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 ة ــــدمــقـــام
 

أنفسنا ومن سيئات أعملنا ,  إن احمد ه نحمده ونستعينه ونستغفره,ونعوذ عاه من رور
وأشهد أن ا إله إا اه وحده ا , من هده اه فا مضل له , ومن يضلل فا هادي له 

 ريك له , وأشهد أَن حمداا عبده ورسوله .
 . [ 16٢ / آل عمران]                 

                             

 .  [ 1 / النسا ]                     
                     

 [.21-26/اأحزاب]           
, ور اأمور حدثاها ,وكل  ملسو هيلع هللا ىلصأما ععد :  فإن خر احديث كتاب اه , وخر اهدى هدى حمد 

 نار .حدثة عدعة , وكل عدعة ضالة , وكل ضالة ي ال
ها , وأنفعها إن الفقه ي الدين أفضل اأعمل وأحسنها , وأزكاها وأرفها , وأعظمها وأجلّ 

 وأعاها وأنفسها. وأكرها ,
, ومعرفة أنبيائه ورسله, فهو معرفة اه عأسمئه وصفاته وأفعاله , ومعرفة دينه ورعه

, قواا ظاهراا وعاطناا  عمل عموجب ذلك, وال, ومعرفة ثواعه وعقاعهومعرفة وعده ووعيده
 .وسلوكاا  , وأخاقاا وعماا 

ومن اكتملت له هذه امعارف العالية فقد علغ النصاب , واجتمعت له احكمة وفصل اخطاب , 
                ونطق عالتوحيد قلبه ولسانه وجوارحه :  

 . [2٤-23/ آل عمران]                    
اإنسان جسد و وذريته عأنواع الكرامات ي الدنيا واخخرة, ملسو هيلع هللا ىلصرم اه سبحانه آدم لقد أك

 وروح , فإذا خرجت الروح فسد اجسد .
والدنيا كاجسد روحها الدين , فإذا خرج منها الدين فسدت حياة اخلق , وصار 
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 هي . عا حد وا قيد , وا أمر وا ,الناس كالبهائم والسباع , كل يرتع فيم يشتهي
 والضعف لروحي,ازال ـــوهذا ما حصل ي العام اخن , فشواهد اانحال اخلقي , واه

ظاهر ساطع ي معرض ضطراب اأمني , وااواخوا  الفكري , والفساد ااجتمعي ,  اإيمي ,
 البرية ا حتاج إى دليل .

 وجنَدهم هدم سام ,وقد ظهر ي زماننا أقوام استخلفهم الشيطان عى نقض عرى اإ
 ., ونقض أحكامهوإعطال رائعه ,عنيانه

فظهرت أقوال وأفعال معت إى الكفر والكذب إفراط اجهل واحسد , واجرأة عى 
                   : عا خوف وا حيا  الرب ورسله ودينه وأوليائه

 . [8/الصف]                   
ما فيه من  ؛ق له اجبن , وتتفطر له اأكباد , وينذر ععقوعة عاجلة وهذا أمر عظيم يعر

 يا  واخوف من اجبار .الكفر والسفاهة والوقاحة , وعدم اح
 واب كثرمن شياطن اإنس واجنويفتح له اأع , وهذا الوعا  العظيم يزداد يوماا ععد يوم

 ي مشارق اأرض ومغارها .
مهات الدواهي ي عاد امسلمن , وغرسوا ي عقوهم ما يفسد فقد زج أعدا  اإسام عأ

ديد حياهم , ليزدادوا ععداا عن دينهم , ويتناحروا فيم عينهم , وهلك ععضهم ععضاا عاح
 والنار ععد الراشق عالكام , وهذا ما حصل وحصل كل يوم .

لتي رفرفت عى عقول فا عد من صد هذا الوعا  اخطر , وكشف هذه اأقنعة اخرقا  ا
 .والر امزخرف ,امسلمن عالباطل امموه

وا عد من هتك غاشية البا  والفساد الذي عم وطم , وإزالة الغطا  عن مسارب اهاك 
 .وعا وفتنة ر ور اخفي الذي غرسه العدو اماكر عيننا فأنبت كل مُ 

حتى صار أكثر العام  ,مةفقد زاد اأمر سو اا , ورب سهم الباطل قلب اأمة امسل
وميدان ,  رح الظلم, ومعرض الرذيلة , وم ومنجم اجهالة , اإسامي منبع الضالة

  . والنهب والسلب ومركز الفقر , ومصدر الفتن ,, وسجن الرعب واخوفالقتل
ّوق لنا العدو أخبث ما ي سوقه , وأنجس ما ي عاده , فاجتمعت ـععد أن َس  كله وتم ذلك

 وأعز مكان . ,ائث والنجاسات ي أعز إنساناخب



2 
 

عغر ن , فقد استباح أنفسهم وأمواهم وديارهم فم أشد صولة الباطل عى عاد امسلم
, وتراكمت اخاص والعام  حق, ونزفت جراحات اأم ي كل مكان , وانترت الفتن عن

يه الرجال والنسا  وصار هذا الوعا  العظيم قبلة يتوجه إل, الظلمت ععضها فوق ععض
 واأطفال ي أنحا  اأرض .

مقه وشهوته , أو مكاعر أعمه منصبه وشهرته, أو ـوا ينكر ما حصل إا جاهل أعمه ُح 
 حاسد أعمه كفره وحقده , أو منتفع أعمه حرصه وطمعه .

إن وزر الضال واإضال ا يمحوه إا صدق الصاح واإصاح عكمل التوحيد 
      : غاق أعواب الرك والرور والفجور, وإ لتقوىواإيمن وا

 . [3-1/العر]                   
نعوذ عاه من كل سو  وظلم , ومن دعوى السفلة واجهلة , ومن مسخ القلب والعقل , 

 الفكر والذوق .فساد من السمع والبر , وس مْ من طَ و
ليدخل  ,من اهوى القلبلك الدواهي ايمكن إا عتفريغ للنجاة من ت الوحيد إن السبيل

ليدخل نور التوحيد والطاعات , وتنقية السنة من  ,اهدى , وغسل درن الرك وامعاي
 ., ويعيش اإنسان آمناا مطمئناا ليظهر احق صافياا  ,البدعة والشوائب

واإيمن ا تظهر ثمراته إا , إن الدنيا ا تصلح إا عالدين , واإنسان ا يصلح إا عاإيمن 
                : التوحيد واإيمن والتقوى عكمل

 . [8٢/اأنعام]    
 . وهاية راية وغاية ا صالح ومصلح , وإما فاسد ومفسد , ولكلٍ إم :والناس صنفان 

           , وإذا فسد اإنسان فسد العام: إذا صلح اإنسان صلح العاموا ريب أنه 

 . [٤1/الروم]                                       
هو و,  هو سبيل النجاة والفاح , وتوحيده ععبادته,وتوحيد اه عأسمئه وصفاته وأفعاله

وكل مسلم قبل كل ي  ,  والدرس احق الذي جب أن يتعلمه كل إنسان, الدرس اأول
 ., ويسعد ي دنياه وأخراه عمقتضاهليعبد اه 

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

 . [ 16٢ / اأنعام]                
فالتوحيد أساس كل عمل , ومفتاح كل خر , ومن صدق اه ي طلبه أعطاه اه إياه, 

 عمله عمقتضاه , وري عنه وأرضاه, وأسعده ي دنياه وأخراه .واست
ومن عرف اه عأسمئه احسنى , وصفاته العى , وعرف أفعاله اجميلة , وخزائنه العظيمة, 

رعه , وعرف وعده ووعيده , وعرف أنبيا ه ورسله , وعرف كلمته امنزلة , وعرف دينه و
 وحاوته . اإيمن مة , فقد نال متن العلم وصفوته , وذاق طعماره احكي وعرف أقد

وإذا عرف ذلك كله وَحداه عأسمئه كالسميع والبصر,والعليم والقدير,والكريم والرحيم 
 وغرها من اأسم  احسنى .

واحكمة  والرأفةعصفاته كالسمع والبر , والعلم والقدرة , والعزة والرمة ,  اه ووَحد
 وغرها من الصفات العى .

 عأفعاله كاخلق والرزق , واإحيا  واإماتة , والتريف والتدعر وغرها . اه ووَحد
وا يتوكل إا عى اه , وا ه , وا يكر إا اووَحد اه عأفعال العباد , فا يدعو إا اه , 

 , وا خاف إا منه , وا يرجو إا إياه , وا يعبد إا هو , وا يستعن إا عه .اه حب إا 
تباع , فيطيعه فيم أمر , وُيِصدقه فيم أخر , وجتنب ما هى عنه عاا ملسو هيلع هللا ىلصووَحد رسوله 

 وزجر , وا يعبد اه إا عم رع .
يمتلئ القلب عالتوحيد اخالص,  ,واأعمل امرضية ,امعارف الرعانيةوعقدر تلك 

وتنقاد اجوارح للعمل الصالح الذي  , واإيمن الكامل , وينرح الصدر عاأنوار اإهية
 حبه اه ويرضاه , من اأقوال واأعمل الظاهرة والباطنة .

سار اإنسان إى رعه عى  وإذا غلب نور التوحيد واإيمن شهوات النفس ورغباها
 إى السكن الصالح . ,الراط امستقيم , عى مطية اجسد الصالح

وهذا تكمل للعبد ميع أنواع التوحيد , فيذوق طعم اإيمن , وجد حاوة التوحيد , 
 ولذة العبادة , وحسن الطاعة مواه احق .
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 اإيمن كلها , ا يمكن للعبدوأعواب امعارف كلها , وأعواب التوحيد كلها , وأركان 
 إا من طريقن ا ثالث هم : حصيلها
 التدعر ي اخيات القرآنية . والثاي :النظر ي اخيات الكونية ,  أحدما :

 ,رك من العلم أحسنه وأنفعه وأكملهفمن وفقه اه حسن النظر والتدعر ي هذا وهذا فقد أد
وآخره , وظاهره وعاطنه , وغيبه  وأخذ من أول العلم وحاوته وحقيقته,وذاق طعم اإيمن 

 وشهادته .
وإذا اكتمل هذا النصاب , واجتمع للعبد معرفة كتاب الرب , ومعرفة سنة سيد اخلق , صار 

 رعانياا ُيعّلم ويتعلم , ويسمع ويطيع , ويركع ويسجد لرعه الواحد اأحد ا ريك له .
حق , وأن رسله حق , وأن كتبه حق , وأن وعده  من عرف أن رعه هو احق عرف أن دينهو

                    حق , وعمل عاحق , ونال الثواب احق من املك احق : 

 . [ 36] لقمن /                   
هو املك احق امبن الذي ميع ما ي الكون ملكه , وميع امخلوقات  واه 

 .شاهدة عوحدانيته, وومستجيبة مشيئته , ومرعة إى إرادتهخاضعة أمره , 
خاطبات  , وجعل ميع القلوبذي جعل ميع النفوس تأكل من فضلههو الواحد اأحد ال

 :  شاهدة عتوحيده مسبحة عحمده, وجعل ميع امخلوقات دالة عى عظمته, عوحيه,
                      

 . [ ٤٤ / اإرا ]                  
, خلقه من مراد الرب هو حيد , وهاية العمل كمل التقوى , وهذاإن هاية العلم كمل التو

 . وجامع أعوا ب اخر ي رعه
اليقن عى ذات اه  عند العبد والعبادات واأوامرأن يأي وامقصود من العلم والتفكر

كمل احب ه , والذل له , والتعظيم  يأي وعده ووعيده , ثم عىووأسمئه وصفاته وأفعاله , 
 اه وأحكامه وأوامرهفإذا جا  ذلك ي قلب العبد جا  اليقن عى كام  والتعظيم أمره, له ,

               : , وهذا هو التوحيد الذي يريده اه من ميع خلقهوالعمل عرعه

 . [ 14 / حمد]                      
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فعاله ودعائه , وم ده عأووَح , د رعه عأسمئه وصفاته ومن اكتملت له أركان اليقن الثاثة وَح 
من  , ونفرْت ى اخراتإ , وسارعْت نفسه عى الطاعات , وأقبلْت حد سواهيلتفت أ

عنه وأرضاه , عبداا لرعه ا هواه , فري اه هذا اإنسان امعاي وامنكرات , وصار 
 وأسعده ي دنياه وأخراه .

والتوحيد هو مقصود الرب من خلقه , وهذا فطر عليه ميع امخلوقات ؛ أنه أحب ي  
         إليه , وهو حق اه عى ميع عباده كم قال سبحانه : 

                        
 . [ 68 – 65 / الذاريات] 

 .وكرامة التوحيد له صورة ولفظ , وطعم وحاوة , وحقيقة وثمرة , وثواب  وهذا
, السم  واأرضكم عن  ,القلبي والتوحيد احقيقي ,اللفظيوعن التوحيد الصوري 

 وامطلوب من التوحيد أعاه ا أدناه , وحقيقته ا صورته .
 إى أحد سواه ., وعدم االتفات  فالتوحيد احقيقي هو رؤية الواحد اأحد 

توحيد ينطق عه اللسان .. ويطمئن عه القلب .. وتعمل عه اجوارح .. وتدمع عه العن .. 
ويقشعر منه اجلد .. ويوجل عه القلب .. وتذوق عه الروح حاوة الذكر والعبادة .. ويذوق 

 . السمع والطاعة للملك احق و اإيمن عه اإنسان طعم
  الدين :  ورع من أجله ,وأنزل عه الكتب ,ل اه عه الرسلوهذا التوحيد هو الذي أرس

                    
 [.35/النحل]             

من العبد, وحصل ذلك عالنظر ي  الفطري من الرب يزيده إيمن كسبي واعلم أن التوحيد 
 اخيات الكونية , وتدعر اخيات القرآنية.

السائلن , ويفرج كرب  ذا التوحيد اخالص للرب الواحد اأحد جيب اه دعا وه
, ويفتح أعواب الركات , ويرد كيد امعتدين ,امؤمنن, وينر اموحدين, ويعز امكروعن

 وينِزل اهدايات , ويكرم امؤمنن عاجنة ورضاه , ويقيهم من النار وسخط اجبار .
 وي هذا امجموع القيم الذي عن يديك عينت عفضل اه التوحيد , وأقسامه , ودائله,

 .وثمره , وآثاره ي الدنيا واخخرة ومفاتيحه,
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, توحيد اه هاوكيفية  وأفعاله احميدة, العى , وعينت أسم  اه احسنى , وصفاته
 وذلك كله ي ضو  القرآن والسنة الصحيحة .التعبد ه ها , ودعا  اه ها, وااعتبار ها , و

عه العيون ,  رّ ـقَ ـما تَ  ,وغذا  القلوب ,وصفاته العى ,وقد معت فيه من أسم  اه احسنى
 . , ي ضو  القرآن والسنةوتسعد عه النفوس , وتطمئن عه القلوب

القرآن والسنة لرعية من وعرضت فيه امسائل العلمية الغيبية عم شهدت عه أنوار اأدلة ا
, سليمة من ااخراعات , عريئة من العصبية امذهبيةالصحيحة, سامة من اأهوا  الشخصية

 . البدعية
, طعم , سهل الفهم , دون إجاز خل, حلو الوهذا جهد مقل, قليل األفاظ, عزيز امعاي

 أو إطناب مل .
يد واإيمن والتقوى , ويقلب وقد عرضته عفضل اه وعونه عتحقيق واف , يثمر كمل التوح

ليل امسائل امشتبهة هاراا , ويكشف النقاب عن ماها , ليستبن سبيلها, ويرب الناس 
 من عذب مائها .

وهذا الكتاب حرير موجز مؤكد عنقل يقطع العذر , ويزيل الشك والريب , وحقق التوحيد 
 .  اخالص , واإيمن الصادق , والعمل الصالح عإذن اه

جا  عفضل اه وحده حسن اجسم والرسم , سهل اللفظ والفهم , زكي الرائحة والطعم , 
 متن الفقه والعلم.

واأعصار  ,فهو قريب ملتئم , سهل منسجم , مرق عالنور , قرة للعيون , متع لأسمع
 والقلوب . ,والعقول ,والبصائر

, َيْسبح ي فلك التوحيد والريعة , معت فيه عن القول والنقل , وامعقول وامحسوس 
 وحطم الرك والبدع والرذيلة , ويقيم عنيان احق والسنة والفضيلة عإذن اه.

جا  مكتمل امباي ,  ,عساتن العلم وامعرفةو ,القرآن والسنة وععد مع هذا الكتاب من
 ستةله وجعلت  ,) كتاب التوحيد ي ضوء القرآن والسنة ( , فوسمته وسميتهغزير امعاي

 .الذي يغنيك عن كل أحد  ,تصلك عالواحد اأحدأعواب 
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 وهي : توصلك إى أحسن ما اعتغيت, ,  يديك مفتوحة عنوهاهي أعواعه 
 كتاب التوحيد . اأول:الباب 
 . واإيمن مفاتيح أعواب التوحيد الثاي :الباب 
 توحيد اه عأسمئه وصفاته . : الثالثالباب 
 فقه التعبد عأسم  اه احسنى . :ابعالرالباب 
 , ودعا  اه ها., وتوحيد اه ها, والتعبد ه هاأسم  اه احسنى عن معرفتها :اخامسالباب 
 . عن الواجب واجزا  أهل التوحيد : السادسالباب 

 , وترغيب اخلق ي لزوم وهذا الكتاب امقصود منه عيان التوحيد واإيمن عاه 
ريك له , واجتناب عبادة ما الراط امستقيم , ودعوة الناس إى عبادة اه وحده ا 

من خالف هدي اه , وعشارة امؤمنن عم أعد اه هم من اجنات , وإنذار كل سواه
                 : ورسوله عالنار 

 [.18-12/الزمر]                       
أن جعله غذا ا نافعاا للعقول , وقوتاا للقلوب , وحركاا للقلوب واجوارح إى  أسأل اه 

 . , ورب الرياتأجِل مطلوب , ومثراا لساكن العزمات إى روضات اجنات
أن جعله نوراا للسائرين , ومناراا للتائهن , ومصباحاا للمتعبدين , وقرة عن  كم أسأله 
 , وروضة للمتعلمن . للموحدين

من اخيات البينات , والراهن الساطعات , عفضل اه وقد ذكرت ي هذا امصنف 
والدائل الواضحات , ما يمأعإذن اه القلوب عالتوحيد واإيمن واليقن , ويرح 
الصدور للعبادات والطاعات , وحرك األسنة عالذكر واحمد والشكر , ويوجه الناس إى 

 . إى اأُنس عاخالق مخلوقالناس , ويرف القلوب عن التعلق عارب 
شبه احمَية , مبني عى قواعد الريعة فدونك مورداا عذعاا صافياا , م تكدره العصبية , وم تَ 

 امحكمة , متوج عنصوص الوحي امنزلة .
يميز عه عن احق  لدين ,إذ ا عد للمسلم الذي يرجو الفاح والنجاة من علم متن عحقائق ا

, وعن احسن , وعن الغاي والرخيصوعن العاي والسافلوعن اخر والر, , والباطل
               : والقبيح
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 .[15 -16] امائدة/      
ي سبيله ,  وهذا الدين ا ريب من آمن عه , وعمل عه , وذب عنه , وصر عى كل أذى

 وعذل وترك كل ي  من أجل حصيله ونره .
 أسأل اه الكريم أن جعلني وإياكم وامؤمنن وامؤمنات من هؤا  , ا ضد هؤا  .

ويولد هذا امولود عفضل اه عن ماين السباع التي تنهش البر , وألوف اأفاعي التي 
اإيمن , لتهدم عنيان الدين , و التوحيد تلسع امسلمن , ومئات السهام التي ترشق أهل

    , ولن يفلحوا ولن يستطيعوا ذلك أعداا , فإن اه ا غالب له :كانهوتقوض أر

 .[3٢/ التوعة]                               
,  هو سبحانه املك القادر وحده الذي ينر أوليا ه ويظهر دينه عى الدين كله عاأسباب

          وعضد اأسباب : وعدون اأسباب , 

 [.33/التوعة]           
 .وهادياا , ومبراا ومنذراا ومرشداا , سوق الدنيا عزيزاا معلما عفضل اه ويدخل هذا امصنف 

 , وجامعأمهات امسائلحيط عو , مشتمل عى عدائع الفوائد , والسامع متع للقارئ
فليطلبه من أراد التوحيد النقي اخالص , ومن رغب ي زيادة اإيمن ,  اجواهر حسنأ

 ي ضو  القرآن والسنة. ,والعمل الصالح
 وهذا فضل اه عن يديك مبسوطاا , لك غنمه , وعى كاتبه غرمه .

 أعواعه لك مفتوحة , وكنوزه مطلوعة , وثمره لك جلوعة , فاقطف من ثمره ما شئت.
 وأنفس ما أهديت .وأحى ما رأيت , ما أملك , وأحسن ما معت ,  هو أغى

وهو هدية امسلم أخيه امسلم , فاقبله قبلك اه ي جموعة الفائزين , وغفر اه لنا ولك 
 وللمسلمن , ومعنا ميعاا ي جنات النعيم .

واحديث عن الكبر واعلم غفر اه لنا ولك أن الكام عن الرب العظيم عظيم اهاية له , 
حاط عه , وأوسع من أن يوقف عى خفاياه, لكن أول ـكبر ا حد له , واأمر أكر من أن يُ 

 العلم قطرة , ومن استهدى فسُيهدى وُيعطى .



1٤ 

 

وإذا كانت األفاظ قوالب امعاي , واإشارة تغني عن العبارة , فقد حرصنا عى مع 
وامعرفة , وقطفنا منها ما يغني اللبيب عن اإسهاب الثمر الطيبة من أحسن عساتن العلم 

 .واليقنوالتطويل , وما يمأ قلبه عالتوحيد واإيمن 
, والتوضيح عالرهان , وسقي وقد يمتد عنا طلق الكام أحياناا حرصاا منا عى إفادة البيان 

 العطشان.
 طاب , وأن نكون قد وفصل اخ ,فنسأل اه ي هذا وهذا إصاعة الصواب إى سوا  احكمة
 . ي ضو  القرآن والسنة, وفقنا جمع ما لذ وطاب من غذا  العقول , وقوت القلوب

ق أما وقد حَل عك هذا الضيف , ععد أن ساقه اه من حرره إى قارئه , ليتم أمره , وح
فر واقرأ وتدعر , واشكر وتزود , واستغ, فاستعن عاه  ,كلمته , ويتحقق مراده من خلقه

 [.11٤]طه/       :  فأنت ي عبادة واصر
أن هدينا وإياكم سوا  السبيل , وأن جعلنا هداة مهتدين , وشمساا ينور عز وجل أسأل اه 

 .ليسروا إى رهم عى راط مستقيماه ها قلوب العامن 
وفقر ي صورة  الناس سفيه ي صورة حكيم , وجاهل ي صورة عام , كثراا منواعلم أن 

غني , فاصر واصطر عى ما تراه وتسمعه , واعتصم عحبل اه وحده, واقطع ما سواه من 
, وُيري  ناس رؤوفاا رحيما , ناصحاا شكوراا , َتـرى وَيـرى اه عنكاحبال , وكن عال

 [.56/الروم]                 :  الناس عنك
طرق الضاات , من كل شيطان  مبل اجهاات , وتنوعت هوإياك ومن تفرقت هم س

ي صورة إنسان عار , ومن كل لئيم ي صورة كريم , ومن كل خائن ي صورة أمن ,  ضار
 . , والفساد واإفسادوغرهم من شغله الشيطان عالضال واإضال

 ى أذاهم .وحق هؤا  عليك الدعا  هم عاهداية , ودعوهم إى من أمرك عالصر ع
ومن مسخ العقل والقلب ,   عه, ومن دعوى السفلة واجهلة,نعوذ عاه من كل ي  وما أسا

 .ومن ر كل حاسد إذا حسد, طمس السمع والبرمن و
وإياك وفرطات القول عا علم , فم خرج منك ا يمكن رده , وما نثرت ا يمكن معه , 

 وما كرت ا يمكن جره.
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 ام , وقرض اأعراض عامقراض , فإن اه سميع عصر .وإياك وقرصنة الك
, د عأحسن زاد من التوحيد واإيمنوقِدم ما حبه اه عى ما حبه النفس , وتزود ليوم امعا

        ترافق النبين ي جنات النعيم :  , والعلم والعمل

                
 . [ 54/النسا ]

 تك عالية ي الفقه ي الدين , وااقتدا  عجميع سنن سيد امرسلن .ولتكن م
وإن قعدت عك اهمة عن ركوب امعاي, وم تطق اجوع والسهر من أجل حصيل 

 , وامختر الشامل :, فخذه من كتاعنا اجامع فقد مع اه لك ما حب, الغاي
 .جلد واحد   ختر الفقه اإسامي 

, ويركب البحار , ويتحمل اأسفار , فزادك الذي يغنيك  اا يطوف ي الدياروإن كنت فارس
: من كتاعنا امفتوح خذه من عستان امعارف , وجمع لك خر النوال,عن السؤال

 أرععة جلدات. موسوعة فقه القلوب
مامة ي الدين , ولبس ثياب امتقن , ومل رسالة سيد امرسلن , فخذ وإن أردت اإ

موسوعة الفقه   , وانظر ي كتاعنا امرسل اخخرةك من جنة امعرفة اموصلة إى جنة ذل
 مسة جلدات .  اإسامي

عحرها وسمومها , وأزعجتك العواصف  الدنيا عزينتها , وأهبتك الصحاريوإن غرتك 
ك له, فدونج  عشدها وغبارها,وأظلم عليك الليل عسواده,وأجلب عليك الشيطان عخيله ورَ 

 للرب امجيد . وحميد وتكبر وتوحيد , فيه من كل زوج هيج , واإيمن عستان التوحيد
 , وحسن عهتطمئن عه القلوب, وتزكو عه العقول, ويصفو عه التوحيد, ويزيد عه اإيمن

ي ضوء  كتاب التوحيد , وهو كتاعنا هذا :عز وجلوتقوى عه اأعمل عإذن اه  ,اأخاق
 .واحدجلد   ةالقرآن والسن

 التوحيد, واإيمن, وإن أردت السرة الفاضلة, واأسوة احسنة, والقدوة الكاملة, ي
السرة النبوية  واخداب, فدونك كتاعنا اجامع ,واأخاق ,واأعمل ,واأقوال ,النياتو

 جلد واحد .  بن امعرفة والواجب ي ضوء القرآن والسنة
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جعل هذا امجموع الثمن من الكتاب والسنة خالصاا لوجهه أسأل اموى القدير أن 
 الكريم , وسفراا للرب عن اخلق أمعن .

,  تطمئن عه قلوهم , وتنرح عه صدورهم , ويزيد عه إيمهم , وتستقيم عه جوارحهم
 وتصلح عه أعمهم , وحسن عه أخاقهم .

يسقي عه عستان التوحيد ي أن يق , وأن جعله نوراا هتدي عه من ضل الطر كم أسأله 
القلوب , وجتث عه جرثومة الرك , ويدفع عه وعا  الكفر وامعاي , وينبت عه شجرة 

 وثمراإيمن الصادق,ويسقي عه حدائق الطاعات واأخاق احسنة. , التوحيد اخالص
ولكل  ,يتيوأن يغفر ي ولوالدي وأهل ع , كم أسأله سبحانه أن يعفو عن خطئي وجهي

 اأحيا , وجميع امؤمنن وامؤمنات عه,أوانتفع  أونره ,أوعَلمه أوكتبه سمعه, من قرأه أو
 منهم واأموات.

وصفاته العى , أن يرزقنا ميعاا التوحيد اخالص ,  ,م أسأله سبحانه عأسمئه احسنىك
عى الدين ظاهراا وعاطناا  واليقن الكامل , واإيمن الصادق , والعمل الصالح , وااستقامة

 حتى نلقاه , إنه سميع قريب جيب .
وصى اه وسلم عى إمام اموحدين , وسيد اأنبيا  وامرسلن , وقدوة الناس أمعن, 

واحمد ه ومن تبعهم عإحسان إى يوم الدين , , معن نبينا حمد وعى آله وأصحاعه أ
 . رب العامن

 
 هكتبه الفقر إى موا

 حمد بن إبراهيم بن عبد اه التوجري
 امملكة العرعية السعودية / عريدة

                                                                     666٤46333٢  - 6668613٢٢٢جوال : 
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 كتاب التوحيد
 التوحيد فقه : 

 وما جب له., عم ختص عه  هو إفراد اه  التوحيد:
أن يعتقد امسلم أن اه واحد ا ريك له وا مثيل ي ذاته وأسمئه  :اهفا ختص ب

                وصفاته وأفعاله: 
 . [ ٤-1/اإخاص]        

واجتناب عبادة ما , وعبادته وحده ا ريك له  ة اهوطاع, د واإيمن التوحي وما جب له: 
 . [  35 / النحل]                 سواه:
 أقسام التوحيد : 

 التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت عه الكتب قسمن:
 توحيد امعرفة واإثبات.  اأول:

 .ةاخلق والرزق واإحيا  واإماتوهو توحيد اه عأسمئه وصفاته وأفعاله ك
من اأسم  والصفات واأفعال عى ما يليق  ملسو هيلع هللا ىلصما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله  فنثبت ه 
 .وا تعطيل وا تشبيه, عا تكييف وا مثيل  إثباتاا , عجاله 

    عى حد قوله سبحانه: ملسو هيلع هللا ىلصما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله  اه وننفي عن
 . [  11 / الشورى]            

 فهو السميع الذي ليس كمثله ي  ي السمع , القوي الذي ليس كمثله ي  ي القوة.
 ., وتوحيد الرب عأفعالهويسمى هذا التوحيد توحيد الرعوعية واأسم  والصفات

 الثاي: توحيد القحد والطلب.
, والتوكل , , والصدقة والصاة , رعها كالدعا   وهو إفراد اه وحده عجميع أنواع العبادة التي

العبادات القلبية وغر ذلك من أنواع وااستعانة وااستغاثة والرجا  , واخوف  , وامحبة
      :  وهو مراد اه من خلقه وذلك أعظم ما أمر اه عه والبدنية وامالية ,

 . [6/البينة]                 
 العبادةأنواع من  امستحق للعبادة وحده ا ريك له, ومن رف شيئاا  احق فاه وحده هو
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                              لغره فهو مرك كافر: 

 . [ 112/  امؤمنون ]      
صاة ال العباد من أو توحيد الرب عأفع ويسمى هذا التوحيد توحيد األوهية والعبادة

 . ودعا  وغرما
 وتوحيد الرعوعية واأسم  والصفات مستلزم لتوحيد األوهية والعبادة.

والصفات العى  فمن أقر عأن اه وحده هو الرب اخالق الرازق الذي له اأسم  احسنى
 وحده ا ريك له.اخالق الرازق لزمه أن يقر عأنه ا يستحق العبادة إا اه 

, وا  ه وحده, وا يستغيث إا عه, وا يتوكل إا عليه, وا خاف إا منهفا يدعو إا ا
      من أنواع العبادة لغره: يرجو إا إياه, وا يعبد إا هو, وا يرف شيئاا 

                    
 . [  3/ يونس]           

 يد الرعوعية.وتوحيد األوهية مستلزم لتوح
رعه  وحده اعد أن يكون قد اعتقد وعلم أن اه د اه وحده دون سواهبَ فكل من عَ 

            : ورب كل ي   وخالقه ورازقه ومالكه
   . [  56 / مريم]            

وتوحيد الرعوعية واأسم  والصفات هو اأصل, إذ اعد لكل عبد أن يعرف معبوده 
 ه,وكملومال هثم يعبده إذا عرف كمل جال, أسمئه وصفاته وأفعاله قبل العبادة ع

        : رمته وإحسانه , وكملوكرمه  غناهكمل و, وعلمه  قدرته
                  

 .[ 163 - 16٢] اأنعام /      
 .حقه من امعرفةتوحيد الرعوعية  لعبادة إا من م يعطاألوهية وايغلط أو يقر ي توحيد او

عل أعظم ثمر توحيد الرعوعية, وما وقع فيه الرك إا , عل توحيد العبادة إنم هو ثمرة 
 واأسم  والصفات. عسبب اجهل عتوحيد الرعوعية

,  واخوف والرجا , والصر والتوكل , وا ريب أن دوام الذكر والدعا  وحسن العبادة 
وغر ذلك من أنواع العبادات من ثمرات   , والرضا والتسليم وامحبة وااستعانة واإناعة
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                    توحيد الرعوعية: معرفة 
 . [ 14] حمد /        

ي املك  لشدة ظهوره, عه أكثر اخلق  , وهذا أقرَ  وتوحيد الرعوعية مركوز ي الفطر
    ا ي الباطن كم قال فرعون:  الظاهر , وم ينكره إا شواذ اخلق يوت واملك

 [.٢5-٢٤/النازعات]                              
أن وجوده أعن وأظهر وأوضح  ؛ وهذا أنكرت الرسل عى من أنكر وجحد وجود الرب 

         من الشمس التي ا خفى إا عى اأعمى:
 .[16/إعراهيم]             

, ويمأ  واخيات الرعية يزيد هذا التوحيد ويقويهوالنظر والتفكر ي اخيات الكونية 
 القلب عالنور .

عن أن الشياطن رفت الناس  ؛ أكثر اخلق هوتوحيد األوهية والعبادة كفر عه وجحد
اتباع  واجتالتهم عن دين رب العامن إىعلوم الدنيا , معرفة اه عأسمئه وصفاته اى 

 .وامعاي الكفر والرك فوقعوا ي,  عبادة غر اهو الشهوات
لرد الناس إى عبادة اه وحده ا , رمة ععباه ومن أجل هذا أرسل اه الرسل وأنزل الكتب 

 ا ريك له ليعبدوه وحده وأفعالهعبيان أسم  اه وصفاته  , ك عبادة ما سواهرْ ـ, وتَ  ريك له
               : لسنة رسله أعم رعه عى 

                        
 . [  35النحل / ]      

علم أن توحيد الرعوعية أساس توحيد األوهية, ولكنه ا يكفي للدخول ي اإسام او
عى هذا, وا  يهذا مبن, فهم متازمان ي حياة كل مسلم, حتى يقرن عه توحيد العبادة

 .إا هذا وهذا وا يصلح عمٌل , قبل هذا إا هذا يُ 
  توحيد الرعوعية توحيد الرب عأفعاله , وتوحيد األوهية توحيد الرب عأفعال العبد : 

 [.16٢/اأنعام]                              
 , والرا ة من الرك وأهله. , واانقياد له عالطاعة هو ااستسام ه عالتوحيد   سامواإ

فمن استسلم ه وحده فهو مسلم, ومن استسلم ه ولغره فهو مرك, ومن م يستسلم 
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 .[٢13/الشعرا ]                   ه فهو كافر مستكر: 
ومـن أسـلم , فهـو كـافر وعاطنـاا  فهو مؤمن, ومن كفر عـاه ظـاهراا  وعاطناا  ومن استسلم ه ظاهراا 

ۓ      : منــه عــذاعاا  وأشــد  ,فهــو منــافق أخطــر مــن الكــافر وكفــر عاطنــاا  ظــاهراا 
 . [ 1٤6 / النسا ]           

ل ـ, وكـ ص للـربأنـه تـنقُ ؛ , والرك أخف منه عالكلية  أنه جحد للرب؛ رك ـوالكفر أعظم من الش
, وكـل مـنهم ي  , وكل منهم ظلـم كبـر وعظـيم , وكل منهم نجس وقبيح منهم يطلق عى اخخر

 . النار خلدون ي وكل الكفار وامركن,  النار
                    :اىــال اه تعــق -1

 .  [ 56 – 5٤ / اأحزاب]    
              : اه تعاىوقال  -٢

 .[   2٢ / امائدة]       
 : دائل التوحيد 

أكثر من أن حر ,  توحيد الرب ا تعد وا حى وا حيط ها أحد , فهيدائل 
 وأشهر من كل عِن.

فكل القرآن , عل كل سورة ي القرآن , عل كل آية ي القرآن , عل كل ذرة ي الكون , دالة 
مبينة ياته وخلوقاته آوميع , وماله , شاهدة ععظمته وجاله   عى وحدانية اه

, مقررة كمل رمته ععباده , شاهدة رمه وإحسانهكمل أسمئه وصفاته , ناطقة ععظيم ك
 ععظمة ملكه وسلطانه وحسن أحكامه وأوامره.

لعظيمة , العرش والكري , والسموات واأرض وما فيهم من امخلوقات الكثرة , واخيات ا
واأسم  احسنى , واخلق واأمر , والتدعر والتريف , كل ذلك شاهد ه عالوحدانية , 

 والصفات العى , واأفعال احميدة .
 , وعظمة ملكه وسلطانه. ودال عى عظمة اه وكريائه , وجاله وجروته , وكمل علمه وقدرته

م كرمه , وكمل غناه , وجزيل إحسانه , وعظيم ودال عى كمل رمة اه , وسعة حلمه , وعظي
 ., وسعة مغفرته , وكمل رأفتهعفوه

وكل ي  ي الكون شاهد لرعه عالوحدانية , وشاهد عى نفسه عالضعف والعجز والفقر 
 واحاجة إى رعه.
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ودائل التوحيد ظاهرة ي كل ي  , عل هي أعن من كل ي  , فكل ذرة ي الكون, 
قرآن , وكل تدعر وتريف , كل ذلك شاهد ه العي الكبر عالوحدانية, وكل آية ي ال

          واأسم  احسنى , والصفات العى , وامثل اأعى :
                   

 [.163-16٢/اأنعام]        
 ة ي اخيات الكونية واخيات القرآنية.ودائل التوحيد تراها اأعصار والبصائر والعقول مبسوط

وما كانت دائل وحدانية اه ا هاية ها , ويستحيل عى اأعصار والعقول اإحاطة ها , 
فحسبنا هنا أن نجمع أصوها , ونشر إى أمهاها من اخيات الكونية واخيات الرعية , من 

 الوحي امنزل الذي فيه تبيان كل ي . 
 :  أصول دائل التوحيد من كتاب الواحد اأحد  إى وهذه إشارة

دائل اخلق .. دائل التدعر .. دائل اجال .. دائل اجمل .. دائل اإنعام .. دائل النظر 
 والتفكر .. دائل القرآن والرع.

 : دائل اخلق واإجاد : اأول
                قال اه تعاى :  -1 

                     
 [.6٤/اأعراف]      

                                   وقال اه تعاى :  -٢
 [.1٢/الطاق]                            

                            وقال اه تعاى :  -3
                            

 [.5٤-5٢/الزمر]            
                         وقال اه تعاى: -٤

                               

 [.11-16/لقمن]           
                  وقال اه تعاى :  -6
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 [.3/يونس] 

 : دائل التدعر والتريف ي الكون :الثاي 
                          قال اه تعاى :  -1

                                             
                          

 [.15٤/البقرة] 
                             وقال اه تعاى :  -٢

                                                               
 [.٢2-٢5/آل عمران]                                      

                           وقال اه تعاى :  -3
                                  

 [.45-46/اأنعام]                
                                     وقال اه تعاى :  -٤

                               
                                        

 [.44/اأنعام] 
                         وقال اه تعاى :  -6

 [.٤6/الروم]                           
 : دائل صفات جال الرب :الثالث

                         : قال اه تعاى -1

                     

 [.٢66/البقرة]                                     
            قال اه تعاى : و -٢

 [.52/الزمر]            
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                    : قال اه تعاىو -3

                           

 [.64/اأنعام] 
               قال اه تعاى : و -٤

                    
                  

 [.3-٢/عدالر]                
            قال اه تعاى : و -6

                
 [.13-1٢/الرعد]          

 : دائل صفات مال الرب :الرابع
               قال اه تعاى :  -1

                     

                   

 [.3٤-3٢/إعراهيم]             
                          قال اه تعاى : و -٢

 [.56/احج]                  
               قال اه تعاى: و -3

                    
 [.66-٤8/الفرقان]          

                 قال اه تعاى : و -٤
                 

               
                  

 [.13-16/النحل]                  
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                          قال اه تعاى : و -6

 [.٤1/فاطر]                  
 : دائل اإنعام واإحسان :اخامس

                         قال اه تعاى :  -1
 [.٢6/لقمن]                                                       

              : قال اه تعاى و -٢
               

                 
                                   

 [.18-1٤/النحل] 
                             قال اه تعاى : و -3

                    
 [.15٤/آل عمران] 
               قال اه تعاى : و -٤

 [.26/اإرا ]                
             قال اه تعاى: و -6

       [.3/امائدة]               
 دائل النظر والتفكر : السادس:

                قال اه تعاى :  -1
                        

 [.141-146/آل عمران]                        
                قال اه تعاى : و -٢

 [.186/اأعراف]           
                            قال اه تعاى : و -3

 [.36/اأنبيا ]               
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                  قال اه تعاى : و -٤
                      

 [.8-5/ق]    
                                              قال اه تعاى : و -6

                                   

 [.18-13/نوح]               
 : دائل القرآن والرع :السابع

                قال اه تعاى :  -1
             

 [.84-88/اإرا ]         
                        قال اه تعاى : و -٢
 [.8٢/النسا ] 
                قال اه تعاى : و -3

                 
 [.٢3] الزمر/          

                  قال اه تعاى : و -٤

                            

 [.36-3٤/يونس]                   
                  ۓ قال اه تعاى : و -6

                  

                                   

 : دحقيقة التوحي  **  [.46-8٤/امؤمنون]                 
ويمنع , ويعطي حقيقة التوحيد ولباعه أن يرى اإنسان رعه ملك املوك خلق ويرزق, 

        :  ويأمر وينهى, ويفعل ما يشا  وحده ا ريك له

 .[ 6٤ / اأعراف]    
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  اه , ويعبد رؤية تقطع االتفات إى غره من امخلوقات, ويرى اأمور كلها من اه  
                        مع كمل احب والتعظيم والذل له: رع مع وحده

 .  [ 13] التغاعن /    
 , وأخبثه وأقذره , والرك أنجس ي  وأقبحهطيبه والتوحيد ألذ ي  وأمله وأحسنه وأ

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

 [.116/الكهف]             
         وأظلم الظلم:  , والرك أعطل الباطل وأعدل العدل والتوحيد أحق احق

 . [  13 / لقمن]                
 كم قال , لشدة خبثه ونجاسته ك من مات عليه هذا فإن اه يغفر من الذنوب ما شا  إا الرو 

                            سبحانه: 

 .[  ٤8 / النسا ]     
 فضائل التوحيد : 
                 قال اه تعاى:  - 1

 [ .8٢/ اأنعام] 
                  :  قال اه تعاىو  - ٢

                    
 [ . ٢1/ احديد] 
                        : قال اه تعاىو - 3

                          
 [ . ٢6/ البقرة]          

يـَك َا إ َلـَه إ َا اه  َأن دَ َشـه   َمـنْ  »: قـال  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبـي   وعن عبـادة عـن الصـامت  – ٤ َوْحـَدُه َا َر 
يَسـى َعْبـُد اه  , هُ َعْبـُدُه َوَرُسـولُ  اا َحَمدـُمـ َلُه َوَأنَ  نْـهُ ُه َوَكل َمُتـُه َأْلَقاَهـا إ ىلُ َوَرُسـوَوَأَن ع   , َمـْرَيَم َوُروٌح م 
   .(1)متفق عليه « اْلَعَمل   َما َكاَن م ن اجنَة َعى َأْدَخَلُه اه , نَاُر َحق  َوال , ُة َحق  َواجن

                                                 
 (.٢8ومسلم عرقم ), (, واللفظ له 3٤36البخاري عرقم )  أخرجه متفق عليه،( 1)



٢8 

 

ــوَمـا امُ ,  اه َيــا َرُسـوَل : َرُجـٌل َفَقـاَل  ملسو هيلع هللا ىلصالنَب ــَي  أََتــى :قـال  وعـن جـاعر  – 6 بَتَان  ـــ َمــْن  »: َفَقـاَل ؟ ج 
ُك ع اه ُك ع ا , نةَ َشيْئاا َدَخَل اج َماَت َا ُيْر   .(1)أخرجه مسلم  « نَارَ َدَخَل ال َشيْئاا هَوَمْن َماَت ُيْر 

 .« ةَ ـنَـــاجَ َدَخـــَل  اهَا إ َلــَه إ َا  هُ ـَأنـــَمـــْن َمــاَت َوُهـــَو َيْعَلــُم » :  ملسو هيلع هللا ىلصقــال : قـــال رســول اه  وعــن عـــثمن  – 5
 .(٢)أخرجه مسلم 

  روط كلمة التوحيد: 
,  نه عظاهرهق عاطصدِ , ويُ  ما دلت عليه هو احقوأن  اعد للعبد أن يعلم أن هذه الكلمة حق,

: عأسمئه وصفاته وأفعاله , ولن يعبد اه حقاا إا من عرفه حقاا , وأقواله عأفعالهوره ععانيته
 . [153/ البقرة]                                              
 ويشرط لتحقيق كلمة التوحيد )ا إله إا اه( ثانية روط: 

           : كم قال سبحانه  للجهلالعلم امناياأول:
 . [ 14] حمد /         

           :كم قال سبحانه اليقن امناي للشكالثاي:
  [.16/ احجرات]             

                كم قال سبحانه: القبول امناي للردالثالث: 
 [ . 56 / النسا ]                      
            :كم قال سبحانه  كراانقياد امناي للالرابع: 

 . [  2 / احر]              
       :كم قال سبحانه  الصدق امناي للكذبخامس: ا

 . [  114 / التوعة]       
          : ك كم قال سبحانه اإخاص امناي للرلسادس : ا

 .[6/البينة]             
        : ف كم قال سبحانهااستقامة امنافية لانحراالسابع:

 . [  11٢ / هود]                  
                                                 

 .(  43عرقم ) أخرجه مسلم ( 1)
 .(  ٢5عرقم ) أخرجه مسلم ( ٢)
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           :ض كم قال سبحانه امحبة امنافية للبغ: لثامنا

 [ .156/البقرة]                 
 ان التوحيدــركأ : 

ي ذاته  ليس كمثله أحدله اأسم  احسنى والصفات العى , والواحد اأحد الذي هو  اه 
               وأسمئه وصفاته وأفعاله : 

 [.٤-1/اإخاص]         
                 :  وصفاته أسمئهوا ريك له ي ذاته  واحد  اهف

 .[8]طـــه/
             : الهـــه ي أفعــــك لــد ا ريــــه واحـانــــهو سبحو
 . [6٤/اأعراف]

                          وهوسبحانه واحد ا ريك له ي املك : 

 . [  1/ لكام]  
                                   : كمهو سبحانه واحد ا ريك له ي احُ و

 .[٤6] يوسف /           
                          :  هو سبحانه واحد ا ريك له ي العبادةو

 . [ 116 / الكهف]         
 ال التوحيدـــمك : 
ما سواه كم قال  توحيد ا يتم وا يكمل إا ععبادة اه وحده ا ريك له واجتناب عبادةال

 . [  35 / النحل]              : سبحانه
    شهد ها كل خلوق, وكل أحد, وكل ذرة ي الكون:   وشهادة التوحيد للرب

                       
 .[٤٤/اإرا ]   

 .هاوصفاته العى أعظم الشهادات وأكرها وأجلّ  شهادة التوحيد ه عأسمئه احسنىو
                        وأولو العلم كم قال سبحانه :, ومائكته ,  وهذا شهد ها اه  

  .[ 18 / آل عمران]                        
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 وحيد :لوازم الت 

 :  التوحيد يقوم عى أصلن عظيمن ما
 رسول اه. وشهادة أن حمداا .. شهادة أن ا إله إا اه 

 شهادة أن ا إله إا اه تقتي من العبد ما يي :ف
ي  , وا حب إاويركه  ويبغض ما أعغض اهويفعله ,  وحب ما حبه اه, أن حب اه 

, وا خاف  , وا يرجو إا اه , وا يمنع إا ه , وا يعطي إا ه اه, وا يبغض إا ي اه
 , امعايميع , وجتنب  , ويفعل الطاعات , وا يستعن إا عاه , وا يعبد إا اه إا اه

      :عنه ورسوله  , وينهى عم هى اهعه  ورسوله ويأمر عم أمر اه

  [ .22] احج/   ڻ            
 رسول اه تقتي من العبد ما يي: وشهادة أن حمدا  

وحبه  , , واجتناب ما هى عنه وزجر , وتصديقه فيم أخر فيم أمر  ملسو هيلع هللا ىلصطاعة الرسول 
         : وأن ا يعبد اه إا عم رعوتوقره , 

  [ . 168 / اأعراف]          
 : مكان التوحيد 

, وحل العقل  , وحل الكام ي اللسان , وحل البر ي العن اأذن ي اعلم أن حل السمع
القلوب  الذي حرك وملؤه عالتوحيد واإيمنالعلوم , وكلها تصب ي القلب  , ي القلب

,  , امالك لكل أحد لرها الواحد اأحد حسب تلك امعارف والعبادةواجوارح عالطاعة 
 , الغني عن كل أحد , امحيط عكل أحد , الرحيم عكل أحد. ى كل أحدالقادر ع

,والبر وذاك يبر امعقوات,والبر ي العن كالبصرة ي العقل,هذا يبر امرئيات
          :وسيلة للبصرة ي تقوية التوحيد أعظم 

 .[  186 / اأعراف]                  
 . , وي اجوارح عماا , وي اللسان قواا  التوحيد ي القلب اعتقاداا  وحل

        : ورضواناا  اجنة ثواعاا وي  , أمناا سعادة والدنيا  ي وجزا  التوحيد
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 .[  3٢ – 36/ فصلت]                  
 .العبد أن اخلق واأمر ي الكون كله عيد اه ا عيد غرهوكمل التوحيد ومامه أن يعلم 

, , وا هداية وا ضااا  ا وا حركة وا سكونا ,  ا وا قبضا وا عسطاا ,  وا راا  فا يرى نفعاا  
وهو عى مقتى , ه إا ويعلم أن ذلك كله اه خالق , وا حياة وا موتاا  وا ظلمة وا نوراا 

         العدل واإحسان, واحكمة والرمة: 
 .[ ٢5/آل عمران]  

 قيمة التوحيد : 
 أعظم نعمة أنعم اه ها عى من يشا  من عباده. واإيمن التوحيد

أكرمه اه عه فيجب عى من , , وهو أعظم ي  ي خزائن اه  والتوحيد جوهرة ثمينة نفيسة
    : والرقة والرك حفظه من الدنسيستفيد منه , وو, يشكر رعه أن 

 .[   3 / مائدة] ا             
, ويزكو عه يؤتيه اه من يعلم أنه يصلح له والتوحيد كرامة خاصة من الرب الكريم

           :  ويمنعه من يعلم أنه ا يصلح له وا يزكو عه

 [.34/اأنعام]    
 .الدنيا واخخرة وصاح اأقوال واأعمل, وصاح , والتوحيد عه صاح القلوب واأعدان

 عالطاعة والتسليم لرب عامعرفة والتوحيد واإيمن صلح اجسد كلهفالقلب إذا صلح 
نياه وأخراه: , فري عنه رعه, وأسعده ي دظاهراا وعاطناا العامن, ثم صلحت حال العبد

                

                      

 . [ 5٤ – 5٢ /يونس]     
 وإذا فسد القلب عاجهل والكفر والرك فسد اجسد كله عامعاي والطغيان والفجور: 

                    

 .[  ٤/ القصص]                  
, إ َذا  ُمْضَغةا  َسد   َوإ َن ي  اجَ َأا »يقول : ملسو هيلع هللا ىلص قال : سمعت رسول اه  وعن النعمن عن عشر
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َي ال ُه , َوإ َذا َفَسَدْت َفَسَد اجََسُد ُكُلُه , أاَسُد ُكلُ َصَلَح اجَ  َصَلَحْت   .(1)متفق عليه  « َقْلُب َوه 
ومن أجله خلق اه  ,   جب عى العبدهوأعظم ي , فالتوحيد أعظم ي  عند اه

وقبول اأقوال واأعمل , وأرسل الرسل , وأنزل الكتب , وخلق اجنة والنار ,  اخلق
 كل ذلك مبني عليه. جزيل الثوابعطا  و

  , واأفعال والصفات نفسه ي اأسم  د اه وحبة اه له وحبته أهله وَح  ولعظمة التوحيد
               :  ي ذلك فا ريك له

 [.٤-1/اإخاص]         
, له وحده  ل ما كان خالصاا ب  وقَ له , ا ريك فأمر ععبادته وحده , د نفسه ي األوهية ووَح 

                : معه فيه غرهاإنسان وأعطل كل عمل أرك 
 .[56/الزمر]       

ع إا ما رعه اه وحده ا ريك رْ ـفا َش  والتحليل والتحريم , نفسه ي الريعة عاأمر والنهي  دووَح 
               غر مقبول :  له, وما سواه مردود

 [.116/النسا ]            
ــْمر  َث ي أَ َمــْن أْحــدَ  »قــال:  ملسو هيلع هللا ىلصعــن عائشــة ري اه عنهــا أن رســول اه و ــا َمــذَ ا َهــَن ــم   َس يْ ا َل  وَ ُهــفَ  هُ نْ
 .(٢)متفق عليه  «َرد  

      ووَحد نفسه ي املك واخلق واأمر , فهو مالك املك كله , وله اخلق واأمر كله :
 . [ 6٤ ااعراف / ]                

؛ صفاته وأفعاله الكون كله ليُعِرف عباده عوحدانيته وأسمئه واه خلق من أجل ذلك و
                :ويعظموه وحبوه  ليوحدوه ويعبدوه

 . [1٢ / الطاق]                           
 أصل التوحيد : 

التوحيد الذي دعت إليه الرسل من أوهم إى آخرهم هو معرفة اه عأسمئه وصفاته 
 .عواسطة رسله ه عالعبادة التي رعها, وتوحيده عذلك , وإفراد وأفعاله

                                                 
 ( واللفظ له .1644( , ومسلم عرقم )6٢, أخرجه البخاري عرقم )متفق عليه  (1)

 (.1218( , ومسلم عرقم )٢542أخرجه البخاري عرقم ) متفق عليه ، (٢)
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 , وعنده خزائن كل ي . , وله ملك كل ي  فاه خالق كل ي  , وعيده أمر كل ي 
 .. وخلق الثواب والعقاب . وخلق العباد وأفعاهم ..خلق الكائنات وحركاها 
 منه, ووفقه للدعا  لهاب  , ووفقه للتوعة ثم قَ  فهو الذي وفق العبد لإيمن والعمل ثم أثاعه عليه 

                                    :  ثم أجاعه

  .[  12 / احجرات]                    
 . إا عإذنه ومشيئته وعلمه ي ملكه , وا يكون ي أعداا  وما م يشأ ا يكون, وما شا  اه كان 

 واإنعام واإحسان , , واهداية واإضالواملك والسلطان , ,  واه وحده تفّرد عاخلق واأمر 
                                , وامثل اأعى : والصفات العى,  واأسم  احسنى

 [.153/البقرة]       
وميع أفعال اه وأحكامه وقعت منه سبحانه عى وجه احكمة والعدل والرمة 

, وهو أعلم حيث ععدله , ويضل من يشا  عفضله  هدي من يشا اهادي الذي  فهو واإحسان
             جعل رسالته وهدايته: 

 .[  43 / النحل]                          
ه رد عن عاعه وم ُيبعد عن جناعطْ م يَ و,  , هدي إليه من جاهد للوصول إليه رؤوف عالعباد واه 

          من يليق عه التقريب واهدى واإكرام: 

 .[  54 /العنكبوت]     
احجة عليه عبيان احق له, وترغيبه  قياموإنم طرد من ا يليق عه إا الطرد واإععاد واإهانة ععد 

        :  ااختيار لهععد ذلك فيه, وحذيره من الباطل, وترك 
                     

                                                

  .[  1٢5 – 1٢3 / هـــط]                        
 أهل التوحيد : 

د الرب عأفعاله من اخلق والرزق ووَح  ..د اه عأسمئه وصفاته أهل التوحيد هم كل من وَح 
 .د اه ععبادته وحده ا ريك لهووَح ..لتدعروا
 ها.له والتي دعاهم إى التعبد ,  , وأهل الصفات التي حبها اه هم صفوة اه من خلقههؤا  و 
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    اخالق يوم القيامة:  جلسا وأهل هذه الصفات اجملية هم 

                           

  . [ 15 – 16 / الواقعة]       
    :ورضوان من اه كامل , فأهل الصفات اإيمنية الكاملة هم ي اجنة نعيم كامل 

             

  . [ 2٢] التوعة /                  
 أهل التوحيد إيان : 

والقدر  , واليوم اخخر, سله ور, وكتبه , ومائكته  , جب عى كل مسلم أن يؤمن عاه
 . عم رعه حسن عبادة رعهـُ, وأن ي خره وره

َن  نْ أَ  »حن سأله عن اإيمن : ملسو هيلع هللا ىلص قال جريل ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  عن عمر عن اخطاب   عاهُتْؤم 
َن ع ال َوَمَائ َكت ه  َوُكتُب ه  َوُرُسل ه  َواْليَْوم   ر  َوُتْؤم  ه  َوَرِ اْخخ  ْي َقاَل , َقال َصَدْقَت  «ه  َقَدر  َخْر    َعنْ َفَأْخر 

ْحَسان    .(1)متفق عليه «اَك َتُكْن َتَراُه َفإ َنُه َير َفإ ْن َمْ , َك َتَراُه َكأَن َأْن َتْعبَُد اه»  :َقال,  اْإ 
اه ما أثبته  , ويثبت له من اأسم  والصفات فيؤمن امسلم عاه وأسمئه وصفاته وأفعاله

 ملسو هيلع هللا ىلص . رسوله نفاه عنه أو عن نفسه , وينفي عنه ما نفاه اه أو أثبته له رسوله لنفسه
, ويؤمن عنفوذ  امتضمن كمل علمه وقدرته ومشيئته وحكمته, ويؤمن عخلقه سبحانه لكل ي  

 , وعموم ملكه لكل ي  . أمره ي كل ي 
عينها ي  واأعمل التيمن اأقوال  ويؤمن عرعه امتضمن عبادته وحده عم حبه ويرضاه  

 ي سنته .  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  رعهاكتاعه, و
 , ويستغفرون خلقه. ويؤمن عمائكته الذين يسبحون عحمده , ويعملون عأمره

 ودعوة الناس إليه., عه  والعمل,  ويؤمن عكتبه التي أنزها عى رسله لبيان احق 
 .والدعوة إليهللعمل عه ويؤمن عرسله الذين أرسلهم إى عباده عاحق 

 جازي فيه اه عباده امؤمنن عاجنة , وُيعاقب الكفار عالنار.ـُ ويؤمن عاليوم اخخر الذي ي 
السمع دوام , مع  امتضمن كل خر ورمة وحكمة وإحسان ويؤمن عقضائه وقدره

                 : وااستغفار ي كل حالوالطاعة 

                                                 
 ( واللفظ له .8( , ومسلم عرقم )66, أخرجه البخاري عرقم ) يهمتفق عل( 1)
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  .[  ٢86 / البقرة]      
 التوحيد واب أهلث : 

واحد ا ريك له ي ذاته وأسمئه وصفاته وأفعاله, وهذا استحق أن ُيعبد وحده  اه 
َم ؛ ا ريك له   له من اأسم  احسنى , والصفات العى. لـ 

 , وحبــه غايــة ع لــهوخضــ, وذلــك يســتلزم أن يكــون هــو امعبــود احــق الــذي تأهــه القلــوب 
        : , وحمـــده وتشـــكره , وتســـبحه وتقدســـه احـــب, وتعظمـــه وتكـــره

 .[٢٤/ احر ]                        
 وإذا عرفت القلوب ذلك أثمر ها ي الدنيا ما يي:

 .. وتعظيمه وإجاله .. عذكرهوالطمأنينة  .. والسكون إليه .. واإناعة إليه .. التوكل عى اه وحده
                              :  وخشيته وتقواه..  هؤوخوفه ورجا

  .[  13 / التغاعن] 
والتلذذ .. واأنس عاه ..والصر عى ما حب ..ويثمر ها كذلك حبة اه وحبة ما حب

وعدم االتفات إى ما ..جه إليه ي كل حالوالتو.. والتسليم حكم اه ..  ورمة خلقه ..عطاعته
                : وتقواه ودوام ذكره وشكره وحسن عبادته  .. سواه

ڭ                          
  [ . 3 –٢/الطاق] 

 : هيكرامات و ثانأما ثواب أهل التوحيد ي اآخرة فهو أن اه يكرمهم يوم القيامة ب
.. والنجاة من  والفوز عرضوانه .. وسمع كامه .. والقرب منه..  ورؤية الرب .. دخول اجنة

 . واخلود ي دار النعيم ي ملك كبر .. والتلذذ عنعيم اجنةالنار .. 
           :  قال اه تعاى -1

                  

  .[  2٢ /التوعة]     
 .[٢3 – ٢٢قيامة /ال]                                 وقال اه تعاى :  -٢
                    وقال اه تعاى:  -3
  .[  66 – 6٤ /القمر] 
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 .[  68/  يس]         وقال اه تعاى:  -٤
                      وقال اه تعاى:  -6

              
 [ . ٢٢ – ٢6 /اإنسان ]

 . عرمتك يا أرحم الرامن, اللهم إنا نسألك الفوز عاجنة والنجاة من النار 
 : نواقض التوحيد 

 .,والتوحيدله نواقض كمأن الوضو  له نواقضكمأن احق ضدالباطلالتوحيدضدالرك,
التوحيــد هــو اأصــل , والعمــل فــرع لــه , وإذا فســد  أن ؛وإذا انــتقض التوحيــد عطــل العمــل 

                                                اأصل فسد الفرع :

 [ .55-56/الزمر]            
 , واجتناب ما يبطله أو يكدر صفا ه .العظيم فيجب عى امسلم جريد التوحيد لرعه 

 رة , ويمكن حر أصوها فيم يي :ونواقض التوحيد كث
   .الكفر عاه  -1

                              : قــــــــــال اه تعــــــــــاى 
 [.6/امائدة ]

 .الرك عاه  -٢
                                      قـــــال اه تعـــــاى : 

 [ .٤8/النسا ]                 
 ن الكفر.بط  ـسام ويُ ر اإظه  ـق , عأن يُ النفا -3

                                                    ۓ     قـــــــــال اه تعـــــــــاى :
                           

 .[1٤5-1٤6]النسا /              
 سام طوعاا.الردة , عأن يرتد اإنسان عن اإ -٤

                                                                تعـــاى :قـــال اه
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 .[٢12]البقرة/       
 .من البدع امكفرة البدعة , عأن يبتدع ي الدين ما ليس منه -6

                                                       قــال اه تعــاى :

 [.1٤٤]اأنعام/                                      
 سأهم الشفاعة فهو كافر.يمن جعل عينه وعن اه وسائط يدعوهم  ويتوكل عليهم  و -5

                           قال اه تعـاى :
                                    

 .[18]يونس/     
 ر امركن أو شك ي كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر.من م يكفِ  -2

                                                                           قــــــــــــــال اه تعــــــــــــــاى :
                           

 [.٤/ممتحنةا]   
أكمل من هديـه , أو أن حكـم غـره أحسـن مـن حكمـه  ملسو هيلع هللا ىلص من اعتقد أن غر هدي النبي -8

 . فهو كافر
                                  قال اه تعاى :

 [.86/آل عمران] 
 ملسو هيلع هللا ىلصول   مـا جـا  عـه الرسـولو عمل عه , أو استهزأ عي ملسو هيلع هللا ىلصمن أعغض شيئاا ما جا  عه الرسول  -4

 فهو كافر.
                                     قــــــــــــــال اه تعــــــــــــــاى :

                                                                      

 [.55-56/التوعة]            
 هو كافر.ف ملسو هيلع هللا ىلصمن اعتقد أن ععض الناس يسعه اخروج عن ريعة حمد  -16

                   قال اه تعاى :

 [.116/النسا ]          
 من أعرض عن دين اه تعاى , ا يتعلمه وا يعمل عه . -11
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                                                   قــــــال اه تعــــــاى :

 [.٢٢/السجدة ]
 امركن ومعاونتهم عى امسلمن . مظاهرة -1٢

                         قال اه تعاى :

 [.٢8عمران/ ] آل                   
 عه فهو كافر . ه الرف والعطف , فمن فعله أو ريالسحر , ومن -13

                         قــــــــــال اه تعــــــــــاى :
                              

                                    
                                      

                              
 [.16٢/البقرة]         

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 

 مفاتيح أبواب التوحيد واإيان
   شتمل عى ما يي :تو   
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 مفاتيح التوحيد واإيان  -2
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 واإيان التوحيد أبواب مفاتيح
 وأفعاله مفاتيح معرفة اه بأسائه وصفاته  -1

  اه  يعلم ما كان , وما يكون , وما سيكون , ويعلم ماي الر ي  عليم عكل ,
والبحر , ويعلم سبحانه مثاقيل اجبال, ومكاييل البحار, وعدد ذرات الرمال , وعدد ورق 

علما , وما من ذرة ي الكون إا ي  ا , وأحاط عكل عددا ي  اأشجار, أحى كل 
 اسجل عند اه , وما من كلمة إا وه ا, وما من قطرة من اما  إا وه وها سجل عند اه

           سجل عند اه , وما من قول أو فعل إا وله سجل عند اه :
                                              

, واإيمن عأن اه وحده هو ي  وحده هو املك احق الذي له ملك كل   اه  [.64/اأنعام]                            
 املك الذي له املك التام الواسع الشامل لكل ما ي الكون له ثاث فوائد :

ا , أو اإيمن عقضا  اه وقدره , فلو ق اأوى : در عليك غنىا أو فقراا , أو صحة أو مرضا
ي موضعه , ي  عافية أو عا  , فارض عم قدره لك , أن رعك حكيم عليم يضع كل 

قدره , أنك ملكه , وويعطي كل إنسان ما يناسبه ويصلحه , وا تعرض عى قضائه 
لبحار وغرها يترف فيك كم يترف ي الشمس , والقمر , والسحاب , والرياح , وا

 [ .1٢6]امائدة/                                    من امخلوقات :

الرضا عدينه ورعه , وقبوله والقيام عه , أنك ملكه , يأمرك عم شا  , وينهاك عم  الثانية :
العبودية  شا  , فإذا قال افعل كذا فافعل , وإذا قال ا تفعل كذا فا تفعل , أن مقتى

 التامة أن خضع لرعه , كم أنك خاضع لقضائه وقدره ي لونك ونوعك وأحوالك . 
           :ومقتى اإيمن عأن اه ملك , الرضا عقضائه , والرضا عرعه 

 [.5/الزمر]                          
عته وعبادته , وطمأنينة القلب تعظيم الرب وتكبره , وحبته ومده , وطا الثالثة :

ا , يتوجه إليه ي ميع حوائجه , ما له من  ا , غنياا قادرا ا ملكا وروره عه , لعلمه أن له رعا
      اأسم  احسنى,والصفات العى , واأفعال احميدة , وامثل اأعى:
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 [.٢8/الرعد]                            
           آمن عه, ومن آمن عه أحبه وعبده وأطاعه: فمن عرف اه

 واعلم أن سبيل النجاة والفوز والفاح ي خطن فقط :  [.16٢/اأنعام]                      

 خط اهدى .. وخط العلم .
 له. أن تعرف اه عأسمئه وصفاته وأفعاله , وتوحده وتعبده وحده ا ريكفخط اهدى:
ا , ثم تفهم ما فيه من اأخبار واأحكام.وخط العلم :  ا , أو تسمع درسا  أن تقرأ كتاعا

ا .  ومن ازداد علما عاأحكام , وم يزدد هدى , م يزدد من اه إا ععدا
, وخزائنه , ودينه , ووعده , ووعيده من أعظم  وأفعاله, وصفاته , أسمئه و , اهوالعلم ع

                               أسباب اهدى :
عيده فامفتاح واحد , عيد واحد ا ي  هو الفتاح العليم , مفاتيح كل  واه سبحانه  [ .14/حمد]        

 ريك له .

 عيد اه وحده ..ومفتاح العزة  عيد اه وحده ..مفتاح العلم عيد اه وحده .. ومفتاح الرمة 
 عيد اه وحده ..ومفتاح احياة  عيد اه وحده..ومفتاح الغنى  عيد اه وحده ..وة ومفتاح الق

ومفتاح النرعيد اه وحده..  عيد اه وحده..ومفتاح اأمن  عيد اه وحده..ومفتاح اهداية 
                     :عيد اه وحدهومفتاح السعادة 

واعلم أن اخر والنفع مراد من اه لذاته , أما الر والر فغر مراد لذاته , وإنم هو   [ .53 -5٢/الزمر]                      
 ی                 عاج حقق لإنسان مصلحة :

 [.36 /اأنبيا ]
        والكل عيد اه املك احق , ا يأي عه إا هو , وا يكشفه إا هو :

 [.12/اأنعام]                                                 
 وأفعال اه سبحانه كلها ي منتهى احكمة والرمة , وي منتهى العدل واإحسان.

 آياته الكونية تذكرك ععظمته وجاله , فتكره وتعظمه وتطيعه.
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ه ويرضاه , وما يبغضه ويسخطه , فتفعل ما وآياته الرعية تصلك عه , وتعرفك عم حب
 حب , وجتنب ما يكره .ـيُ 

          : ونعمه الظاهرة والباطنة توجب لك حبته ومده وشكره
                            

 [.٢6/لقمن]             
ولرف  اه من أجل أن خافه فاتعصه,والزازل والراكن, وامصائب واأمراض يرسلها 

, والغرور إى دار اخلود والرور الفنا يه الناس من دار, وتوجاأرار إى أعمل اأعرار
           :, وتكفر السيئات, ورفع الدرجاتالناسوتذكر الناس عرب 

                                          
                                           

 واعلم أن اه يعطي الدنيا من حب ومن ا حب,ولكنه ا يعطي الدين إا من حب.   [.162 – 166/البقرة]

ومن أعطاه اه عطا ا فلم يشكره , سلبه اه منه , وأهلكه عه , فقد أعطى فرعون املك 
 وطغى سلبه اه منه , وأغرقه وجنوده ي اليم . لموهو ا حبه , فلم جار وظ

سلبه اه منه ,  , ونسبه إى نفسه ,عهر مال وهو ا حبه , وما م يشكروأعطى اه قارون ا
 .وخسف اه عه وعداره وماله اأرض 

ومن أحبه اه أعطاه ي الدنيا مثل ما أعطى اأنبيا  من اإيمن , والعلوم النافعة , 
                :ملسو هيلع هللا ىلصعمل الصاحة كم قال سبحانه عن يوسف واأ

إذا عرف اإنسان أن رعه هو السميع البصر م ينطق لسانه إا عم يري اه , وم و  [.٢٢/يوسف]          
تتحرك جوارحه إا ي طاعة اه, واستحيا من رعه ي كل حال , وراقبه ي كل قول وفعل, 

                         : وأفعاله سه عى نياته وأقوالهوحاسب نف
                                         

عظيم , واعلم أن اه عظيم , وملكه عظيم , وعرشه عظيم , وكتاعه عظيم , وثواعه   [.51/يونس]                                   
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                 : وعقاعه عظيم , وعاؤه عظيم , وفضله عظيم

                         

                      

 [ .٢٤ -٢٢/احر]                           

فيجب أن حب حسنة من اخلق , والنفوس جبلت عى حب وتعظيم من له الصفات ا
من له اأسم  احسنى , والصفات العى ,  وتطيع وتعبد, ,وتعظم , وحمد وتشكر

 [ .8/طه]                           وامثل اأعى : ,واأفعال احميدة
ه ونعبده عم وعقدر ما نعرف اه نحبه , وعقدر ما نحبه نعظمه , وعقدر ما نحبه ونعظمه نطيع

                :أمر , وعقدر ما نطيعه ونعبده نسعد ونفوز عرضوانه وجنته 
 .[21]اأحزاب/       

 وأعى أنواع احب هو حب اه , ورسوله , ودينه , وأوليائه .
واعلم أن من عرف رعه آمن عقضائه وقدره, وري عنه ي كل ما يقدره عليه, أنه يعلم أن   وأعى أنواع التعظيم هو تعظيم اه , وتعظيم كتاعه , وتعظيم أوامره , وتعظيم ما عظمه.

إا ي  ما أراده اه اعد أن يقع , ومام يرده اه ا يمكن أن يقع , أنه ا يقع ي ملك اه 
خر, عإذنه وإرادته , لكن كل خر وقع فمن اه , وكل ر وقع فمن اإنسان , أن اه عيده ا

      :, وهو الذي سوف حاسب عليهوالرليس إليه, لكنه أذن فيه فوقع من اإنسان
                                        حخ   

 [.24/النسا ]

وكل ما أراده اه وقضاه وقدره مقرون عاحكمة امطلقة , امقرونة عاخر امطلق , وكل 
      وقدره ي منتهى احكمة والرمة , والعدل واإحسان : ما قضاه اه

                                       
 [ .٢5]آل عمران/                          

واإنسان ختار فيم يريد , وحاسب عى اختياره , والذي خره اه , فيمكنه أن يؤمن أو 
                         , أو يطيع أو يعي:يكفر 

 [.3 – ٢/اإنسان]                   
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 واأفعال الكرى, وامثل اأعىواه سبحانه له اأسم  احسنى, والصفات العى ,. 
ا , وقبل أن يطلب الشهادة من أحد فقال :  شهد لنفسه عالواحدانية قبل أن خلق أحدا

                                                
 .[18]آل عمران/      

ا , وقبل أن يطلب ومد          من أحد فقال: مدهنفسه قبل أن خلق أحدا
 [.٤ – ٢ /الفاحة]                       

ا , وقبل أن يطلب سبحو      من أحد فقال : التسبيح له نفسه قبل أن خلق أحدا
 .[186 /الصافات]         جئ   

  , واعلم أن اه عز وجل هو املك احق الذي له اخلق واأمر , العام امقهور يوحده
                   والعام امأمور يسبحه , والعام امختار يذكره :

 [. ٤٤ /اإرا ]                                

        فسبح عاسم رعك العظيم الذي عيده املك واخلق واأمر: 
                   

 .[6٤ اأعراف/]               
 . واعلم أن اه ا يفعل ععباده إا ما هو خر هم من حبوب أو مكروه 

ا عن أحد حتى يرى عه , فإذا ري عه , رفعه اه عنه , وهذا وا يرفع اه  قضا ا مكروها
                   : يطول وقت رفع البا  عنك حتى ترى 

          ڭ             
 .  [3 -٢الطاق/]

وعا , فا   عليه من عافيةعم قدره اه ضفمن أراد أن يزول عنه القضا  امكروه فلر
ا : ا أو مرا                    عبادة أعظم من التسليم حكم اه , حلوا

                                     
واعلم أن نعم اه عليك ا تعد وا حى , فاه أعطاك عرعوعيته , وكلفك عم ينفعك   [.56 /النسا ]

  , وطاعتك ألوهيته, هي شكرك له عى رعوعيته: , وهذه نعمة ععد نعمةعألوهيته
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قبل أن خلقك , وخلق لك ي  واعلم أها العبد أن رعك كريم خلق لك ي الدنيا كل   [.16٢ /اأنعام]

           ل أن خلقك :ُيسعدك إن آمنت عه وذلك قبي  ي اخخرة كل 
ي غر موضعه , فالرك ي  واعلم أن الرك عاه أظلم الظلم , والظلم وضع ال   [. 1٤3/البقرة]     

                    رف العبادة لغر مستحقها من اأصنام وغرها :
 [.13 /لقمن]                 

 والظلم نوعان :
ا .ظلم   النفس .. وظلم الناس , والرك جمع اأمرين معا

فالرك ظلم للنفس عإذاها من هو دوها من اأحجار , أو من هو مثلها من اأشخاص , 
 والكل مثلها ي الفقر واحاجة إى اه .

 والرك ظلم للمعبود مع اه إن كان صاحاا , وزيادة ي طغيانه إن كان طاحاا .
    : اه وهو امرك لعبد ن : إما عبد ه وهو امؤمن , وإما عبدٌ فالناس اثنا

 [.6 اأحقاف/]                         
     واإيمن عاه يثمر للعبد اأمن والطمأنينة والسعادة ي الدنيا واخخرة :

                            
 [.٢4 – ٢8 /الرعد]              

, واخوف والرعب ,  والرك عاه يورث ظلمة القلب , وسفه العقول , وفساد اأخاق
                     , والعذاب الشديد يوم القيامة : والتعب والشقا 

                                            
, وكل ما سوى اه ا ي  , وكل ما سواه ليس عيده ي  واعلم أن اه وحده عيده كل   [.1٢5 – 1٢3 /طه]                                          

                            ينفع وا ير إا عإذن اه :
                                   

 [.6٤]اأعراف/                 
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ولتحقيق اليقن عى كلمة التوحيد )ا إله إا اه( جب نفي الرعوعية واألوهية عن كل ما 
 وما سوى اه أنواع : ثباها ه وحده,وإ سوى اه ,

ا. اأول : ا أو أشخاصا ا أو أشجارا  نفي فعل ميع اأصنام سوا  كانت أحجارا
 نفي فعل ميع امخلوقات ؛ أها ا تفعل إا عأمر رها . : الثاي

 نفي يقن اأمم الساعقة عى ما سوى اه . الثالث :
فيقن فرعون عى املك .. ويقن قارون عى امال .. ويقن قوم نوح عى الكثرة .. ويقن 

ويقن  الزراعة.. سبأ عى ويقن قوم..صالح عى الصناعة ويقن قوم ..قوم عاد عى القوة
 عيسى عى الطب . ويقن قوم موسى عى السحر .. ويقن قومشعيب عى التجارة ..  قوم

فهذه تسعة أنواع من اليقن الفاسد ي اأمم الساعقة , وأهم م يقبلوا التوحيد , وأروا 
سب عى الكفر والرك , وتعلقوا عم سوى اه , فبحسب ذلك اليقن جا  الذنب , وعح

  الذنب جا  العذاب , وما ظلمهم اه , ولكن ظلموا أنفسهم , فعاقبهم اه عذنوهم :
                

                
 [.٤6/العنكبوت]    

, وعذلك نخرج من طاعة لنفس أعظم صنم معبود من دون اه, فاالنفس عىن نفي اليق الرابع :
        ا إى طاعة موانا, فيحفظنا اه من رأنفسنا, ويسخر أنفسنا لطاعة رعنا :هوان

واعلم أن معرفة اه أعظم امعارف , واإنسان عطبيعته يفخر إذاكانت له مكانة عند   [.16 – 2/الشمس]                                
نه عن الناس , ويتقرب إليه عطاعته , ليكسب مودته , ملك , أو قوي , أو غني , فيتحدث ع

 ويستفيد من نعمته , وينال مكانة عنده , ويظفر عمحبته , ويسعد عقرعه .

, أوى عأن نعرفه ي  فاه الذي له اأسم  احسنى , والصفات العى , وعيده كل 
ناه وأطعناه , وعبدناه عكل عأسمئه وصفاته وأفعاله , وإذا عرفناه أحببناه , وعظمناه  , وكر

                        ما حبه ويرضاه , وسعدنا عقرعه , واستفدنا من خزائنه:
أهل  أن اه عبودية , ا للثواب والعقاب فحسب؛واعلم أن عبادة اه واجبة محض ال  [.14 /حمد]                   

 . حسانه, وعظيم نعمه وإه وصفاته وأفعالهئأن ُيعبد , لكمل ذاته وأسم
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واه سبحانه خلق اجن واإنس لعبادته وحده ا ريك له , وعبادة اه واجبة عالرع 
                                     والعقل :

 [.68 – 65/الذاريات]                      
  الذي خلقك , وسخر لك كل ما ي الكون .فالرع أمرك ععبادة اه

     من أوصل لك هاية اإنعام: ,والعقل يأمرك عنهاية التعظيم , وهاية احب
وخلقك ما , ورزقك كم شا  ا كم شئتواعلم أن اه خلقك كم شا  ا كم شئت,   [.16٢ /اأنعام]                                          

القيامة سوف تأتيه عم شا  ا عم شئت , وسوف جازيك عم شا  شا  ا ما شئت, ويوم 
                                ا عم شئت :

 [.36 /الروم]                              

       ي اخخرة:  وما قدمته ي الدنيا من العمل ستأخذ ثواعه أو عقاعه
 وكره, وعظمه, ومده, , فمن عرف اه أحبهعرفة اه وتوحيدهواعلم أن أصل الدين م  [.٤1 -34 /النجم]               

 . , وحسن عبادتهوتفانى ي طاعته وآمن عه ووحده,
وكل ما سواه ناقص ,  سمئه وصفاته وأفعاله ,حانه هو الكامل العظيم ي ذاته وأواه سب

والناقص ا يكمله إا الكامل , وكل ما سوى اه حتاج إى من يوجده , وا يمكن أن 
                       يوجد حتاج عا حتاج إليه يقي حاجته :

 [.16 /فاطر]               
هو العبادة اأوى  عينهموما  والتفكر ي خلق السموات واأرض وما فيهم وما عليهم

          التي تدلك عى اه فتوحده , وتكره , وحبه وحمده , وتعبده وتطيع أمره :
                             
                                    

 [.141 – 146 /آل عمران]                 
 انه له آيات ثاث هي طريق معرفته :واه سبح

 آيات كونية هي خلقه .. وآيات تكوينية هي أفعاله .. وآيات رعية هي كامه .
تكون قوة اإيمن , وحصل حبة الرب , وتعظيم الرب , واحيا   وعقدر هذه امعارف
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                                   من الرب , وعبادة الرب :
اه جل جاله هو العظيم اخالق لكل عظيم , امحيط عكل عظيم , القوي القاهر لك   [.14 /حمد]         

اخالق لكل أحد, امحيط عكل أحد,  ,قوي, القادر امحيط عكل قادر, الواحد اأحد
الغني عن كل أحد , الذي حتاج  ,البصر عكل أحد امالك لكل أحد , العليم عكل أحد ,

                      : , اأحد الذي ليس كمثله أحديه كل أحدإل
 .[٤-1] اإخاص /                        

  هو سبحانه العظيم الذي ا أعظم منه , الكبر الذي ا أكر منه , الكريم الذي ا أكرم
  : ه , العي الذي ا أعى منهمنه , الرمن الذي ا أرحم منه , العزيز الذي ا أعز من

                           
                        

 :ي  هو سبحانه املك الذي له ملك كل   [.٢66 /البقرة]                             
السموات واأرض , وله جنود السموات له ملك السموات واأرض, وله ما ي 

واأرض, وله خزائن السموات واأرض, وله غيب السموات واأرض, وله مراث 
                            : السموات واأرض 
                

                        
 [.1٤ -13/فاطر]               

وهو املك الذي له ملك الدنيا واخخرة , وله ملك العام العلوي والسفي , وله ملك 
هو سبحانه املك فا تطيع إا إياه وحده , هو اإله فا تعبد إا إياه وحده , هو القوي   [.1/املك]                   عام الغيب والشهادة:

يه وحده , هو القادر فا تستعن إا عه وحده , هو الغني فا تسأل إا هو فا تتوكل إا عل
                            وحده , هو امجيب فا تدعو إا هو وحده :

 [ .61 – 66]الذاريات/                         
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  وهب كل رزق , الكريم الذي هو سبحانه العظيم الذي وهب كل عظيم , الرزاق الذي
وهب كل نعمة , التواب الذي يقبل كل توعة , الغفور الذي يغفر كل ذنب , العفو الذي 
يعفو عن كل سيئة , اجميل الذي خلق اجمل ي كل أحد , الرمن الذي وسعت 

, اخالق ي  , البصر الذي يبر كل  ي  , السميع الذي يسمع كل  ي  رمته كل 
                              :ي  ق كل الذي خل

ي  هو سبحانه الرب العظيم الدائم عره , املك الباقي ملكه , الصمد الذي كل   [.16٢/اأنعام]                   
خزائنه عنده , القوي الشديد عطشه , الرمن الواسعة رمته , الغفور الواسعة مغفرته , 

  : اجزيل عطاؤه , الغني الذي ا تنقص خزائنه , الوهاب الذي ا تنفد خزائنه الكريم
                                

                   
                     

عقدرته, ي  القادر الذي قهر كل , الذي خشعت اأصوات هيبتهالقوي  هو سبحانه  [.٢٤ -٢٢/احر]                  
العزيز الذي ذل اأقويا  لعزته , اجبار الذي خضعت أعناق اجباعرة جروته , الرمن 

علمه , احكيم الذي ي  الذي أسعد كل خلوق عرمته , العليم الذي أحاط عكل 
         :ه سواعقدرته , فا إله غره , وا رب ي  أحكم كل 

                
أفعاله , وعرف عظمة ملكه واعلم أها العبد أن من عرف رعه العظيم عأسمئه وصفاته و  [.52/الزمر]

ه ورعه , وعرف عظمة وعده , وعرف عظمة دينخزائنهنعمه ووسلطانه, وعرف عظمة 
تفانى ي طاعته و ,, وأحبهجاهومده وشكره, وخافه ور, , عَظم رعه وكرهووعيده
                             : وعبادته

 [.1٢/الطاق]             

, وله الكريم , وامتثل أمره العظيم, واتبع رسرعه العظيم , آمن عكتاعه العظيم ومن عرف
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                                    ونال ثواعه العظيم : 
ا , وعاإسام ديناا , وعمحمٍد   [.14/]حمد            رسواا .  ملسو هيلع هللا ىلصومن ذاق طعم اإيمن ري عاه رعا

, كل أحد, وصارت شهواته ي طاعته ومن ذاق حاوة اإيمن استغنى عالواحد اأحد عن
 :خلقه حسان إى , واإوشكره وحسن عبادته وحركاته ي عبادته , وأوقاته معمورة عذكره

                                                 
                                   

ومن عرف رعه العظيم عأسمئه وصفاته وأفعاله , م يطلب  منه إا العظيم , ومن عرف   .[153-151] اأنعام/        
م يبال عالصغر , ومن عرف رعه الغني م يطرق عاب الفقر , ومن عرف رعه  رعه الكبر

العزيز م يلتفت إى الذليل , ومن عرف رعه القادر م يستعن عالعاجز , ومن عرف رعه 
                                  الكريم م يذل نفسه للبخيل :

أن أعظم من جب أن خضع له هو اه الواحد اأحد , الذي له اأسم  واعلم   [.56/غافر]           
 احسنى , والصفات العى  , واأفعال احميدة , وامثل اأعى .

ومن رمة اه أن جعل للناس عيئة لتدريبهم عى اخضوع لعظمته , والتصاغر لكريائه , 
يستكن الفقر هل للعام , وليخضع هذا هذا , فيخضع العبد لسيده , ويتطامن اجا

 ., والعاجز للقادر, وامريض للطبيب , وخضع الضعيف للقوي , والصغر للكبرللغني
فكل واحد من هؤا  خضع من فوقه , ليحّصل حاجته منه , فيجب عى اإنسان أن 

   :ي  , وعنده خزائن كل حه لرعه العظيم الذي عيده كل ي خضع عقلبه وجوار
                        

 .ريد , لكمل ذاته وأسمئه وصفاته, وحكم ما ي, يفعل ما يشا واعلم أن اه قوي عزيز  .[٢5/ آل عمران]                          
 يعز عأسباب الذلة كم أعز رسله وأنبيا ه وأتباعهم مع قلة اأسباب واأموال .

العزة كم أهلك قوم نوح مع كثرهم عالغرق , وكم أهلك قوم عاد مع ويذل عأسباب 
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قوهم عالريح , وكم أهلك فرعون مع قوة سلطانه عالغرق , وكم أهلك قارون مع كثرة 
              أمواله عاخسف :

                  
 [.٤6 /العنكبوت]      

من النار مع عقا  اشتعاها , وكم  ملسو هيلع هللا ىلصه عأسباب اهاك كم أنجى إعراهيم وينجي جل جال
ا   من قريش ي مكة . ملسو هيلع هللا ىلصأنجى موسى وقومه ي البحر من الغرق , وكم أنجى حمدا

 وهلك عأسباب النجاة كم دمر فرعون وملكه , وخسف عقارون وماله .
 ون .ي قر فرع ملسو هيلع هللا ىلصويري أوليا ه ي قصور أعدائه كم رعى موسى 

      :البحر حن ألقته أمه ي اليم  ي ملسو هيلع هللا ىلصموسى وحفظ عأسباب اموت كم حفظ 
                          

واه سبحانه حكيم عليم ي خلقه وأمره , أظهر لنا أشيا , وأخفى أشيا  , وهو احكيم   [.52 /الزمر]          
 . ي خلقه وأمره اخبر
اأجساد  .. وأظهر.. وأظهر الدنيا وأخفى اخخرةرؤيتهمخلوقات وحجب اخلق عن أظهر ا

.. ى قيمة اإيمن واأعمل الصاحةوأظهر قيمة اأموال واأشيا  وأخفوأخفى اأرواح..
ا لكمل قدرته, وعز رعوعيته:   وأظهر السنن الكونية وأخفى القدرة اإهية, إظهارا

 ي العام العلوي والعام السفي .ي  واعلم أن اه جل جاله خالق كل   [.6٤/افاأعر]       

خلق العرش والكري.. وخلق السموات واأرض.. وخلق الشمس والقمر.. وخلق 
الكواكب والنجوم .. وخلق امائكة والروح .. وخلق السحب والرياح .. وخلق الليل 

لق اجمد والراب .. وخلق النبات واحيوان .. والنهار .. وخلق اجبال والبحار .. وخ
    : وخلق اإنس واجن .. وخلق اجنة والنار.. وخلق ما نبره وماا نبره

                       
                   
                  

 [ .55 -5٢/الزمر]    
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والعام السفي شاهدة جل جاله ميع هذه امخلوقات ي العام العلوي  خلق
, ومسبحة عحمده , وخاضعه أمره , ومستجيبة مشيئته , ومرعة إى إرادته , عواحدانيته

ا لريته , ليعرفوه , وشاهدة ععظمته , وناطقة عكمل قدرته , تثبيتاا حكمته , وتنب يها
                              , ويعبدوه :ويوحدوه

اه عز وجل رب العامن , وميع العوام عيده , وميعها منقادة مشيئته , واعلم أن   [ .16٢/اأنعام]                   
  : ي وهو رب العامن الذي عنده خزائن كل  ,وخاضعة أمره , وها رب واحد

 [ .٢1/احجر]                               

فلن تأتيك ذرة من عام الرزق إا عإذن رها , ولن تأتيك ذرة من عام امرض إا عإذن 
إا عإذن الغنى  ولن تأتيك ذرة من عام,  إا عإذن رهااأمن  ولن تأتيك ذرة من عامرها , 
إا عإذن العافية  تأتيك ذرة من عام ولن,  إا عإذن رهاالفقر  ولن تأتيك ذرة من عام,  رها
إا عإذن اهداية  ولن تأتيك ذرة من عام, إا عإذن رهاالبا   ولن تأتيك ذرة من عام, رها
          :إا عإذن رهاالرور  ولن تأتيك ذرة من عام, رها

                       
                   

 [. 3٢ - 31 /يونس]
ۓ           :ي  , وعنده خزائن كل ي  فسبحان من عيده كل 

واعلم أن اه قادر وا عداية وا هاية لقدرته , وامخلوق عاجز , وا هاية لعجزه ,   [ .8٤/امؤمنون]     
        , وا هاية جهله :واه عليم وا عداية وا هاية لعلمه , واإنسان جاهل 

                          
 [.1٢ /الطاق]      

عيد اه وحده , وامخلوقات ي  , عل كل ي  وميع امخلوقات كالعصا ليس عيدها 
          :ي  ,  فنفزع إى اه وحده ي كل ي  م تكن شيئا حتى يكون عيدها 

                                      
 [.61 – 66 /الذاريات]
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 واعلم أن كلمت اه نوعان :  [.٢13/الشعرا ]              ذب عه: ومن تعلق عغراه عُ 

: كلمت قدرية , وهي الكلمت التي خلق اه ها ويرزق , ويعز ويذل , وحيي  اأوى
    ويميت , ويدعر ويرف ها ملكه العظيم , وهي كلمت عظيمة ا حصيها إا هو :

                                                                            
 [.164 /الكهف]

ا :               وآثارها ي املك واملكوت ظاهرة ي كل ثانية , عاقية ا تنفد أعدا
                                 

 [.٢2 /لقمن]     
: كلمت رعية , وهي ما أنزل اه عى رسله من الكتب التي فيها اأخبار الثانية

                              واأحكام الرعية :
 [.٢2 /الكهف]        

  ت اه الرعية كلها صدق ي اأخبار , وعدل ي اأحكام , فهي خر حض:فكلم
 [.116 /اأنعام]                                  

؛ أن أفعاله كلها  أما كلمت اه القدرية فهي خر ي ذاها , أن الر ليس إى اه 
ا , وإنم  , وحكمة , ورمة , وعدل , وإحسان ,خر وأفعاله كلها خر ا ر فيها مطلقا

 الر ي خلوقاته التي خلقها ي غاية احكمة .
 وما خلق اه قسمن : 

ا , كامائكة واأنبيا  والرسل واجنة . (1)  خلوقات كلها خر ا ر فيها مطلقا

ع , خلوقات فيها خر ور , ونفع ور , وذلك مثل اجن واإنس , واهوام والسبا  (٢)
 والرياح والنار والسموم.

      فهذه امخلوقات التي فيها خر ور نستعيذ عاه من رها كم قال سبحانه :
                                    

 [.6 – 1 /الفلق]                        
ا , أن ذلك يناي حكمت ا مطلقا حسانه , فاه منزه إو , وعدلهه ورمتهوم خلق اه را
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                عن ذلك :
واعلم أن اه جل جاله هو املك العظيم الذي أكرم عباده عنعمة اإجاد واإمداد    [.46/النحل]         

, نزال الكتب, وإعاد, وامائكة التي تدعر أمرهم, وتستغفر هم, وأكرمهم عإرسال الرسلواإس
     وجعل هم السمع واأعصار واأفئدة, ليعرفوا رهم ويعبدوه ويشكروه: 

                
 [.28/النحل]

فهم فهم عنفسه , وعرَ أن عرَ  ععبادهفاه حكيم عليم ي خلقه وأمره , ومن مقتى رمته 
فهم وعرَ عأوامره ونواهيه , فهم وعرَ فسهم , عأنفهم وعرَ عملكه وسلطانه , فهم وعرَ عخلقه , 

 عمذا يريد منهم , وماذا يريد هم , وماذا أعد هم من نعيمفهم وعرَ عم حبه وما يكرهه , 
       :عصوه لو أطاعوه , وماذا أعد هم من عذاب عظيم لو  مقيم

 [.84/النحل]                 
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 لتوحيد واإيانمفاتيح ا -2

  اإيمن عاه أساس تبنى عليه اأعمل الصاحة , وميع الطاعات أغذية نافعة ينمو ها
: وينتهي ويذوي يضعف ها اإيمن  ويثمر, وميع امعاي سموم ضارة اإيمن ويزهر

امسارعة ى اخالق , ومن الدنيا إى اخخرة, ومن اإنسان من امخلوق إيقن تغير   [.٢8/الرعد]                       
اأموال واأشيا  إى امسارعة إى زيادة اإيمن واأعمل الصاحة, ومن إى زيادة 

تكميل شهوات النفس إى تكميل ما حبه الرب من اإيمن واأعمل الصاحة حتاج 
  إى أمرين:

               : يشغله عن اه  خلية القلب من كل ما سوى اه ما اأول :
 [.14/حمد]                 

حلية القلب عمعرفة اه , وأسمئه , وصفاته , وأفعاله , ومعرفة خزائنه , ومعرفة  الثاي :
إله غره , وا رب سواه , خلق اه الناس ليعرفوا ويعرفوا أن اه هو الرب الذي ا  ورعه , , ومعرفة وعده ووعيده . دينه

     وليعرفوا أحكامه القدرية والرعية واجزائية , ويعبدوه عموجب تلك امعرفة :
 .[65/الذاريات]              

            ده : ومن عرف رعه عظمه وأحبه وشكره ووَح 
 نا توجهنا إى اخالق , وم يلتفت أحد سواه , وغرنا الوجهةإذا جا  التوحيد ي قلوع  [.1٢/الطاق]                          

إى ااهتمم , من الدنيا إى اخخرة , وغرنا الطريق من طريق ااهتمم عاأموال واأشيا  
اه  منا مراددعى مراد نفوسنا منا , وق, عاإيمن واأعمل الصاحة , وقدمنا مراد اه منا 

   , وقدمنا ما حب الرب عى ما حب النفس: عى مرادنا من كل أحد, من كل أحد 
                

                      
 [.3٢ -36/فصلت]                   
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  اإيان باه : ينقسم إى قسمن 

فطر اه عباده عى اإيمن عه , وأنه اخالق الرازق الذي يدعر  فقد اأول : إيان فطري :
                               :الكون هذا 

 [.36/الروم]                        
وهو اإيمن عاه العظيم عمعرفة أسمئه احسنى , وصفاته العى ,  الثاي : إيان كسبي :

  : اجميلة , وذلك عالنظر ي اخيات الكونية , والنظر ي اخيات الرعيةوأفعاله 
 [.161/يونس]                    

 [.٢٤/حمد]             وقال سبحانه: 
 فهذا إيمن كسبي ُحِصله العبد عجهد عري , واأول إيمن فطري رعاي .

حصيل اإيمن الكسبي الذي يزيد اإيمن الفطري , وحرك  وامطلوب من كل إنسان
 .اجوارح ععبادة اه  

فمن آمن عاه العظيم , وعرف أسم ه وصفاته , وأفعاله , أطاعه وعبده , واستحى من 
          : , ويدخله اجنةمعصيته , وهذا اإيمن الذي ينجي صاحبه من النار

 [.162]الكهف/                         
عليه طاعته , ومن اكتفى عاإيمن الفطري دون الكسبي , وم يعرف رعه العظيم , ثقلت 

               وهانت عليه معصيته: 
                        

 [.32 -36/ احاقة]                             
كل إيمن ا حمل صاحبه عى عبادة اه وطاعته , فهو إيمن ا قيمة له كإيمن إعليس الذي و

      م حمله عى طاعة اه , فقد كفر , واستكر , وعى رعه كم قال سبحانه:
لرعية كم استسلم أوامره الكونية , أن عى العاقل أن يستسلم أوامر اه ا جب  [.3٤/البقرة]                            

     : الكل ي غاية احكمة واإتقان , وكمل الرمة واإحسان

                                    

 [.٢٢-٢1/البقرة]                   
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 ونية , واأحكام الرعية .واه سبحانه حكيم عليم يبتي عباده عاأحكام الك
, ويعلم كام الكونية من امصائب واأمراض, ليعلم اه الصاعر من اجازعيمتحنهم عاأح

 الصادق من الكاذب , ويعلم من يتوجه إليه ي رفع البا  ومن يتوجه لغره .
,  ويمتحن عباده عاأحكام الرعية من اأوامر والنواهي , ليعلم اه من خافه عالغيب
  :وليعلم من يمتثل أمره من خالفه, ويعلم من يصر عى طاعته , ومن يصر عن معصيته 

                                      
اه  ي العام العلوي , والعام السفي , مسخرة لعبادةواعلم أن ميع امخلوقات   .[3-٢]العنكبوت /                   

عالقهر والطبع وااضطرار , أما اإنس واجن فيعبدون اه عااختيار ا عااضطرار , ومن 
ا : ا أحب إليه من عبده اضطرارا                      جا  إى رعه اختيارا

                                 
 [ .18/احج]           ڱ                                

       ومن عبد اه اختياراا أرفع مقاماا من عبده تسخراا : 
                  

                 
           وخلق اه اجن واإنس ليعبدوه عاختيارهم :  [ .٤ -٢/اأنفال]   

وقد سخر اه ميع امخلوقات لإنسان تسخر تعريف, وتسخر تكريم, ومقتى   [.٢4 /الكهف]    
تسخر التعريف أن يؤمن اإنسان عاه ؛ ما يراه من عظمة خلوقاته الدالة عى كمل 
عظمته وقدرته وعلمه , ومقتى تسخر التكريم أن يشكر اإنسان رعه ما يراه ما أكرمه 

       من النعم التي ا تعد وا حى , وهذا قال اه سبحانه وتعاى : اه عه
 .[1٤2/النسا ]                      

 ومقتى التعريف أن تؤمن عاه, ومقتى التكريم أن تشكر اه.

 لتحق عامائكة ي حسنواعلم أن إيمن العبد وصره إذا غلب عاعث اهوى والشهوة ا 
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, وإن ا غلب هواه وشهوته إيمنه وصره التحق عالشياطن ي فعل امعاي, وإذطاعة اه
, التحق عالبهائم ي ركوب الشهوات غلب طبعه من اأكل والرب واجمع إيمنه وصره

   لتحق عالسباع ي اافراس: من الغضب والقسوة إيمنه وصره ا وإذا غلب طبعه

 [ .٢13/الشعرا ]                

شبه امائكة , أو وكل واحد من البر جده ي واحده من هذه امغالبات اأرعع , إما ي
          : , أو يشبه السباعأو يشبه البهائم  ,يشبه الشياطن

 .[34-38/البقرة]                      
ا حبه ويرضاه , وأخر الناس من ضل عن رعه , وأسعد الناس من آمن عرعه , وعمل م

             :وأسا  ي آخر عمره , وضل ي آخر سفره 
                    
                       

 [.166 /الكهف]    

 نه الذي أرسل عه رسله, وهو ديواعلم أنه ا سعادة وا نجاة أحد إا عاإسام فقط . 
فمن قدم الوحي عى العقل فاز ي الدنيا واخخرة , ومن قدم العقل عى الوحي خر ي 

                   الدنيا واخخرة:
                    

                   
 [.٢6 – 18السجدة/]

, فأطاع أمر  جال أا يقذف ي النار , ولكنه قدم الوحي عى العقل عنده ملسو هيلع هللا ىلصفإعراهيم 
             , وسخرها حراسته: ,  فأنجاه اه من النار , وسلب منها قوة اإحراقاه

 [.54 /اأنبيا ]            
ي البحر: , وأغرقه وجنوده العقل عى الوحي فلم يقبل احق, فأخذ اه ملكه وفرعون قدم

                  
 [.٤6/القصص]

 ,متثااا أمر اه , فأنجاه اهقدمت الوحي عى العقل , فألقت اعنها ي اليم ا ملسو هيلع هللا ىلصوأم موسى 



64 

 

  :, وجعل هاك فرعون عى يديهورده إليها, ورعاه ي قر فرعون, وجعله نبياا
                             

 [.2/القصص]      
ا , وفتح   ملسو هيلع هللا ىلصوحمد  قدم الوحي عى العقل ي صلح احديبية , فنره اه , وخذل قريشا

ا                   :مكة , ودخل الناس ي دين اه أفواجا

                    
 [.3 -1/الفتح]

ا , واأنبيا  والرسل وأتباعهم وي كل تضحية من أجل الدين من فعة تعود عى الداعي فورا
 ., فنرهم اه فوراا من أجل ا إله إا اهي  وصلوا إى أعى مستوى ي التضحية عكل 

ضحى عاحياة فوهب اه له احياة ي النار التي أوقدت له , وضحى عالبلد  ملسو هيلع هللا ىلصفإعراهيم 
لد مكة , وترك عيته ي العراق , فرفه اه عبنا  فهاجر من أجل الدين , فأعطاه اه أحسن ع

أول عيت وضع للناس ي مكة , وضحى عاعنه إسمعيل حن أمر عذعحه , فأحيا اه الولد , 
ا   . ملسو هيلع هللا ىلصوأخرج من نسله سيد ولد آدم حمدا

ا  وضحى عأم الولد هاجر , فركها عواد غر ذي زرع فأنجاها اه وجعل خطواها نسكا
   : يه إى يوم القيامة عالسعي عن الصفا وامروة ي احج والعمرةيتعبد الناس ف

 [.1٢2/البقرة]                    
وضحى عأهله وذريته من أجل الدين , فجعل ذريته هم الباقون , وجعل منهم اأنبيا  

                                 وامرسلن :
                                

                                
ا حكم اه عنوعيه , حكم اه الرعي   [.28/احج]        واعلم أن رح الصدور أن يكون القلب متسعا

           : وهو الدين , وحكم اه القدري وهو امصائب
 [.11/التغاعن]             

فيذ أوامر اه , واجتناب فأوامر اه الرعية خالفة هوى النفس , فيجد اإنسان ثقاا ي تن
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: هوات  , وتكره اأوامر الرعية؛ أها خالفة هوى النفس , أن النفس حب الشنواهيه
 [.64/مريم]                     
كم اه القدري ي امصائب كذلك ثقيل عى النفس ؛ ما فيه من خالفة الطبيعة وح

           البرية التي حب الشهوات والنعم , وتكره امصائب واأمراض :
                                

 [.1٢6/اأنعام]                      
        ااعتا , وقطب السعادة أو الشقا :  وهذا هو حل

                              
 رانه عرعه الكريم: امتن عى اإنسان عُقْوتن يذكِ  واعلم أن اه   [.162-166/البقرة]              

م الغيوب عأسمئه وصفاته ة عاقوت الطعام والراب لبدنه ..وقوت القلوب وهو معرف
قد القلب هذا القوت يتضجر , وحينم يفقوت يمأ القلب عاإيمن والتقوى, وهذا الوأفعاله

    : أنينة مفقودة فيه, أن الطما هيمياا أو سبعياا أو إعليسياا, ويكون قلبا ويضطرب
                   

                                    
 [.1٢5-1٢3/طه]         

 وقوت القلوب أحسن اأقوات كلها , وقوت اأعدان معن له , وأسعد الناس من جعل
           قوته اأول ي طاعة اه وعبادته :

ن أكر من حجم الشهوات , حصلت أها العبد أنه كلم كان حجم اإيمواعلم   [.12٢/البقرة]           
, وااستقامة كر من حجم اإيمن حصل اانحرافااستقامة , وإذا كان حجم الشهوات أ

    حصل ي عيئة الذكر , واانحراف حصل ي عيئة الغفلة , فاستقم كم أمرت :
                               

 [ .٢8/الكهف]                                  

      , وني أوامر اه, وم يتب, حلت عه العقوعة:تقلب ي الشهواتومن 
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عبادة , وثمرة كل جاهدة  , وثمرة اإيمن , وثمرة كل واعلم أن التوحيد ثمرة العلم  [ .٤6 -٤٤/اأنعام]                   
                                       ي سبيل اه :

 .[14/حمد]        
ا لعبد اه ,  ا ه , أو عبدا ا إى غره , فإما أن يكون عبدا ا حتاجا وقد خلق اه اإنسان فقرا

ا ه , واعلم أن من أطاع اه أطاعه كل  , ي  , ومن عى اه عصاه كل   يفكن عبدا
    , ومن كفر عاه أخافه اه من كل ي :ي  َمنه اه من كل ومن آمن عاه أ

                      

 .[83 -8٢ /اأنعام]                   
 من اأصنام احجرية أو وأعظم الناس خسارة ي الدنيا واخخرة من تعلق قلبه عغر اه

ا , وا حياة وا أو البرية أو غرها ما ا يملك لنفسه وا لغره نفعا  الشجرية ا وا را
ا ا :موتا                           , وا عطا  وا منعا

عاله , آمن عه وأطاعة , واستوحش العظيم عأسمئه وصفاته وأف واعلم أن من عرف رعه  [.25 /امائدة]            
                          من كل خلوق يشغله عنه : 

                               
 [.18 – 12 /الزمر]      

 : , وم يلتفت إى وعده ووعيدهومن م يعرف رعه العظيم عصاه, وم يبال عأمره وهيه
 [.15 /البقرة]                       

         :ومن ا قيمة له عند اه ي الدنيا , فا قيمة له عند اه ي اخخرة 
                                              

                                  

واعلم أن اأمن والسعادة ي الدنيا واخخرة ا يكون إا عااستقامة عى اإيمن   . [165-163/]الكهف      
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                           فقط:والتقوى 
                                  

                                      
 [.3٢ – 36 /فصلت]

فمن أقام أمر اه فيم يملك كفاه اه ر ما ا يملك , وسلبه قوته , وسخره له , كم كفى اه 
ر البحر , وأعطل  ملسو هيلع هللا ىلصر احوت , وكفى موسى   ملسو هيلع هللا ىلصر النار , وكفى يونس  ملسو هيلع هللا ىلصإعراهيم 

   :اه التي فطر الناس عليها ةفطر ا, أهمركوز ي الفطر ن اإيمن عاهواعلم أ  وخذل فرعون.،  ملسو هيلع هللا ىلصنر موسى سحرة أمام موسى وفرعون والناس , وكيد ال

                        

 [.36 /الروم]                  

, أما الكفر فهو ساتر لإيمن عسبب واإيمن حقق للعبد كل خر, ويدفع عنه كل ر
 .أو الشهوةاجهل أو امصلحة 

فظ عى إيمنه , ويصر عى التمسك عدينه , أنه حقق له امنافع والسعادة فامؤمن حا
 ي الدنيا واخخرة .

 ُير عى كفره , أنه حقق له التمتع ,والكافر عسبب جهله , ورغبته ي حقيق شهواته
 , واإيمن عاه يقيد شهوات اإنسان ي الدنيا , ويطلقها له ي كالبهائم عشهواته عا قيد

, فلهذا ُير  يريد العاجل ا اخجل والكافراخخرة , ويعطيه حقه , ويمنع عنه ما ليس له , 
             ته , ولو كانت عى حساب غره :عى كفره مصلح

                                      
 [.124 /اأعراف]                  

كان الكفر عسبب اجهل , زال عالدعوة إى اه , وإن كان عسبب الكر أو امصلحة , وإن 
زال عاجهاد الذي رعه اه , ليكون الدين كله ه , والكافر يسعد عإسام امسلم , ما 
يناله من خره , وامسلم يشقى عكفر الكافر ما يناله من ره , ولزوال الر ي العام 

              : , ليكون الدين هوة أواا , ثم اجهاد ثانياااعد من الدع

 . [143/البقرة]                                                 
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  , واعلم أن اه هو امستحق للعبادة وحده ا ريك له , لكمل ذاته وأسمئه وصفاته
            : ليهوعظيم نعمه وإحسانه , وشدة حاجتنا إ

 . [16٢/اأنعام]                   
وعبادتنا ه حق واجب له , ا تفضاا عليه , أن اه غني عن كل ما سواه , وهو امعبود 

                       قبل أن نعبده , امحمود قبل أن نحمده:
 .[٤٤/اإرا ]                             

    وعبادتنا وطاعتنا ه حق وواجب له, أنه الذي خلقنا ورزقنا وهدانا: 

                    

                     
 [.٢٢-٢1/ البقرة]

         : عه منعى من آ عاجنة عى عبادتنا له فهذا فضل منه فإذا أكرمنا اه
 [.٤اجمعة/ ]                  

                  فهنيئاا من آمن عاه عرضوانه وجنته: 
                                  

 [.2٢/ التوعة]      
يد حركة اإنسان عمنهج , وليس وإنم اخذ الكفار آهة يعبدوها من دون اه , أها ا تق

ها أمر أو هي , وا تدري عمن أطاع أو عى , وليس عندها ثواب أو عقاب , لكن إذا 
مسهم الر دعوا رهم احق , أهم يعلمون أن تلك اأصنام ا ملك شيئا , وإنم 

ا عبدوها من دون اه , أها تركهم عى هواهم , وا تأمرهم وا تنهاهم , فعب دوها فرارا
               من عبادة اه الذي يأمرهم عم ينفعهم , وينهاهم عم يرهم :

                                 
                                    

 .بصر, وغرها من اأسم  احسنىلقدير, والسميع والواعلم أن توحيد اه عأسمئه كالعليم وا  .[ 21/اأنعام]     
 , والعلم والقوة وغرها من الصفات العى .حيد اه عصفاته كاحياة والقدرةوتو
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 .وحيد اه عأفعاله كاخلق والرزق, والتدعر والتريف, وغر ذلك من اأفعال احميدةوت
 يه , وحبته , واخوف منه , والصاةوتوحيد الرب عأفعال العبد كدعا  اه , والتوكل عل

 عااتباع , وتوحيد كتاعه عااتباع .  ملسو هيلع هللا ىلصوسائر أنواع العبادة , وتوحيد رسول اه  والصيام
كل ذلك حصل للعبد عكمل معرفته عأسم  اه وصفاته وأفعاله , وذلك من خال النظر 

                   ي اخيات الكونية , واخيات الرعية :
 [.161 /يونس]                 
                       وقال سبحانه ي اخيات الرعية :

 [.8٢ /النسا ]     
وعقدر تلك امعرفة يمتلئ القلب عالتوحيد واإيمن وينرح الصدر للطاعات , وتنقاد 

يرضاها من اأقوال واأعمل الظاهرة اجوارح لأعمل الصاحة التي حبها اه و
        : والباطنة , ويعبد امسلم رعه عكمل احب , وكمل التعظيم , وكمل الذل

                              

                    

                 

 :ا غنى هم عنهمواعلم أن من رمة اه ععباده أن أكرمهم عغذائن   [.٢٢ -14 /رعدال]            
 اأول : غذا  اأعدان , ويكون عالطعام والراب الطيب .
 الثاي : غذا  القلوب , ويكون عمعرفة سبعة أمور هي :

نتبع .. معرفة الرب الذي نعبد .. ومعرفة القرآن الذي نعمل عه .. ومعرفة الرسول الذي 
ومعرفة اإنسان امطلوب منه العبادة .. ومعرفة عدو اإنسان الذي يصده عن العبادة وهو 

 إعليس .. ومعرفة الدنيا التي نعيش فيها .. ومعرفة اخخرة التي سوف نصر إليها .
كلها تصديق وتطبيق هذه اأمور  ملسو هيلع هللا ىلص, وحياة الرسول رآن كله عيان هذه اأمور السبعةوالق

                          :السبعة 
 [.84 /النحل]

عرفة خزائنه, وم ,وأعى العلوم عى اإطاق هو معرفة اه عأسمئه وصفاته وأفعاله
                    , ومعرفة وعده ووعيده :رفة ثواعه وعقاعه, ومعومعرفة دينه ورعه
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 [.14/حمد]                           
أعواب  ميع وهذه هي مفاتيح أعواب التوحيد واإيمن , فمن فتحها اه له انفتحت له

              ثم انفتحت له أعواب اجنان: ,اخر والطاعات والعبادات
 واعلم أن مصادر اإيمن ثاثة :  .[ ٤/اجمعة]            

وما  , كالسموات واأرضهرت ذاته , وظهرت آثارهظي  كل  اأول : احسيات : وهي
, السمع والبر والشم والذوق هذا طريق العلم ها احواس اخمسففيهم وما عينهم, 

               : واللمس 

 .[٢1 -12/الغاشية]                       
 وظهرت آثاره . الثاي : العقليات: وهي كل ما غاعت ذاته ,

تدل  والصورك, ل  ـك يدل عى امَ لْ ـوامُ فهذا أداة العلم عه العقل , فاخلق يدل عى اخالق, 
  : , واحكمة تدل عى احكيم وهكذا, واأرزاق تدل عى الرزاقعى امصور

                        

 [.8 -5/ق]                       
 الثالث : اإخبارات : وهو ما غاعت ذاته , وغاعت آثاره , كامائكة واجن ونحوما.

فهذه الغيبيات طريق العلم ها واإيمن ها , اخر من قرآن أو سنة كإخبار اه عن 
           : امائكة , واجن , واليوم اخخر ونحوها من الغيبيات 

 [.82/النسا ]              
فكل حسوس يدل عى وجود اه , وكل معقول يدل عى وجود اه , وكل خر عن اه 

             ورسوله جب أن نؤمن عه : 

                   

 ورك ونفاق , وكل كر وحسدفكل كفر  عى اإنسان ,ي  واعلم أن اجهل أخطر   [.135/النسا ]         
         وطغيان, وكل عدعة ومعصية وسيئة, كل ذلك سببه اجهل: 

                                      
 .[ 111/اأنعام]
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فكل كافر, وكل مرك , وكل عاص , جاهل عاه , جاهل عأسمئه احسنى , جاهل عصفاته 
سلطانه, جاهل عنعم أفعاله احميدة, جاهل عخزائنه العظيمة, جاهل عملكه والعى, جاهل ع

          : , جاهل عثواعه وعقاعهاه وإحسانه, جاهل عدينه ورعه, جاهل عوعده ووعيده

                           

 .[ 36/اأنعام]           
فه , أنه ا يعر , ا يطيع أمر اهونية ا تنفعه, وآياته القرآنية ا خوفهآيات اه الكفاجاهل 

 أنه جاهل عه . ويفعل ما يسخط اه ويغضبه
 ي أمرين :  والفوز والفاح والنجاة

                                     العلم باه :
 .[ 14/حمد]        

                  وتقوى اه :

                           

                     

                   
واعلم أها العبد أن كل إنسان إذا مات ترافقه ثروته الداخلية ا اخارجية , فالثروة   [.16٤ – 16٢آل عمران/]

 ية اإيمن والتقوى , والثروة اخارجية اأموال واأشيا  .الداخل

رة, ومن أشغلته الثروة , وثواها ي اخخوالثروة الداخلية أعظم ثروة, وحصيلها ي الدنيا
        , فقد خر دنياه وأخراه :الداخلية, عن حصيل الثروة اخارجية

                    

                

                                 

 [.٢٢ – 18 /اإرا ]                 
ا, فالقر أول منازل اخخرة , فهو للمؤمن  وإذا مات اإنسان ظهرت أمامه نتيجة حياته فورا

 نار .روضة من رياض اجنة , وللكافر حفرة من حفر ال
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والدنيا خافضة أو رافعة , واخخرة كذلك , والذي يرفع اإنسان ي الدنيا واخخرة إيمنه 
                 : له السيئةعمأوأعمله الصاحة , والذي خفضه كفره و

                                          
الظلمت مكان اخوف والكوارث , فمن سار ي الظلمت فإما أن يصطدم عأقوى منه   [.25 – 2٤ /طه]                   

فيره , وإما أن يصطدم عأضعف منه فيحطمه , وا تستقيم احياة أحد ي الظلمت , 
            : أنه إما أن ير نفسه أو ير غره 

 [.34 /اأنعام]         

         ومن عاش ي النور سار ي أموره عى هدى , فينفع نفسه , وينفع غره :
                                   

 [.٢62 /البقرة]                    
       فهنيئاا من قبل نور اهدى, وخرج من الظلمت إى النور: 

               

واعلم أها العبد أن الذي قال ي اأمر الكوي كن فكان , هو الذي قال ي اأمر   [.15 -16 /امائدة]                  
                        الرعي :

 . [22]احج/           
: رعي , لتسعد ي الدنيا واخخرة, فيجب أن خضع أمره الفكم خضعت أمره الكوي

                

                    

اجميل من كان سبباا ي إجادك,  واعلم أن اإيمن عاه وطاعته وعبادته إنم هو حفظ  . [5٤ -5٢/ يونس]    
       واخخرة :وامدادك , وهدايتك إى ما يسعدك ي الدنيا  وإكرامك

                                 
 [.36 /]الروم                
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 [.65/الذاريات]           ا شئت: واه خلقك ما شا  ا م

       وأجر عملك عائد عليك , واه أمرك ليثيبك , وهو غني عنك وعن غرك :
 [.5 /العنكبوت]                      

واه أمرك عم ينفعك من اإيمن والطاعات, وهاك عم يرك من الكفر وامعاي, فإن 
         آمنت عه أكرمك, وإن كفرت عه عاقبك: 

          

                

 ا تصلح الدنيا واخخرة إا عه .  اه حق واعلم أن دين  [.1٤-13/النسا ]    

ومن م يقبل هدى اه جره الشيطان إى حياة البهائم , ثم إى حياة السباع , ثم إى حياة 
                    الشياطن :

                  

 [.5٢ -56 /يس] 
ه لنعمه وإحسانه , واعبده حاجتك إليه , واعبده لضيافته فاعبد اه لذاته وجاله , واعبد

                              لك ي الدنيا واخخرة :
ن عه إهاا تطيعه فيم أمرك عه , وتصدقه إذا آمنت عاه رعاا خلقك ورزقك , فآم  واعلم أنك   [.16٢ /اأنعام]                   

ا عرمته , فيم أخ رك عه , وتؤمن عم وعدك عه , أنه الرمن الذي عّم خلقه ميعا
            وأكرمهم عنعمة اإجاد , ونعمة اإمداد , ونعمة اإسعاد :

                                  
                                 

 [.٢٢ – ٢1 /البقرة]

وإله عغر علم , وإله عا أفعال , وإله عغر منهج , وإله عغر ثواب وا عقاب , كل ذلك إله 
                 عاطل , واإله احق هو اه وحده :

                            



54 

 

                        
 [.1٤ – 13 /فاطر]                 

اأفعال , والذي له اأسم  احسنى, والصفات العى هو اه ,, واإله احقواملك احق
وعّم  حكمته,, وأودع فيه أراره ع, الرب الذي أعدع اخلق عقدرته, وامثل اأعىاحميدة

ا عرمته                  :خلقه ميعا
                    

ميز اإنسان عالعقل , ومهمة العقل أن يوصلك إى السلطان , ولكن  واعلم أن اه   [.163 -16٢ /اأنعام]
 ا أمر له مع السلطان , عل اأمر للسلطان وحده .

 وكذلك مهمة العقل أن يوصلك إى الطبيب , ولكن ا أمر له مع الطبيب .
يوصلك إى اإله , ثم اإيمن عه , ثم خضع لإله ي كل ما أمر  وكذلك مهمة العقل أن

   وا رب سواه : ,عه , وتصدقه ي كل ما أخر عه , وا تعارضه , أنه ا إله غره
 [.153 /البقرة]                                        

: ع اه , عل جب عليه طاعته وعبادته فالعقل كامطية يوصلك إى اه , ولكن ا أمر له م
                        

خلق ي هذا العام نورين معرفة اأشيا  ورؤيتها ومييز ععضها عن  واعلم أن اه   [.3 /يونس]                  
 ععض , وهذان النوران ما :

 أو امصباح أو الراج . نور خارجي : وهو نور الشمس
 ونور داخي : وهو نور العن ي اإنسان .

 وا يمكن أن حصل الرؤية إا هذين النورين , فإن فقد أحدما تعذرت الرؤية.
ولكن هذين النورين ا نستطيع أن نميز عن اإيمن والكفر , وا عن احق والباطل , وا 

 ذلك نورين آخرين ما : عن اخر والر , فجعل اه معرفة
          :نور أنزله اه من السم  وهو القرآن فكله هدى ونور 

 [.12٤ /النسا ]         
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ونور آخر أمرنا اه أن نحصله عاجهد , والنظر ي اخيات الكونية , واخيات القرآنية ليأي 
            : ي قلوعنا , وهو نور اإيمـــان 

                  
 [.135 /النسا ]          

ومعرفة احق من الباطل اعد من النور اخارجي وهو القرآن , والنور الداخي وهو 
                  : اإيمن وحله القلب

 [.36 /النور]     
عر احق من الباطل , وأحب الطاعات وَفَعلها , وأعغض وإذا تزين القلب عاإيمن أ

امعاي وَتَركها , ومن ليس عنده نور اإيمن ا يستفيد من نور القرآن كامركن 
                  وامنافقن :

                  

عى اإطاق , فوجود اه أظهر للبصائر ي  ن وجود اه أظهر وأعن من كل واعلم أ  [.1٤5 /اأعراف]                
        , وتقر عوجوده:, وأعن للعقول من كل ما تعقلهمن ظهور الشمس لأعصار

                            
  .[16 /إعراهيم]      

 وحده ا ريك له , ا إى اإقرار وهذا دعت ميع الرسل أقوامهم إى عبادة اه
     عوجوده , أن وجوده مركوز ي الفطر والعقول , ظاهر لأعصار والبصائر:

                 

ت , حكمة كالشمس والقمر , واأرض والنباي  أن اه سبحانه خلق كل  واعلم  [.35/النحل]                     
                   ا تفعل شيئاا إا عأمر من خلقها: وغرها , ولكنها 

                
 [.53 -5٢/الزمر]   

 , ونفعل اأسباب امروعة امتثااا أمر اه .ي  فنتيقن عى اه وحده ي كل 
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ا عى اه , ف ا , ومن قد ترك سنة اه التي قد أمر هومن ترك اأسباب امروعة اعتمدا
ا ها فعلها, ومن فعل اأسباب , فقد استهان عاخالق الذي أمر عنفى اأسباب حقرا

ا :عجوارحه, وتوكل عى اه عقلبه                   , فهذا امؤمن حقا
 [.13/التغاعن]     

ا واعتا ا ليعلم  ا حصل إا عأمر اه وحده , واهي  فكل  أمرنا عفعل اأسباب امتحانا
من يتعلق قلبه عاه , من يتعلق عاأسباب , ويعلم من ختار احال من ختار احرام , 
ويعلم من يفعل السبب عأمر اه , هل يرك السبب أمر اه كمن يغلق دكانه من أجل 

         يتوجه إى اأسباب :الصاة , وليعلم من يتوجه إى اه عند حاجته , من 
ا واقعة عمشيئة اه , أنه ا يقع ي ملك   [.2 /الكهف]                       ا كانت أو را واعلم أن أفعال اإنسان كلها خرا

 مام يأذن عه .ي  اه ما ا يريده , وا يقع 

 , وأثاب عليها .فإن كانت طاعات فقد أذن اه عوقوعها , ورغب فيها 
  وإن كانت معاي فقد أذن اه عوقوعها , وحذر منها , وفاعلها مستحق للعقوعة عليها :

                                         
ه , ومعرفة حب اه , وحب اه حصل عمعرفة عظمته وكريائ تثمرواعلم أن معرفة اه   [.٢4 – ٢2 /التكوير]      

نعمه وإحسانه , والتعظيم واحب ه يثمر إخاص العبادة ه وحده ا ريك له , ويطهر 
                          القلب من التعلق عغر اه :

الصاة ُقبل ما ونسبة التوحيد إى أحكام اه كنسبة الصاة إى اأعمل , فإن قبلت   .[6/البينة]              
سواها من اأعمل , وإذا ُوجد التوحيد ُقبل ما عني عليه من اأحكام , وإذا ُفقد التوحيد 

   سائر اأعمل , ومن أخلص العمل ه خلصه اه من التعلق عم سوى اه : تعطل
                                      

 [.55 – 56/الزمر]           

فم عبد اه من أرك معه غره , وما عبد اه من أحبه وم يطعه , وما أطاع اه من عبد اه 
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                                  وم حبه :

, ي  , وترى كل ما سواه ليس عيده ي  واعلم أن التوحيد أن ترى اه وحده عيده كل   [.116 /الكهف]
, وما هو آخذ عناصيتها, ما من داعة إا , وصور حركها اه الذي خلقهاائق كلها عبيد هفاخ

              هو يعلمها ويراها ويرفها : ومن ذرة إا 

                     

 [.18 /احج]   ڱ                    

 ,  إن ري عنه جعلها ي ظيم علم أن الذي يدعر امخلوقات كلها اهفمن آمن عاه الع
            : , وإن سخط عليها سلطها عليهخدمته, وأععد عنه رها

 [.65 /هود]            
مأسورة ومقيدة عند رب رحيم  فرى الوحوش والسباع , والطغاة وامصائب , كلها

دها عنك , وإن سخط عليك سلطها عليك , وإن أراد أن يؤدعك , إن ري عنك أععحكيم
            لتتوب إليه أرخى أحدها الزمام لردك إليه :

 [.٢1 /السجدة]            
ا , يرى أن اجباعرة والطغاة عى عيد اه ينتقم ها من  ا , وامؤمن حقا واموحد حقا

وخالفوا  ,سلط اه فرعون عى عني إرائيل ما عصوا رهم الظامن , ثم ينتقم منها , كم
                   : أمره

 [.٤القصص/]                   
 فأغرقه وجنوده ي البحر : , وأر عى كفره,ملسو هيلع هللا ىلصما كذب موسى  من فرعون اه ثم انتقم

                      
 [.65 – 66/زخرفال]     
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 مفاتيح النعم واإحسان -3

  عفضله وإحسانه ي الدنيا واخخرةاه سبحانه هو الكريم اأكرم الذي يعامل امؤمنن: 
                                  

 [.٢5 /يونس]     

ريوعيته ما عه قوام أعداهم ؛  ويعامل الكفار ي الدنيا عفضله , فيعطيهم ي الدنيا من عطا 
أنه ا رازق غره , وي اخخرة يعاملهم ععدله , فيدخلهم النار ؛ أهم ي الدنيا سكنوا 

             :أمرهي ملكه, وأكلوا من رزقه , وكفروا عه , وعصوا 
                        
                          

 .[1٤-13]النسا /   
م , وأخذ عطا  ألوهيته ي فمن آمن عاه العظيم أخذ عطا  رعوعيته ي الدنيا من أنواع النع

أن اه تكفل عأرزاق , عطا  رعوعيته ي الدنيا, ومن م يؤمن عاه أخذ اخخرة, فدخل اجنة
م  : أنه كافر عى اه عنعمهألوهيته ي اخخرة , فدخل النار ,  عطا اخائق كلهم , وُحر 

                         
                        

 ب اأحوال لوجوه :يقلِ اه جل جاله أن واعلم   .[25-2٤/طه]     

, احرب, واحر والرد, والغنى والفقر, والصحة والسقم , والسلم و ب الليل والنهارفيقلِ 
لتحصل من العباد خشية اه , وكمل رمته, إظهار قوة سلطانه , وإظهار كمل قدرته , 

              ن يديه: والترع إليه , واانكسار ع

 .[1٢/الطاق]                              
اأحوال من أمن وخوف , وشدة ف ويبتي عباده عالطاعات واأوامر الرعية ي ختل

 ا  , لتتجى عبوديتهم ه ي حال الرا  والرا .ورخ
ا  ا لسيئاهم, لع ويبتليهم عاأمور امكروهة ترعية لنفوسهم , وإظهارا بودية الصر فيهم , وتكفرا

ا حسناهم , وليبن ما ي قلوهم من اإيمن عاه وقضائه وقدره  : ورفعة لدرجاهم , وتكثرا
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 [.162 - 166 /البقرة]       
 وامصائب أن تتوجه القلوب ي حال الرا  والرا  إى رها  واعلم أن حكمة النعم

 الواحد اأحد وحده ا ريك له .

فسأل رعه فأجاعه , حصلت له من رعه  و احتاج إى نعمة عبد عنعمة , أفإذا أنعم اه عى
 , هي أعى درجات العبودية.سبع كرامات

زاد حبه لرعه , وزاد تعظيمه له , وزاد إيمنه عه , وزاد مده له , وزاد رزقه له , وزاد ذكره ف
                      له , وزادت طاعته له :

 .[ 2 /إعراهيم]       
, وإذا حلت عامسلم مصيبة, ثم سأل رعه َكْشفها فَكَشفها , حصلت له من رعه سبع كرامات

 هي أعى درجات العبودية.
زاد حبه لرعه , وزاد تعظيمه له , وزاد ذكره له , وزاد توعة إى رعه من ذنبه , وفحصلت منه 

                        :وزادت طاعته له  ,هعوزاد إيمنه  ,مده له 
 [.61 /التوعة]               

أو يزيد حسناته , أو واه سبحانه أرحم عالعبد من نفسه , فإذا أراد أن يرفع درجات عبده , 
وتعظيمه  ه ه,فإذا دعاه وكشفها زاد حب ,يكفر سيئاته, أو يذكره عه, أرسل إليه مصيبة ليدعوه

           له, وطاعته له: 
                             

 [.162 -166 /البقرة]           
وعة جديدة إليه , فورا  كل نعمة أو مصيبة معرفة جديدة عاه , وحبة جديدة له , وت

إيمن جديد عه , وطاعات جديدة له: , وذكر جديد له , ووتعظيم جديد له, ومد جديد له
                         

 [.11 /التغاعن]
فسبحان الرؤوف الرحيم الذي يبتي عباده عالنعم وامصائب , ويقلب أحواهم من حال 
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            إى حال, ليدعوه ويسألوه , ويتقرعوا إليه , ويصلوا إليه :
أو إذا أنعم عليك عنعمة من علم أو مال أو جاه , أو رئاسة أو قوة  واعلم أن اه   [.32 – 35 /اجاثية]                              

, فا تبخل عم أعطاك اه عى عباده , فإن اه يقرك عى النعم غرها, فقد هيأك لنفع خلقه
    : , واعطاها من يشكرها, فإن منعتها وكفرها سلبها اه منكعذلتها وشكرهاما 

 [.2/إعراهيم]                         

ا , تأخذ , فأعط الذليل يعطك العزيز وقد جعلك اه غنياا تعطي , وهو قادر أن جعلك فقرا
ا                            :منه وأنفق عى الفقر يعطك الغني خرا

 .[34/سبأ]        
ا من امؤمنن أنعم عليه , وجعل حوائج الناس إليه , فإن  ومن سنة اه أنه إذا أحب عبدا

      : قى حوائجهم وإا سلبها منه, وأعطاها لغره, ورف الناس عنه

                    
 حسن واه سبحانه رحيم كريم , فحن أمر اإنسان ععبادة اه , ير له ما يعينه عى  .[٢11/البقرة]

 [.1٤3 /البقرة]                عبادته , وإخاصها له , وأدائها له :

اإنسان وأعطاه عقاا يعرف عه من خلقه , ويميز عه عن اخالق وامخلوق , وعن اه فخلق 
 ما ينفعه وما يره .

 وأعطاه شهوة حركه إى استبقا  حياته .
ا يستعن عه ع ا وراعا  ى عبادة من خلقه .وأعطاه طعاما

ا يعرف عه رعه عأسمئه وصفاته وأفعاله , ويشهد عواحدانية اه ووجوده  ا مفتوحا وأعطاه كونا
 وجاله وماله , ويشهد ععظمة نعمه وإحسانه .

ا يتجول فيه , ويتعبد ه فيه وهو اأرض .  وأعطاه مكاناا يسكن فيه وهو عيته , ومكاناا واسعا
ه , ويعبد اه فيه عأنواع العبادات عى مدار العام , فخلق اه الزمان وأعطاه وقتاا يعمل في

وعا ا لأعمل , وخلق امكان وعا ا للذوات واأجسام , وخلق اإنسان وعا ا لإيمن 
                : واأعمل
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 [.3٤-3٢/إعراهيم]             
ا يرى عه عظمة ملكوت خالقه , وآيات رعه , وهتدي عه إى ما يريد .  وأعطاه عرا

ا يسمع عه كام رعه وما حوله :                  وأعطاه سمعا
 [.28/النحل]                     

 رعه , ويتكلم عه مع خلقه , ويعرب عه عن مراده .وأعطاه لساناا يتكلم عه مع 
      : وأعطاه عقية اجوارح يتعبد ه ها , ويقي ها مراده , وينفع ها غره

 [.56/يونس]           
ا يسر عليه ي حياته , ويسعد عه ي دنياه وآخرته , وهو الدين الذي ارتضاه  وأعطاه منهجا

              : اه له
 [.84/النحل]

     ه وأعمله وأخاقه وسائر أحواله: رسواا يقتدي عه ي أقوال إليهوأرسل 

                       

 [.٢/اجمعة]     
وأعطاه فطرة يميل ها إى حب احق واخر والفضيلة , وحذر ها من الباطل والر 

                  والرذيلة:

 [.36/الروم]                   
ا , ليفعل ما يشا  , وختار ما يريد , وعّن له  احق من الباطل , وأعطاه حرية واختيارا

      , وحذره من الباطل والر :واخر من الر, ورغبة ي احق واخر
                     

 [.٢4 /الكهف]             
, هو اإيمن والعمل الصالح, وأسوأ ما وأفضل ما ملئت عه اأوقات, واشتغلت عه النفوس

               ملئت عه اأوقات هو الكفر والعمل السيئ :

                    

 [ .153 -151/نعاماأ]                
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 ي ها سعادهم ي الدنيا واخخرة: واعلم أن نعمة اهداية أعظم نعم اه عى عباده الت
 [ .63/النحل]                   

 نعم اه عى عباده ثاث :وأصول 

 نعمة اخلق واإجاد .. ونعمة العطا  واإمداد .. ونعمة اهداية واإسعاد .
فنعمة اهداية أعظم النعم , وكل ما سوى اهداية منقطعة ععد اموت , واهداية من أعظم 
نعم اه الكرى التي يستمر نفعها ي احياة وععد اموت , وهذا أمرنا اه أن نطلب منه 

                   :هذه النعمة ي كل ركعة من الصاة 
 .[5-٢]الفاحة /                              

 :واه سبحانه يعطي الدنيا من حب ومن ا حب , وا يعطي نعمة اهداية إا من حب 
                    

ا عذعاا خلق اإنسان من ما  وطن , فمن غلب ماؤ واعلم أن اه   .[163آل عمران/]                       ه طينه صار هرا
      :وهم حي عه اه الباد والعباد

                         
 [.11٢/التوعة]     

ا قاسياا ومن غلب , فذلك من اقرب منه, وهلك من وقع عليه, جرح طينه عى مائه صار حجرا
                      مثل امؤمن والكافر :

 [.15٢ – 151 /البقرة]                            
خلق ي ـ, قبل أن تُ د اه الذي جعلك ي قبضة اليمن, ووسمك عوسام امسلمنفام

                                 :العامن
          : النعم عى كل إنسان: السمع والبر والفؤاد واعلم أن من أعظم  [.32 – 35 /اجاثية]             

 [.٢3/املك]              

فامؤمنون انتفعوا ها , فقبلوا ما سمعوا من الوحي , واعتروا عم أعروا من اخيات 
عة الكونية , واخيات الرعية , وعقلوا عأفئدهم ما ينفعهم وما يرهم ما عرفوه من ري
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 اه , واستعملوا هذه النعم عم حبه اه ويرضاه , فلهم اجنة .
عتروا عم أعروا والكفار ضيعوا هذه الطاقات , فلم يقبلوا ما سمعوا من اهدى , وم ي

, وم يعقلوا ما ينفعهم ما يرهم , فضيعوا هذه النعم , وم يقبلوا احق ,  من اخيات
          غضب اه ويسخطه , فلهم النارواستعملوا هذه النعم فيم ي

                          
                           

خلق اإنسان ي أحسن تقويم , وجعله مركباا من عدن ونفس , وجعل  واعلم أن اه   .[1٤ – 13]النسا /               
ي العام النفوس ي العام السفي , وعدن اإنسان أفضل اأعدان النفس البرية أفضل 

 وقد أكرم اه كل إنسان عثمن صفات هي : السفي ,

 والعقل , والنطق . ,والتكاثر , واحس , واحركة , ثم أكرمه عالفطرة , والنمو ,ااغتذا  
 أعظم الكرامات :اإنسان وحده عاه وخلق اه ميع امخلوقات عكلمة كن , وأكرم 

, وأسجد له ي أسم  كل , وعلمه عيده, ونفخ فيه من روحه ملسو هيلع هللا ىلصآدم   فخلق اه
, وفَضله عى كثر من خلقه , وجعل من نه جنته, وجعله خليفته ي اأرض, وأسكمائكته

  اأرض : ذريته اأنبيا  والرسل , وفطره عى التوحيد , وسخر له ماي السموات وما ي
                                       

 [.٢6 /]لقمن                                          
                   فإن آمن عاه فله اأمن واهداية واحياة الطيبة :

 [.42 /النحل]                        
 [.8٢ /اأنعام]                    

وهذا العام السفي عأره كقرية صغرة فيها ميع امنافع , واإنسان فيها هو الرئيس , 
 احيوانات وغرها عالنسبة إليه كالعبيد واخدم له .النباتات ووسائر اجمدات و

            فهذه عرون كرامة خاصة عاإنسان من رعه الكريم ي الدنيا :
                           

 .[26]اإرا / 
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 أما يوم القيامة فيكرم اه هذا اإنسان إن آمن عاه ععر كرامات هي :
دخول اجنة .. واخلود فيها .. والتمتع عأنواع النعيم .. والنجاة من النار .. ورؤية الرب 

نبيا  .. والسامة قرب منه .. والفوز عرضوانه .. ومرافقة اأسبحانه .. وسمع كامه .. وال
              من كل مكروه: 

                    

 .[٢6/ البقرة]        
       الكريم: اثون كرامة هذا اإنسان من رعهفهذه ث

                              
           : واعلم أن من الناس من يصل عطاعة اه إى كرامة اه   .[2٢ /التوعة]                 

                   

                           

 .[66/النور]     
        :  طاعة اهومن الناس من يصل عكرامة اه إى

             
 .[٤1 -٤6/احج]           

, إما أن تطيعه عأنواع الطاعات فيكرمك من عبده أن يكون دائما ي معيتهفاه سبحانه يريد 
                     عأنواع الكرامات ي الدنيا واخخرة :

 [.42]النحل/                       
          وإما أن يكرمك عأنواع الكرامات , فتطيعه عأنواع الطاعات :

                                    
                                   

ه , أغلق دونك أعواب اانراف عنه , وسد عليك إذا اصطفاك ل واعلم أن اه   [.٢٢ – ٢1 /البقرة]
طرق البعد عنه , ثم فتح لك أعواب العلم عه , وير لك طرق الوصول إليه , ثم رفك 

              عأنواع عبوديته , ثم خصك عأنواع تكريمه :
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واعلم أن الصاة عمد الدين , وإكرام من الرب لعباده , وفيها إعان دوام الوا  ه   .[٤ -٢]اجمعة/                                
   الواحد اأحد , ومن تركها فقد مرد عى إعان العبودية والوا  ه احق :

                    

                 

 [.٤ – ٢ /اأنفال]       

, وسؤاله كبر اه وتعظيمه, ومده وشكره, توعباداتثمرات وعركات عروي كل صاة 
واستغفاره , وتقديم التحية من خلقك وأطعمك وهداك , والصاة والسام عى من كان 

 . تن, وااستعاذة عاه من العذاب والفسبباا ي إيمنك وتقواك
ومن رمة اه ععبادة أن أمرهم ها , وأوجب اجمعة ها ي كل يوم مس مرات , 
ورعها نفاا ي كل وقت , وآكدها صاة اجمعة , لرى العبيد ه كل العبيد ه قائمون 

           : , صفاا واحداا عى حد سوا عالعبودية ه وحده
 [.٢38البقرة/ ]          

    فرضها اه لياا وهاراا عى ميع امسلمن: لشدة احاجة إى الصاة و

إذا أعطيت مااا فا تنظر إى من أعطيت , ولكن اذكر من أعطاك , لتشكره عى ما   [.28/ اإرا ]                       
          أعطاك , وهداك للعطا  عم أعطاك: 

 [.113/ النسا ]          

ا علما فا تنظر إى من ُتعلم , ولكن اذكر الذي عَلمك لتشكره عى ما  وإذا عَلمت أحدا
                   عَلمك مام تكن تعلم , وهداك لتعليم خلقه ما عَلمك :

ا ونفاا  ة معراج امؤمن, رعها اه أن الصا امسلمواعلم أها   [.63 /النحل]              , لتذكر العبد فرضا
: عرعه, واستدامة طاعة اإله الذي آمن عه, والرب الذي أمده عكل خر, ورف عنه كل ر

                      

 [.٤6 /العنكبوت]            
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يوم مس مرات , لتكره , وحمده,  , أمرك أن تتصل عه كلالعظيم كريم رحيم فرعنا
, , وتصي وتسلم عى من كان سبباا ي اتصالك عهوتسأله, وتستغفره, وتقدم التحية له

        :لتسعد عمحبته ورمته, ويعظم قدرك عنده, ويزيد ثواعك لديه

 [.1٤3 /البقرة]    
 , وعظمة األوهية:ععزة الرعوعيةسبقه إعدادات تليق اعد أن ي عن العبد ورعه وهذا ااتصال

إعداد نوعي عاإيمن .. وإعداد عدي عالطهارة .. وإعداد قلبي عالنية .. وإعداد مكاي 
 عمكان طاهر .. وإعداد زماي ي وقت الصاة .. وإعداد اجاهي عاستقبال القبلة .

ذه من النعم إى ورع اه عرمته الصاة , ليقطع عى اإنسان سبيل الغفلة عنه , وليأخ
من أنعم عليه ها , ومن امخلوق إى اخالق , ليكر من خلقه , ويشكر من أكرمه , 

     ويسأل الذي عنده حاجته , ويستغفر من ذنبه , ويقدم التحية من أوجده : 
أن امعبود سبحانه كامل ي  واعلم أن فائدة العبادة تعود عى العاعد ا عى امعبود ,  [.163 /النسا ]           

                                  ذاته , فا حتاج إى غره :
 [.16 /فاطر]

   ي : حتاج إى الكامل الذي عيده كل  عاجز أما العاعد فهو خلوق ناقص

 [.16٢ /اأنعام]                            
ا , أن سبب  وعبادة اه تعطي خر الرب لعبده , واإنسان ا يستحق عى عبادة اه ثواعا

ا , ولكن  وجوب العبادة علينا خلق اه لنا , وإنعامه علينا , وا نستحق عى الواجب ثواعا
                  اه كريم أكرمنا عجزيل العطا  والثواب : 

                                    
 [.٢٢ – ٢1 /البقرة]                          

, مله عفضله , احسنة ععر أمثاها, من آمن منهم عا سبحانه أرحم عاخلق من أنفسهمواه
إى سبعمئة ضعف , إى أضعاف مضاعفة , وهذه غاية اإكرام واإحسان , ويوم القيامة 

             عرمته : نة يدخلهم اج

 [.42 /النحل]           
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ععدله , فجزا  السيئة سيئة  ي الدنيا عفضله, وعاملهم ي اخخرة ومن كفر منهم عاملهم
         وهذا غاية العدل واإنصاف :  ,واحدة , ويوم القيامة يدخلهم النار

 واعلم أن اه أنزل عرمته إى أهل اأرض اما  والوحي .  [.156 /اأنعام]                              

, واحيوانات ها, ويسقي عه الناسفأنزل اه اما  من السم  إى اأرض ليحيي عه اأرض ععد مو
               وينبت عه النبات :

 [.11 -4/ق]                                
 [.8٢اإرا / ]                           ڭ     أحسن اأخاق من اإيمن والتقوى:وأنزل القرآن عى قلوب البر, لتحيا عه القلوب, وتثمر

ا سبخ ا طيبة أثر فيها , وأنبتت من كل زوج هيج , وإذا أصاب أرضا ة فإذا أصاب اما  أرضا
 خبيثة م تنبت , عل تزيد خبثاا.

ا :    وكذا قلب امؤمن يثمر عالقرآن كل خر , وقلب الكافر ا يزيده القرآن إا كفرا
                               

 [.68 /اأعراف]      
رة اخبيثة والكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة تثمر كل خر وحلو, والكلمة اخبيثة كالشج

             تثمر كل ر ومر: 
                  

                 
 عيده خزائن السموات واأرض . واعلم أن اه   [.٢5 -٢٤ ]إعراهيم/    

 ب .يعطي عحكمته الدنيا من حب ومن ا حب , ولكنه ا يعطي الدين إا من ح
    مشركة عن امؤمنن والكافرين:  وحقارة الدنيا وهواها جعلها اه

                   

 [.٢1-٢6 /اإرا ]        
  نعيم خاص عامؤمنن دون الكافرين: ولعظمة شأن اخخرة جعل اه ما فيها من ال
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 [.٢6-18 /السجدة]                         
واحكمة ي اشراك امؤمن مع الكافر ي نعيم الدنيا كراهة أن يكون الناس أمة واحدة 

شدة ميل متفقة عى الكفر , فلوا ذلك أعطى اه زخارف الدنيا كلها للكفار , ولكن ل
القلوب إى زهرة الدنيا وحبها ها جعلها اه عرمته مشركة عن امؤمنن والكفار , فكان 

ا: ي كل من ام         ؤمنن والكافرين غنياا وفقرا

 [.1٢ /الشورى]            
اس عى أن ولو أعطى اه النعيم للكفار وحدهم , حملت الرغبة ي الدنيا ميع الن

ا :                                يكونوا كفارا
                              

 [.36 – 33 /الزخرف]                        
ا له , ليتعبد عه ه , وأعطى اه فأعطى ا لغالكافر ال اه امؤمن الغنى إكراما ه عرعه نى تذكرا

ا له عقوعة له عى كفره :           الذي رزقه , فإن م يتب كان استدراجا
واعلم أن الدنيا وما فيها من امحبوعات حدودة يسعد ها اإنسان فرة , ثم يملها   [.128 /آل عمران]                              

                              ناه عم سواه :ويسأم منها , لكنه إذا عرف اه أغ
 [.5 /الزمر]       

, فإذا عرفت اأكر الذي له النعيم امحدود, أها أكر منهفالنفس البرية ا يملؤها 
والصفات العى , آمنْت عه , واطمأنت عذكره , أن النفس ا حدودة ,  ,اأسم  احسنى
عادة ي امحدود فلن جدها , وكل ما سوى اه حدود , فا طمأنينة وا فإذا طلبْت الس

            : الذي خلقها ورزقها وهداها سكينة ها إا عمعرفة اه

              

ر , وَنَوع هم واعلم أن من رمة اه ععباده وفضله عليهم أن فتح هم أنواع طرق اخ  [.٢4-٢8 /الرعد]      
لزيادة أجورهم , ولئا يملوا , واختاف قدراهم ورغباهم ير لكل إنسان  ,الطاعات
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    ه من الطاعات ي اجنس وامقدار: ما يناسب حال

          

         

             

 [.36اأحزاب/]     

 وأصول طرق اخر ثاثة :
ول : جهد عدي : وهو أعمل البدن التي يبتغي ها العبد وجه اه كالصاة والصوم اأ

                   والذكر ونحوها:
 [.22 /احج]               

الثاي : جهد ماي : وهو الزكوات والصدقات واهدايا والنفقات ونحوها ما يبتغى عه 
                : العبد وجه اه 

                          

                     

 [.٢5٢ – ٢51 /البقرة]      
 الثالث : امركب منها مثل اجهاد ي سبيل , واحج , فكل منهم يكون عالنفس وامال :

                            
 [.16/احجرات]            

أفضل اأعمل امتعدية لنفع  ,والدعوة إى اه , وتعليم رع اه , واإحسان إى اخلق
                        اخلق :

 [.33 /فصلت]
                                              وي نفع وتعليم اخلق: 

 [.24 /آل عمران]
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 مفاتيح التفكر والتدبر -4

  ا نرى ها امخلوقات أاه سبحانه , وأعطانا عصائر التي تدل عى اخالقعطانا أعصارا
من أرض وما  نرى ها الرب يفعل ي ملكه ما يشا  , فباأعصار نرى فعل امخلوق 

 ونبات وغرما.

إى اخالق ,  تخرق عالبصائر امخلوقا, ون وعالبصائر نرى فعل اخالق ي خلوقاته
        :خرق الصور إى امصور , ونخرق الدنيا إى اخخرة نو

 [.16٤/اأنعام]              
          وكلم زاد عقل اإنسان نظر عبصرته مستعيناا عبره: 

                                 
 [.٤5/احج]

 عح فيه , رض, فهي سوق قام ثم انفارية مؤقتهصفقه ج أن الدنيا واعلم أها اإنسان
        :ه الكافر فبا  عغضب اه والنار, وخر فيامؤمن رضوان اه واجنة

                                 
 [.3 – 1 /]العر

الناس هم الكفار ولو أهم عرفوا اخالق وعبدوه, وأجهل  م امؤمنون؛وأعقل الناس ه
      أهم عرفوا امخلوق وم يعرفوا اخالق:  كانوا علم ؛

                  

 [.18 -12 /الزمر]         

  عأحكامه الرعية , فصاح واه سبحانه َمل الكون عآياته الكونية , وَمل اإنسان
ة كلها عرك ى اه عنه , وفساد حياة البريحياة البرية عفعل ما أمر اه عه , واجتناب ما ه

                          :ما أمر اه عه , وفعل ما هى عنه
                                        

 . [1٢5-1٢3]طه/                                   
             وكل فساد ي الكون واحياة سببه فساد البر عالكفر وامعاي: 



85 

 

ا يعبد اه لذاته وجاله وماله وإحسانه , فإذا اعتا  . [٤1/الروم]                                   ه اه عالعافية واعلم أن امؤمن حقا
فهو قائم ععبودية الشكر والصر  ,إذا اعتاه عامصائب والرا  صروالرا  مد رعه , و

 .ي كل حال 
َْمر  امُ » :ملسو هيلع هللا ىلص اه: َقاَل َرُسوُل َقاَل   ُصَهْيٍب  َعنْ  , إ َن َأْمَرُه ُكَلُه َخْرٌ َعَجباا أ  ن  َذاَك  , َوَلْيَس ْؤم 

اُ  َصَرَ , فَ  ا َلُه , َوإ ْن َأَصاَعتُْه َرَ اُ  َشَكَر , َفَكاَن َخْرا ن  إ ْن َأَصاَعْتُه َرَ ََحٍد إ َا ل ْلُمْؤم  َكاَن أ 
ا َلهُ   .(1)مسلمأخرجه   «  َخْرا

, وتزيد أجورهم ,  جاهمة ترفع درريه اه عى عباده فهو نعمة ورموعلم أن كل ما ج
          أو امنع , أو البسط أو القبض: سيئاهم , سوا  كان عالعطا وتكفر

 . [61/التوعة]               
عاي , ولكن ف عالعباد ما منع إا ليعطي , وما قبض إا ليبسط , وما اعتى إا ليوواه رؤ

         , وا يرى الثانية: يرى اأوى, اإنسان ظلوم جهول 
 . [36/اأنعام]

وحياة اخلق كلهم جري عى أمر قد قدر , واحوادث واخطوب لن يصيبك منها إا ما 
قدره اه عليك , ولن ُيرف عنك منها إا ما رفه اه عنك , وما أصاعك من حسنة فمن 

                              وما أصاعك من سيئة فمن نفسك: اه ,
عااستقامة عى أوامر اه , فإذا دخلت اأمة كلها ي واعلم أن سعادة البرية كلها   . [24/النسا ]                حخ   

    :وسعدت ي الدنيا واخخرة ,وصلحت أحواها ,لفتم تآاإسا

            

 [.21 /التوعة]               

    وشقي ععضهم عبعض : , وتصادموا,ون ععض تنافرواوإذا دخل ععضهم د

                    

              

 [.٢12 /البقرة]    

                                                 
 .( 3661عرقم ) مسلم أخرجه( 1)

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3964
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3964
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أحواله , ومن أخذ ععضها دون ععض فإنه  ومن أخذ عجميع أحكام اإسام صلحت ميع
ومن فعل ذلك فلن , , ومن خر ورأنه لفق حياته من حق وعاطل  ؛سيشقى ويتعب 

          :يفلح ي الدنيا وا ي اخخرة 

                       

 . [86/البقرة]          

 عالرحى الدائرة التي ا تسكن , فهي تطحن  شبيهة ها اهخلق واعلم أن النفوس البرية
 إما حباا أو حجارة .

لعجن م جد إا الراب وأكثر الناس عسبب جهله أو كفره يطحن احجارة, فإذا جا  وقت ا
                                  والغبار :

                                       
 [.٢6 – 18 /السجدة]                                    

          فم أعظم خسارة هؤا , وما أشد حرهم: 

                                

                                  
 [.165 -163 ]الكهف/

  , وحب الرئاسة فيها .أواعلم أن كل خطيئة ي العام سببها حب الدنيا 

سببها حب اخلود ي الدنيا , وسبب لعن إعليس وطرده حب الرئاسة ي  ملسو هيلع هللا ىلصفخطيئة آدم 
حب الدنيا , فبسببها كفر فرعون وأعو جهل وعبد اه عن أي عن  من الدنيا التي هي ر

             :هم كفرسلول واليهود , وأروا عى 

                      

 [.66-6٤/النسا ]         
فالتعلق عحب الدنيا , وحب الرئاسة , ما أصل الفساد ي العام , وهم جر إعليس 

                            الناس إى جهنم :
 [.٤ /القصص]                             

وحب الدنيا, وحب الرئاسة, يشغان العبد عن مواه الذي خلقه ورزقه وهداه, ويوجبان 
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             له العقوعة ي الدنيا واخخرة: 

                       

 [.٤6-٤٤اأنعام/]      

 ا اإنسان هي اأوامر الرعية , وقد عرضها اه عى التي مله واعلم أن اأمانة
فأعن أن حملنها وأشفقن منها , خوفاا من عواقب ملها , , السموات واأرض واجبال 

اإنسان الذي هو  وملهاوخشية أن يتعرضن لعذاب اه وسخطه إذا قرن ي أدائها , 
 اأمور .وذريته , واإنسان ظلوم لنفسه , جهول ععواقب   ملسو هيلع هللا ىلصآدم 

 وهذا انقسم الناس إى قسمن : 
 مل اأمانة وأداها , وهم امؤمنون .من ح اأول :
 . امركون وامنافقون, وهم وخاها  مل اأمانةحمن  الثاي :

              :كم عن اه ذلك عقوله لدنيا واخخرة ولكل جزاؤه ي ا
                                      

                        
 . [23-2٢]اأحزاب /          

 واعلم أن اه  والقرعات الطاعاتأنواع مأ الدنيا عمحبوعاته هو من اإيمن و  ,
ها عالنعم التي ا تعد عمل الصاحة , واأخاق احسنة , ومأواأقوال احسنة , واأ

               وا حى:

 . [3٤/ إعراهيم]     
أذن وا , اجنات التي فيها ماا عن رأت أنواع تنا نحن من عااخخرة عمحبو سبحانه ومأ

          سمعت , وا خطر عى قلب عر: 

                  

 . [٢6/ ةالبقر]             
 ويرضاه ي الدنيا أكمل حبوعاتنا ي الدنيا واخخرة . اه فإذا أكملنا ما حبه

رعه من مراده من  للعبد حقق اه, عاإيمن واأعمل الصاحة  منهوإذا حقق العبد مراد رعه 
        اأمن واخافة ي اأرض ي الدنيا , واجنة والرضوان ي اخخرة :
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 .[66/النور]           
         اجنة والرضوان :أكرمه عوي اخخرة 

                  
 .[2٢/التوعة]      

ى, فيجب علينا أن نملؤه عحمده وكم مأ اه لنا الكون عنعمه التي ا تعد وا ح
               وشكره, واإكثار من ذكره وتكبره ومجيده: 

                  

 . [٤3-٤1/ اأحزاب]       
 سباب , وهذا وهذا مزاج اليهود مع اأسباب , ومزاج النصارى ترك اأ واعلم أن

ا .  كاما مذموم رعا

ى من واأموال من أجل الدين , وترك اأدنهذه اأمة فمزاجها التضحية عاأسباب  أما
الرب عى ما حبه النفس , وتقديم الوحي عى العقل ,  أجل اأعى , وتقديم ما حبه

وتقديم حاجة الدين عى حاجة النفس , وتقديم اهدى عى اهوى , وهذا كانت خر أمة 
أن أهلها م يقوموا ها , وأعقى ريعة هذه  ,الرائع قبلهاأخرجت للناس , ونسخ اه 

                    :, لكمل خريتهااأمة إى يوم القيامة 
                            

 .[116/عمران آل]     
اا وأقوااا وأفعااا وهذا أثنى اه عى هذه اأمة, وري عنها, أهم أكمل الناس إيمن

     حساناا: , تعلما وإوأخاقاا, وأحسنهم عبادة ودعوة

                

 .[166/التوعة]                   
  فهذا إكرام تشجيعي له  , ي الدنيا عكرامةواعلم أن اه سبحانه إذا أكرم امحسن

 مسيئن ليكونوا حسنن .ولبقية امحسنن , وترغيب لل
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نذار لبقية فهذا جزا  ردعي له لعله يتوب , وإ , ي الدنيا ععقوعة وإذا جازى اه امي 
 لعلهم يتوعون , وترغيب هم ليكونوا حسنن ., ئن يامس

             فهو ي اخخرة :, أما اأجر الكامل , والعذاب الكامل 
                              

 [.186/آل عمران]               
       وكل أحد سوف حاسب وجازى عم قدم وأخر: 

               

 .[8-5/الزلزلة]     
 ليس ععده سقوط , أنه يعيش ي طريق سالك إى  واعلم أن امسلم حياته ي صعود

    وسعادة عا شقا  , وأمن عا خوف: حياة عا موت , رضوان اه واجنة ع

 .[12/السجدة]                           
أما الكافر فحياته ي متعة يعقبها شقا  أعدي , فقد يتمتع ي الدنيا عاجاه وامنصب 

ا ي عذاب أليم , وعذاب شديد ,وامال والصحة , لكنه يشقى ععد اموت  وعذاب  أعدا
                      , وعذاب غليظ:عظيم , وعذاب مهن

                                   

 . [34-38]البقرة /
ومن لزم الراط امستقيم ي الدنيا نجا من العذاب األيم ي الدنيا واخخرة, ومن سار 

           عى الراط امعوج قذفه ي جهنم: 
                  

                
 . [٢٤-٢٢/ لقمن]     

 اته وا عنسبه وا أمواله, ا عذوصفاته  وأعمله واعلم أن قيمة اإنسان عند رعه عإيمنه ,
ا ذات هب, وعال ا مال , هب ذو النسب واحسب فأعو  عإيمنه, وا سيادة سيصى نارا

 دف نعليه أمامه ي اجنة:  ملسو هيلع هللا ىلص, كم سمع الرسول وتوحيده سيدخل اجنة قبل كل أحد
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 . [11٢/ التوعة]   

 فهؤا  أهل الصفات الذين اشرى اه أنفسهم وأمواهم عأن هم اجنة.

 واخخرة , ل, واهدى عى اهوىوحي عى العقأنه قدم ال واعلم أن امؤمن إنم فاز
والدنيا  ,أنه قدم العقل عى الوحي , واهوى عى اهدى والكافر إنم خرعى الدنيا, 
 .عى اخخرة 

حياة , وكيف  , كيف يعيش أحسنفالعقل عحاجة إى العلم اإهي , ليعرف كيف يسر 
                         يصل إى أعى مقام :

 .[ 42/النحل]                  
جناحان ا  والقلب عحاجة إى الذكر , ليوجه السر إى رعه العظيم , والعلم والذكر

 [.16٢/البقرة]                    يستغنى عنهم امؤمن :
لتي يسعد ها أو الشهوات ا أن اه ركب فيه ؛وكل إنسان حسن ويسئ , ويطيع ويعي 

                               يشقى :
 [.3 – ٢/اإنسان]                       

ى راط مستقيم موصل سارت عصاحبها إى رها ع , الشهوات نور اإيمن َب صاَح  فإنْ 
عوجة موصلة سارت عصاحبها إى سبل موإن جردت الشهوات عن اإيمن , إى اجنة , 

                              إى اجحيم :
 [.45 /اأعراف]                   

فالشهوات إما قوة حركة لكل خر إن اقرنت عاإيمن عاه , وإما قوة مدمرة لكل خر إن 
                         جردت من اإيمن عاه :

 .[ 64/مريم]      
 سلكه وصل إى رعه ورضوانه وجنته:  من ,حق راط مستقيم عن الرب واخلقواعلم أن ا

 .[ 61/آل عمران]            
   والباطل سبل متعددة معوجة ُتضل امخلوق عن خالقه , وتقذفه ي جهنم : 
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 .[163/اأنعام]      
          سبل رضاه, فسعد ي دنياه وأخراه: وفقه اتباع  ومن هداه اه

                  

                     
 .[153-151/اأنعام]
 : واعلم أن اموجودات ثاثة أقسام 

 اله .اأول : موجود ا عداية له وا هاية , وهو اه جل ج
 , وهو كل ما سوى اه من ماد ونبات وحيوان . عداية وهاية هموجود لالثاي : 
ل اأمانة , ينتقل من دار مَ حَ ـوهو اإنسان الذي تَ  , هاية وليس له, عداية  هموجود لالثالث : 

                اجنة أو النار : إى دار , حتى يستقر ي دار القرار حسب عمله ي

                             

                        

 .]8-5/البينة]                 
 إذا انتروا عى عدوهم فهم جند اه , وإذا اهزم امسلمون  واعلم أن امسلمن

              :وأهوائهم  , وشهواهم, فاعلم أهم جنود أنفسهم 
 .[123-121]الصافات /                      

ففي غزوة عدر طاعة كاملة , ونر كامل , وي أحد طاعة ناقصة , فرفعت النرة مخالفة 
 , ولو نرهم اه مع معصيتهم لقالوا خالفنا وانترنا .  ملسو هيلع هللا ىلصالرماة أمر رسول اه 

 وحرم امسلمون من النر. ,اإسامون, وي ُأحد انتراإسام وامسلمففي عدرانتر
, فالنر واحرب ا تقوم عن حقن, أن احق واحد, وإنم تقوم احرب عن عاطلن

  لأقوى منهم, أو تقوم عن حق وعاطل, فالنر أهل احق, أن اه احق معهم: 

 .[81/ اإرا ]                    
           من سنته أن ينر من آمن عه عى من كفر عه : واه

 .[٤2/ الروم]
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 ومكاناا, وسبباا ,أن اه جل جاله من رمته أخفى اموت زماناا واعلم أها العبد ,
ا, وحااا  مان, وي , وي كل زإنسان أن يرقب اموت ي كل حظة , أنه يريد من كلوعمرا

 .[28/النسا ]              : أي مكان , وي أي عمر
ا عى   ,الدوام وهذا أعظم إعان وإعام عاموت من ميع الوجوه , ليكون العبد خائفا

 عأحسن اه للقا  فيستعد , ميتاا رأى كلم منه اخوف ويتكرر , اه طاعة عى فيستقيم
                                        :مل اأع

 .[٢-1] املك /                            
 واموت انتقال من دار الفنا  إى دار اخلود يوم القيامة, ي نعيم دائم, أو عذاب دائم: 

                          

                     

                             

 .[168-166/ هود]       
 قد , وفعاله, خلق اإنسان وأعحكمة وحكمةي  , خلق كل واعلم أن اه حكيم عليم

إا ي  ات والسيئات , فا يقع ي ملكه الطاعات وامعاي , وخلق احسن اه خلق
                          عإذنه وأمره وعلمه : 

 .[53-5٢/ الزمر]                     
ا , فمن شا  فليؤمن , ومن شا  فليكفر اه خلقوقد  يطيع رعه مرة, , سبحانه اإنسان ختارا

                 ويعصيه مرة : 

 .[3-٢/ اإنسان]                  
, ويبغض الكفر وامعاي وينهى والطاعات, ويأمر هاب اإيمن وأخرنا سبحانه أنه ح

                                       : عنها 

                       

 .[8-2/ احجرات]       
, والتوعة من امعاي الطاعات ليزيدهم النعم ووطلب اه من العباد الشكر عى 
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                             ليغفر هم : والذنوب 
 [.16٢ /اأنعام]                   
امعاي التي تكر  جب وامنة عند ععض الناس , فخلق اهورعم أورثت الطاعات العُ 

       ث الذلة واانكسار عن يدي الرب: , وتورالعجب والكر
 [.45 /الصافات]

ا من الطاعات , فكم من  ا , وفتحت للعبد أعواعا فكم من معصية أورثت توعة نصوحا
    : واستغفر اه من ذنبك فتب إى رعك, ,  ي عاطن امكروهحبوب 

                              

 .[٢15/البقرة]           
    والفواحش, أن اه هى عنها وحرمها وكرهها: وامسلم يكره الكفر وامعاي

             

 .[46/النحل]      
  فقد أخذ مفتاح اإيمن الذي يدخله اجنة , جل جاله إذا آمن عاه واعلم أن اإنسان

حسن فيكون هو البادي , وكلم أ اه العبد عى مفتاح القرب من حصلوعمفتاح اإيمن 
 أحسن اه إليه .

,  مفإن ذكر العبد رعه ي نفسه ذكره اه ي نفسه , وإن ذكر اه ي مأ ذكره اه ي مأ خر منه
ا , وإذا أتاه يمي ا تقرب اه إليه ذراعا إليه هرولة, وإن  أتى اه وإن تقرب العبد إى اه شرا

      : ععهد اه وى اه ععهده لهى, وإذا أوسأل رعه أعطاه, وإن نر دينه نره اه
                                

 [.٤3 – ٤1/اأحزاب]                     
إى رعه اه إليه مفتاح التقرب  أعطاه, يناا, وعمحمد رسواا وعاإسام د, فمن آمن عاه رعاا

          :ع العبادات والطاعاتعأنواع اأذكار واأدعية, وأنوا
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ا   .[11-1/امؤمنون]                 ا  , أو مكاناا, واعلم أن اه إذا اصطفى زمانا اأو أخا, أو إنسانا , أو أعماا  , أو أقوااا  , قا
 فإنم يريد إشاعة ااصطفا  واخر والفضائل ي كل زمان ومكان وإنسان .

 ., وأشهر احج , ويوم اجمعة وأوقات الصلوات اخمس, فالزمان كرمضان 
 ., ومشاعر احج , واإنسان كامسلموامكان كامسجد احرام وغره من امساجد 

      :شيع العبودية ه ي كل زمان ومكان ي حياة كل إنسانورع اه ذلك لت
                                       
                               

عبد عن عبادة رعه , وضيق أعواها , لئا تشغل ال, واعلم أن اه عرمته خلق الدنيا   .[153-151]اأنعام /        
وسهل طرق الوصول إليها عأنواع الطاعات والعبادات , وجعل الدنيا قبل , وخلق اخخرة 

ا إليها :                اخخرة , لتكون مطية ها , ومعرا

                                       

                     

                                      

 واعلم أن اجهاد واحرب رورة يدفع اه عه الر عن اأمة .  .[ ٢1-٢6/احديد]                 

ا عقدرته عطوفان أو صاعقة أو ريح أو غرها  ا عيد واه سبحانه يدفع الر أحيانا , وأحيانا
        ر أهل احق عى أهل الباطل: فين خلقه ,

                  

 .[ ٤6/العنكبوت]           
ا عن حقن , أنه ا يوجد ي الكون إا حق واحد , واحق منصور  واحرب ا تقوم أعدا

 .[ ٤6/احج]            عى الباطل: 
رب عن حق وعاطل , أو عن عاطلن , وامعركة عن حق وعاطل ا تطول, وإنم تقوم اح

ا          أن الباطل زهوق:  ,أن احق يدفع الباطل فورا

 .[ 81/اإرا ]            
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عى أن أحدما ليس عأوى أن ينره اه ؛  وامعركة عن عاطل وعاطل هي التي تطول
أمة , وهيئ هذا الفساد عذلك الفساد , لرفع الفساد عن ا  أن يدكاخخر , ومن رمة اه

          الفرصة لظهور احق : 

             

 .[ ٢61/البقرة]           
  :يدمغهسارة , حتى يأي احق الذي , وخسارة ععد خ خيبةععد  وسيظل الباطل ي خيبة

 .[18/اأنبيا ]                       
 وأكرمه عأحسن دين , ووعده  اه سبحانه خلق اإنسان ي أحسن تقويماعلم أن و ,

                                 :عأحسن ثواب 
                                        

 [.8 – ٤/التن]      

, وهو العلم عاه وأسمئه وصفاته وأفعاله ي  أعطى اه اإنسان العقل ليعرف عه أعظم 
       ويعبده وحده ا ريك له: , ليوحد رعه ,  ودينه ووعده ووعيده

                     

                
 [.6٤/اأعراف]

, والسنة العلم امذكور ي القرآن, وهو سمع القرآن وي أحسن  وأعطاه السمع ليسمع عه
              ليعرف رعه , ويعبده عى عصرة : 

                    

 [.18-12/الزمر]    
حمده و, وحبه ليعرف رعه ويكره ,ه البرلينظر ي اخيات الكونية, واخيات القرآنيةوأعطا

              ويعبده: ويطيعه 

                         

              
 [.15٤/البقرة]
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, فيتكلم مع رعه فيذكره ويكره , وحمده ويشكره , ي  وأعطاه اللسان ليتكلم عأحسن 
م عه مع خلقه فيدعوهم إى اه , ويأمرهم ويدعوه ويسأله , ويتوب إليه ويستغفره , ويتكل

             م عن امنكر , ويعلمهم رع اه :اههعامعروف , وين
 [.28 /النحل]                         

        واعطاه الدين الذي يسعد عه ي الدنيا واخخرة: 

 [.3-1 /العر]               

  احاجات التي خدم اجسد نتعلمها ي أي مكان حتى من الكفار كأنواع واعلم أن
 التجارة والصناعة والزراعة والطب وغرها .

؟ كيف هتدي اإنسان ؟ كيف يستقيم ؟أما مقصد حياة اإنسان , وماذا يريد اه من اإنسان 
      :فقط إهي من القرآن والسنةوحي افهذا نتعلمه من المن يعبد؟ 

 .[6٢/إعراهيم]  
ومن رمة اه ععباده أن أرسل إليهم الرسل, وأنزل عليهم الكتب, ليخرجهم من 

            الظلمت إى النور, ومن الضال إى اهدى: 

 .[٢/اجمعة]                               
  له اخلق واأمر كله اه سبحانه واعلم أن. 

 ن :قسم وأوامر اه 

 من اه إى ميع اخلق , وهي ثاثة أقسام : أوامر ملكية كونية موجهة اأول :
       :أوامر اخلق واإجاد .. أوامر البقا  واإمساك .. أوامر التريف والتدعر 

                                           
 [.53 – 5٢ /الزمر]            

                         :وعيده سبحانه تدعر املك واملكوت 
                                          

 [ .٢5/آل عمران]
وهي الدين احق  الثاي : أوامر ملكية رعية موجهه من اه إى الثقلن اإنس واجن ,
    الذي أرسل اه عه رسله, وأنزل عه كتبه, وهي أعظم نعم اه عى عباده:
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 [ .163/آل عمران]
 وهذه اأوامر الرعية مسة أنواع هي:

امعارات .. وأوامرامعامات ..وأوامرالعبادات ..أوامرواإيمن .. وأوامر التوحيد 
               :اأخاق وأوامر

 .[3]امائدة/               
فسبحان املك احق الذي عيده ميع اأوامر الكونية, وميع اأوامر الرعية, وميع 

 .[1/املك]                              اأوامر اجزائية: 
 ا حبه اه لكل إنسان , وحقيقة العبودية أن أحب كل م واعلم أن العبودية ه رف

       مرضاته: , وأكره كل ما يبغضه اه وأتركه اعتغاوأفعله اعتغا مرضاته

 .[6/البينة]                 
 ا ما دام حيّاا .وعبادة اه ا تنفك عن العبد أعدا 

فهو ي نيته وفكره عبد , وهو ي أقواله وأفعاله عبد , وهو عن يدي اه عبد , وهو عن 
      بد , وهو داخل امسجد وخارجه عبد: يدي خلقه ع

                     

 .[18-12/الزمر]            
ا ه  التي يريدها اه وديةوالعب أن متثل أمر اه ي كل حال , وكثر من الناس يكون عبدا

ا هواه خارج الصاة , يقول ما يشا  , ويفعل ما يشا  , ويرى  داخل الصاة , ويكون عبدا
        :ما يشا , ويسمع ما يشا , ويأخذ ما يشا , ويأكل ويرب ما يشا 

                                 
 [.٢68/البقرة]

ا أن تكو ا ه داخل الصاةوالعبودية حقا       : , عى حد سوا , وخارج الصاةن عبدا
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 .[153-151]اأنعام /

  واعلم أن اه وخلق فيه خلوقات عظيمة , وآيات  ق اإنسان ي أحسن تقويم ,خل
 عجيبة , وجعله مركباا من ثاثة أشيا  :

ة .. وقلب غذاؤه اموعظة جسد غذاؤه الطعام والراب .. وعقل غذاؤه العلم وامعرف
 [.٢1 /الذاريات]             والذكر :

 الفجور .ووالبغض , ومكان التقوى  فالقلب حل التوحيد واإيمن , وآنية احب
 وخلق اه ي اإنسان ملكات وطاقات وجوارح , ليعرف رعه ها , ويعبده عموجبها .

 :ما النفس والروح  : خلوقان عظيمنفيها  جسد اإنسان علبة أو مركبة أو سيارةف
س ها فالنفس شهوانية أرضية , والروح عاقلة علوية , والروح ها حبوعات , والنف

  إى اجنة أو النار:  حبوعات , واجسد مطية للغالب منهم , وهو مركبها

                              

 [.62-65/احج]          
 وامناكح . نكاسواملبوسات , وامراكب وام,  امطعوماتحبوعات النفس: و

 .ن امعامات وامعارات واأخاقوأحسعبادات , وال, اإيمنيات :ات الروحوحبوع
 .هم كبرْ ـبوعات الروح مس , واجسد مَ فمحبوعات النفس مس , وح

 وقد اعتى اه كل إنسان هذه وهذه , لينظر من يقدم أوامر رعه عى شهوات نفسه :
                                         

 [.3 – ٢ /العنكبوت]               
من أنواع الطاعات والعبادات القولية والفعلية , , وقد مأ اه الدنيا عمحبوعاته هو 

     عى فعلها اأجور العظيمة: والظاهرة واخفية , ورتب 

                 

 [.2٢/التوعة]           
عمحبوعات العبد إن آمن وأطاع اه ورسوله , وهيأ له ي اجنة من ومأ سبحانه اخخرة 
        وا أذن سمعت , وا خطر عى قلب عر :, النعيم ماا عن رأت 
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 [ .٢6/البقرة]

 رععة أنواع :خلق امخلوقات عى أ لم أن اخاق العليمواع 

 وهم امائكة ., اأول : خلوقات ها عقول عا شهوات 
 نات .اوهم احيو, : خلوقات ها شهوات عا عقول  الثاي

 اإنس واجن . وهم, شهوات وخلوقات ها عقول الثالث : 
 عام اجمد والنبات . وهم, شهوات  ها وا عقول اخلوقات الراعع : 

        : , ويعبد رعهوالكل يسبح عحمد رعه , ويشهد عواحدانيته , ويسكن ي ملكه
                                

                                             
 .[18/احج]       ڱ

     ر عى شهواته صار فوق امائكة: فمن سم ععقله من الب

                         
 [.2٤/نفالاأ]

        شهواته عى عقله صار دون احيوان: ومن غلبت 

                              

 [.124/اأعراف]        
ا أن ي أخذ اإنسان من الشهوات عقدر احاجة , ويؤمن عاه , ويعمل وامطلوب رعا

              عقدر الطاقة : تاالصاح

 [.12٢ /البقرة]        

  عاليوم اخخر من أعظم أركان اإيمن ععد اإيمن عاه , فمن آمن عاليوم واعلم أن اإيمن
 كرم أو هان فيه.جازى فيه , ويُ ـ, وسوف يُ يهسأل فاستعد له, وعلم أنه سوف يُ  اخخر

واخخرة دار , فالدنيا دار تكليف, واخخرة دار تريف, والدنيا دار اإيمن واأعمل
ع اأعمل , والدنيا دار تكميل ما حب الرب من اإيمن وأنواالشهوات أو العقوعات
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  نواع النعيم ي اجنة :, وأكميل حبوعات العبد من رؤية الربت, واخخرة دارالصاحة
                                         

                        

                                  

                             

 .[٢1-٢6/احديد]
 أن ااعتا ات وامصائب هدايا لك من رعك الكريم , حمل تفاصيل د واعلم أها العب

وتكفر سيئاتك , وترفع درجاتك , وتري ذاتك , وجعل الصاعر  أنواع صرك إى رعك ,
ا عمحبة                     :اه ي معية اه , فائزا

 [.16/الزمر]                    

ع النعم التي ساقها اه إليك هدايا لك من رعك الكريم, حمل تفاصيل أنواع شكرك وأنوا
رك عرعك الكريم , وجعلك تزيد ي طاعته , وتستحي من معصيته , إى رعك , وتذكَ 
             ومده , وشكره , لتفوز عمحبته : , وتكثر من ذكره

 [.2/إعراهيم]                
            ره: كَ ره وَش كَ ذَ ن عرف رعه هذا وهذا وم

 [.16٢/البقرة]
ومن علم حكمة النعم وامصائب, وعمل عموجب هذا العلم, فقد دخل جنة امعرفة ي 

 [.٤5/الرمن]         اخخرة:  ي الدنيا, ثم دخل جنة الفردوس

 هاه إا عم يره ينفعه , وا يند إا عم مر العبألم أن اه عز وجل حكيم عليم ا يواع, 
ت افكل الطاع إا أغنى عنه ,ي  إا أعان عليه , وما هى عن ي  وما أمر اه ع

        امهلكة:  كاأغذية النافعة , وكل امعاي كالسموم

           

 [.46/النحل]    

  : وهو يسكن ي ملكه , ويأكل من رزقه  ,ه رعه عنعمومن جهل اإنسان أنه يعي
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 [.8-5 /اانفطار]

 , رار عى الذنب ذنب آخر أعظم من اأول عكثروخطر الذنب عى العبد عظيم , واإ
نب عن , وإخفا  الذل الذنب عن الناس ذنب راعع أكر, وفعوالفرح عالذنب ذنب ثالث أكر

 وظلمه عرعهذنب خامس أكر , فليستغفر العبد من جهله  الناس وجاهرة اه عه ي خلواته
 [.2٤ /امائدة]                     :لنفسه

, وجره الشيطان ت من امعاي فقد مات قلبه, وني رعهاالدركومن وصل إى هذه 
                  :هذه امعاي إى جهنم

 . [5]فاطر/        
 ومن سنة اه ي خلقه السلب ي  القادر عى كل  اه سبحانه هو املكاعلم أن و ,

 أوليائه من يعطيها إياه . ها من هيأا يسلب اأعدا  نعمة إا وقد  والعطا  , فاه 

          : ملسو هيلع هللا ىلصملك فرعون , وأعطاه موسى  اه فسلب

                             

                    

 [ .5-٤/القصص]                 
                            : ملسو هيلع هللا ىلصسلطة قريش , وأعطاها محمد لب وس

                                   
 .[ 3 - 1 /الفتح]

          ري اه عنهم : ملك فارس والروم , وسلمه للصحاعة وسلب

                

                            

 .[66 /النور]          
  واعلم أها اإنسان أن من أعظم امستحيل أن تطيع اه وخر , كم أنه من أعظم

                       :اه وترعحيل أن تعي امستح
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 [.3 –1/العر]                  

 فامؤمن صحت رؤيته , ثم صح عمله , ثم سعد ي الدنيا واخخرة.
       , ثم شقي ي الدنيا وااخرة: عمله, ثم فسد تهوالكافر فسدت رؤي

                    
 [.34-38]البقرة/

 كات كثرة .عملَ  واعلم أن اه سبحانه خص اإنسان 

 كات كثرة :ففي دماغ اإنسان ملَ 
.. الذكا كة ملَ احفظ .. كة ملَ كر .. التفكة ملَ .. التخيلكة ملَ التصور .. كة ملَ .. كة العقلملَ 
 التخيل .كة ملَ التذكر .. كة ملَ 

 وي قلب اإنسان ملكات كثرة :
الرمة كة ملَ العفو واانتقام .. كة ملَ اللن والشدة .. كة ملَ احب والبغض .. كة ملَ 

 معصية .الطاعة واكة ملَ  اإيمن والكفر ..كة ملَ والقسوة .. 
 وي عدن اإنسان طاقات كثرة :

 اقة احسية .. الطاقة الذوقيةالطاقة البدنية .. الطاقة السمعية .. الطاقة البرية .. الط
 [.٢1/الذاريات]        :اقة اجنسية..الطاقة التناسليةالط..

يرضاه , فامؤمن استعمل هذه املكات والطاقات ي معرفة رعه , وفعل ما حبه اه و
                       فسعد ي الدنيا واخخرة :

                           
                                 

 .[31 – 36 /فصلت]
 أنواعيبغضه اه ويكرهه من  ما , وفعلوفق هواه استعمل هذه املكات والطاقاتوالكافر 
        :ي الدنيا واخخرة الشهوات وامحرمات فشقيو الرك

                                      
 .[124 /اأعراف]                

  من سم  واعلم أن اإنسان سيد , وكل ما سوى اه خادم له , وعمر اخادم ي الدنيا
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ي دار , أطول من عمر اإنسان , أن عمر اإنسان احقيقي ي اخخرة وأرض وما فيهم 
                            اخلود , ي اجنة أو النار :

 [.5٤ /العنكبوت]            

ليعلم الناس احي الذي يموت من احي الذي ا  ,واإنسان وكل حي يموت ي الدنيا
               يموت وهو رب العامن: 

 [.٢2-٢5 /الرمن]

 نسان عاإيمن واعلم أن اأشجار زينتها عاأوراق واأزهار والثمر , وكذلك زينة اإ
كانت حطباا للنار ي الدنيا ,  , اأوراق والثمرولباس التقوى , وإذا تعرت اأشجار من 

   :م ي اخخرة نكان حطباا لنار جه, وكذلك إذا تعرى اإنسان من الدين ي الدنيا 

                  

 [. ٢5 /اأعراف]     

                               وقال اه سبحانه: 
                    

                        
 [.٢6-18 السجدة/]

سار عى الراط امستقيم ي , وإذا سار اإنسان عى الراط امستقيم ي الدنيا 
نار جهنم ي  عوج ي الدنيا هوى عه يالراط اماخخرة إى اجنة , ومن سار عى 

               اخخرة :

 [.163 /اأنعام]         

 أرعع  اتوجاهليي مجية  ملسو هيلع هللا ىلص واعلم أن البرية كانت تعيش قبل ععثة النبي: 
 حكم اجاهلية .. مية اجاهلية .. ظن اجاهلية .. ترج اجاهلية .

أكرمهم اه أخرج اه البرية من ظلمت اجاهلية إى نور اإسام , و ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ععثةوععد 
 عسبع كرامات :

, عالتوحيد ععد الرك , وعاإيمن ععد الكفر , وعالعلم ععد اجهل , وعالوحدة ععد الفرقة 
القرون  , وعالعدل واإحسان ععد الظلم والطغيان , وجعلهم خروعامحبة ععد العداوة
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وا ر القرون , ومقتى هذا التكريم العظيم من رب العامن أن يوحدوه , ععد أن كان
               ويذكروه , ويعبدوه : 

                     

                     

 [.163 – 16٢ /آل عمران]       
 إى قيام الساعة , فاعد من دعوة اخلق ليخرجوا من وهذه اجاهلية موجودة ي العام

             ظلمت اجاهلية إى نور اإسام :

               

 .[116 /آل عمران]       
 : واعلم أن الدين كله يقوم عى أصلن 

 عبادة احق سبحانه .. واإحسان إى اخلق .
 درجات : رععأ والناس ي ذلك

, وهؤا  أكملهم , وأفضلهمي حاسنة اخلق ,  , قويفبعض الناس قوي ي عبادة احق
          وي مقدمة هؤا  اأنبيا  والرسل والصديقون :

             

                  

 [.35 /النسا ]   
 دونه . ي حاسنة اخلق , وهذا , ضعيف ععض الناس قوي ي عبادة احقو

 ي حاسنة اخلق , وهذا دونه . قويي عبادة احق ,  ضعيفوععض الناس 

 أردأ اأقسام :ي حاسنة اخلق , وهذا  ضعيفوععض الناس ضعيف ي عبادة احق , 
 [.13٢ /أنعام]ا                      

  ت تنال رضا اه, وترقى إى أعى الدرجات: فكن من الساعقن إى اخرا

                 

 [.166 /التوعة]                     

 , وأعواب اجنة مفتوحة  واعلم أن أعواب الدنيا مفتوحة لكل من عنده املك وامال
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من جا  عالكفر  وحة لكلاإيمن واأعمل الصاحة , وأعواب النار مفتع لكل من جا 
              واأعمل السيئة: 

                  

                   

               

                

 [.2٤ – 21 /الزمر]                      

ا , واج طاعتك من ا تستغني فاجعل ا , أ عل شكرك من ا تنقطع نعمه عنكعنه أعدا عدا
اواجعل  اق, واجعل حبك من إحسانه ا يفارخضوعك من ا خرج عن ملكه أعدا , ك أعدا

                      :واجعل عبادتك من أنت ي رمته أعداا 
                                  

 [.163 – 16٢ /اأنعام]        

  واعلم أن اه  ليعرف عه ي اإنسان حكمة ومصلحة , فخلق العقل ي  خلق كل
يه ويره , ويعقل فكره أن يفكر ليعقل اإنسان عم يشقرعه ويكره وحمده ويعبده, و

   : خالف رع اه فيم ا حبه اه وا يرضاه , ويعقل اجوارح أن تفعل ما 

 [.٢/يوسف]              

عقل الناس من عرف رعه عأسمئه وصفاته , وعرفه عآياته وخلوقاته , وعرف أرار اه وأ
ي خلقه , وعرف أرار اه ي أحكامه , وعرف أخبار رعه وأحكامه , وعمل عموجب 

                             :ذلك 
 [.14 /حمد]      

                  :  ويتقيه فهذا هو العام الرعاي الذي خشى اه
 [.٢8 /فاطر]         

           فهذا العام الرعاي دائما عن يدي رعه عاعداا: 

                             
 [.4 /الزمر]



162 

 

          خلق اه داعياا ومعلما وحسناا: دي وعن ي

                                 

                                          

 [.36-33 /فصلت]   

 محسننواكاأطبا  وامخرعن وامكتشفن  من الكفار واعلم أن كل من نفع البرية ,
ا مقامهم عَ فَ ,  عاهم , فأعطتهم البرية أجرهموم يكن اه ي, فهؤا  عملوا لإنسانية 

, وليس هؤا  حظ جزون ي الدنيا عالعافية وكثرة امال والولد ونحوها من النعمـ, ويُ عينهم
  : وعق أعاه  ,الناسي اخخرة إن م يؤمنوا عاه الذي خلقهم , فهم كمن أحسن إى 

                      

 [.34 /النور]         

               فكل عمل ولو كان حسناا م يبن عى اإيمن عاه فا ثواب له يوم القيامة: 

                                    

 [.٢6 /الشورى]   

 ي  , العليم عكل ي  , امالك لكل ي  ده هو اخالق لكل أن اه وح واعلم ,
 ي موضعه .ي  احكيم الذي يضع ال

 علم حيث جعل رسالته .عالنبوة من شا  من عباده ؛ أنه أخص 
 وقسم اأرزاق عن عباده , وم يفوض إليهم معاشهم ي الدنيا .

ا , وهذا ض ا , وهذا قويا ا , وهذا عاماا , وهذا جاهاا , وهذا فجعل هذا غنياا , وهذا فقرا عيفا
ا , وهذا خادما  ا , وهذا خدوما ا , وهذا وضيعا اوجيها ودعا كل , ا , وهذا حاكما , وهذا حكوما

ا واحد إى اإيمن والتقوى ومعاي اأمور  ليبتي كل واحد عاخخر , وليتخذ ععضهم ععضا
                     :ُسخرّيا

                 

 [.3٢ – 31 /الزخرف]         
ا عى العمل , وهذا ضعيف عنيفهذا فقر مع كونه  لكنه ا يستطيع العمل , ليؤجر  قادرا

الضعيف الغني الفقر القوي , لينتفع القوي عدراهم الضعيف , وينتفع الضعيف ععمل 
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          هم: معيشة لكل منالقوي , لتنتظم ا

 [.156 /اأنعام]                        

 اعلم أن الناس فريقان:و 

 جنود الرمن .. وجنود الشيطان .
جالس اإيمن واأعمل الصاحة , وحر معهم امائكة ,  فجند الرمن جالسهم

                  وصفات جند الرمن أرعع كم قال سبحانه :
 [.3 – 1 /العر]                      

, نطا, وحر معهم الشيهوات وامعايجالس الغفلة والش وجند الشيطان جالسهم
, وأوقاهم , ن الذين يتحكمون ي أفكارهمطاع أهل الغفلة وامعاي أرى للشيومي

        فأوقعوهم ي اخران : ,همأهم سلموا أنفسهم  ؛وأمواهم, وأعمهم
                      

                      
 [.34 – 35 /الزخرف]         

               فهو من جند الشيطان : , ومن م يكن من جند الرمن
 [.38 /النسا ]     

 فأوحش ما يكون امر  ي ثاثة مواطن :واطن الوحشة ثاثة علم أن أعظم موا , 

ا ما كان فيه من اأمن  ,يوم يولد  .والطمأنينة فرى نفسه خارجا
ا م يكن عاينهم . ويوم يموت,  فرى قوما
 عظيم خيف . فرى نفسه ي حر ويوم ُيبعث,

                    ما ذكره اه عنه: ملسو هيلع هللا ىلصوهذا قال عيسى 
 [.33 /مريم]     

له , فرى يوم القيامة أعمله السيئة , ويأخذ كتاعه عشم, وأعظم وحشة الكافر حن يبعث 
                    ويرى جهنم التي فيها قراره , ويندم حن ا ينفع الندم :

                                         
 [.٢4 – ٢2 /الفرقان]                  
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 أها العبد من امعاي , وا تأمن أن تطرد من رمة اه عسببها . واحذر 

           ب ترك سجدة واحدة أمره اه ها :فقد لعن اه إعليس عسب
 [.3٤ /البقرة]                      

           :ا وقد هاه اه عنها من اجنة علقمة تناوه ملسو هيلع هللا ىلصوأخرج آدم 
                                
                                    

 [.35 – 36 /البقرة]            
                    :فالعقوعة اأوى عرك أمر , والثانية عفعل هي 

 [.53 /النور]                 

 اعلم أن اه حكيم عليم ي خلقه وأمره وفعله , وكل ما جريه عى اخلق من النعم و
والعدل واإحسان , فأفاض عليهم النعم  , وامصائب ي منتهى احكمة والرمة

 ليذكروه ويشكروه , واعتاهم عامصائب ليذكروه ويستغفروه .

 اه ها الناس مسة أنواع :وامصائب التي يبتي 
 مصائب الكشف..ومصائب الدفع..ومصائب الرفع..ومصائب الردع..ومصائب القصم .

فلكشف ما عندهم من كمل اأخاق , فيبتليهم , فاأنبيا  إذا ساق اه إليهم امصائب 
 ليظهر كمل صدقهم , ويبتليهم عالسفها  ليظهر كمل حلمهم وهكذا , وذلك, عامصائب 

 [.٤ /القلم]              وإيمن غرهم:  , ليزيد إيمهم
    فلدفعهم إى عاعه , أو لرفعهم إى جناعه :, وامؤمنون إذا ساق اه إليهم امصائب 

                               
 .[61التوعة/]

               وقال سبحانه :
                        

 .[162-166/البقرة]         
كان فيهم عقية خر  فهي إما ردع إذا, إذا ساق اه إليهم امصائب  وامركونوالكفار 

                             لعلهم يتوعون: 
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 .[48/يونس]            
       أنه ليس فيهم عقية خر : اه م إذا علموإما قصم حياه 

                  

 [.٤6العنكبوت/]             
, ومصائب الدفع والرفع للمؤمنن , ومصائب الردع والقصم نبيا مصائب الكشف لأف

 . وامركنللكفار 
             دية واجتمعية: كل مصيبة منفعة فر كل مصيبة حكمة , ويل

 [.11 /التغاعن]               
ال الرا  والرا  , وا وحكمة النعم وامصائب أن تتوجه القلوب إى اه وحده ح

 [.158 /اأعراف]           تلتفت أحد سواه :



 

 
 
 
 
 توحيد اه بأسائه وصفاته 

 ويشتمل عى ما يي :     
 ىاه احسن بأساءحكم العلم  -1
 ىاه وصفاته كلها حسن أساء -2
 اه احسنى تفاضل أساء -3

 ىاه احسن أساءعدد  -4
 اسم اه اأعظم -5

  ىاه احسن أساءإثبات  -6
 ىاه احسن أساءإثبات اأصل ي  -7
  ىاحسن اه أساءإثبات قواعد  -8
 أساء اه احسنى الثابتة ي القرآن والسنة: وتشمل: -9

 أساء اه امطلقة الواردة ي القرآن والسنة -1

 أساء اه امقيدة الواردة ي القرآن والسنة -2

 اه احسنى أساءأقسام  -11

 الثالثالبــاب 
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 توحيد اه بأسائه وصفاته
 حكم العلم بأساء اه احسنى -1

العلم عأسم  اه وصفاته وأفعاله أرف العلوم عى اإطاق, وأعظم أعواب التوحيد, 
أن رف العلم عرف  ؛وأوجبها  وأحسنها وأعظمها وأفضلها وأزكى العلوم وأعاها

 [.48/امائدة]              :   امعلوم وهو اه 
وهو عمد  ..وخر ما سعى ي حصيله اأكياس ..أرف ما ُرفت فيه اأنفاس وهذا العلم

وهو الراط امستقيم لكل  ..نيل حاعه ورضاهمعرفته ووالباب اأعظم  ..السر إى اه 
                     :من أحبه اه واجتباه

  . [14حمد/]      
وهو من الدين عمنزلة الرأس من  أساس عنيان الدينوأفعاله واإيمن عاه وأسمئه وصفاته 

,  واأقوال واأعمل عنيان الدين,  مل البنيان ومتى كان اأساس راسخاا ,  اجسد
 .وسقفُه اأخاق احسنة

 اس قوياا , ومتى كان اأسوتوحيده ها  وأساس كل ذلك اإيمن عاه وأسمئه وصفاته
 .  من البنيان سهل تداركهمل البنيان, وإذا هدم ي
 كله.   من اأساس سقط البنيانم حمل البنيان,وإذا هدم ي وإن كان اأساس غروثيق

                                        :  إحكام اأساس يكون علو البنيان وعى قدر

                                           
 [ .55-56/الزمر]

 عليه العبد عنيانه مركب من أمرين: يبنوأوثق أساس يَ 
 .وجريد اانقياد ه ورسوله ..عأسمئه احسنى وصفاته العىوتوحيده معرفة اه 

 فهو الغاية, والعمل عه , وترسيخ له, ودعوة إى إتقانه ,والقرآن كله عيان هذا اأساس 
          التي خلق اه اخلق من أجلها كم قال سبحانه: 

                       
  .[68–65الذاريات/] 

وعلو , لعظم شأنه  ونعمل عمقتضاه ؛ عه نعتنيأن نتعلم هذا العلم الريف و  وقد أمرنا اه 
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                    وكثرة عركاته وخراته فقال: , مقامه 
 .[ ٢31] البقرة /                                 

وقد ذكر اه سبحانه ي القرآن كثراا من أسمئه وصفاته وأفعاله , وأظهرها ي آياته 
 , ويدعوه ها . عموجبهاوخلوقاته ؛ ل ُيعِرف عباده ها , ليعبدوه 

له أحب ي  إى اه , وهي أفضل ي  ي القرآن وأعظمه وأسم  اه وصفاته وأفعا
        :  العظيم وأحسنه ؛ أها صفات اخالق

  .[  186/ اأعراف]                  
أنه أساس التوحيد, وأعظم أركان اإيمن, وأعظم  ؛ فيجب علينا تعلم هذا العلم الريف

 , وصفاته احسنة اجميلة . ى عيوت اإسام الرفيعة, ومنازله العاليةأصول الدين, وعليه ُتبن
وعبادته وحده ا ريك وأفعاله , إا عمعرفة رهم عأسمئه وصفاته  ولن تستقيم حال البرية أعداا 

       له, والعمل عدينه ورعه الذي عه سعادهم وفاحهم ي الدنيا واخخرة :
                    

 .[  5٤ – 5٢/يونس]                 
, وثبتنا عى الراط امستقيم  , ومن حزعك امفلحن اللهم اجعلنا من أوليائك امتقن

  حتى نلقاك يا أرحم الرامن.
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 كلها حسنى أساء اه وصفاته -2
, فا أحسن  ي احسن واجمل كمله ومنتهاه , وهي عالغة أسم  اه وصفاته كلها حسنى

 . [8]طـــه/                  منها عوجه من الوجوه :
وأفعاله أحسن وأقواله أحسن اأقوال , ,  , وصفاته أحسن الصفات أحسن اأسم   فأسم  اه 

تبه ــ, وك ائعه أحسن الرائع, ور , وأحكامه أحسن اأحكام , وخلوقاته أحسن امخلوقات اأفعال
 , وثواعه أحسن الثواب. أحسن الكتب, ورسله أحسن الرسل, وأوامره أحسن اأوامر

 . أها تدل عى صفات الكمل واجال واجمل ه  ؛وأسم  اه كلها حسنى
, وأسم  رمة ولطف وإحسان:  , وأسم  مجيد وتعظيم وإجال فهي أسم  مدح ومد وثنا 

 . [  116 / اإرا ]                       
ا ُيسمى إا عأحسن اأسم , وا  اله وماله وعظمته وكريائه وإحسانه وإنعامهج اه و

 : مد إا عأحسن امحامد, وا ُيعبد إا عأحسن العباداتحْ ـيوصف إا عأحسن الصفات, وا يُ 
                                

  .[  163 – 16٢] اأنعام/              
   احسنى أساء اهدالة : 

كلها مرادفة ي الدالة عى الذات, متباينة ي الدالة عى الصفات,  أسم  اه 
 اخالقكالعظيم والكبر والعزيز و لدالة كل اسم منها عى معنى خاص مستفاد منه

 .والرزاق والكريم وغرها من اأسم  احسنى
 اخلقكتدل عى ذات اه, وتدل عى صفات متعددة للرب  فكل أسم  اه احسنى

          : والرزق والكرم وهكذا والتصوير, والعلم والقدرة,

 . [  116 / اإرا ]      
 .فأسم  اه احسنى أعام وأوصاف

صفات اجال من  , وأوصاف عاعتبار ما دلت عليه من امعاي عاعتبار دالتها عى الذات فهي أعام
 واجمل .

كلها أسم   , العزيز العليم وغرها من اأسم  احسنىوالسميع البصر, وفاحي القيوم, 
 . مسمى واحد هو اه 



116 

 

 لكن للحي معنى خاص , وللقيوم معنى خاص , وللسميع معنى خاص.
,  العلم عى صفةصفة احياة, والسميع يدل عى صفة السمع, والعليم يدل عى احي يدل ف

 وهكذا. والرزاق يدل عى صفة الرزق
فهي كذلك متفاضلة ي امعاي, وفيها اسم اه , وأسم  اه احسنى كم أها متعددة 

, أسمئه احسنى  د اخلق عجميعليتعبَ  ي أسمئه احسنى اأعظم الذي أخفاه اه 
                      ويدعونه ها: 

  .[  186/ اأعراف]    
عَ  : قال  عن عريدة و الَلُهَم إ ِي َأْسَأُلَك ع َأِي َأْشَهُد : َيُقوُل  َيْدُعو َوُهوَ  َرُجاا  ملسو هيلع هللا ىلص النَب ُي  َسم 

ي لَ  َت اْأََحُد الَصَمدُ َا إ َلَه إ َا َأنْ  اُه َأَنَك َأْنَت  , َأَحٌد  اا َيُكْن َلُه ُكُفو مْ ـْم ُيوَلْد َولَ ـَيل ْد َولَ  مْ ـاَلذ 
ي َنْفي »:  ملسو هيلع هللا ىلص اهَرُسْول  َقاَل ف ه  َلَقْد َسَأَل َواَلذ  ه  اْأَْعَظم   اهَ  ع َيد  َي ع ه  , ع اْسم  ي إ َذا ُدع  اَلذ 

 .(1)واعن ماجه  أخرجه الرمذي  « ُسئ َل ع ه  َأْعَطى َوإ َذا, َأَجاَب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.3862( , وهذا لفظه , وأخرجه اعن ماجه عرقم )3٤26أخرجه الرمذي عرقم ) صحيح/( 1)
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 تفاضل أساء اه احسنى  -3
ي احسن ,   احسن والكمل منتهاه , متفاوتةكلها حسنى , وهي عالغة ي أسم  اه 

 والكمل , واجال , واجمل .
اأعظم فمنها كامل وأكمل , وحسن وأحسن , وعظيم وأعظم , منها ما يدل عى اسم اه 

 مثل اه , الرب , احي القيوم .
ومنها أسم  تدل عى عدة صفات جامعة كاحي وامجيد , والعظيم والواسع , والصمد 

 .وأمثاهاوالغني 
 ومنها ما يدل عى صفة واحدة كالعليم والغفور ونحوما .

يم اأعى , والكروومنها ما جا  عصيغة التفضيل التي تدل عى امفاضلة كالعي 
 واأكرم , واخالق واخاق , والرمن والرحيم ونحو ذلك .

وأرف اللذات لذة العلم وامعرفة , وأرف العلوم العلم اإهي , وهو العلم عاه 
                 وأسمئه وصفاته وأفعاله ودينه , لرف معلومه , وشدة احاجة إليه :

 [. 14 /حمد]                             
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 احسنى اء اهــعدد أسم -4
أسم  اه احسنى وصفاته العى كثرة ليس ها حر, وا حد ععدد معن, وا حيط ععلمها إا 

 .وتقدست أسمؤه الرب الذي تسمى ها واتصف ها 
 ., وتوحيده ها ها   اه ودعا, التعبد هاعمعرفتها ووأسم  اه كلها حسنى, وهذا أمرنا اه 

 : ثاثة أقساممن حيث العلم ها   وأساء اه 
 .من خلقه لع عليه أحداا منها ما استأثر اه ععلمه, فلم ُيطْ 
 .ي كتاعه هوم ينزل, ومنها ما عّلمه اه ععض خلقه 

 ي سنته .  ملسو هيلع هللا ىلصومنها ما عّينه اه ي كتاعه, أو سمه عه رسوله 
 ,وعمل عمقتضاها وحفظها اأسم  احسنى تسعة وتسعون اسم, من أحصاها من  وه 

 ودعا اه ها أدخله اجنة.
اسم من أسم  اه امطلقة,  وقد أحصينا عفضل اه منها ي هذا امجموع امبارك مائة

ذكرناها مقرونة عاأدلة الرعية من القرآن  ,وأكثر من ستن اسما من اأسم  امقيدة
 السنة.و

, اه ها   وفهمها, والتصديق ها, ودعا, أن يرزقنا وإياكم معرفتها, وحفظها   نسأل اه 
 . وحسن التعبد ه ها

             قال اه تعاى:  -1

  .[  186/ اأعراف]             
اَئةا إ َا , َعةا َوت ْسع َن اْسما ت ْس  هإ َن  » قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اه   وعن أي هريرة  -٢ داا  م   , َواح 

 .(1)متفق عليه « ةَ َمْن َأْحَصاَها َدَخَل اجن
نْ  »قال:   ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  -ي حديث الشفاعة- وعن أي هريرة  -3 هـمَ  ُثَم َيْفتَُح اه َعَيَ م  د   َحام 
 .(٢) متفق عليه « َأَحٍد َقْبيَيْفَتْحُه َعَى  مْ ـلَ  اا ْسن  الَثنَا   َعَلْيه  َشْيئَوُح  
ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي  ملسو هيلع هللا ىلصقالت : فقدت رسول اه وعن عائشة ري اه عنها  -٤

ــــول:, قدميه وهو ي امسجد عى عطن  ــ ــ ْن  » وما منصوعتان , وهو يقـ َضاَك م  الَلُهَم َأُعوُذ ع ر 
                                                 

 ( .٢522( , ومسلم عرقم )234٢اري عرقم ), أخرجه البخ متفق عليه( 1)

 ( .٢522( واللفظ له , ومسلم عرقم )٢235, أخرجه البخاري عرقم ) متفق عليه( ٢)
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نْ  َوع ُمَعاَفات َك , َسَخط َك  نَْك َا أُْحي  ثَوأَ ,  وَعت َك ُعقُ  م  نَيَْت َعَى َكَم أَث أَنَْت , نَا ا َعلَيَْك ُعوُذ ع َك م 
َك   .(1)أخرجه مسلم « نَْفس 

الَلُهَم  :َقاَل َعبٌْد َقُط إ َذا َأَصاَعُه َهم  َوَحَزنٌ  َما »:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اه   وعن اعن مسعود  -6
يَتَعبُْدَك َواْعُن َعبْ  إ ِي  َك َواْعُن َأَمت َك َناص  َك د  ُلَك َأْسأ,  َقَضاُؤَك يَ َعْدٌل ,   ُحْكُمَك يَ  َماضٍ , ي ع يَد 

َك  َعَلْمتَُه َأَحداا  َأوْ , َزْلتَُه ي  ك تَاع َك َأْو أَن, َسَميَْت ع ه  َنْفَسَك , َلَك  ع ُكِل اْسٍم ُهوَ  ْن َخْلق  َأْو , م 
ْلم  اْستَْأثْرَت ع ه  ي نَْدَك   ع  ي  َوُنورَ , أَْن َجَْعَل اْلُقْرآَن َرع يَع َقْلب ي , اْلَغيْب  ع  َا َ , َصْدر  ,  ُحْزي َوج 
ُه , َوأَ  , إ َا َأْذَهَب اهُ  َوَذَهاَب َمِي  . « اا ـَدَلُه َمَكاَن ُحْزن ه  َفَرحـْعَعَز َوَجَل َمَ

َعُهَن َأْن  »َأْن َنتََعَلَم َهُؤَا   اْلَكل َمت  ؟ َقاَل :  , َينْبَغ ي َلنَا َيا َرُسوَل اه: َقاُلوا  َأَجْل , َينْبَغ ي م َْن َسم 
 .(٢) أخرجه أمد « َيتََعَلَمُهنَ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (. ٢85عرقم )  أخرجه مسلم ( 1)

 ( .٤318/أخرجه أمد عرقم) صحيح( ٢)
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 اسم اه اأعظم -5
       اسم اه اأعظم هو ) اه ( الدال عى ميع اأسم  احسنى كم قال سبحانه :

   [.8 /طه]                    
عَ  : قال عن عريدة و الَلُهَم إ ِي َأْسَأُلَك ع َأِي َأْشَهُد : َيُقوُل  َيْدُعو َوُهوَ  َرُجاا  ملسو هيلع هللا ىلص النَب ُي  َسم 

ي لَ  ْنَت اْأََحُد الَصَمدُ  َا إ َلَه إ َا أَ  اُه َأَنَك َأْنَت  , َأَحٌد  اا َيُكْن َلُه ُكُفو مْ ـلَ ْم ُيوَلْد وَ ـَيل ْد َولَ  مْ ـاَلذ 
ي َنْفي »:  ملسو هيلع هللا ىلص اهَرُسْول  َقاَل ف ه  َلَقْد َسَأَل َواَلذ  ه  اْأَْعَظم   اهَ  ع َيد  َي ع ه  , ع اْسم  ي إ َذا ُدع  اَلذ 

 .(1)واعن ماجه  أخرجه الرمذي  « ُسئ َل ع ه  َأْعَطى َوإ َذا, َأَجاَب 
 لقرآن حيث ورد أكثر من ألف مرة .وهو أكثر اأسم  وروداا ي ا

وأضاف اه إليه ميع اأسم  احسنى ي كتاعه العظيم كم ي أواخر سورة احر , 
 وأكثر سور وآيات القرآن الكريم .

      :أنه امعبود عحق وحده ا ريك له  طلق اسم اه إا عى اه وحده؛وا ي
                  

 [. ٤-1 /اإخاص]
ا ورجا ا ,  ا , تأهه اخائق حبة وتعظيما , وخوفا ا معبودا واسم اه دال عى كونه مألوها

ا إليه ي احوائج والنوائب . ا وفزعا  وخضوعا
وذلك مستلزم لكمل رعوعيته ورمته , امتضمن كمل ملكه ومده , وذلك متضمن 

 [. 8 /] طه                          جميع صفات الكمل : 
 وصفات اجال واجمل أخص عاسم ) اه (.

 ,والقدرة , والعطا  وامنع , والنفع الر , ونفوذ امشيئة واإرادة واخلق لوصفات الفع
 أخص عاسم ) الرب ( .

   : , أخص عاسم الرمناحنان وامنة , واللطف والرأفةوصفات الر واإحسان , و 
                                              

                                  
                                      

                                                 
 (.3862( , وهذا لفظه , وأخرجه اعن ماجه عرقم )3٤26أخرجه الرمذي عرقم ) صحيح/( 1)
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 [.٢٤ – ٢٢ /]احر                      
وق, واسم اه اخالق أعظم أسم  اه واه سبحانه خالق كل ي , وكل ما سواه خل

 ظهوراا ي الكون.
واخالق سبحانه مباين للمخلوق ي ذاته, ومرتبته, ووجوده, لكمل ذاته وأسمئه وصفاته 

 حسانه.عظمة ملكه وسلطانه, وعظيم نعمه وإوأفعاله, و
 خالق كل خلوق . فاخالق مباين للمخلوق , فاه  أما ي ذاته :
فاخالق فاعل , وامخلوق مفعول , والفاعل أكمل من امفعول , فوجب  :رتبةوأما ي ام

ا للخالق:                           أن يكون امخلوق عبدا
 [.16٢ /]اأنعام                       

ا , وامخ وأما ي وجوده : لوق وجوده فاخالق وجوده واجب , فا جوز عليه العدم أعدا
                            مكن؛ أنه جوز عليه العدم :

 [.56 غافر/]       
ا للمخلوق ي ذاته ومرتبته ووجوده , لزم من ذلك أن يكون  وإذا كان اخالق خالفا

ا له ي صفاته وأفعاله؛   :أن ااختاف ي الذات يستلزم ااختاف ي الصفات  خالفا
                                  

 . [٤-1 /] اإخاص        
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 إثبات أساء اه احسنى -6
من اأسم  والصفات ما أثبته اه لنفسه ي   , فنثبت ه ةأسم  اه وصفاته توقيفي
ن اأسم  والصفات ما نفاه عن عن اه م يوننف , ي سنته  ملسو هيلع هللا ىلصكتاعه, أو أثبته له رسوله 

 .ي سنته  ملسو هيلع هللا ىلصأو نفاه عنه رسوله  , نفسه ي كتاعه
وا نقول عى اه عا علم ,وا نعمل إا عم أنزل  ن واحديث,آفا نتجاوز القر 

             :, وا نقول عى اه غر احق اه

                        

 .[  112 – 115 / النحل]        
 ., ونعبده عموجبهاوأسم  اه وصفاته وأفعاله الواردة ي القران والسنة نؤمن ها كلها
وصفات رعنا أوسع من وأسم  رعنا أحسن اأسم  , وصفات رعنا أحسن الصفات , 

عى ذاته أسمئه, وأفعاله أوسع من أسمئه وصفاته, وأسمؤه وصفاته وأفعاله كلها دالة 
 .وجاله وماله

فاه سمى نفسه )اخالق , الرزاق ,  له, ةسم من أسم  اه احسنى نشتق منه صفافكل 
 امصور( ووصف نفسه عأنه خلق ويرزق ويصور.

يرسل وينزل ويكشف ) فاه وصف نفسه أنه ,  وليس كل صفة يؤخذ منها اسم ه 
الشائي وب لِ ل والكاشف وامقز  ل وامنعامرس  ) سمى وا يُ ( ويقّلب ويشا  ويريد 

 أنه م يسم عه نفسه وإنم وصف عه نفسه, فنصفه عذلك, وا نسميه عه. (وامريد
وينسى ويفتن (ونحو  يمكر ويكيد وخدع) , فاه أخر أنه ه  وليس كل فعل يؤخذ منه صفة

عل  , الفاتن (اماكر و) ا ُيقال فعه كذلك  عسببه, وا يسمى فا يوصف اه عذلك إا مقروناا  ذلك,
     ادعه ُيقال يمكر اه عمن مكر عأوليائه, ويكيد من كاد أوليا ه, وخدع من خ

زيغ من ويُ ,  ] 52/ لتوعة] ا        نسيه  نْ وينسى مَ , [  1٤٢ / النسا ]   
 . [ 6 / لصف] ا           زاغ عن احق

 عسببه. ا يوصف اه ها إا مقروناا اممثلة ال وهكذا ي عاقي اأفع
                                        

 .[ 14 / حمد]       
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 صل ي إثبات أساء اه احسنىاأ -7
اأصل ي الغيبيات وأسم  اه وصفاته التوقيف , والتصديق اجازم عكل ما ورد ي 

 والسنة الصحيحة .القرآن الكريم , 
فكل ما أخر اه ورسوله عه من اأسم  احسنى امطلقة نصدق عه , ونؤمن عه , ونتعبد ه 
عه عى أنه من اأسم  احسنى امطلقة كالرمن واملك والعزيز , واخالق والرزاق 

 واحكيم وأمثاها .
تعبد ه نعه , ونؤمن عه , و نصدقوكل ما أخر اه ورسوله عه من اأسم  احسنى امقيدة 

امقيدة كعام الغيب والشهادة , وفاطر السموات  عه , عى أنه من اأسم  احسنى
 واأرض , وغافر الذنب, وقاعل التوب , وفالق احب والنوى وأمثاها .

تعبد ه عه عى أنه ننصدق عه , ونؤمن عه , ووما أخر اه ورسوله عه عن اه من الصفات 
 , مثل الرمة والعزة والقوة والعلم وأمثاها . صفات اه  من

تعبد ه عه عى أنه من ننصدق عه , ونؤمن عه , و اأفعالوما أخر اه ورسوله عه عن اه من 
 , مثل اخلق والبعث , واإعقا  واإنزال ونحو ذلك . اه  أفعال

يسمى اه عه , وإن دل عى الكمل , وكان  وكل اسم م يرد ي القرآن أو السنة الصحيحة  فا
ا ؛معناه  السنة وي القرآن أن اأسم  احسنى التي ُيدعى اه ها هي التي وردت  صحيحا

    عغرها :  فقط , وكلها تقتي امدح والثنا  عنفسها , فا يسمى اه الصحيحة 
                               

 [. 186 /عرافاأ]
ا كالواحد واأول , نشتق منه صفة  إذا ثبت ااسم ه ي القرآن أو السنة , فإن كان ازما

 فقط , فاه واحد نصفه عالواحدانية .

ا كاخالق والرمن نشتق منه صفة وفعاا , فالرمن اسم ه , نشتق  وإن كان ااسم متعديا
 رحم وهكذا .منه صفة الرمة , ونثبت الفعل ه عأنه ي
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 قواعد إثبات أساء اه احسنى -8
 إذا توفرت فيه مسة روط : يثبت ااسم ه 

ثبوت ااسم عالنص ؛ أن أسم  اه احسنى توقيفية ا تؤخذ إا من الوحي , من  اأول :
 القرآن أو السنة الثاعتة , وما م يرد فيهم من اأسم  فليس عوحي , حتى ولو كان معنى

ا , يدل عى الكمل .  ااسم صحيحا
فا يسمى اه مثاا عالواجد واماجد , وا عامفضل وامنعم , وا عامعز وامذل , وا 
عالنافع والضار , وا اأعز واحنان وأمثاها؛ أن هذه اأسم  م ترد ي القرآن , وم 

 تثبت عصحيح السنة .
إحصا  ما هو موجود ي القرآن والسنة , ثم وواجبنا ي أسم  اه احسنى العد وا

            الذكر والدعا  , وعدم ااخراع واإنشا  كم قال سبحانه :
 [. 186 /اأعراف]                      

 وامقصود ها: اأسم  احسنى امذكورة ي القرآن والسنة فقط .
ا , فاعد من الرجوع إى  أن يكون ااسم علما  الثاي : عى ذات اه , ليس فعاا , أو وصفا

دعا أمته إى إحصا  اأسم  امنصوص عليهاي  ملسو هيلع هللا ىلصالوحي إحصا  اأسم  , والنبي 
إ َن »: ملسو هيلع هللا ىلصالقرآن والسنة , فا تؤخذ من غرما , واإحصا  يكون من ي  معلوم كم قال 

اَئةا  ه , م  َن اْسما ا, َمْن أْحَصاَها َدَخَل  ت ْسَعةا َوت ْسع  دا  . (1)متفق عليه« نَةَ اجَ إ ا َواح 
وااسم علم عى ذات اه , ويدل عالتضمن عى الوصف والفعل , وااسم غر الصفة 
والفعل , فا نشتق ه أسم  من الصفات واأفعال؛ أن اأسم  توقيفية تثبت عالنص 

 دما.عليها عااسم ي القرآن والسنة أو ي أح
فا يسمى اه عاخافض والرافع , وا الباعث وامحي , وا امبدئ وامعيد , وا 
امقسط والعدل ,وا اجليل وامغني , وا امعز وامذل , وا الباقي والرشيد , وا 
الصبور وامانع وأمثاها ولو كانت هذه اأسم  تتضمن كماا ه؛ أها م ترد ي نص من 

أو السنة , وإنم اشتقت من صفات اه وأفعاله , وا جوز لنا أن نشتق من كل فعل القرآن 
, وم يأذن اه لنا عذلك , وم خولنا اه أن نسميه عم نشا  , وإنم ُأمرنا   اسما ه 

                                                 
 (.٢522( واللفظ له, ومسلم عرقم )٢235, أخرجه البخاري عرقم )متفق عليه( 1)
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فظها , ودعا  اه ها كم قال   ملسو هيلع هللا ىلصعإحصا  أسمئه احسنى من كتاعه وسنة رسوله  , ثم ح 
                                    سبحانه :

 [. 186 /اأعراف]     
عالعد واإحصا  لأسم  , وم يأمرنا عااشتقاق واإنشا , فاتبعوا وا تبتدعوا,  ملسو هيلع هللا ىلصفأمرنا 

                     :وا تقولوا عى اه غر احق 

 [.33/عرافاأ]                           
عن أسمئه , وصفاته , وأفعاله , فنسميه سبحانه عم سمى عه نفسه أو    وقد أخرنا اه 
, ونقف عند حد النص , وا نتجاوز القرآن واحديث , وا نلحد ي   ملسو هيلع هللا ىلصسمه عه رسوله 

                       أسم  اه وصفاته :
 [. 186 /اأعراف]                  

ا كاملك واحي والرمن وأمثاها , نؤمن  :الثالث اإطاق , فم ورد من أسم  اه مطلقا
 عه , ونذكره مطلقا كم ورد .

اما ورد من أسم  اه مو غافر الذنب , وعام الغيب , وفاطر السموات واأرض ك قيدا
انؤمن عه , ونذكره موأمثاها ,   ورد .كم  قيدا

ا ا ,  فااسم امطلق لو قيدناه ا حتمل نقصا , أما ااسم امقيد لو أطلقناه فإنه يوهم نقصا
وأن اه أمرنا عذكره كم هدانا ا عى هوانا , فا نطلق امقيد من أسم  اه احسنى , 

 طلقة أو مقيدة.وا نفصل امضاف منها , أن أسم  اه توقيفية , نتعبد ه ها كم وردت م
فا نسمي اه عاماكر , والكائد , واخادع , والغالب , والقائم , والفعال , واجاعل , 
وامقلب , وامرف , والكاشف , والفالق , والفاطر , وامخرج , والشديد , واهازم , 
ن وامجري , والصاحب , واخليفة , عل نذكر هذه اأسم  مقيدة عم وردت عه ي القرآ

 والسنة الثاعتة.
يريد , اه فاطر السموات فنقول : اه غالب عى أمره , اه قائم عى كل نفس , اه فعال ما 
اميت,  , خرج احي منواأرض, اه مقلب القلوب, اه فالق احب والنوى, كاشف الر

واأرض, قيّم ال, جامع الناس ليوم ا ريب فيه, عديع السموات , شديد امحشديد العقاب
, خر امنزلن , خر الرامن , خر الفاصلن , جري السموات واأرض, خر احاكمن

 السحاب , هازم اأحزاب , منزل الكتاب , الصاحب ي السفر , اخليفة ي اأهل وهكذا.
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 , واماهد , واموسع , والكاتب , وامبتي وغرهاي وكذا اسم الزارع , وامنزل , وامن
 ذكر إامقيدة عم قيدها اه ورسوله عه ي القرآن أو السنة الثاعتة .ـمن اأسم  امقيدة ا تُ 

فمن أراد أن جمع أسم  اه احسنى امطلقة فليحصها من القرآن والسنة الثاعتة , وهي 
فليحصها من القرآن  قيدةمن أراد أن جمع أسم  اه احسنى ام تزيد عن مائة اسم , و

ثم يدعو اه ها كم وردت عصيغتها مطلقة أو , وهي تزيد عن مائة اسم ,  ةوالسنة الثاعت
      :مقيدة , وإا كان من قال عى اه غر احق , وقال عى اه ما ا علم له عه 

 [. 66]القصص/                                       جئ   

سم عى الوصف , فأسم  اه ا تكون حسنى وهي عا معنى , أن دالة اا الرابع :
أعام وأوصاف , فالعليم يدل عى ذات اه , ويدل عى إثبات صفة العلم   أسم  اه 

ه , واحي يدل عى ذات اه , ويدل عى إثبات صفة احياة ه , واخالق يدل عى ذات 
 وهكذا .اه , ويدل عى إثبات اخلق ه 

فا يسمى اه عاأسم  اجامدة التي ا مدح فيها ه وا ثنا  كاسم الدهر , أن الدهر 
خلوق , وهو وصف جامد ا يفيد امدح والثنا  عى اه عنفسه , فليس اسما ه , وإنم 

 هو اسم مدة زمان الدنيا .
 خالقه كبيت اه وناقة اه . وكذا ا يسمى اه عاأسم  التي هي من إضافة امخلوق إى

اخامس : دالة الوصف الذي تضمنه ااسم عى الكمل امطلق كاسم املك , فإنه يدل 
ا , وأن كل ما سواه ملكه وعبيده .  عى كمل ملك اه , وأن اه ملك قبل أن خلق أحدا

سم عموضع يد اافإذا كان الوصف عند التجرد منقسما إى كمل ونقص فاعد من تقي
 :فيكون من عاب اأسم  امقيدة, مثل اسم امرسل ي قوله سبحانه ,الكمل دون النقص

 [.6/الدخان]                      
 [.36/ امؤمنون]                  واسم امبتي ي قوله سبحانه:

 [.24/الزخرف]                   ي قوله سبحانه : مواسم امر
مدح عليه فتقيد هذه اأسم  وأمثاها عموضع الكمل , أها تنقسم عند اإطاق إى ما يُ 

 ذم , فتقيد عموضع الكمل فقط .ـالفاعل أو يُ 
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 أساء اه احسنى الثابتة ي القرآن والسنة -9
 أساء اه امطلقة ي القرآن والسنة -1

, الصحيحةالسنة ي  , وثبتتالكريم ي القرآنالتي وردت قة امطل احسنى أسم  اهمن 
 والتي حققت فيها القواعد اخمس الساعقة مائة اسم مع اسم اجالة ) اه (.

 وعياها عأدلتها من القرآن والسنة عى النحو التاي :
                [ ) اه , اإله , احّي , القّيوم (والدليل قول اه تعاى:٤-1] 

 [.٢66/البقرة]  
 [.153/البقرة]                                         
              :[ ) الرمن الرحيم( والدليل قول اه تعاى6-5]

 [.٢٢ احر/]                

 , العزيز , اجبار , امتكر ( [ ) املك , القدوس , السام , امؤمن , امهيمن2-1٤]
                                 :والدليل قول اه تعاى

 [.٢3/احر]            

          : والدليل قول اه تعاى [ ) اخالق , البارئ , امصور (16-12]
 [.٢٤/احر]                                           

       : سبحانه والدليل قول اه  [ ) اأول , واخخر , والظاهر , والباطن (18-14]
 [.3/احديد]                  

             : والدليل قول اه تعاى [ ) السميع , البصر (٢1-٢6]
 .[11]الشورى/        

                :والدليل قول اه تعاىلواحد , القهار ([ ) ا٢3-٢٢]
 [.15/الرعد]     

         :) الكبر, امتعال ( والدليل قول اه سبحانه [ ٢6-٢٤]
                  

 [. 4 -8/الرعد]    
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               ى :تعاوالدليل قول اه ) اللطيف , واخبر ( [ ٢2-٢5]
 [.1٤/املك]        

            :تعاى والدليل قول اه  ) اموى , والنصر ([ ٢4-٢8]
 [.28/احج]               

                     :والدليل قول اه تعاى ) العفو , والقدير ( [ 36-31]
 [.1٤4/النسا ]               

              :والدليل قول اه تعاى  )احق , وامبن ([ 33-3٢]
 [.٢6/النور]                 

                 :والدليل قول اه تعاى  )العي , والعظيم ([ 36-3٤]
 [.٢66/البقرة]                  

              : والدليل قول اه تعاى الصمد () اأحد , و[ 35-32]
 . [٢-1اإخاص/]     

          :) الواسع , والعليم (والدليل قول اه تعاى[ 38-34]
 [.116/البقرة]

                    :والدليل قول اه تعاى[ )الغني , والكريم ( ٤1-٤6]
 [.٤6/النمل]                         

          تعاى: ) الشكور , واحليم ( والدليل قول اه [ ٤3-٤٢]
 [.12/التغاعن]                    

                 :) الغفور , والودود ( والدليل قول اه تعاى[ ٤6-٤٤]
 .[1٤-1٢]الروج /                        

              :( والدليل قول اه تعاى) القريب , وامجيب [ ٤2-٤5]
 [.51/هود]

               :) التواب , واحكيم ( والدليل قول اه تعاى[ ٤4-٤8]
 [.16/النور]           

                :) الوي , واحميد ( والدليل قول اه تعاى[ 66-61]
 [.٢8/الشورى]                 
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                   :) امليك , وامقتدر ( والدليل قول اه تعاى[ 63-6٢]
 .[66-6٤]القمر/               

                 :( والدليل قول اه تعاى , القدير ) القادر[ 66-6٤]
 .[33]اأحقاف/                                          

                    :وامتن ( والدليل قول اه تعاى ) الرزاق,[ 65-62]
 [. 68/الذاريات]

 [.55/هود]                   :) القوي ( والدليل قول اه تعاى[ 68]

 [.85/احجر] :قول اه تعاى والدليل (اخّاق) [64]

                       :) القاهر ( والدليل قول اه تعاى[ 56]

 [.18/اأنعام]

                     :) امجيد ( والدليل قول اه تعاى[ 51]
 [.23/هود]     

                     :) الفتاح ( والدليل قول اه تعاى[ 5٢]
 [.٢5/سبأ]         

               :) الشاكر ( والدليل قول اه تعاى[ 53]
 [.1٤2/النسا ]            

                           :) الشهيد ( والدليل قول اه تعاى[ 5٤]
 [.٤2/سبأ]                   

 [.68/يس]               :) الرب ( والدليل قول اه تعاى [56]

 [.1/اأعى]             :) اأعى ( والدليل قول اه تعاى[ 55]

                              ) الّر ( والدليل قول اه تعاى:[ 52]

 [.٢8/الطور]

 [.3/العلق]            :لدليل قول اه تعاى) اأكرم ( وا[ 58]

                           :) الغفار ( والدليل قول اه تعاى[ 54]
 [.55/ص]
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 [.31/الفرقان]              :والدليل قول اه تعاى ) اهادي ([ 26]

                    ) الوهاب ( والدليل قول اه تعاى:[ 21]
 [.4/ص]

                 :ف ( والدليل قول اه تعاىو) الرؤ[ 2٢]
 [.٢6/النور]        

 [.86/النسا ]              :( والدليل قول اه تعاى)امقيت[ 23]

 [.85/النسا ]                          :) احسيب ( والدليل قول اه تعاى[ 2٤]
 [.٤2 /اأنبيا ]               :[ )احاسب( والدي قول اه تعاى 26]

                :) الوكيل ( والدليل قول اه تعاى [25]
 [.123/آل عمران]

                  : ) الوارث ( والدليل قول اه تعاى [22]
 [.٢3/احجر]

 [.٢1/سبأ]               :) احفيظ ( والدليل قول اه تعاى [28]

                   :) امحيط ( والدليل قول اه تعاى [24]
 [.1٢5/النسا ]             

                          :) امستعان ( والدليل قول اه تعاى[ 86]

 [.11٢/اأنبيا ]
                    :والدليل قول اه تعاى [ ) احكم (81]

                               
 [.11٤]اأنعام/      

فهذه واحد وثمنون اسما من أسم  اه احسنى امطلقة أحصيناها من القرآن مقرونة 
 عأدلتها من القرآن الكريم .

 ساء امطلقة الواردة ي السنة الححيحة فهي :أما اأ
,  ه»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  عن أي هريرة [ ) الوتر ( والدليل: 8٢] ت ْسَعٌة َوت ْسُعوَن اْسما

َظَها َدَخَل  ْتٌر ُح ُب  اجَنََة, َوإ َن اهََمْن َحف  ْترالو   . (1) متفق عليه« و 
                                                 

 (.٢522( واللفظ له, ومسلم عرقم )٢235, أخرجه البخاري عرقم )متفق عليه( 1)
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إَن اهَ َم يٌل »: قال ملسو هيلع هللا ىلصَعن  النَب ِي  د  اه  ْعن  َمْسُعوٍد َعْن َعبْ  والدليل: [ ) اجميل (83]
ُب ـُي   .(1)أخرجه مسلم« َمَل اجَ ح 

رأى  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اه  عن يعى عن أمية  والدليل : [ ) احيي , والستر (86-8٤]
إ َن اهَ َعَز : »ملسو هيلع هللا ىلصرجاا يغتسل عالراز عا إزار, فصعد امنر, فحمد اه وأثنى عليه ثم قال 

تٌِر ُح ُب   .(٢) أخرجه أعو داود والنسائي« َفإ َذا اْغتََسَل َأَحُدُكْم َفْليَْستَر  , احََياَ  َوالَسْرَ َوَجَل َحي ي  س 
الَلُهَم َلَك أْسَلْمُت, َوع َك آَمنُْت, » : ملسو هيلع هللا ىلصوالدليل قول النبي ) امقدم , امؤخر ( [ 85-82]

ْر ي  َما َقَدْمُت َوَما َوَعَلْيَك َتوَ  َكْلُت, َوإَليَْك أَنْبُت, َوع َك َخاَصْمُت, َوإَلْيَك َحاَكْمُت, َفاْغف 
ْرُت َوَما أْعَلنُْت, أْنَت   .(3)متفق عليه« َؤِخُر, ا إَلَه إا أْنَت امَقِدُم, َوأْنَت امأَخْرُت, َوَما أْرَ

َيْعن ي -َجال ساا  ملسو هيلع هللا ىلصُكنُْت َمَع َرُسول  اه   :َقاَل   َمال ٍك  َعْن َأَنس  ْعن   والدليل: [ )امنان(88]
الَلُهَم إ ِي َأْسَأُلَك ع َأَن  :َفَلَم َرَكَع َوَسَجَد َوَتَشَهَد َدَعا َفَقاَل ي  ُدَعائ ه   - َوَرُجٌل َقائ ٌم ُيَصِي 

يُع اامَ َا إ َلَه إ اَ َأْنَت , ْمَد احَ َلَك  َال  َواإْ  ْكَرام  َيا َحُي اجَ َيا َذا  , لسموات َواأَْرض  نَاُن َعد 
اهُ َوَرُسوُلُه  :َقاُلوا« ؟َتْدُروَن ع َم َدَعا» :ْصَحاع ه  أ ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل النَب ُي  . َيا َقيُوُم إ ِي َأْسَأُلَك 

ه  »َقاَل:  .َأْعَلمُ  ه  َلَقْد َدَعا اهَ ع اْسم  ي َنْفي  ع يَد  َي ع ه  َأَجاَب  ,َعظ يم  الَواَلذ  ي إ َذا ُدع  َوإ َذا  ,اَلذ 
 .(٤)أخرجه أعو داود والنسائي«ُسئ َل ع ه  َأْعَطى

 يقول:ملسو هيلع هللا ىلص قال: سمعت رسول اه  س يعن عبد اه عن أن والدليل: [ ) الديان (84]
بَاُد ُعَراةا ـيُ »  يَاَمة  َأْو َقاَل الع   َلْيَس  »َقاَل  ؟ُهْما  َوَما :ُقْلنَا:  َقاَل   « ما ُهْ  ُغْراا  ْحَرُ النَاُس َيْوَم الق 

 « َأنا الَدَيانُ , امَل ُك  َأناَب: رُ ـَــْن قمَ َمْن َعُعَد كم يسمُعُه ُثَم ُينَاد ه ْم ع َصْوٍت َيْسَمُعُه ,  َمَعُهْم َيْ ٌ 
  .(6)امفرد أخرجه أمد والبخاري ي اأدب

 اه عند اسم أْخنَع إنَ »  :قال ملسو هيلع هللا ىلص  النبيَعْن   ُهَرْيَرةَ  عن أي: والدليل[ ) امالك ( 46] 
, َمل َك  تسَمى َرُجلٍ ٌ  .(5)مسلم أخرجه»وجل عز اُه إ َا  ل َك امَ  َا  اأَْمَاك 

كان إذا أتى مريضاا,  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها أن رسول اه  والدليل:[ ) الشاي ( 41]
                                                 

 (.41عرقم ) مسلم أخرجه( 1)

 (.٤65وأخرجه النسائي عرقم ), (, وهذا لفظه٤61٢أعو داود عرقم )أخرجه  /صحيح( ٢)

 (.254( واللفظ له, ومسلم عرقم )11٢6, أخرجه البخاري عرقم )عليه متفق( 3)

 .(1366وأخرجه النسائي عرقم ), (1٤46أخرجه أعو داود عرقم ) /صحيح( ٤)
 (.426(, وهذا لفظه ,وأخرجه البخاري ي اأدب امفرد عرقم )156٤٢أخرجه أمد عرقم ) /حسن (6)
 (.٢1٤3عرقم ) مسلم أخرجه( 5)
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ب  أَ »أو ُأي عه إليه قال :  , اْشف  وَأْنَت الَشايباَس َرَب االْذه  َفاؤَك,  لنَاس  َا شَفاَ  إ اَ ش 
َفا ا ا ُيَغاد ُر َسَقما   .(1)متفق عليه« ش 

إ َن اهَ َرف يٌق ُح ُب الِرْفَق, َوُيْعط ي َعَى الِرْفق  َما » : ملسو هيلع هللا ىلصوالدليل قول النبي  [ ) الرفيق (4٢]
َواهُ ا ُيْعط ي َعَى الُعنْ  , َوَما ا ُيْعط ي َعَى َما س   .(٢) متفق عليه« ف 

, َواهُ » : ملسو هيلع هللا ىلصوالدليل قول النبي ) امعطي ( [ 43] ا ُيَفِقْهُه ي  الِدين  د  اهُ ع ه  َخْرا َمْن ُير 
ُم    .(3)متفق عليه« امُْعط ي َوأَنا الَقاس 

أُهَا النَاُس! إ َن اهَ : »ملسو هيلع هللا ىلصاه  قال: قال رسول  عن أي هريرة والدليل: ) الطيب ([ 4٤]
ن َن ع َم أَمَر ع ه  امُْرَسل َن, َفَقاَل        :َطيٌِب ا َيْقبَُل إ ا َطِيباا, َوإ َن اهَ أَمَر امُْؤم 

 .(٤) أخرجه مسلم«[61 /]امؤمنون                         
كان يقول ي  ملسو هيلع هللا ىلصئشة ري اه عنها أن رسول اه عن عا والدليل: [ ) السبوح (46]

  .(6) أخرجه مسلم« ُسبُوٌح ُقُدوٌس, َرُب امَائ َكة  َوالُروح  »ركوعه وسجوده: 

قال: انطلقت ي وفد عني عامر إى  عن عبد اه عن الشخر والدليل:[ ) السيد ( 45]
 (5) أخرجه أمد وأعو داود« الَسيُِد اه»فقلنا: أنت سيدنا, فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه 

قال: غا السعر عى عهد  عن أنس  والدليل: , الرازق ([ ) القاعض, الباسط42-44]
ُق »رت, فقال: عَ رسول اه فقالوا: يا رسول اه لو َس  ُط الَراز  « إ َن اهَ ُهَو امَُسِعُر الَقاع ُض الَباس 

 .(2)أخرجه أعوداود والرمذي
َهْل َرَأْيَت َرَعَك ؟  ملسو هيلع هللا ىلص اه: َسَأْلُت َرُسوَل قال  َأي  َذر   َعنْ  والدليل:(  [ ) النور166]

 .(8)مسلمأخرجه  «ُنوٌر َأَنى َأَراهُ » : َقاَل 
  امطلقة التي تفيد امدح والثنا  والكمل عنفسها.فهذه مائة اسم من أسم  اه

 واحد وثمنون منها من القرآن الكريم , وتسعة عر من السنة الثاعتة , فلله احمد وامنة .
                                                 

 ( واللفظ له.٢141(, ومسلم عرقم )6526رجه البخاري عرقم ), أخمتفق عليه( 1)
 ( واللفظ له.٢643(, ومسلم عرقم )54٢2, أخرجه البخاري عرقم )عليه متفق( ٢)
 (.1632(, واللفظ له, ومسلم عرقم )3115, أخرجه البخاري عرقم )متفق عليه( 3)
 (.1616عرقم ) مسلم أخرجه( ٤)

 (.٤82عرقم ) مسلم أخرجه( 6)
 .ظه( وهذا لف٤865وأخرجه أعو داود عرقم ), (15315أخرجه أمد عرقم ) /صحيح( 5)
 (.131٤وأخرجه الرمذي عرقم ), (3٤61أخرجه أعو د اود عرقم ) /صحيح( 2)

 (.124عرقم ) مسلم أخرجه( 8)
 

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2187
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2187
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 قرآن والسنةه امقيدة الواردة ي الأساء ا -2
زيد عى ت السنة الصحيحة ,والتي وردت ي القرآن الكريم ,  قيدةأسم  اه احسنى ام

مائة اسم , فنذكر اه ها , ونسمى اه ها , كم وردت مقيده عم قيدها اه ورسوله عه 
 فأسم  اه امقيدة ي القرآن منها :

             [ )فاطرالسموات واأرض( والدليل قول اه تعاى:1]

 [.1/فاطر]

                :ى والدليل قول اه تعا[ ) عام الغيب والشهادة ( ٢]
 [.4/الرعد]     

              :والدليل قول اه تعاى [ ) عام الغيوب ( 3]
 [.28/التوعة]

          :والدليل قول اه تعاى  [ ) اأعلم عم يعمل اخلق (٤]

 [.112/اأنعام]         

                 تعاى :ل قول اه والدلي [ ) فالق احب والنوى (6]

 [.46/اأنعام]

           :والدليل قول اه تعاى [  ) عديع السموات واأرض ( 5]
 [.112/البقرة]                 

                : ) أرحم الرامن ( والدليل قول اه تعاى [ 2]
 [.4٢/يوسف]            

 [.8/التن]             :والدليل قول اه تعاى  [ ) أحكم احاكمن (8]

                   :والدليل قول اه تعاى  [ ) أرع احاسبن (4]
 [.5٢/اأنعام]           

ا وتنكياا عأعدائه (16]             :والدليل قول اه تعاى  [ )أشد عأسا
 [.8٤/النسا ]      

 .[3]الطاق/       ڭ           :[ ) عالغ أمره ( والدليل قول اه تعاى 11]
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             :والدليل قول اه تعاى  [ ) أهل التقوى , وأهل امغفرة (1٢]
 [.65/امدثر]               

                     :لدليل قول اه تعاى وا [ ) جامع الناس (13]
 [.4/آل عمران]      

              تعاى :والدليل قول اه  [ )خادع امنافقن (1٤]
 . [1٤٢/النسا ]     

              :والدليل قول اه تعاى  [ ) خر الغافرين (16]
 [.166/اأعراف]      

                   :والدليل قول اه تعاى  [ ) خر الفاحن (15]
 [.84/اأعراف]       

                     :قول اه تعاى والدليل  [ ) خر الفاصلن (12]
 [.62/اأنعام]     

    : تعاى ) خر اماكرين عامنافقن والكافرين ( والدليل قول اه[ 18]
 . [6٤/آل عمران]              

                 :) خر امنزلن ( والدليل قول اه تعاى [ 14]
 [.٢4/امؤمنون]     

             تعاى :) خر النارين ( والدليل قول اه [ ٢6]
 [.166/آل عمران]     

           :ة رساا ( والدليل قول اه تعاى ) جاعل امائك[ ٢1]
 [.1/فاطر]                                  

) غافر الذنب , قاعل التوب , شديد العقاب , ذي الطول ( والدليل قول اه [ ٢6-٢٢]
                                           تعاى: 

 [. 3]غافر/

                   والدليل قول اه تعاى: )ذو اجال واإكرام([ ٢5]
 [.28/الرمن]

                           :والدليل قول اه تعاى  [ )ذو العرش (٢2]
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 .[16- 1٢] امعارج /                                  
                   تعاى :والدليل قول اه  الفضل العظيم ( [ ) ذو٢8]

 [.٤/اجمعة]         

                       تعاى :والدليل قول اه  [ ) ذو امعارج (٢4]
 [.3 - 1 /]امعارج                   

              :اى تعوالدليل قول اه  [ ) رفيع الدرجات (36]
                                   

 .[16-1٤] غافر /      
                         :والدليل قول اه تعاى  [ ) ريع احساب (31]

 .[61]إعراهيم/       
                     :والدليل قول اه تعاى [ )القائم عى كل نفس (3٢]

 [.33/الرعد]     

                        :والدليل قول اه تعاى  شديد امحال([ )33]
 [.13/الرعد]

                         :والدليل قول اه تعاى  [ ) الفعال ما يريد (3٤]

 .[15-16]الروج/
                :والدليل قول اه تعاى ب ([ )كاشف العذا36]

 [.16/الدخان]

                          تعاى :والدليل قول اه  [ ) كاشف الر (35]
 [.12/اأنعام]                            

                :والدليل قول اه تعاى  ) الغالب عى أمره ([ 32]
 [.٢1]يوسف/           

 [.24/الزخرف]                    :والدليل قول اه تعاى[ ) مرم اأمر ( 38]

             تعاى :والدليل قول اه  [ )ماهد اأرض (34]

 [.٤8/الذاريات]
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                   تعاى :والدليل قول اه  [ ) مبتي العباد (٤6]

 [.36/امؤمنون]

                :والدليل قول اه تعاى [ ) حيي اموتى (٤1]
 [.34/فصلت]                                

             :والدليل قول اه تعاى  احي ( [ ) خرج اميت من٤٢]
 [.46/اأنعام]                            

              :) فالق اإصباح ( والدليل قول اه تعاى[ ٤3]
 [.45]اأنعام/                  

                :) مرسل النبين ( والدليل قول اه تعاى  [٤٤]
 [.٤6/القصص]               

              :) امستمع لعباده ( والدليل قول اه تعاى  [٤6]
 [.16/الشعرا ]     

               :والدليل قول اه تعاى  [ )موسع السم  (٤5]

 [.٤2/الذاريات]

                :والدليل قول اه تعاى  ذو مغفرة , وذو عقاب أليم ( ) [٤8-٤2]
 [.٤3/فصلت]                              

           :والدليل قول اه تعاى  [ ) امنتقم من امجرمن(٤4]
 [.٢٢/السجدة]

                 :والدليل قول اه تعاى  [ ) كاتب سعي العباد (66]
 [.4٤/اأنبيا ]                       

 أحصيناها من القرآن الكريم . قيدةسما من اأسم  اما مسون فهذه
 وأما أساء اه احسنى امقيدة والثابتة ي السنة فمنها :

ْمُد, أْنَت َقيُِم احَ الَلُهَم َلَك » : ملسو هيلع هللا ىلصوالدليل قول النبي  [ ) قيّم السموات واأرض (1]
نَ الَسَموَ   .(1)عليه متفق« ات  َواأْرض  َوَمْن ف يه 

َأْنَت ُنوُر  ْمدُ َك احَ الَلُهَم لَ  » : ملسو هيلع هللا ىلصقول النبي [ )قيام السموات واأرض ( والدليل ٢]
                                                 

 (.254( واللفظ له, ومسلم عرقم )11٢6, أخرجه البخاري عرقم )متفق عليه( 1)
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 .(1)متفق عليه«  َأْنَت َقيَاُم الَسَمَوات  َواأَْرض   ْمدُ َمَوات  َواأَْرض  , َوَلَك احَ الَس 
«. ُقُلوب ثبْت َقْلبي َعَى د ين َك َيا ُمَقِلَب ال» : ملسو هيلع هللا ىلصوالدليل قول النبي [ ) مقلب القلوب ( 3]

  .(٢)أخرجه أمد والرمذي

ْف ُقُلوَعنَا » : ملسو هيلع هللا ىلصوالدليل قول النبي  [ ) مرف القلوب (٤] َف الُقُلوب  َرِ الَلهَم ُمَرِ
 .(3)أخرجه مسلم «َعَى َطاَعت َك 

 : ملسو هيلع هللا ىلصوالدليل قول النبي  [ ) منزل الكتاب, وجري السحاب, وهازم اأحزاب (6-2]
مْ » َناَعَلْيه  ْمُهْم َواْنُرْ , اْهز  َم اأَْحَزاب  , َوَهاز  َي الّسَحاب  , َوُجْر  َل الك تَاب   .(٤)متفق عليه«الَلُهَم ُمنْز 
أْنَت  الَلُهمَ » : ملسو هيلع هللا ىلصوالدليل قول النبي  [ ) الصاحب ي السفر , واخليفة ي اأهل (8-4]

ُب ي  الَسفَ  , َواخَل يَفُة ي  الَصاح   .(6)أخرجه مسلم«  اأْهل   ر 
َب اْلبَاس  , » : ملسو هيلع هللا ىلصوالدليل قول النبي [ ) مذهب البأس ( 16] الَلُهَم َرَب النَاس  , ُمْذه 

َفا ا َا ُيَغاد ُر َسَقما  ه  ش  َ إ َا َأْنَت اْشف    .(5)أخرجه أمد وأعوداود« اْشف  َأْنَت الَشاي  , َا َشاي 

ْر ي  إ ْن َا َيُقوَلَن َأَحُدُكُم اللَ  » : ملسو هيلع هللا ىلصدليل قول النبي وال [ ) صانع ما شا  (11] ُهَم اْغف 
ئَْت  ْم ي  الُدَعا    ,ئَْت , الَلُهَم اْرَمْن ي إ ْن ش  ش  َه َلهُ  اه, َفإ َن ل يَْعز   «  َصان ٌع َما َشاَ  َا ُمْكر 

  .(2) أخرجه مسلم

َقاَل اهُ َتَباَرَك َوَتَعاَى: َأَنا َأْغنَى » : ملسو هيلع هللا ىلصالنبي والدليل قول [ ) أغنى الركا  عن الرك( 1٢]
َكهُ  ْ ي, َتَرْكُتُه َور  َك ف يه  َمع ي َغْر  َل َعَماا َأْرَ , َمْن َعم  ك  َكا   َعن  الِرْ  . (8)أخرجه مسلم «الُرَ

من  سما وقد أحصينا مسن اسما من أسم  اه احسنى امقيدة ي القرآن , واثني عر ا
 .سما , فيكون امجموع اثنن وستن ا أسم  اه امقيدة الثاعتة ي السنة النبوية

 وتركنا عقية اأسم  امقيدة ي القرآن والسنة خشية اإطالة .

                                                 
 .واللفظ له (254ومسلم عرقم ) ,(11٢6البخاري عرقم ), أخرجه متفق عليه( 1)
 (.٢1٤6( , وأخرجه الرمذي عرقم )1٢162/ أخرجه أمد عرقم )صحيح( ٢)

 (.٢56٤عرقم ) مسلم أخرجه( 3)

 (, واللفظ له.12٤٢( , ومسلم عرقم )٢455, أخرجه البخاري عرقم )متفق عليه( ٤)

 (.13٤٢عرقم ) مسلم أخرجه( 6)

 (.3846عرقم ) وأخرجه أعوداود( , 1٢1٢3عرقم ) أمده أخرج /صحيح( 5)

 (.13٤٢عرقم ) مسلم أخرجه( 2)

 (.٢528عرقم ) مسلم أخرجه( 8)
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 احسنىاه أساء أقسام  -11
 أسم  اه احسنى, وصفاته العى, ها أقسام كثرة, وهذه أمها:

  أساء اه  وهي ثاثة أنواع :كلها حسنى ، 
اأسم  الدالة عى غاية الكمل واجال واجمل , والتي ا نقص فيها أعداا عوجه  اأول:

 من الوجوه كاحي والقدير والسميع والبصر , واخالق والرزاق وأمثاها .
 فهذه يسمى اه ها , ويوصف ها , وأكثرها مذكور ي القرآن .

عى كمل , لكن مع احتمل نقص عالتقدير مثل امتكلم, الفعال, اأسم  الدالة  الثاي:
 اجاعل, الكاتب, امنزل, الباعث, امريد وأمثاها من الصفات.

فهذه اأسم  ا يسمى اه ها , لكن خَر عنه ها ما ورد ي القرآن والسنة , فيقال : اه 
اه , ا من عاب التسمية عه؛ أن عاب  فعال , اه يريد , اه يبعث , من عاب اإخبار عن

 اإخبار أوسع من عاب اأسم  .
ا مثل امكر والكيد واخداع وااستهزا  . الثالث:   اأسم  التي حتمل كماا ونقصا

فهذه وأمثاها ا تطلق عى اه مطلقة , وإما تذكر مقيدة عم وردت عه , فا نقول اه ماكر 
 أو كائد أو خادع .

إنم نقول: اه ماكر عمن يمكر , كائد عمن يكيد وهكذا؛ أن امكر والكيد واخداع ينقسم و
 إى ما هو حمود وما هو مذموم .

 أما اأسم  التي هي نقص حض مثل العمى والصمم والعجز وأمثاها .
إسما فهذه ا يسمى اه ها وا يوصف , أها نقص حض , فا تطلق عى اه أعداا , ا 

وا صفة وا خراا , أن اه له اأسم  احسنى , والصفات العى , واأفعال احميدة , 
                         وامثل اأعى :

 [. 186 /اأعراف]         
م وأوصاف, فكلها تدل عى وأسم  اه احسنى الثاعتة ي الكتاب والسنة كلها أعا

 , وكل اسم يدل عى صفة ه كالعليم والكريم , والسميع والبصر وأمثاها .تالذا
فهي أعام فقط , إا أسم  اأنبيا  والرسل , والقرآن وامائكة ,  أما أسم  غر اه 

 فهي أعام وأوصاف.
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أما أسم  البر فهي أعام جردة , فقد يسمى اإنسان كريما وهو من أعخل الناس , أو 
 يسمى حليما وهو من أسفه الناس وهكذا .

  أربعة أقسام عى الحفات دالتهاأساء اه احسنى من حيث :  
 . اأسم  الدالة عى صفة ذاتية للرب  اأول :

 ق ها عامشيئة. والصفة الذاتية : هي كل صفة ا تنفك عن الذات, وا تعلُ 
العي  ..القوي العزيز ..العليم اخبر ..السميع البصر..احي القيوم ومن هذه اأسم :
 الكبر.. وأمثاها.

 . اأسم  الدالة عى صفة فعلية للرب  الثاي :
 وإن م يشأ م يفعلها. لهاعَ والصفة الفعلية: هي كل صفة تتعلق عامشيئة, إن شا  اه فَ 

 وأمثاها. اخالق, الرزاق, التواب, العفو, الغفور, الرحيم ..ومن هذه اأسم : 
ويرزق من يشا  , ويتوب عى من يشا  , ويرحم ويكرم إذا شا  , فاخالق خلق إذا شا , 

               : ويغفر من يشا   يشا  من

 . [ 1٤الفتح / ]         
 .اأسم  الدالة عى التقديس والتنزيه للرب عم ا يليق عجاله وعظمته الثالث:
 .وأمثاها ..ذه اأسم : القدوس, السام, السبوح ومن ه

فهو سبحانه السام من كل نقص وعيب وآفة , القدوس السبوح امنزه عن ميع النقائص 
, امنزه عن الضد والند , عن كل ما يناي صفات كمله وجاله ومالهامنزه , والعيوب 

 . [  11 / الشورى]              والكفو وامثل : 
 . للرب  لدالة عى ملة أوصاف عظيمة حسنىاأسم  ا الرابع:

 .وأمثاها ..ومن هذه اأسم : العظيم, احميد, امجيد, املك, الصمد 
فالعظيم من له كمل العظمة ي ذاته وأسمئه وصفاته وأفعاله, واحميد يدل عى كثرة 

 .هحمد عليـمده, وكثرة احامدين له, وكثرة ما يُ 
وعى عظمة ملكه وسلطانه, وتفرده , وامجيد يدل عى عظمة صفاته وكثرها وسعتها 

 . وهكذا .عاجال واجمل والكمل.
 :أساء اه احسنى من حيث دالتها قسان 

 اأسم  الدالة عى صفة ذاتية ازمة. اأول:
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 .وهي كل اسم ا يتعدى أثره فاعله, وا جاوزه إى امفعول عه
 ن هذه اأساء: وم

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

 وثبوت الصفة التي تضمنها. .. ثبوت ذلك ااسم ه 
صفة له, والعظيم يتضمن إثبات ه , وإثبات الوحدانية  الواحد اسما  ثباتيتضمن إ فالواحد مثاا 
 ه, وإثبات العظمة صفة له .. وهكذا ي عقية اأسم . العظيم اسما 

اأسم  الدالة عى صفة فعلية متعدية من اخالق إى امخلوق, ومن الفاعل إى  الثاي:
 ., ومن امَل ك إى امملوك امفعول

, التواب,  , الغفور, الكريم, الرحيماخالق, البارئ, امصور, العفو ومن هذه اأساء:
 الرزاق, السميع, البصر, الرب, الفتاح, اللطيف.. وأمثاها.

 وما كان من هذه اأساء فإنه يتضمن ثاثة أمور:
 ثبوت حكمها ومقتضاها. ..ثبوت الصفة التي تضمنها ..ثبوت ذلك ااسم ه

ات الرمة صفة له, وإثبات مقتضاه وهو أن , وإثب ه  يتضمن إثبات الرحيم اسما  فالرحيم مثاا 
 اه يرحم من يشا  .. وهكذا ي عقية اأسم  من هذا النوع.

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

اخخر , الظاهر , الباطن , , اأحد , احق , احي , القيوم , اأول ,  , الواحد , اإله اه
 .من اأسم  احسنىوأمثاها 

 الثاي : اأساء الدالة عى املك والقدرة مثل :
 املك , العزيز , اجبار, امهيمن , القهار , القادر , القوي , امقدم وامؤخر وأمثاها .

 اأساء الدالة عى اخلق واإجاد واإمداد مثل :  الثالث :
 , امقيت , وأمثاها . رّ ـالبارئ , امصور , الرزاق , الوهاب , الكريم , البَ  اخالق ,
 اأساء الدالة عى العلم واإحاطة مثل :  الرابع :

 السميع , البصر , العليم , اخبر , الرقيب , الشهيد , احفيظ , امحيط وأمثاها.
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 مثل :  اأساء الدالة عى الرفق والرمة وامغفرة اخامس :
الرب , الرمن , الرحيم , الرؤوف , احليم , احميد , الشكور , الودود , الوي , النصر , 

 وأمثاها .جيب , العفو , الغفور , التواب امالقريب , 
 اأساء الدالة عى اهداية والبيان مثل : السادس :

 وأمثاها ., الكفيل اهادي , امبن , الوكيل 
     ه احسنى واحدة ي الدالة عى الذات , متعددة امعاي والصفات :وميع أسم  ا

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

فهذا يسمى اه عه ويوصف , وهو ميع أسم  اه  ما هو كمل عى اإطاق , اأول :
 والسنة مثل :ن احسنى الواردة ي القرآ

اه , الرمن , الرحيم , السميع , البصر , الغني , الغفور , الكريم , احكيم , احليم , 
 القدير , وأمثاها .العليم ,
 ما هو صفة كمل , لكن قد ينتج عنه نقص . الثاي :

( وا يسمى عه مثل : ) امريد,امتكلم,الشائي كم ورد ي القرآن فهذا يوصف اه عه 
فيوصف اه عأنه يتكلم , ويريد , ويشا  عى سبيل اإطاق , وا يسمى عذلك ؛ أن الكام 
 واإرادة وامشيئة قد تكون عخر أو عر , عصدق أو كذب , ععدل أو عظلم , عحق أو عباطل .

