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 عقيل بن سالم الشمري

  
 احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم ىلع أرشف األنبياء واملرسلني ، وبعد :

، وال شك بأن هذا اتلعدد هل  صىل اهلل عليه وسلمفقد تعددت صيغ أدعية االستفتاح للصالة اثلابتة عن انليب 
ممزياته ، وفيه أرساره اإليمانية ، وإكماال ملرشوع " الفوائد الرتبوية من األحاديث انلبوية " اذلي يرس اهلل يل 

ابلداءة فيه ، أحببت أن أذكر بعض الفوائد الرتبوية وغريها من أدعية االستفتاح ، طابلا من ريب املدد واإلاعنة 
  رمين بذنويب :والفتح ، وأال حي

  ادلاعء األول :
ََطايَا كما ُينَ  يِن من اْلْ ِق َوالَْمْغرِِب امهلل َنقِّ َّقى اثلىْوُب " امهلل بَاِعْد بَْييِن َوَبنْيَ َخَطايَاَي كما بَاَعْدَت بني الَْمرْشِ

نَِس امهلل اْغِسْل َخَطايَاَي بِالَْماءِ َواثلىلِْج َوالََْبَدِ  ْبَيُض من ادلى
َ
 " اأْل

  وفيه من الفوائد الرتبوية وغريها ما ييل :
  الفائدة األوىل :

مناسبة داعء االستفتاح يف أول الصالة وقبل القراءة ظاهرة جدا ، بل إنه ال حيسن به إال هذا املوضع ، فهو 
األيلق أن اكملقدمة بني يدي امللوك ، ألن الفاحتة مناجاة وخماطبة بني العبد وربه ، وأي مناجاة وحمادثة من 

يتقدمها مجل ليست بالطويلة اململة فيضيع معها مقصود املناجاة ، وليست بالقصرية اليت ال تغين ، فاكن موقعه 
 أنسب املواقع ، واحلاجة هل داعية .

  الفائدة اثلانية :
ن ينقيه من يطلب ربه املباعدة بينه وبني ذنوبه ، وأ صىل اهلل عليه وسلممن تأمل ألفاظ احلديث وجد أن انليب 

اْلطايا ، وأن يغسله باملاء واثللج والَبد ، وبهذا رفع اهلل رسله وأنبياءه ، حيث أنهم جيتهدون يف األعمال 
  ملعرفتهم بعظمة من يعبدونه ، فأمتهم أحرى بذلك .

 الفائدة اثلاثلة:
، وهذا هل أثره ىلع طرد  فيه االعرتاف باذلنوب واْلطايا ، فمن تأمل احلديث وجد تكرار " خطاياي " ثالث مرات

العجب ، ومعرفة قدر انلفس ، وشدة االرتباط باهلل ، وذلك أكرث مناسبة للوقوف بني يدي اهلل واتلقديم بني 
 مناجاته ، حيث يعرتف العبد بذنوبه وخطاياه ويطلب من ربه أن يباعد بينه وبينها حبيث ال حتول بينه وبني ربه .



 الفائدة الرابعة:
  ث مراتب للمؤمن مع خطاياه ، ولكها هلا اعتبارات خمتلفة، ويه :يف احلديث ثال

املرتبة األوىل : " باعد بيين وبني خطاياي " ويه مرتبة املباعدة ، وهذه احلالة تصدق ىلع املؤمن قبل مواقعة 
 فيها . اذلنب ، فإنه يسأل ربه أن يباعد بينه وبني خطاياه أمدا بعيدا ، فإن هذا أدىع للسالمة من الوقوع

املرتبة اثلانية : " امهلل نقين من خطاياي " ويه مرتبة اتلنقية ، واملراد واهلل أعلم حمو اذلنوب وإزاتلها ، وهذه 
 املرتبة تتناول اذلنوب اليت واقعها ، فيطلب من ربه أن يمحوها ويزيلها عنه ويغفرها هل .

الغسل ، واملراد واهلل أعلم إزالة أثر اذلنب بعد فعله ، املرتبة اثلاثلة : " امهلل اغسلين من خطاياي " ويه مرتبة 
وتصدق هذه اجلملة ىلع من تلبس باذلنب وواقعه ، ثم تاب لربه فإنه يسأل ربه أن يزيل أثر اذلنب عنه ، فإن 

لذلنوب أثرا غري كتابتها ، فكم من نظرة أورثت ندامة وأزالت علما ، مع أنها قد تغفر لصاحبها ، وذلك واهلل 
 لم حىت ال يستوي من وقع باذلنب مع من لم يقع فيه .أع

 . رشعه بأرساره أعلم واهلل ، اذلنوب أمام املؤمن مراتب"  اغسلين – نقين –فشملت هذه اجلمل اثلالث " باعد 
 الفائدة اْلامسة :

الث إشارة إىل وهناك رأي آخر يف املراتب اثلالث قاهل الكرماين رمحه اهلل : " حيتمل أن يكون يف ادلعوات اثل
 .واتلنقية للحال ، والغسل للمايضاألزمنة اثلالثة ، فاملباعدة للمستقبل ، 

 الفائدة السادسة :
يف قوهل " امهلل باعد بيين وبني خطاياي كما باعدت بني املرشق واملغرب " املراد بها اذلنوب اليت لم يمارسها ، 

 غريها ؟وىلع هذا يأيت سؤال : ملاذا طلب املباعدة دون 
واذلي يظهر واهلل أعلم ألن اهلل كتب ىلع ابن آدم حظه من اذلنوب مدرك ذلك ال حمالة ،فال جناة للعبد منها 

 أبدا ، فاقترص يف ادلاعء ىلع املباعدة ويه تدل ىلع اتلأخري ، وهذا أنسب ألنه أبطأ أثرا .
 الفائدة السابعة :

طاياي " ديلل ىلع شدة طلب العبد ربه أن يباعد بينه وبني ذنوبه يف تكرار لفظ " بني " يف قوهل : " بيين وبني خ
أبعد مما بني املرشق واملغرب ، وهلذا لم يتكرر لفظ " بني " يف قوهل "بني املرشق واملغرب " وهذا الشعور يف شدة 

 الطلب باملباعدة هل أثره ىلع معرفة العبد ألثر اذلنوب والوقوع فيها .
 الفائدة اثلامنة :

هل " باعد بيين وبني خطاياي " ديلل ىلع أن ادلنو من املعايص والقرب من اذلنوب وأماكنها أحد األسباب اليت يف قو
 جتعل العبد يقع فيها ، فمن هنا طلب العبد من ربه أن يباعد بينه وبني اْلطايا حىت ال جيد سبيل يوصله إيلها .



 الفائدة اتلاسعة :
  ملباعدة تشمل :قوهل : " باعد بيين وبني خطاياي" ا

أ ـ طلب مباعدة األثر : واملراد املباعدة من تأثرياتها وعقوباتها ادلنيوية واألخروية ، فإن لذلنوب أثرا يف ادلنيا 
 واآلخرة ، فيطلب املؤمن من ربه أن يباعد بينه وبني أثارها ادلنيوية واألخروية .

وبني ذنوبه من حيث املاكن ، فال يكون قريبا من  ب ـ وتشمل املباعدة املاكنية : فيسأل ربه أن يباعد بينه
  مواقع املعايص ومواطنها ألن ذلك يسهل الوقوع فيها .

ج ـ املباعدة الزمانية : فيسأل ربه أن يباعد بينه وبني زمن الوقوع يف اْلطايا ، فإن املؤمن يكون يف اعفية 
 .حىت يقع يف يشء من اذلنوب ، وهذا اكنلتيجة للمباعدة األوىل 

 الفائدة العارشة :
املؤمن هو احلريص ىلع إبعاد نفسه عن اذلنوب ، فذللك بدأ يف طلب املباعدة بنفسه فقال : " باعد بيين " فبدأ 
بنفسه إشعارا منه لربه بأنه هو احلريص ىلع اهلروب من اذلنوب ، وهذا يف مقام االستفتاح مناسب جدا ، فإن 

 بني يقف أن ىلع احلرص لك حريص أنه –سبحانه أعلم به  وهو –وهو  العبد بني يدي ربه يريد أن يظهر لربه
 . وبيين خطاياي بني باعد:  قال لو من أنسب وهذا ، ومواقعها اذلنوب من بنفسه هاربا ربه يدي

 الفائدة احلادية عرشة :
خطاياي بُعداً كثريا قوهل : " بني املرشق واملغرب " هذه أبعد مسافة بني نقطتني ، فكأن املراد باعد بيين وبني 

 كأبعد ماكنني عن بعضهما وهما املرشق عن املغرب ، فإن ما عداهما من األمكنة وإن َبُعد ال يصل إىل بعدهما .
 الفائدة اثلانية عرشة :

قال : " باعد " ولم يقل : أبعد ألن صيغة " باعد " تقتيض املبالغة يف اإلبعاد ، خبالف اإلبعاد فإنه يطلق ىلع جمرد 
عد دون األبعد ، وهذا هو شعور املؤمن حني يقف أمام ربه يناجيه ويسأهل مستعدا ملخاطبته فإنه يسأل ربه ابل

 أن يباعد بينه وبني ذنوبه أبعد ما يمكن ، فاختار من اللكمات ما يناسب هذا احلال .
  الفائدة اثلاثلة عرش :

 وذللك نسبها نلفسه ، ويف هذا رد ىلع القدرية . نسب اذلنوب نلفسه فقال : " خطاياي " فالعبد هو اذلي بارشها
  الفائدة الرابعة عرش :

دل ادلاعء ىلع أن اْلطايا واذلنوب تؤثر ىلع مناجاة العبد لربه ، فلكما سلم العبد منها ، وتطهر من آثارها لكما اكنت املناجاة 
 العبد يطلب من ربه املباعدة بينه وبني خطاياه . أتم ، فلما اكن املصيل حباجة تلمام املناجاة ، واذلنوب تؤثر عليها صار

 وىلع هذا من أراد اتلذلذ بمناجاة اهلل فليطهر نفسه من اذلنوب فإن هلا أثرا يف املنع .



 الفائدة اْلامسة عرش:
 يف داعء االستفتاح يُظِهر العبد لربه تمام ذهل بني يديه ، وأن اهلل هو مالك األمر ، وبيده لك يشء ، وأن العبد

ضعيف مذنب ، وهذا من مقاصد العبادة ، وهلذا يقول املستفتح : " امهلل باعد بيين وبني خطاياي " ويقول : " 
 امهلل نقين من خطاياي " وهكذا .

