا النَار ولو بش ِق تـمرة ،فمن لـم يـجد
فبكلـمة ط ِيبة» متفق عليه(.)١
 -٠وعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه ﷺ قال« :كل أ َمتي يدخلون اجنَة إ َا من أبى ».

قالوا يا رسول اه ومن يأبى ؟ قال « :من أطاعني دخل اجنَة ومن عصاي فقد أبى » متفق عليه(.)٠



اللهم إنا نسألك اجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ،ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول

أو عمل.



(


( 
( 

(

دع ــاء أهـل التوحـيـد
) ]الفاحة.[ ٠-٢/

)]التوبة .[٢١9 /

)] اأنبياء .[8٠ /

)[اأعراف.]١٠ /

( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)٤85٠ومسلم برقم ( ،)١8٤6واللفظ له.
( )١متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)656٠واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٢٠٢6
( )٠متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)٠١8٠واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٢8٠5
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( 









(

) [اممتحنة.]5-٤/
) [امؤمنون.]٢٠9/

(

) [امائدة.]8٠/

(

(

(

(
(

) [آل عمران.]5٠/

) [آل عمران.]٢6/

) [التحريم.]8/

) [احر.]٢٠/

)

[آل عمران.]٢٤٠/

( 

)

[يونس.]86-85/



(

) [البقرة.]٢١8 -٢١٠/


( 

(

[الفرقان.]٠٤/




(

(

) [الكهف.]٢٠/

)

) [الدخان.]٢١/

[الفرقان.]66-65/


( 
(

)
) [البقرة.]١٠٢/
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) [آل عمران.]9-8/

(

(
(
(


( 
( 
(

) [آل عمران.]٢9٤-٢9٠/
) [النمل.]٢9/

)[إبراهيم.]٤٢-٤٠ /
) [اأحقاف.]٢5/

) [طه.]١8-١5/

) [القصص.]٢6/

)

[هود.]٤٠/





(

(

) [الشعراء.]85-8٠/

)

[نوح.]١8/


( 
( 
( 
(

) [آل عمران.]٠8/

) [اأنبياء.]89/

) [الصافات.]٢٠٠/

ﰀ) [امؤمنون.]٢٢8/
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( 
( 
(

)[امؤمنون.]98 -9٠/

) [طه.]٢٢٤/

[اإراء.]8٠/

)


) [القصص.]٢٠/
( 
) [العنكبوت.]٠٠/
( 
السموات
السموات واأرض ،ولك احـمد أنت رب َ
« ال َله َـم ر َبنا لك احـمد أنت ق ِيم َ
(

) [امؤمنون.]١9/

السموات واأرض ومن فيه َن ،أنت احق،
واأرض ومن فيه َن ،ولك احـمد أنت نور َ
الساعة حق.
وقولك احق ،ووعدك احق ،ولقاؤك احق ،واجنَة حق ،والنَار حق ،و َ

ال َله َـم لك أسلـمت ،وبك آمنت ،وعليك توكَلت ،وإليك خاصمت ،وبك حاكمت ،فاغفر
ي ما قدَ مت وما أ َخرت،وأررت وأعلنت،وما أنت أعلـم بـه منِي ا إلـه َإا أنت» متفق عليه(.)٢

 « ال َله َم ص ِل عى ح َمد وعى آل ح َمد كا ص َليت عى إبراهيم وعى آل إبراهيم إنَك
ميد جيد  ،ال َله َم بارك عى ح َمد وعى آل ح َمد كا باركت عى إبراهيم وعى آل

إبراهيم إنَك ميد جيد » متفق عليه(.)١



إي أعوذ بك من العجز والكسل ،واجبن واهرم والبـخل ،وأعوذ بك من عذاب
«ال َله َـم ِ

القر ،ومن فتنة امـحيا وامـات» متفق عليه(.)٠



«ا إلـه َإا اه العظيم احليم ،ا إلـه َإا اه رب العرش العظيم ،ا إلـه َإا اه رب



إي أعوذ بك من
إي أعوذ بك من الكسل واهرم ،وامغرم ،وامأثم  ،ال َله َـم ِ
«ال َله َـم ِ

السموات ،ورب اأرض ،ورب العرش الكريم» متفق عليه(.)٤
َ

( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)٠٤٤١واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٠69

( )١متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)٠٠٠٠واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٤٠6

( )٠متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)١8١٠ومسلم برقم ( )١٠٠6واللفظ له.
( )٤متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)6٠٤6ومسلم برقم (.)١٠٠٠
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ر فتنة الفقر ،ومن
ر فتنة الغنى ،و ِ
عذاب النَار ،وفتنة النَار ،وفتنة القر ،وعذاب القر ،و ِ

ر فتنة امسيح الدَ َجال.
ِ

ال َله َـم اغسل خطاياي باء ال َثلـج والرد ،ون ِق قلبي من اخطايا كا ين َقى ال َثوب اأبيض من

الدَ نس ،وباعد بيني وبن خطاياي كا باعدت بن امرق وامغرب» متفق عليه(.)٢



إي ظلـمت نفي ظلـ ً
ا كثر ًا ،وا يـغفر الذنوب َإا أنت ،فاغفر ي مغفر ًة من
«ال َله َـم ِ

الرحيم» متفق عليه(.)١
عندك ،وارحـمني إنَك أنت الغفور َ

« ال َله َـم لك أسلـمت ،وبك آمنت ،وعليك توكَلت ،وإليك أنبت ،وبك خاصمت  ،ال َله َـم
إي أعوذ بـع َزتك ا إلـه َإا أنت أن تض َلني ،أنت احي ا َلذي ا يـموت ،واجن واإنس
ِ

يـموتون» متفق عليه(.)٠

« ال َله َـم اغفر ي خطيئتي وجهي ،وإراي ي أمري ،وما أنت أعلـم بـه منِي ،ال َله َـم اغفر
هم اغفر ي ما قدَ مت وما أخرت،
ي جدِ ي وهزي ،وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي  ،ال َل َ

وما أررت وما أعلنت ،وما أنت أعلـم بـه منِي ،أنت امقدِ م وأنت امؤ ِخر ،وأنت عى ك ِل

يء قدير»متفق عليه(.)٤

إي أعوذ بك من اه ِـم واحزن ،والعجز والكسل ،واجبن والبـخل ،وضلع
« ال َله َـم ِ
الرجال» أخرجه البخاري(.)5
الدَ ين ،وغلبة ِ



إي أعوذ بك من اجبن ،وأعوذ بك من البـخل ،وأعوذ بك من أن أر َد إى أرذل
«ال َله َـم ِ

العمر ،وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القر» أخرجه البخاري(.)6



إي أعوذ بك من زوال نعمتك ،وتـحول عافيتك ،وفجاءة نقمتك ،وجـميع سخطك»
«ال َله َـم ِ

( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)6٠٠5واللفظ له ،ومسلم برقم ( )589ي كتاب الذكر.
( )١متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)8٠٤ومسلم برقم ( )١٠٠5واللفظ له.

( )٠متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)٠٠8٠ومسلم برقم ( )١٠٢٠واللفظ له.

( )٤متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)6٠98ومسلم برقم ( )١٠٢9واللفظ له.

( )5أخرجه البخاري برقم (.)6٠69

( )6أخرجه البخاري برقم (.)6٠٠٤
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أخرجه مسلم(.)٢

رف قلوبنا عى طاعتك» أخرجه مسلم(.)١
رف القلوب ِ
« ال َله َـم م ِ

« ال َله َـم أصلـح ي ديني ا َلذي هو عصمة أمري ،وأصلـح ي دنياي ا َلتي فيها معاي ،وأصلـح ي
آخري ا َلتي فيها معادي ،واجعل احياة زياد ًة ي ي ك ِل خر ،واجعل اموت راح ًة ي من ك ِل ر»

أخرجه مسلم(.)٠

إي أسألك اهدى والتقى والعفاف والغنى» أخرجه مسلم(.)٤
« ال َله َـم ِ

إي أعوذ بك من العجز والكسل ،واجبن والبـخل ،واهرم وعذاب القر ،ال َله َـم
« ال َله َـم ِ
إي أعوذ بك من
آت نفي تقواها ،وزكِها أنت خر من زكَاها ،أنت وليها ومواها ،ال َله َـم ِ
علـم ا ينفع ،ومن قلب ا يـخشع ،ومن نفس ا تشبـع ،ومن دعوة ا يستـجاب لـها».

أخرجه مسلم(.)5

السداد» أخرجه مسلم(.)6
« ال َله َـم اهدي وسدِ دي» «ال َله َـم ِ
إي أسألك اهدى و َ

ر ما لـم أعمل» أخرجه مسلم(.)٠
« ال َله َـم ِ
ر ماعملت ،ومن ِ
إي أعوذ بك من ِ



«ال َله َـم أعوذ برضاك من سخطك ،وبمعافاتك من عقوبتك ،وأعوذ بك منك ا أحِ



«ال َله َـم بارك لنا ي مدينتنا  ،وي ثارنا  ،وي مدِ نا  ،وي صاعنا  ،برك ًة مع بركة».

ثنا ًء عليك ،أنت كا أثنيت عى نفسك» .أخرجه مسلم(.)8

أخرجه مسلم(.)9

( )٢أخرجه مسلم برقم (.)١٠٠9

( )١أخرجه مسلم برقم (.)١65٤

( )٠أخرجه مسلم برقم (.)١٠١٠

( )٤أخرجه مسلم برقم (.)١٠١٢

( )5أخرجه مسلم برقم (.)١٠١١

( )6أخرجه مسلم برقم (.)١٠١5

( )٠أخرجه مسلم برقم (.)١٠٢6
( )8أخرجه مسلم برقم (.)٤86

( )9أخرجه مسلم برقم (.)٢٠٠٠
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« ال َله َـم اغفر ي ،وارحـمني ،واهدي ،وعافني ،وارزقني» أخرجه مسلم(.)٢



«ال َله َم اهدنـي فيمن هديت ،وعافني فيمن عافيت ،وتو َلني فيمن تو َليت ،وبارك ي فيا

ر ما قضيت ،إنَك تقي وا يقى عليك ،وإنَه ا يذل من واليت ،وا يعز
أعطيت ،وقني َ

من عاديت ،تباركت ر َبنا وتعاليت» أخرجه أبو داود والرمذي(.)١

إي عبدك وابن عبدك وابن أمتك ،ناصيتي بيدك ،ماض ي حكمك ،عدل ي
« ال َله َـم ِ
قضاؤك ،أسألك بك ِل اسم هو لك ،س َميت بـه نفسك ،أو أنزلتـه ي كتابك أو ع َلمتـه أحد ًا من
خلقك ،أو استأثرت بـه ي علـم الغيب عندك ،أن تـجعل القرآن ربيع قلبي ،ونور صدري،
مي» أخرجهأمد(.)٠
وجاء حزي ،وذهاب ِ

« يا مق ِلب القلوب ث ِبت قلبي عى دينك» أخرجه أمد والرمذي(.)٤



ر قلبي
«ال َله َـم ِ
ر لساي ،ومن ِ
ر بري ،ومن ِ
ر سمعي ،ومن ِ
إي أعوذ بك من ِ

ر من ِيي» أخرجه الرمذي والنسائي(.)5
و من ِ



إي أعوذ بك من الرص واجنون واجذام ومن س ِيئ
«ال َله َـم ِ

والنسائي(.)6

اأسقام»أخرجه أبو داود

إي أ ع وذ ب ك م ن م ن ك ر ات اأ خ اق و اأ ع ا ل و اأ ه و اء »أخرجه الرمذي(.)٠
« ال َل ه َـم ِ

ي ،واهدي
ي ،وامكر ي وا تـمكر ع َ
ي ،وانري وا تنر ع َ
« ر ِب أعنِي وا تعن ع َ
ي ،ر ِب اجعلني لك شكَار ًا ،لك ذكَار ًا ،لك
وي ِر اهدى ي ،وانري عى من بـغى ع َ
ر َهاب ًا ،لك مطواع ًا ،لك مـخبت ًا ،إليك أ َواه ًا منيب ًا.