 ما ا يكون كماا عند اإطاق , ولكن هو كمل عند التقييد . الثالث :
 مثل : كم ورد ي القرآن عه , لكن يوصف اه عه مقيداا فهذا ا يسمى اه 

اخداع ,وااستهزا  , وامكر , والكيد , واانتقام , فا نسمي اه عه , فنقول : اه ماكر 
اه يمكر عمن يمكر عه  فه عه مقيداا كم ورد فنقول :ص  خادع عى سبيل اإطاق , لكن نَ 

 , ويستهزئ  عمن يستهزئ عه وعرسوله وأوليائه وهكذا . ولهورس وعرسوله , وخادع من خادعه
 ما يتضمن النقص  عى سبيل اإطاق . الرابع :

 , مثل :أعداا وهذا ا يسمى اه عه أعداا , وا يوصف عه 
اخائن , العاجز , الضعيف , اأعور ؛ أن اه له اأسم  احسنى , والصفات العى , فا 

        مطلقاا : أو نقص عصفة عيب يوصف اه جوز أن 

    [.186/اأعراف]                 
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 : أركان اإيان بأساء اه وصفاته 

 اإيمن عأسم  اه وصفاته له ثاثة أركان:
 تنزيه خالق السموات واأرض عن مشاهة امخلوقن ي الذات واأسم  : اأول

 واأفعال. والصفات
 اإيمن عم وصف اه عه نفسه أو وصفه عه رسوله من اأسم  والصفات. لثاي:ا

 وأفعاله. قطع الطمع عن إدراك كيفية أسم  اه وصفاته الثالث:
 كم قال سبحانه: وأفعاله ا نعلم كيفية أسمئه وصفاته  فكم ا نعلم كيفية ذاته سبحانه

 .[  11 / الشورى]                    
 حكم التسمي بأساء اه احسنى: 

, فله سبحانه الكمل امطلق ي ذاته وحده ا ريك له  أسم  اه احسنى ختصة عه
, وا شبيه له , هو املك , وا مثيل له  له َي م  وا َس  , فا ريك لهوأفعاله , وأسمئه وصفاته 

           :يس كمثله أحد ي القدرة الذي ليس كمثله أحد ي املك , هو القادر الذي ل

 . [  8 / هـــط]        
       فهو الواحد اأحد الذي ليس كمثله أحد ي ذاته وأسمئه وصفاته وأفعاله : 

                             
 . [  ٤ -1 / اإخاص]        

 ى وجهن:أما تسمية البر بأساء اه فع
اخالق, البارئ, امصور,  ,عه مثل اسم اه ختصاا  ما لَ ما كان من أسم  اه عَ  اأول:

 القيوم, الرمن .. وأمثاها.
أن مسمها خاص عاه ا يقبل الركة, فا جوز إطاقه إا عى  ؛ا فهذه ا جوز تسمية غره ه

 .ا ريك له اه وحده
 يتفاوت احكم فيه عن أفراده كاملك, سم  احسنى له معنى كِي ما كان من اأ الثاي:

 والعزيز, والعي, والكبر, والرحيم, والكريم, واحكيم, والسميع, والبصر .. وأمثاها.
, فيجوز التسمي ومعناه  ُحكمه فهذه اأسم  وأمثاها ُتطلق عى اخالق وعى امخلوق, ولكلٍ 

 , فاه هو العزيز اأعى , وامخلوق عزيز أدنى وهكذا .  مثل, وا يلزم من ذلك الت عه
فم يضاف إى اخالق منها يليق ععظمته وجاله, وما يضاف إى امخلوق منها يليق 
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 .كم هو مذكور ي القرآن عامخلوق وضعفه ونقصه
  أقسام صفات الرب : 

 إى قسمن : تنقسم صفات اه 
من  ملسو هيلع هللا ىلصوهي كل ما وصف اه عه نفسه أو وصفه عه رسوله  الحفات الثبوتية :: اأول

 واجمل كالعلم والقدرة , والكرم والرمة . صفات اجال
 من صفات ملسو هيلع هللا ىلصرسوله كل ما نفاه اه عن نفسه أو نفاه عنه  وهيالثاي : الحفات امنفية : 

 النقص كالنوم والغفلة ونحوها .
 وصفات اه الثبوتية تنقسم إى قسمن : 

كاحياة  عحال من اأحوال عن اه  وهي التي ا تنفكول : صفات الرب الذاتية : اأ
 والعلم والقدرة والسمع والبر والوجه واليدين ونحو ذلك .

إن شا  اه  رادته ,الصفات التي تتعلق عمشيئة اه وإوهي الثاي : صفات الرب الفعلية : 
 الرزق , والرضا والسخط , والعطا  وامنع .فعلها , وإن شا  م يفعلها , مثل اخلق و

 وصفات الرب الفعلية نوعان :
صفات فعلية ها سبب معلوم كالرضا والسخط , والفرح والغضب , ونحو ذلك ما  -1

 سببه الطاعات وامعاي .

كالنزول كل ليلة إى السم  الدنيا حن يبقى ثلث  ها سبب معلومليس صفات فعلية   -٢
 الليل اخخر .

 صفات الرب الفعلية صادرة عن صفات ثاث : وكل
 واحكمة البالغة , وكلها مقرونة عاخر امطلق.لقدرة الكاملة .. وامشيئة النافذة .. ا

ترجع  كاخلق والرزق, والرمة واحلم, والعفو وامغفرة ونحوها وميع صفات الرب الفعلية
إرادته, فم شا  اه كان, وما م يشأ ا يكون إى صفات الرب الذاتية, فهي راجعة إى مشيئة اه و

                                          أعداا :
 [.٢5آل عمران/ ]                      

العلم والرمة والكرم ,  وفعلية من جهة, كصفة, دة ذاتية من جهةوقد تكون الصفة الواح 
 عِلم خلقه , رمن يرحم عبيده , كريم ُيكرم من يشا  .. وهكذا .فاه عليم يُ 
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 أما صفات الرب امنفية فهي كذلك قسان :
وهي كل ما يناقض صفة من صفات الكمل كالظلم امناي  حلة :اأول : صفات منفية مت 

 وهكذا . كمل عدل اه, واجهل امناي كمل علم اه, والنوم امناي كمل قيومية اه..
كنفي الريك ه ي رعوعيته وألوهيته وأسمئه وصفاته ,  الثاي : صفات منفية منفحلة :

 ونفي الصاحبة والولد , ونفي الند وامثل , فيجب تنزيه اه عن كل ذلك .
واه سبحانه وتعاى ليس كمثله أحد ي ذاته وأسمئه وصفاته وأفعاله , فكم ا نعلم 

              صفاته كم قال سبحانه: ا نعلم كيفية كيفية ذاته كذلك 
 [.11/الشورى]       

  إثبات الحفات ه : 
 ثبوت الحفة ه ي الكتاب والسنة له ثاثة أوجه :

التريح عالصفة كالعزة والرمة والقوة , والوجه واليدين والعينن ونحو ذلك  اأول :
 والفعلية .من الصفات اخرية والذاتية 

تضمن ااسم للصفة, فاحي اسم متضمن للحياة, والسميع اسم متضمن للسمع ,  الثاي :
 والرمن اسم متضمن للرمة ونحو ذلك .

التريح عالفعل أو الوصف الدال عى الصفة , كااستوا  عى العرش , والنزول  الثالث :
 د يوم القيامة ونحو ذلك .إى السم  الدنيا كل ليلة , وامجي  للفصل عن العبا

وجال ومال , ا نقص فيها عوجه من  صفات مدح وكمل , وميع صفات اه 
 الوجوه كاحياة والقدرة , والعلم والعظمة , والسمع والبر ونحو ذلك .

 : ثبوت كال أساء اه وصفاته بطريق اإثبات والنفي 
حده اأسم  احسنى , والصفات العى , اه سبحانه له و اعلم أن فاإثبات واإجاب :

واأفعال احميدة , وامثل اأعى , وليس كمثله ي  ي ذاته وأسمئه وصفاته وأفعاله : 
 .[8 /]طه                          

 , وعن ميع صفات النقص.عن ميع صفات البرواه سبحانه منزه عن ميع صفات اخلق و
 سلب عن اه ثاث أنواع :الالنفي وو

 إما أن يكون السلب عائداا إى الذات .. أو إى الصفات .. أو إى اأفعال .
        , فاه ليس كمثله أحد ي ذاته كم قال سبحانه: فالسلوب العائدة إى الذات
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 . [٤-1 /]اإخاص 

 [.11/الشورى]                      :سبحانهقال  و
, فاه سبحانه قد نزه نفسه عن ميع صفات النقص  وأما السلوب العائدة إى الحفات

 والعيب كم ورد ي القرآن .
ب أضداد العلم , أو أضداد عن تلك الصفات , سوا  كانت من عا فيجب علينا تنزيه اه 

 احدانية , أو أضداد احياة , أو أضداد ااستغنا  أو غرها ., أو أضداد الوالقدرة
 فنفي أضداد العلم أقسام :

 [.٢66]البقرة/               :سبحانه نفي النوم كم قال أحدها : 
 [.5٤]مريم/              حخ    نفي النسيان كم قال سبحانه :  الثاي :
                          :بحانه نفي اجهل كم قال س الثالث :

  [.3/  ]سبأ       
ي اأرض ي  عليم , ا يشغله شأن عن شأن , وا خفى عليه ي  فاه سبحانه عكل 

    وا ي السم  , فهو يرى ويسمع ويعلم كل ذرة ي ملكه العظيم ي آن واحد :
                                             

                                               
 [.51/يونس]                   

 وأما السلوب العائدة إى صفة القدرة فأقسام :
    النصب كم قال سبحانه :بحانه منزه ي أفعاله عن التعب وأن اه س أحدها :

 [ .38/ق]                             
                       :ي  إى  ا حتاج أن اه سبحانه ي أفعاله الثاي :

 [.8٢]يس/                    
أنه عى كل  ؛, أو الصغر والكبرن قدرته عن فعل القليل والكثرأنه ا تفاوت ع الثالث :

                                     :قدير ي  
 [.22]النحل/                   

 وأما السلوب العائدة إى صفة الوحدانية فمثل نفي الركا  واأنداد , فالقرآن ملو  منه.
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 : قسانوأما السلوب العائدة إى صفة ااستغناء ف
                قال سبحانه :نفي احاجة إى أحد كم  أحدها :

                                          
 [ .68 - 65 /]الذاريات

                   كم قال سبحانه :الثاي : عدم ااستعانه عأحد 
 [.  61 /الكهف]                        

فعل كذا وكذا فالقرآن ملو  منه , وهو أن اه ا ي إى اأفعال , وهي السلوب العائدةوأما 
 أقسام كثرة:

  حب وا يأمر عالباطل.أحدها : أن اه ا 
 .العبث يفعلالثاي : أن اه سبحانه ا 
 . واللهو اللعب يفعلالثالث: أن اه سبحانه ا

 الراعع : أن اه ا حب الفساد .
 ا حب وا يأمر عالفحشا . اخامس : أن اه

 السادس : أن اه ا يرى لعباده الكفر .

 الساعع : أنه ا حب وا يريد الظلم .
 اه اتنفعه الطاعات, واتره امعاي.الثامن:أن 

 التاسع : أن اه ا يعاقب من غر ساعقة جرم .
 .العار:أن اه ا يعذب أحداا م تبلغه الرسالة

 : أن اه يفعل ما يشا  ي ملكه .احادي عر 
 .عر : أن اه ا خلف وعده الثاي

 : حكم اإحاد ي أساء اه احسنى 
هو اميل عن الطريق امستقيم , وقد حذرنا اه عز وجل من اإحاد ي أسمئه  اإحاد :

                              :وصفاته وآياته كم قال سبحانه 
 [.٤6/فصلت]                                      

 أنواع :مسة واإحاد ي أساء اه احسنى 
أن ينكر اإنسان شيئاا من أسم  اه التوقيفية , أو ينكر ما دلت عليه من الصفات الذاتية  اأول :

 احسنى, وعم دلت عليه من الصفات واأفعال.أوالفعلية, أن اه أوجب علينا اإيمن عأسمئه 
أن جعل أسم  اه احسنى دالة عى صفات ماثل أو تشاعه صفات امخلوقن؛  الثاي :

           : أن اه ليس كمثله ي  ي ذاته وأسمئه وصفاته وأفعاله كم قال سبحانه
 [.11/الشورى]               
ق من أسم  اه احسنى أسم ا لأصنام واأوثان , كم اشتق امركون أن يشت الثالث :

اسم ) العزى ( من اسمه العزيز , وصنم ) الات ( من اإله , أن أسم  اه تعاى ختصة 
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عه, وكم أفرد اه نفسه عالرعوعية والعبودية واألوهية, أفرد نفسه عاأسم  احسنى, 
    :, وهذا هو اإحاد كم قال سبحانه عم جب فيها  فتسمية غره ها ميل ها

                        

 [.186]اأعراف/ 
 ملسو هيلع هللا ىلصأن يسمى اه تعاى عأسم  م يسم اه ها نفسه ي كتاعه , وم يسمه ها رسوله  الرابع :

سفة له عالعقل الفعال , أن ي سنته , كتسمية النصارى ه عاأب أو ااعن , وتسمية الفا
أسم  اه احسنى توقيفية , وتسمية اه عم م يرد فيه نص رعي من قرآن أو سنة ثاعتة 

              إحاد ي أسمئه: 

 [.22/ امائدة]              
عم  تسميتهقرآن أو سنة , أو أن يشتق من كل فعل ه اسما له م يرد عه النص من  اخامس :

  م يسم عه نفسه كتسمية اه عالنافع والضار , أو امعز وامذل ونحو ذلك : 

 [.53/ النور]                      



 

 
 
 
 
 
 

 فقه التعبد بأساء اه احسنى

 ويشتمل عى ما يي :     
 

  حكمة خلق اإنسان -1   
 وب ـــال القلـــه أعمـــفق -2   

 التعبد ه بأسائه احسنى .. ويشمل : -3   

  اتهــــاء اه وصفــــد بأسمـــان التعبـــأرك -1
 وصفاته اء اه ــــــإى التعبد بأسم طرق الوصول -2

  ي التعبد بأساء اه وصفاته مراتب امؤمنن -3

 اته ــــــــــائه وصفــــــــمار التعبد ه بأســـــآث -4

  فقه التعبد ه بأسائه احسنى -4   

 الرابعالبــاب 
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 فقه التعبد بأساء اه احسنى
 ة خلق اإنسان حكم -1

عن طريق آياته  , فهم عأسمئه وصفاتهخلق امخلوقات كلها ليظهر قدرته لعباده, ويعرِ  اه 
  يتقرعون عه إليه: الرع الذي , وأرسل رسله عكتبه لبيان احق الذي يعبدونه عه, و وخلوقاته

                               

 . [ 1٢ / الطاق]           
 ثم جعله خليفة ي اأرضمه أحسن تكريم , رَ ـوكوقد خلق اه اإنسان ي أحسن تقويم, 

             احكيم :  ليعمرها عرعه

 [.26/اإرا ]          
 : ورّكب اه خلق هذا اإنسان من ثاثة أشيا 

 وروح ملكي. .. ونفس حيواي .. جسد مادي
فجسد اإنسان خلقه اه ي عطن اأم, وي نفس اإنسان عحار الشهوات, وي روح 

 اإنسان عحار الطاعات, واجسد علبة هم, ومطية للغالب منهم.
 .والطاعات ليس ها حد .. والشهوات ليس ها حد

 نسان ., وهذ هو حل ااعتا  ي اإ فسالدين كلها ي مقاعل شهوات النوأوامر 
, وا  , أو يرك الطاعات عسبب الشهوات فاإنسان أما أن يرك الشهوات عسبب الطاعات

      :  ا يمكن اجمع عن اما  والنار يمكن اجمع عينهم كم

 [.16-2/الشمس]                
  حاجات اإنسان, وتكميل حبوعات الرمن , وخلق واه سبحانه خلق الدنيا لقضا

, ومأ الدنيا عمحبوعاته من أنواع  ورؤية الرمن, اجنة لتكميل شهوات اإنسان 
 .العبادات , ومأ اخخرة عمحبوعات اإنسان من أنواع الشهوات

ي واه يريد تكميل حبوعاته ي الدنيا , والنفس تريد تكميل حبوعاها من الشهوات 
                  : , وهذا حل ااعتا  ي اإنسان الدنيا

 .[  3 – ٢ / اإنسان]                        
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 أو يكون عبداا  , للرب فالطاعات من الرب , والشهوات من النفس, واإنسان إما أن يكون عبداا 
  ؛الكتب عليهم , وأنزل  ى خلقهإ الرسلالرحيم  فأرسل اه , ى ُمذِكرإوهذا احتاج  , نفسلل

               :  رعه وما يريد منهاإنسان ليعرف 

   [.٢/اجمعة]                             
وقضا  حاجاته الرورية من , واه سبحانه يريد من اإنسان ي الدنيا تكميل اإيمن والطاعات 

   ل لإنسان حبوعاته وشهواته ي اجنة: والرب ونحوما , ثم اه يكمِ اأكل 

                     

  . [ 2٢] التوعة /                            
 ليوحدوه . العى وصفاتهاحسنى ف عباده عأسمئه خلق اه هذا الكون العظيم لُيعرِ وقد 

, وجزا  ذلك  الطاعاتأنواع فهم عمحبوعاته من التوحيد واإيمن وليُعرِ  وأنزل الكتب  لرسلوأرسل ا
             :  من النعيم امقيم ي اجنة

                         

 [.35/النحل]    
   ل عليهم الطاعات:ثقَ و , وزين هم الشهوات, ولكن الشيطان أر أكثر نفوس اخلق 

 .[٢6 /سبأ]               
, وجرهم من جالس الذكر  لهم ها عن الطاعاتغَ َش وفجعل الشيطان الشهوات رورات , 

                 : ى جالس الغفلةإ

 . [ 56 – 64] مريم /                    
وهذا أمره  , من كل إنسان أن يكون معه ي النار, واه يريد اإنسان لنفسهفالشيطان يريد 

     : رضوانه واجنة عليسعد من اهوى والدنيا والشيطان  وَتــْرك عبادة ما سواه دته وحدهععبا
                                      

                               
 .[ 5٤ -56 /يس]                           

, واجسد إذا كانت فيه الروح  , والروح حقيقة اإنسان ولبه واعلم أن اجسد علبة اإنسان وظرفه
 , وداعياا ومعلما. وعاعداا  , وعاماا  وصانعاا  , وتاجراا  ووزيراا  له قيمة , ولذلك يكون ملكاا  كان حياا 
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,  صار اجسد ا قيمة له وا عمل له وفرغ اجسد من الروح خرج صاحب اجسد ذافإ
, عل تبقى  , أما الروح فا موت الراب الذي خلقه اه منهي وُيدفن  ولذلك يتعفن ي احال

 مة , وتبقى الروح اخبيثة معذعة.الروح الطيبة منعَ 
 إا, وا قيمة لإنسان  ا إا عالدين, فا قيمة للدني للدين وقد جعل اه الدنيا إنا ا 

, فإذا ترك اإنسان الدين صار ا قيمة له ي الدنيا وا ي  عاإيمن واأعمل الصاحة
 .  [ 2٢ / اإرا  ]                       اخخرة:

وما  ,خالقهيميز عه عن ما ينفعه وما يره, ويتعرف عه عى  وقد وهب اه كل إنسان عقاا 
               جب له من العبودية: 

             /  .  [ 186] اأعراف 
وتكون  , وإذا م يستعمل اإنسان هذا العقل مع الوحي فإنه يضل ويشقى ي الدنيا واخخرة

   :  غافلة عم ينتظرها من الذعحالتي ترتع ي الشهوات  حياته أضل من البهائم

                    

 .  [ 124 / اأعراف]                  
 وقد جعل اه لكل إنسان حياتن:
وأرشده إى ما ينفعه  ..وحياة ي اخخرة تبدأ ي أي حظة ..حياة ي الدنيا تنتهي ي أي حظة

 رسل عه رسله وأنزل عه كتبه .عاتباع الدين احق الذي أ مويسعده فيه
, واأوى حل العمل ,  والثانية عاقية, والثانية كالبحر, واأوى فانية , اأوى كالقطرة احياة ف
       ومن وفقه اه آثر الباقية عى الفانية: ثانية حل الثواب أو العقاب , لوا

 .  [ 5٤ / العنكبوت]                 
ا يمكن أن  ولكنه, وكل إنسان يسعى إى حصيل السعادة عم يملك حسب علمه وفهمه 

 , له أسباب السعادة ي الدنيا واخخرة وعَن  ن طريق الذي خلقهعإا   حصل عى السعادة أعداا 
        : وإشاعة ذلك ي العام كله, وذلك عكمل اإيمن والتقوى 

 [.138/البقرة]              

.. ويعبده عم رع  .. ولتحصيل تلك السعادة ي الدنيا واخخرة اعد لإنسان أن يؤمن عرعه
وخرق حاجز امخلوقات إى  ..إى جنة التوحيد واإيمن  وخرق حاجز الكفر والرك
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هوات إى وخرق حاجز تكميل الش .. وخرق حاجز الدنيا إى اخخرة .. اخالق وحدهرؤية 
وخرق جهد  .. إى سنن وآداب اإسام وخرق حاجز العادات والتقاليد ..تكميل أوامر اه 

 ع الناس عى اإيمن واحقمْ ـوَج  ع اأموال واأشيا  إى جهد اإيمن واأعمل الصاحةمْ ـَج 
                      :  عإشاعة احق ي العام كله

 .  [ 33صلت / ] ف   
   وهذا فقط ا عغره حصل لإنسان السعادة والفاح والنجاة ي الدنيا واخخرة: 

             

 .[  3 – 1] العر / 
 وإذا فهمت هذا فاعلم أن صاح القلب يتم عثاثة أمور: 

 ثم التحلية... ثم التزكية .. التخلية 
لتكون صافية قاعلة للتزكية  ؛قلوعنا من حب الدنيا, والتعلق عغر اه غ ونفرِ ي ـل  خْ فنجتهد لنُ 

             :  عالتوحيد واإيمن ومكارم اأخاق

 [.16/احجرات]             
 وا حيث ا نرى وا نسمعواأعمل الصاحة ,  ثم تأي التزكية عأن نعيش ي عيئة اإيمن والصدق

              :إا ما حبه اه ورسوله وا نحب نقول وا نعمل
 . [114]التوعة/ 

         : الصاحة  ونجاي عيئة الرك وامعاي التي تفسد تلك البيئة

                  

 [.58/اأنعام]     
ليدخل التوحيد   ,ن الرذائل , وذلك عالعلم واإيمنععد التخي م ثم تأي التحلية عالفضائل

فينا الطاعات عدل امعاي, وتظهر فينا  , وحل العلم عدل اجهل, وتأي وخرج الرك
              :  اأخاق احسنة عدل اأخاق السيئة

 .[٢/اجمعة]               
والعمل , ظهرت آثاره عى اجوارح عالقول احسن لبوإذا دخل نور اإيمن ي الق

           الثواب احسن :امؤمن , ثم نال  واخلق احسن, احسن 
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 .[٢5 يونس / ]                              
 ,هعشهواتوهذا يكون كمل اإيمن والتقوى الذي أمرنا اه عه, وهتم العبد عأعمله ا 

           فيعبد رعه كم أمره, وهو يرزقه كم وعده: وعآخرته ا عدنياه , 

     ڭ                     

 .[ 3 – ٢ / الطاق ]    
اجمد  امخلوقات من ي العام نورين معرفة اأشيا  ورؤيتها, والتمييز عن أنواعاه وقد خلق 

 .وغرهم ت واحيوان والناسوالنبا
 وهذان النوران ما:

 والنجوم وامصاعيح. نور خارجي: وهو نور الشمس والقمر
 ونور داخي: وهو نور العن ي اإنسان واحيوان.

دمت قد أحدما عُ فُ  تىوم , عاجتمع هذين النورين معاا  وا يمكن أن حصل الرؤية إا
 لأشيا . الرؤية

وا عن  , ا نستطيع أن نميز عن اإيمن والكفر, وا عن احق والباطل ولكن هذين النورين
 واأعمل الصاحة واأخاق احسنة ا تظهر هذين النورين. فاإيمن ,اخر والر

 فجعل اه الرحيم ععباده معرفة ذلك نورين آخرين ما:
آخر أمرنا اه أن نجتهد عالنظر  ونور ..نور أنزله اه من السم  وهو القرآن فيه هدى ونور 

 وأسمئه وهو نور التوحيد واإيمن عاه, ليأي ي قلوعنا  ي اخيات الكونية والرعية
           وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده : وصفاته

 [.54/العنكبوت]     
 اإيمن .. ونور القرآن .نور اا: داية للعبد إا هذين النورين معوا يمكن أن حصل اه

          ومن أراد اه هدايته هداه إليه هذين النورين: 

 . [36/النور]              
,  , عيده كل ي  , وإهاا كريما  وعامة نور اإيمن ي القلب أن يرى العبد رعه ملكاا عظيما 

        :  موجب هذه امعرفة, ثم يعبده وحده ع وغره ليس عيده ي 
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 [.1٢٢/اأنعام]    

وأعر احق من , تزين اجسد عصالح اأعمل واأخاق  اإيمن والقرآننور وإذا تزين القلب ع
, رعه  ةوأقبل عى عباد وأعغض امعاي,, وأحب الطاعات , اخر من الر  وعرف, الباطل 

              وأعرض عم سواه: 
               

 .[15–16]امائدة/     
فقد  ا يستفيد من نور القرآن , ومن قرأ القرآن عدون نور اإيمن ومن ليس عنده نور اإيمن

         , وكان عليه حجة:  م يستفد منهو جعله قراطيس

 .  [ 8٢ / اإرا ]    ڭ        
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  فقه أعال القلوب -2
أعظم أعمل  والتعبد له عموجب تلك امعرفة معرفة اه عأسمئه وصفاته وأفعاله

وخّلص قلبه من كل شائبة ركية أو , أها تثمر للعبد حقيق التوحيد  ؛ القلوب
عم حبه  كل دنس ومعصية, وحرك قلبه وجوارحه ععبادة رعه , وتطهر نفسه من عدعية

 [.3٢/احج]                    : اه ويرضاه
واعلم أن مقصود ميع العبادات واأذكار واأوامر أن يأي ي قلب امؤمن اليقن عى 

فاته جا  اليقن عى اه وأسمئه وصفاته وأفعاله , فإذا جا  اليقن عى اه وأسمئه وص
, ثم جا  اليقن عى وعده ووعيده , ثم جا ت من العبد العبادة  ملسو هيلع هللا ىلصقوله وقول رسوله 

 التي يريدها اه وحبها.  
 قبلت نفسه عى الطاعات ,أف, م العبد رعه وأحبه وذل له نه الثاثة عظَ اوإذا جا  اليقن عأرك

                       ى فعل اخرات :إنفرت من امعاي , وسارعت و

 [.14/حمد]          
عبودية من أعمل اجوارح, وعبودية القلب أعظم من  وأعمل القلوب أشد وجوعاا 

 , ا تنفك عن العبد ما دام حياا . أها واجبة ي كل وقت ؛اجوارح وأكثر وأدوم
 يمن .عالتوحيد واإ حهفا يدخل أحد ي اإسام إا ععمل قلبه قبل جوار

 وا يتميز امؤمن من امنافق إا عم ي القلب من اإيمن أو الكفر .
خر, واأصل هو دون اخعوعن عمل القلب وعمل اجوارح تازم, فا ينفع أحدما 

 , مطيع أمره , والتكليف عليهم معاا . القلب, والبدن فرع له
م يتعبد اجسد عرائع اإسام الظاهرة م ينفعه و فلو مزق القلب عحب اه واخوف منه

  قام اجسد عرائع اإسام الظاهرة وليس ي قلبه حقيقة اإيمن م ينفعه ذلك:  وول, ذلك

 .  [116/الكهف ]                                  
 قلهاونقص اأعمل الظاهرة وث   , قلبسببه زيادة اإيمن ي ال نهاْس وزيادة اأعمل الصاحة وُح 

 سببه النقص ي أعمل القلب الباطنة. 
 للملك , وتثمر التعبد  ومعرفة اه عأسمئه وصفاته وأفعاله تقرن عن عمل القلب وعمل اجوارح
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 . مع كمل احب والتعظيم والذل ه  عأحسن ما رع احق
وحفظ القلب واجوارح من امعاي,  ,فالتعبد عاسم اه العليم يبعث عى التقوى 

 من اأقوال واأعمل واأخاق. وامسارعة إى ما حبه اه ويرضاه
, أعداا  همبتغا علم أن سر كل أحد عى الشواهد, فمن ا شاهد له يقصده فلن يصل إىاو

                     واه مقصود , واجنة موعود : 

 .[61-66اريات/ ] الذ         
امشهودة ي أفعاله  أسم  اه وصفاتهسبحانه وأعظم الشواهد الدالة عى املك احق 

        :  املكوتاملك ووى تنظر منها البصائر إى عام وهي كُ  , وخلوقاته
                             

                                    
 .  [ 141 -146 / آل عمران]             

 , ثم تعامله عم يليق عجاله وأسم ه وصفاته من خال آياته وخلوقاته رهافتشاهد القلوب 
 وماله من التعظيم واحب له , واخوف واخشية منه , والذل واانكسار عن يديه.

    :  والطاعاتواأذكار يق عجاله من أنواع العبادات ثم تأمر اجوارح أن تعامله عم يل

                          

 [.4/الزمر]   جئ        
واإيمن ,  أها تثمر التوحيد اخالص الصاي من كل شائبة ؛ وهذه امعارف من أجّل امعارف

فا إرادة فيه ما , والتسليم أمره وحده , ل عليه الذي يمأ القلب عحب اه وتعظيمه, والتوك
                ما أمر اه , وتلك حقيقة ا إله إا اه :عنده , وا كراهية  حرم اه

 .  [ 14 / حمد]                 
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 التعبد بأساء اه احسنى -3
  :أركان التعبد بأساء اه وصفاته 
 لتعبد عأسم  اه وصفاته ثاثة أركان:ل

 .والصفات العى, اإيمن عأن اه وحده له اأسم  احسنى  اأول:
فمن سار إى اه عاسم من أسمئه احسنى وصل إليه, ومن تعلق عصفة من صفاته العى 

 .عكمل احب والتعظيم والذل له أخذت عيده حتى تدخله عليه
وحبته وتعظيمه, وحياة اجوارح عالتقرب إليه ععبادته عم رع, فحياة القلوب عمعرفته 

 والدعوة إليه., و الثنا  عليه , وحياة اللسان عدوام ذكره وشكره 
وذوق , ومعرفة اه عأسمئه وصفاته وأفعاله أعظم روافد اإيمن, وأفضل السبل لزيادة اإيمن 

               :  العبودية وصدق , وأير الطرق للوصول إى حقيقة التوحيد حاوته

 [.14/حمد]                 
أهم ي رياض معرفته حارون,  ؛ وأحب عباد اه إليه وأكرمهم عليه أهل هذه امعرفة

 يعملون. املكية الرعية , وعأوامره وإى جاله وماله ناظرون
نظروا إى شدة  وإنْ  .. نظروا إى صفات ماله أحبوه وإنْ  .. نظروا إى صفات جاله هاعوه إنْ 

              نظروا إى سعة رمته رجوه وأناعوا إليه:  وإنْ  .. نقمته خافوه
 .  [ 8 / طه]    

 .عبادة اه عم تقتضيه أسمؤه احسنى, وصفاته العى الثاي:
 .ه,وتوكل عليه وحده,وم يلتفت إى غرهفمن أيقن أن اه هواأول فّوض اأمور كلها إلي

, فلم  ومن أيقن أن اه هو اخخر أيقن أن اأمور كلها أوها وآخرها عدأت منه وترجع إليه
 يلتفت أحد سواه.

, فهواأول امبتدئ  , ودوام اافتقار إليه  اهوهذان ااسمن يوجبان للعبد ااضطرار إى
 إليه كل ي . اخخر الذي ينتهي وهعالفضل حيث ا سبب وا وسيلة, و

 .ده وصمد إليه ي ميع حوائجهومن أيقن أن اه هو الظاهر قَص 
,  , وكثرة معصيته له لكثرة نعم اه عليه؛ فاستحيا منه  م قرعه منهل  عَ   ومن أيقن أن اه هو الباطن
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     :ما له من اأسم  احسنى , والصفات العى؛  وخاف منه ورجاهوأحبه 

 .  [ 3 / احديد]            
 وذكراا وسؤااا ومداا. .. فكراا ويقيناا وتعبداا  ي عقية اأسم  احسنىالتعبد وهكذا 

 .ااتصاف عموجب تلك اأسم  والصفات الثالث:
 .عموجبهااإنسان فاه سبحانه حب أسم ه وصفاته, وحب أن يتصف 

مؤمن حب أهل  .. ن حب الرما ارم .. عفو حب العافن .. فاه شكور حب الشاكرين
 اإيمن .. وهكذا ي عقية اأسم .

 ,أنه ا يليق عالعبد ,  ي حق امخلوق ي حقه, نقصاا  وما كان من أسم  اه وصفاته كماا 
 .وأمثاهم وامتكر كاسم اه اجبار أنه ختص عاه؛  فا جوز ااتصاف عموجبه

 طرق الوصول إى التعبد بأساء اه وصفاته : 
 ها أرععة:وللتعبد عأسم  اه وصفاته طرق كثرة أص

, والتعبد ه عموجبها , وفهم معانيها وحفظها , ها, عدِ إحصا  أسم  اه احسنى ع   اأول:
 ودعا  اه ها.

عاملة الرب عمقتضاها وثمراها , وفهم معانيها وسيلة إى م فالعلم ها وسيلة إى التعبد ها
   :  عه وااستعانة  والتو كل عليه , ,من احب ه , واخوف منه ,  والرجا  له 

                 
              

 [.2-٢/الفاحة]        
َن اْسما ت ْسَعةا َوت   إ َن ه  »قال:   ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اه   عن أي هريرة و اَئةا إ َا ,  ْسع  د م  ,  اا َواح 

 .(1)متفق عليه « ةَ َمْن َأْحَصاَها َدَخَل اجن
 .النظر والتفكر ي آيات اه الكونية الثاي:

 ومسِبحة , ناطقة عتوحيدهو, فجميع امخلوقات ي السموات واأرض دالة عى عظمة اه 
 ,أنه امستحق للعبادة وحده اريك لهعامة  شاهدة عأسمئه احسنى وصفاته العى,عحمده,و

                                                 
 ( .٢522( , ومسلم عرقم )234٢, أخرجه البخاري عرقم ) متفق عليه (1)
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             :رادته إى إمستجيبة مشيئته , ومرعة و

 .[  161 / يونس]           
 التي ا ُتعد وا حى .التفكر ي نعم اه  الثالث:

ليس ها  كثرة مشهورةوهذا الباب يدخل منه كل أحد إى حبة اه , فإن نعم اه عى عباده 
        له: ه وشكراا  ازداد حباا  هعرف العبد نعم , وكلمحد 

 .[  3٤ / إعراهيم]              
وما فيها من اأخبار الصادقة,والعلوم العظيمة ,  التدعر والتفكر ي اخيات الرعية الرابع:

                  واأحكام العادلة,والرائع احسنة: 
 .[8٢/النسا ]    

أوامره وعلمه وكمل  , وكمل رمته ععباده, لع العبد عى كمل عظمة اه طْ وهذا عاب عظيم يُ 
 , وصدق وعده ووعيده. وكمل أسمئه وصفاته وأفعاله وأحكامه,

 مراتب امؤمنن ي التعبد بأساء اه وصفاته : 
 التعبد ه عأسمئه احسنى وصفاته العى عحسب معرفتهم عاه وأسمئه الناس يتفاوتون ي

وصفاته وأفعاله, ومعرفة دينه ورعه, ومعرفة ثواعه وعقاعه, وعحسب تفاوهم ي الذكر 
                 والتقوى: واإيمن ,  والغفلة

  [.4/الزمر]   جئ                     
عحسب ما ُيفتح هم من مشاهد اإيمن وامعرفة  همتفاوتون ي التعبد  فالناس

    , وأوامره وأحكامه , والعمل عموجب ذلك :  عأسم  اه وصفاته وأفعاله

                                          

 [.٢8/احديد]          
يأخذ   من ومنهم .. ومنهم من يأخذ كالشمعة..  عنور ضعيفذلك من فمنهم من يأخذ 

ومنهم من يأخذ  .. ومنهم من يأخذ كالقمر ..ومنهم من يأخذ كالكوكب  ..كالقنديل
             :  نوره يشع عن اخافقن كالشمس

 .[153/آل عمران]
ق أسم  اه وصفاته أراه ي ضو  ذلك النور حقائ ومن رح اه صدره عنور اإيمن
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          , وأراه حقائق العبودية وما يصححها وما يفسدها: وأفعاله
                      

 .[  1٢٢ / اأنعام]               
, مستوياا عى عرشه العظيم الرمن فرى امؤمن ي ضو  ذلك النور امبن رعه العي العظيم 

 [.6/طه]           :  من كل ي  ي ذاته وأسمئه وصفاته وأفعالهأكر
 .كاخردلة ي كف العبد الكبر ه رع ي كفضن السبع واأريرى السموات السبع و

 رها تسبح عحمد  وما عينهم من اخائقم وما عليهمويرى السموات واأرض وما فيه
 , وعظمة ملكه وسلطانه: عى كمل أسمئه وصفاتهوتدل , , وتشهد عتوحيده  املك احق

                              

 [.٤٤/اإرا ]     
علمه حيط عجميع ملكه, ويرى رمته وسعت كل ي , ويرى الرمن  رعه ويرى عرش

                        واه حيط عكل ي  : , عكل ي  حيط 

 [.٢66/البقرة]       
ما أحاطوا  واحداا قاموا صفاا  فلوأن ميع الناس مع كافة امخلوقات ي السموات واأرض

 ., عل هو امحيط عكل حيط العي الكبر  عاجبار
 .ي العام العلوي والسفي ويرى رعه ي ماله فوق كل ميل

عطي اخلق كلهم مثل ثم أُ , نهم فلو اجتمع مال اخائق كلهم ي شخص واحد م
لكانت نسبته إى مال الرب سبحانه دون نسبة راج ضعيف إى ضو  , ذلك اجمل 

 : ا ي الذات وا ي اأسم  والصفات , فا نسبة عن اخالق وامخلوق أعداا  الشمس
                   

 [.٤-1/اإخاص]     
 ي الكون. أعظم من كل قوةويرى قوة رعه 

 والبحارمن العرش والكري والسموات واأرض واجبال فلو اجتمعت قوى اخائق كلها 
, لكانت نسبتها إى قوته  هم مثل تلك القوةمن عطي كل, ثم أُ  ي شخص واحدوغرها 

        : العظيم ملة العرش قوة سبحانه دون نسبة قوة البعوضة إى
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 [.52/الزمر]     

م ـث , واحد ي شخصكلهم  , فلو اجتمع علم اخائق  ويرى علم رعه وسع كل ي 
نقرة عصفور من أدنــى مـــن م اه ـه إى علــانت نسبتــل ذلك , لكــم مثــائق كلهـي اخـعطأُ 

               :  .. وهكذا ي سائر أسمئه وصفاته البحر

                                   

 [.64/اأنعام]     
وهو , م إا عه تثم يرتقي منه إى مشهد فوقه ا ي,  امغذية للقلب  فهذا أول مشاهد امعرفة

 [.153/البقرة]                                          : مشهد اإهية
وعده صادقاا ي ,  عأمره وهيه , متجلياا  يأمر وينهى وحكم ويقي عظيما  فيشهد رعه إهاا 

, وامثل  والصفات العى, , له اأسم  احسنى  عقاعهعداا ي , ثواعه كريما ي ,  ووعيده
   [.8/طه]                  اأعى : 

 .حتى يلقاه   حبه ويرضاهعمالنورانية ثم يعبده هذه امعارف 
, وما فيه من احر واحساب  نكشف له ي ضو  هذا النور أحوال اليوم اخخرـتثم 

           : واجنة والنار, والراط واميزان 

 [.8-5/الزلزلة]                  
 , , وحلمه عليه إحسانه إليهعه , و هرع, و , ورمته عه عظمة رعه وكفايته لهرأى ذلك علم فإذا 

عاحب والتعظيم والذل له  والتقرب إليه عم رعه وأمر  هفأوجب له ذلك كمل العبودية 
 [.16/الشورى]             : عه

, واه  ه ي هذه امعارفــ يّ ـــق  عحسب رُ  عكل حبوب إليه ى رعه العظيمإثم ا يزال يتقرب 
                       : وهو احكيم العليم يشا   وعلمه من يؤي فضله

 . [ 14 / حمد ]         
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 آثار التعبد ه بأسائه وصفاته : 
 .العاجلة واخجلة  معرفة اه عأسمئه وصفاته وأفعاله مثمرة جميع اخرات والركات

 لم ما يي : ي حياة كل مس ثمراهاآثارها وأعظم ومن 
 : وحده ا ريك له  عبادة اه  -1

 .والعبادة عأنواعها أجّل ثمرات العلم عاه وأسمئه وصفاته وأفعاله
والرمة , , وعرفه عالغنى واإحسان  والعظمة والكريا واجروت , فمن عرف رعه عاملك 

الذكر , ترع إليه علسميع البصر , وعرف أنه ا والقوة والقدرةواإحاطة ,  , وعرفه عالعلم  واللطف
            احمد والثنا : , وتوجه إليه ع الدعا و

  . [ 186] اأعراف /               
 : حبة اه  -2

 وأرضاه, وري عنه أحبه اه ومن أحب اه , وقرة العيون , وشفا  الصدور , القلوب توحبة اه قو
 [.٢4] الرعد/            وهداه : وتقبل منه  

    فذلك : إى داعي جال رعه وماله فإذا اجتمع للعبد معرفة داعي اإحسان واإنعام

 [.36/النور]                    
      : ذا شأنه إا أردأ القلوب وأخبثهايتخلف عن حبة من هوا 

                               

 [.124] اأعراف/         
 وإنعامه وإحسانه . عأسمئه وصفاته وأفعاله ة اهوكمل العبودية ثمرة امحبة, وامحبة ه ثمرة معرف
 القلب واللسان وحرك واجتناب معاصيه ,,  وحبة اه جذب العبد لطاعة رعه وفعل ما يرضيه

             :  سوى ذلك واإعراض عم  ملسو هيلع هللا ىلصتباع رسول اه  وا إى عبادة اهواجوارح 
 [.31/ آل عمران]                          

 :  التعظيم والذل ه  -3
  .عى قلبه الذل واانكسار عن يدي العزيز اجبارذلك فإذا شهد العبد عظمة رعه أفاض 

 له . ه , وتعظيما له , وحباا لرع خلق عبودية أكملهم ذاا وأكمل ا
 .لرعه أكملهم معرفة عأسمئه وصفاته وأفعاله وأكثرهم سجوداا 
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 .واكتملت عبوديته سجدت معه ميع اجوارحالقلبية  ومن سجد هذه السجدة
    : العزيز اجبار امَـلك  فليلزم عتبة العبودية لرعه ومن أراد السعادة اأعدية

 [.22احج/]    ڻ             
وميع أعواب الطاعات عليها زحام إا عاب الذل واافتقار إى اه, فهو أقرب اأعواب 

 لقلة الداخلن منه . وا مزاحم فيه وأوسعها
 وتكن عبده عن يديه., يأخذ عيدك إليه املك احق فادخل منه إى رعك 

 : اخوف واخشية -4
      :  , وكان له أشد خشية كان منه أخوف كان عاه أعرففمن 

 . [ ٢8] فاطر /           
 : اليقن والطمأنينة باه  -5

 ونوراا  , يقيناا إيمناا وامتأ قلبه  وصفاته العى عأسمئه احسنىالعظيم فإذا عرف العبد رعه 
      :  ى عنه كل ريب وشكله , وانتف وتعظيما  , وحبة ه وإراقاا 

 [.٢8] الرعد/                 
عبادته:  وحسنت فزاد إيمنه وحلت فيه الطمأنينة السكينة هوإذا تيقن القلب نزلت في

                     

 . [ ٤] الفتح /        
 : الرضا عن اه  -6

وصفاته  , وعرف أسم ه احسنى ورمته وحكمته إحسانه وحلمهو فمن عرف رعه ععدله
وهيه, لعلمه عأن تدعر اه أحسن والتسليم أمره ,  ذلك الرضا عحكم اه وأقدارهله العى, أثمر 

, ورمة اه أرجى من  أعظم من عمله اه , وثواب نفسه ى, وأحكام اه خر من هو من تدعره
                              أعمله : 

 [ .8-2] البينة/                                         
 : التوكل عى اه وحده -7

عأسمئه وصفاته وأفعاله سكن إليه, وتوكل عليه وحده ي ميع  العظيم فمن عرف رعه
   :  وتدعراا  وإمداداا  كلهم إجاداا لعلمه عكمل كفايته وقيامه عشأن خلقه  ؛أموره
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 [.16٢] اأنعام/                            
                   أقوى:   رعهكان توكله عىو, كان إيمنه عاه أعظم وكلم كان العبد عاه أعرف 

  .[13التغاعن/]                   
 : مل ه إخاص الع -8

لعلمه عكمله وغناه عن كل ما سواه, ؛فمن عرف اه عأسمئه وصفاته وأفعاله أخلص له العمل
                              :  وشدة حاجة اخلق إليه

 [.56/غافر]    
             : مع اه غره ي عمل إا جهله عأسم  اه وصفاته وأفعاله وا يرك أحد

 .[ 116/الكهف]                          
ا َأْغنَى َأن : َتبَاَرَك َوَتَعاَى  هَقاَل ا »:  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َرُسوُل اه:  َقاَل ري اه عنه َأي  ُهَرْيَرة َ َعنْ و

َكا    ك   الُرَ َل َعَماا  َمنْ ,  َعْن الِرْ ي ت َعم  َك فيه  َمع ي َغْر  َكهُ  َرْكتُهُ َأْرَ ْ   .(1) أخرجه مسلم  « َور 
 : نابة إى ربهالتوبة واإ -9

 وتاب إليه من, سارع إى طاعته  وصفاته العى عأسمئه احسنى العظيم فمن عرف رعه
      ورمته عه, وفرحه عتوعته:, لعلمه عكمل حبه لعبده  ؛ معصيته

                 
 .[٢8 - ٢2] النسا  /   

 : حاوة العبادة -11
, وليس ي الدنيا نعيم  أسمئه وصفاته كانت قرة عينه ي مناجاة رعه واأنس عهفمن عرف اه ع

 , وا حاوة تشبه حاوة اجنة إا عبادة اه هذه امعرفة. يشبه نعيم اجنة إا هذه امعرفة
كل ما ي  ولذةا  لرعه, ووجد حاوةا  ومداا  وتعظيما  وحباا  وكلم ازداد العبد معرفة عرعه ازداد إيمناا 

     :  , واستأنس عرعه , واستوحش من كل ما يشغله عنه حبه رعه ويرضاه

                    

                 

 [.٤-٢/اأنفال]    
                                                 

 ( .٢486عرقم ) أخرجه مسلم( 1)
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يَمن  ُكَن ف َثَاٌث َمنْ  »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النَب ِي  نع  سٍ َأن َعنْ و  َمْن َكاَن اه,  يه  َوَجَد ه  َن َحَاَوَة اْإ 

ا ـه  مَ َوَرُسوُلُه َأَحَب إ َليْ  َواُمَ َب امـَُوَأْن ي, ا س  بُُه إ َا ه  ـَُا ي  َ رح   َوَأْن َيْكَرَه َأْن َيُعوَد ي اْلُكْفر   , ح 

نْهُ  َقَذُه اهَعْعَد َأْن َأن   .(1) متفق عليه  «  النَار   َكَم َيْكَرُه َأْن ُيْقَذَف ي م 
 : من الناروالنجاة  الفوز باجنةالسعادة ي الدنيا و -11

ويسعده ,  َعَبده عم حبه ويرضاه , ثم اه يثبته عى دينه ي الدنيا العظيم فمن عرف رعه 
                       عاأمن واهداية : 

 [.8٢/اأنعام] 
سبحانه, والقرب منه, وسمع كامه, والفوز  ية اه, ورؤعدخول اجنةفيكرمه اخخرة  ي أما
    :, والنجاة من نار اجحيم  , واخلود ي دار امتقن , والتلذذ عنعيم اجنة ضوانهعر

              

 . [ 2٢] التوعة /                

 وغر ذلك من الثمرات واحسنات , واخرات والركات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ( واللفظ له .٤3( , ومسلم عرقم )15, أخرجه البخاري عرقم )متفق عليه( 1)
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 فقه التعبد ه بأسائه احسنى -4
 .لم عاه وأسمئه احسنى وصفاته العى أرف العلوم عى اإطاقالع

 , وأزكاها وأحسنها وأعظمها علوم الدين فمعرفة رعنا عأسمئه وصفاته وأفعاله أجّل 
ه والثنا  عليه ها أرف وعبادته ها أحسن اأعمل, ومده ومجيده وتكبره وتعظيم

                           :  اأقوال

   [.14/حمد]     
 , وينال أحسن اأقوال واأعمل التي يتقرب ها العبد إليه والدعوة إليهة اه وعباد
                   : ثواها ععد القدوم عليه أعظم

 . [ 33فصلت / ]   

 ليهم أمعن.صلوات اه وسامه ع وعى هذه اأصول العظيمة قامت دعوة الرسل
 ور:ــة أمـــــأرسل رسله إى خلقه عثاث فاه  

عبادة ما  ويركوا , ليعبدوه وحده اريك له تعريف اخلق عاه وأسمئه وصفاته وأفعاله
وتعريفهم ..هوحده عالدين الذي رع ة اهوهو عباد وتعريفهم عالطريق اموصل إليه ..سواه 

  ّله رؤيته ورضاه عنهم:ار كرامته من النعيم الذي أَج عم هم ععد الوصول إليه ي د
                  

 .[ 35] النحل/            
أن  ؛العبد عرعه أعظم كانت حبته وخشيته وعبادته له أتم وأكمل وكلم كانت معرفة

ن , وتقّوي حبة اه وتعظيمه ي معرفة اه عأسمئه وصفاته وأفعاله مأ القلب عاإيم
      : والثوابوعظيم اأجر,  ات والطاعاتالقلب , وتثمر أنواع العباد

                        

  .  [ 4] الزمر /    جئ     
   :  ومن عن خلقه أخر رهكْ وكلم كان العبد عاه أجهل كان من اه أععد وإليه أَ 
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 [.15-1٤/الزمر]     
 , وتوحيده ,  وحبته, وحياة اإنسان عحياة قلبه وروحه , وا حياة لقلبه إا عمعرفة فاطره 

                    يه من يشا  : , وذلك فضل اه يؤتوعبادته وحده ا ريك له 
                                            

  [.2٤-23 /آل عمران ]                           
        ومن م يدخل جنة امعرفة ي الدنيا م يدخل جنة الزخرفة ي اخخرة : 

  . [ 2٢اإرا  / ]              
ره ومده كْ وذ   فألذ ي  وأحاه ي الدنيا واخخرة معرفة اه عأسمئه وصفاته وأفعاله ,

                    , وتلك أعظم جارة راعحة : وعبادته عم رع 

                                                      

 [.1٢-16/الصف]                                 
فهل يليق عالعاقل أن خرج من الدنيا وما ذاق أطيب ما فيها, عل عاش فيها عيش 
 البهائم, وانتقل منها انتقال امفاليس , وغادر الدنيا وهو حروم من أحسن ماذها,

        عم يسخطه عليه: وقدم عى رعه  فخر دنياه وأخراه ,
                    
                     

 .[ 165 – 163] الكهف/     
امعارف عى  معرفة اه عأسمئه احسنى وصفاته العى وأفعاله احميدة أجّل إن 

 زعدة, و روح التوحيد, ولب اإيمن أها ؛ , وأفضل العطايا من اه لعبده اإطاق
                             اليقن:

 .  [ 14 / حمد]     
 فتح اه له هذا الباب انفتحت له أعواب الدين كلها:  نْ ومَ 

وأعواب وأعواب التقوى .. ..  اإحسان وأعواب .. اإيمن الكامل وأعواب ..التوحيد اخالصأعواب 
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      وأعواب اأجر العظيم:.. لق احسنــوأعواب اخُ  .. عمل الصالحلا

  .[  ٤ / اجمعة]        
النظر ي اخيات الكونية والنظر ي اخيات الرعية , فذلك وأحسن السبل إى هذه امعرفة 

وحصيلها ي , , واستحضار معانيها  عرفة اه عأسمئه وصفاته وأفعالهأعظم مفتاح م
 وتتصف عصفاها., القلوب, حتى تتأثر القلوب عآثارها 
جا  فيه حب اه وتعظيمه والذل له وحسن عبادته, ثم  وإذا امتأ القلب هذه امعارف

                     ك كل معصية ه : رْ ـ, وتَ  كل طاعة هفعل انقادت اجوارح معه ي 
  [.14/حمد]                          

ياته وخلوقاته تعرف رعك عأسمئه وصفاته , ويزيد آف إى رعك العظيم عالنظر ي فتعرَ 
 إيمنك , وحسن عبادتك , وتعظم أجورك.

, ه  مأ القلب تعظيما  فمعرفة أسم  العظمة وامجد والكريا  واجروت واجال
 عه. وتعلقاا  , , وتكبراا له له وإجااا 

, له  ه , وشوقاا  حباا ومعرفة أسم  اجمل والر واجود واإحسان واللطف والرمة مأ القلب 
 .منه , وحيا ا  له ومداا وثنا  عليه , 

, خضوعاا ه , وخشوعاا لهوالقوة والقدرة واحكمة مأ القلب والقهر ومعرفة أسم  العزة 
 وانكساراا عن يديه .وخوفاا منه , 

,  والتوكل عليه , إليه واضطراراا , إى اه رفة أسم  الغنى والكرم واإحسان مأ القلب افتقارا ا ومع
 .وعدم االتفات إى غرهوااستعانة عه , 

حسان وإ,  ومعرفة أسم  العلم واخرة وامراقبة واإحاطة مأ القلب مراقبة اه ي كل حال
 ات الفاسدة. واإراد اأفكار الرديئةوحراسة اخواطر عن العبادة ه , 

,  والذل له, وميع هذه امعارف تزيد اإيمن ي القلب , وتثمر للعبد كمل التعظيم ه 
,  واخوف منه, , والرجا  له  , والشوق إليه , وتعلق القلب عه واحيا  منه, واحب له 
وإخاص العمل وتوحيده ,  اخلق إليه, والفرار من  واأنس عه, والتوكل عليه , واإناعة إليه 

             ودخول جنته: , وحسن عبادته, له 
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 .[٤–٢]اأنفال/               
وكلم قويت هذه امعرفة استنار القلب عنور العلم واإيمن, ورأى هذا النور عظمة رعه 

, ُظم إقباله عى رعه, واستسامه لرعه إنعامه وإحسانه, ولطفه ورمته, فعَ وجاله, و
 ., وُأنسه عمناجاته , وجريده لتوحيده ولزومه أمره, وععده عن هيه

 .ي خلقه اوصفاته العى, وحب ظهور آثاره حب أسم ه احسنى واه 
 .. ميل حب اجمل وأهلهعليم حب العلم وأهله ..  .. فهو واحد حب التوحيد وأهله

حب أهل ر  ــ.. عَ  كريم حب أهل الكرم .. شكور حب الشاكرين..  مؤمن حب امؤمنن
         :  حب التواعن .. تواب رحيم حب أهل الرمة .. عفو حب أهل العفو .. رــ   بال

                                        
  [.24/آل عمران]                                           

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

ات, وجازهم عالثواب العظيم عحسب ما وهو سبحانه الكريم الذي هب لعباده هذه الصف
    : سبحانه فيهم من هذه الصفات التي حبها, ويرّغبهم ي التعبد ها عقوله

                 
 .[13٤ – 133 / آل عمران]           

,  ئه احسنىحكيم عليم ا يفعل وا يّرع من اأحكام إا ما هو مقتى أسم واه 
 .وصفاته العى

 .فأفعاله سبحانه كلها دائرة عن العدل واإحسان, واحكمة والرمة
كيم هو اح .. ورمة وإحسان وأوامره ونواهيه كلها عدل وحكمة .. أخباره كلها حق وصدقو

            وينهى عن كل ر: ..يأمر عكل خر الذي

 . [ 46/النحل ]                         
 وصدقاا  ومداا للرب , ,  وزيادة ي اليقن, ورث العبد قوة ي اإيمن توهذه امعارف اإهية 



154 

 

           , ورغبة ي عبادته وطاعته:  ي التوكل عى اه
                       

 .[  15٤ / آل عمران]       
, أسم ه وصفاته,وهذا أظهرآثارها ي ميع خلوقاته ي السموات واأرضحب  واه

 وذريته. ملسو هيلع هللا ىلصظهورآثارها فيمن اصطفاه من خلقه وهوآدمكذلك وحب ,الدنيا واخخرةي و
 .عى صورته أسم  وصفات ملسو هيلع هللا ىلصآدم   وقد خلق اه 

 .عأسم  العبودية من ذل وخضوع, وضعف وعجز, وفقر ومسكنة اا موصوف
 ومشيئة وإرادة. وقوة , وعزة,  وجروتعصفات الرعوعية من كر  اا وموصوف

وهداه استعمل أسم  , فكفاه ر نفسه  فمن علم اه أنه يصلح للهداية واجنة تواه
 .مع رعه ومع أوليا  اه وأعدائه وفق ما حبه اه ويرضاه وصفات األوهية الرعوعية

ثم , عوعية مع رعه, ويوجهها منه إى أعدائه أسم  وصفات الرامؤمن فينسخ عن عبده 
من احب والتعظيم والذل  ويستعمله ها عن يديه, عصفات األوهية والعبودية إليه  يوجهه

 .واخوف والرجا  والتوكل وغر ذلك من سمت العبودية, ه 
ُتوَن , َعَى ُصوَرت ه  آَدَم َعَز َوَجَل  َخَلَق اه» َقاَل :  ملسو هيلع هللا ىلص َرُسول  اهَعْن   ُهَرْيَرَة  يأَ َعْن    ُطوُلُه س 

 .(1)متفق عليه « اا ذ َراع
م ـهه عجميع أنواع التعرفات, ودلّ خلق ف إىفسبحان املك احق الرحيم ععباده الذي تعرَ 

فهم عالراط امستقيم الذي , وفتح هم إليه ميع الطرقات , ثم عرَ  الداات عليه عأنواع
              : إليه  يسرون عليه , وأمرهم عسلوكه

 .[٤٢]اأنفال/       
,  ونعمه العظيمة, وأفعاله احميدة , وصفاته العى , عى أسمئه احسنى  وه احمد كثراا 

                ودينه احق:
 .  [ 32 – 35 / اجاثية]            

,  نههعلوغ كُ  ج لنا سبيل معرفته عم كشف لنا عن حقيقة عجزنا عنـَهـنَ  أنْ  وله احمد كثراا 
                                                 

 ( , واللفظ له.٢8٤1( , ومسلم عرقم ) 33٢5أخرجه البخاري عرقم ) متفق عليه ،( 1)
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, وا إحاطة أحد عأسمئه وصفاته, وا فأكمل خلقه معرفة عه أعلمهم عأنه ا هاية معرفته
                    إدراك أحد لكنهه:

                                       
 .[  163 – 16٢ / اأنعام] 

,  وجوده , وعيِ  ع لنا أعام اهداية إى توحيدهفَ رَ  أنْ  مباركاا  طيباا  كثراا  وه احمد مداا 
, وعظيم عره ,  وعموم إحسانه, وعظيم فضله , وكثرة نعمه , وعظمة جروته , وسعة رمته 

 وكمل قدرته , وسعة علمه , ولطيف حلمه .
وذلك عم نصبه سبحانه من آثار صنعه , وعم أشهدنا من عظمة خلوقاته, وعم نراه كل يوم  

           : ملكوتهي  من عدائع خلوقاته, وعظيم آياته

  .[  63 / فصلت]                          
ومل  اأرض ومل  ما عينهم ومل  كل  مل  السموات مباركاا  طيباا  كثراا  وه احمد مداا 

عم فطر  جعلنا من خر أمة أخرجت للناس, وأنار لنا الدليل عى اإهية والعبودية أنْ  ي 
   والتلذذ ععبادته:  , , واأنس عه والتعظيم لهالوله له, واحب له, القلوب عى 

                            

 .  [ 36 / الروم]    
هو سبحانه املك احق امبن الذي خلق كل ي  عاحق, وأنزل كتبه عاحق, وأرسل رسله و

                 , وأكرم عباده عالدين احق:  عاحق

 .[5٢/احج]              
هو سبحانه اأول الذي ليس قبله ي , اخخر الذي ليس ععده ي , الظاهر الذي ليس فوقه و

               ي , الباطن الذي ليس دونه ي : 

 .  [ 3 / احديد] 
اجبار الذي له  .. العزيز الذي له العزة التي ا تضام .. ترامهو سبحانه القوي الذي له القوة التي ا و

 ..لكهـلك الذي ا هاية مُ ـامَ  .. غلباحاكم الذي له السلطان الذي ا يُ  ..اجروت الذي ا يسامى
              :  الرمن الذي وسعت رمته كل ي  .. الكريم الذي ا هاية لكرمه
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 .[٢3/احر]    
هو سبحانه اخالق القادر الذي أعدع ميع امخلوقات, البارئ الذي عرأ ميع الريات, و

, احكيم الذي  قهلَ رات, اجميل الذي أحسن كل ي  َخ وَ ر ميع امصامصور الذي صوَ 
 أحكم اخلق واأمر.
  اأعى ي السموات واأرض: والصفات العى , وله امثل , له اأسم  احسنى 

                             
 .  [ ٢٤ / احر]      

, ل ي , القادر الذي ا يعجزه ي وهو سبحانه املك القادر عى كل ي  , القاهر الذي قهر ك
تزوا, ويمسك القوي الذي يمسك السموات واأرض أن الواحد اأحد , امحيط عكل أحد , 

   السم  أن تقع عى اأرض إا عإذنه, الكبر الذي له الكريا  ي السموات واأرض: 

              

 .  [ 52 / الزمر]       
وعدد قطر اأمطار , وهو سبحانه العليم عكل ي , الذي يعلم مثاقيل اجبال, ومكاييل البحار, 

, واأقوال , , وعدد ورق اأشجار, وعدد امخلوقات, وعدد الكلمت وعدد ذرات الرمال
                   : واأرواح, واأنفاسواأفعال , 

 .  [  2 – 5 / السجدة]                                
, السميع الذي ا خفى عليه ي  ي اأرض وا ي السم , وهو سبحانه عام الغيوب 

, وا أرض أرضاا, وا جبل  يالبصر العليم عكل ذرة ي ملكه العظيم, ا توار منه سم  سم ا
             ما ي وعره, وا عحر ما ي قعره, وا ليل ما ي ظلمته: 

                         

 .  [ 51 / يونس]                                  
العليم عخفّيات اأمور,اخبر عم تكنه الصدور, البصر عمحجوعات  فسبحان املك احق

                      الغيوب:
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 .  [ 64 / اأنعام]                              
ائم عأمره, خاضع لسلطانه, احي الذي ا تأخذه سنة وا وهو سبحانه احي القيوم الذي كل ي  ق

أتقن كل ي  صنعه, اخبر الذي احكيم الذي أحكم اأمور, العي الذي كل ي  دونه , ,  نوم
الفتاح الذي عيده مقاليد اأمور كلها, الرزاق الذي ميع اخائق تأكل من خزائن رزقه, القريب الذي 

          : ي الليلة الظلم , عى الصخرة الصم , سودا  يسمع ويرى دعيب النملة ال

                         

                       

 .[ ٢66 / البقرة]                  
ره, وا خيب من رجاه, وا يرد من كَ ذَ  نْ فسبحان عام الغيب والشهادة, العليم الذي ا ينسى مَ 

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

                   وخلق اإحسان ي كل حسن: 

 . [ ٢٢ / احر]    
واجال  و العزة واجروت واملكوت والكريا وهو سبحانه الكبر وحده ا ريك له, ذ

, ونعمه  وصفاته العى, عى أسمئه احسنى  , له احمد كله ي الدنيا واخخرة والعظمة
                 : ودينه القيم, وإحسانه العظيم  , الساعغة

 . [ 32 – 35 / اجاثية]              
 .رب له اأمثالي القادر الديان فا ُيدان , املك احق فا تُ هو سبحانه القوو
 له.اخلق واأمر كله, وله احمد والشكر كله, وعيده اخر ك املك كله , وله له 
وله الرعوعية  .. وله احجة البالغة فا تتوجه احجج عليه .. اأمر النافذ فا ُيبدل القول لديه له  

 وله خزائن كل ي  فجميع امخلوقات مضطرة إى ما لديه: , مفتقرون إليهفكل اخائق  امطلقة
 .  [ ٢1 / احجر]                                                  

هواملك احق الذي خضعت امخلوقات لعظمته,وذل اأقويا  جروته,وخشعت اأصوات 
,  ات واأرض مستجيبة مشيئته , ومرعة إى إرادتهوميع امخلوقات ي السمو,  هيبته
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                              : وخاضعة أمره 

 .[ 83–8٢/يس]           
عأسمئه  موده , عصفاته عى أسمئه موده , فسبحان من دل عباده عأفعاله عى صفاته

 .[8/طه]                ذاته:  وصفاته وأفعاله عى
وظهور آثارها ي حياة امسلم جارة راعحة, عل هي وأفعاله  ن معرفة اه عأسمئه وصفاتهإ

 .أعظم التجارات التي ا خطر أرعاحها العظيمة عالبال
  ومن أرباحها الكرى ي الدنيا:

 .. واأنس عاه ..ذكر اه وطمأنينة القلب ع .. انراح الصدر عاإيمنا  القلب عالتوحيد .. وتما
  : وحبة اه ورسوله ودينه .. وطاعة اه ورسوله .. وحسن عبادته.. ودوام ذكره وشكره 

                

 [. ٢4-٢8/الرعد]         

  أما أرباحها ي اآخرة فهي:
 .. وسمع كامه .. لقرب من الربوا .. الكريمرعنا والنظر إى وجه  .. جنة الفردوس دخول

       واخلود ي نعيم اجنة:  ..والنجاة من سخطه وعذاعه .. والفوز عرضاه

 . [ 168 – 162 / الكهف]                              
 وأفعاله .فم أعظم عركات وأرعاح العلم عاه وأسمئه وصفاته 

الواقي من امعاي ..الفاتح لباب الطاعات والقرب..وحبته فهو اجالب لتعظيم الرب
احرز  .. السلوان ي امصائب ..امعن عى الصر..  الدافع للشك والريب..  والذنوب

               امحرك للبذل والعطا  واإحسان:  .. احامي من الشيطان

 .  [ 14 / حمد]                 
, ا حي ثمر هذه امعارف إا هو, وا يذوق حاوها إا من علمها , إله إا اه  فا

 ى معرفتها والتعبد ه عموجبها. إد اه عمقتضاها , ودعا اخلق , وعبَ واتصف ها
 .وكل اسم من أسم  اه احسنى يقتي آثاره من اخلق واأمر

, واسمه وخلوقاا  سمه اخالق يقتي خلقاا , واوترفاا  لكاا لك يقتي مُ ـفاسمه امَ  
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 .ومرزوقاا  الرزاق يقتي رزقاا 
 .غفربل, واسمه الغفار يقتي جناية تُ قْ ـواسمه التواب يقتي توعة تُ 

  .اسبوا ح نهىوا يُ  ا يؤمر,  مهماا  واسمه احكيم يمنع ترك اإنسان سدىا 
 .صر يقتي مبرات يبرهامن خلوقاته, واسمه الب واسمه السميع يقتي مسموعاا 

 وهكذا الشأن ي ميع أسم  اه احسنى.
ي  ا يتحقق إا عمثل هذا النظر والتدعر, وكل اسم من أسم  اه احسنى له تعبد خاص عه 

      والتفكر ي كل اسم وما يقتضيه: اخيات الكونية والرعية , 

                                      

 .  [ 8 – 5 / ق]           
جبه عبودية اسم عن عبودية حد عجميع أسم  اه وصفاته , فا وأكمل الناس عبودية ه من تعبَ 

 , وا عبودية صفة عن عبودية صفة أخرى. اسم آخر
م احليم, وا التعبد التعبد عاسم اه القوي القادر عن التعبد عاسمه الرحي فا حجبه مثاا  

 اللطيف عن التعبد عاسمه العظيم اجبار .. وهكذا. عاسمه الَرّ 
ض عن التعبد وا حجبه التعبد عصفة العطا  عن التعبد عصفة امنع, وا التعبد عصفة القب

              :  عصفة البسط .. وهكذا

 [.18-12/الزمر]          
 عأحسن ما حبه ويرضاه.  ل من السائرين إى اهمَ الكُ  وهذه طريقة

      عقوله :  عالدعا  والتعبد ه عأسمئه وصفاته  قد أمرنا اه و

 .  [ 186] اأعراف /                    
 والدعاء ها يتناول ثاثة أمور: 

 عااتصاف ها.ه  وحسن التعبد .. ودعا  احمد والثنا  .. دعا  السؤال والطلب
 فدعا  السؤال ياغفار اغفر لنا , يا رزاق ارزقنا , يالطيف الطف عنا ونحو ذلك .

                    ودعا  احمد والثنا  : 
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 [.2-٢/الفاحة]           
والعفو والصر يمن والصدق ت التي حبها من اإاتصاف عالصفاوحسن التعبد ه عا

 ونحو ذلك.واحكمة واحلم والعدل واإحسان والرمة 
 .وأفعاله لعباده أعواب معرفته والتبر ي أسمئه وصفاته وقد فتح اه 

فدعا عباده ي القرآن إى معرفته من طريقن , وكل منهم عاب واسع ي معرفة الرب  
 :حميد وماالعظيم واإله ا

ذاته فهي أدل ي  عى ي ملكه العظيم ,  ي خلوقاته امشهودةوالتفكر النظر  اأول:
               :  وأفعاله وصفاته أسمئهو

 .[161/يونس]     
     العظيم :  والتدعر ي آياته امتلوة ي القرآنوالتفكر النظر  الثاي:

 .[  ٢٤ / حمد ]       
, له عبودية خاصة, هي من مقتضياها  وكل صفة من صفاته وكل اسم من أسم  اه 
 .ومن موجبات العلم ها

, واإحيا   , والعطا  وامنع عاخلق واأمر , والنفع والر فامسلم إذا علم تفرد الرب 
     :  م التوكل ظاهرا, ولواز, أثمر له ذلك عبودية التوكل عى اه عاطناا  واإماتة

                               

 [.4/الزمر]   جئ  
, ذلك عبودية اخضوع لرعه له أثمر  وإذا علم العبد عجال اه وعظمته وكريائه وعلوه عى خلقه

     :  , والبعد عن معصيته واإقبال عى طاعته, وامحبة له , وااستكانة إليه 

 [.5/يونس]                
رقاعته لكل وعلم عليم ا خفى عليه مثقال ذرة, ويعلم الر وأخفى,  وإذا علم أن اه سميع عصر

خشية اه أثمر له , و ذلك عبودية اإقبال عى ما حبه اه ويرضاهله وشهوده له , أثمر  , ي 
      : اه  ريقلبه ولسانه وجوارحه عن كل ماايُ  ظف  ومراقبته ي كل حال,وَح 
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 [.164 -162/اإرا ]   ڈ         
أثمر له ذلك عبودية , اإحسان , عظيم واسع امغفرة , رحيم  رّ ـعَ , وإذا علم العبد أن رعه غني كريم 

 وُحسن التوكل عليه , , طمع فيم عند اه, وإظهار افتقاره إليه, وإنزال ميع حوائجه عهالرجا  وال
 [.13/التغاعن]                             : ى غرهإوعدم الركون 

أثمر له ذلك , وغضبه وسخطه عى من عصاه,  وإذا علم العبد ععدل اه , وشدة انتقامه وعقوعته
           :  واخوف منه, والبعد عن كل ما يغضبه ويسخطه, خشية اه عبودية 

 [. 48/ امائدة]                 
, وكمل  هي كمل احب له, أوجب له ذلك عبودية خاصة  وإذا علم عجال اه وماله وكمله

              : الشوق إى لقائهوشدة  , التعظيم له
                 

 [.12-16/السجدة]                                   
وصفاته , عجميع أنواعها إى مقتضيات أسم  اه احسنى فالعبودية التي حبها اه راجعة 

 وشكراا. اا  ومدوسؤااا , ودعا ا , تعبداا معرفة والعى, 
أن نعرف اه عأسمئه وصفاته  ق طعم اإيمن وحاوة اليقن ولذة العبادةفيجب علينا لنذو

, وذلك عاستفراغ الوسع ي معرفتها, وحسن التعبد ه ها,  لنستفيد من آثارها وثمرها وأفعاله
عن اخلق, والتقرب إليه عالنوافل ععد أدا  الفرائض, ونر احق , وتوفر كل مة ي طلب رضاه 

        :ا من ينيب إكر ذوما يت,   كل أذى ي سبيلهوالصر عى

 .[3–1/العر]                 
 , واجتناب ضدها.أسمئه وصفاته أمر عباده ععبادته عموجبها  اه  ومحبة

 والعفو واإحسان, والرمة وامغفرة, والكرم واحلم .. وأمثال, فأمرهم عالتوحيد واإيمن 
نيا , واجنة والرضوان ي , ووعدهم عى ذلك السعادة ي الد ذلك من الصفات امحمودة

                   اخخرة :

 [.2٢/التوعة]                    
  وهاهم عن ضدها من الرك والكفر,والشدة واإسا ة,والقسوة والظلم,والبخل والسفه
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, والنار  , وتوعد من اتصف عذلك عالشقا  ي الدنيا من الصفات امذمومة وأمثال ذلك
             وسخط اجبار ي اخخرة : 

 [.58/التوعة]            
 . والتقوى والكرمكاإسام واإيمن  وأحب عباد اه إليه من اتصف عالصفات التي حبها

 .والفسق والفجوروالنفاق كالكفر والرك  الصفات التي يبغضهاوأعغضهم إليه من اتصف ع
ما ا يليق عالعبد أن يتصف عه كصفات الكر والعظمة  أسم  وصفات الربويستثنى من  

وا حسن منه أمام رعه , أها ختصة عاملك اجبار فا تليق عالعبد  ؛ واجروت
, وإنم يستعملها مع أعدائه من  لك اجبارمنافاها رتبة العبودية والذل للم؛ وأوليائه 
                         :  الكفار

 [.٢4/الفتح]            
 , وأول العلوم, العلم عاه وأسمئه وصفاته وأفعاله أعظم أعواب التوحيد  وما كان

عو العبد إى حبة اه وتعظيمه والعلم عه يد, وأرف امعارف, أنه أساس العبودية 
ب معرفة الرب العظيم واإله ووجلو,  وإخاص العمل له, وتوحيده وخشيته وتقواه 

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

 .. ومعرفة اخمر قبل اأوامر.امسؤول قبل السؤال
عذكره  قلوب عظمة الرب وجاله, ومتلئ عمحبته وإجاله, وتطمئنفتستقر ي ال

وخشع القلوب هيبته, وتلهج األسن عذكره وعبادته, وتنرح الصدور امتثال أوامره, 
 .ومده , وتنقاد اجوارح لطاعته وعبادته

وجتمع عاطن اإنسان وظاهره عى طاعة مواه, ويتفق ر اإنسان وعانيته عى حسن 
   واافتقار إليه, واانكسار عن يديه:, ومده وشكره , ثنا  عى رعه ال

 .[٢8/الرعد]                   
فمعرفة اه عأسمئه وصفاته وأفعاله أعظم العلوم , قبل كل ي  هذا أمرنا اه أواا عمعرفته 

, وأنفسها قيمة, وأرفعها وأفضلها علما , وأزكاها ترعية, , و أحسنها ثمرة , وأحاها طعما نفعاا 
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                          : مرتبة وأعاهادرجة , 

 .[14/حمد]      
عالتعظيم , ويسجد الناس  عى الناسالبالغة تقوم احجة يعرف الناس رهم , ووهذا العلم 

                      لرب الناس :وامحبة 

                               
 .  [ 12 -15 / احديد]                            

 ,  وطول مثاعرته وقوة جاهدته , , وحظ كل مسلم من هذا العلم العظيم ععد توفيق اه وعونه عقدر مته
, وذلك فضل اه يؤتيه من ولزوم تقواه ,  , وشدة افتقاره لرعه ودوام صره,  وصدق توكله

 [.٢8٢/البقرة]                  : يشا 
       وهدايته: , وهب علمه وحكمته واه أعلم حيث جعل رسالته 

 .  [ 26 / اأنعام]         
ا  ما تير منها حسب ععون اه عإحص قمناوأمية معرفة أسم  اه احسنى وصفاته العى 

مع عيان كيفية التعبد ه اإمكان, والتعرف عى آثارها ومسالكها ي العام العلوي والسفي , 
يمن من اإ حمل النفوس عى موافقة رها فيم حبه ويرضاه, وذكره ودعائه عألفاظها , ها

ينة من رعه, دون خروج عن ع ليعبد امسلم رعه عى عصرة من أمره ععد أن كان عىو ,والتقوى 
                   م ذلك تبر:فتعلَ  , حكم الريعة عغلو أو تقصر أو اعتداع

                       
 [.٢1-14/الرعد]              

 وصفاته وأفعاله, يصلها من زكى نفسه عمعرفة أسم  اه, العالية وتلك درجات امقرعن 
نفسه للعلم ها, والتفكر ي  هيَأغ قلبه من الُشبه واخثام, ووفرَ  ومعرفة دينه ورعه ,
 .[  18 / طر فا]             معانيها, والتعبد ه ها: 

, وفعل ما جب له من  عمعرفة أسم  اه وصفاته كمل اإيمن والتقوىيتم عوأعظم التزكي 
                                      ی  العبادة: اع أنو

 .[14 – 1٤/اأعى]                  
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وثمراته  واعلم رمك اه أن كل ما تقدم إنم هو صورة التوحيد وألفاظه وأقسامه
 جنةيشر إى  وكل ذلك ا عد من معرفته, وكل ذلك, , ومفاتيح أعواعه  وصفات أهله

 ويفتح لك أعواب العلم عالتوحيد.وينر لك طريق اهداية , اإيمن, 
 , وحاوة العبادة , وحقيقة اإحسان , وحقيقة اليقن , وحقيقة اإيمن , أما حقيقة التوحيد

حتى تدخل مع تلك اأعواب إى عستان  من طعم ذلك  , فلن تذوق شيئاا  امناجاة ولذة
وذلك عالنظري ملكوت السموات  , اه من ثمره ماشئت وجني ععون , اأعظم التوحيد
 ى القلوب .إ, ونقل ما ي السطور  ن العظيمآوتدعرآيات القر , واأرض

واجروت  ذو العظمة ,وصفاته العى ,وهذا فقط ترى املك احق عأسمئه احسنى وهذا
 .  يفعل ما يشا واجال واإكرام واملكوت والكريا 

.. ويعطي من يشا   ..وحكم عم يشا  .. ويأمر عم يشا  ..ويرزق من يشا  .. خلق ما يشا  
.. ويذل من يشا .. ويعز من يشا   ..وينتقم من يشا .. ويرحم من يشا   .. ويمنع من يشا 
                 : .. وا رب سواهله غرهإ.. وا ب حكمهوا معقِ  ..ا راد لقضائه

                                                           
 [ . ٢-1/ املك] 

 ,احسنى وادخل جنة امعرفة عأسم  اه فاستعن عاه العظيمة وقد فتح اه لك هذه اأعواب
مع  اخخرةنات يفتح لك الفتاح العليم يوم القيامة أعواب جواأفعال العظمى,  ,وصفاته العى
                   يمن :إوا أهل التوحيد

                 

 [.6٤-٤4/ص]                 
        : ويسرضيك, ويرضيك , عنك اه وفوق ذلك يرى 

                 

 . [ 2٢توعة/ ]ال            
, وامتأ  جديداا  رأيت نوراا  ,وصفاته العى ,من أعواب أسم  اه احسنى وكلم دخلت عاعاا 

 , وذكراا وشكراا. , وزدت لرعك حباا وتعظيما , وتسبيحاا وحميداا  ويقيناا  وإيمناا  قلبك توحيداا 
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عوه عأحب وتناجيه وتدوتسلم وجهك إليه , ,  فواصل امسر لتصل إى رعك العظيم
         :  اأسم  إليه, وتعبده كأنك تراه, فإن م تكن تراه فإنه يراك

 [.٢٢]لقمن/            
وقد أحصينا عفضل اه وحده تسعة وتسعن اسما من أسم  اه احسنى, الواردة ي القرآن 

مكن امسلم من معرفة رعه والسنة, ورحناها عالتفصيل ي ضو  القرآن والسنة, ليت
          عأسمئه وصفاته وأفعاله, ويوحد رعه ها, ويتعبد ه عموجبها, ويدعو اه ها: 

 [.14/حمد]                      
, متوجة عاسم  مفتوحة عن يديك اه عأسمئه وصفاته وأفعاله وعبادته, وهاهي أعواب توحيد

, تغنم لم وعْ تَ  اموصلة إى جنات اخخرة, امعرفةالعلم وعظم جنات أ , فادخل اه اأعظم
 .وتؤجر وتسعد 

عسم اه  .. عسم اه رب اأرض والسم  .. عسم اه خر اأسم ..  «عسم اه الرمن الرحيم  »
 .عسم اه الذي ا ير مع اسمه ي  ي اأرض وا ي السم  .. اأول قبل اأشيا 
,  , اه ري وا أرك عه أحدا , وعليه توكلت أسم  ري احسنى تعسم اه افتتح

, وهو امستعان وعليه التكان , وا حول وا قوة  ستغفرهأوأستعينه ووأشكره وأمده 
                               إا عاه العي العظيم

 [ . 88/ هود]           



 

 
 

 
أساء اه احسنى بن معرفتها ، وتوحيد اه ها ، 

 والتعبد ه ها ، ودعاء اه ها
 

 
 

 

 ،الة عى األوهيةأساء اه احسنى الد
 [6-1]  نيةاحدوالو ،والربوبية

   شتمل عى ما يي :تو   

    
 جل جاله ( ، اإلهاه )

 جالهجل  (الرب )
 جالهجل ( اأحد ،  الواحد)
 جاله( جل  الوتر )

امس  الباب ا

 اأولالقسم 
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 اإله ..اه 
 .  [ 8 / طه]                  قال اه تعاى: 

             ڭ  وقال اه تعاى: 

 .[8٤] الزخرف/
 َعَلم عى ذات اه , وَعَلم عى أسمئه وصفاته.اه 

عزيز, وَعَلم عى َعَلم عى امَلك , وَعَلم عى اخالق , وَعَلم عى الرب , وَعَلم عى ال
                                     الرمن: 

                                        
 .[٢3 -٢٢/احر]               

ي ا أعظم منه , حارت ي عظمة ذاته وأسمئه وصفاته وأفعاله األباب الذ هو اإله العظيم
                : والعقول , امُلك ملكه , واخلق له , واأمر كله عيده

                                    
 .[6٤/اأعراف]                             

اية لقوته , وا فسبحان من ا هاية لعظمته , وا هاية جاله , وا هاية جمله , وا ه
 .هاية لعلمه , وا هاية لرمته , وا هاية مُلكه

ل إا اه وحده ا ريك له , ا  ُيعطي وا يمنع إا اه وحده ا ريك له , وا ُيع ز وا ُيذ 
                           يميت إا اه وحده ا ريك له : وا حيي وا

 [.56/غافر]        
 : وهي، أصول أساء اه احسنى ثاثة وإذا عرفت هذا فاعلم أن 

 .وعقية أسم  اه احسنى تدور عليها وترجع إليها,  اه, والرب, والرمن
, واسم  , واسم الرب متضمن لصفات الرعوعية فاسم اه متضمن لصفات األوهية

 الرمن متضمن لصفات الر واإحسان.
  :  فقال  الفاحة وهياه هذه اأسم  الثاثة ي أعظم سورة ي القرآن وقد مع 

 .[  3 – ٢ / الفاحة]            
مضافة إليه كم قال احسنى واسم اه أصل جميع أسم  اه احسنى, وسائر اأسم  
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                         : سبحانه
 . [٢٤/احر]            

 .وصفاته العى حسنىاأسم  اه معاي مستلزم جميع  فاسم اه
عه عامة  , واقرنت إليه احسنى ي القرآن, وأضيفت اأسم  وهذا كان أكثر اأسم  وروداا 

  وغرها. , واه أكر, وا إله إا اه  اأدعية واأذكار كسبحان اه, واحمد ه
, وميع القلوب مفطورة عى  تعود إليه احسنى , وميع اأسم للرب ااسم اأعظم فاه هو 

      : , والذل له , واافتقار إليه إليه , والفزع  واإقرار ععظمته, واحب لهالتوجه إليه, 

 .[16٢/اأنعام]                     
 , احي القيوم الذي تأهه القلوب , امطاع امعبود دهو اإله امحبوب امودو  واه 

              ما له من اأسم  احسنى والصفات العى :  ؛ وحبه وتفزع إليه
 .[8/طه]   

الذي له من اأسم  اإله ,  , ذو األوهية والعبودية عى خلقه أمعن فسبحان اه العظيم
له ويعبد أجلها, الذي يأهه أهل السم  وأهل ويستحق عه أن ي ما ,العى والصفات ,احسنى
  .[  8٤ / الزخرف]   ڭ                                 اأرض:

                      عه:  معرفتهم  عحسب  ويعبدونه  يأهونه  وعباد الرمن 

 .  [ 14 / حمد]                            
 .هي الدين كله ) ا إله إا اه (واعلم وفقك اه أن كلمة التوحيد 

وأرسل الرسل, وأنزل الكتب,  وخلق السموات واأرض , فمن أجلها خلق اه اخلق,
 ورع الرائع, وخلق اجنة والنار, ونصب الراط واميزان.

 .,وأفضل ما َتَعَبد عه اخلقما وقري القلب وا إله إا اه أحسن ما نطق عه اللسان,وأعظم
 .وأثقل من كل ي , وا إله إا اه أقوى من كل ي , وأعظم من كل ي  

وضعت كلها ي كفة ,  فلو أن السموات السبع واأرضن السبع وما فيهن وما عليهن وما عينهن
 .لرجحت هن ا إله إا اه, ووضعت ا إله إا اه ي كفة 

 هن ا إله إا اه.تْ مَ َص كن حلقة مبهمة لفَ  واأرضن السبع و أن السموات السبع ول
, وعلغت سيئاته تسعة  ومعه ا إله إا اه د يوم القيامة عقراب اأرض خطاياولو جا  العب
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 , كل سجل عى مد البر, ثم وضعت ي اميزان مالت هن ا إله إا اه,   سجاا نوتسع
 ات.وطاشت السج

سعتها ومن كان ي قلبه مثقال ذرة من ا إله إا اه أنجاه اه من النار, وأعطاه جنة 
 .مثل الدنيا عر مراتوعظمتها 

رَ  »:  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َرُسوُل اه:َقاَل   ع ْن َمْسُعود َعْبد  اه َعنْ  َر  ةَ ــنَ اجَ  َأْهل  اجنَة  ُدُخواا  إ َن آخ  َوآخ 
ْن النَار   اا ُروجَأْهل  النَار  ُخ  , َرِب  :َفيَُقوُل ,  نَةاجَ  اْدُخل : َفيَُقوُل َلُه َرُعهُ ,  اا ْخُرُج َحْبوـَرُجٌل يَ  م 

يُد َعَليْه  , َثَاَث َمَراٍت  َفيَُقوُل َلُه َذل َك , َمْأَى ُة ــنَ اجَ  إ َن َلَك  :َفيَُقوُل ,  ُة َمْأَىــنَ اجَ :َفُكُل َذل َك ُيع 
ثَْل  َرارٍ م   .(1)متفق عليه « الُدْنيَا َعْرَ م 

لعلمه عنفسه,وكر ؛عى احقيقة التامة سوى اه  (ا إله إا اه ) واعلم أنه ما قال 
,  أهم أعرف اخلق عاه , ثم اأنبيا  والرسل هم أقرب خلقه إليهأ ثم امائكة , شهادته

                 منن:أهم ورثة الرسل , ثم عامة امؤ ثم العلم 
 .[  18 / آل عمران]                          

عدد خلقه , ورضا نفسه , وزنة عرشه ,  فا إله إا اه العي العظيم, وسبحان اه وعحمده
 ومداد كلمته.

 , عند خوف إا أزاله , وا , وا عند كرب إا كشفه رهعى قليل إا كثَ  اسم اه ر ك  ما ذُ 
               :عهيق إا وَس , وا عند ض   جهرَ ـإا ف م  وا عند هَ 

 .[ 5٢ /غافر]                         
, وا  , و ا مغلوب إا أيده ونره , وا ذليل إا أناله العزة ضعيف إا أفاده القوة عاهوما تعلق  

 ., وا جاهل إا عَلمه , وا مريض إا شفاه , وا فقر إا أغناه ا كشف رهمضطر إتعَلق عه 
القلوب عى   هو اإله احق الذي خضعت الرقاب لعظمته, وخشعت اأصوات هيبته, وفطر

                 تعظيمه وحبته والذل له:
 .[٢٢/احر]    

, وأنعم  , وقدر ميع امقادير , ودعر ميع الكائنات اتهو اه الذي خلق ميع امخلوق
 .[  3 / يونس]                    : عجميع اأرزاق

وواية فهو امؤمن امري, ومن م يتوله اه فهو منسوب إى  وكل من تواه اه إجاداا 
                                                 

 ( . 185(, واللفظ له , ومسلم عرقم ) 2611, أخرجه البخاري عرقم )متفق عليه( 1)
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 .ثم هو منسوب إى الشيطان الذي تواه , اه إجاداا 
أهم يوالونه عاإيمن والطاعة  ؛ والثواب والنعميواليهم عالنروالعز , ي امؤمننو فاه 

, ويزين هم الكفر  الكافرين , يواليهم ويغرهم عالشهوات والشيطان وي,  والعبادة
         أهم يوالونه عالطاعة ومعصية اه:  ؛ وامعاي

              
 .  [ ٢62 / البقرة]         

 هو اه وحده امعبود عحق , الذي يستحق العبادة وحده ا ريك له.
  , ويعطي النعمة , ويفعل ما يشا  :  هو وحده الذي يزيل الغمة , ويكشف الكرعة

 [.56/غافر]                                
                                    َعَبَده وحده , وخافه وحده : ومن أيقن أنه ا إله إا اه

 .  [ 153 / البقرة]             
 وعبادة اه ا تسمى عبادة إا مع كمل احب ه , وكمل التعظيم له , وكمل الذل له :

                                
 .  [ 16٢ / نعاماأ]      

  التعبد ه هذا ااسم الكريم : 
ميع اعلم وفقك اه لطاعته أن امنعم عجميع النعم هو اه وحده ا ريك له, ودافع 

               النقم هو اه وحده ا ريك له: 

 .  [63النحل / ]    
 ك اه , وكنت فقراا مفأطع , وكنت جائعاا   فأوجدك اه ر أها العبد أنك كنت معدوماا وتذكَ 

فهداك اه, وكنت  فكساك اه , وكنت ضااا  فكرك اه, وكنت عرياناا  اه, وكنت صغراا  فأغناك
 ., فلله احمد والشكر عى نعمه التي ا تعد وا حى  مك اهفعلَ  جاهاا 

بَاد ي ُكلُ  َيا »ي احديث القدي:  قال اه  ُكْم  ُكْم َضال  إ َا َمْن َهَدْيتُُه َفاْستَْهُدوي  ع  َيا , َأْهد 
بَاد ي بَاد ي ُكُلُكْم َعاٍر إ َا َمنْ , َفاْستَْطع ُموي  ُأْطع ْمُكْم  ُكُلُكْم َجائ ٌع إ َا َمْن َأْطَعْمتُهُ  ع  َكَسْوُتُه  َيا ع 

بَاد ي إ َنُكمْ , َفاْستَْكُسوي  َأْكُسُكْم  ُر الُذُنوَب َم نع الَليْل  َوالنََهار  َوأَ  ْخط ئُونَ ـتُ  َيا ع   اا يعا َأْغف 
ْر َلُكْم  ُروي َأْغف  بَاد ي, َفاْستَْغف  وي إ َنُكْم َلْن َتبُْلُغوا َيا ع  ي َفتَُرُ  .فتنفعوي َوَلْن َتْبُلُغوا َنْفع ي,  َرِ
بَاد ي َلْو َأَن َأَوَلُكمْ  َرُكْم وَ  َيا ع  نَُكْم َكاُنوا َعَى َأْتَقى َقْلب  َرُجلٍ َوآخ  نُْكْم َما َزاَد  إ ْنَسُكْم َوج  ٍد م  َواح 
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َباد ي َلوْ , ا ُمْلك ي َشْيئي  َذل َك  نَُكْم َكاُنوا َعَى  َيا ع  َرُكْم َوإ ْنَسُكْم َوج  َأْفَجر  َقْلب   َأَن َأَوَلُكْم َوآخ 
ْن مُ  ٍد َما َنَقَص َذل َك م   .اا ك ي َشيْئلْ َرُجٍل َواح 

َرُكْم  بَاد ي َلْو َأَن َأَوَلُكْم َوآخ  نَُكمْ َيا ع  ٍد َفَسَأُلويي  َقاُموا َوإ ْنَسُكْم َوج  يٍد َواح  َفَأْعَطيُْت ُكَل  َصع 
ي إ َا َكَم َينُْقُص  إ ْنَسانٍ  نْد  َل اْلَبحْ  َمْسَأَلتَُه َما َنَقَص َذل َك مَا ع   . رَ ام ْخيَُط إ َذا ُأْدخ 

يَها َلُكْم ُثمَ  َيا َي َأْعَمُلُكْم ُأْحص  بَاد ي إ َنَم ه   َوَمنْ  اه , َفْليَْحَمد َمْن َوَجَد َخْراا ُأَوِفيُكْم إ َياَها فَ  ع 

  .(1)أخرجه مسلم « َوَجَد َغْرَ َذل َك َفَا َيُلوَمَن إ َا َنْفَسهُ 
كم قال  لك عى كثر من خلوقاتهوفَض ,  وتذكر رمك اه أن اه حن أوجدك كّرمك

                   : سبحانه

 . ] 26اإرا  / ]        
 ,ن والقبيح من الكامَس ـميز عه عن احَ و ,تسمع عه اأصواتالسمع الذي اه فأعطاك 

 .وغر ذلك ورسوله من القرآن والذكر والعلم اه لتسمع عه ما حبه 
 وصفاته.عظمة أسم  اه الدالة عى  تبر عه امخلوقات واخيات أعطاك البر الذيو

لتعبد من يستحق  ؛ وأعطاك العقل الذي ميز عه عن اخر والر, وتعرف عه احق من الباطل
 العبادة  عم رعه من احق .

 وة إليه.لتستعمله ي ذكره وشكره والدع وأعطاك اللسان الذي يرجم عم ي القلب
 وخدم نفسك: مك وهداك ,  , وتشكر الذي خلقك وعلَ وأعطاك اجوارح لتطيع ها رعك 

               
 .  [ 28 /النحل]     

أن اإله احق ناداك من قبضة اليمن , وأقطعك ي الغيب وسام امسلمن رمك اه ر وتذكَ 
      , ورح صدرك لعبادته دون غره:والصاحن وامحسنن, وامؤمنن 

 .[12/احجرات]                         
ه ووِج ,  عن الذل لرق العبيد قلبك, وأعتق  فقل احمد ه الذي عصمك عن عبادة العبيد

                 وجهك إى اه العي الكبر: 

 .[32–35/اجاثية]            
دم الصدق ي الذي عصمك من السجود للصنم, وقى لك عقَ احق وارع إى اإله 

                                                 
 ( .٢622عرقم ) أخرجه مسلم( 1)



182 

 

دم, وأحاطك عأجزال امنة ي دنياك, وسله أن يتم عليك النعمة ي أخراك وقل:    الق 

                   

 . [16/اأحقاف]            
 دْ وُج , وجعلك من امؤمنن, ك من امسلمن من سَم  إى اأفق امبن حباا  كعِر  ثم اسمُ 
 .ي الرا  والرا  , وي الشدة والرخا لك من قلبك ما قضاه رعك  عالرى

, اخبر عمصالح  , احكيم الذي يضع الي  ي موضعه الرمن الرحيمالرب فهو  
  ه ., الكريم ي عطائه , اللطيف ي تدعر عباده

 : وتشقى كل إليه وخروْ ـتُ ـ, وا تتعلق عغره فَ  وتوكل عى اه وحده تغنم وتسلم وتؤجر
 .[13/التغاعن]                                

 .رور العبد عامقدور ي ميع اأمور واعلم رمك اه أن من عامات الرى
وا تتمنى البا  ,عل  وتواي امكاره, ,ره اه, وا تضجر من مرارة امقاديرقدَ  فا تذم شيئاا 

 :إذا نزلت  وامصائب امكارهوا تسأم من التكاليف, وا تكره  سل اه العفو والعافية ,
                      

 .  [ ٢15 / البقرة]           
 .عك العليم احكيم فإنه أرحم عك من نفسكفاستسلم لقضا  ر

اراد  فاه قادر قاهر , ك م يكن ليصيبكأ, وما أخط واعلم أن ما أصاعك م يكن ليخطئك
 .ومام يشأ ا يكون أعداا , كان  اه  ما شا و,  , وا معقب حكمه أمره

 , ة التدعر, وتغتبط النفس عحاو , ويسكن العقل ويستسلم وهذا يرى القلب ويسلم
            :  عم حبه اه ويرضاه الرىو, وحسن التريف 

                           

 [.٢4-٢8/الرعد]    
فعل  من ااستغفار عى فقدان اأدب عند فعل الطاعات , وسو  اأدب عند رْ وأكث  

               :  وصفاته العى,  السيئات, الذي سببه اجهل عأسم  اه احسنى

 [.14/حمد]                  
, وفرحه واعلم رمك اه أن اه خلقك عى معاي اأسم  والصفات, وهيأك معرفته محبته لك

  :أنه الرمن الذي وسعت رمته كل ي , الرحيم الذي ا أرحم منه ؛ورمته عك, عقرعك
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 . [٢٢/احر]                       
وخصك , , وعّغض إليك معصيته, فقد اجتباك لنفسه  ي طاعته فإذا استعملك اه 

        عمزيد عنايته, واستنقذك من ر نفسك: 
 .  [ 13 / الشورى]    

 , والعلم النافع فقد أفلحت كتب اإيمن ي قلبك عاليقن التام رقى عك الكريم إى أنْ  فإنْ 
 يصطفيك ويرعيك ترعية خاصة . وحده ,فارغب إليه ي حقيق العبودية له 

 , مراقباا  للرب للحق , مشاهداا  , شاهداا  لطيفاا  , رحيما  خاشعاا  عاماا فيجعلك من عن خلقه 
:  عم يرضيه عاماا , للغيب  , حافظاا  عى العهد , قائما  عاحق , عاماا  للحق , مبيناا  للحق

                        

                   

 [.113/النسا ]      
 , طيباا كريما  , حسناا حكيما  , حليما صبوراا  , صادقاا شكوراا  اا رَ , عَ غفوراا  وجعلك عفواا 

فيها عى اإله احق يستعملك  ,التي حبهاوالصفات إى غر ذلك من اأسم  ,  طاهراا 
    الدنيا واخخرة:  وتسعد ي وحبك الناس , وترعح, شاكلة العبودية, فيحبك اه 

                       

 .  [ 2٤ – 23 / آل عمران]    
عطيك حفظك ويرعاك, يذكرك إذا ذكرته, وجيبك إذا دعوته, وي, وهذا يكون اه معك 

        :  ويزيدك إذا شكرتهإذا أطعته , إذا سألته, وحبك 

 [.185/البقرة]                
عى سنن التعبد له , وصفاته  ئهعمعاي أسم له تعبداا أحب اخلق إى اه أحسنهم واعلم أن 

,  , والكرم والر ق واللطف, والرف , والعفو والصفح , والعلم والعدل عاإيمن واإحسان
       , والرمة وامغفرة :  , واحلم والسر والصدق والصر

 [.186/اأعراف]                   
, والعلو  ,واجروت  ,  والعظمة, صفات الرعوعية كالكريا  معاي  ي هثم أتركهم منازعة 

خرج العبد عن شاكلة ُيـ انتحال ذلك فإنّ ,  والكريا  واجالوالقهر ونحو ذلك من نعوت التعاي 
       :  , ويضل وخر يفسد وهلك العبودية العبودية, وعمفارقة العبد شاكلة
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 [.12-16/السجدة]    
, فكن من هؤا   , والعمل عم جا  عه ي ااقتدا  عه , وحققاا  ملسو هيلع هللا ىلصلرسول اه  حباا ثم أشدهم 

                    :  تنال أعظم الكرامات
                                         

 [.٢٢/امجادلة]             
,  , واأنس عمناجاته , والشوق إليه لقلب عالفرح عهومن كمل حب اه دوام ذكره ي ا

                        والسكون إليه:

 [.٢4-٢8/الرعد]           
,  ة اأنس عاه إيثار اخلوة عه, وعث الشكوى إليه, وحسن الثنا  عليه, واانكسار عن يديهموعا

 .  [ 1٢ / املك]                                 : وشدة احيا  منه 
 ولباسك التقوى , , التفكر تك وْ ـ, وقُ  , وزادك الفقر فاجعل أها احبيب رأس مال ك اليقن

       :  , ودولتك حسن اخلق , ومصباحك اإحسان ومطيتك الصدق

                         

 [.164/آل عمران]          
 ,واترك التكلف والدعوى ي ميع أحوالك, فذلك أعلغ لك فيم تريد, وأقرب لعون اه لك 

         يغنيك عن كل ما سواه : , واخذه وحده إهاا  واقصد اإله احق

 .[ ٤8 / اأحزاب]     
,  وحبك اه, كل الشأن أن حب اه  عل الشأن ؛علم أنه ليس الشأن أن حب اه فقط او

 ثم ينر اه حبتك عن أهل السم  واأرض.
          فيم جا  عه:  ملسو هيلع هللا ىلصواتبعت رسوله , وا حبك اه إا إذا آمنت عه 

 .  [ 31 / آل عمران]                
                أول علم حتاجه اإنسان: ) ا إله إا اه ( واعلم أن 

 . [14/حمد]               
أن تقع عى  السم  أمسك اه السموات واأرض أن تزوا, وأمسك ) ا إله إا اه (وعكلمة 
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ومن أجلها خلق اه   ,واخخرة مرت الدنيااأرض , وحصل للعباد اإسام واإيمن, وها عُ 
 .عت اأحكامرسلت الرسل, وُر نزلت الكتب, وأُ أُ ومن أجلها  ,اخلق ,وخلق اجنة والنار

, كلم مرت  من قوها فا ي  يوازها رْ فأكث   ,  , وضدها موجب للنار هي اموجبة للجنةو
                        حرقتها , وكلم مرت عنار أطفأها :, وكلم مرت عشبهة أ عسيئة حتها

 [.٢/آل عمران]    
فبادر عالتوعة والرجوع فقد ظلمت نفسك , وإذا اعتليت عاخروج عنها أو عن معنى من معانيها 

 .[ 11 / احجرات]            :إليها
ق له لَ طْ , وتُ  فتح للعبد أعواب الطاعة امفضية عه إى جنة اخخرةتُ  (ا إله إا اه ــ ) بواعلم أنه 
غلق عنه أعواب النار التي جوارحه هي رضاة رعه, وتُ التي يستعملها لطلب م جوارحه

 .الشوارع إليها
ها و وا ثواب أكثر من ثواها ,وا عمل أزكى من عمل أهلها, , فا قول أنفع من قائلها 

                                               :  ستفتح أعواب اجنةت

 [.11/طاقال]                
ْن َأَحٍد َيَتو »قال :  ملسو هيلع هللا ىلص لنَب يَأن ا ر عن اخََطاب ُعمَ  َعْن و نُْكْم م   ُيْسب غُ َفُيبْل ُغ َأْو ف َضأُ َما م 

 ْعَواُب إ َا ُفت َحْت َلُه أَ , َوَرُسوُلُه ه َعْبُد ا اا َمدحَ  َوَأنَ ,  َأْشَهُد َأْن َا إ َلَه إ َا اه: ُثَم َيُقوُل  اْلَوُضو َ 

ْن َأِهَا َشا َ , ُة اجَنَة  الثََمن ي  .(1)أخرجه مسلم  « َيْدُخُل م 
 .وموضع مداره, وراجه وسلطانه وقوامه , كه َا وا إله إا اه رأس الدين وم  

    ه وأصفاه : وأكمله , وأطيب وأحسنه, وأعظمه وأكره وأزكاه , وهي أفضل العلم 

                             

                                    

 [.٢66/البقرة]             
كلها  واأخاق احسنة  اأعمل الصاحةميع ووالشجرة الطيبة , ,  وهي الكلمة الطيبة

 ., وثمرة من ثمرها فروع ها
     : وب واأعملـالقل تـهَ وَ  ْت ـهَ ومتى وَ , ال ـوب واأعمـت القلـكَ زَ  ْت ـكَ ى زَ ـفمت

             
                                                 

 ( .٢3٤عرقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 . [ ٢5 – ٢٤ / إعراهيم]            
 وفسادها عى وجودها أو عدمها.واأعدان  ومدار صاح القلوب

 َسدُ َصَلَح اجَ  إ َذا َصَلَحْت  ُمْضَغةا  َسد  َأَا َوإ َن ي اجَ  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  عشر عن النعمن عن
َي ال َا ُه أَدْت َفَسَد اْجََسُد ُكلّ َوإ َذا َفَس , ُكُلُه   .(1)متفق عليه « َقْلُب َوه 

, نفسه  وأحسنها, شهد اه ها عى, وأعدها  ,وأعاها ,وا إله إا اه أفضل الشهادات
                           :  العلم وأولو, ومائكته 

 .[  18 / آل عمران]         
الشكوك,  حة للقلب من وهجها مصفية للروح من الكدر, مروِ وموقناا  وهي من قاها عاماا 

        :, مورثة أعظم اأجور  وأحسن اأخاق, اأعمل   أطيب منبتة

                                

                     

 [.3٢-36/فصلت]              
يَك َلُه  َا إ َلَه إ َا اه :»ر من قولفأكث   ٍ  َوَلُه احَ  ْلُك َلُه امُ , َوْحَدُه َا َر  ْمُد َوُهَو َعَى ُكِل َيْ

يرٌ قَ   َفْضُل َوَلهُ َلُه النِْعَمُة َوَلُه ال,َوَا َنْعبُُد إ َا إ َياهُ ,  َا إ َلَه إ َا اه,  َوَا ُقَوَة إ َا ع اه  َحْوَل  َا ,  د 

َن َلُه الِدينَ ـمُ  َا إ َلَه إ َا اه,َسنُ الَثنَاُ  احَ  َه اْلَكاف ُرونَ  ْخل ص   .(٢)أخرجه مسلم «َوَلْوَكر 
     احسنات , وتفوز عأعى الدرجات : تنال أعظم  ) ا إله اا اه (وعــ 

                   

 [.64-68/العنكبوت]       
 .تفوز عرضاه , وأخلص له الدين والقول والعمل رعك اإله احق وحده اريك له عبدفا

وما فيهم وما , , والسموات واأرض  ش والكريمن العر ى اهواعلم أن كل ما سو
,  , وكل صغر وكبر , وكل نبات وحيوان , واجبال والبحار , والشمس والقمر عينهم

كل أولئك عبيد ماليك لإله احق, شاهدون لرهم عالوحدانية, قائمون  وكل خلوق ,
                                  له عالعبودية: 

                                                 
 ( .1644( , ومسلم عرقم )6٢, أخرجه البخاري عرقم )متفق عليه( 1)

 ( . 64٤عرقم ) أخرجه مسلم ( ٢)
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 .[  18 / احج]                          ڱ           

ُيعبد ُيكَر وُيَمَجد , وأهٌل أن أن  , فهو أهٌل  فسبح عحمد رعك العظيم مع كافة امخلوقات
                       : حمدـويُ 

 .[٤٤/اإرا  ]        
ه   ُسْبَحاَن اه » ه  , َوع َحْمد  ه  , َعَدَد َخْلق  َضا َنْفس  ه  , َور  َنَة َعْرش  َداَد َكل َمت ه  , َوز   .(1)أخرجه مسلم    «َوم 

, عسم اه  عسم اه الذي ا ير مع اسمه ي  ي اأرض وا ي السم  وهو السميع العليم
ستجلب كل أ, و ستدفع كل مكروه أوله سخطكأ , عسم اه رب اأرض والسم  خر اأسم 
 .يا مواي  رضاكحبوب أوله 

 .  [ 82/اأنبيا ]                             
يَك َلُه  أْشَهُد َأْن َا إ َلَه إ َا اه»  يُت ع اه,  َعبُْدُه َوَرُسوُلهُ  اا َوَأَن حََمد, َوْحَدُه َا َر  ,  اا َرعّ  َرض 

ْسَام  د يناا ,  َوع ُمَحَمٍد َرُسواا   .(٢)أخرجه مسلم  « َوع اْإ 
ْل ُ ا » ْلُ  السموات َوم  ٍ  َعْعُد , اْأَْرض   لَلُهَم َرَعنَا َلَك اْحَْمُد م  ْن َيْ ئَْت م  ْلُ  َما ش  َأْهَل , َوم 

نَْك اجَ ,  َوَا ُمْعط َي م َا َمنَْعَت , ا َأْعَطيَْت َا َمان َع م َ , د  ْجـَوامَ  الثَنَا     «دُ ـَوَا َينَْفُع َذا اْجَِد م 
 .(3)مأخرجه مسل

اللهم إي ُأشهدك وكفى عك شهيداا , وُأشهد ميع خلقك , وُأشهد ميع سكان سمواتك 
عبدك وأرضك , أنك أنت اه ا إله إا أنت وحدك ا ريك لك , وأشهد أن حمداا 

 ورسولك.
 اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم , وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

 سبحان اه وعحمده , وا حول وا قوة إا عاه العي العظيم.
 
 
 

                                                 
 ( .٢2٢5عرقم ) أخرجه مسلم ( 1)
 ( .385عرقم ) أخرجه مسلم( ٢)
 ( .٤21عرقم ) أخرجه مسلم( 3)
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رب ــــال  

 . [ 68 / يس ]          : قال اه تعاى
 . [ ٢ / الفاحة ]              : قال اه تعاىو

ر كل ومالك كل ي  , ومقدِ , ورب كل ي  , وخالق كل ي  ,  هو رب العامن اه 
                               :  ومدعر كل ي , ي  

 . [ 16٢ / اأنعام ]             
الكريا  واجروت له الذي له السؤدد والعزة والعظمة والعلو والعظيم وهو سبحانه الرب 

                             :  واملكوت
 . [ 32 – 35 / اجاثية ]                    
,  القائم عمصاحهم, , الكافل هم  خلقه ورعاهم عنعمهوهو سبحانه الرب الذي أصلح 

 .[15٤/اأنعام ]                     :  , الكثر اخر واإحسان امواليهم عنعمه
والصفات العى , الرب العظيم الذي يري  ,هو الرب العظيم الذي له اأسم  احسنى
        :  عباده عنعمه امادية والروحية فله احمد

                  
 .[2-٢/الفاحة ]               

هو سبحانه الرب الكريم الذي يمد أجسامنا وعقولنا وجوارحنا وقلوعنا عم حتاج إليه من 
                            اأقوات:

  .[3/فاطر ]      
 هو الرب اخالق الرازق الذي منه نعمة اإجاد , ومنه نعمة اإمداد , ومنه نعمة اهداية.

 خلق اإنسان وم يكن شيئاا من قبل,وأَمَده عالنعم التي ا ُتعد وا ُتـحى  , ثم هداه إليه.
 من أطاعه كافأه , ومن عصاه أَدعه , ومن دعاه استجاب له , ومن استغفره غفرله : 

                        

 .[8٢-22/الشعرا  ]                         
 , البصر  كل ي  عى, الرقيب  وهو سبحانه الرب احافظ لكل ي  , القريب من كل ي  



14٤ 

 

يع , الذي له ميع اأسم  احسنى , وله م , العليم عكل ي  كل ي لعكل ي , السميع 
              : وا رب سواه, ا إله غره وله امثل اأعى , ,  الصفات العى

                                    
 .[6٤/اأعراف ]                            

الذي استوى الرمن و الذي له اخلق واأمر,هو الرب ,  سبحان رعك رب العزة عم يصفونف
     : ي كل حال  ترعية خلقهتوى , والكبر  وتفرد عتدعر ملكه,  العظيم عى عرشه

 . [56/ مريم]                            
 رب السموات واأرض ومن فيهن , ورب كل ي . , هو الرب احي القيوم

 ., ومصر اأمور كلها إليه دعر كله عيده, والت , والرزق كله منه فاخلق كله له
 .تنفذها وتقسمها مائكته عأمره , من عنده  ةومراسيم التدعر كلها نازل 

, واإحيا  واإماتة:  , والتحريك والتسكن , والرفع واخفض , والبسط والقبض عالعطا  وامنع
                                            

                                                             
 . [ ٢2 – ٢5 / آل عمران ]                                 

, وجيب  العزيز الكريم الذي يكشف الكروب , ويرفع البا القوي وهو سبحانه الرب 
             وا معطي ما منع:, , ا مانع ما أعطى  امضطر, ويغيث املهوف

 . [٢4/الرمن]                     
, ويكرم  ويعز ويذلويبسط ويقبض , ,  خلق ويرزقعحكمته هو الرب القادر الذي و

 .ويعذب من يشا  ,  , ويرحم من يشا  وهن
, ا معقب  لقادر الذي ا يعجزه ي , ا احكيم الذي يضع الي  ي موضعهوهو الرب 

                       , وا مبدل لكلمته: , وا راد أمره حكمه
                                         

 . [ 3 / يونس ]         
, خالق كل  وا رب سواه, , ا إله غره رب العرش العظيم  وهو سبحانه الرب املك احق

, وا خرج عن تقديره ي  , وا يفلت من ملكه مثقال  ا يعزب عن علمه ي عليم ,  ي 
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                         , وا أصغر من ذلك وا أكر:  ذرة ي السموات واأرض
 .  [115 / امؤمنون]           

, والعبيد املوكملك و, مالك املك واملكوت ,  هو وهو سبحانه الرب الذي ا إله إا
 , حي قيوم ا تأخذه سنة وا نوم . قيوم الدنيا واخخرة

         : وهو رب كل ي , ده قه, وكل ي  سواه عبْ لَ كل ي  َخ  
 . [ 16 / الشورى ]          

وعلمه وسع كل ي , وهو سبحانه الرب الرمن الرحيم الذي رمته وسعت كل ي , 
               :, واسع الرمة  واسع الفضل, واسع امغفرة

 .[2/غافر]                             
 وإكرامه . يرحم من يشا  من خلقه عم يشا  من فضله وإنعامه وإحسانه

, وامعرفة ي قلوهم  فأنشأ اإيمن, عإمام نعمته وإحسانه وخاصة رمته   هثم خص أوليا 
, وثواعه  ورعه , وتعريفهم عدينهوأسمئه وصفاته  وغذاهم عتذكرهم ععظمته وجاله وماله

                             : وعقاعه
 . [ 165 / اأعراف ]        

اقة وعطا  , وع قته عالعوام التي خلقها عاقة رمةاالذي ع فسبحان الرب الرمن الرحيم
 .[28/الرمن ]            ترعية وإمداد وعناية وإكرام : 

وساقك إى طاعته , وأعانك عى  ,اك إليه هو الرب الكريم الذي خلقك ي أحسن تقويم , وهد
,  وزَينه ي قلبك, وكــَره إليك كل ما يرك ,عبادته , وألقى ي قلبك حبته, وحبَب إليك اإيمن

                            : وصد عنك من يضلك
                           
 . [ 113 / النسا  ]                        

 واعلم أن ترعية الرب جل جاله لعباده نوعان:
  ,اا أو فاجركان  اا رَ , عَ اا ن أو كافركا لكل خلوق مؤمناا  , وهي ترعية الرب  ترعية عامة :اأوى
 , عاخلق والتدعر , والعطا  وامنع, ترعية حكيمة  أو ماداا  أو نباتاا  كان أوحيواناا  إنساناا 

                : كم قال سبحانه  , والبسط والقبض واإحيا  واإماتة
  .  [5٢ / الزمر ]           
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,  وغذاهم عمعرفته,  , حيث رعاهم فوفقهم لإيمن عه صة أوليائه امؤمننترعية خا الثانية:
            , وكره إليهم معصيته: و حبب إليهم طاعته , وأعاهم عى عبادته

                                                      
 .[2احجرات / ]            

, كما قه, وأحسن كل ي  ُح لَ هو الرب احق واإله احق الذي أحسن كل ي  َخ  اه و
                          : وتدعراا  وأحسن كل ي  تقديراا 

 .[2 -5/السجدة ]                                
               ي الدنيا واخخرة: الظاهرة والباطنة هو الرب امحسن إى ميع خلقه عم أسبغ عليهم من النعم

                              
 .[3٤/إعراهيم]     

 .. وكل اخزائن عنده. وكل خر من لدنه ..وكل النعم منه  .. كل امخلوقات له
 قاا., املك ح الكريم حقاا ,  امحسن حقاا ,  اإله حقاا ,  هو الرب حقاا 

 .واإحسان قوله احق, وفعله احكمة, وتدعره العدل, وعطاؤه الفضل, وجزاؤه القسط
تطمع ا تبلغ اأوهام تعداد نعمه, وافسبحان الرب امحسن إى ميع خلقه, الذي 

                 فضله وإحسانه: خلقه والعقول ي إحصا  
 . [ 18 – 12 / النحل ]                             

        :  غره أو يعبد إهاا  ,سواه مسكة من عقل أن يتخذ رعاا  لديهفهل يليق عمن 
                                      
                                    

 .[ 21 / اأنعام ]       
هم وفاجرهم, رّ , عَ  عإحسانه وإنعامه ر اخلق ميعاا مَ بحانه هو الرب الكريم الذي غَ واه س
               : , الذي ا خلو موجود من إحسانه طرفة عن وكافرهم مؤمنهم

 .  [ 63 / النحل ]         
 ل ومال ي العام فمن هو سبحانه املك العزيز اجبار , ذو اجال واإكرام , الذي كل جا

 أنوار ذاته وآثار صفاته .
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ا عم  وعظم ي قلوب العارفن عه , الذي عظم قدره , وتنزه, هو ذو اجال الذي جل قدره 
                                       :  يليق عه

    .[16٢/اأنعام ]   
علو صفاته , وتعذر عى اخلق أن حيطوا عأسمئه فسبحان الرب العظيم الذي جل ي 

      ونعوت جاله وماله , وعظمته وكريائه , وملكه وملكوته : ,وصفاته

              

   .[52/الزمر ]    
عصفات اجال واجمل , وله مصلحتهم هو سبحانه الرب العظيم الذي يري عباده 

ل , وصفات مال , وصفات ظاهرها جال وعاطنها مال , وصفات سبحانه صفات جا
 ظاهرها مال وعاطنها جال .

فإذا أعطى اه العبد عطا ا حسناا فهذا ي  ميل , لكن إذا م يكن مع هذا العطا  شكر واستقامة 
 فسيكون ععده عقوعة وتأديب عاجال .

فإذا أفى عه هذا البا  إى التوعة وااقبال عى  وإذا أوقع اه الر والبا  عإنسان فهذا جال ,
 .[158/اأعراف ]         اه فهذا مال : 

فسبحان رعنا ما أعظمه وما أرمه عخلقه , يسوق إليهم النعم لـُيــقبلوا ها عليه ويطيعوه , فإذا 
        انرفوا عنه أرسل إليهم مصيبة تردهم إليه : 

 .[2/إعراهيم ]        
هو سبحانه احكيم الذي منع ليعطي , وقبض ليبسط , وخفض لرفع , وجعل هذه الدنيا 

الدنيا سبباا لعطا  اخخرة , وجعل عطا  اخخرة عوضاا   لتوا  ا دار استوا  , وجعل عاادار 
 .[16/الزمر ]            الدنيا : من علوى 

    احكيم الذي يأخذ ليعطي , ويبتي ليجزي : فسبحان الرب الكريم 

                  

                              

 .[162-166/البقرة ]   
هو سبحانه الرب العظيم وحده ا ريك له , له اأسم  احسنى والصفات العى , مرة 
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 , ومرة يكاشفها عأسم  ماله.يكاشف القلوب عأسم  جاله 
فإذا جى عى عبده عاسم اجال امتأ القلب خوفاا وخشية , وإذا جى اه عى عبده 

                  عاسم اجميل امتأ القلب حبة وفرحة : 

                              

                  

 .[٢٤-٢٢/احر ]                         
فسبحان من يقلب هذا القلب البري عن الرور والطمأنينة , وعن اخوف واخشية , 

 .[56/احج ]               وذلك كله مصلحة العبد : 
رعه , وععد كل كر منه واعلم أن كل إنسان قريب من اه يدرك أنه ععد كل افتقار عطا  من 

تأديب من رعه , فامفتقر إى اه َيـنـْعم عاسم اجميل , وامعتد عنفسه يعاقب عصفة اجال : 
                  

 .[185/البقرة ]     
 ه.حسان رعه إليإورعنا حكيم عليم قد حوج اإنسان لعبد لئيم فرده هذا اللئيم ليعرف مقدار 

واعلم أن هؤا  الناس الذين ُهانون ويذلون ويسوق اه إليهم من الشدائد ما ا يطيقون هم غالباا 
ى رهم إعصاة هان أمر اه عليهم فهانوا عى اه , فسلط عليهم عذنوهم من هينهم ليعودوا 

 .[1٢4/اأنعام ]                       وحسنوا الظن عه : 
     أر عى معصيته واستكباره أخذه اه أخذ عزيز مقتدر : ومن 

  .[66/الزخرف ]     
ورعنا عزيز كريم يغار عى عبده امؤمن فيجله ويكرمه , وا يذله وا هينه وا حوجه إى 

               لئيم , عل للمؤمن الكرامة واأمن دائما : 

 .[8٢/اأنعام ]    
أما هؤا  الطغاة واأرار الذين يذلون الناس فهم عى عيد اه ينتقم هم من عصاه , ثم 

    ويسلطهم عى من أسا  من عباده , فإذا تاعوا كفهم اه عنهم :  ,ينتقم منهم

   .[1٢3/النسا  ]               
, الرحيم الذي يري عباده عم يصلحهم فسبحان الرب العظيم الذي عيده مقاليد اأمور 
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 ليسعدوا ي دنياهم وأخراهم.
فمن أطاعه ظاهراا وعاطناا أكرمه , ومن م يكن له ورع يصده عن معصية اه إذا خا م يعبأ 

 .[٢2/امائدة ]          اه عي  من عمله : 
ه , ويعاقب كل جرم مهم هو القوي العزيز الذي ينتقم من كل ظام استرى ر رعنا 

 .[16٢/هود ]                       عا وجر : 
 هو العزيز اجبار الذي يقصم ظهور الطغاة , وينزل العقوعة عالعصاة لعلهم يتوعون إليه :

                       

 .[٤3/اأنعام ]
فأطاعه وم يعصه, ومن  ,وخاف عقوعته ,ه خي نقمتهواعلم أن اإنسان إذا عرف عظمة رع

           ه اخوف عى كل خر: خاف رعه دلَ 
                 

   .[12-16/السجدة ]                             
     شكروه : فسبحان من عَرف العباد ععظمته ليهاعوه , وعَرفهم عنعمه لي

 .[66-٤4/احجر ]  جئ          
هو املك احق احكيم الذي يري عباده عم يصلحهم فينتقم ععقوعة تردع صاحبها عن أن 

, ويعاقب ليوقف الباغي وامجرم والظام عند حده , وحفظ من سواه من  يعي اه 
 .[15/دخانال]               أذاه : 

وا ينتقم من  ,وا ينكل عاجناة ,هو الرب الرؤوف الرحيم عخلقه , ا يقصم ظهور الطغاة
           العصاة إا ععد اإعذار واإنذار واإمهال : 

 .[4-8/الطاق ]                 
ليتوب إى رعه , فإن هو الرب الرمن الرحيم , ا يبطش عامجرم من أول مرة , عل يمهله 

           م يستجب انتقم اه منه , وأراح الناس من ره : 

 .[46/امائدة]       
فسبحان رعنا الكريم الرمن الذي ينتقم من عصاه ليصلحه ويوصله إى أعواعه , ويدخله 

 .[1٤3/البقرة ]         إى أعواب رضاه وطاعته : 
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وا يغضب عى خلقه , عل يغضب عى  ,فإنه ا يغضب لنفسه لم أنه إذا غضب رعنا واع
ى اأعمل احسنة التي ترضيه وتسعدهم: إأعمهم السيئة التي سوف تشقيهم , فيعاقبهم ليعيدهم 

 .[٢٢/احر ]                      
سله عاخيات واإنذارات , فمن م ينتفع عاإنذارات هو الرب العظيم واإله الكريم الذي يرسل ر

 .[66رف /الزخ]          سلط عليه العقوعات : 
وسنة اه جارية ي كل زمان ومكان أن من أعرض وطغى وجر أمهله اه ليتوب , فإن تاب 

             وأناب وإا أخذه اه عذنبه : 

                  

 .[٤6/العنكبوت ]     
واعلم أن رعنا ملك قادر عى كل ي  , إذا رحم رحم حيث ا شقا  , وإذا عطش عطش 

                                     حيث ا نجاة : 

 .[15-1٢/الروج ]          
أن يعرف رعه عأسمئه وصفاته ليعظمه ويطيعه , واعلم رمك اه أن الواجب عى امؤمن 

ويعرف نعمه وإحسانه ليحبه ويشكره , ويعرف شدة عطشه وانتقامه ليخاف منه وحذر معصيته : 
 .[48/امائدة ]             

وامؤمن حقاا من عرف رعه عأسمئه وصفاته وأفعاله , فاجتمع ي قلبه تعظيم رعه عن طريق 
    وحبة رعه عن طريق النعم , وخوف رعه عن طريق النقم والعقوعات :  اخيات ,

  .[46/اأنبيا  ]                
فسبحان رعنا العظيم الكبر امتعال الذي إذا جى عى خلوقاته عصفة اجال أرعب األباب 

ية هدمت , وحرائق عصواعق وزازل وخسوف وعراكن وعواصف , ففي ثوان معدودة أعن
 , وعحار فاضت . مرت داشتعلت , وأنفس قتلت , وخائق ردت , وعواصف 

          وعحسب الذنب تكون العقوعة , وعحجم امعصية تكون شدة اانتقام : 

 .[16٢/هود ]             
نينة وعركات وخرات وإذا جى عصفة اجمل أخذ األباب عنعم وأرزاق وأمن وعافية وطمأ

                             وأزواج وأواد وأموال:
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 .[٢6/لقمن ]                               
وإذا عرفت هذا فاعلم أنه ا يتطاول عى عباد اه إا اجاهل عرعه العظيم , واعد أن ُيري 

                سوؤه : اه فيه الناس يوماا ي

 .[٢٢/السجدة ]   
    فإن أمهله اه وم تر عقوعة اه له فاعلم أن اه سيعاقبه ععقاب أليم يوم القيامة :

 .[٤٢/إعراهيم ]                      
      : أنه ي معصية اه وأنت ي طاعة اهعليه إذا ظلمك وكفاك نراا 

                   

 .[٤3-٤1/الزخرف ]      
فسبحان الرب احي القيوم العزيز الرحيم , هو اأول عا عداية , وهو اخخر عا هاية , من 
توجه إليه أشهده الباقيات والفانيات , وهداه للعمل عالباقيات الصاحات وَتـْرك الفانيات : 

 .[54/العنكبوت ]              
حتاج  , الغني الذي احان الغني الكريم امالك لكل ي , الذي عنده خزائن كل ي وسب

فاإنسان فقر حتاج اى السمع كل ي  , لأنه فاقد  ؛ى كل ي  إإى ي  , وما سواه حتاج 
  وحده هو الذي أوجدها فيه وأنعم عليه ها :واهوالبر والعقل والعلم والعافية والرزق واهدى , 

 .[16/فاطر ]                        
 , وهو سبحانه الرب املك احق الذي أحسن إى كل خلوق عنعمة اإجاد, ونعمة اإمداد

 , وللمؤمن مع ذلك عنعمة اهداية عنعمة الدين ولإنس واجن, ونعمة اهداية ما ينفعه 
                                :ودخول اجنة لإيمن

 .  [ 12 / احجرات ]                   
وهو سبحانه الرب امحسن إى اخلق كلهم عصنوف النعم ولو غفل عن ذلك الغافلون, و جحد 

                  : فضله اجاحدون, وأعرض عن شكره الكافرون
                                 

  .[5٢- 51/غافر]                                                                                                                                               
 , ةره ي أحسن صورأخرجه من عدم, وصوَ  عى اإنسان أنْ ومن إحسان الرب الكريم وفضله 
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                     وهي صورة آدم أحسن صور العام: 
                          

 .  [ 5٤ / غافر ]      
ي  , وعَلمه أسم  كل خلقه رعه عيده, ونفخ فيه من روحه,  ومن إحسانه إى اإنسان أنْ 

           وأسجد له مائكته, وطرد ولعن من استكر عن السجود له: 
 .  [ 11 /اأعراف ]                               

      وأمهله ععد لعنته إى يوم القيامة: , ثم أخرج اه الشيطان من اجنة إى اأرض 
 .[ 36 – 3٤احجر/  ]                          

, وأنعم عليه عفصاحة اللسان, ةخلقه ي أحسن صور اإنسان أنْ  إى ومن إحسان الرب 
                  وحسن السمع والبر ومام العقل: 

 .[ 28/النحل ]                   
,  , وهداه لإسام وأنزل عليه الكتب , ومن أعظم إحسان الرب إى اإنسان أن أرسل إليه الرسل

ووفقه لنر ما علم عن عباده ,  , , وأعانه عى عبادته والعمل عم علم , وير له الدين وعلمه كتاعه
                 :  ض إليه كل عمل يوعغَ وزين له كل عمل صالح , 

                                 
 . [15٤/آل عمران]            

  والدين والعافية ونعم اه عى اإنسان ا يمكن عدها وا إحصاؤها ي النفس وامال والرزق والولد
                          : والتكريم واأمن والعناية

 .  [ 3٤ / إعراهيم ]           
إحسان عظيم مع  ,ويعرض عنه عقلبه وعدنه ,ه عنعمهفسبحان اه كيف يعي اإنسان رع

                    إنعامه عليه: جزيل و ,رعه إليه
 .[8 –5اانفطار/  ]                    

           الغني القادر: الرب ويعرض عن  ,العاجز فقرعالاإنسان وكيف يتعلق 
 .[ ٤5 / احج ]                                          

وملكه أن شأن رعنا عظيم, وأفعاله واعلم وفقنا اه وإياك حسن معرفته عأسمئه وصفاته 
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 .وإحسانه عظيم ا حيط عذلك ميع عقول العامنوماله وحسنه عظيم , 
مع له ميع ر رعنا العام العلوي والسفي عى أحسن صورة رجل واحد, ثم وَ فلو ص 

, ثم ضاعف ذلك العقل  عقول العامن من امائكة واإنس واجن وميع ما خلقه اه 
مضاعفة, ثم كشف له  اخائق, ثم ضاعف ذلك أضعافاا أعداد والتمييز أضعاف ما خلقه من 

ن حقائق اأمور, وأظهر له خفي امستور, وأعلمه عواقب امآل, وأطلعه عى حكمته رعه ع
, وم يعلم من حسن ويقيناا  عره ي مسالك تدعره ي العام, م يزدد عذلك إا إيمناا  فِي وخ

   إا ما أطلعه عليه عام الغيب والشهادة: وعظمة أسمئه وصفاته رعه وإحسانه 
                                        

 .  [ 64 / اأنعام ]                                           
   : , وم يقدر اه حق قدره ا يعصيه إا من جهل أسم ه وصفاته, فسبحان اه 

                        
 .  [ 52 / الزمر ]            

,  خلوقاته ميع عإحسانه مَ , وعَ  ن ي العام كلهْس وسبحان رعنا احق الذي خلق احُ 
 الذي أعدع احسن والزينة ي العام كلهالبديع ,  وأوصل عره وإحسانه إى ميع عباده

                           :تبرة وذكرى لعباده 
                                    

 . [ 8 – 5 / ق ]          
فكيف حيط عأسمئه  ,ن معرفة ما أعد اه أوليائه من النعيم ي اجنةعل النفوس عاجزة ع

                      :  وأفعاله وإحسانه, وصفاته
                               

 .  [ 163 – 16٢ / اأنعام ]       
  , وا معقب حكمه. ما يريد فسبحان رعنا العظيم الذي يفعل ما يشا , وحكم

 .. ويعز ويذل .. وحيي ويميت.ويبسط ويقبض .. ويعطي ويمنع ..يرفع وخفض 
يرفع من يشا  عجوده وفضله, وخفض من يشا  عحكمته وعدله, وهو العليم اخبر عمن يستحق 

                                هذا وهذا: 
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 . [ 3٢ /النجم ]                  
واعلم أنه ا عد للعبد من البلوى التي ميز امؤمن من امنافق, والصادق من الكاذب, 

                              والطيب من اخبيث: 
 . [ 3 – ٢العنكبوت / ]                           

وهداه إى سوا   ,عتصديقه وأكرمه ,عه رعه عتوفيقهفَ رَ  نْ مَ خخرة ي الدنيا وام وامرفوع امكرَ 
                              وحيث كان: كان نْ مَ  ,طريقه

 . [ 11 / امجادلة ]             
 م ي قلبه وجوارحهكَ فتحَ  ,من انقطع عن رعه, وأره عدوه واخار حقاا  وامخفوض حقاا 

           م التوفيق, وأدركه اخذان, وصار من حزب الشيطان:ر  حُ فَ  ,وحياته
                                      

                                        
 .  [ 165 – 163 / الكهف]           

          وأن دينه احق فقال سبحانه:  ,قوقد أقسم اه عرعوعيته عى أنه اح
 .  [ ٢3 / الذاريات ]               

وسبحان اه كيف ينرف امركون عن عبادته وحده وهم يشهدون أنه ا رب غره, وا 
                خالق سواه, فكم أنه ا رب غره فا إله سواه:

 . [82/الزخرف]     
, وأوجدهم عمشيئته ,  , وخلقهم عقدرته فسبحان ري العظيم الذي رعى ميع العامن عنعمه

لق له, وأغدق وأعطى كل ي  خلقه الائق عه , ثم هدى كل خلوق ما ُخ ,  رهم عإرادتهوصوَ 
                                          عى عباده نعمه:

 .[16٢/اأنعام]          
 ,واإنعام واإحسان ,ذو اجال واإكرام, امتفرد عالعظمة واجال, وتبارك اه رب العامن 

                  عى مدى الدهور واأزمان:  ,والتريف والتدعر

 .[ 28 / الرمن]
 هو سبحانه الرب العظيم الذي يدعر اأمر كله ي ملكوته كله .
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نس واجن وامائكة , ويدعر اأمر ي عام اإو, أمر ي عام اجمد والنبات واحيوان يدعر ا
              العلوي والعام السفي , ويدعر اأمر ي الدنيا واخخرة : العام 

   .[1/املك ]                
ويدعر النطفة ي اأرحام .. ويدعر النجوم  يدعر سبحانه الرياح .. ويدعر امياه .. ويدعر الذرات ..

ي السم  .. ويدعر الكائنات ي الكون .. ويدعر الكام ي اللسان .. ويدعر اإعصار ي العن .. 
                    ويدعر السمع ي اأذن : 

                        

 .[3٢-31/يونس ]         
فسبحان الرب احكيم الذي عيده التريف والتدعر احكيم , يدعر اأمر كله , ويوفق عن 

 واقبها , ويصل امقدمات عالنتائج ي ملكه العظيم.أوائل اأمور وع
فهذا هار جا  ععده ليل , وهذا حر جا  ععده عرد , وهذه حبة صارت شجرة , وهذه شجرة 

 خرجت ثمرة , وهذه نطفة صارت إنساناا , وهذا اإنسان صار سميعاا عصراا عاقاا عاماا.أ
وهذا زواج والنتائج سكينة وعنن وعنات , وهذا عمل عري والنتائج جارة راعحة أو خسارة 

                                  فادحة : 
                               

 .[2-6/السجدة ]    
 فسبحان املك احق الذي يدعر اأمر ي ميع ملكه وملكوته .

هو الرب العظيم الذي عيده التدعر امادي , فهو الذي يمد خلقه ي العام كله عم حتاجون 
              من اهوا  واما  والنور والطعام والراب وغرها من النعم : 

   .[26/اإرا  ]              
وهو الرب العظيم الذي عيده التدعر الروحي , فهو الذي هدي عباده إى احق , ويوصلهم إليه 

 .[13-1٢/الليل ]                  عم شا  : 
ينصحه , وأحياناا يبعث إليه  فأحياناا يبعث إى الكافر من يدعوه , وأحياناا يبعث إى العاي من

من يضغط عليه , وأحياناا يسوق إليه شدة , وأحياناا جمعه عمن يعطف عليه , وأحياناا يرزقه من 
فضله كي يستحي منه , وأحياناا يقر عليه ليفر إى اه , وأحياناا يبتليه عمرض ثم يشفيه ليبن له 
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                    فضله عليه : 

 .[3/يونس ]                         
 هو سبحانه الرب الكريم الذي يدعر اأمر وحده ا ريك له.

يعطي هذا مااا , ويعطي هذا علما , ويعطي هذا ذكا ا , ويعطي هذا جاهاا , ويعطي هذا ُخلقاا , 
            ويعطي هذا مااا , يعطي كل واحد ما ينفعه ويناسبه: 

 .[6٤-63/النحل]                             
نسان عر اأمر كله عاحكمة , فيعطي اإفسبحان الرب احكيم ي خلقه وأمره , الذي يد

 ي الوقت امناسب :, امناسب الي  امناسب , عالقدر امناسب , من النوع امناسب 
 .[36/اإرا  ]                               

أو حركة أو  ,هو سبحانه املك القادر عى كل ي  , وكل ما يقع ي الكون من خلق أو أمر
 أنه وحده الرب الذي يدعر اأمر كله ؛ فهو واقع عإرادة اه ومشيئته ,أو حياة أو موت ,سكون

 .[16٤/ل عمرانآ ]                :  ي العام كله 
 . , كيف شا , ومتى شا فسبحان من يدعر اأمر كله ي الكون كله

أرسى اأرض عاجبال .. ورفع السم  عا عمد .. ومأ الشمس عالنور عا حطب .. وأنبت 
احب ي الثرى .. وأمسك الطر ي الفضا  .. وأطعم اأسمك ي ظلمت البحار .. 

            نسان : وسخر كل ي  من امخلوقات لإ

                              

                                 

 .[3-٢/الرعد ]      
وسبحان املك احق الذي ينطق كل ي  ي ملكه عتوحيده ومده , ويشهد عحسن 

           لقه وإعداعه وتصويره : ومال خ ,تدعره وتريفه

                            

 .[163-16٢/اأنعام ]     
نسان وأمده عالرزق , وأرسل إليه الرسل , لعظيم القادر الكريم الذي خلق اإهو سبحانه الرب ا
   عثه يوم القيامة للحساب واجزا  :ليسر ي الدنيا عى هداه , ثم يب ,وأنزل إليه الكتب
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 .[8-5/الزلزلة ]        
هو الرب احي الذي جعل ي احياة واموت آيات وعر , احي الذي يبعث كل ميت 

            للحر واحساب واجزا  :

                                   

 .[2-6/احج ]                   
ى ما يسعدهم ي إهو سبحانه الرب الكريم الذي ععث اأنبيا  والرسل هداية اخلق 

               الدنيا واخخرة :

               

 .[35/النحل ]   
أو تأديباا له , ويقلب قلوب  ,له هم اإنسان حركاته وسكناته مكافأةهو الرب القادر الذي يل

 العباد كيف شا  مصلحة العبد .
إ َن ُقُلوَب َعن ي آَدَم ُكَلَها  »يقول : ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد اه عن عمرو ري اه عنهم قال : سمعت رسول اه 

ْن َأَصاع ع  الَرْمَن  َكَقْلٍب َواح   ُفُه َحيُْث َيَشا ُ َعْنَ إ ْصبََعْن  م  الَلُهَم  »:  ملسو هيلع هللا ىلص اه ُثَم َقاَل َرُسوُل  «ٍد َيْر 
ْف ُقُلوَعنَا إ َى َطاَعت َك  َف اْلُقُلوب  اْر   .(1)أخرجه مسلم « ُمَرِ

 خلق كل إنسان ختاراا فيم يريد. واعلم أن اه 
 وإعانة له عى طاعة رعه. ,طريق احق وطاعة رعه رح اه صدره لإسام إكراماا له فمن اختار

يعينه عى البعد عنه عأن  عرمته ومن اختار طريق الباطل أو امعاي أو الشهوات فإن اه
      :  , فإن م يركه طبع عى قلبه لكفرهجعل صدره ضيقاا حرجاا ليركه

                  

  .[1٢6/اأنعام ]                 
 فم أعظم رمة اه ععباده وما أعره هم , وما أشد رأفته وعنايته هم , فهو الرب الرؤوف 

ها كيف يشا  , ليعينهم عى الذي جعل قلوب العباد عن أصبعن من أصاععه يقلب الرحيم
 .[56/احج ]             ويبعدهم عن الر :  اخر,

                                                 
 ( .٤866)عرقم  أخرجه مسلم( 1)
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ي أمر وهى , وأعطى اإنسان حرية ااختيار , فإذا اختار هو الرب احكيم الرحيم الذ
الطاعة أعانه وضاعف له اأجر , وإذا اختار امعصية م يركه الرحيم حتى يموت عليها , 

    عل يؤدعه عبعثه إى عمل يستحق عليه عقوعة شديده , ليعود إليه ععدها : 

   .[1٤2/اأنعام ]                     
 وا يفعل إا ما يصلح عباده , فلو أن إنساناا أدى زكاة  ,فسبحان ري العظيم الذي عيده اأمر كله

            ماله فإكراماا له وشكراا له يبعثه لرا  صفقة راعحة تعوض له ضعف ما دفع أو أكثر : 

 .[34/سبأ ]                  
ماله فتأديباا له وتذكراا له لعله يتوب يبعثه اه إى صفقة خارة  ولو أن إنساناا عخل عزكاة

                   تأكل ما عخل عه من الزكاة : 

                     

   .[186/آل عمران ]    
عليه أو أخذ ما حرم عليه فمن أعطى ما أعطاه اه أعطاه اه خراا منه , ومن عخل عم وجب 

 .[٢25/البقرة ]                                         أخذه اه منه : 
 فسبحان الرب احكيم الرحيم الذي يكافئ عى حسن ااختيار , ويؤدب عى سو  ااختيار.

رض , ويوم القيامة يبعث هو الرب القادر الذي ععث اأواد من اأرحام كم ععث النبات من اأ
       اأموات إى احياة اأعدية , وهناك تظهر اأرعاح واخسائر : 

                      

 .[186/آل عمران ]    
واموحد حقاا من توكل عى رعه وحده , فا يرى مع اه أحداا ا نفسه وا غره , فيتوجه إى رعه 

 .[13/التغاعن ]                           كل ي  : ي 
هو سبحانه الرب العظيم الذي يبعث من يشا  إى عليات اأمور , ويرفع عن القلوب وساوس 

 .[2٤/الواقعة ]       الصدور , ويسمو عاأفعال عن الرور : 
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  التعبد ه  باسمه الرب : 
, ومعرفة مسالكه ي العام  طلب علمه ن أول التعبد عاسم الرب أ اعلم وفقك اه

 وتصويراا ,  وتدعراا  العلوي والسفي, واستعام سبل جاريه ي امخلوقات كلها خلقاا 
                            , وإعداداا وإمداداا :  وتقديراا 

                                   
 .[ 3/يونس]     

يفعل ما يشا , واخالق خلق ما  رعك العظيم وحدهعاأعصار والبصائر فانظر ترى 
والرازق يرزق من يشا , واهادي هدي من يشا , وامصور يصِور ما يشا ,  يشا ,

والرمن يرحم من يشا , والقهار يقهر من يشا , والقادر ينفذ ما يشا , واحكيم 
     : , والغفار يغفر من يشا ما يشا , والنار ينر من يشا  حكم

 .  [56 / مريم ]                           
ليكافئ امحسن ,  ,واعلم أن رعك هو الرمن الرحيم الذي خلق اإنسان ختاراا 

 ويعاقب امي .
ومن عى , ي قلبه , ويَر أمرهمن تقَرب إليه عالطاعة رح صدره , وألقى الطمأنينة 

, ومن أَر عى كفره أعرض اه ليعود إليه رعه ألقى ي قلبه الضيق والكآعة واحرة
                    :عنه

                        

                                    
 .  [1٢5 -1٢3 / طه ]

ومن شعر أن رعه يراقبه وحاسبه عى أفعاله , ويعاقبه ريعاا عى كل قول أو فعل 
 ايرضيه , فليعلم أنه ي عز العناية اإهية , وأن فيه خراا كثراا , وأن اه يؤهله لرمته ,

           ويرعيه لرقيه , ويكِفر عنه سيئاته: 

                     

 .[1٤1-1٤6/آل عمران ]        
فليعلم أنه خارج العناية  ,ومن ارتكب امعاي والكبائر وم حاسبه رعه وم يعاقبه
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واستكباراا عن  ,وإراراا عى معصية اه, اإهية ؛ أن اه علم فيه انحرافاا شديداا 
            نسيه : ونسيه كم ,طاعة رعه َفَوَكله إى نفسه

                          
 .[52/التوعة ]          

فسبحان الرب الرؤوف الرحيم الذي يسوق الشدائد وامصائب من عصاه ليحمله 
             عى التوعة من أجل أن يتوب إليه : 

 .[٢1/السجدة ]          
وأَدعه عم يكون سبباا لرمته عالنعم وأكرمه فرعاه  , فيه خراا جعله ضمن العناية اإهيةفمن علم اه

                                   الظاهرة والباطنة : 
 .[٢6/لقمن ]                                           

متَعه ي الدنيا عشهواته , فإن م يشكر عاقبه , فإن  ,ح لدار كرامتهومن علم اه أنه ا يصل
                     أَر أهلكه:

                       

 .[٤6 -٤3/اأنعام ]                    
عصاه , واعتاه عالنعم وامصائب ,  والرب عز وجل إذا أحب عبده عَجل له العقوعة إذا
       فإن صر اجتباه , وإن شكر زاده , وإن عصاه أَدعه : 

 .[2/إعراهيم ]         
ومن أحبه رعه جعل له واعظاا من نفسه , وحبَب إليه طاعته , وكَره إليه معصيته , وجعل 

                      حوائج الناس إليه : 

 .[2٤-23/آل عمران ]           
واإنسان كامريض إن كان فيه أمل ي الشفا  ماه الطبيب ما يره , وأعطاه ما ينفعه , 

      وإن كان ا أمل ي شفائه قال له : كل وارب ما شئت ؛ أنه ا أمل ي شفائه: 
                               

 .[1٢6/اأنعام ]                 
,  د عذلك لرعك التعبد كله, وأفرده عم هو أهله, والزم قدرك, واعرف نفسكَعبَ وتَ , م ذلك كله فتعلَ 
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 , وهو القوي وأنت الفقر , وهو الغني  وأنت امخلوق وأنت العبد, وهو اخالق  فهو الرب
 .[5٤غافر/ ]                  الضعيف:  وأنت

د عه من ما توَح د رعك العظيم عم تفرد عه من الكمل, وما اختص عه من نعوت التعاي والكريا , وأفر  
                              العظمة واملكوت واجال واجروت:  

 .  [ ٢3 / احر ]                           
ي ميع اأوقات, إليه وذل اافتقار لرعك العظيم , م نفسك شاكلة العبودية وألز  

,  ر من ذكره ومده وشكره, وأكث   وحسن العبادة ووال رعك عالتوحيد واإيمن
     وسبيل فاحك ي الدنيا واخخرة:  , فذلك رفك من كل تقصر هواستغفر

                          

 .[4/الزمر]    جئ        
واملك والرزق  , وشهوده انفراده عالرعوعية من اخلق واأمر واعلم أن معرفة العبد عرعه

وأن ما شا  كان, ومام يشأ ا يكون, وأن مقاليد اأمور كلها عيده, كل ذلك  ,والتدعر
, نة عه, وتفويض اأمور كلها إليهيوجب تعلق القلب عالرب وحده, والتوجه إليه, وااستعا

                         : وعدم االتفات إى ما سواه

 .[14/حمد ]       
 حسناا و معلما و وكن مع خلقه داعياا ذاكراا   خاشعاا حامداا عاعداا  يدي رعك العظيمعن رمك اه فقف  

                من امفلحن: عذلك تكن ,  ومرعياا 
  .[22/احج]  ڀ           
, وخذ ها إى سبيل واجتنبه  وعغض ما يكرهه اهوافعله ,  رِب نفسك عى حب ما حبه اه

 وتؤجر:وترعح َتصلح وُتصلح  ,وحسن الرعية والتعليم ,, ورِب سواك عالنصح والتوجيه الرشاد
                             

 .[3–1/العر]          
وصفاته العى, وحب ظهورها ي خلقه, وهذا  ,حب أسم ه احسنى واعلم أن اه 
 .والثنا  عليه ها ,وعبادته عموجبها ,ودعانا لاتصاف ها ,أخرنا اه ها

لشكر, ا وأهل فهو الرب الكريم الذي حب الكرم وأهل الكرم, الشكور الذي حب الشكر
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 , فكن أنت كذلك.  الذي حب العفو وأهل العفو العفوّ 
, , وااتصاف ها  ومقصود خلق اإنسان ي هذه احياة حصيل الصفات التي حبها اه

         : م قال سبحانهك, ودعوة الناس إليها  , ودعا  اه ها وعبادة اه عموجبها
 . [ 24 /آل عمران ]                         

لق من اإسام اخَ حبك عالصفات احسنى التي حبها اه حبك اه و متصفاا  فكن رعانياا 
 والشكر واحمدوالرمة  ,  والرفق واحلم, والعفو واللطف , واإحسان والكرم , واإيمن 

                :العى  والصفات ,احسنى من اأسم  ذلكوغر
 .[186/اأعراف ]                         

واعلم أن رعك العظيم هو الذي جعلك خليفة ي اأرض , فيجب عليك أن تدعر أمورك وتقوم 
          عشئون اخافة حسب توجيه رعك ي كل حال : 

 .[2٢/اأحزاب ]                     
فيه , ويدعر كل من دونه , وقد جعلك خليفة ي اأرض , ووكلك أن تدعر  فاه يدعر الكون ومن

                          من دونك من اخلق عالصفات التي حبها : 

 .[11٢/هود ]    
فإذا وكلك اه عأرة فكن ها مدعراا رحيما حكيما , وإذا وكلك اه عطاب علم فكن هم 

يفاا ومرعياا رحيما , وإذا كنت حاكما فيجب عليك أن تدعر أمر رعيتك عم أمرك اه مدعراا لط
      ورسوله عه , وإن كنت عاماا فيجب عليك أن تدعر أمر عباده عالرع : 

                      

                           

 .[66-٤4/مائدةا ]    
يَتُكُلُكْم َراٍع َوكُ  » :قال ملسو هيلع هللا ىلصري اه عنهم أن رسول اه   عن اعن عمرو ه  , ُلُكْم َمْسئُوٌل َعْن َرع 

َماُم  يَتاْإ  يَ ه  , َوالَرُجُل َراٍع ي َأْهل ه  َوُهَو مَ َراٍع َوَمْسئُوٌل َعْن َرع  يَةٌ ـه  , َوالتْسئُوٌل َعْن َرع   ي َمْرَأُة َراع 
َها َوَمْسئُوَلٌة َعْن َرع   يَت ه  يَت َها , َواْخَاد ُم َراٍع يَعيْت  َزْوج  ه  َوَمْسئُوٌل َعْن َرع   .(1)متفق عليه «  َمال  َسيِد 

فاه وحده هو رب العامن الذي يدعر اأمور كلها , وأنت خليفة ي اأرض وكلك اه عتدعر 
                                                 

 (.18٢4( واللفظ له , ومسلم عرقم )  843, أخرجه البخاري عرقم ) متفق عليه( 1)
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                         عليك :  أمور الناس حسب الرع واه شهيد

   .[1٢3/هود ]            
فتقار أعظم هذه اأعواب عاب اا, و ةواعلم رمك اه أن أعواب معرفة اه وتعظيمه وحبته كثر

ى أعى امراتب , وخصك عكل مكرمة , وحفظك إى اه رفعك اه إى اه , فكلم افتقرت إ
 .[16/فاطر ]                         كل سو  :  من

وكلم ازداد توحيد العبد ازداد إخاصه لرعه , وكلم زاد إيمن العبد زادت طاعته لرعه , 
وم يلتفت إى  ,وحسنت عبادته , فمن عرف اه عأسمئه وصفاته وأفعاله تعلق عه وحده

   .[٢13/الشعرا  ]                  غره: 
        فاأمن كله متعلق عالتوحيد , واخوف كله متعلق عالرك : 

 .[8٢/اأنعام ]           
     وعقدر ما يبتعد اإنسان عن التوحيد يكون الرعب واخوف : 

                 

 .[13-1٢/لاأنفا ]                 
 ى العلم ,إى الكر , ومن اجهل إى الناس من الصغر فسبحان الرب الكريم القادر الذي رقَ 

من  ة كرىى الطاعات , وهذه نشأة أخرى ومنَ إى التوحيد , ومن امعاي إومن الرك 
                             :رعنا العظيم 

 . [1٢٢/اأنعام ]                                   
فاععث قلبك ليحيا عمعرفة اه , واععث نفسك عاأعمل امطاعقة للقرآن والسنة , واشغل 

     قلبك كله عطاعة اه عم يري اه تفوز عرضاه : 

                 

 .[166/التوعة ]                  
, وحسن إى خلقه  امحسنناإحسان ووحب , اعلم رمك اه أن اه مع امحسنن و

, وأنفق عليهم ما وهبك  ن عم أعطاك رعك من اخر إى عبادهفأحس  عم ا حيط عه غره , 
            : تكن رعانياا وا خالف أمر رعك  ,من العلم وامال وحسن اخلق
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 .  [ 22القصص /  ]                 
                ويثيبك عأحسن منه: اه ن عملك كله لرعك حبك وأحس  

 .[ 146 / البقرة ]                          
رعك عأسمئه وصفاته وأفعاله ,  ن ي علمك ونظرك وتفكرك , وارفه ي معرفةأحس  

                      ومعرفة وعده ووعيده : ومعرفة دينه ورعه , 

 .  [ 14/حمد]            
ن شهادتك إذا وأحس  .. ن صيامك إذا صمت وأحس   .. ن صاتك لرعك إذا صليتوأحس  

 أمورك كلها, فإن رعك حب ن يوأحس   .. لقك مع اه وعبادهن ُخ وأحس   .. شهدت
        اإحسان وامحسنن, وجزل هم اأجر والثواب:

 .  [ 1٢6 / النسا  ]                        
 .فإن م تكن تراه فإنه يراك, واعلم أن أعظم اإحسان أن تعبد اه كأنك تراه 

 اخلق .ومع  ,مع الربولتكن من امحسنن 
,  ن إى الفقر عالصدقة عليه, وأحس   ن إى اجاهل عالتعليم له, وأحس   ن عبادتك لرعكحس  أ

ن إى أئمة امسلمن , وأحس   , وأحسن إى السفيه عاحلم عليه ن إى غرك عاهدية لهوأحس  
      :  اه ن إى الكفار عالدعوة إى, وأحس   وعامتهم عالنصيحة واموعظة احسنة

                  

 .  [ 1٢6 /النحل ]      
     عاخر والعمل الصالح أحسن اه إليه عأحسن منه: ومن أحسنَ 

 .  [ ٢5 / يونس ]                  
 .دائر عن العدل واإحسان  واعلم أن عطا  الرب 

         : لك والرعوعيةـمُ فالعدل هو ما يفعله الرب عحكم ا

 .  [156 / اأنعام ]              
       عحكم اإحسان والرمة واامتنان:    والفضل واإحسان ما يفعله

 .  [12التغاعن / ]             
والثواب أحب  .. امنع أحب إليه من طا والع  ..اإحسان أحب إى اه من العدلواعلم أن 
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 ... والرمة أحب إليه من القسوة أحب إليه من اانتقام عفووال .. إليه من العقاب
, وخذ من  , ومن الصفات أملها , وخذ من اأسم  أحسنها كم أحسن اه إليك فكن حسناا 

حسنن واأعمل أفضلها و أحسنها, وخذ من العلوم أزكاها وأرفها, تكن من ام اأقوال
             : الفائزين امقرعن

 . [1٤  –16الواقعة/ ]                  
     : الكريم  قبله ومعه وععده إحسان من الرب واعلم أن كل إحسان من العبد

 .  [ 56 / الرمن ]    
أمور, الذي عيده مقاليد التوحيد واإيمن واإخاص والعمل, وتوكل عى رعك ا ن  فأحس  

                  وإليه يرجع اأمر كله:

 .  [ 1٢3 / هود ]          
 ,وصعد ها ي مراقي الطاعات ,عالتوحيد واإيمن واعلم أن من رفع نفسه إى كل خر

           رفعه اه ي الدنيا واخخرة:  ,ورفعها عن كل دنس وسفل

                 

                          

 .[66/النور]      
 , يعز من يشا   واعلم أن العزة والذلة كاما عيد اه , فهو مالكهم ي الدنيا واخخرة

             ويذل من يشا  عمعصيته:, عطاعته 
 .[56/يونس]    
           ا: ضان إى التحول ي اخخرة إى ضدموعز الدنيا وذها معرَ 

 .  [ 2٢ / اإرا  ]          
عاإيمن واليقن والتقوى والزهد, واانقطاع إى ذي العزة من رعه وأعز العز وأرفعه يناله العبد 

         نا  عه عن كل ما سواه:غوالواجروت, 
 .  [ 8 / امنافقون ]       

                          وأذل الذل يصيب العبد عسبب الكفر والرك وامعاي والفجور : 
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 .[11٢/آل عمران ]                       
 .وهو عى كل ي  قدير وا رب سواه , ا إله غره يشا  فسبحان املك احق الذي يفعل ما

  عأسباب امنفعة ..  دمروي ..وينفع عأسباب امرة  ..ويذل عأسباب العزة ..الذلةسباب يعز عأ
ويميت  ..عأسباب اموت  ييوح ..وهلك عأسباب النجاة وينجي عأسباب اهاك .. 

                                  عأسباب احياة : 
 .[٢5/آل عمران ]                                            

 والدرجات العالية , ,سبحان الرب احكيم العليم الذي يقدم من شا  إى اأعمل الصاحةو
                             : ويؤخر من شا  إى ضد ذلك 

 .[34/عاماأن ]
له, وكمل الذل عن يديه, مع  ةدايستلزم إخاص العب واعلم رمك اه أن إيمنك عاه رعاا 

                                   : احب والتعظيم له كمل
 . [ 16٢ / اأنعام]            

فقد ذاق طعم اإيمن, وري ,  مد رسواا وعمح, وعاإسام ديناا  ,واعلم عأن من ري عاه رعاا 
,  أمره عه رعه وعم ينهاه عنه, وعم يقسمه له وعم يقدره عليه, وعم يعطيه إياه وعم يمنعه عنهيعم 

                          وعم ختاره له:

  .[56/النسا  ]          
َع َرُسوَل اهَأن  َطل ب  اْلَعبَاس  ْعن  َعبْد  امُ  َعنو يَمن  َمْن َذاَق طَ  »:َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص ُه َسم  ْعَم اْإ 

َ ع اه ْسَام  د ين,  اا َرعّ  َري    .(1)أخرجه مسلم  « َوع ُمَحَمٍد َرُسواا ,  اا َوع اْإ 
 .[63/عمران آل]                

 .[٢3/اأعراف]                
 .[2٤/الفرقان]                     

 .[8/آل عمران]                    
                          

                          
 .  [ ٢85 / البقرة ]     

                                                 
 ( .3٤عرقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 .[ ٢61/ البقرة ]                            
ض  أَنَت َرُب الَسَمَوات  َواْأَر ْمدُ احَ  َوَلَك , ض  َقيُِم الَسَمَوات  َواْأَر َت أَن ْمدُ َرَعنَا َلَك احَ  الَلُهمَ  »

َن أَنَت نُوُر الَسَمَوات  َواْأَرض  َوَمْن ف ْمدُ احَ  َوَلَك ,  َوَمْن ف يه نَ   .يه 
َوالَساَعُة , َوالنَاُرَحق  , َواجَنَُة َحٌق , حّق َول َقاُؤَك احّق, َوَوْعُدَك ا, حّق َوَقْوُلَك احَـّق, ا َأْنَت 
, َوع َك َحاَكْمُت , َوإ َلْيَك َخاَصْمُت , َوَعَلْيَك َتَوَكْلُت , َوع َك آَمنُْت , لَلُهَم َلَك َأْسَلْمُت ا,َحق  

ْر ل ْرُت , َأَخْرُت  ي َما َقَدْمُت َوَماـَفاْغف  نِيَوَما َأْنَت َأْعَلُم , َوَأْعَلنُْت  َوَأْرَ  «َا إ َلَه إ َا َأْنَت  ,ع ه  م 
 .(1)متفق عليه 

رعنا ورب أنت اللهم رب السموات السبع , ورب اأرضن السبع , ورب العرش العظيم , 
كل ي  , ارحم ذل مقامنا عن يديك , واغفر ذنوعنا , وير أمورنا , وخذ عأيدينا إى ما 

 لرامن. يرضيك عنا , وأدخلنا اجنة عرمتك يا أرحم ا
اللهم رب السموات السبع وما أظلت , ورب اأرضن السبع وما أقلت , ورب الرياح وما 

 جاراا من ر خلقك أمعن . لناذرت , ورب الشياطن وما أضلت , كن 
 مك , وتعاى جدك , وا إله غرك , وا رب سواك .عز جارك , وجل ثناؤك , وتبارك اس

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.254( , واللفظ له , ومسلم عرقم)2٤٤٢, أخرجه البخاري عرقم )متفق عليه( 1)
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 اأحد ..الواحد 
 .[ 153/البقرة]                                         قال اه تعاى:

                وقال اه تعاى: 

 .  [ ٤ – 1 / اإخاص]        
 .هو الواحد اأحد ي ذاته وأسمئه وصفاته وأفعاله اه 

, وأسمئه, د اأحد الذي ا ريك له ي ذاتهيم له, هو الواحسالذي ا قهو الواحد اأحد  
  :  وا رب سواه, فا إله غره وعبادته, وملكه وسلطانه , ,  وأفعاله, وصفاته 

 .[٤/الزمر]         
 جل جاله, ,نظرله وا ,واشبيه له ,وامثيل له ,هو الرب الواحد اأحد الذي اريك له

 .[  11 / الشورى]               قدست أسمؤه:وت
وامؤمن حقاا من يرى أن اه وحده عيده اخر, وعيده كل ي , وغره ليس عيده ي , 
وهذا هو التوحيد امطلوب من البر, توحيد الرب عذاته وأسمئه وصفاته وأفعاله, وتوحيد 

       : من العباداتها اه عأفعال العبد من صاة ودعا  وذكر وغر

 [.6٢/إعراهيم]              
 ومن خرج عن هذا التوحيد وقع ي آام وموم ا ُتـحتمل , وفتح أعواب شقا  ا هاية ها.

واتلتفت إى  ,والتوحيد الذي فيه الفوز والنجاة أَاترى مع اه أحداا , فتعبده وحده
                 ي أقداره وأحكامه ينتهي إى خر: أحدسواه,وأن ترى كل ي 

                                                          
 [.٢5/ آل عمران]                  

 هو الواحد اأحد الذي ليس له ريك. واه 
وصفاته وأفعاله اريك له .. واحد ي واحد ي ذاته ا ريك له .. واحد ي أسمئه 

 [.153/البقرة]                                          ألوهيته ا ريك له : 
والتوحيد أن تؤمن عاه رعاا وإهاا واحداا اريك له , وتتيقن أن اه وحده عيده كل ي  

 وغره ليس عيده ي  , فتعبده وحده اريك له.
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 امخاليق. واعلم أن هاية العلم التوحيد, والتوحيد أفضل ما تعَلمه العبيد, وأوجب ي عى
 : والتوحيد مأخوذ من اسم اه الواحد , وهو قسمن

 توحيد الرعوعية , وهو توحيد اه عذاته وأسمئه وصفاته وأفعاله .:  اأول
ئه وصفاته وأفعاله,واحداريك له عأن تؤمن أن اه واحد ا ريك له وامثيل له ي أسم

               ي ملكه وخلقه وتدعره وأمره : 

                      

 [.6٤/اأعراف]        
 توحيد األوهية وهو توحيد اه عأفعال العباد .: الثاي

ه اريك له , وتعبده عم رع , وا تعبد عأن تؤمن أن اه وحده هو امستحق للعبادة وحد
                            معه أحداا غره :

 [.16٢/اأنعام]      
 واعدأهل التوحيد من هذا وهذا؛ أن الدين علم وعمل , ورؤية وعبادة , وعقيدة وسلوك.

    ر مصادر الشقا  هو الرك :واعلم أن الباب الوحيد للطمأنينة هو التوحيد , وأك
 .[٢8] الرعد /                               

فمن رأى أمره عيد رعه املك الرحيم اطمأن , ومن رأى أمره عيد غره من امخاليق َتعَذب 
 .[٢13] الشعرا  /                               وشقي:

حد الذي تناهى ي عظمته وسؤدده فاريك له وا مثيل , الواحد الذي فسبحان الواحد اأ
يكفيك من الكل, والكل ا يكفي من الواحد , اأحد الذي حتاجه كل أحد , الواحد الذي 

 .[153] البقرة /                              احتاج إى أحد:
وتطيع امخلوق مرة , فاه واحد أحد ا ثاي له,  ,مرة فا جعل مع اه إهاا آخر, تطيع اه

                      اريك له , امثيل له , هو الغني وحده اريك له :
                                        

 .[63 -61] النحل /                             
          اعبدالواحداأحدالذي عيده ميع اأموروحده اريك له :ف

 .[1٢3] هود /                                    
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, وشواهدها ظاهرة, ي السموات واأرض شائعة ي خلوقاته ودائل وحدانية الرب 
                           :  ورسومها عينة ناطقة

                                 
 . [8-5]ق/        

 هو سبحانه الواحد اأحد الذي يفعل ما يشا  وهو احكيم العليم ي خلقه وأمره.
 املك ملكه , واخلق خلقه , واأمر أمره.

ظهر قيمة اأموال أظهر امخلوقات وأخفى نفسه .. وأظهر الدنيا وأخفى اخخرة .. وأ
واأشيا  وأخفى قيمة اايمن واأعمل الصاحة .. وأظهر اأجساد وأخفى اأرواح .. 

 وأظهر سنته وأخفى قدرته.
 , والتدعر احكيم :, والعلم امحيطوله ي كل ذلك احكمة البالغة, واحجة الظاهرة

                         

                                               

                               

 [.2-٤/السجدة]     
نها هم ي كل وعيَ , , وكشفها هم  أن عسط لعباده دائل التوحيد ومن رمة الواحد اأحد 

لعظم  ؛ مد والنبات واحيوان واإنسانخلوق صغر وكبر, وعثها ي ميع عوام اج
, , فإذا عرفوه عبدوه وحده  , وتوقف فاحهم ونجاهم عليهإى توحيد رهم حاجة العباد 

                :من اأرعاب وم يركوا عه غره

 .[  34 / يوسف] 
للمتأملن,  وأظهرها ,وأعاها للناظرين ,فسبحان من كشف دائل وحدانيته للمعترين

, ثم  ويشهدوا أن اه هو احق امبن وحده ا ريك له, ليصلوا عذلك إى حقيق التوحيد 
                     : حبوه ويطيعوه 

                                

   [.16٢-161/اأنعام]    
واخيات  ,وفيم هو حيط هم من امخلوقات العجيبة ,أنفسهم فالتوحيد يصحب اخلق ي
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               ي السموات واأرض :  العظيمة

                         

 [.3٢-31/يونس]              
ها مائكته,  تا لنفسه, وشهدشهد اه ه أعظم شهادة ) ا إله إا اه (وشهادة التوحيد 

                             : وشهد ها أولو العلم من خلقه كم قال سبحانه
 . [ 18/آل عمران]                   

والتوحيد والوحدانية من احق العظيم الذي خلق اه عه السموات واأرض وما فيهن وما 
                 ی عينهن:  

 .[34 -38]الدخان/      
 واعلم أن الذي عيده املك واخلق واأمر هو اه وحده ا ريك له.

واإنسان عبره يرى ظلمة أقويا  يفعلون ما يقولون فيقتلون ويظلمون , فيقول أين اه ؟ 
ف جلية صارخة فيقول وأحياناا يرى أفعال اه ي خلوقاته من زازل وخسوفات وعواص

 أشهد أن ا إله إا اه وحده ا ريك له.
أرسلهم عحكمته لري ويؤدب هم من عصاه لعلهم  ,كلهم من جند اه وهؤا  وهؤا 

ظام يتوعون إليه , واحياة ا تستقيم إا عالعدل , فإذا شاع الظلم عن الناس عاقب اه ال
 توب , ثم انتقم من الظام الكبر .عه ليالصغر عالظام الكبر رمةا 

وهذا وهذا كله امتحان لضعاف اإيمن الذين يتأثرون عفعل امخلوقات , وا يرون فعل 
 هاا ريك له , وأفعاله كل أن اه ي كل اأحوال هو الفعال وحده ؛اه ي خلوقاته 

ويبتي ها من يشا , حكمة ورمة, وميع امخلوقات عي عيد اه يؤدب ها من يشا  , 
                           ويرسلها عى من يشا  , وهلك ها من يشا  : 

 .  [ 65/ هود]             
ترعنا إى من أرسلها لرفعها كم قال  عسبب ذنوعنا فإذا أصاعتنا رور من جهة امخلوقات

                                            سبحانه : 
 .[٤3 – ٤٢ / اأنعام]                               

 فسبحان من يسِلط أوليا ه عى أعدائه, ويسلط أعدا ه عى أوليائه, ثم جعل العاقبة للمتقن
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                                      : عيده أن مقاليد اأمور
 . [ 18 – 12 / اأنعام]                                       

                , ويعلمنا أنه واحد, ويأمرنا أن نعلم أنه واحد: وسبحان من يعلم أنه واحد
 .[  14 /حمد]                               

قتلوا اأنبيا  سلط اه عليهم فرعون ليتوعوا , فلم  اشتد فبنو ارائيل ما نقضو العهد و
, فلم أر فرعون عى كفره وظلمه أغرقه اه  طغيان فرعون أرسل اه إليه موسى 

             وجنوده وجعلهم عرة لكل ظام: 

               

 .[65-6٤/الزخرف]
 سنن الواحد اري حكمة اه ي الدنيا واخخرة جارية عىواعلم علم اليقن أن ميع ج

وما , , وعى ذلك أحكم اه خلقه وأمره ي السم  واأرض  دوائر حكمة القهار ي
 [.٤/الزمر]            :  موما عينه,  مفيهعليهم , وما 

, وأجرى اأهار, ث  عذلك الشمس والقمر والنجوم, وأرسل الرياح, وأنزل الغيَر فس 
ر العيون وأنبت النبات, وسخر الليل والنهار, وأعقب وفجَ  ,وأرسى اجبالوسَخر البحار, 

              ل الواحد القهار:عْ , كل ذلك ف   والنور عالظام , احر عالرد
 .[ 55 – 56ص /  ]                               
, إنم صدر عن أمر الواحد اأحد وحده ا ريك له ,وكل تدعر ,وكل أمر ,فكل خلوق

 . , ومتحرك وساكن , وظاهر وعاطن , وعال وسافل من كبر وصغر
      : كلهاإليه وحده يرجع اأمركله, وإليه تصراأمورفسبحان من 

 .[  1٢3 / هود]                          
 ي القرآن , عل كل آية, قنا اه وإياك ما حبه ويرضاه أن كل سورة ي القرآن واعلم وف

داعية إى عبادته وحده ا , شاهدة عذلك , داعية إى توحيد الرب عأسمئه وصفاته وأفعاله 
                 :  ريك له

 [.6٢/إعراهيم] 
 .هو التوحيد العلمي اخري اه وأفعاله, فهذفالقرآن إما خر عن اه وأسمئه وصفات 
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فهذا هو التوحيد  , وخلع كل ما يعبد من دونه ,ما دعوة إى عبادة اه وحده ا ريك لهإو 
 .اإرادي الطلبي

 .فهذا جزا  أهل توحيده, ي الدنيا واخخرة  تهما خر عن إكرام اه أهل توحيده وعبادإو 
من خرج عن حكم عفهذا خر , ي الدنيا واخخرة  ما خر عن عذاب أهل الركإو 

                                           :  التوحيد

 [.٢-1/هود]    
     فسبحان من نَزل القرآن تبياناا لكل ي  , وهدى ورمة وعرى عكل خر :

 .  [ 84 / النحل]              
ويعرف عبصرته أن خالقها  فسرى عبره, ينظر اإنسان إى ملكوت السموات واأرض فل
                         , فليعبده وحده ا ريك له:  حد ا ريك لهاو

 .[  16٢ / اأنعام]                              
 الواحد اأحد ليعرف عجائب صنع رعه ؟ صارثم كيف  ؟ لقولينظر اإنسان إى نفسه مم ُخ 

                                 ي قطرة ما  مهن: 
 .[16 –6/الطارق]                                         

 ودعانا لاعتبار, فسبحان من عسط دائل توحيده وعظمته ي ملكوت السموات واأرض 
          : , وأعطانا اأعصار والبصائر التي نعرف اه ها  ها

 .[  161 / يونس]             
ي خلوقات رعك الواحد اأحد, وانظر إى عام النبات والشجر جده رمك اه فتفكر 

 وامنافع. مروالثمر واأع والطعوم واأحجام واألوان وقبائل ختلفة اأشكال أماا 
                 :  وكلها تشهد عأن خالقها ومبدعها واحد ا ريك له

                            
 [.11-16/ النحل]                           
 .ثم انظر رمك اه كيف يعود كل نبات وحيوان وإنسان إى أصل واحد

 , وكل نوع من احيوان يعود إى أصل واحد,  ملسو هيلع هللا ىلصكلها تعود إى أصل واحد هوآدم  فالبرية
                   :  وكل نوع من النبات يعود إى أصل واحد
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 .[ 1/النسا ]      

        بعها عالفروع واحداا تلو اخخر : فسبحان من خلق هذه اأصول , ثم أت

 [.16٢/اأنعام]                            
ا ريك له , الذي له اخلق  وكل هذه امخلوقات تشهد عأن خالقها رعك الواحد اأحد

                              واأمر وحده ا ريك له : 
                                              

 . [11-16]لقمن/                         
فسبحان من خلق هذه العوام واأمم والقبائل التي ا حصيها وا يعلمها إا هو, وجعل 

     إى أن يرث اه اأرض ومن عليها: اا نسلها وتكاثرها مستمر

 . [3/يونس]       
, ثم تدعر كيف يعود كل حي من نبات وحيوان وإنسان إى أصل واحد إذا ُقطع مات 

أن ميع أجزا  البدن ؛ إذا قطع مات  فاإنسان واحيوان يعود إى أصل واحد هو الرأس 
 .مرعوطة عالرأس 

 .مات النبات طعوميع أجزا  النبات ترجع إى أصل واحد هو اجذر, فإذا قُ 
        :  واإنسان واحيوان مرعوط عأعاه, هذا مرعوط عأسفله  

 [.11/لقمن]            
 . اإنسان من جهة قوامه وعقائه يرجع إى واحد  وهو الرأسو

آدم  من اعني القرآن وهذا م يقصد اه عخطاعه , ومن جهة التدعر يرجع إى واحد وهو القلب 
        ه: يه مدار صاحه وفساده وحركة جوارحالذي عل إا قلبه

 [.146 -14٢/الشعرا ]                
َصَلَح  إ َذا َصَلَحْت  ُمْضَغةا  َسد  َأَا َوإ َن ي اجَ  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  عن النعمن عن عشرو

َي اْلَقْلُب  َأَا  ,َسُد ُكُلهُ َسَد اجَ َدْت فَ َوإ َذا َفَس , اجََسُد ُكُلهُ   .(1)متفق عليه   « َوه 
ن اجسد إذا فقد الرأس فسد, والنبات إذا فقد اجذر أ, كم  فالقلب إذا فقد التوحيد فسد

                                                 
 ( .1644( , ومسلم عرقم )6٢, أخرجه البخاري عرقم )متفق عليه( 1)
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      : , وا يسعد البر ي الدنيا واخخرة أعداا إا أن يكونوا موحدين  فسد

                           

                         

  [.3٢-36/فصلت]              
 .واعلم أن سنة اه ي الوحدانية سارية ي امخلوقات كلها

فكل نبات وحيوان وإنسان يرجع إى أصله, وأهل البيت الواحد اعد هم من واحد يرجع  
 .عمنزلة الراعط همهو أمرهم إليه 

والدول  , والقرى وامدن جمعها دولة واحدة , والبيوت الكثرة جمعها علدة واحدة
            :  امختلفة والعوام امختلفة جمعها أرض واحدة

 .  [ 38 / اأنعام]                        
العوام التي ا يعلمها وا حصيها إا من خلقها من وهكذا السموات السبع وما فيها من 

                          أعظم دائل الوحدانية : 
                                       

 [.٢/الرعد] 
ها, احاكم اجامع , لق ها االرب الواحد اأحد اخ, ثم يرجع اجميع إى اخاق العليم 

و إليه امصر وامنتهى: , اممسك ها, الذي له اخلق واأمر وحده ا ريك له , عليها 
                                

                             

 .[ 5 – 3 / اجاثية]                     
له كفواا يكن  , وم , وخلق كل أحد ن الواحد اأحد الصمد الذي خلق كل واحدفسبحا
                  أحد: 

 .[٤ - 1/اإخاص]     
, القوي الذي ليس كمثله أحد ي  سبحانه هو الواحد اأحد الذي أحاط عكل واحد وأحد

ة , العزيز الذي ليس كمثله أحد ي العزة : القوة , الرحيم الذي ليس كمثله أحد ي الرم
 [.11/الشورى]                    
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اأول هو ,  والعرش العظيم وما دونه كحبة خردلة ي قبضتههو العظيم وحده ا ريك له , 
, العي  , الظاهر فوق كل أحد, الباطن دون كل أحد , اخخر ععد كل أحد قبل كل أحد

               الرقيب عى كل أحد:  اأعى القريب
                    

 .[163-16٢/اأنعام]    
 .هو الواحد اأحد ا ريك له ي رعوعيته وألوهيته وأسمئه وصفاته وأفعاله

, ا , رب كل أحد, وقاهر كل أحد الفعال ما يريد, ذو العرش امجيد , رفيع الدرجات 
    وإحسانه: , وا هاية لكرمه  , وا نفاد لكلمته وأوامره , وا فوق لسموه هاية لعلوه

                                                                     
                                   

  [.116-164/فالكه]         
 .فسبحان الواحد اأحد الذي عكلمته التامات يفعل ما يشا 
   :, وحيي ويميت , ويكرم وهن خلق ويرزق, ويعز ويذل, ويعطي ويمنع, ويرحم وينتقم

                                      
 .[  ٢5 / عمرانآل ]                                    

, الذي ا  , القادر عى كل ي  , العليم عكل ي  هو الواحد اأحد امحيط عكل ي 
              : ي السموات واأرض  يعزب عنه مثقال ذرة

                       

 .  [ 51/سيون]                                     
ا عوج  قيما  واحداا  , خلق عباده حنفا  عى التوحيد ديناا  , ومنه الفضل كله له احمد كله

ى الرجوع إوإرسال الرسل الذين يدعوهم  فرمهم عإنزال الكتب فيه, ثم تفرقوا واختلفوا
        ى أصلهم الذي فطرهم اه عليه وهو التوحيد: إ

                  
                     

 .[  ٢13] البقرة /    ڭ        
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 , ونعبد رعاا  ندين عدين واحد هو اإسام يريد منا أن نكون أمة واحدة الواحد اأحد فاه 
: لقرآن ونعمل عكتاب واحد وهو ا ملسو هيلع هللا ىلص, ونتبع رسواا واحداا هو حمد  ا ريك له واحداا 

 .[ 6٢/امؤمنون]              
,  فسبحان من أحكم هذا الكون العظيم عالتوحيد, وأنزل أوامره الكونية والرعية شاهدة عالتوحيد

            :  داعية إى التوحيد الذي ا فاح وا نجاة أحد إا عه

 [.1٢/الطاق]                                
,  أمرنا الواحد اأحد أن نجتمع ي الصاة عى إمام واحدوتذكراا عالتوحيد وحافظة عليه 

,  وجتمع أهل البلد ي صاة اجمعة عى إمام واحد, ونجتمع ي السفر عى إمام واحد
إمام واحد وأمرنا أن نجتمع ي أمور ديننا ودنيانا عى ونجتمع ي احج عى إمام واحد 

      وأمرنا عطاعته ي غر معصية اه :  ,يكون أفضلنا وأرفنا وأتقانا

                                        

  [.64/النسا ]       
 أن عىولينبههم , عباده عى وحدانيته اه عى فضل الواحد ورفه,وليدل  وذلك كله تنبيه

     :وهو توحيد اه وعبادته وحده ا ريك له  لمراد اأكر منهموسيلة لذلك 

                  

 .[6البينة/]
         فالتوحيد هو مقصود الرب اأعظم من خلقه : 

  [.31/التوعة]             
ورضوان  اجنةو  الدنيا اأمن والسيادة واهداية,ي واعلم رمك اه أن جزا  أهل التوحيد

 .ي اخخرةاه 
,  وفتحت هم أعواها, , أعدت هم قصورها  واموحدون سكاها, فالتوحيد مفتاح اجنة  

,  وعمر واحدوشكل واحد , ,  , أا تراهم عى طول رجل واحد هافيوتساووا ي اخلود 
 خوة ي الدنيا واخخرة ., وهم إ واحد , وعى ُخلق رجل وعى قلب رجل واحد

وا  وا عيب ي أعداهم, وا تباغض, وا غش ي قلوهم , ا غل ي صدورهم  أصفيا 
 .[ ٤2/ احج]                حاسد عينهم: 
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, وجوار الواحد  عمعاي الوحدانية , وانفردوا ميعاا  قد تباعدت عنهم كل معاي الفرقة
 .[66 – 6٤ /القمر]                      : اأحد

, واإيمن  , عى قدر ارتقائهم ي درجات التوحيد دُ عْ سنهم عَ ثم قصورهم وماهم وُح 
                               : والعمل الصالح

 . [1٤–16] الواقعة/                
 ه عاجنةاتنال عر منكراا  وقف عن يديه خبتاا  ,الواحد اأحد فأسلم واستسلم لرعك

 .  [ 3٤ / احج]             : والرضوان 
  التعبد ه  باسمه الواحد : 

, وتوحيده عألوهيته ,  , وتوحيده عرعوعيته عأسمئه وصفاته وأفعاله اعلم أن توحيد الرب 
 , وأعظم واجب جب عى العباد معرفته عظمها وأرفهاأول العلوم وأ, وتوحيده ععبادته 

                       والشهادة ه عه , والعمل عمقتضاه : 

 [.14/حمد]         
 :  مائكته ثم العلم  كم قال سبحانهثم  لنفسه الرب  التوحيدوأعظم من شهد ع

                          
 .[18/آل عمران]   

, والكون  لك كله ي قبضته, واخزائن كلها عيدهسبحانه هو الواحد اأحد ا ريك له, امُ 
                   : خاضعة أمرهكله عاق عمشيئته, وميع امخلوقات 

 .[83–8٢/يس]                           
ه العظيم, عام الغيب والشهادة الذي يدرك امخلوقات والذرات كلها هو اجبار ي ملك

 .[4/الرعد]     : اتهــعى اختافها عصفة من صف
, وأظهر  , وكشف العلم عاإرادة حجب سبحانه ذاته عالصفات , وحجب الصفات عاأفعال

             :  اإرادة عاحركة والتدعر وااختاف

                              

                                 

  [.3-٢/الرعد]      
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          وأظهر قدرته ي أفعاله : , سنته وأخفى سبحانه قدرته ي 

                

                  

 [.1٢-16/النحل]              
وا رب ,  , ا إله غره الذي ا يشغله شأن عن شأنالعليم عكل ي  , هو الواحد اأحد 

                        سواه:
 .   [ 163 – 16٢ / اأنعام]                

 , الذي ا تراه العيون احد اأحد الذي ليس كمثله أحد, الذي خلق كل أحدفسبحان اه الو
              :  فه اأوهامـ, وا تكيِ  , وا تدركه العقولي الدنيا 

 .[56 / مريم]                     
 , وفات اأعصار اإحاطة عه . , وفات األسن وصفه فات العقول إدراكه

, ا لصفاته كيف, وا أفعاله كيفليس لذاته كيف, وا أسمئه كيف, و واحد اأحدهو ال
                  والصفات العى: ,  اأسم  احسنىوحده له 

 .[  11 / الشورى] 
هو الواحد القهار الذي يفعل ما يشا , وحكم ما يريد, وا يعجزه ي  ي اأرض وا ي 

 . [ ٤ / الزمر]                   :  السم 
امخلوقات, وقارب عن امتباعدات, وعاعد عن ميع خلق وحده هو الواحد الذي 

وألف عن امتفاوتات , وطاوع عن امتعاصيات , , وحبب عن امتباغضات,  امتقارعات
ت , وقهر ميع , وَمد السائات , وأسال اجامدان امتحركاتك الساكنات, وسكَ وحرَ 

 [.٤/الزمر]            امخلوقات : 
يعمل  , فكل   ا خرج عنه أعدا وعماا  , وجعل لكل خلوق حداا  جعل لكل ي  عداية وهاية

             :  عخاصته من موضع حده امحدود له
                                  

  [.٤6-32/يس]                              
                       والكل يشهد ه عالوحدانية, ويسبح عحمد رعه العظيم: 
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 . [ ٤٤/اإرا ]                          
امداومة عى ااستدال طلب عواعلم وفقنا اه وإياك لطاعته أن معرفة حقيقة التوحيد تُ 

 .عاخيات الكونية واخيات القرآنية عى الوحدانية
, وما أرسل رسله وأنزل كتبه إا  فم خلق اه السموات واأرض وما عينهم إا عاحق

والعبادة دان له عالتوحيد ويُ  وأفعاله , عأسمئه وصفاته عرف , وأحق احق أن يُ  عاحق
              :  سبحانه وحده ا ريك له كم قال

 .[  1٢ / الطاق]                       
         وقال سبحانه ي توحيد العمل: 

 .[22احج/] ڻ          
فحقق التعبد ه  وإذا علمت أن رعك العظيم واحد ا ريك له ي أسمئه وصفاته وأفعاله

     عااتباع :   ملسو هيلع هللا ىلصعملياا ي أقوالك وأفعالك , وحقق توحيد رسوله  عالتوحيد

 [.6٢/النور]                    
م يرك ي ذلك  ,وقام عأمرك وحده ,قك وحدهزَ ورَ  ,أن اه خلقك وحدهعفإن كنت توقن 

                          :  , وا ترك ي عبادته أحداا  فاعبده وحده أحداا 

 .  [ 116 / الكهف]                                   
,  , وخصك عاإكرام  واإحسان , ورعاك عنعمه , وتكفل عرزقك دك رعك عصفاتكوكم وَح 

, فأخلص له العبادة والشكر وحده ا ريك له تكن من  وأخلص لك ذلك كله وحده
                  :  الفائزين

 .[ 6 / البينة]    
لتستعملها  ,عليك وحدهها أنعم اه  مٍ ونع واحذر أن تتعبد لسواه عأعضا  وحواس وقوى

        وتدخل النار:, رم من اجنة حْ تُ ـ, فوعبادته وحده  ي طاعته

 . [2٢/امائدة]             
اه وحده, وسيجازيك يوم القيامة عم عملت ي الدنيا من خر أو ر,  واعلم أن مرجعك إى

          فاخر لنفسك ما يرك ي القيامة أن تراه: 
 .  [ 8 – 5 / الزلزلة]                  
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له وحده ا  خالصاا  , ا يقبل إا عماا  , واعلم أن اه عنك غني له الدين فاعبد اه خلصاا 
       :  , وعى ما يرضاه هو ا عى ما حبه أنت دونه ريك له

 [.11٢/هود]               
         فا قيمة لأعمل مهم عظمت إذا ذهب توحيدها: 

                     

 .  [ 55-56/ الزمر]
 وغرها , وهي أن ميع احاجات عيد الرب الواحد اأحد ؛ كواستعن عاه ي ميع أمور

                            : , ومرعة إى إرادته فوراا  مستجيبة مشيئته
 .  [ 66 - ٤4/ القمر]           

, وجعل مكاها التفويض والتسليم والتوكل ,  واعلم أن من أسقط الدعوى مع رعه 
ه , ودفع عنه ما يره :  عصمه رعه                        ما يكره , واختار له ما يُرّ

 [.13/التغاعن]     
           :  رهو, وير له أم أيده رعه عامعونة ومن ترأ من حوله وقوته

     ڭ                     

 . [3-٢/الطاق]    
, فأفلح واجهل عالعلم ,الظلم عالعدلالرك عالتوحيد , ووهذا هو اموحد الذي استبدل 

               : كم قال سبحانه وفاز

                

 .[23-2٢/اأحزاب]               
أن أحسن ما تقوم عه دعوة اخلق  فاعلم  وكنت من اموحدين اه عليك عالتوحيد نّ وإذا مَ 

من الدعوة إى , وكّلف أمته عم جا  عه  ملسو هيلع هللا ىلص, فإن اه ختم النبوة عمحمد اه  إى توحيد
         :  منهمعفضل اه وأنت التوحيد واإيمن والتقوى , 

 . [33/فصلت]                 
                              

 .  [ 6 – ٤ / اممتحنة]          
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 .  [ 63 / آل عمران]                  
ي َمْ  ,َا إ َلَه إ َا َأْنَت اْأََحُد الَصَمدُ  اُه الَلُهَم إ ِي َأْسَأُلَك ع َأِي َأْشَهُد َأَنَك َأْنَت  » َيل ْد َوَمْ  اَلذ 

ا َأَحٌد  َوَمْ  ,ُيوَلدْ   .(1) واعن ماجه  أخرجه الرمذي «َيُكْن َلُه ُكُفوا
اللهم يا واحد يا أحد , يا من يكفي من كل أحد, وا يكفي منه أحد , أنت الواحد القهار ا 

 إنك هدي من تشا  إى راط مستقيم. ,اهدي ما اختلف فيه من احق عإذنك,ريك لك
 حد , وأنت الواحد الذي م يكن له كفواا أحد.سبحانك أنت اأحد الذي ليس كمثله أ

يا  أحد من ا أحد له , ويا سند من ا سند له , انقطع الرجا  إا منك , فاغفر لنا وارمنا , 
 وا تكلنا إى أنفسنا طرفة عن , يا أرحم الرامن .

 

                                                 
 (.3862( , وهذا لفظه , وأخرجه اعن ماجه عرقم )3٤26خرجه الرمذي عرقم )/أ صحيح( 1)
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 الــــوتر
َظَها َدَخَل اجَنََة , ْسَعٌة َوت ْسُعوَن اْسما ه ت   »:قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اه   عن أي هريرة  , َمْن َحف 

تْ  ْترَ الٌر ح ُب ـَوإ َن اه و   .(1)متفق عليه « و 
 هو الوتر احق الذي ا إله غره , وا رب سواه , وا أحد مثله. اه 

, والظاهر الذي ليس فوقه ي ,   , واخخر الذي ليس ععده ي اأول الذي ليس قبله ي
                :  والباطن الذي ليس دونه ي 

 [.3]احديد/
ي ذاته  الذي ليس كمثله أحد ,الغني عن كل أحدالصمد  ,وهو سبحانه الوتر الواحد اأحد

                        :  وأسمئه وصفاته وأفعاله
 [.٤-1/اإخاص]                  

, وحده ا ريك والتدعر ,والتريف ,واأمر ,واخلق ,وهو سبحانه الوتر الذي تفرد عاملك
                  , وتفرد عأسمئه احسنى , وصفاته العى , وأفعاله اجميلة :له

                            

                    

   [.٢٤-٢٢/احر]                               
وحده عخلق امجتمعات  وهو سبحانه الوتر القادر عى كل ي  وحده ا ريك له , تفرد

, وحرك  جمد السائات, وُيـ , الذي ُيسيل اجامدات والعلويات والسفليات,   وامتفرقات
  امتحركات , وجمع عن امتضادات , ويؤلف عن امختلفات  وُيسِكن الساكنات ,

 [.٤]الزمر/         
وهو سبحانه الوتر املك احق الذي وسم ميع امخلوقات عسمة احدث والصنع , 

       واجال :  عصفات السام والكمل واجمل  والعجز والفقر, وانفرد عنها 

 [.8]طه/           
انفرد سبحانه عن كل ما سواه عاملك دون امملوك.. وعالرعوعية دون امرعوب.. 

                 وعاألوهية دون الواله: 

 [.56]مريم/    
                                                 

 (.٢522(  ومسلم عرقم )5٤16أخرجه البخاري عرقم )  متفق عليه ،(  1)
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كل ذي شكل عشكله.. أفرد سبحانه امؤمنن عإكرامه.. وأفرد الكافرين عإهانته .. وأفرد 
وكل ذي صورة عصورته.. وكل ذي لون علونه.. وكل ذي طعم عطعمه.. وكل ذي سمع 

                     :عسمعه

 [.16٢]اأنعام/    
 وهو سبحانه الوتر الذي خلق كل وتر, وخلق كل شفع, وخلوقاته كلها شفع ووتر.

هار.. والشمس والقمر.. والذكر واأنثى .. والياعس السم  واأرض.. والليل والن 
              والرطب .. واخر والر .. والنور والظام:  

 [.35]يس/                      
         لق كل زوجن من الذوات وامعاي: هو الوتر الذي خ

 [.٤4/الذاريات]   
ذي حب الوتر  ويأمر عه ي كثر من اأقوال واأعمل والطاعات ال ,وهو سبحانه الوتر

 التي رعها , ي اأذكار, والصلوات اخمس , ووتر الليل , والطهارة وغر ذلك.
ْتٌر ح ُب , ُقْرآن  َأْوت ُروا الَيا َأْهَل »  : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اه  :قال  عن عي ْتَر الَفإ َن اه و   «و 

 .(1)الرمذيأخرجه أعو داود و
ي أسمئه وصفاته وأفعاله , الذي تفرد له فسبحان الوتر احق الذي ا مثيل له وا ريك 

                 عخلق امخلوقات, وإعداع الريات , وتدعر ميع الكائنات :

 [.11]الشورى/     
  التعبد ه :باسمه الوتر 

,  لك احق الذي له اأسم  احسنى والصفات العىاعلم رمك اه أن اه وحده هو ام
                : الذي تفرد عاخلق واأمر, والعطا  وامنع, والبسط والقبضاملك 

                                             
 [.6٤]اأعراف/                  
وم يرك  ,عالسمع والبر والفؤاد , وأفردك عذلك كله وأكرمك   رزقكو فكم خلقك اه 

ده عالتوحيد والعبادة , وأطعه عأدا  ما أوجبه عليك من أعمل صاحة  , معك أحداا , فأفر 
                                                 

 (.٤63( وهذا لفظه, وأخرجه الرمذي عرقم)1٤15أخرجه أعو داود عرقم ) صحيح/ (1)
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        وأخاق كريمة, واشكره عى نعمه التي أنعم ها عليك: 
 [.6]البينة/                   

ده وحده عالذلة  ,واجال واجروت ,والعزة والكريا  ,عالعظمة واخلق  وكم تفرد  فأفر 
,  والتوكل وااستعانة , وسائر أنواع  , واخوف والرجا  واحب والتعظيمله , واخضوع 

                                    العبادة: 
                                       

 [.٢٢-٢1]البقرة/            
واعلم أن الكريم سبحانه إذا أفردته وحده ععملك أفرد لك عنده نعيما كاماا خالداا , سليما من أي 

أن أحداا من اخلق  ؛وأمل لك ُجلَه  ,عيب أو نقص , خالصاا  من كل كدٍر ونكد , فَصل لك ععضه
                 ن حيط ععلمه , وا تبلغ آماهم إى ععضه: ا يمكنه أ

 [.12]السجدة/                              
    فيا عرى أهل التوحيد واإيمن والطاعات عالنعيم امقيم الذي مع اه فيه كل نعيم: 

                

                   

 [.٢6]البقرة/     
من كفر عه وعصاه عذاعاا أليما خالداا , عارياا من أقل راحة , مسلوعاا من أي نعمة, ا   اه وأفـَرد

            : , وا يقوم أدناه صر أحد حيط عه علم أحد
 [.65]النسا /                   

طاعة   ,نعيم وعذاب , لزوجن  ,أن رعك القادر عى كل ي  أفرد لك زوجن  واعلم
د له الطاعة يفرد لك النعيم :  ومعصية , وأفرد لك أسم ها وصفاها , وثواها وعقاها , فأفر 

                                   
 [.12] الفتح/

ده عفعل احق واخر , واحذر ما يسخطه   ,واخر من الر  ,فرد لك سبحانه احق من الباطلأو فأفر 
                    :  من الباطل والر
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  [.٢/امائدة]              
عى ما جا  عه  , كلهم , وا يقبل من العمل إا ما كان خالصاا لوجههواعلم أن اه غني عن العامن

                    ملسو هيلع هللا ىلص : رسوله 

  [.55-56/الزمر]            
     ودنياك وأخراك:  ,فتخر نفسك وعملك ,فا ُتوجه عملك لسواه

                        

 [.2٢]امائدة/                
  وحب اه له :  ,واختم أعملك عالوتر حسب الرع ؛ ما علمته من عركة الوتر

                     

[.113-11٢] هود/                  
عى ما سواه , وأحب العامل عه , فاطلبه  إذا أحب عماا  أعطى عليه ما ا يعطيواعلم أن اه 
                                     واعمل عه :

[.116-11٤]هود/                                        
 وإياك أن تتقرب إى رعك ععمل ليس خالصاا له , أو م يرعه اه ورسوله , فرده عليك: 

 [.116]الكهف/                                    
 [.1٢4]التوعة/                                      
 [.82]اأنبيا /                    
 َأُعوذُ  إ ِي  الَلُهمَ  , َخاَصْمُت  َوع َك  , بُْت َأن َوإ َليَْك  , َتَوَكْلُت  َوَعَليَْك  آَمنُْت, َوع َك ,َأْسَلْمُت  َلَك  الَلُهمَ » 

َلن ي, َأنْ  أنَت  إ َا  إ َلهَ  َا  ع ع َزت َك  ي حَُي ا َت َأنُتض   .(1) متفق عليه« َيُموُتونَ  ْنُس اإ  وَ  نُ َواج   ,َيُموُت  َا  اَلذ 
, اأحد ا شبيه لك , اللهم أنت املك ا إله غرك , وا رب سواك , أنت الواحد ا ريك له 

الوتر ا مثيل لك , لن ُتطاع إا عإذنك , ولن ُتعى إا ععلمك , ُتطاع فتشكر , وُتعى فتغفر , 
 فا إله إا أنت .

 وحسن عبادتك , يا أرحم الرامن.  ,وشكرك ,اللهم أعنا عى ذكرك
                                                 

 ( واللفظ له.٢212( ومسلم عرقم )2383رقم )ع , أخرجه البخاريمتفق عليه (1)



 

 

 
أساء اه احسنى بن معرفتها ، وتوحيد اه ها ، 

 والتعبد ه ها ، ودعاء اه ها

 

 
احياة واملك، أساء اه احسنى الدالة عى 

 العظمة والقدرة، واجال والكرياءالعلو وو
[٨- 35] 

   شتمل عى ما يي :تو

لعظـيم( ، ( ، )ا، امالـك) احي ( ، )القيوم (، )املك ، امليـك
ـــــــــار(،، امتكـــــــــر)الكبـــــــــر ـــــــــز( ، )اجب )امهـــــــــيمن( ،  ( ، )العزي

، ( ، )امجيـــد(، )القهـــار  ، القـــدير، امقتـــدر()القـــوي(، )القـــادر
، )الصـــمد( ، )امتـــن( ، )العـــي ، اأعـــى ، امتعـــال(، )النصـــر

 .، )امقدم ، امؤخر(( ، )الوارث( ، )الوكيل( ، )النور(النار

 الباب اخامس

 ثانيالقسم ال
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 يــــاح
                                        قال اه تعاى: 

                                    
                                            

 .   [ 2٥٥/  البقرة]      
ليست مسبوقة  الذي حياته كاملةهو احي ،  لذي ا تأخذه سنة وا نومهو احي القيوم ا  اه 

 .وا يلحقها زوال، وا يعرها نقص أو عيب، بعدم 
والعلم والقدرة، والكرم ، فهو احي الذي تستلزم حياته ميع صفات الكال من السمع والبر 

        العى: الصفاتو ،وغر ذلك من اأساء احسنى ،واإرادة وامشيئة ، والرمة 

 .  [ 7 / طه]           
هو احي القيوم بذاته ، وكل حي سواه فهو حي ا بذاته ، بل بإمداد اه له باحياة ، فإذا 

                       قطع عنه احياة صار جثة هامدة : 

 [.17/غافر]    
 يموت أبدًا ، هو احي الذي ليس حياته موت وا فناء      هو سبحانه احي القيوم الذي ا

وا زوال ، هو احي الذي عنده خزائن احياة واأحياء ، هو احي الذي وهب احياة لكل 
                       حي : 

                 

 [.٩٥7/اأعراف]       
         حده ا ريك له دائم احياة ، دائم البقاء ، دائم املك : واعلم أن اه و

 [.1٥/غافر]                         
أما اانسان وغره من اأحياء فابد أن يموت إظهارًا للحي الذي ا يموت من احي الذي  

             يموت ، واعامًا باحي الذي يملك احياة واموت : 

 .[٤٤-٤2/النجم]           
     وحياة اإنسان دائمة ، واموت معر انتقال هذا احي من دار إى دار : 
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 .[11/احج]             
 هو احي الذي ا إله إا هو له امُـلك وله احمد وهو عى كل يء قدير.

احي ، لق احياة ي كل يء من خلوقاته، خااة لكل حييهو احي القيوم الذي هب اح
                الذي أعطى كل خلوق حياة خصه : 

 [.2-٩/املك]                                
فسبحان من أجرى أمره باحياة واموت عى ميع خلوقاته ، وتفرد باحياة التي م 

 [.2/آل عمران]             م ، وا يلحقها زوال : يسبقها عد
هو احي الذي حيي اخلق من العدم ، وحيي اخلق بعد اموت ، وحيي القلوب بمعرفته 

 [.2/احديد]                               :   وااتصال به
آمن باه أحيا اه قلبه باإيان ، وأحيا  واعلم أن كل إنسان حي الذات ميت الصفات ، فإذا

 روحه باأخاق احسنة ، وأحيا جوارحه باأعال الصاحة.
فامؤمن حي القلب ، إذا ذكر ربه وقرأ القرآن دمعت عينه ، واقشعر جلده ، حب ربه ، 

               ويعظم مواه ، ويسبح بحمده ، ويدعوه ويذكره ، ويطيعه ويعبده : 

                   

 [.٩22/اأنعام]               
فسبحان احي القيوم الذي كل يء وكل حي وكل ميت وكل ما ي عام الغيب والشهادة 

             عبد له ، يسبح بحمده ، ويشهد بوحدانيته : 

        [.٤٤/ءاإرا]                      
هو املك احي القادر الذي أحيا كل يء بره الذي م ُيطلع عليه أحدًا من خلقه ، أحيا 
عام اجاد ، وعام النبات ، وعام احيوان ، وعام اإنسان ، وعام امائكة ، وعام 

        اجن ، وعام الطيور، وعام اأساك ، وعام الذرات : 

  [.٩٩1/التوبة]                 
فسبحان من أحيا العوام العظيمة بره ، وغمر ميع امخلوقات بوافر بره ، فكل خلوق 

           يسكن ي فلكه ، ويستطعم من رزقه ، ويسبح بحمده : 

 [.٩١2/اأنعام]                      
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 له  ركع، ويُ  عبدهو الذي يستحق أن يطاع ويُ ، وهذه صفاته ه أساؤه ، وهذ ،هذا شأنه  نْ ومَ 
                             د: ـحمذكر ويُ سجد، ويُ ويُ  

 .  [1٥/غافر] 
ا يستحقون وميع امخلوقات فكل هؤاء ، أما احي الذي يموت أو اميت أو اجاد 

الذين م يكونوا شيئًا ، ثم خلقهم اه ، وكلهم عبيده   العبيد الفقراء أهم من ؛ من العبادة شيئاً 
                   وحت قهره وسلطانه  : 

                        

 [ .2٩-٩7/ النحل]                  
:  ، فأخلص له العبادةالعليم بكل يء ، يموتهو احي الذي اوحده بل امستحق للعبادة 

 .[ ٥7/الفرقان]                         
فصار حيًا ، احي الذي يملك خزائن  الذي خلق احياة ي كل حيالقيوم فسبحان احي 

 ما شاء با شاء. احياة واأحياء ، احي الذي حيي
     ساد باأرواح، وأحيا القلوب باإيان:أحيا اأرض بالنبات، وأحيا اأج

 .[  ٩2 / يس]                          
وعليها ، احسنى  واعلم وفقك اه معرفته وعبادته أن احي القيوم من أعظم أساء اه

اسم ا م ايكون ويرجى أنمدار ميع اأساء احسنى ، وميع صفات اه راجعة إليها ، 
 .اه اأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب

 وغرها . فاحي جامع لصفات الذات كالسمع والبر والعلم  والقدرة
، والتريف والتدبر،  واإحياء واإماتة، والقيوم جامع لصفات اأفعال كاخلق والرزق 

 .   [ 2آل عمران  /  ]                                 :والعفو والرمة وغرها 
 .وتدبراً  ، ورزقاً ،  ، امقيم خلقه خلقاً  القائم بنفسهاحي القيوم فسبحان 

وسبحان احي القيوم الذي خلق احياة واأحياء، الذي حيي ويميت، الذي خلق كل يء، 
             وأحكم صنع كل يء، وأحاط علمه وقدرته بكل يء:

              
 .  [ 13 – 12 / الزمر]    
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، وا  ميت احي قاتلهياحي القيوم الذي حيي كل ميت، ويميت كل حي، فليس  هسبحانهو 
: ؛ أنه وحده الذي يملك احياة واموت ، بل اه وحده الذي حيي ويميت حيي احي تاركه

 .  [ ٤3] ق /           
       :ي ، وخلق اموت ي كل ميتبحانه احي الذي خلق احياة ي كل حوهو س

 .[٩٩1/التوبة]                   
اأجساد باأرواح ، وحيي  الذي حيي اأرض بالنبات ، وحيي فسبحان احي القيوم

        القلوب باإيان ، وحيي اجوارح باأعال الصاحة : 

 [.٥١/الروم]                          
      وسبحان احي القيوم الذي قهر عباده أبرارًا أو فجارًا باموت : 

 [ .77/النساء]             
    وأعلم أن الذي يملك احياة هو الذي يملك اموت وحده ا ريك له : 

 [.17/غافر]                       
  فاه حيي ويميت ليعلم الناس أن اه وحده هو القادر عى الترف باإحياء واإماتة متى شاء.

واه وحده هو الذي حيي ويميت ، وهو الذي خلق اموت واحياة ، وقد وكل قبض 
             اأرواح إى ملك اموت كا قال سبحانه : 

 [.٩٩/السجدة]     
  التعبد ه  باسمه احي : 

 .اأمور كلها بيد احي القيوم وحده ا ريك له ليداعلم أن مقا
، وحيي جسدك  ، وأن حيي قلبك باإيان فاسأله أن يرزقك احياة الطيبة ي الدنيا واآخرة

            :  لبسك لباس التقوى، ويُ  باأعال الصاحة
 .  [ ٤ / اجمعة]     

 ن تكونأ منك ر قلبك باإيان فهو يريدوإذا خصك احي القيوم هذه النعمة فأحياك ونو  
، إليهم  بن خلقه بالدعوة إى اه ، واإحسان ، وقائاً  بن يديه بالعبادة قائاً  عبدًا حياً  

      : وسامه عليهموإصاح ذات بينهم، وهذا مقام اأنبياء والرسل صلوات اه 

   [. 33/فصلت]                     
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 اأموات واشكر احي القيوم عى إحسانه، وامده عى هدايته، ولوا ذلك لكنت من
                    اخارين: 

 . [٩22/اأنعام]                                   
حرم ما فتُ ، ، وا مل فتقعد عن العمل  الزم باب العبودية للحي القيوم فإنه يراك ويسمعكو

           إذا عرف قدر ما يطلب هان عليه قدر ما يبذل فيه: فالطالب ، حب
                               

 .  [ 3١ / الروم]    
 ، فحياة القلوب بالتوحيد باإيان أن حياة القلوب أعظم من حياة اأبدان ر اه قلبكو  واعلم ن

  من أعظم اهبات التي خص اه ها من يعلم أنه يزكو ها: والعمل الصالح واإيان باه 

 .[  7٤/  آل عمران]                 
أها تكشف عن البرغطاءه، وتزيل  ؛ ةوهذه احياة أعظم نعم اه عى عباده ي الدنيا واآخر

               : تهن  ره، وترفع عن القلب أكِ قْ عن السمع وَ 

 [.١/الزمر]   جئ                        
ربه، ويبر شواهد آيات يبر العقل حقائق امخلوقات، وينظر إى وبالنظر والتفكر 

     فيستجيب لربه احي القيوم: ، ة الشاهدين بالوحدانية وحدانيته، ويسمع شهاد

                  

 .  [ 2٤ / اأنفال]           
، وتنرح  النفوس ، تطيب ، واخلق الطيب ، والعمل الطيب ، والكلم الطيب وهذه احياة الطيبة

،  ، وتنفتح ها طرق اخر والشبهات ت الرك، وتنجي عنها ظلا وتطمئن القلوب ، الصدور
        :  ، والباطل باطاً  فرى احق حقاً   ، فترق بنور رها  ، وأبواب الر

 .[  27 / الرعد]                            
رها ،  واشكر نعمة اه عليك بالتوحيد واإيان باجهد ي إحياء القلوب اميتة الغافلة عن

       لعل اه أن جعلك سببًا حياها وهدايتها وكسب أجرها : 

 [.٥2/إبراهيم]              
                                واعلم أن بيان احق والعمل به ونره والدفاع عنه أمر ازم :

 [.٤2/اأنفال]               
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 .حياة أخرى نه إذا خالط اإيان بشاشة القلوب،ومازج نوره حم اإنسان ودمه،صار حياً واعلم أ
وأطاع ربه بعد  .. ر بعد الغفلةكَ وذَ  .. ونطق بعد البكم .. وسمع بعد الصمم ..  بعد العمىرفأب 

                   :  امعصية
 .[٩١٤/اأنعام]   

ي الدنيا م مت أبدًا إا موتة  الطيبة ب أنك إن حييت هذه احياةواعلم أها احبي
لك ا النقلة من دار الدنيا إى الدار اآخرة ، ثم تصر إى حياة النعيم أبد اآباد ي مُ 

          أن تصفه:تستطيع فكيف ، تستطيع أن تتومه 
             

                   
 [.٩7-٩٥/السجدة]                  

فإذا غارت النجوم ، ونامت العيون ، وخا كل حبيب بحبيبه ، فقم مناجاة ربك احي القيوم 
راكعًا وساجدًا ، فإذا طلع الفجر فقل يا حي يا قيوم هذا الليل قد أدبر ، وهذا النهار قد أسفر ، فإن 

        ريم ، وإن رددها فأنت الغفور الرحيم :قبلت مني ليلتي فأنت الك

                             

       [.١/الزمر]   جئ  
فالزم رمك اه باب احي القيوم ، وقم بن يديه راكعًا وساجدًا ، وباكيًا وخاشعًا ، وا مل 

  تصلح به حياتك ي الدنيا واآخرة :  وا تضجر حتى يفتح لك الفتاح العليم كل خر

 [.2/فاطر]                                        
 واعلم أن من اتصل باحي أحيا قلبه وروحه ولسانه وجوارحه با حبه ويرضاه ، وِف عنه 

 ما يره وما ا ينفعه .
حقًا ، فليتصل بربه، ويلزم طاعة اه حقًا ، والفوز واعلم أن من أراد احياة حقًا ، والسعادة 

 [.7٩/اأحزاب]              :  ورسوله
    وكل من م يتصل بربه احي القيوم فهو ميت ، وحياته حيوانية ا آدمية : 

                                

 [.22–٩١/طرفا]               
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      ومن عاش هواه وشهواته غافًا عن ربه فإن اه ا يعبأ به وا بعمله : 

   [.٩١٥/الكهف]               
فاجعل حياتك لربك الذي جئت منه ، وتسكن ي ملكه ، وتأكل من رزقه ، ثم تعود 

                                  إليه : 

                       

 [.٩13–٩1٩/اأنعام] 
م اللذات ، وبادر إى التوبة ، فإنك بعد اموت سوف ترجع إى ربك ، وأكثر من ذكر هاذ

                          وسوف جازيك با عملت : 

 [.27٩/البقرة]       
                    ب عمله ، وطاب مقامه : ومن طاب قلبه طا

 [ .١7/النحل]                       
ثم ، بحياة تضاهي حياة البهائم واأنعام  فيها قلياً  َت مت هذه احياة ي هذه الدار بقيْ رِ ُح  وإنْ 

:  ليجازيك بسوء أفعالكبل ،الكفر التي كنت فيها،ثم يبعثك ربك ا إكرامكموتة  موت بعدُ 
                              

 . [7٥–7٤]طه/           
 وحقيقةواعلم أن خشية اه إنا حصل للعبد بالعلم النافع، وقوة اليقن، وكال اإيان، 

   دائم: من الكريم كل عمل صالح، وثواب من الرب جزيل، ونعيم  وذلك يثمرالتوحيد، 
                   

                                       
 . [ 32–3١فصلت/ ]                 

 واطلب صاحه،  مرت بهغه ما أُ وعليه مدار أمرك ففري  ،واعلم أن صاح قلبك هو امراد منك
، وا يتم يء بينك وبن  طرقك إى ربك مفتقرة إليه جميعف،  بكال اإيان والتقوى

   :  واأعال واأخاق جني منه أحسن الثار مأه باإيانا، ف ربك إا به

                  

 [.2١-27/الرعد]        
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َصَلَح اجََسُد  إَِذا َصَلَحْت  ُمْضَغةً  َأَا َوإِن  ي اجََسدِ  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  عن النعان بن بشرو
 .(٩) متفق عليه « َقْلُب الَوِهَي  ُكُلُه َوإَِذا َفَسَدْت َفَسَد اجََسُد ُكُلُه َأا

واعلم أن اه حي قيوم فاعبده وحده ا ريك له ، وا تعلق قلبك بغره ، فاه يغار إن رأى 
 قلبك مع غره ، فا تشغلك حبة غره عنه.

              ومن ضايقك فإنا أهمه اه لتفك ارتباطك معه ، وتفر منه إى ربك احي القيوم : 

 [.٥٩–٥١/الذاريات]                         
له، وا  الذي يراك حن تقوم، وأخلص ميع أعالك وتوجه بعبادتك للحي القيوم

، فاخر ما حبه ويرضاه تسعد وا  وراجع إليه ،ك قادم عليه، فإن ترك معه فيها أحداً 
                        :تشقى 

 [ .٩٩2-٩٩٩/طه]           
                        

 .[27/نوح]    
ْلـُت َتوَ  َوَعَليَْك  ، آَمنُْت  َوبَِك  ، أَْسلَْمُت  َلَك  الل ُهم  »  ِي  الل ُهـم   ، َخاَصـْمُت  َوبِـَك  ، أََنْبـُت  َوإَِلْيـَك  ، ك   أَُعـوذُ  إِ

تَِك     .(2)متفق عليه  « َيُموُتونَ  نُْس اإِ وَ  نُ اجِ وَ  ، َيُموُت  َا  ال ِذي ُي احَ  أَنَْت  ، ُتِضل نِي أَنْ  أَنَْت  إِا   إَِلهَ  َا  بِِعز 

تِي فِيَها َمَعاِي  َوَأْصلِْح ، ِذي ُهَو ِعْصَمُة َأْمِري الل ُهم  َأْصلِْح ِي ِدينِي ال   » َوَأْصلِْح ،  ِي ُدْنيَاَي ال 
 ْوَت َراَحًة ِي ِمْن َواْجَعْل امَ ،  َواْجَعْل احَيَاَة ِزَياَدًة ِي ي ُكلي َخْرٍ ،   فِيَها َمَعاِدي ِي آِخَري ال تِي

  .(3)أخرجه مسلم   « ُكلي َرٍ 
تَِك  َقيُومُ  َيا َحُي  ايَ   » ِِ  ِي  َأْصلِْح  ، َأْستَِغيُث  بَِرْمَ هُ  َشْأ  َطْرَفةَ  ْفِي ن َ  إَِى  َتكِْلنِي َوا ، ُكل 

  .(٤)أخرجه النسائي ي الكرى   «َعْنٍ 
 

                                                 
 ( .٩٥١١( ، ومسلم برقم )٥2، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( ٩)
 ( واللفظ له.27٩7( ومسلم برقم ) 7373، أخرجه البخاري برقم  ) متفق عليه( 2)
 ( .272١برقم ) أخرجه مسلم( 3)
 ( .227(، انظر السلسلة الصحيحة رقم )٩١٤١٥/ أخرجه النسائي ي الكرى برقم )صحيح( ٤)
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 ومـــــالقي
 .  [ 2 / آل عمران]                           قال اه تعاى: 

الذي ا حتاج ي ، هو احي القيوم، القائم الدائم الذي ا يزول، القائم بنفسه   اه 
 .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

      :وأبقاها  ،وحفظها، ورزقها ، وأقامها ، وأحياها ، قها الذي خلاحي القيوم فهو 

 .[  ٩٥ / فاطر]                      
وهو سبحانه احي القيوم القائم بنفسه ، القيم لغره ، القائم عى كل يء ي بقائه وفنائه ، 

 وحركته وسكونه ، ونفعه وره.
قيام السموات  ،اقي الذي ا يزول ، القائم بنفسهالب هو القيوم الذي به قيام كل يء ،

                   القائم عى كل نفس، القائم بالقسط :  واأرض،

   [.٩7/آل عمران]                 
هو القيوم الذي خلق امخلوقات كلها ، القائم بتدبر امخلوقات كلها من اجادات 

     :  وغرها احيوانات والبر واجن وامائكة واأفاكوالنباتات و

                        

 [.13–12/الزمر]     
هو احي القيوم القائم بتريف اأحوال ، القائم برزق العباد وخلق أرزاقهم ي كل حن ، فهم 

، واجذر ينمو ، واأشجار تثمر ، واأرض  نائمون غافلون واأمطار هطل ، واأهار جري
                         تنبت : 

 [.32–2٤/عبس]                   
إعصارأومطر  بأمره وإذنه ومشيئته من زلزال أو يقع ي الكون يء إاهو احي القيوم الذي ا 

هدم ، أو وباء أو مرض ، أو سلم أو حرب ، أو حياة أو موت، أو أو فيضان ، أو غرق أو حرق أو 
 [.٥٤/اأعراف]                                       نٍر أو هزيمة : 

 فسبحان احي القيوم الذي كل كل خلوق وكل يء وكل ذرة ملكه .
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وشاهد بوحدانيته ، ومسبح الكل شاهد أمام ربه ، ومستجيب مشيئته ، ومرع إى إرادته ، 
   [.٥1/هود]                               بحمده : 

 .وتدبرا وعلاً  ورزقاً  وخلقاً  وهو سبحانه القائم عى كل نفس با كسبت رقابةً 
وهوسبحانه القائم عى الراط امستقيم الذي هواحكمة والعدل واإحسان ، الباقي بعد 

 [.27-21/الرمن]                 ء :فناء كل ي
فسبحان احي القيوم الذي كل يء قائم به،مستسلم له،خاضع لعزته، متصاغر لكريائه، متذلل 

 [.٤/الزمر]            ، مطيع أمره :  سبح بحمدهملعظمته، 
،  وجودها،احافظ هاوهو سبحانه قيوم السموات واأرض،القائم للخائق بجميع معاِ

           امالك ها وحده ا ريك له:، الرحيم ها ، امرف أحواها، احاكم ها 

 [. ٩7/عمران آل]                          
، وا ينبغي له أن ينام ، وكيف ينام وهو سبحانه القائم بجملة قيوم ا ينام سبحانه حي 

 .  [2/آل عمران]                           : ملة وتفصياوتدبر أمورها  اخليقة ،
، فلو رفع ، وعال وسافل  من صغر وكبر، ، وبقاء كل يء بإذنه  بأمره وقيام كل يء

                   : البقاء لزال وانعدم فورا عنه أمر

 .  [ ٤٩ / فاطر]                         
أسائه  وأبدعها عى غر مثال سابق، وجعلها مظهراً ، خلق سبحانه ميع امخلوقات 

وتزول اآثار، ويبقى اه ، بحمده، ثم سوف يفرق اجمع  ةسبحم،  وصفاته، شاهدة بتوحيده
 . [ 77/القصص]                    :وحده ا ريك له

،  وتريف أحواهم،  ، القائم بقسمة أرزاقهم ، القائم بخلق اخلق ئم بنفسهفسبحان القا
                :وحرهم وحساهم

 .[١٥–١3/مريم]               
لكال حياته وقيوميته ا تأخذه سنة وا نوم، القائم بنفسه  الذي وهو سبحانه احي القيوم

 .  [2/آل عمران]                           :  هفا حتاج إى غر
 .أحد إا بإذنهعنده الذي لكال ملكه ا يشفع ، مالك املك 

 .الذي  لكال علمه ا يعزب عنه مثقال ذرة ، العام بكل يء 
        ، وما أعظم تدبره ملكوته: سبحانه ما أعظم قدرته
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 .  [ 2٥ / الروم]                    
السموات واأرض خلق كال قدرته خلق العرش والكري، ولالذي عى كل يء ، هو القادر 
 وإرادته . الدنيا واآخرة، وا تتحرك ذرة وا تسكن إا بإذنه وعلمهخلق و ، وما بينها

 .الساءالذي لكال سمعه اخفى عليه يء ي اأرض وا ي ،وهوالسميع لكل صوت
كا ل بره ا يعزب عنه مثقال ذرة ي السموات وا ي الذي ل،  وهو البصر بكل يء

                                      :  اأرض
 [ .2١]البقرة/             جئ   

وقت، القائم عى فسبحان احي القيوم القائم عى هذا الكون العظيم بكلياته وجزئياته ي كل  
                            :  كل نفس با كسبت

 [ .1٥] مريم/     
هو وحده امستحق للعبادة ، وهذه قدرته ، وهذا ملكه ، وهذا خلقه ، هذه صفاته  نْ ومَ 

          :، وأهل أن يعبد ويطاع وحده ا ريك له  وحده دون سواه
                        

 .  [ 33 / الرعد]                 
رف عْ ، بل لتُ  الفناءالنفع و د امخلوقات محضواعلم وفقك اه معرفة حكمته أن اه م يوجِ 

                    وأفعاله :  وأساءه وصفاته،  عظمته وقدرته وعلمه 
 [ .٩2/ الطاق]                                        

 األباب والعقول عظيم قدرته عى اإجاد، ولطيف حكمته ي إتقان وما أرى 
 اً إظهار؛ احي القيوم باملك والبقاءالصنع، وميل فضله وإحسانه ي العطاء، استأثر

 .اجروتوواملكوت وعظمة املك ، لعزة الربوبية 
، وبقائه  الذي ا يموت تلك امخلوقات تفرقة بن عزته وذلتهماحي القيوم  فنىثم أ

العليم يفعل هم ، ، وهم اماليك والعبيد له أنه املك احي الذي ا يموت ؛ وهاكهم
                    ما يشاء:القدير 

                            

 [.٩7/احج]   ڱ    
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، ثم يفنيهم ويعيدهم  لكال قدرته وقوته وعظمته إظهاراً خلق امخلوقات العظيمة   ثم هو 
                 : حكمته ي خلقه تكمياً 

 .[27/الروم]                  
 .أمد، فإذا قطع عنه أمر البقاء أفناهفسبحان احي القيوم الذي ما شاء أبقاه إى 

                    :  كل موجود سواه فانوأمره ماض ي كل مكان وزمان ، و
 [ .73-72/يس]                                

باق  د به وجهه فضائع، وفاعلهرَ ــم غر مهان، ومام يُ وكل ما أريد به وجهه باق، وفاعله مكرَ 
                     : ي اهوان

    [.٤٤-٤3/الزخرف]    
  التعبد ه  باسمه القيوم : 

وفهم ، اعلم وفقك اه ما يرضيه أن مفتاح التعبد بكل اسم من أساء اه احسنى طلب علمه 
حتى تبلغ درجة  ،امخلوقات معناه، ومعرفة جاريه ي العام العلوي والسفي، وتتبع آثاره ي

                        : اإيان و التوحيد ي اليقن

 .  [ ٩١] حمد /          
القائم عى كل  وتبر ، وصفاته العى، واعلم أن من حق ربك عليك أن تعرف أساءه احسنى 

  ينام أبدًا.، وترى احي القيوم الذي ا ، الذي قام كل يء به نفس
 بامحبة والتعظيم، وقضيت أوقاتك ي طاعته، ذلياً  فإذا عرفت ذلك قمت بن يدي ربك خاشعاً 

                                           :  واستعملت جوارحك ي عبادته
 .  [ ١ / الزمر]   جئ                         

    ، وإحسانه حتاج:  ولرمته راج، يء له عابد، ولعزته خاضع فسبحان من كل 

 .  [ 73 / آل عمران]             
  تنال اأجر الكبر: ، فارغب إى مواك الكريم بالقيام بحسن الطاعة، ودوام العبادة 

  [.7٩/اأحزاب]              
لتجزى  ، وإنا ُتنقل من دار إى دار وم خلق للفناء ،لقتواعلم رمك اه أنك للبقاء ُخ 

      :  بعملك، ثم تستقر ي دار القرار حسب ما عملت ي اجنة أو النار
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 [.٩1-٩٤/الروم]              
  الذي يريد ربك منك؟ لقت؟ وماُخ  مَ ـمن أنت؟ ولِ  وعبدُ   فاعقل رمك اه من أنت؟

له  فاعمل ، وعنده خزائن اأجور ،  وإذا عرفت أن ربك هو احي القيوم، وإليه تنتهي اأمور
 :  ا فناء بعده لك بقاًء كرياً اه ي العمل له بطاعته، فقد أعد  باقية ك، وا تستبق من بكل جهد

                        
 [ .72/ التوبة]                                

وملك ا يفنى إن أطعته وعملت با ، ومقام كريم ، وقد أّهلك مواك الكريم أمر عظيم 
 [ .٥٥-٥٤] القمر /                                  :  حب

       فأرضه بدوام ذكره وشكره وحسن عبادته ، فسرضيك ويسرضيك :
 .[  1 ] الروم /             

، وا  فاعلم أنك ابد باق ي عذاب أليم ا يبيد وا يفنى ،وجعلته وراء ظهرك ،وإن رغبت عنه
                    يموت فيه اإنسان وا حيا: 

                            

 .[ ٩٩3-٩٩2/هود] 
 ة.احامي الضيقةي النار اخلودالعالية خرمن  الواسعة ي اجنة اخلودوتيقن أها امسلم أن 

               :  ي العذاب األيمالبقاء ي النعيم امقيم خر من  والبقاء غداً 
 [ .2١/احر]              

   : اء ي النار وسخط الرب سبحانهوالبقاء ي جوار الرمن ورضوانه خر من البق
                       
                          

 .  [ 2١ – ٩7 / السجدة]                
 : هي  ب اإنسان عى أربع صفاترك      واعلم أن اه

 . وةشهالو .. عفةالو .. وىاهو ..  عقلال
    :  تغالب العفة ، والشهوة ، والعفة تغالب الشهوة ، واهوى يغالب العقل غالب اهوىيفالعقل 

                                  
 [ .3-2/اإنسان]                 
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 .وقد جعل اه لك بواسطة العقل والعفة وصدق اللجوء إى اه سلطانًا عى نفسك
، وأجزل لك  ، زادك معونة ، واشتغلت بعبادته ، وقمت بطاعته فإن كنت من حزب اه

  [.٩7/حمد]                 :  ، ونرك عى عدوك امثوبة
لك إى نفسك، كَ ي خالفة ربك ، وَ  اً ضيّ وأبيت إا مُ ، ت إى شهواتك،وآثرت هواكحْ نَ َج  وإنْ 

 .واستعملك فيا يسخط الرمن، ، فتواك الشيطان   نسيتهوخى عن نرته لك،ونسيك كا
           : ، وكن مع الصادقن ، واذكر ربك مع الذاكرين فتنبه لنفسك 

                                          
 .[ ٩١-٩7/ احر]                 

 ،  ، ومعراجه إى ربه م امؤمن إى نجاتههي سل   ي اأمور واعلم حفظك اه أن احكمة
 .م القرب من ربهدِ م العمل ها عَ دِ مها أو عَ دِ ، فمن عَ  نال رضوانهمو

، م يزل  ، وخلق ها خلقه ، وأنزل ها كتبه للحكمة التي أرسل اه ها رسله حباً   ومن م يكن حكياً 
                                 ينزل سفا ي أموره كلها: 

                                               
                                               

 [.٩27-٩23/طه]         
               :  فسل ربك الكريم أن يرزقك احكمة فإنه

  [.21١/البقرة]                                 
ي طاعته عى ما  إليه أن يستعمل جوارحك  ، وارع ي ميع أمورك  الكريم إى ربك  وتوجه 

 يكرمك با وعدك. ا عى ما حبه وهواه، واستقم له كا أمرك ويرضاه، حبه
 ، ويسر ، وأن يغفر ذنوبك ن عبادتهأن يعينك عى ذكره وشكره وحس ربك واسأل

  ، وقل : اللهم ، ويصدك عا يصدك عن سبيله عيوبك، ويقطع عنك ما يقطعك عن طاعته
                     

  [.٩٥/اأحقاف]            
 .يرضاهواعلم أن اه حب أساءه وصفاته، وحب أن يتحى ها عباده عى ما حبه و

،  ، ولزوم سبل حابه فعليك بدوام طاعتهوحب احق ، والعمل باحق ، والدعوة إى احق ، 
                                        : وا يصدنك عنه من أعرض عنه
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 .[21-2٤/ اإنسان]                         
، وشكره ،م أنت عى ذكرهإحسانه، وتابع عليك إنعامه، فداوِ واعلم أن اه كا داوم عليك ب

      وحسن عبادته، ليديم عليك ذلك، ويزيدك من نعائه: 

 .  [ 7 / إبراهيم]          
فكن قائًا عى نفسك بحملها عى طاعة اه ، واجتناب معصيته ، واستعمل جوارحك فيا 

ة ، والدعوة إى اه ، وتعليم رعه ، واإحسان إى اخلق حبه ربك ويرضاه من العباد
  بالعلم وامال والبدن ، ومن أحسن ي الدنيا أحسن اه إليه ي الدنيا واآخرة : 

 [.1١/الرمن]        
   ، فا ترى لنفسك ناًِا غره ، وا لعلمك معلًا غره ،                  وتوكل عى احي القيوم

                        وا لعملك شاهدًا غره ، وا لرزقك خازنًا غره : 

   [.٩3/التغابن]    
ثم انرف عنك وأحسن إليك ، فاه نرك به وسمح له أن ، واعلم أن من وقف لك ظامًا لك 

أو عطف عليك ، فاشكر حسن إليك ، وأهمه قضاء حاجتك ، إما أنه خاف منك ، أو استحيا منك ، 
 [.2/آل عمران]                            من سلبه عداوته لك ، وسخره لقضاء حاجتك :

                                      
  [.٩١/النمل]            

مَ ، ْمُد احَ َرب نَا َلَك  الل ُهم   » َمَواِت وَ احَ  َوَلَك ، ْرِض اأَ َواِت وَ أَنَْت َقييُم الس  ْرِض اأَ ْمُد أَنَْت َرُب الس 
َمَواِت وَ احَ  َوَلَك ،  َوَمْن فِيِهن    .ْرِض َوَمْن فِيِهن  اأَ ْمُد أَْنَت نُوُر الس 

اَعُة َحقي ، ن اُرَحقي َوال،ن ُة َحقي اجَ وَ ،ُق احَ  َولَِقاُؤكَ ،ُق احَ َوَوْعُدَك ،ُق احَ َوَقْوُلَك ،ُق احَ  َأْنَت   .َوالس 
ْلُت ، َوبَِك آَمنُْت ، الل ُهم  َلَك َأْسَلْمُت  َفاْغِفْر ِي ، َوبَِك َحاَكْمُت ، َوإَِليَْك َخاَصْمُت ،  َوَعَليَْك َتَوك 

ْمُت َوَما ْرُت  َما َقد  ْرُت َوَأْعَلنُْت ، أَخ   .(٩)متفق عليه  «  إَِلَه إِا  َأْنَت َا  َوَما َأْنَت َأْعَلُم بِِه ِمنيي، َوَأْرَ
اللهم إِ أسألك خشيتك ي الغيب والشهادة ، وأسألك كلمة احق ي الغضب والرى ، 

 وأسألك القصد ي الفقر والغنى.
اللهم يا حي يا قيوم حبب إي  القيام بن يديك عابدًا، وبن الناس داعيًا، وبن اخلق 

.حسنًا، يا أرحم الرامن
                                                 

 (.71١( ، واللفظ له ، ومسلم برقم )7٤٤2، أخرجه البخاري برقم )ليهمتفق ع( ٩)
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  .. امالكامليك ..املك 
 .  [ ٩/  اجمعة ]                      قال اه تعاى: 
 . [٥٥  -٥٤ / القمر]                             وقال اه تعاى: 
                       وقال اه تعاى: 

 . [ 21 / آل عمران]                              
ى َملَِك  اهِاْسٍم ِعنَْد  َأْخنَعَ  إِن   » َقال: ملسو هيلع هللا ىلصَعْن الن بِيي  ري اه عنه َأِي ُهَرْيَرةَ  وَعنْ  َرُجٌل َتَسم 

 .(٩)متفق عليه «َعز  َوَجل   اهَا َمالَِك إِا   ، اْأَْمَاكِ 
                   ، وا رب سواه:  إله غره هو املك احق الذي ا اه 

 . [ ٩٩1 / امؤمنون]      
 السفي،والعام  ، امالك لكل يء ي العام العلويعن كل ما سواه  وهو سبحانه املك الغني

من العرش  وما فوقهن ،الذي له ملك السموات واأرض وما فيهن وما بينهن مالك يوم الدين،
       :وما ا يعلمه إا هو عظيم، والكري الكبر، وامائكة والروحال

 .  [ ٤ - 2 / الفاحة]                
 الذي يملك السموات السبع، واأرضن السبع، وما فيهن وما بينهنالعظيم املك سبحانه هو و

نس إو ..ومائكة وأرواح .. وسحب ورياح ..وليل وهار ..وكواكب ونجوم ..من شمس وقمر
وسهول وجبال، وغر  ..وبحار وأهار ..وتراب وماء ..وماد ونبات ..وحيوان وطر ..وجن

                  أو الوقوف عى آحاده:  ذلك ما ا يمكن إحصاؤه

 . [٩2١/ امائدة]        
املوك ميع ، الذي يملك  لكوهوسبحانه املك العزيزاجبار،ملك املوك، ومالك ام

                     وامالكن وما يملكون كله: 
 . [ 21/ آل عمران]                        

 ، ءوهو سبحانه املك القادر الذي ينفذ أوامره املكية ي ملكه العظيم متى شاء ، كيف شا
وا مانع ، خلقًا وإجادًا ، وعطاًء ومنعًا ، وحياة وموتًا ، عى من شاء ، من غر مشارك 

                                       وتريفًا وتدبرًا  :

 [.2-٩/املك]                               
                                                 

 (، واللفظ له.2٩٤3(، ومسلم برقم )12١1، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (٩)
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     لك واحد هو اه وحده ا ريك له : والكون كله ملكة واحدة م

                     

 [.٩٤-٩3/فاطر]                         
، وكل يء أراده املك  فسبحان مالك املك واملكوت ، كل يء وقع أراده املك 

                  فابد أن يقع : 

 [.٩١7/البقرة]     
إذا أعطى املك أحد أعطاه اهيبة فصار كل الناس خافونه ، وإذا أراد نزعه  واعلم أن اه

 ه:عوخل حتى يسقطه ،ويكر ي وجهه ،من أحد ألغى هيبته فصار كل الناس جرئ عليه
                     

 [.21/آل عمران]                            
زة والغنى والفوز والنجاة ي الدنيا واآخرة فليتصل باملك احق الذي كل ما فمن أراد الع

 [.٩2١/امائدة]                        سواه ُمـلك له وعبد له : 
فسبحان املك الكريم احق الذي يدعو عباده ليكونوا ملوكًا ي الدنيا واآخرة ، احي 

ء سعداء ا يموتون أبدًا ، العزيز الذي يدعو عباده إى الدين الذي يدعوهم ليكونوا أحيا
               احق الذي إذا آمنوا به ثم أرادوا شيئًا أعطاهم إياه : 

 [.1٥/غافر]                
كنت ي معية املك ي الدنيا واآخرة ، وإذا أطعت الغني  واعلم أنك إن أطعت املك 

 .، وإذا أطعت القوي كنت ي معية القوي  ي معية الغني كنت 
وإذا أطعت الصغر كنت ي معية الصغر ، وإذا أطعت الفقر كنت ي معية الفقر ، وإذا 

                   أطعت الضعيف كنت ي معية الضعيف : 

 [.٥٩-٥١/الذاريات]            
هو املك الذي خلق كل يء بأمره ، وخلق اإنسان بيده ، وسخر له   واعلم أن اه

ما ي السموات وما ي اأرض من امياه والرياح واجاد والنبات واحيوان وغرها 
                               ليستعن بذلك عى طاعة من خلقه ويشكره :

                                   

 [.2١/لقان]    
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مه ربه وسخر له ما ي السموات وما ي مْ ـل َح فاإنسان ما َقـبِ  ل اأمانة وهي الدين احق َكـر 
ر، فاجبال والبحار  ر له أكرم من امسخ  اأرض، فكل يء مسخر لإنسان، وامسخ 

 مسخرة لإنسان.  والراب واحديد وغرها ما ا حصيه إا اه كلها
حتها ئا رر له ميع الثار فجعل طعمها طيبًا ، وشكلها مياً ، وــفسبحان من خلق اإنسان وسخ  

          عطرة ، ومذاقها حلوًا ، ومأها بامنافع : 

                    

 [.٩٤٩/اأنعام]                     
 ر اه للكون له وجهان : وتسخ

 تسخر تعريف جلب اإيان ويزيده .. وتسخر تكريم يوجب الشكر من سخره .
 فسبحان من سخر لنا كل يء ي كل حال ، فصفة التسخر تدور معنا ي كل ثانية من حياتنا :

                  

                        

                  

  [.3٤-32/إبراهيم]        
ينفق كيف ،  املك الغني الذي يملك كل يء، وعنده خزائن كل يء، وبيده كل يء وهو 

        : ، وا ينقص ما عنده مثقال ذرة  ويمنع من يشاء ،يشاء ، ويعطي من يشاء 
 .[2٩/جراح]              

، القاهر لكل يء، النافذ أمره ي  القوي القادر الذي ا يعجزه يء وهو سبحانه املك العظيم
: ترف وحده ي ميع امخلوقات با مانعة وا مدافعةالذي ي،  ملكه، الذي ا يغلبه يء

                             

                   

 [ .2٤-23/احر]                         
ويفعل ما  .. ب الليل والنهارويقلي  .. ف اأقدارويري  .. يدبر اأمرهو املك القادر الذي 

 . وا معقب حكمه .. ا راد لقضائه..  يشاء
يعفو و ..ويأمر وينهى ..ويرفع وخفض ..ويعطي ويمنع ..ويكرم وهن ..يعز ويذل 

           :  ويميت ييوح ..ويثيب ويعاقب ..وينتقم
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 [.7١-77/امؤمنون]      
هم مّ عُ يرسل الرسل إى أقطار ملكته، وحكم عباده بأمره ورعه، ويَ هو املك الذي 
               بفضله ورمته: 

                              

  [.2٥/احديد]    
الرمن الرحيم، اللطيف بعباده، امتودد إليهم ، وهو سبحانه املك القدوس السام

                امشفق عليهم ما يرهم :،  بنعمه وإحسانه

                             

 .[ 1٥ / احج]    
بن اخلق يوم القيامة، ومن رمته  وحدهوهو سبحانه املك احق امبن الذي حكم 

أنه املك الذي حكم بالعدل واإحسان، ويعفو  ؛ باخلق أنه مالك يوم الدين وحده
                        ويصفح، ويغفر ويسر: 

 .  [ 21 -2٥ / قانالفر]               
                 ، بل عدل وإحسان: وإذا حكم اه بن العباد فا ظلم وا جور وا خوف

 .  [ ٩7 / غافر]                               
له، فاز بقرب املك احق  ومن أطاع ربه املك القدوس ي الدنيا، وعاش ي الدنيا عبداً 

             كه ربه من النعيم ما ا خطر بباله: ل  مة، ومَ يوم القيا

 .  [ ٥٥ – ٥٤ / القمر]        
 اه أكر .. ما أعظم ملكه ، وما أعز سلطانه ، وما أعظم كرمه ، وما أوسع حلمه عى من عصاه .

عى رمته  فلله احمد عى ملكه العظيم، وله احمد عى فضله الكبر، وله احمد
يواي نعمه، ويكافئ  مباركاً  طيباً  كثراً  مداً ، الواسعة، وله احمد عى نعمه السابغة 

                         مزيده: 
 .  [ ٩/  سبأ]    

، كثر اخائق وامالك  ، ذي العزة واجروت واملكوت فسبحان املك القدوس 
القدرة و املك ، عظيم ، ميل اإكرام واإحسان الرزق وامغفرةواماليك، واسع 
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                           والسلطان: 

                          

 [.2٥٥/البقرة]                             
 لذي له امُـلك واملكوت من ميع الوجوه: واه سبحانه وحده هو اَملك ا

فله ملك العام العلوي والعام السفي.. وله ملك عام الغيب والشهادة..وله ملك 
الدنيا واآخرة..وله ملك السموات واأرض..وله ما ي السموات واأرض..وله 
غيب السموات واأرض..وله خزائن السموات واأرض..وله جنود السموات 

        ..وله مراث السموات واأرض:واأرض
 [ .٩٩٤/ طه]              

يَك  َوْحَدهُ  اه إِا   إَِلهَ  َا  »فـ  ءٍ  ُكلي  َعَى  َوُهوَ  احَْمدُ  َوَلهُ  امُْلُك  َلهُ ،َلهُ  َاَرِ   .(٩)متفق عليه « َقِديرٌ  َيْ
 وحده ا ريك له. ك احق امبنواعلم وفقك اه معرفته أن اه هو امل

 مخلوقاته من ثاث جهات . وملك اه 
 اإمساك واإبقاء .وواإجاد ، ُملك اخلق  اأوى :

    وامبقي لكل يء : ،ومسك كل يء  ،ومالك كل يء  ،فاه وحده خالق كل يء 

                    

 [.13 -12/الزمر]        
 ف والتدبر ، والتحريك والتسكن .ُملك التري الثانية :

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 :

                                         

                                          

 .[27–21/آل عمران]                     
 ُملك النفع والر . الثالثة :

فيجعل بقدرته  ، امترف فيها كيف شاء، امالك ها ، خالق امخلوقات هو وحده فاه 
، وينجي بأسباب اهاك، وهلك بأسباب النجاة، ويعز بأسباب ، والضار نافعاً لنافع ضاراً ا

                                                 
 (. ٥١3( ، ومسلم برقم )  7٤٤، أخرجه البخاري برقم )  متفق عليه ( ٩)
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 .  [ ٩ / املك]                              الذلة، ويذل بأسباب العزة: 
ي فسبحان املك احق الذي يدبر ملكه العظيم ي العام العلوي والسفي، ويترف 

 :ا شاء عى مقتى حكمته ورمته، وكل يوم هو ي شأنب املك واملكوت
ويداول اأيام بن  ..ويأي بأخرى ..ويذهب بدولة ..ويذل عزيزاً  ..ويعز ذلياً  .. كاً لْ ّلك مُ مَ يُ 

                   .. ويفعل ما يشاء .. وحكم ما يريد :  الناس

 [ .73-72/يس]                    
ويعطي  ..وجيب داعياً  ..ويأخذ ظاماً  ..وينر مظلوماً  ..ويضع آخرين..  يرفع أقواماً 

ويغني  ..ويشفي مريضاً  ..وجر كسراً  ..ويغفر ذنباً  ..ويكشف غاً  ..ويفرج كرباً  ..سائاً 
 ..ويسر العورات ..ويقيل العثرات ..وخيف آمناً  ..ن خائفاً وُيؤمي  ..ويفقر غنياً  ..فقراً 

 .  [ 2١ / الرمن]                         ويقي احاجات: 
لق، سن اخَ لكته ما يملك بحسن التدبر، وميل اإحسان، وُح سن مَ ُح  وملكوت اه 

        وبديع اإتقان، وعجيب احفظ، وإتقان الصنع: 

                       

 .[2-٩/ الفرقان]                 
 .وبمعرفة حقيقة املكوت حصل للعبد علم اليقن

للمرسلن وامؤمنن لك حصل له امشاهدة، وهي عن اليقن التي تثمر ـمعرفة حقيقة امُ بو 
          :  وكال احب، وكال الذل للرب  كال التعظيم،حق اليقن ، و

                                            
 [ .٥7/ مريم]                       ۀ

أهم ي النظر متفاوتون، وفيا قسم اه  ؛ واخلق ي معرفة املك واملكوت متفاضلون
                  هم من أنوار اهداية ختلفون: 

                      
                 

 .[22-٩١ / الرعد]                     
اه عنه، ولوا إمداد اه له ما  اهوالعقل كالبر يدرك ما أقدره اه عليه، ويقف عاجزًا عا طو

   :  منه  لك أكر منه، واملكوت أعظمقام ليء، فالعام أوسع منه، وامُ 
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 [ .7٥/اإراء]                
، فانضافت إليه صفات م توجد فيه  حياً اإنسان صار به م قدر العقل باإيان الذي ظُ وإنا عَ  

،  بإيانه إى ربه ىدتها، و من قبل، فعقل الغيب، وقويت فيه القوة الباِة والسامعة والعاقلة
     :  ، واستنار له طريق العلم والعمل من به وصدقهآوحق له النر من 

                     
 [.2/اجمعة]    

  : بالنور ، ويمي بالنور، ويتكلم بالنور فهو ينظر ي املك واملكوت بالنور، ويسمع 

                         

 .  [ ٩22 / اأنعام]                      
وعلو منزلته  تكون رفعة العبد ، وحسن العمل،وقوة نور اإيان ،وعى قدر كال العقل

         عند ربه، واه ختص برمته من يشاء: 

                   

 .[22/امجادلة]              
ا يرى منه إا ما أذن  أن كل داخل ي املك واملكوت بنظره وفكره وإيانه واعلم رمك اه

، وا يعلم منه إا ما أذن اه له ي  ، وا يصف منه إا ما أذن اه له ي و صفه اه له ي رؤيته
                          علمه: 

 [.7٤-73/آل عمران]         
إا  وا تأخراً  ، وا يستطيع أحد تقدماً  دبر، والكل مُ  اس درجات ي العلم والعمل والصفاتوالن

               :، العليم بكل يء  بإذن املك امقدم وامؤخر

  [.٩٩٩/اأنعام]                                        
رها قبل خلق السموات د  ـقَ  التيكيم الذي يسوق امقادير القادر اح فسبحان املك العظيم

     :  ، وحبسها ي مواقيتها فا تتقدم وا تتأخر واأرض بخمسن ألف سنة

 [.3-٩/اأعى]                    
 َأنْ  َقبَْل  ِق اخََائِ  َمَقاِديَر  اه َكتََب »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعت رسول اه  عبداه بن عمرو عن و
َمَواِت  ْخُلَق ـيَ   أخرجه مسلم  «اءِ ام َعَى  َوَعْرُشهُ  َقاَل: َسنٍَة، َألَف  بَِخْمِسنَ  َواْأَْرَض  الس 

                                                 
 ( .21٥3برقم ) أخرجه مسلم( ٩)
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 .وكل نفس وكل فعل ، لك احق كل ذرة ي ملكه، وكل كلمة، وكل حركة،أحى امَ 
                                 ي كتابه، وجرى به قلمه، ونفذ فيه حكمه: كل يء  أحى 

                                         
 .  [ ٥3 – ٤١ / القمر]                   

 .ايملك لنفسه والغره نفعًاوارًا إاماشاء اهوكل ماسواه عبد،هواملك احق اه
 له أمور : واملك احق هو اه وحده ا ريك

أن اه وحده له اأساء احسنى ، والصفات العى ، وصفات اجال واجال من  اأول:
وكال الكرياء ، وكال العلم امحيط ، وكال ،كال القوة والقدرة ، وكال العزة والعظمة

م ي احكمة ي اأمور ، ونفوذ امشيئة واإرادة ، وكال الرمة واإحسان ، واحكم العا
                        الدنيا واآخرة :

 [.23/احر]                
أن ميع اخلق ي العام العلوي والسفي ماليكه وعبيده ، وكلهم فقراء إليه ،  الثاي:
        :  مضطرون إليه ي ميع أمورهم وأحواهموكلهم 

                   

 [.١٥-١3/مريم] 
 ،أن اه وحده هو املك احق الذي له اخلق واأمر ، يقي ي ملكه با يشاء  الثالث:

 وحكم فيه با يريد ، ا راد لقضائه ، وا معقب حكمه.
 .وجزاءً ،  ورعاً ،  تقديراً العظيم له احكم ي ملكه و

من خلق وأمر، وإعداد وإمداد، وإحياء  قضائه وقدره  فجميع اأحكام القدرية جري عى مقتى
                               :  وتريف وتدبر،  وإماتة

                                      
 [ .٥٤/اأعراف]             

به، وأرسل رسله، ورع رائعه، وأمر ميع اأحكام الرعية عى خلقه، حيث أنزل كت وله 
                    :  خلقه بلزوم دينه ورعه، وحذرهم من تركه

                             
 [ .31/النحل]             
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 ، ي الدنيا واآخرة خرها ورها ميع اأحكام اجزائية عى أعال العباد وله 
      العاصن له: بعدله ، ويعاقب  امطيعن لهبفضله فيثيب 

               

 .  [ 7 – 1/الزلزلة ]      
                وبعد احساب يكون اجزاء عى اأقوال واأعال واأخاق : 

                        
                         

 [ .٩٤-٩3/ النساء]            
فله  وآثار رمته وكل هذه اأحكام تابعة لعدله وحكمته ورمته، وكلها من معاِ ملكه

                    :احمد 

 [.37-31/اجاثية]         
وحده ا امستحق للعبادة هو  ،له الرحيمواإ ،والرب الكريم ،لك العظيمـواعلم أن هذا امَ 

             : فا تعبد إا إياه ، وا تتعلق بأحد سواه  ريك له
 .  [ 1٥ / مريم]                      

ا ملك مثقال ذرة من اخلق ه ، ماليك  ،عاليها وسافلها ،وصغرهاوكل امخلوقات كبرها 
:  فا جوز أحد أن يرف ها من العبادة مثقال ذرةتكن شيئًا حتى تفعل شيئًا ،  وهي مواأمر، 

                                      
                                      

 [ .2٩-٩7/النحل]                         
وهم ا يملكون  ،  ، ويدعوهم من دون اه العاجزينامخلوقن يتعلق بالعبيد فا أجهل من 

        : ، ولوا سمعوا ما استجابوا  ، وا يسمعون شيئاً  شيئاً 

                        

 .[٩٤–٩3/فاطر]                   
، وعظمته وكرياؤه ا  ربك هو املك امالك لكل يءواعلم هداك اه ما يرضيه أن 

 .، وملكه وملكوته أعظم من كل يء يقوم ها يء
 . وجعلها حيطة بمن فيها، فا يستطيع أحد اخروج منها ن السبعاأرض خلق 
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، وخلق فيها وبينها وفوقها  وخلق سبحانه السموات السبع وجعلها حيطة باأرضن السبع
ما ا حصيه وا يعلمه إا  ،وتشهد بتوحيده ، وتدل عى عظمته ،ئق التي تسبح بحمده من اخا

                                 هو:

 .[٤٩/النور]           
، والسموات السبع واأرضون  بالسموات واأرض وخلق سبحانه الكري وجعله حيطاً 

              : ، سبحانه ما أعظمه فاةأرض كحلقة ملقاة ي  الكري السبع بالنسبة إى

 .  [2٥٥/ البقرة]                   
بالكري ، والكري وما أحاط به بالنسبة  العرش العظيم وجعله حيطاً  وخلق اه 

 .وسلطانه، فسبحان اه ما أعظم ملكه  للعرش الكريم كحلقة ملقاة ي أرض فاة
 ، وجعله حيطاً  واستوى عليه برمته ، ، وأمسكه بقوته خلق اه العرش العظيم بقدرته

ا  ،وهو الغني عنه  ،واه العي العظيم الكبر مستو عليه ، حيط به  ، بجميع خلوقاته
 : بل العرش وما دونه حتاج إى ربه الذي خلقه وأمسكه  ،حتاج إليه سبحانه ليحمله 

                     
                    

 .  [ ٥٤ / اأعراف]    
واأرضن السبع، وأمسكها  ،فسبحان املك العزيز اجبارالذي خلق السموات السبع

         بقدرته وقوته، فليس ها عائق من فوقها، وا دعائم من حتها:

 .  [ ٤٩ / فاطر]                                    
، فهو سقف  ورفعه فوق خلوقاته ،وسبحان الرب العي الكبرالذي خلق العرش العظيم

         ، واستوى عليه برمته:  ، وأمسكه بقدرته العام كله

                             

 .[7 – ٥]طه/                 
مستو عى عرشه العظيم، يرى كل ذرة ي ملكه العظيم، ويسمع كل يء ي  واه 

       كونه الكبر، ويعلم كل يء ي العام العلوي والسفي: 

 .  [ 1٩ / يونس]                                      
 .، قادر قاهريم ، قوي عزيز ، خاق عليم ، غني كريم ، غفور رحيم عظك لِ مَ ربنا 
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وهدي من  .. ويفعل ما يشاء .. وحكم ما يريد .. ويعز ويذل .. وخلق ويرزق ..يدبر اأمر
 سنوح .. وحكم بالعدل .. ويعذب من يشاء .. ويرحم من يشاء .. ويضل من يشاء .. يشاء

:  ويغفر من استغفره .. ويعطي من سأله .. جيب من دعاهوه..ويتودد إليهم بنعم..ى خلقهإ
 .  [ 2١ / الرمن]                         

ومن اأرض مثلهن،  ،الذي خلق سبع سموات القدوس السام احكيمفسبحان املك 
حتى  ،، وأظهر من اأرضن واحدة وأخفى ستاً  وأظهر لنا من السموات واحدة وأخفى ستاً 

، للنظر والتفكر من البر ،ويرك القرآن والسنة موضعاً ملسو هيلع هللا ىلصيرك القرآن موضع بيان للرسول 
وآياته وخلوقاته ، فإذا عرفوه أحبوه ثم عبدوه وحده ا بالرب  الذي يصلون منه إى العلم

                               :ريك له 
 .[  ٩2 / الطاق]                   

به عى كال  ليدل ؛ وأخر بالغيب والشهادة ،وأنزل سبحانه من الوحي امحكم وامتشابه
به مقدار جهل اخلق، وقصور علم البر، ويبتليهم با جهله نفوسهم، وا  علمه ، ويظهر

سنى ، له اأساء اح تدركه عقوهم، وا تراه أبصارهم، وليدل به عى أنه سبحانه وحده
           : وامثل اأعىواأفعال احميدة، والصفات العى ، 

 .[7 -1/السجدة]                       
، يدركه بنور الوحي  له بنظر العقل، وا حصي  يدركه اإنسان بنور البر ا مااعلم أن و

          ، ومن استهدى فسيُهدى وُيعطى :  واإيان

 [.1١/العنكبوت]     
تسعدهم ي  ليضيف للعباد علوماً ،  ورع الرائع ،وأنزل الكتب ،وهذا أرسل اه الرسل

                   خراهم: أدنياهم و

               

 .[ ٩1٤ / آل عمران] 
طعة من اآخرة غر أها صغر ـ، والدنيا ق من الدنياثم اعلم رمك اه أن اآخرة ما كانت أكر 

د  ر بتلككي ذَ ـيُ  امهذه  ها إى، نقل من ، وفانية من باقية ، وقليل من كثر من كبر ، ثم وسمها با ُيزهي
                                    :  اإنسان فيها فقال
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 [ . 2١] احديد/                             
، وجعل أسباب  ب فيها عبادهوسعتها وحسنها وأبديتها مدحها اه، ورغ   جنة النعيمولعظمة 

فقال  الوصول إليها أسهل، وطرق حصيلها أير، رمة من ربك املك الكريم الرمن
                     :سبحانه 

                            
                            
                                

 .  [ 72 -7٩] التوبة /      
نا اأعال ولشدة عذاب جهنم وضيقها وظلمتها وأبديتها ذمها اه ، وحذر منها ، وحرم علي

        :فقالالتي تكون سببًا ي دخوها رمة بنا ، وتوعد من عصاه بدخوها 
              

 . [17 ] التوبة /     
فسبحان املك احق الذي يملك كل خلوق، الرمن الذي رمته وسعت كل يء، العزيز 

الذي  اخالق ، له القوة كلهاالذي يعجزه يء، القوي  الذي قهر بعزته اجبابرة، القادر الذي ا
 كل يء ، الواحد اأحد الذي ليس كمثله أحد.خلق 

 ، وامجد واجال . والكرياء والعظمة ،وسبحان ذي اجروت واملكوت
وما  ..وما أوسع رمته ..وما أعظم سلطانه ..وما أكثر ماليكه ..ما أكر ملكهسبحان اه 
 وما أجدره من ..وما أشد بطشه وانتقامه ..وما أمل كرمه وإحسانه ..ه وصفاتهأحسن أسائ

  :من اأقوال واأعال  أزكى الصلوات والطيباتما أواه بو ، بأحسن التحيات عبيده
                              

                             
 .[٤ -3/يونس]                           

ِ و  واعلم ن ر اه برك وبصرتك أن اخالق سبحانه قد مع ي ظاهر امخلوقات وباطنها معا
، وبالعاجز  ، وبالصغر عى الكبر عام الغيب والشهادة، ليستدل العاقل بامخلوق عى اخالق

        :  لكعى امَ  امملوك، وب الباقي، وبالفِا عى  غنيعى ال فقر، وبال عى القادر
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 .[23–2١/الذاريات]                       
جب عنك باب الفكر، فاعلم أنك قفل دونك باب النظر، وُح ر عليك هذا العلم، وأُ ومتى تعذ  

، وهذا  ر، وترى النعم دون امنعم، وتتعلق بامخلوق دون اخالقتعيش مع الصور دون امصوي 
كل أنك عرفت العبيد، وم تصل إى املك الذي يملك  ؛ أعظم احرمان، وأكر اخران

 . [٩١/ الرعد]                                             :العبيد
    : لعلك ُهدى فرقى ثم ُتعطى  ،لتوبة وااستغفارفأعد النظر والتدبر ، وأكثِر من ا

                    

 .  [ 7  – 1 /  ق]                      
 أن ربنا هو املك احي القيوم الذي ا تأخذه سنة وا نوم. واعلم رمنا اه وإياك 

 .آخر، هو أول اأولن، وآخر اآخرين الذي ا أول له وا ربهو سبحانه ال
 :وكل ما سواه له أول وآخر  هو اأول الذي ليس قبله يء، واآخر الذي ليس بعده يء

 [.3]احديد/                       
الـذي يـدبر ملكـه، املـك العظـيم ، وا رب سـواه، غـره فسبحان املك احـق الـذي ا إلـه 

 عباده عى مدى الدهور واأزمان.يع محسن إى ـويُ 
أرسل اأنبياء والرسل إى كل أمة، وبعثهم إى عباده برسااته، هو املك الرمن الرحيم الذي 

                          برائعه: وأنزل كتبه
                          

 [.31] النحل /       
ف ميع خلوفاته ي العام العلوي والعام السفي وكل ذرة ي  اه واعلم أن  عر 

،  بحمده حْت ، وسب  لعظمته  بتوحيده، وأذعنْت  ْت ر  ـفأق ،بعظمته وكريائه ملكه ي اأزل
                                                      خشيته:من  ورهبْت 

[.٤٤راء/]اإ                          
             وأذعنت لطاعته: إرادته ،فسبحان من استجابت ميع امخلوقات 

[.٩٥]الرعد/                   
أفا يتوبون إى اه ويستغفرونه من جهلهم برهم ، وعصياهم له ،  ، رة عى العبادـيا حس
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                                 وتعلقهم بغره : 
                                           

[.٩1]الرعد/                             
ق امجبور وامختار وهو لَ ، َخ  ق اأضدادلْ وما كان من كال حكمة املك العام َخ 

 ، ويفر منه.من يكفر به ا يؤمنأمن يأي إليه ويؤمن به وهو قادر  ليعلم ،اإنسان
 .وهذا رمى سبحانه الروح بالنفس .. ورمى العقل باهوى 

العلم باجهل .. واإيان بالكفر .. والصدق بالكذب .. واحق بالباطل .. والذكر قاَبل و
 دنيا باآخرة.. وال.. واهداية بالضالة. واأوامر بالشهواتبالنسيان .. 