  الفائدة السادسة عرش:
  يف قوهل : " نقين من خطاياي " اعرتاف باذلنب وأن العبد قد قارف اذلنوب واملعايص

 الفائدة السابعة عرش :
يف طلب العبد من ربه املباعدة واتلنقية والغسل ديلل ىلع أن العبد ليس هل ملجأ إال لربه ، فالعبد ىلع هذا 

حمتاج هلل قبل اذلنب بأن يباعد اهلل بينه وبني ذنبه ، وحمتاج لربه بعد اذلنب بأن ينقيه منه ومن أثره ، وهذا 
 ﴿ ال ملجأ وال منجا إال إيلك ﴾ .يف احلديث اآلخر : "  صىل اهلل عليه وسلمتفسري لقوهل 

 الفائدة اثلامنة عرش :
شبه انلفس باثلوب يف قوهل : " كما ينَّق اثلوب " وهذا هل ما يشابهه يف قوهل تعاىل : وثيابك فطهر فقد فرسها 

 مجاعة من املفرسين بأن املراد باثلياب : انلفس ، واحلديث يشهد هلذا اتلفسري .
 الفائدة اتلاسعة عرش:

 اذلنوب بادلنس ، وادلنس هو اتللطخ بقبيح ، وال أقبح من اذلنوب ، والوقوع فيها تلطخ بها .شبه 
 الفائدة العرشون :

صيغة " نقين " أبلغ يف طلب اتلنقية من " أنقين " وهلذا أىت بالصيغة اليت تدل ىلع زيادة يف طلب اتلنقية ، ويه 
ر أن العبد ملئ باْلطايا واذلنوب ، فهو حمتاج إىل املبالغة يف أيلق بمقام اتلذلل هلل سبحانه وتعاىل ، فإنها تشع

 تنقيتها ، فلكما ازدادت األوساخ زادت احلاجة إىل زيادة اتلنقية .
 الفائدة احلادية والعرشون :

 ذكر اثلوب األبيض دون غريه من األلوان ألنه أظهر من غريه من األلوان.
 الفائدة اثلانية والعرشون :

" اثلوب األبيض " إشعار منه إىل أن هذا هو األصل ، فاألصل أن نفس املؤمن تكون صافية  وكذلك قوهل :
ناصعة ابلياض ، سليمة مما يدنسها ، فإن تلطخت باذلنوب فإن املؤمن مطالب بأن يرجع إىل ما اكن عليه من 

 األصل ، وهو ابلياض .



 الفائدة اثلاثلة والعرشون :
 غريه دون –منه إىل أن نفس املؤمن تتأثر بأدىن ذنب ، كما يتأثر اثلوب األبيض  وكذلك قوهل : " األبيض " إشعار

 نهج اكن هذا وىلع ، وجليلها دقيقها اذلنوب من حيذر أن عليه املؤمن فإن هذا وىلع ، دنس بأدىن - األلوان من
 الكبائر من عليه وسلمصىل اهلل  انليب زمن نعدها كنا أشياء تعملون إنكم: "  ك اعئشة قالت كما ش الصحابة

. " 
 الفائدة الرابعة والعرشون :

سبب ختصيص الغسل باملاء واثللج والَبد مع كون املاء احلار أبلغ يف اتلنظيف ؛ ألن " اْلطايا توجب للقلب 
حرارة وجناسة وضعفا ، فريتيخ القلب وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه ، فإن اْلطايا واذلنوب هل بمزنلة 

يمد انلار ويوقدها ، وهلذا لكما كرثت اْلطايا اشتدت نار القلب وضعفه ، واملاء يغسل اْلبث  احلطب اذلي
ويطفئ انلار ، فإن اكن باردا أورث اجلسم صالبة وقوة ، فإن اكن معه ثلج وَبَرد اكن أقوى يف اتلَبيد وصالبة 

 اجلسم وشدته ، فاكن أذهب ألثر اْلطايا " .
ايا بمزنلة نار جهنم ألنها مستوجبة هلا حبسب وعد الشارع ، فعَب عن إطفاء " وقال الكرماين : جعل اْلط

حرارتها بالغسل تأكيدا يف اإلطفاء ، وبالغ فيه باستعمال املَبدات ترقيا عن املاء إىل أبرد منه ، وهو اثللج ثم إىل 
 أبرد من اثللج وهو الَبد ، بديلل مجوده ألن ما هو أبرد فهو أمجد " .

 امسة والعرشون :الفائدة اْل
يف قوهل : " كما ينَّق اثلوب األبيض من ادلنس " وقوهل : " اغسلين من خطاياي باملاء واثللج والَبد " تشبيه لألمر 

املعنوي باألمر احليس ، وهذا هل أثره ىلع اتلفكر بادلاعء ومعرفة معانيه ومقاصده ، فإن املؤمن إذا داع بطلب 
اثلوب األبيض من ادلنس اكن اعرفا بمعناها ، مستظهرا ملدلوهلا ، ومثله إذا داع اتلنقية من اذلنوب وذكر تنقية 

 ربه أن يغسله من ذنوبه باملاء واثللج والَبد أيضا .
 ولكما اكن اإلنسان متفكرا بمعىن داعئه ، مدراك هل ، اكن ذلك أدىع لإلجابة .

 الفائدة السادسة والعرشون :
د " طلب املبالغة يف اتلطهري ، وهكذا املؤمن يسأل ربه أن يطهره ويغفر هل وينقيه ، يف قوهل : " باملاء واثللج والَب

 ويكرر العبارات ، ويعيد اجلمل مع احتاد املدلول ، وذلك مبالغة منه يف طلب اتلطهري .

 

 



  ادلاعء اثلاين :
ْرَض َحنِيًفا وما 

َ
َمَواِت َواأْل ي َفَطَر السى ِ ْهُت وَْجِِهَ لذِلى أنا من الُْمرْشِكنَِي ، إِنى َصاَليِت َونُُسِِك َوحَمَْياَي َوَمَمايِت ﴿ وَجى

ِمْرُت وأنا من الُْمْسلِِمنَي ، امهلل أنت الَْملُِك اَل إهَِلَ إال أن
ُ
ِ َربِّ الَْعالَِمنَي اَل رَشِيَك هل َوبَِذلَِك أ ت ، أنت َريبِّ وأنا ّلِِلى

ْحَسِن  َعْبُدَك َظلَْمُت َنْفيِس َواْعرَتَْفُت 
َ
نُوَب إال أنت ، َواْهِديِن أِل بَِذنيِْب َفاْغِفْر يل ُذنُويِب مجيعا إنه اَل َيْغِفُر اذلُّ

ْحَسنَِها إال أنت ، َواْْصِْف َعينِّ َسيَِّئَها اَل يرَْصُِف َعينِّ َسيَِّئَها إال أنت ، بَلىيْ 
َ
ْخاَلِق اَل َيْهِدي أِل

َ
َرْيُ اأْل َك َوَسْعَديَْك َواْلْ
تُوُب إيَِلَْك ﴾لُكُّ 

َ
ْسَتْغِفُرَك وَأ

َ
ُّ ليس إيَِلَْك ،أنا بَِك َوإيَِلَْك َتَباَرْكَت َوَتَعايَلَْت أ   وفيه فوائد : ُه يف يََديَْك َوالرشى

 الفائدة السابعة والعرشون :
ليشء ببعضه ذكر الوجه دون غريه من األعضاء ألنه أرشفها ، ففيه داللة ىلع اتلعبري عن اللك باجلزء ، وتسمية ا

 ، فقد عَب عن اجلسم بالوجه .
 الفائدة اثلامنة والعرشون :

 ألن الظواهر بأفعال مطالب املؤمن ألن السبب ولعل ، توجهه يف أهم أنه مع - احلديث يف –لم يذكر القلب 
 . مشاهدته يمكن ظاهر أمر ىلع األمر فعلق ، اهلل إىل فأمرها ابلواطن أما ، والعقاب اثلواب عليها

 الفائدة اتلاسعة والعرشون :
ذكره الوجه ديلل ىلع ارتباط الظاهر بابلاطن ، والقلب باجلوارح كما هو مذهب أهل السنة واجلماعة يف العالقة 

 بني أعمال القلوب وأعمال اجلوارح .
ىلع مقدار فتوجه قلب املصيل هلل أثر ىلع توجه جوارحه ومنها الوجه ، ثم يبَّق بعد ذلك مقدار هذا اتلوجه مبين 

توجه القلب لربه ، فلكما زاد توجه القلب لربه زاد توجه اجلوارح ، فخشع ابلرص فلم يتعد موضع سجود ، 
وسكنت جوارحه فلم تطيش ، وأما إذا ضعف توجه القلب هلل ضعف أيضا توجه اجلوارح ، فأصبح ابلرص 

 ، وقد يصل األمر إىل أضعف من هذا .يلتفت وهذا اختالس خيتلسه الشيطان من صالة املرء ، واجلوارح تعبث 
 الفائدة اثلالثون :

قوهل : " وجهت وجِه لذلي فطر السموات " ديلل ىلع تالزم توحيد الربوبية مع األلوهية ، فمن عرف أن اهلل هو 
 فاطر السموات واألرض قاده ذلك إىل اتلوجه هل بالعبادة .

 الفائدة احلادية واثلالثون :
واألرض " فيه حث ىلع اتلفكر يف خملوقات اهلل وآالئه ، وأن اتلفكر فيها يهدي للتوجه لربها وفاطرها  قوهل : " فطر السموات

 ومبدعها سبحانه وتعاىل .
 فكم يمر اإلنسان جببال وأنهار ؟ وكم نغفل عن الليل وانلهار والشمس والقمر ؟ وصدق اهلل ويف أنفسكم أفال تبرصون .



 الفائدة اثلانية واثلالثون :
يه ديلل ىلع أن قراءة جزء من اآلية يف ادلاعء أو غريه ال يعتَب قرآناً ، ألن قوهل : " فطر السموات واألرض وما أنا ف

من املرشكني إن صاليت ونسِك وحمياي وممايت هلل رب العاملني ال رشيك هل وبذلك أمرت وأنا أول املسلمني " 
هذا ادلاعء خمالفا للسنة حيث قرأ قرآنا قبل الفاحتة ، فصح هذه جزء من آية ، فلو اكنت قرآنا لاكن املستفتح ب

القول جبواز قول ادلاعء واذلكر ولو تضمن جزء من آية ، وىلع هذا لو قرأ يف ركوعه تسبيحا فيه جزء من آية لم 
 يكن داخال يف انلِه عن قراءة القرآن وهو راكع .