ر ِب تق َبل توبتي ،واغسل حوبتي ،وأجب دعوي ،وثبِت ح َجتي ،وسدِ د لساي ،واهد قلبي،

( )٢أخرجه مسلم برقم (.)١69٠

( )١صحيح /أخرجـه أبو داود برقم ( ،)٢٤١5وهذا لفظه ،وأخرجه الرمذي برقم (.)٤6٤
( )٠صحيح/أخرجه أمد برقم ( ،)٤٠٢8انظر السلسلة الصحيحة رقم (.)٢99
( )٤صحيح/أخرجه أمد برقم ( ،)٢١٢٠٠وأخرجه الرمذي برقم (.)١٢٤٠

( )5صحيح/أخرجه الرمذي برقم ( ،)٠٤9١وهذا لفظه ،وأخرجه النسائي برقم (.)5٤55
( )6صحيح/أخرجه أبو داود برقم ( ،)٢55٤وهذا لفظه ،وأخرجه النسائي برقم (.)5٤9٠
( )٠صحيح/أخرجه الرمذي برقم (.)٠59٢
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واسلل سخيمة صدري» .أخرجه أبو داود والرمذي(.)٢

إي أسألك من اخر ك ِله ،عاجلـه و آجلـه ،ما علـمت منـه وما لـم أعلـم ،وأعوذ
« ال َله َـم ِ
إي أسألك من خر ما
الر ك ِله ،عاجلـه و آجلـه ،ما علـمت منـه وما لـم أعلـم  ،ال َله َـم ِ
ب ك من َ ِ
إي أسألك اجنَة وما
ر ما عاذ بـه عبدك ونبيك ،ال َله َـم ِ
سألك عبدك ونبيك ،وأعوذ بك من ِ

ق َرب إليـها من قول أو عمل ،وأعوذ بك من النَار وما ق َرب إليـها من قول أو عمل ،وأسألك
أن تـجعل ك َل قضاء قضيتـه ي خر ًا» .أخرجه أمد وابن ماجه(.)١



الر ِدي ،وأعوذ بك من الغرق واحرق
إي أعوذ بك من اهدم ،وأعوذ بك من َ
«ال َله َـم ِ



إي أعوذ بك من الفقر ،والق َلة و ِ
الذ َلة ،وأعوذ بك من أن أظلـم أو أظلـم» أخرجه أبو داود
«ال َله َـم ِ

واهرم ،وأعوذ بك أن يتـخ َبطني َ
الشيطان عند اموت ،وأعوذ بك أن أموت ي سبيلك
مدبر ًا ،وأعوذ بك أن أموت لديغ ًا» .أخرجه أبو داود والنسائي(.)٠

والنسائي(.)٤

الصمد ،ا َلذي لـم يلد ولـم يولد ،ولـم يكن
« ال َله َـم ِ
إي أسألك يا اه بأنَك الواحد اأحد َ
الرحيم» .أخرجه أبو داود والنسائي(.)5
لـه كفو ًا أحد أن تغفر ي ذنوي إنَك أنت الغفور َ



السموات واأرض ،ياذا
«ال َله َـم ِ
إي أسألك بأ َن لك احـمد ،ا إلـه َإا أنت امنَان بديع َ

إي أسألك» .أخرجه أبو داود والنسائي(.)6
اجال واإكرام ،يا حي يا قيوم ِ

الصمد ا َلذي لـم يلد،
« ال َله َـم ِ
إي أسألك بأ ِي أشهد أنَك أنت اه ا إلـه َإا أنت اأحد َ
ولـم يولد ،ولـم يكن لـه كفو ًا أحد» .أخرجه الرمذي وابن ماجه(.)٠
( )٢صحيح/أخرجه أبوداود برقم ( ،)٢5٢٠وأخرجه الرمذي برقم ( ،)٠55٢وهذا لفظه.

( )١صحيح/أخرجه أمد برقم ( ،)١55٠٠وأخرجه ابن ماجه برقم (،)٠8٤6انظر السلسلة الصحيحة رقم (.)٢5٤١
( )٠صحيح/أخرجه أبوداود برقم ( ،)٢55١وهذا لفظه ،وأخرجه النسائي برقم (.)55٠٢

( )٤صحيح/أخرجه أبوداود برقم ( ،)٢5٤٤وهذا لفظه ،وأخرجه النسائي برقم (.)5٤6٠

( )5صحيح/أخرجه أبو داود برقم ( ،)985وأخرجه النسائي برقم ( ،)٢٠٠٢وهذا لفظه.

( )6صحيح/أخرجه أبوداود برقم ( ،)٢٤95وأخرجه النسائي برقم ( ،)٢٠٠٠وهذا لفظه.

( )٠صحيح /أخرجه الرمذي برقم ( ،)٠٤٠5وهذا لفظه ،وأخرجه ابن ماجه برقم (.)٠85٠
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الرحيم».أخرجه الرمذي وابن ماجه(.)٢
ي إنَك أنت الت ََواب َ
« ر ِب اغفر ي وتب ع َ

« ال َله َـم بـعلـمك الغيب ،وقدرتك عى اخلق ،أحيني ما علـمت احياة خر ًا ي ،وتو َفني
إذا علـمت الوفاة خر ًا ي  ،ال َله َـم وأسألك خشيتـك ي الغيب و َ
الشهادة ،وأسألك كلـمة
الرضا والغضب ،وأسألك القصد ي الفقر والغنى.
اح ِق ي ِ

وأسألك نعي ً
الرضا بـعد القضاء ،وأسألك برد
ا ا ينفد ،وأسألك ق َرة عن ا تنقطع ،وأسألك ِ
العيش بـعد اموت ،وأسألك ل َذة النَظر إى وجهك ،و َ
راء
الشوق إى لقائك ،ي غر َ

رة ،وا فتنة مض َلة  ،ال َله َـم ز ِينَا بزينة اإيان ،واجعلنا هدا ًة مهتدين» .أخرجه النسائي(.)١
م َ
إي أعوذ بـعظمتك أن أغتال من تـحتي» .أخرجه أبو داود والنسائي(.)٠
« ال َله َـم ِ

« ال َله َـم لك احـمد ك َله ،ال َله َـم ا قابض لـا بسطت ،وا باسط لـا قبضت ،وا هادي
لـا أضللت ،وا مض َل من هديت ،وا معطي لـا منعت ،وا مانع لـا أعطيت ،وا مق ِرب
لـا باعدت ،وا مباعد لـا ق َربت ،ال َله َـم ابسط علينا من بركاتك ورحـمتك وفضلك
ورزقك.

إي أسألك النَعيم يوم
إي أسألك النَعيم امقيم ا َلذي ا يـحول وا يزول ،ال َله َـم ِ
ال َله َـم ِ
ر ما منعت  ،ال َله َـم
العيلة ،واأمن يوم اخوف  ،ال َله َـم ِ
ر ما أعطيتنا و ِ
إي عائذ بك من ِ

ح ِبب إلينا اإيان ،وز ِينـه ي قلوبنا ،وك ِره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ،واجعلنا من
الصاحن  ،غر خزايا وا
الراشدين  ،ال َله َـم تو ّفنا مسلـمن  ،وأحينا مسلـمن  ،وألـحقنا ب َ
َ
مفتونن  ،ال َله َـم قاتل الكفرة ا َلذين يك ِذبون رسلك  ،ويصدون عن سبيلك  ،واجعل عليهـم
رجزك وعذابك  ،ال َله َـم قاتل الكفرة ا َلذين أوتوا الكتاب إلـه اح ِق».

اأدب امفرد(.)٤

أخرجه أمد والبخاري ي

( )٢صحيح /أخرجه الرمذي برقم ( ،)٠٤٠٤وأخرجه ابن ماجه برقم ( ،)٠8٢٤وهذا لفظه.
( )١صحيح/أخرجه النسائي برقم (.)٢٠٠5

( )٠صحيح/أخرجه أبو داود برقم ( ،)5٠٠٤وأخرجه النسائي برقم ( ،)55١9وهذا لفظه.

( )٤صحيح /أخرجه أمد برقم ( ،)٢55٠٠وهذا لفظه ،وأخرجه البخاري ي اأدب امفرد برقم (.)٠١٠

٢56٢

« ال َله َـم إنَك عفو تـحب العفو فاعف عنِي» .أخرجه أمد وابن ماجه(.)٢



إها بئست
إي أعوذ بك من اجوع فإنَه بئس َ
«ال َله َـم ِ
الضجيع ،وأعوذ بك من اخيانة ف َ



«ال َله َـم متِعني بسمعي وبري ،واجعلـهـا الوارث منِي ،وانري عى من يظلـمني،



«ال َله َـم اقسم لنا من خشيتك ما يـحول بيننا وبن معاصيك ،ومن طاعتك ما تب ِلغنا بـه

البطانة» أخرجه أبو داود والنسائي(.)١

وخذ منـه بثأري» .أخرجه الرمذي(.)٠

إي أعوذ بك من غلبة الدَ ين،وغلبة العد ِو،وشاتة اأعداء» .أخرجه أمد والنسائي(.)٤
« ال َله َـم ِ

جنَتـك ،ومن اليـقن ما تـه ِون بـه علينا مصيبات الدنيا ،ومتِعنا بأساعنا ،وأبصارنا ،وق َوتنا ،ما

أحييتنا ،واجعلـه الوارث منَا ،واجعل ثأرنا عى من ظلـمنا ،وانرنا عى من عادانا ،وا
تـجعل مصيبتنا ي ديننا ،وا تـجعل الدنيا أكر ه ِـمنا ،وا مبلغ علـمنا ،وا تس ِلط علينا من ا

يرحـمنا» .أخرجه الرمذي(.)5

ِ
ِ
ِ
اأول َ
الظاهر َ
فوق كل يء  ،الباطن دون
اآخر بعدَ كل يء ،
قبل كل يء ،
 احمد ه

كل يء .

ِ
اآخر با ٍ
ِ
آخر يكون بعده .
ل كان قبله ،
اأول با َأو ٍ ٍ
 احمد ه
اخلق بقدرته ابتداع ًا  ،واخرعهم بمشيئته اخراع ًا  ،وجعلهم ي
 احمد ه الذي ابتدع
َ
قبضته أحيا ًء وأموات ًا ،وجعل لكل روح منهم ُق ْوت ًا معلوم ًا  ،ورزق ًا مقسوم ًا  ،ثم رب له ي
احياة أج ً
ا حدود ًا  ،ونصب له أ َمد ًا معلوم ًا  ،خطو إليه بأيام عمره  ،حتى إذا بلغ أقى أثره ،
واستوعب حساب عمره  ،قبضه إليه  ،ثم ساقه إى ما ندب ُه إليه  ،من عظي ِم ثوابه  ،أو
شديدعقابه :
منه وإحسان ًا .

[النجم، ]٠٢ /

( )٢صحيح /أخرجه أمد برقم ( ،)١5898وأخرجه ابن ماجه برقم (.)٠85٠
( )١حسن/أخرجه أبوداود برقم ( ،)٢5٤٠وأخرجه النسائي برقم (.)5٤68
( )٠حسن /أخرجه الرمذي برقم (.)٠6٠٤

( )٤حسن /أخرجه أمد برقم ( ،)66٢8وأخرجه النسائي برقم ( ،)5٤٠5وهذا لفظه.
( )5حسن/أخرجه الرمذي برقم (.)٠5٠١
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عداً

أبواب العل ِم بربوبيته
عرفنا بنفسه وأسائه وصفاته وآائه  ،وفتح لنا
َ
 واحمد ه الذي َ
وألوهيته  ،وأعاننا عى ذكره وشكره  ،وحسن عبادته  ،وهدانا إى اإخاص له ي توحيده ،
و َع َصمنا من اإحاد والشك ي أمره .

َ
وسخر لنا ما ي
اختار لنا حاسن اخَ ْلق  ،وأجرى علينا طيبات الرزق ،
 واحمد ه الذي
َ
السموات واأرض ُ ،
فكل امخلوقات منقادة لنا بقدرته  ،وصائرة إى طاعتنا بعزته.