  ، عن احق من شاء اه أن يضل َفَضل    كل صفة حمودة بضدها مذمومةًء وامتحانًا ابتا فقاَبل
     :  أن يعرضاه وأعرض عن ذكره من شاء ،  هتدى إليه من شاء اه أن هتدياو

                                    
 [ .21/البقرة]                           

بالربوبية العظيم حن أقر  لربه  فكل أحد ختار ويعمل عى شاكلته حسب فطرته اأوى
[.٩72عراف/اأ ]             :والوحدانية

، ره بكريم رمته ذَ وعَ ، عطف عى اإنسان بعظيم فضله  ولكن الرب الر الرؤوف الرحيم 
،  له السنن، ورع له الرائع نّ وأنزل عليه الكتب باحق من عنده، وَس  ،فأرسل إليه الرسل

     :  وآياته الرعية ،ه بآياته الكونيةوبر  الباطل،  له احق منوبن  

 [.٩37/آل عمران]      
، وهداه ربه   اأوىفطرته  ى إ، وعاد  ، وتاب إى ربه وأناب رتقىاف د امؤمن مرتقى سهاً جفو

                                :  ِاطه امستقيمإى  الكريم
                                                          

 [.٩13-٩1٩نعام/ اأ ]                        
            :زلته  وغفر له معذرتهَقبِل لكريم عثرته بالتوبة، وعثر بزلة تبعده عن ربه أقال ا فإنْ 

[.3١/ةدامائ]                         
 ، وم ينتفع ببره وا بصرته، واتبع هواه ب رسلهوأعرض عن هدى ربه وكذ   ل  َض أما الكافر فَ 

                           :ر وضل وأضلـفخس، وشهوات نفسه 
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 [.٩١٥-٩١3]الكهف/                 

بشهادة  ،ي بدء اخلقعليهم حيث قرن شهادة التوحيد التي أخذها ، فا أعظم رمة اه بعباده 
   ملسو هيلع هللا ىلص: حمد اأنبياء والرسل يدحتى ختمها ببعثة س الرسالة امتجددة عى مدى القرون،

                                     
 [.٩72عراف /]اأ                      

                 : ملسو هيلع هللا ىلص وختم الرساات برسالة سيد اخلق
 [.33] التوبة /                    

رات باماء والغيث، ومنذرات ـكا يرسل الرياح مبشاملك احق أن  واعلم رمك اه
، ومنذرين  طاعهأ، كذلك يرسل الرسل إى عباده مبرين بالثواب من  بالصواعق والعذاب
                          بالعقاب من عصاه:

  [.2٩3] البقرة /                   
حمل الرسالة با فيها من العلم واهدى بمنزلة السحب التي حمل  والرسول الذي

                               والغيث للخلق: اماء
 [.27]الشورى/     

واماء الذي ينزله اه من الساء يغسل اأرض ويطهرها وينبت فيها من كل زوج هيج ، 
،  من السيئات النفوسى عباده يغسل الذنوب ويطهروكذلك الوحي الذي ينزله اه إ

 واأعال الصاحة. ،وينبت ي النفوس التوحيد واإيان ، واأخاق الكريمة
 . ؛ لكال رمته ، وإحسانه إى عباده لك احق يمتن عى عباده هذا وهذاوامَ 

                              :فقال سبحانه ي اماء
 [.٥] احج /              

                                     وقال ي الوحي:
 [.2] اجمعة /                        

وَمَثل بقاع اأرض َمَثل امكلفن من اإنس واجن، وَمَثل أوديتها َمَثل القلوب حمل عى 
در سعتها ، وحمل مع اماء الغثاء والزبد كا حمل القلوب قدرها ، وتسيل با فيها عى ق

      :مع العلم الشبهات والوساوس
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 [.٩7] الرعد /                

العلم  مثل أعال القلوب من ،وحلو ومر ،ومثل نبات اأرض من اماء من ثمر وشوك
    عليها ، فالطيب خرج اأعال الطيبة ، واخبيث خرج اأعال اخبيثة :الوارد 

                                                    
                                 

 [.21-2٤براهيم/إ]                           
فسبحان من جعل آية إنزال اماء إى اأرض آية عى إرسال الرسل إى أهل اأرض، 
وجعل اختاف البقاع بالنبات بعد نزول اماء دلياً عى اختاف أعال امكلفن بعد 

 .، حيث ظهر منهم امؤمن والكافر ، وامطيع والعاي نزول الوحي
هتدى، وضل من ضل، ثم مات اجميع، أعاد فإذا عاش من عاش ي الدنيا، واهتدى من ا

           اه الكون بكامله مرة أخرى ؛ إظهارًا لكال قدرته: 
 [.٩١٤] اأنبياء /                              

امَلك احق اخبيث من الطيب فيجعل الطيب كله ي اجنة، وجعل اخبيث كله  ثم َيِمْيز
                         ار: ي الن

                                              
 [.2١-٩7] السجدة/                                     

واأفعال  ،والصفات العى ،واعلم أن اه هو املك احق الذي له اأساء احسنى
 [.7/طه]                  وامثل اأعى :  ،ميلةاج

الذي يقبض ليبسط ، ويمنع ليعطي ، ويبتي القادر عى كل يء ، هو املك الكريم الرحيم 
                    ليصطفي ، ويذل ليعز :

 [.27/الروم]                
 تدع خلق هذا الكون العظيم عى غر مثال سابق .هو سبحانه املك الذي اب

بتدأ العباد بالفيض واإمداد واإبداء ، وأظهر ميع اخائق فسبحان املك القادر الذي ا
               من العدم اى الوجود : 

 [.٩٩7/البقرة] 
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اموت ، ثم يعيدهم بعد هو سبحانه املك القوي القادر الذي يعيد اخلق بعد احياة اى 
                       اموت اى احياة اأبدية : 

 [.2١/العنكبوت]             
   هو املك القادر الذي ايعجزه يء ، بدأ اخلق كله ، ثم يفنيه كله ، ثم يعيده كله : 

 [.٩٩/الروم]          
ا املك الكريم  الذي خلق اخلق ، وقسم اأرزاق ، وأرسل الرسل ، وأنزل فلله احمد لربن

سيدهم وأفضلهم ، ثم ختم اأنبياء والرسل ب الكتب، رمة وهداية لعباده عى مدى القرون
                    :   ملسو هيلع هللا ىلص، وختم اأمم بأمته   ملسو هيلع هللا ىلصحمد 

 [.3٤/إبراهيم]               
وذريته ، فقد هيأ السكن قبل أن ينزل فيه الساكن؛ إكرامًا  ملسو هيلع هللا ىلص حمد عى عظيم إحسانه آدموه ا

                               له ، وعناية بمن خلقه بيده: 
 [.7١] اإراء /                 

فله ي أول أمره، بيده، وك  ملسو هيلع هللا ىلصوقد خلق اه ميع امخلوقات بأمره النافذ، وخلق آدم 
                   بقوله : وأسكنه اجنة، وكفاه السعي عى نفسه فيها

 [. ٩٩١-٩٩7]طه /               
اأساء كلها ؛ أنه بمنزلة الطفل امكفول الذي ينبغي أن ُيَعل م  ملسو هيلع هللا ىلصوعل م سبحانه آدم 

ج بعد ي الربي          ة وامعرفة:اأساء أول يء،ثم ُيَدر 

                     

 [.32 - 3٩البقرة/ ]          
أباح اه له اأكل من ميع  ،وحذر معصيته ،عى طاعة َمْن َخَلقه  ملسو هيلع هللا ىلصولكي يتدرب آدم  

وعل مه  ،أشجار اجنة إا شجرة واحدة ؛ ليذوق مرارة امعصية، وحذره من عدوه إبليس 
                 ى:ـكيف يتوب إذا عص

 [.3٥البقرة / ]                
ۓ               ثم أكل من الشجرة ، ثم تاب من معصيته ، ثم تاب اه عليه:

 [.٩22-٩2٩]طه /             

          ي اأرض هو وذريته:ي اجنة ؛ أنه سيجعله خليفة   ملسو هيلع هللا ىلصوقد ربى اه آدم 
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 [.3١]البقرة /                      

وزوجه من اجنة كا خرج الولد من كفالة أبيه، وُيـْوكل إى  ملسو هيلع هللا ىلصثم أخرج املك احق آدم 
            : رهـوما يض سعيه بعد بلوغ رشده ،  ومعرفة ما ينفعه

 [.2٥-2٤/اأعراف]                 
أسباب التعلم، وير له مسالك امعيشة ي اأرض، ولطف به كا ُيلطف ربه وسهل له 

                   بامكفول الذي درج  ليقوم عى نفسه :
 [.٩١]اأعراف /            

 م يزل التكليف يشتد عى سنن التدريج عى أمة بعد أمة حتى انتهى إى بني إرائيل. ثم
َرفه عن تلك الشدة إى احنيفية السمحة التي ي زمان ـفَص   ملسو هيلع هللا ىلصثم جاء اه بخاتم اأنبياء حمد 

، فكان ذلك بمنزلة امكلف حال الشيخوخة رف ه اه عنه وخفف عليه بعد الشدة  ملسو هيلع هللا ىلصإبراهيم 
                                        تثقيل لضعفه:وال

                       

 [.٩23-٩2١]النحل /                          
  .اأمانة فاستبدهم اه هذه اأمة ارائيل تفرقوا واختلفوا وم يؤدووبنو إ

وصارت دينًا كاماً جاء به خاتم  ،واجتمعت امحاسن كلها ،ت كلهافاستقرت الرساا
        جميع البرية إى يوم القيامة: من ربه ملسو هيلع هللا ىلصاأنبياء 

                        
 [.٩٥7]اأعراف/           

  :    سواه ه بعد نزوله فهذا ورب الساء واأرض  هو الدين احق الذي ا يقبل ا
 [. 7٥/  آل عمران  ]                   

  التعبد ه : باسمه املك 
اعلم أسعدك اه ي الدارين أنك عبد املك العزيز اجبار، وملوك ملك املوك، مالك 

إله لك غره، وا  العام العلوي كله، ومالك العام السفي كله، ومالك الدنيا واآخرة، ا
                      رب لك سواه: 

 [.٩١2]اأنعام/    
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وربك هو املك احق القوي الذي ا يعجزه يء ، الغني الذي عنده خزائن كل يء ، الكريم 
الذي يعطي كل يء ، الرحيم الذي وسعت رمته كل يء ، احفيظ الرقيب الذي ا يفوته 

 ء ، السميع البصر العليم الذي ا خفى عليه يء.ي
وأنت أكرم اخلق عليه، خلقك بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك مائكته ، وعل مك 
لك عى كثر من خلقه، ودعاك إى عبادته وحده، لتفوز  اأساء ، وأعطاك من صفاته، وفض 

               :برضوانه وجنته 
 [.7١]اإراء/         

وأنت عبده، وليس لك عمل إا امتثال أوامره، وتكميل حبوباته، إْن أطعمك 
 وإن ابتاك فاصر حكمه، وإن أذنبت فاستغفره.وإذا أمرك فأطعه ، فاشكره، 

     فالزم طاعته ، وتقرب إليه با رع ، واعبده با حبه ويرضاه تفوز برضاه : 
                     

 [ .7١-1١/النساء]                        
 وإذا علمت أن ربك هو املك وحده ا ريك له لزمك أمران :

:اإيان بقضاء اه وقدره ، فلو قى عليك مرضًا أو فقرًا أو باء فا تعرض ، أنك  اأول
 الشمس والقمر والسحب والرياح وغرها.  ملكه يترف فيك كا يشاء كا يترف ي

 : الرضا برعه وقبوله والقيام به ، أنك ملكه وعبده ، فإذا أمرك فأطعه ، وإذا هاك فأطعه. الثاي
    ومقتى العبودية التامة أن خضع لرعه كا أنك خاضع لقضائه وقدره : 

    [.٩/احديد]                  
                              :وقال تعاى

    [.١/احديد]     
   واعلم أن ربك هو املك الغني عن كل ما سواه ، وأنت الفقر إليه ، الذي يربح عليه: 

 [.1] العنكبوت/                

وحكم ما  ،يفعل ما يشاء  ، الذي ، القادر عى كل يء هو املك احق الذي بيده املك
، وتعّرف عى أسائه  رمك اه ي طلب مرضاة ربك املك العزيز الوهاب َفِجدّ يريد ، 

            وسارع إى ما حبه ويرضاه :وصفاته ، 
 [.12/ التوبة]        
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غ لعبادة ربك الكريم واخلوة به والوقوف بن يديه خاشعًا ذليًا مس بحًا بحمده ، خاصة ي وتفر 
الثلث اأخر من الليل حن ينزل ربنا إى الساء الدنيا لِيقُرب من عباده امؤمنن ؛ إكرامًا هم ، 

                    وحبًة هم ، ورمًة هم : 
 [.١/الزمر]  جئ                             

َاِء  َتَباَركَ  َرُبنَا َينِْزُل  »:  َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأن  َرُسوَل اه   َأِي ُهَرْيَرة َعنْ و َوَتَعاَى ُكل  َلْيَلٍة إَِى الس 
ْيِل اْآِخُر َيُقوُل  الُدْنَيا ِحَن َيْبَقى ، َمْن َيْسَأُلني َفُأْعطَِيُه  ، َفَأْسَتِجيَب َلهُ  َمْن َيْدُعوِ : ُثُلُث الل 
 .(٩) متفق عليه « ْغِفَر َلهُ َمْن َيْسَتْغِفُرِ َفأَ 

 عى عبادة ربكجوارحك وأوقاتك فاتق اه فيها بامواظبة  ككل  ـمَ  واعلم أن املك 
ن إى الناس ، وازهد فيا ي وأحِس ،  والزم بيئة اإيان ، والدعوة إليه، وتعليم رعه،العظيم
                       حبك اه والناس : أيدهم 

                                                    
 [.27/الكهف]        

واقنت لربك العظيم ، وايصـرفنك عن وجهتك أقوال الغافلن ، وإشارات امستهزئن ، 
      فإن اأعمى ا يدرك فضل الضوء ، واأصم ا يعرف قدر الصوت: ،وكام السفهاء 

                                                  

                                               

                        

  [.22-٩١/الرعد]              
أعال الصاحة ؛ أها ُمْوَلعة بحب واعلم أن النفس تستثقل هذه امعاي ، وتستصعب ا

 ا عبدًا لربك، وهي جبولة عى ذلك ؛ أها حيوانية تشتهي. الشهوات، تريدك عبدًا ها
ها العقل..وأحاط ها اإيان..وساقها اخوف..وقادها الرجاء..وأَرَ  ها احزم.. سارعت فإذا لز 

       وصدقت بوعده ووعيده:  إى رها .. وانقادت لطاعته .. واطمأنت بأوامره ..
 [.٩١–7/الشمس ]                                

، فاعلم أن ذلك لباب مغلقًا دونك ي أي عمل صالح، ورأيت السبيل إليه َحزناً وكلا وجدت ا
من عدوك م حسحسن التوبة منها،وِذكٍر م ُيـ ذنوب م من آثار  به، صحب بفكر، وَأْرٍ

                                                 
 .(7٥7واللفظ له، ومسلم برقم ) (٩٩٤٥)ه البخاري برقم أخرج ، متفق عليه( ٩)
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             وغفلة حبستك عن الذاكرين : 

                                  

  [.٩7١/اأعراف]      
ودع كل  ، وتب إليه من ميع الذنوب التي حبستك عنه ، رع إليهـوتضالكريم  فاسأل ربك

                                           : فعل ا يرضاه عنك
 [. 3١]امائدة /     

: :ا حول وا قوة إا باه وترأ إى ربك من حولك وقوتك وعلمك، وقل بلسانك وقلبك
 [. 32]البقرة /                              

ر اه قلبك باإيان والتقوى أن الذي أغلق الباب دونك عنده مفاحه فألق دلوك ي  واعلم َنو 
                   :تنال حظك من العطاء ،الداء، ومد يديك إليه بالدعاء

 [. ٩71]البقرة /                               
وإياك والعجز والكسل والركون إى الدعة والراحة ، واحذر الُعجب والكر والرياء ، 

       شقاء وخسـران: مركب كل و ،كل خيبة وحرمان فذلك سبب
 [. 1١/ غافر]                           

وأقبِل رمك اه عى طاعة مواك بقلبك ولسانك وجوارحك، وسارع إى ما حبه 
    تكن من الربانين امفلحن : ،ويرضاه من اأقوال واأعال واأخاق

                                      
                                                             

                                                  
                                  

 . [٩31-٩33/ ل عمرانآ]              
ك بمزيد إحسانه وفضله:  ،وحب ب إليك عبادته ،وامد اه الذي هداك لإسام   وخص 

 [.٥7]يونس/                                 
واحذر أها العبد معصية ربك فهو املك العزيز اجبار، وأنت عبده الذليل الضعيف، وإياك 

به عليك ي معصيته، واعلم بأنه يراك ويسمعك ي خلوتك وَجْلوتك  أن تستعمل ما أنعم
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                      فاعبده كأنك تراه :  
  [.22١-2٩7/الشعراء]              
ض لُِتَحفه وعطاياه، وتيقن أنه أقرب إليك من نفسك، وما  ،والزم باب املك الكريم وتعر 

                        :  ليعطيك من نواله دعاك لسؤاله إا
                                                                      

 [.٩١-٩٥]الذاريات/            
ذلك، وتيقن أها العبد أنه من امحال أن تتوكل عى ربك، وتعمل بطاعته، ثم ُيْسلمك وخ

 بل سيفي بك من ذلك إى معرفته والقرب منه وحسن عبادته.
ثم يفي بك من ذلك إى حياض واسعة ، ثم إى أهار جارية ، ثم إى بحار عذبة صافية 

                      وصفاته العى:   ،ومعرفة أسائه احسنى ،من معرفته
 [.٩١]حمد /                       

واعلم أن امَـلك من الناس هو الذي حكم وا َيملك ، وامالك هو الذي َيملك وا 
حكم ، واه سبحانه َملك ومالك ، فهو مالك يملك كل يء ، وَملك يملك الترف ي 

 [.٩/املك]                              كل يء ، وإليه مصر كل يء : 
فيك أو لك أو عندك هو ُملك ه ي يدك ، سمح اه لك أن تترف فيه  واعلم أن كل يء

 [.٤١/ مريم]                      ي حياتك ثم يعود إليه :
 فسبحان املك احق الذي استغنى بذاته عن كل موجود ، واحتاج إليه كل موجود.

 تدبره وإمداده ، وي حركته واعلم أن كل خلوق مفتقر إى ربه ي خلقه وبقائه ، وي
                                             وسكونه :

 [.21/ آل عمران]                                          
واعلم أن امَـلك احقيقي من البر هو الذي يملك هواه وا يملكه هواه ، ويملك نفسه 

             لكه نفسه ، ويستعمل ما آتاه اه ي طاعة مواه ا ي معصيته :وا م
                                            

 [.٩١٩/ يوسف]         
واعلم أنك إذا ملكت نفسك وهواك وشهواتك وجوارحك واستعملت ذلك ي طاعة اه 
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تك نفسك وهواك وشهواتك وجوارحك إى معصية اه فأنت ملوك فأنت ملك ، وإذا قاد
مملوك ، وشتان بن امَلك وامملوك ، ولن ينفع اإنسان ُملك العام كله إذا م يملك 

                   نفسه ، وكل إنسان إما أن يكون عبدًا ه أو عبدًا لعبد اه : 

 [.2٩3/الشعراء]    
 امُـلك الذي هبه اه لعباده نوعان : واعلم أن

 ُملك يؤتيه اه من يشاء من عباده ، وهذا ُملك زائل.
وُملك حقيقي ، وهو أن يملك اإنسان نفسه عن اهوى وامعاي بعون اه ، وَيـْحملها 

 عى اإيان والطاعات بفضل اه.
ستقيًا مالكًا هواه وشهواته فقد وامؤمن من أعظم ملوك الدنيا واآخرة ، فمن كان مؤمنًا م

             وعده اه ي الدنيا باخافة ي اأرض :
                     
                         

  [.٥٥/النور]     
د صدق عند مليك وأما ي اآخرة فهوَملك من ملوك الدار اآخرة ي ُملٍك كبر ي مقع

                                                                   مقتدر:
 [.22 -2١/ اإنسان]                             

فسبحان املك الذي يدور بحكمه الفلك ، وسبحان املك احق الذي ُيَمليك من يشاء من 
                   ُملك الدنيا ، أو ُملك اآخرة ، أو ُملك الدنيا واآخرة :عباده 

                                              
 [.21/ آل عمران]                 

ويقينًا،  واعلم رمك اه أنك كلا ربت من هذه اأهار العذبة الصافية ازددت إياناً 
قلبك  سانك وجوارحك من كل دنس ، وامتأوكلا ازددت ربًا طهر عقلك وقلبك ول

 :  باإيان والتقوى، وجمَلْت جوارحك بالطاعات، وتزينت روحك بأحسن اأخاق
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  [ .22-٩١/ الرعد]        

وإذا علمت ذلك أعانك اه عى العمل به ، والدعوة إليه ، وررت به وحققت أمر اه فيك 
                         بطاعته ي ميع اأوقات واأحوال : 

                                                            
 [.٩13 -٩1٩نعام /]اأ                      

   فيأخذك منك إليه، ويشغلك بأحسن اأعال لديه:  ،وهذا تنال حبة اه ورضوانه
 [. 33]فصلت /                                 

رمك اه أنك إن كنت تعلم أنك عبد ملوك ملك عظيم قادر سميع بصر  رحيم  واعلم
ويسكن ي ملكه ،  ،كريم ، ثم تبارزه بامعاي ، فاعلم أنك عبد سوء  يأكل من نعم سيده 

         ويعصـي أمره ، ويطيع عدوه ، ومن عميت بصائرهم م تنفعهم أبصارهم : 
                               

 [. ٤1]احج /         
فسليم اأمر كله ه، وا تعرض عى يء من أقداره وأحكامه، فهو احكيم العليم بكل 

د اليقن الكامل، وتلك حقيقة  ،والتسليم الكامل ،يء ، واعلم بأن اإيان الكامل يولي
              فسليم تسلم وتسعد:  ،التوحيد الكامل

 [. 1٥]النساء /                      
      فالزم رمك اه ذلك إن استطعت، واطلبه بدوام ااتصال بمن يملكه وهبه:  

 [.2٩]احديد/                          
وموااة الفكر والتفكر،  واعلم أن كال اإيان واليقن حصل للعبد بدوام الذكر والتذكر،

   ولزوم النظر وااعتبار ي امُـلك واملكوت ، وذلك طريق اإيان ، وقوام التوحيد:
 [. ٩١٩]يونس /                                  

واعلم رمك اه أن من تفكر وم يتطهر فهو مبعد مقوت ، ومن تطهر ثم فكر أدرك ما 
                   ی  ن اه بقدر ما بذل من جهده:حب بعو

 [.٩7-٩٤]اأعى /        
واعلم أها اإنسان أن اه خلقك ي هذه الدنيا ختارًا، فإما أن تعيش عبدًا  مواك، وإما 
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 أن تعيش عبدًا هواك، وأنت ملوك لربك من ميع اجهات.
ًا مواك امَلك القدوس جعلك يوم القيامة ي ُملك عظيم عند  فإن عشت ي الدنيا عبد

                           ربك العظيم : 
 [. ٥٥-٥٤]القمر/

              وإن عشت عبدًا  هواك خرت دنياك وأخراك : 

                                                   

 .[٤٩ – 3٤]النازعات/                     
فزم  نفسك أها العبد عى سهر الليل مع مواك الكريم ي حنادس الظلات جد اأنوار 

      الغائبات ، ولذة اأنس بمناجاة مواك، واصدق ترى الَعَجب  : 

                              

                                    

 [.٩١١-٩١٥/اإراء]   ڈ        
   واعبد ربك كأنك تراه ، فإن م تكن تراه فإنه يراك ، وذلك دأب اأنبياء والصاحن : 

 [. ٩7   - ٩7]الذاريات/                            
واعلم أنك لن جد طعم مناجاة مواك إا بعد معرفته بأسائه وصفاته وأفعاله ، ومعرفة 

ولن يرفك عن خدمة جسدك إا علمك برعة فنائه ، ولن يمنعك عن التشمر  ،إنعامه
برعة زواها، ولن تستحي الصري ذات اه إا بعد معرفتك بربك  العلم للدنيا إابعد

            ، وما سيكرمك به :  العظيم وما جب له
                              

                             
  [ .٩32-٩3١/طه]                

د لتستعملها ي طاعته فأ ،مل كك جوارحك واعلم وفقك اه حسن العمل أن املك 
           اأمانة، وا تستعملها ي معصيته : 

 [.3٥/امائدة]         
وَرَزقك الرزاق من رزقه لتستعن به عى طاعته وعبادته فكل واشكر وأحسن اى اخلق : 
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 [.٩72/ البقرة]

 ى، ي جوار ملك كريم رحيم.واعمل رمك اه مُـــلٍك دائم ا يفن
يترف ي ملكه بالعدل واإحسان ي كل عطاء   واعلم رمك اه أن املك احق 

 وحرمان ، ونر وخذان ، وي كل رفع وخفض.
فإذا وّاك امَلك احق واية فارفع من يستحق الرفع ، واخفض من يستحق اخفض، 

هانة ، واقهر من يستحق القهر ، واجر من وأكِرم من يستحق اإكرام ، وأهن من يستحق اإ
، ، وإطعام اجائع ، وكسوة العريانحتاج إى اجر، وقم بإغاثة امكروب، ونر امظلوم 

                   وإعانة امحتاج : 
 . [٥7]النساء/                    

اه ي ظله يوم ا ظل إا ظله ، وكان من أهل الر فمن فعل ذلك ابتغاء وجه اه أظله 
          واإحسان ، ونال من ربه امغفرة واجنة : 

           
 [.٩3٤-٩33آل عمران/ ]          

واعلم أها اإنسان أن اخاق العليم خلقك من تراب ، ثم من ماء مهن ، وأنت عورة ، 
، ثم خرجت من عورة ، وبعد احياة سوف موت ،  ةن عورة ، ودخلت ي عورخرجت م

 ،ومن تعبد ،لتعرف من أنت ،وبعد اموت سوف تبعث وحاسب ، فاذكر البداية والنهاية
 [.21-2٥/الغاشية]             وما ينتظرك بعد اموت : 

وأمدك بنعمه الظاهرة والباطنة ،  واشكر املك الكريم الذي بدأك باإحسان إليك حيًا ،
وهداك لإسام ، ثم يعيدك إليه ليكرمك يوم القيامة با ا حسن أن تصفه جزاء إيانك به 

                       وعبادتك له : 

   [.٩1-٩٥/طه]        
الثمينة َمَلك ها السلع واعلم أن كل آت قريب ، وكل حي سيموت ، وأن َمْن مع اجواهر 

 النفيسة، وأن من دخل باب العبودية ي الدنيا ُفتحت له أبواب القصور املكية ي اآخرة:
                              

 [.22 – 2١]اإنسان/                           
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 . [٥3ان/ ]آل عمر                   
 .[23]اأعراف/                             
ينَ  »  .(٩)أخرجه مسلم « َوَلْو َكِرَه اْلَكافُِرونَ  َا إَِلَه إِا  اه ُخْلِِصَن َلُه الدي
َمَواِت َواْأَْرضِ  الل ُهم  َلَك احَْمدُ  » َمَواِت َواْأَْرضِ َأْنَت َقي   َوَلَك احَْمدُ ، َأْنَت ُنوُر الس  ، اُم الس 

َمَواِت َواْأَْرِض َوَمْن فِيِهن   َوَلَك احَْمُد َأْنَت َرُب   .الس 
اَعُة ، َوالن اُر َحقي  ،َواجَن ُة َحقي  ،َولَِقاُؤَك َحقي  ،َوَقْوُلَك احَُق  ،احَُق  َوَوْعُدكَ  ،َأْنَت احَُق  َوالس 

ْلُت ، آَمنُْت  َوبَِك ، ْمُت الل ُهم  َلَك َأْسلَ ، َحقي  ،  َوبَِك َخاَصْمُت ، َوإَِليَْك َأَنْبُت ، َوَعَلْيَك َتَوك 
ْرُت ، َوإَِلْيَك َحاَكْمُت  ْمُت َوَأخ  ْرُت َوَأْعَلنُْت  ،َفاْغِفْر ِي َما َقد  ي َا إَِلَه إِا  َأْنَت  ،َوَأْرَ  «َأْنَت إَِهِ

 .(2)متفق عليه
صلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ، وأصلح لنا دنيانا التي فيها اللهم يا مالك املك أ

معاشنا ، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا ، واجعل احياة زيادة لنا ي كل خر ، واجعل 
 اموت راحة لنا من كل ر ، يا أرحم الرامن.

له ، نسألك رضاك واجنة ، اللهم يا من له املك كله ، وبيده اخر كله ، وإليه يرجع اأمر ك
 ونعوذ بك من سخطك والنار ، ا إله إا أنت .

 

                                                 
 (. ٥١٤برقم )  أخرجه مسلم( ٩)

 .واللفظ له، (  71١(، ومسلم برقم ) ٩٩2١أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 2)
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 العظيم
                         قال اه تعاى: 

 .[  ٤ – 3 / الشورى]         
هو  العظيم وحده ا ريك له، العظيم الذي ا أعظم منه، العظيم ما له من اأساء   اه 

 .وامثل اأعى ،واأفعال احميدةوالصفات العى، ، احسنى 
    ودبر اأوامر كلها: نعم بالنعم كلها، وأظيم الذي خلق اخائق كلها، العالرب هو 

 .  [ ٥٤ / اأعراف]         
هو العظيم ي ذاته، العظيم ي أسائه، العظيم ي صفاته، العظيم ي أفعاله، العظيم ي ملكه 

      ي ثوابه وعقابه: وسلطانه، العظيم ي خلقه وأمره، العظيم ي دينه ورعه، العظيم 
                                               
                                          

 .  [ 2٥٥/  البقرة]                                       
، واملك العزة واجروتتوحد ب، و رد بالعظمة واجال والكرياءوهو سبحانه العظيم الذي تف

                                       :  واملكوت

 .  [ 21 / آل عمران]                               
الرب افونه، ويرجونه وخ ،وهو سبحانه اإله العظيم احق الذي يعظمه خلقه وحبونه

 الذي جب أن تكون ميع أنواع العبادة له، لكال أسائه وصفاته، وعظيم نعمه وإحسانه:
                        

 .  [ 3 / يونس]                
كل يء، ل وهو سبحانه العي العظيم امستحق لنعوت اجال واجال والتعاي، اخالق

امالك لكل يء، القادر عى كل يء، العليم بكل يء، القاهر لكل يء، القريب من 
            : وا يفوته يء ،، الذي ا يعجزه يء ، احافظ لكل يء كل يء

                                             
 [.٩2/الطاق]       

وله املك امطلق من كل وجه ، وله الغنى ده الكال امطلق من كل وجه، له وح 
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          وله اإحسان امطلق من كل وجه: امطلق من كل وجه ، 

                               

 .  [7-٥/طه]                 
العزة العظيم الذي له ،  ، وامجد والكرياء والسؤددوهو سبحانه العظيم الذي له الرف 

                   والغنى، والعلو والقهر، واإحسان واإنعام: 

                 

                                

 .  [ 2٤ – 23 / احر]     
اه وكرياءه حن يشاهد معاِ عُ عبده ، يعظمه  م لهال امعظي ، والتعظيم ح فالعظيم اسمه

  :  ، ويتعلق به وحده دون سواه ، وهيبة له له ، وتعظياً  له قلبه ربه إكباراً  جّل ـيُ ـ، فَ  وعظمته

                       

                    

  [.٩2-٩١/الشورى]                
 ، ، وأمسكها بقدرته ودبرها بأمره، رها كيف شاء وصو  ، هو العظيم الذي خلق عظائم امخلوقات 

 [.٩/املك]                              :  مها بقهرهكَ ، وَح  وحركها بمشيئته
السبع، واأرضن  والسموات، خلق العرش العظيم، والكري الكريم، والشمس والقمر 

واجاد  ، من امائكة الكرام، واإنس واجانوما عليهن السبع، وما فيهن وما بينهن 
        واجبال والبحار:، ، والنجوم والرياح  واحيوان، والطر والنبات 

                      

 . [٥٤/اأعراف]                
، دون بقوتهخلق العظيم سبحانه الكائنات بقدرته، ودحا اأرض بمشيئته، وأمسك الساء 

    : عائق من فوقها،وا دعائم من حتها،وإنا أمسكها بكال قوته، وعظيم قدرته 
                          

 .  [ ٤٩ / فاطر]    
وسعة ،  مع سعة املك ، الكامل ي الرف والسؤدد زيز اجبارالعظيم املك العالرب فسبحان 
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كله والتحميد كله ، والتكبر  كله ،  ، الذي يستحق التعظيم ، امتوحد باجال واجال العلم
                                وحده ا ريك له: 

                                

  .[٩١2-٩١٩/اأنعام]    
وسات   ،ودائل احدث ،أودع ما شاء من خلوقاته روب التغاير واعلم أن العظيم 

، وخضوعها لعظمته، شاهدة عى  ، وإذعاها لفاطرها با جعل فيها من انقيادها خالقها ،النقص
                واحدوث :  والعجز والضعف،بالفقرأمام رها  نفسها

                     

 [.٩7/احج]   ڱ                         
    :  ، واملك واملكوت ، والعظمة والكرياء وشاهدة لرها بالتوحيد والغنى

  [.12/احج]                          
وافتقار بعضها  ربك العظيم تلك امخلوقات العظيمة بالنقص، وسماه كيف ثم تأمل وفقك 

 وإنسان . من ماد ونبات وحيوان لبعض
والروح ، كا أحوج اأعى إى اأسفل، وسخر بعضها لبعض  أعىإى افأحوج اأسفل منها 

      من أمره يتخللها، وبأمره جري مصاحها، ثم أفقر الكل إليه سبحانه: 

                       

 [.27-21/الروم]                
ــلي ك ــ ، شاهد  سبح بحمدهميعبد ربه العظيم باسمه ووصفه، منقاد أمره، مرع إرادته،  ـ

                                       : بتوحيده

  [.٤2-٤٩/النور]                
وعظيم  ، وعظيم قدرته، فسبحان الرب العظيم الذي أظهرعظمته لعباده ي عظيم ملكه

،  وعظيم خلقه ، و عظيم جروته،  ، وعظيم سلطانه ، وعظيم علمه ، وعظيم كامه إرادته
            : وكل ذلك موجود من عظمة ذاته وأسائه وصفاته  

 [.٩2/الطاق]                                
 ، وما أصغره ي جنب ما م تره خلوقاتهعظيم فا أعظم ما ترى من عظمة ربك وسلطانه و 
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                 تعلمه :  وا

 . [٩٩٤/طه]     
لذي يعلم ما كان وما يكون وما واعلم أن اه هو العظيم وحده ا ريك له ، العليم ا

                          سيكون : 

 [.7-1/السجدة]         
سبحانه عظيم ي قدرته  ا يعجزه يء ، عظيم ي قهره ا يقف له يء ، عظيم ي علمه ا يعزب 

                عنه يء ، عظيم ي سلطانه ، جبار ي أفعاله :

 [.٥١-٤١/النحل]   ۈ             
هو العظيم الذي خلق كل يء ، العظيم الذي بيده كل يء ، العظيم الذي بيده املك 
واملكوت ، وبيده اأجساد والنفوس ، العظيم الذي بسط سلطانه عى ميع خلوقاته ، 

               وله الكرياء ي السموات واأرض : 

 [.37-31/اجاثية]              
هو العظيم الذي له اخلق واأمر كله ، العظيم الذي أمره نافذ ي ملكه وملكوته عى ميع 

             ي أي مكان وي أي زمان :  ،خلوقاته وعبيده

                          

   [.3/يونس]    
وميع وميع أجهزته وأعضائه بيد اه ، فكله بيد اه ،  اإنسانأما سلطان اه عى 

أعصابه وعروقه بيد و، حواسه بيد اه ، عقله بيد اه ، وقلبه بيد اه ، وسمعه وبره بيد اه 
ن وباطنه كله حت وجوارحه بيد اه ، ومعدته وكبده بيد اه ، فظاهر اإنسا اه ، وأعضاءه

     وأكرمه وأطعمه :  ،فليطع ربه الذي خلقه وصوره، ألطاف اه ورمته 

   [.7-1/اانفطار]                       
وتكفل برزقه وحفظه ، العظيم الذي تعجز العقول  ،فسبحان العظيم الذي خلق كل يء

         عن رؤيته :  عن إدراك كنه عظمته ، وتعجز اأبصار

 [.٩١3/اأنعام]       
هو العظيم الذي ا أعظم منه ، العظيم الذي ا هاية لعظمته ، فمها عرفنا من أسائه وصفاته 

  [.3/احديد]                 وأفعاله فهو أعظم وأكر :
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    ليس لعظمته أول وا آخر : هو العظيم الذي ليس لعظمته بداية وا هاية ، و

 [.7٤/احج]            
هو العظيم الذي ا هتدي العقول لوصف جاله وماله وعظمته وكريائه عى ما يليق 

 [.7/طه]                  بجاله : 
و تصفه األسن :     فاه العظيم أعظم وأكر من أن تدركه اأبصار ، أو حيط به العقول ، أ

                

 [.17/الزمر]        
ه تاشت عظمة نفسه ، وتصاغر أمام ربه د إذا رأى عظمة ربه وكرياءواعلم أن العب

       :  الكبر، فخشع قلبه لربه العظيم ، وتواضع لربه العظيم

                               

 [.٩1/احديد]        
مه ربه ي نفوس خلقه ، ومن ذل للعزيز أعزه عظ  سبحانه واعلم أن من تواضع للعظيم 

              : ي العامنورفع ذكره ، بن خلقه 

 [.٤-٩/الرح]            
 ،  بالنظر ي ملكوت السموات واأرض ر قلبي وقلبك عظمة ربكرح اه صدرك ونو   فأبِر 

،  فسرى العظيم الذي ا أعظم منه، وستعرف الكبر من الصغر، وتعلم املك من العبيد
               :وترى الغني من الفقر 

 .[٩7٥/اأعراف]            
، وهذا  هو سيد اخلق حمد  ،له ى ربه العظيم وتذلل له وخشعإواعلم أن أعظم من افتقر 

   قتداء به فقال سبحانه : ع ذكره حيًا وميتًا ، وأمرنا بااأعزه اه ، وأعى مقامه ، ورف

 [.2٩/اأحزاب]    جئ                                  
نا إعظيم ، وواعلم أن كل من كفر أو أرك أو استكر أو عى فهو م يؤمن باه ال

معه إيان الفطرة ، ولو آمن باه العظيم لذلت نفسه ه العظيم ، وخشع قلبه لربه 
          العظيم ، وانقادت جوارحه لطاعة ربه العظيم : 

 [.27/فاطر]       
، آمن باه العظيم، وأحب ربه العظيم، واتبع كتابه العظيمواعلم أن من عرف ربه العظيم 
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             ونال ثوابه العظيم:
                     

 [.72]التوبة/
  التعبد ه  باسمه العظيم : 

 وأنفعها ثمرة هو اإيان اعلم وفقك اه حسن معرفته أن أوى العبادات وأرفعها قدراً 
عاله، وي عظمة ملكوت السموات والتفكر ي أساء اه وصفاته وأفحصل بالنظر  الذي

           اآيات الكونية، واآيات القرآنية: واأرض، وتدبر 

 .  [ ٩١٩ / يونس]             
رؤية خلوقاته بفأدرك القلب عظمة الرب العزيز اجبار  ،فإذا صح النظر أصاب القصد

                  ة، وآياته العظيمة، وكلاته احكيمة: بيعجال

                              

                                 

 .  [ 3-2 / الرعد]        
وما أعظم قدرته، جعل قلب اإنسان وبره يتسع معرفة ، فسبحان اه ما أعظم شأنه

             : ت العلوية والسفليةملة امخلوقا

 .  [ ٥-٩ / العلق]                      
أ لعباده سبل ـوعظيم كرمه وإحسانه، حيث هي، وهذا من أخص الشواهد عى عظيم قدرته 

معرفته، وير هم طرق الوصول إليه، لروا عظمة رهم ي خلق العام العلوي والسفي، وخلق 
     القطرة والبحر:خلق الدنيا واآخرة، وخلق الصغر والكبر، وخلق الذرة واجبل، و

                    

 . [13 – 12/الزمر]      
وآمن به، ، ده ووح  حه وسب   ره ومدهـمه وكب  م قدر ربه عنده فعظ  ظُ العبد ذلك عَ  وإذا عرف

               رسله، وعمل برعه: بكتبه ووآمن 

 .[ ١1 – ١٥ / الواقعة] 
طاعه عليك، ام م أمره، وعظي م أساءه وصفاته، وعظي م قدره، وعظي ، وعظي  م ربك العظيم فعظي 
 ه وا تسخطهأرِض و ، فاحذر غضبه وسخطه،ينظر إليك أبدًا حتى كأنه ما خلق أحدًا سواكفإنه 
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                   : بقول أو فعل فإن أخذه أليم شديد 
                           

 [.٩٤-1/الفجر]                 
  در عى كل قادر ، القاهر لكل قاهر ، القاصم لكل ظام .فسبحان العظيم القا

،  م دينه، وعظي  م رسله، وعظي  م كتبه، وعظي  م مائكتهظي عَ مه ، إذا عرفت العظيم فعظي و
تكن من  م حرماته، وعظي  م حدودهوعظي  م أولياءه،وعظي  ، م شعائره، وعظي  م مناسكهوعظي 

 .[32/احج]                   :امتقن 
 وهذا التعظيم كله يأي ي القلب إذا عرف ربه العظيم بأسائه وصفاته وأفعاله وإحسانه.

، ، فيزيد اإيانفعلينا لتحصيل ذلك أن نكثر من جالس الذكر التي تنزل فيها السكينة عى القلوب
           ثم تزيد الطاعات وتنقص امعاي ، ثم حصل الفوز والنر :

 [.٤/الفتح]                  
وإذا زاد اإيان باه العظيم زاد اإيان بكتابة العظيم ، وزاد العمل بدينه العظيم ، وزاد 

     حب اه ورسوله الكريم ، ثم اطمأنت القلوب بذكر اه العظيم : 

 . [27/الرعد]                   
اذا اطمأنت القلوب باه العظيم عملت برعه احكيم ، ونالت ثوابه العظيم ي و

                          الدنيا واآخرة : 

 [.3١-27/الفجر]      
الزم باب العبودية لربك العظيم،والزم الوقاروالسكينة واحياء بن يديه،وارع إليه بخضوع ف

    :  ويعصمك ما يكرهه ويبعدك عنه، أن يرمك ويعافيك  واسأله ، وخشوع

                           

 [ .7١-77/اإراء]            
عساه أن ينظر  مستغفراً  معتذراً  واسجد بن يديه متذلاً ، وانكر بن يدي ربك العظيم 

، و هديك ما  ، و يصلح ميع أمورك ويغفر ذنبك ، ، وجر كرك فك، ويرحم فاقتكعلض
                يرضيه ويرضيك: 

 .[  17 – 11 / النساء]              
رها وروحها تعظيم الرب ، واأوامر كلها ، والعبادات كلها ، واعلم أن امخلوقات كلها 
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عبادته بموجب أسائه وصفاته، وتوحيده بأسائه املك العزيز اجبار بأسائه وصفاته، و
                               وصفاته: 

 .[٩2/الطاق]              
 ، اه ّل َح ما أَ  ّل حِ ، وأَ  واحذر معصيته ، ، والزم طاعته فاعرف ربك العظيم بأسائه وصفاته

             :  تفوز برضاه واجتنب ما حرم اه

               

   [.7١-1١/النساء]      
، تتأدب ها عند مناجاته، فأمرك بالوضوء للصاة  رع لك آداباً  واعلم أن العظيم 

لكامه وكتابه أن  والوقوف بن يديه، وإجااً ، مناجاته  إجااً  ؛والغسل من اجنابة 
            : غر طهارةتتلوه عى 

                                 

                                 

              

 [ .1/امائدة]            
بالتوبة  ك وامعايمن الر باطنكتطهر يك أن تطهر ظاهرك باماء، وعلمنه  عزمٌ وذلك 

 .  [ 222 / البقرة]               النصوح: 
غ قلبك ، وفري  ، بل جرد لعبادته وحده وا تقف بن يدي العظيم وأنت مشغول بسواه

فت إى الشواغل التي تلهيك عنه: توا تل وأقبل عليه ، سواه ، واقطع العائق عا لذكره
                        

 .  [ 11 – 1٥ / الزمر]        
 .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: 

 .[  23٥ / البقرة]         
والصفات  ،العظيم الذي له اأساء احسنىربك لوجه  واحرص أن يكون عملك كله خالصاً 

 راجيًا ، لذاته وجاله وماله  وتعظيموحب لِـَا يستحقه من عبادة ،  العى، وامثل اأعى
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فتكون حينئذ كامتطوع ا لثواب ترجيه فقط ، وا لعقاب تتقيه فقط ،  ، خائفًا من عقابه ، هلثواب
                          بعبادتك : 

 .[٠٩/اأنبياء]       

وخزائن كل يء بيده ، وهو امستحق للعبادة لذاته ، وثوابه من ميل إحسانه ،   فربك كريم
              : درجة اأنبياء والصديقن وهذه 

 . [ ٥/ينةالب ]        
 .[٤2/النجم]             وإى هذه الدرجة انتهت عبادة العابدين: 

 م . رأفة ورمة ه لها هم عى درجات ص  ف    م يكن لكل امؤمنن تناول هذه الدرجةا  َلـو
آخرون أجل  وعبده .. وعبده آخرون أجل رجائه ته ..فعبد قوم رهم العظيم أجل خاف

الذي  أنه اإله احق وعبده آخرون لذاته .. .. وعبده آخرون أجل ماله وإحسانه .. جاله
           : العبادة وحده ا ريك لهميع أنواع يستحق من خلقه 

                    

 . [٩١3-٩١2/ اأنعام ]       
    :التي مأ القلب نورًا ورورًا  بودياتوأكمل هؤاء من عبد ربه بجميع هذه الع

                                   
 .[3١/ الروم ]                   

فكيف لك أن ، حسن أن تتومه ـُا ت من هؤاء يذوق من طعم اإيان والعبادة مذاقاً  وكلي 
     يوصلك إى حقيقته : ، فسل ربك أن يذيقك حاوته ، و تصفه

                   

                

 .[٤-2/اأنفال]     
لِِب َعب اِس ْبِن َعبِْد امُ ال َعنو ُه َسِمَع َرُسوَل اه   ط  يَاِن َمْن اإِ َذاَق َطْعَم  »: َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصَأن 
ٍد َرُسواً ،  اً ْسَاِم ِديناإِ َوبِ ،  اً ِيَ بِاه َربّ رَ   .(٩)لم أخرجه مس « َوبُِمَحم 

 .أو تطلب ها ذلك عند اه وعند الناس ، هال  جِ ـوإياك أن تعظم نفسك أو تُ 

                                                 
 ( .3٤برقم ) أخرجه مسلم( ٩)
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فأنت العبد الفقر للملك الغني، فا تطلب العلو بقولك وفعلك وهيئتك فتسقط من عن 
 . [ ٩7/لقان]                                      اه:

 وعبادته ، ، والذل له، وحبته ، معرفته بأسائه وصفاته وأفعاله    واعلم أن من تعظيم اه
                  :  والتوكل عليه وحده ا ريك له

 . [٩١/حمد ]        
 ب  وُيكر  .، ويـُحَ كفرشكر فا يُ نسى،ويُ ذكر فا يُ ويُ ،عىأن يطاع فا يُ  ومن تعظيمه  
، رهمْ أَ من َخْلقه و عرض عى يءأن خضع العبدأوامره ورعه وحكمه،وا يُ  ومن تعظيمه  

                          :وقدره  ورعه

 .  [ 1٥ / النساء]           
 ، واأخاق واأعال،واأقوال واأزمان،تعظيم ما عظمه العظيم من اأماكن ومن تعظيمه 
 [.32/احج]                  :  واأشخاص

الذي ا العظيم ، فسبحان الرب العظيم الذي كتابه أعظم الكتب، وكامه أعظم الكام 
                 تفنى كلاته وا تنفد: 

 .  [ 27 / لقان]                   
 الذي ا يعجزه يء ي اأرض واالقوي ،  ر وكبروسبحان العظيم القادر عى كل يء من صغ

 .[27/لقان]                  ي الساء:

واذا علمت أن اه هو العظيم وحده ا ريك له فاعبده وحده ا ريك له ، وعظم كتابه 
          سعد ي الدنيا واآخرة  : نه وأمره وشعائره وامؤمنن به تورسوله ودي

                                         
                                  

  [.32-3١/فصلت]                          
وادع إى ربك العظيم ، وانر سنن رسوله الكريم ، ولتكن حياتك ي مرضاة ربك 

                                 :عبادة ودعوة لعلك ترى
                                                       

   [.3٥-33/فصلت]                                              
ك ، صاحة ، عظيًا ي ُخلقك الوكن عظيًا ي إيانك ، عظيًا ي أقوالك ، عظيًا ي أعال
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وسارع إى ما حبه ربك العظيم ، واجتنب ما يكرهه من اللغو والفواحش من اأقوال واأعال 
                     تنال ثوابه العظيم : 

 [.٩٩٤/النساء]               
    عاقب بالعظيم عى الذنب العظيم:واحذر الكفر والرك وامعاي، فإن العظيم ي

                                       
 [.٩١1] النحل/                  

                    
 [ .٩٤7/آل عمران]  

                
 .  [ ٩72 – ٩7١ / الصافات]     

 َرُب  اه إِا   إَِلهَ  َا  ، َعظِيمِ ال َعْرشِ ال َرُب  اه إِا   إَِلهَ  َا  ، لِيمُ احَ  َعظِيمُ ال اه إِا   إَِلهَ  َا  »
َمَواِت   .(٩)متفق عليه  «  َكِريمِ ال َعْرشِ ال َوَرُب  ،ْرضِ اأَ  َوَرُب  ،الس 

 .(2)أخرجه مسلم  « َوِمَداَد َكلَِاتِهِ ، َوِزَنَة َعْرِشِه ، َنْفِسِه  َوِرَضا ، َعَدَد َخْلِقهِ ، ُسبَْحاَن اه َوبَِحْمِدهِ  »
وِت اجَ  ِذي ُسْبَحانَ  » َياءِ الوَ  َوامََلُكوِت  َرُ  . (3)والنسائي أخرجه أبو داود« َعَظَمةِ الوَ  كِْرِ

 يا عظيم  اخفيات ، يا عظيم اأساء والصفات ، يا رفيع الدرجات ، يا عام   اللهم
،نسألك الفوز ا إله إا أنت،وب،يا واسع الرمةتالذنب، يا قابل ال سان ، يا غافرحاإ

 باجنة،والنجاة من النار .
عف عنا واغفر لنا وارمنا برمتك  ، ايا واسع امغفرة ، يا ريع الرى ، يا عظيم الصفح 

يا أرحم الرامن.

                                                 
 ( .273١(، ومسلم برقم )13٤1لبخاري برقم )، أخرجه امتفق عليه( ٩)
 ( .2721برقم ) أخرجه مسلم( 2)
 ( .٩١٤١(، وأخرجه النسائي برقم )773أخرجه أبو داود برقم ) صحيح/( 3)
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 امتكر ..الكبر 
                                         قال اه تعاى: 

                                       

 .[3١-2١/لقان]            
                   وقال اه تعاى: 

 . [ 23 / احر]                
هو الكبر امتعال الذي كل يء دونه، الكبر الذي ا أكر منه، اأكر الذي كل  اه 

            ما سواه أصغر: 

زمر]             ل  .  [ 17 / ا
،  له، الكبر وحده ا ريك  ، ذو العظمة واجال والكرياء وهو سبحانه العي الكبر

،  والصفات العى، له اأساء احسنى الكبر الذي ،  الكبر ي ذاته وأسائه وصفاته
              الكبر الذي ليس كمثله يء: 

 .  [ 37-31/اجاثية]              
 ُتعرفالذي ا ،  واجال واجروتوالكرياء ، فسبحان الرب الكبر اأكر امتكر ذو العظمة 
وأما أبصار الرؤوس فإنا تقع عى اأماكن ، معاِ أسائه وصفاته إا ببصائر القلوب 

              :التي تدل عى جاله وماله  توامخلوقا

                            

 [.٩١3-٩١2/اأنعام]     
، وله صفات اجال  الذي له الكرياء والعظمةالكبر ،  هو الكبر وحده ا ريك له

شاهدة ، الذي ميع خلوقاته  وبيده ملكوت كل يء، الذي له اخلق واأمر، واجال 
                  : مستجيبة مشيئتهو،  خاضعة أمرهبوحدانيته ، و

              

 [. ٩7/احج]   ڱ                        
هو الكبر وحده ا ريك له ، هو الكبر ي ذاته وأسائه وصفاته ، هو الكبر ي ملكه 

                       وسلطانه ، هو الكبر وحده وكل ما سواه صغر : 
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 [.3١/لقان]                
ن مشاهة امخلوقات ، فهو أكر من أن يشبه خلقه ، وأكر من هو سبحانه الكبر الذي كر ع

               أن يشبهه أحد من خلقه : 

   [.٤-٩/اإخاص]         
هو سبحانه اأكر وحده ا ريك له ، أكر من ميع خلوقاته ، أكر من كل يء ، 

 .ما تظن ، أكر ما تصورأكر ما عرفت ، أكر ما خيلت ، أكر 
فمها تصورت أو خيلت ذاته أو صفاته فهو أكر ما تظن أو تتصور ، وكل ما خطر 

       ببالك من جال اه وماله وكريائه فاه أكر من ذلك :

                                  

   [.٤٤-٤3/اإراء]             
الذات هو ل هو سبحانه الكبر ذو الكرياء ، والكرياء كال الذات واأساء والصفات ، وكا

         كال وجود الرب احي القيوم الذي م يسبقه عدم ، وا يلحقه زوال :

 [.37-31/اجاثية]                    
             فاته وأفعاله من أعظم الواجبات :واعلم أن معرفة اه عز وجل بأسائه وص

 [.٩١/حمد]             
هو الكبر الذي ليس لكريائه هاية ، العظيم الذي ليس لعظمته هاية ، الكريم الذي ليس 

 لكرمه هاية ،  احي الذي ليس حياته هاية ، العليم الذي ليس لعلمه هاية.
 العظيم الذي ا يزول سلطانه ، العزيز اجبار الذي ا جري ي ملكه إا هو املك الكبر

ما يريد ، امتكر الذي ليس ملكه زوال ، املك الذي بيده املك واإحسان والرمة 
     والغفران ، الكبر الذي له املك كله ، وإليه يرجع اأمر كله : 

 [.٩23/هود]                                 
 نفرد بالكرياء واملكر عن ظلم اخلق ، امتكر الذي اهو الكبر امتكر الذي تك

 [.7/طه]                  واملكوت والعظمة واجروت : 
 ع عن كل ـفسبحان الكبر امتكر امتعاي عن صفات اخلق ، الذي تكر عن كل نقص ، وترف  

                    ، وتنزه عن كل ما ا يليق بجاله :  عيب

 [.23/احر]                  
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الكرياء ه أكمل من العظمة ؛ أنه يتضمنها ، ويزيد عليها ي امعنى ، فالكرياء واعلم أن 
 ، والعظمة  والعزة إزاره ، والرداء أكر من اإزار. رداؤه 

 ، ِعُز إَِزاُرهُ الملسو هيلع هللا ىلص : » قاا: قال رسول اه ري اه عنها أي سعيد اخدري وأي هريرة  عن
َياُء ِرَداُؤهُ الوَ  ْبُتهُ  ، كِْرِ  .(٩) أخرجه مسلم «  َفَمْن ُينَاِزُعنِي َعذ 

والثناء من وامجد هو الكبر الذي له الكرياء ي السموات واأرض، وله احمد  واه 
 . لوجوه، له اخلق كله، وله اأمر كله، وله املك كلهميع ا

             :فاذكره وكره كبرًا  فلله احمد والشكر، وله العز وامجد

 .  [ ٩٩٩ / اإراء]                                   
من كريائه وعظمته أن  فسبحان الرب الكبر ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله، الذي

       ، ذلكم اه ربكم :  والسموات مطويات بيمينه، اأرض قبضته يوم القيامة 

 [.١/الرعد]        
ومن كريائه أن نواي ميع اخلق  ومن كريائه أن كرسيه وسع السموات واأرض

                       : بيده
 .[  13 - 12 /الزمر ]        

ومن كريائه وعظمته أن العبادات الصادرة من أهل السموات واأرض امقصود منها تكبره 
وإجاله وتقديسه، وحميده وتسبيحه، وهذا كان شعار العبادات الكبار ) اه أكر ( ، وتعظيمه 

             :  ن واإقامة والصاة واحج وغرهاكاأذا

                            

 [.٩٩٩-٩٩١/اإراء]                               
  التعبد ه باسمه الكبر : 

 وا ، حيط ها العقول وجاله ااعلم وفقك اه معرفته وحسن عبادته أن كرياء اه وعظمته 
     : ، فاه أكر وأعظم من ذلك كله تدركها اأبصار واأفكارتتصورها اأفهام،وا 

 [ .7٤/احج]            
نسان عن ربه بل البرية كلها ا تساوي بلل بحر ا هاية له ، ومعرفة اإ واعلم أن معرفة اه 

                         خيط غمس ي البحر :

                                                 
 ( .212١برقم ) أخرجه مسلم( ٩)
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 [.2٥٥/البقرة]                          
سبحانه ا إله إا هو ، ا هاية لعظمته وقوته وعلمه ، وا هاية جاله وماله ، وا هاية ملكه 

لصفات العى ، ويعلم أنه الكبر وسلطانه ، فإذ تكر فأنه يعلم أن له وحده اأساء احسنى ، وا
              وحده ا ريك له ، وأنه العظيم وحده ، وأنه اخالق وحده :

                            

                    

 [.2٤-22/احر]                               
، وامتكر صفة نقص لإنسان ، فسبحان العزيز اجبار  علم أن امتكر صفة كال ه وا

            امتكر ، ورحم اه امرءًا عرف نفسه فوقف عند حده : 

 [.7-1/اانفطار]                
 حب الكريم ، هو الكبر وحده ا ريك له ، والنفس البرية جبولة عى واه 

التعلق بالعظيم الذي كمل ي جاله وماله ، مفطورة عى ومفطورة عى تعظيم الكبر ، و
               وليس ذلك أحد إا ه العي الكبر : 

 [.٩١2/اأنعام]                  
ب احكاء ، وخالط وحظ العبد من هذا ااسم الكريم أن جالس العلاء ، ويصاح
     الكراء ي دينهم وعلمهم وأخاقهم وتقواهم ليستفيد منهم : 

                    

 [.27/الكهف]             
ليستفيد من علمه تارة ، ومن أدبه تارة ، ومن  ،والعاقل يكثر من صحبة من هو أكر منه

 [.27/فاطر]                 حكمته تارة : 
واعلم أن الكبر من الناس من عرف ربه الكبر حق امعرفة ، وعرف أحكامه الرعيه ، وعبد ربه 

              واتقاه بموجب تلك امعرفة :

                 

 [.٩7-٩٥/السجدة]                                     
فالكبر من الناس من كان كامًا ي نفسه باإيان والتقوى مكمًا لغره باإيان والتقوى ، 
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عام ي نفسه معلم لغره ، فمن رى علمه وُخـلقه وإحسانه إى الناس فهو الكبر من 
             اخلق ، الرابح من البر : 

 [.3-٩/العر]           
نفسه،  ءهواعلم أن مد اه نفسه، وإجاله نفسه، وإكباره نفسه، وإعزازه نفسه، وإعا

       ا ريب فيه : حق وصدق وعدل وتقديسه نفسه ، كل ذلك منه 
                   

 [ .٥-2/الفاحة] 
   من التوحيد والعبادة : ا هو أهلهوب ،من اجال واجالبا هو عليه  وصف نفسه 

                     

                          

 .[ ٩٩٥-٩٩٤/اأنعام]    
فسوى ئل فأعطى، وخلق م فعدل ، وقدر فقهر، وُس كَ ك فرحم، وَح لَ مَ هو العي الكبر الذي 

                  ، وأغاث من استغاث:  ربج الكُ ، وفر  اخائق  رزقو

                 

                               

 [ .2٤-23/احر]      

 ، وصدق وعده .وتفضل به عى عباده وحده ، له عَ احق وفَ  قال 
،  ، ونعمة أنعم ها عليهم ه عليهمنّ ، ومَ  هممن إحسانه إليوما استعبد به خلقه من ذلك فهو 

                :  والقيام بحقها، فيجب عليهم شكرها 

                 

 [ .٩1٤/آل عمران]     
 شكرًا له عىوحده ، تعظيًا لشأنه ، واجوارح بالقلوب  وعليهم بذلك حسن عبادته  فحقت
                 : إحسانه

                            

 [ .22-2٩/البقرة]        
ا وملئها ب ،وحق عليهم إشغال قلوهم بحبه وتعظيمه وتكبره، وتفريغها من كل ما سواه
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   :وعبادته ومده وشكره ،بذكره وتكبره وجوارحهم ، وإشغال ألسنتهمحبه ويرضاه

                

                 

 [ .٩7-٩٥/السجدة]                            
و طلبهم ي ذلك سبل مرضاته ي ااتصاف  ،لقرهم من صفاته وذلك أوجب هم القرب منه

 .[٥٥ –٥٤/القمر]                      بصفاته: 
، فقد أوجب هم بذلك اجنة  واستعاها بوظائف اأعال الصاحة وأما خدمة اجوارح
   جهاد أنفسهم فيا حبه ويرضاه من اأقوال واأعال: إوالنجاة من النار، 

             

 .  [ 72 / التوبة]                  
ه  الكبر يكون بالتصاغر لكريائه، واانكسار بن يديه، وامسارعة باسم ا فالتعبد حقاً 

    إى طاعته، وعدم ااستكبار عن أوامره، واحياء من معصيته، هذا ي الباطن: 

 .[  ٩2 / املك]                          
وتسبيحه، وسجود  وأما التعبد به ي الظاهر فيكون بتكبره وتعظيمه، وتوحيده ومده

 وخشوعاً  غاراً صبن يديه، وذرف الدموع حياء و اأعضاء له، ومريغ الوجوه ي الراب ذاً 
         بن يديه، وجانبة كل مكروه إليه: 

 .  [ 77 / احج]    ڻ       
ان استشعار ، فك ه ءالكرياء ه من أعظم الصفات، وهذا كان الكرياء ردا ةواعلم أن صف

وافتقارها وذها بن يدي رها الكبر آثر يء ي  ،وضعفها ي التعبد أمام رها ،صغر قدر النفس
         :  قربة إى الكبر سبحانه، وأعظم  وأكثره غناءً ، العبادة 

                     

 [.1٩-٥7/امؤمنون]               
وقربه من ربه ، وإكبار نعيمه ، وهذا كان ثوابه يوم القيامة إكبار قدر العبد، وإكبار منزله 

       : لك الكبر لك كبر من امَ الكبر الذي كّره وعظمه ي الدنيا، ي مُ 

                        

 .  [ 22 – 2١] اإنسان /               
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  :  وتصغر قدره، واإعراض عنه، وإهانته ، امقت  به من كفر وكان عقابه 

                        

                 

 [.٩٩٩-٩١7/امؤمنون]       
 ،حر إهانة هميطؤهم الناس بأقدامهم ي ام، أجسام امستكرين عن عبادته  ر فصغ   

       لينالوا من العذاب أكره وأشده:  ، أجسامهم ي الناروكر  

 .[  ٩2٤ / اأنعام]                    
وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها أاللهم إنا نسألك اجنة وما قرب إليها من قول 

 ، يا أرحم الرامن . من قول أو عمل
فعليك أن تطيعه  ،وأفعالهت أن ربك هو الكبر امتكر لكال ذاته وأسائه وصفاته وإذا عرف

   لزم نفسك التصاغر والتذلل للعزيز اجبار امتكر:وتعبده، وتعرض عن كل ما سواه، وتُ 
 .  [ 1٥/مريم]                     

ولو قاها ألف ، مرةاه أكر بقلبه  فا قال ،وعى اخالق ،واعلم أن من أطاع امخلوق
 ،، ومن أرى امخلوقالشهوات فا قال اه أكر حقيقةومن ترك الصاة واتبع مرة، 

         اأكر :  الكبرفا عرف قدر ،وأسخط اخالق

 [.12/احج]                     
    تشقى ي الدنيا واآخرة:ف ،وتستكر عن عبادته ،وإياك أن خالف أمره

                  
 .[1١/غافر] 

ره من كفر به، أو أرك معه غره، أو ِف العبادة لغره من ا يسمع دْ ر اه حق قَ دَ وما قَ 
، وا نشوراً  ، وا حياة وا موتاً وا راً  وا يملك لنفسه وا لغره نفعاً ، وا يبر وا يعقل

       ك اخضوع والذل للرب العي الكبر اخاق العليم: رَ وتَ 
                      
                 

                 
  [.22-٩7/النحل]      
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اأخيار: امكرمن  فنتكن من امصط ،فاخضع لربك الكبر امتعال بتذلل وصغار وانكسار
 [ .٩2/املك]                              

واإحسان  وكن كبرًا ي توحيدك وإيانك وأعالك الصاحة، وكن كبرًا ي الصدق والصر
 .ومكارم اأخاق 

 وا ي هيئة فا يظهر منك ي قول وا فعل ، فإنه أصل أخاق الر كلها وإياك والكر
                             :  لقوا ي ُخ 

                                          

  [ .٩١-٩7/لقان]                           
 :مذموممنه ما هو و ،حمودماهو واعلم رمك اه أن الكر منك منه 

 ، والتكر عن امعاي والرذائل . التكر عى أعداء اه امعاندين:  فامحمود منه
 اه، وااستكبار ةعباد نااستكبار عن طاعة اه ورسوله، وااستكبار ع :منه وامذموم

                    :  ن جب طاعته، و التكر عى الناسعن طاعة م 

                        

 [.٤٩-٤١/اأعراف]               
من جب طاعته ي اه  صاغركفك عنده، وتر  ـش الكبر واعلم أن تصاغرك بن يدي ربك

                 : ن لك عند اه وعند الناس وعندهيْ طاعة لربك، وزَ 
 [.٩٥/  السجدة]                     

  م لدينك، وتصغر لقدرك عند الكبر امتعال: دْ رك لذي دنيا لدنياه هَ وتصاغ 

                                    

 .[٩٩3-٩٩2/هود]               
ط الناس ازدراهم ، ومن ازدراهم رد احق عى قائله، و هذا أصل العصيان مَ غَ  نْ واعلم أن مَ 

            : ، وعذابه أشد العذاب كله كله
 . [77/النحل ]      

فتكون فيك الصفات التي لعن اه إبليس من  ،فإياك أن ترد احق عى قائله الذي أوصله إليك
                         : أجلها كا قال سبحانه 

 .[ 3٤البقرة/ ]          
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ةٍ  ِمثَْقاُل  َقْلبِهِ  ي َكانَ  َمنْ  ن ةَ اجَ  َيْدُخُل  َا » قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي    بن مسعودعن عبداهو  َذر 
ُجَل  إِن   : َرُجٌل  َقاَل  « كِْرٍ  ِمنْ   اه إِن   » : َقاَل  ، َحَسنَةً  َوَنْعُلهُ  ، اً َحَسن ْوُبهُ ثَ  َيُكونَ  َأنْ  ِحُب ـيُ  الر 

 .(٩)أخرجه مسلم  «  الن اسِ  َوَغْمطُ  قي احَ  َبَطرُ  كِْرُ ال ، َاَل اجَ  ِحُب ـيُ  َمِيٌل 
 ،وااحتقاروااستهزاء  ،وإياك أن تنظر إى أحد من خلق اه بعن ااستكبار وااستصغار

                    :فذلك فسق وظلم جب التوبة منه 

                        

  [ .٩٩/احجرات]              
د منه واحذر الفخر والعجب والبطر، وجانب الكر كله وما تول  وعليك بالتواضع واإحسان ، 

                 تسلم وتغنم وتؤجر: 

                            

 . [2٤–22/لقان]           
 .[7/آل عمران ]                     

 [.23/اأعراف]                 
ِي  الل ُهم  »  «  َسَخطَِك  َوَمِيعِ  ، نِْقَمتَِك  َوُفَجاَءةِ  ، َعافَِيتَِك  َوَحَُولِ  ، نِْعَمتَِك  َزَوالِ  ِمنْ  بَِك  َأُعوذُ  إِ

  .(2) أخرجه مسلم
نَا َلَك  لل ُهم  ا » ٍء َبْعُد ، ْرِض اأَ  َوِمْلءُ ، ْمُد ِمْلُء السموات احَ َرب  َأْهَل ، َوِمْلُء َما ِشئَْت ِمْن َيْ

 « دُ ـدي ِمنَْك اجَ ـَوَا َينَْفُع َذا اجَ  ،  َوَا ُمْعطَِي مَِا َمنَْعَت ، َا َمانَِع مَِا َأْعَطيَْت ، َوامَْجِد  الث نَاءِ 
 .(3)أخرجه مسلم 

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 .

                                                 
 ( .١٩برقم ) سلمأخرجه م( ٩)
 ( .273١برقم ) أخرجه مسلم( 2)
 ( .٤7٩برقم ) أخرجه مسلم( 3)
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 العـــزيـــــــز

 [.٩]الصف/                                       قال اه تعاى : 
هو العزيز اجبار الغالب لكل يء، القاهر لكل يء، القادر عى كل يء،  اه 

                    اخالق لكل يء، الغني الذي له كل يء: 
 [.7٤]احج/     

وهو سبحانه العزيز الذي ا ُيغلب ، العزيز الذي ا ُيقهر ، العزيز الذي ا يضام جاره، وا يذل 
 [.2٩]امجادلة/                                                    أنصاره:

يعجزه يء،  وهو سبحانه العزيز امالك لكل يء، العزيز الذي أحاط بكل يء، العزيز الذي ا
                                          :  ، وا يمتنع عليه يء وا يتعذر عليه يء

  [.٤٤/] فاطر                     
العزيز القهار الذي امتنع عن اأوهام أن تكيفه، وعن العقول أن حيط به، وعن  وهو 

           ق، ومدبر اأمر ، ومالك املك: ، خالق اخل اأبصار أن تدركه
                                     

 [.٩١3-٩١2اأنعام/ ]              
وهو سبحانه العزيز الذي ا يرام واينال جنابه لعزته وعظمته وجروته وكريائه، العزيز الذي ا 

 وحده ا ريك له: ، وامثل اأعىذي له اأساء احسنى، والصفات العىِمثل له وا نظر، ال
 [.٤الزمر/ ]                 

 العزيز الذي له العزة كلها، الفعال ما يريد، ا إله إا هو العزيز احكيم. وهو 
                 يفعل ما يشاء، وحكم ما يريد، ا راد لقضائه، وامعقب حكمه: 

 .[1٥]يونس/               
الصاب،  فسبحان املك العزيز اجبار الذي ذلت لقدرته الصعاب، وانت لقوته الصم

                     وخضعت لعظمته الرقاب: 

                    

 .[2٤-23/احر]                              
 هو العزيز الذي له العزة كلها وحده ا ريك له .
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يعز من يشاء، ويذل من يشاء، وينر من يشاء، وخذل من يشاء، ويؤي املك من يشاء، 
من يشاء، ويرحم من يشاء، ويعذب من يشاء، بيده اخر ، وهو عى كل وينزع املك 
                                  يء قدير: 

 .[21آل عمران/ ]                                          
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 خلوق إليه راجع، فا منجى وا ملجأ منه وكل هارب ي قبضته، وكل شارد إليه ذاهب

 .[1]السجدة/                         إا إليه:
هو العزيز وحده ا ريك له، َعّز اأبصار أن تدركه، وعز العقول أن تتصوره، وعز اأوهام أن 

         تكّيـفه، وعز امخلوقات كلها أن حيط به، وعز األسن أن حص ثناء عليه:
 .[1٥]غافر/                                        

اجبابرة عزته فذلت، وصب عى الوجوه خافته فخضعت، وقهر  هو القوي العزيز الذي أرى
       اخائق عى ما أراد فأطاعت، وساق بعزته اخائق للقدوم عليه للحساب فَعنَت :

 [.٩٩٩]طه/                      
،  هو العزيز اأحد الصمد الذي له اأساء احسنى ، والصفات العى، وليس لذاته كيف

 .[٩٩]الشورى/                   وا أسائه وصفاته كيف: 
 هو العزيز العليم الذي ا خفى عليه خافية ، العزيز الذي ا يضل وا ينسى ، وا يتعب وا

، ا راد  ، وا لفعله تكليف ، ليس لذاته شبيه احي القيوم الذي ا تأخذه سنة وا نوم ينصب ،
                    :لقضائه ، وا معقب حكمه 

  . [73-72] يس/                
أمرًا وتدبرًا ، خلقًا وإجادًا ، وي كل يء فسبحان املك العزيز الذي حتاجه كل يء 

 [.٩٥/فاطر]                          وإمدادًا وقوتًا :
واعلم أن اه عزيز ا يمكن الوصول إليه ، لكن من آمن به وعبده وأطاعه وصل إليه ، واتصل 

 به اتصال عبودية ، ومن اتصل بالعزيز صار عزيزًا ، ومن كان ي معية العزيز فهو عزيز.
جعلهم  بياء كلهم أعزة ؛ أن ميع الناس بحاجة إليهم وإى علمهم ، فإن العزيز فاأن
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         أبواب رمته ، وأبواب فضله ، وأبواب إحسانه : 

 [.7/امنافقون]          
 وكلا اشتدت احاجة إى أحد فهو عزيز.

 يا.فامَـلك عزيز أن الناس بحاجة إليه ي أمور الدين والدن
 والعالِـم عزيز أن الناس بحاجة إى علمه.

         وامؤمن عزيز بن الكفار ، لكنه متواضع لربه وخلقه : 
                     

 [.٥٤/امائدة]                 
وجهك ي السجود  واعلم أنك كلا قطعت طمعك من الناس أعزك اه ، وكلا مرغت

للعزيز أعزك اه ، وكلا طمعت فيا عند اه أحبك وأعزك ، وكلا طمعت فيا عند الناس 
                أذلوك وكرهوك : 

 [.٥1-٥٥/امائدة]                   
 هو العزيز الذي كلا أطعته رفعك ، وكلا خالفت أمره وضعك.

                  زيز الذي خزائن العزة كلها عنده ، ومن أراد العزة بغره فهو ذليل : هو الع

                          

   [.٩١/فاطر]             
  فسبحان املك العزيز الذي أنزل كتابه العزيز ، وأعز به رسوله وعباده امؤمنن : 

 [.٤2-٤٩/فصلت]                         
 من ميع الوجوه. العزيز الذي له ميع معاِ العزة هو سبحانه

 عزة القوة .. وعزة القهر .. وعزة اامتناع .. وعزة العلو .
                   عزة القوة التي ا تنسب عى الكال أحد سواه: فله 

 .[7٤ج/]اح       
وله عزة القهر والغلبة، فجميع امخلوقات ي العام العلوي والسفي مقهورة للعزيز اجبار ، 

       : مشيئته ، مرعة إى إرادته ، مستجيبة  منقادة أمرهخاضعة لعظمته، 
 .[٤]الزمر/          

فا حتاج الغني بذاته،  وله عزة اامتناع، فهو العي عى خلقه، وكل ما سواه دونه، وهو
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              إى أحد، وهو القادر عى كل أحد، وا يقدر عليه أحد: 
                                    

 .[17]يونس/
سبحانه هو العزيز الذي له العزة ميعًا، وله اخلق واأمر كله ، وبيده مقاليد السموات 

                   واأرض : 

                      

 [ .٥٤/اأعراف]    
فمن أراد العزة ي الدنيا واآخرة فليؤمن بالعزيز الرحيم، ويطلب العزة من رب العزة ، 

                          متوساً إليه بالعمل با حبه ويرضاه: 
                            

 .[٩١]فاطر/          
  التعبد ه : باسمه العزيز 

اعلم وفقك اه لطاعته أن ربك هو العزيز القهار، ومظاهر عزته ي الكون بادية ا تغيب، 
 ظاهرة ا خفى عى أحد.

رمته ، شاهدة بعزته ، شاهدة وميع امخلوقات شاهدة بعظمة اه ، شاهدة بقدرته ، شاهدة ب
 [.1/السجدة]                 بتوحيده ، شاهدة بإحسانه :

فا امتنع من ميع امخلوقات متنع، وا انتر منتر،وا غلب غالب، وا شاد مشاد، 
 [.11/ص]                    :  إا بمقتى  اسمه العزيز 

م عى عباده العلو والكر  واعلم أن العزيز احق سبحانه وعد عباده امؤمنن اجنة ، وحر 
         والتكر ي اأرض ، ومن عز بنفسه عن عبادة ربه حرمه اجنة ، وأدخله النار : 

 .[73]القصص/                               
َياُء الِعُز إَِزاُرُه ، وَ ال »:رياءوهو سبحانه وحده ذو العزة والعظمة ، واجروت والك كِْرِ

ْبتُهُ   .(٩)أخرجه مسلم « ِرَداُؤُه ، َفَمْن ُينَاِزُعنِي َعذ 
، بأن أعلمهم مم خلقهم، وفيا أنشأهم ؛  ومن رمة العزيز سبحانه أْن أحسن إى عباده

                     ليعري فهم بقدرهم، ويوقفهم عند حظهم: 
                                                 

 ( .212١برقم ) أخرجه مسلم( ٩)
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 .[٤2]اأنفال/              
        فبن  سبحانه أنه خلق اإنسان من طن ، ثم جعل نسله من ماء مهن:

 .[٩3-٩2امؤمنون/  ]                           
نعال، ًا للئفلئا يتكر اإنسان أعلمه ربه أن أصله من تراب، الذي جعله اه مداسًا لأقدام، وموط

ثم جعل نسله من ماء مهن ا حراك به ، َتْقذره نفس اإنسان، وُتغسل منه اأبدان والثياب، 
 .[3١]امعارج/                   ويستحي اإنسان من ذكره والتحدث به :

نسله خرج من خرج البول مرتن ثم جعل ،  خلقه ربه من ترابكان معدومًا ثم  فهذا ابن آدم 
                أبيه وأمه ، فكيف يتكر ويتجر وهذه قصة خلقه: من

                       

 . [7١-77/يس]               
من  ،وا يتحرك وا يسكن ،ثم بعد هذا ألزمه العزيز ذل الفقر إليه، فا يقوم وا يقعد

                              القوي العزيز : ذات نفسه، بل بمعونة ربه 
 .[٩٥]فاطر/       

، ويستكر عن عبادة ربه العزيز، وهو مزموم بزمام القدر، ملوك  فكيف ُيعرض عن ربه الكريم
ره عى غر اختياره:                          للرب الذي خلقه وصو 

 .[7-1]اانفطار/                      
ره وقد ألزمه ذل الفقر إى الطعام والراب ، وذل   وكيف يستكر عن عبادة َمْن خلقه وصو 

، وذل إخراجه منه، فهو يتقذر إذا نظر إى ما خرج منه ، ويشيح بوجهه عنه نزاهة  اانتفاع به
 منه، وكفى بذلك ذاً.

 وسط وجهه ، الذي هو أعز اأعضاء عليه ، وجعل وجعل سبحانه امخاط عى فم اإنسان ي
 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.
 .إنسان باخوف الازم الذي ا يكاد خلو منه ثم أذله العزيز 

.. أو منية تعاجله ..سبحانه بامرض واموت والفقر، فهوخائف أبدًا من مرض يقعده العزيز وأذله
أو بلية تنزل به .. أو فتنة تضله .. أو حبوبًا يفقده .. أو مكروهًا يعضه ، كل ذلك من العيوب 

فه قدره ، ويقر بعجزه ، ويذل ل ربه، ويؤوب إى والنقائص ومظاهر الذلة من فضِل اه عليه ؛ ليعري
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                       رشده :

 [.3-٩/اإنسان]                          
وي كل ركن ومرصد من الدنيا له عدو من الشياطن ، واآفات ، واأهواء، وزهرة احياة 

             الرحيم : الدنيا التي ا ينجيه منها إا الفرار منها إى ربه العزيز 

 [ .٥٩-٥١/الذاريات]                  
ومن حكمة العزيز الرحيم  أْن جعل حياة بني آدم مبنية عى التعذيب والنكد ، والكَبد والتعب ؛ 

 [.٤/لبلدا]                      : لئا يركن إليها اإنسان ، وينسى اآخرة دار السام
                         والراحة ي الدنيا خاطر طارئ: 

 .[1٤]العنكبوت/              
،  فسبحان من ألبس هذا اإنسان ثياب الذلة ؛ لئا يستكر عن طاعة العزيز الذي أذله

ره ورزقه       :  وليرف كل ذله للملك العزيز الذي خلقه وصو 

                                    

  [.22-2٩/البقرة]                    
، ، واخر كله بحذافره ي اجنة وجنة الكافر ،إذا فهمت هذا فاعلم أن الدنيا سجن امؤمن

 والر كله بحذافره ي النار.
ى رزقه ، والقناعة با يعطى ، والسمع والطاعة ، عنده اليقن ع: والسجن له أربع صفات 

                    ی : وانتظار الفرج ، وامؤمن كذلك

 .[٩7-٩٤] اأعى/        
ة للعمل وامجاهدة   .، ا للراحة وتكميل الشهوات  وأجسام اخلق ي الدنيا معد 

له ي  وأعظم منه ينطلق ي ميع حبوباته ، بل ذلك كلهفامؤمن ا يتقلب ي كل شهواته ، وا 
، با حد وا قيد وا أمر وا هي اآخرة ، والكافر بضد ذلك ، يرتع ي الدنيا كاحيوان ي شهواته 

              ثم يدخل النار يوم القيامة :
 .[٩2]حمد/           

 .(٩)أخرجه مسلم «َكافِرِ الَوَجن ُة ،الُدْنَيا ِسْجُن امُْؤِمنِ »:  قال ملسو هيلع هللا ىلصول اه رس أن عن أي هريرة و
فإن أردت أها امؤمن العز اأكر ، واخر اأكمل ، وامقام اأسنى ، ففر من نفسك إى 

                                                 
 (. 2١٥1برقم )  أخرجه مسلم  (٩)
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      : الرمنإى ربك العزيز  هواك إى مواك ، ومن عدوك الشيطانربك ، ومن 

                   

                   

 [.2٤-22/لقان]       
واطلب العزة من ربك العزيز الوهاب، وتقّرب إليه باإيان والعمل الصالح، يعزك ويرفع 

                      مقامك ي الدنيا واآخرة : 

  [.٩١/فاطر]                      
، يعز ها من  ، فإن العزة كلها ه وحده وإياك أن تطلب العزة من سوى ربك العزيز فيذلك ها

                :  يشاء، ويذل ها من يشاء

 .[٩3١-٩37/النساء]              
، تنال بذلك العزة ي  اخضوع كله ، واخضع لربك العظيم وتذلل لربك العزيز الذل كله

 [ .٩2/املك]                             الدنيا واآخرة : 
وترع إى العزيز الرحيم ي خلواتك صادقًا ، وَهْب خدك للراب ذاً بن يديه ساجدًا ، 

         وسله أن يرمك ويرفع عنك ذل امقام يوم العرض عليه : 

 [.٩7/احاقة]    
ليدخلك ي أوليائه الصاحن، وجعلك من حزبه  ؛ واطلب العفو منه، واستغفره من ذنوبك

             امفلحن :
                        

  [ .22/امجادلة]      
ك إى عز ا ذل بعده ، ورف ا فهذا احال وامقال والذل بن يدي مواك العزيز يفي ب

                         :  ، وربح ا خسارة بعده َضَعة بعده

                                                   

                                      

  [.٩3-٩١/فالص]            
وتذلل رمك اه أولياء اه وأهل طاعته ، وأكِرم كبرهم ، وارحم صغرهم ، وأحسن إى 

        فقرهم ، واعف عن مسيئهم ، واسر زاهم :
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 [.٩3٤-٩33/آل عمران]          
 ،قن بقدر بعدهم عن احق ، وخروجهم عن سواء القصدوَتعزز عى الكفار امعاندين وامناف

                           : وصدهم عن احق 
 .[  ١التحريم/]        

وجنب سيئاهم، وتعزز عى أعدائه، واتصف بصفاهم، وتذلل رمك اه أولياء اه، 
                   تكن من حبهم اه وحبونه: 

                      

                   

  [.2١/الفتح]             
     : وعليك بالتواضع والعفو ، فمن تواضع ه رفعه ، وما زاد اه عبدًا بعفو إا عزاً 

 .[٩١١] اأعراف/        
  التعلق بالقوي قوة ، والتعلق بالعزيز عزة ، فتعلق بالعزيز يعزك ي الدنيا واآخرة :واعلم أن 

                                 
 [.22١-2٩7/الشعراء]    

                                       
 .[  ٩٤7آل عمران/ ] 

 .[  ٩1آل عمران/ ]                              
 ، اْستََطْعُت  َما َوَوْعِدكَ  َعْهِدكَ  َعَى  َوَأَنا ، َعْبُدكَ  َوَأَنا َخَلْقَتنِي ، َأْنَت  إِا   إَِلهَ  َا  ، َريي  َأْنَت  الل ُهم   »

 َيْغِفُر  َا  َفإِن هُ  ِي  َفاْغِفرْ  ، بَِذْنبِي َلَك  ُبوءُ  َوأَ  ، َعَي   بِنِْعَمتَِك  َلَك  َأُبوءُ  ، َصنَْعُت  َما َري  ِمنْ  بَِك  َأُعوذُ 
 .(٩)أخرجه البخاري «َأْنَت  إِا   الُذُنوَب 
قنا برمتك ر ما هدنا فيمن هديت ، وعافنا فيمن عافيت ، وتولنا فيمن توليت ، وااللهم 

اليت ، نه ا يعز من عاديت ، وا يذل من وإى عليك ، ـوا يقض ـي قضيت ، إنك تقض
 تباركت ربنا وتعاليت .

 يا قوي يا عزيز.  ، سام وامسلمن ، وأذل الرك وامركن اللهم أعز اإ
                                                 

 (.13١1برقم )  أخرجه البخاري( ٩)
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 اجبــــــــــــــار
                                         قال اه تعاى : 

 [ . 23] احر/                  
ز اجبار الذي قهر ميع اخائق عى ما أراد، وحكمها بقوته، وبسط هو املك العزي اه 

               سلطانه عى ميع ملكه:

 .[٩١7/] البقرة         
وهو سبحانه اجبار القوي الذي يمسك الساء أن تقع عى اأرض، القوي النافذ أمره ي 

         وته ، وقهر ميع اجبابرة بقوته: ملكه، الذي أذل ميع اأقوياء بجر
 .[  7٤احج/ ]                 

وهو سبحانه اجبار العاي فوق ميع امخلوقات، اجبار الذي خضع كل خلوق لعظمته 
                         :  وجاله ، وكريائه وجروته

 .[2٥٥البقرة/]     
اجبار الذي أجر اخائق عى ما أراد، وحكم بجروته وسلطانه كل من ي ملكه، فا  وهو 

               يكون ي ملكه إاما يشاؤه ويريده، فا شاء اجبار كان، وما م يشأ ا يكون أبداً: 
 .[  ٥1/  هود]                       

الذي جر قلوب امنكرين، ويلطف بامذنبن، ويفرح  وهو سبحانه اجبار الكريم الرحيم
     ومن اذ به وجأ إليه من خلقه :  ،بتوبة التائبن، اجابر للضعيف العاجز

 [ .١/احديد]                         
ُه »  َقاَل :ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اه   وعن أنس بِْدِه ِمْن َأَحِدُكْم َيْسُقُط َعَى بِتَْوَبِة عَ  اً َأَشُد َفَرحَلـل 

ُه بَِأْرٍض َفاة  .(٩) متفق عليه «  َبِعِرِه َقْد َأَضل 
 ، وقسم أرزاقهم ، وكفاهم أسباب الرزق وامعاش ي الدنيا  وهو اجبار الذي جر مفاقر اخلق

                               واآخرة : 
 .[  32/  الزخرف]                            

                                                 
 واللفظ له. (27٤7( ، ومسلم برقم ) 13١١أخرجه البخاري برقم )  متفق عليه ،( ٩)
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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: 

                       

   [.٥٤/اأعراف]                
     هو اجبار القهار الذي ا يعجزه يء، وا يمتنع عليه يء، وا يكلفه يء: 

 .[  72/ يس]                           
 هو اجبار احق الذي أظهر جروته عى التام والكال بثاث صفات:

العزة والقهر، فهو اجبار القاهر لكل يء، الذي خضع له كل يء، ودان  جروت اأولــــى:
 . [ ٤] الزمر /                    له كل يء :

جروت العلو ، فهو اجبار العي عى كل يء ، الذي له ميع معاِ العلو ، علو  الثـــــانية :
 .[ ١/ الرعد]                     الذات ، وعلو القدر، وعلو القهر : 

جروت الرأفة والرمة ، فهو اجبار الرؤوف الرحيم ، اللطيف بعباده ، الذي جر  الثـــــالثة :
الكسر ، ويير العسر ، ويغني الفقر ، ويطعم اجائع ، ويشفي امريض ، وجر امصاب 

                            بجزيل الثواب: 

 .[  1٥/ احج]                          
 هو اجبار وحده ا ريك له، واجروت ه العي الكبر وحده ا ريك له :  فاه 

                             

 [ .23/احر]          
              ودخول النار:  ،ط اجباروسخ ،ومن جر وتكر من اخلق باء باخيبة

                                   
 .[٩7–٩٥إبراهيم/]                              
 نعوذ باه من سخط اجبار، ومن عذاب النار ، ومن خزي الذل واهوان.

اخلق واأمر كله ه الواحد القهار ، والتدبر واعلم هداك اه إى ِاطه امستقيم أن 
     وقهرًا بمشيئة العزيز اجبار :  وإجباراً  والتريف كله للقوي  اجبار ، وتقدير امقادير كلها جراً 

 .[  ٥١ – ٤١القمر/ ]                                                 
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خاضعة للملك العزيز اجبار الذي قهرها  ،والعام السفي ،العلويوميع امخلوقات ي العام 
ي وجودها وعدمها، وي حجمها وشكلها، وي طوها وعرضها،  ،بجروته وقوته عى ما أراد

                           وي قوها وضعفها، وي حركتها وسكوها 
 .[13 –12الزمر/]       

ر اه قلبك بالعلم النافع أن اه خص اإنس واجن من بن امخلوقات بوحيه امنزل، و اعلم نو 
 ودينه القيم، ورعه امحكم، ومنحها القدرة عى ااختيار.

فمن خضع للجبار بقلبه وبدنه، وصر عى حكم الرع، وقام با أمره به ربه، أكرمه ربه 
              اره: برضوانه وجنته، خضوعه وحسن اختي

 .[٩3النساء/]                         
ومن عى اجبار، واستكر عن احق ، واتبع هواه وشهواته ، أهانه اجبار،وسخط عليه،وأصاه ناره ؛ 

                     استكباره وسوء اختياره : 
 .[  ٩٤/ النساء]         

ى، واختار ما اختار ، با ـى ما تول  ـهؤاء عبيده امسيئون ، وأولئك عبيده امحسنون ، وكلي تول  ف
                                       إجبار وا إكراه: 

 .[  3٩ – 2١ / اإنسان]                                       
          حل اابتاء ، وهو طريق النجاة والفاح : وهذا 

 .[  2١ – 21/  التكوير]                   
فسبحان املك العزيز اجبار العاي الذي ا ُينال ، الكبر الذي ا حيط به اأبصار ، 

    كنهه العقول : العظيم الذي ا تناله اأفكار ، العزيز الذي ا تصل إى 

                                

  [.٩١3-٩١2/اأنعام]         
هو اجبار الذي يفعل ما يشاء بمن شاء ، ي أي وقت شاء ، ي أي مكان شاء ، ومشيئته نافذة 

ته ، فا جري ي ملكه إا الذي جر وقهر امخلوقات عى مشيئته وإراداجبار ي كل يء ، 
   [.٩/املك]                              وا يقع ي كونه إا ما يشاء :  ما يريد ،

صلح اأمور ي ميع الدهور ، فيجر الكسر ، ويغني الفقر ، ويشفي ـهو اجبار الذي يُ 
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               امريض ، وهدي الضال ، ويعز الذليل ، ويطعم اجائع : 

 [.12/النمل]               
هو اجبار الذي يقصم الظام ، اجبار الذي يرحم امظلوم ، اجبار الذي ينفذ أمره ي كل 

           يء ، اجبار الذي ا يقف له يء ، اجبار الذي بيده كل يء : 

 [.73-72/يس]                                            
واأقوياء والبغاة ، الرحيم اجبار للمظلومن  ،فسبحان العزيز اجبار عى الظامن والطغاة

              : وامنكرين واأتقياء ،والضعفاء

 [.٥١-٤١] احجر/ جئ  
  لح اأشياء با اعوجاج : هو اجبار الذي أمر عباده بالطاعة با احتياج ، وأص

                        

 [.17 /يونس]     
  التعبد ه بار باسمه اج: 

اعلم وفقك اه حسن عبادته أن العلم باه وأسائه وصفاته وأفعاله أعظم العلوم 
ظمة اخلق، وحسن اإبداع ، رأى ببره ع وأرفها وأنفعها، ومن رزقه اه العلم واليقن

                 : وحكمة التدبر ، وآثار الرمة ، وكال القدرة 

                                   

 [.2١-٩٥/نوح]                          
لكوت بالقوة واجروت ، فخشع لك وامــورأى بقلبه عظمة امَلك اجباريترف ي امُ 

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 : 

                                 
 .[  2] الرعد /                        

فهذا الذي رأى ربه خلق ويترف ي ملكه َفَذكره كأنه يراه ، واه حب َمْن َذَكره فاذكره يذكرك 
 [ .٩٥2/البقرة]              فيمن عنده : 

ُسبَْحاَن اه ،  ، َأْرَبعٌ  َكَاِم إَِى اهال َأَحُب : »  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اه  قال:   وعن سمرة بن جندب
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كَ  َا إَِلَه إِا  اه ، َواه َأْكَرُ ْمُد ه ، وَ َواحَ  ِن  َبَدْأَت  ، َا َيُرُ  .(٩)أخرجه مسلم  « بَِأهي
ر اه قلبه باإيانـوَمْن نَ  ذكرًا ومدًا وتسبيحًا واستغفارًا،  ثم صار صار غذاء قلبه بواسطة لسانه  و 

              :  غذاء  اجميع 
 [ .٩72-٩7١صافات/]ال      

َياءِ الوَ  َوامََلُكوِت  َرُوِت اجَ  ِذي ُسبَْحانَ  »   .(2)أخرجه أبو داود والنسائي« َعَظَمةِ الوَ  كِْرِ

           فتذلل لربك املك اجبار، وسبح بحمد ربك العظيم: 
 .[  1٥/  مريم]                       

بقية حياتك ي ذكره ، وشكره ، وحسن عبادته ، وأن يلن قلبك  واسأل ربك اجبار أن يستعمل
بك ي النصيحة هم ، فتأمر بامعروف ، وتنهى عن امنكر، وتدعو إى اه ، وحبب  لعباده ، ويرغي

    عباده إليه بذكر أسائه وصفاته ، وإنعامه وإحسانه ، وجزيل ثوابه : 

           

 [ .7٩/التوبة]               
                         ومن أراد اه به خرًا هداه للدعوة إليه : 

 .[ ٩١٤/  آل عمران]              
، واجبار من اخلق هو الذي ُيـجر الناس  واعلم أن اجبار اأعى هو املك احق 

            عى أن يقتدوا به :  ،، وعفته واستقامته بخلقه وأمانته ، وصدقه وكرمه

 [.2٩/اأحزاب]    جئ                                              
،  واعلم أن اإنسان مفتاحه احق ، واحق ا يوصل إليه إا باحق ، فعليك بطاعة احق 

للباطل وحب امال واجاه والدنيا والشهوات  واتباع ما أنزل من احق ، وا تكن أسراً 
                فتندم وخر : 

                  

                            

 [.٩٥-٩٤/آل عمران]             
                                                 

 (.2٩37 )برقم  سلم(  أخرجه م٩)

 ( .٩١٤١(، وأخرجه النسائي برقم )773أخرجه أبو داود برقم )/صحيح( 2)
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نًا باإيان من حب  امال والنساء وحب اجاه والدنيا فهو واعلم أن اإنسان إذا كان ُحص 
 أن اجبار معه : ؛جبار ا يستطيع أعداؤه من شياطن اإنس واجن القرب منه وا النيل منه 

 [. 37/احج]                                  
ه ورمته أن فاسأل ربك اجبار الرحيم ، اجابر جميع خلقه بنعمه وإحسانه وعفوه ومغفرت

جر منك كسور الغفلة والتفريط ، وكسور الكر والعجب والفخر، وكسور الرياء والكذب 
وامعاي ، وأن يبدلك منها دوام ذكره وشكره وطاعته ، والصدق ، وإخاص العمل له ، 

                  والذل له ، والتواضع لعظمته وكريائه : 

                              

 . [ 23 - 22/ احر ]         
          واه كريم قريب جيب ما أمرنا بالدعاء إا ليستجيب لنا :

 .[  1١] غافر /                            
 واليقن والتوكل: ،نواعلم بأن أهل النظر ي عام املك واملكوت هم أهل التوحيدواإيا

                   
                     

 .[٩71–٩7٥اأعراف/ ]
شاهد أولو األباب والعقول أن امُلك كله بيد امَلك العزيز اجبار وحده ا ريك له .. 

منه .. وهو امالك  امانع وامعطيهو اخالق واآمر فيه .. وهو القابض والباسط له .. وهو 
                               وامترف فيه : 

                        

                 

 [.22-٩١/الرعد]               
 مهم الذي َوَقر ي نفوسهم ، وأضاء نوره ي وما علموا ذلك م يطلبوا شيئًا من سواه ؛ لعل

                                        قلوهم : 
 .[ 21/  آل عمران]                                          

     فقالوا :  وهو اهداية وما طلبوا سألوا اه أعظم ما ي خزائنه
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   [ .7-2] الفاحة/                

فلله در أقوام سكنوا داراً ُملئت بامخلوقات والفتن ، ومع ذلك م يروا مع اه سواه ، وم يشاهدوا ي 
صاهم من الكون سوى مواهم ، فتوكلوا عليه ، وسألوه اهداية إليه ، وجاهدوا وصروا عى ما أ

              أجله ، فأعطاهم مبتغاهم : 
 [ .1١/العنكبوت] 

                    جعلنا اه وإياكم وامسلمن منهم: 
 .[٩2/إبراهيم]                     

 .[ ٥3/  آل عمران]                   
 [ . 7]آل عمران /                                  
اي، َخطِيئَتِي َوَجْهِي  اْغِفْر ي لل ُهم  ا »   .َأْعَلُم بِِه ِمنيي َوَما أَْنَت ، َأْمِري ي  َوإِْرَ

ي َوَهْزي  .َوُكُل َذلَِك ِعنِْدي ، َوَعْمِدي  َوَخَطئِي،  الل ُهم  اْغِفْر ي ِجدي
ْمُت اْغِفْر ي الل ُهم   ْرُت   َما َقد  ْرُت َوَما َأْعَلنُْت ، َوَما َأخ  َأْنَت ، بِِه ِمنيي  َوَما َأْنَت َأْعَلمُ ، َوَما َأْرَ

ُم امُ  ُر َوَأْنَت امُ ، َقدي ٍء َقِديرٌ  َوَأْنَت َعَى ، َؤخي  .(٩)متفق عليه« ُكلي َيْ
جته ، وا مبتى إا عافيته ، وا مريضًا إا شفيته ، وا ر  ــإا فاللهم ا تدع لنا ذنباً إا غفرته ، وا ماً 

ضااً إا هديته ، وا فقرًا إا أغنيته ، وا حران إا دللته ، وا كسرًا إا جرته ، وا عدوًا إا 
 أهلكته ، وا زلة إا سرها ، برمتك  يا أرحم الرامن .

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ( ، واللفظ له. 27٩١( ، ومسلم برقم ) 13١7، أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه (٩)
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 امهيمــن

                                         : قال اه تعاى 
 [.23]احر/                 

هو الرب امؤمن امهيمن عى كل يء، امطلع عى خفايا اأمور، العليم با ُتكِنّه  اه 
       : الصدور، الرقيب عى ميع خلقه، الشهيد الذي يبر كل ذرة ي ملكه العظيم

                          
 [.17الزمر/ ]         

وهو سبحانه املك امهيمن الرقيب الشهيد الذي يعلم الر والنجوى ، ويعلم الظاهر 
 والباطن ، العليم بكل يء ، امحيط بكل يء ، القاهر لكل يء ، القادر عى كل يء :

                                 

   [.3-2/احديد]       
هيمنة مقرونة باحب  هو سبحانه امهيمن عى املك واملكوت كله ، وهيمنة اه 

 [.1٥/احج]                 والرمة والشفقة عى خلقه : 
 يرك حاجة خرج هو امؤمن امهيمن احافظ لكل ما ي ملكه العظيم ، مهيمن عليم ا

          من ملكه با علم وا مراقبة، وا حاسبة وا تسجيل : 

 [.٥3-٥2/القمر]       
:  وانقطعت آماله عمن سواه ،واعلم أن من عرف اه مهيمناً خضع له ، وتوكل عليه ، وذل له ، وأحبه

 [.٩3/نالتغاب]                               
ومن رأى امخلوق مهيمنًا وقف أمامه كالطفل الصغر ، يبالغ ي التذلل له، وهو يبالغ ي 

               إهانته ، ويبالغ ي اخضوع له، وهو يبالغ ي إهدار كرامته : 

 [.٩7٥/آل عمران]                
        ميع امخلوقات:وهو سبحانه املك العي اأعى امهيمن العاي عى

 [.2٥٥]البقرة/                           
وهو سبحانه امهيمن الذي أحاط بكل يء علًا ، وأحى كل يء عدداً، وا يعجزه يء ي 

                                   اأرض وا ي الساء : 
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 . [ 3 / سبأ ]                     
 وهو سبحانه امؤمن امهيمن بذاته، وأسائه احسنى، وصفاته العى، عى ميع خلوقاته:

 [ .1٤/احج]                      
فهو املك امهيمن عى كل َملك .. اخالق امهيمن عى كل خلوق ..  امؤمن امهيمن 

بار .. القوي م امهيمن عى كل كريم .. اجبار امهيمن عى كل جعى كل مؤمن .. الكري
الكبر امهيمن عى كل كبر .. العليم امهيمن عى كل عام..   ..امهيمن عى كل قوي

 وهكذا ي بقية اأساء والصفات.
 ،ء واأرض من مائكة ونجوم وكواكبوهو القوي القادر امهيمن عى كل ما ي السا

، وماء ونار ، وإنس وجان ، وطر وحيوان : وسحب ورياح ، وجبال وبحار  مر،وشمس وق
 [.٩2١/امائدة]                          

فسبحان املك العظيم اجبار الذي له ميع امحاسن والفضائل ، والذي تفرد باأساء 
                 احسنى ،  والصفات العى : 

 [.2٤/احر]                    
وسبحان امؤمن امهيمن الذي خص هذه اأمة بأفضل الرسل ، وأحسن الرائع ، 

          الذي جعله مهيمنًا عى ما قبله من الكتب : وأعظم الكتب 

                  

 . [٤7]امائدة/    
ذا فاعلم أن اإنسان قبل أن تنفخ فيه الروح كان مواتًا ، فلا نفخ فيه ربه وإذا علمت ه

 الروح صار حيًا 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 :

                        

 [ .٩7-٩1/احجرات]                      
فيمتلئ قلبه بنور اإيان الذي يفرق به بن  ،يرقى ي درجات العلم واإيانامؤمن ثم ا يزال 

ر والصور، واحق والباطل، وامحكم وامتشابه، امَـلك والعبيد، واخالق وامخاليق، وامصو
             ويمي بنور إيانه ي الظلات كا يمي البصر ي ضياء الشمس ا يتعثر :
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 . [٩22]اأنعام/                   

يناه ، ويتحقق له إيانه با م تسمعه أذناه ، ويصل علم ثم يكمل تصديقه با م تره ع
وعلم الشهادة بالغيب ، فيجتمع له نوران : نور البر ، ونور البصرة ،  الظاهر بالباطن ،

       ويصل إى ربه من باب علمه ، وفكره ، وخلقه : ونور العقل ، ونور الوحي ، 
 . [3٥]النور/                                

      وتلك درجة الصديقن ، وثمرة امقربن التي قطفوها من بستان امجاهدين : 
 [.1١]العنكبوت/                  

واعلم بأن من أراد اه كاله لصاحيته للجال ناَطقه روح القدس باحق ، وتنزلت عليه امائكة 
دق ، ثم أيده ربه امهيمن بروح القدرة ، فُخرقت له العادات ، وظهرت عى بالروح من أمره بالص

               يديه أنواع امعجزات والكرامات :
                       

 [.77-77/اأنبياء]         
لذين اصطفاهم اه واجتباهم ، وهذا كال ابن آدم ي الدنيا، وهو خاص باأنبياء والرسل ا

وخصهم من بن اخلق بالوحي والرسالة ، وكال اإيان واليقن ، فصّدقوا وبّلغوا، واتقوا 
                     : وأحسنوا

                   

 . [ ٤١-3١/اأحزاب]
، نسان وهيمن عى ظاهِر وباطِن كل فرد فيه فسبحان امؤمن امهيمن الذي خلق عام اإ

                                  :من كان وحيث كان 
 [.٩١2]اأنعام/         

 .ثم يبعث اه الناس يوم القيامة للحساب واجزاء، وحر امؤمنن إليه ي أحسن صورة 
ُل ُزْمَرةٍ  »: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  عن أي هريرة ري اه عنه قال : قال ن َة َعَى ُصوَرِة اجَ  َتْدُخُل  َأو 

ِذينَ  ،ِ َبْدرالَقَمِر َليَْلَة ال ٍي   َكْوَكٍب   َكَأْحَسنِ  َعَى آَثاِرِهْم  َوال  َاءِ ي   ُدري  ُقُلوُهُْم َعَى  ، إَِضاَءةً  الس 
 .(٩)متفق عليه «اُسدَ َوَاَحَ  َبْينَُهمْ  َتبَاُغَض  َا ،  َواِحدٍ  َرُجلٍ  َقْلِب 

                                                 
 (.273٤( واللفظ له ، ومسلم برقم )32٥٤، أخرجه البخاري برقم )  متفق عليه  (٩)
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يان أن يرى امؤمن ربه عيانًا ، عمله ، فيكون ثواب أول درجات اإ ثم ينال امؤمن جزاء
ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترمان ، وجمع له ربه الكريم بأول نظرة إى وجهه الكريم 

ر عى قلب ثم يزيدهم من النعيم با ا خط،  كل نعيم أوجده للمؤمنن ي تلك الدار
                               :  بر، ثم حل عليهم رضوانه فا يسخط عليهم أبداً 

 [.13]مريم/     
            رآه يوم القيامة ببره : ،فآمن وعمل صاحاً  ،ومن رأى ربه ي الدنيا بقلبه

 [.23-22]القيامة/                      
    النعيم والرور ي اجنة برضوان الرب عى كل من أرضاه ي الدنيا وآمن به : ثم يكمل 

                                
 [.72]التوبة/                       

ثم يصعد كل مؤمن بعمله ي درجات اجنة ، وهي منازل اأنبياء وامرسلن والصديقن 
داء والصاحن والعلاء وامجاهدين، لكٍل درجته حسب صعوده ي درجات  العلم والشه

          واإيان واأعال الصاحة ي الدنيا : 

 [ .22-2٩/اإراء]                  
 الذي َمَلك فرحم ، وعز فقهر ، وَحَكم فعدل ، امحيط امهيمن فسبحان املك احق

   :  بكل يء ، العليم بكل يء ، القادر عى كل يء، امهيمن عى كل يء
 .[1٥]مريم/                              

 وسبحان مالك املك، وخالق اخلق، ومدبر اأمر، ما أعظم شأنه، وما أعز سلطانه:
                                          

 [.2-٩املك/ ]              
  التعبد ه : باسمه امهيمن 

أن ربك هو املك امهيمن عى ميع  ،وحسن عبادته ،وأعانك عى طاعته ،اعلم هداك اه لنوره
                خلوقاته ، العاي عليها ، امترف فيها:

                       

 .[٥٤اأعراف/ ]                    
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 وعبادةها، خل اجنة، وإحصاؤها معناه: َفْهمواعلم أن ه تسعة وتسعن اسًا من أحصاها د
   : يكن له نصيب من كل اسم فا أحصاه، ومن م اه بموجبها، ونيل نصيبه منها

    [.٩7١/اأعراف]                 
هو امهيمن اأول ، امهيمن اأكر ، امهيمن اأعى ، وأنت امهيمن اأدنى ،  واه 

وحظك من هذا ااسم أن هيمن عى نفسك بحملها عى اإيان ، وتطهر قلبك ما سوى 
اه ، وتطهر جوارحك من امعاي ، وتطهر عقلك من كل عقيدة زائفة ، وتستقيم عى 

    تدعو إى اه ، وتعُلم رعه ، وحسن إى الناس ، وتصلح ذات بينهم : أوامر اه ، و

                      

 [.٩٩٤/النساء]          
واستح من اه أن تعصيه بنعمه ،  فإنه يراك ويسمعك ، فا تؤذ أحداً  ،وراقب اه ي ميع أحوالك

               :ي ملكه أمام خلقه 

                          

 [.22-2٩] البقرة/         
واذا عرفت أن ربك هو القوي فتوكل عليه وحده ، وإذا عر فت أنه الغني فاسأله وحده ، وإذا 

                            عرفت أنه القادر فاستعن به وحده :

 [.٩3/التغابن] 
عوجاج ابد  ر جالس العلم ، ولكي ُتصلح كل اولكي تعلم ابد أن تقرأ وتتدبر، وح

أن تكون لك إرادة قوية ، ولكي تستمر ابد من التحي بالصدق والصر وااستعانة باه ، 
 واانقطاع عن جالس الغفلة ، وهذا تنتفع من اسم امهيمن.

، وهيمن وهيمن عى جوارحك بكال التقوى ،بكال اإيان واليقنعى قلبك  فتهيمن
       عى نفسك بحملها عى طاعة اه ، وكفها عن معصية اه : 

                                  

 [.٩٩3-٩٩2/هود]          
ــــالعزيز فُذل له .. وه هو   مده .. وهو امحسنــــروته .. وهو الكريم فاحــــاخضع جو اجبار فـ

            فاشكره .. وهو الرمن فتعرض لرمته .. وهو الغفار فاستغفره : 
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 [.2٤-22/احر]                                 
 وعليك بطاعة الذي خلقك ورزقك وهداك ، وا يرفنك ما أعطاك من النعم عنه فتخر:

                                                
 [.7-1]اانفطار/

نبياء ِمْن طلب اهداية ، قف بباب ربك الغني القادر ، فخزائن ميع ما تريد عنده ، واسأله سؤال اأ
                  ورضوانه ، واجنة ، وطلب العفو ، وامغفرة ، والنجاة من النار :

 [.23]اأعراف/            
وحسن  ،والزم باب العبودية ، وأحِسن اانقياد مواك ، ودوام اخضوع له ، واانكسار بن يديه

            حياء منه،وحبة له : له؛تعظيًا له،والتواضع 

                 

                                    

  . [٩7-٩٥]السجدة/
واحذر الكر والتجروالعلو فإن ذلك ا تستحقه، بل ا يليق بك فضاً عن أن تطلبه، بل 

وأفعاله محمود عى أسائه احسنى، وصفاته العى ذلك كله لربك املك اجبار ا
                              : الكرى

 [.37-31]اجاثية/               
 [.7٤] الفرقان/                      

ِي  » ، َمْغِفَرًة ِمْن ِعنِْدَك  َفاْغِفْر ِي ، الُذُنوَب إِا  َأْنَت  َوَا َيْغِفرُ  اً َكثِر َظَلْمُت َنْفِي ُظْلاً  الل ُهم  إِ
ِحيمُ  َغُفورُ الَواْرَمْنِي إِن َك َأْنَت  .(٩)متفق عليه « الر 

اللهم بيدك املك كله ، ولك احمد كله ، ومنك الفضل كله ، وإليك يرجع اأمر كله ، وأنت اه 
وعمل ، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من أقرب إليها من قول الرؤوف الرحيم ، أسألك اجنة وما 

 قول أو عمل.

                                                 
 .واللفظ له ،(27١٥(، ومسلم برقم )73٤البخاري برقم )أخرجه  متفق عليه،( ٩)
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 القوي
 .[2٩/امجادلة]                 قال اه تعاى: 

 .هو القوي العزيز، القوي الغالب جميع من سواه، القوي الذي ا أقوى منه اه 
 .يفهو القوي وحده ا ريك له، وكل ما سواه ضع 

   هو سبحانه القوي الذي يملك القوة كلها، القوي الذي خلق القوة ي كل قوي: 

 .   [٩1٥/البقرة]                 
،  ، الكامل القدرة فا يعجزه يء ، وا يرد قضاءه راد هو سبحانه القوي الذي ا يغلبه غالب

          :  أبداً  يستوي عليه العجزالتام القوة فا 

 .[37/ق]        
، وخلق السموات واأرض، وخلق  الذي خلق العرش والكرياخاق هو القوي العزيز 

،  البحار الزاخراتخلق ، و ، وخلق اجبال الراسيات ، وخلق امائكة العظام الشمس والقمر
      : نس واجانوخلق اإ، ، وخلق احيوان والنبات  النجوم الزاهراتخلق و

                 
 . [13–12] الزمر/      

، الذي  هو القوي وحده ا ريك له، ا راد لقضائه، وا معقب حكمه، وا غالب أمره
 .، وحكم ما يريد وصفاته يفعل ما يشاء ئهأساذاته ولكال 

، ويمنع من يشاء، وينر من يشاء ، شاء ويذل من يشاء، ويعطي من ي، يعز من يشاء 
            ويضل من يشاء: ، وخذل من يشاء، وهدي من يشاء 

                                
 .  [ 21 / آل عمران]    

وهو سبحانه القوي القادر عى كل يء، القوي الذي يمسك الساء أن تقع عى اأرض 
         والذرات اخفية: ، إا بإذنه، ويمسك اأجسام العظيمة 

 .  [ ٤٩ / فاطر]                                   
فسبحان القوي العظيم الذي قهر امخلوقات كلها بقوته، القوي الذي خضعت لعظمته 
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 .[٤/الزمر]           الرقاب،وذلت لقوته الشدائدالصاب: 
 الذي يفعل ما يشاء. وا حول وا قوة إا باه العي العظيم

، وحر بعد  ، فليل بعد هار، وصيف بعد شتاء ، ويبدل من حال إى حال خلق ما يشاء وختار 
           :  ، وغنى بعد فقر، وحياة بعد موت أمن بعد خوفو،  برد

                                              

                                 

  [.٤1-٤٤/النور]    
                 :امؤمنن ءهينر أوليا بقوته هو القوي الذي 

                               
 . [٤٩-٤١/احج]                

      : بقوته هلك الظامن، وينتقم من امجرمن هو القوي الذي

 .[٥2/اأنفال]                 
                                  :، وقهر كل ما سواهبقوته غلب كل أعدائه هو القوي الذي

 .[2٩/امجادلة]                 
                  أمسك الساء أن تقع عى اأرض:  بقوته  هو القوي الذي

                             

 [. 1٥/احج]     
   : ي كل مكان وزمان أوصل أرزاقه إى ميع خلوقاته قوته ب هو القوي الذي

 .  [ ٩١ / الشورى]            
     وحكم ما يريد: ، يفعل ما يشاء وأفعاله ولكال ذاته وأسائه وصفاته 

 .[٩١7/هود]       
 .  فسبحان القوي الذي كل قوة ي امخلوقات من قوته

كل قوة ي السموات  كل قوة ي العرش العظيم، وكل قوة ي الكري الكريم،
كل قوة ي و والنجوم، الكواكب قوة ي اجبال والبحار، وكل قوة يواأرض، وكل 

، وكل قوة ي الرياح، وكل قوة ي امائكة والروح، وكل قوة ي اإنس واجنالسحب و
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     : خلقها القوي العزيز، وأودعها ي هذه امخلوقاتوالنبات واجاد،  احيوان

  [.2٩/احجر]                             
 .بالنسبة لقوة اه  ذرةوميع قوة هذه امخلوقات العظيمة ا تساوي 

 ثم كان ميعهم عى قوة ذلك ، بل قوة ميع تلك امخلوقات لو اجتمعت لواحد منهم 
بالنسبة لقوة املك القوي العزيز اجبار، بل  الواحد، فإن قوة أولئك كلهم ا تساوي شيئاً 

 [. 7٤]احج/           وأجل وأكر: شأن اه أعظم

 ، ، الذي له اأساء احسنى والكرياء والعظمة، فسبحان ذي اجروت واملكوت 
  وهو عى كل يء قدير: ، وله املك وله احمد ، وله القوة والعزة والصفات العى، 

                   

 .  [ 37 – 31 / اجاثية]     
نسان عى تعظيم القوي ، والتعلق بالقوي ، وااعتاد عى قد فطر اإ واعلم أن اه 

 .القوي ، فإذا ضل عن معرفة القوي احق جأ إى ما يتوهم أنه قوي وهو ضعيف 
      ومن هنا جاء الرك والتعلق بالضعيف من دون اه القوي العزيز :

                 
                     

 [.٤2-٤٩/العنكبوت]    

واعلم أن اه هو القوي وحده ا ريك له ، القوي الذي له القدرة التامة ، القوي امتن 
شديد القوة ، القوي الذي احد لقوته ، القوي الذي تتصاغر كل قوة أمام قوته ، ويتضاءل 

                                     عظمته : كل عظيم عند ذكر 
                                            
                                                

 [.2١-٩3] نوح/       
العظيم إى أصغر ذرة ي ملكه العظيم ، من العرش ،  يهو القوي الذي خلق القوة ي كل قو

                هو القوي الذي بيده املك وهو عى كل يء قدير: 
                      

 [.17/الزمر] 
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ما أعظم شأنه ،  ،والتدبر والتريف ، واملكوت،فسبحان القوي القاهر الذي بيده املك
                                ه : ءأجزل عطا وما أعز سلطانه ، وما

                                       

                                                                 

 [.٤-٩] املك/
تدمر كل يء ، وأحيانًا بأمر اه أفعاله ، فأحيانًا الرياح  واعلم أن اه أظهر أساءه وصفاته ي

 النار حرق كل يء ، وأحيانًا امياه تدمر كل يء.
شاء أطلق قدرها فدمرت  إذإنسان ليستفيد منها ، وفسبحان من قهر هذه القوى وسخرها لإ

                     كل يء : 

 [.٩١2] اأنعام/   
واعلم أن من عرف أن ربه هو القوي امتن العزيز الكريم تعلق به وحده ، وقطع الرجاء   

                           من غره : 

 [.٩١] حمد/    
  التعبد ه باسمه القوي  : 

ول وا قوة أحد إا ، وأنه ا ح ا ريك له هو اه وحدهاحق اعلم وفقك اه لطاعته أن القوي 
 [.٩3] التغابن/                                       :  باه العي العظيم

، فا  ، والعبد ا يملك من أمره شيئا ، واأمر كله ه وحده فكل خلوق ي قبضة اه
    يل والنهار:القوي الذي يقليـب اأحوال كا يقلب الل حول وا قوة للعبد إا باه

  . [٤٤] النور/                           
            وتوفيقه وعونه : جلب خر أو دفع ر إا بإذن اه فليس للعبد حيلة ي

                              
 .[٥-٤] الروم/     

،  عصية ، وا من امرض إى الصحة ، وا من الفقر إى الغنىوا حُول للعبد من الطاعة إى ام
            وا من اخوف إى اأمن  إا بإذن اه القوي امتن : 

 [.٩٩٩/اأنعام]                                          
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له ، وما يتذكر إا من وحده ا ريك  عى القيام بأي أمر إا باه للخائق والعبادوا قوة 
                     : ينيب 

 .[2١ –27] التكوير/   

 وهذا اليقن لب التوحيد ، وهذا كان ثوابه كنزاً من كنوز اجنة.
 « ؟ اجنةِ  كنوزِ  منكنزٍ  عى !أا أدلَك َعبَْداه ْبَن َقيْسٍ  َيا »: قال له ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اه   عن أي موسى 

َة إِا  بِاه »قَاَل :  ، فَُقلُْت : بََى َيا َرُسوَل اه  .(٩)متفق عليه  « قُْل َا َحْوَل َوَا قُو 
والفكر ، والذكاء ، قد أعطاك القوى الباطنة من العلم واحفظ  واعلم أن القوي 

 .والعقلوالبصرة 
ما  لن، والسمع والبر واللسان، وكلهن قوىوأعطاك القوى الظاهرة من اليدين والرج
 . ُجِعلن له ، َيِرن إمامه ، وإنفاذ مقدراته 

والنعم الظاهرة والباطنة، وعافاك من كثر ما ابتى به ، كا وهبك الكريم هذه القوى و
وحسن عبادته، وواظب  ،وشكره، من خلقه، فداوم أنت عى استعاها ي ذكره  كثراً 

          :  ه، وا ترف ما أنعم اه به عليك إا فيا حبه ويرضاهعى طاعت

                   

  [.٩13-٩1٩/اأنعام]                    
فإذا بك بإذن واستقم كا ُأمرت  ، له الدين ، وتوجه إليه خلصاً  ن الظن بربك الكريموأحِس 
                     ا قصدت ظافر: ب، و الباه غ

ڭ          .  [ 3 – 2 / الطاق]             
وامسارعة إى كل عمل حبه ، والعمل الصالح ، وصدق العزيمة ، وبقدر ما تبذله من اجهد 

، وتظفر ية والطمأنينة والسكينة واهدا نزل عليك ربك القوي التوفيق والعونيُ ربك ويرضاه، 
  [ .1١/العنكبوت]                         : بمحبته

 ْؤِمنِ امُ  ِمنَ  اه إَِى  َوأََحُب  َخْرٌ  َقِوُي ال امُْؤِمنُ  »:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اه  عن أي هريرة و
ِعيِف   .(2)أخرجه مسلم  « َتْعَجزْ  َوَا  بِاه َواْستَِعنْ  ، َفُعَك َينْ  َما َعَى  اْحِرْص  ، َخْرٌ  ُكٍل  َوِي  ، الض 

                                                 
 (.27١٤( واللفظ له ، ومسلم برقم )137٤، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( ٩)

 ( .211٤برقم ) أخرجه مسلم( 2)
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مه اه نفعها، رَ واعلم رمك اه أن من وهبه اه هذه القوى فلم يستعملها ي طاعته َح 
وعداوة اه ورسوله وامؤمنن كا قال ، ه الشيطان استعاها ي معصية الرمن وجر  

                :  اه عن قوم عاد

                              

 .[ 21/اأحقاف]       
وإذا كانت القدرة عى الفعل ختزنة ي خزائن الغيب لوقت الفعل، فإن القوة ميرة، 

دون أن أو ا أشاء حتى يشاء اه ، والفعل مكن، فا تقل ا أفعل حتى ينزل العون، 
    فإن اه وإن كان قد قيد الفعل بقوله :،  مبارة الفعل امطلوب رعايكون منك 

 [ .2١ /التكوير]         

               : فقد أطلق القدرة عى الفعل بقوله 
 .  [ ٩١/امزمل]

 كنت مأجوراً فإن كان اه قد شاءه جعل لك امشيئة فيه، وإا ، وما هو إا أن تريد العمل 
أنه ا يقع ي ملكه إا ما  ؛ ده اه ا يكون أبداً رِ عى نيتك، ومام يُ  عى إرادتك، مثاباً 

                     :  يريد، وهو القوي الذي ا يغلبه غالب
 [ .2٩/يوسف]      
ثم ، ده فعل ما أوثقه عنه ، وما كان اه ليكلف عبمطلقة ، ومشيئة اه موثقة ها فاإرادة منك 

                    :  يعاقبه عى تركه، هذا من أعظم امحال
 .[271ة/البقر]    

والسموات واأرض، ، يمسك بقوته العرش والكري، واعلم رمك اه أن اه قوي متن 
 .وخلوقاته العظام، وينر بقوته أولياءه، ويدفع ها أعداءه

ويًا عى نفسك بحملها عى طاعة فاطرها ومواها ، وزجرها عن معصية من أنعم فكن ق
 [.٩7٩] اأعراف/               عليها وهداها : 

، م ها رعه، وانر ها أولياءه استعمل ما أعطاك اه من قوة ي طاعته، وانر ها دينه، وعلي و
         ي سبيله:، وجاهد ها  حوائج الضعفاء واقض ها
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   [.٨٧ /احج ]              
 ، وإذا علمت أن ربك هو القوي الذي يملك خزائن القوة كلها فاخضع له، وانكر بن يديه

           ض أمورك كلها إليه:ووف ، رهواستجب أوام

  [.٩23/هود]                            
 . [ ٤/  اممتحنة]            

                   

 .[7١/اإراء]
َوَأْصلِْح ِي ،  ِي ُدْنيَاَي ال تِي فِيَها َمَعاِي  لِْح َوَأْص ، الل ُهم  َأْصلِْح ِي ِدينِي ال ِذي ُهَو ِعْصَمُة َأْمِري  »

ْوَت َراَحًة ِي ِمْن ُكلي امَ َواْجَعْل ،  ُكلي َخْرٍ ي  يَاَة ِزَياَدًة ِي احَ َواْجَعْل ، فِيَها َمَعادِي  آِخَرِي ال تِي
 .(٩)أخرجه مسلم  « َرٍ 

 ؤمنن.اللهم انر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك ام
اللهم اغفر للمسلمن وامسلات ، وامؤمنن وامؤمنات ، وألف بن قلوهم، وأصلح 

 وانرهم عى عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز .واهدهم سبل السام ، ذات بينهم ، 
اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ،  ويكذبون رسلك ، ويقاتلون أولياءك ، 

 ذي ا يرد عن القوم امجرمن.اللهم أنزل هم بأسك ال
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ( .2722برقم ) أخرجه مسلم( ٩)
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 القادر .. القدير.. امقتدر
                    قال اه تعاى: 

 [.1٥/]اأنعام                   
 .[٩/]املك                              وقال اه تعاى: 
 [.٥٥-٥٤ /]القمر                        وقال اه تعاى: 

،  هو القادر الذي له القدرة امطلقة، ادر عى كل يء وحده ا ريك له هو الق  اه 
 القادر الذي ا أحد أقدر منه.

الذي كل القادر، ، القادر الذي أقدر كل قادر  هو القادر العظيم الذي يملك خزائن القدرةو
                :فمن آثار قدرته  ،أمر وتدبرو ،خلق ورزق

                     

 [.٥٤/]اأعراف             
وا  ،وا يغيب عنه يء ،وهو سبحانه القدير عى كل يء، امقتدر الذي ا يعجزه يء

                                                   يفوته يء 
 [.٤٤/]فاطر

، ولو سلبها عنه  وهو سبحانه القادر احق الذي وهب القدرة لكل قادر فصار قادراً
                                     : عاجزًا  عاد

 [ .٥٤-٥3/النحل]         
، وإهاك اموجود ، وقهر كل قاهر ، وحريك كل  وهو سبحانه القادر عى إجاد امعدوم

 ساكن ، وتسكن كل متحرك .
         هو القادر الذي ا يعجزه يء ، وا يقف له يء ، وا يستعن بيء : 

                                  

 [.73-72/يس] 
كل يء إا بوسيلة تكمل ضعفه من  قادر عى كل يء ، واإنسان عاجز عن  واه 

            طعام يأكله ، ومركب يركبه ، وآلة خدمه : 
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 [.33/اأحقاف]                                   
ضعيف ، وامؤمن قوي ؛ أنه احتمى بقوي، فاستفاد القوة من القوي  م أن اإنسانلواع

                  ه من صغر:وكر  الذي قواه من ضعف ، 

                       

                             

 [.2١] الفتح/              
 ته ، ويقوى عى أعدائه :اواإنسان إذا شعر بالقوة يقوى عى خصمه ، ويقوى عى شهو

                              

 [.٥1-٥٥/هود]         
وإذا شعر اإنسان بالضعف صار منافقًا ، وامنافق أجبن وأضعف اخلق ، ليس له قوة عى 
نفسه بحملها عى اإيان ، وليس له قوة عى مواجهة احق ، فمع كل ضعف نفاق وكذب 

                ذاب : وذل وخوف ، وفرقة  وع

   [.٩٤/احر]                            
فسبحان القادر عى كل يء ، القادر الذي ا أقدر منه ، القادر امحيط بكل قادر ، الذي 

                 خلق كل يء بقدر حقق مراده منه ، قدر ي حجمه ، وقدر ي وظيفته : 

 [.٥١-٤١/القمر]                         
هو سبحانه العليم القدير الذي قدر فهدى ، خلق لإنسان عينن يرى ها اأشياء بقدر ، فلو 

 تضاعفت الرؤية لرأى اجراثيم ي الطعام والراب فعاف اأكل والراب.
سمعه لسمع حركة أمعائه فلم ينم الليل وخلق اه لإنسان السمع ي اأذن بقدر ، فلو زاد 

 [.3-٩/اأعى]                      كله ف : 
واإنسان إذا رأى قدرة اه وعظمته تذلل له وأطاعه ، وإذا جهل قدرة اه ظلم الناس 

               واعتدى عليهم فجاءته عقوبة اه : 

    [.٩2/الطاق]                             
 وامؤمن إذا عرف قدرة اه وقف عند حده ، وإذا عرف نفسه تواضع لربه ، واستغفر 

                                   من ذنبه : 

 [.٩١/حمد]     
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قاهر ، خالق كل يء ، وغالب  وا يقهره ،وهو سبحانه القادر الغالب القاهر الذي ا يغلبه غالب
 [.٤/]الزمر             ، وقاهر كل يء: كل يء

 كل يء.لالقاهر  ،اخالق لكل يء  فسبحان املك القادر عى كل يء
ن اخر م الصغر والكبر.. الظاهر والباطن.. امتحرك والساكن .. القادر عى كل يء 

    .. والعافية وامرض :  وامحبوب وامكروه .. واأمن واخوف ..   والر

 [.٩١2] اأنعام/                           
 وحده ا ريك له. هو القادر احق القدير احق امقتدر احق

 ا ريك له.الذي يملك خزائن كل يء وحده الغني هو املك العظيم 
لعلم بيده.. وخزائن اأرزاق بيده .. وخزائن اأساء بيده .. خزائن القدرة بيده .. وخزائن ا

 . وخزائن السمع بيده .. وخزائن اأبصار بيده.وخزائن الصفات بيده.. وخزائن الكام بيده.
وخزائن اجاد والنبات واحيوان بيده.. وخزائن امخلوقات بيده.. وخزائن امياه والبحار 

 لفضة وامعادن والذرات بيده.والرياح بيده.. وخزائن الذهب وا
بيده..  ةبيده.. وخزائن العزة والذل نروخزائن القوة والوخزائن الطعام والراب بيده .. 

.. وخزائن الساوات واأرض كلها بيده.. وخزائن الدنيا  وخزائن الرمة والعذاب بيده
                                                             واآخرة كلها بيده:

 [.2٩/]احجر
م ـ، ول ركه ي خلق تلك امخلوقات وغرها ريكـم يش الذي هو املك العظيم القادر

                                                           : عليه بظهر ر ــيستظه
                   

  [ .22-2٩/سبأ]      
، بل هو امعن  وا حتاج إى أحد، وا يستعن بأحد ،القادر الذي يفعل ما يشاء بقدرتههو 

                           : لكل أحد
 [.37/]ق     

    فسبحان الذي يفعل ي ملكه وملكوته ما يشاء بقدرته، الغني عن كل أحد:

 [.٥٩/]الكهف                               
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واحدة.. ويعلم امعلومات كلها بعلم  ةكلها بقدر امخلوقاتلذي يقدر عى هو القادر احق ا
                                                 واحد.. ويريد امرادات كلها بإرادة واحدة: 

                                  
  [.٥3-٤١]القمر/           

، القادر عى  ، القادر عى اإبداع كله فسبحان القادر الذي يملك القدرة كلها، القادر عى اخلق كله
 [.٩/]املك                                  .. القادر عى الرزق كله: اإجاد كله

، وأقدر بعضهم عى  وخلق قدرهم، خلقهم    من القادرين القادر وكل ما سوى اه
   : وقاهر ، وسلط بعضهم عى بعض ، وهو سبحانه القادر القاهر لكل قادر بعض
                      

 [.1٥/]اأنعام              
حمل والتحريك، والبناء ، من ام القادر عليهوالقادرون سواه ا يقدرون إا عى ما أقدره

وحويلها من صورة  ،، وقدرهم حصورة ي تغير صورة بعض خلوقات القادروالتصنيع
 [.١1/]الصافات        ى أخرى بعون القادر وإذنه: إ

،  د عدمهابع ةثدَ ، حْ  ، أما قدرة القادرين سواه فهي ناقصة بصفتها كامل القوة والقدرة فاه 
         طارئة عى حلها، خلوقة من القادر سبحانه من قدر ها: 

                                   
 [.21 /]آل عمران     

 ع اأمر كله.جوإليه ير ،فسبحان القادر القدير الذي خلق كل يء بقدرته، وبيده اأمر كله
ر، وقسم اآجال بقدر، وقسم اأرزاق بقدر، وقسم العافية بقدر، وقسم خلق اخلق بقد

 [.٥١-٤١/]القمر                                          الباء بقدر: 
 هو القادر عى كل يء، القدير الذي خلق كل يء ي العام العلوي والسفي. واه 

وخلق الساوات واأرض .. وخلق الشمس والقمر.. ..  خلق سبحانه العرش والكري
    . وخلق الدنيا واآخرة : . .. وخلق امائكة والروح وخلق الكواكب والنجوم

                                    
 [.13-12/الزمر]       
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 اإنسامائكة و.. وخلق  اند والنبات واحيواجاأنواع وهو القادر العظيم الذي خلق 
  والثار: اأشجارخلق و، والبحار هاي.. وخلق امواجان.. وخلق الذرات واجبال

                                                                 
 [.٩١2 /]اأنعام

الذي خلقها ا يمكن أحد أن يعدها أو  وهذه امخلوقات العظيمة وغرها ما ا يعلمه إا اه
،  ، وتسبح بحمده ، وتشهد بوحدانيته قدرة اهكال ، وكلها تدل عى أو يدبرها  حصيها

                       :وخضع أمره 

                            

 .  [٩7/احج]   ڱ     
خالق كل يء،  ، ، القدير كامل القدرة ملك عظيم املك، القوي كامل القوةفسبحان ا

                               : ومدبر كل يء
 [.17/]الزمر                 

العليم بكل يء ، امنعم بكل ، القادر عى كل يء ،اخالق لكل يءفهذا الرب العظيم 
                   ريك له:اي يستحق العبادة وحده هو الذ، يء

                                                         
 [.22-2٩ /]البقرة                           

، فامخلوقات  ليهوحده احمد عبه يستحق  هى عبادإعلم أن كل ما خلقه اه فهو إحسان او
        :  كال علمه وقدرتهغناه وكلها من آائه ونعمه، والنعم كلها من آياته الدالة عى 

                                                                        
 [.٥٤-٥2/النحل]                             

، وتوجب التذكر ما فيها من  ما فيها من النعم جميع خلوقاته سبحانه توجب الشكرف
          عظمة الباري وقدرته: و ،وحدانية الربالدائل عى 

 [.٩١١/آل عمران ]            
 انه؟ وهذا ملكه وسلط قه؟ وهذا إحسانه؟ وهذه قدرته؟لْ هذا َخ  نْ مَ  عىفواعجبًا كيف يُ 
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 [.٩٩-٩١] لقان/               

:  !والعظمة والكرياء ، عبد ويطاع وهو الكبر الذي بيده املك، ذو العزة واجروتوكيف ا يُ 
                                                         

 [ .7٥-7٤/الزخرف]          
         ! :نعامه وإحسانه لعموم عبادهإشكر وهذا فضله ووكيف ا يُ 

                                                     
 [.٤1/]احج    

وامؤمن إذا اعتقد أن اه عى كل يء قدير ي كل أمر ، أعطاه إن سأل ، وشفاه إن مرض ، 
 وأمنه إذا خاف ، ونره إذا استنره ، وغفر له إذا استغفره ، وتاب عليه إذا تاب إليه :

                                                        

 [.٤٤/فاطر]                              
 ،، وا تلتفت أحد سواهوا ترى غره ، وتتعلق باه وحده  ،واعلم أن كال اليقن أن ترى اه

       وتفعل اأسباب امروعة، وتقطع آمالك من اخلق : 

 [.31/الزمر]               
رمة اه باإنسان أن جعل له قدرة حدودة ناقصة، ليكون دائًا مفتقرًا اى ربه القادر  ومن

                 عى كل يء : 

 [.27-27/النساء]                
     واإنسان مع ضعفه وعجزه يطغى ويتكر ويقتل با رمة فكيف لو كان قويًا : 

 [.7-1/العلق]            
، القاهر لكل يء ، الذي وسعت رمته فسبحان القادر عى كل يء، امحيط بكل يء

                           كل يء : 

 [.2١/آل عمران]       
      وسبحان املك القادر الذي له كل يء ، ويسبح بحمده كل يء : 

 [.٩/التغابن]                                   
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  التعبد ه القادر: هباسم 
علم رمك اه أن ربك هو املك الذي بيده املك واملكوت، وهو القادر عى كل ا

                   لعليم بكل يء ، امحيط بكل يء : ، ا يء

 [.٩2١/امائدة]     
 نعامه وإحسانه.إ، وميل  أسائه وصفاتهذاته ولعظمة ، وإذا علمت هذا فعليك أن حبه وتعظمه 

وعى  ،فإنه قدير عى أنواع العذاب والعقوبات بكل وجه ،وخاف عذابه ،وعليك أن خافه
    بأنواع العذاب : كل حال، كا أهلك من عاداه وكذب رسله من اأمم السابقة

                         

 [.٤١/]العنكبوت               
فإنه يراك وأنت ا  ،سخطهوامعاي التي تُ القادرامقتدر، غضب ربك ـالذنوب التي تُ حذراو

         تراه، وهو أقرب إليك من نفسك ، وهو وإن أمهلك لتتوب فإنه ا هملك:
 [.23٥/]البقرة                        

رجه رجاء من يعلم أنه قادر عى توصيل كل مرجو، اوا تيأس من رمة ربك أبدًا، و
       :ةوإعطاء كل حبوب، وقضاء كل حاجة، وكشف كل كرب

 [.٥3/]الزمر                                                
  وعلمه بأن ربه هو القادر الذي ا يعجزه يء ،العبد بأساء اه وصفاته علم أن علماو

    التوكل عليه:  ودوام،  لتجاء إليه، وصدق اا ي قلبه ااستعانة باه ييقوي 

 [.3/]الطاق         ڭ         
سلم قلبه من أمراض  ،حكيمبقدر من القادر العليم ا وإذا علم العبد أن كل حبوب ومكروه 

   ، والصر عى البلية:  للحمد عى النعمة وانرحالقلوب ، وامتأ باإيان، 

                                          

  [.٩7-٩7/اأنعام]     
، وصدق  رى عن اهل للعبد عبودية الصر، وحسن التكمي سبحانه ومعرفة القدير الرحيم 

                           التوكل عليه : 

 [.٩١/حمد]     
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 ،قلبه محبته غوأمنًا وطمأنينة، وفر   مأ اه صدره غنًى  ،ومن مأ قلبه من الرى بالقدر
                                           :  وعبادته ،وشكره ،وذكره 

 [.١/]الزمر  جئ                             
قدرك اه عليه فيا أإليك، واستعمل ما اه ى خلقه كا أحسن إن فكن ه يكن لك، وأحِس 

      رك يوم تلقاه حيث ا تقدر وا ترجع: ـحبه ويرضاه يس

                          

 [.٩3٤-٩33/آل عمران]           
ن ، وأحِس  فأطعه وأرضه بحسن عبادتهوحده، علم أن اأمور كلها بيد القادر امقتدر او

القادر الذي بيده مقاليد   ر من دعاء ربك املك، وأكثِ  ، وداوم عى سؤاله وحده هلرجاءك 
            :يغنيك ويرضيك ويسرضيك ، اأمور

 [.٩71/]البقرة                      
ِي  َيا ُغَامُ   »فقال:  يوماً  ملسو هيلع هللا ىلصري اه عنها قال: كنت خلف رسول اه  وعن ابن عباس ،  إِ

َوإَِذا ، إَِذا َسَأْلَت َفاْسَأِل اه ، َجاَهَك ـاْحَفْظ اه َجِْدُه تُ ، َكلَِاٍت: اْحَفْظ اه َحَْفْظَك ُأَعليُمَك 
  .ْستََعنَْت َفاْستَِعْن بِاها

ٍء َقْد َكتَبَُه اه ٍء َمْ َينَْفُعوَك إِا  بَِيْ َة َلِو اْجتََمَعْت َعَى أَْن َينَْفُعوَك بَِيْ  َلَك، َوَلِو اْجتََمُعوا َواْعلَْم أَن  اْأُم 
ٍء َقْد َكتَ  وَك إِا  بَِيْ ٍء َمْ َيُرُ وَك بَِيْ  « بَُه اه َعَليَْك، ُرفَِعِت اْأَقَْاُم َوَجف ِت الُصُحُف َعَى أَْن َيُرُ

 .( ٩) أخرجه أمد والرمذي
أقدرك عليه، لينظر هو الذي علم أن القادر سبحانه اف ،وإذا قدرت عى من دونك من اخلق

         بأي امحاسن تصل إليه، ليكتب لك ثواب اإحسان إليه: 
                                       

 [.22/]النور    
وإذا أقدرك اه عى العلم، فاعمل به وعليمه ، وإذا أقدرك عى العمل الصالح، فأكثر منه ، 
وإذا أقدرك عى امال، فأنفقه فيا حبه اه ويرضاه ، وإذا أقدرك عى حسن اأخاق، 

        باجنة والرضوان : فخالق الناس بخلق حسن تفوز 

                                                 
 .(2٥٩1(، وأخرجه الرمذي برقم )211١أخرجه أمد برقم )/صحيح (٩)
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 [.2٩/احديد]           
،  عف عمن ظلمكا، و ، وأعط من حرمك من قطعك ْل ِص فَ وإن أردت عظيم اأجر 

 :  تنال منه أجرًا عظياً  ، واستعمل قدرتك فيا يرى به ربك وأحسن إى من أساء إليك
              

 [ .٩٩٤/النساء]           
 [.٥3/]آل عمران                         

 [.7التحريم/]                     
افِيَل، َفاطَِر ا  » ائِيَل، َوِميَكائِيَل، َوإِْرَ َا  لل ُهم  َرب  َجْرَ َهاَدةِ،  َواِت َواأَْرِض، َعامَ الس  اْلَغيِْب َوالش 

ِِ مَِا اْختُلَِف فِيِه ِمَن اْحَقي بِإِْذنَِك، إِن َك َهِْدي  أَْنَت َحُْكُم َبْنَ ِعبَاِدَك فِيَا َكاُنوا فِيِه َخْتَلُِفوَن، اْهِد
اٍط ُمْستَِقيمٍ  َ ِِ  .(٩)أخرجه مسلم « َمْن َتَشاُء إَِى 

 أعز اإسام وامسلمن ، وأذل الرك وامركن ، يا قوي يا عزيز . اللهم
اللهم يا من له العزة واجروت ، وله املك واملكوت ، يا عاما ً بكل يء، يا حيطًا 
بكل يء ، يا قديرًا عى كل يء ، نسألك اجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ، 

 يا أرحم الرامن. ،ن قول أو عملونعوذ بك من النار وما قرب إليها م
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.77١برقم ) أخرجه مسلم( ٩)
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 القهار
 .[  1٥ / ص]                       قال اه تعاى: 

،  الغالب لكل ما سواه ،  هو القاهر فوق عباده، العاي فوق خلوقاته، القاهر القوي اه 
 . [ ٩7 / اأنعام]                القاهر لكل قاهر :

، وذلت لقهره وسلطانه وحكمه ميع الكائنات الواحد القهار الذي قهر ميع  هو سبحانه واه
اخالق له ، امخلوقات، فكل خلوق مقهور مزموم بزمام املك، خارج عن مراده إى مراد 

                      :القاهر له 

                           

 .[٩1/الرعد]                   
ور كل يء عى ما أراد ، صوهو سبحانه الواحد القهار الذي خلق كل يء عى ما أراد ، و

 وقهر كل يء عى ما أراد.

قهر السموات واأرض أن تزوا ، وقهر الساء أن تقع عى اأرض ، وقهر اجاد بأنواعه عى 
راد ، وقهر النبات بأنوعه عى ما أراد ، وقهر احيوان بأنواعه عى ما أراد ، وقهر الكواكب ما أ

                والنجوم عى ما أراد :

                             

 [.٥-٤] الزمر/                  
الراب فجعله إنسانًا يفكر ويعقل ، ويسمع ويبر ، هو سبحانه القهار الذي قهر هذا 

    ويأكل ويرب :, ويضحك ويبكي ، ويتحرك ويسكن ، ويتكلم ويسكت 

                     

                

 [.٩1-٩2/امؤمنون]                  

عل احي ميتًا ، وجعل عدوم موجودًا ، وجعل اموجود باقيًا ، وجهو القهار الذي جعل ام
، وجعل الذليل عزيزًا: غني فقرًا ، وجعل العزيز ذلياً ، وجعل الفقر غنيًا ، وجعل الاميت حياً 
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 [.27-21/آل عمران]                
 وقهر بعضها ببعض.وقهرها عى ما أراد ، هو الواحد القهار الذي خلق ميع امخلوقات ، 

قهر الرياح باجبال التي تصدها ، وقهر اجبال باحديد الذي يكرها ، وقهر احديد 
ماء الذي يطفؤها ، وقهر اماء باهواء الذي يرفه ، وقهر بالنار التي تذيبه ، وقهر النار با
القاهر لكل  القهار أنه وحده التي حيط به ، ثم قهر الكلاهواء بأقطار الساء واأرض 

 [.٤] الزمر/           : قاهر 
والراب ، وسلط ف بن امواد اأساسية امتنافرة وهي اماء والنار واهواء ـل   هو القهار الذي أ

 بعضها عى بعض ، وقهر بعضها ببعض .
هو القهار الذي أسكن الروح اللطيف ي اجسم الكثيف ، القاهر الذي قهر ميع اأحياء 

                  باموت : 

   [ .7] اجمعة/                  
       والرعب واأمراض وامصائب : هو القهار الذي أذل اجبابرة واأكارة باخوف

 [.3٩]الرعد/                          
       هو القهار الذي يدمر من أِ عى كفره بعد إنذاره : 

                   

 [.٤١/العنكبوت]           
 اأحياء باموت الذي يكون بعده البعث واحساب ، والثواب والعقاب :قهر ميع هو القهار الذي 

  [ .3٩-3١] الزمر/                 
فسبحان القاهر القهار الذي قهر العقول عن الوصول إى كنه ذاته ، وقهر اأبصار أن تدركه ، 

   قائق خلوقاته : وقهر النفوس أن حيط بكال ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله وح

                                

  [.٩١3-٩١2/اأنعام]          
واعلم أن التوحيد والقهر متازمان ، وما متعينان ه وحده ا ريك له ، فالواحد ا 

ار ا يكون إا واحدًا. ارًا ، والقه   يكون إا قه 
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 الكامللقهرا فوق كل خلوق خلوقًا آخر أعى منه ليقهره ويتحكم به، حتى ينتهي وقد خلق اه
 .[٤/الزمر]             :الذي ه  الواحد القهار

الواحد القهار ا ريك له، وهو الذي اه فالذي يقهر ميع امخلوقات عى ما أراد هو 
         وحده ا ريك له:  قاهراً  وحده ا ريك له كا كانأن ُيعبد يستحق 

  [.11-1٥/ص]                               
، وكل قدرة عن قوة، وكل قوة عن  ةدرقُ واعلم وفقك اه حسن معرفته أن كل فعل عن 

              : قهر، وبقدر قوة القهر تكون رعة استجابة امقهور 

                  

 [.٩7/احج]   ڱ                     
،  وذو العلو والعظمة، املكوت واجروت  ووحده هو القوي القادر القاهر القهار ذ واه 

ا راد ي ملكه العظيم ،  وقهر كل يء، الذي قهر ميع امخلوقات ، والكرياء وذوالعزة 
                   :، وا إله غره  وا معقب حكمه ، لقضائه

                              

                  

  [.2٤-22/احر]                          
ها ، وقهر احديد بالنار التي تذيبه ، وقهر النار  خلق اجبال العظام وقهرها  باحديد الذي ُيكري

يطفؤها ، وقهر اماء بالرياح التي حمله وترفه، وقهر الرياح بالساء التي حبسها ،  باماء الذي
بالعرش العظيم الذي أحاط ها ، فسبحان القاهر لكل قاهر ومقهور،الذي: وقهر الساء واأرض 

  [ .٤ /الزمر]              
، والكل  والكل عبيده، والكل يسبح بحمده، حت قهره  القاهر الذي كل خلقهفسبحان 

                     :يشهد بتوحيده

 .[٤٤/اإراء]              
وتدبر اأنفس ، الذي بيده مقاليد اأمور، كل قاهر، وقاصم كل جبار قاهر هسبحانهو 

 .[٥1/هود]                        والدهور: 
الذي قهر ميع امخلوقات ي العام العلوي والسفي عى  هو املك الواحد القهار واه 
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وقهر كل خلوق، وعنت له ، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت له اجبابرة ، القهار ما أراد 
 وكريائه، وخضعت لقهره وحكمه وسلطانه:ميع اخائق لعظمة جاله  تالوجوه، وتواضع

                       

  [.٥١-٤١/النحل]   ۈ     
 مقهور بحكمه، وكل ما سواه عبد خلوق ملوك له، سواه افسبحان اإله احق القاهر لكل م

               وإرادته:

                    

  [.٩3-٩2/الرعد]      
            هو الواحد القهار الذي له املك كله ، وله الدين كله ، ومنه اإحسان كله :

                                                                      
 [ .٥3-٥٩/النحل]                                   

 .هو القهار الذي قهر بقوته كل ما سواه عى ما أراد
ر و، واألوان  ، واأشكال، ر اأحجام ، وقد   ، وقسم اأرزاق ر اآجال، وقد   خلق امخلوقات قد 

ر و،  واأعال ، واأقوال ، واأنفاس ، اأوقات ر الزمان ، وامكان ، وقد  اب ، الثواب ، والعققد 
ر                                               : كل يء وقد 

                                 
 .[٥3 –٤١/القمر]      

، وقهر اأسفل باأعى ،  وقهر اأعى باأسفل،  ، وقهر النهار بالليل فسبحان من قهر الليل بالنهار
وقهر احي رض بالعافية ، وقهر الصحة بامرض ، وقهر احر بالرد ، وقهر الرد باحر ، وقهر ام
  :  هو  مام مرادهإى إ، وقهر كل خلوق عن إرادته  أعداءه بأوليائه، وقهر  باموت

                                          

  [.٩7-٩7/اأنعام]        
الظاهر ، ملكوته من ي ملكه والقاهر فوق عباده، الذي قهر ميع ، وا إله إا اه الواحد القهار 

                والباطن، والشاهد والغائب، والكبر والصغر، واأول واآخر: 

                

 .  [ 23 / احر]     
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وخاضعة  ، ومرعة إى إرادته ،ي ميع خلوقاته مستجيبة مشيئتهلذوسبحان الواحد القهار ا
                     أمره : 

  [.٥١-٤١] النحل/  ۈ       
بجاله ،  ءهطاعته ، القهار الذي قهر أوليا عىوسبحان القاهر الذي قهر نفوس أوليائه فحبسها 

         ظموه وكروه وأحبوه وعبدوه :وقهرهم بجاله وإحسانه ، فع

 [.٩7-٩7] الزمر/               
هو سبحانه املك القادر القاهر الذي يرفع كل مؤمن ويعزه ويكرمه ، وخفض كل جبار 

                : وهينه ويضعه 

 [.٩٩-1/القارعة]                 
هو العليم بمن يستحق الرفع فرفعه ، العليم بمن يستحق اخفض فيخفضه ، يرفع امؤمن 

             بطاعة اه ، وخفض الكافر بمعصية اه : 
 [.٩٩] امجادلة/          

هو القاهر الذي خفض باإذال والصغار كل من تعاظم وتكر وطغى وجر وشمخ بأنفه 
 [.٩7] اأنعام/              تكر : واس

وخفض من  ،وا يقف له يء ، رفع من أطاعه ،فسبحان القادر القاهر الذي ا يعجزه يء
           : عصاه ، ورفع أهل احق وخفض أهل الباطل

                                   

 [.٩١7-٩١1/انآل عمر]       
هو القاهر الذي أذل من عصاه ، القهار الذي خفض الكفار باإشقاء ، وخفض أعداءه 
باإبعاد واهم والغم ، وخفض الطغاة بالسقوط ، وخفض كل خارج عن ريعته مها كان 

                      غنيًا بامال أو عزيزًا بن الرجال : 

 [.3٩/الرعد]                  
هو القوي القادر الذي رفع الساء با عمد ، ورفع الغام فوق متن اهواء ، ورفع الطيور ي 

     الفضاء ، ورفع اجبال فوق اأرض ، ورفع مقام أوليائه ي الدنيا واآخرة : 
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 [.32-3١] فصلت/             
  التعبد ه باسمه القهار : 

وقوة ، وعظمة قهره ،  هو الواحد القهار، وعرفت عظمة سلطانه  أن ربك رمك اه إذا علمت 
،  ، وحسن عبادته فعليك بلزوم طاعته، وسعة رمته ،  ، وحسن إكرامه ، وعلمت عظمة غناه جروته

          : ، وابتغاء حابه ، وطلب مرضاته ، والذل له ودوام ذكره وشكره

 . [٩2٥/النساء]                          
ر الشيطان الذي يقتل به جَ وإياك والتسويف فإنه َح ، واحرص عى ما ينفعك من الطاعات 

                          اإنسان  : 
                                    

 [ .٩2٩-٩٩١/النساء]        
   وما هو دون طاقتهم: ، رحيم بعباده، م يكلفهم إا وسعهم عز وجل واعلم أن اه 

 .[7/الطاق]                            
 .وفيا حبه ويرضاه، طاعة اه  فاستعمل قوتك يوإن أردت العزة والقوة 

،  اهداية إى احقسله و، واطلب منه امعونة ي كل عمل ، مالكها  وترأ من احول والقوة إى
              : ض أمورك إليه قائاً ووف

                 
 . [ 7  -2/الفاحة ]            

 : ربك عى ثاثة عقودوكن ي كل عمل ل
 ، ا قوة  : ماشاء اهبأساء ربك قائاً  ، متركاً  العزم اجزم عند إرادة تنفيذ امأمور به اأول:
 [ .٩٥١/آل عمران]                          : إا باه
    بقلبك: طلب امعونة والتوفيق من ربك عند النهوض للعمل قائاً  الثاي:

 .  [ ٥ / الفاحة]     
         :  ونسبة الفضل للرب سبحانه قائاً ،  الترؤ من احول والقوة، وترك الدعوى الثالث:

 [ .٤-2/الفاحة]                                
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كل تعمل وامال، فاس، واجاه ، والقدرة ، والقوة ، واحكمة ، وإذا أنعم اه عليك بالعلم 
        بادته والدعوة إليه : وع ذلك ي طاعته

 [.77/احج]            
 فقد كنت قبل ذل غرك با وهبك اه من نعمه وفضله وقوته،وإياك أن تعص اه بنعمه، أو تُ 

           وا علم: ، وا مال ، باقوة  ضااً 

                                     

 . [٩٩ – 1 /الضحى]
واقهر نفسك عن وجاهد نفسك عى القيام بعبادة اه والدعوة إليه ، واإحسان إى خلقه ، 

،  بلزوم ذكر اه وعبادتهمن شياطن اإنس واجن ، واقهر عدوك  ااهاك ي الشهوات
                             :  وااستعاذة باه من رهومدافعته 

                                              
                                                            

 [ .31-33/فصلت]                                  
هذا ااسم الكريم أن يقهر نفسه عن الشهوات امحرمة ، ويقهر  واعلم أن حظ امؤمن من

هواه عن كل ما يره ، ويقهر لسانه عن الغيبة والنميمة والقيل والقال ، ويقهر نفسه عن أكل 
       احرام ، ويقهر جوارحه عن كل ما يغضب اه من امعاي والكبائر : 

                                

                    

                                           

 [.٩2-٩٩] احجرات/            

فاستقم رمك اه كا أمرك اه يرفعك اه ، وا تفعل شيئًا تستحي منه وا شيئًا تضطر أن 
                             : منه تعتذر

                            

 [.71-7٤/طه]     
       : وتواضع لربك العي العظيم يرفع اه مقامك ي الدنيا واآخرة 
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  [.٩٩/امجادلة]                 
         عة ه تعلو ، وبكل معصية ُتـخفض : واعلم أنك بكل طا 

 [.٤-٩] الرح/               
 .بقدر إيانه وإخاصه وطاعته ولكل مؤمن نصيب من هذه الرفعة التي خص اه ها نبيه 

واعلم أن اه إذا أحب عبدًا أحبه أهل الساء ، وأودع ي قلوب أهل اأرض حبته ، ورفع 
             :  كره ي الدنيا واآخرةذ

 [.١1/مريم] 
ع ذكره بن خلقه : رففا من أحد من امؤمنن يطيع اه كا أراد ، وخلص له كا حب إا 

   [.7] امنافقون/                      
 ،ها ي طاعته بعبادة احقويستعمل ،ومن رفعه اه فيجب عليه أن يشكر ربه عى هذه الرفعة

            حسان إى اخلق : واإ

 [.٩1٥] اأنعام/                     
 .[  ٩2١ / التوبة]                                  
                                            

                                          
 [ .271/البقرة]            

ِي  الل ُهم  »   « َسَخطَِك  َوَمِيعِ  ،نِْقَمتَِك  َوُفَجاَءةِ  ، َعافِيَتَِك  َوَحَُولِ  ، نِْعَمتَِك  َزَوالِ  ِمنْ  بَِك  َأُعوذُ  إِ
 .(٩)أخرجه مسلم 

لواحد القهار ، ولك احمد أنت العزيز اجبار ، ولك احمد أنت اللهم لك احمد أنت ا
 ا إله إا أنت .ولك احمد أنت احليم الكريم ، الغني احميد ، 

اللهم إِ أسألك عافية أقوى ها عى طاعتك ، وعبادة أستحق ها جزيل مثوبتك ، ورزقًا 
 حااً تغنيني به عمن سواك ، يا أكرم اأكرمن .

غنني بحالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصيتك ، وبفضلك عمن سواك ، يا اللهم أ
 قوي يا عزيز.

                                                 
 ( .273١برقم ) أخرجه مسلم( ٩)
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 امجيد
 .[73/هود]                تعاى: اه قال 
ـــد بأســـائه احســـن اه  ـــ  ،ىهـــو امجي ـــد الـــذي مج  ـــاء ،  د بالعظمـــةوصـــفاته العـــى، امجي  والكري

 [.7/طه]                    :واجال واجال 
العظــيم ، ولــه اأمــر كلــه ، لــق كلــه وهــو ســبحانه امجيــد الــذي لــه املــك واملكــوت، ولــه اخ

                              الــذي ا أعظــم منــه ، الكبــر الــذي ا أكــر منــه:

 .[2-٩/املك]                              
، جزيـــل العطــــاء  ، واســـع الرمـــة وامغفــــرة وهـــو ســـبحانه امجيــــد القـــادر عـــى كــــل يء

                                             الفعال ما يريد :  ، واإحسان
 [.٩1-٩2] الروج/                      

وهــو ســبحانه امجيــد الــذي لــه امجــد كلــه، امجيــد ي ميــع أقوالــه وأفعالــه، اجميــل ي ذاتــه 
                       :ه ونوالـهئـعطاي وأسائه وصـفاته وأفعالـه، اجزيـل 

 .[1٥/غافر]           
،  رفع الــدرجاتأالــذي ا يــرى لعبــاده إا بــ ، رفيــع الــدرجات وهــو ســبحانه امجيــد العــي العظــيم

                                               وأحســـــن امنـــــازل: 
 .[٩٥غافر/]       

ـــامجيـــد انه احميـــد امجيـــد الـــذي لـــه التعظـــيم واإجـــال ي قلـــوب أوليائـــه، وهـــو ســـبح د الـــذي مج 
 ذِي ُســبَْحانَ  »: ، فـــ وجزيــل إنعامــه ،ده خلقــه لكــال عظمتــه وجالــهبجالــه ومالــه وإحســانه، وجـ ـ

َياءِ  لَُكوِت امَ وَ  اجََرُوِت    .(٩)أخرجه أبو داود والنسائي « َواْلَعظََمةِ  َواْلكِْرِ

، رف والسـؤدد ـسبحان الرب امجيد الذي يمجده وحمـده أهـل السـاء واأرض، ذو امجـد والشـو
                  :والكريـــاءوالعظمـــة والعـــز 

 .[37-31اجاثية/]            
ا تقدر اأوهام قدره، وا  هو امجيد بأسائه وصفاته وأفعاله ، امجيد العظيم الذي

حصاء نعمه ، وا إاخائق ثناء عليه، وا تستطيع  تبلغ األسن وصفه، وا حص
                                                 

 ( .٩١٤١(، والنسائي برقم )773أخرجه أبو داود برقم )/ صحيح( ٩)
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         :وخلوقاته  تقدر عى اإحاطة بجميع أسائه وصفاته

               

 .[17الزمر/]
 هو امجيد الذي له اأساء احسنى ، والصفات العى ، وامثل اأعى .

 هو امجيد الواسع الكرم ، ذو الرف والعز والكرم ، سابغ النعم ، دافع النقم ، عظيم امنن.
 ه احكيمة .وأفعاله الكريمة ، وأقدار ،هو امجيد ي ذاته وأسائه وصفاته

هو امجيد احق الذي خلق كل يء ، امالك لكل يء ، القادر عى كل يء ، العليم 
 حسان .غفرة والرمة ، جزيل العطاء واإبكل يء ، واسع ام

وكرمه ا حدود له ، ونعمه ا هاية ، هو امجيد الذي جده ا هاية له ، وعطاؤه ا هاية له 
         ، وعلمه ا هاية له ، وملكه ا هاية له :  هاها ، ورمته ا هاية 

                            

                                    

 [.2٥٥/البقرة]         
ي عطائه ، امحمود عى فسبحان امجيد بذاته ، اجميل بأسائه وصفاته ، اجزيل 

 إحسانه ، القريب من عباده.
، ويرفع الباء ، ويزيل اهم ،  ويكفيويشفي ، هو امجيد وحده الذي يعطي ويرزق 

                             ويدفع النقم :

 [.٩١7/يونس]             
ى  سبل ى ربك امجيد هديك إإفتوجه  ة أو حنةداهية أو مصيبة أو قارع فإذا نزلت بك

                                 السام : 

  [.٩7-٩7/اأنعام]              
 ، امجيد الذي ا هاية مجده وجاله  د بكل يء عظيمهو سبحانه امجيد الذي مج  

      جده عى قدر شأنه :  طانه ، الذي، وا حد ملكه وسل وكريائه

 [.2٤/احر]                               
أبد اآبدين، ًا ، بات  ق كُ ئفلو كانت ميع اأشجار أقامًا، وميع البحار مدادًا، وميع اخا
من ما هو عليه م يبغلوا م يبلغ اخلق إحصاء كلاته، وا إحصاء خلقه، وا إحصاء نعمه، و
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       :  واحمد والشكر والتمجيد، حقه من امدح، وم يؤدوا اجال واجال 

                         

                         

 [.27-21/لقان]        
يفعل ما يشاء الذي  ، الذي ا يعجزه يء ،يء هو القوي العزيز امجيد القادر عى كل

 : وحكم ما يريد، كل يء لعزته ذليل، وكل أحد لكريائه خاضع، بيده اخلق واأمر كله
                         

                   

 [.٥٤اأعراف/]  
وكلهــم لســلطانه خاشــع.. وكلهــم إليــه وكلهــم لــه عابــد .. ..  كــل اخلــق أمــره طــائعهــو امجيــد الــذي 

              :،  وكلهــم إليــه راجــع راغــب.. وكلهــم منــه راهــب

 .[73آل عمران/]       
رع إى ـفـورًا ، ومسـ وكـل يء مسـتجيب إرادتـه، وهو امجيد القـوي الـذي ا يعجـزه يء 

                                                                          : مشــــيئته طوعـــــاً 
 [.73-72]يس/                      

 يسـر: عليـههو امجيد القادر عى كل يء، خلـق الكبـر والصـغر، والكثـر والقليـل، وكلـه 
 [.27/قان]ل                                               

فســبحان الــرب امجيــد الكــريم العلــيم الـــذي ا ينســى مــن ذكــره، وا خيــب مــن دعـــاه، وا 
               :البصـر بكـل يء، يقطع رجاء من رجاه، العليم بكـل يء، السـميع لكـل يء

  [.٩3/التغابن]              
ف أوليــاءه بتوحيــد ه َلــه، وأهــم خلقــه تســبيحه وحميــده، وأوْ وســبحان احميــد امجيــد الــذي عــر 

     ضــطر العقــول لتعظيمــه ومجيــده:ا، وأنطــق األســن بــذكره، و القلــوب بعبادتــه

                              

 [.7-1]ق/                    
 هو سبحانه امجيد العليم امحيط بكل يء.

بال.. ومكاييل البحار.. وعدد قطـر اأمطـار.. وعـدد ورق اأشـجار.. وعـدد يعلم مثاقيل اج
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 . وعدد احروف والكلات .. ذرات الرمال.. وعدد اأرواح واأنفاس
ا تواري منه  .. وما أرق عليه النهار .. يللويعلم ما ي الر والبحر.. وما أظلم عليه ال

      : وا بحر ما ي قعره .. وعرهرضًا، وا جبل ما ي أ.. وا أرض  ساء ساء
                               

 [.٥١/اأنعام]                   
، وا حيط به  ، وا تقابله العيون ، وا تدركه اأبصار عظيم جيد ا تقاربه الظنونلك مَ 

                  :، وا تكيفه اأوهام  العقول
                     

 [.٩١3-٩١2/اأنعام]
 .[3٥/]النور            ه مأ الكون كله: هنور وج، جيد عظيم رب 

       ظهـــر للبصـــائر والعقـــول ظهـــورًا أبـــن مـــن الشـــمس ي رابعـــةالنهار : 

 [ .3/احديد]        
          : عـــن اأبصـــار فـــا تـــراه ي الـــدنيا أبـــدًا بعظمتـــه ونـــوره ب حتجـــوا

 [ .٩١3/اأنعام]        
 .( ٩)أخرجه مسلم«ن ى َأَراُه  ُنوٌر أَ »قال::هل رأيت ربك؟ملسو هيلع هللا ىلصقال:سألت رسول اه  وعن أي ذر

 فسبحان امجيد الذي يفعل ما يشاء وحده ا ريك له.
ويـــذل.. ويكـــرم وهـــن.. ويعطـــي ويمنـــع.. ويرفـــع وخفـــض.. ويعفـــو حيـــي ويميـــت.. ويعـــز 

 .. وهدي ويضل .. وينر وخذل .. ويبسط ويقبض. وينتقم
، عظــيم املــك والســلطان، عظــيم  ، عظــيم اأســاء والصــفات امجيــد احــقالــرب هــو  واه 

 ، عظيم اخلق واأمر ، عظيم الثواب والعقاب. النعم واإحسان
 والقرآن كله حميد ومجيد ، وأفعاله كلها جد  ، .. وصفاته كلها جد جدأساؤه كلها 

               :  وتسبيح للرب امجيدوتكبر وتعظيم 

                        

                       

 [.2٤-22/]احر                                    
                                                 

 (. ٩77برقم )  أخرجه مسلم (٩)
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،  وتسـبيح للحميـد امجيـد، أهـل الثنـاء وامجـد كلـه وحميـد ومجيـد والصاة كلهـا تعظـيم وتكبـر
 رعها لعباده ليتصلوا به بأحسن الصفات ، واأقوال ، واأفعال.

ــــد  الصــــاة فــــأول ــــدللــــرب مجي ــــد .... وأوســــطها مجي .. وقيامهــــا مجيــــد .. وآخرهــــا مجي
     .. وأقواهــا مجيــد : وســجودها مجيــد.. وجلوســها مجيــد .. وركوعهــا مجيــد

                      

 [.٤٥/العنكبوت]        
وي الركـــوع ومـــا بعـــده تســـبيح وحميـــد ،  ففـــي أول الصـــاة التكبـــر وااســـتفتاح كلـــه مجيـــد

 جلوس دعاء وثناء وحميد ومجيد.وي ا، وي السجود تسبيح وحميد ومجيد ،  ومجيد
عهـا ، وَرَ  ب ي اإكثار من نوافلهـا، ورغ   وهذا فرضها اه عى عباده كل يوم مس مرات

      ، وأمــر بامحافظــة عليهــا فقــال:  ي أحــوال ختلفــة

 [.237 /]البقرة        
 [.٩٥-٩٤/الروج]                           : العظيمهو امجيد ذو العرش  واه 

 . وأرفعها وأكرمها، وأوسعها وأعاها ، والعرش أكر امخلوقات وأعظمها 
       : برمتــه كــا قــال ســبحانهاحميــد امجيــد ، واســتوى عليــه  بقدرتــه القــوي العزيــزخلقــه 

 [.٥ /طه]      
من أعظم أعال ء اه وصفاته وأفعاله ي أساواعلم هداك اه معرفته أن الفكر وااعتبار 

   ، وخشع قلبه ، وحسن  عبادته :  إيانهيزيد و، ها توحيد العبد  ىب التي يقووالقل

                         

                   

 [.٥١-٤7]النحل/  ۈ 
كلــــه  ،وي ميــــع مــــا خلــــق اه ي هــــذه الــــدنيا ،عظــــيمفــــالنظر والتفكــــر ي هــــذا املكــــوت ال

ك ي الـدنيا درَ منصوب لاعتبـار، وبـه يرتفـع العبـد درجـات إى علـم الغيـب امكنـون الـذي ُيـ
ـــان:  ـــرى ي اآخـــرة بالعي             بـــالقلوب، وُي

 [.٩7٥ /]اأعراف                
لنرى ونعلم كال جده ؛ املكوت املك وبالنظر ي ميع وقد أمرنا امجيد سبحانه 

           فقال: ونحبه ثم نعبده  ،وجاله وماله ،وعظمته
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 [.٩١٩ /]يونس            
،  رماً واعلم رمك اه أنك إذا نظرت بنور إيانك مستعينًا بربك ي أقل امخلوقات جِ 

وحقق ، الرك  زيل، وييدفع الشك رأيت ما  ،الذرة والبعوضةوأصغرها حجًا كاخردلة و
           : القاطعاتالساطعات من اآيات الباهرات، والراهن  ،التوحيد للواحد اأحد

                                          

                              

 [.1 -3/]اجاثية                   
أقام اه هذه امخلوقات واآيات ي الساء واأرض لاعتبار ي ملكوته مقام فحوى 

     : ي تنبيهًا للمبتدئ من أوليائه، وتذكرة للمنته ؛ اخطاب ي كتابه

                                                

 [.7-1/ق]           
فالكبر واأعى من خلوقاته أعظم  الذي خلقه، وإذا كان خلق الصغر يدل عى عظمة ربه

                 دالة، وأكر شهادة: 

 [.٥7 /]غافر     
الكل وجعل وخلق العاي والسافل ، فسبحان املك العظيم الذي خلق الكبر والصغر، 

                      ويسبح بحمده:  يأمر بأمره ، ،من عبيده اً من دائل توحيده، وعبد

                                                             

 [.٤2-٤٩/النور]         
ره ـمن عام الشهادة إى عام الغيب، فرأى الصور ببص ر اه قلبه بنور اإيان ارتقى بعقلهو  ـنَ  نْ ومَ 

 ورأى امصور بقلبه، ورأى العظيم سبحانه يفعل ي ملكه ما يشاء.
، وكلا قرب  م قدره، وكلا عا حله قويت شهادتهظُ ورأى بعقله أنه كلا عظم امخلوق عَ 

                    : ، وخصه بمزيد كرمه ، ونال بركته من خالقه عظمت عليه نعمته
                       

                         

 . [٩١٩-٩١١/آل عمران]
، وطعم اإيان، ويرى  وهذه امعارف يذوق القلب والعقل والسمع والبر حاوة امعرفة
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                           ا ريك له :  وحده خلق ويدبرالعظيم ربه 

 [.٩١/حمد]        
،  ام امخلوقات كلها لعزة الكرياءسويشاهد استصمود امخلوقات كلها إى رها،القلب فرى 

 ل بالتسبيح والتقديس، والتحميدْج ويسمع أصوات امخلوقات خطب بالتوحيد، ها زَ 
                            :  والتمجيد

 [.٤٤/]اإراء             
  التعبد ه :باسمه امجيد 

،  واخلق كله ، واملك كله ، والكرياء كله ، هو امجيد الذي له امجد كله اه 
 [.٩/املك]                                         ، واحمد كله :  واأمر كله

ي يستحق التحميد والتمجيد، أهل الثناء وامجد، احق امعبود ي الساء وهو امجيد الذ
 [.7٤ /]الزخرف                                          ڭ واأرض: 

،  وقت الباء ث، امغي ج الكرب، وفر   د ربك العظيم الذي خلق اخلق، وبسط الرزقفمجي 
                     : ، واحمد والثناء  ة والرجاءامعن ي البأساء،أهل الثق

 [.12/]النمل                        
          وسبح بحمد ربك العظيم، ذو العرش امجيد، الفعال ما يريد: 

 [.3 /]غافر                                        
ر له من رفع قدرك باإسام، ووفقك لعبادته، وأنار قلبك بمعرفته، فأكثِ  واعلم أن اه

                              : التحميد والتمجيد لعلك ترى
                            

 [.٤3-٤٩ /]اأحزاب            
            ورعه ودينه وأفعاله ،فك امجيد بأسائه وصفاته عر   وإذا

 [.1٥ /]مريم              
 خاقك وإحسانك.نك وتقواك ، وأقوالك وأعالك ، وأإيابوكن جيدًا 

ه ليحمدوه، عمفهم بنمهم رعه، وعري ه وصفاته، وعلي ء هم أساواذكر امجيد خلقه، وبني 
فهم و            انين:، تكن من العلاء الرب بكريائه ليكروهعري
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 [.3٥-33 /فصلت]
لق ، أو ُخ ، أو علم تعليم به اجاهل  تواي به الفقر الٍ من مَ امجيد وأنفق ما آتاك ربك 

ل به لسفيه، أو جاه تنفع به امحتاج، أو قول تقيم به احق، وتعدي م به عى احسن حلُ 
                   :  امعوج

 [.7٩-7١/اأحزاب]             
    :  وهذا حمدك امجيد، وحمدك أهل الساء، وحمدك أهل اأرض

 [.١1/مريم]         
حقًا من أعمل نفسه ظاهرًا وباطنًا با  امؤمن وأسعدك ي الدارين أن واعلم رمك اه

                :  سخطهرى اه، وهاها عا يُ يُ 

                       

 .[ 7-7/البينة]         
من  ،قات الصغرة والكبرةمن امخلو ،ركـأو شاهدته ببص ،واعلم أن كل ما أدركته ببصرتك

    كلهم عبيد أمثالك ليس بأيدهم يء :  ،إى أصغر يء خلقه اه  لدن العرش  العظيم

                        

                            

  [ .3-٩/الفرقان]                    
رب كل يء ومليكه ،  ،ذو العرش امجيد، ا إله إا هو امَلك حقًا هو الرب امجيد وإنا

                      القائم عى كل نفس ، وكل ما سواه عبيد له : 
                                             

 [ .33/الرعد]             
 سواه:  ه، وا يشغلك عن ، وإياه فاسأل ، وعليه فتوكل فإى ربك احميد امجيد فاجأ

                   

                           

  [.٩٤-٩3/فاطر]     
كأنك  ، واعبده ن العمل من يراك وا تراهوتأدب رمك اه بآداب النظر والتفكر، وأحِس 
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                : ، فإن م تكن تراه فإنه يراك تراه

 [.22١-2٩7/الشعراء]                  
 ،القمر إى ثم ،   حن نظر بعن اإنصاف إى الكوكبملسو هيلع هللا ىلص واعتر بأدب سيد امعترين إبراهيم 

     لصنع، وقهر التسخر: الشمس، فلا رأى عليها آثار احدث، وسات اإى ثم 

 [.71 /]اأنعام    
خطاها  ،د اه ي حراب العبوديةبلوكة ومقهورة بحكم الربوبية تعفلا رآها خلوقات م

       رف عنها إى الذي فطرها قائًا: ـوانص

 [.  7١ /]اأنعام   ڭ       
 ظهر لكتكن من الفائزين، فقد  ،سبيل امتقن واسلك،  فافهم رمك اه طريق التوحيد

                اأمر، وبان لك الرشد :
                            

  [.٩1-٩٥/امائدة]        
         ر والبصرة تكن عى بصرة : ـوانظر رمك اه بالبص

 [.٩١٤ /]اأنعام             
ب جُ فأميطت عنها ُح  لك واملكوتــلقلوب عرت ساحات امُ  ك ما طوبىاوما أدر  فطوبى

فرأت اخلق واخالق، والصور وامصور، وشاهدت  ،الغفلة، وانكشفت ها جاري القدرة
 :  مدهح بحاخالق البارئ امصور يفعل ي خلوقاته ما يشاء، وهي مجده وتسبي 

                                                            

 [.٩١3-٩١2/اأنعام]              
فأفادها ذلك امعرفة التامة بالرب احميد امجيد، والتعبد الصادق، والنور امبن الذي ميزت 

      : فنالت ثوابه ورضاه ،تراهقته حق تقاته، وعبدته كأها فات   ،لك من العبيدبه امَ 

                  

                                    

 [.٩7-٩٥]السجدة/   
      :  فرفعها إى امقام اأسنى ،فعبدته  وم ترض لنفسها شغًا إا بطاعة املك اأعى
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 . [٩٩]امجادلة/                    

       : حتى نلقاه ير اه لنا ولكم حسن معرفته، وحسن عبادته وتقواه

                   

                               

    [.٩١3-٩١2/رانآل عم]             
  [.7/آل عمران]                     
ييَباُت  الت ِحي اُت ه» َلَواُت َوالط  َاُم َعَلْيَك َأُهَا الن بُِي َوَرْمَُة اه َوَبَرَكاُتُه ، َوالص  َاُم ، الس  الس 

َن  اِحِ ًداـَوَأْشَهُد َأن  مُ  ،ْشَهُد َأْن َا إَِلَه إِا  اهأَ ، َعَلْينَا َوَعَى ِعَباِد اه الص  « َعبُْدُه َوَرُسوُلهُ  َحم 
 .( ٩)متفق عليه

دٍ ـمُ  َعَى  َصلي  الل ُهم   » دٍ ـمُ  آلِ  َوَعَى  َحم   ، إِْبَراِهيمَ  آلِ  َوَعَى  إِْبَراِهيمَ  َعَى  َصل يَْت  َكَا  ، َحم 
يدٌ  َمِيدٌ  إِن َك  دٍ ـمُ  َعَى  َباِركْ  ُهم  الل   ، َجِ دٍ ـمُ  آلِ  َوَعَى  َحم   إِْبَراِهيمَ  َعَى  َباَرْكَت  َكَا  ، َحم 

يدٌ  َمِيدٌ  إِن َك  ، إِْبَراِهيمَ  آلِ  َوَعَى   .( 2) عليه متفق « َجِ
، يا فعااً ما تريد يا جيد ، يا  اللهم يا مالك املك ، يا خالق اخلق ، يا ذا الطول واإنعام 

 ب العرش الكريم.ر
 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.
 
 
 
 
 

                                                 
 (.٤١2قم )(، ومسلم بر73٩رقم )بأخرجه البخاري  متفق عليه،( ٩)

 (.٤١1( واللفظ له، ومسلم برقم )337١أخرجه البخاري برقم )متفق عليه،  (2)
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 الصمد
                قال اه تعاى: 

 .  [ ٤ – ٩ / اإخاص]        
هو الصمد الذي صمدت إليه ميع امخلوقات ، وقصدته كل الكائنات، امقصود   اه

 ،السيد امطاع الذي ا يقى دونه أمر . عند احوائج ، امقصود إليه عند الرغائب
ؤدد والرف والغنى هو الواحد اأحد الصمد الذي صمد جميع حوائج اخلق، الكامل ي الس

              ، وجيب الدعوات :  والكرم، مالك احاجات، ومفرج الكربات

 .[12/النمل]               
الذي تقصده ميع اخائق عند النوائب والكرهات، وتستغيث به إذا مسها هو الصمد 

           : الر وامشقات، وترع إليه عند الشدائد والكربات
 .[٥3/النحل]      

، واآخر فليس  ، اأول فليس قبله يء احي  الذي ا يموت هو سبحانه اأحد الصمد
 ، الغني عن كل أحد ، القادر عى كل أحد ، الذي حتاج إليه كل أحد . بعده يء

، هو الواحد  ءكمثله ي ، وليس م يتقدمه والد كان عنه، وم يتأخر عنه ولد يكون عنه 
      له وحده اأساء احسنى، و الصفات العى :   اأحد الصمد الذي

 .[٤–٩/اإخاص]                 
، العظيم الذي كمل ي  سؤددهي السيد الذي كمل  ،وهو سبحانه املك اأحد الصمد

، الرمن الذي كمل ي  لذي كمل ي قوته، القوي ا ، الغني الذي كمل ي غناه عظمته
، احكيم الذي كمل ي  ، العليم الذي كمل ي علمه ، اجبار الذي كمل ي جروته رمته
                 :  ، وا رب سواه ، ا إله غره حكمته

                           

 [.٩١2-٩١٩/اأنعام]                 
وخضع لعظمته ، ، وتتوجه إليه  فسبحان اأحد الصمد الذي تصمد ميع امخلوقات إليه

                              : بن يديهصاغرة  ، وتقف ذليلة  ، وترع إى إرادته وهيبته
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 .[ ٥1/هود]             
وا قوة إا باه العي لنا ، فإنه ا حول  التسديد إى حابهو ،نسأل اه اهداية ما يرضيه

                  :  العظيم
               

 . [ 7 – 2 / الفاحة]         
غ قلبك من ذكر كل يء ري ــ، وف ه إليه، وتوج   ، واقصد بنفسك إليه فاصمد إى ربك العظيم 

                الكريم :   ا قصدت إليه وهو ربكم إى

  [.11-1٥/الزمر]               
طلب معرفته بأسائه وصفاته،  ، وأعظمها قدراً من ربك اأحد الصمدثم اطلب حوائجك 

ن، ، ينرح صدرك باإياواحق الذي خلقها به، ومعرفة حكمتها، خلوقاتهبآياته و والعلم
                       :  ويمتلئ قلبك بالتوحيد، وترأ من الرك وأهله

 .  [ 7١ - 77/ اأنعام]                       ڭ  
ثم أطلق برك ي ملكوت الساوات واأرض، وانظر إى الشمس والقمر والنجوم، 

، لتعلم  اجبال والبحار والذراتالسحب و انظر إىالنبات واحيوان، وواجاد انظر إى و
أن ما تعلمه من خلوقات اه بالنسبة ما ا وعظمة ملكه وسلطانه ، وتعلم  ،عظمة ربك

                    :  كالذرة بالنسبة للجبل تعلمه
 [.17/الزمر]                      

، والواسع  مشحونة ي بحر عظيم واسعصغرة كسفينة ثم امع العام كله ي عقلك تراه 
                              : العظيم الكبر قاهر له ، حيط به 

 .[  ٩١2 / اأنعام]                
يمسكه اه  ، بأمر ربه ي ملكوت العام العلوي والسفي تراه قائاً  ثم أعد النظر متفكراً 

يسبح يطيع من خلقه، ويصمد من هداه ، ويشهد بتوحيده ، ودرته، وحركه بقوته، بق
                                                 :  بحمده

 .[ ٤2 – ٤٩نور /ال]                              
ائًا من توجه إليه، صامدًا من أقبل عليه، املكوت ببصرتك قامُلك وثم أعد النظر تبر
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خاشعًا لربه ، مستسلًا أمره، ا يتحرك من ذاته، وا يعمل من تلقاء نفسه ، بل بإذن ربه 
                              القوي العزيز :  

 .[  2/  الرعد]                    
بن يدي الواحد اأحد الصمد، وكل ما  متحداً  ترى الكون بأمعه رة أخرىثم أعد النظر م

      ، خاشع لعظمته ، مستجيب أمره ، مرع  إى إرادته :  فيه سامع مطيع لربه

                       

 [.٩7/احج]   ڱ                                
قد علم صاته  ، كلي  ، ويوحده ي عبادته مده ي مقامهح، و يسبح ربه بلغته ي جهته كلي 

 وعمله من العرش العظيم إى أصغر ذرة حت اأرض. وتسبيحه
من صغر  ، عى عدد اخائق كلهم يسبح ربه وحمده ويوحده ويكره بألسنة شتى لي ـك 

          :  وصامت، وناطق  ورطب ويابس، ، وعال وسافل  وكبر

 [.٩ة/اجمع]            
،  ه، ومسجده موضع قيامه بن يديهي ميع أحواله ل عابد ه ي إسامه إليه، مصلياً  كلي 

         : قبلته العرش الكريم ، والبيت امعمور ، والبيت العتيق ، ومعبوده العي العظيم 
                           

 .  [ ٤٩ / النور]    
: وااستغفار  والتوبة وقلة حيائك ، وأكثِـر من احمد عى جهلك وتقصركيا عبد اه فابِك 

 .[٩٩٤/طه]       
عتك عن ربك، قطوسل اه امزيد من فضله، وسارع إى اخرات، وابِك عى الغفلة التي 

تسبيح مواك، وتقدم بنفسك إى صفوف العابدين امسبحن واجهل الذي حجبك عن 
                 : ي كل حن بحمد رهم

 .[٤٤/اإراء]                 
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  التعبد ه  باسمه الصمد : 
الذي تصمد الذي صمد جميع حوائج اخلق ، اأحد الصمد الواحد اعلم أن ربك هو 

  : كثرة اأوصاف احميدة لهلكثرة خصال اخر فيه، و ؛القلوب بالرغبة والرهبةنحوه 

 [.1٥/غافر]                                
        هو الغني القادر الذي كل يء له، وكل يء خزائنه بيده: 

 .  [ 17 / يونس]       
إليه، وا  صمد، واصمد إليه ي ميع أمورك، وا تلجأ إافداوم عى طاعة مواك ال

إا ترف عبادتك إا له، وا تطلب حاجتك إا منه، وا تستعن إا به، وا يكون توكلك 
                        :  أحد سواه عليه ، وا تلتفت إى

 .  [ ٩23 / هود]                    
، فهو وحده  يه بوجهك وقلبك وبدنك، واسأله ما شئت من خري الدنيا واآخرةواصمد إل

                             :  الذي بيده خزائن كل يءالغني الكريم 

 [.2٩/احجر]    
،  وإن اعرض دون ذلك معرض من هوى أو غره فكابدهوالزم عبادة ربك الصمد ، 

             : ، تنال به ما وعدك ربك   مرتأُ واصطر عى ما به 
 .  [ 1٥ / مريم]                     

 وقلبك معلق باه ، وخذ باأسباب امروعة وجه بيء من أمرك إى سواهتوإياك أن ت
 .[٩3 /التغابن]                                      وحده اريك له: 

وأبطل  ، ب آمالكوتوكل عى اه وحده، وإا حرمك بركة هذا ااسم الكريم، وخي   
                                 :  رجاءك

 [.٩١1-٩١٥/يونس]                              
 .واعلم رمك اه أنه ا يصحبك ي أخراك إا عملك ي دنياك

وانتظر اارحال وحاسب نفسك، ن العمل، وأحسن إى نفسك، وأحسن إى الناس، حِس فأ
        إى دار مقرك، والقدوم عى مواك العليم اخبر: 

 .[  ٩7 / احر]             
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أو  ي جاه أو رئاسة  ،للمكروب وغياثاً  ،للملهوف تكون فيه ملجأً  وإذا أقامك اه مقاماً 
بحظ وافر، العظيم فصدقت وبررت وأحسنت فقد أخذت من مقتى هذا ااسم ، ذات يد 

             امفلحن امتقن : وكنت من
                       

 .  [٥ -3/البقرة]     
، وقف بباب  تاج، وا تسأل الفقر امح وتوجه ي ميع أمورك إى ربك الصمد وحده

 .، ويغفر ذنوبك يعطيك مرغوبك ،قاي احاجات كلها للخائق كلهااملك الصمد ، 
      :  با حب يكرمك يوم تلقاه با حب  ربك العظيموتقرب إى

 .[  ٩7 / الفتح]              
، واقصده ي  ه العىوصفات ،وتوسل إى ربك عند سؤاله با تعرفه من أسائه احسنى

          ته: اقصور جنباخلود ي يكرمك ، بيوته، واعتكف ي مواطن حابه
                                     

 .  [ 77] القصص /                      
هم عى قضاء حوائجهم واجعل نفسك مقصودًا من قبل الناس للمنافع واخرات ، معينًا 

                     : ابتغاء مرضاة اه 

 [.٩٩٤/النساء]              
أنفق من علمك عى جاهلهم ، وأنفق من مالك عى فقرهم ، وأكرم أرافهم ، وأحسن 

لناس ابتغاء وجهه ، واه إى ضعفائهم ، وأصلح فيا بينهم ، فأحب الناس إى اه أنفعهم ل
              :ي عون العبد ما كان العبد ي عون أخيه 

 [.2/امائدة]              
واعلم أن أحب اأعال إى اه بعد التوحيد رور تدخله عى مسلم ، أو تكشف عنه 

 كربة، أو تقي عنه دينًا ، أو تزيل عنه مًا .
ك ووقتك وبيتك ومالك للناس حبك اه والناس ، وتفوز بمغفرة الذنوب وجنة فافتح قلب
                         : اخلود 

                         
 . [ ٩3٤ – ٩33/آل عمران]       
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 .  [ ٤] اممتحنة /            
                      

 [.٩١/النمل]       
ْلُت ، َوبَِك آَمنُْت ، الل ُهّم َلَك َأْسَلْمُت  » َوبَِك َحاَكْمُت َفاْغِفْر ، َوإَِليَْك َخاَصْمُت ، َوَعَلْيَك َتَوك 

ْمُت َوَماي  ْرُت  َما َقد  ْرُت َوَأْعَلنُْت ، َأخ    .(٩)عليه متفق«َلَه إِا  َأْنَت َا إِ ، َوَما َأْنَت َأْعَلُم بِِه ِمنيي، َوَأْرَ
ِي  »  َعْدٌل ي  ،  ُحْكُمَك  َماٍض ي  ، َناِصَيتِي بِيَِدَك ، َعْبُدَك َواْبُن َعبِْدَك َواْبُن َأَمتَِك  الل ُهم  إِ

ْيَت بِِه َنْفَسَك ، َلَك  َأْسَأُلَك بُِكلي اْسٍم ُهوَ ، َقَضاُؤَك  ْمَتُه َأَحًدا  َأوْ ، بَِك َأْو َأنَزْلَتُه ي كَِتا، َسم  َعل 
َعَل اْلُقْرآَن َربِيَع َقْلبِي ، اْلَغيِْب ِعنَْدَك  َأْو اْسَتْأَثْرَت بِِه ي ِعْلمِ ، ِمْن َخْلِقَك   َوُنورَ ، َأْن َجْ

ِِ  َوِجَاءَ ، َصْدِري    .(2) أخرجه أمد« َوَذَهاَب َميي، ُحْز
لنا من الرياء ، وطهر ألسنتنا من الكذب ،  وطهر اللهم طهر قلوبنا من النفاق ، وطهر أعا

 أعيننا من اخيانة ، فإنك تعلم خائنة اأعن وما خفي الصدور.
اللهم أغننا بحاك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصيتك ، وبفضلك عمن سواك ، يا أرحم 

 الرامن .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.71١(، واللفظ له ، ومسلم برقم )7٤٤2، أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه (٩)
 ( .٩١١(، انظر السلسلة الصحيحة رقم )٤3٩7/ أخرجه أمد برقم ) صحيح (2)
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 امتن
                    : قال اه تعاى

 . [٥7-٥1/الذاريات]             
سواه،  عن كل ما، الغني  شديد القوة، الكامل القوة ، الهو القوي امتن بذاته  اه 

          الذي مأ خزائنه بكل يء، وله خزائن السموات واأرض:

 .  [ 2٩ / احجر]                  
امتن القادر عى كل يء ، العليم بكل يء ، الغني امتن الذي  وهو سبحانه القوي

ى إعنده خزائن كل يء ، الذي بيده ملكوت كل يء ، الذي ا حتاج ي إمضاء حكمه 
            جند أو مدد ، وا إى معن أو عضد ، وا إى جامع أو شاهد : 

  [.٤١/النحل]                

مد امخلوقات بالقوت والقوة ، ويسوق إليها أرزاقها ، ـسبحانه القوي امتن الذي يُ  وهو 
 [.٥7] الذاريات/            ويعينها عى مصاحها : 

فسبحان القوي امتن الذي خلقنا وأعطانا امتانة ي أجسامنا لنصر ها عى الطاعات 
نقوى ها عى طاعته ، وأعطانا مددًا من قوته هزم ها وامصائب ، وأعطانا متانة ي قلوبنا ل

              النفس والشيطان والكفار : 

 [.2١-27] اإنسان/             
وهو سبحانه القوي امتن الذي له ملك كل يء، وا يقف لقوته أحد، وا يعجزه 

            :  يء ي اأرض وا ي الساء

                       

 [.2-٩/الفرقان]         
الذي القوي امتن الذي يترف ي ملكوت السموات واأرض كيف شاء،  وهو امتن 
الذي نفذت مشيئته القوي امتن ،  الظواهر والبواطنعام الغيب والشهادة، وي يترف ي 

                 :أبداً  ومام يشأ ا يكون، ، وما شاء كان  ي ميع الريات

 .[ 73-72يس]                                         
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له ملك العام العلوي والعام السفي، وله ملك عام  وهو سبحانه القوي امتن الذي
وله  ،ملك السموات واأرض وما فيهن له و الغيب والشهادة، وله ملك الدنيا واآخرة،

واأرواح، وله جنود السموات واأرض من امائكة  خزائن السموات واأرض،
: اجاد وغر ذلك ما ا يعلمه إا العليم اخبر، ووالنبات ، واحيوان، واإنس ،واجن

                         
  [.٩٩1/التوبة] 

، وكل  لكهالقوي امتن الذي كل يء مُ ، الغني احميد ، املك احق ، الرب العظيم فسبحان 
           وكل يء خاضع لعظمته: ، يء ي قبضته 

 .[17/يونس]  
  التعبد ه باسمه امتن : 

ات السمو ، وله خزائن اعلم وفقك اه حسن عبادته وطاعته أن اه هو القوي امتن
   ، وله مراث السموات واأرض: جنود السموات واأرضواأرض، وله 

 [.٩2١/امائدة]                     
وكل خلوق وأحى كل يء عددًا ، ، أحاط بكل يء علاً هو القوي امتن الذي 

                 :  سبح بحمده، مف ي طاعته، شاهد بتوحيده ر  ـ، مُ  خاضع أمره

 [.٤٩/النور]                           
         ما شاء من اخلق واأمر كان، ومام يشأ ا يكون أبدا: هو القوي امتن 

 .  [ 72 / يس]                       
النار وما فوقها، وميع و، واجنة وما دوها ، والسموات واأرض ، فالعرش والكري 

 ، والتدبر ، ، والتريف  وامقادير، واأرزاق ، واآجال ، و اأوامر ،  والعوام، امخلوقات 
كل ذلك مكتوب ي اللوح ،  عام الغيب والشهادةإا وغر ذلك ما خطه القلم ما ا يعلمه 

      وكل ذلك بيد القوي امتن وحده ا ريك له:، امحفوظ 

 .[  ٩2 / يس]                   
، من جهة  وصفاته العى ،احسنى ء اهعى عظمة أساقاطع ودليل ساطع وكل ذلك برهان 

،  وتعظمه وحبه لتعرف املك احق أخرى ؛ والرهيب من جهةومنقسم إى سبيل الرغيب 
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          ، ثم تعبده بمقتضاها :  ثم توحده بأسائه وصفاته

 [.7١/احج]                   
 وا تتوكل  ، وا ترجو سواه، فا خاف أحداً إا اه   ،  ده ه وحدهوجري ، فالزم رمك اه توحيده 

                           ى غره :إإا عليه وحده ، وا تلتفت  

  [.٩3-٩٩/الزمر]                        
ب ورغ   ،ب ي اجنة، وحذر من الرف من النار ورغ  و  وإن كان سبحانه قد خواعلم أن اه 

ه ، فإن امقصود اأعظم من ذلك كل، لوصولك إليه وتسهياً ، رمة بك ،ي اخر
، وعبادته  اته وأفعالهبأسائه وصف وتوحيده هو معرفته ، وامقصود من اخلق واأمر كله 

، فاعبده  ملسو هيلع هللا ىلص اً ، وفعل ما حبه ويرضاه ما رعه ي كتابه وأرسل به رسوله حمد وطاعته
                    :واصطر لعبادته 

 . [ ٥7 – ٥1 / الذاريات]            
        ب من عصاه بالنار: وعقا، ثم عند القوي امتن الكريم ثواب من أطاعه باجنة 

                                         

 .  [ ٩٩١ / الكهف]     
          فالثواب أهل التوحيد والطاعات ، والعقاب أهل الرك وامعاي :

                                           
                                          

 [.2١-٩7]السجدة/                
واعلم أن اه وحده هو القوي امتن ، وأنت عبد القوي ، وعبد امتن ، وعبد العزيز ، وعبد الرمن ، 

   بمقتضاه : وعبد الكريم ، فليكن لك من معاِ هذه اأساء حظ واسم تعبد ربك 

 [.٩7١] اأعراف/                      

؛ واعلم أن امؤمن عزيز ا يذل نفسه إا لربه ، أما أمام الناس فنظهر العزة والرمة والغنى والشجاعة 
                           إظهارًا لعزة الدين ، ورمة للناس أمعن:

                                       
 [.٩٥١/آل عمران]         
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وإذا ضعف إيان العبد بربه ونقص توحيده تذلل الناس ، وعلق آماله هم ، ومسكن 
  أمامهم ، فسقط من أعينهم فأذلوه ، أنه سقط من عن اه قبل أن يسقط من عيوهم : 

 [ .7] امنافقون/                  
أنه وحده املك وأنت ؛ د رمك اه نفسك لتوحيده وطاعته وعبادته وحده ا ريك له فجري 

وهو الرزاق الذي أنت تأكل من ،  ، وهو الغني وأنت الفقرامخلوق وهو اخالق وأنت ،  عبدال
     مه: فأطعه تسلم وتنال كر، وهو وحده امستحق للعبادة دون سواه ،  رزقه

  [.٩7/الفتح]               
 [.٥3/آل عمران]                                    

 . [ 7]آل عمران/                        
ِي  » َمْغِفَرًة ِمْن ِعنِْدَك  َفاْغِفْر ِي ، إِا  َأْنَت  َظَلْمُت َنْفِي ُظْلًا َكثًِرا َوَا َيْغِفُر الُذُنوَب  الل ُهم  إِ

ِحيمُ  َغُفورُ الإِن َك َأْنَت ، َواْرَمْنِي   .(٩)متفق عليه « الر 
اللهم إنا نسألك موجبات رمتك ، وعزائم مغفرتك ، والغنيمة من كل بر ، والسامة من كل إثم، 

 امن.والفوز باجنة ، والنجاة من النار ، يا رب الع
 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 .  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ( واللفظ له .27١٥(، ومسلم برقم )73٤)، أخرجه البخاري برقم متفق عليه ( ٩)
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 امتعال ..اأعى  ..العي 
               قال اه تعاى: 

 .  [ 12 / احج]            
 .[٩ /اأعى]            وقال اه تعاى : 

 .[١ / الرعد]               وقال اه تعاى: 
 .هو العي اأعى الذي عا فوق كل يء بذاته وأسائه وصفاته وأفعاله  اه 

ي  ووسع ملكه كل يءالذي أحاط علمه بكل عال وسافل من خلوقاته، هو اأعى 
                        : ملكوته 

 . [7-1/طه]                          
العي اأعى بذاته وأسائه وصفاته ، تعاى عن كل صفة ا تليق بجاله ،  وهو 

، وتعاى أن يدرك أحد  وتعاى أن يشبهه أحد من خلقه ، وتعاى أن يشبه أحدًا من خلقه
            كاله ، وتعاى أن حيط بجاله وماله وسلطانه أحد :

   [.٩٩/الشورى]    
هو العظيم امتعاي عن إفك اأّفاكن ، وافراء امفرين ، وتوهم امتومن ، ووصف 

 [.١2/امؤمنون]            اجاهلن ، ا إله إا هو : 
 هو العي اأعى الذي عا فا ُتـدرك ذاته ، وا ُتـتصور صفاته.

هو العي الذ ي تاهت األباب أن حيط بجاله ، وعجزت العقول عن أن حيط بجاله ، 
           وعجزت اأبصار أن تدرك ذاته : 

 [.٩١3/اأنعام]     
وسلطانه ، هو العي امتعاي عن اأضداد  هو العي اأعى الذي كل يء حت قدرته وقهره

 [.1٥/مريم]                     واأنداد : 
فسبحان العي العظيم الذي عا بذاته وأسائه وصفاته عن مدارك خلقه ، اأعى الذي علت 

                  اإدراك ذاته ، وكرت عن التصور صفاته : عن 

 [.٤-٩/اإخاص]               
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واعلم أن اه كبر قبل أن نكره ، وعظيم قبل أن نعظمه ، وخالق قبل أن خلقنا ، ورازق قبل 
 [.٩٩1/امؤمنون]                         أن يرزقنا : 

قوى ما نعرف واه أكر ما نعرف وما ا نعرف، وأعظم ما نعرف وما ا نعرف، وأ
وما ا نعرف، وأمل ما نعرف وما ا نعرف، فمها عرفنا من قوته فهو أقوى ، ومها 

           عرفنا من رمته فهو أرحم : 

 . [17/الزمر]             
                   فسبحان من ا بداية وا هاية لعظمته وكريائه وجاله وماله : 

 [.1٥/غافر]               
 وهو سبحانه العي الذي له العلو امطلق من ميع الوجوه: 

 .وعلو القهر .. وعلو القدر .. وعلو الصفات .. له علو الذات
الذي استوى عى أكر وأعظم خلوقاته وهو العرش ، اأعى  فهو العي بذاته عى ميع خلوقاته

 .[٥/طه]          :  قال كا ظم الصفات وهي الرمة بأع العظيم 
، وأفعاله وصفاته العى، وهو العي علو قدر، فهو العي العظيم بأسائه احسنى

 . [7/طه]                 : احميدة
وهو العي علو قهر، فهو العي القاهر فوق عباده، الذي قهر كل يء، الذي دانت له 

   إا بإذنه وعلمه وإرادته: منها امخلوقات بأرها، فا يتحرك وا يسكن يء 

 .  [ ٤ / الزمر]         
وهو سبحانه الكبر امتعال عن كل نقص وعيب وسوء، رفيع الدرجات، امستحق 

             أعظم درجات التعظيم وامدح والثناء الذي: 

               

 .[٥-٤/الشورى]                
    : واآخرة الذي جعل أولياءه هم اأعلون ي الدنيا، وهو سبحانه العي اأعى 

 .[٩3١] آل عمران/                       
                    وجعل هم اجنة ي الساء ي أعى علين: 

 .  [ ٩٩ – 7 / الغاشية]                        
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ي  وسمواً  ، ي أرفع الدرجات علواً  الرمن عى منابر من نور جلساءوأصحاب علين هم 
                 :عند املك احق مقعد الصدق

 .[٥٥ –٥٤/القمر]
، وهي مقر سجنهم حت  لنوجعل سبحانه الكفار وامكذبن ي سجن ي أسفل ساف

 .[7/امطففن]               : ا خرجون منها أبدا،خالدين فيها اأرض
الذي له اخلق واأمر امتعال ،  فسبحان العي اأعى الذي عا وملك وقهر كل يء

 .وحده ا ريك له
       :  لني أعى علين، وأهان من عصاه ي أسفل سافورفعه أكرم من أطاعه  

                                            
 [ .7-٤/التن]                            

 الذي تعرج امائكة والروح إليه صعودا: ذو امعارج ،هو العي اأعى واه 
                          

 .  [ ٤ – 3 / امعارج ]   
       امائكة بالروح من أمره: هو العي اأعى الذي ينزل و

 .  [ 2 / النحل]                          
  .فسبحان العي الذي جعل لكل روح معراجا، ولكل عمل معراجا، ولكل أمر معراجا

ره التدبر، الذي خلق امعارج وامنازل، فأمْ القدير الذي يملك التريف و وسبحان العي
          نازل أبدا، وصاعد أبدا، ا إله إا هو العي العظيم: 

 .  [ ٤ / احديد]                        
مر هم السموات السبع، وجبلهم عى السمع هو العي العظيم الذي خلق امائكة، وعَ 

، وساهم امائكة لفعلها ؛ أها ملك املكوت ، وجيد ملكه ، وتدبر  عة أبداوالطا
كلي مطيع ربه ا يعصيه ، وكلي متوحد بعمله ا ن رها ، وتبلغ الوحي إى الرسل ، اأمر بإذ

 .  [ 1 / التحريم]            : يتعداه إى سواه 
لتهم ي طاعتهم لرهم كاحواس اخمس ي بني ومنزوهم جبولون عى الطاعة لرهم، 

 آدم ، ا معصية عندها حاملها ، وا حاسد بينها ي مراتبها.
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 م العي العظيم.لتقديس لرهمع التسبيح وا، متوحد بعمله  كلي 
، ومنهم الذاكر أبدًا ، ومنهم القائم  ، ومنهم الساجد أبداً ، ومنهم الراكع أبداً فمنهم القائم أبداً 

                                          :أمره أبداً ب
 .  [ 2١ – ٩١ / اأنبياء]             

 الذي ا خفى عليه ذرة من ملكه.العليم فسبحان العي بذاته وأسائه وصفاته، 
  التعبد ه  باسمه العي : 

إى  ، فتوجه ، وفهم معانيها  احسنى طلب علمهااعلم رمك اه أن مفتاح التعبد بأساء اه
،  ، واسأله أن يطلعك عى أعى درجات ذلك، فإنه جل جاله العي اأعى ربك الكريم

   ، والصفات العى: ، واأساء احسنى والسناء والبهاء ،وامحامد امتعاي بامجد

 .  [ 27 / الروم]                   
ده بأسائه مه بقلبك ولسانك وجوارحك، ووحي فعظي  عرفت أن ربك هو العي العظيم إذاو

 وصفاته وأفعاله، ونزهه عن كل ماا يليق بجاله، واعبده با رعه وحده ا ريك له: 
                   

 .  [ ٩١2 / اأنعام ]   
تنكشف لك حقيقتها، ويتبن  نظر إى نفسكوإذا عرفت ذلك وأبرته بقلبك فارجع ال

                       ، ومقدار جهلها : وسفال درجتها، لك ضعفها 
 .[٥3/يوسف]                       

واعلم أن اه وحده هو العي العظيم ، والنفس البرية مفطورة عى حب اأعى 
ى من له الكال امطلق ، وهي تسعى تريد اأعى إع واأكمل واأحسن ، وفيها تطلُ 

 .واأحسن ، وفيها فراغ ا يملؤه إا معرفة العظيم اأعى ، اه ذو اجال واإكرام
      : ونالت ثوابه  ،طمأنت به، ورضيت بتدبرهافإذا عرفته 

                      

 [.2١-27/الرعد]      
                اعلم أن من عرف اه حقًا عرف أنه عبده حقًا  فعبده حقًا : و

 [.٩١/حمد]                
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فسبحانه من رب ما أعظمه ، وسبحانه من إله ما أكرمه ، له ما ي السموات وما ي اأرض 
 . [22/احر]                       

العي اأعى ي ذاته وأسائه وصفاته ، القوي الذي كل الكون أثر من آثار أفعاله هو 
                      وقدرته وإرادته :

 [.٤-3/الشورى] 
وإذا عرفت أن ربك هو العي اأعى بذاته وأسائه وصفاته وأفعاله، فاخضع له يرفعك ، 

  عطك، واستغفره يغفر لك، واستنره ينرك :  وتذلل له يعزك، وافتقر إليه ي

                          

 [.٤٩-٤١/احج]             
واعلم أن فوق كل ذي علم عليم ، وفوق كل كبر أكر ، وفوق كل غني أغنى ، وفوق كل 

، وكن مع اهادي هديك :           كريم أكرم ، فكن مع العي يرفعك ، وكن مع القوي يقويك 
 [.1١/العنكبوت]               

وتذلل رمك اه مواك ، وتواضع لربك العظيم الكبر امتعال ، وخل ق بمعاي اأمور ، 
وكن سببًا لرفع الناس من اأسفل إى اأعى من اأقوال واأعال واأخاق ، ورفعهم 

لتوحيد ، ومن الرذائل إى الفضائل ، واسبق ما سواك إى ما يري مواك : من الرك إى ا
                            

   [.٩2٥/النساء]    
بكال اخشوع واخضوع ، واإكثار من الركوع والسجود ، ب إى ربك العي اأعى تقر  و

     نزلتك:عجزك وضعفك،وصغر قدرك،وسفال م مستشعراً 
 [ .77/ احج]                      ڻ   
           :  وإياك والعلو والتعاي، وحب ذهاب الصيت والذكر بن الناس

                              

   [.٩١-٩7/لقان]         
              ة اه: والزم التواضع ي ميع أمورك لتنال رم

 .[ 73/القصص]            
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، والتحي بمقتى  ثم راجع العمل فيا بينك وبن اه بطلب معاي اأخاق واأعال
        :  عى ما حب من ذلك ويرضاه، أسائه وصفاته 

 [.٩7١/اأعراف]                  
  اخرات، وتفرغ للباقيات الصاحات، ونافس ي أعى الدرجات من ذلك وسارع إى

                    تنال أعى الدرجات:

                    

 .[2٩/احديد]
 ل.يرى عنك باليسر من العم ،وارض رمك اه باليسر من عطائه

 ، ليكون ذلك وصفاً  بمعاِ أسائه وصفاته والت عبد له ،اهرب إى دًا إى التقعُ همتك ُص  ُل واعْ 
          :  ويكره سفاسفها ،واأعال ، فإنه سبحانه حب معاي اأخاق لك عنده

                       
 [ .١١/النحل]       

يرزقك حسن عبادته، ، ويعي درجاتك، وأن عنده  وارغب إى ربك أن يرفع ذكرك
     ودوام ذكره، لتكون مع الصفوة امختارة ي الرفيق اأعى: 

               

 .[  7١ – 1١ / النساء]             
، وسبح باسم ربك اأعى، فكل امخلوقات تسبح بحمده، العظيم وسبح بحمد ربك 

                     وتطيع أمره: 

 .  [ ٤٤ / اإراء]              
، فسبحان ري اأعى العي امتعال الذي يصعد إليه كل الكلم الطيب والعمل الطيب من الذكر

           :  والعمل الصالح، والدعاء 

 .  [ ٩١ / فاطر]                 
 يم ، القوي القادر الذي يدبر اأمر ي الساء واأرض.هو العي العظ

، ويشفي هذا وخذل هذا،، ويمنع هذا، وينر هذا، رحم هذا، ويغيث هذا، ويعطي هذاف
                 : ، ويأمر هذا ، وينهى هذا و يذل هذا، ويفرج كرب هذا، ويعز هذا 
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 .  [ 21 / آل عمران]      
 .فاحرص رمك اه أا يصعد منك إى ربك إا ما حبه ويرضاه

دعه وْ وما تُ وما جالس به رقيبك احق امبن ، وانظر إى ما مليه عى امائكة الكرام الكاتبن، 
                      ي صحفك ي ليلك وهارك: 

 .[٩2–٩١/اانفطار]
ن ااقتداء بالربانين الطاهرين، وتأدب بآداب امائكة امكرمن وأحِس واعبد ربك العظيم ، 

                      الذين:
 .  [ 2١-٩١ / اأنبياء] 

 .واستح من حفظتك امازمن لك، ثم من الكرام الكاتبن أعالك
احياء من فعل قبيح أمام مائكة رب العامن، وااستباق  واعلم أنه إذا كان جب عليك

، إى كل عمل صالح، فكيف ا تستحي من املك العي العظيم، والشاهد الكبر 
           : وهو يراك فتعصيه بنعمه عليك

 .  [ 17 / الزمر]             
وكم السامعن لك من ، م الناظرين إليك ، وك بل كم من الشاهدين غرهم لك أو عليك

يء الذي أحى كل  واحصيها إا اه وامخلوقات التي ايعلمها واأرواح اجن
 ، وأحاط بكل يء علًا . عددا

          وتوقن :  وتعقلوتستحي ، لو كنت خاف  وكفى باه شهيداً 
 [ .١/الروج]                   

الشياطن  أن اه خلق امائكة الكتبة واحفظة وغرهم من جنود اه، وخلقواعلم 
 .والعفاريت وامردة الذين يرونك من حيث ا تراهم

 وهؤاء وهؤاء من عام الغيب ، وهم آثار وأعال وأحوال.
     ، فيستغفرون اه لك :  ون بطاعتك، وتضايقهم معصيتكَرّ فامائكة يُ  

                                   
 [ .7/غافر]                                     
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والشياطن يفرحون بمعصيتك، وحزهم طاعتك، فيكيدون لك ليجروك معهم إى جهنم 
               فاحذرهم:

                            
 .[27/اأعراف]     

    : فكل أحد معه قرينه من امائكة، وقرينه من اجن، والكل مازمون له
 [.٩٩-٩١/اانفطار]                

َل  َوَقدْ  إِا   َأَحدٍ  ِمنْ  ِمنُْكمْ  َماملسو هيلع هللا ىلص : » قال: قال رسول اه  عن عبد اه بن مسعود و  ِمنَ  َقِرينُهُ  بِهِ  ُوكي
ِِ  َفَا  ، َفَأْسَلمَ  َعَليْهِ  َأَعاَننِي اه َأن   إِا   ، َوإِي اَي  » : َقاَل  ، اه َرُسوَل  َيا َوإِي اكَ  : َقاُلوا ، « ني اجِ   إِا   َيْأُمُر

 .(٩)أخرجه مسلم «  بَِخْرٍ 
وهو ي مقابلة امعراج للروح ،  دون الساء الدنيا اسراق السمع واعلم أن للجن سلاً 

  : قال اه عنهمحرقهم كا  فإذا اسرقوا السمع أرسل اه عليهم شهباً امائكة ، و

                  

 .[١–7/اجن]       
فا إله إا اه العي العظيم الذي خلق ميع امخلوقات ي العام العلوي والعام 

، وأظهر هم أساءه وصفاته بآياته وخلوقاته: كهيالسفي، وبسط ملكه عى ميع مال
 . [١/الرعد]             
 .[ 7٤/الفرقان]                  

 .[2١٩/البقرة]                
 َثنَاءً  ُأْحِص  َا  ،ِمنَْك  بَِك  وذُ َوَأعُ  ، ُعُقوَبتَِك  ِمنْ  َوبُِمَعاَفاتَِك  ، َسَخطَِك  ِمنْ  بِِرَضاكَ  َأُعوذُ  الل ُهم  » 

 .(2)أخرجه مسلم « َنْفِسَك  َعَى  َأْثنَيَْت  َكَا  َأْنَت  ، َعَلْيَك 
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 .
                                                 

 ( .27٩٤برقم ) أخرجه مسلم( ٩)
 (.٤71برقم ) أخرجه مسلم( 2)
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 النارو ..النصر
 [.77/احج]                       قال تعاى: 

                          تعاى: اه قال و

 [.٩٥١-٩٤١] آل عمران/             
ِي َرُسوُل  »ملسو هيلع هللا ىلص : : قال رسول اه  قال  عمر بن اخطابعن و َوُهَو  ،هِ اه َوَلْسُت َأْعِصي إِ

ي ِ ِِ  .( ٩) أخرجه البخاري «َنا
ر ـحد أقوى منه، الناِ الغني الذي يملك خزائن النصأهو الناِ القوي الذي ا   اه 

الذي الناِ ،  كلها، املك الناِ الذي وهب النر لكل منتر، الناِ وحده ا ريك له
 [.٩21/]آل عمران                                                 بيده النر كله: 

وا يقف له يء وا يغلبه أحد، ، القوي الذي ا يعجزه يء  النصر وهو سبحانه الناِ
     ، وأذل بجروته ميع اجبابرة: وأهلك ميع الطغاة  ،قهر بقوته ميع اأقوياء

 [.11/]هود        
يشاء ي أي وقت شاء ، النصر الذي ينر رسله وأنبياءه وهو سبحانه الناِالذي ينر من 

، ويثبت أقدامهم عند لقاء عدوهم، ويلقي الرعب ي قلوب  عدائهمأوامؤمنن عى 
                  أعدائهم:

 [.٤7/]الروم        
وتوكل  كل من آمن بهينر ، وهو سبحانه الناِ احق الذي بيده النر وحده ا ريك له 

                                             : عليه واذ به

 [.٥-٤/]الروم                  
اأرض ميعًا  جتمع عليهم أهل اوهو سبحانه الناِ أهل اإيان عى مر الدهور، فلو 

 .ا غالب له أن اه ؛ ن عليهمنر اه امؤمن والُعدد الَعددبا عندهم من 
    :اجبار الذي قهر اخائق كلها، وبيده مقاليد كل يءالعزيز هو املك 
 . [2٩ /]امجادلة             

 :، وبيده مفاتيح اخر  بيده مفاتيح النر، وبيده مفاتيح الرزقاملك احق الذي فسبحان 
                                                 

 (.273٩رقم ) أخرجه البخاري( ٩)
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 [.77/]احج                                           
،  لكال قدرته، قهر غلب وا يُ الذي ا يُ القوي ،  وهو سبحانه الناِ الغالب البالغ مراده من خلقه

 [.٤/الزمر]            :  وعظمة سلطانه
ا ، وا يرد حكمه راد، الذي يفعل م وهو سبحانه الغالب عى أمره، الذي ا يغلبه يء 

                 ، وأمره نافذ كيف شاء:  يشاء
 .[2٩/يوسف]

ولو أن ، من به وتوكل عليه فهو الغالب آوهو سبحانه الغالب وحده ا ريك له، فمن 
              ميع من ي اأرض له طالب: 

 .[2٩/امجادلة]
، الذي ا  لقاهر الذي أمره نافذ ي ميع ملكهفسبحان املك القادر النصر الناِ الغالب ا

                 ،  ، أو يمنع ما أمى، الذي تفرد باخلق واأمر، فا راد لقضائه يملك أحد أن يرد ما قى
                                      وا معقب حكمه:

                                                   

 .[٥٤/اأعراف]             
، ومن خذله اه فا ناِ  ره اه فا خاذل لهـر بيد الناِ احق، فمن نصـوالنص

                            له:

 .[٩1١/آل عمران ]    
 بيد الناِ وحده ا ريك له كا قال وفعل اأسباب من أسباب النر امطلوبة، ولكن النر

             : اه للمؤمنن ي بدر حن أمدهم بامائكة

                           

 .[٩21-٩2٥آل عمران/ ]       
  قدرته:  كال ر اه عباده امؤمنن بدون اأسباب أو مع قلتها لبيانـوأحيانًا ينص

 [.٩23/آل عمران ]                 
                      ردهم إى التوكل عى ل،   واعتمدوا عليها، ر إذا تعلق امسلمون ها ـوأحيانًا خذل بأسباب النص

                    : كا قال عز وجل  ر سبحانهـبيده النص من
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 [.21-2٥/التوبة ]        
والتدبر ، الذي ينزل ، ر ـوالنص، والرزق ، واخلق ، فسبحان املك الذي تفرد باملك 

 عى أرضه. النر عى أوليائه كا ينزل القطر من الساء
لصر .. وبالفرج مع الكرب .. وبالعافية مع السقم .. هو الناِ الذي يأي بالنر مع ا

        ر .. وباأمن بعداخوف .. وبالنجاة مع رؤية اهاك : ـر مع العسـوباليس

                                
 [.٩٩١/]يوسف

ولو وقف له ميع اخلق، وإذا أراد فا إله إا اه القوي العزيز الذي إذا أراد أن ينر أحدًا نره 
 [.٤/]الزمر            : أن خذل أحدًا خذله ولو أعانه ميع اخلق

       بنر أوليائه عى أعدائه ي الدنيا واآخرة:   وقد تكفل اه 
 [.٥٩/]غافر               

، قهريُ  ُيغلب وا الذي االنصرمن خلقه، ، الغالب البالغ مراده من شاء فسبحان الناِ
             وجروته :  ،وعزته ،وعظمته ،وتهقلكال 
 [.7] الفتح/

ا يغلبه أحد، وا يرد حكمه راد، وأمره و ،، الذي يفعل ما يشاء الغالب عى أمره هو 
                                  :  نافذ ي ملكه أبداً 

 [ .73-72/يس]               
، أو  ، أو يعطي ما منع ، أو يمنع ما أعطى هو القوي القادر الذي ا يملك أحد أن يرد ما قى

                ر: ـ، أو خذل من نص ر من خذلـينص
 [.21]آل عمران/                        

، أو  ، الذي ا يستطيع أحد رد ما قضاه ملك احق الغالب القاهر لكل غالبفسبحان ا
، أو  طهض ما بَس بْ ، أو قَ  ، أو إماتة ما أحياه ما أماته ء، أو إحيا ده، أو تقريب ما بع   بهر  ـبعاد ما قإ
                     ، ا راد ما قضاه ، وا معقب حكمه: هَض ط ما قبَ ْس بَ 

 [.٥٤عراف/]اأ    
، بل كل فا حتاج إى أحد ينره أو يعينه ،الغني القوي الناِ علم أن اه هو املكاو
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 [.7٤/]احج                : أحد حتاج إى نره
، وامتثال أوامره،  ، ورعاية عهوده والقيام بحقوقه، أما نرة امؤمنن لرهم فتكون بعبادته 

 ، واجهاد ي سبيله. ، والدعوة إليه ، والعمل برعه ب نواهيهواجتنا
                     ، لكن ، واه غني عنهم ، والنر ي الدنيا واآخرة وهم هذا يربحون السعادة ي الدنيا واآخرة

               : ليسعدهم ويثيبهم ويرضيهم ،رهم بذلكأمَ 
                       

 [.٤٩-٤١/]احج       
           : ر والتمكن وااستخاف ـستحق النصفهذه عامات من ي

                    

                                         

 [.٥٥/النور]     
خيار  اهي امعونة بطريق التوي وامحبة، خص اه هعلم رمك اه أن حقيقة النر او

           :  وهم امائكة والرسل وامؤمنون ،هخلق

 [.٩73-٩7٩/الصافات]            
، بل  ، وهذا ا يقال للكافر إذا ظفر بامؤمن أنه منصور عليه راً ـوامعونة عى الر ا تسمى نص

، وسلط  حدأر عن امؤمنن ي ـأو تربية له كا رفع اه النص، وبة له عى ذنب عق ؛ هو مسلط عليه
          : ملسو هيلع هللا ىلص الرماة أمر رسول اه  بعض ىـحن عص ،عليهم الكفار

                                       
               

 [.٩٥2/آل عمران]                          
 فع النر عن امسلمن بسبب ذنوهم.ففي هذه الغزوة انتر اإسام، ورُ 

       ۓ ليعودوا إليه ويوحدوه: ، يسلط الكفار تربية لعباده  ه ــاف

 .[١١/النساء]                        
، كا سلط اه ثم ينتقم منها ،ها رييو ،ينتقم ها ،بيد اه والكفار والظلمة والطغاة عصي 

رائيل بسبب معاصيهم، فلا آمنوا بموسى نرهم اه، وأغرق فرعون فرعون عى بني إ
 .وجنوده
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، ولكنه عز وجل يبتي عباده بذلك وحده  هاك أعدائهإو ر دينهـقادر عى نص واه 
      رته:ـمن يتوى عن نص، دينه  رـ، ويظهر من ينص لري أولياءه، التسليط 

                                  
 .[1 -٤/حمد]            
 التعبد ه     النصرباسمه: 

 اعلم وفقك اه هداه أن النر كله بيد اه وحده ا ريك له .
، وأن ينرك عى هواك، م عى طاعة اه، لتستقيأن ينرك عى نفسك الناِ سأل ربكاف

 لتستقيم عى هداه ، وأن ينرك عى ميع أعدائك من الشياطن والكافرين.
 اه لعباده امؤمنن أنه ا ناِ هم دونه وا معن هم سواه، وذلك لتتوجه قلوهم وقد بن  

 من عاداهم. له، ويرفعون أكفهم بالراعة إليه، فيستجيب لدعائهم، وينرهم عى
   فإنه نعم اموى ونعم النصر:  ،فتوجه ي ميع أمورك إى مواك املك القادر 

 .[٩١7/البقرة]                    
فعصوا رهم ا يتحقق هم نر، بل يتسلط عليهم  ،علم أنه إذا نقص إيان امؤمنناو

               أعداؤهم بسبب ذنوهم: 

 .[٩1٥/آل عمران]                  
علم يقينًا أن النر والناِ مع أهل اإيان والطاعات ، وأن اخذان واهزيمة واحرمان مع او

                                        :  أهل الكفر وامعاي

 [.١-7 /]حمد                        
 ، واآيات الرعية ،فاجتهد رمك اه عى زيادة إيانك كل يوم بالنظر ي اآيات الكونية

   والتفكر ي أساء اه وصفاته وأفعاله: وااستقامة عى أوامر اه ، 

                         

                  

 [.٤-2/]اأنفال     
 ي قر   نْ وبركة الرزق، فمَ ، رم النرحْ ـثم تُ  ،فتقع ي امعاي ،حذرأن ينقص إيانكاو

                    : ذ ي احالِخ أُ احال 
 [.٩23 /]النساء
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،  اطنعلم أن امسلمن لن ينتروا عى العدو الظاهر حتى ينتروا أواً عى العدو الباو
 الدنيا.حب والشيطان و ،وهو النفس واهوى

       نتر عى هؤاء نره اه عى عدوه اخارجي: افمن 

 [.٤١/]احج      
، زادت امعاي ، ثم الطاعات نقصت  ،علم أن امؤمن منصور أبدًا، فإذا ضعف اإياناو

    :  من إياهميل عليهم بقدر ما نقص فصار لعدو امؤمنن من السب

 [.3١/الشورى]                     
  ، فإذا فاإيان واأعال الصاحة من أعظم جنود اه التي حفظ اه ها عباده امؤمنن

فقد جعلوا لعدوهم السبيل عليهم با تركوه  ،الصاحة ونقصت اأعال، ضعف اإيان
                              من طاعة اه:

 [.٩3١-٩37 /]آل عمران         
الصر ، والتواي ب،  نر رمك اه دين اه بالعمل به، والدعوة إليه، والتواي باحقاف

       كا قال سبحانه :  ولن ينجيك من اخسار والعذاب إا هذا

 .[3-٩ /]العر                  
الظام منهم وامظلوم، الظام تكفه عن الظلم، وامظلوم تأخذ ، خوانك امؤمنن إنر او

                 إن قدرت :  وتعطيه إياه ،حقه من الظام

                  

 [.٩٩٤/النساء] 
َأَخاَك َظامً ملسو هيلع هللا ىلص : »: قال رسول اه  قال  عن أنس و  ،َيا َرُسوَل اه: َقاُلوا « ا َأْو َمْظُلوماً اْنُرْ

ُه َمْظُلوم ُه َظالِ  اً َهَذا َننُْرُ  .(٩)أخرجه البخاري «َتْأُخُذ َفْوَق َيَدْيِه » :  َقاَل  ؟ًا ـَفَكْيَف َننُْرُ
بك إليه أنه ا يكون خلوق إا من خالق، وا يكون مغلوب إا   يقري َا ـواعلم وفقك اه لِ 

         ، وا يكون منصور إا من ناِ :  بمن غال

                          

 [.٩٤-٩3/فاطر]                
           واعلم أن النر عزيز فاطلبه من الناِ بأسبابه امشـروعة : 

                                                 
 (.2٤٤٤رقم )ب أخرجه البخاري( ٩)
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 [.٤7-٤٥/اأنفال]               
كل بفعل  ،فعليك باجهاد وامجاهدة ي سبيل اه، وإن أردت أن تكون غالبًا أعدائك 

                      من اإيان والتقوى :  ما حبه اه ويرضاه

                      

   [.٩٥/الشورى]                 
     : سبحانه  فقال امجاهدين ي سبيل اه باهداية اه  وعدوقد 

 [.1١/]العنكبوت          
 ي سبيل اه.أعظمهم جهادًا  ،وأحسنهم استقامة ،فأكمل الناس هداية
وجهاد معصية اه، وجهاد اهوى،  عنهاد النفس عى طاعة اه، وحبسها وأفرض اجهاد ج

                  : ، وجهاد الدنياالشيطان
 [.1/العنكبوت] 

هداه اه سبل رضاه اموصلة إى اجنة:  ،وجاهد هذه اأربعة ي اه ،فمن استعان باه
                                                                                                        

                     
 [.77/]احج                           

   عدوه:  هاه عى عدوه، ومن انترت عليه غلب هربعة نرأنتر عى هذه اان مف

 [.٩١-7 /]الشمس                   
فهو  ،وجاهد ي سبيله ،ونر دين اه ،نتر عى نفسه وهواهاأن كل مؤمن علم اليقن  علماو

                 : ، وعدوه خذول  منصور ي الدنيا واآخرة

 .[٥2-٥٩/غافر]                  
فهو مغلوب مذموم خذول ي الدنيا  ،وعى اه ورسوله ،أحد أعرض عن ربهوكل 

 [.22/]اإراء              واآخرة: 
وأر  ،وركوب الدنيا عليه ،وامعيشة الضنك ،فهو مغلوب ي الدنيا بحياة الضيق والنكد

   هو يظنه خر وصاح: ، بل يأت بكل ر وفساد، ورخبت أي الشيطان له، فأينا يوجهه ا
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 .[٩١٥-٩١3/]الكهف                      

      : وهو يظن أنه عى هدى ،والشياطن هديه إى سبل الضال، وترفه عن كل حق

                         

  [ .37-31/الزخرف]
وأطلق جوارحه  ،واستكر عنه ،أنه عمي ي الدينا عن ساع احق ؛ وهو مغلوب ي اآخرة

، وُني ي العذاب  ذف به ي السعريدت جوارحه بالساسل يوم القيامة، وقُ فقُ  ،ي معصية اه
               : كا َني دين اه ي الدنيا

                                            

 [.٩21 -٩23/]طه                                                       
 [.٩٤7/]آل عمران                    

 [.2٥١]البقرة/                  
 أَُعوذُ  ، اْستَطَْعُت  َما َوَوْعِدكَ  َعْهِدكَ  َعَى  َوأَنَا ، َعبُْدكَ  َوأَنَا َخلَْقتَنِي ، أَنَْت  إِا   إَِلهَ  َا  ، يي رَ  أَنَْت  الل ُهم   »

 لُذُنوَب ا َيْغِفرُ  َا  َفإِن هُ  ي َفاْغِفْر  بَِذْنبِي َلَك  وءُ بُ  َوأَ  ، َعَي   بِنِْعَمتَِك  َلَك  ُبوءُ  أَ  ، َصنَْعُت  َما َري  ِمنْ  بَِك 
 .(٩)أخرجه البخاري « َأْنَت  إِا  

 وعبادك امؤمنن. ملسو هيلع هللا ىلصاللهم انر دينك وكتابك وسنة نبيك حمد 
اللهم اهدنا فيمن هديت ، وعافنا فيمن عافيت ، وتولنا فيمن توليت ، وبارك لنا فيا 
أعطيت ، وقنا برمتك واِف عنا ر ما قضيت ، إنك تقي وا ُيقى عليك ، إنه ا 

 يذل من واليت ، وا يعز من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت.
 
 
 
 
 

                                                 
 (.13١1برقم )  رجه البخاريأخ( ٩)
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 الوارث
 [.23/]احجر              قال اه تعاى:

هو الوارث احق ، الباقي بعد فناء اخلق ، الوارث الذي يسردهم ويسرد أماكهم وأمواهم  اه 
 .[73/يس]                          : بعد موهم

ومالك املك، الذي يترف ي البقاع واأموال كيف شاء،  ،وهو سبحانه خالق اخلق
          : يورثها من يشاء ، ويستخلف فيها من يشاء من أوليائه

 [.٩27/]اأعراف       
ك كل مالك  ، ويعود إليههو سبحانه الوارث الذي ترجع إليه ميع اأماك بعد موت امُـا 

 [.٤١/مريم]            :  وما ملك
هو سبحانه الوارث الذي كل يء ملكه ، وهب لك منه ما شاء ليمتحنك ، فهو ملكه ي 

 [.23] احجر/           : يدك ، وسرثه من وهبه لك
          ليستعن ها عى طاعته :  ،واأرض ه يورثها من استقام عى أمره

                                

   [.٩١1-٩١٥/اأنبياء] 
، ووارث كل وارث من  ، وارث اخلق أمعن وهو سبحانه الوارث احي الذي ا يموت

 [.٤١/] مريم             خلقه: 
الذي له مراث الوارث  فسبحان الوارث الباقي بعد فناء اخائق ، احي الذي ا يموت ،

              السموات واأرض ، الوارث لكل مالك وما ملك :
 [.٩7١/]آل عمران      

صادق الوعد ، وعد عباده امتقن باخافة ي اأرض ي  واعلم أن املك احق 
          هذه الدنيا عى أحسن حال وصدق:

                   
                         

 [.٥٥]النور/     
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، والتي فيها من الرمة واحسن والنعيم ما ا  ووعد عباده امتقن أن يورثهم اجنة يوم القيامة
             عن رأت ، وا أذن سمعت ، وا خطر عى قلب بر: 

                                              
 [.13-1٩/مريم]               

فسبحان املك احي القيوم الذي ا تأخذه سنة وا نوم ، الوارث الباقي بعد فناء اخلق ، وكل ما 
 [.27-21/]الرمن                 سواه فاٍن زائل:

مرجع وامنتهى ، وإليه امآل وامصر ، وإليه ُيرجع اأمر كله ، ا  إليه هو املك الذي 
    الوارث الذي يرث املك واملكوت، واملوك والعبيد ، واخلق أمعن

 [.23/]احجر        
ن امَلك احق بيده امُلك كله ، يؤي املك من يشاء من عباده امؤمنن ، وينزع املك أواعلم 

   ه من أعدائه وأعداء رسله وعباده امؤمنن ، ويورثه من آمن به وأطاعه:  من عصا
               
                  

 [.٩37/]اأعراف     
       ووقت واحد : ، بأمر واحد ، وينزعه من هذا ، فسبحان من يؤي املك هذا 

                         

 [.21/]آل عمران                       
ادر عى كل يء ، الوارث وسنة اه جارية ا تتبدل أبدًا يورث امؤمنن ديار الكافرين ؛ أنه الق

                لكل يء : 

                 

 [.٤٩-٤١/احج] 
ن أوليائه ي اأرض، ويكفيهم ر أعدائهم ، ويدافع عنهم، هو ا  لقوي العزيز الذي ُيمكي

              ويورثهم ُمْلكهم بعد أن يمأ قلوب الكفار بالرعب: 
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 [.27-2٥/]اأحزاب              
اصطفاهم  يورثه من ،فيه كل اهدى والرمة والفاح ،رحيم، وكتابه كريمواعلم أن اه كريم 

            لعبادته، واجتباهم لدار كرامته: 

                

 [.33-32/]فاطر                     
  التعبد ه  :باسمه الوارث 

هو املك احق الذي بيده مقاليد اأمور، وله خزائن السموات  رمك اه أن اه  اعلم
 ث من يشاء من عباده ما حبه ويرضاه.ورِ واأرض ، ي

فاسأله أن يورثك علم النبوة والكتاب ، والدعوة إليه ، وتعليم رعه ، والعمل بطاعته ، 
     فأجابه : ملسو هيلع هللا ىلصزكريا  والكف عن معصيته ، وأن جعل ذلك ي ذريتك كا سأله

                   
           

 [.١١-7١/]اأنبياء      
واجتهد أن تكون بعد اموت وارثًا مع الوارثن الذين يرثون الفردوس ي اجنة بإياهم ، 

، واإحسان إى خلقه: وحسن صفاهم ، وعبادة رهم ، وامتثال أوامره ، واجتناب نواهيه 
                  

                   

                  

                   

 [.٩٩-٩/امؤمنون]       
ثك اه ِعْلم ما م تعلم من العلم بأساء اه وصفاته ودينه فعليمه عباده تكن ربانيًا من  وإذا ور 

ثوا العلم ، فمن أخذه أخذ بحظ  ورثة اأنبياء، فاأنبياء م يورثوا دينارًا وا درمًا وإنا ور 
                        وافر يستفيد منه ويفيد غره: 

                                         
 [.7١/مران]آل ع    
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فأحِسن أقوالك وأعالك  ،وحاسب عليها ،واعلم أن ميع اأقوال واأعال موروثة
      يرك ما فعلته يوم تلقاه :  ،وأخلصها لربك ،وأخاقك

               

 [.7-1 /]الزلزلة             
 فاجتهد أن م؟ماذا قد   :وقالت امائكة ؟ماذا خل ـف :واعلم أن اإنسان إذا مات قال الناس

تكون قبل اموت جامعًا للخرات ، مسارعًا إى كل عمل صالح ، وتكون بعد اموت وارثًا 
                    يرث ثواب اإيان واأعال الصاحة ي اجنة : 

     [.73-72/الزخرف]                     
 [.7/]آل عمران                     

                     

 [.٩27-٩27/]البقرة           
تِ  َي ُدْنيَا َوَأْصلِْح ِي ،  يُهَو ِعْصَمُة َأْمرِ  يال ذِ  َي الل ُهم  َأْصلِْح ِى دِينِ  »  َوَأْصلِْح ي،  فِيَها َمَعاِي  يال 

تِ  ِي آِخَر  ِمْن ُكلي ي  َواْجَعِل امَْوَت َراَحًة ، ُكلي َخْرٍ  فـي لـيَواْجَعِل احَيَاَة ِزَياَدًة ،  يَمَعادِ فِيَها    يال 
 .(٩)أخرجه مسلم «َرٍ 

اللهم يا عام اخفيات ، ويا رفيع الدرجات ، يا ذا العرش امجيد ، يا وارث كل وارث ، يا غافر 
 التوب ، ا إله إا أنت .الذنب ، يا قابل 

 أسألك لذة النظر إى وجهك الكريم ، والفوز باجنة ، والنجاة من النار ، يا أرحم الرامن.
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.272٥برقم ) أخرجه مسلم  (٩)
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 الوكيل
                   قال اه تعاى: 

 [ . ٩73 / آل عمران]        
ي ومصاحهم اخلق ومعايشهم  هو الوكيل احق الذي توكل وتكفل بجميع أمور اه 

               العام العلوي والعام السفي:

 .[ ٩32/النساء]
 ،وهو سبحانه الوكيل القادر عى كل يء، الذي ميع امخلوقات حت كفالته ووكالته

                        وتدبره وتريفه: 

 [.2/الرعد]                    
من التحريف والزيادة  وهو سبحانه الوكيل الذي توكل وتكفل ببيان دينه وِحْفظه وِحْفظ كتابه

 [.١] احجر/                : والنقصان 
فسبحان املك احق الذي كل اأمور موكولة إليه ، القادر عى كل يء ، الوي بإمامه ، الوكيل 

  وا معقب حكمه:  ،ا راد لقضائه ،تفرد بحفظ اخلق وكفايتهم ، وأْمُرهم ميعًا بيده الذي
                                   

 [.21/آل عمران]                     
 واعلم رمك اه أن الوكيل له معنيان :

الذي تكفل بجميع أرزاق اخلق وأقواهم، وتدبر  هو الوكيل احق عام: فاه  اأول:
    أمورهم ، ورعاية مصاحهم ، الوكيل عى ميع خلوقاته ي الساء واأرض : 

                    
 [ . 13-12 / الزمر]       

فظ من اعتصم خاص: فهو سبحانه الوكيل الكاي لكل مؤمن التجأ إليه ، احا الثاي:
ڭ           به:  .  [ 3/ الطاق]            

     وا تلتفت إى ما سواه:، واخذه وكيًا يكن لك نصرًا  ،فتوكل عى اه وحده

 [ . ٥7 / الفرقان]                        
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والتريف ، واأرزاق واأقوات ، والوقاية من  فسبحان الوكيل احق القائم عى خلقه بالتدبر
            اآفات ، والنر واحفظ أوليائه : الرور و

                            

 [.٩١3-٩١2/اأنعام]     
بيد ، واأمر كله ه واخلق كلهم ليس بأيدهم يء من اأمر، بل عليهم امتثال اأمر؛ أهم كلهم ع

 [.٥٤/اأعراف]                           وحده :
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 

            مة أسائه احسنى ، وصفاته العى ، فيعبدوه بمقتضاها:عظ

 .[  ٩2 / الطاق]                               
ترى ميع اخليقة ي قبضة اخالق احق ، مستجيبة مشيئته ،  فانظر ي املك واملكوت

فة بتدبره عى سنن ية عى حكم تسخره ، مُ ومرعة إرادته ، وخاضعة أمره ، وجار ر 
        قبضه وبسطه ، إْن أذن بيء كان، وإن م يأذن به م يكن : 

                     
 .[٥٤/اأعراف]               

ا اه رب كل يء،وا لصحة توحيده وثبات يقينه ا يرى إ حقاً عى اه والعبد امتوكل 
                     خاف إا اه، وا يرجو سواه ، حسبه اه وحده ي ميع أموره:

 .[ ٩2١ /التوبة]             
وامؤمنون كلهم قد أخذوا من التوكل بقدر ما حصل هم من حقيقة اإيان وامشاهدة ، ومن 

            ن أبر استبر: ، وم، ومن عرف غرفذاق عرف
 [.7١/النمل] 

ب        لكنه غر مشاهد وا حار: ، وقد يشهد اللسان والقلب غر مكذي
 [ . 37 / ق]          

 ها قلوب أهل اه، يعمروصفاته العى ،والشهادة احق هي ثمرة معرفة أساء اه احسنى
      وها يتم مراد اه منهم ، ومرادهم من اه: ، اإيان والتقوى
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 .  [ 22 / امجادلة]                      

وِصْدق التوكل  ،واعلم يقينًا جازمًا أن من انقطع إى اه بالعبودية امحضة بالتفويض إليه
م ،والعمل برعه ،عليه اجبار عى أعدائه من شياطن اإنس واجن والبهائم والظامن  َحر 

وميع امؤذيات أذاه حريًا كونيًا ، كا حرم عى امؤمنن أذى امسلم وغره بأمره 
         ڭ             الرعي: 

 .[3/الطاق]
فهو الوكيل احق عى اخلق  واعلم رمك اه أنه ا ينفع بالصفات إا بارئ الصفات،

            فتوكل عليه يعطيك ويكفيك : ،وصفاهم ومعايشهم

 [ . ٥1 / هود]                    
، وتفويض اأمور كلها إليه، مع القيام باأسباب  وحدهالوكيل وحقيقة التوكل ااعتاد عى اه 

                   امروعة: 
 [ . ٩23 / هود]        

فسبحان الوكيل احق الذي كل العام العلوي والعام السفي ملكه وي قبضته ، وكل ما 
          إى إرادته : مرع ، مستجيب مشيئته ، فيها مقهور بأمره 

 [.٩١2/اأنعام]                      
لدنيا مأ هذه ا ،وتعتمد عليه ،وتفر إليه ،ن الوكيل احق من أجل أن تتوكل عليهواعلم أ

، زق واأهل واأموال واأواد، وشحنها بالقلق عى الربامصائب واهموم وامخاوف
              لتكون عبدًا له ، واقفًا بباب عبوديته ، فارًا منها إليه : 

 [.٥٩/بةالتو]          
واعلم أن هذه الدنيا احياة فيها مشوبة بالنعم وامصائب ، والراء والراء ، والعز والذل ، 
وامحبوب وامكروه ، أها حل اابتاء ، ومعرفة اموحد من امرك ، والصادق من 

                      الكاذب : 
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 [.1-2/العنكبوت]             
أما اآخرة فهي للمؤمن خر حض ، حياة با موت ، ونعيم با شقاء ، وشباب با هرم ، وعافية 

              با مرض ، وأمن با خوف :

                 

   [.٩7-٩٥/السجدة]                                   
  : ومه إى ربه الوكيل ا إى غره، وشكا مهوكلا زاد إيان العبد قوي توكله عى رب

                      

                     

 [.٩7٥-٩73/آل عمران]                       
وكلا نقص إيان العبد ضعف توكله عى ربه ، فا جده إا يشكو أحواله إى غره من كل 

     : من يلقاه ؛ جهله بالوكيل الذي له اأساء احسنى ، والصفات العى

                      

                      

 [.٩7١-٩7١] اأعراف/              
وا يتوكل عى اه حقًا إا من آمن به حقًا ، وعرف أنه القادر عى كل يء ، العليم بكل 

                      يء ، اخبر بكل يء ، امحيط بكل يء : 

 .[٩١/حمد]          
ولن يستطيع أحد أن يتوكل عى اه حقًا إا إذا عرفه بأسائه وصفاته وأفعاله ، فإذا عرفه 

                        توكل عليه ، وفوض أمره إليه ، ورفع شكواه إليه : 

 [.٩3/التغابن]    
         وأثابه وأرضاه :  ،ومن توكل عى اه كفاه وأغناه

                  

                  

 [.٤-2/اأنفال] 
           ومن توكل عى غر اه ضل وَقّل وذل وُحِرم وخر : 
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 [.٩٤-٩3/فاطر]                   
والصفات العى ، وهو املك  ،ه هو الوكيل الذي له اأساء احسنىوحد واعلم أن اه 

 الذي يدبر املك واملكوت بحكمته ورمته.
 يقبض ليبسط .. ويذل ليعز .. ويمنع ليعطي .. وخفض لرفع.  

    ونعم اه بالشدائد أعظم من نعمه بالرغائب ، وهذا كان اأنبياء أشد الناس باء : 

                  
   [.٩٩١/يوسف]          

واامتحان ا يكون ي الرخاء ، إنا اامتحان ي الشدة ؛ أن توحيد العبد وإيانه ا يظهر 
          إا ي الشدائد ، وا يرقى عند اه إا ي الشدة : 

                         

   [.2٩٤/البقرة]       
ة إى اه ، وكل حنة وراءها منحة ، ومن صر عى اأحكام وري  ،فكل ِشدة وراءها َشد 

والغنى  ،والبسط والقبض ،فقد بلغ ذروة اإيان ، ومن استوى عنده العطاء وامنع ،باأقدار
     فقد ري عن اه الوكيل الرحيم الذي يضع اليء ي موضعه : ،والفقر

 [.١/امزمل]            
 واعلم أن كل يء وقع أراده اه باحكمة امطلقة امتعلقة باخر امطلق.

فإذا أصاب اه عبده بالر فأن ي الر دواؤه وشفاؤه كالطبيب جرح امريض لينزع منه 
 الداء ليتمتع بالعافية.

ده ، ولن يتخى عنه ، ولن يره ، إنا ما مرض وكذلك اه رؤوف رحيم بعباده لن ُيسلم عب
ره بمواهليوصله إى امحبوب ،قلبه ابتاه بامكروه    ليتوب إليه ويتوجه إليه: ،، ويذكي

                       

   [.2٩1/البقرة]           
، وأي فهم آخر مثل هذه الصفات يعد فصفة الر والقبض واخفض وامنع ه تفهم هكذا 

           كفرًا وإحادًا ي أسائه احسنى : 
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 [.٩7١/اأعراف]               
لكنه يشفي بإذن اه ،  ،لكنها قد تطغي اإنسان ، والباء كالدواء الكريه ،فالنعمة طعمها حلو

ج وقد مل اإنسان عى التوبة والرجوع يدخل وخر ،والباء كالضيف لكنه ضيف مؤم
       إى ربه ، أو ُترفع به درجات العبد ، أو تكفر عنه سيئاته : 

                                   

 [.٩٥7-٩٥٥/البقرة]                  
والشدائد تشفيًا من العباد فقد تنكب سبيل  واعلم أن كل من ظن أو توهم أن اه يسوق البايا

            الرشاد ، وساء ظنه باه الرمن الرحيم : 

 [.٩٤7/النساء]       
 ليصفو توحيده ، ويزيد إيانه ، ،هو سبحانه الوكيل العليم اخبر الذي يبتي اإنسان بامصائب

      نابه ، وا يقف عند الشدائد إا عند أعتابه : حتى ا يطلب دفع الر والباء إا من ج

 [.٩3/التغابن]                      
        واعلم أن من اعتقد أن أحدًا سوى اه يستطيع أن ير أو ينفع فقد أرك :

                                                  
 [.٥٩-٥١/ياتالذار]

واعلم أن من استقام عى منهج اه هداه اه سبل السام ، ومنحه اأمان ، وا يرضيه وا يليق 
به أن يعذبه أو يذله أو حزنه أو يمرضه أو يفقره ، لكن اه حكمته البالغة ابد أن يسوق لعبده 

     : العاي بعض الشدائد التي حمله عى الرجوع إى ربه والتوبة إليه 

   [.3٩/حمد]         
وكلا كان اإيان أقوى كان اابتاء أشد ، وكلا كان اانحراف أشد كانت الربة قاسية ، 
والناس ختلفون  ي التوبة ، منهم من يتوب بالكام الناصح ، واآخر بالوعظ القاي ، 

     ديد : واآخر ا يرجع إا برب العصا ، واآخر بالعذاب الش

                       

 [.77-71/امؤمنون]  
ر اه قلبك باإيان أنه ا يقع نفع وا ر إا  ،وا خر وا ر ،وا عطاء وا منع ،واعلم َنو 
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                   بإرادة اه ومشيئته : 

 [.2١-21/التكوير]          
، وامنع من اه  والعاي والر من اه والعاي هو السبب، والعطاء من اه فالنفع من اه ،

      واإنسان هو السبب :  ،هو السبب ، والعافية من اه ، وامرض من اه

                         

 [.13-12/الزمر]    
   سان فعًا ومن اه تفضًا ، والسيئة من اه قدرًا ومن العبد سببًا : واحسنة من اإن

                          

                                          

 [.7١-77/النساء]    حخ               
خلوقات تفعل فعلها بمشيئة اه ا بقوة فيها ، فاه وحده الذي يملك النفع والر واعلم أن ميع ام

                                      وحده ا ريك له : 

  [.٩7-٩7/اأنعام]                
 ي من شاء اهداية ،فسبحان املك احق الذي بيده ملكوت كل يء ، اهادي الذي هد

              : ِ عى الضال أويضل من 

 [.3١/اأنعام]         
        :اه  ، ومن أِ عى الضال أضلهاه فمن طلب اهدى هداه 

                 

 [.٩2٥/اأنعام]                  
       يل احق الذي بيده ملكوت كل يء ، وغره ليس بيده يء : هو الوك

                                       

 [.٩77/اأعراف]           
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  التعبد ه  : باسمه الوكيل 
ودفع  ،جلب النعاءوااعتاد عليه ي  ،وتفويض اأمور كلها إليه ،التوكل عى اه وحده

                       الدين التي جب إخاصها ه وحده : من أعظم مقامات  ،الراء

 [.٩3/التغابن]     
والتوكل من أعظم أنواع العبادة ؛ ما ينشأ عنه من اأعال الصاحة ، والنرة الظاهرة ، 

 [.7١/لنملا]            والثواب العظيم : 
فالتوكل عى اه هو اأصل جميع مقامات الدين، ومنزلته من الدين كمنزلة الرأس من 

، كذلك ا يقوم اإيان فكا ا يقوم الرأس إا عى جسد، لبدناجسد، ومنزلة القلب من ا
              وأعاله إا عى ساق التوكل عى اه:

 [.١/امزمل] 
 لذي ينفع حصل للعبد بخمسة أمور هي:والتوكل ا

 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: 

   ڭ                          

 .  [ 3 – 2 / الطاق]       
، وإخفاء امسكنة وإن مسه  ، وإظهار الغنى للناس كتان احاجةو ،الصروعامة امتوكل 

   :  ، ومده وشكره ي كل وقت وحال ، ودوام ذكر اه بكل ميل الر

                                   

 [.٤2-٤٩/النحل]       
واأولياء الصادقن، وهو  ،والتوكل عى اه درجات، وأعاه وأكمله وأحسنه توكل اأنبياء والرسل

        :  التوكل عى اه مع اأخذ باأسباب التي هي سنة اه 

                              

 .[3-٩/اأحزاب]            
فالداخل ي اأسباب بالسنة ، اخارج عنها بالنية أفضل ؛ ما ي ذلك من اجمع بن السنة ، 

                        :  يتوكل عى اه بقلبه، ويفعل اأسباب بجوارحه، فوحقيقة التوكل
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 [.٩3/التغابن]      
       أجرما معًا :تنال  ،وتوكل عى اه وحده ،فخذ باأسباب امروعة

 .  [ 1٩ / اأنفال]            
والتوكل احق عى الوكيل احق أن يعلم العبد أن فعل اه ا يفعله غر اه ، وأن كل يء 

ۓ                :  يء حت تدبره م يرك ي حكمه أحداً  بيده ، وكل
 [.17/يوسف]    

توكل برؤية الوكيل عى الدوام، وترك اأماِ، والتسليم والرضا بفعل الوكيل، ويكمل ال
            أو يء م يكن:  ،وعدم ااعراض عى يء كان

 [ .1٥/النساء]                      
وكل ، ومن وباإيان تكون اهداية ، وبالتوكل تكون الكفاية ، وبصدق التوحيد يكون الت

          سل م ه أمره كله كفاه اه أمره كله :

 [.٩23/هود]            
فاعمل وتوكل ، وا  ،واعلم أن لكل يء وقت وتقدير ، والعمل للدنيا واآخرة مروع مطلوب

،  ليد اأمورتستعجل ما تريد ، فالوكيل يرى ما ا ترى ، فتوكل عى الوكيل الذي بيده مقا
                                        : وإصاح اأحوال

  [.٩١2/اأنعام]     
وكل امرئ مير ما خلق له ، فاجتهد ي طاعة مواك معتمدًا عليه وحده ، ومن عمل اليوم 

                  يلقى غدًا ثوابه أو عقابه : عمًا س
                    

 [.٩١-٤]الليل/
          :  يعملهوسرى عمله يوم القيامة وهو 

 [.7-1/ الزلزلة]                 
 واعلم رمك اه أن توكل العبد عى ربه نوعان :

 مضار الدنيوية.: توكل العبد عى ربه ي جلب امنافع الدنيوية، ودفع ااأول
ن اإيان والتقوى والعمل ويرضاه م اه التوكل عى اه ي حصول ما حبه الثاي:
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، والتوكل عليه ي دفع كل ما يكرهه اه من دعوة إى اه، واجهاد ي سبيله، والالصالح
 واأعال واأخاق التي يبغضها.اأقوال 

فمن توكل عى ربه ي النوع الثاِ يه إا اه ، ضل والثواب ما ا حصوبن النوعن من الف
ومن توكل عى اه ي اأول دون الثاِ كفاه ، كفاه النوع اأول مام الكفاية ، حق توكله 

     عى اه فيا حبه اه ويرضاه :  لكن ا تكون له عاقبة التوكل ،أيضاً 

 [.٩2/إبراهيم]                  

    : ، وسارع إى كل عمل صالح  فاعمل بطاعة اه ، واستقم كا ُأمرت

 [ . ٤7 / اأحزاب]       

م اأحسن  ،ويؤيده بتوفيقه وعونه ،واعلم أن اه حب من توكل عليه فامض ما أمرك اه به، وقدي
 [ . ٩٥١ / آل عمران]               عى احسن:

ل إليه ميع أموره ، وفوض إليه  ،وصفاته العى ،علم أن من عرف اه بأسائه احسنىوا وك 
 .  [ ٩١ / الشورى]              ميع شئونه:

وتوكل العباد عى اه عى قدر معرفتهم به، وتوفيقهم للتوكل عليه عى قدر طاعتهم 
                 له: 

 [.2١/اأنفال]        
وعى قدر معرفة العباد  بأساء اه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده تكون ثقتهم 

، فيُْسلِمون أنفسهم إى رهم ي ميع أمورهم ، وعى قدر هذا  بضانه ورضاهم بكفالته
التعب التسليم جدون لذة اأنس، وروح الكفاية والرعاية، وتسريح أنفسهم من أذى 

     والنصب ، فيتفرغون لعبادة رهم، ويسارعون ي شكر الوكيل سبحانه: 

                         

 . [ ١ / الزمر]   جئ        
واعلم أن طاعة اه ورسوله فضل من الوكيل احق عليك ، فاشكره عى ما حباك به من اهداية، 

              نك عليه من الطاعة:وامده عى ما أعا
                  

  [.٤-2/اجمعة]                        
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، ويثني باجميل  ، يعطي اجزيل للمتوكل عليه ، وما أعظم إحسانه فسبحان الوكيل احق
        وكفاه عوضًا وا قرضًا : ما أعطاه  ، وا يسأله عى عى امفوض إليه

 [.٩7٩/النساء]        
با م خطر عى باله ؛ أنه الغني الكريم الوكيل احق  ،بل يرزقه الوكيل ويعطيه من خزائنه

 الذي يعطيه من نعمه كثرًا، ويضاعف أجره كثرًا، وخزائنه كافية ، وجنته وافية بكل ما حب:
                

                   

 .  [ 2٥ / البقرة]       
 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، 
 [.7/طه]                  عى : والصفات العى ، وامثل اأ

 هو الوكيل احق الذي خلق ما يشاء .. ويأمر با يشاء .. ويفعل ما يشاء .. وهو الغفور الرحيم.
يطعم امخاليق .. ويكشف الغم .. ويزيل اهم .. ويفرج الكرب .. ويغني الفقر .. وجر 

ح الفاسد.. ويقبل التائب.. ويغفر الذنوب .. الكسر.. وحيي اميت.. ويميت احي.. ويصل
ل امائل .. ويشفي السقيم .. ويقي احاجة .. ويسد الفاقة  .. ويسر العيوب .. ويعدي

ن اخائف  ..وهدي الضال   ويقصم اجبار. ..وهلك الظام ..وينر امظلوم  ..ويؤمي
                فا إله غره، وا رب سواه: 

 .[  ٩١2 / اأنعام]                
 فاستقم رمك اه عى دينه ، واستسلم أمره ، وتوكل عليه ، وارض  بقضائه ، وفوض أمرك إليه ،

                   وسارع إى طاعته ، وسابق إى مغفرته ، واحتسب ما تكره عنده وقل: 
 .  [ ٩2١/التوبة ]              

لك عى جوارحك فاستعملها ي كل ما حبه اه ويرضاه ،  ،واعلم أن الوكيل سبحانه قد وك 
             فالوكيل سوف يسألك عن أداء هذه اأمانة: 

 [ . 31 / اإراء]                  جئ  
فاعمل ها، وادع  ،وتعليم سننه وآدابه وأحكامه ،واعلم أن الوكيل احق قد وكلك بنر الدين
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      الناس إليها، واصر عى ما أصابك ي سبيله ، تنال من اأجر جزيله: 

                  

 [ . ٩2٥ / النحل]       
 .  [ ٤ / اممتحنة]            

                 
 .[71–7٥]يونس/

ْلُت  َوَعَلْيَك  ، آَمنُْت  َوبَِك  ، َأْسَلْمُت  َلَك  الل ُهم  »   الل ُهم   ، َخاَصْمُت  َوبَِك  ، َأنبُْت  َوإَِلْيَك  ، َتَوك 
ِي  تَِك  َأُعوذُ  إِ نِي َأنْ  َت َأنْ  إِا   إَِلهَ  َا  بِِعز   ُس ناإِ وَ  نُ َواجِ  ، َيُموُت  َا  ال ِذي ُي احَ  َأْنَت  ، ُتِضل 

 .(٩) متفق عليه « َيُموُتونَ 
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 شأِ كله ، وا تكلني إى نفي طرفة عن.