 الفائدة اثلاثلة واثلالثون :
  باتلوحيد هلل سبحانه ، وقد تكرر االعرتاف هل يف هذا ادلاعء أكرث من مرة : فيه اتلوكيد ىلع االعرتاف

 فقوهل : " وجهت وجِه " ، وقوهل : " حنيفا " ، وقوهل : " مسلما " ، وقوهل : " وما أنا من املرشكني " .
تلوحيده ، وهذا  لكها عبارات تدل ىلع اتلوحيد ، وتعطينا األهمية اليت ينبيغ أن يكون عليها املؤمن يف ذكره

اتلكرار واالعرتاف يناسب داعء االستفتاح جدا ، فإن املصيل يريد أن ينايج ربه ، وهلذا يذكر هل توحيده هل 
 ويكرر هذا األمر فإنه لن جيد أمرا يذكره يف هذا املقام أفضل من ذكره للتوحيد .

 الفائدة الرابعة واثلالثون :
 من أن يوحده ، ويَبأ من الرشك به . ما تقرب متقرب هلل سبحانه وتعاىل أفضل

 الفائدة اْلامسة واثلالثون :
  بني هذا ادلاعء أن اإلنسان ال خيلو من حاتلني فقط :

حنيف موحد أو مرشك ، ألنه قال : " حنيفا وما أنا من املرشكني " ولو اكن هناك خيار ثالث ذلكره ، ألن املقام 
 إلنسان أن يفتش عن نفسه ، وجيدد إيمانه باهلل سبحانه وتعاىل .مقام إثبات ونيف ، فيقتيض احلرص ، فعىل ا

 الفائدة السادسة واثلالثون :
 –املالحظ أن الصيغة يف أول احلديث صيغة إفراد ، ثم قال: " وما أنا من املرشكني " ويه صيغة مجع ، ولعل ذلك 

 وجهت وجِه أين:  املوحد املؤمن حال لسان فكأن ، اهلالكني بكرثة يغرت ال املؤمن أن يلبني – أعلم واهلل
 موحدا لك ، ولست من أوئلك اذلين أرشكوا بك ، فلم أغرت بهم وبعددهم ألنهم ىلع ضاللة .

 الفائدة السابعة واثلالثون :
يف قوهل : " صاليت ونسِك " ذكر أهم عبادتني وهما : الصالة واذلبح ألنهما يتضمنان كثريا من العبادات األخرى ، 

تتضمن اذلكر وقراءة القرآن وادلاعء واْلشوع واإلخالص وغريها ، واذلبح يتضمن التسليم واالنقياد  فالصالة
 واتلعظيم وابلذل املادي وغريها ، وكثريا ما تقرتن الصالة باذلبح كما يف قوهل : " فصل لربك واحنر " .



 الفائدة اثلامنة واثلالثون :
  قوهل : " وحمياي وممايت " يشمل ما ييل :

أ ـ حال احلياة وحال املوت ، واملعىن ىلع هذا : أن حيايت لكها ، ومويت هلل رب العاملني ، أحيا ىلع اتلوحيد وأموت 
 عليه،وهو هنا يشمل احلياة ىلع اتلوحيد واثلبات عليه .

، و ما بعد  ب ـ حال احلياة وما بعد املوت ، واملعىن ىلع هذا : أن حيايت لكها هلل أطيعه فيها ، وأعمل الصاحلات
املوت أيضا هلل من احلرش والرصاط وغريه ، إال أن ما بعد املوت ىلع هذا اتلفسري ال يستقيم مع قوهل " هلل رب 

 العاملني " فإن اآلخرة در جزاء .
ج ـ أن حال احلياة وحال املوت بيد اهلل ، اهلل مترصف فيها كما يشاء ، وهذا وإن اكن صحيحا من حيث املعىن 

 اقص املعىن فإن اهلل مترصف بكل يشء بقوته وقهره سبحانه وتعاىل .إال أنه ن
وال شك بأن املعىن الصحيح من هذا األمور هو أكملها وأوسعها وهو االحتمال األول ، ألنه يشمل حال احلياة 

  وحال املمات ، فاكن لسان حال املؤمن :
موحدا هل ال أرشك معه غريه ، وأستمر ىلع هذا  أن حيايت لكها جبميع أعماهلا أْصفها هلل وحده ، فأعبده فيها

 اتلوحيد إىل حال ممايت فاثبت عليه أيضا موحدا باهلل غري مرشك .
 الفائدة اتلاسعة واثلالثون :

دل قوهل : " وبذلك أمرت " أن املؤمن يستسلم ألمر اهلل ، وأنه ال خيار هل يف عبادته لربه ، وإنما هو طاعة ألمره ، 
 سبحانه ، فإن قرص يف ذلك فقد قرص يف واجب من الواجبات اليت رشعها اهلل هل .وتنفيذا حلكمه 

 الفائدة األربعون :
  يف قوهل : " وأنا من املسلمني " روايتان :

  " وأنا من املسلمني " و " وأنا أول املسلمني " ولك واحدة هلا معىن :
وحمياي وممايت هلل وحده ال رشيك هل ، وأنا بذلك فرواية مسلم : " وأنا من املسلمني " أي أْصف صاليت ونسِك 

 من املسلمني املأمورين بذلك .
والرواية األخرى : " وأنا أول املسلمني " أي : أنا أمرت بأن أْصف صاليت ونسِك وحمياي وممايت هلل ، وسأكون 

 وامتثال األوامر . أول املسلمني املمتثلني بذلك ، وىلع هذا فيها داللة ىلع املسارعة يف فعل اْلريات ،
 الفائدة احلادية واألربعون :

املستفتح بهذا ادلاعء تلكم عن نفسه أوال بما مىض بيانه " وجهت وجِه ..." ثم توجه خبطابه إىل ربه بأنه امللك 
  " امهلل أنت امللك ... "



قصد غريه أبدا ، ثم وهذا أحسن ما يكون من ترتيب اْلطاب أن يبدأ الفقري ببيان حاهل وأنه قاصد امللك ال ي
يثين ىلع امللك بما هو أهله ، فإن ذلك يقع من امللك املوقع احلسن ، وهلذا بعد أن بنين املصيل حاهل وأنه توجه 
لربه ال رشيك هل ، وأنه لم يتجه لغريه ، بدأ باثلناء املبارش ىلع ربه بأنه امللك ال هلإ غريه ، فقال : " امهلل أنت 

 " .امللك ال هلإ إال أنت 
 الفائدة اثلانية واألربعون :

اسم اهلل امللك يناسب مقام االستفتاح دون غريه من األسماء احلسىن ألن املقام مقام مناجاة وخماطبة وتذلل ، 
 واسم امللك أيلق بذلك ، وهلذا بدأ به املصيل يف قوهل يف هذا ادلاعء " امهلل أنت امللك " .

 الفائدة اثلاثلة واألربعون :
  اعء لكه ثناء ىلع اهلل ومن ذلك :هذا ادل

" اذلي فطر السموات واألرض " و " هلل رب العاملني " و " امهلل أنت امللك ال هلإ إال أنت " و " أنت ريب " و " إنه ال 
يغفر اذلنوب إال أنت " و " ال يهدي ألحسنها إال أنت " و " ال يرصف عين سيئها إال أنت " و " واْلري لكه يف يديك 

 لرش ليس إيلك " و " ال ملجأ وال منجا منك إال إيلك ، تباركت ربنا وتعايلت " .، وا
ومقام االستفتاح يناسب أن يكرث املصيل من اثلناء ىلع اهلل فإن اثلناء بوابة امللوك ، واهلل ملك امللوك ، وال 

 يليق املدح إال هل سبحانه وتعاىل .
 الفائدة الرابعة واألربعون :

  هر فقر العبد لربه ، ومن ذلك :هذا ادلاعء يُظ
 " وبذلك أمرت " و " وأنا عبدك ظلمت نفيس ، واعرتفت بذنيب ، فاغفر يل ذنويب " و " أنا بك وإيلك " .

 ومقام االستفتاح يناسب أن يظهر العبد فقره لربه وذهل هل ، فإنه أرىج لرمحة ربه .
 الفائدة اْلامسة واألربعون :

عبدك " تمام مزنلة العبودية هلل ، واملسكنة هل ، فإن املصيل يعرتف بربوبية اهلل اليت تعىن  يف قوهل : " أنت ريب وأنا
أنه قائم بشئون عبده وحاجاته كما يه داللة معىن " رب " يف اللغة ، وباملقابل العبد يعرتف بأنه عبد هلذا الرب ، 

 سيده ، فأي فقر يظهره العبد لربه أشد ومن صفات العبد أنه ال يملك شيئا ، وال يترصف بيشء إال فيما يريض
 من قوهل " أنت ريب وأنا عبدك " .

 الفائدة السادسة واألربعون :
كما أن قوهل : " أنت ريب " يشعر باتلودد هلل ، ويتضمن معىن طلب الرمحة ، فإن الرب يرحم مربوبه ، واملصيل 

 حباجة لرمحة اهلل وهو قائم ينايج ربه .



 ربعون :الفائدة السابعة واأل
 يف قوهل : " ظلمت نفيس " ديلل ىلع أن ما يرتكبه العبد من خطأ وذنب هو ظلم نلفسه يف املقام األول .

 الفائدة اثلامنة واألربعون :
كما يشعر أيضا قوهل : " ظلمت نفيس " بأن العبد هو املترضر الوحيد يف حال ارتكابه اذلنب ، وأن رضر ذنبه 

ن حال العبد : يا رب ما فعلته من ذنوب ال يعود رضره عليك لكمالك ، وإنما أنا سيعود ىلع نفسه ، فكأن لسا
 املترضر به ، وقد اعرتفت بظليم نلفيس .

 الفائدة اتلاسعة واألربعون :
  يدل قوهل : " ظلمت نفيس واعرتفت بذنيب " أن العدل مع انلفس هو بإقامتها ىلع رشع اهلل وقهرها عليه .