 واحمد ه الذي أغلق عنا باب احاجة إا إليه  ،وركَب فينا أعضاء البسط والقبض ،وخلق
فينا جوارح اأعال َ ،
وغذانا بطيبات الرزق  ،ثم أمرنا وهانا ليختر طاعتنا  ،وابتانا بالراء
وركِ ْبنا ُمـتُون َز ْجره  ،فلم يعاجلنا بعقوبته،
والراء ليختر صرنا وشكرنا ،ثم خا َل ْفنا أمره َ ،
ور ْجعتنا برأفته.
بل أكرمنا بواسع رمته ،وشملنا بحلمه وعفوه  ،وانتظر توبتنا َ
أبواب فضله  ،و َد َلنا عى أبواب التوبة بفضله.
 واحمد ه الذي فتح لنا
َ

ووضع عنا ما ا طاقة لنا
 واحمد ه الذي هدانا إى اإسام  ،وأرسل إلينا سيد اأنام ،
َ
به ،وم يك ِلف أنفسنا إا وسعها.
 واحمد ه بكل ما َمِدَ ُه به خلقه  ،وأقرب مائكته إليه  ،وأكرم خليقته عليه  ،وأرى
سائر احمد.
حامديه لديه  ،مد ًا َي ْف ُضل َ
 واحمد ه مد ًا يواي نِ َعمه  ،ويكاي مزيده  ،عد َد ما أحاط به علمه  ،مد ًا ا منتهى حدِ ه ،
انقطاع أ َمده .
وا حساب لعدده  ،وا بلو َغ لغايته  ،وا
َ

 واحمد ه الذي َم َن علينا ببعثة حمد ﷺ دون اأمم اماضية  ،فأ َدى اأمانة  ،وب َلغ الرسال َة ،
ونصح اأم َة  ،وجاهد ي اه حق جهاده  ،حتى أتاه اليقن  ،فصلوات اه وسامه عليه وعى

آله وأصحابه .

عجائب عظمته  ،وا تفنى خزائ ُن رمته  ،وا تنتهي مدة ملكه ،
 اللهم يا من ا تنقي
ُ
ِ
صل وسلم عى حمد وآل حمد  ،وأصحاب حمد  ،وأتباع حمد ﷺ.

خلق السموات واأرض  ،وأمسكها بقدرته  ،ورفع الساء بقوته  ،ودحا
 احمد ه الذي َ
اأرض بمشيئته  ،ومأ الكون برمته .
ٍ
 واحمد ه الذي خلق َ
واحد منها
والنهار بقوته  ،وم َيز بينها بقدرته  ،وجعل لكل
الليل
َ
حد ًا حدود ًا  ،وأ َمد ًا مدود ًا.
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 واحمد ه عد َد ما خل ْق َت ي اأرض والساء  ،وعدد ما عا ي اهواء  ،وعدد ما َك َن حت

أعطيت.
قضيت  ،وا من اخر إا ما
الثرى  ،ليس لنا من اأمر إا ما
َ
َ
َ
أرضك
 اللهم إي ُأشهدك وكفى بك شهيد ًا  ،و ُأشهد مائكتك ومل َة عرشك  ،وميع سكان
وساواتك  ،وكل ٍ
ذرة ي ملكك  ،أي أشهد أنك أنت اه الذي ا إله إا هو  ،وأشهدُ أن حمد ًا

عبدُ ك ورسو ُلك .

 اللهم أنت ُ
َ
برمتك يا أرحم
اجابر للكسر  ،ارمنا
الغافر للعظيم ،
امنان باجزيل ،
الشاكر للقليل ُ ،
ُ
ُ
الرامن.

 يا َم ْن تـ َُح ُل به ُع َقدُ امكاره  ،وا يستغاث إا به عند الشدائد .
 يا من َذ َلت لقدرته الصعاب  ،وخضعت جروته الشدائد الصاب  ،واستجابت مشيئته ميع

امخلوقات  ،وأرعت إى إرادته ميع الكائنات.
زع ي املات  ،وأنت امدعو للمهات  ،ا يندفع منها إا ما َد َف ْعت ،
 ا إله إا أنت  ،أنت الـ َمـ ْف ُ
كشف ما بنا من الر والباء  ،يا أرحم الرامن.
وا ينكشف منها إا ما ك ََش ْفت  ،ا ْ

معطي ما منعت  ،وا مقد َم ما َ
مؤخر
رت  ،وا
أعطيت  ،وا
مانع ما
أخ َ
َ
 ا إله إا أنت  ،ا َ
َ
َ
نار من
عر َت  ،وا
مغلق ما
فاتح لـا
ما
أغلقت  ،وا َ
َ
َ
َ
قدمت  ،وا َ
مير ما َ
َ
فتحت  ،وا ِ َ
َ
قابض ما بسطت .
باسط ما
خذلت  ،وا
َ
َ
قبضت  ،وا َ
ِ
وسوء
وس ْو َر ِة الغضب  ،و َغ َلبة احسد  ،وقلة الصر ،
 اللهم إي أعوذ بك من شدة احرص َ ،
ِ
وحلول العقاب .
اخُـ ُلق  ،وخالفة اهدى  ،ومتابعة اهوى  ،وحرمان الثواب ُ ،
بك من ِ
ٍ
ِ
ِ
 اللهم إنا نعوذ َ
معيشة ي
ومقارفة الكبرة  ،ومن
واحتقار الصغرة ،
سوء الريرة ،
ٍ
وميتة عى غر عُدَ ة .
شدة ،

َ
يرضيك عنا  ،ووفقنا ما حب ُه وترضا ُه من
 اللهم ا حول لنا وا قوة إا بك  ،اهدنا ما
ِ
نستوجب ها
موجبات ثوابك  ،حتى ا تفوتنا حسنة نستحق ها ثوا َبك  ،وا تبقى لنا سيئة
ُ
عقابك .
عفوت عنا فبفضلك ْ ،
واأمر كله ْ ،
وإن عذبتنا فبعدلك  ،وا نجاة أحد
إن
 اللهم لك الـ َخل ُق
َ
ُ

منا إا بعفوك  ،فاعف عنا واغفر لنا وأنت خر الغافرين .
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َ
 يا غني اأغنياء  ،نحن عبيدك أفقر الفقراء َ
فضلك  ،وا تقطع عنا بذنوبنا
إليك  ،فاجر فاقتنا من

رزقك.

عزيز ِ
ِ
والسلطان أغننا إ ْذ
املك
ترعنا إليك  ،وانظر إى ذ ِلنا بن يديك  ،يا َ
 اللهم ارحم ُ
َ
دعاك  ،ومستجيب من ناداك.
َط َر ْحنا أنفسنا بن يديك  ،فإنك رحيم بمن
 اللهم يا من طاعته نجاة للمطيعن ِ ،
وذكْره رف للذاكرين ْ ،أش ِغل قلوبنا بذكرك عن كل

ذكر ْ ،
وأش ِغل ألسنتنا بشكرك عن كل شكر  ،واستعمل جوارحنا بطاعتك عن كل طاعة .
ُ
الواقف بباب عزك فا تطردي من َجنَابك ْ ،
فإن طردتني
الذليل
 إهي ومواي أنا عبدك
ُ
فا حول ي وا قوة إا بك .

ِ
التوبة إليك  ،وغفرت ي ما يسوؤي
أبواب
أيأس منك وقد فتحت ي
َ
سبحانك ما أرمك  ،ا ُ

بن يديك ؛ أنك أنت الرؤوف الرحيم.
 اللهم ارحم عبدك الذي تل َقاك باإنابة ْ ،
وأخ َلص لك التوبة  ،و َط ْـأ َط َـأ رأس ُه لعظمتك ،
وذرفت عيون ُه من خشيتك.
وخشع قلبه جالك ،
ْ

أكثر من نقمته ،
 يا من رمته وسعت كل يء  ،ومغفرت ُه أوسع من عقوبته  ،وعفو ُه ُ

أعظم من عدله .
أوفر من سخطه  ،وإحسان ُه
ُ
ورضا ُه ُ
ِ
َ
العطاء  ،يا َح َس َن التجاوز  ،يا ف َعااً ما تشاء  ،يا ريع الرضا ،
جزيل
عظيم الصفح  ،يا
 يا
َ
يا باسط اليدين بالعطاء.
 اللهم يا من خزائنه مأى بكل يء  ،يا من عنده ُ
نيل الطلبات.
نعمه باأثان  ،وا يكدِ ر عطاياه باامتنان.
 يا من ا ي ُ
بيع َ

رغب عنه  ،يا من ا تُفني خزائنه
رغب إليه وا ُي ُ
 يا من ُيستغنى به وا ُيستَغنى عنه  ،و ُي ُ
امسائل .

 اللهم إن تعذبني فبعدلك وأنا لذلك أهل ْ ،
وإن تعف عني فبفضلك وأنت لذلك أهل ،

فأنت أهل التقوى وأهل امغفرة .
َ
َ
َ
علمت منها وما م أعلم  ،وما أظهرتَه
وصفاتك العى  ،ما
بأسائك احسنى ،
أسألك
 اللهم اي
ُ
َ
منها وما أخفيته ْ ،
امخلوق اجزوع  ،وهذا اإنسان اهلوع  ،وهذا امملوك الضعيف ،
أن ترحم هذا
َ
احتال
يطيق َح َر نارك ،وا يستطيع
حر شمسك  ،فكيف ُ
وهذا العبد الفقر  ،فإنه ا يستطيع َ
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ر عى بائك وعذابك  ،فكيف
صوت رعدك  ،فكيف
ساع صوت غضبك َ ،
يستطيع َ
ُ
وه ْب ُه َص َ َ

يصر عى فراقك  ،فارمه يا أرحم الرامن .
َ
مثقال ذرة  ،أنت ذو
الفقر  ،وعذاي ا يزيد ي ملكك
 اللهم أنت ري الغني  ،وأنا عبدُ َك
ُ
ِ
العزة واجروت  ،وذو اجال واإكرام  ،ا تزيد ي ملكك طاع ُة
املك واملكوت  ،وذو
ُ
معصية العاصن  ،فاغفر لنا وارمنا برمتك يا أرحم الرامن.
ن  ،وا تنقص ُه
الطائع َ
 اللهم لك احمد كل ُه  ،ومنك الف ُ
ضل كله  ،وإليك ُيرجع اأمر كله .

الرب الرؤوف الرحيم .
فأهل أنت أن ُحمد  ،وأهل أنت أن تُعبد  ،وأنت ُ
لك احمد مد ًا كثر ًا طيب ًا مبارك ًا  ،ملء السموات  ،وملء اأرض  ،وملء ما بينها  ،وملء ما
فوقها  ،وملء ما شئت من يء بعد .
ِ
َ
َ
أسائك وصفاتك ،
وعظمة
عظمتك
انقطاع أمده  ،عى
لك احمدُ الذي ا هاي َة لعدده  ،وا
َ
و َعظي ِم إحسانك  ،وجزيل عطائك .

 إهي خلقتني ي أحسن تقويم  ،وهديتني إى الراط امستقيم  ،وابتدأتني باإحسان ،
وو َفرت حظي من كل خر  ،ورفت عني كل ر  ،وأ ْق َر ْر َت عيني با يري .