ونصرًا ، وكن ي رؤوفا رحيًا ، يا خر امسئولن ، يا أرحم  اللهم كن ي مؤيداً 
 الرامن.

وعى آل حمد ، كا صليت عى إبراهيم وعى آل إبراهيم ، إنك  ،اللهم صل عى حمد
 ميد جيد.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ( واللفظ له .27٩7( ومسلم برقم )7373، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (1)
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 النـــــور
                       تعاى: اه قال 

                      

                       

 [.3٥/]النور     
 .(٩)أخرجه مسلم  «ُنوٌر أن ى َأَراُه  »هل رأيت ربك؟ قال :  ،ملسو هيلع هللا ىلصقال:سألت رسول اه  وعن أي ذر

ي بالنور ، فهو النور، ومنه النور،  هد هو النور احق الذي أنار كل يء ظاهرًا وباطناً  اه 
الظاهر اأبصار الظاهرة إى امبَرات الظاهرة ، وهدي بالنور الباطن البصائر الباطنة إى 

                 امعارف الباطنة:
                                      

 [.٩1-٩٥]امائدة/       
والبصائر بالنور ، وأنار به اآفاق واأقطار، والعام  وهو سبحانه النور الذي َبر  اأبصار

 [.3٥ /النور]         والعام السفي :  ،العلوي
وهو سبحانه النور امبن الذي نوره لو كشفه أحرقت ُسُبحات وجهه ما انتهى إليه بره 

 . الذي ا منتهى لهمن خلقه ؛ لعظمة نوره 
ى ها : ــــت لنور وجهه لو تَ وامخلوقات كلها ا تطيق الثبو        َبد 

                       

                       

 [.٩٤3]اأعراف/      
 هو سبحانه النور الظاهر بنفسه ، امظهر لغره من ظلمة العدم إى نور الوجود .

        ، امظهر لكل ما سواه من خلوقاته وآياته : فسبحان النور الظاهر بذاته 

                             

 [.37/فصلت]          
                                                 

 ( .٩77برقم )أخرجه مسلم  (٩)
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 تباعه . اهو سبحانه النور اهادي الذي يرشد هدايته من يشاء من عباده ، فيبن له احق ، ويلهمه 
 هر .هو سبحانه النور الظاهر الذي ظهر به كل ظا

ر امخلوقات  ر الكون كله بنوره الذي وسع كل يء ، وَنو  هو سبحانه النور الذي َنـو 
ر القلوب بالتوحيد واإيان .  الظاهرة بالشمس والقمر والنجوم ، وَنو 

واعلم أن اه نور إن اتصلت به أعطاك من نوره ما يدلك عليه ، ويعينك عى عبادته ، 
 [.٤١/النور]                     وهديك إى سبل مرضاته : 

ومن مأ اه قلبه بنور اإيان أبر الطريق فورًا ، وأحسن الترف ، وقال القول احسن ، 
 وعمل العمل احسن ، وخل ق باخلق احسن .

ء وإذا خا قلب العبد من نور اإيان َخَبط َخْبط عشواء ؛ أنه أعمى فأساء الترف ، وأسا
                         القول ، وأساء العمل : 

 [.٩22/اأنعام]                                     
فسبحان النور الذي ُنور السموات العى كلها من نوره، بل نور جنات النعيم التي عرضها 

ميع اجنات من نوره ، ونور السموات واأرض من نوره، بل نور العرش والكري و
َلْو َكَشَفُه َأَْحَرَقْت ُسُبَحاُت َوْجِهِه َما  ِحَجاُبُه النُورُ  » الشمس والقمر والكواكب من نوره

ُه ِمْن َخْلِقهِ   .(٩)أخرجه مسلم « اْنَتَهى إَِلْيِه َبَرُ
ر قلوب أنبيائه وأوليائه ومائكته بأنوا ر معرفته بأسائه وهو سبحانه النور احق الذي َنو 

ت  وصفاته وأنوار حبته حتى امتأت قلوهم باأنوار امتنوعة ، والعلوم النافعة ، وخر 
               خاشعة لعظمة رها ، ونورجاله وماله: 

 [.٩اأنعام/]                               
ف إى عباده بأسائه احسنى ، وصفاته العى ، ونعمه التي ا حى ،  فسبحان من تَعر 

                    ليحبوه وحده ، وليعبدوه وحده ، وليعظموه وحده :
 [.٩١2/اأنعام]                              

مأ قلوب امؤمنن بأنوار  ،والقوة والقهر ،واجال والكرياء ،فمعاِ العظمة واجروت
 .  القوي القهار هيبة والتعظيم واإجال للجبارا

                                                 
 (.٩7١برقم )أخرجه مسلم  (٩)
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مأ قلوهم بأنوار امحبة والود والشوق إى  ،واإحسان واإكرام ،اجال والر ومعاِ
 مواهم تبارك وتعاى.

 . مأ قلوهم بأنوار احب واحمد والشكر للموى  ،ف والرأفة والرمةومعاِ اللط
هم بأنوار مراقبة رهم ، قلومأ  ،مشاهدة وامراقبة والقربوا ،حاطةومعاِ العلم واإ

 وتوصلهم إى مقام اإحسان .واخوف منه وطاعته ، 
واحب ، وحسن  مأ القلوب بأنوار التعظيم ،وصفاته العى ،وميع أساء اه احسنى

        التعبد ه ، والتعلق التام باه وحده ، وعدم االتفات إى ما سواه : 
                                                  

                   
  [.٤-2/]اأنفال      

، فاستنار الوجه ،فاض عى الوجه ،واعلم أنه إذا امتأ قلب امؤمن بنور التوحيد واإيان واليقن
          رح لطاعة اه ، وقي دها هذا النور عن معصية اه: واطمأن القلب ، وانقادت اجوا

                                             
                             

 . [١-7/]التغابن           
تبه كلها نور ،  ورسله كلهم نور ، وأولياؤه فسبحان النور احق الذي أساؤه وصفاته كلها نور ، وك

            كلهم نور ، ودينه نور ، ودار كرامته نور:
  [.٩2/احديد]                          

واعلم أن امؤمنن كا يتفاضلون ي الدنيا ي معرفة هذه اأنوار كذلك يتفاضلون ي اآخرة 
 بحسب ما حصلوه من النور ي الدنيا.  هم ي رؤيتهم ر

إِن ُكْم  »  : فقال -يعني البدر - فنظر إى القمر ليلةً ملسو هيلع هللا ىلص  كنا عند النبي : قال  عن جرير بن عبد اه 
ْوَن َرب ُكْم َيْوَم   . (٩)متفق عليه   « ُرْؤَيتِِه ي   ِقيَاَمِة َكَا َتَرْوَن َهَذا َا ُتَضاُمونَ الَسَرَ

 م أن النور قسان :واعل
 نور ظاهر.. ونور باطن.

                                                 
 (. 133( واللفظ له، ومسلم برقم )٥٥٤أخرجه البخاري برقم )متفق عليه، ( ٩)
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فاتسع العلم، وحصل اليقن، وزاد  ،فالباطن إذا دخل ي قلب العبد انفسح وانرح واتسع
 ، وكفت عن امعاي والسيئات. اإراق، ونشطت النفس واجوارح للعمل بالطاعات

 .وكل سبيل يؤدي إى مقصود ظاهر أو باطن من اخر فهو من هذا النور
    نور.. والقرآن نور.. ورسوله نور.. وآيات اه الكونية والرعية كلها نور :  فاه 

                            
                             

 [.٩1-٩٥/امائدة]       
رة ، فإن كان اجسم وأبعد عنه الُكدْ  ،بمكان طرد عنه كل الظلات  ومتى َحّل نوره 

       وكان راجًا ييء به ما حوله كالشمس والقمر:  ،صقيًا أرق

                         

 [.37]فصلت/                    
،  ما أنزل احق جعل ضده الباطل ، وما أوجد النور أوجد الظام  واعلم أن احكيم 

                            وإذا جاء النور طرد الظام : ،أذهب الليل  النهارفإذا جاء 
                                                          

 [.٥٩-٤١] الذاريات/            
 [.7٩/اإراء]                            وإذا جاء احق زهق الباطل: 

 امائكة من نور، وخلق اجان من نار، وخلق آدم من تراب. وقد خلق اه 
        فخلق سبحانه اجان من نار السموم ، وخلق آدم من تراب : 

 [.27-21/]احجر               
َوُخلَِق  ،َاِئَكُة ِمْن ُنورٍ ُخلَِقِت امَ » : ملسو هيلع هللا ىلصقالت : قال رسول اه  ري اه عنهاوعن عائشة 

  .(٩)أخرجه مسلم« َوُخلَِق آَدُم م ا ُوِصَف َلُكْم ، اُن ِمْن َماِرٍج ِمْن َناٍر اجَ 
ولعنه حن استكر وكفر باه ، وطرده سبحانه من  ،وإبليس من اجان ، أضله اه من بينهم

                 : ملكوت الساء هو وذريته
 [.3٥-3٤/]احجر    

                                                 
 (.2١١1برقم )خرجه مسلم  أ (٩)
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 فا إله إا اه ما أعظم خلقه، وما أبن حكمته، وما ألطفه ي تدبره.
َمْن كان خلوقًا من خالص النور وهم امائكة جعله اه خرًا كله ، يعمل باخر ، ويدعو 

                       إى اخر ، ويعن عى اخر: 
 [.2١-٩١/]اأنبياء         

وَمْن كان خلوقًا من النار وهم اجان جعل عى يديه عقاب من كفر وكذب اه ورسوله ، 
            وجعل إبليس وذريته وأتباعه َيْدعون إى النار: 

 [.1/]فاطر            
ب جعل أعاهم وهو اإنسان امخلوق من ماء وترا ،وَمْن كان خلوقًا من اممتزج

 مزوجة إا ما رحم ربك.
 فمنهم امؤمن والكافر .. والـبَـر والفاجر .. والكريم والبخيل .. وامحسن واميء .. والسعيد والشقي.

هم يوم القيامة بحسب  والر، واحسنات والسيئات، ومآوأعاهم مزوجة باخر
 [.7/]الشورى           أعاهم :
اه هداهم أمعن ، وجعلهم أمة واحدة ، لكنه سبحانه احكيم العليم الذي رع  ولو شاء

 ،أسائه وصفاته ، وأصناف خلوقاتهالسنن واأحكام ، ليبن للمعترين عظمة ملكه ، وكال 
       وِحَكم اأحكام وَفْضلها عى اإضاعة والفوى :  وأنواع إحسانه،

 [.٩٤١]اأنعام/     
 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 .. وبسط وقبض  .. 
 [.٤١]الذاريات/             وعطاء ومنع .. وخر ور : 
       اه ي الشمس والقمر والنجوم والنار واأبصار : أما النور الظاهر فا جعله 

                                 
 .[٥] يونس/                  

واعلم رمك اه أن ما فوقنا نور ساطع يزداد عى التدريج ي العلو ، وما حتنا ظام ُمْعتِم 
 .سفلاليزداد عى التدريج ي 

فا فوقنا كله نور، يزداد من ساء إى ساء، ثم يزداد ي الكري، ثم يزداد ي العرش، حتى 
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       الذي كل نور ي العام من نوره :   يصل إى النور احق 

                                   
                                 

 [.3٥]النور/              
      ي العلو : ،ي الساء ،ي اجنة ،رفعه اه إى موضع النور فَمْن عمل بطاعة اه

 .[22الذاريات/]           
        :  ي أسفل سافلن ،ي اأرض ،ي طبقات النار  ،ومن عمل بمعصية اه سجنه اه ي الظام

                                                  
 [.7-٤]التن/                               

واعلم أن أصل النار الظام واليبس، فمتى حل الُيبْس مع احر كانت النار، ومتى حل اليبس 
 ه ما م جعل اه له ضدًا من رمته يقاومه.مع الرد كان الزمهرير ، وكاما مفسد بذات

     ساقه اه إى ظلات النار يوم القيامة : ،َفَمْن َعبَد هذه النار ي الدنيا يريد النور
                   
 [.3١/]اأنعام

فاس مؤلـمة ي هذه ها أنفنار جهنم أعاذنا اه وإياكم منها أصل وجود النار ي هذه الدار، و
 الدار من حر شديد ، أو برد شديد ، تذكرة من الرحيم بالنار الكرى .

َا ، فََقالَ  ْشتََكِت الن اُر إَِى ا »قال :  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي    عن أي هريرة فَأَذَِن ،  اً ْت : َربي أََكَل بَْعِي بَْعضَرهي
تَاءِ ي   نََفسٍ  :بِنََفَسْنِ  َهَا يِْف ، َفأََشدُ ي   سٍ َونَفَ  ،الشي َوأََشُد َما َجُِدوَن ِمَن ، ري ــــَما َجُِدوَن ِمَن احَ  الص 

ْمَهِريرِ   .(٩) متفق عليه «الز 
ر اه ها عباده ليتقوه :                    ونار الدنيا جزء يسر من نار جهنم ُيَذكي

 [.73-7٩لواقعة/] ا                           

َناُرُكْم َهِذِه ال تِى ُيوقُِد اْبُن آَدَم ُجْزٌء ِمْن َسبِْعَن ُجْزًءا ِمْن َحري »  قال:ملسو هيلع هللا ىلص أن النبى  وعن أبى هريرة 
َلْت َعَليَْها بِتِْسَعةٍ َفإِه  » : ، َقاَل  َلَكافِيًَة َيا َرُسوَل اه إِْن َكانَْت  َقاُلوا َواه «َجَهن َم  َوِستيَن ُجْزًءا ُكلَُها  ا ُفضي

َها  .(2)متفق عليه « ِمثُْل َحري
                                                 

 ( .1٩7(، واللفظ له، ومسلم برقم )321١أخرجه البخاري برقم) متفق عليه ،( ٩)
 ( واللفظ له.27٤3( ومسلم برقم )321٥أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه ،( 2)
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فسبحان املك احق الذي مأت العام عزته، ووسعت كل يء رمته ، ومأ العام نوره ، 
بكل يء علمه ، ووسع كرسيه السموات واأرض ، وأحاط ميع خلوقاته بعرشه وأحاط 

     : وهو مستو عى عرشه كل ذرة  ي ملكه  العظيم ، وهو احي القيوم الذي يرى ويعلم
                                                                               

                                   
 [.2٥٥]البقرة/                       

                   حانه ا ُتعد خلوقاته ، وا ُتـحى نعمه، وا يـُحاط بجنوده: سب

 [.1٥]غافر/                              
والنور احق سبحانه خالق كل يء ، وبيده كل يء ، والعام كله دليل عى وجوده ، قائم 

          مشيئته ، ومرع إى طاعته :  مستجيبومقهور بإرادته ، وكله بأمره ، 
 [.٥1]هود/               

         ، وضياء واضح لبصائر الفهوم :   هذا نور من العلم ساطع أبصار العقول
 [.٩١/]إبراهيم                     

فأرق  طنًا كالبيت ميء روجًا ومصابيحوالعام كله مرق بنور اه امرق فيه ظاهرًا وبا
                                              بالنور: 

                                                
                               

 [.3٥/]النور
:  تبر اهدى بنور احق امبن ،وصفاته العى ،رفة جال أساء اه احسنىفاصعد بفكرك مع

                                        

 [.٩22/]اأنعام                                               
لكًا وغلب كل نور،  فأبرت مَ  ،سطع نوره ي قلبك فإذا وَصْلت بإيانك إى النور احق 

  الكون نورًا ومااً وإحسانًا .عظيًا مأ
   كامه نور، وأساؤه وصفاته وأفعاله كلها نور، وكتبه نور، ورسله نور، ودينه نور:
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 [.٩١3-٩١2/]اأنعام            
هتدي بنوره من ي السموات ومن ي اأرض ، الذي بنوره يبر ذو فسبحان النور الذي 

 . العاية ، وهدايته َيْرُشد ذو الغواية ، الذي نور السموات واأرض من نور وجهه 
وهو سبحانه النور الذي مأ الدنيا بنوره  ، ومأ اآخرة بنوره ، ومأ اجنة بنور وجهه ، 

                     ند جيئه حساب اخائق :وترق اأرض بنوره يوم القيامة ع
 [.1١/]الزمر                 

وُيمنع نوره يوم القيامة عن كل كافر وظام م يقبل نوره ي الدنيا، ثم يسوق كل كافر وظام إى 
        :وعذاب النار ،سخط اجباردار الظام والعذاب واللعنة، نعوذ باه من 

                
 [.11-1٤/]اأحزاب            
            فا أشد عذاب هؤاء :

 [.٩7٥البقرة/ ]     
 ، واغفر لنا يا خر الغافرين . فارمنا وأنت خر الرامن ،اللهم ا طاقة لنا بنار جهنم

  التعبد ه  :باسمه النور 
،  إى النور احق فبذلك تصل بالفهم نوره عى إدراك حقيقة اأنوار ، احرص هداك اه ل

 وَتنْعم بالنور ي الدنيا واآخرة . 
جد أن  ،ومواضعه ومسالكه ي العام ،النور الظاهر من الباطن عى فتعر   نْ واعلم أن مَ  

 كا مأه بإحسانه.  ه بنوره، مأ الكون كل اه هو النور احق الذي ا إله إا هو
ر السم ر الظواهر والبواطننو  ر اآفاق بالشمس والقمر والنجوم،  وات واأرض، ونو  ، ونو 

ر الوجود كله بمعا           :  ، وأفعاله الكرىِ أسائه احسنى ، وصفاته العىونو 

 [.7/طه]        
ر سبحانه قلوب امؤمنن وصدوره ر العقول ، ونو   م باإيان واإخاص والتوحيدونو 

ر اأبدان بأنواع العبادات وأصناف الطاعات ،  بأصناف العلوم،وأنواع الدائل والبينات ، ونو 
ر اأرار بمحاسن اأ                 خاق وميل الصفات :ونو 

 [.7/التغابن]         
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ر  به من الدائل احسية والعقلية والرعية الدالة عى وحدانيته، العام كله با نص  ونو 
                      وكال أسائه وصفاته وأفعاله: 

                      
 [. 7-1/ ق]      

ــــويرى ذلك النور العظيم َمْن َصَدق ي الطلب ، ونَ  ا تراكم عليه من ظلات ى قلبه من ميع مــق  ـ
  :  اجهل بالعلم وامعرفة ، ونقاه من الذنوب بالتوبة النصوح  والعمل با يري اه 

  [.٩١/الرعد]                             
فاجتهد ي إزالة ما َيـُحول بينك وبن نور اإيان، ونور القرآن ؛ لرى احق حقًا وتتبعه، 

                 ى الباطل باطًا وجتنبه :وتر
 [.12]احج/             

      واستعن عى ذلك بتقوى اه تزداد إيانًا ويقينًا وعلًا: 
  [.272/البقرة]       

نور اإيان  وجملك، ، يرق النور ي قلبك وجوارحكوالزم الذكر والفكر والعمل بطاعة مواك
           ، ويشع النور منك لنفسك ولغرك :  ظاهرًا وباطناً 

 [.3٥/النور]            
واعلم أن هذا النور امرق  ليس بيء ُيكتسب ، بل هو من قبيل العطايا وامواهب 

        الربانية ، وهو مراث ُحسن التقرب إى اه با حبه ويرضاه:
 [.1١العنكبوت/ ]        

ن أمور مكتسبة ا جعل مثل هذه اأمور الرفيعة عن ااكتساب مفاتيح م  وذلك أن اه 
                       ُتنال إا ها : 

 [.2١-27/الرعد]           
اه عز وجل، وتقوى اه ثمرة معرفته  وامفتاح الذي نحتاجه للحصول عى هذا النور تقوى

                                             بأسائه وصفاته : 

  [.27/احديد]                        
 فجعل سبحانه النور والرمة وامغفرة ثمنًا لإيان والتقوى .

عى قدر تقوى اه يكون ُحْسن الطاعات ، والتطهر من وعى قدر معرفة اه تكون التقوى ، و
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         اأدناس وامعاي ، والطاعات كلها نور ، وامعاي كلها ظام :
               

 [.٩7٥-٩7٤/النساء]                      
ثم تيء اجوارح بالنور الذي يطرد فيمتلئ قلبه نورًا ،  ،وعى قدر ذلك يقتبس العبد النور 

 كل ظام.
فتصر بالنور.. وتسمع بالنور.. وتفكر بالنور.. وتتكلم بالنور.. وتعمل بالنور.. وتدعو  

    وُتعليم بالنور.. وتعيش بالنور.. ومي بالنور: بالنور .. بالنور.. وتتعلم 
                                                

 [.٩22/]اأنعام                 
آَذْنُتُه  َفَقدْ  اً مْن َعاَدى ِي َولِيّ إن اه تعاى قال : :» ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال رسول اه  وعن أي هريرة 

ءٍ  َب إَِي  َعْبِدي بَِيْ ْضُت َعَليِْه ، ـَأَحب  إَِي  مِ  بِاحَْرِب ، َوَما َتَقر  ُب إَِي   َوَما َيَزاُل َعبِْديا  اْفَرَ َيتََقر 
 .بِالن َوافِِل َحت ى ُأِحب ُه 

ُه ال ِذي َفإَِذا تِي َيْبطُِش ِهَا ، َوِرْجَلُه  َأْحَبْبتُُه ُكنُْت َسْمَعُه ال ِذي َيْسَمُع بِِه ، َوَبَرَ ُيْبِرُ بِِه ، َوَيَدُه ال 
تِي ٍء َأَنا ي َأُْعطَِين ُه ، َوَلئِنْ َيْمِي ِهَا ، َوإِْن َسَأَلنِ  ال  ْدُت َعْن َيْ ِِ َأُِعيَذن ُه ، َوَما َتَرد  ُلُه َفاعِ  اْستََعاَذ

 .(٩) أخرجه البخاري «َوَأَنا َأْكَرُه َمَساَءَتهُ  ْوَت ،َتَرُدِدي َعْن َنْفِس امُْؤِمِن َيْكَرُه امَ 
ة، وم تتفرغ للنظر والتدبر والتفكر ي واعلم رمك اه أنك إن بالغت ي الطهارة والعباد

م يتم لك هذا اأمر، وم  ،والنظر ي ملكوت اه ،وصفاته العى ،معاِ أساء اه احسنى
الناظرين ي ملكوت َملك  ،ترتفع عن درجة عموم امؤمنن إى درجة العلاء الربانين

                           املوك: 

 [.٩١/]حمد     
فوَصْلت التقوى بالنظر والفكر ،  ،والقرب منه ،وإذا أراد اه بك خرًا فتح لك أبواب التعرف عليه

وم يشغلك ظاهر العلم عن باطنه ، وم يقعدك علم احق عن العمل به ، وَمْعت بن علم 
بت ما يسخط اه اجوارح ، وعلم القلوب ، وأخلصت العمل كله ه الذي ينظر إليك ، وجن

                                          ميع أحوالك :  ، وآثرت ما يرضيه يعليك 
                        

                                                 
 (  .1٥١2برقم ) أخرجه البخاري ( ٩)
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 .[27 -27/فاطر]        

        يل:واستبان لك السب ،وإذا علمت هذا فحينئذ اتصل بك احبل
  [.٤٤-٤3/الزخرف]                   

ة بره وعقله بقدر بقدر طهارة العبد وتقواه وذلك أن صفاء النور يرق ي القلوب ، وِحد 
       تفرغه، وظهور الثار والفوائد واخشوع ه بقدر التفكر والتدبر: 

                   

 [.٩7٥/]اأعراف    
واعلم أن إصابة الصواب بقدر اللجوء إى اه، وطلب امعونة منه ي كل صغرة وكبرة  ، 

وكشف  ،والتري من احول والقوة، وعى قدر اإخاص والتقوى تكون امعونة وامؤنة
                                       البلوى :

ڭ           [.3-2]الطاق/       
بنوره احق الذي أنزله عى  ،وإذا وَصْلَت بنوره احق الذي خلق به السموات واأرض

يدبر ملكه وملكوته، ويفعل  أرق النور ي قلبك، فأبرَت به النور احق امبن ، رسله
                   ما يشاء، وحكم ما يريد: 

                                               
  [.٩١2-٩١٩/اأنعام]                

   فاسجد له واعبده وحده ا ريك له :  ،وإذا فتح اه لك أبواب معرفته

 .[1٥/]مريم                    
ه واشكره عى نعمه ا                  لتي ا تعد وا حى: وكري

 [.١١١/اإراء]                                
، وعرفت به اخر ق من الباطلوهداك هذا النور الذي أبرت به اح ،وإذا علمت أن ربك أنزل النور

اإيان ، وتنقاد اجوارح لطاعة الرمن :  لتمتلئ القلوب بنور ،من الر ، فانر هذا النور بن اخلق
 [.33/فصلت]                               

واستغفر ربك ي كل وقت ، وسبح بحمده ما َبقْيت ، وامده عى إنزاله  اهداية عليك و 
               عى اخلق :
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 [.3-٩/لنر]ا                       
واعلم أن أشد الناس حبًا ه، وأكثرهم ذكراً له، وأصدقهم مناجاة له، وأحسنهم عبادة 

       له، هم أعرف الناس باه، وأعلمهم بأسائه وصفاته وإحسانه: 

                          

 [.١/الزمر]   جئ 
فأعانه عى طاعته ، وماه من  ،مته  عاد عليه برمتهواعلم أن من أراد اه عز وجل عص

 معصيته ، وردع قلبه عن الفكر فيا سواه ، وأشغل أوقاته فيا يقرب إليه ما حبه ويرضاه. 
 . مستغفرًا له.فراه ذاكرًا لربه .. مسبحًا بحمده .. مكرًا له .. مستحيًا منه .. ُمـِجًا له .. مطيعًا له.

العظمة والكرياء .. وأذهلته هيبة اجال واجروت.. وَمَلكته مظاهر الرمة قد هرته طوارق 
                        واإحسان: 

                           
                             

 .[2٤-22]احر/                    
 :  وَكَلفًا بقربه،  حبًا له، وناجوه  وتلك سنة اه ي عباده الذين وصلوا إليه بصحيح امعرفة

                      
 . [٩7 -٩7الزمر/ ]               

ده وأسعد الناس من رجع من معرفة اه بأسائه وصفاته بالتعظيم واإجال لربه ، وم
وشكره عى نعمه ، وخشيته واافتقار إليه ، وكثرة التسبيح والتحميد له ، ولزوم ااستغفار ، 

        واتباع السنة ، وحسن اأدب مع اه بحسن عبادته :

                  

                 

  [.٤-2/اأنفال]    
الصفوة اأنبياء والرسل، ثم أتباعهم من امؤمنن ، والذين اتبعوهم وي مقدمة هؤاء 

                  بإحسان:
              

 [. 7١-1١]النساء/   
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،  فصلوات اه وسامه عى نبينا حمد الذي بل َغ الباغ امبن ، فأزال اه به  الرك واجهل
                    :  وصى عليه فصل عليه ،وري عنه

   [.٥1/اأحزاب]        
فلن يبر احق أبدًا ، ولن يقوم من  ،واعلم أن من قعد عى كري اجهل واهوى والكر

                  كرسيه إا إى نار جهنم : 
 [.72/]اإراء

                               وأولئك أضل من اأنعام :
                             

 [.٩7١/اأعراف]     
 [.7]آل عمران/                      
  [.23/اأعراف]                
 [.٥3]آل عمران/                
 [.7]التحريم/                     
ي َوِي  ، ُنوراً  َقْلبِي ي  اْجَعْل  الل ُهم  »   َوَعنْ  ، ُنوراً  َيِميني َوَعنْ  ، ُنوراً  َسْمِعي َوِي  ، ُنوراً  َبَرِ

تي ، ُنوراً  َوَفْوِقي ، ُنوراً  َيَساِري  « ُنوراً  ي َوَعظيمْ  ، ُنوراً  َوَخْلِفي ، ُنوراً  َوَأَماِمي ، ُنوراً  َوَحْ
 .(٩)أخرجه مسلم

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.
ونبتهل إليك ابتهال امذنب الذليل ، وندعوك دعاء  اللهم إنا نسألك مسألة امساكن ،
 يا أرحم الرامن. ،اخائف الرير ، فا غفر لنا وارمنا

 
 
 

                                                 
 . (713برقم )أخرجه مسلم  (٩)
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 امقدم .. امؤخر
 ، طِيَئتِيَخ  ي اْغِفْر  َربي  » :أنه كان يدعو هذا الدعاء  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  عن أي موسى 

اي َوَجْهِي   ، َوَعْمِدي ، َخَطاَياَي  ي اْغِفرْ  الل ُهم   ، ِمنيي بِهِ  َأْعَلمُ  أنَت  َوَما ، ُكليهِ  َأْمِري ي  َوإِْرَ
ـــَوكُ  َوَهْزي ، َوَجْهِي  ْمُت  َما ي اْغِفرْ  الل ُهم   ، ِعنِْدي َذلَِك  ُل ـ ْرُت  َوَما ، َقد  ْرُت  َوَما ، َأخ   ، َأْرَ

مُ  أنَت  ، َأْعَلنُْت  َوَما رُ  َوأنَت  ، امَُقدي ءٍ  ُكلي  َعَى  َوأنَت  ، امَُؤخي  .(٩)متفق عليه « َقِديٌر  َيْ
 َلَك  الل ُهم   »إذا قام من الليل يتهجد قال :   ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن عباس ري اه عنها قال : كان النبي 

َمَواِت  َقييمُ  أنَت  احَْمدُ  َمَواِت  ُمْلُك  َلَك  احَْمدُ  َوَلَك  ، فِيِهن   َوَمنْ  ْرضِ اأَ وَ  الس   ْرضِ اأَ وَ  الس 
َمَواِت  ُنورُ  أنَت  احَْمدُ  َوَلَك  ، فِيِهن   َوَمنْ   َوْعُدكَ وَ  ، ُق احَ  أنَت  احَْمدُ  َوَلَك  ، ْرضِ اأَ وَ  الس 
، ن ةُ َواجَ  ، َحقي  َوَقْوُلَك  ، َحقي  َولَِقاُؤكَ  ، ُق احَ  دٌ  ، َحقي  َوالن بِيُونَ  ، َحقي  َوالن ارُ  َحقي  اه َصى   َوحَم 
اَعةُ  ، َحقي  َوَسل مَ  َليْهِ عَ   .َحقي  َوالس 

ْلُت  َوَعَليَْك  ، آَمنُْت  َوبَِك  ، َأْسَلْمُت  َلَك  الل ُهم    ، َحاَكْمُت  َوإَِليَْك  َخاَصْمُت  َوبَِك ،بُْت ـَن أَ  َوإَِليَْك  ، َتَوك 
ْمُت  َما ِي  َفاْغِفْر  ْرُت  َوَما َقد  رْ  َوَما ، َأخ  مُ ــامُ  أنَت  ، َأْعَلنُْت  َوَما ُت َأْرَ ُر ــــامُ  أنَت وَ  َقدي  إِا   إَِلهَ  َا  ، َؤخي
 .(2)متفق عليه  « أنَت 
 خلقًا وتدبرًا . هو املك احق الذي له املك واملكوت اه 

.. .. ويعطي من يشاء .. ويؤخر من يشاءيفعل ما يشاء.. وحكم با يشاء.. ويقدم من يشاء
          شاء .. ويذل من يشاء : ويمنع من يشاء .. ويعز من ي

                                   
 [.21]آل عمران/    

وهو سبحانه امقدم الذي يرفع أولياءه امؤمنن إى عواي الُرَتب وامنازل ، امؤخر الذي 
            وعصاه عن تلك الُرَتب وامنازل : يؤخر من كفر به 

                           

 [.7-٤/التن]        
            ومن يصلح هذا:  ،العليم بمن يصلح هذاوهو

                                                 
 (.27٩١( واللفظ له، ومسلم برقم )13١7ري برقم )أخرجه البخامتفق عليه ، ( ٩)
 (.71١( واللفظ له، ومسلم برقم )٩٩2١أخرجه البخاري برقم )متفق عليه ، ( 2)
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 [.٩٩]امجادلة/            
 لتقديم، الذي يملك ا ، العليم بكل يء وهو سبحانه املك القادر عى كل يء

،  يدان عى كال قدرته والتقديم والتأخر وصفان ه والتأخر وحده ا ريك له ، 
 . ، وكال رمتهوكال مشيئته، وكال حكمته ، وكال علمه ، وكال عدله

م اأشياء ويضعها ي مواضعها، امؤخر الذي يؤخر اأشياء ويضعها  فسبحان امقدم الذي يقدي
                                       مه وإرادته وحكمته :ي مواضعها، وكل ذلك بعل

                                                 
 [.٩3/فاطر]              

م من أحب من أوليائه بفضله، ورفع اخلق بعضهم م امقادير قبل أن خلق اخائققد   ، وقد 
                                           ض بحكمته :فوق بع

                         
 [.٥3-٤١/القمر]     

         وأخر سبحانه اليء عن حن توقعه ؛ لعلمه با ي عواقبه من احكمة، وأخر من شاء من 
      خر ما قدم، وهو احكيم العليم :، ا مقدم ما أخر، وا مؤ عباده بعدله

                                           
 .[2٩1] البقرة/                  

 وأمره الرعي. ،وهو سبحانه امقدم وامؤخر بأمره الكوِ
أخر بعضها عن بعض فتقديمه الكوِ كتقديم بعض امخلوقات عى بعض ي الوجود، وت 

       والتريف والتدبر ي الكون: ، وامواليد والثار  ،كالليل والنهار

                                   
 [.٥٤]اأعراف/                      

فيسبق غره ، وا يزامه فكل خلوق له وقت ، وله مكان ، وله حجم ، وله مسار ا يتعداه 
                                                  فيعطل حكمته : 

                               
                                                                            

 [.٤١ -37]يس/
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  سبحان املك احق الذي يملك أنواع التقديم والتأخر ي اخلق والتقدير:  ف
                    

 [.٤١]الروم/         
ل بعض اأنبياء عى  ل اأنبياء والرسل عى اخلق ، وفض  وتقديمه وتأخره الرعي كا فض 

ل بعض العباد عى بعض مهم ي العلم  بعض ، وفض  ل بعض امؤمنن عى بعض ، وقد  ، وفض 
ر منهم بحكمته وعدله : ر من أخ      واإيان واأعال واأخاق بفضله ، وأخ 

                             
 [.٩13-٩12/آل عمران]        

ه وفضله، ويؤخر من يشاء عن فسبحان من يقدم من يشاء من خلقه إى رمته بتوفيق
                                ذلك بعدله: 

                           

  [.2١-٩7/السجدة]                           
م حق اه ل سبحانه بعض العبادات عى بعض كتقديم الفرض عى النفل، وتقديوكا فض  

 عى حق غره ، وتقديم الوضوء عى التيمم.
ل بعض اأيام عى بعض ، وبعض اللياي عى بعض ، وبعض الشهور عى  وكا فض 

      كن عى بعض : بعض، وبعض اأوقات عى بعض، وبعض اأما

 [.17/القصص]               
من الرايا ي الزمان وامكان والرتبة، والقرب والبعد ، هو سبحانه امقدم وامؤخر ما شاء  

               واحب والبغض ، والقوة والضعف : 

                                         

 [.٩٩-٩١/لقان ]                
 ملكه حسب إرادته ومشيئته وحكمته ، الذي ا فسبحان املك احق الذي جري أمره ي 

                    يعجزه يء ي اأرض وا ي الساء: 
 [.73 -72]يس/                            
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  التعبد ه :باسمه امقدم وامؤخر 
 ن سواهم .وذريته عى م ملسو هيلع هللا ىلصاعلم ختم اه لنا ولك بخر أن اه اصطفى آدم 

بيده ، ونفخ فيه من روحه ، وأسجد له مائكته ، وعلمه اأساء كلها ، وجعله   ملسو هيلع هللا ىلصآدم  اه فقد خلق
             وذريته خلفاء اأرض: 

 [.7١]اإراء/         
ل هذه اأمة عى ما سبقها من اأمم بعبادته والدعوة إليه إى يوم القيامة، و جعل ما وفض 

            سبقهم من اأمم تذكرة وعرة هم: 
               

 [.٩٩١]آل عمران/       
مهم ي امقام والثواب وختم هم اأمم، فهم اآخرون ي الدنيا ، السابقون يوم  ،وقد 

 القيامة ي دخول اجنة.
ُلونَ اأَ  ِخُرونَ اآ نُ َنحْ » قالملسو هيلع هللا ىلص  النبي عن  هريرة أي عن ُل  َوَنْحنُ  ِقَياَمِة،ال َيْومَ  و   َمنْ  َأو 

 .(٩)متفق عليه « ن َة اجَ  َيْدُخُل 
          واعلم أن اه خص هذه اأمة بأحسن دين وأكمله فقال: 

  [.3/امائدة]       
فهم بأحسن عمل وأرف وظيفة وهي الدوكل   بهم ور  عوة إى اه ، وظيفة اأنبياء فهم ورغ 

                        والرسل فقال:
 [.33]فصلت/

          بأحسن اجزاء فقال : ،والعمل بالتوحيد ،وجزاهم عى الدعوة إى التوحيد
                                 
 [.21]يونس/

ووفقنا لطاعته  ، ، وهدانا إى اإيان جعلنا من خر أمة أخرجت للناس فلله احمد وامنة أنْ 
                                   وعبادته:

                        
 [.77]احج/                        

                                                 
 .( واللفظ له7٥٥( ومسلم برقم )771أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه  (٩)



٤٩٤ 

 

 ، واأمور كلها بيده.وحده ا ريك له  ؤخرهو امقدم وام واعلم رمك اه أن اه 
        فمن كتب اه له عزًا ورفعة وتقديًا فلن يستطيع أحد حرمانه من ذلك: 

 [.2]فاطر/                                
    ومن كتب اه له ذاً وخذانًا وتأخرًا م يستطع أحد عونه للخاص من ذلك: 

 [.٩7]الكهف/                  
فاأمر كله ه من قبل ومن بعد، والعبد ليس إليه يء من أمر سعادته أو شقاوته، أو خفضه 

               :  ، أو نره أو خذانه ، أو تقدمه أو تأخره أو رفعه

 [.٥٤]اأعراف/    
ـا انرف عنه:  إِن اهتدى اإنسان فبهداية اه    إياه، وإْن ضل فبرفه عن اهدى َلـم 

 [.2٥]يونس/                        
     ومن زاغ عن احق ِفه اه عنه:

 [.٥]الصف/                               
ليه يء منها، من شاء أقامه بفضله، فالقلوب كلها بيد اه يرفها كيف يشاء، ا يمتنع ع

ومن شاء أزاغه بعدله، وهو أعلم بمن يصلح هذا أو هذا ؛ أنه املك احق الذي أقام 
، وهو أعلم حيث جعل رسالته ، وبيان احق من الباطل ، وإرسال رسله احجة بإنزال كتبه

                           : وهدايته
  [.٩٩٩/اأنعام]          

، ومن شاء أضله بعد قيام احجة  ووفقه إليه بفضله ،هداه إى احق اه وبعد ذلك من شاء 
                                  عليه بعدله:

 [.١7-١1]يونس/         
من  ،التي يعرف ها مواه والعبد مع هذا مأمور من ربه ببذل جهده، وسلوك امسالك الصاحة

النظر والتفكر ي ملكوت السموات واأرض، ومعرفة اه بأسائه وصفاته وأفعاله وغر ذلك ما 
سالك السيئة التي يكون ها البعد عن امهو مأمور كذلك ب، وكون به تقّدمه ونيل حاّبه ورضاهي

                ، والوقوع ي سخط اه:تأخره
                    

  [.7-1/ق]      



٤٩٥ 

 

وهاهم  ، ودعا عباده إى التقدم إى سبل رضاه،سبل رضاه، وبن  سبل سخطه وقد بن  اه 
 [.37]امدثر/                   عن التأخر عنها بسلوك سبل سخطه ، ثم قال: 

يك له ، وهو الكريم الذي بن  احق من الباطل، واأمور كلها بيد اه وحده ا ر
ب ي احق                 وحذر من الباطل:  ،ورغ 

                        
 [.3٩ -2١]اإنسان/        

ُم نَت أ »فسبحان الرب الكريم الرحيم بعباده ، امقدم من أطاعه ، امؤخر من عصاه :  امَُقدي
ُر َا إَِلَه إِا  أنَت وَ   .(٩) أخرجه مسلم« أنَت امَُؤخي

   :أخروامت ، وامتقدميغفر ذنوبك كلها الروالعانية، واخطأ والعمد فاسأل ربك الكريم أن
 [.3١/امائدة]                    

           مه: له يرفعه ويقدي  ، وغفران اه بق العبد وتؤخرهوْ فالذنوب تُ 
                     

 [.7٥ -7٤] طه/        
فعليك بعبادة ربك بكال احب والتعظيم له ، وكال الذل بن يديه ، والطمع فيا عنده ، 

: من مكره وحسن اللجوء إليه ، وصدق التوكل عليه ، وعدم اليأس من َرْوحه ، وعدم اأمن 
 [.٩3]التغابن/                                   

م اه ورسوله من اأقوال واأعال واأخاق، م ما قد  راه ورسوله ، وَأِحب وقدي ر ما أخ  وأخي
        :واحذره وَأْبِغض ما أبغض اه ورسوله  ،وافعله  ما َأَحب اه ورسوله

                 
                      

 [.2٥-2٤/اأنفال]      
م لنفسك ما يرك أن تراه واعلم أن اه يراك حن تتقدم إليه ، ويراك حن  تتأخر عنه ، فقدي

 [.2٤]احجر/                                    يوم العرض عليه: 
واسأل من بيده مفاتيح اخرات كلها أن هديك إى ما حبه ويرضاه، واطلب من فتح 

ه، وأن يتوب عليك ما وحسن عبادت ،وشكره ،أبوابه للراغبن والتائبن أن يعينك عى ذكره
                                                 

 . (77٩)برقم  أخرجه مسلم  (٩)



٤٩1 

 

    قدمت وما أخرت، فإنه حي قيوم جيب من دعاه، وا خيب من رجاه: 

               

 [.٩71]البقرة/     
 [.7]آل عمران/                       

                        

 [.٩٤7عمران/ آل]
                             

 [.٩27 -٩27]البقرة/             
                    

 [.٩٥]اأحقاف/             
اِي ،  َوَجْهِي  يَخطِيئَتِ ْر لِـي فِ ـالل ُهم  اغْ  »  يِجدي  الل ُهم  اْغِفْر ي،  يلَُم بِِه ِمني َوَما أنَت أَعْ ،  يي أَْمرِ   َوإِْرَ

ْرُت  الل ُهم  اْغِفْر يي ، َوُكُل َذلَِك ِعنْدِ  يَوَعْمدِ  يَوَخطَئِ  َوَهْزي ْمُت َوَما أَخ  ْرُت َوَما ، َما َقد  َوَما أَْرَ
ُم َوأنَت امُؤَ ،  يَوَما أنَت أَْعلَُم بِِه ِمني ، أَْعَلنُْت  ُر أنَت امَُقدي   .(٩)متفق عليه  « ٍء َقِديرٌ َوأنَت َعَى ُكلي َيْ ، خي

َوَأْصلِْح ي ،   ُدْنيَاَي ال تِي فِيَها َمَعاِي ي َوَأْصلِْح ،  دِينِي ال ِذي ُهَو ِعْصَمُة َأْمِري الل ُهم  َأْصلِْح ي »
 ِمْن ُكلي َواْجَعْل امَْوَت َراَحًة ي،  ُكلي َخْرٍ ي   يَاَة ِزَياَدًة ياحَ اْجَعْل وَ ، فِيَها َمَعادِي   ال تِيآِخَري

 .(2)أخرجه مسلم « َرٍ 
ِي  » ، َمْغِفَرًة ِمْن ِعنِْدَك  َفاْغِفْر ِي ، أنَت َوَا َيْغِفُر الُذُنوَب إِا  ،  اً َكثِر َظَلْمُت َنْفِي ُظْلاً  الل ُهم  إِ

ِحيمُ ا َغُفورُ الأنَت َواْرَمْنِي إِن َك   .(3)متفق عليه  « لر 
 أَُعوذُ  ، اْستَطَْعُت  َما َوَوْعِدكَ  َعْهِدكَ  َعَى  َوأَنَا ، َعبُْدكَ  َوأَنَا َخلَْقتَنِي ، أنَت  إِا   إَِلهَ  َا  ، َريي  أنَت  الل ُهم   »

 إِا   الُذُنوَب  َيْغِفرُ  َا  َفإِن هُ  ي َفاْغِفرْ  بِيبَِذنْ  َلَك  وءُ َوأَب ، َعَي   بِنِْعَمتَِك  َلَك  وءُ أَب ، ْعُت َصنَ  َما َري  ِمنْ  بَِك 
 .(٤)البخاري أخرجه « َْنتأ

رنا عا يسخطك وا ترضاه ، أنت امقدم ، وأنت امؤخر ،  منا ما حبه وترضاه ، وأخي اللهم قدي
 ا إله إا أنت.

                                                 
 ( واللفظ له.27٩١ومسلم برقم ) (،13١7أخرجه البخاري رقم ) متفق عليه ،(  ٩)
 (.272١برقم ) أخرجه مسلم ( 2)
 ( واللفظ له .27١٥(، ومسلم برقم )73٤، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (3)
 (.13١1برقم )  أخرجه البخاري( ٤)



 

 
 

 
أساء اه احسنى بن معرفتها ، وتوحيد اه ها ، 

 والتعبد ه ها ، ودعاء اه ها
 
 
 
 

العلم واإحاطة ، أساء اه احسنى الدالة عى 
 [52 -36] والرقابة وامحاسبة

   شتمل عى ما يي :تو

ــــــيم ــــــر(، )اخالبصــــــر(، ) ســــــميع( ، )ال ) العل ( ، حــــــيط(، )امب
 ( ، ، احاســــــبســــــيب( ،)اححكــــــيم ، احكــــــم( ، )ا)احفــــــيظ

ـــاطنر ، الها، )الظـــاآخـــر(،  ول)اأ شـــهيد( ، )الرقيـــب( ، ، )ال(ب
 .()القريب

 ثالثالقسم ال

 الباب اخامس



٩٦٨ 

 العليم
                      قال اه تعاى: 

 .[39/فصلت]
، وأحى كل يء عددا،  ، الذي أحاط برل يء علا هو الةب العليم برل يء اه 

             :العام برل يء، الذي ت َفى عليه يء ي اأرض وت ي الساء

 .[٦٦/احر]           
أحاط علمه بالعام العلوي كله ، وهو ساحانه العام برل يء وحده ت رنك له، الذي 

وما والعام السفي كله ، الذي نعلم الظواهة والاواطن ، واأوائل واأواتة ، ونعلم اجهة 
 .  [ 3/  احدند]                َفى: 

لعليم بالَائة واخفيات اللي ت ندركها علم اخلق، وهو ساحانه عام الايب والشهاد ، ا
، والسرنات ، واحةكات  ،واأحوال، والذرات ، العليم برل يء من امخلوقات 

، واأمرنة ، واأصوات ، والرلات ، واحةو  ،  واآثار، واأنفاس ، واأفعال ، واأقوال 
                    واأزمنة: 

 .[٣6/اأنعام]                                 
، وعدد قطة اأمطار، وعدد  ، ومرانيل الاحار هو وحده العليم الذي نعلم مراقيل اجاالو

وما أرق ، ، وما أظلم عليه الليل  ، وعدد احاوب والرار ، وعدد ورق اأشجار ذرات الةمال
 ع ما ي السموات وما ي اأرض.، ونعلم مي عليه النهار

ما ي قعةه:  ما ي وعةه، وت بحة   ل  أرضا، وت اا ت تواري منه ساء  ساء، وت أرض  
                       

 .[٠٦/احج]
 .كامف، حيطا ً   شامفً  مطلقاً  وهو ساحانه العليم الذي نعلم كل يء علاً 

، ونعلم كل ملحةك  ، ونعلم الايب والشهاد  ، ونعلم الَ وأتفى لااطننعلم الظاهة وا
وما ، وما نرون ، ، ونعلم ما كان  ، ونعلم كل ناطق وصامت، ونعلم كل رطب ونابس وساكن

                         سيرون: 
 .[٠–9/ السجد ]         



٩٦6 

تلق وأمة، عفم الايوب الذي ت َفى عليه يء فساحان العليم برل يء، العام برل 
                       : ي اأرض وت ي الساء

 .[٠٨/ اللوبة]     
 .. ونعلم عدد اجن واإنس ..والةوح ونعلم عدد امفئرة.. نعلم عدد أهل الساء واأرض

.. ونعلم عدد اأقوال واأفعال .. ونعلم عدد ذرات الراب .. ونعلم عدد الطر واحيوان
 ونعلم عدد اأنفاس واآثار .. ونعلم عدد اأحياء واأموات. 

         :وأحى كل يء عدداً ،أحاط برل يء علاً 

                           
 .  [ ٦٦ – 6 / الةعد] 

ونعلم من  .. ونعلم من نطيعه .. م عدد الرافةننونعل .. هو ساحانه العليم الذي نعلم عدد امامنن
و نعلم الصادق من  .. ة من الفااةـونعلم الاَ  .. ونعلم امامن من امنافق..  نعصيه

                           :الراذب
 .  [ ٦٩ – ٦3 / املك]       

 انةصلح، ونعلم من نسلحق اهدوهو ساحانه العليم اخار الذي نعلم امفسد من ام
ونعلم  .. ونعلم من نسلحق اإكةام فيرةمه .. ونعلم من نسلحق الضفلة فيضله .. فيهدنه

ونعلم أهل اجنة من أهل  .. ونعلم أهل احق من أهل الااطل .. من نسلحق اإهانة فيهينه
                                  النار: 

 .  [ ٠ / امجادلة]                                     
فساحان املك احق الذي له مع اخلق العظيم، واأمة النافذ، والقهة العام، له العلم 

                  الشامل امحيط برل يء: 

 .  [ ٩ / احدند]                   
عةنانة أمام بارئها الذي نعلم رها واهةها، ونعلم تقف نفسهم أن ، إنا حَ  عى العااد 

، ونعلم فجورها  ظاهةها وباطنها، ونعلم ما بن ندُا وما تلفها، ونعلم أقواها وأفعاها
 .  [ ٣٩ / اأحزاب]                           : وتقواها

 .ومداد كلاته، وزنة عةشه، ورضا نفسه ، عدد تلقه ، ده فساحان اه وبحم



٩٦٦ 

      ومافةته: ، ورمله ، ما أعظم ملره، وما أوسع علمه 

 .  [ ٠/غافة]                      
، واجهل بأنايائه ورسلهوا أسفاه عى اجهل باه وأسائه و صفاته، واجهل بدننه ورعه، 

            ه وعقابه:واجهل برواب

 .[3٦/نس ]
         : الرونية والرعيةنا حَ  عى اهل العااد بةهم ، واهلهم بأوامةه 

                                               
                                   

                               
                                   

                                               
                                                 

 [ .٩٦-3٦/نس]                             
تعةفه  لىوم ملى تاوب هذه اأنفس الشارد  إى رها؟ وملى تفة إليه؟ وملى تسلحي منه؟

                           : ةه وتعظمه؟قِ توو
                    

                      
 [.٦٦–٦3/نوح]

ت رنك له هو عام الايب والشهاد  ، والايب كل ما غاب عن  واعلم أن اه وحده
 احواس ، فرل ما غاب عن علم اإنسان أو بره أو سمعه فهو غيب.

 والايب أنواع :
 نوع من الايب اسلأثة اه بعلمه كعلم الساعة ، وأال اإنسان ونحو ذلك.

 .ملسو هيلع هللا ىلصليوم اآتة اللي بينها الناي ونوع أطلع اه عليه بعض أنايائه كأراط الساعة ، وأحوال ا
 ثفثة أنواع : ملسو هيلع هللا ىلصوهذا الايب الذي أظهةه اه لنايه 

غيب اماي كأحوال اأمم السابقة .. وغيب احار ما أتب به فوقع ي زمنه .. وغيب 



٩٦٦ 

 امسلقال كأحوال اليوم اآتة وما سيقع قاله من اأمور.
  ى مسلوى الاهائم تا  بعينه : إه ، وكلا هاط نسان بفرةه تا  بعقلنه كلا ارتقى اإواعلم أ

 [.٦٣/السجد ]                    
 واعلم أن الناس صنفان ت ثالث ها :

فمنهم من نعاد عام الايب والشهاد  وحده ت رنك له ، فهذا الصنف ت تو  عليه ؛ أن 
 عنه ما نره ما جهله .اه نسوقه إى ما ننفعه ما جهله ، وندفع 

ومنهم من نعاد هواه ، ومن عاد هواه اقرن به الشيطان ، وخى عنه الةمن ، فإذا فرة ي 
أمة من اأمور اعل اه تدمره ي تدبره كا فعل اه بفةعون حن مع السحة  ، وكا 

         فعل اه به حن تاع موسى وقومه فأغةقه اه وانوده ي الاحة:
 .[٣٣] الزتة /         

     فساحان العليم احريم الذي نعلم ما كان وما نرون وما سيرون : 

 .[9/السجد ]           
واعلم أن كل ما هو واقع أو مشاهد فهو من عام الشهاد  ، وكل ما غاب أو م نقع فهو من 

 د  .عام الايب ، واه وحده هو عام الايب والشها
هو العليم برل يء ، العليم بالعام العلوي والسفي ، العليم بالظاهة والااطن ، العليم 
بالنيات واأفرار ، العليم باأقوال واأفعال ، العليم باأرقام واحةو  ، العليم با اةى 

               وجةي وما م جة ي كل زمان ومران : 

                                   

   [.٣6/اأنعام]     
قه اه ليدل به عى اه من العوام تلَ  تلق ثم اعلم وفقك اه ما حاه ونةضاه أن كل ما

       ، ليوحده العااد ها ، ونعادوه بمقلضاها :  وصفاته العى ،عظمة أسائه احسنى
                                            

 [ .٦٦/الطفق]              
،  وأفعاله، وصفاته ، وأسائه ، العلم باه ليسعدوا ي الدنيا واآتة  وامطلوب من اخلق 

والعلم با جب له، وما َلص به، وما نليق به، وما حاه وما نرةهه، وعاادته با رع وحده 



٩٦٦ 

                          ه: ت رنك ل

 .[  ٦6 / حمد]      
، وتشهد له  وصفاته العى، واعلم أن ميع امخلوقات تشهد خالقها بأسائه احسنى 

 والعظمة ، والربناء والةمة. والقدر ، احيا  والعلم بالوحدانية ، وتشهد له برال 
الذي نطلب العااد منه العلم، العليم برل ذر  ي ملره العظيم  العليمالقيوم فهو ساحانه احي 

                                         الرار: 
                                  

                                    ڭ  

 [ .٣-3/ساأ]
 .ب عام الايب والشهاد جُ الذي أنزله اه عى رسله نرشف ُح  واعلم أن الوحي

وتلق وتلق الدنيا ليدل ها عى اآتة  ، ، عام الايب فاه تلق عام الشهاد  ليدل به عى 
، وتلق  ، وتلق الصور للدل عى امصور ساحانه امخلوقات للدل عى تالقها ساحانه

               اأرزاق للدل عى الةزاق ساحانه: 

 .[٦٦٦/اأنعام]                  
 ، ت إله غره ، وت رب سواه. فساحان اخفق العليم الذي َلق ما نشاء وَلار

وما شاء ، وملى شاء ، وعى أي واه شاء ، وأبقى ما شاء ، ،  تلق اخلق كلهم كيف شاء
     :نل وقصر ، وحي وميت ، ومامن وكافة وأفنى ما شاء ، من كار وصار ، وطو

 .[  9٨ / القصص]                 
ال سواه فاإذنه وعلمه، وكل فعال سواه ، وكل فعر  ال ما نشاءهو ساحانه العليم القدنة الفعر 

 ، وكل فعال سواه ي قاضله . ومشيئله لاج إى معونلهح

     : ..  والاني والفقر  والقوي والضعيف .. يل والررروالقل .. الرار والصار 
                   

 .[93 –9٦]الزمة/      
، وتلق  احريم العليم الذي تلق العةش والرةي، وتلق السموات واأرضالةب فساحان 

، وتلق  ، وتلق اأقوال واأفعال ، وتلق اجن واإنس امفئرة والةوحالدنيا واآتة  ، وتلق 
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            : ، وتلق اماء والنار، وتلق اجاال والاحار امحاوب وامرةوه
                                            

                                    
                             

 [.٩-3/نونس]                           
، والرل نساح بحمده، والرل تاضع خالقه، والرل شاهد بعظمله  والرل نوحد ربه

                       :   وتوحيده

 .  [ ٩٩ / اإراء]               
                         :  مهمقهم وعلر فساحان العليم اخار الذي تل

 [ .٩٦] النور/                                   
إت بنور الوحي والناو ، فإذا االمع هذا وهذا  حقاً ارواعلم رمك اه أن عن العقل ت ت

سهلة ميَ  حاوبة ي أرق القلب بنور اللوحيد واإنان، ثم ااءت أعال اللوحيد 
                      القلب واجوارح: 

 .  [٦6 -٦٨/الةعد]            
الوحي  بعلم ، ثم أكةمهم فلله احمد والشرة الذي أكةم عااده بالسمع والار والعقل

        ، وامعلصم امنيع:  ، النور امان والناو 

 .  [ ٦٣3 / اأنعام]               
، وآنات اموقنن،  ومعار  الصدنقنودعو  امةسلن ،  ، فاعلم رمك اه علوم الناين

اإنان العلم وومشاهدات املقن، تار بجميع حواسك الراط امسلقيم، وتسعد بنور 
 .  [ ٦٨٦ / الاقة ]                     واليقن: 

    م اإنسان مام نعلم:الذي علر  العليمباسم ربك واقةأ  وتفرةوتدبة
                

 .  [ ٣ – ٦ / العلق] 
، وأقال بواهه عى ربه، وأنصت بسمعه لرفمه، لعلم الوحي  واعلم أن من أصاى بقلاه

ر العلم واإنان، ومراشفات اليقن، أقال اه عليه، ورح صدره، وأنار قلاه بنو
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      وفلوحات اإهام، وفجة له ننابيع احرمة من أهار امعةفة: 

                             

 .  [ 6 / الزمة]   جئ  
قلاك بنور اللوحيد  ءفافلح رمك اه أبواب السمع والار والعقل لنور الوحي ني

 .   [ 3٠/ ق ]                  لقوى:وال
، واامع  مام كل هدىإ، و واعلم أن الفقه ي أساء اه وصفاته وأحرامه هو رأس كل علم

                          ، ومفلاح كل معةفة :  كل تر

 [.٦6 /حمد]       
 « الِدننِ  ي ُنَفِقْههُ  َتْراً  بِهِ  اه ُنِةدِ  َمنْ  »نقول:  ملسو هيلع هللا ىلص قال: سمعت رسول اه عن معاونة و

 .(٦)ملفق عليه 
تلق عام  ساحانه علم أن اه احريم العليمفا املن،اليقن و ،وإن أردت الفقه اجامع

 امخلوقات وأوسعها ، وهو من العام بمنزلة العظم من اإنسان . ، وهو أكباجاد 
عام اجاد أكرة الصفات اللي تلقها ي اإنسان، فخلق من اجاد  وبث ساحانه ي

.. واحسن  والطيب واخايث .. والعاي والسافل .. والرنف والوضيع..  الرةنم واللئيم
 والقايح .. والسهل واحزن.. واحلو وامة.

         : وباضاً  وحااً  ، وقسو  وليناً  ، واعل له منافع ومضار

                    

 .[٠٩/الاقة ]    
 «  َوُنِحُاهُ  ِحُانَاـُن َاَال   َهَذا »:ما بدا له ُأحد   ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه : قال قال  وعن أنس بن مالك

 .(٦)ملفق عليه
،  ، وتشهد بلوحيده وكل ذر  من اجاد ي العام العلوي والسفي تساح بحمد رها

                  ى إرادته ، وخضع أمةه: ، وتَع إ ملهوخشع لعظ
  .[٦/اجمعة]                 

                                                 

 ( .٦٦3٠(، ومسلم بةقم )٠٦، أتةاه الاخاري بةقم )متفق عليه( ٦)
 ( .٦39٣(، واللفظ له ، ومسلم بةقم )٦٨٨6، أتةاه الاخاري بةقم ) عليه متفق( ٦)
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 وهو أقل من عام اجاد ، ونساله إليه كالذر  إى اجال،،  وتلق اه ساحانه عام الناات
 خفئق اللي تساح بحمده.فف إله إت اه ما أعظم ملره ، وما أكب العوام ي ملره ، وما أكرة ا

، ، وحلو ومة  ز ساحانه الناات عن اجاد بالنمو واللراثة، وي كليها طيب وتايثيوم
 ، ونافع وضار . وطونل وقصر، وحار وبارد، وصار وكار، وحمود ومذموم

 والناات من العام بمنزلة اللحم من اسم اتنسان .
اأتفق ، واأنفس ، واأرواح ، هي ي الناات ، واهاات ، وتوما ي اجاد من العطيا

 أبسط وأرح وأظهة وأبن من اجاد .
 الُقْةآنَ  َنْقَةأُ  ِذيالر  امُْاِمنِ  َمرَُل  » : ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول اه  قال عن أي موسى اأشعةي 

ةِ َكاأ  ، َهَا ِرنَح  َوَت  َطيِب   َطْعُمَها َكاللرْمَة ِ  َنْقَةأُ  َت  الرِذي َوَمرَُل  ، َطيِب   َوِرُحَها َطيِب   َطْعُمَها ْتُةار
ْحَاَنةِ  َكَمرَلِ  ُقْةآنَ ال َنْقَةأُ  الرِذي َفاِاةِ ال َوَمرَُل   َت  الرِذي َفاِاةِ ال َوَمرَُل  ، ُمة   َوَطْعُمَها َطيِب   ِرُحَها الةر
 .(٦)ملفق عليه « َهَا َح ِرن َوَت  ُمة   َطْعُمَها نَْظَلةِ احَ  َكَمَرلِ  ُقْةآنَ ال َنْقَةأُ 

تساح بحمد رها، ، ي عام الناات ، ، وكل ثمة   وكل ورقة، وكل ذر ، وكل شجة  
                     وتشهد بوحدانيله، وعظمة أسائه وصفاته: 

 . [ ٩٦ / النور]                  
نلميز عن الناات باحةكة ام احيوان الذي ثم انرحت هذه الصفات واتسعت أكرة ي ع

وبث فيه العليم اخار مرارم اأتفق وسيئها ، ونصعد احيوان ي اللفاضل إى واحواس ، 
 أدنى النوع اإنساي.

 واحيوان من العام بمنزلة اأعضاء من اسم اإنسان.
 ت. ثم انرحت هذه الصفات ي احيوان واتسعت أكرة من اجاد والناا

من العداو  والااضاء ، واخدنعة وامرة ، واحب  ،فظهةت ي احيوان أفعاله وحةكاته
 والااض ، والةمة والقسو  ، واحةص والطمع ، واحةكة والسرون.

، والرةنم واللئيم، والنافع والضار، والشدند والةحيم: دفي احيوانات الصالح والفاسف
                                          

 .[ ٩٣/النور]                 
                                                 

 (  .٠6٠(  واللفظ له ، ومسلم بةقم )٠٣9٦، أتةاه الاخاري بةقم ) متفق عليه( ٦)
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تشهد لاارئها باللوحيد، ، وكل ذر  من هذه امخلوقات ، وكل طائة، وكل حر  ، وكل حيوان 
                            : ، وتسجد لعظملهوتساح بحمده

                                   
 [ .٦٨/احج ]                  ڱ                              

وعلمه  ، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له مفئرله، بيده ملسو هيلع هللا ىلصوتلق اه العليم اخار آدم 
مه واعله تليفة ي اأرض، وميزه عن له عى كرر من تلقه، وكةر وفضر  اأساء كلها ،
        ، ثم اعل نسله وذرنله من ماء مهن: والنطق احيوان بالعقل

             
 . [٠٦/اإراء]

 وأرح وأكرة صفات من اجاد والناات واحيوان.  ثم العام اإنساي أوسع
 احيوان.اجاد والناات وعام ميع ما ي العوام قاله ، وهي  فقد مع اه ي اإنسان

واإنسان من العام بمنزلة القلب من اجسد،فاأعى ننزل إليه ، ونعطف عليه كامفئرة 
         : ، وأما اأسفل فمسخة له ، وتادم له إى اانب الوحي وامطة 

                             

                                   

 .  [٦٦-٦٦/لقان]        
د عى موضع اللب من صفة العقل، وعمي عن موضع ـمَ َا  نْ ومن هذا النوع اإنساي مَ 

 اإهي. نور اإنان من العلم
فخان واتاع هواه ، ،  وكابة بنيله، واحد فطةته، وم نعقل قدر منزلله فرفة بةبه  فجهل نفسه 

وأربى بجهله فلم تنفعه صفاته ، ، واسلرب عن عااد  فاطةه،  ، وبطة نعمله هأمانله، ونقض عهد
                            عى اهل الاهائم:

 .[٩٩-٩3/الفةقان]                    
    : وضفله وكفةهوفساده ، فهذا الصنف الضال من الار مأواه اهنم، بساب تاره 

                    

 .  [ ٦٠6 / اأعةا ]                                
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 .واعلم أن دراة اإنسان ي الدنيا واآتة  بحسب إنانه أو كفةه
ه فل بْس وإما أن نَ ، رتاة وهم  امفئرة الرةامتلقًا وفإما أن نصعد به اإنان إى ما عفه  

 .الرفة إى ما حله من احيوان فا دونه
    : فالرافة مسوخ الااطن إى ما قارب طاعه من الاهائم والنااتات واجادات 

                                

 .  [ ٦٦ / حمد]     
ناه حمود ، فهو ، وأتفقه كةنمة، وسجاة هاتء الرفار بعض أفعاله حسنومن كان من 

هو، وي هاتء به ننلفع به غره، وت ننلفع  ، وكالشوك أثمة ثمةاً  كشجة امةار أطلع زهةاً 
 .[٦3/الفةقان]                 نقول احريم العليم: 

    ونوم القيامة نندم كل واحد منهم عى كفةه وظلمه ، ولرن ت ننفع الندم : 
                                         

                                            
 .[  ٦6-٦9 / الفةقان]                    

أما الصنف الراي من النوع اإنساي فهو امسلم الذي أبر الطةنق بالعقل والوحي، وحقت 
 ن ظاهةه، وحسر باإنان  ى باطنهتفع إى عام أرفع من عامه، فزكر له كلمة السعاد ، وار

           ، واأتفق احسنة :  باأعال الصاحة

 [.6٠/النحل]             
،  فأسقاه منه حلى ورد عليه حوضه،  ملسو هيلع هللا ىلصواسلن با ااء به نايه ،  م ه واههأسلَ فهذا السعيد الذي 

                                : لهوشفع 
                                     

 [ .3٦-3٦/فصلت]                               
                     : اموحدون امهلدون وهاتء هم عااد اه

                                  
 [.٦٨-٦٠/الزمة]        

 ، وحسن السر  والَنة . ، والعلم والعملموهاتء دراات ي الفهم واهم
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  ،ربه بأسائه احسنى  إى إسفمه حسن امعةفة بمن أسلم واهه إليه، فعة   فمنهم من مع 
، فأضاء قلاه بنور  ملسو هيلع هللا ىلصمن أرسله اه إليه وحسن اتقلداء ب ، وأفعاله اجميلة،وصفاته العى

                   :  اإنان، وقام عى ظاهةه وباطنه شاهد احق

 [.٦6/الةعد]       
، وذاق طعم اإنان  قونا، وتعلق قلاه بةبه وحده صار نقينه صافياً  فهذا مع اللدبة واللفرة كل نوم 

فارتفع حلو  الطعم ، ، فصدرت منه العاادات صافية من الردر،  نةاهوحفوته، وعاد ربه كأنه 
               ي الساء اسمه: ةِ ذكةه، وعُ 

 .  [ ٦9 / اأحقا ]                 
،  ، وامقام اأكةم ومنهم من سا همله صعودًا إى امعاي ليصل إى احيا  العظمى

د لةبه ، فلعار  ، وصعد عى امعارج اموصلة له إى ربه لقاطعة له عن بايلهفقطع العفئق ا
 .، وت ملاع سال اهوى ، غر مفارق لفقلداء بامصطفى عى مقلى اأساء احسنى

  :  ، سابق إى كل فضيلة رل فةنضةل، ماد  ، وي كل واد منار له ي كل بلد دار

                                     

 [.٦٩-٦٦/الواقعة] 
،  ، ومع الدعا  داعياً  ، ومع الذاكةنن ذاكةاً  تةاه مع  الةكع السجود عابداً فهذا من ورثة اأناياء ، 

 ، ، ومع الصابةنن صابةاً  ، ومع امحسنن حسناً  ، ومع امجاهدنن جاهداً  ومع العلاء معلاً 
، وأثنى عليه ي امأ اأعى:  ةه ي نفسهكَ ، وذَ  ، وأكةم مرواه وأغناه، وتوته  فأحاه ربه واالااه

           
                     

 .[  ٨6 – ٨٨ / اللوبة]    
  :اللهم اهدنا فيمن هدنت، وعافنا فيمن عافيت، وعلمنا ما ننفعنا، وانفعنا با علملنا

 .[٠٩/الفةقان]          
 نا غفور نا رحيم.  ت إله إت أنت ، أسلافةك وأتوب إليك  من اهي وتطئي وظلمي

، وأفقةه إليه ي  تلق اإنسان ي أحسن تقونم ثم اعلم رمك اه أن العزنز العليم 
    : ربه ، وت نذل نفسه لار ، ليقف بااب الاني وحده ميع أحواله
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 .  [ ٦٣ / فاطة]                     
 .القادر عى كل يء، فساحان اخفق العليم 

     : برلمله إذا شاء ..وَلق بإرادته إذا شاء َلقو َلق بيده إذا شاء ..
                               

 . [ ٨3 – ٨٦/نس]     
، ي كل حن  ، واأحرام واأقدار واقعة منه عى تلقه علم كل يءهو العي العظيم الذي ن

         :  ب واأسلار حجاه عن تلقه وهو ت حجاه يء، وت نعجزه يءجُ واحُ 
 [ .٠٦/احج]                                       

زر َوَالر َت َننَاُم عَ  إِنر اه »:  َفَقاَل   بَِخْمِس َكلَِاٍت  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَم فِينَا َرُسوُل اه  :َقاَل   َأِي ُموَسى َعنْ و
ِْفُض ، َوَت َننْاَِاي َلُه َأْن َننَاَم  َوَعَمُل ، ُنْةَفُع إَِليِْه َعَمُل اللريِْل َقاَْل َعَمِل النرَهارِ  ، ِقْسَط َوَنْةَفُعهُ الََ
ُه ِمْن ِحَجاُبُه النُوُر لْو َكَشَفُه َأَْحَةَقْت ُساَُحاُت ،  النرَهاِر َقاَْل َعَمِل اللريْلِ  َوْاِهِه َما اْنلََهى إَِليِْه َبَرُ

 .(٦)أتةاه مسلم  « َتْلِقهِ 
؛ ، وحجب عنه أشياء  مه أشياءهو العليم برل يء وحده ت رنك له، تلق اإنسان وعلر  واه 

   والضعف والفقة : ، وليعة  نفسه باجهلوالقدر  والانى  ليعة  ربه برال العلم
 [ .٨٣/اإراء]                               

من العلم ت حااة له ها  باً االعليم لإنسان بَء من العلم كشفه له، وزوى عنه أبواخفق فأذن  
 .ي تففة اأرض

فزوى عنه علم ر احيا  واموت، ور العقل والةوح، ور اخلق، ور الساعة والزمن 
      علمه إت عام الايب والشهاد  وحده ت رنك له: امسلقال، وكل ذلك غيب ت ن

                    

 .  [ 3٩ / لقان]              
وكل ما نعلمه اخلق من العلوم هاة من العليم القدنة، ونساة ما نعلمونه إى مات نعلمونه كالذر  

أقل من ساة للاحة، ونساة ما نعلمونه ومات نعلمونه إى علم اه بالنساة للجال، وكالقطة  بالن
            : الالة بل ت نساة بينهاالذر  بالنساة للجال ، 

                                                 

 ( .٦٠6بةقم ) أخرجه مسلم( ٦)
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 [.٣6 /اأنعام]             

لناظة إى ما علمه كله، ت حجاب بينه وبن فساحان اخفق العليم العام بالرون كله، ا
 [ .6٨/ طه]                           :  معلومه
 . بعد وقت بعد عام، وقلاً  اخلق كله بحرمله عاماً ساحانه ثم أظهة 

فجاء اخلق كلهم عى بره وسمعه وعلمه وكفمه كا كانوا أوتً ي علمه وقدرته ومشيئله، 
         :زناد  ذر  ، وت نقصان تةدلة ؛ أنه العليم القادر عى كل يء بف

 .[٣3/آل عمةان]        
 نا كةنم . ربنا ارزقنا شهاد  اموقنن، وإنان امقةبن، وعمل املقن، نا عزنز نا عليم

  التعبد ه باسمه العليم : 
حب أساءه وصفاته، وحب من عااده أن   اعلم رح اه صدرك لطاعله أن العليم 

           نلصفوا ها، ونعادوه بموااها: 

 .  [ ٦٨٦ / اأعةا ]               
أنه  ؛ وإذا عةفت ذلك فاعلم أن أول الواااات عليك طلب العلم من العليم ساحانه

،  ، و معةفة ما حاه ونةضاه ة دننه، ومعةف ت نمرن عااد  اه با رعه إت بعد معةفله
                  : ومعةفة ما نرةهه ونسخطه

                              
 [.٠6/آل عمةان]    

، وكلا زاد علم امسلم باه وأسائه وصفاته ودننه  وطلب العلم من أعظم العاادات
،  ، فللذذت النفوس بالعااد  ، وتلص اللوحيد ما نردر صفاءه لبنور اإنان ي الق زاد

اللرار واللحميد، وارتفعت و ،وانقادت اجوارح للطاعة، وهجت األسن بالذكةواللسايح
                      ربه: دراة العادعند

 [ .٦٦/ امجادلة] 
، وأن نةزقك من  ، وأن ننفعك با علمك فسل ربك العليم برل يء أن نعلمك ما ننفعك 

                  :  ما نقةبك إليه لمهفضله وعِ 
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 . [  ٦٦٩ / طه]          
، الَرَسلِ َعْجِز وَ البَِك ِمْن  اللرُهمر إِِي َأُعوذُ  »:  قائفً  كل روتعوذ باه من وسل ربك كل تر ، 

ِِ َتْقَواَها، الَقْبِ َوَعَذاِب  َةمِ اهَ وَ  ،اُْخلِ الاِْن وَ اجُ وَ  اَها َوَزِكَها َأْنَت  ، اللرُهمر آِت َنْف َأْنَت  ، َتْرُ َمْن َزكر
َْشُع  ، َأُعوُذ بَِك ِمْن ِعْلٍم َت َننَْفعُ  اللرُهمر إِِي ، َولِيَُها َوَمْوَتَها  ََ  ،عُ َنْفٍس َت َتْشاَ  َوِمنْ ، َوِمْن َقْلٍب َت 

 .(٦)أتةاه مسلم   « َوِمْن َدْعَو ٍ َت ُنْسلََجاُب َهَا
     :  للسر إى ربك بنور ودليل ؛ وعليك باللفةغ لطلب العلم

                                       

 [.٦٣3/اأنعام] 
واللفرة ي آنات اه  اللدبة ، وحسني آنات اه الرونية  وعليك بصدق اإتفص، ودوام النظة

     فذلك طةنق الوصول إى علم اليقن وتوحيد رب العامن:  ، الرعية

 .[٦٦٦/نونس]                  
،  ماع علوم اللوحيد، وصفاته العى ، واعلم وفقك اه معةفله أن علم أساء اه احسنى 

                           ومفلاح أبواب اإنان :

 [.٦6/حمد]      
، وأن طاعلهم له ترون بعد توفيق اه عى قدر  نرةم امطيعن له كةناً  فمن عة  أن له رباً  

، حلى نصل إى حقيقة اللوكل الرةنم  هرب أت نزهد ي القةب منالعاد ذا همعةفلهم به، جدنة 
  ، و دوام اتنقطاع إليه، ولزوم طاعله، واتسلاناء به عا سواه: عليه، وصدق اللواه إليه

 .[  ٦٦ / الشورى]         
   :  ، واالناب نواهيه ، ونشمة ي طاعة موته باملرال أوامةه فمن علم ذلك فليحمد اه

                          

  [ . 3/فاطة]     
وسلوك الراط  ، كان ت نعلمه فاراؤه عى نفسه آكد اأشياء عليه، فلياادر إى اللوبة وإن

              واللواب الةحيم نقول له: ، امسلقيم

 . [ ٨٦ / طه] 
                                                 

 ( .٦٠٦٦بةقم ) أخرجه مسلم( ٦)
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حسن عاادته أن فضائل النفوس إنا تزكو وتعلو بالعلم معةفله وواعلم وفقك اه 
                  باه :  واإنان

 [.٦٦-٠/الشمس]    
باه  واإتفص عن العلم باه نرون، والورع عن العلم .. فاخشوع عن العلم باه نرون

             رون:تواخشية عن العلم باه عن العلم باه نرون ..  واتسلافار .. نرون

 .[٦٨/فاطة]         
نصاي إليه قلاه ي آنات اه وخلوقاته ةغ طالب العلم للنظة واللفرة واللدبة وبقدر تف

 ، فللفجة ننابيع احرمة والعلم من قلاه ولسانه واوارحه : ، وناره بسال هدانله بسمعه
                                  

                                                               
 [.٠-٣/احج]                   

وبقدر سعة معةفة العاد باه وأسائه وصفاته وأفعاله، ومعةفة أقداره العظيمة، وأوامةه النافذ ، 
وأحرامه العادلة، ونعمه الساباة، نسلان للعاقل عظمة اخطة، وافل اخطب، ومقدار 

        ، ونقض العهد، وإضاعة اأمانة: لقصر الاجهل، وحجم 

                 

             

 .[٠3-٠٦/ اأحزاب]       
نان واأعال  به أن نوصل من نر اللوحيد واإونقض العهد ، وعدم الوفاء به ، وقطع ما أمة اه

         ااة للعنة اه وعقابه :الصاحة من أعظم الذنوب امو

 [ .٦٣/الةعد]                             
واعلم أن هذه اأمة تر أمة أتةات للناس ، تعاد اه وتدعو إليه ي الدنيا ، وتةافق اأناياء 

       ي اجنة ي اآتة  ؛ أها تقوم بجهد اأناياء ي الدنيا : 

                

 [.٠٦-96/النساء]          
واعلم أنه كلا زاد العلم باه وأسائه وصفاته زاد نور اإنان ي القلب، وزاد 
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وكان  ،  وإشفاقاً  لةبه العظيم، وزاد هياة وتوفاً  رقة وتضوعاً القلب ، وزاد  اتنلفاع به
وكان  ،وكان احياء بقدر امعةفةن النشاط بقدر الةغاة، اخشوع بقدر اخو ، وكا

                احذر بقدر اهياة: 

                     

                                 
 .[9٦ – ٣٠/امامنون]

جوارحك ي طلب مةضاته، وأشال لسانك ل رمك اه بقلاك إى ربك، وشمة باِ فأق
 َُ                              ك عملك نوم تلقاه: بذكةه ومده، ن

 .  [ ٦٦ / اأحزاب]   جئ                             
وإناك وطلب اأمور بار أسااها، فمن ابلااها ي غر سالها فقد ضل سعيه، وأتطأ 

           :  اته ما نطلاه ، واسلواب عقوبله، وف بايله

  [.٦٦٣/النساء]                
       :  اه قى بسنله أت ننال أحد شيئًا إت من بابه الذي فلحه اه إليهواعلم أن 

                                                    

  .[٨-٠/فاطة]                          
، عابد  لعظمله فطة ميع امخلوقات عى معةفة رها وفاطةها، فهي قانلة  واعلم أن اه 

أن  ؛مساحة بحمده، منقاد  لطاعلهشاهد  بلوحيده ، ،  ، تاضعة لربنائه ، تاشعة جفله له
         مات تسلطيع إنراره وت احده:  ألزمها من معةفله  اه 

 .  [ ٦٣ / الةعد]    چ        
،  فهم بأنفسهم، وعةر    تلقه بنفسهةر فساحان الةب العظيم احريم العليم الذي ع

وذرنله بمزند  ملسو هيلع هللا ىلصقهم، وتص آدم لْ ، حن ابلدأ َت  ، وسخةهم لعاودنله أهمهم ربوبيلهو
                  :اإكةامامعةفة و من

                          
 . [ ٦٠3 – ٦٠٦ / اأعةا ]               

 .عة  اخلق نومئذ رهم معةفة ت ننااي هم أن ننرةوها أبداً فَ 
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 .اخلق له نومئذ ذتً ت ننااي هم أن نعلزوا بعده أبداً  ّل وذَ 
 افه اخلق نومئذ توفًا ت نمرن أن َةاوا منه أبدًا .وت

 وأقة اخلق له باملك إقةارًا ت جوز أن نسلنرفوا بعده عن عاادته أبدًا.
العلم ، واعلم أن  فشمة ي طلاه ،نال باأماي وراحة اجسمواعلم أن نفيس العلم ت نُ 

       قوى: أوسع أبوابه وأنفعها باب اإنان واللأبوابه كرر  ، و
 .  [ ٦٨٦ / الاقة ]         

جب بالنفس، ونورث د الرب والعُ أنه نولِ  ؛ ت تر فيهواخشية ث اللقوى وكل علم ت نورِ 
     :  ده ي اآتة ونزهِ ، اه ي الدنيا اجدل، ونشال امخلوق عن تالقه، ونةغِ 

                                  
                  

 .[٨ –9/الةوم]                   
ت نعطيك بعضه حلى تعطيه كلك، وهو مع  ززنعواعلم أن العلم بحة ت ساحل له، و

، قلاك روحك ون به فاطلاه واعمل بموااه، وزنِ  ،اإنان أعى دراات الفضائل
 [.٦٦/احدند]                      :  واوارحكولسانك 
م امسلمن ما ننفعهم ي دننهم علِ و فلواضع للذي علمك،مك اه مام ترن تعلم وإذا علر 
                     ، وحمد فعلك:  نةى عنك ربك ودنياهم

                                                                

 .  [ ٠6 / آل عمةان]      

ما نسعدهم ي دننهم من العلوم عنده تزائن العلم، وأنزل منها لعااده  واعلم أن العليم 
م ،  تر النفيس عى ما دونهفا،  هم إليه منهاهم فيا نقةِ ، ورغر  ودنياهم  مواعمل وعلِ وتعلر

 . [  ٦٦٩ / طه]          :تانيم وتااة 
ودننه ، وما أقاح اجهل باه ودننه ورعه ،  فا أعظم العلم باه وأسائه وصفاته وأفعاله

 .، والظلم والفساد والعناد، واتسلراار 
         :  وا عة  ربك ، وا عة  دار الَور ودار الاةور واتر أحسن الدور
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 [.٦٦] احدند /   
والناس ي معةفة رهم ملفاوتون ي العلم بأسائه وصفاته وأفعاله، وعى حسب كال 

 .وحسن عاادهم ، نرون كال إناهم بةهم  معةفلهم 
وآتة عة  النطفة والعلقة وم نعة   ومرلهم ي ذلك كمرل إنسان عة  النطفة وم نعة  العلقة، 

 ، وآتة عة  ذلك وم نعة  بقية العوام.  ، وآتة عة  الرفث وم نعة  الةوح واجسد امضاة
، ومن ذاق َعة  ، ومن  نلرلم ونعمل حسب معةفله ، وكل   فهاتء ملفاوتون ي العلم

                        َعة  َغة  :

 [ .٦٦/احدند]                        
 ؛ وأول ما جب عى العاد معةفله من العلم معةفة الةب عز وال بأسائه وصفاته وأفعاله

  ، ونسارع إى طاعله وحسن عاادته: ل العاد اللوحيد واإنان، وحب ربه ونعظمهِص ليح
                               

 .[  ٦6 / حمد ]
،  ونقيناً  للزداد إناناً  ؛ فاطلب رمك اه هذا العلم، ثم اصعد ي دراات العلم وامعةفة

       : وحاًا وذتً  وطمعاً  ، وتوفاً ، ودعاء وذكةاً وعمفً  وعلاً 
 .  [ 6٨ / امائد ]       
، للربه وحاه وحمده:  والصفات العى ،الذي له اأساء احسنى فاعة  ربك العظيم

                         

  [.٨-٣/طه]                                 
                     : ، للعظمه ومجده اعة  ربك العليم العي العظيم

                           

                                

 .[٦٣٣/الاقة ]            
      :وحمده وتسلافةه شرةهلل، اعة  ربك الةزاق الذي مأ الرون بالنعم 

 .[3٩/إبةاهيم]             
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وتعاده ، وتعة  عظمة ملره  هللطيع ،اعة  ربك اخفق العليم الذي بيده اخلق واأمة
                  : وسلطانه

                     
 . [٣٩/اأعةا ]     
        ما سواه كله صار: كلر للعة  أن ، اعة  ربك الرار 

               

 . [9٠/الزمة]
       وتةحم تلقه:وتطيع أمةه للشرةه ، لذي وسعت رمله كل يء ي ملره اعة  ربك الةمن ا

 .  [٦٦/احر]                     
          اعة  ربك احق للعة  أن كل ما سواه باطل:

 .[9٦/احج]                     
             :  لم أن كل ما سواه عادللع، واإله احق؛ اعة  املك احق 

                            

                    

 [ .٦٩-٦٦/احر]                               

       :  ا، فمن أبر فلنفسه ، ومن عمي فعليه امانوالنور  هذا واه هو احق

 [.9/اجاثية]              
،  ، فةبنا له اأساء احسنى وإناك واإحاد ي أساء ربك وصفاته باللشايه أو اللعطيل

 .[٦٦/الشورى]     :،وامرل اأعىوالصفات العى
ب إليه ةر ـوتقووِحده صفاته، ف ربك با نليق به، ونزهه عا ت نليق به، وت تلحد ي أسائه وفِص 

           : ، وعاادته بموااها  بدعائه ها
 .[٦٨٦/اأعةا ]              

أو ، ق لنفسك هذا احدنث، فاعلم أنك مصاب ةُ قلاك هذه امعار ، وم نَ  فإن م هزّ 
                   :  أو ميت، أو مطةود ، جةوح 
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 [ .٦٠-٦9/احدند]                   
، وت ترن من الاافلن ،  إى ربك العظيمللصل  ؛فانلاه وبادر إى سلوك الراط امسلقيم 

              :فلساق إى اهنم مع الرافةنن 
                     

 .[٦٠6/اأعةا ]    
 .  [ ٦3 / اأعةا ]                 
 .  [ ٨/آل عمةان]                    

                 

 .  [ ٨٣ – ٨3 / الشعةاء]             
ِِ َتْقوَ  » ُهمر آِت َنْف اَها َوَزِكَها َأْنَت  ،اَهااللر  .َأْنَت َولِيَُها َوَمْوَتَها ،َتْرُ َمْن َزكر

َوِمْن َدْعَوٍ  َت  ،َنْفٍس َت َتْشَاعُ  َوِمنْ ، ََْشُع ت َوِمْن َقْلٍب ، َأُعوُذ بَِك ِمْن ِعْلٍم َت َننَْفُع  اللرُهمر إِِي 
 .(٦)أتةاه مسلم  « ُنْسَلَجاُب َهَا

 منا ما ننفعنا ، وانفعنا با علملنا ، وزدنا علًا ، إنك أنت السميع العليم.اللهم عل
 اللهم امأ قلوبنا باإنان واليقن ، والعلم واهدى ، نا رب العامن.

 

                                                 

 ( .٦٠٦٦بةقم ) أخرجه مسلم( ٦)
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 السميع
                   قال اه تعاى: 

 .  [ ٦٦٠ / الاقة ]    
من ميع ق الذي نسمع ميع أصوات أهل السموات واأرض هو السميع اح اه 

 .ي آن واحداجهات 
كلها ، من  ي اأوقات، ، باللاات كلها  هو السميع العليم الذي نسمع اأصوات كلهاو

        من كلها:  ي آن واحد، كلهاامخلوقات 

 .[٦/اإراء]                               
وهو السميع الذي نسمع كل يء ، وت نعزب عن إدراكه يء وإن تفي ، سواء كان 

 .صوت نفس ، أو حدنث نفس ، أو تاطة نفس 
هو السميع الذي نسمعك سواء اهةت أو أررت ، فف تةفع صوتك فإنه نعلم الَ 

 وأتفى ، تواطةك مرشوفة له ، وظاهةك وباطنك معلوم له.
                   القول وظاهةه، وره واهةه:  ّي قد اسلوى ي سمعه تف

 [.٦٩-٦3/املك]                   
شاله وت نُ وت خللف عليه اأصوات ، ،  هو السميع العليم الذي ت تشلاه عليه اللااتو
 .  [ ٦٦ / الشورى]                      ع:مْ ع عن َس مْ َس 

وبرل لاة،  ، السميع الاصر الذي نسمع ميع اأصوات من كل اهة، ومن كل خلوق فساحان
 .نسمع ذلك كله ي آن واحد، وي كل وقت 

وننر  .. ونفةج كل مرةوب.. وجيب كل سائل  .. ونافة لرل مسلافة .. حامدكل  فيشرة 
                          ونعاقب كل مِء:  .. ونريب كل حسن .. كل مظلوم

 .[٦6/الةمن]   
  .آن واحد ي  نسمع ميع اأصوات ي كل مران وي كل زمان  هو السميع الذيو

، ونسمع تسايح  ، ونسمع تسايح الذرات واجادات كلها نسمع تسايح امفئرة كلهم
ونسمع  ، ، ونسمع تسايح اإنس واجن ونسمع تسايح الطر واحيوان ،رالنااتات واأشجا
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               تسايح كل مساح ي السموات واأرض: 

 . [٩٦/النور]            
ونسمع أصوات الاحار  ، ، ونسمع أصوات الةعد والصواعق أصوات الةناح والعواصف ونسمع 

، واحيوان ، ات والنا، اجاد  أصوات ميع واأهار، ونسمع أصوات امياه والنران، ونسمع
 [.٦3/اأنعام]                  ، والذرات :واجن ، واإنس 

 نسمع الرل ي آن واحد، وت نشاله سمع عن سمع، أنه السميع العليم برل يء:  
 .  [ ٦٦ / الشورى]                    

 .فساحان السميع الاصر الذي وسع سمعه اأصوات كلها
ثم سألوا رهم حاااهم ي ، فلو قام اإنس واجن وامفئرة وغرهم من امخلوقات 

دون أن َللط عليه سائل بسائل، ، عهم أمعن مِ َس لَ ، ث بلاله حدر  حظة واحد ، وكل  
                أو حااة بحااة: ، أو لاة بلاة، أو صوت بصوت 

                        

 .  [ 9٦ / نونس]                                   
، وت ننقص ما أعطاهم  ي حظة واحد  ونقي حاااهم ميعاً ، كلهم   بل نسمعهم 

 [ .٦6/الةمن]                                     :  من تزائنه شيئا
 نفاق.مرقال ذر  مع كرة  اإلرةنم الذي نعطي كل سائل ، وت تنقص تزائنه فساحان الاني ا

َنا ِعاَاِدي َلْو َأنر  »قال: أنه فيا روى عن اه تاارك وتعاى   ملسو هيلع هللا ىلصعن الناي   عن أي ذر 
َلُرمْ   ُرْم َما َزاَد َذلَِك َواِحٍد ِمنْ  َوآِتَةُكْم َوإِْنَسُرْم َوِانرُرْم َكاُنوا َعَى َأْتَقى َقْلِب َرُالٍ  َأور

 . ُمْلرِي َشيْئًاي 
َلُرْم َوآِتَةُكْم َوإِْنَسُرْم َوِانرُرْم َكاُنوا َعَى  َنا ِعاَادِي َلوْ  َأْفَجِة َقْلِب َرُاٍل َواِحٍد  أَنر َأور

ئَما نَ   . اً َقَص َذلَِك ِمْن ُمْلرِي َشيْ
َلُرْم َوآِتَةُكْم َوإِنْ   َفَأْعَطيُْت ُكلر ٍد َفَسَأُلويَصِعيٍد َواحِ ي  َقاُموا َسُرْم َوِانرُرمْ َنا ِعاَادِي َلْو َأنر َأور

  .(٦)أتةاه مسلم « اَْحةَ الْخيَُط إَِذا ُأْدِتَل امِ  َننُْقُص  ِعنِْدي إِتر َكَا  مرـالَُه َما َنَقَص َذلَِك َمْسَأل إِْنَسانٍ 
 اسلااثة امسلايرن ، وجيب دعاءهو السميع امجيب الذي نسمع نداء السائلن ، ونسمع 

                                                 

 ( .٦٣٠٠بةقم ) أخرجه مسلم (٦)
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                       امضطةنن : 

   [.9٦/النمل]       
هو السميع الاصر الذي نةاك ونسمعك ي كل حال ، نةاك حن تقوم وتنام ، ونةاك 
حينا تأكل أوترب ، ونسمعك إذا أمةت أو هيت ، أو سألت أو دعيت ، أو 

               أو مدت ، أو ضحرت أو بريت :  اسلافةت

 [.٩/اأناياء]     
هو السميع الذي نسمع كل ناطق وصامت ، ونسمع كل ملحةك وساكن ، ت نشاله سمع 

    عاد :  ساال عن سمع ، وت نشاله دعاء عن دعاء ، وت تشاله إاابة عاد عن

 [.٦6/الةمن ]                    
 نسمع كل نجوى ، ونرشف كل بلوى ، ونعلم تافية اأعن وما خفي الصدور.

د اتضطةار ، ونرشف حنله عند هو السميع الرةنم الةحيم الذي جيب من دعاه عن
، ونافة زلله عند اتسلافار: تنرسار، ونقال زلله عند اتعلذار، ونةحم ضعفه عند افلقارات

                         

 [.9٦/النمل]     
وتنرشف  ،فساحان السميع العليم الاصر الذي نرشف بسمعه ميع حاتت خلوقاته

بسمعه كال صفاته ، وتنرشف له امسموعات انرشافًا تامًا ي ميع ملروته ، وإذا 
                سمعت قوله فاعاده وحده ت رنك له : 

 [.٦٦٦-٦٦٠/الشعةاء]                  
ليسمعه ما حاه ونةضاه ، وجلنب ما  ،واعلم أنه تبد لإنسان أن نعلم أن ربه سميع عليم

 [.٦٩٩/الاقة ]              نسخطه ونااضه : 
      : غرهوتوكل عى السميع العليم وحده نانيك عن كل أحد 

 [.9٦/اأنفال]      
ونريب ونعاقب، فإن كنت تةاو لقاءه فاعاده وحده ت رنك له:  ،واعلم أن اه نسمع ونةى

 [.٣/العنراوت]                                   
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  التعبد ه  باسمه السميع : 
  السموات أصوات اخلق ينسمع ميع  الذي ت تأتذه سنة وت نوم  إذا علمت أن احي القيوم 
، واحمد والرناء ، عه ما حاه ونةضاه من اأقوال واأذكار فأسمِ  ،واأرض ي آن واحد

                          والدعو  :  والدعاء
 [ . ٠٦-٠٦/ اأحزاب]                               

أن اه تلق لك السمع للسمع به كفمه، وتفهم مةاده، وتشرة  واعلم وفقنا اه وإناك لطاعله
 .[٦3/املك]                       إحسانه: 

 .والناس خللفون ي اتسلجابة تتلف  السامع وامسموع
 : ، ورب سامع ر من مةند تر كان عنه هفكه فةب سامع تر من مةند ر كان عنه نجاته

 .[ ٨٦/اإراء]                 ڭ       
واعلم أن من عة  أن ربه هو السميع الاصر م ننطق لسانه إت با نةضيه ، وم تلحةك 
اوارحه إت با حاه ، واسلحيا من ربه ي كل حال ، وراقب موته ي كل قول أو فعل ، 

            وحاسب نفسه عى أقواله وأفعاله : 

 [.٦٨/احر]           
واعلم أن اه م َلق اأذن لإنسان إت ليسمع ها ما ننفعه من القةآن والعلم واخر ، فف 
نليق به أن نسمع ها ما نره ونسخط ربه من اإفك والاهلان والاياة والنميمة وكل كفم 

              يء ، فاسمع قول احق واحذر ما سواه : 

 [.39/اإراء]    جئ               
، عى الصخة  الصاء ، واعلم رمك اه أن السميع الاصر الذي نسمع دبيب النملة السوداء 

 ، شاهد أفعالك. عليم بأحوالك، سميع أقوالك ، ي الليلة الظلاء 
وتفو  وشهاد  بوحدانيله ، ،  ، وتسايح بحمده له فف نسمع منك إت ما نَك نوم تلقاه من ذكةٍ 

                 رلابه آناء الليل وآناء النهار: ل
 .[٩٦–٩٦/اأحزاب]   

 والنهي عن امنرة:، واأمة بامعةو  ، وتعليم رعه، عه ما حاه ونةضاه من الدعو  إى اه وأسمِ 
 .[33 /فصلت]                      
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               هو طةنق النجا  والففح: وحده وهذا 

 .[ ٦٦٩ / آل عمةان]         
احفظ و،  ونسخطه ناضاه فاحفظ نفسك أن نسمع منك ما ،وإذا عةفت أن ربك هو السميع العليم

عن اتسلهزاء  والسب والشلم، وصنه ،لسانك من الرذب والاياة والنميمة، و شهاد  الزور
         والصاائة :  والسخةنة بالناس، وفاحش الرفم وغر ذلك من الراائة

                               

 [.٦٦/احجةات]                 
         : فرل ذلك سو  حاسب عليه ، وتعاقب عليه ، فاادر إى اللوبة منه 

                       

 .[٦٨٦/آل عمةان]    
وتوسل إى اه به كا ، أن نسلجيب اه لك  فحةّي  ة من الدعاء هذا اتسم العظيموأكرِ 

       : فاسلجاب اه ها  دعا به إبةاهيم وإساعيل عليها الصف  والسفم

 .  [ ٦٦٠ / الاقة ]                  
              : فاسلجاب اه ها عمةان  وكا دعت به امةأ

 .  [ 3٣ / آل عمةان]                
  ليدفع السميع العليم عنك ره:  ؛ فاسلعذ باه منه وإذا نزغك الشيطان للفعل سوءًا 

 . [ 39 / فصلت]                            
                     

                    
 .[٦6٩ –٦63/آل عمةان]    

 [ .٦٨٣/ الاقة ]                  
ي َوِي  ، اً ُنور َقْلاِي ي اْاَعْل  اللرُهمر »    َوَعنْ  ، اً ُنور َنِمينِي َوَعنْ  ، اً ورنُ  َسْمِعي َوِي  ، اً ُنور َبَرِ

 .(٦)أتةاه مسلم  « اً ُنور ِي  ،َوَعِظمْ اً ُنور ،َوَتْلِفياً ُنور ،َوَأَماِمياً ُنور ْحلِيـ،َوتَ اً ُنور َوَفْوقِي ،اً ُنور  َنَساِري
                                                 

 ( .٠93بةقم ) أخرجه مسلم( ٦)
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ي َرِ  َوِمنْ  ، َسْمِعي َرِ  ِمنْ  بَِك  َأُعوذُ  إِِي  اللرُهمر »   ، َقْلاِي َرِ  َوِمنْ  ، لَِساِي  َرِ  َوِمنْ  ، َبَرِ
  .(٦)أتةاه الرمذي والنسائي  «َمنِِيي َرِ  َوِمنْ 

اللهم اقسم لنا من تشيلك ما حول به بيننا وبن معاصيك ، ومن طاعلك ما تالانا به 
انلك ، ومن اليقن ما هون به علينا مصائب الدنيا ، وملعنا اللهم بأساعنا وأبصارنا 

بدًا ما أبقيلنا ، وااعله الوارث منا ، وااعل ثأرنا عى من ظلمنا ، وانرنا عى وقواتنا أ
 من عادانا نا سميع الدعاء.

أسألك أن هاني  ،اللهم ناسميع الدعاء ، نا سامع كل صوت ، نا واهب السمع لرل سامع
 سمعًا أسمع به كل ما حاه وتةضاه إنك أنت العزنز الرةنم.   

نيا أكب منا ، وت مالغ علمنا ، وت إى النار مصرنا ، وت تسلط علينا اللهم ت جعل الد
 بذنوبنا من ت َافك وت نةمنا ، نا أرحم الةامن . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ( .٣٩٣٣( وهذا لفظه، وأتةاه النسائي بةقم)3٩6٦/ أتةاه الرمذي بةقم )صحيح( ٦)
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 رــــالبص
                      قال اه تعاى: 

 . [٣9/غافة]   ڭ                
، وت ندركه  ، وت حيط به أحد السميع الاصر الذي أحاط سمعه وبره وعلمه برل أحدهو  اه 

 .[٦٦3/اأنعام]               أحد: 
ميع ونعلم الذي نار الاصر هو الاصر احق الذي نار كل يء وإن دق وصاة، 

 والنيات. واخفيات، امخلوقات وامارات 
، وما عليهن وما بينهن ،  الذي نار ميع ما ي السموات وما ي اأرض هو ساحانه الاصرو

       ، وشاهد وغائب :  ، وساكن وملحةك ، وناطق وصامت من صار وكار

 .[٦٨ /احجةات]         
     ما حت اأرضن الساع كا نار ما فوق السموات الساع:  ونار  

 .[٦٦٩/طه]                 
ونةى ساحانه ما ي او  الاحار امظلمة من امخلوقات والذرات كا نةى عةشه الذي 

 .  [ ٦6 / املك]                 هو مسلو عليه: 
الصخة  الصاء، ي الليلة الظلاء، ونةى  عىوهو الاصر الذي نار دبيب النملة السوداء، 

، وت ي أعضائها، ونةى اةنان الدم ي عةوقها، ونةى تفاصيل تلق الذر  الصار  جاري الق
                 : كا نةى العةش العظيم

 .  [ 3] ساأ /                  
العظيم، الذي له اأساء  فساحان املك احق امان الذي نسمع ونةى كل ذر  ي ملره

         وليس له شايه وت مريل ي ذاته وأسائه وصفاته:  ، والصفات العى ، احسنى

 .  [ ٦٦ /الشورى]           
هو الاصر الذي نار اأشياء كلها ، الاصر الذي نار امارات كلها ، الاصر الذي نةى 

          امخلوقات كلها ، الاصر الذي ندرك احقائق كلها : 

 [.٦٨/احجةات]       
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فساحان الاصر العليم برل يء ، الاصر الذي نعلم امقاصد والنيات ، ونعلم ر اأقوال 
واأعال ، ونعلم اأرار واخفيات ، ونعلم ما ي القلوب من اإرادات والنيات ، ونعلم 

                           تائنة اأعن وما خفي الصدور : 

 [.٦٩-٦3/املك]           
 هو الاصر الذي وسع بره ميع امخلوقات ي العام العلوي والعام السفي.

الاصر الذي نةى   كل ذر  ، وكل نية ، وكل حة  ، وكل رقم ، وكل تاطة  ، وكل تافية ، 
                            وكل ظاهة ، وكل باطن : 

   [.٦6/املك]          
أن تدرك قةص الشمس ي  اعلم رمك اه أنه ما عَ عى أبصار اخلقوإذا عةفت هذا ف

و هي تلق من تلقه ساحانه ت  ، رابعة النهار، تملناعها بشعاع ضيائها عن إدراك قةصها
  الرار ساحانه: باره الضعيف الاصر الصارالاصر فريف ندرك ندركها الار، 

 .  [ ٦٦3 / اأنعام]                
كذلك ت تدرك كنهه الاصائة، وت حيط بَء من علمه إت با شاء:  وكا ت تدركه اأبصار 

                                          
 .  [ ٦٣٣/  قة الا]                          

من نشاء من عااده كا قال ساحانه:  معهْس واعلم بأن كفم اه مسموع باآذان،مفهوم باأفهام،نُ 
 .[٦9٩/النساء]        

 َليَْس  َرُبهُ  َسيَُرِلُمهُ  إِتر  َأَحدٍ  ِمنْ  ِمنُْرمْ  َما »  ِ: ملسو هيلع هللا ىلص اه رسول قال :قال  حاتم بن عدي وعن
ُجاُهُ  ِحَجاب   َوَت  ُتْةُمَان   هُ َوَبيْنَ  َبيْنَهُ   .(٦)ملفق عليه  « َحْ

لرن ت ندرك الار كيفية كفم الةب ساحانه، وإنا ندركون أمةه وهيه تعاى أن نلرلم 
              :  ، أو نعة  كيفية كفمه أحد ، أو ندركه بر ، أو حيط به يء برفمه أحد

 [ .٦٦/الشورى]                
وسمع كفمه بواسطة كلابه الذي أنزله ، وعمل ،  وعاده كأنه نةاه ،ومن آمن بةبه ي الدنيا

                                                 

 ( .٦٦٦9( واللفظ له، ومسلم بةقم )٠٩٩3، أتةاه الاخاري بةقم )متفق عليه( ٦)
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                     : ، ونسمع كفمه دون واسطة ساحانه ي اآتة  عياناً  نةاه فإنه با فيه ، 

 .[٦3–٦٦/القيامة]                 
 .تلق اأشياء كلها، ودبةها أحسن تدبرفساحان اإله احق امان الذي 

وأحاط برل  ، ، وابلدعهم من غر حااة هم بقدرته بحرملهت من يء  اخلق ساحانه تلق 
ةى تلقه آثار ، ونَ  وكال قدرته ، قهم من كل يء برةمه، ليدل عى وحدانيلهزَ ، ورَ  مهلْ يء عِ 

                    ي ملره:  ونفوذ تدبره، ، وعجائب حرمله  نعهُص 
 [ .٦٦/ الطفق]                                                  

وامرل واأفعال احميد ، ،  والصفات العى، وليعة  اخلق ما توحد به من اأساء احسنى  
والعظمة والعز ، ، والربناء  ، وما انفةد به من املك واجفل وما اتلص به من القدر اأعى، 

                 : واللرنف واللدبر

                     

 .  [ ٣٩ / اأعةا ]      
            عادوه وأطاعوه : أحاوه وعظموه ، ثم وإذا عة  الناس رهم بأسائه وصفاته 

 [ .٦٦٦/ اأنعام]                                       
  التعبد ه  باسمه البصر : 

اعلم هداك اه معةفله أن اه بصر بالعااد، نعلم أفعاهم، ونقسم أرزاقهم، بصر بمن نسلحق 
   اهدانة من ت نسلحقها، بصر بمن تصلح حاله بالانى، وبمن تفسد حاله بالانى: 

 .[  3٦ / اإراء]                     
إذا علمت أن اه بصر بالعااد كلهم، نةى أعاهم، ونسمع كفمهم، فعليك باخضوع والذل و

ودوام امةاقاة له، ولزوم طاعله، والاعد عن معصيله، فإنه نةاك وإن م ترن ، له، وإحسان عاادته 
                         :  تةاه

                         

 .[9٦/نونس]                     
، ونعمه الساباة  ، وخلوقاته العظيمة ،  لك ربك الرارواعلم أن اه أعطاك الار للار به مُ 

   ظم افل الةب ي نفسك:عْ ، ونَ  ليزند نور اإنان ي قلاك ؛ ، وآناته امنزلة النافذ  تقدنةاتهو
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 .[٦٦٦/نونس]                  
فلزنن له باللقوى، وتقةب إليه  نةاك ي ميع أحوالك  واعلم نقينًا أن الاصر احق 

     : واأتفق با حب ونةى من اأقوال واأعال

 .  [ ٠٠ / احج]                 
،  ، واشرة نعمه، واصب عى بفئه وساح بحمده، والزم ذكةه  ،  ربك العظيم ن عاادوأحِس 

، واشرةه أْن اعلك ي قاضة اليمن  وحسناً  ، وقم بن تلقه داعياً وقم بن ندنه عابداً 
 . [٦/اللاابن]                             : فضًف منه 

،  ، واهله بأمةه أحد إت من اهله بةبهكفة به ، فا  ى معصيلهع وإناك أن نةاك اه مراً 
               :  ره من عصاهدْ ر اه حق قَ دَ ، وما قَ  واهله بنفسه

                              
 [ .٨-٠/نونس]      

ذلك من كلاب ربك العظيم،    عىومواطن اهفك ، وتعةر  ، رمك اه مواضع النجا فأبِر 
                :  وسنة نايك الرةنم

 .[٦٦٩/اأنعام]    
واعلم أن من علم أن اه ناره ونةاه عاد ربه كأنه نةاه ، وأحاه وتوته ، وتافه ورااه ، 

      واسلحيا منه ، وتلذذ بمناااته ، وسارع إى طاعله ، وفة من معصيله : 

   [.٦٦/املك]                        
واعلم أن اه أكةمك بنعمة الار للار به امخلوقات العظيمة واآنات الرونية الدالة عى 

  ى آناته الرعية الدالة عى كال علمه وعدله وإحسانه : إعظمة ربك العظيم ، وتنظة به 

                     

    [.٦٨9-٦٨٣/اأعةا ]                  
فلدبة القةآن ففيه اأتاار الصادقة ، واأحرام العادلة ، واأتفق احسنة ، وامامن حقًا 

                            من كان صمله فرةًا ، ونطقه ذكةًا ، ونظةه عب : 

 [.٨٦/النساء]        
فأطعه  ،واعلم أن الاصر الذي تلق فيك السمع والار والعقل نارك ي ميع أحوالك
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               تعصه ، وت جعله أهون الناظةنن إليك : وت  

 [.٦٦٦-٦٦٠/الشعةاء]                    
 لناظةنن إليك.واتق اه أن نرون السميع الاصر القادر عى كل يء أهون ا

  واعلم أن من أتفى عن غر اه ما ت َفيه عن اه فقد اسلهان بنظة القادر القاهة إليه : 

               

 [.9٠/الزمة]       
، يك ، وتف منه عى قدر قدرته عليكسلح من اه عى قدر قةبه منك ، واشرةه عى قدر نعمه علاف

                     در إحسانه إليك : وأحاه عى ق

 [.٦9/احدند]                         
فيا من عصيت املك اجاار ي ملره وسلطانه ي تلوتك ، إن كنت ظننت أنه ت نةاك فقد 

، وزنن  كفةت ، وإن كنت علمت أنه نةاك فقد اارأت ، فلب إى ربك فإنه غفور رحيم
          باطنك بامةاقاة ، وزنن ظاهةك بامحاساة : 

 [.٦٨/احر]             
تةج من سلطان ملره ، وهذا أواوإذا أردت أن تعي ربك فاعصه ي مران ت نةاك فيه ، 

               وهذا حال حلى ي اخيال :  

                              

 [.٣-٩/احدند]                   
 .[ ٦3 / اأعةا ]                 
 ءً َثنَا ْحِي أُ  َت  ،ِمنَْك  بَِك  َوَأُعوذُ  ، ُعُقوَبلَِك  ِمنْ  َوبُِمَعاَفاتَِك  ، َسَخطَِك  ِمنْ  بِِةَضاكَ  َأُعوذُ  اللرُهمر » 

 .(٦)أتةاه مسلم  « َنْفِسَك  َعَى  َأْثنَيَْت  َكَا  َأْنَت  ،َعَليَْك 
اللهم أنت الاصر بعيوي ، اخار بذنوي ، امطلع عى ري ، وبيدك زمام أمةي ، ااعل ي 

 قلاي نورًا حلى أعادك كأي أراك .
، وتعلم ما ي فاقال معذري ، وتعلم حاالي فأعطني ساي  اللهم إنك تعلم ري وعفنيلي 

 واسر عيوي ، ورضني با قسمت ي نا أرحم الةامن. ،فاغفة ي ذنوي نفِ 
                                                 

 ( .٩٨9بةقم ) أخرجه مسلم( ٦)
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 اخبر
                                                         قال اه تعاى: 

  [.٦/]ساأ   
،  ي اأرض وت ي الساء، الذي ت َفى عليه يء  هو اخار العليم برل يء اه 

                    :  لم ميع اأمور الظاهة  والااطنةاخار الذي نع

 [.٦٩-٦3/املك]                  
، وت تلحةك ذر   وهو ساحانه اخار الذي ت جةي يء ي املك واملروت إت بعلمه

            : وت تسرن إت بعلمهي الرون 

                  

 [.٠3/]اأنعام    
          :وما سيرون ، وما نرون ، وهو ساحانه العليم اخار برل ما كان 

                                  

 [.٣6/]اأنعام                     
 : واليوم والاداحان العليم اخار برل يء ي الساء واأرض، والدنيا واآتة ، والليل والنهار، فس

                                      

 [.3٩/]لقان                  
ه صدورهم، اخار برل نّ رِ وما تُ  ،وضائة قلوهم ،وهو ساحانه العليم اخار بَائة العااد

ما نعملونه من الطاعات وامعاي، واحسنات والسيئات، اخار بجميع نيات وأقوال 
           وأفعال العااد، وما جول ي تواطةهم من تر أو ر:

 [.٦٨ اأنعام/]      
علم كل يء ، اخار هو اخار الذي أتب عااده بأحسن الرفم وهو القةآن ، اخار الذي ن

الذي ت نعزب عن علمه صار  وت كار  ، اخار الذي نعلم كنه كل يء ، اخار الذي نعلم 
احق من الااطل ، ونعلم اخر من الر ، ونعلم الطيب من اخايث ، ونعلم الظاهة من الااطن ، 

 [.٦٩/املك]                 ونعلم الَ والعلن ، ونعلم الداء والدواء :
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هو العليم اخار الذي ت َفى عليه يء ي اأرض وت ي الساء ، اخار بالظواهة 
                والاواطن ، واخواطة والاواعث ، والَائة واخفانا:

 [.٦٦] احر/      
، عفنيله كَه ، واهةه  وكل إنسان مرشو  أمام ربه اخار ، ت خفى عليه منه تافية

                  كصمله ، وظاهةه كااطنه : 
 [.٦9/ق]    

           ان واللقوى : ، وأفضلهم عنده أهل اإنوالناس أمام اه سواء 

 [.٦3/احجةات]                    
باطن، الذي نعلم بمن نلقيه ظاهةًا وباطنًا من نلقيه ظاهةًا ت فساحان اللطيف اخار برل ظاهة و

                            باطناً، ثم جازي كفً بعمله: 

 [.٦93-٦9٦/آل عمةان]              
وقات ، العليم بجميع امخل ميع ما فيهجوهو ساحانه اخار امحيط بجميع ملره، الشاهد 

                         الظاهة  والااطنة:

                              

 [.9٦/نونس]                   
:   الصدقبوهو ساحانه اخار الذي أتااره كلها حق وصدق، الذي َب عااده باحق واخ

 [.٨٠/النساء]                        
ر اه قلاك بمعةفة أسائه وصفاته وأفعاله أن احق  اعل للمعلبنن ي   واعلم نور

لقصور العقول واأبصار عن إدراك نور افله وعظمله  ؛ ية عن اللفرر ي ذاتهنْ غُ  هخلوقات
 [.٦٦3/]اأنعام                وكبنائه: 

ساحان من تعةفه القلوب والعقول بآناته وخلوقاته ، وتدعوه األسن بأسائه، وميزه ف
         : وأفعاله الاصائة عن سواه بصفاته

                   

                    

 [.٦٩-٦٦/الةوم]                 



٩٣٦ 

هو العليم امحيط برل يء ، العي العظيم اأحد العليم اخار برل يء،  هو الواحد
له اأساء احسنى، والصفات العى، وليس له شايه ي ذاته وأسائه وصفاته الذي 

 [.٦٦/الشورى]                    وأفعاله: 
 : وَلار له ما نناساه فساحان احريم اخار بأحوال عااده، الذي نضع الَء ي موضعه،

                                              

 [ .٦9/آل عمةان]                       
هو احريم اخار الاصر با نصلح عااده، فيعطيهم ما نصلح أحواهم، ونر  عنهم ما 

 لعليم اخار با نناسب كل خلوق.ناسط هذا، ونقاض عن هذا، وهو ا ،  نرهم
 ، ومنهم من تسلقيم حاله عى الفقة واتبلفء.  فمنهم من تسلقيم حاله عى النعمة والانى

، كلا ربه اه بالافء  وقلاه لةبه أصفى،  هذا جد عيش بعضهم مع فقةه وبفئه أحسن
                  لرال معةفله به:  ؛ ازداد له حاًا وتقوى

 [.3٦/]اإراء       
ثم اصطفى منهم اأناياء  ،تلقه بقدرات وصفات خللفة وأعلم أن احريم اخار تلق

               والةسل وامامنن : 

    [.٠٣/احج]    
:  فجميع اأناياء والةسل مصطفون ، فهم قمم اجاال ، وأعفم اهدى ، ونخاة الارنة

                     

 [.3٩-33/آل عمةان]     
من بن الارما نعلم من حسن تلقه وعمله، وقو   فإذا اصطفى العليم اخار حمدًا 

           نقينه، ورمله وصبه، فهذا اصطفاء كساي منه أنعم اه به عليه : 

 [.٩] القلم /
 ،وغفةان ما تقدم من ذناه وما تأتة ،وتصه بالوسيلة والشفاعة ،برةامات وإذا أكةمه ربه
         وكال صبه :  ،إكةامًا له حسن عمله ،وهاه اه إناهوهاي فهذا اصطفاء 

                     

 [.3-٦/الفلح]      
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كرةهم معةفة ، وأكرةهم اسلقامة ، وأقواهم فساحان العليم اخار الذي علم من بن تلقه أ
صبًا واهادًا ، وأكملهم تضحية وإنرارًا ، وأحسنهم عااد  ، وأملهم ُتلقًا ، وأصدقهم نقينًا 

                 وتقوى، فاصطفاه واعله نايًا : 

 [.٩٠-٩٣/ص]                 
ه واتلاره لدننه، فعليه أن نعمل به ، وندعو إليه ، ونشرة ربه واعلم أن من اصطفاه اه واالاا

              عى هذه النعمة العظيمة : 

 [.٦٩٩/اأعةا ]      
 وكل من اصطفاه اه لدننه فف بد أن نمة برفث مةاحل :
 مةحلة اللأدنب .. ومةحلة اتبلفء .. ومةحلة اللرةنم.

 تلقه امصطفن نادب ، ثم نالي ، ثم نرةم بجنة امعةفة ي الدنيا ، وهذه سنة اه ي
 [.٩9/الةمن]         وانة الفةدوس ي اآتة  : 

             وبحسب قو  اإنان ترون قو  اتبلفء : 
 [.3-٦/العنراوت]               

وجعله إمامًا ي  ،نصطفيه اه ،وطاعله ه ،وصبه ونقينه ،تفصهإوبحسب صدق امامن و
               اإنان واللقوى : 

 [.٦٩/السجد ] 
       ومن اصطفاه اه لدننه فقد علم فيه الصدق واإتفص والطاعة فليحمد اه : 

 [.٣6/النمل]                
واعله مامنًا، فهو ي سفم مع نفسه ، وسفم مع ربه ، وسفم مع غره ، ومن اصطفاه اه، 

               وسفم ي الدنيا ، وسفم ي اآتة : 

  [.٦٠] احجةات/                       
  جزنل :والةسول الرةنم ، والرواب ا، وأكةمها بالرلاب العظيم ،صطفى اه هذه اأمةاوقد 

                 

                

                      

   .  [3٩-3٦فاطة]       
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  التعبد ه :باسمه اخبر 
،  ، الذي نرشف كل خاوء ، وما خفيه القلوب هو العليم اخار با ترنه الصدور اه 

               ة وأتفى: ـكل مسلور، ونعلم الس ونةقب

 [.٠ -9/]السجد                     
 ؛ ملسو هيلع هللا ىلص رسوله ، ونسلن با ااء عن ، ونللو كلابه وتبد للعاد أن نعة  ربه بأسائه وصفاته

، والااقي  لضار، والنافع من ا ، واحق من الااطل ، واخر من الر من امخلوقليعة  اخالق 
         :  دننهعى امروع من  ونواظب ،  دم عى اليقن من أمةهقْ ــيُ لِ  ؛ من الفاي

                                           
                          

 [.٦٦/]احدند     
م اهوى عى  قةآن والسنة بن ندنه كان من أمةه عى تطةواعلم أن من م نقدم تب ال ؛ أنه قدر

   جئ                            :اهدى
 [.٣٦/القصص]

سااه  ،عى اأقدار واأحرام، وصب ومسارعة إى اخراتوهدى، ان وتصدنق فرل إن
           بخب الوحي: والعمل العلم 

                  

 [.٦9-٦٣/امائد ]       
سااه اجهل بخب أو فساد،  ،أو كب ،أو ظلم ،أو ازع ،أو تقصر ،أو ترذنب ،وكل اهل

             أو اإعةاض عنه : ،الوحي

 [.٦٦3/طه ]            
عى ، وعن معصية اه، وعى أقدار اه، و ى طاعة اهواعلم أن النفس إذا دعوها إى الصب ع

ك ذلك من ذاها بيَ لم اخب والعلم باه ووعده ووعيده، أعطدُ قَ بعد تَ ،  د عى عااد  اهلَ اجَ 
       وسخاء، لعلمها بأن ما دعوها إليه هو طةنق سعادها الوااب عليها سلوكه: 

 [.٦٦-٠/]الشمس                                   
ليلان  تب اخار احق ساحانه،معةفة اخار، ومعةفة هذا احلاات النفوس إى  ومن أال
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       وما ثوابه:  وما أنواعه، ،عليهتصبماومن تطيع، وومن تسأل، من تعاد، ها 
                       

 [.٦6/]حمد
 ،  حت عند الصدمةـَـمَ ، وا ت عند امحنةلر ذلك باخب امنزل زَ النفس ة  فإن م تع

                              فهلرت وضلت وأضلت: 

                      

 [.٦٦-٦٦/احج]              
 تفعل ما نسخطه عليك، ونعلم ميع أحوالك ي واعلم رمك اه أن العليم اخار نةاك فف

                      : فف تاارزه بامعاي، وت جعله أهون الناظةنن إليك ة والعلنـالس
                                                                   

  [.٦٨-٦9/ق]            
ب ي ليلك وهارك ي طاعله وعاادته مع كال اللعظيم والذل له، وتقلر  واعاد ربك باحب 

 الشهيد القةنب  فك بالعاودنة، وهو الةقيببرل ما حاه ونةضاه، فهو الرةنم الذي رر 
                   : الذي تصك بالعنانة 

 [.٦٦٦ -٦٦٠ /]الشعةاء                 
مها من ت نعلمها، وانصح جميع اخلق، واتاع سايل وإن كنت تارًا بأحرام الدنن فعلِ 

                               امامنن ترن من الفائزنن: 

 [.٦٦٩ /]آل عمةان          
لوكه ، وراقب ربه واعلم أن من عة  أن اه تار بأقواله وأفعاله وسائة أحواله، تأدب ي س

ي ميع أقواله وأعاله ، واسلقام عى ما حاه ربه ونةضاه ، وابلعد عن ما نسخط موته ، 
      وأنقن أن ما قسمه اه له لن نفوته ، وما م نقسم له لن ندركه : 

     [.٠3/اأنعام]              
، وناااه ي ره ، ودعاه ناداه نداًء تفياً رل يء، ومن عة  أن ربه تار برل يء، عليم ب

                   لعلمه بقةبه منه : ،ي ره

 [.٩-٦/ةنمم]                   
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والعاقل جب أن نرون تارًا بنفسه وعاَلـمه ، وعاَلـمه هو بدنه وقلاه واوارحه ، وأقواله 
أفراره ، ونلفقد قلاه أنن نلقلب ، وهل هو نطو  حول العاالة أم حول وأتفقه و ،وأفعاله
                     اآالة :

 [ .٦6-٦٨/احر]                     
 ى اه فقد أذن اه له ، فإن كانت دعوته صادقة وفقه اه وأعانه ور إواعلم أن كل من دعا 

             ب الناس إليه، وهذا نوع من اتصطفاء واللرةنم : قلو

                                     
 [.٩٠-٩٣] اأحزاب/

وإن كانت دعوته كاذبة أو عى هواه ر  اه قلوب الناس عنه ، وأظهة رنةته عى فللات 
                     لسانه وصفحات ااينه :

 [.3٦-٦6/حمد]                   
 فساحان العليم اخار بالظواهة والاواطن والَائة  واخفيات .

ور   فليحمد اه من اصطفاه العليم اخار، وأاةى عى ندنه اخر، وأنطق لسانه باحق،
  انة اللي أمةه ها من اصطفاه : قلوب اخلق إليه، وحفظه من أعدائه، ولياد اأم

                          

   [.9٠/امائد ]     
ومن أعظم سال اتصطفاء بعد اإنان طلب العلم تالصًا ه ، فمن صدق ي طلاه اصطفاه 

                له : اه وعلرمه ، واعله معلًا للارنة، وداعيًا إليه ، وشاهدًا بوحداني

 [.٦٨/آل عمةان]                    
 [.٣3/]آل عمةان                 

                 
 [.٨٣ -٨3 /]الشعةاء             

ْلُت َتوَ  َوَعَلْيَك  ، آَمنُْت  َوبَِك  ، َأْسَلْمُت  َلَك  اللرُهمر »   . َتاَصْمُت  َوبَِك  ، َأَنْاُت  َوإَِليَْك  ، كر
تَِك  َأُعوذُ  إِِي  اللرُهمر  نِي َأنْ  َأْنَت  إِتر  إَِلهَ  َت  بِِعزر ِذي ُي احَ  َأْنَت  ، ُتِضلر  نُ اجِ وَ  ، َنُموُت  َت  الر
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 .(٦)ملفق عليه « َنُموُتونَ  ْنُس اإِ وَ 
 نا بصرًا برل يء ، نا مالرًا لرل يء. نا تارًا برل يء ، نا عليًا برل يء ،

 اللهم علمنا ما ننفعنا ، وانفعنا با علملنا ، إنك أنت العليم اخار.
اللهم نا إهي ، نا من بيده ناصيلي ، نا عليًا بضعفي ومسرنلي ، نا تارًا بفقةي وفاقلي ، 

 بة تنره ، ومن كل  أسألك أن توفة حظي من كل تر تنزله ، ومن كل رزق تاسطه ، ومن كل
 تافةه ، نا أرحم الةامن. ذنب

إهي أنت العليم اخار بالدقائق واخفانا ، وأنت امطلع عى امعلنات والَائة ، بِصـةي 
ي ميع أحواي حلى أكون تارًا با ننفعني ونري ، بصرًا با نسعدي ونشفيني ، إنك 

 أنت العليم اخار. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ( واللفظ له.٦٠٦٠)( ومسلم بةقم ٠3٨3أتةاه الاخاري بةقم ) متفق عليه،( ٦)
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 امحيط
                   قال اه تعاى: 

 .  [ ٦٦9 / النساء] 
ك الذي له ملك السموات واأرض وما فيهن، امحيط برل يء، الذي لِ هو امَ  اه 

 أحاط باأشياء كلها ي العام العلوي والعام السفي.
أحاط سمعه بجميع ساحانه امحيط الذي أحاط بره بجميع امخلوقات، ووهو

ذت مشيئله وقدرته ي ميع فَ امسموعات، وأحاط علمه بجميع امعلومات، ونَ 
امواودات، ووسعت رمله أهل اأرض والسموات، ودانت لعظمله ميع امخلوقات: 

 .  [ ٦٦9 / النساء]                   
، وأحاط  ، وأحاط برل يء أمةا اوهو ساحانه العي العظيم الذي أحاط برل يء تلق

              : ، وأحاط برل يء علا  برل يء قدر

 .[  ٦٦ / الطفق]                              
أوله وآتةه، وظاهةه وباطنه، وأعفه  وهو ساحانه العي الرار الذي أحاط بالعام كله

 .[ 3/احدند]                : وأسفله، وكاره وصاره
امحيط الذي أحاط برل حيط ي العام العلوي والسفي، وأحاط برل ذر  ي  وهو 

 .[  ٣٩ / فصلت]                           الدنيا واآتة : 
باأمن والدنن، فف وهو ساحانه الرةنم الذي أحاط ميع تلقه بالنعم والعافية، وأحاطهم 

                   ، وت أحد أعظم منه: حد أقوى منهأ، وت  حد أكةم منهأ
 .  [ 9٣ / غافة]                        

 ، فساحان املك احق امحيط برل يء، امحيط بالسموات واأرض، امحيط باأبد واأمد
يط باأوائل واأواتة، والظواهة والاواطن، واأقوال امحيط بامران والزمان، امح

                             والَ: واأفعال، واجهة
 .[ ٦٩–٦3/املك]         

 الايب والشهاد . ، وأحاط بعاَلـم لك واملروتوساحان الةب العظيم الذي تلق امُ 
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با ت نعلمه وت حصيه إت هو من امفئرة اللي تساح  تلق السموات واأرض، ومأ السموات
ومأ اأرض با ت نعلمه وت حصيه إت هو من أنواع ، وتشهد بلوحيده ، وتطيع أمةه ،  بحمده

     :  واجن، واإنس ،  والذرات ، واحيوانات  ، والنااتات، اجادات 

 [.٦٦٦/اأنعام]                           
، ثم أحاط اأرض العليا  ثم أحاط اجاار كل أرض با فوقها إى اأرض السابعة العليا

   : .. وهرذا إى الساء السابعة ، وأحاط الساء اأوى بالرانية بالساء اأوى الدنيا
                     

 .  [ 3٦ / اأناياء]           
            ثم أحاط ساحانه السموات واأرض بالرةي: 

  .  [ ٦٣٣ / الاقة ]         
ثم أحاط الرةي الرةنم بالعةش العظيم الذي أحاط بجميع امخلوقات ي العام العلوي 

 .[ ٦9/النمل]  ۀ                  والسفي: 
والرةي بالنساة للعةش ،  ي كحلقة ملقا  ي أرض فف والسموات واأرض بالنساة للرة

   :ي ند اإنسان  أصاة من اخةدلة  والرل ي ند اجاار ،  كحلقة ملقا  ي أرض فف 
              

 .[9٠/الزمة]     
، وله  يط، وأحاط برل يء ح ره تقدنةافساحان الرار املعال الذي تلق كل يء فقدر 

                   احمد ي اأوى واآتة : 
 .[3٠–39/اجاثية]          

بأعظم  نمقد اسلوى عى العةش الرة ،واجبوت  والعز ،ذو العظمة والربناء واه 
 .[  ٣ / طه]           :  كا قال ساحانه الصفات وهي الةمة

نفعل ما  .. وأحاط برل حيط ..العظيم الذي اسلوى عى العةش العظيم فساحان الةب 
.. ونعز ونذل.. وحيي ونميت .. ت ى نشاء.. وحرم ما نةند.. َلق ونةزق.. ونأمة وننه

       وتمعقب حرمه .. وت نعزب عنه مرقال ذر  ي ملره العظيم:..راد لقضائه
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 .  [ ٣٩ / اأعةا ]                
 ي الساء ،واللدبرات العجياة ،مك اه من علمه أن هذه امخلوقات العظيمةواعلم علر 
لرل واحد منها نومه وساعله ودقائقه، ولرل خلوق أنامه وأسابيعه وشهوره ، واأرض

، واللحميد ، واللسايح ،  إت اه من اأعال وأعوامه وقةونه، نقع فيها حوادث ت حصيها
   ، واه حيط برل ذلك :  ، وأكرةها ت ناره ، منها ما ناره واموت، واحيا  

 [.٦٦/احر]                    
، والرل أحاط به امحيط الذي أحاط برل  ، ونشهد له بالوحدانية ربه والرل نساح بحمد

                    :  يء
 .  [ ٦٦9 / النساء] 

 ، اه هم السموات العى عاادات هم امفئرة الذنن مأوأكرةها مة يوأعظم تلك امخلوقات العظ
           ، فهاتء كلهم عااداهم لةهم رمدنة أبداً:  وملة العةش امقةبن

  [.٦٦-٦6/أناياءا]             
هو املك الاني عن ميع تلقه، وكلهم فقةاء إليه ي تلقهم وتدبرهم وأرزاقهم:  واه 

 .[ ٦٣/فاطة]                        
 . ، وتشهد بلوحيده ، وتساح بحمده وميع ما ي الرون من امخلوقات تعاد رها

    : ومن شذ من الار عن عاادته فامفئرة الرةام ت نسأمون من عاادته

 .[3٨/فصلت]   ىئ                    
، وأكةمنا بالدنن احق الذي  فساحان الرةنم الذي أنعم علينا بنعم كرر  ت حيط ها إت هو

، ثم تفف الرةنم الةحيم الليلة و ، وفةض علينا أوتً مسن صف  ي اليوم نةى به عنا
الصف   ، وأعطى اأاة كامًف عى اخمسن من فضله عددهن من مسن إى مس صلوات

، واخمس صلوات فصارت الصف  الواحد  بائة صف ، ، ثم احسنة بعر أمراهابعر صلوات
 بخمسائة صف  .

                  : فلله احمد عى عطاء ربنا الرةنم

 [.٠٩-٠3/آل عمةان]                  
،  واعل كل حسنة بعر أمراها إى ساعائة ضعف إى أضعا  مضاعفة ت نعلمها إت هو
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            والسيئة بمرلها ونمحوها باللوبة أو بعفوه: 
 .  [ ٦9٦ / اأنعام]           

، وتررر النوافل من ميع  منا مله سارع إى مةضا  ربه بأداء الفةائض ْت لَ عَ  نْ واعلم أن مَ 
        : من ميع امحةمات ، واالناب امنهيات  الطاعات

                             

 [.٦٦/احدند]          
الافلة ، وعى قدرالرةامات واهااتترون  ،امسارعة وامسابقة إى الطاعاتوعى قدر

          ترون اخسار  والعقوبات:  ،الاطالةو

 .  [٦٦٨ / نونس]                 
وأتبنا ،  وأرانا إناهم ،فنا هموعةر  ،، الذي تلق امساحن فساحان الرةنم الةحيم بعااده

              بحمده معهم:لنقلدي هم ونساح  ،بدوام تسايحهم

              

   .  [ ٦٨ / احج]    ٹ                         
، والذوات  ، امحيط الذي أحاط برل يء ، وأحى كل يء من الذرات اه هو 

 احةكات ، واأقوال ، واأفعال ،، واأرزاق ، واأنفاس ، و واآاال، واأحوال ، واأعداد 
       وما ي القلوب ، وما ي الايوب :،  واحةو  ، والرلات

                                    

  [.٣٩-٣3/فصلت]                
 .أوتً وآتةاً ،  وهو ساحانه امحيط الذي أحى كل يء تلقاً وأمةاً ، عدداً وقدراً 

اأشجار ..  نعلم مراقيل اجاال .. ومرانيل الاحار .. وعدد ذرات الةمال .. وعدد ورق
وأحى تسايحها  .. وعدد اإنس واجان وامفئرة ..واحيوان والوحش وعدد الطر 

             وأنفاسها وما تةج منها : 

 . [٦٦]نس/           
له أول  حانه العدد واودًا ت منلهى له وت آتة ، واعله ي الدنيا آنة عى بقاء ماأواد سا
 وهي الدار اآتة .له وت آتة 
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واحد ، ونعلم  بفساحان من أحى ميع امخلوقات بإحصاء واحد ، وحساها بحسا
      : كل يء بعلم واحد ، وأحى ميع امخلوقات ملة وتفصيًف 

                     

  [ .9٦-9٦/اأنعام]             
 . ونعمه تحىوأفعاله ت حى، ، أساؤه ت حى ، وصفاته ت حى واه 
 دتل اجنة.اسًا أحى من أسائه تسعة وتسعن  نْ ومَ 

 عاء اه ها.، واللعاد ه ها ، ود وتوحيد اه هاهو معةفلها ،  وإحصاؤها
، نرَة َمْن َحِفَظَها َدَتَل اجَ  ه تِْسَعة  َوتِْسُعوَن اْساً  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اه   عن أي هةنة  

  .(٦)ملفق عليه « ِوْتةَ الُب ِوْتة  حِ  َوإِنر اه
اد باتتصا  با نليق بالع، ونلعاد ه ها دعوه هالن ،أساء اه احسنى معةفةفيجب علينا 

                  :منها 
 . [٦٨٦]اأعةا /  

كنت تعلم أن اه حيط برل خلوق ، وحي كفمك وأفعالك وأنفاسك ، وت ندع  وإذا
 ؟ل نظةه إليك جِ ـفلاذا ت تُ  ،شيئًا إت أحصاه عليك ، ونةاقاك حلى كأنه ليس ننظة أحد سواك

         ؟ : تسلحي من مشاهدته لك وت ؟وت هاب رقابله عليك 

 [.٠٦/احج]                   
 نذكةك ،فاذكةه  ، س َةج من غر ذكة اه فهو ميتفَ واعلم أن أنفاس العااد معدود  ، وكل نَ 

             : ملسو هيلع هللا ىلصبا رعه رسوله  واعاده
 [.9٣] مةنم/          

  ه التعبد باسمه امحيط : 
،  وامرل والصفات العى، هو املك احق الذي له اأساء احسنى   اعلم أن اه 

 .[  ٨ / طه]                  : اأعى 
..  .. الرار امحيط برل كاري .. القوي امحيط برل قو لكلك امحيط برل مَ هو امَ 

 لعليم امحيط برل عليم.. الاني امحيط برل غني.العزنز امحيط برل عزنز .. ا
                                                 

 (.٦9٠٠( ومسلم بةقم )9٩٦٦أتةاه الاخاري بةقم )  متفق عليه ،  (1)
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فساحان الةب امحيط بجميع أكنا  العام، وميع ذرات العام، امحيط بجميع 
       وأعال اخفئق كلها ي آن واحد:  ،وأقوال ،وحةكات ،اتيون ،أنفاس

                      

 .[  ٦٦ / الطفق]          
، والعظيم حقاً، واملك حقاً،  للعة  الرار حقاً  ،فعليك رمك اه بمواظاة اللفرة وزناد  اللدبة

، وعلًا ومشيئة، وأحاط برل إحاطة ظاهة   ، الذي أحاط باملروت كله حوتً وقو  وامحيط حقاً 
                :  ، كار  أو صار  أو باطنة

 [.٦٦٩]اأنعام/    
، هو الذي  ، وتلك تزائنه ، وهذا ملره ، وهذه أفعاله ، وهذه صفاته هذه أساؤه نْ ومَ 

               :  نسلحق العااد  وحده ت رنك له

                  

 [.٦٦3-٦٦٦]اأنعام/    
..  واللبؤ من احول والقو  لهإتفص العااد  له .. و..  .. واحياء منه فعليك باتسلسفم له

   :  فرل نعمة منه واخةوج إى اه من معاي النفس عند النعمة والرةامة والطاعة

 [.٣3/النحل]                
             فإنا كانت لك منه بإذنه وفضله وعونه: فرل نعمة 

 .  [ ٦٦ / النور]              
،  واالنب  واحةص أن ترون حيطًا بأنواع الب واخر واإحسان من الفةائض والسنن

 ؛ عى النعاء ، والشرة ه ، والةضا بالقضاء ، وعليك بالصب عى الافء امعاي والادع
              للسعد ي الدنيا واآتة : 

 .[ 6٠/النحل]          
      ة من اللوبة واتسلافار ما تعلمه من الذنوب وما ت تعلمه: وأكرِ 

 .[  ٦٦٦ / النساء]             
مرةوه أي  وإناك واتعراض عى أقدار ربك العليم امحيط برل يء، وت تلبم من

            ، وت حزن عى أي أمة من الدنيا منعه :  رهقدر 
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 [.٦3-٦٦/احدند]                        
م نقدره فاعلم أنه  ،، وإذا م نقع ما حب ر اه وما شاء فعلدر قَ  : وإذا وقع مرةوه فقل

               :  ، ولو كان ترًا لقدره العليم اخار

 .  [ ٣٦ / اللوبة]         
 ْاِمنِ امُ  ِمنَ  اه إَِى  َوَأَحُب  َتْر   َقِوُي ال ْاِمنُ امُ  » :ملسو هيلع هللا ىلص اه رسول قال قال:  هةنة  أي وعن

ِعيِف  ء   َأَصاَبَك  َوإِنْ  ، َتْعَجزْ  َوَت  بِاه َواْسلَِعنْ  ، َننَْفُعَك  َما َعَى  اْحِةْص  ، َتْر   ُكلي  َوِي  ، الضر  َيْ
 .(٦) أتةاه مسلم « َفَعَل  َشاءَ  َوَما اه َقَدرُ  ُقْل: َوَلرِنْ  ، َوَكَذا َكَذا َكانَ  َفَعْلُت  َأِي  َلوْ  : َتُقْل  َفَف 

ي ميع أمورك، ومفزمة السنة ي أقوالك وأعالك، ومصاحاة  ةوعليك باحنيفية السمح
           :  ل الصاحة ابلااء مةضا  اهاأنام والشهور واأعوام باأعا

 [.٦93-٦9٦] اأنعام/                                  
 لةبه بعد بعره من نومه. كا كان العاد ،موته وبعد ،ي حياته واعلم أن احق ساحانه نرون للعاد

كان اه ي اآتة   ،إى ما حاه ونةضاه مسارعاً و ،وحةماته معظاً  ،فإن كنت ي الدنيا لةبك عابداً 
َر  اً ، ولشأنك معظِ  لواهك مرةماً        تك بالنعيم مسارعاً: ، وإى م

 .[ 9٦/الةمن]   
                         ومن أحسَن أحسَن اه إليه وزاده : 

 [.٦9] نونس/               
    وت حاط بجمللها فضًف عن آحادها : ن نعم اه عى العااد كرر  ت حى، واعلم أ

                            

 [.٣3-٣٦/النحل]   
، واسلافة عن اللقصر ي تأتذ أاةها مضاعفًا  فاشرة اه عى كل نعمة أنعم اه ها عليك

         : غفور رحيم  فإن ربك ،كل عمل صالح

 .[  3٩ / إبةاهيم]            
مةاعا   ،ومدافعة الافلة ،واعلم أن أعظم ما نسلعن به العاد عى الذكة والعمل الصالح

                                                 

 (.٦99٩بةقم ) أخرجه مسلم   (1)
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  اأوقات قال فواها، وشالها بفعل ما رعه اه ورسوله من الفةائض والنوافل:
 .[   66 – 6٨ / احجة]                  

اآتة   مسارعًا، كان اه ي هوإن كنت عن ربك معةضًا، وحدوده ملجاوزًا، وإى ما نسخط
                 لواهك مهينًا، ولادنك معذبًا: 

                    

 .[  ٦6 / الرهف]     
 ، والردد والربص. والراتي واتنلظار، للسونف واللمني وا، وإناك وإضاعة اأوقات 

           فهذه كلها انود إبليس اللي صاد ها أكرة اخلق: 

 .  [ ٦٦ / ساأ]       
ففرة واعمل  ،كذلك نقلب اأنفاس بخواطة القلوب ،واعلم أن اه كا نقلب الليل والنهار

                با حاه اه ورسوله تفلح: 

 .[  ٦٦٣ / اأعةا ]          
 .[  ٦3 / اأعةا ]                  

                          

                        

 .[  ٦٨9] الاقة  /     
 « َســـَخطَِك  َوَمِيـــعِ  ،نِْقَملِــَك  َوُفَجـــاَء ِ  ، َعافِيَلِـــَك  ُولِ َوَحــ ، نِْعَملِـــَك  َزَوالِ  ِمـــنْ  بِــَك  ذُ َأُعـــو إِِي  اللرُهــمر » 

  .(٦)أتةاه مسلم 

نـــا ســـميعًا للمنـــادي اللهـــم نـــا حيطـــًا باأوائـــل واأواتـــة ، نـــا علـــيًا بـــالظواهة والاـــواطن ، 
 وامنااي ، نا بصرًا بالشاهد والاائب .

والانيمـــة مـــن كـــل بـــة ، والســـفمة مـــن كـــل إثـــم  ، رملـــك ، وعـــزائم مافةتـــك ،  أســألك موااـــات
 .والنجا  من النار  والفوز باجنة ،

ًا إت كشفله ، اللهم ت تدع لنا ذناًا إت غفةته،وت مًا إت فةاله ، وت كةبًا إت نفسله ، وت ُر 
 وت ضاتً إت هدنله ،  بةملك نا أرحم الةامن .

                                                 

 ( .٦٠36بةقم ) أخرجه مسلم( ٦)
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 احفيظ
 .  [ ٦٦ / ساأ]            قال اه تعاى: 

، وحفظ عى  ، وأحاط علمه با أواده قههو احفيظ احق الذي حفظ ميع ما تلَ  اه 
 العااد أعاهم وازاءها، وحفظ أولياءه من الوقوع ي امهالك.

 وما اهمن ساء وأرض وما في ،احافظ جميع امخلوقات ،وهو ساحانه احي القيوم
، فف تزول وت ميد، وت نسقط منها يء عى يء:  بينها للاقى إى ما شاء اه  ومااعليه

                             

                            

 .[ ٦٣٣ / الاقة ]                    
          :  ، وأحاطت قوته برل يء وسعت رمله كل يء ن القوي العزنز الذيفساحا

                            

 [.9٣/]احج             
        القادر الذي نمسك السموات واأرض أن تزوت: القوي وساحان 

 .   [ ٩٦ / فاطة]                           
الذي حفظ كلابه العزنز من اللحةنف واللادنل واللاير مع  احافظ ساحانه احفيظوهو

 . [ 6 / احجة]                   كرة  امحةفن وامادلن : 
 فساحان احافظ العظيم الذي حفظ كل يء ي ملره العظيم .

 صدورهم:  نّ رِ وما تُ  ،لق أقواهم وأعاهم، ونعلم نياهماحفيظ الذي حفظ عى اخ 
 [ . ٣٠]هود /                      

 ل  اإنسان اهو ساحانه احفيظ العليم الذي أحى كل يء ، وت ننسى أي يء  ،  فرل أقو
ي  ،هتره وره ، كل ذلك حفوظ عند احفيظ ساحانكل ه ومنعه ، ووأعاله ، وكل عطائ

   [.٣٦/طه]            كلاب مةقوم نسلحيل أن ننقص منه يء : 
ونرافاه عليها ي الدنيا واآتة  ، وحفظ  ،وهو ساحانه احافظ الذي حفظ أعال امامن

 وجازنه عليها ي الدنيا واآتة  . ،أعال الرافة
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واأرض أن تزوت ، وحفظ فساحان احفيظ الذي ترفل بحفظ كل يء ، حفظ السموات 
 الساء أن تقع عى اأرض ، وحفظ كل إنسان من الافنا ، وحفظ كل خلوق من ر ما تلق ،

    وحفظ القةآن من الزناد  والنقص واللحةنف ، وحفظ الدنن من الادع والضياع :

   [.٦٦٦/اأنعام]                             
العليم برل يء ، احفيظ لرل يء ، امحيط برل يء ، الذي أحى كل  هو ساحانه

يء من اأقوال واأعال واحةكات والسرنات ، وأحى الطاعات وامعاي ، وأحى 
   الذرات واأنفاس ، وأحى الرلات واأحة  ، وأحى اأشرال واأرقام :

                              

 [.٣6/اأنعام]                       
فساحان احفيظ العليم بدقائق اأمور ، اخار بأرار امقادنة ، الاصر بالظواهة ، اخار 

                               بالاواطن : 

 [.٦٦/الطفق]              
ذا علم أن ربه عليم برل يء ، سميع لرل يء ، بصر برل يء ، وأنقن واعلم أن العاد إ

أن اه حي ميع أقواله وأعاله ، وحفظ ميع حةكاته وأنفاسه ، عاد ربه كأنه نةاه ، 
          عد عا نسخطه : لبمعصيله ، وسارع إى مةضاته ، وا وبادر إى طاعله ، واالنب

 [.٦6/حمد]                      
ونعم اه عى العااد ت تعد وت حى ، والار عاازون عن إحصاء منافع وبةكات نعمة 
واحد  من نعم اه عليهم ، وعاازون عن شرةها من باب أوى ، فريف بإحصاء نعم اه 

              القيام بشرةها : بعى العااد ، وكيف هم 

 [.٦٨-٦٠/النحل]                 
فساحان الرةنم برل نعمة ، العليم امحيط برل ذر  ي ملره العظيم ، امحيط الذي أحاط 

 [.٦6] الناأ/         برل يء علًا ، وأحى كل يء عددًا :
 ، واهةها ، رها ، ظاهةها وباطنها هو احافظ احق الذي حفظ ميع أقوال العااد وأعاهمو

   وكلاه ي اللوح امحفوظ:  ،وعلم بمقادنةها ومقادنة ازائها وحفظ ذلك كله

 .  [ ٣3–٣٦] القمة/              
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   ونرلاون أعاهم : ، ظة من امفئرة حفظون العااد فَ َح  وللحفيظ 

 [.٦٦-٦٦] اتنفطار/                    
وهو من ، من امفئرة حفظون امخلوق ما ت نةند احفيظ احق كونه  ةظفَ َح  وللةب 
                                 أمة اه: 

 .[ ٦٦/الةعد]                     
هم، فساحان احافظ جميع ما ي ملره، الذي حفظ تلقه ونرلاهم وحةسهم ما نر

              وحفظهم ما ت نةضاه منهم: 
 .[٩٦/ اأناياء]   

 : واعلم أن حفظ اه لعباده نوعان
، وهو حفظ  احيوانالناات و وسائة ،نشرك فيه امامن والرافة حفظ عام جميع اخلق اأول:

وهدانلهم إى ما نصلحهم ، همواء النفوس اللي تلقها اه بليسر الطعام والراب واهالذوات و
    : قال ساحانه كا عنهم ودفع امراره وامضار ، من رورات احيا 

 .   [٦٦/ساأ]      
، وذلك بحفظ إناهم وتوحيدهم من الشاه  حفظ تاص أوليائه امامنن به الثاي:
 ، والشهوات امفسد . ، والفلن امهلرة امضلة

.. وحفظهم من أعدائهم من شياطن  وألسنلهم من الراائة والفواحش وامحةمات وحفظ اوارحهم
                       : اإنس واجن والنفس اأمار  بالسوء

                              
                                      

 [.3٦-3٦/تفصل]          
، فاحفظ اه  حفظه اه ي الدنيا واآتة  ،واالناب نواهيه ،ظ اه باملرال أوامةهفِ َح  نْ واعلم أنه مَ 

 .  [ 9٩ / نوسف]                             :، وتوكل عليه وحده ت رنك له  حفظك
فةي اه  الايب فأطاعهفهو امامن الذي تَ ربه ب ،وأدى حقوقه ،ومن حفظ حدود اه

                 دتله اجنة: أو ،عنه
                       

  .[ 3٣ – 3٦ / ق]     
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 وحةاسة اإنان والدنن عن الرفة والرك،  فظ قلاكنر اه به عليك حِ مَ  واعلم أن أعظم حفظٍ 
              ادع: وال واأهواء والفلن والنفاق

 .  [ ٦٩3 / الاقة ]     
وترفل بحفظه، وأنزل القةآن العظيم ،  ،لك العظيمـفساحان املك العظيم الذي تلق هذا امُ 

           : وترفل بحفظه، وهدى من حب لإنان وترفل بحفظه

                     

  [.٦٦3-٦٦٦/اأنعام]       
  التعبد ه  باسمه احفيظ : 

، تلق اإنسان ي أحسن تقونم، وهداه إى الراط امسلقيم  اعلم رمك اه أن احفيظ 
ة حفظ اإنسان من الافنا واآفات وامضار ي كل ظَ تلق مفئرة حفَ  ومن فضله ورمله أنْ 

                       أحواله: 

 .[9٦ /اأنعام]   
 ،ع حفظهيومن ،وكةنم كفءته ،وأنت غفة اه لك عاد اه الذي نلقلب ي نعمه الظاهة  والااطنة

، وي فرةك  ، وي سمعك وبرك ، وي نفسك وروحك ي دننك واسلقاملكلك وحةاسله 
، وي  الااطنة كئجا، وميع حو وعقلك، وي قلاك واسمك، وي ميع حواسك الظاهة 

          ن عاادته: حِس أميع ما حب من اأموال واأوتد، فاشرةه و

                                      

 .  [ ٦٦ / لقان]             
،  فذلك فضل عظيم من ربك احفظ كل احفظ من الافنا واأمةاض الظاهة  نر اوت حس

 ،والشك ،والادع ،والنفاق ،والرك ،فظ القلب والدنن من الرفةحِ  ولرن احفظ اأكب
                             : والفلن ،واأهواء ،والشاه

                                            
 [.٦٦/النور]          
،  ملسو هيلع هللا ىلصن عاادته با ااء به رسوله حِس أيم عى نعمه اللي ت تعد وت حى، وفامد ربك العظ

      : ، فهو أهل أن ُنـعاد ، وأهل أن ُنـحمد  تلص العمل كله لهأو
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 [.9٣]مةنم/               
فهو ساحانه الذي رح صدرك لإسفم، وحفظ ي قلاك اإنان، وأعانك عى طاعله، وحاب 

يك ما حاه ونةضاه، وحااك با منعه سواك من أهل الرفة والنفاق، وأساغ عليك نعمه الظاهة  إل
                والااطنة: 

 .[  3٩ / إبةاهيم]    
   واعلم أن احفيظ الذي حفظك حافظ أقوالك وأفعالك وسو  جازنك ها نوم القيامة:

                    

 [ . ٨ – 9 / الزلزلة]           
، وداوم  واصطب لعاادته ، واعاد ربك مةتفلهذا وفقك اه ما حاه ونةضاه اسلقم كا أُ 

،  ، واالنب حارمه وما نسخطه ، واحفظ حقوقه وحدوده ، واصب عى بفئه عى شرةه
   لم من عقابه: ْس وتَ  ،به وتنال ثوا ، وتسلصحب حفظه ، نعمه لدرّ ْس فاذلك تَ 

 .  [ ٠ / إبةاهيم]            
ومن أعظم ما جب عى امسلم حفظه هو الدنن، ومن أعظم ما جب عليه حفظه من 

          وحده ت رنك له:  توحيده بأسائه وصفاته ، وعاادتهحقوق اه هو 

 .[  39 / الةعد]             
ومن أعظم ما أمة اه بحفظه من الواااات الصف ، فمن حافظ عليها حفظه اه من عقابه، 

 .[  ٦3٨ / الاقة ]             وأدتله انله: 
    : ، فاسلعمل ذلك كله ي طاعله  السمع والار والفااد وما أمة اه بحفظه

 [ . 39 / اإراء]    جئ                         
ي الدنيا واآتة  كان حفظ اه له  واعلم رمك اه أن العاد كلا كان لدنن اه أحفظ

                 :  أكمل وأتم وأدوم

                    

 [.3٦-3٦/فصلت]                    
َنـا ُغـَفُم إِِي  » : ملسو هيلع هللا ىلصنومًا فقال له رسـول اه  ملسو هيلع هللا ىلصأنه ركب تلف رسول اه  عااس ابنعن و

َفْظــَك  ُمَعِلُمــَك َكلِــَاٍت: اْحَفــظ اه اَهــَك ، َحْ ــْدُه ُجَ ، َت َفْلَلْســَأل اه الَســَوإَِذا ، اْحَفــظ اه َجِ
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َة اأُ َواْعَلْم َأنر ، َوإَِذا اْسَلَعنَْت َفاْسَلِعْن بِاه  ـٍء مر ْ ََ َلْو اْاَلَمُعوا َعَى َأْن َننَْفُعوَك َمْ َننَْفُعـوَك إِتر بِ
ــٍء َقــْد َكَلَاــُه اه َعَلْيــَك ، َقــْد َكَلَاــُه اه َلــَك  ْ ََ ــوَك إِتر بِ ــوَك َمْ َنُرُ ، َوَلــْو اْاَلَمُعــوا َعــَى َأْن َنُرُ

ْت الُصُحُف ، ْقَفُم اأَ ُرفَِعْت   .(٦) د والرمذيأتةاه أم « َوَافر
ةي اه ساحانه.. واحفظ برك فف تنظة به إت إى ما فاحفظ سمعك فف تسمع به إت ما نُ 

نةضيه.. واحفظ قلاك أن نلعلق به غره.. واحفظ عقلك أن تسلعمله فيا ناضاه.. واحفظ 
،  ةميع اوارحك فف تلحةك إت با حاه ونةضاه من اأقوال واأعال الظاهة  والااطن

               واحفظ أوقاتك باسلعاها فيا أمةك اه به : 

                       

 [.٦93-٦9٦/اأنعام]             
 كلا تقةبت منه:أقةب ونذكةك فيمن عنده، ونلقةب إليك  ،وهذا نةى اه عنك

                 

 .[٦٦٦/اللوبة]                  
َوَأَنا ،  ي َأَنا ِعنَْد َظِن َعاِْدي : َنُقوُل اه َعزر َوَالر  » :  ملسو هيلع هللا ىلص قال : قال رسول اه  وعن أي هةنة  
ِِ ،َوإِْن َذَكَةي ي َفإِنْ ،َمَعُه إَِذا َذَكَةي َذَكْةُتُه ي َمَإٍ َتْرٍ ِمنُْهْم ،  َمَإٍ  َذَكَةي ي َنْفِسِه َذَكْةُتُه ي َنْف

َب إَِير بِِشْبٍ  ْبُت إَِليِْه ذَِراع َوإِْن َتَقةر َب إَِير ذَِراع،  اً َتَقةر ْبُت  اً َوإِْن َتَقةر َِ ، َوإِْن َأَتاي اً إَِليِْه َباع َتَقةر  َنْم
 .(٦) ملفق عليه  « أََتيْلُُه َهْةَوَلةً 

 حفظك ، واحفظ اه جده هو احفيظ جميع ما ي ملره فاحفظ اه  وإذا علمت أن اه
، وافعل اأسااب امروعة ي حفظ النفس والصحة واأهل وامال ، وتوكل عى جاهك

                             احفيظ وحده ي حفظها :

 [.٦3/اللاابن]
 إت إذا اتاع منهج ربه ي احفظ.واعلم أن ما عند اه لن نناله العاد 

نان واللقوى ، وحفظ اجوارح بطاعة اه ، واالناب معصيله ، ـظ القلوب باللوحيد واإفْ ـحِ 
والدعاء والدعو  ، والرف عن يء اأقوال ، وحفظ العن  ،وحفظ اللسان بالذكة واحمد

                                                 

 (.٦٣٦9(، وأتةاه الرمذي بةقم )٦996بةقم ) أمدأتةاه /  صحيح( ٦)
 .(٦9٠٣ومسلم بةقم )، واللفظ له  (٠٩٦٣، أتةاه الاخاري بةقم )متفق عليه( ٦)
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الاض عن حارم اه ، وحفظ والاراء من تشية اه ، و ،ات الرونية والرعيةنبالنظة ي اآ
واالناب ساع اللاو والاياة والنميمة ويء عظ والعلم النافع ، ااأذن بساع القةآن وامو

وحفظ امال بلأدنة الزكا  ، واالناب الرسب احةام ، وحفظ الوقت باسلعاله فيا الرفم ، 
               نةي اه ت فيا نسخطه : 

                   

                

   [.٠٦-99/النساء]          
وسل احفيظ احافظ لرل يء أن حفظ لك دننك وتوحيدك وإنانك ، وأن حفظ قلاك 
من الرك والةناء والشاهات ، وأن حفظ اوارحك من امعاي واآثام ، وأن حفظ 

         الشاهات ، وأن حفظ دنياك وجعلها عونًا لك عى طاعله : أموالك من 

 [.9٩/نوسف]     
 سلقامة ، فاسلقم كا أمةك اه ، واتسلقامة حصل للعادم أن احفاظة ترون عى قدر اتواعل

  : بلااء مةضا  اه ا ،، والصب عى كل يء أمة اه بهبفعل اأوامة، واالناب النواهي

 [.٦٦٦/آل عمةان]              
واعلم رمك اه أن من كان احفيظ معه فلن نره أحد ، ومن خى اه عنه اسللمه عدوه ، 

 [.٦٦3/الشعةاء]                   وتذله من اهله : 
         فلوكل عى احفيظ القادر عى كل يء ي ميع أمورك : 

 [.٦٦٦-٦٦٠/الشعةاء]                         
           وأظهة الطاعة موتك العزنز نعزك وننرك ، ونةضيك ونسعدك : 

 [.٦٦3/آل عمةان]        
، وَذلك من اهله ، فيلخى اه عنكوعلمك وذكائك ،وإناك أن تعلد بقوتك ومالك

   وتةاع إليه ، فإن فعلت ذلك فلب إى ربك اللواب الةحيم :لللوب  ،رمة بك

                   

                 

                                     

  [.٦9-٦٣/اللوبة] 
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 نةند نرفيك ما تةند.فرن رمك اه لةبك كا نةند نرن لك كا تةند ، وسلم لةبك فيا 
  فإن عصيله فيا نةند تعات فيا تةند ، ثم ت نرون إت ما نةند رمة بك للعود إليه : 

    [.٠٦/اأحزاب]            
هذا جب عى اإنسان أن نةاقب قلاه كا نةاقب بدنه ، فرا نسارع لعفج أي عضو فيه إذا 

اه ليلعاف من أمةاض الشهوات والشاهات وامعاي ، فعليه كذلك أن نلعاهد قل ،أصيب
                          ولئف نةى فيه ربه شيئًا نرةهه وت نةضيه : 

 [.٦٦-٦6/الةعد]                
، والادن حل نظة اخلق ، فف نليق بالعاقل أن نطهة منظة  والقلب حل نظة الةب 

    اي :عمن اأوساخ ، وت نطهة حل نظة الةب من الشك والرك وام اخلق

                             

                            

 [.٦٠-٦9/احدند]     
، وت رب سواك ، اللهم اكشف عن قلوبنا احجاب حلى نشهد ي أنفسنا أنه ت إله إت أنت 

    ونةاك خلق وتةزق ، وتافة وتةحم ، وتعطي ومنع ، وتعز وتذل ، وحيي وميت : 

 [.٣3/آل عمةان]             
اللهم ارزقنا نور امةاقاة حلى نعادك كأنا نةاك ، ونَ لنا حسن معةفلك حلى نحمدك 

        فيه رضاك :  ونخشاك ، وبِرنا بأعالنا حلى ت نفعل إت ما
                     

   [.6/الزمة]   جئ 
فإنه ت نضيع أبدًا ولو االمعت امخلوقات كلها عى  واعلم أن من حفظه اه ي أمور دننه ودنياه

  . [9٩/نوسف]                    إضاعله: 
 ، نلك وأقوالك وأعالك وميع ما ملك وتواتيم أعالكنفسك وأما ع احفيظ فاسلودِ 
         :  ظهفِ شيئًا قط إت َح احفيظ ع ودِ فا اسلُ 

                 

                   

  [.٦٦٦/اللوبة]     
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 ،حفظك ما ترةه  واالنب ما نرةه ، ل لك نوم القيامة ما حبمِ رْ نُ   ما حب لةبك ْل ـوأكمِ 
              :  وهذا ما حب ري وربك

                            

                

  [.٩3-٩٦/الاقة ]           
وحفظ أمانله، وأداء  ، أعاننا اه وإناك وميع امسلمن عى ذكةه وشرةه وحسن عاادته

                :  ودائعه، وما اسلودعنا من رائعه

 .  [ ٣٨ / النساء]                                     
 .[  ٦3 / اأعةا ]                 
 [.٨/آل عمةان]                    

َوَأُعوُذ بَِك ِمنَْك َت ُأْحِي َثنَاًء ،  ُعُقوَبلَِك  َوبُِمَعاَفاتَِك ِمنْ ، اللرُهمر َأُعوُذ بِِةَضاَك ِمْن َسَخطَِك  » 
.(٦) أتةاه مسلم «َكَا َأْثنَْيَت َعَى َنْفِسَك  َأْنَت ، َعَلْيَك 

حفظ أعيننا االرذب ، ونا من لاللهم نا حفيظ احفظ قلوبنا من الرك والنفاق ، واحفظ ألسن
ضاعة ، واحفظ اوارحنا من حفظ أعالنا من الةناء ، واحفظ أوقاتنا من اإامن اخيانة ، و

 امعاي ، بةملك نا أرحم الةامن. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .  (٦3٠3بةقم ) أخرجه مسلم( ٦)
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مكح احكيم .. احح   

 [.٦ /]اجمعة                            قال اه تعاى: 
                                                     تعاى: اه  وقال

 [.٦٦٩ /]اأنعام                        
، احريم  يء ي موضعه، ونلقن صنع كل يء بقدرته وحرملهـهو احريم الذي نضع الش  اه 

                     وت نقص : الذي ت ندتل تدبره تلل وت زلل
                                                    

 [.٩-٦/املك]                                                        
ه الذي نضع اأشياء ي حاها بحرمل، احريم وهو ساحانه احريم ي أقواله وأفعاله 

،  ، النافذ حرمه ي ملره الذي حرم بن عااده بالقسط والعدلاحرم وعلمه،  ورمله
             الذي حرم وت معقب حرمه: احريم 

 [.٩٦/]الةعد        
عها عن اخةوج نَ ومَ  ،وهو ساحانه املك احق احريم الذي أحرم امخلوقات واأمور

لك واملروت رم القاهة الذي قهة ميع امخلوقات عى مةاده، فدان امُ عن حرمه، اح
             :  ةه الفصلمْ وأَ  ،رمه العدلكله حُ 

                                          

 [.٣-٩/الزمة]                      
،  سن، الذي كل أقواله وأفعاله وأحرامه ي منلهى احُ  وهو ساحانه أحرم احاكمن

   ، الذي ت جور وت نظلم أحدًا: واإحسان  الذي حرم باحق والعدلاحاكم 

 [.٣٦/]امائد              
رم أعدل منه، املك الذي ت أرحم منه، وت قائل أصدق م الذي ت َح رَ وهو ساحانه احَ 

        ، وسلطانه الرار : رم كله ي ملره العظيمم له احُ لِ منه، الذي َس 

                      

 [.٣٩] اأعةا /              
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فساحان احاكم احرم الذي حرم بن العااد بالعدل واإحسان ، احاكم ي كل مران 
       ي ت نقع ي وعده رنب:وزمان وحال ، احَـرم الصادق الذ

                        
 [.٨٠] اأعةا / 

رم عى القلوب بالةضا ـرم الذي َح ـرم املك واملروت ، احَ ـرم الذي َح ـهو احَ 
نقياد والطاعة ، احاكم الذي نفذ حرمه ي ميع ـرم عى النفوس بات، وَح القناعةو

           راد لقضائه ، وت معقب حرمه:خلوقاته ، ت

                       

 [.٦٠-٦9/الةوم]             
وهو ساحانه احَـرم وحده ت رنك له ، فف جوز أحد أن حلرم إى غر رع اه ، ومن 

م ي أموره من ليس          حاكًا : احلرم إى غر رع اه فقد حرر

 [.٩٩/امائد ]      
الذي ت بد أن ُنـظهة احق ، أنه هو احق الذي ننصف امظلوم وهو ساحانه احريم احق 

الظام  -ي الدنيا واآتة  ، لرن ت بد من الصب وانلظار الفةج ، ومن سنة اه مع تلقه 
يفعل كل  ما نشاء ، ولرن الظام ت نسلمة أن نمهل ونةتي احال مع الرل ل -وامظلوم 

       إى ما ت هانة ، فاحال مةتي إى أال ، والعاقاة للملقن : 

   [.٦٦٦/نوسف]                       
وامظام كلها مةدود  إما ي الدنيا أو ي اآتة  ، فاسلقم كا أمةك موتك فإنك منصور : 

 [.٦٦6/نونس]                         
      واعلم أنه ت أحد أحرم من اه ، وت يء أحسن من حرم اه : 

 [.٣٦/امائد ]            
 [.٦3/احجةات]           ومن ُحرم اه : 
                  ومن ُحرم اه : 

 [.٩٦-36/النجم]    
 [.٠/حمد]               ومن ُحرم اه : 
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 [.٦٩-٦3/اتنفطار]                         ومن ُحرم اه : 
 [.٩3/فاطة]               ومن ُحرم اه : 

ووعيد : ووعد  ،وكل القةآن ِحرم وأحرام ، وأوامة وأتاار ، وتوحيد ومجيد للمجيد
 [.٦/هود]                                   

، وعى حرمه ي  مه ي الدنيا واآتة رْ وهو ساحانه العزنز احريم امحمود عى ُح 
 السموات واأرض.

الذي أثةه ميع ما تلق ، رم القدري عى الرائنات كلها م احق الذي له احُ رَ احَ فهو 
                    العلوي والسفي: وذرأ وبةأ ي العام

 [.93-9٦/]الزمة                        
الذي أثةه ميع الرائع واأوامة ، رم الدنني الرعي له احُ وهو احَرم احق الذي 

                          : والنواهي امواهة إى اإنس واجن

 [ .٩٦/نوسف]         
                                                                          : الذي أثةه الرواب والعقاب للعااد، اجزائي ي اآتة   احُرم لهوهو احَرم احق الذي 

                 

  [.٣٠-٣9/جاح]                        
             فساحان املك احق الذي له اخلق واأمة واحرم واحمد: 

 [.٠٦/]القصص                
 واحريم من أساء اه احسنى اللي تدل عى ثاوت كال احرم ه، وكال احرمة له.

، فهو الذي حرم بن عااده با  نك لهرم كله ه وحده ت رفاعلم أن احُ  : أما كال احرم
      ، ونقي فيهم با نةند، ت راد لقضائه ، وت معقب حرمه:  نشاء

 [.٣٠ /]اأنعام          
فليس له رنك ي احرم، وليس له رنك ي  ،وكا أن اه ليس له رنك ي املك

                                                          : العااد 

 [.٦9 /]الرهف     
ورب العامن الذي له اأساء احسنى، والصفات العى، املك العليم برل يء، القادر 
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، ، ونأمة وننهى  عةِ ـَش حرم ونُ ـنَ هو الذي نسلحق وحده أن اخالق لرل يء ، عى كل يء، 
                               م: ةِ حَ ـل ونُ حلِ ـونُ 

 [.٩٦/]نوسف    
،  ملك اهأن نسرن الناس ي  ،وأقاح الفعل ،وأعظم اجور ،ومن أظلم الظلم

ةنع لاره من تلقه ـوجعلون احرم واللشونرفةون باه ، ،  من رزقهونأكلون 
                    : وعايده

  [.٦6٦-٦6٦/اأعةا ]        
فيجب عى ميع احرام أن حرموا بن الناس با أنزل اه، وت جوز هم أن نلعدوا حرم 

، ومن فعل ذلك فهو كافة وظام وفاسق، فله اخزي والذل ي  اه الذي رعه إى غره
                          : الدنيا واآتة  

                                       

 [.٣٦-٩6] امائد /            
ومهمة اخففة إقامة حرم اه ي اأرض، واحرم بن الناس با أنزل اه من أحرام 

                                        ةنعات:ـوتش

 [.٦9 /]ص                     
فهو احريم الذي نضع اأشياء مواضعها، وننزها منازها، : أما كال احرمة ي تلقه وأمةه 

فقد تلق اه ميع امخلوقات باحق، وأوادها بأحسن نظام، وأتقنها أحسن إتقان، وأعطى كل 
                              ره أحسن تصونة:قه الفئق به، وصور لْ خلوق َت 

 [.٠-9 /]السجد                                 
،  ، وأنزل الرلب فاه هو احريم احق الذي رع الرائع : وأما احرمة ي أمةه ورعه 

ته بمواب أسائه وصفا ، ومعةفله وعاادته ونعادوه با رع، ، ليعةفه عااده  وأرسل الةسل
، وهي أر  اهاات للوصول  ، وهي أفضل العطانا منه لعااده ه من تلقههي مقصودُ ودننه 

                 الدنيا واآتة :   ي  السعاد   إى
 [.٣٨ – ٣9 /الذارنات]                

فها أكمل الرائع، ورر وقد االاى اه هذه اأمة وتصها بأفضل الةسل، وأحسن الرلب، و
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                           إى نوم القيامة:  ،والدعو  إليه ،كاأناياء بعااد  اه

 [.3/]امائد                 
 واعلم بأن احريم احق ساحانه رع لعااده كل تر ومصلحة.

،  وصفاته  وعلًا باه وأسائه، ونقينًا ، وإنانًا  ،أ القلوب توحيدًا فأتااره ي كلابه احريم م
                      :  ، ومدًا له، وذتً له ، وحاة ه وتعظيًا للةب

 [.٦-٦/هود]                            
احة، وتزكي وأوامةه الرعية كلها منافع ومصالح ترمة اأتفق احسنة، واأعال الص

 [.٦٦/امملحنة]              :  النفوس بالطاعات
ونواهيه كلها موافقة للعقول والفطة السليمة، فهو العليم احريم الذي م ننه الناس إت 

     : وأعةاضهم، وأتفقهم ، وعقوهم ، وأبداهم ، ةهم ي دننهم ـعا نض

              

 [.6٦/النحل]     
        ملسو هيلع هللا ىلص :الةسل  ، وأرسل ها إلينا سيد ةائع بأحسن الرلبـرع لنا أحسن الش فلله احمد أنْ 

                                        
                                    

 .[٦9 -٦٣ /]امائد              
 وآناته وأحرامه. وأفعالهم الذي أظهة حرمله ي خلوقاته ير احروساحان القاد

ت ةر ، وَت  با شهدته ي ملك وملروت اجاار   وشهدت العقول بحرمة احريم 
                 سااد  لعظمله وافله وكبنائه، وعظيم إحسانه، وعظمة ملره:

 [.٦٨/]آل عمةان                    
ةك ـتةى باص  ،وآناته العجياة ،مةيفلدبة رمك اه حرمة أحرم احاكمن ي خلوقاته العظ

م كل يء ، وأحرم كل يء، وأقام اأمة كله به ي الدنيا واآتة ، رَ وبصرتك ربًا حاكًا َح 
              : فف ظلم وت اور ي أحرام احريم 

                              
 [.٣٩ /]اأعةا           
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من  ،وما بينهن ،وما فيهن ،وانظة إى حرمة العزنز احريم ي تلق السموات واأرض
،  جد ما ناهة العقول واألااب من عجائب امخلوقات ،امخلوقات واأففك واللدبرات

 حرمة أحرم احاكمنوتشاهد ،  در  اجاارعى عظيم قالدالة اآنات الساطعات وتةى 
       مسلمة: ، وحرم  وتدبر عجيب ، بإحرام ملقنجةي 

                                      

                  

 [ .٦9٩]الاقة /    

 ء ، نعز من نشاء ، ونذل من نشاء ،واعلم أن ربنا احريم العليم بيده ملروت كل ي
 ونعطي من نشاء ، ونمنع من نشاء ، ت مانع ما أعطى ، وت معطي ما منع.

هو ساحانه احريم الذي نمنع اإنسان ما نره ، وحميه ما ناذنه ، ونمنع وليه من 
 عدوه ، ونمنع عنه امةض ، ونمنع عنه الر ، وحفظه ما ناذنه .

ر الذي نمنع من نسلحق امنع واحفظ من امامنن ، ونعةض عمن ت نسلحق هو العليم اخا
فينرشف ونصل إليه أعداؤه ، فإذا م نسلقم امامن نفلن بالرفار فينالون منه ،  ،امنع واحفظ

         أن اه م نمنعه ، أنه م نسلحق امنع تنحةافه ، فقهةه وأذله عدوه :

 [.٦٩] الفلح/                  
 واعلم أن من سلم من امصياة أو امةض فاه منع ذلك عنه ، ومن أصابه ذلك فاه أذن بذلك 

              :  أو نرفة سيئاته لربيه أو نادبه أو نةفع درااته

 [.٣٦/اللوبة]          
ابلفه ربه بمصياة ليلوب ن اللقصر ، كلا قر هو احريم العليم الذي نمنع من حب م

                         إى ربه : 

 [.٦٦9/الاقة ]    
هو احريم اخار با نصلح عااده ، الذي نمنع الافء حفظًا وعنانة بمن أطاعه ، ونمنع عنه 

 بلفًء ومانة.االعطاء 
رأى امنع عن العطاء ، ومن كشف  ،العطاء وامنع احرمة ي ةفة بابومن فلح اه له مع

رت اه له احقيقة سارع إى ربه ي ميع أحواله ، وقال قلاه لو علمت أن غدًا أاي ما قد
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                   :  أن أزند ي عمي

 [.6/الزمة]   جئ                   
 م الذي نسلحق أعظم احمد عى عطائه ومنعه .هو احريم العلي

نعطيك ما نسعدك ونانيك ، ونمنعك من كل ما نرك وناذنك ، ونمنعك من كل ما 
                ورفعة لك :  ك ونشقيك ، ونمنعك تأدناًا وتةبيةنطاي

 [.٦٦/اللاابن]             
اته ، وتلق الواود كله من اخر والر عى درااته فساحان من تلق العام كله عى طاق

           ودركاته من اجاد ، إى الناات ، إى احيوان ، إى اإنسان :
                        

   [.٨٣-٨٩/الزتة ]     
   لوق : تلق احريم ذلك كله بحرمة تاهة العقول ، وحرم قاهة َضع له كل خ

                   
 [ .93-9٦/الزمة]        

بالرعة امنزلة ؛  ،وخلوقاته املقنة ،وهو احريم الرةنم الةحيم الذي وصل أفعاله امحرمة
،  ليعة  تلقه أنه العظيم الذي ت أعظم منه ، العليم الذي ت أعلم منه ، القادر الذي ت أقدر منه

            الةحيم الذي ت أرحم منه ، احريم الذي ت أحرم منه :

 [.٦٦/الطفق]                          
 واعلم رمك اه أن من رزقه اه برًا وبصر  رأى ي ملروت السموات واأرض من عجائب

ما ناهة العقول ، وَنرِّل دونه النظة ،  ،للدبرودوام اللرنف وا ،وأنواع امخلوقات ،اخلق
وننحَ دونه الار ، وُنْةي عى الوصف ، ما ت تدرك كنهه العقول ، وت حيط به سوى 

                  من كلاه ي اللوح امحفوظ : 

                                   

 [ .٦٦-٦٦/لقان]              
اها باأرواح  فساحان الةب القادر احريم الذي بةأ البانا ، وفطة الفطة ، وركرب اأاسام وزور

بالوحدانية ، وتقوم له بالعاودنة ، وتساح بحمد رها ميلة أو العظيم فصارت حية تشهد لةها 
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                    حية :

                            

   [.٦٨/احج]  ڱ    
، واتلزن اأرزاق ي  وساحان القادر احريم الذي اتلزن ميع البانا ي اأرزاق

، واتلزن الرار  اأسااب ، واتلزن اأسااب ي اإرادات ، واتلزن اأرواح ي اأاسام
،  ، واتلزن الرل ي تزائن السموات واأرض لفاظي اأشجار، واتلزن امعاي ي اأ

             : لم عفم الايوبوأتةج الرل من غيابات عِ 

                               

 [.٣6/]اأنعام              
ب العاي عى الذي تلق العام كله باحق وللحق، وركر احريم وساحان العي العظيم 

السافل، واسلودع السافل ي العاي، ومأ  ملره العظيم بالعوام اللي ت حصيها إت من 
                           : تلقها، وأحاط ذلك كله برةسيه الرةنم، وعةشه العظيم

                                    
                         

 [ .٦٦-9/ق]                     
، حي قيوم نفعل ما نشاء  ، اسلوى عى العةش بةمله حيط برل يءعي عظيم كار واه 

          ، عليم تار بجميع ما ي ملره وملروته: ، وحرم ما نةند بمشيئله بقدرته
                                    

                                                 
 . [٦٣٣ / ]الاقة                   

، وكيف  كيف تلق امخلوقات ،انظة رمك اه إى ربك اخفق العليم القادر عى كل يء
ر بف عى سواء ما قدر  رتةج ما قدر أر فأحسن اللقدنة، ثم فأحسن اللصونة، وقدر  ،لغر مرا ىرها عصور 

 .[٣٦-٩6 / ]القمة                                          كلفة وت عناء:
، وما  ر، وما أحسن ما صور  ، وما أعجب ما أبدع فلاارك اه رب العامن ما أعظم ما تلق

                       ما صنع:أحرم 
 .[٦٩/]احر                
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 ثم انظة كيف أحيا احي القيوم اخلق بقدرته، ومعهم بحرمله، أنه القادر عى كل يء ،
 ، احي الذي حيي ونميت. احي الذي ت نموت

فرل حي سواه  ،أماهم وحياته ، أفناهم، فرل يء هالك إت واهه فلاقائه 
 :فاسلافة لذناك، واسلقم كا أمةت فف نموتون نوم القيامة أبدًا،  ، وحياته أحياهمسيموت

 .[٣٨ / ]الفةقان                         
 أذل اخليقة قاطاة، ثم لعزه نعز من أطاعه ي الدنيا واآتة  فف نذلون أبدًا:  ولعزه 

 [.٨ / ]امنافقون                  
فساحان اه ما أعظم قدرته وحرمله، هو احريم اخار الذي تلق اخليقة كلها باحق 

           :  الذي هو الدنن القيم وللحق

                                                

 [.٩-3/نونس]                      
، وأفةغه ي قالب امواودات بقدرته  ة احريم العليم ذلك احق ي أمشاج العام كلهـنش

، فهو قائم نشهد لةبه باللوحيد، ونعاده باللسايح  قهلَ  َت َا ـلِ  كفً ، وهدى  كلها بحرمله
                          واللحميد:

 .  [ ٩٩ / اإراء]               
،  ، ورع رائعه ، وأنزل كلاه ثم أرسل احريم العليم رسله بالدنن القيم إى أهل اأرض

       : ، وحذر من الرفة ب ي اإنان، ورغر  ودعا الرل إى ذلك

                   

 [.٦٠٦/النساء]   جئ 
      وكفة من علم اه أنه ت نامن:  ،اه أنه نامن ملِ عَ  نْ مَ ثم آمن 

                                  
 .[  3٦ – ٦6 / اإنسان]             

 ، ت راد لقضائه وت معقب حرمه. فساحان احريم القادر الفعال ما نشاء
ونعطي ونمنع .. ..  ونةفع وَفض.. ونرةم وُنناسط ونقاض.. ونعزل ونذل.. 

                     ونةتق ونفلق.. وحيي ونميت.. وُدي ونضل:

 . [ 9 / الزمة]      
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وساحان احريم العليم الذي تلق اجي واخفي، والرار والصار، والطونل والقصر، 
لو وامة، والذكة واأنرى، والليل والنهار، والةطب واليابس، واجامد والسائل، واح

                 ، واإنس واجان :  والنور والظفم

 [ .٣٦-٩6/الذارنات]          
وتلق ،  تلق السموات واأرضتلق العةش والرةي ، ووساحان القوي القادر الذي 

      :  الرل بقهةه وابوته مرَ وَح وتلق اجنة والنار ، ، الدنيا واآتة  

 [.٦٩/احر]                               
 ، وأحرم احاكمن. أحسن اخالقنرب العامن ، وك اه رفلاا

با  عى اتلف  طاعاهم وكرةهاله ثم تأمل رمك اه كيف اازى الاني الرةنم امطيعن 
          :ت خطة عى بال أحد  الرةنمنقابل ذلك وزناد  من 

                

                                   

 .[  ٦٠ -٦٣ / السجد ]     
وكيف اازى القوي العزنز العصا  عى اتلف  معاصيهم وكرةها با نقابل ذلك ازاًء 

                                       قًا:اوف

 .[  ٣9 / النساء]            
 ة ، وتص ها من شاء من عااده .مواعلم أن من حرمة احريم العليم ما أظهة من احر

اللي َص اه ها  و احرمة هي إصابة احق ي اأقوال واأعال، وهي من أعظم النعم
                : من نشاء من عااده 

 .[  ٦96 / الاقة ]            
 َا ـومن حرمله ساحانه ما اسلودع ميع امخلوقات من امنافع وامضار، وهدانله إناها لِ 

 .[  9 / نوسف]             : ا فطةها عليهـمَ ـقدره ها،  واسلعاله إناها لِ 
 .، وأعاهم  ت حصيها إت اه ، وندبةون أمةه نساحون بحمده، و فامفئرة نعادون رهم

، واللاليات  ، واملقيات ذكةًا، والصافات صفًا، وامدبةات أمةاً  ، وامقسات أمةاً  فهم النازعات
                        :اً ذكة

 .[  ٦٦ –٦6/اأناياء]       
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،  احقبالصف  والسفم نعادون رهم با اعل فيهم من القول  واأناياء والةسل عليهم
     : من امامنن كذلك ، وأتااعهم  ، والصب عليه ، والدعو  إليه والعمل به

                                      
 .[  ٦٣٦ – ٦٣٦ / الاقة ]                   

با هداهم إليه  رمله ي الصنع عى أندي أهل الباعة من عاادهواسلخةج ساحانه ح
       : ، وقو  الفرة، وغةائب الصناعات كلها الصنع إتقانمن 

                

 [.٨٦-٠6/اأناياء]   
فساحان احريم الذي أحرم اأمور با ناهة العقول من عجائب امخلوقات، وحسن 

         ، وَحَرم امخلوقات ، وقهة الرائنات : اتاللدبر

 [.٠/الفلح]    
ورد  ،واتسلهزاء باه وآناته ورسله ،الزور والاهلان وقول ،وما كان من السفه من بعض اخلق

ره وأذن مه وقدر لِ ، عَ  يم ي كل ذلكراحق ونحو ذلك ما تالف احرمة فهو ساحانه اح
، وهم اموصوفون به بفعلهم له ، وحالهم  ، وأراد وقوعه منهم ظهةه من فاعلن له، ثم أ بوقوعه

                           : ، فيجزون عليه ازاء مرله حقًا وعدتً  له
                            

 [.٦٦٩-٦٦3/النساء]                              
مع كونه غر  ،القادر عليه ،، والفعل نضا  إى فاعله ت إى العام به رل فعل منوط بفاعلهف

            وت راض عنه :  ،وت حب له ،واقع منه

                      

                  

               

 [.3٦-٦٨/اأعةا ] 
 ، وت حاه وت نةضاه: ونرةهه الرفة والفسادنسخط حب اإنان والطاعات ، و بل الةب 
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  [.٠/الزمة]                                   
كلها حق وعدل ورمة وحرمة ، وأفعاله  والصفات العى  اأساء احسنىله  واعلم أن اه 

                 ، وهو امحمود عى كل ذلك :  وإحسان

                          

 [.٦-٦/ساأ]       
أنه  ؛ ونريب ونعاقبهو املك الذي ناضب ونةى.. وحب ونرةه.. ونعفو وننلقم.. 

احريم الذي ناضب عى من عصاه، ونةى عى من أطاعه، وحب امامنن، ونرةه 
         :  الرافةنن، ونةحم امسرمن، وناطش بمن أسخطه

 [.٩٦/امائد ]                
    :   م اخاروهو احري ،وإليه نةاع اأمة كله ،ورمة وفعله ذلك كله حرمة

 [ .٨-٠/اللن]           
املرات ً ، فسجد امفئرة ملسو هيلع هللا ىلص  امفئرة بالسجود آدم ، وأمة أعاذنا اه منه وهذا تلق اه إبليس 

 فهلك.عن السجود  فنجوا، واسلرب إبليس أمة رهم 
وكل ما هو بخف   ،لحوأقطعه وذرنله كل عمل ليس بصا ،ثم سأل إبليس ربه النظة  فأمهله

،  إمام كلمله فيهم ،له من الرفة والرك وامعايعَ فَ  نْ احرمة، وما ي ظهوره سفه ي حق مَ 
                  وإقامة عدله عليهم:

 .[3٩/الاقة ]    
               وذرنله:  ملسو هيلع هللا ىلصفلا طةده اه ولعنه وأنظةه عزم عى إغواء آدم 

                                    
                                     

 [ . ٦٨ – ٦٣ / اأعةا ] 
           وما زال الشيطان نريد لاني آدم حلى اتاعه أكرةهم: 

 .  [ ٦٦ / ساأ]       
 وامحنة لاني آدم، وقد أمةنا اه بعداوته، وحذرنا من طاعله بقوله: فإبليس وذرنله أهل اتبلفء

 .[  9 / فاطة]                        
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 ،ثم إليها نصرون، وتلق تلقًا للنار ،وبعمل أهل اجنة نعملون ،فساحان من تلق تلقًا للجنة
         : ثم إليها نصرون ،وبعمل أهل النار نعملون

                 

 .[ ٦9-٦٩/الةوم]          
           ، ومن نسلحق ثوابه وعقابه:  واه أعلم حيث جعل رسالله

 .[ ٦٩/املك]       
           فساحان من أظهة باإنان فضله ، وأظهة بالرفة عدله : 

 [.٩٦/النساء]             
واعلم رمك اه أن اه تلق اجنة والنار، وكل بني آدم مقسومون عى الدارنن كا ي قاضليه 

 ، ُأَباي َوَت  ، ِهَِذهِ  َهِذهِ  : َوَقاَل  ، بِيَِمينِهِ  َقْاَضةً  َقَاَض  َوَالر  َعزر  اه إِنر  »:  ملسو هيلع هللا ىلصكا قال  الرةنملن
 .(٦) أتةاه أمد« ُأَباي َوَت  ، لِـَهِذهِ  َهِذهِ  : َفَقاَل  ، َوَعَف  َالر  ْتَةىاأُ  بَِيِدهِ  ُأْتَةى َقْاَضةً  َوَقَاَض 

                          وإذا كان كذلك ففبد للناس من ،  وهى عن اآتة بأحدمااه ة مَ أَ ، ففبد إذًا من طةنقن 
 : صية ظاهةها سفه وباطنها حرمة، والطاعة حرمة ظاهةها وباطنها، وامع طاعة وعصيان

                
 .[6٦]النحل/      

اعلم أن كل ما ي العام من تلق وأمة وحال تبد من واوده، واه نمحو منه ما نشاء و
             :  وهو احريم العليم، رات ـونُ 

 . [ 36-3٨/الةعد ]    
لالب عى الظن أن فاعله كأحد امطاوعات مرل النار ت  ،ه السفهاء من العامفَ فلو نقص َس 

 ، ، وكالرقيل نسفل، وم تلم احرمة من اخلق ، وكالرلج ت نواد إت مبداً  تواد إت حةقة
 حصل اللمييز بن احق والااطل ، وبن الطاعات وامعاي. وم

وضده، وتلق الزوج وزواه، وتلق كل يء فساحان احريم العليم الذي أواد الَء 
ليظهة لعااده قدرته ي تلقه،  ؛ فقدره تقدنةًا، ثم قدم وأتة، ورفع وتفض، وأعزر وأذل

                        وحرمله ي أمةه: 

                                                 

 (  .٦٠٣63أتةاه أمد بةقم ) /صحيح ( ٦)
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 .  [٣٦-٩6/الذارنات]                 
 ُنْذنِاُونَ  بَِقْومٍ  َوَجَاءَ  ، بُِرمْ  اه َلَذَهَب  ُتْذنِاُوا َمْ  َلوْ  »:   ملسو هيلع هللا ىلصول اه قال : قال رس  أي هةنة  وعن 

 .(٦)  أتةاه مسلم « َهُمْ  َفيَْاِفةُ  اه َفيَْسلَْاِفُةونَ 
ر مقلى تلك اأساء وساحان من له اأساء احسنى، والصفات العى، وبحرمله قدر 

هم.ن ، ثم اسلعملهم فيها املِ والصفات أعاتً ، وتلق  ها ع  بعد أن بن هم وترر
ساحانه هذا  فيهدي  ،لحق العاملن بخواتيم أعاهموقد ساق الرلاب برل تلق وعمل، ثم نُ 

 ی ، وحفظ هذا ونفلن هذا، ثم اأعال باخواتيم:  وننعم عى هذا ونالي هذا، ونضل هذا 
 .[  3٣ / اأناياء]         

ُاَل  إِنر  ملسو هيلع هللا ىلص : »قال : قال رسول اه  ن سهل بن سعد الساعدي وع  فِيَا  اجَنرةِ  أَْهلِ  َعَمَل  َليَْعَمُل  الةر
ُاَل  َوإِنر  ، النرارِ  أَْهلِ  ِمنْ  َوُهوَ  لِلنراسِ  َناُْدو  أَْهلِ  ِمنْ  َوُهوَ  لِلنراسِ  َناُْدو فِيَا  النرارِ  أَْهلِ  َعَمَل  َليَْعَمُل  الةر
 .(٦)  ملفق عليه « ةِ اجَنر 

ووعد من عااده، حريم عليم أواد اخر كله بنفسه لنفسه، وأحاه ورضيه  واه 
     :  ئلهية كله بقدرته ت لنفسه، بل بحرمله ومشـوأواد الش،  عليه اجنة

  [ .٦٦/اللاابن]                       
لنفسه، وتنزه عا م َلقه لنفسه من الرفة وامعاي، فاتصف ساحانه با أواده بنفسه 

 وتوعد العاملن به بالنار.
 أسائه بأساء طياة من وساه  ، ، ووصفه به مى به واتصف به ساه اه بهــــفمن وفقه اه ما تس

                                  : إليه  وأوصله  وأكةمه  ومدحه
                                      

                  
    [.3٣/اأحزاب]                         
له، وضل ْص انقطع وَ  ،ورضيه اسًا ووصفًا لنفسه ،اع نفسه وعمله ما تنزه عنه ربهتْ أَ ومن 

                      ةان: ـ، فران ي الذلة واخس ، وتالف سايله عن ربه

                                                 

 (  .٦٠٩6بةقم )  أخرجه مسلم( ٦)
 (  .٦٦٦( ، ومسلم بةقم ) ٩٦٦٦، أتةاه الاخاري بةقم )  متفق عليه( ٦)
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 .[  ٦٣ / الةعد]                              
فف إله إت اه ما أاهلنا بحرمة أحرم احاكمن، وما أظلمنا أنفسنا من بن العامن، 

               من اجهل واللقصر : فنسلافة اه ونلوب إليه
                               

 [.٦٦-٦6/الةعد]         
وعلرمه ، ونفخ فيه من روحه،  بيده ملسو هيلع هللا ىلصالقادر احريم الذي تلق آدم واعلم أن اه هو اخالق 

حن أحرهم  ،فيه وي ذرنله معةفله وتعظيمه وأودع،  وأسجد له مفئرلهاأساء كلها ، 
، ثم ردهم ي  ، وأتذ عليهم اميراق، وشهدوا له بالةبوبية اءميعًا صورًا ي اهواء كاها

 غياه عى ما ساق ي علمه.
، وشهدوا  الةبوبيةبكالذر فأقةوا له ملسو هيلع هللا ىلص  من ظهة أبيهم آدم  ميعاً  ثم اسلخةاهم بعد ذلك

              كا قال ساحانه:بذلك عى أنفسهم 

                               

 .[  ٦٠3 – ٦٠٦ / اأعةا ]                  
 .ثم ردهم ساحانه إى صلب أبيهم فرانت هذه أظهة من تلك

لب عى لب إى ُص من ُص ، وبعد نسل إى هذه احيا  الدنيا  نسفً  هثم أتةاهم بعد ذلك من
 ولين.ت هذه احيا  أظهة كررًا من اأُ فران،  مة القةون، واسلعملهم بدننه بأمةه وهيه

ثم نميلهم بعد هذه احيا  الدنيا، وموهم بعد هذه احيا  أقةب إى احيا  من اموتة اللي 
 ملسو هيلع هللا ىلص .حن ردهم إى صلب أبيهم آدم ، كانت قالها 

بل ،  ضون عى منازهم ي اجنة أو النارعَة ، ونُ  فهم ي هذه اموتة حسون بعذاب القب ونعيمه
              منهم أحياء وهم اأناياء والشهداء: 

                           

 .[  ٦٠٦– ٦96 / آل عمةان]         
   : فةنقانوحيا  الاعث امسلقالة أتم وأكمل وأبقى من حياتنا اليوم، والناس فيها 

 .[  ٠ / الشورى]        
،  ، وشهدت الشواهد فإذا كان نوم القيامة بعث اه اموتى من قاورهم للحيا  الدائمة الربى
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                       : ، وحان احساب ، وحق احق ونطقت الصوامت

                                       

  [ .٨-٠/اللاابن]
          ة ميقات الفصل بن اخفئق :ونوم القيام

 [.٨-9/الزلزلة]                  
ي تلقه وأمةه، وحرمه العظيم  عي، ال فساحان املك احق الذي حرم بن عااده باحق

 ، وأسائه وصفاته. ، وكبنائه وعظمله ، وبةه ورمله وعدله
وغره من اجاد والناات ملسو هيلع هللا ىلص ي اخلق باللدرنج كا تلق آدم  واعلم رمك اه أن سنة اه

زل امفئرة بالةوح ُننَ واحيوان كالسنة ي تنفيذ اأمة النازل من فوق العةش من الةمن، حن 
 : فلدور به دوائة اللنفيذ عى سنله اجارنة ي اإجاد واخلق، من أمةه عى من نشاء من عااده 

                     

                                                          

                                                   

 [.٦٦-6/فصلت]                      
أمة نومه سنة..  أمة نومه ألف سنة .. وربر  أمة نومه مسون ألف سنة .. وربر  فةبر  

                               أمة حصل بأرع من طةفة عن: أمة نومه شهة.. وربر  وربر 
                                      

  [.٣3-٩6/القمة]                   
؛ لرفع اأبصار والاصائة  تلقه وأمةه، وله قدر  تارقة نفعلها إذا شاء له سنة اارنة ي فاه 

                                                : ، ومن الصور إى امصور من امخلوق إى اخالق

 .  [ ٨3 – ٨٦ /نس]                            
، ونرياهم  ةش العظيم، الرةنم الذي نعامل عااده معاملة اأكفياء، رب الع فساحان املك احق

إى ، ة أمراها ـ، وجزي باحسنة عش ثواب امملنن عليه ، جزي بالسيئة مرلها أو نعفو عنها
          ، إى أضعا  مضاعفة ت نعلمها إت هو: ساعائة ضعف

  [.٦٨-٦٠/اللاابن]                           
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نه نشري من امامنن أنفسهم وأمواهم وهم له عايد ، ونعطيهم ها إفا أغناه وما أكةمه ، 
          : اجنة ، ونرمنهم بةضاهم عنه رضوانه عليهم

                    

                     

 .[٦٦٦/ اللوبة]        
، وهو احريم  ، كذلك نريب عى ما إليه هدى صم منهعَ وكا نعاقب عى ما لو شاء لَ 

                         العليم:

 . [9٦-9٦/غافة]                          
 فساحان اه وبحمده الذي عدل فيا بينه وبن عايده.

وحمدونه  ي ساواته وأرضه نوحدونه ونطيعونه ، ونساحونهفأواد تلقًا من تلقه 
 بمحامده اللي هو أهل ها.

، ونعصون  وأواد احريم أنضًا تلقًا من تلقه ي أرضه نرفةون به ، ونرذبون عليه
 رسله، ونصفونه با ت نليق بجفله، وهو مع ذلك نعافيهم ونةزقهم.

ما  أكرة ،وإهفك الظام ،من بعض بنر امظلومننلقم لعااده ي الدنيا بعضهم   بل تةاه 
كا أتذ اأمم السابقة  ، وربا عجل اتنلقام لنفسه وعى أمةه ننلقم لنفسه من أرك به

             :واسلربوابذنوهم ما كفةوا 

                               

 .[٩٦/العنراوت]        
        فينلقم لنفسه ولعااده هناك: إى نوم القيامة ة امظامتر أوربا 

 [.٩٦/إبةاهيم]                     
، وهذا  ، وعفا لعااده عنه، وت نرك مظام العااد فيا بينهم وربا وضع انلقامه ي بعض امواطن

                                          :  رمله غضاه ، وَساْقكله من فضله 

 [.٦٦/احر]    
 َفْوَق  ِعنَْدهُ  َفُهوَ  ، كَِلابِهِ  ِي  َكَلَب  اخَْلَق  اه َتَلَق  مَرا » قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن الناي  عن أي هةنة  و
 .(٦) ملفق عليه«  َغَضاِي َتْالُِب  َرْمَلِي إِنر  : َعْةشِ ال

                                                 

 .( واللفظ له ٦٠٦٣( ومسلم بةقم ) ٠٩٦٦، أتةاه الاخاري بةقم )  متفق عليه( ٦)
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،  ، وسعة رمله ، ولطيف تدبره ، وكةنم عفوه ، وحسن معاملله  عدل ربكفانظة رمك اه إى
                                       وعظيم إحسانه :

                                                   
 [.٨-٣/طه]   

،وقهةت كل يء عزته، وأحاطت برل  ء عظملهفساحان املك احق الذي مأت كل ي 
وأحاطت برل يء ، وبلغ كل يء لطفه،  ، وأحى كل يء علمه يء قدرته

                    ووسعت كل يء رمله: حرمله، 
                                                     

 [.٨–٠]غافة/                
 عزي نعيشون اخلق كلهم عايد له، وهم ميعًا ي قاضله، وحياهم وموهم بيده، وكلهم 

                           ، وسعة رمله ، وسابغ نعمه :  ملره، وقهة سلطانه

 [.٦-٦/املك]                                 
 وت رب سواه.، وما أرمه بعااده ، ت إله غره ، مه وما أكة، فا أحرمه 

، وأشهده عى ربوبيله ، وكيف نرابةه من  عى معةفله اه كيف ننرةه َمْن َااله ،ت اهإله إت 
هو  نْ وكيف نسلنرف عن عاادته مَ ،  وكيف نعجزه من ناصيله بيده،  قد قهةه بملره وسلطانه

                                     ونأكل من رزقه : رهلْ ده ومُ عاْ 
                                                 

 [.٦٠-٦9/احدند]                        
     :من اأحجار واأشجار وغرها  ن بقاؤه وفناؤه بيدهمَ ووكيف َنعاد َمْن دونه 

                                        
 [ . ٩9] احج /         

وعاَلـم الدنيا  ،الليل والنهاروعام  ،السموات واأرضعاَم فساحان املك العظيم الذي 
السموات واأرض شعاة من نعمه اللي ت تعد وت ، وتزائن  شعاة من سلطانهواآتة  ، 

                                         :  حى

 [.٦٦٦/اأنعام]   
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،  قدرتهكال علمه و، وإنا تلقه ليان به  م َلق احريم العليم شيئًا ما تلق حااة به إليه
وه ، وللعنوا الوا ، وللدنن اخفئق كلها لعزتهبذاته وأسائه وصفاته وأفعاله   الناظةنن وليعةِ 

               بحمده: النفوس، وللساح  كلها لواهه

 [ . ٦٦] الطفق /                        
  العظيم ي ذاته وأسائه وصفاته: ، ي تلقه وأمةه وأقواله وأفعالهفساحان املك احريم 

                                   
 [ . ٦٩/  احر]

م إى سال السفم ، فأرشدهم الذي أرشد عااده إى مصاحهم ، وأرشده اهاديهو احريم 
 ، وأرشدهم إى حاله، وأرشدهم إى قدرته، وأرشدهم إى عظمله :إليه، وأرشدهم إى دننه

                 

            

 [.٦9-٦٣/امائد ]     
الذي أرشد اخفئق إى هدانله ، الذي أرشد أولياءه إليه ، الذي أهم   العليمهو احريم 

                  أهل الةشد إى طاعله : 

 [.٦٠/احجةات]                      
وقو   نرساه نورًا وأمنًا، اتصاله باهواعلم أن اإنسان نرون رشيدًا بقدر اتصاله باه ؛ أن 

                      ورمة : 

 [.٦٨/احدند]                      
     ومن كان مع اه فلن نضل أبدًا ، ومن كان مع غر اه فلن ُلدي أبدًا : 

   [.٦٠/الرهف]                 
        ، واسأله من فضله فلن تضل ولن تزنغ : ى كل تراهادي إ فرن مع ربك احريم

                            
  [.٠٩-٠3/آل عمةان]                  
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  التعبد ه   :باسمه احكيم 
  ،وري بحرم أحرم احاكمن ،من آمن باه ي الدنيا واآتة  سعد الناسأعلم رمك اه أن ا

                ، واسلقام عى اللوحيد والدنن: م أمة رب العامنوسلر 
                                                                     

                                                 
  [.3٦-3٦/فصلت]                         

،  رم الذي ت أحد أحرم منه، احَ  واه ساحانه هو احريم الذي له احرمة اللامة
، وكل  ، الرةنم الذي وهب احرمة لرل حريم رم الذي نملك تزائن احرمةاحَ 

              رمه:حرمة وأحرام ي العام فمن آثار حرمله وُح 

 .  [ 3٠ – 39 / اجاثية]                        
 يء نرةم اه به عاده . ّل علم رمك اه أن احرمة أَا او

 ، ومعةفة دننه ورعه . فعالهأبأسائه وصفاته و هي معةفة اه : واحرمة من حيث العلم 
 بحسن اللدبر. ،اصياتوقةن املع ،ع اأضدادمْ ـَهي ا: واحرمة من حيث الفعل 

 ل.م، والعدل ي القول والع ، وموافقة احق صابة الصواب: إل احرمة صوأ
مسلك  ه، وسلك باليَى من ، وتزكى باإنان واللقوى وضع الَء ي موضعه نْ واحريم مَ 

        : م اأحسن عى احسن وقدر ،  العَى باليَى مّ ، وزَ  اليمنى

 [.٦٦]لقان/                                   
فها ةُ عَ ، وتَ  ة العلياير نِ ، فهي اجوهة  العظمى ، واهاة السر  فاالهد رمك اه ي طلب احرمة

، الزلفى إى ربه حسن وفةض تزم عى من رغب ي ، حق وااب عى أوي األااب 
                                                :  وحسن امآب

 [.٦6/حمد]     
 واحرمة إصابة احق ، واحق كل ما وافق الرع والعقل.

 هو احريم الذي ت أحرم منه ، احريم الذي نضع الَء ي موضعه . واه 
واحرمة اللامة وضع الَء امناسب ، ي امران امناسب ، ي الوقت امناسب ، 

 ر امناسب ، باأسلوب امناسب ، للشخص امناسب.بالقد
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       وعطاء من احريم :  ،وحرمة الار فضل من حرمة اه

 [.٦96/الاقة ]                     
وعران ري اه عنه ، ومن  واه حريم تار نعطي املك وامال من حب كسليان 

ولرنه ت نعطي اإنان والعلم واحرمة إت من حب كا قال  ت حب كفةعون وقارون ،
 [.٦٦/نوسف]                :  عن نوسف 

واعلم أن اأمق من كافة وغره مقطوع عن احريم ، والندم نةافق احمق ، ومن اتصل 
                         : باحريم آتاه احرمة ، وحفظه من احمق

 [.٦٩-٦3] اتنفطار/
وسداد القول والعمل ، ومن اعلد بةأنه خى عن لقة إى ربه صادقًا أهمه احرمة، ومن اف

 نفةد به الشيطان فأرداه ، ومن نرن الشيطان له قةننًا فساء قةننًا وصاحاًا :او ،ربه فوقع ي الر
                        

 [.٦٣٠/الاقة ]               
وإذا ذا أعطى اإنسان صحة وسعة ي امال والولد فف نظن أن اه حاه ، إواعلم أن اه 

ومن ت بل اه نعطي الدنيا من حب كانت صحله معلولة وهو فقر فف نظن أن اه ت حاه ، 
             بلفء ، ولرنه ت نعطي الدنن إت من حب :حب ا

                                 

 [.٦٨-٦٣/الفجة]          
 : امنع كذلك حةمانًا، بل العطاء ابلفء، وامنع دواء ، وليسفليس العطاء من اه إكةاماً 

 [.٦٦/الشورى]               
 أحياناً  ،ونمنع عنهم ما نرهم ،ي نعطي عااده ما ننفعهم، الذفساحان احريم العليم برل يء

 باأسااب ، وأحيانًا بدون اأسااب ، وأحيانًا بضد اأسااب.
فف تللفت إى غره ، وت  ،وحده ت رنك له الذي نعطي ونمنعواعلم أن اه ساحانه هو 

 [.٦3/لاابنال]                            تلعلق إت به وحده : 
صوري ، وإذا منع فهو مانع صوري ، والذي نعطي ونمنع حقيقة هو  طٍ معوامخلوق إذا أعطى فهو 

    اه وحده ، وهو امحمود عى عطائه ومنعه ، ت مانع ما أعطى ، وت معطي ما منع :
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 [.٦/فاطة]                                       
عة  ها العاد احق ، ونَ  نبالةر  يـِجلـوتُ  ،الشك ذهبتُ تاه احرمة اللي آأراد اه به ترًا ومن 

 ، واهدى من الضفل . ، واخر من الر من الااطل
بأسائه وصفاته وأفعاله، وهي أصل الفضائل واخرات  واحرمة احق هي معةفة اه 

  من نشاء من عااده:  ،هامن نزكو وهة  ثمينة َص اه هاوامعار ، وتلك ا

                         

 .[  ٦96 / الاقة ] 
، ونلم  ونرمل العلم، وباحرمة نزداد النور ي القلب، ونصح اإنان، وحصل اليقن 

 . ، والفوز باجنة، وحصل حفو  الطاعة ، ولذ  العااد  الَور
      مك:ْس ، واسلجزل من أقسامها قَ  حظكوتذ منها ،  اهانفسك ي طل زفاسلوف

 .[  96 / العنراوت]            
حرم العامن أن َص منهم من شاء با  نْ مَ  ةحرم نْ واعلم أسعدك اه ي الدارنن أن مِ 

 ، ونقلب أحواهم كا شاء : شاء
وعافية  .. وتو .. وقو  وضعفةاء وراء.. وشد  ورتاء .. وسلم وحةب.. وأمن ـفس

 وصحة ومةض ..  وغنى وفقة.. وتصب وادب...  وبفء
أو إرا  ي  لربيهم ت ليعذهم ، وت لزناد  أدب بعااده نفعل احريم ساحانه ذلك كله

،  فهم احريم احق بأسائه احسنى ، وصفاته العى، بل ليعةِ  ب أو تعذنب أو انلقامَص نَ 
، وبذلك نصفو هم توحيدهم حده بمقلى تلك اأساء والصفات ليعادوه ونسألوه و

 وإناهم.
 واعلم رمك اه أن اأحوال بيد اه ، واأعال بيد اإنسان.

 وثاات اأحوال ي الدنيا حال ، والعز  باأعال ت باأحوال.
، فحيا  بف ياوثاات اأعال بيد اإنسان ، وثاات اأحوال لإنسان ي اآتة  ت ي الدن

               : موت، وصحة بف سقم، وأمن بف تو 

 [.3٠/ساأ]                   
وحب من اتصف ها ، وحب  وحب من نسأها ،،  الةحيم الذي نملك الةمة فساحان
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ننفقه ،  ، وحب منوحب من نطلاه ،  الةزاق الذي نملك الةزقوهو من رحم ها ، 
 .وحب من نسأله ،  الشاي الذي نملك الشفاء

    :، وحب من نسأله ، وحب من ننشـةه  امامن الذي نملك اأمنوهو ساحانه 

 . [٨٦/ اأنعام]                 
فيا سعاد  من كان ي الليل مع احريم نسأله من فضله ، وحمده عى نعمه ، ونسلافةه من 

، وي النهار ننر أحرامه بن تلقه ، وندهم عليه با عةفه من أسائه وصفاته عنه :  ذناه
 [.96/العنراوت]               

 .ترن ربانياً  د ه بمقلضاها، وادعه هاوصفاته، وتعار  بأسائهفاالهد ي توحيد ربك 
 ،امحسننوحب  ،اإحسانب لذي حا امحسناللائان،  بحو ،حب اللوبةفهو اللواب الذي 
        وحب امامنن : ،، امامن الذي حب اإنان كل كةنمو ،الرةمب الرةنم الذي ح

                                       

 [.٠6/آل عمةان]                                        
 اأمة، واللفةنط ي العمل، وتةك ما حب الةب. وإناك واللواي ي

، أن  قطع رااء من رااهةم سائله، ، وت نَ حْ ـله، وت نُ أسأل اه الرةنم الذي ت َيب مامِ 
وأن نعصمنا ميعًا من وأن نافة ذنوبنا ، ،  وحسن عاادته، وشرةه ، ك عى ذكةه انعيننا وإن

              :  الرور والفلن، واللسونف والرسل

  [.٦3/اأعةا ]   
لره الطمع، واسلهواه اجان، وأرداه اهوى، وأغواه الشيطان، ت جعلنا من مَ أسأله أن و

                 :  ، فخسـة الدنيا واآتة  ه العمىوحرر 
 [.٦9/الاقة ]                 

              وعلمك ما م ترن تعلم  ،مإليك من النع أسداهفاتق اه با 
                         

  [.٦٦3/النساء]                
                 احرمة احُرم وتاك احريم آفإذا 

 . [ ٦9/ص]                 
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، وأعط كل ذي حق  أنعم ها عليك نْ مَ   ك وأنفاسك ي مةضار  أوقاتك وأموالاو
 وعليك حقوق. حقه، فلك حقوق

 َعَليَْك  لَِعْينَِك  َوإِنر  ، َحًقا َعَليَْك  جََسِدكَ  إِنر  »قال له: ملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اه  اه بن عمةو  عن عاد
 .(٦) ملفق عليه «َحًقا َلْيَك عَ  لَِزْوِركَ  َوإِنر  ، َحًقا َعَليَْك  لَِزْوِاَك  َوإِنر  ، َحًقا

، ى اخرات إم ميع أمورك فيا بينك وبن اه، وفيا بينك وبن تلق اه، وسارع وأحرِ 
       ى أعاي اجنات: إتساق ، وسابق ي الفضائل والطاعات 

                                              

 .[٦٦ / احدند]             
                   بدأ بأهلك وعشرتك وارانك:ا، و اهم فيه، ورغِ  ، ودل الناس عليه مهوافعل اخر وعلِ 

 .[  ٦٠ / لقان]                              
جن، وعدوك من ، وعدوك من شياطن اإنس وا حذر مام احذر عدوك من اأتفق السيئةاو

                      ، واعلصم باه وحده نرفيك رهم وقل: اأعال امحةمة واخايرة

 . [٦٦6/اللوبة]             
احاكم ي تلقه وحده  احرم احريم ، فهو وتواه إى ربك الصمد ي ميع أمورك

     يهم بأمةه وهيه، وثوابه وعقابه: وقدرًا، وهو احاكم ف تلقًا وتدبرًا، قضاءً 

 .[  ٦٦6 / نونس]                      
  وإذا حرمت بن الناس فاحرم بالعدل ، وإناك واجور واتااع اهوى فلضل وتشقى : 

                      

                             

 [.٣٦-٩6/امائد ]        
 ، سلوبهأ، احريم ي ي بةكاته  وتدبة كلاب ربك احريم، وقةآنه العظيم، فهو كلابه الرةنم

            ةنعه وأحرامه، احريم ي وعده ووعيده: ـاحريم ي بيانه، احريم ي تش

 .[  ٦ / هود]              
               ترن من الةبانين:  ،واعمل به ،هموعلِ  ،مهفلعلر 

                                                 

 ( .٦٦٣6( واللفظ له ، ومسلم بةقم ) ٦6٠٣، أتةاه الاخاري بةقم )  متفق عليه( ٦)
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 .[  ٠6 / آل عمةان]                
  [ .٣3/آل عمةان]                      

                                 
 [ . ٨٣ – ٨3 / الشعةاء]              

افِيَل، َفاطَِة السموات َواأَْرِض، َعاِمَ ا» اِئيَل، َوِميَراِئيَل، َوإِْرَ َهاَدِ ،  َاْيِب الللرُهمر َربر َاْبَ َوالشر
َلِلُفوَن، اْهِدِي  ْ ََ ُرُم َبْنَ ِعَااِدَك فِيَا َكاُنوا فِيِه  ِق بِإِْذنَِك، إِنرَك ـاحَ فِيِه ِمَن  َا اْتُللَِف لـَأْنَت َحْ

اٍط ُمْسَلِقيمٍ  .(٦) أتةاه مسلم  « َهِْدي َمْن َتَشاُء إَِى ِرَ
، اغفة لنا نا من بيده ملروت كل يء ، نا أحرم احاكمن ، نا تر الةازقن ، نا رب العامن

 وارمنا بةملك نا أرحم الةامن.
وحفتً طياًا ، ، ًف ، وقلاًا تاشعًا ، ولسانًا ذاكةًا ، وعمًف صاحًا اللهم إنا نسألك إنانًا كام

 نا وي الصاحن.، ونسألك الفوز باجنة ، والنجا  من النار 
 نا أرحم الةامن. ،اللهم إنك عفو كةنم حب العفو فاعف عنا

 
 

                                                 

 ( .٠٠٦بةقم )  أخرجه مسلم (1)
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 .. احاسباحسيب
 ی                        قال اه تعاى:

 [ . ٨9 / النساء] 
                  وقال  اه تعاى: 

 [ . ٩٠ / اأناياء]             
سادد، هو احسيب احق ذو الر  وامجد،  والعز  واجبوت ، والعظمة وال  اه 

وليس كمرله واأفعال احميد ، ، ، والصفات العىواجفل والربناء، له اأساء احسنى
                  يء: 

 [ . ٩ – ٦ / اإتفص]      
أنواع الطاعات العليم بوهو ساحانه احسيب احق العام بمقادنة احسنات والسيئات ، 

 وأعدادها وأنواعها وأاناسها:  ،واأرزاق بمواقع اأقوال واأعالوامعاي ، امحيط 
 [ . ٨9 / النساء]                                          

، فهو تالقهم ورازقهم  ، الذي ت غنى هم عنه أبداً  وهو ساحانه احاسب الراي عااده
                    وكافيهم ي الدنيا واآتة  : 

 [.39]الزمة/                 
، احسيب الذي أحى ميع أقوال العااد  وهو ساحانه احاسب احافظ أعال تلقه كلهم

 ، وميع حةكاهم وسرناهم.الظاهة  والااطنة  وأفعاهم
ااد نوم وت نزاد عليها يء، ثم جازي ها الع ،فرلها حسوبة عنده ت نضيع منها يء

               بف ظلم وت بخس وت نقص:  ،القيامة عدتً وفضفً 

                    
 [ . ٩٠ / اأناياء] 

 هو ساحانه احسيب الراي ، أنه القوي القادر ، العليم اخار ، الةمن الةحيم ، الاني احميد ،  
مد الذي انلهى إليه كل ر  ي الواود ، ما له من اأساء احليم الرةنم ، احسيب الص

 [.٨/طه]                  والصفات العى :  ،احسنى
 ،، حاسب من أطاعه وأعاهمهم اهو ساحانه احسيب الذي حاسب العااد عى أقو
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 .اروجازنه عى معصيله بالن ،ونرياه عى طاعله اجنة ، وحاسب من عصاه
  طلع عليه من فعله ثم جازنه : ـدقيق ت نرك مرقال ذر  منه ، بل نُ  وحسابه 

                 

    [.٨-9/الزلزلة]         
 إى ،إى ساعائة ضعف ،وهو ساحانه الرةنم الةحيم الذي جازي عى احسنة بعرأمراها

        يئة بمرلها أو نافةها : أضعا  مضاعفة ، وجازي عى الس

 [.٦٨-٦٠/اللاابن]                             
 . م ، وحاساهم ي اآتة  ليجازُمفساحان احسيب الرةنم الذي حاسب عااده ي الدنيا لربيه

اسلقام  ،هففبد أن َا  منه ، ومن تا  من ،واعلم أن من أنقن أن احسيب سو  حاساه
 [.٩9/الةمن]         ففاز بةضوانه وانله :  ،عى أمةه ودننه

وله ، إذا رفعت إليه احوائج هو ساحانه احسيب الذي نرفي بفضله ، ونر  اآفات بطَ 
           قضاها ، وإذا حرم بقضية أمضاها : 

 [.٦٨9/الاقة ]               
الذي نعلم النيات واأرار ، ونعلم أدق ،  يء، احاسب لرل  انه العليم برل يءهو ساح
 ، ونعلم أدق الذرات ، ونعلم النقر والفليل والقطمر. اأعال

        : ، وحاسب عليه، وت نظلم مرقال ذر اه نعلم كل ذلك
                    

 [.٩٠/اأناياء] 
نوم القيامة  بل هو أرع احاسان ، فإذا راع العااد إليه ؛رنع احساب  واه 

الدنيا ي  كا نةزقهم ميعًا ي ،، وحاساهم ميعًا ي وقت واحدحاساهم ي أرع وقت
                     وقت واحد:

                    

  .[9٦-9٦/اأنعام]
وساق إليهم أرزاقهم، وحسب  ،وأحى أعدادهم ،فساحان املك احق الذي تلق ميع اخلق

              أقواهم وأعاهم: 

 .[ ٦٦/نس]         
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فرا أن وساحان القوي القادر الذي ت نعجزه يء ، وحساب اخفئق كلهم سهل عليه ، 
       لك رزقهم وحساهم كنفس واحد  :فرذ تلقهم وبعرهم كنفس واحد 

 .  [ ٦٨ / لقان]           
واعلم أنه لن ُنفلت أحد من اموت ، كا أنه لن ُنفلت أحد من احساب ، كا أنه لن نفلت أحد من 

 [.٦9–٦٣/الااشية]           أو ُنـْحةم من الرواب :  ،العقاب
     :  وإت اةك الشيطان إى ما تشقى به ،عد بهفاتر لنفسك ما تس

                

                 

  [.٦٩-٦3/النساء]      
ه واوارحه عن اواعلم أن امامن حقًا من اسلقام عى الدنن ظاهةًا وباطنًا ، وحفظ لسانه وقل

ن اه سو  وقله وماله ي كل ما نةي اه ، أنه نعلم أكل مات نةي اه ، ور  فرةه و
   فاتق اه :، عسرأما الرافة فحسابه ، ، ولرن امامن حسابه نسرحاساه عى كل أعاله

   [.39/اإراء]                               
  ى غره : ن نرون احساب إقال أ ،أوامة اه ليسلقيم عى ،والعاقل من حاسب نفسه

                     

                          

 [.٦٦-٦٨/احر]       
       وكل يء حسوب ، وكل إنسان سرى ونقةأ ما قدم وأتة : 

                                    

 [.٦٩-٦3/اإراء] 
 والعصا  بعدله: هو ساحانه الرةنم الةحيم الذي نعامل امامنن بإحسانه، ونعامل الرافةنن

                      
 [.٦9٦]اأنعام/

واعلم أن احساب نوم القيامة من الةب الرةنم لعااده ماني عى العدل والةمة 
                 احساب هلك: واإحسان، ومن نوقش 
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 [. ٦٦ – 9 /اتنشقاق]                 
: َفُقلُْت  «ِقيَاَمِة إِتر َهَلَك الَنْوَم  َحاَسُب ـَليَْس أََحد  نُ »  قال : ملسو هيلع هللا ىلصري اه عنها أن رسول اه وعن عائشة 

ا َمـْن أُوِيَ كِلَاَبـُه بِيَِمينِـهِ             َتَعاَى  أََليَْس َقْد َقاَل اه، ا َرُسوَل اه نَ     اً َنِسـر اً َحاَسُب ِحَسـابـَفَسـْوَ  ُنـ * َفأَمر
ـــاَل َرُســـوُل اه  ـــَا َذلِـــِك  » :ملسو هيلع هللا ىلصَفَق ـــْةُض الإِنر ـــد   ، َع ـــيَْس أََح ـــُننَـــاَقُش احِ   َوَل ـــْوَم َس ـــالاَب َن  « ُعـــِذَب  ِة إِتر ِقيَاَم

 .(٦) ملفق عليه
  التعبد ه : باسمه احسيب 

اعلم رمك اه أن ربك هو احسيب احق، الراي عااده ميع ما أمهم من أمور دننهم 
          ودنياهم، اميَ هم كل ما حلااونه، الدافع عنهم كل ما نرةهونه: 

                           

 [ . ٦٦٠ / نونس]    
فك بعاادته  فالزم طاعله ، وأكةمك بطاعله ، وتصك هدانله ، واعلم أُا امامن أن اه رر

          : ي ميع أوقاتكومده ي ميع أحوالك ، وأكرِة من ذكةه 

                              

 [ . ٦93 – ٦9٦ / اأنعام]                
من  أحق من ُعاد، وأحق ،وكال أسائه وصفاته ،، فهو جفله ومالهوت تسلررةطاعلك له
                              : ُذكِة، وأحق من ُشرة

                   

 .[  ٩3 – ٩٦ / اأحزاب] 
           حسناتك فإها مرلوبة حفوظة مضاعفة لك عند ربك:وت ُتعدد 

 [.٩٦/النساء]             
ةها للسلافة اه منها، وتلوب إليه منها:  ،وعِدد سيئاتك       وتذكر

                     

  [.٦6-٦٨/احر]      
وامأها باأعال اللي حاها اه ونةضاها، وحاسب نفسك  ،ات واأنامواحسب الساع

                                                 

 (  .٦٨٠9( واللفظ له، ومسلم بةقم )9٣3٠أتةاه الاخاري بةقم ) متفق عليه ،( ٦)
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          قدمت وما أتةت :  ما وانظة ، أن حاسب قال
                         

 [.٦٦9-٦٦٣/نونس]
  فالرل حسوب سراه نوم القيامة: واعلم أن كل ما عملله لن نضيع منه يء ، 

                          

 .  [ ٩6 / الرهف]                  
فساحان احسيب الذي حفظ عى عااده كل ما عملوه من تر أو ر، أو طاعة أو معصية، 

 وميز هم صالح العمل من فاسده، وَحَسنه من قايحه.
ما هم من الرواب والعقاب، ثم نوفيهم ذلك بعد وَعلِم ما نسلحقون من اجزاء، ومقدار 

          راوعهم إليه نوم القيامة: 

                               
 .  [ ٣٠ – ٣9 / احج] 

                            
                  

 .  [ ٨ – ٠/غافة]    
                     

 .  [ ٦63 / آل عمةان]       
ْةُت »  ْمُت َوَما َأتر ْرُت ، اللرُهمر اْغِفْة ِي َما َقدر ْفُت ، َوَما َأْعَلنُْت  َوَما َأْرَ َوَما َأْنَت َأْعَلُم  ، َوَما َأْرَ

  .(٦)أتةاه مسلم «َت إَِلَه إِتر َأْنَت ، َاِتُة َقِدُم َوَأْنَت امُ امُ َأْنَت  ، بِِه ِمنِي
اللهم إنا نسألك اجنة وما قةب إليها من قول أوعمل، ونعوذ بك من النار وما قةب إليها من 

 قول أو عمل.
 .اللهم إنا نسألك من اخر كله عااله وآاله ، ونعوذ بك من الر كله عااله وآاله

 بةملك نا ،وعذاب اآتة  من تزي الدنيا وأاةنا ، كلها ي اأمور اللهم أحسن عاقالنا
 أرحم الةامن. 

                                                 

 (  .٠٠٦بةقم ) أخرجه مسلم  (1)



٣٦٩ 

 

 واآخر.. اأول 
 .[3/احدند]               قال اه تعاى: 

 .، وت نزال كذلك أبداً هو اأول فليس قاله يء، م نزل كذلك أوتً   اه 
وله اأولية ي امةاتب ، جفل واجال ا، وله أولية له ساحانه أولية الر  والسادد  

الصفات ميع و ،  أنه العظيم الذي له ميع اأساء احسنى بحقائقها ؛كلها وامعاي 
 .[٨/طه]                 العى براها : 

، امالاى  ، الةزاق اأول ، امحاوب اأول ، امطلوب اأكب هو ساحانه اخالق اأول
                 ليه امنلهى : الرار الذي إ،  عىاأ

 .[  ٣ – ٩ / الةوم]                                      
لق وهو ساحانه اأول قال اأشياء ، الااقي بعد فناء اأشياء ، الذي كلب كل أول وآتة ، وَت 

 عطى كل أول وآتة.، وَمـَلك كل أول وآتة ، وأ كل أول وآتة
ء   َنُرنْ  َوَمْ  َكاَن اه » : َرُسوَل اه  َقاَل  :َعنُْهَا َقاَل  َرِيَ اه ِعْمَةاَن ْبِن ُحَصْنٍ  َعنْ  َيْ

ُه  ءٍ  َوَكَلَب ي الِذْكةِ ، اِء امَ َوَكاَن َعْةُشُه َعَى ، َغْرُ َمَواِت وَ ،  ُكلر َيْ  « ْرَض اأَ َوَتَلَق السر
  .(٦)اخاري أتةاه ال

 هو ساحان أول اأولن فف يء قاله ، وهو آتة اآتةنن فف يء بعده .
وهو ساحانه اأول الذي ابلدأ تلق كل يء ، اأول الذي أول اأول من امخلوقات ، 

ة اآتة من امخلوقات، وهو إله اأو  .لن واآتةنن، ورب اخلق أمعنواآتةالذي أتر
، وهو اآتة بف هانة ، ليس كمرله يء ي ميع ما نوصف به من كل هو اأول بف بدانة 
 .[  ٦٦ / الشورى]                    يء نليق بجفله :

هو اأول واآتة ي اأساء احسنى ، اأول واآتة ي الصفات العى ، اأول واآتة 
، اأول واآتة ي العدل  سانواإح اإنعامي اجفل واجال ، اأول واآتة ي 

 واإمداد ، اأول واأتة ي اللرنف واللدبر :  اإجاد، اأول واآتة ي  واإحسان
 [.3/احدند]                

                                                 

 ( .3٦6٦بةقم ) أخرجه البخاري (٦)
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هو اأول واآتة ي القو  ، اأول واآتة ي العلم ، اأول واآتة ي املك ، اأول 
 ول بف ابلداء ، اآتة بف انلهاء .واآتة ي الةمة ، هو اأ

هو اأول ي العظمة والربناء ، اآتة ي العظمة والربناء ، هو اأول ي اجفل 
 واجال ، اآتة ي اجفل واجال .

 هو اأول بإحسانه ، اآتة بإحسانه ، هو اأول بةمله ، اآتة بةمله .
وامرل  ،صفات العى، واأفعال اجميلةهو اأول واآتة ي اأساء احسنى، وال

 . [ ٨ / طه]                            : اأعى
  التعبد ه : باسمه اأول واآخر 

هو ،  هو اه الذي ت إله إت هو أن اأول الذي ليس قاله يء اعلم وفقنا اه وإناك معةفله
 .إليهم الةسل ، وأنزل عليهم الرلب الذي ابلدأ اخلق بالنعم، وأرسلاأول 

اأول الذي أول اأول من كل خلوق ، اآتة بعد كل يء ، وهو اأول قال كل يء ،  
                 اآتة الذي أتة اآتة من كل خلوق : 

                           

 [.٦٦٦-٦٦٦/نعاماأ]                 
، ي ملره وملروته ، ت مقدم ما أتة ، وت ماتة وهو امقدم واماتة ي تلقه وأمةه  

 ما قدم .
الذي أحاطت أوليله وآتةنله برل يء من امخلوقات وامران  فساحان اأول واآتة

   :والزمان ، فا من أول إت واه قاله ، وما من آتةإتواه بعده
 .[3/احدند]        

باأوائل واأواتة ، واأعوام والقةون ، وامران والزمان  فأحاطت أّوليله وآتةّنـله 
 والدنيا واآتة . .

وعةفت ساقه باخلق والفضل واإحسان كل وإذا عةفت أن ربك هو اأول قال كل يء، 
، واللوكل  وامحاة له ، ، واللعظيم له، والذل له واب عليك إفةاده وحده باللوحيديء 

        : وعدم اتللفات إى أحد سواهوعاادته وحده ، ،  عليه وحده

 . [9٩/الزتة ]      
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، فااعله غانة  وإليه امنلهى، وإذا علمت أن ربك هو اأول واآتة، وإليه تةاع اأمور 
، وافعل ما أمةك به، واالنب بحسن عاادته ، وأرضه بأقوالك وأفعالك، وتقةب إليه  مةادك

          :  أحق من تةضيهورسوله اه ف ، ما هاك عنه

 .  [ 9٦ / اللوبة]    
إى اللعلق باأول الذي منه  ، وجةد من اللعلق باأسااب وافعل اأسااب وت تةكن إليها

         ، وفضله وإحسانه سابق عى الوسائل واأسااب:  اإمداداإعداد و
 .[  ٦٦٦ / اأنعام]                                              

وأنت ي دار اأسااب ومأمور بفعل اأسااب امروعة فافعلها تااة عليها، لرن ت تةكن 
غنًى ،  بالعزنز عز  ، واللعلق بالاني ، فاللعلقبعدها  واآتةقالها ، ، وتعلق باأول إليها

       باأول واآتة ساحانه تعلق باحي الذي ت نموت: واللعلق 

 .  [ 3 / الطفق]                
وكن أول الناس ي فعل اخرات، وسابقهم فيا حاه اه ونةضاه من اأقوال واأعال 

                         : واأتفق

 .  [ ٦٦] احدند /                        
وللفوز باجنة والةضوان كن اأول ي اللوحيد، وكن اأول ي اإنان، وكن اأول ي العاادات، 

     وكن اأول ي اأعال الصاحة، وكن اأول ي اأتفق احسنة : 

              

 [.٦3٩-٦33/آل عمةان]            
والنهي عن  ،واأمة بامعةو  ،وللسعد ي الدنيا واآتة  كن اأول ي الدعو  اى اه

               وتعليم الرع :  ،امنرة

 [.٦٦٩/آل عمةان]      
       وإذا علمت أن اه هو اأول ي اإحسان فرن اأول ي اإحسان إى اخلق :

                        

 [.٠٠/القصص]            
من قول أو  وابلعد عن كل ما ناتةك وحاسك وحةمك من فضل اه ما هى اه عنه
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                                   : فعل

                                   

                         
  [.36-39/اإراء] 

 .[٨/آل عمةان]                       
 [ .٦٦٦/ الاقة ]                              

َمَواِت وَ  » ْهُت َوْاِهَي لِلرِذي َفَطَة السر كِنَ امُ  ْرَض َحنِيًفا َوَما َأَنا ِمنْ اأَ َوار إِنر َصَفِي  ْرِ
نَك َلُه َوبَِذلَِك الَرِب  َومَاِي هِ َوُنُسرِي َوَحْياَي   .ْسلِِمنَ امُ  أولُأِمْةُت َوَأَنا  َعامََِن َت َرِ

ِِ ، َنا َعْاُدَك َوأَ ، َأْنَت َرِي ، إَِلَه إِتر َأْنَت  َت  اللرُهمر َأْنَت املُِك  ْفُت بَِذْناِي  ، َظَلْمُت َنْف ، َواْعَرَ
ُه َت ، َفاْغِفْة ِي ُذُنوِي َمِيًعا   .َنْاِفُة الُذُنوَب إِتر َأْنَت  إِنر

ِْدي ِأَْحَسنَِها إِتر َأْنَت  َت ، ْتَفِق اأَ َواْهِدِي ِأَْحَسِن  ْ  َعنِي َسيَِئَها ، َُ ُ  نَ  َت ، َواْرِ ْرِ
ُ ،  ْرُ ُكُلُه ي َنَدْنَك اخَ وَ ،  َلارْيَك َوَسْعَدْنَك ، َعنِي َسيَِئَها إِتر َأْنَت  َأَنا بَِك ،  َلْيَس إَِليَْك  َوالرر

 .(٦)أتةاه مسلم   « َأْسَلْاِفُةَك َوَأُتوُب إَِلْيَك ، َتَااَرْكَت َوَتَعاَلْيَت ، َوإَِلْيَك 
ء  اأَ َأْنَت  لرُهمر لا»  ُل َفَلْيَس َقْاَلَك َيْ ء   ِتُة َفَليَْس اآَوَأْنَت ، ور َوَأْنَت الظراِهُة َفَليَْس ، َبْعَدَك َيْ

ء   ء  ال َوَأْنَت ، َفْوَقَك َيْ ْنَن َوَأْغنِنَا، َااطُِن َفَلْيَس ُدوَنَك َيْ  .(٦)أتةاه مسلم«َفْقةِ الِمْن  اْقِض َعنرا الدر
يء ، وأنت اآتة بعد كل يء ، ااعل تر عمةي آتةه ، اللهم أنت اأول قال كل 

 وتر عمي توامه ، وتر أنامي نوم ألقاك نا أرحم الةامن .
اللهم إي أسألك من اخر كله  عااله وآاله ،  وأوله وآتةه ، وأعوذ بك من الر كله 

 عااله وآاله ، وأوله وآتةه .
 وت قو  إت بك . أنت امسلعان ، وعليك اللرفن ، وت حول

 
 

                                                 

 ( .٠٠٦بةقم ) أخرجه مسلم (٦)

 ( .٦٠٦3بةقم ) أخرجه مسلم (٦)
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 والباطن .. الظاهر 
 .  [3/احدند]                 قال اه تعاى: 

، الظاهة  ، الاالب ما سواه ، العي فوق خلوقاته ليس فوقه يءالذي هو الظاهة  اه 
               :  خلوقاته بأسائه احسنى، وصفاته العىآناته وي 

  [.٨/طه]    
لظاهة فوق ، هو الظاهة امحيط برل يء ، ا، وت أقوى منه، وت أبن منه  فف أعى منه 

      ء : ، القادر عى كل يء، القةنب من كل ي ، امالك لرل يء كل يء

                           

                                    

 [.٦٣٣/الاقة ]             
                  :  ، وأحى كل يء عددا أحاط برل يء علا

                                     
 . [ 3 / نونس]              

ا نةند ، هو الظاهة امهيمن النافذ أمةه ، الدائم بةه ، هو الظاهة القاهة الاالب الفعال م
      الشدند بطشه ، الذي إذا أراد شيئًا كان ، وإذا م نةد شيئًا ت نرون أبدًا : 

 [ .٦٦/نوسف]           
ي هو الظاهة امان الذي ت َفى عى أحد ؛ لررة  الباهن الدالة عليه ، وكرة  الدتئل الل

           تشر إليه ، الاادي الظاهة بررة  اأدلة عليه :

 [ .٦٦/إبةاهيم] 
فساحان اه الظاهة ظهورًا أبن من كل بِيـن ، الذي ت تةى ذر  ي الرون إت وهي شاهد  

        :  ، فساحه بحمدهبوحدانيله ، ناطقة بلوحيده

                 

                   

                     
 [ .٦٩-٦٦/الةوم] 
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واعلم أن حب الدنيا ، وحجب امخلوقات ، وحجب الشهوات ، حجات الظاهة امان ، 
 أزنلت تلك احجب بنور اإنان صحت الةؤنة. فإذا

ة لعن القلب ، الااطن عن اأبصار هو ساحانه الااطن امحجوب عن عن الةأس ، الظاه
           فف تةاه، الظاهة للاصائة فقامت تعاده كأها تةاه : 

                            

 [ .٦٦3-٦٦٦/اأنعام]      
 اهة وباطن.هو الظاهة الااطن العليم برل ظاهة وباطن، اخالق لرل ظاهة وباطن، الاصر برل ظ

هو الااطن الذي ت أحد ندرك كنهه ، الذي حجب الرفار عن معةفله ورؤنله ، وحجب 
 عن رؤنله ي الدنيا ، العزنز الذي بطن عن كل من م نامن به وم نطعه. امامنن

هو الااطن ي حقيقة ذاته فف تدركه العقول ، ومع شد  ظهوره احلجب عن إدراك احواس 
 [ .3/احدند]                واأبصار: 

، الذي جى لعااده من غر أن نةوه، وأراهم فساحان الظاهة بآناته وخلوقاته، الظاهة بذاته
 نفسه من غر أن نلجى هم.

 فاه ظاهة إن طلاله عن طةنق العقول ، باطن إن طلاله عن طةنق احواس .
          م الظاهة  والااطنة : هو الظاهة الااطن الذي أساغ عى تلقه النع

                             

 [ .٦٦/لقان]            
  فساحان الظاهة الااطن الذي احلجب عن تلقه بنوره ، وتفي عليهم بشد  ظهوره : 

 [ .3٣/النور]      
ۓ       :  ، الااطن عن عقول م تعةفه دههو الظاهة بآناته الشاهد  بواو واه 

                     
                           

  [.٨6-٨٩/امامنون]                          
 بصار: وهو ساحانه الظاهة للقلوب بحرم البهان، الااطن عن العيان فف تدركه اأ

                  
 .  [ ٦٦ / الةوم] 
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وهو ساحانه الظاهة فيا أظهةه من امخلوقات واآنات ، الااطن فيا أبطنه من خلوقاته 
                   وآناته : 

                     
 [.٣٩/اأعةا ]     

اآتة فليس بعده يء، والظاهة فليس فوقه يء، و،  ه اأول فليس قاله يءوهو ساحان
 والااطن فليس دونه يء.

 وظاهةه وباطنه. أوله وآتةه، بأمعه، معت أركان اللوحيد احسنى اأربعة وهذه اأساء
  فأحاطت أوليله وآتةنله بجميع الزمان ، وأحاطت ظاهةنله وباطنيله بجميع امران : 

 .[3]احدند/           

 قه بأسائه احسنى، وصفاته العى.لَ فساحان الظاهة الذي ظهة ي كل خلوق َت 
وساحان الااطن الذي احلجب عن العيون واأبصار، ورفع ذاته عن العقول واأفرار، فلم 

           : مهْ وم نلصوره وَ ، نلخيله عقل 

 . [٦٦3/اأنعام]     
فا من  ، ، العليم بالظواهة والاواطن ساحان الظاهة الااطن الذي أحاط برل ظاهة وباطنو

 . ، وهو أقةب إليه من نفسه ، وما من باطن إت واه دونه حيط به ظاهة إت واه فوقه
عليم ،  حيط هم ،هو قةنب من تلقه علوه ساحانه عى عةشهمع  ،فساحان العي اأعى

             : طن عنده ظاهة، والايب عنده شهاد ، والَ عنده عفنيةالاا ، هم

 .  [ ٦٩ – ٦3 / املك]                         
  التعبد ه  باسمه الظاهر والباطن: 

، وأظهة لك  اعلم وفقك اه أن اه الظاهة فوق تلقه أظهةك من العدم إى الواود
  ، وأظهة لك الدنن :  ، وساق إليك الةزق ووهاك السمع والار والعقل، امخلوقات

 [.6/الصف]                                      
تسعد ، واخلق احسن ، لةبك الرةنم كل عمل كةنم من اإنان والعمل الصالح  ةْ فأظهِ 

                 :  ، وحاك الناس ، وحاك اه ي دنياك وأتةاك

 .[6٠/النحل]           
،  ، ونةى ذواهم هو الظاهة القاهة فوق عااده ندبة أمورهم العظيم وإذا عةفت أن ربك
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تلص أو ، وقف بالذل بن ندنه فلواه بقلاك إليه ، وننظة إى أعاهم، ونسمع أقواهم 
 له القول  نأحِس ف،  فإنه نسمعك ونةاك،  واهوحده دون س ةبك السميع العليمالعااد  ل

                                        : العملو
 .  [ ٦٦٦ – ٦٦٠/الشعةاء]              

واعلم أن من حجب عنك علم ماهو أولك وآتةك ، وما ظاهة أمةك وباطنه ، قد اعل لك 
تة ، والظاهة والااطن ، والاني والقادر وهذا تر لك وأنفع سايًف إى معةفة َمْن اأول واآ

                       وأبقى : 

 [ .٦6] حمد /        
، واأقوال من اأنفاس واخطةات ،وظاهة وباطن ،واعلم أن كل يء منك له أول وآتة

 : ، وسائلك عنهصيه عليكواحةكات، واه حيط بذلك منك، وح واأفعال، والسرنات
                                                 

 . [٣3 -٩6/القمة]                               
،  ، وبادر إى طاعة موتكالظاهة  والااطنة  ا سلف من الذنوبمفاادر رمك اه باللوبة 

به العليم بَائة  ّص وُت  ، وباطنه بظاهةه وظاهةه بااطنه، وآتةه بأوله،، ل أول عملك بآتةهِص و
                      : باطنك

 . [ ٦٣ / الشورى]
        :  لك باأتفقومر  ،ناننك باإظاهةك وباطنك للذي زنر ِنْن وز

 .[ ٣٨ / الفةقان]                  
منرة، والدعو  عن ا ، والنهي ، واأمة بامعةو  ما أمةك اه بإظهاره من العاادات ةْ وأظهِ 

نااهي بك ربك ندتلك ي رمله ، و، وحسن اأتفق ،  ي سايل اه إى اه،والصب
        :  مفئرله، ونقلدي بك الاافل عنه

               

 [.٠٦/اللوبة ]          
واأدعية واأذكار ، ،  ، ونوافل العاادات ما أمةك اه بإراره من اأعال الصاحة نْ ــوأبطِ  

ن ، وللرن عاادتك ي الَ أقوى منها ي العفنية ترن من امخلص والزكوات والصدقات
                : الفائزنن 
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 [.٦٠-٦٣/السجد ]                                
وأقواله وأفعاله  وفرةه ي نيله ملسو هيلع هللا ىلصواقلد ي ظاهةك وباطنك بمن أرسله اه رمة للعامن 

                                                وأتفقه: 
 .[ ٦٦]اأحزاب/            جئ   

نسلوي عنده الَ والعفنية، والاادنة   أنه  ؛بأن اه عليم بأمورك ي احالن واعلم
  [.٦٩/املك]                 واخافية:

وزك نفسك باإنان واللقوى، وطهة قلاك من الوساوس امهلرة، والشروك امةدنة، 
 . [٦٨/ فاطة]             وزننه باإنان واليقن: 

          : ضاق صدرك بأحد نقول فيك مات نةضيك وإنْ 

 .  [ 66 – 6٨ / احجة]         
        فقل: وغرها لك الشيطان بالوساوس والشروك اَ َش  وإنْ 

 .  [ 3 / احدند]        
           واسلعذ باه من ره وكيده ووساوسه : 

 [.٦٦٦/اأعةا ]     
                          

                       
 .[٦٨9/الاقة ]     

 .[٠٩/الفةقان]                  
ُه َوِالرهُ  ،اللرُهمر اْغِفْة ِي َذْناِي ُكلرهُ » َلُه َوآ ،ِدقر هُ  ،ِتَةهُ َوَأور .(٦)أتةاه مسلم « َوَعَفنَِيَلُه َوِرر

اللهم نا عام اخفيات ، ونا رفيع الدراات ، نا سابغ النعم ، ونا دافع النقم ، أسألك عافية 
 أقوى ها عى طاعلك ، وعااد  أسلحق ها ازنل مروبلك.

 آتة  .ادنيا واللهم نا من أظهة اجميل ، وسر القايح ، أسألك العفو والعافية ي ال

                                                 

 ( .٩٨3بةقم ) أخرجه مسلم (٦)
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 الشهيد
                قال اه تعاى:
 .  [ ٦٨] الفلح /      

، هو الشهيد امطلع عى كل ذر  ي ملره العظيم ، الذي نسمع اأصوات كلها  اه 
، العليم الذي نعلم اأمور كلها، صارها وكارها، ها، ونار امخلوقات كلها ها والير تفير 

             : اظاهةها وباطنه
 .  [ ٦٦ – ٦٦ / الشورى]              

وهو ساحانه الشهيد العليم برل يء، الذي ت َفى عليه يء ي اأرض وت ي 
،  الساء، الذي علم ميع أفعال العااد، وأحصاها قال فعلها، وكلاها ي اللوح امحفوظ

                   :رهم ثم َب عااده ها إذا بع
  [.٩9/نونس]     

وهو ساحانه الشهيد القةنب من تلقه، الذي نةاهم ميعًا ي آن واحد، ونسمع  ما نلنااون 
به، ونةى ما نفعلون، ونعلم با ي قلوهم، الشهيد الذي ت نعزب عنه مرقال ذر  ي املك 

                       واملروت: 

                        

 .  [ 9٦ / نونس]                         
وهو ساحانه الشهيد احق الذي شهد لعااده با فعلوه من اخر والطاعات، وشهد عى 

             عااده با عملوه من الر وامعاي:

 .[  9 / امجادلة]                 
، وهي شهاد  اللوحيد  ،وهو ساحانه الشهيد احق الذي شهد لنفسه بأعظم الشهادات

                    :ها أفضل تلقه من امفئرة والار له وشهد

 .  [ ٦٨ / آل عمةان]                         
 اأرض.و نعزب عنه مرقال ذر  من خلوقاته ي السموات الذي ت دفساحان الةقيب الشهي

           نةى مراها.. ونسمع تسايحها.. ونعلم أحواها:

  .[  ٠٦ / احج]                   
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 العظيم. وساحان الشهيد الذي نةى الرون كله وهو مسلو عى عةشه
..  .. واأشجار النابلة .. ونةى الاهائم السائمة جاال الشاهقةاو..  نةى اهااء  الطائة 

 .شمس الضحىكا نةاها ي   قعة الاحة اأسودونةى الذرات وامخلوقات ي
كا نةاها ي النهار  وكل حر  ي العام ي ظلمة الليل اأسود وكل نالة ونةى ساحانه كل ذر 

 [.٦٦/احر]                        :اأبيض 

ونةى الذر  السوداء، ونسمع دبيب النملة السوداء، عى الصخة  الصاء، ي الليلة 
 .[  ٦٩ / املك]                 الظلاء:

، ونةى أهل امعاي وهم نعصونه، ونةى  ونةى ساحانه أهل الطاعات وهم نطيعونه
 ،ن بهؤ، ونةى امنافقن وهم نسلهز م نعادون غرهالرفار وهم نساونه، ونةى امركن وه

         : با عملوا نوم القيامة ننائ اجميع، ثم ءه وناذون أوليا

 .  [ ٦٦٣ / اللوبة]                           
 .[  6 / البوج]                   فساحان

     ة:د ، الشهيد الذي ت َفى عليه يء وإن دق وصاُ وساحان عام الايب والشها

                                              

  [.9-٣/آل عمةان]          
 . واسعوملروته ال ،وكونه الرار ،ي ملره العظيم شهيد عى كل يء  فاه  
إنا  ،نسان من احواس كالسمع والار والعقل والشم والذوقكل ما تلق اه ي اإاعلم أن و

وعند احااة ،  ، ثم حفظها القلب وتشهد عنده با علمت به،  تادى كلها معلومات إى القلب
 وبرل ما نعلم. ، فيشهد لةبه بالوحدانيةالقلب  أداء هذه الشهاد  نظهةها

 اه به أن نوصل، صلوا بشهادهم ما أمةالعلم الذنن و وتلك أعظم الشهادات،وهي شهاد  أوي
                   : قوها بالعاودنة، وصدر  فشهدوا ه بالوحدانية

 .  [ ٦٨ / آل عمةان]                 
 أصل الشهادات كلها. واعلم أن شهاد  اه 

، والصفات العى، وبا هو  فشهد ساحانه لنفسه بالوحدانية وما له من اأساء احسنى 
 ، والعز  والربناء. أهله من اجفل واجال

      ورسله بحقيقة ما هو عليه، وشهد جميع تلقه باهم وما عليهم: لهوشهد مفئر
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 .  [ ٦6 / اأنعام]                           
ثم أفاض الرةنم من مصداق شهادته عى الشاهدنن سواه، فعم ميع اخفئق بأداء 
الشهاد  للحق ساحانه، فشهدت له با هو أهله، وشهدت عى أنفسها با كسات وبا 

 . ، واه عى كل يء شهيدبالوحدانية فرل يء شاهد ه ، نلزمها 
 .هبحساه وحاله ومقال كل  ،  بألسنة صدق ،نشهد شهاد  حقخلوق وكل 
 َاِذنِ امُ  َصْوِت  َمَدى َنْسَمعُ  ت » : نقول ملسو هيلع هللا ىلص الناي سمعت :قال  اخدري سعيد أي عن
ء   َوت إِْنس   َوت ِانُ   .(٦)  أتةاه الاخاري «ِقيَاَمةِ ال َنْومَ  َلهُ  َشِهدَ  إِت َيْ

 وكل اخلق شهداء: 
 . وشهداء عى أمهم باهم وما عليهمفاأناياء والةسل شهداء لةهم بالوحدانية، 

 . عى اخلق با عملوا ء، وشهدا وامفئرة شهداء لةهم بالوحدانية
 نس واجن شهداء لةهم بالوحدانية ، وشهداء عى أنفسهم وعى غرهم.واإ

       : واوارح اإنسان تشهد نوم القيامة با عمل من تر أو ر
                                                              

 .  [ ٦٣ – ٦٩ / النور] 
الرل نشهد لةبه بالوحدانية، ،  وكل خلوق، واحيوانات ، والنااتات ، واجادات ، والذرات 

          ونساح بحمده، ونشهد لاره وعى غره با عمل من تر أو ر: 

                      

 .[  ٦٨ / هود]     
فساحان الشهيد احق الذي شهد باحق، وأشهد ميع تلقه عى أنه احق وحده ت رنك 

                     له:
 . [٦99]النساء/ 

 علم أن أعظم شهادات العااد الشهاد  ه باللوحيد .او
شهاد  امامن لةبه باللوحيد، ونشهد هذا بنفةح  ،وظاهةه وباطنه ،فلهفالعام كله أعفه وأس

نَك  َت  َوْحَدهُ  اه إِتر  إَِلهَ  َت  »أشهد أن : امامن باحق والصدق حن نقول   َوَلهُ  ْلُك ُـ ام َلهُ  ، َلهُ  َرِ
ءٍ  ُكِل  َعَى  َوُهوَ  ْمدُ احَ    .(٦)متفق عليه « َقِدنة   َيْ

                                                 

 (.9٦6بةقم )أخرجه البخاري ( ٦)
 (. ٣63( ومسلم بةقم )  ٨٩٩، أتةاه الاخاري بةقم )  متفق عليه ( ٦)
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           :  ى الرافة وامرك باجور والظلم والرذبونشهد الرون كله ع
                    

 .[  ٦٨ / هود]       
عن وهو الاني  ونساة الولد له ،وتشايهه بخلقه ،صهقُ نَ وتَ  ،وأشنع الشهادات الرذب عى اه

                سواه: كل ما

                          

 .[  63 – ٨٨ / مةنم]              
 واوارحهم. وألسنلهم هملشهادهم باحق ي قلو وامامنون كلهم شهداء

 وأصل الشهادات وأعظمها شهاد  اللوحيد، شهاد  العلم وامعةفة، واإنان واليقن.
،  ، العامل برعه ، امامن به ه، الذاكة وأفعاله  ه وصفاته، العام بأسائ فالعار  باه 

        علمية وعملية :  شهاد  من اخلق إليه هذا رافع لةبه أعظم

                        

 [.6/الزمة]   جئ 
لصفة احيا   ةً إبان ،هع هذه الشهاد  الربى، فإن اه كلب اموت عى كل  حي سواطْ واموت قَ 

 [.٦] آل عمةان/                          لك احي الذي ت نموت: الااقية، وتذكرًا بامَ 
          ثم ت نموتون أبدًا: وحاساهم اخلقاه ي ثم حي

 [.36/الااشية]                                
، والعلاء شهداء عى قةوهم وأهل زماهم، وهذه اأمة  ء والةسل شهداء عى أمهمواأنايا

           تشهد لأناياء أهم بلاوا الةسالة أمهم: 

  .[  ٦٩3 / الاقة ]       
              وشهداء العلم وامعةفة شفعاء نوم القيامة:

 .  [ ٨9 / الزتة ]          
 ،واجفل ،وميع امخلوقات ي العام العلوي والسفي تشهد خالقها باللوحيد

 ، وامرل اأعى . والصفات العى ،واأساء احسنى، واجال
والفقة والعجز، وتساح بحمد رها  ،الذلو الضعف وتشهد عى أنفسها با هي عليه من

 امخلوقات كلها ه، وتلك شهاد   الفزم ها ، وتساحه وتنزهه عن نقصها وفقةها العظيم
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                    :  باللوحيدالواحد اأحد 

 .  [ ٩٩ / اإراء]             
 .فساحان املك احق الذي تلق كل شاهد ومشهود

ةبه باللوحيد، وكل شاهد ومشهود ي هذا املك الرار نساح بحمد ربه ، ونادي الشهاد  ل
 . [٦99]النساء/        : والشهيد احق أعظم الشهود

،  ليل ساجوت عنه منه  ي، احي القيوم الذي ت نوار وساحان املك القةنب الشهيد خلقه كلهم 
، وت  ، وت بحة ما ي قعةه ما ي وعةه ، وت اال   ، وت أرض ذات فجاج وت ساء ذات أبةاج

 .  [ 33 / النساء]             فوق بعض: ظلات بعضها
وحدك ت بأنك أنت اه ت إله إت أنت  ،وأشهد ميع خلوقاتك ،اللهم إي ي هذا امقام أشهدك

فاكلب شهادي عندك مع الشاهدنن نا تر ،  وأشهد أن حمدًا عادك ورسولكرنك لك، 
 .[ ٣3] آل عمةان/                          الشاهدنن:

  التعبد ه باسمه الشهيد : 
 بالةسالة. ملسو هيلع هللا ىلص  ، والشهاد  محمد  اعلم رمك اه أن الدتول ي اإسفم أوله الشهاد  ه بالوحدانية

، نادُا  الشهاد  ي الادانة والنهانةهذه والصلوات اللي هي صلة بن العاد وربه تشلمل عى 
 ، ونرضاه باللحيات والصلوات.  ندي ربه الشهيد لهالعاد كل نوم وليلة بن 

وتادُا له كأنك  ،بحسن العااد  والطاعةالواحد اأحد فانظة كيف تشهد بن ندي ربك 
                     تةاه:

                           
  [.3-٦/الطفق]         

،  العى هوصفات ،، ومعةفة أسائه احسنى لك احق ندعوك أُا اإنسان لإنان بهوامَ 
                          :  للشهد له بالوحدانية

 [.٦6/حمد]      
قال شهادتك عند املك ، للُ  ب أن ترون من أهل العدالةوأداء هذه الشهاد  العظيمة ج

، واالناب ما نسخطه  ، والعمل با حاه اه ونةضاه سلقامة عى دننه، وذلك بات احق
 [.٦٦٦/هود]                       ونااضه:

ازاء عى شهادهم  ،الذنن نرةمهم اه باجنة نوم القيامةامامنون وهاتء العدول هم 
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               : باحق وأعاهم الصاحة

 .  [ 3٣ – 3٦ / امعارج]              
وم عى فعل الفةائض والنوافل ا، ود ، وسارع إى فعل الطاعات فسابق إى اخرات

، وت نضق صدرك بمن سخة بك أو أساء  فإن اه ت نمل حلى مل أنت ّل ـَمَ ، وت ت امروعة
               : فإن ربك شهيد له ،إليك

 .[66–6٠/احجة]           
وعليك باللفرة واللدبة ما ي الرون من امخلوقات واآنات اللي تشهد لةبك العظيم 

     :  ، وتشهد عى نفسها بالفقة والعجز والذلة بالوحدانية والقدر  والعظمة

                        

 [.٦/الةعد]              
كيف تلق اه اأرض وبسطها ودحاها بامياه واخرات، ونصب فوقها رمك اه فانظة 

طعها اأهار اجاال الشوامخ فف ميد بأهلها ، وأحاطها بالاحار امسجور ، وشق بن قِ 
             :وءلم، ودحا بطنها بالعيون ام امفجور 

 .[ 3/الةعد]                               
، والةناح  وانظة كيف اعل احريم العليم بن الساء واأرض السحب امسخة 

اارنة بأمةه، ، والنجوم والرواكب من الشمس والقمة ، ودوائة اأففك امسخة امةسلة
، واحة  والشلاء، والصيف  نرون عنه الليل والنهار، ةد ، وتةتيب مطر  عى نسق حرم

              : والبد

                     

 [.٦3-٦٦/الةعد]         
،  نيا، وإظهار بعض معاي اآتة  ي الد كل ذلك إظهار قدر  القدنة ي أنواع العايد

        انيله :وإظهار أسائه وصفاته ي خلوقاته اللي تساح بحمده ، وتشهد بوحد

                               

 [.٦٦/الطفق]      
       وأكمل تةتيب: ،بذلك العجائب تلقًا وأمةًا بأحسن تدبر  فأظهة الةب
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 .[ ٩٦ –3٠/نس]      
، والةعد الذي  ، واعل فيه السحب الرقال وتلق ساحانه بن الساء واأرض هذا الفلك العظيم

           :، واماء الذي حيي به اأرض بعد موها  ، والبق الذي نلقح السحاب نساح بحمده

                           

                                

 [.٩٩-٩3/النور]         
، وسجودها بن   تضوع ميع امخلوقات لةهابنر  هذا اإحرام إحرامًا بأنْ   ثم زاد اه

ها بانلقاها كا شاء ، وتعلن طاعلها من تلق للشهد أمام فاطةها بفقةها وذها ؛ ندي مالرها
    من حال إى حال ي مشارق اأرض وماارها بلدبر حرم من العزنز احريم: 

                      
                  

 .[٣٩/اأعةا ]
والنجوم ، وزننها بالرواكب  واعلها ساعًا شدادًا، وبناها ورفعها ،الساء  وتلق ربنا

                            وأمسرها بقدرته: 

 . [ ٦9–٦٣/نوح]    
 .ن من أوليائهوامصطفَ  ،تلك السموات الساع مسرنًا للمقةبن من عااده  واعل

، وكل واحد  حيطة  وأوسعهن حجاً ، ، أعفهن أعظمهن تلقًا  هن اجاار ساع سمواتقَ فلَ 
      :، وُتدبة أمةه  ومأهن بامفئرة اللي تساح بحمده، وتشهد بوحدانيله ، باأتةى

                   

 .[  ٦٦ – ٦6 / اأناياء]       
     تقان ت تلل فيه:إفساحان املك القوي القادر الذي تلق السموات بإحرام و

 .[3/املك]                                    
،  ، وحملها أمةه، ومسرها مشيئله  ها قدر  اجاارلّ قِ وهذه السموات الساع العظيمة تُ 

 ها، أو عفئق من فوقها مسرها.لّ قِ دعائم من حلها تُ  ، دون رمها إرادتهحو
،  بقدرته فساحان املك القادر  عى كل يء ، الذي تلق كل يء بإرادته،وقهة كل يء
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                       لك كل يء بجبوته:ومَ 
  .[٩٦/فاطة]                     

وساحان الشهيد احي القيوم الذي أمسك السموات العظام أبدًا ورمدًا بقدرته وقوته عى ما هي 
        : قص مرقال ذر  ، ت ميد مرقال ذر  ، وت تن اخلق واحسن واجالعليه من 

                              
 .[ 9٣/احج]    

ل وحول ي اجاد والناات، وكل مولود ي الار واحيوان، وكل روق قُ ـنَ واعلم أن كل تَ 
الاعث  وحدانية اه ، وحصول وغةوب  ي الرواكب، كل ذلك ندل دتلة حسية قاطعة عى

                 بعد اموت:

                                          

 .  [ ٠ – ٣ / احج]                
 فف إله إت اه كم شواهد اللوحيد والاعث ي امخلوقات كلها صارها  وكارها.