 الفائدة اْلمسون :
 ترتيب قوهل : " ظلمت نفيس ، واعرتفت بذنيب ، فاغفر يل ذنويب مجيعا " ترتيب بديع حيث قسم األمور إىل يف

  ثالثة أشياء :
 أوال : مزنلة االعرتاف باذلنب ، ويه قوهل : " واعرتفت بذنيب " .

 ثانيا : مزنلة الطلب ، ويه قوهل : " فاغفر يل ذنويب مجيعا " .
 ، ويه قوهل : " ظلمت نفيس " . ثاثلا : مزنلة انلتيجة

فاكن األصل أن يقدم قوهل : " اعرتفت بذنيب " لكنه بدأ بانلتيجة " ظلمت نفيس " إظهار تلمام االفتقار هلل ، 
فكأنه قال : لم أستفد شيئا ، فقد أذنب ، وها أنا ايلوم أطلب منك املغفرة ، وهذا بهذا املقام أيلق ، فسبحان 

 اللطيف احلكيم .
 دة احلادية واْلمسون :الفائ

يف قوهل : " واعرتفت بذنيب ، فاغفر يل ذنويب مجيعا " حتقيق ملا جاء يف احلديث اآلخر القديس :" علم عبدي أن هل 
 ربا يغفر اذلنب ، قد غفرت لعبدي فليعمل ما يشاء " .

ة ربه ، هلو أهون عند اهلل ولعمر اهلل إن اإلنسان يلعمل اذلنب وهو اعلم به ، معرتف خبطيئته ، نادم ىلع خمالف
ممن يعمل اذلنب متحايال ىلع رشع اهلل كما حيدث ايلوم يف بعض املعامالت املايلة ، وقضايا األنكحة ، واهلل 

 املستعان .
 الفائدة اثلانية واْلمسون :

: "  قال رةاملغف طلب ملا ثم"  بذنيب واعرتفت"  بلفظ –اليت وقفت عليها  -من تأمل احلديث وجد مجيع رواياته 
  ؟ ذلك يف الرس فما ، ثانيا مجع ثم أوالً  فأفرد ، اللفظني بني اغير أنه فنالحظ"  ذنويب يل واغفر



عن نفسه أوال مبينا توحيده  يتلكم ادلاعء بهذا املستفتح املصيل أن – وأحكم أعلم واهلل –لعل من األرسار 
وتوجهه لذلي فطر السموات واألرض ، ثم أثىن ىلع ربه بما هو أهله ، ثم حتدث عن نفسه وأنه عبد هلل ، وقد ظلم 

نفسه وجاء معرتفا بذنبه ، فهو يبني حاهل ، وأنه اكلعبد اآلبق اهلارب من سيده اذلي جاء اعئدا لسيده معرتفا 
 : " واعرتفت بذنيب " . خبطئه ، فناسب ذلك أن يقول

فلما انتقلت املناجاة إىل طلب بني يدي ربه ناسب أن يطلب من ربه مغفرة خطاياه مجيعا ، فإن مقام الطلب 
 يناسبه اجلمع .

 الفائدة اثلاثلة واْلمسون :
ء ونهايته ، وهذا يف قوهل : " إنه ال يغفر اذلنوب إال أنت " مع قوهل : " فاغفر يل ذنويب مجيعا " تناسب واضح يف ادلاع

 يرجع إىل فقه العبد بداعئه ، وتفكره وتدبره هل .
 الفائدة الرابعة واْلمسون :

قوهل : " إنه ال يغفر اذلنوب إال أنت " أيلق بهذا املقام من قول : إنك أنت الغفار ، وذلك ألن مقام املصيل يف 
لم جيد غري ربه ، فناسب أن يبدأ بانليف " إنه ال  استفتاحه مقام العائد إىل ربه ، والعائد يناسبه أن يعرتف بأنه

 يغفر " .
وذللك مجيع ألفاظ احلديث بدأت بانليف : " ال يغفر اذلنوب إال أنت " و " ال يهدي ألحسنها إال أنت " و " ال 

 يرصف عين سيئها إال أنت " و " ال منجا وال ملجأ " .
 الفائدة اْلامسة واْلمسون :

ن األخالق " يدل ىلع أن األخالق فيها حسن وأحسن ، وأنها مقامات ، واملؤمن املوفق من قوهل : " واهدين ألحس
هداه اهلل ألىلع مقاماتها ، وهذا جيعل اإلنسان يتجاوز اتلفكري باالنتصار للنفس من الغري عدال من دون ظلم 

يها ادلاللة ىلع اتلعامل بأحسن ف صىل اهلل عليه وسلمإىل ُخلٍُق أحسن من ذلك وهو العفو والصفح ، وحياة انليب 
 األخالق ، فمنه تستَّق مادة أحسن األخالق .

 الفائدة السادسة واْلمسون :
حسُن األخالق لطيفة ىلع اتلأكيد ىلع موضوع األخالق ، وأن أهميتها  -املستفتح بهذا ادلاعء  -يف سؤال املصيل 

 وصلت إىل أن املصيل يسأهلا ربه قبل صالته .
اذلين ينظرون ىلع األخالق وأنها من حماسن األمور ، ومن نوافل اإليمان دون فرائضه، فقد رفع وهذا يرد ىلع 

هذا احلديث قدر األخالق حىت جعلها مما يستفتح بها املصيل صالته ، وأنها من الواجبات رشاع ، فإن ادلين لكه 
  يقوم ىلع األخالق .



 الفائدة السابعة واْلمسون :
ال يملك نلفسه رضا وال نفعا ، وأن األمر بيد اهلل ، فاهلل هو اهلادي ألحسن األخالق ،  أظهر احلديث أن العبد

وهو الصارف لسيئها ، وهو اغفر اذلنب ، وهذا شعور جيب أن خيالط العبد ادلايع لربه ألن العبودية تقوم ىلع 
 ذلك .

 الفائدة اثلامنة واْلمسون :
ألحسن األخالق " ديلل ىلع ارتباط الصالة حبسن اْللق ، فمن حسنت قول املصيل يف داعء االستفتاح : " واهدين 

صالته ، وقام حبقوقها وأراكنها وواجباتها ، وخشع فيها ، اكن هل نصيب وافر من حسن األخالق ، كما أن الصالة 
 الاكملة تنىه عن الفحشاء واملنكر ، واليت يه يف مقابل حسن األخالق ، فكذلك تأمر حبسن األخالق .

يمكن نلا أن نستنبط أن من وسائل حسن األخالق املحافظة ىلع الصالة بسننها ، بما يف ذلك داعء االستفتاح و
 هذا .

 الفائدة اتلاسعة واْلمسون :
املالحظ أن لفظ داعء االستفتاح :" واهدين ألحسن األخالق " ولم يقل بعد ذلك : واْصف عين أسوأ األخالق ، 

" و " أسوأ " ، وإنما قال : " واْصف عين سيئها " ألن املؤمن ال يريد أدىن املرتبتني يف  تماثال يف اللفظ بني " أحسن
السوء ، بينما يسىع ألكمل املرتبتني يف الكمال ، فكأن لسان حال املؤمن : اهدين ألكمل األخالق احلسنة ، 

ويف األخالق السيئة يسىع  واْصف عين أي خلق يسء ، فيف األخالق احلسنة يسىع ألكملها وأعالها وأفضلها ،
 إلزاتلها لكها ال يفرق بني السيئ واألسوأ .

 الفائدة الستون :
يف قوهل : " واهدين ألحسن األخالق " تربية للمؤمن ىلع اهلمة العايلة ، والسيع يف تكميل نفسه ، وال يرىض 

 باملرتبة ادلنيا مع وجود غريها أىلع منها .
العلم الرشيع ، وبذل أقل جهد دعوي ، عذرا يف عدم املواصلة ، وال يزول  وكم أصبح احلصول ىلع أدىن مراتب

 ذلك إال بهمة اعيلة جتعل املؤمن يسىع للكمال دائما .
 الفائدة احلادية والستون :

 يف احلديث تربية للمسلم ىلع االستعاذة باهلل من األخالق السئية .
 الفائدة اثلانية والستون :

هلل حسن األخالق ، وإنما أضاف هلا سؤال اهلل أن يرصف عنه سيئها ، مع أن املتبادر لم يكتف احلديث بسؤال ا
لذلهن أنه إذا رزق أحسن األخالق فقد ُْصف عنه سيئها ، لكن هذا يدل ىلع أن األخالق مراتب ، ويه حسب 



  تقسيم احلديث :
 ـ أحسن األخالق ، ويه أىلع املراتب .1
 اتب .ـ يسء األخالق ، ويه أسوأ املر2
  ـ يكون فيه حسن أخالق من جهة وسوء أخالق من جهة أخرى .3

وهلذا لم يكتف بسؤال اهلل حسن األخالق حىت أضاف هلا السالمة من يسء األخالق يلصل بذلك إىل أىلع 
 . صىل اهلل عليه وسلماملراتب ، ويه اليت جتمع بني حسن األخالق مع السالمة من سيئها ، وهو هديه 

 اثلاثلة والستون :الفائدة 
  قوهل : " بليك " قيل يف معناها أربعة أمور :

" أحدها : إجابيت لك يا رب ، وإقاميت معك مأخوذ من : ألب باملاكن وألب به : إذا أقام به ، ومعىن اتلثنية فيه ، 
  أي : إجابة بعد إجابة ، وإقامة بعد إقامة ، كما يقال : حنانيك ، أي : رمحة بعد رمحة .

  اين معناه : اجتايه إيلك وقصدي ، من قوهلم : داري تلب دارك ، أي تواجههما ، واتلثنية للتأكيد .واثل
  واثلالث : حمبيت لك من قول العرب : امرأة بلة : إذا ما اكنت حمبة لودلها .

 والرابع : إخاليص لك " .
 ومنه بلبته بردائه واملعىن انقدت لك . واْلامس : أنه انقياد ، من قوهلم بلبت الرجل إذا قبضت ىلع تالبيبه ،

  السادس : أنه من قوهلم داري تلب دارك أي تواجهها وتقابلها ، واملعىن مواجهتك بما حتب متوجه إيلك
السابع : من قوهلم فالن ريخ اللبب ، ويف لٍب ريخ أي : يف حال واسعة منرشح الصدر ، واملعىن : أين منرشح 

  وتكالصدر متسع القلب لقبول دع
  اثلامن : من اإلبلاب ، وهو االقرتاب أي : اقرتابا إيلك بعد اقرتاب ، كما يتقرب املحب من حمبوبه .