أجبت عند ااضطرار دعوي،
 إهي أنت الذي هديتني  ،وأنت الذي رزقتني  ،وأنت الذي
َ
ودفعت عني ما يري .
وأنت الذي سر َت ز َلتي ،
َ

َ
َ
فلست بريئ ًا فأعتذر  ،وا قوي ًا
تعفو عني وتغفر ي ،
وأتوب إليك ،
ستغفرك
 إهي أ
ُ
وأسألك أن َ
ُ
فأنتر  ،وا َم َف َر ي فأفِـر  ،ا ملجأ وا منجا ي منك إا إليك .
 إهي أستقي ُلك َعثَراي  ،وأعتذر إليك من هفواي  ،وأفِر إليك من ذنوي التي أوبقتني ،

وسيئاي التي أحاطت ي فأهلكتني  ،فاغفر ي وارمني وتب عل .
َ
جئتك مستجر ًا فا خذلني  ،وسائ ً
ا فا حرمني  ،ومعتص ًا فا ت ُْسلِ ْمني  ،وداعي ًا فا
 إهي
تردي .
الفقر امحتاج  ،أسألك ْ
َ
بحالك عن
أن تغنيني
العاجز
الضعيف
 إهي ومواي أنا عبدك
ُ
ُ
ُ

َ
َ
وبفضلك عمن سواك .
حرامك  ،وبطاعتك عن معصيتك ،
ِ
وجرأها عى اموبقات  ،ف ْ
إن
 إهي أشكو إليك
َ
ضعف نفي عن امسارعة إى اخرات ُ ،
تعذبني فأنا الظام امفرط ْ ،
أرحم الرامن .
فأنت
وإن تغفر ي َ
ُ
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إليك  ،وتنر من َ
 إهي أنت الذي تسمع من شكا َ
توكل عليك  ،وخ ِلص من الشدة من
وتفرج كر ب َة من اذ بك  ،وجيب دعاء َم ْن دعاك .
اعتصم بك ِ ،
َ

 إهي أنت ُ
العليم بكل يء  ،الذي ا خفى عليه يء ي اأرض وا
القادر عى كل يء ،
احق
املك ُ
ُ
ُ

ي الساء.

 إهي كيف خفى عليك ما أنت خ َل ْقتَه  ،وكيف يغيب عنك ما أنت تد ِبره  ،وكيف ا حي

ما أنت َصنَ ْع َت ُه  ،وكيف هرب منك من ا حياة له إا برزقك  ،وكيف ينجو َ
مذهب
منك من ا
َ
له ي غر ملكك  ،سبحانك ا إله إا أنت .
 ا إله إا أنت سبحانك  ،أخشى ِ
بك  ،وأخض ُعهم َ
أعلمهم َ
خلق َك َ
لك أحسنُهم طاع ًة
لك ُ
لك  ،وأهوهُم عليك َم ْن أنت ترزقه وهو يع ُبد غرك .

 سبحانك ما أعظم شأنك  ،وما أعز سلطانك  ،وما أوسع حلمك .
َ
أرك بك َ
وكذب رسلك  ،وا يستطيع َم ْن ك َِره قضاءك أن يرد أمرك ،
ا َينْقص سلطانك َم ْن

وا يفوتُك َم ْن َعبَدَ غرك  ،وا ُي َع َمر ي الدنيا من كره لقاءك  ،والكل صائر إليك  ،وموقوف
ٍ
معبود سواك .
وكفرت بكل
آمنت بك ،
ُ
أنت ُ ،
بن يديك  ،ا إله إا َ

 إهي ومواي أنا عبدك امقر بذنبي  ،هذه يدي امذنبة مرفوعة إليك  ،وهذه ناصيتي اخاطئة
الرؤوف الرحيم ِ ،أق ْلني عثري  ،وزلة قدمي  ،وارحم شيبتي وضعفي
بن يديك  ،وأنت الرب
ُ

واقراب أجل .
ومسكنتي  ،وقلة حيلتي  ،ونفا َذ أيامي ،
َ
 مواي وارمني إذا َخ َر َجت روحي من بدي  ،وانقطع من الدنيا َأثـَري  ،وني اأحياء
وتغرت حاي وصوري .
ذكري َ ،

اشتدت فاق ُت ُه ،
 اللهم فارج اهم  ،كاشف الغم  ،جيب دعوة امضطر  ،أسالك سؤال من
ْ
وض ُع َفت قوته  ،وك ُث َرت ذنوبه  ،أن ترزقني يقين ًا ينفع من استيقن به  ،وعماً
و َع ُظ َمت كربت ُه َ ،

حب َم ْن َع َبدَ ك به ُ ،
صف به .
وخ ُلق ًا
ترحم من ات َ
ُ
اخاشعن لك ،
 اللهم إي أسألك خشية العال ِـ ِمـن بك  ،وخوف العابدين لك  ،وعبادة
َ
ويقن امتوكلن عليك .
َ

َ
وبحمدك  ،وتبارك اسمك  ،وتعاى جدُ َك  ،وا إله َغرك .
 سبحانك اللهم
إزارك  ،والكريا ُء رداؤك  ،واخَ ْلق َخ ْلقك  ،واأمر َأ ْمرك .
 سبحانك ال ُ
عز ُ
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ِ
ِ
ِ
عرشه  ،ومدا َد كلاته .
نفسه َ ،و ِز َن َة
وبحمده  ،عد َد َخلقه  ،ورضا
 سبحان اه
َ
العليم بكل
يسمع ويرى ما حت الثرى  ،الشاهدُ لكل نجوى ،
سبحان العل اأعى الذي

ُ
ُ
شكوى  ،الكاشف كل بلوى .

ِ
 احمد ه الذي َ
واقتدر عى
واحتجب عن اأبصار بالعزة ،
بالعظمة ،
جى للقلوب
َ
َ
اأشياء بالقدرة  ،وعا فوق كل يء بالكرياء .
ح ْسن واجال  ،وتعاى
 أنت الرب الذي تـَ َم َجد بالعظمة واجال  ،وبالعز والكرياء  ،و َت َقدَ س با ُ
بامجد واإحسان .

 احمد ه اأول قبل كل يء  ،واآخر بعد فناء كل يء  ،العليم الذي ا ينسى َم ْن َذكَر ُه ،
وا ُين ِْقص َم ْن َشكَره  ،وا َخيب من دعاه  ،وا يقطع رجاء من َرجاه  ،أشهد أنك أنت اه ا
إله إا أنت وحدك ا ريك لك .
وهب ي من لدنك رم ًة إنك أنت
 اللهم ث ِب ْت قلبي عى دينك ما أحييتني  ،وا تزغ قلبي بعد إذ هديتني ْ ،
الوهاب .

 بسم اه الذي ا أرجو إا فضله  ،وا أخشى إا عدله  ،وا أمسك إا بحبله  ،وا أعتمد
قوله  ،وا أطمئن إا إليه .
اا ْ
مزا ِ
وأحرز بسلطانك من َج ْور الساطن .
ت الشياطن ،
ُ
 أعو ُذ بك رب من َ

َ
أسألك يا َم ْن يملك احاجات كلها وهي مستجيبة مشيئته  ،ومرعة إى إرادته ،
 اللهم إي
ضيـق خرج ًا  ،ومن كل ٍ
أن جعل ي من كل هم فرج ًا  ،ومن كل ٍ
ومنقادة أمره ْ ،
باء عافية  ،وأن

تغفر ي وترمني  ،يا َم ْن هو اإل ُه  ،وا يغفر الذنوب سواه .

 احمد ه رب العامن  ،وأعوذ به من ر نفي  ،إن النفس أمارة بالسوء إا ما رحم
ري  ،إن ري غفور رحيم .

 وأعوذ باه من الشيطان الرجيم  ،وأعتصم باه من كل شيطان مارد  ،ومن كل ج َبار
فاجر ،ومن كل سلطان قاهر  ،ومن كل عدو ظام .

 اللهم اجعلني من جندك  ،فإن جندك هم الغالبون  ،واجعلني من حزبك  ،فإن حزبك
هم امفلحون  ،واجعلني من أوليائك  ،فإن أولياءك ا خوف عليهم وا هم حزنون .
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 اللهم أصلح ي ديني فإنه عصمة أمري  ،وأصلح ي آخري فإها دار مق ِري  ،وإليك
وإليها من جاورة اللئام مفـ ِري .

 احمد ه رب السموات واأرض  ،احمد ه خالق السموات واأرض .

 بسم اه الرمن الرحيم  ،بسم اه خر اأساء  ،بسم اه رب اأرض والساء  ،بسم اه
كل مكروه  ،واستجلب ّ
الذي ا ير مع اسمه يء ي اأرض وا ي الساء  ،أستدفع ّ
كل
حبوب .

 اللهم لك احمد مد ًا كثر ًا ا ينقطع أبد ًا  ،وا يـحِ له اخائق عدد ًا .
 اللهم يا رؤوف ًا بالعباد اجعل قوي ي طاعتك  ،ونشاطي ي عبادتك  ،ورغبتي ي

ثوابك  ،وزهدي فيا يوجب ي أليم عقابك .
 اللهم يا أكرم اأكرمن أسألك توحيد ًا خالص ًا  ،ويقين ًا صادق ًا  ،وسام ًة أقوى ها عى
طاعتك  ،وعباد ًة أستحق ها جزيل مثوبتك  ،وسع ًة ي احال من الرزق احال  ،ولسان ًا
عى الدوام لك ذاكر ًا  ،وبدن ًا عى الباء صابر ًا .

 اللهم يا واهب الفضل العظيم  ،ويا جابر العظم الكسر  ،ويا غافر الذنب الكبر أسألك
لذة النظر إى وجهك الكريم  ،وأن تغفر ي ذنوي  ،وتسر عيوي  ،يا أرحم الرامن .

امضطر  ،يا عظيم الر  ،يا واسع امغفرة  ،يا ميل
 اللهم يا كاشف الر  ،يا جيب
ّ

السر  ،يا كريم الصفح  ،يا حسن التجاوز  ،ا ملجأ ي منك إا إليك  ،فارمني يا أرحم
ِ

الرامن .

خرت لعظمتك ساجد ًة
 إهي ب ِيض وجوهنا يوم تبي ّض وجوه وتسو ّد وجوه  ،وا ِ
تسود وجوه ًا َ

يا مواي.

 اللهم ارحم قلوب ًا انطوت عى حبتك  ،وألسن ًة نطقت بذكرك ومدك  ،والثناء عليك ،
وآذان ًا تلذذت بساع ذكرك وكتابك  ،وأك ّفـ ًا رفعت رجاء رمتك  ،وأرج ً
ا سعت جاهد ًة
ي سبيلك  ،وأبدان ًا عملت بطاعتك ابتغاء مرضاتك .

 اللهم افتح لنا أبواب رمتك  ،وير لنا سبل رضاك  ،وا تـحجب مشتاقيك عن النظر إى
وجهك الكريم.
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 إهي ومواي من الذي نزل بك ملتمس ًا قراك فا قريته  ،ومن الذي أناخ ببابك راجي ًا فضلك

فا أوليته .

 يا من بيده اخر كله  ،وإليه يرجع اأمر كله  ،ا مانع ما أعطيت  ،وا معطي ما منعت،
نجني برمتك من عذاب النار  ،يا أرحم الرامن .
ِ

 إهي ومواي  ،يا خر مرجو  ،ويا أكرم مدعو  ،يا من بابه مفتوح لداعيه  ،وحجابه
مرفوع لراجيه  ،يا جيب السائلن  ،ويا أكرم امعطن  ،أخلص ي توحيدك  ،واجعلني من

صفوة عبيدك  ،برمتك يا أرحم الرامن .
 إهي إن كان ق َل زادي ي امسر إليك  ،فلقد حسن ظني بالتوكل عليك  ،وإن كان ذنبي
قد ع َرضني لعقابك  ،فقد آمنني حسن ثقتي بثوابك .

 أسألك بأسائك احسنى ،وبأنوار قدسك  ،وبلطائف ب ِرك  ،أن ترى عني  ،وا تشوي
وجهي بالنار يا أرحم الرامن .

عي ف ـت ِممه  ،وما وهبت ي من كرمك فا تسلبه  ،وما
 اللهم يا رب ما بدأت به من فضلك َ
عي بحلمك فا تـهـتكه  ،يا وي اإنعام  ،يا معروف ًا
علمته من قبيح فعي فاغفره  ،وما سرته َ
باإحسان  ،ا إله إا أنت .

وجهت إليك وجهي  ،ورفعت إليك يدي  ،طامع ًا ي
 إهي يا من ع َم إحسانه ميع خلقه َ ،
إحسانك  ،راغب ًا ي غفرانك  ،طالب ًا مرضاتك  ،خاشع ًا لعظمتك  ،مريد ًا وجهك  ،طارق ًا بابك ،
فافعل ي ما أنت أهله من امغفرة والرمة  ،وا تفعل ي ما أنا أهله من العذاب والنقمة ،

برمتك يا أرحم الرامن .