ا هذه بعد اموت اأول، ثم َلف الليل النهار كموتنا بعد هذه  فمجيء هار بعد ليل كحياتن
       الليل كاحيا  اأبدنة ي اآتة  بعد اموت: ، ثم َلف النهار احيا 

 .  [ ٩٩ / النور]             
        فساحان من اعل النهار آنة عى احيا ، واعل الليل آنة عى اموت بعد احيا : 

 . [٦6٦/آل عمةان ]             
، وتلق  تلق السموات واأرضو، تلق العةش والرةي وساحان العزنز احريم الذي 

 ، وتلق الدنيا واآتة . ، وتلق الليل والنهار الشمس والقمة
 ، وتساح بحمده ، وخطب بلمجيده. واعل ذلك كله آنات بينات تشهد بعظمة تالقها

، وآنة عى الادء  وصفاته العى ،آنة عى وحدانيله، وآنة عى عظمة أسائه احسنى نصاها
، وآنة تشهد  وآنة عى فقة امخلوقات وذها، ، وآنة عى احيا  بعد اموت  واإعاد 

                          بعظمة تالقها: 

 .   [ ٦ / الةعد]                  
 : هذا النسل العظيممنه فساحان اخفق العليم الذي تلق اإنسان وأتةج 

 ، ومامن وكافة وطونل وقصر، وقوي وضعيف، وأبيض وأسود،، وصار وكار،  من ذكة وأنرى
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                وطيب وتايث:وصادق وكاذب ، 

 . [٦/النساء]                          
  : وساحان احريم اخار الذي سقى اأرض باماء فأنالت من كل زوج هيج

وأصفة، وحلو وحامض، وحار وبارد، واامد وسائل، وذكة  من أبيض وأسود، وأمة
                وأنرى، وكار وصار، وقائم ونائم: 

                        

                  

 .  [ ٦٦ – 9] ق /                             
فساحان املك احق الذي ميع خلوقاته شاهد  بوحدانيله ، مساحة بحمده ، تاضعة 

 أمةه ، مسلجياة مشيئله ، مَعة إى إرادته .
      ربه:  عمل بأمةنوالرل  ، والرل نساح بحمده ، ربه ةالرل نشهد بوحداني

                         

   [.٦٨/احج]   ڱ                              
بالشمس والقمة والرواكب وامصابيح  اخفق العليمفهل رأنت كهذه الساء العظيمة اللي زننها 

        : ، وتساح بحمده اه ة، وتشهد هي وكواكاها بوحداني اللي تةسل النور إى اأرض

                                              

  [.٦9-٦3/نوح]              
 وهل رأنت كهذه اأم الضحوكة الرةنمة اللي أنالت من كل زوج هيج، تلقها اه بقدرته

 ، وتشهد بوحدانيله. دها بحمده، وتقنت لعظملهح هي وأوتللساِ 
وسخةها خلقه نربون من مائها، ونأكلون من ثارها، ونلنعمون بخراها، ونسرنون 

                فوقها، ونلقلاون ي بقاعها: 

                 

 .[٦٦ –٦٦/النحل]        
                      :فساحان من

 .  [ ٩٩ / اإراء]              
ةج منها من أشجار وثار؟  اأرض من آنة وعب  كم ي        ؟ وكمَ 
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  [.٦٦-٦٦/الذارنات]                
             :  بأمة اه  تعطي احاة منها ساعائة حاة

 [.٦9٦/الاقة ]                            
 .فهذا عطاء خلوق مخلوق بأمة اه ي دار الدنيا ما أعظمه وما أحسنه

فرم نرون العطاء من الةب الرةنم للمامنن ي الدار اآتة  من النعيم امقيم الذي من 
يع األسن أن تصفه، وت تقدر اأوهام وت تسلطمعةفله ، كاله وحسنه ت هلدي العقول 

              لخيله: تأن 

 .[  ٠٦ /اللوبة]                    
َن َما  :  اه َعزر َوَالر  قاَل  »قال :  ملسو هيلع هللا ىلص عن الناي   وعن أي هةنة  اِحِ ، َعْن  َرأَْت  َت أَْعَدْدُت لِعِاَادَِي الصر

فََف تَْعلَُم نَْفس  َما أُْتِفَي َهُْم                               ِمْصَداُق َذلَِك ِي كِلَاِب اه ، َوَت َتطََة َعَى َقلِْب َبَرٍ ، أُُذن  َسِمَعْت َوَت 
 .(٦) ملفق عليه «   ِمْن قُةر ِ أَْعُنٍ َاَزاًء بَِا َكانُوا َنْعَملُونَ 

اإنسان بةبه.. وما أاهله بأسائه وصفاته .. وما أاهله بآناته وخلوقاته..  ما أاهل ..فساحان اه
               وما أاهله بدننه ورعه.. وما أاهله بوعده ووعيده:

 .[٦6/حمد]       
 ةلقإى ع إى نطفة من تةاب،  اه من حال إى حالوتقلُ  ،ق اإنسانلْ ومن آنات اه العظيمة َت 

،  تلقًا آتة ي صفاته وأتفقه ؤهثم إنشا، ثم حيًا ذا روح ،  ثم اسًا بلحم وعظام،  إى مضاة
 ، إى الشيخوتة. ، إى اتسلواء ، إى الرهولة إى الشااب ،له من حال الطفولةتادُ   وي

           : وصورته  فساحان الذي تلقه وصوره وأحسن تلقه

                                 

                 

 .[  6 – 9 / السجد ]    
 ، ، وما نزال َلق ما شاء، الذي نادؤ اخلق ثم نعيده وساحان املك القدنة الذي تلق ما شاء

          وَةج احي من اميت، وَةج اميت من احي:
 .[  ٦6 / الةوم]                

                                                 

 . ( واللفظ له٦٨٦٩( ومسلم  بةقم )3٦٩٩أتةاه الاخاري بةقم ) متفق عليه ، (1)
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، وتلق اأرض وما فيها وما  وما عليهاوما فيها وساحان اخفق العليم القدنة الذي تلق الساء 
                  عليها، ثم نعيد ما فيها وما عليها إليها: 

 .[ ٦٨–٦٠/نوح]            
 ، ، وعظيم ملره وسلطانه تةى عجائب قدر  اهفانظة رمك اه ي ملروت السموات واأرض 

    ي كل حظة: ،واحيا  واموت ،واللحةنك واللسرن ،وتشاهد اللدبر واللرنف

                                                               

 .[٦٦/العنراوت] 
 ةيفصارت ح ،وأسرن فيها اأرواح ،وانية والارنةواعلم أن اه تلق ميع اأاساد احي

 دليل عى امواود بف رؤنة. ي، وه ا، وت نةى شخصه، نحس بآثار تلك الةوحبأمة اه 
 ، وت نريفه العقل. ، ت حيط به العلم ، معلوم بأفعاله والةوح ر باطن موصو  بصفاته

، وطةنقًا إى ه لةوح ي الدنيا آنة عليوحده، واعل اإنان با ة الةوحبمعةف   اتلص اه
             الوصول بامعةفة إليه واإنان به: 

 .[ ٨٣/اإراء]     
ع فواقَ  ،، وأاةى عليه حنله حاسه اه ي اجسم ابلفًء له ،وعاد روحاي  ،والةوح أمة رباي

  عصاه ي اجنة:ّا ـلَ  ،اطه من الساء إى اأرضفعاقاه بأن أه، امرةوه بواسطة اجسم ابلداًء 
                   

                      

 [.3٠-3٣/الاقة ]                                 
ةبه ب ن العادآمفإن  ، فاجسم نلاذى من طعام اأرض، والةوح نلاذى من وحي الساء

     :  ةبه صار اجسم والةوح إى النارب كفةصار اجسم والةوح إى اجنة، وإن 

                            

  [.٠9-٠٩] طه/                                 
لق اجسد إى الراب الذي ُت ، وإذا مات اإنسان راع  واموت هو مفارقة الةوح للجسد

 ثم صعدت ها امفئرة إى الساء. ،منه، وتةات الةوح احية منه
فيسجد  ،فيامة بالسجود لةبه،   حلى تصعد به إى ربه لحت له أبواب الساءفإن كان مامنًا فُ 

تل ثم ند، ثم حاسب  ،اعث، وناقى فيه إى أن نُ  ثم نعود إى اسده ي قبه وننعم فيه ،له
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                                               : اجنة

                            

 .[  69 – ٨٨ / الواقعة]              
 ، وراع إى ي من علو  إى اأرضمِ ، ورُ  وإن كان كافةًا م تفلح هذه الةوح أبواب الساء

 ثم ندتل النار:، ثم حاسب ، اسده ي اأرض ي شقاء وعذاب إى نوم الدنن، ثم ناعث 
                              

                 
 . [ ٩٦ – ٩٦ / اأعةا ]    

         :  فا أعظم اه ي تلقه وأمةه، وحرمه وتدبره، وأسائه وصفاته

                             

                     

 [.٦٦-٦٦]لقان/
 أرسل الةناح برًى بن ندي رمله، وأنزل من الساء ماًء فأحيا به اأرض بعد موها.

اهم فيها من امياه والرار ةغِ ي هذه الدنيا ما نمنها وأظهة لعااده  ،اجنةساحانه وتلق 
الدنيا ما َوفهم منها من النار هذه ي منها وأظهة لعااده  ،وتلق النار، وسائة النعم

 وسائة امرةوه .واآتم والسموم 
وهو الزمهةنة  ،س ي الشلاءفَ وهو أشد احة، ونَ  ،س ي الصيففَ ن، نَ َس وأذن اه ساحانه للنار بنفَ 

ان احة َس ولوت النفَ ،  الةناح واماء لران النفسان ي الدنيا اهنم الصاةىفلوت ،  أشد البد
 والزمهةنة لرانت اأرض با فيها اجنة الصاةى.

َرِهَا ، َفَقاَلْت : َرِب َأَكَل َبْعِي  ْشَلَرِت النراُر إَِى ا »قال :  ملسو هيلع هللا ىلص عن الناي   عن أي هةنة 
ْيِف ، َفَأَشدُ ،  َنَفٍس ِي الِشَلاِء بِنََفَسْنِ  َفَأِذَن َهَا،  َبْعضاً  ، ِة احَ َما َجُِدوَن ِمَن  َوَنَفٍس ِي الصر

ْمَهِةنةِ   .(٦) ملفق عليه« َوَأَشُد َما َجُِدوَن ِمَن الزر
، وكَ هذا هذا، ، ودفع هذا هذا، واعل ذلك تذكة  وعب هذه إى تلكفساحان من أشار

           ، ت راد لقضائه وت معقب حرمه:وتم أمةه ي الدنيا واآتة

                                                 

 . (9٦٠( واللفظ له، ومسلم بةقم )3٦9٦أتةاه الاخاري بةقم) متفق عليه ، (1)
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 .[  ٦٦٦ / اأنعام]               
 ،والعيون كم أتةج باماء النازل من الساء من اجنات، فف إله إت اه احريم العليم 

       والرار:  والناات، واأزهار واأشجار  ،واأهار والاحار

                  

 .  [ ٦٦ – ٦٦ / النحل]                
    :  اروكم أحيا الةب هذا اماء الذي أنزله من الساء من الناات واحيوان وال

                     

                   

 [.٣٦-٩٨/الفةقان] 
        :  واللدبر العجيب ،واملك الرار ،هذا اخلق العظيم نعلب فهل

 .[ 3٦/اأناياء]                
 النظة إى هذه النطفة املرةر . دْ عِ فليُ   وإذا نظة اإنسان إى عظمة هذه امخلوقات 
، والطونل  ء، واأبيض واأسودكيف تلقها اه من ماء مهن، فجاء منها الةاال والنسا 

     ، وامامن والرافة، وامطيع والعاي:، والرةنم والاخيلوالقصر
                    

 [.٦٦-٦٦/الةوم]                 
سجد له ، وأ ، ونفخ فيه من روحه   اإنسان من بن امخلوقات فخلقه بيدهفساحان من رر 

        :مه بالسمع والاروالعقلوكةّ وعلرمه اأساء كلها،مفئرله،

 [ . ٠٨ / النحل]               

، ونسعد به ي الدنيا  ، وُلدي به ي حياته فه بالدنن الذي نعاد به ربهرر  ثم زاده ترةنًا بأنْ 
                     واآتة :

 .[ ٦9٩/آل عمةان]                 
 ، وي اآتة  ملرًا بالقةب من موته موته اً وعاد،  اأرضي واعله ي الدنيا تليفة 

 . [٣٣ –٣٩/القمة]                     :املك 
ع ، ونور  نن أنواع الطاعات والعااداتع له بالدع له الرةنم ي الدنيا نعمه الظاهة  والااطنة، ونور ونور 

 ليعظم أاةه ،ونزداد شرةه ومده ،ليزداد معةفة بةبه العظيم ،له ي اآتة  أنواع النعيم والقصور
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                     :ودراله عند ربه
 .  [ ٦٦ / لقان]                                

وُن من كفة به وعصاه بألوان  ، من آمن به وأطاعه بألوان النعيمساحانه مة نرةم ونوم القيا
                       وفاقًا:  ءااز ، العذاب

                  

                  

 [.٣٠-٣9/النساء]    
من هذا  وأاّل  ،واإحسان من هذا العدل أفضلو بداع،أعظم من هذا اخلق واإ فهل رأنت 

            : ، وأحسن من هذه اأحرامواإنعام اللرةنم

                              

 [.٣٦-٩6/امائد ]                   
 ، ، وكم رفهم عن اللفرة ي أساء اه احسنى خلقفف إله إت  اه كم أضل الشيطان أكرة ا

        :  ، وآناته احريمة ، وخلوقاته العظيمة وصفاته العى
 . [٦٦/ ساأ]        
     عةضوا عن عااد  الةمن : د أكرة الناس الشيطان ، وأوت إله إت اه كم عا

                       

 [.9٦-9٦/نس]            
 ،، ثم اسلخةج ذرنله من ظهةه بيده  ملسو هيلع هللا ىلصواعلم رمك اه أن املك القدوس تلق آدم 

ه الرةنملن قال أن تدنس بأنواع ن، ثم مع الذوات بيد فأقةوا بذلك وأشهدهم عى ربوبيله
، ثم  هاتء إى النار: اأتةى ، ومن ي نده  هاتء إى اجنة : وقال، الرفة وامعاي 

 إرسال، واه ساحانه نلابع عليهم  ليخةاوا منه عى مة القةون، ملسو هيلع هللا ىلصأعادهم إى صلب آدم 
 ل الرلب.انزإو، الةسل 

م نرن هذه اأرواح اللي تدنست بالرفة  ،ثم إذا مات ميع الار، وأراد اه بعرهم للحساب
ر الذي مع اه فيه اأرواح وْ فأواد هم الُص  ، وامعاي أن تةاع إى ندنه الرةنملن

 .فلطر كل روح إى اسدها، ثم نقوم الناس لةب العامن ،ثم ننفخ فيه إرافيل، كلها
         :وبعد الاعث نرون احساب والرواب والعقاب 
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 .[٠٦–9٨/الزمة]           
والرلب ، وعام اأرواح ، وعام اجن ، واعلم زادك اه علًا وإنانًا أن عام امفئرة 

حلى  ،كله من الايب الذي شاهدته العقول باصر  اإنان، والقدر ، واليوم اآتة والةسل ، 
                            كامشهود باأبصار :  صار نقيناً 

                        

  [.٦٦-٦6/الةعد]      
الرار  ، واه وحده عام الايب والشهاد  وي عام الايب أضعا  أضعا  ما ي عام الشهاد 

 .  [ ٦٦ / احر]                                               : املعال 
،  ر إى اأاسادوْ ، فأعاد اأرواح بالُص  ةهمْ أَ  نْ ، واأرواح مِ  ةه ساحانهمْ أَ  نْ ر مِ وْ الُص واعلم أن 

 ، وساق الرافةنن إى النار.  ، ثم ساق امامنن إى اجنة ثم أعاد الرل ليوم الفصل
 ، وقيامهم  ء إى حيث كان حسب عملهم راوع كل يلر َح  م عدل وأمة  رْ حرمة بالاة وُح 

             بن ندي اجاار ليحرم بينهم:نوم القيامة 
 .[  ٦9 – ٦٣ / الااشية] 

    :لك احق ، وأحرام احق ـومُ ، ، ودنن احق  فمن نشك بعد هذا الايان باحق
 .[٦3/الذارنات]            

وزنن لك ، ، قد أرك الشيطان  فاعلم أنك حجوب عن ربك ،مانفإن م تدرك هذا احق ا
وتدبة اآنات ، وانظة ي اآنات الرونية  ،فاراع إى ربك ، تااع اهوى وتةك اهدىا

                      لعلك تار مع امارنن:، القةآنية

                  

 .[ ٦٦٣ –٦٦٩/اأنعام] 
،  أنت اه الواحد اأحد الذي ت رنك له أي أشهد أنكشهدك ي هذا امقام اللهم إي أُ 

 فاكلاني مع الشاهدنن نا موتي.، وأشهد أن حمدًا عادك ورسولك 
واعلم رمك اه أن اه نأمة إرافيل بالنفخ ي الصور، فإذا نفخ صعق كل روح ي السموات 

               ، وفزع إى الصور داتةًا صاغةاً:واأرض إت من شاء اه
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 [.٨٠النمل/  ]               
وحق كلمة اه بموت كل نفس ، وناقى املك احق ، ثم نميت اه إرافيل وملك اموت 

 . احي القيوم 
    د القهار: ؟ وت جيب سواه، فيجيب نفسه: ه الواح من املك اليوم: فينادي 

 .  [ ٦9/غافة]                             
الةاال، وأمة كل  يإعاد  اخلق بعد الصعق أنزل من حت العةش ماًء كمن  فإذا أراد اه 

:  نات اه أاسام اخليقة كاملة كا ننات الناات باماء، ثم نُ  ذ من يء أن نعود إليهِت يء أُ 
 .[  ٦٨ – ٦٠ / نوح]                    

فينفخ فيه فلخةج كل ، ونأمةه بالنفخ ي الصور نفخة الاعث  ،ملسو هيلع هللا ىلص إرافيل اه  ييثم ح
                  :اللي كانت فيه روح إى اسدها

                     

                                  
 [.٠٦-9٨/الزمة] 

نعيد ، وخةج الناات احي من اأرض اميلةـفساحان املك القادر عى كل يء، الذي نُ 
، فيحي اميت باحي، ثم َةاه من القب للاعث الةوح احي إى اجسد اميت

               واحساب: 
 .[  ٦6 / الةوم]     

      فساحان من ناعث هذه اأاساد واأرواح للحساب واجزاء :

 .  [ ٨ – ٠ / القمة]                              
 : وهواه إت اه ملى نلن قلب اإنسان لعظمة موته، وملى ناوب إى ربه من طايانه وفجورهإله فف 

                                                 

 .  [ ٦9 / احدند]               
 : فإنه غفور رحيموتب إليه  ،اأرض بعد موها ييفاراع رمك اه إى ربك الذي ح

 .[٦٠/احدند]                        
 ومام اآماد كلها: نب فيها بعد انقضاء اآاالواعلم أسعدك اه بطاعله أن  الساعة آتية ت ر

                

 .[  ٨٣ / احجة] 



٣٦6 

 

،  ، والقةن بعد القةن فرا نأي اليوم بعد اليوم، والشهة بعد الشهة، والعام بعد العام 
      وَلفه اليوم اآتة، وإنا ه وإنا إليه رااعون:، كذلك ننقي نوم الدنيا 

                  

  [.٦٨٣/آل عمةان]            
 لن آنة عى اموت بن احياتن.ظاعل النوم بن اليق واعلم أن احريم 

،  ومن عاش عى يء ، له عى يء فالاالب أن نرون عى مرله ي نومهظومن كان ي نق
 .ى يء ُبعث عليه، ومن مات ع فالاالب أن نموت عليه

                         فإذا ُبعث رأى ما سمعه حقيقة حن ت تنفع الةؤنة: 

  .[ ٦٦ – ٦٦ / ق]                
   اللهم ااعل تر عمةي آتةه، وتر عمي توامه، وتر أنامي نوم ألقاك  نا كةنم: 

 .[  ٦3 / عةا اأ]              
،  باهدى ودنن احق ملسو هيلع هللا ىلص، أرسل إلينا رسوله حمدًا  واعلم رمك اه أن اه رحيم بجميع تلقه

   : حلى أظهة اه دننه، ، وااهد ي اه حق اهاده ، ونصح اأمة  ، وأدى اأمانة غ الةسالةفالر 
 .  [ 6 / الصف]                           

،  ، والدعو  إليه العمل باحقاإنان باحق ، وتااعه ي ميع ما أرسله اه به من ايك بفعل
           :  للسعد ي الدنيا واآتة  ؛ والصب عى اأذى ي سايله

  .[٦٦/اأحزاب] جئ                       
،  ، وأنزل عى عااده احق باحقالذي تلق السموات واأرض  هو املك احق  واه 

                            :  وأرسل رسله باحق

 [.3٦] لقان/    
، واجفل والربناء ،واملك والعظمة ،وهو احق الذي تشهد له ميع خلوقاته باحق والعدل

                : واإنعام واإحسان
 .[ 3٠ –39/اجاثية]           

 .إليه واتفلقارله ، والعاودنة ، وتشهد لإله احق باللوحيد 
 ،والعجز ،والفقة ،فرل ما سواه من امخلوقات نشهد عى نفسه با هو عليه من النقص 
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              :  واآاال والصفات ،واللناهي ي اأقطار واحدود

                        

 [.٦٨/احج]   ڱ                       
  ، ونساح بحمده: هرنك له، وَضع لعاودنلهد لةبه بأنه املك احق وحده تونش

                             
 .[  ٩٩ / اإراء]    

    ، وامرل اأعى :  والصفات العى،  فساحان من اتلص باأساء احسنى

 [.٦٩/احر]                                 
هو القادر عى كل يء، الذي تلق القدر  ي كل قادر، وله وحده القدر  امطلقة، الذي 

                             : نملك ميع تزائن القدر  وحده ت رنك له
 [.٦] املك/

،  ، الذي نملك تزائن العلم كلهاعام الايب والشهاد   ،وهو ساحانه العليم برل يء
م ما سواه ناقص لْ ، وعِ  الذي تلق العلم ي كل عام، وله وحده العلم امحيط برل يء

                            طارئ حدود: 

 .[  ٦٦ / الطفق]                
، وتصهم با ليس ي طاقة الار  واعلم أن اه ساحانه وتعاى أرسل رسله بالدنن احق

، وتأنيدهم باآنات وامعجزات، ليرون  ، وتةق العادات اإتيان به من اإتاار بالايوب
   تااعهم فيا نأتون به من سنن وأحرام: ذلك دليًف عى صدقهم، وموااًا ت

 .  [ ٦٣ / احدند]               
ة ي العام  كله إى نوم القيامة، تظهة ي ثمارو ،وآنات الناو  ،وأعال الناو  ،وصفات الناو 

: امحسن نق وهون ي الصدِ لامسلم، ثم تلجى ي امامن، ثم ترق ي اموقن، ثم تسلع
                 

 [.٦٨/لفلحا]
 صلوات اه وسفمه عليهم. نقون حسنونوميع اأناياء والةسل صادقون صدِ 

، ونظهة شاهد  ، نةبط اه باحق عى قلوب أهلها هي امقام الةفيع بعد الناو  يةوالصدنق
، وإاابة  ، وحصول الرةامات ، ونرةمهم بروب الرفانات احق عى ألسنلهم وأعاهم
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                      :  احاااتالدعوات، وقضاء 

 [.3-٦/الطفق]                    
 ، مع حسن اتقلداء هم لأناياء وتوقرهموكال انقيادهم ،  لرال تصدنقهم ،وإنا بلاوا ذلك

            :ي نياهم وأقواهم وأعاهم وأتفقهم 
 .[٦٣/احجةات]               

وحسن السمت ، ،  عوْ حادثة الَ، والنفث ي الةر امجلاى وكررًا ما نرون ي هذا الصنف 
        رة  الاراء ، ورعة إاابة الدعاء : ، وك والصدق ي الةؤنا

 [.٦3/الشورى]      
اِحَُة ُاْزء  ِمْن ال »نقول :   ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعت رسول اه  اخدري  عن أي سعيدو ُةْؤَنا الصر

 .(٦) أتةاه الاخاري « ِسلرٍة َوَأْرَبِعَن ُاْزًءا ِمَن النُُاور ِ 
، ونقوم مقام  ةج الصدقخْ ـٍخةج مَ ـ، ونَ  تل الصدقدْ والااب مفلوح لرل مسلم ليدتل مَ 

          بطاعة اه ورسوله: وادتل معه الصدق، فاطلاه 

               

 . [ ٠٦ – 96 / النساء]        
             هم: رنقن نوم القيامة ي اوار ومقام هاتء الصدِ 

  .[ ٣٣ – ٣٩ / القمة]        
                فاالهد ي طلاه: 

 .[٨٦/اإراء]   
      وعلو دراله سيسأل اه أهله عن هذا الصدق:ولعظمة هذا امقام 

                  

  [.٨-٠/اأحزاب]           
   : وتنال كةامله ةي ربكفعليك باللسليم الرامل لةبك مع اإحسان ي القول والعمل تُ 

                 
 .[6٠/النحل]    

                                                 

 . (96٨6ةقم)ب أخرجه البخاري  (1)
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وصعد ي امدارج العالية،  وإنا حيا العاد ونسلقيم إذا سار عى الراط امسلقيم إى ربه
فرقى ي الدراات العى من العلم والعمل، فرى ونسمع احق امفطور عليه العام، فيرون 

 .عى ربه احق امان هكل يء نةاه أو نسمعه أو نعلمه دليل من احق ندل
        ذا أكةمه اه بالصعود ي دراات اجنة: هالعاد فإذا حقق 

                             

 .[ ٨–9/ق]          
سجد له أ، و لهبه مفئر ى، وباه مه اأساء كلهاوعلر ، وذرنله  ملسو هيلع هللا ىلصفساحان من أكةم آدم 

    : اأساء كلهامعةفة ، وأكةمه ب ، واعله تليفة ي اأرض ميع امفئرة

 . [9٣/مةنم]                 
،  غةنز  وفطة  ، واعل ذلك ي ذرنله علًا وذكةاً  ملسو هيلع هللا ىلصواعل ساحانه هذه امعةفة ي عاده آدم 

عى هذه الفطة   بعد ايلاأصفب ايًف  سلخةاهم منا، ثم  وأشهدهم عى ذلك شهاد  حقاً 
                    الةبانية اإنانية:

 .[ 3٦ / الةوم]                       
،  به من اهدى والفةقان ااءوافلجد امامن للاذر  اللي ي قلاه نصدق الةسل، ونامن با 

فلفلح له أبواب  والعااد  ، ق تلك امعةفة باإنان، ونزندها بالفرة، وناذُا بالذكةفيصدِ 
 [.96/العنراوت]                :  علم واهدانةال

، ثم  ، ثم َرق الساع الطااق حلى نعم بفرةه أقطار اأرض ىنرقهذا امامن فف نزال 
، ثم ننلهي إى العةش العظيم، فيشاهد املروت اأعى، وامقام  نالغ الرةي الرةنم

نفعل ، وصفاته العى ، زنز اجاار بأسائه احسنى ، فرى قلاه ربه املك احق الع اأسنى
 ، وحرم ما نةند:  ما نشاء

.. وناسط  .. ونةفع وَفض وُن .. ونرةم ونذل .. ونعز .. ونعطي ونمنع َلق ونةزق
                       : ى .. ونأمة وننه ونقاض

                                            

 .  [٦٠–٦9/آل عمةان]                       
فإذا رأى قلاه ذلك تشع لعظمة ربه، وسجد جفله، وذل جبوته، وساح بحمده مع 

                      : امساحن



٣33 

 

 .  [ ٩٩ / اإراء]              
ما هو مةكوز ي ونسقي بل نلذكة ، ليس نلعلم اللوحيد ي احقيقة ي طلب علم فاإنسان 

 .  [٦٦] الااشية/           ، وهذا قال ساحانه: فطةته من تلك امعةفة
ب اللي حالت بينه وبن تلك امعةفة جُ أما الرافة فيعادي الةسل وأتااعهم بحسب احُ 

                  :  السابقة

 [.٦٠٦/اأعةا ]     
أو  أو األوهية ، وَاصم وجادل ي أحرام اه، وندعي الةبوبية ب بآنات اهفلجده نرذِ 

فسادًا، ونمأ ما بن الساء و طاياناً  الناو ، ونمأ اأرض اورًا وظلًا، ونسعى ي اأرض
                             واأرض كذبًا وفجورًا:

 .[ ٦٠/نونس]    
                وما أظهة هذا ي رار اخلق : 

 [.٩/القصص]                        
، ونشيع ي الافد والعااد والدواب والناات  اأرض بسااه ط، وتقح فيحلاس امطة من أاله

                           ه: رشامه ور
 .[  ٩٦ / الةوم]    

        فلرون من الضالن: نعاد هواهن موت ترن ، مةت فاسلقم كا أُ 

 .[ ٣٦/القصص]   جئ                    
ت  عاادته وحده هديوت ُدي إت إى احق، فعى عا ،وقوله احق ،واعلم أن اه هو احق

                            :ه رنك ل

 .[ 3٣/نونس]                
له النجوم ي الساء عْ ، وَا  له السال ي اأرض أهلها ليسروا عليهاعْ هدانله إى احق َا  اتوآن

   ا إى رهم : ، وإنزاله الرلب وإرساله الةسل إى اخلق ليهلدو ليهلدوا ها إى مقاصدهم

                

                         

 [.٦٨-٦٣/النحل]    
وهو الراط ، وأهداها إى احق ما أوصل إى احق ساحانه ، واعلم أن السال كرر  
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     كلاه: به وأنزل  والدنن القيم الذي أرسل اه به رسله، امسلقيم 

                 

 .[  ٦٣3 / اأنعام] 
 .حرون كلهم للحساب نوم القيامةسو  ناعرون وواعلم رمك اه أن الناس 

 : واحر  حران سوى احر اأول
 حر قال قيام الساعة من أقطار اأرض إى بيت امقدس بعد الاعث.

نـُْحَرُ النراُس َعَى َثَفِث َطَةاِئَق َراِغاَن  »قال :  ملسو هيلع هللا ىلصلناي عن أي هةنة  ري اه عنه عن ا
َعَى َبِعر ، َوَثَفَثة  َعَى َبِعر ، َوَأْرَبَعة  َعَى َبِعر ، َوَعَرَ   َعَى َبِعر ، َونـَْحُرُ َراِهاَن ، واْثنَاِن 

لَُهْم النراُر َتِقيُل َمَعُهْم َحيُْث َقاُلوا ،  َوَتايُت َمَعُهْم َحيُْث َباُتوا ، َوُتْصاُح َمَعُهْم َحيُْث َأْصاَُحوا ، َبِقيـر
ِِ َمَعُهْم َحيُْث       .(٦) ملفق عليه «َأْمَسْوا َوُتـْم

 النشور حر عام جميع  اخلق للحساب نوم القيامة:الاعث وثم احر اأول بعد نفخة 
                      

 [.٩٨-٩٠/الرهف]                  
               وأما احر  الراي فهو حر الرفار إى اهنم:

                                          

 .  [ 39 / اأنفال]    
                 وحر امامنن إى الراط اأول امنصوب عى ملن اهنم: 

 .  [ ٠٦ – ٠٦ / مةنم]                            
                ثم حر امامنن إى رهم : 

 [.٨9 -٨٣]مةنم/    
          :  ى اجنة ماعاتإثم نساق امامنون مرةمن 

                

                        

  [.٠٩-٠3/الزمة]     

                                                 

 (.٦٨9٦( واللفظ له، ومسلم بةقم )9٣٦٦أتةاه الاخاري بةقم ) متفق عليه ،(  ٦)



٣3٣ 

 

 كل اخلق سو  نسأهم رهم وحاساهم نوم القيامة. واعلم أن 
       :  : هل فعلت كذا؟ ومن فعلله؟ وكيف فعلله؟ فالساال

 [.63-6٦/احجة]              
                    :  تذ هذا عن هذا: واحساب نقال فيه 

 [.٣٦/إبةاهيم] 
، وله احجة الاالاة  ذب ت حالة، إذ ت نقوم أحد حساب اه واعلم أن من حوسب عُ 

حقًا، وت نمرن أحد القيام بحقه، وشرة إحسانه، إنا هي رمة الةحيم، وفضل الرةنم 
                        ساحانه:

 .  [ ٦٦ / النور]    
َوَت َأْنَت َنا : َقاُلوا  «َعَمُلُه اجَنرَة  اً َلْن ُنْدِتَل َأَحد »:   ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال رسول اه      وعن أي هةنة 

َدِي  َت َوَت َأَنا إِتر َأنْ  » :َقاَل  ؟ َرُسوَل اه  .(٦) ملفق عليه« بَِفْضٍل َوَرْمٍَة َفَسِدُدوا َوَقاِرُبوا اُه َنَلَامر
 واعلم رمك اه أن احساب منه عاال وآال.

 ، وللسيئة ظلملها ي القلب وعقوبلها. للحسنة نورها ي القلب وثواها فالعاال
   ة اه ازاءه ي الدار اآتة ، والعاال منه دليل عى اآال: ما أتر واحساب اآال 

 .[  ٦9 – ٦٣ / الااشية]               
،  ليسروا عليه إليه ، هم الراط امسلقيم ي الدنيا، بنر  املك الةحيم بعااده فساحان

                              : ودعاهم لسلوكه ليصلوا إليه
 .  [ ٦9٦ / اأنعام]               

اأكب امنصوب لرل  ، وهو الراط ثم نصب هم نوم القيامة راطًا مسلقيًا عى ملن اهنم
اقلطعلهم عنق النار ي عةصة امحر، فهاتء  نالعااد حاشا الرفار وامركن وامنافقن الذن
           ندتلون النار ماار  دون ساال وت راط:

                     

  [.٦٦9-٦٦٣/الرهف]
             :  ي النار من دون اه فيقعون  كل أمة  ما كانت تعاد ع اَ لْ تَ  ثم 

                                                 

 . (٦٨٦9( واللفظ له، ومسلم بةقم )٣9٠3أتةاه الاخاري بةقم ) متفق عليه ،(  ٦)
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  [.٠٦-9٨/مةنم]     
ص من هذا لُ من َت ص لُ فإذا َت ،  صب هم الراط  ثقيلهم وتفيفهمامامنن نُ  فإذا م  ناق إت 

بوا ذِ اسوا عى راط تاص هم عى قنطة  بن اجنة والنار ، فإذا هُ ُح  ،الراط وهم امامنون
 دتلوا اجنة.أوا من امظام اللي بينهم قُ ـــونُ 

ُْلُص امُْاِمنُونَ  »:  ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول اه قال اخدري  عن أي سعيد َفُيْحَاُسوَن  ،النرارِ  ِمنْ  ََ
َحلرى ، الُدْنَيا  َفُيَقُص لَِاْعِضِهْم ِمْن َبْعٍض َمَظامُ َكاَنْت َبْينَُهْم ِي ،  َقنَْطَةٍ  َبْنَ اجَنرِة َوالنرارِ َعَى 

ِذي َنْفُس مُ ، نرِة اجَ  إَِذا ُهِذُبوا َوُنُقوا ُأِذَن َهُْم ِي ُدُتولِ  ٍد بِيَِدِه َأََحُدُهْم َأْهَدىـَفَوالر نِْزلِِه بِمَ  َحمر
 .(٦)أتةاه الاخاري« نرِة ِمنُْه بَِمنِْزلِِه َكاَن ِي الُدْنَيااجَ ِي 

قلطعهم عنق اوهذا الراط منصوب أهل العدل الراي،وأما أهل العدل اأول فهم الذنن 
 .وامركون وامنافقون الرفار وهمالنار ي امحر إى النار 

:  ا تعب الراط اأكب نوم القيامة إى اجنة بإذن اهفاسلقم عى الراط امسلقيم ي الدني
  [.٣٦/آل عمةان]                 

  بف رنب:  امنصوب عى ملن اهنم أنك سلمة عى الراطأُا امسلم واعلم 

                                  
 .  [ ٠٦ – ٠٦ / مةنم] 

 .ترون رعة العاور عى الراط نوم القيامة ،ن السر عى الراط امسلقيم ي الدنياوبحسب حس
ة  َعَليِْه  »: قال : .. قلنا نا رسول اه وما اجَ ؟ قال  عن أي سعيد اخدري  َمْدَحَضة  َمِزلر

ْعَدانُ  وُن بِنَْجٍد ُنَقاُل َهَاُمَفْلَطَحة  َهَا َشْوَكة  ُعَقْيَفاُء َترُ  َتَطاطِيُف َوَكَفلِيُب َوَحَسَرة    َنُمُة  ،السر
ِق َوَكالِةنِح الْاِمُن َعَليَْها َكالطرْةِ  َوكَ امُ  َفنَاٍج ُمَسلرم  َوَناٍج  ،َوَكَأَااِونِد اخَيِْل َوالِةَكاِب  َبْ
  .(٦) ملفق عليه «اًا َحلرى َنُمةر آِتُةُهْم ُنْسَحُب َسحْ  ،َوَمْرُدوس  ِي َناِر َاَهنرمَ  ،ْخُدوش  ـمَ 

    فف إله إت اه ، إن قلاًا ت هزه هذه اأهوال والرةوب وامشاهد لقلب ميت : 

                             

                                                 

 . (9٣3٣بةقم ) أخرجه البخاري (  ٦)
 (.٦٨3قم )(، واللفظ له، ومسلم بة٠٩36)أتةاه الاخاري بةقم  متفق عليه ،(  ٦)
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 [.٦٠-٦9/احدند]    
، بعد دتول طوائف من  ن العااد وأعاهم نوم القيامةثم توضع موازنن القسط والعدل لوز
                :امامنن اجنة بار حساب وت عذاب 

 .  [ ٩٠ / اأناياء]                  
، فلوضع احسنات  ع طااق السموات واأرضَس كل كفة تَ ، : له كفلان  نوم القيامة حقواميزان 
    :، ونةى اإنسان نفسه وهو نزاول عمله  ، والسيئات ي اأتةى ي كفة

                

 [.٨-9/الزلزلة]        
              اميزان نرون الرواب والعقاب :  وبعد

                    

 [.٦٦-9]القارعة/
فساحان الةب العظيم الذي تلق  العةش العظيم، وتلق اميزان العظيم، وتلق كل 

              يء ي الدنيا بموازنن مقدر :

 .[  ٦٦٦ / اأنعام]                 
 ، ت نزند وت ننقص ، وت نلقدم وت نلأتة . فرل يء بميزان مقدر

والسحب  والاحار ..  اخلق واللدبر.. وإنزال اماء.. وتقسيم اأرزاق.. والنمو واللراثة.. واجاال
                              :ي تزائن اه معلوم مقدر  وكل يء..والةناح

 .[ ٦٦ / احجة]    
نمده ميزابان من الروثة الذي أعطاه إناه ربه ي  ةي عةصات القيام  ملسو هيلع هللا ىلصواعلم  أن حوض الناي 

 .[٦/الروثة]          : اجنة ، فيرب منه كل من آمن به
، وأحى من  ، ماؤه أشد بياضًا من اللان وهذا احوض عظيم واسع كا بن مرة وبرى

رب منه ت نظمأ أبدًا، نرب منه  نْ ، مَ  نيله كعدد نجوم الساء، وآ ، وأبةد من الرلج لعسلا
 .دننه لدر ذاد عنه كل من بَ ، ونُ  امامنون

َوِرُحُه  ،ِمْن اللراَنِ  َماُؤُه َأْبيَُض  ،َحْوِي َمِسَرُ  َشْهةٍ ملسو هيلع هللا ىلص: » قال: قال الناي  عن عاد اه بن عمةو 
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َاءِ  ،ْسِك أَْطيَُب ِمْن امِ  َب  ،َوكِيَزاُنُه َكنُُجوِم السر  .(٦)ملفق عليه « ِمنَْها َفَف َنْظَمُأ أََبداً َمْن َرِ
 ،واعلم وفقنا اه وإناك للفقه ي الدنن أن هذه الدنيا ناذ  من اآتة ، مزج اه فيها اخر بالر

 ی  :من نطيعه من نعصيه  ؛ ليعلم املحانًا وابلفًء للعااد ي هذه الدار ،واحق بالااطل
 .[3٣/اأناياء]        

الر فيها ، وتلص  واعله بحذافره ي اجنة، تلص فيها اخر كله  أما اآتة  فإن اه 
                 واعله بحذافره ي النار:،  كله 

 .  [ 9٩ / العنراوت]        
وأتفى  ،، ثم أظهة لنا الدنيا الذي تلق الدنيا واآتة  احريم اخار  فساحان املك احق

 ، واعل الدنيا دار زاد لآتة . ة اآتة تر أو ،م الدنيا، وقدر  اآتة 
فمن ااء باإنان واأعال الصاحة أكةمه اه باجنة ، وأعد له من النعيم ما ت تدركه 

                                 العقول، وت تعلمه النفوس:

 .[  ٦٠ / السجد ] 
           وأعد له فيها عذابًا عظيًا: ،ومن كفة به أدتله النار

 .[  ٣9 / النساء]                   
         :  نور ت نةاه أحد ي الدنيا واعلم رمك اه أن اه 

 [.٦٦3/اأنعام]       
         :  لرال عظمله وكبنائه ؛ وت حيطون به، أما ي اآتة  فإن امامنن نةونه 

  [ .٦3–٦٦/ القيامة]                     
ثم حلجب عنهم ونةندون السجود فف نسلطيعون ،  ،أما الرفار فرونه ي امحر مع امامنن

 .[٦9–٦٣/امطففن]                             : كا قال ساحانه
 لةامن.ارزقنا لذ  النظة إى واهك الرةنم نا أرحم االلهم 

،  واعلم أن من آمن باه ي الدنيا ورآه باصرته أكةمه اه بةؤنله نوم القيامة باره، ودتول انله
،  مه اه نوم القيامة من رؤنلهعنه باصرته حةَ ومن كفة باه ي الدنيا وعمي والفوز بةضوانه ، 

                     ، وأدتله ناره:  ودتول انله

                                                 

 (.٦٦6٦( واللفظ له، ومسلم بةقم )9٣٠6أتةاه الاخاري بةقم ) متفق عليه ،  (1)
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 .[٦٦–٦٨/السجد ]                   
من النار وما قةب إليها من  وعمل، ونعوذ بكأاللهم إنا نسألك اجنة وما قةب إليها من قول 

 وعمل.أقول 
            فساحان املك احق ت إله إت هو : 

 [.3٦]نونس/   
             واعلم أن باب اإنان مفلاحه اللدبة والنظة : 

                       

                

 [.3٦-3٦/اأناياء]   
  :  ونقيناً  إناناً و ،علًا وتوحيداً للزداد  ،كل وقتفانظة رمك اه ي ملروت ربك 

                     

 .[٦٨٣/اأعةا ]        
 ،واعلم أن اه مع لنا ولك ي هذا اتسم الرةنم من غذاء القلوب والعقول جامع اخرات 

 فلله احمد وامنة.
أن اخفق العليم تلق من أالك ثفث دور، وأربعة رمنا اه وإناك إذا فهمت هذا فاعلم 

 أحوال. ة، ومس مواطن
،  ، وتقدنة وتدبر ، وحيا  وموت وما فيهن من تلق وأمة هن نْ آمِ فاعة  هذه اأمور ، و

                :  ومشهود ومسلور

 [.٣3/ةانآل عم]
 : أما الدور الثاث

 والدار اآتة . .. ودار البزخ ي القب .. فدار الدنيا
 : وأما امواطن اأربعة

 .. ثم اجنة أو النار. .. ثم عةصة القيامة .. ثم البزخ فأوها الدنيا
 : وأما اخمسة اأحوال

 احال اللي قال دار الدنيا، وهي حال النطفة اأمشاج. فاأول:
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 حالك ي الدنيا، وهي حل اتبلفء والعمل. ثاي:ال
 حالك ي البزخ ، وهي حل اتنلظار إى نوم القيامة. الثالث:
 حالك نوم القيامة، وهي حل الفصل بن العااد. الرابع :

 حالك ي دار اخلود ي اجنة أو النار ، وهي دار القةار اأبدي ي النعيم أو الشقاء. اخامس:
مك اه ذلك كله للرون عى بصر  من أمةك، فا سمعله سو  تةاه، وما عملله فاعلم ر

                     سو  تلقاه: 
 .[  ٣٦ / إبةاهيم] 

واعلم أن عفمة امخلص ي عمله أنه نعاد  اه كأنه نةاه ، وت نللفت أحد سواه ، أنه ت 
جاهم ، وت ننلظة مدهم وشرةهم ، أنه نعلم أن اه وت عن إع ،ناحث عن تقدنة الناس
 [.٦٨/الفلح]        عى كل يء شهيد : 

 .[ ٣3 / آل عمةان]                    
 .[  ٩٦ / إبةاهيم]                  
 .[  ٦3 / اأعةا ]                 
اِي ،  َوَاْهِي  يَتطِيئَلِ  ِفْة ِي اللرُهمر اغْ  »  يِادِ  اللرُهمر اْغِفْة ِي  ي ،َوَما أَنَْت أَْعلَُم بِِه ِمنِ ،  يأَْمةِ  ِي  َوإِْرَ

ْةُت  اللرُهمر اْغِفْة ِي ي ، َوُكُل َذلَِك ِعنْدِ ي،َوَعْمدِ  يَوَتَطئِ ـي،َوَهْزلِ  ْمُت َوَما أَتر ْرُت وَ ، َما َقدر َما َوَما أَْرَ
 .(٦)ملفق عليه «  ٍء َقِدنة  َوأَْنَت َعَى ُكِل َيْ ، َاِتُة امُ َقِدُم َوأَْنَت امُ أَْنَت ،  يَوَما أَنَْت َأْعَلُم بِِه ِمنِ ، َأْعَلنُْت 

 اللهم إي أشهدك وكفى بك شهيدًا أي أشهد أنك أنت اه ت إله إت أنت وحدك ت رنك لك ،
رسولك ، وأشهد أنك احق ، ووعدك حق ، ولقاؤك حق ، واجنة وأشهد أن حمدًا عادك و
حق ، والنايون حق ، ودننك حق ، وقولك حق ، ت إله غرك ،  ملسو هيلع هللا ىلصحق ، والنار حق ، وحمد 

 وت رب سواك .
اللهم اغفة لنا ذنوبنا كلها ، إنه ت نافة الذنوب إت أنت ، اللهم اسر عوراتنا ، وآمن 

 أنت اللواب الةحيم. روعاتنا ، وتب علينا إنك
 
 

                                                 

 ( واللفظ له.٦٠٦6( ومسلم بةقم )936٨ةقم )بأتةاه الاخاري  متفق عليه ،(  ٦)
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 الرقيب
                  قال اه تعاى: 

   .  [ ٦/ النساء]                              
الذي نةاقب ميع الةقيب ،  هو الةقيب احق امطلع عى ميع ما ي ملره العظيم اه 

منه يء، الذي ت نعزب عنه مرقال ذر  ي اأرض وت ي  تلقه ي ميع أحواهم فف نسرهم
  [.٦٦/احر]                           الساء: 

حميهم ، و ، الذي حفظ عااده وحةسهم ما نرهم وهو ساحانه الةقيب احافظ لرل يء
 [.٣٠/هود]                      :ما ت حاه وت نةضاه 

وهو ساحانه الةقيب الااقي ، ذو الاقاء الدائم ، والشهود اأعى ، واحفاظة امحيطة برل 
 [.٦/آل عمةان]                           : يء 

، القائم عى كل نفس با  له الصدورـــ، امطلع عى ما أكنر  وهو ساحانه الةقيب العليم برل يء
وأاةاها عى  ، الذي حفظ ميع امخلوقات ت نافل وت نايب عا حفظهكسات، احافظ الذي 

                     وأكمل تدبر:  ،أحسن نظام
                         

 [ . 9٦ / نونس]                          
 ،يب الذي نعلم بجميع أحوال اخلق ، ونعد أنفاسهمهو ساحانه الةقيب عى كل يء ، الةق

                  وأعاهم :  ،وكلاهم
 [.٦٦/الطفق]                   

وي سوقه مةاقب ، وي عمله واعلم أن اإنسان كله مرشو  أمام ربه ، ي بيله مةاقب ، 
 :، وي تلوته مةاقبه مةاقب، وي الوته  مةاقبمةاقب، وي حره مةاقب، وي سفة

                                
                                            

   [.٠/امجادلة]       
فسعد ي  ،وأحسن عمله ،هولزم أمة ،واسلحى منه ،وإذا علم اإنسان أن ربه نةاقاه تا  منه
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                     دنياه وأتةاه : 

  [.6/الزمة]   جئ                 
َفى عليه  الذي ت نايب، العليم الذي ت الشهيد، نافل الذي ت فساحان الةقيب احفيظ

  [.٦٦/]احر                                  : يء
حسان ، فعاد إاى مقام إووصل ، تا  مقام ربه  ،وإذا علم العاد أن ربه نةاقاه وراقب هو ربه
  [.٩9/الةمن]         ربه كأنه نةاه ، فإن م نرن نةاه فإنه نةاه : 

ن ، وم ناش ، ومن علم أن اه نةاقاه أطاعه وم نعصه ، وم نرذب ، وم نظلم ، وم نَق ، وم نز
 .[٦٨/فاطة]                 :  وم نالب ، وم نفجة

 واعلم أن امامن الصادق حقًا نةى أن اه معه نةاقاه ونةاقب عمله ، وحفظه وحفظ أعاله .
أحواله مع ربه ت توصف ، ومناااته له ت تنقطع ، نلزنن قال أن نصي أنه سيقف بن ندي 

أنه  ،أنه نعلم أن اه أول من نسمعه ، ونرةم الناس ،وحسن صوته بالقةآن إذا قةأ،  ربه 
أنه نعلم أن ربه نةاه ونعلم  ،نعلم أن هاتء عايد ربه ، ونسلحي أن نرون ي حال نعلذر منها

                                ما ي قلاه : 
 [.3-٦/اأنفال]                           

، فإن م نرن نةاه ، فعاد ربه كأنه نةاهوإذا علم العاد أن ربه نةاقاه وصل إى مقام اإحسان
 فإنه نةاه.

وكلا ازداد العاد مةاقاة ه كان أكرة ورعًا ، وأكرة تقوى ، وأكرة حياًء ، وأكرة حاًا وتعظيًا 
                              :  وذتً ه 

                                      

 .[9٦-٣٠/امامنون]
وهو ساحانه امَلك العظيم القادر عى كل يء، الةقيب عى كل امخلوقات ي العام 

والعام السفي ، الةقيب عى امارات كلها باره ، الةقيب عى امسموعات  ،العلوي
، امحيط الذي أحى كل  معه ، الةقيب احي القيوم الذي ت تأتذه سنة وت نومكلها بس
                     : يء 

 [ .٣6/اأنعام]                                  
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، الشهيد لرل  لعظيمالعليم الةقيب عى كل ما ي هذا الرون ا ،واإله احق، فساحان املك احق 
                  ذر  ي املك واملروت : 

 [.9-٣/آل عمةان]                                             
الذي نسلوي عنده الصار والرار .. والقةنب والاعيد .. والظاهة القادر القاهة العليم هو 

           :  واأرار واخفيات .. واجزئياتوالااطن .. والرليات 

  .  [٠-9/السجد ]                                
كلهم قائمون بأمة اه ،  قانلون له ،  ،واملروت الرار ،وميع اخفئق ي امُلك العظيم
                      : تاضعون هياله ، تاشعون لعظمله

لةوم / ا  [ ٦9 ]  . 
           والرل نشهد بوحدانيله، ونعاده ونساح بحمده بفطةته: 

ء]                                .  [ ٩٩ / اإرا
، وننلظة ملى ننزل عليه اأمة  نساح بحمد ربه  قانت له ،وكل خلوق من خلوقاته مةاقب له 

                فيملرله :  من رقياه 

 [.٣٦-٩6/النحل]  ۈ          
وبقية امخلوقات مسخة  بأوامةه لون أوامة رهم الرونية والرعية ، نس واجن نملرفاإ

                                      الرونية: 
                                            

 [ .٦٨/احج]  ڱ            
الذي نةاقب ونشاهد ميع ذرات العام العلوي والسفي كلها  ،فساحان الةقيب الشهيد احق

ي آن واحد ، احفيظ جميع أازائها ، العليم بحةكاها وسرناها ، الشهيد للظواهة والاواطن: 
                                                    

 [. ٦٩ – ٦3 / ]املك
ع واللخطيط ، واللصونة القادر عى اخلق واللأليف ، واجمهو املك القوي  واه 

 واللشريل ، وتقسيم ميع اهاات واأرزاق ، واأتفق واأعال. 
رةم وُن .. وُدي ونضل .. ونقدم َلق ونةزق .. ونعطي ونمنع .. ونعز ونذل .. ون
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                   وناتة .. وناسط ونقاض .. ونفعل ما نشاء :

                                           

                             
 [.٦٠-٦9/آل عمةان]

كله ، ندبةه بأحرام ملروتية ، نازلة إى قوى ملرية ، بأوامة ابوتية ،  الرونوهو الةقيب عى 
، تلقه خلِق ما أراد  ،صادر  من ربك املك القدوس السفم  امامن امهيمن العزنز اجاار

   أراد ترايله ، وحو ما أراد حوه : من، وترايت نره ، ونر من أراد رزقه ورزق ما أراد 

 [.36-3٨/الةعد]               
 والرل نشهد بوحدانيله.. والرل نساح بحمده.. والرلةه.. والرل ي ملره.. والرل جةي بأم

                                  حت قاضله وقهةه: 
                                    

 [.٦٩-٦3/احر]                                        
، واملحةك ، والساكنهو ساحانه الةقيب امحيط برل يء، اسلوى ي حقه القةنب والاعيدو

 .، والقوي والضعيفواحي واميت ، والظاهة والااطن ، والرار والصار
         والرل مةقوب له:  .. الرل معلوم له.. والرل مشهود له

  [.٠٦] احج/                    
            فف إله إت اه ما أعظم شأنه ، وما أعز سلطانه ، وما أوسع علمه ، وما أعظم قدرته : 

                                    

 [.٦٦/الطفق]    
 ه بن ندنه ، وشهد عى نفسه بالذلة بن ندنه.ح بحمدأفقَة كل خلوق إليه ، وسار 

فا من ذر  وت ماد وت ناات وت حيوان وت إنسان إت واه رقيب عليه ، وهو مةاقب لةقياه 
               احق ، نساح بحمده ، ونشهده بوحدانيله : 

 .  [ ٩٦ / النور]                           
ه من بن نواعلم رمك اه أن اإنسان أكةم امخلوقات عى ربه، وهذا تلقه اه بيد

امخلوقات، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ميع مفئرله ، وعلرمه اأساء كلها ، وأكةمه 
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            : له عى كرر من امخلوقاتوفضر 
 .  [٠٦/اإراء]          

، وابلفه  ، فلا أواد الةب فيه العقل وااهه بالرع ل اه اآدمي عى غره بالعقلفضر وقد 
        باأمة والنهي، واعله تليفة ي اأرض: باللرليف 

                  
 [ .3٦/ الاقة ]        

 كان ننزل عليه وعى غره من امخلوقات اأمة فأنزل ربه عليه اأمة الرعي بواسطة الةسل كا
              الروي : 

              
 [.39/النحل]    

ليلفةغ أمة اخففة ي اأرض ، وضاعف عليه  ،وسخة له ما ي السموات وما ي اأرض
     الرةام احفظة: نومئذ  الةقابة والةقااء ، وامعقاات من امفئرة 

 .  [ ٦٦ – ٦٦ / اتنفطار]                   
        وتسجل أعاله: ،وامفئرة امعقاات تلعاقب عليه حفظه

                                     

  .  [ ٦٦ / الةعد]                
        كل ذلك مرشو  لةبه الشهيد :  ،وظاهةه وباطنه ،ةهوره واه

 [ . ٨٦ / الزتة ]             
      أعاله: أراره وونعلم  ،والةقيب احق َنْةقاه ي ميع أحواله

 [ . ٦9 / ق]                  
 دأ اتملحان ، وفاز من فاز ، وتَ من تَ:فعظمت امحنة عى اإنسان ، واشلد الافء ، وب

                    
              

 [.٠3–٠٦/اأحزاب]                
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  التعبد ه : باسمه الرقيب 
اعلم وفقك اه ما حاه ونةضاه أن ربك هو الةقيب احق الذي نةاقب ميع خلوقاته 

 . العظيم ت نعزب عنه مرقال ذر  من ملره شهيد و مسلو عى عةشه ،وه
 وامةاَقاون هم ميع امخلوقات ي السموات واأرض ، والدنيا واآتة .

وامةاقاة فعل امَةاَقب ، فامخلوق نرقب ملى نلواه إليه أمة من ربه فيملرله ، أو هي 
 فيجلناه ، أو قدر ت حيلة له ي رده .

 قب اه وعلم أن اه مطلع عليه أطاعه وم نعصه. ومن را
، قد أحاط العليم  وإذا علم العاد أن ميع حةكاته الظاهة  والااطنة مرشوفة للةقيب 

بعلمها، واسلحر هذا العلم ي ميع أحواله، أواب له ذلك حةاسَة باطنه عن كل فرة 
ط اه، وعاََد اه بمقام اإحسان وهااس نااضه اه، وَحِفظ ظاهةه من كل قول أو فعل نسخ

                          فإن م نرن نةاه فإن اه نةاه: ،كأنه نةاه
                    

 [.٦٩ –٦٦/املك]
وامةاقاة ثمة  من ثار علم العاد بأن ربه السميع الاصر العليم رقيب عليه، ناظة إليه، 

 عليه ي كل حظة. مطلع
فيواب له ذلك مةاقاة اه عند أمةه ليفعله عى أحسن حال ، ومةاقاله عند هيه ليجلناه ، 

وماله من اأساء احسنى ، والصفات  ،وهذه هي اللقوى اللي هي ثمة  العلم بالةقيب
                      : واأفعال احميد ، وامرل اأعى العى

 . [ ٦6 / حمد]          
، أقواله ، سميعنه مةاقب أحواله، مار أفعالهوامامن حقًا من أنقن أن الةقيب احق ساحا

                                : مطلع عى أراره
                               

 . [ ٦٨-٦٠ ]الزمة /
 علمه أن الةقيب قةنب شهيد عليم ُاب افل ربه ، وَا  من عقابه ي كل حال :فهذا العاد ل

 [.٦3٣/الاقة ]                        
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ومن راقب ربه أكرة من ذكةه وشرةه ، وأتلص له العمل ، وأحسن له العااد  ، فاللهم زك 
 اهة  ، وبصائة تلعظ بأرارك الااهة .تةاقب نعمك الظ أبصاراً قلوبنا باإنان ، وامنحنا 

واللوحيد واإنان واللقوى ماع الدنن كله ، وهذا أكرة اه من اأمة ها ي القةآن كا قال 
                                           ساحانه:

 .  [٦/النساء]                                              
والنظة ي اآنات الرونية والرعية نرمة اللوحيد واإنان ، واإنان نرمة اللقوى اللي 

                حاها اه ، وأهلها ي معيله: 

 [ . ٦٦٦ / نونس]       
و نعيم معجل وقة  العن بالقةب من اه، وه ،وانراح الصدر ،وهذا نرمة للعاد رور القلب

                                                      جد حفوته ي دنياه قال آتةته : للمامن 

 [.٦٩-٦3/اتنفطار] 
نَاِن َأْن َنُروَن اإِ ُكنر فِيِه َوَاَد َحَفَوَ   َثَفث  َمنْ  :» قال  ملسو هيلع هللا ىلصَعن النراِِي   َأَنِس ْبِن َمالٍِك  نْ عَ و

ا اُه  َوَأْن َنْرَةَه َأْن َنُعوَد ِي  ، امَْةَء َت حُِاُه إِتر ه ْن حِبر َوأَ ،  َوَرُسوُلُه َأَحبر إَِلْيِه مرا ِسَواُمَ

 .(٦) ملفق عليه « ُرْفِة َكَا َنْرَةُه َأْن ُنْقَذَ  ِي النرارِ ال
ور ناعث العاد عى دوام السر إى ربه، وبذل اجهد ي معةفة أسائه وصفاته،  وهذا النعيم واَل

          ابلااء مةضاته:  ،ار منهواإكر ،وإحسان العمل
 .[ 96/العنراوت]    

 وتيقن أن من م جد هذا الَور فإنه حةوم من أاِل النعم وأعظمها، فلَيلرهم إنانه وأعاله ،
   ونلفقد حاله ، وجدد إنانه ، لعله نصفو ونزكو ونسعد ي الدنيا واآتة   :

                    

                 

 [.٩-٦/اأنفال]      
ي  وم نذقها ي أقواله وأعاله وعاادته، َمْن م جدها ،وحقيقة ،وحفو  ،فاإنان له طعم

 فلراع وليقلاس نورًا نمَ به بن الناس، ونذوق به طعم اإنان وحفوته:  منااا  ربه
                                                 

 .(٩3( واللفظ له ،  ومسلم بةقم )٦9أتةاه الاخاري بةقم ) متفق عليه ،( ٦)
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 .  [ ٦٦٦ / اأنعام]                                 
نَاِن َمْن اإِ َذاَق َطْعَم  »: َنُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص َأنرُه َسِمَع َرُسوَل اه  طرلِِب امُ َعاراِس ْبِن َعْاِد ال َعنو

ٍد َرُسوتً ،  اً ْسَفِم ِدنناإِ َوبِ ،  اً َربّ  َرِيَ بِاه  .(٦) تةاه مسلمأ  « َوبُِمَحمر
مله حفو  ي قلاه فليلهمه، فإن اه شرور ت بد أن نريب العامل عى عمله ومن م جد لع

   الصالح ي الدنيا حفو  جدها ي قلاه ، فمن م جدها فإنانه وعمله مدتول :

                

                       

  [.٦٨-٦9/اللاابن]              
ولزوم طاعله ؛  ،واعلم أن حقيقة امةاقاة أن نرون الاالب عى حال العاد دوام ذكة اه

وعلمه أن نظة الةقيب احق إليه أساق من نظةه هو إى امعصية :  ، لعلمه بأن اه مطلع عليه
                           

 [.٦6/آل عمةان]      
                    أحد إت من اهله بالةقيب عليه: فا عى اه
 [. ٦٩ – 6 / العلق]                                              

،  أطاع ربه واتقاه ، وم ُنْفن عمةه ي الاطاتت ،وعة  أن اه رقيب عليه ،وَمْن صح علمه
ت ، بل نواصل طاعة موته ي ليله وهاره ، ونعاد ربه بامحاة وم نقلل أوقاته بالافف

من مشاهدته له ، وافً من  تائفاً واللعظيم والذل له، مسلحيًا من اطفع ربه امنعم عليه ، 
                  عظيم رقابله له:

 [.9٦–9٦/امامنون]     
بإذن اه إى حسن امةاقاة اللي تزند اإنان ، وترمة واعلم أن من لزم هذا السايل أوصله 

      : كال اللقوى ، اللي ترمة كال القةب وامشاهد  واأنس باه 

                       

 [.٦6-٦٨/الةعد]      
                                                 

 . (3٩بةقم ) أخرجه مسلم ( ٦)
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    هلدنن:فلراع إى مقام امةاقاة نرن من ام ،وضل عن طةنقه ،ومن عمي عليه أمةه

  .  [ ٦3 / الشورى]           
 ي إصفح قلاك ، واطلب اأدونة لذلك ، وتفطن مرائد عدوك ؛ لئف نصيدك وارغب إى اه 

               :، وجةك معه إى النارونأرك
 [.9/فاطة]        

ُتداوى به القلوب ، وساب كل شفاء ُتشفى  واعلم أن امسارعة إى اخرات أصل كل دواء
 .به الصدور ، كا أن الافلة أصل كل داء ، وساب كل بفء 

     :، فهي سايل النجا  والففح  فسارع صابةًا حلساًا إى طاعة اه ورسوله
                 

 .  [ ٦٨ / الرهف]                 
،  معةفة اه بأسائه وصفاته وأفعاله ، ، واالفب اليقظة أعظم اأدونة ي زوال الافلة ومن

     دننه ورعه ، ومعةفة وعده ووعيده : ومعةفة نعمه وآتئه ، ومعةفة 

                      

                            

 [.٦٨٦-٦٠6/اأعةا ]               
بنفسك إليه ، واسجد بقلاك بن  ففةفف جعل لك إليه وسيلة سواه ، وإذا أردت الشفاء واهدى 

                    :  ندنه ، وخل عن نفسك إليه ، فف حول  وت قو  إت باه العي العظيم

 .[٦٦6/اللوبة]             
هي اجهل به ، فاقطعها بمعةفله   م رمك اه أن امسافة القاطعة لك عن معةفة اهواعل

                                   امقةبة إليه:

 [.٦6/حمد]     
، واسلاان له  ْت معةفة اه ي قلاك زالت عنه الافلة، ونالله بةكة قةب اه وإذا حققَ 
بر بعد العمى، ونزل بمنازل امقةبن ، وأحسن الظن باه ، وفاز بمعيله ، فاعاده اهدى، وأ

                            واصطب لعاادته : 
                                     



٣٣٦ 

 

                                     

 [.3٦-3٦/فصلت]
ِي ، َوَأَنا َمَعُه إَِذا  َأَنا ِعنَْد َظِن َعاِْدي:  َتَعاَى  َنُقوُل اه» : ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال الناي  عن أي هةنة  و

ِِ ، َوإِْن َذَكَةِي ِي َمَإٍ َذَكْةُتُه ِي  َذَكَةِي، َفإِْن َذَكَةِي ِي َنْفِسهِ  َمَإٍ َتْرٍ ِمنُْهْم ، َوإِْن  َذَكْةُتُه ِي َنْف
ْبُت  َب إَِير بِِشْبٍ َتَقةر َب إَِير ِذَراع،  اً إَِليِْه ِذَراع َتَقةر ْبُت  اً َوإِْن َتَقةر َِ َأَتْيلُُه  اً إَِليِْه َباع َتَقةر ، َوإِْن َأَتاِي َنْم

 .(٦) ملفق عليه « َهْةَوَلةً 
، وت  واسأل ربك أن جعل ثواب ما عملله من أعال صاحة وسيلة لوصولك إى معةفله

             تااي با فاتك دونه : 

  [.3٣/امائد ]       
وأول ما تادأ به أن تعمل بصدق ي إمال ذكةك، وإنقاص قدرك بن ندنه ، معلذرًا إليه 

 [.٦9/القصص]                بقولك : 
  ة من ذكةه  وشرةه ، نذكةك ونشرةك:واعلم أن رفك كله ي إقامة ذكةه ، ونسيان ذكةك ، فأكرِ 

 .  [ ٦٣٦ / الاقة ]               
وَمْن ُرِزق دوام امةاقاة لةبه ناعت من قلاه واوارحه أصنا  اخر، واضمحلت عنه أصنا  

                     الر، واسلأنس بةبه ، واسلوحش من غره : 

 [.٣-٩/الطفق]                    
، وصفاته العى ، ت تنات وت ترات وت ترمة  إت ي القلوب  واعلم أن معةفة اه بأسائه احسنى 

                 الطاهة  الزاكية : 
 [.٦٦-٠/الشمس]     

ق ي قلاك اأنوار: فطهة قلاك لةبك بدوام اتسلافار واللسايح ، ليفلح لك الااب ، وتر
 [ . 3 / النر]                

وانظة إى كل يء من اخر والطاعات حاه لنفسك فأحاه لارك ، وكل يء ترةهه لنفسك 
      فاكةهه لارك ، واه ي عون العاد ما كان العاد ي عون أتيه :

                                                 

 (. ٦9٠٣( واللفظ له ، ومسلم بةقم )  ٠٩٦٣أتةاه الاخاري بةقم ) متفق عليه ،  (٦)
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 [.٠٦/اللوبة]                   

َوَتَةاُمِِهْم  امُْاِمنَِن ِي َتَواِدِهمْ  َمَرُل »: ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل اه َقاَل : َقاَل   النُْعَاِن ْبِن َبِشرٍ  َعنو
َتَداَعى َلُه َساِئةُ  َسدِ اجَ  َوَتَعاُطِفِهْم َمَرُل  َهِةوَ  َسدِ اجَ إَِذا اْشَلَرى ِمنُْه ُعْضو  ىاحُ بِالسر  .(٦)ملفق عليه«مر

نسوقك ، سك عليك رقياًا وواعظًا ، وآمةًا وناهيًا وت نزال بك طول امةاقاة حلى نرون لك من نف
                  إى طاعة موتك وتقواه:

 .  [ ٣٦ / النور] 
حسن نوصل إى  ى أن صحة العلم مع طول امةاقاةواعلم زادنا اه وإناك إنانًا وتقو

واأتفق، فاصدق ربك فيا  اتسلقامة، وحسن الةعانة نورث صدق اموافقة ، ونزكي اأعال
 [.٦٣ –٦٩/اأعى]                          ی دعاك إليه تفلح: 

 وإذا لزمت باب العلم  واللقوى رفعك ربك من مقام  امةاقاة إى مقام امشاهد .
هد ، فرت تعاد فامد اه كرراً أْن بلراك ذرو  السنام من امةاقاة ، ثم أحقك بأهل اإحسان وامشا 

        اه كأنك تةاه ، فإن م ترن تةاه ففي علمك بأنه نةاك تر كرر :

              

                  

 [.٦٠-٦٣]السجد /                      
َكَأنرَك َتَةاُه ، َفإِْن َمْ  َتْعُاَد اه َأنْ » عن اإحسان قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالناي عليه السفم  ابنُل  وحن سأل

ُه َنَةاكَ   .(٦)أتةاه مسلم «  َتُرْن َتَةاُه َفإِنر
َلص اه به من وكنز من العمل الصالح ، ،  وهذا وذاك كله تاج من اخر ، ونور من امعةفة
             :  نشاء من ااهد للحصيله ، وَعلِم اه أنه نزكو به

 .  [ 3٣ / النور]                      
وعفمة ذلك حفو  ذكة اه ي قلاك، ولذ  العمل برل ما حاه اه ونةضاه، وعدم اتللفات 

                 ما سوى ذلك: 
  [. 66 – 6٨ / احجة] 

                                                 

 واللفظ له. ،( ٦٣٨9( ومسلم بةقم )9٦٦٦أتةاه الاخاري بةقم ) ، متفق عليه( ٦)
 (  .٨بةقم ) أخرجه مسلم( ٦)
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 مة.وارع إليه ي حسن العاقاة، واسأله أن نةزقك حسن اخا
واعلم أن من راقب اه ي ره واهةه ، واتقاه ي أمةه وهيه ، أوصله ذلك بإذن اه إى 

                     : مةضا  ربه ، والفوز باجنة ، والنجا  من النار
 .  [ ٩ / اجمعة]       

لك ، فاعة  كذلك  ، ودوام مةاقاله لك ، وكال  مشاهدته وإذا عةفت عظمة ربك اجاار
مها وعلرمها ، ورَ  رها، وكةر قها وسلرمها ، وانظة أي زَ قدر نفسك ، واتضع من تلقها وصور

                                 عاد ترون له :

                           

 [.٦٦-٦٨/د السج]                           
  الاني عن كل ما سواه، وعاقاة عملك من تٍر وٍر لك أو عليك:  واعلم أن اه هو

 .  [ ٩9] فصلت /               
 واعلم أن الرةنم ساحانه نصفي قلاك من اأكدار بدوام ذكةه ومةاقاله ، ونطهةه ما سواه ،

 ،  ه ، ثم نةفعه فُيظهة فيه معاي أسائه وصفاته ونزنده من اإنان واللقوى حلى نصل إلي
           فيومئذ نسمع به، ونار به، وننال كةامة ربه :

                   

 [.٩٩-٩٦/اأحزاب]                    
آَذْنلُُه  َفَقدْ  اً مْن َعاَدى ِي َولِيّ : إن اه تعاى قال :» ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال رسول اه  عن أي هةنة  و

ءٍ بِاحَ  ْ ََ َب إَِير َعْاِدي بِ ْضُت َعَليِْه ، َوَما َنَزاُل َعاِْديـَأَحبر إَِير مِ  ْةِب ، َوَما َتَقةر ُب إَِير  ار اْفَرَ َنلََقةر
ُه الرِذي َأْحَااْلُُه ُكنُْت َسْمَعهُ  بِالنرَوافِِل َحلرى ُأِحارُه ، َفإَِذا لِي  الرِذي َنْسَمُع بِِه ، َوَبَرَ ُناِْرُ بِِه ، َوَنَدُه الر
لِي َِ ِهَا ، َوإِْن َسَأَلنِي َأُْعطَِينرُه ، َوَلِئنْ  َناْطُِش ِهَا ، َوِرْاَلُه الر ْدُت  َنْم اْسلََعاَذِي َأُِعيَذنرُه ، َوَما َتَةدر

ٍء َأَنا  .(٦) أتةاه الاخاري «َوَأَنا َأْكَةُه َمَساَءَتهُ  ْوَت ،َنْرَةُه امَ  ،ِدي َعْن َنْفِس امُْاِمنِ ُلُه َتَةدُ َفاعِ  َعْن َيْ
واعلم رمك اه أنه ت ندوم لك العز ي الدنيا واآتة  إت بالواه الذي ذل لةبه ، فف 

         تطلب عنده اجاه إت بالعمل الذي وصلت به إليه ، وهو اإنان واللقوى :

                                                 

 (  .9٣٦٦بةقم )  أخرجه البخاري( ٦)
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  [ .٠٣-٠٩/طه]         
ك ها ، لر أزال عنك ُح  ،وملى فارْقَت ما كنت عليه من العاودنة والذلة موتك له اللي َحفر

      وسلاك نعمله اللي وهاها، وسد دونك الااب الذي وصلت منه إليه: 
 [ . ٣ / الصف]          

ثم اسلدراك بذناك بمعار  تاعدك عن موتك، وأعال ت تنفعك ي دنياك وأتةاك، 
      وأنت ضال تار:    ،فلحسب أنك نومئذ عى يء من العلم والعمل

                                 

  [.٦٦٣-٦٦3/الرهف]             
أن ننظة إى ما فلح اه عليه ي باطنه من الفهم  اخار يء عى هذا العاد الضال وأتطة
،  ، ونسلرب عن ربه با أنعم عليه به ومعاي اأساء والصفات ، وما أراه من اآنات والفطنة

حيث تيرل له الشيطان بمرائده ومصائده أن اه أعطاه ذلك لرةامله عليه ، فحاب إليه نفسه ، 
، وحجب عنه النور امان ، فلم نة غر نفسه  ظرم عنده ما لدنه ، وأعى عنده قدر نفسهوع

         :  ، وظن أنه عى احق فاقلر عليها، اخسيسة 

                                  

                          

 [.3٨-3٣/ساأ]              
، وهذا من الضفل  ، واتسلاناء بالعلم عن العمل ذلك العجب والرب واإعةاض ثم نورثه
                       امان: واخَان والظلم 

 .  [ ٣٦ / القصص]    جئ                    
، واحةسنا من شياطن اجن ، ما ظهة منها وما بطنالفلنمنا من الزلل، واحفظنا من اللهم اعص

                                : واإنس
                              

 [. ٦٦٠ / الاقة ]                  
اك ، ثم نظهة عى اوارحك ، واعلم أن هذا الرفم ، وهذا النور ، إن م نعب من عقلك إى قل
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قال أن نشدر  ،وتعاهد إنانكفاعلم أنك حجوب عن معةفة ربك بسوء كساك ، فأصلح حالك ، 
                  ملك اموت رحالك ، فف تسلطيع الوصول وت الةاوع :

  [.٦9-٦٩/امطففن]                           
                 أهل الاصائة: وهذه بصائة 

  [ . ٦٦٩ / اأنعام]     
               اللهم ااعل كلابنا ي علين ، وألاس واوهنا نر  النعيم : 

                                         

                     

 [.٦٨-٦٨/امطففن]                        
     ارمنا بةملك اللي وسعت كل يء :  ،اللهم نا رنع الةضا ، نا واسع امافة 

  [.٦٣٣/اأعةا ]        
 [.٣3/آل عمةان]                     
 .  [ ٨ / نماللحة]                     

ِِ ُظْلاً  اللرُهمر إِِي  » ، َمْاِفَةً  ِمْن ِعنِْدَك  َفاْغِفْة ِي ، َوَت َنْاِفُة الُذُنوَب إِتر َأْنَت ،  اً َكرِر َظَلْمُت َنْف
ِحيمُ  َاُفورُ الإِنرَك َأْنَت  ،َواْرَمْنِي  .(٦) ملفق عليه  « الةر

 لملنا ، وزدنا علًا ، نا أرحم الةامن .اللهم علمنا ما ننفعنا ، وانفعنا با ع
اللهم لك احمد كله ، ولك املك كله ، وبيدك اخر كله ، وإليك نةاع اأمة كله ، 

 عفنيله وره.
 فأهل أنت أن ُتـحمد ، وأهل أنت أن ُتـعاد ،إنك عى كل يء قدنة ، وبرل يء بصر.

 
 
 
 

                                                 

 .  (٦٠٦٣ةقم )( ومسلم ب٨3٩أتةاه الاخاري بةقم ) ، متفق عليه (1)
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 القريب
               قال اه تعاى: 

 [. ٦٨9 / الاقة ]         
، وهو أقةب إى امخلوق من نفسه ومن جةى الةوح هو القةنب احق من ميع تليقله اه 
                                        : فيه

  .[٠/امجادلة]                               
نسمع القةنب الذي واأرض،  واتوهو ساحانه القةنب الذي نةى ميع خلوقاته ي السم

دعاء من دعاه وجيب دعو  الداعي، القةنب من كل ملرلم، الذي نسمع كل ما ننطق به، 
         :  ، الذي ت نعزب عنه مرقال ذر   ونعلم ما ي قلاه قال أن ننطق به ت إله إت هو

                      

 [ .٦٦-٦٦/الشورى]      
وهو ساحانه القةنب اللطيف الذي نةى ونسمع دبيب النملة السوداء ، عى الصخة  الصاء ، 

          الليلة الظلاء ، ت إله غره ، وت رب سواه ، وت هادي إت هو :ي 

                               

 .  [ ٣٦ - ٩6/  ساأ] 
 من تلقه نوعان : وقةب اه 

ومةاقاله  ،وإحاطله به ،ومشاهدته له ،قةب عام من كل خلوق ي ملروته بعلمه به اأول:
     : من كل خلوق ي الساء واأرض، فف َفى عليه مرقال ذر   له

 .  [ ٦9 / ق]                      
، وإاابة عاده، وعنانله به، ومن آثاره لطفه بب تاص من عابدنه وسائليه وجيايهقة والثاي:
 [.٣9/اأعةا ]           دعوته : 

                 وهو ساحانه القةنب امجيب لرل من دعاه َمْن كانوا وأننا كانوا وعى أي حال كانوا :
                                                    

 [.٦٨9/الاقة ]    
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 . وهو ساحانه القةنب امجيب من أتلص له العااد ، ورغب إليه ي اللوبة
وهو ساحانه العي اأعى الذي اسلوى عى عةشه ، امحيط برل ذر  ي ملره ، القةنب من 

                            كل خلوق ي ملروته : 
                                            

   [.9٦/نونس]                                       
فساحان املك احق العزنز اجاار الاني الرةنم الذي ننزل كل ليلة إى الساء الدنيا إكةامًا 

             وحاًا هم، وحننًا إليهم :  أهل طاعله،

 [.6/احدند]                   
َاءِ  إَِى  َليَْلةٍ  ُكلر  َوَتَعاَى  َتاَاَركَ  َرُبنَا َننِْزُل  : »ملسو هيلع هللا ىلص قال : قال رسول اه  عن أي هةنة  و  الُدْنيَا السر

 َنْسلَْاِفُةي َمنْ  ، َفأُْعطِيَهُ  َنْسأَُلنِي َمنْ  ،َلهُ  َفأَْسلَِجيَب  َنْدُعوي َمنْ  : َنُقوُل  ، ِتةُ اآ اللريْلِ  ُثُلُث  َناَْقى ِحنَ 
 .(٦) ملفق عليه « َلهُ  َفَأْغِفةَ 

واعلم أن من أنار اه قلاه باإنان وأزال احُُجب عن بره وبصرته سا بقلاه وعقله إى 
ى رها ، وسمع امخلوقات كلها ها زال املروت العظيم ، فةأى صمود امخلوقات إ

باللسايح ، وأصوات خطب باللوحيد، وشاهد اسلسفم امُـلك واملروت لذي العز  
                              والربناء واجبوت :

                              
  [.٣٦-٩٨/النحل]         ۈ 

واعلم أنه عى قدر القةب من اهادي ساحانه ، وصدق اتفلقار إى الاني ، وذل اتنرسار بن 
           ندي املك، نرون قدر العطاء وحسن الرناء : 

 [ .6٠/النحل ]           
 ، عظيًا ، وصنعًا بدنعاً املروت رأى ُملرًا املك وفف إله إت اه ، من صعد بقلاه ونظة ي 

      ة وتشهد به الاصر  : ـوتلقًا كررًا، نةاه الاص وتدبرًا حريًا ،

                                                       

  [.٨-9/ق]          
                                                 

 (.٠٣٨واللفظ له، ومسلم بةقم ) (٦٦٩٣بةقم )أتةاه الاخاري  متفق عليه ،( ٦)
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ه وصفاته ، وصعد إى احق من أسائىوراءه منله وت ،فريف لو وصل بلاه إى من ليس دونه مقصد
               وأفعاله ، ورأى امحيط برل حيط ، القاهة لرل قاهة : 

 [.٦6/الةعد]         
املك احق امان ، والةب العي العظيم ، والاني القوي العزنز ، والعفو الافور هو 

ر اجاار املرب ، الذي له ميع اأساء احسنى ، الةحيم ، واحي القيوم الرةنم ، والرا
                           والصفات العى ، وامرل اأعى : 

                                 
                               

 [ .٦٩ –٦٦] احر/                                     
َقوَنت دتلة الدالن عليه ، وكرةت إشارات امشرنن  ربك وكلا َقُةْبت أُا امامن من

                                  إليه: 
                                         

 .  [٦9٩/الاقة ]                         
،  وصفاته نلهى إليه، وشاهده بأسائه احسنىفا أعظم كةامة من وصل إى ربه العظيم وا
 .العى ، ورآه نفعل ما نشاء ، وحرم ما نةند

            َلق ونةزق ، ونرةم وُن ، ونأمة وننهى ،  وحيي ونميت ، ونعطي ونمنع :
                                  

 [.٦٦3-٦٦٦/اأنعام]             
م  نلعداه إى سواه ، أو ننشال باره عنه ، أو نلزم عاادته وطاعله بالذل  أتةى هذا العاد امرةر

                                               واتنرسار بن ندنه : 

                  

 [.٦٠ –٦٣/ السجد ]                                  
معةفله وهياله ميع  ، وأهم لعااده بأسائه وصفاته وأفعالهفساحان املك احق الذي جّى 

          وسجدت لعظمله وكبنائه:  ،، فخضعت جفلهخلوقاته

    ۈ                     
  .  [ ٣٦ – ٩6 / النحل] 



٣٣٨ 

 

، وهو ساحانه القةنب من تلقه، الذي نةى أشخاصهم، ونسمع كفمهم، ونعلم أحواهم
              وت َفى عليه يء من أمةهم : 

                              

 [ . ٣-٩ / احدند]                    
وهو ساحانه القةنب السميع الاصر العليم برل يء ، فهو مع الداعي إذا دعاه ، ومع 

ليفة ي اأهل ، امسافة ي سفةه ، ومع أهله ي وطنه ، هو الصاحب ي السفة ، واخ
                                  وامال والولد : 

 [.3-٦/احدند]          
فساحانه ما أعظم شأنه ، وما أقةبه من عااده ، وما أكةمه من أطاعه ، وما أحلمه عى 

                        من عصاه : 

  [.٩٩]اإراء/             
واد هللنا إذا أرفنا عى  فرنا ملسو هيلع هللا ىلصقال : كنا مع رسول اه  وعن أي موسى اأشعةي 

َا َنا»  : ملسو هيلع هللا ىلص وكبنا ارتفعت أصواتنا فقال الناي ُُ  َتْدُعونَ  َت  َفإِنرُرمْ  ، َأْنُفِسُرمْ  َعَى  اْرَبُعوا النراُس  َأ
 .(٦) ملفق عليه « َاُدهُ  َوَتَعاَى  ، اْسُمهُ  َتاَاَركَ  ، َقِةنب   َسِميع   إِنرهُ  ، َمَعُرمْ  إِنرهُ  ، َغائِاًا َوَت  ، َأَصمر 

 لذي نلقةب أقةب إى من تقةب إليه با حاه ونةضاه.وهو ساحانه القةنب ا
: َمْن َااَء بِ  َنُقوُل »  ملسو هيلع هللا ىلص : قال رسول اه  قال :  أي ذر  عن َسنَِة َفَلُه احَ اه َعزر َوَالر

َأْمرَالِ  يِئَِة َفَجَزاُؤُه َس ـَعْرُ  يِئَة  ِمرُْلَها َأْو َأْغِفُة.َها َوَأِزنُد ، َوَمْن َااَء بِالسر
ْبُت ِمنُْه َباًعا ، وَ  َب ِمنِي ذَِراًعا َتَقةر ْبُت ِمنُْه ذَِراًعا ، َوَمْن َتَقةر ا َتَقةر َب ِمنِي ِشْبً َِ َوَمْن َتَقةر َمْن أََتاِي َنْم

ُك ِي َشيْئًاْرِض َتطِيئًَة َت نُ اأَ َوَمْن َلِقيَنِي بُِقَةاِب  أََتيْلُُه َهْةَوَلًة ،  .(٦) ملفق عليه « َلِقيلُُه بِِمرْلَِها َمْاِفَة ً  ْرِ
نرون عى قدر حققهم  واكةامه هم واعلم رمك اه أن قةب الةب من عااده امامنن

       : ي صفات اإسفم واإنان واإحسان واليقن واللقوى
                    

                
                                                 

 . (٦٠٦٩( واللفظ له، ومسلم بةقم )٦66٦أتةاه الاخاري بةقم ) متفق عليه ،( ٦)
 . ( واللفظ له٦9٨٠( ومسلم بةقم )٠٩٦٣أتةاه الاخاري بةقم ) متفق عليه ،( ٦)
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 [.3٣/اأحزاب]

وقةبه منهم نرون بسـةعة إاابله لدعائهم ، وساعه لنجواهم ، وشهوده اللطيف 
     أحواهم ، فهو القةنب منهم ، إن سألوه أعطاهم ، وإن دعوه أااهم:

                                  

 [. ٦٨9 /الاقة ]     
  التعبد ه :باسمه القريب 

اعلم رمك اه أن امَلك احق امان قةنب من ميع خلوقاته ، القةنب والاعيد كله 
عنده قةنب ، والرار والصار كله عنده صار ؛ أنه وحده الرار الذي له اأساء 

                      احسنى ، والصفات العى، وبيده امُـلك واملروت :

 . [ ٨3 / نس]        
 فلقةب إى ربك العظيم برل ما حاه ونةضاه من اأقوال واأعال الظاهة  والااطنة ،

                      ترون بالقةب منه نوم القيامة: 

 [ .٣٣–٣٩/القمة]     
                وأتلص أعالك ه، وأحِسن عااد  ربك :

 .[ ٦٦٦ –٦٦٠الشعةاء/ ]                  
واخُـلق وامال ، فأحِسن كا أحسن اه  ،واعلم أن رمة اه ُتنال باإحسان بالقول والعمل

 [ . ٣9 / اأعةا ]                 إليك :
وبِن هم عظمة أسائه وصفاته؛ ليعظموه  ،ئهوذِكةهم بنعمه وآت ،وقِةب الناس إى رهم

 ونربوه ، وحمدوه ونشرةوه ، ونلقةبوا إليه ونعادوه ، ونسلفيدوا من بةكات تزائنه :
 .  [ 33 / فصلت]                       

ب إى القةنب منك  لعاد من ربه ، وأكرِة من السجود له نقِةبك منه ، فأقةب  ما نرون ا وتقةر
                                 وهو سااد : 

 [ .٠٠/احج] ڻ     
واعلم أن كال اللقوى سااها العلم باه وأسائه وصفاته وأفعاله، ومعةفة نعمه وإحسانه، 
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والعلم بدننه ورعه، وهي دراة فوق اهدانة إى اإنان الذي نفارق به العاد من م نامن 
                       ه، وهي الدليل عى صحة اإنان: با

 [.٦6/حمد]         
واحذر اتااع واتق اه حيرا كنت ، وتقةب إليه بفعل ما أمة به ، وتةك ما هى عنه ، 

           ن اه ت نقال وت نلقال إت من املقن :اهوى والادع، فإ

 [ .٦٠/ائد ام] 
وإذا عةفت اه بأسائه وصفاته ي قلاك ذهب الاعد كله ي حقك، وإنا جد الاعد كله ي 

ب إليه با حاه ونةضاه َنْقةب منك، وتزول مسافة الاعد بينك وبينه برال  ،حقك أنت فلقةر
                           :  ملسو هيلع هللا ىلص اإنان واللقوى ، واتااع رسوله

 [ .3٦/آل عمةان]      
                                  

 .  [ ٦٣ / اأحقا ]              
ِذي ُهَو ِعْصَمُة َأْمِةي  » لِي فِيَها َمَعاِي  َوَأْصلِْح ، اللرُهمر َأْصلِْح ِي ِدننِي الر ،  ِي ُدْنَياَي الر

لِيِي آِت   َوَأْصلِْح   ْوَت امَ َواْاَعْل ،  ِي ِي ُكِل َتْرٍ  ِزَناَدً    َيا َ احَ َواْاَعْل ، فِيَها َمَعاِدي  َةِي الر
 .(٦) أتةاه مسلم « َراَحًة ِي ِمْن ُكِل َري  

كاشف  قةناًا غر بعيد، ونا شاهدًا غر غائب، نا حي نا قيوم، نا ذا اجفل واإكةام، نا اللهم نا
 ا جيب دعو  امضطة ، نا سميع نا بصر .الرةب ، ن

 أسألك اهدى واللقى ، والعفا  والانى ، والفوز باجنة ، والنجا  من النار ، نا أرحم الةامن.
ي طةفة عن ، وت تنزع مني صالح ما أعطيلني ، ـي ، وت ترلني إى نفسـاللهم قني ر نفس

 وكن ي رؤوفًا رحيًا ، نا سميع نا قةنب .

                                                 

 . (٦٠٦٦بةقم )أخرجه مسلم ( ٦)



 

 

 

 
أساء اه احسنى بن معرفتها ، وتوحيد اه ها ، 

 والتعبد ه ها ، ودعاء اه ها
 
 
 
 

الرمة وامغفرة ، أساء اه احسنى الدالة عى 
 [69 -53] والعفو والعون ، واللطف والرفق

   شتمل عى ما يي :تو 
، (تررررررررروا ال(، ) الغفرررررررررور ، الغفرررررررررار( ، ) ) الرررررررررمي ، الررررررررررحي 

( ، لررررررودود)ا ( ،اللطيررررررف( ، )لرررررري )اح( ، عفررررررو( ، )الممي)امرررررر
( ، سررررتعان( ، )امالرررر و ( ، )وىامرررر،  الررروي( ، )ييررر )ام
 (.رفيق( ، )الستر)ال

 رابعالقسم ال

 الباب اخامس
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 الةحيم ..الةمن 
                       قال اه تعاى:

 .[٦٦/احر]
 .هو الةمن الةحيم بجميع خلوقاته، الةمن الةحيم الذي ت أرحم منه اه 

الذي رمله وسعت كل يء، وكل رمة ي العام فمن آثار  هو الةمن الةحيم
                    رمله:

 .  [ ٠ / غافة]          
، وجى  ، واسلعلن بأسائه وظهة بصفاته، بطن بذاته  الذي  هو الةب الةمن الةحيم  واه 

        لوهيله ورمله:أبأفعاله، وله احمد كله عى ربوبيله و

 . [3 –٦/الفاحة]    
لوقات وهو العةش بأعظم الصفات وهي هو الةمن الةحيم الذي اسلوى عى أعظم امخ

:  نةحم ميع تلقه كا قال ساحانهحب أن الذي  ليعلم عااده أنه الةمن الةحيم ،الةمة
 .[  ٣ / طه]              

نوم  ملسو هيلع هللا ىلصأن اه أظهة من أسائه احسنى ما أظهةه آدم  واعلم وفقك اه ما حاه ونةضاه
 .مه اأساء كلهاعلر 
مقدار عظمة ذلك  عىما أظهةه من قال ،  زائدًا عى مقدارقدرًا كان نوم القيامة أظهة منها  فإذا 

 .باإضافة إى نوم الدنياالعظيم اليوم 
زائدًا عى ما أظهةه من قدرًا ي دار القةار منها   ملسو هيلع هللا ىلصحمد سيد اأناياء والةسل ل ظهة ثم نُ 

 . قال ، عى مقدار زناد  تلك الدار عى ما قالها
ظهة الةمن الةحيم لعااده وأوليائه ي اجنة من أسائه امحجوبة وامرنونة مات ثم نُ 

         ، وت أذن سمعت ، وت تطة عى قلب بر: عن رأت

 .  [ ٦٠ / السجد ]                       
ي كلاب ، الةمة  فساحان الةب الةمن الةحيم الذي كلب بمقلى هذا اتسم عى نفسه

            وضعه عنده فوق العةش ) أن رملي ساقت غضاي (: 

 . [٣٩/اأنعام]                        
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إِنر  :َفْوَق َعْةِشهِ  ْلَق َكلََب ِعنَْدهُ ا َقَى اخَ إِنر اه مر » قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن الناي  وعن أي هةنة  
  .(٦)ملفق عليه « َغَضاِي َقْت َسا َرَملِي

 ليمللئ الرون كله بالةمة ؛سفلهأه وأعفجميع العام  قداً فران هذا الرلاب العظيم اماارك عِ 
وغرها من  واإحسان وحسن امعاملة واأنا  واللوبة واحلم والصفح والعفو وامافة واأمن 

                                :آثار رمله 
 .  [٠/  غافة]             

فساح بحمد ربك العظيم الذي له اأساء احسنى، والصفات العى، الذي حجب ذاته 
حات واهه ما انلهى اُ ب النور اللي لو كشفها أحةقت ُس جُ وافله وماله عن تلقه بحُ 

ل عز ، وكةمه ، وعظمله كل عظمة، وعزته كرهلك كبناؤه كل كاـيُ ـإليه بره من تلقه، فَ 
لوت رمله السابقة  كل كةم، وقدرته كل قدر ، وقهةه كل قهة، فران ت نقوم له يء

                      باحلجابه عن تلقه: 
 .  [ 9٠ / الزمة]                    

ُم َعزر َوَالر َت َننَا إِنر اه  »: َفَقاَل   بَِخْمِس َكلَِاٍت  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَم فِينَا َرُسوُل اه : َقاَل   َأِي ُموَسى َعنْ و
ِْفُض  ، َننْاَِاي َلُه َأْن َننَامَ  َوَت  النرَهاِر  َوَعَمُل ، ُنْةَفُع إَِليِْه َعَمُل اللريِْل َقاَْل َعَمِل النرَهاِر ،  َوَنْةَفُعهُ  ِقْسطَ ال ََ

ُه ِمْن َتْلِقهِ  ىُساَُحاُت َوْاِهِه َما اْنلَه ِحَجاُبُه النُوُر َلْو َكَشَفُه َأَْحَةَقْت ، َقاَْل َعَمِل اللريِْل   « إَِليِْه َبَرُ
 .(٦)أتةاه مسلم 

والسفي من حصول  أن ميع ما ي العام العلوي اه وإناك ما حاه اه ونةضاهواعلم وفقنا 
 فمن آثار رمة أرحم الةامن.  ،وامحاب وامسار والنعم ،امنافع واخرات والبكات

فمن  ،والنقم واآتم وامخاو  ،صائب وامراره وامضار  عن العااد من امكا أن ميع ما ُر 
 .  [ 9٣ / احج]           آثار رمة الةمن الةحيم: 

    ت نأي باحسنات إت هو، وت ندفع السيئات إت هو:  ،وبحمدهاه  فساحان

 .  [ ٦ / فاطة]                                      
 .وملقارب اأصول، أن أواد العام كله ملواشج اأرحام  ومن رمله 

 .فجعل بةمله اأعى نعطف عى اأسفل، واعل اأسفل نلعلق باأعى
                                                 

 ( واللفظ له .٦٠٣(، ومسلم بةقم)٣٩٦٦بةقم )أتةاه الاخاري  متفق عليه,( ٦)

 ( .٦٠6بةقم )أخرجه مسلم ( ٦)
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،  اأعى إى اأسفل ليادي إليه ماله عندهفأفقة ،  وأفقة اخفئق كلها بعضها إى بعض
 :إظهارًا لرال غناه  ،، ثم أفقة الرل إليه واودهليقال منه ما به  اأسفل إى اأعىأفقة و

 .  [ 9٨ / نونس]               
 للرون سايفً ، وقد تلق الةمن الةحيم مائة رمة، وأنزل منها رمة واحد  إى اأرض

والسرن والربية والنسل بن امخلوقات  واحنان ،وامود  لللعاطف والةأفة والةمة
 .ن اإنس واجن واحيوان وغرهمكلها م

   :  رهم وتم عليهم أمة ، وتناسلوا وتعاطفوا فعاش ي تلك الةمة أهل اأرض كلهم

 [.٦٦/احر]                    
ِمنَْها َرْمًَة َواِحَدً   َل َأنزَ  ه ِماَئَة َرْمَةٍ  إِنر  »:َنُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنرُه َسِمَع َرُسوَل ااه   َأِي ُهَةْنَة َ  َعنْ و

اَمُوَن  ،َفاَِها َنَلَعاَطُفونَ ،  َواهََوامِ  اََهاِئمِ الْنِس وَ اإِ َبْنَ اِجِن وَ  َوْحُش الَتْعِطُف  َوِهَا، َوِهَا َنَرَ
َة اهُ، َعَى َوَلِدَها   .(٦)ملفق عليه   « ِقيَاَمةِ الَرْمًَة َنْةَحُم ِهَا ِعَااَدُه َنْوَم  َوتِْسِعنَ  تِْسعاً  َوَأتر

ورفع الةمن الةحيم ساحانه أهل اإنان دراة ي ذلك، فلعاطفوا وتةاموا وحابوا 
    وتوادوا من أال الةمن، فلم هم أمةهم أوله وآتةه، وعااله وآاله: 

                              

 .  [ ٦6 / الفلح]         
امُْاِمنَن ي َتَواِدِهْم َوَتَةاُمِِهْم  َمرَُل  »:  ملسو هيلع هللا ىلص ُل اهَرُسو َقاَل : َقاَل   النُْعَاِن ْبِن َبِشرٍ  َعنْ و

ى اجََسدِ  َوَتَعاُطِفِهْم َمَرُل  َهِة َواحُمر   « إَِذا اْشَلَرى ِمنُْه ُعْضو  َتَداَعى َلُه َساِئُة اجََسِد بِالسر
 .(٦)ملفق عليه 

الةمن حلى ت ناقى ي اأرض فإذا أراد اه فناء هذه الدنيا وأهلها قاض عنهم معنى اسمه 
فمقلهم وقاض الةمة اللي أنزها إى اأرض  بإقامة القيامة عى ِرار اخلق مسلم، وأذن

                  : ئذفيوم

 .[ ٦ / احج]            
م ها نةح،  الةمة إى ما أمسك عنده للرون مائة رمة تلكثم نضيف الةمن الةحيم 

 .  [ 9٣ / احج]               القيامة:  عااده نوم
                                                 

 ( ، واللفظ له.٦٠٣٦( ، ومسلم بةقم )9٦٦٦، أتةاه الاخاري بةقم )متفق عليه( ٦)

 ( واللفظ له .٦٣٨9( ، ومسلم بةقم )9٦٦٦، أتةاه الاخاري بةقم )متفق عليه( ٦)
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فساحان الةب الةحيم الذي نةي ميع خلوقاته باسم الةبوبية، ونوصل إى ميعهم 
، ثم نقطع ذلك عنهم بموهم  عنده بةمله من إحسانه ورزقه ولطفه با ساق هم مقدراً 

 [.9/السجد ]                :  واحدا واحداً 
      أهل معصيله : ، ورفها عن أعدائه فإذا كان نوم القيامة تص بةمله أهل طاعله

                

 [.٦9-٦٣/الةوم]                
 . واعلم أن الةمن الةحيم تلق الةحم، والةحم مشلقه من الةمة ، والةمة صفة الةمن

 .فلعلقت بالعةش مسلعيذ  باه من القطيعة لق اه الةحم أنزها إى اأرض وما ت
َتلَق اخَْلَق َحلرى إَِذا َفَةَغ ِمْن َتْلِقِه َقاَلْت  إِنر اه »:  َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَعن النراِِي    َأِي ُهَةْنَة َ  َعنْ 

ِحمُ   ،َتْةَضْنَ َأْن َأِصَل َمْن َوَصَلِك  َأَما،  َنَعمْ  : َقاَل ، َقطيَعِة الَعاِئِذ بَِك ِمْن ال َهَذا َمَقامُ  :الةر
 .(٦)ملفق عليه  « َفُهَو َلِك  : َقاَل ،  َبَى َنا َرِب  :َقاَلْت ،  َمْن َقَطَعِك  َوَأْقَطعَ 

 .فا أعظم ثواب صلة الةحم، وما أشد عقاب من قطعها 
 .وصلة الةحم تزند ي طول العمة، وبسط الةزق

ُه َأْن ُناَْسَط َلُه يمَ  »:  َنُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص َسِمْعُت َرُسوَل اه : َقاَل   الٍِك َأَنِس ْبِن مَ  َعنْ   ِرْزقِِه ْن َرر
 .(٦)ملفق عليه  « َفْلَيِصْل َرِمَهُ  َأَثِةهِ ي  َلهُ  ُننَْسأَ  َأوْ 

الرون بنعمه ،  مأو،  فا أعظم رمة الةب لعااده، فقد مأ الةمن العام كله بةمله
 .بولدهاالشفيقة  وأرحم من اأم ، وائه، وهو أرحم بالعااد من أنفسهم اجو ه ومأ

 :ليذكةنا ي نفسه، ونزندنا من فضله ؛ومده وشرةه  فعلينا أن نمأ الزمان وامران بذكةه
  [.66-6٨/احجة]                   

نَا َلَك  » ُهمر َربر ِشئَْت ِمْن  َوِمْلُء َما،  َوَما َبيْنَُهَا ، ْرِض اأَ ِمْلُء وَ ، ِمْلُء السموات  ْمدُ احَ اللر
ٍء َبْعُد   ِد اجَ  َوَت َننَْفُع َذا،  َمنَْعَت  َوَت ُمْعطَِي مَِا، مَِا َأْعَطيَْت  َت َمانِعَ ، َأْهَل الررنَاِء َوامَْجِد ، َيْ

 .(3)أتةاه مسلم « دُ اجَ ِمنَْك 
 

                                                 

 (.٦٣٣٩، واللفظ له ، ومسلم بةقم )(٣6٠٨، أتةاه الاخاري بةقم )متفق عليه( ٦)

 ( .٦٣٣٠(، ومسلم بةقم )٣6٨9، أتةاه الاخاري بةقم )متفق عليه( ٦)

 ( .٩٠٨بةقم ) أخرجه مسلم (3)
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 أن رمة اه نوعان: واعلم رمنا اه وإناك
 كل بحساه : وأنواع اإحسان  هم من سال العيشَرمة عامة لعموم اخلق با ن

                            

 [.٣٦/الةوم]      
َر و      هم من اهدانة واإكةام كا قال ساحانه:رمة تاصة بامامنن با ن

              
                

 . [٩٩–٩٦/ اأحزاب]           
وما هذا  ، وإدرار أرزاق ، وإكةام وإحسان ، فرل رمة ي الساء واأرض من إنعام عام

            عن رمة الةمن العامة: كله فذلك سايله

 .[٠/غافة]                 
فذلك من رمة ،  ومعاي العنانة من أالها، ا كان من الةمة ي معاي الدنانة وم

               كا قال ساحانه: الوتنة اخاصة 

 .  [ ٣٨ / نونس]    
وهو الفلاح ، ، ونمنعها من نشاء  وهذه الةمة وتلك الةمة كفما بيد اه نعطيها من نشاء

                                  العليم: 
 .  [ ٦ / فاطة]        

غلب عى ذلك اسم اتبلفء واتملحان كا العامة ةمة الرمة الوتنة من  َعِةنت وملى 
 .  [ 3٣ / اأناياء]           ی  :ل ساحانهاق

، ذلك معنى امرة واتسلدراج عىغلب  من رمة الوتنة العامةةمة ال َعِةنتوملى 
           نعوذ باه من عقوباته كا قال ساحانه: 

 .  [ ٨٣ / اللوبة]           
، وقاضاً  ، وبسطاً  ، ورمة وانلقاماً  فساحان املك احق الذي حرم كل يء عافية وبفء

 .  [ ٦٦٦ / مائد ا]                 وفقةًا:  وغنًى 
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الةحيم الاصربا ُنصلح عااده ، الذي إذا أراد أن نداوي خلوقاً عاصياً هو الةمن 
     ليسعدي دنياه وآتةته: ،نعلم كيف نداونه ونعاجه ونصلحه

                  

                                

 [.٦٣٠-٦٣٣/الاقة ] 
فقةهم إت حااً هم،  واه رؤو  بالعااد، غني عنهم ، م نالليهم أو نضيق عليهم أو ُن

               ورمة هم ، ودفعاً هم إى باب عاودنله : 
 .  [ ٦٩٠ / النساء]            

نة ها، ونده بالليل والنهار الذي كلاته ت نفاد ها، وتزائنه ت ها ساحان الرةنم الةمن الةحيمف
               اء بالعطاء: حّ َس 

 .  [ ٦٠ / لقان]                
َلُرمْ  »ي احدنث القدي:  وقال اه  َوآِتَةُكْم َوإِْنَسُرْم َوِانرُرْم َكاُنوا َعَى  َنا ِعاَادِي َلْو َأنر َأور

َلُرْم َوآِتَةُكْم  َنا ِعاَاِدي َلوْ ، ُمْلرِي َشيْئًاي  َواِحٍد ِمنُْرْم َما َزاَد َذلَِك  َأْتَقى َقْلِب َرُالٍ  َأنر َأور
 .اً ٍد َما َنَقَص َذلَِك ِمْن ُمْلري َشْيئَأْفَجِة َقْلِب َرُاٍل َواحِ  َوإِْنَسُرْم َوِانرُرْم َكاُنوا َعَى 

َلُرْم َوآِتَة   ُت ُكلر ي َصِعيٍد َواِحٍد َفَسَأُلوي َفَأْعَطي َقاُموا ُكْم َوإِْنَسُرْم َوِانرُرمْ َنا ِعاَادِي َلْو َأنر َأور
 .(٦)أتةاه مسلم  « اَْحةَ الْخيَُط إَِذا ُأْدِتَل امِ  ُقُص ِعنِْدي إِتر َكَا َنن مراَمْسَأَللَُه َما َنَقَص َذلَِك  إِْنَسانٍ 

، فأوصافنا وصفاتنا بيده  اخلق تلق صفاهم أن اه كا تلقلرل تر واعلم وفقك اه 
 .وهو العليم اخار،ونيَها من نشاء،ونمنعها من نشاء،ومن عنده،نوفق إليها من نشاء

وميع الصفات من قايل اأعطيات واهاات من الرةنم الوهاب، وهي من آثار أسائه 
                   :  وصفاته العى، احسنى 

 [.٠٦/اإراء]          
،  ، واهدانة من اسمه اهادي ، واإنان من اسمه امامن فاإسفم من اسمه السفم
، واهاة  ، واحلم من اسمه احليم ، وامافة  من اسمه الافار والةمة من اسمه الةمن

                                                 

 ( .٦٣٠٠بةقم ) أخرجه مسلم (٦)
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لشرة من وا ، ، والرةم من اسمه الرةنم ، واجال من اسمه اجميل من اسمه الوهاب
       :والصفاتوهرذا ي بقية اأساء  , اسمه الشاكة، واللوبة من اسمه  اللواب

                                        
 [.٦/ اجمعة]           

  ؛ لرفع مقامهم ودرااهم :  من حب من عااده ونزننهم ها هذه الصفات حِي 
          

        
            

  [.3٣/اأحزاب]          
 وننزه نفسه عنه، أما الرفار وامركون فلهم أساء بضد ذلك ما نرةهه اه ونسخطه 

                  كالظلم والفساد وامرة والااي : 
 [.6٦/النحل  ]                     

من نشاء من الةمن ُاها ، منزلة من عند اه  هاات وعطانا من الةب الةمن الةحيم فللك
           حسب علمه وحرمله ، وحسب طلب العاد وسااله: عااده

  [.٠٩-٠3/آل عمةان]                        
عى عااده الذنن اتلارهم للقفوا  وندلك ، أن ُاها لكالةمن الةحيم فسل ربك 

ۓ                        : وتسلك سايلهم،آثارهم
                                   

                             
                                         

                                                    
 .[9٨ –93]الفةقان/        

 ،  وامحسنن واملقن، امامننامسلمن و ج الةمن الةحيم نسلخةِ ـُوهذه الصفات ن
: امظلمةوناعث ها من ي القاور ، والذاكةنن والعابدنن والصادقن، وامهلدنن والصاحن
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 .  [ ٠ -٣ / احج ]                    
 هي هدانة تلقه بواسطة أنواع رمله ت حصيها إت هو،وأعظم وأاّل  وأنواع رمله 

               :  ونةضاه من الدنن القيمكلاه ورسله إى ما حاه 
 .  [ ٣٨ / نونس]         

وميع النعم الظاهة  والااطنة، وميع ، وميع النعم امخزونة ي السموات واأرض 
     اللي ت حيط ها أحد :  النعم ي الدنيا واآتة ، كل ذلك من آثار رمة اه

  .[  ٣3 / النحل]                            
، ونعفو عن اللقصر ي الررر   وهو ساحانه الةمن الةحيم الذي نعطي عااده النعم

              :  عنهم لضعفهم ونلجاوز،  اشرةه

  [.٦٨-٦٠/النحل]                
 .العام واخاص ه بفضله وإحسانههداه اه إى الراط امسلقيم فقد رم نْ ومَ 

والنهي ، واأمة بامعةو  ،  للمامنن من اهدانة إى احق َر ومن آثار رمة اه ي الدنيا ما نَ 
  واإحسان إليهم: ، وتعليم رعه للناس، والنصح للخلق ، عن امنرة، والدعو  إى اه 

                    
 .  [ ٦٦٦ /آل عمةان ]              

فساحان الةمن الةحيم الذي وسعت رمله كل يء، فحيرا كان تلقه كانت رمله، 
ت ميع خلوقاته الذي رمله ساقت غضاهالةمن   .، ورمله َعمر

ة، حلى املأت بةمله أقطار نرَ ت نُ  وظهةت آثار رمله ي ملره وخلوقاته ظهوراً 
ت ها امخلوقات بعضها نَ حلى َح ، واملأت ها قلوب امخلوقات ، ض السموات واأر
 .ت ها الطيور إى أوكارهانَ ت ها الاهائم عى أوتدها ، وَح نَ إى بعض، وَح 

 شاهدون فساحان من ميع اخلق قاعدون عى موائد نعمه ، عايد تاضعون لةبوبيله ،
                    :بوحدانيله 

 .  [ ٦٦ / لقان]                                     
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هو ساحانه الةمن الةحيم الذي شهد الرون كله برال علمه وقدرته ، وعظمة ملره 
               وسلطانه ، وسعة رمله وفضله : 

 [.٣٦/الةوم]                   
وات العظيمة ، وهذه اأرض الواسعة ، وهذه اجاال الشاخة ، وهذه الاحار العميقة ، فهذه السم

وهذا الفضاء الرار ، وهذا النور العظيم ، وهذا اهواء اللطيف ، كل ذلك وغره من آثار قدر  اه 
                              ورمله : 

                                        

 [.٦٦-٦3/نوح]                         
وهذه امياه العذبة ، والعيون املفجة  ، واأهار اجارنة ، والاحار العظيمة ، والسحب 

      امراكمة ، واأمطار النازلة ، كل ذلك وغره من آثار رمة أرحم الةامن : 

                       

 [.٦٦/الزمة]                   
وأشجار؟ وهذه الاقاع  اتوهذه اأرض امسلقة  كم مواليدها ي كل نوم من ناات

والفواكه الواسعة ، وهذه السهول اخصاة ، واأعشاب امخللفة ، والنااتات املنوعة ، 
          ية ، كل ذلك وغره من آثار رمة أرحم الةامن : الطياة ، والرار الزك

             
                           

 [.٦٩٦/اأنعام]     
وهذه الطيور ي الساء ، وهذه احيوانات ي اأرض ، وهذه اأساك ي الاحة ، كل ذلك 

         امن بعااده : من آثار رمة أرحم الة

                  

 [.٠-٣/النحل]              
 وهذه الشمس امضيئة ، وهذا القمة امنر ، وهذه النجوم العظيمة ، وهذا النور العظيم الذي

             مأ كل يء ، كل ذلك وغره أثة من آثار رمة أرحم الةامن : 
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  [.٦/الةعد]             
فا أعظم رمة الةمن الةحيم بخلقه ، وإذا كانت هذه بعض آثار رمله الواحد  ي الدنيا 
 فرم ترون كامل رمله؟ وكم ترون رمله لعااده ي اآتة  ؟ وكم نرون إكةامه أوليائه؟ :

                  

                  

 [.٦٠-٦٣/السجد ]                           
وأسجد له ، ونفخ فيه من روحه ، حيث تلق أباهم آدم بيده تاصة ، وظهةت آثار رمله عى بني آدم 

، وأرسل إليهم الةسل ،  تلفاء اأرض ذرنله واعل ،  وأسرنه اجنةوعلرمه أساء كل يء ، ،  مفئرله
          : ، وزودهم بالعقول واأساع واأبصار مهم عى غرهم، وكةر   وأنزل عليهم الرلب

 .[٩–٦/الةمن]              

                ومن رمله أن أكةم بني آدم بجميع أنواع الرةامات : 
 [ .٠٦/اإراء ]                            

هم بالطعام والراب ،  ل عى عااده باخلق واإجاد ، وأَمدر هو الةمن الةحيم الذي تفضر
 واأموال واأوتد وأصنا  النعم. ، واملن عليهم بالعافية واأمن

ا رمة اه اخاصة فهي الدنن ا لقيم الذي تصك به  ورح فهذه رمله العامة لرل اخلق ، أمر
صدرك لإسفم ، ومأ قلاك باإنان وحاراه لك ، وأعانك عى حسن عاادته ، وأازل لك 

                     اأاة وامروبة عى ما هداك إليه : 
 [ .3/امائد ]                                

تشهده اأبصار  ذي ظهةت آثار رمله ي أمةه ورعه ظهوراً ال ساحان الةمن الةحيمف  
                            :  والعقول ونعر  به أولو األااب، والاصائة 

 [.٦٦/احر]      
 ، ومقةب  رمة وكةامة ي اجنة ِل ، موصل إى أَا  وهدى وشفاء ،فدننه احق كله نور ورمة

              مقصود ومطلوب وهو الةمن الةحيم: إى أعظم 

 .  [ ٣٣ – ٣٩ / القمة]       
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  التعبد ه  باسمه الرمن : 
ت خلو  ، اعلم وفقنا اه وإناك لطاعله أن آثار رمة الةمن الةحيم ماسوطة ي الرون كله

 واآتة .ي العام العلوي والسفي ، وت ي الدنيا  منها ذر 
، وآناته وخلوقاته ، اخار احق أن نةشدك إى معةفة أسائه وصفاته الةمن فسل  

                  :  ونعمه وآتئه

 . [٣6/الفةقان]                
 معصية  ، وكفها عن ن إى نفسك بحملها عى طاعة اهفأحِس ،  نال باإحسانواعلم أن رمة اه تُ 

        :، وجميلها با حاه اه من اأقوال واأعال واأتفق اه

 .  [ ٣9 / اأعةا ]    
، أو  ، وارمه با أقدرك اه عليه من ضال هدنه ن إى غرك باذل اخر وامعةو  لهوأحِس 

، أو  أو شدند تصب عليه،  ، أو سفيه حلم عليه ، أو عار ترسوه ، أو فقر تطعمه ااهل تعلمه
                             ضعيف تواسيه:

                                    

 .  [٦٨ –٦٦/الالد]              
 كل خلوق من إنسان و حيوان، ومامن  رمك اه فارحم واعلم أن رمة اه وسعت كل يء

واأقوال وأنت من أتااعه ي اإنان ،إترمة للعامن ملسو هيلع هللا ىلصوفااة، فا أرسل اه نايك  ةّ ــوكافة، وبَ 
 .[  ٦٦٠ / اأناياء]                                      واأعال واأتفق: 

 ، وتةحم تلقه. فك باسمه الةمن الةحيم لللصف بالةمةواعلم أن اه عةر 
، ومن ت  من ي اأرض نةمك من ي الساء، وإنا نةحم اه من عااده الةماءفارحم 

                              :  نةحم الناس ت نةمه اه
                                     

 [.٦٣6 /آل عمةان]      
 ةُع ْبُن َحابٍِس اللرِميِمُي قاأَ  َوِعنَْدهُ  اَحَسَن ْبَن َعيي  ملسو هيلع هللا ىلص َقارَل َرُسوُل اه:  َقاَل   ُهَةْنَة َ  َأِي َعن و

ً  ِمْن إِنر ي :عُ قةاأَ  َفَقاَل ،  اً َاالِس : ُثمر َقاَل   ملسو هيلع هللا ىلصَفنََظَة إَِليِْه َرُسوُل ،اً َأَحد َوَلِد َما َقارْلُت ِمنُْهمْ ال َعَرَ
 .(٦)ملفق عليه  « ْةَحمُ َت َنْةَحُم َت نُ  َمنْ   »

                                                 

 (.٦3٦٨(، واللفظ له ، ومسلم بةقم )٣66٠، أتةاه الاخاري بةقم )متفق عليه (٦)
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واعلم أن الةمن الةحيم ساحانه رع لنا من الفةائض والنوافل والواااات والسنن ما نقةبنا 
 طاعله موته توعظم للنال رمله، فرلا زاد قةب العاد من ربه؛ ب بذلك إى ربك إليه، فلقةر 

 .[ ٦3٦/آل عمةان]            : زاد نصياه من رمة ربه
وكل ما  ،واآثام وامعاي والفواحش والقلل بار حق والراائة علينا الرفةوالركاه م وحةر 

                   رمة بنا : ناذي ونر تلقهكل ما و ،ناعدنا عنه
                             

 [.33/اأعةا ] 
 : تةكه وتنال أاة ، وتنجو من عقوبله ، للسلم من ره؛  وله عنهكل ما هى اه ورس فابلعد عن

 . [٠/احر]                     
أنه من الةمن ؛  وعدل وإحسان وحرمة واعلم رمك اه أن دنن اه كله رمة

                  :  الةحيم
  .[  3 – ٦ / فصلت]    

فهم بأرحم ـةِ وع، فارحم الناس أمعن  مسلاً  فجعلك أدتلك الةمن الةحيم ي رملهوإذا 
    نةى اه عنك ، ونزند حسناتك :  ، وادعهم إى سلوك الراط امسلقيمالةامن 

 [.٦٦٨/نوسف]                       
 : اناحك للمامنن، وأعةض عن اجاهلن واتفض، م املقن ةِ وأكمعن ، أاخلق ارحم 

                      

 [ .٦٦٦-٦66/اأعةا ]     
 ، وتالق الناس ل العااد عى رهم الةمن الةحيم، ودُ ، وَعِلم اجاهلن وارحم امساكن 

      :، نعطيك  ربك ونةضيكبخلق حسن ، واذكة ما أنعم اه به عليك من النعم

                       

 . [٦٦ –٣/ الضحى]                                       
، وتعاد الةمن بمواب  وتةحم عااده ،لرحم نفسكتصك بةمله  تعاى واعلم أن اه

 أسائه وصفاته.
، وتزائن  وأسائه وصفاته وأفعاله ذاتهواعلم أن الةمن الةحيم ليس كمرله أحد ي 
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فسله أن نلم نعمله عليك ي الدنيا الةمة كلها عنده ، وهو أرحم باخلق من أنفسهم ، 
، ونعطي الطالان ، وُدي الضالن ، ونلوب  جيب السائلن واآتة ، فإنه غني كةنم

               : عى اللائان 

 [.٦٨9/قة الا]         
وصفاته  ، اه إليهم بايان أسائه احسنىاِ ، َح  أو م نعةفوه وارحم تلقه الذنن انقطعوا عنه 

ونامنوا ، ليحاوه ونطيعوه  ،وسعة رمله ،فهم بجزنل نعمهوعةِ ليعظموه وُابوه، العى، 
                      : ونعادوه به

 .  [33/فصلت]
، وندتلوا  ، ونعملوا برعه ليدتلوا ي دننه وذكة آتئه ونعمهإليه بدعوهم رهم  اهم إىوحاِ 

                       : ملسو هيلع هللا ىلص باتااع رسولهونسعدوا بمحاله  ،ي رمله

 .  [ 3٦ / آل عمةان]                  
 .  [ ٦3 / اأعةا ]                 

 . [ ٦٦ / الرهف]                  
 .  [ ٦٦6 / امامنون]             

                           

 .  [ ٦٦ / احر]     
ِِ ُظْلاً  اللرُهمر إِِي  » ، َمْاِفَةً  ِمْن ِعنِْدَك  ْة يَفاْغفِ ، َوَت َنْاِفُة الُذُنوَب إِتر َأْنَت ،  اً َكرر َظَلْمُت َنْف

ِحيمُ  َاُفورُ الي إِنرَك َأْنَت َواْرَمْن  .(٦)ملفق عليه  « الةر
اللهم نارنع اإاابة والةى ، نا واسع الةمة والعطاء ، اغفة من ت نملك إت الدعاء ، 

 وارحم َمْن رأس ماله الةااء ، فإنك فعال ما تشاء ، نا أرحم الةامن.
م إنا نسألك موااات رملك ، وعزائم مافةتك ، والانيمة من كل بة،والسفمة من كل إثم ، الله

 والفوز باجنة ، والنجا  من النار ، نا أرحم الةامن.
 
 

                                                 

 ( واللفظ له .٦٠٦٣(، ومسلم بةقم )٨3٩قم )، أتةاه الاخاري بةمتفق عليه (٦)
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 الغفور.. الغفار
                          قال اه تعاى: 

 .  [ ٣3 / الزمة]                            
                         وقال اه تعاى: 

 .  [ 99 – 9٣ / ص]               
 ، ونصلح أحواهم. ، ونسر عيوهم  ذنوب عاادهرهو الافور الذي نس اه 

ُلك ، وت  الذي نسر ذنوب اخلق ، فف نرشف أمة من عصاهالِسِلر وهو ساحانه الافار 
                           : سره بالعقوبة اللي تشهةه ي عيوهم

 [.٦-٦/املك]                                       
ليعلم العااد  ؛ وهو ساحانه العزنز الافار الذي إذا غفة غفة كل يء وسره ، وإذا عاقب أواع

      :وحده ت رنك له  ، فيطيعونه ونعادونه وشد  عقوبله، سعة مافةته 

 .  [ ٣٦ – ٩6 / احجة] جئ          
لعله ، ، وت نااتذه فيشهةه ونفضحه  الذي نسر عى امذنب ذناه الذنبغافة وهو ساحانه 

                               ونسلافةه:  نلوب إليه
 [.3/غافة]       

 ، وبالافةان موصوفًا. فساحان  العفو  الافور الذي م نزل وت نزال بالعفو معةوفاً 
، ومضطة  إى عفوه ومافةتهإى ربه ي كل حال ، مضطة اخلق مضطة  واحد من  وكل

                       : إى رمله وكةمه، ومضطة إى حفظه وعونه

  .[  ٦٣ / فاطة]      
 هو العزنز الافور الذي نافة الذنوب ميعًا ، ومافةته فضل وإحسان منه ، ت ُنـسأل عا نفعل

                        أو أعطى أو منع :  ،إذا غفة أو عفا

 [.٦٦6/آل عمةان]        
سلافةه إت ليافة وهو ساحانه الافور الذي امافة  أحب إليه من العقوبة ، وما أمةنا أن ن

                                       واه من شأنه أن نافة : ،لنا ، والعاد من شأنه أن نذنب
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 [.٣٩/اأنعام]                                      
غفة له  بهعى روأقال  ،وهو ساحانه العزنز الافار الذي كلا ترةرت اإساء  من اإنسان

 وعفا عنه.
 ت والقاائح ، وأظهة كل حسن من الصفات واأقوال واأعال.الذي سر منك السوآ هو الافار

هو الافور الذي نافة الذنوب مها عظمت وكرةت ، كرر امافة  والسر ، وقد تقلي 
ره، ولئف ، وليرون عب  لاليعود إليه ،نًا أن نفضح امِء ، أو نعاقاهااحرمة والعدل أحي

            ، لرن امافة  من الافور أكرة :نسلري الفساد

   [.٦٦٦/النساء]        
واه غفور رحيم ت نفضح إت من لدنه إرار عى الذنب ، فاه ت نفضح العاي من أول 

ونادبه  فعند ذلك نفضحه ،وجعله سلوكًا له ،ونألفه ،مة  ، بل حن نر عى الذنب
 [.٦٦3/النساء]                    ونعاقاه : 

 فساحان الافار الذي لسعة حلمه نافة للمذنب مة  بعد مة  ، ولسعة رمله نافة الذنوب ميعًا.
 .هو ساحانه الافار إذا عدت إليه وتات إليه بصدق وإتفص 

وأر عى معصيله ، فف تعلق  ،وهو شدند العقاب من كفة به واسلرب عن عاادته
          وأنت مقيم عى معصيله : ،آماتً عى مافة  اه

   [.٦٣3/اأعةا ]           
   فف نوقع عليهم العقاب :  ،هو الافور الذي نسر ذنوب عااده ، ونعفو عن اللائان

 [.36/امائد ]                  
، الافور الذي نافة الذنوب ميعًا إكةامًا هو ساحانه غافة الذنب إكةامًا، وقابل اللوب إنعاماً 

للأي لك ، إما أن نمحوها من صحائفك ، وإما أن ننسيها امفئرة ، وإما أن ننسيك إناها ، 
وهذا  ةنم ،بف ااهلية وت ذنب وت قايح خجل منه أمام ربك الر ،إليه نوم القيامة سليًا ميفً 
                            منلهى الرةم واإحسان : 

 [.3/غافة]     
صارها  ،ر الةحيم بعااده، الذي نافة ذنوب عااده وتطاناهمافر ـوهو ساحانه الافور الا

                     : ا وكررها، ظاهةها وباطنها، قليلهوكارها
 . [ 99 / ص] 
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،  ليافةهم ،وندعوهم إى اللوبة واتسلافار ،الرةنم الذي ننادي امذنانوهو ساحانه 
        :ى العمل الصالح قال اموت اماادر  إنةغاهم ي و

                                                 

                      

 .[ ٣٣-٣3/الزمة]               
أن مافة  اه  ؛ وهو ساحانه املك العظيم الذي نافة ذنوب العااد مها عظمت وكرةت

           ورمله أعظم وأوسع من ذنوب العااد: 

 .[ 3٦ / النجم]                       
   :  وقد وعد بامافة  من أتى بأسااها اللي ذكةها بقوله ، غفور رحيم واه 

 .  [ ٨٦ / طه]            
ثم ضاعفها هم بعد ، فساحان الرةنم الذي ترةم بلادنل سيئات امذنان إى حسنات 

 ، لرال حاه للعفو واإحسان إى تلقه . توبلهم
        واآتة  : فمن آمن وعمل صاحًا أفلح وسعد ي الدنيا 

          
 [.9٩-9٦/نونس]             

نضاعف له   م نلبثم تاب تاب اه عليه ، ومن  ،والراائةومن كفة وأر عى امعاي 
                   :بساب إراره عى كفةه وذنوبه  ،وَلده اه ي النار ،العذاب

                                            
                                                

                                     
 .[ ٠٦–9٠/الفةقان]                

فيقرفها بحجة أن اه غفور  واخطانا والفواحش وت جوز للمسلم أن نلعمد فعل امعاي
     : الذنن عملوا السوء بجهالة  أن امافة  إنا ترون لللائان اأوابن ؛ رحيم

  .[٦٣/اإراء]                 
         ومن أصاب ذناًا ثم تاب من قةنب تاب اه عليه : 
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 [.٦٨-٦٠/النساء]           
أن اه غني عن  ؛ ورمة عظيمة للعااد ،غفةان الذنوب والسيئات فضل من اهاعلم أن و

، وت نافة هم  مكا ت ننفعه إناه ،ةه كفةهمـ، وت نض تننلفع بامافة  هم، العامن
               : عن كل ما سواهاني القوي ال  أنه  ؛ توفًا منهم

                        

 .[ ٦3-٦٦ / احر]                  
تاب ، فمن  معاصيهم معواسع الةمة وامافة  نرةم عااده بالنعم    وت زال وت نزال

                                    : ، ومن أر عى امعاي وأبى اللوبة عاقاه بجةمه ل توبله وغفة لهاِ إليه قَ 

 .  [ 9 / الةعد]                
، ونرفة  فساحان مالك املك العزنز الافور الذي جود عى ميع العااد بامافة  والةمة

          : ونقيل عرةاهم، ونضاعف حسناهم ، عنهم سيئاهم

 .  [ ٦٦6 / آل عمةان]              
أنه أنه هو الافور ، و ؛ ، ونافة من م نسلافةه غفور رحيم نافة للمسلافةنن واه 

           ساق له ي أم الرلاب با هو عامله:  عام با

  [.3٦/النجم]                       
عفو غفور ، وأحب يء إليه العفو وامافة  ، نافة لعااده كل يء إت الرك  واه 

                       :وم نلب منه  ،من مات عليه

 . [٦٦9/النساء]             
 ملسو هيلع هللا ىلص:  قال وحاله لذلك  ،وسعة مافةته ورمله ،فو ربهمن كةنم ع ملسو هيلع هللا ىلصالناي   نعلمهَا ـولِ 
ِدهِ َلْو َمْ ُتْذنِاُوا َلَذَهَب اهُ » ِِ بِيَ ْف ِذي َن  بُِرْم ، َوَجَاَء بَِقْوٍم ُنْذنِاُوَن َفيَْسلَْاِفُةوَن اهَ َوالر

ْاِفُة َهُْم   .(٦)أتةاه مسلم «َفيَ
 وما أعظم كةمه وحلمه .فف إله إت اه ، ما أوسع رمله ومافةته ، 

                                                 

 . (٦٠٩6بةقم )  أخرجه مسلم( ٦)
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الررر  من الذنوب اه نافة  نٍ كل آ، و ، وت نقدر قدر مافةته إت هو واسع امافة  واه 
                   :  ما ت نعلمه وت حصيه إت هووالرار  والصار  

 [.99-9٣/ص]                     
 لق نوعان:م أن غفةان اه للخلواع

 ؛ نظار واإمهال ي الدنيا، وهو مافة  اإ عام جميع اخلق مامنهم وكافةهمغفةان  اأول:
، ثم ناتذ كل إنسان  ، ونسلوي ما قدر اه له من العمل لينال كل إنسان نصياه من الرلاب

                   : بحسب عمله

 .  [٣٨ / الرهف]         
 ، فرلا أذناوا واسلافةوا غفة اه هم ساحانه: تاص بأوليائه امامننغفةان الثاي : 

  .  [ ٨٦ / طه]               
إذا اسلافةوه ،  الذي فلح أبواب مافةته وعفوه ورمله للعامن كلهماحق فساحان الافار 

، وفاسق  ، وجةم، ومرك ، وكافة ،  من مامن ،غفة هم ورمهم وتاب عليهموتابوا إليه 
                                                                              :  وظام

 .  [ ٣3 / الزمة]                            
  التعبد ه :باسمه الغفور 

، وأاود من سئل،  ، وأكةم من أعطى كلَ مَ  نْ مَ أرأ   لك احق اعلم  رمك اه أن امَ 
   ااعل لنا من ذلك أوفة احظ والنصيب : فاللهم ،من غفة وأعظموأرحم من قدر، 

 .[  ٦٣٣ / اأعةا ]           
، ومافةته  ، ورمله وسعت كل يء ، فهو رب كل يء ومافة  اه ساحانه من آثار رمله

    جئ               :  وسعت كل ذنب

 .  [ ٣٦-٩6 ] احجة /
،  ، ما تعلمه منها وما ت تعلمه فاسأل اه أُا امامن أن نافة ذنوبك ما ظهة منها وما بطن

نافة غفة من أتطأ ي حقك ا، و ، وامافة  أحب إليه من العقوبة فإن ربك واسع امافة 
                   :  اه لك

 [.٩٦/امائد ]      
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، فإنه الذي تلقك  واالناب نواهيه ،وبادر رمك اه إى طاعة موتك الرةنم باملرال أوامةه
      :  ورزقك، وهداك وأعانك، ووضع نعمه بن ندنك

 [.٠٠/احج]    ڻ           
، وت تعصيه ي ملره الذي  ي معصيله، وت تسلعمل نعمه  من ربك الرةنم احليمفاسلح 
          : فإنه غفور رحيم   ، فإن عصيله فاسلافةه أنت منه

 .[٦٦٦/النساء]        
بن تاشعًا ، فقف  واسلافة الافور الةحيم الذي ننزل كل ليلة إى الساء الدنيا من أالك

              : افةاً ، وارفع أكف الضـةاعة إليه معلذرًا ومسل ندنه

                                

 [.٦٨ -٦٣/الذارنات]
َاءِ  إَِى  َلْيَلةٍ  ُكلر  َوَتَعاَى  َتَااَركَ  َرُبنَا َننِْزُل  : »ملسو هيلع هللا ىلص قال : قال رسول اه  عن أي هةنة  و  السر

ْيلِ  ُثُلُث  َنْاَقى ِحنَ  الُدْنَيا  َمنْ  ،َفُأْعطَِيهُ  َنْسَأُلنِي َمنْ  ،َلهُ  َفَأْسَلِجيَب  َنْدُعوِي  َمنْ  : َنُقوُل   ِتةُ اآ اللر
 .(٦) ملفق عليه « َلهُ  َفَأْغِفةَ  َنْسَلْاِفُةِي 
، وسر كل زلة من تقصر  ، واسأله العفو عن كل هفو  من كل ذنب الافور الةحيم ثم اسلافة
، أو تةك اأمة  ، أو إمال حق ، أو تأتر فةض ةك وااب، أو ت ، أو رناء ي عمل  ي عااد

  :  بامعةو  ، والنهي عن امنرة أو غر ذلك من الذنوب اللي تواب اتسلافار واللوبة

                                      

 [.٦9٣/اأنعام]        
كذلك جب علينا  ،ه عى النعم والطاعاتواعلم أنه كا جب علينا مد ربنا وشرة

أنه الافور  ،، ونافة هذا ، واه كةنم نشرة هذا واللوبة من الذنوب والسيئاتاتسلافار 
                                          : الةحيم

 .[٣٩/اأنعام]      
، وكرة  اأوتد ، ونزول اأمطار ، وكل  واعلم أن اتسلافار من أعظم أسااب سعة الةزق

 تر ننال ي الدنيا باتسلافار ، فاسلافة ربك الافور خف من الذنوب ، وتنال كل حاوب :
                                                 

 (.٠٣٨واللفظ له، ومسلم بةقم ) (٦٦٩٣بةقم )أتةاه الاخاري  متفق عليه ,( ٦)
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    [.٦٦-٦٦/نوح]          
 نوب ميعًا ، اسلافةه صااحًا ومساًء من كل ذنب ،اسلافة ربك الافور الةحيم الذي نافة الذ

     اسلافةه صااحًا ما اةى ي الليل ، واسلافةه مساًء ما اةى ي النهار :

                   

 [.9٩/النساء] 
واعلم أنه ليس اأمة أن تفعل ما تشاء من الذنوب ثم تسلافة اه ، وانا اأمة أن من ضعف 

  إنانه فوقع ي امعصية ، وزلت قدمه فندم وتاب إى ربه ، فهذا الذي نافة اه له : 

 [.٨٦/طه]             
وامامن حقًا من عاد ربه حقًا ، وأحسن إى الناس حقًا ، إن رأى ترًا نره ، وإن رأى 

ومن أساء إليه أحسن إليه ، عور  سرها ، وإن رأى زلة غفةها ، من اعلذر إليه قال عذره ، 
                     ومن ظلمه عفا عنه : 

 [.٠٠/القصص]                     
    فاغفة من أساء إليك نافة اه لك ، واعف عمن ظلمك نعفو اه عنك : 

                    

 [.٦٦/النور]           
فطوبى من كان دأبه احمد واتسلافار واتعلذار ، وما أمة الافار باتسلافار إت ليافة 

               لرل مسلافة ، فاسلافة اه كررًا تانم كررًا : 

 [.٦٦٦/النساء]         
  ي الدنيا واآتة  : وعليك بلقوى اه ي كل زمان ومران وحال تنال كل تر 

                   

 [.٦6/اأنفال]     
وندعو الناس إليه :  ،ومن أراد صفح اأعال وغفةان الذنوب والفوز باجنة فليلق اه ربه

                      

 [.٠٦-٠٦/اأحزاب]          



٣٨٦ 

 

ور الةحيم نةند لك كل تر ، والشيطان نةند لك كل ر ، فالزم باب الافار واعلم أن الاف
                 تانم وتةبح : 

 [.٦9٨/الاقة ]      
     ى مةضا  ربك برل عمل صالح تقدر عليه تنال مةادك من ربك :إوسارع 

                                             

 [.٦3٩-٦33] آل عمةان/           
،  ، ولرن اه بةمله طلب العمل عى قدر الطاقة وشأن اه كار ،واعلم أن حق اه عظيم

     :فإن أردت الففح والنجا ،  واللقصر ت نسلم منه أحد من الار

 .[ 3/النر]            
ُه َلُيَااُن َعَى َقْلاِي » : ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول اه اأغة امزي  وعن  َوإِِي َأَْسَلْاِفُة اه ،إِنر
ٍ  الِي   .(٦) أتةاه مسلم  «يَْوِم ِماَئَة َمةر

 واعلم أن امامن جب عليه أن نسر عى إتوانه ما سره اه منه.
فقد اغلابه ، ومن ري به فقد  فإذا وقع أتوك ي ذنب فمن عيرـةه به ابلي به ، ومن ترلم به

 شاركه ي اإثم ، ومن سره سر اه عليه.
ة ، وأعوذبك من فت م ناأء إن أحسنت م نقال ، وإن أساللهم إي أعوذبك من إمام سو

 اار سوء إن رأى ترًا كلمه ، وإن رأى رًا أذاعه.
 ذنب وتطيئة.اه ونلوب إليه من كل  احمد ه عى حلمه ومافةته ، ونسلافةو

                              
                        

 [.٦٨9/الاقة ]     
 [ .٦3/اأعةا ]                

 .[٦٩٠/آل عمةان]                         
 . [ ٩٦ / إبةاهيم]                  
 أَُعوذُ  ، اْسلَطَْعُت  َما َوَوْعِدكَ  َعْهِدكَ  َعَى  َوأَنَا ، َعاُْدكَ  َوأَنَا َتلَْقلَنِي ، أَنَْت  إِتر  إَِلهَ  َت  ، َرِي  أَنَْت  اللرُهمر  »

                                                 

 . (٦٠٦٦بةقم ) أخرجه مسلم( ٦)
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 إِتر  الُذنُوَب  َنْاِفةُ  َت  َفإِنرهُ  ،ِي  َفاْغِفةْ  اِيبَِذنْ  َلَك  َوأَُبوءُ  ، َعَير  بِنِْعَملَِك  َلَك  أَُبوءُ  ، َصنَْعُت  َما َرِ  ِمنْ  بَِك 
  .(٦)أتةاه الاخاري«أَْنَت 

ْةُت  » ْمُت َوَما َأتر ْرُت ، اللرُهمر اْغِفْة ِي َما َقدر ْفُت ، َوَما َأْعَلنُْت  َوَما َأْرَ َوَما َأْنَت َأْعَلُم  ،َوَما َأْرَ
 .(٦) أتةاه مسلم «َت إَِلَه إِتر َأْنَت  ،َاِتةُ امُ ْنَت َقِدُم َوأَ امُ َأْنَت ،  بِِه ِمنِي

 ، نا عام اخفيات ، نا كةنم العطيات ، نا غافة الذنوب ، نا ساتة العيوب ، نا واسع امافة  والةمة
نسألك موااات رملك ، وعزائم مافةتك ، والانيمة من كل بة ، والسفمة من كل إثم ، 

 جا  من النار .والفوز باجنة ، والن
سله ، وت رًا إت كشفله ، اله ، وت كةبًا إت نفر  اللهم ت تدع لنا ذناًا إت غفةته ، وت مًا إت فةر

 عسرًا إت نَته ، بةملك نا أرحم الةامن . وت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.93٦9بةقم ) أخرجه البخاري( ٦)

 . (٠٠٦بةقم ) أخرجه مسلم( ٦)
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 التــواب
 . [ 3٠/  الاقة  ]                        قال اه تعاى:

هــو اللـــواب الــذي نلـــوب عــى مـــن نشـــاء مــن عاـــاده ونقاــل توبلـــه، الرــةنم الـــذي كلـــا  اه 
                     ترــةرت توبــة العاــد ترــةر منــه القاــول هــا: 

 .  [ ٦٦٩ / اللوبة]             
  بعـد أتـةى  بـا ُنظهـة وهو ساحانه اللواب الـةحيم بعاـاده، الـذي نســة هـم أسـااب اللوبـة مـة

فةاعــوا إليــه   ،هــم مــن آناتــه ، حلــى إذا عةفــوا غوائــل الــذنوب  اسلشــعةوا اخــو  مــن اجاــار
          باللوبــة ، فةاـــع إلـــيهم فضـــل اه  اللـــواب بـــالقاول :

                      

 [.٩٦-36/امائد ]            
ازاته بعد توبله بـا سـلف احانه اللواب عى من تاب إليه من عااده امذنان ، اللارك جوهو س

 [. 3/النر]                       من ذناه : 
وهــو ســاحانه اللــواب الــذي مــن رأفلــه ورملــه َمــّن عــى َمــْن شــاء مــن عاــاده باللوبــة وحااهــا إليــه ، 

ـــه، وتـــاب عليـــه قاـــل أن                     نلـــوب:  وَقاِلهـــا من

                                     

 .  [ ٦٦٨ / اللوبة]    
فساحان الةب اللواب الةحيم  الذي نيَ لعااده أسااب اللوبـة، ونلـوب علـيهم قاـل أن 

                              نلوبوا فضفً منه ورمة: 

 [ . 3٠ / الاقة ] 

،  ة هـم أسـااهاـ، والذي َنّسـ واعلم أن اه سمى نفسه توابًا ؛ أنه تالق اللوبة ي قلوب عااده
 والةااع هم من الطةنق الذي نرةهه إى الطةنق الذي نةضيه.

لـذنوب  وا ،ليقابل اخطانا الررر  ،وما كانت امعاي ملرةر  من العااد ااء بصياة تّواب
 [.3/النر]                باللوبة الواسعة:  ،العظيمة

اب ماالاة ؛ لررة  من نلوب عليه من العااد ي مشارق  فساحان من وصف نفسه باللور
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 الذنوب ، وتنوعاأرض وماارها ي كل حظة، وحاه لللوبة، وللرةر ذلك من الشخص  الواحد
  [.٦٦٦/الاقة ]                   فها:واتلف ،وترةارها من اإنسان،

وهو ساحانه اللواب  الذي تفةد بقاول توبة اللائان من عااده، وت نافة الذنوب واخطانا 
إت هو وحده ت رنك له، وليس أحد أن نقال توبة من أر  عى نفسه إت هو، وت أن 

 : ، لرال غناه ورمله بعاادهنك لهنافة ونعفو عن ذنوب امذنان إت هو وحده ت ر
                                          

 .  [ ٣3 / الزمة]            
         فساحان من ت نافة  الذنوب إت هو وحده ت رنك له: 

                     
                      

 [.٦39 -٦3٣/آل عمةان]     
وهــو ســاحانه اللــواب احرــيم الــذي ت نعااــل أهــل امعــاي بالعقوبــة ، بــل نمهلهــم ليلوبــوا 
إليــه، احرــيم الــذي ت نفضــح أهــل الــذنوب ابلــداًء ، بــل نســرهم ليرــون ذلــك عونــًا هــم عــى 

وفضـح خـازُم ، وكشـف مسـاوُم : اللوبة ، ولوت فضـل اه ورملـه لعـاالهم بالعقوبـة ، 
 [ .٦٦/النور]                 

                       فساحانه من تواب ما أكةمه، ومن كةنم ما أاوده، ومن عظيم ما أرمه: 

                                        
 [ . ٣٩ / اأنعام] 

ب الةحيم الذي م نعاملنا بعدله فنسلحق النار ، ولرنه عاملنا بةمله لياهلنا هو ساحانه اللوا
 [ .٦٩3/الاقة ]            : لدتول اجنة

 وحسن إليهم ، ونةاقاهم بسمعه وبره وعلمه ،  ،فساحان اللواب الةحيم الذي نةي عااده
    :  واآتة ا ليرةمهم ونسعدهم ي الدني ،وحاساهم عى كل حةكة وسرون

                             

 .[9٦/نونس]                                        
 هو ساحانه الةقيب الشهيد لرل ما ي الرون من الذرات والنسات وامخلوقات ، هو مع كل
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 ل شأن فيه اإنسان ه معه شأن نقابله .أوقاته وأحواله ، وك عإنسان ي مي
 فإن كان شأنك اإحسان فشأنه اإكةام ، وإن كان شأنك العدوان فشأنه العقاب ، وإن كان

     ب : نقاال فشأنه اللجي ، وإن كان شأنك اإعةاض فشأنه اللأدشأنك اإ

 .[٠/إبةاهيم]            
 ليحمله عى اللوبة إليه ، ،ذي نسوق الشدائد من عصاههو ساحانه اللواب الةحيم ال

 .[٠9] امامنون/            : بن ندنهواتنرسار
 فساحان اللواب احريم الذي لو تةك اخلق عى معاصيهم هلروا ، لرنه الةحيم الذي نسوق

        فيلوب عليهم :  ،لعلهم نلرعون إليه ،الشدائد إليهم

 .[٩3/اأنعام]                
اه   نسوقها فلعني الشدائد وامصائب اللي  ،العاد واعلم أنه إذا ااءت توبة اه قال توبة 

               :  ى ربهإللعاد ليلوب 
                          

 [.٦٦٠/اللوبة]     
      فلعني قاوله ساحانه توبة عاده :  ،ه بعد توبة العادوإذا ااءت توبة ا

 .[36/امائد ]               
 فساحان اللواب الةحيم الذي حب عااده ، ونفةح بلوبلهم ، وحب هم كل تر ، وهم ي

 ليلوب ،ه بامصائببلفامن أطاعه زاده إنانًا وتقوى وهدى وثوابًا ، ومن عصاه ، العنانة اإهية
 .[3٣/اأناياء]          ی  ليه :إ ونةاع

ه حاًا راغاًا ، لرال معةفله باه وأسائه تيفيأ ،هو العزنز الرةنم الذي نمن باهدانة عى من نشاء
    ه عى اللوبة إليه بالشدائد اللي أرسلها له :لمه راغًا بحتي، أو نأونعمه وإحسانه ،وصفاته

    [.٦٦/اللاابن]                           

 ،، وأفضل الناس أكرةهم قيامًا هاواعلم أن اللوبة واااة عى كل عاٍد من ميع الذنوب 
 وإذا خى عنها العاد صار ظامًا ؛ لشد  تقصره ، وإرافه عى نفسه.وترةارًا ها، 

 [ .٦٦/احجةات]          : تائب وظام  اثنانفالناس 
 واللوبة هي راوع  العاد إى ربه بفضل موته،حيث أراعه ربه إى اإسفم الذي ضل عنه.
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بقدر عمده وتطئه، وكب ذناه وصاةه ،  ،فقد فارق فطة  اإسفم ،وكلا وقع العاد ي معصية 
         وإراره عليه ، وإشهاره بن تلقه، فإن تاب تاب اه عليه: 

 [ . ٦٦٦ / النساء]           
فساحان اه اللواب الةحيم الذي نلوب عى من نشاء باللوفيق لللوبة ، فإذا تاب العاد 

              توبله ، وعفى عن سيئاته :  امذنب َقاِل

 [.36]امائد /      
وعفى عن سيئاته ، وبّدل  سيئاته وغفة ذنوبه ، ،  اه عليهب صادقًا ي توبله تاب فإن كان اللائ

                                 حسنات ، ثم ضاعفها له :
                                                               

                             
 .  [ ٠٦ – 9٨ / الفةقان]      

أن اه أواد اللوبة عى مسالك  ،وآناته وخلوقاته ،واعلم زادك اه معةفة بأسائه وصفاته
وطةقات سنله ، فرا ُنْةِاع الليل بعد النهار ، والنهار بعد الليل ، وُنْةِاع احيا   ،حرمله

 تاب اه عليه ، فإن عاد تاب  بعد اموت ، واموت بعد احيا  ، كذلك من أذنب ثم تاب
عليه ، فإن عاد تاب عليه ؛ أنه اللواب الةحيم بخلقه ، غافة الذنب ، وقابل اللوب ، واسع 

                             الةمة ، واسع امافة  :
 [.3/غافة]    

َا وَ  ، اً َذْنا َصاَب أَ  اً َعْاد إِنر : »ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال رسول اه  عن أي هةنة  و  ، اً َذْنا َأْذَنَب  : َقاَل  ُربر
َا  ، َأْذَنْاُت  َرِب  : َفَقاَل   َنْاِفُة  اً َربّ  َلهُ  َأنر  َعْاِدي َعلِمَ أَ  : َرُبهُ  َفَقاَل  ، ي َفاْغِفةْ  ، َأَصْاُت  : َقاَل  َوُربر

ْنَب   . لَِعاِْدي َغَفْةُت  ، بِهِ  َوَنْأُتذُ  الذر
 ، َفاْغِفْةهُ  ، آَتةَ  َأَصاُْت  َأوْ  َأْذَناُْت  ، َرِب  : َفَقاَل  ، اً َذْنا َأْذَنَب  َأوْ  اً َذْنا َأَصاَب  ُثمر  ، اه َشاءَ  َما َمَرَث  ُثمر 

ْنَب  َنْاِفُة  اً َربّ  َلهُ  َأنر  َعاِْدي َعلِمَ أَ  : َفَقاَل   ُثمر  ، اه َشاءَ  َما َمَرَث  ُثمر  ، لَِعاِْدي َغَفْةُت  ، بِهِ  َوَنْأُتذُ  الذر
 : َفَقاَل  ، ِي  َفاْغِفْةهُ  : آَتةَ  أَْذَناُْت  َقاَل  أَوْ  أََصاُْت  ، َرِب  َقاَل  : َقاَل  ، اً َذْنا أََصاَب  : َقاَل  ُربرَا وَ  ، اً َذْنا َأْذنََب 

نَْب  َنْاِفةُ  اَ َربّ  َلهُ  أَنر  َعاِْدي َعلِمَ أَ   .(٦) ملفق عليه « َشاءَ  َما ْليَْعَمْل فَ  ، اً َثَفث ِديلَِعاْ  َغَفْةُت  ، بِهِ  َوَنأُْتذُ  الذر
                                                 

 . (٦٠٣٨( واللفظ له ، ومسلم بةقم )٠٣٦٠ري بةقم )أتةاه الاخا متفق عليه ,( ٦)
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ليظهة مقلى اسم اللواب هم، وت غنى هم عن توبة  ؛واعلم أنه ت بد للعااد من الذنوب
  اه عليهم، ثم ت بد هم من العود  إى امعصية، ثم نةااعهم اللواب الةحيم باللوبة : 

 [.٨/طه]               
        سنله ي تلقه العظيم ، وتدبره احريم:  د والادءوْ فالعَ 

 [ . ٩3 / فاطة]        
، وامافة  أحب إليه من فساحان اللواب الةحيم بعااده ، الذي رمله عى قدر شأنه 

                     العقوبة : 

 [. ٠ ] غافة /        
 بَِقْومٍ  َوَجَاءَ  ، بُِرمْ  اه َلَذَهَب  ُتْذنُِاوا َمْ  َلوْ  » ملسو هيلع هللا ىلص:رسول اه  قال: قال عن أي هةنة  و

 .(٦)أتةاه مسلم  « َهُمْ  َفَيْاِفةُ  اه َفَيْسَلْاِفُةونَ  ُنْذنُِاونَ 
  التعبد ه :باسمه التواب 

   : بقلاه وقالاه ونلطهة له ،اعلم رمك اه أن اه تواب رحيم، حب كل من نلوب إليه

 [ . ٦٦٦ / الاقة ]             
 بل نفةح بلوبة عاده امذنب أشد الفةح ؛ لرال رأفله ورمله بخلقه.

 ِمنْ  إَِليْهِ  َنلُوُب  ِحنَ  َعاِْدهِ  بِلَْوَبةِ  َفَةحاً  َأَشدُ  ـلرهُ لَ  » : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اه  عن أنس بن مالك 
اُبهُ  َطَعاُمهُ  َوَعَليَْها ِمنْهُ  َفاْنَفَللَْت  ،َفَف ٍ  بَِأْرضِ  َراِحَللِهِ  َعَى  َكانَ  أََحِدُكمْ   َفَأَتى ، ِمنَْها َفَأنَِس  ، َوَرَ
 َفَأَتذَ  ِعنَْدهُ  َقائَِمةً  ِهَا ُهوَ  إَِذا ، َكَذلَِك  ُهوَ  َفاَيْنَا ،َراِحَللِهِ  ِمنْ  َأنَِس  َقدْ  ظِِلَها ِي  َفاْضَطَجعَ  َشَجَة ً 

 .(٦)ملفق عليه « َفَةِح ال ِشدر ِ  ِمنْ  َأْتَطأَ  ، َرُبَك  َوَأَنا َعاِْدي َأْنَت  اللرُهمر  : َفَةِح ال ِشدر ِ  ِمنْ  َقاَل  ُثمر  ، بِِخَطاِمَها
واأناياء والةسل صلوات اه وسفمه عليهم أكمل اخلق عاودنة ، وأكرةهم توبة واسلافارًا ؛ 

  ملسو هيلع هللا ىلصتاصة سيدهم وأفضلهم ناينا حمد  ،هوما جب ل ،لرال معةفلهم باه وأسائه وصفاته
 .(3) أتةاه مسلم  « َمةر ٍ  ِماَئةَ  يَْومِ ال ي اه َأَْسَلْاِفةُ  َوإِِي  ،َقْلاِي َعَى  َلُيَاانُ  إِنرهُ »كان نقول: الذي

وامقدم عى اخلق كلهم ي ميع أنواع    ،وأكةمهم عى اه  ،أكمل اخلق  ملسو هيلع هللا ىلصورسولنا حمد 
                                                 

 . (٦٠بةقم )أخرجه مسلم ( ٦)
 . ( واللفظ له٦٠٩٠( ومسلم بةقم )93٦6أتةاه الاخاري بةقم ) ،متفق عليه  (٦)
 . (٦٠٦٦بةقم ) أخرجه مسلم( 3)
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 ي اْغِفةْ  َرِب  »ان أصحابه نعدون له ي امجلس الواحد مائة مة  قال أن نقوم:الطاعات  ك
اُب  َأْنَت  إِنرَك  ،َعَير  َوُتْب   .(٦) أتةاه أبو داود والرمذي  « َاُفورُ ال اللرور

أفضل امحان ه، وأفضل املوكلن عليه، وأفضل العابدنن له، وأفضل اللائان  ملسو هيلع هللا ىلصوالناي 
                               غفة اه له ما تقدم من ذناه وما تأتة : إليه، وهذا 

 [ .٦-٦/الفلح]                   
 وهذه العاودنة اللامة أعطاه ربه الوسيلة، وأكةمه بالشفاعة الربى نوم القيامة. 

كل وقت، وبعد كل عمل ت حاه اه، فلب رمك اه إى ربك اللواب الةحيم ،  واسلافةه ي 
 وبعد أداء الفةائض والواااات والسنن اللي أمة اه ورسوله ها.

واعلم أن الافلة عن اه تادي إى تةك الوااب وامسلحب ، واقلحام امحةم وامرةوه ، 
                                 فذِكة وتذكة : 

 [.٦٦٣/ا اأعة]       
، واإتفص عزنز ، والةناء معرض وشرله  ،ووقله ،واللقصر حاصل ي كل عمل ي حينه 

، ودعو   قاطع للرواب ، والعمل الوااب دون الطاقة امعطا  من اه للعاد من عااد  ومعاملة
           فنسلافة اه ونلوب إليه :وتعليم، واهاد وإنفاق ، 

 .[٦3/أعةا ا]       
باللسايح  ملسو هيلع هللا ىلصواعلم أن الذنوب تراكم عى العاد، وامعاي جلمع عليه ، وهذا  أمة اه رسوله 

                واتسلافار امسلمة فقال ساحانه: 
 [.3–٦/النر]                                     

ملرةر  إزالة اأوساخ من اأاسام ، كذلك ت بد من واعلم أنه كا ت بد من اأغسال ا
  اللوبة املرةر  إزالة آثار الذنوب واآثام من القلوب ، وهذا قةن اه بينها بقوله: 

 [ . ٦٦٦ / الاقة ]             
ْمَت فإن ربك واسع امافة  ،  فإذا أْحرَ  ،فعليك باللوبة النصوح من الذنوب كلها مها كانت

ْود إليه ، ورد امظام إن كانت، اللوبة باإقفع عن الذنب ، والندم عى فعله، والعزم عى عدم العَ 
ها من العمل امصلح ها ، واشرة ربك الذي هداك لللوبة منها ، وَقاِلها فقابِل ذنوبك با نقابل

                                                 

 . ( وهذا لفظه 3٩3٩( ، وأتةاه الرمذي بةقم ) ٦9٦٣أتةاه أبو داود بةقم ) صحيح /( ٦)
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 [. 36 / ئد اما]                                      منك:
فاذكة كرة  امذنان والاافلن والعصا  ،  ، وأنِْست بقةبه ولذ  عاادته ، فإذا تات إى اه
     ، وَذِكةهم باه وما جب له:  ، ونلوب عليهم هموادع اه أن نافة 

 .  [ ٣٣ / الذارنات]    
حب ربك ونةضاه ؛ لعل اه  واد ع إى اه ي ميع اأوقات ، وادع كل إنسان إى ما

نلوب عى الرافة فيسلم، وعى العاي فيطيع، وعى الضال فيهلدي، وعى اجاهل 
فيلعلم، فاه حب اللوابن ، وهو أشد حاًا من نرون سااًا لعود  عااده الشاردنن عنه إليه 

                    باللوبة:
 [. ٦٦٩ / آل عمةان]     

فاادر إى اللوبة النصوح قال أن نفاائك اموت وأنت  ،واعلم أن لللوبة وقلًا ت ُتقال إت فيه
               عى الذنب:  مقيم

 [ .٦٠/النساء]            
 :وقلها ت نقالها إت بروطها ي ثم تلوب إذا رأنت عفمات اموت فإن اه ،وإناك أن تاتة اللوبة

                                            
 [.٦٨/النساء]                     

فعلينا ميعًا أن نلوب إى اه توبة نصوحًا من ميع الذنوب ، وناادر إى كل عمل حاه اه 
 الففح ي الدنيا واآتة : ورسوله، ونلجنب كل عمل ت نةضاه اه ورسوله ؛ ليحصل لنا

                 
                    

 .  [ ٨ / اللحةنم]                  
، ومن أعةض عنه  ، ومن تقةب إليه تلقاه بالفةح ، من تاب إليه تاب عليه واه تواب رحيم
 ، فنسلافة اه ونلوب إليه. له ونافة ،ناداه ليلوب عليه

       وإذا عة  الرفار والعصا  كةنم صفاته وإحسانه: 

 .  [ ٠٩ / امائد ]       
 .  [ ٦3 / اأعةا ]                 
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 [. ٦٩٠/ آل عمةان]                        

 ، اْسلََطْعُت  َما َوَوْعِدكَ  َعْهِدكَ  َعَى  َوَأَنا ، َعْاُدكَ  َوَأَنا َتَلْقَلنِي ، َأْنَت  إِتر  إَِلهَ  َت  ، َرِي  َأْنَت  اللرُهمر  »
 َنْاِفُة  َت  َفإِنرهُ  ِي  َفاْغِفةْ  بَِذْناِي َلَك  َوَأُبوءُ  ، َعَير  بِنِْعَملَِك  َلَك  َأُبوءُ  ، َصنَْعُت  َما َرِ  ِمنْ  بَِك  َأُعوذُ 
 .(٦)أتةاه الاخاري «َأْنَت  إِتر  َب الُذُنو

 اللهم اهدنا فيمن هدنت ، وعافنا فيمن عافيت ، وتولنا فيمن توليت ، وبارك لنا فيا أعطيت ، 
وقنا بةملك ر ما قضيت ، إنك تقي وت ُنقى عليك ، إنه ت نذل من واليت ، وت نعز من 

 عادنت ، نسلافةك اللهم من ميع الذنوب ونلوب إليك.
 واغفة لنا إنك أنت الافور الةحيم.وتب علينا ربنا تقال منا إنك أنت السميع العليم ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.93٦9بةقم )  أخرجه البخاري( ٦)
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 امــؤمــــــن
                                         قال اه تعاى : 

 [.٦3]احر/                
أثنى عى نفسه بصفات الرال واجفل واجال، اه تاارك وتعاى هو امامن الذي  

ق نفسه، وأثنى عى نفسه  ،امصدق لنفسه با أتب به د نفسه، وصدر وأمة به، الذي وحر
                                                 بقوله : 

 [.٦٨آل عمةان/ ]      
نهم ما نرهم، وأمرن ، امامن من أن نظلمهم  وهو ساحانه امامن الذي أمن تلقه الذي أمر

الذي نر اأمن ي ملره العظيم ، نطعم اجائع ، ونامن اخائف ، امامن هم ما ُنصلحهم ، 
                        : فَأْمن الافد  والعااد كله بيده

 [.٩-3] قةنش/          
 وهب اأمن لإنسان من كل واه ي كل زمان ومران . وهو ساحانه امامن الذي

هو امامن الصادق ي وعده ، فإذا وعد امامن بالنر فسينره ، وإذا وعده بالةزق 
فسرزقه ، وإذا وعده بالشفاء فسيشفيه ، وإذا وعده باجنة فسيدتله اجنة ، وإذا وعده 

                                باللمرن ي اأرض فسيمرنه ي اأرض : 

                        

 [.33/لقان]      
 حريم عليم نفعل ما نشاء ، ونسِرن ما نشاء ، وحِةك ما نشاء. واعلم أن اه 

ت ثاّت الساء واأرض ، وثّات أنواع اجاد والناات واحيوان ، وثّات الشمس والقمة ، وثاّ 
          الروق والاةوب ، فعل ذلك إظهارًا لعظمة وكال قدرته : 

 [.٦٦٦/اأنعام]                      
وحةك الةناح والعواصف ، والسحب واأمطار ،والليل والنهار ، والشمس والقمة ، واحة 

ال أت ننساه ، ومن أال أن والبد ، والصحة وامةض ، واأمن واخو  ، فعل ذلك من أ
                   نسأله ، ومن أال أن ندعوه ونلوب إليه: 
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 [.٦3/فاطة]        
 ومحاة اه هذا اتسم الرةنم سمى اه أولياءه بامامنن ، وأثنى عليهم به ، وبرهم باجنة :

                  

                   

 [.٦٣/الاقة ]     
وهو ساحانه امامن الصادق الذي نصدقه عااده با أقام هم من الشواهد عى وحدانيله 

             وأفعاله :  وعظمله ، وكال أسائه وصفاته

 [.٦٦/الطفق]                               
ق أناياءه  وهو ساحانه امامن الصادق الذي وهب اإنان والصدق لعااده ، الذي صدر

        لاوا عنه ، وشهد هم بأهم صادقون : ورسله فيا ب

 [.33/الزمة]      
ق الصادقن با أق ام هم من شواهد الصدق ، الذي وهو ساحانه امامن الصادق الذي صدر

        صَدق ي أتااره من َنْر أوليائه، وتذتن أعدائه كا قال ساحانه : 
  [.6]اأناياء/              

       وهو ساحانه امامن الصادق الذي ناِمن عااده امامنن من عذابه وعقابه: 
 .[٨٦اأنعام/ ]                        

 : وهو ساحانه امامن الصادق الذي ننجز لعااده امامنن ما وعدهم به من الرواب واجنة
                                      

 [.٠٩]الزمة/        
الذي وهب امامن وهو ساحانه امامن الذي تلق اأمن وَمنر به عى من شاء من عااده ، 

نهم بَخْلق الطمأنينة ي قلوهم فقال : ا           أمن لعااده امامنن نوم الفزع اأكب،وأمر
 .[٨6]النمل/                                

فساحان الةب امامن الصادق ي كلاته وأتااره، الصادق ي دننه ورعه، الصادق ي 
            عقابه: وعده ووعيده، الصادق ي ثوابه و
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 [.٦٦٦]النساء/
وساحان املك العظيم الذي تلق هذا الرون العظيم ، واعله مظهةًا أسائه احسنى ، 

                          وصفاته العى ، وأفعاله الربى: 
                                      

 [.3/نونس]     
نسان أن نلعة  عى ذاته ع أحد أن ندركها ، لرن نسلطيع اإفلن نسلطي أما ذات اه 

               وأسائه وصفاته من تفل خلوقاته : 

                  

 [.٦٦3-٦٦٦/اأنعام]     
فاخلق ندل عى اخالق ، والصور تدل عى امصور ، واأرزاق تدل عى الةزاق ، 

                :  واللدبر ندل عى امدبة

                           

 [.٨-9/ق]      
ذا أحااناه عادناه كا نليق بجفله ، علينا أن نعة  اه بأسائه وصفاته وأفعاله كي نحاه ، وإ

أنه العظيم الذي نسلحق أن ُنعاد ونطاع أمةه ، الرةنم الذي حوائجنا كلها ي تزائنه ، 
         وسعادتنا ي الدنيا واآتة  بيده وحده ت رنك له : 

                           

                      

 [.3٦-3٦/فصلت]          
واعلم أن من عة  اه بأسائه وصفاته أحاه ، ثم أطاعه ، وأقال عليه ، وراا ثوابه ، وتا  
عقابه ، ولن تطيعه وتةاوه وخافه وتسلسلم أمةه وتةى بقضائه إت إذا عةفله ، وإذا عةفله 

             : سفم دننا ، وبمحمد رسوتبأسائه وصفاته وأفعاله رضيت باه ربًا  ، وباإ

 [.٦6/حمد]                    
وكلا زادت معةفلك باه العظيم زاد إنانك به ، فاسلسلمت له ، وتضعت له ، واطعت أمةه ، 
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      :  واالنات هيه ، وأقالت عى عاادته باحب واللعظيم والذل له

 [.٦٨/فاطة]                
وكلا زادت معةفة اه بأسائه وصفاته وأفعاله ي قلب العاد زاد اخضوع واخشوع ه ، 

     وزادت أنواع الطاعات والعاادات ، وااءت السرينة والطمأنينة : 

                       

 [. ٦6-٦٨/الةعد]      
امعةفة باه تقوى الطاعة له ، وعى قدر الطاعة نسعد امامن بالقةب من ربه : وعى قدر 

 [.٣٣-٣٩/القمة]                     
وعفمة معةفلك باه العظيم اإكرار من ذكةه ، والرناء عليه ، واحدنث عنه ، والدعو  إليه ، 

           د ذكةه : وتعظيمه وحاه ، وحسن عاادته، ووال القلب عن
                                  

                                
 [.٩-٦/اأنفال]       

وتعظيمنا ، لري نزداد إناننا به، وحانا له  ،فعلينا أن نعة  عظمة اه بمعةفة أسائه وصفاته
 مة اه هان علينا تةك أوامةه ، وجاوز حدوده ، وانلهاك حةماته.وإذا م نعة  عظله، 

أها ت حجز اإنسان عن حارم اه ، وت  ؛فامعةفة القليلة الاسيطة ت ترفي ، وت تقدم وت تاتة 
            تة  : إى اآحمله عى طاعة اه ، وت تنقي قلاه من الشك ، وت ترفه من الدنيا 

    [.٦6/حمد]                    
إذا علمت هذا فليقن أن املك القدوس السفم امامن ت جاوره ي دار السفم واأمان 

                         اتصف باإسفم واإنان واللقوى:  إت من
    [.٣٣-٣٩القمة/]         

و الذي تلق اإنسان بيده، واعله تليفة ي اأرض ، وامامن امخلوق فامامن اخالق ساحانه ه
إى أن نةث اه  ملسو هيلع هللا ىلصهو امامن عى احق نامن به ، ونعمل به ، ونعلِمه ، وندعو إليه ، من عهد آدم 

                                                     ها:اأرض ومن علي
    [.36فاطة/]                         
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وعمل ها، فله  ،وملها ،فامامن الذي أدتل نفسه ي اأمن واإنان هو الذي َقاِل اأمانة
              ي الدنيا واآتة :والسعاد  اأمن 

            
                  

   [ .3٦-3٦/فصلت]            
فخَ الدنيا واآتة ، فله الشقاء ي الدنيا، وي اآتة   ،والرافة وامرك ضيع اأمانة
                          ُنـحةم من اجنة، وندتل النار: 
 [.٠٦]امائد /            
  :  ، ثم من آمن هم ناياء والةسلها اأ ، وأعظمهم أداءً  والناس ي أداء اأمانة دراات

                          

              

 [. ٠3-٠٦/اأحزاب]         
وامفئرة واأناياء والةسل كلهم أمن عى طاعة ربه ، والقيام بأمةه ، وكل رسول قال 

                       لقومه :

  [ .٦٦٠-٦٦٣] الشعةاء/       
            فأد اأمانة ، واسلقم كا أمةت ، واتاع اهدى ، واحذر اهوى : 

                       
 [ .٦9/ص]          

   التعبد ه : باسمه امؤمن 
الدنيا واآتة ، مامن نةند أن ناِمنك من العذاب ي اعلم أُا العاد امامن أن ربك ا

     واملرال أوامةه ؛ ليلحقق لك ما أراد اه لك : ،وتصدنق أتااره، فاادر إى طاعله
                              

 [.6٠]النحل/         
لهد عى نفسك بالعلم والعمل ، واعلم رمك اه أنه تندتل اجنة إت نفس مامنة، فاا

        : ليزند إنانك، وتزكوعاادتك، وحسن أتفقك، وتصلح أحوالك
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 [.96/العنراوت]                 
واالهد ي اإحسان إى غرك بالنصيحة والدعو  إى اه، واأمة بامعةو  والنهي عن 

، ورمة الصار ، وتوقر الرار، واإحسان إى امنرة، وتعليم اجاهل، ومواسا  امحلاج 
           اخلق با تقدر عليه : 

              

 [ .٦٦٦/آل عمةان]     
   حاك اه والناس :  ،ونطمعون ي ترك  ،وأظِهة من بِةك وترك ما نأمن الناس به من ِرك 

 [.33]فصلت/                                    
فرن عى  ،، فإن م ترن أساقهماً واحد اً واعلم أن ميع اخلق هالرون وتارون إت صنف

                           اأقل منهم :
 [.3 – ٦العر/ ]              

،  العهود ى ُتادى اأمانات ، وُتوّف فااللقووالزم أُا امامن تقوى اه ي ميع أحوالك،
              حفظ احدود ، وحصل البكات، وُتدفع العقوبات : ـوتُ 

                             

 [.69]اأعةا /
واعلم أن امامن جب أن تأي أفعاله كلها مصدقة أقواله ، وظاهةه مطابق لااطنه ، 

                          نيله : مطابق لعف وره

 [.٦٦-٦٦/الصف]                                                
 واهم وأعةاضهم ، فامسلم من سلم ب أن نأمنه الناس عى أنفسهم وأموامامن من الار ج

                   نه ونده : امسلمون من لسا

 [.٦٦/احجةات] 
 وامامن حقًا مصدر أمان للخلق كلهم ، نصدق أقواله بأفعاله ، ونصدق ره بعفنيله.

         فهذا امامن الذي له اأمن من ربه ي الدنيا واآتة  : 

 [.٨٦/اأنعام]             
كل مامن بقدر إنانه، ودراة كل مامن  واعلم وفقك اه أن إنان كل مامن بقدر علمه، وعمل
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          ي اجنة بقدر تقواه، وتقواه ثمة  علمه وإنانه :

                 

                

  [.٩-٦/اأنفال]    
    فاتق اه رمك اه كا ننااي جفل واهه، وعظيم سلطانه، وكرة  إحسانه :

                                       
 [.٠٦ – ٠٦]اأحزاب/               

وأحِسن عاادتك لةبك، وت تاذ أحدًا من تلقه، واسلافة من ذنوبك، وأد احقوق اللي أمة اه 
                               ها ترن من الفائزنن:

 [.٦9]اأحقا /                    
                     

 [.٦63/آل عمةان]       
 [.٣3آل عمةان/ ]                           
ْلُت  َوَعَلْيَك  ، آَمنُْت  َوبَِك  ، َأْسَلْمُت  َلَك  اللرُهمر »   اللرُهمر  ، َتاَصْمُت  َوبَِك  ، اُْت َأن َوإَِلْيَك  ، َتَوكر

تَِك  َأُعوذُ  إِِي   ْنُس اإِ وَ  نُ َواجِ  ،َنُموُت  َت  الرِذي اَحُي  َأْنَت  ، ُتِضلرنِي َأنْ  َأْنَت  إِتر  إَِلهَ  َت  بِِعزر
 .(٦)ملفق عليه«َنُموُتونَ 

ى أعادك اللهم إي أسألك إنانًا نقونني عى طاعلك ، ونقينًا حجزي عن معصيلك ، حل
 با أسلحق به رضاك ، وأتوب إليك من ذنوي توفًا منك ، وحياًء منك ، نا أرحم الةامن.

 
 
 
 
 
 

                                                 

 (، واللفظ له.٦٠٦٠(، ومسلم بةقم )٠3٨3، أتةاه الاخاري بةقم )متفق عليه( ٦)
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وـــــــالعف  

 .[٦٩6/النساء]                     :تعاىقال اه 
ما عفوه ميع علمه و وسع عفوه الورى، ووسعالذي ، اللامهو العفو الذي له العفو  اه 

               : نصدر عن عااده من الذنوب

 .  [ ٦٣ / الشورى]     
، وكل  ، وبالافةان موصوفاً  الذي م نزل وت نزال بالعفو معةوفاً  وهو ساحانه العفو الافور

أحد من اخلق مضطة إى عفو اه ومافةته كا هو مضطة إى كةمه ورمله كا هو 
                  رعه: مضطة إى دننه و

                     

 .  [ ٦٦3 / النساء]           
وهو ساحانه العفو الرةنم الذي حب العفو، وندعو عااده إى اتتصا  به، وحب من 

ي ي مةضاته، عااده فعل اأسااب اللي ننالون ها عفوه من اللوبة واتسلافار، والسع
              : واإحسان إى تلقه، والعفو عنهم

 [ .٦٦٦ – ٦66/  اأعةا ]              
، ونعفو عن  عى ميع اخلق لقدنة الذي م نزل وت نزال ننعموهو ساحانه العفو ا

   : ه م من نعموحةماه ،امجةمن وامذنان مع قدرته عى عقاهم واتنلقام منهم

 .[ ٦٨/النحل]                      
فف نسلوفيها منهم إذا تابوا  فساحان الرةنم الذي نضع عن عااده تاعة تطاناهم وآثامهم

 ثم تاب إليه وراع  ،وأنابوا، العفو الافور الذي مها أر  العاد عى نفسه بامعاي
              : غفة له ميع ذنوبهو ،فةح بلوبله

 .[ ٣3/الزمة]                                       
 ، ومن أحسن ه أحسن اه إليه غفة اه لهه ، ومن غفة  واعلم رمك اه أن من عفا ه عفا اه عنه

             :  ي الدنيا واآتة 

 .[٦٩/اللاابن]            
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ب،  وهذا دعا العفو الرةنم عااده إى العفو والصفح عن اخلق ي احلم والصب  ورغر
      : نهةا، رااء رضوان اه وغف ، وقاول اأعذار من سائة الناس عى اأذى

                                    
 .[٦٦/لنورا]                

ل بأاة من عفا عن غره من الناس ، فسيعطيه قد ترفر محاله للعفو واعلم أن الاني الرةنم 
                   وثوابًا ازنًف:،   اً أاةًا عظي

 .[  ٩٦ / الشورى]    
مقام من عفا من فساحان العفو الرةنم الذي نمحو السيئات، ونسر الزتت، ونافة الذنوب، ونعز 

 [.٦٣/الشورى]                           :  عااده
 اً َعاْد اُه َزادَ  َوَما ، َمالٍ  ِمنْ  َصَدَقة   َنَقَصْت  َما» : ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال رسول اه  أي هةنة    عنو

 .(٦) أتةاه مسلم « اُه َرَفَعهُ  تر إِ  ه َأَحد   َتَواَضعَ  َوَما ، اً ِعزّ  إِتر  وٍ بَِعفْ 
، وت تزال آثار عفوه  واعلم رمك اه أن اه عفو غفور، وعفوه ومافةته من لوازم ذاته 

وسعت ميع  فعفوه ومافةته ،  والنهار ليلناء الآومافةته ي املك واملروت 
                وامعاي: واجةائم، امخلوقات والسيئات 

 .  [ ٦٩6 / النساء]                
ي ـكل ذلك نقلض، واللقصر الواقع من اخلق ، والذنوب واجةائم ، ةك ـوالرفة والش

تدفع هذه ورمله ، ولرن عظمة عفو اه وسعة مافةته  العقوبات العاالة املنوعة
                    : اموااات والعقوبات

                                       

   [ . ٩٣ / فاطة]     
 نوعان:  وعفو اه 

بةفع العقوبات  عفوه العام عن ميع امجةمن من الرفار والعصا  وغرهم :أولا
 ،ةك والسب وامعايـنه بالشوفهم ناذ ،وامقلضية لقطع النعم عنهم ،امنعقد  أسااها
ونمهلهم وت ُملهم، وقد نالليهم بامصائب،  ،قهموهو نعافيهم ونةز ونعصونه بنعمه

                                                 

 (.٦٣٨٨بةقم )  مسلمأخرجه  (1)
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                         :  لعلهم نلوبون ونةاعون إليه
 [ . 3٩ / إبةاهيم]              

     : ، وغناه عن تلقهفساحانه ما أعظم حلمه وعفوه وصبه مع كال قدرته

                     

 .[  9٦ / النحل]       
والداعن،  ،وامسلافةنن، والعابدنن ،عفوه اخاص بامامنن، ومافةته لللائان :الثاي

 وغفة له مها كان  ،فمن تاب إى اه من هاتء وغرهم تاب اه عليه ، وامصابن وغرهم
                                                                    : ذناه

                              

 [.٣٩-٣3/الزمة]
، والرواب نلقامالعامن، الرةنم الذي العفو أحب إليه من ات فساحان من وسع حلمه وعفوه

 أحب إليه من العقاب.
 معاي ، فالعفو حو الذنب بالرلية ،ونلجاوز عن ا ،هو العفو الذي نمحو الذنوب والسيئات

بلغ من امافة  ، فإذا أذنب العاد وسره اه وم نعاقاه فهذه مافة  ، أما العفو فهو حو أوهو 
                      الذنب بالرلية من النفس والصحائف : 

 [.٦٣/الشورى]      
اب منها ، ثم نمحوها من دنوان الرةام الراتان ، هو العفو الذي نزنل الذنوب الرقيلة عمن ت

رات وا أو َجلوا عند تذكةها ، ثم نُ لئف نلأم ،امذنان إناها فف نذكةوها أبداً  نِـثم نُ 
 .عليها  يبركل سيئة حسنة ، ثم نضاعفها ونُ مران 

            :  غفور رحيم  عفو فإن ربك فلب إى ربك من الذنوب امهلرات
                                                      

                                       
  [.٠٦-9٨] الفةقان/                        

 ، ونعفوعطةـة ثم نُ هطـونُ   ،يـحلِ ـي ثم نُ ـخلِ ـاحريم ي تدبره ، نُ  ،   فساحان املك الةحيم بعااده
   [.9٣] احج/                   ثم نةحم ، ونمحو ثم نرةم : 
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     ثم نلفضل عليهم بنعمه  وإحسانه ورمله :  ،هو العفو الذي نمحو ذنوب اخلق
   [.٦٩6] النساء/                               

 نزنل عن النفوس ظلمه الزتت بةمله ، ونذهب وحشة السيئات برةمه.هو العفو الرةنم الذي 
فساحان العفو الرةنم الذي نزنل الذنوب من الصحائف ، ونادل وحشلها بفنون اللطائف : 

 [.٦٣] الشورى/                                       
هو العفو الةحيم الذي نفةح بلوبة عاده أشد من فةح الضال الوااد ، والعقيم الوالد ، 

 [.٦٦٦/الاقة ]               : ن الواردآوالظم
  التعبد ه :باسمه العفو 

، ولوت حلمه وعفوه عى  اعلم زادك اه إنانًا وتقوى أن العفو من صفات املك الرةنم احق 
                    :  به وعصاه لعااله بالعقوبةمن كفة 

 [.٩٦/فاطة]                       
    :ليسلافةوا ونلوبوا  ،ونةدهم إليه ،ةهم بهوقد نأتذهم بالعذاب الذي نذكِ  

 .  [ ٠9 / امامنون]          
         الذي نملك العفو نملك اتنلقام :فإن  ،فإناك واإرار عى ما نسخط ربك

   [.6٣/امائد ]             
واعلم أن مقصود الةب من تلقه ي الدنيا توحيده وعاادته با رع، وحصيل الصفات اللي 

           :  حاها اه، وهي أساؤه احسنى، وصفاته العى

 [.٣٨-٣9/الذارنات]                     
ترميل الشهوات اللي حاها العاد، و إكةام من آمن به، ومقصوده من تلقه ي اآتة 

    واللملع بالنظة إى واهه الرةنم ي اجنة، وتعذنب من كفة به وعصاه بالنار: 

 .  [ ٨9 – ٨٣/مةنم]                   
،  مكةَ ، وصل من قطعك، وأعط من َح  فاعف عمن ظلمكوالنجا  فإن أردت الففح 

      ، واصب عى ما أصابك:  ، واصفح عمن آذاك ن إى من أساء إليكوأحِس 

               

 [.٦٣ -٦٩/اللاابن]                        
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ومن انلقم من  ، رياك أازل الروابون ،عف عن ميع اخلق نعف اه عنك ونعافيكاو 
                 : ظلمه بالعدل فف إثم عليه 

 .  [ ٩٦ – ٩٦ / الشورى]               
العفو تنال من ربك  ،فرن أنت ذلك ،ت نلصف به إت كةنم ،لق  عظيمو ُت واعلم أن العفْ 

           : واجنة والةضوان، الافةان و

                          

                                         
                     

                        
 .[ ٦39–٦33/آل عمةان] 

يك أن تلوب منه مها كان ، ثم وإذا وقعت بينك وبن اه افو  أو وحشة بساب ذنب فعل
 أن العمل الصالح ننِ ؛ذهب عنك اخجل من ربك ـمن أي عمل صالح تُ  اتتلاعه بحسن

 صاحاه هذا الذنب ، ونفةح بروابه ، فحصل حو الذنب من الةب ، واب الرَ من العاد.
 اه. وتزنل احجاب بينك وبن ، تاع السيئة احسنة محهاأفاتق اه حيرا كنت ، و

           وتالق الناس بخلق حسن تنال من ربك اأاة احسن : 
 [.٦9] نونس/                            

العفو عن امِء حسن ، واأحسن أن تلاع وأن  ،كظم الايظ من مرارم اأتفق واعلم أن
                      العفو باإحسان إليه : 

                                   
 [.٦3٩-٦33] آل عمةان/     

، ومن انلقم ولو كان عى حق املأ قلاه أمنًا وإناناً من عفا وأصلح مأ اه قلاه أن  واعلم
 افو  وتوفًا ، ومن عفوت عنه  فقد اشرنله ، ومن أحسنت إليه ملرله.

         ن أساء إليك نعفو اه عنك ونافة ذنوبك : كل م وأحِسن إىفاعف 
                                    

 [.٦٦] النور/                
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ى كل من أساء إليك ، وأحسن كا أحسن اه إليك ، فالدنن كله عااد  احق ، إوأحسن 
                               ى اخلق : إحسان واإ

                                                       
 [.3٣-33] فصلت/                                              

 ، وتزنل عنك ع السيئة احسنة محهااِ أتْ ، ف واعلم أن احسنات نذهان السيئات
                        :وحشلها 

 [.٦٦٣  -٦٦٩/هود]                     
فاصب وتةفع درااته، اعل امصائب اللي تصيب العاد ترفة سيئاته،  ومن عفوه ساحانه أنْ 

                                      : للنال أاة الصابةنن ؛واحلسب

 . [ ٦٦] الزمة /                            
 .[ ٦3/اأعةا ]                

                                     
                           

 .  [ ٦٨9/الاقة ]    
 .(٦)أتةاه أمد وابن مااه «َعنِي َفاْعُف  َعْفوَ ال ِحُب  ُفو  عَ  إِنرَك  اللرُهمر  »

 جاوز ، نا واسع الةمة وامافة  اغفة لنا وارمنا.نا عظيم العفو والصفح ، نا َحَسن الل
 نا كةنم. اللهم اغفة ي ذناي كله ، دقه والره ، وأوله وآتةه ، وره وعفنيله ، نا عفو

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .(  3٨٣٦، وأتةاه ابن مااه بةقم )  (٦٣٨6٨بةقم )  أمدأتةاه صحيح / ( ٦)
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 احليم
                       عاى: ت اه قال

 .[ ٦3٣]الاقة /
عى تلقه صنو  النعم الظاهة  والااطنة مع كرة   رّ دِ هو املك الاني احليم الذي نُ  اه 

أنه احليم الةحيم بعااده،  نمهلهم كي نلوبوا وننياوا، ولو شاء  ؛ وترةار زتهم ، معاصيهم
                : ورها منهمأتذهم بذنوهم فور صد

 [ .٩٩/اإراء]                   
يم عى من جل عى من أذنب بالعقوبة، احلعْ ، الذي ت نَ  وهو ساحانه احليم ذو الصفح واأنا 

                      ذناه :  ، ونسلافة من لعله نلوب إى ربه ،،  نمهله ونةزقه كأنه م نعصهكفة به وأرك من  تلقه
 [ .٦3٣/الاقة ]                        

 هو ساحانه احليم العظيم الذي وسع حلمه ميع تلقه.
 هو احليم الذي تزائن كل يء عنده ، ونعطي منها من شاء من تلقه ي كل آن.

 ,اأموال ، تزائن اأمن ، تزائن الطعام  تزائن العلم ، تزائن الةمة ، تزائن اأتفق ، تزائن
 [.٦٦/احجة]                                  :تزائن امعادن 

ه إليه معصيله ،  هو احليم الذي إذا أحب عادًا حاب إليه اإنان ، وأعانه عى طاعله ، وكةر
                                      وأعطاه ُتلقًا حسنًا : 

                        

 [.٨-٠/احجةات]       
هو ساحانه احليم الذي نمهل العاي إذا عصاه ، ونقاله إذا تاب إليه ، فإن أر عى معصيله 

      ، وأنه ت نر إت نفسه :، لعلمه بأنه ت َةج عن ملرهأتة العقاب عنه

 [.٣٣/اللوبة]                     
        فساحان احليم الذي نمهل وت ُمل من عصاه : 

 [.٩٦/إبةاهيم]                  
فسيعقاه  ،وت ناةنك تقلب الرفار ي نعيم الدنيا اجسدي مع حلم اه عليهم ،فاتق اه
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                       عذاب أليم : 

                            

 [.٦6٨-٦69/آل عمةان]     
 مواضعها، وت ناتةها عن وهو ساحانه احريم ي تدبره ، احليم الذي نضع اأمور ي

                                         :عجلها قال أواهاوت نُ وقلها،

 [.٣٦-٩6/القمة] 
وناتة  عليهم لمحْ ـوهو نَ  ،فساحان احليم الافور الذي نةى عااده وهم نرفةون به ونعصونه

شد الفةح بلوبة اللائان أ، ونسر عى آتةنن ونافة، ونفةح  لعلهم نلوبون العقوبةعنهم 
                         :  وحاهم

 .[  ٩٣] فاطة /                        
، فإنه اه  ليس لعجزه عنهم وتةكه معااللهم بالعقوبة عى الرفار والعصا  وحلم اه 

     : قوي ت نعجزه يء، وإنا حلمه وعفوه عنهم رمة هم لعلهم نلوبون إليه

 [.٦٠/  ]النساء                 
 العي الرار ليس عن عدم علمه با نعمل العااد، بل هو العليم احليم الذيوحلم الةب 

                                  :  من تر ور وما خفي الصدور ،نعلم تائنة اأعن

 .[  ٣٦ / اأحزاب]      
لاني الذي بل هو اأو عجزه عنهم ، ليس حااله إليهم ،   العصا ىع وحلم اجاار 

   :حلم عليهم ونصفح عنهم رمة هم مع اسلانائه عنهم ، وشد  حاالهم إليه 

 .  [ 9٨ / نونس]             
احليم الذي ت حاس  ، يم الذي نصب عى أذى تلقه ومعاصيهملفساحان الةب اح

م نةزق العاي كا نعامه وأرزاقه عن عااده أال ذنوهم، ولرنه كةنم رحيإإحسانه و
اللقي، وقد نقيه بل وقاه  نةزق امطيع، وناقي الفااة وهو منهمك ي معاصيه كا ناقي الَبّ 

     :  وهو غافل ت نذكةه كا نقي الناسك الذي نامن به ونعاده فات والافناآا

 [.٦٦/احر]                  
                    :  ظم رمله بعاادهفساحانه ما أوسع حلمه، وما أع
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 [ .9٣/احج]
 إِنرهُ  ، اه ِمنَ  َنْسَمُعهُ  ىَأذ َعَى  َأْصَبُ  َأَحدَ  تَ  » قال : ملسو هيلع هللا ىلصعن الناي  وعن أي موسى 

كُ   .(٦) ملفق عليه « َوَنْةُزُقُهمْ  ُنَعافِيِهمْ  ُهوَ  ُثمر  ،َوَلدُ ال َلهُ  ْجَعُل ـَونُ  بِهِ  ُنْرَ
، ولرن  ، ناتة العذاب عنهم رمة هم لعلهم نلوبون واعلم أن اه حليم عى عااده رؤو  هم

      : الناس نارون باإمهال وحلم اه عنهم فيزندون ي اإعةاض وامعاي

 [.٨-9/نفطارات]                       
أن نعجل  لون اه أونس، بل اأاف  واجهال منهم نةفضون تلك الةمة واإمهال 

                           :  هم العذاب والنقمة كا قال كفار قةنش

 .[  3٦ / اأنفال]              
 ةبه ، وما أعظم حلم اه عليه.فساحان اه ، ما أظلم اإنسان لنفسه ، وما أاهله ب

، أما ي اآتة  فهم خلدون  علم أن تأتر العذاب عن الرفار والفجار إنا هو ي الدنيا فقطاو
                  :  ي النار

 .  [ ٦9٦ – ٦9٦] الاقة  /               
اأرض من  ظهة ما تةك عى ،ومافةته للعصا  ،، ولو ت حلمه عى اجنا  واه غفور حليم

                                 : دابة
 .[  ٩٣] فاطة /                            

بل من عظمة اةم وكفة أهل اأرض تسلأذن الساء واأرض أن تقع وتزول من شد  ما نأي به العااد 
لئف تزول وتقع عى  ق والعصيان، وتراد تنفطة من ذلك، ولرن احليم نمسرهامن الرفة والفسو

                                : ى اهـمن عص
 .[ ٩٦/فاطة]        

ونةضاها من اإنان  فساحان احليم الذي اعل ي مقابل هذا الرفة والفساد أساابًا حاها 
   :  لوت حلم اه ل تلك اأسااب اللي هي ساب زوال العام وتةابه واللقوى تقاب

 [ . 33] اأنفال /                                                      
                                                 

 ( .٦٨٦٩ومسلم بةقم ) ، واللفظ له (9٦66أتةاه الاخاري بةقم ) ، متفق عليه( ٦)
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أنه احليم الةحيم الذي ساقت رمله غضاه، وساق حلمه ؛  ع احق ساحانه تلك بللكفَ فدَ 
                                                                      :  عقوبله

 [ .٣٩/اأنعام]              
 .(٦) ملفق عليه « يَغَضاِ  : َساََقْت َرْمَلِي َقاَل اه ملسو هيلع هللا ىلص : » قال : قال رسول اه  وعن أي هةنة  

فة كُ  ، فإذا أغضاه لذي تلق ما نةضيه وما نسخطها هو ، فساحان اه ما أعظم حلمه ورمله بعااده
، وتسايح عااده نملان السموات أرضاه تسايح امفئرة الذنن ،اخلق ومعاصيهم وظلمهم

                                                 : له وعاادهم ، ومدهم له امامنن ي اأرض 

                                               

 [ .3٨-3٠/فصلت]   ىئ                       
وت ، له اأساء احسنى، والصفات العى، وحده ت رنك له  علم رمك اه أن اه او

 [.٦٦/الشورى]                     له : وت شايهله ، مريل 
 كمرله يء ي احلم ، القوي الذي ليس كمرله يء ي القو .هو الةب احليم الذي ليس 
، لرن عى امعلوم من نقص واحليم  باسم من أسائه كالعزنز  وامخلوق قد نسميه ربه 

 ، وامعةو  من ضعف اآدمية . ، وامعهود من فقة اخليقة الارنة
به ترون اأفعال و،  مال الصفاتوبه نرون ، ن الظاهة منه نْ وزَ  ،واحلم نور الااطن ي العاد

وهذه  هي  بالقدر الذي ننااي ، ، نناايلشخص الذي ل، ، ي الوقت الذي ننااي  عى ما ننااي
 [.٩/القلم]             : ملسو هيلع هللا ىلصاللي ظهةت ي أكمل الار حمد  احرمة

ي احليم  ، وت نلصور ذلك عى اللام كله إت إت بنور احلم والعلم ةوت ترون حرم
       ، وكل  ناتيه اه منها بقدر نور احلم والعلم :  احق 

 [ .٦96/الاقة]                    
، ولرن حلم اه عى عااده ت حيط به أحد ،   علم أن كفة اخلق وركهم وظلمهم عظيماو

               :  ورمله هم وسعت كل يء

 [.٠/غافة]              
         فيقول : إليه ونسلافةه وأرك به لعله نلوب  كفة ى منإنلحنن  أت تةاه

                                                 

 . واللفظ له (٦٠٣٦( ومسلم بةقم )٠٩٦٩أتةاه الاخاري بةقم ) ، متفق عليه( ٦)
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 .[  ٠٩ -٠3/ امائد ] 
 فساحان اه ، ما أعظم حلمه عى من كفة به وعصاه.

مات نفقهه إت العامون  ،وتدبره احريم ،وقد اعل املك احق ساحانه ي ملره العظيم
                       ، ومات نعةفه إت امامنون املقون : الةبانيون

                               

 [.٦٦-٦6/الةعد]           
وي  .. .. وي مقابلة ما نةضيه ما نسخطه ي مقابلة ما حاه ما نرةههساحانه حيث تلق 

 وي مقابلة ما نشرةه ما نصب عليه. ..ه لمقابلة طاعله معصي
:  العى اته ، وصف د بأسائه احسنىاعـيُ ـل ؛ فصلها من نعوت افله وهذه حرمة ي تلقه وأمةه

                    

 .[ ٦٨٦/اأعةا ]
 فنسلافة اه من اهلنا ومعاصينا وتقصرنا ، ونسأله أن نافة لنا ونعِلمنا ما ننفعنا.

 ة ، ما أوسع حلمه ورمله بعااده. بوت واملروت والربناء والعظمفساحان ذي اج
..  .. ونةى من نشرةه ومن نرفةه من نطيعه ومن نعصيه.. ونةى  نةى ما حاه وما نرةهه

. ونسمع من نساحه ومن نساه .. ونسمع من نوّحده ومن . ونسمع ما نةضيه وما نسخطه
     :  وت تنفعه طاعة الطائعن .. ةه معصية العاصنـت تض .. ةك بهـنش

                                                   

 [.٩٩-٩3/اإراء]             
.. والرل عايده ، وله وحده   .. والرل حت قهةه .. والرل ي قاضله وكل اخلق ملره

                                        :اأساء احسنى ، والصفات العي 

                                                         

                                      

 .  [ ٦٩ – ٦٦] احر /                              
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ا أعظم صبه ، وم ، وما أوسع حلمه ، وما أعظم ملره ما أعظم أساءه وصفاته اه فساحان
 [.٨/طه]                  :  عى من كفة به وعصاه

ْهُة،  َقاَل اه » َقال: ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اه  عن أي هةنة  و ْهَة َوَأَنا الدر : ُنْاذِننِي اْبُن آَدَم، َنُسُب الدر
 .(٦) ملفق عليه «ُأَقِلُب اللريَْل َوالنرَهاَر 

نفة منه يء ، وت نايب عنه  الذي ت نعجزه يء، وت املك القوي القادر القاهة هو 
 ، وت نفوته يء ، نفعل ما نشاء ، وحرم ما نةند.  يء

 ، هو املك احق الذي تلق السموات واأرض باحق ، ودننه احق، وكلاه حق، ورسله حق
                :  بيده املك واخلق واأمة كله

 [.٦٦٦/اأنعام]                
، وت نطيع  الذي ت نعاأ با سواهالقادر ،  الذي تفةد باملك واملروت  هو املك الاني القوي

                                      وعصاه:  من تالفه

 .  [ ٠٦] امامنون /                  
 : ونطيع أمةه، ونعاده ، نامن به  فساحان احليم العليم الذي اعل ي الساء من تلقه من

                            

 [ . ٦٦ – ٦6] اأناياء /        
، كا اعل فيها من  ونطيع أمةه، ، ونصدق رسله ، ونعاده  واعل ي اأرض من نامن به

                                                                     : ، ونرذب رسله  نرفة به

 [ .٦-٦/اللاابن]                                      
،  ورغاهم ي اإنان والطاعات ،، وأنزل عليهم  كلاه  وكل أهل اأرض أرسل اه إليهم رسله

للمرلفن من اإنس واجن أمة   هم العاقاة، وتةك، وبنر  وحذرهم من الرفة وامعاي
                   :  اتتليار

 [ .3–٦]اإنسان/               
م نشأ ت ما ، و ، فا شاء اه كان وعلمه ة اه، وت َةج أحد عن مشيئ فف إكةاه ي الدنن

              ی وما سيرون :  واه عام با كان وما نرون ، نرون

                                                 

 . واللفظ له (٦٦٩9(، ومسلم بةقم )9٦٨٦أتةاه الاخاري بةقم ) ، متفق عليه( ٦)
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   حخ               
 [.٦٣9/الاقة  ]

                              :أو حب الدنيا  الشيطان أو اهوى حاسه نْ فملى نفقه مَ 
                                                                

 [.3٦ –٦6]اإنسان/        
.. وتعجيل  .. والاضب من كذا .. والصب عى كذا واعلم رمك اه أن الةى لرذا

 ونحو ذلك.. وإهفك هذا .. وإغةاق هاتء .. وتدمر هاتء .هذا ولعن ..  العقوبة لرذا
 ذلك كله من أفعاله ساحانه، وفعله منفصل من صفاته، مواود ي معاي أسائه، نفعله 

،  كال قدرته، وعز ربوبيله، ليعلم العااد ذلك فرهاوه هليظهة لعااد ؛ عند واود سااه
          عوا إى طاعله ، واملرال أوامةه ، واالناب نواهيه : ونَ

 [.٠٨] امائد /                
كا قال فك عنه أبدًا فهي من لوازم كاله ت تن  صفاته العىو ،ه احسنىأساؤأما 

                                              :ساحانه
                               

                           
 .[  ٦٩ – ٦٦ / احر]                       

 ،  عااده الظامن نةاه العاد ي سال عفوه ومافةته ورمله وإمهالهعلم أن حلم اه عىاو
، وعنادهم له، ووصفهم الةب با ت  مع احدهم احق وتةك معاالة الظامن بالعقوبة

                   :  نليق بجفله، وترذنب كلاه ورسله

 [.٩٦] فاطة/                        
    :  ه، نعافيهم ونةزقهم وهم نعصونه بنعم  أعظم حلم احليم احق بعاادهفا

 .[  ٠٩ / امائد ]          
      : أنفسهم وغرهم  عى عااده الظامن وما أوسع حلم اجاار 

                                  

 .[  ٣6-٣٨ /  الرهف]               
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رأى أن عيش ميع اخفئق ي  ،وبالغ ي اتعلاار واللدبة ،وإذا أمعن العاقل النظة
             :  ، وسعة رمله ومافةته وعفوه اه ، وإحسانه ، عظيم حلم

                           
 .[  ٦٦ ] لقان /       

                 : ، وغلات رمله غضاه ةالذي كلب عى نفسه الةمالةحيم ان الةمن فساح
                                          

 .[٣٩/اأنعام]    
 ، القوي القادر عى كل يء،  وهو رب العز  واجفل واجبوت والربناء أت تةاه 

لسعة حلمه  ؛ لعلهم نةاعون إليه ،، وناتة العقوبة عن امسلحقن ها حلم عى العصا 
 .[  9٣ / احج]            : ورمله
حلى نظن امار أنه ليس نعلم .. ونمهل حلى نلوهم اجاهل أنه ُمل.. ونسر    اه وحلم

،  ةونهـوبإنذاء أوليائه نس..  هةضوننعم عى العصا  حلى كأهم بامعاي نُ حلى كأنه ليس نار.. ونُ 
                      : فف إله إت اه ما أوسع حلمه

                             

 [ .٦٦3-٦٦٦/اأنعام]
 .، ومافة  وحلًا  الذي وسع كل يء رمة وعلاً  فساحان الواسع الرةنم احليم

               با فعل الرفار والعصا  تااتذنا تارمنا و اللهم

 .  [ ٦٣٣ / اأعةا ]                      
  التعبد ه : باسمه احليم 

ئه وصفاته تقةبًا اعلم أنار اه قلاك باإنان أن أحب عااد اه إليه من اتصف بمقلى أسا
 وصفة عليا. ،اسم كةنم إليه ، وكان له حظ من كل

 واعلم أن اه هو احليم الذي نصفح عن الذنوب ، ونسر العيوب ، وهو احليم الةحيم الذي 
 نسال سره عى العصا  لعلهم نلوبون.

أن  ؛وهو احليم القوي العزنز الذي ت نسلخفه عصيان عاص ، وت نسلفزه طايان طاغ 
، وت وبره، واه ت تنفعه طاعة الطائعن وحت سمعه ،وي قاضله ،اجميع ي ملره
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 .  [ ٦/  املك]                               : تره معصية العاصن
               ى ربه ليحاساه بعمله : إرااع من مامن وكافة والرل 

                                            
 [.٦9-٦٦] الااشية/          

وإذا عةفت هذا فاعلم أنه جب عى من عة  أن ربه حليم عى من عصاه أْن حلم هو عى 
،  من تالف أمةه ، فاحلم عى اخلق حلم عليك رب اخلق، وتسلجلب بحلمك حاهم لك

               ورضوان اه عنك :

 .  [ ٦٦] النور /                     
 .فرن ي الليل مع احليم اسلافةه وتب إليه ، وي النهار كن حليًا عى اخلق كلهم

فاحلم أنت عى من ملك ،  وأحب لارك ما حاه  ،وكا حب أن حلم عليك مالرك
  :   لنفسك ،  واكةه لارك ما ترةه لنفسك ،  وأحِسن إى الناس كا أحسن اه إليك

                                    
 .  [ ٠٠القصص /   ]            

ِِ  َوالرِذي »:  ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال رسول اه  وعن أنس بن مالك   َحلرى َعْاد   ُنْاِمنُ  َت  ، بَِيِدهِ  َنْف
 .(٦)ملفق عليه « لِنَْفِسهِ  ِحُب ـنُ  َما ،ِأَِتيهِ  َقاَل  َأوَ  ، ِجَاِرهِ  ِحبر ـنُ 

فللادى ي عصيانه  ،، وتار بحلمه عليكاحذر أن تعي ربك السميع الاصرواحذر غانة 
وبطشه  ،وتلرل عى عفوه مع اإرار عى عصيانه، فإنه وإن كان احليم الرةنم فإن أْتَذه أليم

  جئ                        : شدند

 .  [ ٣٦ – ٩6/ ] احجة 
             من هذا وهذا:  بينةفرن عى 

 [.6٨/امائد ]
  :  ، ولرال رمله بخلقهبامعاي والذنوب مع كال علمه ،ما أعظم حلمه فساحان اه

 [.٦93/الاقة ]                                        
ل إحسانه، وأدركت سعة حلمه، ورأنت شد  بأسه، وإذا علمت عظمة ربك، وعةفت ازن

                                                 

 ( واللفظ له.٩٣ومسلم بةقم ) (٦3، أتةاه الاخاري بةقم)متفق عليه ( ٦)
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من موااهة الرةنم با نرةه احليم:  فاادر إى طاعة ربك احليم الافور الشرور، واسلِح 
                                        

 .  [ ٨ – 9] اتنفطار /     
فإنه نةاك  ،تقل عى احليم احق إت احق وت ،واسلعمل ما أنعم اه به عليك ي طاعله

                                  : ، وسو  نسألك  ونسمعك

 .[39/اإراء]   جئ  
، واصب عى ميع ما حاه ونةضاه اللي ت تعد وت حصـى  واشرة من أنعم عليك بنعمه

 : للنال أاةًا ت حلم به ؛ وه من أالهمن الطاعات، والزم الصب عى كل حاوب ومرة
                                     

 .  [ ٦٦] الزمة /        
والصب عى الافء، ، ودوام طاعة اه،  والصب عى أذاهم،  ل لك احلم عى اخلقونسهِ 

، ومعةفة نعم اه  تصا  با نليق بالعاد منهاتا، و ، وصفاته العى معةفة أساء اه احسنى
            ، ومعةفة ثوابه وعقابه: وإحسانه

                                               
 .  [ ٦٣٠ – ٦٣٣ / الاقة ]           

 : واعلم أن الصب الذي جب عى العاد ثفثة أنواع
 ب عى طاعة ه .. وصب عن معصية اه .. وصب عى أقدار اه.ص

ي امعةفة احمد فقد بلغ الذرو  دراة وأفضل الصب ما بلغ دراة الةى ، فإن ارتقى إى 
                             :واليقن 

 .[  ٦٦ / اللاابن] 
          : ووافق طاعة اموى، والصب النافع احق ما تالف اهوى 

 .  [ 9٦ / الةوم]        
 واعلم أن من أعظم اجواهة احلم عى السفيه، والعفو عن امِء، والصب عى الافء: 

 .  [ ٣ / امعارج]                             
فاصب فإن ، اة الصب  أحسن العواقب وعاق، ، وأنه حب الصابةنن  واعلم أن اه مع الصابةنن
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  : ة، والعافية بعد الافءـة بعد العسـ، واليس ، والفةج بعد الرةب ة مع الصبـالنص

 .  [ ٦٦٦ / آل عمةان]               
      : فاصب وتوكل عى اه تنال ما حب فوراً  ، ومفلاح ذلك كله الصب

                                           

 .  [ 3 -٦/ الطفق]                             
، وأحسن إى الناس  إذا أنعم اه عليك بنعمة احلم والصب فاصب ه ي ميع أحوالكو

 عى ما أصابك فإنك ، واصب نه عن امنرةا، و ، وأمة بامعةو  كوعادَ  نْ إبا تسلطيع و
            : ، ولك العاقاة احسنى ي الدنيا واآتة  منصور

 .[ ٦٠ / لقان]                         
 .[٦٩٠/آل عمةان]                        

 .[٦٣٦/الاقة ]        
 أَُعوذُ  ، اْسلَطَْعُت  َما َوَوْعِدكَ  َعْهِدكَ  َعَى  َوأَنَا ، َعاُْدكَ  َوأََنا َتلَْقلَنِي ، أَنَْت  إِتر  إَِلهَ  َت  ، َرِي  أَْنَت  اللرُهمر »

 إِتر  وَب الُذنُ  َنْاِفةُ  َت  َفإِنرهُ  ِي  َفاْغِفةْ  بَِذْناِي َلَك  َوأَُبوءُ  ، َعَير  بِنِْعَملَِك  َلَك  أَُبوءُ  ، َصنَْعُت  َما َرِ  ِمنْ  بَِك 
 .(٦)أتةاه الاخاري «أَْنَت 

 احلم. عظيم نا ، بالعااد رؤوفاً  نا ، وامافة  ةالةم واسع نا ، وامواهب العطانا ازنل نا
 . النار عذاب وقنا ، حسنة اآتة  وي ، حسنة الدنيا ي آتنا ربنا اللهم
 ، شرةوا ُأعطوا وإذا ، ااسلافةو أساؤا وإذا ، اسلاروا أحسنوا إذا الذنن من ااعلنا اللهم
 . الةامن أرحم نا ، صبوا ابللوا وإذا ، مدوا ُمنعوا وإذا

 
 
 
 
 

                                                 

 (.93٦9 بةقم ) أخرجه البخاري (٦)
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 اللطيف
                               تعاى: اه قال 

 [.٦٩-٦3 /]املك       
َائة واخفانااهو اللطيف الذي أح  اه  اللطيف ،  طن واخااناالاوابلطفه ، وأدرك  ط علمه بال

            ، وت نعزب عنه مرقال ذر : ة الذي ت خفى عليه تافي

 [.9٦/نونس]                                 
بخلقه، الةفيق هم، العليم بخفانا حوائج العامن، الاصر  َبّ وهو ساحانه اللطيف ال

تلقه إحسانه وألطافه من حيث ت نعلمون، ونةزقهم من حيث  بأرارهم، الذي نوصل إى
 [.٦6/]الشورى               ت حلساون: 

، الذي نسوق إليهم أنواع الب واإحسان من  وهو ساحانه اللطيف الةحيم بعااده وأوليائه
أعى امةاتب  يهم إىقِ ةَ ، ونُ  لطفه ّي ة بخفـ، ونعصمهم من أنواع الش حيث ت نشعةون

امراره ليوصلهم ها إى امحاب اآتم ونه نذنقهم إ، حلى  بأسااب ت خطة عى باهم
 [.٦٦٦ /]نوسف                                   :اجليلة ، وامقامات النايلة 

، مون اموصل إليهم أرزاقهم من حيث نعل ،فساحان الرةنم اللطيف بعااده، احفي هم
مله من اومن حيث ت نعلمون، اللطيف الذي نوصل إى من شاء من تلقه ما م نرن ن

   وت فرة فيه: ، وكةنم الظفة، ونةزق من نشاء ما م نردح فيه  ،ةـعزنز النص

 [.٦6/]الشورى            
 ، وعوام الايب.هو اللطيف العام بدقائق اأمور ، وتفانا الَائة ، وغوامض احقائق 

هو اللطيف الب بعااده الذي نلطف هم من حيث ت نعلمون ، وُيء هم مصاحهم من 
                   حيث ت حلساون : 

   [.٦٦/لقان]                                
ى حال لذي ننقل عاده من حال إ، اللطيف اهو اللطيف العليم برل يء مها دق وتفي 

                    مصلحله بلطف عجيب :

 [.9-٣/آل عمةان]                                           
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هو اللطيف امنعم برل تر ، امعطي لرل فضل ، أعطى عااده فوق الرفانة ، وكلفهم دون 
            اة احسنة : الطاقة ، وضاعف هم أ

 [.3٩/إبةاهيم]        
: هواللطيف الةحيم الذي نَكل عسر، واب كل كسر، وأطعم كل خلوق، وغفةكل ذنب

 [.٦٦٦] النساء/                   
 فسر. هو اللطيف الرةنم الذي أعطى فأغنى ، وأنعم فأازل ، وقدر فعفى ، ووى

هو اللطيف الذي هدانا لإسفم، ووفقنا للعمل الصالح ي الادانة ، وتلمه بالقاول ي 
             النهانة ، وأازل له اأاة ي دار امقامة : 

 [.٦٦٨-٦٦٠/الرهف]                     
ن إنعزب عن علمه يء ووهو ساحانه اللطيف العليم برل يء، اللطيف اخار الذي ت 

، ونسمع تسايحها  ي الظلاتاللطيف دق وصاةوتفي، حلى اخةدلة اللي توزن ها نةاها 
             ، ونأت ها من  بن امخلوقات : من بن الرائنات

 [.٦9/]لقان                      
وتةكيب دقائق الصنعة، وما دون ذلك من تفانا  ،وهو ساحانه اللطيف ي إتقان الصنع

                                امصنوعات : وأرار ،امخلوقات
 [.٨٨/]النمل               

، وت  ، ت نفوته من أعاهم يء ، بالغ الةأفة هم ، كرر اللطف هم ف بعاادهيوهو ساحانه اللط
                           : ل ذر نظلمهم مرقا

                                
 [ .٩٠-٩٣/النحل]   

بل هو اللطيف الرةنم الذي نزند أاور الصاحن بفضله وكةمه، ونعفو عن سيئات امذنان 
              : بلطفه وعفوه ، ونعذب من نشاء من امذنان بعدله

 [.٩٦/]النساء           
، اللطيف  ، اللطيف الذي نملك تزائن اللطف وهو ساحانه اللطيف الذي ت أحد ألطف منه

   : الذي كل لطف ي العام من آثار لطفه ، اللطيف الذي وهب اللطف لرل لطيف فلطف
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 .[ ٦٦/احجة]                         
 .وهو املك احق الذي وسع علمه ولطفه ورمله ميع خلوقاته

 : ، وظهة لعقوهم فهم نعادونه كأهم نةونه حلجب عن أبصار اخلق فف نةونهااللطيف الذي 
                                                                           

 [.٦٦3-٦٦٦/]اأنعام                 
فساحان اللطيف الذي لطف أن ُنـْدرك بالريفية ، اللطيف اخار برل ذر  ي املك 

حيث م  وامرك واملروت ، اللطيف بالب والفااة فرل  نأكل من رزقه ، اللطيف بالرافة
 [.9٣] احج/                  نقلله اوعًا برفةه :

، الذي  وننعم عليه ،قال عليهونُ  ،، فيقاله لطيف بمن جأ إليه وتاب إليه من عاادهوساحان ال
 [ .٠/النحل]       :  نعطي اجزنل ونقال القليل

، ونوصل رمله ورزقه إى عااده  الذي نعلم اأشياء الدقيقة وت إله إت اه اللطيف اخار
                                                     :  بالطةق اخفية

 . [9-٣]السجد /                
فا نالي اه به عااده من امصائب.. وما نأمةهم به من امراره.. وما ننهاهم عنه من 

 ي العاال واآال إى سعادهم اخارهي طةق تفية نوصلهم ها اللطيف  الشهوات..
 :املك اه الناو  والعلم والسجن فصب فأعطاه بالاةبة واجب وملسو هيلع هللا ىلص  نوسف  كا ابلى

                                                   
                                                               

               
   [.٦٦٦-٦٦٦/نوسف]    

 .. إساعيل فصب وأطاع فجعل ذرنله هم الااقن بالنار وفةاق اأهل وَذبـْح ملسو هيلع هللا ىلص ابلى إبةاهيم و
         :  واعل منهم أئمة ندعون وُدون إى اخر إى نوم القيامة

 [ .٦9]احدند/                              
هم، وما أوسع حلمه عى من  م ما أعظم رمله بعااده، وما أعظم لطفهفساحان ربنا العظي

             ، وما أشد فةحله بمن تاب إليه: عصاه
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 [.٦٨-٦٠] النساء/
     :  نحمد الافورالةحيم، ونلوب إليه، ونسلافةهوإذا عةفنا ذلك فيجب أن 

                          

 [ .٣٩/اأنعام]                         
 واسم اللطيف له معنيان:

ف حلى طُ مه دق ولَ لْ : بمعنى اخار، فهو ساحانه اللطيف اخار برل يء، الذي عِ اأول
                                  :  أدرك الَائة والضائة واخفيات

 [.٦٩-٦3]املك/               
بمعنى امحسن وامنعم الذي نوصل إى عااده وأوليائه مصاحهم وما ننفعهم : الثاي

                  بلطفه وإحسانه من حيث ت نشعةون:
 .[93/]احج           

، إى اخلق فهي من لطف الةمن واعلم أن لطف اه هوالةمة،فرل رمة تصل 
             : سواء كانت باأسااب امحاوبة أو امرةوهة 

                              

 [.٦٦/لقان]    
 ومسالك اللطف ظاهة  بادنة ي املك واملروت .

يمها..وأصنا  الرفانات كلها.. وتقليب ي تلق امخلوقات كلها..واإتيان باأرزاق وتقس
اأحرام واأطوار .. واتلف  األسنة واألوان واأحجام واأوقات .. وَتْلق الذوات 

   :  والذرات .. وَتْلق اجامدات وامائعات .. واسلخةاج ذلك كله من غيابات تزائنه

                            

  [.93-9٦/الزمة ]      
فساحان اللطيف القدنة الذي تلق هذه امخلوقات العظيمة ، واسلودعها ي تزائنه 

           العظيمة ، ثم َةاها من عام الايب إى عام الشهاد  :
                       

   [.٦٦3 -٦٦٦/اأنعام]      
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 إرساله الةناح اللواقح ، ثم لطفه ي تلقيحها السحاب ، ثم وما أحسن لطف ربنا ي
لطفه ي ملها السحاب ، ثم لطفه ي مع السحاب بالةناح ، ثم لطفه ي مع اماء 

                   ي السحاب ، ثم لطفه ي إنزاله عى تلقه مفةقًا : 

                                                 

                                      

 [ .٩٩-٩3/النور]       
ثم تأمل لطف اللطيف ي َسوق السحاب بالةناح إى الالد اميت ، ثم لطفه ي تةتيب إنزاله إى 

          اأرض ، وتقطيعه رذاذًا لئف ُلك من حله : 
                                  

 [ .٣٠/اأعةا ]     
ثم انظة كيف َلطرف اللطيف أرحام اأرض ، وفلحها لقاول اماء والناات ، حلى ذهات عةوق 

     الرةى ، وصعدت أغصانه ي اهواء ، وظهةت ثاره ي الفضاء : الناات ي 

 [.٨9/احجة]     
ثم تأمل حرمة اللطيف كيف تلق الناات أزوااًا ، وشعوبًا ، وقاائل ، خللفة األوان ، 

           واأحجام والطعوم ، رزقًا خلقه وعااده : 

                          
 [.٦٦-6/]ق

يملص الاذاء من الطن بجذوره، ثم لوهدانله له ،  ثم تأمل قدر  اللطيف ي فلق احب والنوى
حلى نمو احاة ي تدرنج  وأزهارًا وثارًا، ثم كيف لطف بخفي قدرته  ،نه أغصانًا وأوراقاً كور 

                       :  نوم القيامة صارت شجة  شاخة مسلمة  النسل والاذر إى 
                                              

 [.٦٦-٦٦/النحل]                      
ثم تفرة كيف أتةج اللطيف بخفي لطفه الرار من الناات كا َةج اأطفال من 

؛ ليذِكة عااده أنه القادر عى بعث اأموات  اأرحام، وكا َةج اأفعال من اإنسان
                         :من القاور 
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 [.36 /]فصلت                           
اللطيف الرةنم ،  فساحان اللطيف بعااده الذي له تزائن اأرزاق ي الساوات واأرض

                             : الذي نسوق لعااده أرزاقهم من بفد شلى

  [.٦٦/احجة]    
   :  ، وساق هذا هذا بلطفه ي تلق اأرزاق وامةزوقنوساحان املك احق الذ

 [.9/هود]                         
أكرة وما ،  ونأكلون من موائد نعمهننلفعون بأرزاقه ، وهو ساحانه الرةنم الذي ميع اخلق 

       :أوقات شلى  ، ي من بفد شلى، لس اإنسان عى مائد  فيها من نعمه أنواع شلىماج
                                     

 [.٦٦ /]لقان                                
:    وميل تقسيمه ،تدبره ، وما أعجب لطفه ي حسن ما ألطفه بخلقه ت إله إت اه وله احمد

 [.66 -6٨/]احجة                                       
كيف معها اللطيف من  ،اه أحسن اخالقن ثم تفرة رمك اه ي النطفة اللي تلقك منها

 .الاذاء، وأقةها ي قةارها امرن ، ثم اسلنزها من الذكة واأنرى من بن الصلب والرائب
ها ي أطوار اخلق ، ثم صرر  أرحامثم تأمل كيف مع اه ماء الةال وامةأ  ي ظلات ا

فران ، ، ثم نفخ فيه الةوح  حاً  العظام ثم كسا، ، ثم عظامًا  ، ثم مضاة ثم علقة،  نطفة
                               :بلدبر اللطيف اخار  قًا آتةلْ َت 

                   
 [.٦٩-٦٦/]امامنون            

ن اأعضاء الظاهة  َس َح ، ثم تأمل كيف أتةج اللطيف هذا اإنسان من بطن أمه بشـةًا سونًا 
 ، مرلمل اأعضاء واحواس . والااطنة

، وندان ، ورافن وعينان ، ذنان أو،  ، ولسانس أذلك اماء إنسانًا له ر نْ تلق مِ  نْ فساحان مَ 
 [.٦٦/الذارنات]         : ة وغرها من اأعضاء الظاهوأصابع 
، والعةوق ، وامعد  ، واأمعاء ، والراد ، من ذلك اماء القلب القادر اللطيف وتلق 

                 والعصب وغرها من اأعضاء الااطنة:
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 [.٦٦-٣/]الطارق                                              
فهذا اإنسان عور  ، تةج من عور  ، ثم دتل ي عور  ، ثم تةج من عور  ، وهو وظام وشقي 

             وتار إن م نامن بةبه : 

 [.3-٦/العر]           
 أحد خلوقاته اللي ت تعد وت حى.فهذه قدرته ي تلق فةد من انٍس من 

واللشريل  ،الذي نملك ميع موازنن اللدبر واللصـةنف  اللطيف اخار  فساحان اخفق العليم
                          ي ملره الواسع الرار:   واللاير بسلطانه العظيم

 [.9٣/]غافة        
 : ي تلقه وأمةه وهو احريم العليم، اأمة كله له وكله ، له اخلق له املك كله ، و

ناسط ونقاض.. ونعز ونذل.. ونعطي ونمنع.. وناني ونفقة.. وحيي ونميت.. وُدي من 
 .ن نشاء.. وننلقم من نشاءنشاء.. ونضل من نشاء.. ونعفو عمر 

   :واللدبر  ، والرل عنده سواء ي اخلق والعلم ، واجليل والدقيق تلق الرار والصار
                             

                                          
 [ .٦٦-٦٦/لقان ]      

.. والرل تاضع أمةه.. والرل ملره.. والرل نشهد بلوحيده .. والرل نساح بحمده ونعاده 
                              : ومَع إى إرادته

 [.٩٩-٩3/اإراء]                       
 . ، والةفع واخفضوساحانه ما أعظم لطفه ي تدبره ي الاسط والقاض ، والعطاء وامنع
 هو القادر عى كل يء ، الذي ت نعجزه يء ، وت نملنع عليه يء .

هفك .. وُلك حيي بأسااب اموت .. ونميت بأسااب احيا  .. وننجي بأسااب ا
            بأسااب النجا  .. ونعز بأسااب الذلة .. ونذل بأسااب العز  : 

 [ .٨3-٨٦/نس]                                 
هو اللطيف الذي نةي أولياءه ي قصور أعدائه ، ثم نورثهم أرضهم وملرهم ، كا ربى 

                        ي قر فةعون :  ملسو هيلع هللا ىلصموسى 
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 [ .٨-٠/القصص]             
ونعطي امحاوب باأسااب امرةوهة ؛ أنه اللطيف العليم برل يء ، القادرعى كل يء وحده 

                  ت رنك له : 

 [.٦٦9/الاقة ]                 
     هم بَء إت كان تراً هم :  فساحان اه ما أعظم لطفه بعااده امامنن ، ت نقي

                

 [.٩٩-٩3/اأحزاب]             
ُه َتْر  ِأَْمِة امُ  َعَجًاا »:  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َرُسوُل اه:  َقاَل   ُصَهيٍْب  َعنْ و  َوَليَْس ،  ْاِمِن إِنر َأْمَةُه ُكلر

اُء َشَرَة َفَرانَ ،  ِأََحٍد إِتر لِْلُمْاِمنِ  َذاكَ  ا َلُه  إِْن َأَصاَبْلُه َرر اُء َصَبَ َفَراَن ، َتْرً َوإِْن َأَصاَبْلُه َرر
ا َله   .(٦)أتةاه مسلم « َتْرً

 ،  هبسط له أغناه وأطاا ، إنْ  أما الرافة من حيث هو كافة فف نقي اه له بَء إت كان رًا له
              نعه وقاضه سخط ربه وعاداه:مَ  وإنْ 

 [.٨٣/]اللوبة        
أنه نلوتهم باخر دائًا ، فيخةاهم من ظلات الرفة  واعلم أن من لطف اه بعااده امامنن 

نفوسهم ، ونقيهم ر  إى نور اإنان والسنة والعلم والطاعات والادع واجهل وامعاي 
ةفهم عن الراائة وامحةمات اللي ـ، ونص ة  عنهم السوء والفحشاءـ، ونص اأمار  بالسوء
                    :  تواب سخطه

                
 [.٦٣٠]الاقة /

ب اللي ونقدر هم أرزاقهم بحسب علمه بمصلحلهم، ونقدر عليهم أنواعًا من الافنا وامصائ
       من الطاعات والقةبات والرةامات : نسوقهم ها إى ما حاه ونةضاه

                      

 [.٦٦٦/اللوبة]                             
                                                 

 (.٦666رقم ) أخرجه مسلم( ٦)

javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&SearID=52&IndexItemID=7613',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&SearID=52&IndexItemID=7613',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))


9٦٩ 

 

شالهم وت ن ،، حصل به امقصود ومن لطفه بعااده امامنن أن جعل رزقهم حفتً ي راحة
          وهو عااد  اه والدعو  إليه:، عا تلقوا من أاله 

 [.٦6/الشورى ]      
 ، إذا صبوا السيئات   ليرفة عنهم ؛ ومن لطف اه بعااده امامنن أن نالليهم باعض امصائب
          : ونةفعهم إى عاي الدراات، ونرةمهم بجزنل الرواب

                                              

 .[٦٣٠-٦٣٣]الاقة /                  
  التعبد ه باسمه اللطيف : 
، فذلك  ر اه قلاك باإنان أن أول ما جب عليك  من اللعاد ه باسمه اللطيف طلب علمهعلم نور ا

لرى قدر  القدنة،  ؛ ، ومعةفة مسالره ي العام ن اأساء احسنى به وباره مهمفلاح اللعاد 
 [.٨/  ]طه                   وأفعاله: ه، ي خلوقات ولطف اللطيف

واهد  اأول من طلب العلم هو معةفة الةب الذي نسلحق العااد  بأسائه وصفاته ، 
، ومن وفقه اه هذا وهذا سعد بقةبه واهد  الراي هو عاادته وطاعله بعد معةفله 

                          وانله : ورضاه

 [.٦6] حمد/     
اللي حاه  ، واأفعال اجميلةوالصفات العى ،وإذا علم العاد أن ربه له اأساء احسنى

    ه : ونةى عنه موت بهريحاه لبادر إى اللعاد ه ها  ،عااده من أالها

 [.٦٨٦/اأعةا ]                      
، وراقب  حاسب نفسه عى أقواله وأفعاله، وإذا علم أن ربه لطيف عليم برل صار  وكار  

 [.٦٦/املك]                              :  ربه ي حةكاته وسرناته
ال ذر  ي ق ندي اللطيف اخار الذي ت نعزب عنه مرن العاد وكل يء مرشو  بنواعلم أ

                                                  : اأرض وت ي الساء

 [.٦٩-٦3/املك ]         
،  ، وتظفة بنعمه وعطاناه للنال فضلهواعاده وساح بحمده،  ،فاعة  ربك اللطيف احق

       :  وتك الةحيم الذي ميع النعم منهوم، ةبك الرةنموكن واثقًا ب
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 [.66-6٨/احجة]           
ن ف مع الناس والطف هم ، وأحِس وكن بالليل مع اللطيف واسأله أن نلطف بك ، وي النهار تلطر 

 .حم الناسوسله أن نةمك ، وي النهار كن رحيا ً نة ، إليهم ، وكن ي الليل مع الةمن
قه، وْ ة نُ ـالش وّق لَ ه، ومن نَ اخر نعطَ  ةّ حَ لَ ، واعلم أن من نَ  ميع أموركارغب إى ربك ي و

                 :والعافية ، وأعفه طلب اهدانة والفضل كله بيد اه وحده
 [.٩ /]اجمعة             

فالطف أنت بإتوانك  ي ميع أموركواعلم رمك اه أنك كا حب أن نلطف اه بك 
،  ، وأوصل بةك وإحسانك إى غرك بحسب قدرتك ، وتالقهم بخلق حسن امامنن

، وترسب حاة  حاك اه، وادعهم إى اه واصب عى أذاهم  هم بحسن تلقكعْ وَس 
                    ، وتسلم من أذنلهم: الناس ومودهم

                                 
 [.3٣-33/]فصلت                                         

تفي ، وبةه ظاهة غر  فه بكطْ لُ  نْ مَ   وشرةِ  واشال نفسك وقلاك ولسانك واوارحك بذكةِ 
             : طاعلك ومعصيلك ائك، وحالائك وَرر ةر ـإليك واصل ي َس 

 [.٦٦٣/اأعةا  ]                     
ف ي إنصال بةك إى الناس بألطف وبةوإحسان، وتلطر  ،نفق ما رزقك اه من علم ومالأو

      وت كب وت احلقار:  ،ة وت أذىنر ، بف مِ  هباوأحسن امذ، امآتذ 

                                  

  [.٦93-٦9٦/الاقة ]                      
وإذا عةفت أن ربك هو اللطيف فليرن حظك من هذا اتسم الرةنم أن ترون لطيفًا ي 

 مصاحك باماادر  إى كل عمل صالح ، لطيفًا باخلق كلهم عى اتلف  طاقاهم.
رأنت ااهًف فعلمه بلطف ، وإن رأنت عاازًا إن رأنت كافةًا فادعه اى اه بلطف ، وإن 

فخذ بيده بلطف ، وإن علمت سنة فانرها بلطف ، وإن عةفت حسنة فاشرةها ، وإن 
                 علمت سيئة فاسرها : 

 [. ٦٦٦-٦66اأعةا /]         
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 ،ملسو هيلع هللا ىلصناس.. وأاود الناس حمدًا ةم الوتذكة ألطف الناس بالناس.. وأرحم الناس بالناس.. وأك
 [.٩ /]القلم            لرال حسن تلقه بقوله له: ، الذي أثنى عليه ربه 

ترن  ،وتأدب بآدابه، واسلك سايله، ومسك بدننه ،فاهلد هدنه، وخلق بأتفقه
                                   اجنة رفيقه:ي 

 [.٦٦/ب]اأحزا جئ 
          تنال أعظم ما تلمناه : ،وتقةب إى ربك برل ما حاه ونةضاه

                       

                

 [.٠٦-99/النساء]                
، وعاملهم با   أذاهم، واصب ي سايل ذلك عى ن إى الناس ميعًا فيا اسلطعتأحِس و

، وكل امةئ حسيب  لقـ، وتطفهم با تسلطيع من القول والعمل واخُ  حب أن نعاملوك به
          ، ورهن عمله:  نفسه

                 

  [.٠٦/اللوبة]       
 [.٦3/]اأعةا                  

                                  

 [.٦٣/]اأحقا                
 َوَأْصلِْح ي ،  ُدْنيَاَي الرلِي فِيَها َمَعاِي ي َوَأْصلِْح ، اللرُهمر َأْصلِْح ِي دِننِي الرِذي ُهَو ِعْصَمُة َأْمِةي  »

لِي  ِمْن ُكِل َواْاَعْل امَْوَت َراَحًة ي،   ِي ُكِل َتْرٍ يَاَ  ِزَناَدً  ياْاَعْل احَ وَ ، فِيَها َمَعادِي  آِتَةِي الر
  .( ٦)أتةاه مسلم « َري 

به قلوبنا ، ونقينًا صادقًا ترح به صدورنا ، حلى نعلم أنه ت  امًف مأكاللهم إنا نسألك إنانًا 
 تر ما عجلت.لب لنا ، وت نحب تعجيل ما أتةت ، وت تأنصيانا إت ما كُ 

 أسعدنا بلقواك ، واسلعملنا ي رضاك ، وااعلنا نخشاك كأنا نةاك. مالله
وارحم ضعفنا وذلنا ، لطف بنا اًا بفقةنا ، نا لطيفًا بالعااد ينا تارًا بأحوالنا ، نا عل

 نا أرحم الةامن.، نرسارنا بن ندنك او
                                                 

 (. ٦٠٦٦بةقم ) أخرجه مسلم( ٦)
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 ودودــــال
 .[  6٦ / هود]                 :  قال اه تعاى

  هم بأنواع الرةامات ي الدنيا واآتة .م، ونرة هو الافور الودود الذي حب امامنن به اه 
الذي نوده وحاه تلقه لذاته وافل ومال أسائه الودود  ،وهو ساحانه الودود امحاوب

 .[  ٨ / طه]                  وصفاته، وازنل نعمه وإحسانه: 
من أناب إليه، ذو امافة  من تاب إليه، الودود أهل  ودّ الودود الذي حب ونَ  هوهو ساحان

طاعله،  الةاي عنهم بساب إناهم وأعاهم الصاحة، امحسن إليهم أالها، امادح 
             : هم ها، امريب هم عليها

                           

 [.٦٦٦]اللوبة/    
وهو ساحانه الودود الذي أظهة وده خلقه با سخةه هم من النعم الظاهة  والااطنة ليحاوه 

                     ونعادوه : 

 [.٦٦/لقان]                              
     اللي ت حصيها إت هو :  هو الودود الذي تودد إى عااده بالنعم

 [.3٩/إبةاهيم]               
هو الودود الذي كل ما ي الرون مظهة لعظمله ، وكل ما ي الرون مظهة لقدرته ، وكل ما ي 

           الرون مظهة حاه ، وكل ما ي الرون مظهة لوده: 

                      

  [.٣٩/اأعةا ]            
نان به وطاعله ليلوددوا إليه باإ ،ل نعمة وكةامة وترى تلقه برإفساحان الذي تودد 

          واالناب نواهيه :  ،واملرال أوامةه، وعاادته 

                                                 

 [.٦٦-٦٦/الاقة ]             
 ،ن قال اه تودد إى هذا اإنسانكله م ،واعلم أن الرون كله با فيه من امخلوقات واآنات والنعم
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                      ى الةب اخالق العظيم :إوكل أعال اإنسان الصاحة تودد 

 [.٦9-٦3/لبوجا]                    
إى نسان قال أن نرون شيئًا ، ورزقه من كل يء ، وهداه لافور الودود الرةنم الذي تلق اإهو ا

نان به ، وأعانه عى طاعله ، ووفقه حسن عاادته ، وضاعف له أاة معةفة ربه ، وحاب إليه اإ
                       عمله :

   [.3-٦/اإنسان]                          
وهو ساحانه الودود الذي تلق امود  ، وعنده تزائن امود  ، هو الودود الذي ألقى امود  

امود  بن اأب وأبنائه ،  قىبينه وبن أوليائه ، وألقى امود  بن امامنن مع بعضهم ، وأل
           وبن اأم وأوتدها ، وبن الزواة وزواها :

 [.٦٦] الةوم/                 
 وهو ساحانه امامن الذي حب اإنان وامامنن ، وحب اللقوى واملقن .

 ، ونلوب عى من تاب إليه. اض من عصاهوهو ساحانه الودود الذي حب من أطاعه، ونا
، وحب  ، وحب الصابةنن والصادقن ، وحب اللوابن واملطهةنن حب امامنن واملقن

                                 : املوكلن وامحسنن وأمراهم
 [.3٦-3٦/آل عمةان]                  

،  ، وامنافقن وامعلدنن ، والراذبن وامسلربنن ةكنـالرافةنن وامشالرفة وونرةه 
           : وامفسدنن ، وامَفن واخائنن وأمراهموالظامن 

 [.3٨/احج]                        
عاد د ونُ وَ نُ  نْ وهو ساحانه الودود  بررة  إحسانه، الذي نوده عااده وحاونه، امسلحق َأَ 

           وعظيم إحسانه:، اله ـاله وافله ومـلرم، حمد ـونُ 

 .  [ ٦٦٦ / اأنعام]                
ونلودد إليهم بنعمه بللابع إحسانه ، ى عااده إوهو ساحانه الودود الةحيم الذي نلحنن 

       : وقنوهم له، ونفةح بلوبلهم إليه ،املوالية، وحب لقاءهم

                                             

  [.٦٨-٦٠] النساء/   



9٦6 

 

، وهم  له نن، العابد اموحدنن له ،فساحان  الافور الودود الذي حب عااده امامنن به
وما تصهم به من اهدانة  ، ، والصفات العى ما له من اأساء احسنى، نودونه وحاونه 

             : واإنعام  ، وازنل اإحسان إى اإسفم

 [.٦٩/احر]                        
           : ، وود العاد لةبه عى قدر معةفله به واعلم رمك اه أن الود هو تالص احب

 [.٦6/حمد]                      
      ه له:وحال ،وإنراره مةضاته، وطاعله لةبه  ،وود الةب لعاده عى قدر  إنانه

 .  [ 69 / ةنم] م          
وإذا أحاك الودود ساحانه اعل ي قلوب اخليقة ي الساء واأرض مودتك وحالك، 

 .، وإذا أباضك أمة أهل الساء واأرض بااضك  وأنزل لك القاول ي اأرض
نَل  َدَعا اً َعاْد بر أََح  إَِذا اه إِنر  » : ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال رسول اه   عن أي هةنة    أُِحُب  إِِي  َفَقاَل: ، ِاْبِ

نُل  َفيُِحاُهُ  : َقاَل  ، َفأَِحارهُ  اً ُفَفن َاءِ  ي ُننَاِدي ُثمر  ، ِاْبِ  فيُِحاُهُ  َفَأِحاُوهُ  اً ُفَفن ُحُِب  اه إِنر  : فيَُقوُل  ، السر
َاءِ  َأْهُل   . ْرضِ اأَ  ِي  وُل َقاُ ال َلهُ  ُنوَضعُ  ُثمر  : َقاَل  ، السر
نَل  َدَعا اً َعْاد َأْبَاَض  َوإَِذا نُل  َفُياِْاُضهُ  : َقاَل  ، َفَأْبِاْضهُ  ُفَفناً  ُأْبِاُض  إِِي  : َفيَُقوُل  ، ِاْبِ  ُثمر  ، ِاْبِ

َاءِ  َأْهلِ  ي ُننَاِدي  ي اَْاَضاءُ ال َلهُ  ُتوَضعُ  ُثمر  ،َفُياِْاُضوَنهُ  : َقاَل  ، َفَأْبِاُضوهُ  اً ُفَفن ُناِْاُض  اه إِنر  السر
 .(٦)ملفق عليه «ْرضِ اأَ 

ر اه قلاك باإنان أن احب والود والةضا تاص من اه لعااده امامنن، َلص واعلم نور 
              به من نشاء عى قدر امعةفة واإنان واللقوى:

  [.٠٩-٠3/آل عمةان]                     
ق ئوألقى ي قلوب اخف  ، ربه به در وَ اعله ي قلاه فَ  ،العاد لةبه هاة من الودود احق دّ وُ وَ 

 .[ 69/ةنم] م              الود له:
أن الودود  ؛ ، ورأى منعه عطاء نعمه ابلفء ىرأ، ، وأحب هو الودود  ومن أحاه الودود

      :  لرن من نوع آتة، د صابة شاكة أبعد عنه ما نشاله عنه، فهو عا

                             

                                                 

 . ( واللفظ له٦93٠ومسلم بةقم ) (3٦٦6أتةاه الاخاري بةقم ) متفق عليه ,( ٦)
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 .  [ ٦٨ - ٦٠/ الزمة]           
من لذنذ  ،ه ي الدنيا واآتة َُ جازنه الودود احق برل ما نَ  ،فهذا العاد الةباي امقةب

        نله:مناااته واأنس به، وحسن عاادته، ودتول ا

                   

 .[٦٦/امجادلة]                    
       :  ليزند له ي ثوابه ؛ ، ونضاعف حسناته ونعذره ي زلـله

 .  [ ٦9 / نونس]                 
، وسخط عليه  ارهامقله لرفةه واسلر ومن أباضه اه لرفةه وعناده وسوء عمله

              :  وصده عنه لرةاهيله احق

 [.٦9٦-٦9٦/الاقة ]                   
، أو آفة  أو عجب، ما نفسده به من رناء  زنن له الشيطان فهذا إن كان منه عمل حسن

بخر  مّ هَ  نه اسلدراه، وإن ابلفه عاقاه، وإنْ وإن أنعم عليه الرةنم ساحا،  أو تاطله تنقصه
 .  [ 3٩ / غافة]                          ض له ما نرفه عنه:يق

، ومن أحب اه  ، فمعةفله تواب تعظيمه وحاله   إى ربك احق بأسائه وصفاتهفلعةر 
 ، ةه عى ميع أفعاله ونعمه، ونشر ، ونسلقال أحرامه كلها بالةضا واللسلم فليحاه احب كله

                       :  مع كال احب واللعظيم والذل له

 [ . ٦6 / حمد ]        
  : وقاول أحرامه ،، والعمل با نةضيه ، ودوام الذكة له فعليك بشرة الافور الودود

    ڻ               
 [ . ٠٠ / احج ]

، فإن م نمرنه فاقلاه  حب حقًا موته ت تةاه إت قائًا عند باب حاوبه بظاهةه وباطنهفام
                                        : وروحه

 .  [ 6 / الزمة]                           
ومال وكال أسائه  ،اه مواود ي العام فهو آنة عى حب وباحواعلم أن كل 

أحاوا ما  مَ ـأحاوا ما ت ننفعهم وت نرهم، ولِ   مَ ـ، لِ  ، وحجة منه عى امحان لاره وصفاته
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                             :  ، وت كامل ي صفاته عي ي أسائهبليس 

 .  [ ٠9 / امائد ]                           
 اه ما أسفه من عاد غر اه ، وأحب غر اه ، وتعلق بار اه. فساحان

    : ع كل ر عنهمفْ ، ودَ  كل تر هم عطاءماذا م حاوا املك احق الذي بيده 

                     

  [.٦٩-٦3/فاطة]                           
 : احق نلواه إى عاده امامن عى مةاتب ودمن الود واعلم أن احب

كقضاء احااات، وسعة الةزق، وإاابة الدعوات، واحااء  ,فتارة يكون باإنعام واإكرام 
                     بالرةامات، وتفي الرفانات: 

 .[  3 – ٦ / الطفق]                     
نراد فرى عاده امامن ننادي فف نراد جاب، ونسأل فف   , ارة يكون باابتاء ي الظاهروت

نعطى، ونسلايث فف نراد نااث، ليس هوانه عى حاوبه احق، لرنه ساق له ي أزله أنه 
           :  ننال تلك امحاة بحسن صبه

                       

  [.٦6٣/آل عمةان]      
اأمة مع حسن اسلقامله، حلى أن أبناء انسه لرمونه ما به من الر والفاقة،  بامامنونشلد 

                           :ب طه باله عند ربه من عظيم الذكة وكةنم امآاوامفئرة تا
                           

                                                      
 .[ ٦٣٠–٦٣٣/الاقة ]

، وألطافه  ، ونعمه الررر  الذي نلودد إى تلقه بنعوته اجميلة فساحان الودود احق
 [.6٦/هود]             : اخفية

وازنل إنعامه، واعل ي  ،بحسن أفعاله وتودد إليهم ،وهو الودود الرةنم الذي أحب عااده
              : ، والفضل كله رااع إليه قلوهم امحاة فأحاوه

 [.٣3/النحل]     



93٦ 

 

فهم من أسائه با عةر ، الذي وضع كل ساب نلوددهم به، وجلب قلوهم إى وده الودود فهو
      :  ، ونعمه اللي ت تعد وت حى ، وصفاته العى احسنى

 [ . 3٩ / إبةاهيم]              
 ، وندفع عنهم الرةُات.  الرةبات عن عاادهفةج نالذي الةحيم الودود وهو  

 ، ، وأعاهم عليه هم إليه ، وحااه همدا، وه الدنن احق عااده لوهو الودود الةحيم الذي بنر 
                 :  وأثاهم عليه

                                                

 [.٩-٦/اجمعة]                
أن ميع ما ي السموات  ،ن اوارحك بأحسن اأعالوزنر  ،واعلم مأ اه قلاك باإنان

ةحيم وإحسانه واأرض من حاوبات القلوب واأرواح واأبدان كلها من كةم الةب ال
     : ، دالة عى كال قدرته ، واعلها شاهد  بلوحيده ، تلقها اه نلودد ها إى عااده واوده

                       

 .  [٦٦/ لقان]                            
 من أحسن إليها. كل واعلم أن القلوب جاولة عى حب 

ناسه وأنواعه االذي نلعذر عده وإحصاء أ  من الةمن إحسان أعظم من هذا اإحسان فأي
                               : وأفةاده

 [.٦٨-٦٠]النحل/      
 ومن ، العااد أن مللئ قلوهم من حاله ومودته واب عىتالرةنم  من الودودوكل نعمة 

         : تعظيمه وتسايحهو ،ده وشرةهم ألسنلهم وقلوهم

                                            

 [.٦٦3/آل عمةان]                    
 وت ننقص باجفاء.، واحب الصادق حقًا ت نزند بالب 

قلوهم حلى نرون تلذذهم  يوحب امامنن لةهم أعظم من كل حب ، وإنه ليزند 
           بنعمه وإكةامه :  كللذذهمبمنعه وابلفئه 

 .  [٦٣/احجةات]                
  ، وناعث عى طاعله. مودتهنزند و، ما جلب حاله  فساحان اه ما ألطفه فيا نقدره 
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،  فاصب حرم ربك ،فاعلم أنه نةند أن نطهةك ونصافيك ،وهو نالليك ،فإذا رأنت نفسك حاه
          :  ، فإن ربك رحيم ودود نةندك له واسلافة من ذنوبك

 .  [ 66 – 6٠ /احجة]                 
،  الذي نلودد إى تلقه بأنواع الةمة والعفو وامافة  فساحان املك احق الافور الودود 

   ، وأنواع اإاابة واهدانة والرفانة واللطف: وأنواع اإكةام واإحسان واإنعام

 .   [ 3 / نونس]           
ثار وده وحاه ورمله آفمن  مواود ي امخلوقات  ة وحنان ورم واعلم أن كل ود وحب 

ظهوراً ، ثم نزداد  واحيوان واإنسان ،اتا، وت رنب أنه مواود ي عام اجاد والن  وحنانه 
          الذنن :  ، ثم ي امفئرة ، ثم ي الناي ، ثم ي الوي ي امامنوقو  

 [.٦٦-٦6/ياءاأنا]            
، وأفعاله  حسب زناد  امعةفة باه وأسائه وصفاته نزداد ذلك احب والود ه 

            ، ومطالعة نعمه وإحسانه: ومشاهد  عظمة آناته وخلوقاته

 . [ ٦6 / حمد]              
وما أحسن مودته كةامه هم ، وما أعظم إ،  ، وما أوسع رمله هم فا أعظم حب اه لعااده

 .[ 6٦/ هود]                 هم:
، ، واه احليم نسره  ، ونلجةأ عى امحةمات إن العاد نرد عن ربه فيقر ي الواااات

، ثم نقيض له من اأسااب ما نةاعه إليه ، ونلوب عليه ، ونافة  ، ونمده بالنعم وحلم عنه
     عنه ما أسلفه من الذنوب ، ونعيد عليه وده وحاله : ونمحو ،له تلك اجةائم

 [ .٦٩3/ الاقة ]        

 .ومن كال مودته ساحانه لللائان أنه نفةح بلوبلهم أعظم فةح
 إَِليْهِ  َنُلوُب  ِحنَ  َعْاِدهِ  بَِلْوَبةِ  َفَةًحا َأَشدُ  هُ لر ـلَ  » ملسو هيلع هللا ىلص :: قال رسول اه  قال عن أنس بن مالك 

اُبهُ  َطَعاُمهُ  َوَعَلْيَها ِمنْهُ  َفاْنَفَلَلْت  َفَف ٍ  بَِأْرضِ  َراِحَللِهِ  َعَى  َكانَ  َأَحِدُكمْ  نْ مِ   ، ِمنَْها َفَأِنَس  ، َوَرَ
 ِعنَْدهُ  َقاِئَمةً  ِهَا ُهوَ  إَِذا ، َكَذلَِك  ُهوَ  َفاَيْنَا ، َراِحَللِهِ  ِمنْ  َأِنَس  َقدْ  ظِِلَها ِي  َفاْضَطَجعَ  َشَجَة ً  َفَأَتى
 « َفَةِح ال ِشدر ِ  ِمنْ  َأْتَطأَ  ! َرُبَك  َوَأَنا َعْاِدي َأْنَت  اللرُهمر  : َفَةِح ال ِشدر ِ  ِمنْ  َقاَل  ُثمر  ، بِِخَطاِمَها َفَأَتذَ 

 .(٦)ملفق عليه
                                                 

 . ( واللفظ له٦٠٩٠( ومسلم بةقم )93٦6أتةاه الاخاري بةقم ) متفق عليه ,( ٦)
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واعله  أحاه ،وتقةب إليه با حب ،أحاه من أوليائه نْ واعلم أن الودود ساحانه مَ 
   :ي الدنيا واآتة  ، وايهاً  واعله جاب الدعو ،  به إماماً ُلدي الناس

 [.٦٩] السجد /             
 آَذْنُلهُ  َفَقدْ  َولًِيا ِي  َعاَدى َمنْ  : َقاَل  اه إِنر  » : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اه  أي هةنة   عنو
َب  َوَما ، ْةِب احَ بِ  ءٍ  َعاِْدي إَِير  َتَقةر ْ ََ ْضُت  ِمرا إَِير  بر َأَح  بِ ُب  َعْاِدي َنَزاُل  َوَما ، َعَلْيهِ  اْفَرَ  َنَلَقةر

هُ  ، بِهِ  َنْسَمعُ  الرِذي َسْمَعهُ  ُكنُْت  َأْحاَْاُلهُ  َفإَِذا ، ُأِحارهُ  َحلرى بِالنرَوافِلِ  إَِير   ، بِهِ  ُنْاِرُ  الرِذي َوَبَرَ
لِي َوَنَدهُ  لِي هُ َوِرْالَ  ، ِهَا َنْاطُِش  الر َِ  الر  ، َأُِعيَذنرهُ  اْسلََعاَذِي  َوَلئِنْ  ، َأُْعطَِينرهُ  َسَأَلنِي َوإِنْ  ، ِهَا َنْم
ْدُت  َوَما ءٍ  َعنْ  َتَةدر  « َمَساَءَتهُ  َأْكَةهُ  َوَأَنا ، امَْوَت  َنْرَةهُ  امُْاِمنِ  َنْفسِ  َعنْ  َتَةُدِدي َفاِعُلهُ  َأَنا َيْ

 .(٦)أتةاه الاخاري
له فهي روحهم وحياهم، ها تلذذوا بعاادته، وها مدوه وذكةوه، وها  أولياء اهود  أما م

 ، وها ذرفت دموعهم من أاله. هم بطاعلهححةكت اوارها ، و هجت ألسنلهم بذكةه
 وهذه امود  وامحاة صارت ميع حاهم الدننية والطايعية تاعًا هذه امحاة.