واملستفتح للصالة املنايج ربه تشمله هذه املعاين لكها ؛ ألنه ال تناقض بينها فاملؤمن مقيم ىلع إجابة ربه لكما 
ه حسا ومعىن ، وحمبته الاكملة هلل أيضا فهو املحبوب ذلاته داعه ، منقاد هل ، وقصده واجتاهه لربه سبحانه ال لغري

، وإخالصه عبادته لربه ال خيالطه رشك وال رياء ، وهو بذلك منرشح الصدر ، ومن استفتح صالته بهذا الشعور 
 فحري أن يستجاب هل .

 الفائدة الرابعة والستون :
ملساعدة من اهلل ىلع طاعته ، كما تتضمن قوهل : " وسعديك " أي مساعدة يف طاعتك ، فِه تتضمن طلب ا

 السعد والرسور بذلك .



 الفائدة اْلامسة والستون :
  اجلمع بني " بليك وسعديك " يدل ىلع :

 أن املؤمن يستجيب دلاعء ربه ، ومع ذلك يطلب منه العون ىلع عبادته ، فرجع أمر املؤمن لكه هلل بداية ونهاية .
 بليك " وطلب العون منه هو " سعديك " .فاالستجابة دلاعء اهلل هو " 
 الفائدة السادسة والستون :

دل قوهل : " وسعديك " ىلع أن املؤمن يعبد ربه بانرشاح صدر مرسورا بذلك ، وال يكون ذلك إال بتحقيق ركين 
 العبادة : اذلل واملحبة .

هذا لكه من قول املستفتح بهذا ادلاعء " وهما ال جيتمعان إال هلل ، فاهلل هو املعبود ذلاته ، املطاع حمبة هل ، و
  وسعديك " فِه لكمة تدل ىلع السعد واالنرشاح والفرح بطاعة اهلل

 الفائدة السابعة والستون :
يف قوهل : " بليك " يف استفتاح الصالة مناسبة ، ألن اهلل نادى املؤمن حلضور الصالة عن طريق املؤذن ، واملؤمن 

 نلداء حقييق .يقول : " بليك " فِه إجابة 
 الفائدة اثلامنة والستون :

املالحظ أن قوهل : " بليك وسعديك " لم تأت يف أول داعء االستفتاح مع أن انلظر يقتيض أن يكون موقعها أول 
الالكم ، وذلك ألن الالئق حبال العبد اذلي يريد مناجاة اهلل أن يبدأ الالكم باثلناء ىلع اهلل ، وبيان ضعفه وخطئه 

  وذنبه .
وحاهل يف ذلك حال العبد املتمرد ىلع سيده ، وسيده يدعوه ، فاألوىل حبال هذا العبد إذا رجع لسيده أن يبدأ 

باثلناء ىلع سيده واالعرتاف خبطئه ثم يذكر أنه إنما رجع إجابة نلداء سيده ، وهذا أيلق من كونه يبدأ خطابه 
 العبد يف تلك اإلجابة .بإجابة نداء سيده ، ألن اذلنوب تدل ىلع عدم تمام صدق 

 الفائدة اتلاسعة والستون :
يف قوهل : " واْلري لكه يف يديك " تفاؤال من املؤمن بما عند اهلل ، وأن ما عند اهلل لكه خري للعبد ، وتفاؤال بقبول 

 صالته .
 الفائدة السبعون :

سعديك " فكأن لسان حال املؤمن قوهل : " واْلري لكه يف يديك " مناسب جدا ملا قبله ، وهو قوهل : " بليك و
املستفتح بهذا ادلاعء يقول : استجيب لك يا رب ، فساعدين ىلع طاعتك ، فإن اْلري لكه يف يديك ، وال يأيت 

 منك إال اْلري .



 فائدة احلادية والسبعون :
ء ىلع اهلل ، وصيغة يف قوهل : " واْلري لكه يف يديك " أبلغ من قول : واْلري يف يديك لكه ، ألن املقام مقام ثنا
 احلديث أبلغ يف حتقيق اثلناء ىلع اهلل بتقديم " لك " ئلال حيول بني املؤَكد واملؤكِد يشء .

 الفائدة اثلانية والسبعون :
يف قوهل : " والرش ليس إيلك " لم يقل : لكه ، كما قال يف اْلري " واْلري لكه يف يديك " وذلك ألن اهلل ال ينسب هل 

 ، مهما دق كما هو منهج أهل السنة واجلماعة .رش حمض ابلتة 
 الفائدة اثلاثلة والسبعون :

قوهل : " والرش ليس إيلك " يبني منهج أهل السنة واجلماعة يف القضاء والقدر وأن اهلل ال ينسب هل رش ابلتة ، 
 وهذا يعود أثره ىلع إيمان اإلنسان وثقته بربه .

يقدر عليه رش حمض ، ولك أمر اكن ظاهره رشا فإن عقيدة املؤمن جتعله فاملؤمن يعيش حياته واثقا بربه أنه لن 
 ينظر هل بأن يف باطنه من اْلري ما ال يعلمه إال مقدره سبحانه فإن اْلري لكه يف يديه ، والرش ليس إيله .

 الفائدة الرابعة والسبعون :
قل : والرش ليس يف يديك ، كما قال يف اْلري قوهل : " والرش ليس إيلك " فيها أدب مع اهلل حىت يف األلفاظ ، فلم ي

" واْلري لكه يف يديك " وذلك ألن ظاهر قول : ليس يف يديك يدل ىلع أنه خارج عن ملك اهلل ، واهلل سبحانه ال 
خيرج عن ملكه يشء ، فاكن األوىل أن يقال : ليس إيلك ، ويه أبلغ يف أداء املقصود ، وهذا جيعل املؤمن يتحرى 

 اظه أنسب العبارات واجلمل .حىت يف ألف
 الفائدة اْلامسة والسبعون :

قال يف نيف الرش عن اهلل : " والرش ليس إيلك " والقياس أن يقول : والرش ليس منك ، وقد عدل عن ذلك ألنها 
أكرث أدبا يف حق اهلل ، وألن املؤمن ينيف نسبة الرش لربه ، ويه نتيجة ألن اهلل ال خيلق رشا حمضا ، فذكر 

 تيجة ونفاها ، وهذا أبلغ ، فإن نيف انلتيجة نيف ملقدماتها .انل
 الفائدة السادسة والسبعون :

  قوهل : " أنا بك وإيلك " شملت حياة اإلنسان وموته ، وبيان ذلك :
 أي يشء .أن قوهل : " أنا بك " يشمل حال احلياة ، فاإلنسان يف حال حياته مرتبط بربه ، ولوال ربه لم حييا وال يستطيع فعل 

 وقوهل : " وإيلك " يشمل حال املوت ، فمرجع اإلنسان إىل ربه ، وعودته إيله .
فاملصيل املستفتح بهذا ادلاعء أرجع أمر حياته وموته لربه سبحانه ، وهذا من عظيم منازل العبودية هلل ، وهذا املعىن أوسع 

 املعاين اليت قيلت يف هذه اللفظة .



 :الفائدة السابعة والسبعون 
قوهل : " أنا بك " تدل ىلع ضعف اإلنسان وأنه ال يستطيع شيئا ، وال يملك شيئا ، وإنما قوامه باهلل ، فربط أمره 

 بربه " أنا بك " .
 الفائدة اثلامنة والسبعون :

  قوهل : " أنا بك وإيلك " حيتمل أيضا أن املراد حاالت املؤمن مع الطاعة واملعصية ، وبيان ذلك :
 الطاعة هلل ما اكن ذلك إال باهلل وإاعنته ، وهو املراد بقوهل :" أنا بك " .أنه يف حال 

ويف حال املعصية املرجع واملآب هلل وحده ، وهو املراد بقوهل : " وإيلك " ، واإلنسان ال خيلو من حالة طاعة أو 
 املعصية .

إال بإاعنتك يل ، ويف حال فكأن لسان حال املؤمن أن يقول : يا رب يف حال طاعيت لك فإن هذا لم يكن 
 معصييت لك فليس يل أحد أرجع إيله إال أنت .

  الفائدة اتلاسعة والسبعون :
يف بعض الروايات : " ال منجا وال ملجأ منك إال إيلك " وهو تفسري لقوهل يف هذه الرواية : " أنا بك وإيلك " ، 

 القادمة . ولقول : ال حول وال قوة إال باهلل ، وبيان معناها يف الفقرة
  الفائدة اثلمانون :

قوهل : " ال منجا وال ملجأ إال إيلك " معناها ال مفر منك إال بالرجوع إيلك ، فأين املهرب وأنت تملك لك يشء ، 
 وال منيج من قدرك إال إىل قدرك ، وال من عذابك إال إىل طاعتك .

  الفائدة احلادية واثلمانون :
شمل اهلروب واالختفاء ، واإلنسان ال خيلو من هاتني احلاتلني ، فرجع األمر لكه قوهل : " ال منجا وال ملجأ " لي

 هلل .
 الفائدة اثلانية واثلمانون :

قوهل : " ال منجا وال ملجأ إال إيلك " إغالق جلميع الطرق إال طريق واحد ، وهو طريق الرجوع إىل اهلل ، فمن 
لسالمة من عذاب اهلل إال بالرجوع إال اهلل واتلوبة ، والطائع خالهل يدخل العايص والطائع ، فالعايص ال طريق ل

 ال طريق لقبول طاعته إال باالتلجاء إىل اهلل وسؤاهل ، فرجع اْللق لكهم هلل .
  الفائدة اثلاثلة واثلمانون :

ىل اهلل ، أما االستعانة قال يف ادلاعء : " ال منجا وال ملجأ منك إال إيلك " ولم يقل " إال بك " وذلك يلتضمن معىن الرجوع إ
 باهلل فقد مىض االشارة إيلها بقوهل " أنا بك " فاقتىض السياق أن يكون هنا لفظ يشعر بالرجوع فجاءت صيغة " إيلك " .