 إهي يا سابغ النعم  ،يا دافع النقم  ،ا إله إا أنت  ،ا أحِ ثنا ًء عليك  ،خلقت فس َويت ،

وصورت فأحسنت  ،وأنعمت وأعطيت  ،وهديت وأكرمت  ،وأنت الرؤوف الرحيم  ،الر الكريم ،
َ

بساحتك تـحط رحال الراجن  ،يا من ا خ ِيب قاصديه  ،وا يطرد عن بابه مؤ ِمليه  ،ارمنا
برمتك التي وسعت كل يء .

 يا رب تصاغر عند عظيم نعمك شكري  ،وتضاءل أمام إكرامك إياي ثنائي .
 هديتني لإسام  ،وع َلمتني السنة والقرآن  ،وأحطتني بلطائف برك  ،وميل إحسانك ،

وطوقتني بأطواق امعروف واإحسان .
ج َللتني بنعمة اإيان  ،وق َلد َتني قائد اإنعام َ ،
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 فلك احمد مد ًا كثر ًا يواي نعمك  ،ويكافئ مزيدك  ،عى عظيم جالك  ،وجزيل
عطائك ،وسبوغ نعائك  ،وحسن بائك  ،مد ًا يوافق رضاك  ،وجلب ي العظيم من برك
وتقواك .

 اللهم ح ِبب إلينا اإيان وز ِينه ي قلوبنا  ،وك ِره إلينا الكفر والفسوق والعصيان  ،واجعلنا من

الراشدين  ،وأهمنا طاعتك  ،وجنبنا معصيتك  ،وأذقنا حاوة حبك وقربك  ،واجعلنا من
امصطفن اأخيار  ،وأحقنا بالصاحن اأبرار  ،امسارعن إى اخرات  ،العاملن بالباقيات

الصاحات  ،إنك عى كل يء قدير .

 سبحانك ما أعز سلطانك  ،وما أعظم إحسانك  ،وما أوسع غفرانك .

 سبحانك ما أظلم الطرق عى من م تكن دليله  ،وما أوضح احق عند من هديته سبيله ،

أسألك أن تدلني عى ما يرضيك عني  ،وأن تغفر زلتي  ،وتقبل توبتي  ،إنك أنت التواب الرحيم .

 اللهم اجعلنا من اصطفيته بقربك  ،وأخلصته محبتك  ،وكتبته من أوليائك  ،وخصصته بمعرفتك ،
وفرغت فؤاده حبك  ،وشغلت
ووهبت له من علمك َ ،
وأهلته لعبادتك  ،واجتبيته مشاهدتك َ ،

جوارحه بطاعتك  ،وأوزعته دوام شكرك  ،وحفظته من معصيتك  ،وقطعت عنه كل يء يشغله عنك ،
إنك أنت العزيز الكريم.

 اللهم اجعلنا من أوي األباب  ،امقربن اأخيار  ،الذين جباههم ساجدة لعظمتك ،
وعيوهم ساهرة ي عبادتك  ،وقلوهم متلئة بمحبتك  ،وأفئدهم وجلة من مهابتك ،ودموعهم

سائلة من خشيتك .

 اللهم اجعل حبي لك قائد ًا إى رضوانك  ،وشوقي إليك مانع ًا ي من عصيانك  ،وامنن
عي بالنظر إى وجهك الكريم  ،يا ذا اجال واإكرام .
ّ

 اللهم يا من ا يفد الوافدون عى أكرم منه  ،وا جد القاصدون أرحم منه .

 يا خر من خا به العبيد  ،يا أرحم من آوى إليه طريد  ،إى سعة عفوك مددت يدي  ،وإى
عظيم كرمك نصبت ناصيتي  ،فأعطني وا حرمني  ،وأكرمني وا هنِي  ،يا أرحم الرامن.

 إهي يا وي الصاحن  ،ويا أمان اخائفن  ،ويا جيب دعوة امضطرين  ،ويا غياث
امستغيثن  ،ويا أكرم اأكرمن  ،ويا أرحم الرامن .
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أنا عبدك الذليل  ،ذو اللسان الكليل  ،والعمل القليل  ،واقف بباب كرمك  ،طارق لباب

عي بطولك اجزيل ،
رمتك ِ ،
متعرض لنفحات ب ِرك  ،معتصم بحبلك الشديد  ،امنن َ
ورضوانك اجميل  ،يا كريم يا ميل  ،يا أرحم الرامن .

 اللهم لك احمد كا ينبغي جال وجهك  ،وعظيم سلطانك  ،وجزيل إحسانك.

 سبحانك قرت األسن عن الثناء عليك با يليق بجالك  ،وعجزت العقول عن إدراك

كنه مالك  ،وانحرت اأبصار دون النظر اى سبحات وجهك  ،وخشعت ميع اخائق
ص عارفيك،
هيبتك ،وذ َل اأقوياء لقوتك ،وس َبحت ميع الكائنات بحمدك  ،اجعلنا من أخ ِ
وأصلح عابديك  ،وأصدق طائعيك  ،يا أرحم الرامن .

 إهي ومواي أنت الرمن الرحيم  ،املك العظيم  ،الكريم احليم  ،السميع البصر ،
القوي القادر  ،الغني الشاكر .

ا تطمئن القلوب إا بذكرك  ،وا تأي النعم إا من بابك  ،وا تندفع امكاره إا بأمرك  ،وا

تزول امحن إا بإذنك .

 إهي أنت امدعو بكل لسان  ،وأنت امع َظم ي كل جنان  ،وأنت امس َبح ي كل مكان ،

وأنت امعبود ي كل زمان  ،أعتذر إليك من كل كلمة بغر ذكرك  ،وأستغفرك من كل لذة بغر

طاعتك  ،ومن كل راحة ي غر عبادتك .

عي اعف عني  ،وبعلمك بضعفي ارفق ي  ،يا وي
عي  ،وبحلمك َ
عي تب َ
 إهي بقدرتك َ
امؤمنن .

 إهي هل يرجع العبد اآبق إا إى مواه  ،وهل جره من سخطه أحد سواه  ،أنت الكريم
عي إنك أنت التواب الرحيم .
الذي فتحت لعبادك باب ًا إى عفوك َ
سميته باب التوبة  ،فتب ّ
 إهي إن قبح الذنب من عبدك  ،فليحسن العفو من عندك  ،يا كاشف الر  ،ويا جيب

دت عليه  ،يا عظيم الر ،
امضطر  ،لست بأول من عصاك فتبت عليه  ،وتع َرض بمعروفك فج ّ

يا ميل السر.

 اللهم لك احمد عى ما ا أزال فيه من سامة بدي  ،ولك احمد عى ما أصابني من
علة ي جسدي  ،فاغفر ي ما تعلمه مني .
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 إهي ما أدري أي احالن أحق بالشكر لك  ،أوقت الصحة التي هنَـأتني فيها بطيبات
وقويتني فيها عى ما وفقتني له من طاعتك  ،وأعنتني ها عى ذكرك وشكرك وحسن
رزقك َ ،
عبادتك  ،أم وقت العلة التي حّصتني ها من الذنوب  ،وطهرتني ها من السيئات  ،ورفعت

ي ها الدرجات  ،ون َبهتني ها إى التوبة  ،وذكَرتني ها النعمة .

 إهي يا أنيس كل مستوحش  ،يا فرج كل مكروب  ،يا عضد كل حتاج .
ا  ،وأنت الذي جعلت لكل خلوق ي نعمك سه ً
أنت الذي وسعت كل يء رمة وعل ً
ا،

وأنت الذي سب ـقت رمته غضبه  ،وعفوه أحب إليه من عقابه  ،وأنت الذي عطاؤه أكثر من

منعه .

 إهي ا تعرض عني وقد أقبلت عليك  ،وا حرمني وقد رغبت إليك  ،وا خذلني وقد

توكلت عليك .

 إهي أنا عبدك الفقر الذي فاض دمعه من خيفتك  ،ووجل قلبه من خشيتك  ،وانتفضت جوارحه

من هيبتك.

عي فلم تفضحني  ،وكم من
 إهي لك احمد  ،أنت الغفور الرحيم  ،كم من عيب سرته ّ
ذنب غ َطيته

عي فلم تشهري  ،اللهم وهذه رقبتي َأرقتها الذنوب فأعتقها  ،وهذا ظهري قد أثقلته اخطايا
َ

فاغفرها  ،برمتك يا أرحم الرامن .

 اللهم ارحم شدة مسكنتي  ،وذل افتقاري  ،وطول ترعي .

 اللهم صل عى حمد  ،وعى آل حمد  ،كا صليت عى إبراهيم  ،وعى آل إبراهيم  ،إنك

ميد جيد  ،وبارك عى حمد  ،وعى آل حمد  ،كا باركت عى إبراهيم  ،وعى آل إبراهيم ،
إنك ميد جيد.

 اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم  ،ونعوذ بك من اتباع خطواته  ،وكيده

ومكايده  ،ومصائده ومواعيده  ،وغروره وأمانيه .
 اللهم اجعل بيننا وبن الشيطان سر ًا ا يـهتكه  ،وباب ًا ا يفتحه  ،وأشغله عنا بأعدائك  ،واكفنا

ره  ،واسلك بنا من التقوى خاف سبيله من الردى .

 اللهم ا لعل له ي قلوبنا مدخ ً
ا  ،وا تسكنه فيا بيننا منزاً .
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وحول سلطانه عنا  ،واقطع رجاءه منا .
 اللهم أرب قلوبنا إنكار عمله ِ ،

 اللهم اهزم جنده  ،وأبطل كيده  ،اللهم إنا نستعن بك عليه  ،حتى ا نطيع له أمر ًا إذا

استهوانا  ،وا نستجيب له إذا دعانا  ،أنت امستعان  ،وعليك التكان  ،وا حول لنا وا قوة

إا بك .

 اللهم افتح لنا بركات السموات واأرض  ،وأسقنا غيث ًا نافع ًا  ،حيي به ما قد مات  ،وتـر ّد به ما قد

وتكمل لنا به طيبات الرزق  ،إنك
فات  ،وتـخرج به ما هو آت  ،وتنبت لنا به الزرع  ،وتد ّر به الرع ،
ِ

عى كل يء قدير .

وزودنا من اإيان  ،ووفقنا أحسن
 اللهم هب لنا من لدنك رمة إنك أنت الوهاب ِ ،
اأقوال واأعال واأخاق .

 اللهم استعمل لساي بذكرك  ،وجوارحي بطاعتك  ،وأوقاي بحسن عبادتك  ،إنك جواد

كريم .

 اللهم هب لنا معاي اأخاق  ،وا لعل أعارنا مرتع ًا للشيطان  ،وا تدع خصلة تعاب
منا إا أصلحتها  ،إنك جواد كريم .

 اللهم أبدلني من بغض أعدائي امحبة  ،ومن حسد أهل البغي امودة  ،ومن عقوق ذوي
اأرحام امبـ َرة  ،إنك أنت الر الرحيم .

والسبق إى الفضيلة  ،وشكر احسنة  ،والعفو عن السيئة  ،والصر
 اللهم وفقني لـحسن السرة َ ،

اجميل  ،واإعراض عن السفيه  ،وكظم الغيظ  ،وحسن الصفح  ،وأكمل ذلك بدوام الطاعة ،
ولزوم اجاعة  ،والعمل

بالسنة  ،ورفض البدعة  ،مقرون ًا باحكمة والرمة  ،يا خبر ًا بضعفي وفقري وعجزي .
 اللهم صن وجهي باليسار  ،حتى ا أسأل أحد ًا سواك  ،وا أفتن بحمد من أعطاي من

دونك  ،وأنت وي اإعطاء وامنع  ،وارزقني صح ًة أستعملها ي طاعتك  ،وعل ً
ا أستعمله
ي عبادتك  ،ومااً أنفقه ي سبيلك .

 اللهم ا ترف عني وجهك الكريم  ،وا منعني فضلك العظيم  ،وا تطردي عن أبواب

عي رزقك  ،فا إله ي غرك  ،وا رب ي سواك  ،وا راحم ي إا أنت.
رمتك ،وا حظر َ
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ي قضاؤك،
ي حكمك  ،عدل َ
أنا عبدك الضعيف ،ناصيتي بيدك  ،وبدي ي قبضتك  ،ماض َ

ا أمر ي مع أمرك  ،وا ملجأ وا منجا ي منك إا إليك  ،فارمني يا أرحم الرامن .