وأولياءه ، وأحاوا كل وكلاه م ما أحاوا رهم أحاوا أناياءه ورسله فإه :الدينية امحبة أما 
               : وعامل، وعمل ، ومران ، وأحاوا كل ما أحاه رهم من زمان  ، قةب إليهعمل نُ 

 [.3٦] آل عمةان/                  
عى واه  الت النفوس عى حالهافإهم تناولوا شهواهم اللي ُا  : وأما امحبة الطبيعية

بنية املرال أوامة اه عند تناوها، فصارت عاداهم ، اتسلعانة ها عى ما حب موتهم 
                           :  عاادات

  .[٦٠٦/الاقة ]   
 ه هم.، وحا برل ما نرون سااًا ي مودهم له ى عاادهإفساحان الودود الذي نلحنن 

 ة حِب واعلم أن حنان امخلوق رأفة ي النفس ، ورقة ي القلب ، وميل مفةط ي اجالّ 
 إليه أو عليه. حنّ  نْ مَ  ورمةِ 

رأفة ورمة بعااده امامنن  شدأو ،أتم حناناً  الذي ليس كمرله يء واه الةحيم الودود
               :  من أنفسهم

 .[٦3-٦٦/ممةن]    
                                                 

 . (9٣٦٦بةقم ) أخرجه البخاري( ٦)
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، وتنشأ من لدن  ما ننزل من صفات احق إى اأرض والةمة واعلم أن احنان والود وامحاة
،  حن احيوانات إى أوتدهاكا ، و كا حن الطيور إى أوكارها مفئرةاعام اجاد إى عام  

 .اخطاة عليه  حن تةك  ملسو هيلع هللا ىلصوكا حن اجذع إى الناي 
  .، ورمله ومافةتهوخلوقاته وآناته ،بحنانه وإحسانهكم مأ الرون  ..فف إله إت اه 

ومسالك احنان من الةب ي أصنا  العامن ظاهة بالةمة اللي عم ها ميع تلقه، واللطف 
                            الذي عم كل خلوق:

                                

  [.٦٦٩-٦٦٦/اأنعام]                 
، كيف حن عليه اللطيف فخلقه  ر بصرتك بالعلم واإنان إى اجنن ي بطن أمهانظة للنوِ 

، وكيف اعل الةحيم  ، وكيف حنن عليه أبونه وكافليه وصوره بأطواره ، وكيف سهل تةواه
     :   تاذنله ي أطواره وبعد تةواه، وكيف لطف ي ي قلوهم الشفقة عليه

                                                       

                       

 .  [ 6 – 9 / السجد ]    
  ي الب والاحة واجو . احيوانأنواع ي اآدمي وغره من   فهذا حنانه 

وفقه الرةنم لإنان والعمل  ،قد ساق له القضاء باهدانةاآدمي فإن كان هذا امولود 
        : فاتصل له احنان أوله بآتةه فسعد ي الدنيا واآتة ، الصالح 

                              

 .  [ 6٠ / النحل] 
  التعبد ه باسمه الودود : 

 هو الافور الودود الرةنم الةحيم الذي منر عى ميع خلوقاته بالنعم الظاهة  والااطنة. اه 
 والعااد . من اللقصر عا نسلحقه من الشرة ، واعلذر إليه فاشرة ربك الودود عى نعمه وآتئه

، وشرةه ، ، واسأله أن نعينك عى ذكةه  وترع إى موتك أن نلوتك ي ميع أمورك
عن تقصرك ي أداء ، وأن نصفح  ، وأن نلحمل عنك ما عجز عنه شرةك ادتهوحسن عا

                    :  ادقاً ص، وقل  وااااته وحقوقه

 .  [ ٨٠ / اأناياء] 
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  :  وقل منرَاً   ، وددفإنه غفور و  ، اسلافة ربك من كل ما تعلمه وما ت تعلمه من الذنوبو
 .  [ ٦3 / اأعةا ]                  

،  ن الظن بةبك ي ميع أحوالك، فأحِس  واعلم أن زبد  اإنان واليقن حسن الظن باه
خيب ـوت نُ ، نةد سائًف  ت أنه الرةنم الذي ؛ وقى حوائجه فمن أحسن الظن بةبه أحاه

                :  مامًف أبداً 

 [.٦٨9الاقة /]        
ما تةند، فمن  نعطيك من تزائنه ،بالذكة والعمل الصالح ما حييت الودود فرن مع موتك الرةنم
                                  ي كل حال :  كان ه كان اه له ومعه

 [.٦3] اللاابن/
،  َأَنا ِعنَْد َظِن َعْاِدي ي : َوَالر  َعزر  َنُقوُل اه » ملسو هيلع هللا ىلص:قال : قال رسول اه  عن أي هةنة  و

ِِ ، َوإِْن َذَكَةي ي َنْفِسِه َذَكْةتُ َذَكَةي َفإِنْ  ، َوَأَنا َمَعُه إَِذا َذَكَةي َذَكْةُتُه ي   ي َمَإٍ ُه ي َنْف
َب إَِير بِشْبٍ  ْبُت إَِليِْه ِذَراع َمَإٍ َتْرٍ ِمنُْهْم ، َوإِْن َتَقةر َب إَِير ِذَراع،  اً َتَقةر ْبُت  اً َوإِْن َتَقةر إَِليِْه  َتَقةر

َِ َأَتيْلُُه َهْةَوَلةً ، َوإِْن َأَتاي اً َباع  .(٦)ملفق عليه «  َنْم
،  ، والعطاء أحب إليه من امنع فهو ساحانه الرةنم الااسط ندنه بالعطانا ي الشد  والةتاء

، واإحسان أحب إليه من  يه من العقوبةوالعفو أحب إليه من اتنلقام، والةمة أحب إل
                                : العدل

 [.٦٠-٦9] الةوم/                     
فإن اه  ، ما تسلطيع فخذ منه بقدر وهذا هو امرل اأعى الذي اتلص اه به عى الرال 

       : فقال  ي كلابه وبينها، وهذا أعلنها اللي تليق به  تهحب من عاده أن نلصف بصفا

 .[  ٨ / طه]           
           : والصفات العى، فساحان  املك احق الذي له اأساء احسنى 

                                          

  [.٦٦٦-٦٦٦/اإراء]                                          
واعلم أنه جب عى اإنسان كا تودد إليه ربه بنعمه أن نلودد ونلقةب إى ربه بجعل حياته 

                                                 

 . (٦9٠٣ومسلم بةقم )، واللفظ له  (٠٩٦٣أتةاه الاخاري بةقم ) متفق عليه ,( ٦)
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             ي طاعة موته ، وعااد  ربه ، واإحسان إى تلقه :  ،وأوقاته كلها ،كلها

                                  

 [.٦93-٦9٦] اأنعام/                   
 واعلم أن امود  وامحاة من العاد لةبه تسلان بحسن اموافقة والطاعة موته، ودوام ذكةه

وا تااع  ، ، وحاة تفو  كلابه ، وامسارعة إى ما حاه ونةضاه وحسن عاادته، وشرةه 
وحاة كل ما حب ربه من اأقوال واأعال وغرها،فرن ذلك امحب ،  ملسو هيلع هللا ىلصسوله ر

                                     : رمك اه
                                   

 [.٩–٦/اأنفال]           
               :  ، وحسن اتقلداء به تااع سنلهاو ،  ملسو هيلع هللا ىلصحب الةسول : ومن دتئل حب العاد ه 

 . [ 3٦ / آل عمةان]                      
،  ، وكلان ما حرم به عليك من الضيق والشد  تةك الشروى إى غره: ومن عفمات حب اه  

                    وتفونض اأمة إليه وحده: 

  .[٨9/نوسف]    
 عدم اإقاال عى الدنيا، وتقدنم أمور اآتة  عى أمور الدنيا::  ومن دتئل حب اه 

 .[٣/فاطة]                    
،  ، واجهاد ي سايل اه اإحسان إى الناس ابلااء واه اه:  ومن عفمات حب اه 

   :  وامسارعة إليه بصالح اأعال ابلااء مةضاته،  وبذل امال والنفس ي سايله

  [.96/العنراوت]            
، والدعو   ، والعمل برعه حب اللعة  عى أسائه وصفاته : ومن عفمات حب العاد لةبه

             : ، ولزوم هذا الطةنق حلى اموت ، وتعليم أحرام دننه إليه

 .  [ ٦٦٨ / نوسف]                 
 ، ، وتدبة معاي كلابه ، وكرة  اللفرة ي عجائب خلوقاته كرة  ذكةه: ومن عفمات حب العاد لةبه 

         :  ، وطول القيام بالليل ي مناااته وحسن الرناء عليه
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 .  [ ٦٠ – ٦٣ / السجد ]               

صدق اتنقطاع إليه ي كل حال، وساق النظة إليه عند كل : ومن عفمات حب العاد موته 
حادثة، واأنس به، والطمأنينة بذكةه، وحسن اأدب واتفلقار بن ندنه، وتسليم القلب والادن 

                                                     حسن السمع والطاعة له: إليه ب

 .  [ ٦٦ / املك] 
 .بفعل اأوامةواعلم أن حاة اه ُتنال برك امناهي أكرة من مناها 

 ،مع فعل اأوامة ،والفااة، والرف عن امناهي وامعاي ةّ ـَـفاأعال الصاحة نعملها الا
ترن  ،واالناب امناهي ،ب إى ربك بفعل اأوامةفلقةر رباي ،  نقدِ ت نرون إت من ِص 

                                        :ربانيًا 
  [.٦٨-٦٠/الزمة]               

 [.٣3/آل عمةان]                 
 .  [٨/آل عمةان]                     

                         

 .  [ ٦٦ / احر]       
 أَُعوذُ  ، اْسلَطَْعُت  َما َوَوْعِدكَ  َعْهِدكَ  َعَى  َوأَنَا ، َعاُْدكَ  َوأَنَا َتلَْقلَنِي ، أَنَْت  إِتر  إَِلهَ  َت  ، َرِي  أَنَْت  اللرُهمر  »

 إِتر  الُذنُوَب  َنْاِفةُ  َت  َفإِنرهُ  ،ِي  َفاْغِفةْ  بَِذْناِي َلَك  َوأَُبوءُ  ، َعَير  بِنِْعَملَِك  َلَك  أَُبوءُ  ، َصنَْعُت  َما َرِ  ِمنْ  بَِك 
 .(٦)أتةاه الاخاري «أَنَْت 
 تانينا رمة نسألك ، واأرض السموات بدنع نا ، واجبوت العز  ذا نا ، ودود نا غفور نا اللهم

 . مروبلك ازنل ها نسلحق وعااد  ، طاعلك عى ها نقوى وعافية ، سواك من رمة عن ها
 حسن وارزقنا ، نعنينا مات نلرلف أن وارمنا ، أبقيلنا ما أبداً  امعاي برك ارمنا اللهم
 . الةامن أرحم نا ، عنا نةضيك فيا والعمل النظة

 

                                                 

 (.93٦9بةقم )  أخرجه البخاري( ٦)
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 امجيب
                                                              قال اه تعاى : 

 .  [ 9٦/هود]                                   
هو امجيب احق جميع من ي السموات واأرض من امخلوقات، الذي جيب  اه 

 اتلف  اللاات ، وكرة  السااتت، وتاانن احااات، وترةار كل داٍع وسائل عى
                                     اأوقات: 

 [. ٦٨9 / الاقة ]                            
وحده الذي نسمع دعاء اخلق كلهم، وجيب دعاءهم ، الذي جيب امضطة  وهو 

َر عليه امطلوب، واضطة للخفص ما هو فيه من الذي أقلقله الرة وب، وتع
                            املعاصيات والرةوب :

 .  [ 9٦ / النمل ]                
والافء عن عااده عى مة  وهو ساحانه الرةنم الةحيم امجيب ، الذي نرشف السوء والر

 [.٦/آل عمةان]                           الدهور: 
فساحان املك احق الذي بيده ملروت كل يء ، وله تزائن كل يء ، الذي صمد 
جميع حوائج اخلق ، وصمدت ميع اخفئق إليه ي حوائجها ، فف رب ها سواه، وت 

 .  [ ٦6 / منالة]                                    إله ها غره :
فليس ي هذا امُلك الرار واملروت العظيم إت تالق واحد وخاليق ، وَملك وعايد ، 

           : كا أنه ليس فيه إت عابد ومعاود، وسائل وجيب
 [ . 9٦ / غافة]            

وجيب  ،عطي السائلنواه واسع كةنم نعطي تلقه من فضله ورزقه ابلداًء بف ساال ، ون
 الداعن إذا دعوه من كانوا وحيث كانوا .

ره ،وكل ذلك كلاه اه                       ثم أظهةه:  ،وقدر
                    

  [.٣3-٩6/القمة]     
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   قادنة كل يء : ، وكلب م ، وقدر عى كل يء فساحان العليم القدنة الذي تلق كل يء

 [.٠٦/احج]                          
  نقول : ملسو هيلع هللا ىلصقال : سمعت رسول اه ري اه عنها  عن عاد اه بن عمةو بن العاصو
ُلَق  َأنْ  َقْاَل  َفِئِق اخَ  َمَقاِدنةَ  اُه َكَلَب  » ْ َمَواِت  ََ  : َقاَل  ، نَةٍ َس  َف ال بَِخْمِسنَ  ْرَض اأَ وَ  السر

 .(٦)أتةاه مسلم  « ءِ اامَ  َعَى  َوَعْةُشهُ 
أْن عةر  عااده بأسائه وصفاته ،  ،ودعاء الداعن ،إاابة السائلن واعلم أن ِمْن ُحّب اه 

وأمةهم أن ندعونه ها ، وبنر هم عظمة تزائنه امملوء  برل يء، ودعاهم لفسلفاد  من 
        لرها وحده ت رنك له : تزائنه بساال تالقها وما

  [.٦٨٦/اأعةا ]                  
فساحان اه ما أعظم ُحاه خلقه ، وما أعظم ُحاه لإحسان إليهم ، أعطاهم من كل ما سألوه ، 

            ودهم عى ما ننالون به ما حاون : 

  .  [ 3٩ / إبةاهيم]       
العطاء أحب إليه من امنع، كةنم ت نةد سائًف أبدًا ، ومن حاه للعطاء  ننزل كل ليلة  واه 

 إى الساء الدنيا ، لَيْقةب من عااده، ونقي حااة من سأله.
َاءِ  إَِى  َليَْلةٍ  ُكلر  َوَتَعاَى  َتاَاَركَ  َرُبنَا َننِْزُل  : »ملسو هيلع هللا ىلص قال : قال رسول اه  عن أي هةنة    الُدْنيَا السر

 َنْسلَْاِفُةي َمنْ  ، َفُأْعطِيَهُ  َنْسَأُلنِي َمنْ   ،َلهُ  َفَأْسلَِجيَب  ويَنْدعُ  َمنْ  : َنُقوُل  ،ِتةُ اآ اللريْلِ  ُثُلُث  اَْقىنَ  ِحنَ 
 .(٦) ملفق عليه«  َلهُ  َفَأْغِفَة 

     : عاءهو امجيب الذي ننعم قال الطلب والنداء ، ونلفضل قال الساال والد

 [. ٣3] النحل /              
هو القةنب امجيب الذي نقابل دعاء الداعن باإاابة ، ونقابل ساال السائلن باإسعا  ، 
ونقابل رور  امضطةنن باإغاثة ؛ أنه الةحيم الذي ت أرحم منه ، الرةنم الذي ت أكةم 

 [.  9٦] هود /            منه : 
هو امجيب الرةنم الذي نعطي قال الدعاء ، وإذا تأتة العطاء إى ما بعد الدعاء فإنا نةند 

                                                 

 ( .٦9٣3بةقم ) أخرجه مسلم( ٦)
 (.٠٣٨واللفظ له، ومسلم بةقم ) (٦٦٩٣أتةاه الاخاري بةقم ) متفق عليه ،( ٦)
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اه أن تدعوه وتناايه ، وتلجأ إليه وتلصل به ، ومةغ واهك ي أعلابه ، وحب أن نسمع 
صوتك ونسعدك باتتصال به ، وجعل حاالك وسيلة هد  هو اتتصال بالةب العظيم ، 

                               للحق الرةنم : واللعاد

 [.9٣/غافة]    
م بامصائب فإنا نةند من عااده أن نةضوا عنه ي حال الَاء  والراء، فإذا وإذا ابلفه

                        رضوا بقضائه، ثم دعوه أااهم: 

 [.٦٨ -٦٠] اأنعام/                          
من  ،وقد َيفه من يء ،حوج عاده إى يءـفساحان املك الةؤو  الةحيم الذي قد نُ 

اه إذا صفا يثم ج ،، ونلوذ بحاه، ونفزع إليه، ونلصل به، ونسلعن بهأال أن نسأل ربه
                توحيده ودعاه :

     [.٦٨9/اقة ال]         
 واللرع إليه هو اهد  وامقصود ، واحااات وامصائب هي الوسيلة ، واعلم أن ساال اه 

تفص الدعاء إفاه تلق عااده ليسعدهم ، واعل احااات وامصائب وسائل ، واتتصال به و
 ونعطيهم إناها قال سااهم. ،أنه ساحانه نعلم حااة امحلاان ؛له هو امقصود 

     ونسعدهم باتتصال به :  ،ودعاءهم ،وإذا أتةها فإنا حب أن نسمع سااهم

                         

 [.٦٦/لقان]                      
لقهم ، وساقها إليهم قال أن نسألوه : ،هو الاني الرةنم الذي تلق اخلق  ووفة حاااهم قال أنَ 

                            

 [.٦3-٦٦/اجاثية]                       
فساحان املك العظيم الذي له ي ملره وملروته وخلوقاته ِحرم وأحرام ، وتلق وأمة ، 

                                وبسط وقاض ، ورفع وتفض : 

 [.٦-٦/املك]                            
هو احي القيوم الذي نقابل الدعاء باإاابة ، ونقابل الساال بالعطاء ، ونقابل اتسلافار 

 بامافة  ، ونقابل العمل الصالح القليل بالرواب اجزنل .
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  هو القةنب امجيب الذي نفةج كةب امرةوبن ، وجيب دعاء امضطةنن : 
         

 [.9٦/النمل]    
رض ، وجيب فساحان الةب العظيم الذي نسمع دعاء ميع الداعن ي السموات واأ

والدنيونة كا نسألونه له العااد ميع مصاحهم الدننية ، وحب أن نسأميع أسئلة السائلن
                      اهدانة والةمة وامافة  واإعانة عى الطاعة : 

 [ . 9٣ / غافة]             
دبة كلابه ، واعلم رمك اه أن من وفقه اه لإنان به، ودوام ذكةه ، واأنس بمناااته ، وت

وعصمه ما ناعده  ،آتاه رمة من عندهفقد ، واللفرة ي خلوقاته، واتعلاار بآناته
       ن عاادته له ودوام جالسله له بالذكة والشرة والفرة:عنه،واسلواب القةب منه بحس

                                    

 [ . 6 / الزمة]   جئ            
، والزهد ي احفل ، واتقلصار عى الرفانة ، وتةك ما ت نعني ، وكذا اإكرار من الطاعات

، وتةك احةام ، واالناب الفواحش واآثام ، ولزوم ظة والطعامم والنواالناب فضول الرف
 الذكة واتسلافار، وحسن اللوكل عى اه، وصدق اللوبة إليه.

َا : » ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول اه عن أي هةنة   ُُ  ، َطيِاًا إِتر  َنْقاَُل  َت  َطيِب   اه إِنر  النراُس  َأ
         : َفَقاَل  ،امُْةَسلِنَ  بِهِ  َأَمةَ  بَِا  ِمنِنَ اْ امُ  َأَمةَ  اه َوإِنر 

 َذَكةَ  ُثمر  ،            : َوَقاَل  ،         
ُاَل  َفةَ  ُنطِيُل  الةر َاءِ  إَِى  َنَدْنهِ  َنُمدُ  ، َأْغَبَ  َأْشَعَث  السر  ، َحَةام   َوَمْطَعُمهُ  ، َرِب  َنا َرِب  َنا السر
ُبهُ   .(٦)أتةاه مسلم  « لَِذلَِك  ُنْسلََجاُب  َفَأنرى َةامِ احَ بِ  َوُغِذَي  ، َحَةام   َوَمْلاَُسهُ  ، َحَةام   َوَمْرَ

ةوعة تةفع صاحاها إى اسلحقاق  إاابة دعائه، وحادثة ـفهذه اأمور وأمراها أسااب مش
 امفئرة له.

 :َقاَل  ،َحنَْظَلةُ  َناَفَق  :َقاَل ُقْلُت ؟َحنَْظَلةُ  َت َناَكيَْف َأن :َفَقاَل وَبْرةٍ أَب ِقيَنِيل:قال  حنظلة اأسيديعن 
َرْأُي  نرِة َحلرى َكَأنرااجَ بِالنراِر وَ  ُنَذِكُةَنا ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوِل اه َنُروُن ِعنْدَ : َقاَل ُقْلُت  ؟َما َتُقوُل  ُساَْحاَن اه

                                                 

 . (٦٦٦٣بةقم ) أخرجه مسلم( ٦)
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يَْعاِت َفنَِسينَا َكرِرْوَتَد وَ اأَ ْزَواَج وَ اأَ  َعاَفْسنَا ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن ِعنِْد َرُسوِل اه َفإَِذا َتَةْانَا، َعْنٍ   . اً الضر
  ملسو هيلع هللا ىلص َحلرى َدَتْلنَا َعَى َرُسوِل اه َوَأبو َبْرةٍ  إِنرا َلنَْلَقى ِمرَْل َهَذا َفاْنَطَلْقُت َأَنا َفَواه :ٍ َأبو َبْرة َقاَل 
َنُروُن  َنا َرُسوَل اه: ُقْلُت « ؟ َوَما َذاَك  » : ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل َرُسوُل اه ، َنا َرُسوَل اه َحنَْظَلةُ  َناَفَق  : ُقْلُت 
ْوَتَد اأَ ْزَواَج وَ اأَ َعاَفْسنَا  َفإَِذا َتَةْانَا ِمْن ِعنِْدكَ  ، ْأُي َعْنٍ نرِة َحلرى َكَأنرا رَ اجَ ُتَذِكُةَنا بِالنراِر وَ  ِعنَْدكَ 

يَْعاِت   . اً َنِسينَا َكرِر َوالضر
ِِ بِيَِدِه إِنْ  »:  ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل َرُسوُل اه َتُروُنوَن ِعنِْدي َوِي الِذْكِة  َلْو َتُدوُموَن َعَى َما َوالرِذي نَْف

 .(٦) أتةاه مسلم « َساَعًة َوَساَعةً  لَةُ َحنْظَ  َوَلرِْن َنا،  ُفُةِشُرْم َوِي طُُةقُِرمْ  مََفئَِرُة َعَى َلَصافََحلُْرْم ا
فمن وصل  إى هذه الدراة العالية ي اإنان واللقوى أااب اه دعاءه، بل كاد لو أقسم عى 

 اه أبةه.
بالقصاص، فقال  ملسو هيلع هللا ىلصسول اه رفأمة ، أن الُةَبيِع بنت النر كَت ثنية امةأ    عن أنس 

وتةكوا  ، شرْ وا باأَ ُض ةَ فَ ك باحق ت ُترَ ثنيلها ، نا رسول اه ، والذي بعر أنس :
هُ  َمْن َلْو َأْقَسَم َعَى اه إِنر ِمْن ِعاَاِد اه» : ملسو هيلع هللا ىلصاه  رسول فقال، القصاص   .(٦)أتةاه الاخاري  « َأََبةر

ومن م نالغ تلك الدراة فإن إاابة دعائه ي حقه ليس بوعد من اه ؛ بل فضل منه ساحانه: 
 .  [ ٦٩3 / الاقة ]                     

       فنسلافة اه ونلوب إليه : ، ونحن أقل من هذه الدراة بررر 

  .  [ 36 / امائد ]              
وأما الرافةون فا دعاؤهم إت ي ضفل، وهم نطمعون ي اإاابة طمع الااسط كفيه 

   : الاه وما هو باالاه ؛ أنه مقطوع كا انقطع الرافة عن ربه الذي إى اماء لي
                                       

 [ .٦٩/الةعد]        
،  فيوحد ربه ثم ندعو واعلم أن الرافة ي حال اتضطةار والشد  نةاع إى الفطة  

             عاد إى كفةه وركه: فإذا قى الرةنم حااله 

                                     

 [ .٣٣–٣3/النحل]     
                                                 

 . (٦٠٣٦بةقم ) أخرجه مسلم( ٦)
 . (٦٨٦9بةقم ) أخرجه البخاري ( ٦)
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 غني كةنم جيب كل سائل ونعطيه ما ننفعه ي الدنيا واآتة .  واه 
عاد  اللي ت وإاابة الةب من سأله من عااده تلنوع وُتعّجل وتاتة بحسب مصلحة ال

               ريم العليم الذي َتَلقه وصّوره : نعلمها إت اح

 [.٦6/آل عمةان]                   
 فمن دعا ربه أااب دعوته ي الدنيا ، أو اّدتةها له ي اآتة  ، أو ر  عنه من السوء مرلها.

، وميع خلوقاته تسأله فيجياهم ميعًا عى اتلف  فساحان من له تزائن السموات واأرض
احااات ، وتاانن اللاات ، وترةار اأوقات ، فيعطيهم ميعًا وت ننقص ما عنده 

       أن امحدود إذا أتذ من غر امحدود ت ننقص أبدًا: ؛ مرقال ذر 

 .  [ ٦6 / الةمن]              
ُه َقاَل َتاَاَرَك  اه فِيَا َرَوى َعنْ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن النراِِي    َأِي َذرّ  َعنْ و َلُرمْ نر أَ َنا ِعاَاِدي َلْو أَ  »:َوَتَعاَى َأنر  ور

، اً َزاَد َذلَِك ِي ُمْلرِي َشيْئ َواِحٍد ِمنُْرْم َما َكاُنوا َعَى َأْتَقى َقْلِب َرُالٍ  ،َوإِْنَسُرْم َوِانرُرمْ  ،َوآِتَةُكمْ 
َلُرْم َوآِتَةُكمْ  َنا ِعاَاِدي َلوْ  َقَص َأْفَجِة َقْلِب َرُاٍل َواِحٍد َما نَ  َكاُنوا َعَى  ،ِانرُرمْ َوإِْنَسُرْم وَ  ،َأنر َأور

 . اً َذلَِك ِمْن ُمْلرِي َشْيئ
َلُرْم َوآِتَةُكمْ  َقاُموا ِي َصِعيٍد َواِحٍد َفَسَأُلوِي َفَأْعَطيُْت ُكلر  ،َوإِْنَسُرْم َوِانرُرمْ  ،َنا ِعاَاِدي َلْو َأنر َأور

 .(٦) أتةاه مسلم   «اَْحَة الْخيَُط إَِذا ُأْدِتَل امِ  َما َنَقَص َذلَِك مرا ِعنِْدي إِتر َكَا َننُْقُص َمْسَأَللَُه  إِْنَسانٍ 
له اأساء احسنى ، والصفات العى ، وهو  الرةنم الذي ت أكةم منه ، وت منلهى  واه 

نعمه اماسوطة ي لرةمه ، الذي عم بفضله وكةمه ميع تلقه ، فالرل نأكلون من مائد  
                                      كل مران وزمان :

                  

 [.66/اأنعام]                     
م وهو الرةنم الذي َص عااده امامنن با م نسألوه إذا علم أهم نةندونه، وربا َقيرضه

للساال والدعاء تعادًا  منه هم، فسألوه املراتً  أمةه ، وإظهارًا لفقةهم إليه ، فيجيب 
سااهم ، إت أهم ت نسألونه دنيًا ، ولو سألوه ما أعطاهم ذلك حاًا هم ، و مانة هم ما 

                نشالهم عنه وناعدهم منه : 

                                                 

 . (٦٣٠٠بةقم )أخرجه مسلم ( ٦)
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 [.٠٩-٠3/آل عمةان]                  
          ومن صلح قلاه أكرة من ساال ربه اهدانة: 

 [.٠ -9] الفاحة/          
فساحان الرةنم اللطيف الذي مى أناياءه ورسله وامامنن به من كل ما نشالهم عنه ؛ 

          وتعليم رعه :  ،والدعو  إليه ،وطاعله ،غوا لعاادتهليلفة

 [.٩/اجمعة]       
       وربا أعطى اه من امامنن بعض الةزق من نعلم أنه نزكو بذلك: 

 .  [ 3٦ / اإراء]                        
: العااد    مع اإنان أمةنن عظيمن ما واعلم أن ميع اأناياء والةسل أعطاهم اه 

غ قلوهم وأبداهم ماوالدعو ، وف سوى ذلك،وكذلك االاى اه هذه اأمة وأعطاها  ـــــــةر
                 طاهم: ما أع

                                       
 [.٦٦٦/آل عمةان]

، وكذلك   دعاءهموامامنون وصلوا ما أمة اه به أن نوصل فاتصلوا ، فأااب اه فةسل اه 
         جيب امجيب ساحانه دعاء امامنن إى نوم القيامة:

                           

 .  [ ٨٨ - ٨٠ / اأناياء]                 
سارعلهم واعلم رمك اه أن رعة إاابة اه لدعاء الةسل واأناياء وامامنن أرع من م

                                                                                            ي اخرات إليه:
                                    

  .  [6٦ - ٨6/ اأناياء]         
ظم من اسلجابلهم إليه ؛ أنه الرةنم الذي نعطي واعلم أن اه نسلجيب للمامنن به أع

،  يءـ، ونقال اللوبة من امس ، ونعطي الررر عى العمل القليل بساال وبدون ساال
                    ونضاعف اأاة للمحسنن:

 .  [ ٩٦] النساء /     
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 ع إاابله من دعاه .فساحان اه ما أعظم شأنه ، وما أوسع عطاءه ، وما أر
ساق إليه امصائب ، ثم هيأ  ،وترفر سيئاته ،ورفع درااته ،واعلم أن اه إذا أراد زناد  إنان عاده

فدعا ربه فرشفها عنه فزاد إنانه بةبه ، وزاد حاه له ، وزاد مده له ، وزاد تعظيمه له ،  ،الدعاءله 
                         طاعله له : توزاد

                                      

 [.٦٣٠-٦٣٣الاقة /]        
نانه بةبه ، وحاه له ، زاد إ ،أو سأل ربه نعمة فأعطاه ،وكذلك إذا ساق إى عاده النعم

       : ومده له، وطاعله له، وزاد تعظيمه من سأله فأعطاه

 [.٠] إبةاهيم/         
  التعبد ه : باسمه امجيب 

 ،وإحسانه وعفوه ،اعلم وفقك اه ما حاه ونةضاه أن اه قةنب جيب ، ورمله وكةمه
 أحب إليه من كل يء ، وتزائنه ملوء  برل يء.

فسل ربك اهدانة وكل ما نعينك عى طاعله من تري الدنيا واآتة  فإنه حي قيوم 
                              سأله ليجياك: أن ت حب

 .[9٣/غافة]   
   وإذا دعوت ربك فادعه بحالة اتضطةار، ورؤنة اتفلقار، وذلة اتنرسار: 

 .[9٦/غافة]                       
خا  أن حةمك من  وت حدثك نفسك حال ساالك إناه بعمٍل حسٍن عملله ، أو ذنوب منك

أالها، بل فقط ادعه بحالة اتضطةار واتفلقار واتنرسار ، فذلك أكمل للوحيدك، وأوى 
                بمقامك ذاك، وأقةب إى الرقة منك به:

  [ . 6 / الزمة]   جئ                             
 ه له ، وأْكرِة من الدعاء فإن اه ت نمل حلى نمل العاد.ةِ واعزم امسألة فإن اه ت ُمر

َا َنا »قال:   ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اه  ري اه عنها عن عائشة ُُ  ، يُقونَ ُتط َما ْعَالِ اأَ  ِمنَ  ُذواُت  النراُس  َأ
 .(٦) ملفق عليه«  َمُلواـتَ  َحلرى َنَمُل  َت  اه َفإِنر 

                                                 

 . (٠٨٦( واللفظ له، ومسلم بةقم )٣٨9٦أتةاه الاخاري بةقم ) متفق عليه ،( ٦)
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 ولةسوله واأفعال الةضية، والنصيحة ه ،أعال الصاحةوا ،وتزنن لةبك باخصال النايلة
      ، وعاملهم : وكلابه وأئمة امسلمن

            

 [ .٦٦٦/اللوبة]         
ه ، ونقينه عى ذاته وأسائه  حسن ظنه باه ،واعلم بأن من عااد اه من لو أقسم عليه أَبةر

       لعلك تزكو :  العلم والعمل ي، فاالهد  وصفاته

 [ . ٦٨ /فاطة]               
واحةص عى اإحسان إى اخلق، وإناك أن تظلم أحدًا، واتق دعو  امظلوم فإنه ليس 

   بينها وبن اه حجاب ، وتعارد ه مع تلقه بصفة اإحسان حاك اه والناس :

                          

 [ . ٠٠] القصص /              

    :  لهاسأف واعلم بأن مقاليد اأمور كلها بيد املك الواحد اأحد 

 .  [ ٦٦3 / هود]                                  
فإنه قةنب جيب ،  ،مسك الر فاسأل ربكووعد باإاابة ، فإذا  ،واعلم أن اه أمة بالدعاء

              وهو وحده أهل أن تدعوه وتةاوه :

                          

 [.٨٩-٨3/اأناياء]      
  نلقي ي غر اه ، فإن فعلت فمن رمة اه بك أن  نزل حاالك بإنسان ، أو تضع ثقلكوإناك أن تُ 

تأدناًا لك للعود إى ربك الذي بيده  ،، وَيب ظنك فيهقلب من وثقت به اتعلذار إليك ي
                    مقاليد اأمور وحده ت رنك له : 

 [.٦٨-٦٠/اأنعام]                               
وكان تفية ، وجنب صاحاه اتعلداء فيه ،  ،واعلم أن الدعاء الذي جياه اه ما كان بلرع

 [.٣٣/اأعةا ]                    وجنب أكل احةام : 
واعلم أن اميت حقًا هو كل من ملع بدنه بأعى دراات الصحة ، لرن قلاه ميت ت نعة  ربه 

             وت نذكةه وت نعاده ، فهذا هو ميت اأحياء:
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 [.٦٩/اأنفال]                      
ليحاه ونقال عليه  ،فساحان الةب احريم الةحيم بعااده ، أحيانًا نعطي العاد قال أن نسأله

         ونطيعه ، وأحيانًا ندعوه العاد فيعطيه فيحاه ونشرةه : 

 [.٦٩3/الاقة ] 
ن نعطيك للدعوه ، فإن كان الدعاء قال العطاء فاماادر  فهو ساحانه إما أن تدعوه فيعطيك ، وإما أ

 منك ، وإن كان العطاء قال الدعاء فهذه نعمة أراد اه أن نملحنك ها ، فأنت إما أن تطيعه فيرةمك ،
              أو نرةمك للطيعه :

 [.٦9/اأنفال]            
              من ساقت هم من ةضاه ، واسلعملنا ي طاعله وتقواه، واعلنا وفقنا اه وإناكم ما حاه ون

                                             رهم احسنى: 
 [.٦٦٦-٦٦٦] اأناياء /          

                                        
                                                                           

 .  [ ٦٨9 / الاقة ]     
نَا اللرُهمر  »  .(٦)ملفق عليه«  النرارِ  َعَذاَب  َوِقنَا ، َحَسنَةً  ِتَة ِ اآ َوي ، َحَسنَةً  الُدْنيَا ي اآتِنَ  َربر

لام ، جيب دعو  امضطة ، نسألك أن هدي قلوبنا ، وتافة اللهم فارج اهم ، كاشف ا
 ذنوبنا ، وتيَ أمورنا ، وتةمنا رمة تانينا ها عن رمة من سواك ، نا قةنب نا جيب.

اللهم ألف بن قلوبنا ، وأصلح ذات بيننا ، واهدنا سال السفم ، وأتةانا من الظلات إى 
وما بطن ، وبارك لنا فيا أعطيلنا ، وتب علينا إنك أنت النور ، وانانا الفواحش ما ظهة منها 

 اللواب الةحيم.
فصن واوهنا عن ساال غرك ، فإنه ت نقدر  ،اللهم كا صنت واوهنا عن السجود لارك

 نا وي العطاء واإحسان. ،عى كشف الر والب النفع سواك
 
 

                                                 

 . ( ٦9٨٨(  ومسلم بةقم )  93٨6)  أتةاه الاخاري بةقم متفق عليه ،( ٦)
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 الوي.. اموى
                   قال اه تعاى: 

 [.٦٨ /]الشورى
 [.٠٨ /]احج                                          وقال اه تعاى: 

  ،هو الوي احق القةنب من تلقه، الوي احميد الذي نواي ميع تلقه بالنعم اه 
 واهدانة. ،والعون ،واإحسان، والعافية ،واأرزاق

: وحاكمهم ومالرهم ،وتالقهم ورازقهم ،لق أمعن، فهو سيدهم ورهموهو ساحانه موى اخ
 [.٦٨ /]الشورى                   

والنر واللمرن، ونمدهم  ،وهو ساحانه وي امامنن الذي نلوتهم باهدانة واإرشاد
        بعونه وتوفيقه، وحفظهم من أعدائهم، وننرهم عى من ظلمهم: 

 [.٦٦ حمد/]           
، وجيب  ي حاااهمـ، ونقض ن هم ي اأرضرِ وهو ساحانه موى الذنن آمنوا نمَ 

  ، ونلوكلون عليه ي ميع أمورهم:  الذي نعلزون به بن أقوامهمالعزنز ،  دعاءهم

 [.٩٣ /]النساء         
ونةزقهم وننرهم ؛ أهم عايده الذنن آمنوا به، وهو ساحانه وي الذنن آمنوا نعافيهم 

 وأطاعوا أمةه، فلوى أمةهم .
أما الرفار فف موى هم نةمهم ، أن الرافة رفض أن نرون اه وليه ، ورفض دننه 

         ورعه ، ومن م نرن اه وليه كان الشيطان وليه : 

                 

 [.٦٣٠/الاقة ]        
 ، فإذا تالف عاده منهج، والةزق والنرفساحان الوي احميد الذي توى عااده بالربية واللعليم

 وتذكةه من إنذار مارة  توقظه من رقدته ، كآتت ناهه موته بآتم وموم ،صحله وسفمله
                        : يع موته، ونط، ليلوب إى ربهغفلله

 [.٦6٠-٦69/اأعةا ]               
 هو ساحانه الوي القادر عى كل يء ، الذي ندبة أمور اخلق ي ملره وملروته وحده .
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نذل ، وحيي ونميت ، ونر  َلق ونةزق ، ونعطي ونمنع ، وناسط ونقاض ، ونعز و
                     ، ونفعل ما نشاء: وندبة

 [.3٦] نونس/                     
هو الوي الذي نلوى أاساد تلقه بالعافية والةزق ، ونلوى أمة نفوسهم بالدنن ، ونلوى 

                أمة دنياهم بإصفح معانشهم : 

 [.٦٦9/اللوبة]         
 نةي عااده با نسعدهم ي الدنيا واآتة  . فساحان الوي احميد الذي

  أحيانًا نادهم لردعهم ، وأحيانًا نرافئهم ليشجعهم ، وأحيانًا نعاقاهم لردهم إليه : 

 [.٠٨/احج]                       
 واعلم أن املك احق وحده ت رنك له هو الذي ندبة أمور اخفئق ي العام العلوي

                                         والعام السفي : 

                               

 [.٠-٣/السجد ]     
ندبة أمة احيا  واموت ، وندبة أمة اخفئق واأرزاق ، وندبة أمة الدنيا واآتة  ، وندبة 

 أمة اأاساد والقلوب .
ومن رزقه اه حقيقة اليقن رأى ند الوي احميد هي اللي تعمل وحدها ، ورأى أنادي 

       اخلق كلها ي قاضله، فلوكل عى ربه، وم نللفت أحد سواه : 

 [.٣9/هود]                        
ـاه اه إى ذ اوز امخلوقات إى اخالق، وجاوز وج ،رو  اليقن َعَاد اه كأنه نةاهومن رقر

، وجاوز الصار إى الرار، وجاوز الفقر إى الاني، وجاوز اللدبر النعم إى امنعم
                          إى امدبة، وجاوز الدنيا إى اآتة  : 

   [.9٦/غافة]     
منه مصلحة من توته ، الرةنم الذي أوصل بةه فساحان الوي احميد الذي وتنله كةم 

                      إى ميع تلقه : 

 [.٦6/الاقة ]    جئ        
هو الوي املوي أمور اخلق ي كل زمان ومران وحال ، هو الوي امنعم بالعطاء ، 
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               الدافع للافء ، الذي كل أفعاله مصلحة تلقه :

 [.٣٦] اللوبة/         
         فنفذ فيهم ما شاء من أنواع ،فساحان الوي احميد الذي توى تلقه بحرمه القدري

                                        : اللدبر واللرنف
 [.٨3/آل عمةان]       

، ومنهم  ، فمنهم من آمن ، وأنزل عليهم الرلب فأرسل إليهم الةسل ،ةعيـثم توتهم بأمةه الش 
ليلوى احرم فيهم نوم القيامة، ونرياهم ونعاقاهم حسب  ،احقهم من كفة، ثم ردوا إى موت

                      أعاهم: 

 [.9٦-9٦/اأنعام]                             

هو الوي احميد الذي حب أولياءه من اأناياء وأتااعهم، ونلطف هم، ونعينهم  واه 
واللمرن واأمن ة ـفلوتهم بالنص ،وحسن عاادته ،أهم تولوه باإنان به ؛عى طاعله

         اجنة ي اآتة : أسرنهم واللوفيق ي الدنيا، و

  [ .٦٦٠-٦٦9/اأنعام]                                   
سلط اه عليه الشيطان فلوته  وي من توته واتاع هداه، ومن أعةض عن موته واتاع هواه واه 

                                                      وأغواه : 

 [.٦٣٠ /الاقة ]                 
حلى  والعمل الصالح وأولياء اه الذنن نلوتهم ي الدنيا واآتة  هم من اسلقام عى اللوحيد

             :  فلهم السعاد  ي الدنيا واآتة  ،اموت
                               

                                      
 [.3٦-3٦ /]فصلت        
                           ة دننه ودنياه: ـفقد تس ،وتواه ي عاادته وحوائجه إى غر موته ،ومن عة  موته

                                                        

 [.٦٣-٦٩ /]اأنعام                     
         ومن اخذ الشيطان وليًا من دون اه تَ دنياه وأتةاه : 
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 [.٦٦٦-٦٦6/النساء]            
  الذي له الوتنة العظمى عى تلقه ي العام العلوي ،واعلم بأن اه هو املك الوي احق

     :وسلطانه  كل يء حت وتنلهبل ،  ، والدنيا واآتة  لعام السفيوا
 [.٦٦٦/امائد ]                

، ثم  ، ونلوى من حب باهدانة إى اإسفم فساحان الوي احق الذي نواي ميع تلقه بالنعم
 هنعينه عى ما فيه ففحثم ،  يه امعاي، ونرِةه إل ، ثم حاب له الطاعات ناةس ي قلاه اإنان

                           :  ي الدنيا واآتة 

 [.٠ /]احجةات                         
هو الوي احفيظ الذي إذا أصابت اإنسان أمةاض أو مصائب بقدر اه تراد هلره حفظه 

                                :  وليه منها فف تره

 [.٦٦/الةعد]                       
فساحان الوي احميد الذي حفظ عاده من اأتطار اللي حدق به من كل اهة ، واه 

 ة اه .نلوى حفظه من بن ندنه ومن تلفه بمفئرة هم من أمة اه ، حفظونه بأم
وساحان الوي احميد الذي عصم وليه من الفلن، ولطف به ي ميع أموره، ثم قاضه إليه 

                          : مامنًا به مةضيًا عنه

 [.٦٦٦ /]نوسف                
، والذنن صدقوا  ه وأفعالهلوتنة دراات تنشأ وتعلو بحسب امعةفة بأساء اه وصفاتواعلم أن ا

، ثم  شاهدوا الايوب اللي غابت عن غرهم ، ثم ارتقوا  اه توتهم موتهم احق فآمنوا بالايب
هل اأرض ، وراومًا أزننة و،  نسلضاء بنور علمهم ،فصاروا أعفمًا للهدى ،ي درج امقةبن

          للشياطن وأهل الرفة والرك والادع :

 [ .3٩-33/الزمة]                
،  فااروا احق ،حلى صار الايب عندهم شهاد  ،فساحان من كشف هم احجاب

         : ، ونأتذون به، ونعطون بهباحق ، نقولون  وقةبوا من موتهم

 [ .٦٦/املك]                       
 شالهم عنه شاغل، وت نقطعهم عنه قاطع.فهم ي ازنل عطائه نلقلاون، ت ن

ن عملوا إو ،ن سرلوا سرلوا والنإو، ن نطقوا نطقوا تائفنإ ،فساحان من رباهم وتوتهم
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                                    تائفن مشفقن من تشية رهم:  عملوا 

                                                  

                                       

  [ .9٦-٣٠/امامنون]            
وتلرامل فهاتء هم اأولياء الصادقون امقةبون ي اآتة ، تةتقي عى مة اأنام منازهم، 

        انله :و ، وتلصهم لنفسه ، رضوا باآتة  فمنعهم رهم من الدنيا فضائلهم

                

                      

 [.9٩ -9٦/]نونس
 نا وي امامنن، منهم وميع امسلمن ناكم ووالدننا وذرناتنا وأزواانا إاللهم ااعلنا و

 [.٦٣٣عةا /]اأ                                     ونعم الوكيل   أنت حسانا
  التعبد ه :باسمه الوي 
، علم وفقك اه لللعاد له با حاه ونةضاه أن الوتنة انلساب إى موتك الذي هداك ا

كةنمة من صفاته العليا، مع إقةار  بصفاٍت  ، واتصاٍ  ى بأساء حسنة من أسائه احسن
، لية ، وانقطاع إليه بالر يةله، وتوايه العمل إليه بخالص الوحدان منك بةق العاودنة

     : والالية النعمة حال وقةب منه ي، وحب له ، وتعظيم له 
                          

                        
 [ .3٣/اأحزاب]                     

، ومن  ثوابه ليرةمهم نوم القيامة بجزنل ،اللي تليق هم فاه كةنم حب من عااده حصيل صفاته
        :فقال ، ودعائه ها ، ودعا عااده إى اتتصا  ها ي كلابه بـيـرنهاأال هذا 

 [.٦٨٦/]اأعةا                                
  :  اآتة وفاز بامقام اأسنى ي الدنيا و ،زقه موته ذلك نال الر  اأعىرَ  نْ مَ و

                  

  [ .6٠/النحل]   
  الةحيم الذي نطعم ميع اخلق ، وت نمنع رزقه عمن عصاه من وهو ساحانه الةؤ
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          أو قر ي عاادته ، م ننقصه رزقًا قسمه اه له : كفة به 

 [.٠٦/اإراء]              
واعلم أن من م نةض با قسمه اه له، سلط اه عليه الدنيا نةكض فيها ركض الوحش ي 

 البنة ، ثم ت نناله منها إت ما قسمه اه له .
فيا نةند ، ثم من م نسِلم لةبه فيا نةند شقي ومن سلرم موته فيا نةند كفاه اه ما نةند ، و

               ت نرون إت ما نةند ربه : 

                             

 [.٦٦9-٦٦3/طه]                                             
ومن طلب العلم، وأتاعه بالعمل، وتفقه ي دنن اه، كفاه اه مه، وَرَزقه من حيث ت 

                حلسب بيَ واهد قليل : 

 [.69/اأعةا ]                     
هو الوي احميد املر  بمشيئله ي العوام ، النافذ أمةه ي ملره الواسع ، املوي أمة 

             تلقه باإحسان ي كل آن من غر انقطاع وت املناع : 

   [.٣3/النحل]      
تك موتك بنعمه اللي ت تعد وت حى فخلقك وسواك ، وأطعمك وسقاك ، وكا تو

وعلمك وهداك ، ونقلك من الظلات إى النور ، فلول أنت عااده باإحسان ، وكن سااًا 
لنقلهم من الضفل إى اهدى ، ومن اجهل إى العلم ، ومن سال اهفك إى سال النجا  : 

 [.33/فصلت]                         
كن وليًا رحيًا باخلق ، أحسن إليهم ، وأنفق من وقلك ومالك وعلمك عى من أحواهم 

              اه إليك ، واأاة عائد عليك : 
 [.٦9/نونس]         

وأطعم امسرن ، واعلم أن اه ي عون العاد ما كان ي عون أتيه ، فلصدق عى الفقر ، 
وارحم الاائس ، واهد الضال ، واسلقم كا أمةت، نيَ اه لك ميع أمور دننك ودنياك ، 

                    فللليسر أسااب ، ولللعسر أسااب : 

 [.٦٦-٩/الليل]                   
         اللي تاعدك عنه : واقال عى طاعة موتك نلوتك ، واحذر معصيله 
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 [.٦٦٩-٦٦3/النساء]    
فساحان اه من عة  موته احق م نللفت أحد سواه من اخلق ، ومن تعلق باره شقي 

 [.6/الشورى ]                            به : 
               فرل كافة ومرك ي عذاب دائم : 

 [.٦٦3/الشعةاء ]
 : علم رمك اه أن من عفمات قاولك ي أوليائه او
نك من سواه حلى ت خا  غره.. أن نصونك عن الذل لاره.. ونرفيك ما أمك .. ونامِ  

      : ت تسأل إت إناهوت تةاو إت إناه.. وت تسلعن إت به.. و

                        

 [.٩٦-٩٦/احج ]           
وأن نعينك عى نفسك.. وحيي قلاك باإنان.. ونشال لسانك بذكةه.. ونسلعمل 

          :  عله.. ونر  أوقاتك باللقةب إليهاوارحك بطا

                              

  [.٦٨-٦٠/الزمة]      
ي ميع أمورك  حلى ترون..  وجعل لك امود  ي قلوب عااده.. وَلصك من أر عدوه

                                                    : عادًا له وحده

                                             
                                                   

  [ .٦9٩-٦9٦/اأنعام]                  
     فأطعه وت تعصه :  ،عفنيله وره ،، وإليه نةاع اأمة كلهةواه وي كل نعم

 [.٦٦3/]هود                                  
حذر الافلة فإها او ، وعند مفئرله،ذكةك ي نفسهنعليك بدوام ذكة موتك الرةنم و

          ، ثم موت القلوب بعد حياها، وتنقطع الصلة بن العاد وربه:   تورث كل قسو
                                  

  [.٦٦9-٦٦٣/]اأعةا    ی                   
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زدانت اصلحت أعاهم بطاعله، واطمأنت قلوهم بلوحيده ، ووأهل وتنة اه هم من 
       اهم بعاادته، فلقةب إليه با جب ترن وليه ونرون موتك:أوق

                         

  [.٦6٠-٦69/اأعةا ]   
عمل با حاه ا، واه وت خف إت ، ، وانصح لعااده  دع إى ربكا، و فاسلقم كا أمةك اه

      : حاك موتك وننرك عى من عاداك ، واالنب ما نسخطه ونااضه ةضاهناه و
ڭ                                      

 [.3-٦/]الطفق       
آَذْنلُُه  مْن َعاَدى ِي َولِيًا َفَقدْ إن اه تعاى قال : :»  ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال رسول اه  وعن أي هةنة  
ءٍ بِاحَْةِب ، َوَما َتقَ  ْ ََ َب إَِير َعْاِدي بِ ْضُت َعَليِْه ، َوَما َنَزاُل َعْاِدي ةر ُب  َأَحبر إَِير ِمرا اْفَرَ َنلََقةر

ُه الرِذي إَِير بِالنرَوافِِل َحلرى ُأِحارُه ، َفإَِذا  ُناِْرُ بِِه ، َوَنَدهُ  َأْحَاْالُُه ُكنُْت َسْمَعُه الرِذي َنْسَمُع بِِه ، َوَبَرَ
لِي لِي َناْطُِش ِهَا ، َوِرْاَلُه الر َِ ِهَا ، َوإِْن َسَأَلنِي َأُْعطَِينرُه ، َوَلِئنْ  الر   « اْسلََعاَذِي َأُِعيَذنرهُ  َنْم

 .(٦) أتةاه الاخاري
                                    

                                
 [.٦٨9/]الاقة 

 [.٦٣٣/اأعةا ]             
                                                                    

 [.٦٦٦/نوسف]
 أَُعوذُ  ، اْسلَطَْعُت  َما َوَوْعِدكَ  َعْهِدكَ  َعَى  َوأَنَا ، َعاُْدكَ  َوأَنَا َتلَْقلَنِي ، أَنَْت  إِتر  إَِلهَ  َت  ، َرِي  أَنَْت  اللرُهمر  »

 إِتر  الُذُنوَب  َنْاِفةُ  َت  َفإِنرهُ  ِي  َفاْغِفةْ  بَِذْناِي َلَك  َوأَُبوءُ  ، َعَير  بِنِْعَملَِك  َلَك  أَُبوءُ  ، َصنَْعُت  َما َرِ  ِمنْ  بَِك 
  .(٦)أتةاه الاخاري«أَْنَت 

وزننه ي قلوبنا ، وكةه إلينا الرفة والفسوق والعصيان ، وااعلنا من  ،ينا اإناناللهم حاب إل
 نا أرحم الةامن . ،الةاشدنن

                                                 

 (.9٣٦٦بةقم ) أخرجه البخاري( ٦)
 (.93٦9بةقم ) أخرجه البخاري( ٦)
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 الرؤوف
 .[٦٦/النور]              قال اه تعاى: 

الةؤو  الةحيم الذي نةى عجز ، هو رأ  منه أ، فف أحد  هو الةؤو  احق بعااده اه 
 ،فرمهم ونضاعف أاورهم، ونةى اةأهم عى امعاي ،ضعفهم وتقصرهمالعااد و

        :إليه  لعلهم نلوبون ، فف نعاالهم بالعقوبة وهو القادر، بل نمهلهم وناسط هم نعمه

 .[  9٣ / احج]        
نن عصوه وهو ساحانه الةؤو  الذي نفةح بلوبة اللائان أشد الفةح، ولشد  حاه لعااده الذ

        ةهم بأنه الافور الةحيم:ونذكِ ، اهم ي اللوبة نةغِ 
 .[ ٠٩/امائد ]     

أنه نةند  ؛ ي كل وقت، ولشد  رأفله ورمله بعااده نأمةهم أمةًا اازمًا باللوبة من كل ذنب 
 .  [ 3٦ / النور]                 : هم اخر والففح

سال امعاش فلح هم و، با نَ هم من اأرزاق  حانه الةؤو  بجميع اخلقوهو سا
                        : هذه احيا ي 

  .[  ٦3 / النحل]    
َر ،  هم طةق اخر والففح بنر  ومن رأفله بعااده أنْ   وأثاهم ، فيها  اهم هم سالها، ورغر ون
                           : ليسلموا من العقوبات ،سال الاي والفساد عليها، وحذرهم من

                                          
 .  [ 3٦ / آل عمةان]          

        ومن رأفة اه بالناس ما فلحه هم من أبواب الةزق ي اأرض:

 .[  ٦٣ / املك]              
سخة هم اأنعام نةكاوها، ونأكلون حومها، ونربون ألااها،  بعااده أنْ  ومن رأفله 

              ونلاسون أوبارها:
                                             

 .  [ ٠–٣/النحل]             
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له ومنله ورمله بالناس ي هذا الزمان ما نَ هم من امةاكب امةحة اجميلة ومن رأف
 ووسائل اتتصال ، وفنون الزراعة والصناعةكالسيارات والقطارات والطائةات والسفن 

          :ما سهل سال العيش وغرها واللجار 

 .  [ ٨ / النحل]      
 الذي عم بةأفله عموم تلقه ي الدنيا، وتص ها أولياءه ي اآتة .فساحان املك الةؤو  احق 

، وتص هذه اأمة بأفضل رسله الذي مع  ، وأنزل عليهم الرلب وأرسل إليهم الةسل 
         ، ورع له وأمله أحسن دنن:  ، وأنزل عليه أحسن كلاب حاسن اأتفق

                         
 .  [ ٦٦٨ / اللوبة]       
 عى الرفار من أال إعةاضهم، وما أشد رأفله ورمله بامامنن ملسو هيلع هللا ىلصفا أعظم إشفاقه 
 واخلق أمعن .

وأعاهم عى طاعله، وهو  ،رؤو  رحيم بعااده امامنن، أدتلهم ي رمله واه 
   : هم، ونلجاوز عن سيئاهم وتقصر ، ونافة ذنوهم الرةنم الذي نضاعف أاورهم

 .[ ٩٦/النساء]                      
ليخةج الناس من ظلات الرفة والرك  ،احق الذي أنزل عى عااده احق فساحان املك

                      إى نور اللوحيد واإنان: 

 . [ 6 / احدند]            
باخلق ظاهة  ي كل تدبر ، والةأفة شد  الةمة ، بل هي هانة الةمة ،  واعلم أن رأفة اه

فلرال رأفة اه باإنسان نسوق إليه كل ما ننفعه ، ونشفق عليه من كل مرةوه حل به ، 
 [.٦٩3/الاقة ]          وندفع عنه السوء الذي نره : 

 .بعد أن نقع امرةوه فالةأفة بالعاد قال أن نقع امرةوه ، والةمة 
العاد عى اللوبة قال أن نقع ي امعصية ، فإذا وقع ي امعصية ومن رأفله ساحانه أن حمل 
 فالةأفة فيها معنى الوقانة ، والةمة فيها معنى العفج.رفع عنه العقاب بةمله ، 

بالعفو فساحان من رأفله بعااده أن نصوهم عن موااات عقوبله ، ونةحم من أذنب منهم 
 [.9٦/نونس]                 عنه : 
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هو الةؤو  الةحيم الودود الذي بآناته وخلوقاته ندل الناس عليه ، وبنعمه وإحسانه 
                جةهم للرناء عليه ، وبالفلن وامصائب نةاعهم إليه : 

                              

 [.٦/الةعد]    
 واعلم أن امصائب والشدائد كلها عى بيد اه نادب ها النفوس ، ونسوق ها الناس إليه ،
فاخو  ندفع اإنسان إى ربه ، والشدائد وامحن تسوقه إى بابه ، فمن تاب نجا ، ومن 

                 أعةض هلك ، وما نلذكة إت من ننيب : 

                           

                       

 [.٩٩-٩٦/اأنعام]         
فساحان الةؤو  الةحيم الذي نلفضل عى عااده برل نعمه ، ونسر ما نةى من العيوب ، ونعفو 

                    عا سر من الذنوب : 

 [.٦٣/الشورى] 
لعله نلوب  ،وت نعااله بالعقوبة ،كفة به وعصاه نْ واعلم أن اه رؤو  بالعااد، نصب عى مَ 

 .[٦٦٦/ النساء]                               : إليه
وما عمل عامل بمعصية اه إت اسلأذن سقفه من الساء أن نسقط عليه، واسلأذن موضعه 

 نلوب:نلذكة وننيب وبه، ولرن الةؤو  الةحيم نمهله لعله  من اأرض أن َسف
                          
                                     

 .  [ ٩٠ – ٩٣ / النحل] 
اعًا ملو، الذي بةأفله ورمله اعل عاده امذنب أوابًا إليه  فساحان املك الةؤو  الةحيم 

مع علمه با اإثم وأحزن نفسه عى إتياها  معصيله ،من ذنوبه، وبةأفله ورمله أواع قلاه ب
كلاه عليه ي اللوح امحفوظ ، وعلمه بضعفه وما نقاي منه، وما ننازعه من الشهوات 

                   : والشاهات عن طاعة ربه وموته

 .[٦٦/ احر]    
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، وُنةحم من أالها  ، وأن ُنشفق حاله موضع للةأفة والةمة والافلة والفلن  اد بن هذه النوازع فالع
 .  [ ٦٩3 / الاقة ]               من ربه الةؤو  الةحيم:

                 : فف إله إت اه ما أعظم رمله بخلقه، وما أعظم رأفله هم، وما أعظم إحسانه إليهم
                          

 .[ ٣٩/اأنعام]    
ب رِ ، وهو مُ  الذي نعمه عليه كرر  ملوالية فة والفاسق من ربه الةؤو  الةحيم اأفف نسلحي الر

           ، وماارز لةبه اجاار السميع الاصر بمعاصيه:  عى إاةامه
                                             

 .[٦٨–٦9]املك/                
  التعبد ه باسمه الرؤوف : 

اعلم وفقك اه ما نةضيه أن اه رؤو  بالعااد، وأنه ت نواب لك رمله ورأفله عى 
رتقائك ي اللعاد له ر ادْ وعى قَ ،  والعمل با حاه ونةضاه ،واللطهة له ،الرال إت بالعلم به

               :  نرون قةبك منه  ملسو هيلع هللا ىلصبمقلى أسائه وصفاته عى طةنقة رسوله 

 [.٦6/حمد]                 
           ورمله بك:ورأفله ، ولطفه واإحسان إليكر قةبك منه ترون عنانله بك، دْ وعى قَ 

 .  [ 96 / العنراوت]            
لاس له لااس ا، و ، وكن له نرن لك ، واعاده بمقلى أسائه وصفاته حاك فاذكةه نذكةك

       :  ي الدنيا واآتة وتةى اللقوى تظفة برل ما حب 

                          

 [.٩3-٩٦/اأحزاب]       
َوَأَنا ، َأَنا ِعنَْد َظِن َعاِْدى بِى : َنُقوُل اه َعزر َوَالر  » :  ملسو هيلع هللا ىلصاه  قال : قال رسول عن أي هةنة  و

 ُهمْ  َمَإٍ  ِي  َذَكْةُتهُ  َمَإٍ  ِي  َذَكَةِي  َوإِنْ  ، يـَِنْفس ِي  َذَكْةُتهُ  َنْفِسهِ  ِي  َذَكَةِي  إِنْ  ، َمَعُه ِحَن َنْذُكُةنِى
َب  َوإِنْ  ، ِمنُْهمْ  َتْر   ا نِيمِ  َتَقةر ْبُت  ِشْبً َب  َوإِنْ  ، ذَِراًعا إَِليْهِ  َتَقةر ْبُت  ذَِراًعا إَِير  َتَقةر  َوإِنْ  ، َباًعا ِمنْهُ  َتَقةر
َِ  َأَتاِي   .(٦) ملفق عليه « َهْةَوَلةً  َأَتيْلُهُ  َنْم

                                                 

 . (٦9٠٣( واللفظ له، ومسلم بةقم )٠٩٦٣) أتةاه الاخاري بةقم متفق عليه ،( ٦)
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عليك الةؤو  الةحيم بالنعم الظاهة  والااطنة فيجب عليك أن ترون  نر واعلم أنه كا مَ 
س رؤوفًا رحيًا ، فلدهم عى كل تر ، وحسن إليهم بالقول والفعل ، وتدفع عنهم بالنا

                          ما نرهم : 

 [.٠/احدند]           
وكن رؤوفًا بالعااد نةأ  بك رب العااد، وليرن حظك من هذا اتسم الرةنم الةأفة 

            والةمة باخلق : 

 [.٦٦٨/اللوبة]         
وعمل با ، وأعةض عنه  ،واعلم أن اه لعظيم رأفله ورمله بعااده ت نعذب إت من أبى عليه

                   وأر عى ذلك:، خطه ــسن

 .[ 3٦/حمد]           
 :شدند ذه أليمْت وأَ  ،ش وهو نةاك، فإن عفوه كةنموجاهةه بالفواح ،فاحذر أن تعصيه بنعمه

 .  [ ٣٦ – ٩6] احجة /    جئ                
 ، ، ونمنعهم موارد الشهوات ومن رمة اه بعااده ورأفله هم أنه نذودهم عن مةاتع اهلرات

أقال ، فملى أصاهم نصياهم من كلاب ساق ي القدر  وحميهم من جالس الاففت
، وتب إى  واعلم أن كل يء بقدر، فانلاه لنفسك ، ة غففهم نَ ، وناههم من ِس  عرةاهم

             : ربك واسلافةه تنال بةه وإحسانه

 .  [ ٦٦٦ /اأعةا ]           
       فسابق وسارع إى طاعة موتك با أعطاك ابلااء رضوانه: 

 .  [ ٦٦٠ ]الاقة /         
  حريم عليم ربا رأ  بعااده ورمهم با نرون ي الظاهة من القاض عنهم واه 

من كرة  اأموال اللي تشال  ،هم إناهيوننس ،وامنع هم ونحو ذلك ما نشالهم عنه
               :  امخلوق عن اخالق إت من عصم اه

 .[ ٣9–٣٣/امنونام]          
 ،اخلق ما به من الفاقة والراء هفساحانه ما أحرمه ي تدبره، فرم من عاد فقر نةم

     وأبناء انسه عنه غافلون: ،تااطه امفئرة ي حالله ،وهو باانة الةمة
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 [ .٦٩ – ٦3/غافة]      

                                                                       

 .  [ ٦٦ / احر]       
ِِ ُظْلاً  اللرُهمر إِِي  » َمْاِفَةً  ِمْن ِعنِْدَك  َفاْغِفْة ِي ، ْاِفُة الُذُنوَب إِتر َأْنَت َوَت نَ  ،اً ررِ كَ  َظَلْمُت َنْف

ِحيمُ  َاُفورُ الإِنرَك َأْنَت ، نِي َواْرَمْ   .(٦) ملفق عليه « الةر
 اللهم إنا نسألك أن تدتلنا ي رملك ، وتقي آاالنا ي طاعلك ، وتشال ألسنلنا بذكةك ،

 نا رؤوفًا بالعااد . ،ي عاادتك وتسلعمل اوارحنا
وحسن  اللهم إنا نسألك صدق اللوكل عليك ، وحسن الظن بك ، ودوام ذكةك وشرةك

 عاادتك ، نا أرحم الةامن .
اللهم أنت الةؤو  الذي اذبت إليك القلوب بحسن أسائك وصفاتك ، وأنت الةحيم 

 الذي وسعت رملك امطيع وامخالف ، ارزقنا حسن الةأفة بخلقك نا رؤو  نا رحيم.
اللهم حاب اي العطف عى كافة اخلق حلى أحب اهدى للرافةنن ، وأمنى اللوبة 

لعاصن ، وأسلافة للمسيئن ، وأطلب السعة للمحلاان ، وأنال قسطًا من مراث سيد ل
 امةسلن ، إنك أنت الةؤو  الةحيم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 واللفظ له. (٦٠٦٣(، ومسلم بةقم )٨3٩أتةاه الاخاري بةقم ) متفق عليه ،( ٦)
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 امستعان
 .[٦٦٦] اأناياء/                                              قال اه تعاى: 

من أحد، الاني عن  ن كل أحد، وت نطلب العونعِ لذي نُ هو املك القادر امسلعان ا  اه 
         وكل أحد:  ،والوزنة ،والرنك ،والظهر ،امعن

 .[9٨]نونس/     
وهو ساحانه امسلعان وحده ت رنك له، فرل عاد نطلب منه العون عى فعل الطاعات ، 

 واالناب امعاي، والب امنافع، ودفع امضار. 
        فلله احمد عى نعمه وفضله ورمله بعااده: 

                    
 [ .٠–٦/الفاحة]               

وهو ساحانه احي القيوم امسلعان الذي ميع أهل الساء واأرض حلااون إى اتسلعانة 
                       د هم إت به:به، بل ت قيام وت حيا  وت بقاء وت واو

              
 [ .93–9٦/الزمة]   

فساحان املك القادر عى كل يء، الاني الذي نملك كل يء، امسلعان وحده ت 
رنك له ، واخلق كلهم فقةاء إليه عايد لدنه ، ت تلحةك ذر  وت تسرن إت بإذنه وعلمه 

 .[  ٦ / املك]                                :  وعونه
 واعلم رمك اه أن امسلعان هو اه وحده ت رنك له. 

   فأهل الطاعة نسلعينون به عى فعل الطاعات وتةك امعاي َفَدْأهم دائًا: 
 [ . ٣ / الفاحة]     

العون من اه عى طاعله، وأعةض عن طاعله أما أهل امعصية فحن تةك العاي ساال 
، وحةمه ساحانه العون عى الطاعة فلم نه عى معصيله فلواه إليها بعونهأعا ،إى معصيله
 [ . ٣ / الصف]                نلواه إليها: 

فون ي حةكاهم وسر                   ناهم بقدر  اه وعونه ومشيئله : فاخلق كلهم ُمرر

 [ . ٣٦-٩6 / القمة]                         
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فون  ي طاعاهم ومعاصيهم بقدر  اه وعونه، إما بجنود امفئرة اهادنة ،  واإنس واجن ُمصـةر
، وت حول عن معصية اه إت  بجنود الشياطن امضلة ، فف طاعة وت معصية إت بإذن اه وعونه أو
        :  عصمة اه، وت قو  عى طاعة اه إت بلوفيق اه وعونه وحده ت رنك لهب

                                   

 [.٦٦٦/اأنعام]    
، معصيلك فاللهم أعنا عى ذكةك، وشرةك، وحسن عاادتك، ولزوم طاعلك، واالناب

                    والفقه ي دننك : 

                         

 [.3٦-٦6/اإنسان]
 واعلم أن ااستعانة باه تقوم عى أصلن:

 اتعلاد عليه وحده. الثاي:الرقة باه وحده ..  أحدما:
ه، وقد نعلمد عليه مع فاإنسان قد نرق باره ، ولرنه ت نعلمد عليه ي أموره ؛ تسلانائه عن

 عدم ثقله به ؛ حااله إليه.
بيده كل يء ، وهو امسلعان ي كل يء ،  ،والصفات العى ،له اأساء احسنى  واه 

           يء ، وهو حلاج إى عون ربه ي كل يء:  والعاد ليس بيده
 [ . ٦٦3 / هود]                       

احان املك القادر عى كل يء، الذي ليس له رنك ي املك، وت ي اخلق، وت ي فس
           اأساء، وت ي الصفات: اأمة، وت ي 

 .  [ 9٣ / مةنم]          
  التعبد ه :باسمه امستعان 

ت رنك له ، وأن اتسلعانة  اعلم وفقك اه لِـَا حاه ونةضاه أن اه هو امسلعان وحده
واإنسان ضعيف عااز   حلاج إى  اتسلعانة باه ي فعل ،  هي طلب العون من اه

   : ، فاسلعن باه امأمورات ، وتةك امحظورات، والصب عى اتبلفءات 

                       

 [.٦٦٨ -٦٦٠/النحل]        
إى من اسلعان  اه اسلعان باه أعانه اه، ومن تةك اتسلعانة باه  واسلعان باره َوَكَلهفمن 
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  : صار خذوتً من اهة من اسلعان به ، ليقطع رااءه من سواه ، ونعود إى موته، ف به

 . [ ٦٦3/الشعةاء ]                 
 امنصور، ومن اسلعان بار اه فيا ت نقدر عليه إت اهواعلم أن من اسلعان باه فهو امحمود 

 . [ ٦٦/اإراء ]             امذموم امخذول: فهو
      وت حول وت قو  إت به:   ،وعليه اللرفن ،واه ساحانه هو امسلعان

 .  [ ٠6 / النمل]       
 ،لعااد  مع دتوها فيها ؛ تحلياج العاد ي ميع أموره وأحوالهاتسلعانة بعد ا وقد ذكة اه 

    إى اتسلعانة باه الةمن امسلعان كا قال ساحانه:  ،وأعاله وعااداته
                    

 [.٣-٦/الفاحة]
ذا م نلداركها العاد الةناء والرب ، وإ :واعلم أن قلب اإنسان َنْعةض له مةضان عظيان ما

 فدواء مةض الةناء بـ )إناك نعاد(.. ودواء مةض الرب بـ ) إناك نسلعن (. ، تةاميا به إى الللف
 وإذا عوي اإنسان من مةض الةناء بـ ) إناك نعاد ( ، وعوي من مةض الرب والُعجب

مسلقيم( فقد بــ )إناك نسلعن(، وعوي من مةض اجهل والضفل بـ )اهدنا الراط ا
   عوي من أمةاضه وأسقامه كلها، وَرَفل ي أثواب العافية، ومت عليه النعمة :

                             

 [.٦٨-٦٠/الزمة]              
هل امنَعم عليهم الذنن عةفوا احق واتاعوه، غر اماضوب عليهم الذنن هم أهاتء هم و

 القصد كاليهود الذنن عةفوا احق واسلربوا عنه.العمل وفساد 
وغر الضالن الذنن هم أهل فساد العلم كالنصارى الذنن اهلوا احق وم نعةفوه، فهم نعمهون 

              كا قال ساحانه: ي الضفل 
                 

 .  [ ٠ – ٦ / الفاحة]           
 واتسلعانة ازء من العااد  ، والعااد  حق اه الذي أوااه عى عااده.

وكلا كان العاد باه وأسائه وصفاته أعة  كانت عاودنله أتم، وكانت اإعانة له من اه 
               أعظم:
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 [.٩٦ – ٩٦/احج]      
 وااستعانة أربعة أقسام : والناس ي العبادة

 أهل العااد  ه، واتسلعانة باه عليها. اأول:
 هم، وي مقدملهم اأناياء والةسل ، ثم من اتاعهم بإحسان.وهاتء أاّل اأقسام وأفضل

 أهل اإعةاض عن العااد  واتسلعانة باه، وهاتء هم ر البنة.الثاي:
 نة ، أو باسلعانة ناقصة. من له نوع عااد  بف اسلعا الثالث:

فهاتء هم نصيب من اللوفيق والعون بحسب اسلعانلهم باه، وهم نصيب من اخذتن 
 وامهانة بحسب قلة اسلعانلهم باه.

وما م نشأ ت نرون،  ، بالنفع والر، وأن ما شاء كانالذنن نشهدون تفةد اه الرابع:
حظوظهم  واسلعانوا به عى ،ذلك توكلوا عليه ، ومع ندوروا مع ما حاه اه ونةضاهوم

 وشهواهم.
، وما ُأعطوه من انس امُلك وامال ت ندل عى اإسفم ، فضًف عن  فهاتء ت عاقاة هم

                 :  الوتنة والقةب من اه 

 [.3٠/ساأ]                 
ورك نعينك ، وأعن كل حلاج تقدر عى نفعه ، وعِلم اجاهل ، فاسلعن باه ي ميع أم

                      واهد الضال ، وارحم امسرن ترن ربانيًا :

                                                    

 [ .٠6/آل عمةان]               
 [.٨/آل عمةان]                        

 [ .٦٣٦/ الاقة ]                         
 .(٦)وأبو داودامفةد أتةاه الاخاري ي اأدب  «َوُحْسِن ِعاَاَدتَِك  ،َوُشْرِةكَ  ،اللرُهمر َأِعنِي َعَى ِذْكِةكَ » 

 نت وليها وموتها.اللهم آت نفوسنا تقواها ، وزكها أنت تر من زكاها ، أ
اللهم ت ُدي إى احق إت أنت ، وت نعن عى احق سواك ، وأنت امسلعان ، وعليك 

، أعنا عى فعل اخرات كلها ، وتةك امنرةات كلها ، نا   ، وت حول وت قو  لنا إت بك اللرفن 
 أرحم الةامن.

                                                 

 . (٦٣٦٦( وأتةاه أبو داود بةقم )٠٠٦الاخاري ي اأدب امفةد بةقم )أتةاه  صحيح / (1)
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 الستر
د امنب ، فحمد اه الَباز بف إزار، فصعرأى راًف نالسل ب ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اه   عن نعى 
ْرَ  احََياءَ  حُِب  ، ِسلِر   َحِيي   َوَالر  َعزر  اه إِنر  » : ملسو هيلع هللا ىلص، ثم قال وأثنى عليه  اْغَلَسَل  َفإَِذا ، َوالسر

 .(٦)أتةاه أبو داود والنسائي   « َفْلَيْسَلِرْ  َأَحُدُكمْ 
هُ  إِتر  الُدْنيَا ي  َعاْدٍ  َعَى  اه َنْسُرُ  ت » : قالملسو هيلع هللا ىلص عن الناي  وعن أي هةنة    « ِقيَاَمةِ ال َنْومَ  اه َسَرَ

 .(٦)أتةاه مسلم 
 هو السلر احق الذي نسر الررر من عورات عااده، وت نفضحهم ي امشاهد. اه 

ضحهم والقاائح ، وت نف وهو ساحانه احيي السلر الذي نسر عى عااده كررًا من العيوب
        لعلهم نلوبون إليه :  ،قادر وهو

 [.٠٩/امائد ]    
ودعا أهلها لفسلافار  ،فساحان السلر الذي نسر الذنوب، الرةنم الةحيم الذي سرها

                  منها فقال : 

 [.٦٦٦]النساء/
 انت مشينة .هو ساحانه السلر الذي نسر عيوب عااده مها ك

هو ساحانه السلر الةحيم الذي نفةح بلوبة اللائب أشد من فةحة الظمآن الوارد ، والعقيم 
 الوالد ، والضال الوااد.

 .حافظيه واوارحه وبقاع اأرض كلها تطاناه وذنوبه ىمن تاب إليه توبة نصوحًا فةح به ، وأنس
ُه َأَشُد فَ »  ال :ق ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اه   عن أنس َةحًا بِلَْوَبِة َعْاِدِه ِمْن َأَحِدُكْم َنْسُقُط َعَى َبِعِرِه َلـلر

ُه بَِأْرٍض َفف     .(3) ملفق عليه «َقْد َأَضلر
 هو السلر الذي نافة ميع الذنوب مها عظمت ، ونعفو عن ميع السيئات مها كرةت :

                                          

 [ .٣3/الزمة]            
                                                 

 (.٩٦9ةقم )ب(، وهذا لفظه، وأتةاه النسائي ٩٦٦٦أتةاه أبو داود بةقم ) / صحيح(  ٦)

 (.٦٣6٦بةقم ) أخرجه مسلم(  ٦)

 ( واللفظ له.٦٠٩٠( ، ومسلم بةقم ) 93٦6أتةاه الاخاري بةقم )  متفق عليه ،( 3)
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فساحان املك الةؤو  الةحيم الذي أظهة اجميل ، وسر القايح ، واب الرسر ، وشفى 
                        امةنض ، وأطعم امسرن : 

                       

  [.٨٦-٠٠/الشعةاء]        
زُموهو ساحانه السل ، وت  ر العليم برل يء ، الذي نسر سوآت عااده ، وت نفضحهم وتَ 

   نظهة للناس ما نشينهم ؛ لعلهم نلوبون إليه من سيئات النيات واأقوال واأعال: 

 [.٦3٣]الاقة /                       
هم إذا أذناوا، ونسلحي من هلك سر فساحان املك احق الذي نرةم عااده بجميع النعم، ونسر

العاي وفضيحله، وإنزال عقوبله به، ونقيض له من أسااب السر ما نشرة به ربه، ونوفقه للندم 
            واللوبة، ونعفو عنه، ونافة له: 

 [.٦٣]الشورى/     
 ،لسر عى أنفسهموهو ساحانه السلر الذي حب السر عى عااده ، وحب من  عااده ا

 عى غرهم إذا زل.السر و
هُ  ُمْسلِاً  َسَرَ  َمنْ  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال رسول اه  عن أي هةنة    « ِتَة ِ اآوَ  الُدْنيَا ي اه َسَرَ

 .( ٦)أتةاه مسلم 
وقد رغرب اه عااده ي السر ، وحذرهم من امجاهة  وامفاتة  بامعاي ، وِمْن أباض 

 واه نسره ، ثم نصاح فيرشف سر اه عليه . ،إليه من بات عاصيًا هالناس 
لِي ُكُل  »:  ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال رسول اه  عن أي هةنة    ِمنَ  َوإِنر  ، امَجاِهِةننَ  إِتر  ُمَعاًف  ُأمر

ُاُل  َنْعَمَل  َأنْ  امَجاَهَة ِ  ْيلِ  الةر هُ  َوَقدْ  ُنْصاَِح  ُثمر  َعَمفً  بِاللر  َعِمْلُت  ُفَفنُ  َنا : َفَيُقوَل  ، َعَلْيهِ  اه َسَرَ
هُ  َباَت  َوَقدْ  ، َوَكَذا َكَذا َااِرَحةَ ال  .( ٦)ملفق عليه « َعنْهُ  اه ِسْرَ  َنْرِشُف  َوُنْصاُِح  َرُبهُ  َنْسُرُ
 
 

                                                 

 (.٦966بةقم ) ه مسلمأخرج(  ٦)

 (.٦66٦( واللفظ له ، ومسلم بةقم )9٦96، أتةاه الاخاري بةقم ) متفق عليه( ٦)
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  التعبد ه :باسمه الستر 
الدنيا عاادته بمواب أسائه اعلم وفقك اه ما حاه ونةضاه أن مقصود اه من عااده ي هذه 

                      وصفاته : 
 [.٦٨٦/اأعةا ]   

فاسر عى نفسك وعى غرك كل  ،ونأمة بالسر ،وإذا علمت أن اه حليم ِسلِر حب السر
 نسر اه عليك ي الدنيا واآتة . ،معصية بن العاد وربه

عصية أمام اه والناس ذنب عظيم أعظم من امعصية ؛ ما فيه من واعلم أن امجاهة  بام
ب من العناد واتسلخفا  بأوامة اتسلخفا   بحق اه ورسوله وصاحي امامنن ، وفيه َرْ

                        : وبن تلقه ،اه عى بساط ملره
 [.٨/اطةف]                        

والسفمة من إقامة احد  والذلة بن الناس، ،بامعاي السفمة من الفضيحة اإسللاروي 
       أو اللعزنة عليه ، واملرال أمة الذي نعلم الَ وأتفى : 

 [.٦٦٦/هود]                
غضاه، والعفو أحب إليه  فإن كانت امعصية بن العاد وربه فهو أكةم اأكةمن، ورمله ساقت

        من العقوبة ، ومن سره اه ي الدنيا م نفضحه ي اآتة  : 
                            

 [.3٦/آل عمةان]    
 ونصون عةضك. ،كفاسر نفسك تسلم ، واسلافة ربك نافة لك ، فإنه ما سرك إت ليافة ل

فإنه غفور نافة الذنوب ميعًا ، شرور نادل السيئات باحسنات ، ثم  ،وبة إليهفاادر بالل
                    نضاعفها:

 [.٦٦٦]النساء/
 َنْومَ  امْاِمنُ  ُنْدَنى » :نقول  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اه : ري اه عنها قال  عاد اه بن عمةوعن 

 َأْي  : َفَيُقوُل  ؟ َتْعِةُ   َهْل  : َفيَُقوُل  ، بُِذُنوبِهِ  َفيَُقِةُرهُ  ، َكنََفهُ  َعَليْهِ  َنَضعَ  َحلرى َالر وَ  َعزر  َرِبهِ  ِمنْ  ِقيَاَمةِ ال
ُهَا َقدْ  َفإِِي  : َقاَل  ، َأْعِةُ   َرِب   َصِحيَفةَ  َفيُْعَطى ، يَْومَ ال َلَك  َأْغِفُةَها َوإِِي  ، الُدْنيَا ي  َعَلْيَك  َسَرْ

 .( ٦)ملفق عليه « هِ َحَسنَاتِ 
                                                 

 ( واللفظ له.٦٠9٨( ، ومسلم بةقم )٩9٨٣، أتةاه الاخاري بةقم ) متفق عليه( ٦)
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واالنب الذنوب كلها ما ظهة منها وما بطن ، وإذا قارفت شيئًا منها فاسلر بسر اه ، وتب 
      : ، الذي سرك ليافةلكفهو اللواب الةحيم إى اه منها

 .  [ 36 / امائد ]        
    ساد والضفل: الف وجالس وجنب ميع أبواب الةذائل، واحذر دروب

                         

 [.9٨]اأنعام/          
واسأل ربك احفيظ أن حفظ عورتك، ونصون عةضك، ونَاِمن روعلك ، وأن نسر 

 عيوبك ي الدنيا واآتة .
َتـَلـارع عوراهم َتـَلـارع  ، وت تلاع عوراهم ، فإّن َمنْ  عااد اه، وجنب هلك أسلارهمواسر عى

          : ، ومن َنـلْاع اه عورته نفضحه ي بيله عورتهاه

 [.6٨/امائد ]    
 واعلم أنه كلا زاد إنان العاد أظهة امحاسن ، وسر القاائح ، وسر العيوب من نفسه ومن غره.

  ونسر عليك ي الدنيا واآتة .فاسر رمك اه عى كل مسلم ومسلمة نسرك اه
هُ  ُمْسلِاً  َرَ َس  َمنْ  » قال: ملسو هيلع هللا ىلصعن عاد اه بن عمة ري اه عنها قال : قال رسول اه   َسَرَ

 .(  ٦)ملفق عليه « ِقَياَمةِ ال َنْومَ  اُه
وااهد نفسك عى الاعد من ميع الذنوب ومفارقلها، وإذا أممت بَء منها فاسر 

 وأْتاعها باحسنة محها. ،ى اللوبة منهاوبادر إ ،نفسك
   : فأنزل اه  فأتبه ،ملسو هيلع هللا ىلص أصاب من امةأ  قالة،فأتى الناي  ن رافً :إقال  عن ابن مسعود 

ُاُل  َفَقاَل  ،                        : الةر
لِي لِـَجِميعِ  » : َقاَل  ؟ َهَذا َأي ، اه َرُسوَل  َنا  .(  ٦)ملفق عليه « ُكِلِهمْ  ُأمر

                        
 [.٦٩٠عمةان / آل ]

                                                 

 ( . ٦٣٨٦( ، ومسلم بةقم ) ٦٩٩٦، أتةاه الاخاري بةقم ) متفق عليه (٦)
 (.٦٠93( واللفظ له، ومسلم بةقم )٣٦9اخاري بةقم )، أتةاه ال متفق عليه (٦)
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 [.٩٦] إبةاهيم/                 
                  

 [.٨٦]اإراء /
 أَُعوذُ  ، اْسلَطَْعُت  َما َوَوْعِدكَ  َعْهِدكَ  َعَى  نَاَوأَ  ، َعاُْدكَ  َوأَنَا َتلَْقلَنِي ، أنَت  إِتر  إَِلهَ  َت  ، َرِي  َت أَن اللرُهمر »

 إِتر  الُذنُوَب  َنْاِفةُ  َت  َفإِنرهُ  ي فَاْغِفةْ  ، بَِذْناِي َلَك  ءُ وبأَ وَ  ، َعَير  بِنِْعَملَِك  َلَك   ُوءَأب ، َصنَْعُت  َما َرِ  ِمنْ  بَِك 
 . ( ٦)أتةاه الاخاري  «أَنَْت 

قلي ، نا عليًا بري ومسرنلي ، نا من بيده ناصيلي ، أسألك أن توفة اللهم نا تارًا بفقةي وفا
حظي من كل تر تنزله ، ومن كل رزق تاسطه ، ومن كل ذنب تافةه ، ومن كل تطأ تسره ، 

 نا أرحم الةامن .
 اللهم اسر عوراتنا ، وآمن روعاتنا ، واتلم بالصاحات أعالنا ، نا ذا اجفل واإكةام .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.93٦9بةقم ) أخرجه البخاري (٦)
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 الرفيق
 الِةْفِق  َعَى  َوُنْعطِي ، الِةْفَق  حُِب  َرفِيق   اه إِنر  » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الناي أن عنها اه ري عائشة عن
 .(٦)ملفق عليه « ِسَواهُ  َما َعَى  ُنْعطِي َت  َوَما ، ُعنِْف ال َعَى  ُنْعطِي َت  َما

 يَ أسااب اخر كلها لعااده كلهم: ـونُ  ،سهل اأمورهو الةفيق العظيم الةفق ، الذي نُ  اه 
                                  

  [.٣3-٣٦/النحل]      
وهو ساحانه الةفيق احق ي قدره وقضائه وأفعاله، الةفيق ي أوامةه وأحرامه، الةفيق ي 

 [.9٣]احج/               دننه ورعه: 
احانه الةفيق احليم الذي ت َنْعجل بعقوبة العصا  ؛ ليلوب من ساقت له العنانة ، وهو س

                      ونظهة كال حلمه فيمن ساقت له الشقاو  :
 [.٩٦]فاطة/                                           

بعااده ، الذي ليس بعجول عى من عصاه ، وإنا فساحان املك القادر عى كل يء ، الةفيق 
ا  اموت أو الفوات .  َنْعجل منَ 

؛ أنه القاهة لرل  أما املك القادر القهار الذي ي قاضله كل يء فليس من شأنه العجلة
 [.٩]الزمة/            : قاهة ومقهور 

ها باللدرنج شيئًا فشيئًا مع أنه قادر عى وهو ساحانه الةفيق ي أفعاله ، حيث تلق امخلوقات كل
                          تلق ميع امخلوقات دفعة واحد   بأمة واحد، ي حظة واحد : 

 [.٣٦-٩6]القمة/                 
 لرنه الةفيق احريم ي تلقه.. اللطيف ي تدبره.. احليم ي فعله.

 نن احرمة واللدرنج .كلها عى َس  هو الةفيق الذي أفعاله
نأي بالليل بعد النهار، ونأي بالشلاء بعد الصيف ، ونأي باحة بعد البد ، ونأي بالعافية بعد 

                                  امةض ، وُنـجةي الشمس والقمة والنجوم ي الفلك : 
                                                         

                                                 

 ( واللفظ له.٦٣63( ومسلم بةقم )96٦٠أتةاه الاخاري بةقم ) متفق عليه،( ٦)
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 [.٩٦-3٠نس/ ]           

         الةناح ي اجو، ونِر  امياه بن الساء واأرض:ساحانه ونِر  
                                     

 [.٣٠]اأعةا /                          
وهو ساحانه الةفيق الذي نـُخـةج امــواليـد من اأرحام، وُنـخةج الرار من  اأشجار، ونـُخةج 

                         من الناات :  احب

                  

 [.66]اأنعام/                    
كل ذلك جةي بسنن احرمة والقدر  والعلم ؛ ليعلم اخلق أن هذا الرون العظيم ربًا نِرفه ، 

، ونعيد  ذهب بالدنيا ونأي باآتة لموا أن من قدر عى هذا قادر أن نوَنـْحرمه بأمةه ، وليع
                    :اخلق كا بدأه 

 [.٣٦]الةوم/                
وهو ساحانه الةفيق بعااده الذي رفق هم ي أحرامه وأمةه وهيه، فلم نرلفهم با ت نطيقون ، 

عن ، وأسقط  ، الةحيم الذي اعل فعل اأوامة عى قدر اتسلطاعة وم حِملهم ما ت نسلطيعون
فف عنهم كررًا من اأحرام ي حال امشقة ، وت كررًا من اأعال بمجةد امشقةعااده 

                                :  واحااة
 [. ٦٨٣]الاقة /                  

 كل ذلك رتصة هم ، ورمة هم ، ورفقًا هم ؛ أنه الةحيم الةفيق بعااده .
        ي اأمم إى نوم القيامة: هو الرةنم الذي االاى هذه اأمة للقوم مقام اأناياء

                      

                      

 [.٠٨]احج/               
فساحان احريم العليم الذي م نأتذ العااد باللراليف واأوامة دفعة واحد  ، بل تدرج هم من 

                     لف النفوس ، وتلن الطااع ، ونلم اتنقياد: حال إى حال حلى تأ
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 [.٦٦] احر/                 
ومن رفقه ساحانه إمهال راكب اخطيئة ، ومقر  الذنب، وعدم معاالله بالعقوبة ، لعله ننيب إى 

               ربه ، ونلوب من ذناه: 

 [.٣٨]الرهف/            
فساحان الةفيق الةحيم احق الذي لو نااتذ الناس با كساوا من الذنوب والرفة 
ل هم العذاب ؛ لشناعة ما نةتراونه ، ولرنه احليم الةفيق الذي ت َنْعجل  وامعاي لعجر

           بالعقوبة ، بل نمهل وت ُمل: 
                    

 [.٩٣]فاطة/      
ومن رفقه ساحانه أن دننه كله رفق ونَ، وهدى وشفاء ، ورمة وساحة ، وتذكر وموعظة: 

 [.٦3٨ /آل عمةان ]           
 «  ُكِلهِ  ْمةِ اأَ  ي  الِةْفَق  حُِب  َرفِيق   اه إِنر  َعائَِشةُ  َنا » : قال ملسو هيلع هللا ىلص  الناي أن عنها اه ري عائشة وعن

.(٦)ملفق عليه
، ما أمة وهب الةفق لرل رفيق ، وتص أولياءه بأحسن الةفق وأمله يفساحان الةفيق الذ

          بَء إت أعان عليه ، وما هى عن يء إت أغنى عنه : 
 [.٦9/النساء]                      

  
  التعبد ه : باسمه الرفيق 
 رفيق حب الةفق ي اأمة كله ، ومظاهة رفقه ظاهة  ي العام كله. لم أن اه اع
أرفق الناس باخلق، وشواهد رفقه ي سنله ظاهة ، ودتئل حلمه   ملسو هيلع هللا ىلصورسوله حمد  

       وأناته ورمله ي سرته واضحة، حلى أثنى عليه ربه بحسن تلقه فقال: 

 [.٩]القلم/      
  :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قام أعةاي فاال ي امسجد فلناوله الناس ، فقال هم الناي  ة  وعن أي هةن

ننَ  لُمْ ُبِعر َفإِنرَا  ، َماءٍ  ِمنْ  اً َذنوب َأوْ  َماءٍ  ِمنْ  َسْجفً  َبْولِهِ  َعَى  َهِةنُقواوَ  َدُعوهُ  » ِ َِ  ُتاَْعرُوا َوَمْ  ُمَي
ننَ  ِ َِ  .(٦)أتةاه الاخاري «  ُمَع

                                                 

 (.٦٣63ومسلم بةقم )، واللفظ له ، ( 96٦٠أتةاه الاخاري بةقم ) متفق عليه،( ٦)
 (.٦٦٦بةقم )  أخرجه البخاري(  ٦)
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 ، ودنننا كله رفق ونَ. ، ورسولنا إمام أهل الةفق حب الةفق فةبنا ساحانه رفيق
وميع أعالك ،  ،فعليك بالةفق ي ميع أمورك ، ي عاادتك ، ومعامللك ، ومعارتك

                           حاك اه ورسوله وتلقه : 
                                                    

 [.٦٣6/آل عمةان]   
 واعلم أن الةفق زننة اإنسان ، والعجلة من الشيطان.

ءٍ  ي  َنُرونُ  َت  الِةْفَق  إِنر »قال: ملسو هيلع هللا ىلص الناي أن عنها اه ري عائشة عن  ِمنْ  ُننَْزعُ  َوَت  َزاَنُه، إِتر  َيْ
ءٍ   .(٦)أتةاه مسلم « َشاَنهُ  إِتر  َيْ

 فقد أعطي حظه من تري الدنيا واآتة . ،عطي حظه من الةفقواعلم أن من أُ 
 م اخر.نعطي عى الةفق ما ت نعطي عى العنف ، ومن ُحِةم الةفق ُحةِ  واه 

، واللهور  ، بعيدًا عن العجلة والَعة فاحةص رمك اه أن ترون رفيقًا ي أمورك كلها
، والةفق صفة الةمن ،  مور من الشيطانوالاضب واللرلف ، فالعجلة ي اأ، واتندفاع 

               وحلية أهل اإنان:

                 

 [.٠٦/اللوبة]      
 .(٦)أتةاه مسلم« ْرَ اخَ  ْحَةمـُن الِةْفَق  ْحَةمـُن َمنْ  » :قال ملسو هيلع هللا ىلص الناي نأ  اةنة عنو

زناد   طيق، وت ترلفها ما م نأذن به اه، وت تزد ي عملبنفسك وت تـُحِملها ما ت تارفق 
           : خةج عن السنة إى الشد  واللرلف، وت غره تقعدك عن

 [.٦٨]النساء/       
وارفق باخلق كلهم نةفق بك رب اخلق ، وارحم من ي اأرض نةمك من ي الساء ، 

              سن منه :وتالق الناس بخلق حسن تلقى أح

 [.٦66/اأعةا ] 
        وأحِسن إى اخلق با ملك نعطيك اه أحسن منه: 

                                                 

 (.٦٣6٩بةقم )  أخرجه مسلم( ٦)

 (.٦٣6٦بةقم )  أخرجه مسلم( ٦)
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 [.٦9]نونس/                                    
 [.٦٦٦/]الاقة                        

                                

                        

 [.٦٨9]الاقة /      
اي ، واْهي َتطِيَئلي ي اْغِفة اللرهمر »   ي اغِفةْ  اللرهمر  ِمنِي، بِهِ  أنَت َأعَلم وما ، َأْمةي ي وإِْرَ

 . يِعنْدِ  ذلَِك  َوكُل  ، َوعْمِدي َوَتَطئي ، َوَهْزي ِاِدي
ْمُت  َما ي اْغِفْة  اللرُهمر  ْةُت  َوَما َقدر  َأْنت ، ِمنِي بِهِ  أنَت َأْعَلمُ  َوَما ، َأْعَلنُْت  َوَما َأْرْرُت  َوما ، َأتر

ءٍ  كِل  َوأنَت َعى َوأنَت امَُاِتُة، ، امَقِدمُ   .(٦)ملفق عليه  « َقِدنة   َيْ
 حليًا عى من عصاه ، نا سميعًا من دعاه ، نا رفيقاً  اللهم نا عظيم الصفح ، نا حسن اللجاوز ، نا

 نسألك رضاك واجنة ، ونعوذ بك من سخطك والنار. بموته ،
 هم ارمنا وارفق بنا فوق اأرض ، وحت اأرض ، ونوم العةض ، نا أرحم الةامن.الل

                                                 

 ( واللفظ له.٦٠٦6(، ومسلم بةقم )936٨أتةاه الاخاري بةقم ) متفق عليه ،  (1)



 

 

 

 
أساء اه احسنى بن معرفتها ، وتوحيد اه ها ، 

 والتعبد ه ها ، ودعاء اه ها
 
 
 
 

اخلق والرزق ، أساء اه احسنى الدالة عى 
 [85 -77]واإكرام واإحسان 

   شتمل عى ما يي :تو

، (غنــــــــي( ، )الصــــــــور(، )املبــــــــارئ( ، )ا خــــــــالق ، اخــــــــاق) ا
، (لكـاي)ا ( ،وهـاب( ، )الكريم ، اأكرم، )ال(رزاق ، الرازق)ال
 .(شاي( ، )الواسع( ، )القيت( ، )امالر( ، )كفيل)ال

 امسالقسم اخ

 الباب اخامس
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 اخــالق .. اخــاق
                                قال اه تعاى : 

 .[  ٣٢/  احر]                       
                      وقال اه تعاى : 

 .[0٣-0١/يس]                                  
,  الذي خلق ميع امخلوقات بقدرتهاخاق ,  ريك لهاخالق وحده ا هو اه 

                وصَورها بإرادته , وَحَكمها بأمره :

 .[  ١8٣ / اضنعام]                 
  اخالق الذي خلق كل يء, وايزال خلق ما شاء, متى شاء, كيف شاء: وهو 

                 

 .[  ٦0القصص/ ] 
من امخلوقات , واضشياء,والذرات , ذي خلق وخلق ما احصيه إاهووهو سبحانه اخاق ال

 .[0٦احجر/ ]                واضنفس,والثمرات , واضجرام , واضفاك :
     ابق: وهو سبحانه اخالق الذي خلق امخلوقات كلها عى غر مثال س

 .[  ١١٣/  البقرة]                       
 وأحسن صورته. ,وهو سبحانه اخالق البارئ امصور الذي خلق كل يء

خلق العرش والكري .. وخلق السموات واضر, .. وخلق الدنيا واآخرة .. وخلق الشمس 
ار .. وخلق اضرواح وامائكة .. وخلق والقمر .. وخلق النجوم والكواكب .. وخلق الليل والنه

                                اهواء والرياح  : 
                                      

 .[ ١٢/  اضعراف]       
 واحيوان, وهو سبحانه اخالق الذي خلق السحب وامياه,وخلق اجاد والنبات,وخلق الطر

وخلق اجان واإنسان, وخلق السهول واجبال, وخلق البحار واضهار, وخلق العيون واآبار: 
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 .[ ١١-١8/ لقان]          
قطرات اضمطار والبحار, وخلق وخلق ,  ميع الذراتاخالق العظيم الذي خلق  وهو سبحانه

أصناف النبات , واضشجار , واضوراق , واضزهار , والثار , وخلق أنواع احيوان ,  والبهائم , 
                           : والسباع , واحرات , والذر

 .[ ١8٣/  اضنعام]                      
 , وأحسن خلقها:  , وأتقن صنعها الذي خلق ميع امخلوقات وهو سبحانه اخاق العليم

                                               
 .[ ٣ –٦/ السجدة]      

العام العلوي, فسبحان اخالق العظيم, اخاق العليم الذي خلق ميع امخلوقات ي 
وي العام السفي, وجعل لكل نوع منه, وكل فرد منه, وكل ذرة منه, قدرًا ي احجم, 

 ولونًا ي الشكل, وحكمة ي اخلق.
فمنها العاي والسافل ..  ومنها الكبر والصغر .. ومنها الطويل والقصر .. ومنها الرطب 

وي والضعيف .. ومنها الناطق والصامت .. ومنها واليابس .. ومنها السائل واجامد .. ومنها الق
احي واميت .. ومنها الذكر واضنثى .. ومنها امتحرك والساكن .. ومنها العذب وامالح .. 

                                  :  .. ومنها اللن والقاي ومنها الثابت والنامي

  . [١8-٢9] القمر/       
ق , فا يستطيع اخلق كلهم أن خلقوا لَ ق ما َخ لْ اخالق العظيم الذي أحكم وأحسن َخ  وسبحان

                   : فضاًعن أن خلقوا أحسن منه , مثله

 [.١8١/اضنعام]                     
               بل اخلق كلهم لو اجتمعوا ما استطاعوا أن خلقوا ذبابًا : 

                                
 .[٣٢ – ٣٢احج/]                             

,  , وتفرد باملك واخلق وحده الذي خلق امخلوقات كلهااخالق هو الرب   واه 
دنيا واآخرة, وأجرى ودبر وحده أمر امالك واخائق ي الساء واضر,, وي ال
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              وحده ا ريك له:  وأحكامه الدينية عليهم أحكامه الكونية
 .[  ١٢/  اضعراف]       

وهو سبحانه اخاق العليم الذي يعلم كل خلوق ي ملكه, ويسوق إليه رزقه, ويراه 
                           ويسمعه وهو يتناوله : 

 . [ ٦8] العنكبوت /     
وهو سبحانه اخاق القدير الذي ايعجزه يء , الذي خلق ميع اخلق , ويبعثهم بعد موهم 

                       ي محة  واحدة كخلقه نفسًا واحدة : 
 .[٣0لقان/]      

, البصر الذي يرى ي ملكه العظيم  ظيمفسبحان اخاق القوي القهار, العظيم الذي خلق كل ع
                  كل يء ي ملكه العظيم : 

                            
  [ .١9-١٣/امؤمنون]          

 وسبحان اخالق لكل يء , البارئ لكل يء , امصور لكل يء , امبدع لكل يء.
 لق.ـن اخَ ـَس ـلق , َح ـلق , كثر اخَ اخاق عظيم اخَ هو 

خلق السموات واضر, , وخلق امجرات واجبال , وخلق الليل والنهار , وخلق كل 
 [.١٢/امؤمنون]        يء : 

سن لق نوعًا , القادر عى ُح ـظمة اخَ لق عددًا , القادر عى عـفسبحان القادر عى كثرة اخَ 
 شكًا . لقـاخَ 

ق كل يء , البارئ الذي أوجد كل يء من عدم , امصور لْ ـر َخ دَ ـهو اخالق الذي قَ 
الذي أعطى الصور احسنة لكل خلوق , امبدع الذي خلق كل يء عى غر مثال 

                                سابق :

 [.٣٢/احر]      
 لق اليء من اضشياء اموجودة عى مثال سابق , ويسمى خالقًا جازًا.نسان خواعلم أن اإ

, يعلمبليس إواعلم أن الناس بفطرهم يعلمون أن خالق الكون وما فيه هو اه , وكذلك 
               ولكن ا يعرفون عن اه العظيم ما ععلهم يعبدونه ويطيعونه : 
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 [.١9/حمد ]                
يان باه وأسائه وصفاته وأفعاله إذا مل العبد عى طاعة اه فهو كاف للفوز باجنة واإ

 والنجاة من النار .
يان بحجم ا يكفي حمل اإنسان عى طاعة اه فذلك هو اخران امبن أما إذا كان اإ

              كإيان إبليس والكفار : 

 [.٣١/لقان]      
, وجاهدة النفس عى بالنظر ي اآيات الكونية والرعية فابد للمؤمن من تقوية اإيان 

 ى أنواع الطاعات , ويكف عن امعاي والشهوات امحرمة :إليسارع العبد  ,فعل اضوامر
                  

 [.١٢٦/النساء]                       
واعلم أن معرفة أساء اه احسنى يء , وفهمها يء آخر , وأن يعيشها اإنسان ويتصف 

            ها يء آخر فوق ذلك :  

 [.١08/اضعراف]              
       وهو سبحانه اخاق العليم بكل يء عى التام والكال وحده ا ريك له : 

                                

 [.١٣/الطاق]    
 خلق سبحانه خلقًا ي الرا يعلم هم أهل البحر,وخلق ي البحر خلقًا ا يعلم هم أهل الر .
 وخلق ي الساء خلقاً ا يعلم هم أهل اضر, , وخلق ي اضر, خلقاً ا يعلم هم أهل الساء.

خلق ي اجو بن الساء واضر, خلقًا ا يعلم هم أهل الساء واضر, , وخلق ي الساء و
               واضر, خلقًا ا يعلم هم أهل اجو : 

 [ .١8٣/اضنعام]                 
, أمًا وقبائل  من امائكة , واجن , واإنس , واجاد , والنبات , واحيوان وخلق 
   , ا يعلمها وا حصيها وا حيط ها إا من أحاط بكل يء علًا :وشعوباً 

                              

 .[ ١9/]اضنعام                      
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اه .. والكل يشهد بوحدانية والكل خلق اه .. والكل ُملك اه .. والكل عبد اه .. والكل جند 
                      اه .. والكل يسبح بحمد ربه :

                     

  [.١0/احج]   ڱ            
   : فاعرف أها العبد اللبيب نفسك , وتعَرف عى أساء وصفات من تعبد

 .[90/امائدة]           
؟ وماذا  وماذا تربح ؟ وماذا هدم ؟ وماذا تبني ؟ وماذا تعمل؟  وماذا تقول ؟ واعلم من جالس

                     خر؟

 .[١9 – ١0 / احر]                 
, وهو القادر عى كل  خلق كل يء بأمره الكوي فكان واعلم رمك اه أن اه 

 والعدل واإحسان.يء, الذي يفعل ما يشاء مقرونًا باحكمة والرمة 
أحيانًا خلق ويرزق باضسباب كا خلق النبات بأسبابه , واحيوان بأسبابه,واآدمي بأسبابه : 

                                   

 [ .0-١/الطارق] 
            خلق ويرزق با أسباب كا رزق مريم ابنًا با ذكر , وطعامًا با شجر:  وأحياناً 

 .[  0٣] يس /                               
:  ملسو هيلع هللا ىلصكا جعل الناربردًا وسامًا عى إبراهيم  قدرته عى اخلق بضداضسبابوأحيانا يظهر

                             

 [ .٣١-٦9/اضنبياء]             
قدرته ي هذا , وأخفى قدرته ي ذلك ؛ ليعلم عباده أنه القادر عى كل يء , اخالق فأظهر 

                        فيعبدوه وحده ا ريك له , وا يتعلقوا بأحد سواه :
 .[  ١0 – ١٣/  النحل]                                

وأسجد له مائكته , وعَلمه اضساء كلها ؛ تريفًا , اإنسان بيده , ونفخ فيه من روحه  وخلق 
                          : عى غره له 

                     

 [.٣٢-٣١/ص] 
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 ماء مهن , ثم أخرجه من بطن أمه ختلف اضلوان , قه من تراب , ثم جعل نسله منفخلَ 
 واضشكال , واضحجام , واضلسن , والصفات.واضطوال , 
وعاقل  .. وذكي وغبي .. وسمن ونحيف .. وأبيض وأسود .. وقصر وطويل .. فذكروأنثى
وناطق  .. وسميع وأصم .. وبصر وأعمى .. وعري وعجمي .. وشديد ورحيم .. وجنون

   :وحسن وظام  ..ومؤمن وكافر  ..وَحَسن وقبيح ..  وكريم وبخيل .. موأبك

 [.٢٦/يس]                    
 الذي أظهرقدرته ي خلق هذا اإنسان من نطفة من ماء مهن: , فتبارك اه أحسن اخالقن

                      

                

 [.١٢-١٣/امؤمنون]      
الذكور ي أرحام  واعلم نَور اه قلبك باإيان أن البذر والغرس ي أرحام اضر, كنطفة

اإناث , فإذا نزل اضمر من اخاق العليم حسب التقدير السابق بكون كل يء أراده اه, 
 نوعًا وعددًا.شكاً و  استجاب وأطاع ذلك امخلوق ضمر اخالق 

                       فقال سبحانه ي خلق اإنسان :
                                     

     .[١8–٢9الشورى/]      
                                    وقال سبحانه ي خلق احيوان : 

 .[ ٢١/  النور]                                          
                وقال سبحانه ي خلق النبات : 

                 

  [.١١-١8/النحل]        
 يده كله كا كانثم يع, الذي بدأ اخلق كله اخالق وهو سبحانه اخالق القادر عى كل يء , 

                      :  إظهارًا لقدرته

 .[  ٣٣ / الروم]              
      : فاعبده وا تلتفت ما سواه  , هذا ري وربك اخاق العليم
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 [ .٦١/مريم]               
نفس باموت , وقى عى كل مصنع  فسبحان املك احي القيوم الذي َحَكم عى كل

       باخراب , وقهر كل متحرك بالسكون , وحكم عى كل موجود بالفناء:

 .[ ٣٣–٣٦/الرمن ]         
خلقنا للبقاء ا للفناء , لكن َحَكم علينا باموت والفناء فرقًا بن الرب وامربوب ,  واه 

من احي الذي يموت , وإمام حكمته ي البدء واإعادة , ومييزًا للحي الذي ا يموت 
                والثواب والعقاب :

                      
 .[  ٢/ يونس]    

ثم حكم عليه باموت ؛ ليمتاز اخالق الباقي من امخلوق  ,فسبحان من خلق اإنسان
                 :  د اموت , ليبقى ي حياة ا يفنى بعدها أبداً الفاي , ثم يعيده بع

                        

                                

 [.١8-9/التغابن]        
يمتاز ليدل بذلك عى حدوثه ونقصه , ول, جعل اه لكل خلوق بداية وهايةوقد 

       امخلوق الذي له بداية وهاية , عن اخالق الذي ليس له بداية وا هاية :

 .[  ٢ / احديد]          
فانظر رمك اه إى قدرة اخاق العليم ي البدء واإعادة , لتعلم أن بعد هذه احياة موت , ثم 

    احساب ثواب أو عقاب : بعد اموت بعث , ثم بعد البعث حساب , ثم بعد
                       

 .[ ٣8 –١9/العنكبوت]                         
      ثم بعد احساب يساق امؤمنون إى اجنة , ويساق الكفار إى النار :

                            
  .[  ١٦ – ١٢ / الروم]                

فسبحان اخالق القادر عى كل يء , الذي خلق فأبدع , وصَور فأحسن , وصنع  فأتقن , 
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            وقَدر فهدى , وَحَكم فعدل ولطف وأحسن اإحسان كله : 

 [. ٣ –٦] السجدة /                       
حانه هو اخالق البديع الذي َبَدع كل يء أواً , فلم يسبقه فاعل إى فعل مثله , واه سب
                الذي خلق كل يء عى غر مثال سابق :اخالق 

 [ . ١١٣] البقرة /       
ر الذي أبدع أول كل يء , وصوَ اخالق واه سبحانه اخالق البديع اضول قبل كل يء , 

           وأحسن صورة أول كل يء :  , أول كل يء
 .[ ٢ديد /اح]      

:  , هو اخالق الذي ليس كمثله يء ي اخلق هو البديع ي ذاته فا يشبهه يء من خلقه
 [.١١/الشورى]                    

 دعها عى غر مثال سابق .وهو البديع ي خلقه , فقد خلق ميع امخلوقات وأب
 وهو البديع ي أفعاله الذي يفعل ما يشاء , وحكم ما يريد.

أن يكون مسلًا مؤمنًا ,  ,وصفاته العى ,واعلم أن حظ كل مؤمن من أساء اه احسنى
 لطيفًا ودودًا ., كريًا رحيًا , عفوًا حليًا 

د رى كل طاعة , وا يبتدع شيئًا م يإسبق ة , ويـأن يظهر كل سنَ فهو أما حظه من اسم البديع 
       به الرع ي العقيدة والعبادة والدعوة والسلوك وغر ذلك : 

   [.٣/احر]                  
ختيار واإرادة , وأذن له أن أعطاه حرية ااخلق اإنسان فردًا ا شبيه له , و يع دواعلم أن الب
               ع فيا م يرد فيه نص : عتهد ويبد

 [.١9/النساء]                                      
فسبحان البديع الذي أبدع خلق كل يء , وأذن للنسان أن يبدع أشياء ي جال عام 

             :اجاد والنبات واحيوان بالتصنيع والتهجن

 [.١-١العلق/]                     
        ومنع وحذر اإنسان أن يبتدع ي الدين شيئًا م يرد به الرع : 

   [.١٢٢/اضنعام]                  
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لذي أضاءهن زَين السموات واضر, , االذي وهو سبحانه البديع احق الذي له اجال كله , 
            بنوره العظيم , وأمسكهن بقدرته القاهرة :

                       

                          

 .[  ٢١/ النور]       
ه ي خلق السموات فانظر رمك اه إى عجيب إبداع اخالق العظيم , وميل صنعه وإتقان

واضر, وما بينها وما فوقها من العرش العظيم , والكري الكريم , وما بن الساء 
      واضر, من الرياح والسحب , والنجوم واضفاك , والشمس والقمر :

                       

 .[  ٦٢ – ٦٣ / الزمر]    
در كل ذلك بأمره , وَرف تلك امخلوقات بمشيئته , ي طلوعها كيف سَخر املك القا

             وغروها , وخنوسها وكنوسها , واجتاعها وافراقها :

                                  

                                      

  .[٢8-٢٣/يس]      
فسبحان اخالق العظيم الذي أبدع رؤوس العام من امائكة , واجن , واإنس , 

              والروح , وأنواع اجاد , والنبات , واحيوان :

                         

  [ .١8٣-١8١/اضنعام]             
اه  هذا  فانظر رمك اه إى عجيب خلق ,لم الذي يمأ القلوب باإيانوإن أردت متن الع

   صنع البديع , وكيف مأه  اخَاق العليم  بعجائب امخلوقات :امعر, العظيم , وال
 .[ ١8١/ يونس]                     

          : , ومداد كلاتهفسبحان اه وبحمده عدد خلقه , ورضا نفسه , وزنة عرشه 
 .[  ٦١/ غافر]                         

رؤية  وإنا ُيعَجب بظاهر الدنيا من ا يرى نزهة املكوت , وأعظم من نزهة املكوت
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             :  الذي خلقه وأبدعه وصَوره

                     

 [.١٣9/اضعراف]     
؟ وعن أي قوة قهر اخاق العليم ؟ وعن أي قدرة أظهرهالعظيم عن أي علم كان هذا املكوت

                ما قهره؟ :
 .[٦٣/الزمر]        

درته , فسبحان اخالق احق الذي خلق اخائق كلها , ودبر اضمور كلها , وأخرج الكون من العدم بق
 وتصاغرتوجزيل نعمه , حتى ذلت العقول لعظمته ,  ,وأنار الكون بنوره , ومأه بآثار رمته

لكريائه , وخشعت جروته , وقنتت لعزته , وسجدت جاله , وسارعت إى طاعته وعبادته : 
                              

 .[  ٢٢ / اإراء]     
 عبد ه الت : باسمه اخالق 

اعلم وفقك اه ما حبه ويرضاه أن اخالق سبحانه خلق ميع امخلوقات, ليظهر لعباده 
عبدوه حقًا : ثم  أحبوه حقًا , كال قدرته , وسعة علمه , فإذا عرفوا العظيم حقًا , الكريم حقًا,

                                           
 .[١٣الطاق/]                 

ريك له , لكال  وإذا كان اه هو اخالق وحده ا ريك له فهو امستحق للعبادة وحده ا
                          وأسائه وصفاته :ذاته 

 .[  ٢8/  الروم]                            
وعدل  ,ه نفسه عى كال قدرته عى اخلق, وعاب عى من انَف عنه إى غرهوهذا مد ا

                                    :سبحانه  فقالبه سواه 
 .[  ١/ اضنعام]          

 ضالو,  , ورك امركن , ونعوذ به من كفر الكافرين فنحمد اه عى نعمة التوحيد واإيان
                   الضالن : 

 .[١9٣ –١98/اضعراف]         
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 َور اه بصرته باإيان م ير ي الكون إا اثنان :ـومن نَ 
  َملِك وعبيد .. وخالق وخاليق .. وغني وفقراء .. وقوي وضعفاء .. وعزيز وأذاء :

 .[١8٢/ اضنعام]                  
فمن أراد أن يعرف أن ربه هو اخالق فعليه أن ُيْمعن النظر ي آيات ربه الكونية ي 

وحكمته ي صنعه ي خلق  , لتلوح له دائل قدرة اخاق العليم ؛ الساء واضر,
قسام , وأ , وأنواع احيوان , وأصناف النبات الساء امرفوعة , واضر, امفروشة

                 , وعجائب خلق اإنسان: داجا
                                

 [.٣8-١9/العنكبوت]       
              وهذا النظر والتفكر من أعظم دائل التوحيد واإيان, وأفضل أنواع العبادة :

                                     
 [  . 0  - ٦]  ق /                             

واعلم أن املك احي القيوم الذي ُينِزل كل حظة أوامر اخلق واإعاد, وأوامر التَيف 
هم ,  والتدبر, وأوامر النفع والر, هو اإله احق الذي أنزل أوامره الرعية عى عباده , إكراماً 

هم خلفاء اضر, بحسن عبادته , ي الدنيا وإحسانًا إليهم , وتريفًا هم , وعناية هم ؛ ليكونوا 
بأحسن صورة وعمل , فيجزهم يوم القيامة باجنة  وتنفيذ أوامره , وليَِصلوا إليه بعد اموت

               والرضوان , حسنهم وإحساهم : 
   .[  ٣٦ / يونس]         

          بالقرب منه كا تقربوا إليه ي الدنيا بطاعته : يوم القيامة وععلهم رهم 
 .[  ١١ – ١٢القمر/]                        

فسبح بحمد ربك العظيم , واستعن بربك القدير عى ذكره وشكره وحسن عبادته , وا 
الك , وا جحد ما أنعم اه به عليك , وا تنكر ما أسداه إليك من تَدعي القدرة عى أع

          :وقل  اخر , وا ما َرفه عنك من الر

                   

  [ .٣-٣/الفاحة]              
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 عليكئًا يقطعك عنه , وُيرد واعبد ربك با ورد ي رعه , وأحسن عبادته , وإياك أن تبتدع شي
                                            إثمه :

 .[١١8/الكهف]          
      : ى كل مكرمةإى كل فضيلة , وسارع إر كل سنة , وسابق وأظهِ 

                                       

 .[٣١/احديد]             
ْسَاِم ُسنًَة َحَسنًَة , َفُعِمَل ِهَا اإِ َمْن َسَن ِي » َقاَل:ملسو هيلع هللا ىلص َرُسول اه  أَنَ   جرير بن عبد اه عنو

ءٌ َوَا َينْق , َمْن َعِمَل ِهَا َبْعَدُه, ُكتَِب َلُه ِمثُْل َأْجرِ  ْسَاِم ُسنًَة اإِ َوَمْن َسَن ِي  , ُص ِمْن ُأُجوِرِهْم َيْ
ءٌ َوَا َينْق , َمْن َعِمَل ِهَاُكتَِب َعَليِْه ِمثُْل ِوْزرِ  , َفُعِمَل ِهَا َبْعَدهُ  َسيِئًَة,   « ُص ِمْن َأْوَزاِرِهْم َيْ

 .(١)أخرجه مسلم
وارتبط وفقك اه ورابط , واصر وصابر واصطر لعبادة ربك العظيم , فعن قريب 

  رجعك إليه , وعزيك بأحسن ما عملت , ويقدمك عى أكرم ما قدمت : يُ 

 .[  ٣88 / آل عمران]              
 وسبحه ليًا طويا ً , فهو أحق من ُعبد , وأرحم من َملك , واسجد له واقنت لربك اضعى,

            وأعظم من َخلق : وأكرم من أعطى , 

 .[  ٦١/ مريم]         
عن ربك , ويشغلك عن عبادته ,  وا جعل ما أنعم اه به عليك من النعم حجة عليك يقطعك

           بل استعن به عى ما حبه ويرضاه : 
 . [ ١٣٣/  البقرة]                

واعبد ربك اخاق العليم الذي خلق اخائق , وقَدر امقادير , وأحسن اخلق , وأحكم الصنع , 
                    فا رب لك سواه , وا إله لك غره : 

                                            
 .[  ٣٣ – ٣١/ البقرة]                       

              ومن أراد أن يعبد اه حقًا فليعرفه حقًا : 

                                                 
 . (١8١٣برقم ) أخرجه مسلم(  ١)
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 [.٢/يونس ]   
                                           

                                           
 .[  ٣0٦] البقرة /        

                                        
 .[  ١8/ احر]           

 , اْستََطْعُت  َما َوَوْعِدكَ  َعْهِدكَ  َعَى  َوَأَنا , َعْبُدكَ  َوَأَنا َخَلْقَتنِي , َأْنَت  إَِا  إَِلهَ  َا  , َرِي  َأْنَت  لَلُهمَ ا »
 َيْغِفرُ  َا  َنهُ َفإِ  ِي  َفاْغِفْر  ,بَِذْنبِي َلَك  ُبوءُ  َوأَ  , َعَيَ  بِنِْعَمتَِك  َلَك  ُبوءُ  أَ  , َصنَْعُت  َما َرِ  ِمنْ  بَِك  َأُعوذُ 

 .(١)أخرجه البخاري «َأْنَت  إَِا  الُذُنوَب 
 وعظيم سلطانك. د كا ينبغي جال وجهكاللهم لك احم

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.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.٦٢8٦برقم )  أخرجه البخاري( ١)
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 البــــــــــارئ

                                قال اه تعاى : 
 .[  ٣٢/ احر]                       

 كل يء , وبرأ وأوجد كل يء. هو اخالق البارئ الذي خلق اه 
وهو سبحانه اخالق البارئ وحده ا ريك له, خلق ميع امخلوقات , وبرأ ميع اجادات , 
 والنباتات , واحيوانات , والنسات , واهيئات , واحركات , وأظهرها كا قدرها وعلَِمها : 

 .[ ٦٣الزمر/]                         
سبحانه اخالق البارئ الذي برأ اخلق , وأوجدهم عى غر مثال سابق, الذي أحسن وهو 

           , فظهر ي أمل صورة , وأحسن شكل : كل يء َخَلقه

 [.٣-٦/السجدة]                        
التباين واخلل , فظهر  وهو سبحانه الذي خلق اخلق بريئًا من التفاوت والتناقض , سليًا من

كا أراد خلقًا حسنًا سويًا , ليس فيه اختاف وا تنافر , وا نقص وا عيب , بريئًا من كل 
                                      خلل :

                                             

 [ .٢-١/املك]                                                      
 ئالباراخالق فسبحان اخالق البارئ امصور الذي ما شاء كان , وما م يشأ ا يكون أبدًا , 

    قَدر كل يء قبل وقوعه,من اخر والر , والعافية والباء , والنعم وامصائب :الذي 
                                        

 .[  ٣٣/ احديد]     
وهو سبحانه عام الغيب والشهادة , العام بالظواهر والبواطن , الشاي من كل داء , امرئ 

                  من كل سوء :

  [.0١-٣٣/الشعراء]              
لق البارئ امصور الذي جعل الذوات حمولة ي اضجسام , خزونة ي وهو سبحانه اخا

, سواها بقدرته, وخلقها مرأة من العناء ي  ملسو هيلع هللا ىلصاضصاب , خلقها ميعًا ي صلب آدم 
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اضول , وبرأها عى اإسام له , وفطرها عى اإقرار له بالوحدانية  قبل خروجها من العهد 
                 , مسلمة خالقها:  فهي قانتة لبارئها عام الغيب,

                                     
                                           

 .[  ١٣٢- ١٣٣/ اضعراف]      
قتى حكمته , فسبحان اخالق البارئ امصور الذي قَدر امخلوقات واضشياء عى م

البارئ اموجد ها بعد العدم , امصور ها كيف شاء , الذي إذا أراد شيئًا قال له كن اخالق 
فيكون عى الصورة التي يريد , وعى الشكل الذي يريد , ي الوقت الذي يريد , ويظهره 

                         ي الوقت الذي ير يد : 
  .[  ٦0/ القصص]            

  التعبد ه : باسمه البارئ 
اعلم أها العبد امسلم أنك َخْلق من اخلق الذي يوحد ربه ويسبح بحمده ي كل حن , 

         فأقبل عى ربك مع اموحدين , وسبح بحمده مع امسبحن : 

 [ .١/اجمعة]             
من كل منهي عنه , وإرجاع النفس إى بارئها بفعل كل مأمور به , وإيثار صوح النوحـــِقـق ذلك بالتوبة 

               كل حبوب عنده , وتقديم مراد الرب عى مراد النفس : 
                                      
                                        

 [. 0/ التحريم]                
وذِكر نفسك بأخذ ربك اميثاق عليها عند أول خلقها , وما أعطته من العهود ي بدء أمرها , 

وذِكـرها  وذِكرها بنعاء بارئها عليها , كيف سواها ي أحسن تقويم , وفطرها عى الدين القيم ,
       ها , وتسر إى ما فيه رشدها :لعلها تؤوب إى ر,  باملك الغفور الرحيم

                      

  [ .٢8-٢9/امائدة]               

 صالحوليكن لك ي كل يوم ذكر جديد , ودعاء جديد , وتسبيح جديد , وإحسان جديد , وعمل 
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                          جديد : 

 [٢٢-٢١/اضحزاب]              
واعلم رمك اه أن سبيل فاح النفس ي اإسام يكون برك هواها , واضخذ ها إى 
مراد بارئها , وَمْلها عى امسارعة إى فعل اخرات طوعًا وكرهًا , حتى يصر ذلك 

                                   عادة ها : 

 [ .٣١/احديد]                       
وحينئذ يستقيم لك أمرها , فتحيا بمراد بارئها , ويموت مرادها , ومن فعل ذلك أعانه اه , 

                                                      وتاب عليه :

 [.١٢/ماضنعا]          
                                      

 .[١٣0 – ١٣٣/  البقرة]                    
, َمْغِفَرًة ِمْن ِعنِْدَك  َفاْغِفْر ِي ,َوَا َيْغِفُر الُذُنوَب إَِا َأْنَت  اً َكثِر َظَلْمُت َنْفِي ُظْلاً  الَلُهَم إِِي  »

  .(١)متفق عليه« الَرِحيمُ  َغُفورُ الَمْنِي إَِنَك َأْنَت َوارْ 

اللهم إي أسألك إيانًا كاماً , ويقينًا صادقًا , وقلبًا خاشعًا , ولسانًا ذاكرًا , وحااً طيبًا , 
 وأسألك الفوز باجنة , والنجاة من النار , يا أرحم الرامن.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .( واللفظ له٣٣8١(, ومسلم برقم )0٢٢أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه، (١)
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 امصــور
                                قال اه تعاى : 

 .[  ٣٢/ احر]                       
 اه تبارك وتعاى هو اخالق البارئ امصور الذي خلق اخلق , وصَورهم عى صور ختلفة ,
وهيئات متباينة , من احسن واجال , والشكل واللون , والطول والقَ , والذكورة 

                 نوثة :واض

 [.٦٢/غافر]               
فكل خلوق ميزه ربه بصورة خاصة ميزه عن غره من امخلوقات , فلكل خلوق من 

 [.١8٦/البقرة]               :  امخلوقات طبعة خاصة , وصورة مستقلة
كن , فيكون عى الصورة التي ختار , : د شيئًا قال له وهو سبحانه امصور الذي إذا أرا

       والشكل الذي يريد , واحجم الذي يشاء , ي أحسن صورة , وأتقن ُصنْع:
                                  

 .[  ٣ – ٦/  السجدة] 
فيها فأحسن خلقها , فسبحان اخالق البارئ امصور الذي خلق السموات واضر, وما 

                                وخلق اإنسان ي أحسن صورة , وأكمل هيئة :

  [.٢-٣/التغابن]                         
وسبحان امصور الذي خلق اضشياء ثم صورها عى شكل تتميز به عن غرها من تقدير وخطيط 

           يب:وترك ولون وحجم
                       

 [ .١٦٢/البقرة]  
 وأبدع َخْلقه , وأحسن صورته. ,أحسن اخالقن خلق كل يء واعلم أن اه 

 من بن امخلوقات بيده , وخلقه عى صورته ,اه ومن أعظم ما خلق اه اإنسان , فقد خلقه 
           وأحسن صورته , وأحسن تقويمه , وأقسم عى ذلك فقال :

 .[٦-٢/التن]                        
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فسبحان اخالق البارئ امصور الذي يصور النبات واحيوان واإنسان ي ظلات اضر, 
                        : , ي أي وقت شاء , ي أي صورة شاءواضرحام كيف يشاء 

 .[  ٦/ آل عمران]                                    
فا إله إا اه خالق كل يء , امصور الذي يصور خلوقاته كيف يشاء , وحسن صورها 

يشاء , ويبدع صورها كيف يشاء , ويفاوت بينها ي اخلق والتصوير واحسن , عام كيف 
البصر بالصغر والكبر , السميع للر واجهر , امصور لكل صورة ,  الشهادة ,الغيب و

              الكريم بكل نعمة , العليم بكل ذرة : 

                           

 [ .١-٢/احديد]                               
وصفاته وأفعاله , وهذه خلوقاته , أهل أن ُيعَظم وُيكَر , وأن ُيـَحب  ؤهه قدرته , وهذه أساوَمْن هذ

                              وُيعبد , وأن يـُحمد وُيشكر : 
 .[ 0 – ٦/  اانفطار]                 
 . صورة واحدة منها وهي أنترها امصور , ولننظر إىوما أعظم الصور التي صوَ 

 فانظر رمك اه إى ربك كيف خلقك ي أحسن تقويم , فقد خلق اه اإنسان من تراب ,
تلك القطرة السائلة ,  ثم من نطفة , ثم رَكب أعضاءه بعضها فوق بعض , وقَسم 

 وصَورها بقدرته كيف شاء .
.. وبعضها شحًا .. وبعضها خًا ..  فجعل امصِور سبحانه بعضها حًا .. وبعضها عظاً 

وبعضها عصبًا .. وبعضها شعرًا .. وبعضها عروقًا .. وبعضها جلدًا .. وبعضها ظفرًا .. 
 وبعضها سمعًا .. وبعضها بًَا .. وبعضها أنفًا .. وبعضها فًا .. وبعضها سنًا.

واهضم , والتصفية ثم خلق امصِور داخل اإنسان ما ا حصيه إا هو من مصانع الدم , 
, والعينن, والكبد, وامعدة كالقلب, واحركة ,والتهوية ,والدفع ,والتكرير ,والتحلية
وسائر  والرئتن , والكليتن وغرها ما خلقه وصَوره كاليدين والرجلن والرأس ,واضذنن
                   : اضعضاء

          

 [ .١٢-١٣/امؤمنون]           
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يؤدها , ومكان خالف جاوره , وجعل  كل عضو بوظيفة اخالق امصور  َص وَخ 
 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 
       وكرم وحلم وغرها من الصفات امحمودة وضدها  :  ,وقدرة وإرادة  ,وعلم

                      

 . [٢-١] اإنسان/                   
    : وتبارك اه خر الرازقن,  فتبارك اه رب العامن , وتبارك اه أحسن اخالقن 

 .[ ٣٣ – ٣8/ الذاريات]                   
وخلق اه هذا اإنسان امكَرم , واحيوان امسخر , مائدة الطعام والراب , فهي 
مفتوحة اضبواب له ي الر والبحر واجو , يأكل منها حيث شاء إا ما يره , فقد فطره 

                           اه عى البعد عنه : 
 .[  ١٦0/ البقرة]                 

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 

                     وأمته : ملسو هيلع هللا ىلصوأكمله لسيد اخلق 
 .[  ٢/ امائدة]      

فلله احمد والشكر عى جزيل نعمه وإحسانه .. وله احمد والشكر عى دينه ورعه .. وله 
                            احمد والشكر عى فضله ورمته : 

 .[٢ –٣الفاحة/]              
وذريته هي التي حقق فيها معاي التصوير ظاهرًا وباطنًا ,  ملسو هيلع هللا ىلصأن صورة آدم واعلم رمك اه 

وظهر فيها الكال واجال ؛ ضنه اجتمع فيها التقدير , والتصوير , واحُـسن , والتكريم , 
                           واخلود بعد اموت :

 [ . ٣8/ اإراء]                     
فتبارك اه رب العامن , وتبارك اه أحسن اخالقن , أظهر اإسام أحسن دين , ي أحسن 

    خلقه اه بيده , وجعله وذريته خلفاء اضر, :الذي صورة ي آدم أحسن خلوق , 



٦9٣ 

 

                               
 .[  ٢8/ البقرة]                              
         فمن آمن ازدادت صورته حسنًا ومااً ي الظاهر والباطن : 

 .[  ١٢0/ البقرة]                    
                ومن كفر ازدادت صورته قبحًا وسفًا ي الظاهر والباطن :

                                        
 . [٦ - ٢] التن / 
ر صور اخلق يوم القيامة , وتبيَضا وتسود , وتثاب النفوس وتعاقب , حسب إياهم وُتصوَ 

                         وكفرهم وأعاهم : 
                                     

 . [١8٣ - ١8٦/  آل عمران ]     
زق , فسبحان الكريم الذي أكرم بني آدم بحسن اخلق , وحسن الصورة , وحسن الر

            وحسن الدين , وحسن الثواب : 

 [.٣٦/اضعراف]             
وله احمدعى إكرام وجه امؤمن الذي خلقه عى صورته,فنهى عن قتله أوربه مع الوجه, 

 نار أن تأكل وجوه اموحدين , إكرامًا من خلقه بيده , وسجد وجهه لعظمته.وحرم عى ال
 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 , 
آٍن ما ا يعلمه وا حصيه إا هو من امخلوقات والصور خلق ويصور ي كل  فاجبار 

                     ي الساء واضر, , وي الدنيا واآخرة : 
 [ . ٣٢/ احر ]                                 

والكل خاضع  ..والكل خلقه .. والكل عبيده .. والكل يشهد بتوحيده .. والكل يسبح بحمده 
                          : ى إرادته إمشيئته .. والكل مرع 

  .[٢٢]اإراء/                              
      فسبحان ربنا العي الكبر , اخاق العليم , القوي القادر عى كل يء : 
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 .[  ١8٣] اضنعام /                                           

فاحرص أعانك اه عى معرفة ربك العظيم بأسائه وصفاته وأفعاله , ومعرفة دينه ورعه ,  
         والعمل بموجب ذلك , قاصدًا وجه ربك الكريم , تكن من الفائزين : 

 .[  ١ينة /] الب                              
  التعبد ه : باسمه امصور 

خلق امخلوقات كلها ,  أن ربك اخالق البارئ امصور اعلم وفقك اه ما حبه ويرضاه
وصَورها فأحسن صورها , من العرش والكري , والساء واضر, , وامائكة امقربن , 

نواع احيوان والطر , واجنة والناس أمعن , وأصناف اجاد , وأشكال النبات , وأ
                            واخلق أمعن :

 [ .٦٢-٦٣/الزمر]                    
, ا تعجزه أعداد يصورها , وا صور خرعها , وا عى كل يء هو املك القادر 

نواع الطاعات , وامأ وقتك أشكال يبتدعها , فاعبده وامأ وقتك با حبه ويرضاه من أ
          وقلبك ولسانك بحمده كا مأ لك الكون بنعمه : 

                                

  [ .١٢١-١٢8/طه]                      
واحدة , وخلق منها  هو اخالق البارئ امصور الذي خلق صور البر كلهم من نفس واه 

 .زوجها , وبث منها رجااً كثرًا ونساًء , م يشرك اثنان قط ي صورة واحدة 
             فليكن هذا اخلق والتصوير واعظًا لك , وموجبًا لطاعة مواك وتقواه : 

                                      
 .[ ١النساء/]               

فهل ترى ي الكون إا اخالق وامخلوقات .. وامصِور وامصَورات .. وامَلك 
 وامملوكات .. واآمر وامأمورات , والقاهر وامقهورات .

     فاعبده وتوكل عليه , يسعدك ويرضيك ي دنياك وأخراك : وإذا عرفت ذلك 

                             

 . [ ٢] يونس /          
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 واعلم وفقك اه لطاعته أن ربك وحده ا ريك له هو امتفرد باخلق والتصوير , والتقدير
وإحالتها إى ما حبه ويرضاه  ,والتدبر , وإنا كلف عبده اإنسان ي استصاح صفات نفسه 

 والتقوى , وحاسن اضقوال واضعال واضخاق.من التوحيد واإيان واإسام واإحسان 
فارع رمك اه إى اخالق البارئ امصور اهادي إى ما حبه ويرضاه , وقف ببابه متذلًا بن 
َاط امستقيم , وسبل مرضاته , متوساً إليه بتوحيده  قائاً :   يديه, واسأله أن يوفقك وهديك إى ال

                      
                           

    [.٣-٣/الفاحة]              
 , وا يغرنك الشيطان فتعمل بمعصيته , أو تعمل با يرضيه هوالزم باب العبودية والطاعة 

                   يسخطه تارة , فتندم وخر : تارة , وما 
                                       

 .[ 0١/البقرة]           
 وأكثِر من احمد والشكر لرب العامن الذي خلق فسوى , وصور فأحسن , وأنعم فأكرم ,

 السابق إى عباده باإحسان , ا إله إا هو الرمن الرحيم.
ما أصابك , لعلك تفلح وتنجو من واعمل برع ربك , وادع إى سبيل ربك , واصر عى 

                        اخسار والعذاب : 
                 [ / َ  .[  ٢ – ١الع

 [ . ٣0١/ البقرة]                  
                                   

 .[  ١١٦ – ١١١/  اضعراف]           
 « َسَخطَِك  يعِ َوَم  , نِْقَمتَِك  َوُفَجاَءةِ  , َعافَِيتَِك  َحُولِ ـَوتَ  , نِْعَمتَِك  َزَوالِ  ِمنْ  بَِك  َأُعوذُ  إِِي  الَلُهمَ » 

  .(١)أخرجه مسلم 

 اللهم آت نفوسنا تقواها , وزكها أنت خر من زكاها , أنت وليها ومواها.
وير لنا سبل معرفتك , وارزقنا صدق توحيدك, وحسن اللهم افتح لنا أبواب رمتك , 

 عبادتك , يا أرحم الرامن.
                                                 

 ( .٣٣٢9برقم ) أخرجه مسلم( ١)
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 الغنـــــــــي
 .[  ١١/ فاطر]                                       قال اه تعاى : 

انه , هو الغني احق الذي استغنى عن اخلق كلهم بعظمة ملكه , وجال كريائه , وعز سلط اه 
  [.٣٦/لقان]                  قدرته : وكال 

الذي له الغنى التام امطلق من ميع الوجوه , لكال ذاته وأسائه الغني وهو سبحانه الغني بذاته , 
 .[  0/  طه]                              : وأفعاله وصفاته 

وعنده  ذي له خزائن السموات واضر, , وخزائن الدنيا واآخرة ,وهو سبحانه الغني الكريم ال
                            خزائن كل يء , وبيده كل يء , وله كل يء :

 [ . ٣١] احجر /                  
ه إى الذي ا حاجة لالغني وكل ما سواه فقر , الغني عن كل ما سواه ,  ,وهو سبحانه الغني

                بل اخلق كلهم فقراء إليه وإى فضله وإحسانه : أحد أصًا ,
 .[  ١١/ فاطر]                       

وهو سبحانه الغني الكريم امغني ميع اخائق غنًى تامًا , الذي أغنى ميع اخلق من 
 , وا رب غره , وا إله غره. هفكذلك ا رازق غر ,فضله , فكا أنه ا خالق غره

غني الذي يرزقهم وحده ا فاه وحده هو اخالق الذي خلق اخلق وحده ا ريك له , وهو ال
      : منوا به ويعبدوه وحده ا ريك له, فيجب عليهم أن يؤريك له

                                    

 [.٣٣-٣١/البقرة]                               
 الغني الكريم الذي قسم اضرزاق وم ينس أحد.  ,  الذي خلق كل أحدالواحد اضحد هو 
         بنعمه التي ا تعد واحى : عى اخائق الذي أنعم   املك الغنيوهو 

 .[  ٢٢/ مإبراهي]                           
 نفاق. ا تنقص خزائنه أبدًا مع كثرة اإهو سبحانه الغني وحده ا ريك له , والغني هو من 

  .فسبحان الغني الذي يملك كل يء , وعنده خزائن كل يء 
والذرات,  , وخزائن امخلوقات واضشياءخزائن الرمة والقوة والعزةهو الغني الذي يملك 
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مياه , وخزائن اجاد والنبات واحيوان , وخزائن اضساع وخزائن احبوب والثار وا
             واضبصار والعقول , وخزائن احروف والكلات واضرقام واضنفاس : 

   [.٣١/احجر]                    
فاجر , هو الغني سبحانه عن كل ما سواه , الغني عن ميع خلقه امسلم والكافر , والر وال

                  والعام واجاهل , والغني والفقر: 

 [.0/إبراهيم]    
 ., الذي يملك كل أحدفسبحان املك الغني عن كل أحد , الذي حتاج إليه كل أحد

هو الغني احميد الذي ا يعامل أحدًا معاملة إا ويستحق عليها احمد , سواء كان فيا 
                 ا يكره : حب أو في

   [.٢٣-٢٦/اجاثية]           
هو الغني بذاته , الغني الذي وهب الغنى لكل غني , الغني الكريم الذي يعطي عباده من 

 .ى بعض إنعمه كل آن , الغني الذي أغنى بعض عباده عن بعض , وأحوج بعضهم 
عباده بالعدل , وما من غني ي الوجود إا وهو من جناب  الغني الذي أفا, الغنى عىهو 

                 الغني مدود : 

 [.٢٣/الزخرف]                
واعلم أن شأن اخالق أنه غني عن كل ما سواه , وشأن خلوقاته أهم ميعًا فقراء إليه ي خلقهم 

 [.١١/فاطر]                         وإمدادهم وبقائهم : 
 أذلوه وأهانوه وحقروه , هواعلم أن من سأل ربه الكريم أعطاه وأكرمه وأعزه , ومن سأل عبيد

    : أن يغنيك بفضله عا سواه فسل ربك الغني الكريم الذي يملك كل يء 

   [.٣٦/لقان]              
ستغنى باه أغناه وكفاه , ومن أخذ من الدنيا ما شاء أخذ بقدره مًا وعناء : واعلم بأن من ا

                  

 [.١١/التوبة]     
      : وأرى عنه الناس ,واعلم أن من استغنى باه عا ي أيدي الناس أغناه اه

 [.١١-١8] الذاريات/                         
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 سره , ومن استغنى عنه كان نظره , ومن أحسن إليه كان أمره.أى خلوق كان إومن احتاج 
وهو سبحانه الغني الذي أغنى ميع اخلق غنًى مطلقًا , وأغنى خواص خلقه با أفا, عى 

 أعلم حيث ععل واه ,قلوهم من اإيان , ومعرفة جاله  وماله , ومعرفة آائه وإحسانه
 .[  ٣١] احديد /                                  : رسالته وهدايته

فهو سبحانه الغني بذاته , والعبد فقر إليه بذاته , والعبد حتاج إى ربه ي ميع أحواله , اغنى 
   أوجبت تلك احاجة : له عن ربه الغني ولو طرفة عن , وحاجة العبد إى ربه لذاته ا لعلة 

 [ .٦٢/احج]                        
 . واعلم أن الفقر بذاته حتاج عى الدوام إى الغني بذاته 

كله عبد فقر ملوك لربه املك العزيز اجبار, ذو العظمة  ,والعام السفي ,فالعام العلوي
                            واجال والكرياء :  ,واملكوت

 .[  ٣٦آل عمران / ]                                         
 وفقر العام كله إى الغني سبحانه فقر ذاِ ا ُيعَلل .

فقر إليه ي خلقه وإعاده .. وي بقائه وي حياته .. وي تدبره وي  فكل ما سوى اه  
                                              اده : إمد

 .[  ٦] هود /     
 وفقر امخلوقات إى رها نوعان :

إى ربوبيته , وهو فقر امخلوقات بأرها إى خالقها , فكل اخائق فقرة إى رها  ٌر ــفق :اأول
                       دبرها :  ي خلقها , وبقائها , وحفظها , ورزقها , وت

 .[  ٦٣الزمر/]      
 إى ألوهيته وعبوديته , وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده امؤمنن به. رٌ ــفق :الثاي

 وهذا هو الفقر النافع , ولبه دوام اافتقار إى اه ي كل حال .
       غني عن اخلق وما يعملون : وَنْفع هذا وما قبله عائد عى العبد الفقر , واه

 .[  ٦/ العنكبوت]                       
فسبحان الغني بذاته عن كل ما سواه , الغني الذي ا تنفعه طاعة الطائعن , وا تره معصية 

ال العاصن , الغني الكريم امحسن إى عباده بكل خر , الرحيم هم مع كثرة معاصيهم ؛ لك
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               ناه وكرمه , وكال رمته وإحسانه : غ

 [.١٢/النحل]    
 ِعبَاِدي َلْو َأَن َأَوَلُكمْ  َيا »فيا روى عن اه تبارك وتعاى قال: ملسو هيلع هللا ىلص  عن النبي   عن أي ذر و

 .َما َزاَد َذلَِك ي ُمْلكِي َشيْئاً  ,َواِحٍد ِمنُْكمْ  لٍ َكاُنوا َعَى َأْتَقى َقْلِب َرُج  ,َوإِْنَسُكْم َوِجنَُكمْ  ,َوآِخَرُكمْ 
َما َنَقَص  ,َأْفَجِر َقْلِب َرُجٍل َواِحدٍ  َكاُنوا َعَى  ,َوإِْنَسُكْم َوِجنَُكمْ  ,َأَن َأَوَلُكْم َوآِخَرُكمْ  َيا ِعَباِدي َلوْ 

 . َذلَِك ِمْن ُمْلكِي َشْيئاً 
َفَسَأُلوي َفَأْعَطيُْت , َقاُموا ِي َصِعيٍد َواِحدٍ  ,َوإِْنَسُكْم َوِجنَُكمْ  ,َوآِخَرُكمْ  َيا ِعَباِدي َلْو َأَن َأَوَلُكمْ 

 . َبْحرَ الامِْخَيُط إَِذا ُأْدِخَل  َما َنَقَص َذلَِك مَا ِعنِْدي إَِا َكَا َينُْقُص  ,َمْسَأَلَتهُ  ُكَل إِْنَسانٍ 
 َوَمنْ  اه , َفْليَْحَمد َمْن َوَجَد َخْراً ُأَوِفيُكْم إَِياَها فَ  ُأْحِصيَها َلُكْم ُثمَ ِعبَاِدي إَِنَا ِهَي َأْعَاُلُكْم  َيا

 .(١) مسلم أخرجه« َنْفَسهُ َوَجَد َغْرَ َذلَِك َفَا َيُلوَمَن إَِا 
وهو سبحانه الكريم الذي دل خلقه عليه , وأرشدهم إى سؤاله , وفتح هم أبواب خزائنه 

                وأعطاهم وأغناهم وهو الغني عنهم : العظيمة , 
                                       

 .[١0 –١٦] الذاريات/ 
واعلم أن اه هو الصمد الذي ميع اخلق تصمد إليه ي ميع حوائجها , وَمْن قصد إى اه 

بتاه اه باحاجة إى اخلق, ثم نزع الرمة من ا ,هرجع عند حوائجه إى غر ا ثم ,تعاى
  :, وذلك رمة له, ليعود إى ربه ي كل أمرقلوهم عليه,فراه بينهم مذمومًا خذواً 

 .[  ٣٣/ اإراء]                 
أغناه اه عا  , وشهد قدرته وغناه , ورجع إليه بحسن العرفان , ومن صدق ي افتقاره إى اه 

                  قه من حيث ا حتسب , وأعطاه من حيث ا يرقب :زَ سواه , ورَ 
ڭ                                               

 .[ ٢ – ٣/ الطاق]        
 .انهي العام من فضله وإحس ةفسبحان الغني احميد الذي كل غنى ونعم

هو الغني احميد الذي أغنى عبده امؤمن بمعرفته , وأغناه بمعرفة دينه , فصار له حكمة 
                                                 

 ( . ٣١٣٣) برقم  أخرجه مسلم(  ١)
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سن ي اضخاق , وهذا هو الغني ـبالغة , وسداد ي اضقوال , وصواب ي اضفعال , وُح 
 [.١0/يونس]                   احقيقي : 

واضواد وأمثاها من  ,والعافية ,واجاه ,لق بامالواعلم أن اه غني كريم يغني عامة اخ
                       نعم : ال

 [.١0-١٣/النحل]       
تباهم وهداهم , وأغناهم ومنهم من يغنيه بتصفية اضحوال , وهم خواص اخلق الذين اج

 [.١/البقرة]              عا سواه : 
 يان والتقوى , وأغناهم بأحسن اضخاق , فاإيان غنى , والصدق غنى ,اهم اه بكال اإأغن

        والكرم غنى , واحلم غنى , واإسام غنى , واحكمة غنى :
 [.٢-١/الرح]                  

         :  , وكل خر غنىواهداية غنى , والرعاية غنى

 [.0-٦/الضحى]        
واعلم أن من عرف ربه الغني استغنى به عا سواه , وافتقر إليه ي ميع أحواله , وكلا 

       ى ربه زاده غنى , وكلا تذلل إليه زاده عزًا وثوابًا : إافتقر العبد 

                                

    [.٣-٦/زمرال]    
 وهو القادر :  عى معاصيهم فسبحان الغني الرحيم احليم الذي ا يعاجل عباده بالعقوبة

                           

 [.١٢٢/اضنعام]        
ى مرضاته بأنواع إواعلم أن أغنى اضغنياء هو من عرف ربه بأسائه وصفاته , وسارع 

   أنفق ي سبيل اه عى عباده , وأعطى ما أعطاه ربه من نعمه : الطاعات , و

                                      

 [.٣١/احديد]                 
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  التعبد ه : باسمه الغني 
ل ما سواه من اخلق , هو الغني احق عن ك اعلم وفقنا اه وإياك ما حبه ويرضاه أن اه 

وبقائها ,  ,بل مضطرة إليه ي خلقهايء , وميع امخلوقات مفتقرة ملوءة بكل وخزائنه 
        : فقف ببابه, وسارع إى مرضاته ,وسائر أحواها وإمدادها

                       
 [.١٢٢-١٢٢/آل عمران]                      

هو الغني الذي خلق ما يشاء , ويأمر با يشاء , ويعطي من يشاء , وا ينقص ما ي خزائنه 
  [ . ٦0] يونس /                   مثقال ذرة :

حب أساءه وصفاته , وحب ظهور آثارها فيمن اصطفاه من خلقه , ومن  وأعلم أن اه 
 , وأظهرها ي آياته وخلوقاته ؛ لندعو اه ها , ونعبده بمقتضاها :نها اه ي كتابه أجل هذا بيَ 

                     
  .[  ١08/ اضعراف] 

 فاستغن به عا سواه , وا تلتفت ضحد سواه. العظيم من فضله  وإذا أغناك الغني 
  ن الفقراء العاجزين : وقف ببابه مع الفقراء امتواضعن , وا تقف بباب غره م

 .[ ١١ / فاطر ]                      
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 :

 .[٢ – ١/اإخاص]                 
,  اهبِ  نْ عِ تَ اْس فَ  َت نْ عَ تَ اْس  اذَ إِ وَ ,  اهَ  ألفاْس  َت الَس  اذَ إِ  »:  ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال رسول اه  وعن ابن عباس 

 إِنْ وَ ,  َك لَ  اُه هُ تبَ كَ  دْ قَ  ءٍ َي بِ  اَ إِ  كَ وْ عُ فَ نْ يَ  َمْ ,  ءٍ َي بِ  كَ وْ عُ فَ نْ يَ  نْ أَ  َى عَ  ْت عَ مَ تَ اْج  وِ لَ  ةَ مَ اضَ  نَ أَ  مْ لَ اعْ وَ 
 .(١)أمد والرمذي أخرجه « َك يْ لَ عَ  اُه هُ بَ تَ كَ  دْ قَ  ءٍ َي بِ  اَ إِ  كَ وْ ُرُ يَ  َمْ   , ءٍ َي بِ  كَ وْ ُرُ يَ  نْ أَ  َى عَ  واعُ مَ تَ اْج 

وإذا أغناك الغني من فضله , وأعطاك من رزقه , وجاد عليك بإحسانه , فاشكره عى ما 
        مده عى ما خصك به , واستْعِمل ذلك كله فيا حبه ويرضاه :, وا من نعمهأواك 

                             

 .[  ١١/ احجرات]           
                                                 

 ( . ٣١١٦( , وأخرجه الرمذي برقم )  ٣٦٦9أخرجه أمد برقم )  صحيح /( ١)
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فإْن أعطاك الغني سبحانه مااً فأنفقه فيا حبه ويرضاه عى نفسك وعى غرك , وتقرب به إليه , 
             لف عليك أحسن منه :يضاَعف لك أجره , وخْ 

 .[ ١٣ / التغابن]        
تكن ربانيًا : من علمه فاعمل به , وتقرب به إليه , وعِلمه عباده   وإْن علامك العليم 

                                   

 .[  ٣9/ آل عمران ]                                
وادع الناس إى رهم , وعِرفهم بأسائه وصفاته وأفعاله ؛ ليعظموه ويكروه , وعِرفهم بنعمه 
وإحسانه ؛ ليحبوه ويشكروه , وادع إى سبيل ربك باحكمة واموعظة احسنة وجادهم بالتي هي 

 [.٢٢] فصلت/                          أحسن :
 بالدعوة إليه , وتعليم رعه :  واستعملهق ما آتاك اه من العلم , وحرك لسانك بذكره وشكره , وأنف

                      

 .[  ١٣١/ النحل]         
وإْن َجبَلك اه عى اخُلق احسن , ووهبك من مكارم اضخاق , فاشكره وتعَبد له بذلك , 

     اه حيثا كنت , وَأْتبع السيئة احسنة محها , وخالق الناس بخلق حسن : واتق
                  

 [ .١٦٢/]آل عمران           
     ن إى العباد , واصر عى اضذى ابتغاء مرضات اه : واصر حكم ربك , وأحِس 

 .[  ١99/ اضعراف ]        
ن إى من أساء إليك , افعل من قطعك , وأعط من حرمك , واعف عمن ظلمك , وأحِس  ْل وِص 

ضك حبًا , وهتدي بسببك ضال: مبغمرضات اه , َيْقلب اه عدوك صديقًا, و ذلك كله ابتغاء
                                    

                                                                         

 [. ٢٦-٢٢/فصلت]                 
وإن أعطاك الغني سبحانه بدنًا قويًا , وقلبًا شجاعًا , وعلًا نافعًا , ومااً وافرًا , وُخلقًا فاضًا , 

اك , بفعل كل  حبوب إليه , واجتباك وهد ,فاستعمل ذلك كله ي طاعة من خلقك وأغناك



٣8٣ 

 

:  زيد حسناتك, وي وَتْرك كل مكروه لديه , يرى اه عنك , ويرفع درجاتك , ويغفر ذنوبك
                                 

                                                    

  [.١٣-١8/الصف]                      
وأنفق من كل ما أعطاك اه من اخر ي مرضاته حبك اه , ويرى عنك , وخلف عليك خراً 

   [ . ٢9 / سبأ]                       منه : 
واعلم أن الذي أعطاك هو الذي أمرك أن ُتعطي عباده , لتنال بذلك اضجر , فأنفق ِمْن أحسن 

                                 تنال أحسن منه برًا وأجرًا وثوابًا :ا أعطاك اه م

 .[  9٣آل عمران /]                  
 اللهم اكفنا بحالك عن حرامك , وبطاعتك عن معصيتك , وبفضلك عمن سواك .

                    

 .[  ١١اضحقاف / ]            
                 

 .[  0١ – 0٢الشعراء / ]            
                            

 .[  ٣0 / نوح ]
 , َمَعاِشى فِيَها ىاَلتِ  ُدْنَياَى  ى َوَأْصلِْح ,  َأْمِرى ِعْصَمةُ  ُهوَ  اَلِذى ِدينَِى  ى َأْصلِْح  الَلُهمَ  »

 امَْوَت  َواْجَعلِ  , َخْرٍ  ُكِل  ى ى ِزَياَدةً  يَاةَ احَ  َواْجَعلِ  , َمَعاِدى فِيَها اَلتِى آِخَرتِى ى َوَأْصلِْح 
 .(١)أخرجه مسلم  « َرٍ  ُكِل  ِمنْ  ى َراَحةً 

من النار , يا أرحم  اللهم إي أسألك اهدى والتقى , والعفاف والغنى , والفوز باجنة , والنجاة
 الرامن.

 
 
 

                                                 
 (.٣٣٣١برقم )  أخرجه مسلم(  ١)
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 الرزاق ..الرازق

                                  قال اه تعاى : 
 .[  ١0 – ١٦/ الذاريات]                        

                                             وقال اه تعاى : 
 . [ ١١اجمعة /]                  

إَِن  »:ملسو هيلع هللا ىلصاه َفَقاَل َرُسوُل  ,, َغَا الِسْعُر , َفَسِعْر َلنَا  اهَقاَل النَاُس : َيا َرُسوَل قال :    َأَنسٍ  َعنْ و
َوَليَْس َأَحٌد ِمنُْكْم ُيَطالِبُنِي  اهَقى الَباِسُط , الَراِزُق , َوإِِي َضَْرُجو َأْن الَقابُِض , الَسِعُر ُهَو امُ  اه

 .(١)أبوداود أخرجه «  بَِمْظَلَمٍة ِي َدٍم َوَا َمالٍ 
مالك ميع اضرزاق  هو الرازق الذي خلق اضرزاق كلها ي الساء واضر, , وهو اه 

حسب علمه وحكمته  ,ق الذي يَفها ويقسمها بن خلقه ي كل وقتازومعطيها , الر
 . [ ١0الذاريات /]                      وإرادته :

الذي يملك ميع خزائن اضرزاق, الرزاق , كثراضرزاق, واسع الرزقق ازالروهوسبحانه 
                ورمته, وأنواع إحسانه :الذي وسع ميع اخلق رزقه, 

 .[  ٣١/ احجر]                      
          وهو سبحانه الرزاق امتكفل بأرزاق اخائق كلها,القائم عى كل نفس با يقيمها من ُقْوها , 

واإنعام وحده ا الرزاق لكل خلوق رزقًا بعد رزق , امكثر منه لعباده , امتفرد بالرزق 
                                         ريك له :

 [ . ٢] فاطر /                
وهو سبحانه الرازق الذي يرزق ميع خلوقاته , ويوصل اليهم أنواع اضرزاق ي كل مكان 

            بامحتاجن:  وزمان با كلفة وا مشقة , السميع للسائلن , العليم 
 . [ ٦8/ العنكبوت ]                       

وهو سبحانه الرزاق الذي قسم اضرزاق بن خلقه , وساقها إليهم بقدرته ورمته , فا 
         ترى أحدًا اا يأكل من رزقه , وَينْعم بفضله : 

                                                 
 (. ٢٢١١برقم )  أبوداودأخرجه  صحيح /( ١)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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 . [٢٣]الزخرف/       
 .نسان واحيوانوالغني والفقر , واإ, امؤمن والكافر , وامطيع والعاي , والناطق والصامت 

         ا حى: ا تعد و موائد نعمه التي عى الكل قعود 

                    

 [.٣١–٣8/اإراء]     
لك الكريم الرزاق الذي يرزق اخائق ميعًا ي كل زمان ومكان مها كثر فسبحان ام

            وتنوعت قبائلهم , واختلفت حاجاهم : , عددهم 

                        

 [.٢٣-٢١/يونس]                  
 ي كل زمان ومكان.وسبحان من قسم اضرزاق بن خلقه 

هذا طر الساء كله يأكل من رزقه , وهذا وحش اضر, كله يأكل من رزقه , وهذا حيوان 
           البحر كله يأكل من رزقه , وهذا اإنسان كله يأكل من رزقه : 

 [.٦/هود]                 
 ربة , ورزق القلوب العلم وامعرفة .هو سبحانه الرزاق الذي رزق اضبدان اضطعمة واض

هو سبحانه الرزاق احكيم الذي خص اضغنياء بوجود الرزق , وخص فقراء امؤمنن بشهود 
 . , وحاوة مناجاتهواضنس باه ,الرزاق , فإذا أخذ من الفقر بعض الرزق عوضه بالتجي

 : تار لكل عبد ما يصلحه, خالقرب لذة وإذا أغرق الغني بالنعيم امادي حرمه من نعيم
 [.٢8/اإراء]                               

نتفع به من علم أومال أو خلق أو جاه , ومن شهد الرزاق ما ره ما ـواعلم أن الرزق كل ما يُ   
 فاته من اضرزاق.
   : واحد ا ريك له ي ملكه وخلقه وأمره ورزقه وعبادته  واعلم أن اه 

                          

   [.٢/فاطر]     
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 رزق اه خلقه نوعان :اعلم أن و
 واجان  نسانل إى كل خلوق من احيوان واإرزق اضبدان , وهو رزق عام يص اأول:

                               : بأمر الرزاق الكريم سبحانه 
 . [ ٦/ هود ]                 

رزق القلوب , وهو التوحيد واإيان الذي يرزقه اه من يشاء من عباده عى يد أنبيائه  الثاي:
ورسله والدعاة إليه , يرزقه اه من يستحقه ويشكره , ويؤتيه َمْن أتى بأسبابه , وهو احكيم العليم : 

                                                 
 [ .٣٢ – ٣٢]آل عمران/     

عظيم , ونعمه وأرزاقه واسعة ا خطر عى قلب بر , عى خلقه واعلم أن فضل اه 
        وأنواعها وأعدادها ا يمكن عدها وا إحصاؤها :

 .[  ٢٢] إبراهيم /           
وخزائن الغني سبحانه ملوءة بجميع اضرزاق, ويعطي منها ميع اخائق ي كل مكان وزمان 

امحدود إذا أخذ من غر ينقص , وامحدود أخذ من  اامحدود إذوا تنقص مثقال ذرة ؛ ضن 
 [ .٣٦/لقان]                  امحدود ا ينقص أبدًا : 
ولو سأله ميع اخائق ,  ,ك كل يء,ويقول لليء كن فيكونفسبحان الغني الذي يمل

          بأوسع سؤال فأعطاهم م ينقص ذلك ما عنده مثقال ذرة: 

 .[١٢/ص]
 ِعبَاِدي َلْو َأَن َأَوَلُكمْ  َيا »فيا روى عن اه تبارك وتعاى قال: ملسو هيلع هللا ىلص  عن النبي   وعن أي ذر 

 .اً  ُمْلكِي َشْيئَزاَد َذلَِك ي َواِحٍد ِمنُْكْم َما َوِجنَُكْم َكاُنوا َعَى َأْتَقى َقْلِب َرُجلٍ  َوآِخَرُكْم َوإِْنَسُكمْ 
َقَص َأْفَجِر َقْلِب َرُجٍل َواِحٍد َما نَ  َأَن َأَوَلُكْم َوآِخَرُكْم َوإِْنَسُكْم َوِجنَُكْم َكاُنوا َعَى  َيا ِعَباِدي َلوْ 

 . اً ئَذلَِك ِمْن ُمْلكِي َشيْ 
 َفَسَأُلوي, َقاُموا ِي َصِعيٍد َواِحٍد  َيا ِعبَاِدي َلْو َأَن َأَوَلُكْم َوآِخَرُكْم َوإِْنَسُكْم َوِجنَُكمْ 

ْخَيُط إَِذا ُأْدِخَل امِ  َمْسَأَلتَُه َما َنَقَص َذلَِك مَا ِعنِْدي إَِا َكَا َينُْقُص  َفَأْعَطيُْت ُكَل إِْنَسانٍ 
 .(١) رجه مسلمأخ« بَْحرَ ال

                                                 
 ( . ٣١٣٣برقم )  أخرجه مسلم(  ١)
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فسبحان مالك اضرزاق الذي تكفل بأرزاق ميع اخلق , العليم بأحوال خلقه وما يصلحهم , 
       دره عى من يشاء , وله ي ذلك حكمة بالغة : قْ عى من يشاء , ويَ  يبسط الرزق

  .[  ٢8] اإراء /                          
ا تصلح حاله إا بالغنى , ومنهم من ا تصلح حاله  إا بالفقر , وا  واعلم أن من الناس من

                                      ه وحده : ايعلم ذلك إا 
 .[  ٣٣] الشورى /           

عنه , فاه يعطي  واعلم أن كثرة الرزق ي الدنيا كقلته ا تدل بذاها عى حبة اه للعبد , ورضاه
         الدنيا من حب ومن ا حب , ولكنه ا يعطي الدين إا من حب : 

                                           
 .[  ٢٣] سبأ /     

واإيان والتقوى من أعظم أسباب احصول عى اضرزاق النافعة , والكفر والفجور سبب 
                        يم لنقص اضرزاق , وحق الركات :عظ

 .[  9٦/ اضعراف]                                  
      واضرزاق تزيد بالشكر والطاعات , وتنقص بالكفر وامعاي : 

 . [ ٣إبراهيم / ]          
 روحية.لاده بجميع أنواع اضرزاق امادية وام عى عبهو امنع واه 

 عاه وأدومه هو التوحيدوأعظم رزق يرزقه اه عباده وأحسنه وأفضله وأكمله وأكرمه وأ
             :  ورضا الرب  , واجنة ,واإيان

 .  [ ١١/ الطاق ]                         
ا ختزنة ي اضرزاق .. واضرزاق كلها ختزنة ي خزائن السموات واعلم أن امخلوقات كله

    واضر, .. وخزائن السموات واضر, كلها ذرة من خزائن املك الغني احميد : 

  . [ ٣٦] لقان /                   
اضر, و كا أخرج الرايا من مستقرها إى مستودعها , حتى ظهرت من اضرحام واه 

               جيًا بعد جيل , كذلك أخرج اضرزاق واضعال كل حظة ي الوقت الذي قَدره : 
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  [ .١٢-٢9/القمر]                  
 الكريما أحد أغنى منه , فسبحان املك احق الذي يملك ميع خزائن اضرزاق , الغني الذي 

 الذي ا أحد أكرم منه , الرمن الذي ا أحد أرحم منه.
 رزقه , الرازق الذي رزق كل مرزوق ي مكانه وزمانه.الرزاق الذي كل رزق ي العام من هو 
الكريم الذي أعطى ميع اخلق من رزقه , ا لرزاق الذي يرزق ميع الناس من مسلم هو 

                      وكافر :

 [.٣8/لقان]                              
هواملك العظيم الذي له اخلق واضمر كله , الذي تفرد بالوحدانية , وتفرد باخلق والرزق , 

يك وتوَحد باإحياء واإماتة , واختص باضساء احسنى , والصفات العى , الذي ليس له ر
                                 وا مثيل : 

 . [ ٢8]الروم/                  
 هو املك الغني القادر عى كل يء , الذي يملك خزائن كل يء :

 خزائن امخلوقات .. خزائن اضرزاق .. خزائن النعم .. خزائن اضموال .. خزائن امياه .. خزائن
احبوب .. خزائن العلم .. خزائن القوة .. خزائن الرمة .. خزائن العذاب .. خزائن النور .. 
 خزائن الظام .. خزائن اضخاق .. خزائن التَيف والتدبر .. وخزائن كل يء ي قبضته :

 . [٣١] احجر /                                            
لق اخلق كله .. وبيده املك كله .. وإليه يرجع اضمر كله .. وعنده خزائن فسبحان من خ

                                      الرزق كله : 
 . [ ٢١/ يونس ]                                 

نعبده ونكره ونحمده وحده  وَمْن هذه عظمته , وهذه أساؤه وصفاته , وهذه نعمه , أفا
 .[٢٣]يونس/                      ا ريك له:

   فهوامستحق للعبادة منهم وحده ا ريك له: وإذا كان اه هو رازق العباد وحده
                                

 . [ ١٣٣/ البقرة ]
 .هو كل ما ينتفع به احي من إنسان أو غره ونورًا  أن الرزق واعلم زادك اه فقهًا وعلاً 
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 ى اجنة.إى طاعة مواه , ويشكر ربه عليه , ثم يصر فامؤمن يستعن بالرزق احال ع
          : , ثم يصر إى جهنم كا قال سبحانهبالرزق احراموالكافر يتمتع 

                                                 
 [.١٣٦/البقرة ]                         

, ثم  واعلم رمك اه أن ميع اضرزاق خلقًا وتقسيًا تنزل من الساء من رب اضر, والساء
 . [ ٣٣/ الذاريات ]                    : تقسم عى أهل اضر, بالعدل

ة بأصناف اضرزاق , وهو يَفها بن عباده وءنه غني كريم, وخزائنه ملوالرزاق سبحا
 بحكمته كا يشاء.

كا رزق مريم طعامًا با شجر,  وميل إحسانه ,فتارة يرزق بدون اضسباب ؛ ليظهر قدرته
                                     : وابنًا با ذكر

 . [ ٢٣/ آل عمران ]                           
وتارة يرزق عباده بضد اضسباب ؛ ليظهر لعباده كال قدرته , وقوة إرادته كا فَجر اماء من 

                        احجر موسى وقومه :
                                        

 . [ ٦8/ ةالبقر ]      
وتارة يرزق باضسباب ـــــ وهو الغالب ـــــ , وهو سنته الظاهرة ي خلوقاته كا يرزق الولد 

 مر من الشجر , واحليب من البقر وهكذا.بالنكاح , ويرزق الث
  :وتنبيهًا لريته , وإظهارًا لقدرته امتحانًا لعباده ,  ,وأخفى قدرته ي سنته ,فأظهر سبحانه سنته

                              
                                                         

 .[٣ – ١]احج/                    
                                هو املك القادر عى كل يء:

 .[0٢-0٣/يس]                         
اضرزاق عى مدى  فسبحان املك احق الذي يملك خزائن اضرزاق , ويملك جاري

       , ومكانًا وزمانًا :يقسمها عى كل خلوق كمية ونوعية, والدهور والقرون
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 . [٢٣/ خرفالز ]                     

 ورزق اه لعباده نوعان:
 نوع له سبب كا جعل اه الزراعة والتجارة والصناعة وغرها طرقًا يرتزق ها الناس.

                      ونوع يرزقه اه عبده با سبب منه:

 . [٢-٣/ الطاق ]         ڭ           
  التعبد ه سمه الرازق :با 

خالق امخلوقات كلها , وقاسم اضرزاق كلها , وكل  اعلم وفقك اه لطاعته أن اه 
إى رزق مقدر ونافذ من اه إى صاحبه , ا خطيه رزقه إى غره كا ا خطيه منيته 

         يأكل رزقه : يستكمل أجله و, ولن يموت أحد حتى غره

 [.٦٢/النمل]                     
هو الرزاق وحده ا ريك له , وأن رب العامن ولب التوحيد وذروة اليقن أن تعلم أن اه 

وميع امخلوقات ي السموات واضر, من ماد  ,ميع اضسباب من التكسب والعمل
ِلمها من شاء إنا هي ظروف وأوعية أودعها رها العطايا واضرزاق , تس ,ونبات وحيوان

                      :وأمره اه من خلقه بإذنه وعلمه 
 . [ ١0 – ١٦/ الذاريات ]                                

 فاشكر الرزاق الذي ساق إليك رزقك , وير لك اانتفاع به , باستعاله ي طاعته.
ْسم ؛ ا إى القَ  ناظرًا بقلبك إى القَسام الذي يقسم اضرزاق وعليك بالسعي ي طلب الرزق , 

       لرى بالَقْسم , وتقنع بامقسوم , مع السعي باجسم ي الكسب : 
                                

                      
 [ .١8-9/اجمعة]      

تيقن أن ما أصابك من الرزق م يكن ليخطئك , وما زوي عنك فلن تقبضه , ولو وقف  وبعد هذا
                                          :معك ميع اخلق 

  . [ ٣] فاطر /                   
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ه وحده اه من أجلها , وهي عبادة واعلم أن العاقل ا يشغله رزق الدنيا وإن كثر عن الغاية التي خلقه ا
           ا ريك له , والدعوة إليه , وتعليم رعه , واإحسان إى عباده :

 [ .١١/] اجمعة                               
 :اآخرةن من امفلحن ي الدنيا وتك ,فاجعل ما رزقك اه سببًا معينًا عى رضاه وتقواه

              ی                             
 .[ ١٣ - ١٢/ عىض] ا     

وإياك أن خرج ي طلب التكسب إى نية التكاثر , وسبيل التفاخر , أو يدفعك احرص إى طلب 
طلب الرزق عبادة ,  الكسب من أبواب احرام , أو تسُخط اضقدار إذا م تكن لك عى ما تريد , فإنا 

         واضمر مفروغ منه , فا خالف من أَمرك بالكسب , وقَسم لك الرزق باميزان : 
ڭ                                                   

 . [ ٢ – ٣/ الطاق ]            
        : ليل يغني أحسن من كثر يلهي ويطغي ولتكن قلة اليء عندك آثر من كثرته , فق

 . [ ٣ – ٦/ العلق ]                  
واعلم أنه ليس لك من مالك إاماأكلت فأفنيت,أولبست فأبليت,أو تصدقت فأمضيت,وما سوى 

             ذلك فليس لك , فأنــِفق ينـِفق الرزاق عليك : 
                                  

 [ .١8-9امنافقون/]                             
واعلم أن العلم كله خرج من العليم سبحانه , والرزق كله خرج من خرج واحد من الرزاق 

                                   وحده سبحانه : 
 [. ٢] فاطر /                    

واعلم أن اخبر العليم بعباده قسم اضرزاق بينهم بالعدل , فخص اضغنياء بوجود اضرزاق , 
 وجعلهم آنية للحمد والشكر , واإنفاق واإحسان.

 وخص الفقراء بوجود الرزاق , وجعلهم آنية للصر عى اابتاء , وأرزاق اضغنياء.
 ه عى مده وإنفاقه , وهذا أجره عى بائه وصره , واه رب هذا وهذا :فلهذا الصنف أجر

 [ . ٢8] اإراء /                                                   
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َوَليَْس  ,  ْؤِمِن إَِن َأْمَرُه ُكَلُه َخْرٌ ِضَْمِر امُ  َعَجباً  »:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اه :  َقاَل    ُصَهْيٍب  َعنْ و
اُء َشَكَر َفَكانَ إِ ,  ِضََحٍد إَِا لِْلُمْؤِمنِ  َذاكَ  اُء َصَرَ َفَكانَ , َلُه  َخْراً  ْن َأَصاَبْتُه َرَ  َوإِْن َأَصاَبْتُه َرَ
 .(١)أخرجه مسلم  « َله اً َخْر 

فاسأل ربك ميع أمورك , وأنزل به فاقتك , واشك إليه مصيبتك , فبيده كل يء , وليس بيد 
  فاعبده وحده ا ريك له:,   ريك لهأحد سواه يء , بل اخلق واضمر كله ه وحده ا

                                         
 . [ ١٣/ العنكبوت ]          

واعلم أن امَلك العظيم يعطي العظيم , فاطلب من ربك العظيم كل عظيم ي الدنيا 
عى قدر حاجتك , فربك  ا واآخرة, وليكن سؤالك رمك اه عى قدر امسئول 

          طايا وامواهب ي الدنيا واآخرة :جزيل الع

 [.١0٦/البقرة]                
 .[ ٦/ ]الفاحة           ُل سؤال ي الدنيا سؤال اهداية : وأَج 
     ؤية الرب ورضاه سؤال جنة الفردوس :ُل سؤال ي اآخرة بعد روأَج 

 [.٣8١/البقرة]             
 لِْلُمَجاِهِديَن ي نَِة ِماَئَة َدَرَجٍة َأَعَدَها اهُي اجَ  إِنَ  ملسو هيلع هللا ىلص : »قال : قال رسول اه  عن أي هريرة و

ْرَدْوَس َفإَِنُه َأْوَسُط فِ الَفاْسَأُلوُه  هَتُُم االَس  َفإَِذا, اه َما َبْنَ الَدَرَجتَْنِ َكَا َبْنَ الَسَاِء َواضَْرِ,  َسبِيلِ 
 .(٣)أخرجه البخاري  « نَةِ َوِمنُْه َتَفَجُر َأْهَاُر اجَ  , وَفْوَقُه َعْرُش الَرْمَنِ  , نَةِ َوَأْعَى اجَ ,  نَةِ اجَ 

 باب السؤال لعباده , ووعدهم ميعًا باإجابة ؛ ضنه الكريم الذي ا وقد فتح الكريم 
                       يرد سائاً أبدًا : 

 .[  ٦8غافر/]            
واعلم أن ربك هو الغني وحده ا ريك له , وعنده خزائن كل يء , ويعطي وا تنقص 
خزائنه أبدًا, فسل ربك من الدنيا ما يعينك عى طاعة مواك , وا يلهيك عن حسن عبادته 

            : ,  وقل  ه وامتثال أوامر
 .[٣8١/البقرة]     

                                                 
 (.٣999برقم ) أخرجه مسلم(  ١)

 (.٣٣98برقم ) أخرجه البخاري(  ٣)
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عى قدر  واعلم أنه ا ُيطلب العظيم إا من العظيم فسل ربك العظيم ما شئت , فعطاؤه 
                          شأنه : 

 .[  ١0٦/ البقرة]              
د , ومن عرف اه اذل , وهو سبحانه أحق من تذلل له العبواعلم أن طلب احوائج من غر اه 

م يسأل غره , ومن عرف الغني م يقف بباب الفقر , ومن عرف الكبر استغنى به عن 
                  الصغر : 

                       

 .[  ١٢-١٢/ فاطر]            
لرزاق الذي يملك اضرزاق كلها , ويقسمها بن خلقه , فرزق اضجساد الطعام فسبحان ا

 وصفات اإيان واليقن , , ويرزق القلوب أنواع امعارف والعلوم , والراب بألوانه وأشكاله
              ويقبض ويبسط ي هذا وهذا : 

                  

 [ .٢٣/الزخرف] 
واعلم أن اه يرزق اخلق من اضرزاق امختلفة ما ا حصيه إا هو , وإذا قلل عى بعض 
العباد بعض اضرزاق فإنا هو تقليل تأديب ا تقليل عجز , وتقليل حكمة ا تقليل حاجة: 

                            

 [.٢9/سبأ]       
ازقن , هو الرزاق الذي قسم اضرزاق وم ينس أحد , ومن ضاق عليه رزقه خر الر واه 

 ى درجة أعى : إأو لربيته لرقى من درجة  ,أو معصيته ,فإنا ضاق بسبب تقصره
                   

                                     

 [.١١٣-١١١/البقرة]     
واعلم أن من ره عطاء البر فهو من أهل الدنيا , ومن ره عطاء اه فهو من أهل اآخرة , 

والفقر , استوى عنده الراب والذهب , والغنى  له ومن علم أن الرازق واحد ا ريك
 .[١0/الذاريات]             :  من اضرزاق وري با قسم له الرزاق
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من مال وزوجة وولد وحياة , واجعل يدك عى مالك يد أمانه لك  فار, با قسم اه
         يدملك , وأنفق ي سبيل اه يزيد ثوابك ومالك : ا 

 [.٢9/سبأ]              
يكون غناؤها عن الطعام والراب :  وعى قدر قرب القلوب من رها باإيان وامعرفة والطاعة 

                                

  [.٢-٣/الطاق]          ڭ
                     ومن استغنى باه أغناه عا سواه : 

 [ .١١-١8/الذاريات]          
النبي , ثم إى وهذا يكون للمؤمن , ثم يصعد أكثر إى اموقن, ثم إى الِصِديق , ثم إى 

               امَلك الذي ليس به حاجة للطعام والراب أبدًا :

                    

 .[٣9-٣0/الرعد] 
بأنواع اضرزاق التي تراها اضبصار لعباده واعلم أن املك الكريم الرحيم خلق الكون ومأه 

ير هم أنواع التي تذِكرهم برهم , وتقرهم إليه , ووالبصائر , وسخر هم اآيات والنعم 
                        تسعدهم ي الدنيا واآخرة : الطاعات التي 

                                            
 .[ ٣8/ لقان]              

, ثم , ويعود عليهم بإنعامه أواً لق ليجود عليهم بإحسانهفسبحان املك احق الذي خلق ميع اخ
امحبة بليعِرفهم بذاته وأسائه وصفاته , ثم ليأمرهم وينهاهم بحق الربوبية ليؤدوا له حق العبودية 

                    ليتبن املك حقًا ِمن العبد حقاً:  ؛والتعظيم والذل ه
 .[١٣الطاق/]                                           

فلو انقطع اضمر هاهنا ما حققت حكمة احكيم ي فعله , وإنا مت احكمة ي البعث بعد 
                   :  واضول باآخر اموت للحساب واجزاء , فاتصل اآخر باضول ,

 [ . ٣التغابن/]                                      
 ثم انقسم امآل حسب اضعال إى خزائن الثواب والعقاب ي اجنة والنار.
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فيُظهر اه للمؤمنن يوم القيامة ي اجنة من اجود واإحسان والرمة ما ا تدركه العقول , وا 
                               وا خطر عى قلب بر :  تتصوره اضوهام ,

 .[١٣السجدة/]     
, لكفرهم به , اضليمظهر لضد هؤاء من الكفار وامنافقن والعصاة سخطه وعذابه ُيـو

              وجحدهم نعمه : 

  . [٦0/التوبة]           
ليه من علم , تاج إليه با تقدر عواعلم أن اه يرزقك من فضله لتنتفع به , وَترزق منه كل ح

 ومال , وخلق , وجاه وغر ذلك ما أعطاك الغني الكريم من فضله .
وُتطعم اجائع .. وتواي امحتاج .. وهدي الضال .. وُتَعِلم اجاهل ..  فـتــَُذِكرالغافل..

          وترحم الصغر .. وتوقر الكبر .. وحلم عى السفيه :

 [ .9٣/آل عمران]              
 .[ ٣٢/ اضعراف]                              
 .[ ١٢آل عمران/]                           

                                     
 .[  ١9 / النمل]             

 « بَِك ِمْن َزَواِل نِْعَمتَِك , َوَحَُوِل َعافِيَتَِك , َوُفَجاَءِة نِْقَمتَِك , َوَمِيِع َسَخطَِك  ِي أَُعوذُ الَلُهَم إِ » 
 .(١)أخرجه مسلم 

الر اللهم إنا نسألك من اخر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما م نعلم , ونعوذ بك من 
 م.كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما م نعل

 اللهم إنا نسألك علًا نافعًا , وعمًا متقبًا , ورزقًا واسعًا , يا رب العامن.
 
 
 
 

                                                 
 ( .٣٣٢9برقم ) مأخرجه مسل( ١)
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 الكريم ..اأكرم

                                   قال اه تعاى :
 .[  0 – ٦/ اانفطار]             

                   وقال اه تعاى : 

 .[١-١/العلق]               
هو الكريم الذي ا أكرم منه , الكريم الواسع الذي عم بعطائه وإحسانه ميع خلقه , امؤمن  اه 

                       والكافر , وامطيع والعاي : 

  [.٣١-٣8 /اإراء]                      
وهو سبحانه الكريم الكثر اخر , دائم الفضل واإحسان ي الدنيا واآخرة , الكريم الذي 

   ويقرب تناول ما عنده , القريب من دعاه , امجيب من سأله :  َيسهل خره ,
                              

 .[  ١0٦ / البقرة]         
 م الذي له قدر عظيم , الذي له املك وله احمد وهو عى كل يء قدير ,وهو سبحانه الكري

الكريم الذي عنده خزائن كل يء , وله خزائن السموات واضر, , الكريم الذي يعطي وا 
 .[١٢/ص]                  تنقي خزائنه وا تنقص أبدًا : 

وا يعادله نظر , الكريم الذي كل ما ي الكون  وهو سبحانه أكرم اضكرمن , ا يوازيه كريم ,
: أنواع اإكرام, الكريم الذي خص اإنسان بمن كرمه, الكريم الذي وهب الكريم ما يتكرم به

                   
 .[  ٣8] اإراء /        

ذي يعطي ويكرم من يشاء ي كل الالكريم وهو سبحانه الكريم لذاته , وكرمه ا أول له وا آخر , 
                            مكان وزمان , الكريم الذي يعطي با سؤال وا عتاب : 

 . [ ٦١/ غافر]                     
واضفعال اضساء احسنى , والصفات العى , وهو سبحانه الغني الكريم الذي له 

 وامثل اضعى.احميدة, 
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 قدرته ,  قدر فعفى , وعاهد فوَفـى , وسئل فأعطى , وا يباي كم أعطى , ومن أعطى ؛ لعظيم
                               : وعظمة ملكه وسلطانه , وكال كرمه وغناه , وسعة رمته 

 .[  ٣/ امنافقون]                 
نه ميع خلقه , وأمهل بكرمه امكذب له , وواى وهو سبحانه الكريم الذي عم بعطائه وإحسا

 .[٦١/احج]                    لعله يتوب إليه: ؛وم يقطع عنه فضله عليه نعمه
 ومن كرمه أمهل إبليس وأنظره , وتركه وما اختار لنفسه , وم يعاجله بالعقوبة وهو قادر :

 .[  ٣٢/ احج]                          
فسبحان الكريم احق اجامع للمحاسن وامحامد , الذي له قدر عظيم , وسلطان كبر , كثر 

الذي الكريم من سأله , وا خيب من رجاه ,  اخر والعطاء , امنعم بكل نعمة , الذي ا َيردا 
                    حى من اخائق:ـحى ما ا يُ ـيعطي من خزائنه ما ا يُ 

 . [ ٣9/ الرمن]        
سن اضساء , عيا الصفات , حمود الفعال , كريم السجايا , َح   ,  الكريم الذي ا أكرم منه  هو واه 

 .[  0/ طه]                           جزيل العطايا : 
امحسنن .. ويكرم  كريم يعفو عن امذنبن .. ويتوب عى امخطئن .. وحسن إى

             امطيعن .. ويغفر للمسيئن .. ويعفو عن الظامن : 
 .[  ٢9امائدة/]                       

,  فسبحان الكريم الرحيم الذي يضاعف احسنات , ويغفر السيئات , ويدفع البليات
 ويرفع الدرجات.

يل كل هم .. ويشفي كل مريض .. وعيب كل سائل .. وهلك ينفس كل كرب .. ويزعزيز كريم 
 كل عدو .. ويرحم كل خلوق .. وعود بكل خر .. ويدفع كل ر. 

بالوحي  ملسو هيلع هللا ىلصواه سبحانه هو الكريم الذي اصطفى رسله من عباده , وأكرم رسوله حمدًا 
 والنبوة , وعظيم الصفات , وعلو النسب , وامقام امحمود .

   ببعثته :الرسل , وأتقاهم , وسيدهم , وأقرهم , وآثرهم عنده , وأكرم هذه اضمة أكرم  ملسو هيلع هللا ىلصفهو 
                       

 . [ ١٣0/ التوبة]            
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, وزينه ي قلبه , وكَره  إليهوهو سبحانه الكريم الذي وهب امؤمن اإيان , وحببه 
وجوارحه : ولسانه به باإيان فأرع ي طاعة ربه بقلبه عمر قلوالكفر وامعاي , إليه 

                         

                       

 [ .0-٣/احجرات]     
وهو سبحانه الكريم الذي مَن عى ميع امخلوقات بنعمة اإعاد واإمداد واهداية , فكل 

            عم بفضله , ويأخذ من خزائن كرمه , ويستطعم من موائد نعمه : أحد َينْ 
 . [ ١٢/ النحل]                    

كرم عنده سبحانه اضتقى من واعلم رمك اه أن من أعظم نيل أسباب كرمه تقواه , فاض
 :ن امكرمن ي الدنيا واآخرةن متك ,والقول والعمل ,ي الر والعلن فاتق اه  ,عباده

                                       
 .[١٢احجرات/]              

اخلق له , وإرافهم ي  سن التجاوز عن خلقه مع كثرة أذىكريم حليم ح واعلم أن اه 
به , وَظَلم عباده ؛ ضنه الكريم معصيته , وكم أحسن إى من كفر به وكذبه , وكذب رسله وكت

     الرمن الذي أمهل من عصاه , وأنعم عليه , لعله يتوب ويرجع إليه : 

                             

                 

  [ .٣٢-٣٢/امائدة] 
 إَِنهُ  ,  اه ِمنَ  َيْسَمُعهُ  ًى َأذ َعَى  َأْصَرُ  َأَحدَ  اَ  »قال :  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  وعن أي موسى 

كُ   .(١)متفق عليه « َوَيْرُزُقُهمْ  ُيَعافِيِهمْ  ُهوَ  ُثمَ ,  َوَلدُ ال َلهُ  ْجَعُل ـَويُ , بِهِ  ُيْرَ
وأظهر من هذا كرمًا أن الكريم سبحانه ما عادى إبليس ولعنه وطرده وترأ منه إا من أجل آدم 

                د آدم , واستكر عليه واحتقره : وذريته حن أبى السجو ملسو هيلع هللا ىلص
                                             

 .[  ٣0 – ٣١/ ص]                              
                                                 

 ( , واللفظ له.٣08٢( , ومسلم برقم )٦899, أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه(  ١)
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         ثم أعلم سبحانه آدم وزوجه وذريتها بعداوته ليحذروه ويتخذوه عدوا ً بقوله : 
 .[  ٦/ فاطر]                             

الذي يتحبب إليهم بالنعم , ويبالغ ي الكريم فسبحان املك الكريم الرحيم اللطيف بعباده , 
حذيرهم من عدوهم حفظًا هم , وهو عن ذلك كله غني , ا افتقار به إى أحد سوى فضل 

                   إحسانه : ل وجزيجوده , وعظيم كرمه , 
 .[٦١مريم/]              

             فسبحانه ما أغناه وأكرمه : 

   [.٦٢/احج]     
عى نفسه أن من اتبع الشيطان من اخلق وم يتب َليعاِدَينَه , وليدخلنه معه  ثم آى اجبار 

              ي دار لعنته وعذابه : 

  .[  0١ – 0٣/ ص]                     
 عنه وأدخله دار كرامته : اه وآمن بربه واتقاه ري  ,وترأ منه ,ومن عادى الشيطان منهم

                 

  [.١٣-١٦/احج]                         
ا حد ها , وخزائن جوده اى خلقه ه أن سبل كرم الرب واسعة , وطرق إحسانه واعلم رمك ا

 [ .٦0/يونس]               ا هاية ها : 
عزي عى احسنة بعر أمثاها , إى سبعائة ضعف , إى أضعاف هو الكريم الذي 

    :وغناه مه ورمته وإحسانه مضاعفة , إى ما ا حصيه وا يعلمه إا هو ؛ لكال كر
                                      

 . [ ٣٦١/ البقرة]                   
وجعل سبحانه عقاب السيئة بمثلها , أويغفرها ويمحوها , ويبدها بحسنات , ثم يضاعفها , 

     ال غناه وكرمه ورمته: ويفرح بتوبة امذنبن , وكثرة السائلن ؛ لك

 [.١٢/الزمر]                                                 

 فسبحانه ما أعظم كرمه , وما أوسع رمته , وما أحلمه عى من عصاه.
ته , وأرزاقه واعلم أن كل يء يِأ عليه العد واإحصاء إا أساء اه وصفاته , وكلاته وخلوقا
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                     أبدًا :  والشكر ومقَدراته , فا تعد وا حى أبدًا , فله احمد
 . [ ٦١/ غافر]                     

واعلم أن الكرم هو فعل اجميل ا لغر, , فمن وهب امال جلب نفع أو دفع ر , أو 
 فليس بكريم . ,خاص من ذم

ؤمن كريم يعمل اضعال الصاحة ابتغاء مرضاة اه , ا مدح وا ثناء وا ذكر وا وام
                       :  ةمكافأ

 [.١١٢/النساء]             
والكريم من الناس من صدرت عنه امحاسن الكبرة ابتغاء مرضاة اه كمن ينفق ماله ي 

 ,وتعليم رعه ,ى اهإ, وينفق أوقاته ي طاعة اه, وينفق عمره ي الدعوة سبيل اه
                ى خلقه : إواإحسان 

   [.١٢/احجرات]       
, فهو كًا ونوعاً  هو اضكرم الذي كل خر منه , اضكرم الذي صدرت عنه كل نعمة واه 

 لرازقن , وأرحم الرامن .أكرم اضكرمن , وخر ا
هو الكريم الذي خلقك ي أحسن تقويم , وأمدك بنعمه التي ا تعد وا حى , وأكرمك 

واك آمرأة هدية لك , وابالسمع والبَ والعقل , وهداك لليان به , وخلق لك من جنسك 
, ة واضمن ي بيت , وأطعمك ألوان الطعام والراب , ورزقك امال والولد , ومتعك بالصح

         واعبده واشكره :بالنظر ي اآيات الكونية والرعية , فاعرفه 

 [.١-١/العلق]                          
 والكرم صفة عظيمة للرب يتقلب ي مقتضاها امؤمن والكافر , وامطيع والعاي ,

             : ق وينعم ها ميع اخل والناطق والصامت , 

                                  

 [.٣8/لقان]    
ــ وهي  ــ واإكرام منه سبحانه خاص بعباده وأوليائه امؤمنن , فهو ا يكرم بالكرامة اخاصة ـ

ــ  إا من حبه ويرضاه : اإيان والعمل الصالح ورضوانه وا ــ                جنة  ـ

   [.١١٦/اضعراف]               
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وما أظهر من ذلك ي الدنيا ما يشبه اإكرام للكافر والعاي فأنه كريم ا خالق وا رازق 
لعلهم يتوبون إليه إذا رأوا كرمه  وإحسانه : ائد نعمه , وووميع خلقه قاعدون عى مإا هو , 

                      

                  

 .[  ٢١ – ٢٢/ الزخرف]        
ومن أر منهم عى كفره ومعصيته فا يأخذه ليس بإكرام , بل هو استدراج ومكر هم , 

                جزاًء عى أعاهم الفاسدة , ليأخذهم عى أوفر ما َجنَوه : 
 .[  ١٣0/ آل عمران]                             

                         فلن ينفعه بَه :  ومن عميت بصرته
 .[  ١١/ التوبة]                   

وأرسل  فسبحان الكريم الذي خلق امخلوقات , وخلق اضرزاق , وأنزل الكتب , 
وأطعمهم وكساهم , ودعاهم إى ما يسعدهم  ,الذي خلق الناس وعافاهم الكريمالرسل , 

                  ي دنياهم وأخراهم : 

 [.١8٣] اضنعام/              
 ه .ياوسبحان الغني الكريم الذي كل الكون عطاء من عطا

وتفضل عى ل نعمه , وتفضل عليهم بكهو الكريم الذي أقام احجة عى اخلق , 
امؤمنن فحبب إليهم اإيان , وتفضل عى العلاء بأن عَلمهم من ِعلمه , وتفضل عى 

, وتفضل عى امرى  اضغنياء برزقه , وتفضل عى الفقراء بأْن منعهم ما يشغلهم عنه
   :  وتفضل باهداية والتقوى عى من آمن بهبالعافية , وتفضل عى الضال باهداية , 

 .[٢/اجمعة]                        
فسبحان الكريم احق الذي كل رسله إى عباده كريم , وكل كتبه كريم , وكتابه القرآن 

                                        أعظمها وأحسنها وأكرمها : 
 .[08 –٣٣/الواقعة]             

كريم فيه اهدى والبيان , والعلم واحكمة , والتوحيد واإيان , والفضائل والبشائر ,  فهو قرآن
والسنن واآداب , والثواب والعقاب , وكل خر ونور , هدي إى احق وإى طريق مستقيم كا 
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 [ .٣–١/اجن ]                                                          قال اجن : 
هو املك احق امتفرد بالعطاء وامنع , ا مانع ما أعطى , وا معطي ما منع ,  واه 

وسع عطاؤه وإحسانه ي الدنيا اخلق كلهم , أما يوم القيامة فعطاؤه الذي ا خطر بالبال 
                              خاص بامؤمنن به : 

 . [ ٢٣/ اضعراف]                                    
فسبحان الكريم الذي عم بعطائه وإحسانه ميع امخلوقات,ومأ كونه العظيم بفضله وكرمه  

 امتنوعة , فا خلو خلوق من إحسانه أبدًا .ونعمه 
          هو أكرم اضكرمن .. وأجود اضجودين .. وأرحم الرامن : 

 .[١8٣/اضنعام]                      
                هو الكريم الرحيم الذي كتب عى نفسه الرمة , وأفا, عى خلقه النعمة : 

                                    
 .[  ١٢/اضنعام ]       

 وبته , وسبق عفوه مؤاخذاته .سبقت رمته غضبه , وسبق حلمه عق
 .. واخزائن كلها له .ي قبضته الفضل كله بيده .. واخر كله منه .. واملك كله 

         لر والعطاء , والرمة واإحسان :أحب يء إليه سبحانه ا

               

 [.98/النحل] 
هم با عنده , ويوسعهم فضًا وأجرًا , وخرًا وأحب يء إليه أن يرحم عباده , وعود علي

                     ورزقًا : 

 .[ ٣8] لقان/                             
هو الكريم الذي يتعرف إى عباده بأسائه احسنى , وصفاته العى , ويتحبب إليهم بنعمه 

                     وه ويعبدوه :وإحسانه ؛ ليعرفوه ويسأل
 .[  ١08/ اضعراف]                     

واإحسان أحب إليه من  ..للجود والعطاء واإحسان فوق ما خطر ببال اخلق  وحبه 
   العدل .. والعطاء أحب إليه من امنع .. والرمة أحب إليه من العقوبة : 
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  [ .٢٢/إبراهيم]
هو امَلك الذي بيده امُلك , الغني الذي عنده خزائن كل يء , الكريم الذي أنعم  واه 

                                         عى عباده بجميع النعم : 
 .[  ٣٦/ آل عمران]                                               
 فسبحان العزيز الكريم الذي كل خر ورمة وإحسان منه.

 ,وأعاننا ,وهدانا ,ورزقنا ,, خلقنابتدأ خلقه بالنعم من غر استحقاقهو الكريم الذي ا
     وضاعف لنا اضجر , فيجب علينا اإكثار من ذكره وحسن عبادته : 

                          

                   

 [.٢٢-٢١/اضحزاب] 
هو الكريم الرحيم الذي يعطي اجزيل , ويسر العيوب , ويغفر الذنوب , ويعفو عن 

         :  العبد معاصيه , ويني الناس ذنوبهالسيئات , وُيـني 

 [.١١8/النساء]          
, ثم , وإذا أوى فضًا أجزله  أغنىمال , إذا أعطى كرم الذي ا تتخطاه اآالكريم اضهو 
 [.٣0/الرمن]             ثم بارك فيه :  ,سره

, حسان, دائم امعروف واإوالعطاء النوال, كثرى عباده بكل خرإهو الكريم الذي أحسن 
 [.٢/غافر]                         نعام : ول واإذو الط

   .ى وسيلة إهو الكريم الذي يـعطي من غر منة , وا ُيـحوج عبده 
هو العزيز الكريم الذي ُيـعطي ما ا حى من النعم , وا يباي كم أعطى , ومن أعطى , 

           ى غره ا يرى : إوإذا رفعت حاجة 

 .[٦٣/الزمر]             
من ر , بل أعطى عباده الدنيا كلها ثفسبحان الكريم الذي ُيـعطي عى العمل القليل الثواب الك

         :سكن ومركب , ولباس وأرزاق مهواء ونور , وطعام وراب , و

 [.٣9/البقرة]    جئ                      
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لتجأ إليه , وا خيب اذ به , وا يسلم إا من هو الكريم الوي احميد الذي ا يضيع من ا
              من رجاه , وا يرد من دعاه : 

 [.١0٦/البقرة]          
, واسأله أعظم فليس أحب إليه من مدحه والثناء عليه, ر من ذكره ومده والثناء عليه ـفأكثِ 

                 :  ما حتاج إليه
                

 [.٣-٣/الفاحة]         
 ِمنْ  ,اهَمْدُح ِمَن ـيَْس َأَحٌد َأَحَب إَِليِْه اللَ » : رسول اه  قال: قال عن عبد اه بن مسعود و

 .(١) متفق عليه «َفَواِحَش اللَِك َحَرَم , َوَليَْس َأَحٌد َأْغَرَ ِمَن اهَِ ِمْن َأْجِل ذَ َأْجِل َذلَِك َمَدَح َنْفَسهُ 
وهو سبحانه الكريم الذي يبسط الرزق من يعلم أن حاله تصلح بالغنى , احكيم الذي يقبض الرزق 

ن يعلم أن حاله ا تصلح إا بالفقر :                                  عما
 .[٢8اإراء/]     

 صادر , وامنع كله إى احكيم راجع .فالبسط كله عن الكريم 
 والعطاء كله بسط , وامنع كله قبض , والكل صادر من احكيم العليم البصر بعباده. 

 .لق ـواخر واخُ  يبسط من يشاء من عباده ما شاء من الرزق والعلم , واإيان والعمل ,
             ا: ويقبض عمن شاء من عباده ذلك , وهو العليم بمن يستحق هذا وهذ

 .[  ١٢/ املك]           
 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 : 

 [.٣٢١]البقرة/            
                والقبض والبسط كله بيد اه وحده ا ريك له : 

 [ .٣/فاطر]                           
ها حصل وا يمنع أن يكون القبض والبسط والعطاء وامنع بأسباب من الناس , متى قاموا 

 هم ما قدر اه هم.
                                                 

 (.٣٣٦8(, ومسلم برقم )٢٦٢٢, أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه(  ١)



٣٣9 

 

              فاعلم ذلك :  دنيا حل حكمته وسنته اجاريةفاضسباب ي ال
 [.٣٤/فاطر]             

 , ِرْزقِهِ  ِى  َلهُ  ُيْبَسطَ  َأنْ  َأَحَب  َمنْ  »:  َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل اه  :َقاَل   َأَنِس ْبِن َمالٍِك  َعنْ و
 .(١) متفق عليه«َرِمَهُ  َفْليَِصْل ,  َأَثِرهِ  ِى  َلهُ  ُينَْسأَ وَ 

                من أعظم أسباب بسط الرزق : وتقوى اه واإيان 
 .[9٦اضعراف/]                            

يقبض ويبسط وحده العطاء كله بسط , وامنع كله قبض , وكل ذلك بيد اه الذي واعلم أن 
 .[  ١/ املك]                                : ا ريك له

ليبسط له ي اآخرة كل  , وقد يقبض اه عن عبده ي الدنيا امحبوبات التي تشغله عن ربه
, ويقبض عنه  ليعذبه به ي الدنيا , , وقد يبسط من أعر, عنه ي الدنيا ما حب ما حب

                                ب ي اآخرة :ما ح
 .[  ١١/ التوبة]             

 واعلم رمك اه أن البسط والقبض يدخل ي ميع التدابر الربانية املكية.
فالغنى بسط..والفقر قبض..والنعيم بسط .. والبؤس قبض .. واحياة بسط .. واموت قبض .. 

 بسط .. واخوف قبض. واضمن
 بسط..وامر, قبض..والعزة بسط..والذلة قبض. واخصب بسط..واجدب قبض..والصحة

 والقوة بسط..والضعف قبض..والفرح بسط..واحزن قبض..والرى بسط .. والغضب قبض .
عات بسط .. واإيان بسط .. والكفر قبض .. والتوحيد بسط .. والرك قبض .. والطا 

                      .. وهكذا : وامعاي قبض

 [.٣٦/الرعد]       
فسبحان احكيم العليم الذي جعل أنواع اخر كلها بسط , وأنواع الر كلها قبض ؛ ليذكر 
العبد ربه الذي يقلب اضحوال , ويدبر اضمر , وبيده ملك الدنيا واآخرة , ويستيقظ من 

          ويصر عى بائه , ويتوب إليه : غفلته , ويشكر ربه ,

 .[  ٢١/ اضنبياء]        
                                                 

 (.٣١١٣( واللفظ له , ومسلم برقم )١90٦, أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه(  ١)
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هو احكيم اخبر الذي يري اضجسام بالطعام والراب , ويري النفوس  واعلم أن اه 
 ى مر,.إى خوف , ومن عافية قليبها من حال إى حال , من بسط إى قبض , ومن أمن إبت

 امالك لزمام كل يء يقبض ويبسط كيف شاء. فسبحان اخالق
يبسط العقل فيفهم , ويقبضه فا يفهم شيئًا , ويبسط القلب فيتسع , ويقبضه فيضيق , 

         ويبسط الصدر فينرح , ويقبضه فا يتسع ليء : 

                 

 [.١٣١/اضنعام]                
ر الناس باه ى اه , فيذكِ إامسلم من هذا ااسم أن يقبض ويبسط حتى ي الدعوة  وحظ

   :  رهم بعذابه وعقوبته ونارهكرامه , ويذكِ إحسانه وإو ,ورمته وعفوه ,وقدرته
                                  
                

 [.٣٢-٣٣/احر]     
واعلم يقينًا أن أعظم البسط ي احقيقة هو اهداية للدين احق , وأعظم القبض الضالة 

 .[  ١٣/ الكهف]                      عنه : 
 والقبض حق اه منك , والبسط حظك منه , فتقرب إليه بحظك منه بأداء حقه عليك : 

                              
 .[  ١٣٣/ البقرة]      

فسبحان من بسط لعباده امؤمنن كل خر , وقبض عنهم كل ر , وجعل ما أصاهم 
 من الر نعيًا ي صورة عذاب , يصفي توحيدهم , ويرفع درجاهم , ويمحو سيئاهم :

                         
                               

 [ .١١٣-١١١/البقرة]    
وسبحان من جعل ما أنعم به عى الكفار والعصاة ي الدنيا مكرًا هم , واستدراجًا هم ؛ 

                            حرماٍن شاءه هم ي اآخرة : 
 . [ ١٣0/ آل عمران]               
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عاجلهم وأشغلهم بعذاب ي صورة نعيم   ,ونسياهم له ولدينه ,عى رهم بإعراضهم عنه فلا هانوا
                                  عى عملهم : جزاء 

 .[ ٢٢/ اضنعام]                
 باسط ما فسبحان املك اجبار الذي بيده مقاليد اضمور كلها , ا قابض ما بسط , وا

 قبض , وهو احكيم اخبر.
                إذا بسط الكريم َبَسَط حتى ا فاقة أبدًا , وإذا قبض َقبَض حتى ا طاقة أبدًا :

                                                      
 .[  ٣٦/ آل عمران]          

ل واإنعام عى ميع خلقه , الذي ُينعم باجزيل من اضرزاق , ويعفو عن وسبحان ذي الَطو
                                          الكثر من السيئات :

 .[  ٢/ غافر]       
هو الغني الكريم الذي أياديه باإنعام واإحسان إى عباده مبسوطة .. ُينعم بجزيل النعم .. 

 نقم .. ويعطي من يطيعه ومن يعصيه , ويرحم من أحسن وأساء.يدفع ر الو
         بره ا ُينسى أبدًا , ذو الطول واإنعام واإحسان وحده ا ريك له : 

 .[٢٢/ إبراهيم]                           
عليه با يليق , ويثنى مة سلطانهوهو سبحانه ذو اجال واإكرام, امستحق ضَْن هاب, لعظ

وا إكرام وا كرامة اإكرام كله من ميع خلقه, و اإجال بعلوشأنه وميل إحسانه, الذي له
 .[ ٣0/الرمن ]                    وا مكرمة إا وهي صادرة عنه سبحانه:

   يموت , وكل ما سواه يموت :  فسبحان ذي اجال واإكرام , والعظمة والكرياء , احي الذي ا
 .[  ٣٣ – ٣٦/ الرمن]                         

, واإكرام فائض منه  وأسائه وصفاته هو سبحانه ذو اجال واإكرام , اجال له ي ذاته
 عى خلقه , فا جال وا كال إا وهو له , واإكرام وا إحسان إا وهو فائض منه .

بحان املك احق الذي ميع أسائه وصفاته وأفعاله دالة عى جاله وماله وكاله , فس
عاي بالنعم الظاهرة , إكرام إأو باطن خفي ,  ,وكل أفعاله جاه خلقه إكرام ظاهر جي

             كرام سلبي بالنعم الباطنة التي هي امصائب : إو
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   [.٣8/لقان]    
 فا أعظم نعم اه عى اإنسان , وما أحسن إكرامه له ,  وما أعظم رمته به.

يسمع ها الصوت وجهة  أعطاه ربه عقًا يدرك به اضشياء , وعينًا ينظر ها اضشياء , وأذناً 
 ونوع الصوت. ,الصوت

 م ويكتب ها , ويقرب ويبعد ها. خذ ويعطي ها , ويسلِ وأعطاه يدًا يأكل ويرب ها , ويأ
, ورجلن نانًا يطحن ها الطعام, وأسطاه الكريم أنفًا يشم به اضشياء, ولسانًا يتكلم بهوأع

       , كل ذلك وغره إكرام من ذي اجال واإكرام : ايمي ه
                

  [.٣8/اإراء] 
وجعل الذلة لكل من كفر  حان العزيز الكريم الذي جعل اهيبة لكل من آمن به وأطاعه ,فسب

                  به وعصاه : 

 [.٣١-٣8/امجادلة]       
واعلم أن اه وحده ذو اجال واإكرام , الرزق إكرام من اه , والصحة إكرام من اه , والعلم 

اه , واجاه والرف إكرام من اه , والزوجة واضواد إكرام من اه , وكل خر ونعمة إكرام من 
 [.١٢/النحل]                   إكرام من اه : 

   فتواضع له:  ,الذي رفع لك ذكرك, فاعلم أن اه هوفإذا متعت أها اإنسان هيبة ومكانة

 [.٢-١/الرح]                      
فإنا يريد العزيز أن  ,وإن أفقدك العزيز الكريم هيبتك , وجاء أحقر الناس فتطاول عليك

                       منه , ا بسبب مالك وجاهك وقوتك :  يعلمك أن اجال واهيبة

 [.١٢/التغابن]     
عطيت , أم أن اه أكرمك به فأكرمت به , الكريم أعطاك ففاعل ,وكلا متعت بإكرامك للناس

       ضنه  وحده ذو اجال واإكرام : ؛مت مك فعلَ غنيت , وعلَ وأغناك فأ

                       

                   

 [.١١٢/النساء] 
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 ,ه , وإذا علمت أنه وحده ذو اإكراميجب أن جلَ ف ,وإذا علمت أن اه وحده ذو اجال
 :ه وعباده وبيوته وشعائره وأوامرهوتكرم عباده , وتعظمه وجل كتابه ورسول ,فيجب أن حبه

                                

 [.١٦/احديد]               
  التعبد ه كريم باسمه ال: 

وفقك اه ما حبه ويرضاه أن اه تبارك وتعاى هو الكريم احق من ميع الوجوه ,  اعلم
           وأسائه وصفاته وأفعاله وإحسانه :  الكريم بذاته

 [.٣٢/احر]                          
ميع أمورك وأحوالك مع  بأن تكون كريًا ي ,فاجتهد أن تعمل بمقتى هذا ااسم الكريم

ومع الناس , وبذلك حصل عى مرضاة ربك , وتظفر بمحبته لك , فاه  ,ومع نفسك ,ربك
 ها , والدعاة إليها.  امتصفنكريم حب معاي اضخاق , ومكارم الفعال , وحب 

 وبذلك أنزل كتبه .. وأرسل رسله .. ورع دينه.
خلق اه به السموات و الدين القيم , وهو احق الذي والتعبد ه بمعاي أسائه وصفاته ه

   :  اخلق ةواضر, , والدين كله جموع ي أمرين : عبادة احق , وحاسن

 [.٢٦/النساء]                
 حسنسبحانه كريم حب كل كريم .. شكور حب كل شاكر .. عفو حب كل عفو ..  واه

 ب كل رازق .. تواب حب كل تائب... رزاق ح حسنكل  حب
فعليك بالتحي بمكارم اضخاق , فهي أثقل يء عى النفس , وهي أثقل يء ي اميزان 

              : يوم القيامة

                

 [.١٢٢-١٢٢] آل عمران/   
 .[  ٢/ القلم]                 بقوله :  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا مدح اه رسوله 

 وبحسن اخلق يدرك امؤمن درجة الصائم القائم.
 بُِحْسنِ  َلُيْدِركُ  امُْؤِمنَ  إِنَ  »يقول :  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها قالت : سمعت رسول اه 

 .(١)أخرجه أبو داود« َقاِئمِ ال الَصاِئمِ  َدَرَجةَ  ُخُلِقهِ 
                                                 

 (.٢٣90برقم ) / أخرجه أبو داود  صحيح(  ١)
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 سبحانه ,, فا أكرم أحد نفسه بمثل طاعة الكريم احق وعليك بطاعة اه ورسوله , ولزوم السنة 
 [.٣١/اضحزاب]               : ولن هينها بمثل معصيته

متذلل بن يدي ربه الرمن : خاشع , وقلب  ببدن طاهر ,واجتناب امناهي ,وعليك بأداء الفرائض
 . [١٣/املك]                              

ي كل واعلم أن امسلم إذا علم أن ربه هو الكريم فعليه أن يتوجه إليه بكال اإيان والتقوى 
وحسن ااقتداء هم ,  ,, وأن يكرم كتابه باتباع ما جاء فيه ,  ويكرم أنبياءه ورسله باتباعهمحال 

عها , وحسن أدائها , ويكرم نعمه بوضعها ي موضويكرم أوامر ربه وشعائره بالفرح ها, 
                           وشكر اه امنعم ها : 

 . [ ١٢/ احجرات]                     
        اابتغاء مرضاة اه : إواعلم أن الكرم فعل ما ينبغي ا لغر, 

                                         

   [.١١-0/اإنسان]                    
   : وسعة صدر ,وكن كريًا حسنًا تؤدي إى كل ذي حق حقه بطيب نفس

              
    [.١١-0/اإنسان] 

         وإن قدرت أن تزيد فزد يزدك اه من فضله : 
 . [٣٦/يونس]                

حق وتعذر عليك أخذ ميعه فا تستقصه , وأبق للتكرم موضعًا , فا  ,وإن كان لك عى غرك
                 استقى كريم قط , ومن َأكرم بخر أكرمه اه وغفر له :

                                   
 . [ ٣٣/ النور]               

 واحرص والطمع وميع مساوئ اضخاق :  ,وإياك والشح والبخلكريًا با ملك,  وكن
                         

 .[  9/احر ]
واجتنب البخل با أعطاك اه من نعمه فا داء أدوى من البخل , وا ر وأنفق ينفق اه عليك , 



٣٢١ 

 

                                     لقيامة : أر منه , وبئس الطوق للنسان يوم ا
                                           

 .[١08آل عمران/]             
وعامل الناس بمثل ما عاملك اه به , حيث م يكلفك إا بعض وسعك , ثم رد َنْفع ذلك 

ثر , وضاَعف لك اضجر , فا تظلم أحدًا ,  وا هن مسلًا , وتعَبد عليك , وعفى لك عن الك
                                ه مع خلقه با حب : 

 .[  ٢8/ النساء]        
وامد الكريم الذي خصك بالتوحيد واإيان,وأعانك عى ذكره وشكره وحسن عبادته , 

من السجود للصنم , وقطع عنك ما حول بينك وبينه حتى ا يشغلك به  وعافاك ي الدنيا
                         عنه : 

 [ .٣٢-٣٢/آل عمران]         
ير هم ما عر عى عباده ما يشغلهم عنه , ويُ وسبح بحمد ربك الكريم احكيم الذي يُ 

 ع خلقه أبواب رمته .يغنيهم عن سواه , ويفتح عى مي
عى العصاة وهم امجاهرون .. وحسن إليهم وهم امسيئون .. ويعفو عنهم وهم  يسر 

        .. ويصر عى أذاهم وهم امعتدون : الظامون 

 [.٣٢/امائدة]       
, مع جاله وكريائه يفعل الكريم هذا كله عى مدى الدهور والقرون مع خلقه كلهم

              وعظمة سلطانه ؛ ضنه الكريم الرؤوف الرحيم : 
 .[ ٢٣ –٢٦اجاثية/]                             

        وندب سبحانه إى اإمام به ي حسن معاملة أكرم َمْن َخلَقه فقال : 

                                   

                                           

  [ .٢٦-٢٢/فصلت]                          
رمك اه من قـطعك .. وأعط من حرمك .. واعف عمن ظلمك .. ِصل ولكي تكون كريًا 

 مكروه والفحشاء .وأحِسن إى من أساء إليك .. وكف لسانك عن اضذى واخنا وا
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 دك العطاء , ولسانك الذكر والشكر والدعوة والدعاء.وعِود نفسك السخاء , وي
وااستقصاء  وترفع عن الدقةنفسك عن شن اضمور , وتنزه عن اللؤم والغرور ,  نْ وُص 
          :  , واعف عن اجاي صفح عن امعتذرا, و اضمور ي

 . [١99/ ]اضعراف   
 ن إى امسيئن , وجاوز عن امذنبن , واشمل بمعروفك من استطعت من اخلق.وأحِس 
ى جوي أو عابد صنم أو ملحد إن إى الناس ميعًا , واعلم أن إساءتك أحِس 

بعدته عن الدين أضن هذا عرف الدين من خال إساءتك أنه عدوان , ف ؛كإساءتك مسلم 
                               هذه اإساءة : 

 [.0/اممتحنة]           
,  , وانر فضائلهم , تعاهدهم بامال والنصيحة ثم عليك بحسن اضدب مع أهلك وأقاربك

 ْل , وأقِ  , وتغافل عن زاهم , وجاوز عن مسيئهم , واقبل من حسنهم واسر معايبهم
       :حبوباً  تكن ربانياً دهم , وا تطالبهم بكل حقك عن عثراهم

                        
                                

   [.٢٦/النساء]     
 اه عنك. , ويرى حبك قلوهم, ويأر , وملك زمامهم بيديك وبذلك ينبسطون إليك

أ أدهم مع رهم, فهم يعصونه بنعمه مع عظيم ما أعظم حلم الكريم عى خلقه, وما أسو
ويدعوهم يتودد إليهم سلطانه, وجزيل إنعامه, ودوام مشاهدته هم, وهم يركون به وهو 

                                             :إى التوبة

                        

 [.٣٢-٣٢/امائدة]       
 حتى أخرجهم ذلك إى عصيانه جهارًا ,جميع خلقه حلمه وكرمه مبسوط فسبحان من 

عن زاهم, ودوام  هوقلة مطالبته إياهم بكل حقه , وكثرة صفح, حلمه لكال وذلك 
            :وعظيم صره عى أذاهم , سره مخازهم

                       

 . [٢١/ ]فاطر     
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واعبد ربك كأنك تراه, وإياك أن جعله أهون الناظرين إليك, فتستر من سواه, وتبارزه 
                 : , فاتق اه كأنك ا تراه وا يراك  بامعاي

 [ .٣٣8-٣١٣] الشعراء/                   
ل حبوباته ي الدنيا يكمل لك حبوباتك ي , وأكمِ  منه عى مرادكمنك م مراد ربك وقدِ 

     :  , وكن من خواصه وأوليائه تنال رمته ورضوانه اآخرة
                                        

 [.١88/التوبة ]                   
فاز و ,, وتغمده برمته ربه بإكرامه من خصهوامؤمنات ياكم وامؤمنن إاللهم اجعلنا و

 ., وأسكنه جنتهرضوانهب
, وأحب يء إليه أن يرجى  من أعطى أكرم, و ئلواعلم أن الكريم سبحانه أجود من ُس 

             :  ويدعى سألويُ , ل ويؤمَ 

 [.٦8/غافر]        
 ., وما ي الدنيا واآخرة واضر, , وخلق هم ما ي السموات خلق اخلقهو الكريم الذي 

, وأذن هم ي مناجاته  الكتب , ورع هم الدين وإنزالثم أكرمهم بإرسال الرسل ,  
          : , وا يمل حتى يملوا وسؤاله ي أي وقت أرادوا

                              

  [.١٦٢/آل عمران]       
,  , وأمرهم بااستغفار ليغفر هم ليتوب عليهممن الذنوب التوبة  ريم لعبادهالكورع 

                   , ورَغبهم ي السؤال ليعطيهم : رمهملبهم ي الرمة ورغَ 

                                

 [ .١٢] اضنعام/
, ويزيد  الدرجاتبه , ويرفع  عات ما يمحو به الذنوبفسبحان الكريم الذي رع لعباده من الطا

والصيام واحج ,  , والصدقة والزكاة , والوضوء والصاة من اضدعية واضذكار  , احسناتبه 
    :  ى روضات اجناتإوالطاعات اموصلة  وغرها من القربات
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 [.٢-٣/اضنفال]    
      : فبادر رمك اه إى فعل ما حبه ويرضاه تسعد ي الدنيا واآخرة

 . [ ٣٣/ احج ]                 
أن الكريم احق منه , ل جوارحك ي حسن عبادته , واستعمَ  واعلم نَور اه قلبك بحسن معرفته

 , ا مانع ما أعطى , وا معطي ما منع. خراً آوالعطاء أواً والتوفيق 
وعباده وخلقه هم حل إحسانه ورمته, فالعبيد كلهم له , وامال كله له , والدين كله منه, 

              وكل ما ي الكون من نعمه وحده : , منه هوالثواب كل

 [. ١٢] النحل/     

, وكيف ا منه كيف ا حبه العبد , وكيف ا يستحي, وهذا إحسانه ,  وَمْن هذا شأنه
       أن يَف شيئًا من أنواع العبادة إى غره : , وكيف يقبل منهخاف 

                           

                           

  [.٦-٢/اضحقاف]                                      
 فاعبده خلصًا له الدين, وامأ ميع أوقاتك  ,كان الكريم قد أكرمك باإيان والتوحيدوإذا 

         ومده كا مأ الكون لك بفضله ونعمه : بذكره 

   [. 99 -90/احجر]         
                  وا يشغلك أحد من خلقه عنه :

 [.٦٦-٦١/الزمر]              
 فكن ي الليل مع الكريم امده واسأله , وي النهار أكرم خلقه , وعلمهم الدين.

اده ما أعطاك من مال وكن ي الليل مع الغني اسأله من فضله , وي النهار أنفق عى عب
                   وعلم وخر : 

 [.٢-٣/البقرة]    
 عمنوكن ي الليل مع العفو احليم اسأله أن يعفو عنك وحلم عليك , وي النهار اعف 

        ظلمك من الناس , واحلم عى من أغاضك :
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 [.١٢٢-١٢٢/آل عمران]           
 طاك من نعمه , وخصك هدايته , وحبب إليك عبادته .واعلم أن الكريم أع

ليتوبوا إى رهم , وهتدوا إى خالقهم , وتفوز أنت باهدى   ملسو هيلع هللا ىلصفاجتهد عى ذرية آدم 
بالدعوة إى اه , وتعليم أحكام دينه , وإنفاق اضوقات واضموال ي سبيله :  اضجر  وجزيل

                    

 [ .١٣١ /النحل]         
 وإياك أن تتعر, لسخط ربك بفعل ما يغضبه , وارتكاب ما حرمه .

خاف ما هو موصوف به من الر واجود  الرحيمفمن فعل ذلك فقد استدعى من الكريم 
وعَر, نفسه لسخط ربه وعقوبته , وأن يصِر سخطه موضع رضاه , وانتقامه  واإحسان ,

              كرمه وعطائه : وعقوبته موضع 

               

              

                  

 [.08 – ٣0/امائدة]
فا أعظم شؤم من عصاه فقد استدعى العاي بمعصيته من أفعال ربه ما سواه أحب إليه منه , 

                 :  وهو اجود واإحسان والر 
 [.9٦/ ]اضعراف                   

تاك اه من فضله, آا منفق أف  ,خاقكأمك أو جاهك أو لط اه لك ي مالك أو عسوإذا ب
                     :  وأحسن إى عباده كا أحسن اه إليك

 [. ٣/ احديد ]              
, ودوام ذكره , بسط لك نعمه, وقبض عنك نقمه, بلزوم طاعته  نْ واشكر رمك اه مَ 

    : واجتناب هيه, تسعد ي الدنيا واآخرة وامتثال أمره , وحسن عبادته,
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  [.١٢٢-١٢٣/نآل عمرا]        
الكريم وحده, وليطلب منه  إى ألقه أو جاهه فليلجمه أو ُخ لاه عليه ي ماله أو ع ضَيقومن 

            بسط : مده وعونه وفضله , فا باسط ما قبض , وا قابض ما 
 [.١8٣] اضنعام/                       

البسط , والرى بالقضاء واجتناب الضجر حال القبض ,  وعليك بالشكر مواك ي حال
       :  اإدال وامنةبواحذر من مفارقة اضدب مع اه ي حال البسط , 

 [.0-٦/اانفطار]                     
         فاه غني عنك وعن غرك وعن كل ما يكون منك من عمل : 

  .[٦] العنكبوت/        
فاجتهد ي طاعة ربك , وار, با قسم اه لك , واتـَُمنا وتنبسط ي حال البسط, وا تشكوه 

                حال القبض , لعلك تنجو : 

 [ . ٦١-٦8/ امؤمنون]       
   ك عنه برمته : وسارع إى اخرات , وا تطلب من الدنيا ما زواه اه عنك ورف

                           

 . [ ٣١٦ / البقرة] 
ذو اجال واإكرام وحده ا ريك له , وهذا اسمه اضعظم الذي إذا  هو اه واعلم أن ربك

أو أصابتك  ,أو نزلت بك ملمة ,ذا حلت بك مصيبةبه أجاب , فإ سئل به أعطى , وإذا دعي
         فإنه ا يقدر عى رفعها إا هو : , فاجأ إى ذي اجال واإكرام نكبة 

                    

 [.٦٣/النمل]
فسبحان من جاله قهر كل يء , وماله فتح باب القبول والوصال , وجاله وماله ظهر 

 [.0/طه]                  ل يء : ي ك
 . [١٢٣ / آل عمران]                         

 [.٣٢] الفرقان/                    
 إِِي  الَلُهمَ  , َخاَصْمُت  َوبَِك  , َأَنبُْت  َوإَِليَْك  , َتَوَكْلُت  َوَعَليَْك  , آَمنُْت  َوبَِك  , َأْسَلْمُت  َلَك  الَلُهمَ » 
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 « َيُموُتونَ  ْنُس اإِ وَ  نُ اجِ وَ  ,َيُموُت  َا  اَلِذي ُي احَ  َأْنَت  , ُتِضَلنِي َأنْ  َأْنَت  إَِا  إَِلهَ  َا  َك بِِعَزتِ  َأُعوذُ 
 .(١)متفق عليه

يَك َلهُ وَ  َا إَِلَه إَِا اهُ » ٍء َقِديرٌ احَ َوَلُه  ْلُك َلُه امُ  ,ْحَدُه َا َرِ  َل َحوْ  َا ,  ْمُد َوُهَو َعَى ُكِل َيْ
َا , َسُن احَ الَثنَاُء  َفْضُل َوَلهُ الَلُه النِْعَمُة َوَلُه , َوَا َنْعُبُد إَِا إَِياُه  َا إَِلَه إَِا اهُ, َوَا ُقَوَة إَِا بِاه 

 .(٣)أخرجه مسلم « َكافُِرونَ الَوَلْو َكِرَه  ْخلِِصَن َلُه الِدينَ ـمُ  إَِلَه إَِا اهُ
ك عفو كريم حب العفو فاعف عنا , اللهم آت نفوسنا تقواها , وزكها أنت خر اللهم إن

 من زكاها , أنت وليها ومواها.
اللهم افتح لنا أبواب رمتك , واهدنا ضحسن اضخاق , ا هدي ضحسنها إا أنت , وارف 

 عنا سيئها , ا يَف عنا سيئها إا أنت , يا أرحم الرامن.
حالك عن حرامك , وبطاعتك عن معصيتك , وبفضلك عمن سواك , يا أرحم اللهم أغننا ب
 الرامن. 

                                                 
 ( واللفظ له.٣٣١٣(, ومسلم برقم )٣٢0٢أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( ١)

 . (١9٢برقم ) مسلمأخرجه ( ٣)
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 الوهاب
                       اه تعاى:قال  

 .[0]آل عمران/
هو الغني احق الذي له خزائن السموات واضر,, الوهاب احق الذي هب خلقه من  اه 

خزائنه ما ا يعلمه وا حصيه إا هو من العطايا , واضرزاق , واضقوال , واضعال , واضخاق , 
            موال , واضواد , والصور , واضلوان:واض

 .[  ٢٢ / إبراهيم]          
فهو امَلك 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.. 

ي الذي وهب كل قوة.. وهو العليم الذي وهب كل علم.. وهو اجميل الذي وهو القو
 .[٣١/احجر]                 وهب كل مال:

           , من يشاء, كيف شاء:  هو الوهاب احق الذي هب ما يشاء
                            

 .[١8 –٢9]الشورى/              
واه سبحانه هو الوهاب احق الكثر اهبات وامنن والعطايا, الوهاب الذي هب لعباده من 

          فضله العظيم, ويواي عليهم النعم, وعزل هم العطايا:  
                         

  [.١٢-١٣/النحل]                       
فسبحان املك العزيز الوهاب الذي بيده خزائن السموات واضر,, وبيده مقاليد اضمور 

      كلها, يعطي من يشاء ما يشاء, ا مانع ما أعطى, وا معطي ما منع:  

                                     

 .[  ٦٢ – ٦٣] الزمر /    
 هو سبحانه الكريم الوهاب لعباده كل ما ينفعهم, ولكال كرمه ورمته ِهبَُة النعم واخرات و

               : أحب إليه من منعها
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 [.٣8/اإراء]            
      وهذا مدح عباده الذين يسألونه ما ينفعهم , وأجزل هم اضجر فقال سبحانه:

                 
                   

 . [٣٦ –٣٢]الفرقان/     
 وهبات اه وعطاياه لعباده كثرة متنوعة متوالية ي كل زمان ومكان عى مر القرون.

 وما أجزل عطاياه , وما أكثر هباته :, وما أوسع خزائنه ,  فسبحان الغني العزيز الوهاب , ما أعظم شأنه
                                

 [.٣٢-٣٢/آل عمران]                        
 مع جزيل عطاياه ومواهبه عى مدى القرون والدهور: تنقي خزائنه هو الوهاب الذي ا

 [.١٢/ص]              
 َيا ِعبَادِي َلْو أََن َأَوَلُكمْ  » ُه َقاَل:اه َتبَاَرَك َوَتَعاَى َأنَ  فِيَا َرَوى َعنْ ملسو هيلع هللا ىلص َعن النَبِِي   َأِي َذرا  َعنْ و

َيا ,  اً َزاَد َذلَِك ِي ُمْلكِي َشيْئ َواِحٍد ِمنُْكْم َما َوآِخَرُكْم َوإِْنَسُكْم َوِجنَُكْم َكاُنوا َعَى َأْتَقى َقْلِب َرُجلٍ 
َأْفَجِر َقْلِب َرُجٍل َواِحٍد َما َنَقَص َذلَِك ِمْن  وا َعَى أََن َأَوَلُكْم َوآِخَرُكْم َوإِْنَسُكْم َوِجنَُكْم َكانُ  ِعبَادِي َلوْ 

 .اً َشيْئُمْلكِي 
 َفَأْعَطيُْت ُكَل َصِعيٍد َواِحٍد َفَسَأُلوي َقاُموا ِي  َيا ِعبَاِدي َلْو َأَن َأَوَلُكْم َوآِخَرُكْم َوإِْنَسُكْم َوِجنَُكمْ 

 .(١) أخرجه مسلم   «بَْحَر الْخيَُط إَِذا ُأْدِخَل امِ  ا ِعنِْدي إَِا َكَا َينُْقُص تَُه َما َنَقَص َذلَِك ِمَ َمْسَأل إِْنَسانٍ 
هو املك الكريم الوهاب , مالك املك واملكوت , الذي بسط فضله وإحسانه  واه 

الديني والدنيوي عى ميع العباد , يده بالعطاء مأى , َسَحاء الليل والنهار , وخره عى 
                ئق ي ميع اضوقات مدرار:اخا

 .[  ٦0/  يونس]
, َسَحاُء الَلْيَل َوالنََهارَ , َيُد اه َمْأَى َا َتِغيُضَها َنَفَقٌة »:قال  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اه  عن أي هريرة و

 .(٣) متفق عليه «َفإَِنُه َمْ َيِغْض َما ِي َيِدِه , ْرَ, اضَ َوَقاَل َأَرَأْيتُْم َما َأْنَفَق ُمنُْذ َخَلَق الَسَاَء وَ 
                                                 

 ( .٣١٣٣برقم ) أخرجه مسلم (1)
 (.99٢( واللفظ له, ومسلم برقم )٢٦0٢أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه ،( ٣)

javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&SearID=1584&IndexItemID=6372',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&SearID=1584&IndexItemID=6372',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))


244 

 

فسبحان العي اضعى 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 :

 [.٣9/منالر]                        
ي كل آن يفِرج كربًا .. ويزيل غًا .. ويفك أسرًا .. ويغني فقرًا .. ويرحم مسكينًا.. وعر 

ويغيث ملهوفاً.. وعيب كل مضطر .. ويعطي كل سائل .. ويغفر لكل مستغفر .. كسرًا.. 
عطي من ويستجيب لكل داع .. ويتوب عى كل تائب .. وينعم عى من سأله ومن م يسأله .. وي

               :   أطاعه ومن عصاه
 .[١0٦]البقرة/         

    هو املك الوهاب الذي هب النبوة واملك واخافة من شاء من خلقه: 

                    

 .[٢٢ -٢٢/آل عمران]
وهبه اه له  واهبًا ما فصار ,اخلق منه واعلم أن الوهاب وهب لبعض خلقه عطاء فأعطى

وا يستحق أن يسمى وهابًا إا من تَفت مواهبه ي أنواع العطايا, فكثرت عطاياه من اخر , 
                                  :  وهباته ونوائله ودامت وهو احق 

 .[٦١]غافر/       
وا  ,بأي قدر شاء ,ي يملك ميع اخزائن , وينفق كا شاءفسبحان العزيز الوهاب الذ

                           تنقص خزائنه وا تفنى : 
 .[ ٣١ / احجر] 

أما اخلق فيملكون أن هبوا مااً  أو نوااً ي حال دون حال , وا يملكون أن هبوا شفاء لسقيم , 
   ال , وا أمنًا خائف , ولكن اه يملك ذلك كله : أو ولدًا لعقيم , وا هدًى لض

 .[  ٦0] يونس /            
 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: 
 .[  ٢8] اإراء /                        

 هو سبحانه الوهاب الذي كل يء من هباته وعطاياه .
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 هو سبحانه الوهاب الذي هب خلقه أصناف النعم عى مر القرون .
داد , ونعمة الصحة , ونعمة العقل , ونعمة موهب اإنسان نعمة الوجود , ونعمة اإ

                              اهداية : 

  [.١0-١٣/النحل]       
ى إعظم إحساناً أواعلم أن النفوس جبولة عى حب من أحسن إليها , وا أحد 

 وكل إحسان يولد امحبة ,بل كل إحسان إى اخلق فهو منسوب إى اه, ,اه مناخلق 
               تباع امحبوب وطاعته : اامحبة ة موا إيان من ا حبة له لربه , وعا

 [.٢١/آل عمران]                   
هو سبحانه املك العزيز الوهاب الذي يعطي با وسيلة , وينعم با سبب وا حيلة , جزيل 

     حسان : فضال , دائم امعروف واإالعطاء والنوال , كثر امن واإ

 [.٢٢/إبراهيم]               
فسبحان الوهاب الذي وهب كل واهب , وأهم كل واهب أن هب ما أعطاه , وأذن له 

            بذلك , وأعانه عى ذلك , وضاعف له أجر ذلك : 

 [.٣٢ -٣٢/آل عمران]                        
ر الذي خلق كل يء , امالك لكل يء , الوهاب الذي هب عباده هو املك الغني القاد

                   كل يء : 

 [.٢٣-٢٦/اجاثية]         
 وهبات الرب خلقه ها ثاث حاات :

 إما إكرام .. أو عقوبة .. أو ابتاء.
 .[  ٢8] ص/               فاإكرام عى حسن الطاعة ه: 

             والعقوبة عى الكفر وامعاي: 

                        

 . [ ٢١ – ٢٢] اضنعام /     
 : واابتاء ليتبن من يقدم أوامر اه عى شهوات النفس , ومن ا يلهيه امخلوق عن اخالق

 . [ ٢١بياء / ] اضن          
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واضفعال اجميلة, وامثل  ,والصفات العى ,فسبحان احكيم العليم الذي له اضساء احسنى
البَـر والفاجر , وامطيع والوهاب الذي خره وفضله يرتع فيه كل اخلق , اإنسان واحيوان ,  ,اضعى

               عليه  , بل هو كا أثنى عى نفسه : والعاي , ا نحي ثناء 

 [.٣8/القصص]             
  التعبد ه  : باسمه الوهاب 

اعلم زادك اه علًا وفقهًا أن الوهاب احق هو الذي وهب ميع اهبات امتنوعة ي الدنيا 
 واآخرة, وذلك من فضله وإحسانه إى عباده.

, ثم اشكره واعبده وخلوقاته, ثم اذكرهالذي عَرفك بنفسه بآياته  فاعرف مواك الكريم
                   بمقتى أسائه وصفاته : 

 .[  ١٣ / الطاق]                      
 نعلمه وما ا وما , نراه ا نراه وما ي هذه الدنيا من هباته وعطاياه ما أظهر ثم اعلم أن الوهاب 

 [.١٢امائدة/]              :  نعلمه
   :وما م تره العيون ,ويوم القيامة ُيظهر الوهاب من كرمه وعطاياه ما م خطر عى العقول

 .[١٣/السجدة]                                                                 
َن َما َا  ه َعَز َوَجَل ا قاَل  »قال :  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي    وعن أي هريرة َعْنٌ  أَْعَدْدُت لِِعبَادَِي الَصاِحِ

َفَا َتْعَلُم َنْفٌس َما   ِمْصَداُق َذلَِك ِي كِتَاِب اه , َوَا َخَطَر َعَى َقْلِب َبَرٍ , َوَا أُُذٌن َسِمَعْت , َرَأْت 
 .(١) متفق عليه  «  نُوا َيْعَمُلونَ ُهْم ِمْن ُقَرةِ َأْعُنٍ َجَزاًء بَِا َكاـأُْخِفَي لَ 

فاجتهد رمك اه ي طاعة مواك املك العزيز الوهاب, وبادر إى اضعال الصاحة التي 
             ها خرًا: يزيدك

 .  [ ٣ / إبراهيم]    
لك عى طاعته , والرزق جعله عونًا والعقل واعلم أن ما وهب اه لك ي الدنيا من العافية 

     : فا تستخدمه ي غر ما يرضه , وا تستعن به عى معاصيه 

 [.١٣٣/البقرة]                

                                                 
 ( واللفظ له .٣0٣٢( ومسلم  برقم )٢٣٢٢أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه ، (1)
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من  وما ادخر لك الكريم ي اآخرة من اخر والنعيم خر لك من ميع ما ي الدنيا
                                      : النعيم 

 . [ ٢٦] الشورى /      
   آخرتك بدنياك, وا تشغلك دنياه عن حصيل رضاه: تبع فا تبع غائبًا بشاهد, وا 

 .[  ٦٢/العنكبوت ]                    
 فهب رمك اه ما أعطاك من العافية ي طاعة مواك  , والقنوت له , والسجود له.

له, وتأليف  ودوام الذكر والشكر ,لق احسن ي القول احسنطاك من اخُ وهب ما أع
حتاجن, وإكرام الناس وهب ما أعطاك من امال ي مواساة امقلوب الناس عى دينه , 

       وهب ما أعطاك من نعمة العلم ي تعليم اخلق أحكام دينهم تكن ربانيًا: واضراف , 

                                 

 .[ ٣9 / آل عمران]                                     
 : ملسو هيلع هللا ىلص وسل ربك الوهاب كل ما حتاجه ما يعينك عى عبادته وطاعته , كا سأله سليان

                                                   
                                 

 [.٢8-٢١/ص]                                               
وأكرمك بصاحهم فامد الوهاب عى إحسانه كا  ,وإذا أنعم اه عليك بنعمة اضواد

                : فقال ملسو هيلع هللا ىلصمده خليله إبراهيم 
               

 .[٢8–٢9]إبراهيم/
يزدك  واحكمة أسداه إليك من النعم واشكر اه عى ما وهبه لك من اهداية وحسن اخلق وما

                  وُيعظم لك أجرًا : ,خراً 
 .[١٣]لقان/           

عى  ,ويكافئ مزيده, مدًا يواي نعمه,  يبيدطيبًا مباركًا ا ينقطع وافاحمد ه مدًا كثرًا 
          ونعمه التي ا حى :  ,أسائه احسنى
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 .[٣–٣]الفاحة /            
 .[ 0/آل عمران]                     
 .[٣٢]الفرقان/                      
ٍء َبْعُد , ْرِ, اضَ  ْمُد ِمْلُء الَسَمَواِت َوِمْلءُ لَلُهَم َرَبنَا َلَك احَ ا » َأْهَل , َوِمْلُء َما ِشئَْت ِمْن َيْ

«  دُ ِمنَْك اجَ  َوَا َينَْفُع َذا اجَدِ ,  َوَا ُمْعطَِي مَِا َمنَْعَت , َا َمانَِع مَِا َأْعَطْيَت , ْجِد َوامَ  الَثنَاءِ 
.(١)أخرجه مسلم

 . 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 , 
 .ديت , وا معطي ما منعت , وا مانع ما أعطيت وا مضل من ه

 اللهم ابسط علينا من بركاتك ورمتك ورزقك , إنك أنت الكريم الوهاب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (  .٢٣١برقم ) لمأخرجه مس( ١)
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 الكاي
                  قال اه تعاى: 

 .[٢٦/الزمر]    
, القائم بالرزق كله, القائم  ر كله, القائم باضم القائم باخلق كله هو الكاي احق  اه 

 .  [ ١ / املك]                                  : باحفظ كله
, الذي يدبر  , فهو وحده حافظهم ورازقهم وهو سبحانه الكاي عباده كل ما حتاجون إليه

, الذي له خزائن  ما لِ ويدفع عنهم امُ  ,, الذي يكفي عباده امهم , ويير مصاحهم أمورهم
                السموات واضر,: 

  [.١٢٢-١٢٣/النساء]            
وهو سبحانه الكاي احافظ عباده امؤمنن من كل مكروه, الذي يدافع عنهم, وهلك 

 .[٢0/احج]                                    :  أعداءهم
 ي الدنيا واآخرة.وهو سبحانه الكاي الذي يقي عباده امؤمنن من كل ما يرهم 

ووقاهم ي اآخرة ,  اضعال السيئة ,أعاهم الصاحةبإياهم وي الدنيا اه فوقاهم 
, باإيان والعمل الصالح ,بإياهم النار, وأدخلهم اجنة, ووقاهم سخطه وعذابه

,  مر بكوهم ي قبضة اليمن أن يكونوا ي القبضة اضخرىووقاهم برمته ي اض
                                  :ر يوم القيامة  ,ووقاهم بإياهم

 .[١٣ –١١/ اإنسان]       
    :؛ ضهم م يتقوا اه ليقيهم العذاب  أما الكفار فليس هم من اه وعذابه من واق

                                              
 .[ ٣٣-٣١/غافر ]                 

 : وكفاية اه لعباده نوعان
وسائر احيوان, فهو سبحانه , كفاية عامة جميع امخلوقات من اإنس واجن  اأوى:
 هم بكل ما حتاجونه . الكفيل الكاي

وهدايتهم ما خلقوا من أجله, وهيأ هم ما يغنيهم وحفظهم ,  , , وإمدادهم همفهو الذي قام بخلق
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                        ويكفيهم: 
 .  [ ٦ / هود]    

,  , فهو سبحانه كاي عباده امؤمنن به, امتوكلن عليه كفاية خاصة لعباده امؤمنن الثانية:
, وسدده ي  وكل عى ربه حق التوكل كفاه ربه أمور دينه ودنياه, فمن ت العاملن بطاعته
            , ومع له رزقه:  , وكشف غمه , وكفاه مه أقواله وأعاله

      ڭ                    

 .  [ ٢ – ٣ / الطاق]    
الذي خذل كل من القوي ن آمن به وتوكل عليه, فسبحان كاي اخائق كلها, الكاي كفاية خاصة م

           :وعادى أولياءه بأي قوة ي كل مكان وزمان   عاداه

 .[١٢٣/البقرة]                 
    الذي ينَ أولياءه, ويكفيهم ر أعدائه:  الكاي وهو سبحانه القوي

 .[  ٣١ / اضحزاب]                   
 اللهم اكفنا ر اضرار, وكيد الفجار, ور طوارق الليل والنهار.

  التعبد ه  كاي :باسمه ال 
, عظيم الرجاء فيا  ن الظن باهَس , فكن َح  اعلم رمك اه أن من توكل عى اه فهو حسبه
            عنده,صادق التوكل عليه,يكفيك كل ما أمك:

 .[  ٣9 / النمل] 
ي , بطئ كفاية اه إذا تأخرت, فإن اه بالغ أمره قطعًا توافعل اضسباب التي أمرك اه ها, وا تس

ڭ       ره له: الوقت الذي قدَ              
 .  [ ٢  / الطاق]    

مؤنة نفسه, ومن اشتغل باه وأوامره عن واعلم أن من اشتغل باه وأوامره عن نفسه كفاه اه 
                               : الناس كفاه اه مؤنة الناس

 [.١٣9/التوبة]        
, وم يأخذ إا ما  فخر دنياه وآخرته ه اه إى نفسهلَ كَ ومن اشتغل بنفسه عن اه وأوامره وَ 

                 : له ره اهقدَ 
 [.9/امنافقون]      
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, , وأخر الناس صفقة من باع دينه بدنيا غره  وهه إليهم فأذلا لَ كَ ومن اشتغل بالناس عن اه وأوامره وَ 
                : وأسفه الناس من أقبل عى الدنيا وني اآخرة 

                   

                   

                         

 [.٣٣-١0/اإراء]          
       فتوكل عى الكاي احق وحده فبيده مقاليد اضمور كلها: 

 .[  ٢٦ / الزمر]               
     :  كل ر وفتنة, وكل ضالة وبدعة, وواسأل اه أن يكفيك كل هم وغم

                                       

 [.٦٢-٦٣/الزمر]    
     : واسأله أن يغنيك بحاله عن حرامه , وبطاعته عن معصيته , وبفضله عمن سواه

                       

 [.٣٢-٣٢/نآل عمرا]    
مك اه من علم, فانصح للخلق با علَ  ,واعلم أن من كان ي حاجة أخيه كان اه ي حاجته

  وانفعهم با أعطاك اه من مال, واه ي عون العبد ما كان العبد ي عون أخيه: 

 .[  ٣ / امائدة]                         
      :  ه, وهدايتك لدين, وكفايته لك  كواشكر ربك عى عطائه ل

                               

 [.١١-٦/الضحى]            
َأْطَعَمنَا  ْمُد اه اَلِذىاحَ » : كان إذا أوى إى فراشه قال ملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اه  عن أنس و

 .(١)أخرجه مسلم  « ُمْؤِوَي َلُه َواَ  ْن اَ َكاِيَ مَ  َفَكمْ , َوَكَفاَنا َوآَواَنا  ,َوَسَقاَنا
 [.٢/اممتحنة]            

                                                 
 (  .٣٣١١برقم ) أخرجه مسلم( ١)
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 .[ ١٣9/التوبة]                                 
,  فِيَها َمَعاِي  ُدْنَياَي اَلتِي ي َوَأْصلِْح ,  ِدينِي اَلِذي ُهَو ِعْصَمُة َأْمِري الَلُهَم َأْصلِْح ي »

َواْجَعْل امَْوَت ,   ِي ُكِل َخْرٍ َياَة ِزَياَدًة ياحَ اْجَعْل وَ , فِيَها َمَعاِدي   آِخَرِ اَلتِيَوَأْصلِْح ي
 .(١) أخرجه مسلم «  ِمْن ُكِل َرٍ َراَحًة ي
الظلات  ف بن قلوبنا , وأصلح ذات بيننا , واهدنا سبل السام , وأخرجنا مناللهم ألِ 

 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.
يا أرحم  ,وترمنا اللهم إنا نسألك فعل اخرات , وترك امنكرات , وحب امساكن , وأن تغفر لنا

 الرامن .
نه أحد , يا أحد من ا أحد له إا أنت , أغننا ا من يكفي عن كل أحد , وا يكفي عاللهم ي

 بحالك عن حرامك , وبطاعتك عن معصيتك , وبفضلك عمن سواك , يا رب العامن.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .  (٣٣٣8برقم ) أخرجه مسلم( ١)
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 الكفيل
             قال اه تعاى: 

 .[  9١ / النحل]                 
وقضاء  ,بأرزاقهم وأقواهم الكفيل الذي تكفل,  هو الكفيل القائم بأمر اخائق كلهم اه 

              :  ورعاية مصاحهم ,حوائجهم

 [.١٢٣/النساء] 
, وقوتًا وهو سبحانه الكفيل احق الذي كفل ميع اخلق من ميع الوجوه حفظًا ورزقاً 

          , وغر ذلك من ألطافه وإحسانه:  ووقاية, وتعليًا وهداية

                                                    
 [.١٢-١٣]النحل/                

ما شاء منه,   الدنياي وضمنه هم, وأظهر هم ,فسبحان من تكفل بذلك كله للخليقة كلهم
                 وأخفى هم ي اجنة ما هو أعظم منه: 

 .[  ١٣ / السجدة]               
,  وهو سبحانه املك احق الذي خلق اضرزاق وامرزوقن, وخلق احاجات وامحتاجن

زقه إى كل واحد من الذي أوصل ر, الكريم القادر وهو رازق كل حي وحده ا ريك له 
           والطر:  واحيوان اإنس واجن

 .  [ ٦ / هود]             
, وليس ي وسع واحد منهم أن يرزق نفسه  قد تكفل برزق وتربية ميع اخائق  واعلم بأن اه 

 . لكافر, واإنسان واحيوانالذي عم برزقه ونعمه امؤمن وا أبداً, وإنا الرازق هو اه وحده
ا يقبض أحدًا حتى يستوي رزقه الذي  جوعًا أو عطشًا فقد تم أجله, واه  من اخلقومن مات 

                  فلن موت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها وخطاها:  ,لهاه قسمه 

 .[١١/ امنافقون]             
, العظيم   قيله, الوي بعهده, اضمن ي ضانه, احفيظ ي كفالتهوهو سبحانه الصادق ي

                               :إحسانه , الدائم بره 

 .  [ ٦١/ غافر]    
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  التعبد ه  باسمه الكفيل : 
فيل جد الك ,انظر رمك اه إى جاري الكرم والرمة واإحسان ي املك واملكوت

صلح عباده من أنواع النعم وتيسر اضمور, ترى ذلك خلقًا مشهودًا, تكفل بجميع ما يُ احق 
                    : وبساطًا مدوداً 

 [.٣8/لقان]                                
أعطها , فكن كذلك مع نفسك  ,فجميع خلقه يأكلون من مائدة نعمه وينعمون بإحسانه وخره

م عليها با ا من ااستقامة عى أوامر اه, وشكر امنعِ  حقها, وخذ منها احق الواجب عليها
                     :  حى من النعمـيُ 

 [.٣٣/القصص]                     
        :  رهاويقيك  ,واسأل اه أن يعينك عى نفسك

 . [ ١٢ / يوسف]                     
, فإن  ما ه عليك من حقوق, وما للناس عليك من حقوق, واستغفر اه من كل تقصر دِ وأَ 

                ربك غفور رحيم :
 .[ ١١8/ النساء]    

لك ل الشمس باإنارة ي العام كله, ووكَ م, ووكَ واعلم أن اه تكفل بأرزاق اخلق كله
   اضمانة لربح وتنجو من اخسارة: , فأدِ  ي العام كلهونور اإيان بنر اهداية 

               

 .[  ٢ – ١ / العَ]       
, فهو أهل أن ا تعد وا حى  اذكره واشكره عى نعمه التي ,لكفيلوكن ي ليلك مع ا

              عبد: , وأهل أن يُ حمدـذكر, وأهل أن يُ يُ 
 .[ 9/ الزمر]   جئ                        

 م جاهلهم , وأطعم فقرهم ,هد ضاهم , وعلِ اوكن ي النهار مع اخلق بالرعاية واإحسان , 
         أجرًا عظيًا : بذلك واقض حاجاهم , تنال 

              

   [.١٢٢-١٢٢/آل عمران]          
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,  , وأعانه عى أداء اضمانة ساقه إى ما حبه ويرضاه ,وري به كفياً  ,ق مع اهصدَ  نْ واعلم أن مَ 
                     وير له اضمر من حيث ا حتسب: 

 .[٢–٣/الطاق]              ڭ           
 .[ 0/آل عمران]                      

                        
 .[  ١٢٣ / آل عمران] 
 أَُعوذُ  , اْستَطَْعُت  َما َوَوْعِدكَ  َعْهِدكَ  َعَى  َوأَنَا , َعبُْدكَ  َوأَنَا َخلَْقتَنِي , أَنَْت  إَِا  إَِلهَ  َا  , َرِي  أَنَْت  اللَُهمَ  »

 إَِا  الُذنُوَب  َيْغِفرُ  َا  َفإِنَهُ  ِي  فَاْغِفرْ  , بَِذْنبِي َلَك  َوأَُبوءُ  , َعَيَ  بِنِْعَمتَِك  َلَك  أَُبوءُ  , َصنَْعُت  َما َرِ  ِمنْ  بَِك 
 .(١)أخرجه البخاري «أَنَْت 

إلينا اإيان , وزينه ي قلوبنا , وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان , واجعلنا من  اللهم حبب
 الراشدين .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.٦٢8٦برقم )  أخرجه البخاري (١)
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 ـ ـــــر  بــال
                    قال اه تعاى: 

 .  [ ٣0 – ٣٦ / الطور]                   
عباده با ينفعهم ويصلحهم, الصادق ب الراسع اخر والفضل, الو را ـاه تبارك وتعاى هو البَ 

الودود هم, امكرم هم  ,الرحيم هم ,ي أخباره ووعده ووعيده, امحسن إى خلقه
                      الكرامات:  بأنواع

 .[ ٣8/اإراء]      
,  , ووسعهم برزقه وإحسانه ره ميع خلقهالذي عم ب ,وهو سبحانه الَبـرا اللطيف بعباده

                              : الغني الذي يملك خزائن الر كلها

 [.٣١] احجر/   
, البَـرا  , الذي عم ميع خلقه بعطائه , امحسن إليهم بكل نعمة وهو سبحانه البَـرا الرحيم بعباده
              : بَـرا باميء بالصفح والتجاوز عنه, ال بامحسن بمضاعفة الثواب له

 .[٦١/احج]   
وا يريد هم العر, وا يكلفهم من  الرفيق بعباده, الذي يريد هم الير البَـرا وهو سبحانه 

العمل ما ا يطيقون, العفو الذي يعفو عن سيئات العباد, الكريم الذي عزهم باحسنة 
يمحوها بالتوبة أو  ,واحدة ضعاف مضاعفة, وا عزهم بالسيئة إاإى أ عر أمثاها

 [.٣١] الشورى/                          : برمته
   , ويعطي اضجر اجزيل عى العمل القليل:  فسبحان البَـرا الرحيم الذي يفرح بتوبة عبده

 .[١٦8/ماضنعا]                    
 , , ومدًا وشكراً  , وفضًا وإحساناً  سعهم خرًا وكرماً وْ الذي يُ  هو الَبـرا احق بعباده واه 

                : , ورمة ووداً  ومغفرة وعفواً 

 [.١٢-١٣/النحل]                 
من  باإنسان أن يعصيه وخالف أمرهأيليق  ,وهذا بره بعباده ,هذه صفاته وأفعاله نْ ومَ 
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                                     :بن خلقه

 .[0–٦/اانفطار]      
بالرجوع  ويرِغبه رهذكِ يدعو من عصاه ويتودد إليه أن يتوب إليه, ويُ , رحيم بعباده  را واه بَ 

                                      : مها كان ذنبه  إليه

                        

 .[٣٢-٣٢/امائدة]       
ويسارع ي مرضاته, وعتنب ما  ,بربه يؤمن به, وحمده ويشكرهَبرا والعبد امسلم 

     :أمره ليطيعه ويراقب ,يكرهه
              

 [.١١٣/التوبة]                 
   : , ويؤدي إليه حقه , ويسبح بحمده , ويتصاغر لكريائه يتذلل لعظمة ربهو

                     

                      

  [.١٣-١١] السجدة/                        
 , وفضله وعطائه.  الكائنات كلها بره وإحسانه الكريم الرحيم الذي عم را ـفسبحان البَ 

.. وليس  .. ليس لره حد دائم اإحسان .. .. واسع العطاء .. دافع النقم ي النعموْ ــفهو مُ 
                     العطاء اجزيل: ذوو .. ذو الكرم الواسع لكرمه مقدار..

  [.0/طه]    
ضنه خلقهم ليسعدهم ويكرمهم وحسن  ؛ى خلقه بكل خر إامحسن  رَ ـوهو سبحانه البَ 

    إليه : اويفرو ,إليهم , يربيهم بالنعم ليحبوه , ويربيهم بالشدائد ليترعوا إليه

 [.٢١] اضنبياء/            
 حسان بسبب امحسن بالر امطلق , الذي بره وسع ميع خلقه , هو الر الذي ا يقطع اإ را ـهو البَ 

   ضنه ا رب غره , وا إله سواه : ؛العصيان , الر الذي ينعم عى من أطاعه وعصاه 
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 [.٣٣-١0/اإراء]                  
فسبحان املك البَـرا امحسن إى ميع خلقه , الذي حسن إى السائلن بحسن عطائه , 

        مليح :  ميل ويتفضل عى العابدين بجزيل ثوابه , الذي كل أفعاله حسن

                       

 [.٢١/يونس]          
ه البَـرا الذي عم خره وإحسانه ميع خلقه , الر بعباده الذي دهم عليه , وبَيـن هو سبحان

هم كل ما يقرهم إليه , وحبب إليهم اإيان به وحسن عبادته , وكَره إليهم كل ما يبعدهم 
                         أو يشغلهم عنه : 

                   

 [.0-٣/احجرات]       
بأنواع بره ميع خلقه , وخص من آمن به وأطاعه بمزيد  أسعدفسبحان الر الرحيم الذي 

                    من الر واإحسان :

 [.٢٣/اضعراف]                     
 : واعلم رمك اه أن بر اه بخلقه نوعان

بٌر عام وسع اخلق كلهم من بني آدم وغرهم با قسم هم الكريم من اضرزاق والنعم  اأول:
 ي كل زمان ومكان.   والعطايا

          : , ونعمة اهداية العامة , ونعمة اإمداد اإعاد ةنعم  فمنه 
 .[٦/هود]                 

, وتوفيقهم  من شاء من خلقه هذا الدين القيم هداية الكريم وهو , خاص  برٌ  : الثاي
                 :  لطاعة رب العامن

 .  [ ١٣ / احجرات]                       
 ., وا الوقوف عى آحادهوا حَه ,وا إحصاؤه ,وبر اه بعباده امؤمنن ا يمكن عده

له ع, وأحسن إليهم بف ق الذي ابتدأ اخلق بجوده, وجاد عى عباده بفضلهفهو املك اح
            :  واخر ي كل مكان وزمان  را ـ, وأوصل إليهم البَ  وتقديره وتدبره
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 [.٣8] اإراء/

,  , وأسبغ النعاء , وفتح الثراء اءن, وأعطى الغَ  , وقدر فهدى هو الر الكريم الذي خلق فسوى
            : , وعَلم اإنسان ما م يعلم  وأجاب الدعاء, , وير اضرزاق  وأجزل امواهب

 .[١8٣/اضنعام]                                                     
  طي ويغني ويثري وا تنقص خزائنه:, الذي يع هو الر الرحيم الكريم الفيا, باخر

 .  [٦0/يونس]                    
,  , وراحم امسكن , وشاي امريض , وجابر الكسر ماذ امستجر, وهو الر النصر 
            : وا رب سواه, , ا إله غره  , ومغني الفقر ومعن امستعن

 .[  ٦8 / نسيو]         
, وإليه  الذي إليه امنتهى وإليه امرجع وامآب  , فسبحان املك القادر عى كل يء

ويدفع الكرهات, ويفرج  امفزع  واملجأ ي الشدائد واضهوال,  الذي يتكرم بالعطيات,
                                         : رات ـوامتعس الكرب

 .  [ ٦١ / غافر]        
, وأعلن شواهد التوحيد ي املك واملكوت:  هن اهدى, وأبان آثار اليقنابر أوضح 

                                                  

 .[ ١0١ / اضعراف]        
   : والدعوة إليه ,العمل بهل , وسهَ  ي كل يءاحق  فسبحان الر الكريم الذي بَن 

 .  [ 09 / النحل]                       
 ,السبل التي يستحق ها العبد امزيد من التكريمالصفات واضعال و الر الرحيم نياـَوب

                         :وضاعف أجر من قام ها 
                             
                              

                                
  [.١١-١]امؤمنون/                     
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, امطلع عى خفيات  , اخبر بمحجوبات الغيوب ضمرات القلوبموهو العليم وحده ب
 [.٦/ السجدة ]                : اضرار واضوهام

,  , م ينهه عقله , وكم من ظام وفاسق وكاذب فسبحان اه كم من كافر ومرك ومنافق
      : وم تؤثر فيه نعم ربه, فعى ربه, وأطاع هواه, واستعمل نعمه ي معصيته

                        

                              

                  

 [.٢٢-٢٣إبراهيم/]    
عليه  نَ , ومَ  , ثم أنزل به الكريم بره وفضله كله ويعلمه فسوق العبدواه الر الرحيم يشاهد  

,  , وتاب عليه ن اضطرابه, وسكَ  , وأذهب وحشته , فأذهب عنه السوء والشك والريب برمته
                            :  اعوجاجهم وقوَ 

 [.٣0-٣٣/النساء]                     
             : , فأقامه وأصلحه , وآواه إى ظله , وتلقاه برمته فهأه الكريم كنَ ثم بوا 

 .[  ٦١ / غافر]                     
له أبواب عبادته, وألبسه لباس التقوى, ثم نر له  وسهلأبواب فضله, له الرحيم ثم فتح 

    ثوب الثناء بن اخلق, فصار بن الناس ميد ااسم والذكر والفعل: 

 .  [ 9٦ / مريم]          
,  رـ, وحب البِ  وحسن إليهم ي كل وقت, الذي يكرم خلقه  ,  احق را ـفسبحان الرب البَ 

والرفعة ي الدنيا  , وعازي عليها باهدى والفاح رـ, وحب أعال البِ  رـأهل البِ  وحب
                   : واآخرة

                
                               

 .[٢١/اضحزاب]                     
تنال ميع  لقًا,وُخ  وقالبًا, وقواً وفعاً  قلباً  اع الرفجاهد نفسك رمك اه عى ميع أنو

 من ربك الر الرحيم. الثوابو اضجر أنواع
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 ي إى بره ـتباع ما يفضا, وا ينال العبد بر اه تعاى إا ب ر اسم جامع للخرات كلهاـواعلم أن البِ 
: بوب ي سبيل مرضاته , وبذل كل ح ورمته, وذلك بااستقامة عى طاعته وعبادته مرضاته و

                                
                                   

 .[٢٣-٢8/فصلت]                                  
                وقد بن اه ميع أعال الر ي آية واحدة بقوله سبحانه :  

                                                             
                              

                
 .[ ١٣٣/البقرة]    

 فاقطع من وقتك أوقاتًا للتجارة مع ربك للقيام بأعال الر كلها.
 ليزيد إيانك وحسن أعالك. ,ورد ي اآية اجانب اإياي فأوها كا

 أما اجانب العمي فأوله البذل ي وجوه الر إحسانًا إى اخلق .
التي جمع امخلوق العبادات أما العبادات التي جمع امخلوق بخالقه فهي الصاة , و

 بامخلوق عى امحبة هي الزكاة .
 هي الوفاء بالعهد, والصر ي كل حال.أما العبادات اضخاقية ف

 ,واضخاق ,من اضموال ,وتعطي اضفضل ,واعلم أن من روط الر أن تبذل اضحسن
          من أجل مرضاة اه :  ,واجاه ,واضخاق ,وامنافع

  [.9٣/آل عمران]             
يتمتعون به ي الدنيا قلياً, ثم يساقون إى اعلم أن الكفار يأكلون من رزق الكريم , وو

                  : ايغرنك ما هم عليه ف ,النار يوم القيامة

 .  [ ١9٣ – ١9٦ / آل عمران]        
 الكريم لعباده فلهم مع عز الدنيا جنات ي اآخرة نزاً من الَر  ,أما امؤمنون باه امتقون له

 الرحيم ت أقواهم وأفعاهم, فأثاهم الَر فَرا  ,ت قلوهم بالتوحيد واإيانرا , الذين بَ اضبرار
                                                            :  وفوزًا دائاً  عظياً  اً أجر بِرهمن 



2 7 

 

                          

 .[٣٦–٣٣/امطففن] 
وما ابتاهم اه به من امصائب فهو لرفعة درجاهم, وتكفر سيئاهم, ورفع مقامهم, وزيادة 

                         أجورهم: 
                                               

 .[ ١١٣ -١١١/البقرة]              
يشهده امقربون من  مرار ي أعى مكان, وهم ي أعى اجنة, وكتاهوكتاب هؤاء اضب

                                     :  امائكة واضنبياء واضبرار
 .[ ٣١–١0/امطففن]          

رة نزر يسر, وهو وما حصل هم ي الدنيا من الشدة والعناء فهو بالنسبة إى النعيم امقيم ي اآخ
                             منحة ي صورة حنة: 

 .  [ ١90 / آل عمران]            
         :  من النعيم والبهجة والرورواضخيار فلله ماذا ينتظر هؤاء اضبرار 

 .  [ ١٣ / دةالسج]                                    
  التعبد ه   ر  ــباسمه الب : 

 . , واجتناب امحرمات ر أداء الفرائضـر أن أوائل البِ ـاعلم وفقك اه ضعال البِ 
 .واضبرار من اخلق هم امؤمنون الصادقون ي القول والعمل

من إى درجة امقربن  اريصعد اضبر ,وامسابقة إى اخرات ,وبالتوسع ي أعال الر
 [ .١٣–١8]الواقعة/              اه:

 بن , والتمييز اضحوال واضقوال واضفعال ظاهرها وباطنهاميع فعليك بتحري الصدق ي 
ر واضحسن ما ل العْ , ثم فِ  , وبن ما يكون برًا وما يكون إثاً  ما يكون حسنًا وما هو أحسن

                                     :  حبه اه ويرضاه

 [.٣١/احديد]                        
 ِرُ ال » : فقال ؟ثماإو الِر  عنِ  ملسو هيلع هللا ىلص اه لرسو سألت قال:  اضنصاري سمعان بن النواس عنو

 .(١) أخرجه مسلم « النَاُس  َعَليْهِ  َيَطلِعَ  أَنْ  َوَكِرْهَت  , َصْدِركَ  ِي  َحاكَ  َما ْثمُ اإِ وَ  , اخُُلِق  ُحْسنُ 
                                                 

 ( .٣١١٢برقم ) أخرجه مسلم( ١)
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,  ر اآاء, وتذكُ  واعلم أن التعبد ه هذا ااسم الكريم يدور عى  حسن الثناء عى اموى
          ي ملكوته , والعلم بمسالك بره وجوده  مواقع النعاء والتعرف عى

                             
                                                

  [.٣-٢/الرعد]                               
ر له من احمد , وأكثِ  , وخصه باحب والود وأوف له بالعهد,  العملالعظيم  خلص لربك الَرا أف

                                                    :ى خلقه إحسن وأ,  والشكر
  . [١/البينة]        
أن يصل نعمه عليك ي الدنيا من الصحة واإيان  مواك الر الرحيم الكريموسل 

     بنعمه ي اآخرة من رضوانه ودخول اجنة : ,والطاعات واضعال الصاحة

                                 

                     

 [.٣8٣-٣88] البقرة/       
 واشكر ربك الر الرحيم الذي ألوان بره بعباده ا حصيها إا هو .