  الفائدة الرابعة واثلمانون :
ري فناسب أن قوهل : " تباركت ربنا " جاءت يف آخر ادلاعء ، وهذا املاكن أيلق بها من غريه ألن اتلبارك كرثة اْل

خيتم بها صفات اثلناء ىلع اهلل ألن غريها يدخل فيها ، وخماطبة امللوك تقتيض هذا ، فإن املخلوق يثين عليهم 
ويمدحهم فإذا أراد أن خيتم جاء بصفة مدح اعمة يلدخل ما لم يذكره من الصفات فيها ، واهلل ملك امللوك 

 سبحانه وأحق بذلك .
  الفائدة اْلامسة واثلمانون :

قوهل : " تباركت وتعايلت " يكرث االقرتان بني هاتني اللكمتني " تبارك " و " تعاىل " واملناسبة بينهما ظاهرة ألن 
 اتلبارك تعين السعة والعظمة والرفعة ، فناسب أن يأيت بلفظ يناسب الرفعة وهو " تعايلت " .

وتعاىل ال خري أكرث من خريه ، وهلذا تعاىل  فصاحب اْلري الكثري يف ماكن اعٍل يف قلوب انلاس ، واهلل سبحانه
 حسا ومعىن ، فهو اعٍل ىلع خلقه مستو ىلع عرشه ، واعٍل يف قلوب عباده املؤمنني .

  الفائدة السادسة واثلمانون :
قوهل : " أستغفرك وأتوب إيلك " ناسب أن خيتم بها ، حيث سبقها عبارات ثناء ىلع اهلل فناسب أن خيتم بطلب 

 ، فطلب املغفرة واتلوبة ويه أىلع أماين املؤمن . قبل صالته
  الفائدة السابعة واثلمانون :

قوهل : " أستغفرك وأتوب إيلك " قرن بني االستغفار واتلوبة يلنرصف االستغفار إىل اذلنوب اليت فعلها ، وتنرصف 
 ا تلطخ باذلنب .اتلوبة إىل ما بعد حال اذلنب ، فالعبد يسأل ربه أن يتوب عليه ويقبل رجوعه بعدم

  الفائدة اثلامنة واثلمانون :
قدم االستغفار ىلع طلب اتلوبة ألن حمو اذلنب مقدم ىلع ما بعده ، فالعبد يف بداية األمر يسىع لنئ يغفر اهلل هل 

 ذنبه ، ثم يأيت بطلب آخر ، فجاء ذلك ىلع هذه اهليئة .
  الفائدة اتلاسعة واثلمانون :
اعء يف وسطه وآخره يلعطينا بذلك تصورا عن خطورة اذلنوب ، وأنها تكون حاجبا كرر االستغفار يف هذا ادل

 بني العبد وربه يف صالته ، فال تؤيت صالته ثمرتها .
 الفائدة التسعون :

يف رواية هلذا احلديث : " واهدين ألحسن األخالق واألعمال ال يهدي ألحسنها إال أنت " وهو ديلل ىلع أن 
عمال وهلذا قرن بينهما ، فإن املهدي يف أخالقه مهدي يف أعماهل ، فإن األخالق تشمل األقوال األخالق تؤثر يف األ

 واألفعال ، فإذا حسنت أخالقه حسنت أعماهل وال بد .



 الفائدة احلادية والتسعون :
تأثري  وباملقابل أيضا " واْصف عين يسء األخالق واألعمال ال يرصف عين سيئها إال أنت " وهو أيضا ديلل ىلع

 األخالق السيئة ىلع أعمال العبد ، فمن ساءت أخالقه ساءت أعماهل وال بد .
 

  ادلاعء اثلالث :
َك وال إهَِلَ َغرْيُكَ    " وفيه فوائد : " ُسْبَحانََك امهلل َوحِبَْمِدَك َتَباَرَك اْسُمَك َوَتَعاىَل َجدُّ

 الفائدة اثلانية والتسعون :
العلم ىلع بقية األنواع ألجل أنه لكه ثناء حمض ىلع اهلل ، واكن عمر بن اْلطاب  هذا االستفتاح اختاره بعض أهل

ط يعلمه انلاس ، وهذا يعطينا مؤرشا ىلع فهم الصحابة يف تعليم انلاس ، وأن املعلم عليه أن خيتار أفضل أنواع 
 العلم يلنرشها ، فقد تضمن التسبيح واتلحميد والَبكة والعلو .

 لتسعون :الفائدة اثلاثلة وا
بدأ هذا احلديث ىلع خالف األدعية األخرى ، فالغالب أن األدعية تبدأ بـ " امهلل " بينما هذا احلديث بدأ بـ " 

سبحانك امهلل " وذلك تقديما تلزنيه اهلل ىلع أي الكم آخر ، وهذا أيلق حبال املصيل أن يبدأ بلفظ يشعر باتلزنيه 
 أكرث من غريه .

 ون :الفائدة الرابعة والتسع
معمول التسبيح حمذوف حيث قال : " سبحانك " ولم يذكر عن ماذا ؟ وذلك ليشمل تزنيه العبد لربه لك 

 انلقائص وبدون ذكر أو حتديد ، وهذا أبلغ يف مقام اتلزنيه .
 الفائدة اْلامسة والتسعون :

واهلل أكَب ، وقد ثبت أنهن أفضل  مجع هذا ادلاعء أحب الالكم ويه : سبحان اهلل ، واحلمد هلل ، وال هلإ إال اهلل ،
  الالكم ، فاجتمع هلذا انلوع من االستفتاح مزيتان :

 األوىل : كونه مما يستفتح به يف للصالة .
 اثلانية : كونه أفضل الالكم .
 الفائدة السادسة والتسعون :

تاح لكه تقديس وتمجيد بُدء يف هذا احلديث بالتسبيح واتلزنيه قبل اتلحميد ألن موضوع هذا انلوع من االستف
 هلل فناسب أن يبدأ باتلزنيه .



 الفائدة السابعة والتسعون :
قوهل : " سبحانك امهلل " أبلغ يف ختصيص اتلزنية من قول : سبحان اهلل ، وذلك لاكف اْلطاب ويه تفيد اإلغراق 

 يف ختصيص اْلطاب ، والصالة مقام خماطبة بني العبد وربه فناسب ختصيص اْلطاب .
 ائدة اثلامنة والتسعون :الف

قوهل : " امهلل " يدخل فيها مجيع األسماء احلسىن والصفات العىل ، واملصيل يريد أن خياطب ربه بأكَب قدر ممكن 
 من األسماء احلسىن ، فناسب " امهلل " ألن غريها يدخل فيها .

 الفائدة اتلاسعة والتسعون :
  قوهل : " وحبمدك " أي : أبتدئ حبمدك .

  دة املائة :الفائ
قرن بني التسبيح واتلحميد ألن التسبيح تزنيه عن صفات انلقائص مجيعا ، فاقتىض إثباتا لصفات الكمال لكها 

وهو ما يشعر به اتلحميد ، وهذا ديلل ىلع أن انليف املحض ال يمدح اهلل به كما هو قول اجلهمية واملعطلة ، بل 
 انلقص إلثبات صفات الكمال .اهلل سبحانه ينيف عن نفسه املقدسة صفات 

  الفائدة احلادية ومائة :
  الواو يف قوهل : " وحبمدك " حتتمل أمورا :

 أ ـ واو مع ، واملعىن : سبحانك مع حتميدك ، فيقرن بني التسبيح واتلحميد .
 ب ـ واو العطف،واملعىن:سبحانك امهلل وحبمدك سبحتك ، فعطف مجلة ىلع مجلة .

 واملعىن : وحبمدك محدناك .ج ـ واو االستئناف ، 
 د ـ واو احلال ، واملعىن : أسبحك متلبسا حبمدك .

 الفائدة اثلانية ومائة :
  ابلاء يف قوهل : " وحبمدك " حتتمل :

 أ ـ باء السببية ، واملعىن : أسبحك وأنزهك بسبب ما تستحق من محد .
 ب ـ باء اإللصاق ، واملعىن : أسبحك متلبسا حبمدك .

فاملعىن أن املستفتح بهذا ادلاعء يقرن بني التسبيح واتلحميد ألن لك منهما ال يغين عن اآلخر ، وال وىلع لك 
يظهر كماهل إال باقرتانه باالسم اآلخر ، فاكن املستفتح بهذا ادلاعء يقول يف استفتاحه: أبدأ بتسبيح اهلل 

 اليت يستحق احلمد عليها .وتزنيهه عن صفات انلقص اليت يتزنه عنها ، وأمحده ىلع صفات كماهل 
 ، ابلاء حلوق عن"  وتعاىل تبارك"  خىل وقد ، ادلاعء هذا يف اتلحميد غري يف ابلاء يأت لم أعلم واهلل –وهلذا 



 . واتلحميد التسبيح ،خبالف اآلخر عن إفراده يصلح واتلعايل اتلبارك من الك ألن
 الفائدة اثلاثلة ومائة :

 كرث خريه .قوهل : " وتبارك اسمك " أي 
 الفائدة الرابعة ومائة :

  قوهل : " اسمك " حيتمل أمرين :
أ ـ أن املراد اسم اهلل ، فأسماء اهلل مباركة ، بها يتحصن املتحصن ، ويستعيذ اْلائف ، ويأمن املضطرب ، ويرىق 

 ويستشىف بها وهكذا .
 ب ـ أن املراد ذات اهلل ، فاالسم يطلق ىلع اذلات .

 ومائة :الفائدة اْلامسة 
قوهل : " وتعاىل جدك " أي ارتفعت عظمتك ، وهو متضمن الرتفاع احلظ والغىن املطلق وغريها مما فرسها به 

 أهل العلم .
 الفائدة السادسة ومائة :

قوهل : " تعاىل " أنسب من أي لفظ آخر مثل : تعاظم مثال أو غريها ، للتشالك من حيث املعىن بينها وبني " تبارك 
 فإن اللفظني يدالن ىلع العلو والسعة ." قبلها، 

 الفائدة السابعة ومائة:
ألفاظ أدعية االستفتاح لكها تريب املؤمن ىلع تعظيم اهلل قوال وفعال ، فِه ثناء ىلع اهلل أو مدح أو إجالل أو 

 تزنيه أو اعرتاف هل بالعبودية ، وغري ذلك .
 الفائدة اثلامنة ومائة :

اكنلتيجة ملا سبقه من عبارات ثناء ، فناسب أن خيتم باتلهليل ، إعالما بأنه املستحق  قوهل : " وال هلإ غريك " هو
 بالعبودية وحده ، فسبحان اهلل العليم احلكيم .