 اللهم خذ بنفي إى ما يرضيك عني ،واحجبها عا يسخطك عي ،وامأ قلبي باإيان،
حتى أعبدك كأي أراك  ،وأتقرب إليك بالطاعات شوق ًا  ،وأبتعد عن معاصيك فرق ًا  ،يا ذا
اجال واإكرام .

 اللهم إي أعوذ بك من ر الشيطان الرجيم  ،ومن ر كل شيطان مريد  ،ومن ر كل

جبار عنيد  ،ومن ر كل سلطان مستكر  ،ومن ر كل صغر وكبر  ،ومن ر كل قريب
وبعيد  ،ومن ر كل دابة أنت آخذ بناصيتها  ،إن ري عى راط مستقيم .

 اللهم اغفر ي ولوالدي  ،وارزقني برما  ،واإحسان إليها  ،واجعلني أهاها هيبة
وأبرما بر اأم الرؤوف  ،يا غفور يا رحيم يا رؤوف .
السلطان العظيم ّ ،

 اللهم يا مؤنس كل وحيد  ،ويا صاحب كل فريد  ،ويا مغني كل فقر  ،ويا شاي كل
مريض  ،يا شاهد ًا غر غائب  ،يا قريب ًا غر بعيد .
 يا ريخ امسترخن  ،يا غياث امستغيثن  ،يا نار امستنرين .

 يا من أظهر اجميل  ،وسر القبيح  ،يا واسع الرمة  ،يا جزيل العطاء  ،يا عظيم الصفح،

يا حسن التجاوز  ،يا ريع اإجابة  ،يا با سط اليدين بالرمة .
 يا حيط ًا بكل حيط  ،يا عام اخف َيات  ،يا من ا يؤاخذ باجريرة  ،وا هتك السر  ،يا
سامع ميع اأصوات  ،يا بصر ًا بكل الذرات .

 يا إله اأولن واآخرين  ،يا رب السموات واأراضن  ،يا جابر الكسر  ،ومطلق اأسر  ،ومطعم
امسكن .

 يا قاهر كل قاهر  ،يا عام ًا بكل عام  ،يا قادر ًا عى كل قادر  ،يا جيب ّ
كل سائل  ،يا
كريم العطاء  ،ياريع الرضا.

تغره احوادث ،
 يا من ا تراه العيون  ،وا خالطه الظنون  ،وا يصفه الواصفون  ،وا ِ
وا خشى الدوائر .

 يا من يعلم مثاقيل اجبال  ،ومكاييل البحار  ،وعدد قطر اأمطار  ،وعدد ورق اأشجار،
وعدد حبات الرمال  ،وعدد ما أظلم عليه الليل  ،وعدد ما أرق عليه النهار.
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 يا من ا تواري منه ساء سا ًء  ،وا أرض أرض ًا  ،وا جبل ما ي وعره  ،وا بحر ما ي
قعره .

 اللهم اجعل خر أعارنا أواخرها،وخر أعالنا خوامها  ،وخر أيامنا يوم أن نلقاك فيه.

 اللهم فقهنا ي الدين  ،وارزقنا حقيقة التوحيد واإيان  ،واهدنا أحسن اأقوال
واأعال واأخاق  ،واجعل ميع أعالنا خالصة لوجهك الكريم  ،وفق سنة نبيك

الرؤوف الرحيم .

 اللهم رب العرش الكريم  ،ورب الكري الواسع  ،ورب النور العظيم  ،ورب السقف
امرفوع  ،ورب البحر امسجور  ،ورب امائكة والروح  ،ورب السموات واأرض ،
ومنزل القرآن العظيم والتوراة واإنجيل والزبور .

 أسألك بوجهك الكريم  ،وباسمك اأعظم الذي أرقت به السموات واأرض أن تغفر لنا
ِ
امؤخر  ،ا إله إا أنت .
ما قدَ منا وما أخرنا  ،وما أررنا وما أعلنّا  ،أنت امقدِ م  ،وأنت

عز والكرياء  ،سبحان ذي امجد واجروت  ،سبحان ذي احلم وال َطول ،
 سبحان ذي ال ِ
سبحان ذي اجال واجال واإكرام .

 سبحان من يرى أثر النمل عى الصفا  ،ويسمع دبيب النملة السوداء  ،عى الصخرة
الصاء  ،ي الليلة الظلاء .
ّ

 يا من ليس غره رب يدعى  ،وليس غره إله يـخشى .
 يا من ا يزداد عى كثرة اأسئلة إا كرم ًا  ،وعى كثرة الذنوب إا عفو ًا .

 أسألك أن تغفر ي ذنبي العظيم  ،فإنه ا يغفر العظيم إا العظيم  ،وا يعطي الكبر إا
الكبر  ،يا قوي يا عزيز  ،ا إله إا أنت .

 اللهم أنت السام  ،ومنك السام  ,صل وسلم عى حمد  ،وعى آل حمد  ،كا

صليت عى إبراهيم  ،وعى آل إبراهيم  ،إنك ميد جيد .
 سبحان من ا ينبغي التسبيح إاَ له  ،سبحان من أحى كل يء عدد ًا  ،سبحان من أحاط بكل
يء عل ً
ا.

 اللهم أنزل علينا من بركاتك  ،وأسبغ علينا نعائك  ،ووفقنا لسبيل اهدى والعفاف
والغنى  ،واستعملنا فيها با حب وترى .
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كل مأ  ،ويا عام ّ
 اللهم يا شاهد ّ
كل خف ّيـة  ،ويا سامع كل نجوى  ،ويا كاشف كل بلوى ،
اكشف عنا كل باء  ،ووفقنا ما حب وترى  ،يا قريب يا جيب .

 أشهد أن ا إله إا اه وحده ا ريك له  ،له املك  ،وله احمد  ،بيده اخر  ،وهو عى كل

يء قدير  ،وأشهد أن ا إله إا اه وحده ا ريك  ،أحد صمد  ،م يلد  ،وم يولد وم يكن
له كفو ًا أحد،وأشهد أن ا إله إا اه وحده ا ريك له  ،أحد صمد  ،م يتخذ صاحبة وا ولد ًا،
وأشهد أن حمد ًا ﷺ عبده ورسوله  ،وخرته من خلقه .

 اللهم يا ذا العزة والعظمة ،يا دائم السلطان والقدرة  ،يا شديد البطش والقوة  ،يا نافذ اأمر واإرادة،

يا واسع الرمة وامغفرة  ،يا رب الدنيا واآخرة  ،يا رب الناس  ،يا ملك الناس  ،يا إله الناس  ،لك
احمد عى كل حال .

عي بالنعم  ،وكم دفعت عني من النقم  ،كنت ضااً فهديتني  ،وعائ ً
ا
 كم أنعمت
َ
فأغنيتني  ،وجاه ً
ا فع َلمتني  ،ومعدوم ًا فأوجدتني .

 أمدك مد ًا يبلغ رضاك  ،وأشكرك شكر ًا يكافئ مزيدك  ،يا دائم امعروف واإحسان ،
يا لطيف الر واإكرام .

 ا إله إا أنت خلقت السموات السبع  ،ومأها مائك ًة تس ِبح بحمدك وتقدِ سك ،
ومجدك وتع ِظمك  ،وتأمر بأمرك .
ِ
ألبستهم لباس التقوى  ،وجعلتهم أقرب خلقك إليك  ،وأعظم معرف ًة بجالك ومالك
وعظمتك  ،وأدومهم لك طاعة وعباد ًة وخشوع ًا .

 اللهم افتح لنا أبواب رمتك  ،وأبواب نعمك  ،وأبواب مغفرتك  ،وأبواب رضاك ،

وخزائن علمك  ،وسبل معرفتك .

 اللهم ط ِهر قلوبنا من النفاق  ،وأعالنا من الرياء  ،وألسنتنا من الكذب  ،وأعيننا من اخيانة ،

إنك تعلم خائنة اأعن  ،وما خفي الصدور .
 اللهم أنت امستعان ي اأمور ك ِلها  ،والصاحب ي اأحوال كلها  ،وامنعم بالنعم كلها ،

والواقي من الرور كلها  ،لك احمد عى حسن قضائك  ،ولك الشكر عى جزيل عطائك .
 ا إله إا اه إه ًا واحد ًا ونحن له مسلمون  ،ا إله إا اه  ،وا نعبد إا إياه  ،خلصن
له الدين ولو كره الكافرون .
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 ا إله إا اه وحده ا ريك له  ،له املك  ،وله احمد  ،حيي ويميت  ،بيده اخر ،
وهو عى كل يء قدير .

منجي اهلكى  ،يا عاد
 اللهم يا كريم العفو  ،يا حسن التجاوز  ،يا عظيم ام ّن  ،يا منقذ الغرقى  ،يا ِ
من ا عاد له  ،يا سند من ا سند له  ،يا غياث من ا غياث له  ،ارحم ضعفنا  ،واجر كرنا  ،واختم

بالصاحات أعالنا .

 إهي أنت العزيز اجبار  ،ذ َلت لقدرتك الصعاب  ،وأرعت إى إرادتك اأشياء ،

املات  ،ا يندفع منها إا ما دفعت  ،وا
أنت امدعو للمهات  ،وأنت امفزع ي
َ

ينكشف منها إا ما كشفت ،ا إله إا أنت .

عرت  ،وا هادي من
مير ما َ
 اللهم ا فاتح ما أغلقت  ،وا مغلق ما فـتحت  ،وا ِ

أضللت  ،وا نار من خذلت  ،أسألك أن تفتح ي أبواب الرمة والفرج  ،فأنت وحدك
القادر عى كشف ما أنا فيه  ،ودفع ما وقعت فيه .

 اللهم أكرمنا باهدى وااستقامة  ،وسدِ د ألسنتنا بالصواب واحكمة  ،وامأ قلوبنا بالعلم

وطهر بطوننا من
وطهر قلوبنا من النفاق والرياء  ،وك ّ
ف أيدينا عن الظلم والرقة ِ ،
وامعرفة ِ ،

احرام والشبهة  ،وغ َض أبصارنا عن الفجور واخيانة  ،واحفظ أساعنا من اللغو والغيبة ،

يا سميع الدعاء .

تفضل عى علائنا بالزهد والتواضع  ،وعى
 اللهم يا عظيم العفو والرمة واإحسان َ ،

امتعلمن بالعمل وااستقامة  ،وعى كبارنا بالوقار والسكينة  ،وعى شبابنا باإنابة والتوبة ،

وعى نسائنا باحياء والعفة  ،وعى أغنيائنا بالر والتقوى  ،وعى فقرائنا بالصر والقناعة .

وتفضل عى الغزاة بالنر والغلبة  ،وعى اأرى باخاص واحرية  ،وعى امرى بالشفاء
ّ

والعافية  ،وعى اأمراء بالعدل والشفقة  ،وعى الرعية بالطاعة وحسن السرة  ،يا رب العامن .
 اللهم يا علي ً
ا بكل يء  ،أنت الذي تعلم ما ي نفي  ،وأنت اخبر بأحواي  ،وبيدك ا
بيد غرك حياي وموي  ،ونفعي وري .

إن حرمتني فمن يعطيني  ،وإن خذلتني فمن ينري  ،وإن طردتني فمن يؤويني  ،أنت مواي ،
فنعم اموى  ،ونعم النصر .
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 إهي ما أعظم َبرك ي ي حياي  ،فا تقطع عني َبرك ي ماي  ،إنك أنت الر الرؤوف

الرحيم .

 إهي أنت السام امؤمن امهيمن العزيز اجبار امتكر .

أسألك اأمان يوم ا ينفع مال وا بنون إا من أتى اه بقلب سليم .
وأسألك اأمان يوم ا ملك نفس لنفس شيئ ًا  ،واأمر يومئذ ه .

وأسألك اأمان يوم ا جزي والد عن ولده  ،وا مولود هو جاز عن والده شيئ ًا.

وأسألك اأمان يوم يفر امرء من أخيه  ،وأمه وأبيه  ،وصاحبته وبنيه  ،لكل امرئ منهم يومئذ

شأن يغنيه .