 ثم استعمل نفسك ي كل عمل حبه اه ويرضاه فيا بينك وبينه, وفيا بينك وبن خلقه.
             : من اخُلق وامال واجاه  وبر والديك بأحسن ما ملك

                                               
                                       

ء/                                        [.٣١–٣٢]اإرا
لف خْ ـلك من فضله يَ وَ , وأنفق ما َخ  وأعطاك منه ,ك اه بهرا قاربك با بَ وبر أهلك وعشرتك وأ

 .[  ٢9 / سبأ]                                 :  اه عليك خرًا منه
 ى ذلك , والدعوة إليهـواعلم أن أعظم الر معرفة من خلقك , ومعرفة ما حب , والعمل بمقتض

 بن خلقه .
, واعر, عن كل جاهل , وأحسن إى  , واكظم الغيظ, واصر عى أذى الناس رـلبصض اوغُ 

           ويندفع عنك ره: ,تكسب مودته ,يء إليكـكل مس
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 .  [٢١–٢٢]فصلت/
,  , واسدل السر عى زاهم عثرات الناس ْل , وأقِ  واصفح الصفح اجميل عن كل من أساء إليك

بحسن  ل عقدة عداوهمحُ ـ, وتَ  حبك اه والناس ,ب قلوهم بالر واجود وحسن اخلقوطيِ 
                    : خلقك 

 [.٣88–١99]اضعراف/      
 تكسب أجره , وتظفر بمودته , وتكون سببًا هدايته ونفعه. ,وأحِسن إى كل أحد

 ,وتلطف معه ,فمن كان كافرًا أو جرمًا أو سيئًا أو عاصيًا وهو ا يعاديك فأحِسن إليه
                        وأكرمه, فعسى أن تكون سببًا هدايته وتوبته : 

  [.0/اممتحنة]                
 وكا ذَكرك غرك فاهتديت فذِكـر غرك , وكا أحسن اه إليك فأحِسن إى  خلقه , وكا

        أنعم اه عليك بنعمة اهداية فأنِعم عى غرك بنعمة اهدى : 

              

   [.١٣١/النحل]     
  غالية , وسلعة اه هي اجنة دار السام.واعلم أن سلعة اه

أو درمان تنفقها فقط , وبعد ذلك يفعل ما يشاء  ,ومن توهم أن ثمن اجنة ركعتان تؤدها
                 فهو خطئ :

                        
   [.0١/البقرة]

ة نة , وجهاد وصر , وإيان وتقوى , وعبادة احق , وحاسفالدين بذل وعطاء , وعبادة ودعو
      اخلق , وما أكمله اه ابد من تكميله , ومن قام بالدين كله نال الثواب كله : 

 [.٢/امائدة]            
ال سم جامع لكل الطاعات , ولكل أعال اخر امقربة إى اه , ولكل اضعاواعلم أن الر 

   امرضية ه , وهذا أمرنا اه بالتعاون عى فعله وهانا عن ضده فقال سبحانه : 
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 [.٣/امائدة]                        
واعلم أن الر اسم جامع خري الدنيا واآخرة , وا يناله إا من صدق ي إيانه , فالصدق 

 ى اجنة .هدي إى الر , والر هدي إ
والصدق أنواع , وأعى أنواع الصدق أن تكون صادقًا مع اه .. وصادقًا مع نفسك .. 

 وصادقًا مع الناس .. وصادقًا مع اخلق .
فالصدق مع اه أنك إذا عاهدته عى التوبة أا ترجع إى الذنب , وإذا عاهدته عى الطاعة 

             أا تعصيه بعد العهد : 

 [.9١/النحل]                 
والصدق مع النفس أن حملها عى طاعة اه , وتزجرها عن معصية اه , وتعطيها حظها ما 

                    فطرها اه عليه حسب الرع : 

 [.٣٣/القصص]                      
 اس أن حب للناس ما حب لنفسك , فتصدقهم احديث , وتؤدي حقوقهم ,والصدق مع الن

 وتدهم عى كل خر , وحذرهم من كل ر.
  والصدق مع اخلق أن تكون وفيًا برًا كريًا مع كل أحد , ففي كل كبد رطبة أجر : 

 [.١١9/التوبة]           
ِرِ , الَعَلْيُكْم بِالِصْدِق , َفإَِن الِصْدَق َهِْدي إَِى  »:قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  بن مسعود عن عبد اه و

 هَحتَى ُيْكَتَب ِعنَْد ا ِرَ َهِْدي إَِى اجَنَِة , َوَما َيَزاُل الَرُجُل َيْصُدُق َوَيَتَحَرى الِصْدَق الَوإَِن 
ُفُجوَر َهِْدي إَِى النَاِر , الُفُجوِر , َوإَِن الإَِى َكِذَب َهِْدي الَكِذَب , َفإَِن ال, َوإَِياُكْم وَ  اً ِصِديق

 .( ١) متفق عليه«   اً َكَذاباه َكِذَب َحَتى ُيْكَتَب ِعنَْد الَوَما َيَزاُل الَرُجُل َيْكِذُب َوَيَتَحَرى 
     : ه ا يعرفهيفأكثر من يعص ,وآائه ونعمه ,ر العباد باه وأسائه وصفاتهوذكِ 

                            
  [.١١-9] اضعى/                   

سخيمة قلبك, ويزيل عنه كل ما يفسده من غل  للحْ َيـأن   ,وترع إليه باكياً , واسأل اه خلصًا 
 [.٣٣٣] البقرة/               :ء وكذبايور ,وحسد وكر ,وغش

                                                 
 ( واللفظ له.٣٦8٣( , ومسلم برقم )٦89٢أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه، (١)
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 وحاسن اضقوال واضعال واضخاق: ,يملؤه بالتوحيد واإيان والتقوىم اسأله أن ث
 .[  ٢ / اجمعة]                     
َسُد اجَ َصَلَح  إَِذا َصَلَحْت  ُمْضَغةً  َسدِ اجَ َأَا َوإَِن ِي  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  عن النعان بن بشرو

 .(١)متفق عليه  « َقْلُب الَوِهَي  َأَا  ,َسُد ُكُلهُ اجَ َدْت َفَسَد َوإَِذا َفَس  ,ُكُلهُ 
    وإذا عرف امؤمن أن ربه بر رحيم فيجب عليه أن يكون بارَا بكل أحد : 

                     

  [.١٢٢-١٢٢/آل عمران]            
                      

 .  [ ١9٢ / آل عمران]       
 .  [ 0 / التحريم]                     

ى ُنوراً  ,الَلُهَم اْجَعْل ِى َقْلبِى ُنوراً  » ِ ََ َوَعْن َيَساِرى , َوَعْن َيِمينِى ُنوراً , َوِى َسْمِعى ُنوراً , َوِى َب
تِى نُ , َوَفْوقِى ُنوراً , ُنوراً   .(٣)أخرجه مسلم  « َوَعِظْم ى ُنوراً , َوَخْلِفى ُنوراً , َوَأَماِمى ُنوراً , وراً َوَحْ

يا رحيم , يا غني يا كريم , يا من يسمع كامنا , ويرى مكاننا , ويعلم رنا  اللهم يا َبرُ 
 ونجوانا , وا خفى عليه يء من أمرنا .

يتك , وبفضلك عمن سواك , نسألك أن تكفينا بحالك عن حرامك , وبطاعتك عن معص
 أنت ولينا فاغفر لنا وارمنا يا أرحم الرامن .

                                                 
 ( .١١99برقم ) ( , ومسلم١٣, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( ١)

 ( .٣٣٣8برقم )أخرجه مسلم ( ٣)
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 امقيت
                        قال اه تعاى: 

 .  [ 0١ / النساء]                   
هو امقيت احق خلقه أمعن, الذي خلق اضقوات كلها, وأوصل إى كل خلوق  اه 

           أرزاقها: احية امخلوقات ميع ما يقتات به, وأرسل إى 

 .  [ ٦ / هود]               
امقيت الذي يعطي , وهو سبحانه امقيت القائم عى ميع امخلوقات بالتدبر والتَيف 

   كل خلوق من نبات وحيوان وطر وإنسان قوته عى مر اضوقات والدهور: 
 [.٢8/اإراء]                  

من يمد هذه اخائق ي كل وقت با جعله قوامًا ميع امخلوقات, و من خلق فسبحان
 ها, فإذا أراد موت يء منها حبس عنه ما جعله مادة لبقائه من القوت فات بإذن اه: 

                     

 [ . ٢8 / الروم]        
 وات كلها وحده ا ريك له.هو امقيت الذي يملك خزائن اضق  واه 

وامعارف..  ت العقول بالعلومقيـقيت اضجساد بالطعام والراب.. ويُ ـهو امقيت الذي يُ 
, ولذيذ اضرواح بدوام امشاهدةت وُيـقيب باإيان وفتوحات العلم .. القلوت وُيـقي

               : اضبدان بحسن العبادةت وُيـقيامؤانسة .. 
 [ . ٢٢ / إبراهيم]                     

فسبحان املك احق الذي قَدر ميع اضرزاق واآجال واضعال ي ملكه العظيم , وقَدر 
               والثار وامنافع :  ,وما َيْصلح معايشهم من النبات واضشجار ,أقوات أهل اضر,

                               

 [.١٢-٢9/القمر]                 
ما م ععله  ,وامكاسب ,واضقوات ,والثار ,وجعل سبحانه ي كل بلدة من امنافع

لرتزق اخلق بعضهم من , ره الرعية ي التجارة ي كل بلدليشيع أوام؛ ي اضخرى
         بعض بالتجارة واضسفار من بلد إى بلد :
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  [.١٢-١٢/النحل]      
 فيحصل بسبب ذلك من امنافع وامصالح الدينية والدنيوية ما ا يعلمه إا اه العليم احكيم:

 . [١8/اضعراف]              
يأكل منها  ,ن تراب, وخلق أقواته ي اضر, بالقرب منهفسبحان من خلق اإنسان م

                  حيث يشاء: 

 .  [١8 – 9/فصلت]                      
    وسبحان خالق كل يء, امقيت لكل يء, الذي خزائنه ملوءة بكل يء: 

 .[ ٣١ / احجر]                             
  وسبحان الغني الذي له خزائن السموات واضر,, ويعطي وا تنقص خزائنه مثقال ذرة : 

 [.٦٢/احج]                   
, َهاَر َسَحاُء الَليَْل َوالنَ  ,َيُد اه َمْأَى َا َتِغيُضَها َنَفَقةٌ »  :قال  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اه    عن أي هريرةو

, اءِ َوَكاَن َعْرُشُه َعَى ام, َفإَِنُه َمْ َيِغْض َما ِي َيِدِه ,ْرَ, اضَ َوَقاَل َأَرَأْيتُْم َما َأْنَفَق ُمنُْذ َخَلَق الَسَاَء وَ 
 .(١)  متفق عليه « يَزاُن َخِْفُض َوَيْرَفعُ امِ َوبِيَِدِه 

 كل خلوق قوته الذي يصلحه .ق لاوهو سبحانه امقيت الذي خلق اضقوات كلها , وس
خلق اإنسان وخلق له قوته من الطعام والراب , وخلق له توافقًا بن الطعام وجسمه , 

              وخلق له أجهزة تأخذ الطعام وتستفيد منه وحوله إى طاقة : 

 [.٣8/اإراء]               
, وأوصلها وامائكة ,واجن ,واإنس ,واحيوان ,تهو امقيت الذي خلق أقوات النبا

                                        :  إليهم
 [.١0 -١٦/الذاريات]                  

هو امقيت الذي خلق اخلق , وقسم اضقوات , وخلق قوتًا يناسب اجسد , وجسدًا يناسب 
                         القوت : 

 [.١0-١٣/النحل]       
                                                 

 (.99٣( واللفظ له, ومسلم برقم )٢٦0٢أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه ،( ١)
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أقوات ي الساء , وأقوات ي اضر, , وأقوات للنبات , وأقوات للحيوان , وأقوات للنس , 
, أقوات ي البحر , وأقوات ي اجووأقوات للجن , وأقوات للمائكة , وأقوات ي الر , و

 اآخرة , وأقوات لأجساد , وأقوات للعقول , وأقوات للقلوب. وأقوات ي الدنيا , وأقوات ي
وا ينقص ما ي خزائنه مثقال  ,وخالق أقواها , يرزقها ي كل حظة ,فسبحان خالق اخائق

 [.١٢/ص]           ذرة : 
هو سبحانه امقيت الذي تكفل بقوت اضجساد من الطعام والراب , وتكفل بقوت اضرواح 

 والعمل الصالح. واإيانمن العلم 
             يمأ القلوب بالطمأنينة والسكينة:  فقوت اإيان

                                    

 [.٣9-٣0/الرعد]
      وتقوى عى العمل :  ,وقوت اضجساد تصح به اضبدان

 [.١٣٣/قرةالب]               
وهي اضطعمة واضربة , وواهب أقوات القلوب وهي  ,فسبحان واهب أقوات اضبدان

                            :  اإيان وامعرفة

 [.١8٣/اضنعام]    
والعمل برعه ,  وآياته وأحكامه , ,ومعرفة أسائه وصفاته ,تصال باهاافالنفوس قوها 

                           ضنس بمناجاته : وا
                               

 [.٢ -٣/اضنفال]                          
واعلم أن إشباع اجسد ا يغني الروح شيئًا , وفقر الروح إى قوت القلوب من اإيان 

      ى الطعام والراب : إمن فقر اضجساد أعظم  ,والعمل الصالح

 [.٢-١/العَ]                  
          والعمل برعه :  ,واإيان به ,واعلم أن أعظم اضقوات هو معرفة عام الغيوب

 [.١9/حمد]                      
ى خلقه ميع اضرزاق , وسمع النجوى فأجاب , وأرسل إفسبحان امقيت الكريم الذي ساق 

               الباء ليحمي عبده من العذاب , وكشف السوء بعد الباء : 
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 [.٦٣/النمل]               
      هو سبحانه مالك اضقوات , واهب اضرزاق , حافظ اضعال : 

 [.0١/النساء]                                     
ي إى معصية اه فهي ى طاعة اه فهي شفاعة حسنة , وكل نصيحة تؤدإفكل نصيحة تؤدي 

                      شفاعة سيئة : 

 [.١١٢/النساء]              
  التعبد ه    : باسمه امقيت 

أن ربك الكريم هو امقيت احق الذي يرزق عباده, ويواليهم بنعمه, ويتفضل عليهم  اعلم
 الذي يبسط الرزق من يشاء ويقدر.احكيم بإحسانه, 

امقيت الذي أكرمك بنعمه, وأعانك عى طاعته, وأعطاك اضجر الكثر عى العمل  ربك فاشكر
               القليل: 

 .  [ ٣ / إبراهيم] 
وأحسن إى نفسك بحسن الطاعة مواك , وخالق الناس بخلق حسن , وادعهم إى اه , وأكرمهم 

               حبك اه , وحبك الناس : ,بالقول والفعل

                                 

   [.٢١-٢٢/فصلت]                                          
ِهْم امِ َتَواِدِهْم َوَترَ  يْؤِمنَِن امُ َمثَُل » : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اه  عن النعان بن بشرو

 .(١)متفق عليه «َمىاحُ وَ  بِالَسَهرِ  َسدِ اجَ  َتَداَعى َلُه َسائِرُ  َسِد إَِذا اْشتََكى ِمنُْه ُعْضوٌ َوَتَعاُطِفِهْم َمثَُل اجَ 
             واحفظ سمعك وبَك وقلبك من كل سوء: 

 [ . ٢٦ / اإراء]    جئ                
ومده فطِيْب نفسك له باإكثار من ذكره  ,وكا أعطاك امقيت سبحانه من كل َطِيب

     تكن من امفلحن:  ,وانه عن امنكر ,, وأمر بامعروف وأنواع عبادته

 [ . ١8٢ / آل عمران]                    
ليستجاب  داب اانتفاع بقوت اضبدان أا تأكل إا احال الطيبآواعلم رمك اه أن من 
ذكر اتسمي اه عند اضكل والرب , وإذا جلست عى امائدة أن دعاؤك , ويعظم أجرك , و

                                                 
 ( , واللفظ له.٣١0٦( , ومسلم برقم ) ٦8١١أخرجه البخاري برقم )  متفق عليه ،( ١)
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لتستعن به عى طاعة ربك ,  ,ق الطعام وساقه إليكخل نْ ذكر مَ اامنعم من خال النعمة , و
 [.١١٣] البقرة/                    : وحمده بعد الفراغ منه

ى إى امنعم , ومن القوت إفامؤمن إذا جلس عى مائدة الطعام انتقل بفكره من النعمة 
      ى أنواع احمد والثناء عى ربه : إامقيت , ومن أنواع الطعام 

 [.٣/إبراهيم]           
وي والسفي , وي فسبحان املك الغني الكريم امقيت جميع خلوقاته ي العام العل

 [.٢/يونس]              الدنيا واآخرة : 
 هو امقيت احق الكريم احق الذي جعل أقوات عباده ختلفة.

أنواعها , وهؤاء هم بنو آدم وميع  اختافواضربة عى  فمنهم من جعل قوته اضطعمة
                       احيوانات : 

                    

 [.٢٣-٣٢/عبس]
     : ومنهم من جعل قوته الطاعة والتسبيح والتحميد , وهؤاء هم امائكة

                                      

 [.٣8-١9/اضنبياء]     
لو اضلباب والعقول , وي وهم من جعل قوته من هذا وذاك  , وهؤاء هم امؤمنون أنوم

          يوم الدين : إىمقدمتهم اضنبياء وامرسلن , ومن تبعهم بإحسان 

 [.٣٢-٣٢/آل عمران]                         
فإذا وهبك امقيت سبحانه طعامًا فأكرم الناس منه , وإذا وهبك علًا فعلم الناس , وإذا 
أعطاك مااً فأظهر نعمة اه عليك فيه , وتصدق منه عى الفقراء , وأنفق منه ي وجوه الر 

            يزيد مالك , ويعظم أجرك , وحبك مواك :  ,واإحسان

                        

 [.٣٣/القصص]      
سخر له من يقي حوائجه , ومن اشتغل بشهواته  ,علم أن من أنفق أوقاته ي طاعة اهاو

 ذاته. إىله اه وكَ 
  ومن شغله احصول عى قوت اضبدان عن حصيل قوت القلوب خر دنياه وآخرته : 
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 [.٣٣-١0/اإراء]                  
, فاليد العليا خر من  التي تستغني ها عمن سواك فاجتهد غفر اه لنا ولك ي حصيل أقواتك

        اليد السفى , واهتم بالنفقة عى نفسك وأهلك وقرابتك وامحتاجن :

                                       

                    
 [.١8-9/اجمعة]

فكفى بامرء , رهم فهم بع من تقوت من أوادك فا تطعمهم وا تسقيهم وا تعرِ وإياك أن تضيِ 
 .إثًا أن يضيع من يعول 

فاإماُم  , َوُكُلُكْم َمْسئُوٌل ,ُكُلُكْم َراعٍ  »:   ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال رسول اه ري اه عنها عن ابن عمر 
َوِهَي ِت َزْوِجَها َراٍع َوُهَو َمْسئُوٌل , َوالَرُجُل َراٍع َعَى َأْهلِِه َوُهَو َمْسئُوٌل , َوامَْرَأُة َراِعيٌَة َعَى َبيْ 

 .(١)عليه متفق« , َوُكُلُكْم َمْسُئوٌل ُكُلُكْم َراعٍ فَ َأا , َوُهَو َمْسُئوٌل والعبُد راٍع عى ماِل سيدِه َمْسئُوَلٌة, 
                   وإذا كان اه هو احي امقيت وحده فاعبده وحده ا ريك له: 

 .  [ ٦١ / غافر]               
 [.٣8١/البقرة]                 
 [ . ٢8 / إبراهيم]              

 َوَأْصلِْح ي,  ُدْنيَاَي اَلتِي فِيَها َمَعاِي ي َوَأْصلِْح ,  دِينِي اَلِذي ُهَو ِعْصَمُة َأْمِري الَلُهَم َأْصلِْح ي »
 ِمْن ُكِل َواْجَعْل امَْوَت َراَحًة ي,  ُكِل َخْرٍ   ِي يَاَة ِزَياَدًة يَواْجَعْل احَ , ي فِيَها َمَعادِ   اَلتِيآِخَرِ

 .(٣)أخرجه مسلم « َرٍ 
اللهم يا مقيت اخائق كلها , يا واسع الرمة , يا باسط اليدين بالعطايا , أسألك علًا نافعًا , 

 .متقبًا , ورزقًا حااً طيبًا  وعماً 
 يا أرحم الرامن . ,, يا واسع امغفرة , اغفر لنا وارمنا برمتك عظيم العفويا 

                                                 
 (.١0٣9( واللفظ له , ومسلم برقم ) ١١00أخرجه البخاري برقم )  عليه،متفق ( ١)

 (.٣٣٣8برقم )أخرجه مسلم ( ٣)
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 الواسع
                 قال اه تعاى: 

 .[١١١/البقرة]
هو الواسع احق, ذو الطول وااقتدار, واسع الكرم واإحسان, واسع العلم واإحاطة,   اه 

           سع الفضل واإنعام: واسع الرمة وامغفرة, وا

 .  [ ٣ / غافر]                  
, الغني الذي وسع  هو سبحانه الواسع الكريم الذي وسع خلقه كلهم بالكفاية واإحسان

 واإحسانالفضل مقاليد وبيده , , الرازق الذي وسع رزقه ميع خلقه  غناه ميع عبيده
                         :  واإنعام

 [.٣٢-٣٢/آل عمران]         
الذي وسع علمه كل يء, وأحاط بكل يء علًا, فا خفى  وهو سبحانه الواسع العليم

                           عليه مثقال ذرة ي ملكه الواسع:

 .  [ 90 / طه] 
   ة, الذي يغفر لكل من تاب وأناب مها بلغت ذنوبه وخطاياه: وهو سبحانه واسع امغفر

                          

 .  [ ٢٣ / النجم]     
               واسع العظمة واملك والسلطان:   وهو 

 .  [ ٣١١ / البقرة]       
 ًا وسلطانًا.ك, وح , وفضاً وعلاً  ع كل يء رمة ومغفرةفسبحان الواسع العظيم الذي وس

.. ووسعت أفعاله  ووسعت كلاته كل يء .. ووسعت صفاته كل يء .. وسعت أساؤه كل يء
          : .. ووسعت أرزاقه كل يء  ووسعت خزائنه كل يء  .. كل يء

 [.٣١/احجر]                 
لواسع العظيم الذي ا هاية لعظمته , وا هاية لكريائه , وا هاية ملكه , وا هو سبحانه ا

             هاية لنعمه , وا هاية لعلمه : 

 [.١١١] البقرة/    
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هو الواسع الكبر الذي وسع بَه اضشياء كلها , ووسع سمعه اضصوات كلها , ووسع 
لواسع الذي وسع كل يء , فا يشغله يء عن يء , وا شأن عن علمه الذرات كلها , ا

                        شأن :
 [.٣] غافر/       

 اضصوات والصور والذرات .ميع و ,هو الواسع امحيط بجميع اخائق
لعلمه , وا هو الواسع الذي ا حد لعظمته , وا حد لكريائه , واحد إبداعه , وا حد 

                 حد لغناه , وكل ما سواه خلوق حدود : 

 [.90] طه/     
فسبحان الواسع العليم القادر الذي ا يشغله أهل الساء عن أهل اضر, , وا يشغله سمع 

 عن سمع , وا صورة عن صورة , وا صغر عن كبر , وا حي عن ميت.
معرفة اه , والقلب واسع ا يملؤه إا معرفة اه ,  مهيأأن كل إنسان  واعلم رمك اه
قة لتعرف امطلق ه اإنسان بعد حن , ونفس اإنسان خلويملا  حدود ومعرفة ما دون اه

ئمت هذا امحدود, وترفت , فإذا شغلها اإنسان بامحدود عن امطلق سوما ا هاية له
                         :إى غره

 [.١9حمد/]    
رف الواسع أحد إا إذا عرف ربه بأسائه وصفاته وأفعاله , وعواآخرة ولن يسعد ي الدنيا 

  : , ثم َعَبده بموجب هذه امعرفة الذي ا هاية لسلطانه, الواسع الذي ا حد إحسانه

                 

 [.٣9-٣0/الرعد]         
 .واضفعال الكرى ,والصفات العى إى امثل اضعى ميع اضساء احسنى  مع 

       : وحده ا ريك له وأسائه وصفاته وأفعالهفهو الكامل ي ذاته 

                       

  [.٣٣-٣٦/الروم]          
, وكل  ي مع علمه وقدرته ومشيئته وإرادته كل كائن ي السموات واضر,وهو الواسع الذ

, وظاهر وباطن,  من كبر وصغر, وكل ما كان وما يكون وما سيكون  كائن ي الدنيا واآخرة
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   [.١١١/البقرة]              , وناطق وصامت :  وحي وميت
    يده , والكل يسبح بحمده : يشهد بتوحالكل ملكه , والكل ي قبضته , والكل 

                       

 [.١0/احج]   ڱ                           
          كتابًا ي اللوح امحفوظ: خلقًا وأمرًا مع ذلك كله فسبحان من 

 .[١٣/يس]    
 , , خاشعًا لعظمته , متذلًا لعزته ي واحد جامع جعله عبدًا لها كلهاخليقة البرية  ثم مع 
                  : , متصاغرًا لكريائه قانتًا له

 [.١/النساء]                                     
ما خرج منه من مع ي هذا اإنسان ما كان وما يكون منه ي سابق علمه, ومع فيه 

 وأخاق. وأعال ,  مولود وكام
         عى نوبته وأوليته من الدهر:  , كل   ثم أظهر سبحانه ذلك كله

 . [ ١٢ – ١٣ / القمر]        
,  ومع سبحانه ميع ذرات الكون ي العام العلوي والسفي عى ذكره وتوحيده

                    : ه وتسبيحه وتوحيد
 .[ ٢٢/اإراء]               

       كل نفس ما كسبت: لتوَى  ؛جامع الناس ليوم ا ريب فيه   ثم هو 
 .  [ 9 / آل عمران]                     

                  ثم هو جامعهم ي دار القرار ي اجنة والنار: 
 .  [ 9 / التغابن]  

              جامع اخر كله بحذافره ضوليائه ي اجنة:  احق هو 

 .[  ١٣ / السجدة]                                 
      :كله بحذافره ضعدائه ي النار والعذاب جامع الرالعزيز القادر وهو 

                       
  [.١0-١١/ص]     
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 وهو سبحانه الواسع امحيط اجامع لكل يء , اجامع للخائق كلها للحساب يوم القيامة :
 [.9/آل عمران]                           

ع  والكفار .. وعممع اإنس واجن .. وعمع امؤمننعمع أهل الساء واضر, .. وع
         العبد مع عمله .. وعمع كل نبي مع أمته .. وعمع اضولن مع اآخرين : 

 [.0٣/النساء]                
 ليحاسبهم وعازهم با عملوا من خر أو ر. ,فسبحان جامع الناس ليوم ا ريب فيه

ف , وعمع بن امعطي واآخذ , عمع بن الظام وامظلوم , وعمع بن القوي والضعي
                    ليقتص لبعضهم من بعض :  ,وعمع بن اضمر وامأمور

                           

                              

  [.١8-9/التغابن]    
كاات كلها ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله وملكه وهو سبحانه املك احق الذي مع ال

 [.0/طه]                  وسلطانه : 
وهو سبحانه الكريم الذي مع الكاات البرية ي رسله وأنبيائه , ومع ميع كااهم 

, فهو ي أعى درجات اخلق , وي أعى درجات اضدب ,  ي سيدهم وأفضلهم حمد 
 أعى درجات العلم , وي أعى درجات العمل , وي أعى درجات التقوى , وي وي

  [.٢/القلم]            أعى درجات الرمة : 
وكل صحاي من صحابته , وكل مسلم من أمته , إنا حاز عى بعض تلك اضخاق , فاظفر 

                                                 با استطعت منها : 

 [.٣١/اضحزاب]    جئ         
هو سبحانه الواسع الذي وسعت قدرته كل يء فجمع بن امتاثات وامتضادات , 

 وامتشاهات  وامتباينات .
مع بن امخلوقات وما ينفعها , وهداها اجتناب ما يرها , ومع بن امتضادات كالليل 

 ر والرد , واضمن واخوف , واحب والبغض.والنهار , واح
, واجبل والسهل , ومع بن امتباينات, فجمع بن الساء واضر,, واليابس واماء

 والبحر والنهر.
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             هو سبحانه الذي مع بن القلوب باإيان : 

 [.٦٢/اضنفال]              
لعليم الذي وسع كل يء رمة وعلًا, ومغفرة وحلًا, وقدرة فسبحان اه الواسع ا

                         ومشيئة: 

                              

 .  [ ٦١ / يونس]                 
ي القيوم القائم هو الواسع احكيم, رب كل يء ومليكه, خالق كل يء ومبدعه, اح

     عى كل يء, امحيط بكل يء, الذي بيده خزائن كل يء: 

 . [ ١٣٢ / هود]                       
فسبحان من وسع سمعه ميع اضصوات, ووسع بَه ميع الذرات, ووسع علمه ميع 

                   ب سواه: امخلوقات, وقهر بقوته ميع القوات, ا إله غره, وا ر
                                           

                            
                                              

  [.٣٢-٣٣/احر]        
ع عليهم ي , ووَس  ع عى عباده ي أرزاقهم ومساكنهمَس هو سبحانه الواسع احق الذي و

             عهم: ْس دينهم فلم يكلفهم إا وُ 

 .  [ ٣0٦ / البقرة]    
              :  وهو سبحانه واسع اضجر والثواب

 .  [ ٣٦١ / البقرة]                         
     وهو سبحانه واسع املك الذي يؤتيه من يشاء, وينزعه من يشاء: 

 .[  ٣٢٣ / البقرة]         
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  التعبد ه  باسمه الواسع : 
 , والصفات العى, له اضساء احسنى اعلم وفقك اه ما حبه ويرضاه أن الواسع احق 

           , وله الثناء احسن كله:  امحامد كلهاوله امثل اضعى , و ,واضفعال اجميلة

 .[  0 / طه]       
, وأنفق  فامل نفسك عى أحسن الصفات وأوسعها خراً  ,وإذا عرفت أن ربك واسع عليم

            : ما آتاك اه من فضله ي مرضاته يؤتك أضعافه
 . [ ٣٢١ / البقرة]             

وحبك  ,حبك اه ,احسنة م بأخاقكهعْ َس ع الناس بالك فَ َس واعلم أنك لن تستطيع أن تَ 
            :  أهل الساء واضر,

               

 [.١٢٢-١٢٢/آل عمران]   
«  اً ُكْم َأْخَاقـُكْم َأَحاِسنَ إَِن ِمْن ِخَيارِ  »: ملسو هيلع هللا ىلص قال : قال رسول اه وعن عبد اه بن عمرو 

 .(١) متفق عليه
واعلم أن اه واسع عليم , فسع الناس بحسن خلقك ورمتك , ومن زاد إيانه بربه اتسعت 

 دائرة رمته خلقه.
فوِسع رمك اه دائرة علمك , ووسع دائرة عملك , ووسع دائرة أخاقك , ووسع دائرة 

        دائرة إحسانك :  حلمك , ووسع دائرة عفوك , ووسع

                                        

 [.٣١/احديد]          
واعلم أن الوعاء اضكر يتسع لأصغر , فالكبر يسع الصغر , والعام يسع اجاهل , والغني 

, فصل من قطعك , وأعط من يسع الفقر , واحليم يسع اضمق , وامحسن يسع اميء 
 حرمك , واعف عمن ظلمك , وأحِسن إى من أساء إليك.

وإذا علمت أن ربك واسع جامع لكل خر فامع رمك اه بن خري الدنيا واآخرة , 
وامع بن اآداب الظاهرة ي اجوارح واحقائق الباطنة ي القلوب , وامع بن عبادة 

                                                 
 ( .٣٢٣١( واللفظ له, ومسلم برقم )٢١١9أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه ،(  ١)
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              احق واإحسان إى اخلق : 

 [.١٣١/النساء]                         
وامع بن العلم والعمل , والبَ والبصرة , والعدل واإحسان , وحسن السرة 

      والريرة , عمع لك ربك ما حبه وترضاه ي الدنيا واآخرة :

                    

                 

 [.٢-٣/اضنفال]    
,  , وإكرام أرافهم , والرفق هم ومن أعظم اضخاق التي حبها اه رمة الناس

,  , والنصح هم , ودعوهم إى اخر , واحلم عى سفيههم واإحسان إى فقرائهم
            وحب امؤمنن منهم:

               

 .  [ ١١8 / آل عمران]       
        :  مع اخالق وامخاليق ي كل حال واسأل اه أن يرزقك حسن اخلق 

                              

 [.١١9/آل عمران]        
 ,وأحسن اضعال ,سن اضخاقوأح ,بأحسن اضديان ملسو هيلع هللا ىلصأرسل اه رسوله حمدًا  وقد
   مل صفاته التي وصفه ها ربه بقوله: حْ ـتَ , وأقواله وأفعاله , وأخاقه  ه ي دينهعْ بِ فاتَ 

 . [٢م/القل]         
, كل ما حبه ويرضاه من اضقوال واضفعال الظاهرة والباطنة بالعظيم  واعبد ربك الكريم

          :  لقيامةبجميع أنواع الثواب يوم ا يكرمك

                   

 [.٣١/البقرة]             
وترع إى ربك الواسع العليم الذي بيده مقاليد اضمور أن يفتح لك من أبواب اخر ما 

 :  يء عنده, فخزائن كل  , وأن يغلق عنك من أبواب الر ما ينجيك من عقابه يرضيه عنك
 .[٣١/احجر]                            
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, ثم أتبع العرة بالعمل  وملكه الواسع ,ر من التدبر والتفكر ي آيات ربك العظيمةوأكثِ 
   : , وتعليم أحكام دينه , والدعوة إليه , والعمل برعه امحبوب إليه من الذكر والعبادة

                         

 .[ ٣9 / آل عمران]                                  
مع  فالعلم با عمل كشجر با ثمر, وثمرة العلم احق العمل احق ,وامع بن العلم والعمل

                  :  والرغبة والرهبةاخشية 

 .[9/الزمر]   جئ                    
   : ي كل وقت  وسبح باسم ربك اضعى ي كل حن , وسبح بحمد ربك العظيم

 . [ ٣٦ – ٣١ / اإنسان]               
, وجاله وجروته  , وأساؤه وصفاته احسنى ا حيط ها العقول واعلم أن شأن اه عظيم
 ه ونعمه وإحسانه ا تعد وا حى.ؤوآا , كنهها اضفهامعن إدراك  وعظمته وكرياؤه تعجز

        فسبحه كثرًا.. وامده كثراً.. واستغفره كثراً.. واذكره كثراً:

                    

 . [ ٢٢ – ٢١/اضحزاب]                                        
                      

 .  [ ١9 / النمل]       
                  

 .  [ 0١ – 0٢ / الشعراء]            
َفاْغِفْر , َوبَِك َحاَكْمُت , َوإَِليَْك َخاَصْمُت ,  َوَعَليَْك َتَوَكْلُت , َوبَِك آَمنُْت , الَلُهَم َلَك َأْسَلْمُت »

ْرُت َوَأْعَلنُْت , َأَخْرُت   َما َقَدْمُت َوَماِي   .(١)عليه متفق« َا إَِلَه إَِا َأْنَت , َوَما َأْنَت َأْعَلُم بِِه ِمنِي, َوَأْرَ
 , والدرجاتره وباطنه, وظاهوخوامه وجوامعه, وأوله وآخره ألك فواتح اخراللهم إي أس

 . ة والعطاءيا واسع الرمة وامغفر ,العى من اجنة
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.
                                                 

 ( .٣٦9( واللفظ له, ومسلم برقم )٣٢٢٣أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه ،(  ١)
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 الشاي
 [.08]الشعراء /        قال اه تعاى: 

 ثم بيمينه مسحه إنسان منَا اشتكى إذا ملسو هيلع هللا ىلص اه رسول كان قالت: نهاع اه ريوعن عائشة 
 ُيَغاِدرُ  َا  ِشَفاءً  , ِشَفاُؤكَ  إَِا  ِشَفاءَ  َا  , الَشاِي  أنَت  َواْشِف  , النَاسِ  َرَب  بَاَس ال َأْذِهْب  » قال:
 .(١)متفق عليه « َسَقاً 
هرة والباطنة, ا يشفي أحد من الظا ,هو الشاي احق جميع اضسقام واضمرا, اه 

 [.١89/آل عمران]                   ذلك غره : 
فهو سبحانه الشاي الكاي الذي يملك خزائن الشفاء, الذي يشفي أبدان خلقه من اضسقام 
واآفات واضمرا, وحده ا ريك له, وهدها ما يصلحها, ويغذها با ينفعها من الطعام 

                      لراب: وا

 [.08-٣٣]الشعراء/     
والشبه  ,وهو سبحانه الشاي احق الذي يشفي الصدور والقلوب من أمرا, الكفر والرك

واحقد واحسد وغرها من أمرا, القلوب , ويعافيها باهداية إى الدين القيم  ,والشكوك
                        ل إليه: والَاط امستقيم الذي يوص

 [.٣]اجمعة/                            
, الشاي الذي يشفي   ُيدعى هذا ااسم سواه فسبحان الشاي من كل داء ظاهر أو باطن , الشاي الذي ا

                          باضسباب , وبدون اضسباب , وبضد اضسباب :

 [.١٣8/امائدة]    
هو الشاي الذي خلق الداء والدواء والشفاء, وما أنزل اه داًء إا أنزل له دواًء , َعلِمه َمْن 

 َعلِمه , وَجِهله َمْن َجِهله.
     :  وميع اضدوية ا تنفع بذاها, بل با قدره اه تعاى فيها من الشفاء 

                            
 [.٦٢ -٦٣]الزمر/            

                                                 
 ( واللفظ له.٣١9١( ومسلم برقم ) ١٦٣0أخرجه البخاري برقم ) ,  متفق عليه( ١)
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,  , يستشفي به امؤمنون من اجهل والضالة وقد أنزل اه القرآن الكريم شفاء من كل داء
به من العمى, ويعرفون به احق من الباطل, واحال من احرام, واخر من الر,  ويبَون

, وينجيهم من النار:  , ويدخلهم اجنة ي اآخرة م ي الدنياويعملون بأحكامه فيسعدهم ره
                                   

 [.١0 -١٣]يونس/                               
أما الكفار فا يزيدهم القرآن إا خسارا ؛ ضهم ا يؤمنون به, وا يعملون به, فخروا 

                وأخراهم :  دنياهم

 [.0٣]اإراء/     ڭ 
واعلم  أن  امؤمن  يعتقد أن اه هو الشاي وحده ا ريك له , وأن الشفاء من ميع 
اضسقام بيد  اه  وحده  ا  ريك  له ,  ولكنه  مأمور  بفعل  اضسباب  النافعة ,  وتناول  

      عى العبد أوامر حال الصحة , وحال امر, :ضن ه ؛اضدوية امفيدة 

                                          

  [.١0-١٣/اضنعام]     
والتداوي وطلب العاج ا يناي التوكل عى اه, فنأخذ باضسباب امروعة , وا نتوكل 

 فاء , وهو الشاي الذي يشفي ها ,  وبدوها , وبضدها:  إا عى اه الذي جعل فيها الش
                                                                          

  [.0٢-0٣/يس]       
 .(١)البخاري أخرجه « ِشَفاءً  َلهُ  َزَل أَن إَِا  َداءً  اه أَنَزَل  َما » :قالملسو هيلع هللا ىلص  النبي عن  هريرة أي وعن

          ى اه الذي يملك خزائن كل يء : والتداوي ا يناي التوكل ع

 [.٣١/احجر]                  
   فكا أنا َدْفع اجوع والعطش باضكل والرب ا يناي اإيان بقوله سبحانه: 

 .[ ٣9]الشعراء/       
          الدواء النافع, والعاج امفيد ا يناي اإيان بقوله:فكذلك َدْفع امر, ب

 [.08]الشعراء/     

                                                 
 (.١٦٣0برقم )  أخرجه البخاري(  ١)
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 وهذا احديث أصل عظيم ي الشفاء من اضمرا, قاطبة.
فهو يدفع اضطباء إى البحث عن الدواء , ويدفع العلاء إى معرفة اضحكام , ويمأ قلوب 

, فا من داء خلقه اه إا خلق له دواء يشفي بإذن  امرى باضمل باه ي حصول الشفاء
          اه , وما من أمر إا وله حكم عند اه : 

 [.٢/امائدة]                   
سباب مروعة قد تشفي وقد هو الشاي وحده ا ريك له , والدواء والطبيب أ واه 

                             ا تشفي : 

 [.١8٣/يونس]            
                 ومن أراد الشفاء من كل داء فليتصل بالشاي من كل داء : 

 [.١١-١8/الذاريات]              
   واضدواء. فسبحان الشاي الذي يشفي اضجساد والقلوب من ميع اضمرا,

 فيجب علينا فقه أحكام اه , وفعل اضسباب التي نصبها اه مقتضية مسبباها قدرًا ورعًا. 
ولدفع السيئات , فللصحة أسباب , ولدفع امر, أسباب , ولكسب احسنات أسباب 

 , ولدخول اجنة أسباب , وللنجاة من النار أسباب . أسباب
نحن ي دار اضسباب, فنفعل اضسباب بجوارحنا, ونتوكل يء سببًا, و وقد جعل اه لكل

                           : عى اه بقلوبنا

 [.١١8]الكهف/
واه يتَف  , ا خروج ها عن أمره , خاضعة للجبار  ,واضسباب مها عظمت فهي خلوقة

 : ملسو هيلع هللا ىلصطلها كا أبطل إحراق النار عن خليله إبراهيم فيها با يشاء, إْن شاء أبقى سببيتها , وإْن شاء أب
                              

 [.٣8-٦0/اضنبياء]              
, ولئا يعتمد العباد عى  ليعلم العباد كال قدرته ي التَف ي خلوقاته  يفعل ذلك 

           : سباب من دون اهتلك اض

                 

                  

 [.٣٦-٣١/التوبة]         
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 ,ابتاء لعباده , وجعل اضسباب تعمل مرة ,وأخفى قدرته ,واعلم أن اه ي هذه الدنيا أظهر سنته
ه وخلوقاته وحده ا ليُظهر لعباده أنه املك احق الذي يتَف ي ميع ملك ,وتقف مرة
                                                     ريك له: 

 [.١8٣]اضنعام/   
, وقَدر فهدى فسبحان مالك املك الذي بيده ملكوت كل يء , والذي خلق فسوى 

         , وجاوز وعفى وأطعم وأسقى, وأمات وأحيا, وابتى وشفى
                    

 [.0٣-٣٣]الشعراء/                            
واعلم رمك اه أن أصل امر, اخروج عن منهج اه , ومر, اضبدان والقلوب أصله 

كامل الذات واضساء والصفات واضفعال , فإذا خلق  ضن اه  ؛اخروج عن منهج اه 
                                يئًا خلقه كامًا سليًا ا عيب فيه :ش

                                     

                                                                   

 [.٢-١/املك]    
       وأتقن صنعه :  ,اق العليم الذي إذا خلق شيئًا أحسنهفسبحان اخ

 [.00/النمل]                                        
أما اإنسان فهو الذي خطئ ويصيب , ويستقيم وينحرف , ويصلح ويفسد , وحسن 

                   : وييء , ويعدل ويظلم ؛ ضنه خر ي أفعاله
 [.١9] امزمل/      

 وقد أودع اه ي اإنس واجن حب الشهوات , وحرية ااختيار.
سعد ي الدنيا واآخرة , وإذا م  ,سائرًا عى منهج اه ,فإذا كان هذا اإنسان متصًا باه

      شقى ي الدنيا واآخرة : ,وا سائرًا عى منهج اه ,يكن متصًا باه

                        

 [.٢9-٢0/البقرة]          
فالدمار  ,وهو اإيان والعمل الصالح ,وإذا مشى اإنسان ي الدنيا دون مقود وا ضابط

             والعذاب صافع له ا حالة : 
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 [.9-0/قالطا]                
هلك وفسد  ,وا توجيه منه ,والذي حرك اإنسان شهواته , فإذا حرك دون اتصال باهادي

                                        وخر : 

                         

                      

 [.١٣-0/حمد]                            
فكل إنسان فيه شهوات , وفيه حرية ااختيار , ومع هذه احرية أعطاه اه عقاً بمنزلة 

   اميزان الدقيق , وأعطاه فوق هذا اميزان الدقيق ميزانًا مهيمنًا هو الرع : 

                

               

 [.١٦-١١/امائدة]
ومع هذا التكريم للنسان بالعقل والرع وضع اإنسان كل يء وراء ظهره , وانطلق مع 

        :  وشقي وضل شهواته با هدى وا كتاب منر ففسد

                        

 [.١٣9/اضعراف]       
 إنسان أن هيأ له شفاءين :ومن رمة اه هذا ا

 وشفاء جسده وهي اضدوية... شفاء لروحه وهو القرآن الكريم 
واعلم أن الشفاء ا يكون إا من مر, , وامر, ي اضصل خروج عن منهج اه , فإذا 

والكر  ,ظهرت عليه أعرا, هذا امر, من الكفر والرك ,أعر, القلب عن منهج اه
             قلبه وقالبه:  وغرها ما يفسد واحسد والغش ,والظلم

                                     
 [.٢١ -٢8] الشورى/        

             يتوبون: بل يظهر الفساد ي الر والبحر عقوبة للناس عى معاصيهم لعلهم 
 [.٢١] الروم/                                          

                فالركات مقرونة بالطاعات, والعقوبات مقرونة بامعاي: 
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 [.9٦]اضعراف/
             أنه تعلق بالشهوات , وأعر, عن منهج اه ففسد : اضمرا,تلك وسبب 

                                
                                                     

 [.٦١ -١9/مريم]           
          وا شفاء هذا القلب أبدًا إا باإيان والقرآن : 

 [.0٣/اإراء]   ڭ       
العلل إذا خالف منهج اه ي اضكل والرب والنوم والعمل , وما وكذلك اجسم يصاب ب

 َجِهله . نْ خلق اه داًء إا خلق له دواًء , َعـلِمه َمْن َعلِمه , وَجِهله مَ 
واعلم أن أمرا, القلب أخطر من أمرا, اجسم ؛ ضن أمرا, اجسم تنتهي باموت 

 الذي ينهي كل ما له عاقة باجسم .
     قلب فيشقى اإنسان ها قبل اموت , وتزيد خطورها بعد اموت : أما أمرا, ال

 [.09-00/الشعراء]                     
 والقلب السليم هو الذي سلم من أمرا, الشبهات والشهوات.

, فإن كان متصًا بربه انفسح وانرح , وأرق بالتوحيد  والقلب حل نظر الرب 
                   والصفات احسنة :  ,واإيان

  [.٣9-٣0/الرعد]                  
 والصفات السيئة . ,وإن م يكن القلب متصًا بربه ضاق وأظلم بالكفر والرك

َلَح َص  إَِذا َصَلَحْت  ُمْضَغةً  َأَا َوإَِن ي اجََسدِ  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  عن النعان بن بشر
 .(١)متفق عليه « َوِهَي الَقْلُب  َسُد ُكُلُه أَا اجَ َوإَِذا َفَسَدْت َفَسَد , ُكُلُه  اجََسدُ 

واعلم أن سبب أمرا, اضبدان أمرا, القلوب , فكل مر, خارجي سببه مر, داخي , 
          :  وكل مر, داخي سببه خالفة منهج اه 

                    

 [.٢٢/فصلت]          
                                                 

 ( .١١99( , ومسلم برقم )١٣, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( ١)
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  التعبد ه  :باسمه الشاي 
هو اه  ,وبيده اخلق واضمر ,والصفات العى  ,اعلم وفقك اه أن الذي له اضساء احسنى

 [.0]طه/                  وحده ا ريك له: 
ك من ميع أمرا, القلوب أن يشفي, واطلب منه فتوسل إى ربك بأسائه وصفاته
, وا حول وا قوة إا به , وما شاء اه كان , وما م يشأ ا واضبدان, فا شفاء ضحد إا بإذنه

 [.١٢]التغابن/                            يكون أبدًا: 
فية والشفاء فإنه ا إن م يوافق إذنًا من اه بالعا من أي مر, واعلم أن العاج والتداوي

                            ينفع وا عدي :
 [.١8٣]يونس/              

َرَأ بِإِْذِن اه ــَفإَِذا ُأِصيَب َدَواُء الَداِء بَ , لُِكِل َداٍء َدَواٌء  » قال:ملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اه  عن جابر و
 .(١)مأخرجه مسل« َعَز َوَجَل 

هو داء الكفر والرك  بن البريةوإذا أنعم اه عليك بنعمة اإسام فاعلم أن أعظم داء انتر 
, وبِلغ دين ربك ي كل العلم واهدى فاجتهد ي رفع هذا الداء با أعطاك اه من , وامعاي 

              فا شفاء لأمة إا به: , مكان وزمان 
 [.١٣]إبراهيم/       

ورعه لك ربك  ,فك بهرَ ـش,  ملسو هيلع هللا ىلصولن يقوم هذا إا أنت , فقم به كا قام به نبيك 
                 بقوله:

 [.١80]يوسف/   
             بل أوجب اه هذا الشفاء عى كل مسلم ومسلمة بقوله: 

                                  
 [.١٣١/النحل]      

وارفع اجهل عن اضمة بتعليم أحكام اه لعباده يكتب اه لك أجرهم , ويرفع مقامك 
                              الدنيا واآخرة : ي

                                                 
 ( .٣٣8٢برقم )  مسلم أخرجه( ١)
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 [.٣9]آل عمران/
 [.0]آل عمران/                      

 [.٣0-٣١]طه/                       
 «َسَقاً  ُيَغادِرُ  َا  ِشَفاءً  , ِشَفاُؤكَ  إَِا  ِشَفاءَ  َا  , الَشاِي  أنَت وَ  اْشِفهِ  بَاَس ال أَْذِهْب  , النَاسِ  َرَب  الَلُهمَ  »

 .(١)متفق عليه

وارحنا بطاعتك, يا أرحم , واستعمل جأمورنا, وارح صدورنا, ونِور قلوبنا اللهم ير
 الرامن.

زايا وا مفتونن يا رب اللهم أحينا مسلمن , وتوفنا مسلمن , وأحقنا بالصاحن , غر خ
 العامن.

ر إا ؤِ اخـاللهم يا من ا يشفي من اضسقام إا أنت , وا يعن عى احق غرك , وا يُ 
أنت , نسألك عافية نقوى ها عى طاعتك , وعبادة نستحق ها جزيل مثوبتك , إنك عى 

 كل يء قدير. 

                                                 
 .( ٣١9١( , واللفظ له, ومسلم برقم ) ١٦٣0, أخرجه البخاري برقم )  متفق عليه( ١)



 

 

 
أساء اه احسنى بن معرفتها ، وتوحيد اه ها ، 

 والتعبد ه ها ، ودعاء اه ها
 

 
 
 

 ،والشكر احمدأساء اه احسنى الدالة عى 
 [92 -86]واجال  والثناء

   شتمل عى ما يي :تو

 ( جل جاله احميد)
 جالهجل (  الشكور ، الشاكر)
 جالهجل ( الصادق)
 جالهجل ( اجميل)
 جالهجل (  لطيب)ا

  جالهجل (  يي)اح

 سادسالقسم ال

 الباب اخامس
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 احميد
 

 [.١١/فاطر]                            :  قال اه تعاى
ما له من اضساء احسنى,  ؛وأثنى عى ذاته ,هو الغني احميد الذي مد نفسه اه 

           : , واضفعال اجميلة  العى والصفات

 [ .٢-٣/ ]الفاحة        
 .حمد لذاته وأسائه وصفاته وأفعالهـأن يُ  ميد الذي يستحقوهو سبحانه اح

  : , وأفعاله كلها دائرة بن العدل واإحسان فأساؤه وصفاته دائرة بن اجال واجال
 [ . 0/  طه ]                 

    ,  رزقيلق وخضنه الكريم الرحيم الذي  ؛ وهو سبحانه احميد الذي يستحق احمد كله
 نعم وحسن, ا إله  إا هو, وا رب سواه.ـالذي يُ الكريم و,  غفرالذي يعفو وي احميدو

, وعى  , وعى دينه ورعه وهو سبحانه الوي احميد امحمود عى ميع أقواله وأفعاله
          :  , وعى فضله وإحسانه , وعى ثوابه وعقابه قضائه وقدره

 [.٢٣-٢٦/ ]اجاثية                    
وهو  سبحانه احميد الذي استحق احمد كله بجميل فعاله, امحمود عند خلقه با 

عى كل حال من امحمود نعمه, وبسط هم من فضله, امحمود بكل لسان,   أواهم من
                             ميع خلوقاته:

 [.٢٢/ ]اإراء                
كريائه وقوة سلطانه, و, وهو سبحانه القوي امتن الذي حمده خلقه عى عظمته وجاله 

                               : نعامه وإحسانهإوجزيل 

 [.٦١/غافر]    
راء ـالس حمد عىـحميد الذي يُ , ا حمد عليهـوهو سبحانه احميد الذي ا يفعل أبدًا إا ما يُ 

    :  , وحمد ي حال العافية والباء حمد ي حال الشدة والرخاءـ, ويُ  والراء

 [.٣٦/لقان]              
,  اإطاق , امستحق وحده احمد عى وهو احكيم احميد الذي مع ميع امحامد
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             :  انمد عى كل حال ي كل زمان ومكوله اح

 [.١/التغابن]                            
ه احمد كثرًا كا ينعم كثرًا , ويعطي كثرًا , ويعفو كثرًا , مدًا يواي نعمه, ويكافئ فللا 

 .[٢] النَ/                      : مزيده
.. وله احمد عى دفع  .. وله احمد عى العطاء بالقرآن .. وله احمد له احمد باإسام 

                                :  الباء
 [.99-90/  ]احجر

بن نعمه ومننه, وتابع بن إفضاله وإحسانه, وأنعم  وهو سبحانه الوي احميد الذي واى
               : ىـميع اخائق بنعم ا تعد وا حص عى

 [.١0/ ]النحل       
,  , وملء اضر,, وملء ما بينها , ملء السموات ه احمد مدًا كثرًا طيبًا مباركًا فيهفللا 

 , أهل الثناء وامجد , أحق ما قال العبد . وملء ما شاء من يٍء بعد
                  وله احمد عى ..  له.. وله احمد عى جاله.. وله احمد عى ما له احمد عى كاله

                    : آائه وإحسانه
 [ .١/ ]اضنعام      

امحمود ,  , فهو امحمود سبحانه عى ما خلقه فسبحان املك احق الذي له احمد كله
      :  , وعى ما وعد بهوعى ما أخر به ,  ما هى عنهعى أمر به, وما  عى

                       

  [.٣-١/الكهف]          
, وهو امحمود  , وعى إياهم وكفرهم وهو امحمود عى طاعات العباد ومعاصيهم

, وهو امحمود عى خلقه الرسل  , وامائكة والشياطن عى خلقه اضبرار والفجار
مود عى عدله ي أعدائه كا هو امحمود عى فضله وإنعامه امحوهو ,  وأعدائهم

                     : عى أوليائه

 [.٣0/ ]الشورى
,  رـولو م يقم بحمده أحد من البش ,ته, وهو امحمود لذا د نفسهمِ ـَح  نْ أعظم مَ  واه 

حب لذاته وأسائه ـُ, وأن ي عبدـويُ حمد ـضنه أهل أن يُ  ؛ر ـوهو امحمود قبل أن خلق البش
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                 وصفاته وأفعاله وإحسانه:

 [.٢٣-٢٦/ ]اجاثية           
ه احمد عى جده وعظمته, وله احمد عى كريائه وجروته, وله احمد عى عزته فللا 

           : مته وكرمهوقدرته , وله احمد عى غناه وإحسانه , وله احمد عى ر

 [.٣8/ ]القصص                   
, احميد الذي ا أمد منه  واعلم رمك اه أن اه هو احميد الذي له احمد كله من ميع الوجوه

 احميد الذي وهب احمد لكل حامد فسبَح  , لنفسه, احميد الذي كل مد من اخلق من فضله
ونعمه  ,, احميد الذي أر قلوب اخلق وذرات الكون با أظهر هم من أسائه وصفاته بهبحمد ر
                              فسبحوا بحمده: ,وإحسانه

  [.٢٢-٢٢/اإراء]                         
عن له, الكثر احمد جاله وماله, الكثر احمد لعباده امطي, فسبحان الغني احميد 

 وأسائه وصفاته, امحمود من ميع خلقه عى كاله وميل إحسانه.
 واحمد أوسع الصفات, وأعم امدائح, وسبل معرفة موجباته كثرة واسعة.

كلها شاهدة بوحدانية , وآياته وخلوقاته , وأفعاله وأحكامه , فجميع أساء اه وصفاته 
            :  ة حمده, دالة عى جاله ومالهاه, موجب

 [.١/سبأ]                  
اله , هو سبحانه احميد الذي استوجب احمد واستحقه لكال ذاته وأسائه وصفاته وأفع

               وسعة فضله , وعظيم إحسانه : 

 [.٦٢/احج]     
إلينا كل اإحسان ي  نالكريم الذي خلقنا وأمدنا بالنعم , وهدانا إليه , وأحسهو احميد 

               احياة وبعد اموت : 

 [.١-٣/الفاحة]            
فنا بذاته وأسائه ليعرِ  ,, وأثنى عى نفسههو احميد امجيد الذي مدح نفسه, ومد نفسه

قبل عى طاعته , ونعظمه كا يليق بجاله , ونطمع ي عفوه ــُه , ونكي نصل إلي ,وصفاته
                 ومغفرته وعطائه وإحسانه :
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   [.١8٢-١8٣/اضنعام] 
 هو احميد الذي هداك للسام , ووفقك لفعل اخرات , وأعانك عى أدائها , ومدك

                 عى فعلها , وأثابك عليها : 

 [.١٣/احجرات]                       
وم  ,هو احميد الذي هداك إليه , ووفقك للطاعات , ومدك عليها , وحا عنك السيئات
لتقبل  خجلك بذكرها وكشفها , بل يبدها بحسنات , ثم ضاعفها لك , ثم أنساك سيئاتك

                              عليه , وتتوب إليه :
                            

                    
 [.٣8-٦0/الفرقان]   

, ل اواضموواضخاق  ,عط رمك اه ما أعطاك اه من طيبات اضقوال واضعالأف
           :أن اه طيب ا يقبل إا طيباً  علموا

                   
   [.٣٦٣/البقرة]   ڭ     

د ي حق الرب احميد حصل للعبد يواعلم أن أقرب طريق وأعظمه وأجله وأشمله معاي احم
           : معانيهاي تفرق ي العام  , اجتاع ما عن طريق معرفة أساء اه وصفاته وأفعاله

 [.١9/حمد]                      
ه كلها حسنى, ؤ, أساكان لنا إله حق حي قيوم أنْ  ,الكرامات لا وأَج  ,فمن أعظم النعم

,  , حرت اضلباب ي أدنى العلم بمعرفته , ورب كريم , إله عظيم وصفاته كلها عليا
     :  عظمة شأنهوخضعت اخائق ل,  عقول والقلوب لعز جالهوخشعت ال

                             

                                    

  [.٣١١/البقرة]             
ه برمته, وخلق أصغر يء أكر يء وهو العرش العظيم الذي استوى علي خلق

, وخلق بن هذا وهذا خلوقات عظيمة ا يقدر عليها إا هو, وا يعلمها  وهي الذرة
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      والشكر : فله احمد, إا هو, وا حصيها إا هو, وا يدبرها إا هو 
                             

 . [٦٢-٦٣/ ]الزمر       
  , ليس له ريك ي ملكه ل لهثْ إله واحد ا ريك له وا مِ لنا رب وكان  احمد كثرًا أنْ  وه 

 , فله احمد أنْ  وسائليه هحجبه عن داعي نْ وليس له مَ وليس له ريك ي العبادة , ,  ي التدبر
         : كله له, وإا حصل فساد عظيم  لك واخلق واضمرـجعل امُ 

                       

                                           

  [.٣٢-١9/اضنبياء]           
, جعلنا عبيدًا لرب عظيم  أنْ  وا منتهى مداه واحمد ه رب العامن مدًا كثرًا ا حد له

ا ندري من نري , يدًا ملوكن لركاء متشاكسن وإله حي قيوم واحد, وم ععلنا عب
            : , وا نقدر عى حمل أوامرهم منهم

 [.٣9/ ]الزمر   جئ           
أن كان ربنا عزيزًا ا  ,ونعمه اجسام التي يستحق عليها احمد والشكر, ومن منن ربنا العظام 

     : , وم يكن له كفوًا أحد , ا حتاج إى أحد أحد صمد,  عًا ا يرامي, من يضام

                   

 [.٢-١/اإخاص] 
ه يء, وا يقوم له يء, مالك املك واملكوت, ورب العزة غلبا يعجزه يء, وا ي

                 واجروت, فسبح بحمده وكره بكرة وأصيًا: 

 . [١١١/ ]اإراء                              
عى ما أنعم به علينا من النعم التي ا  ,وعظيم سلطانه ,وه احمد كا ينبغي جال وجهه

تعد وا حى, وما أسداه إلينا من النعم الظاهرة والباطنة من جزيل مواهبه, وميل 
                            :  إحسانه, وكريم أياديه

 [ .٣8/ ]لقان                                    
 .. .. وقبول توبة التائبن ب امكروبنَر .. وكشف كُ  له احمد كله عى إجابة دعوة امضطرينو

                      وإطعام اخلق أمعن :وإكرام ,  وإجابة السائلن
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 [ .٦٣/النمل]              
ن قبل حلوها, حوله احمد كثرًا عى ما عود به من النعم قبل سؤاها, ويدفع ام

               :عباده عن مراتع اآثام يوحم

  [.٢٣-٢٦/اجاثية]              
, ويبلغهم ما ينفعهم من ذلك ما ا  ه عباده بأحسن اضلطافوله احمد كثرًا عى ما يري ب

          : , وهدهم برمته إى سبل السام بلغه اآمالت

                                      

 [.١٦-١١/ امائدة ]                  
غضون إليه ب, وهم يت بالنعم وهو الغني عنهمفسبحان العزيز احميد الذي يتحبب إى خلقه 

    : ,  وينادهم بأحب اضساء إليه , ومع ذلك يدعوهم إليه بامعاي مع فقرهم إليه

                                   

                                           

 [.١8٢-١8٣/آل عمران]                    
 اختاروسبحانه الكريم الرحيم الذي أكمل لنا الدين , وأجزل لنا الثواب, الوي احميد الذي 

    وأحسن اضعال, وأحسن اضخاق:وأحسن اضقوال , ,  لعباده أحسن اضديان

 . [ ٢/ امائدة]                
         : عمل أحسن امنازل ي اجنةأحسن ال نْ ويعطي مَ 

 [.٣٦/ ]يونس                
            ,  ياهم بالتعريض, وحثه هم بالتحريضإفا ألطف خطاب اه ي القرآن هذه اضمة ي وعظه 

مهم بعدم هم من النعيم, وإكراقبلهم, وبشارهم با أعدَ  نْ وتربيته هم بقص ما أصاب مَ 
 ؛ مواجهتهم بخطاب الوعيد, ومضاعفة ثواهم إكرامًا هم, والعفو عن سيئاهم رمة هم

            :  ضهم خر اضمم, وورثة الرسل ي الدعوة إى اه, والعمل بالرع

                                    

 [.١١8/ آل عمران ]               
واعلم رمك اه أن من م عد طعم هذه اضذكار واضفكار وامعارف عند تاوة 

 , , ويكثر من الدعاء بأن حي اه قلبه فعليه أن يعالج قلبه بالتقوى كتاب اه 
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                                      :  رهـوأن يصحح له سمعه وبص
 [.٢٣ق /  ]      

 ر اه بصرتك بالعلم واإيان أن اه ختص برمته من يشاء, ويقصد بعذابه مناعلم نوا و
  حخ                           : يشاء

  .[08-٣9/النساء]                
 فاضول فضله.. والثاي عدله.. وهو امحمود عى هذا وهذا. 

فضله ورمته خصوصون, والكفار بعدله مقصودون, ولكل واحد من فامؤمنون ب
                                    :  اضمرين قسطه من احكمة والرمة

 [ .١٣9] آل عمران/        
, ر به سيئاهم كفَ تُ يصح به توحيدهم , و,  , ورمة للموقنن فاابتاء كله خر للمؤمنن

            :  ه احمد والشكر وامنة, فللا  رفع به درجاهموتُ 

 [.٢-٣/العنكبوت]                       
,  لونِص , وباإيان يَ  , وبالعلم هتدون , وبامحنة يربون فهؤاء بالنعمة يسعدون 

                            : وبالعمل الصالح يصعدون

                        

 [ .١0-١٣] الزمر/    

 , واستعملهم با يوصلهم إليه وإى رضوانه واجنة , وأعدها هم فسبحان من خلقهم للخرات
                                       :ر هم من أنواع القربات ـا يسـبم

  [ .98] اضنبياء/              
, وإن أصاهم  , واستعانوا ها عى طاعته وهؤاء إن أصابتهم نعمة شكروا رهم عليها

,  , فعوضهم عنها العو, اضكرمن امصائب  مكروه صروا عى ما قدر اه عليهم
                :  اضعظمهم عليها اجزاء اوجاز

 [ .١١/]التوبة       
  :  عى رهم ي كل نعمة وباء , وي كل طاعة ومعصية بحونفهم ي كل حال ير 

                                

 [ .١9-١١] الذاريات/                 
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ذلك من وامنازل, و ,واضجور ,واضخاق ,والعمل ,والعلم ,وهؤاء درجات ي اإيان
               فضل اه فله احمد : 

               

                        

 [.٢٢-٢٣/فاطر]        
إَِن َأْمَرُه ُكَلُه َخْرٌ َوَليَْس  ,ْؤِمنِ ِضَْمِر امُ  اً َعَجب»:  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َرُسوُل اه:َقاَل   ُصَهيٍْب  َعنْ و

اُء َشَكَر َفَكانَ إِْن أَ  ِضََحٍدإَِالِْلُمْؤِمنِ  َذاكَ  اءُ  َأَصاَبْتهُ  َوإِنْ  ,َلهُ  اً َخْر  َصاَبْتُه َرَ  اً َصَرَ َفَكاَن َخْر  َرَ
 .(١)مسلمأخرجه  «َله

نعم عى العبد ي الدنيا بالعطايا, حمود عى ميع أفعاله, يُ , واعلم أن اه لطيف خبر 
 كانت له من عطايا اآخرة.منه فإذا اسرجعها 

      : بجزيل اضجرب اه عباده امؤمنن بالصر عى امصائب , ووعدهم عى ذلك وهذا رغا 
                     

                             
 [.١١٣-١١١/  ]البقرة      
  منهم .وامسلمن  ااتنجعلنا اه وإياكم ووالدينا وأزواجنا وذري فهؤاء أهل فضله وإحسانه

مساخطه , والتقلب ي مهم الكفر وأنواع امعايْس فجعل قَ , أما من أو قع اه عليهم عدله 
                      :  وغضبه, نعوذ باه من ذلك

 [.١٦/النساء]               
, ويصدق هم  , ويتم هم كلمته م هم أمره, ويقي كه وعبيده خلقهم ليظهر هم جدهلْ فهؤاء مُ 

,  , فأوجدهم ليظهر هم عدله ث الرسل إليهمعْ , وبَ  , فصاروا كفارًا بعد إقامة احجة عليهم قوله
                     : , وكال جروته وعزة ملكه

                                                      

                                                  

 [ .٢٣-٢٦]النحل/    
يتم عليهم فسبحان من حجب الكفار عنه بأغلظ حجاب فسكنوا عن نوره ي الظلات, ل

                                                 
 (.٣999( أخرجه مسلم برقم )١)
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               :  أمره, وينفذ فيهم حكمه

                       

 [.١٣١]اضنعام/   
       , وله احمد عى أحكامه العادلة: فلله احمد عى نعمه السابغة

                             
  [.٣-٣/الفاحة]                 

لفجار, , وخلق الكفار وا وسبحان احكيم العليم الذي خلق ي الدنيا إبليس وجنوده
اضشواك و السموم , وخلقرات ـاحشووالسباع  ,من العقارب واحيات وخلق امؤذيات

 والروائح الكرهات. احشائشخلق و
وإبرازًا ما ي دار عذابه  من الكرهات وامؤمات , خلق كل ذلك إظهارًا لكال قدرته,  

 :   إليهرويسويتحمل ذلك ,  ,ليعلم من يرك ذلك   ؛وغر امري وامتحانًا لعباده بامري
 [.٢١/ اضنبياء]           ی 
                    : حمد عليها الرب ـ.. يُ ةكل تدبر حكملكل خلوق حكمة..  ولف

 [.٦١/ ]غافر                            
 قه ثاث دور:واعلم وفقك اه معرفة املك واملكوت أن اه خلق خل 

 .اجنة دار السام, خلقها اه لطالبي رضاه, العاملن بطاعته اأوى:
    :  , ومأها بكل حبوب, وساق إليها كل مؤمنخلق فيها كل يء مري

                  

 [.٣٢/ ]الزمر      
 .وعمل بمعصيته, وأغضبه وأسخطه , خلقها اه من كفر به  النار دار العذاب الثانية:

خلق فيها كل كريه, ومأها بكل مؤٍذ, وسَعرها بكل حرق, وساق إليها كل كافر 
                                                       : وفاجر وفاسق  ومستكر ,

                                   

                    

 [.٣٣-٣١/ ]الزمر       
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 خلق سبحانه الدنيا دار سجن لعباده , لينظر كيف يعملون, وأي دار يبتغون. الثالثة : 
الفواكه أنواع ما شاء أن يفتحه منها باماء من   اجنة إى هذه الدار من دار رمته  وأخرج 
  : , تذكرًا لعباده بنعيم اجنةحصـىتي ا تعد وا من النعم ال وغرها بوبواح والثار

                               
  [.١١-9/ق ]                              

فيحًا من نار جهنم خرج كل كل كريه ومؤذ ومؤم , و النار وأخرج إليها من دار سخطه
تذكرًا  وهو شدة الرد ,س ي الشتاءفَ , ونَ  وهو شدة احر ,يفس ي الصفَ , نَ  عام مرتن

                              :لعباده بعذاب جهنم 

  [.٣٢-٣١/الواقعة]                     
َأَكَل  َلْت َرِب َفَقا ,اْشتََكْت النَاُر إَِى َرِهَا »:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اه  عن أي هريرة و

ُد َما َجُِدوَن ِمْن َفَأَش , َوَنَفٍس ِي الَصْيِف , َنَفٍس ِي الِشَتاِء , َفَأِذَن َهَا بِنََفَسْنِ  ,اً َبْعِي َبْعض
 .(١)متفق عليه «َوَأَشُد َما َجُِدوَن ِمْن الَزْمَهِريرِ , ِر احَ 

, وكال  وعظمة ملكهوة سلطانه , وق,  وخلق اجبار سبحانه ذلك كله ليدل عى كال  قدرته
                             : أسائه وصفاته

 [.١٣/الطاق]                 
               , وحكمة بالغة  : , وقدر موزون ره وأظهره بقسط معلوموقدَ  خلق ذلك كله

                                           
 [.١٢-٢9/  ]القمر                     

ص النار من , وخلَ  ,  وجعل فيها اخر كله بحذافره ر كلهـص اجنة من الشفسبحان من خلَ 
 , وجعل فيها الر كله بحذافره.  اخر كله

, واحلو  , واحق والباطل رـشبن اخر وال امتحانًا وابتاءً  ومزج ي هذه الدار الدنيا
مؤمن والكافر , وامطيع والعاي : , وا , والطيب واخبيث وامر, وامحبوب وامكروه

                            
                                             

 [.١١-٢٣/الذاريات]               
                                                 

 (.٦١٣( , واللفظ له, ومسلم برقم )٣٢٦8أخرجه البخاري برقم ),  متفق عليه( ١)
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 ل للمؤمنن مقاصد اخراتوأظهر من رمته ي هذا الدار ما يشهد بتوحيده,وجعل فيها ما يسهِ  
                                                        : من النعم واآيات

                                                                    
 [.٣8-١١/نوح]                                      

  تسهيًا لتحقيق التوحيد له وحده ا ريك له :؛ ز امخلوق وأظهر قدرة اخالق , وعجْ 
                                

                          
 . [١١-١8]لقان/         

 فلله احمد عى اخلق والتدبر, وعى البيان والتسهيل, وعى العدل وااحسان.
وقد خلق املك القادر لكل إنسان قًَا ي اجنة لو آمن, وسجنًا ي النار لو كفر, ثم بعد 

 النار. البعث يرث امؤمنون منازل الكفار ي اجنة, ويرث الكفار منازل امؤمنن ي
 , نَةِ اجَ  ِي  َمنِْزٌل  : َمنِْزَانِ  َلهُ  إَِا  َأَحدٍ  ِمنْ  ِمنُْكمْ  َما » : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اه : قال  أي هريرة عن 

    :َتَعاَى  َقْوُلهُ  َفَذلَِك  , َمنِْزَلهُ  نَةِ اجَ  َأْهُل  َوِرَث  ,النَارَ  َفَدَخَل  َماَت  َفإَِذا , النَارِ  ِي  َوَمنِْزٌل 

 .( ١)أخرجه ابن ماجه «  *             * 
,  , خصهم ها فسبحان احكيم العليم الذي جعل امصائب كلها رمة لعباده امؤمنن

 , , فإذا رأوا النار تذكروا جهنم ينبههم ها عند غفلتهم, , تذكرًا هم وخويفًا  وأنعم ها عليهم
              : العذاب وإذا رأوا امكاره تذكروا ما أمامهم من

 [.٣٢-٣١/الواقعة]                          
, فيعملون با حبه  فامصائب وامكاره نعم توقظ العباد لسلوك سبيل الرشاد والنجاة

             دار اضمان والسام:إى بذلك  ليصلوا ؛ رهم ويرضاه

 [.١١/ ]التوبة              
هم عى الصر عى ذلك بأجزل افسبحان من ساق لعباده النعم بصورة امصائب, وجز

 [.١8/ ]الزمر               :  اضجر
 , فينشطوا للطاعات . رهم بنعيم اجنةفنعيم الدنيا ورورها وثارها وخراها يذكِ 

 , فيكُفون عن امعاي . النار وعقارها ذاببعرهم الدنيا وعقارها تذكِ مؤمات و والنار
                                                 

 (.٢٢٢١ابن ماجه برقم ) ه/أخرجصحيح( ١)
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ويتذكرون بأمرا, الدنيا وآامها ,  وبضيق الدنيا وظلمتها يتذكرون ضيق النار وظلمتها
 وأوجاعها ما ي النار من ذلك. 

الظاهر  أنواع العذابوما ي الدنيا من امر, واجوع والعطش واهم واحزن يذكرهم با ي النار من 
               : والباطن

                                  
 [.١١٣-١١١/ البقرة]             

ي اضعى ر العبد بامحبوب إذا فهمت هذا فاعلم أن كل حبوب للنفس خلقه اه ي الدنيا ليذكِ 
 ي اآخرة. اضكر امكروه ره باآخرة, وكل مكروه ي الدنيا خلقه اه ليذكِ 

 من امصائب  سبيل حصول امحبوب ي الدنيا واآخرة.  مصيبةوكل 
                     :  ةغ.. ونعمه سابة.. وسنة ماضي بالغة ةحكم

                                   

  [ .٢١-٣9]اإنسان/     
يفعله با يملك لكه يفعل به ما يشاء, وهو فيا ك اه أن كل يء خلقه اه فهو مُ واعلم رم

 بن أمرين يقتي كل واحد منها  احمد ه وحده ا ريك له.
رف ي ـضن من حق املك التص ؛ , والعدل مد فإذا فعل سبحانه ماله فعله فهو عدل

 ملكه با شاء كيف شاء.
 من يشاء.. ويقدم من يشاء.. ويؤخر من يشاء.يعطي من يشاء.. ويمنع  

, والعدل  ع فهو عدلنَ مَ  إنْ و,  , وهو مد عى مد ل فهو فضل وإحسانم وفَض وقدَ  ىأعط فإنْ 
                       مد, ومن يرد اه به خرًا يفقهه ي الدين: 

 . [١9/ ]حمد         
بنورالعلم  ر قلبكعد إى معرفة ما عز عليك فاسأل ربك أن ينوِ تعثرت قدمك فلم تص فإنْ 

                :واإيان والقرآن 

 [. ١١٢/ طه ]        
 فسبحان من حمده ميع خلوقاته, وله احمد ي اضوى واآخرة.

, أمر مشهود باضبصار  , وظهور آثاره ي الكائنات واعلم أن ريان احمد ي امخلوقات
  . تشهد به الذرات , والريات , وكافة امخلوقات,  والبصائر
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 ,فلله احمد عى إحسانه, وله احمد عى  ما له من اضساء احسنى, والصفات العى
                        وامثل اضعى :  واضفعال العظمى,

 [ .٢٢/اإراء]                    
   فكل نعمة من نعمه التي ا حى موجبة حمده سبحانه, أما مده عى إحسانه و

 [.١٢/ ]النحل                   
,  فذلك أعظم وأوسع ,والصفات العى, أما مده سبحانه عى ماله من اضساء  احسنى 

 وهو ظاهر متواتر ي القرآن والسنة.
        ل :نفسه ي كتابه عى ربوبيته للعامن فقا  د مد فق

 .[٢–٣/الفاحة]           
            :  ومد نفسه عى كال أسائه وصفاته فقال

 . [٢٣-٢٦/ ]اجاثية                    
                       :  عى وحدانيته وألوهيته فقال  ومد نفسه  

 . [٦١/ ]غافر              
                ل : ومد نفسه عى عظمة ملكه وغناه فقا 

 . [١/ ]سبأ               
                  :  ومد نفسه عى نعمة إنزال القرآن عى عباده فقال 

                           

 [. ٣-١/ ]الكهف         
               :  ومد نفسه عى كاله وتنزهه عن العيوب والنقائص فقال 

 [. ١١١/ اإراء]                                               
        :  ي فقالومد نفسه عى خلقه العام العلوي والسف

 [.١/ اضنعام]                                       
, وما  , وما أمل إحسانه , وما أعظم قدرته , وما أحسن خلقه فسبحانه ما أعظم شأنه

                             : ناهغأوسع 
                  

 . [٦١-٦٢/ غافر ]                           
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, وسعة  , وضجل أن يظهر لعباده عظمة قدرته إنا خلق العام كله له واعلم أن اه 
وعفوه , وعظمة  , وسعة رمته , وجزيل نعمه , وعظيم سلطانه , وجاله وكريائه علمه

 .أسائه وصفاته وأفعاله
         :  وأطاعوه , وعبدوه , وأحبوه  ,ظموا رهمعوإذا عرف الناس ذلك 

                       
 [.١٣/ ]الطاق     

  التعبد ه باسمه احميد :  
, وله  , وله اضمر كله , وله اخلق كله اعلم  رمك اه أن ربك العظيم له املك كله

                       ر كله : , وإليه يرجع اضم احمد كله

 [.١٢/اضعراف] 
حمد عليه ـُوحظك من هذا ااسم الكريم أن تكون أول احامدين ه, وأن تتصف با ت

 من الفضائل.
, وا تأت من اضقوال  ويرضاهاه فاجتهد وفقك اه حسن عبادته أن تعمل با حبه 

  , ويثيبك عليه :  عليه ربك احميد امجيدإا ما حمدك واضخاق واضفعال 
                 

 .[9٣/النحل]    
واستقم كا أمرك ربك , واعمل برع اه , وادع اى ربك , وابذل ما تستطيع ي سبيل 

 وينَك عى من عاداك. ,يعزك ويرى عنك ,رضاه
ويرفع درجاهم , وا خزهم أبدًا , لكنه  بيهم,لرواعلم أن اه يبتي عباده امؤمنن 

  يبتليهم ليؤدهم , وي النهاية يعطيهم ويكرمهم با يسعدهم ي الدنيا واآخرة : 

                                  

                          

 [.١١-١/الضحى]                        
    هو احميد الذي حمد من خلقه من آمن به , وبذل وأعطى وصر من أجله : 

 [ .٣٢/هود]            
 يك له , ومع غناه عنا يعاملنا معاملة نحمده عليها :هو سبحانه الغني احميد وحده ا ر
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 [.٦٢-٦٢/احج]                  
رسواً , واستقام واعلم أن احميد من العباد هو من آمن باه ربًا , وباإسام دينًا , وبمحمد 

 كا أمره ربه , وامؤمنون ي ذلك درجات بحسب علمهم وعملهم.
أحسن الناس خلقًا  الذي كان ملسو هيلع هللا ىلصأول حمود من البر سيد اضولن واآخرين حمد ف

 ,ه وأعاله وأخاقه ي طاعة مواهوُخلقًا وكان خلقه القرآن , واستقام قلبه وجوارحه  وأقوال
                     فليكن لنا أسوه وقدوة :  ,فهو حمد وأمد

 [.٣١/اضحزاب]  جئ                
ثم بقية اضنبياء والرسل , ثم الصديقون واضولياء  ثم يليه ي احمد أولو العزم من الرسل ,

 عامة امسلمن.ثم , والعلاء والدعاة 
كل واحد من هؤاء ميد وحمود بقدر إيانه , وصفاء توحيده , واستقامة أخاقه , 

             وسداد أقواله , وصاح أعاله : 

               

 [.٣8-٦9/النساء ]    
 واعلم أن مد الناس لرهم عى ثاث درجات :

مد العوام , فهؤاء حمدون رهم عى إيصال اللذات اجسانية من اضكل  اأوى:
 والزوجة واضواد وأمثاها. ,وامركب وامال ,والسكن واملبس ,والرب
اللذات الروحية من حصول مد اخواص , وهم الذين حمدون رهم عى إيصال  الثانية :

 نراح بعد الصاة أو الذكر أو قراءة القرآن وغرها من الطاعات.لطمأنينة وااالسكينة وا
ضنه أهل أن حمد , وأهل أن  ,مد خواص اخواص , وهم الذين حمدون رهم الثالثة :

 ال اجميلة. يشكر , وأهل أن يعبد , ما له من اضساء احسنى , والصفات العى , واضفع
        فامد ربك العزيز احميد عى جاله وماله وجزيل عطائه : 

 [.٢٣-٢٦/اجاثية]                    
مد ربك عى كل نعمة أنعم ها عليك وعى غرك.. وامده عى نعمه الظاهرة وا

.. وامد ربك  مده عى دفع الباء.. وا راءـراء والضـ.. وامده عى نعمة الس والباطنة
,  عبدـحمد, وأهل أن يُ ـ, فهو أهل أن يُ  ده بامجد كله, وجِ  العزيز الكريم بامحامد كلها
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 َوِمْلُء َما ,َوَما َبيْنَُهَا , ْرِ, اضَ َوِمْلُء  ,ِمْلُء الَسَمَواِت  ْمدُ احَ الَلُهَم َرَبنَا َلَك » وأهل أن يطاع: 

 .(١)متفق عليه«  ٍء َبْعدُ ِشْئَت ِمْن َيْ 
 , وذِكـر الناس بذلك.فا يفوتك ذلك  بةواعلم بأن اه يرى عن عبده إذا مده عى أكلة أو َرْ 

َى َعِن  إَِن اهَ» :  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اه : قال  عن أنس بن مالك  َعْبِد َأْن َيْأُكَل اضَْكَلَة الَلَرْ
َبَة َفَيْحَمَدُه َعَلْيَها َأْو , َعَلْيَها  َفَيْحَمَدُه  َب الَرْ  .(٣)أخرجه مسلم«َيْرَ

 , فاذكر ربك كثرًا , وامده كثراً  ,واعلم بأن احمد والذكر أحب يء إى اه وأعظمه أجراً 
       :  ك ربك وحمدكبحواصر عى ما أصابك ,  سواه , هوا يشغلك عن

                      
                                 

 [ .١٢١-١٢8/طه]     
,  ُسْبَحاَن اه: َأْرَبٌع  َكَاِم إَِى اهال َأَحُب » :  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َرُسوُل اه قال:  عن سمرة بن جندبو
 . (٢)أخرجه مسلم « َأْكَرُ  هَُوا,  َوَا إَِلَه إَِا اهُ ه , ْمُد احَ وَ 
 .ملكاً كبراً و , ومقاماً كريًا,أجراً عظياً وامد ربك ي ميع أحوالك ي ليلك وهارك تنال  

 َمْأُ  ْمُد هِاحَ اِإيَاِن وَ  الُطُهوُر َشْطرُ  »:  ملسو هيلع هللا ىلصقال:قال رسول اه  عن أبى مالك اضشعرى 
 .(٢)أخرجه مسلم « يَزانَ امِ 

 ,له , وتعظيًا له  ما تقدر عليه يمتلئ قلبك إجااً وأسائه وصفاته وتذكر من عظمة اه 
 : وثناًء عليه, ومدًا له, وإحسانه يمتلئ قلبك حبًا له  مهُ عَ وتذكر نِ , وتكبرًا له   وحبًا له

                                     
                         

                                  
 [.٣٢-٣٣/احر]                  

   :, وقلبك خاشع حار بن يديه , وأرسل جوارحك بطاعته أطلق لسانك بحمدهثم 
                                                 

 (.٢٣0(, ومسلم برقم )٣9١رقم ) أخرجه البخاري متفق عليه،( ١)

 (.٣٣٢٢برقم ) أخرجه مسلم( ٣)

 (.٣٢٢٣برقم ) أخرجه مسلم( ٢)

 (.٣٣٢برقم )أخرجه مسلم  (٢)
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 [.١٣-١١/السجدة]                             
 مد كثرًا كا ينعم كثرًا , وكا يعفو كثرًا , وكا حلم كثرًا , وكا يشكر كثرًا ,فلله اح

                  : وكا يرحم كثراً 
                 

 [.٣-٣/الفاحة]         

          : , وأجزل أجر احمد ل احمدبِ , وقَ  وله احمد عى ما وفق للحمد
                        

 [.٢٣-٢٦/ ]اجاثية
واحمد ه الذي أرسل إلينا أفضل رسله .. وأنزل علينا أحسن كتبه.. ورع لنا أفضل رائع 

 . [ ٢/ امائدة ]                   دينه:
شواهد وأظهر ها ,  ها عظيم قدرته , وأبان واحمد ه الذي أكمل ي خلوقاته حججه

                      :وحدانيته

 . [٣٣/ ]الروم      
واحمد ه الذي جاله وماله غاب عن احواس فبطن , وظهر للعقول فعلن, اضول 
فليس قبله يء واآخر فليس بعده يء, والظاهر فليس فوقه يء, والباطن فليس دونه 

 . [ ٢/  احديد ]                    ء:ي
القوي ,  , وقهرهم بقوته , ودبرهم بمشيئته واحمد ه الذي خلق اخلق كلهم بقدرته 

 الذي ا يعجزه يء, وا يفوته يء.القادر القاهر 
 واحمد ه عى ما خلق وأمر, واحمد ه عى ما ر ونفع, واحمد ه عى ما أنعم

 , واحمد ه عى ما أمات وأحيا , واحمد ه عى ما أغنى وأقنى .وأعطى 
, واحمد ه مدًا ا حيط بكنهه أحد سواه, واحمد ه  احمد ه مدًا كثرًا ا انقطاع له

                  : مدًا ا انفصال له دون بلوغ رضاه

  [.١/سبأ]            
,  , العدل ي حكمه مه, النافذ ي ميع اخلق قضاؤهلْ احمد ه امحيط بكل يء عِ 



08٣ 

 

 عار, ي حكمه, وا ريك له ي ملكه.احكيم ي أمره,  الذي ا يُ 
, الواسع  , واحمد ه الدائم عطاؤه , واحمد ه عى النعمة منه احمد ه عى النعمة به

 سانه ., العظيم إح رمته, الدائم بره
رًا, وبعد ـر يسـ, اجاعل بعد العس , الرقيب عى كل يء احمد ه القائم عى كل نفس
                             : الكرب فرجًا, وبعد اخوف أمناً 

 [.٦١/غافر]     
, الصابر  عائه, الشاكر لن , العارف بمقداره , امكر جاله م لربهامعظِ  دَ احمد ه مْ 

                  :  عى بائه

                

 [.٢-٣]اضنفال/           
,  سبحان اه وبحمده عدد ما خلق وخلق, وعدد ما رزق ويرزق, وعدد ما رحم ويرحم

, َوِزَنَة َعْرِشِه , َوِرَضا َنْفِسِه , َعَدَد َخْلِقِه  ,َوبَِحْمِدِه  ُسبَْحاَن اه»   وعدد ما كان وما سيكون
 .(١)أخرجه مسلم « َوِمَداَد َكلَِاتِهِ 

 واعلم رمك اه أن احمد يكون بمعنى امدح, ويكون بمعنى الشكر.
,  أساء اه احسنى, وامدح ي مقابلة معرفة واإنعام  فالشكر يكون ي مقابلة اإحسان 

 , وأفعاله اجميلة . وصفاته العى
 , وشكر الشاكرين له عى شهود النعم وامنعم. ه هو ثناؤه عى نفسهاد مْ ـوَح 

, ومن استهدى  , وأشأم النعم ما شغلك عنه واعلم أن أفضل النعم ما أوصلك إى امنعم 
                   :  رىويُ  عطىويُ  فسيهدى

                 
  [.١0-١٣/الزمر]

فسبح باسم ربك العظيم , وسبح باسم ربك اضعى , وسبح بحمده ي كل اضوقات 
               واضحوال : 

 [.١0-١٣/الروم]      
                                                 

 (.٣٣٣٦برقم ) أخرجه مسلم( ١)
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 [.١0٣-١08/ ]الصافات      

ْمُد َلَك ُمْلُك الَسَمَواِت احَ َوَلَك , ْرِ, َوَمْن فِيِهَن اضَ ْمُد َأْنَت َقيُِم الَسَمَواِت وَ احَ َك الَلُهَم لَ  »
ْمُد َأْنَت احَ َوَلَك , ْرِ, َوَمْن فِيِهَن اضَ ْمُد َأْنَت ُنوُر الَسَمَواِت وَ احَ َوَلَك , ْرِ, َوَمْن فِيِهَن اضَ وَ 

, َوَقْوُلَك َحق  , َولَِقاُؤَك َحق  , َوَوْعُدَك احَُق , ْمُد َأْنَت احَُق احَ َوَلَك ,ْر,ِ اضَ َملُِك الَسَمَواِت وَ 
 .َوالَساَعُة َحق  , َحق   ملسو هيلع هللا ىلصَحَمٌد ـَومُ , َوالنَبِيُوَن َحق  , َوالنَاُر َحق  , نَُة َحق  اجَ وَ 

 ,َوبَِك َخاَصْمُت َوإَِليَْك َحاَكْمُت , َوإَِليَْك َأَنبُْت , َتَوَكْلُت  َليَْك َوعَ , َوبَِك آَمنُْت , الَلُهَم َلَك َأْسَلْمُت 
ْرُت َوَما َأْعَلنُْت ,  َما َقَدْمُت َوَما َأَخْرُت َفاْغِفْر ي َأْنَت امَُقِدُم َوَأْنَت امَُؤِخُر َا إَِلَه إَِا , َوَما َأْرَ

    .(١)متفق عليه  « َأْنَت 
سام ,  وعظيم سلطانك , ولك احمد باإحمد كا ينبغي جال وجهك اللهم لك ا

 ولك احمد بالقرآن , ولك احمد بامعافاة , ولك احمد باضهل وامال.
احمد ه الواجب مده , احمد ه الدائم بره , احمد ه العظيم ملكه , احمد ه النافذ 

 أمره , احمد ه الشديد بطشه .
  الكبر اسمه , الكبر قدره , الكبر ملكه , الكبر إحسانه , الكبر ثوابه .احمد ه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.٣٦9(, واللفظ له, ومسلم برقم )٣٢٢٣أخرجه البخاري برقم )متفق عليه،  (١)
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 الشكور.. الشاكر
                                  قال اه تعاى: 

 [ . ١٣] التغابن / 
                                                                             تعاى: اه وقال 

 .[١٢٣/النساء]
هو الشكور احق, عظيم الكرم, جزيل العطاء, كثر امكافأة, الذي يعطي الثواب الكثر   اه 

               عى العمل القليل: 

 [.٣٢١/البقرة]       
ويثيب عليه الكثر من الثواب, ويعطي  ,اعةوهو سبحانه الشكور الذي يشكر اليسر من الط

   ضن العطاء أحب إليه من امنع:  ؛كرويرى باليسر من الش ,اجزيل من النعم

                     
 [.٣٦/يونس]

 اضجر ويعطيالذي ا ينفعه من الطاعة, سبحانه الشكور الذي يقبل اليسر وهو
             ع به كل من أطاعه: العظيم الذي ينتف

 .  [ ٦/ العنكبوت]     
     وهو الشكور الذي يعطي من آمن به وأطاعه عطاء ا هاية له وا حد له : 

 [.١٣/السجدة]                                
شأنه ا عى قدر العمل  فسبحان الرب الشكور الذي يعطي قبل السؤال , ويعطي عى قدر

والسؤال , ويعطي عى العمل القليل الثواب اجزيل , ويقبل اليسر من العمل والطاعات 
        ويعطي الكثر من احسنات والدرجات : 

 [.٣/إبراهيم]         
عى ما  ة, فيقبلهاوهو سبحانه الشاكر احق الذي يشكر لعباده إياهم وأعاهم الصاح

ويثيبهم عليها بأحسن ما كانوا يعملون, ويضاعف هم  ,فيها من نقص, ويشكرها هم
                احسنات, ويعفو عن السيئات: 

 .[  ١٣ / التغابن]    
الشاكرين,  الكثر من الزلل, ويشكر القليل من العمل, ويغفر لشاكر الذي يشكروهو سبحانه ا
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         : ره, ويرحم من اسرمهكَ َش  َمنكره, ويزيد ذَ  َمنْ ويذكر 
             

 [.٢8-٣9/فاطر]                        
اضعال الصاحة أضعافًا ميع لعباده وفضله عليهم أنه يضاعف هم ثواب اه ومن عظيم شكر

                كثرة: 
 .  [ ٣٢١ / البقرة]      

, ويمحوها بالتوبة  أما السيئات فإن احليم الرحيم يكتبها واحدة كا هي وا تضاعف
 ضنه وحده الغفور الشكور.؛  ثم يضاعفها, , ثم يبدها حسنات  وااستغفار

ضاعف له العذاب يوم  ,ثم مات وم يتبوفعل الكبائر من قتل أو زنى , أومن كفر باه 
                          القيامة بحسب كثرة ذنوبه:

                                

                    

 .[  ٣8 – ٦0 / الفرقان]     
 ,وروأمن ور ,واعلم رمك اه أن ميع النعم التي يتنعم ها اخلق من رزق وعافية

            كلها من رب العامن وحده ا ريك له: ,وأهل ومال وولد

 . [ ١٢ / النحل]        
, والتقرب ها  وواجب ميع اخلق أن يشكروا رهم عى كل نعمة باستعاها ي طاعته

       ها وم يشكروها تعرضوا لعقابه وعذابه: وكفر , فإنْ  إليه

 [.٣إبراهيم/]          
, ويزيده من  , ويثيبه عى طاعته ويثني عليه ,واه سبحانه هو الشاكر الذي يمدح من يطيعه 

     : , ويرى عنه ويرضيه ي الدنيا واآخرة  فضله ونعمه

                                              

 [.١88/لتوبةا]         
 ن الكرم والعطاء:ْس , أفا يشكرون له ُح والعمل  واه سبحانه شكور يشكر لعباده حسن اضداء

                                       

 .[  ٦١ / غافر]         



0١١ 

 

 , وبيده اخر كله. فسبحان الرب الشكور الذي له احمد كله, وله الشكر كله
, الشاكر الذي ا أحد أشكر منه, الشكور الذي يملك  خزائن النعم والرمة واهداية هو 

ويشكر ها من أطاعه, ويثيبه عليها ي الدنيا واآخرة, الشكور الذي حب عباده 
           وا حب عقاهم: ,ويرمهم امؤمنن, 

 .[  ١٢٣ / النساء]        
وعظيم ,  جاله ما يرى من عظمة ؛ ن أدى عبودية الشكر لربه ي كل حالوالعابد حقًا م

            وإحسانه :, وكريم عطائه  وآائه خلقه
 [.١0-١٣/النحل]                

,  , ورزقهم من فضله , وأعطاهم كل يءفسبحان الكريم الذي  أكرم عباده بكل يء 
التي ا تعد  , وأنعم عليهم بنعمه  , وأكمل هم دينه , وأسكنهم ي أرضه هوأطعمهم من رزق

             , وسخر هم ما ي السموات وما ي اضر,: ىـوا حص
                                             

 .[  ٣8 / لقان]             
, وما أعظم شكره  ما أعظم نعمه عى عبادهحده ا ريك له , ا إله إا اه و

         , وما أحلمه عى من عصاه: من أطاعه
 [.٢٢/إبراهيم]            

ومواساة بعضهم,  ,لنفع أنفسهم ,غني كريم , استقر, عباده القليل ما أعطاهم  واه 
ضنه  ؛هم إى يوم فقرهم الذي ينسون به كل فقر ه, وخبأثم ضاعف هم ثوابه أضعافًا كثرة

                الغفور الشكور:

 .[ ٣٢١/البقرة]      
اضجر  له يضيع عنده عمل عامل, بل يضاعف, الذي افسبحان الرب الشكور الشاكر لعباده

 رين, ويتقرب إى امتقربن:با حسبان, املك احق الذي يشكر الشاكرين, ويذكر الذاك
                                                         

 .[  ١٢١ / آل عمران]           
ا نَ  َوأَ , َنا ِعنَْد َظِن َعبِْدى بِى  أَ  :َعَز َوَجَل  َيُقوُل اه » :  ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال رسول اه  عن أي هريرة و

 ُهمْ  َمَلٍ  ِي  َذَكْرُتهُ  َمَلٍ  ِي  َذَكَرِي  َوإِنْ  , َنْفِي  ِي  َذَكْرُتهُ  َنْفِسهِ  ِي  َذَكَرِي  إِنْ  , َمَعُه ِحَن َيْذُكُرنِى
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ا ِمنِي َتَقَرَب  َوإِنْ  , ِمنُْهمْ  َخْرٌ   َوإِنْ  , َباًعا ِمنْهُ  َرْبُت َتقَ  ذَِراًعا إَِيَ  َتَقَرَب  َوإِنْ  , ذَِراًعا إَِليْهِ  َتَقَرْبُت  ِشْرً
 .(١) متفق عليه«  َهْرَوَلةً  َأَتيْتُهُ  َيْمِي  َأَتاِي 

والشكور سبحانه إذا بذل العبد شيئًا من أجله رده عليه أضعافًا مضاعفة, وهو الذي أنعم به 
 .[  ٢٢ / فاطر]          : عليه, وأعانه عى إنفاقه ي سبيل مرضاته

      : , واستعمله ي طاعته عبدشيئًا من أجله أعطاه أفضل منهوإذا ترك ال
                             

   [.١0-١٣/الزمر]         
الذي أنعم عى عباده بكل نعمة, ووفقهم للبذل والرك من الكريم فسبحان احكيم العليم 

           : ذاكأجله, وشكرهم وأثاهم عى هذا و
 .[  ٣8 / ]النساء

, ضعاف مضاعفةأفمن جاء باحسنة فله من ربه عر أمثاها , إى سبعائة ضعف, إى 
                                      :إى أضعاف كثرة

 .[  ٣٦١ / البقرة]                       
                  العمل القليل جنات النعيم:اإيان وعى  وعزي الشكور

 .[  ١80 – ١8٣ / الكهف]                       
ومن ترك الكفر والرك وامعاي عوضه الكريم بالتوحيد واإيان والعمل الصالح 

             : الذي به سعادته ي الدنيا واآخرة

                    

                         

 .[  ٢٣  – ٢8 / فصلت]     
أعاضهم اه بأن حبب إليهم  فحن بذل رسل اه وأولياؤه أنفسهم وأمواهم ي سبيله 

م أطيب , وجعل ه عليهم ومائكته اهوأخرجهم من الظلات إى النور, وصى  اإيان,
                        الثناء ي الساء واضر,:

                  
 . [ ٢٢ -٢١/ اضحزاب]      

                                                 
 . (٣٦٣١للفظ له, ومسلم برقم )( وا٣٢8١أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه ،( ١)
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أعاضهم عنها  ,وخرجوا منها ابتغاء مرضاة اه ,ه ديارهم وأمواهمؤوحن ترك رسله وأوليا
            م خلفاء اضر,:كهم الدنيا, وجعلهلَ , ومَ  فتح هم الباد أنْ 

                                          
                                

 .[ ١١/النور]    
ره من دعاه ـْص ــفسبحان اه ما أصدق وعده, وما أعظم شكره من أطاعه , وما أرع إجابته ونَ 

               :تاب إليهو وأطاعه
 .[  ١0٦ / البقرة]           

واه سبحانه هو الشكور الذي يشكر العبد امؤمن عى إحسانه لنفسه بعظيم الثواب, 
العذاب ي اآخرة  هوعازي عدوه با يفعله من اخر باإحسان إليه ي الدنيا, وخفف عن

                  و أبغض خلقه إليه:وه ,با عمله من اخر

                  

 . [ ١9 -١0 / اإراء]         
 ِى  ِهَا ُيْعَطى ,َحَسنَةً  ُمْؤِمنًا َيْظلِمُ  ا اه إِنَ » : ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول اه قال أنس بن مالك وعن 
 إَِذا َحتَى ,الُدْنيَا ِى  هِ  ِهَا َعِمَل  َما بَِحَسنَاِت  َفيُْطَعمُ  َكافُِر ال َوَأَما,  ِخَرةِ اآ ِى  ِهَا ْجَزىـَويُ  ,الُدْنيَا
 .(١)  أخرجه مسلم « ِهَا ْجَزىـيُ   َحَسنَةٌ  َلهُ  َتُكنْ  مْ  اآِخَرةِ  إَِى  ىـَأْفَض 
 . خرج امؤمن من النار بأدنى مثقال ذرة من خرـكره سبحانه أنه يُ ُش  نْ ومِ 
 يعطي أقل امؤمنن إيانًا وعمًا مثل هذه الدنيا عر مرات.ي اآخرة كره سبحانه أنه ُش  نْ ومِ 
م له مقامًا يرضيه بن الناس فيشكره له , وكره سبحانه أن العبد امؤمن من عباده يقُش  نْ ومِ 

              ه بذكره بن مائكته وعباده كا شكر لصاحب يس حن قال: وينوِ 

                     

 . [ ٣٣ – ٣١ / يس] 
يعطي من خزائنه ما ُيصلح عباده, ويرِغبهم ي العطاء لغره, ثم   ,فسبحانه من رب غفور شكور

يضاعف أجر امعطي ؛ ضنه كريم شكور, العطاء أحب إليه من امنع, شكور يغفر الكثر من 
                                                 

 ( .٣080برقم ) أخرجه مسلم (1)



0١٢ 

 

                 مل:الزلل, ويشكر القليل من الع

  [ .٦8/يونس]

  التعبد ه : باسمه الشكور  
اعلم وفقك اه حسن عبادته أن أحب خلق اه إليه من اتصف بموجب صفاته, وأبغضهم 

 إليه من اتصف بضدها.
, ويبغض العبد  الرحيم الغفور, امحسن الشكور , وهذا حب اه العبد امؤمن الكريم 

 اخائن .امجرم , الظام الفاسد , افر البخيل الك
وما كان اه هو الشكور احق كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر, وأبغض خلقه 

 .وهكذا الشأن ي ميع أساء اه احسنى ,  إليه من عطلها , واتصف بضدها
رامن.. فهو سبحانه مؤمن حب امؤمنن.. شكور حب الشاكرين .. رمن حب ال

   :  كريم حب أهل الكرم .. عفو حب العافن.. ميل حب أهل اجال

 [.١08/اضعراف]                       

مع  واخائنن واحاسدين وغرهم ما يتناى, الكافرين وامركن سبحانه ويبغض 
                          :  مقتى أسائه احسنى, وصفاته العى

 [ .٢0/احج]       
ه عى نعمه التي ابتدأها, والنعم التي اوالتعبد ه هذا ااسم الكريم يكون بدوام شكر 

  :  عددها, وذلك باستعاها ي طاعته, والعمل با يرضيه, واجتناب ما يسخطه

 [ .٣/إبراهيم]              
 ليؤمنوا به شكور حب الشاكرين, وهذا أكرم ميع بني آدم بأصناف النعم واه 

                 : شكروهوي

 [ . ٣8] اإراء /       
والعقل , ده باضعضاء الظاهرة والباطنة كالسمع والبَ , وزوَ  اإنسان ي أحسن تقويم اه قلَ وَخ 

        , ويشكر من أنعم عليه ها: ذه النعمليتذكر ه وغرها ؛ والقلب

 .[  ٣0 / النحل]               
 ,وجوارحكفكن من الذاكرين الشاكرين, وقم بذكر ربك وشكره دومًا بلسانك وقلبك 

     : ربك, ويزيدك من فضله, ويسعدك ي الدنيا واآخرةيذكرك 
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  [ .١١٣-١١١/البقرة]                
      :  , وكره تكبراً , واشكره كثرًا  واذكر ربك كثرًا, وسبح بحمده كثراً 

                                  

 [ .٢٢-٢١/اضحزاب]        
وعى كل أمر  , قهلَ َخ  ٍق لعى كل َخ  ,ويكافئ مزيده ,واي نعمهمد ربك العظيم مدًا ياو
       , وعى كل رزق يرزقه, وعى كل نعمة أنعم ها, وعى كل بلية دفعها : رهمَ أَ 

                     

 .  [ ٢٣ – ٢٦ / اجاثية] 
      نعم اه غارقون:واعلم أن أكثر الناس عن شكر هذه النعم غافلون, وهم ي 

 . [٦١/غافر]                   
إا بخدمة العباد واعلم أنه ا حلو الليل إا بمناجاة الكريم الشكور , وا حلوا النهار 

واإحسان إليهم , فكن بالليل مع الشكور , واشكره عى نعمه التي ا تعد وا حى , 
 أحِسن إليهم وذِكرهم بشكر رهم , واشكر هم إحساهم. وكن ي النهار مع اخلق ,

فليشكر ربه عى ما خصه به , إذا جاء للنسان خر مبار فإنا ساقه إليه ربه واعلم أنه 
                             هذا اخر وليقل : من 

 [.٢8/النمل]                       
  إليه اخر من إنسان فيجب عليه أن يشكر اه أواً , ضنه هو الذي خلق هذا اخر , أما إذا جاء

وخلق من جاء به , وأهمه وسمح له ومكنه أن يوصله إليك , ثم تشكر من أجرى اه اخر 
            والنعمة عى يديه , ومن م يشكر الناس م يشكر اه : 

                               

 [.١١-١٢/النحل]       
واعلم أن اه شكور حب الشاكرين , ومن جاوز النعمة إى امنعم فهو الشكور الذي 

          يشكر ربه عى نعمه , ويسدي خره اى خلقه : 

 [.١٣/لقان]                                  
وخلق لنا ما نشكره عليه , وخلق فينا ما  ,وأمدنا بالنعم ,فسبحان الرب الشكور الذي خلقنا وهدانا
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 [.١8/اضعراف]                      نشكره به : 
فاستقم كا أمرت , واشكر مواك عى ما أعطاك من نعمه , وأحسن اى اخلق كا أحسن 

           يقة العبودية : اه إليك , وهذه هي حق

 [.١٣٣/البقرة]          
ونسبوا ها الر , , وجعلوا ه أندادًا  فأعرضوا عن رهم ,وقد غر الشيطان أكثر اخلق

ه ء, فعبدوا الشيطان وأوليا , وتفريج الكربات , وقضاء احاجات وتَيف اضرزاق,  والنفع
              : هان للبصر واضعمىمن دون اه مع ظهور الر

                                                               
 .  [ ١٣ / العنكبوت]                  

:  فهم لعبادته من دون اهمنهم وَر  , وكم غرَ  فا إله إا اه كم أضل الشيطان من اخلق
 .  [ ٣8] سبأ /                  

, والصر عى ما يأتيك  رعه ,  والدعوة إليهـ, ولزوم طاعته, والعمل بش فاشكر ربك بحسن عبادته
               : ذلك , فلن ينجيك من العذاب واخسار إا من اضذى ي سبيله

 .[  ٢ – ١ / العَ]                  
, وا تبع هداه ه ا با حبه وهواه , وا تشتغل عنه بنعم ,واعبد ربك با حبه ويرضاه

 .  [ ٦٦ / الزمر]           :  هواك
                                

 . [ ١9] النمل /        
ْرِ, اضَ ْمُد أَنَْت َرُب الَسَمَواِت وَ احَ  َوَلَك , ْر,ِ اضَ يُِم الَسَمَواِت وَ ْمُد أَنَْت قَ ا َلَك احَ َرَبنَ  الَلُهمَ » 

,  ُق َوَقْوُلَك احَ , ُق احَ  أَنَْت , ْرِ, َوَمْن فِيِهَن اضَ ْمُد أَنَْت نُوُر الَسَمَواِت وَ احَ  َوَلَك ,  َوَمْن فِيِهنَ 
 . َوالَساَعُة َحق  , َوالنَاُر َحق   , نَُة َحق  جَ َوا, ُق احَ  َولَِقاُؤكَ , ُق احَ َوَوْعُدَك 

َفاْغِفْر ِي َما , َوبَِك َحاَكْمُت , َوإَِليَْك َخاَصْمُت ,  َوَعَليَْك َتَوَكْلُت , َوبَِك آَمنُْت , الَلُهَم َلَك َأْسَلْمُت 
ْرُت َوَأْعَلنُْت  َقَدْمُت َوَما  .(١) متفق عليه«  َا إَِلَه إَِا َأْنَت  ,ْعَلُم بِِه ِمنِيَوَما َأْنَت أَ , َأَخْرُت َوَأْرَ

اللهم لك املك كله , ومنك اخر كله , وإليك يرجع اضمر كله , ولك احمد كله , ولك 
 الشكر كله , نسألك العفو والعافية , والفوز باجنة , والنجاة من النار , يا أرحم الرامن .

                                                 
 ( .٣٦9, ومسلم برقم ) واللفظ له (٣٢٢٣, أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه( ١)
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 الصادق
              قال اه تعاى: 

                    

 [.١٢٦/]اضنعام      
هو الصادق احق ي كل ما خر به , فهو الصادق ي قوله احق .. وهو الصادق ي  اه 

   دينه احق .. وهو الصادق ي وعده ووعيده .. وهو الصادق الذي ا خلف اميعاد : 

 [.١٣٣ /]النساء          
  وهو سبحانه الصادق بتوفية العاملن بطاعته أجورهم , ومضاعفة احسنات هم , وتكفر سيئاهم :

                           
 [.١٦/]اضحقاف    

وحطها عن وهو سبحانه الصادق الكريم الذي يضاعف احسنات , وعازي السيئة بمثلها , 
         اميء بالتوبة , وااستغفار , واحسنات , وامصائب: 

 [.١١8/]النساء            
            وهو سبحانه الصادق ي عدله وإحسانه: 

 [.٢8/]النساء            
 وباطنه ي حكم احق.والِصِديق من الناس الكثر الصدق , الذي استوى ظاهره 

فمن صَدق بآيات اه, وأجال فكره ي ملكوت السموات واضر,, ا يكاد يمر بآية من 
إا ازداد ها إيانًا ويقينًا وتصديقًا بأن ربه هو اإله  ,آيات اه, أو يرى عجائب خلوقات اه

          : احق, وأن دينه احق , ورسله حق , وكتبه حق , ووعده حق
                       

 [.٣8-١9/]الرعد
واعلم أن الِصِديق أفضل اخلق بعد اضنبياء والرسل , وثواب الصدق الرضوان واجنة يوم 

                            القيامة :
 [.١١9/امائدة]              
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الذي صَدق اه ي آياته وشواهده, وصَدق باه وأسائه وصفاته وأفعاله وخزائنه  والِصِديق
      ووعده ووعيده, وصَدق برسله ومائكته وكتبه وأحكامه: 

 [.٢٢/]الزمر       
 القول والعمل.النية واللهم اكتبنا مع الصادقن, وارزقنا الصدق ي 

 لذي الصدق كله ي معاقد كلاته الصادقة :هو الصادق احق ا واه  
ي دينه ورعه.. وي عهده وميثاقه.. وي خلقه وأمره .. وي بسطه وقبضه.. وي عطائه 

 ومنعه.. وي نَه وخذانه.. وي وعده ووعيده.
كل يء , وجعل خلقه وأمره شواهد عى قدرته , وكال أسائه وصفاته نواطق  خلق اه 

                                                : عى صدقه

 [.١٣/]الطاق                            
فسبحان الصادق احق الذي ا أصدق منه, الصادق الذي يملك خزائن الصدق كلها, 

 والذي خلق الصدق ي كل صادق, وأظهر صدقه ي ميع ملكوته.
, وصَدَقت كلمته ي ذريته ي طباعهم , وأخاقهم , ملسو هيلع هللا ىلص ق سبحانه آدم  خلق الصادق اح

 وأجسامهم , وصفاهم وأعاهم , وأرزاقهم وآجاهم.
وآمنت ذريته .. وأطاع فأطاعت ذريته .. وصَدق فصَدقت ذريته .. وجحد  ملسو هيلع هللا ىلصفآمن آدم 

             فجحدت ذريته .. وني فنسيت ذريته: 

                         

 [.0-٢/]التن         
من قبضة من اضر, فيها السهل واحَــَزن , واضبيض واضسود , واللن  ملسو هيلع هللا ىلصآدم  وخَلق اه 

      والشديد , والطيب واخبيث , فخرجت ذريته عى مثل ذلك صدقًا وعداً:

 [.٣-٦ /]السجدة                              
          وذريته:  ملسو هيلع هللا ىلصفانظر إى صدق الكلمة التامة ي آدم 

 [.٣١-٣8/]الذاريات   
حصيها إا  اامختلفة التي ها نسل وذرية من النباتات  ,ق عظيملْ وَخ  ,م كبرـواضر, عالَ 

                       اه العليم بكل يء : 
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 [.٢-٢/الرعد]        
وما كان من اضر, ما يـَخرج نباته بإذن ربه طيبًا كالزرع والزيتون , والنخل والرمان , والعنب 

 اضنبياء والرسل ,  وامسلم وامؤمن , واموز وغر ذلك من الثار الطيبة , كان من ذرية آدم
 ونحوهم .وامحسن والكريم , والرحيم والشاكر , والطيب واحليم  والصادق واللطيف ,

وما كان من اضر, ما ا ُينبت كالسباخ والبقاع اجدبة , ورؤوس اجبال احجرية , كان من 
, احجر باماء, وامجرم واخبيث ع, كا ا ينتفافر القاي الذي ا ينتفع باهدىالك ملسو هيلع هللا ىلصذريته 

 ونحوهم . والظام والفاسق , والغليظ والكريه
ح امنظر منها , وقد ُيطلع القبي ورحه طيب ,وما كان من اضشجار الشائكة ما منظره حسن

 .كان من ذريته امنافق وامرائي بعملهزهرًا, وينضج ثمرًا, 
َيْقَرُأ اْلُقْرآَن َكَمَثِل اْضُْتُرَجِة  ْؤِمِن اَلِذيَمثَُل امُ  »: ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول اه   َأِي ُموَسى َعنْ    

اْلُقْرآَن َكَمَثِل الَتْمَرِة َا ِريَح َهَا  ْؤِمِن اَلِذي َا َيْقَرأُ َطْعُمَها َطِيٌب , َوَمَثُل امُ ِرُحَها َطِيٌب وَ 
اَنِة ِرُحَها َطِيٌب َطْعُمَها ُحْلٌو , َوَمَثُل امُ وَ  َوَطْعُمَها ُمر  , َوَمثَُل نَافِِق اَلِذي َيْقَرُأ اْلُقْرآَن َمَثُل الَرْحَ

 .(١)متفق عليه « َس َهَا ِريٌح َوَطْعُمَها ُمر  نَْظَلِة َليْ َيْقَرُأ اْلُقْرآَن َكَمَثِل احَ نَافِِق اَلِذي َا امُ 
  اضنفس آيات .. وي اآفاق آيات:  وي الساء آيات .. وي اضر, آيات .. وي

                   
 [.٣٢ -٣8/الذاريات]            
نًا ومعرفة بربك العظيم , ثم حبه وتعبده : لتزداد إيانًا ويقي ,فانظر ي ملك اه الواسع العظيم

                   

 .[0-٦/]ق                           
        وذريته واضر, ونباها:  ملسو هيلع هللا ىلصفا أعظم ريان صدق الكلمة بن آدم 

 [.١١١]اضنعام/                     
 إا اه كم ي اضر, من آيات وعر وشواهد تشهد بوحدانية اه, وعظمة أسائه فا إله

                                                 
 (.١٢٢٢( واللفظ له, ومسلم برقم )١٢٣٣أخرجه البخاري برقم )متفق عليه،  (١)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5021
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5021
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  مع أها أبن وأظهر من نور الشمس :  ,, ولكن ا يراها إا أهل اضبصار والبصائر وصفاته
                    

 .[٢٦/]احج               
ق كلات ربنا ي أطباق خليقته, وتدابر أمره ي السموات واعلم أن طرق معرفة ِصدْ 

     واضر, ما ا حيط به العقول , وَتــْقَ دونه اضعار والقرون: 

                           

 [.١8٢-١8٣/]اضنعام           
وا يصدق كاذبًا, الذي َمْن َصَدق اه ي فسبحان الصادق احق الذي ا ُيكِذب صادقًا,  

 طلبه َصَدقه ي وعده.
  التعبد ه باسمه الصادق:   

هو الصادق احق, وأن الصدق صفة من  اعلم رمك اه وجعلك من الصادقن أن اه 
 صفاته العليا التي ا تنفك عنه أبدًا.

ات من كل وجه , صادقات من اته تامفهو الصادق حقًا ي خره وأمره , وي وعده ووعيده, وكل
 [.0٣] النساء/        كل جهة : 

ورسله صادقون .. ومائكته صادقون .. وكتابه صادق كا أنزله .. ورسوله صادق با بَينه : 
 [.0/]التغابن                         

ي إيانك وأعالك تكتب من  فعليك بالصدق والتصديق بكل ما جاء عن اه ورسوله
                             الصادقن : 

 [.08/اإراء]      
        وجاهد بالك ونفسك ي سبيل اه تكن من الصادقن : 

                 
 [.١١/]احجرات

احي الثمينة الغالية, واضلبسة اجميلة واعلم أن الصدق من الصفات العليا الرفيعة, و
   الفاخرة, فالبسها ي ميع أوقاتك وأحوالك, ُتعرف بذلك وتنال أجر ذلك:
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 [.٢١/اضحزاب]      
  صادقن: فادخل منه جد الصدق , وتكن من ال ,واعلم أن باب الصدق التقوى

 [.١١9/]التوبة           
واعلم أن الصدق مفتاح أبواب الر كلها فافتح به ما تشاء من أبواب اخر يرى اه عنك , ويكتبك 

 [.٢٢/الزمر]                           مع الصديقن : 
, إَِن الِرَ َهِْدي إَِى اجَنَةِ وَ , ِرِ الَق َهِْدي إَِى إَِن الِصدْ »:قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  بن مسعود عن عبد اه و

, ُفُجوَر َهِْدي إَِى النَاِر الَوإَِن , ُفُجورِ الَكِذَب َهِْدي إَِى الَوإَِن ,اً يَْصُدُق َحتَى َيُكوَن ِصِديقَوإَِن الَرُجَل لَ 
 .( ١) متفق عليه«  اً َد اه َكَذابى ُيْكتََب ِعنْ َوإَِن الَرُجَل َليَْكِذُب َحتَ 

عى اجوارح أو باطنة ي واعلم أن ما حبه اه ويرضاه من الطاعات إما أن تكون ظاهرة 
ري خالقها بصدق النية ي إنفاذه , ومتابعة ـفحكم اجوارح امسارعة إى ما يُ القلب, 
وصفاته العى,  ,وأسائه احسنى ,وحكم ما بطن ي القلب التصديق باه ي أدائه ,  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

                     :وِصْدق النية ي التقوى , واحب ه , والذل له , والتعظيم له 
 [.١١8/]الكهف                                  

          وإياك والكذب , فا هلك هالك إا بالكذب عى اه ورسوله ودينه وخلقه :
 [.٢٣/الزمر]                               

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 

          :ن والطاعة ه درجات الصديقن بكال اإيا

               

 [.٣8-٦9]النساء/            
واعلم أن الصديقية أفضل مراتب البر بعد اضنبياء والرسل , وأهلها ي مقعد الصدق عند 

 رهم يوم القيامة. 
                                                 

 (.٣٦8٣سلم برقم )( واللفظ له, وم٦98٢أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه، (١)
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الِصديق ي صديقيته .. والتقي ي فالِصديق يصحب النبي ي نبوته .. والرسول ي رسالته .. و
        تقواه .. والرحيم ي رمته .. وامؤمن ي إيانه .. والكريم ي إكرامه: 

 .[ ١١ -١٢] القمر/            
واعلم أن العبد إذا عبد ربه بالصدق أوصله ذلك إى العلم باه وأسائه وصفاته , وهذا العلم 

قن, واليقن يوصله إى مقام التوكل عى اه, وصدق التوكل يورثه الغنى عا يوصله إى الي
                          سوى اه, والرضا عن ربه: 

 [. ٢-٣/]الطاق          ڭ           
قينه , وحياؤه وطمأنينته , وكلا ارتقى امؤمن ي درجات الصدق زاد بره وإخاصه , وإيانه وي

ونزل عليه من العزيمة بقدر صدقه , ضنه ا يرى ي الكون إا ربـاً واحداً يفعل ما يشاء وحده ا ريك 
 [.٣0] الرعد/                          له : 

اآخرة ,  وإذا دخَلْت العزيمة ي القلب ارحل منه حب الدنيا, وحل مكانه حب اه والدار
           وبذل كل يء من أجل رضاه : 

 [.١١/]احجرات             
والصادقون هم الذين صَدقوا ما عاهدوا اه عليه فأعطوا جهدهم فيا بينهم وبينه بالصدق 

        وإى ما حب , وجعلهم من الصادقن:  فهداهم إليه ,
 [.٦9/العنكبوت]       

واعلم رمك اه أن الفتاح سبحانه إذا فتح للمؤمن باب الصدق صار صِديقًا , فرأى ببَه 
وبصرته نور اهداية , وقام عى قلبه ولسانه وجوارحه شاهد الصدق, وبدت له فتوحات 

خلق ويرزق , ورأى امَلك احق يتَف ي ملكه وعبيده , الرازق احق, ورأى اخالق 
اق طعم اضذكار , وحاوة اإيان , وِصدق اليقن , ورأى حلول اضنوار ي الصدور وذ

                        والقلوب: 

                           

 [.٢١/]النور                   
باه وأسائه وصفاته , وتصديق رسل اه وكتبه , والعمل با واعلم أن أول الصديقية اإيان 

        جاء عن اه ورسوله , وترك ما سوى ذلك : 
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 [.١9/]احديد            
كالنور  , فها متقابان ا عتمعان أبداً  التوحيدونقيض الصديقية الزندقة , وهي كالرك مع 

                   : والظام 

 [.٢٣/]الزمر    
وَجْحد ما ه من اضساء والصفات , والطعن ي النبوة , ورد ما جاءت  ,وأول الزندقة الكفر باه

 ۓ به الرسل , وهذا هو النفاق الذي مع أخطر أنواع الكفر , وعقوبته أشد أنواع العذاب : 
                 

                              

 [.١٢٦ -١٢١ /] النساء   
فهو  ملسو هيلع هللا ىلصثم خالف ما جاء به الرسول  ,ومعرفة دينه,  واعلم أن كل من ادعى علم معرفة اه 

زنديق عدو ه , قد مكر الشيطان به وأضله عن سواء السبيل باإرار عى تعطيل أحكام اه 
               يه: ورسوله , وِعْلمه حجة عل

 [.  ١١١/]النساء                
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 

     ه : حبه خَلصه ما يره , وأكرمه با ير عدوه , ومن أخلص ه ما

                     

 [.١٢٢-١٢٢/آل عمران]            
    فسارع إى مرضاة ربك مع الصادقن , تكن من امفلحن:  

                 

                    

                 

 [.٣0-٣٣ /]احج                        
 واعلم أن خشوع اجوارح من خشوع القلب , وسُرى عى الوجوه ما تضمره القلوب ,

          وفضول اللسان من فضول القلب , وميزان ذلك الصدق : 
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   [.9/الزمر]   جئ  
   جز والكسل يكون اخذان واحرمان : ومع العزم يكون العون , ومع الع

 [.١١٣/هود]                        
والصدق أعى الدرجات , والكذب أسفل الدركات , وكاما مسئول عن حقيقته , وجزاء 

   [.0/اضحزاب]               العبد بحسبه : 
 وإذا أكرمك الصادق بالصدق, فكن صادقًا مع اه ي ميع أمورك.

, واعمل بالصدق , وانر الصدق , مع خلقهو ,لبس لباس الصدق , وكن صادقًا مع اها
                      وعلم الناس الصدق تكن ربانيًا : 

                                             
   [.٣9/آل عمران]             

  فعليك بالصدق ي امواطن كلها , واصر عى ما أصابك تسلم وتغنم وتؤجر: 

                

 [.0]احر/             
مقها علًا , وأقلها تكلفاً , وأكملها صدقاً وبذاً ـَرا هذه اضمة قلوباً , وأعــب, أ ملسو هيلع هللا ىلصأولئك أصحاب حمد 

                    وتضحية:
                         

                 
 [.٣٢-٣٣/اضحزاب]                 

 من اضنبياء والرسل وأتباعهم, وجاهد نفسك فاسأل اه أن يرزقك الصدق لتكون مع الصادقن
        عى ذلك ي ميع أحوالك تفوز بمرضاة ربك مع الصادقن:

 [.١٦/]اضحقاف                        
           ثم تكون يوم القيامة بجوار الرمن ي مقعد الصدق: 

   [.١١-١٢/القمر]          
                  

 [.08/]اإراء
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 [.0١-0٢/]الشعراء                 
 , َطْعُت اْستَ  َما َوَوْعِدكَ  َعْهِدكَ  َعَى  َوَأَنا , َعْبُدكَ  َوَأَنا َخَلْقتَنِي , َأْنَت  إَِا  إَِلهَ  َا  , َرِي  َأْنَت  الَلُهمَ  »

 َيْغِفرُ  َا  َفإَِنهُ  ِي  َفاْغِفرْ  , بَِذْنبِي َلَك  ُبوءُ َوأ , َعَيَ  بِنِْعَمتَِك  َلَك  ُبوءُ أ , َصنَْعُت  َما َرِ  ِمنْ  َك بِ  َأُعوذُ 
 .(١)أخرجه البخاري «َأْنَت  إَِا  الُذُنوَب 

 قضائك , وتصر عى بائك.اللهم إنا نسألك نفوساً مطمئنة تؤمن بلقائك , وتقنع بعطائك , وترى ب
اللهم إنا نسألك إيانًا يبار قلوبنا , ويقينًا صادقًا  مأ به صدورنا , حتى نعلم أنه ا يصيبنا 

 ما كتبت لنا , إنك عى كل يء قدير. إا
 اللهم آت نفوسنا تقواها , وزكها أنت خر من زكاها , أنت وليها ومواها , يا أرحم الرامن.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.٦٢8٦برقم )  أخرجه البخاري( ١)
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 اجميل
 َذَرةٍ  ِمْثَقاُل  َقْلبِهِ  ي  َكانَ  َمنْ  اجَنَةَ  َيْدُخُل  َا » قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي   عن عبداه بن مسعود

 اه إِنَ  »: َقاَل  , َحَسنَةً  َوَنْعُلهُ  , َحَسناً  َثْوُبهُ  َيُكونَ  َأنْ  ِحُب ـُي الَرُجَل  إِنَ  : َرُجٌل  َقاَل   « كِْرٍ  ِمنْ 
 .(١)أخرجه مسلم  «  النَاسِ  َوَغْمطُ  , احَِق  َبَطرُ  كِْرُ ال , اجََاَل  ِحُب ـُي َمِيٌل 

 هو اجميل ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله . اه 
 فأساؤه كلها حسنى, وصفاته كلها عليا, وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورمة: 

 [.0/]طه                  
وب بسر العظمة والعزة أمر ا يدركه سواه, وا َيْعلمه غره , وهو حج  ومال ذاته

 والنور . ,والكرياء
, ِعُز إَِزاُرُه ال»  ملسو هيلع هللا ىلص :قال رسول اه :وأبى هريرة ري اه عنها قاا  يعن أبى سعيد اخدر

َياُء ِرَداُؤُه الوَ   .(٣)أخرجه مسلم «َفَمْن ُينَاِزُعنِى َعَذْبتُُه , كِْرِ
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: 
                                  

                     
 [.٣٢-٣٣/]احر                              

وهو سبحانه اجميل الذي كل مال ي العام فمن آثار صنعه , اجميل امحسن إى عباده 
      كل خلوق: بكل ميل , واهب اجال واحُْسن والزينة ل

 [.٣-٦/]السجدة                           
اضر, بكل ميل من امياه , والنبات , واضزهار , والثار ,  اجميل سبحانه َمَل

            والسهول واجبال  والبحار , واضهار والشجر , والدواب :
 [.٣/]الكهف                                     

                                                 
 ( .9١برقم ) أخرجه مسلم( ١)
 (.٣٦٣8برقم ) أخرجه مسلم( ٣)
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         وَجـَمل الساء الدنيا بالنجوم وامصابيح , والشمس والقمر: 

 [.١/]املك              
ل اضجساد بالطاعات واضخاق:     وَجـَمل القلوب بالتوحيد واإيان, وَجـما

                       
                 

 [.0-٣/]احجرات
         َمله بالدين: ـفسبحان من خلق اإنسان ي أحسن تقويم  ثم َج 

                               
 [.٦-٢/]التن

    ذاته :ل وهو سبحانه اجميل الذي يستحق أن ُيعبد لذاته , ويـَُحب لذاته , وُيـحمد
 [.٦١/مريم]                         

فكيف إذا انضاف إى ذلك حسن أسائه , وعلو صفاته , ومال أفعاله وإحسانه وإنعامه , 
 [.0/]طه                  وعفوه وبره , ورمته وحلمه : 

           وأفعاله: وهو سبحانه اجميل امحمود عى حسن أسائه وصفاته 

 [.٣8/]القصص                    
 صنعه.وماله فكل مال ظاهر أو باطن ي الدنيا واآخرة فمن آثار 

    واعلم أن معرفة اه باجال واجال من أعز أنواع امعرفة , وأعظمها شأنًا: 

 [.90/]امائدة             
ن املك احق الذي له الكرياء كله, وله العز كله, وله اجال كله, وله اإحسان كله, وله فسبحا

                 احمد كله, وله الفضل كله: 
                     

 [.١8٢-١8٣]اضنعام/
اه امؤمنون ي اجنة , فرون ُحسنًا ا واعلم أن اجميل احق سبحانه بجاله الَسنِيا البهيا ير

 ُيتوهم وصفه , ومااً ا ُيْقدر قْدره , ينسون معه كل ميل ونعيم , جعلنا اه وإياكم منهم :
 [.٣٢-٣٣/]القيامة                          
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لوقاته الدالة جاله وماله ي هذه الدنيا ببصائرهم بواسطة آياته وخ اه ويرى امؤمنون ب
 ., وأفعاله احميدةعليه , 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 

                    :اته الرعية امؤمنون ي آياته الكونية , وآي
 [.١89-١8٣/]اإراء                           

 بأحسن اضساء والصفات واضفعال , وَخَلق اضشياء بُحسٍن ومال وزينة.  اتصف 
                   .. وجمل باحسن كله :  .. وتنزه عن الر كله أوجد اخر كله

 [.٣٣/احر]                  
          ی بل لعلة اابتاء:  ,أوجد الر كله ا لنفسه

 [.٢١/]اضنبياء
فكل خر وحق وحسن ومال ي العام كله أوجده اه من نفسه لنفسه ؛ ضن ذلك كله منه , وهو 

نه اجميل الذي حب كل ميل , ويأمر بكل سواء كان ي الذوات أو اضفعال ؛ ض ,حبه ويرضاه
         ميل , ويثيب عى كل ميل أمل منه ي امقدار وامقام : 

                                      
  [.٣١/البقرة]                              

جد له ضدًا من القبيح , ليس لكاله وماله , بل ليميِز به وكل ميل خَلقه اه وأحدثه أو
وليدل ولينذر بالقبيح عن الشكل والفعل القبيح , احَسن من القبيح , وامحمود من امذموم , 

ي خلق امتضادات كاخر والر , واحسن والقبيح , واجنة والنار ,  به عى قدرته 
 [.٢١/النور]                            واضبرار والفجار : 

 :عنه وهى ,منه وحذر ,, وخلق كل قبيحوأمر به ,ب فيهورغَ  ,فسبحان من خلق كل ميل
                                                

 [.١8٣/اضنعام] 
 ه قسان:واعلم أن ما خلقه اه من اجال ، وما وهب لعباده من

 مال ظاهر.. ومال باطن. 
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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 

     فة احق , وما يدل عليه ويشهد له : اخلق , ومعر

           

         

 [.٢١/اضحزاب]                            
 والظاهر : الطاعات ه ورسوله , واضعال الصاحة كلها من صاة وزكاة ونحوما :

                

                                         
 [.٣١/التوبة]

   فالباطن مال القلوب , والظاهر مال اجوارح , وهذا مراد اه من خلقه : 

 [.١٢0/البقرة]               
يقبله ,  عى وجهه الرعي فهو مال وحسن وزينة عند اه  فا تزين به العبد منها

                    ويثيب عليه بأحسن منه: 
 [.٣٦/]يونس        

ومن ظاهر الزينة حي الذهب والفضة, والبساتن واضشجار, واضزهار والثار, وُحسن 
الصور, وُحسن اضصوات, وهذا ليس بجال إذا انفرد عن اجال الباطن, وإنا هو زينة 

ليًا عى ما ي اجنة من لبني آدم , وجعله د إكراماً , خلقه اه  الدنيااحياة وزخارف ومتاع 
                             : ليشكروه ويعبدوه ,أنواع النعيم

                      
 [.١٢/]آل عمران        

            وأمل من ذلك كله اإيان والتقوى الذي ثمرته رضوان اه وجنة امأوى : 
                                  

   [.١١/آل عمران]                 
فسبحان ميل اضفعال بعباده , يطعمهم ويسقيهم , ويرزقهم ويعافيهم , ويكلفهم باليسر من العمل 
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                        ويعن عليه , ويثيب عليه بأفضل منه: 
 [.٣٢١/  ]البقرة               

 وقد خلق اه البر متفاوتن ي احسن , واجال , واضعال , واضخاق.
حظًا وافرًا من اجال واحسن  ملسو هيلع هللا ىلصفأعطى اجميل سبحانه سيد اضولن واآخرين حمدًا 

ه القرآن , وكان ُخـلق ,وأفضلهم سرة , وريرة, فهو أحسن الناس َخلقًا وُخلقًا , الظاهر والباطن 
    يتأدب بآدابه , ويعمل بأحكامه , ويدعو إى فضائله, وهذا مدحه ربه وأثنى عليه بقوله : 

 [.٢] القلم/                                   
  وأخاقه :  ,وأعاله ,وأقواله , وتوحيده, وإيانه,أسوة لكل مسلم ي نيته ملسو هيلع هللا ىلصوهو 

 [.٣١/اضحزاب]    جئ                                                        
, ي غر إراف وا َمـِخْيلة من الناس وهو سبحانه اجميل الذي حب اجال والتجمل

                : , وحب أن يرى أثر نعمته عى عبده وا َبَطر وا كر
                                    

   [.٢٣/اضعراف]               
 فسبحان اجميل الذي كل مال ي امخلوقات من آثار ماله. 

َجـَمـل الساء بالنجوم .. وَجـَمـل اضر, بالنبات .. وَجـَمـل اجو باهواء .. وَجـَمــل الشمس 
 امائكة بالطاعات .. وَجـَمل اإنسان باإسام.ـل بالضياء .. وَجـَمـل القمر بالنور .. وَجـمَ 

وَجـَمــل القلوب باإيان.. وَجـَمــل اجوارح باضعال الصاحة .. وَجـَمــل الدنيا بالدين .. 
          وَجـَمــل اجنة بكل ميل ونعيم : وَجـَمــل اآخرة باجنة .. 

 [.٦٣/غافر]                                  
       ثم أظهر ذاته وماله لعباده الذين جملوا له ي الدنيا بطاعته: 

 [.١٣/]السجدة                                       
َجـَمــل اجنة برؤية وجهه الكريم , الذي إليه َجـَمل الدنيا بالدين , وفسبحان اجميل الذي 

 [.٣٢-٣٣/]القيامة                              ال واجال واجال: منتهى الك
ْوَن َرَبُكْم  » :ليلة البدر فقالملسو هيلع هللا ىلص  قال: خرج علينا رسول اه   وعن جرير بن عبد اه إَِنُكْم َسَرَ

 .(١)عليهمتفق  « ُرْؤَيتِه ي   ِقيَاَمِة َكَا َتَرْوَن َهَذا َا ُتَضاُمونَ الَيْوَم 
                                                 

 (.٦٢٢(واللفظ له, ومسلم برقم )٣٢٢٦أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( ١)
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  التعبد ه  :باسمه اجميل 
ن من اضقوال واضعال واضخاق هو ما رضيه ل واحَس اعلم وفقك اه لكل خر أن اجمي

                    ا غر :  وأكمله وأمه نهَس اه وَح 
 [.٢/امائدة]      

                      ضده:  واجتنب, بهفاعمل 

 [.٣/]احر      
 واعلم أن اه ميل حب اجال والتزين ظاهرًا وباطنًا. 

 والطاعات , وُحسن اللباس والطيب , وميل الصفات واضخاق. فتزين لربك باإيان
 واعلم أن الناس ي التجمل الظاهر ثاثة أقسام:

ل بذلك باقتصاد ف بدنه , وجمَ ه , ونظَ فمنهم َمْن َحَسن ثوبه , وَرَجل شعره , وطيَب رح
درج الكثر وعليها , وهذه طريقة الشاكرين الذين أظهروا نعمة اه عليهم ,  لربه اجميل 

 من الصحابة والتابعن , ولكٍل منهم ثوابه بقدر نيته.
وجد حااً ؛ ومنهم من لزم البذاذة والَشعث , واحتمل التفث ي اهيئة إا ما أقام به السنة ولو 

وهذه طريقة اخائفن  ,زهدًا ي التنعم , وإيثارًا لشظف العيش , حتى ا يشغله التنعم عن ربه
ون , وكثر من الصحابة وعى ذلك َدَرج اخلفاء الراشد, الذين قَدموا كل يء إى اآخرة 

 والتابعن , ولكٍل منهم ثوابه بقدر نيته.
 وهذه كانت سنة إمامإذا وجد تنَعم, وإذا فقد احتمل ,  ومنهم من يتقلب بن هذا وهذا ,
 .ملسو هيلع هللا ىلصامتقن , وطريقة سيد امرسلن 

. ويركب الفرس تارة .. . .. ويلبس الرداء الغليظ تارة يلبس احلة احمراء تارة ملسو هيلع هللا ىلصفقد كان 
 ويركب احار تارة . 

.. ا يتكلف ي وكان يأكل اللحم تارة.. ويأكل العصيد تارة .. وعوع مرة.. ويشبع مرة
 ؛ ضنه يعلم أن اه أحق أن يتزين له.ومركبه مطعمه ومربه وملبسه ومسكنه 

وا يقعده الفقر عن العمل  ما ا تبطره به النعمة ,  وقد آتاه اه من التقى وُحسن اخلق وُحسن السمة
 [.٢/القلم]           : لربه  فصلوات اه وسامه عليه

             بفعله الطرق الثاث , والفوز والنجاة بااقتداء به:   ملسو هيلع هللا ىلصفَسنا لنا 
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 [.٣١/]اضحزاب   جئ                                                  
واعلم أن اجال كله بااستقامة عى أوامر اه فيا بن العبد وربه , وفيا بينه وبن خلقه , وتلك 

       : نة العليا , واحُسن الذي يتجمل به العبد ي هذه الدنياحقيقة الزي
                               

                              
 [.١٣-١١/]آل عمران        

الوجوه , وحسن  فجِمل نفسك وأعالك وأخاقك لربك جد ثوابه يوم القيامة ُحسن
النعيم , وغاية اجال , فامؤمنون يصورهم رهم ي احسن عى حسب درجات إياهم 

               : وأخاقهم وأعاهم
 [.٣٦/]يونس        

َقَمِر ال ُصوَرِة نََة َعَى َأَوَل ُزْمَرٍة َيْدُخُلوَن اجَ إَِن »: ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول اه  وعن أي هريرة 
  .(١)متفق عليه «  الَسَاِء إَِضاَءةً َى َأَشِد َكْوَكٍب ُدِرٍي يُثَم اَلِذيَن َيُلوَهُْم عَ , بَْدِر الَليَْلَة 

      والكفار يصورهم رهم عى حسب درجات كفرهم ومعاصيهم: 
                       

 [.٣٣/]يونس          
 فتجمل له با حبه ويرضاه. ,واعلم أن اه ميل حب اجال

واعرف مال ربك بأسائه وصفاته وأفعاله اجميلة , وكن كريًا حبك الكريم , ميًا حبك 
                    اجميل , عفواً حبك العُفوا , وتعبَد لربك بأسائه احسنى , وصفاته العى:

 [.١08/]اضعراف                                           
 واعبد ربك الكريم باجال الذي حبه من اضقوال واضعال واضخاق.

امحبة والتوكل واإنابة , ـل قلبك باإيان واإخاص وَجـِمـل لسانك بالصدق , وَجـمِ 
وحسن اللباس , وجمل من  ,ـل بدنك بالنظافة, وَجـمِ هرحك بطاعة اه ورسولاـل جووَجـمِ 

 .(٣)أخرجه مسلم  « َاَل اجَ  ِحُب ـُي َمِيٌل  اه إِنَ »بإظهار نعمة اه عليك: خلقك ي أحسن تقويم
                                                 

 (.٣0٢٢( واللفظ له, ومسلم برقم )٢٢٣٣أخرجه البخاري برقم )متفق عليه،  (١)

 ( .9١لم برقم )مس أخرجه( ٣)
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واعرف ربك باجال الذي هو اسمه ووصفه , واعبده باجال الذي هو دينه ورعه, 
      به :  ل الذي حبه ويأمروذلك من شكره عى نعمه, ومن اجا

 [.٣/إبراهيم]           
ف الناس باجميل سبحانه تزداد إيانًا ونورًا , وانر مال هذا الدين بسننه وآدابه وعرِ 

                             وأحكامه ي العام تكن ربانيًا : 

                                       

 [ .٣9/آل عمران]    
واعلم أن اجميل سبحانه حب أن يرى عى عبده اجال الظاهر بالزينة والطيب واللباس , 

      فتجَمل بذلك كله :  ,والتقوى ,وشكر امنعم ,واجال الباطن باإيان
                   

 [.٣٦/]اضعراف

 [.١٢] آل عمران /               
                           

 [.١8/]احر    
 َوَأْصلِْح ي,  يَها َمَعاِي ي ُدْنيَاَي اَلتِي ف َوَأْصلِْح ,  دِينِي اَلِذي ُهَو ِعْصَمُة َأْمِري الَلُهَم َأْصلِْح ي» 

ِِ اَلتِي  ِمْن ُكِل َواْجَعْل امـْوَت َراَحًة ي,  ُكِل َخْرٍ ي   َواْجَعْل احَيَاَة ِزَياَدًة ي, يَها َمَعاِدي ف آِخَر
 .(١)أخرجه مسلم « َرٍ 

ل يا من يملك اجال كله , وبيده اضمر كله , زين قلوبنا باإيان واليقن , ومِ  اللهم 
ن عبادتك وطاعتك , ومل أوقاتنا بأنواع ألسنتنا بذكرك وشكرك , ومل جوارحنا بحس

 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 

العفو والعافية , والفوز باجنة , والنجاة من النار ,  سألكنكريم الصفح , يا واسع الفضل , 
 يا أكرم اضكرمن. 

                                                 
 (.٣٣٣8برقم ) أخرجه مسلم( ١)
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 الطيب
 أََمرَ  اه َوإِنَ  , يِبًاطَ  إَِا  َيْقبَُل  َا  َطيٌِب  اه إِنَ  النَاُس  أَُهَا: » ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول اه عن أي هريرة 

                      : اَل َفقَ  , ْرَسلِنَ امُ  بِهِ  أََمرَ  بَِا  ْؤِمنِنَ امُ 
١)أخرجه مسلم «      

 
). 

هو الطيب الكامل ي ذاته وأسائه وصفاته, امنزه عن ميع النقائص واآفات  اه 
           : عى , وامثل اضوالعيوب , الذي له اضساء احسنى , والصفات العى

 [.0/]طه       
نه الطيب الذي هدى عباده امؤمنن إى كل طيب من ااعتقاد والقول والعمل وهو سبحا

واخلق , فأطيبه كلمة التوحيد واإخاص , ثم سائر اضقوال واضعال واضخاق الطيبة 
               : ويزكو  التي يطيب ها العبد

 [.٣٢/]احج
ء .. وصفاته أطيب الصفات.. وأفعاله أطيب وهو سبحانه الطيب الذي أساؤه أطيب اضسا

 , وثوابه أحسن الثواب.اضفعال .. وكامه أطيب الكام .. ودينه أطيب اضديان 
ـيْبه أن يكون  باً,وطِ وهوسبحانه الطيب الذي ايقبل من اضقوال واضعال إاما كان طيِ

       :ملسو هيلع هللا ىلصعى ما جاء به رسوله  ه وحده, خالصاً 
 [.١١8]الكهف/                        

      وهو سبحانه الطيب الذي ا يصعد إليه إا الطيب , وا َيْقرب منه إا الطيب: 

                    

 [.١8/]فاطر         
  :  ورائعه, ه وسنن, وآدابه , وأحكامه , ي عقائده  تام كاملودينه احق كله طيب 

   [.٢/امائدة]              
: وتسكن  فعقائده هي اإيان وأركانه التي َتطِيب ها النفوس وتزكوا , وتطمئن ها القلوب

                         

                                                 
 (.١8١١برقم )أخرجه مسلم  (1)
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 [.٣9-٣0/الرعد]         
دابه أطيب اآداب التي تصلح ها أحوال الدنيا وأحكامه أطيب اضحكام وأحسنها وأعدها, وآ

                                       واآخرة: 

                     

 [.١٦-١١]امائدة/     
وامؤمن كله طيب قلبه ولسانه وجوارحه با سكن ي قلبه من التوحيد واإيان, وبا ظهر 

من الذكر واحمد والتسبيح والقول احسن, وبا ظهر عى جوارحه من الطهارة , عى لسانه 
                  واضعال الصاحة , واضخاق احسنة : 

 [.98/اضنبياء]               
             ومن طاب قلبه طابت جوارحه: 

 [.٣٢] إبراهيم/         
       دار الطيبن:  أكرمه اه  يوم  القيامة بدخول ا طاب امؤمن ي هذه الداروم

 [.٢٣]النحل/              
ومن طاب قلبه ي الدنيا بمعرفة اه وحبته وخشيته وتقواه , وطاب لسانه بذكره , وطابت 

نة ي اآخرة ؛ ضها الدار الطيبة جوارحه بالعمل الصالح , أسعده اه ي الدنيا, وأدخله اج
              التي ا يستحقها وا يليق ها إا الطيبون: 

                           
 [.٣٢/]الزمر

فسبحان الكريم الذي وعد عباده امؤمنن وامؤمنات باحياة الطيبة ي الدنيا واجنة ي 
                        اآخرة :

 [.9٣/]النحل                     
 واعلم أن الدور يوم القيامة اثنتان :

 دار الِطْيب امحض وهي اجنة: وهي لكل من جاء بطيب ا يشينه خبث , وهم امؤمنون
 بإحسان. ياء والرسل عليهم الصاة والسام , ثم من اتبعهمالُكَمل , وي مقدمتهم اضنب

 ودار اخبث امحض وهي النار: وهي لكل من جاء بخبث ا طِْيب فيه وهم الكفار
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 قون , وي مقدمتهم إبليس وجنوده من شياطن اإنس واجن .وامركون وامناف
ثم , ومن معه طِـيْب وخبث وهم عصاة امسلمن , فهؤاء من دخلها منهم ُعِذب بقدر ذنوبه 

                                                  ُأخرج إى اجنة : 
 [ .٣٣-٣١/مريم]              

 وهاتان الداران موجودتان باقيتان ا تفنيان أبدًا , وأهلها خلدون فيها أبدًا.
      اجنة دار الِطيب امحض .. والنار دار اخبث امحض 

                          
                         

 [.١٢-١٢/]النساء      
, ومع  , وهو ما سلم من اخبث كله واعلم رمك اه أن الطيب من كل يء جوهره ونفيسه

 الطيب كله.
 .والطِيب قريب من معنى الطهارة , وي الطِيب معنى زائد عى الطهارة 

عبارة عن ذهاب النجاسة, والطيب فيه يء زائد عى الطهارة, وهو ي الشم  فالطهارة
 طيبًا, وي اضفعال جودة وحسنًا.

ربه  د ما منه ُتطهره طيَبته ؛ ليلقىَفت بفاعلها رجسًا طَهرته, وإن م جالفاضعال الصاحة متى 
                        طاهرًا طيبًا : 

 [.٢٣/]النحل      
وضد الطيب اخبيث, وي بني آدم ُخْبث كَخَبث احديد والذهب والفضة, وهو حظ 
 الشيطان من أحدنا , َيْطهر باإيان , وَيطِيب ويزكو بالتقوى , كا َيْطهر َخَبث احديد بالنار ,

 .[٣٣٣]البقرة/                        فطهر نفسك منه :
, ليزداد  , وعري ي دمهلشيطان ي اإنسان عى موضع اخبث يزينه ويزيدهواعلم أن مكان ا

  , واحسد, بالرك والكفر, والكذب والكرورجسًا بعد رجس ,اإنسان خبثًا بعد خبث
           واحقد, والبخل والطمع وغرها من مساوئ اضخاق: 

 [.٦/]فاطر             
 إِنَ  »خرج معها فلقيه رجان من اضنصار فقال : ملسو هيلع هللا ىلصاه عنها أن رسول اه  وعن صفية ري
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 .(١)متفق عليه«َشْيئاً  َأْنُفِسُكَا ي  ُيْلِقَي  َأنْ  َخِشيُت  َوإِِي  ,الَدمِ  ْجَرىـمَ  ْنَسانِ اإِ  ِمنْ  َعِْري الَشْيَطانَ 
له أبواب امعرفة , ونقله من الرك واعلم أن من أراده اه برمته ير له أسباب اهداية , وفتح 

 إى التوحيد , ومن الكفر إى اإيان , ومن الر إى اخر , ومن امعاي إى الطاعات :
                                     

 [ .١٦٢/عمران آل]                                   
 خلق مذموم حمودًا عى مراد ربه :  ثم ععل ما كان له من

فيجعل كره عى أعداء الدين .. وحرصه عى طاعة ربه .. وإباءه عن معاصيه .. وبطشه بمن أر 
    ة وبذل النفس وامال ي ذات اه : عى الكفر .. وحسده عى اخر واحكم

                         
                      

                
 [ .٣9/الفتح]        

, ويزيل عنه خبث  , ليحييه بذلك حياة طيبة فسبحان احكيم العليم الذي يبدل عبده بسيئاته حسنات
               , ورجس أعاله الظاهرة باطنه

                   
 [.٢٢/]اضحزاب        

واه سبحانه هو الطيب الذي يزكي بامحامد وامحاسن من يشاء من عباده, ويزكي 
               قلوهم بالتوحيد واإيان والتقوى: 

  [.٣١/النور]           
س ي ميع أسائه وصفاته , الذي له هو الواحد اضحد ي ذاته وأسائه وصفاته , الطيِب القدو

                           امثل اضعى ي السموات واضر, : 
                         

  [.٣٣-٣٦/الروم]          
,  احسنىنقص , له اضساء  ا تلحقه اآفات , وا يليق به الذي املك القدوس الطيب فسبحان

                                                 
 (.٣١٣١( واللفظ له, ومسلم برقم )٣8٢0أخرجه البخاري برقم)  ( متفق عليه،1)
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 [.0/]طه                  والصفات العى , وامثل اضعى: 
كمن هو حقر  ,كمن هو جبور ا غناء به ! ومن هو كبر م يزل ,أفمن هو جبار ا نقص فيه

       أيستوي امَلك وامملوك ! واخالق وامخلوق ! والرازق وامرزوق! :  م يكن !
                    

  [.١0-١٣/النحل]    
 , وأخر بدوام ملكوته, وشهد بوحدانيته. أبان بجروته  كل امخاليق

     ْيب أسائه وصفاته وأفعاله: ــوطِ  ,لطهارة قدسه ,والكل يسبح بحمده
 [.١/]اجمعة                 

  التعبد ه   : باسمه الطيب 
أو أثنى عليه  ,لم غفر اه لنا ولك أنه عب عى كل من ذكر اه باسم من أسائه احسنىاع

أن يطالب نفسه بمقتى ذلك ااسم , وموجب تلك الصفة , با  ,بصفة من صفاته العى
 ُيري ربه عنه.

ه فمن عرف ربه بأسائه وصفاته فا يقف بنفسه عى العلم به دون العمل له , والتعبد جال
           با حبه من أسائه وصفاته: 

 [.١08/]اضعراف              
 فاجهد نفسك أها امؤمن ي العلم بأساء اه وصفاته , واستعمل نفسك بمقتضاها.

فإذا ذكرت الرمن فتذكر ماذا عندك من الرمة؟ وكم رِحـْمت من اخلق؟ وتعَبد ه بصفة 
 يرمك من ي الساء. هل اضر, الرمة ض

وتعبَد ه  ؟وكم عَلمت من اخلق من ريعة اه  ؟وإذا ذكرت العليم فتذكر ماذا عندك من العلم 
            بصفة العلم يورثك التقوى واخشوع له: 

  [.٣0/فاطر]    
ب نفسك وزِكها بكل عمل صالح وخلق ِزه نفسك عن الصفات السيئة, واضفعال امذمومة, وطيِ ــون

                            حسن تسعد وترى : 
 [.١8-٣/الشمس]            

   لتتزكى بذلك عنده وتقرب منه:  ,ومن أعظم التزكي العمل بطاعة مواك احق 
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 [.١0/]فاطر           
ر اليء وباطنه جودة وحسنا, والنهو, إى اخرات صعودًا واعلم أن الزكاة استواء ظاه

 [.١١-١٢/]اضعى                    ی بكل عمل طيب زكيا صالح : 
واعلم أنه ا يكون عن الطيب سبحانه إا كل يء طيب, وا يكون عن اخر إا اخر , 

حمود عى أسائه وصفاته وأفعاله , وهو اموحكمةوإحسان  ,وأفعال اه كلها خر ورمة
                      وإنعامه :

                            

 [.١١١-١١8/اإراء]                          
وحسن فاجتهد عى أن خرج منك كل عمل طيب يرى به ربك الطيِب ِمْن ِذكٍر وشكر, 

       هي عن امنكر, وإحسان إى اخلق : عبادة , وأمر بامعروف , و
 [.٣٣/احج]                           

إا ببذل كل طيب من اضوقات واضموال واضقوال  نك لن تنال الر وامقام اضسنىواعلم أ
                وي سبيله:  ,ي مرضاة اه ,واضعال

 [.9٣/]آل عمران       
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

 [.٣٣/امائدة]     
       رؤيته: ورك  ,فاخر رمك اه من العمل ما طابت ثمرته

               

 [.0-٦/]الزلزلة      
واعلم أن التزكي امروع يكون بالتطهر من اضدناس واآثام , والتطيب   بطاعة اه وصالح 

               اضعال: 
               

 [.٢٦/]النحل     
مام التزكي فكل ُخُلق ي القرآن حمود يفعله, وكل ُخُلق ي القرآن مذموم ومن أراد 
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               حذره:
 [.09/]النحل
 [.٢/القلم]          خلقه القرآن, يتأدب بآدابه, ويعمل بأحكامه:  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

ركيب ي اخلقة , واعلم أن التطهر من اخبث اخُلقي ليس من قبيل ااكتساب ؛ ضنه ت
                فاسأل اه أن يطهر قلبك منه: 

                   

 [.١٣١/]اضنعام           
   قًا إا وجعل له مفتاحًا : لْ لكن الكريم سبحانه ما خلق داء إا جعل له دواء, وا أغلق غَ 

 [.٣/فاطر]                                       
َفإَِذا ُأِصيَب َدَواُء الَداِء َبَرَأ بِإِْذِن اه , لُِكِل َداٍء َدَواٌء  » قال:ملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اه  عن جابر و

    .(١)أخرجه مسلم « َعَز َوَجَل 
اتيح كل يء أن يزيله الدعاء والترع إى من بيده مف ,ودواء هذا الداء ,ومفتاح هذا الَغْلق

                         :  ويبدله بخر منه, والتري من احول والقوة, وانتظار الفرج من عند اه 

 [.١٢/]التغابن        
وُقْطب ذلك كله معرفة الرب بأسائه وصفاته, ومعرفة ما عب له, ومعرفة النفس وما 

, ولزوم الطاعات , والفرار من امعاي, والبعد عن مواضع عب عليها , وخالفة اهوى 
                 اآثام والفواحش: 

  [.١٣/إبراهيم]    
وتوسل إى ربك بأحسن الوسائل وأحبها إليه, وحَن وقت رقة قلبك, وناج ربك بلسان 

          : ل ااضطرار, وقِْف بن يديه بجا , وترع إليه بصدق اانكساراافتقار
                                  

           
  [.98-09/اضنبياء]     

       إذا أتاح لك البكاء عند مناجاته :  ,وجهلك بربك ,وابك عى تقصرك
                                                 

 (.٣٣8٢برقم )( أخرجه مسلم 1)
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 [.١0/مريم]          ۀ               

مع لزوم  واعتذر إليه من عجزك فإنك ا تدري متى تكون ااستجابة, وأفضل العبادة انتظار الفرج
                                      الدعاء : 

                                       
                              

                                          
                                      

 [.00-0٢/اضنبياء]           
      رزقنا اه وإياك وامسلمن حسن هدايته , وا حرمنا كريم إجابته : 

                   
 [.١0٦/]البقرة

                               

 [.٣0/نوح]
 [.08/]اإراء                  
الَلُهَم آِت ,  َقْرِ الَوَعَذاِب  َرمِ َواهَ , بُْخِل البِْن وَ ـَواجُ , َكَسِل الَعْجِز وَ البَِك ِمْن  الَلُهَم إِِي َأُعوذُ  » 

َأُعوُذ بَِك ِمْن ِعْلٍم َا  الَلُهَم إِِي  ,يَُها َوَمْوَاَهاأنَت َول, َخْرُ َمْن َزَكاَها أنَت َوَزِكَها , َنْفِي َتْقَواَها 
.(١)أخرجه مسلم «ُب َهَا َوِمْن َدْعَوٍة َا ُيْستََجا , َنْفٍس َا َتْشبَعُ  َوِمنْ , َوِمْن َقْلٍب َا َخَْشُع , َينَْفُع 

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 , 
 ر.إنك تعلم خائنة اضعن , وما خفي الصدو

 اللهم أحينا مسلمن , وتوفنا مسلمن , غر خزايا وا مفتونن , يا رب العامن.

                                                 
 (.٣٣٣٣قم )ربأخرجه مسلم  (١)
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 احيي
فحمد اه  , فصعد امنر رأى رجًا يغتسل بالَراز با إزار ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اه   عن يعى 
,وَ  احََياءَ  ُيـِحُب  ِسِترٌ  َحِيي   َوَجَل  َعزَ  اه إِنَ  » :, ثم قال وأثنى عليه  َأَحُدُكمْ  اْغَتَسَل  َفإَِذا الَسْرَ

 .(١)والنسائي أخرجه أبو داود «َفْلَيْسَتِرْ 
 َيْستَْحيِي , َكِريمٌ  َحيِي   َوَتَعاَى  َتبَاَركَ  َرَبُكمْ  إِنَ  » : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اه   وعن سلان الفاري 

 .(٣)أخرجه أبو داود والرمذي  « اً ِصْفر اَيُرَدُمَ  أَنْ  َليْهِ إِ  َيَدْيهِ  َرَفعَ  إَِذا َعبِْدهِ  ِمنْ 
 ,وكال جوده وكرمه ,احياء, الذي يرك ما ا يتناسب مع سعة رمته العظيمهو احيي  اه 

                        وعظيم عفوه وحلمه : 

   [.١١٦/امؤمنون]
, وأضعفه  عصية مع أنه أفقر يء إليه, فالعبد عاهر ربه بام عى ما يليق بجاله وحياؤه 
يستحي من َهتْك  , وربه مع كال غناه ومام مقدرته عليه ويستعن بنعمه عى معاصيه لديه ,

 [.٦١] احج/             سره وفضيحته: 
فسبحان احيي الِستِر الذي يسر من عصاه با هيئه له من أسباب السر, ثم بعد ذلك يعفو 

                  ه,ويغفر له : عن

 [.٣١/الشورى]
 َكنََفهُ  َعَليْهِ  يََضعُ ــفَ  , ْؤِمنَ امُ  ُيْدي اه إِنَ  » قال : ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن عمر ري اه عنها أن رسول اه 

هُ   َرَرهُ ــقَ  إَِذا َحتَى , َرِب  َأْي  , َنَعمْ  : َفيَُقوُل  , َكَذا َذْنَب  َأَتْعِرُف  , َكَذا َذْنَب  َأَتْعِرُف  : َفيَُقوُل  , َوَيْسُرُ
ُهَا : َقاَل  , َهَلَك  هُ َأن َنْفِسهِ  ي َوَرَأى , بِهِ بُِذُنو  يُْعَطىف , يَْومَ ال َلَك  َأْغِفُرَها اَوَأن , الُدْنيَا ي  َعَليَْك  َسَرْ

 .(٢)متفق عليه  «  َحَسنَاتِهِ  كِتَاَب 
حياء ا تدركه العقول, وا حيط به اضفهام, فهو حياُء  من عبده واعلم أن حياء الرب 

               وجوٍد وإحسان:  ,كرٍم وبرٍ 

 [.٦١]غافر /    
                                                 

 (.٢8٦رقم )بلنسائي (, وهذا لفظه, وأخرجه ا٢8١٣أخرجه أبو داود برقم ) / صحيح( ١)

 (.٢١١٦(, وهذا لفظه, وأخرجه الرمذي برقم )١٢00/ أخرجه أبو داود برقم ) صحيح( ٣)

 (.٣٣٦0( واللفظ له, ومسلم برقم )٣٢٢١أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( ٢)
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فهو سبحانه حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردما ِصفرًا, ويستحي أن يعذب ذا 
          : أن يعذبه شيبة شاب ي اإسام, ومن استحى من اه استحى اه

 [.٦/ الرعد]         
                                     فاستح اآن من كل فعل تستحي أن تراه غداً حيث ا تنفع  امعذرة : 

                                                       

 [.١8٣-١8٦/آل عمران]                 
 حب أساءه احسنى , ويثني عى نفسه ها , وحب ظهور آثارها ي خلقه.  واه 
كريم حب أهل الكرم.. حليم حب أهل احلم .. شكور حب مؤمن حب امؤمنن.. فهو

           الشاكرين.. تواب حب التوابن.. حيي حب أهل احياء : 
                          

                    
 [.٣٢ -٣٣/احر]                                

ومحبته سبحانه ضسائه وصفاته أظهرها لعباده , وأمرهم بالتعبد له بموجبها ومقتضاها: 
                     

                             

  [.١١١-١١8/اإراء]                       
وأحب عباده إليه من اتصف بالصفات التي حبها, وأبغضهم إليه من اتصف بالصفات التي 

                      يبغضها: 

 [.١08]اضعراف/    
 بد ه التع :باسمه احيي 

اعلم رمك اه أن احياء شعبة من شعب اإيان, والتعبد ه بصفة احياء من أعظم الصفات 
 [.١٣/املك]                               : التي حبها اه 

 , ُشْعَبةً  َوِسُتونَ  بِْضعٌ  َأوْ  َوَسبُْعونَ  بِْضعٌ  اِإيَانُ  »:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اه  وعن أي هريرة 
 « اِإيَانِ  ِمنَ  ُشْعبَةٌ  َياءُ َواحَ  , الَطِريِق  َعنِ  اضََذى إَِماَطةُ  َوَأْدَناَها , اه إَِا  إَِلهَ  َا  : َقْوُل  َفَأْفَضُلَها

 .(  ١)أخرجه مسلم
                                                 

 (.٢١برقم ) أخرجه مسلم( ١)
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 واحياء خر كله ؛ ضنه ا يأِ إا بخر.
ِِ  َا  احَيَاءُ  » ملسو هيلع هللا ىلص :لنبي قال : قال ا عن عمران بن احصن   . ( ١)متفق عليه «بَِخْرٍ  إَِا  َيْأ

, ثم احياء من امائكة الكرام,  وأعظم احياء وأحسنه وأمله وأوجبه احياء من اه 
 من الناس , ثم احياء من النفس : ثم احياء

العمل له, واحب له,  , وكال اإيان به, وإحسانواحياء من اه يكون بإخاص التوحيد ه
                 واخوف منه, والترع واافتقار إليه ي ميع اضحوال :

                                                    

 [.٢]يونس/         
باه وأسائه وصفاته, ثم وأشد الناس حياء من اه هم اضنبياء والرسل ؛ لكال معرفتهم 

                                        أتباعهم من امؤمنن :
                              

                                          

 [.٦٣-١٣/امؤمنون]      
؛ لكال معرفته باه وأسائه وصفاته,  ملسو هيلع هللا ىلصن اه هو نبينا حمد وأشد اخلق حياء م 

 . مستغفرًا من ذنبهكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه شاكرًا لربه  وهذا ومعرفته بنعمه وإحسانه,
 َرَأى َفإَِذا , ِخْدِرَها ي  َعْذَراءِ ال ِمنَ  َحيَاءً  َأَشدَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النبي  قال : عن أي سعيد اخدري  

 .( ٣)متفق عليه.  َوْجِههِ  ي  َعَرْفنَاهُ  َيْكَرُههُ  اً َشْيئ
 ,والفؤاد ,والبَ ,السمعنعمة فاحفظ  ,واعلم أن اه يراك ويعلم بحالك ي ميع اضوقات

       امعاي , واستعملها ي الطاعات : من ميع  ,واللسان

 .[٣0/النحل]                
واحفظ السمع والبَ والفؤاد من ميع امحرمات , جوارحك ي طاعة مواك , واستعمل 

             واحفظ البطن من دخول امحرمات, واحفظ الفرج من غشيان الفواحش : 

 [.٢٦]اإراء/    جئ                                  
                                                 

 (.٢٣( ومسلم برقم )٦١١٣, أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه( ١)

 (.٣٢٣8( واللفظ له , ومسلم برقم )٦١8٣أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه ، (٣)
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 أن يراه عى معصيته .ومن علم أن السميع البصر مطلع عليه استحى 
       فضًا عن أن تعصيه با أعطاك وهو يراك : ,فاستح من ربك أا تطيعه

                           

 [.٦١يونس/ ]                                           
واحياء, وَخَلق احياء وَمَن به عى َمْن شاء من  فسبحان العليم اخبر الذي اتصف باحياة

         خلقه, فكل حياء ي امائكة واإنس واجن من فضله وخزائنه: 
 [ .٣١]احجر/            

واعلم أن احياء من امائكة يكون بااقتداء هم ي دوام الذكر والتسبيح, وعدم إيذائهم بامعاي 
            ضهم معنا يكتبون وحفظون:  ت ؛وامنكرا

 [.١٣-١8]اانفطار/              
أما احياء من الناس فيكون باجتناب كل ما يسوء ويقبح من اضقوال واضعال واضخاق ؛ 

 حياء من اه وامائكة والناس.
 ك سقط من عن اه.فَمْن ُرِزق ذلك فهو احيي الذي حبه اه , ومن ُحِرم ذل

 َوةِ النُب َكَامِ  ِمنْ  النَاُس  كَ َأْدرَ  مَا إِنَ  » : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال النبي  عن أي مسعود اضنصاري 
 .( ١)أخرجه البخاري« ِشْئَت  َما َفاْصنَعْ  ِح َتْستَ  َمْ  إَِذا , وَى اضُ 

معصية اه , فمن م يستح  واحياء من النفس أن حملها عى طاعة اه بعدم استعال نعم اه ي
        صنع ما شاء من الفواحش وامنكرات والقبائح ؛ ضن احياء هو امانع من فعلها: 

 [.٣٣اضنفال/ ]             
أعر, اه عنه , فاعبد  ,استحى اه منه , ومن أعر, عن اه ,واعلم أن من استحى من اه

            تكن تراه فإنه يراك : ربك كأنك تراه , فإن م 

                   

 [.١8٢-١8٣]اضنعام/      
بينا هو جالس ي امسجد والناس معه إذ أقبل ثاثة  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اه  وعن أي واقد الليثي 

فأما أحدما  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه وذهب واحد , قال : فوقفا عى ملسو هيلع هللا ىلصنفر , فأقبل اثنان إى رسول اه 
                                                 

 (.٢٢0٢برقم ) أخرجه البخاري( ١)
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 فرأى فرجة ي احلقة فجلس فيها , وأما اآخر فجلس خلفهم , وأما الثالث فأدبر ذاهبًا .
ُكمْ  َأَا  »  قال : ملسو هيلع هللا ىلصفلا فرغ رسول اه   َفآَواهُ  اه إَِى  َفَأَوى َأَحُدُهمْ  َأَما , الثََاَثةِ  النََفرِ  َعنِ  ُأْخِرُ

 .(  ١)متفق عليه « َعنْهُ  اه َفَأْعَرَ,  َفَأْعَرَ,  َخرُ اآ َوَأَما , ِمنْهُ  اه َفاْسَتْحَيا َفاْسَتْحَيا َخرُ اآ َوَأَما , اه
اللهم إي ي هذا امقام استحي منك  من التقصر فيا كتبت عنك يا مواي , وأستغفرك 

مة لكتابته , من هذا العمل الذي يغني عنه كتابك العظيم, وأنت احكيم الذي بعثت اه
وسقت اليد لتحريره. فلك احمد عى ما قَدرت, وأستغفرك وأتوب إليك ما عملت, 

 فاغفر ي ولوالدي وامسلمن كافة يا واسع امغفرة والرمة . ,فلست أنشد إا رضاك
 [.٣٢]اضعراف/                   

                  
 [.١١]اضحقاف/              

 إَِنَك  إِْبَراِهيمَ  آلِ  َوَعَى  إِْبَراِهيمَ  َعَى  َصَلْيَت  َكَا  ,حََمدٍ  آلِ  َوَعَى  حََمدٍ  َعَى  َصِل  الَلُهمَ  »
يدٌ  َمِيدٌ   آلِ  َوَعَى  اِهيمَ إِْبرَ  َعَى  َباَرْكَت  َكَا  حََمدٍ  آلِ  َوَعَى  ,حََمدٍ  َعَى  َباِركْ  الَلُهمَ  , َجِ

يدٌ  َمِيدٌ  إَِنَك  إِْبَراِهيمَ   .(  ٣)متفق عليه « َجِ
اللهم لك احمد كله , ومنك الفضل كله , وبيدك اضمر كله , اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا , 

 أنت امقدم, وأنت امؤخر, ا إله إا أنت , نستغفرك ونتوب إليك. وما أررنا وما أعلنا,
عوذ برضاك من سخطك , وبعفوك من عقوبتك , وبك منك ا نحي ثناء اللهم إنا ن

 عليك أنت كا أثنيت عى نفسك .

                                                 
 (.٣١٣٦(, واللفظ له, ومسلم برقم )٦٦خرجه البخاري برقم )أ, متفق عليه( ١)

 (.٢8٦(, واللفظ له, ومسلم برقم )٢٢٣8خرجه البخاري برقم )أ متفق عليه،( ٣)



 

 
 

أساء اه احسنى بن معرفتها ، وتوحيد اه ها ، 
 والتعبد ه ها ، ودعاء اه ها

 
 
 

 احق والعدل، أساء اه احسنى الدالة عى
 [ 96 -93]  اهداية والبيانو

   شتمل عى ما يي :تو   

    جل جاله(  احق )
 جاله  جل  ( هاديا) 
 جاله  ( جل بن ام )
 جاله  جل (  الفتاح)

 

 سابعالقسم ال

 الباب اخامس
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 احق
                    :  اىــال اه تعـــق
 .  [ ١١٦/ امؤمنون]

,  , اجامع للخر وامحامد كلها الدائمواملك هو الرب احق الذي تفرد بالبقاء  اه 
      :  وامثل اضعىواضفعال اجميلة, ,  , والصفات العى الذي له اضساء احسنى

                                          
 . [ 0 – ١ / طه]                                             

 , , هو احق ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله هو سبحانه احق الذي ا شك فيه و ا ريب
 :  ا إله غره, وا رب سواه ق,هو احق الذي جاء باحق, وحكم باحق, ونَ اح

 .  [ ٢٣] يونس /                
         : , وكل معبود سواه باطل  , وا معبود بحق سواه امعبود بحق, احق املك وهو سبحانه 

                   
 .  [٦٣/احج]         

الكتاب باحق , وأرسل الرسل باحق , وحكم خلقه باحق ,  وهو سبحانه احق الذي أنزل
              : وحكم بينهم باحق 

 [.٢٢/التوبة]      
      وإليه تنتهي ميع اضحكام والعلوم قاطبة:أعظم أساء اه احسنى, من واحق 

                                     

 [ .١١٢/طه]
الذي ا تستطيع العقول اخروج عن حكمه, وا تستطيع اضبدان  فسبحان املك احق امبن

, , وعزها عن مرادها, وقهرها بأمره , ومتى رامت ذلك سلبها التوفيق عن ملكه وأمرهاخروج 
 .  [ ١٢ / اضعراف]                          : فأرعت إى مراده 

, وأودع احق والتوحيد ي قلوب العارفن,  وهو سبحانه احق الذي أظهر بصفاته أنه احق
          :  , مؤديًا عنه شهادة احق بأنه احق  بينه وبن عباده وجعله سفراً 

 [.١9/الرعد]                     
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ت روعظمته وأطاعته, وخ, وأحبته  فرأت احق وأنار سبحانه قلوب امؤمنن باحق 
                :  ساجدة باحق للحق 

 .  [ 9 / الزمر]   جئ                  
ليعم ميع امكلفن باحق, وينر الطريق , فسبحان الكريم احق الذي أرسل رسله باحق 

  ويدحض حجج امعاندين للحق: إليه, ويقطع جدل امخاصمن فيه,  للسالكن 
 .[٣٣/اجاثية]               جئ

أن يكون له  ,والصفات العى ,وما كان من كال املك احق الذي له اضساء احسنى
ضنه  ؛ , ومأمور ومنهي , اقتى ذلك أن يكون له أمر وهي , ورى وسخط حب وبغض

                   : متى شاء, اء با ش, ملك يأمر وينهى كا يشاء 

                  

 [.٣٢/احر] 
,  أرسل برمته الرسل باحقمن جنسهم وما كان ابد من إباغ أوامر املك إى خلقه 

      :  واستعمله فيا حبه ويرضاه, ل احق أحبه احقبِ فمن قَ , وأنزل الكتب باحق
                             

 . [ ٢٢ / التوبة] 
 ومن رد احق أبغضه احق سبحانه وخذله, فاستعمله الشيطان فيا يبغضه احق ويكرهه

               : فأحبط اه عمله
 .  [ ٣0 / حمد]    

كا قال  ,اميء ويعاقب ,كم باحق أن يثيب اه امحسنوكان من مام احكمة واحُ 
                   : سبحانه

 . [٢١/النجم]   
ورضوان  وثوابه اجنة, فهو احق  ,وكل ما أحبه اه ورسوله ,فكل ما أمر اه ورسوله به

 وجزاؤه النار , فهو الباطل  ,وكل ما أبغض اه ورسوله ,وكل ما هى اه ورسوله عنه,  الرب
                          :  ربوسخط ال

 . [ ١٣8 / النساء]                         جئ   
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: كل طاعة يفعلها العبد من الرمن ورضوانه, وكل معصية من النفس والشيطان واعلم أن 
                                             حخ    

  . [ 08- ٣9 / النساء]                           
                 : وقال سبحانه عن الشيطان 

 . [٦/فاطر]      
       سفيه العقل : , وا يرك عبادة احق سبحانه إى عبادة ما سواه إا أعمى القلب 

                                                   
 [ .٢١]يونس/               

, كل ذلك ا يقع من العباد  , وكل حق وباطل , وكل خر ور كل طاعة ومعصيةواعلم أن 
ويرى  , ويأمر بذلك لكن اه حب احق واخر والطاعات,  علمهومشيئته و بإذن اهإا 
            :  , وينهى عنه وا يرضاه طل والر وامعاي, ويكره البا به

                                    
 [ .٣/الزمر]                               

                           وهذا  والرسل والكتب تبن للناس هذا
 .  [ ٣9 – ٣٣] التكوير /                     
                                   وقال سبحانه : 

                                   
 . [٢8 – ٣9 / الكهف]                           

ذي مأ أركان الوجود كلها بعظمته وجاله, ورمته واإله احق ال فسبحان املك احق
وإحسانه, وشمل أقطار الكون كلها بحكمته وقدرته وعلمه, وقهر ميع امخلوقات 

    وكل معبود سواه باطل: , ضنه وحده احق  وعبادته وحده ا ريك له ؛  لطاعته

                                      
 .  [ ٦٣ / حجا] 

 وهو سبحانه املك احق الديان الذي عازي عباده با عملوه من احسنات والسيئات.
فا أحسن من مسلم أو كافر إا وقع أجره عى اه ي الدنيا أو ي اآخرة , وما أساء من 

              مسلم  أو كافر إا جازاه ربه با أساء : 
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 [.١٣٢-١٣٢/النساء]               
         فاعمل ما شئت كا تدين تدان : 

 [.٣/اإراء]  
  فكل يء له ثمن, وكل عمل له جزاء, وكل حسنة ها ثواب , وكل سيئة ها عقاب : 

  [.٢٦/فصلت]               
      الديان الذي عازي بكل عمل , وا يضيع عنده عمل :  فسبحان

  [.١٦8/اضنعام]                 
وهو سبحانه املك احق الذي حكم بن عباده يوم القيامة باحق والعدل واإحسان, 

ا ي ثم عازهم عى ما قدمو, الديان الذي حاسب اضولن واآخرين عى أعاهم 
      :  فر راً  وإنْ , فخر خراً  إنْ  ,حياهم الدنيا من أعال

               

 .  [ 0 – ٦ / الزلزلة]      
  :  مثقال ذرة اً , وا يظلم أحد وهو سبحانه احق الكريم الذي يضاعف احسنات

 .[٢8/النساء]     
, مالك يوم احساب واجزاء عى اضعال, وله  مالك يوم الدين, ديان وهو سبحانه ال

           عى العدل والرمة واإحسان:  احمد
 . [٢-٣/الفاحة]          

, ويقتص للمظلوم من الظام, ومن السيد  بعمله الذي عازي كاً  وهو سبحانه احق الديان
                 :  , ومن القوي للضعيف لعبده

 [.٣٦/الفرقان] 
       : وا تأخر  وإذا حكم اه يوم القيامة فا ظلم وا جور

 .  [ ١٣ / غافر]              
 يوم القيامة  فسبحان املك احق الذي أحى ميع أعال عباده, ثم حكم الديان بينهم

      ويزيدهم من فضله: , أجورهم  وفيهم ميعاً وي ,واإحسان بالعدل
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 .[٢8/ آل عمران]       

ِقَياَمِة َأْو َقاَل الْحَرُ النَاُس َيْوَم ـيُ » يقول: ملسو هيلع هللا ىلص قال: سمعت رسول اه  س يوعن عبد اه بن أن
ءٌ  َليَْس  »َقاَل  ؟ُهْاً  َوَما :ُقْلنَا:  َقاَل   « ُهْاً  ُغْراً  ِعبَاُد ُعَراةً ال ُثَم ُينَاِدهِْم بَِصْوٍت ,  َمَعُهْم َيْ

  .(١)امفرد أخرجه أمد والبخاري ي اضدب « ا الَدَيانُ َأن, امَلُِك  اَأنَب: رُ ـَــْن قمَ َمْن َبُعَد كا يسمُعُه َيْسَمُعُه 
 لعدله بن خلقه: إظهاراً ؛ وازين يوم القيامة وهو سبحانه املك احق الذي يضع ام

                     

 .[  ٢٣ / اضنبياء]          
فحاسب نفسك ي  ,واعلم رمك اه أن الديان احق سوف حاسبك عى ميع أعالك

, وا  ترى العملقبل أن موت و لة والعملـهْ فأنت ي دار امُ  ,الدنيا ما دمت تستطيع
              تستطيع التوبة والندم: 

                     
 .[ ١8٣ – ١8٦ / آل عمران]    

َيا ِعَباِدي إَِنَا  »: يقول يوم القيامة للخلق  اه تبارك وتعاى  أن ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  عن أي ذر و
َوَمْن َوَجَد َغْرَ  , َفْلَيْحَمْد اه َوَجَد َخْراً  َفَمنْ , ا َلُكْم ُثَم ُأَوِفيُكْم إَِياَها َأْعَاُلُكْم ُأْحِصيهَ  ِهَي 

 .(٣)أخرجه مسلم  «َيُلوَمَن إَِا َنْفَسهُ  َذلَِك َفَا 
 بطل الباطل, وحكم بن عباده بالعدلويُ  ,ق احقحِ ـُاحق الذي ياملك هو  واه 

: والرذائل , وينهاهم عن الظلم والبغيوالفضائل  بالعدل واإحسان ويأمرهم ,واإحسان
               

 .  [98/النحل]       
,  ل ي حكمه وأمرهدَ , فهو الذي عَ  وا أقسط منه ,وهو سبحانه احق الذي ا أعدل منه

  :ا قال سبحانهكب أهله حأمر بالقسط ويثوابه وعقابه, الذي  ل وأحسن يدَ وعَ 
                                                 

 (.9٣8(, وهذا لفظه ,وأخرجه البخاري ي اضدب امفرد برقم )١٦8٢٣أخرجه أمد برقم ) /حسن (١)
 ( .٣١٣٣برقم ) أخرجه مسلم (٣)
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 .  [ 9] احجرات /          
,  إا وهو موزون بميزان العدل والقسطَخَلقه فتبارك اه رب العامن الذي ما من يء 

        وتنزه اه عن احيف واجور: وتعاى اه عن اإمال وامجازفة , 

 .[٢8/النساء]               
,ومكانه وزمانه, ميتهكو ي نوعيتهلم أن كل يء ي خزائن احق سبحانه موزون بقدرٍ واع

 .  [ ٣١ / احجر]                         وصورته: 
 .ل ي ميع أحكامهدَ ل ي ميع أفعاله, وعَ دَ هو احق الذي عَ   واه 

 .ودينه احق, وقوله احق, وفعله احق , فهو احق 
ويكرم  ..م ويؤخرويقدِ  .. ويعز ويذل .. ويرفع وخفض .. ويعطي ويمنع .. يبسط ويقبض

 ويعاي ويبتي. .. وهدي ويضل .. وحيي ويميت .. وهن
م أهل عَ , ولو نَ  هو احق الذي لو عذب أهل ساواته وأراضيه كان ذلك بحكم العدل

                     ذلك بحكم الفضل:  ساواته وأراضيه كان

  [.١١٦/امؤمنون]    
الذي كل ما نراه وماا نراه من خلوقاته فهو احق, وكيفا , فسبحان املك احق امبن 

     : ف حكمه وتدبره فهو العدل والرمة كان فعله فهو احكمة, وكيفا َر 

                 

 [.٣٢/اضنعام]            
حتى ُيفهمك من منعك أن  ,واستغفر لذنبك,  فإن م تفهم فابك عى اجهلاحق ,  فافهم
 .   [ ١١٢ / طه]         فافهم , تفهم
  التعبد ه  باسمه احق : 

 .من أعظم العلوم وأرفها وأنفسها اعلم وفقك اه معرفته وطاعته أن معرفة احق 
حق ي ااعتقاد والقول والعمل تنال رف الدنيا واآخرة, وتسعد بدخول وبإصابة ا

 . والنجاة من النار ,ورضوان الرمناجنة, 
بأسائه وصفاته  أمر باحق تنال معرفته, وترف بحسن عبادته, وبمعرفته  نْ وباتباع مَ 

  .وتسكن إليه, وتذوق حاوة اإيان به, ولذة مناجاته, وتعظمه, حبه
             : , وااعتذار عن التقصر ي حقهجتهد رمك اه ي طلب معرفتهفا
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 .  [ ١9/حمد]                             
, ونفذ به حكمه  , وأقام به كل يء واعرف احق العظيم الذي خلق اه به كل يء

               :  , وفضله ورمته وعدله وإحسانه, وتدبره 
 .[  ٢٢ / العنكبوت]           

, وبه أمات  , وبه ابتى وعاى , وبه أبعد واصطفى , وبه أمر وهى وهدىاه أضل  باحق
: , وبه أظهر كال قدرته وعلمه ي ملكه وملكوته  , وبه مد نفسه , وبه خذل ونَ وأحيا

                               

 .[  ١٣ / الطاق]             
, وللملك عى عبيده  وإذا عرفت املك احق بأسائه وصفاته وأفعاله فاعلم أنك عبده

                :  , وتليق بجاله وعظمته حقوق كثرة تقابل إنعامه عليهم وإحسانه إليهم
                                               

  . [  ١0 - ١٣ / النحل] 
, فهو  ي أولك وآخركو,  سبحانه ازم لك أها العبد ي ظاهرك وباطنك واعلم أن حق اه

عليك سابغة  هنعم,  , وهداك وحفظك من اآفات , وأنشأك ورباك الذي خلقك وصورك
 . ظاهرة, وي ميع أمورك وأحوالك شائعة

              ريك له , واجتنب عبادة ما سواه :  فاعبده وحده ا
                                   

 . [٣٣ – ٣١ /البقرة]                                 
عن , وا تشغلك نعمه عليك  فأطعه واعبده وحقه عليك ي كل نعمة جاد ها عليك واجب

                                        :ته وطاعتهعباد
 .[0 –٦/اانفطار]              

 , , وسمح لك بعبادته وأذن لك بذكره,  احمد وحده أن هداك للسام هواعلم أن 
لتنال بذلك امزيد من ؛ وأقامك ي طاعته, وأعانك عى ذكره وشكره وحسن عبادته 

               , وتسعد برضوانه والقرب منه: فضله

 .  [ ١٣ / احجرات]           
ل قِ ـفث , , والذي خف فيه هو الباطل واعلم أن الذي يثقل ي اميزان يوم القيامة هو احق
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  : من امعاي والسيئات  وإا خف بضد ذلك, ميزانك باإيان والطاعات 

                

 .  [ 0 – ٦ / الزلزلة]          
فهو أهل أن ُيعبد ويطاع , ووفا قسطه  , وأعط القسط من نفسك لربك وأقم اليوم ميزانك

             : وحقه حسب طاقتك , وأجر ذلك كله عائد عليك 
                                      

                              
 .[ ٣0 / احج]                          

واستغفر احق سبحانه ما عجزت عنه, واعتذر له من ضعفك عن القيام بحقه, واطلب منه 
         عن جرأتك عى معصيته وهو يراك: وامغفرة العفو 

 .  [ ١١8/ النساء]         
وي حق غرك , وعليك بالعدل  ,باحق والقسط والعدل ي حق نفسك وكن قائاً 

   :, واستفرغ كل أوقاتك ي ذلك أقوالك وأفعالك, وي واإحسان ي ميع أمورك 

                        
 .  [ ١٦٢-١٦٣/ اضنعام]

, إن خرًا فخر  ,, وبميزانك اليوم يوزن لك غداً  إا ما قدمته هنا واعلم أنه ليس لك هناك
                  : وإن رًا فر 

 .[٢٣/اضنبياء]            
 , وإنْ  , واصر عى ما أصابك وسبح بحمد ربك القائم بالقسط والعدل ي خلقه وأمره

           نال عبودية الصر واإحسان: لت؛ فاعدل وأحسن  لمك اخلق ظَ 

 .  [ 98/ يوسف]            
وسبح بحمد احق الذي خلقك ي أحسن تقويم, وزودك بالسمع والبَ, وخصك بالعقل 

       , فنعمه عليك ا ُتـعد وا حى :  والفكر, وير لك العلم والعمل
                                          

 . [١١-٦/ الضحى]                            
وليس لك إا امتثال أمره: , فأنت عبده  ي غر طاعة ربكقلبك وجوارحك وإياك أن تشغل 
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 . [٦١/مريم]                                 
 , , وأن تذكره وا تنساه أن تطيعه وا تعصيهه , والوفاء بعهدعليك سبحانه  احق فمن حق

 :سواه , وأن خافه وا خاف أحداً  سواه وأن ترجوه وا ترجو أحداً  وأن تشكره وا تكفره,
                                   

 [ .٣/امائدة]             
وتعبده بااتصاف ها,  , لتدعوه ها ,وصفاته العى ,ومن حقه عليك أن تعرفه بأسائه احسنى

                                         وُتـعِلم الناس دينه كا أمر: 

 . [ ٣9] آل عمران /
, وأن تشفق من غضبه  , وعظمته وكريائه لا مقامه وجالهجِ ـومن حقه سبحانه عليك أن تُ 
               دوه إليه, ومن معصيته إى طاعته:وسخطه ومقته, وأن تفر من ع

                                       

                               

 [.٣8-١٢/نوح]          
شكر احق عى لت ؛ وتودده إليك, , وفضله عليك  ومن حقه عليك أن تعرف إحسانه إليك

    : وإنعامه , وتنال امزيد من فضلهجزيل عطائه وإحسانه
 .[ ٣ / إبراهيم]          

, و تتصفح حكمته ي  , وإبداعه العجيب ومن حق احق عليك أن تنظر ي ملكوته العظيم
          : وتشهد له بوحدانيتهوحبه لتعظمه  ؛ خلقه, وقدرته ي صنعه

 .[ ١8١/ يونس]              
لتعرف اخالق  ؛ , وتتلو كتابه الكريم العظيم هومن حقه سبحانه عليك أن تنظر ي كام

     : , ومرادك منه  , وتفهم مراده منكوأفعاله  احق بأسائه وصفاته
 .[٣٢/حمد]       

ي  ,  وباطناً  ظاهراً  أحوالك ميع يعليك ظهر حقه ومن حقه سبحانه عليك أن تُ 
 إسامك وإيانك, وي صدقك وإخاصك, وي ميع أقوالك وأفعالك وأحوالك: 
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 .[ ١٦٢ – ١٦١ /اضنعام] 

 : واعلم وفقك اه لطاعته أن حق اه عليك ي باطنك أربعة أقسام
, وا رب  ويصدق به , ويقر بأن اه ا إله غره, بأن يؤمن باه  : حق اه عى القلب : اأول
, وامثل اضعى, وله اخلق  , والصفات العى له اضساء احسنى,  وا أحد مثله  , سواه

                                    : يك لهواضمر وحده ا ر
                                    

  [ .٢] يونس/    
, ويعرف ما أنزل  بأسائه وصفاته وأفعاله  بأن يعرف الرب  : حق اه عى العقل : الثاي

 , ويعرف مائكته وكتبه ورسله , ووعده ووعيده همن أمره وهي ي كتبه, وما أرسل به رسله
بمعرفة احق , وما أمر به احق , ويسجد مع الساجدين  , ليكمل إيانهوقضائه وقدره 
                                          لرهم احق : 

                                          
 [١٣-١٦/احديد]                     

والراءة  , واانقياد له بالطاعة, وهو ااستسام ه بالتوحيد  , حق اه عى الروح الثالث:
                               وأهله :  من الرك

 [ .٢-٣/الزمر]      
, باخضوع واخشوع للعزيز اجبار, واافتقار إليه وحصل  , حق اه عى النفس الرابع:

والصر عى طاعته, والصر عن معصيته, والصر عى أقداره, , واانكسار بن يديه 
وحسن عبادته, والنصح لعبادته, , وامحبة له, والرجاء له , واخوف منه , والرغبة إليه 

                              : والرمة خلقه
                              
                                
                              

 [ .١١-١/ امؤمنون]                            
             :فاحق همفهذه صفات أولياء اه 
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 .[  98 / اضنبياء]         
, ويملك سمعك  واعلم رمك اه أن املك احق يملك نفسك وروحك وجسدك

 ولسانك. , ويملك وقتك ومكانك وبَك وعقلك
, وتعليم رعه,  والدعوة إليهوشكره , فارغب إى احق سبحانه أن يستعمل لسانك بذكره  

التفكر ي آياته يستعمل عقلك ي , و ادتهوحسن عب طاعتهبويستعمل ميع جوارحك 
 :, وااستقامة منهجًا  واحياة مربحاً ,  أن ععل لك اضر, مسجداً وسل ربك  ,وخلوقاته

                                
 . [0١-08] اإراء/                      

, و تعمل باحق سبحانه فتؤمن به وتوحده  للحقاحق أن تعلم أنك عبد أحق واعلم أن 
, وما سوى ذلك باطل وخران فا  , وتدعو إى احق الذي أمرك بإباغه خلقه الذي أنزله
                          : تلتفت إليه

 .[    ٢  – ١] العَ /                  
ق, ئاخا فوقترى بقلبك اخالق  ,ئهته وآاوتدبر آيا ,وتفكر ي ملك ربك العظيم

وترى اخالق خلق, والرازق يرزق, , واحي حيي ويميت, الصور ُيصوروامصور 
                   لك يدبر:وامَ والعليم ُيعِلم , ,  والرمن يرحم

                                                 
 .[  ٣   – ١/احج]                                        

وإذا عرفت ربك بأسائه وصفاته وأفعاله فاعبده كا يليق بجاله وعظمته, واشكره عى 
       إحسانه وفضله, فهو احق الواحد اضحد الصمد وحده ا ريك له: 

 . [٦١/مريم]                           
وا يعزب عنه مثقال ذرة ي ملكه العظيم , واعلم أن احق سبحانه يسمع ويرى كل يء 

, وتب إليه من  وحقوق عباده , فتب إى ربك العظيم من التقصر ي أداء حقوقه الواسع
               :  وجاوز حدوده انتهاك حرماته,

 [.٢١/النور] 
 ء يقربك إى مواك احق فهو حق , وكل يء يبعدك عنه فهو باطل.واعلم أن كل ي

  واحق منصور أبدًا ضنه حق فتمسك به , والباطل خذول أبدًا ضنه باطل فاجتنبه : 
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 [ .0١/اإراء]                    
         والقرآن هو احق الذي أنزله احق ليحكم بن الناس باحق : 

 [.١8١/النساء]                       
           وإذا عرفت احق فيجب عليك إباغه للبرية :

 [.١٣/إبراهيم]           
 .  [ ٣٢ / اضعراف]                 

 .[١٢/آل عمران]                        
َأْنَت َقَياُم الَسَمَواِت  ْمدُ احَ َوَلَك , ْرِ, اضَ َأْنَت ُنوُر الَسَمَواِت وَ  ْمدُ احَ َلَك  الَلُهمَ  »
 َوَوْعُدكَ , ُق احَ َأْنَت  , ْرِ, َوَمْن فِيِهنَ اضَ الَسَمَواِت وَ  ْمُد َأْنَت َرُب احَ َوَلَك , ْر,ِ اضَ وَ 

 .َوالَساَعُة َحق  , َوالنَاُر َحق  ,  نَُة َحق  اجَ وَ , ق  َولَِقاُؤَك َح , ُق احَ َوَقْوُلَك , ُق احَ 
َوإَِليَْك , َوبَِك َخاَصْمُت , َوإَِلْيَك َأَنْبُت , َوَعَلْيَك َتَوَكْلُت , آَمنُْت  َوبَِك , الَلُهَم َلَك َأْسَلْمُت 

ْرُت َوَأعْ ,  َفاْغِفْر ِي َما َقَدْمُت َوَأَخْرُت , َحاَكْمُت  ي َا إَِلَه إَِا َأْنَت  ,َلنُْت َوَأْرَ  « َأْنَت إَِهِ
 .(١)متفق عليه 

اللهم أنت أحق من ُعبد , وأحق من ُشكر , وأرأف من ملك , وأجود من ُسئل , وأرحم من 
 برمتك يا أرحم الرامن. ,رحم , فاغفر لنا وارمنا

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ( , واللفظ له .٣٦9( , ومسلم برقم )١١٣8قم ), أخرجه البخاري برمتفق عليه (١)
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 اهادي
                قال اه تعاى: 

 .[٢١/]الفرقان
با أظهره من أسائه وصفاته , وآياته  ,هو اهادي احق الذي هدى ميع خلقه إليه اه 

                   ونعمه وإحسانه: , وخلوقاته

  [.١٣/الطاق]                          
, وهداهم إى ميع امنافع , وأرشدهم إى دفع وهو سبحانه اهادي الذي هدى خلقه إى معرفته 

    إى كل خر ي الدنيا واآخرة :وحده ا ريك له امضار , وعلَمهم ما ا يعلمون , اهادي 
 [.٢١ /الفرقان]           

وهو سبحانه اهادي الذي خلق ميع امخلوقات ي السموات واضر, , وهداها إى جلب 
               وعبادة رها :  ,ع مضارهاودف ,مصاحها

 [.١-١/اضعى]             
                تشهد بتوحيده , وتسبح بحمده :  وميع خلوقاته

 [.٢٢/]اإراء                                 
 [.١8/]طه              فسبحان اخاق العليم: 

 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.
 وأزهارًا وثارًا. ,هدى النبات أن يشق ي اضر, عروقًا .. وفوق اضر, أغصانًا وأوراقاً و

 وهدى امائكة للتسبيح .. وهدى السحب للمطر .. وهدى اضر, للنبات.
وهدى الشمس والقمر والنجوم للسر واإنارة .. وهدى كل طر وحيوان ي الر والبحر 

 [.١٢–١٣/الليل]                   واجو إى ما يصلحه وينفعه : 
            وهدى اإنسان إى ما يسعده ي دنياه وأخراه:

 [ .٢-٣/اإنسان]                        
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 [.٢-٣/]اضعى               فسبحان اهادي احق: 
ريق احق واإيان با أرسل إليهم من الرسل , وما أنزل وهو سبحانه اهادي امَبــِن لعباده ط

   عليهم من الكتب , وما نصب هم من اآيات والدائل ي السموات واضر, : 

 [.٣٢/]الزمر                
    :  وهو سبحانه اهادي احق الذي هدي من يشاء بفضله , ويضل من يشاء بعدله

 [.١8] سبأ/                         
م العليم بمن يصلح للهدى ويزكو عليه فيهديه, ومن ا يصلح للهدى فيضله يوهو احك 

بعد إقامة احجة عليه , فجميع العباد يتقلبون ي مشيئته بن فضله وعدله, وهو عى كل 
                 يء قدير 

 [.9٢/]النحل                        
وهو سبحانه اهادي الذي أعطى اإنسان حرية ااختيار , فمن شاء اهدى هداه إى الَاط 

 [.٣١]  يونس/                          امستقيم : 
,  ن هم من أسائه احسنىـَوهو سبحانه اهادي الذي هدايته اهتدى أهل اإيان با بيا 

          وصفاته العى , وآياته وخلوقاته , فاهتدوا هدايته هم: 

 [.١٢/]احج      
           وهو سبحانه اهادي الذي أنزل كتبه هداية للناس: 

                    
 [.١8-9/اإراء]    

         داية الناس إى احق : وهو سبحانه اهادي الذي أرسل رسله ه

 [.9/]الصف                                  
   وهو سبحانه اهادي الذي جعل بيته العتيق مباركًا وهدى للعامن إى يوم القيامة: 

 [.9٦/]آل عمران                    
ء من عباده , اهادي الكريم الذي فتح ميع أبواب وهو سبحانه اهادي الذي هدي من يشا

اهداية إليه عن طريق آياته وخلوقاته , وعن طريق أسائه وصفاته , وعن طريق نعمه وآائه , 
            وعن طريق  كتبه امنزلة , وعن طريق رسله امرسلة : 
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 [.٢/يونس]       
 اخلق أقرب طرق اهدى , وباب الكون أوسع أبواب اهدى . واهدى عن طريق

فباخلق هتدي إى اخالق , وبالصور هتدي إى امصور , وبالرزق هتدي إى الرازق : 
                         

  .[0-٦/ق]                          
, والكريم رأيت اخالق َيـخلق, والرزاق َيرزق, والرمن َيرحمفإذا نظرت إى الكون 

                   قهر :ـحسن , واجبار يَ ـيُ 

                   

 [.١8٢-١8٣/اضنعام]
عاله , وإذا هداك بكامه هو سبحانه اهادي الذي إذا هداك بخلقه فاهادي اسم من أساء أف

 سم من أساء ذاته .افاهادي 
واعلم أن الكون العظيم أعظم أبواب معرفة العظيم , والقرآن هاد إى معرفة العظيم , لكن 

 .الكون العظيم لغة عامية يراه ويقرؤه ويفهمه كل إنسان حيثا كان
ر , واجبال والبحار , واماء ومن آياته التي هتدي ها إليه الشمس والقمر , والليل والنها

                واجاد , والنبات واحيوان :

                               

                                                          

 [.٢-٣/الرعد]    
 وتدبره.عظم أبواب اهدى من قرأه أالعظيم من واعلم أن القرآن 

, فالكون كتاب اآيات ي قلبهليكتمل نور اهداية  ,وابد للنسان من ااهتداء هذا وهذا
      وامخلوقات , والقرآن كتاب العلوم واضخبار واضوامر والنواهي:

                

 [.١٦-١١/امائدة]                    
فبآيات الكون نعرف ربنا , وبآيات القرآن نعبده , فالكون دلنا عليه سبحانه , والقرآن علمنا 
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 وأمره وهيه , ونعمه وإحسانه , ووعده ووعيده. ,أساءه وصفاته وأفعاله , وبن له منهجه
عاله , وتارة بالفطرة , وتارة فسبحان اهادي الذي هدي إليه تارة بخلقه , وتارة بكامه , وتارة بأف

    , وتارة بالتفكر والتدبر : باانراحباإهام , وتارة بالرؤيا , وتارة باضشخاص , وتارة 

                          

 [.٣٢] الزمر/                   
 ,  الذي يملك ميع خزائن اهداية, هو اهادي الغني ه هو اه وحده ا ريك ل  واعلم أن اهادي 

                :  وهو اهادي لكل مهتد وهاد, ومن يضلل فا هادي له سواه
 [.١٣0]اضعراف/          

   ي تدبر ملكه وماليكه :   ,وأساءه وصفاته ,فسبحان من أظهر قدرته وحكمته

 [.١٢9]اضنعام/                 
  وهدانا للسام :  ,وأنزل علينا أحسن كتبه ,فاحمد ه الذي أرسل إلينا أفضل رسله

 [.٣٢/]الزمر                 
   واحمد ه الذي هدانا إى التوحيد واإيان, وحفظنا من الكفر والرك: 

                                            

 [.١0  -١٣/]الزمر                        
ة يسألون رهم اهداية ي واعلم أن كل أحد حتاج إى اهداية, واضنبياء والرسل أكمل اخلق هداي

                      كل وقت : 

 [.98/] اضنعام    
كر نعمة ينعم ها اهادي عى عباده, وكل نعمة دوها فناقصة وزائلة, وبقدر واهداية أ
              د تكون سعادته ي الدنيا واآخرة : هداية العب

 [.١٣/احجرات]                          
وإى الطريق اموصل  ,يهدينا إليهل  ,ل اهداية ي كل ركعة من الصاةأأن نس  وهذا أمرنا اهادي 

                  إليه , بأن نقول : 

                

 [. ٣-٣/]الفاحة          
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فا إله إا اه ما أعظم شأنه , وما أرمه بعباده , وما أعظم نعمه عى خلقه , وما أعظم 
 حلمه عى من عصاه وكفر به.

               للهم ا تؤاخذنا با فعل السفهاء منا فا

 [.١١١/]اضعراف            
 واعلم أن هداية اه لعباده أنواع:

اهداية العامة: وهي هداية ميع امخلوقات ي السموات واضر, إى مصاحها, لتكون  اأوى:
                          انه : مهيئة ما خلقت من أجله كا قال سبح

 [.٢-١]اضعى/      
هداية التوفيق واإهام ورح الصدر لقبول احق: وهي بيد اه وحده ا ريك له كا  الثانية:

             قال سبحانه :
 [.١٦/]القصص

  كل صاة.وهذه اهداية هي التي أمرنا اه أن نطلبها منه ي
هداية الدالة واإرشاد والبيان: فاه هدى خلقه إليه , ودهم عليه , وبَن هم سبل  الثالثة:

 اهداية , وموجبات التوحيد واإيان , با أظهر ي الكون من امخلوقات واآيات , وبا
 أنزل من الكتب والبينات.أرسل من الرسل , و

 قاموا ها كا قال سبحانه :  َا ـوأثنى عليهم لَ  ,ذه اهدايةباعهم هالرسل واضنبياء وأتاه وأكرم 
                                   

 [.١٢-١٣/]الشورى             
  وهي حجة اه عى خلقه التي ا يعذب أحدًا منهم إا بعد إقامتها عليه كا قال سبحانه : 

                         
 [.١١/]اإراء         

           فمن هداه اه لليان فبفضله وله احمد كا قال أهل اجنة : 

                               

  [.٢٢/]اضعراف     
سل , وأنزل عليه الكتب , ومَكنه من أسباب اهداية با ومن أضله اه فبِعد له , فقد أرسل إليه الر
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فكذب وتوى , أكرمه به من السمع والبَ والعقل ,  ولكنه ا يصلح للهداية فلم يقبل اهدى 
    واختار الضال فله العذاب ي الدنيا واآخرة كا قال سبحانه:, وزاغ وانَف 

                        

 [.١٣ /فصلت]
 اللهم اهدنا فيمن هديت , وعافنا فيمن عافيت , وتولنا فيمن توليت.

ويوفق إليه  ,العليم با ي نفوسهم , الذي هدي إى احق ,وهو سبحانه اهادي البصر بعباده
          من يعلم أنه يزكو به ويصلح مجاورته ي اجنة:

             

 [.١٦ -١١ /]امائدة                  
وا يصلح مجاورته ي اجنة ,  ,وا يرى به ,ويضل اه من عباده من يعلم أنه ا يقبل احق

             وهو العليم اخبر بمن يستحق هذا أو هذا :
 [.0/]فاطر                     

ي احق الرحيم بعباده , الذي بيَـن هم سبل اهداية ليسلكوها, وبيَـن هم سبل وهو سبحانه اهاد
                  الضالة ليركوها: 

 [.٢-٣ /]اإنسان                  
وحده لي ؛فسبحان الكريم الرحيم الذي بَن للنسان طريق اخر والر , وذَكره بنفسه ونعمه عليه 

           :  ويستغفره ويستحي منه ,ويطيعه , ويعبده ويشكره
 [.١8-0/]البلد         

  فهذا أول اهداية, وأما منتهاها فا هاية له, وهي التي نطلبها كل يوم من اهادي بقولنا: 
                  

 [.٣-٦/]الفاحة
ذي هدايته اهتدى أهل وايته إى ما حبه ويرضاه , والذي هدايته فسبحان اهادي احق ال

 اهتدى احيوان ما ينفعه واتقى ما يره.
 [. ١٢/]الشورى            وسبحان الكريم الرحيم الذي 

هدي عباده إليه, وإى الطريق اموصل إليه, وإى ما هم بعد  واعلم أن اهادي 
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                     القدوم عليه : 

 [.٣٢٢/]البقرة
         هو احق امبن الظاهر الباطن ا خفاء به , ا إله غره, وا رب سواه : فاه 

 [.0/]طه            
وأما سبيله اموصل إليه فهو اإسام , وقد أفرغه ي قالب العام , وصَوره ي صور 

 ر عليه كل يء.اخليقة, وفط
      وحيده , مسبح بحمده : فكل خلوق مستسلم لربه , خاضع لعظمته , شاهد بت

                    

 [.١8-٢9/النحل]   ۈ  
ثم كتابه العزيز أظهر فيه ما أبطن ي اخليقة , وأبدى ي سوره وآياته ما خبأه ي العام , ونص فيه 

له ي امخلوقات , ومع فيه ما فَرقه ي اموجودات , وأشار بجملته إى ما حواه عى ما أم
                                  اللوح امحفوظ: 

 [.٢٣-٢١/]فصلت      
                فمن آمن به فقد اهتدى:

 [.٢-٣/]البقرة       
 اه مالك لكل يء , وغني عن كل يء , واإنسان حتاج إى كل يء .واعلم أن 

ى يء يكمل نقصه وضعفه وحاجته بأكل أو رب أو ملبس إوإرادة اإنسان نزوع نفسه 
 أو مركب ونحو ذلك.

أما إرادة اه فهي حكمه عى اليء , وإذا حكم سبحانه فا راد حكمه , فكل يء 
                              ع إى إرادته : ومر, مستجيب مشيئته 

 [.0٢-0٣] يس/                        
نس واجن واعلم زادك اه علًا ويقينًا أن ميع امخلوقات مسخرة , وميع اإ

  خرون , وإرادة اه مع امسخرات أمر , وإرادته مع امخرات ساح بالفعل : 

                                   

 [.٣9-٣٣] التكوير/
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ى من يعرفه إفسبحان احكيم اخبر الذي يسوق بإرادته ظامًا لظام , ويسوق من ا يعرفه 
 [.١٦0/اضعراف]          :  ليؤدبه فيتوب إليه

فيأذن سبحانه للعبد أن يفعل امحرم وإرادة اه مع اإنس واجن إرادة إذن وساح , 
, ويَفه عن الشهوة  بذلك الشهوة , ويشتد اإرار , ولكنه ا يرى حينا تعلو

            امحرمة رمة به إذا م يكن هناك إرار : 

 [.٣٢] يوسف/    
 تسليط ليؤدبه :يطلقه عى من يستحق ال, وإذا أطلق اه هذا اإنسان لفعل يء حرم ما 

 [.١٣9] اضنعام/                       
إضاله فتلك هي اإرادة اإهية اجزائية امبنية عى إرادة  وإذا أراد اه هداية أحد أو

                اإنسان ااختيارية : 

            

 [.١٣١] اضنعام/   
فرح صدره للسام , ومن أراد الضال ضيق اه عليه  ,أراد اهداية واختارها أعانه اهفمن 
         , وهذا وهذا كله من رمة اه بالعبد :ليتوب إليه  ,وعر أموره ,نفسه

 [.٢٣-٢٦] اجاثية/                   
 يقلبها كيف يشاء. وقلوب العباد بن أصبعن من أصابع الرمن

هو الذي يقلب القلب لصالح العبد , فإذا شاء العبد اهدى رح اه صدره للهدى , وإذا شاء 
 [.١٢٢] البقرة/          الضالة ضيق اه صدره ليكف عن الر :

     رمته بعباده :  لسعة وعظمةوهذا جعل اه القلوب كلها بيده 

                     

                      

 [.٣0-٣٦] النساء/    
واعلم رمك اه أن نور اهداية إذا دخل ي القلب انرح له الصدر , وانراح الصدر اتساعه 
ا للصفات امحمودة التي حبها اه, وانبساطها بأحكامها عى أضدادها امذمومة التي يضيق ه

                    الصدر: 
 [.٣٣/]الزمر        
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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 , 

              :  عى ما يري الرب  كانت عونًا هاو

 [ .٢/]الفتح             
فيضيق متسع أخاقه , ويسفل بمعاليها , ويمتلئ بضدها ,  ,ومن يرد أن يضله يطفئ نور قلبه

ج لذلك صدره لشدة ظلمته, وضيق باطنه, كأنا يروم فيثقل عليه كل عمل صالح, وحر
           الصعود إى الساء من الضيق والظلمة: 

                 

 [.١٣١/]اضنعام               
فعليه بمعرفة ربه بأسائه وصفاته , ومعرفة دين  ,فمن أراد الوصول إى مقصوده ومعبوده

                             لَقيِمة:ا

 [.١9/]حمد     
  واعلم أن من آمن باه وأطاعه وصر عى بائه فهو من امهتدين حقًا: 

                         
                               

 .[١١٣-١١١]البقرة/   
 هو اهادي احق الذي يرشد عباده إى كل خر ينفعهم ي دنياهم وأخراهم. اه و
أرشدهم إليه بآياته الكونية , وآياته الرعية , وأسائه احسنى , وصفاته هو اهادي الذي و

               :  العى , فا مثل له يرشدهم إليه

                  

              

 [.١٣-١8/النحل]                                 
هم بسبل الفاح والنجاة ,  َا هو اهادي احق الذي أرشد عباده إى ما حبه ويرضاه , وَب

   وما َيْرشدون به :  ,الذي أنزل عى خلقه من آياته ما يرشدهم إليهاهادي 

              

 [.١١٢/]اضنعام       
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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 مَلك وإنس وجان: 

 [.9١-9٢/]مريم              
 من امخلوقات يسقيه اه بكأسه .. وكل عام يسبح بحمده .. وكل عام يشهد كل عامَ 

      وكل عام خاضع ضمره .. وكل عام خطب بعجزه وفقره إى ربه:  بتوحيده ..

             

   ڱ                                 
 [.١0/]احج

ن يوفقك إى أحسن ما حبه , وارغب إى مواك أ فاطلب العلم رمك اه لتسلم من اجهل
 [.١١٢/طه]        : ويرضاه من اضقوال واضعال واضخاق

ل واعلم أن العلم اإهي هو ساح امجاهدة , ونور البصرة , ومركب النجاة , وأص
                      : وااستقامة اهداية 

 [.١9/حمد]       
فرى ما ا ُيدَرك باحواس , ويبَ  ,ُيرف العبد عى مطالع الدنيا واآخرةاإهي  فبالعلم

ما ا ُيدَرك باضبصار , ويعلم ما يعجز عنه الفكر , وا يتومه الذهن , فيقف بن يدي ربه 
اانكسار له , وشده احياء ذل مع  ,وحامدًا وسائًا و مستغفراً عي العظيم قائًا وساجدًا ال

                                   منه : 
 [.9]الزمر/                            جئ  

اإيان إى رؤية  بصرةبواعلم أن من وفقه اهادي للوصول إليه فقد اهتدى , ووصل عقله 
, ربه اخالق الرمن , وأرق قلبه بنور اإيان الواصل إليه , وامتأ صدره من ذلك الضياء

                    : فأحياه اه بعد موته

 .[١٣٣/اضنعام]                                     
خالق خلق , وامصِور يصِور , والرازق يرزق , والكريم يعطي , فشاهد املك احق يدبر , وا

  والرحيم يرحم , واحاكم حكم , والعزيز يعز , واجبار ينتقم , والقوي يقهر , والسام يسلِم : 
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 [.٣٢-٣٣] احر/                 

فاْعُل رمك اه همتك معرفة امُلك واملكوت , ومعرفة مالك املك ؛ لرى العظمة 
    والعظيم , والقدرة والقدير , والعزة والعزيز , والرزق والرزاق , واحكمة واحكيم :

                                      
 [.١0١] اضعراف/         

صفا له قلبه من كدر اضخاق, وامتأ قلبه  ,واعلم أن من أجال فكره ي ذلك ابتغاء مرضاة اه
  [.٣0/فاطر]                                    بشعب اإيان :

, وبقي عى ِجب عن اإصابة ي كثر من أمورهُح  ,ضمروظاهٍر من ا ,ومن ري بأول العلم
       كدره بغر هذيب فخلط عمًا صاحًا بآخر سيئًا حاسب عليه :

               
                    

  [.٢٢-٢٣/فاطر]        
دامت ي ُحُجب الكر والغرور , وا تبَ عيون واعلم أن اضفكار ا تدِرك غوامض اضرار ما 

دامت حجوبة باجهل والغفلة , فتحرر من اهوى , وترأ من حولك وقوتك , والبس الغيب ما 
   : ويرضيك وأكثِـر إمال الدموع , لعله يعطيك وهديك  ,واخضوعلربك لباس اخشوع 

                                
 [.١0٦]البقرة/      

عاقها عدم الصفو , وقلة  ,ي أهوائها العقولوُسجنت  ,واعلم أن النفوس إذا عكفت عى حبوباها
اعتياد السفر واهجرة إى مواها , فقعدت عى موائد شهواها , وأَصَمتها امشاهدات , وشغلها هوى 

            خراها : فخرت مواها ودنياها وأ  ,امحبوب عن الرب امعبود
                                                              

  [.١٣9]اضعراف/              
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وسلكوا  ,واعلم أن امؤمنن من اإنس واجن هم امهتدون الذين قبلوا اهدى والرشد
                :  , واجتنبوا ما سواهسبيل الرشاد 

 [.0٣/اضنعام]     
والراشدون من البر هم امؤمنون , وهم درجات , وي مقدمتهم الرسل واضنبياء , ثم الصديقون 

 [.١/البقرة]             : والشهداء , والعلاء والصاحون 
َ والعون ؛ ضهم يوالونه  فهؤاء هم الراشدون الذين هداهم اهادي إى الرشد, وتواهم باحفظ والن

                       :  بالتوحيد واإيان والطاعات

                           

  [.0-٣/احجرات]         
لدعاء , بقدر إيانه ولكل مؤمن من اهدى والرشاد , والواية وامقام , والثواب وإجابة ا

                             وطاعته وعبادته:
                                    

                                      
 [.١٢-١8/الصف]         

  التعبد ه .باسمه اهادي 
مك اه أن من آتاه اه هدايًة خرج ها من الضالة , وآتاه علًا خرج به من اجهل , اعلم ر

الدعوة إى اه , وتعليم رعه , لزوم وجب عليه ما م عب عى غره من حسن العبادة , و
       :  ملسو هيلع هللا ىلصكا قال إبراهيم , واإحسان إى خلقه والنصح لعباده 

 [.٢٢ /مريم]            
 .ومالك  وإذا خصك الكريم اهادي بنعمة اهداية فكن هادياً إليه بلسانك وحالك وأخاقك

وكن عبدًا سامعًا مطيعًا مواك , وا تقعد إا متفكرًا , وا تنظر إا معترًا , وا تنطق إا ذاكرًا أو 
     اضلباب  لتكون ربانيًا من أوي ,حامدًا أو مستغفرًا أو معلًا أو داعياً 

                         

 [.١9١] آل عمران/                         
َلم ــوعِود عينيك بعد أن هداك اهادي إليه عى السهر آخر الليل ي مناجاة مواك , ففي الظُ 
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          الداجية توجد اضنوار الغائبة, لعلك تفوز مع الفائزين الذين 

                        

 [.١٣-١٦/]السجدة                
وتطَهر للوقوف بن يدي مواك , وترع منكرًا بن يدي ذي العزة واجروت واملكوت 

                                       والكرياء والعظمة: 
 [.١ -١/امزمل]              

 وجرد حن وقوفك بن يدي من ا خفى عليه يء من كل دعوى ي كل علم كنت تعلمه 
         :واستغفر من كل ذنب تعلمه أو ا تعلمه  ,قمت به وكل عمل 

 [.٣١/النور]                     
فتتبع آثار اخالق ي خلوقاته , واستشهد  ,وسبلها ميرة ,واعلم أن أبواب اهداية مفتوحة

شواهده ي مصنوعاته , وانظر إى حسن تصويره مصَوراته , وتفكر ي عظمة كريائه 
              :  وقدرته, وحسن تدبره ملكوته , ليمتلئ قلبك بتوحيده

                                     
                                  

 [.٢٣-٢١/يونس]      
           وبذلك تزداد إيانًا ويقينًا ومعرفًة بمن هداك إليه: 

 [.١8١/]يونس            
ليق امنظور فهي أعظم مفاتيح العلم وامعرفة, وها ُتفتح مغا ,وتعَلم أساء اه احسنى

وامستور وامشتبه , وُيظهر لك الظاهر ما أبطنه عن غرك من لطيف تدبره, وعجيب صنعه 
 [.0/طه]                  :  اتهقوخل ي

ي  ,وصفاته العى ,ق ي السموات واضر, إا ليظهر لنا أساءه احسنىلَ ما َخ اه ق لَ فا َخ 
                 فربك ليس بغافل عنك:  لغافلنخلوقاته , فا تكن من ا

 [.١9/]حمد            
متوسًا إليه بأسائه احسنى ,  ,وارفع إليه كل شكوى ,واطلب ميع حوائجك من ربك الصمد

                       وصفاته العى:
 [.١08/]اضعراف    
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 ؛فاجتهد ي القيام بن يديه , وهداية الناس إليه , وعِرفهم بأسائه وصفاته  ,إليهوكا هداك ربك 
           ليحبوه ويكروه , ويطيعوه ويعبدوه: 

 [.١٣١/]النحل                    
رشدك إليه , فاعمل با أ ,وأرشدك إى ما حبه ويرضاه ,واعلم أن ربك اهادي أرشدك إليه

          فإنك راجع إليه :  ,واحذر خالفته
             
            

 [.١٢-١٢ /]النساء     
وأرِشد العباد إى ما أرشدك ربك إليه من كافر تدعوه , أو جاهل تعِلمه , أو مسرشد ترشده , تكن 

                   : امفلحن من الراشدين
 [.١8٢/آل عمران ]     

    لئا تشقى ي دنياك وأخراك :  ,واحذر من معصية اه ورسوله
                                     
 [.١١١/النساء] 

 [.0/]آل عمران                      
                

 [.0١-0٢/]الشعراء              
 [.٣٢/]الفرقان                       

ي فِيَمْن َتَوَليَْت, َوَباِرْك ِي فِيَا أَْعَطيَْت, ي فِيَمْن َهَدْيَت, َوَعافِني فِيَمْن َعاَفيَْت, َوتََوَلنــِ اللَُهَم اْهِدن»
 «اَليَْت  َما َقَضيَْت, َفإِنََك تَْقِي َوَا ُيْقَى َعلَيَْك, َوإِنَُه َا َيِذُل َمْن َواَليَْت, َتبَاَرْكَت َربَنَا َوَتعَ َوقِنِي َرَ 

 .( ١)أخرجه أبو داود والرمذي 
اللهم رب جريل وميكائيل وإرافيل , فاطر السموات واضر, , عام الغيب والشهادة , 

عبادك فيا كانوا فيه ختلفون , اهدي ما اختلف فيه من احق بإذنك , أنت حكم بن 
 إنك هدي من تشاء إى راط مستقيم.

 يا رب العامن. ,واجعلنا سببًا من اهتدى ,بنا وأهد ,اللهم اهدنا
                                                 

 (.٢٦٢( وأخرجه الرمذي برقم )١٢٣١/أخرجه أبو داود برقم )صحيح  (١)
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 نـــــامبي
 .[ ٣١ /النور]                   قال اه تعاى: 

ي ملكه  من دائل وجوده وقدرته ووحدانيته أظهر نفسه با نمبهو احق ا اه 
شواهد الوحدانية , وآيات الربوبية , وعلوم اإهية :  امبن لأبصار و البصائروملكوته , 

                           

   ڱ                            
 [.١0/احج] 

, ليفصل  ويظهره ويكشفه لعباده بإقامة الراهن عليه الذي يوضح احق وهو سبحانه امبن
       به احق من الباطل, ويرحم به من شاء من عباده: 

 .  [ 09 /النحل]        
,  عرفوهليي خلوقاته , وأفعاله ,  لعباده أساءه وصفاته َن وهو سبحانه احق امبن الذي ب

         :  وحده ا ريك له فإذا عرفوه عظموه وأحبوه ثم عبدوه وأطاعوه

                                   
 .  [ ١٣ / الطاق] 

   :نطقًا وإشارة وكتابة  البيان للنسانأنواع وهو سبحانه احق امبن الذي أعطى 

 .[ ٢ –١/ الرمن]             
 كل مايصلح به العباد ,ملسو هيلع هللا ىلصورسوله امرسل ,  بوحيه امنزلالذي بَن  وهوسبحانه احق امبن

  .[١٢0/آل عمران]           : ي الدنيا واآخرة
,  أمره ي الوحدانية والعظمةواإله احق امبن, البِن امبن ,  فسبحان املك احق

, وامثل اضعى ي  والصفات العى, , الذي له اضساء احسنى  كرياءواجال وال
                 :  السموات واضر,

 .[٦٣/احج]             
, وكشف هم الَاط امستقيم   خلقه سبيل الرشادالذي بَن  وسبحان املك احق امبن

, وكشف هم اضعال  ال الصاحة التي ينالون ها الثوابح هم اضع, ووَض  ليسلكوه إليه
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       : ضنه الكريم الرحيم الرؤوف بعباده ؛ السيئة التي يستحقون ها العقاب

 .  [ ٣٦ / النساء]                                  
ا فرضه عليهم من وجوب ت أفهامهم عن إدراك كنه بارئهم مع مَُ واعلم أن اخلق ما قَ 

, واآيات  هم سبحانه أساءه وصفاته با أظهره من امخلوقات العظيمة  معرفته,بَن 
           :  معرفة ذاته وأسائه وصفاته الدالة عى,  الكريمة

                    
 .[١8٢ -١8٣/اضنعام]       

 ,العلوية والسفلية ي ميع خلوقاته ,وصفاته العى ,أساءه احسنى فسبحان من بَن 
   التي تدل عى كال علمه وقدرته , وتشهد بوحدانيته :  وأوامره الكونية والرعية

                                  
 [.٣٢/احر] 

مراده من  فات, وأنزل كتابه امبن مبيناً قه با خصه به من الصلَ أبان سبحانه كل يء َخ 
خلقه, وأرسل رسله لبيان ما ي كتابه, حتى أظهر احق من الباطل, وبن التوحيد من 

           :, وبن اخالق من امخلوق , والقادر من العاجز الرك

 .[٢٢/النحل]         
بأجزائه وملته إى  مشراً  أعاه وأسفله جده كله, فانظر وتفكر ي هذا الكون العظيم 

 .أساء اه احسنى, وصفاته العى
           : احق امبناملك واضساء والصفات تشر إى  

                      

 .  [ 0  - ٦ / ق]          
 .والعبادة,والتعظيم,عب له من التوحيدلك احق امبن,وماذا وإذاعرفت هذا عرفت امَ 

               واستبان لك السبيل: , وإذا تبن لك الطريق 

                    
  .  [ ٢8 / الروم] 
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  التعبد ه باسمه امبن : 
من أسائه وصفاته ي   نفسه با أظهرهاعلم هداك اه معرفته أن اه هو احق امبن, بَن 

  , وما يقبله وما ا يقبله .  ما حب وما يكره, وما يرضيه وما يسخطهوبَن  , خلوقاته وآياته
للذي خلقك , وإحسان العبادة  , وعبادته بموجبها بأسائه وصفاته ة ربكفعليك بمعرف

                    : وهداك 
 .  [ ١9 / حمد]      

, وحرامه به من أمره وهيه, وحالهبه من عذا وتنجو ,ب به إى مواكرَ ـَقـوعليك بمعرفة ما تَ 
 .ووعده ووعيده, ومواعظه وأحكامه وأخباره

         :  وسنة رسوله اضمن,  ذلك كله ي كتابه الكريم فقد بَن 
 [ . 09/النحل]                 

مك مهم كا علَ ن إليهم كا أحسن اه إليك, وعلِ نه للناس, وأحِس بيِ ثم اعمل با علمت, و
                               : من الربانينتكن , اه

                      
 .[ ٣9/آل عمران] 

ما يتقربون به إى رهم, سن أح  ملسو هيلع هللا ىلص رسوله , وبَن   ي كتابه مراده من عبادهواعلم أن اه بَن 
, عسى أن  مك اه , وثواب ذلك عائد عليكا علَ مم عباده , وعلِ   أنت خلقه ذلكِن فب

    عى الناس مع الشهداء باحق امبن:  , شاهداً  حر ي زمرة العلاء تلو اضنبياء
 .[١١/ امجادلة]                      

 , , وحاله وحرامه , والعلم بدينه ورعه اه نعمة العلم بأسائه وصفاته وإذا وهبك
          , واعبد ربك بمقتضاه تفوز برضاه : نه للناس فبيِ , وثوابه وعقابه 

  [ .١٣/إبراهيم]                         
, فكاتم  , أو تبينت له موضعاً  باً , أو ألفيت له طال وجدت له سائاً  وإياك وكتان العلم إنْ 

البينات من العلم واهدى ملعون ي كتاب اه لعنًا مضاعفًا , وُيلجم بلجام من نار يوم 
             : القيامة إن م يتب ويصلح ويبن 
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 . [١٦8 –١١9/ البقرة]            
 .يا أرحم الرامن,  وارزقنا اجتنابه وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطاً , ا احق حقاً اللهم أرن

                        
 . [٣0 – ٣١/طه] 
 .َقْرِ الَوَعَذاِب  َواهََرمِ , بُْخِل الَواجُْبِن وَ , َكَسِل الَعْجِز وَ البَِك ِمْن  الَلُهَم إِِي َأُعوذُ  »

 .َأْنَت َولُِيَها َوَمْوَاَها, َخْرُ َمْن َزَكاَها  َوَزِكَها َأْنَت , الَلُهَم آِت َنْفِي َتْقَواَها 
َوِمْن َدْعَوٍة َا , َنْفٍس َا َتْشَبُع  َوِمنْ ,ْخَشعُ ـَوِمْن َقْلٍب َا يَ ,َأُعوُذ بَِك ِمْن ِعْلٍم َا َينَْفعُ  الَلُهَم إِِي 
 .(١)أخرجه مسلم    « َهَا ُيْسَتَجاُب 

 .وارزقنا اجتنابه وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطاً , اللهم أرنا احق حقاً 
ك , ومن طاعتك ما تبلغنا به اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حول به بيننا وبن معاصي

 , ومن اليقن ما هون به علينا مصائب الدنيا .جنتك
يا أرحم برمتك  ,, واجعله الوارث مناا أحييتنارنا وقوتنا ماللهم متعنا بأساعنا وأبصا

 الرامن .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ( .٣٣٣٣برقم ) أخرجه مسلم( ١)
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 الفتاح
 .[٣٦] سبأ /                   قال اه تعاى:

 هو الفَتاح احق الذي حكم بن عباده باحق , ويقي بينهم بالعدل. اه 
لذي حكم ويقي فيهم با يريد , ويمنا عى من شاء وهو سبحانه الفتاح القادر عى كل يء , ا

               منهم با يشاء, ا راد لقضائه, وا معقب حكمه: 

 [ . ٣ / فاطر]                           
الذي يفتح لعباده أبواب اخر والرزق والعلم  ,عام الغيب والشهادةوهو سبحانه الفتاح 

والرمة والعبادة , ويفتح امنغلق عليهم من أمورهم, ويير امتعر عليهم, ويفتح قلوهم 
                 ليبَوا احق واهدى :  ,وبصائرهم

                                  

 [.١9/اضنعام]    
 ده ي الدنيا واآخرة, ويفتح بينهم باحق والعدل.وهو سبحانه الفتاح الذي حكم بن عبا

فسبحان الفتاح العليم الذي يملك مفاتيح أبواب اخر والرزق والركة والعلم والرمة ي العام 
                            كله : 

 [.٣٦/آل عمران]                          
 هو الفتاح القادر عى كل يء , القوي الذي ا يعجزه يء. واه سبحانه 

واضرضن السبع , وفتق السحاب بالغيث, وفتق  ,هو الفتاح الذي فتق السموات السبع
                        : اضر, بالنبات , وفلق احبة عن الشجرة 

 [.٢8/اضنبياء]                   
العقول للعلم, وفتح العن بالبَ, فتح سبحانه الفتاح الذي فتح القلوب لليان, ووهو 

         وفتح اضذن بالسمع, وفتح اللسان بالكام : 

 [.٣0/النحل]            
, وبيده مفاتيح خزائن السموات  هو املك احق الذي له ملك السموات واضر,  واه 

:   وبيده مفاتيح اخرات والركات واضرزاق , ومفاتيح النعم الظاهرة والباطنة واضر,,
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  [.٣8/لقان]                            
وهو سبحانه الفتاح الذي يفتح ميع اضبواب وحده ا ريك له  , ويفتح كل ما استعى من 

 اضبواب ي كل زمان ومكان .
باب العافية , باب العلم , باب العمل الصالح , باب اضخاق , باب اضمن , باب  باب الرزق ,

               التوفيق , باب العبادات , باب الدعوة إى اه : 

   [.٣/فاطر]                           
 . كم بن اخلق , فكلا استغلق أمر أو اشتد كرب فتحه هو الفتاح الذي ح

وتعمل  ,هو سبحانه الفتاح الذي يفتح قلوب امؤمنن ويطلق فيها النور وامعرفة فرى احق حقاً 
                                 به , وترى الباطل باطًا فتجتنبه :

 [.١٣٣/اضنعام]                                           
فسبحان الفتاح الكريم الذي فتح أبواب فضله عى ميع خلقه , وفتح عى العصاة أبواب 

                مغفرته , وفتح قلوب امؤمنن بمعرفته : 

   [.٣٢٢/البقرة]     
 يء . هو سبحانه الفتاح الكريم الرحيم الذي بيده مفاتيح كل

وحاوة مناجاته ,  ,فتح أبواب الرزق عى ميع خلقه , وفتح عى أوليائه أبواب اضنس به
                   وفتح هم أبواب رضوانه , وفتح هم أبواب حبه ومده : 

 [.١٢/النحل]       
               هو سبحانه الفتاح الذي يعن عند الشدائد , وينيل النعم الزوائد :

 [.٦٣/النمل]                
          هو سبحانه الفتاح الذي يملك ميع امفاتيح التي يصلح ها أحوال عباده : 

 [.٣-١/املك]                                                    
ده أبواب اإيان , أبواب اهداية , أبواب العلم , أبواب العمل , هو الفتاح الذي فتح لعبا

            أبواب احكمة , أبواب الرزق , أبواب العافية : 

 [.9٦/اضعراف]                         
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؟ من مريض شفاه؟ وكم وكم من جاهل عَلمه؟ وكم من فقر أغناه ؟كم من ضال هداه اه
         :وكم من عسر يره؟ وكم من كرب َنــَفسه؟

 [.٢/يونس]    
    فسبحانه ما أعظم شأنه,وما أكرمه, وما أرمه , وما أعظم عنايته بخلقه:

                

 .[٢٢/إبراهيم]
    : يءواه وحده هو الفتاح الذي يملك خزائن كل يء, وبيده مفاتيح كل 

                                    

 .[٦٢ -٦٣/الزمر]      
 ْتح اه عى عباده نوعان :ــوف  

 نَمن بحكمته ورمته َفْتحه بحكمه القدري: با يقدره عى عباده من التدبر  اأول:
            :وهزيمة, وعطاء ومنع , وبسط وقبض

 [.٣١/احجر]   
فهو الفتاح العليم الذي يفتح لعباده ميع أبواب اخر والرزق , ويفتح هم منافع الدنيا 

                                   والدين:
 [ . ٣ / فاطر]        

حق الذي يستقيم به الناس َفْتحه بحكمه الرعي: با رعه عى ألسنة رسله من الدين ا الثاي:
                      عى الَاط امستقيم : 

 [.٣-١/الفتح]        
وفتحه اجزائي ي الدنيا بن أوليائه وأعدائه, وذلك بنَ رسله وأوليائه, وخذان أعدائه: 

                          

 [ . 09 / اضعراف] 
                وتلك سنة ماضية ا تتبدل: 

 .  [ ١٦8 / آل عمران]           
ويعاقب  ,أما فتحه يوم القيامة فحن يوِي كل عامل ما عمله , ثم يثيب امؤمنن وامطيعن
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                  والعاصن:  الكافرين

 .  [٣٦–٣١/ سبأ]            
فسبحان الفتاح العليم الذي يفتح من اختصهم بلطفه وعنايته أقفال القلوب, ويملؤها من 

ما تذوق به طعم اإيان, وتستقيم به عى الَاط  ,واحقائق اإيانية ,امعارف الربانية
                امستقيم : 

              
 [.١٣-١١/السجدة]                    

 علومًا ربانية , وأنوارًا إيانية . وهو الفتاح الذي يفتح ضوليائه وأهل طاعته
يميزون ها بن امَلك والعبيد , وبن الغني والفقر, وبن القادر والعاجز, وبن احق 

             والباطل,وبن الدنيا واآخرة:
 .[١٣٣]اضنعام/

            اللهم امأ قلوبنا بنور اإيان ونور القرآن: 

 .[  ٢١] النور /            
فسبحان اه ما أرمه بعباده, لو فتح امطر عى الناس أبدًا فمن الذي حبسه عنهم لئا 

            : يغرقوا كا حصل لقوم نوح؟ 
  [.١٣-١8/القمر]                    

        ولو حبس اه القطر والنبات ما استطاع اخلق أن يفتحوا ما أغلقه الفتاح سبحانه :
                        

 [.٦٣-٦٢/الواقعة]             
الشمس عن اخلق فمن ذا الذي يفتحه؟ ولو حبس اه اهواء الذي نتنفس منه  ولو حبس اه نور

         فمن ذا الذي يفتحه ويرسله؟ فسبحانه ما أعظم رأفته ورمته : 

 . [ ٣] فاطر /                            
  , وأبواب هدايتك: اللهم افتح لنا أبواب رمتك , وأبواب فضلك, وأبواب نَك 

 .[ 09] اضعراف /             
 ,وفطرهم عى ما أراد , وفطر السموات ,هو املك احق الذي خلق خلقه واعلم أن اه 
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 ., واإقرار بربوبيتهعى التوحيد ,وما فوقهن ,وما عليهن ,وما فيهن ,واضر,
                   , شاهد بوحدانيته : فكل أحد قانت لربه , مستسلم له , مسبح بحمده 

                        

  [.٢٣-٢١] النور/      
سمى دين اإسام فطرة ؛ ضنه أول يء لقيته الذوات بعد برئها,  واعلم أن اخالق 

                  واضجسام بعد مع خلقها: 

 .[٢8] الروم /                           
ثم معها بأجسامها احاملة ها , الظاهر فيها  ,فسبحان الفتاح القدير الذي خلق اضرواح

أعاها, وأحيا اضجسام بذواها العامرة ها , وفطر اضجسام الظاهرة باضعال الصادرة من 
              فيها :  اضرواح الباطنة

 [.0١/اإراء]   
 ,دينه ورعهبووتستغفر من اجهل باه  ,واعلم بعد أن تبكي عى اجهل باه وأسائه وصفاته

أن تسلك بأجسامها سبيل  ,أن اه أخذ العهد واميثاق عى اضنفس يوم فطرها ي بدء خلقها
فها عن م َْ ل فطرها, وا تفارق ما عليه برأها من التوحيد : إى سبي ,ان هَلَكتهاظنجاها, وأْن َت

                           

 [.٣٣/ اضحزاب]      
  وجعل سبحانه ذلك أمانة منه ائتمنها عليه, إذ اضجسام هي مراكب القلوب ولباسها: 

                  
 . [ ١٣٣] اضعراف /               

      فهذا عهد الفطرة, واه يأمرنا بذكره لنستقيم عليه: 

 [ . ٣] امائدة /                      
 !وكم خرنا  !وكم غفلنا  !نا مْ لَ فا إله إا اه كم ظَ 

 ربنا سمعنا وأطعنا فاغفر لنا وارمنا إنك أنت الغفور الرحيم.
              لك احمد كله , ومنك اخر كله : 

  [.٢٣-٢٦/اجاثية]             
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 فاطر السموات واضر, .سبحانه واعلم أن اه هو الرب القادر عى كل يء , هو 
                   : فالق اإصباحسبحانه وهو 

 .[9٦]اضنعام/    
             حانه فالق احب والنوى: وهو سب

 [ . 9١ / اضنعام]         
واعلم رمك اه أن احكيم العليم سبحانه أرانا ي هذه الدار من اخر والر وامحبوب 

 .[0/ق]          : وه ما ُيذِكرنا بالدار اآخرةوامكر
ذه الدار النار احارة , وجعلها آية عى النار الغائبة , وعى قدر فأرانا الفتاح العليم ي ه

    َتـَمُكن نار الدنيا من احطب يكون سعرها وشدة هيبها حتى يعظم شأها :
                                    

 [.٣٢ – ٣١/الواقعة]
ووقودها ما حرقه من  ,يدانيها مطاول تي اجهنم ال فسبحان من جعلها تذكرة وآية عى نار

                  :الناس واحجارة 

  [.٦/التحريم]              
إخراج احي من و ,بفلقه احب والنوى ,اجنةو البعث وأرانا سبحانه ي هذه الدار آية عى  

هاهنا آية عى جنات ما هنالك ي  ما تاميت, وإخراج اميت من احي, وَجَعل جنا
                  اآخرة: 

 [ . 9١ / اضنعام]    
 ,وأرانا سبحانه ي خلقه احيوان ي اضرحام آيات وعر , من كون ذلك خزونًا ي غيبه

                 ومكنونًا ي سنته , ثم أظهره ماشيًا , وطائرًا , وزاحفًا , وسابحًا :

                        

 [.٣8-١٣/النحل]                
 أا ترى أن احياة غيب ي اماء .. واماء غيب ي خزائن اه.. واخزائن كلها غيب ي علم اه: 

 [ . ٣١ / احجر]                                  
 ما ي الدنيا إشارة مؤقتة ما ي اآخرة من النعيم والعذاب.كل وكذلك 
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                          : فإذا كان يوم القيامة , واآخرة غيب ي الدنيا

  .[9١ –00الشعراء/ ]                   
تها من حت العرش إى السموات , للجنة فتسعى من موضع حقيق  فيأذن املك اجبار 

 [ . ٣٣ / الذاريات]            فتكون السموات كلها جنانًا وأهارًا: 
َوَأْعَى , نَِة ـَفإَِنُه َأْوَسُط اجَ  ,ْرَدْوَس فِ الَفَسُلوُه  اهتُُم الإَِذا َس » :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  وعن أي هريرة 

 .(١) أخرجه البخاري  « نَةِ ــَوِمنُْه َتَفَجُر َأْهَاُر اجَ , الَرْمَِن َوَفْوَقُه َعْرُش , نَِة ـاجَ 
فيصر كل يء أتت عليه نارًا , ويؤتى بجهنم  ,وتسعى نار جهنم ي اضرضن السبع والبحار

 إى امحر , تقاد بعدد عظيم من امائكة حرسوها , وترز للناس كلهم فروها كلهم : 
                         

 [.0 –١/التكاثر]       
َف الُيْؤَتى بَِجَهنََم َيْوَمِئٍذ َهَا َسْبُعوَن » :  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اه : قال  عن عبد اه بن مسعود و

 .(٣) أخرجه مسلم«  َف َمَلٍك ُعُروَهَاالَمَع ُكِل ِزَماٍم َسْبُعوَن , ِزَماٍم 
فتاح العليم, واحمد ه فاطر السموات واضر,, وفالق اإصباح, وفالق احب فسبحان اه ال

فالكل يسبح بحمده, والكل يشهد ل ذرة ي ملكه عى توحيده , والنوى, الذي فطر ك
                             بتوحيده: 

 .  [ ١8٢ – ١8٣ / اضنعام]                
  التعبد ه  : باسمه الفتاح 

 اعلم رمك اه أن مفاتيح خزائن السموات واضر, بيد الفتاح العليم وحده ا ريك له.
فاسأل ربك الذي بيده مقاليد اضمور أن يفتح لك أبواب رمته , وخزائن رزقه , وأبواب 

   ودوام طاعته : ,وحسن عبادته ,كرمه, وموائد بره , وجزيل نعمه , وتقرب إليه بتقواه

                                

  [.٣0/احديد]          
وبيده ملكوت  ,وإذا علمت أن اه وحده هو الفتاح الذي يفتح بركات السموات واضر,

                                                 
 ( .٣٢٣٢برقم ) أخرجه البخاري (1)
 ( .٣0٢٣برقم ) أخرجه مسلم( ٣)
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 افإنه كريم  ,وأبواب التقوى ,وأبواب العلم ,فاسأله أن يفتح لك أبواب اهداية ,كل يء
                : يرد سائًا 

 .[  ٣٦9] البقرة /            
لتعرف  ,ويمأ قلبك بنور اإيان ,واسأل من يملك مفاتيح القلوب أن يرح صدرك للسام

                ربك وتعبده با حبه ويرضاه : 
   .[٣٣] الزمر/           

 واعلم أن هذا الفتح وهذا الرح كله فضل من اه وليس له حد .
, وخزائنه ودينه وأفعاله  وقد أخذ كل مؤمن منه بحظ حسب معرفته باه وأسائه وصفاته

فاضنبياء بالذروة منه , ثم اضولياء الصادقون , ثم العلاء الربانيون , ثم عوام ووعده ووعيده,
                       منه سوى الكافرين: ب اهامؤمنن, وم خيِ 

  [.١9/حمد]          
بالنَ واهداية  واعلم أن رسل اه وأولياءه يتوجهون إى رهم ليفتح بينهم وبن خالفيهم

 .[  09] اضعراف /                                                     فيقولون: 
فتوجه إى ربك ي كل صغرة وكبرة , وسله أن يفتح لك ما حبه ويرضاه من حكمه 

              القدري والرعي: 

 .[ 0١ –0٢] الشعراء /                  
من يستحق  سيتبنويوم القيامة يوم الفتح واحكم بن العباد , وَفْتح صحائف اضعال , 

               ب , ومن يستحق العقاب: الثوا

                             

 .  [ ٢8 – ٣0] السجدة /     
هو الرب امستحق للعبادة , الذي فطر قلوب العباد عى التوحيد واإيان, ووضع ي  واه 

                عقوهم حسن الدين واستقباح غره : 
 .  [ ١٢] اضنعام /                      

با ُتْكرم  ,وأوف بالعهد ,فَأِد اضمانة ,وقد أقررت لربك بالتوحيد والطاعة وأشهدته عى نفسك
                      عند ربك:يرضيك 
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  [.١0/لنساءا]                            
بااستقامة عى  ,وما أعطيته من عهد وميثاق ,وَصِدق رمك اه بالفعل ما أقررت به من قول

   احق , والدعوة إليه , وتعليمه , والصر عى اضذى فيه , فإنك مسئول وحاسب:

 .  [ ٢٢] اإراء /                     
ثم ردهم ي غيبه إى ما , لكبر الذي خلق امخلوقات كلها وكر ربك ا ,وسبح بحمد ربك العظيم

براياه من مستودع غيبه إى مستقرها ي  ؤفأقرها ي خزائن الغيب, ثم يذر,  سبق ي علمه 
 اهواء والسحب, والبحار, واجاد, والنبات, واحيوان, والساء, واضر,, واضرحام:

                        

   [.١9/اضنعام]                               
       فهذه مستودعات اخزائن ي العام العلوي والسفي: 

 [.٣/امنافقون]          
           حه ي أنواع ملكه العظيم: فتفسبحان اه ما أعظم 

 [.٣٢/احر]                         
ومنذ خلق سبحانه اضصاب واضرحام م يزل ينقل الرايا من خزائن السموات واضر, إى 

         اضصاب واضرحام عى مر القرون والدهور:

 .[  90] اضنعام /          
 خزائنه, وَقَلبك ي برأك فيمن برأ, ثم َغَيبك ي غيبه, وَخَزنك ي واعلم أن اه 
, ثم أكرمك بالدين القيم, غك سن التكليف, ثم أخرجك بقدرته حتى بلَ غيابات ملكه

ليخترك فرى صدقك من كذبك, وطاعتك من معصيتك, ثم عزيك يوم القيامة با 
                     قدمت يداك :

                     

 [.٢-١/نساناإ]
   ما عليه غدًا َتْقدم: من العمل الصالح فانظر رمك اه ما أنت فيه , وقِدم 

                
 .  [ 0 – ٦ / الزلزلة]         
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واحرص عى فعل كل ما حبه اه ويرضاه, وإياك أن تصحب اضيام بشهوات نفسك, وتقطع عمرك 
              فتندم وخر:  ي قضاء أوطارك,

                         

 [ .٦١-١9/مريم]                             
وانتبه لنفسك قبل حلول اضجل, واذكر العظيم الذي خلقك, والكريم الذي أطعمك, 

          خراك: والشهيد الذي َيْرقبك , وأطعه تسعد ي دنياك وأ

 .[  ٣١] اضحزاب /    
             وإذا م تتذكر بعد هذا البيان والرهان فمتى تتذكر؟: 

                             

 .[١٣-١٦]احديد/                            
فافتح عى اخلق ما أعطاك الكريم  ,فضله ورمته ورزقه وهدايتهوإذا فتح اه لك أبواب 

  من أبواب اخر والعلم والرزق يزيدها اه لك , ويرى عنك , ويرفع ها درجاتك : 

 [.٣/إبراهيم]               
والنهي  ,واضمر بامعروف ,والتعليم ,والدعوة ,وااستغفار ,واحمد ,ابسط لسانك بالذكر

                 عن امنكر : 

 [.١8٢/آل عمران]    
      وابسط يدك بامال نفقة عى نفسك وأهلك والفقراء وامساكن : 

                  

 [.٣٦٣/البقرة]   ڭ          
       لتعليم تارة , وبالعطاء تارة , وبالعون تاره : وافتح أوقاتك للعباد بالدعوة تارة , وبا

                                 

 [.٣9/آل عمران]                                     
أسعده اه ي الدنيا , ورافق اضنبياء ي اجنة ي  الصاحة واعلم أن من قام هذه اضعال

                      آخرة :ا
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 [.٣8-٦٦/النساء]     
واعلم أن حياة اضر, باماء, وحياة القلوب باإيان والعلم النافع, ونفع العلم بطاعة اه 

                       ولزوم تقواه: 
 .[  ١٣] احديد / 

 [.٣٢/اضعراف]                    
 .[  09] اضعراف /                
ي َواْجَعْل ي, اً نُورِي َسْمِعي  َواْجَعْل , اً ُنور َوي لَِساي,  اً ُهَم اْجَعْل ي َقلْبِي نُوراللَ »  ِ ََ , اً نُور َب
 « اً نُوري اللَُهَم أَْعطِن, اً نُورَوِمْن َحْتِي , اً نُورَواْجَعْل ِمْن َفْوقِي , اً نُورَوِمْن أََماِمي , اً ُنورَخلِْفي  اْجَعْل ِمنْ وَ 

 .(١) أخرجه مسلم
اللهم إنا نسألك فواتح اخر وجوامعه , اللهم افتح لنا أبواب رمتك , وافتح لنا أبواب فضلك , 

ك , وشكرك , وحسن عبادتك , وأغننا بحالك عن حرامك , وبطاعتك عن وأعنا عى ذكر
 معصيتك , وبفضلك عمن سواك , يا أرحم الرامن.

 

                                                 
 ( .٣٣٣8برقم ) أخرجه مسلم (1)



 

 
 

أساء اه احسنى بن معرفتها ، وتوحيد اه ها ، 
 والتعبد ه ها ، ودعاء اه ها

 
 
 
 

السام والتنزيه أساء اه احسنى الدالة عى 
 [ 99 -97]  والتقديس

   شتمل عى ما يي :تو  

    جل جاله(  سامال )
 جاله  ( جل  سبوحال )
 جاله  جل (  قدوسال)
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 الســـــــام

                                    قال اه تعاى : 
 [.٣٢] احر/             

هو املك القدوس السام الذي َسلِم من كل عيب, وبرئ من كل نقص, الذي له  اه 
 .الكال امطلق ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله 

فهو سام ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله , من ,  احق بكل اعتبار وهو سبحانه السام
              ميع العيوب والنقائص واآفات : 

 [ .٣٢] احر/             
واسمه السام يتضمن إثبات ميع الكاات , وميع أساء اه وصفاته سام ما يضادها

 [.0]طه/                          نقائص عنه: له, وَسْلب ميع ال
من كل نقص وعيب, وسامة أسائه من كل ذم, وسامة  والسام يتضمن سامة ذاته 

صفاته من مشاهة صفات امخلوق, وسامة أفعاله من العبث والظلم وخاف احكمة : 
                   

 [ .٢-١اص/] اإخ    
 هو احي القيوم الذي سلمت حياته من اموت والِسنة والنوم والتغير.

       واإعياء والعجز:  ,وهو القادر الذي سلمت قدرته من اللغوب والتعب
 [.٢0]ق/                          

 . وهو العليم الذي َسلِم 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 : 

 [ .٣٣] سبأ/                
ام وإرادته سام من خروجها عن احكمة , وكلاته سام من الكذب والظلم , وعذابه وانتقامه س

       : والرمة, والعدل واإحسان, بل هو حض احكمة  والتشفيمن الظلم 

 [ .٢8] النساء/               
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أو عجز أو  وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وإحسانه وكرمه سام من أن يكون عن حاجة
           ذل أو مصانعة كا يكون من غره : 

                                         

 . [٦-٢]العنكبوت/           
          بل ذلك كله حض جوده وإحسانه , وهو الغني القادر عى كل يء : 

                      

 [.١٢١/النساء]            
قدره سام من الظلم واجور والعبث , بل ذلك كله حض العدل واحكمة وقضاؤه و
 [ .١٢٢] البقرة/         والرمة :  

 والتناقض وااختاف, بل ذلك كله حض العدل ,ودينه ورعه سام من الظلم والشدة
                   واحكمة وامصلحة والرمة:

 [.٢/]امائدة       
واستواؤه عى عرشه سام من احاجة إى العرش, بل العرش وملته ومن حتهم من 

               : ي خلقهم وبقائهم اخائق كلهم فقراء حتاجون إليه 
 [.١١]فاطر/                       

البخل والشح , ومنعه سام من  ىسام من امعاوضة أو احاجة إى امعط وعطاؤه 
         واحرص , وإنا عطاؤه إحسان حض , ومنعه حكمة وعدل حض :

                                    

 [ .٢٣-٢٦] سبأ /                  
         وهو سبحانه السام الذي َسلِم اخلق من ظلمه , فا يظلم ربك أحدًا: 

 [.٢٢]يونس/                 
فسبحان املك القدوس السام الذي من حبته للسام سمى من أطاعه واتبع هداه 

                   بامسلمن: 

                 

 [.٣0]احج/                     
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 , ودين مائكته , ودين أهل الساء واضر, , ومن دخل فيه سلم من واإسام دين اه
 [.١9]آل عمران/              العذاب , وفاز بالنعيم: 

واسم السام من أعظم أساء اه احسنى , فهو السام وحده ا ريك له, وكل ما سواه 
             : مستسلم له, خاضع جروته , منقاد ضمره 

                     

 [.١0/احج]   ڱ                    
ميع امخلوقات ي العام العلوي والعام السفي السام وقد فطر اه الكبر امتعال 

 عى اإسام وااستسام لرها السام.
كل حيوان .. وكل إنسان .. وكل ملك .. وكل فكل خلوق .. وكل ماد .. وكل نبات .. و

الكل صغر أمام ربه . . جان .. وكل كبر .. وكل صغر .. وكل ساكن .. وكل متحرك
الكبر..الكل ضعيف أمام ربه القوي..الكل ذليل أمام ربه العزيز .. والكل مستجيب مشيئته .. 