 
  ادلاعء الرابع :

ِصياًل "
َ
ِ بُْكَرةً َوأ ِ َكثرِيًا ، َوُسْبَحاَن اّلِلى َْمُد ّلِِلى ْكََبُ َكبرِيًا ، َواحلْ

َ
ادلاعء السابق ، وفيه فوائد وهو قريب من  " اهلل أ

  أخرى :
 الفائدة اتلاسعة ومائة :

قوهل : " كبريا " و " كثريا " و " بكرة وأصيال " لك واحدة من هذه األلفاظ تناسب اللكمة املقرونة بها ، فاتلكبري 



م أو حديث إال ويه يناسبه " كبريا " ، واتلحميد يناسبه " كثريا " لكرثة ما حيمد عليه اهلل ، فما من نعمة يف قدي
 من اهلل ، والتسبيح يناسبه " بكرة وأصيال " ملا يراه اإلنسان من نقائص يف يومه ويللته يزنه اهلل عنها .

 الفائدة العارشة ومائة :
دل ادلاعء ىلع أن اجلمع بني اتلكبري واتلحميد والتسبيح ُيَفتح هل أبواب السماء ، كما يف آخر هذا احلديث حيث 

 : " عجبت هلا فتحت هلا أبواب السماء " . صىل اهلل عليه وسلمقال انليب 
 الفائدة احلادية عرشة ومائة :

بدأ باتلكبري يف هذا انلوع من ادلاعء ألن املصيل يرتك لك يشء ويقبل ىلع ربه ألنه أكَب عنده من لك يشء ، 
 فناسب أن يبدأ باتلكبري ، حىت يتناسب فعله مع قوهل .

 ة ومائة :الفائدة اثلانية عرش
 قراءة تسن – أعلم واهلل –دل ادلاعء ىلع أن وقيت " ابلكرة واألصيل " وقتان هلما مزية بني سائر األوقات ، وهلذا 

 . فيهما واملساء الصباح أذاكر
 

  ادلاعء اْلامس :
ِ مَحًْدا َكثرِيًا َطيًِّبا ُمَباَراًك " َْمُد ّلِِلى   ، وفيه بعض الفوائد ، ويه : " احلْ

 الفائدة اثلاثلة عرش ومائة :
 هذا انلوع من االستفتاح حتميد هلل فقط ، ويتناسب مع فاحتة أم الكتاب .

 الفائدة الرابعة عرش ومائة :
  مجع اتلحميد يف هذا احلديث عدة ممزيات جتعله صاحلا لالستفتاح ، ويه :

 أ ـ الكرثة .
 ب ـ الطيب .

 ج ـ الَبكة فيه .
ات مثل هذا ادلاعء ، فإن احلمد قد يكون كثريا لكن ال يكون طيبا فقد يدخله وال يوجد حتميد مجع ممزي

يشء من رياء أو غريه ، وقد يكون طيبا لكنه غري مبارك فال يكرث أكرث مما هو عليه ، فجمع هذا الرجل يف 
 استفتاحه أفضل صفات اتلحميد .

 الفائدة اْلامسة عرش ومائة :
 . صىل اهلل عليه وسلماذلكر ، ألن الرجل قائل هذا االستفتاح رفع به صوته ، ولم ينكر عليه انليب دل احلديث ىلع جواز رفع الصوت ب



 الفائدة السادسة عرش ومائة :
 صىل اهلل عليه وسلمدل احلديث ىلع أن املالئكة يكتبون ادلاعء واذلكر داخل الصالة ، فيف احلديث أن انليب 

ُهْم يَْرَفُعَها " . يُّ
َ
 قال : " لقد رأيت اْثيَنْ َعرَشَ َملاًَك يَبَْتِدُروَنَها أ

 
  ادلاعء السادس :

ْرِض َومَ 
َ
َْمُد لك ُملُْك السموات َواأْل ْرِض َوَمْن فِيِهنى ، َولََك احلْ

َ
َْمُد ، أنت َقيُِّم السماوات َواأْل ْن فِيِهنى ، " امهلل لك احلْ

 َ ْرِض ، َول
َ
َْمُد أنت َملُِك السموات َواأْل ْرِض َوَمْن فِيِهنى َولََك احلْ

َ
َْمُد أنت نُوُر السموات َواأْل َْمُد أنت َولََك احلْ َك احلْ

َنىُة َحقٌّ ، َوانلىاُر َحقٌّ ، َوانلىبِيُّو َقُّ ، َولَِقاُؤَك َحقٌّ ، َوَقْولَُك َحقٌّ ، َواجلْ َقُّ ، َوَوْعُدَك احلْ ٌد احلْ صىل اهلل عليه َن َحقٌّ ، َوحُمَمى
ْسلَْمُت ، َوبَِك آَمْنُت ، َوَعلَ  وسلم

َ
اَعُة َحقٌّ ، امهلل لك أ َنْبُت ،َوبَِك َخاَصْمُت ، َوإيَِلَْك َحقٌّ ،َوالسى

َ
ُْت ، َوإيَِلَْك أ ْيَك تََولكى

ُر اَل  نَْت الُْمَؤخِّ
َ
ُم ، وَأ ْعلَْنُت ، أنت الُْمَقدِّ

َ
ْرُت وما أ رْسَ

َ
ْرُت ،وما أ خى

َ
ْمُت وما أ  إهَِلَ إال أنت ، أو َحاَكْمُت َفاْغِفْر يل ما َقدى

  لة ، منها باإلضافة ملا سبق :وفيه فوائد جلي  اَل إهَِلَ َغرْيَُك "
 الفائدة السابعة عرش ومائة :

اتلحميد يف هذا انلوع من االستفتاح بنُي سببه ، فقرن بني لك محد وسببه ، فيحمد ألنه قيم السموات واألرض 
 ومن فيهن ، وحيمد ألنه نور السموات واألرض ومن فيهن ، وهكذا .

 الفائدة اثلامنة عرش ومائة :
اتلحميد هل أثر ىلع استشعار معناه ، فمن محد اهلل محدا مطلقا ، ليس كمن حيمده محدا مقيدا بسببه ، بيان سبب 

فإن أثر اتلحميد يكون أظهر ملن ذكر سببه ، وهلذا عدد يف هذا ادلاعء أساب حتميد اهلل فحمده ألنه " نور 
 السموات واألرض " ومحده ألنه " قيم السموات واألراضني " وهكذا .

 فائدة اتلاسعة عرش ومائة :ال
 يف هذا انلوع من االستفتاح مجع بني " قينم ، وُملك ، وملِك السموات واألرض " مع أن املؤدى واحد .

 يتقيد اكلفريضة األمر فليس ، اثلناء يف تفصيل مقام –خاصة يف نافلة الليل  -واذلي يظهر ألن مقام املصيل 
 ملأموم باإلمام ، بل هو أمري نفسه .ا

ثم إن هناك سببا آخر فيما يظهر يل ، وهو أن القيم قد ال يكون مالاك ، وقد ال يكون املالك ملاِكً ، فجمع بينها 
 يف هذا ادلاعء يلُظهر عظمة اهلل سبحانه وتعاىل ، وأنه قيم ومالك وملِك ، وهو أهل ذللك سبحانه وتعاىل .

 الفائدة العرشون ومائة :
 هلل سبحانه وتعاىل " السموات واألرض ومن فيهن " فلم خيرج من هذه الصيغة يشء .حىت اجلمادات شملها قيومية ا



 الفائدة احلادية والعرشون ومائة :
 قوهل : " السموات واألرض " يشمل العاملني العلوي والسفيل وما بينهما .

 الفائدة اثلانية وعرشون ومائة :
وتعاىل ، فلك هذا ادلاعء مدح وثناء ، ويزيد ىلع األنواع  مجع هذا ادلاعء أىلع أنواع املدح ملقام الرب سبحانه

 األخرى يف كرثة تفصيالته .
 الفائدة املائة واثلاثلة والعرشون :

 احلديث يريب االتلجاء واالعتصام باهلل وطلب احلاجات إيله ألنه هو القيوم ىلع السموات واألرض ومن فيهن .
 الفائدة املائة والرابعة والعرشون :

نلوع من داعء االستفتاح يدل ىلع أن الصالة نور ، وهلذا يستفتح املصيل ربه بأنه نور السموات واألرض هذا ا
ومن فيهن ، ونور الصالة قد يكون حسيا ، وقد يكون معنويا يرزق من خالهل املصيل املحافظ ىلع صالته نور 

 ر " .: " الصالة نو صىل اهلل عليه وسلمابلصرية ، ويؤيده عموم قول انليب 
 الفائدة املائة واْلامسة والعرشون :

بالعالقة بني قول املستفتح بهذا ادلاعء : " أنت قيم السموات واألرض " وبني الصالة نستطيع القول بأن الصالة 
 تعني ىلع قضاء احلاجات وتيسريها ، واهلل سبحانه وتعاىل شكور لعباده .

 الفائدة املائة والسادسة والعرشون :
 من ادلاعء يعالج أمراض الشكوك وضعف ايلقني ، وهلذا ختمت أغلب عباراته بقوهل : " حق " .هذا انلوع 

 الفائدة املائة والسابعة والعرشون :
احلديث يريب ىلع اإليمان بالغيب وهو أحد األراكن اليت ال يقوم اإليمان إال بها ، فاإليمان باهلل ووعده وقوهل 

 ن أمور الغيب .ولقائه وأنبيائه والساعة ؛ لكها م
 الفائدة املائة واثلامنة والعرشون :

ذكر يف احلديث الوعد ولم يذكر الوعيد ؛ وذلك ألن اهلل غفور رحيم ، يعفو ويصفح ، أما وعده فاكئن ال حمالة 
 بإذنه تعاىل ، ويف هذا تربية ىلع حسن الظن باهلل .

 الفائدة املائة واتلاسعة والعرشون :
  حيتمل أمرين :قوهل : " وبك خاصمت " 

أ ـ أن خصومة املؤمن لغريه تكون يف ذات اهلل ، لقوهل : " وبك " حيث قرص خصومته باهلل ، أي ألجل اهلل ، 
 ال ينتقم إال إذا انتهكت حمارم اهلل . صىل اهلل عليه وسلموهلذا اكن انليب 



هان مستمدة قوتها من اهلل ب ـ وحيتمل أن خصومة املؤمن وحماجته لآلخرين ، وظهوره عليهم باحلجة والَب
 وإاعنته لعبده املؤمن ، لقوهل : " وبك خاصمت " أي بإاعنتك خصمت أعدايئ .