وأسألك اأمان يوم يعض الظام عى يديه  ،يقول ياليتني اخذت مع الرسول سبيا .

وأسألك اأمان يوم ا ينفع الظامن معذرهم  ،وهم اللعنة  ،وهم سوء الدار.

وأسألك اأمان يوم يعرف امجرمون بسياهم فيؤخذ بالنواي واأقدام .

عي تب
 اللهم يا غافر الذنب الكبر  ،ويا جابر العظم الكسر  ،ويا راحم العبد الفقر  ،بقدرتك َ
عي  ،وبعلمك ي ارفق ي .
َ

يا عظيم الر  ،يا جيب امضطر  ،يا كاشف الر  ،يا ميل السر  ،يا علي ً
ا با ي الر  ،اقبل

توبتي  ،واغفر ي زلتي .

 إهي إليك أشكو نفس ًا بالسوء أ َمارة  ،طويلة اأمل  ،كثرة العلل  ،إن م ّسها الر تـجزع  ،وإن

م َسها اخر تـمنع  ،م َيالة إى اللعب واللهو  ،ملوءة بالغفلة والسهو .
 إهي أشكو إليك عدو ًا يضلني  ،وشيطان ًا يغويني  ،قد مأ بالوسواس صدري  ،وأحاطت

هواجسه بقلبي  ،يدعوي إى اهوى  ،ويبعدي عن اهدى  ،ويز ِين ي حب الدنيا  ،ويـحول

بيني وبن طاعتك  ،أعوذ بك منه ومن روره ومكايده .

 إهي ا حول ي وا قوة إا بك  ،وا نجاة ي من مكاره الدنيا إا بعصمتك  ،أسألك بعظمة

جالك  ،ونفاذ مشيئتك  ،أن توفقني ما حبه وترضاه  ،وأن تـحول بيني وبن ما ا حبه وا

ترضاه يا مواي .

 اللهم أدخلني اجنة برمتك  ،واجعل دمعي غزير ًا ي طاعتك  ،واسكب عري من

ي احال  ،وافتح ي أبوابه،
خشيتك  ،وارف قلبي عن احرام  ،وأغلق عني أبوابه  ،وح ِبب إ َ
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عي أيدي
عي  ،وا تس ِلط ّ
عي  ،وا تنزع مني النعم التي أنعمت ها ّ
وا تسلبني ما مننت به َ

اجبابرة  ،يا إهي ومواي .

 اللهم يا عزيز يا كريم و ِفر حظي من كل خر أنزلته  ،ومن كل بر نرته  ،ومن كل رزق

بسطته  ،ومن كل باء رفعته  ،ومن كل عيب سرته .
يا من بيده ناصيتي  ،يا عام ًا بري ومسكنتي  ،يا خبر ًا بفقري وفاقتي  ،يا من عليه مع َوي  ،أعني
عى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك  ،وأقلني عثري  ،واغفر ي زلتي.

 إهي ومواي إليك نصبت وجهي،وإليك يا رب مددت يدي،فبعزتك استجب ي دعائي،

وا تقطع رجائي  ،واكفني ر أعدائي .

يا واسع الرمة  ،يا ريع الرضا  ،اغفر من ا يملك إا الدعاء  ،ورأس ماله الرجاء  ،وساحه
البكاء .

يا سابغ النعم  ،يا دافع النقم  ،يا جيب دعوة امضطر  ،افعل بنا ما أنت أهله  ،وا تعاملنا با

نحن أهله .

 إهي أنت كاشف الكرب والبلوى  ،وأنت رب اآخرة واأوى  ،ونحن عبيدك الفقراء  ،نسألك
اجنة وما قرب إليها من قول أو عمل  ،ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل  ،برمتك

يا ذا اجال واإكرام.

 اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الذي إذا سئلت به أعطيت  ،وإذا دعيت به أجبت  ،وإذا

اسرمت به رمت  ،وإذا دعيت به عى العسر تير  ،وإذا دعيت به عى كشف الباء

انكشف .

ونسألك بجال وجهك الكريم الذي عنت له الوجوه  ،وخضعت له الرقاب  ،وخشعت له

اأصوات  ،ووجلت له القلوب .

ونسألك بقوتك التي مسك الساء أن تقع عى اأرض إا بإذنك  ،ومسك السموات

واأرض أن تزوا  ،وبكلمتك التي خلقت ها كل يء  ،وبمشيئتك التي استجاب ها كل

يء  ،وبرمتك التي وسعت كل يء  ،وبعزتك التي خضع ها كل يء  ،أن تعز اإسام

وامسلمن  ،وتنر عبادك اموحدين  ،ولمع أمة حمد ﷺ عى احق أمعن  ،يا رب

العامن .
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 اللهم من أرادنا بسوء أو مكروه من شيطان مريد  ،أو سلطان عنيد  ،أو حاسد عى نعمة  ،أو

ظام أو باغ  ،فاقبض عنا يده  ،وارف عنا ره  ،وأشغله عنا بنفسه  ،واجعل كيده ي نحره ،
وتدمره ي تدبره  ،إنك أنت القوي العزيز .

وفرق بينهم وبن
 اللهم اكفنا ر اأرار  ،وكيد الفجار  ،واطمس عى وجوه أعدائنا ِ ،
وحرهم ي سبيلهم  ،واقطع عنهم امدد  ،وأنقص منهم العدد  ،وامأ أفئدهم بالرعب،
أسلحتهمِ ،

وانرنا عى من عادانا  ،أنت موانا  ،فنعم اموى ونعم النصر .

امسومن ،
 اللهم انر عبادك امجاهدين ي سبيلك ي كل مكان  ،وأمددهم بامائكة
ِ
وامأ قلوهم باإيان  ،واستعمل جوارحهم ي طاعتك  ،وأشغل امركن بامركن ،

وارب الظامن بالظامن  ،وأخرجنا من بينهم سامن ،برمتك يا أرحم الرامن .

 إهي ا إله إا أنت  ،أنت الواحد اأحد  ،لك وحدانية العدد  ،وملكة القدرة  ،وعظمة
السلطان  ،وعزة الربوبية  ،وفضيلة احول والقوة  ،ومال اإحسان واإنعام  ،وعلو الذات

واأساء والصفات .

وكل ما سواك فقر إليك  ،مغلوب عى أمره  ،مقهور عى شأنه  ،موسوم بسمة الضعفاء

والفقراء والعبيد .

 اللهم إنك ابتليتنا ي أرزاقنا بسوء الظن  ،وي آجالنا بطول اأمل  ،حتى التمسنا أرزاقك من

امعمرين .
عند امرزوقن  ،وطمعنا ي آمالنا ي أعار
َ
نسألك اللهم أن تـهب لنا يقين ًا صادق ًا تكفينا به مؤونة الطلب  ،وتقطع طلبه من سواك  ،فإنك
أنت الذي قسمت اأرزاق  ،وتك َفلت بإيصاها إى كل خلوق .

ووجه ي أبواب الر إنفاقي  ،وازو عني من اأموال
 اللهم أجر من أسباب احال أرزاقي ِ ،
واأشياء ما يشغلني عنك  ،واجعل ما أعطيتني عون ًا ي عى طاعتك  ،وما منعتني سبب ًا لتفرغي
لعبادتك  ،يا أرحم الرامن .

 مواي هذا مقام العائذ بك من كل سوء  ،يرجو رمتك  ،وخشى عذابك  ،تل َقاك بنفس

خاشعة  ،ورقبة خاضعة  ،وظهر مثقل بالذنوب واخطايا  ،واقف بن يديك بالرغبة إليك ،
والرهبة منك ،وأنت أوى من رجاه ،وأحق من خشيه واتقاه  ،فاغفر له وارمه  ،يا وي امتقن.
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 أشهد أنك قسمت معايش العباد بالعدل  ،وأحسنت إى ميع خلقك بالفضل  ،وأشهد أن

أعزته عبادتك .
رفته طاعتك  ،والعزيز من َ
الريف من َ

 مواي اجعل شكري لك عى ما زويت عني أوفر من شكري إياك عى ما خ َولتني ،وا

تشغلني عنك بغرك  ،فإن الغني من أغنيت  ،والسام من وقيت .

 ا إله إا أنت  ،حكم با شئت عى من شئت  ،وتقي با أردت عى من أردت  ،فلك

احمد عى ما وقيتنا من الباء  ،ولك الشكر عى ما خ َولتنا من النعاء .

 سبحانك أنت امنعم بكل نعمة ،وأنت الذي تدفع كل نقمة  ،أشكر عبادك عاجز عن شكرك،

وأعبدهم مقري عبادتك  ،ا يستحق أحد أن تغفر له باستحقاقه  ،وا أن ترى عنه باستيجابه،

فمن غفرت له فبطولك  ،ومن رضيت عنه فبفضلك.

سنتك اإنعام واإفضال  ،وعادتك اإكرام واإحسان  ،وسبيلك العفو والرمة .

ا إله إا أنت  ،كل الرية تشهد لك بالفضل عى من عافيت  ،وأنك غر ظام من عاقبت ،

وكل مقر بالتقصر عى أداء ما جب لك  ،ولوا أن الشيطان خدع اخلق عن طاعتك ما

صور هم الباطل ي صورة احق ما ضل عن طريقك ضال.
عصاك عاص  ،ولوا أنه َ

 سبحانك ما أعظم كرمك ي معاملة من أطاعك أو عصاك  ،تشكر للمطيع ما أنت أنعمت

به عليه  ،وحلم عى العاي فيا ملك معاجلته فيه .

وتفضلت عى كل منها با ي ـقر عمله عنه .
تطاع فتـشكر ،وتعى فـتغفر َ ،

يرضيك العمل القليل وهو من فضلك  ،ولازي صاحبه بالثواب العظيم  ،وامقام اأمن ي

جوارك .

 إهي يا ذا اجال واإكرام  ،ا إله إا أنت  ،تباركت أن توصف إا باإحسان  ،وكرمت أن

يـخاف منك إاالعدل ،ايـخشى جورك عى من عصاك ،وا يـخاف نقصك ثواب من أرضاك .

ي فلم
 اللهم إي أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحري فلم أنره  ،ومن معروف أسدي إ ّ

ي فلم أعذره  ،ومن فقر سألني فلم أعطه  ،ومن عيب مؤمن ظهر
أشكره  ،ومن ميء اعتذر إ ّ

ي فلم أسره  ،ومن كل إثم عرض ي فلم أهجره .

 اللهم اجعل رغبتي ي طاعتك  ،وأخلص حبتي لنفسك  ،واكر شهوي عن كل
حرم  ،يا من بيده مقاليد اأمور .
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حرمت عليه  ،وانتهك مني ما حجرت عليه  ،فاغفر له ما أل ـ َم به
 اللهم كل عبد نال مني ما َ

وعوضني من عفوي عنه عفوك عني  ،ومن دعائي له رمتك ي  ،يا أرحم الرامن .
مني ِ ،

 اللهم وكل عبد ناله مني أذى  ،أو حقه بسببي ظلم  ،فأرضه عني با تشاء  ،وأوفه حقه من

عندك  ،إنك أنت الكريم الرحيم .

 اللهم إي أستوهبك يا إهي ما ا ينقصك بذله ،أن هب ي نفي ،وتعتقها من النار يا ري،

عم عفوك الظامن  ،وكم تكرمت بالتوبة عى امجرمن .
فكم َ
أنت الرب العظيم الذي ا يمنع أحد ًا فضله  ،وا يستقِ من أحد حقه  ،تبارك اسمك ،
وتعاى جدك  ،وا إله غرك .

 اللهم زدنا من اإيان والتقوى  ،وأكرمنا ي اآخرة واأوى  ،واجعل اموت باب ًا من أبواب
مغفرتك  ،ومفتاح ًا من مفاتيح رمتك .
أحينا مسلمن  ،وأمتنا مهتدين غر ضالن  ،تائبن غر عاصن .

رف درجتي برضوانك  ،وأكمل كرامتي بغفرانك  ،واجعلني من عبادك امقربن ،
 اللهم ِ

ومن حزبك امفلحن  ،واعمر ي جالس الصاحن  ،وأدخلني ي زمرة الفائزين  ،يا رب
العامن .