                  : وخاضع جروتهومرع إى إرادته 
 [.0٢]آل عمران/          

الكل عبيد ه , والكل يسبح بحمد ربه , والكل يشهد بتوحيده , والكل مطيع لربه , والكل ينفق 
               ويعطي ما آتاه اه:

                          

  .[ ١٦٢] البقرة/             
والسحب تعطي  , فالشمس تعطي النور,  ايمنع ماعونه أبداً  , والكل ينفق بوسعه بإذن ربه

امياه , واماء يعطي احياة , واضر, تعطي النبات , واضشجار تعطي الثار , واحيوان 
 , واللسان يعطي الكام , والعن تعطي الرؤية , واضذن تعطي السمع. يعطي احليب والسمن

      يعطي من ماعونه, ويشهد بتوحيد ربه, ويسبح بحمد ربه القدوس السام :  والكل
                                         

 [.٢٢]اإراء/      
كل ته من كل عيب , وسلمت صفاته من فسبحان املك القدوس السام الذي سلمت ذا

 [.0/طه]                  ر  : نقص , وسلمت أفعاله من كل 
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فهو السام ومنه السام , تنزه أن يوقع الر لذاته , وإنا يوقعه مصلحة العبد ليطهره به , 
عبده إذا انحرف عنه بأو خسارة , يوقعه أو مصيبة من مر, , أويطهره منه , أو يرده إليه 

         :  ضنه خلقه ليسعده ؛ورد منه ليتوب إليه 

                                      

 [.١١٣-١١١/البقرة]             
 م عباده ما يرهم , فليس ي الوجود سامة إا منه .هو وحده السام الذي يسلِ 

 سائل السامة ي جسم اإنسان .وميع  هو السام الذي خلق
ي اجمجمة , وجعل القلب ي الصدر , وجعل العن ي امحجر , وجعل  جعل الدماغ

ل كريات الدم احمراء ي ماعالرحم ي احو, , وجعل الراين داخل اجسم , وجعل م
                     العظامنقي 

              

  [.١٢-١٣/امؤمنون]          
واحيوان  ,د والنباتاسبحان املك احق الذي ظهرت بدائع صنعه ي عام اجف

                                              واإنسان:

  [.١8٣/اضنعام]    
   : واعلم أن اه عز وجل هو السام الذي إذا ذكرته شعرت بالسام واضمن والطمأنينة 

  [.٣0/الرعد]                      
خاق من الكذب والكفر , يطهر النفوس من العيوب ومساوئ اضتصال به وذكر اه واا

   من النفاق والرياء , من الكر والعجب , من احقد واحسد , من احرص والطمع :

                       

  [.٢١/العنكبوت]          
نفعك , فسبحان العزيز الكريم املك القدوس السام الذي إذا اتصلت به أعطاك ماي 

                     وطهرك من العيوب واآثام : 

                   

   [.98-09/اضنبياء]               
ي أقوالك وأعالك هديك هديك سبل السام , نسان ا اإأهي حياتك هو اهادي الذي 
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, ي سفرك وإقامتك هديك تك ومعاماتك هديك سبل السام اي عبادسبل السام , 
فمن  ,ي جارتك هديك سبل السام سبل السام , ي أخاقك هديك سبل السام , 

           فليطع ربه السام : اآخرةأراد السامة ي الدنيا و

  [.٣80/البقرة]               
      ومن طبق رع ربه السام هداه سبل السام ي ميع أموره : 

               

  [.١٦-١١/امائدة]                    
   أن تعبد اه , أن تطيع اه :واعلم أن السامة كلها ي الدنيا واآخرة أن تؤمن باه , 

 [.0١/آل عمران]                  
, نزله ي كتبهوأ ,واعلم رمك اه أن اه خلق اجن واإنس لعبادته با رعه عى ألسنة رسله

, خرج منهم العبادات والطاعات التي حبها اه من صاة , وصيام , وزكاة , وذكر , ودعاءفتَ 
 احلوة من اضشجار الطيبة . خرج الثارـ, كا تَ وتسبيح, وإنفاق, ودعوة, وتعليم, وأخاق

   الكل منهم مطيع لربه .. ينفق بوسعه.. ويعمل بقدر طاقته .. ا يمنع ماعونه أبدًا : 

               

                

  [ .٣١-٣٢] إبراهيم/
          ماعون من البر ملعون كا قال سبحانه : ومانع ا

                  
 [.١٦8-١١9] البقرة /               

ومعهود العقل ؛ لركه الفعل امكلف به,  ,واعلم أن مانع اماعون ملعون فاسق بلسان الرع
       امسخوط لربه السام: وخروجه عن العمل امري إى العمل 

 [.٣ –٢]اماعون/                             
ومانع اماعون من البر خارج عن طاعة ربه إى طاعة إبليس الذي لعنه اه وطرده َلـاا 

                                 فسق عن أمر ربه: 
 [.٢١ – ٢٢]احجر/ 

امؤمن كون وفطرة,وإسام امؤمن كون وفطرة  سوىواعلم رمك اه أن إسام ما 
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 ., هذا بالتسخر, وهذا بالتخيرورعة, وكاما إسام لربنا السام
واجروت  ,له ميع خلوقاته باملك والعزة فسبحان املك القدوس السام الذي شهدت

       ي كل وقت : وشهدت بوحدانيته , وسبحت بحمده والكرياء ,

                 

  [ .0٢-0٣] آل عمران/     
           وسبحان الرب الرمن السام الذي َسَلم عى أنبيائه ورسله فقال: 
 [.١0٣ – ١08]الصافات/                          

                           الدنيا :ويسِلم عى عباده امؤمنن به ي
 .[١9]النمل/           

                  ويسِلم عى عباده امؤمنن ي اجنة :

 [.٢٢]اضحزاب/ 
ر امصي بذكر السام ,  مَ م الصاة,وأَ تْ للسام جعل السام شعار َخ  ومحبة السام 

, َوِمنَْك الَسَامُ ,الَلُهَم َأْنَت الَسَامُ » : حاجة العباد إى السام  السامالسام بعد وإفشاء 
 .(١)أخرجه مسلم «ْكَراِم اإِ وَ  َالِ اجَ َتَباَرْكَت َذا 

                      وهو سبحانه السام الذي يدعو إى دار السام: 
 .[٣١]يونس/                 

                                    :  باده امؤمنن بدخول دار السام فقالووعد ع
 [.١٣٣]اضنعام/      

بالسامة وهو سبحانه السام الذي جعل اسمه السام بشارة يبر ها امسلمون بعضهم بعضًا 
 م.والرمة والركة منه , لدخوهم ي اإسام , وإياهم برهم السا

  ی :  وهذا أمرهم بإفشاء السام بينهم, وجعله سببًا للمحبة واإيان ودخول دار السام

 [.0٦/النساء]                                           
أكثرهم حية بالسام, وأكمله : السام عليكم  ,وأحسنهم بِْراً  ,فأعظم امسلمن أجراً 

 ركاته.ورمة اه وب
                                                 

 (.١9٣برقم ) أخرجه مسلم( ١)
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َتْدُخُلوَن اجَنََة َحَتى ُتْؤِمنُوا, َوَا ُتْؤِمنُوا َحتَى  َا »: ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول اه  عن أي هريرة 
اُبوا, ٍء إَِذا َفَعْلُتُموهُ  َحَ  .(١)أخرجه مسلم«َأْفُشوا الَسَاَم َبْينَُكْم  َحابْبُتْم,ـتَ  َأَوَا َأُدُلُكْم َعَى َيْ

, الذي  لقدوس السام الذي سلم من ميع اآفات والنقائص والعيوبفسبحان املك ا
,  , وبا رع هم من الدين َأِمنه عباده , والذي أصلح خلقه با فطرهم عليه من التوحيد

                 : وَسَلم عباده امؤمنن من الرور

                  

 [.١٦٢/آل عمران]     
وهذا دعا  ,وإذا فهمت هذا  فاعلم أن السام يريد أن َيْسلم خلقه من الرور ي الدنيا واآخرة

           ميع خلقه إى الدخول ي اإسام , ودخول دار السام : 

                              

 [ .٢8] الروم/   
 ى التوحيد , وير للناس معرفته بأسائه وصفاته.وهذا فطر اه خلقه ع

فنقل امؤمن من الشهادة إى الغيب , وأنار له بإيانه موضع الغفلة منه , وكشف له بالعلم ما 
ه باآيات الكونية , واآيات القرآنية ََ          :فأحبه وأطاعه ,غطت عليه الشهادة, وب

                                       
 [.١٣]الطاق/                

فرأى فِعل اه وتدبره ي ملكه وخلوقاته , ووجد ما سواه من العوام العلوية والسفلية عبيدًا 
         رها وتعظمه , وتسبح بحمده , وتطيع أمره , وتشهد بوحدانيته : تكر

                      

 [ .١0احج/ ]  ڱ                                 
واعلم بأن العلم عليه مدار اإيان واإسام, فمن عرف اه بأسائه وصفاته وأفعاله زاد 

 ., وعظم أجرهل توحيده , وقويت عبادتهإيانه , وحسن إسامه , وَكمُ 
, فالذي وقر منه ي الصالحر باإيان , ثم توجه إى ربه بالعمل وإذا َوَقر العلم ي القلب تنوَ 

؛ أول مراتب العلم وأعاها وأرفهاوهذا , القلب هو اإيان, واخارج من اجوارح هواإسام
                                                 

 (.١٢برقم ) أخرجه مسلم( ١)
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                   ضن ثمرته التوحيد واإيان, وهذا أمر اه به وأكد عليه  ي كتابه فقال : 
 [.١9]حمد/                        

 واعلم وفقك اه للعلم النافع أن أعظم ثمرات هذا العلم وأقوى روافده أركان اإسام اخمسة.
 .ملسو هيلع هللا ىلصفالشهادتان إعان للتوحيد , وإشهار للطاعة ه ورسوله 

فكر , الصاة صلة بن العبد وربه, وهي أصل اخشوع ه, وهي إعام برتيب الذكر, والو
 .والتوجه , والطاعة ه, وكيفية الوقوف بن يدي اجبار , بأحسن مراتب اخضوع 

 .مع امحبة والتعظيم ه  وثمرها اانقياد ضوامر اه داخل الصاة وخارجها
, هربًا من  مال ي وجوهه امروعة من زكاة وصدقة وهديةاوالزكاة تدريب عى إنفاق 

 بإنفاق امحبوب لنيل ما هو أحب. إى اه تبعات امال, وتقربًا 
اه , والزهد ي ما هو أحب وهو والصوم أصل ي اإمساك كله , بالكف عن امحبوب من أجل 

 .امباح, وتضييق جاري الشيطان ي الدم , والتدرب عى الكف عن كل ما حرم اه
مشاعره بن خلقه , والسعي إليه واحج أصل ي القصد إى اه , وإعان الطاعة له ي بيته و

 بالنفس وامال , ولزوم البذاذة ي اهيئة أمام املك اجبار ذاً له.
اتفق ظاهر اإنسان  ,وإذا أعلنت اجوارح هذه اضعال بعد إقرار القلوب بالتوحيد واإيان

               : وباطنه عى سلوك السبيل اموصل إى ربه ففاز وسلم
 [.١١٢]اضنعام/                          

  التعبد ه : باسمه السام 
اعلم وفقك اه ما حبه ويرضاه أن من أراد اه والدار اآخرة سَلم قلبه وجوارحه  إى ربه 
 السام , وَشَغلها با حبه اه ورسوله من اضقوال واضعال والعبادات الظاهرة واخفية ,

                :وبذلك حصل له السامة ي الدنيا واآخرة 
                      

 [ .١٦٢-١٦١]اضنعام/               

                :  واعلم علم اليقن أنه ا ينجيك ويسعدك إا هذا الطريق وحده
                                 

 [.٢8]الروم/             
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        : وتغنم واعلم أن الر بابه تقوى اه فادخل منه , واهجر ما سواه تسلم 

                            

 [.9٦/اضعراف] 
         فتقَرب رمك اه إى ربك بحسن عبادته, وطاعة أوامره: 

  [.٦١]مريم/                         
 واحرص عى إفشاء السام ي كل مكان وزمان وحال ؛ لتنال بركته, وتغنم أجره.

والتعاون , وحبب إى ربك بحب عباده امؤمنن , وسامة الصدر هم , والنصيحة هم 
برمة اه  لتفوز؛ يهم بالقول والفعل واإحسان إل والدعاء هم, ,معهم عى الر والتقوى

                          :الواسعة
              

 [.٣١]التوبة/    
 واطلب العلم لتسلم من اجهل, وارغب إى اه أن يفتح عليك منه ما حبه ويرضاه.

لب منه ما يسعدك ي دنياك وأخراك, له فاط ,واعلم بأن العمر قصر, والعلم بحر ا ساحل
وهو العلم باه وأسائه وصفاته, والعلم بآياته وأحكامه,ووعده ووعيده,وحاله وحرامه , 

                                     وثوابه وعقابه : 
 [.9]الزمر/                  جئ                 

علوم عى اإطاق, وهو العلم الذي أرسل اه به رسله, وأنزل به كتبه, وهذا أفضل ال
                      :  وخلق اخلق من أجله, وأهل هذا العلم هم ورثة اضنبياء

                                                
                                       

                                    

 [.٣٣-١9/الرعد] 
وهذا العلم تسلم من اجهل, وتسلم من الشك, وتسلم من النار, وتكون من العلاء 

   الربانين , فشمر رمك اه لتحصيله, وارغب إى ربك ي حقيقه بالعمل به: 
 .  [٣0٣]البقرة/          
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وطهر نفسك رمك اه من اضنجاس ومساوئ اضخاق , وزكها بالفضائل وامحاسن , 
      وتفوز برضوانه :  واستقم كا أمرك اه ؛ لتسلم من عذاب اه

 [.١١٣/هود]                
اجاهل , وارحم وجنب الغضب , واترك احسد , واصفح عن اميء , وأعر, عن 

         : امسكن , وَأقِْل العثرة , واسر العورة , وابذل النصيحة , وجنب القطيعة
                                                          

 [ .٣٣]القصص/           
حدًا , وا تغتب أحدًا , وليكن حظ امؤمن منك إن وا تبغ عى أحد , وا تؤذ أحدًا , وا تشتم أ

          :, وإن م تره أا تغمه, وإن م تنفعه أا ترهم مدحه أا تذمه
                          

 [.٣88-١99] اضعراف/
من العيوب ظاهرًا  واعلم أن امؤمن حقًا من سلم من امخالفات الرعية رًا وعلنًا , وبرىء

فقد بلغ غاية السامة والسام , وفاز  ,بريئًا من العيوب ,وباطنًا , ومن كان سليًا من الذنوب
          فجاهد نفسك لتكون ذلك :  ,بدار السام

 [.٦9/العنكبوت]     
ت , وسلمت واعلم أن السليم حقًا من سلم قلبه من الشك والرك , وسلم عقله من الشبها

نفسه من الشهوات , وسلم هواه من اتباع غر رع اه , وسلم فكره من كل ما يشغله عن اه : 
  [.٣١/اضنعام]                 

فهذا العبد السليم حق عى اه أن يسلمه ي الدنيا من امؤذيات , وأن هبه ما فيها من 
اس , ويسلم  الدين , وععله حمود السرة حبوبًا بن الناخرات , فرزقه ااستقامة عى

, , وعيشة راضيةويرزقه مااً حااً , وهبه زوجة صاحة وأوادًا أبراراً الناس من لسانه ويده, 
 فهذه سامة الدنيا.

 م قلبه من اهوى والشهوات , م اه عقله من البدع والشبهات , ويسلِ أما سامة الدين فيسلِ 
                        سِلمه من كل ما سواه : وي

 [.١٣١/النساء]                
      أما سامة اضخرة فيسلمه من عذاب النار , ويدخله اجنة دار السام : 
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  [.٢٣-٢8/فصلت]              

, فكن كذلك  , وامسلم من سلم امسلمون من لسانه ويده واعلم أن خر الناس أنفعهم للناس
                                         تكن ربانيًا :

 [.٣9]آل عمران/                                     
ِمْن  ْسلُِمونَ َسلَِم امُ  امْسلُِم َمنْ  » قال: ملسو هيلع هللا ىلصوعن عبد اه بن عمرو ري اه عنها عن النبي 

 .(١) متفق عليه «لَِسانِِه َوَيِدِه 
 [.١٢/آل عمران]                 

                                
 [.0١ – 0٢]الشعراء/                  

َليَْك اللهما َلَك َأْسَلْمُت , َوبَِك آَمنُْت , َوَعَلْيَك َتَوَكْلُت , َوإَِلْيَك َأ َنبُْت , َوبَِك َخاَصْمُت , َوإِ  »
ْرُت َوَما َأْعَلنُْت , َأْنَت امَُقِدمُ  َحاَكْمُت , َفاْغِفْر ي َوَأْنَت  ,َما َقَدْمُت َوَما َأَخْرُت , َوَما َأْرَ

 .(٣)متفق عليه« َا إَِلَه إَِا َأْنَت , امؤِخرُ 
ي َوي , ُنوراً  َقْلبِي ي اْجَعْل  الَلُهمَ »  ِ ََ  , ُنوراً  َيِميني َوَعنْ  , ُنوراً  َسْمِعي َوي , ُنوراً  َب

تِي , ُنوراً  َوَفْوقِي , ُنوراً  َيَساِري َوَعنْ   ي َوَعِظمْ  , ُنوراً  َخْلِفيوَ  , ُنوراً  َوَأَماِمي , ُنوراً  َوَحْ
 .(٢)أخرجه مسلم«  ُنوراً 

 . اللهم إي أسألك إيانًا أهتدي به , ونورًا أقتدي به , ورزقًا حااً أكتفي به
رضيت باه ربًا , ,  اللهم احفظني باإسام قائًا وقاعدًا , واتشمت ي عدوًا وا حاسداً 

 وبمحمد رسواً , وباإسام دينا .
 
 

                                                 
 (.٢8( واللفظ له , ومسلم برقم ) ١8رجه البخاري برقم ) أخ متفق عليه ،( ١)

 (.٣٦9( واللفظ له, ومسلم برقم )٣٢٢٣أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( ٣)

 (.٣٦٢برقم ) أخرجه مسلم(  ٢)
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 سبوحال
ُسبُوٌح ُقُدوٌس »  : ركوعه وسجوده كان يقول يملسو هيلع هللا ىلص عنها أن رسول اه  عائشة ري اهعن 

 .(١) أخرجه مسلم «َرُب امََاِئَكِة َوالُروِح 
 ,واآفات ,وسوء , الريء من النقائص ,ونقص ,هو السبوح امنزه عن كل عيب اه 

    وكل ما ا يليق بجاله:   ,والكفؤ هوالشبي ,امنزه عن الريك وامثيل والعيوب,
                    

 [.٢-١]اإخاص/
وهو سبحانه السبوح رفيع الذكر والصفات , الذي سبَحه الوجود كله ؛ ما له من اضساء 

              : واضفعال اجميلة احسنى , والصفات العى , 
 [.٢٢]اإراء/                                  

وكل من  ,فسبحان املك القدوس الذي يقدسه ويسبح بحمده كل من ي العام العلوي
          :  بمختلف اللغات , وأنواع اضصوات, ي ميع اضوقات , ي العام السفي 

                                                     

 [.٢١]النور/   
وسبحان من له اضساء احسنى , والصفات العى , السبوح القدوس الذي ليس له مثيل 
ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله, اموصوف بجميع امحامد, امنزه عن ميع العيوب 

 [.١١الشورى/]                    والنقائص , املك احق الذي 
هو السبوح الذي يسبح بحمده ميع خلقه , وبحمده أسبحه وأنزهه عن ميع ما ا عوز عليه 

      ا يليق بجاله :ما و ,وكل ما يستحيل عليه ,وآفات امُْحدث ,من نقائص البر

                                  

                   

                                  

  [.٣٢-٣٣]احر/
                                                 

 ( .٢0٣برقم ) أخرجه مسلم (١)
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       وأسبحه بمحامده مع امسبحن بحمده ي الساء واضر, :   
 [.١]اجمعة/               

 , وما أير أداءه , وما أعظم ثوابه. فا أعظم تسبيح الرب 
, يَزاِن َثِقيلتاِن  ي امِ , َكلَِمتَاِن َخِفيَفتَاِن َعَى الِلَساِن  »:  ملسو هيلع هللا ىلص اه رسول قال : الق   هريرة أي عن

.(١)متفق عليه « َعظِيمِ الُسبَْحاَن اه  ,ُسْبَحاَن اه َوبَِحْمِدهِ : َحبِيبَتَاِن إَِى الَرْمَِن 
  التعبد ه  :باسمه السبوح 

به ويرضاه أن اه وحده ا ريك له هو الذي يستحق التكبر كله , اعلم وفقنا اه وإياك ما ح
, العى والتحميد كله , والتسبيح كله, والتعظيم كله ؛ ما له من اضساء احسنى , والصفات

 [.0]طه/                          : واضفعال الكرى, وامثل اضعى
اه وصفاته فسبحه ها , وادعه ها , ونزهه عن  فانظر رمك اه إى ميع أساء

                       أضدادها :

                                              

 [.١١١-١١8/اإراء]       
واجروت , وله اخلق الكرياء له و ,سبح بحمد ربك العظيم الذي له العزة والعظمة

                    واضمر ي املك واملكوت: 

 [.0٢-0٣]يس/                          
كا مأه لك  ,وسبح بحمد ربك اضعى بالقول والفعل , وامأ الكون بتسبيحه ومده

                             بفضله ورزقه :
 [.١-١]اضعى/       

واعلم رمك اه أنه ا يصح مسبح حقيقة التسبيح حتى يتنزه عن اضوصاف الذميمة , فينزه 
نفسه عن الشهوات امحرمة , ومطعمه من احرام , وأعاله من الرياء , ولسانه عن القبيح, وقلبه 

 [.٣٣٣/البقرة]                  :, ويء اضخاقعن النفاق والرياء
       ت: ت نفسك وأعالك من كل يء ومذموم فقد وصلْ فَ وإذا َص 

                                                 
 (.٣٦9٢(, ومسلم برقم )٦٦0٣أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه، (١)
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 [.99-90]احجر/           
ه ا يستحق فإن ,لربك العظيم ي كل حن ,والتكبر والتسبيح ,فارفع التحميد والتمجيد
, الكريم الذي مأ الكون  ه, العظيم الذي شهدت الكائنات بعظمتذلك إا الواحد اضحد

             , وسبحت ميع امخلوقات بحمده:  بنعمه

 [.٢٢]اإراء/                 
 وُيـسبح بحمده. ,ومرة مقرونًا بالتسبيح , فهو أهل أن ُيـحمد ,رة مفرداً لربك التحميد م ارفع

              مثل:  من احمد فامفرد 
   [.٢-٣]الفاحة/     

                                 مثل:و 
 [.١ /]فاطر                      

                                           مثل:و
               

 [.٣-١]الكهف/
ٍء  َوِمْلُء َما,  ْرِ, َوَما َبيْنَُهَا اضَ ِمْلُء الَسَمَواِت َوِمْلُء ,  ْمدُ ُهَم َرَبنَا َلَك احَ اللَ »  مثل:و ِشئَْت ِمْن َيْ

 .«ُد اجَ اجَِد ِمنَْك  َوَا َينَْفُع َذا, َمنَْعَت  َوَا ُمْعطَِي مَِا, مَِا َأْعَطيَْت  َا َمانِعَ ,َأْهَل الثَنَاِء َوامَْجدِ , َبْعُد 
 .(١)متفق عليه

َوِمَدادَ , َوِزنََة َعْرِشهِ , َوِرَضا نَْفِسِه , َعَدَد َخلِْقِه , ُسبَْحاَن اه َوبَِحْمِدِه ):امقرون بالتسبيح مثلاحمد و
 .(٣) أخرجه مسلم (َكلَِاتِهِ 
 ( ٢)أخرجه أبو داود والرمذي « َجُدَك َوَتَعاَى , َوَتبَاَرَك اْسُمَك , ُسبَْحاَنَك الَلُهَم َوبَِحْمِدَك » ومثل: 

 فا أعظم شأن التسبيح والتحميد لربنا العظيم , وما أجزل ثواب ذلك , وما أنفعه للعبد : 
 [.٢/النَ]                      

                                                 
 ( واللفظ له.٢٣0( ومسلم برقم )٣9٦خرجه البخاري برقم ), أمتفق عليه (١)
 (.٣٣٣٦برقم ) أخرجه مسلم (٣)
 (.٣٢٢( والرمذي برقم )٣٣١أخرجه أبو داود برقم )صحيح/ (٢)
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 ْمُد ه َمْأُ َواحَ  , الُطُهوُر َشْطُر اِإيَانِ  »: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اه  : قال عن أبى مالك اضشعرى و
 .(١)مسلم أخرجه «َما َبْنَ الَسَمَواِت َواضَْر,ِ  - ْمأُ ـَأْوتَ  - َوُسبَْحاَن اه َواحَْمُد ه َمْآنِ ,  امِيَزانَ 

وتسبيح اللسان إذا صدر عن سكينة اإيان حسن , لكنه ليس كتسبيح صادر عن قلب 
            سابح ي بحار عوام املك واملكوت: 

                      
 [.١9١-١98]آل عمران/               

بحمده ومن حوله, وتسبح  ,وملته ,فسبحان املك احق الذي يسبح بحمده العرش
وما بينهن, وتسبح بحمده كل ذرة  ,وما عليهن,وما  فيهن  ,واضراضون السبع ,السموات السبع

                 كه العظيم:ي مل
                         

 [.٣]غافر/          
 : درجات ,واعلم أن الناس ي معرفة تسبيح امخلوقات من اجادات , والنباتات , واحيوانات

 اإيان بأن كل خلوق يسبح بحمد ربه, وهذه يعلمها كل مؤمن. اأوى:
مع التعظيم والتحميد والتمجيد  ,وخالقها بالكال, شهادها عى نفسها بالنقص  انية:الث
                  ارئها , وهذه يعلمها أولو اضلباب : لب

 [.١9/الرعد]     
       وللكائنات تسبيح باطن يعلمه ويسمعه منها خالقها الذي:

 [. ٢٢]اإراء/                  
تسبيح   ملسو هيلع هللا ىلصكا أسمع داود  ,َمْن شاء من عباده تسبيح بعض خلوقاته وقد ُيسمع اجبار
 [.٣9]اضنبياء/   اجبال والطر:

حنن اجذع ي امسجد ,  ملسو هيلع هللا ىلصمنطق الطر والنمل , وكا أسمع حمدًا   ملسو هيلع هللا ىلصوكا أسمع سليان 
 ذراع الشاة له, وسام احجر عليه بمكة وغر ذلك. وشكوى اجمل, وتكليم
,  , الذي يسبح بحمده كل لسان ي العام العلوي, والعام السفيفسبحان الرب امعبود 

                                                 
 (.٣٣٢برقم ) أخرجه مسلم (١)
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   ليه نسعى ونحفد , وله نصي ونسجد : سبحانه وبحمده ا نحي ثناء عليه , إ

 [.٦١/مريم]                  
نا من عبادك الصاحن, وحزبك امفلحن, مع امائكة امقربن امسبحن اللهم اجعل

 [.٣8/]اضنبياء                 الذين:
 والصفات العى , وامثل اضعى.  ,سبحان اه وبحمده, له اضساء احسنى

 لغفلة, وعن العجز والتعب واللغوب .هو العليم القدير امنزه عن النسيان وا
 لنوم واموت , القائم عى كل نفس .و احي القيوم امنزه عن الِسنة واه

ريم هو الكالغني امنزه عن احاجة إى غره , هو احكيم امنزه عن العبث والسفه , هو 
 [.0/طه]                           احق امنزه عن البخل والظلم : 
  قسوة.. وهكذا احال ي ميع أسائه وصفاته: هو الرمن امنزه عن الظلم وال

 [.١١/]الشورى             
                      

 .[١0٣-١08] الصافات/     
 [.0٣/]اضنبياء                              

ْرِ, اضَ َرُب الَسَمَواِت وَ احَْمُد أنَت  َوَلَك ,   ْر,ِ اضَ َمَواِت وَ َقيُِم الَس أنَت ْمُد َرَبنَا َلَك احَ  اللَُهمَ  »
,  ُق َوَقْوُلَك احَ ,  ُق أنَت احَ ,  ْرِ, َوَمْن فِيِهنَ اضَ نُوُر الَسَمَواِت وَ احَْمُد أنَت  َوَلَك ,   َوَمْن فِيِهنَ 

 . َوالَساَعُة َحق  , َوالنَاُر َحق  ,  نَُة َحق  َواجَ , ُق احَ  َولَِقاُؤكَ , ُق َوَوْعُدَك احَ 
 َما يَفاْغِفْر , َوبَِك َحاَكْمُت , َوإَِليَْك َخاَصْمُت ,  َوَعَليَْك َتَوَكْلُت , َوبَِك آَمنُْت , الَلُهَم َلَك َأْسَلْمُت 

ْرُت َوَأْعَلنُْت , أََخْرُت  َقَدْمُت َوَما .(١)متفق عليه «أنَت َا إَِلَه إَِا ,  نِيأَْعَلُم بِِه مِ أنَت َوَما , َوأَْرَ
اللهم لك املك كله , ولك اخلق كله , ولك احكم كله , وإليك يرجع اضمر كله , عانيته 

 .وره , ا إله إا أنت 
أنت الغني ونحن الفقراء , وأنت القوي ونحن الضعفاء , نسألك اجنة وما قرب إليها من قول 

 وعمل.أمن النار وما قرب إليها من قول وعمل , ونعوذ بك أ
                                                 

 (.٣٦9( واللفظ له, ومسلم برقم )٣٢٢٣أخرجه البخاري برقم )متفق عليه،  (1)
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 القــــــدوس
                                         قال اه تعاى : 

 [. ٣٢/احر ]                  
هو املك القدوس امنزه عن النقائص والعيوب واآفات كلها, الريء من كل عيب  اه 

 من كل خر, البعيد من كل ر.ونقص, القريب 
 , وامثيل والشبيه:  , امنزه عن اضواد واضنداد وهو سبحانه املك القدوس الطاهر من العيوب

                                        
 [.٢-١خاص/]اإ      

,  لفضائل وامحاسنوهو سبحانه املك القدوس اموصوف بصفات الكال, اممدوح با
      الكامل ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله, الذي له اضساء احسنى, والصفات العى: 

 [.0]طه/                     
وهو سبحانه املك العي العظيم , القدوس امنزه عن النقائص ي ذاته وأسائه وصفاته 

اخطأ لعيوب, امنزه عن الِسـنة والنوم, امنزه عن وأفعاله, امنزه عن ميع اآفات وا
                   وميع الصفات امذمومة : والنسيان, امنزه عن الظلم 

                                               
                                        

 [.٣١١]البقرة/                   
والنقائص,  , امنزه عن العيوبفسبحان ربنا املك القدوس, اممدوح بالفضائل وامحاسن

    الذي جاله وماله وكاله تسبح بحمده ميع خلوقاته ي الساء واضر,:
 [.١]اجمعة/                             

          : , وكره تكبرا د مواك عى كال أسائه وصفاته فام

                     

 . [١١١-١١8] اإراء/                                         
 ن اه ليس ض ؛هو سبحانه املك القدوس امنزه عن كل صفة من صفات الكال البري 
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           كمثله يء , ومن باب أوى منزه عن ميع العيوب والنقائص واآفات : 

 [.0/طه]       
         بل هو منزه عن ميع صفات اخلق كلهم الكامل منهم والناقص : 

                              
 [.١٣-١١/الشورى]                  

 ِعْلم املك القدوس ليس كعلم اخلق ؛ بل علم ميع اخلق من علمه .
هو الكامل ي  ليست كقدرة اخلق , بل قدرة ميع اخلق من قدرته , فاه  وقدرته 

 ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله , امنزه عن كل عيب أو نقص .
ف يدركه احس , وعن كل تصور يتصوره العقل , وهو القدوس امنزه عن كل وص

     يسبق إليه الوهم , أو ختلج ي الذهن , أو يفي به التفكر :  أو

              

 [. ٦٣/الزمر]     
 أكر من كل يء , وأعظم من كل يء , وأكر ما عرفنا , وأكر ما م نعرف. فاه 

س الذي تعاى عن صفات اخلق , ولوا أن اه أذن للمسلم أن يصفه هو املك القدو
بصفات كاات البر لكان وصفه بذلك ذنبًا من الذنوب , ضن اه ليس كمثله يء : 

                   

 [.٢-١/اإخاص]     
 نقص واآفات صفاته.هو املك القدوس الذي تقدست عن احاجات ذاته , وتنزهت عن ال

 هو القدوس الذي تقدس عن كل مكان حيط به , وتقدس عن كل زمان ُيبْليه.
 هو القدوس الذي قدس نفوس اضبرار عن امعاي , وقدس قلوب أوليائه من كل ما سواه.

فسبحان املك القدوس الذي قدس نفوس أوليائه عن السكون اى امألوفات والشهوات, 
   ين عن حب الدنيا , وطهر قلوب العارفن من كل ما سواه : وطهر نفوس العابد

                                     

 [.٣/اجمعة]    
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  التعبد ه :باسمه القدوس 
اعلم وفقنا اه وإياك ما حبه ويرضاه أنه عب عى العبد أن يقدس ربه, فيصفه با وصف به 

من اضساء والصفات , وينفي عنه ما نفاه عن نفسه , أو نفاه عنه رسوله  ملسو هيلع هللا ىلصه به رسوله نفسه, ووصف
                     : ما ا يليق بجاله , عى حد قوله  ملسو هيلع هللا ىلص

 [.١١]الشورى/ 
 , ونِقها ما يفسدها أو ينقصها. فقِدس ه عبادتك أها اللبيب , وأخلصها لربك الواحد اضحد

ر أها احبيب قلبك من الرك والنفاق والرياء,وطهر لسانك من الكذب وقول السوء, وطهِ 
                 وطهر بَك من اخيانة, وطهر أعالك ما يفسدها من البدع والرياء: 

                                               

 [.١١8]الكهف/
ها باضعال بها بالذكر واحمد والشكر لربك, وزكِ ك بالتوحيد واإيان, وطيِ وقِدس نفس

        تكن كامائكة ي التسبيح والتقديس : ,واضخاق احسنة ,الصاحة
                                

 [.٢8]البقرة/                         
 بك بصفة الطهارة علًا وعمًا , َفَتطهر من امعاي باجتناها فهو أفضل لك عندوتعَبد لر

            ربك, وأير مؤنة من طهور التوبة : 

 [.٢-١/امؤمنون]            
من الذنوب والعيوب ومتابعة الشهوات , وطهر لسانك عن الغيبة والنميمة  وطهر نفسك

ما ا يعنيك , وطهر قلبك من الرياء واالتفات ما سواه , وطهر جوارحك وفاحش القول و
  عن امعاي , وطهر أوقاتك عن امخالفات , وطهر مالك عن احرام والشبهات : 

 [.١0/فاطر]           
 واعلم أن من قدس نفسه بمعرفة اه م يذل نفسه لغر اه.

ك عليك , وزكها بكل ما يرضيه عنك, يأذن لك أن تكون فطهر نفسك من كل ما يسخط رب
          مع النبين والصديقن والشهداء والصاحن : 

              

   [.٣8-٦9/النساء]         
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             وإذا ابتليت بمواقعة يء من امعاي فبادر إى التوبة منها: 
 [.٣٣٣]البقرة/         

لتستوجب موعوده , وتفوز بقبوله : , ومتى عملت عمًا صاحًا فأخلصه ه وطهره من الشوائب
                               

 [.9٣]النحل/            
وسخ وطِهر رمك اه قلبك من كل ما يدنسه بالتوبة النصوح, وطهر جسدك من الدرن وال

وماُيستقذر, وطهر ثيابك من الرجس والقذر, وطيب بدنك بالطيب وامسك, وطهره بالوضوء 
                                        والغسل: 

 [.٣-١] امدثر/       
    قلبك عن اضصنام : وطِهر لسانك عن اآثام , وطِهر بطنك من احرام, وطِهر 

 [.٢٦/اإراء]    جئ                         
 واعلم أن الطهارة تنقسم إى ما انقسم إليه امتطَهر منه وهو الرجس.

 والرجس ربان :
كالرك والنفاق , والشح والبخل , واحسد واجبن ,  رجس باطن ي القلب اأول :

       والذنوب اخفية : ق وغر ذلك من مساوئ اضخاوالكذب والظلم 

                                       

 [.٣/احجرات]        
فهذا جاهد نفسك عى التخلص منه, وارع إى ربك ليخلصك منه, وبادر إى التطهر منه بالتوبة 

                                 واه يتوب عليك :  ،النصوح 
 [.١٣]النساء/                        

 رجس ظاهر : وهو ربان :     الثاي: 
أحدما : عمل ظاهر يصدر من اجوارح بعلم القلب , وإرادة اإنسان باختياره كامعاي 

 وامحرمات القارة وامتعدية.
م عى تركه , وإْتباع السيئة باحسنة التي فهذا طهوره من جهة القلب بالتوبة منه , والعز

  محها, وإشغال اجوارح بالطاعات بدل امعاي, فذلك أبلغ ي الطهارة: 
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 [.١١١-١١٢/هود]           
 . وا تتعدى إى غرهما يفعله العبد مكرهاً من امعاي التي تتعلق به وحده  الثاي :

ااستغفار :  فهذا طهوره لزوم كراهته ي القلب , والتخلص منه متى زال اإكراه , مع 
                                  

 [.١8٦النحل/  ]                          
من بحاوها ي الدنيا حس امؤ واعلم أن كل طاعة ه ورسوله طهرة وزكاء وبركة

حس اإنسان بمرارها ي , وكل معصية ه ورسوله نجاسة وخسارة وحرة واآخرة 
                 : الدنيا واآخرة 

 [.١8-٣/الشمس]     
 واعلم أن اماء طاهر ي نفسه مطهر لغره من اضحداث واضنجاس.

طل, وكالتوبة ي إزالة نور ي إزالة الظام, وكاحق ي إزالة الباواماء ي إزالة النجاسة كال
        :وهذا طهور اماء, واه حب أهل هذا وهذا, هذا طهور التوبة درن الذنب 

 .[٣٣٣]البقرة/               
فامد اه أْن جعلك من امؤمنن , واسأله أن يطهر قلبك وبدنك من كل دنس , ويزكيك 

         وصل وسلم عى من بعثه اه رمة للعامن:  , والتقوىباإيان 
                                           

 .[٣]اجمعة/       
 [.٢]اممتحنة/                   
                                            

 .[٣0]نوح/ 
ِق َوامَ َوَبْنَ َخَطاَياَي َكَا بَ  لَلُهَم َباِعْد َبْينِيا » َطاَيا الَلُهَم َنِقنِي ِمَن اخَ  ْغِرِب ,اَعْدَت َبْنَ امَْرِ

دِ لاَوالَثْلِج وَ  اءِ ُهَم اْغِسْل َخَطاَياَي بِامَ َيُض ِمَن الَدَنِس , اللَ اضَب َكَا ُينََقى الَثْوُب   .(١)متفق عليه « َرَ
اللهم طهر قلوبنا من النفاق , وأعالنا من الرياء , وألسنتنا من الكذب , وجوارحنا من الفواحش 

 وما خفي الصدور. خيانة , إنك تعلم خائنة اضعن واآثام , وأعيننا من ا
                                                 

 (.٣١٣(, ومسلم برقم )٣٢٢بخاري برقم )أخرجه ال متفق عليه،( ١)



 

  
 
 
 
 
 

 بن الواجب واجزاء أهل التوحيد

 ويشتمل عى ما يي :     
 

  واجبات أهل التوحيد -7   
  دــــــــوحيـل التــــزاء أهــــج -2   
  ركـــــــــــــــل الشــــزاء أهــــج -9   
 ل :ــرار : وتشمــــدار الق -4   

  ةـــة اجنــــــصف -7         
  ارـــــــــة النـــــصف -2         
 دـــــــاء أهل التوحيــــــدع -5   

 السادساب ـالب
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 بن الواجب واجزاء أهل التوحيد
 بات أهل التوحيدواج -7

, وفرض عليهم واجبات , كريمة, وزينهم بصفات عظيمة أهل التوحيد بأعال َرف اه 
 . وأكرمهم بكرامات ي الدنيا واآخرة

 ومن أعظم واجبات أهل التوحيد ما يي   
 واليوم اآخر , والقدر خره وره .يان باه , ومائكته , وكتبه , ورسله , اإ اأول:

              قال اه تعاى    -1
                                               

 [.132/النساء]      
ِمَن َأْن ُتؤْ  »   حن سأله عن اإيان  ملسو هيلع هللا ىلصقال جريل  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  وعن عمر بن اخطاب  -2
ِه اليَْوِم اآِخِر َوُتْؤِمَن بِ الَوَمَائَِكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسلِِه وَ  هِبِا ِه َوَرِ َقاَل  , َقاَل َصَدْقَت  , «َقَدِر َخْرِ

نِى َعِن اِإْحَسانِ  ْ َتُكْن َتَراُه َفإَِنُه َيَراكَ  َأْن َتْعُبَد اهَ» َقاَل  ؟َفَأْخِرْ ََ  .(1) تفق عليهم « َكَأَنَك َتَراُه َفإِْن 
 دة ه وحده ا ريك له , وشكره عى نعمه التي ا تعد وا حى.خاص العباإ الثاي :

                          قال اه تعاى    -1
                                         

 [.22-21/البقرة]               
                وقال اه تعاى    -2

 [.5/البينة]      
                  وقال اه تعاى   -3

   [.192/البقرة]    
 وي اأمر ي غر معصية اه.اطاعة اه ورسوله ي كل يء , وطاعة   الثالث :

                                                            قال اه تعاى    -1

 [.59/النساء]                                       
                                                 

 ظ له.واللف, ( 1(, ومسلم برقم )53أخرجه البخاري رقم ) متفق عليه ,(  1)
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 َوالَطاَعةُ ْسلِِم الَسْمُع امُ   َعَى امَْرءِ » أنه  قال    ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن عمر ري اه عنها عن النبي   -2
 .(1) متفق عليه«َه إِاَ َأْن ُيْؤَمَر بَِمْعِصَيٍة َفإِْن ُأِمَربَِمْعِصَيٍة َفَاَسْمَع َواََطاَعَة فِيَا َأَحَب َوَكرِ 

 تعلم العلم الرعي وتعليمه. الرابع :
                          قال اه تعاى    -1

 [.19/حمد]     
                               وقال اه تعاى    -2

                                                                                  

 [.99/نل عمران]
 ى اه , واأمر بامعروف , والنهي عن امنكر .إالدعوة  اخامس :

                                قال اه تعاى    -1
   [.125/النحل]                                  

                  وقال اه تعاى    -2

 [.134/نل عمران]     
                                                   وقال اه تعاى -3

 [.52/مإبراهي]    
 اجهاد ي سبيل اه مع اإمام أو نائبه إذا دعت احاجة إليه . السادس :

                  قال اه تعاى  -1
 [.193/البقرة]    

           وقال اه تعاى  -2
   [.32/التوبة]      
                                 وقال اه تعاى -3

                                                     
 [.43-39/اأنفال]     

 جتاع النفوس والقلوب ي أمور الدين كلها.اامحافظة عى  السابع :
                   قال اه تعاى   -1

                                                 
 ( , واللفظ له .1139(, ومسلم برقم )9144, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (1)
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 [.133-132عمران/ ]نل                       

                      وقال اه تعاى    -2
                                      

 [ .113/نل عمران]
                    وقال اه تعاى    -3

 [.92/اأنبياء]
 قامة عى الدين ظاهرًا وباطنًا , مع لزوم الصر ي كل حال.ااست الثامن :

                           قال اه تعاى    -1
                                             

 [.9-2/فصلت]
                              وقال اه تعاى    -2

                            

   [.113-112/هود]
                    وقال اه تعاى    -3

  [.233/نل عمران]       
 حسن اخلق مع ميع اخلق. التاسع :

 [.199/عرافاأ]             قال اه تعاى    -1
                           وقال اه تعاى    -2

                                                   

 [.159/نل عمران]
                                                     وقال اه تعاى    -3

                             

 [.99/القصص]
 ااستغفار والتوبة من اخطأ والتقصر ي كل عمل ي كل وقت .  العار :

                      قال اه تعاى     -1
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 [.3-1/النر]                 
 [.31/النور]               وقال اه تعاى    -2
ِِ َأَْستَْغِفُر اهَ  َواهِ » يقول   ملسو هيلع هللا ىلصوعن أي هريرة ري اه عنه قال   سمعت رسول اه  -3  إِ
 .(1) أخرجه البخاري « يَْوِم َأْكاََر ِمْن َسبِْعَن َمَرةً الي  وُب إَِليْهِ َوأَت

 من كتابه الكريم بقولهسورة واحدة أصوها وفروعها ي  هذه الواجبات كلها وقد مع اه 
                                           سبحانه 

 [.3-1/العر]           
متاال ميع أوامر اه ورسوله حسب ااستطاعة , نه ا حصل النجاة والفاح إا باواعلم أ

 واجتناب ميع ما هى اه ورسوله عنه .
              ه تعاى   قال ا -1

 [.231/البقرة]          
                    وقال اه تعاى    -2

 [.9/احر]    
              وقال اه تعاى    -3

                                 
 [.15/البقرة]   

 فاستقم رمك اه كا أمرك اه .
 يان كامل .. وطاعة كاملة .. وأخاق كاملة .. واستقامة كاملة.إبتوحيد كامل .. و

لنعيش ي وااستقامة ؛ والعبادة فلنكمل له الطاعة  وقد أكمل اه لنا الدين .. وأتم علينا النعمة ..
                       م كامل  د ي اجنة ي نعيالدنيا ي أمن كامل .. ونخلَ 

                        
                                   

 [.32-33/فصلت]           
 

                                                 
 .( 2339برقم ) أخرجه البخاري ( 1)
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 جزاء أهل التوحيد -2
النجاة الفوز باجنة, وجزاء أهل التوحيد السعادة ي الدنيا واآخرة , ورضوان الرب , و

 [.12/اأنعام]                    من النار   
عظم الكرامات ي الدنيا واآخرة , أهل التوحيد واإيان والعمل الصالح بأ وجازي املك احق 

َ تره عن واملك الكبر النعيم امقيم من اآخرة يالكريم هم  وأعدَ  َ تسمعه أذن ما  َ خطر و عى  و
 .[19 / السجدة]                       قلب بر 

 ومن أعظم كرامات أهل التوحيد ي الدنيا واآخرة ما يي :
        حياة الطيبة ي الدنيا واآخرة  او اأمن واهداية, اأوى :

 .  [12اأنعام/]            
             تعاى اه قال و

 .  [ 99 / النحل]          
 دخول اجنة . الثانية :

                     قال اه تعاى  
 .[  131 -139 / الكهف]             

              قال اه تعاى  و
 .[  14 / احج]          

 ي نعيم اجنة. اخلود الثالثة :
              تعاى   اه قال 

                    
 . [ 25/ البقرة]        

           قال اه تعاى   و

 . [ 122/ النساء]                  
 . رضوان الرب  الرابعة :
     تعاى اهقال 

 .[  92 / التوبة]                     
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 ي اجنة . رؤية الرب  اخامسة :
 . [ 23 – 22 / القيامة]                          قال اه تعاى   

هل نرى ربنا يوم   يا رسول اه ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن ناسًا قالوا لرسول اه و
قالوا  ا يا رسول اه, «. ُرْؤَيِة الَقَمِر َليَْلَة الَبْدِر؟ي  َهْل ُتَضاُرونَ   » ملسو هيلع هللا ىلصالقيامة؟ فقال رسول اه 

َفإَنُكْم »قالوا  ا يا رسول اه, قال  «. الَمْمِس َليَْس ُدْوَنـَها َسَحاٌب؟ي  َهْل ُتَضاُرونَ »قال  
 .( 1)متفق عليه« َتَرْوَنـُه َكَذلَِك 
 .اجنة ي القرب من الرب  السادسة :

 . [55-54/القمر]  قال اه تعاى 
 . الرب  وسام ساع كام السابعة :

                 قال اه تعاى   

 . [  51 – 55 / يس]                   
 النار . النجاة منالثامنة : 

                        قال اه تعاى   
 . [ 92 – 91] مريم /            

إا من قام با , وامنازل العالية ,والعطايا اجزيلة ,وا يسعد هذه الكرامات العظيمة
             سبق من تلك الواجبات العظيمة  

                    
                 جئ  

                    
 [.22-19/التوبة]      

 باغه للناسه من كتم احق الذي أمرنا اه بإوا يسلم وا ينجو من غضب اه وسخط
                   ليسعدوا ي الدنيا واآخرة

                           

 [.123-159/البقرة]               
 

                                                 
 (, واللفظ له.112(, ومسلم برقم )132أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 1)
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 جزاء أهل الرك -9
د ي النار , واحرمان من جزاء أهل الرك العذاب ي الدنيا واآخرة , وسخط الرب , واخلو

                                                        اجنة   

 [.2/البينة] 
أهل الكفر والرك وامعاي بأعظم العقوبات ي الدنيا واآخرة كا قال  وجازي اجبار 

 . [ 34/الرعد]                   سبحانه  
 ومن أعظم عقوبات أهل الرك ي الدنيا واآخرة ما يي :

 نيا واآخرة .العذاب والمقاء ي الد اأوى :
                      قال اه تعاى   

                                                 

 . [ 122 – 123 / طه]                   
 . [ 213 / المعراء]                         قال اه تعاى   و

 دخول النار . الثانية :
               قال اه تعاى   

                 

                   

 [.92–91/الزمر]   
                        قال اه تعاى   و

 [.52/النساء]              
 اخلود ي عذاب السعر . الثة :الث

                         قال اه تعاى   

 . [ 22 – 24 / اأحزاب]                                            
 سخط اجبار عى أهل النار . الرابعة :

            قال اه تعاى   
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 . [ 21 / التوبة]           
 . احرمان من رؤية الرب  اخامسة :

                            قال اه تعاى   
 . [ 19 – 15 / امطففن]               

 احرمان من اجنة . السادسة :
                  قال اه تعاى   

 .[92/امائدة]    
 الصغار والذلة . السابعة :

                     قال اه تعاى   

 .[124/اأنعام]
و عمل , ونعوذ بك من النار وما قرب إليها أليها من قول إاللهم إنا نسألك اجنة وما قرب 

                  من قول أو عمل   

                   

                       

 [.194-192/نل عمران]
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 دار القرار -4
 الدنيا دار اإيان والعمل , واآخرة دار الاواب والعقاب .

قرار  ي اجنة واإنسان ابد أن ينتقل من دار الدنيا إى الدار اآخرة , ثم ُيـخَلد حسب العمل ي دار ال
             أو النار كا قال سبحانه   

                            

 . [ 12 – 14 / الروم]               
وإذا حكم اه بن العباد يوم القيامة حسب إياهم وأعاهم يساق أهل التوحيد واإيان 

 يساق أهل الكفر والرك إى النار أذاء مهانن كا قال سبحانه  إى اجنة وفدًا مكرمن,و
              

 . [ 59 – 52 / احج]            
فأهل التوحيد ي الفوز العظيم , وأهل الرك ي اخران امبن , فهل يستويان ماًا وعمًا 

 . [23/احر]                وجزاًء 
فللمؤمنن يوم القيامة دار تليق بإياهم وأعاهم وأخاقهم , وللكافرين دار تليق بكفرهم 

                   وأعاهم وأخاقهم   

                      

 .[ 23–11/السجدة]                             
       اخلق كلهم راجعون إى رهم , وحاسبون عى أعاهم  و

                
 .[1–2/الزلزلة]     

وإذا كانت معرفة اه بأسائه وصفاته وأفعاله أعظم أركان اإيان , وأكر أبواب التوحيد , فإن 
اب, والراط واميزان , واجنة والنار , معرفة أحوال اليوم اآخر , وما فيه من البعث واحس

                    أعظم أركان اإيان بعد اإيان باه 

                            

 . [ 1-9/ المورى]                     
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, وعليها مع بقية أركان اإيان مدار استقامة  فاإيان باه واليوم اآخر أعظم أركان اإيان
              وفاحه وسعادته ي الدنيا واآخرة   اإنسان 

 . [ 19 / النساء]           
أسائه وصفاته وأفعاله , وعرفنا دينه ورعه , فيجب أن نعرف الدار بوإذا كنا بفضل اه قد عرفنا اه 

وف نصر إليها , ونعرف اليوم اآخر وما فيه من البعث واحساب , واجنة والنار, والاواب التي س
والعقاب؛ ليزيد إياننا, ويكمل توحيدنا , ونسارع إى مرضاة ربنا بحسن عبادته , ونبتعد عن الرك 

             وامعاي التي توجب سخطه وعقوبته   

                        

 [.22-19/ النبأ]                
ما أعده اه  امؤمنهذا أحببنا الكمف بالتفصيل عن مكان الاواب والعقاب ي اجنة والنار ؛ ليعلم 

أهل التوحيد , وما أعده اه أهل الرك , ويزداد امؤمن إيانًا ويقينًا , ويزداد علًا وعماً وتقوى , 
اد عطاء وبذاً , ويزداد صرًا ومداً وشكرًا , ويزداد تعظيًا لربه , ويزداد حباً وذاً مواه العزيز ويزد

              الكريم سبحانه   
                    

 [.25/البقرة]       
 السنة .وإليك ذلك كله جموعًا ميرًا ي ضوء القرنن و

نأخذه من كتاب  ,وعن النار دار العقاب ,فأصدق احديث وأحسنه وأكمله عن اجنة دار الاواب
   الرب الذي خلقها , وخلق ما فيها من النعيم والعذاب , والقصور والسجون   

 [.132/اأنعام]                            
فأحسن وصفها ,  ومن رأى النار   ,ووطئت أقدامه أرضها ,اجنةدخل  نْ سنة مَ  نْ ونأخذه مِ 

 . ملسو هيلع هللا ىلصوما فيها من اأهوال وألوان العذاب وأصناف امعذبن نبينا حمد 
وليس للعبد بعد هذه امعارف إا صدق اإيان , وإخاص التوحيد , وكال التسليم , 

                   , والتوبة وااسغفار واانقياد والطاعة
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 [.212-215/البقرة]
        من عباده امخلصنأن جعلنا وإياكم وامسلمن  نسأل اه 

                

 . [ 93 – 29 / النساء]                  
وهي معرفة اه بأسائه وصفاته وأفعاله, ومعرفة  ,وإذا اكتملت للعبد هذه امعارف اإهية 

وقام بموجبها  عظمة خزائنه, ومعرفة عظمة دينه ورعه, ومعرفة عظمة وعده ووعيده,
تحت له أبواب القصور املكية وفُ ,  ةــيَ ــنِ فقد ملك الدرر الَس  ,وحده ا ريك لهبعبادة ربه 

       وجنى أحسن اأرباح من أعظم اأسواق   اجنة ,  ي

                       

 [.11-19/الزمر]       
يعًا من النار , إنه اجنة , وأن ينجينا مأن يفتح لنا ولكم وللمؤمنن أبواب  أسأل اه 

               رؤوف رحيم   

 [.115] نل عمران/                  
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 اجـنــــةصفة 
 هي دار السام التي أعدها اه للمؤمنن وامؤمنات ي اآخرة.اجنة   

 وخلق نعيمها, وخلق  , تعاى من كتاب من خلقهاسيكون احديث عن اجنة إن شاء اه
كا  ملسو هيلع هللا ىلصأهلها وهو اه سبحانه, ومن أخبار من دخلها ووطئت أقدامه أرضها, وهو حمد 

 سنة الصحيحة.ورد ي القرنن الكريم, وال

 :أشهر أساء اجنة 

  اجنة واحدة ي الذات, متعددة الصفات, ومن أشهر أسائها 

              )   اجنة  قال اه تعاى -1
 .[13]النساء/ (           

                   قال اه تعاىو

 .[124]النساء/       
                                  )جنات الفردوس  قال اه تعاى   -2

 .[139]الكهف/ ( 

            )ى  عدن  قال اه تعا جنات -3
 [.53-49]ص/ ( 

            )جنة اخلد  قال اه تعاى   -4
 .[15]الفرقان/ (  

 (       )جنات النعيم  قال اه تعاى   -5
 .[1]لقان/

         )امأوى  قال اه تعاى   جنات -2
 .[19]السجدة/ (   

 (           )دار السام  قال اه تعاى   -9
 .[129]اأنعام/
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 :مكان اجنة 

 .[22]الذاريات/ (     )قال اه تعاى   -1

 (           )قال اه تعاى  و -2
 .[15-13]النجم/

َوَرُسولِـِه, َوأَقاَم الَصاَة,  ٬َمْن نَمَن بِا»قال   ملسو هيلع هللا ىلصَعْن أِي ُهَرْيَرَة ري اه عنه َعِن النَبِِي و -3
أْرِضِه ي  , أْو َجَلَس ٬َسبِيِل اي  أْن ُيْدِخَلـُه اجَنََة, َهاَجرَ  ٬َوَصاَم َرَمَضاَن, َكاَن َحّقًا َعَى ا

اجَنَِة ِماَئَة َدَرَجٍة, ي  إنَ », أَفا ُننَِبُئ النَاَس بَِذلَِك؟ قال  ٬َقاُلوا  َيا َرُسوَل ا«. اَلتِي ُولَِد فِيَها
َسبِيلِـِه, ُكُل َدَرَجَتْنِ َما َبْينَـُهـَا َكَا َبْنَ الَسَاِء َواأْرِض, َفإَذا ي  َأَعَدَها اهُ لِْلـُمـَجاِهِدينَ 

ْوَقُه َعْرُش الَرْحـَمِن, َوِمنْـُه ُتـُم اهَ َفَسُلوُه الِفْرَدْوَس, َفإَنُه أْوَسُط اجَنَِة, َوأْعَى اجَنَِة, َوفَ الَس 
 .(1)أخرجه البخاري.«َتَفَجُر أْنـَهاُر اجَنَةِ 

ْتـُه » قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه و -4 َ ََ ُه امَْوُت َح َ ََ إَن امُْؤِمَن إَذا َح
ُقوُلوَن َها إَى َباِب الَسَاِء, َفيرٍة َبيَْضاَء َفيُنَْطَلُق بِـَمائَِكُة الَرْحـَمِة, َفإَذا ُقبَِضْت َنْفُسُه ُجِعَلْت ي َحِري

 .(2)أخرجه احاكم وابن حبان« َما َوَجْدَنا ِرْيـحًا َأْطيََب ِمْن َهِذِه..

 :أساء أبواب اجنة 

ِمْن  ُنوِدَي  ٬َسبِيِْل اي  َمْن َأْنَفَق َزْوَجنِ »قال   ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه   
, َفَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل الَصاِة ُدِعَي ِمْن َباِب الَصاةِ, َوَمْن َكاَن ِمْن  ٬أَْبَواِب اجَنَِة. َيا َعبَْد ا َهَذا َخْرٌ

َكاَن ِمْن  َأْهِل اِجَهاِد ُدِعَي ِمْن َباَب اِجَهاِد, َوَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل الِصيَاِم ُدِعَي ِمْن َباِب الَرَياِن, َوَمنْ 
 .«َأْهِل الَصَدَقِة ُدِعَي ِمْن َباِب الَصَدَقةِ 

فقال أبو بكر ري اه عنه  بأي أنت وأمي يا رسول اه, ما عى َمْن ُدِعَي من تلك اأبواب من 
 .(3)همتفق علي «َنَعْم؛ َوَأْرُجو َأْن َتـُكوَن ِمنْـُهـمْ »رورة, فهل ُيدعى أحد من تلك اأبواب كلها؟ قال  

 :سعة أبواب اجنة 

ُة  -1 اَعْنِ ِمْن َمَصاِريِع اجَنَِة َمِسْرَ عن عتبة بن غزوان ري اه عنه قال  ُذكَِر َلنَا أََن َما َبْنَ ِمْرَ
                                                 

 (.9423برقم ) أخرجه البخاري (1)
 (.3313جه ابن حبان برقم )(,  وأخر1334/ أخرجه احاكم برقم ) صحيح (2)
 (.1329(, واللفظ له, ومسلم برقم )1199, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (3)
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 .(1)أخرجه مسلم.َوَلَيْأتَِنَ َعَلْيـَها َيْوٌم َوُهَو َكظِْيٌظ ِمَن الِزَحامِ أَْرَبـِعَن َسنًَة, 
  -وي نخره قال -يومًا بلحم... ملسو هيلع هللا ىلصريرة ري اه عنه قال  ُأَي رسول اه عن أي هو -2
اَعْنِ ِمْن َمَصاِريِع اجَنَِة لَكَا َبْنَ َمَكَة َوَهَجرٍ »  َأْو َكَا َبْنَ َواَلِذي َنْفُس ُمـَحـَمٍد بِيَِدِه َإَن َما َبْنَ امْرَ

ى  .(2)متفق عليه «َمَكَة َوُبْرَ

 واب اجنة:عدد أب 

             )قال اه تعاى   -1
 .[93]الزمر/ (        

 اجَنَِة َثَانِيَُة َأْبَواٍب, فِْيـَها َباٌب ي»قال   ملسو هيلع هللا ىلصعن سهل بن سعد ري اه عنه عن النبي و -2
 .(3)متفق عليه «ُيَسَمى الَرَياَن ا َيْدُخُلـُه إَا الَصاِئُمونَ 

 :أبواب اجنة مفتحة أهلها 

 [.53-49]ص/(          )قال اه تعاى 

 :اأوقات التي تفتح فيها أبواب اجنة ي الدنيا 

, ويَوَم » قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه  -1 ُتْفتَـُح أَْبَواُب اجَنَِة َيوَم اإْثنَْنِ
ُك بِااخَـِميِْس َفيُـْغَفُر  َشيْئًا إا َرُجاً َكانَْت َبيْنَـُه َوَبْنَ أَِخيِه َشْحنَاُء, َفيُـَقاُل أَنْظُِروا َهَذْيِن  ٬لُِكِل َعبٍْد ا ُيْرِ
 .(4)أخرجه مسلم « -َثاثاً  - َحتَى َيْصطَلِـَحا

َحْت َأْبَواُب إَذا َدَخـَل َرَمَضاُن ُفتِ   »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال  قال رسول اه و -2
 .(5)متفق عليه «اجَنَِة, َوُغِلَقْت َأْبَواُب َجَهنََم, َوُسْلِسَلِت الَميَاطِنُ 

َما ِمنُْكْم ِمْن أََحٍد َيتََوَضُأ َفيُبْلُِغ   »ملسو هيلع هللا ىلصعن عمر بن اخطاب ري اه عنه قال  قال رسول اه و -3
إا ُفتِـَحْت َلـُه  ,َوَرُسوُلـهُ  ٬َوأََن ُمـَحـَمدًا َعبُْد ا ,َهُد أَْن ا إَلـَه إَا اهُ)أَْو فيُْسبِـُغ( الُوُضوَء, ُثَم َيـُقوُل َأْش 

َا َشاءَ  ِِ  .(2)أخرجه مسلم «أَْبَواُب اجَنَِة الاََانِيَُة َيْدُخُل ِمْن َأ
                                                 

 (.2929برقم ) أخرجه مسلم (1)
 (, واللفظ له.194(, ومسلم برقم )4912, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (2)
 (.1152رقم )(, واللفظ له, ومسلم ب3259, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (3)
 (.2525برقم ) أخرجه مسلم (4)
 (.1399(, واللفظ له, ومسلم برقم )3299, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (5)
 (.234برقم ) أخرجه مسلم (2)
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  :أول من يدخل اجنة 

ِة َيوَم الِقَياَمِة َفَأْسَتْفتِـُح,  َباَب اجَنَ ني  »ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس ري اه عنه قال  قال رسول اه 
 .(1)أخرجه مسلم«.َفَيـُقوُل اخَاِزُن َمْن َأْنَت؟,َفَأُقوُل ُمـَحـَمٌد,َفيَـُقوُل بَِك ُأِمْرُت َاَأْفَتـُح أََحٍدَقْبَلَك 

 :أول أمة تدخل اجنة 

َوُلوَن َيوَم الِقيَاَمِة, َنْحُن اآِخُروَن اأ  »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال  قال رسول اه 
 .(2)متفق عليه«. َوَنْحُن َأَوُل َمْن َيْدُخُل اجَنَةَ 

 :أول زمرة يدخلون اجنة 

إّن َأَوَل ُزْمَرٍة َيْدُخُلوَن اجَنََة َعَى   »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال  قال رسول اه  -1
الَسَاِء إَضاَءًة, ا َيبُوُلوَن, َوا ي  يَن َيُلوَنـُهـْم َعَى َأَشِد َكْوَكٍب ُدِري  ُصوَرِة الَقَمِر َليَْلَة البَْدِر, ُثَم اَلذِ 

أُلَوُة, َيتََغَوُطوَن, َوا َيتِْفُلوَن, َوا َيـْمتَـِخُطوَن, َأْمَماُطُهـُم الَذَهُب, َوَرْشُحُهـُم امِْسُك, َوَمـَجاِمُرُهـُم ا
 «الَسَاءِ ي  الِعُن, َعَى َخْلِق َرُجٍل َواِحٍد, َعَى ُصوَرِة َأبِيْـِهـْم نَدَم ِستُوَن ذَِراعاً َوأَْزَواُجُهـُم احُوُر 

 .(3)متفق عليه

فًا الَلَيْدُخَلَن اجَنََة ِمْن ُأَمتِي َسبُْعون »قال   ملسو هيلع هللا ىلصعن سهل بن سعد ري اه عنه أن رسول اه و -2
ُكوَن نِخٌذ َبـْعُضُهـْم َبـْعضًا, ا َيْدُخُل َأَوُلـُهـْم َحتَى َيْدُخَل نِخُرُهـْم, ُوُجوُهُهـْم ٍف ُمتَـَاِس الَأْو َسبُْعِاَئِة 

 .(4)متفق عليه «َعَى ُصوَرةِ الَقَمِر َليَْلَة البَْدرِ 

إَن ُفَقَراَء »يقول   ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن عمرو ري اه عنها قال  سمعت رسول اه و -3
 .(5)أخرجه مسلم «َيْسبُِقوَن اأَْغنِيَاَء َيوَم الِقيَاَمِة إَى اجَنَِة بَِأْرَبـِعَن َخِريفاً  امَُهاِجِرْينَ 

 :سن أهل اجنة 

َيْدُخُل َأْهُل اجَنَِة اجَنََة ُجْردًا ُمْردًا ُمَكَحلَِن »قال   ملسو هيلع هللا ىلصعن معاذ بن جبل ري اه عنه أن النبي 
 .(2)والرمذي أخرجه أمد «َوَثاثَِن َسنَةً  َأْبنَاَء َثاثَِن, َأْو َثاٍث 

                                                 
 (.199برقم ) أخرجه مسلم (1)
 (, واللفظ له.155(, ومسلم برقم )192, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (2)
 (.2134(, واللفظ له, ومسلم برقم )3329البخاري برقم ) , أخرجهمتفق عليه (3)
 (, واللفظ له.219(, ومسلم برقم )2543, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (4)
 (.2999برقم ) أخرجه مسلم (5)
 (, وهذا لفظه.2545(,  وأخرجه الرمذي برقم )9923/ أخرجه أمد برقم ) حسن( 2)
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 :صفة وجوه أهل اجنة 

                                                                              ) قال اه تعاى  -1
 .[24-22]امطففن/ ( 

 [.23-22]القيامة/ (            )  قال اه تعاىو -2

 [.13-1]الغاشية/   (                                                                                       )  قال اه تعاىو -3

 [.39-31]عبس/ (      )  قال اه تعاىو -4

  (         )   ىــالــال اه تعــــقو -5
 [.139]نل عمران/

 .]11اإنسان /[(                             ) :اه تعاىوقال  -2

َأَوُل ُزْمَرٍة َتْدُخُل اجَنََة َعَى ُصوَرِة الَقَمِر َليَْلَة   »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن النبي و -9
ُقُلوُبـُهـْم َعَى َقْلِب َرُجٍل  ,الَسَاِء إَضاَءةً ي  البَْدِر, َواَلِذيَن َعَى نَثاِرِهـْم َكَأْحَسِن َكْوَكٍب ُدِري  

 .(1)متفق عليه «ا َتـبَاُغَض َبينَـُهـْم َوا َتـَحاُسدَ  َواِحٍد,
 :صفة استقبال أهل اجنة 

             )قال اه تعاى   -1
 .[93]الزمر/(              

  (                )قال اه تعاى  و -2
 .[24-23]الرعد/

         )   قال اه تعاىو -3
 .[133]اأنبياء/(    

 :َمْن يدخل اجنة بغر حساب وا عذاب 

ُعِرَضْت َعَيَ اأَُمـُم, َفَأِجُد النَبَِي َيـُمُر   »ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس ري اه عنها قال  قال النبي  -1
ُة, َوالنَبُِي َيـُمُر َمَعُه اَمعَ  خَـْمَسُة, َوالنَبُِي َيـُمُر ُه اأَُمُة, َوالنَبُِي َيـُمُر َمَعُه النََفُر, َوالنَبُِي َيـُمُر َمَعُه الَعَرَ

َوَلكِن اْنُظْر إَى اأُُفِق,  َقاَل  ا, َوْحَدُه, َفنََظْرُت َفإَذا َسَواٌد َكاٌِر, ُقْلُت  َيا ِجْريُل, َهُؤاِء ُأَمتِي؟
فًا ُقَداَمُهـْم ا ِحَساَب َعَلْيـِهـْم َوا الَفنََظْرُت َفإَذا َسواٌد َكاٌِر. َقاَل  َهُؤاِء ُأَمُتَك, َوَهُؤاِء َسبُْعوَن 

                                                 
 (.2134(, واللفظ له, ومسلم برقم )3254قم ), أخرجه البخاري برمتفق عليه (1)
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ون, قوَن, َوا َيتََطَرُ َوَعَى َرِهِـْم  َعَذاَب. ُقْلُت  َولِـَم؟ َقاَل  َكاُنوا ا َيْكتَووَن, وا َيْسَرْ
 .(1)متفق عليه« َيتََوَكُلونَ 

 َرِي ُسبْـَحاَنـُه أَْن َوَعَدِ»يقول   ملسو هيلع هللا ىلصعن أي أمامة ري اه عنه قال  سمعت رسول اه و -2
فاً, َوَثاُث ُعـوَن َألَع ُكِل أَلٍف َسبْ فًا ا ِحَساَب َعَليْـِهـْم, َوا َعـَذاَب, مَ َة ِمْن أَُمتِي َسبِْعـَن أَلُيْدِخَل اجَنَ 

 .(2)أخرجه الرمذي وابن ماجه «َحاَيَاٍت ِمْن َحاَيَاِت َرِي َعَز َوَجَل 
  :صفة أرض اجنة وبنائها 

. ُثَم اْنَطَلَق َحَتى َأَتى .».ما ُعرج به إى الساء قال   ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس ري اه عنه أن النبي  -1
َواٌن ا َأْدِري َما ِهَي, ُثَم ُأْدِخْلُت اجَنََة, َفإَذا فِْيـَها َجنَابُِذ الُلْؤُلِؤ, الـَها ِي الِسْدَرَة امنَْتـَهى, َفَغِميَ 

 .(3)متفق عليه«. َوإَذا ُتَراُبـها امِْسُك 

َلبِنٌَة ِمْن »اجنة ما بناؤها؟ قال   عن أي هريرة ري اه عنه قال  قلنا يا رسول اه...و -2
ِمْن َذَهٍب, َوِماُطَها امْسُك اأَْذَفُر, َوَحْصَباُؤَها الُلْؤُلُؤ َوالَياُقوُت, َوُتْرَبُتـَها  فَِضٍة, َوَلبِنَةٌ 

« َوا َيْفنَى َشَباُبـُهـمْ  ,الَزْعَفَراُن, َمْن َدَخَلـَها َينَْعُم َوا َيْبَأُس, َوُيـَخَلُد َوا َيـُموُت, ا َتبَْى ثَِياُبـُهـمْ 
 .(4)لدارميأخرجه الرمذي وا

َدْرَمَكٌة »عن تربة اجنة؟ فقال   ملسو هيلع هللا ىلصعن أي سعيد ري اه عنه أن ابن صياد سأل النبي و -3
 .(5)أخرجه مسلم« َبْيَضاُء, ِمْسٌك َخالٌِص 

 :صفة خيام أهل اجنة 

 .[92]الرمن/(       )قال اه تعاى   -1

اجَنَِة َلـَخْيـَمًة ِمْن ي  إَن لِْلـُمْؤِمنِ »قال   ملسو هيلع هللا ىلصوعن عبداه بن قيس ري اه عنه أن النبي  -2
َها َأْهُلوَن, َيُطوُف َعَلْيـِهـُم امْؤِمُن, َفا ُلْؤُلَؤٍة َواِحَدٍة ُمـَجَوَفٍة, ُطوُلـَها ِسُتوَن ِمياً, لِْلـُمْؤِمِن فِي

 .(2)متفق عليه« َيَرى َبـْعُضُهـْم َبـْعضاً 
                                                 

 (.223(, واللفظ له, ومسلم برقم )2541, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (1)
 (, وهذا لفظه.4212(,  وأخرجه ابن ماجه برقم )2439/ أخرجه الرمذي برقم ) صحيح (2)
 (.123(, واللفظ له, ومسلم برقم )3342, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (3)
 (.2919(, وهذا لفظه, وأخرجه الدارمي برقم )2522/ أخرجه الرمذي برقم ) صحيح (4)
 (.2921برقم ) أخرجه مسلم (5)
 (, واللفظ له.2131(, ومسلم برقم )4199, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (2)
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 :سوق اجنة 

ي اجَنَِة َلُسوقًا َيْأُتوَنـَها ُكَل  ِإنَ »قال   ملسو هيلع هللا ىلصاه عنه أن رسول اه عن أنس بن مالك ري  
ُوُجوِهِهـْم َوثَِيابِـِهـْم َفَيْزَداُدوَن ُحْسنًا َوَجـَااً, ي  ُجـُمَعٍة, َفَتـُهُب ِريُح الَمَاِل, َفَتـْحُاو

ِجُعوَن إَى َأْهلِيِهـْم َوَقْد اْزَداُدوا ُحْسنًا وَ  َلَقِد اْزَدْدُتـْم  ٬َجـَااً, َفيَـُقوُل َلـُهـْم َأْهُلوُهـْم  َواَفَرْ
 .(1)أخرجه مسلم« َلَقِد اْزَدْدُتـْم َبـْعَدَنا ُحْسنًا َوَجـَااً  ٬َبـْعَدَنا ُحْسنًا َوَجـَااً, َفَيـُقوُلوَن  َوَأْنُتـْم َوا

 :قصـور اجنـة 

 ا تمتهيه اأنفس وتلذ اأعن.خلق اه عز وجل داخل مساكن وقصور اجنة م
            )قال اه تعاى  

               ) 
 .[92]التوبة/

 :تفاضل أهل اجنة ي القصور 

 .[23]اإنسان/ (       )قال اه تعاى   -1

اَءْوَن إَن أَ »قال   ملسو هيلع هللا ىلصعن أي سعيد اخدري ري اه عنه أن رسول اه و -2 ْهَل اجَنَِة َلَيَرَ
ِق َأِو  اَءْوَن الَكْوَكَب الُدِرَي الَغابَِر ِمَن اأُُفِق ِمَن امْرِ َأْهَل الُغَرِف ِمْن َفْوِقِهـْم, َكَا َتَرَ

, قالوا يا رسول اه  تلك منازل اأنبياء ا يبلغها غرهم قال  «امْغِرِب لَِتَفاُضِل َما َبْينَـُهـمْ 
ِِ بَِيِدِه, ِرَجاٌل نَمنُوا بِابَ »  .(2)متفق عليه«. َوَصَدُقوا امُْرَسلِنَ  ٬َى, َواَلِذي َنْف

 :صفة غرف أهل اجنة 

           )قال اه تعاى   -1
 .[51]العنكبوت/ (       

               ) قال اه تعاى و -2
 .[23]الزمر/   (       

اجَنَِة ُغَرفًا ُتَرى ُظُهوُرَها ِمْن ي  إنَ »قال   ملسو هيلع هللا ىلصعن عي ري اه عنه أن رسول اه و -3
لِـَمْن َأَطاَب »؟ َقاَل  ٬َفَقاَم َأْعَراِيٌ َفَقاَل  لِـَمْن ِهَي َيا َرُسوَل ا« ُبُطونِـَها, َوُبُطوُنـَها ِمْن ُظُهوِرَها

                                                 
 (. 2133برقم ) أخرجه مسلم (1)
 (, واللفظ له.2131سلم برقم )(, وم3252, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (2)
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 .(1)أخرجه أمد والرمذي«. بِالَلْيِل َوالنَاُس نَِيامٌ  ٬الَطَعاَم, َوَأَداَم الِصَياَم, َوَصَى  الَكاَم, َوَأْطَعمَ 

 :صفة ُفرش أهل اجنة 

 .[54]الرمن/(        )قال اه تعاى   -1
 .[34/الواقعة](        )قال اه تعاى  و -2

 :صفة البسط والنارق 

 .[12-15]الغاشية/ (     )  قـال اه تعاى -1

 . [92]الرمن/(         )قال اه تعاى  و -2
 البسط.« الزراي»الوسائد, « النارق»

 :أرائك اجنة 

 وهي اأرة عليها الكلل, أو الكراي ذات الوسائد. 

 .[23-22]امطففن/ (        )قال اه تعاى   -1

 .[13]اإنسان/ (           )ى  قال اه تعاو -2

             )قال اه تعاى  و -3
 .[52-55]يس/  (  

 :ر أهل اجنة ُُ  صفة 

 .[49]احجر/ (          )قال اه تعاى   -1

 [.23 ]الطور/ (        )قال اه تعاى  و -2
 [.12-15]الواقعة/ (       )  قال اه تعاىو -3

 .[13]الغاشية/ (   )قال اه تعاى  و -4

 :صفة أواي أهل اجنة 

 .[11-19]الواقعة/(     )قال اه تعاى  -1

                       )قال اه تعاى  و -2
 .[91]الزخرف/(       

   (                                                       )  قال اه تعاىو -3
 .[12-15]اإنسان/

                                                 
 (.1914(,  وأخرجه الرمذي برقم )1331/ أخرجه أمد برقم ) حسن (1)
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َجنََتاِن ِمْن فَِضٍة ننَيُتـُهـَا َوَما »قال   ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن قيس ري اه عنه أن رسول اه و -4
ـِهـَا, َوَما َبْنَ الَقوِم َوَبْنَ َأْن َينُْظُروا إَى َرِهِـْم إا ِرَداُء فِيِهـَا, َوَجنََتاِن ِمْن َذَهٍب ننَِيتُـُهـَا َوَما فِيْ 

َياِء َعَى َوْجِههِ   .(1)متفق عليه« َجنَِة َعْدنٍ ي  الكِْرِ
 :صفة حي أهل اجنة ولباسهم 

                                                                                     )قال اه تعاى   -1
 .[23]احج/ (                  

                                         )قال اه تعاى  و -2
 .[31]الكهف/ (        

             )قال اه تعاى  و -3
 .[21]اإنسان/ ( 

  ُكسى ي اجنة:أول من ي 

وإَن َأَوَل اخَاِئِق ُيْكَسى َيوَم الِقَياَمِة  »...قال   ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس ري اه عنها عن النبي  
 .(2)أخرجه البخاري«. إْبَراِهْيـُم اخَلِْيُل 

 :صفة خدم أهل اجنة 

 .[11-19]الواقعة/(    )قال اه تعاى  -1

 [.19]اإنسان/  (                                                      ) قال اه تعاى و -2

 .[24]الطور/ (        )قال اه تعاى  و -3

 :أول طعام يأكله أهل اجنة 

ما أول  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ري اه عنه أن عبداه بن سام ري اه عنه سأل النبي  -1
 .(3)أخرجه البخاري «ِزَياَدُة َكبِِد ُحوٍت »؟ فقال  طعام يأكله أهل اجنة

 . .. فجاء َحر من أحبار اليهود ملسو هيلع هللا ىلصعن ثوبان ري اه عنه قال  كنت قائًا عند رسول اه و -2
قال اليهودي  فا « ُفَقَراُء امَُهاِجِرينَ »  فقال اليهودي.. َفَمْن أول الناس إجازة؟ قال  - وفيه -

                                                 
 (.113(, ومسلم برقم )9444, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (1)
 (.2522برقم ) أخرجه البخاري (2)
 (.3329برقم ) أخرجه البخاري (3)
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ُينَْحُر َلـُهـْم »فقال فا غذاؤهم عى إثرها؟ قال  « ِزَياَدُة َكبِِد النُونِ »اجنة؟ قال  حفتهم حن يدخلون 
 « ِمْن َعْنٍ فِيْـَها ُتَسَمى َسلَْسبِياً »قال  فا راهم عليه قال  « َثوُر اجَنَِة اَلِذي َكاَن َيأُْكُل ِمْن أَْطَرافَِها

 .(1)أخرجه مسلم
 :صفة طعام أهل اجنة 

                                  )قال اه تعاى   -1
 .[91-93]الزخرف/  (                                    

  (              )قال اه تعاى  و -2
 .[35]الرعد/

 .[21-23]الواقعة/ (        )قال اه تعاى  و -3

 .[24]احاقة/ (        )قال اه تعاى  و -4

َتـُكوُن اأَْرُض َيوَم الِقَياَمِة   »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي سعيد اخدري ري اه عنه قال  قال النبي و -5
 «. أْهِل اجَنَةِ الَسَفِر ُنُزاً ي  , َكَا َيْكَفُؤ َأَحُدُكْم ُخْبَزَتـهُ  , َيتَـَكَفُؤَها اجَباُر بَِيِدهِ  ُخْبَزًة َواِحَدةً 

َك بِإَداِمِهـْم؟ قال  إَداُمُهـْم َبااٌم َوُنوٌن, قالوا   ...فأتى رجل من اليهود -وفيه - فقال  َأا ُأْخِرُ
 .(2)متفق عليه« فاً الِهـَا َسْبُعوَن وَما َهَذا؟ َقاَل  َثْوٌر َوُنوٌن َيْأُكُل ِمْن َزاِئَدِة َكبِدِ 

إَن َأْهَل اجَنَِة َيْأُكُلوَن فِْيـَها, »يقول   ملسو هيلع هللا ىلصقال  سمعت النبي  عن جابر ري اه عنهو -2
ُبوَن, َوا َيْتِفُلوَن, َوا َيُبوُلوَن, َوا َيَتَغَوُطوَن, َوا َيـْمَتـِخُطون قالوا  فا بال الطعام؟ « َوَيْرَ

 «. َوالتَْحـِميَد َكَا ُيْلـَهـُموَن النََفَس  ُيْلـَهـُموَن الَتْسبِْيـَح , ُجَماٌء َوَرْشٌح َكَرْشِح امْسِك   » قال
 .(3)أخرجه مسلم

فجاء  ملسو هيلع هللا ىلصعن عتبة بن عبد السلمي ري اه عنه قال  كنت جالسًا مع رسول اه و -9
أعراي فقال  يا رسول اه أسمعك تذكر شجرة ي اجنة ا أعلم ي الدنيا شجرة أكار شوكًا 

َفإَن اهَ َيـْجَعُل َمَكاَن ُكِل َشْوَكٍة ِماَْل ِخْصَيِة   »ملسو هيلع هللا ىلص فقال رسول اه, -يعني الطلح-منها 
 «. فِيَها َسْبُعوَن َلْونًا ِمَن الَطَعاِم ا ُيْمبِـُه َلْوُنـُه َلْوَن اآَخرِ  -يعني امخي- الَتْيِس امَْلُبودِ 

 .(4)أخرجه الطراِ ي الكبر وي مسند المامين
                                                 

 (.315برقم ) أخرجه مسلم (1)
 (.2992(, واللفظ له, ومسلم برقم )2523خرجه البخاري برقم ), أمتفق عليه (2)
 (.2135برقم ) أخرجه مسلم (3)
 ( .2934(, انـــظــر الصحيحة رقم )1/212( وفـي مسنـــد المــامـييـن )9/133/ أخــرجــه الطبــرانــي فــي الكبيــر ) صحيح (4)
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 :صفة راب أهل اجنة 

 .[5]اإنسان/ (        )قال اه تعاى   -1

 .[19]اإنسان/ (      )قال اه تعاى  و -2

            )قال اه تعاى  و -3
 .[21-25]امطففن/ (         

اجَنَِة, َحاَفتَاُه ي  الَكْوَثُر َنـْهرٌ »  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها قال  قال رسول اه و -4
ِمْن َذَهٍب, َوَمـْجَراُه َعَى الُدِر َواليَاُقوِت, ُتْرَبُتـُه َأْطيَُب ِمَن امِْسِك, َوَماُؤُه َأْحَى ِمَن الَعَسِل, 

 .(1)أخرجه الرمذي وابن ماجه «َوَأْبيَُض ِمَن الاَْلـِج 
 :صفة أشجار اجنة وثارها 

 .[14]اإنسان/ (      )قال اه تعاى   -1

 [.42-41/]امرسات (                 )قال اه تعاى  و -2

 .[51]ص/ (       )قال اه تعاى  و -3

 .[15]حمد/ (     )قال اه تعاى  و -4

 .[32-31]النبأ/ (      )قال اه تعاى  و -5

 (    ) , (     )قال اه تعاى  و -2
 .[21 ,52]الرمن/

 .[55]الدخان/ (     )قال اه تعاى  و -9

                      )قال اه تعاى  و -1
 .[33-29]الواقعة/ (ڳ                     

            )قال اه تعاى  و -9
 .[24-22قة/]احا (   

   الــق ملسو هيلع هللا ىلصي ـأن النب –ي قصة امعراج  - عن مالك بن صعصعة ري اه عنهاو -13
َأْصِلـَها َأْرَبـَعُة ي  ُه نَذاُن الُفيُوِل,ــَأنَ ـي ِسْدَرُة امنْتَـَهى َفإَذا َنبُِقَها َكَأَنُه ِقاُل َهَجَر, َوَوَرُقَها كَ ــِْت لـَوُرفِعَ ..»

ُت ِجْريَل, َفَقاَل  َأَما الَباطِنَاِن َفِفي اجَنَِة, َوَأَما الَظاِهَراِن الَراِن َباطِنَاِن, َوَنـْهَراِن َظاِهَراِن, َفَس أَْنـَهاٍر  َنـهْ 
 .(2)متفق عليه «النِيُل َوالُفَراُت 

                                                 
 (.4334وأخرجه ابن ماجه برقم )(, وهذا لفظه,  3321/ أخرجه الرمذي برقم ) صحيح (1)
 (.122(, واللفظ له, ومسلم برقم )3239, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (2)
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اكُِب اجَنَِة َلَمَجَرًة َيِسْرُ الرَ ي  إنَ »قال   ملسو هيلع هللا ىلصعن أي سعيد ري اه عنه عن النبي و -11
 .(1)متفق عليه «ماَئَة َعاٍم َما َيـْقَطُعَها اجَواَد َأو امَضَمَر الَريعَ 

 .«اجَنَِة َشَجَرٌة إَا َوَساُقَها ِمْن َذَهٍب ي  ما»قال   ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه و -12
 .( 2)أخرجه الرمذي

 :صفة أهار اجنة 

                                                                                                                     )قال اه تعاى   -1
 .[11]الروج/ ( 

                 )قال اه تعاى  و -2
                  ) 

 .[15]حمد/

 (گ           )ل اه تعاى  قاو -3
 .[55-54]القمر/

اجَنَِة إَذا َأَنا بِنَـَهٍر ي  َبيْنََا َأَنا َأسرُ »قال   ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ري اه عنه عن النبي و -4
يُل؟ َقاَل  َهَذا الَكْوثَ  ُر اَلِذي َأْعَطاَك َرُبَك, َفإَذا َحاَفتَاُه قِباُب الُدِر امُـَجَوِف, ُقْلُت َما َهَذا َيا ِجْرِ

 .( 3)أخرجه البخاري «طيبُـُه, َأْو طينُـُه ِمْسٌك أْذَفُر 
َسْيـَحاُن َوَجْيـَحاُن, َوالُفَراُت  »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال  قال رسول اه و -5

 . (4)أخرجه مسلم«. َوالنِيُل, ُكٌل ِمْن َأْنـَهاِر اجَنّةِ 

 نة:صفة عيون اج 

 .[45]احجر/ (     )قال اه تعاى   -1

            )قال اه تعاى  و -2
 .[2-5]اإنسان/ (    

 .[21-29]امطففن/(ہ        )قال اه تعاى و -3

                                                 
 (.2121(, واللفظ له, ومسلم برقم )2553, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (1)
 .(2525/ أخرجه الرمذي برقم ) صحيح (2)
 (.2511برقم ) أخرجه البخاري (3)
 (.2139برقم ) أخرجه مسلم (4)
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 .[22 ,53/]الرمن (           ),(            )  قال اه تعاىو -4
  (                               )   ل اه تعاىقاو -5

 .[11-19]اإنسان/
  :صفة نساء أهل اجنة 

              )قال اه تعاى   -1
 [.15/ ]نل عمران (       

               )قال اه تعاى   و -2
 .[43-35]الواقعة/ (       

 .[49-41]الصافات/(ں       )قال اه تعاى و -3

  (چ          )قال اه تعاى  و -4
 .[24-22]الواقعة/

                             )قال اه تعاى  و -5
 .[51-52]الرمن/ (      

                           )قال اه تعاى  و -2
 .[92-93]الرمن/ (  

َأْو َغْدَوٌة َخْرٌ  ٬َسبِيِل اي  َلَرْوَحةٌ »قال   ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ري اه عنه عن النبي و -9
ْرٌ ِمَن َخ  -َيـْعنِي َسْوَطهُ - دٍ ـِمَن الُدْنَيا َوَما فِيَها, َوَلَقاُب َقْوِس َأَحِدُكْم ِمَن اجَنَِة, َأْو َمْوِضُع ِقيْ 

ـَا, الُدْنَيا َوَما فِيَها, َوَلْو َأَن اْمَرأًة ِمْن َأْهِل اجَنَِة اَطَلَعْت إَى َأْهِل اأَْرِض أََضاَءْت َما َبْينَـهُ 
 .(1)متفق عليه« َومَأْتـُه ِرحًا, َوَلنَِصيُفَها َعَى َرْأِسَها َخْرٌ ِمَن الُدْنَيا َوَما فِيَها

إَن َأَوَل ُزْمَرٍة َتْدُخُل اجَنََة َعَى »قال   ملسو هيلع هللا ىلصهريرة ري اه عنه عن رسول اه عن أي و -1
الَسَاِء, لُِكِل اْمِرٍئ ِمنْـُهـْم ي  ُصوَرِة الْقَمِر َلْيَلَة الَبْدِر, َواَلتِي َتلِيَها َعَى َأْضَوِء َكْوَكٍب ُدِري  

 .(2)متفق عليه« اجَنَِة أْعَزٌب ي  وِقِهـَا ِمْن َوَراِء الَلْحـِم, َوَماَزْوَجَتاِن اْثنََتاِن, ُيَرى ُمـُخ ُس 
 :عطور وروائح اجنة 

 وتفاوت منازهم ودرجاهم. ,وذلك ختلف باختاف اأشخاص

                                                 
 (.1113(, واللفظ له, ومسلم برقم )2992, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (1)
 (, واللفظ له.2134(, ومسلم برقم )3242, أخرجه  البخاري برقم )متفق عليه (2)
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إَن أَوَل ُزْمَرٍة َيْدُخُلوَن اجَنََة َعَى  » ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال  قال رسول اه  -1
الَسَاِء إَضاَءًة, ا َيبُوُلوَن َوا ي  الَقَمِر َليَْلَة البَْدِر, ُثَم اَلِذيَن َيُلوَنـُهـْم َعَى أَشِد َكْوَكٍب ُدِري   ُصوَرةِ 

 ُم اأُُلـَوةُ َيتََغَوُطوَن, َوا َيتِْفُلوَن َوا َيـْمتَـِخُطـوَن, أْمَماُطُهـُم الَذَهـُب, َوَرْشُحُهـُم امِْسـُك, َوَمـَجاِمُرُهـ
َوأْزَواُجُهـُم احُوُر الِعُن, َعَى َخْلِق َرُجٍل َواِحٍد, َعَى ُصوَرِة أبِيِهـْم  -اأَلنُْجوُج, ُعوُد الِطيِب -

 . (1)متفق عليه« الَسَاءِ ي  نَدَم, ِستُوَن ذَِراًعا

َعاَهدًا َلـْم َيَرْح َرائَِحَة َمْن َقتََل مُ »قال   ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن عمرو ري اه عنها أن النبي و -2
 .( 2)أخرجه البخاري «اجَنَِة, َوإَن ِرَحَها ُيوَجُد ِمْن َمِسَرِة َأْرَبـِعَن َعاماً 

 .( 3)أخرجه الرمذي وابن ماجه «َوإَن ِرَحَها َلُيوَجُد ِمْن َمِسَرِة َسْبـِعَن َخِريفاً »وي لفٍظ   -3
 :غناء أزواج أهل اجنة 

إَن َأْزَواَج َأْهِل اجَنَِة َلُيـَغنَِن َأْزَواَجُهَن »قال   ملسو هيلع هللا ىلصعمر ري اه عنها أن النبي  عن ابن
بَِأْحَسِن َأْصَواٍت َسِمَعَها َأَحٌد َقّط, إّن ِمـَا ُيـَغنَِن بِـِه  َنْحُن َخُر اِحَساِن, َأْزَواُج َقوٍم كَِراٍم, 

 َينُْظْرَن بُِقَرِة َأْعَياِن. 

َفا  إَن ِمـَا ُيـَغنَِن بِـِه  َنْحُن اخَالَِداُت َفا َيـُمْتنَـْه, َنْحُن اآِمنَاُت َفا َيـَخْفنَـْه, َنْحُن امقيَاُت وَ 
 .( 4)أخرجه الطراِ ي اأوسط« َيْظَعنَهْ 
  :ماع أهل اجنة 

              )قال اه تعاى   -1
  .[52-55]يس/ (  

ِل اجَنَِة َليُـْعَطى ُقَوَة ــْن أَهْ ـَل مِ ــإَن الَرُج   » ملسو هيلع هللا ىلصول اه ـــال رســال  قـــعن زيد بن أرقم ري اه عنه قو -2
رب ـإن الذي يأكل ويمفن اليهود  مقال رجل ـ, ف«َوِة َواِجـَاعِ ــــــْرِب َوالَمهْ ــــــاأَْكِل َوالُم ي  ِة َرُجلٍ ـــِمائَ 
« َحاَجُة أََحِدِهـْم َعَرٌق َيِفيُض ِمْن ِجلِْدهِ, َفإَذا َبطْنُـُه َقْد َضِمرَ »   ملسو هيلع هللا ىلصال رسول اه ـــقـــة, فـاجه احلـون كـت

 .(5)أخرجه الطراِ والدارمي
                                                 

 (.2134( واللفظ له, ومسلم برقم )3329, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (1)
 (.3122برقم ) أخرجه البخاري (2)
 (.2219(,  وأخرجه ابن ماجه برقم )1433/ أخرجه الرمذي برقم ) صحيح( 3)
 (.1521(, انظر صحيح اجامع رقم )4919/ أخرجه الطراِ ي امعجم اأوسط برقم ) صحيح (4)
 (.1229(, انظر صحيح اجامع رقم )2921(, وأخرجه الدارمي برقم )5/191/ أخرجه الطراِ ي الكبر ) صحيح (5)
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عن أي هريرة ري اه عنه قال  قيل يا رسول اه  هل نصل إى نسائنا ي اجنة؟ و -3
 .(1)أخرجه الطراِ ي اأوسط وأبو نعيم ي صفة اجنة«الَيْوِم إَى ِماَئِة َعْذَراءَ ي  ِصُل إَن الَرُجَل َليَ »فقال  

  :الولد ي اجنة 
ي  امْؤِمُن إَذا اْشَتـَهى الَوَلدَ   »ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال  قال رسول اه عن أي سعيد اخدري ري اه
 .( 2)أخرجه أمد والرمذي«  َعٍة َكَا َيْمَتـِهيَساي  اجَنَِة َكاَن َحـْمُلـُه َوَوْضُعُه َوِسنُهُ 

  :دوام نعيم أهل اجنة 

إذا دخل أهل اجنة اجنة تلقتهم امائكة, وبرهم با ي اجنة من النعيم واخلود برًى 
 َ يسمعوا بمالها قط.

                  )قال اه تعاى   -1
 .[35د/]الرع (         

ُينَاِدي ُمنَاٍد  إَن َلُكْم َأْن َتِصُحوا فا »قال   ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن النبي و -2
, َوإَن َتْسَقُموا َأَبدًا, َوإّن َلُكْم َأْن َتـْحَيْوا فا َتـُموُتوا َأَبدًا, َوإَن َلُكْم َأْن َتِمُبوا فا َتـْهَرُموا َأَبداً 

      )فذلك قوله عزوجل  « وا َفا َتْبَأُسوا َأَبداً َلُكْم َأْن َتنَْعمُ 
 .( 3)أخرجه مسلم ( 
 «ا, النَْوُم أَُخو امَْوِت »عن جابر ري اه عنه قال  قيل يا رسول اه  هل ينام أهل اجنة؟ قال  و -3

 .( 4)أخرجه البزار
  :درجات اجنة 

 (              )قال اه تعاى    -1
 .[21]اإراء/

            )قال اه تعاى  و  -2
 .[92-95]طه/ (           

           )قال اه تعاى  و - 3
                                                 

 (.329(, انظر الصحيحة رقم )393(, و أبو نعيم ي صفة اجنة برقم )5223أخرجه الطراِ ي اأوسط برقم ) / صحيح (1)
 (.2523(, وأخرجه الرمذي برقم )11399/ أخرجه أمد برقم )صحيح (2)
 (.2139برقم ) أخرجه مسلم (3)
 (.1319الصحيحة رقم ) ظر(, ان3519برقم ) -كمف اأستار-/ أخرجه البزار  صحيح (4)
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 . [14-13]الواقعة/ (     

ولِـِه, َوَأَقاَم الَصاَة, َوبَِرُس  ٬َمْن نَمَن بِا  »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال  قال النبي و -4
َأْرِضِه اَلتِي ي  , َأْو َجَلَس ٬َسبِيِْل اي  َأْن ُيْدِخَلـُه اجَنََة, َجاَهدَ  ٬َوَصاَم َرَمَضاَن, َكاَن َحقًا َعَى ا

 فقالوا يا رسول اه  أفا نبر الناس؟. «ُولَِد فِيَها

, َما َبْنَ الَدَرَجَتِن َكَا َبْنَ ٬َسبِيِل اي  ا اهُ لِْلـُمـَجاِهِدينَ اجَنَِة ِماَئَة َدَرَجٍة َأَعَدهَ ي  إنَ »قال  
, أراه قال  «اجَنَةِ  تُـُم اهَ َفاْسَأُلوُه الِفْرَدوَس َفإَنُه َأْوَسُط اجَنَِة, َوَأْعَى الالَسَاِء َواأَْرِض َفإَذا َس 

 .( 1)أخرجه البخاري« اجَنَةِ َفَجُر َأْنـَهاُر َوَفوَقُه َعْرُش الَرْحـَمِن, َوِمنْـُه تَ »
  :رفع ذرية امؤمن ي درجته وإن كانوا دونه ي العمل 

               )  قال اه تعاى
 [.21]الطور/ (     

  :صفة ظل اجنة 

                    )قال اه تعاى   -1
 .[59 ]النساء/ (           

                 )قال اه تعاى  و -2
 [.33-29]الواقعة/  ( 

                    )قال اه تعاى  و -3
 [.14-13]اإنسان/    ( 

               )قال اه تعاى  و -4
 [.35د/]الرع  (        
  :علو اجنة وسعتها 

 (                           )قال اه تعاى   -1 
 .[11-1]الغاشية/

                 ) قال اه تعاى و -2 
 .[133]نل عمران/(     

                                                 
 (.2993برقم ) أخرجه البخاري (1)
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             )قال اه تعاى  و -3 
                   ) 
 .[21]احديد/

  :أعى منزلة ي اجنة 

إَذا َسِمْعتُـُم امؤِذَن فَُقولُوا ِماَْل »يقول   ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن عمرو بن العاص ري اه عنها أنه سمع النبي 
, فَإنَُه َمْن َصَى َعَيَ َصاًة, َصَى اهُ َعلَيِه بِـَها  َعْراً, ثَُم َسلُوا اهَ ِيَ الَوِسيلََة, فَإَهَا َما َيـُقوُل, ثَُم َصلُوا َعَيَ

, َوأَْرُجو أَْن أَُكوَن أَنَا ُهَو, فََمْن َسأََل ِي الَوِسيلََة َحلَْت َلـُه ٬اجَنَِة ا تَنْبَـغِي إَا لَِعبٍْد ِمْن ِعبَاِد اي  َمنِْزَلةٌ 
 .(1)أخرجه مسلم «الَمَفاَعةُ 

  ,وأدناهم منزلة: أعى أهل اجنة منزلة 

َسأََل ُموَسى َرَبُه  َما أَْدنَى أَْهِل اجَنَِة َمنِْزَلًة؟ »قال   ملسو هيلع هللا ىلصعن امغرة بن شعبة ري اه عنه أن رسول اه 
  أَْي َرِب َكيَْف َوقَْد َقاَل  ُهَو َرُجٌل َيـِجيُء َبـْعَد َما أُْدِخَل أَْهُل اجَنَِة اجَنََة َفيُـَقاُل َلـُه  اْدُخِل اجَنََة, َفيَـُقوُل 

ََ َأْن َيُكوَن َلَك ِمْاُل ُملِك َملٍِك ِمن ُمُلوِك َنَزَل النَاُس َمنَاِزَلـُهـْم َوأََخُذوا أََخَذاتِـِهـْم؟  َفيُـَقاُل َلـُه  َأَتْر
ي  ِمْاُلـُه, َوِمْاُلـُه, َفَقاَل الُدْنَيا؟ َفَيـُقوُل  َرِضْيُت َرِب, َفَيـُقوُل  َلَك َذلَِك َوِماُْلـُه, َوِمْاُلـُه, وَ 

ُة َأْمَاالِـِه, َوَلَك َما اْشَتـَهْت َنْفُسَك, َوَلَذْت  اخَاِمَسِة َرِضيُت َرِب, َفَيـُقوُل  َهَذا َلَك َوَعَرَ
 َعْينَُك, َفَيـُقوُل  َرِضْيُت َرِب. 

َن أََرْدُت, َغَرْسُت َكَراَمتَـُهـْم بِيَِدي, َوَختَـْمُت َعَليَها, َفَلـْم َتَر َقاَل  َرِب َفأَْعاُهـْم َمنِْزَلًة؟ َقاَل  أَْوَلئَِك اَلِذي
, َوَلـْم َتْسَمْع أُُذٌن, َوَلـْم َيـْخُطْر َعَى َقلِْب َبَرٍ   )قال  ومصداقه ي كتاب اه عز وجل  « َعْنٌ

 .( 2)أخرجه مسلم (       
َة َأْمَاالِـَها» وي لفظ ي بيان أدنى أهل اجنة   . (3)متفق عليه« َفإَن َلَك ِمْاَل الُدْنَيا َوَعَرَ

  :أعظم نعيم أهل اجنة 

           ) قال اه تعاى  -1
 [.92]التوبة/ (               

                                                 
 (.314برقم ) أخرجه مسلم (7)
 (.119برقم ) أخرجه مسلم( 2)
 .عن ابن مسعود ري اه عته (112(, ومسلم برقم )2591, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 3)
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 [.23-22]القيامة/ (        )قال اه تعاى  و -2

  يا رسول اه هل نرى ربنا يوم ملسو هيلع هللا ىلصري اه عنه أن ناسًا قالوا لرسول اه عن أي هريرة و -3
قالوا  ا يا رسول اه, «. ُرْؤَيِة الَقَمِر َليَْلَة الَبْدِر؟ي  َهْل ُتَضاُرونَ   » ملسو هيلع هللا ىلصالقيامة؟ فقال رسول اه 

َفإَنُكْم » يا رسول اه, قال  قالوا  ا«. الَمْمِس َليَْس ُدْوَنـَها َسَحاٌب؟ي  َهْل ُتَضاُرونَ »قال  
 .( 1)متفق عليه« َتَرْوَنـُه َكَذلَِك 

إَذا َدَخَل َأْهُل اجَنَِة اجَنََة, َقاَل  َيـُقوُل »قال   ملسو هيلع هللا ىلصعن صهيب ري اه عنه عن النبي و -4
ِيْض ُوُجوَهنَا؟ َأَلـْم ُتْدِخْلنَا اجَنََة, اهُ َتـَباَرَك َوَتَعاَى, ُتِريُدوَن َشْيئًا َأِزْيُدُكْم؟ َفَيـُقوُلوَن  َأَلـْم ُتبَ 

ـْم َوُتنَِجنَا ِمَن النَاِر؟ َقاَل  َفَيْكِمُف اِحَجاَب, َفَا ُأْعُطوا َشْيئًا َأَحَب إَلْيـِهـْم ِمَن النََظِر إَى َرِهِ 
 .( 2)أخرجه مسلم« َعَز َوَجَل 

 نعيـم اجنـةة صف : 

           )قال اه تعاى   -1
                        

                             
 [.93-29]الزخرف/ (  

                         )قال اه تعاى  و -2
              

                     ) 
 [.52-51]الدخان/

                                  قـــال اه تعـــاى و -3
                                                            

                                  
                                 

                             

 [.22-12]اإنسان/
                                                 

 لفظ له.(, وال112(, ومسلم برقم )132أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 1)
 (.111برقم ) أخرجه مسلم( 2)
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                      )قال اه تعاى  و -4
                                                              

                                         
                                               

 [.22-13]الواقعة/ (               

                 )قال اه تعاى  و -5
                         

                    ) 
 [.43-29الواقعة/]
َقاَل اهُ َعّز َوَجَل  َأْعَدْدُت لِِعَباِدَي »قال   ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن النبي و -2

مصداق ذلك ي « , َوا َخَطَر َعَى َقْلِب َبَرٍ  , َوا ُأُذٌن َسِمَعْت  الَصالِـِحَن َما ا َعْنٌ َرَأْت 
 .(1)متفق عليه. (             )كتاب اه 

  ُْر وكام أهل اجنة: ــِذك 

           )قال اه تعاى   -1
  .[94]الزمر/ (      

           )  قال اه تعاىو -2
 .[13]يونس/(      

 [. 22-25]الواقعة/ (                )قال اه تعاى و -3
ُبوَن َوَا َيتُْفُلوَن اجَ إَِن أَْهَل » قال   ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اه جابر ري اه عنه وعن  -4 نَِة َيأُْكلُوَن فِيَها َوَيْرَ

ْسِك امِ ُجَماٌء َوَرْشٌح َكَرْشِح  »  َقاَل  ؟َفَا َباُل الطََعامِ   َقاُلوا « َوَا َيبُوُلوَن َوَا َيتََغَوطُوَن َوَا َيْمتَِخطُونَ 
 .(2)أخرجه مسلم «َهُموَن التَْسبِيَح َوالتَْحِميَد َكَا ُتلَْهُموَن النََفَس ُيلْ 
  :سام الرب عى أهل اجنة 

 .[44]اأحزاب/ (         )قال اه تعاى   -1

                                                 
 (, واللفظ له.2124(, ومسلم برقم )3244, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 .(2135برقم ) مسلم أخرجه( 2)
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 .[51]يس/ (     )قال اه تعاى  و -2
 :لقـاء الرضـوان 

إَن اَه َيـُقوُل أَْهِل اجَنَِة, َيا َأْهَل اجَنَِة, »قال   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي عن أي سعيد اخدري ري اه عنه أن 
ََ َيا ي  َفيَـُقوُلوَن  َلبَيَْك َرَبنَا َوَسْعَدْيَك, َواخَْرُ  َيَديَك, َفيَـُقوُل  َهْل َرِضيْتُـْم؟ َفيَـُقوُلوَن  َوَما َلنَا ا َنْر

ْعِط أََحدًا ِمْن َخْلِقَك َفيَـُقوُل  َأَا ُأْعطِيُكْم أَْفَضَل ِمْن َذلَِك؟ َفيَـُقوُلوَن  َيا َرِب َرِب َوَقْد أَْعَطيْتَنَا َما َلـْم تُ 
, َفا أَْسَخُط َعَليُْكْم َبـْعَدُه أََبداً  ِِ ٍء أَْفَضُل ِمْن َذلَِك؟ َفيَـُقوُل  أُِحُل َعَليُْكْم ِرْضَوا  .(1)متفق عليه «.َوَأُي َيْ

 ا وعن والدينا وأهليناوامسلمن أمعن,وأدخلنابرمتك ي جنات النعيم.اللهم ارض عن
  ي اجنة: ملسو هيلع هللا ىلصمقدار أمة حمد 

 أكرم اه تعاى هذه اأمة بأن جعلها شطر أهل اجنة, ثم تفضل عليهم بالزيادة إى الالان.
ْرَضوَن أَْن تَـُكونُوا ُربُـَع أَْهِل أَت»ي قُبٍَة فقال   ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن مسعود ري اه عنه قال  كنا مع النبي 

ْرَضوَن أَْن تَـُكونُوا َشطَْر أَت»قلنا نعم, قال  « جَنَِة؟ ْرَضوَن أَْن تَـُكونُوا ثُلَُث أَْهِل اأَت»قلنا نعم قال  « اجَنَِة؟ 
ِِ أَْرُجو أَْن تَـُكونُوا َشطَْر أَْهِل اجَ »قلنا  نعم, قال  « أَْهِل اجَنَِة؟  نَِة, َوَذلَِك أََن اجَنََة ا َيْدُخلُـَها إَا نَْفٌس إ

ِك إَا َكالَمْعَرِة البَيَْضاءِ ي  ُمْسلِـَمٌة, َوَما أَنْتُـمْ  ِجلِْد ي  ِجلِْد الاَوِر اأَْسَودِ, أَْو َكالَمْعَرِة الَسْوَداءِ ي  أَْهِل الِرْ
 . (2) همتفق علي «الاَوِر اأَْحـَمرِ 

 وف أهل اجنة: صف 

, َثَانُوَن ِمنْـَها ِمْن   » ملسو هيلع هللا ىلصعن بريدة ري اه عنه قال  قال رسول اه  وَن َوِماَئُة َصف  أَْهُل اجَنَِة ِعْرُ
 .(3)وابن ماجهأخرجه الرمذي  «َهِذهِ اأَُمِة, َوأَْرَبـُعوَن ِمْن َسائِِر اأُمـمِ 

  :أهل اجنة 

          ) قال اه تعاى  -1
  .[12]البقرة/ ( 

ُكْم بَِأْهِل اجَنَِة؟»قال   ملسو هيلع هللا ىلصعن حارثة بن وهب ري اه عنه أنه سمع النبي و -2 « َأا ُأْخِرُ
 .(4)متفق عليه« َرهُ ــبَ  أَ  ٬ُكُل َضِعيٍف ُمَتَضِعٍف َلو َأْقَسَم َعَى ا  »ملسو هيلع هللا ىلصقالوا  َبَى, قال 

                                                 
 (, واللفظ له.2129(, ومسلم برقم )2549, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.221له, ومسلم برقم )(, واللفظ 2521, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
 (.4219(, وهذا لفظه,  وأخرجه ابن ماجه برقم )2542/ أخرجه الرمذي برقم ) صحيح( 3)
 (, واللفظ له.2153(, ومسلم برقم )4911, أخرجه البخاري )متفق عليه( 4)
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َوَأْهُل اجَنَِة َثاَثٌة  ُذو ُسْلَطاٍن ».. قال   ملسو هيلع هللا ىلصن رسول اه عن عياض بن مار ري اه عنه أو -3
 «و ِعيَاٍل..ُمْقِسٌط ُمتََصِدٌق ُمَوَفٌق, َوَرُجٌل َرِحيْـٌم َرِقيُق الَقْلِب لُِكِل ِذي ُقْرَبى َوُمْسلِـٍم, َوَعِفيٌف ُمتََعِفٌف ذُ 

 .(1)أخرجه مسلم

  :أكثر أهل اجنة 

اجَنَِة َفَرَأْيُت َأْكاََر َأْهلِـَها ي  اَطَلْعُت »قال   ملسو هيلع هللا ىلصاه عنه عن النبي  عن عمران بن حصن ري
 .(2)متفق عليه «النَاِر َفَرَأْيُت َأْكاََر َأْهلِـَها النَِساءَ ي  الُفَقَراَء, َواَطَلْعُت 

  :آخر من يدخل اجنة 

نِخَر أَْهِل اجَنَِة ُدُخواً اجَنََة, َونِخَر أَْهِل  إنَ   »ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن مسعود ري اه عنه قال  قال رسول اه 
نَُة َمأى, َفيَـُقوُل َلـُه النَاِر ُخُروجًا ِمَن النَاِر  َرُجٌل َيـْخُرُج َحبْواً, فَيَـُقوُل َلـُه َربُُه  اْدُخِل اجَنََة, َفيَـُقوُل  َرِب, اجَ 

 .(3)متفق عليه «ُيـعيُد َعَليِه  اجَنَُة َمأى, َفيَـُقوُل  إَن َلَك ِماَْل الُدْنيَا َعْرَ ِمَرارٍ َذلَِك َثاَث َمَراٍت, فَُكَل َذلَِك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.2125برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.2939رقم )(, واللفظ له, ومسلم ب3241, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
 (.112(, واللفظ له, ومسلم برقم )9511, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 3)
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 النــــارصفـة 
 هي دار العذاب التي أعدها اه للكافرين وامنافقن والعصاة ي اآخرة.النار   

  ا فيها من ألوان العذاب؛ ليكون ومسنتحدث هنا إن شاء اه تعاى عن النار دار البوار
 , واجتناب امعاي والسيئات.ذلك باعاًا عى الرهبة والفرار من النار

 واجتناب الرك , باإيان واأعال الصاحة باجنة والنجاة من النار حصل الفوز وإنا
 .وامعاي, نسأل اه الفوز باجنة, والنجاة من النار

 عى ضوء ما ورد ي القرنن الكريم والسنة الصحيحة.وسيكون احديث عن النار 

  :أشهر أساء النار 

 النار واحدة ي الذات, متعددة الصفات, ومن أشهر أسائها 

         )النار  قال اه تعاى    -1
 .[14]النساء/ (    

 .[143]النساء/ (                                )جهنم  قال اه تعاى   -2

 (       )جحيم  قال اه تعاى  ا -3
  .[13]امائدة/

 . [24 ]اأحزاب/ (       )السعر  قال اه تعاى    -4

 .[41 ]القمر/ (               )ى  ــــالــــال اه تعــر  قــسق  -5

             )  احطمة  قال اه تعاى -2
 .[2-4]اهمزة/ ( 

 (                                           )لظى  قال اه تعاى    -9
  [.19-15]امعارج/

              )دار البوار  قال اه تعاى    -1
 .[29-21]إبراهيم/(        

  :مكان النار 

 .[9]امطففن/ (      )عاى  قال اه ت -1
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َوأََما الَكافُِر فَإَذا ُقبَِضْت نَْفُسُه َوُذِهَب بِـَها »... قال   ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه و -2
 «ـَها إى اأَْرِض الُسْفَى , فَتَبْلُُغ بِ  إَى بَاِب اأَْرِض َيـُقوُل َخَزنَُة اأَْرِض  َما َوَجْدنَا ِرحًا أَنْتََن ِمْن َهِذهِ 

 .(1)أخرجه احاكم وابن حبان

  :خلود أهل النار 

, وامركون وامنافقون خلدون ي النار,وأما عصاة اموحدين فهم حت مميئة اه عز وجلالكفار 
 .ثم أخرجهم , وإن شاء عذهم بقدر ذنوهم إن شاء غفر هم

           )قال اه تعاى   -1
 .[21]التوبة/ (        

                         قال اه تعاىو -2

 [.22-24/اأحزاب]                            

  :صفة وجوه أهل النار 

            )قال اه تعاى   -1
 .[23]الزمر/(     

 (           )   تعاىقال اه و -2
 . [42-43]عبس/

 .[25-24]القيامة/  (                )       قال اه تعاىو -3

 .[4-2]الغاشية/( )قال اه تعاى و -4

 . [134]امؤمنون/   (      )قال اه تعاى  و - 5

  :عدد أبواب النار 

 (             )  قال اه تعاى
 .[44-43]احجر/

 :أبواب النار مغلقة عى أهلها 

                                                          )قال اه تعاى   
 .[9-4]اهمزة/ (                                      

                                                 
 (.3313(,  وأخرجه ابن حبان برقم )1334/أخرجه احاكم برقم ) صحيح( 1)
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 لقيامة:جيء النار ي عرصات ا 

 . [91]المعراء/ (   )قال اه تعاى   -1

                )قال اه تعاى  و -2
 .[23-21الفجر/] (      

َف ُعوَن أَلـيُْؤتَى بِـَجَهنََم َيوَمئٍِذ َلـَها َسبْ   » ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن مسعود ري اه عنه قال  قال رسول اه و -3
 .(1)أخرجه مسلم «َف َملٍَك َيـُجُرونَـَهاَع ُكِل ِزَماٍم َسبُْعوَن أَلاٍم, مَ ِزمَ 

  :ورود النار 

                )قال اه تعاى   -1
 .[92-91]مريم/ (   

  ..عن أي هريرة ري اه عنه أن ناسًا قالوا  يا رسول اه هل نرى ربنا يوم القيامة.و -2
اُط َبْنَ َظْهَرْي َجهَ »فقال    - فيهو – ُب الِرَ َ َْ  .(2)متفق عليه «ي َأَوَل َمْن ُيـجيُز نََم َفَأُكوُن َأَنا َوُأَمتَوُي

  :قعر النار 

   ملسو هيلع هللا ىلصإذ سمع َوْجَبًة, فقال النبي  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال  كنا مع رسول اه  -1
النَاِر ُمنُْذ َسْبِعَن ي  َهَذا َحَجٌر ُرِمَي بِـهِ »ه ورسوله أعلم, قال  قال  قلنا ا« َتْدُروَن َما َهَذا؟»

 .(3)أخرجه مسلم« النَاِر اآَن َحَتى اْنتَـَهى إَى َقْعِرَهاي  َخِريفًا َفُهَو َيـْهِوي

ُه إَن ِمنْـُهـْم َمْن َتْأُخذُ »يقول   ملسو هيلع هللا ىلصعن سمرة بن جندب ري اه عنه أنه سمع نبي اه و -2
 .(4)أخرجه مسلم« النَاُر إَى َكْعبَْيـِه, َوِمنْـُهـْم َمْن َتْأُخُذُه إَى ُحْجَزتِـِه, َوِمنْـُهـْم َمْن َتْأُخُذُه إَى ُعنُِقهِ 

  :َعظمة َخلق أهل النار 

ُس الَكافِِر َأْو َناُب الَكافِِر ِماُْل   »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال  قال رسول اه  -1  ِرْ
 .(5)أخرجه مسلم« ُأُحٍد, َوِغَلُظ ِجْلِدِه َمِسَرُة َثاٍث 

النَاِر َمِسَرُة ي  َما َبْنَ َمنْكَِبي الَكافِرِ »قال   ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن النبي و -2
                                                 

 (.2142برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (, واللفظ له.112(, ومسلم برقم )132, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
 (.2144برقم ) مسلم أخرجه( 3)
 (.2145برقم ) أخرجه مسلم (4)
 (.2151برقم ) أخرجه مسلم (5)
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 .(1)متفق عليه« َثاَثِة َأَياٍم لِلَراكِِب امُْرعِ 

ُس اَلَكافِِر َيوَم الِقَياَمِة ِماُْل ُأُحٍد, »قال   ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن النبي و -3 ِرْ
ا َوَعْرُض ِجْلِدِه َسْبُعوَن ِذَراعًا, َوَعُضُده ِمْاُل الَبْيَضاِء, َوَفِخُذُه ِمْاُل َورَقاٍن, َوَمْقَعُدُه ِمَن النَاِر مَ 

 .(2)أخرجه أمد واحاكم« َبْينِي َوَبَن الَرَبَذةِ 
 :قوة حرارة النار 

                                          )قال اه تعاى   -1
                                                                          

 .[91-99  /اإراء]  (       

اَلتِي ُيوقُِد اْبُن نَدَم ُجْزٌء ِمْن َسبِْعَن  َناُرُكْم َهِذهِ »قال   ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن النبي و -2
َفإّهَا ُفِضَلْت َعَليْـَها بِتِْسَعٍة »قالوا  واه إن كانت لكافية يا رسول اه, قال  « ُجْزءًا ِمْن َحِر َجَهنَمَ 

 .(3)متفق عليه «َوِستَّن ُجْزءًا ُكُلها ِماُْل َحِرَها
اْشتَـَكِت النَاُر إَى َرِهَا َفَقاَلْت  َرِب   »ملسو هيلع هللا ىلصه قال  قال رسول اه عن أي هريرة ري اه عنو -3

ِِ َبـْعضًا, َفَأذَِن َلـَها بِنََفَسِن, َنَفسٍ  الَصيِْف, َفَأَشُد َما َتـِجُدوَن ِمَن ي  الِمتَاِء َوَنَفسٍ ي  َأَكَل َبـْع
 .(4)متفق عليه «رِ احَِر, َوَأَشُد َما َتـِجُدوَن ِمَن الَزْمَهِري

  :وقود النار 

                     )قال اه تعاى   -1
 .[2]التحريم/ (                    

 .[24]البقرة/ (           )قال اه تعاى  و -2

          )قال اه تعاى  و -3
 .[91]اأنبياء/ ( 

 نار: دركات ال 

ومكنهم  ,لغلظ كفرهم ؛النار دركات بعضها أسفل من بعض, وامنافقون ي الدرك اأسفل من النار
                                                 

 (, واللفظ له.52(, ومسلم برقم )2551, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1135( وهذا لفظه,  انظر الصحيحة رقم )1959( وأخرجه احاكم برقم )1329أخرجه أمد برقم )/  صحيح( 2)
 (, واللفظ له.2143(, ومسلم برقم )3225أخرجه البخاري برقم ) ,متفق عليه( 3)
 (.219(, واللفظ له, ومسلم برقم )3223, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 4)
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                         ۓ  )   من أذى امؤمنن كا قال سبحانه
 .[145]النساء/ ( 

  :صفة ظل النار 

   (                     )قال اه تعاى   -1
 .[43-41]الواقعة/

                       )   قال اه تعاىو -2
 . [12]الزمر/ ( 

 (             )قال اه تعاى  و -3
 . [31-33امرسات/]
  :خزنة النار 

                 ) قال اه تعاى -1
 .[31-22]امدثر/(                

                           )ومالك خازن النار, كا قال سبحانه   -2
 . [91-99الزخرف/] (                                     

  :بعث النار 

نَدُم, َفَيـُقوُل  َيـقوُل اهُ َتَعاَى  َيا »قال   ملسو هيلع هللا ىلصعن أي سعيد اخدري ري اه عنه عن النبي 
َيَدْيَك, َفيُقوُل  أْخِرْج َبـْعَث النَاِر, َقاَل  َوَما َبـْعُث النَاِر؟ َقاَل  ِمْن ي  َلَبيَك َوَسْعَدْيَك, َواخَْرُ 

     )َيِميُب الَصِغُر   ٍف تِْسعِاَئٍة َوتِْسَعًة َوتِْسِعَن, َفِعنَْدهالُكِل 
, َوَأُينَا ٬َقاُلوا  َيا َرُسوَل ا , (         

وا َفإَن ِمنُْكْم َرُجًا, َوِمْن َيْأُجوَج َوَمأُجوَج »َذلَِك الَواِحُد؟ َقاَل    .(1)متفق عليه «ٌف الَأْبِرُ
  :كيفية دخول أهل النار النار 

                         )قال اه تعاى   -1
                        

               
 . [92-91 ]الزمر/ ( 

                                                 
 (.222( واللفظ له, ومسلم برقم )3341, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 .[41/الرمن] (                     )وقال اه تعاى    -2
                    )قال اه تعاى  و -3

                      
 .[14-11]الفرقان/ (    

    (             )اى ـــــال اه تعــــــــــوق -4
 . ]2-4اهمزة/[  
                    )قال اه تعاى  و -5

 .[14-13]الطور/ ( 

           )قال اه تعاى  و -2
 .[53-49]إبراهيم/ (  

َتـْخُرُج ُعنٌُق ِمَن النَاِر َيوَم   »ملسو هيلع هللا ىلصقال  قال رسول اه  عن أي هريرة ري اه عنهو -9
ِِ ُوِكْلُت بَِااَثٍة  بِ  ُكِل الِقَياَمِة, َلـَها َعْينَاِن ُتْبِراِن, َوُأُذَناِن َتْسَمَعاِن, َولَِساٌن َينْطُِق َيـُقوُل  إ

 .(1)أخرجه أمد والرمذي« بِامَصِوِرينَ إَلـهًا نَخَر, وَ  ٬َجَباٍر َعنِيٍد, َوبُِكِل َمْن َدَعا َمَع ا
 :أول َمْن ُتَسَعر هم النار 

ََ َيوَم »يقول   ملسو هيلع هللا ىلص اه عن أي هريرة ري اه عنه قال  سمعت رسول إَن َأَوَل النَاِس ُيـْق
اَل  َفَا َعِمْلَت فِيَها؟, َقاَل  َقاَتْلُت الِقيَاَمِة َعَلْيـِه, َرُجٌل اْسُتْمِهَد, َفُأِيَ بِـِه َفَعَرَفَه نَِعَمُه َفَعَرَفَها, قَ 

ِحَب فِيَك َحَتى اْسُتْمِهْدُت, َقاَل َكَذْبَت, َوَلكِنََك َقاَتْلَت أَْن ُيـَقاَل َجِريٌء َفَقْد ِقيَل, ُثَم ُأِمَر بِـِه َفُس 
 النَاِر. ي  ِقَي الَعَى َوْجِهِه َحتّى 

َمُه َوَقَرَأ الُقرنَن, َفُأِيَ بِـِه َفَعَرَفُه نَِعَمُه َفَعَرَفَها, َقاَل  َفَا َعِمْلَت فِيَها؟ َقاَل  َوَرُجٌل َتَعَلَم الِعْلـَم َوَعلَ 
 , َعالِـمٌ  َتَعَلْمُت الِعْلـَم َوَعَلْمتُـُه, َوَقَرْأُت فِيَك الُقرنَن, َقاَل  َكَذْبَت َوَلكِنََك َتَعَلْمَت الِعْلـَم لُِيـَقاَل 

 النَاِر. ي  ِقَي الُثَم ُأِمَربِـِه َفُسِحَب َعَى َوْجِهِه َحتَى  , الُقرنَن لُِيـَقاَل ُهَوَقاِرٌئ َفَقْد ِقيَل َوَقرأَت 

َعِمْلَت  , َقاَل  َفَا َوَرُجٌل َوَسَع اهُ َعَليْـِه, َوَأْعَطاُه ِمْن َأْصنَاِف امَاِل ُكِلِه, َفُأِيَ بِـِه َفَعَرَفُه نَِعَمُه َفَعَرَفَها
َك َفَعْلَت فِيَها؟ َقاَل  َما َتَرْكُت ِمْن َسبِيٍل ُتـِحُب َأْن ُينَْفَق فِيَها إا َأْنَفْقُت فِيَها َلَك, َقاَل  َكَذْبَت, َوَلكِنَ 

 .(2)أخرجه مسلم «النَارِ ي  ِقَي اللِيُـَقاَل ُهَو َجَواٌد, َفَقْد قِيَل, ُثَم ُأِمَر بِـِه َفُسِحَب َعَى َوْجِهِه, ُثَم 

                                                 
 ( وهذا لفظه.2594(, وأخرجه الرمذي برقم )1411/ أخرجه أمد برقم )صحيح( 1)
 (.1935برقم ) أخرجه مسلم( 2)
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  :أهل النار 

 .[39]البقرة/ (                  )قال اه تعاى   -1
                                 )قال اه تعاى   و -2

 .[21/التوبة] (                        
َوأَْهُل النَاِر َخـْمَسٌة  الَضِعيُف »..ال  ق ملسو هيلع هللا ىلصعن عياض بن مار ري اه عنه أن رسول اه و  -3

َفى َلـُه طََمٌع َوإْن دََق اَلِذي ا َزْبَر َلـُه, اَلِذيَن ُهـْم فِيُْكْم َتـبَـعًا ا َيتْبَـُعوَن أَْهاً َوا َمااً, َواخَائُِن اَلِذي ا َيـخْ 
ِِ إا وَ  وذكر البخل أو الكذب « ُهَو ُيـَخادُِعَك َعْن أَْهلَِك َوَمالَِك إا َخاَنـُه, َوَرٌجل ا ُيْصبِـُح َوا ُيـْم

 .(1)أخرجه مسلم «والِمنْظُِر الَفَحاُش »

  :أكثر أهل النار 
« النَاَر, َفإَذا أَْكاَُر أَْهلِـَها النَِساُء َيْكُفْرنَ  أُِرْيُت »    ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس ري اه عنها قال  قال النبي  

َيْكُفرَن الَعِمَر َوَيْكُفْرَن اإْحَساَن, َلْو أَْحَسنَْت إَى إْحَداُهَن الَدْهَر ُثَم َرأَْت »؟ َقاَل  ٬َن بِاأََيْكُفرْ   قِيَل 
 .(2)متفق عليه «ِمنَْك َشيئًا, َقاَلْت  َما َرأَْيُت ِمنَْك َخراً َقطُ 

   أشد أهل النار عذابا : 

                 )قال اه تعاى   -1
 .[22-24] ق/ (     

             )قال اه تعاى  و -2
 .[42- 45]غافر/      (         

            )قال اه تعاى  و -3
 .[11]النحل/   (  

   (           ۓ   )قال اه تعاى  و -4
 .[145]النساء/

         ) قال اه تعاى و -5
                   ) 

 .[93-21]مريم/

                                                 
 (.2125برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.939( واللفظ له, ومسلم برقم )29, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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َتـْخُرُج ُعنٌُق ِمَن النَاِر َيوَم الِقيَاَمِة, »  ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال  قال رسول اه و -2
ِِ ُوِكْلُت بِاَاَثٍة  بُِكِل َجبَاٍر َعنِيٍد, َوبُِكِل  َلـَها َعينَاِن ُتبِْراِن, َوُأُذَناِن َتْسَمَعاِن, َولَِسانٌ  َينْطُِق َيـُقوُل  إ

 .(1)أخرجه أمد والرمذي «إَلـهًا نَخَر, َوبِامَصِوِرينَ  ٬َمْن َدَعا َمَع ا
 إَن َأَشَد النَاِس َعَذابًا َيومَ   »ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن مسعود ري اه عنه قال  قال رسول اه و -9

 .(2)متفق عليه« الِقَياَمِة امَصِوُرونَ 

َأَشُد النَاِس َعَذابًا َيوَم »قال   ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن مسعود ري اه عنه أن رسول اه و -1
 .(3)د والطراِأخرجه أم« الِقَياَمِة َرُجٌل َقَتَلـُه َنبٌِي, َأْو َقتََل َنبِّيًا, َوإَماُم َضاَلٍة, َوُمـَماٌِل ِمَن امُـَمِالِنَ 

   أهون أهل النار عذابا: 

إَن َأْهَوَن َأْهِل النَاِر »يقول   ملسو هيلع هللا ىلصعن النعان بن بمر ري اه عنها قال  سمعت النبي   -1
ْرَجُل َعَذابًا َيوَم الِقَياَمِة َرُجٌل َعَى َأْخـَمِص َقَدَمْيـِه َجـْمَرَتاِن َيـْغِي ِمنْـُهـَا ِدَماُغُه َكَا َيـْغِي امِ 

 .(4)متفق عليه« بِالُقْمُقمِ 

بًا َأُبو َأْهَوُن َأْهِل النَاِر َعَذا»قال   ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس ري اه عنها أن رسول اه و -2
 .(5)أخرجه مسلم« ِعٌل بِنَْعَلِن َيـْغِي ِمنْـُهـَا ِدَماُغهُ َطالٍِب, َوُهَو ُمنْت

  -َوُذكَِر عنده عمه أبوطالب فقال-ملسو هيلع هللا ىلصع النبي عن أي سعيد اخدري ري اه عنه أنه سمو  -3
 «َضْحضاٍح ِمَن النَاِر َيبُْلُغ َكْعبَيْـِه َيـْغِي ِمنْـُه ُأُم دَِماِغهِ ي  َلَعَلـُه َتنَْفُعُه َشَفاَعتِي َيوَم الِقيَاَمِة, َفيُـْجَعُل »

 .(2)متفق عليه
   ما يقال أهون أهل النار عذابا : 

               )قال اه تعاى   -1
  .[32 ]امائدة/  (          

َيـُقوُل اهُ َتَعاَى أَْهَوِن َأْهِل النَاِر »قال   ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ري اه عنه عن النبي و -2
                                                 

 (, وهذا لفظه.2594(, وأخرجه الرمذي برقم )1411/أخرجه أمد برقم ) صحيح( 1)
 (, واللفظ له.2139سلم برقم )(, وم5953, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
 (.13/223( وهذا لفظه, وأخرجه الطراِ ي الكبر )3121/ أخرجه أمد برقم )جيد( 3)
 (.213(, واللفظ له, ومسلم برقم )2522, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 4)
 (.212برقم ) أخرجه مسلم( 5)
 (.213, ومسلم برقم )(, واللفظ له2524, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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ٍء َأُكنَْت َتْفتَ ي  َعَذابًا َيوَم الِقَياَمِة  َلْو َأَن َلَك َما ِدي بِـِه؟ َفَيـُقوُل  َنَعْم, َفَيـُقوُل  اأَْرِض ِمْن َيْ
َك ِيْ ي  َأَرْدُت ِمنَْك َأْهَوَن ِمْن َهَذا َوَأْنَت  َك ِي َشْيئًا, َفَأَبْيَت إَا َأْن ُتْرِ « ُصْلِب نَدَم  َأْن ا ُتْرِ

 .(1)متفق عليه

  :ساسل جهنم وأغاها 

 .[4نسان/]اإ    (           )قال اه تعاى    -1

               )قال اه تعاى  و -2
                                                                  ) 

 .[92-93]غافر/

 .[13-12]امزمل/ (          )قال اه تعاى و -3

                )قال اه تعاى  و -4
 .[34 -33احاقة/ ] (                                                                                                                    
  :صفة طعام أهل النار 

            )قال اه تعاى   -1
 .[42-43]الدخان/ (  

            )تعاى   قال اهو -2
                  

 . [21-22]الصافات/(                    

 .[9-2]الغاشية/ (             )قال اه تعاى  و -3

 (                                     )قال اه تعاى  و -4
 .[39-35حاقة/ا]
  :صفة راب أهل النار 

                    )قال اه تعاى   -1
                               

 .[19-15]إبراهيم/ (    
                                                 

 (.2135(, واللفظ له, ومسلم برقم )2559, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 .[15]حمد/ (     )قال اه تعاى  و -2

              )قال اه تعاى  و -3
 .[29]الكهف/ (       

                                        )قال اه تعاى  و -4
 .[51-55]ص/ (                        

 :صفة ثياب أهل النار 

 (                        )قال اه تعاى   -1
 .[19]احج/

                             )اه تعاى  قال و -2
 .[53-49]إبراهيم/ (         

  :ُفرش أهل النار 

 .[41]اأعراف/   (             )   قال اه تعاى

  :حرة أهل النار 

  (                                )قال اه تعاى   -1
 . [129]البقرة/

َة إَا ُأِرَي َمْقَعَدُه ِمَن ـا َيْدُخُل َأَحٌد اجَنَ   »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال  قال النبي و -2
لِيَُكوَن َعَليِه  ُه ِمَن اجَنَِة َلو َأْحَسنَ النَاِر َلْو َأَساَء لِيَْزَداَد ُشْكراً, َوا َيْدُخُل النَاَر َأَحٌد إا ُأِرَي َمْقَعدَ 

ةً َح   .(1)أخرجه البخاري «ْرَ

   َلْو أَن َلَك َمااً أْهَوِن أْهِل النَاِر َعَذاب إَن اَه َيـُقوُل »قال   ملسو هيلع هللا ىلصٍس ري اه عنه أن النبي َعْن أنو -3
ٍء ُكنَْت َتْفتَِدي بِـِه؟ قال  َنَعْم,  قال  َفَقْد َس ي  ي  أْنَت تَُك َما ُهَو أْهَوُن ِمْن َهَذا وَ الاأْرِض ِمْن َيْ

كَ  َك ِي, َفأَبيَْت إَا الِرْ  .(2)متفق عليه« ُصْلِب نَدَم  أْن ا ُتْرِ
  :كام أهل النار 

                                               )قال اه تعاى   -1
                                                 

 (.2529برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 (.2135(, واللفظ له, ومسلم برقم )3334, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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 .[39-31]اأعراف  (      

          )   قال اه تعاىو -2
 .[25 العنكبوت/ ] (       

 .[14 ]الفرقان/ (           )قال اه تعاى  و -3
 أصناف امعذبن ي النار : 

 الكفار وامنافقون:  -7

           )قال اه تعاى  
 .[21]التوبة/ (        

 قاتل النفس امعصومة عمدا: -2
        )قال اه تعاى   -1

 .[93]النساء/(          

ْم َيَرْح َرائَِحَة ــَقتََل ُمَعاَهدًا َلـ َمـنْ »قال   ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن عمرو ري اه عنها عن النبي و -2
 .(1)البخاري أخرجه «ِرَحَها ُيوَجُد ِمْن َمِسَرِة َأْرَبـعَن َعاماً  اجَنَِة َوإنَ 

 الزناة والزواي: -9

يعني ما يكار أن يقول  ملسو هيلع هللا ىلصعن سمرة بن جندب ري اه عنه قال  كان رسول اه 
ي الَليَْلَة ـإَنُه َأَتانِ    » أنه قال ذات غداة -وفيه -« َهْل َرَأى َأَحٌد ِمنُْكْم من ُرْؤَيا؟»أصحابه  

 َوإَهُـَا َقاا ِي اْنَطلِْق... َفاْنَطَلْقنَا َفَأَتْينَا َعَى ِمْاِل التَنُوِر, َفإَذا فِيْـِه َلَغٌط َياِن, َوإَهُـَا اْبَتعَااِنتِ 
َيْأتِيِهـْم َلـَهٌب ِمْن َأْسَفَل ْيـِه, َفإَذا فِيِه ِرَجاٌل َونَِساٌء ُعَراٌة, َوإَذا ُهـْم ْصَواٌت, َقاَل  َفاَطَلْعنَا فَوأَ 

َفَقاا  َوَأَما  -يهِ َوف -َفإَذا َأَتاُهـْم َذلُِك اللَهُب َضْوَضْوا, َقاَل  ُقْلُت َلـُهـَا َما َهُؤاِء؟ ,ِمنْـُهـمْ 
ِِ ِمْاِل بِنَاِء الَتنُوِر َفُهـُم الُزَناُة َوالزَ ي  الِرَجاُل َوالنَِساُء الُعَراُة اَلِذينَ   .(2)أخرجه البخاري...«  َوا

 آكلو الربا:  -4

َفاْنَطَلْقنَا َحتَى أََتيْنَا َعَى »  ملسو هيلع هللا ىلصي حديث سمرة بن جندب ري اه عنه السابق قال النبي 
                                                 

 (.3122برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 (.9349برقم ) أخرجه البخاري( 2)
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َأْقبََل الَرُجُل َنـَهٍر ِمْن َدٍم فِيِه َرُجٌل َقائٌِم َعَى َوَسِط النَْهر وعى َشِط النَْهِر َرُجٌل َبْنَ َيَدْيـِه ِحَجارٌة, فَ 
فِيْـِه َفَرَدُه َحيُْث َكاَن, َفَجَعَل ُكَلَا َجاَء ي  النَْهِر, َفإَذا َأَراَد َأْن َيـْخُرَج َرَمى الَرُجُل بِـَحَجرٍ ي  اَلِذي

ِجُع َكَا َكانَ ي  لِيَـْخُرَج َرَمى  . فِيِه بِـَحَجٍر َفَرْ
 .(1)أخرجه البخاري «النََهِر ن كُِلو الِرَباي  ي َرَأْيتَـهُ َما َهَذا؟... َقاَل واَلذِ   َفُقْلُت 

 امصورون:  -5

النَاِر ي  ُكُل ُمَصِورٍ »يقول   ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اه   عن ابن عباس ري اه عنها قال -1
 .(2)أخرجه مسلم «َجَهنَمَ ي  َيـْجَعُل َلـُه بُِكِل ُصوَرٍة َصَوَرَها َنْفسًا َفتَُعِذُبـهُ 

ُت َسْهَوًة ي بِِقَراٍم  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائمة ري اه عنها قالت  دخل عَي رسول اه و -2 وقد َسَرْ
َيوَم الِقَياَمِة  ٬َيا َعاِئَمُة َأَشُد النَاِس َعَذابًا ِعنَْد ا»فيه ماثيل, فلا رنه هتكه وتلَون وجهه وقال  

 .(3)متفق عليهقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتن. قالت عائمة  ف«  ٬اَلِذيَن ُيَضاُهوَن بِـَخْلِق ا

ا ــالُدْنيَ ي  وَرةً ـَمْن َصَوَر ُص »يقول   ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس ري اه عنها قال سمعت رسول اه و -3
 .(4)متفق عليه «َس بِنَافٍِخ ــاَمِة َوَليــيَ ـوَم القِ ـــُروَح يَ ــــا الـــَخ فِيهَ ــفُ ـَف أَْن َينْ ــُكلِ 

 آكل مال اليتيم:  -6

                    )قال اه تعاى  
 .[ 13]النساء/  ( 

 أهل الكذب والغيبة والنميمة:  -1
 (                               )قال اه تعاى   -1

 .[94-92]الواقعة/

فقلت يا نبي  -وفيه-ي سفر   ملسو هيلع هللا ىلصعن معاذ بن جبل ري اه عنه قال  كنت مع النبي و -2
النَاِر ي  َثِكَلْتَك ُأُمَك َيا ُمَعاُذ, َوَهْل َيُكُب النَاَس »اه, وإنا مؤاخذون با نتكلم به؟ فقال  

 .(5)أخرجه الرمذي وابن ماجه« ِسنَتِـِهـمْ الَعَى ُوُجوِهِهـْم َأْو َعَى َمنَاِخِرِهـْم إَا َحَصاِئُد 
                                                 

 (.1312برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 (.2113برقم ) أخرجه مسلم( 2)
 (, واللفظ له.2139(, ومسلم برقم )5954, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 3)
 (, واللفظ له.2113(, ومسلم برقم )9342, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 4)
 (.3993جه ابن ماجه برقم )(, وهذا لفظه, وأخر2212/ أخرجه الرمذي برقم )صحيح( 5)
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 ون ما أنزل اه:الذين يكتم -8

               )قال اه تعاى  
               ) 

 .[194]البقرة/
 مع بعضهم خاصم أهل النار : 

             )خاصمة العابدين معبودِم   -1
 .[99-92 ]المعراء/ (        

       )امستكرين   خاصمة الضعفاء للسادة -2
               

 .[41-49]غافر/ (               

           )خاصم اأتباع مع قادة الضال   -3
                     

                 ) 
 .[33-29]الصافات/

                   )اصم الكافر وقرينه الميطان  خ -4
 .[29-29]ق/ (                   

        )ويبلغ اأمر أشده عندما خاصم اإنسان أعضاءه   -5
                 

                 
 .[21-19]فصلت/  ( 

  :طلب أهل النار من رهم رؤية َمْن أضلوهم وتضعيف العذاب عليهم 

            )قال اه تعاى   -1
 .[29]فصلت/(       

           )قال اه تعاى  و -2
                

 .[21-22]اأحزاب/ (  



959 

 

 :خطبة إبليس ي أهل النار 

ليزيد من كرهم وندامتهم  ؛إذا قَ اه اأمر, وفصل بن العباد, خطب إبليس ي أهل النار
 وحرهم.

           )قال اه تعـاى  
                     

                             
 .[22]إبراهيم/ (         

 ار امزيد: طلب الن 

 .[33]ق/ (         جئ)قال اه تعاى   -1

ا َتَزاُل َجَهنَُم ُيْلَقى فِيَها »أنه قال   ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ري اه عنه عن النبي و -2
َبـْعٍض َوَتُقوُل   َوَتُقوُل  َهْل ِمْن َمِزيٍد, َحَتى َيَضَع َرُب الِعَزِة فِْيـَها َقَدَمُه, َفَينَْزِوي َبـْعُضَها إَى 

اجَنَِة َفْضٌل َحَتى ُينِْمَئ اهُ َلـَها َخْلقًا, َفُيْسكِنَـُهـْم َفْضَل ي  بِـِعَزتَِك َوَكَرِمَك, َوا َيَزاُل  َقطْ  َقطْ 
 .(1)متفق عليه «اجَنَةِ 
 أهل النار أنواع عذاب: 

            )قال اه تعاى   -1
 .[52]النساء/ (         

                )وقال اه تعاى   -2
 .[92-94]الزخرف/ (     

                 )وقال اه تعاى   -3
 .[22 -24]اأحزاب/ (            

             )وقال اه تعاى   -4
 .[32]فاطر/ (      

             )اى  وقال اه تع -5
 .[701-706]هود/ (                   

                                                 
 (, واللفظ له.2141(, ومسلم برقم )4141, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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          )وقال اه تعاى   -2
                  ) 

 .[93-21]مريم/

                           )   وقال اه تعاى -9
 [.22-21]النبأ / (                               

                )وقال اه تعاى   -1
                        

 .[9-2]املك/ (            

              )وقال اه تعاى   -9
 .  [41-49]القمر/ ( 

               )وقال اه تعاى   -13
 .[9-4]اهمزة/ (            

ُيـَجاُء بِالَرُجِل »يقول   ملسو هيلع هللا ىلصال  سمعت رسول اه وعن أسامة بن زيد ري اه عنها أنه ق -11
النَاِر, َفيَُدوُر َكَا َيُدوُر اِحـَاُر بَِرَحاُه, َفيَـْجتَـمُع َأْهُل النَاِر ي  تَنَْدلُِق َأْقتَاُبـهُ النَاِر فَ ي  َيوَم الِقيَاَمِة َفيُْلَقى

  ُكنُْت َعَليْـِه َفيَـُقوُلوَن  َيا ُفاُن َما َشأُنَك؟ َأَليَس ُكنَْت َتْأُمُرَنا بِامْعُروِف َوَتنْـَهاَنا َعِن امُنَْكِر؟ َقاَل 
 .(1)متفق عليه« يْـهِ أَْنـَهاُكْم َعِن امنَْكِر ونتبِامْعُروِف َوا نتِيِه, وَ  نُمُرُكمْ 

 :بكاء أهل النار وراخهم 

                 )قال اه تعاى   -1
  .[12-11]التوبة/ (       

                            )قال اه تعاى  و -2
                )  

 . [39]فاطر/

 .[133]اأنبياء/ (            )قال اه تعاى  و -3

             )قال اه تعاى  و -4
 .[14-13]الفرقان/ (     

                                                 
 (. 2919( واللفظ له, ومسلم برقم )3229, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 (          )قال اه تعاى  و -5
 .[29]الفرقان/

 (            )ى  قال اه تعاو -2
 .[129]البقرة/

 :دعـاء أهل النـار 

إذا دخل أهل النار فيها وأصاهم العذاب المديد استغاثوا ونادوا لعلهم جدون من يغياهم 
وجيبهم, فينادون أهل اجنة, وخزنة النار, ومالك خازن النار, وينادون رهم فا جابون 

 قدون اأمل ويأخذون ي الزفر والمهيق. إا با يزيد حرهم, ثم يف

             )قال اه تعاى   -1
 .[53]اأعراف/ (        

               )قال اه تعاى  و -2
                  

 .[53-49]غافر/   (  

             )قال اه تعاى  و -3
 .[91-99]الزخرف/ (     

             )قال اه تعاى  و -4
 .[131- 132]امؤمنون/  (          

الزفر فإذا فقد أهل النار اأمل ي اخروج من النار ويئسوا من أي خر أخذوا ي  -5
            )والمهيق كا قال سبحانه  

 .[139-132]هود/ (            

عياذًا باه من غضب اه وسخطه وعقوبته, اللهم ارزقنا اجنة.. وأجرنا من النار.. أنت 
 موانا.. فنعم اموى.. ونعم النصر.

  :مراث أهل اجنة منازل أهل النار 

َما ِمنُْكْم ِمْن َأَحٍد إَا َلـُه َمنِْزاِن    » ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال  قال رسول اه 
النَاِر, َفإَذا َماَت َفَدَخَل النَاَر, َوِرَث َأْهُل اجَنَِة َمنِْزَلـُه, َفَذلَِك َقوُلـه ي  اجَنَِة, َوَمنِْزٌل ي  َمنِْزٌل 
 .(1)أخرجه ابن ماجه (          ) َتَعاَى 

                                                 
 (.4341/ أخرجه ابن ماجه برقم ) صحيح( 1)
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 النار:  خروج عصاة اموحدين من 

النَاِر ي  ُيـَعَذُب َناٌس ِمْن َأْهِل الَتوِحيدِ   » ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر ري اه عنه قال  قال رسول اه  -1
« َعَى َأْبواِب اجَنّةِ  َمـًا, ُثَم ُتْدِرُكُهـُم الَرْحـَمُة, َفُيـْخَرُجوَن َوُيْطَرُحونَ ُحـَحّتى َيُكوُنوا فِيَها 

ُش َعَلْيـهِ »قال   ِحـَاَلِة الَسْيِل ُثَم َيْدُخُلوَن ي  ـْم َأْهُل اجَنَِة امَاَء َفَينْبُُتوَن َكَا َينْبُُت الُغَااءُ َفَرُ
 .(1)أخرجه أمد والرمذي« اجَنَةَ 

ْخَرُج ِمَن النَاِر َمْن َقاَل  ا إَلـَه إَا ـيُ »قال   ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ري اه عنه أن النبي و -2
ًة, ُثَم يُ ي  انَ اهُ َوكَ  ي  ْخَرُج ِمَن النَاِر َمْن َقاَل  ا إَلـَه إَا اهُ َوَكانَ ـَقْلبِـِه ِمَن اخَْرِ َما َيِزُن َشِعْرَ

ِه ِمَن اخَْرِ َقْلبِـي  ْخَرُج ِمَن النَاِر َمْن َقاَل  ا إَلـَه إَا اهُ َوَكانَ ـَقْلبِـِه ِمَن اخَْرِ َما َيِزُن ُبَرًة, ُثَم يُ 
 .(2)متفق عليه« َما َيِزُن َذَرةً 

  :أشد عذاب أهل النار 

ورضاه عنهم كا قال  ,أفضل نعيم ي اجنة فرح امؤمنن ورورهم برؤية رهم جل وعا -1
 .[23-22]القيامة/ (                )سبحانه  

           ) وقال تعاى 
               ) 

 .[92]التوبة/ 

   )وأشد عذاب ي النار حجاب أهل النار عن رؤية رهم جل وعا كا قال سبحانه   -2
 .[12-15 ]امطففن/ (             

 :خلود أهل اجنة والنـار 

                                            )قال اه تعاى   -1
                                                               
                                                                       

 .[131-135]هود/ (                 

            قال اه تعاى و - 2

 [.122/النساء]                 
                                                 

 (, وهذا لفظه.2599مذي برقم )وأخرجه الر (, 15221/ أخرجه أمد برقم ) صحيح( 1)
 (, واللفظ له.193(, ومسلم برقم )44, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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             )قال اه تعاى  و - 3
                      

 . [39-32]امائدة/ (       

 اجَنَِة, إَذا َصاَر َأْهُل اجَنَِة إَى   » ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها قال  قال رسول اه و -4
اٍد  َيا َأْهَل َوَأْهُل النَاِرإَى النَاِرِجيَء بِاموِت َحَتى ُيـْجَعَل َبَن اجَنَِة َوالنَاِر,ُثَم ُيْذَبـُح, ُثَم ُينَاِدي ُمنَ 

ـْم, َوَيْزَداُد َأْهُل النَاِر اجَنَِة ا َمْوَت, َيا َأْهَل النَاِر ا َمْوَت, َفَيْزَداُد َأْهُل اجَنَِة َفَرحًا إَى َفَرِحهِ 
 .(1)متفق عليه« ُحْزنًا إَى ُحْزنِـِهـمْ 

 أكثر أهل اجنة والنار : 

الرجال ي اجنة أكار من النساء, والنساء ي النار أكار من الرجال, واحور أكار من الرجال 
 ي اجنة.

 ُفَقَراءَ ال َأْهلَِها َأْكَارَ  َفَرَأْيُت  نَةِ اجَ ي  اَطَلْعُت  »قال   ملسو هيلع هللا ىلصري اه عنه أن النبي عن عمران  -1

 .(2)متفق عليه« النَِساَء  َأْهلَِها َأْكَارَ  َفَرَأْيُت  النَارِ ي  َواَطَلْعُت 

 النَِساءُ  َأْهلَِها َأْكَارُ  َفإَِذا النَارَ  ُأِريُت »   ملسو هيلع هللا ىلص  قال النبي قال اري اه عنهوعن ابن عباس  -2

 إَِى  َأْحَسنَْت  َلوْ  ,ْحَسانَ اإِ  َوَيْكُفْرنَ  , َعِمرَ ال َيْكُفْرنَ  »   َقاَل ؟ بِاه َأَيْكُفْرنَ    ِقيَل  «َيْكُفْرنَ 

 .(3)متفق عليه «َقُط  َخْراً  ِمنَْك  ُت َرَأي َما َقاَلْت  َشْيئًا ِمنَْك  َرَأْت  ُثمَ  الَدْهرَ  إِْحَداُهنَ 
 .« النَِساءُ  اجَنَةِ  يَساكِن َل َأق إِنَ  »قال   ملسو هيلع هللا ىلصري اه عنه أن النبي وعن عمران بن حصن  -3

 .(4)أخرجه مسلم

 َعَى  اجَنَةِ  َيْدُخُلونَ  ُزْمَرةٍ  َأَوَل  إِنَ » قال   ملسو هيلع هللا ىلصري اه عنه أن النبي وعن أي هريرة  -4

 َوَا  َيُبوُلونَ  َا  إَِضاَءةً  الَسَاءِ ي  ي  ُدرِ  َكْوَكٍب  َأَشدِ  َعَى  َيُلوَهُمْ  اَلِذينَ  ُثمَ  بَْدرِ ال َلْيَلةَ  َقَمرِ ال ُصوَرةِ 

 ُلَوةُ اأَ  َوَجَاِمُرُهمُ  ْسُك امِ  َوَرْشُحُهمُ  الَذَهُب  َأْمَماُطُهمُ  َيْمَتِخُطونَ  َوَا  َيْتِفُلونَ  َوَا  َيَتَغَوُطونَ 

 نَدمَ  َأبِيِهمْ  ُصوَرةِ  َعَى  َواِحدٍ  َرُجلٍ  َخْلِق  َعَى  ِعنُ ال ورُ احُ  َوَأْزَواُجُهمُ  الِطيِب  ُعودُ  نُْجوُج لاأَ 

 .(5)متفق عليه «الَسَاءِ ي  اً ِذَراع ِسُتونَ 
                                                 

 (.2153(, واللفظ له, ومسلم برقم )2541, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.2939(, واللفظ له, ومسلم برقم )3241, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (2)
 (.939(, واللفظ له, ومسلم برقم )29أخرجه البخاري برقم ), متفق عليه (3)
 .(2931برقم ) مسلم أخرجه (4)
 (.2134(, واللفظ له, ومسلم برقم )3329, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (5)
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  :حجاب اجنة والنار 

 « بِامََكاِرهِ  ةُ ــــــاجَنَ  َوُحِجبَِت  ,بِالَمَهَواِت  النَارُ  ُحِجبَِت  »قال   ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه 
 .(1)متفق عليه

  والنار:قرب اجنة 

اِك   »ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن مسعود ري اه عنه قال  قال النبي  اجَنَُة َأْقَرُب إَى َأَحِدُكْم ِمْن ِرَ
 .(2)أخرجه البخاري« َنْعلِـِه, َوالنَاُر ِمْاُل َذلَِك 

  :احتجاج اجنة والنار وحكم اه بينها 

النَاُر َواجَنَُة, َفَقاَلِت النَاُر  ُأوثِْرُت  َتـَحاَجِت »قال   ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه عن النبي 
يَن, َوَقاَلِت ا يَن َوامَُتـَجِرِ ي إَا ُضَعَفاُء النَاِس َوَسَقُطُهـْم جَنَُة  َفَاِي ا َيْدُخُلنبِامَُتـَكِرِ

ْن َأَشاُء ِمْن ِعَباِدي, َوَقاَل لِلنَاِر  َأْنِت َوَعَجُزُهـْم, َفَقاَل اهُ لِْلـَجنَِة  َأْنِت َرْحـَمتِي, َأْرَحـُم بَِك مَ 
 .(3)متفق عليه« َعَذاي, ُأَعِذُب بِِك َمْن َأَشاُء ِمْن ِعَباِدي, َولُِكِل َواِحَدٍة ِمنُْكْم ِمْلُؤَها

  :اتقاء النار وطلب اجنة 

           ) قال اه تعاى  -1
 .[132-131]نل عمران/ ( 

ُثَم , َذَكَر النَاَر َفَأَشاَح بَِوْجِهِه َفَتَعَوَذ ِمنْـَها ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  عدي بن حاتم ري اه عنهعن و -2
اَتُقوا النَاَر َوَلو بِِمِق َتـْمَرٍة, َفَمْن َلـْم َيـِجْد »ُثَم َقاَل  , َذَكَر النَاَر َفَأَشاَح بَِوْجِهِه َفتََعَوذ ِمنْـَها

 .(4)متفق عليه« َبةٍ َفبَِكلِـَمٍة َطيِ 

«.  أََبى َمنْ  إَِا  نَةَ اجَ  َيْدُخُلونَ  ُأَمتِي ُكُل »قال   ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه أن رسول اه و -3
ِِ  َوَمنْ  اجَنَةَ  َدَخَل  َأَطاَعنِي َمنْ    »َقاَل ؟  َيْأَبى َوَمنْ   اه َرُسوَل  َيا َقاُلوا  .(5)متفق عليه «أََبى  َفَقدْ  َعَصا
  اللهم إنا نسألك اجنة وما قرب إليها من قول أو عمل, ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من

  عمل. قول أو

                                                 
 (.2123( واللفظ له, ومسلم برقم )2419, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.2411برقم ) أخرجه البخاري( 2)
 (, واللفظ له.2142(, ومسلم برقم )4153, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 3)
 (.1312(, واللفظ له, ومسلم برقم )2523, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 4)
 (.1135(, واللفظ له, ومسلم برقم )9213, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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 دـيــاء أهـل التوحــدع -5
 (                                              

                                                                             
 .] 9-1الفاحة/[ (          

  (                                         )] / 129التوبة[. 
 (                                  )]  / 19اأنبياء[. 
 (                                    )[23 ف/اأعرا.]  
 (                  

  .[5-4ممتحنة/]ا (   
  (            )    [53ل عمران/]ن . 
 (        ) /[139]امؤمنون.  
 (        ) /[13]امائدة.  
 (           ) /[12]نل عمران . 
 (               ) /[1]التحريم. 
 (               

 . [13]احر/(      

 (             ی)  
  [.149]نل عمران/

  (                         ) 
  .[12-15]يونس/

 (                                     
 [.121 -129]البقرة/ (                      

  (             ) /[13]الكهف. 
 (                  ) 

  .[94]الفرقان/
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 (                           ) [12/الدخان].  
 (              ) 

  .[22-25]الفرقان/
 (           )  /[231]البقرة.  
  (                    

  .[9-1عمران/ ]نل (          
 (                 

                      
 . [194-193]نل عمران/ (

 (                 
 .[19]النمل/ (    

 (                 
 .[41-43 ]إبراهيم/(    

 (                       
  .[15]اأحقاف/ (        

  (                                ) /[21-25]طه.  

 (     ) /[12]القصص.  
  (                                )   

  .[49]هود/
 (               

 .[15-13]المعراء/ (    
 (                                    )  

 .[21]نوح/
 (            ) /[31]نل عمران. 
 (       ) /[19]اأنبياء . 
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 (     ) /[133]الصافات . 
 (   جئ       )/[111]امؤمنون . 
 (     )/[91 -99]امؤمنون . 
 (       )/[114]طه . 
 (             ڱ)  

 . [13]اإراء/
 (         ) /[29]امؤمنون . 
 (          ) /[19]القصص. 
 (       ) /[33]العنكبوت. 

 « َالَسمَواِت َواأَْرِض, َوَلَك احَـْمُد َأْنَت َرُب الَسمَواِت َأْنَت َقِيُم  ُهـَم َرَبنَا َلَك احَـْمدُ الل
َواأَْرِض َوَمْن فِيِهَن, َأْنَت احَُق, الَسمَواِت َواأَْرِض َوَمْن فِيِهَن, َوَلَك احَـْمُد َأْنَت ُنوُر 

 احَُق, َولَِقاُؤَك احَُق, َواجَنَُة َحٌق, َوالنَاُر َحٌق, َوالَساَعُة َحٌق.  َوَقوُلَك احَُق, َوَوْعُدكَ 
الَلُهـَم َلَك َأْسَلـْمُت, َوبَِك نَمنُْت, َوَعَليَك َتَوَكْلُت, َوإليَك َخاَصْمُت, َوبَِك َحاَكْمُت, َفاْغِفْر 

ْرُت َوأَ   .(1)متفق عليه «ْعَلنُْت,َوَما َأْنَت َأْعَلـُم بِـِه ِمنِي ا إَلـَه إَا َأْنَت ِي َما َقَدْمُت َوَما َأَخْرُت,َوَأْرَ
  « الَلُهَم َصِل َعَى حََمٍد َوَعَى نِل حََمٍد َكَا َصَليَْت َعَى إِْبَراِهيَم َوَعَى نِل إِْبَراِهيَم إَِنَك

يدٌ  ٍد َوَعَى نِل حََمٍد َكَا َباَرْكَت َعَى إِْبَراِهيَم َوَعَى نِل الَلُهَم َباِرْك َعَى حَمَ  , َمِيٌد َجِ
يٌد   إِْبَراِهيَم   .(2)متفق عليه «إَِنَك َمِيٌد َجِ

 « َأُعوُذ بَِك ِمَن الَعْجِز َوالَكَسِل, َواجُْبِن َواهََرِم َوالبُـْخِل, َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب ِِ الَلُهـَم إ
,  .(3)متفق عليه« َوِمْن فِْتنَِة امَـْحَيا َوامَـَاِت  الَقْرِ
 « إَلـَه إَا اه َرُب ا إَلـَه إَا اه الَعظِيُم احَلِيُم, ا إَلـَه إَا اه َرُب الَعْرِش الَعظِيِم, ا

 .(4)متفق عليه« َواِت, َوَرُب اأَْرِض, َوَرُب الَعْرِش الَكِريمِ الَسمَ 

 «أَ الَلُهـ ِِ  . ِم, َوامَْغَرِم, َوامَْأَثمِ رَ ُعوُذ بَِك ِمَن الَكَسِل َواهَم إ
                                                 

 (.929, واللفظ له, ومسلم برقم )(9442, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.432(, واللفظ له, ومسلم برقم )3393, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
 ( واللفظ له.2932(, ومسلم برقم )2123, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 3)
 (.2933(,  ومسلم برقم )2342, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 4)
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   َِوَرِ ف , , َوَعَذاِب الَقْرِ ِِ َأُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب النَاِر, َوفِْتنَِة النَاِر, َوفِتْنَِة الَقْرِ ْتنَِة الَلُهـَم إ
  فِتْنَِة امَِسيِح الَدَجاِل. الِغنَى, َوَرِ فِْتنَِة الَفْقِر, َوِمْن َرِ 

  َِد, َوَنِق َقْلبِي ِمَن اخََطاَيا َكَا ُينََقى الَاوُب اأَْبي ُض الَلُهـَم اْغِسْل َخَطاَياَي بَِاِء الَاْلـِج َوالَرَ
ِق َوامَ   .(1)متفق عليه« ْغِرِب ِمَن الَدَنِس, َوَباِعْد َبيْنِي َوَبَن َخَطاَياَي َكَا َباَعْدَت َبَن امَْرِ

 «ُظْلـًا َكاِرًا, َوا ِِ ِِ َظَلـْمُت َنْف َت, َفاْغِفْر ِي َمْغِفَرًة ِمْن َيـْغِفُر الُذُنوَب إَا َأن الَلُهـَم إ
 .(2)متفق عليه« َت الَغُفوُر الَرِحيمُ ِدَك, َواْرَحـْمنِي إَنَك َأنِعنْ 
 « َِك نَمنُْت, َوَعَليَك َتَوَكْلُت, َوإَليَك َأَنْبُت, َوبَِك َخاَصْمُت الَلُهـَم َلَك َأْسَلـْمُت, َوب . 

   َأُعوُذ بِـِعَزتَِك ا إَلـَه إَا َأْنَت َأْن ُتِضَلنِي, َأْنَت احَُي اَلِذي ا َيـُموُت, َواِجُن ِِ الَلُهـَم إ
 .(3)متفق عليه« َواإْنُس َيـُموُتونَ 

 « اِي  الَلُهـَم اْغِفْر َأْمِري, َوَما َأْنَت َأْعَلـُم بِـِه ِمنِي, الَلُهـَم اْغِفْر ي  ِي َخطِْيَئتِي َوَجْهِي, َوإْرَ
, َوَخَطِئي َوَعْمِدي   .َوُكُل َذلَك ِعنِْدي , ِي ِجِدْي َوَهْزِيْ

   ْْرُت َوما َأْعَلن ُت, َوما َأْنَت َأْعلـُم بـِه ِمنِي, َأْنَت الَلهَم اْغفْر ِي ما قَدْمُت َوما َأخْرُت, َوما َأْرَ
ٍء َقِديرٌ   .(4)متفق عليه«امَُقِدُم َوَأْنَت امَُؤِخُر, َوَأْنَت َعَى ُكِل َيْ

 « َأُعوُذ بَِك ِمَن اهَـِم َواحََزِن, َوالَعْجِز َوالَكَسِل, َواجُْبِن َوالبُـْخِل, َوَضَلِع ِِ الَلُهـَم إ
 .(5)أخرجه البخاري« َغَلَبِة الِرَجالِ الَدْيِن, وَ 

 « َأُعوُذ بَِك ِمَن اجُبِن, َوَأُعوُذ بَِك ِمَن الُبـْخِل, َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َأْن ُأَرَد إَى َأْرَذِل ِِ الَلُهـَم إ
 .(2)أخرجه البخاري« الُعُمِر, َوَأُعوُذ بَِك ِمْن فِتْنَِة الُدْنَيا َوَعَذاِب الَقْرِ 

 « َأَُعوُذ بَِك ِمْن َزَواِل نِْعَمتَِك, َوَتـَحُوِل َعافِيَتَِك, َوُفَجاَءِة نِْقَمتَِك, َوَجـِميِع َسَخطَِك الل ِِ أخرجه  «ُهـَم إ
 .(9)مسلم

                                                 
 ( ي كتاب الذكر.519(, واللفظ له, ومسلم برقم )2395البخاري برقم ), أخرجه متفق عليه( 1)
 ( واللفظ له.2935(, ومسلم برقم )134, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
 ( واللفظ له.2919(, ومسلم برقم )9313, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 3)
 ( واللفظ له.2919م )(, ومسلم برق2391, أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 4)
 (.2329برقم ) أخرجه البخاري( 5)
 (.2394برقم ) أخرجه البخاري( 2)
 (.2939برقم ) أخرجه مسلم( 9)
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 « ْف ُقُلوَبنَا َعَى َطاَعتَِك َف الُقُلوِب َرِ  .(1)أخرجه مسلم« الَلُهـَم ُمَرِ
 « اَلِذي ُهَو ِعْصَمُة أَْمِري, َوأْصلِـْح ِي ُدْنيَاَي اَلتِي فِيَها َمَعاِي, َوأْصلِـْح ِي اللَُهـَم أْصلِـْح ِي دِينِي

 «ُكِل َخٍر, َواْجَعِل امَوَت َراَحًة ِي ِمْن ُكِل َر  ي  نِخَرِي اَلتِي فِيَها َمَعادِي, َواْجَعِل احَيَاَة ِزَياَدًة ِي 
 .(2)أخرجه مسلم

 « َأْسَأُلَك اهَُدى َوالُتَقى َوالَعَفاَف َوالِغنَىالَلُهـَم ِِ  .(3)أخرجه مسلم« إ
 « َِأُعوُذ بَِك ِمَن الَعْجِز َوالَكَسِل, َواجُبِْن َوالُبـْخِل, َواهَرِم َوَعَذاِب الَقْر ِِ الَلُهـَم , الَلُهـَم إ

ِِ َتْقَواَها, َوَزِكَها َأْنَت َخْرُ َمْن َزكَ  ِِ َأُعوُذ بَِك ِمْن نِت َنْف اَها, َأْنَت َولِيَُها َوَمواَها, الَلُهـَم إ
 .«ِعْلـٍم ا َينَْفُع, َوِمْن َقْلٍب ا َيـْخَمُع, َوِمْن َنْفٍس ا َتْمَبـُع, َوِمْن َدْعَوٍة ا ُيْسَتـَجاُب َلـَها

   .(4)أخرجه مسلم
 «َأْسَأُلَك اهَُدى َوالَسَدا ِِ  .(5)أخرجه مسلم« دَ الَلُهـَم إ
 « َأُعوُذ بَِك ِمْن َرِ َماَعِمْلُت, َوِمْن َرِ َما َلـْم َأْعَمْل ِِ  .(2)أخرجه مسلم« الَلُهـَم إ
 « الَلُهـَم َأُعوُذ بِِرَضاَك ِمْن َسَخطَِك, َوبُِمَعاَفاتَِك ِمْن َعُقوَبتَِك, َوَأُعوُذ بَِك ِمنَْك ا ُأْحِي

 .(9)أخرجه مسلم«. ْنَت َكَا َأْثنَْيَت َعَى َنْفِسَك َثنَاًء َعَليَك, أَ 

 «َبَرَكًة َمَع َبَرَكةٍ  , َوِي َصاِعنَا,  َوِي ُمِدَنا,  َوِي ثَِاِرَنا,  الَلُهـَم َباِرْك َلنَا ي َمِدينَتِنَا.» 
 .(1)أخرجه مسلم

 «َوَعافِنِي,  ,الَلُهـَم اْغِفْر ي , ِِ  .(9)أخرجه مسلم« َواْرُزْقنِيَواْرَحـْمنِي, َواْهِد

 « َفِيَا  ِي  َوَباِركْ  ,َتَوَلْيَت  فِيَمنْ  َوَتَوَلنِي ,َعاَفْيَت  فِيَمنْ  َوَعافِنِي ,َهَدْيَت  فِيَمنْ  يـاْهِدنِ  الَلُهم 
ِِ  إَِنَك  ,َقَضيَْت  َما َرَ  َوِقنِي ,َأْعَطْيَت  ََ  َوَا  َتْق  َيِعزُ  َواَ , َواَليَْت  نْ مَ  َيِذُل  َا  إَِنهُ و ,َعَلْيَك  ُيْق

                                                 
 (.2254برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.2923برقم ) أخرجه مسلم( 2)
 (.2921برقم ) أخرجه مسلم( 3)
 (.2922برقم ) أخرجه مسلم( 4)
 (.2925برقم ) أخرجه مسلم( 5)
 (.2912برقم ) رجه مسلمأخ( 2)
 (.412برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 (.1393برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.2299برقم ) أخرجه مسلم( 9)
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 .(1)أبو داود والرمذيأخرجه « َوَتَعاَلْيَت  َرَبنَا َتَباَرْكَت  َعاَدْيَت, َمنْ 

 « ٍَعْبُدَك واْبُن َعْبِدَك َواْبُن َأَمتَِك, َناِصَيتِي بَِيِدَك, َماض ِِ                   ي  ُحْكُمَك, َعْدٌل ي  الَلُهـَم إ
كَِتابَِك َأْو َعَلْمَتـُه َأَحدًا ِمْن ي  ُلَك بُِكِل اْسٍم ُهَو َلَك, َسَميَْت بِـِه َنْفَسَك, َأْو َأْنَزْلَتـهُ َقَضاُؤَك, َأْسأَ 

ِعْلـِم الَغيِب ِعنَْدَك, َأْن َتـْجَعَل الُقرنَن َربِيَع َقْلبِي, َوُنوَر َصْدِري, ي  َأْو اْستَْأَثْرَت بِـهِ  َخْلِقَك,
 ِِ ِيوذَهَ , َوَجاَء ُحز ََ  .(2)أخرجه أمد  «اَب 

 « (3)أخرجه أمد والرمذي« َيا ُمَقِلَب الُقُلوِب َثِبْت َقْلبِي َعَى ِدينَِك . 
 « َوِمْن َرِ َقْلبِي , ِِ ي, َوِمْن َرِ لَِسا ِِ َأُعوُذ بَِك ِمْن َرِ َسْمِعي, َوِمْن َرِ َبَرِ الَلُهـَم إ

 .(4)أخرجه الرمذي والنسائي «َوِمْن َرِ َمنِِيي
 « َِأُعوُذ بَِك ِمَن الَرَِص َواجُنُوِن َواجَُذاِم َوِمْن َسِيِئ اأَْسَقام ِِ أخرجه أبو داود «الَلُهـَم إ

 .(5)والنسائي

 « َِأُعوُذ بَِك ِمْن ُمنَْكَراِت اأَْخاِق َواأَْعَاِل َواأَْهَواء ِِ  .(2)أخرجه الرمذي«الَلُهـَم إ
 «َواْنُرِ َرِب َأِعنِي , , َواَوا ُتِعْن َعَيَ , َواْمُكْر ِي َوا َتـْمُكر َعَيَ  ْهِدِ َوا َتنُْرْ َعَيَ

, َرِب اْجَعْلنِي َلَك َشَكارًا, َلَك َذَكارًا, َلَك  ِِ َعَى َمْن َبـَغى َعَيَ َوَيِرِ اهَُدى ِي, َواْنُرْ
 ْطَواعًا, َلَك ُمـْخبِتًا, إليَك َأَواهًا ُمنِيبًا. َرَهابًا, َلَك مِ 

, َواْهِد َقْلبِي, ْت ُحَجتِي, َوَسِدْد لَِساِ, َوَثبِ ْعَويَرِب َتَقَبْل َتْوَبتِي, َواْغِسْل َحْوَبتِي, َوَأِجْب دَ 
 .(9)أخرجه أبو داود والرمذي«. َواْسُلْل َسِخيَمَة َصْدِري

 « َأ ِِ ْسَأُلَك ِمَن اخَِر ُكِلِه, َعاِجلِـِه َو نِجلِـِه, َما َعلِـْمُت ِمنْـُه َوَما َلـْم َأْعَلـْم, َوَأُعوُذ بَِك الَلُهـَم إ
ِِ َأْسَأُلَك ِمْن َخِر َما َسَألَ , ِمَن الَرِ ُكِلِه, َعاِجلِـِه َو نِجلِـِه, َما َعلِـْمُت ِمنْـُه َوَما َلـْم َأْعَلـمْ  َك الَلُهـَم إ

 .َعبُْدَك َوَنبِيَُك, َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َرِ َما َعاَذ بِـِه َعبُْدَك َوَنبِيَُك 

ِِ َأْسَأُلَك اجَنََة وَما َقَرَب إَليْـَها ِمْن َقوٍل َأْو َعَمٍل, َوَأُعوُذ بَِك ِمَن النَاِر َوَما َقرَ  َب إَلْيـَها الَلُهـَم إ
                                                 

 (.424برقم ) الرمذي(, وهذا لفظه,  وأخرجه 1425برقم ) أبو داود/ أخرجـه صحيح (1)
 (.199(, انظر السلسلة الصحيحة رقم )4311/أخرجه أمد برقم )صحيح( 2)
 (.2143(,  وأخرجه الرمذي برقم )12139/أخرجه أمد برقم )صحيح( 3)
 (.5455(, وهذا لفظه, وأخرجه النسائي برقم )3492/أخرجه الرمذي برقم )صحيح( 4)
 (.5493(, وهذا لفظه, وأخرجه النسائي برقم )1554/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 5)
 (.3591/أخرجه الرمذي برقم )صحيح( 2)
 (, وهذا لفظه.3551(, وأخرجه الرمذي برقم )1513أبوداود برقم ) /أخرجهصحيح( 9)
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 .(1)أخرجه أمد وابن ماجه«. ْسَأُلَك َأْن َتـْجَعَل ُكَل َقَضاٍء َقَضْيَتـُه ِي َخْراً ِمْن َقوٍل َأْو َعَمٍل, َوأَ 
 « ِدي, َوَأُعوُذ بَِك ِمَن الَغَرِق َواحََرِق ِِ َأُعوُذ بَِك ِمَن اهَْدِم, َوَأُعوُذ بَِك ِمَن الَرَ الَلُهـَم إ

َسبِيلَِك ي  الَمْيَطاُن ِعنَْد امَوِت, َوَأُعوُذ بَِك َأْن َأُموَت  واهََرِم, َوَأُعوُذ بَِك َأْن َيَتـَخَبَطنَِي 
 .(2)أخرجه أبو داود والنسائي«. ُمْدبِرًا, َوَأُعوُذ بَِك َأْن َأُموَت َلِديغاً 

 « َأُعوُذ بَِك من الَفْقِر, َوالِقَلِة َوالِذَلِة, َوَأُعوُذ بَِك ِمْن أَْن َأْظلِـَم ِِ أخرجه أبو داود  «َأْو ُأْظَلـمَ الَلُهـَم إ
 .(3)والنسائي

 « ََأْسَأُلَك َيا اه بَِأَنَك الَواِحُد اأََحُد الَصَمُد, اَلِذي َلـْم َيلِْد َوَلـْم ُيوَلْد, َوَلـْم ي ِِ ُكْن َلـُه الَلُهـَم إ
 .(4)أخرجه أبو داود والنسائي«. مُ ُكُفوًا َأَحٌد َأْن َتْغِفَر ِي ُذُنوِي إَنَك َأْنَت الَغُفوُر الَرِحي

 « َأْسَأُلَك بَِأَن َلَك احَـْمُد, ا إَلـَه إَا َأْنَت امنَاُن َبِديُع ِِ َواأَْرِض, َياَذا الَسمَواِت الَلُهـَم إ
ِِ َأْسَأُلَك   .(5)أخرجه أبو داود والنسائي «.اجَاِل َواإْكَراِم, َيا َحُي َيا َقُيوُم إ

 « ََأْشَهُد َأَنَك َأْنَت اه ا إَلـَه إَا َأْنَت اأََحُد الَصَمُد اَلِذي َلـْم َيلِْد,الل ِِ ِِ َأْسَأُلَك بَِأ  ُهـَم إ
 .(2)أخرجه الرمذي وابن ماجه «.َوَلـْم ُيوَلْد, َوَلـْم َيُكْن َلـُه ُكُفوًا َأَحدٌ 

 « (9)أخرجه الرمذي وابن ماجه«.الَتَواُب الَرِحيمُ  َرِب اْغِفْر ي َوُتْب َعَيَ إَنَك َأْنَت. 
 « الَلُهـَم بِـِعْلـِمَك الَغْيَب, َوُقْدَرتَِك َعَى اخَْلِق, َأْحِينِي َما َعلِـْمَت احََياَة َخرًا ِي, َوَتوَفني

لَغيِب َوالَمَهاَدِة, َوَأْسَأُلَك َكلِـَمَة اي  الَلُهـَم َوَأْسَأُلَك َخْميََتـَك ,  َعلِـْمَت الَوَفاَة َخْرًا ِي إَذا 
 الَفْقِر َوالِغنَى.ي  الِرَضا َوالَغَضِب, َوَأْسَأُلَك الَقصدَ ي  احَِق 

َد ُلَك َبرْ َوَأْسَأُلَك َنِعيًا ا َينَْفُد, َوَأْسَأُلَك ُقَرَة َعٍن ا َتنَْقطُِع, َوَأْسَأُلَك الِرَضا َبـْعَد الَقَضاِء, َوَأْسأَ 
اَء ي  الَعيِْش َبـْعَد امْوِت, َوَأْسَأُلَك َلَذَة النََظِر إَى َوْجِهَك, َوالَموَق إَى لَِقاِئَك, َغْرِ َرَ

 َ َِ  .(1)أخرجه النسائي«. الَلُهـَم َزِينَا بِِزينَِة اإيَاِن, َواْجَعْلنَا ُهَداًة ُمْهَتِدينَ ,  ٍة, َوا فِْتنٍَة ُمِضَلةٍ ُم
                                                 

 (.3142(, وأخرجه ابن ماجه برقم )25533/أخرجه أمد برقم )صحيح( 1)
 (.5531(, وهذا لفظه, وأخرجه النسائي برقم )1552/أخرجه أبوداود برقم )صحيح( 2)
 (.5423سائي برقم )(, وهذا لفظه, وأخرجه الن1544/أخرجه أبوداود برقم )صحيح( 3)
 (, وهذا لفظه.1331(, وأخرجه النسائي برقم )915/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 4)
 (, وهذا لفظه.1333(, وأخرجه النسائي برقم )1495/أخرجه أبوداود برقم )صحيح( 5)
 (.3159(, وهذا لفظه, وأخرجه ابن ماجه برقم )3495/ أخرجه الرمذي برقم )صحيح( 2)
 (, وهذا لفظه.3114(, وأخرجه ابن ماجه برقم )3434خرجه الرمذي برقم )/ أصحيح( 9)
 (.1335/أخرجه النسائي برقم )صحيح( 1)
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 «َأُعوُذ بِـَعَظَمتَِك َأْن ُأْغَتاَل ِمن َتـْحتِي ِِ  .(1)أخرجه أبو داود والنسائي «.الَلُهـَم إ
 «  الَلُهـَم َلَك احَـْمُد ُكَلُه, الَلُهـَم ا َقابَِض لِـَا َبَسْطَت, َوا َباِسَط لِـَا َقبَْضَت, َوا َهاِدي

َدْيَت, َوا ُمْعطَِي لِـَا َمنَْعَت, َوا َمانَِع لِـَا َأْعَطيَت, َوا لِـَا َأْضَلْلَت, َوا ُمِضَل من هَ 
, الَلُهـَم اْبُسْط َعَلْينَا ِمْن َبَرَكاتَِك َوَرْحـَمتَِك  , َوا ُمبَاِعَد لِـَا َقَرْبَت  ُمَقِرَب لِـَا َباَعْدَت 
 َوَفْضلَِك َوِرْزقَِك. 

ِِ َأْسَأُلَك النَ  ِِ الَلُهـَم إ النَِعيَم َيوَم  َأْسَأُلَك ِعيَم امُِقيَم اَلِذي ا َيـُحوُل َوا َيُزوُل, الَلُهـَم إ
ِِ َعاِئٌذ بَِك ِمْن َرِ َما َأْعَطيَْتنَا َوَرِ َما َمنَْعَت ,  الَعْيَلِة, َواأَْمَن َيوَم اخَوِف   . الَلُهـَم إ
ُقُلوبِنَا, َوَكِرْه إَلينَا الُكْفَر َوالُفُسوَق َوالِعْصيَاَن, َواْجَعْلنَا ِمَن ي  , َوَزِينْـهُ الَلُهـَم َحبِْب إَلينَا اإيَانَ 

, َغَر َخَزاَيا َوا  ـِحْقنَا بِالَصاحنَ ال, وَ  , َوَأْحينَا ُمْسلِـِمنَ  الَلُهـَم َتَوّفنَا ُمْسلِـِمنَ ,  الَراِشِدينَ 
 . َمْفُتونِنَ 
 , , َواْجَعْل َعَليِهـْم ِرْجَزَك َوَعَذاَبَك  , َوَيُصُدوَن َعْن َسبِيلَِك  َقاتِِل الَكَفَرَة اَلِذيَن ُيَكِذُبوَن ُرُسَلَك  اللَُهـمَ 

 .(2)أخرجه أمد والبخاري ي اأدب امفرد «.الَلُهـَم َقاتِِل الَكَفَرَة اَلِذيَن ُأوُتوا الكِتَاَب إَلـَه احَِق 
 « َ(3)أخرجه أمد وابن ماجه«. إَنَك َعُفٌو ُتـِحُب الَعْفَو َفاْعُف َعنِي الَلُهـم. 

 « َأُعوُذ بَِك ِمَن اجُوِع َفإَنُه بِْئَس الَضِجيُع, َوَأُعوُذ بَِك ِمَن اِخَياَنِة َفإَهَا بِْئَسِت ِِ الَلُهـَم إ
 .(4)يأخرجه أبو داود والنسائ« البَِطاَنةُ 

 « ََعَى َمْن َيْظلِـُمنِي, الَلُهـَم م ِِ ي, َواْجَعْلـُهـَا الَواِرَث ِمنِي, َواْنُرْ ِتْعنِي بَِسْمِعي َوَبَرِ
 .(5)أخرجه الرمذي«. َوُخْذ ِمنْـُه بَِاأِري

 « َِأُعوُذ بَِك ِمْن َغَلبَِة الَديِن,َوَغَلبَِة الَعُدِو,َوَشَاَتِة اأَْعَداء ِِ  .(2)مد والنسائيأخرجه أ«. الَلُهـَم إ
 « الَلُهـَم اْقِسْم َلنَا ِمْن َخْمَيتَِك َما َيـُحوُل َبْينَنَا َوَبَن َمَعاِصيَك, َوِمْن َطاَعتَِك َما ُتَبِلُغنَا بِـِه

َأْبَصاِرَنا, َوُقَوتِنَا, َما ِوُن بِـِه َعَلينَا ُمِصيَباِت الُدْنَيا, َوَمِتْعنَا بَِأْسَاِعنَا, وَ ـهَ َجنََتـَك, َوِمَن اليَـِقِن َما تُ 
                                                 

 (, وهذا لفظه.5529(, وأخرجه النسائي برقم )5394/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 1)
 (.923رقم )(, وهذا لفظه, وأخرجه البخاري ي اأدب امفرد ب15593/ أخرجه أمد برقم )صحيح( 2)
 (.3153(,  وأخرجه ابن ماجه برقم )25191/ أخرجه أمد برقم )صحيح( 3)
 (.5421(, وأخرجه النسائي برقم )1549/أخرجه أبوداود برقم )حسن( 4)
 (.3234/ أخرجه الرمذي برقم )حسن( 5)
 (, وهذا لفظه.5495(, وأخرجه النسائي برقم )2211/ أخرجه أمد برقم )حسن( 2)
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َنا َعَى َمْن َعاَداَنا, وَ  ا َأْحَيْيَتنَا, َواْجَعْلـُه الَواِرَث ِمنَا, َواْجَعْل َثْأَرَنا َعَى َمْن َظَلـَمنَا, َواْنُرْ
ِعْلـِمنَا, َوا ُتَسِلْط َعَلْينَا َمْن ا  ِدينِنَا, َوا َتـْجَعِل الُدْنَيا َأْكَرَ َهـِمنَا, َوا َمْبَلغَ ي  َتـْجَعْل ُمِصيبََتنَا

 .(1)أخرجه الرمذي«. َيْرَحـُمنَا
 ء , اآخِر بعَد كل يء , الظاهِر فوَق كل يء , الباطن دون اأوِل قبَل كل ي احمد ه

 كل يء .
  َكان قبله , اآخِر با نخٍر يكون بعده . لٍ احمد ه اأوِل با أو 
 جعل و, عًا , وجعلهم ي قبضته أحياًء وأمواتاً ابتداابتدع اخلَق بقدرته الذي  احمد ه

, لكل روح منهم ُقْوتًا معلومًا , ورزقًا مقسومًا , ثم رب له ي احياة أجاً حدودًا 
ونصب له أَمدًا معلومًا خطو إليه بأيام عمره , حتى إذا بلغ أقى أثره , واستوعب 

عداً  , أو شديدعقابه , ى ما ندبُه إليه من عظيِم ثوابه إم ساقه حساب عمره , قبضه إليه , ث
   . [31 /النجم]               منه وإحسانًا 

  واحمد ه الذي عَرفنا بنفسه وأسائه وصفاته ونائه , وفتح لنا أبواَب العلِم بربوبيته
دانا إى اإخاص له ي توحيده , وحسن عبادته , وه كرهوألوهيته , وأعاننا عى ذكره وش

 وَعَصمنا من اإحاد والمك ي أمره .
  واحمد ه الذي اختاَر لنا حاسن اخَْلق , وأجرى علينا طيبات الرزق , وسَخر لنا ما ي

 السموات واأرض , فكُل امخلوقات منقادٌة لنا بقدرته , وصائرة إى طاعتنا بعزته.
 ا باب احاجة إا إليه , ورَكب فينا أعضاء البسط والقبض, وخلق أغلق عن يواحمد ه الذ

انا بطيبات الرزق , ثم أمرنا وهانا ليختر طاعتنا , وابتانا بالراء فينا جوارح اأعال , وغذَ 
تُون َزْجره , فلم يعاجلنا بعقوبته, ـصرنا وشكرنا, ثم خاَلْفنا أمره , وَركِبْنا مُ والَاء ليختر 

 برأفته.إليه وشملنا بحلمه وعفوه , وانتظر توبتنا وَرْجعتنا  رمنا بواسع رمته,بل أك
  , اب رمته , وفتح لنا أبواب جنته.وفتح لنا أبوواحمد ه الذي فتح لنا أبواَب فضله 
 نا إى اإسام , وأرسل إلينا سيد اأنام , ووضَع عنا ما ا طاقة لنا اواحمد ه الذي هد

 ف أنفسنا إا وسعها.به, وَ يكلِ 
  , ته عليه , وأرَ وأكرم خليقواحمد ه بكل ما َمَِدُه به خلقه , وأقرب مائكته إليه

                                                 
 (.3532خرجه الرمذي برقم )/أحسن( 1)
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 .لديه , مدًا َيْفُضل سائَر احمدحامديه 
  عدَد ما أحاط به علمه , مدًا ا منتهى , ويكاي مزيده , واحمد ه مدًا يواي نَِعمه

 وا بلوَغ لغايته , وا انقطاَع أَمده . حِده , وا حساب لعدده ,
  َالرسالَة ,دون اأمم اماضية , فأَدى اأمانة , وبَلغ  ملسو هيلع هللا ىلصَن علينا ببعاة حمد واحمد ه الذي م 

عى ونصح اأمَة , وجاهد ي اه حق جهاده , حتى أتاه اليقن , فصلوات اه وسامه عليه و
 أمعن.نله وأصحابه 

 ساء بقوته , ودحا ته , ورفع الري خلَق السموات واأرض , وأمسكها بقداحمد ه الذ
 اأرض بمميئته , ومأ الكون برمته .

  , وجعل لكل واحٍد منهاواحمد ه الذي خلق الليَل والنهاَر بقوته , وميَز بينها بقدرته 
 , ونفعًا معلومًا. حدًا حدودًا , وأَمدًا مدودا

 ما َكَن عدد َت ي اأرض والساء , وعدد ما عا ي اهواء , وا خلقْ واحمد ه عدَد م
 ا ما قضيَت , وا من اخر إا ما أعطيَت.إحت الارى , ليس لنا من اأمر 

  ُأشهدك وكفى بك شهيدًا , وُأشهد مائكتك وملَة عرشك , وميع سكان إاللهم ِ
أنك أنت اه الذي ا إله إا هو , وأشهُد أن  أِ أشهد, أرضَك وساواتك , وكل ذرٍة ي ملكك 

 حمدًا عبُدك ورسوُلك .

  , اللهم يا من ا تنقِ عجائُب عظمته , وا تفنى خزائُن رمته , وا تنتهي مدة ملكه
 ملسو هيلع هللا ىلص.صِل وسلم عى حمد ونل حمد , وأصحاب حمد , وأتباع حمد 

 ظر ي أمري , وقبول توبتي , اللهم يا ري من ي إله غرك أسأله كمف ري , والن
  وسر زلتي .

  ًاتبعت فيه هوى نفِ , وغرِ فيه عدوي ,  اللهم يا ري ويا مواي أجريت عي حكا
فتجاوزت حدودك  , وخالفت أمرك , فلك احجة عي , وا حجة ي عليك , وقد وقفت 

 فور الرحيم .ا أنت , إنك أنت الغإفاغفر ي فإنه ا يغفر الذنوب , ببابك نادمًا 
 ي , ارحم ضعف بدِ , اللهم يا من بدأ خلقي , وساق إي رزقي , وشق سمعي وبر

 وشدة فاقتي , يا أرحم الرامن.

  يديك, وتَعي إليك, وشدة حاجتي إليكرحم ذي بنااللهم يا عزيز يا رحيم , 
 وانكساري بن يديك .
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  ة , وألسنة نطقت بتوحيدك ساجد كرحم وجوهًا خرت لعظمتااللهم يا كريم يا رمن
وذكرك , وهجت بحمدك وشكرك , وقلوبًا ذلت لعز ربوبيتك وألوهيتك خاشعة , وعقواً 

ى أماكن عبادتك إتصاغرت لكريائك خائفة , وعيونًا من خميتك باكية , وجوارحًا سعت 
 طائعة , يا واسع الرمة , يا ريع الرضا. 

 ادك الضعفاء , نسألك أا حرق أبداننا بنار السموم ,اللهم يا مالك املك العظيم , نحن عب 
 وا تسلط نار جهنم عى وجوهنا , يا رب العامن , يا راحم امساكن , يا أرحم الرامن.

  , اللهم ربنا أعتق رقابنا من نار جهنم فإنه ا طاقة لنا ها , وا قوة لنا عى حمل سعرها
 طاقة لنا بتحمل رب زبانيتها , يا أرحم الرامن . وا صر لنا عى شدة هيبها , وا

  ها كل يء ,  اللهم إنا نسألك برمتك التي وسعت كل يء , وبقوتك التي قهرَت
وبعزتك التي ا يقوم ها يء , وبعظمتك التي ذل ها كل يء , وبوجهك الباقي بعد فناء 

  .كل يء أن تنر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك امؤمنن

  .اللهم أعزنا بعزك الذي ا يضام , واحفظنا بعينك التي ا تنام , إنك أنت الكبر امتعال 
  اللهم أنت امناُن باجزيل , الغافُر للعظيم , الماكُر للقليل , اجابُر للكسر , ارمنا برمتَك

 يا أرحم الرامن.
  يا كاشف كل كرب ,ث إا به عند المدائد ُد امكاره , وا يستغاـقَ ـتـَُحُل به عُ  نْ يا مَ اللهم , 

يا من َذَلت لقدرته الصعاب , وخضعت جروته المدائد الصاب , واستجابت مميئته ميع 
 ى إرادته ميع الكائنات.إوأرعت امخلوقات , 

 زُع ي املات , وأنت امدعو للمهات , ا يندفع منها إا ما فْ ـمَ ـا إله إا أنت , أنت ال
 .يا أرحم الرامن, كمْف ما بنا من الَ والباء اَدَفْعت , وا ينكمف منها إا ما َكَمْفت , 

  رَت , وا ا إله إا أنت , ا مانَع ما أعطيَت , وا معطَي ما منعت , وا مقدَم ما أَخ
ا عَرَت , وا  م, وا مغلَق ما فتحَت , وا ميِرَ ا أغلقَت ـمؤخَر ما قدمَت , وا فاتَح ل

 ناَر من خذلَت , وا باسَط ما قبضَت , وا قابَض ما بسطت .
  اللهم إِ أعوذ بك من شدة احرص , وَسْوَرِة الغضب , وَغَلبة احسد , وقلة الصر , وسوِء

 . ُلق , وخالفِة اهدى , ومتابعة اهوى , وحرمان الاواب , وُحلول العقابـــاخُ 
 بَك من سوِء الريرة , واحتقاِر الصغرة , ومقارفِة الكبرة , ومن معيمٍة ي  اللهم إنا نعوذ

 شدة , وميتٍة عى غر ُعَدة .
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  اللهم ا حول لنا وا قوة إا بك , اهدنا ما يرضيَك عنا , ووفقنا ما حبُه وترضاُه من موجباِت 

  سيئة نستوجُب ها عقابك . ثوابك , حتى ا تفوتنا حسنة نستحق ها ثواَبك , وا تبقى لنا
 واأمُر كله , إْن عفوَت عنا فبفضلك , وإْن عذبتنا فبعدلك , وا نجاة كله لُق خَ ـاللهم لك ال

 خر الغافرين . ياغفر لنا اأحد منا إا بعفوك , فاعف عنا و
  نا , نحن عبيدك أفقر الفقراء إليَك فاجر فاقتنا من فضلَك , وا تقطع ع ءاأغنيا يغنأيا

 بذنوبنا رزقك.
  عنا إليك , وانظر إى ذِلنا بن يديك , يا عزيَز املِك والسلطاِن أغننا إْذ َُ اللهم ارحم ت

 َطَرْحنا أنفسنا بن يديك , فإنك رحيم بمن دعاَك , ومستجيٌب من ناداك.  
  عن كل  , أْشِغل قلوبنا بذكركاللهم يا من طاعته نجاة للمطيعن , وذِْكره رٌف للذاكرين

 . , وأْشِغل ألسنتنا بمكرك عن كل شكر , واستعمل جوارحنا بطاعتك عن كل طاعةذكر
 هي ومواي أنا عبدك الذليُل الواقُف بباب عزك فا تطردِ من َجنَابك , فإْن طردتني إ

 فا حول ي وا قوة إا بك .
وغفرت ي ما  سبحانك ما أرمك , ا أيأُس منك وقد فتحت ي أبواَب التوبِة إليك ,

 أنك أنت الرؤوف الرحيم. ؛يسوؤِ بن يديك 
 ص لك التوبة , وَطـْأَطـَأ رأسُه لعظمتك , نابة , وأْخلَ رحم عبدك الذي تلَقاك باإاللهم ا

 عيونُه من خميتك. وخمع قلبه جالك , وذرفْت 
 ته , يا من رمته وسعت كل يء , ومغفرتُه أوسع من عقوبته , وعفوُه أكاُر من نقم

 ورضاُه أوفُر من سخطه , وإحسانُه أعظُم من عدله .
  ًما تماء , يا ريع الرضا ,  يا عظيَم الصفح , يا جزيَل العطاِء , يا َحَسَن التجاوز , يا فَعاا

 يا باسط اليدين بالعطاء.
 يا من له ملك اأرض  ل يء , يا من عنده نيُل الطلباتاللهم يا من خزائنه مأى بك ,

 ر عطاياه باامتنان.بيُع نعَمه باأثان , وا يكدِ يا من ا يووات , والسم
وُيرغُب إليه وا ُيرغُب عنه , يا من ا ُتفني خزائنه عنه ,  يا من ُيستغنى به وا ُيستَغنىو

 يا عزيز يا غفار ., باجنة , والنجاة من النار , نسألك الفوز امسائل 
 ك أهل , وإْن تعف عني فبفضلك وأنت لذلك أهل , اللهم إن تعذبني فبعدلك وأنا لذل

 فأنت أهل التقوى وأهل امغفرة .
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  اللهم اِ أسألَك بأسائَك احسنى , وصفاتَك العى , ما علمُت منها وما َ أعلم , وما
اهلوع , وهذا امملوك  امخلوَق اجزوع , وهذا اإنسان أظهرَته منها وما أخفيته , أْن ترحم هذا

وا يستطيع  , شمسك فكيف يطيُق َحَر نارك , وهذا العبد الفقر , فإنه ا يستطيع حَر  الضعيف
 عى بائك وعذابك  ساَع صوت غضبك , وَهبُْه َصَرَ  احتاَل صوت رعدك فكيف يستطيعُ 

 فكيف يصر عى فراقك , فارمه يا أرحم الرامن .
 اي ا يزيد ي ملكك ماقاَل ذرة , أنت ذو وأنا عبُدَك الفقُر , وعذ اللهم أنت ري الغني

املك واملكوت , وذو العزِة واجروت , وذو اجال واإكرام , ا تزيد ي ملكك طاعُة 
 , فاغفر لنا وارمنا برمتك يا أرحم الرامن. َن , وا تنقصُه معصيُة العاصنالطائع

 وبيدك اأمر كله. ع اأمر كلهضُل كله , وإليك ُيرجاللهم لك احمد كلُه , ومنك الف , 
 فأهٌل أنت أن ُحمد , وأهٌل أنت أن ُتعبد , وأنت الرُب الرؤوف الرحيم .

ًا , ملء السموات , وملء اأرض , وملء ما بينها , وملء ما لك احمد مدًا كارًا طيبًا مبارك
 فوقها , وملء ما شئت من يء بعد .  

, وا انقطاَع أمده , عى عظمتَك وعظمِة أسائَك  لك احمُد الذي ا هايَة لعدده
 . , وَعظيِم إحسانك , وجزيل عطائك وصفاتك

  باإحسان ى الراط امستقيم , وابتدأتني إإهي خلقتني ي أحسن تقويم , وهديتني ,
 َت عيني با يرِ .رت حظي من كل خر , ورفت عني كل ر , وأْقَررْ فَ وو
 ضطرار اا زقتني , وأنت الذي أجبَت عندني , وأنت الذي رإهي أنت الذي هديت

 . َت زَلتي , ودفعَت عني ما يَِدعوي, وأنت الذي سر
  ستغفرَك وأتوُب إليك , وأسألَك أن تعفَو عني وتغفر ي , فلسُت بريئًا فأعتذر , وا أإهي

 إا إليك . منكي , ا ملجأ وا منجا  ـرّ فأنتر , وا َمَفَر ي فأفِ  قوياً 
  عتذر إليك من هفواي , وأفِّر إليك من ذنوي التي أوبقتني , أَعَاراي , و كستقيلُ أإهي

 . وسيئاي التي أحاطت ي فأهلكتني , فاغفر ي وارمني وتب عيّ 
  ُْسلِْمني , وداعيًا إهي جئتَك مستجرًا فا خذلني , وسائًا فا حرمني , ومعتصًا فا ت

 , يا أكرم اأكرمن.فا تردِ 
  , إهي ومواي أنا عبدك الضعيُف العاجُز الفقُر امحتاج , أسألك أْن تغنيني بحالَك عن حرامَك 

 وبطاعتك عن معصيتك , وبفضلَك عمن سواك .
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  رأها عى اموبقات , ى اخرات , وُج إإهي أشكو إليك ضعَف نفِ عن امسارعِة
 تغفر ي فأنَت أرحُم الرامن . , وإنْ  فرطإْن تعذبني فأنا الظاَ  امف
  إهي أنت الذي تسمع من شكا إليَك , وتنر من توكَل عليك , وخِلص من المدة من

 دعاك . نْ مَ دعاء من اذ بك , وجيب  كر بةَ اعتصَم بك , وتفِرج 
  يه يء علإهي أنت املُك احُق القادُر عى كل يء , العليُم بكل يء , الذي ا خفى

  احي القيوم الذي ا تأخذه سنة وا نوم. , ي اأرض وا ي الساء
  إهي كيف خفى عليك ما أنت خَلْقَته , وكيف يغيب عنك ما أنت تدِبره , وكيف ا
َصنَْعَتُه , وكيف ِرب منك من ا حياة له إا برزقك , وكيف ينجو منَك من حي ما أنت ـتُ 

 الواحد اأحد امحيط بكل أحد., سبحانك ا إله إا أنت  ا مذهَب له ي غر ملكك
  , حسنُهم طاعًة أخضُعهم لَك أخمى خلِقَك لَك أعلُمهم بَك , وأا إله إا أنت سبحانك

 لك , وأهوهُم عليك َمْن أنت ترزقه وهو يعُبد غرك .
 ما أعظم شأنك , وما أعز سلطانك , وما أوسع حلمك . سبحانك 

ك َمْن أرَك بك وكَذب رسلك , وا يستطيع َمْن َكِره قضاءك أن يرّد أمرك , ا َينْقص سلطان
إليك , وموقوٌف  وا يفوُتك َمْن َعَبَد غرك , وا ُيَعَمر ي الدنيا من كره لقاءك , والكل صائرٌ 

 له إا أنَت , نمنُت بك , وكفرُت بكل معبوٍد سواك .بن يديك , ا إ
 امذنبة مرفوعة إليك , وهذه ناصيتي اخاطئة  قر بذنبي , هذه يدَي إهي ومواي أنا عبدك ام

بن يديك , وأنت الرب الرؤوُف الرحيم , أقِْلني عاري , وزّلة قدمي , وارحم شيبتي وضعفي 
 ومسكنتي , وقلة حيلتي , ونفاَذ أيامي , واقراَب أجي .

  ري , ونِ اأحياء ـَ ثدنيا أَ نقطع من الات روحي من بدِ , ومواي وارمني إذا َخَرَج
 ذكري , وتغَرت حاي وصوري .

 ر , أسالك سؤال من اشتدْت فاقتُهاللهم فارج اهم , كاشف الغم , جيب دعوة امضط , 
, وَضُعَفت قوته , وكُاَرت ذنوبه , أن ترزقني يقينًا ينفع من استيقن به , وعماً  بتهوَعُظَمت كر

  قًا ترحُم من اّتصَف به .حب َمْن َعَبَدك به , وُخلُ 
  ِِمـن بك , وخوف العابدين لك , وعبادة اخاشعَن لك , ـاللهم إِ أسألك خمية العال 

 ويقَن امتوكلن عليك .
  , وتعاى جُدَك , وا إله َغرك .سمك , اوتبارك سبحانك اللهم وبحمدَك 
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 واملك ملكك.قك , واأمر َأْمرك اخَْلق َخلْ عُز إزاُرك , والكرياُء رداؤك , وسبحانك ال , 
  ه ., َوِزَنَة عرشِه , ومداَد كلاتعدَد َخلقه , ورضا نفسِه , سبحان اه وبحمدِه 
 ُد لكل نجوى , العليُم سبحاَن العي اأعى الذي يسمُع ويرى ما حت الارى , الماه

 كل بلوى . بكل شكوى , الكاشف
 ة , واقتدَر عى , واحتجَب عن اأبصار بالعز وب بالعظمةِ لاحمد ه الذي جَى للق

 اأشياء بالقدرة , وعا فوق كل يء بالكرياء .
 بالعز والكرياء , وَتَقَدس باحُْسن واجال , وملك َمَجد بالعظمة واجال , ـَأنت الرب الذي ت

 وتعاى بامجد واإحسان .
 يء , العليم الذي ا ينسى َمْن َذَكرُه  احمد ه اأول قبل كل يء , واآخر بعد فناء كل ,

نك أا ُينِْقص َمْن َشَكره , وا َخيب من دعاه , وا يقطع رجاء من َرجاه , أشهد  الكريم الذي
 أنت اه ا إله إا أنت وحدك ا ريك لك .

 دنك رمًة إنك اللهم ثبِْت قلبي عى دينك ما أحييتني , وا تزغ قلبي بعد إذ هديتني , وهْب ي من ل
 الوهاب .الكريم أنت 
  إا عدله , وا أمسك إا  , وا أخمى ا فضلهإالذي ا أرجو الرمن الرحيم بسم اه

 , وا أطمئن إا إليه . ا عليهإأتوكل , وا  بحبله
  ِِت المياطن , وأحرُز بسلطانك من َجْور الساطن .اأعوُذ بك رب من َزَ اللهم إ 
  يملك احاجات كلها وهي مستجيبة مميئته , ومرعة إى إرادته ,  نْ سألَك يا مَ ِ أإاللهم

خرجًا , ومن كل باٍء عافية , وأن  ي من كل هم فرجًا , ومن كل ضيـٍق  ومنقادة أمره , أْن جعل
 تغفر ي وترمني , يا َمْن هو اإلُه , وا يغفر الذنوب سواه .

 رحم  إن النفس أمارة بالسوء إا ما ,به من ر نفِ عوذُ أاحمد ه رب العامن , و
 ري إن ري غفور رحيم .

 اٍر باه من الميطاِن الرجيم , وأعتصُم باه من كل شيطان ماِرْد , ومن كل جبَ  عوذأو
 فاجر, ومن كل سلطاٍن قاهر , ومن كل عدٍو ظاَ .

 فإن حزبك هم  من حزبك ك هم الغالبون , واجعلني, فإن جند اللهم اجعلني من جندك ,
 ا خوف عليهم وا هم حزنون . ءكامفلحون , واجعلني من أوليائَك , فإن أوليا

 فإنه عصمُة أمري , وأصلح ي نخري فإها دار َمَقِري , وإليك  اللهم أصلح ي ديني
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 ِري .ـفَ وإليها من جاورِة اللئام مَ 
  خالق السموات واأرض .احمد هِ رِب السمواِت واأرض , احمد ه 
 بسم اه اأرض والساء ,   الرمن الرحيِم , بسم اه خر اأساء , بسم اه رببسم اه

, أوله سخطك أستدفُع كّل مكروه الذي ا يَ مع اسمه يء ي اأرض وا ي الساء , 
 أوله رضاك .ستجلُب كّل حبوب أو
  عددًا .ي العاَ اخائق  حي لهأبدًا , وا يـاللهم لك احمد مدًا كارًا ا ينقطُع 
  اطي ي عبادتك , ورغبتي ي جعل قوي ي طاعتك , ونمااللهم يا رؤوفًا بالعباد

 , وزهدي فيا يوجُب ي أليَم عقابك .ثوابك
  اللهم يا أكرَم اأكرمن أسألَك توحيدًا خالصًا , ويقينًا صادقًا , وسامًة أقوى ها عى

َعًة ي احال من الرزق احال , ولسانًا ستحق ها جزيَل ماوبتَك , وَس أوعبادًة  طاعتَك ,
 عى الدوام لك ذاكرًا , وبدنًا عى الباء صابرًا .

  أسألك , ويا غافَر الذنِب الكبر الكسر ,  الفضِل العظيم , ويا جابَر العظمِ اللهم يا واهَب
  عيوي , يا أرحم الرامن .ي ذنوي , وتسركريم , وأن تغِفر هك الإى وْج ذة النظر ل
  امضطّر , يا عظيم الِر , يا واسَع امغفرة , يا دعوة يا كاشَف الَ , يا جيَب اللهم

فارمني يا  ,  ا ملجأ ي منك إا إليك, ميَل الِسر , يا كريَم الصفح , يا َحَسن التجاوز 
 أرحم الرامن .

 ساجدًة َتبْيَّض وجوه وتسوّد وجوه , وا تسِوْد وجوهًا خَرت لعظمتك  إهي َبيِض وجوهنا يوم ,
 أنت ولينا فاغفر لنا وارمنا وأنت خر الغافرين.

  والاناِء عليك , , اللهم ارحم قلوبًا انطوْت عى حبتك , وألسنًة نطقْت بذكرك ومدَك
َء رمتك , وأرجًا َسَعْت جاهدًة نًا تلذذْت بساع ذكرك وكتابك , وأُكّفـًا ُرفَِعْت رجااونذ

 بتغاء مرضاتِك .اي سبيلك , وأبدانًا عملْت بطاعتك 
  , ْحجب ممتاقيك عن النظر ـَوا ت, وير لنا سبل رضاك اللهم افتح لنا أبواب رمتك 

 إى وجهك الكريم. 
  ك راجيًا فضلَك ابقَِراك فا َقَرْيته , ومن الذي أناخ ببملتمسًا إهي ومواي َمْن الذي نزل بك

 , أنت املك العزيز الكريم الرحيم.فا َأْوَليْتَه 
  يا من بيده اخر كله , وإليه ُيرجع اأمر كله , ا مانع ما أعطيَت , وا معطَي ما إهي
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 النار , يا أرحم الرامن . أسألك الفوز باجنة والنجاة من,  منعَت 
  مدعو , يا من باُبه مفتوٌح لداعيه , وحجاُبه مرفوٌع إهي ومواي , يا خر مرجو , ويا أكرم

لراجيه , يا جيَب السائلن , ويا أكرم امعطن , أْخِلْص ي توحيدك , واجعلني من صفوة 
 برمتك يا أرحم الرامن ., عبيدك 

  إهي إْن كان َقَل زادي ي امسر إليك فلقد َحُسَن ظني بالتوكل عليك , وإن كان ذنبي
 .َرضني لعقابك فقد نمنني ُحْسن ثقتي باوابك قد عَ 
 عني , وا َتْموي أسألك بأسائك احسنى, وبأنوار ُقدسك , وبِلطائف بِِرك , أن تر َ

 وجهي بالنار يا أرحم الرامن .
  َْمتَه تَِمْمه , وما وهبَت ي من كرمك فا تْسُلبه , وما َعلِ ـــاللهم يا رب ما َبَدأَْت به من فضلك عَي ف

, تِكه , يا وي اإنعام , يا معروفًا باإحسان ـْ هـَمن قبيح فعي فاغفره , وما سرته عَي بحلمك فا ت
 ا إله إا أنت .

  هُت إليك وجهي , ورفعُت إليك يدي , طامعًا ي إهي يا َمْن َعَم إحسانُه ميَع خلقه وَج
 بابَك ,لوجهك , طارقًا ل, مريدًا عًا لعظمتك خاش, إحسانك , راغبًا ي غفرانك , طالبًا مرضاتك 

فافعل ي ما أنت أهله من امغفرة والرمة , وا تفعل ي ما أنا أهله من العذاب والنقمة , 
 رحم الرامن .أبرمتك يا 

  قت َفَسَويت , لَ إهي يا سابَغ النعِم , يا دافَع النقِم , ا إله إا أنت , ا أحي ثناًء عليك , َخ
الَرُ الكريم ,  يت وأكرمَت , وأنت الرؤوف الرحيمفأحسنت , وأنعمَت وأعطيَت , وَهدَ َوْرت وص

بساحتك تـَُحُط رحال الراجن , يا من ا خيِب قاصديه , وا يطرد عن بابه مؤِمليه , ارمنا 
 برمتك التي وسعت كل يء .

 م إكرامك إياي ثنائي . شكري , وتضاءَل أما عيَ نعمك  يا رب تصاغر عنَد عظيم 
  إحسانك ,هديتني لإسام , وعَلمتني السنَة والقرنن , وأحطتني بلطائف برك , وميِل أنت الذي 

 .حسان , وطَوقتني بأطواق امعروف واإ ني قائَد اإنعاميان , وَقَلدتَ َجَلْلتني بنعمة اإ
جزيل عظيم جالك , و, عى  فلك احمد مدًا كارًا يواي نعمك , ويكافُئ مزيدكَ 

العظيم من ي  لبن بائك , مدًا يوافق رضاك , وج, وسبوغ نعائك , وُحْس  عطائك
 ورضاك.برك وتقواك 

  اللهم حبِب إلينا اإيان وزِينُه ي قلوبنا , وَكِره إلينا الكفر والفسوق والعصيان , واجعلنا من
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تك , وأذِقنا حاوة حبك وقربك , واجعلنا من الراشدين , وأهمنا طاعتك , وجنبنا معصي
ى اخرات , العاملن بالباقيات إامصَطَفْن اأخيار , وأحقنا بالصاحن اأبرار , امسارعن 

 إنك عى كل يء قدير ., الصاحات 
 وما أوسع غفرانك .إحسانك  سبحانك ما أعز سلطانك , وما أعظم ,  
 ه , وما أوضح احق عند من هديته سبيله , ْن َ تكن دليلظلَم الطرق عى مَ سبحانك ما أ

 أسألك أن تدلني عى ما يرضيك عني , وأن تغفر زلتي وتقبل توبتي , إنك أنت التواب الرحيم .
  ته بمعرفتك , تك , وكتبته من أوليائك , وَخَصْص جعلنا من اصطفيته بُِقْربك , وأخلصته محبااللهم

لْتَه لعبادتك , واجتبيته مماهدتك , وفَرْغَت فؤاده حبك , وَشَغلْت ووهبَت له من علمك , وأهَ 
ت عنه كل يء يمغله عنك , عْ طَ جوارحه بطاعتك , وأوزعته دواَم شكرك , وحفظتُه من معصيتك , وقَ 

 نك أنت العزيز الكريم.إ
 الذين جباههم ساجدة لعظمتك  ,األباب , امقربن اأخيار وياللهم اجعلنا من أ ,

,  بمحبتك , وأفئدهم َوِجلٌة من مهابتك قلوهم متلئةوعيوهم ساهرة ي عبادتك , و
 ودموعهم سائلة من خميتك .

  ْمنُن ي من عصيانك , واى رضوانك , وشوقي إليك مانعًا ي إاللهم اجعل حبي لك قائدًا
 عّي بالنظر إى وجهك الكريم , يا ذا اجال واإكرام .

 يفد الوافدون عى أكرَم منه , وا جد القاصدون أرحم منه  اللهم يا من ا. 
ى إى سعة عفوك مددُت يدي , وإرحم من نوى إليه طريد , أيا خر من خا به العبيد , يا 

 رحم الرامن.أيا , عظيم كرمَك نصبُت ناصيتي , فأعطني وا حرمني , وأكرمني وا هنِي 
 ان اخائفَن , ويا جيَب دعوة امضطرين , ويا غياث إهي يا وي الصاحَن , ويا أم

 امستغيان , ويا أكرم اأكرمن , ويا أرحم الرامن .
رق لِباب , ذو اللسان الكليل , والعمل القليل , واقف بباب كرمك , طا أنا عبدَك الذليل

ك اجزيل , منن عَي بَِطْولا, معتصم بحبلك المديد , رمتك , متعِرض لنفحات بِِرك 
 يا ميل , يا أرحم الرامن . يمورضوانك اجميل , يا كر

 ك.ننبغي جال وجهك , وعظيم سلطانك , وجزيل إحسااللهم لك احمد كا ي 
  َا يليق بجالك , وعجزت العقول عن إدراك بت األسن عن الاناء عليك سبحانك َقُر
حات وجهك , وخمعت ميع اخائق مالك , وانحرت اأبصار دون النظر اى ُسبُ  ُكنْه
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جعلنا من أَخِص عارفيك, اوَذَل اأقوياء لقوتك, وسبَحت ميع الكائنات بحمدك ,  هيبتك,
 ح عابديك , وأصدق طائعيك , يا أرحم الرامن .لَ ْص وأَ 
  , الكريم احليم , السميع البصر , إهي ومواي أنت الرمن الرحيم , املك العظيم

 قادر , الغني الماكر .القوي ال
ا تطمئُن القلوُب إا بذكرك , وا تأي النعم إا من بابك , وا تندفع امكارُه إا بأمرك , وا 

 تزوُل امحن إا بإذنك .
  َم ي كل َجنان , وأنت امسبَح ي كل مكان , إهي أنت امدعو بكل لسان , وأنت امعظ

يك من كل كلمة بغر ذكرك , وأستغفرك من كل لذة بغر وأنت امعبود ي كل زمان , أعتذر إل
 طاعتك , ومن كل راحة ي غر عبادتك .

  َارفق ي , يا وي عف عني , وبعلمك بضعفي ا , وبحلمك عيَ  إهي بقدرتك عَي ُتب عي
 أنت ري ومواي فاغفر ي.امؤمنن 

 أنت الكريم  ,من سخطه أحد سواه ه , وهل جره إهي هل َيْرجع العبد اآبق إا إى موا
 ى عفوك سَميته باب التوبة , فتب عّي إنك أنت التواب الرحيم .إالذي فتحت لعبادك بابًا 

  إهي إْن َقبَُح الذنب من عبدك فْليَْحُسن العفو من عندك , يا كاشف الَ , ويا جيب
, يا عظيم الر ,  فُجدّت عليهبأول من عصاك فتبَت عليه , وَتَعَرَض بمعروفك  امضطر , لسُت 
 , يا واسع امغفرة. يا ميل السر

  من علٍة أصابني من سامة بدِ , ولك احمد عى ما  ما أكرمتني بهاللهم لك احمد عى
 .ي جسدي 

  الصحة التي هنَـْأتني فيها بطيبات رزقك ,  احالن أحق بالمكر لك , َأَوْقتإهي ما أدري أي 

عى ذكرك وشكرك وحسن ها  وأعنتنيا عى ما وفقتني له من طاعتك , وقَويتني فيه
ت عْ هرتني ها من السيئات , وَرفَ التي حّْصتني ها من الذنوب , وط , أم وقت العلةعبادتك 

 ى التوبة , وذَكرتني ها النعمة .إها الدرجات , ونَبهتني ها  ي
 يا عضَد كل حتاج . إهي يا أنيَس كل مستوحش , يا فرج كل مكروب , 
كل يء رمة وعلًا , وأنت الذي جعلَت لكل خلوق ي نعمك سهًا,  َت عْ نَت الذي وِس أ

 َقْت رمتُه غضبَُه , وأنت الذي عطاؤه أكار من منعه .ــوأنت الذي َسبَ 
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  قبلت عليك , وا حرمني وقد رغبُت إليك , وا خذلني وقد أإهي ا تعرض عني وقد
 ك .توكلت علي

  إهي أنا عبدك الفقُر الذي فاض دمُعُه من خيفتك , َوَوِجل قلبه من خميتك , وانتفضت
 ستغفرك وأتوب إليك., أ, أشهد أن ا إله إا أنت  جوارُحه من هيبتك

  إهي لك احمد , أنت الغفور الرحيم , كم من عيب سرته عّي فلم تفضحني , وكم من
ها , وهذا ظهري قد قْ ها الذنوب فأعتِ تْ  , اللهم وهذه رقبتي أَرقَ رِهِ فلم ُتْم  عيَ  ذنب غَطيته

 يا أرحم الرامن .برمتك أثقلته اخطايا فاغفرها , 
  ُوضعف قوي , وقلة حيلتي.ل تَعي واللهم ارحم شدة مسكنتي , وذل افتقاري , وط , 
  إنك  إبراهيم وعى نل, وعى نل حمد , كا صليت عى إبراهيم , اللهم صل عى حمد ,

وعى نل إبراهيم , , وعى نل حمد , كا باركت عى إبراهيم , , وبارك عى حمد ميد جيد 
 إنك ميد جيد.

  ونعوذ بك من اتباع خطواته , وكيده , اللهم إنا نعوذ بك من َنَزغات الميطان الرجيم
 ه , وغروره وأمانيه .ومكايده , ومصائده ومواعيد

  وأشغله عنا بأعدائك , واكفنا هتكه , وبابًا ا يفتحه , ـن الميطان سرًا ا يَ ا وباجعل بينناللهم
 , واسلك بنا من التقوى خاف سبيله من الردى .  ره
  ي قلوبنا مدخًا , وا تسكنه فيا بيننا منزاً . للميطاناللهم ا جعل 
  ِاقطع رجاءه منا .قلوبنا إنكاَر عمله , وحِول سلطانه عنا , و ْب اللهم أْر 
  , اللهم اهزم جنده , وأبطل كيده , اللهم إنا نستعن بك عليه , حتى ا نطيع له أمرًا إذا استهوانا

 وا نستجيب له إذا دعانا , أنت امستعان , وعليك التكان , وا حول لنا وا قوة إا بك .
 , دّ رُ ـــحيي به ما قد مات , وتَ  اللهم افتح لنا بركات السموات واأرض , وأسقنا غياًا نافعًا 

به الَع , وتكِمل لنا به  رّ دِ نبت لنا به الزرع , وتُ خرج به ما هو نت , وتُ ـُ, وتبه ما قد فات
 طيبات الرزق , إنك عى كل يء قدير .

  ِيان , ووفقنا أحسن دنا من اإاللهم هب لنا من لدنك رمة إنك أنت الوهاب , وزو
 اأخاق .اأقوال واأعال و

  وأموالنا فيا , بحسن عبادتك  ناقاتوبطاعتك , وأ نابذكرك , وجوارح تنالسنأاللهم استعمل
 , إنك جواد كريم . يرضيك عنا
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  اللهم هب لنا معاي اأخاق , وا جعل أعارنا مرتعًا للميطان , وا تدع خصلة ُتعاب
 .أنت العزيز الكريمإنك , تها حْ منا إا أصلَ 

 لني من بغض أعدائي امحبة , ومن حسد أهل البغي امودة , ومن عقوق ذوي اللهم أبد
 , إنك أنت الر الرحيم .ة رَ ـاأرحام امبَ 

  ِالسرة , والَسبق إى الفضيلة , وشكر احسنة , والعفو عن السيئة , والصر  ـُحْسناللهم وفقني ل
,  ذلك بدوام الطاعة ْل كمِ , وأَ  واإعراض عن السفيه , وكظم الغيظ , وحسن الصفحاجميل , 

, مقرونًا باحكمة والرمة , يا خبرًا بضعفي بالسنة , وَرْفض البدعة ولزوم اجاعة , والعمل 
 فقري وعجزي .و
  َأعطاِ من  نْ اللهم ُصْن وجهي باليسار حتى ا أسأل أحدًا سواك , وا ُأْفتن بحمد م

ستعمله ي أصحًة أستعملها ي طاعتك , وعلًا عطاء وامنع , وارزقني دونك وأنت وُي اإ
 , ومااً أنفقه ي سبيلك .م به عبادك وأعلِ عبادتك 

  اللهم ا َتْرف عني وجهك الكريم , وا منعني فضلك العظيم , وا تطردِ عن أبواب
 ت.سواك , وا راحم ي إا أني غرك , وا رب ي رمتك, وا َحْظر عَي رزقك , فا إله 

أنا عبدك الضعيف, ناصيتي بيدك , وبدِ ي قبضتك , ماٍض َي حكمك , عدٌل َي قضاؤك, 
 َمَع أمرك , وا ملجأ وا منجا ي منك إا إليك , فارمني يا أرحم الرامن . يا َأْمَر 

 ِعا يسخطك عي, وامأ قلبي  ى ما يرضيك عني, واحجبهاإ اللهم خذ بنَْف
أبتعد عن معاصيك تقرب إليك بالطاعات شوقًا , وأعبدك كأِ أراك , وأيان, حتى باإ

 َفَرقًا , يا ذا اجال واإكرام .
  ِعوذ بك من ر الميطان الرجيم , ومن ر كل شيطان مريد , ومن ر كل أاللهم إ

جبار عنيد , ومن ر كل سلطان مستكر , ومن ر كل صغر وكبر , ومن ر كل قريب 
 ها , إن ري عى راط مستقيم .تمن ر كل دابة أنت نخذ بناصيوبعيد , و

  حسان إليها , واجعلني أهاها هيبة , واإاللهم اغفر ي ولوالدي , وارزقني برَا
 يا رؤوف .َا بر اأم الرؤوف , يا غفور يا رحيم , وأبرّ  العظيمالسلطان 

 مريضيا شاي كل , وكل فقرمغني يا , وصاحب كل فريديا , واللهم يا مؤنس كل وحيد ,
يا نار  ,امستغيان, يا غياث يا ريخ امسترخن, , يا قريبًا غر بعيدغر غائب يا شاهداً 

 امستنرين .
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 يا من أظهَر اجميل , وسَر القبيح , يا واسَع الرمة , يا جزيل العطاء , يا عظيَم الصفح ,
 با سَط اليدين بالرمة .جابِة , يا يا َحَسن التجاوز , يا ريع اإ

 َخذ باجَِريرة , وا ِتك السر , يا خفَيات , يا من ا يؤاا يا حيطًا بكل حيط , يا عا
 سامع ميع اأصوات , يا بصرًا بكل الذرات .

  يا جابر الكسر , ومطلق اأسريا إله اأولن واآخرين , يا رب السموات واأراضن , ,
 ومطعم امسكن .

 كل قاهر , يا عامًا بكل عاَ , يا قادرًا عى كل قادر , يا جيَب كّل سائل , يا  اً ا قاهري
 كريَم العطاء , ياريع الرضا.

  , يا من ا تراه العيون , وا خالطه الظنون , وا يصفه الواصفون , وا تغِره احوادث
 .وا خمى الدوائر 

  لبحار , وعدد قطر اأمطار , وعدد ورق اأشجار, يعلم مااقيل اجبال , ومكاييل ايا من
 أرق عليه النهار.وعدد ما وعدد حبات الرمال , وعدد ما أظلم عليه الليل , 

  َره , وا بحٌر ما ي عْ يا من ا تواري منه ساٌء ساًء , وا أرٌض أرضًا , وا جبٌل ما ي و
 ا , وخر أيامنا يوم أن نلقاك فيه.اجعل خر أعارنا أواخرها,وخر أعالنا خوامه, قعره 
 يان , واهدنا أحسن اأقوال دين , وارزقنا حقيقة التوحيد واإاللهم فقهنا ي ال

واأعال واأخاق , واجعل ميع أعالنا خالصة لوجهك الكريم , ِوْفق سنة نبيك 
 الرؤوف الرحيم . 

  ورب السقف  العظيم , ورب الكري الواسع , ورب النور الكريماللهم رب العرش ,
,  ئكة والروح , ورب السموات واأرضامرفوع , ورب البحر امسجور , ورب اما

 .نجيل والزبور نْزل القرنن العظيم والتوراة واإومُ 
أسألك بوجهك الكريم , وباسمك اأعظم الذي أرقْت به السمواُت واأرُض أن تغفَر لنا 

 ا , أنت امقِدم , وأنت امؤِخر , ا إله إا أنت .وما أعلنّ  منا وما أخرنا , وما أررناما قدَ 
 والَطْول ,  , سبحان ذي اِحلم واجروت عِز والكرياء , سبحان ذي امجدسبحان ذي ال

 واجال واإكرام .اجال سبحان ذي 
  سبحان من يرى أثر النمل عى الصفا , ويسمع دبيب النملة السوداء , عى الصخرة

 اء , ي الليلة الظلاء .الّص 
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 يا ذا اجال واإكرام.خمى ـُيا من ليس غره رٌب ُيدعى , وليس غره إله ي , 
 .يا من ا يزداد عى كارة اأسئلة إا كرمًا , وعى كارة الذنوب إا عفوًا 

ا العظيم , فإنه ا يغفر العظيم إا العظيم , وا يعطي الكبَر إ أسألك أن تغفر ي ذنبي
 , ا إله إا أنت .الكبُر , يا قوُي يا عزيز 

 صل وسلم عى حمد , وعى نل حمد , كا ,  لسام, ومنك ا اللهم أنت السام
 صليت عى إبراهيم , وعى نل إبراهيم , إنك ميد جيد .

  ن من من أحى كل يء عددًا , سبحا ينبغي التسبيُح إاَ له , سبحانسبحان من ا
 , سبحان من ا يعجزه يء ي اأرض وا ي الساء. ل يء علاً أحاط بك

  اللهم أنزل علينا من بركاتك , وأسبْغ علينا نعائك , ووفقنا لسبيل اهدى والعفاف
 والغنى , واستعملنا فيها با حب وترَ .

  َبلوى ,  ة , ويا سامَع كل نجوى , ويا كاشف كلـخفيّ  مأ , ويا عاَ كّل  كّل  اللهم يا شاهد
 اكمف عنا كل باء , ووفقنا ما حب وترَ , يا قريب يا جيب .

  أشهد أن ا إله إا اه وحده ا ريك له , له املك وله احمد بيده اخر وهو عى كل
وَ يولد وَ , , َ يلد  أحٌد صمدٌ  له , أشهد أن ا إله إا اه وحده ا ريكو, يء قدير 

َ يتخذ صاحبة ,  إا اه وحده ا ريك له , أحٌد صمدٌ أشهد أن ا إله و,يكن له كفوًا أحد
 , وخرته من خلقه . هورسول هعبدملسو هيلع هللا ىلص وا ولدًا, وأشهد أن حمدًا 

  اللهم يا ذا العزة والعظمة, يا دائَم السلطان والقدرة , يا شديَد البطش والقوة , يا نافَذ
ة , يا رب الدنيا واآخرة , يا رب الناس , يا ملَك اأمر واإرادة, يا واسَع الرمِة وامغفر

 , لك احمد عى كل حال ., يا إله الناس  الناس
  كم أنعمَت عَي بالنعم , وكم دفعَت عني من النقم , كنُت ضااً فهديتني , وعائًا

 , وجاهًا فعَلمتني , ومعدومًا فأوجدتني .وعاريًا فكسوتني , فأغنيتني 
 حسانئ مزيدك , يا دائَم امعروِف واإ, وأشكرك شكرًا يكافبلُغ رضاكأمُدك مدًا ي ,

 يا لطيف الر واإكرام .
 ها مائكًة تسِبح خلقَت السموات السبع , ومأ, أنت املك احق الذي أنت  ا إله إا

   ُسك , ومِجُدك وتعِظُمك , وتأمر بأمرك .دِ تقبحمدك و
عظم معرفًة بجالك ومالك أعلتهم أقرب خلقك إليك , وَبْستهم لباَس التقوى , وجال
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 , فلك احمد.وعظمتك , وأدومهم لك طاعة وعبادًة وخموعًا 
 وأبواَب رضاك , نعمك , وأبواب مغفرتك ,  بواباللهم افتح لنا أبواَب رمتك , وأ

 وخزائَن علمك , وسبَل معرفتك .
 ياء , وألسنتنا من الكذب , وأعيننا من اللهم َطِهر قلوبنا من النفاق , وأعالنا من الر

 اخيانة , إنك تعلم خائنة اأعن , وما خفي الصدور .
 م بالنعم كلها, , وامنعِ ي اأحوال كلها, والصاحُب هاعاُن ي اأمور كلِ اللهم أنَت امست

 .ضائك, ولك المكر عى جزيل عطائك, لك احمد عى حسن قوالواقي من الرور كلها
 إا اهُ إهًا واحدًا ونحن له مسلمون , ا إله إا اه وا نعبد إا إياه , خلصن له  ا إله

 الدين ولو كره الكافرون .
  ا إله إا اه وحده ا ريك له , له املك , وله احمد , حيي ويميت , بيده اخر, 

 وهو عى كل يء قدير .
 ,لكىيا عظيم امَّن , يا منقذ الغرقى , يا منِجي اه اللهم يا كريَم العفو, يا َحَسن التجاوز ,

ياث له , ارحم ضعفنا , د من ا َسنَد له , يا غياث من ا غـيا عاَد من ا عاَد له , يا َسنَ 
 واجر كرنا , واختم بالصاحات أعالنا .

  أنت إهي أنت العزيز اجبار , ذَلت لقدرتك الصعاب , وأرعت إى إرادتك اأشياء , 

امدعو للمهات , وأنت امَْفَزُع ي املَات , ا َينْدفع منها إا ما َدَفْعت , وا ينكمف 
 منها إا ما َكمْفت, ا إله إا أنت .

  اللهم ا فاتح ما أْغَلقت , وا ُمْغلق ما فـََتحت , وا ميِر ما عَرت , وا هادي من
ألك أن تفتح ي أبواب الرمة والفرج , فأنت وحدك أضللت , وا ناَر من خذلت , أس

 القادر عى َكْمف ما أنا فيه , وَدْفِع ما وقعُت فيه .
 أكرمنا باهدى وااستقامة , وسِدد ألسنتنا بالصواب واحكمة , وامأ قلوبنا بالعلم  اللهم

رقة , وطِهر بطوننا وامعرفة , وطِهر قلوبنا من النفاق والرياء , وُكّف أيدينا عن الظلم وال
حفظ أساعنا من اللغو امن احرام والمبهة , وُغَض أبصارنا عن الفجور واخيانة , و

 يا سميع الدعاء . والغيبة ,
  اللهم يا عظيم العفو والرمة واإحسان تفَضل عى علائنا بالزهد والتواضع , وعى

, , وعى شبابنا باإنابة والتوبة السكينةستقامة, وعى كبارنا بالوقار وامتعلمن بالعمل واا
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 غنيائنا بالر والتقوى , وعى فقرائنا بالصر والقناعة .أوعى نسائنا باحياء والعفة , وعى 

وتفّضل عى الغزاة بالنر والغلبة , وعى اأرى باخاص واحرية , وعى امرَ 
وعى الرعيِة بالطاعِة وحسن السرة , يا بالمفاء والعافية , وعى اأمراء بالعدل والمفقة , 

 رب العامن .
  ًبعبادك اغفر لنا الذنوب التي هتك العصم , وامعاي التي تنزل النقم ,  اللهم يا رحيا

 واآثام التي تغر النعم , واخطايا التي منع إجابة الدعاء , وامحرمات التي تنزل الباء.
  لذي تعلم ما ي نفِ , وأنت اخبر بأحواي , وبيدك يا عليًا بكل يء , أنت االلهم

 .ا بيد غرك حياي وموي , ونفعي وري 
إْن حرمتني فمن يعطيني , وإْن خذلتني فمن ينرِ , وإْن طردتني فمن يؤويني , أنت 

 مواي , فنعم اموى , ونعم النصر .
  َإنك أنت الَرُ الرؤوف ي ماي ك إهي ما أعظَم بَرك ي ي حياي , فا تقطع عني بر ,

 .الرحيم
  أسألك اأمان يوَم ا ينفُع مال , إهي أنت السام امؤمن امهيمن العزيز اجبار امتكر

 وا بنون إا من أتى اه بقلب سليم .
 مر يومئذ ه .وأسألك اأماَن يوَم ا ملُك نفس لنفس شيئًا , واأ

 والد عن ولده , وا مولود هو جاز عن والده شيئًا. وأسألك اأمان يوَم ا جزي
مرئ منهم اوصاحبته وبنيه , لكل , وأمه وأبيه , وأسألك اأماَن يوَم يفر امرء من أخيه 

 يومئذ شأن يغنيه .
 يقول ياليتني اخذت مع الرسول سبيا .ووأسألك اأماَن يوَم يعض الظاَ عى يديه , 

 الدار. , وهم سوء ذرُهم , وهم اللعنةالظامن معا ينفع  وأسألك اأمان يوم
 اأقدام .وبسياهم فيؤخذ بالنواي  ألك اأماَن يوَم ُيعرف امجرمونوأس
  راحم العبد الفقر , بقدرتك اللهم يا غافر الذنب الكبر , ويا جابر العظم الكسر , ويا

 رفق ي .اتب عَي , وبعلمك ي  عيَ 
ر , يا جيب امضطر , يا كاشف الَ , يا ميل السر , يا عليًا با ي يا عظيم الاللهم 
 زلتي . قبل توبتي , واغفر ياالر , 

 ْجزع , َـ َمّسها الر ت أَمارة , طويلة اأمل , كارَة الِعَلل , إنْ  إهي إليك أشكو نفسًا بالسوء
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 ة بالغفلة والسهو .ملوء ,اللهو و اللعب لة إىاَمَسها اخر َتـْمنع , ميَ  وإنْ 
 عدوًا يضلني , وشيطانًا يغويني , قد مأ بالوسواس صدري , وأحاطت  إهي أشكو إليك

ى اهوى , ويبعدِ عن اهدى , ويزِيُن ي حب الدنيا , وَيـُحْول إهواجسُه بقلبي , يدعوِ 
 بيني وبن طاعتَك , أعوُذ بك منه ومن روره ومكايده .

 وا قوة إا بك , وا نجاة ي من مكاره الدنيا إا بعصمتك , أسألك  إهي ا حول ي
 ما ا حبه ُحْول بيني وبنـَأن توفقني ما حبه وترضاه , وأن ت وعز سلطانكبعظمة جالك 

 .وا ترضاه يا مواي
  اللهم أدخلني اجنة برمتك , واجعل دمعي غزيرًا ي طاعتك , واسكب عري من

غلق عني أبوابه , وحِبب إَي احال , وافتح ي أقلبي عن احرام , وخميتك , وارف 
أبوابه, وا تسلبني ما مننت به عَي , وا َتنْزع مني النعم التي أنعمت ها عّي , وا تسِلط 

 عّي أيدي اجبابرة يا إهي ومواي .
 نرته , ومن كل رزق  بِر   ظي من كل خر أنزلته , ومن كلاللهم يا عزيز يا كريم وِفر ح

 .بسطته , ومن كل باء رفعته , ومن كل عيب سرته 
يا من بيده ناصيتي , يا عامًا بَي ومسكنتي , يا خبرًا بفقري وفاقتي , يا من عليه ُمَعَوي , 

 ني عاري , واغفر ي زلتي.لْ أعني عى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك , وأقِ 
 ,وإليك يا رب مددت يدي,فبعزتك استجب ي إهي ومواي إليك نصبُت وجهي

 دعائي, وا تقطع رجائي , واكفني ر أعدائي .
, وساحه رأس ماله الرجاء, وملك إا الدعاءيا واسع الرمة يا ريع الرضا اغفر من ا ي

 .البكاء
لنا فعل بنا ما أنت أهله , وا تعامايا سابغ النعم , يا دافع النقم , يا جيب دعوة امضطر , 

 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.

 ت به أعطيت , وإذا ُدعيت به أجبت , وإذا اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الذي إذا سئل
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اسُرمَت به رمت , وإذا ُدعيت به عى العسر تير , وإذا ُدعيت به عى كمف الباء 
 .نكمفا

ونسألك بجال وجهك الكريم الذي عنت له الوجوه , وخضعت له الرقاب , وخمعت له 
 له القلوب . ْت لَ اأصوات , ووجِ 

ساء أن تقع عى اأرض إا بإذنك , ومسك السموات ونسألك بقوتك التي مسك ال
ها كل يء , وبمميئتك التي استجاب ها كل  واأرض أن تزوا , وبكلمتك التي َخَلْقَت 

يء , أن تعز  يء , وبرمتك التي وسعت كل يء , وبعزتك التي خضع ها كل
, عى احق أمعن ملسو هيلع هللا ىلصجمع أمة حمد , وتنر عبادك اموحدين , واإسام وامسلمن
 يا رب العامن .

 أو مكروه من شيطان مريد , أو سلطان عنيد , أو حاسد عى نعمة ,  اللهم من أرادنا بسوء
عنا يده , وارف عنا ره , وأشغله عنا بنفسه , واجعل كيده ي  كفأو ظاَ أو باغ , ف

 , إنك أنت القوي العزيز .نحره , وتدمره ي تدبره 

  ي قلب من أحوجتني إليه , واكفني ر من قدر عي وا أقدر عليه , وأغنني اللهم سخر
 بفضلك عمن سواك , يا من بيده ملكوت كل يء.

  ِق بينهم وبن اللهم اكفنا ر اأرار , وكيد الفجار , واطمس عى وجوه أعدائنا , وفر
عدد , وامأ أفئدهم وأنقص منهم ال, رهم ي سبيلهم , واقطع عنهم امدد ـسلحتهم, وحيِ أ

 بالرعب, وانرنا عى من عادانا , أنت موانا فنعم اموى ونعم النصر .
  ِمن ,اللهم انر عبادك امجاهدين ي سبيلك ي كل مكان , وأمددهم بامائكة امسو 

يان , واستعمل جوارحهم ي طاعتك , وأشغل امركن بامركن , وامأ قلوهم باإ
 برمتك يا أرحم الرامن . ,امن بالظامن , وأخرجنا من بينهم سامنوارب الظ

  ووحدانية العبادة,  اخلق واأمرإهي ا إله إا أنت , أنت الواحد اأحد , لك وحدانية ,
ة القدرة , وعظمة السلطان , وعزة الربوبية , وفضيلة احول والقوة , ومال اإحسان كوَملَ 

 والصفات .واأساء لذات واإنعام , وعلو ا
الضعفاء وكل ما سواك فقر إليك , مغلوب عى أمره , مقهور عى شأنه , موسوم بسمة 

 العبيد .والفقراء و
 الظن , وي نجالنا بطول اأمل , حتى التمسنا أرزاقك  وءاللهم إنك ابتليتنا ي أرزاقنا بس
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 رين .عمَ نا ي نمالنا ي أعار امعْ مِ من عند امرزوقن , وطَ 
نسألك اللهم أن تـََهب لنا يقينًا صادقًا تكفينا به مؤونة الطلب , وتقطع طلبه من سواك , 

 ى كل خلوق .إيصاها إمت اأرزاق , وتكَفلت بَس فإنك أنت الذي قَ 
  نفاقي , واْزِو عني منإمن أسباب احال أرزاقي , ووِجه ي أبواب الر  رِ اللهم أْج 

ما يمغلني عنك , واجعل ما أعطيتني عونًا ي عى طاعتك , وما منعتني ء  اأموال واأشيا
 سببًا لتفرغي لعبادتك , يا أرحم الرامن .

 َتَلَقاك بنفسٍ , وخمى عذابكمواي هذا مقام العائذ بك من كل سوء يرجو رمتك , 
, ة إليكخاشعة, ورقبة خاضعة, وظهر ُمْاقل بالذنوب واخطايا, واقف بن يديك بالرغب

والرهبة منك, وأنت أوى من رجاه, وأحق من َخِميَُه واتقاه , فاغفر له وارمه , يا وي 
 امتقن.

  َى ميع خلقك بالفضل , وأشهد إمت معايش العباد بالعدل , وأحسنت َس أشهد أنك ق
 أن الريف من َرَفْته طاعتك , والعزيز من أعَزْته عبادتك .

 ما زويت عني أوفر من شكري إياك عى ما َخَولتني, وا  مواي اجعل شكري لك عى
 يت .قَ تمغلني عنك بغرك , فإن الغني من أغنيت , والساَ من وَ 

  , ا إله إا أنت , حكم با شئت عى من شئت , وتقِ با أردت عى من أردت
 ء . فلك احمد عى ما وقيتنا من الباء , ولك المكر عى ما َخَولتنا من النعا

  َْشَكُر عبادك عاجز عن سبحانك أنت امنعم بكل نعمة, وأنت الذي تدفع كل نقمة , أ
 , وَأْعَبدهم مقري عبادتك , ا يستحق أحد أن تغفر له باستحقاقه , وا أن ترَ  شكرك

 عنه باستيجابه, فمن غفرت له فبَطْولك , ومن رضيت عنه فبفضلك.
, وثوابك كرام واإحسان, وسبيلك العفو والرمةنعام واإفضال, وعادتك اإسنتك اإ
 اجنة.

  , عاقبت كل الرية تمهد لك بالفضل عى من عافيت , وأنك غر ظاَ منا إله إا أنت ,
مقر بالتقصر عى أداء ما جب لك , ولوا أن الميطان خدع اخلق عن طاعتك ما  وكٌل 

 ة احق ما ضل عن طريقك ضال.صَور هم الباطل ي صور أنهعصاك عاص , ولوا 
  سبحانك ما أعظم كرمك ي معاملة من أطاعك أو عصاك , تمكر للمطيع ما أنت

 .أنعمت به عليه , وحلم عى العاي فيا ملك معاجلته فيه 
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 ْقُر عمله عنه .ــَتغفر , وتفَضلت عى كٍل منها با يَ ـمكر, وُتعى فَ ـَتتطاع فَ 
عظيم , وامقام اأمن من فضلك , وجازي صاحبه بالاواب اليرضيك العمل القليل وهو 

 , ا إله إا أنت ما أكرمك وما أرمك.ي جوارك 
  َت مْ رُ ذا اجال واإكرام , ا إله إا أنت , تباركت أن توصف إا باإحسان , وكَ يا إهي 

اب من خاف نقصك ثوـُخمى جورك عى من عصاك, وا يـُاي لعدل,اخاف منك إاـُأن ي
 أرضاك .

  ِنره , ومن معروف ُأسدي إّي فلم أعتذر إليك من مظلوم ُظلِم بحَي فلم أاللهم إ
أشكره , ومن مِء اعتذر إّي فلم أعذره , ومن فقر سألني فلم أعطه , ومن عيِب مؤمٍن 

 ظهر ي فلم أسره , ومن كل إثم عرض ي فلم أهجره .
  لنفسك , واكر شهوي عن كل ص حبتي لِ جعل رغبتي ي طاعتك , وأْخ االلهم

 , يا من بيده مقاليد اأمور .حرم
  َم به ـلَ أعليه , فاغفر له ما  عليه , وانتهك مني ما حجرَت  اللهم كل عبٍد نال مني ما حَرمَت

 .يا أرحم الرامن, ضني من عفوي عنه عفوك عني , ومن دعائي له رمتك ي مني , وعوِ 
 وأوفه حقه  با تماءه مني أذى , أو حقه بسببي ظلم , فأرضه عني اللهم وكل عبد نال ,

 من عندك , إنك أنت الكريم الرحيم .
 أن هب ي نفِ, وتعتقها من النار يا  اللهم إِ أستوهبك يا إهي ما ا َينْقصك بذله

 عفوك الظامن , وكم تكرمت بالتوبة عى امجرمن . عمَ ري, فكم 
سمك , االذي ا يمنع أحدًا فضله , وا يستقي من أحد حقه , تبارك  أنت الرب العظيم

 وتعاى جدك , وا إله غرك .
  خرة واأوى , واجعل اموت بابًا من منا ي اآاإيان والتقوى , وأكرِ اللهم زدنا من

 , ين غر ضالنتنا مهتدمِ أْحينا مسلمن , وأَ , رتك , ومفتاحًا من مفاتيح رمتك أبواب مغف
 .تائبن غر عاصن

  ِانك , واجعلني من عبادك امقربنكرامتي بغفر ْل اللهم ِرف درجتي برضوانك , وأكم ,
زمرة الفائزين, يا رب  امفلحن, واعمر ي جالس الصاحن, وأدخلني ي حزبكومن 

 .العامن
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 , ت اأعال وصار اللهم ارمنا إذا حان الفراق , وساقنا ملك اموت إى يوم التاق
 .قائد ي اأعناق

  فسح لنا برمتك ضيق ماحدنا , اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خر منازلنا , وااللهم
 ذل مقامنا , وثِبت به عى الراط أقدامنا , وأتَِم به نورنا .عليك وارحم بالقرنن يوم العرض 

  وابعاه مقامًا حمودًا  عى حمد ونله , نت حمدًا الوسيلة والفضيلة ,وسلم اللهم صل
, يا نا حوضه دْ الذي وعدته , وأحينا عى سنته , وتوفنا عى ملته , واحرنا ي زمرته , وأورِ 

   أكرم اأكرمن .
  دائبن ي الكون.ا, وجعلهسبحان من خلق الليل والنهار , والممس والقمر  

ك التدبر , وإى إرادة لَ بمن خلق هذا اخلق امطيع , فهو دائب ريع , يدور ي فَ  نمنت
 ربه ريع , جعله ربه نية من نيات ملكه , وعامة من عامات سلطانه .

د لك فيه , إنك ظر إليه , وأسعد من تعبَ اللهم اجعلنا ِمْن أرَ َمْن طلع عليه , وأزكى َمْن ن
 عى كل يء قدير .

  لها به عن معصيتك , ونستعماللهم إنا نسألك أن ترزقنا إيانًا صادقًا نكّف به جوارحنا
بأساعنا إى لغو , وا ننظر بأبصارنا إى هو , وحتى ا  فيا يرضيك , حتى ا نصغي

نبسط أيدينا إى حظور , وا نخطو بأقدامنا إى حجور , وحتى ا يدخل بطوننا إا ما 
 ت , وا تنطق ألسنتنا إا با أمرت , إنك عى كل يء قدير .لْ أحلَ 
  ستعمل ألسنتنا بذكرك وحميدك , وجنبنا اخاص ي توحيدك , وارزقنا اإاللهم

بيلك , يا اإحاد ي توحيدك , والتقصر ي مجيدك , والمك ي دينك , والعمى عن س
 .من بيده مقاليد اأمور

  ن أوقاتنا استعمل أبداننا ي عبادتك , وزيِ اللهم يا بصرًا بالعباد , يالطيف يا خبر
نا الميطان فاستنقذنا , وإن تسلط  ِمْلنا فعِدلنا , وإنْ  , وإنْ  كبطاعت زغنا فقِومنا , وإن أَرَ

القوم  علينا العدو فانرنا , واعف عنا واغفر لنا وارمنا , أنت موانا فانرنا عى
 .الكافرين

 وعفوك إحسان, اللهم يا من ايندم عى العطاء , وا يرغب ي اجزاء , عقوبتك عدل , 
 , ونعمك عى خلقك ا تعد وا حى.وقضاؤك كله خر 

دك , وتسر ـْمـمته َح تمكر من شكر وأنت أهمته شكرك , وتكايء َمْن َحـِمدك وأنت علَ 
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لفضحته , وجود عى من لو شئت منعته , وكٌل منها أهل للفضيحة  شئت عى من لو
 إحسان , عظيم امغفرة واحلم .عظيم اجود واوالرمة ,  أنك واسع الفضل ؛وامنع 

  لعبادك أبواب التوبة , وأبواب الرمة , وأبواب العفو ,  أنت الكريم الذي فتحَت إهي
 وأبواب اخر , وأبواب الرزق , وأبواب الدعاء , وأبواب العمل الصالح .

 .اللهم أدخلنا أبواب اخر كلها , وامنعنا من أبواب الر كلها , يا رؤوف يا رحيم 
  اللهم لك احمد عى ما هديتنا لإسام , وسّهلت لنا سبل اإحسان , ووفقتنا حسن

 نا ما يسخطك علينا .تبـنَ عبادتك , وهديتنا إى ما يرضيك عنا , وج
  ساءة , حتى ترَ وإذا رضيت , إقرارًا باإ لك احمد مدًا كارًا طيبًا مباركًا فيهاللهم

 .واعرافًا باإضاعة 
 رنا عى ما مدنا, ُج أْ من ألسنتنا بصدق ااعتذار , ومن قلوبنا بصدق الندم , فَ مد لك اح

 واغفر لنا ما قّرنا , يا من ا يغفر الذنوب سواه , وا يعطي اجزيل غره .
 بناه , ونحمدك عى كل خر اللهم إنا نتوب إليك ي ميع أوقاتنا من كل ذنب أذن

 ناه ., ونمكرك عى كل رزق أعطيتعملناه
  يا أكرم َمْن رغب خلقه إليه , وأكفى من توكل عباده عليه , يا من يرحم من ا يرمه

 العباد , ويا من يقبل من ا تقبله الباد .
  يا من يمكر اليسر من العمل , وجازي بالعظيم من اأجر , يا من ا يغِر النعمة , وا

 ن السيئات .يبادر بالنقمة , يا من يضاعف احسنات , ويعفو ع
 .يا من َيذكر َمْن َذَكره , ويتقرب إى من تقرب إليه , ويدعو إى نفسه من أدبر عنه 

 والكرياء والعظمة., أنت رب العزة واجال , وأنت ذو اجروت واملكوت 
  ت بفيض جودك ميع أوعية متأا, أنت اأعى فوق كل عال , وأنت الكريم بكل نعمة

 أنك , وما أعز سلطانك .الطلبات , فا أعظم ش
ك مباح للسائلن , وعونك شامل للخلق أمعن , ورزقك  بابك مفتوح للوافدين , وجود

 مبسوط عى العامن .
لعله يتوب إليك , وأمهلت من ناواك ثقة بدوام ملكك , فمن كان  َحُلمت عى من عصاك

 ها.من أهل السعادة ختمت له ها , ومن كان من أهل المقاوة خذلته 
  وأظهرت البينات , وأقمت  هديتنا إى الدين, سبحانك ما أعدلك وما أرمك ,
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اأماال , وأطلت اإمهال ,  , وتلَطفت ي الرغيب , وتقَدْمَت بالوعيد , وربَت احجج
لتكون حجتك أبلغ , وكرمك أكمل , وإحسانك , وأخرت العقوبة وأنت مستطيع للمعاجلة 

 أوى , ونعمتك أتم .
 خر بعد كل لك , أنت اأول قبل كل أحد , واآإله إا أنت الواحد اأحد ا ريك  ا

عدد , أنت امحيط الذي أحطت بكل يء علًا , وأحصيت كل يء عددًا , وجعلت 
 مدًا .ألكل يء 

  ا إله إا أنت , أنت رب السموات واأرض ومن فيهن , وأنت َملِك السموات واأرض
ر الذي صَور ميع خالق الذي خلق ميع امخلوقات , وأنت امصوِ ومن فيهن , وأنت ا

 امصَورات .
  ا إله إا أنت , أنت القوي القادر الذي أردت ما كان فكان ما أردت , وحكمَت فكان

, وقَدرت فكان حقًا ما قَدرت , أنت  فكان َحَسنًا ما َخَلقت عداً ما َحَكمت , وخلقَت 
 ر , ا إله إا أنت .امقدم , وأنت امؤخ

  وما أوسع رمتك وغفرانك.ا إله إا أنت , ما أجّل شأنك , وما أعظم سلطانك , 
 . ا إله إا أنت , سبحانك بسطت باخر يدك , وهديت لإسام خلقك 
  سبحانك خضع لك َمْن جرى ي علمك , وخمع لعظمتك ما حت عرشك , وانقادت

 ئك , وا ُمعِقب حكمك .لك كل ذرة ي ملكك , ا راد لقضا
  عز جالك ب ويليق, ويكاي إحسانك ,  بعظمتكاللهم لك احمد مدًا يليق.  
 ويمهل إهي أنت الكريم احليم الذي يسري امسيئن , وا يعاجل امذنبن , 

 قيل عارات امذنبن .يامخطئن , و
متعمدًا , أنا الذي استخفى من  الظاَ العاثر , أنا الذي عصاكأنا ء , ىأنا امِء اخاط
أسألك أن , قليل احياء الَهن بذنبه , أنا أنا اجاِ عى نفسه , أنا امرَتــ, عبادك وبارزك 

 تغفر ي ذنوي , وأن جرِ من النار , برمتك يا أرحم  الرامن.
 خر  اللهم يا مواي ا تعرض عني إعراض من ا ترَ عنه , وا ترسلني إرسال من ا

سقط من عينك , وا تطِوْقني َطْوقًا حبط احسنات , ويذهب  نْ فيه , وا ترم ي رمي مَ 
 نزع من قلبي كل شهوة تمغلني عن عبادتك.ابالركات , و

 ويقينًا يدفعني إى  بعظمتك اللهم زِين ي التفرد بمناجاتك , وهب ي نورًا يمأ قلبي ,
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نعني به من ركوب حارمك , وتعينني به عى خميتك , وعلًا أعرف به عظمتك , وم
 طاعتك.

  ,اللهم ما أنزلت من خر وصحة وسامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر احظ والنصيب
رزقنا اللهم غنًى ا يطغينا , وصحة ا او, رفه عنا وعن امسلمن انزل من ر وفتنة فوما أُ 

 بك , إنك أنت العزيز الكريم . جعلنا أفقر عبادك إليك , وأغنى خلقكاتلهينا , و
  إهي َ ُأصب خرًا قط إا منك , وَ َيرف عني سوءًا قط غرك , أنت رجائي وماذي

 , يا أرحم الرامن. لك عمن سواك , وبطاعتك عن معصيتكفأغنني بفض
  َِت أسألك يا مواي بأسائك احسنى , وصفاتك العى , وبقدرتك التي َخَلقْ اللهم إ 

ت ها كل متحرك , وسَكنت ها كل سموات واأرض وما فيها وما فوقها , وحَركْ ها ال
ساكن , وأحييت ها أموات العباد , ونرت ها أقوات الباد , ورمت ها من تماء , 
,  اوعاقبت ها من تماء , وأعطيت ها من تماء , ومنعت ها من تماء , أن ترَ عن

 ا إله إا أنت ., ت السام , ومنك السام دار السام , إنك أن اوتدخلن
  ها كل يء ,  اللهم إِ أسألك برمتك التي وسعت كل يء , وبقوتك التي َقَهْرَت

وبعزتك التي ذل ها كل يء , وبعظمتك التي مأت كل يء , وبسلطانك الذي عا كل 
, وبنور وجهك  حاط بكل يءأيء , وبوجهك الباقي بعد فناء كل يء , وبعلمك الذي 

 النعم , النقم , وتغِر  ُتنْزلالذنوب التي هتك الِعَصم , و لناالذي أضاء له كل يء , أن تغفر 
 , يا أرحم الرامن.والفتن  نزل الباءوتُ 

ى إحسان , واإكرك , ودوام ذكرك , وحسن عبادتك ي أن توزعني شأسألك يا موا
 ستجب دعائي., فافيا عندك رغبته  ْت مَ ظُ عَ أسألك سؤال من اشتدت فاقته , وخلقك , 

  أسألك بعزتك أن ا حجب عنك دعائي بسوء أفعاي , وا تعاجلني اللهم يا قوي
 رحيًا , ا إله ي   عى ما عصيتك ي خلواي , وكن ي ي ميع اأحوال رؤوفاً   بالعقوبة

 , ومغفرة ذنبي , يا غفور يا رحيم .كمف ري  كأسأل, غرك 
 لهم ارحم قلوبًا امتأت بتوحيدك , وألسنة نطقت بذكرك ومجيدك , ووجوهًا خَرت لا

 لعظمتك ساجدة , وجوارحًا ي عبادتك خاشعة .

سيد اأنبياء وامرسلن , وعى نله الطيبن الطاهرين , اللهم صل وسلم عى نبينا حمد 
, خر وعمر وعاان وعى وعى أصحابه الغر اميامن , وعى خلفائه الراشدين أي بكر 
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 ى يوم الدين.إنبياء , وأفضل أئمة اهدى , وعى من تبعهم بإحسان اخلفاء بعد اأ
 اللهم اغفر للمسلمن وامسلات , وامؤمنن وامؤمنات , اأحياء منهم واأموات.

 ا أمرتنا فاستجب لنا كا وعدتنا , يا سميع الدعاء.  اللهم إنا دعوناك ك
 جابة , وعليك التكان , وا حول وا قوة إا بك.اء , ومنك اإهذا الدع

 توب إليك.أستغفرك وأشهد أن ا إله إا أنت , أ, سبحانك اللهم وبحمدك 

 [.19]اأنبياء/                    
                           

                       

 [.212]البقرة/    
 [.231]البقرة/                

 [.129]البقرة/            

                    

 [.112-113]الصافات/
 

 

 

 

 

 

*   *   *   *   * 
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