 فشملت هذه اجلملة احلجة بالَبهان والسنان .
 الفائدة املائة واثلالثون :

خاصمة قوهل : " وإيلك حاكمت " أي حتاكمت ، ويه مناسبة جدا ملا قبلها ، من قوهل : " وبك خاصمت " فإن امل
 بمعنييها حتتاج إىل َحَكم بني املتخاصمني ، واهلل سبحانه أحكم احلاكمني .

 الفائدة املائة واحلادية واثلالثون :
قوهل : " وإيلك حاكمت " تدل ىلع أنه ال حاكم إال اهلل ، وال يتحاكم إال إىل رشيعته ، وباملقابل تبديل رشيعته 

ي شارحا " إيلك حاكمت " قال : " أي من جحد احلق حاكمته إيلك ، يعتَب حتاكما لغريه ، قال اإلمام انلوو
وجعلتك احلاكم بيين وبينه ال غريك مما اكنت حتاكم إيله اجلاهلية وغريهم من صنم واكهن ونار وشيطان 

 وغريها ، فال أرىض إال حبكمك ، وال أعتمد غريه " .
 الفائدة املائة واثلانية واثلالثون :

يلك ، وبك ، وعليك " إلفادة اتلخصيص واحلرص ، فكأن املستفتح بهذا ادلاعء حرص إسالمه يف احلديث قدم " إ
 وإنابته وخماصمه وحماكمته هلل وباهلل ، وهذا يفيد انليف عن غريه .

  الفائدة املائة واثلاثلة واثلالثون :
يف حجته وقوته ىلع إاعنة ربه ، قوهل : " وبك خاصمت " يعطي املؤمن اثلقة بربه ، والقوة يف حجته ، ألنه يعتمد 

 واستشعار ذلك يعطيه دافعا يف مواصلة املقارعة باحلجة وىلع سالمة انلية .
 الفائدة املائة والرابعة واثلالثون :

يف قوهل : " وبك خاصمت " توجيه لطيف ملن يقوم بمحاجة األعداء بالَباهني أن عليه أن ينطق بنية صاحلة ، 
وصد من حال بني اهلل وبني عباده ، وىلع قدر نيته الصاحلة يكون توفيق اهلل هل يف  جيعل همه نرش دين ربه ،
 خماصمته به ، واهلل أعلم .

 الفائدة املائة واْلامسة واثلالثون :
  قوهل : " أنت املقدم وأنت املؤخر " حتتمل أمورا :

 أ ـ أن اهلل يقدم من يشاء من عباده لطاعته ، ويؤخر آخرين .
  يقدم من يشاء من عباده ثلوابه ، ويؤخر آخرين .ب ـ أن اهلل

ج ـ أنها بمعىن األول واآلخر ، وهما اسمان من أسماء اهلل احلسىن معناهما : أنه ما من متقدم إال واهلل قبله ، وال 



 من متأخر إال واهلل بعده ، يرث األرض ومن عليها سبحانه .
قوال مجيعا ، فاهلل هو اذلي يقدم من يشاء من عباده لطاعته ، ويظهر يل واهلل أعلم أن املقدم واملؤخر يشمل األ

وباتلايل للثواب ، ويؤخر من يشاء وباتلايل يستحقون العقاب ، كما أن اهلل سبحانه وتعاىل املقدم لعباده للك 
 خري هو مقدم عليهم فهو األول ، واآلخر .

 الفائدة املائة والسادسة واثلالثون :
ا أخرت " ثم قال : " وما أرسرت وما أعلنت " ليشمل ذلك مجيع اذلنوب يف أي زمان سواء قوهل : " وما قدمت وم

أكان متقدما أم متأخرا ، ومجيع األماكن سواء أكان رسا أم عالنية ، وهلذا يعرت هذا احلديث من جوامع ادلاعء 
. 

 الفائدة املائة والسابعة واثلالثون :
ىلع أن اإلنسان يفعل أعماال ال يعدها ذنوبا ، ومع ذلك قد حتجب عنه قوهل : " وما أنت أعلم به مين " ديلل 

 مناجاة اهلل ، وهذا يريب يف نفس املؤمن دوام االستغفار .
كما يمكن أن يضيف إىل رصيد علم املؤمن أن املحاسبة تتعدى مواطن اذلنوب تلصل إىل ما ال يظنه اإلنسان 

 " . ذنبا ، وهذا من قوهل " وما أنت أعلم به مين
 

  ادلاعء السابع :
َهاَدةِ  ْرِض ، اَعلَِم الَْغْيِب َوالشى

َ
َمَواِت َواأْل افِيَل ، َفاِطَر السى ، أنت حَتُْكُم بني  " امهلل َربى َجَْبَائِيَل َوِمياَكئِيَل َوإرِْسَ

َقِّ  بِإِْذنَِك ، إِنىَك َتْهِدي من تََشاُء إىل ِْصَاٍط ُمْسَتِقيٍم ِعَباِدَك فِيَما اَكنُوا فيه خَيَْتلُِفوَن ، اْهِديِن لَِما اْخُتلَِف فيه من احلْ
  وفيه فوائد : "

 الفائدة املائة واثلامنة واثلالثون :
 مجع يف هذا انلوع من ادلاعء بني ربوبيته وألوهيته فقال : " امهلل رب " .

 الفائدة املائة واتلاسعة واثلالثون :
اثلالثة هو اإلحياء " فجَبيل مولك بالويح اذلي به حياة القلوب واألرواح ، اجلامع بني هؤالء املالئكة الكرام 

ومياكئيل مولك بالقطر اذلي به حياة األرض وانلبات واحليوان ، وإرسافيل مولك بانلفخ يف الصور اذلي به حياة 
 اْللق بعد مماتهم " .

هلل ألهل احلياة ، كما أن هذا ديلل ىلع أن فكأن املستفتح بهذا ادلاعء يريد حياة قلبه وروحه ، فذكر ربوبية ا
 الصالة حياة للقلوب .



 الفائدة املائة وأربعون :
هذا ادلاعء ديلل ىلع أن االختالف واقع بني انلاس،واهلل حيكم بني املختلفني لقوهل : " اهدين ملا اختلف فيه " 

 داية ، وطلب احلق من طريقه .وهذا قدر كوين ال حميص عنه ، ويعالج بالقدر الرشيع من سؤال اهلل اهل
 الفائدة املائة واحلادية واألربعون :

 قوهل : " من احلق " من هنا بيانية أي : بينت اذلي يراد اهلداية هل وهو احلق .
 الفائدة املائة واثلانية واألربعون :

  قوهل : " اهدين ملا اختلف فيه من احلق " يشمل نوعني من االختالف :
 احلق وابلاطل . أ ـ االختالف بني

 ب ـ االختالف يف مسائل احلق ، كخري األمرين ، وأفضل العبادتني ، وهكذا .
 فيكون ادلايع بهذا ادلاعء سأل ربه اهلداية للحق عموما يف مجيع األزمان واألمكنة .

 الفائدة املائة واثلاثلة واألربعون :
 نة واجلماعة ، لقوهل : " من تشاء " .فيه إثبات املشيئة هلل سبحانه وتعاىل كما هو مذهب أهل الس

 الفائدة املائة والرابعة واألربعون :
أطلق ىلع اْللق مجيعا العبودية ، فقال : " أنت حتكم بني عبادك " وذلك ألن املقام مقام ُحْكم بني العباد 

 فاقتىض ذلك ملكهم واتلرصف فيهم ، وهذا يأيت بلفظ العبودية أظهر من غريه .
 ة واْلامسة واألربعون :الفائدة املائ

اجلمع بني صفة العلم وبني اهلداية للحق يف قوهل : " اعلم الغيب والشهادة اهدين " فيها إشارة إىل أن العلم يهدي 
ملا اختلف فيه ، وباملقابل اجلهل يزيد صاحبه بعدا عن اهلداية ، فليزتود اإلنسان من العلم يلكون قريبا من 

 اهلداية للحق .
 ائة والسادسة واألربعون :الفائدة امل

احلق هو الرصاط املستقيم ، بديلل قوهل : " اهدين ملا اختلف فيه من احلق " ثم قال : " إنك تهدي من تشاء إىل 
 ْصاط مستقيم " ولم يقل إنك تهدي إىل احلق ، وذلك ألن احلق هو الرصاط املستقيم .

 الفائدة املائة والسابعة واألربعون :
ابقة يتضح أن ابلاطل ليس ْصاطا مستقيما ، وذللك يلزمه االعوجاج واتللوي وابلعد ، ولكها من الفائدة الس

 صفات ذاتية يف ابلاطل .



 الفائدة املائة واثلامنة واألربعون :
  قوهل : " بإذنك " حتتمل أمرين :

 أ ـ أن تعود إىل طلب اهلداية ، ويكون املعىن : اهدين بإذنك ملا اختلف فيه من احلق .
ب ـ أن تعود إىل االختالف ، ويكون املعىن : اهدين ملا اختلف فيه بإذنك ، أي كأنها جوابا ىلع سؤال سائل : 

كيف خيتلف بني احلق وابلاطل ، مع أن الفارق بينهما ظاهرا جدا ، فيكون اجلواب : أن االختالف وقع بإذن اهلل 
 وفيه حكم هل سبحانه .

 ن :الفائدة املائة واتلاسعة واألربعو
سؤال اهلل اهلداية للحق يدنلا ىلع أن هداية اهلل ال غىن لإلنسان عنها ولو يف أوضح األمور ويه اهلداية للحق 

 من ابلاطل .
 الفائدة املائة واْلمسون :

حرص ادلايع بهذا ادلاعء ىلع سؤال اهلداية ديلل ىلع أن احلق قد خيىف أحيانا فيلتبس بابلاطل فيحتاج العبد إىل 
 به للوصول هل ، نسأل اهلل الكريم من فضله .هداية ر

 
  وأخريا :

فهذه مائة ومخسون فائدة من أدعية االستفتاح تؤكد نلا أهمية الصالة ، فإن اكنت هذه الفوائد توجد يف 
استفتاحها فما بالك ببقية أقواهلا وأفعاهلا ، ومن أمعن انلظر ، وأدام االستغفار ، وأطال الفكر يف أرسار هذه 

اديث سيقف ىلع أكرث من ذلك ، لكن يعلم اهلل كم ُحجب عنا الكثري بسبب ذنوبنا وظلمنا ألنفسنا ؟ األح
 وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد،

 