 اللهم ارمنا إذا حان الفراق  ،وساقنا ملك اموت إى يوم التاق  ،وصارت اأعال قائد ي
اأعناق .

 اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خر منازلنا  ،وافسح لنا برمتك ضيق ماحدنا  ،وارحم

بالقرآن يوم العرض ذل مقامنا  ،وث ِبت به عى الراط أقدامنا  ،وأت َم به نورنا .
 اللهم صل وسلم عى حمد وآله  ،آت حمد ًا الوسيلة والفضيلة  ،وابعثه مقام ًا حمود ًا الذي
وعدته  ،وأحينا عى سنته  ،وتوفنا عى ملته  ،واحرنا ي زمرته  ،وأوردنا حوضه  ،يا أكرم اأكرمن .
 سبحان من خلق الليل والنهار  ،والشمس والقمر .

آمنت بمن خلق هذا اخلق امطيع  ،فهو دائب ريع  ،يدور ي فلك التدبر  ،وإى إرادة ربه
ريع  ،جعله ربه آية من آيات ملكه  ،وعامة من عامات سلطانه .

 اللهم اجعلنا من أرى من طلع عليه  ،وأزكى من نظر إليه  ،وأسعد من تع َبد لك فيه ،
إنك عى كل يء قدير .
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نكف به جوارحنا عن معصيتك  ،ونستعملها به فيا
 اللهم إنا نسألك أن ترزقنا إيان ًا صادق ًا ّ

يرضيك  ،حتى ا نصغي بأساعنا إى لغو  ،وا ننظر بأبصارنا إى هو  ،وحتى ا نبسط أيدينا

إى حظور  ،وا نخطو بأقدامنا إى حجور  ،وحتى ا يدخل بطوننا إا ما أحللت  ،وا تنطق

ألسنتنا إا با أمرت  ،إنك عى كل يء قدير .

 اللهم ارزقنا اإخاص ي توحيدك  ،واستعمل ألسنتنا بذكرك وحميدك  ،وجنبنا اإحاد ي

توحيدك  ،والتقصر ي مجيدك  ،والشك ي دينك  ،والعمى عن سبيلك  ،يا من بيده مقاليد
اأمور .

 اللهم يا بصر ًا بالعباد  ،يالطيف يا خبر  ،استعمل أبداننا ي عبادتك  ،وز ِين أوقاتنا
فقومنا  ،وإن أرنا الشيطان فاستنقذنا  ،وإن تسلط
بطاعتك  ،وإن ملنا فعدِ لنا  ،وإن زغنا ِ

علينا العدو فانرنا  ،واعف عنا واغفر لنا وارمنا  ،أنت موانا  ،فانرنا عى القوم

الكافرين .

 اللهم يا من ايندم عى العطاء  ،وا يرغب ي اجزاء  ،عقوبتك عدل  ،وعفوك إحسان،
وقضاؤك كله خر .

تشكر من شكر وأنت أهمته شكرك  ،وتكايء من حـمدك وأنت ع َلمته حـمـدك  ،وتسر عى من

لو شئت لفضحته  ،ولود عى من لو شئت منعته  ،وكل منها أهل للفضيحة وامنع ؛ أنك

واسع الفضل والرمة  ،عظيم اجود واإحسان  ،عظيم امغفرة واحلم .

 إهي أنت الكريم الذي فتحت لعبادك أبواب التوبة  ،وأبواب الرمة  ،وأبواب العفو ،
وأبواب اخر  ،وأبواب الرزق  ،وأبواب الدعاء  ،وأبواب العمل الصالح .

 اللهم أدخلنا أبواب اخر كلها  ،وامنعنا من أبواب الر كلها  ،يا رؤوف يا رحيم .

وسهلت لنا سبل اإحسان  ،ووفقتنا حسن
 اللهم لك احمد عى ما هديتنا لإسام ّ ،

عبادتك  ،وهديتنا إى ما يرضيك عنا  ،وجـنَبتنا ما يسخطك علينا .
 اللهم لك احمد مد ًا كثر ًا طيب ًا مبارك ًا فيه حتى ترى وإذا رضيت  ،إقرار ًا باإساءة  ،واعراف ًا
باإضاعة .

 لك احمد من ألسنتنا بصدق ااعتذار  ،ومن قلوبنا بصدق الندم  ،فأجرنا عى ما مدنا ،

قرنا  ،يا من ا يغفر الذنوب سواه  ،وا يعطي اجزيل غره .
واغفر لنا ما ّ
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 اللهم إنا نتوب إليك ي ميع أوقاتنا من كل ذنب أذنبناه  ،ونحمدك عى كل خر
عملناه  ،ونشكرك عى كل رزق أعطيتناه .

 يا أكرم من رغب خلقه إليه  ،وأكفى من توكل عباده عليه  ،يا من يرحم من ا يرمه
العباد  ،ويا من يقبل من ا تقبله الباد .

يغر النعمة  ،وا
 يا من يشكر اليسر من العمل  ،وجازي بالعظيم من اأجر  ،يا من ا ِ
يبادر بالنقمة  ،يا من يضاعف احسنات  ،ويعفو عن السيئات .

 يا من يذكر من ذكره  ،ويتقرب إى من تقرب إليه  ،ويدعو إى نفسه من أدبر عنه.
أنت رب العزة واجال  ،وأنت ذو اجروت واملكوت  ،والكرياء والعظمة.

 أنت اأعى فوق كل عال  ،وأنت الكريم بكل نعمة امتأت بفيض جودك ميع أوعية
الطلبات  ،فا أعظم شأنك  ،وما أعز سلطانك .

بابك مفتوح للوافدين  ،وجود ك مباح للسائلن  ،وعونك شامل للخلق أمعن  ،ورزقك مبسوط عى
العامن .

حلمت عى من عصاك لعله يتوب إليك  ،وأمهلت من ناواك ثقة بدوام ملكك  ،فمن كان من
أهل السعادة ختمت له ها  ،ومن كان من أهل الشقاوة خذلته ها.

 سبحانك ما أعدلك وما أرمك  ،هديتنا إى الدين  ،وأظهرت البينات  ،وأقمت احجج ،
وتل َطفت ي الرغيب  ،وتقدَمت بالوعيد  ،وربت اأمثال  ،وأطلت اإمهال  ،وأخرت العقوبة
وأنت مستطيع للمعاجلة لتكون حجتك أبلغ  ،وكرمك أكمل  ،وإحسانك أوى  ،ونعمتك أتم .

 ا إله إا أنت الواحد اأحد ا ريك لك  ،أنت اأول قبل كل أحد  ،واآخر بعد كل
عدد  ،أنت امحيط الذي أحطت بكل يء عل ً
ا  ،وأحصيت كل يء عدد ًا  ،وجعلت
لكل يء أمد ًا .

 ا إله إا أنت  ،أنت رب السموات واأرض ومن فيهن  ،وأنت ملك السموات واأرض

صور ميع
ومن فيهن  ،وأنت اخالق الذي خلق ميع امخلوقات  ،وأنت
امصور الذي َ
ِ

امصورات .
َ
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 ا إله إا أنت  ،أنت القوي القادر الذي أردت ما كان فكان ما أردت  ،وحكمت فكان عداً ما
حكمت  ،وخلقت فكان حسن ًا ما خلقت  ،وقدَرت فكان حق ًا ما قدَرت  ،أنت امقدم  ،وأنت
امؤخر  ،ا إله إا أنت .

 ا إله إا أنت  ،ما ّ
أجل شأنك  ،وما أعظم سلطانك  ،وما أوسع رمتك وغفرانك.
 ا إله إا أنت  ،سبحانك بسطت باخر يدك  ،وهديت لإسام خلقك .

 سبحانك خضع لك من جرى ي علمك  ،وخشع لعظمتك ما حت عرشك  ،وانقادت
لك كل ذرة ي ملكك  ،ا راد لقضائك  ،وا مع ِقب حكمك .
 اللهم لك احمد مد ًا يليق بعظمتك  ،ويكاي إحسانك  ،ويليق بعز جالك .

 إهي أنت الكريم احليم الذي يسري امسيئن  ،وا يعاجل امذنبن  ،ويمهل
امخطئن  ،ويقيل عثرات امذنبن .

أنا اميء اخاطىء  ،أنا الظام العاثر  ،أنا الذي عصاك متعمد ًا  ،أنا الذي استخفى من عبادك

وبارزك  ،أنا اجاي عى نفسه  ،أنا امرتـهن بذنبه  ،أنا القليل احياء .

أسألك أن تغفر ي ذنوي  ،وأن لري من النار  ،برمتك يا أرحم الرامن.

 اللهم يا مواي ا تعرض عني إعراض من ا ترى عنه  ،وا ترسلني إرسال من ا
تطوقني طوق ًا حبط احسنات  ،ويذهب
خر فيه  ،وا ترم ي رمي من سقط من عينك  ،وا ِ

بالركات  ،وانزع من قلبي كل شهوة تشغلني عن عبادتك.
 اللهم ز ِين ي التفرد بمناجاتك  ،وهب ي نور ًا يمأ قلبي بعظمتك  ،ويقين ًا يدفعني إى
خشيتك  ،وعل ً
ا أعرف به عظمتك  ،ومنعني به من ركوب حارمك  ،وتعينني به عى

طاعتك .

 اللهم ما أنزلت من خر وصحة وسامة وسعة رزق  ،فاجعل لنا منه أوفر احظ والنصيب،

غنى ا يطغينا  ،وصحة ا
وما أنزل من ر وفتنة  ،فارفه عنا وعن امسلمن وارزقنا اللهم ً

تلهينا  ،واجعلنا أفقر عبادك إليك  ،وأغنى خلقك بك  ،إنك أنت العزيز الكريم .
 إهي م أصب خر ًا قط إا منك  ،وم يرف عني سوء ًا قط غرك  ،أنت رجائي
وماذي  ،فأغنني بفضلك عمن سواك  ،وبطاعتك عن معصيتك .
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 اللهم إي أسألك يا مواي بأسائك احسنى  ،وصفاتك العى  ،وبقدرتك التي خلقت ها

وحركت ها كل متحرك  ،وسكَنت ها كل ساكن ،
السموات واأرض وما فيها وما فوقها َ ،

وأحييت ها أموات العباد  ،ونرت ها أقوات الباد  ،ورمت ها من تشاء  ،وعاقبت ها من

تشاء  ،وأعطيت ها من تشاء  ،ومنعت ها من تشاء  ،أن ترى عنا  ،وتدخلنا دار السام  ،إنك
أنت السام  ،ومنك السام  ،ا إله إا أنت .

 اللهم إي أسألك برمتك التي وسعت كل يء  ،وبقوتك التي قهرت ها كل يء ،
وبعزتك التي ذل ها كل يء  ،وبعظمتك التي مأت كل يء  ،وبسلطانك الذي عا كل

يء  ،وبوجهك الباقي بعد فناء كل يء  ،وبعلمك الذي أحاط بكل يء  ،وبنور وجهك
وتغر النعم ،
الذي أضاء له كل يء  ،أن تغفر لنا الذنوب التي هتك العصم  ،وتنزل النقم ِ ،

وتنزل الباء والفتن .

أسألك يا مواي أن توزعني شكرك  ،ودوام ذكرك  ،وحسن عبادتك .
أسألك سؤال من اشتدت فاقته  ،وعظمت فيا عندك رغبته .

 اللهم يا قوي أسألك بعزتك أن ا حجب عنك دعائي بسوء أفعاي  ،وا تعاجلني بالعقوبة
عى ما عصيتك ي خلواي  ،وكن ي ي ميع اأحوال رؤوف ًا رحي ً
ا  ،ا إله ي غرك ،

أسألك كشف ري  ،ومغفرة ذنبي  ،يا غفور يا رحيم .
خرت
 اللهم ارحم قلوب ًا امتأت بتوحيدك  ،وألسنة نطقت بذكرك ومجيدك  ،ووجوه ًا َ
لعظمتك ساجدة  ،وجوارح ًا ي عبادتك خاشعة .
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